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 چکیده:

وزش بادهای دارد. سیستان ساکنین منطقه دریاچه هامون نقش مهمی در کاهش خشكی هوا و ایجاد محیط مطلوب برای زندگی 

های روان در سطح زمین، هرگونه فعالیتی دریاچه با ایجاد غلظت گرد و غبار در آسمان و هجوم ماسهاز روی سطح خشك  روزه 021

حیطی ماز این پژوهش بررسی اثرات زیست . هدفدآورکنند و اختالالتی را در زندگی ساکنین منطقه به وجود میرا از انسان سلب می

 این پژوهش با استفاده از مطالعه روش تحقیق در وروزه  021ادهای در زمان ب به ویژههای گرد و غبار بر روی دریاچه هامون توفان

بز س ایجاد کمربند فضای توان اقداماتی چونهای گرد و غبار در سیستان میبرای کاهش مخاطرات توفاناست.  ایکتابخانهمنابع 

های نادرست کشاورزی و افزایش عمرانی و اصالح روشهای ای سبز درون منطقه  و کنترل فعالیتاطراف منطقه، حفظ و گسترش فض

کننده های نو در مهار گرد و غبار )پلیمرهای تثبیتهای عمومی و مدیریت صحیح منابع آب و خاک و استفاده از فناوریآگاهی

 کاست و میزان گرد و غبار را بند (و قبل از ورود باد به منطقه با استفاده از بادشكن از شدت بادهای روان با فناوری نانو و نقششن

درخت در بخش شمالی سیستان و احیای فضای سبز و نیزارهای  از گیاهان و در ختان بومی و کشتنیز کاهش داد و با استفاده 

 انجام داد. رای مقاومت سطح در معرض فرسایشی هامون و همچنین مالچ پاشی بدریاچه

 .، گرد و غبارروزه 021بادهای محیطی، هامون، کلمات کلیدی: اثرات زیست
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Abstarct 

Lake Hamoon has important role in reducing air dry and creating a favorable environment for residents living in the 

Sistan area. 120Day winds blow dry on the surface of the lake with the creation of dust concentration in the air and 

the influx of sand on the surface, Cause be stripped of any human activity and to creates disturbances in the lives of 

area residents.  

The purpose of this study is Environmental effects of dust storms on Lake Hamoon, especially in 120Days winds 

period. The method in this research is study using library resources. To reduce the risk of dust storms in Sistan can be 

actions such as creating a green girdles around the area, maintaining and expanding the green space in the area and 

control construction activities and reform incorrect agriculture methods and increasing public awareness and proper 

management of soil and water resources and the use of new technologies to harness the dust (flowing sand stabilizer 

polymers with Nanotechnologies) reducing the winds blowing in the area before using the windbreaks and reduce the 

amount of dust and the use of native trees and plants, tree planting in the northern part of Sistan, restoring the green 

space and reed beds Lake Hamoon Also, do Mulching resistant surface exposed to erosion. 
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 :مقدمه

در زندگی خود  یبوده که بوضوح هر شخصحاضر بخصوص چند ساله اخیر تغییرات شرایط اقلیمی به قدری چشمگیر در دوره 

غییرات تترین این از مهم بعضی نقاط کمتر و در نقاطی دیگر شدیدتر بوده است.در تواند شاهد این تغییرات وسیع باشد، که می

ها یاباناین ب که باشد،ها میین و پیدایش و یا گسترش بیاباناقلیمی کاهش بارش و وقوع خشكسالی و بدنبال آن خشك شدن زم

ای هتوفان ه نبود رطوبت و وزش بادهای شدید،های جوی به همراترین منابع تأمین غبار در آمده و در پی ناپایدارینیز بصورت مهم

داده ها نشان تحقیقات دانشمندان بر روی رسوبات کف اقیانوس .(0930)مفیدی و کمالی، ه انددآورگرد و غباری شدیدی را بوجود 

گردد میلیون سال پیش )قبل از دوره کرتاسه زمین شناسی( در کره زمین بر می 01های گرد و غبار به که سابقه بروز طوفان

(2010Nadafi, )، عضلی بارش خاورمیانه بصورت مدر جهان امروز بخصوص در منطقه خشك و کمکه  غباری گرد وهای توفان

طبیعی تأثیرات های زندگی از جمله بهداشت و سالمت، اقتصاد و محیطبزرگ برای کشورهای منطقه درآمده و بر روی تمامی جنبه

