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فرم تقاضاي عضويت انجمن علوم و فنون دريايي ايران
فرم درخواست عضويت
عضويت فردي

) نام و نام خانوادگي

تمديد عضويت ( شماره عضويت

فارسي
كد ملّي :

آخرين مدرك تحصيلي  /رشته  /گرايش :
تاريخ اخذ مدرك :

محل تحصيل :

آدرس محل سكونت :

كد پستي :

آدرس محل كار :

كد پستي :

-

انگليسي

تلفن :

نمابر :

تلفن :

نمابر :

لطفاً مرسوالت پستي اين جانب را به نشاني محل كار
E-mail.

عضويت سازماني

تلفن همراه :

محل سكونت

تمديد عضويت ( شماره عضويت

ارسال فرمائيد.
) نام موسسه

فارسي
شماره و تاريخ ثبت :

نام و نام خانوادگي مديرعامل :

آدرس وب سايت مؤسسه :
آدرس پستي مؤسسه :
كد پستي :

انگليسي

 www.موضوع اصلي فعاليت مؤسسه :

تلفن مؤسسه :

نمابر مؤسسه :

E-mail :

نام و نام خانوادگي نماينده مؤسسه پست سازماني نماينده در موسسه :
فارسي

انگليسي

تلفن همراه  :تماس مستقيم نماينده مؤسسه :

E-mail :

ريال به شماره حساب طي فيش شماره
ضمن پرداخت مبلغ
شركت  /اينجانب
به نام انجمن علوم و فنون دريايي ايران بانك تجارت شعبه ميدان محسني و باا اطا ا ام ماتن اساسانامه انجمان و مو اود بار روي وب ساايت انجمان باه نيااني www.ismst.ir
ع قمندي خود را براي عضويت  /تمديد عضويت در آن انجمن اع م و تعهد به رعايت كليه ضوابط و مقرارت انجمن مي نمايم.
امضاءو تاريخ و امضاء فردي )
امضاء مدير عامل و نماينده ) و مهر شركت  :تاريخ :
كليه مدارك عضويت  /تمديد عضويت
وابسته
به صورت عضو پيوسته

اين قسمت توسط دبيرخانه انجمن تكميل مي گردد .

با شماره عضويت
لغايت
بررسي و عضويت اييان ام تاريخ
افتخاري تصويب گرديد  .مسئول دبيرخانه و نام و امضاء )
سامماني
دانيجويي

مدارك مورد نياز جهت عضويت :

 -1كپي شناسنامه
 -2كپي مدرك تحصيلي
 -3دو قطعه عكس 3×4
 -4اصل فيش بانكي پرداخت حق عضويت واريز شده به حساب جاري  43111133بانك تجارت تهران شعبه ميرداماد ميدان مادركد 113

مبلغ حق عضويت:

 -1دانشجوئي  31/111/- :ريال
 -3مادام العمر 1/211/111/- :ريال

 -2غير دانشجوئي  131/111/- :ريال
 -4مؤسسات  11/111/111/- :ريال

نشانی  :تهران  ،خيابان دکتر فاطمی غربی – خيابان شهيد اعتمادزاده  -پالك  – 3پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دورنگار77833566

تلفن 77344563-8 :داخلی 333

www.ismst.ir
info@ismst.ir
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طـرحــی نـــو ()1
دکترمحمدتقیزمانیان

عضوهیات مدیره انجمن علوم و فنون دریایی
فیزیک نظام اقلیم هستند.
اقیانوسهای جهان یک عنصر کلیدی در
ِ
اقیانوسها حاوی  % 97آب ُکره ی زمین بوده و حدود  % 71س��طح
زمین را نیز می پوشانند .به عنوان یک منبع ذخیره ،اقیانوسها بخار
آب ج ّو را برای باران و برف روی س��طح زمین ،فراهم میآورند .دریاها
یا محیطهای اقیانوسی ،در بسیاری از کشورها نقش بسیار کلیدی و راه
بُردی در چرخش امور آن کشور ها ،دارا هستند .نقشهای اقتصادی،
ادب
گردشگری ،دفاعی ،ورزشی ،منابع طبیعی و الهام بخشی به ذوق و ِ
ملّت ها ،در بسیاری از جای ها؛ در وابستگی به دریاها و امور مرتبط با
آن هاُ ،پر رنگ تراست.
به این ترتیب ،علوم و فن آوری های مرتبط به محیط های اقیانوسی
دارای اه ّم ّیتی راه بُردی میش��ون د به گونهای که کشورهای پیشرفته،
حساب ویژهای را برای این علوم و فنون باز نموده اند و بنا براین تمامی
علوم و فنون مرتبط با دریا ها ،دارای اه ّم ّیت فوق العاده ای هستند.
از س��ویی دیگر؛ هواشناس��ي یا «دانش حرکت هوا» علمی است که
به ش��کل سازمان یافته ،با دیده بانی های فراسنج های هواشناختی و
اقیانوس ش��ناختی؛ در سدهی نوزدهم آغاز شده و در خالل قرن بيستم
ي پیدا کرده است.
از جنبه های نظري و عملي ،تحول بس��يار گستردها 
مدیون توس��عهی دان��ش و فنآوریهایی مانند
الب ّت��ه این پیش رفت
ِ
ریاضیات ،فیزیک ،الکترونیک و رایانه ها به شکل ویژه؛ و سایر علوم و
فن آوری های دیگر به ش��کل عام ،در س��ده ی بیستم ،است .امروزه
هواشناسی ،به گونه ای در بخشهای مختلف رشد جوامع انسانی ،کار
بُرد پیدا کرده ،که کلید پیش رفت کشور ها محسوب میشود .این مفهوم
ی توسعه یافته؛ در واقع
به شکل خالصه به این معنی است که کشورها 
دارای یک هواشناسی توسعه یافته هستند.
هواشناسي دانشی بین رشته ای اس��ت ،كه نهتنها بهدليل كاربردهاي
فراواني كه دارد سودمند است؛ بلكه حقايق بسياري از ج ّو زمين و فضاي
پيرامون آنرا روشن مي سازد .كم تر زمينهاي از فعاليتهاي انسانی را مي
توان يافت كه متأثر از ج ّو زمين نباشد .شناخت كامل پديدههاي ج ّوي
مستقيم
كه از طريق دانش هواشناسي ميسر خواهد شد ،حكايت بر تاثير
ِ

وضع هوا بر اقليم ،محيط زيست و همه ی ف ّعاليت هاي عمراني ،توسعه
اي ،كشاورزي ،صنعتي ،آب ،ترابری،امور دفاعي و غيره را؛ دارد.
این یک نگرهی علمی است که دو اقیانوسوجود دارند .یکی در دریا و
دیگری در هوا این «دو» اقیانوس در ارتباط با یک دیگر هستند و نسبت
به قوانین فیزیکی پاسخ میدهند .به بیان درست تر ،ج ّو و اقیانوس یک
نظام را تشکیل می دهند که در این نظام ،مبادلهی گرما ،تکانه و آب در
سطح تماس هوا و دریا صورت میپذیرد .به همین دلیل در هواشناسی،
اقیانوسها دارای اه ّم ّی ِت ویژهای هستند .این اقیانوسها؛ به هم راهی
سیارهی ما را با تنظیم اقلیم آن ،برای
یخ ُکره ،سنگ ُکره و زیست ُکره؛ ّ
حیات موجودات ،حفظ می نمایند .هواشناسی عالوه بر رشته های نظری
مانند هواشناسی هم دیدی ،هواشناسی پویشی یا هواشناسی فیزیکی؛
دارای رش��ته های فراوان کاربُردی اس��ت.یکی از مهم ترین این رشته
ها؛ «هواشناس��ی دریایی» اس��ت و این ،به آن دلیل است که به قدری
ج�� ّو و اقیانوس بر هم ،تأثیر گذارند که نمی ت��وان هر کدام از آن ها را
مج ّزا ،مطالعه نمود .ب��ه این جهت ،ج ّو و اقیانوس؛ گرچه از نظر مرزها
و چگالی با هم متفاوت هستند ولی هر دو یک نظام تلقّی میگردند و
باز ،به همین دلیل ،تمامی دستور ها و مدلهای به کار رفتهی در ج ّو و
اقیانوس؛ شبیه هم ،هستند.
هم چنین ،دریا ها و س��واحل ،حلقهی اتّصال و پیوند کش��ور ها با یک
دیگر بوده و ایران با  5800کیلومتر خط ساحلی – با احتساب جزایر –
توجهی از این پیوند را برخوردار است و یک کشور دریایی،
س��هم قابل ّ
محس��وب می گردد .بهره برداری بهینه و پای دار ،از این نعمت بزرگ
الهی ،تکلیفی اس��ت که بر دوش ما و نسلهای آینده نهاده شده است.
باید با بهرهگیری از اندیش��ه ای درس��ت؛ کار بستن آخرین دست آورد
های علمی و فن آوری بشر و اتّخاذ تدبیرهای مناسب؛ نسبت به عمران
افزایش
و آبادانیهر چه بیش تر سواحل و برنامه ریزی نظام مند؛ برای
ِ
به��ره وری پای دار از این ثروت خدا دادی؛ تالش کرده و به درس��تی
نعمت ارزش مند الهی باشیم.
سپاس گزار این ِ
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اشـاره قرآن بـه مـرز میـان
آب شـور و شیرین
در سوره الرحمن آیات : 19-20-21-22

بان (َ )21یخْ ُر ُج
ِیان (َ )20فبِ َأ ِّی آال ِء َربِّ ُکما ت َُک ِّذ ِ
ِیان ( )19بَ ْی َن ُهما بَ ْر َزخٌ ال َی ْبغ ِ
��ر َج الْ َب ْح َر ْی ِن َیلْ َتق ِ
َم َ
جان ()22
ِم ْن ُه َما ال ُلّ ْؤلُ ُؤ َو الْ َم ْر ُ
 .19دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند .20.اما میان آن دو حد فاصلی است
که به هم تجاوز نمی کنند .21.پس کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار مىکنید؟ .22از آن
دو ،مروارید و مرجان خارج مىشود.
بیش��ترین دلیلی که باعث وقوع چنین پدیده ای می شود غلظت شوری و شیرینی دریاهاست
که باعث جلوگیری از ترکیب آنها می ش��ود در آیات دیگری از قرآن نیز بهطور دقیق به این
موضوع اشاره شده است:

سوره مبارکه فرقان آیه :53

جاج َو َج َع َل بَی َنهما بَر َزخا و حِجراً َمهجوراً»
« و هو الذی َم َر َج
ذب ُف ٌ
ِ
ِلح اُ ً
رات و هذا م ً
البحرین هذا َع ٌ
و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور
و تلخ است ومیان آ 
ن دو حریمی استوار قرار داد.

سوره مبارکه فاطر آیه :12

ون لَ ْح ًما َط ِر ًّیا
ان َه َذا َع ْذ ٌب ُف َر ٌ
َو َما َی ْس�� َت ِوی الْ َب ْح َر ِ
اج َومِن ُک ٍّل تَ ْأ ُک ُل َ
ات َسائ ِغٌ شَ َرابُ ُه َو َه َذا ِملْ ٌح ُأ َج ٌ
ون ِحلْ َی ًة تَلْ َب ُسونَ َها َوتَ َرى الْ ُفلْ َ
ون
ک فِی ِه َم َواخ َِر ل ِ َت ْب َتغُوا مِن َف ْضلِ ِه َولَ َعلَّ ُک ْم تَشْ ُک ُر َ
َوتَ ْس َتخْ ِر ُج َ
این دو دریا یکسان نیستند :یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ ،از هر دو گوشت
تازه میخورید ،و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون میکشید و میبینی که کشتی
ها برای یافتن روزی و غنیمت ،آب را میشکافند و پیش میروند ،باشد که سپاسگزار باشید.

