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چکیده
استان  خشکسالي  وضعیت  بررسي  به منظور  مطالعه  دراین 
ایستگاه هاي  براي  دما  و  بارش  به  مربوط  داده هاي  هرمزگان، 
بندرعباس، بندر جاسک، بندر لنگه، میناب، جزیره کیش، سیري 
و ابوموسي جهت محاسبه سال هاي مرطوب و خشک با استفاده 
از تحلیل هاي آماري مورد استفاده قرار گرفتند. شاخص استفاده 
است.   )RDI( خشکسالي  شناسایي  نمایه  بررسي  این  در  شده 
و  ترسالي ها  وقوع  فراواني  تعیین  به  منجر  تحقیق  این  یافته هاي 
کلي  نتایج  گردید.  مطالعه  مورد  ایستگاه هاي  در  خشکسالي ها 
نشان گر این موضوع است که در همه ایستگاه ها پدیده خشکسالي 
توام با شدت و ضعف هایي حاکم مي باشد و در اکثر ایستگاه ها 
وضعیت خشکسالي در حالت نرمال مي باشد. در سال هاي 1374 
و 1376 استان هرمزگان در شرایط مناسب تري مي باشد، زیرا در 
بقیه  و  نرمال  شرایط  در  قشم  و  کیش  ایستگاه هاي  سال ها  این 
ایستگاه ها در شرایط خیلي مرطوب و نسبتًا مرطوب مي باشند. از 
میان ایستگاه هاي مورد مطالعه، بندرعباس و بندر لنگه با 5 سال و 
جزیره ابوموسي و سیري با 2 سال خشکسالي به ترتیب بیش ترین 

و کم ترین فراواني سال هاي خشکسالي را دارا مي باشند.
نمایه  تورنت وایت،   ،ARCGIS خشکسالي،  کلیدي:  واژه های 

شناسایي خشکسالي، هرمزگان 
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مقدمه
خشکسالي یکي از مزمن ترین و زیان بار ترین بالیاي طبیعي خزنده 
است که انسان ها از دیرباز با آن آشنا بوده و اثرات قابل توجه آن را بر 
اقتصاد، کشاورزي، محیط زیست و جنبه هاي اجتماعي تجربه کرده اند. 
از این رو مي توان گفت که در بین بالیاي طبیعي متعدد تهدید کننده 
فراواني وقوع و هم  نظر  از  انسان و محیط زیست، خشکسالي هم 
از نظر میزان خسارت در رتبه اول قرار داشته است تا جایي که عمده 
تالش هاي کشورها و سازمان هاي تحت مدیریت سازمان ملل، براي 
رفع کمبودهاي غذایي جوامع مواجه با خشکسالي صرف مي گردد. 
]3[. از نظر تورنت وایت3 تعریف خشکسالي نمي تواند تنها با کمبود 
را  هیدرولوژیست ها خشکسالي  تعریف شود.  منطقه  یک  در  بارش 
به عنوان دوره اي که با کم شدن جریان هاي سطحي و تهي شدن مخازن 
دوره اي  دیگر  عبارت  به  مي کنند.  تلقي  است  همراه  زیرزمیني  آب 
شرایط  به  نسبت  دیگر  شاخص  هر  یا  و  رطوبت  مقدار  آن  در  که 
یا دوره  به عنوان شرایط  باشد  داشته  منفي  ناهنجاري  منطقه  میانگین 
خشکسالي تلقي مي شود. ]2[. با توجه به وجود اختالف قابل توجه 
در ویژگي هاي بخش هاي مختلف کشور، همه مناطق کشور از نظر 
وقوع این پدیده یکسان نبوده و به طور کلي بخش هاي جنوبي کشور 
در حیطه قابلیت هاي زیاد تا خیلي زیاد قرار مي گیرند. هرقدر به سمت 
تا متوسط  عرض هاي شمالي کشور پیش مي رویم به قابلیت هاي کم 

