بسمه تعالي

عليرضا مساح بواني
دانشيار گروه مهندسي منابع آب
پرديس ابوريحان
دانشگاه تهران
 -1درجات علمي و سوابق تحصيلي
درجه

رشته تحصيلي

تخصص

دانشگاه

کشور

علمي

سال اخذ

معدل

مدرک

1

منابع آب (دکتري)

تغيير اقليم

تربيت مدرس

ايران

1831

رتبه اول

2

تغيير اقليم (کارشناسي ارشد)

تغيير اقليم

ايست انگليا

انگليس

1831

-

8

سازه هاي آبي

منابع آب

تربيت مدرس

ايران

1831

رتبه اول

)کارشناسي ارشد)
مهندسي آب

1

-

ايران

تهران

1833

رتبه اول

(کارشناسي)

 -2سوابق شغلي
سوابق

سمت و نوع کار

شغلي
1

از

تا تاريخ

نام موسسه

شهر و کشور

تاريخ
عضو کميته تحقيقات منابع آب

1832

ادامه دارد

وزارت نيرو

تهران

ايران
2

عضو کارگروه تغيير اقليم وزارت

1832

ادامه دارد

وزارت نيرو

تهران

نيرو
8

عضو کارگروه خشكسالي

1831

ادامه دارد

سازمان يونسكو

تهران

( International Drought
)Initiative, IDI
1

عضو کارگروه ملي سازگاري با

1831

ادامه دارد

سازمان محيط زيست

تهران

تغيير اقليم
1

عضو کارگروه تغيير اقليم وزارت

1831

ادامه دارد

جهاد کشاورزي
1

پژوهشكده حفاظت آب و خاک

تهران

سرپرست کارگروه هاي:

6

1831

ادامه دارد

دفتر تغيير آب و هوا -سازمان بين

مدلسازي اقليم ،کارگروه اثرات

الملل

تغيير اقليم و ارائه راه کارهاي

()UNDP

تهران

سازگاري و کارگروه آموزش و
تحقيقات تغيير اقليم
 UNFCCCدر ايران
3

داور گزارشهاي بين المللي تغيير

1831

ادامه دارد

Intergovermental Panel
of Climate Change

ادامه دارد

IRNCID

اقليم IPCC
3

عضو کارگروه خشكسالي کميته

1831

سوئد
تهران

ملي آبياري و زهكشي ايران
3

مشاور طرحهاي تغيير اقليم

1833

ادامه دارد

يونسكو
()UTCO

يونسكو در ايران
11

11

رئيس کارگروه آموزش و

1833

1831

تحقيقات تغيير اقليم برنامه
UNFCCC

()UNDP
1833

ادامه دارد

مرکز منطقه اي مديريت آب

تهران

تهران

شهري –يونسكو ()RCUWM

يونسكو
12

دفتر تغيير آب و هوا -سازمان بين
الملل

مدرس کارگاه هاي تغيير اقليم

تهران

دانشيار گروه مهندسي منابع آب

1836

ادامه دارد

دانشگاه تهران

تهران

داور طرحهاي پژوهشي تغيير اقليم

1831

ادامه دارد

شرکت مديريت منابع آب ايران

تهران

 -3پايان نامه های دانشجوئي
مقطع

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

1

نازنين شاه

ارائه راه کارهاي تطبيق با تغيير اقليم با دخالت تحليل دکتري

کرمي

ريسک و مديريت جامع منابع آب در حوضه زاينده

نام دانشگاه

وضعيت
راهنمائي

تربيت مدرس

راهنما

رود
2

مليحه مزين

8

حسام کابلي

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر جريانات کم آبي در دکتري

شهيد

حوضه دز

اهواز

تعيين منحنيهاي شدت-مدت-فراواني تحت سطوح دکتري

شهيد

ريسک تاثير تغيير اقليم در دورههاي آتي با در

اهواز

2

چمران راهنما
چمران راهنما

نظرگرفتن منابع عدم قطعيت
1

احمدزاده

بررسي عدم قطعيت تاثير تغيير اقليم بر عملكرد گياهان

1

فاضل

تاثير عدم قطعيت در الويت بندي راهكارهاي

6

محمد ناصر

بررسي اثر تغييرات اقليمي بر سيالب با استفاده از

زاده

مدلهاي اقليمي ،مطالعه موردي حوضه بختياري و

دکتري

 UPMمالزي

مشاور

تبريز

راهنما

سازگاري با تغيير اقليم در مديريت ريسک منابع آب

دکتري

تربيت معلم

مشاور

حوضه گلستان
3

علم و صنعت

محمدرضا

شبيهسازي پوشش گياهي بمنظور برآور اثرات تغيير دکتري

گودرزي

اقليم بر رواناب

3

مجيد دلقندي

ارائه راهكارهاي سازگاري با سطوح ريسک تأثير تغيير دکتري

شهيد

اقليم بر محصول گندم در دورههاي آتي با لحاظ عدم

اهواز

3

سيد عليرضا

ارائه راهکارهاي سازگاري با اثرات منفي تغيير اقليم بر دکتري

گوهري

منابع آب حوضه زاينده رود اصفهان در سطوح

مشاور

چمران مشاور

قطعيتهاي مدلهاي  AOGCMو سناريوهاي انتشار
گازهاي گلخانه اي
صنعتي اصفهان

مشاور

مختلف ريسک
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر ميزان توليد اکوسيستم مرتعي

11

امير سعادت فر

11

محمد اوجي

12

رحمان

نقش تغييرات اقليمي بر تخصيص آب در حوضه

داوطلب

آبريز کرخه

دکتري

گيالن

مشاور

و معيشت بهرهبرداران در دورههاي آتي (مطالعه
موردي :منطقه خبر بافت در استان کرمان)
تحليل عدم قطعيت روشهاي تک ايستگاهي و چند دکتري

تربيت مدرس

مشاور

ايستگاهي در ريزگرداني دما و بارش غرب ميانه ايران

18

قرمزچشمه

11

سالمي

دکتري

بررسي عدم قطعيت روشهاي ريز مقياس نمائي دکتري

تربيت مدرس

تبريز

مشاور

مشاور

مختلف

بررسي اثرات تغيير اقليم بر آبخوان دشت
همدان-بهار در سطوح مختلف ريسک و ارائه
3

دکتري

شهيد بهشتي

مشاور

راه کارهاي سازگاري با آن
11

غريب رضا

16

نگين ابراهيميان

13

احساني

13

سبحان افراز

13

هاونگي

21

يعقوبي

21

ميرزايي

22

نظربخش

28

منصوري

21

پورعلي حسين

21

هراتيان

26

پريسا آشفته

بررسي تاثير عدم قطعيت تغيير اقلييم بير تبخيير و تعير

کارشناسي

پتانسيل

ارشد

بررسي عدم قطعيت تأثير تغيير اقليم بر عملكرد
گياهي -آبي کشاورزي ايران با رويكرد AEZ/GIS