 (. 0930)مفیدی و کمالی،  است منفی خود را برجای گذاشته

رار ای قهای گرد و غبار محلی و منطقهدر معرض سیستمهم به علت قرار گرفتن در کمربند خشك و نیمه خشك جهان ایران  کشور

اور های کشورهای مجغرب و جنوب بلكه سراسر ایران با توجه به نزدیكی به بیابانای که نه تنها غرب، جنوبگرفته است به گونه

تأثیرات  های گرد و غباریکه این توفان( 0931اند)ذوالفقاری و عابدزاده، گرفتهاری قرار های گرد و غبسیستمبیشتر در معرض 

 ها و نواحیهای سطحی، گسترش بیابانها و کشتزارها، آلوده نمودن آباز بین بردن زمین از جمله فراوانیمحیطی نامطلوب زیست
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 های تنفسی و چشمی، مشكالت اقتصادی و معیشتیای، بیماریجادهخشك، ایجاد مشكالت به خاطر کاهش دید افقی، بروز تصادفات 

ی گرد و غبار وفان هایتباعث تخریب اراضی و ایجاد هم در این مناطق  فرسایش بادی از طرفی (، 0939) زنگنه، اندرا به وجود آورده

 (. 0930)مبارک حسن و دشت بزرگی، گردیده است

 و بادی فرسایش اثر در که شود می اتالق میكرون 5 از کمتر قطر با سبك و کوچك بسیار ذراتی به وغبار گرداز آنجایی که 

) دبیرخانه ملی باشدباد می پدیده این کننده ایجاد عاملو  یابند می انتقال و شده جابجا طوالنی بسیار مسافت تا باد توسط بیابانزایی

 استانهای در روزه 021 فصلی -محلی بادی پدیده کشور، داخل در گردوغبار انتشار و تولید های کانون از، (31-0931گرد و غبار،

 وجود و رضوی خراسان جنوبی، خراسان هایاستان کوههای هایدامنه و( بلوچستان و سیستان استان جمله از) ایران شرق جنوب

)عزیزی و توان بیان کردرا می غرب جنوب و جنوب در بیابانی اراضی و( یزد و کرمان های استان حاشیه) ایران در بزرگ کویر دو

د. دهنهای گرد و غباری عمدتأ در فصول بهار و تابستان و با توالی کمتری در پاییز و زمستان رخ میوفانتاین  . (0931همكاران، 

 (. Arimoto, 2001)باشددرصد می 55همچنین بیشترین زمان وقوع این پدیده در روز، فاصله زمانی بعد ازظهر تا غروب با فراوانی 

توان در بروز این پدیده دخیل دانست. وجود ، عوامل محیطی را نیز میی پدیده گرد و غباردر کنار عوامل طبیعی بوجود آورنده

دهای موسمی در های گرم و خشك و دارای باهای اصلی سرزمینمناطق بیابانی با پوشش گیاهی تنك و بارندگی کم از مشخصه

توانند ذرات این بادها در اثر اختالف فشار و اختالف شدید دمای شب و روز  در مناطق گرم و خشك میفصول گرم سال است که 

ند. کنهای گرد و غبار را در آن مناطق ایجادآورند و توفانحاصل از فرسایش بادی خاک را از سطح زمین بلند کرده و به حالت معلق در

متری بلند  0311تا  311بارهای ایجاد شده به این طریق، تداومی دراز مدت و چند روزه دارند و ذراتی بسیار ریز را تا ارتفاع گرد و غ

کیلومتر در ساعت  31تا  11کرده و به دلیل ریز و سبك بودن ذرات، آنها را به مدت زمان طوالنی در هوا معلق نگه داشته و با سرعت 

 .)Marcal, 1980)کنندمیده در مناطق زیادی پراکن

روزه سیستان شهرتی خاص دارند که در بخش شرقی ایران در مدت زمانی مشخص از سال  021در بین بادهای محلی ایران، بادهای 

معروف به بادهای لوار، دنباله بادهای موسمی هندوستان است و ( این بادها، 0932؛ مفیدی و همكاران، 0905، زادهوزند )حسینمی

ور ارتفاع افغانستان چون دشت ناامید وارد کشطریق افغانستان و خصوصأ در بیابان تار این کشور قدرت یافته و با عبور از نواحی کم از

ترین فصول روزه در خشك021در دشت سیستان بادهای  های سالتقریبأ در تمام ماه( و 0930ند )ارانی و همكاران، شوایران می

