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 چکیده
 زا اصلی هدف .شده است تبدیل گسترده مشکل یک به جهان خشکنیمه و خشک کشورهاي از بسیاري در گردوغبار هايطوفان

ري آنها گیشکل بر مؤثر اي از عواملپاره بررسی و جازموریان حوضه در  گردوغبار باالي غلظت وقوع مستعد مناطق تعیین مطالعه این
 ايهاي اقلیمی و تحلیل بادهاي منطقهخاک حوضه( و بررسی همدیدي آن با کمک تطبیق با نقشه جمله خشکیدگی تاالب و رطوبت)از

 روشپی مطالعه. تاس مناسب کنترل هايراهبرد اجراي و گردوغبار نقلوحمل درک در مهمی متغیر گردوغبار مکانی الگوي توزیع. است
 حوضه در گردوغبار فضایی توزیع ،(2016تا  2014 سال از) ساله سه در بازه NMMB / BSC-Dust مدل با سازيشبیه از استفاده با

انتخاب و مسیر  گردوغباردر منطقه براساس میدان دید و کدهاي  گردوغبارمنظور چند واقعه بدین. است بررسی کرده را جازموریان
هاي انتخابی با استفاده گذاشتن تصاویر حاصل از مدل در این بازههمنهایت با رويدر .ساعت رصد شد 72در آن بازه تا  گردوغبارانتقال 

 زا انتخابی، هر تاریخ با غلظت باال در حوضه تهیه شد. براي گردوغبارنقشه مناطق مستعد وقوع  ArcGISاز روش فازي در محیط 
 NCEP/NCAR هاياي با کمک مدلشده و بادهاي منطقه استفاده زمین سطح خاک رطوبت گیرياندازه براي SMAP سنجنده تصویر

 ترینبیش است داراي شده واقع آن در جازموریان تاالب که جازموریان حوضه مرکزي که بخش داد نشان نتایج این تحقیق .بررسی شد
هاي وقوع نشان داد که در تاریخ گردوغبار مستعد مناطق بررسی همدیدياین برعالوه. است مطالعهمورد دوره در گردوغبار غلظت

 ایم. همچنین در مناطقی با میزانهاي باالي باد روي سطح حوضه بودهفشار و مراکز با سرعتگیري مناطق کمشاهد شکل گردوغبار
 گردوغبار غلظت بیشترین گراد،سانتی درجه 26 از باالتر حرارت درجه و مترمیلی 3000 از بیش تبخیر متر،میلی 150 از کمتر بارش

 .است شده مشاهده
 

 .اي، رطوبت خاک، سطح تاالب، بادهاي منطقهNMMB / BSC-Dust ، مدلگردوغبارغلظت  :کليدی هایواژه

 

 مقدمه
 يهادخالت سالی،بر وقوع خشکعالوهي اخیر هاسالدر 

هاي سطحی و رویه از منابع آببرداري بیانسان در بهره

ثیري که بر أنهایت تاراضی و در تغییرات کاربري ،زیرزمینی
دائمی و فصلی و حتی خشک  يهااچهیگیري درآب میزان

ر در تغیی. نیست بر کسی پوشیدهاند، ها داشتهشدن تاالب
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ها منجر به تاالبو  هااچهیگیري درفراوانی و میزان آب
 يهاطوفان تیدر افزایش فعال توجهیقابل هاينوسان

 Mahowald) شودیمقیاس فصلی و ساالنه م در گردوغبار

., 2005et al .)شوندیآبی خشک م حسطو همانطورکه ،
یا توسط پوشش گیاهی  ،خیس اینازپیشسطوح اراضی که 

یتوجهی به بادبردگی حساس م طور قابلبه ،تثبیت شده بودند
 گردوغبارزایی و افزایش وقوع نهایت منجر به بیابانو در شوند

خشک شدن بستر  بنابراین(.  2009et alBaddock ,.) دشویم
ها در اثر عوامل مختلف اقلیمی و انسانی و تاالب هااچهیدر
 ران. البته بحدشو گردوغبار پدیدهمنجر به افزایش  تواندیم