کارشناسي

تهران

تهران

راهنما

راهنما

ارشد

بررسي اثر تغيير اقليم بر عملكرد آبي -گياهي برنج بيا کارشناسي

تهران

راهنما

اسييتفاده از مييدل (.SWAPمطالعييه مييوردي اراضييي ارشد
شاليزاري هراز)
بررسي تاثير تغيير اقليم بر رودخانه هاي حوضه درياچه کارشناسي
اروميه

تهران

راهنما

ارشد

بررسي تغييرات دبي حداکثر تحت تأثير عدم قطعيت
تغيير اقليم

کارشناسي

تهران

راهنما

ارشد

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر رواناب حوضيه هياي نيميه کارشناسي

تهران

راهنما

خشييک بييا اسييتفاده از مييدل ،HEC-HMSمطالعييه ارشد
موردي حوضه اعظم هرات
بررسي اثرات تغييرات اقليم بر برنامهريزي منابع کارشناسي
ارشد
آب سد سليمانشاه در استان کرمانشاه

تهران

راهنما

کارشناسي

تهران

راهنما

بررسي تاثير تغيير اقليم بر رواناب با استفاده از

ارشد

مدل HEC-HMS

ارزيابي اثر تغيير اقليم بر کياهش منيابع آب ورودي بيه کارشناسي
درياچه اروميه از حوضه زرينه رود

تهران

راهنما

ارشد

ارزيابي استفاده از بارورسازي ابرها جهت کاهش
اثرات خشكسالي در دورههاي آتي

کارشناسي

تهران

راهنما

ارشد

(مطالعه موردي :استان آذربايجان شرقي)
بررسي روندتغيير اقليم در دوره زماني 2111-2163

کارشناسي

کرمانشاه

راهنما

ميالدي با استفاده از ريزگرداني آماري داده هاي مدل ارشد
گردش عمومي HadCM3درشهر همدان

آناليز عدم قطعيت تاثير تغيير اقليم بر رژيم
4

کارشناسي

تهران

راهنما

سيالب با رويكرد بيزي; مطالعه موردي حوضه

ارشد

آيدوغموش ،آذربايجان شرقي
شبيه سازي تاثير تغيير اقليم بر پوشش گياهي به کارشناسي
ارشد
کمک مدل ( Biome-BGCمطالعه موردي

23

علي بينش

23

سارا بلوک

تحليل تاثير عدم قطعيت ناشي از تغيير اقليم بر بهره کارشناسي

آذري

وري آب کشاورزي با رويكرد ( AEZ/GISمطالعه ارشد

تهران

راهنما

حوضه قره سو)
تهران

راهنما

موردي :دشت ساوجبالغ
23

الهه گودرزي

81

مريم گل

بررسي اثرات تغيير اقليم بر جريانهاي سيالبي حوزه کارشناس
رودخانه اعظم هرات-يزد

محمدي

يزد

راهنما

ارشد

اثر تغيير اقليم بر شدت و فراواني خشكسالي در دوره -کارشناسي
هاي آتي با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده

تهران

راهنما

رشد

()SPI
81

احمد فالح

تأثير تغيير اقليم بر بهرهوري آب کشاورزي با رويكرد کارشناسي

کهن

 :AEZ/GISمطالعه موردي دشت ساوجبالغ

82

خديجه حسني

88

عليرضا کمال

81

مريم ميرصانع

81

زهرا نجار

86

مريم روستائي

83

فاطمه طحاني

83

زهرا مسماريان

ارائه راهكارهاي سازگاري با اثرات تغيير
اقليم بر مديريت مخزن سد در دوره هاي آتي ،مطالعه

تهران

ر هنما

ارشد
کارشناسي

تهران

راهنما

ارشد

موردي :سد شاهچراغي
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر رواناب ،تحت تاثير عدم کارشناسي

تهران

راهنما

قطعيت مدل هاي  AOGCM-AR4و روشهاي ارشد
وچک مقياس کردن؛ مطالعه موردي زيرحوض قره
سو
آناليز ريسک تغيير نياز آبي گياهان تحت اثر تغييراقليم کارشناسي
(مطالعه موردي  :قزوين)"

تهران

راهنما

ارشد

بررسي تاثير گزينههاي مديريتي در سازگاري با تاثير کارشناسي
تغيير اقليم برعملكرد ذرت

ت ران

راهنما

ارشد

بررسي تاثير تغيير اقليم بر کارآيي مصرف آب و ارائه کارشناسي

تهران

راهنما

راهكارهاي سازگاري در چهارچوب  DPSIRدر ارشد
سطوح مختلف ريسک
بررسي اثرات تغيير اقليم بر کيفيت آبهاي کارشناسي
زيرزميني(مطالعه موردي :دشت آستانه کوچصفهان)

ارشد

بررسي تاثير تغيير اقليم بر نوسانات سطح آب زيرزميني کارشناسي
5

تهران

راهنما

تهران

راهنما

در دوره هاي آتي (آبخوان موردي دشت شهرکرد)
83

آرش مرادي

11

آزاده کيخا

11

ارشد
کارشناسي

تهران

راهنما

ارشد
تاثير تغيير اقليم بر کيفيت آب سطحي در دورههاي

کارشناسي

آتي(مطالعه موردي رودخانه زرينه رود)

ارشد

حديث رحيمي

تأثير تغيير اقليم بر شاخصهايگياهي -آبي کشاورزي

کارشناسي

خوب

دشت ساوجبالغ با رويكرد ديناميک سيستمها

ارشد

12

فاطمه روحی
پناه

بررسي توانمندي مدل  SDSMدر ريزمقياسنمايي

کارشناسي

دماي استان يزد

ارشد

18

توانگر

تاثير تغيير اقليم بر شدت و مدت بارشهاي سنگين

کارشناسي

11

Heerbod
Jahanbani

11

آرمين عليپور

 UNCERTAINTY OF CLIMATEکارشناسي
CHANGE AND ITS IMPACT ON
ارشد
REFERENCE
EVAPOTRANSPIRATION IN Rasht
city, IRAN
مقايسه دو شاخص آماري در روند يابي تبخير و تعر کارشناسي

16

مجيد سليماني

13

نور ا ..کرمي

13

جواد تفكري

تاثير تغيير اقليم بر يخچالهاي حوضه سرداب رود

13

سيد حسن

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر جريان رودخانه و عملكرد کارشناسي

تهران
قزوين
يزد
گرگان

راهنما
راهنما
راهنما
مشاور

ارشد

گياه مرجع ر اقليم هاي مختلف ايران

 UPMمالزي

مشاور

تهران

مشاور

ارشد

بررسي تاثير پديده تغيير اقليم برنياز خالص آبياري کارشناسي

تهران

مشاور

ارشد
کشت گندم (مطالعه موردي منطقه گرگان)
ارزيابي روشهاي  Logistic regressionو AHP

