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بسمه تعالی

ــگاه    ــی و نمایش ــع دریای ــش صنای ــن همای ــزاری نوزدهمي ــق برگ ــه توفي ــگذارم ک ــدارا سپاس خ
ــی  ــن مهندس ــرم انجم ــای محت ــاري اعض ــا همي ــوردی را ب ــی و دریان ــع دریای ــی صنای ــن الملل بي
دریایــی ایــران، ارگان هــای دریایــی کشــور و همچنيــن همــکاری ســازمان منطقــه آزاد کيــش در 
جزیــره زیبــای کيــش بــه انجمــن مهندســی دریایــی ایــران عطــا فرمــود. ایــن انجمــن بــا توجــه 
بــه رســالت و وظایــف تعریــف شــده همــواره ســعی نمــوده بــا ابزار هــای مختلفــی کــه در اختيــار 
دارد ماننــد برگــزاری همایــش و نمایشــگاه ســاالنه عــاوه بــر معرفــی توانایــی هــای عرصــه صنایــع 
ــا  ــد. ب ــا نمای ــن عرصــه مهــم صنعتــی ایف ــري در رشــد و شــکوفایی ای ــی کشــور ســهم مؤث دریای
ــه اهميــت صنایــع نفــت و گاز در اقتصــاد و شــکوفایي کشــور، مجــددا در ایــن همایــش  توجــه ب
تــاش شــده تــا مباحــث مرتبــط بــا صنایــع نفــت و گاز فراســاحل مــورد توجــه ویــژه قــرار گيــرد. 
مخاطبــان اصلــی ایــن همایــش و نمایشــگاه خانــواده دریایــی کشــور و مدیــران کشــور هســتند. 
ــش و  ــی در همای ــران خارج ــن و صنعتگ ــور متخصصي ــاتحریم، حض ــت پس ــه موقعي ــه ب ــا توج ب
نمایشــگاه امســال بطــور خــاص مشــاهده مــی شــود. درایــن همایــش باتوجــه بــه امکانــات و تعــداد 
ســالن هــاي موجــود، مجموعــاً 50 مقالــه در ده محــور تخصصــی مرتبــط بــا صنایــع و مهندســي 
ــرد و  ــه ميزگ ــش ارائ ــر همای ــای دیگ ــه ه ــد. از برنام ــد ش ــه خواه ــفاهی ارائ ــورت ش ــی بص دریای
پانــل تخصصــي اســت. در راســتاي انتقــال فنــاوري هــاي دریایــي امســال کارگاه هــای آموزشــی  
متنوعــي توســط متخصصيــن خارجــي و شــرکت هــاي ایرانــي برنامــه ریــزي شــده اســت کــه در 

طــی دو روز برگــزاری همایــش ارائــه خواهنــد شــد.
کامــا واضــح و مبرهــن اســت کــه برگــزاری چنيــن رویــدادی بــا ایــن وســعت و تنــوع،  بــدون 
همــکاری و همدلــی ســایر ارگانهــای دریایــی کشــور، مدیــران، صاحبنظران، اســاتيد و دیگــر عزیزان 
مقــدور نمــی باشــد. بدینوســيله از تمامــی مســئولين برگــزاری همایــش نوزدهــم، کميتــه علمــي، 
همــکاران اجرایــي دبيرخانــه، ارگان هــاي دریایــي، نماینــدگان ســتاد اجرایــي و کليــه افــرادی کــه 
در برگــزاری هرچــه بهتــر همایــش نوزدهــم بــا دبيرخانــه همــکاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی بــه 
ــال  ــد متع ــی کشــور را از خداون ــع دریای عمــل آورده و رشــد و شــکوفایی کشــور در عرصــه صنای
ــد و در  ــش ببری ــوع همای ــاي متن ــه ه ــبي از برنام ــدي مناس ــره من ــه به ــدوارم ک ــتارم. امي خواس

خاتمــه اقامــت خوشــي را بــراي شــما در جزیــره ي زیبــاي کيــش آرزومنــدم. 

                                                                               دکتر سعید مظاهری
                                                                        دبیرنوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی

                                                                              آذر ماه 1396
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بسمه تعالی

ــن  ــي ســازي اقتصــادی و تجــارت بي ــر ســاخت تمــدن، فرهنــگ، غن ــا ب ــي دری ــر زیربنای  تاثي
ــخ نویســان اســت. ــورد اجمــاع تاری ــا م ملته

در هميــن راســتا صنعــت دریایــي یــك عامــل بــرای توســعه واقعــي و پایــدار یــك کشــور ارزیابــي 
ــاي  ــيعي از کاربرده ــوزه وس ــامل ح ــه ش ــك جمل ــي دری ــت گســترده اســت ول ــن صنع ــود. ای مي ش
دریامحــور نظيــر صنایع و مهندســي تاسيســات فراســاحلي، مطالعــات فيزیــك دریا و یافتــن گزینه هاي 
ــارز آن  ــي ميشــود کــه مثالهــاي ب ــا و محيــط دریای ــا دری ــراي حــل چالشــهاي مرتبــط ب مناســب ب
تاسيســات باالدســتي نفــت و گاز در دریــا و انــرژي هــاي تجدیــد پذیــر و دریانوردي و کشــتيراني اســت. 
خوشــحالم اعــام کنــم نوزدهميــن بيــن المللــی همایــش صنایــع دریایــی شــامل 6 ســخنراني 
مبتنــي بــر پانــل تخصصــي صنایــع دریایــي مرتبــط بــا نفــت و گاز خواهــد بــود و در عيــن حــال 
50 مقالــه در قالــب  ارائــه شــفاهي و 100 مقالــه بصــورت پوســتر عرضــه خواهنــد شــد کــه حــول 
ده محــور اصلــی مدنظــر کنفرانــس برگزیــده شــده انــد. در عيــن حــال بيــش از 35 کارگاه آموزشــی 
در موضوعــات متنــوع و راهبــردی در صنعــت دریایــی پيــش بينــی گردیــده اســت. کتــاب چکيــده 
مقــاالت و CD مجموعــه مقــاالت شــامل 341 مقالــه پذیرفتــه شــده از ميــان بــاالي 450 مقالــه 

ارائــه شــده بــه کنفرانــس خواهــد بــود.
مقــاالت توســط متخصصيــن و اعضــاي هيــات علمي دانشــگاه هــا داوري و ارزیابــي گردیــده و نمرات 
داده شــده انــد. لــذا  تــاش گردیــده تــا مقــاالت از حداقــل کيفيــت مــورد نظــر بــراي خواننــدگان، 
عاقمنــدان و دانــش پژوهــان صنایــع دریایــي در محورهــاي اعــام شــده برخــوردار باشــند و اميدواریــم 

ــول افتد.  مقب
بدینوســيله ضمــن تشــکر از کليــه همــکاران، اســاتيد و شــرکتهاي فعــال در حــوزه صنایــع دریایــي 
ــاي  ــا، کارگاه ه ــاالت، پانل ه ــه مق ــوب و طــي ارائ ــه  نحــو مطل ــن تاشــها ب ــد اســت نتيجــه ای امي

آموزشــي بــراي آدرس کــردن برخــي نتایــج و یــا راهــکار حــل معضــات مفيــد واقــع گردنــد. 

                                       محمدرضا بهاري
                         استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فني- دانشگاه تهران 

                              دبیر کمیته علمي نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
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 شرکت ملی حفاری ایران

 شرکت کشتيرانی جمهوری اسامی ایران

 شرکت کشتيرانی والفجر

 مؤسسه رده بندی ایرانيان

 قرارگاه سازندگی نوح)ع(

 شرکت صنایع الکترونيك ایران)صاایران(

 شرکت تایدواتر خاورميانه

 دانشکده علوم دریایی محمودآباد)دانشگاه صنعت نفت(

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه صنعتی اميرکبير

  مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوا-دریا دانشگاه صنعتی  مالك اشتر

 دانشگاه جامع امام حسين)ع(

 مؤسسه آموزشی تحقيقاتی صنایع دفاعی

 پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 پژوهشگاه استاندارد

 دبيرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور

 سازمان هواشناسی کشور

 سازمان نقشه برداری کشور

 دریابانی مرزبانی ناجا

 مؤسسه آموزشی کشتيرانی جمهوری اسامی ایران

 صندوق توسعه صنایع دریایی

 ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنيان دریایی

 انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه های دریایی ایران

 اتحادیه مالکان کشتی ایران

 انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

 انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته

 انجمن علوم و فنون دریایی ایران

 شرکت پایانه ها و مخازن پتروشيمی

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کيش

برگزارکنندگان همایش

انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگان های دریایی کشور

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح

 وزارت راه و شهرسازی

 وزارت نفت

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

 سازمان منطقه آزاد کيش

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 سازمان بنادر و دریانوردی

 سازمان صنایع دریایی

 سازمان شيات ایران

 سازمان حفاظت محيط زیست

 سازمان ملی استاندارد ایران

 نيروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی

 نيروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء )ص(

 شرکت ملی نفت ایران

 شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(

 شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران)ایزوایکو(

 شرکت صنایع فراساحل)صف(

 شرکت مهندسی و ساخت تأسيسات دریایی ایران

 شرکت ملی نفتکش ایران

 شرکت مهندسی و توسعه نفت

 شرکت نفت خزر

 شرکت نفت فات قاره ایران

 شرکت نفت و گاز پارسی

 شرکت پایانه های نفتی ایران

 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 شرکت پتروپارس

 شرکت حفاری شمال
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 امير سمواتيان، سازمان صنایع دریایی

 امير فرتاش، سازمان صنایع دریایی

 مصطفی زمانيان، شرکت صنعتی دریائی ایران)صدرا(

 حجت اله رشيدی، شورایعالی صنایع دریایی کشور

 محمدرضا حسينی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 نسيم صدرنيا، شرکت مهندسی و ساخت تأسيسات دریایی ایران

 رجب مهریان، صنایع الکترونيك ایران)صاایران(

 حسين قربانی، قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع(

 پيمان زارعيان، سازمان نقشه برداری کشور

 احمد زارعی، شرکت نفت و گاز پارس

 احسان عسکری، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنيان دریایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

 سيد مهدی ابن التراب، سازمان ملی استاندارد ایران

 مجيد عليزاده، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

 حبيب فرشی ستوده، شورایعالی صنایع دریایی کشور

 حسين زارع مهرجردی، شرکت ملی نفتکش ایران

 حامد سعيدپور، شرکت ملی نفتکش ایران

 هميرا آگاه، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 بهزاد الیقی، سازمان هواشناسی کشور

 رضا مهربخش، شرکت طراحان آرسيس پارسه

 مجيد ایزدخواه، شرکت کارآفرینان توسعه پویا

 سيد سعيد ذرهون، صندوق توسعه صنایع دریایی

 قاسم حصيری، شرکت فناوری آب های عميق

 امير کردزاده، شرکت پتروپارس

 مهدی کامياب، سازمان بنادر و دریانوردی

 جمال سرشتی، شرکت نفت فات قاره ایران

 مهرشاد کوهستانی، انجمن دریانوردان ایران

 سعيد بهبد، پایگاه خبری تحليلی مارین نيوز

دستاد برگزاری همایش
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 حمیدرضا قصابان

 سید احمد صفوی

 مهدی فالحتی آذر

 سعید بهبد

 مهندس زهرا حاتمی مقدم

 مهندس میثم مغاره

 مهندس امیر حشمتی فر

 مهندس علی شیخ بهایی

 اکبر احمدی

کمیته اجرایی همایش

مدیر اجرایی : مهندس اکبر فالحتی آذر

هـ





ش
 کی

ره
زی

-ج
 96

اه 
ر م

 آذ
21

2 و 
0

In
te

rn
at

io
na

l M
ar

in
e 

In
du

st
ri

es
 C

on
fe

re
nc

e
 1

1,
12

 D
ec

. 2
01

7-
 K

is
h 

Is
la

nd
, I

ra
n

 دبير کميته علمی: دکتر محمدرضا بهاری، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
 مهندس حبيب اهلل بيطرف، معاون محترم وزیر نفت در مهندسی، پژوهش و فناوری

 دکترعلــی  وطنــی ، معــاون توســعه و فنــاوری معاونــت علمــی و پژوهشــی ریاســت جمهــوری و 
عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه تهــران

ــران و  ــت ای ــی نف ــرم توســعه و مهندســی شــرکت مل ــاون محت  دکترغامرضــا منوچهــری، مع
ــر نفــت مشــاور محتــرم وزی

 دکتر مينو فرشچی، معاون محيط زیست دریایی سازمان محيط زیست
 دکتر سعيد مظاهری، عضو هيئت علمی پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 دکتراکبر شعبانی کيا، معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
ــردی  ــات راهب ــا و مطالع ــز بررســی ه ــرکل مرک ــی حســن زاده محمــدی، مدی ــر محمدعل  دکت

ــوردی ــادر و دریان ســازمان بن
ــوم جــوی و  ــوس شناســی و عل  دکتــر ناصــر حاجــی زاده ذاکــر، رئيــس پژوهشــگاه ملــی اقيان

عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه تهــران
 دکتر علی اصغر گلشنی، شرکت بهين طرح آپادانا

 مهندس بهزاد )محمد( سيف الهی، شرکت پارسام گستر دریا
 دکتر حميد رضا کاتوزیان، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت

 دکتــر ســيد باقــر مرتضــوی، مدیــر کل محتــرم ایمنــی، بهداشــت و محيــط زیســت وزارت نفــت 
و عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه تربيــت مــدرس

 مهندس مهدی یوسفی، مدیر عامل محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 مهندس حميد بورد، مدیر عامل محترم شرکت نفت فات قاره ایران

 مهندس محمد مشکين فام، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس
 مهندس دهقانی، مدیر عامل شرکت صنعتی دریائی ایران)صدرا(

 دکتر محمد دقيق، شرکت نفت و گاز پارس
 دکتــر محمــد کســائيان، عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقيقــات 

)شــرکت رزمونــد(
 دکتر عبدالنبی هاشمی، رئيس دانشگاه صنعت نفت

 دکتر پرویز باورصاد، عضو هيئت علمی دانشگاه خليج فارس
 دکتر علی اکبر صفایی، مشاور سازمان بنادر و دریانوردی

 دکتر بهاره کامران زاد، عضو هيئت علمی پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

واعضای کمیته علمی





 دکتر محمدرضا خدمتی، عضو هيئت علمی دانشگاه اميرکبير
 دکتر حسن قاسمی، عضو هيئت علمی دانشگاه اميرکبير

 دکتر محمدجواد کتابداری، عضو هيئت علمی دانشگاه امير کبير
 دکترمهدی  شفيعی فر، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر علی اکبر آقاکوچك، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس
 دکتر محمود صفارزاده، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر عليار جوادی، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
 دکتر مسعود صدری نسب، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران

 دکتر محمد سعيد سيف، عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر محمدرضا تابش پور، عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر مصطفی زین الدینی، عضو هيئت علمی دانشگاه خواجه نصير الدین طوسی
 دکتــر اميرحســين جاویــد، رئيــس و عضــو هيئــت علمــی دانشــکده علــوم و فنــون دریایــی واحد 

ــوم و تحقيقات عل
 دکتر رضا جواهردشتی، مشاور عالی پژوهشگاه شاخص پژوه

 دکتر خدایار جوادی، عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر بهروز عسگریان، عضو هيئت علمی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی

 دکتر پيمان بدیعی، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
 دکتر علی فاخر، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران

 دکتر ولی عربی، قائم مقام شرکت دلتا افشور
 مهندس محمد بنایی، مدیر عامل شرکت دلتا افشور

اعضای کمیته علمی
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هیات داوران

 دکتر عباس زارع نژاد اشکذری، دانشگاه علوم دریایی امام خمينی )ره(
 دکتر عباس دشتی منش، دانشگاه خليج فارس

 دکتر ابوطالب مطلب ورکانی، دانشگاه علوم دریایی امام خمينی )ره(
 دکتر اکبر رشيدی ابراهيم حصار، دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر عليرضا عالی پور، دانشگاه علوم دریایی نوشهر
 دکتر نرگس امراللهی بيوکی، دانشگاه هرمزگان
 دکتر داریوش منصوری، دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر پدارم عدالت، دانشگاه صنعت نفت
 دکتر احسان تقی پور، دانشگاه علوم دریایی امام خمينی )ره(

 دکتر مجيد الياسی، دانشگاه صنعتی نوشيروان بابل
 دکتر سجاد حاجی زاده، دانشگاه خليج فارس

 مهندس اسماعيل شفيع زاده، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 County College of Morris ،دکتر حميد عيسی زاده 

 دکتر همایون یوسفی، دانشگاه علوم  وفنون دریایی خرمشهر
 دکتر ایران برایی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

 دکتر کریم اکبری وکيل آبادی، دانشگاه علوم دریایی امام خمينی )ره(
 دکتر محمد جواد کتابداری، دانشگاه صنعتی اميرکبير

 دکتر خسرو آئين جمشيد، موسسه تحقيقاتی علوم شيات کشور
 دکتر محمد علی لطف الهی یقين، دانشگاه تبریز

 دکتر مریم راه بانی، دانشگاه هرمزگان
 دکتر مهدی خدایی، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

 دکتر محمد گندم کار، دانشگاه صنعتی مالك اشتر
 دکتر محمد بهروزی، دانشگاه بوشهر

 دکتر محمد حسين دیبائی بناب، دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهرود
 دکتر موسی کشاورز، دانشگاه هرمزگان

 دکتر نبرد حبيبی، دانشگاه کردستان
 دکتر اميرحسين نيك سرشت، دانشگاه صنعتی شيراز

 دکتر محمود سينایی، دانشگاه آزاد اسامی واحدچابهار
 دکتر عبدالرحيم طاهری، دانشگاه صنعت نفت
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هیات داوران

 دکتر عبدالرضا ثابت عهد، دانشگاه آزاد اسامی
 دکتر عليرضا صفاهيه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دکتر ناصر شابختی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 دکتر حسن شادمان، کشتيرانی جمهوری اسامی ایران

 دکتر مریم سيوف جهرمی، دانشگاه هرمزگان
 دکتر صابر وطن دوست، دانشگاه آزاد اسامی واحد بابل

 دکتر سيد علی آزرم سا، دانشگاه تربيت مدرس
 مهندس عبدالحسين محمدرحيمی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 دکتر احسان یاری، دانشگاه صنعتی مالك اشتر
 دکتر محمود ساالری، دانشگاه جامع امام حسين )ع(

 دکتر احمد شانه ساز، دانشگاه اصفهان
 دکتر مهرناز فرزین گهر، دانشگاه هرمزگان

 دکتر اميد رحمانی، دانشگاه زنجان
 دکترعباس معمارزاده، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 دکتر علی مهدی نيا، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
 دکتر مهدی محمد مهدی زاده، دانشگاه هرمزگان

 دکتر سيد مصطفی سيادت موسوی، دانشگاه علم وصنعت ایران
 دکتر محمدرضا شکاری، دانشگاه استهبان
 دکتر حسن اکبری، دانشگاه تربيت مدرس

 مهندس محمدرضا زارعی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 دکتر حميد احمدی، دانشگاه تبریز

 دکتر عليرضا مجتهدی، دانشگاه تبریز
 دکتر مهران یاسمی، موسسه علمی و کاربردی جهاد کشاورزی

 دکتر پروین غفاریان، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
 دکتر روزبه شفقت، دانشگاه صنعتی نوشيروان بابل
 دکتر علی سررشته داری، دانشگاه صنعتی شاهرود

 مهندس فرید شعبانی، پژوهشگاه دفاعی
 دکتر امين قنادی اصل، دانشگاه محقق اردبيلی

 دکتر حسن نصراهلل زاده ساروی،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
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 دکتر محمدرضا تابش پور، دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر محمد علی ساالری علی آبادی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دکتر علی اصغر گلشنی، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکز
 دکتر رضا شمسی، گروه رویال

 دکتر رضا دزواره رسنانی، دانشگاه صنعتی نوشيروان بابل
 دکتر محمدرضا بهاری، دانشگاه تهران

 دکتر هميرا آگاه، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
 دکتر سعيد کاظمی، دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقيقات

 دکتر مهدی شفيعی فر، دانشگاه تربيت مدرس
 دکتر حسن قاسمی، دانشگاه صنعتی اميرکبير

 دکتر مسعود ترابی آزاد، دانشگاه آزاد اسامی واحدتهران شمال
 دکتر رضا حسن زاده قاسمی، دانشگاه حکيم سبزواری
 دکتر فواد بوعذار، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

یهیات داوران





فهرست مقاالت

مدیریت و اقتصاد دریایی 

AHP شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی مجتمع بندری امام خمينی با استفاده از روش   
 ابوطالب گرایلو،  شهنواز ایوبی،  بهرام شمالی پور،  میالد عیدانی

 آسيب شناسی ساختار سازمانی منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمينی) ره ( براساس مدل s 7 مکينزی
 الهام پناهی

 روند تجزیه و تحليل در ارتقا و بهبود نگهداری و تعميرات موتورهای دیزل
عباس زارع نژاد، محمد مرادی

 چالش های فراروی صنعت سوخت رسانی در حومه جزیره قشم و ارائه راهکارهای مناسب
یوسف احمدی نسب،  بهروز امرایی،  احمد طالبی زاده

 طراحی وساخت نرم افزار جامع مدیریت ریسك در سيستم های دریایی
وحدت پیروزرام، پژمان شاه محمدی، ریحانه برارنیا، علیرضا حبیبی

 شناسایی موانع گردشگری دریایی و ارائه راهکارهای توسعه بخش در ایران
 الهام حسن پور، حمید سوادکوهی

ــروژه  ــی پ ــکار در ســازمان های صنعت ــزی ریاضــی به منظــور انتخــاب پيمان ــه برنامه ری ــدل دوهدف ــك م ــه ی  ارائ
محــور )مطالعــه مــوردی: یکــی از صنعت هــای وابســته بــه صنایــع دریایــی(

 علی شهرام نژاد،  محمد ایزدی،  احمدرضا افراسیابی

 بررسی تاثير سطوح متفاوت فناوری توليد بر عملکرد نهایی زنجيره تامين صنایع کشتی سازی ایران
محمد علی فالح، شهرام گیالنی نیا

 مراکز رشد علوم دریایی، بسترساز توسعه پایدار محور
علیرضا عالی پور

 بررسی اثربخشی خصوصی سازی در بندر چابهار 
حبیب اهلل دهانی،  محمود بلوچ

 شناســایی و رتبــه بنــدی عوامــل موثــر در تبليغــات بازاریابــی اداره بنــدر امــام خمينــی بــا اســتفاده از تکنيــك 
سلســله مراتبــی

محمود حسین زاده، شهنواز ایوبی ایوبلو، علی امیری، سروش خاکی پور، حیدر زارع

 شناســایی مولفــه هــای موثــر در تدویــن اســتراتژی و طراحــی مــدل مدیریــت عملکرد ســازمانی )مطالعه مــوردی: 
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر( 

سیدجلیل موسوی،  محمد امیر سیاوش حقیقی،  مهدی دارابیان،  سیده فاطمه موسوی

 بررسی موانع مدیریتی فناوری اطاعات بنادر )مطالعه مورد بندر امام خمينی(
 میترا درویشی

 نقش مدیریت دانش در بنادر )موردکاوی: مجتمع بندری امام خمينی( 
ابوطالب گرایلو،  شهنواز ایوبی،  بهرام شمالی پور،  میالد عیدانی

 SWOT-AHP ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر امام خمينی با استفاده از مدل ترکيبی 
محمود حسین زاده

 بررسی بکارگيری و اثرگذاری تجارت الکترونيك بر اعتماد مشتریان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر
محمد بهروزی، بهروز امرایی، محمد فاتحی

 بررسی عوامل برون سپاری فعاليت ها در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمينی) ره( 
الهام پناهی،  فرزاد تقی زاده
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 تحليــل اســتراتژیك وضعيــت عمليــات تخليــه و بارگيــری کاالی فلــه بنــدر امــام خمينــی بــا اســتفاده از 
SWOT

محمود حسین زاده، ابوطالب گراییلو، حیدر زارع، مصطفی شهبازی
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رضا کریم زاده، شباب جهانبین 

 نقش موجودات مزاحم )Bio-fouling( بر عملکرد سازه های دریایی
محمد گرگیج جاسکی، کیومرت روحانی قادیکالیی

 آناليــز ایمنــی و ریســك خطــرات انســانی یــك ســامانه پرتــاب موشــك ســاحلی  بــا اســتفاده از روش آناليــز 
درخــت خطــای فــازی

بهرنگ سخایی، محمد اسماعیلی، مهدی اردشیری

 بررســی، ارزیابــی و روز آمــد نمــودن دوره هــای آموزشــی تخصصــی حيــن خدمــت فرماندهــان یدک کشــها و 
تاثيــر آن در ارتقــاء ایمنــی پایانــه هــای نفتی

محسن قربانی، بهروز امرایی، بهرام شمالی پور

 مطالعه و بررسی اثرات بایوفولينگ ها بر سازه های بتنی بندر خرمشهر 
مهدیه بسحاق، محمد علی ساالری علی آبادی، بابک دوست شناس، احمد سواری، معصومه جهان پناه

 تأمين امنيت دریانوردی با استفاده از تسليحات ليزری نوین و هوشمنـد
مجید روحی پور اسرمی، عبدالرضا اسماعیلی
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 اعام وضعيت اضطراری در دریا به کمك الياف َچف
 محمد امید کنکاش

 شناســایی و مدیریــت مکانيســم هــای فنــی در پيــاده ســازی بهينــه مفــاد زیســت محيطــی برنامه ششــم توســعه 
صنایع در 

شباب جهانبین، حسین امیری

 آلودگی ناشی از شکوفایی های مضر جلبکی و اثرات آن بر آکوسيستم های دریایی
کیومــرث روحانــی قادیکالیــی، عیســی عبدالعلیــان، حجــت الــه فروغــی فــرد،  مریــم معــزی ، محمدرضــا زاهــدی، محمد 

ــق مرتضوی  صدی

 Heavy metals )Cd, Cu,Zn, Pb and Hg( monitoring in the green sea turtle )Chelonia mydas( egg from the northern 
coast of Oman Sea

 محمود سینایی،  محمد طالبی متین،  محمدرضا علیمرادی

 بررسی و مقایسه سوانح دریایی در ایران و سایر کشورها
 حسین زارع،  محمد بینقی،  سید عباس حیدری 

 مطالعه ميزان آلودگی جيوه در آب و پانکتون و ماهی پنجزاری در خوریات بندر ماهشهر
علیرضا صفاهیه، اسحاق هاشمی، محمد علی ساالری علی آبادی، کمال غانمی

 بررسی روش های ارزیابی آمادگی کلی اقدامات کاهش ميزان انتشار گازهای گلخانه ای از کشتی ها
پویان سعیدی مقدم، عمران مرادپور طیبی

 بررسی قابليت هواپيمای بدون سرنشين )UAV( در جست و جو و امداد و نجات دریایی
 فرهاد کیانی فالورجانی

  قوانين و مقررات زیست محيطی پيش رو صنعت کشتيرانی
رضا رضوی صیاد، مرضیه شاهرضائی

 شناسایی و ارزیابی موثرترین مولفه های راهبردی جاری سازی فرهنگ HSE در صنایع
حسین افرایی، سید امین جزایری، شباب جهانبین

 توليد سوخت زیستی مورد نياز شناورهای دریایی از روغن جاتروفا و آناليز نتایج بر روی آن
خسرو یعقوبی، ایرج رجبی، میالد یوسفی

 پهنــه بنــدی ميــزان کلروفيــل a در خليــج چابهــار با اســتفاده از مطالعــات ميدانی و سيســتم اطاعــات جغرافيایی 
)GIS(

 آرزو صادقی، سید کیارش جعفری، علیرضا صفاهیه 

 مسير یابی سامانه های گردوغباری در جزایر خليج فارس
 مرضیه سی سی پور،  سعید رنجبر

 تعييــن مــکان بهينــه حوضچــه دریایــی جهــت طراحــی و احــداث ســایت بــا اســتفاده از روش تحليــل سلســله 
AHP مراتبــی

خسرو یعقوبی، مجتبی حسن پور

 بررســی، شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل موثــر در بــروز حــوادث دریایــی در شــناورهای بــا تنــاژ ناخالص بيشــتر 
از 500 تــن، درگيــر در ســفرهای بين المللــی و نامحــدود

بهزاد مهمدی، بهروز امرایی، مجید موسوی
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 ماحظات ایمنی در سيستم حمل و نقل دریایی مسافری در دریا
 علی اشتری، علی اکبر رفعتی

 مدل سازی عددی جت منفرد پساب آب شيرین کن با استفاده از روش حجم محدود  
ــر ــهیل رادف ــر،  س ــفیعی ف ــدی ش ــدی، مه ــوره محم منص

 اثر پوشش های آنتی فولينگ بر پدیده بيوفولينگ و ویژگی آن ها
 سارا جمشیدی زاده،  نرگس امراللهی بیوکی 

 نحوه شناسایی گونه های مهاجم  دریایی در جوامع بایوفولينگ 
سیده زهرا سیدی، جالل محمدی باغمالیی، نرگس علیپور اصطهباناتی، علی ابراهیم زاده

 بررســی اثــرات فيزیولوژیکــی آلودگــی نفتــی بــر پســتانداران دریایی و مــروری بــر راهکارهای احيــا و نجات 
ــه ها ایــن گون

 احسان طالبی،  علی منیدری،  فرامرز ضرغام

 رنگ آميزی و تميزکاری انواع کشتی ها
رضا کریمی نژاد، داوود احمدی امین آبادی، عباس زارع نژاد

 اولویــت بنــدی نقــاط پرخطــرو حادثــه خيزمحوطــه هــای شــرکت نظم افرینــان صنعت ســهند با اســتفاده 
AHP  ازروش سلســله مراتبی

امیر حسین شادی وند، محمد تقی باقریان، پیمان یوسفی فرد

شرایط محیطی دریا  

 مدلســازی و طراحــی نــرم افــزار محاســباتی داده هــای ترمودیناميکــی )شــوری،pH و فعاليت یونهــای عامل 
خوردگــی( آبهــای خليــج فارس

سید محمد طاهری، ابراهیم نعمتی کنده، رضا طبرزدی

ــا  ــارس ب ــاد در شــمال خليج ف ــواج ناشــی از ب ــددی SWAN در مدل ســازی ام ــدل ع ــرد م ــی عملک  ارزیاب
اســتفاده از داده هــای بــاد CCMP )مطالعــه مــوردی: جزیــره فــارور(

 حمید طاهری،  محمدحسین کاظمی نژاد،  عباس یگانه بختیاری

 Interacting modeling of two submarine intelligent robots for exploring the oceans and analyzing the closest 
optimal distance In order to support each other

مهدی فرزانه، محمود رستمی

 تجزیه وتحليل تغييرات تراز دریا در شمال غرب اقيانوس هند 
نسرین عشقی،  امیرحسین برزنده،  فهیمه حسینی باالم،  اسماعیل حسن زاده

 اثر بارومتر معکوس بر تغييرات تراز دریای عربی
 امیرحسین برزنده،  نسرین عشقی،  فهیمه حسینی باالم،  اسماعیل حسن زاده

 بهبــود دقــت و کارایــی روش هيدرودیناميــك ذرات همــوار در شــبيه ســازی مــرز جامد با تنــش اصطکاکی 
بــا بهــره گيــری از قابليــت پــردازش موازی

 علی ساسانی،  حسن اکبری،  امیر طاهرخانی

 بازتوليــد دیناميــك و انــرژی کشــندی در خليــج چابهــار بــا در نظــر گرفتــن طبقــه بنــدی هيدرودیناميکی 
ــتر دریا بس

 اکبر رشیدی ابراهیم حصاری،  حسن ربیعی،  وحید چشم سیاهی

 ارزیابی عملکرد مدلWAVEWATCH-III در محيطهای بسته، مطالعه ی موردی دریاچه  ی آنتاریو
 رضا ادیب سمیعی،  سید مصطفی سیادت موسوی
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 بررســی احتمــال رســيدن آلودگــی هــای نفتــی منتشــر شــده از ميادیــن نفتــی ترکمنســتان تحــت تأثيــر جریان 
بــاد رانــده بــه ســواحل جنوبــی دریــای خــزر

 اکبر رشیدی ابراهیم حصاری،  وحید چشم سیاهی

 شبيه سازی عددی مقاومت افزوده شناور سطحی KCS در شرایط دریایی مختلف
 علی ملکی،  حسین جانبازی،  علی احمدی،  ابراهیم علیزاده

 بررســی عمل کــرد پيش بينــی الگــوی شــوری آب توســط یــك مــدل عــددی در منطقــه  شــمالی 
خليج فارس  

سیدعلی رکنی

 بررسی تغييرات قطر رسوبات دریای خزر در منطقه ساحلی نور 
فرانک عرفانیان،  سید علی آزرم سا

 بررســی عــددی تاثيــرات تغييــرات ســرعت صــوت، زاویــه انتشــار و ناهمــواری بســتر بــر مســير صداهــای منتشــر 
شــده در محيــط دریایــی

 سامان کرمانی،  رویا شادمانی

 پيــش بينــی بهنــگام نوســانات تــراز آب بــا اســتفاده از سيســتم اســتنتاج عصبــی- فــازی تطبيقــی )ANFIS( در 
دریــای خــزر

 مسعود دهباشی، سید علی آزرم سا،  مهدی وفاخواه

)Wave Watch III اقليم امواج ناشی از باد در سواحل مکران )گام دوم: ارزیابی نتایج مدل جهانی 
 مهــدی شــفیعی فــر،  محمــد باقــری،  محمدرضــا الهیــار،  محمدحســین نعمتــی،  احمــد رضایــی مزیــک،  محمدرضــا 

خســروی

 مقایســه و ارزیابــی روابــط تجربــی و تحليلــی تخميــن ارتفــاع مــوج در محــل شکســت و صحت ســنجی آمــاری با 
داده هــای ســواحل جنوبــی دریــای خزر

 عرفان امینی،  بابک کشت پور

ــر الگــوی جریانهــای ســطحی- اقيانوســی در ســواحل مکــران  )مطالعــه مــوردی:   تاثيــر طوفانهــای حارهــای ب
طوفــان آشــوبا(

 علی قاسمی،  محمد باقری،  محمد حسین نعمتی،  مهدی شفیعی فر،  احمد رضایی مزیک 

 کاربرد سنجش از دور در پایش و بررسی تغييرات مورفودیناميکی بندر بریس
 امیرپویا بختیاری،  رضا کمالیان

 CERCبررسی فرآیند انتقال رسوب بندر لنگه با استفاده از مدل تجربی 
کامران الری،  محمد تقی ساداتی پور،  مصطفی ممقانی

 اثر باد روی ميدان جریان در یك محيط آزمایشگاهی اقيانوسی
زهره حیدری نشلی

 مدلسازی تاثير جنگل حرا بر روی هيدرودیناميك کانال خوران 
سعید معماری،  سید مصطفی سیادت موسوی

 تأثير پيچك های ميان مقياس بر اختاط افقی در خليج فارس
امین رییسی،  عباسعلی بیدختی،  محمد جعفر ناظم السادات،  کامران الری،  عبدالرضا ثابت عهد جهرمی

 بررســی نــرخ تــه نشــينی ذرات ریــز در دریاهــای عميــق و در جریان هــای جــزر و مــدی بــا اســتفاده از مدل هــای 
شــبه پيوسته

 رضوان پروانه،  کیقباد شیرازی زاده،  نسیمه شاهرخی
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 ارزیابی پراکنش آلودگی فلزات سنگين )نيکل و وانادیوم ( در بنادر جنوب شرقی دریای خزر
 مهرناز بنی اعمام،  کاظم درویش بسطامی،  علی شیخ بهایی

طراحی و ساخت شناور های دریایی

 بررســی خــواص دیناميکــی دســته موتورهــای االســتومریکی و هيدروليکــی یــك موتــور بــر اســاس نيروهــا و 
گشــتاورهای تحریــك برخواســته از موتور

 میثم ظهرابی،  حبیب شفیعی،  حمید کاظمی

 پایش سامتی اتصاالت بدنه کشتی به کمك توابع پاسخ فرکانسی و تئوری اغتشاشی مينيمم رتبه
 محمد قربانی،  احمد ایزدی

 بررسی تأثير بدنه جانبی بر ميرایی غلتش عرضی شناور سه بدنه 
علی ملکی،  قادر میرزایی،  علی احمدی،  امین محمدی،  ابراهیم علیزاده

 بررسی رفتار شناور تریماران در آب آرام با استفاده از شبيه سازی عددی 
سیده زهرا پناه رضویان،  احمد رضا کهنسال،  سجاد حاجی زاده

 MMG شبيه سازی مانور کشتی های تجاری به روش 
محمدرضا جوانمردی،  محمدرضا فتحی کازرونی،  محمد سعید سیف،  مهدی کبریایی

 شبيه سازی عددی شناور پروازی تونل دار در آب آرام
 فاطمه روشن،  عباس دشتی منش،  رسول نیازمند بیلندی

Propulsion performance of spanwise flexible wing using unsteady panel method 
 سعید نجفی

 بررسی تأثير ضخامت پره بر روی مشخصات هيدرودیناميکی و سازه ای یك نمونه پروانه دریایی
 امین اشتری،  احسان بیگی

Effect of Cavitating-bubble Generators on the Dynamics of Unsteady Cloud Cavitation 
ابراهیم کدیور، خدایار جاوید

 تحليــل اندرکنــش ســازه و ســيال در پدیــده ی کوبــش مقطــع دوبعــدی شــناور دوبدنــه در امــواج منظــم 
مــورب

 مبین معصومی،  مهدی یوسفی فرد،  عباس رامیار

ــا اســتفاده از  ــی ب ــع دریامان ــه ســازی تواب ــز ثقــل شــناور و بهين ــب مرک ــرات ضری ــازی تغيي  مدلســازی ف
الگوریتــم ژنتيــك

 محسن خسروی بابادی،  پژمان مظاهری، حسن قاسمی

 بهينه سازی فرم هندسی یك سکوی نيمه شناور به روش عددی
 مانا همتی،  سعید کاظمی،  مجید قدسی حسن آباد

 بررســی عملکــرد کــوالر در بدنــه شــناورها از نظــر مقاومــت در برابــر ضربــه و کاهــش وزن ســازه توســط نــرم 
LS-Dyna افــزار

مهدی ربیعی، سهراب رضایی، محمد مهدی قانع، محمود محمدی ملکسری
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 ابراهیم سلیمانی،  محمدرضا تابش پور،  محمدسعید سیف

 کنتــرل تطبيقــی مــدل مرجــع یــك شــناور ســطحی براســاس الگوریتــم هدایــت خــط دیــد انتگرالــی در حضــور 
ــا ــاش و عدم قطعيت ه اغتش

  مصطفی فرامین،  روح اهلل هادی پور گودرزی، ابراهیم علیزاده

ــا و روش  ــوری طراحــی آزمایش ه ــا اســتفاده از تئ ــگ ب ــده پاروی ــق پرن ــاز برخاســت قای  مدل ســازی ریاضــی ف
دیناميــك ســياالت محاســباتی

 محمد رضا مفاخر،  محمد سعید سیف

 روش محاســبه ســطح خيــس مــدل در تســت حوضچــه کشــش جهــت شــناورهای سرشــی بــا خطــوط بدنــه 
ه پيچيد

 کاووس زارع، بهادر سرانجام، حمید جوادی، محسن زارعی

 بررسی خرابی موتورهای برون نصب دریایی در اثر کارکرد در دور بی باری
حسین نصری، محمود باری، حجت شبگرد

 بررسی رفتار دیناميکی ورق تحت اثر بار انفجاری زیر آب به روش عددی 
احمد رهبر رنجی،  سجاد تقی پور

 ارائه مدل بهينه سازی چيدمان فضای عرشه شناورهای نظامی با بکارگيری الگوریتم ژنتيك
 کریم اکبری وکیل آبادی،  محسن رحمانی،  حسین خانزادی،  وحید حیدری
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 بررسی روش تنش شياری مورد استفاده در ارزیابی خستگی اتصاالت جوش داده شده  
زهــرا آییــن،  مهــدی ایرانمنــش

 بهينه سازی چند-هدفه ضخامت ورق های بکار رفته در شناور به کمك الگوریتم ژنتيك  
ــدی ــود محم ــی،  محم ــد قیامت ــری،  حمی ــه س ــی الکم ــدی ربیع ــا،  مه ــین اصغرنی امیرحس

 تحليل و بررسی عددی عملکرد سيستم رانش پروانه های ویث اشنایدر
 محمد بینقی،  سید عباس حیدری

 تهيه کد شبيه ساز سه درجه آزادی حرکت پرتابه سوپرکاویتاسيون
جالل محمدی،  ابوالفضل مردانی

 افزایش قابليت دیناميکی در شناورها با رانش الکتریکی مبتنی بر کاهش سریع بار 
رضا صفائیان،  بیت اهلل پایوند،  ایرج حسینی،  منصور احسانی پور

 طراحی و کنترل حرکات هيو و پيچ شناور تندرو
 محمدرضا تقی زاده قصرالدشتی،  سجاد حاجی زاده

 بررســی تاثيــرات مخــرب ذرات رطوبــت و گــرد و خــاک موجــود در هــوا بــر قطعــات الکترونيکــی شــناور های 
 IP دریایی و معرفی سيستم های مورد نياز برای انجام تست های

علی رضوانی فر

 تاثيــر پارامتــر هــای عملياتــی روش الکترودیپازیشــن بــر ترشــوندگی پوشــش هــای اکســيد قلــع، طراحــی 
آزمایــش و تحليــل

 سید محمد ساداتی تیله بن

 بررسی تنش های شاقی در سازه کشتی و آثار آن 
علی هادی پور،  فرشید مهدی علمدارلو، 

 خــواص مکانيکــی کامپوزیــت هــای ونيــل اســتر/الياف شيشــه ســاخته شــده بــه روش هــای مختلــف جهــت 
اســتفاده در ســازه هــای دریایــی
علیرضا ستوده، نوید سخندانی

 Experimental research about friction and wear of antifriction materials for port’s/coastal and maritime machinery   
or equipment and analysis of parametric oscillations of ships shafting with new composite stern-tube bearings

Grebe E. , Loshadkin D.V. , Kushner G.A. , Haljavkin A.A. , Dudanov A.A. 

تاسیسات ساحلی و فراساحلی 

 بررســی تاثيــر خوردگــی حفــره ای بــر انفجــار خطــوط انتقــال نفــت وگاز فراســاحلی بــا اســتفاده از تئــوری 
احتمــال شکســت

 محمد مهدی شبانی،  عبدالرحیم طاهری،  عباس اعتمادیان

 مطالعــه پارامتــری و فرمــول بنــدی درجــه خمــش  )DoB( اتصاالت لولــه ای T شــکل دوصفحه ای در ســازه های 
فراســاحلی تحت کشــش محوری

 مسعود امینی نیاکی،  حمید احمدی

 Determine the Optimal Level of Water Harvesting at the Jengin Dam Using Intelligent Models   
Hamid Rezaian Asl,  Abass Raisi Makyani,  Somayeh Angebini 
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 کاربرد تئوری مجموعه موجك در تشخيص خرابی بر روی سازه های فراساحلی جکت 
ــی ــوی کن ــا تق ــدی،  علیرض ــد احم ــی،  حمی ــالد ارکان ــید می  س

 تحليــل قابليــت اعتمــاد تانــدون ســکوی پایــه کششــی در کشــش حــدی در حالــت ســالم و 
صدمه دیده 

محمدرضا تابش پور،  نگین نظری،  محمدرضا محمودی

 شبيه ســازی عــددی رشــد تــرک خســتگی پــر چرخــه تحــت بــار بــا دامنــه متغيــر در ســازه های فلــزی 
دریایی با استفاده از اجزای محدود توسعه یافته 

فرناز عاقبتی،  مصطفی زین الدینی

 طراحی مفهومی ربات باستينگ خأل با استفاده از روش ایرباست
 مهدی ربیعی،  امید اکبری،  محمدباقر تدریسی حسنی،  محمود محمدی ملک سری

 تعيين استحکام باقی مانده ی مخزن تحت فشار کامپوزیتی تحت ضربه سرعت کم 
ــی ــا زارع ــاد،  محمدرض ــد خراش ــادی،  محم ــری عطاآب ــا کبی  عبدالرض

 Investigation on the Effect of Pile Scouring on the Structural Behavior of a Recently-Built Fixed Jacket 
Platform

Ghafour Emamverdizadeh beyg, Abdolrahim Taheri

 تحليــل خســتگی قطعــی یــك ســکوی پایــه ثابــت جکــت موجــود در خليــج فــارس و اســتفاده از جوش 
کنتــرل شــده بــرای افزایــش عمــر خســتگی اتصــاالت بحرانی

عبدالرحیم طاهری، علی فطرتی

 بررســی درجــه خمــش )DoB( اتصــاالت لولــه ای DT در ســکوهای جکتــی تحــت بارگذاری هــای فشــاری 
خمشی و 

حمید احمدی،  مسعود امینی نیاکی

 مطالعــه و بررســی تاثيــر تنــش اوليــه بــر تنــش پســماند جــوش چندپاســه در طــول فرآینــد توليــد 
قطعات مصرفی سازه های دریایی 

خالد پورعلی،  ناصر سکری،  مهدی ایرانمنش 

 کاربــرد تئــوری موجــك گسســته در پاالیــش داده هــای حاصــل از آزمایــش هــای محيطــی بــر روی 
ســکوهای فراســاحلی شــابلونی

 سید میالد ارکانی،  حمید احمدی،  علیرضا تقوی

 مطالعه طوفان بر روی دریای خزر
  نگین حاتمی باورصاد، داریوش منصوری،  محمدرضا خلیل آبادی

 Investigation of local scour below offshore pipeline under steady current using Flow 3D numerical model 
Ra›of Sobhani, Taghi Omid Naeeni

 تحليل مقاومت سازه ای پرتابه سوپرکاویتاسيونی هنگام ورود مورب به آب 
جالل محمدی،  سجاد تقی پور

 تاثير خواص مکانيکی سيستم های مهاربندی بر پاسخ رفتار دیناميکی سکوی نيمه شناور
سید محمد حسین شریفی،  مسعود بلفکه،  احمد میرزا محمد قزوینی

 تحليــل ظرفيــت باالبــری سيســتم بــه آب  اندازی ســينکروليفت )آسانســور کشــتی( و ارائــه  ی یك روش 
ابتــکاری بــرای تدقيق آن

 سعید درویشی الموتی،  مهدی ایمانی پاچی،  حسین علیزاده ارمکی
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 تحليل دیناميکی تير با ترک در موقعيت های مختلف با استفاده از روش گرین 
سعید خداپناه اجیرلو،  امین قنادی اصل

 شبيه ســازی اندرکنــش ســيال و جســم شــناور بــا اعمــال شــرط مــرز پویــا در روش عــددی هيدرودیناميــك 
ذرات همــوار تراکم-پذیــر جزئــی

 امیر طاهرخانی،  حسن اکبری،  علی ساسانی بابک

 مدل سازی اسامپ بتن توانمند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توابع پایه ای شعاعی 
ــمی ــن قاس ــودی، حس ــرث محم کیوم

 مقایســه تأثيــرات سيســتم افزاینــده و کاهنــده ســرعت در ترانســتينرها بــر ميــزان صــرف زمــان و هزینــه در 
»Enterprise Dynamics« ــزار ــه کمــك نرم اف ــا اســتفاده از شبيه ســازی ب محوطــه ذخيــره کانتينــری ب

 محمد یوسف مقدم،  روزبه پناهی

 استفاده از روش مربعات تفاضلی DQM در تحليل کمانش سازه های ساندویچی کامپوزیتی دریایی
 علی ملکی،  علی احمدی،  ابراهیم علیزاده

 بررســی آســيب خســتگی رایــزر ســکوهای ثابــت بــر اســاس آیيــن نامــه API  مطالعه مــوردی منطقــه ی پارس 
جنوب 

حمید عنبرستانی

 بررســی رفتــار تخليــه جــت مســتغرق بــا زاویــه  30 درجــه بــا شــناوری منفــی در محيــط ســاکن الیــه بنــدی 
ه نشد

 داود گوهری کامل،  فریدون وفایی،  محمد عزیزی

 بررسی پایداری هيدروليکی آرمور بتنی دژپاد
 سید عباس موسوی بهنام،  عقیل حاج مومنی 

Failure Probability Based Analysis of Dropped Object on Submarine Pipelines 
 سینا تقی زاده ادمالیی،  پدرام عدالت

 تحليل سيستم مهاربند تك نقطه ای تحت نيروهای محيطی موج و جریان 
بهروز اقبالی،  محمد دقیق،  یونس دقیق،  فرهود آذرسینا

 طراحی احتماالتی بر اساس عملکرد موج شکن توده سنگی سکویی؛ مطالعه موردی در بندر رودیك
 سهیل رادفر،  مهدی شفیعی فر

 ارائه روش های تقریبی و دستی برای محاسبه نيروی امواج وارده به سازه های دریایی  
محمدرضــا تابــش پــور،  حســن ایمانــی

 بررسی تاثير عدم قطعيت ها در کيفيت ساخت بر ظرفيت ترکيدگی و کمانش  خطوط لوله دریایی
 بهرام مهرافروز،  پدرام عدالت،  مجتبی دیانتی

 ارزیابــی ضریــب بــار محيطــی بــرای ســکو جکــت فلــزی واقــع در خليــج فــارس بــا اســتفاده از تحليــل قابليت 
اطمينان

محمد صالح اکرمی، ناصر شابختی،  فرهود آذرسینا

 بررسی تاثير پانتون بر عملگر دامنه پاسخ سرج و هيو در سکوی پایه کششی
رامین نوبخت،  محمدرضا تابش پور
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 بررســی بــه آب انــدازی ســکوی ســتونی بــه وســيله بــارج بــه آب انــدازی تحــت اثــر نيــروی مــوج بــا زاویــه صفــر 
جه ر د

 مجتبی خلیفه ای،  کیوان صادقی

 اثر جوشکاری ورق های گالوانيزه بر مقاومت به خوردگی و نحوه کنترل این اثرات
زهرا آیین

 مروری بر جوشکاری اصطکاکی – اغتشاشی در سازه های دریایی و فراساحل
 گالره فریدونی،  احمد رهبر رنجی،  اسالم رنجبر نوده

 خوردگی حفره ای در سازه های دریایی و فراساحل
 وحید ساالرحسینی،  علی دستغیب،  سید احمد موسوی

 کاربرد تئوری موجك پيوسته در پاالیش داده ها و شناسایی خرابی بر روی سازه های فراساحلی جکت
 سید میالد ارکانی،  حمید احمدی،  علیرضا مجتهدی

 مدلسازی یك بعدی تغييرات خط ساحلی موج شکن پره سر دریای خزر
مینا رشوند،   محسن سلطانپور

 اهميت پایش سامت سکوهای ثابت فراساحلی
 محمــد امیــن ادیبــی پــور،  ارنــو پطروســیان،  خالــد پورعلــی،  صبــا دهقــان،  مرضیــه علــی اکبــری کریمــی شــیخ 

آبــادی،  منوجهــر فــدوی اردســتانی

 بهبود هندسه و جنس مواد هایپراالستيك ضربه گير توربين بادی تحت اثر ضربه شناورساحلی
سید محمدرضا دادخدایی بواناتی،  احمد شانه ساز زاده،  کورش حسن پور

 Study on transient and stationary response of jack-up platforms
 Saghy Saeidtehrani، Behrouz Asgarian, Mohammad Daghigh, Fereydoon Kiaei

 اثر فرضيات ساده کننده در انرژی قابل جذب سکوی جاکت تحت برخورد کشتی 
سپیده روستایی،  محمدرضا بهاری

 تاثيرهندسه ی ستون های سکوی اميرکبير بر مقاومت هيدرودیناميکی 
زینب هالالت،  سعید جامعی

 تحليل ارتعاش آزاد تير کنسولی اولر برنولی بوسيله روش هم محلی بی اسپاین
 امین قنادی اصل

™OMNI-MAX تخمين ظرفيت باربری لنگر 
 محمدحسن طباطبائی،  محمد راعی

 شبيه ســازی المــان محــدود فراینــد جوشــکاری یــك اتصــال T شــکل و بررســی اثــر ترتيــب جوشــکاری، بــر روی 
اعوجــاج و تنــش پســماند ناشــی از جــوش

 محمد صادق عمادی

 بهينه سازی و اتوماسيون سرسره تعميرات دریایی )مطالعه موردی:سرسره دریایی بندر شهيد رجائی(
 حامد اسدی،  محبوبه اسدی

 بهبود خواص ژئوبگ های بی بافت مورد استفاده در تثبيت و محافظت از سواحل
روح اله رستمی نجف آبادی، محمد مهدی فقیه ایمانی، محمد ذره بینی
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 بررسی وضعيت آرامش حوضچه بندر شهيد ذاکری قشم و ارائه راهکار جهت کاهش ناآرامی
 رامین منصوری،  محمد اسدیان قهفرخی،  سارا الهیاری

فناوری های نوین وانرژی های تجدید پذیر دریایی
 Large-eddy simulation of flow around a sphere: Comparing cavitating and non-cavitating conditions

Mohammadreza Pendar, Ehsan Roohi

 رفتار باربری پی های وزنی مورد استفاده در توربين های بادی واقع در دریا
 سهیل حسین زاده،  بهروز گتمیری

 تحليل و بهينه سازی سيستم سکان با استفاده از تئوری کنترل کاسيك
محمد مهدی اشرفی، حسین نجف، مهدی دادخواه

 اســتخراج خطــوط ســاحلی از تصاویــر ســنجش از دور بــا اســتفاده از ماشــين بــردار پشــتيبانی  )مطالعــه ی 
ــی از ســواحل هرمــزگان( مــوردی: بخش های

 علیرضا تیل کو،  برات مجردی،  سید مصطفی سیادت موسوی

 طراحــی و بررســی مکانيــزم سيســتم جــاذب انــرژی kW 20 از نــوع CETO بــا رویکــرد اســتفاده از امــواج 
ــارور جزایــر الرک و ف

سید محمد طاهری، سعید محمدی، رضا طبرزدی، علی شفاعتی

 تاثير همگرا کننده جریان بر عملکرد هيدروتوربين های عمودی داریوس 
حسین بردیده،  مفید گرجی بندپی

 مقایســه روش هــای ارائــه شــده بــرای بررســی رفتــار پی هــای تــك شــمعی توربين هــای بــادی فراســاحلی 
در خاکهــای ماســه ای تحــت بارهــای چرخــه ای

 بهروز گتمیری، عرفان رحیمی آبکنار،  مینا صوفی حسن آباد

 شــبيه ســازی مســتقيم عــددی جریــان آشــفته در کانــال چرخــان پيرامــون محــور عمود بــر دیــوار و کاهش 
درگ یافتــه بــا پوشــش دهــی هيدروفوبيــك روی یــك دیوار

 حمید جهان کهن،  امین موسائی

 طراحــی و ســاخت مبــدل هيبریــدی امــواج دریــا بــر پایــه ســراميك های پيزوالکتریــك بــا رویکــرد اســتفاده 
در خليــج فــارس

سید محمد طاهری، هدایت جمشیدی، علیرضا کاظمی پور اسفرجانی، رضا طبرزدی

 بررسی تجربی توليد انرژی الکتریکی از انرژی امواج دریا با استفاده از سيستم پيزو الکتریك
 جواد امیراحمدی،  مهدی نکیسا،  فاطمه بهروزی

 طراحی و ارزیابی تك شمع به عنوان زیرسازه توربين بادی فراساحلی در خليج فارس 
پریسا قهاری،  محمدرضا بهاری

 انتخاب مکان بهينه برای مزارع انرژی تجدیدپذیر دریایی هم مکان باد و جریان
 محمد حسین اقوامی،  محمد راعی

 بررسی تجربی عملکرد دستگاه ستون نوسانی آب نوع ثابت
 حسین یزدی،  روزبه شفقت،  رضوان عالمیان 
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 طراحی و ساخت مبدل انرژی حرکت سيال
 سجاد حاجی زاده، محمد علی عطف

 شبيه سازی سه بعدی خنك کاری پيستون موتور دریایی سيتك 820 پاس   توسط جت نانوسيال
 میثم ظهرابی،   محمدمهدی دوستدار، علی حاجی آبادی

 توجيه ابعاد راهبردی کابل گذاری دریایی و اهميت آن در توسعه شبکه ارتباطی و اقتصادی کشور
 علی بابایی

 سيستم ترکيبی توليد انرژی از طریق بازیافت انرژی گرمایی اقيانوس و انرژی خورشيدی 
محمد مهدی زکی پور، مجید عباسپور طهرانی فرد

 بررسی چالشهای امنيتی دربکارگيری شبکه های حسگر بی سيم صوتی زیرآب در خليج فارس
 رضا جاویدان،  حمیده رفیعی

 بررســی اســتفاده از سيســتم تقویــت کننــده جریــان ســيال و عملکــرد آن در ایجــاد نيــروی پيشــران در رونده های 
زیرسطحی

 محمد گندم کار،  جواد امینی فروشانی

 بررسی پایداری سيستم دو درجه آزادی پرتابه سوپر کاویتاسيون
 کاووس زارع، محسن زارعی

 مطالعه مقایسه ای برای انتخاب زیرسازه مناسب برای توربين بادی فراساحلی 
پریسا قهاری،  محمدرضا بهاری

MRF شبيه سازی عددی توربين جزر و مدی با به کارگيری مدل 
 حمید کاظمی مقدم،  روزبه شفقت،  رضوان عالمیان،  علی عاصمی،  سید محمد طاهری،  حسین آخوندپور امیری

 معرفی شناور های توليد برق
سجاد حاجی زاده،  محمد مهرپویا

 طراحی بهينه پيل سوختی پليمری جهت کاربرد در شناورهای زیرسطحی 
حامد شهری،  محسن حسینی

 اولویت بندی احداث مزرعه بادی فراساحل در سواحل جنوبی ایران
 راضیه تقی نژاد،  دانیال قادری،  مریم راه بانی

 انتخاب توربين بادی فراساحل با باالترین ظرفيت توليد و مکان نصب آن در خليج فارس
فرشید ابراهیمی اوردکلو،خلیل منصوری سرشت ، علیرضا قائمی ، رضا نوروز والشدی

 طراحی مفهومی سامانه پيشرانش هيبرید دیزلی بمنظور بهبود عملکرد و راندمان شناورها  
مجید مقصودی دانیال،  ایرج جلیلی،  عباس زارع نژاد اشکذری

 توليد انرژی تجدیدپذیر امواج دریا با استفاده از سيستم جاذب نقطه ای
امید جعفری، حسن قاسمی، منوچهر فدوی اردستانی 

 مطالعه و بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی در کشتی ها  توسط نانو سياالت
رضا باللی دهکری،  عباس اسدروز،  محمدامین دشتگلی
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 بررسی مقایسه ای و شناسایی فناوری های نوین مورد استفاده در موتورهای برون نصب دریایی
حجت شبگرد، حامد سلیمانی، مسعود نظری

 استفاده از انرژی خورشيدی در موتورلنج هادرجهت کاهش آتش سوزی
محمود حکانی، امین باللی 

 استفاده از توربين های بادی فراساحل جهت توليد آب شيرین در خليج فارس
فرشید ابراهیمی اوردکلو،خلیل منصوری سرشت ، علیرضا قائمی ، ناصر مصطفوی، ابراهیم عباسی

 مروری بر تجهيزات هيدرودیناميکی صرفه جویی در انرژی و لزوم بکارگيری آنها در شناورها
 میالد نادری،  محمود غیاثی

 تحليل و بررسی توربين های ِکشندی )جزر و مدی( و اتصال آنها به شبکه الکتریکی  
مجیــد روحــی پــور اســرمی،  عبدالرضــا اســماعیلی 

GVA عوامل موثر بر مخابرات دریایی و دستگاه تلفيقی 
 جواد گوهرشناسان

 بررســی احتمــال اشــکار ســازی پردازشــگر CA-CFAR  رادار هــای ناوبــری دریایــی  بــا توزیــع کاتر پيرســون 
و مدل های مختلف تکانشی اهداف 

محمد محسن عنایتی راد،  غالمرضا محمددادی 

 امکان سنجی فنی و اقتصادی توربين های بادی فراساحلی در ایران 
امیرمحمد فتحی،  رویا شادمانی،  ابوالقاسم شرایعی

 فناوری های نوظهور دفاعی – دریایی )الزامات، مشخصات، استراتژی های دست یابی(  
فرهــاد کیانــی فالورجانــی،  وحیــد منصــوری

 CFD simulation of Resistance Reduction for a Multipurpose Amphibious Vehicle Using Air Cushion Effect 
Adi Maimun، Mehdi Nakisa، Fatemeh Behrouzi

سرمایه های انسانی  

 خانواده فصلی ،چالشها،چشم اندازها
 پگاه مشیدی

 بررسی رابطه تفکر استراتژیك با رفتارهای فرانقشی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمينی) ره( 
الهام پناهی

ــتان  ــورد کاوی هنرس ــی )م ــتان های دریای ــان هنرس ــه هنرجوی ــده ب ــای ارائه ش ــی آموزش ه  آسيب شناس
علــوم دریایــی فــاروق اعظــم چابهــار(

 ایوب بلوچی، عبدال عبدالناصر حسین زائی، عبدال عبدالعزیز آبتین

 بررســی وضعيــت مشــکات دریانــوردان در شــناورهای غيرکنوانســيونی)مطالعه مــوردی:اداره کل بنــدر و دریانــوردی 
) خرمشهر

 ایران برایی،  مهدی فراهانی،  هیثم عامریان 

 بررسی مولفه های موثر در افزایش سطح آموزش دریانوردان در شناورهای غير کنوانسيونی در بندر خرمشهر
مژگان قبادی، هیثم عامریان، ایران برایی
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 رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
 زهــرا رســتمیان

 بررســی عوامــل موثــر بــر نارضایتــی شــغلی وکاهــش انگيزشــی پرســنل دریایــی در مــدت زمــان تعهــد خدمــت 
بــر روی نــاوگان

 فرشاد حائری،  مصطفی زارع نژاد اشکذری
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 برنامه ريزى و سياست گذارى1
 مديريت پروژه هاى دريايى

 روش هاى تامين مالى و مهندسى خريد
 بازاريابى دريايى و پسا تحريم

 سرمايه گذارى داخلى و خارجى
 گردشگرى و اكوتوريسم دريايى

 دريا و اقتصاد مقاومتى

مديريت و اقتصاد دريايى  برنامه ريزى و سياست گذارى1
 مديريت پروژه هاى دريايى

 روش هاى تامين مالى و مهندسى خريد
 بازاريابى دريايى و پسا تحريم

 سرمايه گذارى داخلى و خارجى
 گردشگرى و اكوتوريسم دريايى

 دريا و اقتصاد مقاومتى

مديريت و اقتصاد دريايى
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ی بی مجتمع بندربندی عوامل مؤثر بر بازاریاشناسایی و اولویت

 AHPامام خمینی با استفاده از روش 
 

 4، میالد عیدانی2بهرام شمالی پور، 2ایوبی شهنواز، 9گرایلو ابوطالب
 grailou@yahoo.comA ؛خوزستان استان دریانوردی و بنادر کل اداره بندری، و دریایی معاون9

 hay_1349@yahoo.comS؛ زستانخو استان دریانوردی و بنادر کل اداره بندری، امور اداره رئیس2
 bahramtiva2@yahoo.comمنطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی )ره(؛  واردات 1مدیر ترمینال 2

 Miladeidani@gmail.comکارشناس امور بندری منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی )ره(؛ 4 

 چکیده

باشند. از این رو لزوم تدوین و المللی کاال میینبنادر همواره دارای نقش کلیدی و حیاتی در حمل و نقل ب

 تواند خدمت رسانیهای استرتژیک مناسب با در نظر گرفتن محیط داخلی و خارجی آنها میاجرای برنامه ریزی

ا های استراتژیک بازاریابی در بنادر بریزیمطلوب را به مشتریان بندر گسترش و تسهیل نماید. اگر در برنامه

 گردد.شتر مشتریان باشد سبب رونق و رشد اقتصادی بندر و منطقه میهدف جذب بی

 ستفادها با خمینی امام بندری مجتمع بازاریابی بر مؤثر عوامل بندیاولویت و در این پژوهش اقدام به شناسایی

 جامعه. باشدمی توسعه ای کاربردی هدف لحاظ از ( نموده.این پژوهشAHPتحلیل سلسله مراتبی ) روش از

 (pretest) اولیه آزمون از پس کوکران فرمول اساس بر نمونه اعضای تعداد و نامشخص پژوهش این آماری

 خبره پژوهش پرسشنامه متغیرهای گیریاندازه و آوریجمع اصلی ابزار است. آمده دست به نفر 69 تعداد

ستفاده شده است. مطابق نتایج ا Expert choice 11افزار ها از نرممنظور تجزیه و تحلیل داده. بهباشدمی

حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات به ترتیب شاخص عوامل زیرساختی و روساختی، شرایط اقتصادی، سیاسی 

 و نیروی انسانی بر بازاریابی مجتمع رقباای، موقعیت جغرافیایی، قوانین و مقررات، و اجتماعی، عوامل پسکرانه

 باشند.بندری امام خمینی مؤثر می

 (AHP) یسلسله مراتب لی، تحلینیامام خم یمجتمع بند ،یابیبازار ،بندیاولویت مات کلیدی:کل

 

                                                 
 حمایت مادی و معنوی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است. این مقاله تحت *
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ساختار سازمانی منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام  شناسی آسیب

 مکینزی  s 7خمینی) ره ( براساس مدل 

 

 پناهیالهام 

 مام خمینی) ره(بندر ا ،یاقتصاد ژهیمنطقه و آموزشکارشناس ارشد مدیریت آموشی، کارشناس 

 

 چکیده 

 

 از باشد؛مطلوب دارای اهمیت می داشتن ساختار سازمانی آوری، فن سریع پیشرفت و شدن جهانی عصر در

 حقیقت این. باشد سازمان بخشی اثر و در بهبود موثری گام تواند می ها سازمان ساختار شناسی آسیب رو این

نی منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی) ره ( براساس ساختار سازما شناسی به بررسی آسیب کند می تالش

مکینزی بپردازد. روش تحقیق  به کار برده شده دراین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر  s 7مدل 

 کارشناسان را پژوهش آماری پیماشی است. جامعه -نحوۀ گردآوری اطالعات پیمایشی با ماهیت توصیفی

 می شامل هستند، کار به مشغول کل اداره این در که بندر امام خمینی) ره ( ،اقتصادی ویژه منطقه رسمی

ها به صورت تصادفی ساده برآورد که پرسشنامه 38با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه  و( نفر 117) شود

بعد  7سوالی براساس  69ابزار اصلی  گردآوری اطالعات پرسشنامه ساختار سازمانی مکینزی   توزیع شد.

 نتعیی های مشترک( می باشد. برای)کارکنان، استراتژی، سیستم، ساختار، مهارت، سبک مدیریت و ارزش

ها با کمک داده .آمد دست به 36/1 پرسشنامه پایایی. گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی

 ان داد که وضعیت کارکنان براساسهای تحقیق نشو آزمون تی تست تحلیل شد. نتایج یافته SPSSنرم افزار 

های سبک در حد مطلوب، مهارت کارکنان در حد مطلوب، تدوین کمتر از حد مطلوب، ویژگی شاخص مکینزی

ای ههای ساختار سازمانی  کمتر از حد مطلوب، ویژگیمدیریت از نظر پاسخگویان کمتر از حد مطلوب، ویژگی

  .باشدتر از حد مطلوب و ارزش های مشترک در حد مطلوب میکم فرایند انجام کار  براساس شاخص مکینزی

 

 خمینی) ره (. ساختار سازمانی، مدل هفت اس مکینزی، ویژه اقتصادی، بندر امام کلمات کلیدی:
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رات نگهداری و تعمی و بهبود سیستم ارتقا در تحلیل و تجزیه روند

 موتورهای دیزل
 

 2مرادی محمد، 9عباس زارع نژاد
 azarenezhad.a@gmail.com ،نوشهر ، دانشگاه دریایی امام خمینی)ره(دانشگاه دریایی امام خمینی)ره( استادیار 1

 ، دانشگاه دریایی امام خمینی )ره(معماری کشتی دانشجوی کارشناسی ارشد 2

 Mohamad.Moradi0932@gmail.Com،نوشهر
 

 چکیده

 

موتورهای امروزی  .است آن منظم تعمیرات و اریاقتصادی، نگهد هایهزینه کاهش و موتور عمر افزایش کلید

 رفته،پیش دیزل موتورهای هایمشخصه از با پیشرفت تکنولوژی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است.

 به سبتن آن پایین آلودگی و سوخت اقتصادی مصرف باال، بازدهی بیشتر، کارآیی باال، وزن به قدرت نسبت

 ی،موتورها با توجه پیچیدگ این برای منظم تعمیرات و نگهداری سیستم تدوین لذا. باشدمی ترقدیمی هایمدل

 دارد. ایویژه اهمیت ظرافت و هزینه باالی خرید اولیه و تعمیرات آن

ست دهایی که در زمینه آنالیز موارد مختلف از موتور بهامروزه با اجرای نت به روش قدیمی با توجه به پیشرفت 

 قیقد بررسی و تحلیل تجزیه، روند با نت برنامه اجرای توان باباشد لذا میبر میبردار و زمانآمده است، هزینه 

در این روش عیب یابی  .داد افزایش را آن اطمینان ضریب و موتور کاری عمر کاهش، را نگهداری هزینه موتور،

حتمالی در آینده قابل پیش های اتر خواهد بود و عیبتر و زمان صرف شده در تشخیص عیب موتور کمدقیق

 تحلیل و تجزیه روند اجرای در ضروری هایروش مقاله سعی شده است برخی از این بینی خواهد بود. در

کاری و بررسی فیلترها و مطالعه نت از جمله آنالیز روغن، سوخت، آب خنک سیستم ارتقائ جهت بهبود و

 .قرار گیرد بررسی مورد سوابق تعمیراتی،

 

 – موتور دیزل – تعمیرات و نگهداری سیستم -روند تجزیه و تحلیل نگهداری و تعمیرات  دی:کلمات کلی

 هزینه تعمیراتی –راندمان سوخت 
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قشم و  یرهدر حومه جز یصنعت سوخت رسان یفرارو یچالش ها

 مناسب یارائه راهکارها

 

 2زاده یاحمد طالب، 2ییبهروز امرا، *9نسب یاحمد وسفی
 seafarer.031967@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی خارگ،  و نقل دریایی حملی ارشد دانشجوی کارشناس 9

 b.omaraee@gmail.comآزاد اسالمی خارگ،  دانشگاهاستاد  2

 

 

 چکیده

 

 یقشم و ارائه راهکارها یرهدر حومه جز یرسانصنعت سوخت یفرارو یچالش هابررسی هدف این تحقیق، 

پیمایشی است. با استفاده از مطالعات تحقیقات داخلی و  -ربردی و توصیفی، کااین تحقیقباشد. می مناسب

عامل شناسایی شده در قالب پرسششنامه  22شدند. ییشناسانقش دارند،  یسوخت رسانخارجی، عواملی که بر 

نفر از کارشناسان وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و خطوط کشتیرانی پاسخ داده  83تعریف و توسط 

ای و فریدمن استفاده شد. مدل استفاده های تی دوجملهشدند. جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از آزمون

 مناسب سوخت یارنرخ بسهای این تحقیق نشان داد که یافته شده این تحقیق، ماتریس سوات بوده است.

ت سرعمهمترین نقاط قوت، از  قشم یرهو روان جز یالس یکترافی و رسانسوخت یاتباال در عمل یمنیای، ده

 یفعل یزاتبودن تجه یمیقدی و رسانمدرن سوخت یزاتکمبود تجهی، سوخت رسان یاتدر عمل یینعمل پا

، منطقه یبنادر و کشورها یگرنسبت به د یرانقشم و ا یرهبهتر جز یتامنی از مهمترین نقاط ضعف، رسانسوخت

 یرهجز هایدولت از برنامه یمال یتحماو  ح منطقهقشم در سط یرهمنحصر به فرد جز یکژئواستراتژ یتموقع

 و ها در بنادر منطقه یخارج گذارییهسرمایران، ا یهعل المللیینب هاییمتحر، از مهمترین نقاط فرصت و قشم

 است. قشم یرهدر حومه جز یصنعت سوخت رسان یفرارو از مهمترین نقاط تهدید قاچاق سوخت

 

 .، ماتریس سواتمقش رهیجز، یسوخت رسان کلمات کلیدی:
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های طراحی وساخت نرم افزار جامع مدیریت ریسک در سیستم

 دریایی ) با معرفی تکنیک دیمتل برای اولین بار در این حوزه(
 

 

 4علیرضا حبیبی ،2برارنیا ریحانه ،2پژمان شاه محمدی شیرازی ،9رامروزوحدت پی
 gmail.comvahdat.com@اشتر؛ دریایی، دانشگاه صنعتی مالک  هایسازهکارشناس ارشد 9
 pishgaman.ig@gmail.com ؛، گروه بین المللی پیشگامانراییمدیریت اج ارشدکارشناس 2

 comyahoo@reyhaneh_6561.دماوند؛ علوم و تحقیقات اجرایی، دانشگاه  مدیریتکارشناس ارشد 2
 neering@gmail.comabibi.engihکارشناسی ارشد، معماری کشتی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات؛ 4

 

 چکیده

 

 شاخصه چند کیبا استفاده از تکن های دریاییپروژه یاهسکیر یابیو ارز ییشناساپیش رو در راستای پژوهش 

روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی  باشد.یم متلید

 27 ریسک اصلی و 6و نظرات خبرگان و کارشناسان  اتیاز مرور ادبمنظور ابتدا با استفاده  نیبد می باشد.

و  تط علرواب)برای اولین بار در این حوزه(  متلید کیشدند سپس با استفاده از تکن ییشناسا ریسک فرعی

ابی ریسک برای پیمایش و ارزیدر این تحقیق یک نرم افزار مدیریت  .گردید نییتع ریسک ها نیا نیمعلول ب

 به صورت مختصر در ) در مرحله شناسایی و تحلیل کیفی (  نیز ارائه گردید که گام های اجرای آنها ریسک

 این مقاله ذکر شده است.

طراحی و ساخته شد که قابلیت ارزیابی و تحلیل کلیه جامع مدیریت ریسک در نتیجه این پژوهش نرم افزار 

یسک، تکنیک دیمتل و همچنین قدرت اشتراک مراحل مدیریت ریسک با استفاده از تکنیک های ارزیابی ر

ا هگذاری بین خبرگان در هر پروژه را داراست که در این مقاله فقط به بخش شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک

 پردازیم که بخش کوچکی از امکانات این نرم افزار است.می

 

 .ریسک، دیمتل، نرم افزار کلمات کلیدی:
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ی و ارائه راهکارهای توسعه شناسایی موانع گردشگری دریای

 بخش در ایران
 

 2، حمید سوادکوهی9پورالهام حسن
 ؛دانشگاه گیالن ) مسئول بازرگانی شرکت خورشید گستر کاسپین(مهندسی کشاورزی،  کارشناس ارشد1

Elham.hasanpour@yahoo.com 
 ؛)مدیرعامل شرکت خورشید گستر کاسپین(علم و صنعت ایران رایی، دانشگاه کارشناس ارشد مدیریت اج2

Hamidsavadkouhi@yahoo.com 
 

 چکیده

 

 ی اقتصادگردشگری دریایی، یکی از بزرگترین صنعت درآمدزا در جهان است و نقش بسزای آن در توسعه

باشد. ایران، ویترینی از منابع طبیعی زیباست که وجود دو دریا از دو جهت، ویژگی شکار میجهانی بر همگان آ

ها و موانع پیش رو، منحصر به فردی به آن بخشیده اما سهم ما در این صنعت، بسیار ناچیز است زیرا آسیب

در این  صنعت،گام برداشت. ی اینشمار بوده و باید راهکارهای کاربردی ارائه گردد تا بتوان در جهت توسعهبی

های انجام گرفته توسط کارشناسان گردشگری و اقتصاد تحلیلی و براساس پژوهش -مقاله، که به روش توصیفی

جود در های موهای صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته، نوشته شده است، به پتانسیلکشور و پیشرفت

پردازد و آگاهی از عوامل فرهنگی و گردشگری دریایی، میی ها و راهکارهای توسعهها، چالشایران، آسیب

ناسایی ها، شسازی آنهای گردشگری دریایی و ساحلی، تدوین قوانین جدید و شفافاجتماعی، تشکیل کارگروه

ها، دعوت از بخش خصوصی جهت همکاری، ارائه تسهیالت در ساختها و اطالع رسانی، بهبود زیرپتانسیل

ها، پنجره ی جدیدی توان با بهره گیری از آننماید که می... را به عنوان راهکار، معرفی میهای مختلف و بخش

های جدید، در راستای تولید داخلی و اقتصاد را به سوی دریا گشود و با الگو برداری و وارد کردن تکنولوژی

 مقاومتی، گام برداشت.

