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 فهرست
				
بهره برداری از «کاوشگر خلیج فارس» با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری آغاز شد
			
سخنرانی علمی با موضوع «گیاهان و پوشش گیاهی جزایر و سواحل شمال غربی خلیج فارس»
			
پنجمین سخنرانی علمی با عنوان« توسعه یک سامانه همادی جهت پیش بینی باد در خلیج فارس»
					
پیام تسلیت کارکنان پژوهشگاه به مناسبت ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
			
سخنرانی علمی با موضوع «بازسازی محیط های رسوبی دیرینه ،بایدها و نبایدها»در پژوهشگاه
				
شش مقاله علمی در کارگاه آموزشی «مناطق ویژه دریایی» در پژوهشگاه ارایه گردید
					
كارگاه آموزشي «مدیریت اقیانوسی منطق ه ای» در پژوهشگاه برگزار شد
		
کارگاه «آشنایی با روش های ارزیابی سالمت اکوسیستم های ساحلی و دریایی »...در مرکز نوشهر برگزار شد
				
انعقاد تفاهم نامه همکــــاری علمـــی مشترک بین پژوهشگاه م و مرکز  ZMTآلمان
		
کارگاه «آشنایی با تکنیکها ،تجهیزات اندازهگیری در علوم دریایی و اقیانوسی » در مرکز نوشهر برگزار شد.
		
سخنرانی علمی با عنوان «شبیه سازی آب گرفتگی مناطق ساحلی طوفان های حاره ای» در پژوهشگاه برگزار شد.
دومین دانشجوی دکتری پژوهش محور پژوهشگاه ،در رشته «فیزیک دریا» فارغ التحصیل شد			
				
ســخنرانی علمی در خصوص «اکولوژی اســترس و تغییر اقلیم»در پژوهشــگاه برگزار شــد
			
نشست علمی با سخنرانی دکتر علی نصرالهی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
							
سیستم هشدار سونامی ایران استاندارد میشود
			
ی های فلزات سنگین هیدروکربنهای چندحلقه ای آروماتیک
سخنرانی علمی با موضوع « آلودگ 
كارگاه آموزشی منطقهای «مبانی مدیریت دادههای اقيانوسی»  15تا  17اسفند  95در پژوهشگاه برگزار شد		
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دکتر فرهادی همچنین توســعه فعالیت ها و رشته
بهره برداری از «کاوشــگر خلیــج فارس» با حضور وزیر های آموزشی مرتبط با دریا را از برنامه های وزارت
علوم عنــوان کرد و گفت :حمایــت از طرح های
علوم ،تحقیقات و فناوری آغاز شد
تحقیقاتی دریایی نیز در اولویت برنامه های دولت
اولین شــناورتحقیقاتی اقیانوس پیمای کشور به نام کاوشگر خلیج فارس طی مراسمی با حضور دکتر است.
فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر جادری اســتاندار هرمزگان و دکتر حاجی زاده ذاکر رئیس
پژوهشگاه ملی اقیانوس و علوم جوی و جمعی از مسئوالن استان هرمزگان  26بهمن  95به بهره برداری دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر نیز در این مراسم گفت:
رسید.
این شناور پس از تحویل ازسازمان صنایع دریایی
ایران از امروز فعالیــت تحقیقاتی خود را آغاز می
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر فرهادی در مراســم بهرهبرداری از کاوشگر خلیج فارس در کند.
بندرعباس با بیان اینکه این کاوشــگر به دست متخصصان و دانشگاهیان کشور ساخته شده است ،بیان
داشت :کاوشگر دریایی ظرفیتی علمی ،فنی و تکنولوژیکی برای پژوهشگران و محققین کشور محسوب وی افزود :کاوشگر خلیج فارس ،یک شناور مدرن
می شود .این کاوشگر می تواند دستاوردهای علمی خوبی در حوزه دریا برای جمهوری اسالمی داشته باشد .تحقیقاتــی با  50متر طــول 10 ،متر عرض و 12
متر ارتفاعقادر اســت با آب وســوخت کامل به
وی عنوان کرد :دانشــگاه ها و پژوهشگران می توانند مقاالت و تحقیقات خوبی در عرصه دریاشناسی و مدت  45روز بــا ظرفیت  27نفر در آبهای خلیج
اقیانوس شناسی داشته باشند و با حضور در ابهای دور و بین المللی دستاوردهای علمی مناسبی به ارمغان فارس ،دریای عمان و شمال اقیانوس هنداقدام به
آروند.
تحقیقات میدانی نماید.
دکتر فرهادی از پیگیری برای اختصاص اعتبارات ویژهای به منظور تجهیز هر چه بیشتر این شناور به ابزار
علمی روز دنیا به منظور انجام پروژههای تحقیقاتی اشاره و ابراز امیدواری کرد که روند اجرای پروژههای
تحقیقاتی در کشور با جدیت هر چه بیشتری از سوی فعاالن علمی و دانشگاهی کشور دنبال شود
وی اظهار کرد :کاوشگر خلیج فارس در زمینه تحقیقات دریایی و علوم اقیانوسی و عرصه هایی همچون
زیست شناسی و ژئوفیزیک دریا فعال خواهد بود.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری افزود :این شــناور از تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاه های کاملی برخوردار
است که می تواند در زمینه های مرتبط با صنایع دریایی و شیالتی کارهای تحقیقاتی کالن انجام دهد.
وی همچنین تصریح کرد :وزارت علوم برنامه هایی در زمینه پروژه های علمی دریایی و اقیانوســی و نیز
آموزشی و تحقیقاتی در دست اجرا دارد.
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رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس و علوم جوی اضافه
کرد :اولین ماموریت کشــتی کاوشگر خلیج فارس
نمونه برداری و اندازه گیری میدانی در خلیج فارس
است.
دکتــر حاجی زاده ذاکر در خصــوص قابلیت ها و
تجهیزات این شــناور گفت :این شــناور توان 40
روز ماندگاری در دریا را دارد و دارای سامانه تثبیت
موقعیت دینامیکی ،آزمایشــگاه خشک ،آزمایشگاه
تَر ،آزمایشگاه خشک و تر ،انبار ،سردخانه زیر صفر
درجه (منفی  20درجه سانتی گراد) ،سردخانه باالی
صفر درجه (4درجه سانتی گراد) ،کمپروسور برای
ابزارهای بادی است.
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سخنرانی علمی با موضوع «گیاهان و پوشش گیاهی جزایر
و سواحل شمال غربی خلیج فارس» در پژوهشگاه برگزار شد

