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مقــدمــه
محیط های دریایی و اقیانوسی همچون فضای پیرامون زمین به عنوان محیطی راهبردی برای تسلط در سده ی جاری است. دراین محیط ها 
به لحاظ ویژگی های منحصر به فردشان، قابلیت های متعددی نهفته است. دریاها و اقیانوس ها مهمترین محیط برای جابه جایی کاال هستند 
و جایگزینی برای ترابری در آن ابعاد وجود ندارد. محیط های دریایی و اقیانوســی محیط تشکیل سامانه های اصلی جوی هستند. بنابراین 
دوره های خشک سالی، ترسالی و بسیاری از مخاطرات محیطی همچون سیل و توفان از منشاء دریاها و اقیانوس ها هستند. در واقع سامانه 
یکپارچه دریا، اقیانوس، جو و اندرکش آن عامل تعیین کننده برای تعدیل آب و هوای کره  زمین برای ســکونت است و شناخت دقیق این 
سامانه قابلیت پیش بینی پدیده های جوی- اقیانوسی را ممکن می سازد. محیط های دریایی و اقیانوسی حدود دو سوم مساحت کره  زمین را 
در بر می گیرند که بخش عمده  آنها مشاع است. یعنی نیمی از مساحت کره  زمین برای بهره برداری همه کشورها، حتی آنان که دسترسی به 

آب های آزاد ندارند، باز است.
تولیدات زیستی در این محیط ها عالوه بر سطح در ستون آب نیز انجام می شود، از این رو امروزه به دریاها و اقیانوس ها به عنوان منابع تامین 
غذای نسل های آینده نگریسته می شود. در عین حال محیط های عمیق اقیانوسی به لحاظ قرارگیری در شرایط حدی، امکان فرآوری و تولید 

مواد دارویی و زیستی منحصربه فرد را فراهم کرده است. 
پیشرفت در عرصه  دریایی بیش از پنج سده است که توانمندی جهانی را برای کشورهای پیشرو در این زمینه به همراه داشته است. دوره های 
مختلف پیشرفت اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری و حتی تسلط بر فضا نیز خللی در اهمیت حوضه های دریایی و اقیانوسی ایجاد نکرده 
است. اهمیت حوضه های دریایی و اقیانوسی در ترابری دریایی، تغییر آب و هوا و تولیدات زیستی، نقش دریاها و اقیانوس ها را در آینده بشریت 
تعیین کننده کرده است. اقیانوس ها در حقوق بین الملل میراث مشترک همه  کشورها است. حتی کشورهایی که ساحل به دریاهای آزاد ندارند. با 
مستثنی کردن خشکی ها )به جز قطب جنوب( و دریاهای حاشیه ای آن ها، عماًل نیمی از کره  زمین )اقیانوس ها و دریاهای باز و خشکی قطب 
جنوب( برای بهره برداری مشاع است. بهره برداری از محیط های دریایی و اقیانوسی، پیش بینی، مقابله و تطابق با تغییرات و مخاطرات ناشی 
از این محیط ها مستلزم شناخت کافی از آنها و عوامل مختلف حاکم بر آنها است. پس از انقالب با شکوه اسالمی، فعالیت های گسترده  ای 
در زمینه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در ابعاد آموزشی، پژوهشی، صنعت، فناوری، امور دفاعی و بهره برداری اقتصادی انجام شده است. 
اما حضور قدرتمندانه تر در محیط های اقیانوسی نیازمند ارتقا از سطح کنونی است. بیشینه  فعالیت دریانوردی نیاکان ما اکنون در شمال خزر، 
دریای سیاه، دریای مدیترانه و در حاشیه  اقیانوس هند مشاهده می شود. دیوار در بند در شمال غرب خزر )اکنون در داغستان روسیه( و حضور 
شــیرازی ها در زنگ بار از نمونه های بارز این فعالیت ها است. حضور در عرصه  دریایی در ایران گرچه فرازهای خوبی داشت، اما در دو سده  
اخیر رکود و رخوتی طوالنی داشته که این موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به کشور شده است. اهمیت فعالیت های دریایی پس 
از انقالب شکوهمند اسالمی به ویژه در دو دهه  اخیر سبب رویکردی جدید در عرصه ی دریایی شد، به طوری که بسیاری از تصمیم سازان 
و متخصصین به اهمیت حوضه های دریایی واقف هستند. تربیت نیروی انسانی و خطر پذیری حضور در عرصه های نوین دریایی سبب شد 
که اکنون کشور در موقعیتی قرار گیرد که بتواند قدرت نخست دریایی در منطقه باشد. اما عدم هماهنگی دستگاه ها و مراکز مرتبط با حوضه 

های دریایی مانع از جهش فعالیت های دریایی کشــور می شود. برای ارتقا جایگاه کشور در این زمینه همچون فرموده مقام معظم رهبری 
باید خط شکنی علمی و عبور از مرزهای کنونی علمی در کشور را به خواست جدی در محیط های علمی تبدیل کنیم. در این صورت حتی 
رسیدن به یکی از جایگاه های اول علمی جهان در 50 سال آینده آرمان تحقق یافتنی خواهد بود. برای رسیدن به چنین آرمانی در حوضه 

 Ocean Vision, Ocean Policy, Ocean( های دریایی، اقیانوسی و جوی داشتن دورنما و اصول کلی سیاست های دریایی کشور
Act(، راهبرد دریایی )Ocean Strategy(، و دستورالعمل اجرایی )Executive Plan( و تهیه برنامه  راهبردی تحقیقاتی دریایی کشور 
برای عملی کردن اهداف کاماًل ضروری است. از این رو پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی  به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وابسته 
به  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه حضور در عرصه  دریایی، اقیانوسی و جوی، با تدوین برنامه راهبردی خود  به سوی چنین 

چشم اندازی حرکت می کند.
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مرکز ملی اقیانوس شناسی
 مرکز ملی اقیانوس شناســی درســال 1371  با 
پیشــنهاد کمیته  ملی اقیانوس شناسی کمیسیون 
ملی یونســکو در وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
وقت تأسیس شد. در سال 1379 با استقرار در ساختمانی در خیابان 
فاطمی، خیابان اعتمادزاده و تجهیز آزمایشــگاه فیزیک دریا، زمین 

شناسی دریا، زیست شناسی دریا و شیمی دریا، متخصصین دریایی 
وارد عرصه ی تحقیقات دریایی کشور شدند. برای توسعه تحقیقات 
دریایی، ایستگاه های پژوهشی در چابهار، بوشهر و نوشهر راه اندازی 
شد. اکنون نیز با تصویب طرح کالن ملی »شناخت آب های عمیق 
اقیانوسی«، امید است کشور گام بزرگی به سوی مشارکت در باشگاه 

اقیانوس شناسی جهان بردارد. 

تــاریخـچـــه 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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موسسه ملی اقیانوس شناسی 
در هیجدهمیــن ســال تأســیس مرکــز ملــی 
اقیانوس شناسی در تاریخ 8 اسفند 1388، با ارتقای 
آن به مؤسسه ملی اقیانوس شناسی با دو پژوهشکده 
)پژوهشــکده علوم دریایی، پژوهشــکده فناوری و 
مهندسی دریایی(  و دو مرکز ملی )مرکز ملی پیش 
بینی و هشــدار مخاطرات دریایی، مرکز ملی داده 

های دریایی و اقیانوسی( موافقت شد. 

 
نمایی از ساختمـــان 

پژوهشــــگاه ملـــی 
اقیانوس شناسی و علوم 

جوی در تهران

پژوهشگاه  ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  �
بــا توجه به اینکه مطالعه در مورد هوا و دریــا را نمی توان به طور جداگانه 
انجام داد، بلکه این دو ســاختار وابســتگی شــدید به یکدیگر داشته و باید 
به عنوان یک ســامانه پیوســته دینامیک و ترمودینامیک مورد مطالعه قرار 
گیرند و از طرفی نظر به گســترش فعالیت های علمــی، افزایش تجهیزات 
آزمایشــگاهی، راه اندازی پایگاه های ســاحلی جدید و اســتخدام اعضای 
هیات علمی متخصص، در بیســت و دومین ســال تاســیس مؤسسه ملی 
اقیانوس شناســی با تصویب نوزدهمین نشســت هیات امنای منطقه ی یک 
پژوهشــی مورخ 25 اردیبهشــت ماه 1392 و جلسه مورخ 18 خرداد 1392 
شورای گسترش آموزش عالی به پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 

جوی با سه پژوهشکده و سه مرکز ملی و یک مرکز منطقه ای ارتقا یافت.
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هیأت امنا

رییس پژوهشگاه شورای پژوهشگاه

مرکز ملّی پیش بینی و
هشدار مخاطرات دریایی

مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر
)نوشهر(

مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس
)بوشهر(

مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس
)بندرعباس(

مرکز اقیانوس شناسی دریای عمان و 
اقیانوس هند )چابهار(

مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی
مرکز ملی تحقیقات جنوبگانغرب آسیــا

مرکز ملّی داده های اقیانوسی و دریایی

ساختـار پژوهشـگاه

مدیریت امور پژوهشی و همکاری های 
علمی

دفتر فناوری و ارتباط با صنعت

اداره اطالع رسانی

معاونت پژوهشی و فناوری

دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای مدیریت امور بین المللمدیریت حراستدفتر ریاست و روابط عمومی
هیات علمی

معاونت توسعه و پشتیبانی

مدیریت امور مالی

مدیریت امور اداری و توسعة منابع انسانی
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پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

پژوهشکده علوم دریایی

گروه علوم زیستی دریا

گروه علوم غیر زیستی دریا

گروه حقوق و مطالعات  راهبردی دریا

گروه اقیانوس شناسی ساحلی

گروه فناوری دریایی

گروه داده های اقیانوسی و سنجش از دور

پژوهشکده فناوری و مهندسی دریایی پژوهشکده علوم جوی 

گروه پدیده های هوا دریا

گروه اقلیم شناسی

گروه پیش بینی جوی

پژوهشکده ها و گروه ها پژوهشـی
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چشــم انـداز، 
مــاموریــت 
و اهــــداف
 پژوهشـــگاه

چشم انداز  �
چشــم انداز فعالیت هاي این پژوهشــگاه که 
ســازگار با اهداف برنامه هــاي ایران 1404 
تدوین شده اســت، ارتقای آن به پژوهشگاه 
برتر ملی در قلمرو مطالعات علوم پایه، علوم انسانی، مهندسی و 
فناوری اقیانوسي و جوي در کشور و تبدیل آن به نهادی پیش رو 
در حــوزه مطالعات اقیانوس شــناختی و علوم جوی در منطقه و 

مرجعي معتبر و پاسخ گو در عرصه جهاني است.

ماموریت ها  �
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسي و علوم جوی نهادي پژوهشي و 
آموزشی است که با انجام برنامه هاي در قلمرو پژوهش، فناوری، 
آموزش، سیاست پژوهي و خدمات  رسانی علمی به نیازهای ملی 
و بین المللي در عرصه اقیانوس شناســي و علوم جوی پاسخگو 

خواهد بود.
ماموریت پژوهشــی این پژوهشگاه، مطالعات اقیانوس شناسي و 
علوم جوی در قالب پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توســعه اي 

است.
مأموریت آموزشي و مهارت آموزي این پژوهشگاه به دو صورت 
قطعی و غیر قطعی و همچنین آموزش هاي تخصصي و عمومي 

انجام مي شود. 

ماموریت فناورانه این پژوهشــگاه شناخت و مشارکت در توسعه 
فناوری های مرتبط با علوم و فنون اقیانوسی و جوی است.

ماموریــت سیاســت پژوهی این پژوهشــگاه از طریــق ارایه 
برون دادهای پژوهشــی به نهادهای ملی ذی ربط کشــور برای 
بهبــود تصمیم ســازی در امور دریایی، اقیانوســی و جوی و در 

سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی انجام می شود. 
ماموریت خدمات رســانی پژوهشــگاه با عرضه دســتاوردهای 

علمی- پژوهشی و فناورانه به کاربران انجام می شود. 

اهداف  �

 مطالعه، پایش، مدل سازی و شناخت پدیده ها و 
فراسنج های دریایی، اقیانوسی و جوی 

محیط های دریایی، اقیانوسی و جوی محیطی پویا و به هم تنیده 
است. شناخت این محیط ها مســتلزم اندازه گیری به  شیوه های 
مختلف و تحلیل آن ها اســت. آب و هوای کشور عمدتًا توسط 
فرآینده های شــکل گرفته در اقیانوس اطلس شمالی و دریاهای 
واقع در شــرق آن، ســامانه هاي جنب قطبي و اقیانوس هند و 
دریاهای واقع در شــمال غرب آن شــکل می گیــرد. هم چنین 
محیط هــای دریایی پیرامونــی از جنبه هــای مختلف اهمیت 
راهبردی برای کشور دارند. از این رو شناخت محیط های دریایی 
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و اقیانوســی مهم )خزر، خلیج فارس، دریــای عمان، اقیانوس هند 
و اقیانوس اطلس شــمالی( از طریق اندازه گیــری میدانی و پایش 
ماهــواره ای و اثرگــذاری جوی آن بر کشــور از اهداف اساســی 

پژوهشگاه است. 
پدیده های دریایی، اقیانوسی و جوی اثر ملموس در روند فعالیت های 
طبیعی، انســانی و اقتصادی دارند. برخی از این پدیده ها با ورود به 
دامنه ی حدی ســبب به مخاطره افتادن محیط زیســت، زندگی و 
سالمت انســان و چرخه ی فعالیت های اقتصادی می شود. تغییرات 
حدی می توانــد در حول میانگین بلند مــدت آن ویژگی محیط یا 
تغییر اساسی در روند پدیده ها باشد. از این رو پیش بینی نوسان های 
دریایی، اقیانوسی و آب و هوایی و هم چنین تغییر اقلیم از محورهای 
اساســی پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت است. اندازه گیری 
بلند مدت پدیده های دریایی، اقیانوسی و جوی، توسعه  ی داده های 
اقلیمــی از طریق مطالعات تاریخی و دیرینه و آن گاه مدل ســازی 
عددی جهت پیش بینی از اهداف اساســی این پژوهشــگاه قلمداد 

می شود. 