 

 .، صنعت، زیرساختگردشگری دریایی، اقتصاد جهانی، توسعه: کلمات کلیدی

mailto:Elham.hasanpour@yahoo.com
mailto:Hamidsavadkouhi@yahoo.com
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منظور انتخاب ریزی ریاضی بهارائه یک مدل دوهدفه برنامه

)مطالعه موردی:  های صنعتی پروژه محوردر سازمان پیمانکار

 های وابسته به صنایع دریایی(یکی از صنعت
 

 2احمدرضا افراسیابی ،2حمد ایزدی، م9علی شهرام نژاد

 ی خرمشهر،المللنیباد اسالمی واحد کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آز 9

a. shahramnejad@yahoo. com 
.miz1360@yahoo کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، 2 com 

.a، کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان 2 afrasiabi042@gmail. com 

 

 چکیده

 

منظور تمرکز بر مدیریت ها بهسپاری فعالیتتی پروژه محور، برونهای صنعدر سازمان ترین مسائلیکی از مهم

ن ها نیز در ایای، آنی وسیع کاری صنایع ساخت و تولید پروژهها است. به دلیل ماهیت و گسترهیکپارچه آن

ی دهای پروژه تا حد زیاامر مستثنا نیستند. چراکه در بسیاری از موارد انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت

 صفر ریزی دوهدفهرو در این پژوهش یک مدل برنامهگردد. ازاینشده پروژه میهای تماممنجر به کاهش هزینه

های صنعتی پروژه محور با در نظر گرفتن اهداف هزینه و منظور انتخاب پیمانکار در یکی از سازمانو یک به

پیشنهاد شده است. درنهایت، برخی از  محدودیت-منظور حل مدل روش اپسیلونزمان ارائه شده است. به

 منظور نشان دادن اعتبار و کارایی مدل موردبررسی واقع شد.های سازمان بهترین پروژهمهم

 

-ریزی دوهدفه صفر و یک، روش اپسیلونسپاری، مدل برنامهانتخاب پیمانکار، برون کلمات کلیدی:

 محدودیت، سازمان پروژه محور.
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 عملکرد نهایی تفاوت فناوری تولید بربررسی تاثیر سطوح م

 ایرانصنایع کشتی سازی  تامینزنجیره 
 

 2،  شهرام گیالنی نیا 9فالح محمدعلی
 ،واحد علوم وتحقیقات رشت -دانشگاه آزاد اسالمی، ارشد مدیریت اجرایی کارشناسیفارغ التحصیل  9

es_fallah82@yahoo.com 
 es_fallah82@yahoo.com ،وم وتحقیقات رشتواحد عل -دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشیار 2

 

 چکیده

 

مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از روش هایی است که جهت یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان، تولید 

کنندگان، انبارها، فروشگاه ها و مراکز عرضه بکار می رود تا محصوالت و خدمات مورد نیاز به مقدار مشخص، 

و با کیفیت و قیمت مورد نظر مشتریان، به آنها عرضه گردد. زنجیره عرضه یکی از ارکان  در زمان و مکان معین

کاری شرکت را در بر می گیرد. از طرف دیگر فناوری  فرآیندهایاصلی یک شرکت است که به نوعی تمامی 

ل وهای تولید و رایج هر شرکت جهت دستیابی به محصول، بعنوان یکی از ضرورت های اصلی تحقق محص

، قیقتح نیهدف ابوده که در کیفیت، زمان و هزینه تمام شده محصول مورد نظر نقش بسزایی ایفاء می کند. 

پس از جمع  می باشد. رانیا یساز یکشت عیدر صنا نیتام رهیزنج ییعملکرد نها بر دیتول یفناور ریتاث یبررس

تاثیر متغیرهای یادشده و بررسی  در خصوصکشور  یزسا یکشت عیصناآوری پرسشنامه ها از مدیران ارشد 

 ن،یتأم رهیزنج یبر چابک دیتول یکه فناور دادنشان  نهایی جینتا،  SPSSو تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار

 ییو پاسخگو نیتأم رهیزنج ییبر عملکرد نها نیتأم رهیزنج یچابک ن،یتأم رهیزنج ییبر پاسخگو دیتول یفناور

 نیچن نیباشد. لذا ا یگذار مریتاث رانیا یساز یکشت عیصنادر  نیتأم رهیزنج ییاعملکرد نهبر نیتأم رهیزنج

 ریشور تاثک یساز یکشت عیدر صنا نیتام رهیزنج ییبر عملکرد نها دیتول یکه فناورمی شود گرفته  جهینت

 دارد.

 

.نیتام رهیزنج ،ییپاسخگو ،یچابک ،ییعملکرد نها د،یتول یفناور: کلمات کلیدی  
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 د علوم دریایی، بسترساز توسعه پایدار محورمراکز رش
 

  پورعالیعلیرضا 
 alipoor.alireza@yahoi.com  استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر، 1

 

 چکیده

شرکت توسعه و رشد از حمایت با می کنند  تا تالش اجتماعی -اقتصادی از نهادهای یکی عنوان به رشد مراکز

 های جدید فناوری و محصوالت سازی تجاری منابع به از برداری هبهر هایفرصت بهبود ریقاز ط نوپا های

 مرکز بین اعضای داخلی ارتباطات طریق از رشد یک مرکز اقتصادی -اجتماعی هاینمایند. سرمایه کمک آنها

 سایر با رجیخا ارتباطات طریق و از رشد مرکز کارکنان و مدیران فناوری مستقر، های شرکت شامل رشد

می باشد. اما یکی از مهمترین موضوعاتی که  صنایع ها و دانشگاه مالی، های سازمان مشاوران، ذینفعان نظیر

 تغییر باشد. بامتأسفانه حوزه علوم دریایی کمتر مورد توجه واقع شده است؛ مراکز رشد علوم دریایی می

باشد. توسعه در هر کشوری مطرح می اصلی به ارکان یلتبد پایدار توسعه نوین، به کالسیک از توسعه، پارادایم

از طرفی کشورهایی که صاحب سبک در دریا هستد توسعه پایدار دریامحور را در اسنادباالدستی خود تعریف 

حوزه دریا   در و پژوهشی آموزشی کالن هایگذاریسرمایه پیشرفته اند. به همین منظور کشورهاینموده

باشد. به همین منظور محققق های آن توسعه مراکز رشد علوم دریایی میترین مولفهداشتند که یکی از مهم

با یک  مطالعه کیفی و بررسی اسناد ضمن تشریح جایگاه مراکز رشد علوم دریایی  در توسعه پایدار دریامحور؛ 

 پیشنهادات کاربردی به مسئولین به منظور  توسعه مراکز رشد علوم دریایی ارائه گردید.

 

 های زایشی علوم دریایی، توسعه پایدار دریامحورعلوم دریایی؛ مراکز رشد؛ شرکت: لمات کلیدیک
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 بررسی اثربخشی خصوصی سازی در بندر چابهار 
 

  2و محمود بلوچ 9حبیب اهلل دهانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )بازاریابی(، 1
 دانشگاه تهران استاد یار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور2

 

 چکیده

 

ای است که جهت افزایش کارایی و عملکرد بنادر توسط بنادر پیشرفته مورد استفاده قرار سازی پدیدهخصوصی

. خصوصی سازی بنادر از دهه گذشته در کشورمان شروع شده است. بندر چابهار از بنادر در حال گرفته است

منطقه مخصوصاً گوادر پاکستان به توسعه زیرساخت ها و  توسعه کشور است که در راستای رقابت با بنادر

روساخت های خود اقدام کرده است. تا کنون عملیات تخلیه و بارگیری و اخیراً عملیات دریایی این بندر به 

در در بن یساز یخصوص یاثربخشبخش خصوصی واگذار شده است. در این تحقیق که ماهیت کاربردی دارد، 

رار می گیرد. تحقیق در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، اثرات خصوصی سازی مورد بررسی ق چابهار

شناسایی شدند. در مرحله دوم با استفاده از تکنیک لیزرل ارتباط این عوامل با بندر چابهار ارزیابی شد. یافته 

ی اخلد یندهایفرآ و یبازار و مشتر ،یمال تیوضع ریسه متغهای این تحقیق نشان داد که خصوصی سازی با 

 در بندر چابهار ارتباط مثبت و مستقیم دارد.

 

 ، بهره وریبندر چابهار: خصوصی سازی، کلمات کلیدی
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شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تبلیغات بازاریابی اداره 

 ا استفاده از تکنیک سلسله مراتبیب امام خمینیبندر 
 

 5، حیدر زارع4پور، سروش خاکی2، علی امیری2لو، شهنواز ایوبی ایوب*9زادهمحمود حسین
 m.hoseinzadeh59@yahoo.comکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،  ادارههای اختصاصی مدیر ناظر ترمینال9

 m.hoseinzadeh59@yahoo.com، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندریرییس اداره امور  2
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،  ریزیو برنامه مطالعاترییس واحد  2

m.hoseinzadeh59@yahoo.com 
 m.hoseinzadeh59@yahoo.comاستان خوزستان،  دریانوردیاداره کل بنادر و  مدیر حمل یکسره 4

 hzport87@yahoo.comانوردی استان خوزستان، بنادر و دری کلکارشناس امور بندری اداره  2

 چکیده

 

شان )ملی و بین المللی(، سرمایه کالن جهت احداث بندر و جهانی شدن بنادر با توجه به ماهیت فعالیت

)افزایش رقابت بین بنادر در سطح ملی و بین المللی( نیازمند به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید 

مناسبترین مسیر برای واردات و صادرات به علت موقعیت استراتژیک و  خمینی )ره(می باشد. بندر امام 

دارد. از سوی دیگر، این بندر به  منطقههای ای در مبادالت ایران با سایر کشورجایگاه ویژه ،CISکشورهای 

ای همیت ویژها جنوب و مسیر ترانزیتی غربی کشور-قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین المللی شمالعلت 

این بندر جهت حفظ بازارهای موجود و افزایش سهم خود در  ها خواهد داشت.در ترانزیت کاال به این کشور

ای از فنون بازاریابی به عنوان یکی از راهکارهای موثر جهت ارتباط با مشتری استفاده می سطح ملی و منطقه

دادن  بیشتر بر جنبه ترجیح آید،آن به حساب میی از تبلیغات که بخشکند. در بین فعالیت های بازاریابی، 

قررات و م ینبندر و قوان یها یژگیو ی،تکنولوژ یزات،بودجه، تجه ی،انسان یروینشش عامل  تکیه دارد. بندر

 هاییژگیویغات یک بندر شناسایی شدند. نتایج این تحقیق نشان داده است که بر تبل یرگذاربه عنوان عوامل تاث

 ند.باشمی مین بودجه دو عامل اصلی تاثیرگذار بر تبلیغات واحد بازاریابی بندر امام خمینی )ره(و تا بندر

 

 یسلسله مراتب کیتکن، بندر امام خمینی، غاتیتبل، یابیبازار: کلمات کلیدی

mailto:m.hoseinzadeh59@yahoo.com
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طراحی مدل  تدوین استراتژی و درموثر  شناسایی مولفه های

 سازمانیمدیریت عملکرد 

 کل بندر و دریانوردی خرمشهر()مطالعه موردی: اداره 
 4سیده فاطمه موسوی ،  2، مهدی دارابیان2، محمد امیر سیاوش حقیقی9سید جلیل موسوی

 دریانوردی خرمشهر:  و دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، کارشناس مطالعات، اداره کل بندر 1

S_jalil_mousavi@yahoo.com 
دریانوردی  و ی صنایع، رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی، اداره کل بندردانشجوی کارشناسی ارشد مهندس2

 amir.haghighi58@gmail.comخرمشهر:

دریانوردی  و مهندس نرم افزار، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس بهره وری، اداره کل بندر 2

 me_darabian@yahoo.comخرمشهر:  

  :دریانوردی خرمشهر و اداره کل بندر، کارشناس ارزیابی عملکردمهندسی نرم افزار، دانشجوی کارشناسی ارشد  4
mousavi_software66@yahoo.com 

 چکیده

 حوطراحی مدل مدیریت عملکرد در سطتعیین استراتژی و  متغیرهای مناسب و تعیین اولویت برای  شناسایی

. مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی و ابالغ اهداف سازمان به بسیار مهم استسازمان های دولتی 

ردد گسویی اهداف کارکنان و سازمان میکارکنان و برقراری جلسات مستمر ارزیابی کارکنان، باعث ایجاد هم

راحی ط تدوین استراتژی و درموثر غیرهای متتاثیر تعیین این مقاله  دفهبرد. و بهره وری نیروی کار را باال می

لحاظ  به تحقیق این متدلوژی .است در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر سازمانیمدل مدیریت عملکرد 

است. ابزار تحقیق نیز پرسشنامة محقق ساخته می باشد. پیمایشی  -توصیفی ماهیت، کاربردی و از نظر  ،هدف

 فاکتور اصلی: سازگاری، عملکردل مدیریت عملکرد سازمان به وسیله سه تحقیق، طراحی مد نطبق نتایج ای

از تاثیر بر نتایج عملکرد سازمان را به  %98منابع انسانی و طراحی اهداف تعیین می شود. این سه عامل با هم 

ه ها . یافتترین عامل استعهده دارند. در میان این عوامل، تاثیر منابع انسانی بر مدیریت عملکرد سازمان مهم

باالترین امتیاز را از آن و   تاثیر مثبت بر عملکرد سازمان دارد  %66نشان می دهد که عملکرد منابع انسانی 

به  ،این نتیجه را مشخص می سازد که متغیرهای سازگاری و طراحی اهداف ،مدل تحقیق ست.خود کرده ا

متغیر  ،بدین ترتیب .می گذارندتاثیر سازمان  از طریق منابع انسانی بر عملکرد طور مستقیم و غیر مستقیم،

 ر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند.ب %28 ه میزانو متغیر طراحی اهداف ب %81 با سازگاری

 

: سیستم مدیریت عملکرد، تدوین استراتژی ارزیابی عملکرد، طراحی اهداف، عملکرد منابع کلمات کلیدی

 ردی خرمشهرانسانی، سازگاری، اداره کل بندر و دریانو

mailto:mousavi_software66@yahoo.com
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بررسی موانع مدیریتی فناوری اطالعات بنادر )مطالعه مورد 

 بندر امام خمینی(
 

 9میترا درویشی
منطقه ویژه بندر امام خمینی  –کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، اداره کل بنادر و دریانوردی 9

m.darvishi22@yahoo. 

 

 چکیده

بکارگیری  .است ساخته ممکن را اطالعات کارآمدی و سودمندی امکان اطالعات فناوری امروز جهان رد

 طوریکه است، شده اطالعاتی  باعث های سیستم و اداری امور در را ای گسترده تحول(، ITتکنولوژی اطالعات )

 تارتباطا خطوط و کامپیوتر از طریق مختلف مکاتبات و اسناد مدارک، ، ها داده الکترونیکی انتقال امکان

است. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی آثار و نحوه بکارگیری و فناوریهای  شده فراهم مخابراتی

موانع استفاده از مدیریت اطالعاتی در سازمان ها الزم است به منظور بهبود پیاده سازی این نظام به بررسی 

ه شود. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی، موانع اطالعات در سازمان  ها پرداخت  فناوری

مدیریت فناوری در بندر امام خمینی مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است 

 داشته اند. راکه مانع فرهنگی بیشترین و مانع اقصادی کمترین تاثیر را در مدیریت فناوری سازمان 

 

 مدیریت فناوری اطالعات، موانع فرهنگی، اقتصادی، سازمانی، مهارتی: یدیکلمات کل

 

 

 

 

mailto:m.darvishi22@yahoo
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نقش مدیریت دانش در بنادر )موردکاوی: مجتمع بندری امام 

 خمینی( 
 

 4، میالد عیدانی2، بهرام شمالی پور2ایوبلو ایوبی شهنواز، 2گرایلو ابوطالب
 grailou@yahoo.comA ؛خوزستان ستانا دریانوردی و بنادر کل اداره بندری، و دریایی معاون9

 hay_1349@yahoo.comS؛ خوزستان استان دریانوردی و بنادر کل اداره بندری، امور اداره رئیس2
 bahramtiva2@yahoo.comمنطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی )ره(؛  واردات 1مدیر ترمینال 2

 Miladeidani@gmail.comخمینی )ره(؛  کارشناس امور بندری منطقه ویژه اقتصادی بندری امام4 

 چکیده

 

 به روز که هستند ییهامحیط شاهد حضور در هاسازمان شودمی از آن نام برده دانایی عصر که حاضر عصر در

ارا، ه منظور حضور کباست.  امروز دنیای الینفک جزء تحول و تغییر. شوندمی چالش برانگیزتر و پویاتر روز

دانش  علم و حول محورباشد تا میضروری رقابت،  دنیای تجارت و در هاسازماندار اثربخش، مستمر و پای

 نمایند.فعالیت 

پرسشنامه  زا استفاده با خمینی امام بندری مجتمع عملکرد بهبود بر دانش مدیریت تأثیر بررسی این پژوهش به

ر دانش، کسب دانش د کاربردبهات که دربرگیرنده ی پنج شاخص انتقال دانش، ثبت دانش، خلق دانش،  مدل

پژوهش مشخص و تعداد  این آماری جامعهباشد. میمدیریت دانش پرداخته و از لحاظ هدف کاربردی توصیفی 

به آمده است.  دست نفر به 66( تعداد pretestاولیه ) آزمون از پس کوکران فرمول اساس بر اعضای نمونه

پیرسون و  استیودنت، همبستگی t، اسمیرنوف -کولموگروفی اهاز آزمون هامنظور انجام تجزیه و تحلیل داده

ی این پژوهش نشان داد که اوالً وضعیت انتقال دانش، ثبت دانش، خلق هافریدمن استفاده شده است. یافته

دانش، کسب دانش در مجتمع بندری امام خمینی مطلوب و بر بهبود عملکرد سازمانی تأثیرگذار  دانش، کاربرد

 باشد.می

 

 وریمجتمع بندری امام خمینی، مدیریت دانش، بهبود عملکرد، بهره: مات کلیدیکل

                                                 
  سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است.حمایت مادی و معنوی  این مقاله تحت *
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با استفاده از مدل  امام خمینیبندر  جایگاه ترانزیتیارزیابی 

 SWOT-AHPترکیبی 
 

 زادهمحمود حسین

 m.hoseinzadeh59@yahoo.com، های اختصاصی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانلمدیر ناظر ترمینا

 

 چکیده

 

سب بسیار منا ژئوگرافیکجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت  جمهوری اسالمی ایران از

یکی از بنادر مهم در جنوب ایران قرار گرفته  امام خمینیبندر  می باشد.مند از مزایای ترانزیتی خوبی بهره

ردات واای در جایگاه ویژه ی از شرایط دریایی مناسب،برخوردارعلت موقعیت استراتژیک و ه است. این بندر ب

ملی  در ترانزیت . این مقاله به بررسی جایگاه بندر امام خمینیایران با سایر کشورهای منطقه دارد کاالی فله

و ظرفیت موجود آن به ارزیابی این  پردازد. این مقاله با تشریح وضعیت فعلی بندر امام خمینیای میو منطقه

پردازد. در این تحقیق از ماتریس سوات و مدل سلسله مراتبی برای بررسی ای میدر ترانزیت ملی و منطقهبندر 

ای بهبود بر توانهای این تحقیق مییافته با توجه بهوضعیت ترانزیتی بندر امام خمینی استفاده شده است. 

استفاده تی، ترانزیهای برای گسترش فعالیت ویژه اقتصادیاستفاده از امکانات منطقه  ترانزیت بندر امام خمینی،

ه منظور ارائهای بندر بهتوسعة ساختار و فعالیت، از توان بخش خصوصی در تمامی مراحل مدیریتی و اجرایی

 .را پیشنهاد داد خدمات پشتیبانی به شناورها

 

 .سوات سیماتر ت،یترانز ،ینیبندر امام خم: کلمات کلیدی
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رگذاری تجارت الکترونیک بر اعتماد بررسی بکارگیری و اث

 مشتریان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر 
 

  امرایی، محمد فاتحی بهروزمحمد بهروزی، 

 چکیده

 ار،ک و کسب فرآیندهای انجام در نوآوری های جنبه مهمترین از یکی عنوان به الکترونیکی تجارت

 و کوچک سازمانهای. است شده فتهگر کار به جهان سطح در زیادی شرکتهای و سازمانها توسط

 های شاخص ارتقا و بهبود در اساسی نقش ،کشوری هر اقتصادی عمده بخش عنوان به متوسط

 ارک و کسب امور و فرآیندها انجام نوین و نوآورانه ابزارهای و روشها اتخاذ دلیل همین به و دارند اقتصادی

الکترونیکی  تجارت داشت در خواهد سازمانها نهگو این موفقیت در مهمی نقش الکترونیکی تجارت مانند

 کلید نظران صاحب از بسیاری که آنجا تا اصلی است عناصر از و کلیدی های فاکتور از یکی مشتریان اعتماد

 با .دانند می خریدار برای اعتماد مورد و مطمئن فراگرد استقرار و ایجاد را تجارت الکترونیک در موفقیت

 ابهام از ای هاله در آن بر مؤثر عوامل و ابعاد و الکترونیک تجارت در مشتری اعتماد مو مفهو معنا این وجود

 .دارد قرار

 فرضیه این راستا در .است الکترونیک تجارت در مشتری اعتماد بر مؤثر عوامل بررسی تحقیق این موضوع

نوع  از حاضر شپژوه .شدند بررسی و مطرح زیرساختی و شرکتی فردی، عوامل چارچوب در تحقیق های

مشتریان اداره جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  .گردد یم  اجرا همبستگی روش به که است یفیتوص

طی یک پروسه زمانی مشخص از مراجعه مشتریان به اداره جامعه آماری این پژوهش می باشد.  بوشهر بندر

 بندر ادارهمراجعه کننده به  انیمشتر کل تعدادبرآورد شده است، بنابراین  طی یک هفته بوشهر بندر

در این تحقیق  ه است.دیگرد برآوردنفر  1111 نفر در روز 211 باًیتقربا میانگین  هفته کی یط بوشهر

نفر در سطح اطمینان  1111با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه )مورگان( با حجم جامعه آماری 

که همگی بصورت  نفر محاسبه شد. 273بر درصد، حجم نمونه برا 2درصد یا احتمال خطای  62

 که دهد می نشان ها داده تحلیل و تجزیه از نتایج حاصل   تصادفی سیستماتنیک انتخاب گردیدند.

 .شوند می تأیید تحقیق های ،سایر فرضیه فردی عوامل به مربوط فرضیة جز به

 زیرساختی، های متغیر مشتریان ، سازمان بنادر و دریانوردی،  تجارت الکترونیک،  اعتمادکلمات کلیدی: 

 فردی مشتریان. های شرکت، متغیر به مربوط متغیرهای
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فعالیت ها در منطقه ویژه افتصادی  سپاری بررسی عوامل برون

 بندر امام خمینی) ره(
 

 2فرزادتقی زاده، 9الهام پناهی
 (ره) ینیم خمبندر اما ،یاقتصاد ژهیمنطقه وآموزش  کارشناسکارشناس ارشد مدیریت آموشی، 1

 (ره) ینیبندر امام خم ،یاقتصاد ژهیوکارشناس ارشدفیزیک دریا،کارشناس مسئول منطقه 2

 چکیده

 

 بهره سود افزایش حال عین در و هزینه کاهش برای آن از سازمانها از بسیاری که است روشی برونسپاری

 وقی،حق اقتصادی، فنی، پنجگانه ابعاد نظر از میبرند در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برونسپاری

در منطقه ویژه افتصادی بندر امام خمینی)ره( است. روش تحقیق  به کار برده شده دراین  زمانی و عملیاتی

. پیماشی است -پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطالعات پیمایشی با ماهیت توصیفی

 کل اداره این در که بندر امام خمینی)ره( اقتصادی، ویژه طقهمن رسمی کارشناسان را پژوهش آماری جامعه

برآورد که  38با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه  و( نفر 117) شود می شامل هستند، کار به مشغول

 69ابزار اصلی  گردآوری اطالعات پرسشنامه  محقق ساخته   ها به صورت تصادفی ساده توزیع شد.پرسشنامه

 از امهپرسشن پایایی تعیین بعد )زمانی، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی، فنی( می باشد. برای 2سوالی براساس 

 SPSSها با کمک نرم افزار داده .آمد دست به 36/1 پرسشنامه پایایی. گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب

مانی، ا از نظر ابعاد زهسپاری فعالیتهای تحقیق نشان داد که برونو آزمون تی تست تحلیل شد. نتایج یافته

 اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و فنی در جامعه مورد مطالعه امکان پذیر است.

 

 برونسپاری، فعالیت، منطقه ویژه افتصادی بندر امام خمینی)ره(. کلمات کلیدی:
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تحلیل استراتژیک وضعیت عملیات تخلیه و بارگیری کاالی فله 

 SWOTبندر امام خمینی با استفاده از 
 

 4، مصطفی شهبازی2، حیدر زارع2، ابوطالب گراییلو*9زادهمحمود حسین

 m.hoseinzadeh59@yahoo.comمدیر ناظر ترمینال های اختصاصی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، 9
 m.hoseinzadeh59@yahoo.comدریانوردی استان خوزستان،  اداره کل بنادر و معاون امور بندری و دریایی 2

 hzport87@yahoo.comکارشناس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،  8
 m.hoseinzadeh59@yahoo.comاره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، ادهای نفتی  ترمینالمدیر ناظر  6

 

 چکیده

 

ه بنادر های فلجهانی دارند. گسترش استفاده از فله در جابجایی کاال، پایانهتامین بنادر نقشی مهم در زنجیره 

ه امام خمینی است که ب، بندر مهم کشورمان رقابتی هر بندر شناخته شده است. یکی از بنادر به عنوان مزیت

 -لی شمالالملدلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود و قرارگرفتن در کریدور غربی کشور و کریدور ترانزیتی بین

جنوب باید از عملیات تخلیه و بارگیری مناسبی برای کاالی فله برخوردار باشد. این تحقیق با استفاده از 

شناخته شده، به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در سوات به عنوان یک ابزار استراتژیکی  ماتریس

ه نتایج های مناسبی با توجه بعملیات تخلیه و بارگیری کاالی فله بندر امام خمینی پرداخته تا نهایتاً استراتژی

و  یداخلعوامل  ارزیابیبا توجه به نتایج ماتریس  حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارائه دهد.

باشد، جایگاه عملیات تخلیه و بارگیری می 236/2و  896/2خارجی که به ترتیب و اولویت  ارزیابیماتریس 

باشد که این کارانه میکاالی فله بندر امام خمینی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، خانه محافظه

ردد. بر همین اساس این تحقیق گتعیین می W-Oهای معادل با استراتژی SWOTخانه در ماتریس 

راهکارهایی همچون خرید تجهیزات جدید و نوین را برای حفظ وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء جایگاه این 

 نماید.پایانه توصیه می

 

 : کاالی فله، ماتریس سوات، بندر امام خمینیکلمات کلیدی

mailto:m.hoseinzadeh59@yahoo.com
mailto:m.hoseinzadeh59@yahoo.com
mailto:hzport87@yahoo.com
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 گیری چندمعیاره فازیهای تصمیمارائه رویکردی مبتنی بر روش

کننده )مطالعه موردی: یکی از ارزیابی و انتخاب تأمین منظورهب

 های وابسته به صنایع دریایی(صنعت
 

 2احمدرضا افراسیابی، 2علی شهرام نژاد ،9محمد ایزدی

.miz1360@yahooکارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز،  9 com  
.aالمللی خرمشهر، گاه آزاد اسالمی واحد بینکارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانش 2 shahramnejad@yahoo. com 

.aکارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان،  8 afrasiabi042@gmail. com 

 

 چکیده

 

 .است برخوردار ایاهمیت ویژه از تأمین زنجیره مناسب مدیریت منظورکنندگان بهتأمین انتخاب و ارزیابی

با  گیریتصمیم عمل آن که در است چندگانه معیارهای با گیریی تصمیممسئله یک مسئله درواقع، این نوع

رو در این پژوهش به ارائه رویکردی پذیرد. ازاینمی صورت کمی کیفی و یک سری معیارهای در نظر گرفتن

ده پرداخته ش کنندگانمنظور ارزیابی و انتخاب تأمینگیری چندمعیاره فازی بههای تصمیممبتنی بر روش

گیرندگان و خبرگان، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نظرات تصمیم قطعیت در است. به دلیل وجود عدم

(FAHPجهت تعیین اوزان مربوط به معیارها و زیرمعیارهای شناسایی ) شده به کار گرفته شده است. سپس

کنندگان پرداخته شد. درنهایت ینبندی تأمرتبه ( بهVIKORگیری ویکور )کارگیری تکنیک تصمیمبا به

 کنندگان سازمان موردمطالعه انتخاب شدند.تأمین عنوان بهترینترتیب به ( به1( و )7(، )8کنندگان )تأمین

 

گیری چندمعیاره، تحلیل سلسله مراتبی فازی، تکنیک های تصمیمکننده، روشانتخاب تأمین کلمات کلیدی:

  صنایع دریایی. ویکور،
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توریسم دریایی و نقش آن در توسعه پایدار سواحل و جایگاه 

 جزایر جنوب ایران
 

 عبدالرحمن شفیعی بهروز امرایی، ، محمد بهروزی

 
 چکیده

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه توریسم دریایی و نقش آن در توسعه پایدار سواحل وجزایر جنوب ایران می 

بستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع هم

نفر از  261می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل  1866کلیه مسئوالن گردشگری سواحل جنوب ایران در سال 

کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع  فرمول مسئوالن گردشگری سواحل جنوب ایران می باشد که با استفاده از 

سوالی استفاده شده است.  روش تجزیه و تحلیل داده ها  27نامه  محقق ساخته آوری اطالعات از پرسش

بصورت توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون است. یافته های تحقیق نشان داد 

که بین توریسم دریایی و توسعه پایدار رابطه معناداری وجود داشت ، در ضمن برای سنجش مدیریت 

نشان داد که از  نظر کارشناسان،  SWOTری ساحلی از ماتریس سوات استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل گردشگ

فرهنگی منطقه در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه _مندی از توان اقتصادی، اجتماعیبهرهگردشگری مؤلفة 

  ساحلی با وزن گذاری در بخش گردشگریریزی و سرمایهساحلی و افزایش توجه دولت به برنامه گردشگری

ورد ی برخهاباشد. به عقیده کارشناسان گردشگری ، مؤلفهترین نقطه فرصت خارجی میبوده که مهم 1.162

ترین تهدید ، مهم 1.121فرهنگی بین گردشگران و ساکنان بومی به دلیل عدم احترام به عقاید محلی با وزن 

های زمین و بالطبع افزایش بار مالی بازیسافزایش قیمت زمین و بورشود. همچنین خارجی محسوب می

های سالی محیطی مانند خشک تتهدیدات زیسو  1.167با وزن  جهت ایجاد تسهیالت و تجهیزات گردشگری

ترین نیز به عنوان مهم 1.167و پیش روی دریا و تخریب جنگل با وزن  پی در پی و بیابان زایی در منطقه

اند. همچنین با توجه به امتیازات به دست آمده، موقعیت راهبردی یان شدهتهدیدهای خارجی در اولویت بعدی ب

 باشد.( میwoمدیریت گردشگری در قلمرو محافظه کارانه )

 

 توریسم،توریسم دریایی ، توسعه پایدار ، سواحل وجزایر جنوب ایران .:  کلمات کلیدی
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و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش  دیکار از تول یرویسهم ن یبرس

  کشور ییایحمل ونقل در
 

 پریسا بازدار اردبیلی

  parisabazdar@yahoo.comهیئت علمی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ 

 

 چکیده

 

ل ونقبخش حمل اقتصادی عوامل مؤثر در رشد نیاز مهمتر یکیعنوان به یانسان هیسرما نکهیبا توجه به ا

سهم  انیمرابطه  یبررس پژوهش نیداشته باشد، هدف اخش این بدر توسعه  ریینقش چشمگ تواندیمدریایی 

 دیمقاله با استفاده از تابع تول نیدر اباشد. ونقل دریایی میدر بخش حمل و رشد اقتصادی یانسان هیسرما

هم به صورت ونقل دریایی بخش حمل یبر رشد اقتصاد نیروی کار( اثر سهم CESثابت ) ینیشنکشش جا

مورد مطالعه، با استفاده  ریدو متغ نیب یپس از آزمون همجمعشده است.  لیتحل یبو هم به صورت تجر یظرن

 ونقلبخش حمل یکار با دو وقفه بر رشد اقتصاد یرویکه سهم ن شدنشان داده  یگرنجر تیاز آزمون عل

 ةشود. مطالع یاثر مشخص م نیجهت ا خودرگرسیون برداریبا کمک آزمون  در نهایتمؤثر بوده است.  ییادری

ارزش افزوده رشد بر اثر مثبت سهم عامل کار در  یما مبن یهیفرض 1868تا  1872 یزمان ۀدور طی یتجرب

 کند. یم دییرا تأ ییادری ونقلبخش خمل

 

 ونقل دریایی، الگوی خود رگرسیون برداری: سهم نیروی کار، رشد اقتصادی، حملکلمات کلیدی
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ید تحلیل اقتصادی تولپتانسیل سنجی کشت جاتروفا در ایران و 

 سوخت بیودیزل ازآن جهت استفاده در شناورهای دریایی
 

  2، میالد یوسفی2، خسرو یعقوبی9ایرج رجبی 
 Irajabi@mail.kntu.ac.irدکترای مکانیک، هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  1

 i@gmail.comYaghoobi.farz کارشناس ارشد مکاترونیک،دانشگاه صنعتی مالک اشترشیراز 2
  yousefimilad1370@gmail.com کارشناس ارشد شیمی،دانشگاه آزاد اسالمی یزد 2

 چکیده

 

گیاه جاتروفا در تولیدسوخت بیودیزل جهت استفاده از  در این مقاله پتانسیل سنجی و تحلیل اقتصادی 

کشت این گیاه در بیابان های ایران در سطح وسیع به عنوان بهترین گزینه  ای دریایی واستفاده درشناوره

به کارگیری بیودیزل توسط روغن  مورد بررسی قرار گرفته است.برای توسعه سوخت بیودیزل در ایران 

 FAOات استعمالی از دانه های روغنی جاتروفا برای تولید انرژی از بسیاری جهات حایز اهمیت است. مطالع

نشان می دهد که بیودیزل توانایی تأمین بخش قابل توجهی از میزان انرژی درخواستی جهان را دارا می باشد 

میلیون تن معادل نفت خام در سال می  278دیزل بالقوه حاصل از روغن های گیاهی به تنهایی معادل و بیو

میلیون هکتار  2/82با دارا بودن حدود  کشور ایران نیزاست.  1663مصرف نفت جهان در سال  %13باشد که 

سطح بیابانی جزء کشورهای بیابانی دنیاست. گفتنی است طبق برآوردهای صورت گرفته توسط سازمان 

ها، مراتع و آبخزداری ایران به طور متوسط ساالنه یک درصد از اراضی حاشیه بیابان ها به سمت بیابانی جنگل

زدایی میباشد. نتایج نشان می داد با یک رویکرد جدی در زمینه بیاباندهنده اهمیت شدن می روند که نشان

کشت این مقدار زمین می توان در زمینه سوخت خصوصا سوخت شناورهای دریایی بی نیاز شد. و آلودگی 

های دریایی در محیط زیست دریا را به طور قابل مالحظه ای کاهش داد. و همچنین صرفه جویی اقتصادی 

 صوص تامین سوخت شناورها  را انجام داد. مناسبی در خ

 

 کشت جاتروفا، تحلیل اقتصادی، بیودیزل، دیزل :کلمات کلیدی
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بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد امور بندری مجتمع 

 بندری امام خمینی )ره( 
 

 9نژادسیده فاطمه موسوی

 f.mousavi2017@gmail.comاپراتور امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ 9

 

 چکیده

 

مهمترین بندر کشور در زمینه غالت و سومین بندر کانتینری کشور می باشد. این بندر بندر امام خمینی 

اقدام به واگذاری فعالیت های دریایی و بندری خود به بخش  66همانند دیگر بنادر کشور در راستای اصل 

وصی سازی بر جنبه بندری مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصی کرده است. در این تحقیق بررسی خص

تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و دارای روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، با استفاده از 

تحقیقات داخلی و بین المللی، عوامل بندری که خصوصی سازی بر آنان اثر گذاشته است شناسایی شدند. 

نفر از کارشناسان بندری، صاحبان کاال و اپراتورها پاسخ  21ه تدوین و توسط سپس در بخش کمی، پرسشنام

داده شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که خصوصی 

یری بارگ افزایش و بهبود تجهیزات تخلیه وو حجم عملیات ، کارایی تجهیزات، یبندر عملکردعامل  6سازی بر 

 تاثیر داشته است و تنها بر عامل اصالح ساختار امور بندری بی اثر بوده است.

 

 امام خمینی، سرمایه گذاریبندر : خصوصی سازی، کلمات کلیدی
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آنالیز جایگزین ها برای باتری در طرح سیستم تامین برق یک 

 فازی AHPبا استفاده از روش  شناور تندرو
 

 2، داود فنایی شیخ االسالمی2سماعیلی، محمد ا9بهرنگ سخایی
 behrang.s@gmail.comکارشناس ارشد برق گرایش کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد؛ 9

  Amir_esmaily@ymail.comکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه فردوس مشهد؛2

en.dfanaie@gmail.com  8کارشناس مکانیک گرایش طراحی جامدات، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد؛ 

 

 چکیده

 

شناسایی و ارزیابی هم زمان جایگزین های ممکن برای تحقق الزامات کارکردی سامانه، به منظور انتخاب 

گزینه برتر در بستر یک فرآیند ارزشمند، امری ضروروی به شمار می رود. بنابراین برای این منظور، جایگزین 

ی باید مشخص شود. در این مقاله، با استفاده از الزامات کارکردی ها باید شناسایی و ارزیابی شوند و روش ارزیاب

سیستم، جایگزین های مناسب برای باتری در سیستم تامین برق یک شناور تندرو انتخاب شده و با توجه به 

کارکردی و کیفیی با هم مقایسه می شوند. یک روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره  -معیارهای عملکردی

برای حل اینگونه مسائل  (AHP)   8جموعه ها و منطق فازی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیبر اساس م

و عدم قطعیت موجود در آن ها استفاده شده است. نظرات مدیران و طراحان سیستم تامین برق این سامانه، 

 (WA) 6ط وزنیاطالعات ورودی برای این روش می باشند. همچنین نظرات آن ها با استفاده از روش متوس

با هم تلفیق می شوند. سپس با استفاده از منطق فازی، وزن نهایی گزینه ها محاسبه شده و مورد ارزیابی به 

 عنوان طرح جایگزین قرار می گیرد.

 

 فازی، شناور تندرو، باتری. AHPها، جایگزین تحلیل کلمات کلیدی:

 

                                                 
Analytic Hierarchy Process 3 

Weight Average 4 
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 مقایسه بخش دریایی کشور ایران و آلمان
 

 2، علی شفائی هریس9یدانیال قادر
 danialghaderi@aut.ac.ir ر،یکب ریام یدانشگاه صنعت ،یایحمل و نقل در یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو 9

 ashefaee@gmail.com، یانوردیسازمان بنادر و در، الملل نیروابط ب یدکتر 2

 

 چکیده

 

های حاکمیتی، میزان باالی مساحت آبکشور ایران با دارا بودن سواحل فراوان در شمال و جنوب و همچنین 

شود که در مقایسه با از پتانسیل اولیه خوبی در بخش دریایی برخوردار است. اما در مقام عمل مشاهده می

توان گفت نتوانسته است از این پتانسیل اولیه مناسب، استفاده دیگر کشورهای دریایی، عقب بوده و در واقع می

فاده از با است یلیتحل -یفیو به روش توص یابا استفاده از مطالعه کتابخانهرو شالزم را ببرد. در پژوهش پی

وری که کشو آلمان  رانیکشور ا ییایبخش در تیوضع سهیبه مقا ،ییایدر نهیآمار و ارقام موجود در زم یبررس

و کوچک  بندر بزرگ 63کشور آلمان دارای  است.پرداخته شدهآید، پیشرو در صنعت دریایی به شمار می

های آبی این کشور فعالیت می کنند، در صورتی که کشور ایران دارای باشد که در مجاورت تمامی حوزهمی

کشور ایران و آلمان به ترتیب دارای تناژ  2119اند. در سال باشد که همگی محدود به مرز ساحلیبندر می 88

درصدی و کشور  81.27کشور ایران از رشد ؛ 2111بوده است که نسبت به سال  dwtهزار  13میلیون و  116

 اند.درصدی برخوردار بوده 16.71آلمان نیز از رشد 

 

: حمل و نقل دریایی، صنعت دریایی، آلمانکلمات کلیدی  
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بندر خشک در مجاورت شهر  جادیو ا ییو جانما یسنجامکان

 بوشهر یاهرم به منظور رفع مشکالت شهر بندر
 

 2 پوریبهرام شمال ،2یی امرابهروز ، 9یی رزایم نیحس

  mirzaeehossein@yahoo.comکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛  دانشجوی1
  b.omaraee@gmail.comاستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک؛  2

 bahram.shomalipour@yahoo.com؛ رگواحد خا یدانشگاه آزاد اسالممربی گروه،  2

 چکیده

است.  یشهر صنعت نیکشور به مثابه نقش چند کی یدر اقتصاد و روابط تجار افتهیبندر توسعه  کینقش 

رده توسعه و ارائه خدمات گست یبرا یکاف یاز فضا ایفارس و دن جیبندر بوشهر نسبت به بنادر مهم محدوده خل

ترش و با گس شودیم جادیا کیبه آن تراف یمنته یرهایدر بندر و مس لیدل نی. به همستیبرخوردار ن یبندر

و  یریبارگ ه،یتخل یمناسب برا یکمبود فضا نیخواهد شد. همچن یشتریب یدگیچیبندر، اوضاع دچار پ

در بوشهر بن گریاطراف بندر بوشهر است. مشکل د یکمبود فضا گرید یمعضل جد نرهایبارها و کانت یانبارساز

انتقال  یسنت یهاوهیبه مقاصد کاال و استفاده از ش لوبمط یمشابه آن عدم دسترس طیبا شرا یر ساحلو بناد

ود . بندر بوشهر با وجشودیمشخص م شیاز پ شیارزش استفاده از بنادر خشک ب یطیشرا نیکاالست. در چن

 یاوانهپشت ازمندین انیمشتربه  یبه توسعه و ارتقاء خدمات بندر ازیفضا و حجم جابجا شده کاال و ن تیمحدود

ته باشد. داش یلیر ریبه بندر بوشهر داشته باشد و هم مس یمناسب یاجاده ریاست که هم مس شکمانند بندر خ

 صاحبانکه با کارکنان اداره بندر بوشهر،  یادیز یهاو مصاحبه گرانید یپژوهش یبر اساس مقاالت و کارها

عامل  دهزیس رفت،یها، تجار و... انجام پذحبان کارخانجات، صاحبان کاالصا ها،یصاحبان کشت ندهینما ها،یکشت

شد. در استان بوشهر سه شهر مهم برازجان،  ییبندر شناسا کی یتیو ترانز یموثر در توسعه تجار ییربنایز

و  ییجانما ،یسنجامکان یبرا یمورد بررس نهیگز توانندیبندر بوشهر وجود دارد که م کیچغادک و اهرم نزد

ه موضوع، فرض شده ک نیا یبررس یبوشهر باشند. برا یبندر خشک به منظور رفع مشکالت شهر بندر جادیا

 یمقاله برا نیاحداث بندر خشک در حد لزوم وجود دارد. در ا یبرا یادار یهایمکارو ه یامکانات، منابع مال

 استفاده شده است. یسلسله مراتب لیها از روش تحلداده لیتحل

 بندر خشک، بندر بوشهر، اهرم: کلیدیکلمات 

mailto:b.omaraee@gmail.com
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 ی تریمسازنهیبهکاهش مصرف سوخت شناور با 
 

  2، فاطمه ذوالفقارنسب2 اسفرجانی،علیرضا کاظمی پور  9محمد سعید سیف
  seif@sharif.edoصنعتی شریف؛  دانشگاه، یعلمئتیهعضو 9

 eza_kazemipour@yahoo.comalirشریف؛   صنعتی دانشگاهمهندسی دریا ،  ارشددانشجوی کارشناسی 2

 f.zolfagharnasab@yahoo.comدریا، دانشگاه صنعتی شریف؛  مهندسیدانشجوی دکترای 2

 

 چکیده

 

یی جوصرفهجوی،  هایآالینده و ایگلخانه گازهای انتشار سوخت، مصرف در کاهش برای تالش امروزه

 برآوردن منظور. بهاست کشتیرانی صنعت یشرویپ نگرانی جدید قوانین با شدن هماهنگ همچنین و اقتصادی

های برخی از روش مقاله این در زیادی صورت گرفته است که  تحقیقات و هاتالش اهداف این به رسیدن و

است. در این  قرارگرفتهی موردبررسی تریم شناور در آبخور طراحی سازنهیبه ازجملهکاهش مصرف سوخت 

. این شده استمحاسبهدر آبخور طراحی  KCSمدل، تحت عنوان راستا مقاومت بدنه یک شناور کانتینربر

+ انجام پذیرفته است. نتیجه 1/1تا  -1/1های برای تریم +Star ccm افزارنرمحل عددی در  صورتبهتحلیل 

 ی سیستم رانش بهسازمدلو با استفاده از  شدهدادهحاصل از مقاومت بدنه شناور مدل به بدنه اصلی تعمیم 

سامانه  یاضی، مدل رخصوص نیدر ااست.  شدهارائههای مختلف میزان مصرف ویژه سوخت شناور مازای تری

ه نتایج با توجه ب است. دهیو اجرا گرد یسازادهیافزار متلب پنرم نکیمولیس یمحاسبات طیدر مح یرانش کشت

شده زی تریم نتیجهدرصدی مصرف سوخت به ازای بهینه سا 12/1سازی و شبیه سازی بدنه شناور کاهش مدل

 است.

 

 ی سیستم رانشسازمدلی تریم، سازنهیبهکاهش مصرف سوخت،  کلمات کلیدی:
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 بررسی وضعیت بازار موتورهای برون نصب دریایی
 

 علی اصغر پاشایی، مسعود نظری

 

 چکیده

 

از گزارش ها و این مقاله به بررسی وضعیت بازار موتورهای برون نصب در داخل و خارج از کشور با استفاده 

تحلیل های آماری می پردازد. در حال حاضر موتورهای کم توان بیش از نیمی از حجم بازار را به خود اختصاص 

مربوط می شود.  %2.13داده و بیشترین مقدار سود در سال های آینده به موتورهای با توان متوسط به میزان 

های برون نصب در بازار جهانی و داخل کشور مورد بررسی ابعاد بازار در حال حاضر و پیش بینی تقاضای موتور

قرار گرفته و نشان داده می شود که در سالهای آینده تقاضای فزاینده ای در این صنعت در سطح دنیا وجود 

خواهد داشت. تغییر شکل تقاضای بازار از موتورهای دوزمانه به چهارزمانه و افزایش تقاضا در زمینه موتورهای 

نیز یکی دیگر از نکات قابل توجه در زمینه وضعیت بازار موتور در سال های اخیر بوده است. بررسی  برون نصب

آماری شناورهای مجهز به این نوع موتور در داخل کشور و پیش بینی تقاضای بازار داخل ارائه گردیده و نشان 

رخوردار بوده و از روند بازار جهانی داده می شود که بازار داخل کشور از تقاضای ثابت با شیب کاهشی مالیم ب

 تبعیت می کند.

 

 موتورهای برون نصب، پیش بینی بازار، فروش کلمات کلیدی:
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 ندیم  سازی کشتی در شرکت انرژی ارائه الگوی مدیریت

 خلیج فارس  گسترش
  2، نهال طهماسبی9بقراط جهانداری

 سازمان مدیریت صنعتی DBA کار و کسب دانشجوی دکتری1
 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه پیام نور بندرعباس2

 چکیده

گسترش به دلیل ارزان بودن  ندیم سازی شرکت کشتی همچوناغلب ساازمان های فعال در صانایع    امروزه 

انرژی در ایران، نسبت به برنامه ریزی استراتژیک انرژی و کاهش مصرف انرژی بی توجه بوده اند. از طرفی با 

ون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی ، امروزه توجه جدی به برنامه ریزی توجه به قان

اساتراتژیک و ارائه الگوی مدیریت انرژی در ساازمان های مختلف شاده است. با توجه به محصوالت  شرکت    

حضور رقبای  گساترش که تولید و تعمیرات کشتی ها و شناورها می باشد و با توجه به  ندیم ساازی  کشاتی 

خاارجی قوی می توان باه این نتیجاه رساااید که مزیت قیمتی در کنار کیفیت تاثیر بسااازایی برای فروش    

محصوالت این شرکت دارد چرا که مشتریان این شرکت اغلب سازمان ها و شرکت های بسیار بزرگ دولتی، 

رداد ها که گاها بسیار سنگین نیمه دولتی و خصاوصای می باشند که تعداد این سازمان ها برخالف مبالق قرا  

می باشاد محدود و کم اسات لذا از دست دادن مشتریان می تواند لطمات جبران ناپذیری را به شرکت وارد   

گسترش می تواند از بروز این لطمات جلوگیری  ندیم سازی نماید که الگوی مدیریت انرژی شارکت کشاتی  

گسترش  با استفاده  ندیم سازی کشتی یریت انرژی شرکتنماید. لذا دراین پژوهش به ارائه یک الگو برای مد

از مدل دلفی پرداخته شاده تا براسااس آن مدیران و برنامه ریزان شارکت بتوانند اساتراتژی های مناسب و     

به منظور پیاده سااازی تکنیک دلفی از یک سااری  مدیریت الزم بر انرژی مصاارفی شاارکت را اعمال نمایند.

استفاده شد و سه سری پرسشنامه به مجموعه ای از قبل در این تحقیق  هایی پرساشانامه پی در پی یا دور  

فاز مجزا انجام شااد. در فاز اول  2انتخاب شااده از خبرگان ارسااال گشاات. ارزیابی چارچوب پیشاانهادی در  

چارچوب از طریق توزیع پرساشنامه هایی در بین شرکت هایی که اقدام به تحقیق در مورد هدفمندی یارانه  

رده بودند، ارزیابی شااد و در فاز دوم چارچوب با یک نگاه کلی در بین اساااتید دانشااگاه، مشاااوران و    ها ک

متخصاصاین شرکت های دولتی و خصوصی تحقیقاتی در حوزه اقتصاد به قضاوت گذاشته شد. ارزیابی نتایج   

به ترتیب می  حاصاال از روش دلفی نشااان داد که با تامین انرژی های جایگزین و حذف فرایندهای اضااافی 

 کمک نمود.درصد در کاهش هزینه های انرژی شرکت ندیم  21و 66توان به میزان 

 مدل، مدیریت مصرف، انرژی، شرکت ندیم گسترش کلمات کلیدی:
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در عملیات جستجو و نجات شناور  ازیموردنبررسی تجهیزات 

 آسیب دیده
 

  2، حسین زارع2، سید عباس حیدری9محمد بینقی
 mbeinaghi@aut.ac.irهای متحرک دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، د سازهکارشناسی ارش9

 saheidari@aut.ac.irهای متحرک دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کارشناسی ارشد سازه 2

 zare.h@aut.ac.irکارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 2

 

 چکیده

 

دیده و پرسنل منظور امدادرسانی و نجات شناور آسیبکلیه اقداماتی که به جساتجو و نجات عبارت اسات از  

 و خدمه آن، شناور آسیب دیده یک نجات شود.  برای امدادرسانی وآن که در معرض خطر هستند، انجام می

 و سانحه چون عمق آب، شرایط فیزیکی منطقه و نوعبسیاری هم نیز عوامل  و دارد متفاوتی وجود هایروش

گذارد. عملیات جستجو و نجات شناور به چهار مرحله خسارات واردشده بر عملیات نجات آن تأثیر می میزان

دیده یا غرق شده، انتقال مصدومان و نجات شناور تقسیم دساترسای به شاناور آسایب     شاناساایی موقعیت،  

ثه و احتمال وقوع دیگر شاااود. برای انجاام این مراحال افراد بااید اطالعاتی از علل و چگونگی وقوع حاد   می

که همواره شناورهای چنین نحوه اساتفاده صحیح از تجهیزات موجود را داشته باشند. از آنجایی حوادث و هم

دریایی درخطر بروز سوانح قرار دارند، لذا بایستی تدابیری اندیشیده شود تا خسارات وارد بر آن تا حد امکان 

زات اولیه موردنیاز عملیات جساتجو و نجات در مرحله شااناسایی  کاهش یابد. در این مقاله به بررسای تجهی 

موقعیت شاناور غرق شاده و انتقال مصادومان پرداخته شده است. تجهیزاتی نظیر سیستم تثبیت موقعیت،    

 آبی، محفظه انتقال کارکنان و ... معرفی شده اند.زیردریایی نجات، اتاقک زیر

 

 شناور آسیب دیدهنجات، امداد و ، تجهیزات ور نجاتشنا، دریایی امداد و نجات: کلمات کلیدی
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اطالعات بر بهبود عملکرد اداره کل بنادر و  یفناور ریتاث یبررس

 استان بوشهر یانوردیدر
 

 2، بهروز امرایی*9بهتاش شهابی

 behtashshahabi3@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی دانشگاه آزاد اسالمی خارگ،  9

 b.omaraee@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی خارگ،  استادیار دانشکده علوم دریایی 2

 

 چکیده

 

افزارهایی است که باعث افزایش عملیات افزارها و سختفناوری اطالعات در حوزه دریایی و بندری شامل نرم

ات بر ر فناوری اطالعبندر و عملکرد آن و در نتیجه رضایتمندی مشتریان شود. هدف این تحقیق، بررسی تاثی

بهبود عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر است. این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است. با 

گذارد، شااناسااایی  عامل دریایی و بندری که فناوری اطالعات بر آنان اثر می 12اسااتفاده از ادبیات تحقیق 

کارشناسان بندری و دریایی که اکثراً دارای سابقه کاری  نفر از 98شادند. ساپس در قالب پرسشنامه توسط   

اند. روایی بکار رفته این تحقیق سال و از سطح تحصیالت دانشگاهی برخوردارند، پاسخ داده شده 2بیشاتر از  

است. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری اطالعات بر  319/1صاوری و پایایی پرسشنامه  -از نوع محتوایی

متغیر بندری شاناسایی شده در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تاثیر مثبت   11یایی و متغیر در 6

 گذاشته است.

 

 اطالعات یفناور ،ییایدر یها تیفعال ،یبندر یها تیفعال: کلمات کلیدی
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 یادگیری بر معنوی هوش و سازمانی هوش تاثیرابعاد بررسی

( هر) خمینی امام دریایی علوم دانشگاه موردی مطالعه)سازمانی

 (نوشهر
 

  2محمدپورعلی علی، 9 ابوطالب مطلبی ورکانی
  abu.m5656@yahoo.com؛  )نویسنده مسئول(، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(آموزشی استادیار مدیریت 9

 comlgmai@alimohammadpoor.ali.؛ ، مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( کارشناس ارشد 2
 

 چکیده

 

 علوم در دانشگاه سازمانی یادگیری بر سازمانی و هوش معنوی ابعاد هوش تاثیر بررسای  قیتحق نیهدف ا   

امعه بوده و ج یشیمایاز نوع پ یفیمطالعه توص نیدر ا قیمی باشد. روش تحقنوشهر ( ره) خمینی امام دریایی

مورگان و از روش نمونه  گرجسااای و مک جدولبه کنفر از کارکنان واحدهای مذکور بوده که  121 یآماار 

 سازمانی هوش پرسشنامهداده ها،  ینفر انتخاب شدند. ابزار گردآور 113 ی با تخصیص مناسبتصادف یریگ

 1.327با پایایی  (2113) کینگ دیوید معنوی هوش پرسااشاانامه و 1.369 ییای( با پا2112)آلبرخت  کارل

داده ها، با استفاده از  لیو تحل هیبود. روش تجز 1.337 ییایبا پا (2111)نیفه  سازمانی یادگیریپرساشنامه  

رگرسیون گام به  رگرسیون خطی و رنف،یاسم -کولموگروف ن)شاامل: آزمو یو آمار اساتنباط  یفیآمار توصا 

 بر سااازمانی و هوش معنوی هوشنشااان داد،  قیتحق یافته هایانجام شااد.  SPSS( به کمک نرم افزار گام

 ایه مولفه همچنین. مثبت دارند تاثیر نوشهر( ره) خمینی امام دریایی علوم دانشاگاه  در یساازمان  یادگیری

 کاربرد توافق، و اتحاد روحیه، تغییر، به میل مشترک، سارنوشات   اساتراتژیک،  انداز چشام ) ساازمانی  هوش

 وسعهت متعالی، آگاهی شاخصای،   ساازی  معنا انتقادی، وجودی تفکر) معنوی و هوش (عملکرد فشاار  دانش،

 متغیر هک داد نشان شده استاندارد ضرایب ستون نیز و دارند تأثیر سازمانی یادگیری بر نیز( هوشیاری ساطح 

 .می باشد اثر بیشترین دارای استراتژیک انداز چشم

( ره) خمینی امام دریایی علوم سااازمانی، دانشااگاه سااازمانی، هوش معنوی، یادگیری هوشکلمات کلیدی: 

 .نوشهر
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ی ساحلی مل مؤثر برگسترش گردشگری درناحیهتحلیل عوا

 بندرامام خمینی)ره( 
 

 2، پروانه مرادی2، مصطفی سکرانی9خاکیفرحناز  

واحد اهواز و کارشناس حوزه مدیریت اداره کل  –دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی 1

 fz.khaki@gmail.com،بندرامام خمینی)ره( منطقه ویژه اقتصادی -بنادر ودریانوردی استان خوزستان
واحد اهواز و کارشناس حوزه مدیریت اداره کل  –دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی 2

 mostafasakrani@gmail.com،منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( -بنادر ودریانوردی استان خوزستان
 منطقه ویژه–آموزشی و کارشناس مطالعات و تحقیقات اداره کل بنادرودریانوردی خوزستان کارشناس ارشد مدیریت 8

 Pa. moradi@gmail .com،اقتصادی بندرامام خمینی)ره(

 چکیده

 

ترین صانایع جهان اسات و منبع اصالی درآمد، اشتغال و    ترین و متنوعصانعت گردشاگری یکی از گساترده   

 نیازمند های مرتبط با آن،ی فعالیتو توسعه از کشورها است.گردشگریها برای بسیاری ی زیر ساختتوسعه

بندرامام  .است منطقه هر در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مؤثر عوامل و مسائل از کافی آگاهی و شاناخت 

ی ویژه اقتصاادی کشاور، در شامال غربی خلیج فارس و در جنوب استان    خمینی به عنوان بزرگترین منطقه

جنوب واقع گردیده اساات. این منطقه با  –المللی حمل ونقل شاامالاقع و در مساایرکریدور بینخوزسااتان و

ریزی و مدیریت ساخت و... در صورت برنامههای طبیعی، فرهنگی و انسانهای محیطی، جاذبهتوجه به ویژگی

 ستفاده از روشی گردشاگری کشور تبدیل گردد. در این پژوهش با ا تواند به یکی از مناطق ویژهصاحیح می 

ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفته و راهبردهای مؤثر جهت تحلیلی، نقاط قوت، ضعف، فرصت -توصیفی

نشااان  swotی گردشااگری ساااحلی در بندر امام خمینی ارائه گردیده اساات. نتایج حاصاال از مدل توسااعه

 باشد.گردشگری برخوردار می یی مورد مطالعه از شرایط الزم جهت رشد و توسعهدهد که منطقهمی

 

 swotمدل  -بندر امام خمینی -: گردشگری ساحلیکلمات کلیدی
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  روکش یآهن سراسراتصال بندر بوشهر به راه یابیو ارز یبررس

 استان بوشهر  یاقتصاد موقعیت آن بر یراتو  تأث
 

 9یبی، بهروز امرایی، احمد طالبی زادهغر ینغالمحس

 sste_2006@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمی خارگدانشجوی کارشناسی ارشد 

 

 چکیده 

 

این تحقیق دارای بندر بوشاهر از بنادر مهم جنوبی کشاور اسات که فاقد سایساتم حمل و نقل ریلی اسات.       

 کشور ساراساری   آهنراه به بوشاهر  بندر بررسای اثرات اقتصاادی اتصاال   ماهیت کاربردی بوده و هدف آن، 

 12در مرحله اول با اسااتفاده از تجربیات بنادر دیگر، شااده اساات. مرحله انجام دو  درباشااد. این تحقیق می

دوین تپرسشنامه مزیت اقتصادی تحت تأثیر حمل و نقل ریلی شناسایی شدند. در مرحله دوم این عوامل در 

 و اهر از بندر بوشهر و کارشناسان کنندهاستفادهال متخصصان بندری و صاحبان کا نفر از 33شادند و توساط   

وف( اسمیرین-ها )با توجه به نتایج آزمون کولموگروفبا توجه به نرمال بودن دادهپاسخ داده شدند.  شهرسازی

از مهمترین یافته های این تحقیق می توان به  برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. همبساتگی از آزمون 

ارگیری و ب و تخلیه عملیات کاهش زمان ،کارایی و اثربخشی عملیات بندر، دمات به مشتریانکیفیت خبهبود 

 ، اشاره کرد.قیمت حمل بار توسط کامیون

 

 : راه آهن، بندر بوشهر، توسعه اقتصادی کلیدی کلمات

 

 

mailto:sste_2006@yahoo.com
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 بررسی علل افزایش هزینه و زمان ساخت کشتی در ایران
 

 2، امین باللی9زهرا دهقان

 ارشد حسابداری شرکت ملی نفتکش ایران کارشناس1 
 حمل و نقل دریایی -کارشناس ارشد دریانوردی 2

 چکیده

 

کشاتی ساازی از جمله صانایعی است که با توجه به ارتباط گسترده با دیگر صنایع میتواند نقش موثری در    

مل ونقل دریایی در رشاد اقتصاادی و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد. عالوه بر این با توجه به اهمیت ح  

اقتصااد جهان و با توجه به مرز وسایع آبی کشاور این صنعت به عنوان یک فعالیت اقتصادی سودآور چه در    

 اقتصااادی ارتباط در مهمی بساایار نقش دریاها.بخش تولید و چه در بخش خدمات بازرگانی مطرح اساات

سازی امید است صنایع کشتی .رنددا وتولیدی صانعتی  مراکزمختلف بین ارتباط تامین همچنین و کشاورها 

بزودی با استفاده از توان و پیشرفت بتوانند نه تنها نیاز ناوگان کشتیرانی کشور، بلکه منطقه و دیگر کشورها 

پتانسیل  واقع در.سازی منطقه و جهان معرفی شودرا تامین کند و کشور ما نیز به عنوان قطب صنایع کشتی

 کشتی تعمیرگاه های که بزرگترین است ای گونه به کشاور  دریایی نقلحمل و در موجود ظرفیت های و ها

 .است گرفته شکل )دبی و بحرین( فارس خلیج سواحل جنوبی در جهان

 

 : صنعت کشتی سازی ، حمل و نقل دریایی، رشد اقتصادیکلیدی کلمات
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  بنادر مفقوده حلقه بازاریابی
 

 4غالم رضا عماد، 2حمدی، نگار علی م2، الهام الهیاری9میالد عیدانی

 Miladeidani@gmail.com؛ ارشد بندر و کشتیرانی کارشناسی1
 Elhamalahyari93@gmail.com؛ کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی 2

 egar.alimohammadi@gmail.comN؛ حمل و نقل دریایی کارشناس ارشد2
  aueza.emad@utas.edu.Rدکتری آموزش دریانوردی، دانشگاه تاسمانیا؛ 4

 چکیده

 

ها، رشد انساناقتصاادی و همچنین فراوانی و تنوع نیازهای رو به  های صانعتی و  گساترش روزافزون فعالیت 

های در طی قرنحیاتی برای همه جوامع بدل کرده اساات. حمل و نقل دریایی را به عنوان نیازی بنیادین و 

 ها بوده و بدون شکملتاز تجارت بین مناطق و متوالی، حمل و نقل کاال از طریق دریا، اصالی ترین پیش نی 

ترین شاااهراه بنادر مهمبه همین دلیل های اقتصااادی ایفا نموده اساات. نقش مهمی را در توسااعه و موفقیت

 جهانی فزاینده گردند. رقابتدر امر صادرات و واردات کاال تلقی می هامهم کشاور  اقتصاادی و یکی از ارکان 

ساخته  وارد بازرگانی هایو فعالیت تجارت عرصاه  به را بنادر خصاوص  به و یکیلجسات  زنجیره عناصار  همه

اسات. با توجه به مبحث جهانی شدن و رقابت بسیار فشرده بین بنادر مطرح جهان، امروزه تقریباً کل جامعه  

اری از دیگر سیبازاریابی بنادر، همانند ب .اندبردهبندری به اهمیت نقش بازاربابی در توسعه و مدیریت بندر پی 

گیرد. از طریق میهای مرتبط با بررساای بازار و اجرای اصااول بازاریابی را در بر های اقتصااادی، فعالیتشبخ

های مرتبط با بررسای بازار بنادر، امکان تجزیه و تحلیل بازار، تعیین اهداف و تدوین اساتراتژی میسر   فعالیت

بازاریابی به  های مناسبف تعیین شده الزم است ابزارشاود. ساپس در مرحله اجرا، برای حصاول به اهدا   می

این پژوهش بهشاناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی در بنادر و بیان ابزارهای بازاریابی در بنادر   کارگرفته شاوند. 

سبب افزایش و جذب ترافیک بار در بندر و نیز ارتقاء  متدهای صاحیح بازاریابی گیری از بهره .پرداخته اسات 

 بندر در سطح بازار خواهد شد.جایگاه 

 

 بنادر، جهانی شدن، رقابت، بازاریابی، بازاریابی ارابزکلمات کلیدی: 
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 بررسی نقش مولفه های دریا و بندر در اقتصاد مقاومتی
 

 براییایران 

 iran.baraee@yahoo.com ;کارشناس مطالعات و برنامه ریزی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

 

 چکیده

 

بدون شک یکی از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کشورها صنایع دریایی کشور است. از این حیث با توجه به مرز 

توان شرایطی را به وجود آورد که با توسعه این صنعت بتوانیم از پتانسیل دریا در آبی گساترده کشورمان می 

با توجه به نقش راهبردی حمل و نقل   .مند شویمجمله اقتصااد مقاومتی بیشاتر بهره   های گوناگون ازحوزه

دریایی و بنادر کشااور در اقتصاااد ملی و همچنین ماهیت بین المللی و رقابتی بودن این صاانعت لزوم اجراء  

قاومتی است مکارگیری مبانی اقتصاد ه یش نمود پیدا می کند. تنها در سایه بپمبانی اقتصاد مقاومتی بیش از

که بنادر و سایستم حمل و نقل دریایی کشور می تواند سهم و نقش تعیین کننده ای در حمل و نقل کاال و  

د. حوزه دریا ازجمله بنادر می توانند از طریق صادرات غیرنفتی، تراتزیت در منطقه و خلیج فارس داشته باشن

هدف از این پژوهش بررساای  تی ایفا کنند.گردشااگری، و حمل و نقل دریایی نقش مهمی در اقتصاااد مقاوم

 نقش مولفه های دریا و بندر در اقتصاد مقاومتی می باشد.

 

 اقتصاد مقاومتی، بندر، حمل ونقل دریایی، صادرات غیرنفتی، گردشگریکلمات کلیدی: 

 

 

 

mailto:iran.baraee@yahoo.com


            یقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایچکیده م             انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 9216ماه  آذر 22الی  20

 

38 

 

 

بندی الزامات پدافند غیرعامل در راستای بررسی و اولویت

ر شهید بهشتی توسعه سواحل مکران)مورد کاوی: بند

 ابهار(چ

 

 2، میالد عیدانی2 علی کمالی، 9یاراحمدزهی حسینمحمد 
 Yarahmadzahi2000@yahoo.com؛ چابهار ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در، دکترای مدیریت منابع انسانی 9

؛ چابهار ییایو علوم در یانوردیدانشگاه دربین قاره، مدیریت حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد 2
Ali.kamali66@gmail.com 

 Miladeidani@gmail.com؛ چابهار ییایو علوم در یانوردیدانشگاه درکارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی، 2

 چکیده

باشند و از المللی کاال میهای ورودی کشورها محسوب و دارای نقش کلیدی در حمل و نقل بینبنادر دروازه

و لزوم ایجاد و تأمین امنیت و ایمنی آنها از طریق اجرای الزامات  نقاط استراتژیک و حساس کشورها محسوب

باشد. اجرای الزامات پدافند غیرعامل در بنادر ضمن تأمین مستمر امنیت پدافند غیرعامل امری ضاروری می 

ا هگردد تا در هنگام بروز سوانح در بنادر با اجرای الزامات پدافند غیرعامل میزان خسارت و آسیبسابب می 

عنوان یکی از مناطق هشت گانه به بندر را به کمترین میزان ممکن رسااند. ساواحل مکران و بندر چابهار به  

توساعه کشاور برای ارتباط آسایای جنوبی، خاورمیانه، آسایای میانه، قفقاز و کشاورهای همسایه از اهمیت      

وان یکی از مناطق رقابتی ایران عنخاصی برخوردار بوده و در سند چشم انداز توسعه کشور نیز این منطقه به

های موجود در سطح منطقه و تعریف شاده اسات. با توجه به روند اجرای طرح توسعه بندر چابهار و ناآرامی  

باشد تا ایمنی و امنیت بندر از طریق اجرای الزامات پدافند غیرعامل در تمامی کشاورهای مجاور ضروری می 

بروز حادثه کمترین میزان خساااارت احتمالی رخ دهد. این پژوهش شااارایط زمانی برقرار گردد تا در هنگام 

ایساات و با اسااتفاده از روش تحلیل ساالسااله مراتبی اقدام به اولویت بندی الزامات پدافند  کاربردی توسااعه

 غیرعامل در بندر شهید بهشتی چابهار نموده است.

 

 سلسله مراتبیحلیل روش تبندی، بندر چابهار، پدافند غیرعامل، اولویتکلمات کلیدی: 
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 کاال در منطقه آزاد اروند تیعوامل موثر بر ترانز یبررس
 

  2، حامد شفیع آبادی2، همایون یوسفی 9یباباد یفرهاد یعل
 ییایدانشگاه علوم و فنون در ،یاقتصاد ژهیمناطق و شیگرا ییایدر یبازرگان تیریمد یکارشناس یدانشجو9

 Alifarhadibabadi@yahoo.com خرمشهر؛
 Homayounyousefi@yahoo.com استادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ 2

 gmail.comshafiabadiHamed@93دانشجو کارشناسی ارشد دریانوردی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛  2

 چکیده

هم اکنون ، محورهای ترانزیتی منطقه مطرح بوده است سال پیش تاکنون به عنوان یکی از از ساه هزار ایران 

و به وجود آمدن کشورهای جدید با  تحوالت اخیر نظیر رشد اقتصادی ناگهانی کشورهای جنوب شرقی آسیا

طقه به کشورهای توزیع و صادرات مجدد بار، بازارهای جدید و پرتقاضاا و تبدیل شادن کشاورهای عربی من   

منطقه آزاد اروند راه ورود به بازار عراق است و موقعیت ویژه این .است موجب اهمیت صانعت ترانزیت شاده  

منطقه و نیازهای اساسی کشور عراق در زمان حال و آینده و نیز هم زبانی اهالی و ساکنان منطقه و مراودات 

عوامل هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی  ن منطقه را دو چندان می کند.مردم دو طرف مرز اهمیت ای

با , و در آخر ارائه ی پیشااانهاداتی جهت کمک به روند ترانزیت کااال در منطقه آزاد اروند  تیا موثر بر ترانز

های حاصل از توزیع پرسشنامه به  دادهاست. برای این منظور بررسای ساوابق تحقیق و  نظرات متخصصین   

تحلیل شد . نتایج حاکی از آن  و تجزیه، Expert Choice 11افزار  نرم و اساتفاده از  AHP2مدل  مکک

بعنوان  1.966با وزن نهایی « شااخصااه های وابساته به زیرسااخت ها     »اسات که از میان معیارهای اصالی،  

طقه بایساااتی مهمترین اولویات بوده اسااات که حاکی از آن اسااات که برای تقویت جایگاه ترانزیتی در من 

دسااترس بودن تجهیزات و »از میان زیر معیارهای زیرساااخت ها ،  زیرساااخت های مناساابی را ایجاد کرد.