سوره مبارکه نمل آیه :61

ین الْ َب ْح َر ْی ِن َحا ِج ًزا َءاِل ٌه
اَ َّم ْن َج َع َل ال َْاْر َ
ض َق َرا ًرا َو َج َع َل خِاللَ َها اَنْ َها ًرا َو َج َع َل لَ َها َر َواسِ َی َو َج َع َل بَ َ
ون 61
َم َع اهللِ بَ ْل اَ ْک َث ُر ُه ْم لاَ َی ْعلَ ُم َ
[آیا شریکانى که مىپندارند بهتر است] یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها
پدید آورد و براى آن ،کوهها را [مانند لنگر] قرار داد ،و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى
با خداست؟ [نه ]،بلکه بیشترشان نمىدانند.
ترجمه و تفسیر :حضرت ایت اله مکارم شیرازی
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ن
فرمانده معظم كل قوا دربازدید يگا 
هــاي نيـــروي دريـايي ارتش
در بندرعباس

خداوند متعال را سپاسگزارم که به من این توفیق را داد که برای تجدید عهد و تجدید دیدار و گفتن
صمیمانهی خستهنباش��ید به ش��ما عزیزان ،فرماندهان ،کارکنان و جوانان عزیز ،امروز در این میدان
حضور پیدا کنم.
یقین بدانید امروز یکی از مؤثرترین کارها ،کاری است که شما در نیروهای دریائی ارتش و سپاه به
انجام دادن آن مش��غولید :جبران عقبافتادگیهای طوالنی سالهای درازی که حکومتهای طاغوتی
نگذاشتند و زمینهی پیش��رفت دریانوردی و حضور دریائی را برای ایران عزیز فراهم نکردند .تالش
مضاعف شما امروز باید آن عقبافتادگیهای طوالنیمدت را جبران کند.
همان طوری که همهی ما میدانیم ،دریا برای یک کشور ،یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ
منافع ملی اس��ت .فوائد دریا برای یک کشور و یک ملت ،فوائد راهبردی است؛ فوائد بزرگ و کالن
اس��ت .کسانی با تس��لط بر دریا و دریانوردی در طول قرنهای پیدرپی ـ تقریب ًا در طول چهار قرن ـ
توانس��تند قدرت بینالمللی خودشان را تا س��رزمینهای دوردست گسترش دهند .به ملتها ظلم شد،
سرزمینها غصب شد ،منابع ملتها تضییع شد؛ اما آن دولتها و کشورهای مسلط بر دریا توانستند از این
طرق ظالمانه برای خود حیثیتهای مادی و قدرتهای بزرگ فراهم بیاورند .ملتهای منطقهی ما ،چه در
ِ
خلیج فارس ،چه در دریای عمان ،سالهای متمادی ـ شاید دهها سال ـ عادت کرده بودند که صدای
قدرتمدارانه و زورگویانهی کسانی را که سوار بر ناوهای جنگی میشدند و از دوردستها به این منطقه
مقابل آنها سکوت کنند و دم فرو بندند.
میآمدند ،بشنوند و در ِ
از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسالمی ،ما هرگز هیچ کشوری را ،هیچ قدرتی را به رویاروئی و جنگ
تشویق نکردیم و نخواهیم کرد و تا آنجائی که بتوانیم ،از هر گونه رویاروئی حساب شده یا تصادفی
جلوگیری میکنیم ـ این به جای خود محفوظ اس��ت ـ ما یک ملت صلحطلبیم؛ اما آن کس��انی که
پیشرفت کار خودشان را با حضور نظامی ،با تحکم نظامی ،با زورگوئیهای معمول میخواهند تأمین
کنند ،باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را حس کنند؛ و مظهر اقتدار ملت در دریا ،شما نیروهای
دریائی هستید که در سرتاسر این ساحل طوالنی استقرار دارید.
هر روز و ش��ب شما ،هر دورهی کاری شما ،هر مسئولیت عملیاتی یا پشتیبانی یا آموزشی شما یک
حسنه است؛ یک اقدام در راه منافع ملت ایران و سربلندی جمهوری اسالمی ایران است .خدای متعال
این مجاهدت را ـ مجاهدتی که بسیاری هم آن را نمیشناسند؛ در حقیقت مجاهدت خاموش را ـ به
حس��اب میآورد و برای شما اجر و ثواب در دیوان الهی مقرر میفرماید .آنچه میتوانید ،در این تالش
مق��دس ،صادقان��ه و مخلصانه و با همهی توان و نیرو مجاهدت کنید و ادامه بدهید و بدانید که این
کشور و این نظام و این ملت مدیون شما جوانانی است که اقتدار او را تجسم میبخشید و نشان میدهید.
این منطقه با حضور نیروهای مسلح کارهای بزرگی دارد؛ چه منطقهی دریای عمان و چه منطقهی
سواحل خلیج فارس .دستگاههای دولتی و مسئوالن گوناگون کشور موظفند همکاریهای الزم را با
نیروهای مسلح انجام دهند تا این کارها به بهترین وجه انجام بگیرد.
به شما بگویم بدانید اجر شما ،زحمات شما پیش خدای متعال محفوظ است و خود شما ،خانوادههای
شما ،کسان شما ،مسلّم ًا مورد لطف و تفضل الهی و انشاءاهلل دعای حضرت بقیة اهلل (ارواحنا فداه)
قرار خواهند داشت.
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والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
ّ
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خبـــر نــــا مه
علـــــــــو م
و فنــــــــون
د ر یــــا یـــی
 اخبــــار علمــی
دریـــایـی
.
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پیام دکتر بهنام ،رییس موسسه بین المللی اقیانوس
شناسی به مناسبت روز جهانی اقیانوس
رییس موسسه بینالمللی اقیانوسی ( )IOIبه مناسبت بزرگداشت روز
جهان��ی اقیانوس پایداری از دریاها و اقیانوس ها را مورد تاکید قرار داد.
دکتر اونی بهنام به مناس��بت روز جهانی اقیانوس که مصادف است با
 8ژوئ��ن و  18خ��رداد موضوع «پایداری» از دریاه��ا و اقیانوس ها را
مورد تاکید قرار داد و گفت «بیایید با هم اطمینان دهیم که اقیانوسها
میتوانند پایداری آینده ما را تضمین کنند».
در این پیام آمده است ،سازمان ملل متحد شعار امسال را خود برای روز
جهانی اقیانوس با موضوع «پایداری» انتخاب کرده است« :بیایید با هم
اطمین��ان دهیم که اقیانوس ها م��ی توانند پایداری آینده ما را تضمین
کنند ».ما در آستانه تغییر الگوها در حاکمیت پایدار اقیانوس به ویژه در
مناطقی فراتر از قلمرو ملی هس��تیم .زمانی که کنوانسیون حقوق دریا
س��ازمان ملل متحد ( )UNCLOSایجاد شد ،دانش علمی در زمینه
تنوع زیس��تی اقیانوسها و پیشرفت فناوری کشف منابع زیستی و غیر
زیستی دریاهای عمیق ،فراتر از حد تصور بود.در نتیجه نبود این دانش در
آن زمان ،امروز ما شاهد نقص در حاکمیت اقیانوسها و عدم تعادل بین
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،هم در مدیریت و هم در بهره
بردن از آنچه در واقعیت میراث مشترک بشر است ،هستیم.
کش��ورهای در حال توس��عه به ویژه آنهایی که کمتر توسعه یافتهاند،
به ظرفیتسازی از طریق آموزش نیازمند هستند .ظرفیت سازی برای
آنه��ا این ام��کان را فراهم میکند که آگاهی خ��ود را افزایش دهند،
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از فرصتهای جدید برای مدیریت بهتر منابع زیس��تی و غیر زیس��تی
بهرهمند شوند ،و تنوع زیستی اقیانوس را حفاظت کنند ،و مزایای خدمات
و مناب��ع دریاهای آزاد مانند منابع ژنتیک��ی دریایی و بهرهبرداری پایدار
از دریای عمیق و همچنین منافع پژوهشهای دریایی را به اش��تراک
بگذارند.
موسسه بینالمللی اقیانوس��ی( )IOIکه ماموریت حال و آینده خود را
تربیت و آموزش از طریق نشریههای علمی و تعامالت بین-المللی قرار
داده است ،این چالشها و فرصتها را در نظر گرفته و آموزش رویارویی
ب��ا آنها را در برنامههای آموزش��ی و تربیتی خ��ود در زمینه حاکمیت
دریاه��ای آزاد و مناطق فرامرزی قرار داده اس��ت .حاال که ما جدیداً به
ثروت و غنای دریاهای آزاد پی برده و در آس��تانه بهرهبرداری شدیدی
از این منابع هس��تیم؛ و این بهرهبرداری با پیشرفت فناوری همراه شده
اس��ت ،زمان آن فرارسیده که به عنوان یک اصل کلی در نظر بگیریم
که پایداری اقیانوسها به این بس��تگی دارد که چگونه مناطق فراملی
حاکمیت میشوند .دکتر بهنام در خاتمه پیام خود افزود آخرین دگرگونی
در حاکمیت اقیانوس نیز مستلزم آن است که ما فراتر از قلمرو ملی خود
بنگریم تا بتوانیم برای کمک به نسل حاضر و آینده ،خردمندانه و پایدار
بردریاهای آزاد و مناطق فرا ملی نظارت کنیم و به شالوده های اخالقی
اصل میراث مشترک بشریت ،پایبند باشیم.
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عضـویت ایران در کمیته علمی تحقیقات جنوبگان
دکتر وحید چگینی رییس پژوهشگاه که به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران در این نشست شرکت کرده بود ،در این باره اظهار
داشت :درخواست جمهوری اسالمی ایران برای عضویت در کمیته علمی تحقیقات جنوبگان ( )SCARدر سی و سومین نشست این
کمیته که در روز دوشنبه مورخ  10شهریور  1393در شهر اوکلند ،کشور نیوزلند برگزار شد ،پس از بررسی به تصویب رسید.چگینی در
خصوص اهمیت عضویت در این کمیته گفت :جنوبگان نقش کلیدی در شناخت مسایل جهانی و زیست محیطی دارد و در  50دهه اخیر
فرصت های بی نظیری را برای دانشمندان فراهم کرده است تا به بررسی مبدا پیدایش قاره ها ،آلودگی زمین و تغییر در آب و هوای
این کره خاکی پی ببرند .تاکنون کشورهای مختلفی پایگاه های تحقیقاتی خود را در این منطقه ایجاد کرده اند که از پیشگامان آنها
ی توان کشور روسیه و امریکا را نام برد.کمیته علمی تحقیقات جنوبگان ،کمیت ه ای است که تحت پوشش شورای بی 
م
ن المللی علوم
ی کند .راه اندازی ،توسعه و هماهنگی برای تحقیقات علمی
( )International Council for Science, ICSUفعالیت م 
ت های این کمیته بینالمللی محسوب م 
بینالمللی در زمینه جنوبگان از فعالی 
ی شود SCAR .اطالعات علمی خود در زمینه قطبین و
ن های بینالمللی از جمله UNFCC
ت های مشورتی پیمان جنوبگان و دیگر سازما 
نقش جنوبگان در سامانه کره زمین را به نشس 
ی دهد.چگینی تصریح کرد نشستهای  SCARهر دوسال یکبار با حضور کشورهای عضو تشکیل م 
و  IPCCارایه م 
ی شود که
جمهوری اسالمی ایران نیز در سی و سومین نشست آن به عضویت در این کمیته بینالمللی درآمد .پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی
و علوم جوی نیز با توجه به اهمیت جنوبگان در آینده اقتصادی و سیاسی جهان و اهمیت آن برای جمهوری اسالمی ایران ،مرکز ملی
تحقیقات جنوبگان را تاسیس نمود .همچنین پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی به عنوان هماهنگکننده ملی بسیاری
از سازما 
ن های تحقیقاتی ،در جهت تاسیس ایستگاه دایمی جمهوری اسالمی ایران نیز اقداماتی را از جمله عضویت در کمیته علمی
تحقیقات جنوبگان انجام داده است .از جمله فعالیتهای دیگری که تا کنون از از طرف پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
به انجام رسیده است م 
ی توان موارد زیر را نام برد:
اعزام نخستین دانشمند ایرانی به جنوبگان با همکاری کشورهای دارای پایگاه در جنوبگان ،تهیه طرح ملی تاسیس پایگاه دایمی جمهوری
اسالمی ایران در جنوبگان و ارایه به تصمیمگیران ،ایجاد مرکز ملی تحقیقات جنوبگان در ساختار پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم
جوی ،رایزنی با تصمیمگیران در سطوح مختلف از جمله مسووالن محترم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نمایندگان محترم مجلس
شورای اسالمی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،شورای عالی صنایع دریایی و سازمانهای ذیربط ،چاپ کتاب و مقالههای
علمی در این زمینه ،بررسی حقوقی و آماده نمودن طرح نحوه پیوستن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون جنوبگان ( 1959میالدی)،
رایزنیهای بینالمللی برای اعزام دانشمندان ایرانی به جنوبگان به همراه تیمهای اکتشافی و انتخاب شریک خارجی برای انجام طرح.