شمال ی گرم سال )خرداد، تیر، مرداد، شهریور( از سوی شمالچهارماههدر ، این بادها (0933خسروی،  )وزندمیسال در منطقه 

هش رطوبت خاک، کا که سبب(0939)مسعودیان، نیرومندند  وزیده و چنانشرق ایران غرب، با تندی متغیر در بخشی از جنوب

ش این بادها به حدی است (. شدت وز0933) خسروی، شوندمیطبیعی دشت فشار مضاعفی بر محیط و ایجاد کمبود پوشش گیاهی

ی کنند و اختالالتهای روان در سطح زمین، هرگونه فعالیتی را از انسان سلب میکه با ایجاد غلظت گرد و غبار در آسمان و هجوم ماسه

ی پیاپی این بادهای نیرومند امروزه کشتزارهایی که چندین هزاره تا آنجایی که(.0932آورند )سلیقه، را در وضع عمومی به وجود می

خشكسالی تا آن جا پیش رفته است که هامونی به گستردگی چهار هزار اند و های شنی پوشاندهرفتند را با تپهانبار گندم به شمار می

  (.0939ی خشكانده است )مسعودیان، کیلومتر مربع را به کل

کیلومتر مربع و از شمال  1311، حدود با وسعتی در مواقع پرآبیو ی آب شیرین فالت ایران ترین دریاچهبزرگ، که ی هامونیدریاچه

آب و از غرب به دشت ماورای آب و شیببه کشور افغانستان، از شرق به بخش میانكنگی سیستان، از جنوب به دو بخش پشت

 است )والیتی بوده هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند قابل تفكیك هاینامی شیله محدود شده و به سه قسمت بهرودخانهِ

المللی شناخته شد. این مهم، متأثر از میالدی در کنوانسیون رامسر به عنوان تاالب بین 0302(. این دریاچه در سال 0931و میری، 

ستان و پاکستان از یكسو و وجود آن به عنوان تنها موقعیت ویژه آن، با توجه به قرارگیری در محل تالقی سه کشور ایران، افغان
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ای و همچنین به عنوان شرق ایران از سوی دیگر بوده است؛ لذا، بنا به اهمیت و موقعیت منطقهی آب شیرین در شرق و جنوبدریاچه

اشد باعی و حتی سیاسی میمحیطی و اقتصادی، اجتمالمللی ایران، دارای جایگاه ویژه زیستهفتمین تاالب از هیجده تاالب بین

 (. 0935)نوری و همكاران، 

روز، 251توان به تعداد روزهای آفتابی سالیانه بیش از ، میروزه 021عالوه بر وزش بادهای از خصوصیات مهم اقلیمی تاالب هامون 

متر( با پراکندگی نامناسب، باال میلی 51روز، بارندگی متوسط سالیانه ناچیز )ی زیاد تغییرات دما در شبانه تابش زیاد آفتاب، دامنه

میلی متر در سال( را نام برد )  5111-1111بودن دما و تعداد ساعات آفتابی زیاد و بیشترین مقدار تبخیر بالقوه ساالنه کشور )

ییرپذیری باالی آن از سویی و درجه حرارت باال و تبخیر (. همچنین در این منطقه، نزوالت جوی کم و تغ0931پور، علیجانی و رییس

سطح خشك  (.Khosravi, 2010)ای بیابانی داشته باشدو تعرق شدید و در نتیجه آن نیاز آبی باال باعث گردیده که منطقه چهره

های سیستان است. بر اثر خشك شدن سطح دریاچه هامون تابش خورشیدی تبدیل کننده غبار توفاندریاچه هامون منبع مهم تأمین

( و به 0933)سلیقه، شده روزه افزوده  021به گرمای محسوس شده، دما و شیب تغییرات فشار افزایش یافته و بر سرعت بادهای 

های اصلی روز توأم با گرد و غبار، از کانون 500با بیش از ( 0933)خسروی،  عنوان یكی از کانونهای اصلی پدیده توفان گرد و غبار 

غربی آسیا )جنوب خلیج فارس، جنوب عراق و شرق های اصلی جنوبو از این نظر با کانون آمدهمحیطی در کشور به شمار زیست

سیستان، عدم وجود سیمای توپوگرافیك دشت با توجه به که این پدیده هم  (0931یسه است )کیانی و همكاران، عربستان( قابل مقا

موانع قابل مالحظه ارتفاعی، پوشش گیاهی ضعیف و شیب مالیم دشت از سویی و استقرار شرایط متنوع سینوپتیكی جوی در تمام 

