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 یکیگردوغبار  رخداد بوده است. زیستیمحیط یهابحران نیاز مهمتر یکیگردوغبار  رخداد ریاخ یهادر سال

 راتییتغروند  پژوهشاین است. در  بوده همراهاز جمله اهواز  یجنوب شهرهایهاست با که سال ییهادهیاز پد

 بررسیاهواز مورد  یماه، فصل و سال برا ( برای2015-2005ساله ) 11در دوره آماری  گردوغبار رخدادهای

 یپارامتر ریغ روشاز ، نیقرار گرفته است. عالوه بر ا یابیمورد ارز SPIشاخص قرار گرفته و ارتباط آنها با 

نشان داد که از  جیاستفاده شد. نتاارتباط بین بارش و دما با رخداد گردوغبار  یبرا رسونیپ یدر آمار همبستگ

تعداد گردوغبار نسبت  نیشتریب 2010و  2009، 2008 یهاسالو در تابستان  در فصل و یتا جوال یم هایماه

گردوغبار و  رخداد نینشان داد که ب جینتا همچنینوجود داشته است.  گرید هایها و سالفصل، ها هبه ما

رابطه  رخداد گردوغباردما و  روش پیرسون نیز بینوجود دارد. در  یمیرابطه مستق یخشکسالهای همراه با سال

 وجود دارد. )معکوس( یمنفبین بارش و رخداد گردوغبار رابطه معنی داری  مثبت و یدار یمعن

 SPIرخداد گردوغبار، اهواز، بارش، دما،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 بر نامطلوب و تاثیرات جدی خطرات باعث تواندمی که است زیستیمحیط یکی از مسائل مهم گردوغبار

 مخصوص که بادی از است عبارت گردوغبار رخدادهواشناسی  جهانی سازمان تعریف شود. طبق انسانسالمتی 

شود. بنابراین می ایجاد فضا در از گردوغبار متراکمی توده آن وزش اثر بر و بوده خشکنیمه و خشک نواحی

 R Squires)است  همدید در الگوی ناپایدار شرایط حاصل که شدید بادهای وزش حاصل تنها نه گردوغبار

دهنده آن  اری از مناطق جهان رخ می دهد، آمار نشانیر بسدگردوغبار (. 1393و همکاران،  یمهراب) (2016

)فیروزیان  (1396)عفیفی،  تر استبیشخشک به مراتب  مهاست که فراوانی رخداد آنها در مناطق خشک و نی

غبار گردواندازد. است که بهداشت و سالمتی مردم را به خطر می رخدادیگردوغبار  .(1397و محمدی صادق، 

صورت طبیعی، تحت تأثیر خود قرار هوا از روزگاران گذشته، به طور کم یا زیاد، ساکنان مناطق مختلف را به

ای بوده که آمار ، شدت آلودگی به گونههایساللی در اند، وداده است و مردم زندگی خود را با آن تطابق داده

کاهش دید افقی، کاهش بازدهی و رشد محصوالت کشاورزی، در محیطزیست،  اختاللروزهای همراه با 

و همچنین  نارضایتی اجتماعی و شهروندى و کاهش تولید و بهرهورى ،تعطیلی مدارس و لغو پرواز هواپیماها

)باقرآبادی،  های گردوغبار فراوانتر شده استرخدادها، در زمان بیمارهای تنفسی و برخی دیگر از بیماری

کـه  آیندزمانی به وجود میگردوغبار  .(Kaiser 2005) (1396)لطفی، ( 1398)شاهکوهی و رحمانی،  (1399

وقوع گردوغبـار ارتبـاط بنابراین . شودبارش میـانگین بلنـد مـدت کمتر مجموع ه از مجمـوع بارش ساالن

 Rashki, Kaskaoutis et) (1393دارند )مهرابی و همکاران،  بارندگی جمله ازنزدیکـی بـا شرایط اقلیمی 

al. 2013) .باشد، این ها میخشکسالی گسترش بیابان کاهش بارش و وقوع، اخیر تغیرات اقلیمی در چند سال

و در پی ناپایداریهای جوی به همراه نبود رطوبت و وزش بادهای  بودهغبار گردوها مهمترین منابع تأمین بیابان

