برنامه ارائه مقاالت شفاهی -کنفرانس ملی هواشناسی ایران 49

جلسه اول
سالن 3
سخنران اول

سخنران دوم

چهارشنبه  2/2/49ساعت  49تا 43:51
عنوان مقاله

کد مقاله

علي محمد خورشید دوست  ،جواد عباس نژاد ،
فاطمه سر افروزه

بررسي توزیع زماني -مکاني و تحلیل همدید پدیده ی بارش تگرگ در استان آذربایجان غربي

195958

فرناز پوراصغر ،سهیال جوانمرد ،غالمحسن محمدی،
مجید سلطاني ،محمد امیدفر

تحلیل همدیدی شکل گیری بارش تندری در شمال غرب کشور در دوره گرم سال :مطالعه موردی

51199

نویسندگان

کمال امیدوار ،حسین کوشکي،رضا ابراهیمي،آزاده
یدالهي

تحلیل همدیدی -دینامیک بارش فراگیر و نادر  22تا 29فروردین ماه  8511جنوب و جنوب غرب ایران

528129

سخنران چهارم

فاطمه ایرجي ،محمدحسین معماریان

تحلیل همدیدی طوفان گردوغبار در استان یزد (مورد مطالعه :طوفانهای گردوغبار  5و  9خرداد )8555

929952

سخنران پنجم

حسین عساکره ،رحیم یوسفي زاده

بررسي همدیدی و دینامیکي بارش برف سنگین

125319

سخنران سوم

چهارشنبه  2/2/49ساعت  49تا 43:51

جلسه اول

عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

منصوره کوهي ،حسین ثنایي نژاد ،مجید حبیبي
نوخندان ،بهاره بذرافشان

تغییرات تبخیر-تعرق پتانسیل در حوضه ارومیه :مشاهدات و سناریوهای آتي بر مبنای ریزمقیاس نمایي آماری

992812

سخنران دوم

سارا فهیمي ،محمدعلي نظام محله

بررسي تاثیرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر اقلیم محلي

919121

محمدصالح گرامي

تحلیل فضایي روابط بین مؤلفههای اتمسفری مقیاس منطقهای و وقوع دورههای خشک و مرطوب در سواحل جنوبي
دریای خزر

598355

احسان فوالدوند ،علي اسماعیلي

بررسي روند خشکسالي دریاچه هامون وتاثیرات ان براقلیم محلي مبتني برتحلیل سری زماني تصاویرسنجش ازدور

85118

سید علیرضا آقایان ،غالمعلي کمالي و سهراب حجام

ارزیابي کمّي ریسک خشکسالي درچند نمونه اقلیمي کشور

258592

سالن 6

سخنران سوم
سخنران چهارم
سخنران پنجم

نویسندگان

چهارشنبه  2/2/49ساعت  49تا 43:51

جلسه اول

عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

زهرا نجفي دستنایي ،محمود راییني سرجاز ،فاطمه
آتشخوار

بررسي اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات شمار روزهای برفي (موردپژوهي :ایستگاه کوهرنگ)

39325

سخنران دوم

یوسفعلي عابدیني ،ام کلثوم محمدی

بررسي اثرات خورشید بر اقلیم – مطالعه موردی زنجان

329112

سخنران سوم

سیدمجید میررکني ،مهشید کاویاني ،علي سخایي

شناسایي رفتار اقلیمي موج گرما بر مبنای تحلیل آماری ـ همدیدی (مورد مطالعه :یزد)

525822

سخنران چهارم

فاطمه زهرا متولي طاهر ،فرهنگ احمدی گیوی ،پرویز
ایران نژاد

بررسي بارشهای فرین استان مازندران در ماه اکتبر

531591

سخنران پنجم

محمد زارع نیستانک

پیش بیني و ارزیابي ،تغییرات پارامترهای اقلیمي (دما ،بارش و پوشش برف)ایران در قرن بیست و یکم

852532

سالن 224

نویسندگان



جلسه دوم

چهارشنبه  2/2/49ساعت  46تا 43:51







سالن 3

نویسندگان

عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

راحله عسگری ،محمد میرزائي و علیرضا محب الحجه

مطالعه امواج گراني_لختي بر اساس تغییرات بزرگ دامنه فشار سطح بر روی ایران

951389

سخنران دوم

سارا کرمي ،نسیم حسین حمزه ،عباس رنجبر ،پارندا
فروغي

شبیهسازی و بررسي عوامل موثر بر پدیده بارش سنگین برف در شمال و شرق ایران در بهمن 8552