ســخنرانی علمی با موضوع «گیاهان و پوشش گیاهی جزایر و سواحل شمال غربی خلیج فارس» یک
شنبه  6دی  95در محل پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر حســین آخانی عضو هیات علمی دانشــگاه تهران در آغاز
ســخنانش گفت :سواحل شمال غربی خلیج فارس ،خور موسی و تاالبهای مجاور از جمله مهم ترین
مناطق تنوع زیســتی در ایران هستند که حفظ آنها به دلیل توسعه صنعتی و پدیده ریزگردها از اهمیت
باالیی برخوردار است.
وی ضمن بیان این مطلب که دشــت خوزســتان ادامه سواحل شــور خلیج فارس است که از دیرباز با
مشکل شوری مواجه بوده اســت ،مهم ترین عوامل شوری در این دشت را ،عملیات کشاورزی ،تبخیر
باال و تجمع نمک در سطح خاک ،جریان رودخانهها و نفوذ آب شور دریا در مناطق ساحلی برشمرد.
دکتر آخانی خاطرنشان کرد که در سالهای اخیر تاثیر شوری رودخانه کارون در اثر سد گتوند و برگشت
آب شور دریا به رودخانه اروند در اثر کاهش جریان این رودخانه و خشک شدن تاالبها مشکل شوری
در این استان را تشدید کرده و منجر به تبدیل تاالبها به مناطق تولید گرد و خاک شده است.
وی در ادامه سخنانش بیان داشت :علیرغم تخریبهای وسیعی که در منطقه صورت گرفته است هنوز
نقاط بکری در انشعابات خور موسی و جزایر آن وجود دارد که در یک پژوهش مورد بررسی قرار گرفته
اســت .این استاد دانشــگاه تهران با اشاره به طبقه بندی پوشش گیاهی شــوره زارهای ساحلی گفت:
پوشــش گیاهی شوره زارهای ساحلی و شــوره زارهای منطقه را می توان به واحدهای زیر طبقه بندی
کرد:
 )1جوامع گز ()Tamarix spp.در مسیر رودخانه ها و اطراف آبگیرها.
)2جوامع شورزی ساحلی که اغلب از گونههای  Salicornia sinus-persicaو Suaeda iranshahri
و  Halocnemum strobilacumپوشیده شده اند.
 )3رویشهای ماسه دوست ساحلی و بیابانی.
 )4جوامع درختچهای شورپسند در دشتهای بسیار شور.
 )5رویشهای یکساله شور در زمینهای تخریبی و
 )6رویشهای استپی در تپه ماهورهای گچی و آهکی.
وی تاکید کرد که حضور چندین گونه بومی گیاهی در این سواحل و درصد باالی گونههای مدیترانهای
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ضرورت حفاظت هر چه بیشــتر منطقه بخصوص
ســه جزیره دیره ،قمر و قبر ناخــدا را به عنوان
منطقه حفاظت شــده و بســتن راه دخالتهای
احتمالی به منظور توســعه صنعتی و گردشگری
را ایجاب میکند.
دکتــر آخانی مولــف کتاب «گیاهان و پوشــش
گیاهی سواحل شمال غربی خلیج فارس» در این
خصوص گفت :این کتاب ضمن معرفی پوشــش
کلیه گیاهان خودرو و کاشــته شــده در سواحل
شمال غربی خلیج فارس به تهدیدهای موجود در
این منطقه پرداخته اســت و به دو زبان فارسی و
انگلیسی منتشر شده است.
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پنجمین ســخنرانی علمی با عنوان« توســعه یک
سامانه همادی جهت پیش بینی باد در خلیج فارس»
برگزار شد
سخنرانی علمی با موضوع « توسعه یک سامانه همادی برای مدل  WRFجهت پیش بینی
میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس »  12دی  95در محل پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر سرمد قادر عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
دانشـ�گاه تهران در آغاز سـ�خنرانیش در این نشست علمی گفت :با توجه به آنکه جو( (�at
 )mosphereیک ســامانه آشوبناک ( )chaoticاســت ،مدلهای شبیهسازی و پیشبینی
جوی هر قدر کامل باشــند با تغییر اندکی در شرایط اولیه ممکن است پیشبینیها بهطور
کامل با یکدیگر متفاوت باشند.
دکتر قادر با اشــاره به این مطلب که خود مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا و شــرایط
اولیــه مدلهای مذکور بهصورت ذاتی خطا دارنــد ،اظهار کرد :نمیتوان با یک پیشبینی،
بهطور قطعی اطمینان داشــت که این پیشبینی به واقعیت نزدیک است .بنابراین با هدف
بهبــود دادن پیشبینیها ،در ســه دهه اخیر در مراکز عملیاتی بــزرگ دنیا به جای اینکه
فقط یک پیشبینی قطعی ( )deterministicداشــته باشــیم از مجموعهای از پیشبینیها
اســتفاده میشــود .وی در ادامه افزود :این مجموعه یک گروه را تشکیل میدهد که هر
کدام از اعضای این گروه یک عضو همادی نامیده میشوند و در واقع این روش پیشبینی،
پیشبینی همادی ( )ensembleنام دارد.
این عضو هیات علمی موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران تصریح کرد :در کار حاضر بخشی
از نتایج حاصل از توسعه یک سامانه پیشبینی همادی برای مد ل �WRF (Weather Re
 )search and Forecastingجهت پیشبینی میدان باد ســطحی در محدوده خلیج فارس
ارائه میشود.
وی بــا بیان این مطلب که ســامانه مذکور ترکیبی از ایجاد پریشــیدگی ()perturbation
در شــرایط اولیه و اســتفاده از طرحوارههای فیزیکی متفاوت میباشد ،گفت :برای یافتن
پیکربندیهای مناســب مــدل  WRFاز دیدگاه پارامترســازیهای فیزیکی پس از انجام

اجراهای مدل برای چندین تاریخ منتخب و انجام اعتبارسنجی
نتایج خروجی مــدل بهویژه برای میدان باد ســه پیکربندی
بهعنوان پیکربندیهای مناسب در محدوده مورد نظر انتخاب
شدند.
دکتر قادر بیان داشــت که اعضای سامانه همادی با استفاده از
ترکیب ســه پیکربندی منتخب و ایجاد پریشیدگی در شرایط
اولیــه مدل با اســتفاده از روش مونتکارلو ایجاد میشــوند.
بررســی عملکرد پیشبینیهای سامانه برای میانگین همادی
در مقایســه با پیشبینی قطعی میدان باد به کمک محاســبه
پارامترهــای آمــاری همچــون ضریب همبســتگی و جذر
میانگین مربعات خطا در مقایســه با دادههای مشاهدات شامل
دادههای ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه و دادههای
اندازهگیری شده توسط سنجندههای ماهوارهای (مانن د �Quik
 SCATو  )ASCATانجام میشود.این پژوهشگاه با دارا بودن
سه پژوهشکده ،سه مرکز ملی تحقیقاتی ،چهار مرکز پژوهشی
در سواحل کشور و  45نفر عضو هیأت علمی ،به عنوان مرجع
ملی پژوهش های اقیانوسی و دریایی کشور فعالیت می کند.

صفحه  / 7فصل نامه خبری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

فصل نامه خبری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

ســخنرانی علمی با موضوع «بازسازی محیط های رســوبی دیرینه ،بایدها و نبایدها»در
پژوهشگاه برگزار شد
ســخنرانی علمی با موضوع «بازسازی محیط های رســوبی دیرینه ،بایدها و نبایدها»  19دی  95مطالعات (رخنمــون ،مغزه ،خرده حفاری ،الگ
و داده لرزه ای) مناســب ترین روش برای ارائه
در محل پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.
تصویر واقعی از محیطهای رسوبی دیرینه ارائه
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر عبدالحســین امینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران شد.
در ابتدای ســخنانش مطالعه محیطهای رســوبی دیرینه را جایگاه ویژه ایی در بررسی های رسوب
شناســی ،چینه نگاری ،زمین شناسی زیســت محیطی ،زمین شناسی دریایی و زمین شناسی نفت
عنوان کرد و گفت :در بسـ�یاری از مطالعات سطحی ،عدم توجه به تمایز محیط رسوب ی �Sedimen
 ، tary Environmentحوضه رسوبی  Sedimentary Basinو محیط رسوبگذاری Depositional
 Environmentو عدم استفاده از مراحل اساسی و ضروری در بازسازی محیطهای رسوبی دیرینه
منجر به ارائه تصویری غیر واقعی از شــرایط محیطی نهشــته های مورد مطالعه می شود.
وی تصریــح کرد عالوه بر شــناخت دقیق از روشــهای مطالعه ،الزمه اصلــی مطالعه محیطهای
رســوبی دیرینه ،آشنایی کامل با مشــخصات فیزیکی ،شیمیایی و زیســتی محیطهای عهد حاضر
است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
دکتر امینی تاکید کرد :محققی که با شــرایط محیطی یک دریاچه یا الگون عهد حاضر آشــنایی
کامل نداشــته باشــد قطعا قادر به ارائه تصویر واقعی از آن در مطالعات محیطهای رسوبی دیرینه
نخواهد بود.
گفتنی اســت در این سخنرانی با ارائه تعاریف دقیق از مفاهیم مرتبط با محیطهای رسوبی ،مراحل
بنیادی و ضروری در بازســازی محیطهای رســوبی دیرینه و به عبارت دیگــر بایدها و نبایدهای
چنین مطالعاتی مورد بررســی قرار گرفت و با توجه به ماهیت داده های مورد اســتفاده برای این