صفحــــه

11

خبـرنـامه انجمـن علوم و فنـون دریایی ایران

مـوادشوینـده
تنـوعزیستـــی
خــزر را تهدیـد
میکنــد
مدی�رکل محی�ط زیس�ت
گیالن گف�ت :مصرف بیش
از ان�دازه م�واد ش�وینده
تنوع زیستی خزر را تهدید
میکند.

محمدرض��ا برج��ی با اش��اره ب��ه اینکه
«دریاچ��ه خ��زر بزرگتری��ن دریاچه لب
شـور دنیاست و در طول دوران تکاملی
خ��ود با تهدیده��ا و تخریبهای زیادی
مواجه بوده اس��ت» ،توضیح داد :پس از
فروپاشی ش��وروی این تخریبها روند
س��ریعتری به خود گرفته اس��ت .وی با
بیان اینکه «شیب خزر رو به ایران است
و این امر موجب میشود تا آلودگیهای
دیگر کش��ورهای حاشیه خزر که به این
دریا وارد میشوند به سمت ایران بیاید»،
اضاف��ه کرد :آلودگی نفت��ی از مهمترین
عوامل آالیندگی دریای خزر محس��وب
می ش��ود که بخش��ی با استخراج نفت،
نشت ش��ناورهای نفتی و یا غرق شدن
این شناورها موجب افزایش آلودگیهای
نفتی در خزر میشوند.
برجی با اشاره به اینکه «دریای خزر یک
محیط کامال بس��ته است و خود پاالیی
تا زمانی که می��زان آلودگیها به اندازه
استاندارد باشد ،قابل انجام است» ،ادامه
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داد :در حال حاضر آلودگیهای خزر از حد استاندارد گذشته است و این امر به دلیل نبود وحدت
رویه در مدیریت س��واحل خزر است .وی خاطرنش��ان کرد :در سالهای اخیر ،خزر ،هشدارهایی
در مورد آلودگیهای بیش از حد استانداردش به ما داد و یکی از آنها حضور شانه دار مهاجم در
خزر بود که موجب کاهش ذخایر کیلکا ش��د .کاهش ماهیان خاویاری از جمله دیگر نش��انههای
آلودگی بیش از حد مجاز خزر اس��ت .مدیرکل محیط زیس��ت گیالن افزود :مواد شوینده آسیب
جدی به خزر وارد میکنند و با مصرف میزان بیش از اندازه استاندارد این مواد ،خزر را با مشکل
جدی مواجه کرده اس��ت .با افزایش آلودگیهای خزر مخزن آبی کشورهای حاشیه مورد تهدید
قرار خواهد گرفت ،بنابراین همه باید نسبت به تنوع زیستی خزر حساس باشند.
وی با اشاره به مانوری که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی خزر در انزلی برگزار شد ،گفت :در
این مانور  200نفر نیروی انس��انی  14فروند کش��تی و یک بالگرد شرکت دارند .میراث مشترک
جهانی خزر در حال خطر اس��ت و در گیالن با این اعتبارات اس��تانی کاهش آلودگی خزر به هیچ
جا نمی رس��د .مدیرکل محیط زیس��ت گیالن گفت :هدف ما فعال بازسازی و احیای خزر در حد
ایده آل نیست زیرا آلودگیهای خزر به طور مستقیم سالمت مردم گیالن را تهدید میکند.
وی اضاف��ه ک��رد :هم اکنون خزر  75گون��ه گیاهی 1332 ،گونه جان��وری و  850نوع ماهی در
خزر زندگی میکنند و حاش��یه نشینان خزر وابس��تگی شدید به ماهیان اقتصادی این دریا دارند.
برجی گفت :اگر روند آلوده شدن خزر رو به ازیاد باشد؛ در آیندهای نه چندان دور مشاغل سنتی
ماهیگی��ری و صیدهای فصلی تهدید واقع میش��ود .در گذش��ته  90درصد خاوی��ار دنیا از خزر
اس��تحصال می ش��د اما امروز حضور ماهیان خاوریای در خزر اصال وضعیت مناسبی ندارد .وی
یکی دیگر از نش��انههای آلودگی خزر را حضور  100هزار قالده فک خزری عنوان کرد و گفت:
در گذشتهای نه چندان دور جمعیت فک خزری در این دریا بیش از یک میلیون قالده بوده است.
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رکــورد حبـس تنها یــک پایــگاه اورژانس
نفس در خلیج فارس دریایی فعال است!
دکتر امین صابرینیا گفت :دو مبحث خرید اورژانس دریایی و تکمیل آن به صورت
ثبت شد
مس��ؤول کمیته ثبت رکورد در اس��تان بوش��هر
در این مراس��م گفت :با وجود این که این رکورد
از سوی سبحان بحری ،ش��ناگر گناوهای ،در ماه
رمضان انجام ش��ده ب��ود؛ اما دوب��اره درآبهای
س��احلی گناوه انجام و ثبت رس��می شد .اشکان
دش��من زیاری افزود :این شناگر توانست به مدت
چه��ار دقیقه و  36ثانیه و  86صدم ثانیه زیر آب،
نفس خود را حب��س کند .وی اعالم کرد :مهدی
تراب یکی دیگر از ش��ناگران نیز توانست مسافت
یک کیلومتری در آبهای خلیج فارس را با دست
و پای بس��ته در زمان  42دقیقه و  15ثانیه شنا و
رکورد بزند

خرید خدمت مطرح اس��ت .موارد مربوط به این موضوع در حال بررس��ی است و
امیدواریم س��ریعتر به نتیجه بیانجامد .به گفت��ه وی ،پیش از این چهار اورژانس
دریایی فع��ال بودند که به دلیل تحریمها و همچنین مش��کالت آمبوالنسهای
دریای��ی ،اکن��ون تنها یک پای��گاه اورژانس دریایی در کش��ور فعال اس��ت .البته
تالشها در حال انجام است که سه پایگاه دیگر نیز به فعالیت بازگردند.

مانور مقابله با آلودگی نفتی دریا در
ایجـــــــاد
انزلی
ایستــــگاههای
در  21مردادماه سال  1385کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران)
اتوبــوس دریایی برای پنج کشور ساحلی این دریا الزم االجرا شد؛ برنامه محیط زیست سازمان ملل ()UNEP
این روز را بعنوان روز دریای خزر یا دریای کاسپین نامگذاری کرده است .همه ساله به مناسبت
روز جهانی دریای خزر برنامههایی برای پاسداش��ت محیط زیست بزرگترین دریاچه جهان در
در سـواحل گیالن

حمی��د آذرپور در جریان س��فر یک روزه خود
به شهرستان آستارا و حضور در جلسه کمیته
راهب��ردی گردش��گری دریای��ی منطقه یک
گیالن ،در گفتگوی کوتاه ب��ا خبرنگاران ،به
نقش ویژه شهرس��تان آس��تارا در توسعه این
صنعت اشاره کرد و گفت :گردشگری دریایی
می تواند از نظر اقتصادی برای استان گیالن
بس��یار تأثیر گذار باش��د .وی ادامه داد :ایجاد
ایس��تگاههای اتوب��وس دریایی در س��واحل
گیالن در آیندهای نزدیک عملی خواهد ش��د
و بندر آس��تارا در کنار بنادر انزلی ،کیاش��هر و
چمخال��ه نق��ش مهمی را در ای��ن مقوله ایفا
میکند.
.

کشورهای ساحلی این دریا برگزار میشود .به همین مناسبت امروز مانور جست و جو ،نجات
دریایی و مقابله با آلودگی نفتی دریا در بندر انزلی برگزار شد .در این مانور تیم جستجو و نجات
دریایی فعال ش��ده و یک فروند بالگرد ،یک فروند ش��ناور ناجی  ،14یک فروند قایق نجات
( )RESCUEبه منطقه اعزام ش��دند .همچنین ب��وم مهار لکههای نفتی به طول  140متر،
اسکیمر دیسکی با ظرفیت جمع آوری  45مترمکعب در ساعت ،بوم و پد جاذب نفت به میزان
مورد نیاز به کار گرفته ش��د و تیم آتش نش��انی دریایی و خشکی به صورت آماده باش حضور
داش��تند ضمن این که تیم  HSEبندر نیز با دو آمبوالنس و دو پزش��کیار در کنار اسکله آماده
باش بودند .طبق سناریو فرضی طراحی شده یک فروند شناور صیادی کیلکاگیر هنگام برگشت
از صید ش��بانه در نزدیکی اس��کله  10به علت سرعت زیاد و خستگی مفرط فرمانده شناور به
شدت به بدنه کشتی تانکری که در حال مانور برای پهلوگیری در اسکله بود ،برخورد کرد .شناور
صیادی دچار حریق ش��د و چهار نفر از کارکنان آن برای رهایی از آتش خود را به آب پرتاب
کردند؛ فرمانده کش��تی تانکر در این ش��رایط بالفاصله یک فروند قایق جان پناه بادی (الیف
راف��ت) را ب��رای نجات آنها به آب انداخ��ت و دو نفر از آنها نجات یافتند و دو نفر دیگر یکی با
شناور ناجی  14و دیگری با هلی کوپتر از آب خارج شدند .در این مانور ،در بدنه کشتی تانکر به
صورت فرضی شکافی ایجاد شده بود و بنابراین یک تیم غواصی به همراه تجهیزات ترمیم بدنه
کشتی وارد عمل شد و پس از غوص کردن کنار کشتی تانکر ،شکاف ایجاد شده در بدنه کشتی
را با چسبهای مخصوص و سیمان سودا ترمیم کردند .معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر
و دریانوردی گیالن و فرمانده عملیات گفت :این مانور در راستای اجرای کنوانسیون بینالمللی
آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ( )OPRC1990اجرا میشود.
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افزایش سفرهای دریایی در خزر
فرمانداری آستاراخان روسیه در گزارشی ضمن اعالم پایان نشست دو روزه وزرای حمل و نقل کشورهای ساحلی خزر ،امضا توافقنامه
راه اندازی پروژههای حمل و نقلی و ترانزیتی جدید و همچنین افزایش میزان مسافرتهای دریایی در حوزه خزر را از جمله دستاوردهای
این نشست دانست .همچنین ،آخرین هماهنگیها پیرامون چهارمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که قرار است سپتامبر
در آس��تاراخان برگزار ش��ود ،از دیگر موضوعات مورد بحث وزرای حمل و نقل  5کشور شرکت کننده بود .امضا موافقتنامههای ترانزیت
کاال از طریق خاک کش��ورهای س��احلی دریای خزر ،وضع تسهیالت در صدور ویزا و ایجاد سایر تهسیالت برای دستاندکاران صنعت
حمل و نقل و ترانزیت جادهای و دریایی میان کش��ورهای س��احلی دریای خزر از جمله مهمترین برنامههای این دور مذاکرات و نشست
س��ران کش��ورهای ساحلی خزر بوده و خواهد بود .ایران ،ترکمنس��تان ،آذربایجان ،قزاقستان و روسیه از جمله کشورهای ساحلی دریای
خزر هستند که در زمینه حمل و نقل و ترانزیت جادهای و دریایی تعامالت فعالی دارند.