 امنیت براي تهدیدي عنوانبه توانیم را گردوغبار
 جوي، يهازشیر کاهش. کرد قلمداد ملی و زیستیمحیط

 به خاک بودن حساس شدید و بادهاي وزش ی،سالخشک
 اهگردوغبار که طبیعی هستند عوامل جملهاز يباد فرسایش

، آبی منابع از رویهبی استفاده. کنندیم پراکنده در اتمسفر را
طور مستقیم و به سدها احداث ها وجنگل و مراتع تخریب

 Shahnoushi) دشویم گردوغبار تولید به غیرمستقیم منجر

Jalalian, 2013 &). 
ي هاهچرخیر بر تأثزیستی این پدیده شامل اثرهاي محیط 

یر بر أثتبیوژئوشیمیایی زمین، تعادل تابشی زمین، همچنین 
 دلیل فقدان(. بهTegen, 2006)ترکیبات عناصر جوي است 

 این باالي ، هوايگردوغبار مستعد در مناطق گیاهی پوشش

 کندیم حرکت باال سمتبه و کرده گرم شدن به شروع مناطق

 ترپوسفري، یک باالي سرعت بادهاي با پس از برخورد به و

 این شود کهمی ایجاد پایین سمت به متمایل جریان چرخشی

 ایجاد باعث زمین سطح با برخورد در باال شدت بادهاي با

 در هابارش میزان معموالً شوند،یم يگردوغبارهاي طوفان

 et al.,Xuan ) است سال در مترمیلی 50 کمتر از مناطق این

 ،شدت برعالوه منطقه یک در گردوغبار وقوع فراوانی(. 2004
 ذرات، قطر و اندازه به خاک ذرات خشکی و باد سرعت
 . دارد بستگی نیز آن نوع و گیاهی پوشش

 فاصله تا تواندمی گردوغبار پدیده از ناشی اثرهاي
 هايخسارت پراکنش اصلی منبع از کیلومتري 4000

 و نقلوحمل کشاورزي، صنعتی، هايزمینه را در فراوانی

 (.Zarasvand, 2013) آورد وجود به مخابراتی هايسیستم
 هواي کنار در گردوغبار آمدن به وجود شرایط مهمترین از

 که ايگونه به است، رطوبت وجود عدم یا وجود ناپایدار،
 و برق و رعد و طوفان و بارش رطوبت، وجود صورت در
 ایجاد گردوغبار طوفان رطوبت، وجود عدم صورت در
 .(Khazaei, 2015) شودمی

 ایجاد مورد تفسیر مکانی و عواملدر  متعددي تحقیقات

و نقش خشکیدگی منابع آبی در گسترش  گردوغبار کننده
جمله این تحقیقات در این انجام شده است، از گردوغبار

(، در ارتباط با 2001) Engelstaedterزمینه تحقیق 
 جهان است که در گردوغباربندي مکانی فراوانی وقوع پهنه

و صحراي کبیر افریقا  هااچهیدرآن بر نقش بستر خشک 
 Wangتأکید دارد.  گردوغبارکنندگان اصلی عنوان تولیدبه

( به بررسی منابع، توزیع مکانی، 2003در سال )و همکاران 
ن آنا در چین پرداختند. گردوغبارفرکانس و روند طوفان 

هاي موجود در چین گردوغباراز  ياریبسبیان کردند که 
ع و وقای است زوال یافتهو مراتع  یگب ابانیاز اطراف ب یناش

ییرات و تغ ي انسانیهاتیفعالارتباط نزدیکی با  گردوغبار
آوري (، با جمع2005و همکاران ) Wangاقلیمی دارد. 