کارشناسي

تهران

مشاور

جهت بررسي آسيب پذيري آبهاي زيرزميني با استفاده ارشد
از مدلDRASTIC

حسيني
11

کارشناسي

صنعت آب و مشاور

ارشد

بر

مخزن (مطالعه موردي :مخزن سد علويان)

ارشد

مير مرتضي

اثرات تغيير اقليم بر پارامترهاي کمي وکيفي منابع آب

کارشناسي

طالقاني

سطحي با استفاده از مدل بارش-رواناب

11

6

ارشد

تبريز
تهران

مشاور
مشاور

 مقاالت علميمقالههای علمي-پژوهشي
 -54رسولی ،ع.الف ،.رضائی بنفشه ،م ،.مساح بوانی ،ع.ر .و خورشید دوست ،ع.م .و قرمزچشمه ،ب )3131(،.بررسی اثر عوامل مورفو
اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل  ،LARS-WGعلوم و مهندسی آبخیزداری ایران38-3 :)45(8 ،
 -55فرج زاده ،م ،.مدنی ،ک ،.مساح بوانی ،ع.ر .و داوطلب ،ر )3131( .اثر تغییر اقلیم بر اطمینان پذیری تأمین آب پایین دست سد کرخه و
راهکارهای سازگاری با آن ،نشریه حفاظت منابع آب و خاک.31-53 :)1(1 ،
 -51قرمزچشمه ،ب ،.رسولی ،ع.الف ،.رضائی بنفشه ،م ،.مساح بوانی ،ع.ر .و خورشید دوست ،ع.م )3131(.بررسی اثر عوامل مورفو اقلیمی
بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل  ،SDSMنشریه علمی-پژوهشیمهندسی و مدیریت آبخیز.335-344 )4(3 ،
 -54دلقندی ،م ،.اندرزیان ،ب ،.برومند نسب ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر .و جواهری ،الف)3131( .ارزیابی مدل  CERES-Wheatنسخه
 DSSAT 4.5در شبیه سازی رشد ،عملکرد و مراحل فنولوژی گندم در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه
موردی :شهرستان اهواز) نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)33-84 )3(48 ،
 -53یعقوبی ،م .و مساح بوانی ،ع.ر )3131( ،.تحلیل حساسیت و مقایسه عملکرد سه مدل مفهومی IHACRES ،HBVو HEC-HMS
در شبیه سازی بارش-رواناب پیوسته در حوضه های نیم هخشك (بررسی موردی :حوضه اعظم هرات-یزد) .مجلة فیزیك زمین و فضا،
.374-341:)4(54
40- Farajzadeh, M., Oji, R., Cannon, A.J., Ghavidel, Y. and Massah Bavani, A.R.(2014) An evaluation
of single-site statistical downscaling techniques in terms of indices of climate extremes for the Midwest
of Iran, Theor Appl Climatol, DOI 10.1007/s00704-1157-4
 -13شفائی ،الف .ح ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.عراقی نژاد )3134( ،بررسي تأثيرات تغيير اقليم بر بهره برداري از مخازن سطحي حوضة گرگانرود.
مجله مديريت آب و آبياري13-18 :)2(8 .
 -18ظهرابي ،ن ،.مساح بواني ع.ر ،.تلوري ،ع .و صدقي ،ح )1832( .آشكارسازي تغيير اقليم و نسبت دهي آن به گازهاي گلخانه اي با استفاده از
مدلهاي گردش عمومي اقيانوس-اتمسفر وتوزيع نرمال دو متغيره در حوزه آبريز کارون بزرگ  .مجله تحقیقات منابع آب ایران.8-3 :)4( 3 ،
 -17پور علی حسین ،س.ش .و مساح بوانی ،ع.ر )3134( .تحلیل مخاطره و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش استان آذربایجان شرقی
دوره  .4444-4431مجلة فیزیك زمین و فضا ،دوره .448-333 )5(13
 -13مساح بوانی ،ع.ر ،.گودرزی ،ا ،.ظهرابی ،ن .و لطفی ،س )3134( .آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش در دوره های گذشته و نسبت
دهی آن به افزایش گازهای گلخانه ای (بررسی موردی :استان آذربایجان غربی) مجلة فیزیك زمین و فضا ،دوره .348-333 )1(13
35- Gohari,A., Eslamian, S., Mirchi, A., Abedi-Koupaei, J., Massah Bavani, and Madani K., (2013) Water
transfer as a solution to water shortage: A fix that can Backfire, Journal of hydrology, 491:23-39

 -15روستایی ،م ،.سهرابی ،ت ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.و احدی ،م.ص ( )3134رزیابی ریسك عملکرد زیست توده گیاه ذرت تحت تاثیر تغییر
اقلیم .مجله پژوهش آب در کشاورزی ،سال بیست و ششم ،شماره  3133 ،5ص 544

 -11مساح بوانی ،ع.ر )3134( .آشنایی با مفاهیم تغییر اقلیم ،فصلنامه جنگل و مرتع ،شماره  ،35ص 44
 - -11بلوک آذری ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.مشعل ،م .آزادگان ،ب )3133( .بررسی تغییرات عملکرد و بهرهوری آب کشاورزی دشت
هشتگرد تحت تاثیر تغییر اقلیم در دوره های آتی با رویکرد  .AEZ/GISمجله آبیاری و زهکشی ایران .شماره  5جلد.483-471 :3

 -14ننادگانی ،م ،.پارسی نژاد ،م ،.عراقی نژاد ،ش .و مساح بوانی ،ع.ر )3133( .بررسی رخداد تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زمان
7

کاشت ،طول دوره رشد و نیاز آبی گندم زمستانه (مطالعه موردی :بهشهر) مجله پژوهش آب ایران،

.34-3:)34(3

31- Goodarzi, M.R., Zahabion, B., Massah Bavani and Azamathulla, H. Md (2013) Assessment of Climate
Change Impact on the Gharesou River Basin Using SWAT Hydrological Model, Clean-Air,Soil,Water,
41(6):601-609
30- Massah Bavani A.R., Goodarzi, E. and Zohrabi, N. (2012) Detection of climatic variables trend by using
& parametric and non parametric statistical tests. (A case study of West Azerbaijan, Iran) ,Tech J Engin
App Sci., 2 (S): 557-564, 2012

-43کرمی شاهملکی ،ن ،.بهبهانی ،س.م.ر ،.مساح بوانی ،ع.ر .و خدایی ،ک )3133( .مقایسه روشهای

, Logistic regression

 DRASTICاصالح شده و  AHP-DRASTICدر بررسی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی .محیط شناسی.34-73 :)5(18 ،
)28- Gohari,A., Eslamian, S., Abedi-Koupaei, J., Massah Bavani, A.R., Wang, D., and Madani K., (2013
Climate change impacts on crop production in Iran's Zayandeh-Rud River Basin, Science of the Total
Environment 442: 405–419