هتل شیشهای در قطب شمال
به گزارش  Koen Olthuisاز دفتر معماری  Docklandsیک هتل ش��ناور شیش��های به شکل دانه برفی غول پیکر در میان دریا و
دور از س��احل طراحی کرده اس��ت که دارای  86اتاق ،سالنهای کنفرانس و آبگرم اس��ت .برای رفتن به این هتل شیشهای باید با قایق از
بندر ترومس��و ،ش��مال دایره قطب ش��مال ،حرکت کرد .این هتل محلی ایدهآل برای مشاهده شفق قطبی است؛ زیرا به اندازه کافی از شهر
و آلودگیهای نوری آن دور است .این طراح گفت :افرادی که در دریا دچار دریازدگی یا اضطراب میشوند ،نگران تکانهای هتل نباشند؛
چراکه هتل روی ساختار جامدی به قطر  120متر بنا میشود که جلوی تکانهای آن را میگیرد .ساخت و ساز این قصر شیشهای تا شروع
تابستان آینده طول میکشد و در دسامبر  2016راهاندازی میشود.
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شناسـایی گونه حملــه کوســـهها به کابلهای
جدید مرجانها در زیردریایی گوگل
دریای سرخ
به گزارش بیزینس تایمز ،کابلهای فیبرنوری یاد شده به طول بیش از صدهزار مایل دهها
ب��ه گ��زارش س��اینس ورد ریپ��ورت،
زیستشناس��ان پ��س از برخ��ورد ب��ه یک
صخ��ره مرجانی س��خت در دریای س��رخ
دریافتن��د که گونه جدی��دی از صخرههای
مرجانی اس��ت .این صخره مرجانی س��خت
ک��ه  Pachyseris inattesaن��ام دارد
بخش��ی از تیره صخرههای مرجانی هستند
که اغلب به آنها عنوان «مرجانهای پوست
فیلی» ی��ا «مرجانه��ای مخملی» اطالق
میش��ود .این عنوان به دلیل ظاهر چیندار
به آنها داده ش��ده اس��ت .این مرجانها در
شکلگیری ساختار صخرههای مرجانی که
یکی از مهمترین زیس��تگاههای موجودات
دریایی و آبزیان حیاتی هستند نقش موثری
دارند .یافتههای جدید به عنوان بخش��ی از
برنامهای موس��وم به «تنوع زیس��تی دریای
سرخ عربستان سعودی» حاصل شده است.
این برنامه در س��ال  2012میالدی با هدف
افزایش دانش علمی از تنوع زیستی موجود
در صخرههای مرجانی عربس��تان س��عودی
آغاز شد.
این صخره مرجانی هنگامی کش��ف ش��د
که زیستشناس��ان در حال انجام مطالعات
ریختشناس��ی و جزء به جزء از صخرههای
مرجان��ی بودن��د .مطالعات تأیی��د کرده که
ای��ن صخره مرجانی بس��یار منحصر به فرد
و ظاهرا بومی دریای س��رخ اس��ت .در واقع
زیستشناسان در گذش��ته نیز از وجود این
مرجان باخبر بودهان��د؛ اما گونه این مرجان
پیشتر از س��ایر مرجانها متمایز نشده بود.
این مرجان ش��باهت اولیه بسیاری به برخی
گونههای متداول مرجانها با عنوا ن Le p
toserisه��ا دارد اما مطالع��ه دقیقتر این
شباهت را رد کرده و آن را بعنوان یک گونه
جدی��د از مرجانها معرفی میکند .جزئیات
بیشتر درباره این مطالعه در مجل ه Zoo k
 eysمنتشر شده است.

نقطه در سراسر جهان را به اینترنت وصل میکنند و حال گوگل میگوید پس از این رویداد
الیه بیرونی آنها را مستحکم تر خواهد کرد تا بتواند جلوی قطعی احتمالی و مجدد اینترنت
را بگیرد .اولین بار در اواس��ط دهه  80بود که کوس��هها به کابلهای انتقال داده زیردریایی
حمل��ه کردند و از آن زمان تاکنون علیرغم تحقیقات صورت گرفته علت دقیق این حمالت
نامعلوم باقی مانده اس��ت .برخی دانشمندان معتقدند علت جلب شدن کوسهها به کابلهای
زیردریایی سیگنالهای الکترومغناطیس��ی پخش شده از آنهاست که شباهتهایی با اثرات
برجای مانده از تحرکات ماهیها در عمق اقیانوسها دارد .اس��تفاده از کابلهای فیبرنوری
س��رعت انتقال دادهها را در مقایس��ه با کابلهای مس��ی به میزان زیادی ارتقا میبخشد و
گوگل هم به منظور ارتقای ش��بکه ارتباطی خود قصد دارد خطوط فیبرنوری این ش��رکت را
توسعه دهد.

هشدار زیست محیطی درباره
قطب شمال
به گ��زارش پایگاه خبری الجریده ،گروههای حامی محیط زیس��ت ،اعالم کردند :با
گذش��ت زمان و با توجه به شرایط اقلیمی س��خت و غیرقابل پیش بینی قطب شمال،
ام��کان وقوع هرگونه فاجعه زیس��ت محیطی در این منطقه وجود دارد .قطب ش��مال
بعنوان آخرین مرز صنعت نفت و گاز شامل بیش از یک پنجم ذخایر باقیمانده نفت خام
در جهان اس��ت و بزرگترین منطقه س��رمایهگذاری نشده در زمینه نفت و گاز به شمار
میرود .صندوق جهانی حیات وحش به منظور به تصویر کش��یدن خطرات ناش��ی از
اکتشاف نفت در قطب شمال ،نقشهای بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی مؤسسه
علم��ی کارب��ردی  RBSبه کاربران ارائه میدهد که بر اس��اس آن کاربر میتواند ٢٢
سناریو جداگانه از آسیبهای زیست محیطی را ناشی از حفاریهای اکتشافی مشاهده
کن��د .دیوید میلر ،رئیس صندوق جهانی حیات وح��ش در کانادا ،دراینباره گفت :این
تحقیق نشان میدهد هرگونه فعالیت مربوط به عملیات حفاری در قطب شمال باید با
درجه باالیی از توجه و نگرانی همراه باشد .نتایج این تحقیق نشانگر روند نگران کننده
آس��یبهای زیس��ت محیطی در منطقه قطب شمال از جمله نفوذ آسان نشت نفتی در
یخ دریاها اس��ت .مش��کلی که مهار کردن و پاکس��ازی آن به سختی انجام میشود و
حرکت امواج اجازه گسترش آن در مناطقی دورتر از محل نشت را میدهد .این گزارش
میافزاید :بدون شک قطب شمال دارای ثروتهای عظیم هیدرو کربوری است؛ اما به
همان اندازه خطرات اکتشاف این منابع نیز بسیار بزرگ پیش بینی میشود.
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تصویباسنادپیشنهادی امضای پروتکل حفاظت
از تنوع زیستی خزر
ایران در اجالس IMO
نماین��دگان اعزام��ی جمهوری اس�لامی ایران از س��ازمان بنادر و
دریانوردی ،ش��رکت ملی نفتکش و ش��رکت فرودگاههای کشور به
هم��راه نماینده دائم س��ازمان بنادر و دریان��وردی ایران در IMO
در اولی��ن اج�لاس NCSR 1در مقر اصلی س��ازمان بینالمللی
دریانوردی (لندن)ش��رکت کردند .نمایندگان ایران در این اجالس
س��ه س��ند جمهوری اس�لامی ایران را که در کمیته بررسی اسناد
 NCSR 1تهی��ه ش��ده بودند را ارائه کردند .این اس��ناد که بعد از
بحث و تبادلنظر در خالل اجالس و حمایت برخی از کشورها مورد
تأیید قرار گرفتند ،شامل وارد زیر است:
 س��ند اولایران ( )NCSR 1/13/2درخص��وص لزوم تغییر دردستگاه  EPIRBجهت جلوگیری از ارسال پیام خطا بود که همراه
با کش��ور نیوزلند و فدراس��یون بینالمللی نجات دریایی ()IMRF
تهیه ش��ده بود که پ��س از رایزنیهای فراوان و دفاع در جلس��ات
کارگروه برای اولین بار پیش��نهاد ارائه ش��ده توسط ایران به عنوان
یک راهکار در کتاب راهنمای جس��تجو و نج��ات دریایی و هوایی
(،)IAMSAR Manualچاپ  2016این دس��تورالعمل لحاظ
خواهد شد.
 س��ند دومایران ( )NCSR 1/13/4درخص��وص لزوم تغییر دراستراتژی ناوبری الکترونیک ( )E-Navigationو همگام شدن
آن با اس��تراتژی پلن ارتقاء سیستم جهانی ایمنی و اضطرار دریایی
( )GMDSS Modernizationبود که به همراه کش��ورهای
فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،کره جنوبی ،چین ،بلژیک ،لوکزامبورک ،سازمان
بینالمللی ماهوارهای ( ،)IMSOس��ازمان بینالمللی هیدروگرافی
( )IHOو کمیته بینالمللی رادیویی دریایی ( )CIRMتهیه شده
بود و با حمایت اکثریت آرا به تصویب رسید.
 سند سوم ایران ( )COMSAR 16/3/6درخصوص لزوم تدویناس��تراتژی پلن در مباحث مربوط به نقش انس��ان در ارتقاء سیستم
جهان��ی ایمنی و اضطرار دریای��ی( (GMDSS Moderniz a
 )tionمطرح بود و در آن درخواس��ت شده تا نقش انسان از کاربر
( )operatorب��ه ناظر ( )Supervisorتغییر یابد ،که با حمایت
اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید.
همچنین با توجه به اینکه در س��ند اول درخواس��ت شده بود تا یک
دس��تگاه جدید جهت جلوگیری از پیامه��ای خطا ()False alert
درنظر گرفته شود ،موضوع پس از تصویب در کارگروه ارتقاء سیستم
جهان��ی ایمنی و اضطرار دریای��ی( (GMDSS Moderniz a
 )tionمقرر ش��د تا در اجالس آتی کمیته ایمنی دریایی ()MSC
مورد بررسی قرار گیرد.
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ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیس��ت (پ��ام) ،پروتکل
حفاظت از تنوع زیس��تی دریای خزر (پروتکل عشق آباد) ،الحاقی به
کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به
امضاء معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیس��ت ،رسید .مدت مدیدی است که به دنبال اجرایی شدن
طرحهای توس��عهای در کشورهای حاشیه خزر از جمله فعالیتهای
انس��انی ،صید و صیادی ،توسعه کشاورزی ،توسعه صنعتی و حمل و
نقل در دریای خزر و عدم وجود اقدامات کنترلی برای این طرحهای
توسعهای این پهنه آبی مهم با معضالت بسیاری روبه رو شده است.
نظ��ر به اهمیت ف��راوان حفاظت از تنوع زیس��تی گیاهی و جانوری
دری��ای خزر به خص��وص گونههای در معرض خط��ر انقراض این
اکوسیس��تم آبی همچون ماهیان خاویاری ،ل��زوم تدوین چارچوبی
برای همکاری میان کش��ورهای حاش��یهای دریای خ��زر و متعهد
به کنوانس��یون تهران ب��رای عملکرد بهتر در این رابطه احس��اس
میش��د .از ای��ن رو و با اذعان نی��از به هم��کاری در اقدامات الزم
برای محافظت ،پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر الحاقی
به کنوانس��یون تهران با محوریت توس��عه پایدار و به منظور حفظ و
بازگرداندن س�لامت و یکپارچگی اکوسیستمهای ساحلی و دریایی
به دریای خزر تعریف شد .این پروتکل که به نام پروتکل عشق آباد
خوانده میش��ود پس از بررس��ی کامل و جامع در پنجمین نشست
اعضای متعاهد کنوانس��یون تهران( )COP5در خردادماه  1393در
عش��ق آباد ترکمنس��تان به تصویب نهایی و به امضای وزیر محیط
زیست ترکمنستان رسید.