 وابسته به خدمات  نیروی انسانو از میان زیر معیارهای مهمترین الویت شناخته شده است « تسهیالت الزم

ر معیارهای وابسته به قوانین و مقررات نیز باالترین وزن را کسب کرده .بین زی« میزان هزینه روند ترانزیت»، 

 .بعنوان مهمترین اولویت مشخص شده است« سرعت ترانزیت کاال )زمان ورود و خروج کاال(»، 

 AHP یسلسله مراتب لیتحل هی، اروند، مدل تجزآزاد ت،منطقهیترانز کلمات کلیدی:

 

                                                 
Analytical Hierarchy process 5 

mailto:Alifarhadibabadi@yahoo.com
mailto:Alifarhadibabadi@yahoo.com
mailto:Homayounyousefi@yahoo.com
mailto:Homayounyousefi@yahoo.com
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-و نقل جاده و نقل دریایی بر رشد بخش حملبررسی تاثیر حمل 

یبردار ونیمدل خودرگرسی با استفاده از ا  

 

 2، آمنه تسبیحی9عبدالرضا رضایی ارجرودی
کارشناس ارشد راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی؛  9

rezaeear@yahoo.com 
کارشناس مدیریت بازرگانی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  2

 amenehtasbihi@gmail.comمرکزی؛

 چکیده

 

 یاهوهیکه ش باشندیشکل م رییو تغ توسعهدرحالسرعت به یدر جهان امروز ونقلحمل یهاجارت و شبکهت

ای همؤثر بین شیوهو ارتباط  یهماهنگ جادیتحوالت دارد. ا نیدر ا یینقش بسزا ای و دریاییجاده ونقلحمل

 .برخوردار است یاز اهمیت بیشتر توسط این بخشهاکاال و مساافر   یایجابج ای و دریایی، درونقل جادهحمل

 زا یکی کشور، یاجاده ونقلبخش حمل یبر رشاد اقتصاد  دریاییل ونقنقش حمل یبر همین اسااس بررسا  

مقاله  نای در. باشاادمی ونقلحمل زمینه در مدیریت و طراحی ریزی،برنامه برای ازیموردن اطالعات نیترمهم

-68 یهاسال طی کشور یاجاده ونقلبخش حمل یبر رشاد اقتصاد  دریایی ونقلعه بخش حملنقش توسا 

 جیاست. نتا شدهاستفاده یبردار ونیخود رگرس یمدل از الگوها نیتخم یاسات. برا  دهیگرد یبررسا  1897

بر رشااد  یاثر مثبت دریایی ونقلحمل بخش توسااعه بلندمدت در که دهدیمدل نشااان م نیحاصاال از تخم

 شافزای درصد یک یدرازا که دهدمی نشان تخمین از حاصل نتایج. دارد یاجاده ونقلبخش حمل یاقتصااد 

 درصد 29/1 میزان به کشور یاجاده ونقلرشد اقتصادی بخش حمل ،دریایی ونقلبخش حمل افزودهارزشدر 

بر رشاااد  دریایی ونقال بخش حمال  افزودهارزش ریمتغ راتییتغ یچگونگ نین. همچافات یا خواهاد   شافزای

 است. قرارگرفته یموردبررس ینبیشیپ یخطا هتجزی روش باای جاده ونقلبخش حمل یاقتصاد

 

(، VAR)یبردار ونیخود رگرسمدل  ،یرشد اقتصاد ،ایجادهونقل دریایی، حمل ونقلحمل: کلمات کلیدی

 انسیوار هیتجز
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عنوان  به فارس جیها در خلمغروقه سکیر یابیارز یچگونگ

 در 7007 یروبینا ونیکنوانس ییاز دستور العل اجرا یشبخ

رانیا یتیحاکم یآبها  

 

  2، مجید نیکپور2، اشکان بابازده9بادکوبه هزاوه عباس
 A.badkoobeh@hmariner.com؛  دانشگاه متروپولتن لندن ا،یارشد حقوق در یدانش آموخته کارشناس 9

 Ashkanbabazadeh@aut.ac.irیرکبیر؛ آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امدانش 2
 hmariner.comM.nikpoor@؛  ریرکبیام یارشد، دانشگاه صنعت یآموخته کارشناسدانش 2

 چکیده

 

مغروقه  121توان گفت بیش از های ساحلی ایران میهای موجود در آببراسااس آمار منتشر شده از مغروقه 

های اقتصادی در منطقه زیست و فعالیتها، محیطی آبرادر مناطق مختلف سااحلی ایران وجود دارد که ایمن 

سازی و همچنین نیاز به تجهیزات و شناورهای زیاد عملیات خارج ها، هزینهنماید. کثرت مغروقهرا تهدید می

شود. ها مطرح میسازی مغروقهبندی خارجسازی را کند نموده است. ازین رو نیاز به اولویتخاص، روند خارج

لویت بندی باید بر پایه میزان ریسااک مغروقه و براساااس خطرات محتمل و محیطی که مغروقه در آن این او

ر المللی و تجارب سایتهیه شاده براساس استانداردهای بین  قرار گرفته اسات انجام پذیرد. در این مقاله رویه 

بندی و اولویتای خلیج فارس در خصاااوص ارزیابی ریساااک کشاااورها و با لحاظ شااارایط بومی و منطقه

 زیست)ایمنی آبراه(، خطر آلودگی محیط با مغروقه یخطر برخورد کشتها ارائه شده است. سازی مغروقهخارج

ها در منطقه، سه خطر عمده ناشی از حضور مغروقه یاقتصاد یهاتیتحت الشعاع قرار گرفتن فعالو همچنین 

اثیرگذار بر این سه خطر معرفی شده و با کمی سازی باشند. در این رویه پارامترهای تهای ساحلی میدر آب

باشد تا عالوه بر سهولت ها میزان ریسک هر خطر به صورت کمی قابل محاسبه میشادت و احتمال وقوع آن 

 پذیر گردد.ها نیز امکانسازی مغروقهبندی خارجدر مدیریت ریسک، اولویت

 

  روقه، دستورالعملارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، خطر، مغکلمات کلیدی: 
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آسیب شناسی موانع پیاده سازی و اجرای تصمیمات راهبردی در 

سازمانهای دریایی و اولویت بندی راهکار های مقابله با آن با 

 بهره گیری ازفرایند تحلیل سلسه مراتبی

 

 2رعلی علی محمد پو،2رتقی پو احسان ،9ابوطالب مطلبی ورکانی

 ه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهراستادیار مدیریت آموزشی دانشگا1
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر2

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر8

 چکیده

پی برده و فواید  راهبردییر برترین ساااازمان ها در تمام دنیا به لزوم و اهمیت برنامه ریزی طی دهه های اخ

از همین رو تجربه .  آن را در پیشااابرد اهداف و برنامه ها و تعیین آینده ی ساااازمان خود درک نموده اند

سازمان به .ایطه ان سانوات اخیر نیروی دریایی راهبردی در برنامه ریزی راهبردی و موفقیت های اخیر این  

راهبرد های و تصامیمات راهبردی سازمان می توانند ضمن   حاکی از اهمیت این نوع تصامیمات می باشاد.  

یط در محایجاد شرایطی جهت در اختیار گرفتن سامانه های نوین برای سازمانها،شرایط را برای رقابت پذیری 

اساات تا موانع پیاده سااازی و اجرای تصاامیمات    ایجاد نمایند.در این پژوهش تالش شااده پویا و رقابتی را

راهبردی در  نیروی دریایی راهبردی ارتش مورد بررسی قرار گیرد.پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از 

متغیر به عنوان موانع  16نحوه ی گردآوری داده ها،توصایفی /پیمایشای اسات، لذا با مرور ادبیات موضوعی    

شناسایی شدند.در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری وضعیت جمعیت  پیاده سازی تصمیمات راهبردی

بخش  6شناختی نمونه آماری بررسی شد.همچنین پس از استخراج موانع شناسایی شده ، پرسشنامه ای در 

و به سااختار مقایسات زوجی طراحی شد. پس از توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری اطالعات با بهره گیری از  

به اولویت بندی موانع شااناسااایی شااده در هر شاااخه   Expert Choiceو با کمک نرم افزار  AHP روش

 و اجرای بخش هاپرداخته و نتایج نشان داد که عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب در شاخه ساختاری،ضعف 

جرای تصمیمات ادر بعد رفتاری و فرهنگ سازمانی در بعد زمینه ای از مهمترین موانع پیاده سازی و  صافی 

 راهبردی می باشند.

 سازمانهای دریایی -تصمیمات راهبردی–اجرا –پیاده سازی -راهبردکلمات کلیدی: 
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های تعمیرپذیری کشتی با استفاده از تصمیم اولویت بندی شاخص

 گیری چندمعیاره پارامترهای وابسته

 

 4روزبه نخستین،2دوستپناه حسین،2،خشایار سیروس9وحدت پیروزرام
  vahdat.com@gmail.com ؛ارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشترک1

 cyrus.khashayar@gmail.com ؛دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب2

 Hossein.panahdoust@gmail.com ؛می واحد تهران جنوبدانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسال8
؛ کشتی محمود آبادمهندسی  علمی و کاربری جامع کارشناسی علوم دریایی، دانشگاه6

roozbeh.nokhostin@gmail.com 

 چکیده

 

قابلیت تعمیر یکی از ویژگی های ذاتی کیفیت هر سایساتمی به شامار آمده و معیاری است از توان سیستم    

که  دریایی های صنعتاء قابلیت تعمیر سامانهگشات از حالت خرابی به حالت کارکرد. ارزیابی و ارتق جهت باز

ممکن است  شارایطی ساخت و دور از سااحل کار میکنند و در شارایط میدانی،    ها در معموال بسایاری از آن 

 پژوهش ر است.تجهیزات پیشارفته و نیروی متخصص تعمیرات در دسترس نباشد، از اهمیت زیادی برخوردا 

باشد که در آن با استفاده می حاضر از نوع توصیفی و پرسشنامه استافاده شده در آن از نوع مقایسات زوجی

. هگرفتآزمون سازگاری بر روی نظرات خبرگانی که پرسشنامه را تکمیل نموده اند انجام  AHP فازی متد از

نتایج این تحقیق به ما  گیرد.ای انجام مییسهماتریس مقا (C.R) 9های سازگاریاین آزمون براسااس نسبت 

های تجهیزات دریایی به ها و متوسط زمان تعمیرات و نوع خرابیمتوسط زمانی بین خرابیمی دهد که نشان 

ترتیب اولویت از اهمیت به سازایی در ارتقاء قابلیت تعمیرپذیری کشاتی برخوردار هستند و دانستن اولویت   

ش و آگاهی بیشاتر نسابت به آینده عمل نماییم و سایستم تعمیر و نگهداری و در    بینآنها موجب میشاود با  

 تری داشته باشیم.مجموع حمل و نقل دریایی ایمن

 

 AHPگیری چند معیاره، تعمیرپذیری، تصمیمکلیدی:  کلمات

                                                 
Consistency ratios, CR 6 

mailto:vahdat.com@gmail.com
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امام اداره بندر مستقر در  یرانیکشت یهاشرکت تیوضع یبررس

حمل و نقل ازینمورد  یاسناد تجار نهیدر زم خمینی  

 

 2، حیدر زارع9سیده فاطمه موسوی نژاد
 f.mousavi20170@gmail.comاداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،  کارشناس اپراتور امور بندری 1

 hzport87@yahoo.comن، کارشناس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستا 2

 

 چکیده

 

 یرانیکشت یالملل ینحمل و نقل ب یکه شارکت ها  باشاد یاین تحقیق به دنبال پاساخگویی به این ساؤال م  

حمل و نقل  یازمورد ن یاسناد تجارکشاورمان که در بندر امام خمینی مشاغول به فعالیت هستند در زمینه   

دارای ماهیت کاربردی و از لحاظ روش، در حاضاار تحقیق  ،با توجه به این سااوال؟. چه میزان آشاانایی دارند

سؤال  8ای از پیمایشای اسات. پس از مطالعه ادبیات و پیشاینه تحقیق، پرسشنامه   -زمره تحقیقات توصایفی 

سؤال تخصصی جهت پاسخگویی به سؤال و فرضیه تحقیق تشکیل شده است. در این تحقیق از  11عمومی و 

امه در قالب پرسشنمستقر در این بندر  یرانیکشت یشرکت ها فروش و اسنادیکارشناسان نفر از  81نظرات 

ها پارامتریک هستند و از بین اساتفاده شاده است. با توجه به نتایج آزمون اسمیرینوف مشخص شد که داده  

 .شدبکار گرفته  تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل ساواالت پرساشانامه    Tهای پارامتریکی، آزمون آزمون

سند تجاری مورد نیاز آشنایی دارند و  11سند از  9این شرکت ها با دهد که این تحقیق نشاان می ی هاهیافت

 اسنادی که آشنا نیستند برای موارد خاص کاربرد دارند.

 

 ی، اسناد حمل و نقلرانیکشت هایشرکتبندر امام خمینی، کلمات کلیدی: 
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ای دریایی و چالشهای نهادینه سازی فرهنگ تحول در سازمانه

 ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ مطلوب

 

 احسان تقی پور، محمد یزدان شناس

 چکیده

 

ساازمان ها و نهادهای دولتی همواره تمایل دارند تا کارها را بدان گونه که سالها انجام می دهند، ادامه دهند  

. حتی ساازمان های آموزشی یا  و هیچ اهمیتی ندارد که آیا این نوع اقدامات کماکان مورد نیاز هسات یا خیر 

دانشااگاهها که به افکار و دیدگاههای خالق ارج می نهند، خودشااان دربرابر پدیده تغییر، به شاادت مقاومت  

افسر  12کنند.این عارضاه در دانشگاههای نظامی به مراتب شدید تر و سخت تر می باشد. در این مطالعه  می

بتنی بر هدف انتخاب و در پنج مصاااحبه گروهی متمرکز دانشااگاه دریایی نوشااهر براساااس نمونه گیری م  

مشاارکت کردند. پس از جمع آوری اطالعات، کلیه مصاحبه های نوشته شده بر روی کاغذ بازنگری شدند و  

تم ها یا درون مایه ها استخراج گردیدند. سپس فهرستی از این تم ها تهیه شد و شباهت ها در معنا و مفهوم 

ر گرفت، براساااس محوریت، تم ها در یک زیرطبقه قرار گرفتند و سااپس با مرور مجدد آنها مورد بررساای قرا

زیر طبقه ها، زیرواحدهای مربوط به هم در یک طبقه قرار گرفتند.با اساتفاده از تجزیه و تحلیل دست نوشته  

ارای چند های حاصال از مصاحبه، تعداد قابل توجهی درون مایه اولیه و چهار درون مایه اصلی که هر یک د 

درون مایه فرعی بودند، اسااتخراج شااد. درون مایه های اصاالی بدساات آمده درمورد مقاومت در مقابل تغییر 

دانشگاه نیروی دریایی شامل بوروکراسی ، فرماندهان، اصول گرایی، عادت زدگی و ترس از شکست بود.نتایج 

یار مهم در مقاومت در مقابل تغییر در این پژوهش نشاان داد که بوروکسی و رویکرد فرماندهان از عوامل بس 

 شود برای افزایش روند تحوالت مثبت ودانشاگاه نیروی دریایی است.با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می 

 سازنده، مسئوالن دانشگاه و فرماندهان مافوق نکات گفته شده را مدنظر قرار دهند.

 

  ان دریاییتغییر، مقاومت در مقابل تغییر، سازم :کلمات کلیدی
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 یرانیعوامل موثر در جذب خطوط کشت بندیو رتبه ییشناسا

نیب تاپسیس کیبه بندر بوشهر با استفاده از تکن المللی  

 

 2، فرزانه نوشادی2، محمد عباسی زاده9مژده ربانی

 noushadifarzaneh@gmail.comعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد،  1

 m_abbasizadeh@yahoo.comتی های بندر بوشهر، افسر کنترل و بازرسی کش 2
 noushadifarzaneh@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی یزد،  8

 

 چکیده

 

های العاده مهم و بااهمیت اساات؛ زیرا عدم گرایش کشااتیای فوقهای تجاری مساائلهمساائله جذب کشااتی

باعث رکود در بنادر کشااور شااده و بالطبع آن بر اقتصاااد ملی تأثیر منفی   تجاری جهت پهلوگیری در بنادر 

 یرانیتوساط خطوط کشت  بوشاهر شاناساایی عوامل موثر بر انتخاب بندر    ،هدف این پژوهش .خواهد داشات 

. مقاله حاضار دارای ماهیت کابردی و از منظر روش شاناسی،   می باشاد و ساپس رتبه بندی آنان   یالمللنیب

 21گروه و  2پیمایشاای اساات. در بخش توصاایفی با مطالعه تحقیقات مرتبط با موضااوع،  -تحقیق توصاایفی

بنادر شناسایی شدند. در اجرای تحقیق از نظرات  به المللینیب یرانیجذب خطوط کشتزیرعامل تاثیرگذار بر 

و  هروشبو نمایندگان خطوط کشاتیرانی فعال در بندر   بوشاهر کارشاناساان بندری و دریایی بندر   نفر از  21

اساتفاده شاد. رتبه بندی این عوامل و زیرعوامل توسط تکنیک   بوشاهر  کاپیتان کشاتی های متردد به بندر  

تاپسایس در بخش پیمایشای تحقیق انجام گرفته اسات. یافته های این تحقیق نشان داد که امور بندری به    

 عنوان مهمترین عامل شناخته شد.

 

 سیتاپس کیتکن، بندر بوشهری، المللنیب یرانیخطوط کشتکلمات کلیدی: 
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مروری بر عمر اقتصادی شناورالیروب هاپر ساکشن هویزه )شناور 

 ملکی بندر امام خمینی(

 

  2، مهدی عربی2، عباس زارع نژاد اشکذری9کریم اکبری وکیل آبادی 
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر، 18استادیار پایه 9

akbari.karim@gmail.com  
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر،  7استادیار پایه  2

azarenezhad.a@gmail.com  
شگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی دان2

m_arabi80@yahoo.com  

 

 چکیده

 

از ساری شناورهای ملکی بندر امام خمینی)ره( می باشد که وظیفه   "هویزه"شاناور الیروب هاپر سااکشان    

سال عمر دارد و  62سای(. این شناور قریب به  الیروبی آبراهه ورودی به بندر را بر عهده دارد )آبراهه خور مو

هزینه های بهره برداری و نگهداری آن بر روی کاغذ بسیار باال است به طوریکه سازمان بنادر و دریانوردی در 

فکر تعویض ان با نمونه جدید می باشاد. در این مقاله ساعی شاده تا عمر اقتصادی این شناور بر اساس متد    

ناور محاسبه گردد و نشان دهد که آیا عمر اقتصادی شناور به پایان رسیده و نیازی هزینه یابی چرخه عمر ش

به جایگزینی با شناور جدید می باشد یا خیر؟ به همین دلیل نحوه این محاسبه و همچنین محاسبات مرتبط 

 به آن در مقاله درج شده است.

 

 داری و تعمیراتعمر اقتصادی، هزینه های راهبری، هزینه های نگهکلمات کلیدی: 

 

 

mailto:akbari.karim@gmail.com
mailto:azarenezhad.a@gmail.com
mailto:m_arabi80@yahoo.com
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 بررسی علل رسوب کاال در بنادر

 

 2، عاطفه حیدری 9دامون رزمجویی

گروه حمل ونقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  -1
razmjooei@kmsu.ac.ir  

  at_heidari@yahoo.comریت بازرگانی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشجوی کارشناسی مدی -2

 

 چکیده

 

ادی بعنوان مبهاز جایگاه خاصی  بندرها ،کیتیژئوپل ازلحاظجمهوری اساالمی ایران   با توجه به موقعیت ویژه

درصد واردات  32و  دراتصا صددر 62وردارند، در حال حاضر حدود برخ کشور به کاالو ترانزیت اصلی ورود 

خرابی  که در مواردی دالیل مختلفی مانند شااودیاین امر موجب مگیرد. لذا می رتصو دربنا طریق از رکشو

و  فرایند ترخیصگی مربوطه و پیچید یهاتیان بودن هزینه انبارداری و معافزار، تجهیزات تخلیه و بارگیری

موجب ایجاد توقف یا کندی در  از مراجع مختلف هیدییروال دریافت تأو  بر اداریاال، سااایکل زمانخروج کا 

. شودیمکاال در بنادر شناخته رسوب در اصاطالح به   ریتأخترخیص کاال شاود که این   تاًینهاعملیات بنادر و 

وهشگران متعدد سعی بر این بوده ی و بررسی مقاالت پژابا استفاده از انجام مطالعات کتابخانهدر این پژوهش 

اسات که پس از بررسای مفهوم موضاوع موردمطالعه و مرور پیشاینه آن به توصیف عوامل مؤثر در تخلیه و     

پس از شااناسااایی   و همچنینکاال  ترخیص بر مؤثر عوامل زیر ومل اعو شناساییبارگیری کاال پرداخته  و 

الزم جهت تسریع  و راهکارهای معرفی شده رساوب کاال  دالیل موثر رساوب کاال، عوامل تأثیرگذار در کاهش 

 در عملیات بندری ارائه شده است.

 بنادر، رسوب کاال، ارزیابی، بهره وریکلیدی:  کلمات

 

 

 

mailto:razmjooei@kmsu.ac.ir
mailto:at_heidari@yahoo.com
mailto:at_heidari@yahoo.com
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تدوین و اولویت بندی برنامه ریزی راهبردی بندر خرمشهر با 

 QSPMو  SWOTاستفاده از 

 

 2یباباد یهادفر یعل ، 2، دامون رزمجویی9حسینی مهر سمیهسیده 
کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  دانش آموخته 9

S.hoseinimehr73@gmail.com 
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دریا،  گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده  اقتصاد و مدیریت 2

razmjooei@kmsu.ac.ir 
 ییایدانشگاه علوم و فنون در ،یاقتصاد ژهیمناطق ودریایی  یبازرگان تیریمد یکارشناس دانشجو 2

 Alifarhadibabadi@yahoo.com؛خرمشهر

 چکیده

 

سریع جهان، افزایش رقبا، هزینه های بسیار باالی خطاها، تحریم ها و کمبود منابع تنها تحوالت همیشگی و 

بخشای از معضاالتی هستند که مدیریت استراتژیک را برای هر سازمان و ارگانی ضروری کرده اند. امروزه با   

ن مقابله با ایتوجه به محیط پویا و متغیر موجودیت ساازمان ها دساتخوش تهدید قرار گرفته است که برای   

تغییرات دائمی مدیریت اساتراتژیک بهترین ابزار برای تمام ساازمان هایی اساات که در صاادد هستند بدون   

تسلیم در برابر تغییرات، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. تدوین راهبردها یکی از مراحل اصلی مدیریت 

سیدن به اهداف سازمان را تعیین می کند و اساتراتژیک می باشاد که خط مشای های الزم و اساسی برای ر   

باعث تساهیل رقابت های ساازمان می شود. با توجه به اهمیت نقش بنادر در حمل و نقل داخلی و خارجی،   

واردات و صااادرات و رشااد یا رکود اقتصااادی و با توجه به محیط پویا و متغیر نیازمند برنامه ریزی دقیق و   

ند تا از این طریق اهداف و بهترین راهبردها را مشااخص کرده و بازده و کاربردی برای عملکرد خود می باشاا

 اثربخشی خود را بهبود بخشند.

باتوجه به مجاورت بندر خرمشاهر با خلیج فارس و کشور عراق، این بندر دارای اهمیت استراتژیک اقتصادی،  

آن به وسیله ماتریس های تجاری و سایاسای می باشد که در این تحقیق موقعیت استراتژیکی و راهبردهای   

SWOT  وQSPM .تعیین و اولویت بندی شده اند 

SWOT، QSPMمدیریت استراتژیک، راهبردها، بنادر، برنامه ریزی، کلمات کلیدی: 

mailto:S.hoseinimehr73@gmail.com
mailto:razmjooei@kmsu.ac.ir
mailto:Alifarhadibabadi@yahoo.com




 فناورى نفت و گاز دريايى2
 مكانيك حفارى در دريا

 فناورى تحكيم چاههاى نفتى
 مديريت و مهندسى مخازن

 توليد و بهره بردارى از مخازن دريا

صنايع نفت و گاز دريايى  فناورى نفت و گاز دريايى2
 مكانيك حفارى در دريا

 فناورى تحكيم چاههاى نفتى
 مديريت و مهندسى مخازن

 توليد و بهره بردارى از مخازن دريا

صنايع نفت و گاز دريايى
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ارزیابی قابلیت اطمینان خطوط فراساحلی در برابر خستگی 

 ناشی از دهانه آزاد 

 

 2، عباس اعتمادیان2شبانیی ، محمد مهد9 محمد دقیق

 daghigh@pogc.ir استادیار سازه های دریایی، شرکت نفت و گاز پارس؛  9

 .irm.shabani@mnc.put.ac های دریایی، دانشگاه صنعت نفت؛ دانشجوی کارشناسی ارشد سازه2
 etemadian.abbas@gmail.com دانشجوی کارشناسی ماشین آالت دریایی، دانشگاه صنعت نفت؛ 2

 

 چکیده

 

، طبیعیهای پادیده دهانه آزاد یکی از عوامل خرابی خطوط لوله دریایی اسااات که به دلیل وجود ناهمواری 

 های مجاور بهتواند بر اساس دهانهدهانه آزاد می دهد. های مصنوعی رخ میگاهد تکیهیا وجو بسترآبشستگی 

در برخی موارد به شکست تواند منجر به خساتگی شاده و   دهانه آزاد می صاورت تک یا چند دهانه رخ دهد. 

 مینان خطوطترین حاالت حدی ارائه شده برای ارزیابی قابلیت اط متداول ،. در تحقیق حاضرخط لوله گردد

لوله دریایی در برابر پدیده دهانه آزاد مرور گردیده اسااات و ساااالمتی و یکپارچگی یک خط لوله در منطقه 

 کارلو با در –برداری مونت  های قابلیت اطمینان مرتبه اول و نمونه گازی پارس جنوبی با اساااتفاده از روش

های  و نسبت های متفاوت خاک رسکالس عدم قطعیت در مشاخصاات هندسای و خاک برای    نظر گرفتن 

ارزیابی و بررسای شده است. به عالوه به منظور تعیین تاثیر هر پارامتر    گوناگون طول دهانه به قطر خط لوله

 متفاوت هایکالسهای متفاوت دهانه آزاد و همچنین تحلیل حساسیت برای طولبر روی احتمال شاکست،  

 های بزرگ و خاککه روش قابلیت اطمینان مرتبه اول در طول انجام شاده اسات. نتایج نشان دادند    رسای 

 .دهدهای رسی بسیار نرم و نرم هیچ گونه شکستی رخ نمیتر دقت کافی دارد و در مورد خاکهای مستحکم

 

 خط لوله، احتمال شکست، دهانه آزادکلمات کلیدی: 

 

mailto:daghigh@pogc.ir
mailto:daghigh@pogc.ir
mailto:m.shabani@mnc.put.ac.ir
mailto:m.shabani@mnc.put.ac.ir
mailto:etemadian.abbas@gmail.com
mailto:etemadian.abbas@gmail.com
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بهینه سازی شیر کروی در شرایط مختلف بر اساس مدلسازی 

درودینامیکعددی هی  

 

 2آرمن آدامیان2فرد فقیهی، محسن 9امیررامتین پویا

  ramtinpouaamir@yahoo.comاسالمی تهران مرکزی، آزادکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه 1

 m.faghihi@me.iut.ac.ir، ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی2
 arm.adamian@iauctb.ac.ir، استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی8

 

 چکیده

 

روند و بر حسااب شاارایط و انواع گوناگون آن وظیفه کار میای در صانایع مختلف به شایرها به طور گسااترده 

هده ها را به عجریان سیال داخل لولهکننده کننده و مخلوطکننده، تنظیمجاری ,یکساوکننده، مسدود کننده 

در این مقاله یک شیر کروی به صورت عددی  دارند. یکی از انواع شایرهای صانعتی شیرهای کروی هستند.  

مدلساازی و برای محاسابه پدیده کاپیتاسایون از مدل اختالطی استفاده شده است. نتایج نشان داد در شیر    

جود دهد که وکنند. نتایج بدست آمده نشان میرا توصیف می کروی سه گردابه اصلی هیدرودینامیک جریان

تواند اثر زیادی بر گستردگی منطقه افت فشار در جلوی شیر کروی داشته باشد و کاویتاسیون گردابه سوم می

ه توان با تنظیم بازدهد. بنابراین با الگوی بدست آمده در  مقاله حاضر میدر زوایای باالی شیر کروی رخ می

فاده در نواحی که احتمال بروز کاویتاسیون شدید وجود ندارد از شیر کروی برای کنترل جریان استفاده اسات 

 کرد.

 

 .fluentافزار مدلسازی عددی شیرکروی، پدیده کاویتاسیون، مدل اغتشاشی ، نرم کلمات کلیدی:

 

 

mailto:m.faghihi@me.iut.ac.ir
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تحلیل خطوط لوله دریایی تحت اثر بارهای محیطی در حین 

 نصب

 

 2، مهدی ایرانمش2رضا خدمتی محمد، 9شاهد جعفرپور

 Jafarpour@ioec.com تاسیسات دریایی ایران، ساخت، شرکت مهندسی و نصبکارشناس مهندسی 1 
 ti@aut.ac.irKhedma ،دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسیاستاد دانشکده 2

 imehdi@aut.ac.ir دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،8
 

 چکیده

 

خط لوله های دریایی در حین نصاب تحت تاثیر نیروهای پریودیک و به تبع آن خرابی ناشی از خستگی قرار  

ه اساسی وجود دارد. نخست آنکه در روی شناور نصاب روش محاسباتی می گیرند. در این خصاوص دو مسئل 

یا ادامه لوله گذاری وجود ندارد. ضمناً روش  7مشخصی جهت تصمیم گیری در خصوص رها سازی خط لوله

تحلیلی خاصاای بر مبنای داده های واقعی جهت تشااخیص اینکه خرابی ناشاای از خسااتگی در محدوده قابل 

، موجود نیست. این مطالعه حداکثر زمان مجاز نصب خط لوله را تحت شرایط متنوعی قبول بوده است یا خیر

محاسبه می کند و راهکار عملیاتی الزم را ارائه می دهد. تحلیل تنش خط لوله با استفاده از نرم افزار مبتنی 

از انجام گرفته اساات. روش محاساابه خسااتگی و معیار محدوده مجاز    OFFPIPEبر روش المان محدود 

اساتخراج شده است. در نهایت تعدادی توصیه جهت استفاده پیمانکاران نصب خط لوله و   DNVاساتاندارد  

 محققین عالقه مند ارایه شده است.

 
 OFFPIPE ،DNV: نصب خط لوله، خستگی، کلمات کلیدی

 

 

                                                 
Pipeline Abandonment 7 

mailto:Jafarpour@ioec.com
mailto:Khedmati@aut.ac.ir
mailto:imehdi@aut.ac.ir
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سازی پدیده پخش آلودگی نفتی در تحلیلی بر ابزارهای شبیه

با تأکید بر نرمدریا و دامنه کاربرد آنها؛    افزار اسکار 

 

  2، احمد رضایی2شفیعی فر مهدی، 9فاطمه یوسفی آذر
؛ دانشگاه تربیت مدرس های دریایی،دانشجوی کارشناسی ارشد سواحل، بنادر و سازه 9

fatemehyousefi@modares.ac.ir 
 shafiee@modares.ac.ir؛ یایی، دانشگاه تربیت مدرسهای درسازه گروهاستاد  2

 a.rezaeemazyak@modares.ac.ir؛ های دریایی، دانشگاه تربیت مدرسانشجوی دکتری سازهد2

 

 چکیده

 

 ، گاهیآنها به ساحلهای نفت و گاز و انتقال برداری از چاههای فراسااحلی مربوط به اکتشااف و بهره  فعالیت

ناپذیر به های بعضاااً جبرانآساایب که منجر به دشااوها میها به دریاها و اقیانوسمنجر به ریزش این آالینده

با توجه به اهمیت مطالعه نشت نفت در آب و ضرورت  شاود. زیسات منطقه می دریایی و محیطاکوسایساتم   

ارائه و توسعه مختلفی های مدلساازی این پدیده برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این حوادث، مدل 

در مقیاس  ترین مطالعات انجام شده روی این پدیدهر مهمداده شاده است. در این مقاله سعی شده مروری ب 

ها و ابزارهای در میان مدل و در دو حوزه میدان دور و میدان نزدیک صاااورت گیرد. ،آزمایشاااگاهی و واقعی

ها و نیز هزینه محاسااباتی به سااازی هر دو این حوزهبه دلیل قابلیت آن در مدل OSCARموجود نرم افزار 

های اخیر مورد اقبال واقع شده است. در های گساترده مطالعاتی در سال ای مطالعه پهنهنسابت کمتر آن بر 

 گیرد.گانه این مدل تشریح شده و معادالت حاکم آن مورد بررسی قرار میادامه این تحقیق، مولفه های سه

 

 یک.، میدان دور، میدان نزدFluent ،OSCARسازی، آلودگی نفتی، ابزارهای مدل کلمات کلیدی:
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مروری بر روش های لوله گذاری زیر دریا و مطالعه موردی 

پارس جنوبی 27روش بکار رفته در تامین آب فاز   

 

 سعید خلیلیان،  علی مزروعی

 

 چکیده

 

توان انتقال مواد در دریا، یکی از فاکتورهای مهم در پروژه های نفت و گاز محسااوب می شااود. بطور ساانتی 

از مرسوم ترین روشهای انتقال در این پروژه هاست. تکنولوژی های متنوعی جهت  انتقال از طریق لوله، یکی

به نوع، جنس و قطر لوله و   ساااخت، انتقال و جاگذاری لوله ها وجود دارد که انتخاب هر یک از آنها وابسااته

 پروژه های ساالنه بسیاری ازو امواج دریا و البته امکانات اجرایی منطقه است.  ، بسترهمچنین شارایط جوی 

نفات و گااز، انتقال آب و غیره از یکی از این روش ها یا ترکیبی از آنها برای موضاااوع انتقال مواد در دریا یا   

این نوشتار مروری کلی بر روش های لوله گذاری در کف دریا و خصوصیات هر رودخانه ها استفاده می کنند. 

ها و نکات کلی و مهم هر یک از آنها می تواند در  کدام را در بر خواهد داشاات. آشاانایی با کلیات این روش 

کمک قابل توجهی بنماید. در انتها نیز  و استفاده بهینه از امکاناتبکارگیری و اجرای صاحیح هر یک از آنها  

 پارس جنوبی تشریح می گردد.  16و 12روش خالقانه لوله گذاری بکار گرفته شده در فازهای 

 

 پارس جنوبی. 12، فاز Marine Pipelineا، پوشش و محافظت لوله، لوله گذاری دری کلمات کلیدی:
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برآورد میزان خوردگی در یک زانویی قائمه تحت تاثیر اندازه و 

 تعداد ذرات جامد

 

 2، علی سررشته داری 9امین قاسمی 
 aminghasemi0173@gmail.comمکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود؛  ارشدمهندسیدانشجوی کارشناسی 9

 sarreshtehdari@gmail.comاستادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود؛  2

 

 چکیده

 

درجه قائمه  61الگرانژی مدل سااازی عددی فرسااایش بوجود آمده در زانویی -با اسااتفاده از رویکرد اویلری

است که همراه با نفت و گاز استخراج  ینفت و گاز، ذرات شن یعاز مشکالت بزرگ صنا یکیانجام شده است. 

 تواندیاساات، چون م یتبااهم یاراسااتخراج نفت و گاز بساا فرآیند  شااده درشاان اسااتخراج یزانم شااود،یم

: زاند اآن عبارت یمشاکالت سه مشکل اصل  همه یاندر م .به وجود آورد یعصانا  ینرا در ا یمشاکالت فراوان 

 واریدر آن مواد سطح داست که  یچیدهپ یکیمکان یندفرآ یک. مشکل آخر یشافت فشاار، انسداد لوله و فرسا 

 621و 229، 111های دازهذرات با ان. شودیلوله کنده م یوارهخطوط لوله به علت تکرار برخورد ذرات شن با د

متر بر ثانیه بوده اساات. از مدل 2/12میکرومتر از جنس کوارتز اسااتفاده شااده اساات، ساارعت ساایال حامل 

ز مدل تابع استاندارد دیوار استفاده شده است. با بررسی اپسیلون و برای ناحیه نزدیک به دیوار ا-آشفتگی کا

میکرومتر 621مقادیر بدست آمده با نتایج تجربی مشخص شد که ماکزیمم ضخامت از دست رفته برای ذرات 

سازی شده است. در این تحقیق با استفاده از امکانات نرم افزار تجاری و مدل بیشتر از سایر اندازه ذرات شبیه

 ش کد عددی برای استخراج میزان ضخامت از دست رفته توسعه داده شده است.نسبت فرسای

 

 فتهضخامت از دست ر یش،نسبت فرسا ی ، استخراج نفت و گاز،محاسبات یاالتس ینامیکد کلمات کلیدی:





 ترافيك و ترابرى دريايى3
 حمل و نقل، لجستيك و خدمات دريايى

 بانكرينگ و سوخت رسانى

دريانوردى و حمل و نقل دريايى  ترافيك و ترابرى دريايى3
 حمل و نقل، لجستيك و خدمات دريايى

 بانكرينگ و سوخت رسانى

دريانوردى و حمل و نقل دريايى
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با  کشور سنجش میزان رقابت پذیری ترمینال های کانتینری

  معیاره ش های تصمیم گیری چنداستفاده از رو

 

 4،مصباح سایبانی 2غیاثی ، محمودی2، حسن جعفری9حمید جعفری

 hamid.jafari@aut.ac.irدانشگاه صنعتی امیر کبیر؛  دریایی، نقلو  مهندسی حملدانشجوی کارشناسی ارشد  9

 port53@yahoo.comhassanایی خرمشهر؛ یکارشناس ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم و غنون در2

 mghiasi@aut.ac.ir؛ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران8
 msaybani@aut.ac.ir؛ استاد و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر6

 چکیده

 

 کانتینری موردکاوی شاااده بر یهاپذیری ترمینالتحقیق باا هادف تعیین عوامل موثر در میزان رقابت  این  

پذیری با اساتفاده از روش تاپسایس و روش فرایند تحلیل سالسله مراتبی در دو    های رقابتاسااس شااخص  

ر های موثر دسی پیشینه تحقیق شاخصرمرحله انجام شده است در مرحله اول با استفاده از روش دلفی و بر

شده با استفاده از روش های شناسایی ها کشور شناسایی شده و در مرحله دوم شاخصپذیری ترمینالرقابت

ر ها مورد نظر بدهی شدند و سپس ترمینالها وزنآنفرایند تحلیل سالساله مراتبی با توجه به میزان اهمیت   

مده از روش آ اند. نتایج نهایی بدستندی شاده بها و با اساتفاده از روش تاپسایس رتبه  اسااس این شااخص  

با  2رتبه اول، ترمینال شماره  1/32288ا رتبه نهایی ب 6تاپسایس بیانگر این مهم است که ترمینال شماره  

در نهایت ترمینال  رتبه سوم و 1/68617با رتبه نهایی  8رتبه دوم و ترمینال شاماره  1/63223رتبه نهایی 

مده از آوردند نتایج بدست آبا ختالف بسایار اندک رتبه چهارم را بدست   1/13717با رتبه نهایی  1شاماره  

ن روش توان از ایندی دارد و میباد که روش تاپسیس دارای قابلیت بسیار باالی برای رتبهاین تحقیق نشان د

 به عنوان ابزاری کارا و دقیق در تحقیقات حمل و نقل دریایی استفاده کرد.

 

ترمینال کانتینری، حمل ونقل دریایی، رقابت پذیری، بنادر، تاپسیس، فرایند تحلیل سلسله  کلمات کلیدی:

 مراتبی.
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Energy, Exergy, Environmental and Economic (4E) 

Analysis of Using Hybrid Compression-Absorption 

Refrigeration System on a Merchant Ship 

Seyed Sajjad Jalali1, Seyed Mohammad Hesein Sharifi2*, 

Gholamreza Salehi3, Majid Eshagh Nimvari4 

1Department of Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology, 

Mahmood Abad, Iran. Sajadjalali19@gmail.com 
2Department of Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology, 

Mahmood Abad, Iran. sharifi@put.ac.ir 
3Department of Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology, 

Mahmood Abad, Iran. rezasalehi20@gmail.com 
4Faculty of Mechanical Engineering, Amol University of Special Modern Technologies, 

Amol, Iran. majid.eshagh@gmail.com 

Abstract 

This paper presents a steady-state energy, exergy, environmental and 

economic (4E) analysis for hybrid compression-absorption refrigeration 

system on a merchant ship. Exhaust gases of auxiliary engines are used to 

vaporize high pressure water as a heat source for the generator of the 

absorption section. The results show that exhaust gases of auxiliary engine 

unlike main engine is an appropriate and permanent heat source for the 

system. based on tropical conditions, fuel consumption and total 

irreversibility rate of the proposed system are 91.8% and 26% less than 

conventional system (vapor compression refrigeration system) 

respectively. Because of the anxiety about environmental issues, an 

environmental analysis has been conducted that the results show that the 

application of hybrid compression-absorption refrigeration system causes 

68664 $ annual saving versus vapor compression refrigeration system due 

to reduction in CO2 emission penalty(cost). Also, economic analysis has 

been done where the results show 3 years and 3 months for payback time 

of proposed system. 

Keywords:  air conditioning, refrigeration, waste heat recovery, auxiliary 

engine 
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mailto:majid.eshagh@gmail.com
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های شناسایی و طبقه بندی انواع کشتی ها با استفاده از الگوریتم

 جدید پردازش تصویر

 

 2، مهدی حریری2اصغر اسکندری چچگلو، 9ایمان گلچین چافی

 golchin.iman@gmail.com ،، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجانواحدزنجاندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،  9
 a.eskandari.c@gmail.comوم ریاضی، دانشگاه گیالن، رشت، دانشکده عل 2

 8mhariri@iauz.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، واحدزنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، 

 چکیده

 

ه کنند، از مسائلی است کیی که از یک گذرگاه آبی عبور میهابندی انواع مختلف کشاتی شاناساایی و طبقه  

های هتواند از جنبها میبندی کشتیزه مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. شناسایی و طبقهامرو

مورد توجه قرار گیرد، که در هر یک از موارد مذکور، با توجه به نوع  و نظامی مختلفی مانند امنیتی، کنترلی

پنج  بندیارائه روشی برای شناسایی و طبقه در این مقاله ما سعی برگیرد. کشتی اقدامات خاصی صورت می

ا های مختلف ب، ابتدا نقاط کلیدی مربوط به تصااااویر طبقهمقالههاا داریم. در این  کالس مختلف از کشاااتی

شوند. سپس با استفاده از مدل کیف استخراج می 3های مستحکماستفاده از الگوریتم تسریع استخراج ویژگی

شوند. سپس هیستوگرام مراکز بندی می، نقاط کلیدی بدست آمده خوشهK-Meansو اعمال تابع  6کلمات

 آوریم، و در نهایتهای مختلف به دست میخوشه ها را بعنوان کلمات بصری، به ازای تصاویر موجود در دسته

د دهندهیم. نتایج تجربی نشان مینوع کشتی را تشخیص می 11بندی آن با ماشاین بردار پشتیبان با دساته 

 شوند.بندی میها با دقت باالیی در این پنج گروه طبقهکه با روش ارایه شده کشتی

 

 های قوی، مدل کیف کلماتبندی، تسریع ویژگیبندی، طبقهخوشهکلمات کلیدی: 

                                                 
SURF 8 

Words-Of-Bag 9 

Support Vector Machine 10 
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 جداسازی و پهلودهی عملیات در موجود خطرات ارزیابی

 خارک جزیره در اسکله بهکش نفت هاییکشت

 

 2سید بختیار قاسمی فرد، 9غالمرضا جعفر گنجی

 ganji.46@yahoo.com، .دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ، ایران1

 .استادیار گروه حمل و نقل دریایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ، ایران2

 

 چکیده

 

 به کشنفت هایکشااتی جداسااازی و هیپهلود عملیات در موجود خطرات ارزیابی هدف با حاضاار، پژوهش

 و پهلودهی عملیات فرآیند در موجود ریسک عوامل پژوهش، این در. بود شده انجام خارک جزیره در اساکله 

 و شکست حاالت وتحلیلتجزیه روش کمک با ، خارک جزیره در اساکله  به کشنفت هایکشاتی  جداساازی 

 ریسااک عوامل برآورد. اساات قرارگرفته تحلیل و زیابیار مورد(  FMEA) تئوری از اسااتفاده با آن اثرات

 هک خارگ جزیره باتجربه و متخصص افراد از نفر پنج از متشاکل  کاری گروه از اطالعات آوریجمع وسایله به

 روش از حاصاال نتایج. پذیرفت صااورت کش یدک ناخدای یک و راهنما دو نفتکش، ناخدای دو شااامل

FMEA گروه ازنظر که دهدمی نشان FMEA، کش، یدک به الحاق زمان دریا به افراد سقوط بالقوه خطر 

 اراییک عدم یا و فنی نقض و شدن پیاده زمان دریا به افراد سقوط کشتی، به الحاق زمان دریا به افراد سقوط

 خطرات گروه در و اسااات داده اختصااااص خود به را RPN رتبه بیشاااترین عملیاتی های کش یدک

 هاآن ترینمهم ازجمله که شد تعریف ریسک سطح کاهش جهت اقداماتی رواین از. گرفت قرار تحملغیرقابل

 نینهمچ. هساتند  راهنما انتقال عملیات درگیر که اسات  کارکنانی کار و تجهیزات بر کشاتی  فرمانده نظارت

 یرتأث هاآن از اسااتفاده از قبل آن کردن چک و راهنمایی تجهیزات اسااتانداردهای از راهنما شااخص اطالع

 بهبود و تغییر باعث تواندمی راهنمایان تجربیات از استفاده و تحقیقات. دارد ریسک سطح کاهش در بسیاری

 .شود آینده در راهنما انتقال سیستم

 

 کش، اسکله، جزیره خارک، خطراتپهلودهی و جداسازی، نفت: کلمات کلیدی
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 بررسی و تحلیل انرژی و اکسرژی سیکل تولید توان موتور چهار

 زمانه دیزل دریایی

 

  2، مجید اسحاق نیموری2صالحی غالمرضا، 9سید محسن مومنی
  neshom.neanomonenuom.menصنعت نفت؛ دانشگاهدانشجوی کارشناسی ارشد ، 9

  rezasalehi20@gmail.com، دانشگاه صنعت نفت ؛استادیار 2
  .commajid.eshagh@gmailفناوری های نوین آمل؛  دانشگاهاستادیار،  2

 

 چکیده

 

بازده انرژی و عملکرد بهینه اجزا در ساایکل تولید توان نقش به ساازایی در کاهش مصاارف سااوخت و پایین 

آوردن هزینه ها دارد از همین رو توجه به این نکته در پژوهش های صورت گرفته در حوزه ی صنایع دریایی 

گوناگونی مانند موتور دیزل، توربوشارژر،  بسایار مهم به نظر می رسد. سیکل تولید توان در کشتی ها از اجزا 

مبدل خنک کن میانی، مبدل خنک کن روغن و برخی اجزا دیگر تشاکیل شااده اساات..در این مقاله سیکل  

چهارزمانه دیزل دریایی  از دیدگاه انرژی و اکسرژی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا  تولید توان موتور

ری در عملکرد سیکل دارند و چگونه می توان کارایی آن را افزایش داد. مشخص شود هر یک از اجزا چه تاثی

بهترین راندمان از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک باا توجاه باه نتایج بدسااات آمده می توان بیان نمود که    

 81.98. و کمترین عملکرد متعلق به خنک کن میانی به میزان صااد می باشاادرد 39.77متعلق به توربین با 

درصااد اتفاق می افتد و کمترین  37.16. بیشااترین تخریب اکساارژی در موتور دیزل به میزان اساات درصااد

درصد از انرژی ورودی سوخت  82.21.  اتفاق می افتد. در حدود 67میزان تخریب در مبدل روغن به میزان 

لکرد سیستم، موتور برای بهبود عم ها بهترین مکاندر نهایت   در درون گازهای خروجی اگزوز باقی می ماند.

  گازهای خروجی اگزوز می باشد. دیزل و 

 

 تحلیل اکسرژی، انرژی، موتور دیزل چهار زمانه دریایی.کلمات کلیدی: 
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شناسایی و رتبه بندی شاخصه های موثر بر ارزیابی پایداری بنادر 

 خشک ایران

 

  2، همایون یوسفی 9 آبادیشفیعحامد 
دی گرایش حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی دانشجو کارشناسی ارشد دریانور9

  Hamedshafiabadi93@gmail.com؛خرمشهر

 ؛استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2
Homayounyousefi@yahoo.com 

 چکیده

 

ها در پسااکرانه بنادر کاهش تراکم جاده اگرچه با احداث بنادر خشااک میتوان موجب افزایش کارایی بندر و

شاد، اما باید از پایداری آنها اطمینان حاصل کرد. ایجاد بنادر خشک ایران در بازه زمانی کوتاه مدت توانسته  

اسات، باعث افزایش رشاد اقتصاادی از طریق افزایش حجم عملیات کانتینری بنادر شود، اما با تغییر شرایط    

طقه ممکن اسات با عدم توجیه اقتصادی مواجهه شود و همچنین باعث ایجاد  محیطی در داخل کشاور یا من 

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی شاخصه های موثر بر ارزیابی  اثرات منفی محیطی و اجتماعی گردد.

های  پایداری بنادر خشاک ایران با بررسای ساوابق تحقیق و  نظرات متخصصین است. برای این منظور داده   

 Expertافزارهای  نرم و اسااتفاده از AHP11مدل  توزیع دو مرحله ای پرسااشاانامه به کمک حاصاال از

Choice 11 ،SPSS22 بیشترین  1.671تحلیل شاد و درنتیجه، شااخصه دسترسی با وزن نهایی   و تجزیه

ا ب بندر به کارآمد چندوجهی اتصالهایاهمیت را به خود اختصااص داده و از میان زیر معیارها، دساترسی به   

 نتایج این تحقیق می گیری ازبه عنوان اولین اولویت در این بخش مشخص گردید. با بهره 1.627وزن نهایی 

ی بین اهداف اقتصااادی، اجتماعی و زیساات توان ضاامن ارزیابی پایداری بنادر خشااک ایران از توازن بهینه

 محیطی اطمینان حاصل کرد.

 

 AHPاخصه های پایداری، مدل بندر خشک، ارزیابی پایداری، شکلمات کلیدی: 

                                                 
Analytical Hierarchy process 11 
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 از بندر بوشهر تیترانز تیظرف شیافزا یراهکارها یبررس

 

 2غالمرضا دلبر ،2زاده یاحمد طالب، 9یانوردیحسن در
 sky.beauty1360@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ 9

 izadeh14@yahoo.comtaleb؛ واحد خارگ یدانشگاه آزاد اسالم، گروه یمرب 2
 yahoo.comdelbarir@؛ واحد خارگ یدانشگاه آزاد اسالممربی گروه، 2

 

 چکیده

 

 یلیبرخوردار است. لذا انجام تحل ییباال تیاز اهم یو خارج یو توسعه تجارت داخل یجهان یرقابت در بازارها

 جهت هاتی در نشان دادن اولوباال یو توانمند یریپذچند شااخصه با انعطاف  یابیهمراه با ارزش یچند بعد

به منظور  یدهجهت ،یمیترساا لیحلدر نشااان دادن نقاط قوت و ضااعف، امکان ت ییتوانا ،یاقدامات اصااالح

 - تیاهم لی)تحل IPAاست. مدل  یضرور ،یراهکار اصالح نیدر تدو یمنابع و بسترساز ینهیبه صیتخصا 

از  یوضااع موجود پس از مصاااحبه و نظرساانج   یابیو اثربخش اساات. به منظور ارز یلیتحل یعملکرد(ابزار

 از بندر تیترانز تیظرف شیعوامل افزا نیرمهمت ک،یاندرکاران حوزه لجسااتخبرگان و دساات ن،یمتخصااصاا

وشهر ، از بندر ب تیترانز تیظرف شیموثر در افزا تیپر اهم یهاشاخص نییشدند. پس از تع ییبوشهر شناسا

عملکرد هر شاااخص را از  زانیم یگریو د تیها درجه اهمنامهاز پرسااش یکیشااد.  هیدو پرسااشاانامه ته 

ن با آ ییایو پا ییشدند و روا میتنظ کرتیل هیبر اساس نظر هانامهپرسشداد. ها مورد سوال قرار دهندهپاساخ 

 هبندر بوشهر ب ی. کارکنان و کارشناسان اداردندیبه اثبات رس SPSSافزار کرونباخ و در نرم یاستفاده از آلفا

 عملکرد – تیاهم سیها ماترنامهپرسش یهاداده یخروج نیانگیها جواب دادند. با استفاده از مپرساشانامه  

 .رفتیمحور انجام پذبر اساس روش داده سیماتر نیا یهاربع میشد. نحوه تنظ مترسی

 

 تیترانز تیبندر بوشهر، ظرف ت،یترانز: کلمات کلیدی
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وبت( بر عملکرد توربین رط-فشار-تاثیر شرایط محیطی )دما

 گازی

 

 2، احد حیدری9محمد کریمی
 m_karimi@email.kntu.ac.ir؛ یطوس نیرالدیخواجه نص ی، دانشگاه صنعت کیمکان یارشد مهندس یکارشناس 9

 Heydariahad84@yahoo.comکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی؛ 2

 

 چکیده

 

یازهای بشااار امروزی منابع بسااایار زیادی از انرژی را مورد اساااتفاده قرار صااانایع مختلف به جهت تامین ن

لذا در صاانعت برای  ها معموال به صااورت دورانی اساات و دهند. انرژی مکانیکی تولید شااده در توربینمی

های گازی در صاانایع هوایی و دریایی به گیرد. توربینهای مختلف مورد اسااتفاده قرار میچرخاندن دسااتگاه

های گازی، وابستگی شدیدی به دمای هوای ورودی دارد و کار شود. بازده توربینن محرک اساتفاده می عنوا

یابد. این اثر منفی از دو جهت باعث افت های گازی در شارایط دمای باال به شدت کاهش می تولیدی توربین

 یابد ودبی جرمی هوا کاهش می کارایی و بازده توربین گاز خواهد شد. با افزایش دما، چگالی هوا و در نتیجه

چنین با افزایش دمای هوای ورودی، کار مورد گردد. هماین امر بااعث کاهش توان خروجی توربین گازی می 

یابد. در این پژوهش به تاثیر تغییرات نیاز کمپرسااور افزایش یافته و قدرت خروجی توربین باز هم کاهش می

نتایج اسااتخراج  EESازی مورد بررساای قرار گرفته و در نرم افزار دما، فشااار و رطوبت بر عملکرد توربین گ

درصااد کاهش 1ی این اساات که با افزایش هر درجه دمای محیط، راندمان دهندهنتایج نشااان شااده اساات.

 ی تاثیر جزیی رطوبت و فشار در راندمان توربین است.دهندهیابد. از طرفی نتایج نشانمی

 

 دما، فشار، رطوبت، راندمان: توربین گازی، کلمات کلیدی
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های جوی و دریایی در حوضه تغییرات تاوایی ناشی از واداشت

 میانی دریای خزر 

 

  2، اکبر رشیدی ابراهیم حصاری2، داریوش منصوری9محمد ملکی لنبر
 m.maleki6994@gmail.com،  تربیت مدرس دانشگاه، دانشکده علوم دریاییدانشجوی فیزیک دریا،  9

،  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریاییگروه فیزیک دریا،  أت علمیعضو هی 2
mansoury@modares.ac.ir 

؛ گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس علمیعضو هیأت  2
Akbar.rashidi@modares.ac.ir 

 

 چکیده

 

تغییرات تاوایی ناشای از کرل تنش باد و فرارفت و انتشاار و کرل گرادیان فشار در خزر میانی   یق در این تحق

،  مدلی اقیانوسی با POMبررسای شاد. مدل    POM12با اساتفاده از مدل   برای دو ماه فوریه و آگوسات 

دان دما و های میوار راست گوشه است. در این مدل از دادهی افقی منحنیمختصاات عمودی سایگما، شبکه  

های رای ژرفاسنجی از دادهب، و  NRLهای ی دادهها  از میانگین ماهیانههای رودخانهو داده WOAشوری 

GEBCO08  های باد، بارش، تبخیر، یخ، تابش امواج کوتاه و داده همچنین ثانیه اسااتفاده شااد. 81با دقت

ساااعته، اسااتفاده  9قیقه و با گام زمانی د 2/7، با دقت ECMWFهای روزانه بلند، اخذ شااده از بانک داده

مقایسه و تطابق خوبی بین  الگوی  ،های میدانی موجودپس از بررسی پایداری، با دادهمدل شده است. نتایج 

ی کرل گرادیان فشار بعنوان توان به مولفهمی تغییرات دما و نیز شاوری مشااهده شاد. از نتایج این تحقیق،   

رل های فرارفت و انتشااار، کی تغییرات تاوایی اشاااره کرد. بیشااینه مقادیر مولفه تاثیرگذارترین مولفه بر رو

غربی و در نواحی شاامالبر مجذور ثانیه  + e2-11+ و e8 ،+11-e2-11گرادیان فشااار و کرل تنش باد به ترتیب 

 توان مشاهده کرد.غرب این حوضه می

 ، دریای خزر.POMتاوایی، مدل کلمات کلیدی: 

                                                 
1Ocean ModelPrinceton   

mailto:mansoury@modares.ac.ir
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 ،یآمادگترهای موثر بر موفقیت اجرای کنوانسیون بررسی پارام

 برابر آلودگی نفتی در بنادر ایراندر  یمقابله و همکار

 

 رامین رجایی
 capt.rajaey@gmail.comریاست عملیات و بازرگانی شرکت ملی نفتکش عسلویه، 9

 

 چکیده

 

یا ریزش مواد نفتی از هر  هزار کشاتی از خلیج فارس عبور می کند که وقوع یک سانحه  21سااالنه بیش از  

کدام از این شناورها، صدمات زیست محیطی جبران ناپذیری به خلیج فارس وارد می کند. یکی از کنوانسیون 

در  یمقابله و همکار ،یآمادگهای مقابله با آلودگی نفتی که ایران نیز از اعضااای آن می باشااد، کنوانساایون 

اساتفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشاافی اجرا شااده است. در    می باشاد. این پژوهش با  ینفت یبرابر آلودگ

این کنوانسااایون با اساااتفاده از منابع معتبر داخلی و بین  یاجرا تیموثر بر موفق یپارامترهابخش کیفی، 

نفر از کارشناسان  39المللی اساتخراج شادند. ساپس این عوامل در قالب پرساشنامه تدوین شدند و توسط     

ن بنادر جنوبی کشااورمان پاسااخ داده شاادند تا وضااعیت این عوامل در این بنادر مورد بخش آلودگی و مدیرا

می باشااد که نشاندهنده  38/1بررسای قرار گیرد. روایی این تحقیق از نوع محتوایی و میزان آلفای کرونباخ  

یافته های  تک نمونه ای استفاده شد. tپایایی مناساب پرسشنامه ها بوده است. برای تحلیل آماری از آزمون  

ه و مقابل ،یآمادگ ونیکنوانس یاجرا تیبر موفقتحقیق، وضاعیت مناساب اجرای پارامترهای شاناسایی شده    

 را نشان می دهد. رانیا نفتی در بنادر یدر برابر آلودگ یهمکار

 

 ، سااازمان بنادر و دریانوردی،ینفت یدر برابر آلودگ یمقابله و همکار ،یآمادگ ونیکنوانساا: کلمات کلیدی

 آلودگی نفتی
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 تحلیل ریسک سانحه به گل نشستن با استفاده از شبکه بیزین
 

 2، روزبه پناهی9مرادیقدیر اهلل
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس9

 rpanahi@modares.ac.irاستادیار ، دانشگاه تربیت مدرس؛ 2

 

 چکیده

 

موجود در های آید. تحلیلترین سوانح به حساب میایران از مهم هایساانحه به گل نشستن در دنیا و در آب 

و تاکنون عمدتا با استفاده از خبرگی کارشناسان  بسیار خام است در ایرانحوزه ریسک سانحه به گل نشستن 

 هها در این مقاله ارائهایی از این تحلیلشاده اساات. نمونه میبرای آینده ارائه  هاییتصامیم ایمنی دریانوردی 

به گل نشستن به شیوه مدرن و علمی جای خالی تحلیل ریساک سانحه  اند. در حوزه ایمنی دریانوردی شاده 

های موجود ارائه بندی مدلباشد. در این مقاله مدلی ساده اما دقیق با جمعکامال محسوس میدر کشور ایران 

 در این است.این مقاله ارائه شدههای مشابه در سنجی و مقایسه مدل با مدلهای حساسیتتحلیل است.شده

پژوهش هدف نهایی صارفا محاسابه ریسک به صورت یک عدد نبوده و تحلیل زنجیره عوامل موثر بر سانحه   

های موجود شناسایی شدند های پرتکرار در مدلبرای این منظور فاکتورها و ارتباطاسات.  مد نظر قرار گرفته

 ایها مجموعهه به گل نشااسااتن کمک کند، در تمامی گزارشتواند به مساائولین ثبت گزارش سااانحکه می

خروجی این مدل در آیند، گزارش کنند. های آینده به کار میمشاااخص از عوامال را که بیشاااتر در تحلیل 

تواند در آینده توسااط لذا این مدل می. اندهای مشااابه محاساابه کرده محدوده قابل قبولی اساات که مدل

دهی شود و برای تحلیل ریسک های خبرگان ایرانی مقداریا با استفاده از قضاوتهای سوانح داخلی و گزارش

های نه، گزیند با شناسایی زنجیره عوامل موثرتواساانحه به گل نشاساتن به کار گرفته شاود. این شابکه می     

نقل وگیران حوزه ایمنی حملکنترل ریسااک را ارائه نماید و ابزار پشااتیبانی مناساابی را در اختیار تصاامیم  

 دریایی قراردهد.

 

 ریسک، شبکه بیزین، ایمنی، حمل و نقل دریایی، تصمیم گیریکلمات کلیدی: 
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تاثیر خطای انسانی در ایجاد و یا بروز سوانح در عملیات 

  راهنمایی

 

 2 ، محسن محسن پور9 امیررضا باقی پور
ج فارس دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلی9

Amir_Baghipoor@Yahoo.Com 
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس سازمان بنادر و دریانوردی ، ، راهنمای کشتی2

mmohsenpoor@ymail.com 

 

 چکیده

 

و انجام عملیات ایمن راهنمایی  عملیات راهنمایی رقم می خوردیک بنادر با  کشتی درشروع و پایان سفر هر 

شارفت و اعتبار یک بندر گردد اما باید به این مهم نیز توجه داشات که راهنمایی کشتی و   می تواند باعث پی

تیم راهنمایی کشااتی شااامل راهنما ، ملوان اسااکله ، مرکز کنترل ترافیک دریایی ، یدک کش و فرمانده آن 

د که شاااید همگی در آسااتانه خطا بوده و این مورد می تواند طی یک عملیات راهنمایی باعث حادثه ای گرد

 هیچ گاه قابل جبران نباشد

به طور کلی خطای انساانی عبارت اسات از هرگونه انحراف رفتار انسان از آن چه باید باشد و برای آن برنامه   

ود ر ریزی شاده اسات و یا هر گونه تخطی انسان از وظایف مشخص شده که از حد قابل قبول سیستم فراتر  

ا با اطالعاتی که از راهنمایان کشاتی در بندر شهید رجایی کسب کرده  که در این مقاله ساعی بر آن داریم ت 

ایم خطاهای انسانی در عملیات راهنمایی را بررسی کرده  و تاثیر خطای انسانی در ایجاد و یا بروز سوانح در 

 عملیات راهنمایی را مورد بررسی قرار دهیم

 

 راهنمای کشتی ، خطای انسانی ، سوانح کلمات کلیدی:
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 رسی اثر مشخصات هندسی پروانه بر مصرف سوخت شناورهابر
 

  2رضالویعل دیحم ، 2حسن قاسمی ،  9یکوهسار منتصری عل

   ali_mk59@yahoo.com؛ سازمان بنادر و دریانوردی ،یکشتمعماری  ارشد کارشناس 1                    
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی،دانشکده  استاد عضو هیات علمی و 2                    

 gasemi@aut.ac.ir ؛تهران
 hamid.alirezaloo@yahoo.com ؛نوشهری نیخم امامیی ایدر علوم دانشگاه، یکشتمعماری  ارشد کارشناس 8

 

  دهیچک

 

د. باشونقل دریایی میهای کشتیها و صنعت حملهای مهم و تأثیرگذار در هزینههزینه سوخت یکی از بخش

لیتر در ساعت است و هزینه انرژی مصرفی در  2111تا  1111های بزرگ در حدود مصرف سوخت در شناور

اساس ایجاد تغییراتی حتی کوچک در سیستم اینرتبه میلیون دالر خواهد بود. بر طول عمرکاری شناور در م

های رانش که باعث کاهش مصاارف سااوخت گردد تأثیرات چشاامگیری بر کاهش هزینه  بدنه،رانش و پیش

های دریایی ونقل دریایی خواهد داشات. بحران انرژی موجود در جهان از ساویی و برقراری کنوانسیون  حمل

محیطی ناشی از مصرف سوخت کشتیها از سوی دیگر سبب شده های زیسات مللی برای کاهش آلودگیالبین

ای یابد. در این مقاله اثر های ناشی از آن جایگاه ویژهتا تحقیقات در زمینه کاهش مصارف سوخت و آلودگی 

و  کشتیضخامت( پروانه بر مصرف سوخت کورد و نسبتگام ، نسابت تغییرات مشاخصاات هندسای )نسابت    

این منظور  سعی گردیده تا با اتکاء به تئوری های حاصله به عنوان هدف در نظر گرفته شده است. بهآلودگی

( برمصرف سوخت سیستم رانش NACA66المان پره نقش تغییرات هندسای پروانه کشاتی مورد مطالعه )  

ل قرارگیرد. تحلیل ( و شاخص آلودگی حاصله در شرایط عملیاتی مورد تحلی MAN 18V32/44CRآن )

،  یفمصر سوخت جیرا متیق و یطراح مورد یکشات  یاتیعمل لیپروفا نظرگرفتن در با داد نشاان  فوق الذکر

 ونیلیم 673/176 و 77/622 بیترت به هیاول یطراح با سهیدرمقا کورد و گامهاینسبت یدرصاد  61کاهش

 راندمان یاتیعمل شاااخص زانیم و نمود خواهد جادیا یمصاارف یانرژ نهیهز در انهیسااال ییجو صاارفه تومان

 .ابدی یم لیتقل درصد 76/3و درصد 97/21 بیترت به زین یکشت یانرژ

تئوری المان پره، مشخصات هیدرودینامیکی، بهینه سازی پروانه، تراست، گشتاور، راندمان،  ی :دیکل کلمات 

 سوخت مصرفی، شاخص عملیاتی راندمان انرژی

mailto:ali_mk59@yahoo.com
mailto:gasemi@aut.ac.ir
mailto:hamid.alirezaloo@yahoo.com
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طرح ساخت بارج اقامتی عملیاتی امکان سنجی و توجیه پذیری 

 نفره مورد استفاده در خلیج فارس 700
 5، علیرضا قائمی4، مرتضی هوشمند 2، اسداهلل رحمانی2، رضا سلیمی9فرشید ابراهیمی اوردکلو

 Farshid_ab83@yahoo.comمدیر پروژه، شرکت بین المللی پتروبراسان؛ 9
 co.com-r.salimi@s7sمدبر عامل شرکت پرشین لجستیک کیش2

 مدیرعامل شرکت کشتی سازی صنعت و دریا2
 مدیرعامل شرکت پارس فراگام4

 مدیرعامل شرکت بین الملللی پتروبراسان5

 چکیده

لیل داشتن نقش زیر بنایی حمل و نقل یکی از مهم ترین اجزای اقتصاد ملی محسوب می شود که به دبخش 

صنعت حمل و نقل دریایی نیز نقشی استراتژیک در  .دارد یکشوریند رشاد اقتصادی هر  آتاثیر فراوانی بر فر

اقتصااد جهانی داراسات که با توجه به درصاد باالیی از جایه جایی کاال در تجارت جهانی توسط این صنعت    

ش حمل و نقل دریایی از عوامل الزم و تاثیرگذار در توسااعه توان ادعا کرد که ارائه خدمات کارآمد در بخمی

یکی از نیازهای بخش حمل ونقل دریایی در صنعت  .رسیدن به رشد اقتصادی باالتر است تجارت بین الملل و

نفت و گاز کشور در بخش فراساحل می باشد و با توجه به قدمت این صنعت و نیاز به رویکردهای تعمیرات و 

ن بخش لزوم شااناورهای خدمات رسااانی و اقامتی از اهمییت باالیی برخوردار اساات. در این  نگهداری در ای

نفر جهت خدمات رسانی به سکوهای  211با ظرفیت  2مقاله امکانسنجی ساخت بارج اقامتی عملیاتی اوستا 

 نفتی واقع در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

به نظر می رسد که ساخت این نوع  نها شناور اقامتی عملیاتی ایرانیبا توجه تعداد ساکوهای فعال کشور و ت  

شناورها در کشور از اهمیت باالیی برخوردار بوده و وابستگی به سایر کشورها را کاهش داده و می تواند باعث 

جلوگیری خروج ارز از کشاور شود، و همچنین کشور طی سال های آتی در این صنعت بتواند به جایی برسد  

توانایی اجاره دادن به ساایر سکوهای فعال نفتی کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس و همجوار را داشته  که 

شرکت پرشین لجستیک کیش به عنوان مجری طرح و شرکت کشتی . و درآمد ارزی برای کشور بوجود آورد

ن و بهره برداران ای سازی صنعت و دریا پیمانکار ساخت و شرکت پارس فراگام و پتروبراسان به عنوان حامیان

 پروژه محسوب می شوند.

صنعت حمل ونقل  فراساحل، (، سکوهای نفتی،Accommodation Barge: بارج اقامتی)کلمات کلیدی

 دریایی، خلیج فارس

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=cnrlkh072vu4p
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 ینفت نهایدر پا یبه کشت یکشت اتیخطرات بالقوه عمل ییشناسا

 خارگ و ارائه راهکار مناسب
 

 2زادهمحسن واعظ ،2یموسو دیمج، 9فرمهرداد بهروزی
  mehr.behrouzi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ 9

 majidmousavi73@gmail.com؛ واحد خارگ یدانشگاه آزاد اسالم، گروه یمرب 2
 vaez_mohsen@yahoo.com؛ واحد خارگ یدانشگاه آزاد اسالممربی گروه، 2

 

 چکیده

 

 نیه در حک کند،یاشاره م یتجار یها یاستفاده شده توسط کشت یها کیبه تکن ،یشتبه ک یکشت اتیعمل

کننده  افتیدر ی. کشتکنندیم گرید یآن از/به کشت هی/تخلیریدر حالت توقف اقدام به بارگ ایحرکت شناور 

 یلیدال .شودیم دهینام درما یکشت ایشونده سبک  یکشت دهد،یکه بار ارائه م یدختر و کشات  یکاال، کشات 

قبل از ورود به  یکشت کی یسااز آورده شاود شاامل سابک    یها روروش نیبه سامت ا  شاود یکه موجب م

 اتیآن کاسته شده است، عمل یمانند سانحه، از شناور یکه به علت یکشت یشناور یابیباز یبرا ایلنگرگاه و 

 تیمالک راتییمانند تغ یجارت لیفشاارده، دال اریبساا یبندبرنامه زمان کیزمان در  دنیخر ،یرسااانسااوخت

 انهیپا در یبه کشت یکشت اتیمقاله خطرات بالقوه عمل نی. در ااستیحامل در در یکه کشت یمحموله در حال

 نیاز بروز خطر ارائه شااده اساات. در ا یریمناسااب جهت جلوگ ییشااده و راهکارها ییخارگ شااناسااا ینفت

 یشتبه ک یکشت اتیمرتبط با عمل یهاو دستورالعملاستانداردها  گران،ید قاتیپژوهش، پس از مطالعه تحق

شده و بر  ییشناسا یبه کشت یکشت اتیخطرات بالقوه عمل ،یبه کشت یکشات  اتیعمل طهیح نیو متخصاصا  

پاسخ داده  یبه کشت یکشت اتیعمل نینفر از متخصص 21شده که توسط  میتنظ یااسااس آنها پرساشانامه   

 .قرار گرفته است لیو تحل هیمورد تجز یزوج سهیمقا لیز روش تحلبا استفاده ا قیقتح یهاشده است. داده

 

 ینفت انهیپا ،یبه کشت یکشت اتیخطر، عملکلمات کلیدی: 
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 کاربرد شبکه بایزین در بررسی ایمنی دریانوردی
 

 2، سهیل رادفر،*2، روزبه پناهی9سیاوش فیلم
نشگاه تربیت مدرس؛ کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دا 9

siyavash.filom@modares.ac.ir 
 rpanahi@modares.ac.irاستادیار گروه سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 2

؛ بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکتری مهندسی سواحل، 2
soheil.radfar@modares.ac.ir 

 

 چکیده

 

عنوان زیربنای اصاالی تجارت جهانی از اهمیت بساایاری برخوردار اساات. دو  صاانعت حمل و نقل دریایی، به

مفهوم   کنند.نقش مهمی در بازار به شاادت رقابتی حمل و نقل دریایی ایفا می "ساارعت"و  "ایمنی"عامل 

ایمنی مرتبط با سااوانح دریایی خواهد بود و برای مدیریت و کنترل آن نیاز به مطالعه ریسااک وقوع سااانحه  

بود. در میان ساوانح دریایی، دو سانحه برخورد و به گل نشستن شناورها، پرتکرارترین سوانح هستند.   خواهد

یک، سازی ترافدر این مطالعه، تمرکز بر روی سانحه برخورد است. پس از شناسایی نقاط پرخطر توسط شبیه

های ه است. یکی از مزیتساازی شد احتمال وقوع برخورد در نقاط پرخطر با اساتفاده از شابکه بایزین مدل  

درصد سوانح دریایی، است که با  31اصلی شبکه بایزین، امکان در نظر گرفتن خطای انسانی، به عنوان عامل 

تکمیل این شاابکه با افزودن عوامل محیطی و مشااخصااات شااناور، احتمال وقوع خطا در نقاط پرخطر نیز   

 محاسبه خواهد شد. 

 

 قل دریایی، ایمنی، شبکه بایزین، برخورد شناورهادریانوردی، حمل و ن کلمات کلیدی:
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تاثیر اسپری ریل در ایجاد لیفت و افزایش سرعت شناورهای 

 تندرو
 

 حسن بحرینی، عباس زارع نژاد

 

 چکیده

 

 مشخصات .است بوده اخیر ساالهای  در پر اهمیت موضاوعات  از تندرو شاناورهای  حرکات دینامیکی بازدهی

 به مخصوص جای شناورها، طراحی در چرخه مسافربری و نظامی تندرو هایشاناور  در بخصاوص  دینامیکی

 آب در  پروازی نوع از تندرو شناورهای روی بر بسیاری تحقیقات گذشته قرن طول در. اسات  یافته را خود

 است، گرفته انجام زمینه این در که اسات. اکثر کارهایی  گرفته انجام تجربی و تئوری بصاورت  امواج و آرام

یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در بازدهی دینامیکی شناورهای تندرو ، بحث  .باشاد  می آرام آب به طمربو

ها به طور گسترده و در اشکال باشد. امروزه اسپری ریلها میها در آنکاربرد سایساتم پیشرفته اسپری ریل  

 می شوند .هندسی مختلف و بهینه شده حاصل از کارهای تجربی و تئوری، به کار گرفته 

 اساات شااده منتشار  ساااویتساکی  توساط  1696 اکتبر در که پلنینگ شااناورهای مقاومت تخمینی روش در

 ست.ا پرداخته فشاری و لزجی نیروی مقاومت هایمولفه بررسی به باشد، تنهامی مورد اساتفاده  نیز وتاکنون

 هایهمؤلف است الزم بنابراین .شوندمی وارد سکون خط از بعد هم آن پلنینگ، بدنه کف ساطح  به نیروها این

 نای ترینمهم از بررسی نمود. یکی نیز شاوند می سااویتساکی   روش در خطا بروز سابب  را که مقاومت دیگر

 هک است درحالی این افتد.می اتفاق سکون خط جلوی در که است اسپری از ناشای  مقاومت نیروی ها،مؤلفه

 ساااویتسااکی توسااط شااده ارائه قبلی مطالعات در البته اساات. نیامده حساااب به مولفه این مذکور روش در

 -ساویتسکی و  (1622راس )-ساویتسکی تحقیقات در اسات، همچنین  شاده  موضاوع  این به راجع اشااراتی 

 [2] است. شده اشاراتی نیروی مقاومت اسپری مولفه مورد در ( نیز1626نیدینگر )

 

 هیدرودینامیکیریل، لیفت، بازدهی  شناورتندرو، اسپریکلمات کلیدی: 
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 نقش تجارت الکترونیک در حمل و نقل کانتینری

 

 2اشکذری نژادمصطفی زارع ، 9فرشاد حائری
 apt.haeri@yahoo.comc؛ .مدیریت پژوهش موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا9

 zarenejad88@gmail.comm؛ .افسر دوم کشتیرانی ج.ا.ا 2

 چکیده

برای مشاتریان و صااحبان کاال بسایار حائز اهمیت می باشد که     امروزه سارعت در حمل و نقل و تبادل کاال 

همین عامل باعث رشاد روز افزون حمل و نقل دریایی توساط جعبه ای به نام کانتینر شااده است و گرایش   

مالکان را به سامت خریدکشتی های کانتینر با سرعت باال سوق داده که با مطالعه این بازار بزرگ و سودآور  

 تتجار م جامع تبادل اطالعات الکترونیکی در غالب تجارت الکترونیک آشااکار می شااود.الزام یک ساایساات

 تاثیر حوزههای و گشته بدل تجارت و تبادل راه اثربخشترین به عصرجدید، فضای سایبر در که الکترونیکی

روش کار در میدهد، با مطالعه  نشان پشتیبان فعالیتهای و تمامی زنجیره در گسترده بسیار صورت به را خود

داخل کشتی ،ترمینال و دفاتر بازرگانی مزایای استفاده سیستمی از تمامی جوانب تبادل اطالعات در حمل و 

نقال کانتینری به صاااورت واجب برای خطوط منظم کانتینری ایفای نقش میکند.در این مقاله روش کار در  

ر روی این نوع کشتیها  مورد بررسی براسااس تجربه کارافساران مربوطه ب   چند ترمینال و شارکت کانتینری 

قرار گرفته و مزایای بی بدیل تجارت الکترونیک در این صنعت مورد واکاوی بوده است تا سعی در نشان دادن 

 این مقالهروش انجام کار در  کانتینری شده باشد. نقل و حمل در الکترونیک نقش درسات و درخور  تجارت 

گروه کشاتیرانی جمهوری اسالمی ایران و پژوهشهای واحد پژوهش  تمرکز و مطالعات بر روی کشاتی های   

موساساه آموزشای کشاتیرانی و ترمینالهای تردد آنها مانند بندر سانگاپور،شاانگهای، تیانجین،پوسان،جبل       

این تحقیق بنا به تجربه سااالیانه نویساانده ها بر روی  علی،شااهیدرجایی و هنگ کنگ صااورت گرفته اساات.