غباری  های گرد وباعث تخریب خاک و توفان های بحرانی اقلیمی تبدیل وطول سال از سوی دیگر، دشت سیستان را به یكی از کانون

 (. 0933دهد ) خسروی، که حیات اکولوژیك دشت را در معرض خطر قرار میگردیده در منطقه 

 

 (.0931های گرد و غبار در سیستان، )کیانی و همكاران، ای از توفان: تصویر ماهواره0تصویر

 

 مکاقلیمی، تغییرات و جوی عمومی هایویژگی و شرایطتوان به در تاالب هامون میعوامل کلی مؤثر بر ایجاد پدیده گرد و غبار از 

 کاربری تغییر و زمین وضعیت ،آب منابع از رویهبی داشت بر و هارودخانه مسیر انحرافسطحی،  آبهای مهار، خشكسالی و بارشی

 اچه بستر دری روی بر شدید نسبت به بادهای وزش، خاک رطوبت میزان منطقه،  گیاهی پوشش فقدان ،خاک نوع و بندی دانه، اراضی
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ا با هخشك شدن بسترهای آبی و رودخانه، دورتر نقاط به جو فوقانی سطوح جریانات توسط معلق ذرات انتقال، خشك و نرم خاک با

 (. 0932ی و همكاران، مسمیرطایی ) اشاره کرد ...فرسایش شدیدالت انسان و یا سیكل طبیعی اقلیم، دخ

های گرد و غبار ممكن است اثرات پدیدهباشد، روزه بر تاالب هامون می 021محیطی بادهای پژوهش بررسی اثرات زیستهدف این 

ای هتا فاصله چند صد کیلومتری از منبع اصلی تداوم داشته و سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمینه

گرد و غباری، مواد مغذی و مواد آلی خاک از بین های در زمان ایجاد توفان (. 0933)سرابیان و نیكپور،  اجتماعی و اقتصادی شود

ای هشود و همچنین گرد و غبار باعث آلودگی آب آشامیدنی و در نتیجه بیماریوری کشاورزی میرفته که باعث پایین آمدن بهره

در محل  (. فرسایش بادی از یك سو باعث کاهش حاصلخیزی خاک0933گردد )شاهسونی و همكاران، گوارشی از این طریق می

ها و تأسیسات صنعتی در خارج از محل فرسایش های زراعی، ساختمانفرسایش و از سوی دیگر باعث تخریب و مدفون شدن زمین

(. در هر طوفان شن و ماسه به دلیل فقر پوشش گیاهی، سرعت باالی باد و خشك بودن سطح دریاچه هامون Lui, 2005گردد )می

شود و پس از حمل و جابجایی، در مناطق مسكونی، ت، حجم عظیمی از ذرات خاک برداشت میکه منبع اصلی برداشت رسوبات اس

گذاری ی رسوبکند و خسارت زیادی را در منطقه حمل و همچنین در منطقههای کشاورزی، تأسیسات و نظایر آن رسوب میزمین

 (. 0935کند )نگارش و لطیفی، بر منابع زیستی، اقتصادی و اجتماعی وارد می

در و  بیكاری و یا کاهش درآمد، تشدید روند مهاجرتتوان به ی در منطقه میپیامدهای اجتماعی و اقتصادی گرد و غباراز جمله 

 اشاره کرد و خسارت به بخش کشاورزی از طریقامنیت پرواز )حمل و نقل هوایی( ، صنعت توریسم و گردشگری، بخش کشاورزی

میزان تولید کلیه محصوالت کشاورزی، دام و آبزیان و جنگل و مرتع ) رسوب گرد و غبار بر روی روزنه برگ گیاهان و نشست کاهش 

یماری گسترش آفات و ب، کاهش کیفیت محصوالت، گرد و غبار روی منابع آبی و کاهش فتوسنتز برای گیاه و اکسیژن برای آبزیان (

خسارت به ، افزایش میزان الیروبی کانال های انتقال آب در اثر تجمع ذرات گرد و غبار، مهای گیاهی و افزایش میزان کود و س

آسیب پذیری پوشش گیاهی در مقابل آفات، اختالل و و  بردارانکاهش درآمد بهره ، خسارت به صنایع کشاورزی، تأسیسات کشاورزی

کشاورزی و در نهایت کاهش و از بین رفتن محصوالت اکسید کربن و انرژی تابشی خورشید، دیررس شدن محصوالت در جذب دی