 هواشناسی یستگاها 701 از گردوغبار به مربوط يهاداده

 دادند، نشان 2000 تا 1954زمانی  بازه در چین کشور از

 یکی دارد، وجود گردوغبار اصلی منطقه دو چین کشور در

است.  Hex منطقه دیگري و کیانگسین جنوب منطقه
 کویر روي Gillette (2006) نتایج مطالعه چنینهم

SHIHUAHUAN در گردوغبار ذرات منابع از یکی که 
 داد، نشان 2005 تا 2001 زمانیبازه  در امریکاست، شمال

 ،شودیم گردوغبار وقوع گیريشکل به منجر که عواملی
 ثانیه، بر متر 10 از بیش باد سرعت شامل کلیطوربه
 ودنب دسترس در و بادي فرسایش کم، پوشش با يهانیزم

در  Aslanov (2013)و   Groll.است سطحی نرم ذرات
 باديبررسی خود روي تغییرات زمانی و مکانی رسوبات 

در آسیاي مرکزي، بستر خشک شده دریاچه آرال را 
منبع تولید رسوبات بادي و افزایش وقوع  نیمهمتر

ت شترین غلظاند. زیرا بیمعرفی کرده گردوغبار يهاطوفان
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و رسوبات فرسایش بادي در شهرهاي نزدیک  گردوغبار
و همکاران در سال  Boloorani این دریاچه ثبت شده بود.

 هايداده از استفاده گردوغبار با منابع به شناسایی 2020
 و دجله حوضه اقلیمی بر هايداده اي ومدت ماهوارهبلند

 گردوغبار با طوفان گیريشکل فرات پرداختند. مناطق
 ژوئن، هايماه براي گراخطی ترکیبی مدل از استفاده
 از پس .شدند تعیین 2017 تا 2000 از اوت و جوالي

 نبعم پنج گردوغبار، طوفان گیريشکل آنالیز مناطق انجام
 .شد شناسایی حوضه کل در گردوغبار اصلی

Kandakji ( به شناسایی2020و همکاران ) توصیف و 
 نجشس از استفاده با متحدهایاالت  گردوغبار در اينقطه منابع

 اينقطه منابع تحقیق، این پرداختند. در GIS و دور راه از
 ایاالت شیهوان هايدشت و جنوبی مناطق گردوغبار در

 از ايدوره که ،2016 تا 2001 هايسال براي آمریکا متحده
نان ج آنتای .شدند شناسایی گیرد،میبردر را شدید سالیخشک

 ینبیشتر (پالیاها مثال عنوانبه) موقتی هاينشان داد دریاچه
 حدهمتایاالت  در خود به مساحت نسبت به گردوغبار را منابع
 ورود از ناشی بحران اخیر، يهاسال در .کنندمی تولید

 از یکی شرقی کشوردر مناطق جنوب هاگردوغبار
 رهروزم زندگی درمؤثر  انسانی-طبیعی حوادث نیترملموس

 حال در. است بوده منطقه این همچنین اقتصاد شهروندان،
 شرق کشور به خشکیدگیرا در جنوب گردوغبارحاضر تولید 

 (. 2017et al.Rashki ,) دهندیمتاالب جازموریان نسبت 
 موجب داده پردازش مختلف منابع به دسترسی افزایش

 ازجمله مختلف سطوح در گردوغبار سازيمدل گسترش
 درک باعث و است شده جهانی و ايمنطقه محلی، سطوح

 دیدهپ سازيمدل. شودمی طبیعی پیچیده هايسیستم سازوکار
 همنطق یک در آن ایجاد اصلی عوامل شناسایی به ،گردوغبار

دنیا  امروزه. کندمی بسزایی کمک عامل هر اهمیت میزان و
 و سازيمدل پایش، زمینه در زیادي هايشاهد پیشرفت

 یکی(.  2018et alLotfi ,.)است  گردوغبار طوفان بینیپیش
 گردوغبار شدت و غلظت تشخیص براي که هامدل این از

 تعیین و پدیده این داراي محدوده نمایش و جو در موجود
 NMMB/BSC گردوغبار مدل شودمی استفاده آن منشأ

 دو از گردوغبار پایش و شناسایی منظوربه مدل این در. است
 فادهاست ايماهواره تصاویر در رهگیري و بصري تفسیر روش

 غبارگردوالبته شناسایی مناطق مستعد وقوع پدیده  .شودمی
گامی مهم در جهت  تواندیمبا این مدل و بررسی همدیدي آن 

 مدیریت این معضل در منطقه باشد.
 