قرار مي گیرند. ]3[.
در   RDI شاخص  از  استفاده  با  گسترده اي  و  متفاوت  تحقیقات 
سراسر جهان انجام شده است. تساکریس4 و همکاران ]6[ در سال 
2008 در پژوهشي به بررسي شرایط الزم براي طراحي شبکه پایش 
این  در  پرداختند.   RDI شاخص  از  استفاده  با  اقلیمي  خشکسالي 
شد.  گرفته  نظر  در  اصلي  پارامتر  به عنوان  بارندگي  پارامتر  تحقیق 
چون تغییرپذیري مکاني بارندگي نسبت به دما شدیدتر است. آن ها 
در پایان نتیجه گرفتند که تکنیک زمین آمار و روش کریجینگ براي 
 RDI طراحي شبکه پایش خشکسالي اقلیمي با استفاده از شاخص
مناسب مي باشد. خلیلي و همکاران ]5[ در سال 2011 به مقایسه دو 
شاخص خشکسالي هواشناسي RDI و SPI در مناطق مختلف آب 
ساالنه  و  ماهه   6  ،3 ویژگي خشکسالي هاي  و  پرداختند.  هوایي   و 
SPI و RDI سري هاي زماني و زنجیره مارکف را به وسیله احتمال 

3- Thornthwaite
4- Tsakiris
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لوگ AIC1 و BIC2 مورد بررسي قرار دادند. همچنین در سال 2008 
مقایسه شاخص  به  پژوهشي  ]9[ طي  میشایلیدس4  و  پاشیوردیس3 
خشکسالي RDI و SPI در سیپروس پرداختند. نتایج هر دو تحقیق 
حاکي از رفتار مشابه دو شاخص در آنالیز شرایط خشکسالي است. 
 RDI، از جمله تحقیقات دیگري که در زمینه مقایسه دو شاخص
سال  در  که  پژوهشي  به  مي توان  است  شده  انجام  دهک ها  و   SPI
نمود.  اشاره  شد  انجام   ]8[ همکارانش  و  تساکریس  توسط   2006
آبخیز  حوضه  براي  را  مشابه اي  پژوهشي   ]7[ تساکریس  همچنین 
مرنوس5 و نستوس6 در یونان7 در سال 2007  انجام داد و به مقایسه 
3 شاخص RDI، SPI و دهک ها پرداختند. نتایج هر دو تحقیق حاکي 
 SPI نسبت به شاخص RDI از مناسب تر بودن شاخص خشکسالي
و دهک ها است. در واقع نتایج پژوهش هاي تساکریس حاکي از این 
و   SPI شاخص هاي  به  نسبت   RDI خشکسالي  شاخص  که  است 

دهک ها در یک محیط در حال تغییر مناسب تر و حساس تر است. 
تاکنون  صورت گرفته،  مطالعات  و  مطرح شده  موارد  به  توجه  با 
در زمینه شاخص خشکسالي RDI مطالعه جامع و دقیقي در مورد 
استان هرمزگان صورت نگرفته و به این دلیل تحقیق حاضر سعي دارد 
تحلیل  تحقیق تجزیه و  این  کند. هدف  بررسي  را  این موضوع  که 
خشکسالي و ترسالي استان هرمزگان از طریق عنصر بارش و دما با 

استفاده از شاخص RDI مي باشد.

مواد و روش ها
کلیات جغرافیایي استان هرمزگان 

استان هرمزگان در حد فاصل بین مختصات جغرافیایي 25 درجه 
درجه   53 و  شمالي  عرض  دقیقه   57 و  درجه   28 تا  دقیقه   24 و 
النهار  نصف  از  شرقي  طول  15دقیقه  و  درجه   59 تا  دقیقه   41 و 
از  تبعیت  به  استان  بر  مؤثر  توده هاي هوا  واقع شده است.  گرینویچ 
عناصر عمده گردش عمومي جو در طول سال و به تناوب منطقه را 
تحت تأثیر قرار مي دهند. مجموعه عناصر جوي که در سطح منطقه اي 
کنترل  را  بندرعباس  ایستگاه  هوایي  و  آب  شرایط  اقلیم،  بزرگ  و 
مي کنند عبارت اند از: رودبار جنب حاره اي، پرفشار جنب حاره اي، 
توده هاي هوا  پاکستاني(  )کم فشار  آسیایي  و کم فشار  بادهاي غربي 
بر  را  تأثیراتي  و  مي آیند  در  به حرکت  عناصر جوي  این  بستر  در 
مناطق تحت سیطره خود باقي مي گذارند. عالوه بر آن، در ایستگاه 
بندرعباس تأثیر عوامل جغرافیایي از قبیل عرض جغرافیایي پایین آن 
و زاویه تابش کم خورشید، مجاورت با پهنه هاي بزرگ آبي خلیج 
فارس و دریاي عمان در ترکیب و ماهیت این توده ها تأثیر گذاشته 
و حالت هاي تعدیل یافته یا تغییریافته اي به آن ها مي دهند. ]4[. شکل 

1- Akaike Information Criterion (AIC)
2- Bayesian Information Criterion (BIC)
3-Pashiordis
4- Michaelides
5- Monros
6- Nestos
7- Greece

1 موقعیت جغرافیایي ایستگاه هاي مورد مطالعه را در استان هرمزگان 
نشان مي دهد.