شرکتهای حمل و  18و مصاحبه با تنی چند از اپراتورهای بنادر و همچنین بارچینهایکشتی های کانتینر بر 

و بااناک های اطالعاتی اینترنتی انجام پذیرفته اسااات.در ابتدا اطالعات اکادمیک و روشاااهای کار در    نقال 

ترمینالهای مختلف و همچنین شااارکتهای بزرگ دنیا اساااتخراج و مطالعه گردید و ساااپس با افراد مربوطه 

 مفکری ایجاد شده و به نوشته تحریر درآمد.ه

 EDIحمل و نقل کانتینری،-تجارت الکترونیک،تبادل اطالعات الکترونیکیکلمات کلیدی: 

                                                 
Planer  13 
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نقش بنادر خشک در بهبود عملکرد بنادر ساحلی و توسعه حمل و 

انداز استراتژیک و نقل دریایی کشور با استفاده از روش چشم

 رضایتمندی مشتریان
 

 شار، همایون یوسفی، غالمرضا دلبرامیر سر

 
 چکیده

 

توسعه بنادر خشک راهکارمناسبی درمواجه با مشکالت ناشی از ترافیک بنادر و ارائه سایر خدمات در خارج از 

باشد. هدف از انجام این تحقیق توسعه بنادر خشک در بهبود عملکرد بنادر ساحلی و توسعه حمل و بنادر می

ی آماری شامل کلیه کارشناسان در باشاد. جامعه فاده از کارت امتیازی متوازن مینقل دریایی کشاور با اسات  

نفر بر  171نفر و بر اساس فرمول کوکران  811باشد در برابر با ساازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر می 

 پرسشنامهها شامل باشد و ابزار گرداوری دادهاوردگردیده اسات. روش تحقیق حاضار توصایفی پیمایشی می   

 ٪77محقق سااخته که براسااس طیف لیکرت تنظیم گردیده اسات به میزان پایایی برحسب آلفای کرونباخ    

 باشد. های پژوهش مورد تأیید میدهد که تمامی فرضیهها نشان میمحاسبه شده است. یافته

 

ی ک ، رضایتمندبنادرخشک،بنادرساحلی،توسعه حمل و نقل دریایی، چشم انداز استراتژیکلیدی:  کلمات

 مشتریان
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طراحی سامانه تهویه مطبوع و بهینه سازی آن در یک شناور با 

 بهره گیری از انرژی اتالفی آب خنک کاری موتورها
 

 2، محمدمهدی الیق نژاد9محمدرضا عاکف
 akef1370@yahoo.comمحمدرضا عاکف، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک؛ 9

 moein_la@yahoo.comانشگاه آزاد اسالمی واحد  بندرانزلی؛ محمد مهدی الیق نژاد، مدرس د2

 چکیده

 

در مطالعه حاضر، به طراحی و یهینه سازی یک سیستم تهویه مطبوع مرکزی به منظور تأمین شرایط آسایش 

خدمه پرداخته شاده است. از آنجایی که مهمترین عامل در انتخاب یک سیستم تهویه مطبوع محاسبه دقیق  

باشاد، در گام نخسات با اساتفاده از کد نوشاته شده در     تی و دبی هوای ورودی به هر بخش میبارهای حرار

ا، هها، کف و سااقف، پنجرهافزار اکساال بار حرارتی ایجاد شااده توسااط دیوارهافزار متلب و کوپل آن با نرمنرم

هر اتاق مشخص شد.  افراد، روشانایی و ... به صاورت دقیق محاسبه گردید و پس از آن دبی هوای ورودی به  

در گام دوم نیز در ابتدا یک هواساااز و یک چیلر تراکمی و سااپس یک هواساااز و یک چیلر جذبی به عنوان  

سایساتم تهویه مطبوع مرکزی معرفی شاد که از آن در مواقعی که موتور شاناور روشان است به همراه یک      

وتور شناور، آب گرم مورد نیاز آن تامین کاری ممبدل حرارتی که پیشانهاد گردیده و با استفاده از آب خنک 

می گردد استفاده می شود. همچنین برای زمان های خاموشی موتور شناور نیز یک بویلر پیش بینی گردیده 

اساات. نتایج نشااان می دهد در صااورت عدم اسااتفاده از حرارت آب خنک کاری موتور برای تولید آب گرم  

لکرد باالتر چیلرهای تراکمی نسبت به چیلرهای جذبی استفاده مصرفی در چیلر جذبی با توجه به ضریب عم

از چیلر تراکمی مقرون به صارفه تر است، اما در شرایط کنونی و با توجه به در اختیار بودن و امکان استفاده  

دهد در صورت از آب خنک کاری موتور بهره گیری از چیلر جذبی بهتر می باشاد. همچنین نتایج نشاان می  

جویی شده، بنابراین پس از کاری در مصارف ساوخت دیزل ژنراتور صرفه  هینه از حرارت آب خنکاساتفاده ب 

 گردد. مدتی هزینه اولیه باالتر چیلرهای جذبی به واسطه کاهش مصرف سوخت جبران می

 

تهویه مطبوع شناور، چیلر تراکمی، چیلر جذبی، سلول خورشیدی، فتوولتاییک، آب کلمات کلیدی: 

 بدل حرارتیکاری، مخنک
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  RDTبررسی سیستم رانش از لبه
 

 2، محمد مهدی اشرفی9کارمحمد گندم
 mgd_gandomkar@me.iut.ac.ir؛ مالک اشتر ی، دانشگاه صنعتایدر یدانشکده علوم و مهندس اریاستاد 9

 mahdyashrafi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 2

 

 چکیده

 

های دریایی و جویی در انرژی و همچنین کاهش نویز و نوسانات در پیشرانشبه اهمیت صرفهامروزه با توجه 

های رانش جدیدی طراحی و تولید شده همچنین افزایش فضا برای شناورها جهت حمل بار و مسافر سیستم

بررسی  به مقالهدر این باشد. می 16RDT، سایستم رانش از لبه یا  های رانشاسات. یکی از این سایساتم   

سایساتم رانش از لبه پرداخته شده است. اساس کار این سیستم رانش یک کوپل الکتور مغناطیس است که   

های سیستم رانش به حرکت در آید. اجزای اصلی آن شامل کنترل کننده ، روتور ، نازل و شود پرهمی سابب 

 در ابتدا توضیحی اجمالی درشد.بامی اساتاتور است. مهمترین مزیت این سیستم رانش عدم نیاز آن به شفت 

مورد تاریخچه این سیستم داده شده است و سپس به بررسی اجزا آن و نحوه چیدمان پرداخته شده است که 

مدل کرده و در اخر مزایای آن و کاربردهای ان بیان  CATIAبرای این کار ساایسااتم رانش را در نرم افزار 

 گردیده است.

 

 RDTانه، رانش از لبه، سیستم رانش، پروکلمات کلیدی: 
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مغروق در تونل آب سطح آزاد دانشگاه تست مدل پروانه نیمه

 صنعتی نوشیرانی بابل
 

  2، سید مصطفی سیدی2، روزبه شفقت9الدین سیاوشیانمحی
های دریا پایه، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ گروه پژوهشی انرژی9

mohioddins@gmail.com 
های دریا پایه، دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ گروه پژوهشی انرژی2

rshafaghat@nit.ac.ir 
های دریا پایه، دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ گروه پژوهشی انرژی2

mostafa_5054@yahoo.com 

 چکیده

 

های مغروق، از آنها در شناورهای تندرو مغروق نسبت به پروانههای نیمهنهه مزایای باالی پرواامروزه با توجه ب

هایی های تئوری دارای محدودیتها با روشسازی این دسته از پروانهشاود. از آن جایی که مدل اساتفاده می 

مغروق در های نیمهگیرد. مطاالعاات تجربی پروانه  بااشاااد، مطاالعاات تجربی بر روی آنهاا صاااورت می    می

شود. در این پژوهش، تونل آب ساخته هایی موسوم به حوضچه کشش و تونل آب سطح آزاد انجام میستگاهد

 مغروق مورد استفاده قرار گرفت. ازشاده در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به منظور تست مدل پروانه نیمه 

سزایی برخوردار ق از اهمیت بهمغروهای نیمهآن جایی که پارامتر بدون بعد ضاریب پیشروی در تست پروانه 

ها، آنالیز عدم قطعیت است، کالیبراسیون سرعت در بخش آزمون انجام شد. در ادامه برای بررسی صحت داده

آن صاورت پذیرفت. به منظور محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی تراست و گشتاور از سامانه دینامومتر ساخته  

دینامومتر فرایند کالیبراسیون آن نیز صورت گرفته است. با کارگیری شاده اساتفاده شاده اسات که برای به    

مغروقیت  هایدرجه و برای نساابت 1فراهم آمدن شارایط تساات مدل پروانه، آزمایش در زاویه محور شاافت  

میلیمتر استفاده  29میلیمتر و قطر هاب  182پره با قطر  2مختلف انجام شاد. در این پژوهش از یک پروانه  

ابند. یز آن اساات که با افزایش نساابت مغروقیت، ضاارایب هیدرودینامیکی نیز افزایش میشااد. نتایج حاکی ا

≥ 72/1ضریب پیشروی بحرانی برای این پروانه در بازه  𝐽  دهد. .رخ می92/1 ≥

 

 مغروق، کالیراسیون، آنالیز عدم قطعیت، دینامومتر، ضریب تراست، ضریب گشتاورنیمهکلمات کلیدی: 
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 ای مهم در انتخاب موتور های دیزل دریاییمروری بر فاکتور ه
 

 2، عباس زارع نژاد 2،  کریم اکبری9شهرکیاصغر روغنی 

خمینی  امامدانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک؛دانشگاه علوم دریایی 

 wartsillar.co13@yahoo.com؛)ره(نوشهر

)ره(نوشهر  استادیار مهندسی دریا؛عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
akbari.karim@gmail.com 

 استادیار مهندسی دریا؛عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(نوشهر

azarenezhad.a@gmail.com 

 چکیده

در فرایند طراحی و ساااخت شااناورهای دریایی، اتخاب موتور دیزل مناسااب به عنوان محرکه اصاالی یکی از 

باشاد که طراحان سامانه رانش با با چالشهایی مواجه میکند. مبتنی بر نوع   مهمترین گلوگاههای طراحی می

شااناور، ماموریت شااناور، محدوده کاربری و ... انتخاب نوع دیزل متفاوت می باشااد که بایسااتی دقت بساایار 

 زیادی به آنها داشت. 

از این فاکتورها مورد  در این تحقیق فاکتورهای انتخاب دیزل بر روی شااناورها و ضااریب تاثیرپذیری هر یک

موتور،   روغن و سوخت مصرف بررسای قرار میگیرد. ضارائبی که به آنها پرداخته شاده اسات شاامل: میزان     

 در گرفتن عقب یا دور افزایش در موتور سریع العمل موتور، تعمیرات موتور، عکس شده اشاغال  حجم میزان

 2 رد باکارک دریایی، توان المللی بین های انسیونکنو و قوانین با بودن مساتقیم، سازگار  اتصاال  های شاناور 

 بودن ساده و  بودن  USER FRIENDLY یا موتور ساده پیما، کاربری اقیانوس های شناور برای سوخت

 فاکتور و عوامل موتور و سایر صدای و سر ایجاد میزان و موتور از حاصله ارتعاش موتور، میزان تعمیرات انجام

 می باشد . مهم های

 

 موتور دریایی، موتور دیزل، انتخاب موتور،فاکتور های انتخاب موتور دریاییلمات کلیدی: ک
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 فضای کسب و کار کشتیرانی در آینده و تعامالت بازیگران آن
 

  2، مرضیه شاهرضائی9رضا رضوی صیاد
 e_razavi@irisl.net کارشناسی ارشد مهندسی دریا، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 9

 shahrezaei@irisl.net ، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،فناوری اطالعاتکارشناسی ارشد مدیریت  2

 

 چکیده 

 

عملیاتی حاکم بر بازارهای حمل فله و کانتینری و دورنمای آن -های ساااختاریدر این مقاله به بررسای مدل 

ها ن این بازار به منظور کاهش هزینههای بازیگراپرداخته شده است. گستردگی بازار حمل فله در کنار تالش

دهد گرفته نشان میهای صورتها مورد بررسای قرار گرفته است. بررسی و افزایش حداکثری کاربری کشاتی 

های آینده با فضااای بازار حمل فله و ساااختاری که این بازار در قالب آن در حال فعالیت اساات طی سااال   

های آن تعامل بیشااتر با صاااحبان کاال خواهد بود. عمده این   تغییراتی مواجه خواهد شااد که یکی از جنبه

ها بوده است. آنچه که در آینده پذیری شرکتها و افزایش امکان بقا و رقابتتغییرات در راستای کاهش هزینه

ها با مشتریان خود است های حمل است، نوع و چگونگی روابط شرکتبیش از پیش محل رقابت بین شرکت

ای از زنجیره تامین این بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین به مساااایلی مانند بخش عمدهتواند کاه می 

شارایط فاینانس درآینده و اهم مقررات پیش روی زیسات محیطی که بر صنعت کشتیرانی تاثیرگذار خواهد   

رای للی کشتیرانی ببود، تبعات آن بر بازار حمل و نقل دریایی و راهکارهای مختلف پیشنهادی جامعه بین الم

 انطباق با این مقررات پرداخته شده است. 

 

ان، فله، گذاردورنمای بازار کشتیرانی، زنجیره تامین، کنترل ریسک، نقش بروکرها، سرمایهکلمات کلیدی: 

 کانتینری، مقررات، مشتری مداری
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 سازی مصرف سوخت دربررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش و بهینه

 ریهای تجاکشتی
 

 2حسن قاسمی، 1 کیانوش محمدخانلو

 kiantaherkhany@aut.ac.irکبیر؛ مهندسی امیر دانشگاه، نقل دریاییودانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل9
                         ghasemi@aut.ac.irصنعتی امیرکبیر؛  دانشگاهعضو هیات علمی و استاد دانشکده مهندسی دریا، 2

 

 چکیده

 

های صنعت کشتیرانی بوده است. سوخت بعنوان اولویت اول در اده بهینه از انرژی همواره یکی از ویژگیاستف

های تر شاادن قوانین انتشااار گازههای تجاری اساات. نوسااانات قیمت سااوخت و سااختگراینه هزینه کشااتی

 قل دریایی در چند سالونصنعت حملالمللی دریانوردی از عوامل تاثیرگذاز بر ای توساط سازمان بین گلخانه

کنندگان کشتی و صاحبان کشتی در پی پیدا کردن ونقل دریایی، اجارههای حملگذشاته هساتند. و شرکت  

 ایمروری با مطالعه کتابخانه -سازی مصرف سوخت هستند. در این پژوهش علمیراهی برای کاهش و بهینه

های عملیاتی در ابتدا به کاهش هزینه از ساه دیدگاه به بررسای کاهش مصارف سوخت پرداخته شده است.   

کل سازی شسازی مسیرها و غیره؛ سپس کاهش مصرف سوخت با بهینهکشتی از طریق کنترل سرعت، بهینه

ور های که به منظبدنه از طریق بدنه، پروانه مورد بررسای قرار گرفته است. و در آخر هم به بررسی تکنولوژی 

ها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان واقع شده در کشتی سازی مصرف سوخت مورد استفادهبهینه

 سازی سرعت سفر دریایی است.  ترین روش برای کاهش مصرف سوخت بهینهصرفهداد که موثرترین و به

 

 ونقل دریاییسازی سوخت، کشتی، حملبهینهکلمات کلیدی: 



  قوانين، استانداردها و كنوانسيون هاى ملى و بين المللى4
 بيمه هاى دريايى

 حقوق دريا
 قوانين كار دريايى

قوانين، مقررات و استانداردها   قوانين، استانداردها و كنوانسيون هاى ملى و بين المللى4
 بيمه هاى دريايى

 حقوق دريا
 قوانين كار دريايى

قوانين، مقررات و استانداردها
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 عملکرد کارکنان لجستیک بنادر نقش آموزش در بهبود
 

  2، میالد عیدانی2یمحمد ینگار عل،  9 غالم رضا عماد
  reza.emad@utas.edu.au ا؛یدانشگاه تاسمان ،یانوردیآموزش در یدکتر 1

 negar.alimohammadi@gmail.com ،حمل و نقل دریایی کارشناس ارشد 2
8 کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی، کارشناس امور بندری منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی )ره(؛ 

Miladeidani@gmail.com 

 چکیده

 

 مناسبوری . داشتن بندری با بازدهی و بهرهمی باشاند اصالی ورود و خروج کاال   هایبنادر به عنوان گلوگاه

ندری تنها ب. ارتقاء سطح ایمنی کارکنان لجستیک استنیازمند ایمنی نیروی انسانی مشغول به کار در بنادر 

ارتقاء سااطح ایمنی کارکنان لجسااتیک بندری از  این تحقیق به منظور گردد. با آموزش اثربخش میساا ر می

به روش کیفی و به صورت مطالعه موردی )مورد کاوی: های ارائه شاده به آنها  طریق اثربخش نمودن آموزش

به دلیل سوانح بندری مصدوم شده که  یبندر کیکارکنان لجسات بندر چابهار( صاورت پذیرفته اسات. ابتدا   

بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند تا دلیل بروز حوادث و سوانح به وقوع پیوسته مشخص گردد. سپس کارکنان 

های مدیریتی تا عملیاتی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج بدست امده از این ساطوح مختلف ساازمان از رده  

ربخش بودن آموزشاهای تخصاصای کارکنان بندری به  شش کد    تحقیق در خصاوص عوامل مؤثرر در عدم اث 

اساتفاده از کارگران لجستیک بندری غیر  اصالی تقسایم بندی گردیدند. این شاش طبقه به ترتیب شاامل:     

های فرهنگی و قومی تی، عدم نظارت مؤثرر بر ی جوی بندر چابهار، مشکالت و تفاوتمتخصا ص، شارایط ویژه  

ر بنادر، کمبود الزام و اجبار به اجرای قوانین و همچنین عدم وجود تجهیزات عملکرد پیمانکاران خصاوصی د 

 .باشدایمن بندری می

 

 بندر چابهار بنادر، ایمنیء ارتقا بندری، لجستیک کارکنان آموزش، اثربخشیکلمات کلیدی: 
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بررسی پوش عملیاتی شناور غول پیکر نفتکش در امواج نامنظم با 

 ای دریامانیدر نظر گرفتن معیاره
 

 2پدرام عدالت،  2حسن قاسمی ،9نامورفرشاد 

,دانشگاه علوم دریایی امام خمینی هیدرومکانیکدانشجوی کارشناسی ارشد 

                                                             farshad.namvar69@gmail.comنوشهر؛

                                                                                                      hmaaa2002@gmail.comتمام،دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ استاد 

 pedram.edalat@gmail.comاستادیار،دانشگاه صنعت نفت محموداباد؛

 چکیده       

 

ی یک ین ترتیب که ابتدا بدنهپردازیم به ادریامانی یک شناور غول پیکر نفتکش می بررسای  به این مقاله در

دهیم.ساپس سااه حالت  ها را انجام میشاناور نفتکش را در نرم افزار مکساارف طراحی کرده و چیدمان تانک 

مختلف برای بارگیری شناور را مشخص کرده و در حالت سالم و در حالت آسیب دیده آنالیز هیدرواستاتیکی 

ای مقایسه کرده و اگر معیارهای تعادل برای با مقررات آیین نامه افزار راهای نرمدهیم.بعد خروجیرا انجام می

حالت ساالم و آسایب دیده به درساتی ارضا شد بعد از مشخص کردن شرایط دریایی و روش تحلیل و دیگر    

افزار پارامترها،آنالیز دریامانی را در نرم افزار مکساارف انجام می دهیم.سااپس خروجی هندساای مدل از نرم  

maxsurf  در وارد نرم افزار راAnsys aqwa کنیم و بعد از آماده کردن شاارایط هندساای ،مش بندی، می

تحلیل دریامانی را نیز در این نرم افزار انجام  های حل در هر راساااتاتعیین تعاداد جهت ها و تعداد فرکانس 

انی مقایساااه گشاااته و ای مربوط به دریامهای دو نرم افزار با معیارهای آیین نامهدهیم.در پایان خروجیمی

 گردد. معرفی می هابهترین شرایط دریایی برای دریانوردی این نوع کشتی

 

 امواج نامنظمmaxsurf--Ansys-دریامانیکلیدی: کلمات
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های مرتبط با دریا در اسناد مروری بر صنایع دریایی و حوزه

 باالدستی
 2، وحید منصوری1فرهاد کیانی فالورجانی

های ساخت، پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریکارشناسی ارشد، 1

  Aerospace_62@yahoo.comدفاعی هرمزگان 

های ساخت، پژوهشکده علوم و فناوری کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری2

 دفاعی هرمزگان 

 چکیده

های نوین و نوظهور و راهبردی زیربنای توساااعه، مدار پیشااارفت و ابزار جدی رقابت در نااوری باه ویژه فناوری  علم و ف

های پیشاارفت همه جانبه علم و روند. از این رو تدوین و اجرای برنامههای مختلف در عصاار کنونی به شاامار می عرصااه

ی ایران نظیر احیای تمدن عظیم اسالمی،حضور سازنده، فناوری معبر اصالی دساتیابی به آرمانهای متعالی انقالب اساالم   

رو در میان ملت ها و کساااب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان اسااات. دانش مایه قدرت و فعال و پیش

های نوین و راهبردی ضرورتی مبرم برای پیشرفت و اقتدار کشور است. از آنجا اقتدار اسات. بر این اسااس توسعه فناوری  

های نوین و باشااند اهمیت و ضاارورت توسااعه فناوری که ضااوابط و برنامه های عملیاتی متاثر از اسااناد باالدسااتی می 

های شود. با مطالعه و بررسی اسناد باالدستی به روشنی تاکید و توجه به سیاستمراهبردی در اسناد باالدستی بررسی می

 پویایی و ناگهانی تغییرات به توجه با راهبردی مشاخص است. امروزه های نوین و کالن علم و فناوری و توجه به فناوری

 شااناخت و دنیا روز هایفناوری و وضااعیت علوم آخرین به نساابت بیشااتر درک و آگاهی فناورانه، و علمی هایمحیط

 و مسئولیت حوزه در طور طبیعی به نداند که سازمانی حاضار،  عصار  در اسات.  ضاروری  و الزم پیش از بیش آنها نقش

 از ممانعت برای هاسااازمان نیساات. پویا و فعال سااازمانی دیگر باشااد،می وقوع و جریان حال در اتفاقی چه ماموریتش

آینده( -)حال نیاز مورد هایفناوری و علوم شاناسایی  نیازمند ناچار به شادید  رقابتی این فضاای  در ماندن باقی و حذف

 بین در را خود جایگاه توانندمی فناوری و علوم مسااتمر پایش با و دهبو سااازمان در راس فرآیند و جریان یک عنوان به

 راهبردی و ویژه اهمیت از صنعتی هایسازمان برای موضوع این یابند. بهتر دسات  جایگاهی به حتی و کرده حفظ رقبا

 هایحوزه در دی راهای اقتصارقابت موجبات فناورانه و علمی هایعرصه رقابت در بودن روپیش که چرا است، برخوردار

 جمله از مربوط اطالعات مسااتمر بانیدیده طریق از هاو فناوری علوم آتی وضااعیت برآورد آورد. بامی فراهم مختلف

 پیشاپیش که است این بر سعی فناوری، و علم بینی در پیش جدید هاینوآوری تحلیل و فناورانه علمی، هایپیشارفت 

 خواهند مسیرهایی چه به هاپیشارفت  این کرد؛ هایی خواهندپیشارفت  چه آینده رد مختلف هایفناوری و علوم بدانیم

 چه آنها اجتماعی یا اقتصادی صنعتی، آثار و خواهند داشات  کاربردهایی چه بود؛ خواهند دساترس  در زمانی چه رفت؛

کالن در قالب اسااناد  های بلند مدت در سااطحها الزم اساات برنامهبود. به منظور دسااتیابی به این گونه پرسااش خواهد

های اجرایی کشور ابالغ شود. در این مقاله به طور خالصه صنایع دریایی را های و ارگانباالدساتی تصاویب و به ساازمان   

 در اسناد باالدستی مورد بررسی قرار گرفته است.

 اسناد باالدستی، صنایع دریایی، علم و فناوری نوینکلمات کلیدی: 
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خت مکانیکال سیل )آب بندهای امکان سنجی طراحی و سا

 مکانیکی(
 

 9فرهاد کیانی فالورجانی

های ساخت، پژوهشکده علوم و فناوری ناوریفکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و 1

 Aerospace_62@yahoo.comدفاعی هرمزگان 

 

 چکیده

 

 مورد کمپرسورها و ها پمپ در که هساتند  انیکیمک وسایله  مکانیکی یک بندهای آب یا هاسایل  مکانیکال

 اجزاء ترین حیاتی و ترین حساس از یکی ها سیل مکانیکال که کرد عنوان توانمی .گیرندمی قرار اساتفاده 

 توانندمی مناسب، برداری بهره و کار اصول شناخت صحیح، نصب و انتخاب صورت در که باشندمی هاپمپ

 .باشااند داشااته مناساابی کارایی تعمیراتی، هزینه کمترین با و مشااکلی نهگو هیچ بدون زیادی مدت برای

 از بیشااتر فشاااری با مایع خروجی قساامت در معموالً دارند، عهده بر را مایعات جابجایی که دوار هایپمپ

 حالت، دو هر در .کنندمی کار اتمسفر فشار از کمتر فشاری با پمپ، به مایع ورودی محل در و اتمسفر فشار

 انجام به را عمل این ایوسیله که است الزم پمپ، محفظه به شافت ورودی محل از مایع نشتی کنترل رایب

 . دارند برعهده را وظیفه این مکانیکی، های سیل ؛ رساند

 

 پکینگ، آبند مکانیکی، ساخت، انواع، مزایا و معایبکلمات کلیدی: 
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نیکی شناورهای های مکابررسی انواع خرابی متداول در سامانه

 دریایی
 9فرهاد کیانی فالورجانی

های ساخت، پژوهشکده علوم و فناوری کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری9

  Aerospace_62@yahoo.comدفاعی هرمزگان 

 چکیده

 از ساز وکارهای . خیلیاسات  دشاواری  وظیفه طراح، مهندس برای مکانیکی تجهیزات طراحی عمر تخمین

 تأثیر بر قطعه همزمان به صورت توانندمی که دارند وجود خستگی و خزش فرسایش، خوردگی، نظیر خرابی

 ممکن است قطعه روی بر بارگذاری باشند. همچنین داشته اطمینان قابلیت روی بر هم افزایی اثر و گذاشته

بارگذاری  شدت و بوده عمر مختلف چرخه نقاط رد دینامیکی یا های()چرخ سایکلی  اساتاتیکی،  به صاورت 

 شاارایط تاریخچه از متشااکل یک بانک اطالعاتی انتشااار عدم و جنس ماده تغییرات باشااد. متغیر تواندمی

 و هاسازه طراحی در کنندمی ترمشکل را عمر تخمین ارتعاش، و دما فشار، نظیر )کارکردی( محیطی کاری

افزایش قابلیت  یا باعث کاهش و که اصولی دانستن و قطعات بلیت اطمینانقا به علم مکانیکی، هایمجموعه

 اولیه فاز در را این بحث الزامات قابلیت اطمینان، اسات. پیش بینی  ضاروری  بسایار  شاود، می آنها اطمینان

 سازد.می عمرشان آگاه سیکل حین در تجهیزات اطمینان کاهش قابلیت از را ما و کندمشخص می توساعه 

 هایهندبوک و شااود. اسااتانداردها کاهش هزینه و طراحی باعث بهبود تواندمی قابلیت اطمینان ینیپیش ب

 استاندارد و تولید است. حجم شاده  الکترونیک منتشار  تجهیزات قابلیت اطمینان پیش بینی برای مختلفی

 از انبوهی برای ولیقابل قب بانک اطالعات که اساات آورده به وجود را امکان این الکترونیکی، قطعات بودن

 منابع قبیل اساات، این نقشااه روی بر الکترونیک هنوز طراحی که هنگامی و شااود تهیه الکترونیکی قطعات

 زیاد شوند. به علت پراکندگی واقع استفاده مورد قابلیت اطمینان پیش بینی برای مستقیم به طور توانندمی

 قابلیت به منظور پیش بینی قبول قابل و رایجیک روش  حاضاار حال در مشااابه، قطعات در هاخرابی نرخ

 مورد المانهای در چه آن مانند یک بانک اطالعاتی از اساااتفاده اسااااس بر مکانیکی قطعات اطمینان

با توجه به وجود سامانه ها و زیر سامانه های متعدد مکانیکی در  نیسات.  امکان پذیر دارد، وجود الکترونیکی

تواند کمک شایانی به مهندسی تعمیر و نگهداری تجهیزات ز انواع خرابی میاغلب شاناورهای دریایی اطالع ا 

. در این مقاله ساعی شده است انواع خرابی های متداول در سامانه های مکانیکی  و شاناورهای دریایی نماید 

 شناورهای دریایی بررسی و شناسایی شوند.

 اطمینانخرابی، قطعات و سامانه های مکانیکی، قابلیت کلمات کلیدی: 
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Abstract  

Recognizing the potential effects on marine ecosystems from introductions 

of harmful non-native animals and plants from ballast waters, the IMO has 

taken action by developing guidelines which aim to minimize the risks of 

environmental damage, whilst maintaining ship safety. This paper will 

provide an overview of the current international provisions, mainly those 

established by the IMO on the matter, as well as describe how the subject 

is currently treated in Iran, including through a review of national 

legislations, institutions, and observations on the limitations of the current 

approaches and the conduct of a Port State Control Inspection, to verify 

compliance with the requirements of the International Convention for the 

Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004 

(BWM Convention),which is not intended to limit the rights the port State 

has in verifying compliance with the BWM Convention. Regarding the 

role of ports in the national ballast water management program, this study 

will also review the possibility of establishing standardized procedures for 

environmental licensing of ports and terminals in Iran, including the 

necessary criteria for ballast water management. 

Keywords: BWM, PSC, Persian Gulf 
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 بررسی الگوهای پدافند غیرعامل در دریا
 9فرهاد کیانی فالورجانی
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 Aerospace_62@yahoo.comدفاعی هرمزگان 

 چکیده

 آن موارد از یکی که باشااد می عامل غیر پدافند اقدامات انجام برای وقت بهترین هسااتند صاالح در کشااورها که زمانی

 ویژه اهمیت از دریا حوزه نظامی، های جنگ هنگام در باشد. می سطحی زیر و سطحی شناورهای انواع مختلف اساتتار 

 با دشاامن دادن فریب و ماندن مخفی رو این از .اساات برخوردار دریایی ناوگان به های مساالحانه حمله برای ای

 تولیدی صداهای بردن بین از و کردن کم و رادارگریز بدنه طراحی شناور، آمیزی بدنه رنگ جمله )از اساتتار  یهاروش

 و تجهیزات انسانی، نیروهای دادن دسات  از احتمال غیرعامل، الگوی پدافند از اساتفاده  با دریایی نبرد در (... و شاناور 

 توسط کشور ملی امنیت علیه تهدیدات به توجه دهد. بامی کاهشبحرانی  شرایط در را گاز( و نفت طبیعی)مانند منابع

 دلیل به و مزدوران این ی وساایله کشااور به اطراف آبی مرزهای اشااغال و ایران اسااالمی جمهوری نظام های دشاامن

 کشور، دفاعی توان افزایش و همچنین آبی مرزهای ژئوپولتیک و استراتژیک موقعیت و خرز دریای و هرمز تنگه اهمیت

 و دفاعی عملیات زمینه انجام در هم و دشاامنان احتمالی حمالت زمینه در اسااتتار هایروش شااناخت و آشاانایی

 ردیابی از کنندتالش می دریایی رزمی است. نیروهای بسایاری  کاربردی و مهم نقش دارای آبی مرزهای در بازدارندگی

 مکان زمان و در دهنده فریب اقدامات با و شاادن مخفی و اسااتتاری هایروش از اسااتفاده با و کنند جلوگیری دشاامن

خنثی کرد.  را ها آن توانمی فوق متن در شااده ذکر موارد توجه با که دهند انجام را ایغافلگیرانه حمله خود، نظر مورد

باا توجاه باه تهدیدات علیه امنیت ملی کشاااور و وجود تنگه هرمز و دریای خرز و اهمیت اساااتراتژیک مرزهای آبی و    

نین افزایش توان دفاعی کشاور آشنایی و شناخت روشهای اسستار و روشهای کاهش دید در دریا در زمینه حمالت  همچ

رزمی دریایی نیروهای احتمالی و هم در زمینه انجام عملیات دفاعی و بازدارندگی در مرزهای آبی قابل اسااتفاده اساات.  

از روش های اساتتاری و مخفی شادن و با اقدامات فریب    کنند از ردیابی دشامن جلوگیری کنند و با اساتفاده  تالش می

اسااتتار در شااناورهای سااطحی به دو مکتب  .غافلگیرانه خود را انجام دهنددهنده در زمان و مکان مورد نظر خود حمله 

 های فریب )شامل استفادهشاد(،)ب( سایستم  فکری و با دو هدف )الف( رنگرزی محافظ )که قبالً به آن دید کم گفته می

به هر حال استتار شناورهای سطحی باعث  .شاود های ایجاد اشاتباه در دید شاناورها( انجام می  از الگو فریب و سایساتم  

 دهد.تقویت یگانهای رزمی دریایی کشور خواهد شد و توان عملیاتی آنها را افزایش می

 ها، پدافند غیرعاملدریا، الگوها، روشکلمات کلیدی: 
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Logistics Workers in Improving the Safety Level of 

Ports 
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Abstract 

The success of a port depends on its performance in an environment with 

an acceptable level of risk. This can be achieved when their trained 

competent workforces perform their duties in a safe workplace. 

Workforce-related mishaps not only create severe problems for the port 

and its productivity but also their impact may extend beyond the port 

boundaries. Improving the safety level for port logistics workers is directly 

related to the effectiveness of their training. The main objective of this 

research is to study the effectiveness of the training offered to port logistics 

workers and its impact on enhancing their safety. This paper is based on 

the findings of a qualitative case study research performed in the Chabahar 

port. The research shows the inefficiency of port logistics workers’ 

competency development and training system. The underlying factors can 

be summarized in three major areas, namely; funding, safety awareness, 

and operational issues. To address these factors a number of 

recommendations have been suggested with the aim to resolve the 

impediments that hinder the increasing effectiveness of training. 

Keywords: Port safety, Training effectiveness, Port logistics workers, 

Iranian ports 
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 های دریایی )بیمه کاال(بررسی استثنائات قوانین بیمه
 

 2فز، نیلوفر ملکی9مختار مرادی
 (؛المللی بیمه متقابل قشمبین کشتیرانی ج.ا.ا )مؤسسهتجاری،  هایکشتیمهندس دریانوردی و فرمانده 1

Ships12@qitapandi.com 
یمه المللی ببین کشتیرانی ج.ا.ا )مؤسسهی، اجتماع-های اقتصادیکارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم 2

 N.Malekifar@Gmail.com (؛متقابل قشم

 

 چکیده

 

اگر چه صنعت دریانوردی در ایران قدمت باالیی دارد، با این وجود مسائل حقوقی و دعاوی مربوط به صنعت 

مسائلی  نچنی عدم رشد و پیشرفتدر دریانوردی در کشاور رشاد چشامگیری نداشاته است. عوامل زیادی     

های دریایی، توان به عدم آگاهی از قوانین حاکم در حوزه بیمهاند که از مهمترین این عوامل مینقش داشااته

 تفسیر متفاوت از قوانین و نواقص موجود در قراردادهای دریایی اشاره نمود.

شریح ت دریایی، بهه منظور بررسی و حذف برخی از موانع پیشرفت این صنعت و حل اختالفات بدر این مقاله 

و  مسئولیت متصدی باربری و کشتیذکر موارد عدم ، های دریاییو تحلیل برخی از استثنائات در قوانین بیمه

همچنین تعیین قانون ارجح در رسایدگی به دعاوی دریایی پرداختیم تا شاید چراغی را در ذهن مخاطبین و  

نماییم. در نهایت طی این پژوهش به این نتیجه  افراد ذیربط به منظور چاره اندیشااای در این حوزه روشااان

ارتقا و به روز رسانی دانش تر اختالفات دریایی، هزینهر و کمتبهترین راهکار در جهت حل سهل رسایدیم که 

قراردادهای دریایی و درج  ساااازی قوانین، ذکر قانون حاکم درافراد و مراجع ذیصاااالح، بازنگری و یکساااان

 است.دهای دریایی در قراردا جزئیات الزم

 

، مسئولیت مشترک در تصادم، مسئولیت متصدی حمل، اختالفات P&Iبیمه کاال، پوشش کلمات کلیدی: 

 دریایی، قانون الهه
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��� و ا���� ���� ��ز��ی در���� در ����� و ������ ���� 

 در����
 ����9د ����� ��ور����

��ی ����، ��و����ه ���م و ���و�ی د������� ���د و ���و�ی�������� ����، د�����ه ����� ���� ����، ����� �

 Aerospace_62@yahoo.comد���� ������ن 

 ����ه

��������آ��ز����ی��زی���������،���د� .��������د����دو��د���ی�����آ��ز�����و�ی��ف

و��،���ف����������اا��ت��د���ی ������ت،��اا�����ن.�اا�����ف����������� ������

و��������د��ی �����ه،������د�دن��������ل�����د �اا���ی ���،��ی �������،��خ����ت������ی

��������ی���ه ����������ن������زی�����������آ��زشو ��ا���، ����������د������������،

���� ��ز�� ���ی ����د ���� و  .������ده���ح��د�������ن���ی د�����ا� و�����دی������������ش،

��ی ���� �ز ����� ����ی ����د�� ��ی ذ��� ���� �� �وش������ ���� ����� ��� د� ��د���ی ���ل و ����ت

�����د  ��� ���� ���� ����ی ذ����� �ز ����ت��ی ���� ����اا���اا���. ������ �اا��� �اا�ز�� ���ی ����ت

��ی د��� آ��زش د�ده ی �وش�ا��� �ا�ز�� ������ ������ ��� �� �� ���ل و ������ ذ��� و ���� �� �� و����  

���اا�� و �اا�� ���ی آ��زش ����ت ���� �ز �اا��� �اا�زی ��اا���ده ������. د� �� �اا��� �اا�زی ��� �����ی 

 ���ن ��� �����ده �ز ���� ��زی �������� ��� ������� ������ ����. �� ��������� �� ���ی ����� ����� ��د ��

��ی �ا��� ��  ��ی �ا��� �� ��� ��ده �ا�د ���� آن �� ����ن ����� ���ی �وش  ������ ��ا� �� ����ه �� �وش 

د� ���ن ���وز ��ا����ی ز��دی �ز �ا��� �ا�ز��ی د����� �����ده �� ���� ��� �� د��� ��� ��دن     ��ا�ب آ��. 

�� ������ژی ���اا���� �� ��� ���� د� ��� �ااا����� �� ��ااا����ی ���ودی �� ��� ������ژی  ����� �� و ����

و و ����� ���� ��ز��ی د����� د� �� ������ی ���ودی د� ��ن ����� �� ������� ���� .د�ا���ا� د����  

�����ی ����� .ن�ا��ا�� ��ی ����� �� د���� �� ����ت ��� �ز آ�����، �و���، ������، آ���ن، ��� و �������  

ز��د����� ��ی ��� ��� ���� ��ز ����ن ��� د��� ��ا�� ��� ���ا� ��ا� �� ����� د� ��ل ���ا� د� ����     

����دی �ز �������� �� ���وزه �� ����ن ����و د� ��� ��� ������ .�� ��د����� ��ا��ه ���  "����"��س 

��ا��ک ��و���� �� �������ن ���م د�� ���ه آن   �ا��� د����  �BAEز آ�����،  L-3 :�� �ا��� ����ت ��� �ز 

 ��زه ���  �ز ���� و ���س ������ی �ز ���� ��ز����ن �����Saab systemsز آ���ن، ��Rheinmetallا�،  

����ن ���� آ��� ������ی ����� ��� د���� ���� ��د ���� ���ز ����زه �� ��زه ��� د� ��� ��� و �و�ا�� . ��ا��� 

� آ����ن �ا����� ��ه ������. د� ����� ��ز�� ���� ��ز��ی ����� د� ��ل ���� د� ������  دو��� ��ا��� � 

 .������ ��ی ���� ���� د��د

���� ��ز��، ����� د�����،�����د��، آ��زش و ���������ت ����ی: 



 بررسى و پيشگيرى از سوانح دريايى5
 جستجو و نجات دريايى

 آلودگى هاى دريايى
 روشهاى حفاظت از محيط زيست دريايى

ايمنى، بهداشت و محيط زيست دريايى  بررسى و پيشگيرى از سوانح دريايى5
 جستجو و نجات دريايى

 آلودگى هاى دريايى
 روشهاى حفاظت از محيط زيست دريايى

ايمنى، بهداشت و محيط زيست دريايى
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ه ارائ و ناپایداری شناورهای وارداتی ژاپنی ییو شناسا یبررس

 راهکار 
 

 9حجت خسروی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛  ارشد حمل و نقل دریایی، سوانح دریاییکارشناس 9
hojjatkhosravi@gmail.com 

 

 چکیده

 

اعم از ناوبری و  شرفتهیجهیزات پساخت شناورهای ایمن، استفاده از ت یعلیرغم تالشاهای مساتمر در راستا  

همچنان  ییایسااوانح در ،یمنیو مقررات ا نیدر قالب وضااع قوان یتیریاقدامات مد نیو همچن یکمک ناوبر

بر اساس  .می گردند ییو خسارات مالی و آلودگی محیط زیست دریا یو منجر به صدمات جان وستهیبوقوع پ

شه در خطاهای انسانی داشته و تعدادی نیز به دلیل ایرادات بررسی های انجام شده درصد زیادی از سوانح ری

سااختاری حاصال می گردند. هرچند دسته دوم نیز به دلیل خطاهای انسانی به سوانح تبدیل می شوند ولی   

 نیدف از ارائه اتوجه به ایرادات ساختاری میتواند از بروز سوانح مشابه در آینده جلوگیری نماید. از این رو ه

 تیباشد که با توجه به درجه اهم یشناورها در استان بوشهر م یداریاز کاهش پا یسوانح ناش یررسگزارش ب

 .به آن پرداخت ژهیبه صورت و ستیبا یو تعداد سوانح مشابه م یبررس

 

 17، پایداری19، سوانح دریایی12خطای انسانی: کلمات کلیدی

 

 

                                                 
15 Human Error 
16 Marine Casualty 
17 Stability 

mailto:hojjatkhosravi@gmail.com
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تجزیه و تحلیل و مدیریت پیامدهای زیست محیطی و ایمنی 

حریق های احتمالی در صنایع نورد به عنوان تامین کننده صنایع 

 دریایی 
 

  2، شباب جهانبین9رضا کریم زاده
 shayan_0102@yahoo.comفرمانده آتش نشانی و تیم امداد و نجات شرکت فوالد اکسین خوزستان،  و  رئیس 9

 د اکسین خوزستان کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوال 2

 

 چکیده

 

این مطالعه با هدف شاناساایی و ارزیابی پیامدهای ایمنی، بهداشاتی و زیست محیطی وقوع آتش سوزی در    

های  بروز حریقصانایع نورد به عنوان تامین کننده پر اهمیت در صنایع وابسته به دریا به انجام رسید است.  

ست محیطی و ایمنی غیرقابل جبران ناپذیر و پرهزینه ای را به احتمالی در صنایع همواره آثار و پیامدهای زی

در این راسااتا، تحقیق فوق به جهت کمینه سااازی پتاساایل های آساایب در چهار فاز    ارمغان آورده اساات.

تحقیقاتی به انجام رسایده است. در گام نخست، به مطالعه فرایند  صنعت نورد، بازدیدهای میدانی   -عملیاتی

بین المللی در جهت توانمندسازی تیم تحقیق پرداخته شد. سپس در گام دوم، با بهره گیری و بررسی سوابق 

( پیامدهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی ناشی از حریق های Delphiاز تکنیک نظرسانجی خبرگان ) 

امدهای ( بارزترین پیAHPاحتمالی شاناسایی شد. در گام سوم، با استفاده از مدل تحلیلی  سلسله مراتبی ) 

شاناسایی شده به جهت تعیین موثرترین راهبردهای بهبود، تعیین گردید. در پایان و گام چهارم راهبردهای  

 با استفاده از ماتریس پیشاگیری و مقابله با حریق های احتمالی با هدف کمینه ساازی پتاسایل های آسیب   

 (، مشخص شد.           IFEارزیابی عوامل داخلی)

 

   IFE، ماتریس AHPریت حریق، پیامدهای زیست محیطی و ایمنی، صنایع نورد، مدل مدی کلمات کلیدی:
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های بر عملکرد سازه (Bio-fouling)نقش موجودات مزاحم 

 دریایی
 2 کیومرث روحانی قادیکالیی ، 9محمد گرگیج جاسکی 

 sonderafshrimp@yahoo.com، دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس9

فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و پژوهشکده اکولوژی خلیج 2

 roohani2001ir@yahoo.com،  ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

 چکیده

های دریایی در معرض فاکتورهای بیولوژیکی، فیزیکی و شاایمیایی قرار داشااته که تمامی سااطوح در محیط

ای از موجودات میکروسکوپی و ماکروسکوپی می گردند که به عنوان موجودات نتیجه آن تشکیل الیه پیچیده

هان و جانوران قابل رویت بر روی شاااوناد. این موجودات باه عنوان اجتمااعی از گیا   مزاحم شااانااختاه می  

ها، شناورهای ناوبری، تجهیزات زیردریایی، ور همچون بدنه کشتیساختارهای ساخت بشر )ساختارهای غوطه

های پرورش های شهری و صنعتی، دکل حفاری نفت و قفسکشی آب دریا، دهانه فاضالبهای لولهسایساتم  

د. گیرناسکالوپ و اویستر( در معرض محیطهای دریایی قرار میها، های پرورشی نرمتنان )ماسلماهی( و گونه

های ایها، بریوزوآ، کرمها )کشاااتی چساااب(، دوکفهموجودات مزاحم شاااامل گروه متنوعی همچون بارناکل

به  ها به خاطر چسبیدنشانباشاند. در این بین بارناکل ها میکیت، اسایدین، هیدروئید،، اسافنج و جلبک  پلی

ند. موجودات مزاحم پوسیدگی مواد را ابشار به عنوان موجود مزاحم اصالی شناخته شده  های سااخت  ساازه 

هایی بخشند. از اینرو بایستی کنترل شوند. هدف اصلی از کنترل موجودات مزاحم استفاده از روشسرعت می

قتصادی های اهای ساخت بشر  است. هزینهبرای جلوگیری از رشاد موجودات آبزی ناخواساته بر روی سازه  

تولید کل را شاااامل  ٪2-11پروری کالن بوده و بالق بر مساااتقیم کنترل موجودات مزاحم در صااانعت آبزی

شود. بیشتر راهکارهای کنترل برای مراحل الروی و جوانی موجودات مزاحم طراحی شده، اگرچه برخی از می

کنترل موجودات مزاحم پرهزینه و  باشد. بطور معمولاین راهکارها کنترل برای بالغین هم به خوبی موثر می

باشد. های سمی ضد موجودات مزاحم میفرساا همرا با اساتفاده ازپوشاش   نیاز به فرآیندهای مکانیکی طاقت

ترین روش برای یا مس، رایج (TBT)تری بوتیل تین  همچونهای هاای دریایی با رنگ پوشاااانادن ساااازه 

باشند. در این بازنگری ما در ارتباط با ها میسازه جلوگیری از نشاسات و چسبیدن موجودات مزاحم بر روی  

های ساااخت بشاار و ها و موجودات دریایی، مشااکالت ایجاد شااده توسااط آنها بر روی سااازهمزاحمین سااازه

های کنترل یا ضد موجودات مزاحم که در حال حاضر در دنیا در دسترس پروری و همچنین انواع روشآبزی

 ر خواهیم داد.باشند را مورد بررسی قرامی

 های کنترل. های دریایی، راهکار: موجودات مزاحم، بارناکل، سازه کلمات کلیدی

mailto:sonderafshrimp@yahoo.com
mailto:roohani2001ir@yahoo.com
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آنالیز ایمنی و ریسک خطرات انسانی یک سامانه پرتاب موشک 

 با استفاده از روش آنالیز درخت خطای فازی  ساحلی

 

  2، مهدی اردشیری2، محمد اسماعیلی9بهرنگ سخایی
 behrang.s@gmail.comمشهد؛  فردوسیایش کنترل از دانشگاه کارشناس ارشد برق گر9

 Amir_esmaily@ymail.com ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه مالک اشتر؛ کارشناس2
 Mahdi_Ardeshiri@gmail.comدانشجوی دکتری برق گرایش کنترل از دانشگاه شاهرود:2

 

 چکیده

 

های دفاعی، های جانی و مالی قابل توجهی در سامانهزیان امروزه برای جلوگیری از تلفات در مقیاس بزرگ و

ها در برابر تلفات انسانی و سیستمی، به یکی از داغترین موضوعات مورد بررسی توسط تقویت ایمنی این سامانه

. در این مقاله، علل بالقوه مختلف برای کاهش ایمنی پرسنل محققان و کارشناسان دفاعی تبدیل شده است

آوری نظرات های مشابه و جمعانه پرتاب موشک ساحلی، با استفاده از اطالعات آماری از سیستمدر یک سام

و مطابق با مراحل طول عمر سامانه اعم از تعمیر و نگهداری،  کارشناسان و مدیران سیستم شناسایی شده است.

ته شده است. در آنالیز حمل و نقل، بارگذاری و پرتاب، درخت خطا برای شناسایی علل صدمه به پرسنل ساخ

خطاهای مرسوم، احتمال رخداد رویداد اصلی با استفاده از احتماالت دقیق رویدادهای پایه صورت  کمی درخت

های دفاعی، بدست آوردن اطالعات دقیق و کافی برای رویدادهای پایه مشکل گرفت. اما اغلب در سیستممی

های فازی و آنالیز درخت خطا برای ارزیابی احتماالتی مجموعهاست. از این رو در این مقاله، یک روش ترکیبی 

ایمنی پرسنل در این سامانه، استفاده شده است. و با استفاده از احتماالت بدست آمده از این روش، و استخراج 

شود. نتایج محاسبه ریسک خطرات شدت خطرات از نظرات کارشناسان، ریسک بالقوه خطرات محاسبه می

گیری تعریف و اولویت بندی اقدامات اصالحی برای این عنوان یک بستر مناسب برای تصمیم تواند بهمی

 خطرات باشد.  

 

 سامانه پرتاب موشک ساحلی، ایمنی، آنالیز ریسک، آنالیز درخت خطای فازی.کلمات کلیدی: 
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 یتخصص یآموزش یو روز آمد نمودن دوره ها یابیارز ،یبررس

 یمنیآن در ارتقاء ا ریها و تاثکش دکیخدمت فرماندهان  نیح

 ینفت یها انهیپا
 

 2پوریبهرام شمال ،2یبهروز امرائ، 9محسن قربانی

  mohsenghorbani66@yahoo.comکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛  دانشجوی1
 b.omaraee@gmail.com؛ واحد خارگ یدانشگاه آزاد اسالماستادیار، 2

 bahram.shomalipour@yahoo.com؛ واحد خارگ یه آزاد اسالمدانشگامربی گروه، 2

 چکیده

 

 یدهاست. فرمان خطریو ب منیبه صورت ا ییایامل در انجام امور دروع نیمهمتریکی از  یانسان یروین تیفیک

و  یپهلوده ت،یهدا ،یهمراه فهیوظ کشدکی یکشت تانیاست. کاپ ریخط اریبس یتیمسئول کشدکی

فرماندهان  کثرا رانیبزرگتر را از /به داخل / خارج بنادر به عهده دارد. در خارج از ا یشناورها یجداساز

از  زین ینفت یهاانهیدر پا کشدکی یفرمانده تیدارند. مسئول نهیزم نیدر ا یرسم التیتحص هاکشدکی

 نیح یتخصص یشآموزیهاو روز آمد نمودن دوره یابیارز ،یرو، بررس نیاست. از ا تیپر مسئول یهاشغل

 یدارد. جامعه آمار یادیز تیاهم ینفت یها انهیپا یمنیآن در ارتقاء ا ریو تاث هاکشدکیخدمت فرماندهان 

 21ها است که تعداد آنها کشور و افسران ارشد آن ینفت یهاانهیپا یهاکشدکیشامل فرماندهان  قیتحق نیا

-روفآزمون کلموگ ،یو استفاده از آزمون ت کرتیل فیاز ط یریگباشد. با استفاده از پرسشنامه و بهرهنفر می

 حاصل شد: آموزش موجب ارتقاء ریز جینتا تیشد و در نها لیها تحلداده جینتا ون،یرگرس لیاسمیرنوف و تحل

 یتنف یهاانهیپا یمنیدر ارتقاء ا هاکشدکیخدمت فرماندهان  نی. آموزش حشودیم ینفت انهیپا کی یمنیا

شود که یباعث م هاکشدکیخدمت فرماندهان  نیروزآمد نمودن آموزش ح نیدارد. همچن یینقش بسزا

 انهیاپ کی یمنیموضوع در ارتقاء ا نیفرماندهان در لحظات حساس بهتر باشد و ا یریگمیالعمل و تصمعکس

 دارد. یینقش بسزا ینفت

 

 کشدکیفرمانده  کش،دکی ،یمنیآموزش، ا ،ینفت انهیپاکلمات کلیدی: 
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مطالعه و بررسی اثرات بایوفولینگ ها بر سازه های بتنی بندر 

 خرمشهر
 

 2جهان پناه ، معصومه2سواری ، احمد2دوست شناس بابک، 2* ، محمد علی ساالری علی آبادی9مهدیه بسحاق

 علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاهدانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا،  -1

 (Salari@kmsu.ac.irدریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ) یبیولوژهیئت علمی گروه  -2

 خرمشهر  دریانوردیاداره بنادر و  -8

 

 چکیده

 

های ساحلی بندر خرمشهر های بر روی ساختارها و سازههدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات ماکروفولینگ

های موجود در ناحیه جزر و مدی اسکله با از پایه 1862و خرداد  1866برداری در دی ماه باشد. نمونهمی

رکلی طوهای رسوب کننده، بهمتر صورت گرفت. پس از شناسایی و بررسی گونهسانتی 12×12کمک کوادرات 

درصد،  2ها ایدرصد، دوکفه 76خانواده که به ترتیب تراکم شامل آرواره پایان  11گونه متعلق به  11

درصد محاسبه شد. گونه غالب  1درصد و پرتاران  8درصد، خزه سانان  6های سبز پوستان عالی و جلبکسخت

فرد در واحد سطح بود. بیشترین میزان تخریب  6291با تراکم  Amphibalanus amphitriteمنطقه 

باشد و تأثیرات ماکروفولینگ ها بسیار سطحی و به وسیله زوائد های اسکله توسط سایر عوامل محیطی میپایه

ها که باعث هضم زیستی ساختارها بتنی شده ایها و دوکفهودها و یا ترشحات تولید شده از جلبکآرواره ایزوپ

است. به دلیل غیریکنواختی درصد پوشش بارناکل ها بر روی سطوح بتنی، نه تنها مانع از عملکرد عایقی این 

 شته است.موجودات شده، بلکه باعث تشدید خوردگی و فرسایش در سطوح برهنه از بارناکل گ

 

 : شناسایی، بایوفولینگ، تخریب، اسکله بندر، اروند رودکلمات کلیدی
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تأمین امنیت دریانوردی با استفاده از تسلیحات لیزری نوین و 

 هوشمنـد
 

 2، عبدالرضا اسماعیلی9مجید روحی پور اسرمی

 M_Rohipour@sbu.ac.ir،، دانشگاه شهید بهشتی تهرانقدرت-مهندسی برق دانشجوی دکتری1

 Esmaili201 @yahoo.com هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،قدرت -دکتری مهندسی الکترونیک2

 

 چکیده

 

 نقش بسیار مهم آنها در زنجیره حمل و نقل بین اهمیت بسیار باالی صنعت حمل و نقل دریایی و به توجه با

 به ربش دنیازی دست زمان ازارت خارجی کشورها و تأثیر حیاتی بر مسائل سیاسی و اقتصادی، المللی و تج

 طحس ارتقاء لزوم مواجه بوده است که باالیی بسیار امنیتی های چالش و تهدیدات ها، این صنعت همواره باایدر

راه حلی مؤثر جهت تأمین  هایی نوین به عنوانامروزه از تکنولوژی. گرددمی محرز پیش از بیش آنها امنیت

شود. یکی از مؤثرترین و جدیدترین حفاظت و امنیت در آبهای آزاد برای شناورهای دریایی استفاده می

های نوین، استفاده از پرتوهای های موجود برای تأمین امنیت دریایی به عنوان یکی از تکنولوژیتکنولوژی

هایی متفاوت برای محافظت از شناورهای دریایی در کاربریهای هوشمند مربوط به آنها با لیزری و سامانه

های خطرناک از قبیل آبهای آزاد و بیکران در برابر تهدیدها و حمالت دزدان دریایی و دفاع در برابر انواع سالح

توان به ( میLAWSSمزایای مهم تسلیحات لیزری هوشمند ) باشد. ازموشک های کروز، بالستیک و ... می

 سیارب ملیاتی بسیار پایین، قابلیت اطمینان بسیار باال، قابلیت عملکرد در کمترین زمان ممکن )سرعتهزینه ع

ریزی بودن با رعایت موارد و شرایط مورد نیاز نور(، نامحسوس بودن، قابل کنترل و برنامه سرعت حد در باال

 اشاره کرد. 

 

 یحات لیزری هوشمندلیزری، تسل شناور دریایی، لیزر، تسلیحاتکلمات کلیدی: 

 

 

mailto:M_Rohipour@sbu.ac.ir
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 چَف به کمک الیاف ایدر در یاضطرار تیاعالم وضع
 

 9کنکاش دیمحمد ام

 comomidkankash@gmail.مالک اشتر،  یدانشگاه صنعت رعامل،یپدافندغ یارشد مهندس یکارشناس9

 

 چکیده

 

 ا در هوا، موجبهکه پخش آن شودی( گفته مومینی)معموال از جنس آلوم یسبک با پوششِ فلز افیچَف به ال

. اما شودیاستفاده م ینظام یدر جنگ افزارها بیاخالل و فر جادیو به منظور ا شودیم یبازتابش امواج رادار

 تیسرگردان که در وضع یو شناورها هاقیِقا عیسر ییِو به منظور شناسا یرنظامیدر حوزۀ غ توانیم زیاز چَف ن

 امداد چَف به منظورِ افِیاستفاده از ال ق،یتحق نیهدف از انجام ا نیبرااند، استفاده کرد. بناقرار گرفته یاضطرار

 تی. تاکنون از منرورها جهت اعالم وضعباشدیم عیموثر و سر یبه عنوان راهکار ا،یدر در یو کمک رسان

 یِجو طیکاربرد منورها تنها در زمان شب و در صورت مساعد بودن شرا یول شدیاستفاده م ایدر در یاضطرار

 که توده شکفته یدر صورت باشد،یاز منو ر به صورت محدود م یشعاعِ رصدِ نورِ ناش نیموثر است، همچن ایدر

ه مطالع نیکرد. در ا ییساشنا یرادار یِهارندهیدورتر توسط گ لومترهایدر هر زمان و تا ک توانیشدۀ چف را م

 هیشکفته شدۀ چف )ابرِ چف(، اقدام به شب فایرادار توسط ال شیشده در صفحه نما جادیبازتابش ا انیجهت ب

 شده است.CST  یِسیالکترومغناط یِلیابرِ چف توسط نرم افزار تحل یساز

 

 یاضطرار تیاعالم وضع، نجات قیقا، بازتابش راداری، چفکلمات کلیدی: 
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شناسایی و مدیریت مکانیسم های فنی در پیاده سازی بهینه مفاد 

 توسعه در صنایع   زیست محیطی برنامه ششم
 

   2، حسین امیری9شباب جهانبین
 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان   9

 کارشناس حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان  2

 چکیده

 

ده سازی و جاری سازی بهینه مفاد این مطالعه با هدف ارزیابی و مدیریت مکانیسم های فنی و راهبردی در پیا

زیست محیطی برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران در صنایع به انجام رسیده است. مقوله حفاظت از 

محیط زیست از مولفه های موثر در توسعه پایدار معرفی و مشخص گردیده است. لذا، این تحقیق به جهت 

در چهار فاز عملیاتی تحقیقاتی صورت پذیرفته است. در فاز راهبری کارآمد مفاد زیست محیطی برنامه ششم، 

اول، جهت تسلط تیم تحقیقاتی به ماهیت موضوع تحقیق، اسناد، مدارک، سوابق بین المللی و فرایند عملیاتی 

صنعتی مورد بررسی واقع گردید. در فاز دوم، مکانیسم های موثر فنی در راهبری بهینه مفاد زیست محیطی 

مشخص شد. در فاز سوم، به جهت تعیین  AHPبا هدایت نظرسنجی خبرگان و مدل تحلیلی  برنامه ششم 

نقشه راه های مدیریتی در سطح کالن در صنایع، مکانیسم های شناسایی شده با استفاده از مدل تصمیم 

ای مورد ارزیابی واقع شدند. در فاز چهارم، جمع بندی بر اساس خروجی مدل ه TOPSISگیری چند معیاره 

تحلیلی صورت پذیرفت. امید است نتایج این تحقیق، موید آن باشد که با پیاده سازی بهینه قوانین، از مخاطرات 

 زیست محیطی و پتاسیل های آسیب ناشی از حوادث احتمالی در صنایع تا حد قابل توجهی بکاهد.    

 

، مکانیسم AHP، مدل TOPSISبرنامه پنجساله ششم توسعه، مدیریت محیط زیست، مدل کلمات کلیدی: 

 فنی   
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های مضر جلبکی و اثرات آن بر آلودگی ناشی از شکوفایی 

 های دریاییآکوسیستم

، محمدرضا  4معزیمریم  ، 2حجت اله فروغی فرد، 2عیسی عبدالعلیان ، 9کیومرث روحانی قادیکالیی

 6محمد صدیق مرتضوی ، 5زاهدی
علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات،  تحقیقاتفارس و دریای عمان، موسسه ی خلیجاکولوژ پژوهشکده  6، 5، 4، 2، 2، 9

 ,roohani2001ir@yahoo.com،  آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

Abdolalian_1969@yahoo.com, fourooghifard@yahoo.com, 

maryam_moezzi2000@yahoo.com, zahedi_persica@yahoo.com, 

msqmortazavi@yahoo.com 

 چکیده 

های های فیتوپالنکتونی معموال اثرات سودمندی بر اکوسیستممطالعات نشان داده است که اکثر شکوفایی

های فیتوپالنکتونی ممکن است اثرات منفی بر جای بگذارند دریایی دارند. به هرحال شکوفایی برخی از گونه

های ههدهند که در طی دشواهد نشان میها، شکوفایی مضر جلبکی نامیده می شوند. که این نوع از شکوفایی

ای و چه از منظر جهانی در حال های مضر چه منطقهاخیر، تعداد و مدت زمان ماندگاری اینگونه شکوفایی

توانند باعث مشکالت جدی برای موجودات دریایی و های میشکوفاییاین گروه از گسترش است. از اینرو 

شیرین و یا تجهیزات تصفیه آب دریا )آب گردشگریرخه غذایی، سالمت عمومی از طریق انتقال سم در چ

 های انسانی در بروزمحیطی، تغییرات اقلیمی و فعالیتعوامل ( ایجاد نمایند. فاکتورهای زیادی همچون هاکن

توانند اثرات زیانبخشی را بر روی موجودات زنده و اکوسیستم بر جای بگذارند. این پدیده دخالت داشته که می

فارس و دریای عمان با تاکید بر ین مقاله یک نظر اجمالی از وقوع شکوفایی مضر جلبکی در سواحل خلیجا

امرداد  دردهد. پیدایش ناگهانی آن در دسترس قرار می Cochlodinium polycrikoidesدینوفالژالی 

اشی از آن باعث ماه طول کشید. شکوفایی ن 3مدت بیش از  بهو  1873اردیبهشت  آن تا شو گستر 1837

های مرجانی، تاثیر بر روی نمودن عملیات صید سنتی، تخریب آبسنگمرگ و میر گسترده ماهیان، محدود 

کن و سرانجام باعث ضرر اقتصادی گردید. بعالوه، این صنعت گردشگری و  فشار بر روی تاسیسات آب شیرین

 پژوهشکدهدر انجام گرفته های تحقیقاتی روژهای از نتایج بدست آمده از اجرای پمقاله قصد دارد تا خالصه

   را ارائه نماید.فارس و دریای عمان اکولوژی خلیج

 ، مرگ ماهیان، خلیج فارسCochlodinium polykrikoidesشکوفایی مضر جلبکی، کلیدی:  کلمات

 

mailto:roohani2001ir@yahoo.com
mailto:roohani2001ir@yahoo.com
mailto:Abdolalian_1969@yahoo.com
mailto:fourooghifard@yahoo.com
mailto:maryam_moezzi2000@yahoo.com
mailto:zahedi_persica@yahoo.com
mailto:msqmortazavi@yahoo.com
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Abstract 

 

The green sea turtle (Chelonia mydas) has been a species of global concern 

for decades. In this study, heavy metals ((Hg,Cd, Pb, Cu and Zn)  were 

measured three egg fraction from green sea turtle (C. mydas) nesting on  

the northern coast of oman sea. There are no significant differences 

between concentrations of heavy metals in eggs laid at different times. 

Low concentrations of heavy metals support the information about green 

sea turtles’ food resources being from the low levels of the food chain. 

Further research is required concerning the effects of heavy metals on 

green sea turtles, especially on the extent that they influence fetal 

development of these turtles. Moreover, studies must be conducted on 

hatch rates because environmental contaminants are maternally 

transmitted. 

 

Key words: Chelonia mydas, heavy metals, egg 
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 بررسی و مقایسه سوانح دریایی در ایران و سایر کشورها 
 

 حسین زارع9، محمد بینقی2 ، سید عباس حیدری2 

هرمزگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  دفاعیکارشناسی ارشد مهندسی دریا، پژوهشکده علوم و فناوری 9
zare.h@aut.ac.ir  

 ghi@aut.ac.irmbeinaهای متحرک دریایی ؛ کارشناسی ارشد مهندسی سازه2

 saheidari@aut.ac.irهای متحرک دریایی ؛ کارشناسی ارشد مهندسی سازه 2

 چکیده

 

های گزافی افتد که هزینههای مختلف حمل و نقل اتفاق میهمه روزه حوادث و تصادفات فراوانی در بخش

و مالی( یا جراحت به افراد  ای که باعث ایجاد خسارت )اعم از تلفات جانیهر اتفاق یا حادثه گذارد.برجای می

شود که بررسی سوانح دریایی موجب می .شودها را تهدید نماید، سانحه گفته میآن یطورجدشود و یا به

 در الزم دقت و تر باشد. همچنین سرعتکارا و مؤثرترو عملیات جستجو و نجات  شدهمشخصدالیل حوادث 

مجروحین و  ،مصدومان تعداد کاهش ه این خود موجبیابد کدریایی افزایش می نجات و جستجو عملیات

المللی دریانوردی هر ه حدی است که سازمان بینب اهمیت بررسی حوادث دریایی گردد.می دریا در مفقودین

 گزارش اینداده در ناوگان تحت پرچم و کشور را موظف به انجام تحقیقات در مورد علت وقوع حوادث رخ

ر این مقاله با بررسی سوانح دریایی کشورهای انگلیس و کانادا و مقایسه آن با . دکرده است IMOنتایج به 

، حاصل مطالعهبرداری از بهرهپرداخته و با  کشف دالیل و عوامل وقوع آنحوادث دریایی کشورمان، به 

 یی جهت جلوگیری از سوانح دریایی مطرح نماید. هاشنهادیپ

 

 جات، ارزیابی سانحه، سوانح دریایی جهان، سوانح دریایی ایرانسانحه دریایی، امداد و نکلمات کلیدی: 
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پالنکتون و ماهی پنجزاری  و آب در جیوه آلودگی میزان مطالعه

 ماهشهر بندر خوریات در

 6غانمی ، کمال2آبادییعل، محمدعلی ساالری 2، اسحاق هاشمی*9علیرضا صفاهیه

 ، safahieh@hotmail.com ،دریایی خرمشهر و فنونلوم ، دانشگاه عدریاییاستادیار ، دانشکده علوم  -1

kamalghanemi@ yahoo.com 
  eshagh.hashemi@gmail.com،خرمشهردریایی  و فنونعلوم دریایی، دانشگاه علوم  دانشکده ،رشدکارشناسی ا -2

salari1346@yahoo.com  دریایی خرمشهر، و فنونعلوم  دانشکده علوم دریایی، دانشگاه، دانشیار -8
 

 چکیده

محدوده آبی خور موسی واقع در شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان به دلیل حضور صنایع مختلف از جمله 

ند وپتروشیمی، شیالت، بنادر و کشتی رانی و تاسیسات نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اطالعات کافی در مورد ر

تغییرات جیوه در حلقه های مختلف زنجیره غذایی در این اکوسیستم در دست نیست. هدف از این تحقیق بررسی غلظت 

جیوه در آب دریا و حلقه های مختلف غذایی خورموسی، شامل پالنکتون ها و ماهیان سطح زی پنجزاری باله نارنجی 

(Leiognathus bindus .می باشد )ایستگاه شامل خوریات پتروشیمی، مجیدیه، غزاله، ابوخضیر ی در پنج بردارنمونه

صورت گرفت. پس از هضم نمونه ها در آزمایشگاه غلظت جیوه به وسیله دسگاه  1861ی مهر و آبان هاماهو دورقستان در 

تر االب سطوحجذب اتمی به روش بخار سرد سنجش شد. نتایج نشان داد که با حرکت از سطوح پایین غذایی نسبت به 

یابد. کمترین غلظت جیوه در آب و پس از آن در طح پایین غذایی یعنی یمغلظت جیوه در موجودات زنده افزایش 

میکروگرم بر کیلوگرم( مشاهده گردید. غلظت جیوه در سطح غذایی باالتر یعنی ماهیان پالنکتون خوار  61پالنکتون ها )

برابر افزایش  11گردند. غلظت جیوه حدودا یممحسوب  ندگانکنمصرفمیکروگرم بر کیلوگرم بود که  1161پنجزاری 

یافته است. میزان جیوه در نمونه آب پالنکتون و ماهی خوریات ماهشهر بیشتر از برخی از مطالعات قبلی و  استانداردها 

چنین است هماست که نشان از آلودگی منطقه میدهد. غلظت جیوه در پالنکتون بیش از آب و در ماهی بیش از پالنکتون 

. (P<0.05)همبستگی های قوی و معنی داری بین محتوای جیوه در آب دریا و غلطت آن در پالنکتون ها مشاهده شد 

  (P<0.05)عالوه بر آن همبستگی مثبت و معنی داری بین غلظت جیوه در پالنکتون ها و ماهی پنجزاری مشاهده گردید 

باشد. جیوه در آب و آبزیان خور پتروشیمی و جعفری بکه مجاور پتروشیمی که میتواند دلیلی بر وقوع بزرگنمایی زیستی 

قرار دارند بیشتر است که نشان دهنده نقش این صنعت در ایجاد آلودگی است. با دور شدن از این مجموعه غلظت جیوه 

ه یر مشاهده گردید. بدر آب و آبزیان کاهش مییابد بطوریکه کمترین جیوه در آب و آبزیان خورهای دورقستان و ابو خض

 باشد کهیمطور کلی در تمام خوریات مورد مطالعه روند غلظت جیوه به طرف باالی سطوح غذایی به صورت افزایشی 

وقوع پدیده بزرگنمایی زیستی جیوه در این خوریات است. نظارت دقیقتر و اعمال شیوه های مدیریتی دقیقتر  دهندهنشان

 آبهای دریایی این منطقه  ضروری و پایش مداوم جیوه در منطقه پیشنهاد میگردد.  برای پیشگیری از ورود جیوه به

 ماهی، بزرگنمایی زیستی پالنکتون، ، خورموسی جیوه،کلمات کلیدی: 

mailto:safahieh@hotmail.com
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 میزان کاهش اقدامات کلی آمادگی ارزیابی هایروش بررسی

 ای از کشتی هاگلخانه گازهای انتشار
 

 2رطیبی، عمران مرادپو9پویان سعیدی مقدم
  pouyan.moghaddam@gmail.comکارشناس ارشد حمل و نقل دریایی، اداره بندر و دریانوردی عسلویه؛ 9

 e.tayebi89@gmail.com ارشد فیزیک دریا، اداره بندر و دریانوردی عسلویه؛ کارشناس2

 

 چکیده

 

( در MEPCیی )امروزه یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی کمیته حفاظت از محیط زیست دریا

(  مسائل مربوط به ضمیمه ششم کنوانسیون مقابله با آلودگی دریا ناشی IMOسازمان بین المللی دریانوردی )

در کشتیرانی  ایدر راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه IMO( و تهیه استراتژی MARPOLاز کشتی ها )

برای تولید سوخت با سولفور پایین و  بین المللی است. اختالف سطح فن آوری در بین کشورهای جهان،

ای ساخت موتورها برای بهسوزی و کاهش انتشار آالینده ها، سبب گردیده تا کشورها نتوانند انطباق همه جانبه

هایی هایی برای ارزیابی آمادگی کلی اقدامات و حوزهروشبا این ضمیمه کنوانسیون داشته باشند. در این مقاله 

 با در نظر گرفتن سه عامل  ،انجام شود ،پیشینبرای افزایش اثربخشی اقدامات جدیدی  الزم است اقدامات که

ای شود. با بررسی مقایسهاصلی سطح آمادگی فنی، زمان پیاده سازی اقدامات و آمادگی سیستمی ارائه می

کشورهای عضو  هریک از منابع پیشنهادی جایگزین، سه فاکتور سهولت اجرا، هزینه اجرا و اقدامات الزم برای

ن توان به تولیدات انبوه منابع جایگزیگردد. از جمله اقدامات مهم برای جایگزین کردن منبع انرژی میتبیین می

هم سازی صنعت کشتیرانی به منظور فرا های پیشران، تغییر در زیرساختغیر فسیلی، تغییر در ساختار سیستم

 ود.رسانی اشاره نمسوخت مورد نیاز و عملیات سوخت

 

ای، اقدامات کلی، آمادگی فن آوری، .منبع تأمین قدرت جایگزین، زیرساختگازهای گلخانهکلمات کلیدی:   
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 و جو جست در (UAV)سرنشین  بدون هواپیمای بررسی قابلیت

 دریایی امداد و نجات و
 1فالورجانی کیانیفرهاد 

های ساخت، پژوهشکده علوم و فناوری د و فناوریکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی موا1

 Aerospace_62@yahoo.comدفاعی هرمزگان 

 چکیده

 سانحه هزاران ساله همه .گیردمی را مردم از بسیاری جان ساده، حادثه یک طی که است بیرحمی محیط دریا

 شماریبی مالی هایخسارت و جانی ها، تلفاتجراحت آمدن وجود به باعث که دهدمی رخ دریایی تصادف و

 و المللیو بین ملی مقررات و قوانین آموزش، و انسانی نیروی به باید وقایع این کاهش منظور به .شوندمی

 دریایی نجات و تجسس همچنین امکانات و بندری تأسیسات آن، روی بر تجهیزات و شناور آنها، اجرای نحوه

وقوع  ریسک حرکت حال در کشتی هر برای است. ذیرناپ اجتناب دریایی سانحه شود. وقوع بیشتری توجه

 شانس که آن است تفاوت تنها .دارد وجود کشوری هر برای دریایی سانحه وقوع مسئله .دارد وجود سانحه

 حذف باعث قبلی آمادگی یا و گیرانهپیش اقدام است. هیچ متفاوت دیگر کشور به کشور یک از سانحه وقوع

های نوین درصد تلفات توان با استفاده از تجهیزات و فناوریشود ولی مینمی لطور کام به تصادفات و سوانح

انسانی را در این گونه حوادث به شدت کاهش داد. بر اساس مدل توصیه شده در سوانح دریایی )مدل شل 

ادامه تواند نقش حیاتی در می واقعه یا و سانحه اطالعات آوریارتباط مستقیم عامل زنده با تجهیزات( جمع

های بدون سرنشین امکان رصد های پرندهقابلیت در این راستا استفاده ازماموریت امداد و نجات داشته باشد 

گیری از نماید، از همه مهمتر بهرهها به مدیریت ارائه میو شناسایی و برآورد میزان خسارات در بحران

ی توانمند کمک رسانان و نیروهای امدادی در تواند به عنوان بازوهای بدون سرنشین میهای پرندهقابلیت

های بدون سرنشین در . در این مقاله سعی شده است توانمندی پرندهموثری ایفاء نمایندها نقش بحران

کوپترها در طی فرایند امداد و نجات دریایی های امداد و نجات دریایی بیان شود .استفاده از هلیماموریت

های بدون ها پهپادها و با توجه به قابلیت بیشتر پرندهوزه با پیشرفت تکنولوژیسابقه طوالنی دارد ولی امر

سرنشین)چابکی، سرعت و هزینه بسیار پایین( این وسایل به عنوان یکی از ابزارهای کسب اطالعات و رصد 

 سرنشین در طیهای بدون ها و الزامات پرندهها، توانمندیمراکز بحران مطرح هستند. در این مقاله به قابلیت

 شود.عملیات امداد و نجات دریایی پرداخته می

های امداد و نجات، مانیتورینگ ، امداد و نجات دریایی،تجهیزات و زیر ساختUAVپهپاد کلمات کلیدی:

 سانحه
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 رو صنعت کشتیرانیمحیطی پیشقوانین و مقررات زیست

 

 2شاهرضائی، مرضیه 9رضا رضوی صیاد
 e_razavi@irisl.net جمهوری اسالمی ایران، کشتیرانیی دریا، کارشناسی ارشد مهندس 9

 shahrezaei@irisl.net ، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،فناوری اطالعاتکارشناسی ارشد مدیریت  2

 

 چکیده

 

تر شدن بیش از پیش سازمان جهانی هد فعالمحیطی از سوی فعاالن این حوزه شاهای زیستبا افزایش دغدغه

ها و سایر محیطی در قالب کنوانسیوندر بازنگری شرایط موجود و وضع مقررات جدید زیست 13دریانوردی

های ذهنی مالکان کشتی را به خود ها همواره یکی از دغدغهایم. این کنوانسیونمصوبات الزم االجرا بوده

ت به منظور حفظ قابلیت دریانوردی و ادامه امکان فعالیت تجاری ناوگان دهد. چرا که الزم اساختصاص می

های الزم را از شرایط آنها حاصل نموده و اقدامات کافی خود، همواره پیش از اجرایی شدن این مقررات آگاهی

عموال در م بینی و تعریف نمایند. این اقداماتهای تعیین شده پیشبرای انطباق با الزامات آن را پیش از مهلت

های کشتیرانی  است و حجم تغییرات و اصالحات مورد نیاز هایی برای شرکتها و هزینهبرگیرنده محدودیت

ماید. نسازی کشتی میای است که مالکان را حتی ترغیب به اوراقدر کنار شرایط نامساعد بازار گاها به گونه

که بر صنعت کشتیرانی تاثیرگذار خواهد بود،  در این مقاله سعی شده اهم مقررات پیش روی زیست محیطی

تبعات آن بر بازار حمل و نقل دریایی و راهکارهای مختلف پیشنهادی جامعه بین المللی کشتیرانی برای انطباق 

 با این مقررات مورد بررسی قرار گیرد.    