پیام تسلیت کارکنان پژوهشگاه به مناسبت ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

رحلت مجاهد نســتوه ،یار دیرین امام راحل و مقام معظم رهبری ،حضرت آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ضایعه ای
دردناک و اندوهی سهمگین برای نظام و ملت شریف ایران اسالمی است.
کارکنان پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی ،ضمن ارج نهادن به خدمات ارزشمند این عالم مجاهد ،مراتب تسلیت و تعزیت خود را به پیشگاه
امام عصر (عج) ،رهبر معظم انقالب(مد ظله العالی) ،خانواده آن فقيد سعيد ،ملت شریف ایران و خصوصا جامعه علمی -دانشگاهی ابراز می دارد و از خداوند
تبارک و تعالی علو درجات را برای ایشان مسالت می نماید.
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شش مقاله علمی در کارگاه آموزشی «مناطق ویژه دریایی» در پژوهشگاه ارایه گردید
كارگاه آموزشــي «مناطق ویژه دریایی»  7و  8دی  1395در پژوهشگاه
س شناسی و علوم جوی برگزار شد.
ملی اقیانو 
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،این كارگاه آموزشي با حضور جمعی
از محققان ،پژوهشــگران و دانشجویان و با مشاركت و پشتیبانی موسسه
بين المللي اقيانوســي ( )International Ocean Institute, IOIدر محل
س شناسی و علوم جوی برگزار گردید.
پژوهشگاه ملی اقیانو 
بر اســاس این گزارش ،در این کارگاه آموزشــی شــش موضوع علمی با
محوریت مناطق ویژه دریایی شامل:
 .1مناطق حفاظت شــده دریایی و عملکرد کشور در برابر آن ،توسط دکتر
راضیه لک
 .2مناطق حفاظت شده دریایی در ایران ،توسط دکتر دانه کار
 .3اقتصاد مناطق حفاظت شده دریایی ،توسط دکتر مدنی
 .4مناطق حساس دریایی-مرجان ها ،توسط دکتر شکری
 .5مناطق حساس دریایی-جنگل های حرا ،توسط دکتر عوفی
 .6اقیانوس و میراث زیستی توســـط ،دکتــــر آگاه ارایه گردید و توسط

حاضرین در کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی اســت در پایان این كارگاه به شــرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره
آموزشی ارایه گردید.

صفحه  / 9فصل نامه خبری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

فصل نامه خبری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

كارگاه آموزشي «مدیریت اقیانوسی منطقه ای» در پژوهشگاه برگزار شد
كارگاه آموزشــي «مدیریت اقیانوســی منطقه ای»  13و  14دیماه  1395در پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،این كارگاه آموزشــي با مشاركت و پشتیبانی موسسه بين المللي
اقيانوســي ( )International Ocean Institute, IOIدر محل پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم
جوی برگزار گردید.
بر اســاس این گزارش ،در این کارگاه آموزشــی که بــا حضور دکتر مهین گزانــی رییس گروه علوم
کمیســیون ملی یونســکو ،دکتر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشــگاه و جمعی از اعضای هیات علمی و
دانشــجویان برگزار شــد ،دکتر گزانی مطالبی راجع به «فعالیتهای کمیســیون ملی یونسکو ایران،
كميسيون بين دولتي اقيانوس شناسي و موسسه بينالمللي اقيانوسي» بیان نمود.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی مقاله های علمی راجع به:
 .1مدیریت آلودگی نفتی در دریا ،توسط دکتر حاجی زاده ذاکر
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 .2مدیریت داده های اقیانوســی ،توسط مهندس
غیاثی
 .3مدیریت گونه های مهاجم مناطق حافظت شده
دریایی ،توسط دکتر ممتازی
 .4آب و هوای اقیانوســی و پیش بینی آن ،توسط
دکتر غفاریان
 .5آموزش اقیانوسی و آگاهی ،توسط دکتر آگاه
 .6اقتصاد منابع دریایی ،توسط دکتر مدنی
ارایــه گردید .همچنین در خاتمــه اين كارگاه به
شــرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره آموزشی
ارایه گردید
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کارگاه «آشــنایی با روش های ارزیابی سالمت اکوسیستم های ساحلی و دریایی »...در
مرکز نوشهر برگزار شد
کارگاه آموزشــی با عنوان «آشنایی با روش های ارزیابی ســامت اکوسیستم های ساحلی و
دریایی به کمک نمونه های برداشــت شــده و تجهیزات آزمایشگاهی» دوشنبه  6دی  95در
مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر سیامک جمشیدی در این باره گفت :در این کارگاه
آموزشــی ،روش های نمونه برداری ،آزمایشــگاهی و متدهای بررسی وضعیت سالمت محی 
ط
های ساحلی و دریایی تدریس و آموزش داده شد.
دکتر جمشیدی تصریح کرد در آزمایشگاه های مرکز ،روش های آماده سازی ،تجزیه و تحلیل
نمونهها در ســه بخش اقیانوس شناســی فیزیکی ،زیست و شیمی دریا و همچنین روشهای
نمونهبرداری زیســتی ،فیزیکی و شــیمیایی و نحوه عملکرد دستگاه های نمونهبرداری ،برای
شــرکت کنندگان در کارگاه تشریح و ارایه گردید.

کارگاه «آشنــــایی بـا

تکنیــــک ها ،تجهیـــزات
اندازهگیــری در علــوم
دریایی و اقیانوســی » در
مرکز نوشهر برگزار شد.

انعقــاد تفاهــم نامــه
همکــــــاری علمـــــی
مشــترک بین پژوهشــگاه و
مرکز  ZMTآلمان

کارگاه آموزشــی با عنوان «آشــنایی با تکنیکها ،تجهیزات اندازهگیری و نمونهبرداری
در علوم دریایی و اقیانوســی » ســه شنبه 7دی  95در مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر ســیامک جمشــیدی با اعالم این خبر گفت:
در این کارگاه که با حضور جمعی از دانشــجویان مقطع کارشناســی و کارشناســی ارشد
دانشــگاه مازندران برگزار شد ،روش های نوین نصب و بازیابی دستگاه ها ،نمونه برداری
آب و رســوبات دریایــی و روندهای آزمایشــگاهی به کمک عکس ،فیلم ،پوســتر و کار
عملی ،آموزش داده شد.
گفتنی اســت در خالل این کارگاه که مورد اســتقبال دانشــجویان قرار گرفت ،شــرکت
کننــدگان ضمن بازدیــد از امکانات و تجهیزات آزمایشــگاهی و میدانی مرکز ،توســط
کارشناسان گزارشــی از عملیات های میدانی و آزمایشگاهی را دریافت نمودند.

تفاهم نامه که به امضای دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه و پرفسور هیلدگارد وست پال رئیس
مرکز رسید ،مقرر شد طرفین همکاری مشترک در حوزه علمی و فناوری اقیانوس شناسی داشته باشند.
 گفتنی است در ابتداي سال جاري يادداشـت همكـاري ()Letter of Intentبا مرکز  ZMTبه امضا رسيده
ي هاي بيشتر ،تفاهم نامه همكاري( (�Memoran
بود و پيرو آن در راسـ�تاي اجرايي نمودن و توسعه همكار 
 )dum of Understandingمنعقد گرديد.