325119

سخنران سوم

جواد عباس نژاد،علي محمد خورشید دوست  ،جواد
عباس نژاد  ،فاطمه سر افروزه

بررسي توزیع زماني و تحلیل همدید پدیده تگرگ در ماکو

858555

سخنران چهارم

نصرت حواسي

تحلیل همدیدی یخبندان های شدید استان همدان

159921

سخنران پنجم

سید جابر قدیری ،سید محمد جعفر ناظم السادات ،
مصطفي رجبي

بررسي تأثیر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش ایران به روش هارموني

2851

سخنران ششم

امین شیرواني

تحلیل روند دما در تراز  922هکتو پاسکال بر روی ایران

922229



جلسه دوم

سالن 6

نویسندگان

چهارشنبه  2/2/49ساعت  46تا 43:51
عنوان مقاله

کد مقاله

محسن کریمي ،محمد امیني ،رحمان یوسفي

مطالعه پتانسیل سنجي انرژی خورشیدی و برآورد آن با استفاده از مدلهای تجربي در استان مرکزی(مطالعه موردی
دلیجان)

959338

علي اکبر یاری ،کاظم نفیسي-علیرضا محمدنژاد

مطالعه ی تاثیرفراواني و پریود لکه های خورشیدی بر دبي رودخانه های بزرگ

999512

رضا کاکاوند ،ندا مشاطان ،فهیمه طاهرخاني

بررسي روند تغییرات زمان وقوع یخبندان¬های پاییزه و بهاره استان قزوین و تاثیرآن بر سرمازدگي محصول ذرت

322829

فرزانه مرادی،غالمعلي کمالي ،مجید وظیفه دوست

برآورد و مقایسه تبخیرـ تعرق پتانسیل با استفاده از دادههای ایستگاه سینوپتیک زمیني و اطالعات سنجش از دور

352512

سعید شیوخي سوغانلو ،محمودرائیني

بررسي تاثیر دامنه شبانه¬روزی دمای هوا بر برخي ویژگي های بیوشیمیایي میوه خرمالو در اقلیم های مختلف

315985

سخنران ششم

سید مجید میررکني ،فاطمه متولي میدانشاه  ،مهشید
کاویاني

پهنهبندی بارندگي ساالنه بهکمک تحلیل مولفۀ اصلي (مورد مطالعه :سواحل جنوبي دریای خزر)

299299



جلسه دوم

کالس 224

نویسندگان

سخنران اول
سخنران دوم
سخنران سوم
سخنران چهارم
سخنران پنجم

چهارشنبه  2/2/49ساعت  46تا 43:51
عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

غالمرضا دنیادوست ،دکتر فروزان ارکیان

شبیه سازی عددی توفان های تندری توسط مدل  )WRF(ARWدر تهران( 82مطالعه¬ی موردی)

821155

سخنران دوم

سید مجید میررکني ،سعید عیسي خاني قدیم -
محمد حسین مختاری

بررسي توانمندی مدل  WRFدر پیشبیني ابرناکي

851215

سخنران سوم

شیما قنبری ،مجید آزادی

پیش بیني عددی دمای سوزباد روی استان های قزوین و زنجان در زمستان 8558-8552

529311

حامد فهندژ سعدی ،عباسعلي علي اکبری بیدختي ،
مریم قرایلو و محمد حسین شوشتری

مطالعه ی تجربي نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه

195132

علي طالبي ،نجمه مرادی -سمانه پورمحمدی

بررسي اثر بارور سازی ابرها بر افزایش بارش و تولید رواناب در حوزه¬ های آبخیز(مطالعه موردی :حوضه سد زاینده
رود)

551215

وحیده خطیبي سرابي ،سمانه پورمحمدی ،علي فالحي

پهنهبندی مناطق مستعد بارورسازی ابر به کمک تکنیک تحلیل عاملي و آنالیز خوشهای

912152

سخنران چهارم
سخنران پنجم
سخنران ششم

جلسه سوم

پنج شنبه  5/2/49ساعت  4تا 41:51







سالن 3

نویسندگان

عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

کمال امیدوار ،حسین کوشکي ،سمانه دهقاني زاده،
علي سلیماني دامنه

واکاویي همدیدی-دینامیکي بارش فراگیر  9تا  3آذرماه  29( 8558تا  23نوامبر )2282درایران مرکزی (استان های
یزد ،اصفهان و کرمان)