 -47آشفته پ و مساح بوانی ,ع .ر .)3133( .بررسی تاثیر عدم قطعیت مدلهای  AOGCMو سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای بر
رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی حوضه قرنقو ،آذربایجان شرقی ،مجله تحقیقات منابع آب ایران.57-13 :)4( 8 ،
 -43سیدکابلی ،ح ، .آخوندعلی ،ع.م ،.مساح بوانی ،ع.ر .و رادمنش ،ف )3133( .ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش
ناپارامتریك نزدیکترین همسایگی ( ،)K-NNنشریه آب و خاک834-773:)5(43 ،
 -44گودرزی ،م .ر ،.ذهبیون ،ب ،.مساح بوانی ,ع .ر و کمال ،ع.ر - .)3133(.مقایسه عملکرد سه مدل هیدرولوژی

IHACRES,

 SWATو ، SIMHYDدر شبیه سازی رواناب حوضه قره سو .مدیریت آب و آبیاری54-44 :)3(4 ،
 -45روستایی ،م ،.سهرابی ،ت ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.و احدی ،م.ص ( )3133بررسی عملکرد و بهرهوری آب گیاه ذرت در سطوح مختلف
ریسك تحت تاثیر تغییر اقلیم در دوره  .4434-4413نشریه آب و خاک173-133:)4(43 ،
23- Goodarzi, M.R., Zahabion, B., Massah Bavani, A.R. (2012) Simulation of Rainfall-Runoff on Gharesou
Watershed Using SWAT Model, Science Series Data Report 4(1): 28-37

 -44کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر )3133( .مقایسه عدم قطعیت مدلهای تغییر اقلیم AOGCM-TARو  AOGCM-AR4در تاثیر

بر رواناب حوضه در دوره آتی .مجلة فیزیك زمین و فضا388-374:)1( 18 ،
 -43حجازی زاده ،ز ،.فتاحی ،الف ،مساح بوانی ,ع .ر .و ناصرزاده ،م .ح )3133( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر هیدروگراف سیالب
در دورههای آتی مطالعه موردی :حوضه آبریز بختیاری ،مجله جغرافیا45-4 :)15(34 ،
20- Dastoorani, M.T., Massah Bavani, A.R., Poormohammadi, S. and Rahimian, M.H. (2011)-Assessment of
climate change impacts on drought indicators (case study, Yazd station, Central Iran), Desert, 16:159-167.

 -33گل محمدی ،م .و مساح بوانی ,ع .ر .)3134( .بررسی تغییرات شدت و دوره بازگشت خشکسالی حوضه قرهسو در دورههای
آتی تحت تاثیر تغییراقلیم  ،مجله آب و خاک مشهد ،)4(44 ،صفحات 143-134
-38ننادگانی ،م ،.پارسی نژاد ،م ،.عراقی نژاد ،ش .و مساح بوانی ،ع.ر )3134( .تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد
گندم دیم (مطالعه موردی :بهشهر) .مجله آب و خاک مشهد ،)4(44 ،صفحات.137-183
 -37کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر .)3134( .ارزیابی عدم قطعیت مدلهای

AOGCM-AR4

و مدلهای هیدرولوژی در تخمین دما،

بارش و رواناب حوضه قرهسو تحت تاثیر تغییر اقلیم .مجله پژوهش آب ایران34-3 :)3(4 ،
-33کرمی شاهملکی ،ن ،.بهبهانی ،س.م.ر ،.مساح بوانی ،ع.ر .و خدایی ،ک )3183( .بهینه سازی مدل  DRASTICبا استفاده از آمار
ناپارامتریك .فصلنامه زمین شناسی ایران.84-71 ،)35( 5 ،
 -34ذهبیون ،ب،.گودرزی ،م .ر .و مساح بوانی ,ع .ر ( .)3134شبیه سازی بارش – رواناب حوضه قره سو با استفاده از مدل، SWA
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فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست( .در حال چاپ)
 -35ذهبیون ،ب،.گودرزی ،م .ر .و مساح بوانی ,ع .ر ( .)3183کاربرد مدل

SWAT

در تخمین رواناب حوضه در دورههای آتی تحت

تاثیر تغییر اقلیم ،پژوهشهای اقلیم شناسی مشهد .سال اول38-3 :5-1 ،
13- Zamani Nouri A.R. , Sedghi H. , Telvari A.R., Babazadeh H., Manshori M., and Massah Bavani
A.R. (2011) Using L-moments method for estimating flood quantiles uncertainty in regional flood
)frequency analysis. Ecol. Env. & Cons. 17 (3) : 2011; pp. (1-10
-21مساح بوانی ،ع.ر ،.مرید ،س .و محمدزاده ،م ( )3183مقایسه روش های کوچك مقیاس کردن و مدل های  AOGCMدر بررسی
تاثیر تغییر اقلیم در مقیاس منطقهای .مجلة فیزیك زمین و فضا ،دوره  ، 13شماره  ،5صفحه .334-33
 -33دستورانی ،م.ت ،.پورمحمدی ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.رحیمیان .م.ح)3183( .وضعیت تبخیر و تعرق ایستگاه یزد تحت تاثیر عدم
قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای و مدلهای موجود.پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز ،سال اول (44-3:)4
 -34آشفته پ و مساح بوانی ,ع .ر )3183( .تاثیر تغییر اقلیم بر دبیهای حداکثر :مطالعه موردی ،حوضه آیدوغموش ،آذربایجان شرقی.
م جله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آب و خاک ،سال چهاردهم13-44 : 41 ،
 -3کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر .)3188( .تاثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعیت دو مدل هیدرولوژی.
مجله آب و خاک مشهد ،جلد  45شماره  4صفحه 314-344
)8-Heerbod Jahanbani, Lee Teang Shui, Alireza Massah Bavani and Abdul Halim Ghazali (2011
Uncertainty of climate change and its impact on refrence evapotranspiration in Rasht city, Iran, Journal
of Water and Climate change, 02,1:72-83
)7- Zohrabi, N. , Massah Bavani, A.R., Sedghi, H., Telvari A.R. and Shafaei Bejestan, M. (2011
Identification of temporal fluctuations in the annual flood series of Karoun and Dez rivers in Iran, journal
of Ecology, Environment and Conservation, 17(2), 169-175
6- Morid, S. and Massah Bavani A. R. (2010) Exploration of potential adaptation strategies to climate
change in the Zayandeh Rud irrigation system, Iran, Irrigation and Drainage, Vol.59 (2);p.226-238
 -4آشفته پ و مساح بوانی ,ع .ر .)3188( .تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر رژیم سیالب مطالعه موردی حوضه آیدوغموش ،آذربایجان
شرقی ،مجله تحقیقات منابع آب ایران ،شماره .13-35:47
 -5آشفته پ و مساح بوانی ,ع .ر .)3188( .تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش در دوره  4454-4433میالدی.
دانش آب و خاک ،جلد  3شماره . 38-84 :)4(33
 -1شاهکرمی ن ،.مرید س ،.مساح بوانی ع.ر ،.فهمی ه .)3187( .تاثیر عدم قطعیت مدلهای  AOGCMبر ریسك تغییر در نیاز آبی
محصوالت کشاورزی در اثر پدیده تغییر اقلیم در شبکههای آبیاری زاینده رود .مجله آبیاری و زهکشی ایران .شماره .3-3 :3
 -4مساح بوانی ,ع و مرید ,س .)3185( .تاثیر تغییرات اقلیم بر روی مناابع آب و تولیاد محصاوالت کشااورزی ،مطالعاه ماوردی :حوضاه
زایندهرود اصفهان ،مجله تحقیقات منابع آب ایران ،جلد 54-57 :3
 -3مساح بوانی ,ع و مرید ,س .)3185( .اثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه زایندهرود اصفهان ،مجلاه علاوم و فناون کشااورزی و مناابع
طبیعی ،سال نهم ،شماره چهارم.