دکتــر حاجــی زاده ذاکر رئیس پژوهشــگاه ملی
اقیانوس شناسی و علوم جوی از انعقاد تفاهم نامه
همکاری علمی با مركــز اكولوژي دريايي مناطق
حار ه كشــور آلمان ( )ZMTخبر داد و گفت :اين
تفاه م نامه به منظور توســعه همكاري در پروژه
ت براي تبادل
هاي علمي مشــترك و ايجاد فرص 
اعضاي هيات علمي و دانشجو بین طرفین منعقد
شده است.
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ،براساس این
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سخنرانی علمی با عنوان «شبیه سازی آب گرفتگی مناطق
ساحلی طوفان های حاره ای» در پژوهشگاه برگزار شد.
سخنرانی علمی با عنوان «شبیه سازی آب گرفتگی مناطق ساحلی طوفان های حاره ای»  26دی 95
در پژوهشگاه ملی اقیانو س شناسی و علوم جوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر لیال مشهدی دانش آموخته دکتری مهندسی محیط زیست از
دانشگاه تهران در آغاز سخنرانیش گفت :يکي از بالياي طبيعي که اکثر نواحي ساحلي حاشيه اقيانوسها است که بدليل کاهش شدت توفان و همزماني با
و درياها را تهديد ميکند ،امواج ناشــي از توفان اســت که به عنوان يکــي از خطرناکترين پديده هاي سيکل جزر و مد حداقل بوده است.
طبيعي به شــمار می رود و این موضوع باعث باال آمدن ســطح آب دريا و متعاقب آن حرکت امواج به
وی اظهار داشت :عامل تعيين کننده در شناسايي
سوي نواحي ساحلي می شود.
شرايط بحراني از لحاظ خطر آب گرفتگي نواحي
مشــهدی بیان داشت :تحقيقات انجام يافته نشــان میدهد با افزايش جهانی دمای سطحی آب درياها ،ســاحلي حداکثر تراز سطح آب ميباشد نه حداکثر
خيزاب ناشي از توفان .نتايج حاصل از شبيهسازي
تعداد و شدت توفانها از سال  1970افزايش يافته است.
جريانها در خليج چابهار نشان ميدهد که در زمان
وی افزود :آمارها نشــان ميدهند که هر سال افزون بر  80توفان گرمسيري در جهان روي ميدهد كه وقوع توفان ،الگوي جريانها در خليج چابهار تحت
تاثير شديد بادهاي قوي بوده و با دوره قبل و بعد
از اين تعداد حدودا  6/5درصد از آنها در در شمال اقيانوس هند اتفاق ميافتند.
از توفان متفاوت است .نتايج حاصل از مدلسازي
دکتر مشــهدی با اشــاره به توفان گنو که در اوايل ژوئن سال  2007در دريای عرب رخ داد گفت :این تغييرات دما و شــوری در محــدوده خليج چابهار
توفان قويترين توفان ثبت شده در درياي عرب بوده است که باعث به وجود آمدن خسارت در بخشهايي نشــان ميدهد که در طــول دوره وقوع توفان به
از نواحي جنوبي ايران گرديد .به همين دليل بررســی اثرات ناشی از توفان در مناطق ساحلي به منظور دليل اختالط کامل اليه هاي ســطحي و عمقي،
دما و شوری در نقاط داخلي و خارج خليج در کل
حفاظت از اين مناطق و کاهش خسارتهاي زيست محيطي وارده ضروری می باشد.
ستون آب يکنواخت شده است.
وی گفت امروزه پيش بينی امواج و مد ناشــی از توفان در مناطق ســاحلی به منظور شناسايی مناطق
پرخطر از اهميت بااليی برخوردار اســت .در اين ميان استفاده از مدلهای عددی پيش بينی امواج و مد وی در ادامــه گفت :نتایج حاصل از مدلســازی
بدليل شناســايي نقاط در معرض خطر ناشــي از
توفان به عنوان يک ابزار بسيار کارآمد رو به افزايش میباشد.
آبگرفتگی مد توفان و تغییرات دما و شــوری در
دکتر مشــهدی در ادامه سخنانش گفت :نتايج مدلســازي هيدروديناميک ناشی از توفان گنو در خليج ستون آب در حین توفان ،مي تواند قبل و يا حين
چابهار نشــان ميدهد که بيشــترين خيزاب ناشي از توفان در سواحل غربي چابهار در روز ششم ژوئن و توفانهاي مشــابه باعث كاهش و حداقل نمودن
تقريبا برابر با  50ســانتيمتر در قســمت غربي خليج و مجاورت کنارک بوده است .نتايج مدلسازی آب خسارت گردد.
گرفتگی کنارک نشــان میدهد که آب گرفتگي نواحي ساحلي عمدتا در ناحيه جزر و مدي اتفاق افتاده
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دومین دانشــجوی دکتری پژوهش محور پژوهشگاه ،در
رشته «فیزیک دریا» فارغ التحصیل شد

دومین دانشــجوی دکتری پژوهش محور پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی در رشــته
«فیزیک دریا» فارغ التحصیل شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،سید طالب حسینی دومین دانشجوی دکتری رشته «فیزیک دریا»
از رســاله خود با عنوان «مطالعه ی هیدرودینامیکــی یک خور کوچک در خلیج فارس مطالعه موردی:
خورســلطانی ،ایران -بوشــهر)» چهارشــنبه  6بهمن 1395دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک دکتری از
پژوهشگاه شد.
طالب حســینی در خصوص کاربرد این رساله گفت :در این مطالعه ،بر مبنای اندازه گیری های میدانی
و مدلFVCOM تغییرات ماهانه ی دما وشــوری در مدت یک ســال و نیز تغییرات روزانه و کشندی
کوچک
خوری
این دو فراسنج به همراه عدم تقارن کشندی وتغییرات زمان ماندگاری درون یک شبکه
ِ
ِ
کم عمق در مجاورت بندر بوشهر مورد مطالعه قرارگرفت.
وی گفــت :از نتایج تغییرات زمانی و مکانی زمان ماندگاری یک بســتهی آب در شــبکه خوری مورد
مطالعــه ،میتوان در مطالعات آلودگی آب و ترازهای مادهی مغذی ،توزیع ریزمغذیها و تغییرات زمانی
و فضایی آنها در این ســامانه استفاده نمود .نتایج عدم تقارن کشــندی این شبکهی خوری کوچک،
ت شناسی و انتقال رسوب ،مثمر ثمر واقع شود.
میتواند برای مطالعات دینامیک زمینریخ 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ،دارای  27دانشجوی مقطع دکتری در رشته های فیزیک،
زیست شناسی ،مهندســی دریا ،محیط زیست و هواشناسی دریا است .این پژوهشگاه با دارا بودن سه
پژوهشکده ،ســه مرکز ملی تحقیقاتی ،چهار مرکز پژوهشی در ســواحل کشور و  ۴۵نفر عضو هیأت
علمی ،به عنوان مرجع ملی پژوهش های اقیانوسی و دریایی کشور فعالیت می کند.

در این رســاله کــه تحت راهنمایــی دکتر وحید
چگینی و دکتر مسعود صدری نسب و استاد مشاور
دکتر سید مصطفی سیادت موسوی و صادق یاری
دفاع شد ،داوری خارجی این رساله بر عهده دکتر
ســید پیمان بدیعی و دکتر اسماعیل حسن زاده و
همچنین داوری داخلی بر عهده دکتر علی خوش
خلق بود.