رهاسازی میگوی موزی
درآبهای هرمزگان

سید پرویز محبی ،مدیرکل ش��یالت هرمزگان گفت :طرح رهاسازی
میگو و بازس��ازی ذخائر آبزیان هرسال به منظوراحیاء ،ترمیم وحفاظت
از ذخائر و اکوسیستمهای طبیعی آبزیان وهمچنین توسعه پایدار حرفه
صیادی از سوی اداره کل شیالت استان اجرا میشود .وی با بیان اینکه
«این طرح در خورها و زیس��تگاههای طبیعی میگو آغاز ش��ده است»،
اعالم کرد :هدف اصلی از اجرای این طرح ،افزایش صید از دریا ،افزایش
صیدمیگو در صیدگاهها و افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور است.
مدیرکل ش��یالت هرمزگان یادآورشد :جبران اثرات برداشت بیرویه از
ذخائ��ر ،افزایش ذخائر جمعیت کاهش یافته ،تع��ادل و توازن در ذخائر
واکوسیس��تم دریایی از دیگر اهداف مهم این طرح اس��ت .محبی ابراز
داش��ت :اجرای این طرح با صید مولد وحش��ی از دریا و انتقال به مرکز
تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان جنوب -کالهی و تولید بچه میگوهایی با
وزن یک تا س��ه (وزن مناسب برای رهاسازی در دریا) شروع و شیالت
هرمزگان در حال رهاسازی میگوهای تکثیرشده به دریا است.
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گـــزارشکتــاب
دریاه�ا و اقیانوسه�ا محل ش�کلگیری
حی�ات ،دارای بیش�ترین گونه ه�ای
جانداران ،منبع تولید اکس�یژن ،ذخیرگاه
دیاکسید کربن ،نقطه کانونی چرخه آب
و ش�کلگیری س�امانههای جوی هستند
و از نظر سیاس�ی -اقتص�ادی به عنوان
راهبردیترین حوضهها ،قدرت جهانی را
برای کش�ورهای توانمند در آنها فراهم
میآورند .با توج�ه به اهمیت اقیانوسها
درزندگی بش�ر و همجواری ایران با سه
حوضه آب�ی راهبردی؛ توج�ه به موضوع
ه�ای مرتبط به آن در کتابهای درس�ی
از ابعاد دانشی و فرهنگسازانه در آینده
کشور بس�یار مهم خواهد بود .کتابهاي
درسي منبع آموزشي امروز و الهامبخش
انديش�ه ،نگ�رش و رفت�ار ح�ال و آينده
کودکان و نوجوانان به عنوان نس�لهای
آتی کشور هستند.

صفحــــه
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 فرهنگسازانه جهت
ارایه در کتابهای درسی
z

 zضرورت و اهداف انجام طرح:

دریاه��ا و اقیانوسه��ا منابع عظیم و ارزشمند کره زمین هس��تند.
اقیانوسها نزدیک به  71درصد س��طح س��یاره زمین را میپوشانند
و بخ��ش اعظم گونههای زنده در این پهنهها متمرکزند .اقیانوسها
مح��ل اصلی ش��کل گیری س��امانههای ج��وی ،ذخی��رگاه گرما و
دیاکسید کربن ،منبع اصلی هیدروسفر ،تولیدکننده عمده اکسیژن
و بس��تر اصلی ایجاد موجودات زنده هس��تند؛ بنابراین شناخت آنها
به معنی ش��ناخت بخش اعظم س��یاره زمین اس��ت .از سوی دیگر
اقیانوسه��ا و دریاها نقش بارزی را در مس��ایل راهبردی ،دفاعی،
سیاس��ی ،اقتصادی ،نظامی و توس��عه کش��ورها دارن��د و حضور در
دریاها و اقیانوسها ،ضامن اصلی پیش��رفت و قدرت کشورها است.
بهرهبرداری از اقیانوسه��ا و دریاها بهلحاظ حمل و نقل ،تجارت،
منابع غذایی و دارویی ،منابع معدنی و امنیت کش��ورهای ساحلی از
اهمیت بس��یار وی��ژهای درجهان امروز برخوردار اس��ت .این حضور
بدون شناخت کافی از علوم و فنون دریایی حاصل نخواهد شد.
نظر به این اهمیت و با توجه به اینکه بخش گس��تردهای از قلمرو
سرزمین ایران بهطول بیش از  5٧٠٠کیلومتر را کرانههای آبی دریای
خزر ،خلیج فارس و دریای عمان تشکیل میدهد ( )3؛ شناساندن و
ارایه اطالعات کافی پیرامون اهمیت دریاها و اقیانوسهای جهان،
به دانشآموزان جزو ضروریات کش��ور است .در دنیای امروز کتاب
به عنوان رس��انهاي پ��ردوام براي انتقال اص��ول و مفاهيم ،افکار و
انديش��هها ،و تصويرس��ازي ذهني در يادگي��ري اجتماعي کودکان،
نوجوانان و جوانان نقش مهمی دارد .هنوز در اغلب کشورها و تقريبا
در تمام نظامهاي آموزش��ي ،بهويژه در س��الهاي شروع تحصيل،
مراکز آموزش و پرورش بر کتابهاي درسي به عنوان يک رسانهي
آموزشي اتکا دارند .مدارس بهعنوان مهمترین مرکز آموزش علمی
دانشآموزان ،در کانون توجه و برنامهریزی برای گسترش دانش و
ارتقای فرهنگ عمومی نس��لهای آینده کش��ور قرار دارند .یکی از
اصلیترین کارکردهای مدارس ،کارکرد آموزش��ی و پرورش علمی
دانشآموزان بهعنوان مدیران ،برنامهریزان و شهروندان آینده کشور
اس��ت .ضرورت آشنایی دانشآموزان با علوم و فناوریهای روز دنیا
و انطباق تخصص و تجربیات علمی آنها با نیازهای کش��ور روشن
اس��ت .در این راس��تا توجه به چگونگی گس��ترش دانش و ارتقای
فرهنگ دریا و اقیانوسشناسی با همه ابعاد آن در کتابهای درسی
دانشآموزان ،بس��یار مهم و راهبردی اس��ت .بهای��ن منظور ارتقای
س��طح دانش دریایی و اقیانوسی و ارایه مطالب مرتبط با این دانش
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در کتابهای درس��ی بهنحوی که از ای��ن طریق نیازهای بلندمدت
کش��ور برای پیش��رفت علمی در این حوزه و افزایش بهرهبرداری از
دریاها و اقیانوسها تامین شود ،الزم و ضروری است (.)1
افزايش س��طح دان��ش و آگاهي دانشآموزان نس��بت ب��ه ارزش و
اهميت دریاها و اقیانوسها و مس��ایل آن ميتواند بر رفتار آنها به
عنوان مصرف کننده و يا به عنوان حامالن پيام در تعامل با اعضاي
خانواده در توجه ملی و بسترس��ازی فرهنگی برای نگاه راهبردی به
اهمی��ت دریاها و اقیانوسها در منافع مل��ی در خانوادهها موثر واقع
شود .کتابهاي درسي منبع موثري در فرايند جامعهپذيري و تربيت
ش��هرونداني مسئول در يک جامعه است .بنابراين ،شناخت محتواي
کتابهاي درسي مدارس با هدف آشنايي از سهم مطالب مربوط به
اقیانوس به صورت کمي و کيفي و ارایه راهکارهاي مناس��ب برای
تولید مطالب مرتبط و ورود آن به کتابهای هدف از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
در کش��ور ما كل عنوانهاي کتابهای تولیدی سازمان پژوهشي و
برنامهريزي آموزش��ي وزارت آموزش و پرورش  1188عنوان كتاب
درسي در شمارگان  132ميليون نسخه در طول سال است که سهم
دوره ابتدايي  37عنوان كتاب در ش��مارگان 42ميليون نسخه ،دوره
راهنماي��ي  41عنوان كتاب در ش��مارگان  44ميليون نس��خه ،دوره
متوس��طه و پيش دانش��گاهي  110عنوان كتاب و در شمارگان 42
ميليون نس��خه و گرايش فني و حرفهاي  643عنوان كتاب درسي
در شمارگان  7ميليون نسخه است (.)4
دراین راس��تا اندازهگیری ک ّمی س��هم مطالب مرب��وط به دریاها و
اقیانوسها در کتابهای درس��ی ،ارزیابی ک ّمی موضوعهای مطرح
شده به تفکیک پایههای تحصیلی ،ارزیابی ساختار متنهای منتخب
در مقاطع مختلف و ارایه پیشنهاد در جهت تقویت محتوای آموزشی
و ترویج��ی متون درس��ی مربوط به دریاه��ا و اقیانوسها به عنوان
اه��داف اصلی این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع مطرح اس��ت.
اولویت ط��رح ،حجم مطالب نیس��ت بلکه ایجاد ظرفیتی اس��ت تا
دانشآموزان با علوم اقیانوسی آشنا شوند.

z

zروش انجام طرح

 1-2بررسی و تحلیل محتوای کتابهای درسی
در گام اول کتابهای درسی سه مقطع تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي
و دبيرس��تان از نظر حجم مطالب مربوط ب��ه دریاها و اقیانوسها و
تبیین اهمیت اقیانوسهای جهان و دریاهای پیرامونی کشور دریاها
و کشور و لزوم استفاده بهینه از آنها مورد بررسی قرار گرفت.
در گام دوم با توجه به ضرورت حفظ ش��اکله کتابهای درسی کلیه
کتابهای درس��ی از نظر ارتباط مفاهیم موج��ود در آنها با مفهوم
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دریاها و اقیانوسها مورد بررسی و واکاوی قرار گرفتند.
 2-2شناسایی و ارایه کلیدواژهها
با توجه به معیارها ،شاخصها ،مفاهیم و گستره علم اقیانوسشناسی
برای ه��ر حوزه از تخصصکلیدواژههایی در بس��تر س��رفصلهای
موج��ود کارکردها و اهداف برنامههای درس��ی ،منابع علمی موجود
در کشور و فضای شبکه جهانی اینترنت شناسایی شد .منابع فارسی
مرتبط برای تولید شناسایی کلیدواژهها معرفی شد.
 3-2شناسایی بستر جایگذاری کلیدواژها در
کتابهای درسی
با توجه بررس��ی و تحلیل محتوای انجام گرفته در بخش اول ،کلید
واژههای شناسایی شده در بخش دوم ،ارتباط مفهومی کلیدواژههای
اقیانوسشناسی با مفاهیم موجود ،سنخیت با شاکله موجود در کتاب
درس��ی ،ارزشگذاری سختی یا آس��ان بودن کلیدواژهها با متوسط
اس��تعداد تحصیل��ی دانشآموزان کش��ور کتابهای درس��ی هدف
شناسایی شد.
2-4تولید و توسعه مفاهیم مربوط به کلید واژهها
مفهوم هر کلید واژه با توجه به بستر کتاب درسی هدفگذاری شده
و منابع علمی موجود پس از آسانس��ازی برای کتابهای درسی و
توجه به ریختشناسی آموزشی تولید و وارد کتاب شد.