چند سال اخیر  در. (1400)عباسی،  (1392، ملکیانپور و )حنیفه آورندشدیدی را بوجود مـی غبارشدید گردو

اختصاصی های توان به پژوهشمیزمینه خشکسالی و گردوغبار صورت گرفته است که  درهای فراوانی پژوهش

(، حیدر نژاد و همکاران 1392پور و ملکیان )حنیفه(، 1389خلیقی سیگارودی و همکاران )(، 1389و همکاران )

 اشاره کرد. (Dastorani and Jafari 2019)و  (1395(، بروغنی و همکاران )1392)

زایی، نبیابا ههای اخیر و پیامدهای احتمالی تغییرات اقلیمی درزمینطی سالدر ی هاوقوع خشکسالیاز این رو 

. شهر اهواز یکی از های گرد و غبار را در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران قرار داده استرخدادامروزه 

پی این رخداد درهای پیمشکل گردوغبار مواجه است به ویژه که وجود خشکسالیشهرهای ایران است که با 
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 خشکسالی با استفاده از شاخص و ارتباط میان بررسی پژوهشهدف از این را تشدید کرده است. از این رو 

SPI   است شهر اهواز ( 2015-2005)ساله  11آماری  گردوغبار در طی دورهمیزان با. 

مطالعهمنطقه مورد     

شود و در بخش هکتار به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و صنعتی ایران شناخته می 18560اهواز با مساحت 

دقیقه عرض شمالی  30درجه و  31مرکزی شهرستان اهواز قرار گرفته است اهواز دارای مختصات جغرافیایی 

 (1400شده است )صیدی و گندمکار، متر از سطح دریا واقع  22دقیقه طول شرقی با ارتفاع  65درجه و  48و 

میلیمتر، حداکثر درجه  212ساله  31اهواز طی دوره  ساالنهمیانگین بارندگی  .(1399)کامیابی و همکاران، 

مارتن اهواز وبندی دماه گزارش شده و بر اساس طبقه درجه در دی -1درجه در مرداد و حداقل  43حرارت 

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  1شکل  (.1395)کریمیان و همکاران،  در اقلیم خشک قرار گرفته است

 دهد.را نشان می

 

منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی  .1شکل   
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هامواد و روش  

 

 مقادیر شامل که های هواشناسیو پارامتر تعداد روزهای همراه با گردوغبار در سال پژوهشدر این 

 -2005) ساله 11دوره آماری  برای کرمانشاه استان هواشناسی سازمان از استماهیانه  دمای بارندگی،

 و برای ماه، فصل و سال رسم گردید. گردید. دریافت (20015

 اسمیرنوف-و کولموگروف(  Shapiro-Wilk) ویلک-شایپروها از آزمون به منظور بررسی نرمال بودن داده

(Kolmogorov-Smirnov)  بین همبستگی میزان تعیین جهتاستفاده شد و با توجه به نرمال بودن داده 

 pearsonian) پیرسون همبستگی ضریب از دما و بارندگی با تعداد روزهای همراه با گردوغبار

correlation) تعداد روزهای همراه  بین روابط بررسی جهت خطی رگرسیون روش از سپس. شد استفاده

 از دما و بارندگی با تعداد روزهای همراه با گردوغبارتحلیل آمارى بین  . درشد استفاده دما و بارندگی با

عنوان متغیر در تحلیل آمارى به تعداد روزهای همراه با گردوغبارشد. استفاده ، 22SPSS افزار آمارى نرم

  .شدند انتخاب مستقل عنوان متغیربه دما و بارندگیوابسته در نظر گرفته 

SPI (Standardized Precipitation Index )های است که برای ارزیابی چگونگی ترین شاخصاز معمول

های خشک و مرطوب قابل استفاده شود. این شاخص برای اقلیمرخداد بارش و کمی سازی آن استفاده می

 (.1387)علیزاده، آید بدست می 1های مورد نظر قابل مقایسه است. که از رابطه است و نتایج آن برای دوره

(1                          )                                                                                      