سخنرانی علمی در خصوص «اکولوژی استرس و تغییر
اقلیم»در پژوهشگاه برگزار شد
نشســت علمی با ســخنرانی دکتر علی نصرالهی عضو هیأت علمی دانشــگاه شهید بهشتی ،یک
شنبه  10بهمن  95در پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،در این نشســت علمی که با حضور محققان ،پژوهشــگران
و دانشــجویان برگزار شــد ،دکتر علی نصرالهــی در خصوص اکولوژی اســترس و تغییر اقلیم به
سخنرانی پرداخت.
نصرالهی در آغاز ســخنانش اظهار داشت :رژیم های استرس حاصل از فاکتورهای زنده و غیر زنده
که بصورت پیوســته یا به صورت موردی رخ می دهنــد میزان پراکنش و کارایی گونه ها را تعیین
می کنند .اســترس بعنوان تاثیر فاکتورهای زنده و غیر زنده تعریف می شــود که بصورت معکوس
با کاهش بقاء ،رشــد یا تولید مثل افراد بر کارایی آنها تاثیر می گذارد و در نهایت رشــد جمعیت را
مختل می کند .اینکه یک فاکتور اســترس محســوب شــود یا نه ،به موجود هدف ،شدت ،طول و
تناوب اســترس ،و همچنین به برهمکنش متقابل استرس ها بستگی دارد.
وی با بیان این که اســترس ها با زمان و مکان تغییر می کنند ،اظهار کرد :تغییرات زمانی ممکن
اســت ریتمیک (روزانه ،فصلی ،دهه ای) یا موردی (بارش و طوفان) باشند .تغییرات مکانی معموال
در ارتباط با خصوصیت زیســتگاه مانند عمق و موقعیت جغرافیایی است.
نصرالهی درباره حساســیت افراد به اســترس گفت :حساســیت افراد به اســترس نیز می تواند با
ژنوتیــپ ،مرحله زندگی و یا فاز فیزیولوژیک تغییر کند و بنابراین می تواند تاثیر اســترس را تعیین
کند.

این اســتاد دانشگاه خاطرنشــان کرد که اخیرا
تحــت تاثیر تغییــرات جهانی ،الگــوی طبیعی
اســترس که گونه هــا تا حدی با آن ســازگار
هســتند ،تغییر یافته است .تحقیقات آینده برای
بررســی اثر تغییــرات جهانی بایــد گونه های
بیشــتر ،جمعیت های حاشــیه ای ،استرسهای
همزمــان و عملکردهای ژنومی را نیز شــامل
شود.
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سیستم هشدار سونامی ایران استاندارد میشود
رئیــس پژوهشــگاه ملــی اقیانوسشناســی و
علومجوی در دومین نشســت بین المللی سامانه
پیشبینی و هشــدار سونامی منطقه شمال غرب
اقیانوس هند که با حضور روســای کشــورهای
عضو و در  9اسفند  95به مدت سه روز در محل
پژوهشــگاه برگزار شــد ،گفت :ایران به دنبال
اســتاندارد الزم در زمینــه سیســتم اعالم خطر
سونامی است.
به گــزارش روابــط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر
حاجــیزاده ذاکــر با تاکیــد بر اینکــه ایران به
دنبال اســتاندارد الزم در زمینه سیســتم اعالم
خطر سونامی اســت ،اظهار کرد :برای دستیابی
به این اســتاندارد اقداماتی از قبیل مشارکت در

برنامههای بین المللی که از طریق یونســکو و
ســازمان ملل طراحی شده است موجب میشود
که با هم اندیشــی و همکاری با ســایر کشورها
در ایــن زمینــه بتوانیم در مســیر دســتیابی به
استانداردها سریع تر گام برداریم.
وی هدف از برگزاری این نشســت را ،بررســی
قابلیتها و تعیین الزامات کشــورها برای هشدار
و پیشبینی سونامی ،ترویج و تسهیل مطالعات و
پژوهش در زمینه خطر سونامی در منطقه شمال
غرب اقیانوس هند ،بهبود برنامههای آموزشــی
در کاهــش خطر ســونامی در منطقه ،تســهیل
ظرفیتســازی و به اشــتراکگذاری دادههای
مربوط به سونامی و اطالعات در منطقه اقیانوس
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هند عنوان کرد.
دکتــر حاجــیزاده ذاکر همچنیــن در خصوص
کارگروه منطقهای ســامانه پیشبینی و هشــدار
ســونامی منطقه شــمال غرب اقیانــوس هند،
خاطرنشــان کرد :بعد از سونامی سال  2004در
اندونزی که بیش از  200هزار نفر تلفات داشت،
کمیســیون بین المللی اقیانوسشناســی که زیر
مجموعه یونســکو است ســعی کرد تا سیستم
اعالم خطر ســونامی در محدوده اقیانوس هند با
همکاری همه کشــورها ایجاد شــود و در زمینه
اعالم بــه موقع و کاهش خطرات ســونامی در
منطقه اقیانوس هند فعالیت کند.
وی افزود :این سیســتم تاکنون پیشــرفتهای
خیلی خوبی داشته و در کشورهای مختلف حاشیه
اقیانوس هند مانند اندونزی ،هندوستان ،ایران و
عمان و حتی کشــورهای دیگری مانند استرالیا
به ســرعت شکل گرفت و شروع به فعالیت کرد،
البته پیشرفتهایی که این سیستم در کشورهای
مختلف قابل مالحظه اما متفاوت بوده است.
وی گفت :از دو ســال پیش به منظور پیشــرفت
سریع این سیستم این مجموعه کارگروه تصمیم
گرفت که در کشــورهای هندوستان ،پاکستان،
ایران ،عمــان و یمن یک زیر گــروه در منطقه
شــمال غربی اقیانوس هند داشته باشد .بنابراین
به همین منظور باید تبادل دادهها و ظرفیتسازی
انجام میشد.
نایب رئیس کارگروه منطقهای سامانه پیشبینی
و هشدار سونامی منطقه شــمال غرب اقیانوس
هنــد در ادامه بیان کرد :این جلســه درباره این
زیرگروه و با محوریت این پنج کشــور است که
اهداف مختلفــی را تعقیب میکند و پیشــرفت
کشــورها را در زمینه ظرفیتسازی ،تبادل داده،
مانورهــای انجام شــده و فرهنگســازی مورد
بررسی قرار میدهد.
وی تصریــح کرد :اعضای ایــن زیرگروه در این
نشســت مــواردی را مانند برنامههــای آتی و
فعالیت های الزم در جهت رشــد ارتقای بیشتر
این سیستم در این کشورها بررسی میکنند.
دکتر حاجیزاده ذاکر خاطرنشان کرد :علت اصلی
رخ دادن سونامی ،وقوع زلزلههای شدیدی است
که در محدوده دریا رخ میدهد و منجر به حرکت
عمودی بســتر دریا میشــود و حجم عظیمی از
آب جابه جا و موج ســونامی ایجاد میشود.موج
با سرعت عظیمی مانند ســوعت هواپیما ( 700
کیلومتر ) به راه میافتد و وقتی به ساحل میرسد
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سرعتش به شــدت کاهش و ارتفاع آن افزایش وی تاکیــد کرد :در رابطه با ســرعت پیشبینی
مییابــد بنابراین در واقع پیشبینی ســونامی به ســونامی باید بگوییم که به کمک مجموعهای
از دســتگاههای اندازهگیری در دریا چه به لحاظ
پیشبینی زلزلههای سونامیخیز برمیگردد.
وی با بیان اینکه باید مانند زلزله درباره سونامی اندازهگیری ســقف لرزه نگاری و چه تراز سطح
هم حرف بزنیم ،خاطرنشان کرد :باید عناصری را آب مدل سازیهایی انجام میشود که مشخص
که موجب تشکیل سونامی میَشود با مدل سازی شود با کدام سونامی کدام مناطق زیر آب میرود.
از قبل بررســی کنند که اگر در نقاط مختلفی که بنابراین مجموعه این مدلسازیها و پیشبینیها
بیشــتر محتمل اســت و به بیان دیگر زلزله خیز به مــا کمک میکند که اگر در منطقهای زلزله
اســت ،زلزله رخ دهد چه ســونامیهایی تشکیل شــدید رخ دهد در ظرف چند ثانیه تشــخیص و
خواهد شــد و چــه مناطقی را تحــت تاثیر قرار به کامپیوترها منتقل و مشــخص میشود با این
زلزله احتمال ســونامی وجود دارد یــا خیر ،اگر
میدهد.
رئیــس پژوهشــگاه ملــی اقیانوسشناســی و وجــود دارد چه مناطقی در خطر قرار میگیرند تا
علومجــوی تصریح کرد :در کنــار آن از طریق بالفاصله اعالم خطر شــود و سایر اقدامات برای
جوامع فرهنگسازیها و آموزشهای الزم داده اینکه مردم از منطقه خطر دور شــوند و کمترین
میشود که اگر سونامی رخ داد و اعالم خطر شد آسیب به مردم برسد .
مردم چه کارهایی بایــد انجام دهند و چگونه از دکتر حاجی زاده ذاکر در ادامه ســخنانش گفت:
منطقه خطر دور شــوند .عالوه بر آن مشــخص در حــال حاضر ما در هر کدام از این فاکتورها به
میشود که مســووالن باید چه برنامهریزیهایی نحوی ،شاهد پیشــرفت بوده ایم اما باید باز هم
را از قبل داشته باشند که به مردم از ابعاد مختلف پیشــرفت کنیم تا در دریای عمان و بهخصوص
کمک کنند تا خطرات و آسیب ها کاهش یابد .چابهار که توسعه شــهری انجام شده و نزدیک