 هامواد و روش
 مطالعه منطقه مورد

 69691هامون جازموریان با وسعت حدود  یزحوضه آبر
شرقی ایران در مختصات جغرافیایی مربع در جنوبکیلومتر

دقیقه طول شرقی و  55درجه و  58دقیقه تا  25درجه و  56
دقیقه عرض شمالی  32درجه و  29دقیقه تا  45درجه و  26

کرمان و در مختصات  استاندر محدوده تقسیمات سیاسی 
دقیقه طول  5درجه و  61دقیقه تا  55و  درجه 58جغرافیایی 

درجه عرض شمالی در  28دقیقه تا  45درجه و  26شرقی و 
سیستان و بلوچستان قرار  استانمحدوده تقسیمات سیاسی 

 48کوهستانی،  مناطق را درصد آن 49(. 1)شکل  گرفته است
 زارشوره را آن درصد 3 و هاکوهپایه و هادشت را درصد آن

 جیرفت، حاصلخیز هايدهد. دشتمی یلتشک باتالق و
 هايدشت و کرمان استان در جیرفت رودبار و فاریاب

 استان رد اسپکه و دلگان، سرتختی سردگان، بمپور، ایرانشهر،
ي هواواند. آببلوچستان در این حوضه واقع شده و سیستان

این منطقه متأثر از ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی 
 است و داراي اقلیم بیابانی و گرم و خشک است. 

هاي کوهستانـی شمال بلندترین نقطه حوضه که در دیواره
 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و 3500آن واقع است، حدود 

( واقع متر 360حدود آن در چاله جازموریان )تفاع کمترین ار
شده است و در جهت جنوب بـر ارتفـاع اراضی افزوده 

هاي شمال حوضه شود. میزان بارش ساالنه در بلنديمی
متر، میزان بارش بخش میلی 500تا  400جازموریان حدود 

متر، میزان میلی 150شهر ایرانشهر بیـشتر از شرق شرقی در 
ین متر در سال و میانگغربی کمتر از صد میلیجنوببارندگی 

 متر است. میلی 3750تا  1300تبخیر ساالنه بین 
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 نقشه موقعيت حوضه در تقسيمات سياسي و هيدرولوژیکي کشور -1شکل 

 
 

 تحقيقروش 
 جوي گردوغبار مدل یک MMB / BSC DustN مدل

 0.1°×  0.1°آنالین با قدرت تفکیک مکانی  مقیاس چند
 همکاري با( CNS-BSC) بارسلونا رایانهابر مرکز در که است
 طراحی NOAA (NCEP( زیستمحیط بینیپیش ملی مرکز

 .(et al., Haustein 2012) است شده ساخته و
 رینبیشت با مناطق شناسایی مدل، این کارگیريبه از هدف

 و است جازموریان آبخیز حوزه در گردوغبار وقوع استعداد
 و تاس نبوده مورد توجه مطالعه این در منشأیابی کهآنجاییاز

 تفکیک مسئله شد، خواهد گرفته نظر در مطالعات سایر در
 این. است نشده گرفته نظر در خارجی و داخلی گردوغبار

 آبخیز حوزه سطح ساله در سه زمانی بازه در مطالعه
 .شد انجام جازموریان
 ه،منطق در گردوغبار باالي هايغلظت وقوع مستعد مناطق

 فراگیر هايطوفان و 2016-2014 هايسال زمانی دوره در
 تداوم متر( و 1000)زیر  حداقل دید میدان براساس منطقه در

د ش مشخصکهنوج  و جیرفت ایرانشهر، بم، ایستگاه چهار
 (. 2 شکل)
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 انیجازموربخيز ه آزمنتخب در حو سينوپتيک یهاستگاهیا تيموقعنقشه  -2شکل 