 
داده هاي مورد استفاده

به منظور تجزیه و تحلیل خشکسالي ها و ترسالي هاي استان از آمار 
بندرلنگه،  بندرعباس،  سینوپتیک  ایستگاه هاي  ماهانه  دماي  و  بارش 
بندر جاسک، میناب، جزیره سیري، کیش و ابوموسي با دوره آماري 
ترسیم  براي  است.  شده  استفاده  شمسي  هجري   1384 تا   1365
نمودار از نرم افزار EXCEL و جهت ترسیم نقشه پهنه بندي از نرم افزار 
ARCGIS استفاده شده است. مشخصات جغرافیایي و آماري بارش 

و دما ایستگاه هاي استان هرمزگان در جدول 1 ارایه شده است.
 مهم ترین نتایج حاصل از بررسي داده ها )جدول 1( به شرح زیر 

مي باشد:
کیش  و  ارتفاع  کم ترین  داراي  سیري  جزیره  ایستگاه  الف-  

مرتفع ترین ایستگاه در این استان مي باشد.
بارش  میانگین  کم ترین  مطالعه  مورد  ایستگاه هاي  میان  از  ب- 
میانگین  بیش ترین  و  )125/6میلي متر(  سیري  ایستگاه  به  مربوط 

مربوط به ایستگاه میناب )212/5میلي متر( مي باشد. 
قابل  مقادیر  ایستگاه ها  همه  براي  ساالنه  تغییرپذیري  ضریب  د- 
توجهي را نشان مي دهد. با تجزیه و تحلیل مقادیر حاصل از ضریب 
تغییرات مشخص شد که تمامي ایستگاه ها از بي ثباتي بارش برخوردار 

هستند.
:)RDI( نمایه شناسایي خشکسالي

ارائه شد.  این شاخص در سال 2004 میالدي توسط تساکریس 
براي تعیین خشکسالي با استفاده از شاخص RDI نیاز به داشتن آمار 
این  ساالنه  مجموع  یا  و  ماهانه  پتانسیل  تعرق  و  تبخیر  و  بارندگي 

شکل1- موقعیت جغرافیایي ایستگاه هاي مورد مطالعه
در  استان هرمزگان
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دو پارامتر است. براي محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل در این مقاله 
استفاده گردید. روش محاسبه  ترنت وایت  تعرق  و  تبخیر  از روش 
زیر  فرمول  از  استفاده  با  ابتدا  که  است  شرح  بدین   RDI شاخص 
 α

0
براي هر سال )i( از دوره آماري مورد مطالعه، مقداري با عنوان 

محاسبه مي شود:

αرابطه 1
0=

 
در این فرمول P و ET بارندگي و تبخیر و تعرق پتانسیل در j امین 
ماه سال i هستند. مقدار i از یک تا N )تعداد سال هایي است که آمار 
آن در دسترس است( تغییر خواهد نمود. چنان چه بارندگي و تبخیر 
و تعرق به صورت ساالنه محاسبه شوند نیازي به جمع کردن مقادیر 

ماهانه در این فرمول نخواهد بود.
گام بعدي تعیین شاخصي با عنوان RDI نرمال یا )RDIn( هر سال 

است که از فرمول زیر محاسبه خواهد شد: 

=رابطه 2
 

α هر سال مي باشد.
0
α میانگین حسابي اعداد 

0
که در این فرمول 

مقادیر  از   RDIs یا   RDI استاندارد شده  جهت محاسبه شاخص 
α لگاریتم گرفته که عددي با عنوان yi بدست خواهد آمد. 

0
ساالنه 

yi= Ln )α((. سپس میانگین حسابي و انحراف معیار استاندارد 
0

 )i(
این  اعداد را محاسبه و به ترتیب  و  مي نامیم. نهایتًا شاخص 
استاندارد شده RDI در هر سال به کمک فرمول زیر محاسبه خواهد 

شد.