SPI=
𝑃𝑖 −𝑃−

𝑆𝐷
 

میانگین بارش بلندمدت −P معادل بارش سال به میلیمتر، iPشاخص استاندارد بارش،  SPIکه در این رابطه 

در  SPIبندی وضعیت خشکسالی شاخص (. طبقه1387انحراف معیار بارش است )علیزاده،  SDایستگاه و 

 .نمایش داده شده است 1جدول 
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(1387)علیزاده،   SPI   شاخص یبندطبقه 1جدول  

 SPI شاخص  وضعیت خشکسالی

2 < فرا مرطوب  

5/1تا  99/1 خیلی مرطوب  

1تا 99/1 نسبتاً مرطوب  

99/0 تا -99/0 نزدیک به نرمال  

-49/1تا  -1 خشکسالی مالیم  

-99/1تا  -5/1 خشکسالی شدید  

>-2 خشکسالی بسیار شدید  

در این پژوهش برای نشان دادن مسیر عبور گردوغبار و تصویر واضحی از گردوغبار از تصاویر ماهواره 

MODIS  .استفاده شده استMODIS  اسپکترورادیومتر»یا (Kolmogorov-Smirnov)  تصویربردار با قدرت

و ماهواره آکوا در ماه می  1999ابزاری است که بر روی ماهواره ترا در ماه دسامبر سال « تفکیک مکانی متوسط

قادر است اطالعات دریافتی از  باند طیفی 36ها را در راه اندازی و نصب شده است. مودیس، داده 2002سال 

کیلومتر ثبت نماید. قدرت  2330میکرومتر و با عرض پوشش  4/14تا  4/0سطح زمین را در محدوده طیفی 

عبور زمانی باالتر از خط استوا در  متر متغیر است. 1000متر تا  250تفکیک مکانی باندهای این سنجنده از 

برای ماهواره آکوا است. محصوالت سنجنده مودیس  01:30و  13:30برای ماهواره ترا و  22:30و  10:30حدود 

 Li and) (Namdari, Karimi et al. 2018)است ها در دسترس ها و اقیانوسوی، خشکیدر سطوح  ج

Song 2009). 

ی سنجنده های ترا و آکوا روش تفسیر چشمی تصاویر با در این پژوهش با توجه به ماهیت تصاویر ماهواره

های گردوغبار دنبال شد. بدین منظور رخداددقت قابل قبولی برای شناخت منشأ و جهت مناطق تحت تاثیر 

به هم  Mosicingبا استفاده از ابزار  ENVIابتدا تصاویر مودیس را از سایت استخراج سپس در نرم افزار 

که تصویر رنگی از تصاویر  3و  4، 1برش داده شد و ترکیب سه باند  Resaizمتصل و با استفاده از ابزار 

های رخدادهای تصاویر به عنوان نمونه 2014 /20/05و  11/06/2008اریخ دهد. بنابراین دو تمودیس نشان می

 گردوغبار استفاده شده است.
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 نتایجو بحث 

. 2شکل  دهدساله برای شهر اهواز را نشان می 11دوره   گـرد و غبـار بـرای رخدادروزهای همراه با  تعداد

روندی افزایشی است  2013تا  2005که از سال  دارای روند کاهشی و افزایشی است ساله 11 زمانی یبازه در

 2013این مقدار به بیشترین مقدار در سال رسیده است و از سال روز همراه با گردوغبار  82با  2008و در سال 

سال  ،درصد 14/26و  روز همراه با گردوغبار 82با  2008گردوغبار در سال  روندی کاهشی دارد 2015تا 

 درصد 51/13و  روز گردوغبار 55با  2010سال و درصد  15 /97و  ا گردوغبارروز همراه ب 65با  2009

با  2006 و سال ( مطابقت دارد1394که با نتایج مهرابی و همکاران )بیشترین تعداد گردوغبار در سال را دارند 

و سال درصد  21/2و روز همراه با گردوغبار  9با تعداد  2014، سال درصد 6/4و  روز همراه با گردوغبار 19

 درصد کمترین مقدار گرردوغبار را دارا هستند. 7/0و روز همراه با گردوغبار  11با تعداد  2015