118338

سخنران دوم

مهدی جعفری ندوشن ،کمال امیدوار ،مسلم ترکي

تحلیل همدیدی چگونگي تاثیرالگوی آرام غربي بر تغییرات دمای زمستان در ایران

895958

سخنران سوم

مهتاب رضائیان ،علیرضا محب الحجه ،احمدی گیوی

چرخه زندگي فازهای مثبت و منفي  NAOو اثر آن بر تغییر کمیت های دینامیکي بر روی ایران

313225

سخنران چهارم

بهاره کالنتری  ،عباسعلي علیاکبری بیدختي ،الهام
مبارکحسن

مطالعه تالطم هوای صاف ( )CATناشي از امواج کوهستان در  88مارس  2282در منطقهی قلهی دنا

سخنران پنجم

قربان اسبقي ،محمد جغتایي ،علیرضا محب الحجه

بررسي اثرات نوسان شبه دوساالنه ( )QBOبر وردسپهر برون حاره ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی



جلسه سوم

سالن 6

نویسندگان

955589
119593

پنج شنبه  5/2/49ساعت  4تا 41:51
عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

مهری هاشمي دوین ،پروین غفاریان

تحلیل توفان گردوخاک در شمال شرق ایران (مطالعه موردی توفان مشهد و بجنورد)

518939

سخنران دوم

سمانه نگاه ،امیرحسین مشکواتي  ،سهراب حجام ،
غالمعلي کمالي  ،نیمافرید مجتهدی  ،حسین عابد

واکاوی ارتباط تغییرات غلظت هواویزه های جوی با فراسنج های هواشناسي در شرایط گسیل مخاطره گردوغبار به
استان گیالن

955192

سخنران سوم

سمیراحسني ،دکتر عباس مفیدی ،آذر زرین

بررسي ساختار باد شمال و گرد و غبار ناشي از آن با کاربست مدل اقلیمي 9RegCM

339121

سخنران چهارم

مریم شجاعي ،فرج اهلل شکوهي پور

بررسي چگونگي وقوع پدیده گرد و غبار و فراواني آن در استان خوزستان در دوره ()8551-2225

555192

سخنران پنجم

رضا دوستان

تحلیلي بر خشکسالي های ایران در نیم قرن گذشته

212931



جلسه سوم

کالس 224

نویسندگان

پنج شنبه  5/2/49ساعت  4تا 41:51
عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

محمد کردجزی ،کامي کابوسي ،محمد رضا رضوی،
سعید باقری ،عبدالجبار مال عرازی ،عثمان مجیدی

بررسي عدم یقین پیش بیني خشکسالي¬های هواشناسي استان گلستان

395182

سخنران دوم

حبیبه نقي زاده ،رشید سعیدآبادی ،شعیب آب خرابات

شناسایي و تحلیل الگوی ترسالیهای ایران ()8513-2282

835928

فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور

سخنران سوم

محمد احمدی ،منوچهر فرج زاده اصل ،یوسف قویدل
رحیمي ،عباس مفیدی ،ایمان بابائیان ،امان ا ...فتح نیا
و شعیب آبخرابات

سخنران چهارم
سخنران پنجم

921953

راضیه فنایي ،هوشمند عطایي

آشکارسازی روند تغییرات اقلیمي استان مرکزی

989131

سیدمحمدزضا طبابایي ،نوذر قهرمان ،ایمان باباییان

بررسي دقت مدلهای اقلیمي در برآورد دادههای دما و بارش ایران تحت سناریوهایRCP 9IPCC AR