راهبردهای رسیدن به هدف:
نمونه برداری، اندازه گیری و دورســنجی فراســنج های اقیانوس شناختی و  �

جوی

 مدل ســازی های دریایی، اقیانوسی و جوی )عملیاتی، اقلیمی، پس بینی و  �
دیرینه(

 تحلیل رفتار ویژگی های دریایی، اقیانوسی و جوی و پژوهش در چگونگی  �
حکمرانی بر آن ها

 توسعه فناوری های دریایی، اقیانوسی و جوی
در کشــور ما پژوهش در حوزه ی دریا، اقیانوس و جو نســبتًا نوپا و 
جوان هستند. این حوزه  یکی  از حوزه های راهبردی علمی در سطح 
جهان قلمداد می شــود. به جهت اثر ایــن حوضه ها بر آب و هوای 
جهانی و تأمین منابع آتی توســعه ای، شناخت، پیش بینی پدیده ها 
و بهره برداری از آن ها مســتلزم حرکت در مرزهای دانش اســت. 
تقویت پایه های اساســی پژوهش در زمینه ی دریا، اقیانوس و جو 
در محورهــای اندازه گیری میدانی در حوضه های دریایی پیرامونی، 
اقیانوس ها و جنوبگان با توســعه شــیوه های نوین آزمایشگاهی با 
اقیانوس شناســی و هواشناســی ماهواره ای و مدل سازی عددی از 

اهداف اساسی پژوهشگاه است. 
 حضور علمی و فناورانه در مرزهای دانش دریایی، اقیانوسی و جوی �

 پژوهش برای دسترســی بــه فناوری تولید کاال و انــرژی از محیط های  �
دریایی و اقیانوسی

  ارایه محصوالت و خدمات علمی در حوزه های علوم و 
فنون دریایی، اقیانوسی و جوی

کســب درآمد از طریق عرضه  ی دانــش و نتایج حاصل از پژوهش 
در حــوزه دریا، اقیانوس و جو بــه کاربران و وارد کردن این عرصه 
از دانــش و پژوهش به چرخه ی اقتصادی یکی از اهداف اساســی 
پژوهشــگاه اســت. ارایه آموزش های تخصصی، ارایه  مشاوره های 

تخصصی، ارایــه خدمات اندازه گیــری و پیش بینــی، نوآوری در 
روش های شــناخت و پیش بینی و ارایه دستاوردهای آن و نوآوری 
در فناوری های دریایی، اقیانوســی و جوی جهت کســب درآمد و 
اقتصــادی کردن پژوهش علوم و فنون دریایی، اقیانوســی و جوی 

است.
  ارایه خدمات نرم افزاری و نتایج داده های حاصل از پایش و مدل سازی �

  ارایه خدمات سخت افزاری از طریق تولید محصوالت دانش بنیان �

  ارایه خدمات مشاور علمی و انتشار دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی �

 ظرفیت سازی نیروی انسانی، سخت افزاری و نرم 
افزاری در حوزه های علوم و فنون دریایی، اقیانوسی و 

جوی
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با تالش برای پژوهش 
در مرزهای دانش در حوز ه های مرتبط، نتایج دســتاوردهای خود را 
در دو سطح عمومی و تخصصی به  شیوه های روزآمد عرضه خواهد 
کرد. به عالوه، آموزش های تخصصی به شیوه مقطع دار )تحصیالت 
تکمیلی( و کوتاه مدت )به صورت کارگاه های آموزشی( ارایه خواهد 

شد. 
محیط های دریایی، اقیانوســی و جوی از نظر پویایی بســیار به هم 
وابسته و تأثیرگذار هستند. شــناخت این محیط ها، پیش بینی رفتار 
آن ها، حفظ ســالمت و پایداری آن ها و بهره برداری بهینه از آن ها 
مستلزم توسعه   ی همکاری ها در سطح ملی، منطقه  ای و جهانی است. 
توســعه ی همکاری های ملی از طریق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
مرتبط، انجمن های علمی، ســازمان های مردم نهاد، دســتگاه ها، 
شــوراها و نهادهای مسوول جهت هم افزایی در این حوزه ی علمی 

هدف اساسی این پژوهشگاه است.
 توســعه همکاری های دو و چند جانبه ملی برای هم افزایی در تولید دانش،  �

پژوهش و آموزش

 مشارکت فعال در فعالیت های مرتبط منطقه ای و بین المللی �

 ارایه آموزش های عمومی و تخصصی از سوی پژوهشگاه و با همکاری های  �
نهادهای علمی، منطقه ای و بین المللی

برنامه های پژوهشگاه ملـی اقیانوس شناسی و  �
علــوم جــوی محــور پژوهشــی زیر انجام می 

شود:
•  پــــایـــش دریــــای پیـــرامـــونی  

•  مدل سازی دریایی و جوی در دریایی پیرامونی
•  مطالعه تغییر اقلیم و دیرینه اقلیم  

•  اندرکنش جو - دریا - اقیانوس 
•  مطالعه حکمرانی در دریاها و اقیانوس ها  

 
•  توسعه فناوری برای شناخت و برای  بهره برداری  پایدار

•  آب و هوای سالم ، زندگی سالم
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پژوهشکده ها 
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پژوهشــکده فناوری و مهندســی دریا، با توجه 
به اهمیت توســعه فناوری و مهندســی دریا و 
ارتقای فعالیت های دریایی کشور  در راســتاي 
تشکیل شــده است. برخورداری از حدود 5800 
کیلومتر خط ساحلی و نیاز به توسعه و ساماندهی 
آنها و همچنین ضــرورت بهره برداری از منابع 
دریایــی در دریای مازندران، خلیج فــارس و دریای عمان، اهمیت 
تحقیق و پژوهش هدفمند در زمینه های مختلف مهندسی و فناوری 

دریا را دوچندان می نماید.

تعیین مشــخصات و الگوی جریانات در دریا و نواحی ساحلی، پیش 
یابی و پیش بینی   امواج ناشی از باد با استفاده از مدل های عددی، 
مطالعه و مدل ســازی فرآیند انتقال امــواج از آب عمیق به آب کم 
عمق، مطالعه و مدل سازی پدیده های مختلف دریایی نظیر سونامی 
و طوفان های ســهمگین دریایی، مطالعه در خصوص تغییرات تراز 
آب دریا ، بررسی اثرات متقابل امواج، جریان ها و سازه  های دریایی، 
مطالعه و مدل ســازی هیدرودینامیک خورها، مطالعه و مدل سازی 
فرآیند انتقال رســوب در ســواحل و بنادر کشور بررسی روش های 
حفاظت از ســواحل، مدیریت و ساماندهی خطوط ساحلی، مطالعه و 
مدل ســازی انتقال آالینده  ها و حرکت لکه های نفتی در محیط های 
آبی، مهندســی ســازه  های فراساحلی و سازه  های شــناور، بررسی 
خوردگی سازه های دریایی، مطالعه در خصوص فرسایش و ارتعاش 
خطوط لوله زیر دریا، اســتفاده از فناوری سنجش از دور و پردازش 
تصاویــر ماهواره ای جهت مطالعه و شناســایی پدیده های مختلف 
اقیانوســی، اندازه  گیــری پارامترهای امــواج وجریان  های دریایی، 
بررســی آیین نامه ها و اســتانداردهای دریایی، پژوهش و مطالعه 
در جهت بومی ســازی فناوری های نوین مرتبط با تجهیزات مورد 

نیاز جهت پایش و برداشــت اطالعات محیط های دریایی از جمله 
موضوعات تحقیقاتی هســتند که در این پژوهشــکده مورد مطالعه 

قرار می گیرد.
در حال حاضر پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا با توجه به گستره 
و تنوع فعالیت های تحقیقاتی خود از سه گروه پژوهشی به شرح زیر 

تشکیل شده است:

y گروه پژوهشی اقیانوس شناسی ساحلی

y گروه پژوهشی فناوری دریا

y گروه پژوهشی داده های اقیانوسی و سنجش از دور

پژوهشـــکده 
فنــــاوری و 
مهندسی دریا



صفحــــه       17

        کـتـابچـــه معــرفـی پژوهشــــگاه     

اعضای هیات علمی پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا

y  اکبرپورجنت، محمودرضا 
 دکتری مهندسی سواحل 

y  حاج ولیئی ، فاطمه 
 دکتری مهندسی آب

y  خوش خلق، علی
دکتری مهندسی آب

y  شهرباف دروازه نوی، اکبر 
 دکتری مهندسی کشتی و صنایع دریایی

y  کاظمی نژاد، محمدحسین
 دکتری مهندسی آب

y  کامران زاد، بهاره
دکتری مهندسی آب

y  کبیری، کیوان
 دکتری سنجش از دور

y  مرادی، مسعود 
 دکتری زمین شناسی

y  محموداُف، مسعود
دکتری سازه های دریایی

y  مظاهری، سعید
دکتری سازه های دریایی
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پژوهشـــکده 
علوم دریایی

پژوهشکده علوم دریایی، در راســتای توسعه فعالیت های دریایی و 
اقیانوسی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل شده است. این 
پژوهشــکده به انجام مطالعاتی در زمینه شناخت بوم سازگان هاي 
دریایی، چرخه های زیستی و بیو ژئوشیمیایی دریاها، بررسی دیرینه 
و رسوب شناســی بســتر اقیانوس ها، رژیم موج و جریان در دریاها، 
اقیانوس ها و آب های پیرامونی و مطالعات حقوق، اقتصاد و مدیریت 

دریا می پردازد.
 محورهای مختلف تحقیقاتی قابل انجام در پژوهشکده:

 پایش زیستی و غیرزیستی محیط های دریایی �

مطالعه، پیش بینی و هشدار مخاطرات زیستی  و غیر زیستی دریایی ) کشند  �
قرمز، سونامي و ...(

مشارکت در توسعه فناوری های نوین دریایي �

مطالعه تغییرات اقلیم و بازسازی اقلیم دیرینه دریاها و اقیانوس ها �

بررسي های بیوسیستماتیک و جغرافیای زیستی فون و فلور دریایي �

مطالعه زیستگاه های حساس ساحلی  �
   پژوهشــکده علوم دریایی با توجه به گســتره و تنوع فعالیت های 
تحقیقاتــی خود در قالب گروه های تحقیقاتــی زیر به فعالیت می 

پردازد:

y               گروه علوم زیستی دریا

y           گروه علوم غیر زیستی دریا

y گروه حقوق و مطالعات راهبردی دریا 

اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم دریایی

y    ابطحی، بهروز
دکتری زیست شناسی دریا )اکولوژی دریا(

y  آگاه، همیرا
 دکتری شیمی تجزیه و محیط زیست

y  ارشادی فر، حمید
دکتری شیمی تجزیه 

y  اقتصادی عراقی، پیمان 
 دکتری زیست شیمی   

 

y   باقری، حسین
کارشناسی ارشد زمین شناسی

y   جمشیدی، سیامک
دکتری اقیانوس شناسی فیزیکی

y   حمزه ئی، صمد 
دکتری فیزیک دریا

y  حمزه، محمدعلی
دکتری زمین شناسی

y   خالدی، هدی 
 دکتری زیست شناسی دریا

y    سید هشترودی، مهری
دکتری فیتوشیمی

y   شریفی نیا، مسلم
دکتری زیست شناسی

y صالح، ابوالفضل
دکتری شیمی تجزیه

y  عابدی، احسان
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

y   فراحی قصر ابونصر، صدیقه
دکتری زمین شناسی

y   قاضی لو، امیر
دکتری زیست شناسی دریا

y    قائمی، مریم
دکتری شیمی تجزیه
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y   علیزاده کتک الهیجانی، حمید
دکتری زمین شناسی

y   کر، کمال الدین
دکتری شیمی تجزیه

y   کوچک نژاد. عماد
دکتری زیست شناسی دریا

y   گریوانی، هادی
دکتری زمین شناسی مهندسی

y    مقصودلو، عبدالوهاب 
دکتری طبقه بندی زیستی جانوری

y  مدنی، شیما
دکتری اقتصاد منابع طبیعی

 مدنی، سید ضیاالدین 
دکتری حقوق بین الملل

y  ممتازی، فرزانه
دکتری طبقه بندی زیستی جانوری 

y   منبوهی، احمد
دکتری شیمی تجزیه

y   مهدی نیا، علی
دکتری شیمی تجزیه

y نادری بنی، عبدالمجید
دکتری زمین شناسی
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پژوهشـــکده 
علوم جوی

پژوهشــکده  ی علوم جوی به  عنوان یک پژوهشکده ی مستقل از 
فروردین ماه سال 1392 در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 
جوی تأسیس شــد. این پژوهشکده برای پیشبرد اهداف تحقیقاتی 

خود در سه گروه پژوهشی به فعالیت می پردازد:

گروه پدیده  های هوا- دریا:
 این گروه در زمینه  های تعیین میدان باد دریاهای ایران، مدل سازی 
پدیده های هوا-دریا ) امواج باد رانده، برکشــند توفان، بادهای دریا 
به ساحل و ســاحل به دریا، توفان های تندری و تندوزهای موثر بر 
سواحل و دریاهای ایران....(، اصالح و بومی  سازی مدل های جریان 
و امواج باد رانده موجود و ارائه ی آموزش ــهای تخصصی و عمومی 

فعالیت می کند.

