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 چكیده 

 گردوغبارهای نشهر بیرجند به عنوان یکی از شهرهایی که در طول سال با طوفا در گردوغبارپدیده بررسی  به منظور  

 ( Dرامتر ) پا یروسکوونسک یمرتبط با پدیده گردوغبار و شاخص سنجش از دور هواشناسیهای  کدمواجه می شود، از 

تی ساع و ماهانه ،یفصلقیاس های ساالنه، در شهر بیرجند در م گردوغباربراساس نتایج حاصل از بررسی استفاده نمودیم. 

و  1971، 2008، 1963 یمربوط به سال ها رجندیب ستگاهیدر ا گردوغباروقوع  سالیانه یفراوان نیشتریبنشان داد که 

رتیب بیشترین بهار و تابستان به تفصل همچنین . بوده است یگردوغبارروز  104و  114، 128، 147با  بیبه ترت 1962

ماه( با تعداد  ری)ت یوالماه جمر بوط  گردوغبارما هانه داد خر فراوانی نیشتریبرا دارند که  گردوغباررخداد پدیده فراوانی 

در ساعت  بارگردوغبیشترین رخداد پدیده  رخداد، ساعتی فراوانیاز لحاض . ها می باشدماه نسبت به دیگر   روز 303

شترین ب بیبه ترتی 06و  07 ی نشان داد که کدهایگردوغبار بعد ظهر رخ داده است. همچنین نتایج بررسی کدهای 15

حلی در کل منطقه مبا منشا بیرونی و  گردوغباربه عنوان 07و  06ی داشته اند. کد گردوغبارفراوانی را در بین کد های 

 .از مناطق محلی و بیرونی نشات می گیرنددر شهر بیرجند  گردوغبارمنشا  که نشان داد

 ، فراوانی وقوع، شهر بیرجندگردوغبارهای كلیدی: واژه
 
 

Survey of Dirty Phenomena of Synoptic Station in Birjand City 
 

Mohammad CHeki 1, Reza Doostan 2, Masoud Minaei3 

 

1 Master of Urban Meteorology, Ferdowsi University of Mashhad, m.cheki72@gmail.com 
2 PhD in Clinical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad،doostan@um.ac.ir 

3 Ph.D. in Remote Sensing and Geographic Information Systems (RS&GIS), Ferdowsi University of Mashhad، m.minaei@.um.ac.ir 

 
 

 

Abstract 

 
To study dust phenomena in the city of Birjand as one of the cities facing dust storms throughout 

the year, meteorological codes related to this phenomenon and Roscoevsky (parameter D) index 

were used. Based on the results of annual, seasonal, monthly and hourly measurements of dust 

survey in Birjand, the most frequent dust pollution occurred at Birjand Station in 1963, 2008, 

1971, and 1962, with 147, 128, 114 and 104 days, respectively. The spring and summer are 

respectively the highest dust events, at that time, the highest dust incidence in July was 303 days, 

with the highest frequency compared to the rest of the year. At the time of the hour, the highest 

incidence of dust phenomena occurred at 15 o'clock in the afternoon. Also, the results of dust 
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codes showed that codes 07 and 06 had the highest frequency among the codes. Code 06 and 07 

as dust with exogenous and local in the whole region showed that the origin of dust in the city of 

Birjand originated from the local and outer regions and internal sources. 

 
Keywords: Dust, Frequency of occurrence, Birjand city 

 

 مقدمه - 1

یق مورد بررسی قرار نیاز انسان به زیستن در محیط او را وادار می کند که عوامل، عناصر و نیروهای طبیعت را به طور دق

که یکی از این  ،تغازین تاکنون همواره با خطرات ناشی از عواملی طبیعی همراه بوده اسآدهد. بی شک انسان از روزهای 

ادی گرد و خاک (. انتقال مقدار زی1392)شفاعت و همکاران،  می باشد غبارگردو، پدیده یخطرات و حوادث ناگوار طبیع

(. بر اساس 1392)امیدوار، توفان گردوغبار می نامندرا کاهش شدید دید به وسله باد،  با)ذرّات خاک خشک و شن( 

دید افقی به  وماید متر در ثانیه تجاوز ن 15دستور العمل سازمان جهانی هواشناسی هرگاه در ایستگاهی سرعت باد از 