 (.0933آب خرابات، ) شوداعمال می نکشاورزی منطقه در اثر ذرات ریز گرد و خاک فرود آمده بر روی برگهای گیاها

 سعهبیابانزدایی، تو اجرایی های بیابانزایی، روش با ، مقابله خاک و آب منابع صحیح مدیریتبه   گرد و غباربا راهكارهای مقابله اما 

 گرد هارم در نو های فناوری از وغبار، استفاده گرد تولید ساکن منابع و عمرانی های فعالیت ، کنترلپزشكی و درمانی مراکز وتجهیز

و همچنین قبل از ورود باد به منطقه از  شهری درون سبز فضای وگسترش حفظ شهرها، اطراف سبز فضای کمربند ، ایجادغبار و

 (. 0939دریاچه هامون کاهش داد ) حیدری، شدت باد با استفاده از بادشكن و کاشت درختان در بخش شمالی 

 و پیشنهاد گیرینتیجه

و  از فعالیتهای انسانیمتأثر توان مینیز را ها و این توفاند نها دارهای گرد و غبار تأثیرات فراوانی بر روی زندگی انسانتوفان

عی طرات این پدیده طبیای برای کاهش مخاهای عوامل انسانی منطقه به گونهلذا باید فعالیت ،ستدانهای اخیر در منطقه خشكسالی

 ها بر روی سطح خشكچرای حیوانات  و دام جلوگیری از تواند در این امر مؤثر باشد.های انسانی که میتنظیم گردد از جمله فعالیت

 های عمرانی و اصالح، ایجاد کمربند فضای سبز اطراف منطقه، حفظ و گسترش فصای سبز درون منطقه  و کنترل فعالیتدریاچه 

های نو در مهار های عمومی و مدیریت صحیح منابع آب و خاک و استفاده از فناوریهای نادرست کشاورزی و افزایش آگاهیروش

بند (و قبل از ورود باد به منطقه با استفاده از بادشكن از شدت های روان با فناوری نانو و نقشکننده شنمرهای تثبیتگرد و غبار )پلی
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باد کاست و میزان گرد و غبار را نیز کاهش داد و با استفاده از گیاهان و در ختان بومی و کشت  درخت در بخش شمالی سیستان و 

 ی هامون و همچنین از مالچ پاشی نیز برای مقاومت سطح در معرض فرسایش استفاده کرد. اچهاحیای فضای سبز و نیزارهای دری

 منابع

های گیاهی در بستره تغییر اقلیم در غرب ایران و شبكه بررسی تاثیرات طوفانهای گرد و غبار بر اکوسیستم (.0933.)ب خرابات, شا

، اهواز، دانشگاه شهید همایش ملی مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشیسومین  های آبیاری مناسب جهت مقابله با این پدیده،

 IDNC03_528.html-IDNC03-http://www.civilica.com/Paperچمران اهواز، 

روزه سیستان و تأثیر آن بر واحدهای شناور نداجا مستقر در سواحل  021(.بادهای 0930ارانی، ا ح.، محمدی، ع. و حیدرزاده، م. )

 ن همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران.مكران، اولی

 .020-012، 15. فصلنامه تحقیقات جغرافیاییروزه سیستان،  021(. بادهای 0905زاده، س ر. )حسین

های بومی استفاده از باد در پذیری شیوه(.بررسی امكان0939پور، س م. )حیدری، ا.، معماریان، غ ح.، محمد مرادی، ا. و حسینعلی

 . مشهد.همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدارجهت بهبود هویت در معماری مسكن روستایی امروز سیستان، 

، ایها در تصاویر ماهواره(. بررسی امكان تعیین جهت بادهای فرساینده با استفاده از ردیابی طوفان0935خدری، م و ایرانمنش، ف. )

 .20(، 02)0تحقیقات مرتع و بیابان ایران.فصلنامه 

 .03-53(، 5)9.تحقیقات منابع آب ایرانهای هامون، مكانی پایدار دریاچه – (.تحلیل زمانی0933خسروی، م. )

 زیست، تهران.(، سازمان حفاظت محیط0931-31، طرح ملی مدیریت کرد و غبار )33دبیرخانه ملی گرد و غبار، بهمن

 .033-009. 5مجله جغرافیا و توسعه.های گرد و غبار در غرب ایران، (.تحلیل سینوپتیك سیستم0931ابدزاده، ح. )ذوالفقاری، ح. و ع

های گرد و غبار در مناطق غربی (.بررسی همدید توفان0933مهر، ش. و احمدی، م. )ذوالفقاری، ح.، معصومپور سماکوش، ج.، شایگان

-00(، 22)9 ریزی محیطی،مجله جغرافیا و برنامه(، 0933)مطالعه موردی: موج فراگیر تیرماه  0933تا 0931های ایران طی سال

91. 