مقالههای کنفرانسي
 -84حجتی ،ک ،.عابدی ،ز.و مساح بوانی ،ع.ر )3131( .آشکارسازی تغییرات یخچال منطقه حفاظت شده دنای غربی متاثر از متغییرهای
اقلیمی در دوره های گذشته ،نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار34-3 .
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 -73نظربخش ،م.بهبهانی ،س .م.ر .و مساح بوانی ،ع.ر )3131( .شبیه سازی دما و بارش درحوضه قره سو با درنظرگرفتن عدم قطعیت
مدلهای گردش عمومی .نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار34-3 ،
 -78یعقوبی ،م .و مساح بوانی ،ع.ر )3131( ،.بررسی تاثیر تغییراقلیم بر رواناب حوضه های نیمه خشك :مطالعه موردی)حوزه رودخانه
اعظم هرات(.نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار34-3 .
 -77نظربخش ،م.بهبهانی ،س .م.ر .و مساح بوانی ،ع.ر )3131( .شبیه سازی دما و بارش درحوضه قره سو با درنظرگرفتن عدم قطعیت
مدلهای گردش عمومی .نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار34-3 .
 -73افراز ،س .مساح بوانی ،ع.ر .فهمی ،ه .لطفی ،ه .و هاشم وندخیابانی ،پ )3131( .بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه اوجان
چای ارومیه .نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار31-3 .
 -74سالمی ،ه ،.ناصری ،ح.ر .و مساح بوانی ،ع.ر )3131( .تغییر اقلیم و روش شناسی ارزیابی اثرات آن بر منابع آب زیرزمینی ،مطالعه
موردی :آبخوان آبرفتی دشت همدان-بهار .همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی44-3 .
 -75یعقوبی ،م .و مساح بوانی ،ع.ر )3131( ،.شبیه سازی دما و بارش دوره آتی رودخانه اعظم هرات با استفاده از مدل .LARS-WG
نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار.34-3.
 -71افراز ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.فهمی ،ه .و بینش ،ع )3134( .بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه شهرچای ارومیه .پنجمین
کنفرانس مدیریت منابع آب ایران34-3 .
 -74توانگر  ،ش ،.مرادی ،ح.ر ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.آذری ،م )3134( .پیش بینی نوسان بارش در زیر حوزه گرگانرود برای دوره -4413
 4433با استفاده از مدل  HadCM3و روش ریز مقیاس سازی  .LARS-WGدومین کنفرانس بین المللی گیاه ،آب ،خاک و هوا ،کرمان.
8-3
 -73توانگر  ،ش ،.مرادی ،ح.ر ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.آذری ،م )3134( .بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای
دوره  4433-4414با استفاده از مدل  HadCM3و روش ریز مقیاس سازی  . LARS-WGدومین کنفرانس بین المللی گیاه ،آب ،خاک و
هوا ،کرمان8-3 .
)70- Abedi, Z., Massah Bavani, A.R., Jafari Kokhdan, A.,Hojjati, K., Badamfirooz, J. (2013
Manifestation of changes of climate variables fauna and Flora of West Dena protected area in past
periods.1st International conference on Environmental Crisis and its Solutions.13-14 Feb. Kish Island,
Iran.
70- Zohrabi, N. , Massah Bavani, A.R., Abdeveis, S., and Ranjbaran, L.(2012) TRENDS IN THE
TIMING AND MAGNITUDE OF FLOOD IN THE LARGE KAROUN RIVER BASIN,
Proceedings of the 10th Intl. Conf.on Hydroscience & Engineering, Nov. 4-7, 2012, Orlando, Florida,
U.S.A.
 -31ظهرابي ،ن ،.مساح بواني ع.ر ،.و عبدويس ،س )1831( .آشكارسازي تغييرات در سري سيالب حداکثر ساالنه در دوره هاي گذشته در
حوضه هاي کارون و دز .سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.
 -33بلوک آذری ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.فالح کهن ،الف .و میرصانع ،م )3133(.پهنه بندی تغییرات نیاز آبی گیاهان زراعی در دوره های
آتی تحت تاثیر تغییراقلیم با درنظر گرفتن عدم قطعیت مدلهای اقلیم (دشت هشتگرد( اولین همایش مدیریت آب در مزرعه 34،خرداد 3133
کرج.7-3.
 -38کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر .)3133( .مقایسه تاثیر دو عدم قطعیت کوچك مقیاس کردن سناریوهای اقلیمی و مدل هیدرولوژی در
برآورد رواناب .نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،اصفهان.8-3:
 -37انصاری مهابادی ،ث .شمسایی ،الف .مساح بوانی ،ع.ر )3134(.شبیه سازی سطح و بیالن آبی آبهای زیرزمینی تحت تاثیر تغییر اقلیم در
11