به نقل  ،1394)غفاری و مصطفی زاده،  گزارش می شود گردوغبارطوفان  ،علت گردوغبار به کمتر از یک کیلومتر برسد

م از جهانی، که در مقیاس های مختلفی اع است اقیلمی –یک پدیده جغرافیایی گردوغبار .(2007از سونگ و همکاران، 

نوبی کره درجه شمالی و ج 40ی در اطراف عرض جغرافیایی گردوغبار. توفان های اتفاق می افتدمنطقه ای و محلی 

 ردهباد حمل می ک را با جریان گردوغبارد. در این نقاط باد های غربی ذرّات نزمین بیشتر از سایر نقاط جهان رخ می ده

 .(1392نها را به نقاط دیگر کره ی زمین منتقل می کنند )اسدی و همکاران، آو 

ال های اخیر آمده در منطقه خاورمیانه و ایران در س یکی از مهمترین چالش های زیست محیطی بوجودمین راستا در ه

ر مجاورت و از طرف دیگاز یک طرف می باشد. قرار گیری ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان  گردوغبارپدیده 

ای باال اغلب گیاهی بوده و به دلیل بارش اندک و دمبا کشورهایی چون عربستان، عراق و سوریه که دارای فقر پوشش 

اد در این مناطق مساحت این کشورها از بیابان تشکیل شده است و تحت تاثیر شرایط بیابانی، ناپایداری هوا و جریان ب

ح ززولی و )فالو متاثر شدن ایران شده است از این نواحی  غبار و گردباعث بلند شدن ، که معموال شدید می باشد

ستان های مرزی و ریزگرد که تا همین چند سال پیش ویژه فصول بهار و تابستان و ا گردوغبار(. پدیده 1393همکاران، 

کشور، با دامنه  یافته و عالوه بر شدت و تکرار در نواحی جنوبی و غربی افزایشکشور بود، اکنون به هشت ماه در سال 

ه به طور و شیراز ک مه استان های کشور و شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهانگسترده در سطح وسیع تر به سمت ه

 (.1389معمول هوای آلوده ای دارند نیز گسترش یافته است )اردیلی، 

انجام شده است که بعضی در این زمینه مطالعات متعددی نظر به اهیمت پدیده گردوغبار و گسترش آن در سطح جهان 

بیابانی  گردوغبارمنابع  ( در پژوهشی به مطالعه شناسایی2013و همکاران ) 1گیوچی :. مانندکرد ذکرمی توان  را نهاآاز 

آنها درسطح شهر پرجمعیت تهران با استفاده روش تحلیل آماری و مدل  10PMبالقوه خاورمیانه و تعیین مشارکت 

(HYSPLIT به عنوان ابزار اصلی برای تعیین نسبت )تا  2009 های مختلف برای بازه زمانی ناشی از بیابان گردوغبار

از  ٪32 و ٪44ازکه بیش  ،هستند گردوغبارپرداختند. نتایج نشان داد که بیابان های عراق و سوریه منبع اصلی  2010

  ی تامین می کنند.گردوغبارشهر تهران را در طی دوره های  10PMغلظت 

با هدف  مسیرهای انتشار ریزگرد ها به کالن شهر تبریز( در مقاله ای با عنوان مدل سازی 1394پاشائی و محمدی )

استفاده کردند. پس از  (HYSPLIT) و مسیرهای انتشار ریزگردها به محیط شهر تبریز از قابلیتهای مدل أمطالعه منش

می ی شهر تبریز نشان دادند که اجرای صحیح مدل می تواند در مطالعه ابعاد علگردوغبارتوفان  30اجرای مدل بر روی 

توفان های مشاهده شده در شهر تبریز  أی بسیار مفید می باشد. همچنین با وجود این که منشگردوغبارطوفان های 

محمودی و عطایی در مطالعه ای دیگر،  متفاوت می باشد اما مسیرهای کلی انتشار ریزگرد ها باهم مشابه می باشند.