 

انی دریانوردی، جه های کشتیرانی، گازهای گلخانه ای، سازمانمحیط زیست، آالیندهکلمات کلیدی: 

 کنوانسیون مارپل، دی اکسید کربن، سولفور، سوخت

 

 

 
 

                                                 
IMO 18 

mailto:shahrezaei@irisl.net


 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

 

107 

 

 

شناسایی و ارزیابی موثرترین مولفه های راهبردی جاری سازی 

 در صنایع  HSEفرهنگ 
 

  2، شباب جهانبین2جزایری امین، سید 9حسین افرایی
  h.afraie@oxinsteel.irشرکت فوالد اکسین خوزستان،  HSEکارشناس  9

 مسئول ایمنی شرکت فوالد اکسین خوزستان 2
 شرکت فوالد اکسین خوزستان مسئول حفاظت محیط زیست 2

 چکیده

 

ارزیابی و مدیریت موثرترین مولفه های راهبردی در پیاده سازی و جاری سازی فرهنگ   این مطالعه با هدف

HSE ه است. همواره مخاطرات و بروز حوادث احتمالی به علت نبود دانش و فرهنگ در صنایع به انجام رسید

حفاظت ایمنی و محیط زیست، پیامدهای غیر قابل جبرانی به ایجاد نموده است. لذا در این خصوص ایجاد 

در صنایع و ایجاد آگاهی می تواند از بروز صدمات احتمالی تا حد قابل توجهی  HSEیک فرایند فرهنگسازی 

کاهد. در این راستا این تحقیق سعی دارد با استقرار بارزترین مولفه های فنی و راهبردی جاری سازی دانش ب

HSE  .این صدمات را کنترل و مهار نماید. تحقیق فوق، در چهار فاز عملیاتی تحقیقاتی به انجام رسیده است

 ن مطالعه موردی، صنعت نورد وابسته بهدر فاز اول، به جهت آشنایی تیم تحقیق با یک فرایند صنایع به عنوا

نظرسنجی خبرگان جهت شناسایی  Delphiصنایع دریا انتخاب گردید. در فاز دوم، با بهره گیری از تکنیک 

صورت پذیرفت. در فاز سوم، به دلیل مدیریت و  HSEمولفه های راهبردی برای پیاده سازی موثر فرهنگ 

 AHPشده برای اجرای جاری سازی، در مدل تحلیلی سلسله مراتبی اولویت بندی بهینه مولفه های شناسایی 

در پیکره صنعت ارائه و پیشنهاد  HSEقرار گرفتند. در پایان هم، راهکارهای بهبود در جهت تعالی فرهنگ 

 شده است.   

 

   AHPنورد، مدل  صنعتمدیریت راهبردی،  ،HSEفرهنگ  کلمات کلیدی:

 

 

mailto:h.afraie@oxinsteel.ir
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 زیاز روغن جاتروفا و آنال ریاییی شناورهای دستیسوخت ز دیتول

 آن یبر رو جینتا
 

  2یوسفی، میالد 2، ایرج رجبی9خسرو یعقوبی
 Yaghoobi.farzi@gmail.comکارشناس ارشد مکاترونیک،دانشگاه صنعتی مالک اشترشیراز  1

 Irajabi@mail.kntu.ac.irدکترای مکانیک، هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 2
  yousefimilad1370@gmail.comnhka'hi شیمی،دانشگاه آزاد اسالمی یزد کارشناس ارشد 2

 چکیده

 

ویژه در ایران مدنظر قرارگرفته، یافتن راهکارهایی جهت کاهش مصرف ای که درسراسر دنیا و بهاخیرا مسئله

ها در زمینه جایگزین کردن انجام تحقیقات و اجرای طرح .است یدرشناورهای دریای سوخت و انرژی

های جایگزین طبیعی، ازجمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا های فسیلی با سوختسوخت

منابع نفتی و گازی ایران که جهت ادامه حیات صنایع کشور اهمیت دارد بنا بر نظر برخی از کارشناسان 

: علمی نام) کارکس جاتروفارسد، دهه آینده به اتمام می 2روند مصرف کنونی تا کمتر از  درصورت ادامه

Jatropha curcas )پر و سمی العاده فوق است گیاهی جاتروفا گیاه.است فرفیونیان تیره از گونه یک نام 

 در مهمتر همه از و نداشته خوراکی کاربرد امکان عنوان هیچ به اتفاقا که فراوان روغن درصد با و انرژی

 در طالحاص به و ندارد مناسبی کشت قابلیت خوراکی کشاورزی هایگونه سایر که بوده کشت قابل زمینهایی

باشد. از آنجایی که این گیاه حاوی مقدار زیادی روغن بوده که در صورت می استحصال قابل یزرع لم زمینهای

هزینه تر جهت استفاده در شناورهای دریایی را تولید  توان سوختی با کیفیت تر و کمتبدیل آن به سوخت، می

های گیاه ارزشمند جاتروفا روغن تهیه و روش بهینه با بهترین کرد. در این مقاله ابتدا با چندین روش از دانه

، B0هایراندمان انتخاب و سپس از روغن غنی جاتروفا سوخت بیودیزل تهیه گردیده است. در انتها ترکیب

B5 ،B10 ،B20  وB30  از سوخت بیودیزل، به عنوان سوخت در موتورMT4.244  مورد استفاده قرار

 RPM2111 و RPM 1211 ،RPM1611 ،RPM1711شامل دور موتور   گرفته است. ماتریس آزمایش

 موتور است.  %111و  %72، %21، %22بارهای 

 فیکاسیونجاتروفا، بیودیزل، دیزل، سوخت،  روغن گیاهی، استری :کلیدیکلمات 

mailto:yousefimilad1370@gmail.comnhka'hi
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در خلیج چابهار با استفاده از  aپهنه بندی میزان کلروفیل 

 ( GISمطالعات میدانی و سیستم اطالعات جغرافیایی )

 

  *2صفاهیهعلیرضا  و 2، سیّد کیارش جعفری9رادآرزو صادقی

 (arezoo.rad@engineer.com)استاد مدعو گروه جغرافیا و آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور خرمشهر 

 (kiarash.jafari@engineer.com)استاد مدعو گروه جغرافیا و آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور خرمشهر 

و فنون دریایی خرمشهر  علومنشگاه دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دا علمی هیئتاستادیار و عضو 

(Safahieh@hotmail.com ) 

 چکیده

 

های جیرهزن یاین موجودات بعنوان حلقه .کنندهای دریایی ایفا میاکوسیستم ها نقش مهمی درفیتوپالنکتون

م داده و منبع تولید غذا در اکوسیستم دریا بشمار غذایی بوده و قادرند با جذب نور خورشید فتوسنتز انجا

 بهاما  تخمین شدت تولیدات اولیه اقیانوسی است.  aیکی از دالیل سنجش میزان غلظت کلروفیل روند.می

دلیل وسعت مناطق دریایی سنجش مداوم کلروفیل در مناطق مختلف صورت میدانی کار بسیار دشوار و در 

ای هتوسط سیستمبه صورت تصاویر رقومی از این رو، پهنه بندی کلروفیل  .شدبابرخی موارد غیر ممکن می

این  .اطالعات ارزشمندی در خصوص تولیدات آبهای دریایی فراهم نمایدتواند ( میGISاطالعات جغرافیایی )

 صورت گرفت. اطالعاتابهار طی فصول گرم و سردسال در خلیج چ aمطالعه بمنظور ارزیابی میزان کلروفیل 

ایستگاه واقع در این منطقه جمع آوری و پهنه بندی کلروفیل آب این خلیج  21مربوط به سنجش کلروفیل از 

ی وزنی انجام شد و سپس اطالعات ایستگاههای نمونه برداری به یا معکوس فاصله IDWبا استفاده از روش

میلی گرم بر مترمکعب 22تا  6فیل کل منطقه تعمیم داده شد. نتایج نشان داد که در فصل تابستان میزان کلرو

توان میلی گرم بر مترمکعب وجود دارد. با استفاده از این تصاویر می 81تا میزان  27و در فصل سرد سال 

مشاهده نمود که پراکندگی کلروفیل در دو فصل گرم و سرد مخالف هم بوده و در زمستان وضعیت مطلوبتری 

 وجود دارد. aاز پراکندگی کلروفیل 

 .ی وزنیمعکوس فاصلهa، IDWبندی کلروفیل  پهنه فیتوپالنکتون، چابهار، خلیج: مات کلیدیکل 
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 مسیر یابی سامانه های گردوغباری در جزایر خلیج فارس 
 

  2، سعید رنجبر9مرضیه سی سی پور
 m_sisipoor_20@yahoo.comکارشناس ارشد هواشناسی اداره کل هواشناسی استان  هرمزگان؛  9

 saeidranjbar@yahoo.comی اقلیم شناسی اداره کل هواشناسی استان  هرمزگان ؛ دکترا2

 

 چکیده

 

در این بررسی سامانه های  جزایر خلیج فارس همواره در طول سال  دارای روزهای گردوغباری است.

زایر جگردوغباری مورد مطالعه قرار می گیرد،اساس این مطالعه داده های هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک 

خلیج فارس و بررسی پارامترهای باد، فشار ،دید افقی،دما و رطوبت نسبی است.همچنین مطالعه بر اساس 

نقشه های فشاری سطح زمین و  سطوح میانی جو صورت گرفته است. نتایج نشان داد دو سامانه گردوغباری 

کم فشار در فصول گرم سال  و  در جزایر خلیج فارس نقش قابل مالحظه ای دارند که یک نوع آن تحت تاثیر

یک نوع آن وابسته به پرفشار در فصول سرد سال است. نوع اول که فراوانی بیشتری دارد گسترش فعالیت آن 

از غرب و جنوب خلیج فارس  است و متاثر از کم فشار حرارتی است  و فراوانی آن بیشتر در جزایر غربی است 

ی در مقایسه با نوع اول دارد  ناشی از سامانه پر فشار سیبری است که . نوع دوم که فراوانی و ماندگاری کمتر

 مخصوص پاییز و زمستان  و بیشتر در جزایر شرقی دیده می شود.

 

 گردوغبار ،پرفشار سیبری ،کم فشار حرارتی.کلمات کلیدی: 

 

 

 

 



 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

 

111 

 

 

ت یو احداث سا یجهت طراح یاییحوضچه در ینهمکان به یینتع

  AHPل سلسله مراتبی با استفاده از روش تحلی
 

 2، مجتبی حسن پور9خسرو یعقوبی
 Yaghoobi.farzi@gmail.com ارشد مکاترونیک،دانشگاه صنعتی مالک اشترشیرازکارشناس  9

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه پیام نور تهران،  2

m.hasanpoor686@gmail.com  

 

 چکیده

 

درست  یابیباشد، مکان  یم تیو با اهم یکیاستراتژ التیاز تسه یکی ییایحوضچه در تیسا کهنیبا توجه به ا

 نهیتواند از هز یدارد،  لذا توجه به محل احداث آن م یادیز نهیاحداث آن هز کهیمهم است. از آنجا اریآن بس

احداث  یبرا نهیمکان به نییتع قیتحق نیا یلدهد. هدف اص شیآن را افزا ییکرده و کارا یرینابجا جلوگ یها

از  پس ومؤثر مشخص  یارهایمع ،بتدااساس ا نیباشد. بر ا یم یمهم و اساس یارهایبا توجه به مع تیسا نیا

 سیانجام شد که بر اساس ماتر یزوج ساتیو با توجه به نظر خبرگان مقا لیتشک مسالهآن سلسله مراتب 

به کمک اصول روش  تی. در نهادیها محاسبه گرد نهیزو گ ارهایمع ریز ارها،یوزن مع ،یزوج ساتیمقا یها

رتبه  یمکان ها محاسبه و چهار مکان انتخاب ازیامت سیو نرم افزار اکسپرت چو یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ

عامل  نیکم مهم تر زیمشخص شده پارامتر نو اریمع 12 نیدهد که از ب ینشان م قیتحق جیشدند. نتا یبند

 باشد. یم تیاحداث سا یمکان برا نیبهتر 6منطقه   ج،یتوجه به نتا با نیباشد. هم چن یم

با تعیین مکان بهینه و ساخت حوضچه های دریایی عالوه بر صرفه جویی در اقتصاد دریایی، با توجه به اندازه 

حفاظت  ،گیری پارامترهای دریایی میدان مغناطیسی و کاهش آن در شناورهای تجاری و نظامی، ایمنی

 و همچنین استتار و اختفای آنها در برابر آشکارسازهای مغناطیسی رعایت خواهد شد.  شناورها

 

 AHP  ،یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ ،ییایحوضچه در اره،یچندمع یریگ میتصم ،یابیمکان  کلمات کلیدی:
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عوامل موثر در بروز حوادث بندی و اولویت ییشناسا ی،بررس

در  ریدرگتن،  000الص بیشتر از تناژ ناخبا  یدر شناورها ییایدر

 و نامحدود یالمللنیب یسفرها
 

 2مجید موسوی، 2ییبهروز امرا، 9بهزاد مهمدی
  behzadmohmed1354@gmail.com؛ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک9

  b.omaraee@gmail.comاسالمی واحد خارک؛  استادیار، دانشگاه آزاد2
 majidmousavi73@gmail.comمربی گروه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک؛ 2

 چکیده

 

ده صحیح از وسایل و ابزار کار و باالخص تجهیزات امروزه در تمام دنیا ایجاد یک محیط کار ایمن و استفا

ها نیز از این قوانین مستثنی نیستند، وقوع حوادث ایمنی، ضروری است و دریانوردان، شناورها و مسافران آن

به  یادیز یکه ساالنه ضررها ریذاست اجتناب ناپ یادهیمختلف حمل و نقل، پد یهاو تصادفات در بخش

، و به طور معمول ستین یمستثن دهیپد نیاز ا زین ییای. صنعت درکندیعت وارد مصن نیاندرکاران ادست

عوامل موثر در وقوع حوادث، کنترل و  ییبا شناسا ستیبای. لذا مدهدیمختلف رخ م لیبه دال یحوادث فراوان

از آن را  یناش یهانهیو عواقب و هز یریامکان از بروز حوادث جلوگ دبه حداقل رساندن آنها، تا ح ایرفع و 

 ییو شناسا یداشت. پس از بررس ییحمل و نقل نقش بسزاصنعت  یبه حداقل رساند و در توسعه ایکاهش 

و نامحدود، با  یالمللنیب یدر سفرها ریدرگ GT ≥ 500با  یدر شناورها ییایعوامل موثر در بروز حوادث در

 پرداخته و در ادامه ریتاث زانیاز نظر م ییایدرحوادث  یبندتیبه اولو یزوج سهیمقا لیاز روش تحل ادهاستف

 یبا توجه به نقش مهم خطاها ،ییایدر یمنیکردن فرهنگ ا نهیو نهاد ییایحوادث در زانیکاهش م یبه چگونگ

 شده است. پرداختهپرسنل شناورها  یکار یمنیسطح ا شیو افزا ییایدر بروز حوادث در یانسان

 

 یمنیا ،خطاهای انسانی ،یالمللنیب یسفرها ،ییایحوادث درکلمات کلیدی: 

 

mailto:behzadmohmed1354@gmail.com
mailto:b.omaraee@gmail.com
mailto:majidmousavi73@gmail.com
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 در سیستم حمل و نقل دریایی مسافری در دریا یمنیا مالحظات
 

 2، علی اکبر رفعتی9علی اشتری

 .comAliashtari84@gmail ؛ ارشد حمل و نقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردیکارشناس 1
 Aliakbar.Rafati@Gmail.com ؛ارشد حمل و نقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردیکارشناس 2

 

 

 چکیده

 

وجود شرایط ایمن در هر بندری به طور اکید ضروری می باشد. با توجه به اهمیت بیشتر ایمنی در حمل و  

یی نسبت به سیستم حمل و نقل کاال، که به نوعی از لحظه سوار شدن مسافر به کشتی تا نقل مسافری دریا

زمان پیاده شدن از آن را شامل می شود و نیز ارتقای دانش خدمه در خصوص لزوم ایمنی در حمل و نقل 

 سافر،مسافر، مالحظاتی عنوان شده است. در بنادر مسافری به دلیل حساسیت موضوع و رفت و آمد مداوم م

اصول زیر ساختی و زیربنایی شامل استاندارد بودن موج شکن، تاسیسات ابنیه ایی و اسکله های پهلوگیری ، 

 امکانات خاص رفاهی و ایمنی برای مسافرین در بنادر و شناورها حائض اهمیت می باشند.

ن دی از قبیل عملیاتی نبودفرمانده شناور مسافری نیز باید تمامی جوانب ایمنی را در نظر داشته باشد و موار

تجهیزات، انقضای کپسول های اطفای حریق، اشکاالت سازه ایی، عدم کارایی یک قطعه و یا دستگاه را ارزیابی 

کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن آنها را برطرف نماید. در این مقاله به الزامات ایمنی در بنادر مسافری و 

 شد. همچنین شناور مسافری پرداخته خواهد

 
 شناور مسافری، تجهیزات ایمنی، حمل و نقل مسافری، سیستم اطفای حریقکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

file:///E:/Edari/Aliashtari84@gmail.com
mailto:Aliakbar.Rafati@Gmail.com
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کن با استفاده از شیرینسازی عددی جت منفرد پساب آبمدل

 روش حجم محدود
 

 2، سهیل رادفر،*2فر، مهدی شفیعی9منصوره محمدی

دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛  کارشناسی ارشد، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دانشجوی1
mohammadi@modares.ac.ir 

 shafiee@modares.ac.irاستاد، گروه سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ ،* 2
دانشجوی دکتری، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 2

soheil.radfar@modares.ac.ir 

 چکیده 

 

ا شود که تبینی میکنند و پیشکیلومتری دریاها زندگی می 22عیت جهان در محدوده درصد جم 21بیش از 

های ساحلی در کنار دریاها ساکن شوند. با توجه به محدودیت دو سوم جمعیت جهان در محدوده 2121سال 

جهان  ها درکنشیرینآب شیرین در جهان و نیاز به تأمین آب شرب برای این جمعیت، توسعه روزافزون آب

تی نمایند به علت تأثیراها در کنار تمام مزایایی که ایجاد میکنشیرینو نیز در کشور ما مشهود خواهد بود. آب

محیطی تحت الزامات گذارند، همواره از نظر زیستکه روی اکوسیستم اطراف خود ناشی از خروج پساب می

بایست صورت گیرد. یکی هش این اثرات سوء میای قرار دارند و مطالعات مناسب در راستای کاگیرانهسخت

شور خروجی از یک جت منفرد بر مبنای نتایج باشد. در این تحقیق، پخش آباز این اثرات سوء، شوری می

الهگاگ و افزار انسیس فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته است. کار آزمایشگاهی الهگاگ و همکاران در نرم

ابطه تجربی را برای حداکثر ارتفاع صعود جت منفرد، بر مبنای عدد فرود و همکاران، در مطالعه خود، سه ر

شعاع جت ارائه نمودند. در مطالعه حاضر، برای ارزیابی قابلیت روش حجم محدود )فلوئنت(، مقدار ارتفاع صعود 

عود ص دهد که اختالف مقادیر ارتفاعنتایج نشان می حداکثر مدل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده است.

باشد که این مقدار نشان از همبستگی باالی این نتایج درصد می 8حداکثر در مطالعه عددی و تجربی کمتر از 

 دارد.

 

 کن، جت منفرد، مدل عددی، حجم محدود، فلوئنت.شیرینآب کلمات کلیدی:
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 هافولینگ بر پدیده بیوفولینگ و ویژگی آنهای آنتیاثر پوشش
 

 2نرگس امراللهی بیوکی  ،9سارا جمشیدی زاده 
 sarajamshidi370@gmail.comدانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان؛  دانشجوی دکتری زیست دریا، 9

 amrollahi@hormozgan.ac.irشناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان؛ استادیار گروه زیست 2

 

 چکیده

 

-Bio)ور در آب دریا تحت عنوان بیوفولینگغوطه جانبییی بر روی سطوح نشست و تجمع موجودات دریا

fouling)  این  وارد کند.دریایی  شدهمهندسیبه ساختارهای عظیم  ناپذیریجبرانخسارات  تواندمی

ترین مشکالت پیش روی صنعت دریانوردی جهان مطرح عنوان یکی از مهمی مزاحم بهموجودات چسبنده

های مختلف زیستی و شیمیایی برای جلوگیری از اسکان و انباشت موجودات چسبنده وزه از روشباشند. امرمی

فولینگی است که بیشتر از نوع های آنتیهای رایج استفاده از پوششروشکنند. یکی ازاینو مزاحم استفاده می

فلزات، سهولت  در گستره عملکردی وسیعی چون خوردگی هاکشتیرنگی در  هایباشند. پوششرنگ می

. شودمیناخواسته استفاده مزاحم موجودات  حضورروکش جهت جلوگیری از  عنوانبهحفاظت، ظاهر بهتر، 

در محیط دریا همراه است.  (Biocide)ها کشفولینگ، با آزادسازی یا زیستعنوان آنتیها بهعملکرد این رنگ

ها شناخته شده است و بنابراین استفاده از نگفولینگ رعنوان خواص آنتیها بهکشسمی بودن این زیست

ه شد جدیدی از آن پرداخت هایشیوهبه  حال در این بازنگری هایی مواجه ساخته است.ها را با محدودیتآن

 باشند. هایی بر پایه نانو ذرات مورد توجه میکه در این میان استفاده از پوشش

 

  فولینگبیوفولینگ، آنتیکلمات کلیدی: 
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 نحوه شناسایی گونه های مهاجم  دریایی در جوامع بایوفولینگ
 

  4، علی ابراهیم زاده2، نرگس علیپور اصطهباناتی2، جالل محمدی باغمالیی9سیده زهرا سیدی
 s.zahra.seyyedi@gmail.comزیست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر محیطکارشناس ارشد 9

 .omcJm_baghmollaei@yahooدراه کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مدیریت بحران ا ارشدکارشناس 2
 narcis.alipour@gmail.com اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرکارشناس ارشد ایمنی صنعتی 2

 کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر4
brahimzadeh21@gmail.com 

 

 کیدهچ

 

و خسارات  زانیاز نظر م ریقرن اخ کی یط یآب یو مهاجم به اکثر پهنه ها یبوم ریغ ییایدر یورود گونه ها

 یکیگونه ها بعنوان  نیا .باشد یروند م نیداشته است و شواهد موجود دال بر ادامه ا یریچشمگ شیوارده افزا

 مهاجم یها گونه روند. یمختلف به شمار م یاه یدر کنار الودگ انوسهایکننده اق دیاز چهار خطر عمده تهد

 نیزها  کشتی بدنه بهآنها ( Biofouling) نچسبیدنشست و  طریقاز  ازنتوآب  طریقاز  لنتقاا بر وهعال

اب  تیریکنترل و مد ونیکنوانس» مهاجم  یآب توازن و گونه ها نهیقانون در زم نیمهمتر .نددگر می منتقل

تحقیقات علمی و »   ستیبا یاعضا م یتمام ونیکنوانس نیا 9مطابق ماده  که است«  یتوازن و رسوبات کشت

فنی درخصوص مدیریت آب توازن را ترغیب و تسهیل نمایند و تاثیرات مدیریت آب توازن را در آبهای تحت 

لذا معرفی روشهای استاندارد و علمی در مطالعه این گونه ها می تواند مقدمه  «.صالحیت خود پایش نمایند.

اجرای این کنوانسیون باشد که از شهریور ماه سال جاری الزم االجرا شده است. هدف از این تحقیق نیز معرفی 

 یک روش علمی جهت مطالعه گونه های مهاجم در جوامع بایوفولینگ است.

 

 Biofoulingگونه های مهاجم، حمل و نقل دریایی، جوامع بایوفولینگ، کلمات کلیدی: 
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زیولوژیکی آلودگی نفتی بر پستانداران دریایی بررسی اثرات فی

 و مروری بر راهکارهای احیا و نجات این گونه ها
 

 2، فرامرز ضرغام 2 منیدری، علی 9احسان طالبی 

سازمان منطقه ویژه  HSEآلودگی محیط زیست و کارشناس مرکز آموزش  –دانشجوی دکتری محیط زیست 1

 ehsan.talebi1980@yahoo.com، اقتصادی انرژی پارس 

کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی و رئیس عملیات دریایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس . 2
Alimanidari@yahoo.com 

کنترل و سرپرست آموزش درون سازمانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 8
Zargham.f@gemai.com 

 ه چکید

 

زمانیکه یک  لکه نفتی به وقوع می پیوندد جانوران دریایی از جمله پستانداران ساکن در این اکوسیستم ها  

پستاندارانی که به واسطه آلودگی نفتی ممکن است در  آلوده شده و برخی قادر به بقاء نخواهند بود. از جمله 

های دریایی اشاره کرد که در حال حاضر در خلیج معرض خطر قرار گیرند می توان به وال ها ، دلفین ها و گاو

خواص شیمیایی نفت اثرات آن بر روی جانداران را  تعیین می کند چنانچه برخی از  فارس نیز حضور دارند.

ترکیبات نفتی  بصورت فعال سمی بوده و برای بافت های حساس مانند چشم ها ، حفره بینی ، و دیگر غشاهای 

د و بعضا شدت اثرات ناشی از  آنها بگونه ای است که می تواند منجر به مرگ موکوسی حساس مخرب هستن

مقاله پیشرو پژوهشی است مروری که بررسی اثرات آلودگی نفتی بر روی راسته های مختلف   گونه گردند.

یی اپستانداران در یایی در جهان پرداخته  است . در این مقاله پیشگیری از بروز لکه نفتی از  طریق روش ه

چون ارزیابی ریسک بروز آن بعنوان  بهترین راه حفاظت  از این گونه های حیات وحش قلمداد شده  و عالوه 

های  حساس و زنده گیری و  بر این  اقداماتی از قبیل  جلوگیری از رسیدن نفت  به حیوانات و محیط زیست

 ر صورت بروز لکه نفتی ذکر گردیده است. توانبخشی حیوانات آلوده به نفت ربعنوان را هکارهای کاهش اثرات د

 لکه نفتی، پستانداران دریایی ، ارزیابی ریسککلمات کلیدی: 
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 رنگ آمیزی و تمیزکاری انواع کشتی ها
 

 2نژاد، عباس زارع2، داوود احمدی امین آبادی9نژادرضا کریمی

 
وم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک، دانشگاه عل1

r.barhaj@gmail.com 
سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ دانشجوی کارشناسی کشتی 2

davood.ahmadi1993@gmail.com 
 azarenezhad.a@gmail.comنشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر؛ هیات علمی دا 8

 

 چکیده

 

 خسارات خطرات و معرض در بندر، در بارگیری و تخلیه زمان در چه و دریانوردی هنگام در چه ها کشتی

 دریا، ورش آب از ناحیه که این یا و دارند قرار رطوبت و هوا و آب)بارگیری و تخلیه( کاال جایی جابه از ناشی

 اقدامات با توان می را استهالک از ناشی می بینند.صدمات صدمه دریایی ریز وحیوانات  ها جلبک و ها خزه

 دیده آسیب های قسمت مرم ت و تعویض با لزوم، مواقع همچنین در داد، تقلیل احتیاطی های بینی پیش و

 مستمر حفاظتی اقدامات با فقط را طبیعی عوامل از ناشی خسارات اما .کرد اقدام عیب رفع به نسبت توان می

 به دریا شور های آب در فقط که آبی ریز خیلی موجودات کرد .تأثیر جلوگیری و از آنها  داده تقلیل توان می

 به شده، زیرآبی بدنه مختلف سطوح به دریایی های صدف و ها خزه باعث چسبیدن عموماً پیوندد، می وقوع

 .شود می فلزی سطوح فرسودگی و خوردگی موجب کشتی کاسته، سرعت از تدریج

 

 

ها، خصوصیات شیمیایی آب شور کاری کشتیکشتی، صدمات ناشی از جابجایی کاال، رنگکلمات کلیدی: 

 های نانویی در حوزه رنگ و رزیندریا،پوشش
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اولویت بندی نقاط پرخطرو حادثه خیزمحوطه های شرکت نظم 

 AHPزروش سلسله مراتبی  افرینان صنعت سهند با استفاده ا
 

  2، پیمان یوسفی فرد2، محمد تقی باقریان9امیرحسین شادی وند
  amirha_58@yahoo.comبندر امام ؛  –کارشناس ارشد ایمنی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 9

  Bagherian.mt@gmail.comکارشناس بهداشت حرفه ای شرکت نظم آفرینان سهند؛ 2 
  yosefi.peyman@gmail.comواحد فنی و نگهداری بندر امام خمینی، نام موسسه؛   HSEناس کارش2

 

 چکیده

حوادث انسانی و تجهیزاتی به دلیل فراوانی باال،شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم افراد شاغل در یک 

یا تکنیک قوی  جهت شناسایی محیط کاری که در آن از اهمیت باالیی برخوردار است.لذا لزوم ارائه یک راهکار 

نقاط حادثه خیز و خطرناک و مدیریت آنها ضروری بنظر میرسد.یکی از موثرترین این تکنیکها فرایند سلسه 

معرفی شد که در دو بخش  1667( است که که برای اولین بار توسط توماس ساعتی در سال  AHPمراتبی )

دیداهای شناسایی شده ، می باشد  در این مطالعه، جهت و و ارزیابی کان Critterionsانتخاب معیارها یا 

شناسایی خطرات و مناطق خطرناک ، از مرور مستندات، مصاحبه با متخصصین، دانش و تجربه گروهی از 

کارشناسان واحدهای مختلف شرکت استفاده شد. درنهایت مناطق با اولویتهای باالتر و دارای خطر باالتر بر 

محیط کاری تحت اختیار شرکت نظم 6مراتبی رتبه بندی و مقایسه گردیدکه از  اساس روش تحلیل سلسله

) اعم از تجهیزات و پرسنل و محیطهای استراحت  1.992آفرینان صنعت سهند   ، واحد عملیات با امتیاز 

یابی و امتیاز با توجه به نتایج ارز  در رتبه دوم قرار گرفتند  1.122پرسنل( رتبه اول و کارگاه تجهیزات با متیاز 

های کسب شده برخالف تصورات قبلی که بیشتریتن توجه مربط به سیلوی ترانزیتی بود طبق نتایج این این 

مطالعه نشان داد که اولویت های ایمنی و دیدگاهها درباره این مقوله بازنگری گردد و در روشهای کنترلی و 

این اولویت بندی لحاظ گردد . توجه خاصی   HSE بودجه بندی هزینه و اموزش ها و و موارد دیگر مرتبط با

 شرکت گردد  HSEاز طرف مدیرت ناحیه و 

، حوادث ،ریسک ،سیلوی ترانزیت ،کارگاه تجهیزات ،  AHPاولویت بندی ،سلسه مراتبی کلمات کلیدی: 

 عملیات





 هيدروديناميك دريا6
 اقيانوس شناسى

 هواشناسى دريايى
 اندازه گيرى پارامترهاى دريايى

 هيدروگرافى

شرايط محيطى دريا  هيدروديناميك دريا6
 اقيانوس شناسى

 هواشناسى دريايى
 اندازه گيرى پارامترهاى دريايى

 هيدروگرافى

شرايط محيطى دريا
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مدلسازی و طراحی نرم افزار محاسباتی داده های 

و فعالیت یونهای عامل خوردگی(  pHترمودینامیکی )شوری،

 آبهای خلیج فارس
 

  2، رضا طبرزدی2، ابراهیم نعمتی کنده9سید محمد طاهری
کارشناس ارشد نانوفیزیک، مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین، سازمان تحقیقات، تهران  9

sm.taheri59@gmail.com 
 می دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربیفیزیک، عضو هئیت عل-دکتری شیمی 2

 دکتری مواد، مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین، سازمان تحقیقات، تهران 2

 

 چکیده

 

عامل اصلی خوردگی شیمیایی در  و شوری دریا یکی از مهم ترین پارامترهای موثر بر خواص محیطی دریا

ی میتوان راهکارهای مناسبی جهت کنترل میزان خوردگی محیط است و با توجه به میزان شوری تجرب

تاسیسات دریایی )فلزی، بتونی و ...( ارائه داد. در حال حاضر هیچ کار مدونی برای جمع آوری داده های شوری 

شوری حائز  -به همین منظور جمع آوری داده های دما رس در داخل کشور صورت نگرفته است ودر خلیج فا

همچنین با مدلسازی این داده ها و سپس طراحی یک بسته نرم افزاری مناسب می توان  .خواهد بوداهمیت 

این امکان را بوجود آورد که در هر ناحیه از محیط مورد نظر )خلیج فارس( بتوان میزان شوری را در ایام 

( و با خصرافیایی مشغانتظار داریم برای یک نقطه خاص )با طول و عرض ج لذامختلف سال پیش بینی کرد؛ 

 در نظر گرفتن پارامترهای محیطی )دما، عمق و ...( بتوان میزان شوری را با دقت باالیی پیش بینی کرد.

( در آب خلیج فارس به -OH( و هیدروکسید )-Clهمچنین پیش بینی فعالیت یون های عامل خوردگی کلر)

و در ادامه یطی )دما و عمق( صورت تابعی از موقعیت جغرافیایی )طول و عرض جغرافیایی( و شرایط مح

، مواللیته و قدرت یونی در آب pHطراحی نرم افزار الزم برای پیش بینی خواص ترمودینامیکی نظیر فعالیت، 

 باشد.از اهداف مهم این مقاله می دریا

 

 خواص ترمودینامیکی، یونهای خوردگی، ضریب فعالیت، شوریکلمات کلیدی: 
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سازی امواج ناشی در مدل SWANارزیابی عملکرد مدل عددی  

 CCMPهای باد با استفاده از داده فارسجیخلاز باد در شمال 

 )مطالعه موردی: جزیره فارور(

 

 2، عباسیاریبخت گانهی، 2حسیننژاد، محمد، کاظمی9، حمیدطاهری

 ی دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، پست الکترونیک:هاسازهو  بنادرکارشناس ارشد سواحل، 1

hamid_taheri@civileng.iust.ac.ir 
جوی، پست الکترونیک: شناسی و علومو مهندسی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس فناوریاستادیار، پژوهشکده 2

mkazeminezhad@inio.ac.ir 
 ryeganeh@iust.ac.i: ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، پست الکترونیکدانشیار 3

 

 چکیده

 

خصوص در مناطق ساحلی سبب شده است تا محققین در سالهای اهمیت امواج ناشی از باد در محیط دریا به

های مختلف، ی مختلف به شناسایی مشخصات این امواج بپردازند. از میان روشهاروشاخیر با استفاده از 

اشد. در این مطالعه نیز از بشده میهای پرکاربرد جهت دستیابی به هدف بیانروش ازجملهسازی عددی مدل

خاص در  طوربهو  فارسجیخلسازی امواج ناشی از باد در شمال منطقه در مدل SWANعددی -مدل طیفی

استفاده شده است. نتایج حاصل از سه روش  CCMPگیری از داده میدان باد نزدیکی جزیره فارور با بهره

گیری شده مقایسه های اندازهدک رأس موج با دادهسازی براساس اندرکنش هوا و آب و نیز سفیمختلف مدل

های خطای محاسباتی شاخص ازلحاظدر مقایسه با دو روش دیگر  WAM4-ABشد و مشخص گردید روش 

 بر روی ضرایب  سفیدک رأس شدهانجامدارای بهترین عملکرد بوده است. در پایان تحقیق تحلیل حساسیت 

 2.25e-3و  4e-5سازی و انتخاب مقادیر مرحله اول مدل بهترین روش عنوانبه WAM4-ABموج روش 

سازی درصدی خطای مدل 2/3برای ضریب سفیدک رأس موج و پارامتر حد اشباع، موجب کاهش  بیبه ترت

 درصدی دست پایین بودن ارتفاع موج شاخص شده است. 11پریود قله طیف و کاهش 

 

 گیری، فارور، سفیدک رأس موجاد، داده اندازه، میدان بفارسجیخل، SWANیابی، پیشکلمات کلیدی: 
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Interacting modeling of two submarine intelligent 

robots for exploring the oceans and analyzing the 

closest optimal distance In order to support each 

other 

 

Mehdi Farzaneh1, Mahmod Rostami2 

g in Marine Engineering, Malek Ashtar University of Isfahan; Master of Engineerin 1

mfarzaneh6168@yahoo.com 

Assistant Professor, Faculty of Engineering, Isfahan Malek Ashtar University;  2

rostamivf@aut.ac.ir 
Abstract 

Today the basis of human exploration in the sea and in the oceans will be 

submarine robots in different ways. With the prosperity of the maritime 

industry and the presence of these small craft, the Marine Corps set a new 

stage and The design and manufacture of these objects is increasing day 

by day, so that all the photographs and filming, marine searches such as 

the identification of the ships destroyed and rescued by the diver and etc 

will be handled by these small but powerful bodies. These robots are 

present in all parts of the sea and the oceans and even in the tough areas of 

the sea where no human being has ever been exposed, so wait for these 

ships to arrive in all the deep waters of the world. In this paper, the effect 

of the interaction of two underwater robots with similar bodies intersection 

with the underwater flow was investigated and evaluated for optimal 

distance in depths. Then the forces imposed on both bodies were calculated 

and evaluated and good matching was achieved. In the end with the 

analysis of collisional currents and velocity components around the bodies, 

there were significant results in the behavior of two or more intelligent 

submarine robots at different distances. 

Key words: Numerical Modeling, Ocean Depth, Intelligent Robot, Speed 

and Pressure, Star CCM+. 

mailto:rostamivf@aut.ac.ir
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 غرب اقیانوس هند وتحلیل تغییرات تراز دریا در شمالتجزیه

 

 4زادهاسماعیل حسن ،2 باالم، فهیمه حسینی2، امیرحسین برزنده9نسرین عشقی

 hghi@gmail.comn1359esکارشناس ارشد فیزیک دریا، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان؛ 9
 ahbarzandeh@gmail.comگروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان؛ کارشناس ارشد فیزیک دریا، 2

 irfhb@sci.ui.ac. دانشگاه اصفهان ؛گروه فیزیک، دانشکده علوم،  دانشیار،2
 shz@phys.ui.ac.ir، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان ؛ استاد4

 

 چکیده

 

های آنومالی تراز دریا، شار گرمای خالص سطح و تنش باد ای تراز دریا، دادهبا توجه به اهمیت بررسی منطقه

ها ، طیفی و همبستگی بر روی این دادهEOFو چهار آنالیز روند،  غرب اقیانوس هند تهیه شدنددر شمال

 حدودبا آهنگ افزایشی در  اقیانوس هند غربشمالتغییرات تراز دریا در اعمال گردید. طبق آنالیز روند، 

mm/year 2-6/1  باشد اگر چه بیشینه روند تغییرات تراز دریا در قسمتی از سواحل هند به میزان میهمراه

mm/year 3 با استفاده از آنالیز  شود که نشان از تاثیر امواج ساحلی در روند تراز دریا دارد.دیده می+  نیز

EOFدست آمدند سپس با گانه مذکور بههای سه، مدهای غالب مکانی و سری زمانی تغییرات هر یک داده

د. آنالیزهای همبستگی بین به تشخیص رسیدن EOFهای تغییرات زمانی مدهای غالب آنالیز طیفی، فرکانس

مدهای غالب آنومالی تراز دریا و شار گرمای خالص سطح اثر انبساط گرمایی بر افزایش تراز دریا را تایید 

تر است. توجهقابل %6/63به مراتب از مد غالب اول با  %7/87کند اما این اثر در مد غالب دوم تراز دریا با می

و  ی وزشدهد که عمدتا نحوهب آنومالی تراز دریا با تنش باد نشان میهمچنین نتایج همبستگی مدهای غال

های گرم را، رو به پایین، پمپاژ ای است که آبگونهغرب اقیانوس هند بههای شمالاعمال تنش باد بر روی آب

 شود.های مثبت تراز دریا میکرده و با افزایش عمق ترموکالین استوایی سبب وقوع آنومالی

 

 تراز دریا، شار گرما، تنش باد، آنالیز آماریکلیدی: کلمات 
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 اثر بارومتر معکوس بر تغییرات تراز دریای عربی

 

 4زاده، اسماعیل حسن2باالم، فهیمه حسینی2، نسرین عشقی9امیرحسین برزنده

 ahbarzandeh@gmail.comفیزیک دریا، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان؛  ارشدکارشناس  9
 n1359eshghi@gmail.comفیزیک دریا، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان؛  ارشدکارشناس  2

 fhb@sci.ui.ac.irفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان؛  گروه، دانشیار 2

 shz@phys.ui.ac.irفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان؛  گروه، استاد 4

 چکیده

 

ور طهای تراز دریای محلی بسیار حائز اهمیت هستند. بههای تاثیرگذار بر آنومالیبررسی چگونگی اثر مولفه

توان به سه عامل باروتروپیک، استریک و بارومتر معکوس تجزیه نمود. در وخیزهای تراز دریا را میکلی افت

از دریا، های آنومالی تراین تحقیق به بررسی اثر بارومتر معکوس بر دریای عربی پرداخته شد. بدین منظور، داده

توزیع آنومالی بارومتر معکوس محاسبه شدند.  های سالیانهدما، شوری و فشار سطح دریای عربی تهیه و چرخه

ه این کند کصورت فصلی با دو چرخه در یکسال نوسان میگرفته، اثر بارومتر معکوس بهطبق تفاسیر انجام

اثر بارومتر معکوس بر تغییرات تراز دریای کل  .شوندهای پایین قرینه میهای باال تا عرضخیزها از عرضوافت

ر ی غیر بارومتر در سراسغیر از ماه دسامبر قابل توجه است. گستره مقادیر مثبت مولفهسال بههای در غالب ماه

دهد عوامل غیربارومتر بر ایجاد تر از مقادیر منفی آن است که نشان میی سال، وسیعمنطقه و در هر دو نیمه

هد که ددر دریای عربی نشان می های مثبت تراز دریا بیشتر مشارکت دارند. توزیع اثرات غیربارومترآنومالی

این مهم بیشتر از نواحی جنوبی دریای عربی و بواسطه اندرکنش با اقیانوس هند به داخل دریای عربی منتشر 

 شده و در طی سال با انحراف به سمت شمال و غرب از شدت آن کاسته خواهد شد.

  

 آنومالی تراز دریا، بارومتر معکوس، دریای عربیکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

mailto:ahbarzandeh@gmail.com
mailto:n1359eshghi@gmail.com
mailto:fhb@sci.ui.ac.ir
mailto:shz@phys.ui.ac.ir
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بهبود دقت و کارایی روش هیدرودینامیک ذرات هموار در شبیه 

سازی مرز جامد با تنش اصطکاکی با بهره گیری از قابلیت 

 پردازش موازی
 

 2، امیر طاهرخانی 2، حسن اکبری 9علی ساسانی بابک

؛ و محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس عمرانارشد ، دانشکده  کارشناسیدانشجوی  1
ali.sasani@modares.ac.ir 

زیست، دانشگاه تربیت مدرس؛ استادیار گروه سازه های دریایی، دانشکده عمران و محیط 2
akbari.h@modares.ac.ir 

  ؛ارشد ، دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس کارشناسیدانشجوی  8
amir.taherkhani@modares.ac.ir 

 چکیده

 

( یک روش الگرانژی بدون شبکه است که کاربرد گسترده ای در SPHموار )روش هیدرودینامیک ذرات ه

های ساحلی، باالروی موج است علوم مهندسی دارد. یکی از مسائل مهم در برخورد و اندرکنش موج با سازه

که عالوه بر مشخصات هندسی بستر و شرایط موج، تابعی از جنس بستر و زبری معادل آن می باشد. مدلهای 

شود. در این پژوهش تاثیر کنند که باعث بروز خطا در پاسخ ها میاز این فاکتور صرف نظر می SPHفعلی 

تنش اصطکاک بستر در پدیده باالروی موج مطاالعه و روشی بهینه برای اعمال زبری بستر در روش عددی 

SPH که با صرف نظر  ارائه شده است. نتایج مدل با مطالعات عددی و آزمایشگاهی مقایسه و مشاهده شد

درصد خطا خواهد داشت. این در حالی  62کردن از این پارامتر، پاسخ ها در مقایسه با روابط تحلیلی در حدود 

درصد کاهش پیدا می کند. همچنین به منظور  2است که مقدار خطا با اعمال نیروی اصطکاک به حدود 

ت گرافیک استفاده شد و مقدار تاثیر آن در افزایش سرعت محاسبات، از قابلیت پردازش موازی به کمک کار

 ارائه گردید. SPHبهبود زمان حل گام های اصلی روش 

 

 ، پردازش موازی، جنس بستر، زبری SPHباالروی موج، کلمات کلیدی: 
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 با در نظر در خلیج چابهاربازتولید دینامیک و انرژی کشندی 

 گرفتن طبقه بندی هیدرودینامیکی بستر دریا
 

 2، وحید چشم سیاهی2، حسن ربیعی9شیدی ابراهیم حصاریاکبر ر
 akbar.rashidi@modares.ac.ir، دانشگاه تربیت مدرس؛ استادیار گروه فیزیک دریا1

 rabeie1371@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 2

 ؛ دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی،  8

vahid_cheshmsiyahi@yahoo.com 

 چکیده

 

 O1 و M2 ،S2 ،K1ی کشندی در این مطالعه، به منظور بررسی حساسیت دینامیک و انرژی چهار مؤلفه

 یعدسه ب یخط یرغ هیدرواستاتیک مدلی اصالح شده در خلیج چابهار به ضریب اصطکاک بستری از نسخه

برای محاسبه ضریب اصطکاک بستری یک مدول مجزا بر استفاده شد.   QOUDDY-4ی متناه یاجزا

اساس یک روش هیدرودینامیکی مبتنی بر طبقه بندی ناهمواری بستری با در نظر گرفتن ویژگی های 

مدل در دو حالت با در نظر گرفتن ضریب هیدرودینامیکی الیه مرزی بستری طراحی و به مدل اعمال گردید. 

ت و متغیر برای هر چهار مؤلفه اجرا گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به علت اصطکاک بستری ثاب

یکنواخت و هموار بودن بستر در خلیج چابهار، متغیر یا ثابت در نظر گرفتن ضریب اصطکاک بستری، منجر 

بیه ج حاصل از شی نتایشود. مقایسهای در دینامیک و انرژی کشند در داخل خلیج نمیبه تفاوت قابل مالحظه

باالی مدل در بازتولید دینامیک توانایی های عددی صورت گرفته با مشاهدات میدانی موجود، نشان از سازی

رد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش تطابق خوبی را با مطالعات مشابه ی مورد مطالعه داکشندی در حوضه

 تس نشان می دهد.  انجام شده در دریای پچورا، دریای سفید و دریای بارن

 

، ضریب اصطکاک بستری، دینامیک و انرژی باروتروپیک QOUDDY-4خلیج چابهار، مدل کلیدی:  کلمات

 کشندی
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های در محیط WAVEWATCH-IIIارزیابی عملکرد مدل  

 آنتاریو یموردی دریاچه ی، مطالعهبسته
 

 2موسویمصطفی سیادتسید ،9 رضا ادیب سمیعی

  ،دانشگاه علم و صنعت ایران،های دریاییناسی ارشد سواحل، بنادر و سازهدانشجوی کارش 1
rezasamiie@yahoo.com 

 iust.ac.ir@siadatmousavi ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،آب و محیط زیست گروهاستادیار  2

 

 چکیده

 

همواره   WAM وSWAN, WAVEWATCH-III های موجود مانند سازی امواج به کمک مدلمدل

ی روابط مختلف توسط دانشمندان، ها و ارائهبا خطاهایی همراه است که اصالحات صورت گرفته برروی این مدل

ها را با دقت های باز و بزرگ مانند اقیانوسها معموالً امواج در محیطبرای کاهش این خطا است. این مدل

ایی ج. از آنقابل توجه است نوعا بستهههای بسته و نیمها در محیطاما خطای آنکنند بینی میزیادی پیش

بسته های بسته و نیمههای باد نیز در محیطباد )به عنوان ورودی( دارند و مدل اطالعاتها نیاز به که این مدل

ها به سازی در این محیطکنند، اکثراً خطای مدلهای شرایط مرزی به خوبی عمل نمیبه دلیل پیچیدگی

در دریاچه گیری های باد اندازهدر این تحقیق از دادهشود. ارتباط داده می ورودی باد هایدادهخطای موجود در 

تری دارند و قابل اعتمادتر هستند. سپس به کمک این نسبت به مدل باد دقت بیش استفاده شده است که

ی ارائه به بررسی بهترین بسته WAVEWATCH-IIIهای مختلف ارائه شده در مدل بندیها و فرمولداده

ی پرداخته شده است. نتیجه RMSEی موج و به کمک پارامتر آماری ی ارتفاع مشخصهشده با توجه به مولفه

های موجود بندیآنتاریو نسبت به سایر فرمول یرا در دریاچه  ST4T500بندیها، بهتر بودن فرمولبررسی

 دهد.در مدل نشان می

 

 WAVEWATCH-IIIآنتاریو، مدل نسل سوم، ی سازی موج، دریاچهکلمات کلیدی: مدل
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های نفتی منتشر شده از میادین بررسی احتمال رسیدن آلودگی

نفتی ترکمنستان تحت تأثیر جریان باد رانده به سواحل جنوبی 

 دریای خزر

 

 2وحید چشم سیاهی ، 9ابراهیم حصاری رشیدیاکبر 

 rashidi@modares.ac.irakbar.، دانشگاه تربیت مدرس؛ استادیار گروه فیزیک دریا1

 vahid_cheshmsiyahi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 2

 

 چکیده

 

حت از میادین نفتی ترکمنستان، ت منتشر شدهدر این مطالعه بمنظور بررسی امکان رسیدن آلودگی های نفتی 

ای خزر، جریانات باد رانده با استفاده از مدل اقیانوسی احجام متناهی جریانات باد رانده به سواحل جنوبی دری

FVCOM ی بهتر جریان سطحی، با توجه به قابلیت اجرای شبکه شبیه سازی سازی شدند. جهت مطالعه

های سطحی با ضخامت کم در نظرگرفته ، الیهFVCOMبندی های مختلف در راستای قائم موجود در مدل 

اد به کار رفته در این شبیه سازی، به صورت متغیر در مکان و متغیر در زمان از مدل شدند. داده های ب

تا سپتامبر  2111ی مدل از جوالی ماهه 12استخراج شدند. نتایج حاصل از اجرای  ECMWFهواشناسی 

 جنوبی جنوبی غالباً غربی در برخی زمان ها دهند که در فصل تابستان جریانات در حوضه،  نشان می2112

های نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان، واقع در شرق باشد. در نتیجه رسیدن آلودگیغربی می

 حوضه جنوبی مقابل شبه جزیره چله کن، به سواحل جنوبی دریای خزر دور از انتظار نیست.

 

 ، جریان باد رانده، دریای خزرFVCOMنفتی، انتقال لکهکلمات کلیدی: 
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در  KCSعددی مقاومت افزوده شناور سطحی شبیه سازی 

 شرایط دریایی مختلف
 

 4، ابراهیم علیزاده2احمدی علی، *2، حسین جانبازی9علی ملکی
  ali.maleki@mut.ac.ir کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال، 1

 h_janbazi@yahoo.com و فناوری دفاعی شمال، کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، پژوهشکده علوم *2
 nit.ahmadi@gmail.com پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،دانشجوی دکتری مکانیک،  8

 ealizadeh@mut.ac.ir ی دفاعی شمال،دانشیار، مهندسی مکانیک، پژوهشکده علوم و فناور 6

 

 چکیده

 

های ضروری در تخمین مقاومت افزوده و رسیدن به سرعت مورد نیاز در شرایط دریای واقعی یکی از ارزیابی

سازی عددی مقاومت افزوده مدل شناور گردد. در این مطالعه با استفاده از شبیهعملکرد شناور محسوب می

سازی عددی مدل شود. ابتدا شبیهروبرو در شرایط دریایی مختلف تخمین زده میتحت امواج  KCSکانتینربر 

شناور در آب آرام انجام گرفته و سپس حرکات و مقاومت افزوده تحت امواج منظم از روبرو در سرعت طراحی 

ت س( انجام گردیده که در مقایسه با نتایج تجربی و عددی سایرین تطابق قابل قبولی بدFr=0.26شناور )

آمده است. در نهایت با استفاده از روابط رائو و طیف موج در هر شرایط دریایی، مقاومت افزوده در دریای 

 بر اساس حل معادالت رَنسسازی عددی مطالعه حاضر گردد. شبیهواقعی تحت امواج نامنظم تخمین زده می

صورت جریان توربوالنسی ون بدنه شناور به. جریان پیرامباشدمی +Star ccmافزار با استفاده از نرم ناپایدار

سازی جریان سطح آزاد اطراف بدنه از روش حل جریان دو فازی کسر حجمی ناپذیر بوده و جهت شبیهتراکم

های پیچیده هندسه )سینه و پاشنه( چنین جهت بهبود و توسعه حل در قسمتسیال استفاده شده است. هم

نتایج این مطالعه نشان دهنده محدوده مورد نیاز  ر نظر گرفته شده است.تر دصورت جزئیبندی بهتوزیع شبکه

باشد که باید در مراحل اولیه طراحی مخصوصا انتخاب سیستم رانش مد عملکرد شناور در دریای واقعی می

 نظر قرار گیرد.

 

 +KCS ،Star ccmسازی عددی، حرکات شناور، مقاومت افزوده، شبیهکلمات کلیدی: 

mailto:h_janbazi@yahoo.com
mailto:nit.ahmadi@gmail.com
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بینی الگوی شوری آب توسط یک مدل کرد پیشلبررسی عم

 فارسشمالی خلیج عددی در منطقه
 

 سیدعلی رکنی

 seyedalirokni@yahoo.comکارشناسی ارشد هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران،

 چکیده 

رای و اقتصادی بی شمالی خلیج فارس به دلیل داشتن شرایط حساس اقلیمی، نظامی، سیاسی، تجاری ناحیه 

همین دلیل بررسی الگوی شوری آب در این ناحیه و عوامل مؤثر کشورهای مجاور آن دارای اهمیت است. به

رود. بررسی درالگوی شوری آب، تنش باد یکی از عوامل مهم به شمار می. ای استبر آن دارای اهمیت ویژه

دهد. دست آمده روند ثابتی نشان مینتایج به ویژه مناطق شمالی آن براساسفارس بهالگوی شوری در خلیج

فارس، شوری در این عمق خلیجدلیل طبیعت کمی آن در پاییز است. بهی شوری در بهار و بیشینهکمینه

های کمینه در سواحل شود، یکی تنش باد و دیگری شار گرما و رطوبت. شوریناحیه از دو عامل ناشی می

گیرد. بررسی نوسانات فارس صورت میداخل خلیجنفوذ آب از دریای عمان به علتخصوص در بهار بهایران به

دست آمده در مدت ده سال گواه این خصوص در مناطق شمالی آن بر اساس نتایج بهشوری خلیج فارس به

گین آن در طول سال مطلب است که تغییرات شوری در این منطقه دارای یک روند ثابتی است که میان
𝑔𝑟

𝑙𝑖𝑡⁄12/86  بوده و در تابستان حداقل به𝑔𝑟
𝑙𝑖𝑡⁄93/89 ی آن در زمستان یابد و مقدار بیشینهکاهش می

𝑔𝑟به  
𝑙𝑖𝑡⁄ 86/86مدل ی شوری در اثر واداشت باد با استفاده ازرسد. در این تحقیق الگوی ماهیانهمی

مختصات سیگما در راستای قائم  که  چندمنظوره و دارای بعدیکوهیرنس که یک مدل هیدرودینامیکی سه

استفاده های شوریسازی و بررسی الگوها طراحی شده برای شبیهای دریاها و فالت قارههای کرانهبرای آب

که  دهدشد نشان می بامی های میدان شوری در این ناحیهنتایج حاصل از برپایی مدل و خروجیشده است. 

ی با توجه به نتیجه است تطابق خوبی  مقادیر واقعی دارد.استخراج شدههای شوری که از مدل کوهیرنس الگو

ی اقیانوس هند و دریای عمان بر نوسانات رسد که نوسانات بادهای موجود در منطقهها به نظر میبررسی

 فارس مؤثر است.سمت خلیجی هرمز بهفارس از طریق هدایت آب از تنگهشوری در خلیج

 ،کوهیرنس تنشِ باد،  شار گرما، شاررطوبت، دریای عمان، مدل الگوی شوری، ارس،خلیج فکلمات کلیدی: 

 سازی شبیه
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 منطقه ساحلی نور در تغییرات قطر رسوبات دریای خزر بررسی
 

 2 ، سید علی آزرم سا9 عرفانیانفرانک 
دانشگاه تربیت   دانشکده علوم دریایی، دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک دریا،1

 faranak.erfanian@gmail.com،مدرس
 azarmsaa@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، دریایی، علومدانشکده  دانشیار گروه فیزیک دریا،2

 

 چکیده

 

ت و فعالیانتقال انتقال رسوب در دریا، رسوبگذاری و فرسایش ناشی از این ها از عوامل مهم موثر بر قطر دانه

های دریایی نظیر ساخت تاسیسات ساحلی است. برای بررسی تغییرات قطر رسوبات در این تحقیق اقدام به 

تا مهر  1868نمونه برداری ماهانه از رسوبات منطقه ساحلی شهرستان نور واقع در جنوب دریای خزر از آبان 

است که در موقعیت خط ساحلی )عمق صفر( قطر محور شده است. نتایج نشان دهنده آن  2در امتداد  1866

ا ب گیرد.در رده ماسه متوسط تا ماسه درشت و گاهی ماسه خیلی درشت قرار میمیانه دانه ها بیشترین و 

یابد. وجود پشته های زیر آبی یا افزایش فاصله از خط ساحلی به سمت دریا، قطر میانه رسوبات کاهش می

معموال ه قطر میانالالتی در روند اکیدا کاهشی قطر میانه رسوبات می گردد. تغییر شیب بستر موجب بروز اخت

ها درشترین دانه گیرد.رده ماسه بسیار ریز و گاهاً الی قرار میمتری از ساحل و بعد از آن در  821فواصل در 

ه مشاهده شده است. ها در مهرمادر اسفند ماه که میانگین ارتفاع و انرژی امواج افزایش یافته و ریزترین دانه

 متری از خط ساحلی محیط فرسایشی و پس از آن رسوبگذار می باشد. 211تحت تاثیر امواج، تا فاصله حدود 

 رسوب، قطر میانه، امواج، دریای خزر.کلمات کلیدی: 
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بررسی عددی تاثیرات تغییرات سرعت صوت، زاویه انتشار و 

 در محیط دریاییناهمواری بستر بر مسیر صداهای منتشر شده 

 

 2رویا شادمانی، 9یسامان کرمان

 samankermani@gmail.com، دانشگاه صنعتی امیرکبیرفارغ التحصیل  1

 roya.shademani@gmail.comهیدرومکانیک،  -دکتری مهندسی دریا  2

 چکیده

 

توان جمله می های مختلفی دارای اهمیت بسیاری است. از آنامروزه موضوع انتشار صوت در زیر آب از جنبه

به کاربرد در مسائل نظامی، نقشه برداری از بستر دریا، تاثیرات زیست محیطی، شناخت موجودات دریایی 

های فراوان در زیر آب، مسیر انتشار آن اشاره نمود. یکی از موضوعات مهم در انتشار صوت به علت پیچیدگی

شنهاد شده است که یکی از دقیقترین آنها های عددی مختلفی برای بررسی این موضوع پیباشد. روشمی

باشد. در این مقاله با استفاده از این تئوری، تاثیرات تغییر سرعت صوت، زوایه انتشار و -تئوری پرتو می

های صوت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این هدف های مختلف چشمههای بستر برای عمقناهمواری

توسعه داده شده است. با بررسی پروفیل سرعت مانک مشخص گردید که  برنامه کامپیوتری با زبان پایتون

کنند که به آن کانال های خاصی بدون برخورد به سطح آزاد و بستر حرکت میپرتوهای صوتی در محدوده

شود. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش زاویه انتشار، برخورد پرتوهای صوتی به سطح صوتی گفته می

یابد و در نتیجه آن اتالف انرژی صوت بیشتر خواهد بود و صوت مسافت کمتری را طی ستر افزایش میآزاد و ب

ها بر مسیر انتشار صوت نیز مشخص گردید که با افزایش عمق چشمه خواهد کرد. در بررسی تأثیر ناهمواری

 ز کانال صوتی )سرعتصوتی، ناحیه سایه صوتی کاهش خواهد داشت. اما با قرار گرفتن چشمه صوتی در مرک

صوت مینیمم( برخورد پرتوها با ناهموارهای بستر به کمترین حالت خواهد رسید. نهایتا، اگر زاویه صوت منتشر 

شده از شناور زیر سطحی کاهش یابد و در محل مناسبی نسبت به کانال صوت حرکت نماید، احتمال شناسایی 

های سرعت صوت و ناهموارهای خت دقیق از پروفیلآن در سطح به حداقل خواهد رسید. همچنین با شنا

 های مناسب به شناسایی اصوات منشر شده در دریا پرداخت.توان با قرار دادن آشکارسازها در مکانبستر می

 
  صوت زیر آب، تئوری پرتو، سرعت صوت، ناهمواری بستر.کلمات کلیدی: 
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استنتاج  سیستم نوسانات تراز آب با استفاده از بینی بهنگامپیش 

 ( در دریای خزرANFISفازی تطبیقی ) -عصبی
 

  2، مهدی وفاخواه2ساآزرم علیسید، *9مسعود دهباشی
 mmasood.dehbashi@gmail.coنشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ کارشناس ارشد فیزیک دریا، دا9

 s.ac.irazarmsaa@modareدانشیار گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 2
 vafakhah@modares.ac.ir، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری2

 

 چکیده

 

دریای خزر، بزرگترین دریاچه بسته جهان است که به لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین نقش شاخص آن در 

لمللی اهای کشتیرانی، بازرگانی، اقتصادی و تاثیرات آن بر اقلیم کشورهای مجاور خود از اهمیت باالی بینزمینه

، خصوصا باالآمدگی چند دهه گذشته سطح آب دریا آن ت. از سوی دیگر تغییرات سریع ترازبرخوردار اس

های زیاد در مناطق ساحلی دریای خزر پیامدهای عظیم اجتماعی و اقتصادی داشته و باعث ایجاد خسارت

 ور مدیریتبینی دقیق نوسانات تراز آب امری ضروری به منظسازی و پیشرو ارزیابی، مدلشده است. از این

های مختلف جامع دریا و توسعه پایدار ساحلی در این منطقه است. بدین منظور در تحقیق حاضر، مدل

گیری شده ماهانه تراز آب دریا در دو های اندازهبا استفاده از داده «فازی تطبیقی-سیستم استنتاج عصبی»

سال در حوضه جنوبی دریای  16سال و  61سنجی بندر انزلی و بندر نوشهر به ترتیب به مدت ایستگاه تراز

های نهایی با مقادیر بینی شده بهنگام تراز آب توسط مدلمقایسه مقادیر پیشاند. خزر، توسعه داده شده

دهد که نشان می CEو  R2 ،RMSEهای آماری گیری شده در هر ایستگاه و با در نظرگرفتن شاخصاندازه

بینی رفتار پیچیده و غیرخطی تراز دریای خزر یادگیری و پیشدر  فازی تطبیقی-استنتاج عصبیسیستم 

راز بینی وضعیت نوسانات تتواند به عنوان یک رهیافت کاربردی جدید در پیشعملکرد بسیار خوبی دارد و می

 در این حوضه مطرح باشد. 

 

عصبی، -فازی تطبیقی، فازی-سیستم استنتاج عصبی سازی تراز آب، دریای خزر،مدلکلمات کلیدی: 

ANFIS 

http://www.civilica.com/Paper-IHC14-IHC14_177=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
mailto:vafakhah@modares.ac.ir
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اقلیم امواج ناشی از باد در سواحل مکران )گام دوم: ارزیابی 

 (Wave Watch IIIنتایج مدل جهانی 
 

، 5احمد رضایی مزیک  ،4، محمد حسین نعمتی 2،محمدرضا الهیار 2، محمد باقری  9فرمهدی شفیعی

 6محمدرضا خسروی

  odares.ac.irshafiee@mاستاد سازه دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛  9

   mhn1382@gmail.comکارشناسی ارشد سازه دریایی، اداره کل بنادر و سواحل سازمان بنادر و دریانوردی؛  2
 mhn1382@gmail.comکل بنادر و سواحل سازمان بنادر و دریانوردی؛ کارشناسی ارشد سازه دریایی، اداره  2
 mhn1382@gmail.comسازمان بنادر و دریانوردی؛  کارشناسی ارشد فیزیک دریا، اداره کل بنادر و سواحل6

 ahmadrezaee2010@gmail.comهای دریایی، مهندسین مشاور هندسه پارس؛ کارشناسی ارشد سازه2
 mohammad.r.khosravi@gmail.comهای دریایی ، مهندسین مشاور هندسه پارس؛ کارشناسی ارشد سازه6

 

 چکیده

 

های دریایی در هر محدوده دریایی از ضروریات ریزی و طراحی سازهنامهدرک صحیح از اقلیم امواج جهت بر

-ERAهای جهانی های میدانی و نتایج مدلگیریباشد. در مطالعه حاضر با در اختیار داشتن اندازهمی

Interim  وWave Watch III (WWIII) ها پرداخته شده است. در به ارزیابی و بررسی نتایج این مدل

بندی مشخصات امواج به سه فصل قبل از مونسون، مونسون و بعد از مونسون به نقاط قوت و بقهادامه با ط

های جهانی منجر به ارائه ها جهت مطالعات آتی پرداخته شده است. ارزیابی و نتایج مدلاین مدل ضعف

دهد، مدل ان میسازی امواج در این محدوده گردید. در ادامه بررسی نتایج نشمعیارهایی جهت کنترل مدل

WWIII  در مدلسازی امواج اقیانوسی عملکرد بهتر و در مدلسازی امواج غربی ناشی از باد شمال نتایج مدل

ERA-Interim  .از کیفیت باالتری برخوردار است 

 

 ، اقلیم امواج، سواحل مکران، ERA-Interim ،Wave Watch IIIکلمات کلیدی: 
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تحلیلی تخمین ارتفاع موج در  مقایسه و ارزیابی روابط تجربی و

با داده های سواحل جنوبی  آماری محل شکست و صحت سنجی

 دریای خزر
 

 2پور کشت، بابک 1عرفان امینی

 Erfan.Amini@ut.ac.irکارشناسی ارشد، سواحل، بنادر وسازه های دریایی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران،  1
 Babak.Keshtpoor@ut.ac.irایی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، سواحل، بنادر وسازه های دری2

 

 چکیده

 

شکست امواج یکی از پدیده های معمول و اثر گذار در سواحل بوده که مطالعات مربوط به آن تاثیرات به 

سزایی در شناخت فرآیند ساحلی خواهد داشت. در پژوهش حاضر، با بررسی تمامی روش هایی که جهت 

با ارتباط بین ارتفاع موج در محل شکست و سایر متغیرهای موج )از ع موج در نقطه شکست تخمین ارتفا

جمله عمق آب در محل شکست، طول موج در محل شکست، شیب بستر، طول موج آب عمیق و ارتفاع موج 

ه پراکنش لتوسعه داده شده اند، به مقایسه نتایج آنها با نتایج حاصل از حل تحلیلی بر مبنای معادآب عمیق(، 

ایستگاه در سواحل جنوبی دریای خزر جهت  7و انکسار پرداخته خواهد شد. به این منظور از داده های 

مدلسازی روش های تجربی و همچنین حل تحلیلی استفاده شده است. انتخاب این نقاط به گونه ای بوده تا 

ذر جری نتایج تجربی و تحلیلی با توابع گستره وسیعی از نوار ساحلی خزر را پوشش دهد. در ادامه آنالیز آما

و  Battjes&Stive(1985)میانگین مربعات خطا و شاخص پراکندگی انجام گرفته و روش های تجربی 

Smith&Kraus(1990)  به عنوان روش های مناسب جهت تخمین دقیق ارتفاع موج در نقطه شکست در

 مجاورت سواحل جنوبی دریای خزر معرفی گردید.

 شکست امواج، ارتفاع موج، روش های تجربی، تخمین مشخصات شکستدی: کلمات کلی
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 -های سطحیای بر الگوی جریانهای حارهتاثیر طوفان

 اقیانوسی در سواحل مکران)مطالعه موردی: طوفان آشوبا(
 

 5، احمد رضایی مزیک4مهدی شفیعی فر 2، محمد حسین نعمتی2، محمد باقری9علی قاسمی
  ali.ghasemi.k.k@gmail.com، مهندسین مشاور هندسه پارس؛ دریاییهای ازهکارشناس ارشد س9

 mhn1382@gmail.comهای دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی؛ ارشد سازه کارشناس2
 mhn1382@gmail.com، سازمان بنادر و دریانوردی؛ دریاکارشناس ارشد فیزیک 2

 shafiee@modares.ac.irس؛ دریایی، دانشگاه تربیت مدر هایسازهدکترای 4

 a.rezaee@parsgc.com، مهندسین مشاور هندسه پارس؛ دریایی هایسازهکارشناس ارشد  5

 

 چکیده

 

 .باشدتحت تاثیر باد، شوری آب، گرما، توپوگرافی بستر دریا و چرخش زمین می اقیانوسیهای بطور کلی جریان

نمایند. جا و از این طریق اقلیم منطقه را کنترل میبهها حرارت و شوری را بین نقاط مختلف جااین جریان

 باشند.ای به دلیل شدت میدان باد در این چرخه از اهمیت بسزایی برخوردار میهای حارهگیری طوفانشکل

واحل گرفته در ساقیانوسی شکل-های سطحیای آشوبا بر جریانحاره در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر طوفان

، ابتدا به تفسیر این های موجود در زمان وقوع این طوفانگیریته شده است. با توجه به اندازهمکران پرداخ

نتایج  پرداخته شده است. HYCOMهای مدل جهانی ای و دادهنتایج و در ادامه به تفسیر تصاویر ماهواره

العه، دمای آب نیز افزایش جریان در محدوده مورد مط دهد با افزایش سرعتهای میدانی نشان میگیریاندازه

ی مختلف هادهد در مسیر حرکت طوفان به دلیل وقوع پدیدهای نشان میالبته نتایج تصاویر ماهواره یافته است.

گیری ناهمخوانی دارد. های اندازهگردد که با افزایش دمای آب در ایستگاهسبب سرد شدن دمای سطح آب می

دهد، در هنگام وقوع طوفان یک جبهه آب گرم در نشان می HYCOMدر انتها بررسی نتایج مدل جهانی 

 راستای سواحل هندوستان و پاکستان حرکت کرده و در نهایت سواحل شرقی کشور را متاثر نموده است.