 گروه اقلیم شناسی:
     مطالعه و بررسی رویدادهای فصلی مهم اقلیمی موثر بر کشور، 
شــناخت و بررسی پدیده های حدی هواشــناختی موثر بر مناطق 
ساحلی و دریایی ایران، بررسی مدل های موجود پیش بینی اقلیمی 
در مقیاس جهانی و میان مقیاس و بومی ســازی آن ها، بررســی 
تغییرات اقلیمی و عوامل اقلیمی مناطق ســاحلی و دریایی کشــور 

با اســتفاده از مدل های بومی شده، مطالعه و بررسی تغییرات اقلیمی 
دیرینه، ارائه ی آموزش های تخصصی و عمومی از اهداف و فعالیت 

های این گروه می باشد

گروه پیش  بینی جوی:

 ایــن گروه بازبینی مدل های موجود پیش بینی جوی بزرگ مقیاس به 
منظور فراســنجی ضرایب و بومی سازی آن ها، طراحی مدل های میان 
مقیاس پیش بینی جوی-اقیانوســی، طراحی مدل های فرایابی آماری، 
صدور پیش بینی  های اصالح شــده جوی-اقیانوســی جهت مرکز 
مخاطرات جوی-اقیانوســی، ارائه آموزش های تخصصی و عمومی را 

در رئوس کار خود دارد.

 محور های اصلی پژوهش
 مدل سازی جو و اقیانوس

مدل سازی اقلیمی �

پیش بینی جوی-اقیانوسی برای پدیده های میان مقیاس �

 بررسی تغییرات اقلیمی �

شیمی جو و پایش آلودگی هوا �

سنجش از دور جو و اقیانوس �

اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم جوی

y  پگاه فر، نفیسه
دکتری هواشناسی    

 

y   ذوالجودی، مجتبی
دکتری فیزیک دریا

y   غفاریان، پروین
دکتری هواشناسی

y   فرجامی، حسین
دکتری اقیانوس شناسی ماهواره ای

y  محمدپور، غالمرضا
دکتری اقیانوس شناسی )سنجش از دور(
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آزمایشگاه های پژوهشگاه
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آزمایشــگاه شیمي دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در سال 1382 تأسیس گردید. پژوهشگران و کارشناسان مجرب این 
آزمایشــگاه با بهره  گیری از تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی پیشرفته و تخصصي در پروژه های کاربردی، بنیادی و پژوهشی داخل و خارج 
از پژوهشگاه  و همچنین تحقیقات مشترک در زمینه هاي شیمي و محیط زیست با سایر مراکز و سازمان ها نظیر سازمان حفاظت از محیط 
زیســت، ســازمان پژوهش های علمی- صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، وزارت نیرو، دانشگاه ها و ارگان هاي دریایي، انجام خدمات آزمون 

و ... فعالیت دارند. 
آزمایشــگاه شیمی دریا به منظور اندازه گیری های مســتمر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و سهولت مطالعه و دسترسی به دریاهای کشور، 
دارای تجهیزات تخصصی نمونه برداری آب و رســوب، تجهیزات اندازه گیری میدانی و آزمایشــگاهی در مراکز اقیانوس شناسی دریای خزر 

)نوشهر(، خلیج فارس )بوشهر(، تنگه هرمز )بندرعباس( و دریای عمان و اقیانوس هند )چابهار( است.

آزمــایشــگاه 
شیمی دریــا

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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 آزمایشگاه شیمی دریای پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 
تهران

   آزمایشگاه شیمی 
دریا پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی و 
علوم جوی ، تهران 

 
آزمایشگاه شیمی دریا مرکز اقیانوس شناسی و علوم جوی بوشهر )خلیج فارس(

آزمایشگاه شیمی دریا مرکز اقیانوس شناسی و علوم جوی چابهار)دریای عمان و 
اقیانوس هند(

        آزمایشگاه شیمی دریا مرکز اقیانوس شناسی و علوم جوی نوشهر ) دریای خزر(
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فعالیت های 
تحقیقــاتـی

آزمــایشــگاه شیمی دریــا

اندازه گیری پارامترهای اقیانوس شناسی شیمیایی  �

شناسایی و اندازه گیری آالینده های زیست محیطی در محیط های دریایی �

شناسایی، استخراج و اندازه گیری ترکیبات طبیعی دریایی  �

تعیین شیمی کربنات آب �

مطالعه اسیدیته آب اقیانوس ها و دریاها �

پایش های دوره ای و مستمر آب های ساحلی �

استانداردسازی روش های آزمون و تدوین استاندارد روش های آزمون                           �

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه روش های آنالیز دریایی و نمونه برداری  �

انجام پروژه های تحقیقاتی                                                                                                           �
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آمـاده سـازی 
نمونـه هـا  

آزمــایشــگاه شیمی دریــا

نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه شیمی دریا قبل از سنجش آزمایشگاهی، 
وارد بخش آماده ســازی می گردند. مراحل کدگذاری، خشــک کردن، همگن 
شــدن، استخراج، هضم ،تمیزکردن )Clean up(  جداسازی،تغلیظ و  .... بر 
روی هر نمونه با توجه به هدف طرح مربوطه و با استفاده از دستگاه های آماده 

سازی موجود در آزمایشگاه شیمی دریا انجام می گیرد. 

فهرست دستگاه های آماده سازی نمونه: 
� )Freeze Dryer( خشک کن انجمادی

حمام آبی اولتراسونیک �

سانتریفیوژ �

� )Purge & Trap( تغلیظ کننده تله تبخیری

� )Rotary Evaporator( تبخیر کن روتاری

� )MAE( دستگاه هضم و استخراج با امواج ماکرو

دستگاه سوکسله  �

تبخیر کننده نیتروژنی �

 آماده سازی نمونه با دستگاه ماکروویو )MAE(  و دستگاه  تبخیرکن روتاری

خشک کردن رسوب با دستگاه خشک کن انجمادی

استخراج هیدروکربن های نفتی در نمونه های رسوب
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سنجش آزمایشگاهی 
برخی از پارامترهای 
فیزیکی و شیمیایی 

مرجان ها

سنجــــش
آزمایشگاهی 

آزمــایشــگاه شیمی دریــا

نمونه ها پس از آماده سازی با استفاده از دستگاه های پیشرفته و مجهز آزمایشگاهی مورد سنجش قرار می گیرند. به دلیل اهمیت شیمی 
کربنات آب دریا در رشــد و نموی مرجان ها و ســایر موجوداتی که از آن در اسکلت یا پوسته آهکی استفاده می کنند و تاثیر اسیدی شدن 
اقیانوس ها بر شیمی کربنات آب دریاها ، مطالعات کاملی در این زمینه در آزمایشگاه شیمی انجام می شود. با استفاده از اندازه گیری مستقیم 
پارامترهای pH، دما، شــوری، فشار، قلیاییت کل ، فسفات و سیلیکات و سپس انجام محاسبات مربوطه بر اساس معادالت حاکم توصیف 

کاملی از وضعیت شیمی کربنات آب به ویژه در اکوسیستم های حساس ساحلی مانند آبسنگ های مرجانی مرجانی به دست می آید.

استفاده از معادالت روش گرن )Gran( در تعیین قلیاییت
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پارامترهای قابل اندازه گیری
 در آزمایشـــــگاه شیمـــــی دریـــــــا

مواد مغذی ) نیترات، نیتریت، سیلیکات ، فسفات و آمونیوم( �

اسیدیته ، قلیاییت، کربن معدنی کل �

اکسیژن محلول �

هدایت الکتریکی و شوری �

� pH

کدورت �

� BOD

� COD

� )TPHs( کلروفیل ها  هیدروکربن های نفتی کل

� )PAHs( هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای

�  )OCPs( حشره کش های آلی کلردار

� )OPPs( حشره کش های آلی فسفر دار

� )PCBs( بی فنیل های کلردار

� )PBDEs( دی فنیل  اترهای پلی برمه

ترکیبات زیســت کش های آلی )مواد ضد خزه(  ماننــد ایرگارول 1051و  �
دیورن

� )VOCs( ترکیبات آلی فرار

ترکیب اسیدهای چرب �
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پارامترهای قابل اندازه گیری
	در	آزمایشـــــگاه	شیمـــــی	دریـــــــا
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� pH
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� COD

� )TPHs( کلروفیل ها  هیدروکربن های نفتی کل

� )PAHs( هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای

�  )OCPs( حشره کش های آلی کلردار

� )OPPs( حشره کش های آلی فسفر دار

� )PCBs( بی فنیل های کلردار

� )PBDEs( دی فنیل  اترهای پلی برمه

ترکیبات زیست کش های آلی )مواد ضد خزه(  مانند ایرگارول  �
1051و دیورن

� )VOCs( ترکیبات آلی فرار

ترکیب اسیدهای چرب �

																																																																																																
کلروفیل 																																																																																																																																																						

)DDT(	کلردار	کش	حشره			

																																																																																																																																																						
									زیست	کش	آلی	)	دیورن(

																																																																																																
ترکیب	آلی	فرار	)زایلن(
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کلروفیل 																																																																																																																																																						

)DDT(	کلردار	کش	حشره			
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ترکیب	آلی	فرار	)زایلن(

                                                                                                
کلروفیل                                                                                                                                                       

)DDT( حشره کش کلردار   
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ترکیبات زیست کش های آلی )مواد ضد خزه(  مانند ایرگارول  �
1051و دیورن

� )VOCs( ترکیبات آلی فرار

ترکیب اسیدهای چرب �

																																																																																																
کلروفیل 																																																																																																																																																						

)DDT(	کلردار	کش	حشره			

																																																																																																																																																						
									زیست	کش	آلی	)	دیورن(

																																																																																																
ترکیب	آلی	فرار	)زایلن(

                                                                                                
ترکیب آلی فرار )زایلن(
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تجهیزات
آزمایشگاهی 

آزمــایشــگاه شیمی دریــا

�     )GC-MS( کروماتوگراف گازی- اسپکترومتر جرمی
این دستگاه با داشتن بانک اطالعاتی وسیع قادر به شناخت کیفی و کمی ترکیبات شیمیایی  فرار و نیمه فرار در نمونه های مجهول است. 

   GC-Ms کروماتوگرام دی فنیل  اترهای پلی برمه  اندازه گیری شده در یک نمونه رسوب دریایی با دستگاه             
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GC-MSتزریق نمونه به دستگاه

                                                                                                     
کروماتوگرام ترکیب اسیدهای چرب اندازه گیری شده با دستگاه GC-MS در نمونه جلبک دریایی

  
�  )GC( کروماتوگراف گازی

 دستگاه کروماتوگراف گازی مجهز به آشکارسازهایFID، ECD و NPD  جهت آنالیز مواد آلي فرار و نیمه فرار مانند 
انواع هیدروکربن ها، سموم و آفت کش های حاوی کلر و فسفر است.

�    )HPLC( کروماتوگراف مایع با عملکرد باال
این دســتگاه مجهز به آشکارســازهای ماورای بنفش با طول موج متغیر و فلورسانس اســت. اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند 
)PAHs( ، کلروفیلa وb، اکســین ها، ایرگارول، دیورن و گســتره وسیعی از ترکیبات آلی و ....، با دستگاه HPLC قابل انجام  حلقه ای

است.
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a,b اندازه گیری کلروفیل    

                  

HPLC کروماتوگرام هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای اندازه گیری شده با 

                             
�   UV-Vis اسپکتروفتومتر

این دستگاه توانایی سنجش کمی و کیفی گستره وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی مانند  مواد مغذی ) نیترات، نیتریت، سیلیکات ،فسفات، 
آمونیوم، نیتروژن کل، فســفرکل و ...(، BOD، COD و... را با روش طیف ســنجی جذبی با سرعت و دقت باال دارد. این دستگاه مجهز 

به راکتور هضم  برای سنجش پارامتر COD است.

انواع تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاه شیمی دریا
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نمودار غلظت مواد مغذی در آب های عمقی قسمتی از تنگه هرمز و خلیج فارس در تابستان

 
 نیمرخ غلظت نیتریت در برش طولی شرق خلیج فارس در زمستان 1391

نیمرخ غلظت فسفات در برش طولی شرق خلیج فارس در تابستان 1392

�  )TOC Analyzer( سنجش گر کربن آلی کل
ســنجش گر کربن آلی کل مجهز به دســتگاه هضم خاک و رسوب است. این دستگاه اندازه گیری کربن آلی و معدنی را  در نمونه های آب 
و رســوب انجام می دهد. اســاس کار  این دستگاه  تبدیل کاتالیزوری ترکیبات آلی به کربن دی اکسید در مجاورت تابش ماورای بنفش و 

سپس اندازه گیری میزان گاز تولید شده توسط آشکارساز مادون قرمز است.
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سنجش گر کربن آلی کل

�  )Titration stand(تیتراسیون نیمه اتوماتیک
این دســتگاه براي انداره گیري پارامترهایي مانند اکســیژن محلول، قلیائیت و یون کلرید با روش تیتراسیون کاربرد دارد. همچنین امکان 

افزودن حجم های کوچک در حد 2 میکرولیتر را در فرآیند تیتراسیون فراهم می کند.