گســل مکران است ،به حدقابل قبول برسیم زیرا
در چابهار سابقه وقوع سونامی وجود دارد.
رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم
جــوی با بیان این که ایران به دنبال این اســت
که به اســتاندارد الزم در زمینه سیســتم هشدار
سونامی دست یابد ،تاکید کرد :این جلسه توسط
( IOCکارگروه سیستم اعالم خطر اقیانوس هند)
پیشنهاد شده و ایران هم پیشنهاد داده که میزبان
این جلســه باشد ،بنابراین اکنون همه نمایندگان
این کشورها و نمایندگان یونسکو و سازمانهای
بینالمللیای که حامی این برنامهها هستند و در
سازمان بینالملل سرمایهگذاری میکنند در این
جلسه حضور یافتهاند.
وی با بیان این که ایران تواناییهای را به لحاظ
تخصصی ،انجام اقدامات ،دســتگاههای لرزهنگار
و  ...دارد امــا باید بازهــم افزایش دهد ،گفت :با
همکاری کشــورهای منطقه پیشرفتهای بهتر
حاصل خواهد شــد تا اینکه بخواهیم به صورت
انفــرادی کار کنیم بــه همین منظــور در این
سمینارها شرکت خواهیم کرد.
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ی های فلزات سنگین
سخنرانی علمی با موضوع « آلودگ 
هیدروکربنهای چندحلقه ای آروماتیک برگزار شد

ســخنرانی علمی با موضوع « آلودگیهای فلزات ســنگین هیدروکربنهــای چندحلقه ای آروماتیک در
سواحل شــمال شرقی مکران»یکشنبه 1بهمن  95در پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر همیرا آگاه عضو هیات علمی پژوهشــگاه ملی اقیانوس
شناســی و علوم جوی در آغاز ســخنرانیش در خصوص اهمیت و ارزش دریاها اظهار کرد :دریاهای
پیرامونی عالوه بر اهمیت راهبردی و اســتراتژیک ،داراي منابع با ارزش اقتصادي و بيولوژيكي و در
عين حال ناشــناخته هايبسيار هســتند ،به اين دليل طي مطالعه اي آبها و رسوبات سواحل شمال
شرقي مكران طي پايش هاي فصلي (پيش مانسون و پسمانسون) در سال  1391مورد بررسي قرار
گرفتند تا ميزان آلودگي هاي فلزات ســنگين و هیدروکربن های چندحلقه ای آروماتیک(PAHs) و
ريسك ناشي از آنها در منطقه تعيين گردد.
دکتر آگاه افزود مطالعات نشــان داد كــه میانگین غلظت  16تركيــب هیدروکربنهای چندحلقه ای
آروماتیک به عنوان تركيبات سرطان زا در فصل پس مانسون بخصوص در آبهاي عميق تيس باالتر
بود .ســایت های نیمه بسته نظیر لنگرگاه ها و اســکله ها به عنوان ایستگاه های آلوده تر از غلظت
های باالتر  PAHsبرخوردار بودند.
وی همچنین گفت چرخش محدود آب دریا در این مناطق منجر به تجمع بیشتر آالینده های ناشی از
موتور قایق ها ،ترسیب اتمسفری و پساب های شهری می شود .در حالي كه در مکان های فراساحلی،
مخلوط شــدن توده های آبی منجر به رقیق شدن ترکیبات حل شده و پراکنده شده می شود.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان این که ميزان غلظت 16
تركيب هیدروکربنهای چندحلقه ای آروماتیک با ميانگين باالتري در فصل پس مانســون در رسوبات
ســطحي منطقه مورد مطالعه در حد آلودگی کم تعيين شــد ،تصریح کرد :نتايج نشان داد كه ایستگاه
تیس به دلیل نزدیکی به پایانه شهید بهشتی می تواند تحت تاثیر آلودگی های ناشی از این پایانه قرار
گرفته و ایســتگاه کنارک با باالترین میزان درصد رس در رســوبات ،قابلیت جذب باالتری از آلودگی
های انتقال یافته از پایانه نفتی را دارا بود.
دکتر آگاه در خصوص نتایج این بررســی بیان داشت كه غلظت فلزات سنگین در آب منطقه چابهار با
غلظت عناصر و فلزات در ســایر آبها و نیز با غلظتهای مجاز ســازمان حفاظت محیط زیست آمریکا
مقایسه شده است.
وی معتقد اســت که منطقه چابهار به دلیل اینکه منطقه ای نسبتا غیر صنعتی است از میزان آلودگی
باالیی از فلزات ســنگین برخوردار نیســت بجز آرســنیک ،كروم و نیکل که منشــا طبیعی دارند و
همچنین فعالیت های نسبی صنعتی همسایگانی مانند پاکستان و هند تا حدودی منطقه چابهار را می
توانند تحت الشــعاع قرار دهند که برای تشــخیص دقیق این موضوع الزم است تا نمونه گیری های
هم زمان از مناطق فوق صورت گیرد .مقايســه میانگین غلظت فلزات مورد مطالعه با حداکثر غلظت
مجاز در رسوبات بستر( PEL , TELو  )ERLنشان داد كه مقادير آرسنيك  ،نيكل و كروم موجود
در رســوبات منطقه مورد مطالعه بيش از اســتاندارد هاي تعريف شده سازمان حفاظت محیط زیست
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امریــکا و کانادا بود .توالي فلزات مورد مطالعه به
صورت زير بود:

Ca>Al>Fe>Mg>K>Ti>P>Mn>Sr>C
r>Zr>Ba>Mn>Sr>Cr>Zr>Ba>V>Rb
>>Ni
Zn>Ce>Li>Y>Nd>La>Cu>As>Pb>C
>o>Sc>Ga>Th>Nb>Be>Hf>Sm>Gd
>Dy>Pr
>Sn>Cs>U>Yb>Er>Ge>W>Ag
Eu>Ho>Sb=Tb>Ti>Ta>Cd>InMo>Tm>Lu>Bi> Hg

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که آثار باليني
كروم شامل آســیب به چشمها ،پوست و غشای
مخاطی -تخریب ســینوس ها و سوزش چشم-
اختالالت قلبی -آماس های پوســتی است  ،در
حالــي كه نيــكل اضافي در بلند مــدت به ریه،
قلب ،كلیه و كبد آســيب مي رساند .تجمع بيش
از حد آرســنيك خطر ابتال به ســرطان پوست ،
ریه مجــاری ادراری  ،مثانــه و كلیه را افزایش
مي دهد.
دکتر آگاه براي محافظت از منطقه مورد بررسي،
پيشنهاد کرد که ورود آلودگي هاي نفتي و فلزات
ســنگين در ايســتگاه هاي تيس و كنارك مورد
مالحظه بيشتري قرار گيرند و صنایعی که دارای
پساب های حاوی آرسنیک،كروم و نیکل هستند
از انتقال پســاب حاوی عناصر فــوق به محیط
بدون تصفیه خود خودداری نمایند.
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كارگاه آموزشــی منطقهای «مبانی مدیریت دادههای اقيانوسی»  15تا  17اسفند  95در
پژوهشگاه برگزار شد
كارگاه آموزشي منطقهای «مباني مدیریت دادههای
اقيانوســی» با حمايت مركز منطقهای آموزشــي
پژوهشی اقيانوسشناسی غرب آسيا تحت پوشش
يونســكو از  15اســفند  1395به مدت سه روز در
محل پژوهشگاه ملی اقيانوسشناسی و علوم جوی
برگزار شد.