 

ای، مدل جهانی گیری میدانی، تصاویر ماهوارهای آشاوبا، ساواحل مکران، اندازه  طوفان حارهکلمات کلیدی: 

 جریان
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جش از دور در پایش و بررسی تغییرات کاربرد سن

 مورفودینامیکی بندر بریس
 

 2کمالیان، رضا 9امیرپویا بختیاری
 a.p.bakhtiary@gmail.com ;ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه قم کارشناسی1

 ur.kamalian@gmail.com ;، دانشگاه قمعمرانگروه  ستادیارا2

 

 چکیده

 

و استفاده از نتایج آن در بررسی  16ه به منظور نشان دادن کاربرد روش عمق یابی تصاویر لندستدر این مقال

و نمایش تغییرات مورفودینامیکی در نواحی نزدیک به ساحل و سازه های دریایی منطقه بندر بریس مورد 

آمده  ورفودینامیکی بوجودمطالعه قرار گرفته شده است.  با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست به تغییرات م

در قسمت کناری موج شکن بندر بریس و نحوه رسوب گذاری در دهانه بندر و تغییرات هندسه بستر از دهانه 

بندر تا ساحل مجاور و همچنین حوضچه بندر پرداخته شده است. برای این منظور تصاویر لندست از سال 

بارز سازی و پردازش   ARC GISو  ENVIفزارهای تهیه شده است و با استفاده از نرم ا 2119تا  1639

تصاویر صورت گرفته است. عمق یابی تصاویر لندست و کالیبره کردن تصاویر با اطالعات هیدروگرافی منطقه، 

تغییرات عمق و نحوه رسوب گذاری در بندر بریس بررسی شده است و با مقایسه تصاویر  به بررسی تغییرات 

 کناری موج شکن بندر بریس پرداخته شده است.خط ساحلی مربوط به ساحل 

 

 مورفودینامیک ساحلی، رسوب گذاری، تصاویر لندست، عمق یابی لندست، سنجش از دورکلمات کلیدی: 

 

 

 

                                                 
Landsat 19 
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بررسی فرآیند انتقال رسوب بندر لنگه با استفاده از مدل 

 CERC  تجربی

  2مصطفی ممقانی ،  2سید  محمد تقی ساداتی پور ، 9کامران الری

  tnb.ac.ir-k_lari@iau دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی2

sadatipour1960@yahoo.com 
 سازمان بنادر و دریانوردی -هیدروگرافی  -لوم دریایی و اقیانوسیع آموختهدانش 8

mamaghani@yahoo.comm. 
 چکیده

یکی از مشکالت بنادر مسئله رسوب گذاری در حوضچه و کانال دسترسی بنادر و تغییرات ساحل و بستر دریا پس 

استفاده  ها ووری که الیروبی رسوبات انباشته شده برای تامین آبخور مورد نیاز کشتیباشد به طاز ساخت بندر می

بهینه از بنادر هزینه بسیار هنگفتی را در بر دارد. یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل انتقال 

نطقه و در سایر نقاط تراکم رسوب می باشد. زیرا گاهی اوقات کمبود مواد رسوبی نشان دهنده وجود فرسایش در م

مواد، نشان دهنده رسوبگذاری می باشد. در این تحقیق ابتدا با بر اساس بازدیدهای میدانی انجام شده و بررسی 

ای و کوهستانی ای مشخص گردید که سواحل واقع در شرق بندر لنگه در  بخش هایی کامال صخرهتصاویر ماهواره

آبگیر)شوره زار ( در تله کردن  وکنترل سیالب های ناشی از بارندگی های هستند؛ و نقش بی دلیل اکو سیستم 

فصلی در باال دست منطقه ، حاکی از آن است که توان تولید رسوب در منطقه ناچیز است و با توجه به این شواهد 

غماض ز و قابل ایابند ناچیتوان نتیجه گرفت که مقدار رسوباتی که در این ناحیه از خشکی به دریا انتقال میمی

هستند . سپس از مقایسه دو تصاویر هوایی با فاصله زمانی نه ساله ؛ تغییرات خط ساحلی در منطقه بندرلنگه مورد 

مطالعه قرار می گیرد که این مقایسه نشان می دهد که خط مد متوسط و به تبع آن شکل ساحل در این دو سال 

ش در در پایین دست و رسوبگذاری در باالدست منطقه مورد مطالعه تغییر قابل مالحظه ای نکرده است. لیکن فرسای

، DHIاز بسته نرم افزاری   LITPACKباشد. سپس با استفاده از مجموعه نرم افزاری در برخی نقاط مشهود می

و با اعمال داده های موج، جریان جزرومدی و دانه بندی رسوبات که از طریق نمونه برداری و خروجی مدل های 

ECMWF  و MIKE21-SW   به مدل سازی میزان رسوب و خط ساحلی در منطقه مورد مطالعه پرداخته می

با احتساب موج و   LITDRIFTشود.که از  نتایج حاصل، مقدار خالص نرخ انتقال رسوب بدست آمده از مدل

اطراف بندر لنگه  متر مکعب در سال می باشد، که این مقدار کم بوده و  نشان می دهد که سواحل 9139جریان 

ای نداشته است. که در نتیجه به دلیل پایین بودن نرخ رسوب گذاری در طول سالیان گذشته تغییرات قابل مالحظه

میلیمتر در سال و دسترسی به امکانات زیر بنایی ؛ این منطقه یکی از بهینه ترین  2منطقه مورد مطالعه ، حدود 

 ش شمال خلیج فارس می باشد.نقاط برای ایجاد یا توسعه بندری در بخ

   LITPACK , CERC  : رسوبگذاری ، بندر لنگه ، موج و جریان ، مدل ریاضیکلمات کلیدی  

mailto:Sadatipour1960@yahoo.com
mailto:m.mamaghani@yahoo.com
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 اثر باد روی میدان جریان در یک محیط آزمایشگاهی اقیانوسی
 

 زهره حیدری نشلی

  zohreh_neshel@yahoo.comفیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دکتریفارغ التحصیل 

 

 چکیده

 

شد. برای نوشتن معادالت مدل ازدستگاه  در این پژوهش ابتدا یک حوضه پنج الیه اقیانوسی همانند سازی     

مختصات کروی زمین با آرایه ی قائم سیگما استفاده می شود. حوضه اقیانوسی فرضی که برای همانند سازی 

درجه  81تا  26از لحاظ جغرافیایی بین عرض های  انتخاب شده است یک محیط مستطیل شکل می باشد که

 الیه افقی هر مطالعه مورد ناحیه در  درجه شرقی در نظر گرفته می شود. 23تا  67شمالی و طول های 

 و طول در راستای شبکه این بر واقع نقاط فاصله گردند. می بندی شبکه منظمی نقاط صورت به اقیانوس

 الیه پنج به قائم، اقیانوس راستای شود. در می گرفته نظر یم درجه دربا ن طولی معادل جغرافیایی عرض

ثابت و  فرضی محیط عمق .شود مشخص می سیگما فراسنج از معینی مقدار با الیه، هر و گردد می تقسیم

 است، شده تشکیل های متفاوت با چگالی الیه پنج از محیط قائم راستای باشد. در متر می 121 با برابر برابر

و بعد از آن آزمایش های مختلفی در این  .باشند می معین و متفاوت اولیه شرایط در الیه پنج شوری و دما و

وف وندر-سازی معادالت، برای جمالت فرارفتی از طرح واره لکسمحیط فرضی انجام شده است. برای گسسته 

برای شبکه بندی محیط مورد  فرانکل استفاده شده است. -دوگامی و برای جمالت انتشاری طرح واره دوفورت

. در نهایت میدان جریان ناشی از این پزوهش در نظر از شبکه  آراکاوای سی تعدیل یافته استفاده شده است

 پنج الیه بررسی شد.

 

مدل سازی، دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما، پنج الیه اقیانوسی، شبیه کلمات کلیدی: 

 اشی از بادسازی عددی، جریان های ن
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 مدلسازی تاثیر جنگل حرا بر روی هیدرودینامیک کانال خوران
 

 2، سید مصطفی سیادت موسوی9سعید معماری

؛  دانشگاه علم و صنعت ایران، زیستدانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط9
s_memari@civileng.iust.ac.ir 

 siadatmousavi@iust.ac.ir؛ نعت ایراندانشگاه علم و ص، زیستاستادیار گروه آب و محیط 2

 

 چکیده

 

های طبیعی است که در کانال خوران واقع شده است. کانال خوران بین قسمت گاهجنگل حرا جزء زیست

شمالی جزیره قشم و جنوب قسمت اصلی استان هرمزگان واقع شده است. این کانال جزء مناطق مهم اقتصادی، 

برای  FVCOMاست. در این تحقیق از مدل هیدرودینامیکی کد باز  زیستیصنعتی، ماهیگیری، و محیط

های حجم محدود است که مدلسازی جریانات در این کانال استفاده شده است. این مدل جزء جدیدترین مدل

تند، تر شدن هسوپذیر را دارا است و برای مناطقی که دچار خشکبندی مثلثی انعطافقابلیت استفاده از مش

روزانه است. همچنین مورد مطالعه، جزر و مد و از نوع روزانه و نیم ده شده است. نیروی غالب منطقهتوسعه دا

باد عموما تاثیر کمی بر روی جریانات دارد. به منظور تعیین اثر جنگل حرا بر روی هیدرودینامیک منطقه، سه 

رایط واقعی اجرا شده است، سناریوی سناریو در نظر گرفته شد: سناریوی اول که در آن مدل با استفاده از ش

دوم که در آن قسمت جنگلی به صورتی مدل شده است که همواره در طی جزر و مد خشک باشد، و سناریوی 

سازی معلوم شد های جنگلی آب قرار داشته باشد. پس از مدلمتر بر روی قسمت 2/1سوم که همیشه حداقل 

ه در کند، هر چند کنطقه در قبل، بعد، و قسمت جنگلی تغییر میکه با اعمال این سناریوها، هیدرودینامیک م

 د.تری دارنها تر در نظر گرفته شوند نسبت به سناریوی دوم، با واقعیت همخوانی بیشحالتی که جنگل

 

 ، جنگل حراFVCOMکانال خوران، مدل هیدرودینامیکی حجم محدود، کلمات کلیدی: 
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 ختالط افقی در خلیج فارسهای میان مقیاس بر اتأثیر پیچک
 

، عبدالرضا  4، کامران الری 2، محمد جعفر ناظم السادات 2*، عباسعلی علی اکبری بیدختی9امین رییسی

 5ثابت عهد جهرمی
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه فیزیک  دانشگاهدانشجوی دکتری،  1

 mnraeisi@gmail.comدریا، 
 bidoukhti@ut.ac.irؤئو فیزیک دانشگاه تهران،  موسسهاستاد،  2

 jafar@shirazu.ac.irشیراز،  دانشگاهاستاد،  8
 tnb.ac.ir-k_lari@iauشمال، دانشکده علوم و فنون دریایی،  تهرانزاد اسالمی واحد استادیار، دانشگاه آ 6

 ar.sabetahd@yahoo.comاستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، جهرم، فارس،  2

 

 چکیده 

 

 داابت تحقیق . در اینای برخوردار استاز اهمیت ویژه توزیع گرما و شوری در دریا و نقش آن در ط افقیاختال

ای این . برشودبررسی می در اثر تغییر چگالی ناشی از تغییر دما و شوری خلیج فارس ها درتشکیل پیچک

 Avisoهای آنالیز شده سایت دهی دما، شوری و چگالی مربوط به سری داهای جمع آوری شدهمنظور از داده

ها، ضریب پخش ( استفاده شده است. سپس با تشخیص محل شکل گیری پیچک2116تا  2116های )سال

ی اهای ایجاد شده در فصل بهار دارای پهنهپیچکی آنها نیز محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که پیچک

ای کوچک و سرعتی کم در فصل زمستان دارای پهنههای ایجاد شده باشند اما پیچکبزرگ و سرعت باال می

 هستند. 

 

 خلیج فارس، پیچک میان مقیاس، ضریب پخش پیچکی، اختالط افقیکلمات کلیدی: 

 

 
 

 

 

mailto:mnraeisi@gmail.com
mailto:bidoukhti@ut.ac.ir
mailto:jafar@shirazu.ac.ir
mailto:k_lari@iau-tnb.ac.ir
mailto:ar.sabetahd@yahoo.com
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-بررسی نرخ ته نشینی ذرات ریز در دریاهای عمیق و در جریان

 های شبه پیوستههای جزر و مدی با استفاده از مدل
 

 2، نسیمه شاهرخی شهرکی 2زادهازیکیقباد شیر ،9رضوان پروانه
 @ut.ac.irrezvan.parvaneh ارشد ، دانشگاه تهران؛   کارشناسیدانشجوی 9

 gmail.comkavat752@ارشد ، دانشگاه تهران؛   کارشناسیفارغ التحصیل 9
 n_shahrokhi@ut.ac.irارشد ، دانشگاه تهران؛   کارشناسیفارغ التحصیل 2

 چکیده

 

وان تهای تجربی بسیاری وجود دارد. بر اساس این روابط قبلی میت ذرات روابط و روشبه منظور بررسی نشس

سازی کرد. مدل مطالعه شده در این مقاله، بر اساس ضرایب ناشی نشینی و نشست رسوبات را مدلمیزان ته

 رضیاتاز عواملی همچون فرسایش فصلی، زبری سطح و دوباره معلق شدن مواد آلی اصالح گردیده است. ف

های جذر و مدی بسیار آرام قادر ها فقط در جریاندهد که ریزدانهمنطقی بر اساس مطالعات قبلی نشان می

 باشد. یک مدل شبهها میها بسیار کمتر از دیگر جریانبه نشست هستند و نرخ نشست ذرات در این جریان

ر شفته نشان داده است که این الیه قادپیوسته نشست با فرض وجود یک الیه ویسکوزیته در زیر الیه مرزی آ

ها را به جریان اصلی به جذب رسوبات ناشی از نشست ذرات بوده و پس از به دام انداختن این ذرات، دیگر آن

( U* <12 cm/secهای برشی پایین )گرداند. البته الزم به ذکر است این مدل تنها برای سرعتباز نمی

وی ماهیت زیرالیه ویسکوزیته حاکی از آن است که این زیر الیه به صورت اعتبار دارد. مطالعات اخیر بر ر

تواند از آن خارج شده و به جریان گردد که در نتیجه سیال به دام افتاده در این ناحیه، میای منقطع میدوره

 ر دریاهایدهد دسازی نشان میمانند. نتیجه مدلاصلی باز گردد ولی رسوبات همچنان در این ناحیه باقی می

عمیق، با فرض ثابت بودن غلظت رسوبات، سرعت و میزان نشست ذرات قابل توجه بوده و با توجه به سایز 

های جزر و مدی نشست ذرات فقط در حالی باشد. حال آنکه در جریانهای مختلف متفاوت میها در عمقنآ

به دلیل زمان بسیار پایین، میزان نشست  پذیرد و در شرایط جزر و مدی شدید،بسیار آرام جزر و مد صورت می

 باشد. کامال قابل صرف نظر می

نشینی، رسوب ذرات، الیه مرزی، زیر الیه ویسکوزیته، دریای عمیق، جریان جزر و نرخ ته کلمات کلیدی:

 مدی.



 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

 

143   

 

 

ارزیابی پراکنش آلودگی فلزات سنگین )نیکل و وانادیوم ( در 

 بنادر جنوب شرقی دریای خزر  
 

 2، علی شیخ بهایی2بسطامی درویشکاظم ،9ز بنی اعماممهرنا

 bani.amam@yahoo.comریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی برنامهموسسه پژوهش های 9
 darvish_60@yahoo.comپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 2

 ali.sheykhbahaei@gmail.comناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس ش2

 

 چکیده

 

مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک اکوسیستم های دریایی و سالمت محیط زیست از مسائلی است که در چند 

برنامه ریزی اکوسیستم های  وسالمت محیط زیست  شاخصدهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

 .در این تحقیقی است که زمینه تحقیقات گسترده ای را فرآهم آورده استدریایی از مسائل چالش برانگیز

نمونه رسوب سطحی از چهار نیم خط عمود بر ساحل در بنادر ترکمن ، امیر آباد ،فریدونکنار،نوشهر  12تعداد 

طیف سنجی جرمی و  –متر جمع آوری گردید .نمونه ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی  2،11،12از اعماق 

درنمونه های  دراین تحقیق میانگین )دامنه(نیکل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  ICP-OESدستگاه 

 تا )( ppm 69/1  ±  86/12(  و دامنه وانادیوم بین)ppm)66/2 ± 28/61(تاppm)92/1 ± 16/13 رسوب

ppm 28/6  ±  18/61 )رکمنت ستگاه بندرای در نیکل و وانادیوم  کمترین غلظت .گردید ثبت فصل چهار در 

مشاهده گردید و بطورکلی الگوی پراکنش فلزات در ایستگاه  فریدونکنار ایستگاه در آنها غلظت بیشترین و

 برای Igeo شاخص آلودگی میانگین .بود ترکمن < آباد امیر < نوشهر < های مختلف  بصورت فریدونکنار

 از کمتر ها ایستگاه دیگر در و( متوسط آلودگی)  2/2و 1/2 ترتیب به فریدونکنار ایستگاه در وانادیوم و نیکل

با آالینده  Igeo در این مطالعه طبق نتایج همبستگی بین شاخص آلودگی .گردید مشاهده( کم آلودگی) 2

های مورد مطالعه و سالمت اکولوژیک مناطق مورد نظر را متوسط ارزیابی نموده و در مقایسه با یکدیگر این 

باالیی برخوردار نیستند مگر اینکه تحت تاثیر شرایط هیدرودینامیکی منطقه و شرایط  چهار بندر از آلودگی

 نامساعدی قرار گیرند.

،دریای خزر Igeo،شاخص  ژئوشیمیایی    Ni ،Vفلزات کلمات کلیدی: 

mailto:darvish_60@yahoo.com




 روش هاى طراحى7
 هيدروديناميك شناورهاى دريايى

 نگهدارى و تعمير شناورهاى دريايى
 روش هاى بازيافت

 تجهيزات، ماشين آالت و سيستم هاى رانش

طراحى و ساخت شناورهاى دريايى  روش هاى طراحى7
 هيدروديناميك شناورهاى دريايى

 نگهدارى و تعمير شناورهاى دريايى
 روش هاى بازيافت

 تجهيزات، ماشين آالت و سيستم هاى رانش

طراحى و ساخت شناورهاى دريايى
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بررسی خواص دینامیکی دسته موتورهای االستومریکی و 

یک موتور بر اساس نیروها و گشتاورهای تحریک  هیدرولیکی

 برخواسته از موتور
 

  2، حمید کاظمی2اهلل شفیعی حبیب، 9میثم ظهرابی 

  m.zohrabi20@gmail.com )دانشگاه امام حسین)ع -کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک1 

 گاه امام حسین دانش -کارشناسی ارشد مکانیک2

 دانشگاه امام حسین -دکتری مکانیک8 

 چکیده

 

ان باشند، به عنونیروهای تحریک موتور که عمدتاً برخواسته از فشار گاز احتراق و نیروهای نامتوازن موتور می

اصلی ترین منبع ارتعاش در وسایل نقلیه شناخته شده است. در این پایان نامه سیستم دسته موتورهای 

مریکی و هیدرولیکی سه درجه آزادی کوپل شده مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد سیستم دسته االستو

های فرکانسی و تحت نیروهای تحریک موتور ارزیابی شده است. موتورها با هدف جذب ارتعاشات در محدوده

راق ز وجود گاز احتمدل دینامیکی موتور بر اساس تحلیل سینماتیکی و دینامکی اجزای آن و ارتعاش ناشی ا

های چرخشی و رفت و برگشتی موتور، به بنا نهاده شده است. نیروهای اینرسی نامتوازن ایجاد شده از قسمت

اند. گشتاور خالص تولید شده از نیروهای اینرسی و فشار گاز احتراق عنوان نیروی تحریک عمودی بدست آمده

سبه شده است. دو نوع دسته موتور منحصر به فرد شامل یک نیز با استفاده از روابط هندسی اجزای موتور محا

دسته موتور االستومریک غیر خطی و یک دسته موتور هیدرولیکی محفظه منعطف برای ارائه گزارش مد نظر 

قرار گرفته است. پارامترهای خاص داخلی یک دسته موتور هیدرولیکی، اعم از فشار محفظه، تغییر حجم 

ررسی خواص دسته موتور هیدرولیکی در شرایط استاتیکی و دینامیکی مورد استفاده محفظه، و جریان برای ب

 قرار گرفت. نتایج بدست آمده در قالب نمودارهای مختلف ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

 

موتور احتراق داخلی، نیرو و گشتاور تحریک موتور، ارتعاش موتور، دسته موتور االستومریکی کلمات کلیدی: 

 ولیکیو هیدر

mailto:m.zohrabi20@gmail.com
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انسی و کمک توابع پاسخ فرکپایش سالمتی اتصاالت بدنه کشتی به

 تئوری اغتشاشی مینیمم رتبه
 

 2ایزدی احمد، 9محمد قربانی
 m_ghorbani@mech.sharif.irمکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛  مهندسیدانشجوی دکتری، دانشکده 9

 aihr1971@gmail.comیرکبیر؛ ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امدکتریدانشجوی 2

 چکیده

 

ای از جایگاه ویژه 21های ارتعاش مبنا در تشخیص آسیب، روش21هاهای پایش سالمتی سازهاز بین تکنیک

و  های طولیکنندهبدنه جانبی کشتی که محل تقاطع تقویت از برای یک اتصال این مقالهبرخوردارند. در 

، برای 22مینیمم رتبهاغتشاشی  تئوری و ابع پاسخ فرکانسیعرضی است، روش تشخیص آسیب بر مبنای تو

م توابع پاسخ فرکانسی اتصال سال برای یافتناست. سازی شدهپیاده ، موقعیت و شدت آنتشخیص وجود ترک

 Abaqusافزار تست آنالیز مودال تجربی در نرم مجازی سازیشبیه ، ازهای ارتعاشی اتصال معیوبو پاسخ

شامل انتخاب نقاط با فواصل تلف برای انتخاب نقاط فرکانسی دو روش مخبا استفاده از . استاستفاده شده

نتایج  ،در حوالی نقاط تشدید در توابع پاسخ فرکانسی آنهاو انتخاب  در بازه فرکانسی مورد بررسی مساوی

ولت در دهد روش اول در ضمن سهآمده نشان میدستبه. نتایج استتئوری مینیمم رتبه استخراج شده

تواند نتایج قابل اعتمادی از وجود ، میدلیل امکان استفاده از طیف وسیعی از نقاط فرکانسیسازی، بهپیاده

بینی تواند موقعیت آسیب و شدت آن را پیشخوبی میبه روش دوم نیزآسیب در اتصال را در اختیار قرار دهد. 

ت بدنه اتصاال یابزاری مناسب و کارآمد در پایش سالمتعنوان تواند بهکند. بنابراین ترکیب این دو روش می

 استفاده شود. کشتی

های ارتعاش مبنا، تئوری (، تشخیص آسیب، سازه کشتی، روشSHMپایش سالمتی سازه )کلمات کلیدی: 

 مینیمم رتبه

                                                 
Structural health monitoring (SHM) 20 

Vibration based damage detection 21 

Minimum rank perturbation theory 22 
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 بررسی تأثیر بدنه جانبی بر میرایی غلتش عرضی شناور سه بدنه
 

  5، ابراهیم علیزاده4محمدی امین،2احمدی ، علی2*، قادر میرزایی9علی ملکی

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکده ،معماری کشتیکارشناسی ارشد، مهندسی 4و2و9
alimaleki@mut.ac.ir, gh_mirzaei@mut.ac.ir, mohamadinit @gmail.com 

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکده2
nit.ahmadi@gmail.com 

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکده مهندسیدانشیار، 5
ealizadeh@mut.ac.ir 

 

 چکیده

 

به دلیل هزینه زیاد و زمان قابل توجه های آزمایشگاهی هرچند با دقت زیاد همراه است اما استفاده از تست

 موجب گشته های عددیگسترش روزافزون روشگیرد. عموما تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار می

ی ادی را در مطالعات تحقیقاتی در حوزهتوجهات زی ،و عوامل تأثیرگذار بر آنها هااین روشاستفاده از 

 یراییم کاهشثیر بدنه جانبی بر روی أ. در این مقاله به بررسی تبه خود اختصاص دهدیدرودینامیک شناورها ه

-افزار تجاری استارسیمنظور از نرم به اینبدنه سطحی پرداخته شده است. در شناور سه غلتش عرضیحرکت 

 K-εناپذیر استفاده گردیده است. مدل توربوالنسی به کار رفته مدل تراکماِم برای حل جریان لزج و سی

باشد. ییکسان م بدنهسهو شناور  میانیهای حل برای بدنه بندی، شرایط مرزی و روششبکه .باشداستاندارد می

 DTMB5512از نتایج اولیه تست مدل بدنه شناور  نتایج به دست آمده از حل عددی، اعتبار سنجی جهت

سازی شناور یید قرار گرفته است. در ادامه نتایج حاصل از شبیهأمورد ت روش حلاستفاده گردیده و دقت 

ست آمده بددر میزان حرکت غلتش عرضی شناور ثیر بدنه جانبی أیده و تدمقایسه گر میانیبدنه با بدنه سه

ه و یک بازوی پایدار کننده عمل کردبه صورت  که فاصله بین بدنه جانبی و بدنه میانی نتایج نشان داداست. 

 تاثیر زیادی بر پریود غلتش عرضی شناور سه بدنه  دارد. 

 ام.سیبدنه، غلتش عرضی، میرایی ، هیدرودینامیک، استار سیشناور سهکلمات کلیدی: 

 

 

mailto:alimaleki@mut.ac.ir
mailto:gh_mirzaei@mut.ac.ir
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بررسی رفتار شناور تریماران در آب آرام با استفاده از روش 

 عددی
 

 2، سجاد حاجی زاده 2کهنسال  مدرضااح، 9سیده زهرا پناه رضویان 

  panahrazavi@yahoo.com کارشناسی ارشد ، دانشگاه خلیح فارس؛ دانشجوی1

 sal@pgu.ac.irkohan؛  دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس هیدرومکانیکاستادیار  2
 hajizadeh@pgu.ac.ir دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس هیدرومکانیکاستادیار 8

 

 چکیده

 

شود. زیرا انجام آزمایش مدل در شرایط های عددی استفاده میامروزه برای تحلیل رفتار شناور عموما از روش

های زیاد بر محقق، نیازمند صرف زمان زیادی است. در این مقاله رفتار ی عالوه بر تحمیل هزینهآزمایشگاه

ررسی ام بسیهیدرودینامیکی یک شناور تریماران در آب آرام با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار استار سی

ال بوده و مقدار مقاومت به حجم سی -روش حجم محدود سازیگردد. روش مورد استفاده در انجام شبیهمی

ر ها ددست آمده با نتایج آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده است. سپس عالوه بر مقاومت، سهم هر یک از بدنه

گردد. همچنین برای درک صحیح امواج ایجاد شده توسط مقاومت کل شناور و سطح خیس شده ارائه می

های مختلف بررسی شده است. سپس ج شناور در سرعتگیری از تداخل نامطلوب آنها الگوی موها و پیشبدنه

های مختلف نشان داده ها در سرعتبا استفاده از مقاطع عرضی مختلف در طول شناور سطح آزاد بین بدنه

 شده است.

 

 شبیه سازی عددی، تریماران، هیدرودینامیک، الگوی موجکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

mailto:panahrazavi@yahoo.com
mailto:kohansal@pgu.ac.ir
mailto:hajizadeh@pgu.ac.ir
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 MMGهای تجاری به روش سازی مانور کشتیشبیه

 

  4، مهدی کبریایی2، محمد سعید سیف2فتحی کازرونی محمدرضا، 9محمدرضا جوانمردی
استادیار میهمان، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 9

javanmardi@mehr.sharif.ir 
نشگاه صنعتی شریف؛ دانشجوی دکتری، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دا2

mrfathi.k@gmail,com 
 seif@sharif.eduاستاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 2

 kebriaee@gmail.commehdy.کارشناس ارشد، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل سواحل و بنادر،  6

 

 چکیده

 

گردد و در مراحل ابتدایی طراحی های اساسی شناورها محسوب میجزء ویژگیقابلیت فرمان و مانورپذیری 

ها و ترافیک تردد در بنادر مسئله باشد. زیرا محدودیت آبراههتخمین مناسبی از مانورپذیری شناور ضروری می

ه ابستهای توسعه داده شده برای مانور کشتی تا حد زیادی ومانور کشتی را پر اهمیت کرده است. دقت مدل

به کیفیت اطالعات ورودی آن است. وجود یک مدل کاربردی جهت بررسی تاثیر پارامترهای کشتی بر مانور 

که از سطح دقت کافی برخوردار باشد در دفاتر طراحی کشتی ضروری است. در این مقاله مدل ریاضی مبتنی 

عه داده شده و تاثیرات نیروهای مختص شناورهای تجاری با پروانه و سکان از مانور کشتی توس MMGبر روش 

هیدرودینامیکی بدنه، پروانه و سکان در آن در نظر گرفته شده است. کد تهیه شده قابلیت مدلسازی انواع 

سنجی قرار گرفته است مانورهای معمول شناور را دارد. کد تهیه شده با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد صحت

 است.و کارایی مدل تهیه شده تایید گردیده

 

 ، تست میدانیMMGسازی، کشتی، مانور، شبیهکلمات کلیدی: 
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 شبیه سازی عددی شناور پروازی تونل دار درآب آرام
 

 2بیلندی نیازمندرسول  2، عباس دشتی منش9فاطمه روشن

 h71@ymail.comg-Roshanدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس؛ 9

 a.dashtimanesh@pgu.ac.ir، دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس هیدرومکانیکاستادیار  2
 iazmand@mehr.pgu.ac.irrasool.nدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس؛ 2

 

 چکیده

 

های پروازی است که با هدف کاهش هر چه بیشتر مقاومت بدنه دار یکی از انواع فرم بدنهشناور پروازی تونل

دار به صورت سه بعدی در نرم است. در این مطالعه رفتار هیدرودینامیکی یک شناور پروازی تونل طراحی شده

ال حجم سی -سازی با استفاده از روش حجم محدودزی شده است. فرایند شبیهساام شبیهسیافزار استار سی

باشد. بنابراین برای مشاهده دقیق انجام گرفته و مدل دارای دو درجه ازادی در راستای حرکات هیو و پیچ می

ج به ایسپس نت نامیکی به کار گرفته شده است.، مش دیآن حرکترفتار هیدرودینامیکی بدنه با توجه آزادی 

ی تریم به دست موجود مقایسه شده و دقت مقاومت و زاویه سازی با نتایج آزمایشگاهیدست آمده از شبیه

های مختلف ) نظیر توزیع گردد. در نهایت سایر خصوصیات هیدرودینامیکی بدنه در سرعتآمده ارزیابی می

تونل و خطوط جریان( جهت پیش  مقاومت، توزیع نیروی لیف، تاثیر تونل، سطح خیس شده، پروفیل موج در

 شود.بینی دقیق رفتار این نوع فرم بدنه ارائه می

 

 سازی عددی، هیدرودینامیکدار، شبیهشناور پروازی، بدنه تونلکلمات کلیدی: 
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Propulsion performance of spanwise flexible wing 

using unsteady panel method 

 

Saeed Najafi 

PhD of Marine Engineering, Sharif University of Technology, snajafi@mech.sharif.edu 

 

Abstract 

In this paper propulsion performance of a spanwise flexible oscillating 

wing which is broadly similar to undulation of fin fluke is investigated. 

The geometry of the fluke was simultaneously undergoing of three 

harmonic oscillating motion while surging with constant velocity. The 

effect of deflection phase angle, flexibility parameter and wing tip 

deflection amplitude in thrust coefficient and swimming efficiency was 

studied. A low order unsteady panel method coupling with a time stepping 

algorithm for free wake alignment is implemented into a computer 

program to estimate propulsion efficiency of lifting bodies. This is an 

efficient method to accelerate computational speed via reducing the order 

of problem from R3 to body boundaries. The results present the significant 

effect of phase angle in propulsion characteristics of oscillating fluke. 

 

Keywords: propulsion performance, fin whale fluke, flexible wing, panel 

method, wake alignment  
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یر ضخامت پره بر روی مشخصات هیدرودینامیکی و تأثبررسی 

 ای یک نمونه پروانه دریاییسازه
 

 2، احسان بیگی9امین اشتری

 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، سازمان صنایع دریایی گروه صنایع شهید قربانی ، اصفهان، 1
a_ashtari_l@yahoo.com 

 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران 2

 

 چکیده

 

ای یک نمونه پروانه یر ضخامت پره بر روی مشخصات هیدرودینامیکی و سازهتأثهدف از کار حاضر بررسی 

برد، نقش ای بهره میرانش پروانهباشد. پروانه یک کشتی یا هر وسیله نقلیه دریایی، که از سیستم دریایی می

بسیار مهم و حیاتی  را در آن بر عهده دارد. زیرا باید تراست کافی برای حرکت کشتی تولید کند، راندمان 

 حال دارای کمترین ارتعاش و نویزیندرعباالیی داشته باشد، در برابر نیروهای وارد بر آن دچار شکست نشود و 

ی یر ضخامت پروانه بر روی پارامترهاتأثطرف میزان خواهیم از یکضرورت مسئله می بنا برباشد. در این تحقیق 

هیدرودینامیکی نظیر تراست، گشتاور و بازه و از طرف دیگر بر روی استحکام پروانه را مورد بررسی قرار دهیم. 

ها مورد ن مدلیجاد شده و سپس ایاهایی از یک پروانه، که فقط در ضخامت متفاوت هستند، بنابراین مدل

ی ضخامت بر روی پارامترها توجهقابلیر تأثطرفه( قرار گرفته است. مشاهدات تحلیل کوپل سیال و سازه)یک

 یافت که هم از نقطه نظردستتوان به حد مناسبی از ضخامت دهد که با تکرار تحلیل مییاد شده را نشان می

 ای و هم هیدرودینامیکی بهینه باشد.سازه

 

 ایپروانه، ضخامت، پارامترهای هیدرودینامیکی، استحکام سازه: یدیکلمات کل
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Effect of Cavitating-bubble Generators on the 

Dynamics of Unsteady Cloud Cavitation 

 

Ebrahim Kadivar1, Khodayar Javadi2 

1University of Duisburg-Essen, Institute of Ship Technology, Ocean Engineering and 

Transport Systems; ebrahim.kadivar@uni-due.de 

2Sharif University of Technology, Department  of Aerospace Engineering, Flow Control 

Research Lab; kjavadi@sharif.edu 

 

Abstract 

The present paper is devoted to the 3D numerical study of unsteady cloud 

cavitation around the CAV2003 benchmark hydrofoil using a passive 

cavitation controller method called cavitation-bubble generator (CGs). We 

investigate this passive controller on the hydrofoil surface to affect the 

whole processes of vaporization, bubble generation and bubble implosion. 

Firstly we simulate the unsteady cavitating flow around the hydrofoil 

without CGs using a Partially-averaged Navier Stokes (PANS) method. 

The turbulence approach is coupled with a mass transfer model which 

implements to an open source finite-volume package. Then we tested 

different sizes and angles of CGs on the hydrofoil surface. The results of 

an appropriate design of the CGs shows a significant decrease of the 

maximum length of the attached cavity and a large decrease of wall-

pressure fluctuation intensity on the hydrofoil surface. 

 

Keywords: Cloud cavitation, passive flow control, Cavitation Control 
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ی کوبش مقطع دوبعدی تحلیل اندرکنش سازه و سیال در پدیده

 شناور دوبدنه در امواج منظم مورب
 

 2، عباس رامیار2دمهدی یوسفی فر،  9 معصومیمبین 
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ؛ ارشد مهندسی معماری کشتی؛ کارشناسیدانشجوی  1

m.mo.masoomi@gmail.com 
  yousefifard@nit.ac.ir  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ مکانیک؛ مهندسیاستادیار دانشکده  2

  .ac.iraramiar@nit  انی بابل؛دانشگاه صنعتی نوشیرو مهندسی مکانیک؛ دانشکدهدانشیار  8

 

 چکیده

 

بررسی اندرکنش سازه و سیال برای یک شناور دوبدنه که تحت تأثیر امواج منظم مورب قرار دارد از اهداف 

های مختلف و ایجاد ارتباط ها و تئوریشود. به منظور نیل به این هدف از روشاصلی این پژوهش قلمداد می

دی مبتنی بر تئوری نواری، دینامیک سیاالت محاسباتی و المان محدود با های مختلف عدمنطقی بین روش

شود. در ابتدا اندرکنش مربوط به برخورد فوم و آباکوس بهره گرفته میافزارهای ترایبون، اوپناستفاده از نرم

شی ار و روگیرد، تا در نهایت بتوان به راهکسنجی قرار میی االستیک به سطح آب بررسی و مورد صحتگُوِه

ی شناور به آب دست یافت. از آنجایی که در های بهینه به منظور بررسی برخورد سازهاستاندارد و با جواب

مبحث برخورد شناور به آب در اثر موج منظم، اثرات دینامیکی و رفتار دریامانی شناور از اهمیت به خصوصی 

حرکات دینامیکی شناور در موج منظم مورب استفاده افزار ترایبون به منظور بررسی برخوردار هستند، از نرم

ی شناور دست توان مقادیر تنش و کرنش در سازههای ذکر شده میگیری از روششود. در نهایت با بهرهمی

 باشد.ای برخوردار میای از اهمیت ویژهیافت، که اطالع از مقادیر این متغیرها به منظور طراحی سازه

 

 فوم، آباکوس، ترایبون.ش سازه و سیال، دینامیک سیاالت محاسباتی، اوپِناندرکنکلمات کلیدی: 
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ازی سمدلسازی فازی تغییرات ضریب مرکز ثقل شناور و بهینه

 توابع دریامانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 

 2، حسن قاسمی2، پژمان مظاهری9 محسن خسروی بابادی

  mohsen_khb@yahoo.comیر؛ دریا، دانشگاه صنعتی امیرکب مهندسیدکتری 9

 pejman.mazaheri@aut.ac.irامیرکبیر؛  صنعتیکارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه 2
 gasemi@aut.ac.irدکتری مهندسی دریا، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛  8

 

 چکیده

 

( شده است. در seakeeping) ایرفتار شناور در در یو بررس ینیبشیبه پ یشتریتوجه ب ریاخ یدر سالها

هدف  .شودیم شتریاسبات بمح نیا تیاهم گذاردیم شیتندرو و سبک هرچه سرعت شناور رو به افزا یشناورها

بصورتی است که کمترین تاثیر بر روی ضرایب  (KB)این مطالعه، تغییرات ضریب ثقلیت شناور از کف 

هیدرودینامیکی دیگر شناور در مدلسازی آن اعمال شود. بدین منظور با استفاده از طراحی یک سیستم فازی، 

 -%2+ و KB 2%درجه در بازه تغییرات ضریب 131و  121، 121خطوط بدنه شناور در سه زاویه برخورد 

 ،، رول، پیچمدلسازی شده و خطوط بدنه هندسه شناور برای هر تغییر ساخته و توابع دریامانی)شامل هیو

شود. سپس تغییرات ( هر فرم بدنه در هریک از زوایای برخورد محاسبه میو ضریب دریازدگیمقاومت اضافی 

ای مدلسازی ریاضی شده و با استفاده از روش ا استفاده از روش تطبیق چندجملههر یک از توابع دریامانی ب

بهینه محاسبه شده است. روش ارائه شده در این مقاله بر  KBسازی چند هدفه الگوریتم ژنتیک، مقدار بهینه

هینه ب KBسازی خطوط بدنه شناور در روی یک شناور کروت اجرا و تست شده و نتایج بدست آمده از شبیه

 و مقایسه توابع دریامانی آن با مدل اصلی، کارایی روش ارائه شده را به اثبات رساند. 

 

 ، کروتKBسازی توابع دریامانی، الگوریتم ژنتیک، مدلسازی فازی خطوط بدنه، بهینهکلمات کلیدی: 
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 بهینه سازی فرم هندسی یک سکوی نیمه شناور به روش عددی 
 

  2جید قدسی حسن آباد، م2، سعیدکاظمی9مانا همتی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های دریایی  ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم 9

 mahyar.hemati@yahoo.comتحقیقات؛
استادیار ، عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛ 2

saeid.kazemi@hotmail.co.uk 
دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛   دیار،عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی ،استا 2

m.ghodsi.h@gmail.com 
 

 چکیده

 

 یزانم و هندسی پارامترهای از برخی بررسی به شناور نیمه سکوی یک بهینه هندسی فرم به رسیدن برای

 مشخصات هب سازه پاسخهای حساسیت میزان به دستیابی با تا شود می پرداخته حرکتی های پاسخ در آنها تاثیر

 افزارهای نرم از یکی .آید دست سکو طراحی برای نظر مورد آزادی درجات در مناسبی هندسی معیارهای و

 با ها ازهس و سیال سازی شبیه قابلیت از و است سیال حجم روش بر مبتنی که محاسباتی سیاالت دینامیک

با استفاده از نرم افزار  تحقیق این در .است flow3D است رخوردارب مختلف هندسی خصوصیات

solidworks به مدلسازی و تعیین ممان اینرسی سکوی امیرکبیر پرداخته شده و سپس با flow3D به 

 رب شناور نیمه سکوی هندسی فرم تاثیر بررسی به خزر دریای در غالب شرایط بر منطبق موج مدل همراه

در این تحقیق ابتدا چندین پایه با اشکال مختلف و فاصله پایه های متفاوت . شده است پرداخته سکو پاسخ

مورد بررسی قرار گرفت و در انتها بهترین حالت از لحاظ جابجایی و نیروی وارده بر سکوی نیمه شناور به 

 عنوان بهترین حالت گزارش شد.

 

 رم هندسی: بهینه سازی، سکوی نیمه شناور، روش عددی، فکلمات کلیدی
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بررسی عملکرد کوالر در بدنه شناورها از نظر مقاومت در برابر 

 LS-Dynaافزار ضربه و کاهش وزن سازه توسط نرم

 

 4، محمود محمدی ملکسری2محمد مهدی قانع، 2، سهراب رضایی9مهدی ربیعی

 comyahoo@84abieirM.، دانشگاه گیالن؛ مهندسی مکانیک دکترادانشجوی 9
 Sohrab.rezaei.la@gmail.comد مهندسی مکانیک، دانشگاه گیالن؛ ارش کارشناس2

 Mehdi_Ghane@msc.guilan.ac.irدانشجوی دکترا مهندسی مکانیک، دانشگاه گیالن؛ 8
 ، دانشگاه علم و صنعتکارشناس ارشد مهندسی مکانیک6

 

 چکیده

 

ابتدا عملکرد الیاف کوالر دربرابر ضربه در  ،LS-dynaواسطه نرم افزار تحلیل دینامیکی به  ،در این مقاله

شرایط مختلف بررسی شده و عوامل موثر بر عملکرد آن مطالعه شده است. در بررسی ها نشان داده شده که 

نین برای درک در وزن ثابت پارچه کوالر عملکردی پنج برابر قوی تر از ورق معادل فوالدی خود دارد. همچ

های ه پنلبا نمون پرتابه انفجاریبهتر کاربرد این الیاف در صنایع نظامی و دریایی، مسائلی شامل برخورد چند 

د با توجه به وزن باالی فوالها بدست آمده است. مورد استفاده در بدنه ناوهای هواپیمابر تعریف شده و نتایج آن

کند، باید تا حد امکان از استفاده بیش از حد آن در سازه میهایی که در حرکت کشتی ایجاد و محدودیت

ها باید از لحاظ ها خودداری کرد. از طرفی با توجه به تهدیداتی که مورد توجه آنها هستند، کشتیکشتی

ی اساختاری دارای استحکام کافی باشند. از اینرو باید با استفاده از مواد مختلف در بدنه کشتی حالت بهینه

 د شود تا عالوه بر مانورپذیری کافی دارای استحکام مطلوب نیز باشد.ایجا

 

 ، ضربه، نفوذ، شناورLS-Dynaکوالر، کلمات کلیدی: 
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شناور سطحی با استفاده از روش  bulbous bowدهی شکل

 پذیر دهی انعطافشکل
 

  2محمد جواد میرنیا، 2مجید الیاسی، 9عبدالقیوم نورمحمدی
 ghaumn@gmail.com؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، ارشداسی دانشجوی کارشن 9

 elyasi@nit.ac.ir؛  صنعتی نوشیروانی بابل  دانشگاه، استادیار 2
 nit.ac.irmirnia@؛ نوشیروانی بابل  صنعتیدانشگاه استادیار، 2

 چکیده

 

رفتن و بسیاری از مالحظات حین پهلو گ ، جلوگیری از آسیبدرگ برای حفظ تعادل، مقابله با هابدنه شناور

شوند. در ساخت بدنه شناورها به دلیل پیچیدگی ساخته می خاصیمهندسی دیگر، از انحناهای پیچیده و 

ر تدهی، برای تولید بدنه به صورت یکپارچههای متداول شکلانحناها و بزرگ بودن ابعاد، استفاده از روش

مقاله،  در این .شوندبه یکدیگر تولید میتر های کوچکل بخشها از اتصاباشد. بنابراین این قسمتمحدود می

شناورهای سطحی که توانایی تولید آن را به صورت یکپارچه  bulbous bowدهی روش جدیدی برای شکل

پذیری باالیی در تولید قطعات گوناگون دارد، طراحی دارد، ارایه شد. بدین منظور، قالب جدیدی که انعطاف

باشد که قابلیت تنظیم ارتفاع دارند. با ایجاد آرایش مناسب های سرکروی کنار هم میامل پینشد. این قالب ش

دهی، ورق بر روی قالب نصب شده توان سطوح مختلف ایجاد کرد. به منظور شکلها میو تنظیم ارتفاع پین

تابع  پیوسته کهروی دستگاه کنترل عددی، بسته شده و یک ابزار سر کروی متصل به دستگاه، روی مسیر 

هندسه قطعه است، در تماس با ورق حرکت کرده و ورق را شکل داد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، 

 دهی، دقت ابعادی باال و سرعت تولید فرآیند جدید را نشان داد.تکرار پذیری در شکل

 

 یدهدهی قطعات پیچلپذیر، شکدهی انعطافدهی، شکلبدنه شناور سطحی، روش جدید شکل کلمات کلیدی:
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ار دسازی عددی نیروهای جانبی وارد بر شناورِ پروازی پلهشبیه

 )دوپله( در حالتِ نامتقارن
 

 2، پرویز قدیمی9سعید پناهی
 saeedpanahi@aut.ac.irکشتی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  هیدرومکانیککارشناس ارشد 9

 pghadimi@aut.ac.irدریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  مهندسیاستاد، دانشکده 2

 

 چکیده

 

د. شودار پرداخته میی حاضر به بررسی و مدلسازی عددی نیروهای جانبی وارد بر شناور پروازی پلهدر مقاله

حل شده و  به منظور تحلیل مسئله، معادالت متوسط زمانی ناویراستوکس با استفاده از روش حجم محدود

سازی اثر سطح آزاد از معادالت تسخیر حجمی سیال استفاده گردیده است. به دلیل آشفته بودن برای مدل

استفاده شده است. شناور در زوایای هیل و  k-εای ی شناور، از حلگر اغتشاشی دومعادلهجریان حول بدنه

ز شبکه انجام گرفته و گیرد. فرآیند استقالل ادرجه به صورت توامان مورد تحلیل قرار می 11و  2، 1دریفت 

های آزمایشگاهی دامِنیک تانتون و همکارانش مقایسه آمده با دادهبه منظور اعتبارسنجی حل، نتایج بدست

ی حاضر، بررسی نیروهای جانبی وارد بر شناور پروازی شده و دقت مناسبی مشاهده شده است. هدف مقاله

ی دریفت با افزایش زاویه 28اسبات انجام شده، گشتاور یاوینگباشد. با توجه به محدار در حالت نامتقارن میپله

اور، ی کف شنشدهی هیل ثابت افزایش پیدا خواهد کرد. ضریب نیروی سوِی، کانتور سطح خیسبه ازای زاویه

 شده از این تحلیل هستند.ی شناور از دیگر نتایج حاصلجدایش آب از چاین و الگوی موج اطراف بدنه

 

دار، گشتاور یاوینگ، پاشش جریان، الگوی موج اطراف مدلسازی عددی، شناور پروازی پله کلمات کلیدی:

 ی شناوربدنه
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 روند مدلسازی شناور کاتاماران به روش هیدرواالستیک
 

 2محمدرضا تابش پور، 2سیف محمدسعید، 9ابراهیم سلیمانی
 Ibrahimsolivan@gmail.com شریف؛، دانشگاه صنعتی مکانیکدانشکده مهندسی ، دکتریدانشجوی  9

 Seif@sharif.edu ؛شریف، دانشگاه صنعتی مکانیکمهندسی  دانشکدهعضو هیأت علمی ، استاد2
 Tabeshpour@sharif.edu ؛شریف، دانشگاه صنعتی مکانیکدانشکده مهندسی عضو هیأت علمی ، استادیار2

 

 چکیده

 

هایی که به طور روزافزون ایجاد پاسخ به نیازمندیهای جدید در شناورهای امروزی از جهت استفاده از بدنه

شوند، بسیار سودمند است. تحقق این موضوع، رسیدن به اهدافی همچون افزایش پایداری و سرعت شناور می

های نوظهور، شناور کاتاماران است. این نوع شناور دارای دو بدنه زیر کند. یکی از این فرم بدنهرا تسهیل می

ترین مراحل در طراحی شناور، یافتن بارهای وارده بر بدنه آن در طول ی است. یکی از مهمآب و عرشه میان

ها امواج ترین آنهای مختلفی دارند که یکی از مهمعمر و زمان انجام عملیات خاص است. این بارها علت

ها و د در طراحی ورقتواننها میهای ایجاد شده در شناور در اثر این بارگذاریها و تغییرشکلهستند. تنش

ای شناور موثر باشند. این مقاله روند مدلسازی شناور کاتاماران به روش های سازهها و سایر المانکنندهتقویت

هیدرواالستیک را به صورت مرحله به مرحله که شامل تحلیل عددی در نرم افزار و تست تجربی در حوضچه 

 کند. باشد را تشریح میکشش می

 

زاری، افای، مدلسازی نرمشناور کاتاماران، تحلیل هیدرودینامیکی، تست مدل، تحلیل سازهدی: کلمات کلی

 مدل چند جزئی
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 دوبدنه شناور یکینامید لیو تحل ی ، مدلسازی عددیطراح

semi Swath  مدرن 
 

 2غالمرضا امیدی راد ،2، حسین بردیده 9کریم اکبری وکیل آبادی
 Akbari.karim@aut.ac.ir؛  )ره( نوشهرینیخمامام  ییایانشگاه درداستادیار مهندسی مکانیک، 9
 bardide120@gmail.com؛  بابل یروانینوش یصنعت دانشگاهکارشناسی ارشد مکانیک سیاالت، 2

؛  شهر)ره( نوینیامام خم ییایدانشگاه در، االتیس کیارشد مکان یکارشناسدانشجوی 8
gholamreza.omidirad@gmail.com 

 

 چکیده

 

مناسب در برخورد موج  یامانیبا در یشناور جادیا یدو بدنه سرعت باال رو یشناورها یدر طراح یهدف اصل

 چ،یکرد که حرکات پ دایپ یشتریب تیاهم یموضوع زمان نیباال بوده است. ا یشرویپ یاز روبرو در سرعت ها

سخت و  ییایدر طیدر شرا سواث یدر شناورها یسازه ا یکینامید یآب و بارهاشناور در  نهیفرو رفتن س

و  یمنیموضوع ا نیکند. ا یم دایپ یناگهان شیتک بدنه افزا یباال، نسبت به شناورها یشرویپ یسرعت ها

 یهاسواث در سرعت یشناورها ییبهبود کارا یبرا یمتنوع یهاکند.راه حلیم دیشناورها را تهد در اینرفاه 

، بدنه گزارش نیاصالح فرم بدنه شناور است. در ا ایو  دیتول شنهادهایپ نیاز ا یکیشده است.  شنهادیپ البا

ورد م کینامیدرودیه یهایو بررس دی، تولشودیگفته م سواث مهیکه به آن ن سواثشناور  کیاصالح شده 

 ریبدنه انجام شده است.تاث نیا یرو چیو پ ویوارد بر بدنه و حرکات ه یها رویمقاومت، ن ینیب شیشامل پ ازین

 ید بررسشناور مور یکینامیفاصله بر حرکات د نیا ریتاث نیدو بدنه بر مقاومت کل شناور و همچن نیفاصله ب

 قرار گرفته است.

 

 چیو پ ویحرکات ه ،مقاومت بدنه بیضر ،یمحاسبات االتیس کینامیسواث، د مهیشناور نکلمات کلیدی: 

 

 

mailto:bardide120@gmail.com


 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

 

161   

 

 

 یصحت سالمت سازه: از روش ها یبررس یها هیوبر ر یمرور

 یسازه در سازه ها نیآنال شیتا پا یمخرب سنت ریغ یبازرس

 هوشمند
 

 9عبداله رحمانی

 arahmani802@gmail.comدانشگاه تربیت مدس تهران؛  ،کارشناس ارشد مهندسی مکانیک9

 

 چکیده

 

شده  شرح داده یمنیا یعنی ،هدف نخست سازهبه  یابیجهت دست یرو ابتدا لزوم انجام بازرس شیپ یدر بررس

 نیون کردیرو یگریمخرب و د ریغ یبازرس یسنت کردیرو یکیسازه که  یبازرس یبرا کردیو در ادامه دو رو

 یشده که البته تمرکز اصل حیتشر کیها و محاسن منحصربفرد هر  تیاست، مطرح شده و قابل نیآنال شیپا

المت س شیپا نینو کردیرو ییایدر ی. در بخش سوم دو نمونه از کاربردهاخواهد بود نینو کردیسند بر رو نیا

 یآت یاز روندها یانجام گرفته و چشم انداز کردیدو رو نیا نیب یکل سهیسازه ارائه خواهد شد. در انتها مقا

 شود. یسازه ارائه م یبازرس

 

 ایمنی، بازرسی غیر مخرب، پایش سالمت آنالین سازهکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 



            یقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایچکیده م             انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 9216ماه  آذر 22 الی 20

 

   162 

 

 

بدنه های جانبی شناور سطحی سهدستیابی به فرم مناسب بدنه

 جهت بهبود رفتار هیدرودینامیکی شناور
 

  4، ابراهیم علیزاده2، قادر میرزایی2*، امین محمدی9علی ملکی
ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده9

Alimaleki@mut.ac.ir. 
ی علوم  و فناوری دفاعی شمال ؛ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده *2

Mohamadinit@gmail.com 
ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده2

gh_mirzaei@mut.ac.ir. 
ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ ر مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکدهدانشیا 4

Ealizadeh@mut.ac.ir  

 چکیده

باشد که در همین ی شناورهای سطحی میطراحی و ساخت شناورهای چندبدنه یکی از اهداف مهم آینده

وی تواند تاثیر عمیقی بر رناسب طراحی میهای مراستا بهبود رفتار دینامیکی این شناورها با استفاده از روش

های جانبی درصد کمتری از مقاومت کل شناور را به خود بدنهبدنه، در شناورهای سهرو ایجاد کند. مسیر پیش

توانند نقش بسزایی را در کاهش مقاومت کل و نیز رفتار اند ولی با طراحی درست و بهینه میاختصاص داده

حرکت یک شناور سطحی  ،سازی عددیفا کنند. در این مقاله با استفاده از شبیههیدرودینامیکی شناور ای

های جانبی در سه فرم مختلف در گیرد. بدنههای جانبی مورد بررسی قرار میهای مختلف بدنهبدنه با فرمسه

. ه استشدو در هر حالت مقدار مقاومت کل، تریم و سینکیج شناور محاسبه  ر بدنه اصلی قرار گرفتهکنا

اعداد فرود ، در شرایط آب آرام و رنسبا حل معادالت  26امسیاستار سیافزار سازی با استفاده از نرمشبیه

های آزمایشگاهی مقایسه شده است. سازی با نتایج حاصل از تستدست آمده از شبیهانجام و نتایج بهمختلف 

رن رفتار هیدرودینامیکی بهتری از خود نشان داده و های جانبی با فرم متقابدنه ،با توجه به نتایج حاصل شده

 باشند.  ها میدارای مقاومت کمتری نسبت به سایر فرم

 بدنه، مقاومت، تریم ،سینکیج، رفتار هیدرودینامیکی، ترایمارانشناور سطحی، سهکلمات کلیدی: 

 

                                                 
Star CCM 24 
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سازی یک نمونه اینورتر چندسطحی سه فاز طراحی و شبیه

ربرد در شناورهای مبتنی بر سیستم رانش بهبودیافته برای کا

 الکتریکی
 

 2، مهران صباحی2، سیدحسین حسینی9محمدعافیت لو

 a.afiatloo73@gmail.comدانشجوی ارشد الکترونیک قدرت، دانشگاه تبریز: 9
  hosseini@tabrizu.ac.irدکتری برق قدرت، دانشگاه تبریز:  2

 @tabrizu.ac.irsabahiدکتری برق قدرت، دانشگاه تبریز:  2

 

 چکیده

 

یستم شده است. هر سسیستم رانش الکتریکی در اصل سیستم حرکتی مبتنی بر توان الکتریکی کنترل

های اساسی تولید توان و مصرف آن است که در رانش الکتریکی مصرف توان توسط الکتریکی مبتنی بر بخش

شود. بحث هارمونیک در سطوح باالی جام میموتورهای الکتریکی و کنترل آن توسط درایورهای توان باال ان

کنند لذا برای کاهش ای و اتالف توان در سمت موتور ایجاد میای مثل گشتاور ضربهتوان مشکالت عدیده

اثرات این عامل مخرب یک نمونه مدار اینورتری چندسطحی بهبودیافته برای درایو موتورهای توان باال در این 

سلفی و موتور القایی به -های خروجی مدار، بااتصال دو نمونه بار اهمییل شکل موجشده است. تحلمقاله ارائه

 شده است.، انجامPSCADافزار خروجی اینورتر در نرم

 

سیستم رانش الکتریکی؛ اینورترهای چندسطحی؛ موتور القایی قفس سنجابی؛ اعوجاج کلمات کلیدی: 

 V/fهارمونیکی؛ کنترل 
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پاشنه زیردریایی سابوف با ضریب منظری طراحی سطوح کنترلی 

( در نرم افزار 20ـ20متغیر و شبیه سازی مانور زیگزاگ )

 Paramarineتخصصی دریایی 

 

 2محمد مونسان، 9امین آبادی احمدیداوود 
 davood.ahmadi1993@gmail.com؛ کارشناس کشتی سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار9

 m.moonesun@gmail.com؛ صنعتی مالک اشتر اهدانشگ، هیات علمی2

 

 چکیده

 

محاسبات مانور یکی از مهمترین محاسبات هیدرودینامیکی است که برای شناورها انجام می شود. در این 

مقاله زیردریایی سابوف به عنوان مدل معیار انتخاب گردیده و سپس پنج سطوح کنترلی پاشنه با مساحت و 

مدلسازی شده است. سپس پایداری  1.3تا  1.9ریب منظری متغیر در محدوده موقعیت طولی یکسان و ض

هیدرواستاتیکی، ضرایب هیدرودینامیکی و معیار پایداری دینامیکی در نرم افزار تخصصی دریایی پارامرین 

( شبیه سازی شده و منحنی زاویه سکان و 11ا11مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مانور زیگزاگ )

یایی برای پنج سطوح کنترلی پاشنه استخراج گردید و قابلیت تغییر و حفظ مسیر با معیار استاندارد زیردر

IMO .صحت سنجی شده است 

 

 سابوف، ضریب منظری، ضرایب هیدرودینامیکی، مانور زیگزاگ، زاویه آورشوت اولیه و ثانویهکلمات کلیدی: 
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 -میبی مومنتوتحلیل عددی عملکرد پروانه دریایی به روش ترک

 المان پره
 

 2، محمدعلی محمدی 2، حسن قاسمی9محمد بختیاری

 navalarchitect2000@yahoo.comامیرکبیر،  صنعتیدانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه 1

 gasemi@aut.ac.irمهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  دانشکدهاستاد، 2
 Mohammadi17@aut.ac.irی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندس8

 

 چکیده 

 

روش های تحلیل پروانه در دهه های اخیر به طور قابل توجهی توسعه یافته اند و امروزه روش های مختلفی 

برای تحلیل و طراحی پروانه وجود دارند. از جمله این روشها، به ترتیب پیچیدگی و حجم محاسبات، می توان 

ز روش های مدل سازی سه بعدی جریان ویسکوز  با استفاده از حل عددی معادالت ناویراستوکس، روش ا

ماهیتا روشی دو بعدی  MBET( نام برد. روش MBETهای سطح باالبر و تئوری المان پره اصالح شده )

  MBETروش  است و کمترین پیچیدگی و حجم محاسباتی را نسبت به دو روش دیگر دارد. در این مقاله از

شناخته می شود، برای   CMBETالمان پره یا   -همراه با تئوری مونتوم، که به عنوان روش ترکیبی مومنتوم

در آب آزاد استفاده شده است. به منظور محاسبه ضرایب لیفت و درگ در  Bتحلیل یک پروانه دریایی سری 

ز است( به صورت کوپل شده با روش ) که یک کد جریان ویسکو XFOILهر مقطع دوبعدی پره، کد عددی 

CMBET  بکار گرفته شده است. نتایج عددی بدست آمده با این روش با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد که

 سازگاری بسیار خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان داد.

 

   زالمان پره، جریان ویسکو-پروانه دریایی، روش عددی، تئوری ترکیبی مومنتومکلمات کلیدی: 
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بررسی استفاده از کورت نازل در پروانه و تاثیر آن بر شرایط 

 دریامانی        
               

 2اشکذری ، عباس زارع نژاد2، هادی نظری9مجید عسکری سیار
-دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(1

 majidaskary1363@gmail.comنوشهر

-کارشناسی ارشد هیدرومکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( ویدانشج2

 nazarihadi22@gmail.comنوشهر

 azarenezhad.a@gmail.comنوشهر-انشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(استادیار و عضو هیئت علمی د 2

 

 چکیده

 

یچ، کاهش افت راندمان ناشی از به صورت معمول استفاده از پروانه مجهز به کورت نازل در کاهش حرکات پ

افزایش مقاومت یک پروانه و مقاومت افزوده شناور تاثیر گذار است. برای اینکه بیشترین نیروی رانش را تولید 

کند باید حجم آب بیشتری را جابجا کند، کورت نازل ها در واقع برای هدایت بهتر آب در هنگام ورود به پروانه 

ه پروانه ها در آب می چرخند در سطح جلو و پشت پره ها گرادیان فشار به وجود شوند. هنگامی کاستفاده می

می آید، در سطح جلوی پروانه فشار کم و در سطح پشت آن فشار زیاد می باشد. این اختالف فشار، اساس 

 شباشد که در جهت کاهتولید نیروی رانش است. بنابراین کورت نازل دارای اثری شبیه به فویل منفعل می

حرکات صفحه عمودی در شناورهای سرعت باال مورد تایید قرار گرفته است. این تحقیق میزان اثرگذاری 

کورت نازل را در دریامانی شناور مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که چطور این اثر را می توان به 

 وسیله یک فویل تخت معادل سازی کرد.

 

 داکت، دریامانی، کاویتاسیون، درگ کورت نازل، پروانه،کلمات کلیدی:
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 دار در موج منظمسازی عددی شناور پروازی تونلمدل
 

 2، عباس دشتی منش9فاطمه روشن

 gh71@ymail.com-Roshan؛ دانشجوی کارشناسی ارشد،  دانشگاه خلیج فارس9
 a.dashtimanesh@pgu.ac.ir گاه خلیج فارس؛استادیار هیدرومکانیک دریا، دانش2

 

 چکیده

 

ای هاست که با کاهش مقاومت بدنه امکان دستیابی به سرعتهای پروازیدار یکی از انواع شناورشناور تونل

ای دو تونل در کف بدنه با استفاده از نرم افزار کند. در این مقاله یک شناور تندرو پروازی دارباالتر را فراهم می

سازی شده است. ابتدا مدل شناور با دو درجه آزادی در راستای حرکات هیو و پیچ در استار سی سی ام شبیه

گردد. سپس نتایج حاصل از شبیه سازی در آب آرام با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده آب آرام شبیه سازی می

اعتبار سنجی خواهد شد. پس از اطمینان از صحت نتایج به دست آمده، حل عددی توسط محققان پیشین 

 گردد.موجود به شرایط واقعی عملکرد شناور در امواج دریا توسعه یافته و رفتار شناور در امواج بررسی می

دریای الگوی موج مورد بررسی در این مقاله از طیف موج جانسواپ با بیشترین شباهت به امواج موجود در 

خلیج فارس انتخاب شده است. به این ترتیب با بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناور در این طیف موج، امکان 

 گرددبینی شرایط بحرانی و وقوع پدیده رزونانس در حرکات هیو و پیچ فراهم میپیش

 

 ددیدار، موج منظم، شبیه سازی عی تونلقایق تندرو، شناور پروازی، بدنهکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

mailto:Roshan-gh71@ymail.com
mailto:a.dashtimanesh@pgu.ac.ir
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و  نالیدر حضور س یومینیآلوم یشناورها یرفتار خوردگ یبررس

 یحفاظت کاتد
 

  2، عباس حسن آبادی9کریم اکبری وکیل آبادی
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(  علمیاستادیار و عضو هیات 9

 im@gmail.comakbari.kar  
سازی و مدرس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(  کشتیکارشناسی ارشد 2

 hasanabad74@gmail.com 
 

 چکیده

 

 بر رعتس تاثیر دریا، آب رضمع در تندرو هایاین تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد آلیاژ آلومینیوم در قایق در

 چرخان توانهاس الکترودهای از استفاده با سیالن شرایط  در کاتدی پالریزاسیون تحت آلیاژ این خوردگی فرآیند

 طیر محد تروشیمیاییالک امپدانس اسپکتروسکوپی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و روش با کمک

که در  یدهندبدست آمده از مطالعات انجام شده نشان م جینتادرصد بررسی شده است.  2/8 میسد دیکلر

 یاوح یکاتد یفلز نیاست که در اطراف ذرات ب یموضع یخوردگ ،یخورگ یاصل ندیمورد مطالعه، فرآ طیشرا

در دهد. آنها رخ می اطرافدر  دیشدن شد ییایفلزات و قل نیا یبر رو ایاح هایتمرکز واکنش جهیآهن درنت

در شرایط ساکن با گذشت زمان برای نمونه تحت پالریزاسیون کاتدی مقاومت به  نهایت نتایج نشان داد

ولت کاهش یافته  -6/1کند این در حالیست که آهنگ رشد حفرات تنها در پتانسیل خوردگی کاهش پیدا می

 یابد.ولت مقاومت به خوردگی بهبود می -1است. از طرفی در شرایط سیالن با گذشت زمان در پتانسیل 

 

 آلیاژ آلومینیوم، پالریزاسیون کاتدی، الکترود استوانه چرخان، خوردگیلمات کلیدی: ک

 

 

 

mailto:akbari.karim@gmail.com
mailto:hasanabad74@gmail.com
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 شرایط دریایی واقعی  دهی کشتی درتعیین سرعت سرویس
 

  4، حسن قاسمی2، علی منتصر کوهساری2کوری، آزاده چم9حمید علیرضالو
علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر؛ هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه  -کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی9

Hamid.Alirezaloo@yahoo.com 
سازه کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛  -دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی2

A.chamkoori@aut.ac.ir 
 هیدرومکانیک کشتی، سازمان بنادر و دریانوردی؛  -کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی2

ali_mk59@yahoo.com 
سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛ عضو هیئت علمی و استاد دانشکده مهندسی کشتی4

gasemi@aut.ac.ir 
 چکیده

 

 یاقعو ییآب و هوا طیآن در شرا یدهسیسرعت سرو یکشت یاتیعمل نهیبر هز رگذاریتاث یاز پارامترها یکی

ی حاشیه دهی بر پایههای تخمینی در محاسبه سرعت سرویستاکنون روش باشدیم نیمع یرانیکشت ریدر مس

سرویس دقت کمتری داشته است. در این مقاله بر اساس روشی مبنی بر مقاومت اضافی که وابسته به 

 دست آوردنبرای به در طول مسیر کشتیرانی معین آماده است. داده پارامترهای آماری میانگین موج و باد رخ

ی ابتدا مقاومت، سپس تراست برای یک پروانه مشخص محاسبه شد که در پایان با دهی کشتسرعت سرویس

باشد و در مدل می S-172شده بدنه کشتی انتخاب دهی تخمین زده شد.استفاده از نمودارها سرعت سرویس

 یرشده است. برای محاسبه مقاومت اضافه برای مسافزار مکسرف مقاومت آرام به روش هولتروپ محاسبهنرم

شود ارتفاع مشخصه هر منطقه تهیه و با تعیین طیف بندرعباس ژاپن که به چند منطقه دریایی تقسیم می

در این مقاله اثر  موج مناطق از طریق ماژول موشن مکسرف مقاومت اضافی کشتی در منطقه محاسبه شد.

ر نظر دهی کشتی درویسکورد و تعداد پره( پروانه بر سرعت سگام، نسبتتغییرات مشخصات هندسی )نسبت

این منظور سعی گردیده تا با اتکاء به تئوری المان پره نقش تغییرات هندسی پروانه کشتی گرفته شده است. به

 دهی شناور مورد مطالعه قرار گیرد.( بر سرعت سرویسNACA66مورد مطالعه )

 

 دهی، باد، موج، مسیر کشتیرانیمقاومت اضافه، سرعت سرویسکلمات کلیدی: 
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کامپوزیتی و فلزی تحت  ای پروانهتحلیل و مقایسه استحکام سازه

 فشار هیدرودینامیکی

 

 2جلیل فریدونی، 2کبیری بدالرضاع، 9محمد بینقی

 m.beinaghi@yahoo.comدانشگاه مالک اشتر؛  صنعتیدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه 9
 abdulrezakabiri@yahoo.comعلوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  دانشکدهیار، استاد 2

 es.ac.ir-fereidooni@mutاستادیار، دانشکده علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 8

 

 چکیده

 

ناوگان و صنایع تجاری دریایی ای در توانند نقش عمدههای دریایی ساخته شده از مواد کامپوزیتی، میپروانه

ها به دلیل غیرمغناطیسی بودن سبب اختفای بهتر شناورهای نظامی شده و به داشته باشند. زیرا این پروانه

ها و های سازنده اینگونه پروانهدلیل کاهش مصرف سوخت در حوزه تجاری بسیار کارآمد خواهند بود. شرکت

های مختلفی مانند ای و هیدرودینامیکی آنها به تحلیلسازهپژوهشگران این حوزه جهت بررسی عملکرد 

 پردازند.دینامیکی و هیدرواالستیکی می–تحلیلهای استاتیکی

یک طرفه یک نمونه پروانه کامپوزیتی و فلزی  FSIافزار انسیس به تحلیل در مقاله حاضر با استفاده از نرم    

تحلیل هیدرودینامیکی پروانه بر اساس سرعت  CFXافزار است. بدین منظور ابتدا به کمک نرمپرداخته شده

شود. سپس، با توجه به دورانی و سرعت شناور انجام شده و فشار وارد شده بر دیسک پروانه محاسبه می

های ایجاد شده در سازه پروانه برای دو جنس کامپوزیتی و فلزی بررسی شده و فشارهای وارد بر پروانه، تنش

 شود.های پروانه کامپوزیتی و فلزی پرداخته میم و تغییر شکل پرهبه تحلیل استحکا

 

  ، فشار هیدرودینامیکی  FSIای، پروانه کامپوزیتی دریایی، تحلیلاستحکام سازهکلمات کلیدی: 

 

 

mailto:m.beinaghi@yahoo.com
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دیزل دریایی جهت جایگزینی  تحلیل عددی یک موتور بررسی و

 در سیستم رانش دو موتوری یک کشتی
 

 4مشایخ محمد،  2، کریم اکبری 2حسن قاسمی ،*9علیرضا لطفی

 lotfialireza.kl@gmail.comدانشگاه دریایی امام خمینی نوشهر   ارشد کارشناسیدانشجوی 1

 .irgasemi@aut.ac صنعتی امیرکبیر   تاد دانشگاهاس2
 akbari.karim@gmail.com علوم دریایی امام خمینی نوشهر  استادیار دانشگاه8

اهلل آملی  علوم تحقیقات آیت کارشناس ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد 6
@Yahoo.comMashayekh.mohamD 

 چکیده

استانداردهای مطرح دنیا  اساس برباری  هایکشتی ابعاد و اندازهبهبزرگ دنیا فقط  هایساازی کشاتی رقابت 

وف معط هاکشتیاین  بزرگ دنیا روی موتورهای دیزلی هایسازیکشاتی ، بلکه رقابت بعضای  نیسات  محدود

 تغییرات و ها اسااتروی کشااتی بر سااتفادها حال یک قرن در بیش از داخلی احتراق موتورهای شااده اساات

 نوع دیزلی موتور .اندقرارگرفته عملیاتی هایویژگی و مورداسااتفاده مواد خود، هایطراحی در ایالعادهفوق

 طراحی بر زیادی تا حد تحقیقاتی هایتالش گذشااته در دهه. هساات داخلی احتراق موتورهای کارآمدترین

 عملکرد کردن قربانی بدون آالینده انتشار کاهش منظر از نه و چهارزمانهموتورهای کشتی در دو مدل دو زما

 با نگرش به حاضر حال در داخلی احتراق درزمینه  موتورهای پژوهش.متمرکزشاده است  ساوخت  مصارف  و

 پذیرد. درصورت می ایگلخانه گازهای کاهش تولید سوخت،افزایش راندمان موتور و مصارف  کاهش نیازهای

اصاالی  بر روی موتور با تمرکز سااازیبهینه برای روش یک توصاایف در تحقیقاتی کار این چارچوب، این

کاهش تعداد موتور از دو موتور برای  چهارزمانه دریک کشاتی با سایساتم رانشی که دارای دو شافت است،با   

نهادی موتور پیشااا  Gt Powerافزار نرم پذیرد.در ابتدا با اساااتفاده ازهرشاااافات به یک موتور انجام می 

های تجربی موتور فعلی و موتور پیشنهادی و همچنین شده و سپس در پایان نیز با مقایسه دادهساازی شابیه 

ازلحاظ بازدهی و توان ، بهینه ساختن فضای موتورخانه  تحلیل عددی موتور جدید برای استفاده آن در شناور

 ها نتایج مثبتی حاصلش انتشار آالیندهصرفه بودن در تعمیرات و نگهداری ، کاهش مصرف سوخت و کاه، به

 شد.