 

 

 مسیرهاي NMMB/BSC مدل از استفاده در گام بعد با
 وقوع از بعد ساعت 72 تا گردوغبار هايانتقال غلظت

 مجموعه )در کلیه شد هاي سه ساعته رهگیريبازه صورتبه

. است( زمانی اختالف ساعت 3 بعد به قبل تصویر از تصاویر
 ایران با دقیقه 30 و ساعت 3 و است گرینویچ حسب بر زمان

 (. 3شکل )دارد  اختالف
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31/7/2016 

 های سه ساعته در حوضه جازموریانصورت بازهبه وقوع از بعد ساعت 72 تا گردوغبار هایانتقال غلظت مسيرهای -3 شکل

 

 مدل خروجی نقشه 25 بین از بعدي در گام اساسبراین
 به گردوغبار غلظت بیشترین با نقشه 5 زمانی، مقطع هر براي
 ترطوب هاينقشه بعد شد و مشخص حوضه در پیوسته وقوع
تاالب  وضعیت و SMAPحاصل از تصاویر سنجنده  خاک

 مقایسه مدل خروجی نهایی نقشه 5 با worldviewحاصل از 
 باالي هايغلظت بر خاک رطوبت پارامتر ارتباط شد تا

 .شود آزموده پیوسته وقوع به گردوغبار
 داراي هايالیه تمامی گذاريهمروي با آخر گام در
مدل، با استفاده از روش  خروجی گردوغبار باالي غلظت
 باالي هايغلظت با مناطق نقشه اس اي.جی.  محیط در فازي،

 عبوري مسیرهاي و مطالعه مورد دوره براي گردوغبار

 .شد تعیین حوضه در گردوغبار
 وج میان کلیدي روابط تبیین همدیدي، هدف مطالعات در

 الگوهاي تعیین منظوربه (.Yarnal, 1993)است  محیط و
 محدوده هاي مورد بررسی،جوي حاکم بر حوضه در تاریخ

 شرقی درجه 65 تا 40 و درجه شمالی 50 تا 20 جغرافیایی
 هايداده ادامه در. شد تعیین رقومی هايداده دریافت براي

 براي هکتوپاسکال 500 تراز ايبادهاي منطقه رقومی روزانه
 ینیبپیش ملی مرکز از گردوغبارروزهاي با باالترین غلظت 

جوي  هايپژوهش ملی مرکز/ آمریکا محیطی
(NCEP/NCARدریافت ) با آمدهدستبه هاينقشه شد و 

 . شد تحلیل و مقایسه گردوغبارغلظت  الگوهاي از یکهر
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 بخیرت و دما بارش، اقلیمی پارامتر تأثیر سه مطالعه این در
 در يگردوغبار مختلف هايغلظت گسترش مکانی الگوي بر

 شده نديبپهنه نقشه ابتدا منظوربدین. بررسی شد حوضه سطح
 (cokriging) روش کوکریجینگ از استفاده با پارامتر سه این
 هانقشه این دادن قرار با و شد تهیه اس اي.جی.  محیط در

 در يگردوغبار مختلف هايغلظت گسترش نقشه روي
 یکدیگر با پارامترها این ارتباط و مکانی تطابق حوضه،
 .شد بررسی
 

 نتایج
و  گردوغبارباالي  هايغلظتوقوع بررسی رابطه 

 رطوبت خاک

تصویر داراي بیشترین غلظت  5)شکل الف(  4در شکل 
ساعته  72تصویر رصد شده در بازه  25از میان  گردوغبار

 توببا رطآنها ارتباط هاي منتخب شناسایی شد و براي تاریخ
)شکل ج( نمایش داده  تاالب یدگیخشک )شکل ب( و خاک

این بخش نشان داد که در مناطقی از حوضه که  یجنتا .شد
میزان تمرکز  ،رطوبت خاک در وضعیت مناسبی قرار داشت