 
 . تعداد روزهای همراه با گردوغبار در سال 2شکل

ی ماهانه و در سه دوره 2015تا  2005 دوره آماریدر  اهوازگردوغبار ایستگاه سینوپتیک شهر  روزهای همراه با

از  اهوازبیشترین فراوانی رخدادهای گردوغبار شهر  نموداربر اساس نتایج  .3شکل  بررسی قرار گرفتمورد 

و  بیشترین درصد گردوغبار را دارا می باشد درصد 7/16با  های آوریل تا اوت شروع شده و ماه ژوئنماه

( و میرشاهی و 1391عزیزی و همکاران )که با نتایج درصد رخ داده است.  9/1کمترین مقدار در ماه دسامبر با 

 ( مطابقت دارد.1388همکاران )
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 . تعداد روزهای همراه با گردوغبار در ماه 3شکل 

 2015تا  2005 دوره آماریگردوغبار در روزهای همراه با برای  های میالدی() براساس فصل فصلی نمودار

بیشترین مقدار را دارا است و درصد  36/36با که فصل تابستان  ترتیببدین  4مورد بررسی قرار گرفت شکل 

در رده بعدی قرار می گیرند و فصل زمستان  درصد 19/17با  و فصل پاییز 41/33با  پس از آن فصل بهار

با آغاز فصل گرما میزان گردوغبار افزایش پیدا کرده  از این رودرصد فراوانی را دارا است.  13با کمترین مقدار 

که با  داشته است به همراه  در فصل پاییز و زمستان با آغاز فصل بارندگی میزان گردوغبار روندی کاهشی راو 

 ( مطابقت دارد.1398نتایج نبوی و همکاران )

 
 . تعداد روزهای همراه با گردوغبار فصلی )میالدی(4شکل

 در بارندگی ماهانه تغییرات به نسبت هوا دمای ماهانه تغییرات آن در که است نموداری آمبروترمیک منحنی

 نمودارهای خشک سال و ماه اقلیمی مهم عنصر دو بهتر نمایش برای گیردمی قرار سال مورد مقایسه طول

 خشک کامال دوره یک آمبروترمیک نمودار در. است شده ارائه 5شکل  صورت به و تهیه اهواز آمبروترمیک

در این شکل مالحظه بنابراین . گیرد قرار بارش منحنی فراز بر دما منحنی که است زمانی آن و است رؤیت قابل

به سال  خشک رهتوان دوبر بارندگی فزونی دارد، لذا این دوره را میدما  اکتبر مارس تا یهاماهبین  شود کهمی
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( 1398که با نتایج نبوی و همکاران ) گردوغبار فراوان است هایهای رخدادکه در بیشتر این ماه حساب آورد

 مطابقت دارد.

 

 
 شهر اهواز  آمبروترمیک. منحنی 5شکل 

های خشکسالی و ترسالی( برای )دوره SPIهای بارندگی از ایستگاه هواشناسی اهواز شاخص با توجه به داده

دهد است. نتایج نشان میآورده شده  2محاسبه شده است که نتایج آن در جدول  2015تا  2005دوره آماری 

ها برای شهر اهواز رخ داده است که در این سال 2010و  2008های که دو دوره خشکسالی شدید در سال

های که وضعیت نزدیک به نرمال است و در سال رخداد گردوغبار در سال رخ داده است 50و  82تعداد 

 .گردوغبار وجود دارد

 یدارا ستگاهیدر ا یخشکسال تیبا وضع یهار دوره مورد مطالعه ،سالکه د از این رو می توان نتیجه گرفت

گرد و غبار وجود داشته است. عالوه  یدادهایدر رو یروند کاهش است. بوده شیگرد و غبار و به افزا عیوقا

وقوع گرد و غبار در آن  نیشتریبود که بشهر اهواز سال در نیترخشک 2008و  2010نشان داد که  جی، نتانیبر ا

 رخ داد.
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اهوازبه همراه تعداد روزهای گردوغبار در سال    SPI   شاخص یبندطبقه 2جدول  