  
 تیتراسیون نیمه اتوماتیک
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تصاویری از سامانه اندازه گیری سرعت کلسیمی شدن مرجان ها از طریق روش تغییرات قلیاییت در آب پیرامون مرجان 

طرح شماتیک سامانه اندازه گیری میزان کلسیمی شدن مرجان ها از طریق روش تغییرات قلیاییت در آب پیرامون مرجان.
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آزمایشــگاه زمین شناســی دریا پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی 
و علوم جوی با فضای نزدیک به 50 مترمربع شــامل آزمایشــگاه 
تر و آزمایشــگاه خشــک، در ســال 1382 تاســیس گردید. این 
آزمایشگاه پروژ ه های تحقیقاتی فراوانی در زمینه زمین شناسی دریا، 
رسوب شناســی، فسیل شناســی، ژئوفیزیک و زمین ریخت شناسی 
ســاحلی را هدایت می کند. آزمایشــگاه مجهز بــه مجموعه ای از 
دستگاه های آزمایشگاهی است، که با استفاده از ایده ها و روش های 
جدید، به شناخت محیط های دریایی و مطالعات زمین شناسی دریا، 
می پردازد. تجهیزات به گونه ای انتخاب شــده اند که امکان مطالعه 
محیط های دریایی پیرامونی و ســپس ورود به عرصه اقیانوسی را 
فراهم می کنند.کارشناسان آزمایشگاه پژوهشگران علمی هستند که 
در زمینه علوم دریایی و زمین شناســی دریــا مهارت های الزم را 
دارند. همچنین آزمایشــگاه های زمین شناسی دریا در ایستگاه های 

پژوهشــی در کنار دریای خزر )نوشهر(، خلیج فارس )بوشهر و بندرعباس( 
و دریای عمان و اقیانوس هند )چابهار(، با تجهیزات زمین شناســی دریا در 

حال فعالیت است.

فعالیت های تحقیقاتی:  �
 مطالعات رسوب شناسی �

زمین شناسی منابع اقتصادی غیرزیستی دریا �

مطالعـــات  دیرینــه اقلیم،  دیرینــه  بوم سـامــانه و اقیانوس شناسی دیرینه �

زمین ریخت شناسی ساحلی �

بررسی مخاطرات زمین شناسی دریا �

نمایی از آزمایشگاه 
زمین شناسی دریا

آزمایشـگاه زمین شناسـی 
دریــــا

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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سنجـــــش 
آزمایشگاهـی

آزمایشـگاه زمین شناسـی دریــــا

نمونه های رســوبی به صورت مغزه رســوبی توســط مغزه گیرها و 
نمونه های رســوب ســطحی توســط نمونه بردارهای چنگکی  از 
مناطق مورد مطالعه تهیه می گردد. مغزه های رسوبی در آزمایشگاه 
زمین شناسی دریا، ابتدا توسط دستگاه سنجش پذیرفتاری مغناطیسی 
)Magnetic Susceptibility Meter( مورد سنجش مغناطیسی 

قرار می گیرد.
برای اندازه گیری پارامترهای رسوب شناسی، مغزه ها را به دو قسمت 
مساوی تقسیم نموده، سپس از یک بخش آن نمونه های کوچک تر 
تهیــه می گــردد. بخش دوم مغزه رســوبی در آرشــیو نمونه های 
آزمایشگاه زمین شناسی دریا نگهداری می گردد. برای بررسی رسوبات 
ســطحی، نمونه رســوب پس از خشــکاندن در گرمخانه )آون( به 
کمک مقسم نمونه )Sample devider( به بخش های یکنواخت 
تقسیم شده و بخشــی از آن مورد بررسی های رسوب شناسی قرار 
می گیرد.  بخش های دیگر برای بایگانی یا سایر عملیات شناسایی 

و آزمایش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
میزان ماده آلی به دو روش ســوزاندن در کوره )LOI( و استفاده از 
آب اکســیژنه اندازه گیری می شــود. میزان کربنات کلسیم رسوبات 
نیز با هدف بررسی بخش سیلســی کالستیک رسوبات و از میان 
بردن رسوبات درجازا، با استفاده از کلسیمتر بارنارد به انجام می رسد. 
عملیات اندازه گیری قطر ذرات رسوبی )دانه بندی( توسط دستــگاه  
 Lazer( الک لــــرزان و یــا دستـــگاه دانه بنــدی لیــــزری
Particle Sizer( به انجام می رسد. تعیین بار معلق رسوبی نیز به 

روش فیلتراسیون صورت می گیرد.
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 سنجش ماده آلی �

 سنجش کربنات کلسیم �

 دانه بندی �

 چگالی �

 پدیرفتاری مغناطیسی �

 کانی شناسی  �

 مطالعه میکروفسیل ها �

نمونه نمودار تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی در طول یک مغزه

      
سنجش پذیرفتاری مغناطیسی 

پارامترهای قابل 
اندازه گیـــری

آزمایشـگاه زمین شناسـی دریــــا
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نمودار تغییرات میزان بار معلق در دوره 2٥ ساعته

تقسیم کردن مغزه رسوبی به دو قسمت مساوی

          
نمونه نمودار تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی در طول یک مغزه          

فرآیند جداسازی رسوب معلق از نمونه های آب با استفاده از کاغذ صافی
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دستگاه سنجش پذیرفتاری مغناطیسی    �
)Magnetic Susceptibility Meter(

این دستگاه جهت سنجش میزان مغناطیس رسوبات به کار می رود. 
با این دســتگاه می توان حساســیت پذیری مغناطیســی مغزه های 

رسوبی را سنجید.
دســتگاه دانـــه بنــــدي لیــزری   �

)Laser Particle Sizer(
این دستـــگاه قادر بـــه اندازه گیری ذرات با ابعاد

 )3000µm-0.01(، بــه کمک نور لیزر اســت. و به دو روش تر و 
خشک و با دقت باال قابل استفاده است. 

)Sieve Shaker( دستگاه دانه بندی با الک •
)Streomicroscope(  استریومیکروسکوپ •

• میکروسکوپ های  پالریزان
)Polarization Microscope(

)Furnace( کوره •
• خشک کن )Oven( جهت  خشک کردن و حرارت دادن تا350°

 )Sample Divider( دستگاه مقسم نمونه •
)Ultrasonic Bath( دستگاه جداساز فراصوتی •

)Splitter( تقسیم کننده •

تجهیزات آزمایشگاهـی
آزمایشـگاه زمین شناسـی دریــــا

 )Lazer Particle Sizer( دستگاه دانه بندی لیزری

  
)Streomicroscope( استریومیکروسکوپ 

نمونه تغییرات دانه بندی در یک نمونه رسوبی
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)LazerParticleSizer( دستگاه دانه بندی لیزری

مقسم نمونه )Sample divider( جهت جداسازي بخش هاي کامالً یکسان از 
یک نمونه.

دستگاه جداساز فراصوتي )Ultrasonic bath( جهت جداسازي ذرات بسیار 
ریز از یکدیگر

)Sieve Shaker(دستگاه دانه بندی با الک

)Furnace( کوره
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آزمایشگاه زیست شناسی دریا هسته اصلي تحقیقات زیست شناسي و بوم شناسي در پژوهشگاه ملي اقیانوس شناسي و علوم جوی در سال 1382 تاسیس 
گردید. این آزمایشگاه مجهز به مجموعه ای از دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی است که با استفاده از ایده ها و روش های نوین به شناخت محیط های 
دریایی، مطالعات زیست شناسی و بررسی های محیط زیستی می پردازد تا وضعیت سالمت بوم سامانه ها، تنوع زیستی منطقه، شناسایی دقیق گونه ها، 
بررسی شکوفایی جلبکی و مطالعات زیست فناورانه براي بهره برداري از پتانسیل هاي بالقوه اقتصادي و علمي گونه های دریایي کشور را بررسی  نماید. 
کارشناسان آزمایشگاه پژوهشگرانی هستند که مهارت های تخصصی الزم را داشته و پروژه های تحقیقاتی فراوانی را در این زمینه هدایت می کنند. 
نتایج مطالعات این گروه در زمینه شناسایی، تا کنون، منجر به گزارش 8 گونه جدید از آب های خلیج فارس و دریای عمان و 2 گونه جدید از آب های 

شیرین ایران شده است. 
براساس تجارب به دست آمده گروه زیست شناسی دریا در زمینه اکوسیستم هاي حساس دریایي و پایش آزمایشگاهي و زیستي دریایی کشور، این 
بخش به عنوان هســته مرکزي دو پروژه بین المللي “پایش جهاني مرجان هــا” )International Reef Check Program( و “ارزیابي آب هاي 

بین المللي” )Global International Water Assessment: GIWA( شناخته شده است. 
آزمایشگاه زیست شناسی دریا در چهار ایستگاه پژوهشی در شهرستان های چابهار، بوشهر، نوشهر و بندرعباس در زمینه های مختلف علوم دریایی و 
اقیانوسی فعالیت می کند. این آزمایشگاه همکاری های مستمری را با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای، دانشگاه  ها، سازمان ها، مراکز پژوهشی 

و همچنین دستگاه های اجرایی دریایی دارد. 

آزمــایشــگاه 
زیست شناسی 

دریــا
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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آزمایشگاه زیست دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

نمایی از آزمایشگاه 
زیست شناسی دریا

 

 

آزمایشگاه زیست دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم  جوی
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فعالیت های 
تحقیقــاتی 
آزمایشـگاه زیست شناسـی دریــــا

� )Environmental Baseline Studies(  مطالعات تعیین پارامترهای پایه زیستی دریا 

� )Marine Biodiversity studies( مطالعات تنوع زیستی دریایی 

�  )Marine Environmental Studies( مطالعات زیست محیطی دریا 

� )Environmental Impact Assessment( ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های انسانی 

�  )Monitoring and Ecological Survey( مطالعات پایش و بررسی بوم شناختي دریا 

�  )Manipulative experiments( انجام مطالعات آزمایشگاهی جهت درک اثرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی معین بر روی موجودات دریازی  

 ارایه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های مختلف علوم زیستی دریا  �
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سنجش 
آزمایشگاهی

 بررسی پالنکتون ها
 آزمایشـگاه زیست شناسـی دریــــا

فیتوپالنکتون:
 ابتدا حجم  نمونه های فیتوپالنکتون در آزمایشــگاه، توسط استوانه 
مدرج اندازه گیری شــده و بعد از همگن ســازی 40 سی سی جهت 
شناســایی جدا می گردد. نمونه ها طی 3 مرحله  با میکروســکوپ 

اینورت بررسی و شمارش می گردند. 

زئوپالنکتون: 
 Folsom نمونه های زئوپالنکتونی در آزمایشــگاه، توسط تقسیم گر
به 2/1 تا 16/1 تقسیم می شوند. سپس، 10 سی سی از هر نمونه در 
روي محفظه Bogorov در زیر میکروسکوپ و استریومیکروسکوپ 

بررسي و شناسایی می شوند.

Axioskop2 plus میکروسکوپ

عکس های میکروسکوپی تعدادی از پالنکتون های جانوری

شناسایی و شمارش فیتوپالنکتون با میکروسکوپ معکوس

نقشه پراکندگي فراواني فیتوپالنکتون  در آب  های سطحي

تصاویر میکروسکوپی برخی از فیتوپالنکتون ها         
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تعیین زیتوده  
بیومس کل زئوپالنکتون ها با متراکم کردن نمونه هــا در فیلتــــر  
μm 300  توســط پمپ خالء Rocker  فیلتر شــده و در انتها 

توسط 10 میلي لیتر الکل 70% براي چند ثانیه شسته می شوند. 

پراکندگي بیومس زئوپالنکتوني در شمال شرقي خلیج فارس

تعیین وزن خشک
- نمونه هــاي زئوپالنکتوني به مــدت 2-1 روز در دماي60 درجه 
سانتـــی گراد در آون خشک شده و سپس  توسط ترازوي دقیق تا 

mg 0/01 وزن می  شوند.

نوستون
 نمونه ها پس از تثبیت در محیط به آزمایشــگاه منتقل شــده و با 

استریومیکروسکوپ شناسایي و شمارش می  شوند. 

مقایسه فراواني گروه هاي مختلف زئوپالنکتون و نوستون

کفزیان:
 نمونه ها پس از انتقال به شناور  با محلول فرمالین 4-5% بافر شده 
با بوراکس یا اتانول تثبیت می شــوند. اطالعات نمونه شامل تاریخ، 
زمان دقیق نمونه برداري، مشخصات جغرافیایي محل نمونه برداري، 
عمــق، درجه حرارت و مشــخصات ظاهري رســوب در فرم هاي 
مخصوص ثبت می گردند. در آزمایشــگاه نمونه های فیکس شــده 

جداسازی و با استریومیکروسکوپ شناسایی و شمارش می گردند
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Eulima dae

Cyclostrema sp.