= رابطه 3
 

 )2( جدول  اساس  بر  روش  این  از  آمده  به دست  مقادیر  تفسیر 
خواهد بود ]1[.

بحث
استان  ترسالي  و  خشکسالي  بررسي  از  حاصل  نتایج  مهم ترین 
هرمزگان با استفاده از نمایه شناسایي خشکسالي RDI به شرح زیر 

مي ّباشد:
با 16 سال  ایستگاه میناب  نرمال،  از لحاظ فراواني سال هاي   -1
فراواني  لحاظ  از  مي باشند  دارا  را  نرمال  سال هاي  بیش ترین  نرمال 
سال  بیش ترین  سال   3 با  کیش  ایستگاه  مرطوب،  خیلي  سال هاي 

خیلي مرطوب را نسبت به میانگین 20 ساله دارد.
2- متوالي ترین دوره خشکسالي 4 دوره مستمر در بندر لنگه در 
سال هاي 1380 تا 1383، در جاسک در سال هاي 1381 تا 1382 و 

در کیش در سال هاي 1380 تا 1382 مي باشد. 
با  لنگه  بندر  بندرعباس و  ایستگاه هاي مورد مطالعه،  از میان   -3
به ترتیب  با 2 سال خشکسالي  ابوموسي و سیري  5 سال و جزیره 

بیش ترین و کم ترین فراواني خشکسالي را دارا مي باشند.
4- فراگیرترین ترسالي ایستگاه هاي استان هرمزگان در سال هاي 

جدول 1- مشخصات جغرافیایي و آماري میانگین بارش، دماي حداکثر و دماي حداقل در دوره  آماري )1384-1365(
در ایستگاه هاي استان هرمزگان

(ضریب تغییرپذیري بارندگيبارش )میلي متر(ارتفاع )متر(طول جغرافیایيعرض جغرافیایينام ایستگاه دما)

13بندرعباس 27´22 569/8187/854/1726/88

32بندر لنگه 26´50 54 22/7142/963/8826/89

38جاسک 25´46 57´5/2131/589/8027/09

6میناب 275 5729/6212/546/5927/26

53سیري 25´29 54´4/4125/674/8127/76

30کیش 26´59 53´30176/355/1727/17

50ابوموسي 25´50 54´6/6131/768/7027/48

RDIs جدول 2- طبقه بندی مقادیر

RDIs طبقه بندي خشکساليمقدار شاخص

به شدت مرطوب2 و بیش تر از آن

خیلي مرطوب1/5 تا 1/99

نسبتا مرطوب1 تا 1/49

متوسط )نرمال(0/99- تا 0/99

نسبتا خشکتا 1/49-

خیلي خشک1/5- تا 1/99-

به شدت خشکو کم تر از آن
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سال هاي  در  خشکسالي  فراگیرترین  و   1376 1371،1374،1375و 
1373 و 1380 مي باشد. 

شرایط  در  هرمزگان  استان   1376 و   1374 سال هاي  در   -5
قشم  و  کیش  ایستگاه هاي  سال  این  در  زیرا  مي باشد،  مناسب تري 
در شرایط نرمال و بقیه ایستگاه ها در شرایط خیلي مرطوب و نسبتا 

مرطوب مي باشند. 
بر اساس شکل 1 مي توان گفت به طور کلي مرکز استان در معرض 

خطر خشکسالي مي باشد. 
بندرعباس و جزیره سیري و  ایستگاه هاي  در  شدت خشکسالي 
کیش بیش تر از همه ایستگاه ها دیگر است. هرچه از مرکز استان به 
طرف شرق و غرب حرکت مي کنیم، از شدت خشکسالي ایستگاه ها 
در سال 1373  مي شود.  افزوده  ایستگاه ها  به رطوبت  و  کم تر شده 
)به عنوان خشک ترین سال( تنها ایستگاه ابوموسي شرایط نرمالي را 

مي گذراند و در بقیه ایستگاه ها شرایط خشکسالي حاکم است. 
مي شود  مشاهده  نیز  ترسالي  پهنه بندي  نقشه  در  که  همان طور 
مرطوب ترین  کیش  جزیره  و  جاسک  بندر  لنگه،  بندر  ایستگاه هاي 
سال(  مرطوب ترین  1374)به عنوان  سال  در  استان  ایستگاه هاي 
مي باشند که این مي تواند مربوط به نزدیکي این ایستگاه ها به منبع 

رطوبتي باشد. 