و از لحاظ ( 26/12/2015)تاریخ بود  تریینز پانی گردوغبار
 ارگردوغبرطوبت خاک و غلظت  يهاالگوي مکانی میان نقشه

. همچنین در کلیه تطابق وجود داشتدر مقاطع زمانی مختلف 
باال در سطح حوضه  گردوغبارزمانی که غلظت  يهابازه

  د سطح تاالب فاقد آب بوده است.شمشاهده 
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رخ داده در حوضه جازموریان )الف( با رطوبت خاک )ب( و سطح تاالب )ج( در  گردوغبارهای باالی رابطه بين غلظت -4شکل 

 گردوغبارهای وقوع تاریخ

 

 گردوغبارباالی  هایغلظتشناسایي مناطق مستعد وقوع 
 هايیهگذاري تمامی الهمبا رويمطالعه  این بخش در

با  خروجی مدلحاصل از  گردوغبارداراي غلظت باالي 

اس نقشه مناطق  اي.ی. ، در محیط جاستفاده از روش فازي
مطالعه و  براي دوره مورد گردوغبارباالي  يهابا غلظت

کالس  6و در در حوضه تعیین  گردوغبارمسیرهاي عبوري 
 .(5بندي شد )شکل کم تا خیلی زیاد رتبهاز خیلی 
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 آبخيز جازموریان هزباالی گردوغبار و مسيرهای عبوری گردوغبار در حو هایغلظتمناطق با  -5شکل 

 

هایی نتایج نشان داد مناطق مرکزي حوضه و در بخش
که تاالب جازموریان واقع شده، شاهد بیشترین میزان 

هاي غربی و بوده است. مناطق بخش گردوغبارهاي غلظت
هاي بعدي شرقی حوضه واقع در مجاورت تاالب در رده

هاي غربی و قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد، بخش
هاي اهد کمترین میزان غلظتغربی حوضه ششمال

 اند.به وقوع پیوسته بوده گردوغبار
 

 گردوغباربررسي همدیدی پدیده 
 ایبادهای منطقه

( مسیر انتقال 8تا  6هاي زیر )شکل در تمام شکل
ساعت  72اي و نحوه گسترش هسته آنها طی بادهاي منطقه

 یافق مختصات سیستم یک اي دررصد شد. بادهاي منطقه
 که y محور و شرق در جهت x محور با محلی صورتبه که
 از باد اگر شود.تعیین می است، شده هدایت شمال سمتبه

 شرق وزیده شود از اگر و شود مثبت وزیده غرب سمت
 ادب خصوصیت و شدت بیانگر مداريباد مؤلفه .است منفی

ها شکل در طوري کههمان .است غربی -شرقی امتداد در
 مرکز در فشارکم یک دلیل قرارگیريبه شود،می مشاهده

 یمکرهن در پادساعتگرد)سیکلونی  چرخش به با توجه ایران
 شرقی باد ترتیببه جنوبی و شمالی سمت در( شمالی

ه است. یافت تسلط( مقادیرمثبت) غربی باد و( منفی مقادیر)
رخ  يگردوغبارتسلط باد غربی با حرکت مداري در وقایع 

هاي شناسایی شده به اثبات داده حوضه در بیشتر تاریخ
رسیده است. در بیشتر این وقایع شاهد حاکمیت مراکز 

هاي با باالترین میزان سرعت باد روي ناپایدار و با هسته
تواند یکی از عوامل ایم که خود میسطح حوضه بوده

بر سطح حوضه  گردوغباراساسی در تشدید پدیده 
 باشد.جازموریان 
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 11/06/2014ساعته )سه روزه( از تاریخ  72ای در بازه منطقه باد متوسط مقطع سطح -6شکل 
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 26/12/2015ساعته )سه روزه( از تاریخ  72ای در بازه منطقه باد متوسط مقطع سطح -7شکل 
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 31/07/2016ساعته )سه روزه( از تاریخ  72ای در بازه منطقه باد متوسط مقطع سطح -8شکل 