، پنجمین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، (دوره های آتی) مطالعه موردی؛ دشت سفید دشت چهارمحال و بختیاری
34-3 :کرمان
) بررسی اثرات تغییر اقلیم در برنامه ریزی مناابع آب باا در نظار گارفتن عادم3134( . م، مشعل،.ر. ع، مساح بوانی،. س، بلوک آذری- 66
 بهمان.اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگااههاای بارق آبای.) (دشت هشتگردAOGCM قطعیت در مدلهای
 تهران-3134
 اولین.) بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب وروردی به مخزن سد شاهچراغی3134( .ر. ع، مساح بوانی،. الف. م، بنی حبیب. خ،  حسنی-34
 تهران-3134  بهمن.کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
64- Parisa Sadat Ashofteh, Omid Bozorg Haddad, Alireza Massah Bavani,(2011) Impact of Climate
Change on Water Requirement of Aidoghmoush Irrigation Network, 21st Congress on Irrigation and
Drainage ,Water Productivity towards Food Security, 19-23 October 2011, Tehran, Iran.
63- Maryam Sadat Mirsane, Teimour Sohrabi Molla Yousef, Alireza Massah Bavani, and Javad
Bazrafshan, (2011) Climate Change and Agricultural Water Demand:Assessing Impact of Uncertainties
of Aogcm and Downscaling Methods, 21st Congress on Irrigation and Drainage ,Water Productivity
towards Food Security, 19-23 October 2011, Tehran, Iran.
62- Sara Boloukazari, Alireza Massah Bovani, Mahmoud Mashal, Bhzad Azadegan, Ahmad Fallah
Kohan (2011), Changes in Irrigation Water use Efficiency Indices Under the Impact of Uncertainty of
Climate Change in the Future Periods Case Study: Hashtgerd Plain (Iran), 21st Congress on Irrigation
and Drainage ,Water Productivity towards Food Security, 19-23 October 2011, Tehran, Iran.
61- Maryam Roostaee, Teymour Sohrabi and Alireza Massah Bavani (2011), Assessing Climate Change
Impact on Water Productivity (Case Study: Pakdasht, Iran), 21st Congress on Irrigation and Drainage
,Water Productivity towards Food Security, 19-23 October 2011, Tehran, Iran.
60- Parisa Sadat Ashofteh, Alireza Massah Bavani (2011), Investigation of Aogcm Models and SresScenarios Uncertainty Impact on the Gharanghu Basin Runoff, 21st Congress on Irrigation and Drainage
,Water Productivity towards Food Security, 19-23 October 2011, Tehran, Iran.
59- Nazanin Shah Karami, Saeed Morid, Ali Reza Massah Bavani and Majid Agha Alikhani (2011),
Risk Analysis and Integrated Water Resources Management Based Adaptation Strategies for Zayandeh
Rud Irrigation System, Iran, 21st Congress on Irrigation and Drainage ,Water Productivity towards Food
Security, 19-23 October 2011, Tehran, Iran.
) تحلیل ریسك و ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر زیسات تاوده گیااه3134( ص. م، و احدی،.ر. ع، مساح بوانی،. ت، سهرابی،. م، روستایی-48
 پاردیس کشااورزی و مناابع طبیعای دانشاگاه، نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی.)ذرت (مطالعه موردی پاکدشت
.33-3.تهران
)) بررسی روند تغییرات پارامترهاای هواشناسای (مطالعاه ماوردی بنادر انزلای3134(.ر. ع، و مساح بوانی،. ع، رحیمی خوب،.علیپور آ-47
.3-3. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
 چغندرقناد و ذرت در،) تاثیر تغییر اقلیم بر ضریب گیاهی گنادم3134( .ر. ع، و مساح بوانی،. ن، شاه نقی،. م، پارسی نژاد،. م،سلطانی-43
.3-3. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، نخستین کنفران س ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی.خراسان رضوی
 نخساتین.)) واکنش نیاز آبی و عملکرد گندم باه تغییار اقلایم (دشات هشاتگرد3134( . م، مشعل،.ر. ع، مساح بوانی،. س، بلوک آذری-44
.8-3. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
) طبقه بندی حساسیت خصوصایات بیوفیزیاك پوشاش کشااورزی باه تغییار اقلایم3134( .ر. م، گودرزی،.ر. ع، مساح بوانی،. ع،بینش-45
 پاردیس کشااورزی و مناابع طبیعای دانشاگاه، نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی.)(مطالعه موردی حوضه قره سو
.34-3.تهران
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-41تفکری ،م.ج ،.مطیعی ،ه ،.مساح بوانی ،ع.ر .و عبداهلل پور ،م )3134( .اثرات تغییر اقلیم بر یخچال علمچال و رودخانه سردآبرود .پنجمین
همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست .تهران.8-3 ،
- 44تفکری ،م.ج ،.مطیعی ،ه ،.مساح بوانی ،ع.ر .و عبداهلل پور ،م )3134( .ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلایم بار فرساایش حوضاه رودخاناه
سردآبرود .پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست .تهران.3-3 ،
 -43روستایی ،م ،.سهرابی ،ت ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.و احدی ،م.ص ( )3134اولوبیت بندی راهکارهای ساازگاری باا تغییار اقلایم در بخاش
کشاورزی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی ،دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ،تهران.344-333 ،
 -44بلوک آذری ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.مشعل ،م .و زبردست ،س )3134(.تغییر اقلیم و بحران آب در کشاورزی در دوره های آتی(دشت
هشتگرد .اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی.4-3 .
 -53بلوک آذری ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.زبردست ،س .و میرصانع ،م )3134(.تاثیر تغییر اقلیم و تغییر زمان کاشت بر طول دوره رشد و نیاز
آبی گندم پاییزه (مطالعه موردی :هشتگرد) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست .ارومیه.3-3 :
48- Golmohammadi M., Kamal A.R., and Massah Bavani A.R.(2011) The Investigation of Drought
Values Fluctuation Under the Effect of Climate Change (Case Study : Gharesou Basin). ASCE Conf.
Proc. doi:10.1061/41173(414)136
47- Zohrabi, N. , Massah Bavani, A.R., Sedghi, H., Telvari A.R. and Abdoveis, S. (2011) Determining
the temporal trend in annual maximum flood series in the Large Karoun river (Iran), 2nd International
Conference on Environmental Science and Technology (ICEST), Singapore, VI 379-VI 383.
 -64گودرزی الف ،.مساح بوانی ،ع .ر ،.دستورانی ،م .ت .)2931( .بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در حوزه رودخانه
اعظم هرات در استان یزد .هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری  .دانشگاه صنعتی اصفهان.