81599

جلسه چهارم

پنج شنبه  5/2/49ساعت  44تا 42:51







سالن 3

نویسندگان

عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

اسماعیل قیصری ،سرمد قادر و عباسعلي علي اکبری
بیدوختي

حل عددی معادالت آب کم عمق یک بعدی با روش فشرده ترکیبي مرتبه ششم

199519

سخنران دوم

زینب ذاکری ،مجید آزادی و سرمد قادر

بررسي اثر دادهگواری داده های ماهواره و ایستگاههای دیدباني بر روی پیشبیني مدل WRF

519395

سخنران سوم

سیده عاطفه محمدی ،مرتضي رحماني ،مجید آزادی

پیش بینی احتمالی دمای سطح زمین با استفاده از EMOS
پیش بیني بارش با استفاده از درخت تصمیم،شبکه عصبي و سیستم استنباط عصبي – فازی تطبیقي(منطقه مطالعاتي
 :بجنورد)

315529

سخنران چهارم
سخنران پنجم

زینب عرب اسدی ،علیرضا عرب اسدی
رضا جوان نژاد ،سرمد قادر ،امیر حسین مشکواتي،
فرهنگ احمدی گیوی

حل عددی شکل پایستار معادالت تراکم پذیر دوبُعدی و غیرهیدروستاتیک جو با روش فشرده مککورمک

13231
992191



جلسه چهارم

سالن 6

نویسندگان

پنج شنبه  5/2/49ساعت  44تا 42:51
عنوان مقاله

کد مقاله

کمال امیدوار ،معصومه نبوی زاده

پیش بیني تعداد بارش های روزانه با استفاده از زنجیره ی مارکوف در استان کرمان( : ،ایستگاه های جیرفت ،الله زار و
کرمان

255853

سخنران دوم

محمدحسین معماریان ،سیدمحمدرضانجفي ابرقویي

بررسي تاثیرنوسانات پراسنجهای موثر در سرمازدگي شدید فروردین ماه  8558در استان یزد

328151

سخنران سوم

مصطفي آصفي ،علي فتح زاده ،روح اهلل تقي زاده
مهرجردی ،محمد علي زارع چاهوکي

بررسي تاثیر پارامترهای سطحي زمین بر عمق معادل برف در منطقه چلگرد

253232

عباسعلي داداشي رودباری ،عبدالرضا کاشکي

ارتباط بین یخبندان زودرس پاییزه و دیررس بهاره بر تولید و عملکرد محصول سیب در استان خراسان رضوی

815133

رقیه فرهادی ،محمدجعفر ناظم السادات

بررسي تاثیر بارش و دما برعملکرد گندم دیم درشهرستان باغملک استان خوزستان

252529

غالمعلي مظفری ،شهاب شفیعي

تعیین مناطق هم خشکسالي استان کرمانشاه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و تحلیل خوشه – فاصه ای

559559

سخنران اول

سخنران چهارم
سخنران پنجم
سخنران ششم



جلسه چهارم

کالس 224

نویسندگان

پنج شنبه  5/2/49ساعت  44تا 42:51
عنوان مقاله

کد مقاله

سخنران اول

ساویز صحت ،غالمعلي کمالي ،مجید وظیفه دوست،
عباسعلي علي اکبری بیدختي

تحلیل طیفي بارزسازی گرد و غبار با استفاده از داده های های سنجنده مادیس در نواحي غرب و جنوب غرب کشور
در فصل گرم

552222

سخنران دوم

محمد مرادی ،احد وطیفه ،پرویزرضازاده،اکرم هدایتي

مطالعه موردی پیش بیني تگرگ با داده های کاوشگر

919251

سخنران سوم

مسعود خوش سیما ،سمانه ثابت قدم ،فرهنگ احمدی
گیوی ،عباسعلي علي اکبری بیدختي

بررسي اثر ارتفاع الیه مرزی بر نمایه های سنجش از دور جو :ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها

121131

سخنران چهارم

بهاره مربوطه ،مجید وظیفه دوست -افشین اشرف
زاده -محمدرضا خالدیان

بررسي تغییرات زماني و مکاني بارش ساالنه بر تراکم پوشش گیاهي استان قزوین با استفاده از تصاویر ماهواره ای

81823

سخنران پنجم

زهره اداوی ،مسعود مشهدی حسینعلي

مدلسازی توموگرافیک چهاربعدی پارامترهای مرتبط با وضعیت آب و هوا با استفاده از امواج GPS

989532

سخنرانششم 

ابوذر مهربان،وحید ایکاني،ایمان بابائیان

اندازه گیری رطوبت سطحي خاک با استفاده از داده های سنجنده امسیر

122853