 
 در حوضه گردوغبارارتباط پارامترهای اقليمي و غلظت 

گذاري سه پارامتر اقلیمی بارش، دما یرروي تأث هایبررس
مختلف  يهاو تبخیر بر الگوي مکانی گسترش غلظت

منظور ابتدا نقشه . بدینانجام شدي در سطح حوضه گردوغبار
 ینگکوکریج بندي شده این سه پارامتر با استفاده از روشپهنه

(cokriging) اس تهیه و با قرار دادن این  اي.ی. در محیط ج
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 يگردوغبارمختلف  يهاها روي نقشه گسترش غلظتنقشه
تطابق مکانی و ارتباط این پارامترها با یکدیگر  در حوضه،

 يبارگردوغ و بارشی هاينقشه تطبیقی بررسی د.شبررسی 
 در گردوغبار غلظت بیشترین که داد نشان( الف 9 شکل)

 داده رخ مترمیلی 150 از کمتر بارندگی با مناطق در حوضه،
 هک شودمی حوضه مرکزي شامل نواحی بیشتر نواحی این که

 خاص هايویژگی. است جازموریان تاالب قرارگیري محل
 شدیدت در تواندمی نیز ناحیه این ژئومرفولوژي و شناسیزمین

 200 از رباالت بارندگی با مناطق در. باشد تأثیرگذار پدیده این
 غلظت کمترین حوضه غربی نواحی در یعنی مترمیلی

 .شد مشاهده گردوغبار

 در بارگردوغ غلظت و تبخیر هم هاينقشه تطبیقی بررسی
 لظتغ بیشترین که بود مسئله این گویاي( ب 9 شکل) حوضه

 3000 از باالتر تبخیر با حوضه مرکزي مناطق در گردوغبار
 زا باالتر تبخیر با مناطق در آن شدت که داده رخ مترمیلی

 ربیغ مناطق در و بود مناطق سایر از بیشتر مترمیلی 4000
 غلظت میزان کمترین مترمیلی 3000-2000 تبخیر با حوضه

نیز  حوضه سطح در دماهم هاينقشه .شد مشاهده گردوغبار
 مايد با مناطق در يگردوغبار غلظت بیشترین که داد نشان

 با مناطق در که داده رخ درجه 26 از باالتر ساالنه میانگین
 ودب نقاط سایر از بیشتر غلظت این درجه 31 باالتر از دماي

 (.ج 9 شکل)
 
 

 )الف(
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 )ب(
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 بحث 
 مدل هايخروجی از استفاده با این تحقیق در
Dust-NMMB/BSC مکانی آن تغییرات و گردوغبار پدیده 

 هب توجه با. است شده در منطقه حوضه جازموریان شناسایی
هاي توزیع مکانی غلظت از منطقی را مدل برآوردي نتایج،

 تولید با. دهدمی نشان مطالعاتی محدوده در گردوغبار
ه ک حوضه از ، مناطقیگردوغبار ذرات غلظت توزیع هاينقشه

 غلظت حداکثر هاي انجام شده دارايسازيبراساس شبیه
 گسیل اصلی هايچشمه عنوانتوانند بههستند، می ذرات
 هايمحدوده انطباق از حکایت هایافته .نیز تعیین شوند ذرات

 شکخ )بستر شده ذرات شناخته چشمه بر غلظت حداکثر با
 یهپا بر شده شناسایی حساس مناطق .جازموریان( دارد تاالب

ده، ش خشک بگیرهايآ و هاتاالب شامل بیشتر کاربري نوع

 شده، رها دیم کشاورزي هايزمین شده، تخریب مراتع
 .هستند آبی کشاورزي هايزمین و پوشش بدون هايزمین

Karegar ( نیز با شبیه2017و همکاران )تحلیل و سازي 
 خشک ایران بستر شرق شدید گردوغبار طوفان عددي
 چشمهعنوان و به غلظت هامون را داراي حداکثر هايتاالب

دانند. نتایج این تحقیق همچنین با نتایج شده ذرات می شناخته
Rashki ( و 2013و همکاران )Kandakji  و همکاران