z

zدستاوردهای طرح

بررس��یها نش��ان داد از میان کتابهای درسی در كتاب علوم سوم
راهنمايي كليات و اش��اراتي در حد چند صفحه پیرامون اقیانوسها
ذكر ش��ده است .در دوره متوس��طه ،پيش دانشگاهي و تربيت معلم
بحثهاي اقيانوسشناس��ي بس��يار محدود است .زمينشناسي سال
س��وم دبیرس��تان يك فصل راجع ب��ه مس��ايل آب دارد كه بخش
كوچكي از آن راجع به اقيانوسها اس��ت .بنابراین با توجه به گستره
موضوعی ،محورهای زیر برای ورود به کتابهای درس��ی بهعنوان
محورهای اصیل و اساس��ی (کلید واژهها) معرفی ش��د« .اهمیت و
فوای��د اقیانوسها» نیز به عنوان کلیدی-ترین و مهمترین محتوای
تولیدی معرفی ش��د که بر اس��اس آن باید دید دانشآموزان نسبت
به دریاها و اقیانوسها گس��ترشیابد .بر اس��اس محورهای اساسی
زیرفصلهایی پیش��نهاد شد که بر اساس هر یک متن درسی تولید
شد
کتابهاي درسي منبع آموزشي امروز و الهام بخش انديشه ،نگرش
و رفتار حال و آينده کودکان و جوانان کش��ور اس��ت .کودکاني که
دانش آموزان مدارس و فرزندان امروز ،ش��هروندان فردا ،مهندسان،
مديران ،مجريان و قانونگذاران آينده جامعه محس��وب ميشوند .با
توجه به اهمیت اقیانوسها در زندگی بش��ر از یک سو و همجواری
کش��ور ما با پهنهه��ای آبی بزرگ جه��ان از جمل��ه :خلیج فارس،
دری��ای عمان و دری��ای خزر ،توجه به این موضوع از ابعاد دانش��ی
و فرهنگس��ازانه در کنار س��ایر ابعاد؛ تاثیرات شگرف و عمدهای را
در آینده از منظر سیاس��تگذاری در حوزه موضوعهای اقیانوس��ی و

دریایی میتواند داش��ته باش��د .افزايش سطح دانش و آگاهي دانش
آموزان نس��بت به ارزش و اهميت دریاها و اقیانوسها و مسایل آن
ميتواند بر رفتار آنها به عنوان مصرف کننده و يا به عنوان حامالن
پيام در تعام��ل با اعضاي خانواده در حفظ منابع آبي و کاربرد بهينه
آن در خانوادهه��ا موثر واقع ش��ود .کتابهاي درس��ي منبع موثري
در فرايند جامعهپذيري و تربيت ش��هرونداني مسئول در يک جامعه
اس��ت .بنابراين ،شناخت محتواي کتابهاي درسي مدارس با هدف
آش��نايي از سهم مطالب مربوط به اقیانوس به صورت کمي و کيفي
(امکان س��نجی و پژوهش) و ارایه راهکارهاي مناسب در اين زمينه
مورد بررسی قرار گرفت.
هر چند مطالعهاي که بهطور مستقيم به تحليل محتواي کتابهاي
درس��ي مدارس در زمينه دریاها و اقیانوسها پرداخته باش��د ،وجود
ن��دارد اما وجود صدها پژوهش در داخل و خارج از کش��ور در زمينه
محت��واي متون درس��ي م��دارس از اهميت موضوع م��ورد ارزيابي
حکاي��ت دارد .بهعنوان نمون��ه مفاهيمي چون عدال��ت اجتماعي،
تبعيض قومي و جنس��يتي ،تحريف رويدادهاي تاريخي و چگونگي
بازتاب آنها در متنهای درسي و همچنين سنجش ميزان خوانايي
متون ،محور اصلي ادبيات موجود اس��ت .به اعتقاد کارشناس��ان در
حال حاضر در کش��ور ما س��بد کتابهای درسی از لحاظ عناوین و
حجم س��رریز ش��ده اس��ت و امکان اضافه کردن عنوان به کتابها
وج��ود ندارد .بنابرای��ن اگر اهمیت یک مفه��وم بهعنوان مثال یک
مفهوم جدید برای ورود به کتابهای درسی بسیار زیاد شناخته شود
باید در بستر موجود وارد شود.
حج��م بس��یار پایین مطالب مرب��وط به دریا و اقیانوسشناس��ی در
کتابهای درس��ی و اهمیت بس��یار باالی موض��وع توجه به دریا و
اقیان��وس در کتابهای درس��ی که ت��وان درک ،تحلیل صحیح و
برنامهری��زی را در مدی��ران آینده کش��ور تحت تاثی��ر قرار میدهد
ض��رورت بازنگ��ری و ورود مطالب مربوط به این ح��وزه از علم را
دو چندان کرد .تجربیات مش��ابهی از س��وی سازمان فضایی کشور
و س��ازمان انرژی اتمی انجام ش��ده بود که پیش��ینه کار را از حیث
دانش تجربی پش��تیبانی مینمود .بر اس��اس کلیدواژههای تولیدی،
محورهای اساس��ی کتابهای درس��ی در مقاطع مختلف تحصیلی
هدفگذاری شد.
طرح حاض��ر در زمینه تبیین اهمیت وج��ود مطالب مربوط به علوم
و فنون دریایی و اقیانوس��ی در کتابهای درس��ی بسیار موفق بوده
و توانس��ته است ظرفیتس��ازی الزم را در کتابهای درسی مقاطع
مختل��ف تحصیلی برای این ش��اخه از علم فراهم آورد .اما آنچه که
میتوان��د در گام بعدی انجام طرح م��د نظر قرار گیرد وجود مطالب
مربوط به علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در سندهای برنامه درسی
و س��ایر اسناد باالدس��تی وزارت آموزش و پرورش است .استفاده از
ظرفیتهای بس��یار باالی موجود در کش��ور از جمله سازمان صدا و
سیمای جمهوری اس�لامی ایران ،کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان و بخشهای دیگر موجود در بدنه وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی میتواند در جهت دهی به افکار عمومی برای توجه بیشتر
به اهمیت دریاها و اقیانوسها برای کشور در سطح مسئوالن و آحاد
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فصلنامه علوم و فناوری
دریا
فصلنام��ه علوم و فناوری دریا که صاحب امتیاز آن دانش��گاه علوم
دریای��ی امام خمینی(ره) نوش��هر میباش��د،از س��ال 1371با عنوان
فصلنام علوم دریایی و مجوز وزارت فرهنگ و ارش��اد و با همکاری
انجمن علوم و فنون دریایی ایران کار خود را آغاز نمود و در بهمن
ماه س��ال  1387با مجوزش��ماره  3/8939وزارت علوم،تحقیقات و
فناوری به چاپ رسید.سردبیر این فصلنامه دکتر محمدرضا خدمتی
و مدیر مسؤل،دکترمحمدرضا سهیلی فر میباشند.
تا کنون  69ش��ماره از این فصلنامه به چاپ رس��ید و شماره  70آن
مربوط به تابستان  93درحال چاپ می باشد.

نشريه علمی  -پژوهشی
اقيانوس شناسی
نش��ريه علمی  -پژوهشی اقيانوس شناس��ی با اهداف ايجاد ارتباط
ميان پژوهشگران و دس��تاندرکاران علوم و فنون دريايی و کمک
به پيش��برد جنبههای پژوهشی و آموزش��ی در زمينههای گوناگون
علوم و فنون دريايی منتش��ر می گردد .اين نش��ريه مقاالت علمی
و پژوهش��ی در زمينه عل��وم و فنون دريايی و با محوريت مس��ائل
اقيانوسشناس��ی در حوزههای خليجف��ارس ،دريای عمان و دريای
خزر را به زبان فارسی منتشر ميکند.
محورهای علمی نشريه
• فيزيک دريا
• شيمی دريا
• زيستشناسی دريا
• زمينشناسی دريا
• هواشناسی دريا
• محيطزيست دريا
• اقيانوسشناسی ماهوارهای
• اقيانوسشناسی ساحلی
• مهندسی سواحل
• مهندسی اقيانوسی
• فناوریدريايی
• اقتصاد دريا
• مديريت دريا
• حقوق دريا
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نش��ريه علمی  -پژوهش��ی اقيانوس شناس��ی با صاح��ب امتيازی
موسس��ه ملی اقيانوس شناس��ی و با همکاری انجمن علوم و فنون
دريايی به صورت فصلنامه و به زبان فارس��ی منتشر می گردد .اين
نش��ريه دارای مجوز علمی  -پژوهشی به ش��ماره  10681/3مورخ
 87/12/28از وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوری است .اين نشريه در
پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCنمايه سازی شد و ضريب
تاثير ( )IFآن در اين پايگاه تعيين شده است .تا کنون  18شماره از
اين نشريه به چاپ رسیده است.
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مجله علمی – پژوهشی
علوم و فنون دریایی
مجله علمی – پژوهش��ی علوم و فن��ون دریایی با صاحب امتیازی
انجمن علوم و فنون دریایی ایران به صورت فصلنامه که س��الی 4
ش��ماره می باشد دریافت مجوز از وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
به زبان فارسی منتشر می گردد.
این مجله از س��ال  1388حق چاپ آن از دانش��کده نور دانش��گاه
تربی��ت مدرس به دانش��گاه علوم و فنون دریایی خرمش��هر منتقل
گردید.
چاپ مقاالت این مجله در زمینه های علوم و فنون دریایی و بندری
بوده است .
از س��ال 1390س��امانه این مجله ب��ه آدرس Jmst.sinaweb.
 netراه ان��دازی گردید و تمام مراحل دریافت  ،داوری  ،پذیرش و
پیگیری مقاالت و همچنین نسخه الکترونیکی مجالت آماده چاپ
در این سامانه انجام می گیرد .
قابل ذکر اس��ت این مجله در پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم (
 ) ISCو  SIDو  Magiranنمایه سازی شده است .