با استفاده  2015تا  2000شهر بوشهر در طی دوره آماری  گردوغبارو علل  أبررسی منشبه مطالعه و  ای ( در مقاله1395)

افزایش گردوغبارها در سال  پرداخته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تصاویر ماهواره ای داده های اقلیمی و از
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خشک شده عراق،  در تاالب های بوشهر یهاگردوغباراصلی  أمنش وت گرفته از کانون های فرامحلی است أهای اخیر نش

ایران  بیابان های النفود و دهناء در شمال عربستان، صحرای بادیه الشام در سوریه و تاالب های هورالعظیم و هورالهویزه

 . می باشند

مروری بر مطالعات انجام شده گویای تمرکز این مطالعات بر مناطقی غربی، جنوب غربی و مرکزی کشور بوده و مطالعات 

اثرات زیانبار هجوم ریزگردها در اثرات این پدیده بر شهرهای شرقی کشور پرداخته اند. از سوی دیگر،  کمتری به بررسی

از این  محسوس تر است.ن آمحیط شهری به لحاظ حضور هزاران انسان چشمگیر تر بوده و بدین لحاظ خسارات ناشی از 

 اخته شده است. به مطالعه پدیده گردوغبار در شهر بیرجند پرد هش حاضر،رو در پژو
 

 روش تحقیق داده ها و -2

 
دقیقه  31درجه و  33دقیقه تا  20درجه و  31بین  لومترمربعیکهزار  35با وسعتی نزدیک به  بیرجند شهرستان

قرار  ایمترى از سطح در 1491در ارتفاع  دقیقه طول شرقی 40درجه و  59دقیقه تا  57درجه و  57عرض شمالی  و 
منطقه ه است. قرار گرفته و از اطراف توسط رشته کوه ها محصور شد رجندیدر مرکز دشت ب بایشهر تقر نیا گرفته است.

ران و از ناحیه غرب قاز جنوب به رشته کوه با هاى شکر آب و از شرق به کوههاى مؤمن آباد و بیرجند که درشمال به کوه
و متر  یلیم 171برابر با  نیانگیبه طور م رجندیدر شهر ب انهیمجموع بارش سال .گرددبه ارتفاعات دشت کویر محدود مى

روز از سال، با طوفان  12در  متوسطبه طور  رجندیب یهوا در سال است.  ٪36در شهر،  یرطوبت نسب انهیسال نیانگیم
 همراه است. دیو گرد و خاک شد

برای دوره آماری ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند مرتبط با گردوغبار از داده های روزانه و ساعتی برای انجام این مطالعه 
گردوغبار شامل پدیده د های مربوط به کداده ها در برگیرنده سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. از  2017تا  1955

مورد فراوانی هرکدام از کدها سپس . (1 )جدولبودند ( 98و  30-31-32-33-34-35( و )06-07-08-09کد های )
 هدید افقی به عنوان روز نمونه انتخاب گردیدمیزان کمترین  دارایروز نمونه گردوغباری در ادامه، یک تحلیل قرار گرفت. 

مورد تجزیه و تحلیل  (D) پارامتر  یمدل روسکوونسکاز ماهواره مودیس دانلود، و با شاخص تصاویر مرتبط با آن روز و 
 .قرار گرفت
 گردوغباراز  روسیس یابرها یو جدا ساز صیتشخ، یشکار سازآ برای( D) پارامتر  یروسکوونسکشاخص مدل استفاده از 

طول  یبازتاب تابش بینشان دادند که با ترک 2005در سال  ویو ل یاست. روسکوونسک یاتیح یقاتیقموارد تح پاره در
 پارامتر کیتوان  یبلند )مادون قرمز ( م یدر طول موج ها یدرخشندگ ی( با اختالف دما یکوتاه )باند مرئ یموج ها

 دیرا تول Pآنها در ابتدا پارامتر ایجاد نمود.  یماهواره ا ریدر تصاو روسیس یجدا کردن گردوغبار از ابرها یمشخص را برا
 :باشد یم 1رابطه کردند که به صورت 

𝑃 = exp{[𝑅𝑅 ∗ 𝐴 + (𝐵𝑇𝐷 − 𝐵)]}                      (1) 

 

 31و  29باند  یدرخشندگ یاختالف دما BTD اس،یفاکتور مق A، 1به باند  سیمود 6بازتاب در باند  RRدر آن  که
را  Dپارامتر  Pبا توسعه پارامتر  ویو ل یبعدها روسکونسک است. BTDو انحراف از مقدار  ییمقدار جابه جا Bو  سیمود
 باشد. یم 2رابطه که معادله آن به صورت  کردند ارائه