دکتر حاجی زاده ذاکر ،اهداف برگزاری این کارگاه
را به شرح زیر عنوان کرد:
 معرفــی كميته تبــادل اطالعــات و داده هاياقيانوسی كميســيون بين دولتی اقيانوسشناسي
يونسكو ()IODE
 آمــوزش فرمتهای دادههــای دریایی در قالببرنامه آموزش آكادميــك کمیته بينالمللی تبادل
دادهها و اطالعــات اقیانوســی IODE-Ocean

به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،دکتر حاجی
زاده ذاکر رئیس پژوهشــگاه در این باره گفت :اين Teacher Global Academy
دوره آموزشــی منطقه ای به عنوان اولين فعاليت  -آموزش مدیریت دادههای اقیانوسی
مركز منطقهای آموزشی پژوهشی اقيانوسشناسی  -آموزش نرم افزار Ocean Data View
 معرفی فراداده (متاديتا)های اقيانوسیغرب آسيا تحت پوشش يونسكو انجام شد.
گفتنی اســت در این نشســت ،دکتر مهین گزانی
وی تصریح کرد که در این کارگاه آموزشی که توسط مدیر گروه علوم کمیســیون ملّی یونسکو ایران و
آقای «ون کوت ســه شو ردم» مدرس بينالمللی دبیر کمیتۀ ملّیاقیانوسشناســی کمیسیون ملّی
از هندوســتان اجــرا گردید ،شــركتكنندگانی از یونســکو ایران به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت:
كشورهای تركيه ،پاكستان ،الجزيره ،عراق حضور این نشســت نتیجۀ همکاریهــاینزدیک میان
داشتند.
پژوهشگاه ملّی اقیانوسشناســی و علوم جوی و

مرکز منطقهای آموزشی-پژوهشی اقیانوسشناسی
غرب آسیا است.
مركز منطقهای آموزشی پژوهشی اقيانوسشناسی
غرب آســيا تحت پوشش يونســكو طي امضای
موافقت نامه بين دبير كل يونســكو و وزير علوم،
تحقيقات و فناوري جمهوری اسالمی ايران در سال
 2015ميالدي ،به عنوان اولين مركز منطقهای نوع
دوم اقيانوسشناسی يونســكو فعاليت خود را آغاز
نمود .اين مركز منطقهای كه در پژوهشــگاه ملی
اقيانوسشناســي و علوم جوی ايجاد شــده است،
مبنایــی بــرای درک علمی بهتــر از فرآیندهای
مرتبــط با دریا و اقیانــوس در منطقه خواهد بود و
به کشــورهای منطقه در دستیابی به توسعه پایدار
و تسهیل همکاریها و مشــارکتهای منطقهای
کمک خواهد کــرد و از نظر تبادل تجربه و دانش
اقیانوسشناســی ،برنامهریزی و اجرای برنامههای
آموزشی و پژوهشــی از اهمیت ویژهای در منطقه
برخوردار خواهد بود.
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اقیانوسپیمای ایرانی؛ کاوشگر وطنی با استاندارد جهانی
نخســتین کاوشگر تحقیقاتی اقیانوسپیمای کشــور  26بهمن امسال به آب انداخته شد .با بومیسازی
فناوری نوین ســاخت کاوشــگر تحقیقاتی خلیجفارس ،ایران به جمع کشورهای دارای توانایی ساخت
اقیانوسپیما پیوســت و در آینده نتیجه تحقیقات در حوزههای دریایی متحول خواهد شد.چند روز پس
از به آب انداختن این کشــتی ،اوایل اسفند با تعیین وقت قبلی برای گفتوگو با رئیس پژوهشگاه ملی
اقیانوس شناسی و علوم جوی به دفتر این پژوهشگاه در تهران رفتیم.
به گفته دکتر ناصر حاجی زاده رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی وعلوم جوی ،این کاوشگر میتواند
دســتاوردهای علمی خوبی در زمینه پژوهشهای دریایی به ارمغان آورد .این کشتی توانایی دریانوردی
حدود  3000مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود  8/1کیلومتر است) با سرعت  15گره دریایی (هر گره
دریایی معادل  18کیلومتر در ساعت) را دارد .در حال حاضر در کشتی امکان اقامت  16نفر محقق و 11
نفر پرسنل وجود دارد که راهبری کشتی را انجام میدهند .این کشتی  900تن وزن 50 ،متر طول10 ،
متر عرض و  12متر ارتفاع دارد و ارتفاع عرشه اصلی کشتی  5/4متر است و با احتساب داشتن سوخت
کافی میتواند تا  40روز در خلیجفارس ،دریای عمان و شمال اقیانوس هند تحقیقات میدانی انجام دهد.