Tibia insulaechorab
نمونه هایی از نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان

شناسایی و شمارش کفزیان با استریومیکروسکوپ
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پایش لکه های 
مرجانی

آزمایشـگاه زیست شناسـی دریــــا

اسیدی شدن اقیانوس ها غلظت یون های کربنات آب دریا را کاهش 
داده و ســاختن اســکلت کربناتی مرجان ها را مشــکل تر می کند. 
مرجان ها برای رشــد به یون های کربنات نیاز دارند. در زمان پایین 
بودنpH، مرجان ها مجبور به اســتفاده از انرژی بیشــتری برای 
انباشــتن این بلوک های ساختمان داخلی هستند که نتیجه آن نرخ 
پایین تر کلسیم ســازی و خم شــدن آن ها بر اثر تراکم کم اسکلتی 
اســت.گروه علوم زیستی پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 
جوی، لکه های مرجانی خلیج فارس را به عنوان مدلی برای درک اثر 
گرمایش جهانی بر آبســنگ های مرجانی مورد بررسی قرار داد. این 
اکوسیستم ها توســط عوامل جهانی و محلی شامل تغییرات اقلیم، 
آلودگی نفتی، ســاخت و ساز موج شــکن، رسوب ناشی از تحوالت 
ســاحلی و الیروبی، صید ماهیان زینتی، آسیب گسترده ی لنگرها و 
تخلیه مواد مغذی و فاضالب تهدید می شــوند. در حالی که کاهش 
اثر عوامل استرس زای جهانی نیاز به همکاری های بین المللی دارد، 
تاثیرات منفی بسیاری از عوامل محلی را می توان با اعمال مدیریت 
مناسب کاهش داد. با این وجود، کمبود داده های زیست محیطی به 
روز از عوامل بازدارنده ی اقدامات مدیریتی به موقع جهت حفاظت از 

این اکوسیستم ها می باشد. بنابراین، بررسی  لکه های مرجانی خلیج فارس 
با اهداف زیر صورت گرفته است:

تعیین وضعیت اکوسیستم ها و تهدیدات طبیعی و انسانی  �

 شناخت تغییرات زمانی و مکانی در تنوع و فراوانی موجودات دریایی  �

شناخت روابط علت و معلولی اکوسیستم های مرجانی  �

 تعیین مسائل و مشکالت زیست محیطی ناشی از جوامع محلی  �
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 پایش اکولوژیک   �
 عکس بــرداری و ویدئوگرافــی روی پانزده ترانســکت 20 متری 
انجام شــد و پارامترهای بیولوژیک از جمله میزان پوشــش اجزای 
اصلی بســتر، فراوانی و تنــوع مرجان ها، میزان شــیوع بیماری ها 
و سفیدشــدگی مرجان ها، و تنوع و فراوانی ماهیان مورد بررســی 
قرار گرفتند. در ســایت های پایش، تراکم و تنوع فیتوپالنکتون، و 
پارامترهای زیست محیطی از جمله دمای زیر آب، شوری، اکسیژن 
محلول، مواد مغذی، و شــیمی کربنات بــه صورت فصلی در حال 
ارزیابی شــدند. در اجتماع مرجانی هنگام، تغییرات فصلی نشســت 

الرو و موجودات چسبنده بر کاشی های سفالی نیز بررسی شد. 

نمونه برداری از آب دریا جهت بررسی فیتوپالنکتون               

کاشت مرجان برای ارزیابی فصلی میزان رشد

سایتی در جزیره هنگام دارای کاشی های نشست                             

           
 تصویری از  کودرات ها

پس از تثبیت فیتوپالنکتون با لوگل و کاشی های نشست جانداران با 
اتانول، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل می گردند و گروه های جانوری 
و گیاهی چســبنده بر روی کاشی ها جدا شده و نسبت به شناسایی 
و شــمارش آنها اقدام می گردد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده های 

کفزیان با استفاده از نرم افزار CPCe انجام می شود

 
 CPCe تجزیه و تحلیل کفزیان با استفاده از نرم افزار
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 تجهیزات آزمایشگاهی  �
�  Axioskop 2 plus میکروسکوپ

�  Axiostar میکروسکوپ

� 80i Nikon میکروسکوپ

میکروســکوپ اینورت Axiovert S100 به همــراه دوربین دیجیتال  �
 G6 Canon

�  Stemi 2000c  استریو میکروسکوپ

�  Drawing بــه همراه Nikon SMZ 1500 استریومیکروســکوپ
tube

� Co2 Growth Chamber

� Gel Doc system

� Shaker Incubator

� Autoclave

� Real time PCR

� )Oven( کوره

� )Sample Divider( تقسیم گر نمونه

�  )Microds 4055( میکروتوم

� )Digital Balance( ترازوی دیجیتال

تجهیزات شمارش زئو و فیتوپالنکتون  �

� Plunger Sampling Pipette

� Combined Plate Chamber

انکوباتور �

تجهیــزات آزمایشـــگاهی
آزمایشـگاه زیست شناسـی دریــــا
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کلنی کانتر �

� )Water bath( حمام آب گرم

�  WTW اکسیژن متر
                            

)Callyspongia vasseli( مطالعه تاکسونومی اسفنج ها

)Maritigrella makranica( کرم پهن آزادزی
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گروه هــای قـــابل بررسی در   �
آزمایشـــگاه زیست شناسی دریا

پالنکتــــون هـــــا
 زئوپالنکتون ها �

 فیتوپالنکتون ها �

 نوستون ها �

 میوبنتوزهــا و ماکروبنتــوزهــا
 اسفنج ها �

 مرجانیان �

 کرم ها �

 نرمتنان �

 سخت پوستان �

 خارپوستان �

دیاتومه های کفزی 

پایش نمونه های زیستی در زیر آب و تهیه 
تصاویر علمی- دیجیتال و فیلم



عمده فعالیت های آزمایشــگاه فیزیک دریا به دو 
بخش اصلی تقسیم می شود:

عملیات میدانی �

فعالیت های آزمایشگاهی �

فعالیت های آزمایشگاهی  �
مجموعه ای از فعالیت های آزمایشــگاهی قبــل از عملیات میدانی 
انجام می شــود. این فعالیت ها شــامل آماده ســازی دستگاه ها، 
واسنجی حسگرهای دســتگاه ها و صحت سنجی و بازبینی ضرایب 
مربوط به حســگرهای دستگاه ها است. همچنین تهیه تجهیزات و 
لوازم جانبی عملیات میدانی نیز انجام می شــود. تهیه محلول های 
مورد نیاز حســگرهای برخی دستگاه ها از جمله CTD، آب بندی 

دستگاه های میدانی قبل از به آب اندازی و نصب، عیب یابی، تعمیر 
و یا تعویض حســگرهای از کارافتاده و سایر قسمت های دستگاه 
های اندازه گیری در آزمایشــگاه صورت می گیرد. کلیه دستگاه ها 
بعد از بازیابی دوباره کنترل می شــوند و تمامی موارد ذکر شده در 
باال برای تمامی حســگرهای دســتگاه ها تکرار و ثبت می گردد. 
شایان ذکر است طراحی و ساخت فریم و تجهیزات جانبی )باطری 
دستگاه ها( و همچنین طراحی انجام عملیات میدانی در آزمایشگاه 

بخش فیزیک دریا و قبل از عملیات میدانی صورت می گیرد.

عملیات میدانی:                             �
عملیات میدانی برای اندازه گیری فراسنج های زیر انجام می شود:

-  فیزیک آب شامل دما، هدایت الکتریکی، شوری، کدری، چگالی 
آب و همچنین برخی فراســنج های زیســتی از جمله کلروفیل-آ، 

.CTD با استفاده از دستگاه pH اکسیژن محلول و
.DST-Centi اندازه گیری سری زمانی دمای آب با حسگر -

.ADCP تعیین نیم رخ جریان به صورت سری زمانی با استفاده از -
- اندازه گیری مشخصه های موج و طیف موج با استفاده از 

نمایی ازعملیات میدانی 
فیزیک دریا

آزمــایشــگاه 
فیزیک دریــا

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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عمده فعالیت های آزمایشــگاه فیزیک دریا به دو بخش اصلی تقسیم می 
شود:
عملیات میدانی �

فعالیت های آزمایشگاهی �

فعالیت های آزمایشگاهی  �
مجموعه ای از فعالیت های آزمایشگاهی قبل از عملیات میدانی انجام می 
شود. این فعالیت ها شامل آماده ســازی دستگاه ها، واسنجی حسگرهای 
دستگاه ها و صحت سنجی و بازبینی ضرایب مربوط به حسگرهای دستگاه 
ها است. همچنین تهیه تجهیزات و لوازم جانبی عملیات میدانی نیز انجام 
می شــود. تهیه محلول های مورد نیاز حســگرهای برخی دستگاه ها از 
جمله CTD، آب بندی دستگاه های میدانی قبل از به آب اندازی و نصب، 
عیب یابی، تعمیر و یا تعویض حسگرهای از کارافتاده و سایر قسمت های 
دستگاه های اندازه گیری در آزمایشگاه صورت می گیرد. کلیه دستگاه ها 
بعد از بازیابی دوباره کنترل می شوند و تمامی موارد ذکر شده در باال برای 
تمامی حســگرهای دســتگاه ها تکرار و ثبت می گردد. شایان ذکر است 
طراحی و ساخت فریم و تجهیزات جانبی )باطری دستگاه ها( و همچنین 
طراحی انجام عملیات میدانی در آزمایشــگاه بخش فیزیک دریا و قبل از 

عملیات میدانی صورت می گیرد.

عملیات میدانی:                             �
عملیات میدانی برای اندازه گیری فراسنج های زیر انجام می شود:

-  فیزیک آب شامل دما، هدایت الکتریکی، شوری، کدری، چگالی آب و 
همچنین برخی فراسنج های زیستی از جمله کلروفیل-آ، اکسیژن محلول 

.CTD با استفاده از دستگاه pH و
.DST-Centi اندازه گیری سری زمانی دمای آب با حسگر -

.ADCP تعیین نیم رخ جریان به صورت سری زمانی با استفاده از -
 ADCP اندازه گیری مشــخصه های موج و طیف موج با اســتفاده از -

موج نگار.
- انــدازه گیــری موج غیر جهتی و نوســانات تراز آب با دســتگاه های 

.RBR و WTR9
.RCM9 اندازه گیری سری زمانی سرعت و جهت آب با دستگاه -

- اندازه گیری و ثبت فراســنج های دمای هوا، فشار هوا، سرعت و جهت 
باد، ســرعت و جهت تندباد، رطوبت نســبی، بارش، تابش خورشید و دید 

.AWS 2700 افقی با استفاده از دستگاه هواشناسی خود ثبات
بعد از اتمام اندازه گیری های میدانی کلیه دستگاه ها و تجهیزات میدانی 

جمع آوری شده و اطالعات ثبت شده دستگاه ها تخلیه می شوند.

 آزمایشگاه فیزیک دریای ایستگاه پژوهشی چابهار

 آزمایشگاه فیزیک دریای ایستگاه پژوهشی نوشهر

دستگاه اندازه گیری جریان سطحی، دریفتر

نمونه ای  از تنظیمات دستگاه CTD با نرم افزار مربوطه
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جستجوی سامانه مهار با استفاده از دستگاه فرستنده                              
دستگاه رهاگر صوتی

CTD اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب با استفاده از

بازیابی سامانه مهار با دستگاه فرستنده رهاگر صوتی

دستگاه ADCP متصل به شناور

سامانه مهار بعد از بازیابی

 آزمایشگاه فیزیک دریای ایستگاه پژوهشی چابهار

 آزمایشگاه فیزیک دریای ایستگاه پژوهشی نوشهر

دستگاه اندازه گیری جریان سطحی، دریفتر
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در اقیانوس شناسی فیزیکی هر دستگاه روش نصب و استفاده خاص خود را دارد. 
دستگاه CTD نیم رخ فراسنج های فیزیکی را در ستون آب با فواصل زمانی و یا عمقی قابل تنظیم اندازه گیری می کند.

اندازه گیری مشخصه های موج و جریان بصورت نیم رخ برداری با نصب دستگاه در بستر و یا سامانه مهار.
اندازه گیری نیم رخ جریان با استفاده از دستگاه متصل به شناور.

اندازه گیری فراسنج های فیزیکی آب به صورت سری زمانی، نصب در سامانـــــه مهار.

روش هــای 
انــدازه گیری

آزمــایشــگاه فیزیک دریــا
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آب بندی و کنترل دستگاه جریان سنج قبل از نصب در آب

نصب و راه اندازی  ایستگاه هواشناسی در جزیره الرک

کنترل دستگاه CTD قبل و بعد از نیم رخ برداری
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داده های ثبت شده توسط دستگاه ها با استفاده از نرم افزار های مربوط و مخصوص دستگاه ها استخراج می شوند. پدیده های مختلف فیزیکی 
و هیدرودینامیک دریایی با تحلیل و تجزیه داده های ثبت شــده، مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های 
آماری، روش های نیمه تجربی و فیلتر کردن انجام می شود. الزم به ذکر است داده های اندازه گیری شده به عنوان ورودی مدل های اقیانوسی 

و همچنین برای صحت سنجی مدل سازی عددی استفاده می شود.