 نشریه علمی -پژوهشی
خلیج فارس
انجم��ن علوم و فنون دریایی ایران مجوز انتش��ار نش��ریه علمی-
پژوهش��ی خلیج فارس با عن��وان Journal of the Persian
 )Gulf (Marine Scienceرا از خرداد  1389از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری دریافت نمود .این نشریه به مدیر مسئولی دکتر
محمدرضا بنازاده و سردبیری پروفس��ور شهربانو عریان به صورت
فصلنامه و به زبان انگلیس��ی منتش��ر میش��ود .مجله خلیج فارس
مقاالت علمی – پژوهشی را در حوزه علوم دریایی منتشر میکند و
در تالش است تا با انتشار پژوهشهای نوین در عرصههای دریایی
جهان به ویزه خلیج فارس ،بس��تر مورد نیاز را برای پژوهش��گران
مختل��ف ایران و جه��ان فراهم آورد تا با انتش��ار یافتههای خود در
توس��عه علوم دریایی موثر واقع شده و س��طح دانش بشری در این
پهنههای آبی را تعمیق بخش��د .پژوهش��گاه ملی اقیانوسشناسی و
علوم جوی و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در انتشار مجله
خلیج فارس مشارکت دارند.
نخس��تین شماره نش��ریه خلیج فارس در پاییز س��ال Fall( 1389
 )2010منتش��ر گردید و از آن زمان تا کنون در آخر هر فصل یک
ش��ماره از این نش��ریه منتشر میشود .آخرین ش��ماره نشریه خلیج
فارس شماره  16نشریه مربوط به تابستان  1393است.
نش��ریه خلیج فارس با برخ��ورداری از  16عضو هیات تحریریه در

گرایشهای مختلف علوم و فنون دریایی و اقیانوسی از دانشگاههای
مختلف کش��ور و جهان طیف گسترده ای از پژوهشهای علمی در
حوزه علوم دریایی و اقیانوسی را پوشش میدهد .با پیگیریهای به
عمل آمده این نشریه از سال  1391در پایگاه استنادی علوم جهان
اس�لام ( )ISCنمایه شده است .انجمن علوم و فنون دریایی ایران
با برنامهریزیهای انجام گرفته در تالش اس��ت تا این نشریه را در
پایگاه اطالعات علمی ( )ISIنیز نمایه کند.
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معــرفــیانجمــن

به منظور گسترش ،پيشبرد ،ارتقا علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص کشور و نیز بهبود
بخش��يدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي علوم و فنون دریایی و اقیانوسی ،انجمن علوم
و فنون دريايي ايران در تاریخ  1373/7/31تش��کیل گردید .انجمن ،بنيادي غيرانتفاعي است و در
زمينه هاي علمي ،پژوهشي و فناوري فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است
و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن است.

z

zوظایف و فعالیت ها

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در س��طوح مل��ي و بين المللي بين محققان و متخصصان علوم و
فنون دريايي همكاري با نهادهاي اجرايي ،علمي و پژوهش��ي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح ها
و برنامه هاي مربوط به امور آموزش��ی و پژوهش��ی در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن ترغيب و
تش��ويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتازارایه خدمات آموزشي و پژوهشي تشكيل
گردهمايي هاي علمي در سطوح ملي ،منطقه اي و بين الملليانتشار كتب و نشريه هاي علمي

zنحوه مشارکت و عضویت
z
عضويت پيوسته:

موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي علوم
و فنون دريايي و رشته هاي وابسته هستند ،مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

عضويت وابسته:

كليه كس��اني كه داراي درجه كارشناس��ي هس��تند و مدت  5س��ال به نحوي در يكي از رشته هاي
مذكور شاغل باشند.

عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي علوم و فنون دريايي به تحصيل اشتغال دارند.

عضويت افتخاري:

شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي علوم و فنون دريايي حایز اهميت
خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند.

اعضاي موسساتي (حقوقي):

سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند ،مي توانند به عضويت انجمن
درآيند .اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.
افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور هستند با تصويب هيات مديره مي
توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
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z

 zدستاوردها

انجم��ن علوم و فن��ون دریایی با توجه به اهمیت راهب��ردی علوم و فنون دریایی و
اقیانوسی از بدو تاسیس فعالیت های گسترده ای را در زمینه فرهنگ سازی و ترویج
علوم دریایی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور به عمل آورده است که حاصل
آن توس��عه رش��ته های علوم و مهندسی دریایی در دانش��گاه های کشور بوده است.
برخی از دستاوردها و فعالیت های انجمن به قرار زیر هستند:
برگزاری همایش ملی علوم و فنون دریایی به صورت دوساالنه
برگزاری کنفرانس بین المللی خلیج فارس به صورت دوساالنه

انتشار سه نشریه علمی-پژوهشی و ISC

 مجله اقیانوس شناسی (ناشر :پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی) مجله علوم و فنون دریایی (ناشر :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر) (( Journal of the Persian Gulf (Marine Scienceناشر :پژوهشگاهملی اقیانوس شناسی و علوم جوی)

انتشار یک نشریه علمی-ترویجی

 -مجله علوم و فناوری دریا (ناشر :دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره))

z

		
zانتشار کتاب های متعدد دانشگاهی

 آحاد و یکاها (مولفان :دکتر افشین محسنی آراسته ،مژگان قاضی میرسعید) انتقال رسوب (مترجم :دکتر وحید چگینی) فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا (نویسنده :دکتر وحید چگینی) مبانی انتشار صوت در دریا (مولف :دکتر افشین محسنی آراسته) اصول طراحی سازههای ساحلی (مولف :دکتر وحید چگینی) ام��واج ناش��ی از باد و پیشبین��ی آنها در خلیج ف��ارس ،دریای عم��ان و دریایخزر(مولف :دکتروحید چگینی ،علیاصغر گلشنی ،سهیال تائبی و فاطمه چگینی)
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آشنایی با هیـات مــدیره
انجمن علوم و فنون دریایی
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دكتــر وحيـد چگيني

رییس هیات مدیره

دکترای در رشته مهندسـی سواحل و سازه های دریایی
دکتر وحید چگینی فارغ التحصیل دکترای رشته مهندسی سواحل و سازههای دریایی در سال  1374می باشند .ایشان در پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی به عنوان عضو هیات علمی (استادیار پژوهشی) و در گروه اقیانوسشناسی ساحلی مشغول به فعالیت است و زمینه های اصلی
تحقیقاتی نامبرده به شرح زیر می باشد:
• مهندسی سواحل (نظریههای موج ،فرایندهای ساحلی ،سازههای ساحلی)
• فیزیک دریا (م دلسازی جریان و گردش آب ،مدلسازی امواج)
• انرژیهای تجدیدپذیر دریایی
• مدیریت سواحل

دکتــرمجتبی ذوالجودی

دبیر هیات مدیره

دکتـــــرای فیزیک دریا
دکترای فیزیک دریا ،در حال حاضر عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علوم و فنون دریایی ایران و عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی
و علوم جوی با بیش از  15مقاله علمی پژوهشی و  ISIو عضو برگزیده بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی.
س��وابق :معاون توس��عه و پشتیبانی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ،معاون توس��عه و پیشبینی سازمان هواشناسی کشور ،رئیس
پژوهشکده هواشناسی ،رئیس مرکز علوم جوی و اقیانوسی ،دبیر شورایعالی اقیانوسشناسی کشور ،مدیر مسئول نشریه پژوهشهای اقلیمی و علوم
جو و اقیانوس ،عضو کمیته اجرایی جذب اعضای هیات علمی وزارت راه و ترابری و عضویت در کمیته ها و شوراهای تخصصی متعدد.

پروفسور شهربانو عریان

خزانه دار و عضو هیات مدیره

 چهره ماندگار سال 1384
پروفسور شهربانو عریان متولد سال  1326در شهر تهران است که کارشناسی خود را در رشته زیستشناسی از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)
در سال  1350اخذ نمود .سپس با کسب عنوان دانشجوی ممتاز وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال  1350برای ادامه راهی کشور انگلستان
شد .وی در سال  1975موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته فیزیولوژي غدد درون ریزاز دانشگاه شفیلد  -انگلستان شد .دکتر عریان در سال 1364
به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی مشغول به کار و پژوهش شد و از آن زمان تاکنون به تدریس دروس تخصصی در مقاطع تحصیلی
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا رشته زیستشناسی و راهنمایی و مشاوره پایاننامههای و رسالههای دکتری میپردازد .وی از سال  1378به
عنوان استاد تمام دانشگاه خوارزمی مشغول فعالیت است.
راهنمایی و مشاوره نزدیک به  450پایان نامه کارشناسی ارشد و بیش از  100رساله دکتری در دانشگاههاي مختلف کشور از سوابق کاری ایشان
است .پروفسور عریان با ارایه  62مقاله در کنگرههاي بین المللی و مجموع  375مقاله در کنگره هاي ملی ،انتشار بیش از  30مقاله در نشریههای
معتبر بینالمللی و  110مقاله علمی پژوهشی در نشریههای داخلی همواره در روند تولید علم در کشور از پیشتازان رشته خود بوده است .چاپ 13
جلد کتاب معتبر ،در رش��ته زیستشناس��ی نیز بخشی از میراث ماندگار ایشان برای فرهیختگان علم زیستشناسی در داخل کشور بوده است که
مهمترین و ماندگار ترین آن شاید ترجمه کتاب فیزیولوژی گایتون در  8جلد است که در دانشکدههای زیستشناسی و علوم پزشکی به عنوان منبع
اصلی این درس شناخته شده است.
« چهره ماندگار سال  ، »1384استاد پژوهشگر زن نمونه کشوري ،پژوهشگر نمونه دانشگاه خوارزمی ،استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسالمی در
سال  1384و استاد نمونه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري اردیبهشت سال  1388تنها بخشی از افتخارات کسب شده توسط ایشان است .پروفسور
عریان در حال حاضر به عنوان عضو هیات مدیره انجمن و س��ردبیر  )Journal of the Persian Gulf (Marine Scienceبا انجمن
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علوم و فنون دریایی ایران همکاری دارد.

محمد تقـی زمانیان
ّ

عضو هیات مدیره

دکتـــــرایهواشنـــاســی
طراحی مدل های
طراحی مدل های عددی پیش بینی وضع هوا یا حالت اقیانوس و ّ
دکترای هواشناس��ی.زمینه های عالقه مندی به پژوهشّ :
هواشناسی کشاورزی.
تجربیّات تدریس:
سیاالت ج ّوی و اقیانوسی به
دینامیک
دریایی،
هواشناسی
ها،
اقیانوس
دینامیک
هوا،
وضع
عددی
بینی
پیش
دینامیکی،
هواشناسی
تدریس دروس
ّ
م ّدت بیست سال در دانش گاه های مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا .عضویت در مجامع مختلف علمی .انجام چندین پروژهی پژوهشی،
نگاشتن چندین مقالهی علمی – پژوهشی .سخنران کلیدی چندین همایش ملّی.