 ( تطابق داشت. 2020)
اي در این مناطق بررسی وضعیت اقلیمی و بادهاي منطقه

ه از شرایط جوي منطق گردوغباردهنده تأثیرپذیري وقوع نشان
یر، دما و ناپایداري جوي حاصل جمله وضعیت بارش، تبخاز

 جریانات برداريفشار هوا و باد است. خطوطهاي کماز توده
هاي ایجاد هسته از حکایت ايمنطقه سرعت هاينقشه در

 

 )ج(

 و بارش )الف(، تبخير )ب( و دما )ج( در حوضه جازموریان گردوغبارارتباط بين پارامتر غلظت  -9شکل 
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 دهپدی نتیجه وقوعدر داراي سرعت باد باال روي این مناطق و
نتایج این یافته با تحقیقات  .دارد هاتاریخ این در گردوغبار

Boloorani ( مشابهت داشت.2020و همکاران ) 
 یخشکیدگ ویژهبه و سرزمین شدید تخریب به توجه با
 وانر هايماسه و بیابان گسترش و یکسو از جازموریان تاالب

 وقوع مستعد مناطق کنترل برنامه باید دیگر، سوي از
 نبالد ویژه طوربه شده وشناسایی گردوغبار باالي هايغلظت

 دما افزایش و بارش کاهشی روند به باتوجه همچنین. شود
 براي الزم اقدامات و هابرنامه باید اخیر هايسال طی

 اتخاذ مناطق این وسعت افزونروز گسترش از جلوگیري
 .گردد

 ینهبه هايطرح اجراي با توانمی گردوغبار با مقابله براي
 محل پاشیمالچ سطحی،زیر و سطحی هايآب احیاي شامل

 ساماندهی پاشی،مالچ با همزمان نهال کاشت و برداشت
 افزایش براي محل هیدرولیکی منابع و هاتاالب ها،رودخانه
 عدم و هم به خاک ذرات چسبیدن نتیجهدر و خاک رطوبت

 افزایش با است شده مشخص تحقیقات در) آنها جاییجابه
 باد سرعت درصد 15 به درصد 10 از رسی ذرات رطوبت

 در متر 12 حدود به ثانیه در متر 5 از ذرات انتقال ايبر الزم
 نتیجه به( 1394 پور،رجب و آباديمحمود) رسید خواهد ثانیه

 .یافت دست مناسب
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Abstract  

     Dust storm become a widespread problem in numerous arid and semi-arid countries of the 

world. The main aim of this study is to identify the areas susceptible to high dust concentrations, 

investigating a number of factors affecting its formation (including wetland drying and soil 

moisture) and their coherence with synoptic factors (including climate maps and regional wind). 

The spatial distribution pattern of dust is an important variable in understanding the dust transport 

and implementing appropriate control strategies. The present study investigates the spatial 

distribution of dust in the Jazmourian basin using a simulation method with the NMMB / BSC-

Dust model during a three-year period (from 2014 to 2016). For this purpose, several dust events 

in the Jazmurian basin were selected based on the visibility and dust codes, and the dust transfer 

route was monitored for up to 72 hours for this date. Finally, by overlaying the model images in 

these selective intervals, by the fuzzy method in ArcGIS environment, the map of areas disposed 

to high dust concentration in the basin were prepared. For each selected date, the SMAP satellite 

image was used to measure soil moisture. And, regional winds were investigated using the 

NCEP/NCAR model. The results of this study showed that the central part of the Jazmurian basin, 

which is the location of the Jazmurian wetland, had the highest dust concentration during the 

study period. In addition, a synoptic study of dust sustainable areas showed that in the dates of 

the dust occurrence, low-pressure and high wind speeds centers formed on the surface of the basin. 

The highest concentrations of dust were also observed in areas with precipitation less than 150 

mm, evaporation over 3000 mm and temperatures above 26 °C.  

 

Dust model, zonal winds, soil moisture, wetland -dust concentration, NMMB/BSC :words Key
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