)CTD تغییرات مکانی دمای ستون آب مابین جزیره ابوموسی و ایران )نمونه ای از خروجی دستگاه

تحلیـل و پـردازش 
آزمــایشــگاه فیزیک دریــا

 داده های اندازه گیری شده

شوری اب نزدیک به بستر در محدوده تنگه هرمز، فصل تابستان
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نمودار نوسانات تراز آب، تراز آب ناشی از جزر و مد و باقیمانده در محدوده تنگه هرمز

ADCP بزرگي و جهت جریانات  جزر  و مدی حاصل از دستگاه
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واحد عملیات دریایی

بویه شناور ساز آب های کم عمق  �
AANDERAA :شرکت سازنده

Double-viny float :مدل
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تجهیزات میدانی و اصلی آزمایشگاه فیزیک دریا به شرح زیر است:

نیم رخ بردار موج وجریان   �
RD Instruments :شرکت سازنده

ADCP Sentinel 300 & 600 kHz  :مدل

بویه شناورساز آب عمیق  �
NAUTILUS Marine Service GmbH :شرکت سازنده

VITROVEX floatation spheres :مدل

�  CTD
Idronaut :شرکت سازنده

OCEAN SEVEN 316 :مدل

رهاگر صوتی  �
Oceano-Technoogies :شرکت سازنده

AR861B2s  :مدل
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فرستنده رهاگر صوتی  �
Oceano-Technologies :شرکت سازنده

TT-301B  :مدل

جریان سنج  �
AANDERAA :شرکت سازنده

RCM9 MK II :مدل

جزر و مد سنج  �
AANDERAA :شرکت سازنده

WTR9  :مدل
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ایستگاه هواشناسی  �
AANDERAA :شرکت سازنده

AWS 2700  :مدل

�  Pinger
Benthos :شرکت سازنده

ALP-364 :مدل

موقعیت یاب صوتی  �
Benthos :شرکت سازنده

DPL-275A :مدل

اندازه گیر جزر و مد و موج غیر جهتی  �
RBR :شرکت سازنده

virtouso :مدل
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مراکز ملی و منطقه ای
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پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با 
هدف ارتقای علوم و پژوهش های اقیانوس شناسی 
در کشــور و منطقه، طرح ایجــاد مرکز منطقه 

ای اقیانوس شناســی غرب آسیا را در سال 2010 
میالدی به کمیسیون ملی یونسکو ایران ارایه کرد 
و پس از پی گیری های کمیسیون ملی یونسکو، این طرح به کمیسیون 
بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو )IOC( ارایه شد. پیشنهاد جمهوری 
اسالمی ایران برای تاسیس این مرکز با تالش ها و همکاری ارزشمند 
نمایندگی دایم جمهوری اسالمی ایران در یونسکو در بیست و هفتمین 
اجالس مجمع عمومی کمیســیون بین دولتی اقیانوس شناسی که در 
تیرماه 1392 در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد، مطرح و با حمایت 
قاطع کشــورهای عضو به تصویب رسید. سپس تاسیس این مرکز در 
صد و نود و دومین نشست شورای اجرایی یونسکو که مهر ماه 1392 
در پاریس برگزار شد، مطرح و به تصویب شورای اجرایی یونسکو رسید. 
در اجالس عمومی یونسکو که در آبان 1392 برگزار شد، نیز ایجاد این 

مرکز منطقه ای با اکثریت آرا تصویب گردید.
تاســیس مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آســیا نه تنها برای 

مرکز منطقه ای آموزشی، پژوهشی، 
اقیانوس شناسی غرب آسیا

جمهوری اسالمی ایران رویداد بسیار مهمی است، بلکه برای کمیسیون 
بین دولتی اقیانوس شناسی سازمان یونسکو نیز حایز اهمیت است، زیرا 

این مرکز، اولین مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی یونسکو است. 
این مرکز مبنایی بــرای درک علمی بهتر از فرآیندهای مرتبط با دریا 
و اقیانوس در منطقه خواهد بود و به کشــورهای منطقه در دســتیابی 
به توســعه پایدار و تسهیل همکاریها و مشارکت های منطقه ای کمک 
خواهد کرد و از نظر تبادل تجربه و دانش اقیانوس شناسی، برنامه ریزی 
و اجرای برنامه های آموزشــی و پژوهشی از اهمیت ویژهای در منطقه 

برخوردار خواهد بود.

مهمترین ویژگیهای این مرکز عبارتند از:
•  فعالیت به عنوان مرکز بین المللی و قطب کارشناسی اقیانوس شناسی 

در منطقه
• خدمات رسانی به کشورهای عضو و با اعضا و شبکه یونسکو

• دستیابی به اهداف برنامه های راهبردی و اولویتهای برنامه ها و اهداف 
سازمان یونسکو
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این مرکز در چارچوب اهداف میان مدت و بلند مدت 
یونسکو و کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی به 

شرح زیر فعالیت خواهد داشت
• پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی

•  کاهش اثرات تغییر اقلیم و تنوع اقلیم و سازگاری با آنها
•   محافظت از سالمت زیست بوم های اقیانوسی

•  هدایت روندها و سیاســت گذاری ها برای مدیریت پایدار محیط ها و 
منابع ساحلی و اقیانوسی

برخی اهداف و وظایف این مرکز به شرح زیر است:
•  حصول اطمینان از مشــارکت دو جانبه و هماهنگ اعضای منطقه 
در مطالعات اقیانوس شناسی از طریق سازماندهی پروژهها، همایشها و 

دورههای آموزشی مشترک
•  تعریف مشــکالت منطقهای که راه حل آن نیــاز به همکاریهای 
منطقه ای و بین المللی دارند و مساعدت در شناسایی نیازهای آموزشی 

و پژوهشی
•   مســاعدت در شناسایی و تحقق اولویت های ملی و منطقه ای با به 
اشتراک گذاشتن دانش و تجربه از طریق برگزاری دوره های آموزشی 

و محافل علمی
•   به کارگیری جامعه دانشگاهی و پژوهشگر، کارشناسان سازمان های 
دولتی و غیر دولتی، بخش صنعت و تصمیم گیران منطقه و خارجی در 
یافتن راه هایی برای حل چالش هــای اقتصادی و اجتماعی موجود در 
منطقه از طریق مشــورت و تبادل دیدارها و غیره )این هدف از طریق 
گردهمایی های شــبکه های منطقه ای برای پرداختن به این چالش ها، 
بررســی درک علمی از این تاثیرها و بحث درباره سیاســت های بهره 

برداری و حفاظت از دریا و سواحل در حمایت از توسعه اقتصادی در هر 
کشور از منطقه و در کل منطقه به دست خواهد آمد(.

•  نظارت و هماهنگی اجرای پروژههای مشترک با مشورت با نهادهای 
ملی و بین المللی کشــورهای عضو ذینفع به منظور جلوگیری از تکرار 
وهم پوشــانی اقدامات از طریق برگزاری نشست های منظم با شرکای 

منطقه ای
•   ارتقای استانداردسازی جمع آوری داده و روش های تحلیل داده ها بر 

مبنای پروتکل ها و توافق های موجود
•  دفــاع از دسترســی آزاد و تبــادل آزاد داده های اقیانوس شناســی 

طبق دســتورالعمل های مشخص شده در سیاســت تبادل داده های 
کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی/ کمیته بین المللی تبادل داده ها 
و اطالعات اقیانوسی برای تسهیل پیشرفت های علمی و بهبود نتایج 
آموزشــی و تربیتی. احیای برنامه های مربوط به کمیسیون بین دولتی 
اقیانوس شناسی/ کمیته بین المللی تبادل داده ها و اطالعات اقیانوسی 

برای منطقه
•   آگاهی دادن نسبت به استفـــاده از دانش جدید در مورد علــــم و 
فناوری در زمینه های مختلف اولویت در سطوح محلی، ملی، منطقه ای 

از طریق برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
•  ارایه راهنمایی و توصیه های عمومی و ارایه خدمت به عنوان ســاز و 
کاری برای کشورهای عضو برای تنظیم، ارزیابی و پی گیری طرح های 
پیشنهادی پروژه های مشترکی با اهداف تقویت توانمندی های ملی و 

منطقه ای در پژوهش های علمی دریایی، آموزش
•   شفاف سازی کارکرد مرکز با تولید خبرنامه های منظم برای تشریح 

پیشرفت کارکرد آن
•   توســعه وب گاه مرکــز و افزایش ارتباطات بــرای جریان و تبادل 
اطالعات در مورد فعالیت ها به منظور بحث در مورد مسایل مشترک و 

کشف فرصت ها برای همکاری های بیشتر
•   ارتقای فعالیت های مرکز و یونســکو و نقش کمیسیون بین دولتی 

اقیانوس شناسی در موضوع های دریایی و ساحلی
•   افزایش آگاهی عمومی در رابطه با نیاز به مدیریت پایدار دریا و نواحی 
ســاحلی، معرفی مزایای رویکرد همکاری منطقه ای و ملی و اهمیت 
حفاظت از دریاها و ســواحل از طریق حمایت از ایجاد مناطق حفاظت 

شده دریایی،
•   جمع آوری اطالعات در مورد پیشرفته ترین فناوری مورد نیاز برای 

اجرای فعالیت های برنامه دریانوردی،
•   تهیه فهرست های بانک داده های اقیانوس شناسی منطقه ای و فراهم 
کردن امکان دسترسی به اطالعات مزبور برای تصمیم گیران و شرکای 

منطقه ای و بین المللی،
•   ســاماندهی و تجهیز منابع انســانی و مالی پاسخ گویی به نیازهای 
کشورهای ساحلی منطقه در مقابله با شرایط اضطراری ناشی از بالیای 

طبیعی دریایی

همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیــا 
)آبان ماه 1396(
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مرکز ملی داده های اقیانوسی   �
و دریایی

مرکز داده هاي اقیانوســي ایــران، کار خود را با 
حمایت ســازمان علمی و فرهنگــی ملل متحد 
 )IOC( و زیر نظر کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی )یونسکو(
آغاز کرد. این مرکز در واقع یکی از اعضای برنامه بین المللی تبادل 
داده ها و اطالعات اقیانوســی )IODE( محسوب می شود. در حال 
حاضر 80 مرکز ملی داده های اقیانوســی در سراســر جهان فعال 
هســتند که مرکز فوق یکی از آنها اســت. مـــرکز ملی داده  های 
اقیانوسی و دریایـــی ایــــران فعالیت رسمی خود را از 24 بهمن 

ماه سال 1390 آغاز کرد.

وظایف مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی
• دریافــت داده از برنامه هــای جمــع آوری داده در ســطح ملی، 

منطقه ای و بین المللی؛ 
• حفــظ و نگهداری طوالنی مدت )پایــدار و مطمئن( از داده ها و 

اطالعات مرتبط مورد نیاز برای تفسیر صحیح از داده؛ 

•  در دسترس قرار دادن داده ها برای استفاده ملی و بین المللی 
خدمات مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی

 این مرکز در سه زمینه کلی به متقاضیان خدمات ارائه می دهد:

مدیریت داده های اقیانوسی
یکی از مهمترین وظایــف این مرکز، جمع آوری داده های دریایی 
از منابــع ملی و بین المللی تولید کننــده داده در محیط های دریایی 
کشور است. در این راستا این مرکز به جمع آوري داده های مختلف 
دریایی از ســازمان های داخلــی و منابع خارجــی و تهیه فراداده 
)متاداده( از آنها می پردازد. داده های موجود در این مرکز به دو دسته 

کلی تقسیم می شوند:

y داده های اندازه گیری دریایی 
داده هــا و اطالعــات جمع آوری شــده در مرکز ملــی داده های 
اقیانوسی و دریایی، به دلیل مختلف بودن منابع دریافتی آنها )مراکز 
داده اقیانوسی جهانی، گشــت های دریایی منطقه ای و بین   المللی، 
ســازمان های دریایی داخلی و غیره( و همچنیــن متفاوت بودن نوع 
داده های اقیانوســی )فیزیک دریا، شــیمی دریا، هواشناسی دریا، 
زمین شناســی دریا، زیست شناسی دریا و غیره( مجموعه داده های 

مـرکز ملـی داده های 
اقیانوسی و دریایی
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مختلــف با فرمت های متفاوتی را تشــکیل داده اند. در این مرکز، 
بانک اطالعاتی از40 مجموعه داده مختلف مانند برنامه های گشت 
های دریایی بین المللی، مراکز داده های اقیانوســی ملی و جهانی، 
ایستگاه های همدیدی، جزر و مد، موج و باد، بویه ها و غیره. در سه 
محیط دریایی ایران )دریــای خزر، خلیج فارس و دریای عمان( به 

همراه فراداده آنها، ایجاد شده است.

y مصورسازی و تحلیل داده
در راســتای مصور سازی و تحلیل داده در این مرکز، 2 اطلس به شرح 

زیر تهیه شده است:
الف- نقشه های توزیع دما و شوری شناور آرگو در اقیانوس هند )ماهانه 

و فصلی – سال 2012 و 2013(

ب- نقشه های توزیع دما و کلروفیل- آ سطحی در دریای خزر، خلیج 
MODIS فارس و دریای عمان از سنجنده

توسعه نرم افزار
رایانه ای شدن بسیاری از امور جاری، انجام بسیاری از کارها با استفاده 
از اینترنت و اینترانت و عدم نیاز به حضور متقاضی در ادارات، از نتایج و 
دستاوردهای فن آوری اطالعات است. در این راستا مرکز ملی داده های 
اقیانوسی و دریایی در زمینه بهره گیری از فن آوری اطالعات و عمومیت 
بخشــیدن به آن، تالشی پیگیر دارد. همان طور که گفته شد داده ها و 
اطالعات جمع آوری شــده در این مرکز به دلیل مختلف بودن منابع 
دریافتی آنها و همچنین متفاوت بودن نوع داده های اقیانوسی، مجموعه 
داده های مختلفی با فرمت های متفاوتی را تشکیل داده اند و این عدم 
تشابه داده ها با یکدیگر موجب بروز برخی مشکالت در دسترسی به آنها 
می شود، به همین دلیل نیاز به ایجاد یک بانک اطالعاتی با ساختاری 
منظــم از داده های مذکور و مدیریت جامع، یکپارچه و متمرکز، حس 
می شد. همچنین از آنجایی که این مرکز با کاربران متعدد و به تبع آن 
با نیازهای گوناگونی درگیر اســت، الزم است که مدیریت بخش های 
مختلف بانــک اطالعاتی و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین مدیریت 
کاربران ازنظر نحوه دسترسی و مشخصات کاربر، در سامانه لحاظ شود. 
بهترین راه حل برای این مسئله استفاده از یک درگاه )پورتال(  است که 
توانایی اجرای تمامی الزامات مذکور را دارا است. در این سامانه، بانک 
اطالعاتی از فراداده های موجود نیز تهیه شــده است. فراداده ها حاوی 
اطالعاتی در مورد مجموعه داده ها هستند. کاتالوگ داده های موجود 
در این مرکز از طریق وب سایت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 

جوی به آدرس http://inio.ac.ir  در دسترس می باشد.
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سابقه رویدادهای سهمگین در محیط های دریایی و ساحلی باید توجه 
ما را نســبت به مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی ناشی 
از آنها جلب کند. کشــور ما نیز با داشتن سواحل طوالنی دریایی و 
دریاچه ای تحت تأثیر مخاطرات این محیط ها است. سونامی، جریان 

های شکافنده، خیزاب توفان، امواج مرتفع، نوسان تراز آب، حرکت 
لکه های نفتی و شکوفایی جلبکی از مخاطرات دریایی رایج هستند.