نتیجه گیري
به آسیب هایي جبران ناپذیر  بروز خشکسالي منجر  از آن جایي که 
در بخش هاي مختلف کشاورزي، منابع طبیعي و منابع آب  مي شود، 
به همین جهت شناخت و مطالعه این پدیده خشن مي بایست همواره 
داد  نشان  حاصله  نتایج  گیرد.  قرار  مسئولین  و  برنامه ریزان  مدنظر 
در سال هاي 1373، 1380 و 1382 شرایط خشکي در استان حاکم 

بوده به طوري که اکثر ایستگاه ها شرایط خشکسالي به شدت خشک، 
و   1374 سال هاي  در  اما  داشته اند.  خشک  نسبتا  و  خشک  خیلي 
1376 استان هرمزگان در شرایط مناسب تري مي باشد، زیرا در این 
سال ایستگاه هاي کیش و قشم در شرایط نرمال و بقیه ایستگاه ها در 

شرایط خیلي مرطوب و نسبتا مرطوب مي باشند. 
که  شد  مشخص   RDI به روش  شده  درون یابي  نقشه  به  باتوجه 
خشکسالي در مرکز استان بیش تر از سایر قسمت هاي استان مي باشد 
و مي توان گفت که بارندگي از سمت غرب و شرق به طرف مرکز 
رطوبت  داراي  غربي  و  شرقي  ایستگاه هاي  و  یافته  کاهش  استان 
مرکزي  ایستگاه هاي  به  نسبت  بوده و خشکسالي کم تري  بیش تري 
منبع  به  نزدیکي  که  مي دهد  نشان  حاضر  بررسي  مي کنند.  تجربه 
رطوبتي نقش مؤثري در بارندگي و به دنبال آن ترسالي و خشکسالي 

دارد. 
 5 با  لنگه  بندر  و  بندرعباس  مطالعه،  مورد  ایستگاه هاي  میان  از 
دارا  را  خشکسالي  سال هاي  فراواني  بیش ترین  خشکسالي  سال 
مي باشند، و ایستگاه هاي ابوموسي و سیري با 2 سال کم ترین فراواني 
با  سال هاي خشک را دارد. به طور کلي استان هرمزگان در مقایسه 
به نسبت بیش تري در معرض خطر خشکسالي قرار  استان ها  سایر 
دارد. آن چه در جنوب کشور بیش تر از هر عامل دیگري مانع از ایجاد 
بارندگي شده است سیستم پرفشار جنب حاره اي است که در طي 
فصل گرم، به شدت بخش وسیعي از ایران را تحت تأثیر قرار داده 
و مانع نفوذ هرگونه سیستم باران زا و صعود هواي مرطوب مستقر 
بارندگي  رخداد  عماًل  و  شده  عمان  دریاي  و  خلیج فارس  برروي 
را  برنامه ریزان  کافي  این توجه الزم و  لذا  امکان ناپذیر مي سازد،  را 
که  کشور  جنوبي  مناطق  آبي  مشکالت  رفع  در جهت  که  مي طلبد 

خشکسالي هاي شدیدي را متحمل شده اند، بکوشند.

شکل1- نقشه پهنه بندي خشکسالي و ترسالي استان هرمزگان )در سال هاي 1373 به عنوان خشک ترین سال و 1374 به عنوان 
مرطوب ترین سال(
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RDI جدول3- تعیین وضعیت خشکسالي و ترسالي ایستگاه هاي استان هرمزگان با استفاده از نمایه