(. بررسی میزان تأثیر معیارهای خاک و 0933ذوالفقاری، ف.، شهریاری، ع ر.، فخیره، ا.، نوری، س.، راشكی، ع. و خسروی، ح. )

 ، همایش ژئوماتیك.GISسیستان به کمكزایی منطقه فرسایش بادی در بیابان

 .02-0(. 0)0،دو فصلنامه آب و هواشناسی کاربردیهای گرد و غبار در ایران، (. آب و هواشناسی توفان0939زنگنه، م.)

دومین همایش ملی فرسایش (.چالشها و برآورد خسارات ناشی از پدیده گرد و غبار در کشاورزی، 0933سرابیان، ل. و نیكپور، ع. )
 ، دانشگاه یزد.های گرد و غباربادی و طوفان

، 0.مدیریت انرژی(.بررسی پتانسیل انرژی باد در استان خراسان شمالی در ایران، 0931اللهی، ا. و عالم رجبی، ا. )سعیدی، د.، نعمت

13-55 . 

صاکی، ح.، صولت، م ح.، سلیمانی، ز. و شاهسونی، ع.، یاراحمدی، م.، جعفرزاده حقیقی فرد، ن ا.، نعیم آبادی، ا.، محمودیان، م ح.، 

(، 1)2زیست، مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی، های گرد و غباری بر سالمت و محیط(.اثرات طوفان0933ندافی، ک. )

15-55. 
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رد و غبار در (.شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر پدیده گ0932طایی سمیرمی، س.، مرادی، ح ر.، خداقلی، م. و احمدی آخورمه، م. )

 .20. زیستفصلنامه انسان و محیطغرب ایران، 

مطالعات جغرافیایی مناطق غربی ایران، (.ردیابی پدیده گرد و غبار در نیمه0931عزیزی، ق.، میری. م، و نبوی، س ا. )
 .003-019(،2)5.خشك

ی شرق ایران ) مطالعه موردی: منطقهدر جنوبهای گرد و خاک (.تحلیل آماری، همدیدی طوفان0931پور، ک. )علیجانی، ب. و رئیس

 . 091-010(. 2)5سیستان(، مجله جغرافیایی مناطق خشك. 

 (. 2)0های گرد و غبار در ایران، برنامه ریزی و آمایش فضا، (. تحلیل زمانی  و مكانی توفان0931زاده،خ. )فرج زاده، م. و علی

 تحقیقات مرتع و بیابان ایران.ی دشت سیستان با استفاده از اطالعات دور سنجی، اهای ماسه(. بررسی منشأ طوفان0935فیاض، م. )

02(0 ،)10-52 . 

متری در ایجاد طوفان های گردوغبار رخ داده در استان  01رسایش بادی و اثر باد ف(. 0930ه.) و دشت بزرگی،، ا. مبارک حسن

، تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران، اولین همایش ملی بیابان ،2101خوزستان: فوریه و مارس 
DESERT01_479.html-DESERT01-http://www.civilica.com/Paper 

 .90-15(،0)0 هواشناسی کاربردی.دوفصلنامه آب و ی سیستان، (.باد صدو بیست روزه0939مسعودیان، س ا. )

های گرد و غباری در دشت سیستان با استفاده از مدل اقلیمی (.بررسی و تحلیل ساختار توفان0931مفیدی، ع. و کمالی، س. )

 .093المللی بیابان.. مرکز تحقیقات بین2110جوالی  91؛ مطالعه موردی RegCM4ایمنطقه

گیری (.تعیین زمان آغاز و خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره0932م. و علیجانی، ب. )پور، م.، سلیقه، مفیدی، ع.، حمیدیان

 .30-002، 3، جغرافیا و مخاطرات محیطیهای تخمین نقطه تغییر، از روش

ای، ماهوارههای روان در شرق زابل بااستفاده از تصاویر های ناشی از حرکت ماسه(.بررسی خسارت0935نگارش، ح و لطیفی، ل. )

 .09-30، 5، های جغرافیای طبیعیپژوهش
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