ســابقه این رویدادهای ســهمگین در محیط های دریایی و ساحلی 
نشــان می دهد که توجه نســبت به مخاطرات اقتصادی، اجتماعی 
و حتی امنیتی ناشی از آنها بســیار ضروری است. به عالوه فعالیت 

های دریایی کشور در دهه اخیر به صورت چشمگیری توسعه یافته 
و بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نوار ساحلی در شمال و جنوب 
تمرکــز یافته اند. تجربه رویدادهای مخــرب طبیعی در محیطه ای 
دریایی در دنیا و همچنین در دریاهای پیرامونی کشــور ایجاب می 

کند که ســامانه یک پارچه پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی در 
کشور توســعه یابد. پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی کم هزینه 

ترین روش در مواجهه با مخاطرات دریایی است. مخاطرات دریایی 
طیف گســتردهای از مخاطرات فیزیکی و زیستی را در برمی گیرد. 
ویژگی هــای فیزیکی و هیدرودینامیکی محیط نقش اصلی حتی در 
چگونگی توزیع مخاطرات زیستی مانند شکوفایی جلبکی دارد. برخی 
از مخاطرات دریایی عالوه بر اثرگذاری در محیط دریا و سواحل آن، 
گاه اثر آنها کیلومترها در دل خشــکی نیز دریافت می گردد. شرایط 
اقلیمی در خشکی ها مانند توفان، خشک سالی و سیالب همه متاثر 
از چرخه های اقیانوســی و تغییر اقلیم اقیانوســی هستند. پیش بینی 
و هشــدار مخاطرات دریایی عالوه بر کاهش هزینه های انســانی، 

اقتصادی و اجتماعی، سمت گیری برنامه های توسعه ای را در نواحی 
ســاحلی، دریایی و حتی در مناطق داخلی مشــخص میکند. از این 
رو پیش بینی و هشــدار مخاطرات دریایی نقــش کلیدی در برنامه 

های توســع های ایفا می کند. شــناخت مخاطــرات دریایی و ارایه 
پیش آگاهی های آن مستلزم حضور و همکاری طیف گسترده ای از 
متخصصان علوم و فنون دریایی است. فیزیک دریا، زیست شناسی 
دریا، مدل ســازی پدیده های دریایی، مهندســی ساحل، مهندسی 
اقیانوسی، اقیانوس شناســی ماهواره ای، مدیریت داده های دریایی، 
زمین شناسی دریا، شیمی دریا و ژئوفیزیک دریایی از تخصص های 

اصلی برای ارایه پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی است.
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی پس از بررسی های 
اولیــه در خصوص مخاطرات دریایی در دریاهای پیرامونی کشــور 
و اهمیت انســانی، اقتصادی و اجتماعی مخاطرات دریایی تصمیم 
گرفت پیش بینی و هشــدار مخاطرات دریایــی را به عنوان یکی از 
محورهــای تحقیقاتی اصلی خور قرار دهد. با گســترش تحقیقات 
پژوهشــگاه در خصوص مخاطــرات دریایی اصلــی در دریاهای 
پیرامونی کشــور از جمله تغییر اقلیم دریایی، سونامی، جریان های 
شــکافنده، موج، حرکت لکه ی نفتی و مخاطرات زیستی، ضرورت 
یک پارچه سازی مطالعات و طراحی سامانه هشدار مخاطرات دریایی 
بیشتر نمایان شــد از این رو پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 
جوی »مرکز ملی پیش بینی و هشــدار مخاطــرات دریایی« را در 
اسفند 1391 تاسیس نمود. این مرکز همکاری تنگاتنگی با سازمان 
مدیریت بحران برای اطالع رســانی بــه موقع مخاطرات و کاهش 

آسیب های ناشی از آن دارد.

مرکز ملی پیش بینی و هشدار 
مخاطرات دریایی
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افق ترسیم شده برای اقیانوس شناسی کشور، دسترسی به آب های یخ 
زده جنوبگان و شــمالگان است که نیازمند فناوری ها و دانش روز دنیا 
است. با توجه به اهمیت جنوبگان در آینده اقتصادی و سیاسی جهان و 
با توجه به وظیفه سازمانی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 
مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پس از تصویب پیشنهاد تاسیس در نشست 
هیات امنای منطقه یک پژوهشــی و شورای گسترش وزارت علوم، در 
پژوهشگاه تاسیس و فعالیت های مطالعاتی و عملی خود در جهت تحقق 
تاســیس پایگاه دایمی جمهوری اسالمی ایران در قطب جنوب را آغاز 

کرده است. 
حضو در این منطقه به دالیل متعدد دارای اهمیت بسیاری است:

در آینــده جنوبگان به عنوان یک موضوع عمده ی صحنه ی بین المللی 
مطرح خواهد شد و با توجه به منابع سرشار این ناحیه، اهمیت راهبردی 
آن بر حاکمیت بر نیم کره جنوبی و مسایل علمی بی نظیر این محیط، 
احتمال تجدید نظر معاهده ی جنوبگان بسیار است. بنابراین حضور در 
این ناحیه تامین کننده منافع جمهوری اســالمی ایران در آینده خواهد 
بود. در جنوبگان به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی ویژه آن علومی مانند 
اقیانوس شناسی، علوم جوی، زمین شناسی، زیست شناسی، ژئوفیزیک، 
یخچال شناسی، پزشکی و مهندسی با رویکرد و شرایط جدیدی مطالعه 
می شــوند. این منطقه به دلیل تاثیرات متقابــل بر تغییرات آب و هوا و 
نوسانات تراز آب دریاها، بسیار حائز اهمیت است. برآوردها وجود ذخایر 
هیدروکربنی و بیش از 175 نوع ماده گران بهای معدنی را در این منطقه 
نشــان می دهد. استفاده از آب های شیرین ذخیره شده به صورت یخ در 

این نواحی نیز از موضوعات مورد توجه برخی از کشورها بوده است. 
پس از اکتشــافات منابع هیدروکربنی در دریــای رآس در جنوبگان، 
تحقیقات پژوهشــگران از امکان وجود ده ها میلیارد بشکه نفت خام در 
این منطقه خبر داد. وجود این منابع هیدروکربنی و منابع غذایی در کنار 
صنعت گردشگری، ازجمله مواردی است که اهمیت اقتصادی این ناحیه 
را نشــان می  دهند. البته در حال حاضر امکان بهره برداری اقتصادی از 

ذخایر معدنی این ناحیه وجود ندارد.
رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( همواره در سخنان خود بر 
ضرورت تقویت اعتماد به نفس ملي تاکید داشــته و آن را عامل اصلي 
ادامه پیشرفت هاي کشور خواندند. همان طور که دستیابی به فن آوری 
هسته ای و نیز دستیابی به دانش فضایی بر خودباوری و اعتماد به نفس 
ملی مردم ایران اثرگذار بوده اســت، دسترســی به قاره ی جنوبگان و 

مطالعه در آن نیز می تواند این خودباوری را تقویت نماید. 
مهمترین دســتاوردهای پژوهش و فناورانه ای که با حضور جمهوری 

اسالمی ایران در جنوبگان حاصل خواهد شد به قرار زیر است:

• پژوهش در زمینه های اقیانوس شناســی، هواشناسی، اقلیم شناسی، 
زمین شناسی، مخابرات و ماهواره و برخی شاخه های فیزیک  

• جهش در تولید علم
• فناوری ساخت کشتی یخ شکن تحقیقاتی- پشتیبانی

•  اسکان در شرایط حدی جنوبگان
• فناوری حمل و نقل و حفاری در یخ و برف

•  فناوری منسوجات و لباس های قطبی
•  فراهم آمدن امکان آزمایش های فضایی در جنوبگان

بــا توجه به اهمیت جنوبگان در آینده ی اقتصادی و سیاســی جهان و 
با توجه به وظیفه ی ســازمانی پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی، این 
پژوهشگاه در تالش اســت تا جمهوری اسالمی ایران در کوتاهترین 
زمان ممکن، حضور مقتدرانه خود را در جنوبگان تحقق ببخشد به اثبات 
برســاند. بدین منظور در طرحی، شش مرحله اصلی برای نیل به این 

هدف را ارایه نموده است. 
•  ایجاد مرکز ملی تحقیقات جنوبگان 

•  اعزام دانشمندان ایرانی به جنوبگان به همراه شریک خارجی
•  ساخت تجهیزات پیش ساخته جهت استقرار در جنوبگان

•  ساخت نخستین شناور یخ شکن تحقیقاتی- لجستیکی جنوبگان ایران 
•  حمل و استقرار نخستین پایگاه تابستانی ایران در جنوبگان

•  فعالیت در جنوبگان به صورت دایمی 
•  اعزام نخســتین دانشمند ایرانی به جنوبگان با همکاری کشورهای 

دارای پایگاه در جنوبگان
•  تهیه طرح ملی تاســیس پایگاه دایمی جمهوری اسالمی ایران در 

جنوبگان و ارائه به تصمیم گیران
•  ایجاد مرکز ملی تحقیقات جنوبگان در ســاختار پژوهشــگاه ملی 

اقیانوس شناسی و علوم جوی
• رایزنی با تصمیم گیران در سطوح مختلف از جمله مسئولین محترم 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اسالمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی صنایع 

دریایی و سازمان های ذیربط
•  چاپ کتاب و مقاله های علمی در این زمینه

•  بررسی حقوقی و آماده نمودن طرح نحوه پیوستن جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون جنوبگان )1959 میالدی(

• رایزنی های بین المللی برای اعزام دانشــمندان ایرانی به جنوبگان به 
همراه تیم های اکتشافی و انتخاب شریک خارجی برای انجام طرح.

مرکــز ملــی جنـوبـگان
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مرکز دریـای خزر – نوشهر  �
مرکز پژوهشی اقیانوس شناســی دریای خزر در منتهی الیه شرقی 
شهرستان نوشــهر و در کیلومتر 3 جاده نوشــهر- نور در روستای 
خیرود واقع شده است. ساختمان مرکز در فاصله 200 متری از خط 
ساحلی دریا قرار دارد . موقعیت مرکز به جهت قرارگیری در نزدیکی 
دریای خزر و مرکزیت در سه اســتان ساحلی )گلستان مازندران و 
گیالن( بســیار حائز اهمیت اســت. این مرکز در زمینی به مساحت 
2880 متر مربع و ساختمان اداری با زیر بنای حدود 500 متر مربع 
در 2 طبقه ســاخته شده است. این مرکز دارای دو آزمایشگاه بزرگ 
و مجهز غیر زیستی  آزمایشگاه خشک وتر و اتاق شستشوی نمونه 
اســت که آزمایشگاه ها به وسیله تجهیزات فنی ادوات آزمایشگاهی 
و  تجهیزات اندازه  گیری با فن آوری به روز دنیا تجهیز شــده است 
و جهت انجــام عملیات میدانی پژوهــش و مطالعه در زمینه های 
مختلف علوم دریایی از جمله فیزیک دریا، زمین شناسی دریا، زیست  

شناسی دریا و شیمی دریا توانایی کاملی را در منطقه دارا است

مرکز دریــای عمان و اقیانوس هند – چابهار  �
مرکز اقیانوس شناســی دریای عمــان و اقیانوس هند اولین پایگاه پژوهشــی 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است که در چابهار و در مجاورت 
آب هــای دریای عمان و اقیانوس هند در شــهریور ماه ســال 1385 با حضور 
مسئولین منطقه ای و نمایندگان سازمان ها و مراکز آموزش عالی افتتاح گردید. 
این مرکز در کلیه زمینه های علوم دریایی با توان علمی باال و پیشــرفته ترین 
تجهیزات و آزمایشــگاه هــای مدرن، آماده ارائه خدمــات و انجام پروژه های 
تحقیقاتی است. مرکز اقیانوس شناسی چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی ایران 
و جنوب شهرســتان چابهار در مجاورت مرکز علوم جوی و اقیانوســی سازمان 
هواشناســی ایران و با مختصات جغرافیایی '16°25 شــمالی و '39°60 شرقی  
واقع شــده است. ساختمان مرکز در فاصله 200 متری از خط ساحلی دریا قرار 
دارد. موقعیــت مرکز بــه جهت قرارگیری در محــدوده آب های دریای عمان، 
دریای عربی و اقیانوس هند حائز اهمیت فراوان است. ساختمان مرکز پژوهشی 
چابهار در زمینی به مســاحت 7200 متر مربع بــه ابعاد 60  متر در 120 متر و 
زیر بنای 2000 متر مربع در منطقه ساحلی چابهار احداث شده است. ساختمان 
اداری در 3 طبقه شامل سالن اجتماعات، آزمایشگاه های بیولوژی دریا، فیزیک 
دریا و شــیمی دریا، دبیرخانه، مرکز مخابرات، کتابخانه، نمازخانه، اداره خدمات 
کامپیوتری و شــبکه، اتاق مشاورین و اساتید دانشگاهی، گروه ها مختلف علوم 
زیستی، علوم غیر زیستی و داده های اقیانوسی، ریاست مرکز پژوهشی و حوزه 

اداری و مالی می باشد.