دکتر حاجیزاده میگوید :ما ســواحل گستردهای
در خلیجفارس ،دریای عمان ،محدوده اقیانوسها
و مخصوصــا اقیانوس هند (کــه به مرزهای آبی
ما متصل اســت) و همینطور دریای خزر داریم.
اگر ایران را با ســایر کشورهای پیشرفته در زمینه
تحقیقــات دریایی که تا این حد مرز آبی و محیط
دریایی دارند مقایسه کنیم ،داشتن فقط یک شناور
 ساخت کاوشگری که  5سال طول کشید
برای کار ما کفایت نمیکند .برای مثال هم اکنون
کاوشــگر اقیانوسپیمای خلیجفارس پس از چند ســال تالش به دســت متخصصان ایرانی ساخته و کشــور ترکیه هفت شناور تحقیقاتی و هندوستان
ســرانجام به آب انداخته شد .بزودی گشــتهای تحقیقاتی این کاوشگر آغاز خواهد شد و به دادههای هشت شناور دریایی بزرگ و فعال دارد و با توجه
نوین اقیانوســی با فناوری بومی کشور دســت خواهیم یافت .دکتر ناصر حاجیزاده ،رئیس پژوهشگاه به زمینههایی که در کشــور داریم ،یک شــناور
ملی اقیانوسشناســی و علوم جوی ،درباره اهمیت طراحی و ساخت این کاوشگر تحقیقاتی به جامجم پاسخگوی نیاز ما نیســت .اما با ساخت کاوشگر
میگوید :شــناور تحقیقاتی یکی از تجهیزاتی است که در انجام تحقیقات اقیانوسشناسی در هر کشور خلیجفارس ،اکنون تحول بزرگــی در این زمینه
و بخصوص اندازهگیریهای میدانی نیاز اســت .بنابراین از زمانی که پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناسی صورت گرفته و بعد از این نیز شناورهای بیشتری
فعالیت خود را آغاز کرده ،فکر و ایده داشــتن کاوشــگر تحقیقاتی مطرح بوده است .اکنون متناسب با خواهیم داشت.
رشــد پژوهشگاه این هدف امکانپذیر شده و از سال  1390در یک طرح کالن ملی با موافقت معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی این طرح تصویب ،تامین اعتبار و  حوزههــای تحقیقاتی کاوشــگر
با ســازمان صنایع دریایی قرارداد ساخت منعقد شده است .وی درباره علت تاخیر در به آب انداختن این خلیجفارس
کاوشــگر میگوید :ساخت شناور مصادف با تغییر و تحوالتی شد که در سطح کشور به دلیل تحریمها
اتفاق افتاد و در تامین بعضی قطعات شناور تاثیر گذاشت .بعد از آن آزمایشهایی روی شناور در خشکی دکتر حاجیزاده در زمینه فعالیتهای این کاوشگر
انجام شد که موجب از کار افتادن سیستم به آباندازی شناور شد .به همین دلیل مدت زیادی شناور در میگوید :محدوده فعالیتهای کشــتی تحقیقاتی
خشــکی ماند تا سیستم دوباره راهاندازی و کاوشگر بتواند وارد دریا شود .اکنون نیز این کاوشگر به آب خلیجفــارس به عنــوان اولین شــناور تحقیقاتی
انداخته شــده و در آینده به نحوی برنامهریزی میشود که دانشگاهیان ،محققان و سازمانهایی که در اقیانوسپیمای کشــور در خلیجفــارس ،دریای
عمان و اقیانوس هند تعیین شده است .این شناور
زمینه تحقیقات دریایی فعال هستند از امکانات این کاوشگر بهرهمند شوند.
قابلیت انجام مانورهای دریایی و اندازهگیریهای
تحقیقاتی در آبهــای عمیق را دارد ،بنابراین در
 اهمیت بومیسازی ساخت کاوشگر اقیانوسپیما
ســایر اقیانوسهای جهان هــم میتواند فعالیت
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی درباره اهمیت بهرهگیری از دانش بومی در ساخت و تحقیقاتی انجــام دهد .فعالیتهای این شــناور
استفاده از این شناور میگوید :طراحی و ساخت کاوشگر خلیجفارس در مجتمع شهید درویشی سازمان در زمینه فیزیک دریا ،شــیمی دریا ،زیست دریا،
صنایع دریایی مســتقر در بندرعباس انجام شــد .در مراحل اولیه طراحی ،یکی از شرکتهای خارجی زمینشناسی دریا ،نقشهبرداری دریا و هواشناسی
همراهی داشــت و ســپس تکمیل طراحی و تمامی مراحل ساخت داخل کشــور انجام شد .همچنین اســت .همچنین ارائه خدمات بــه صنایعی مانند
تجهیزاتی که در اقیانوسشناسی استفاده میشود چون خاص هستند ،عمدتا از چند شرکت شاخص در صنعت نفت که نیازمند تحقیقات دریایی است ،از
سطح جهان تهیه میشود و به همین دلیل این تجهیزات شناخته شده و دارای استانداردهای بینالمللی کاربریهای این شناور بهشمار میآید.
است.
کاوشــگر تحقیقاتی خلیجفارس بــا درنظرگرفتن
نیازهای آموزشــی دانشــگاهها ،مراکز پژوهشی
یکی از نیازهای اصلی تحقیقات دریایی ،داشــتن شــناور تحقیقاتی مدرنی اســت که قابلیت گشت در مرتبــط با دریا در ســطح کشــور و دیگر مراکز
آبهای آزاد و انجام طرحهای تحقیقاتی را داشته باشد .به گفته رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی تحقیقاتی که نیاز به اســتفاده از امکانات شــناور
و علــوم جوی اکنون با وجود کاوشــگر خلیجفــارس تحول خوبی در این زمینه صورت گرفته اســت .برای اهداف آموزشــی و تحقیقاتی دارند فعالیت
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و در نهایت یک نقش ملی را با برنامهریزیهایی
که انجام میشود ،ایفا خواهد کرد.
 کاوشگر ایرانی با اســتانداردهای
جهانی
کاوشگر دریایی خلیجفارس مجهز به سیستمهای
ارتباط ماهوارهای ،سیســتم رانش پیشرفته ،CPP
سیســتم انتقال داده ،سیســتم تثبیــت موقعیت
دینامیکی کشتی ،دســتگاههای اندازهگیری ثابت
و چهار آزمایشگاه مســتقر در کشتی است .دکتر
حاجیزاده در توضیح زمینههــای تحقیقاتی این
کاوشگر میگوید :این کاوشگر با امکانات موجود
در زمینه فیزیک دریــا ،الیهبندی درجه حرارت،
شــوری در محیط دریایی و چگونگی شکلگیری
جریانــات دریایی را بررســی میکنــد .در زمینه
زمینشناســی دریا نمونهگیریهــای الزم انجام
میشود و جنس رســوبات بستر دریا و الیهبندی
دریا مطالعه میشــود .همچنین دستگاه پیشرفته
( )sub-bottom providerنصب شده روی کشتی
میتواند الیههای زیر بســتر دریا را شناسایی کند
که این در زمینه اکتشاف نفت کاربری دارد.

فعالیتهای بینالمللی شــرکت کنیم .هم اکنون
در محدوده اقیانوس هند یک پروژه بزرگ تعریف
شده که کشورهای زیادی از حاشیه اقیانوس هند
در آن درگیر شــدهاند .پــروژه کاوش بینالمللی
اقیانوس هن د ( 2IIOEسرواژه �International In
 ) dian Ocean Expeditionدومین بار است که
در ســطح اقیانوس هند تعریف شده است .در این
پروژه انواع فعالیتهای تحقیقاتی برای شناسایی
بسیاری از فرآیندهای اقیانوسی که تاکنون در این
منطقه ناشناخته بوده اســت ،مطالعه میشود .به
این ترتیب اقیانوس هند را تقســیمبندی کردهاند
و بسیاری از کشورهای پیشــرفته دنیا مثل هند،
اســترالیا ،آمریکا ،انگلســتان ،چین ،کره جنوبی
و آفریقــای جنوبی در این طرح شــرکت کرده و
با شناورهایشان مشــغول فعالیت هستند و شناور

ایــران هم بزودی وارد خواهد شــد .قطعا ما هم
میتوانیم با نیــروی علمی و تجهیزات موجود در
کشــور وارد این پروژهها شده و مشارکت کنیم و
این همکاریها به توان علمی کشور خواهد افزود.
رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناســی و علوم
جوی میافزایــد :بزودی کاوشــگر خلیجفارس،
گشت یک تا دو هفتهای به مرکزیت تنگه هرمز و
بخشی از دریای عمان و بخشی از خلیجفارس در
برنامه دارد .امیدواریم این برنامه تا پایان سال 95
انجام شود؛ این گشت در زمینه تعیین مشخصات
فیزیکی ،شیمیایی ،زمینشناسی و زیستشناسی
و تبادالت اتمســفر و دریاســت و بخشی از این
مطالعات به بررســی اثرات گرمایش جهانی روی
محیطزیست دریایی اختصاص خواهد داشت

با تجهیزات موجود در شــناور میتوان توپوگرافی
بستر را تعیین کرد و نقشهبرداری دریایی انجام داد.
در زمینه زیستشناســی دریا با انواع تورهایی که
در کاوشگر وجود دارد ،نمونههای مختلف جانوران
دریایی ،چه از طریق نمونهگیری در بستر دریا یا از
طریق کشــیدن تور به دنبال شناور ،نمونهبرداری
از پالنکتونها و ســایر موجــودات دریایی انجام
میشــود .با انواع تجهیزات ،نمونهگیریهای آب
را در اعماق مختلف میتوان انجام و مورد تجزیه
و تحلیل شــیمیایی قرار داد و انواع آلودگیها را
مطالعه کرد .در مجموع اکنون یک شــناور مدرن
تحقیقاتی با استانداردهای مدرن جهانی در اختیار
داریــم .یکــی از کارهای مهم دیگــری که این
کاوشــگر انجام خواهد داد نیز نصب دستگاهها در
محیط دریایی است.
 آغاز سفرهای اکتشافی
دکتر حاجیزاده درباره همکاری این کاوشــگر با
نهادهای بینالمللی افــزود :در مجموع ردهبندی
شناورها تحت نظر سازمانهای بینالمللی انجام
میشود و تا زمانی که تاییدهای الزم را به لحاظ
ایمنی نداشته باشــد ،اجازه فعالیت دریانوردی به
آن نمیدهند .کاوشــگر دریایی خلیجفارس همه
تاییدیههای بینالمللی را کسب کرده و اکنون این
توانایــی را برای ما به وجود آورده اســت که در
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