 
𝐷 = exp{−[𝑟𝑟 ∗ 𝑎 + (𝐵𝑇𝐷 − 𝑏)]}       (2) 

 
 اس،یفاکتور مق a، (سیمود 2و  4باند  بیبه ترت) کرومتریم 86/0به  54/0نسبت بازتاب در طول موج  rrرابطه  نیا در

BTD و ( سیمود 32و  31باند  بیبه ترت) یکرومتریم 12و  11طول موج  نیب یدرخشندگ یاختالف دماB زانیم 
 .(1391)فرج زاده و کریمی،  باشد یآن م ییجابه جا
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 (1390)امیدوار،  گردوغبارکدهای مختلف هواشناسی برای بیان پدیده  -1جدول 

 
 

 نتایج و بحث  3
 

بر روی داده های ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند صورت گرفت.  2017تا  1955بررسی پدیده گردوغبار طی دوره آماری 

 ندکدها بطور مجزا نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، هر یک از شهر بیرجندجهت بررسی کاملتر پدیده گردوغبار در 

گردوغبار و همچنین فراوانی توفان های وقوع یافته در شهر مشخص  اساس محلی یا غیر محلی بودن منشأ که بر این

به  06محلی بیشتر از کد  با منشأ غبار و گردبه عنوان  07، کد ردید. بر اساس نتایج حاصل از بررسی هریک از کد هاگ

ی در طی گردوغبارروز  605و  942معلق( می باشد که به ترتیب شامل  غبار و گردغیر محلی ) با منشأ گردوغبارعنوان 

خاک در محل  در محدوده مطالعاتی شهر بیرجند ناشی از فرسایش گردوغباراین بدین معنا است که  بودند.ماری آدوری 

 35تا  30نتایج حاصل از بررسی کدهای دارند. بر اساس تأثیر آن  رخداد در وقوعنیز  بیرونی هایو منشأ می باشد

 می شود با لحاص 32تا  30مجموع کدهای  مربوط به توفان متوسط که از گردوغباربیشترین فراوانی وقوع توفان های 

آماری وره روز در کل د 8دارای فراوانی  35تا 33ایستگاه که از مجموع کد های و توفان شدید در این روز  36فراوانی 

  (.1 وقوع یافته است )شکل

 

 (2017 -1955) یگردوغبارنمودار رخداد کدهای  -1شكل 

ساالنه     سی  شان داد که در   گردوغباربرر شی و      گردوغباروقوع پدیده  2017و  1955سال های  ن سانات افزای دارای نوا

شدیدی بوده و سپس تا     دارای نوسانات  گردوغباروقوع پدیده  1973تا  1955کاهشی بوده است به گونه ای که از سال    
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سال        2006سال   شته اما دوباره از  سبتا یکنواختی دا سان ن شدیدی گردیده        2017تا  2006نو سبتا  سانات ن دارای نو

به ترتیب  1962و  1971، 2008، 1963مربوط به سال های  در ایستگاه بیرجند   ردوغبارگبیشترین فراوانی وقوع  است.  

 .(2)شکل  ی بوده استگردوغبارروز  104و  114، 128، 147با 
 
 

 
 (2017 -1955) طی دوره آماری در منطقه مطالعاتی گردوغبارتغییرات ساالنه  -2شكل 

 

در فصل بهار و پاییز به ترتیب بیشترین و  که نشان داد فصلی فراوانی رخداد پدیده گرد و غبار نتایج حاصل از بررسی
روز گردوغباری رتبه اول و  607(. به گونه ای که فصل بهار با تعداد 3کمترین وقوع گردوغبار اتفاق افتاده است)شکل 

ختصاص داده است. در حالی که فصل پاییز با فراوانی غباری رتبه دوم رو به خود ا و روز گرد 548فصل تابستان با تعداد 
روز گردوغباری کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. میزان گردوغبار از اواسط زمستان تا اواسط و اواخر  98تعداد 

ز به کمترین مقدار آن کاسته می شود و در فصل پایی از این زمان به بعد ازبهار و اوایل تابستان روند افزایشی داشته و 
می رسد. در واقع فصل بهار به علت استقرار سامانه های ناپایدار جو و شرایط دینامیکی برای ایجاد وزش باد خود مقدار 

و تولید گردوغبار شرایط مساعدی را برای رخداد این پدیده فراهم می آورد. همچنین فصل بهار شرایط جوی ناپایدار در 
استان را موجب شده که این جریان ها با خود ذرات گردوغبار را منتقل و میزان دید را  بیابان های مرکزی ایران و غرب

روزه سیستان زمینه ورود گردوغبار به شهر را به دلیل عبور  120کاهش دهند. فصل تابستان نیز به دلیل وزش باد های 
 این بادها از روی مناطق خالی از پوشش گیاهی، فراهم می کند.