 وضعیت خشکسالی SPI شاخص  تعداد گردوغبار در سال سال

 نزدیک به نرمال 27/0 30 2005

 نسبتاً مرطوب 79/1 19 2006

 نزدیک به نرمال 06/0 27 2007

 خشکسالی شدید -52/1 82 2008

 نزدیک به نرمال 91/0 65 2009

 خشکسالی شدید -85/1 55 2010

 نزدیک به نرمال -77/0 41 2011

 نزدیک به نرمال 28/0 38 2012

 نزدیک به نرمال 02/0 30 2013

 نزدیک به نرمال 12/0 9 2014

 نزدیک به نرمال 7/0 11 2015

 

و پارامترهای هواشناسی )بارندگی و دما( از همبستگی پیرسون استفاده  گرد و غبارجهت بررسی ارتباط بین 

با توجه به نرمال بودن  از این رو ها استشد شرط الزم برای استفاده از همبستگی پیرسون نرمال بودن داده

 نهمبستگى پیرسو ،7و  6شکل  براساس نتایجها جهت بررسی همبستگی از همبستگی پیرسون استفاده شد. داده

همبستگی  (r=-0.563) و بارش گردوغبارهمبستگی مثبت وجود دارد و بین  (r=0.511)دما با  گرد و غباربین 

 استفاده شدرابطه رگرسیونی هواشناسى از  گردوغبارهمچنین به منظور درك بهتر ارتباط بین منفی وجود دارد. 

دارای ارتباط خط  2015نا  2005های در سال گردوغبارنتایج نشان داد که . نشان داده شده است 5که در شکل 

 ,Afzali)( 2014که با نتایج افضلی و همکاران ) .داردمعکوس خطی داراى ارتباط ارش با ببا دما مستقیمی 

Rashid et al. 2014) .(Jamshidi, Karimzadeh et al. 2006) .کهتوان گفت رو میاز این مطابقت دارد 

 شود.وغبار میسبب افزایش گردوغبار افزایش دما سبب کاهش گردشرایط  رطوبت و کمبود بارندگى

  
تعداد گردوغبار و  رابطه رگرسیونى بین. 7تعداد گردوغبار و بارش         شکل  رابطه رگرسیونى بین. 6شکل

  دما                 

y = 0.3014x + 27.916
R² = 0.2621
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با  ریدرگ هایاز نحوه ورود و استان یواضح ریگردوغبار و نشان دادن تصو شدتپژوهش جهت ارائه  نیدر ا

آکوا و ترا در دو  هایاز ماهواره سیمود ریبا استفاده از سنجش از دور از تصو اهواز شهر خصوصگردوغبار به

 .استفاده شده است 20/05/2014و  11/06/2008 خیتار

 یهاابانیگردوغبار از ب لینشان دهنده تشک 11/06/2008 خیدر تار 8شکل  سیمود یماهواره ریتصو یبررس

 یعربستان و بخش یدهد که با عبور از رو یم لیاز گردوغبار را تشک یادیز یاست که حجم و عراق عربستان

کشور از جمله شهر  زا یعیوارد کشور شده است و بخش وس یجنوب و جنوب غرب یاز عراق از سمت مرزها

که  (1397)دانیالی و همکاران،  (1391که با نتایج عزیزی و همکاران ) خود قرار داده است ریرا تحت تاث اهواز

در  9شکل  سیمود یماهواره ریتصو یبا بررس منشأ گردوغبار را عربستان و خوزستان می دانند مطابقت دارد.

آن در کشور عراق  لیتشک یکه هسته در شهر اهواز است نشان دهنده وقوع گردوغبار 20/05/2014 خیتار

  یپس از عبور از استان هاشدن است. که  کیدر حال نزد جنوبی و جنوب غربی یاست که به سمت مرزها

 شود. یوارد م اهوازبه شهر های عراق از بیابان

 

 11/06/2008تصویر ورود گردوغبار  .8شکل 
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  20/05/2014تصویر ورود گردوغبار  .9شکل 

 نتیجه گیری

 ساله 11ه صورت روزانه برای دورر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری، دادههای اقلیمی گرد و غبار بهد

است که از ستازمان هواشناسی کشور تهیه  شهر اهوازها مربوط به به کار رفت. این داده 2015تا  2005از سال 