 -54میرصانع ،م ،.سهرابی مال یوسف ،ت ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.بذر افشان ،جواد( .)2931بررسی عدم قطعیت مدلهای  AOGCMو
روش های ریزمقیاس سازی مربوط به تغییر اقلیم در شبیه سازی نیاز آبی گیاهان (مطالعه موردی دشت قزوین) چهارمین کنفرانس
مدیریت منابع آب ایران .تهران22-2 .
-55واثقی ،ر ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.مشکواتی ،الف .ح ،.رحیم زاده ،ف )2931( .بررسی رواناب حوضه تحت تاثیر سناریوهای انتشار
 A2و  B1با در نظر گرفتن اثر دسته جمعی( )ensembleمدلهای  .AOGCMچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران.
22-2
 -59شاهکرمی ن ،.مرید س ،.مساح بوانی ع.ر .)2931( ،.ارزیابی اثرات و راه کارهای تطبیق با تغییر اقلیم با تاکید بر مدیریت جامع
منابع آب در حوضه زاینده رود .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران29-2 .
 -51کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر .)2931( .تاثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعیت مدلهای
هیدرولوژی .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران21-2 .
 -52دستورانی ،م.ت ،.پورمحمدی ،س ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.رحیمیان .م.ح )2931( .پیش بینی خشکسالی در سه دهه آینده به کمک
مدلهای چرخش عمومی (مطالعه موردی ایستگاه یزد) .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران21-2 .
 -51آشفته پ ،.مساح بوانی ,ع .ر .بزرگ حداد ،الف )2931( .بررسی عدم قطعیت مدلهای  AOGCM-TARو سناریوهای انتشار
بر رواناب در دورههای آتی ،مطالعه موردی حوضه آیدوغموش ،آذربایجان شرقی .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران.
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14-2
 -93بلوک آذری ،س .مساح بوانی ،ع.ر ،.فالح کهن ،ا ،.زبردست ،س )2931(.بررسی عدم قطعیت تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی گیاهان
زراعی (دشت هشتگرد) .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران8-2 .
 -98گودرزی الف ،.مساح بوانی ،ع .ر ،.دستورانی ،م .ت ،.و طالبی ،ع .)2931( .بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه-
های مناطق خشک (مطالعه موردی :حوزه رودخانه اعظم هرات – یزد) .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران8-2 .
 -93مساح بوانی ،ع.ر .و هراتیات عرب ،الف )2931( .بررسی روند تغییر اقلیم در دوره زمانی  1151-1103میالدی با استفاده از
ریزگردانی آماری داده های مدل گردش عمومی  HadCM3در شهر همدان .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران21-2 .
 -90براتی ،غ ،.مساح بوانی ،ع.ر .و هراتیات عرب ،الف )2931( .ریزگردانی آماری ابزار ارزیابی تغییر اقلیم در مقیاس ناحیه ای و
محلی .چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهران21-2 .
 -94کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر ،.نجفی شهری ،م.ر .)2931(.مقایسه روشهای کوچک مقیاس کردن تناسبی و آماری در تاثیر بر
رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم .دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی ایران .زنجان243-242 .
- 95انصاری مهابادی ،ث .شمسایی ،الف .مساح بوانی ،ع.ر )2931(.مدلسا زی تغییرات سطح آب زیرزمینی سفید دشت بوسیله مدل
 .GMSدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی ایران .زنجان133-132 .
-99میرصانع ،م ،.سهرابی مال یوسف ،ت ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.بلوک آذری ،س .)2983( .بررسی اثر تغییراقلیم بر نیاز خالص آبیاری
ذرت در دوره های آتی مطالعه موردی  :دشت قزوین ،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،دانشکده مهندسی علوم آب.
 -91بلوک آذری ،س .مساح بوانی ،ع.ر ،.فالح کهن ،ا ،.میرصانع ،م )2983(.بررسی تغییرات نیاز خالص آبیاری گیاهان زراعی تحت
تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم در دورههای آتی) دشت هشتگرد(،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه
شهید چمران اهواز ،دانشکده مهندسی علوم آب.
 -92میرصانع ،م ،.سهرابی مال یوسف ،ت ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.بذر افشان ،جواد( .)2983ارزیابی تاثیر تغییراقلیم برظرفیت شبکه آبیاری
دشت قزوین ،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده مهندسی علوم آب.
 -91میرصانع ،م ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.شاه نقی ،ن ،.بلوک آذری ،س)2983( .عدم قطعیت مدل های برآورد EToدرگذشته و تاثیر
تغییراقلیم بر آن؛ مطالعه موردی در دشت قزوین دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ،کرمان.
 -13میرصانع ،م ،.مساح بوانی ،ع.ر ،.بلوک آذری ،س ،.سهرابی مال یوسف ،ت .)2983(.ارزیابی تاثیر تغییراقلیم بر نیاز آبی چغندرقند
و طول دوره رشد آن .دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ،کرمان.
 -18الهه گودرزی الف ،.مساح بوانی ،ع .ر ،.دستورانی ،م .ت ،.و طالبی ،ع )2983( .شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات
هیدرولوژیکی حوضه رودخانه اعظم هرات-یزد تحت تأثیر تغییر اقلیم .چهارمین کنفرانس منطقهای تغییر اقلیم.تهران.
 -13ظهرابی ن .و مساح بوانی ,ع .ر .)2983( .آشکارسازی تغییر اقلیم در حوضه کارون بزرگ .چهارمین کنفرانس منطقهای تغییر
اقلیم.تهران.
 -10فالح کهن ،ا .و مساح بوانی ,ع .ر .)2983( .بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر مقدار آب مورد نیاز محصوالت زراعی ،مطالعه موردی
دشت هشتگرد .چهارمین کنفرانس منطقهای تغییر اقلیم.تهران.
 -14گل محمدی ،م .و مساح بوانی ,ع .ر .)2983( .استفاده از شاخص  SPIدر پایش خشکسالی حوضه قره تحت تاثیر تغییر اقلیم.
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چهارمین کنفرانس منطقهای تغییر اقلیم.تهران.
 -15نجار ،ز ،مساح بوانی ،ع .ر .و مشعل ،م .)2983( .تاثیر سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای  SRESبر عملکرد گیاه ذرت در
دوره های آتی .چهارمین کنفرانس منطقهای تغییر اقلیم.تهران.
 -19آشفته پ .و مساح بوانی ,ع .ر .)2983( .بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب ،مطالعه موردی حوضه قرنقو ،آذربایجان شرقی.
نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران .کرمانشاه.
 -11گودرزی الف ،.دستورانی م.ت ،.مساح بوانی ع.ر .و طالبی ع .)2983( .بررسی کارایی مدل بارش – رواناب  IHACRESدر
پیش بینی سیالبهای شهری (مطالعه موردی :حوزه آبخیز رودخانه اعظم هرات-یزد).کنفرانس ملی مدیریت سیالبهای
شهری.تهران،ایران.
 -12کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر .)2988( .مقایسه عدم قطعیت مدلهای  AOGCM-TARو  AOGCM-AR4در تاثیر بر
رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی :حوضه قرهسو) .هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ،اهواز.