سالبندرعباسوضعیتلنگهوضعیتجاسکوضعیتمینابوضعیتکیشوضعیتابوموسيوضعیتسیريوضعیت

0/331365-نرمال0/81-نرمال0/75نرمال0/94-نرمال0/67-نرمال0/35-نرمال0/21نرمال

0/021366نرمال0/03نرمال0/8نرمال0/22نرمال0/4-نرمال52/-نرمال49/-نرمال

0/41367نرمال0/37نرمال0/63نرمال0/24نرمال0/42نرمال0/72نرمال0/29نرمال

0/871368نرمال0/58نرمال0/72نرمال0/02-نرمال0/74نرمال0/88نرمال0/39نرمال

خیلي 0/07-نرمال0/26نرمال0/48نرمال0/5-نرمال0/12نرمال0/43-نرمال
خشک

-0/181369

خیلي 0/65نرمال0/94نرمال
مرطوب

0/861370نرمال0/95نرمال0/64نرمال0/82نرمال1/5

نسبتًا 0/88نرمال0/89نرمال
مرطوب

نسبتًا 1/14
مرطوب

نسبتًا 0/45نرمال1/44
مرطوب

خیلي 1/05
مرطوب

1/51371

نسبتًا 0/14نرمال0/12نرمال
مرطوب

0/671372نرمال0/98نرمال0/78-نرمال0/25نرمال1/03

به شدت 
خشک

به شدت 3-
خشک

نسبتًا 0/89-نرمال2/7-
خشک

نسبتًا 1/48-
خشک

نسبتًا 1/05-
خشک

به شدت 1/17-
خشک

-2/241373

نسبتًا 
مرطوب

نسبتًا 1/28
مرطوب

خیلي 1/48
مرطوب

خیلي 0/43نرمال1/71
مرطوب

خیلي 1/91
مرطوب

0/81374نرمال1/85

نسبتًا 
مرطوب

نسبتًا 1/49
مرطوب

نسبتًا 0/76نرمال1/42
مرطوب

نسبتًا 0/72نرمال0/57نرمال1/07
مرطوب

1/141375

نسبتًا 
مرطوب

نسبتًا 1/45
مرطوب

خیلي 1/37
مرطوب

نسبتًا 0/96نرمال1/54
مرطوب

نسبتًا 1/21
مرطوب

نسبتًا 1/04
مرطوب

1/311376

0/241377نرمال0/66نرمال0/7نرمال0/51نرمال0/56-نرمال0/2نرمال0/24-نرمال

0/661378-نرمال0/46-نرمال0/72-نرمال0/44نرمال0/09-نرمال0/58-نرمال0/36-نرمال

خیلي 0/1نرمال0/65-نرمال0/88-نرمال0/02-نرمال
خشک

0/371379نرمال0/13نرمال1/87-

نسبتًا 
خشک

نسبتًا 0/67-نرمال1/18-
خشک

به شدت 1/3-
خشک

خیلي 0/3-نرمال2/85-
خشک

خیلي 1/83-
خشک

-1/811380

نسبتًا 0/43-نرمال0/75-نرمال
خشک

نسبتًا 0/77-نرمال1/22-
خشک

نسبتًا 1/15-
خشک

0/631381-نرمال1/18-

نسبتًا 0/62-نرمال
خشک

خیلي 1/38-
خشک

نسبتًا 1/58-
خشک

خیلي 1/33-
خشک

خیلي 1/82-
خشک

نسبتًا 1/67-
خشک

-11382

نسبتًا 0/93-نرمال0/28-نرمال0/13-نرمال0/18-نرمال0/25نرمال
خشک

نسبتًا 1/16-
خشک

-1/241383

0/071384-نرمال0نرمال0/01نرمال0/72نرمال0/86-نرمال0/17-نرمال0/22-نرمال
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Abstract

  Assessment of Drought and Moisture Used of Reconnaisance Drought Indicators 
(RDI) in Hormozgan Province  
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The aim of this paper is assessment drought indicators in Hormozgan province. we have used the rain 
and temperature data for Bandar Abbas, Jask, Lengeh, Minab, Kish, Siri and Abomoosa stations  for the 
period of1986-2005. Then, RDI drought indicators then was calculated. We assign frequency of drought 
and humid years. The research outcomes show drought is weak and severe in several of years in all of the 
stations and in most of stations drought is normal. Hormozgan province have propitious condition in 1995 
and 1997 years because of Kish and Gheshm stations are normal and other stations have very humid and 
almost humid condition. Most of drought frequency occur in Banda Abbas and Lengeh station with 5 years 
and minimum of drought frequency occur in Abomoosa and Siri stations with 2 years.

Keywords: ARCGIS, Drought, Reconnaisance drought indicators, Thornthwaite and Hormozgan

1- Corresponding author, Faculty of Agriculture and Natural Resources , University of Hormozgan, Corresponding Author Emil:Zahra_ja-
mali1386@yahoo.com
2- Associate Professor, Faculty of humanism, Hormozgan University.