 دیزل،راندمان موتور ها،موتورآالینده احتراق داخلی،سوخت مصرفی،انتشارکلمات کلیدی: 

mailto:lotfialireza.kl@gmail.com
mailto:gasemi@aut.ac.ir
mailto:akbari.karim@gmail.com
mailto:Mashayekh.mohamD@Yahoo.com
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شناور با  یحرکت در مجاورت سطح آب برا یعدد یبررس

 (SWA) مساحت سطح آبخور کوچک
 

 2عربیار محمدی محمدرضا ،2، جلیل فریدونی*9 پویا موالنا

 molana.p@gmail.com؛ وی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشج1

 fereidooni@iust.ac.irمالک اشتر؛  ، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتیاستادیار2
 yar440@iust.ac.irر؛ مالک اشت استادیار، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی8

 

 چکیده

 

و ساخت از  یبا سطح آبخور کوچک در مرحله طراح ییایدر یهاشناور یکینامیدرودیمشخصات ه نییتع

معادالت حرکت شناور با  دیبا یکینامیدرودیمشخصات ه یسازهیشب یبرخوردار است. برا یادیز تیاهم

بدنه  یکینامیدرودیه بیضرا دیمعادالت ابتدا با نیحل ا یحل شوند. برا یعدد یریگتگرالان یهاروش

وجود دارد. امروزه  یمتعدد یو عدد یشگاهیآزما ،یلیتحل یهاروش بیضرا نیمحاسبه ا یمحاسبه شوند. برا

نظور م نیا یبرا یکاربرد فراوان یسازنهیبه یمحاسبه، توان باال یدقت و سرعت باال لیبه دل یعدد یهاروش

+  امیسیسافزار استارو با استفاده از نرم یاسباتمح االتیس کینامید طیدر مح هایسازهیاند. شبکرده دایپ

 یسازهیدر هر شب .از روش حجم محدود استفاده شد الیس انیحل معادالت حاکم بر جر یانجام شده است. برا

اطراف  انیجر عیتوز نیومت کل مدل استخراج شد و همچنو مقا یو برش یمقاومت فشار یهامقدار مولفه

از  یسهم مقاومت برش ،یابعاد شناور در جهت طول شیبه دست آمد. با افزا زیموج پشت شناور ن یبدنه و الگو

 ریاثت زانیدو بدنه م نیفاصله ب شی. با افزاکندیم دایکاهش پ یسازو سهم مقاومت موج شیمقاومت کل افزا

 .کندیم دایدو بدنه مقاومت کل کاهش پ نیامواج ب یو اثر تداخل گریکدیها بر اندرکنش بدنه

 

 ی.محاسبات االتیس کینامی، د SWATH، ماندهباقی چند بدنه، مقاومت یهاشناورکلمات کلیدی: 

 

 

mailto:molana.p@gmail.com
mailto:yar440@iust.ac.ir
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منظری  دریایی سابوف با ضریبطراحی سطوح کنترلی پاشنه زیر

فزار تخصصی امتغیر و بررسی مانور دایره چرخش در نرم

 Paramarineدریایی 

 

 2مونسان محمد، 9داوود احمدی امین آبادی
 davood.ahmadi1993@gmail.com؛ و علوم دریایی چابهار دریانوردیکارشناس کشتی سازی، دانشگاه 9

 m.moonesun@gmail.com؛ اشتر مالک صنعتیدانشگاه ، هیات علمی2

 
 چکیده

 

ها انجام می شود. در این بات هیدرودینامیکی است که برای شناورترین محاسمحاسبات مانور یکی از مهم

و  کنترلی پاشنه با مساحتمقاله زیردریایی سابوف به عنوان مدل معیار انتخاب گردیده و سپس پنج سطوح

است. سپس پایداری مدلسازی شده 1.3تا 1.9موقعیت طولی یکسان و ضریب منظری متغیر در محدوده 

مورد  افزار تخصصی دریایی پارامرینضرایب هیدرودینامیکی و معیار پایداری دینامیکی در نرمهیدرواستاتیکی، 

 دریایی برایزمان زیرااست. همچنین مانور دایره چرخش شبیه سازی شده و منحنی مکانبررسی قرار گرفته

 کنترلی پاشنه، قطر تاکتیکی و پیشروی طولی و عرضی استخراج گردید.پنج سطوح

 

سابوف، ضریب منظری، ضرایب هیدرودینامیکی، پایداری دینامیکی، قطر تاکتیکی، پیشروی مات کلیدی: کل

 طولی
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 هواناو ی ملخ کامپوزیتیی هندسهطراحی بهینه
 

 2دهقانیانعلی ، اسماعیلیمیثم 2، احسان شیبانی9
 gmail.com@e.sheibani1985 ،تربیت مدرس، دانشگاه هوافضا یارشد مهندسکارشناس 9

 meysam.esmaeeli@shirazu.ac.ir ، دانشگاه شیراز،کیمکان یارشد مهندسکارشناس 2
 ali_dehghanian@yahoo.comدانشگاه امیرکبیر، ، مهندسی دریادکترای دانشجو  2

 

 چکیده

 

رت معرفی گالدر این مقاله با استفاده از ترکیبی از تئوری تکانه و تئوری المان ملخ که برای اولین بار توسط 

ی شد و با در نظر گرفتن اتالف تکانه ناشی از جریان شعاعی به روشی مستقیم برای طراحی و تحلیل هندسه

بندی های کم و متوساااط فرمولهای یک هواناو دسااات خواهیم یافت. اگرچه این تئوری برای بارگذاریملخ

های سانگین نیز استفاده  لکرد در بارگذاریتوان برای تخمین عمگونه تردید از آن میشاود اما بدون هیچ می

های بارگذاری که در در روش های کوچک و برخی تقریبکرد. روش کنونی خطاهای ناشااای از تقریب زاویه

کند. الگوریتمی معرفی شااده رویکردی مسااتقیم جهت ها موجود اساات را حذف میکالساایک طراحی ملخ

ی دهد. همچنین اثر اتالف تکانهی جریان ارائه میزاویهی دقیق سرعت تغییرمکان ورتکس و توزیع محاسابه 

های شاعاعی با اساتفاده از توابع پرانتل و گولدستین مدنظر قرار گرفته شده است. نتایج   ناشای از اثر جریان 

 روش و اعتبارسنجی آن ارائه شده است.

 

 ملخ، هواناو، اتالف تکانه، ورتکس. یشران،پکلیدی: کلمات 
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های با پیشران بود عوامل ایجاد حاالت گذرا در شناوربررسی و به

 الکتریکی
 

 4، رضا صفائیان2، ایرج حسینی2اهلل پایوند، بیت9پورمنصور احسانی
 Mansour.Ehsani@gmail.comبرق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  مهندسیکارشناس ارشد 9

 Mehdi.Payvand@gmail.comارشد مهندسی برق،  کارشناس2
 Hosseini72com@gmail.comدانشگاه صنعتی امیرکبیر،سازی، مهندسی کشتی ارشدس کارشنا 8

 RZ.Safaeian@yahoo.comدانشجوی دکترای مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت،4

 

 چکیده

 

در  یادیز تیاهم یکیتوان الکتر تیفیک ها،یدر کشت یکیروزافزون اساتفاده از توان الکتر  شیبا توجه به افزا

قرار  ریت تاثرا تح یکشت یکیالکتر زاتینه تنها عملکرد تجه نییتوان پا تیفیدارد. ک یق کشات بر ساتم یسا 

انات توان شامل نوس تیفیدارد. ک ریز تاثین یانوردیدر یمنیبرق و ا یموثر از انرژ یبلکه بر اساتفاده  دهد،یم

ولتاژ  یو نامتعادل یکیعوجاج هارمونولتاژ، ا یدگیولتاژ، حاالت گذرا و بر شیو افزا یولتاژ و فرکانس، فرروفتگ

 .شودیم

پرداخته شده  یکیالکتر یهایدر کشت های بهبود آنو روش حاالت گذرا جادیا لیدال یمقاله به بررس نیا در

موتور، ورود و خروج  یاندازبرقدار کردن ترانسفورماتور، راه ،یحاالت گذرا در کشت جادیمهم ا لیاسات. از دال 

اساات. حاالت گذرا  شاادهمقاله به آنها پرداخته  نیکه در ا باشاادیم رهیزرگ، وقوع خطا و غب یبارها یناگهان

 تواندیها مشکل موج و فرکانس وقوع آن نه،یشیداشته باشند و زمان صعود، مقدار ب یبزرگ یدامنه توانندیم

 لیدال مقاله نیدر اداشته باشد.  یینها یکنندهمصرف زاتیقدرت و تجه ستمیس زاتیبر تجه یدیشاد  ریتاث

شااده اساات و دامنه و مدت زمان هر کدام با  یمعرف یقدرت کشاات سااتمیحاالت گذرا در ساا جادیمختلف ا

 .شده است یموجود بررس یاستفاده از استانداردها

 

 های الکتریکی، کیفیت توان، حاالت گذرا، نوسانات ولتاژ.کشتیکلمات کلیدی: 
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اطالعات  شیرل و نماکنت ،یریسامانه اندازه گ یساز یبوم

 موتور یشگاهیآزما
 

 ، حسین نصری2غالمی رضامحمد ، 9 سعید الیاسی یوسف آّباد
 (s.elyasi13700@yahoo.com) مشهدآزاد کنترل، دانشگاه -دانشجوی ارشد برق1

 ، دانشگاه حکیم سبزواریمکانیکدانشجوی دکتری  -2

 ارشد مکانیک کارشناسیدانشجوی  -8

 

 چکیده

 

 یهمواره امر یو آماده ساااز یدانیم یانجام تساات ها در حیناطالعات موتور  یشکنترل و نما ،یریانداره گ

 یو آماده ساز یدانیم یانجام تست ها در حیناطالعات موتور  یشکنترل و نما یری،انداره گی تلق یضارور 

در  را کهمحر یو ساخت قوا یطراح یایی،حوزه درضرورت توسعه در شاود.   یم یتلق یضارور  یهمواره امر

ندازه گیری های اولیه در ساااامانه های تسااات ها و ابرخی کرده اسااات. لذا انجام  یراجتناب ناپذ بخش ینا

 یضرورمختلف از جمله دمای نقاط مختلف، فشاار، دبی، میزان باز و بساته بودن دریچه گاز، دور موتور و ...   

رویکرد های: موتور با  یشااگاهیعات آزمااطال یشکنترل و نما یری،سااامانه اندازه گدین منظور باشااد. ب یم

 می توانسامانه  ینااصلی  یها یتمز کسب دانش فنی ساخته شده است. ازو  یساز یبوم صارفه اقتصادی، 

عمومی با قیمت و  یاسااتفاده از المان های، ساااز یبوم ید،تول ینهکاهش هزبه یکپارچه سااازی دسااتگاه ها، 

 .دقت مناسب اشاره نمود

 

  نگیتوریسامانه، موتور، کنترل و مان ،یریندازه گاکلمات کلیدی: 
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ی از بدنه ناشسهبررسی تجربی فشار وارد بر بدنه کناری شناور 

 برخورد شناور با سطح آب
 

 4، مجید عسگری2، هادی نظری2وکیل آبادی ، کریم اکبری 9روح اله میرزاآقانسب گردرودباری
 mirza.rohollah@gmail.comنی)ره( نوشهردانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمی1
 akbari.karim@gmail.com دانشگاه امام خمینی)ره( نوشهرو عضو هیئت علمی  استادیار2

 gmail.comnazarihadi22@دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی)ره( نوشهر8

 @gmail.commajidaskary1363دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی)ره( نوشهر6

 چکیده

گردد. گردد، جسم با یک سرعت نسبی با سطح آب برخورد کرده و وارد آب میکه یک جسام از ارتفاعی رها می هنگامی

باشاااد، بارهای هیدرودینامیکی بوجود آمده، قابل مالحظه بوده و بر ساااطح که زمان برخورد خیلی کوتاه میاز آنجاایی 

کند همواره این برخورد بین سطح بدنه کشتی و سطح آب ی در آب حرکت میشوند. وقتی کشتبرخورد جسم اعمال می

 هایبارگذاری سایر با مقایسه در کوبش ناشای از  شاود. تاثیر گفته می آید که به آن کوبشدر اثر وجود امواج بوجود می

 هایدچار آسیب محلی صورتبه  شناورها مواقع از برخی در گاهاً به طوری که بوده مالحظه قابل دریا، امواج از حاصال 

 یکی شود ومی وارد شناور بدنه بر که است مختلفی بارهای از ترکیبی معمول بطور کوبش .شوندتوجه می قابل ایسازه

های شناور مستلزم درک طراحی و ساخت سازه .باشدمی شناورها ساازه  در شاکسات   و خرابی ایجاد اسااسای   عوامل از

ها به انواع تحریکات رایط محیطی گوناگون اساات. بررساای پاسااخ دینامیکی این سااازهها در شااصااحیح رفتار این سااازه

تواند در نیل به این مقصاااود بسااایار مفید باشاااد. می های دریایی،باد و جریان محیطی نظیر نیروهای ناشااای از امواج،

شناورهای دریایی نماید.  های زیادی را در طراحی و سااخت انواع تواند کمککردن این نیرو میآوردن و مشاخص بدسات 

شااود و در نتیجه ایمنی کشااتی عدم تخمین صااحیح بارهای ناشاای از کوبش، باعث طراحی نامناسااب سااازه کشااتی می

بدنه و در های تندرو مخصوصا شناورهای چندپژوهش حاضر با توجه به نیاز کشور به ساخت شناور در .گرددتضاعیف می 

گیری بدنه از طریق اندازهسهشاده اسات تا پدیده کوبش بر روی یک شاناور     ساعی  جهت نیل به اساتقالل و خودکفایی، 

نتایج اصلی پژوهش بدست  .فشاار ایجاد شده ناشی از برخورد بدنه مدل شده با سطح آب به صورت تجربی بررسی گردد 

و ساخت سازه شناور  تواند در طراحیباشد که این نتیجه میآوردن فشاار وارده بر بدنه کناری و عرشاه عرضی شناور می  

 های کناری شناور بسیار موثر باشد.و بدنه

 

 کلمات کلیدی: کوبش، فشار، سه بدنه، سرعت برخورد
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های مختلف زیردریایی و تحلیل سه بعدی جریان بر روی فویل

 سازی فویل زیردریاییارائه راهکار عملی برای بهینه
 

 2، امین اشتری9فرهاد چیت ساز زاده

 farhad.chitsaz@gmail.com؛ شهر ینسازمان صنایع دریایی، شاه ی،قربان یدشه یعگروه صناشد، کارشناسی ار 1
 a_ashtari_l@yahoo.com؛ ، شاهین شهرسازمان صنایع دریایی، گروه صنایع شهید قربانی، دکتر 2

 

 چکیده

 

نیروی ساااندن به حداقل ر جهت ییایردریز خالیفرم بدنه  بر روی CFD های مختلفلیتحل در کار حاضاار

د که مهم نوجود دار ییایدر ریفرم ز یدر طراح یمتعدد یپارامترها. شااده اساات وارد بر بدنه انجاممقاومت 

مورد  هاضاامیمهبدون  و تنها خالی،، شااکل بدنه کار نیدر ا. اساات کلی وارد بر بدنه مقاومت ،پارامتر نیتر

وارده به شااناور  د هفتاد درصااد از کل مقاومتحدو، زیرا بر اساااس مطالعات انجام شااده، مطالعه قرار گرفت

قسمت استوانه ،دماغه یسه بخش اصل یدارا یبدنه خال. است اختصاص داده شده خالی، به بدنه زیرسطحی

های نظامی، دارای شااکل بدنه میانی موازی ترین شااکل زیردریاییباشااد. در واقع حقیقیپاشاانه میو  ای

 ای( هستند.)قسمت استوانه

ای ساازی این نوع از شاناورهای زیرساطحی ابتدا به تغییر قطر قسمت استوانه   منظور طراحی و بهینه لذا به 

های مختلف هیدروفیل، تاثیر این پارامتر در مقدار نیروی مقاوم و بازده اقدام کرده و با بدسااات آوردن مدل

ضرایب موجود در های مختلف شاکل دماغه و پاشنه با تغییر  آبی بررسای شاده اسات. ساپس مدل    -حجمی

سازی سنجی، نتایج شبیه اند. جهت صحتهای مربوطه بدست آمده و به خوبی مورد بررسی قرار گرفتهمعادله

برای شناور زیرسطحی سابوف با نتایج تجربی موجود، مقایسه شده است، که نشان دهنده اعتبار و دقت باالی 

 های کار حاضر هستند.سازینتایج شبیه

 

، نیروی SSTاُمگا -، مدل جریان مغشوش کاCFDسازی، زیردریایی نظامی، بدنه خالی، بهینه کلمات کلیدی:

 آبی-مقاوم و بازده حجمی
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تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر رفتارخوردگی فوالد زنگ 

 در آب دریا SPPهای مورد استفاده در پروانه  CB7-Cu نزن
 

 4زاده اشرفی، فخرالدین 2اسالمی ، دکتر عبدالمجید 2حسین علیا, 9مهدی میرزایی
 m.mirzaei5354@gmail.com، دانشکده مهندسی مواداصفهانارشد مواد، دانشگاه صنعتی کارشناسی 1

 hossein.olia@gmail.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد مواددکتری دانشجوی 2

 m.eslami@cc.iut.ac.irمواد  نشکدهدااستادیار, دانشگاه صنعتی اصفهان، 8

  ashrafif@cc.iut.ac.irصنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد دانشگاهاستاد، 4

 

 چکیده

 

، یک فوالد زنگ نزن مارتنزیتی رساوب ساخت شاونده اسات مکانیزم ساخت شدن آن ،       CB 7-Cuفوالد 

 911باشاد. دراین پژوهش فرایند اصطکاکی اغتشاشی،  در سرعت چرخشی از مس می توساط رساوبات غنی  

متر بر دقیقه، توساط ابزار غیر مصارفی از جنس کارباید تنگستن   میلی 31دور بر دقیقه و سارعت پیشاروی   

 2متر و قطر بزرگ میلی 1میلی متر و پین به  شاااکل مخروط ناقص با ارتفاع  21رنیوم دار باا قطر شاااانه  

متر  انجام گرفت. بعد از انجام فرایند اصااطکاکی اغتشاااشاای، مطالعات ریز   میلی 6متر و قطر کوچک یلیم

سااختاری و خوردگی الکتروشایمیایی انجام شاد. مطالعات ریز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری و پراش    

هم محور درمنطقه  پرتو ایکس نشاان داد که اعمال فرایند اصاطکاکی اغتشااشی باعث ایجاد دانه های ریز و   

شود  که  این پدیده ناشی از تبلور مجدد دینامیکی است و همچنین تغییر فاز زمینه از مارتنزیت اغتشاش می

به آساتنیت صاورت گرفت. نتایج خوردگی الکتروشایمیایی،  بهبود مقاومت خوردگی و سختی را در منطقه    

 اغتشاش نسبت به فلز پایه را نشان داد. 

 

  فرایند اصطکاکی اغتشاشی،  فوالد زنگ نزن، خوردگیکلمات کلیدی: 

 

mailto:m.eslami@cc.iut.ac.ir
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ی کشتی تحت جوشکاری به روش بررسی عمر خستگی سازه

 المان محدود
 

 2، مهدی ایرانمنش9زهرا آیین
  zahraaein@aut.ac.ir ر؛یرکبیام یدانشگاه صنعت ،ییایدر عیساخت در صنا یکارشناس ارشد مهندس 9

 imehdi@aut.ac.irبیر؛ دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرک 2

 

 چکیده

 

ند. اعلت بارهای سیکلی باال که ناشی از امواج و تغییر شرایط بارگذاری هستند، در معرض خستگیها بهکشتی

است. امروزه عمدتا ارزیابی خستگی کار گرفته شاده های متفاوتی نیز برای ارزیابی خساتگی، به تاکنون روش

گیرد. همچنین روش مکانیک انجام می S-Nهای احی، بر اساس روششده در طول طر اتصاالت جوش داده

های مورد ی طراحی مورد اسااتفاده قرار گیرد. در این مطالعه، یکی از سااازهتواند در مرحلهشااکساات نیز می

 یهای رورو است. برای محاسبه، وب فریم کرنر در کشتیشاد. این سازه  ی کشاتی انتخاب اساتفاده در بدنه 

ای، شیاری و مکانیک های تنش اسامی، هات اسپات سازه ها در این مقاله، از روشوب فریم کرنر عددی عمر

ها مقایسه شدند و شده، با نتایج تستهای مختلف ذکر است. در نهایت، نتایج روششاکسات اساتفاده شاده    

 ند.بود منیا ی مورد نظر()برای سازه یاز روش تنش اسم ریها به غهمه روش جینتا

 

 ی کشتی، شکست، عمر خستگی، اتصاالت جوشکاری شدهخستگی، سازهمات کلیدی: کل
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افزایشِ راندمانِ دینامیکی و پایداریِ شناورِ کاتاماران با استفاده 

 از جابجایی مرکز ثقل طولی 
 

  2 ، عباس دشتی منش2، مرتضی ابراهیمی9رسول نیازمند بیلندی
 rasool.niazmand@mehr.pgu.ac.irلیج فارس، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خ 1

 mortezaebrahimi12@chmail.irارشد، دانشگاه امیر کبیر،  کارشناسی2
 @pgu.ac.ira.dashtimaneshخلیج فارس بوشهر،  دانشگاهاستادیار مهندسی دریا، 2

 چکیده

 

و اساسی در طراحی و ساخت های افزایش راندمان شناورهای تندرو یکی از مسائل مهم های اخیر، راهدر سال

های باال تواند عملکرد شااناور را در ساارعتاین شااناورها بوده اساات. تعیین محل دقیق مرکز ثقل طولی می

های باال خواهد حفظ کند. انتخاب نادرسات مرکز ثقل شناور باعث ایجاد حرکات غیر خطی شناور در سرعت 

ت هیو و پیچِ یا پورپویزینگ شناورهای پروازی در آب شد. یکی از حرکات غیر خطیِ شناورها، ترکیب نوسانا

آرام اسات که سبب آسیب جدی خدمه گردیده و حتی در شرایط سخت ممکن است شناور به طور کامل از  

سطح آب خارج شود.  در این مقاله به مطالعه رفتار دینامیکی شناور کاتاماران در آب آرام  با استفاده از حل 

. برای این کار، دو درجه آزادی تریم و سینکیج به شناور داده شده و با استفاده از عددی پرداخته شاده است 

، حل عددی تا زمان دسااتیابی شااناور به حالت تعادل در آب آرام ادامه یافته اساات.  22رویکرد مش متحرک

. تهای مختلف بر روی مقاومت، سطح خیس شده و تریم ارزیابی شده اساثرات جابجایی مرکزثقل در سرعت

مدلساازی با اساتفاده از نرم افزار اساتار سای سی ام و برای سه سرعت انجام شده است. در انتها نتایج حل     

عددی با نتایج گزارش آزمایش مدل که در آزمایشگاه دانشگاه امام حسین )ع( انجام شده است، مقایسه شده 

این روش عددی برای پیش بینی  اسات. صاحت نتایج  شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی نشان از دقت باالی  

 دهد.حرکات شناورهای پروازی در آب آرام را می

  

 مرکز ثقل طولی، شناور کاتاماران، مقاومت، پورپویزینگکلمات کلیدی: 
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طراحی یک انباره به روش عددی، جهت کاهش صدای خروجی 

 OM457LAاز موتور دیزلی 
 

  2، حسن حبیبی مقدم9علی احمد براتی

  a.barati65@gmail.comرشد مکانیک، ا کارشناس1
 h_habibimoghaddam@sut.ac.irکارشناس ارشد مکانیک، 2

 چکیده

 

 رهیمولد توان و غ ،ییایدر ،ییخودرو ریمختلف نظ یهایدر کاربر هارودهین نیاز مهمتر یکی یزلید یموتورها

 های مختلفیین صداها به شکلهستند. ا یساز مشکالت فراواننهیزم هاموتور نیا یدیتول یهساتند. صاداها  

 گردند و برای هر یک از این موارد راهی جهت کنترل صدای خروجی پیشنهاد شده است.تولید، و منتشر می

 هبلذا در کار حاضر  ی تخلیه دود آنها است،یکی از مهمترین منابع انتشار صدا در موتورها سامانه ا که از آنج

 یهادهیپد یسازهیبا استفاده از شب ،OM457LAموتور  برایانه ساماین از  یخروج یمنظور کنترل صادا 

 در کپارچهیبه صورت  ی دودی تخلیهصادای خروجی از سامانه حرارت و گاز، انتقالتبادل یاحتراق، ساامانه 

 موتور نیانباره مناسااب ا کی ،یتجرب جیبا نتا یسااازهیشاب  جینتا یگذارو صااحه 29جی تی ساوئیت افزار نرم

 لیبا اسااتفاده از روش تحل ای با مقطع دایره اساات، کهفعال سااه محفظهاین انباره از نوع غیر .دیدگر یطراح

 ی کلیصدا توانیم دهد کهنشاان می  جیبه دسات آمد. نتا  های طراحی آنپارامتر نهیبه ریمقاد تیحسااسا  

 بلیدس 116 هیحالت پا ، ازدرصد افت توان 1با کمتر از  دود موتور مورد نظر را هیتخل یاز ساامانه  یخروج

 37.2و  62.3به ترتیب تا  ،ی کوچک و بزرگشااانهادیانباره پدو با ، قهیدور بر دق 1311در سااارعت موتور 

از موتور حاصاال  یخروج یدر صاادا یریها کاهش چشاامگساارعت گریدر د نیآورد. همچن نییپابل دساای

  .گرددیم

 

 طراحی ،ی دود، انبارهلیهی تخسامانه، کنترل صدا، موتور دیزلیکلمات کلیدی: 
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سازی هیدرودینامیکی فرم بدنه شناور با استفاده از بهینه

 (CFD)مدلسازی محاسبات سیاالت پویا 
 4؛ حسن قاسمی2، عباس ریحانی2، پژمان مظاهری9 محسن خسروی بابادی

  mohsen_khb@yahoo.comدریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  مهندسیدکتری 9

 pejman.mazaheri@aut.ac.irصنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  هندسیمکارشناسی ارشد 2
 A.Reihani@yahoo.comصنایع، دانشگاه البرز؛  مهندسیکارشناسی ارشد 8

 gasemi@aut.ac.irنشگاه صنعتی امیر کبیر؛ علمی دا هیئتدکتری مهندسی دریا، عضو  6

 چکیده

 یسازنهیبهاند. مورد استفاده قرار گرفته  NURBS، محاسبات (CASD)در بسیاری از ابزارهای کامپیوتری طراحی کشتی 

در توابع هدف  یابیارز در CFD هایحلراه عبارت است از (CFD) محاسبات سیاالت پویا بر یپوساته مبتن  یکینامیدرودیه

سازی سیستماتیک هیدرودینامیکی فرم بدنه شوند. بهینهمشخص میگسسته  یهاکه توسط مش یاطراف کشات  انیجر دامنه

 NURBSهای حاصل از تغییرات سطوح منظور تولید سایساتمی و خودکار مش  شاناور، منوط به ارائه روش و سااختاری به   

ارائه شده است  NURBSسازی شاناور است. در این مقاله، روش جدیدی به منظور تغییر شکل سطح شناور در فرآیند بهینه 

مورد نیاز هدف  توابع یابیکاهش تعداد ارز یبرا یطراح یرهایمتغجزئی  تعداد تنها -1کند: که چهار ویژگی را تضااامین می

در حالتی که فقط  -8های بدنه مختلف، تنوع زیادی از فرم هندساه شاناور قابل بدست آمدن است.   برای تولید فرم -2اسات.  

تواند بدون انحطاط بدنه اصلی را بطور پیوسته مورد پیوند خود بخشای از بدنه نیاز به بهینه شادن دارد، منطقه بهینه شده می  

ساااازی اجرا کرد. های هندسااای متنوعی را به راحتی در فرآیند بهینهیتوان با حفظ بدنه عملیاتی، محدودیتم -6قرار دهاد.  

 هیشااب یبرا ازیمش مورد ن دیکردن سااطح بدنه و تول تفکیک یبرا NURBSبر  یشاابکه مبتن دیابزار تول کعالوه بر این، ی

 هیاول یمراحل، از طراح نیشامل چند یکشت یکینامیدرودیه یطراح شده است. یدر اطراف بدنه طراح انیجر CFD یسااز 

 کی یطراح یبرا کینامیدرودیه یسااازنهیبه یابزار عمل کیوسااعه هدف این مقاله، ت اساات.  یینها یتا طراح هیو مرحله اول

(، مبتنی بر تئوری جدید بنام SSF)کد  CFD، ابزار عملیاتی طراحی هیاول یدر مرحله طراح کشااایدگیباا کاهش   یکشااات

گیری کشاش موج  و/یا کشاش نهایی اساات.   که برای محاسابه جریان مداوم شاناور و سانجش تابع هدف اندازه    NMئوری ت

با کاهش  یساارعت طراح نیچند یفرم بدنه برا یسااازنهیبه انجام به ازینولی اساات،  CFDکارآمد  اریابزار بساا SSFاگرچه 

سطح پاسخی از مساله که تنها به یک تابع هدف  شده است. یبیمدل تقر کیتوساعه   منجربه وجود دارد که زمان محاسابات 

ارزیابی شااده اساات. مبتنی بر سااطح پاسااخ، تابع عملکرد تحلیل متغیر   CFDمحدود اساات، به صااورت مسااتقیم توسااط  

(ANOVA)    به منظور تحلیل تاثیر هر یک از متغیرهای مسااله طراحی شاده است. همچنین به منظور بدست آوردن سطح

 نیدر ا هافتیتوسعه  یابزار محاسباتهای تکاملی اساتفاده شاده اسات.    ساازی به روش الگوریتم دنه بهینه، از بهینهپاساخ فرم ب 

 یکشت هندسه فرم یکینامیدرودیه یسااز نهیرا در به یسااز نهیبه یهاکیتکن ارائه و CASD ،CFD یسااز کپارچهی مقاله،

راه موثر و  کی یکه ابزار کنون ،دهدینشااان م (Wigley)ی واقع یکشاات بکارگیری روش ارائه شااده در یککند. یم نیتضاام

تحلیل مفیدی در مورد اهمیت متغیرهای طراحی  همچنیناست؛  هیاول یبدنه در مرحله طراح یهافرم یسازنهیبه یارزان برا

 دهد.متفاوت ارائه می

 CFDسازی فرم بدنه، هیدرودینامیک شناور، ، بهینهNURBS کلمات کلیدی:
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 پروانه مغروق در دو روش یکینامیدرودیعملکرد ه لیتحل سهیامق

 و خط برآزا یمحاسبات االتیس کینامید
 

 2، محمود رستمی9امید بردبار

 omidbordbar@chmail.irدانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ -دانشجوی کارشناسی ارشد9

 rostamivf@aut.ac.irالک اشتر؛ استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی م 2

 

 چکیده

 

ول است که در نگاه ا یپروانه مسئله مهم یکینامیدرودیعملکرد ه لیتحل یبرا نهیانتخاب روش مناسب و به

قاله م نی. در اباشدیتوان پردازش و زمان در دسترس م از،یمدنظر، دقت مورد ن یکیزیف یهادهیوابسته به پد

 یهاقرار گرفتند که از روش ی( مورد بررسCFD) یمحاسبات االتیس کینامی( و دLLTدو روش خط برآزا )

 دو روش نیعملکرد ا یوهیپروانه هسااتند. معادالت حاکم و شاا  یکینامیدرودیعملکرد ه لیپرکاربرد در تحل

دو پروانه  یشااگاهیتساات آزما جیها، از هندسااه و نتاروش یاعتبارساانج یو برا دیگرد سااهیو مقا حیتشاار

VP1304 و DTMB4119   اساتفاده شد. روشCFD ارائه  یقابل قبول جینتا یروشیپ بیضرا یدر تمام

 یروشیپ بیدر ضاارا LLTدارد. در مقابل، روش  ییباال یمحاساابات نهیو هز یساااززمان آماده یول دهدیم

ناسااب م یرمطالعت پارامت یدارد و برا یکم اریزمان پردازش بساا یول دهدیارائه نم یقابل قبول جینتا نییپا

 است.

 

 ی.محاسبات االتیس کینامیپروانه، روش خط برآزا، روش د یکینامیدرودیه لیتحلکلمات کلیدی: 
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A Study on Thrusters’ Failure Effects on Open-

loop and Close-loop Behaviors of Remotely 

Operated Vehicles (ROVs) 
 

Mojtaba Afshar1, Mehdi Loueipour2 

; Research Institute for Subsea Science and Technologyengineering,  Electrical. MSc1

 m.afshar@ec.iut.ac.ir 

; Research Institute for Subsea Science and TechnologyAssistant professor, 2

loueipour@cc.iut.ac.ir 

 

Abstract 

This paper addresses the problem of actuator fault detection for a Remotely 

Operated Vehicles (ROVs) widely used in underwater missions. The study 

of ROVs’ open-loop and close-loop behaviors under thrusters’ failure can 

bring us a bright sight into the ROV’s operational conditions. So, thruster 

dynamic responses have been experimentally extracted to have a more 

accurate thruster model. Then, dead zone and saturation dynamics which 

are the most dominant thruster dynamics are imported into the simulation 

model. Also, some scenarios are simulated to investigate the ROV’s 

motion performance under healthy and faulty conditions in both open-loop 

and close-loop operational modes. The simulation results express that, in 

the open-loop condition, distribution of the force under faulty condition 

influence on ROV’s motion behavior. Also, those inform us the PID 

controller can regulate ROV under both healthy and faulty condition. 

 

Keywords: Thruster’s faults, Remotely Operated Vehicles (ROVs), 

Thruster dynamic model 
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شده با روش تنش هات رزیابی خستگی اتصاالت جوش دادها

 ایاسپات سازه

 

 2، مهدی ایرانمنش9زهرا آیین
  zahraaein@aut.ac.irکارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  9

 imehdi@aut.ac.irدانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  2

 

 چکیده

 

ب است. آسیطورکامل شناخته نشدهدی بسایار پیچیده اسات که هنوز هم تا به امروز، به  خساتگی مواد فراین 

ها رکتگیری میکروی بعد در اثر تغییرشکل پالستیک، شکلشده و در مرحلهمواد از سااختار کریستالی آغاز  

 گردد. خستگیه میمشاهدها و در نهایت با انتشاار ترک اصلی، قابل ترکبر روی باندهای لغزش، ادغام میکرو

علت روند گرمایش و سرمایش پس از آن و همچنین تر اسات. جوشکاری به خورده نیز پیچیدهی جوشساازه 

شااادت بر ماده اثر شاااود، بهکننده که منجر به مواد ناهمگن و متفاوت میی پردر اثر فرایناد ذوب باا ماده  

آور نیسااات که ی کاربرد آن، تعجبتردهی گساااگذارد. با در نظر گرفتن پیچیدگی موضاااوع و محدودهمی

های متفاوتی برای شاده، موجود باشند. روش های متعددی برای تحلیل خساتگی اتصااالت جوش داده  روش

شااده وجود دارند که عبارتند از: روش تنش اساامی، تنش هات اسااپات آنالیز خسااتگی اتصاااالت جوش داده

در این مقاله، روش تنش هات اسپات شرح داده  ای، تنش شایاری، کرنش شایاری و مکانیک شکست.  ساازه 

اساات. همچنین فاکتور تمرکز تنش هات اسااپات و مقاومت  ها بیان گردیدهی تعیین این تنشو نحوه شااده

اند. امروزه مرجع، معرفی شده S-Nای با استفاده از منحنی های هات اساپات سازه خساتگی بر اسااس تنش  

 قبولی است.رای دقت قابلشده و داخوبی شناختهاین روش به

 

 خستگی، هات اسپات، تنش هات اسپات، مقاومت خستگیکلمات کلیدی: 
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بررسی رفتار دینامیکی ورق دارای تقویتی تحت اثر بار انفجاری 

 زیر آب به روش عددی
 

 2، سجاد تقی پور9احمد رهبر رنجی
  rahbar@aut.ac.ir ؛میرکبیرادانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی  علمی هیأتعضو  ،دانشیار 9

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشکده علوم و مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی  2

 sajadtaghipour@rocketmail.com؛امیرکبیر

 

 چکیده

 

ترین تفاوت میان انفجار زیر آب و انفجارهای معمولی )انفجار در هوا(، مربوط به دینامیک محصاااوالت عمده

کند که اساات. در انفجار زیر آب، توده گازی حاصاال از انفجار، میدان فشااار خاصاای در آب تولید می انفجار 

به بررسی پارامترهای انفجار نزدیک زیر آب و  مقالههای ثانویه اسات. این  ای اولیه و پالسشاامل موج ضاربه  

سازی پدیده الیی در شاابیهکه توانایی و کارایی با Lsdynaافزار حل عددی نرمتوساط   تأثیرات آن بر ساازه 

پردازد. انتشار موج انفجار زیر آب در محیط سیال و می ،انفجار زیر آب و مساائل تقابل ساازه و سیال را دارد  

د. شوای مدلسازی میاویلری چند ماده -انتقال فشار موج در سیال بر روی سازه با استفاده از روش الگرانژی

نجی سافزار اعتبارآید و نرمتجربی، میزان خطای نتایج بدسات می ساپس به وسایله مقایساه با یک آزمایش    

 و های مختلف تقویتی بر افزایش مقاومت در برابر گساایختگی ورقتأثیر مدل بررساایشااود. در ادامه به می

شود. روش ارائه شده در این پروژه توانایی ثبت میپرداخته  بررسای هزینه بهینه جوشکاری ورق تقویت شده 

جاری بدون نیاز به اندازه المان بساایار ریز را دارا بوده و درک کامل و کافی نساابت به پیش بینی  شااوک انف

 دهد.تأثیرات پاسخ اولیه انفجار نزدیک زیر آب را ارائه می

 

 ، تغییر شکل دائم، گسیختگی ورق، تحلیلتقویت شدهبارگذاری انفجاری زیر آب، ورق کلمات کلیدی: 

 LSDYNAعددی، نرم افزار  غیرخطی، تحلیل دینامیکی
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ی بهینه از سیستم قدرت یکپارچه شناور با قابلیت قطع برداربهره

 بار
 

 2ارمغان سیدمصطفی ، 9 یاردستانمجید صادقی 

 Sadegi57@yahoo.com؛ دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیروی جهاد انسازم ،ارشد برق قدرت کارشناس 1
 amer.armaghan@aut.ac.irپلی تکنیک تهران(؛ ) ریرکبیامگاه صنعتی ، دانشقدرت-ارشد برق کارشناس 2

 

 چکیده

 

 کرده زیادی پیشرفت دریایی کاربردهای در (IPS)یکپارچه  قدرت سیستم و الکتریکی تمام کشاتی  مفهوم

دارد.  قرار روزافزون توجه مورد شناورها در الکتریکی پیشرانش از استفاده سمت گرایش به که است. بطوری

 تولید منابع هاستمیساست. این  ناگزیر پیشرانش الکتریکی سیستم در الکتریکی موتورهای کاربرد و استفاده

 در .برندیم بهره کنندگان مصاارف نیاز مورد انرژی نیتأم منظور به انرژی سااازهای ذخیره و نیز توان

 بررساای مورد تولید لفات، هزینهت بار، کاهش قطع قابلیت چون گوناگونی اهداف هازشاابکهیر از یبرداربهره

 اتصال با شبکه ریز یک سازی بهینه برای GAMS افزار نرم از است شده پروژه سعی این . درردیگیم قرار

 .است شده شبکه در هزینه موجب کاهش که پذیرد انجام اقتصادی هدف گرفتن نظر در و شبکه به

 

 GAMS ریزشبکه کشتی، دیزل ژنراتور، قطع بار،کلمات کلیدی: 
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سازی چندهدفه عملکرد دریانوردی با استفاده مدل هیبرید بهینه

 از مدلسازی پارامتریک هندسه شناور کروت
 

 ، حسن قاسمی2، پژمان مظاهری9 محسن خسروی بابادی
  mohsen_khb@yahoo.comدریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  مهندسیدکتری 9

 pejman.mazaheri@aut.ac.irصنعتی امیرکبیر؛  گاهدانشکارشناسی ارشد مهندسی صنایع، 2
 gasemi@aut.ac.irدکتری مهندسی دریا، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛  8

 

 چکیده

 

های متاهیورسااتیک در طراحی هندسااه شااناورهای مختلف در تحقیقات و صاانایع رشااد  بکارگیری تکنیک

ها بدساات آمدن خطوط بدنه شااناورها در تحقیقات  چشاامگیری به خود دیده اساات. خروجی این تکنیک 

های متفاوت و دل اولیه، ساااخت مدلسااازی مسااالهای اخیر اساات که این تحقیقات در دو بخش شاابیه  

سااازی باشاند. در این مقاله یک مدل هیبرید شاامل مدل  های تولید شاده می ساازی پارامترها از نمونه بهینه

-با طراحی یک شبکه عصبی پس Lو  CWP ،CB ،CP ،LCF ،CM ،KBضارایب هندسی موثر شامل  

های ساخته شده از تغییرات هریک از ضرایب ز مدلانتشار و مدلسازی ریاضی تغییرات توابع دریامانی متاثر ا

سااازی توابع مدل شااده در مرحله قبل با اسااتفاده از   ای و نهایتا بهینههندساای، با روش تطبیق چندجمله

بهینه  . بهینه سازی شاملالگوریتم ژنتیک چندهدفه و ترکیب آن با الگوریتم فازی پرامیتی، ارائه شده است. 

( ، Pitch)  چی(  ، حرکت پHeave)ویفرم بدنه شناور تندرو  شامل حرکت ه یانوردینمودن پارامترهای در

(  در دریای عمان MSI)یازدگیدر اری( و معAdded Rsistance)ی(  ، مقاومت اضاااافRollحرکت رول)

درجه در  121به منظورثابت بودن شارایط محاسباتی در این مقاله، زاویه برخورد برای کلیه مدلها  باشاد.  یم

ظر گرفته شده است. در نهایت ضرایب هندسی در وضعیت بهینگی توابع دریانوردی مشخص شده و خطوط ن

بدنه شاناور منطبق با پارامترهای جدید مدل شاده است. مدل جدید در عملکرد دریانوردی در بهینگی قرار   

 گرفته است.

 

 سازی هندسه شناوره، عملکرد دریامانی، بهین یهندس بیضراالگوریتم ژنتیک، کلمات کلیدی: 

mailto:pejman.mazaheri@aut.ac.ir
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اثر  و ییایگاز در نیدر تورب نیگزیاستفاده از سوخت جا یبررس

 یندگیآن بر آال
 

 2، کامران عرش تبار9محمدجواد رستمانی
  M.Rostamani@gmail.comکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 9

  Kamran.eng57@yahoo.comالمی، واحد تهران جنوب ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اس کارشناسی2

  

 چکیده

 

با  ؛ تااز کشورها در تالش هستند یاریبس ستیز طیمح یمل یو سازمان ها یالملل نیب ینظارت هایساازمان 

رو  نیشوند. از ا ییایدر منابع در یندگیو آال ایگلخانه یسابب کاهش انتشار گازها  یو مقررات نیقوان نیتدو

 ایگلخانه یاز موتور و گازها یخروج یندگیکاهش آال یبرا هاییهمواره با چالش ییایو نقل در صنعت حمل

به عنوان سااوخت  یعیاسااتفاده از سااوخت گاز طب یمطالعه امکان بررساا نیمواجه اساات. در ا هایاز کشاات

اثر  یبه منظور بررسااا. پردازدیم یندگیگذار آن بر آال ریتاث یو پارامترها ییایدر هاینیتورب یبرا نیگزیجا

 یتوسعه داده شده است و سپس عملکرد آن برا نیتورب یبرا یکینامیمدل ترمود کی نیگزیجا هایساوخت 

چرخه  یکینامیعملکرد ترموددهد ینشان م جیشاده است. نتا  ساه یو با هم مقا یو گاز بررسا  زلیساوخت د 

ه و بازده بود زلیبه سوخت د کینزد ،یبندروکریسوخت ه کیبه عنوان  یعیاستفاده از گاز طببا گاز  نیتورب

 زانیم تی. با توجه به اهمباشدیم نترییپا یکم زلیبا سوخت د سهیدر مقا یعیآن با سوخت گاز طب یحرارت

به مراتب  یعیبا سوخت گاز طب یرانش، موتورها هایستمیسوخت بکار رفته در س ینهیو هز هاندهینشار آال 

 هستند. زلیبا سوخت د یوتورهانسبت به م ترینییپا اریسوخت بس ینهیو هز یندگینشر آال یدارا

 

 ،هاندهیآال ،یعیطب یگازها ن،یگزیجا هایسوخت گاز،نیتوربکلمات کلیدی: 
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 تنی با استفاده از ژیروسکوپ 4تحلیل پایداری قایق تندرو 
 

 2، محمدرضا مزینانیان2، سعید محجوب مقدس9حبیب اهلل مزینانیان
  ha.mazinanian@gmail.comارشد ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(؛ کارشناس 9

  smahjoubmoghadas@yahoo.comدانشیار، دانشگاه جامع امام حسین )ع(؛ 2
 mazinanian@gmail.commrm.هرود؛ دانشجوی دکترا ، دانشگاه صنعتی شا2

 

 چکیده

 

 ، اطمینان ازمسافرتآرامش در . دارد یاژهیو تیاهم یداریناپا ی،رنظامیو غ یشناورها اعم از نظام یهیدر کل

 شرط کیماندن پس از شل ردایپا نیو همچن نظامی یهاقیدر قا موثر به هدف کیشل ،زاتیحمل و نقل تجه

که به دنبال راه  داردیها ما را بر آن مدقت سااالح نیروز افزون ساارعت شااناورها و همچن  شیاساات. افزا

های گوناگونی پیشنهاد شده که هدف ما باشیم. در این راستا روشثبات در شناورها  جادیدر جهت ا ییهاحل

زار افباشاد. در ابتدا منحنی پایداری شناور در نرم کوپ میی پایداری با اساتفاده از ژیروسا  های اولیهبررسای 

مکسارف با و بدون اثر ژیروساکوپ رسام شده که نشان از کارایی خوب این وسیله برای رسیدن به پایداری    

افزار متلب، با پارامترهای فرض شده برای ژیروسکوپ و قایق، سازی صورت گرفته در نرمدارد. ساپس شابیه  

ثانیه  2بهره مشخص تا  کننده قادر است پایداری شناور را با فرض ضریبیروسکوپ پایداردهد که ژنشان می

باشااد. همچنین با تغییر بهره های خلیج فارس میبه دساات آورد که بساایار کمتر از دوره موج متوسااط آب 

ر نظر ر باید دهای وزن و قدرت موتوکنترلر و پارامترهای فیزیکی، عملکرد سیستم تغییر کرده، اما محدودیت

به اهداف  یلن یتوان از آن برایم لذا و خوب خود را نشان داده ینهاز کار عملکرد به یوهشا  یناگرفته شاود.  

 .استفاده کرد

 

 های پایداری، ژیروسکوپ، ضریب بهره.ناپایداری، روشکلمات کلیدی: 

 

mailto:ha.mazinanian@gmail.com
mailto:smahjoubmoghadas@yahoo.com
mailto:mrm.mazinanian@gmail.com
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تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی ورود یک پرتابه 

 درون آبسوپرکاویتاسیونی به 
 

 2، ابوالفضل مردانی9جالل محمدی
 mohammadijalal@chmail.irمهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  دانشکدهاستادیار، 9

دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشکده مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 2
mardani_abolfazl@mut.ac.ir 

 

 چکیده

 

 ای سوپرکاویتاسیونی استخراجیک آزمایش، نیروها و ممان وارده بر یک پرتابه اساتوانه  در این مقاله، از نتایج

کننده و حرکت در فاصله کم در هوا،  با زاویه کم نسبت به شاده اسات. این پرتابه بعد از خروج از یک پرتاب  

ود کم نسبت به آب، ساطح آزاد،  وارد آب شاده است. این آزمایش با توجه به سرعت باالی پرتابه و زاویه ور  

. دهدکم نظیر است و پردازش نتایج این آزمایش، اطالعات با ارزشی را در اختیار طراحان این وسایل قرار می

سارعت باالی این آزمایش و پردازش تصویر، مقادیر سرعت و شتاب پرتابه در  با توجه به در اختیار بودن فیلم

با  𝐶𝐷استخراج شدند. مقدار  𝐶𝑀و  𝐶𝐷 ،𝐶𝐿ها و ضرایب ممانهر زمان بدست آمد و در مرحله بعد، نیروها، 

در هر دو فاز حرکت   𝐶𝑀و  𝐶𝐿های منابع گذشااته همخوانی نساابی دارد. نتایج مربوط به مقادیر بینیپیش

ر ضیات گذشته را تغییپرتابه )فاز بدون برخورد دمی و فاز با برخورد دمی( اطالعات مهم و کم نظیر است و فر

ای پرتابه در اختیار قرار دهند. نتایج آزمایش همچنین اطالعات خوبی در ارتباط با تغییرات ساارعت زاویهمی

 داد که در بحث پایداری این وسایل کاربرد دارد. 

 

 سوپرکاویتاسیون، پرتابه، فیلم سرعت باالکلمات کلیدی: 
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دریایی به کمک  بررسی پارامتریک کاهش پاسخ در سکوهای

 کنترل غیرفعال دمپر مایع ستونی تنظیم شونده 
 

 2، بهروز عسگریان9علی یاوری فروشانی
 ali.civil67@gmail.comدانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدن طوسی؛ 9

 asgarian@kntu.ac.ir  استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛2

 

 چکیده

 

یابد. در ای می شاات  ساکوهای دریایی در برابر زلزله، خصاوصا در مناطق لرزه خیز اهمیت ویژه   کنترل ارتعا

اساات. کنترل غیرفعال، برای کاهش ارتعاشااات سااکوهای دریائی اسااتفاده شااده  TLCDاین مقاله از دمپر 

ازه های سپاسخ تواند در کاهشرو میکند. از اینخصوصیات دمپر را بر اساس فرکانس اصلی سازه تنظیم می

دهد، موثر واقع گردد. از جمله کاه معموال تشااادید اصااالی در این مود رخ می  1در مود اصااالی یعنی مود 

مهمترین خصوصیات دمپر، فرکانس اصلی ارتعاش آن است که معموال با فرکانس مود اول سازه اصلی تنظیم 

 ردهای مختلف زلزله در دو حالت کنترلباشد. پاسخ سیستم تحت رکوگردد تا بیشاترین کارآیی را داشته می

گردد. همچنین اثر محتوای فرکانساای تابع تحریک ورودی بر غیرفعال و بدون کنترل با یکدیگر مقایسااه می

شاود. در ادامه آنالیز عددی برای محاسبه پاسخ سکوی نمونه واقع در خلیج  روی کارآیی میراگر بررسای می 

در کاهش ارتعاشات سکو در  TLCDآن اسات که اساتفاده از دمپر   اسات. نتایج حاکی از  فارس انجام شاده 

د در تواند اثرات تشدیمقابل زلزله بسیار مفید است. همچنین، استفاده از کنترل غیرفعال تا حدود زیادی می

 فرکانس اصلی سازه را بهبود بخشد.

 

 ی دریایی، کنترل غیرفعال، فرکانس تنظیم شده میراگر، سکوهاTLCDدمپر کلمات کلیدی: 
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بررسی استحکام و عمر خستگی اتصاالت صلیبی به روش المان 

 محدود
 

 2، مهدی ایرانمنش9زهرا آیین
  zahraaein@aut.ac.irکارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  9

 imehdi@aut.ac.irدانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  2

 

 چکیده

 

علت بارهای سیکلی باال که ناشی از امواج و تغییر شرایط بارگذاری هستند، در و سکوهای دریایی به هاکشتی

اند. بنابراین خستگی یک معیار مهم در طراحی است. امروزه عمدتا ارزیابی خستگی اتصاالت معرض خستگی

های لیبی از المانگیرد. اتصاااالت صااانجام می S-Nهای شااده در طول طراحی، بر اساااس روشجوش داده

ی جوش و دیگر اثرات ساخت تاثیر نفوذ ریشهاند و اساتحکام خستگی آنها، تحت ی کشاتی متداول در ساازه 

مانند انحراف ناشی از جوشکاری است. از این رو در این مقاله، استحکام خستگی این اتصال با در نظر گرفتن 

های تنش اسااامی، هات اساااپات و شااایاری، شانحراف ناشااای از سااااخت با کمک آنالیز المان محدود رو

ج است. در نهایت، نتایشده و همچنین تاثیر انحراف بر عمر خستگی این اتصاالت نیز نشان داده شدهمحاسبه

 های تجربی مقایسه شدند.آنالیز المان محدود با نتایج تست

 

 یاری، خستگ: استحکام خستگی، اتصال صلیبی، شکست، تنش هات اسپات، تنش شیکلمات کلیدی
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انتخاب الگوی مهار و طراحی سیستم مهاربندی یک سکوی نیمه 

 شناور به روش عددی 
 

  2، مجید قدسی حسن آباد2، سعیدکاظمی9مانا همتی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های دریایی  ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم 9

 mahyar.hemati@yahoo.comتحقیقات؛
عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛  استادیار ،2

saeid.kazemi@hotmail.co.uk 
دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛   استادیار،عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی ، 2

m.ghodsi.h@gmail.com 
 

 چکیده

 

احی ساایسااتم مهاربندی همواره یکی از مهمترین مسااائل در طراحی و اجرای یک انتخاب الگوی مهار و طر

ساکوی نیمه شناور بوده است. در این تحقیق برای انتخاب قطر زنجیر مناسب براساس آیین نامه های معتبر  

با قابلیت اطمینان اساتفاده شاده اسات و ساعی شاده اسات برای الگوی مهار مناسب از الگوهای مهار رایج       

 از و است سیال حجم روش بر مبتنی که محاساباتی  سایاالت  دینامیک افزارهای نرم از اده شاود. یکی اساتف 

 این در .است flow3D است برخوردار مختلف هندسی خصوصیات با ها سازه و سیال ساازی  شابیه  قابلیت

بیر پرداخته به مدلساازی و تعیین ممان اینرسی سکوی امیرک  solidworksبا اساتفاده از نرم افزار   تحقیق

انتخاب  بررساای به خزر دریای در غالب شاارایط بر منطبق موج مدل همراه به flow3D شااده و سااپس با

 . شده است پرداخته الگوی مهار مناسب و طراحی سیستم مهاربندی

 

 الگوی مهاربندی، سکوی نیمه شناور، روش عددی، طراحی سیستم مهاربندیکلمات کلیدی: 
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 شناور در دارآب بند کنگره رهیک نمونه دیوا یطراح

 ی و مقایسه آن با دیواره مسطحومینیآلوم
 

 حبشیفرید 
  farid.habashi@gmail.comریرکبیام یدانشگاه صنعت ،یکشت یکارشناس ارشد معمار9

 

 چکیده

 

 از یبرخوردار لیها و فله برها به دلبزرگ از جمله نفتکش یهاکشتی در اغلب دارکنگره یعرضا  هایبالکهد

 دیمف یفضا شیافزا نیراحت تر مخازن و همچن یو آسان تر، شستشو عیعمده که شامل ساخت سر یایمزا

ر در شناو یعرض یها وارهید عنو نیو استفاده از ا یبه ندرت به مسأله طراح ی. ولشوندیاستفاده م باشاد یم

در  یاست که بالکهد عرضشده  یمقاله سع نیپرداخته شده است. لذا در ا و کوچک  سبک یومینیآلوم یها

 DNV.GL نامهنیرا به صاورت کنگره دار بر اساس آئ  یبا ابعاد واقع یومینیآلوم ینمونه شاناور تندرو  کی

امل ش جیگردد. نتا سهیباشد مقا یم مسطحشاناور که به صورت   یبا بالکهد عرضا  را حاصاله  جیو نتا یطراح

 فرکانس طبیعی و سهیمقا نیو همچن Maestroار اساتحکام بر اساس روش المان محدود در نرم افز  لیتحل

 باشد خواهد بود. یتندرو م یدر شناورها یاساس یاز پارامترها یکیوزن که 

 

 کنگره دار، .شناور تندرو، المان محدود یبالکهد عرضکلمات کلیدی: 
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بررسی عددی و میدانی تغییرات ضرایب هیدرودینامیک 

 رسطحی در نزدیکی سطح آزاداستاتیکی بدنه رونده هوشمند زی
 

 2، جواد بابایی2، ابراهیم علیزاده9الریمی مصطفی زرینی
 mostafa.zarrini@gmail.comشمال؛  پژوهشکدهکارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 9

  ealizadeh@mut.ac.irدکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده شمال؛  2
 javad.babei@yahoo.comعتی مالک اشتر، پژوهشکده شمال؛ کارشناس ارشد، دانشگاه صن 2

 

 چکیده

 

این مقاله به بررسی عددی و تجربی نیرو و گشتاور هیدرودینامیکی وارد بر رونده زیرسطحی در حال حرکت 

کند، شرایط هیدرودینامیکی حالتی که بدنه در نزدیکی سطح حرکت می پردازد.  دردر نزدیکی سطح آزاد می

کند. درک این مساأله به طراحی بهتر سایستم کنترل مورد   را با حالت دور از ساطح آزاد تجربه می  متفاوتی

انجامد. بررسای حاضار به شابیه سازی عددی هیدرودینامیکی در اعماق مختلف نزدیک به سطح به    نیاز می

نه تیکی دائم بدپردازد که شرایط استاصاورت محاسبه نیرو و گشتاور در حالت دائم حرکت در عمق ثابت می 

کند.  نیروها و گشااتاورهای هیدرودینامیکی وارد بر بدنه در  را در طی حرکت در نزدیکی سااطح توصاایف می

اند. نتایج حل عددی به همراه متر مورد محاسبه قرارگرفته 2/2-6/1متربرثانیه و عمق  2-2محدوده سارعت  

در  کاهشی-زدیکی سطح به روند افزایشیدهند که افزایش سرعت حرکت بدنه در نتسات میدانی نشاان می  

ضاریب نیروی نرمال وارد بر بدنه منجر خواهد شد و همچنین تغییر عالمت گشتاور از مقدار منفی به مقدار  

مثبت را به همراه خواهد داشات. در نتیجه این مساأله در تطابق با نتایج تست میدانی، میزان تالش کنترلی   

 کاهش خواهد یافت.  

 

 های هوشمند دریایی، هیدرودینامیک، سطح آزاد، تست میدانی.روندهی: کلمات کلید

. 
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بدنه تحت آنالیز حساسیت ورق کف عرشه اتصالی شناور سه

 بارگذاری فشاری دو محوره
 

 2، سینا طوسی9اسماعیل صادقیان
 Esmail_sadeghain@yahoo.com، کارشناس ارشد معماری کشتی، داتشگاه صنعتی امیرکبیر 1

 Sinatoosi@aut.ac.ir،  رشناس ارشد معماری کشتی، داتشگاه صنعتی امیرکبیرکا 2

 

 چکیده 

 

در این مقاله با کاربست مفاهیم قابلیت اطمینان به شبیه سازی رخداد شکست کمانشی ورق تحت بارگذاری 

ی عرضی های خمشدو محوره فشاری پرداخته شده است. با اعمال نیروهای فشاری دو محوره منتجه از ممان

ای به عنوان تابع حالت حدی و بدنه مورد بررسی و با تعریف معیار کمانشی آیین نامهوارد بر سازه شناور سه

به شابیه ساازی مونت کارلو پدیده کمانش پرداخته شاده است. سپس با محاسبه احتمال شکست و ضریب    

شده  پرداخته DSو  ISه دو روش قابلیت اطمینان، به آنالیز حسااسیت پارامترهای دخیل در طراحی ورق ب 

اسات. احتمال شاکسات کمانشای به ترتیب نسابت به تغییرات ضخامت ورق، طول و عرض ورق حساسیت      

تواند عامل کاهش احتمال شااکساات کمانشاای با اختالف  بیشااتری دارد بطوریکه تغییرات در ضااخامت می

 فاحشی نسبت به سایر پارامترهای طراحی باشد.   

 

 ، آنالیز حساسیت27مانش ورق، احتمال شکست، قابلیت اطمینان، مونت کارلوککلمات کلیدی: 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Monte Carlo 
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مروری بر کاهش حرکات هیو و پیچ شناور کوادماران توسط 

 مکانیزم تعلیق
 

 4مجید عسگری ،2حسن قاسمی، 2آبادی وکیل کریم اکبری ،9هادی نظری
  gmail.comarihadi22naz@دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی)ره( نوشهر1
 akbari.karim@gmail.com دانشگاه امام خمینی)ره( نوشهرو عضو هیئت علمی  استادیار2

 gmail.comhmaaa2002@ و دانشگاه امیرکبیر تهران امام خمینی)ره( نوشهر دانشگاه استاد دانشکده مهندسی دریا 8

 askary1363@gmail.commajidدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی)ره( نوشهر6

 

 کیدهچ

 

 و قیمحققان وقت خود را به تحق یادیتعداد ز ،دارد ینقش مهم هینقل لیوساااا یابیدر ارز راننادگی  یراحت

 انوس،یجاده با سطح اق سطح سهیمقا حذف لرزش اختصاص داده اند. ایجذب شاوک   یها برابهبود دساتگاه 

حال،  نیخشاان شااود؛ با ا هایتواند منجر به تکانمی یتناهموار اساات و به راح اریبساا یگرید ی هموار وکی

در تمام  .و تعادل به ندرت وجود دارد راهبری یبهبود راحت یبرا هاکشتیاساتفاده شده در   قیتعل ماتیتنظ

م شود که تمامیاین باعث ها بخشای جدایی ناپذیر از کل کشاتی هساتند،    سانتی، بدنه  بدنههای چند طرح

د. این مقاله تغییر اساسی وش احساسنفرات به طور کامل توسط کشتی دی دریافت شده وروهای اثرات موج

 امنیت،با ساارعت باال و با راحتی و کشااتی را  که بتواندهد های دریایی را ارائه میدر نحوه طراحی کشااتی

خودرو  ه ازفتبرگرپیشرفته  یک سیستم تعلیق ه وسیلهب هااین رویکرد جدید، بدنهدر . هدایت و راهبری نمود

 های جانبی،در سطوح تماس بدنهطور متقاطع را به  ی واردهکند. این کشتی بارهاجدا می ساوپراستراکچر از 

 ،شتیایمنی کدریامانی و و مانور پذیری و  راهبریی مهندسی تعلیق برای بهینه سازی هافنونبا به کار بردن 

تفاده اس ،شامل فنرها و دمپرها قیتعل سیستم کت،کنترل حر یهاستمیسا  نیمعموال در چن کند.میتقسایم  

  .ودشمی

 
 Skyhookکوادماران، هیو، پیچ، سیستم تعلیق، الگوریتم کلمات کلیدی: 
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های کاهش سطح مقطع راداری مبتنی بر شکل بدنه مطالعه روش

مان و ارزیابی آن روی یک شناور نظامی در شناورهای پنهان

 کالس کوروت
 

  4، ابراهیم علیزاده2ملکی علی، *2پورگودرزیروح اهلل هادی، 9مهران تسلیمی

کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی 9

 taslimimehran@yahoo.com،شمال

 rhgoudarzi@mut.ac.irکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،*2
 ali.maleki86@yahoo.comشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،کار2

 Ealizadeh@mut.ac.irدکتری، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،4

 چکیده

ی راداری یک ساااامانه اعم از شاااناور، مانهای مهم و کاربردی در صااانایع نظامی، حوزه پنهانیکی از حوزه

های راداری دشمن صورت گیرد. کاهش سطح باشاد، تا حداقل شاناساایی بوسایله سایستم     جنگنده و... می

باشدبه نحوی های اجتناب ناپذیر، برای این نوع تجهیزات نظامی میمقطع راداری یکی از ضرورت ها و دغدغه

شوند، شانس بیشتری که با حداقل سطح مقطع راداری ساخته می ها و یاشناورهاییافکنها، بمبکه جنگنده

مانی از دید راداری دشامن داشته ودر نتیجه کمترین خسارت مالی و جانی را متحمل شده و در  برای پنهان

افکن های توان به بمبهای موفق این تجهیزات میعین حال حداکثر خسارات را به دشمنوارد سازد. از نمونه

B-2  ،F-117  ایاالت متحده و همچنین شاااناورهایVisby  وZumwalt  کشاااورهای ساااوئد و ایاالت

های مهم در کاهش سااطح مقطع راداری، هندسااه و فرم  متحدهاشاااره نمود.با توجه به اینکه یکی از روش

مان برای کاهش های هندساای در چند شااناور نظامی پنهانوساایله موردنظر اساات لذا در این مقاله تکنیک

قطع راداری مورد مطالعه قرار گرفت. سااپس با اعمال تغییراتدر فرم بدنه یک شااناور نظامی کالس سااطح م

دهد محاسبه شده است. نتایج نشان می CST-MSافزار کوروت، ساطح مقطع راداری آن با اساتفاده از نرم  

 ای کاهش یافته است.سطح مقطع راداری این شناور به میزان قابل مالحظه

 سطح مقطع راداریمانی، سطح مقطع راداری، شناور نظامی، کاهش پنهانکلمات کلیدی: 
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در امواج با استفاده از نرم  یاشناور دوبدنه دریامانی لیتحل

 و مقایسه با معیارهای استاندارد AQWAافزار 
 

 2سینا رنجبر ،9 ریشهریمهدی 
 mahdi.rishehri@gmail.com ؛کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف9

 sinaranjbar89@gmail.com ؛ارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعتک2

 

 چکیده

 

، هاشااناور یریکارگمنظور به. بهباشااندیونقل دریایی مشااناورهای تندرو ازجمله پرکاربردترین وسااایل حمل

 ریذناپاجتناب یاز ساااخت شااناور امر شیپ یحت ایو  یریکارگرفتار شااناور قبل از به ینیبشیشااناخت و پ

 و لیمورد تحل ییایدر یطیمح طیاز نوع کاتاماران در شاارا یادوبدنه ورشاانا کیپژوهش رفتار  نیساات. در اا

شده و رفتار شناور در اثر برخورد امواج منظم و واقع یقرارگرفته است. شناور در آب مواج موردبررس یبررسا 

که شناور  تاساا نیپژوهش ا نیا مالحظه دراسات. نکته قابل  شاده لیتحل چیو پ ویه ینامنظم در دو راساتا 

 یبرا یو در زمان طوالن یدر ابعااد کامالً واقع  ANSYS AQWAافزار طرح در نرم نیدر ا یموردبررسااا

 BVبا استاندارد  یامانیدر ثیشناور از ح زیمناسب صورت گرفته است. در انتها ن یبندو با شبکه یسازمدل

 است. دهیگرد یابیارز

 

  ، استانداردANSYS AQWAآب مواج،  ،دریامانی ،یابدنهشناور دوکلمات کلیدی: 
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کنترل ولتاژ و فرکانس و اصالح هارمونیک ولتاژ در شبکه توزیع 

 یکپارچه برق کشتی
 

 2ارمغان ، سیدمصطفی 9 یاردستانمجید صادقی 

 Sadegi57@yahoo.com؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران جهاد انسازم ،ارشد برق قدرت کارشناس 1
 amer.armaghan@aut.ac.irپلی تکنیک تهران(؛ ) ریرکبیام، دانشگاه صنعتی قدرتارشد برق  کارشناس 2

 

 چکیده

 

در این مقاله یک رویکرد عملی قابل پیاده ساازی جهت طراحی سایساتم شابکه توزیع برق کشتی پیشنهاد     

ایی جمهوری اسالمی ایران نیز مورد در نیروی دری (IPS)شاده اسات. اساتفاده از سایستم قدرت یکپارچه     

دیزل ژنراتور  ACپیل سوختی و منبع  DCمطالعه واقع شاده است. در این پژوهش یک شبکه شامل منبع  

اسااتفاده شده  ACو  DCبه منظور عدم تبدیالت معکوس  ACو  DCتوان الزم برای بارهای  نیتأمجهت 

بیت . جهت تثمیبریمر پشتیبانی از شبکه نیز بهره اسات، همچنین از ذخیره سااز باتری و ابرخازن به منظو  

که در برابر خطای ساااه فاز،  میکنیمی کنترلی اساااتفاده هاطرحولتااژ و فرکاانس و بهبود کیفیت توان از   

گیرند. شاابکه مورد -و تغییرات توان پیل سااوختی مورد بررساای قرار می  ACتغییرات بار موتور در شااین 

پیاده ساازی شده که سرعت و دقت و توانمندی سیستم در   MATLAB/Simulinkمطالعه در نرم افزار 

ریزشابکه پیشانهادی در اثر این اغتشاااشات را نشان    THDپایدارساازی و بازیابی ولتاژ و فرکانس و بهبود  

 .دهدیم

 

 PI کنندهکنترلریزشبکه کشتی، کنترل ولتاژ، کنترل فرکانس، کیفیت توان، کلمات کلیدی: 
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عددی حرکات دائم یک شناور زیر سطحی به منظور سازی شبیه

 بدست آوردن برخی از نیروهای هیدرودینامیکی

 

 2آبادیعلی یلمه، یاسین 9امین اشتری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سازمان صنایع دریایی ، گروه صنایع شهید قربانی ، شاهین شهر؛  1
a_ashtari_l@yahoo.com 

انیک، سازمان صنایع دریایی، گروه صنایع شهید قربانی، شاهین شهر؛ کارشناسی ارشد مهندسی مک 2
yasinyalame@yahoo.com 

 

 چکیده

 

وارد بر  یکینامیدرودیه هایو ممان روهاین نییتع ،یرساااطحیز یشاااناورها یاز مراحل مهم در طراح یکی

 ،سیولیکر ،ییرایزوده، مجرم اف ،ینرسیا یروهایشامل ن یکینامیدرودیه هایو ممان روهای. نباشدیشاناور م 

 هایروش یوتریعلوم کامپ شاارفتیبا پ ریاخ های. در سااالباشاادیبازدارنده م هایو ممان رویو ن شاارانشیپ

 شیباعث افزا یعدد هایروش باالی دقت. اندکرده دایپ ییایردریز عیدر صنا ی(کاربرد روزافزونCFD)یعدد

شده است. در پژوهش حاضر  یرسطحیز یرانش شناورها یرویمقاومت و ن نتعیی در هاروش نیاساتفاده از ا 

. استپرداخته شده یمدل به کمک روش عدد یرسطحیشناور ز کی ییرایم بیبه محاسابه دو دساته ضارا   

نرم افزار  لهیحمله و انحراف بوسااا هیهمراه با زاو کنواختی هایآزمون ،ییرایم بیا محااساااباه ضااارا   برای

AnsysCfx   ایحمله  هیکه جسم با زاو ی. زمانباشاد یروش حجم محدود م هپای بر که اسات اساتفاده شاده 

 نیبوده و از ا یسهمو یتابع ایزوا نیدرگ بر حسب ا بیضار  راتییحرکت کند، تغ انیانحراف نسابت به جر 

 ییرایو گشتاور م رویبا استفاده از نمودار ن نیرا محاسبه نمود. همچن یرخطیغ ییرایم بیضرا نتوایم قیطر

 یبدست آمده از روش عدد جیرا محاسبه کرد. نتا یخط ییرایم بیضرا توانیحاالت م نیدر اوارد بر جسم 

استفاده شده  ینشان دهنده دقت روش عدد جینسبتا خوب نتا همخوانی. استشاده  ساه یمقا جودمو جیبا نتا

 .باشدیم یکینامیدرودیدر محاسبات ه

-هیوزا ،ییرایم بیحمله، ضرا یهیزاودرگ،  بیضر فت،یل بیضر ،یسطح ریشناور زکلمات کلیدی: 

 انحراف ی
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 یحطرا در و کاربرد آن یدر سازه کشت نانیاطم تیقابل یابیارز

تحت آسیب ناشی از   یو نگهدار ریتعم هاییزریو برنامه

 خوردگی
 

 *8کردآبادیمحسن صادقیان 2 چرمینی مهدی نجفی،  9 احمد ایزدی

 aihr1971@gmail.comتهران،  ریرکبیام یعتدانشگاه صن ا،یدر یمهندس یدکتر یدانشجو1

 mehdi6830@gmail.comتهران،  ریرکبیام یدانشگاه صنعت ک،یمکان یارشد مهندس یکارشناس 2

 sadeghian2@aut.ac.irتهران،  ریرکبیام یدانشگاه صنعت ا،یدر یمهندس یدکتر یدانشجو8

 

 چکیده

 

ارائه شااده است.  یبدنه کشات  یبرا یو نگهدار یدر طراح نانیاطم تیقابل یابیش حاضار کاربرد ارز در پژوه

 بیبا توجه به ع یکشاات ریشاااه ت یینها یاسااتحکام سااازه، مدل توسااعه داده شااده حالت حد یابیارز یبرا

وابسته  نانیاطم تیل. قابستو وابسته به زمان مورد استفاده قرار گرفته ا یاحتماالت لیتحل یبر مبنا یخوردگ

 اننیاطم تیقابل نیشاده است. همچن  یابیارز ازیمورد ن کیحداقل مدول االسات  اریبه زمان با اساتفاده از مع 

قرار گرفته است.  یابیمورد ارز S-N یمنحن کردیبا استفاده از رو یدر عرشه کشت یوابساته به زمان خساتگ  

. مرتبه اول صاورت گرفته است  نانیاطم تیت کارلو و قابلاساتفاده از دو روش مون  با نانیاطم تیقابل یابیارز

و مونت کارل یساز هیمرتبه اول و شب نانیاطم تیبدسات آمده نشاان دهنده آن است که دو روش قابل   جینتا

 نانیطما تینشااان دهنده کاهش قابل یخوردگ بیع نانیاطم تیقابل لیدارند. تحل گرید کیبا  یتطابق خوب

استفاده نمود تا درک  یدر مرحله طراح نانیاطم تیقابل اریاز مع توان¬یباشد و م یسازه در طول عمر آن م

 به دست آورد.  یطیمح طیاز کارکرد سازه در طول عمر سازه با توجه به شرا یبهتر

 

 قابلیت اطمینان، احتمال شکست، بدنه کشتی، خوردگی، خستگی: کلمات کلیدی

 

 

mailto:aihr1971@gmail.com
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وم تهویه مطبوع مقایسه فنی و اقتصادی میان دو روش مرس

 موتورخانه کشتی
 

  2، احد حیدری2، مرتضی ابراهیمی9قهی بلخاریعلی 
 Alibl7722@gmail.comصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛  دانشگاهکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، 9

 mortezaebrahimi12@gmail.comکارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 2

 Heydariahad84@yahoo.comشد مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی؛ ار کارشناسی8

 

 چکیده

 

اهمیت تهویه مطبوع موتورخانه شناور برای تامین هوای احتراق تجهیزات داخل و تنظیم دما و رطوبت داخل 

 یبر کسی پوشیده نیست. مهندسان و محققان همواره با ارایه روش های جدیدی سعی در بهینه کردن طراح

سایساتم تهویه مطبوع برای موتورخانه کشتی داشته اند. در این مقاله روشی جدید تحت عنوان روش نوین   

برای تهویه موتورخانه پیشانهاد شاده اسات و با روش سانتی مرسوم، از منظر فنی و اقتصادی مقایسه شده     

می شود. این امر باعث  اسات. در روش سنتی تنها از دو فن برای تامین هوای احتراق و خنک کاری استفاده 

افزایش دبی فن ها و کاهش طول عمر آن ها می شاااود. عالوه بر آن، روش سااانتی در تنظیم دما و رطوبت 

دلخواه به طور مناسبی عمل نمی کند. در روش پیشنهاد شده از یک پکیج یونیت در کنار فن ها استفاده می 

نها و همچنین تنظیم دقیق دما و رطوبت می شااود. این امر ساابب کاهش دبی فن ها و افزایش طول عمر آ 

شود. نتایج پژوهش برتری کامل روش نوین پیشنهادی به روش سنتی را از منظر فنی نشان می دهد. هرچند 

 از منظر اقتصادی روش سنتی برتری خود را حفظ می کند.

 

 تهویه مطبوع، موتورخانه کشتی، روش سنتی، روش نوین: کلمات کلیدی
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عناصر آلیاژی  بر خواص الکتروشیمیایی آندهای  بررسی اثر

 ی رویفداشونده
 

 2 امامیان، حمید رضا 9سیدمحمدعلی موسوی
خراسان )تهران وم و تحقیقاتواحد عل اسالمی دانشگاه آزادمهندسی خوردگی و حفاظت مواد، کارشناسی ارشد  9

 mosavi.smam@gmail.com؛(رضوی
 H.r.emamian@gmail.com ؛لورژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابورمواد و متا مهندسیاستادیار گروه  2

 

 چکیده

 

. اما در بسایاری از  سات ی پرکاربرد برای جلوگیری از خوردگی فلزات اهاامروزه حفاظت کاتدی یکی از روش

موارد عدم کنترل ترکیب شایمیایی مناساب آندهای فداشاونده، عامل مهمی در خوردگی اجزاء سیستم می    

د. در  پژوهش حاضر تأثیر عناصر آلیاژی آهن، سرب و کادمیم بر عملکرد آندهای روی در محیط دریایی باش

مورد بررسای قرار گرفته اسات. در این راساتا، از روش پالریزاسایون جهت بررسی الکتروشیمیایی آندها در     

شد و به منظور تعیین درصد سدیم کلراید، بهره گرفته  2/8سازی شده آب دریا، شامل محلول محیط شابیه 

روی آنها صاااورت گرفت. ریز سااااختار نمونه ها توساااط تصاااویر برداری  باازده آندها، آزمون جریان آند بر 

میکرساکوپ الکترونی روبشای بررسی گردید. نتایج حاصل نشان داد افزودن عناصر آهن و سرب تا بیشتر از   

گردد، بطوریکه افزودن این عناصااار می یک حد معین موجب ایجاد خوردگی غیر یکنواخت در آندهای روی

شود که البته این اثر در مورد عنصر آهن موجب ایجاد محصاوالت خوردگی چسابنده برروی سطح آندها می  

قاابال توجاه تر بود. همچنین نتایج آنالیز جریان آند نمونه ها نشاااان داد که افزودن کادمیوم در کنار دیگر    

محصوالت خوردگی، تا حد قابل توجهی از آثار منفی آنها کاسته و عناصار آلیاژی به دلیل کاهش چسبندگی  

 بهبود عملکرد آندهای روی را موجب گردید. 