 -11گودرزی ،م .ر .ذهبیون ،ب .و مساح بوانی ,ع .ر ( .)2988شبیهسازی جریان با استفاده از مدل پیوسته توزیعی بارش-رواناب.
دومین همایش ملی سد سازی .زنجان.
 -23کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر و گودرزی ،م .ر .)2988( .ارزیابی اثرات هیدرولوژی تغییر اقلیم بر حوضه قرهسو .دومین
همایش ملی سد سازی .زنجان.
 -28کمال ،ع.ر .و مساح بوانی ,ع .ر .)2988( .عدم قطعیت مدلهای  AOGCMو هیدرولوژیکی در تخمین رواناب تحت تاثیر تغییر
اقلیم مطالعه موردیحوضه قره سو .کنفرانس بین المللی منابع آب شاهرود.
 -23بهبهانی ،م .مساح بوانی ،ع.ر .خدایی ،ک .و کرمی ،ن .)2988( .بهینه سازی مدل  DRASTICبا استفاده از روش های
آمارناپارامتری .کنفرانس بین المللی منابع آب شاهرود.
 -20گل محمدی ،م .و مساح بوانی ,ع .ر .)2988( .بررسی تفاوت روش میانگین منطقه ای با پهنه بندی ایستگاهی در پایش
خشکسالی با استفاده از شاخص  . SPIپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری.گرگان.
 -24صمدی ,ز .و مساح بوانی ,ع .ر .)2988( .انتخاب متغیر پیشبینیکننده بمنظور کوچک مقیاس کردن آماری دادههای دما و
بارندگی درحوزه آبخیز کرخه .پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری.گرگان.
 -25آشفته پ و مساح بوانی ,ع .ر .)2983( .تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر شدت سیالب در دورههای آتی مطالعه موردی حوضه
آیدوغموش ،آذربایجان شرقی .سومین کنفرانس منابع آب ایران .تبریز.
 -29فالح کهن ،ا .و مساح بوانی ,ع .ر .)2983( .معرفی روش بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب کشاورزی با استفاده از
 . AEZ/GISسومین کنفرانس منابع آب ایران .تبریز.
 -21صمدی ,ز .و مساح بوانی ,ع .ر .)2983( .معرفی روش شبکه عصبی مصنوعی و  SDSMبمنظور کوچک مقیاس کردن آماری
داده های دما و بارندگی .سومین کنفرانس منابع آب ایران .تبریز.
 -22قربانی واقعی ،ح .مساح بوانی ،ع .ر .و بهرامی ،ح .)2983( .ارزیابی عملکرد مدلهای  AOGCMدر شبیهسازی دادههای
اقلیمی بندرانزلی .سومین کنفرانس منابع آب ایران .تبریز.
 -21مساح بوانی ,ع و آشفته پ ( .)2980بررسی اهمیت موضوع تغییر اقلیم در جهان و تاثیر آن بر سیستمهای مختلف .اولین کارگاه
فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ایران.
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 -3آشفته ,پ .و مساح بوانی ,ع ( )2980تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی سیالب در دورههای آتی مطالعه موردی حوضه
آیدوغموش آذربایجان شرقی .اولین کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ایران.
 -8صمدی ,ز ,.مساح بوانی ,ع .و مهدوی ,م )2980( .بررسی تاثیر روشهای مختلف کوچک مقیاس کردن رگزسیونی بر رژیم سیالب
رودخانه اولین کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ایران.
 -3شاه کرمی ,ن ,.مساح بوانی ,ع ,.مرید ,س .و فهمی ه )2980( .بررسی وضعیت اقلیم حوضه زاینده رود تحت تاثیر عدم قطعیت
تغییر اقلیم .اولین کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ایران.
 -0شاه کرمی ,ن ,.مرید ,س ,.مساح بوانی ,ع ,و فهمی ه .)2980( .تحلیل ریسک تغییر در نیاز آبی محصوالت کشاورزی در اثر
پدیده تغییر اقلیم در شبکه آبیاری زاینده رود .اولین کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ایران.
 -4مساح بوانی ,ع  ،مرید ,س و محمد زاده ،م .)2984( .وضعیت آینده اقلیم حوضه زایندهرود تحت تاثیر تغییر اقلیم :مقایسهای بین
سناریوهای مدلهای مختلف  .AOGCMدومین کنفرانس منابع آب ایران.
 -5مساح بوانی ,ع و مرید ,س .و محمد زاده ،م .)2984( .بررسی تاثیر عدم قطعیت در توزیع تجمعی احتماالتی رواناب تحت تاثیر
تغییر اقلیم دومین کنفرانس منابع آب ایران.
3- Massah Bavani A.R. and Ashofteh P. (2009). Uncertainty of Climate Change Impact on the Flood
Regime, Case Study Aidoghmoush Basin, East Azarbaijan, Iran. European Water resources Association
(EWRA), 7th International Conference. Cyprus.
2- Elmahdi, A., Shahkarami , N., Morid S., Massah Bavani, A.R.,(2009). Assessing the impact of
AOGCMs uncertainty on the risk of agricultural water demand caused by climate change. 18th World
IMACS / MODSIM Congress, Cairns, Australia 13-17 July 2009
1- Morid, S. and Massah A. R. (2004). Modelling Zayandeh Rud Basin under Climate Change. British
Hydrological Society, Volume I, 50-56.
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طرحهای تحقيقاتي انجام شده و در دست انجام
 -3مجری طرح تحقیقاتی پیش بینی عملکرد گیاهی-آبی کشاورزی ایران در دورههای آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم با رویکرد  AEZ/GISو
ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات منفی آن ( .)3133تحت حمایت صندوق پژوهشگران ریاست جمهوری
 -8مجری طرح تحقیقاتی ارائه برنامه بلندمدت  34ساله بارورسازی ابرها ،جهت مقابله با خشکسالی ناشی از پدیده تغییار اقلایم در منطقاه
ادربیجان شرقی ( .)3133تحت حمایت آب منطقه ای آذربایجان شرقی.
 -7مجری طرح تحقیقاتی ارائه برنامه بلندمدت  34ساله بارورسازی ابرها ،جهت مقابله با خشکسالی ناشی از پدیده تغییار اقلایم در منطقاه
ادربیجان غربی ( .)3134تحت حمایت آب منطقه ای آذربایجان غربی.
 -3مجری طرح تحقیقاتی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب تحت تاثیر عدم قطعیت مدل های  AOGCM-AR4و روشهای کوچك مقیاس
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کردن؛ مطالعه موردی زیرحوضه قره سو ( .)3188تحت حمایت شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 -4مجری طرح تحقیقاتی تاثیر تغییر اقلیم بر بهرهوری آب کشاورزی با رویکرد  :AEZ/GISمطالعه موردی دشت ساوجبالغ( .)3188تحت
حمایت شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 -5مجری طرح تحقیقاتی ارزیابی طرحهای انجام شده در زمینه تغییر اقلیم در ایران و دیگر کشورها ( .)3188تحت حمایت دفتر تغییر اقلیم
سازمان محیط زیست و .UNFCCC
 -1مجری طرح تحقیقاتی آنالیز عدم قطعیت تاثیر تغییر اقلیم بر رژیم سیالب با رویکرد بیزی; مطالعه موردی حوضه آیدوغموش ،آذربایجان
شرقی ( .)3177تحت حمایت شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 -4پ ژوهشگر طرح تحقیقاتی ملی ارزیابی ریسك تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب حوضه زاینده رود اصفهان( -)3181تحت حمایت
شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 -1پژوهشگر طرح تحقيقاتي بين المللي سازگاري با تغيير اقليم ( )ADAPTدر ايران(:)1832
at

online
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