 

 
 (2017 -1955)میانگین فصلی تعداد روز های همراه با گردوغبار در شهر بیرجند طی دوره آماری  -3شكل 

 

شکل   شان   4همان گونه که در  ست   ن شده ا شترین ر  داده  با تعداد روز در ماه های جوالی )تیر ماه(  غبار و گردداد ویبی
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سته ا  303 سفند ماه(  ست. ماه های مارس به وقوع پیو ی  گردوغبارروز  214و  216به ترتیب با )خرداد ماه( و جوئن  )ا
را دارد. در کل    گردوغبار ی کمترین رخداد  گردوغبار روز  25با  )آبان(  در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین ماه نوامر      

ست که  گردوغباررخداد  ستان و پاییز            ،ماهیانه به گونه ای ا صل تاب سبت به ماه های ف ستان و بهار ن صل زم ماه های ف
 .را تجربه نموده اند گردوغبارکمتر رخداد پدیده 

 
 (2017 -1955در منطقه مطالعاتی طی دوره آماری ) گردوغبارفراوانی ماهانه  -4شكل 

 

د مطالعه نشان می دهد. بر این مورماری آشهر بیرجند را طی دوره  و غبار در گردوغبارتغییرات ساعتی ماهانه  5شکل 
ماه  15 ساعت و)مرداد ماه( ماه اگوست  15 ساعت و)تیر ماه( صبح ماه جوالی  9و  12، 15اساس، ساعات دیده بانی 

برخوردار بوده اند.  گردوغبارپدیده میزان وقوع گین نمیااز باالترین )اسفند ماه(  ماه مارس 12 ساعت و )خرداد ماه( ژوئن
در تمامی ساعات  گردوغبارکمترین وقوع پدیده  دارای (ذر ماهآ) ربو دسام)آبان ماه( ، نوامر )مهر ماه( اکتبرماه های و 

 .بوده انددیده بانی 
 

 
 (2017 -1955)ماهیانه در شهر بیرجند  گردوغبارتغییرات ساعتی  -5شكل 

 
 

 تصاویر آلوده هوای شهر بیرجند می باشد که از گردوغبار نمونه ای از روزهای 6ارائه شده در شکل تصویر ماهواره ای 
شکار سازی شد. نتیجه حاصل آن آ گردوغبار یشاخص مدل روسکوونسکسنجنده مودیس دانلود شده و سپس با اعمال 

بر روی قسمت های شمالی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران  گردوغباروقوع یک پدیده  ،از اعمال شاخص
ش هایی از استان کرمان را نشان می دهد که بخش هایی از استان خراسان جنوبی را نیز در بر گرفته و در حال و بخ
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 پیش روی به سمت این استان نیز می باشد
 

 
 

(سمت راست تصویر اعمال b 9/2/2016ی سنجنده مودیس از ماهواره ترا در روز گردوغبار( سمت چپ تصویر ماهواره ی  a -6شكل 
  گردوغباربرای اشکار سازی بهتر پدیده  (D) پارامتر  یروسکوونسک شاخصشده 

 نتیجه گیری و جمع بندی  4
 

مستثنی  گردوغبارماری از پدیده آاین پژوهش منطقه مطالعاتی تقریبا در تمام طول سال در دوره  زبراساس نتایج حاصل ا

یکی  در ایستگاه منتخب دارای دو بیشینه زمانی گردوغبارن است که پدیده آبررسی آماری گویای ن حال، با اینمی باشد. 