دكتــر احمـد سواری

عضو هیات مدیره

فوق دکترای اقیـانوسشناسـی ماهواره ای
فوق دکترای اقیانوس شناسی ماهواره ای  ،در حال حاضر عضو هیات مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران و با بیش از  70مقاله چاپ شده در
نشریات خارجی  ،بیش از  60مقاله در نشریات مهم داخلی و ارائه بیش از  120مقاله در همایشهای داخلی
سوابق:
رئیس شاخه جنوبی خلیج فارس ،رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،رئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،نماینده هیأت مؤسس
و رئیس مؤسسه آموزش عالی اروندان خرمشهر ،مسئول کمیته و عضو گروه علوم و فنون دریایی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،سردبیر مجله
اقیانوس شناسی ،سردبیر مجله علوم و تکنولوژی خلیج فارس ،عضو کمیته علمی و هیات تحریریه  ISIشیالت ،عضو کمیته علمی و هیات تحریریه
مجله شیالت ،سردبیر مجله علوم جانوران آبزی ،عضویت کمیته علمی مجله خلیج فارس ،عضو کمیته علمی مجله پژوهشهای فناوری دریا،
عضویت در اکثر مجالت علمی دانشگاههای جنوب و شمال کشور

دکتــرآریــا اشجـع اردالن

عضو علی البدل هیات مدیره

دکتـــرای در رشتــــه بیــولــوژی دریـــا
دکتر آریا اشجع اردالن ،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،گروه بیولوژی دریا.ارائه  15مقالهو  50مقاله
علمی پژوهشی در مجالت بین المللی و داخلی .تخصص اصلی بیوسیستماتیک بی مهرگان دریایی و تخصص جنبی بیولوژی تولید مثل آبزیان.
مدیر گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در فاصله سالهای  1380تا  1390و معاون دانشکده از سال  1390تا .1391
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دکتــر مهناز مظاهری اسدی

بـــازرس هیات مدیره

دکتـــــرای بيـــوتكنــولوژي محيط زيست
دکترای بيوتكنولوژي محيط زيست  ،در حال حاضر رییس پژوهشکده زیست فناوری و عضو هیأت علمی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
و بازرس انجمن علوم و فنون دریایی ایران و با بیش از  7تاليف و ترجمه كتاب ،بیش از  81مقاالت منتشر شده در ده سال اخير درمجالت معتبر
علمي -پژوهش��ي داخل و خارج از كش��ور و و بیش از  30مقاله دركنفرانسهاي داخل و خارج از كشور ،استاد راهنمای  78دانشجوی کارشناسی
ارشد و  21دانشجوی دکتری

دکترمحمدرضا بنـازاده ماهانی

بـــازرس هیات مدیره

دکتـــرای در رشتــــه فیزیک دریـــا
دکترمحمدرضا بنازاده ماهانی دکترای در رشته علوم دریایی فیزیک دریا و ریاضی کاربردی از دانشگاه کاورینای شمالی – رالی بنیانگذار رشته
های علوم دریایی در ایران هستند که مراکز علمی متعددی از جمله انجمن علوم و فنون دریایی ایران ،مرکز علوم جوی و اقیانوسی ،دانشکده علوم
دریایی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه کیشرا تاسیس کردند .ایشان همچنین رشته های علوم دریایی در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه
هرمزگان در مقاطع مختلف راه اندازی کرده و در زمینه راه اندازی گروه های تخصصی برنامه ریزی علوم و فنون دریایی همکاری داشته اند .مقاالت
بسیاری از ایشان و دانشجویانشان در مجالت علمی و همایشهای معتبر به چاپ رسیده است .ایشان عالوه بر تدریس در دانشگاه های داخل و
خارج از کشوردر طی سالیان متمادی تجربه کارهای اجرایی بسیار از جمله مشاور سازمان هواشناسی کشور ،مدیر مسئول مجله خلیج فارس ،عضو
هیأت تحریریه مجله اقیانوس ،مدیر و صاحب امتیاز مجله علوم دریایی ایران ،رئیس انجمن علوم و فنون دریایی ایران ،رئیس دانشکده علوم دریایی
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ،رئیس دانشگاه کیش ،رئیس مرکز تحقیقات علوم دریایی ،مدیر گروه فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس ،رئیس
مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی ،رئیس بنیاد  15خرداد کرمان ،قائم مقام بنیاد شهید ،مشاور محیط زیست وزیران و رئیس گروه
ریاضی دانشگاه کرمان بوده اند .راه نمایی و مشاوره بیش از  100رسالهی کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده داشتهاند.

دکتــرکامران الری

عضو علی البدل بـــازرس هیات مدیره

هیات علمی گروه فیـزیک دریا دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر کامران الری متولد  1349در مشهد تحصیالت کارشناسی خود را در رشته فیزیک کاربردی در دانشگاه فردوسی مشهد و تحصیالت تکمیلی
خود را در رشته فیزیک دریا در دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران در مقطع دکتری
ادامه داد .وی عضو هیات علمی گروه فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال میباشد و درزمینه مهندسی سواحل ،دینامیک اقیانوس
ها و انرژیهای نو مشغول تدریس و تحقیق میباشد و بیش از  50مقاله به چاپ رسانده است .در حال حاضر بازرس انجمن علوم وفنون دریایی
ایران و رئیس دانشکده علوم وفنون دریایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال میباشد.
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جلسهمباحثویژهدررشتهفیزیک
دریا

ب��ا پیش��نهاد و پیگیری جن��اب آقای دکتر بن��ا زاده ماهانی جلس��اتی تحت عنوان
"مباحث ویژه در حوزه فیزیک دریا " ش��کل گرفت .ش��رکت کنندگان این مباحث،
عموما دانش��جویان دکتری در رش��ته فیزبک دریا در دانش��گاه های مختلف کشور
نظیر دانش��گاه آزاد واحد تهران ش��مال ،علوم وتحقیقات ،تربیت مدرس ،هرمزگان،
خرمش��هر و اصفهان و ...هس��تند به بحث و تبادل نظر در حوزه های مرتبط با این
دانش پرداخته و افق های نو در این زمینه را بررس��ی می کنند .این سلسله جلسات
به ابتکار آقای دکتر بنازاده ماهانی که بنیان گذار رش��ته های علوم و فنون دریایی
در کشور هستند با استقبال رو به رو شده است.

در ذیل ،شرح خالصه ای از این جلسات آمده است:

اولین جلس��ه با عنوان "بح��ث آزاد پیرامون مفاهیم اولیه دینامیک ش��اره های ژئو
فیزیکی" با حضور جناب آقای دکتر بنا زاده ماهانی عضو هیات علمی اسبق دانشگاه
تربی��ت مدرس در ناری��خ  20خرداد  ، 1393س��اعت  15الی  18در دانش��گاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال برگزار گردید.
دومین جلسه با عنوان "پرسش و پاسخ پیرامون مبحث تاوایی" با حضور جناب آقای
دکتر بنا زاده ماهانی در ناریخ  2تیر  ، 1393س��اعت  16الی  18:30در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال برگزار گردید.
س��ومین جلسه با عنوان "آش��نایی با تجهیزات س��نجش و اندازه گیری دریایی" با
حض��ور جناب آقای دکتر بنا زاده ماهانی و آقای جعفر عزیزپور ،دانش��جوی دکتری
فیزی��ک دریا در تاریخ  5مردادماه  ،س��اعت  10:30الی  12:30در پژوهش��گاه ملی
اقیانوس شناسی برگزار گردید.
چهارمین جلسه با عنوان "آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه  CTDو کالیبره نمودن
سنس��ورهای آن" با حضور آقای جعفر عزیزپور ،دانش��جوی دکتری فیزیک دریا در
تاریخ  19ش��هریور  ، 1393س��اعت  14الی  16در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی
برگزار گردید.
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چهره های برجسته علوم و
فنـــوندریــایــی

 .11لطف�اً خودت�ان را معرفي كني�د  .و كمي از
سوابقتان را بازگو كنيد؟
دکتر اسماعیل حسن زاده ،استاد تمام پایه  25و مدیر گروه فیزیک
دانش��گاه اصفهان هس��تم .دکت��ری فیزیک دریا(اقیانوسشناس��ی
فیزیکی) از دانشگاه لیورپول انگلستان

 .2وضعي�ت عل�وم و فنون دريايي را در كش�ور
چگونه ارزيابي مي كنيد؟

زمین��ه کار فراوان و ب��ا توجه به اقدامات اولیه ام��ور مربوط باید با هاي آموزشي و پژوهشي چيست؟
شتاب بیش��تر پیشرود .مطمئنا دولت تدبیر و امید در حوزه علوم و
فنون دریایی با تدبیر میتواند امیدهای فراوانی را خلق نماید.

 .3چ�ه توصي�ه اي ب�ه دانش�جويان و محققان
جوان داريد؟
ب��ا توجه به جایگاه علم اقیانوسشناس��ی در دنیا ک��ه جزو برترین
رشته های تحصیلی محسوب می شود با عالقه و پشتکار مطالعه و
تحقیق را دنبال نمایند که توجه به اقیانوس شناسی شاه کلید توسعه
و خدمت به کشور محسوب میگردد.

 .1عدم عزم و اراده جدی به آموزش و پژوهش دریایی
 .2عدم تفکیک بین علم اقیانوسشناسی و مهندسی دریا در تصمیم
گیریها
 .3کمبود بودجه در مسائل آموزشی و بخصوص پژوهشی دریایی و
اینکه ارزش افزوده مطالعات دریایی بسیار قابل تامل میباشد

 .8تا كنون در چه مراكزي فعاليت داشته ايد؟

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان-دانشگاه هرمزگان-خرمشهر-
عضو هیات امنای پژوهش��کده هواشناس��ی و همكاري با موسس��ه
ماكس پالنك آلمان

 .4در صورت�ي ك�ه نس�بت ب�ه پيش�برد عل�وم
درياي�ي و بهب�ود وضعي�ت موجود پيش�نهادي  .9ه�ر توضیحی که انجم�ن را در ارائه مطالب
کمک مینماید مرقوم فرمایید
داريد بفرماييد؟
اقیانوسشناس��ی علمی مدرن اس��ت که متاسفانه خیلی مورد توجه
مس��ئولین ارشد کشور قرار نگرفته اس��ت و نگاه به این علم جهت
حض��ور جدی در اقیان��وس های دنیا و بخصوص س��واحل دریایی
کش��ور در رش��د اقتصادی و امنیتی در تمامی زمینه ها حائز اهمیت
است.

انجمن عالوه بر فعالیت های علمی و جاری باید در فرهنگ سازی
و اطالع رس��انی فواید و بازدهی توجه به علوم دریایی برنامه ریزی
ج��دی نمای��د و به عنوان بخ��ش خصوصی علم��ی در تمامی امور
اقیانوس شناسی کشور نقش آفرینی موثرتری داشته باشد.

تعداد مقاالتی که در نش��ریات معتبر بین المللی ،علمی پژوهش��ی
داخلی و کنفرانس ه��ای علمی ارائه کرده ام نزدیک به  100مقاله
می باش��د و بیش��ترین مطالعات بن��ده در حوزه خلی��ج فارس بوده
به نحوی که می توان گفت بیش��تریم مق��االت در زمینه اقیانوس
شناسی فیزیکی خلیجفارس توسط بنده به چاپ رسیده كه در عنوان
مقاالت  Persian Gulfآمدهاست.

البته نه به عنوان خاطره بلکه اش��اره به یک توصیه :چند سال پیش
یکی از دانشمندان آلمانی جهت همکاری به ایران مراجعه کرده بود
که پس از بازدید مناطق مختلف و درک استعدادهای بالقوه دریایی
ایران اشاره نمود که ایران با سواحل و نعمت دریا در شمال وجنوب
می تواند به لحاظ اقتصاد و توسعه کانون توجه دانشمندان و سرمایه
گذاران خارجی ش��ود و تاکید نمود که در دنیا ،دریا محور توس��عه و
توس��عه ایران در توجه به دریا خواهد بود و اش��اره نمود نفت و گاز
شاخصه اقتصاد ایران تلقی میشود در حالیکه موقعیت دریایی ایران
ش��اه کلید توسعه و اقتصاد محسوب میگردد .نگاهی به کشورهای
جهان و توجه آنها به دریا بعنوان محور توسعه از مهمترین عوامل
رشد اقتصادی محسوب میگردد که باید گفت در ابتدای راه هستیم.

 .10ب�ا تش�كر ازاينك�ه وقتت�ان را در اختيار ما
 .5درخصوص سابق تحقیق خود بیشتر توضيح گذاش�تيد در خاتمه خواهش�مندم ي�ك خاطره
دهيد؟
جالب براي ما تعريف كنيد؟

 .6كيفي�ت پژوه�ش در علوم دريايي كش�ور را
چگونه ارزيابي مي كنيد؟

پژوهش های کیفی قابل قبول هنوز در کش��ور انجام نشده و نتایج
آن در امور عملیاتی و مطالعاتی دریایی کش��ورو س��واحل شمال و
جنوب بسیار واضح میباشد.

 .7بنظر شما مهمترين چالشهاي علوم و فنون
دريايي كشور در رشته تخصص شما در بخش
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