a

امداد و نجات دريايي

سخنراني

استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی )(GISدر سیستم اطالعاتی
واكنش به حوادث دریانوردی )(MARIS

*مهندس رقیه رمضانخانی  (MSc) 1و دكتر ابوالقاسم امیدواری نیا (MD) 2

تجارت و حمل كاال از طریق دریا به دلیل انتقال حجم عظیمی از كاال

و آمارها ،جمعآوری شده و هر ساله بروز میشود.جهت تركیب

و اقتصادی بودن این روش شناورهای چوبی و بادبانی را به كشتیهای

این اطالعات از سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISاستفاده گردید.

غول پیكر اقیانوس پیما تبدیل نموده است.از طرفی با توجه به اهمیت

تكنولوژی اطالعات مكانی در طول دو دهه اخیر توسعه یافته است

و مطمئن ًا در قرن حاضر نقشی كلیدی ایفا خواهد نمود.سیستم

نیروی دریایی در عرصه بینالمللی و وجود شاهراههای استراتژیك
در منطقه خاور میانه مسائل به مربوط به ایمنی دریانوردان و همچنین

اطالعات جغرافیایی یك ابزار توانمند و تكنولوژی كارآمد در

ایمنی این ناوگان عظیم و محمولههای كشتیها از اهمیت ویژهای

طراحی و ایجاد پایگاه داده اطالعات مكانی به منظورجمعآوری،

برخوردار است.آلودگیها ،به ویژه آلودگیهای نفتی كه در اثر

ذخیره و بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات در تمام زمینهها بكار

حوادث دریایی ایجاد میشوند هر ساله باعث نابودی تعداد زیادی

میرود.اطالعات پس از جمعآوری با استفاده از الیههای اطالعاتی

از آبزیان میشود .همچنین این آلودگیها بتدریج سواحل را نیز

با فرمت  shapefileدر محیط نرم افزار ) (Arc view 3.Xو همچنین

تحت تأثیر قرار داده و چرخه اكوسیستم دریایی را مختل میسازد.

محیط  Arcexplorerبا هم تركیب شده و از خروجیهای این دو

استفاده از تكنولوژی اطالعات به عنوان یك پدیده تأثیر گذار در

سیستم میتوان مناطقی كه از حساسیت و همچنین آسیب پذیری

تمام جنبههای مختلف زندگی افراد در تمام بخشهای اجتماع

بیشتری برخوردارند و همچنین نحوه توزیع و ریسك ترافیكهای

نقش مهمی را در كاهش بروز این حوادث داشته است.یكی از

دریایی را شناسایی نموده و منابع قابل دسترس برای پیشگیری از

راههای كاهش حوادث در دریاها استفاده از سیستم

آلودگیهای نفتی در دریاها را مشخص نمود.

(Maritime

واژگان كلیدی :حوادث ،دریانوردی ،سیستم اطالعات جغرافیایی

 Accident Response Information System) MARISاست.
در این سیستم ،اطالعات از منابع مختلف مانند مطالعات ،آنالیزها

1ـ	كارشناس ارشد محیط زیست (آلودگی دریا) و كارشناس ارشد مركز مدیریت بیماریها*( ،نویسنده مسئول)
2ـ	كارشناس ارشد اداره مراقبت بیماریهای واگیر
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