در ماههای می، آوریل، ژوئن و  شهر اهوازبار نشان داد بیشتترین فراوانی در غگردو رخداد هشد. بررسی ماهیان

های خشک سال را دما بر بارندگی افزونی دارد که ماهنیز  آمبروترمیکاز طرفی منحنی  ی روی داده استالجو

 بهارو تابستان در فصول  گردوغباربیشترین فراوانی همچنین کند. ها تصدیق میشدت گردوغبار را در این ماه

 است همچنین کمترین رخداد گردوغبار در فصول پاییز و زمستان بودهبه علت کاهش بارندگی و فصل خشک 

تا  2005های در سالاست.  بودههای بیرونی همراه با ناپایداری ورود سیستمهمراه با آغاز فصل بارندگی و 

رخ داده  2010و  2009، 2008روند کاهشی و افزایشی داشته است و بیشترین تعداد گردوغبار در سال  2015

 تعداد دیگر سوی از. دارد بارانی روزهای با معکوس رابطه اهواز همراه با گردوغبار روزهای تعداد است.

 افزوده گردوغبار روزهای تعداد بر بارش کم و گرم هایماه در که دهدمی نشان هم اهواز گردوغبار روزهای

 خشکسالی میزان SPIشاخص  به توجه با. گردید مشخص SPI شاخص از استفاده با پژوهش این در .شودمی

ترتیب بوده و دارای به دارای وضعیت خشکسالی شدید 2010و  2008های سال آماری دوره طی سال هر در

 تعداد و خشکسالی بین داری معنیدهد که تعداد پیرسون نشان می همبستگی .هستند 55و  82تعداد گردوغبار 

 دو این بین داری معنی همبستگی توان می گیری صورت میانگین در ولی ندارد وجود غبار و گرد روزهای
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در این  .یابدمی افزایش نیز گردوغبار روزهای تعداد خشکسالی، دوره افزایش با که طوری به کرد ایجاد پدیده

 پیرسون هاى آمارى همبستگىو پارامترهاى هواشناسى از تحلیل گردوغبار به منظور بررسى ارتباط بین پژوهش

دارند  گردوغبار غلظتمعکوس بر روى میزان اثر بارش و درارای شد.  استفادهطی رگرسیون خ و معادالت

. شودبیشتر مى گردوغبار دما با افزایش کهیشود در حالیم گردوغبارکاهش سبب که افزایش بارش باعث یطوربه

تاریخ  20/05/2014و 11/06/2008وغبار برای دو گرد هایرخداد محدوده شناسایی مودیس برای تصویری

جنوبی  هایاستان و گرفته نشاتو عربستان  عراق های بیابان از و بوده خارجی منشا دارای هر دو که داد نشان

 .است برگرفته در راخصوص اهواز به

 منابع

 و روندخشکسالی بررسی و مقایسه (.1389) مهدی مطلق، شاکری، فاضل، سلیمانی محمد رضا، اختصاصی،

 یزد. بادی، فرسایش ملی همایش دومین الر، شهرستان: موردی مطالعه گردوغبار وقوع

 نیکنگره ب نیچهارم، های گردوغبار رخدادبررسی علل تشکیل دهنده و اثرات  (.1399) باقرآبادی، رسول

 .بر برنامه توسعه ملل دیبا تاک ستیز طیو مح یتوسعه کشاورز یالملل

ارزیابی نقش  (.1395) بروغنی، مهدی، مرادی، حمیدرضا، زنگنه اسدی، محمدعلی، پورهاشمی، سیما

 ،21 دوره علوم و تکنولوژی محیط زیست،، خشکسالی بر فراوانی وقوع گرد و غبار در استان خراسان رضوی

 .121-109 ص ،5شماره 

های گرد و غبار ) مطالعه موردی: رخدادبررسی رابطه خشکسالی با  (.1392) ، آرشملکیانپور، مهین، حنیفه

 .گردوغبار یها رخدادو  یباد شیفرسا یمل شیهما نیسوم، استان سمنان(

های رخدادبررسی رابطه خشکسالی و  (.1392) محمد ،زارع ارنانی ،فاطمه ،لطفی محمد آباد ،مریم، حیدرنژاد

 یها رخدادو  یباد شیفرسا یمل شیهما نیسوم، (گرد و غبار )مطالعه موردی: استانهای یزد، اصفهان و کرمان

 .گردو غبار

ل مکانی گردوغبار استان خوزستان به یتحل(. 1397) اهلل، کریمی، نعمتبایرامعلی، محمدنژاددانیالی، محمد، 

 ص ،1، شماره 9دوره سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی، ، ایر ماهوارهیکمک تصاو

58 -73. 

