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 و علوم جوی شناسی ملی اقیانوس پژوهشگاهصاحب امتیاز: 

 دکتر بهروز ابطحیمدیر مسوول: 

 احمد سواریدکتر سردبیر: 

 الهی مریم حکیممدیر داخلی: 

 تحریریه:هیأت 

دانشگاه  استاددکتر بهروز ابطحی، اکوتوکسیکولوژی و اکوفیزیولوژی آبزیان، 

 شهید بهشتی

 دکتر عباس اسماعیلی ساری، محیط زیست و شیالت، استاد دانشگاه تربیت مدرس

استادیار دانشگاه علوم دریایی و فیزیک دریا، دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی، 

 تربیت مدرس

مطلق، ارزیابی ذخایر منابع آبزی، دانشیار پژوهشی  اهلل تقویدکتر سید امین

 وزارت جهاد کشاورزی

 سواحل، دانشیار دانشگاه تهران -مهندسی عمرانزاده ذاکر، دکتر ناصر حاجی

 دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک، استادنژاد،  قاسم حیدری دکتر

 شهرکردزواره، هواشناسی، دانشیار دانشگاه دکتر حسن خالقی

 استاد دانشگاه تهرانژئوفیزیک، حسین زمردیان،   دکتر

استاد دانشگاه علوم و شناسی )بیولوژی دریا(،  اقیانوساحمد سواری،  دکتر

 فنون دریایی خرمشهر

نسب، فیزیک دریا، دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی دکتر مسعود صدری

 خرمشهر

یار شناسی، دانش شناسی ـ رسوب زمیندکتر حمید علیزاده کتک الهیجانی، 

 و علوم جوی شناسی ملی اقیانوس پژوهشگاه

 خوارزمیاستاد دانشگاه بیولوژی دریا، شهربانو عریان،  دکتر

 استاد دانشگاه تهرانشناسی دریا،  زمیناحمد معتمد،  دکتر

 الهیمریم حکیمویرایش فارسی: 

 ویرایش انگلیسی: فهیمه فروغی

 مزینانیآرایی: مرضیه  صفحه

 هیأت داوران:

دکتر محمود رامین، دکتر دکتر حسین نگارستان، نیا، دکتر عبدالعلی موحدی

دکتر زاده، محمد مهدیسیامک جمشیدی، دکتر حسین فرجامی، دکتر مهدی

محمد ، دکتر علی مشهدی دکتردکتر شهرام زرنشان، ، مدنی الدینءضیاسید 

اصغر ولیئی، دکتر علیدکتر زهرا محمودی، دکتر فاطمه حاجی، نسباکبری

نیا، دکتر عبدالرضا موسوی، دکتر علی مهدیگلشنی، دکتر سیدمصطفی سیادت

 ها کرباسی، دکتر مهناز ربانی

 

 
 

 شناسی نشریه علمی ـ پژوهشی اقیانوس
 1396 مستانز، 32، شماره متشهسال 

 1562-1057: پاشا
 

 
 

 هزار جلدیک شمارگان: 
 خیابان فاطمی غربی، خیابان شهیدنشانی: تهران، 

 3اعتمادزاده، شماره 
 66944873-5تلفن: 

 66944869نمابر: 
 joc@inio.ac.ir پست الکترونیکی:

 http://joc.inio.ac.ir: هاگوب

 10681/3دارای مجوز علمی ـ پژوهشی به شماره این نشریه 
بوده و از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  28/12/87مورخ 

 (ISC)همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
آن در پایگاه فوق  (IF)سازی شده و ضریب تاثیر  نمایه

 تعیین شده است.