است که در میزان شدت، تداوم و تعداد روز های  2017تا  2003در سال های و دیگری  1973تا  1955در سالهای 

و و فرا گیری مکانی  با هم تفاوت دارند. به گونه ای که در دوره ی اول فراوانی روزها به همراه شدت گردوغباررخداد 

ی مورد گردوغبارروز پدیده  104و 114، 147به ترتیب  1962و  1971، 1963 آن در سال های تعداد روز های تداوم

ی به همراه شدت و فراگیری مکانی تعداد روزها گردوغبارتوجه است. در حالی که در دوره دوم فراوانی روزهای پدیده 

 ی در سال مورد توجه هست.گردوغبارروز  128با تعداد  2008نسبت به دوره اول کمتر می باشد و تنها در سال 

رتبه اول و فصل تابستان  یروز گردوغبار 607فصل بهار با تعداد فصلی پدیده گرد و غبار نشان داد که همچنین بررسی 

روز  98تعداد  یبا فراوان زییکه فصل پا یرتبه دوم رو به خود اختصاص داده است. در حال یغبار و روز گرد 548با تعداد 

 لیتا اواسط و اواخر بهار و اوا تانگردوغبار از اواسط زمس زانیدهد. م یمقدار را به خود اختصاص م نیکمتر یگردوغبار

 رسد. یمقدار م نیبه کمتر زییشود و در فصل پا یزمان بعد از مقدار آن کاسته م نیداشته و ا یشیتابستان روند افزا

 یدر ماه ها گردوغبارداد خر نیشتریبنشان می دهد که  2017تا  1955ی دوره اماری ماهانه این پدیده در طبررسی 

با  بیمارس )اسفند ماه( و جوئن )خرداد ماه( به ترت یاست. ماه ها وستهیبه وقوع پ 303ماه( با تعداد روز  ری)ت یجوال

 نیکمتر یگردوغبارروز  25ماه نوامر )آبان( با  نیقرار دارند. همچن یبعد یدر رتبه ها یگردوغبارروز  214و  216

ماه اگوست )مرداد  15ماه( و  ری)ت یصبح ماه جوال 9و  12، 15 یبان دهیساعات دو همچنین  را دارد. گردوغباررخداد 

برخوردار  گردوغبار دهیوقوع پد زانیم نیگنایم نیماه مارس )اسفند ماه( از باالتر 12ماه ژوئن )خرداد ماه( و  15ماه( و 

ساعات  یدر تمام گردوغبار دهیوقوع پد نی( از کمتراهر )اذر مباکتبر )مهر ماه(، نوامر )آبان ماه( و دسام یبوده اند. و ماه ها

 برخوردار بوده اند. زین یبان دهید
 هایکه کد نشان دادبه منظور شناسایی منشأ پدیده گرد و غبار در شهر بیرجند  از کد ها کیهر یحاصل از بررس جینتا
 یبه عنوان گردوغبار با منشآ محل 07کد به گونه ای که  به ترتیب بیشترین فراوانی را در بین کد ها داشته اند. 06و  07

 605و  942شامل  بیباشد که به ترت یغبار معلق( م و )گرد یمحل ریغ أغبار با منش و به عنوان گرد 06از کد  شتریب
از  یناش رجندیشهر ب یعاتمعنا است که گردوغبار در محدوده مطال نیبد نیبودند. ا یآمار یدور یدر ط یروز گردوغبار
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 دارند. ریدر وقوع رخداد آن تأث زین یرونیب یباشد و منشأها یخاک در محل م شیفرسا

 

 (در صورت لزوم)قدرداني تشكر و  -5

و هم نموده  ربه پدیده های هواشناسی تشکدادن داده ها مربوط قرار از سازمان هواشناسی کشور به دلیل در اختیار    
یاری رساندن کمال ما را وهش ژاز دوستان عزیزی که با راهنمایی هایشان در جهت تکمیل و نوشتن این پچنین 

 یم.تشکر را دار
  

 منابع -6
 یباد شیفرسا یمل شیهما نیدوم ران،یا ریاخ یسال ها گردوغبار دیموثر در تشد یندهایفرآ یمقاله بررس ،ل ،یلیارد -

 ، صفحه 1389بهمن ماه  زد،ی، دانشگاه گردوغبار یو طوفان ها
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 70، صفخه 93زیی، پا91،شماره 23)سپهر(، دوره  یپژوهش-ی، فصل نامه علمGASاستفاده از سنجش از دورو 
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