 رابطه بررسی (.1389) فروغ نوق، قوچانی، راضیه، دادفر، صدیقه، کامرانی بندری شاهسیگاررودی، شهرام، 

 هایرخداد و بادی فرسایش ملی همایش یزد، دومین استان: موردی مطالعه گردوخاك هایتوفان با خشکسالی

 غبار. و گرد

https://elmnet.ir/article/2108956-17939/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://elmnet.ir/article/2108956-17939/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://elmnet.ir/article/2108956-17939/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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فصلنامه علمی ، ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران (.1389) شاهکوهی، اسمعیل، رحمانی، طاهره

 .80-57 ، ص1، شماره 9دوره ، )جغرافیا(برنامهریزی فضایی 

ای و برنامه ریزی منطقهاقلیم در رابطه با توسعه بررسی تغییرات  (.1400) صیدی، علیرضا، گندمکار، امیر

 .169-151 ، ص2، شماره 13دوره انسانی،  جغرافیای در نو هاینگرششهری، 

جغرافیا ، )مطالعه موردی: شهرستان اهواز)بحران ریزگردها و تأثیرات آن بر امنیت مناطق  (.1400) عباسی، فرید

 .174-156ص  ،4، شماره 3دوره  ،و روابط انسانی

فصلنامه  ،ردیابی پدیده گردوغبار در نیمه غربی ایران (.1391) میری و سید امید نبویزیزی، قاسم؛ مرتضی ع

 .63-81ص ،7، شماره 2دوره ، مناطق خشک ییایمطالعات جغراف

غربی پایش ریزگردها با استفاده از تصاویر چند طیفی ماهواره مادیس در جنوب (.1396) عفیفی، محمد ابراهیم

-183 ص ،55، شماره 15دوره ، علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایرانفصلنامه ، جغرافیا، ایران

194. 

 اصول هیدرولوژی کاربردی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. (.1387) مینعلیزاده، ا

مطالعه موردی )بررسی اثرات و آسیب های اجتماعی ریزگردها  (.1397) فیروزیان، سارا، محمدی صادق، سعید

 یونان.-(، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی علوم و تکنولوژی، آتنشهرستان سیستان

تاثیر مدیریت پسماند بیمارستانی بر کاهش آلودگی زیست  (.1399) کامیابی،سعید، نظری، زهرا، شعبانی، مریم

 .297-271 ، ص2، شماره 3دوره  جغرافیا و روابط انسانی،، محیطی در شهر اهواز

بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و  (.1395) ، بهناز، لندی، احمد، حجتی، سعید، احدیان، جوادکریمیان

 .173-159 ص ،1، شماره 47دوره  ایران، خاك و آب ، تحقیقاتکانی شناسی گردوغبار شهر اهواز

، جغرافیا، بررسی مساله ریزگردها و امنیت اجتماعی یک مطالعه موردی در شهر اهواز (.1396) لطفی، حیدر

 .438-429 ، ص52، شماره  15دوره 

، بررسی رابطه بین پارامترهای اقلیمی و وقوع ریزگردها(. 1393) مهرابی، شهباز، سلطانی، سعید، جعفری، رضا

، 19دوره  ،، علوم آب و خاك)مطالعه موردی: استان خوزستان( مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

 .80-69 ص ،71شماره 

 بادهای وزش الگوی تحلیل و گردوغبار پدیده آماری بررسی (.1388) زری داریوش، نکونام، میرشاهی،

 . 104 - 83 ص ،22، شماره 7دوره  ایران، جغرافیای انجمن مجله سبزوار، شهرستان در گردوغبارزا
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