مـراکـز پـژوهشـی ساحلـی
پژوهشــــگاه ملــــی اقیانوس شناسی و علــوم جـــوی
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مرکزخلیج فارس- بوشهر  �
مرکز اقیانوس شناســی خلیج فارس )بوشهر( در مرکز شهر بوشهر 
واقع شده است. ساختمان مرکز در فاصله حدود 2 کیلومتری از خط 
ســاحلی دریا و در فاصله 1 کیلومتری فــرودگاه قرار دارد. موقعیت 
مرکز به جهت قرارگیری در کنار و به خصوص از نظر خط ســاحلی 
در مرکز خلیج فارس بســیار حائز اهمیت است. این مرکز در زمینی 
به مساحت 400 متر مربع و ساختمان اداری با زیر بنای حدود 1500 
متر مربع در 4 طبقه روی پیلوت ســاخته شده است. مرکز اقیانوس 
شناسی خلیج فارس )بوشهر( از سال 1388 شروع به کار و به طور 
رســمی در بهار 1389 افتتاح گردید. این مرکز دارای 4 آزمایشگاه 
مجهز )فیزیک دریا، زمین شناســی دریا، زیست دریا و شیمی دریا ( 
است که آزمایشگاه ها به وسیله تجهیزات فنی ادوات آزمایشگاهی 
و تجهیزات اندازه گیری با فن آوری به روز دنیا تجهیز شده است و 
برای انجام عملیات میدانی پژوهش و مطالعه در زمینه  های مختلف 
علوم دریایی از جمله فیزیک دریا، زمین شناسی دریا، زیست شناسی 

دریا و شیمی دریا توانایی کاملی را در منطقه دارا است.

مرکز خلیج فارس- بندرعباس  �
 بــا توجه به قرار گیری بندرعباس در موقعیت بســیار حائز اهمیت 
تنگــه هرمز و نیــز دارا بودن بزرگترین اســکله واردات و صادرات 
دریایی کشور )اســکله شــهید رجایی( و نیز مناطق زیست گاهی 
بســیار ارزشــمند نظیر جنگل های حرا و جزایــر متعدد و چندین و 
چند دلیل دیگر این مرکز در بهمن ســال 90 راه اندازی شد. مرکز 
اقیانوس شناسی تنگه هرمز در قسمت شرقی شهر بندرعباس واقع 
شده اســت. ســاختمان مرکز در فاصله حدود 2 کیلومتری از خط 
ســاحلی دریا و در فاصله 5 کیلومتری فــرودگاه قرار دارد. موقعیت 
مرکز به جهت قرارگیری در نزدیکی تنگه هرمز و نیز جزایر قشــم، 
هرمز، هنگام، الوان و ابوموســی و ... بسیار حائز اهمیت است. این 
مرکز در حال حاضر در ساختمان استیجاری با فضای حدود 400 متر 
مربع )دوطبقه روی پیلوت( قرار دارد و دارای آزمایشگاه های فیزیک 
دریا و زمین شناسی دریا است. آزمایشگاه ها به وسیله تجهیزات فنی 
ادوات آزمایشگاهی و تجهیزات اندازه گیری با فن آوری به روز دنیا 
تجهیز شده اند و جهت انجام عملیات میدانی پژوهش و مطالعه در 

زمینه های مذکور توانایی کاملی را در منطقه دارا هستند.
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کتابخــانــه 
وانتشــارات

کتابخانه پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی که به عنوان 
یک کتابخانه تخصصی در زمینه اقیانوس شناســی و علوم وابسته 
در ســال 1374 تاسیس گردید و با داشــتن 10 هزار جلد کتاب و 
ســند دریایی و دسترسی به 22 مجله عمومی دریایی، کتابخانه ای 

تخصصی دریایی در سطح کشور است.
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کتاب های انتشارات  �
• فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا

• اصول طراحی سازه های ساحلی
• سکوهای ثابت نفتی

• مرجان های سخت آب های ساحلی ایران در خلیج فارس
• حقوق بین الملل دریاها

• حقوق دریاها
• هشدار سونامی

• راهنمای طراحی موج شکن های 1 و 2 و 3 )هرجلد(
• تولید و تحلیل امواج تصادفی

• انتقال رسوب
• امواج ناشی از باد و پیش بینی آنها در خلیج فارس، خزر و دریای عمان

• حقوق بین الملل دریاها و تحقیقات علمی دریایی 

نشریه ها  �
•   نشریه علمی پژوهشی خلیج فارس

•   نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی

مقاالت و کارگاه ها   �
فعالیت های ملی پژوهشگاه در چارچوب همگرایی و هم افزایی ملی برای 
ارتقاء جایگاه کشور در این حوزه از دانش و فناوری در رسیدن به جایگاه 
محوری انجام پذیرفته است. ارایه دستاوردها در قالب مقاالت نمایه شده 
ملی و بین المللی، کتاب، اختراع و تجاری سازی دانش و فناوری مرتبط 
و کسب درآمد از آن در زمره دستاوردهای اصلی این پژوهشگاه هستند.

مقاالت از سوی هیئت علمی و کارشناسان  استخراج شده از طرح های 
پژوهشی و تحقیقاتی علمی پژوهشــگاه ، تهـــیه و تنظیم می شود 
که بعد از داوری از سوی مجالت معتبر ISI و ISC در منظر دید قرار 

می گیرند.
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یکی از سیاســت های کالن کشــور در زمینه پژوهش و فناوری، ســوق دادن پژوهش ها به سمت و سویی است که نیازهای امروز کشور 
را برآورده ســاخته و زمینه تولید ثروت دانش بنیان و کارآفرینی را فراهم ســازد. در راستای نیل به این هدف، در این پژوهشگاه، دفتر امور 

فناوری و ارتباط با صنعت تاسیس شده است. 
این پژوهشگاه با دارا بودن نیروی انسانی متخصص در زمینه های مختلف دریایی و اقیانوسی شامل: زیست شناسی دریایی، شیمی دریایی، 
فیزیک دریا، زمین شناســی دریایی، مهندسی سواحل، ســازه های دریایی، علوم جوی- اقیانوسی و غیره و نیز در اختیار داشتن تجهیزات 
آزمایشــگاهی و عملیات میدانی متعدد در زمینه های مذکور و امکان اســتقرار تجهیزات و نیروی انسانی درایستگاه های چهارگانه خود در 
نوشــهر، بوشــهر، بندرعباس و چابهار، بستر مناسبی را برای توســعه پژوهش های کاربردی، صنعتی و فناورانه ایجاد کرده است. با افزوده 
شــدن کشــتی تحقیقاتی خلیج فارس در آینده نزدیک، امکانات در اختیار پژوهشگاه کامل تر شده و شاهد جهشی در مطالعات کاربردی در 

این پژوهشگاه خواهیم بود.
با تکیه بر توان یاد شــده، پژوهشــگاه در سال های گذشته، طرح های برون سازمانی متعددی در حدود 50 طرح را به ارزشی ریالی بالغ بر 
250 میلیارد ریال به سرانجام رسانده است. از مهمترین طرح های مورد مطالعه می توان به طرح نیازسنجی زیردریایی ژرفا 2000، طراحی 
توربین جزر و مدی، طرح جامع جمع آوری آلودگی های نفتی دریای خزر، مدل ســازی امواج دریاهای ایران، بررسی اثرات زیست محیطی 
تخلیه آب تعادل کشــتی ها در آب های داخلی، کســب دانش فني و ایجاد فناوري استحصال الکتریسیته از رسوبات بستر دریا و مطالعات 
زیست محیطی کابل 132 کیلوولت زیردریایی جزیره کیش اشاره نمود. همچنین طرح کالن ملی با هزینه 200 میلیارد ریال برای ساخت 

کشتی تحقیفاتی اقیانوس پیما تنها طرح ملی پژوهشگاه بوده است

فعـالیت هــای صنعتـی و فنــاورانه 
پژوهشــگاه ملـی اقیانوس شناسی و علــــوم جــوی
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مرکز ملی اقیانوس شناســی در ســال 1370 با حکم وزیر وقت فرهنگ و  �
آموزش عالی تأسیس شد.

نخستین پژوهشگر ایرانی، آقای محمدرضا شکری بوسجین، از سوی مرکز  �
ملی اقیانوس شناسی در سال 1378 به مدت 2 ماه به قطب جنوب اعزام شد.

نخستین ســاختمان ســتاد مرکزی، مرکز ملی اقیانوس شناسی با تصویب  �
سازمان برنامه و بودجه در سال 1379 خریداری شد.

آزمایشگاه های فیزیک دریا، شیمی دریا، زیست شناسی دریا و زمین شناسی  �
دریا در سال 1380در مرکز ملی اقیانوس شناسی بنیان گذاشته شد.

برای نخســتین بار از تجهیزات پیشرفته ی اندازه گیری فیزیکی در آب های  �
عمیق خزر جنوبی در سال 1383 بهره برداری شد.

مرکز اقیانوس شناســی دریای عمان و اقیانوس هند در چابهار در ســال  �
1385 گشایش یافت.

نخستین گشت دریایی در دریای عمان در سال 1386 اجرا شد. �

مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر در نوشهر در سال 1387 راه اندازی شد. �

نخستین گشت مشترک دریایی در تنگه هرمز در سال 1388 اجرا شد. �

در هیجدهمین ســال تأسیس مرکز ملی اقیانوس شناسی در سال 1388، با  �
ارتقای آن به مؤسسه ملی اقیانوس شناسی به همراه دو پژوهشکده و سه مرکز 

ملی و منطقه ای موافقت شد.

مرکز ملی داده ها اقیانوسی و دریایی تاسیس شد. �

مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی تاسیس شد. �

مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس در بوشهر در سال 1388 راه اندازی شد. �

مرکز اقیانوس شناســی خلیج فارس در بندرعباس در سال 1390 راه اندازی  �
شد.

شبکه ملی پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی تشکیل شد.  �

اتحادیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ساحلی و دریایی تشکیل شد. �

گروه علوم و فنون دریایی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. �

اولین شناور تحقیقاتی اقیانوس  پیمای کشور ساخته شد. �

دو نشریه علمی اقیانوس شناسی و Persian Gulf منتشر شد.  �

پیگیری گنجاندن مبحث اقیانوس شناسی در نقشه جامع علمی کشور �

سند راهبردی توسعه آموزش عالی در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی  �
تدوین شد.

کمیته آموزش و فرهنگ شورای عالی اقیانوس شناسی تشکیل شد. �

با وزارت آموزش و پرورش برای ورود مطالب مربوط به اقیانوس شناسی در  �
کتاب های درسی مشارکت شد.

اطلس امواج خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تهیه شد. �

اطلس انرژی هــای تجدیدپذیر در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر  �
تهیه شد.

الگوی گردش آب ســه بعــدی خلیج فارس و دریای عمان با اســتفاده از  �
مدل های عددی تهیه شد.

پیش بینــی امواج در خلیج فارس، دریــای عمان و دریای خزر برای 4 روز  �
آینده 

بیست نرم افزار قابل استفاده در مرکز ملی داده ها دریایی و اقیانوسی تهیه  �
و توسعه یافت.

بانک اطالعاتی اعضای هیات علمی دریایی کشور تهیه شد.  �

سه طرح کالن ملی برای تدوین کتاب های اقیانوس شناسی خلیج فارس،  �
دریای عمان و دریای خزر انجام شد.

بزرگترین گشــت علمی اقیانوس شناسی خلیج فارس با حضور بیش از 70  �
نفر از کارشناســان و اعضای هیئت علمی موسسه ملی اقیانوس شناسی ایران 

برگزار شد.

پرتال مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی راه اندازی گردید. �

نخستین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا در آبان ماه 1396  �
برگزار شد.

کاوشــگر خلیج فارس نخستین گشــت اقیانوس شناسی خود را در دی ماه  �
1396 تنگه هرمز انجام داد.

رویـدادهــای مهــم




