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داده اند. از طرفی بارش کم،  از لحاظ اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک وسعت بسیار زیادی از مناطق کشور ایران را به خود اختصاص

باعث شده خشکسالی خسارات جبرانناپذیری از خود به  توزیع زمانی و مکانی نامناسب و روش های نامناسب مدیریتی در این مناطق

مدیریت و کاهش خسارات خشکسالی، سیستم پایش خشکسالی میباشد. در این سیستم  جای بگذارد. یکی از راه های بسیار مناسب برای

کمی  بیان اد. به منظورپارامترهای اقلیمی هیدرولوژیک می توان شدت و توسعه مکانی و زمانی خشکسالی را تشخیص د با استفاده از

هیدرولوژیک ضروری است. در این مطالعه به  خشکسالی استفاده از شاخصهای خشکسالی، وجود داده های بلندمدت و مناسب اقلیمی و

استان خوزستان و حوطه آبخیز مارون پرداخته شده است. بعد از جمع آوری  بررسی و پهنه بندی خشکسالی اقلیمی و هیدرولوژیک در

 و شاخص دهک ها به تعیین SPI ،PNPI بارش، دبی و سطح آب زیرزمینی بود با استفاده از شاخص های ات مورد نیاز که شاملاطالع

برای خشکسالی آب سطحی  SDI برای براورد خشکسالی آب زیرزمینی و از شاخص GRI خشکسالی اقلیمی پرداخته شد. از شاخص

مارون با استفاده از روش کمینه بارش، بهترین روش  در استان خوزستان و حوزه آبخیز استفاده گردید. بعداز تعیین خشکسالی اقلیمی

مناسب تر از سایر روش های مورد  SPI نشان داد در مناطق مورد بررسی شاخص جهت برآورد خشکسالی اقلیمی تعیین گردید. نتایج

 و روش های زمین آمار شامل کریجینگ RBF و IDW بندی خشکسالی اقلیمی روش های تعیینی شامل بررسی است. به منظور پهنه

بهترین  جامع با واریوگرام کروی ساده، کریجینگ معمولی و کریجینگ جامع بایکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که روش کریجینگ

د و در هر دشت نیز همین مراحل تکرار ش GRI روش روش برای پهنه بندی خشکسالی اقلیمی در این مناطق است. در پهنه بندی

روش کریجینگ معمولی در دشت اندیمشک، روش کریجینگ ساده در دشت های  بهترین روش میانیابی معرفی گردید. به طوری که

به سایر  کمتر نسبت RMSE و MBE در دشت شادگان دارای RBF در دشت اهواز و روش IDW و زیدون، روش صیدون، دالون میداوود

در دشت های بهبهان، رامهرمز، جایزان  .روش مناسب جهت برآورد تغییرات این پارامتر در نظر گرفته میشود روشها میباشد لذا به عنوان

با بررسی نتایج حاصل از شاخص های مختلف خشکسالی مشخص گردید که خشکسالی های اقلیمی به  .استفاده گردید IDW از روش

فراگیر رخ نداده است و در  لی آب زیرزمینی در هیچ یک از دشت ها به طورمتناوب در مناطق مورد بررسی اتفاق می افتد. خشکسا طور

 .مشاهده نمی شود رودخانه های مورد مطالعه نیز به دلیل وجود سد خشکسالی و ترسالی بسیار دید