 

 آندهای دریایی روی،  عناصر آلیاژی، بررسی الکتروشیمیاییکلمات کلیدی:  
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ی مبتنی بر سازفیر نمودن بدنه کشتی با استفاده از الگوریتم بهینه

 آموزش و یادگیری
 

 4، ابراهیم علیزاده*2، حسین جانبازی2، حمید امیری آرا 9لکیعلی م
 ali.maleki@mut.ac.irکارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال، 9

 hamid.amiriara@gmail.comدکتری برق، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،  دانشجوی2

 h_janbazi@yahoo.comری کشتی، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال، کارشناسی ارشد مهندسی معما *2
 ealizadeh@mut.ac.irدانشیار، مهندسی مکانیک، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال، 4

 

 چکیده

 

های تحقیقات علمی، طراحی و ساخت های جذاب در حال رشد در تمام حوزهسازی بدنه یکی از زمینهبهینه

مقاله  باشد. اینسازی مهم در طراحی فرم بدنه میباشد. ایجاد فرم بدنه فیر شناور یک مسئله بهینهشناور می

ازی سیک روش خودکار برای ایجاد فرم بدنه کامال فیر از روی بدنه ناهموار اولیه ارائه نموده است. روش بهینه

باشد که در آن میزان فیر بودن سطح منحنی به عنوان هوش جمعی میبر  یمبتنریتم پیشنهادی بر پایه الگو

ساازی انتخاب شده است. همچنین  تابع هدف و نقاط منحنی ناهموار اولیه به عنوان متغیرهای مسائله بهینه 

د. در یهایی نیز برای تضامین حفظ ضارایب هیدرواساتاتیکی و تناژ شناور در فرم بدنه نهایی تعیین گرد   قید

(، TLBOی )ریادگیبر آموزش و  یمبتن یسازنهیبه تمیالگورادامه برای حل این مسائله غیر خطی مقید از  

استفاده نمودیم. برای نشان دادن  ی است،بر هوش جمع یمبتن یفرا ابتکار یهاروشکه یکی از کارآمدترین 

ه های شناور شناختگوناگونی از فرم بدنه هایهای روش پیشنهادی، این روش را بر روی نمونهکارایی و قابلیت

سااازی، در مقایسااه با های حاصاال از شاابیهشااده، که عمدا دچار اغتشاااش شااده، بکار گرفته شااد. منحنی

های هیدرواستاتیک دهد که این روش قادر خواهد بود تا با حفظ ویژگیهای متناظرشاان، نشاان می  منحنی

 بی فیر نماید.بدنه اولیه، فرم بدنه را تا حد بسیار خو

 

 سازی، فرم بدنه، الگوریتم آموزش و یادگیریفیر، بهینهکلمات کلیدی: 
 

 

mailto:h_janbazi@yahoo.com
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 طراحی و ساخت یک شناور جدید زیرسطحی نوع هاورینگ
 

 2زاده قاسمی، رضا حسن9ابوالفضل مرادی

 moradiabolfazl54@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری؛  1
 r.hasanzadeh@hsu.ac.irاستادیار دانشگاه حکیم سبزواری؛ گروه مهندسی مکانیک؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ 2

 

 چکیده

 

در این مقاله طراحی و سااخت یک ربات هوشامند زیرسطحی نوع هاورینگ  ارائه شده است. انجام عملیات   

یر نترل پذیری و مانور باالرا دارد انجام پذپیچیده زیر سطحی تنها با استفاده از رباتی که قابلیت هاورینگ ،ک

است و این امر با سرعت و دقت باال، سبب کاهش هزینه های مصرفی و کاهش خطر بکارگیری نیروی انسانی 

می شاااود. .به منظور یک ترکیب ایده آل از نظر مصااارف انرژی و پیچیدگی کنترلر،  جهت ،تعداد وموقعیت 

ازی شده است تا قدرت مانور باال برای ربات تامین گردد. ربات مورد ارائه تراساتر ها به بهترین نحو بهینه سا  

رباتی با انعطاف پذیری باالساات که امکان  تغییر و پایدار سااازی در شااش درجه آزادی را فراهم می کند. از 

ای ویژگی ها مهم در سااخت این شاناور اساتفاده از وسایل و مواد ارزان قیمت و قابل دسترس مانند لوله ه   

پلی اتیلن ،تفلون و... می باشد. استفاده از موتورهای موجود و قابل دسترس و آببندی آنها به کمک تجهیزات 

 داخلی از دیگر مزایای شناور ساخته شده می باشد.

 

  شناور زیرسطحی نوع هاورینگ، تراستر،: کلمات کلیدی
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ه باصالح رفتار پورپویزینگ و کوبش شناور پروازی دو پله ای 

 روش تجربی
 

 2منشعباس دشتی، 2هاشمی سیدجواد، 9عبدالرحیم کشتکار
 سازی شهید محالتیکارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، موسسه کشتی12و1

 a.dashtimanesh@pgu.ac.ir، استادیار هیدرودینامیک دریا، دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس 8

 

 چکیده

 

های اخیر در شناورهای تندرو مورد های بسایار مهمی است که طی سال یکی از پارامتر پورپویزینگمشاکل  

های بسیاری از محققین را به خود مشغول نموده است. در این توجه قرار گرفته است و حل این مشکل ذهن

دار که در اثر تعویض موتورها ایجاد گردیده مورد بررساای مقاله مشااکل پورپویز یک فروند شااناور پروازی پله

گرفته است. همزمان با وقوع این پدیده نوسان در مکش ورودی آب موتورها و داغ کردن آنها نیز رخ داده قرار 

ترکرده اساات. برای حل این مشااکل ابتدا وضااعیت هیدرواسااتاتیکی و هیدرودینامیکی که مساائله را پیچیده

سپس با نصب یک  .استشاناور با موتور قبل و فعلی در شارایط مختلف مورد بررسای و مقایسه قرار گرفته    

ساطح لیفت ساز در انتهای پاشنه در زوایای مختلف، اثر آن بر پورپویز شناور بررسی گردید که نتایج حاصل  

کاهش چشامگیر پورپویز را نشان داد. برای بررسی مقاومت، توان و تغییرات تریم شناور در شرایط مختلف و  

بین نتایج تجربی  ده شده است. نتایج حاصل تطابق خوبی رامقایسه با نتایج تجربی از نرم افزار مکسرف استفا

 و عددی نشان داده است.

 

 شناور پروازی، پورپویز، سطح لیفت سازکلمات کلیدی: 
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 االتیس کینامید طیدر مح یکیکشش استات شیآزما سازیهیشب

 یمحاسبات

 

 2 ، اعتماد الدین رابعی غالمی2، احمد حاجیوند9مولود آریان مرام
 moloudariyan@gmail.comمهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛  دانشکدهرشناسی، کا9

 hajivand@kmsu.ac.ir؛ علوم و فنون دریایی خرمشهردکتری، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه 2

 rrabei@kmsu.ac.i؛  علوم و فنون دریایی خرمشهرکارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه 2

 چکیده

مانورپذیری مناسااب باعث افزایش ایمنی، کاهش هزینه ساافرهای دریایی، کاهش احتمال سااوانح دریایی و  

بینی های ریاضاای مانور شااناور را پیشگردد. در مراحل اولیه طراحی با کمک مدلزیساات میآلودگی محیط

جام ها تعیین شود. با انان در مدلسازی مانور شناور باید ضرایب هیدرودینامیکی بدنه و سکنمود. برای شبیه

ی سااازدساات آورد. در این مقاله با شاابیهتوان این ضاارایب را بههای مانور کپتیو یا روابط تجربی میآزمایش

آزمایش کشش استاتیکی بدنه در محیط دینامیک سیاالت محاسباتی ضرایب هیدرودینامیکی سکان محاسبه 

ز جدایی جریان در زوایای حمله باال و محاسااابه ضااارایب بینی اثرات نااشااای ا شاااده اسااات. برای پیش

دهد که در درجه انجام شده است. نتایج نشان می 81ها تا زاویه سازیهیدرودینامیکی غیرخطی سکان شبیه

درجه نمودار تغییرات نیروی عرضی و ممان یاو بر حسب زاویه حمله از حالت خطی خارج  12زوایای بیش از 

موجود، نشان دهنده دقت قابل  یشگاهیآزما هایبدست آمده با داده یکینامیدرودیه بیضرا سهیمقاشود. می

 است. جیقبول نتا

 

مانور، ضرایب هیدرودینامیکی، سکان، ضرایب میرایی خطی و غیر خطی، دینامیک سیاالت کلمات کلیدی: 

 محاسباتی
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مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل شناور زیردریایی بر پایه 

 باالست مخزن
 

 حسین النچری، حسن صیادی

 

 چکیده

 

در این مقاله یک روش مدلساازی یکپارچه برای غوص سیستم شناور زیرسطحی ارائه شده است. این شناور  

مجهز به مخازن باالست برای تنظیم موقعیت در عمق است. ساختار مدل سیستم باالست شامل یک کپسول 

ر طول زیردریایی براساس تنظیم مرکز جرم در سه نقطه قرار هوای فشارده و مخزن باالسات می باشد که د  

گرفته است. برای مدلسازی نیروهای ایجاد کننده اختالل و اغتشاش یعنی نیروهایی که در محیط دریا باعث 

شاااوند، عواملی نظیر  تراکم پذیری سااایساااتم، تغییر چگالی آب دریا و دیگر  بهم ریخن معادالت اولیه می

محیط دریا در نظر گرفته شاده است. ضریب تخلیه اریفیس سیستم که در شیرهای ورود  نیروهای ناشای از  

های هوا از کپساول به مخزن و شایر تخلیه هوا از مخزن قرار گرفته اسات، محاسبه شده است.  خطی سازی   

 الزمه در روابط هیدرودینامیکی سایستم برای جلوگیری از مشکالت حل مسئله انجام شده است. برای نشان 

دادن دقت مدلسااازی، شاابیه سااازی عددی برای فرآیند دمیدن هوا به تانک و خروج هوا از آن در نرم افزار  

( Simscapeمتلب صااورت گرفته اساات. برای این شاابیه سااازی ها، ساایسااتم فیزیکی چند دامنه متلب ) 

ی درابتدا آنالیز ویژگاستفاده و معرفی گردیده است. شبیه سازی مانور زیردریایی در دو گام انجام شده است. 

های سایساتم باالسات و ساپس مانور پذیری کامل سایساتم شناوری بررسی شده است. برای شبیه سازی       

 درجه آزادی انجام می شود.   9توانایی مانور زیردریایی، مانور تغییر عمق براساس معادالت هیدرولیکی 

 

 یدن و تخلیه هوامانور، مدلسازی و شبیه سازی، مخزن باالست، دم: کلمات کلیدی

 

 

 



            یقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایچکیده م             انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 9216ماه  آذر 22 الی 20

 

   212 

 

 

مغروق با استفاده از تکنیک سازی عددی پروانه نیمهمدل

 های لغزانشبکه
 

 2، عبدالرضا یوسفی2، روزبه شفقت9رادرضا گنجی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 9

Ganjiradreza@gmail.com 
 rshafaghat@nit.ac.ir، تبدیل انرژی، هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتری مهندسی مکانیک2

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 2
reza_yousefi41@yahoo.com 

 

 چکیده

 

به طور معمول دارای  های گوناگون تفریحی، ورزشاای، تجاری و نظامی بوده؛شااناورهای تندرو دارای کاربری

 مغروقی نیمههای پیشرانش، پروانهباشاند. یکی از انواع مختلف سایساتم   گره دریایی می 81سارعت باالی  

گیرد. از مشخصات ای مورد استفاده قرار میطور گستردههای تندروی پروازی بهباشد که امروزه در  شناورمی

ها، نیاز به در نظر فاوت اساات. برای بررساای این نوع پروانهها، حرکت در دو محیط ساایالی متاین نوع پروانه

باشد. در حال حاضر طراحی ای از جمله فصال مشاترک بین دو سایال آب و هوا می   گرفتن شارایط پیچیده 

های گیرد. انجام تستهای مدل صورت میمغروق عمدتاً براسااس مطالعات تجربی و آزمایش های نیمهپروانه

باشااد.  امروزه اسااتفاده از های زیادی نیز میر مشااکالت فراوان، مسااتلزم صاارف هزینهآزمایشااگاهی عالوه ب

اسات. در این راستا به  های آزمایشاگاهی در صانایع دریایی گساترش یافته    های عددی در مقابل روشروش

مغروق ی نیمهسازی جریان حول پروانهمنظور استخراج نتایج عددی از کد تجاری انسیس فلوئنت برای شبیه

اساتفاده شاده اساات. در این کد تجاری به منظور تحلیل جریان از روش حجم محدود اساتفاده شااده، برای    

شااود. مدل توربوالنساای اسااتفاده شااده مدل سااازی سااطح آزاد  نیز از روش حجم ساایال اسااتفاده میمدل

KSST تفاده شده است. در این مقاله از ی لغزان اسبوده، برای اعمال چرخش پروانه، از مدل شبکه ,

ساازی اساتفاده شاده اسات.  نتایج مربوط به ضارایب تراست، گشتاور و      برای شابیه  B-841مدل  یپروانه

 راندمان ارائه شده است. 

 ی متحرکپروانه نیمه مغروق، مدل دوفازی، انسیس فلوئنت، شبکه: کلمات کلیدی
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 کینامیدرودیه بیضراارائه یک روش سریع و عملی در تعیین 

دینامیک با استفاده از  یرسطحیز هایروندهمیرایی خطی 

 سیاالت محاسباتی 
 

 2، محمد گندم کار9فروشانیجواد امینی 
 gmail.comjvd.amini.f@دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان؛ 9

 es.ac.ir-mgd_gandomkar@mut؛ مالک اشتر یصنعت ، دانشگاه ییایدر یدانشکده علوم و مهندس اریاستاد2

 چکیده

 سازیمدل یمحاسبات االتیس کینامیبا استفاده از د و کشش حوضچه چرخان یبازو هایآزمونمقاله  نیدر ا

الخط همراه با زوایای دریفت و دور زدن رونده زیرسطحی در شعاع در این مانورها، حرکت مستقیمشده است. 

شاااود. با اسااتفاده از این مانورها ضااارایب  می ای مختلف توسااط بازوی چرخان انجام ههای زاویو ساارعت 

شااوند. با بکارگیری روش مرجع غیر لخت هیدرودینامیک میرایی خطی در صاافحات پیچ و یاو اسااتخراج می

 رفطدر انجام این مانورها را برشبکه متحرک  روشبه استفاده از  ازین نسابت به تحلیل عددی اقدام شده که 

ازی شده و سدر این روش تنها با استفاده از یک شبکه محاسباتی، کلیه مانورهای دینامیک پایا شبیه. کندمی

و  لیکاهش زمان تحلآیند. سادگی روش، ضرایب هیدرودینامیکی میرایی خطی رونده زیرسطحی بدست می

مشهور دارپا  هندسه یبر رو انجام شده هاییلحاضر است. تحل لیتحل هاییژگیمحاسبات از و کاهش حجم

 بیراض سهیآن موجود است. با مقا کینامیدرودیه بیمربوط به ضرا یتجرب جیصاورت گرفته که نتا ساابوف  

 دهید جینتا نیب یتطابق خوبکارائی این روش نشان داده شده است و  ،یتجرب جیو نتا یعدد لیحاصل از تحل

 شود.یم

 

 ور دینامیک، دینامیک سیاالت محاسباتی، رونده زیرسطحیضرایب هیدرودینامیک، مان کلمات کلیدی:
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Electromagnetic transients Analysis in Shore to 

Ship Power Supply System 

 

Mohammad Mehdi Hosseini1, Beytollah Payvand2, Iraj Hosseini3, Mansour 

Ehsanipour4 

me_hoseini@ee.kntu.ac.ir; , IranehranNasir University of Technology, T-Khaje, MSc1 

Mehdi.Payvand@gmail.com; Power Electrical Engineering, MSc2 

Hosseini72com@gmail.com; , Tehran, Iranof Technology AmirKabir University, MSc3 
4MSc, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran; Mansour.Ehsani@gmail.com  

 

Abstract 

Commercial and Military Ships require an electrical energy source for their lighting and 

machinery loads whilst berthing. If this energy be provided by on-ship diesel generators, 

it pollutes the seaport area considerably. To prevent that, modern seaports are equipped 

with electrical source plugs that connect to standards plugs on ships and provide their 

required energy. This type of connection brings about new consequences for electrical 

networks on ships and in the seaport as well. These consequences include TOVs (TOV) 

due to switching, lightning and ferroresonance in cables, all can have destructive effect 

on insulation of transformers and cables. This phenomena becomes more considerable 

regarding military ships, since they need a lot higher reliability in their electrical 

networks. In this study EMTP software is used to simulate all elements of electrical 

connection system between a ship and the seaport in transient state. Using medium 

voltage surge arresters with optimized parameters in particular points of this network can 

control the TOVs and keep them in standard range. In addition, impedance drive starters 

can restrain the over voltages due to starting current of motors. Optimum places to use 

surge arresters and impedance starter drives has been found in this study and according 

the results, TOVs could be limited in standard range. 

 

Keywords: Shore-to-Ship Connection, Cold Ironing, Transient overvoltage, Transient 

Analysis, Overvoltage Protection 
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 توسعه ی مدل مفهومی جهت هتل شناور
 

 9قهدریجانی انمردیجوحسین 
 hoseinjavanmardi1990@gmail.comکارشناسی ارشد سازه کشتی ، دانشگاه صنعتی شریف، 9

 

 چکیده

 

هتل های دریایی شاناور موضاوعی جدید در صانایع دریایی در کل دنیا می باشند و تا به حال بررسی های    

رفته اساات. در مقاله موجود مدلی تحلیلی چه در داخل کشااور و چه در خارج کشااور دراین زمینه انجام نگ 

مفهومی از هتل شاناور و ویژگی های هندسای این سازه ارائه شده است در ادامه به تحلیل هیدرودینامیکی   

پرداخته شاااده اسااات که هدف از این تحلیل به دسااات آوردن ضااارایب  BEMاولیه با اسااتفاده از روش  

رفتار این سااازه می باشااد که در این رساااله تنها  هیدرودینامیکی وارد برسااازه از طرف محیط دریا و تحلیل

حرکت هیو ساازه بهینه می شاود. بدنه ی اساتوانه شکل هتل رفتار هیدرودینامیکی چندان مساعدی ندارد    

ولی با افزودن یک دیساکبا ضاخامت مشاخص به قسامت زیر هتل می توان با افزایش ضریب جرم افزوده و     

هش داد. همچنین با تغییر ابعاد دیسااک و موقعیت غوطه وری آن ضااریب میرایی دامنه ی حرکت هیو را کا

نساابت به سااطح آب می توان نشااان داد که با بزرگ شاادن دیسااک و افزایش عمق غوطه وری، ضاارایب    

هیدرودینامیکی بزرگتر و حرکت هیو سازه کوچکتر می شود. فرکانس تشدید و موقعیت آن نیز در مقایسه با 

 ود می یابد.بدنه ی استوانه ای شکل بهب

 

  هتل دریایی شناور، ضرایب هیدرودینامیکی، روش المان مرزی، حرکت هیو: کلمات کلیدی
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های تحلیل سازه شناور کاتاماران با رویکرد مروری بر روش

 آزمایشگاهی و عددی
 

 2محمدرضا تابش پور، 2محمدسعید سیف، 9سلیمانی ابراهیم
 Ibrahimsolivan@gmail.comشریف؛ ، دانشگاه صنعتی انیکمکدانشکده مهندسی ، دکتری دانشجوی 9

 Seif@sharif.edu ؛شریف، دانشگاه صنعتی مکانیکدانشکده مهندسی  علمیعضو هیأت ، استاد2
 Tabeshpour@sharif.edu ؛شریف، دانشگاه صنعتی مکانیکدانشکده مهندسی عضو هیأت علمی ، استادیار2

 

 چکیده

 

ها در طول عمر و زمان انجام عملیات شناورها، یافتن بارهای وارده بر بدنه آن ترین مراحل در طراحیاز مهم

های ها و تغییر شکلها امواج هستند. تنشترین آنخاص است. این بارها منشأ مختلفی دارند که یکی از مهم

های و سااایر المانها کنندهها و تقویتتواند در طراحی ورقها میایجاد شااده در شااناور در اثر این بارگذاری

های متنوعی برای بدسات آوردن پاساخ حرکات و بارهای ناشی از امواج و   ای شاناور مؤثر باشاد. روش  ساازه 

ها برای بهبود کارایی ابزارهای طراحی و سااال گذشااته صااورت گرفته اساات. این روش  21ها در تخمین آن

عملیات و ایمنی ساااازه تاثیر قابل توجهی  تخمین باارها، مورد نیاز هساااتند که در مقابل بر قابلیت اعتماد 

های تحلیل سااازه شااناور کاتاماران با رویکرد  اند. در همین راسااتا مقاله حاضاار به مروری بر روش داشااته

ترین مساایر تحلیل در راسااتای  ها در انتخاب مناساابپردازد. توجه به این روشآزمایشااگاهی و عددی می

 د.کنپارامترهای مد نظر، کمک شایانی می

 

 ای شناور، مدل چند جزئی شناور: شناور کاتاماران، تحلیل آزمایشگاهی، تحلیل سازهکلمات کلیدی
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های تحت بارگذاری انفجاری بررسی تاثیر کوالر بر مقاومت پنل

 LS-Dynaافزار زیر آب توسط نرم

 

 4حمود محمدی ملکسری، م2، سهراب رضایی2، محمد مهدی قانع9مهدی ربیعی
 Mrabiei84@yahoo.com دکترا مهندسی مکانیک، دانشگاه گیالن؛ دانشجوی9

 Mehdi_Ghane@msc.guilan.ac.ir مهندسی مکانیک، دانشگاه گیالن؛ دانشجوی دکترا2

 Sohrab.rezaei.la@gmail.com ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه گیالن؛ کارشناس8

 شناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعتکار6

 

 چکیده

 

ها در انفجارهای زیر آب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در این مقاله، تاثیر کوالر بر مقاومت پنل

میلیمتر است مورد بارگذاری انفجاری قرار  9در ابتدا پنلی که تنها متشاکل از یک ورق فوالدی به ضاخامت   

ت. با ثابت نگه داشتن فاصله خرج انفجاری از پنل و افزایش مقدار خرج، مقاومت پنل مورد ارزیابی گرفته اس

کوالر به پنل این روند تکرار شده و مقاومت پنل مورد ارزیابی قرار  الیه 6بدست آمده است. سپس با افزایش 

به خرج انفجاری بیشتری جهت ایجاد  تر شده وهای کوالر، پنل مقاومگرفته است. طبق انتظار با افزایش الیه

الیه  6میلیمتر تقساایم شااده و  8پارگی در آن نیاز اساات. در گام بعدی ورق فوالدی به دو ورق با ضااخامت 

 بارگذاری انفجاری سازیبا توجه به نتایج حاصل شده از شبیهکوالر در بین این دو ورق قرار داده شده است. 

کوالر در حالتی که بتواند بطور آزادانه دچار کشیدگی شود بهترین  های ذکر شاده، مشاخص شاد که   بر پنل

های کناری که ها پنل از قساامتسااازیهمچنین طبق این شاابیه عملکرد جذب انرژی را در خواهد داشاات.

جام های انسازیشود. با توجه به تقارن موجود در فرایند انفجار تمامی شبیهگیردار شده است دچار پارگی می

ازی سگیر سرعت شبیهاند که این کار افزایش چشمسازی شدهدر این مقاله به صورت یک چهارم مدلگرفته 

 را به دنبال داشته است. 

 

 ، شناورLS-Dynaکلمات کلیدی: انفجار، کوالر، 

 

mailto:Sohrab.rezaei.la@gmail.com
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 خاکی  -طراحی و شبیه سازی عددی شناور دوزیست آبی
 

 2احمد رضا کهنسال، 9محمد رضا فدوی
 yahoo.com@mr_fadaviارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛  دانشجوی کارشناسی9

 kohansal@pgu.ac.ir ؛استادیار گروه مهندسی دریا، دانشگاه خلیج فارس بوشهر2

 

 چکیده

 

توانند بدون خاکی با کاربردهای متفاوت بر خالف شناورهای معمول دریایی می –شاناورهای دو زیسات آبی  

ات بندری، در هر نقطه از ساااحل، وارد دریا شااده یا از آن خارج شااوند. در این مقاله، الگوی   نیاز به تجهیز

گیرد. برای این منظور از خاکی در آب آرام به روش عددی مورد مطالعه قرار می-حرکتی شناور دوزیست آبی

𝑘همراه با مدل اغتشاااشاای  RANSمعادالت  − 𝜀 سااتفاده برای شاابیه سااازی جریان حول بدنه شااناور ا

گردد. جهت اعتبارسنجی، مدلساازی می  VOFکارگیری مدل دو فازیشاود. ساطح آزاد جریان نیز با به  می

دست آمده از این روش و نتایج به دست آمده از روابط نیمه تجربی ارائه شده ای بین نتایج عددی بهمقایساه 

. هدف دهدبین این دو روش نشان میشود. این مقایسه سازگاری نسبتاً خوبی را توسط ساویتسکی انجام می

خاکی با سیستم تحرک دوگانه است که فقط از یک موتور، جهت  -این پژوهش، طراحی شناور دوزیست آبی

کارگیری نتایج حاصل از نماید. با بهتامین نیروی محرکه در دو حالت حرکت در آب و در خشکی استفاده می

چنین شناورهایی میتوان با کاهش تعداد موتورهای شناور به  سازی دانش ساختاین پژوهش، عالوه بر بومی

یک موتور، سرعت شناور را نیز افزایش داد. همچنین با نصب هیدروفویل شاهد کاهش وزن و افزایش سرعت 

 شناور به دلیل نیروی لیفت تولید شده توسط هیدروفویل خواهیم بود.  

 

یک سیاالت محاسباتی، هیدروفویل، قایق، : دوزیست، شناور، شبیه سازی، دینامکلمات کلیدی

 تندرو  
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بررسی عددی تغییرات سرعت در الیه مرزی و پدیده ویک 

 زیردریایی سابوف
 

  2، احمد حاجیوند2، سعید جامعی9حبیبی اصل میالد
هیدرومکانیک ، دانشگاه خلیج فارس؛ -ارشد مهندسی معماری کشتی کارشناسیدانشجوی 9

miladhabibiasl@yahoo.com 
 jaameisa@pgu.ac.irخلیج فارس ؛  دانشگاهاستادیار، 2

 hajivand@kmsu.ac.irاستادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛  2

 

 چکیده

 

ایی وسائل دریسازی هیدرودینامیکی امروزه دینامیک سایاالت محاسباتی به عنوان ابزاری قدرتمند در بهینه 

گیرد. مطالعه جریان اطراف بدنه یک وسایله دریایی و درک تغییرات میدان سرعت و  مورد اساتفاده قرار می 

دهد. در شناورهای زیرسطحی مقاومت اصطکاکی سازی هیدرودینامیکی بدنه را افزایش میفشار امکان بهینه

ونگی تغییرات پروفیل سرعت در طول شاود. چگ ناشای از الیه مرزی بخش اصالی مقاومت کل را شاامل می   

شااناور با توجه تغییر رژیم جریان تاثیر زیادی در میزان مقاومت اصااطکاکی بدنه دارد. همچنین میدان ویک 

ایجاد شده در پشت بدنه در مقاومت ویسکوز فشاری موثر است. در این مطالعه جریان اطراف یک زیردریایی 

ها در اعداد رینولدز ساازی ویک مورد بررسای قرار گرفته اسات. شابیه   مغروق به ویژه در نواحی الیه مرزی و 

مختلف انجام شده است تا تاثیر رژیم جریان آرام و آشفته بر پروفیل سرعت الیه مرزی و مقاومت اصطکاکی 

تحلیل گردد. نتایج نشاان دهنده افزایش شایب تغییرات پروفیل با افزایش فاصاله از لبه زیردریایی است که    

 وضوع به دلیل افزایش مومنتوم جریان است و با روابط نیمه تجربی پروفیل سرعت تطابق دارد.این م

 

شناور زیرسطحی، مقاومت اصطکاکی، الیه مرزی، میدان ویک، دینامیک سیاالت : کلمات کلیدی

 .محاسباتی
 

mailto:hajivand@kmsu.ac.ir
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 -ران سری بیبررسی اثر زاویه ریک بر عملکرد پروانه پیش

 وگنینگ در شرایط آب آزاد 
 

، ابراهیم 5علی  احمدی، 4، سعید کرمی*2، روح اهلل هادی پور گودرزی2جعفرنژاد،رجبعلی بیشه 9علی ملکی

 6علیزاده
ی علوم و فناوری دفاعی پژوهشکدهمالک اشتر،  صنعتیدانشگاه ، دریاکارشناسی ارشد، مهندسی  61.

 c.irali.maleki@mut.a  ،saeed.karami@chmail.irشمال،

 j.nejad@ut.ac.ir، دانشگاه تهراندانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، 2
، وری دفاعی شمالی علوم و فناپژوهشکدهارشد، مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  یشناسکار*2

rhgoudarzi@mut.ac.ir 
ی علوم و فناوری دفاعی پژوهشکدهدانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، 2

 nit.ahmadi@gmail.comشمال،
ی علوم و فناوری دفاعی پژوهشکدهدانشگاه صنعتی مالک اشتر، کانیک، دانشیار، مهندسی م9

 ealizadeh@mut.ac.irشمال،

 چکیده

ها به عنوان پیشااران، امروزه غالبا از این ابزار برای به حرکت با توجه به مزایای گسااترده اسااتفاده از پروانه 

باشد که ضمن وارد کردن نیرو به سیال شاود. پروانه یک ابزار پیشابرنده می  ساتفاده می درآوردن شاناورها ا 

کند. پروانه روی یک شافت سوار شده و به وسیله یک  پیرامون، یک حرکت نسابی به سامت عقب ایجاد می  

د به وجومانند، سبب های ایرفویلآید. اختالف فشار بوجود آمده در دو سمت سطح پرهمیموتور به حرکت در 

های پروانه به شاافت منتقل شااده و در نهایت به شااناور منتقل آمدن نیروی محوری شااده که به وساایله پره

باشد. زاویه ریک، شود. یکی از پارامترهای مهم در طراحی پروانه شناورهای سطحی، زاویه ریک پروانه میمی

شود. در این مقاله با پروانه تعریف میها نسابت به خط عمود بر محور دوران  شادگی پره به صاورت زاویه کج 

ای طراحی شده بر اساس اساتفاده از دینامیک سایاالت محاسباتی، اثر زاویه ریک بر عملکرد پروانه چهار پره  

است. بنابراین پروانه در پنج زاویه ریک وگنینگن در شرایط آب آزاد مورد بررسی قرار گرفته-روش ساری بی 

است. نتایج نشان داد که در شرایط آب آزاد، با سازی شدهبه صورت عددی شبیهدرجه(  21و  12، 11، 2، 1)

روانه ای در راندمان پافزایش زاویه ریک، ضرایب تراست و گشتاور کاهش یافته، درحالیکه تغییر قابل مالحظه

ا یون باسات. همچنین نتایج تحلیل دوفازی جریان سایال در پروانه نشان داد میزان کاویتاس  مشااهده نشاده  

 باشد. درجه مشهود می 21افزایش زاویه ریک کاهش یافته است. کاهش میزان کاویتاسیون در زاویه ریک 

 پروانه، زاویه ریک، ضریب تراست، ضریب گشتاور، دینامیک سیاالت محاسباتی، کاویتاسیون: کلمات کلیدی

mailto:ali.maleki@mut.ac.ir
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بررسی آزمایشگاهی نیروی پسآی افزوده وارد بر یک نوع شناور 

 در آب مواج    NACA 4667-1 با بدنه
 

  2، حسین زینلی2سرشت ، امیرحسین نیک9سیاوش پیرایش 
  siavash.pirayesh1369@gmail.comارشد هوا فضا، دانشگاه صنعتی شیراز؛  کارشناسی9

  rnikser@sutech.ac.i دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، دانشگاه صنعتی شیراز؛ 2
 H.zainali@yahoo.comهوا فضا، دانشگاه صنعتی شیراز ؛  ارشدکارشناسی 2

 

 چکیده

 

ی اخیر بسیاری از تحقیقات جدید در بررسی هیدرودینامیک کشتی بر روی حمل و نقل ایمن در هاساال در 

های پروازی امکان ی دریا با آب مواج معطوف شااده اساات. با توجه به این که دسااتیابی به فرم بدنههاانیجر

های باالتر را فراهم آورده، امروزه تحقیقات بساایاری به منظور کاهش نیروی پسااای وارد ساارعترساایدن به 

آرام و مواج در مناطق عمیق و کم عمق صورت گرفته  ها در آبهای پروازی و پایدار ماندن آنشده بر شناور

آب مواج از روش تجربی در  6997است. در این مقاله به منظور تحلیل حرکات دو درجه آزادی شناور پروازی 

اساتفاده شاده اسات. بدین منظور ابتدا شاناور با اساتفاده از مواد کامپوزیتی سااخته شد سپس برای انجام       

 هایی بر رویهای آزمایشگاهی به آزمایشگاه دریایی شهدای خلیج فارس انتقال یافت. در ادامه آزمایشتسات 

پروازی  شااناور یموجود براها، نتایج ساانجی دادهشااناور درآب آرام و مواج صااورت گرفت. در جهت صااحت

بر  وارد وی مقاومتریبر ن آب مواجاثرات  سپس اند وشده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه غیرمواجدر آب مذکور 

 و زاویه تریم و هیو شناور بررسی شده است.شناور 

 

 یروی پسا، زاویه تریمشناور پروازی، آب مواج، آب غیرمواج، آزمایشگاه دریایی،ن: کلمات کلیدی
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بررسی تاثیر هندسه مقاطع عرضی بر توزیع فشار و شتاب شناور 

 تندرو تک بدنه
 

 2،سیدابوالفضل هاشمی 2امین نجفی، 9سیدمجتبی علوی جم 
    seiedmojtabaalavijam@yahoo.com          خلیج فارس شهدایپژوهشگر، آزمایشگاه دریایی  9
  aminsharif@yahoo.com                            خلیج فارس شهدایدریایی ، آزمایشگاه  پژوهشگر 2

 hashemi.Ahmad@gmail.com     شگاه دریایی شهدای خلیج فارس                 پژوهشگر،آزمای 3
 

 چکیده

 

مورد هر شود و در در این مقاله به بررسای  مسائله آب ورودی به دو مقطع از دو شناور متفاوت پرداخته می  

شود تا تاثیر هندسه کدام از این مقاطع مقادیرفشاار و شتاب های عمودی استخراج شده و با هم مقایسه می 

شود. مقایسه بین توزیع فشار در حاالت مختلف نشان مقطع بر توزیع فشاار و شاتاب های عمودی مشاخص   

یر کرده و بواسااطه آن توزیع دهد که در هر حالت به دلیل تغییر هندسااه ،توزیع جریان حول جساام تغیمی

فشار و ضریب فشار هم تغییر میکند.برای اعتبار سنجی روش از نتایج تجربی موجود در مقاالت دیگر استفاده 

مقطعی باددرایزمتغیر،به واسطه هندسه بهتر و بهینه تر نسبت به مقطع کهشده است. نتایج حاکی از آن است

توان در طراحی شناورهای باشد.همچنین از نتایج این تحقیق میتری می دیگری دارای توزیع فشاار مناسب 

بدنه اساااتفاده کرد،بدین صاااورت که مقاطعی با ددرایز ثابت را با مقاطی با ددرایز متغیرجایگزین تندرو تک

کرد.با این جایگزینی نیروی لیفت وارد بر شاناور بواسطه افزایش پارامتر توزیع فشار ،افزایش می یابد که این  

 گردد.ر موجب پایداری بهتر شناور میام

 

 لیفتنیروی-ددرایزمتغیر-ددرایز ثابت-شتاب عمودی-توزیع فشار-آب ورودی: کلمات کلیدی

 

 

 



 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

 

223   

 

 

طراحی و تحلیل سطوح  پروانه های دریایی با استفاده از 

 (78PDE)معادالت مشتق جزئی
 

 2، فرشید مهدی علمدارلو9پورعلی هادی
 aut.ac.irhadipour95@،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه امیر کبیردانشجویی کارشناسی ارشد 9

 farshedmahde@aut.ac.irدانشجویی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه امیر کبیر2

 

 چکیده

 

در این مقاله سعی شده است تا به منظور فرآیند طراحی و ایجاد هندسه پروانه از روش شناخته حل معادالت 

اسااتفاده شااود و همچین اسااتفاده از این روش برای هندسااه های پروانه های دریایی   PDE  مشااتق جزئی

های های پروانه به وسیله برازش سطوح از یکسری منحنیموجود نیز شارح داده شاده اسات.غالبا سطح پره   

(b-spline) ی  شااوند. روش حل معادالت مشااتقات جزئکه از مقاطع مختلف پره گذر کرده اساات ایجاد می

توان نشان داد  چگونه  سطوح ایجاد شده به برای حل مساائل مقدار مرزی اساتفاده شاده که به تبع آن می   

ی پارامتری کردن مقاطع شوند. این امر به وسیلههای پروانه استفاده میوسایله برازش برای نشاان دادن پره  

ن اساات که اوال سااطوح تولید شده شاود. مزیت این روش ای کنند انجام میپره که در طول اساپن تغییر می 

تر قابل کنترل  کامال یکنواخت بوده در ثانی ساطوحی تولید کرده باشایم که به وسیله ی پارامتر های دقیق  

باشند. درنهایت بیان خواهد شد که استفاده از این پارامترها موجب بهبودی در عملکرد پروانه از جمله بازده 

 و میزان کاویتاسیون خواهد شد. 

 

 معادالت مشتق جزئی، پروانه،تولید سطح:لمات کلیدیک

 

 

                                                 
partial differential equation1  
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 یبر مقاومت اضافپارامتری اثر زوایه تابش و طول موج  مطالعه

 در موج منظم  یکشت
 

 شهرزاد نیکبخت،  احمد حاجیوند،  مصطفی جعفرزاده خطیبانی

 

 چکیده

 

ترهای موج برخورد دارد و ای مرتبه دوم بوده و وابساااتگی زیادی به پاراممقاومت اضاااافی در موج مسااااله

جریان ایدال و جریان واقعی متعددی برای محاساابه آن  یعدد های. روشبینی دقیق آن دشااوار اسااتپیش

 بزارا نیبهتربعدی پانل بر مبنای جریان پتانسیل ساه محاسابات، روش   نهیبا توجه به دقت و هزوجود دارد. 

وزه ح نیپانل تابع گر یبا اساتفاده از روش سه بعد  قیتحق نیرفتار شاناور در موج اسات. در ا   یبررسا  یبرا

محاساابه شااده  کینزد دانیدور و م دانیم دگاهیبا دو د 172-اس نربریشااناور کانت یفرکانس مقاومت اضاااف

 مختلف برخورد و طول یایدر زواجهت ارزیابی پارامتری اثر طول موج و زاویه تابش موج، محاساابات اساات. 

محاسبات نشان دهنده مقدار قابل مالحظه مقاومت اضافی در طول موج سات.  مختلف انجام شاده ا  هایموج

دور  دانیروش متطابق نتایج  + است. محاسبات81تا  -81برابر طول کشتی و در زاویه تابش 1تا  7/1برابر با 

 . دهدرا نشان می های آزمایشگاهیبا یکدیگر و با داده کینزد دانیو م

 

 .کینزد دانیدور، روش م دانیروش منیروی دریفت، ، تابع گرین ،یمقاومت اضاف: کلمات کلیدی
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 EMILYبررسی شناور بدون سرنشین هوشمند امداد و نجات 

 

 9امیر ارسالن شایان پور
دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر؛  کشتی سازی،-دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا9

arsalan.shayanpoor@gmail.com 

 

 چکیده

 

میلیونی به سواحل کشور باعث مرگ و  21ار سواحل بودن و شنا کردن در آب با توجه به گردشگری لذت کن

نفر بر اثر غرق شاادگی در دریا و رودخانه می شااود. از این رو اسااتفاده از تجهیزات بدون  1111میر ساااالنه 

ه ا اپراتور را دارد، روز بسرنشین و هوشمند که قابلیت انجام عملیات های تعریف شده به صورت خودکار و یا ب

روز بیشاتر شاده به طوری که در زمینه های مختلف جای تجهیزات سرنشین دار را گرفته و به سرعت جای   

برابر انسان سریعتر  "12"که    EMILYخود را در عرصاه های مختلف باز کرده است. شناور امداد و نجات 

متر و بدنه آن از کامپوزیت ساخته شده، که از  1.2برابر نفر را دارا میباشد، و دارای طولی  3و ظرفیت نجات 

دست پیدا میکند بهره می برد . این  knot 25به سرعت     kw 1یک سایستم واتر جت با موتور الکتریکی  

شناور با توجه به نیروی شناوری باالی آن، که توسط کاور نجات تولید میشود توانایی نجات ) شناور ساختن 

جو افراد گرفتار شاده در آب را دارا میباشاد. در این مقاله ساعی بر آن شده تا با معرفی این    افراد ( و جساتو 

 شناور الزامی در ساخت و استفاده از آن در کشور را برای کاهش قربانیان این حوادث ایجاد کند.

 

 امداد و نجات، شناور هوشمند، بدنه کامپوزیت، هالل احمر، غریق نجات: کلمات کلیدی
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در  CFDتخمین قطر ونت مخزن شناور با استفاده از شبیه سازی 

 شرایط عملکردی خاص
 

  9علی نوری
  a.noori@me.iut.ac.ir؛ تبدیل انرژی، گروه صنایع شهید حسن قربانی ارشدکارشناس 9

 

 چکیده

 

ی ندی مبا اساتفاده از نرم افزارهای شابکه بندی هندسه یک مخزن شناور ترسیم و شبکه ب   پژوهشاین در 

شاود. سپس با استفاده از نرم افزار فلوئنت، تحلیل سیاالتی مورد نظر انجام و هندسه مخزن شناور به صورت  

شااماتیک مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف از انجام این پروژه تخمین قطر ونت مخزن بوده به صااورتی که  

ازی بر روی قطر های کوچکتر انجام شده ثانیه پر شود. ابتدا شبیه س 91مخزن مورد نظر در طول مدت زمان 

و ساپس تا رسایدن به قطر مناساب افزایش می یابد. عالوه بر قطر لوله ورودی، فشاار آب ورودی هم شامل     

 پارامترهای ورودی بوده و در تعیین اندازه قطر ورودی موثر می باشد.

 

 .: دینامیک سیال محاسباتی ، مخزن شناور، تخلیه هوا، فشارکلمات کلیدی
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 بررسی تاثیرات مقیاس مدل در تست مقاومت شناورهای پروازی
 

 2، محمد سعید سیف9محمدرضا فتحی کازرونی
دانشجوی دکتری، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 9

mrfathi.k@gmail,com 
 seif@sharif.eduهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک2

 

 چکیده

 

تست مدل مقیاس شده در حوضچه کشش روشی مرسوم جهت تخمین مقاومت کشتی در آب آرام است. به 

دلیل این که امکان حصااول تشااابه رینولدز و فرود بین شااناور مدل و شااناور اصاالی به طور همزمان فراهم  

باشد. در خصوص تاثیرات مقیاس در شناورهای ر نتایج این تستها حکمفرما مینیست، اثرات مقیاس همواره ب

جابجایی اطالعات کافی موجود بوده لیکن در خصوص شناورهای تندرو اطالعات چندانی منتشر نشده است. 

های سااارعتی مختلف متفاوت بوده و الزم اسااات این موضاااوع با تاثیرات طول مدل بر مقاومت در محدوده

یابی نتایج تست مقاومت شناورهای تندرو تک بدنه به شناور یشتری مطالعه شود. در این مقاله برونجزئیات ب

واقعی مورد مطالعه قرار گرفته اساات. تسااتهای مدل شااناور پروازی تک بدنه با دو طول متفاوت مدل انجام  

مت باقیمانده محاسبه شده و ضریب مقاو ITTC-57شاده اسات. ضریب مقاومت اصطکاکی بر اساس رابطه   

 6/1و باالی  8/1محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل بخش بزرگی از مقاومت کشتی در اعداد فرود زیر 

شامل مقاومت اصطکاکی است. در سرعتهای متوسط بخش اندکی از مقاومت شناور تندرو مقاومت اصطکاکی 

 قیمانده ندارد.بوده و سایز مدل در این محدوده تاثیر چندانی بر ضریب مقاومت با

 

 حوضچه کشش، تست مدل، اثر مقیاس، مقاومت، شناور پروازی: کلمات کلیدی
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مقایسه عملکرد دینامیکی شناور هارث نسبت به شناورهای تک 

 بدنه و کاتاماران در امواج دریا
 

 2محمدسعید سیف، 2تابش پور محمدرضا، 9ابراهیم سلیمانی
 com.gmail@Ibrahimsolivanشریف؛ ، دانشگاه صنعتی انیکمکدانشکده مهندسی ، دانشجوی دکتری 9

 eduabeshpour@sharif.T ؛شریف، دانشگاه صنعتی مکانیکدانشکده مهندسی عضو هیأت علمی ، استادیار 2
  eif@sharif.eduS ؛شریف، دانشگاه صنعتی مکانیکدانشکده مهندسی عضو هیأت علمی ، استاد 2

 

 چکیده

 

بدنه و های تکهای زیرآب شناور موجود است که در طراحی سازهی از هندسهدر حال حاضار اشاکال مختلف  

های جدید مانند شناور هارث، رسیدن به اهدافی همچون اساتفاده از بدنه  شاود. ها اساتفاده می دوبدنه از آن

 ترین مراحل در طراحی شناور، پیش بینیکند. یکی از مهمافزایش پایداری و سارعت شاناور را تساهیل می   

توان با استفاده از نمودارهای عملگر باشاد. عملکرد دینامیکی شناورها را می حرکات شاناور در امواج دریا می 

های آن نسبت به سایر پاساخ دامنه شاناور نمایش داد. این مقاله ابتدا به معرفی شاناور هارث و ارائه ویژگی   

و شناور متداول تک بدنه وکاتاماران توسط شاناورها پرداخته و در ادامه عملکرد دینامیکی شاناور هارث و د  

ای شود. مزایاند، با هم مقایسه مینمودارهای رائوی این شناورها که از نرم افزار انسیس آکوئا استخراج گردیده

سازی، بسایار شاناور هارث از جمله مقاومت پایین، کاهش توان موردنیاز موتور به دلیل کاهش مقاومت موج  

زرگ دریا و خصوصیات دریامانی مناسب، تحقیقات بیشتر در خصوص این فرم بدنه را حفظ سرعت در امواج ب

ها به عنوان شناورهای نسل آینده های محققین تبدیل کرده اسات. بر این اساس از آن مندیبه یکی از عالقه

 شود.یاد می

 

 ای رائوافزاری، نمودارهشناور هارث، تحلیل هیدرودینامیکی، مدلسازی نرم: کلمات کلیدی
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کنترل تطبیقی مدل مرجع یک شناور سطحی براساس الگوریتم 

 هاقطعیتهدایت خط دید انتگرالی در حضور اغتشاش و عدم
 

 2، ابراهیم علیزاده*2پور گودرزیاهلل هادی، روح9مصطفی فرامین

؛ دفاعی شمال ی علوم و فناوردی، پژوهشکدهاشتر، دانشگاه صنعتی مالکبرق مهندسیکارشناسی ارشد، 9
Mostafa.faramin@gmail.com 

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ اشتر، پژوهشکده، دانشگاه صنعتی مالکمعماری کشتیکارشناسی ارشد، مهندسی *2
Rhgoudarzi@mut.ac.ir 

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ اشتر، پژوهشکدهدانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک2
Ealizadeh@mut.ac.ir 

 

 چکیده

 

ی سمت ی تطبیقی شامل فیدبک انتگرال خطا برای ردیابی زاویهکنندههدف از این مقاله طراحی یک کنترل

یک  ی آزادی دینامیکیدرجه. لذا ابتدا مدل سهباشدمطلوب تولید شده توسط الگوریتم خط دید انتگرالی می

 . سپس با تعریفگرددو در فرم فضای حالت بیان می شودشاناور به همراه مدل ساینماتیکی آن توصیف می  

انتگرال خطای بین ورودی مرجع و خروجی ساایسااتم به عنوان یک متغیرحالت جدید مدل الحاقی فضااای  

. یک تابع لیاپانف مناسب شودشاود و متعاقب آن مدل مرجعی برای آن در نظر گرفته می حالت توصایف می 

ترلی را های کنشود تا شرایط پایداری و همچنین قانون تطبیقی بهرهمی برای آنالیز پایداری سایستم معرفی 

. از آنجا که اغتشاااشااات باد بر حرکت شااناور تاثیرگذار اساات لذا از الگوریتم هدایت خط دید   تعیین نماید

ای بر های عددیسازی. در انتها نیز نتایج شبیهشودی سامت مطلوب اساتفاده می  انتگرالی برای تعیین زاویه

 .  دهداست که عملکرد  مناسب روش پیشنهادی را نشان مییک شناور نمونه ارائه شده

 

 حیطی، اغتشاشات مشناور سطحی، ، الگوریتم خط دید انتگرالیکنترل تطبیقی مدل مرجع: کلمات کلیدی
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سازی ریاضی فاز برخاست قایق پرنده پارویگ با استفاده از مدل

 و روش دینامیک سیاالت محاسباتی هاتئوری طراحی آزمایش
 

 ، 2محمد سعید سیف، 9محمد رضا مفاخر
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 9

Mohammad.reza.mafakher1372@gmail.com 
، دانشگاه صنعتی شریف؛ استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشکده مکانیک 2

seif@sharif.edu   
 

 چکیده

 

های مهم توانمندی اقتصادی و نظامی یک کشور به حمل و نقل دریایی و شاناورهای جدید، یکی از شاخصه 

ها نقش بزرگی به دلیل دارا بودن از سرعت باال و رود. شناورهای پرنده و یا به زبان روسی اکرانوپالنشمار می

توانند بازی کنند. این وسااایل بر اساااس اثر زمین که تعامل آیرودینامیکی بال و ن، میمصاارف سااوخت پایی

 PARکه به اختصار به آن سیستم  Power Augmented Ramشوند. سیستم زمین اسات، طراحی می 

 وباشد که به واسطه آن نیروی برا افزایش ها میشود، سیستمی است که مورد استفاده در اکرانوپالنگفته می

 ها، یک بالشتک هوایی زیر بال تشکیل. در این سیستم با دمیدن هوا به زیر بالیابدزمان برخاستن کاهش می

به پارامترهای ها کمک خواهد کرد. در این مقاله خواهد شده که به بلند شدن و برخاستن از آب به اکرانوپالن

ار اساات با اسااتفاده از تئوری طراحی جانمایی ساایسااتم رانش پار بر روی شااناور ویگ پرداخته شااده و قر 

ای برای یک شااناور پرنده ارائه گردد. با ریاضاای سااادهها و روش دینامیک ساایاالت محاسااباتی مدلآزمایش

هایی به منظور استخراج مدل ریاضی انتخاب شده است. همانظور ها، تستاستفاده از تئوری طراحی آزمایش

تعداد پارامترک سایستم نیاز به )  دانید برای اساتخراج مدل ریاضای ی  که می
تعداد رامتر

( تعداد تست نیاز است 

 یابد.ها این تعداد تست بسیار کاهش میولی با استفاده از تئوری طراحی آزمایش

 

 ها، دینامیک سیاالت محاسباتیموتور، سیستم رانش، داکت و ملخ، تئوری طراحی آزمایش: کلمات کلیدی
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در تست حوضچه کشش جهت  روش محاسبه سطح خیس مدل

 شناورهای سرشی با خطوط بدنه پیچیده
 

  4محسن زارعی ،2، حمید جوادی2، بهادر سرانجام9 کاووس زارع

  kavooszare@yahoo.comدانشجوی دکتری مهندسی دریا، آزمایشگاه کانال آب کوثر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 9

 mut.ac.irsaranjam@تر ؛ دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اش2
 gmail.comh.javadi7@عضو هیات علمی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ 2

 gmail.comm_zarei@کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، آزمایشگاه کانال آب کوثر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ 4

 

 چکیده

 

قاومت باقی مانده مدل تعیین شود، برای این موضوع جهت تعمیم نتایج از مدل به شناور واقعی باید ضریب م

نیاز به محاسبه سطح خیس شناور  می باشد. در شناور های سرشی رژیم حرکتی شناور به شدت با تغییرات 

سارعت، تغییر کرده و سطح خیس نیز تغییر می کند. یکی از روش های تعیین تجربی سطح خیس در مدل  

و فیلمبرداری در هنگام تسات می باشد که این روش در مدلها با خطوط  شاناورها، مدرج کردن بدنه شاناور   

بدنه پیچیده و نیز چند بدنه ای، بسایار مشکل و دارای خطای زیادی می باشد. لذا در این مقاله روش نوینی  

جهت تعیین ساطح خیس توساعه داده شاده اسات. به این ترتیب که دو مدل مشابه هندسی در دو مقیاس     

ایط آزمون یکساااان در آزمایشاااگاه کانال آب کوثر مورد آزمون قرار  گرفته اند. با توجه به مختلف، در شااار

همخوانی بسایار خوب ضریب مقاومت باقی مانده در دو مدل می توان نتیجه گرفت که نتایج بدست آمده از  

تایج م نتست در تعیین سطح خیس دقت باالیی دارند. که این موضوع نشان دهنده افزایش دقت جهت تعمی

 به شناور اصلی می باشد.

 

 حوضچه کشش، تست مدل، سطح خیس، ضریب مقاومت باقیمانده، شناور سرشی: کلمات کلیدی
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بررسی خرابی موتورهای برون نصب دریایی در اثر کارکرد در 

 دور بی باری

 

 حسین نصری، محمود باری، حجت شبگرد

 کارشناسی ارشد مکانیکف دانشگاه پیام نور مشهد

 ارشناسی مهندسی کشتی، دانشگاه بیرجندک

 دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه بیرجند

 

 چکیده

 

کرده  دایپ ...و  یتجار ،یحیاعم از تفر ییایدر عیدر صنا یعیکاربرد وس ینیبرون نصاب بنز  یامروزه موتورها

با توجه به  ر،یاخ یدر سالهاگردند.  یم دیدوزمانه و چهازمانه تول یموتورها در دو رده موتورها نیاند. عموما ا

قرار  برون نصب یکنندگان موتورها دیکار تول ستوردر د ادیز یبا قدرت ها ییموتورها دیکاربران تول یتقاضا

 نیا هشاارفتیپ یکنترل یجانب یسااامانه ها زیقدرت و ن شیتوجه داشاات به رغم افزا دیگرفته اساات. البته با

 یکه در صورت عدم کاربر ینموده است به نحو دایپ یا ژهیو تیسحسا زیآنها ن یو نگهدار یموتورها، کاربر

 شیاستفاده ب لیمسا نیاز ا یکیکل سامانه رانش گردد.  یبرا یجد یمشکالت جادیتواند سبب ا یم حیصاح 

موتور در  یکاربر یگذار ریتاث وهینقش و شاا یآرام اساات. در مقاله حاضاار به بررساا یاز حد موتور در دورها

دهد که  یها نشان م یبررسا  جیبرون نصاب پرداخته شاده اسات. نتا    یعمر و دوام موتورها آرام بر یدورها

وتور به م یجد یها بیآس یساز بروز برخ نهیتواند زم یم یکم بار ای یبار یب طیموتور در شرا ادیز لکردعم

 گردد.

 

 روغن زیدور آرام، آنال ،یخراب لیبرون نصب، تحل یموتورهاکلمات کلیدی: 
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سی رفتار دینامیکی ورق تحت اثر بار انفجاری زیر آب به برر

 روش عددی
 

 2تقی پور سجاد، 9احمد رهبر رنجی
  rahbar@aut.ac.ir ؛امیرکبیر صنعتیدانشکده مهندسی دریا، دانشگاه عضو هیأت علمی ، دانشیار 9

عتی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشکده علوم و مهندسی دریا، دانشگاه صن 2

 sajadtaghipour@rocketmail.com؛امیرکبیر

 

 چکیده

 

ترین تفاوت میان انفجار زیر آب و انفجارهای معمولی )انفجار در هوا(، مربوط به دینامیک محصاااوالت عمده

کند که انفجار اساات. در انفجار زیر آب، توده گازی حاصاال از انفجار، میدان فشااار خاصاای در آب تولید می 

به بررسی پارامترهای انفجار نزدیک زیر آب و  مقالههای ثانویه اسات. این  ی اولیه و پالساشاامل موج ضاربه  

سازی پدیده که توانایی و کارایی باالیی در شاابیه Lsdynaافزار حل عددی نرمتوساط   تأثیرات آن بر ساازه 

زیر آب در محیط سیال و پردازد. انتشار موج انفجار می ،انفجار زیر آب و مساائل تقابل ساازه و سیال را دارد  

د. شوای مدلسازی میاویلری چند ماده -انتقال فشار موج در سیال بر روی سازه با استفاده از روش الگرانژی

نجی سافزار اعتبارآید و نرمساپس به وسایله مقایساه با یک آزمایش تجربی، میزان خطای نتایج بدسات می    

، سایموندز بر مسائل نرخ کرنش باال -تعیین تاثیر ضرایب کوپرشود. در ادامه به مطالعه پارامتریک، جهت می

تأثیر مواد به کار رفته بر روی رفتار دینامیکی ورق و نسبت بین مقاومت مواد ورق و وقوع گسیختگی و تأثیر 

شااود. روش ارائه شااده در این پروژه توانایی ثبت میپارامترهای هندساای ورق بر وقوع گساایختگی پرداخته 

جاری بدون نیاز به اندازه المان بساایار ریز را دارا بوده و درک کامل و کافی نساابت به پیش بینی  شااوک انف

 دهد.تأثیرات پاسخ اولیه انفجار نزدیک زیر آب را ارائه می

 

 بارگذاری انفجاری زیر آب، ورق فوالدی، تغییر شکل دائم، گسیختگی ورق، تحلیل: کلمات کلیدی

 LSDYNAدی، نرم افزار غیرخطی، تحلیل عد دینامیکی
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ارائه مدل بهینه سازی چیدمان فضای عرشه شناورهای نظامی با 

 بکارگیری الگوریتم ژنتیک
 

 4وحید حیدری، 2خانزادی حسین، 2، کریم اکبری وکیل ابادی9محسن رحمانی
مدیرت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن    دکتریدانشجوی  9

 rahmanimohsen1376@gmail.com 
 )ره(ینیامام خم ییایدانشگاه علوم در کیمکان یمهندسدانشکده  اریاستاد 2

akbari.karim@gmail.com )نویسنده مسئول( 
 انشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی د علمیعضو هیات  2

 Khanzad6@gmail.com 
 mr_vahidheidary@yahoo.com     ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایرانارشدکارشناسی 4

 

 چکیده

 

هیزات بر روی شاااناورهای نظامی یکی از پیچیده ترین و حسااااس ترین فرایند جهت جانمایی عمومی و تج

سهولت عملیات کاربری در عمر سرویس شناور می باشد. بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و استفاده از نظرات 

 یکارشناسان خبره می تواند به عنوان یک روش نسبتا مناسب جهت انجام چیدمان بهینه در شناورهای نظام

، کیژنت تمیالگور مشخصات، قابلیتها و کاربردهای یاز مطالعه تمام باشد. در این تحقیق تالش شده است پس

 یضامدل به اختصار ف نیا مدلی برای این منظور توسعه داده شود. ،لبتم یسینرم افزار برنامه نو زبا استفاده ا

مربوط به  ی( در نظر گرفته و با کسر فضا1در  1 ی)متشکل از واحدهایسیشناور را به شکل ماتر گانیعرشه 

ن بر قرار گرفت یبرا ازیمورد ن یفضا زانیو...( و م لیاستاندارد، از کاربر اشکال)مربع، مستط زاتیتجه گاهیجا

اجرایی نمودن مراحل اسااتاندارد الگوریتم ژنتیک با در نظر داشااتن  نموده و پس از  را دریافتعرشااه  یرو

ا می نماید.  بکاربر ارائه  بر روی عرشه بهرا مورد نظر   زاتیتجه نشیمدل چ ترینمفروضاات مربوطه، بهینه  

اسااتفاده از این روش می توان گزارشااات خاصاای از جمله تعداد تکرار صااورت پذیرفته و میزان بهینگی را   

 مشاهده نمود. 

 الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، جانمایی عمومی، نرم افزار متلب: کلمات کلیدی

mailto:rahmanimohsen1376@gmail.com
mailto:akbari.karim@gmail.com
mailto:Khanzad6@gmail.com
mailto:mr_vahidheidary@yahoo.com
mailto:mr_vahidheidary@yahoo.com
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سی روش تنش شیاری مورد استفاده در ارزیابی خستگی برر

شدهاتصاالت جوش داده   

 

 2ایرانمنش مهدی، 9زهرا آیین
  Zahraaein@aut.ac.ir ؛دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،کارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی 9

 imehdi@aut.ac.irدانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  2

 

 چکیده

 

های دریایی، منجر به تبیین مالحظات مهم در اصول طراحی و قوانین مهمی در ی خساتگی در سازه مسائله 

نمودن عمر سازه، از است. زیرا پیشگیری از خستگی در اتصاالت و مشخصنگهداری شاناورهای متفاوت شده 

سازی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. از میان ی اقتصاادی و همچنین ایمنی در صانعت کشاتی   جنبه

هایی مطابق با شااده و توصاایههای متفاوت ارزیابی خسااتگی، در این مقاله روش تنش شاایاری معرفیروش

ت. اسالمللی جوشکاری برای آنالیز عددی تنش شیاری توسط روش المان محدود، بیان شدهی بینموساساه  

محوره، مورد بحث قرار های مرجع متفاوت و حالت تنش چندده از شاااعاعهایی مانند اساااتفاهمچنین جنبه

های دیگر، روش تنش است. در مقایسه با روشاند و به مقاومت خستگی بر اساس این روش اشاره شدهگرفته

 طوریی موضعی جوش مستقیما در تنش گنجانده شود، بهآورد که اثر هندسهشیاری این امکان را فراهم می

 ای را درهای هندسااای مختلف را با یکدیگر مقایساااه کرد. امروزه این روش اهمیت ویژهوان پیکربندیکه بت

 است.کاربردهای صنعتی یافته

 

 شده، مقاومت خستگیخستگی، تنش شیاری، اتصاالت جوش داده: کلمات کلیدی
 

 

 

mailto:imehdi@aut.ac.ir
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های بکار رفته در شناور به هدفه ضخامت ورق-سازی چندبهینه

ژنتیککمک الگوریتم   

 

 4یمحمود محمد، 2قیامتی حمید، 2یالکمه سر یعیرب یمهد، 9امیرحسین اصغرنیا

 Asgharnia4@yahoo.comمهندسی مکانیک، دانشگاه گیالن؛  ارشددانشجوی کارشناسی 9

 ، دانشگاه گیالنمکانیکدانشجوی دکترا مهندسی 2
 کارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر2

 شد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناس ار4

 

 چکیده

 

و  NASTRANافزار المان محدود در این مقاالاه، مادل یک کشاااتی نفربر، توساااط رابطی که میان نرم   

MATLAB  سازی افزایش گیرد. هدف از این بهینههدفه قرار می-سازی چنداسات، مورد بهینه ایجاد شاده

های ین و در عین حال کاهش جرم آن است. در این راستا، ضخامت ورقعملکرد کشتی در برابر امواج سهمگ

ین هدفه تعی-سااازی با الگوریتم ژنتیک چندهای گوناگون سااازه شااناور از طریق بهینهبکار رفته در قساامت

ز توان اگردد که با توجه به نیاز طراح، میای از نقاط بهینه میسازی منجر به دستهگردد. نتایج این بهینهمی

 ها استفاده کرد.آن

 

 هدفه، کشتی نفربر، ضخامت ورق کشتی، الگوریتم ژنتیک-سازی چندبهینه: کلمات کلیدی
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های تحلیل و بررسی عددی عملکرد سیستم رانش پروانه

اشنایدرویث  

 

 2بینقی محمد، 9سید عباس حیدری
 oo.comsaheidari84@yah، دانشگاه صنعتی دانشگاه مالک اشترارشد کارشناسی1

 m.beinaghi@yahoo.comارشد، دانشگاه صنعتی دانشگاه مالک اشتر؛  یکارشناس2

 

 چکیده

 

است که در اطراف یک سطح اشنایدر با محور عمودی از چند پره عمودی تشکیل شدهسایساتم رانش ویث   

ا نسااابت به هچرخند. زاویه این پرهها حول محور عمودی خود میدایروی قرار دارند. در این سااایساااتم پره

های کند. منحصر به فرد بودن پروانهدیساک اصالی ، بسته به موقعیت آنها در دور چرخش دیسک تغییر می  

هایی ها توسط تیغهویث اشانایدر بخاطر عمودی بودن محور چرخش آنها  است. نیروی تراست در این پروانه 

غه یک مقدار مشخص نیروی تراست شاود. )هرتی باشاد، به صاورت جداگانه تولید می  که در حال نوساان می 

 کند که تراست کل برابر برآیند این نیروها می باشد.(تولید می

شود. اشنایدر پرداخته میهای هیدرودینامیکی سیستم پروانه ویثدر این مقاله به بررسای عددی مشاخصه    

پره  تصل است. هربرای تحلیل یک پروانه شش پره در نظر گرفته شده که به صورت عمودی به یک دیسک م

باشد. دارای دو سرعت که، یکی سرعت حول دیسک و دیگری سرعت چرخش هر پره حول محور خودش می

های هیدرودینامیکی سیستم رانش از روش حجم محدود و روش اساتفاده شاده برای بررسای عددی پارامتر   

امترهای  هیدرودینامیکی است.  پاراساتفاده شده k-ε ساازی جریان آشافتگی از مدل تربوالنسای   برای مدل

)گشاتاور، نیروی تراست و بازده( که به صورت تابعی از ضریب پیشروی در سه گام مختلف بررسی و مقایسه  

 اند.شده

 

   ضریب پیشروی هیدرودینامیکی، نقطه کنترلی  فویل ناکا،  سیستم رانش ویث اشنایدر، :کلمات کلیدی
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رتابه سوپرکاویتاسیونتهیه کد شبیه ساز سه درجه آزادی حرکت پ  

 

 2، ابوالفضل مردانی9جالل محمدی
 mohammadijalal@chmail.irصنعتی مالک اشتر؛  دانشگاهاستادیار، دانشکده مهندسی دریایی، 9

دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  2
mardani_ablofazl@mut.ac.ir 

 

 چکیده

 

سازی سه درجه آزادی حرکت پرتابه سوپرکاویتاسیون توسعه داده شده است. له، یک برنامه شابیه در این مقا

های گذشاته، سادگی آن و الگوریتم هوشمند آن است. نتایج این  ساازی از مزیت این برنامه نسابت به شابیه  

ازی و سنتایج شبیه سنجی شده است. بینساز با )احتماال تنها( نتایج یک آزمایش موجود، صحتبرنامه شبیه

آزمایش همخوانی خوبی به جزء در اوایل حرکت آن وجود دارد. از نتایج آزمایش دیده شااده بود که ساارعت 

ازی سشاود که نتیجه عجیبی بود. در نتیجه شاابیه زاویه پرتابه بعد از برخورد دم آن به دیوار کویتی زیاد می

رده بهای مختلف، علت رخ دادن این پدیده پیررسی پارامترشاود و در این مقاله، با ب نیز این پدیده دیده می

شاد. با توجه به برآورد درسات پراکندگی پرتابه )انحراف مسایر حرکت از مسیر اولیه( و سرعت زاویه توسط    

ای هتوان از این برنامه در بررسی پایداری و پراکندگی انواع طرحسازی ارائه شده در این مقاله، میبرنامه شبیه

لف پرتابه سااوپرکاویتاساایونی اسااتفاده کرد و در نهایت این برنامه، ابزار مناساابی برای طراحی چنین   مخت

 وسایلی است.

 

 درجه آزادی، ورود به آب 8ساز پرتابه سوپرکاویتاسیون، شبیه: کلمات کلیدی
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افزایش قابلیت دینامیکی در شناورها با رانش الکتریکی مبتنی بر 

 کاهش سریع بار

 

 4 پور، منصور احسانی2ایرج حسینی ،2اهلل پایوند، بیت9ضا صفائیانر

  RZ.Safaeian@yahoo.comدانشجوی دکترای مهندسی برق،  9
 Mehdi.Payvand@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی برق،  2

 Hosseini72com@gmail.comسازی، کارشناس ارشد مهندسی کشتی 2
 r.Ehsani@gmail.comMansouکارشناس ارشد مهندسی برق،  4

 

 چکیده

 

امروزه، اسااتفاده از رانش الکتریکی در شااناورها به دلیل مزایای قابل توجهی مانند افزایش بازدهی، افزایش  

قابلیت اطمینان، کاهش نویز و صادا و غیره بسایار مورد توجه قرار گرفته است. مسائل دینامیکی فراوانی در   

اتورها یا خروج درایو رانش موجب بر هم خوردن توازن تولید و مصرف گردد. خروج ژنراین شناورها مطرح می

شود که شود. بعالوه افزایش بار رانش با سرعت زیاد سبب میشاده و سابب عبور فرکانس از حدود مجاز می  

ژنراتورها نتوانند فرکانس سایساتم را در محدوده مجاز نگاه دارند. در این مقاله سااعی شااده تا با استفاده از   

توان از ژنراتورها در سیستم بدون کاهش های مناسب، این مسائل برطرف گردد. نخست توانی را که میشرو

. شودای که سایساتم با خروج یک واحد همچنان پایدار بماند، محاسابه می   ساریع توان دریافت کرد به گونه 

گردد. توان رانش بیان می ی تعیین شیب افزایششود. در نهایت نحوهسپس تاثیر کاهش سریع توان بیانه می

 شود.ی این عوامل سبب پایدار ماندن سیستم در مواقع بحرانی میمجموعه

 

 شناور، رانش الکتریکی، پایداری، کاهش سریع بارکلمات کلیدی: 

 

 

 

 



            یقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایچکیده م             انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 9216ماه  آذر 22 الی 20

 

   240 

 

 

 شناور تندرو طراحی و کنترل حرکات هیو و پیچ
 

  2، سجاد حاجی زاده9محمدرضا تقی زاده قصرالدشتی
 mrezataghizadeh6@gmail.comشناسی، دانشگاه خلیج فارس؛ دانشجوی کار9

 hajizadeh@pgu.ac.ir، دانشگاه خلیج فارس ؛ استادیار2

 

 چکیده

 

اندازه گیری حرکات شش درجه آزادی یک شناور در امواج دریا که به قابلیت دریانوردی معروف است موضوع 

حرکات  .میشااود انجام شااناورها از برای برخی همهمی برای آنالیز دریامانی شااناورها به شاامار می رود ک 

شناورها به عنوان یکی از پیچیده ترین مباحث هیدرودینامیکی مطرح بوده که این حرکات توام با پدیده های 

غیرخطی همراه می باشااد و از این رو مدل سااازی آنها با پیچیدگی های فراوانی همراه اساات. هنگامی که   

ات طولی قرار می گیرد، شتاب حرکات هیو و پیچ شناور تشدید می شود شاناور توساط موج در معرض حرک  

که این امر باعث ایجاد دریازدگی برای مساافران و خدمه کشاتی می گردد. بنابراین تا جایی که ممکن است   

برای افزایش راحتی و ایمنی مسااافران باید حرکات شااناور را کاهش داد. هدف از انجام این مطالعه، ارائه ی 

ی تحلیلی برپایه ی فرضیات اولیه برای دستیابی به پاسخ شناورهای پروازی تحت تحریک امواج نامنظم روش

دریاساات و در این راسااتا سااعی شااد تا با اسااتفاده از معادالت ناشاای از حرکت های هیو و پیچ و همچنین  

ر انجام شااود و یک مدل سااازی از حرکت شااناو  8اسااتوکس به روش میانگین گیری رینولدز-معادالت ناویر

ساپس با اساتفاده از موارد حاصل شده، یک سیستم کنترل برای حرکات شناور طراحی شود تا شناور را در   

پایدارترین حالت در هنگام حرکت نگه دارد. بررساای ضاارایب هیدرودینامیکی به صااورت عددی در فرکانس 

 ابت می شود.های برخورد مختلف، نشان داد که با افزایش فرکانس برخورد، ضرایب ث

 

 شناور تندرو، هیو، پیچ ، کنترل: کلمات کلیدی
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بررسی تاثیرات مخرب ذرات رطوبت و گرد و خاک موجود در 

هوا بر قطعات الکترونیکی شناور های دریایی و معرفی سیستم 

  IPهای مورد نیاز برای انجام تست های 

 

 علی رضوانی فر

 کارشناس ارشد مهندسی مواد

 

 چکیده

 

معلق گرد و غبار و رطوبت موجود در هوا و عبور آنها از بدنه محافظ سایسااتم های الکترونیکی شااناور   ذرات

های دریایی موجب ایجاد مشاکالتی در عملکرد این قطعات شاده و در عملکرد صاحیح آنها مشکالتی ایجاد    

را به وسیله دو عدد در نشریه های خود دو خاصیت فوق برای بدنه ادوات الکتریکی  IECمی کنند. سازمان 

نشان می دهد.عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه است در مقابل ورود اجسام خارجی به داخل بدنه 

و همچنین تماس با قطعات برق دار یا متحرک، و عدد دوم نشااان دهنده درجه حفاظت دسااتگاه اساات در  

 IECبکار می روند که طبق تعریف  IP مقاابال نفوذ آب باه داخل آن. دو عدد فوق الذکر همراه با دو حرف   

می باشد. برای انجام عملکرد بهتر، بلند مدت  INTERNATIONAL PROTECTIONجانشین واژه 

تر و با تلرانس کمتر سیستم های الکترونیکی در شناور های دریایی و همچنین انجام رفتار درست با آنها باید 

ارائه برخی از روش ها برای مشخص کردن درجه حفاظت درجه حفاظت هر کدام را دانست. هدف این مقاله 

IP  مطابق استانداردهای دریایی می باشد. این امر موجب می شود که در صورتی که ناگزیر هستیم سیستمی

حساس را در معرض ذرات آب و یا گرد و غبار برای انجام کار قرار دهیم درجه حفاظت بدنه آن را بسنجیم و 

ین درجه حفاظت تمهیدات الزم برای آن اندیشااایده شاااود تا از خرابی تجهیزات در صاااورت پایین بودن ا

 جلوگیری شود. 

 

 ، رطوبت ، گرد و غبار ، حفاظت تجهیزات الکتریکی شناور های دریایی IPکلمات کلیدی : 
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تاثیر پارامتر های عملیاتی روش الکترودیپازیشن بر ترشوندگی 

 تحلیلهای اکسید قلع، طراحی آزمایش و پوشش

 

 سید محمد تیله بن

 

 چکیده

 

ساطح وساایل و ابزارها همواره دارای اهمیت بسایار باالیی بوده اسات. ترشوندگی یکی از مهمترین خواصی     

واند سبب تاسات که به طور گسترده بر کیفیت سطح تاثیرگذار است. در شناورها، سطوح با آبگریزی باال می 

های ترشااوندگی یابی به ویژگیکاهش تنش گردد. دسااتکاهش خوردگی، کاهش نیروهای بین سااطحی و 

ایی همناساب با اساتفاده از مواد مختلف مورد بررسای قرار گرفته است که در این بین قلع با توجه به ویژگی   

نظیر گپ انرژی باال و امکان اساتفاده در قطعات الکترونیکی، مقاومت خوردگی باال و همچنین پوشاش دهی   

ت. هاسدهیهای شایع در پوششیار باالیی بوده است. الکترودیپازیشن یکی از روشآساان، دارای اهمیت بس 

های عملیاتی فرآیند نشااانی و زمان از مهمترین   پارامترغلظت قلع، غلظت اسااید در محلول اولیه، ولتاژ الیه

ی زاویه باشند.دهند، زمان و غلظت قلع دارای تاثیر بیشتری میباشاند. نتایج نشاان می  الکترودیپازیشان می 

 یابی است. درجه نیز در حالت بهینه قابل دست 191تماس باالی 

 

 : الکترودیپازیشن، فوق آبگریز، اکسید قلع.کلمات کلیدی
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 بررسی تنش های شالقی در سازه کشتی وآثار آن

 

 2، فرشید مهدی علمدارلو9پورعلی هادی
 aut.ac.irhadipour95@ا،دانشگاه امیر کبیردانشجویی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی دری 9

 farshedmahde@aut.ac.irدانشجویی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه امیر کبیر2

 

 چکیده

 

ای هها امواج هستند. تکرار بسار باالی تنشیکی از عوامل اصالی شاکسات ناشی از خستگی در سازه کشتی   

ا نام ها بباشند. این تنشامواج به سازه کشتی علت اصلی این آسیب میمنتجه از ارتعاشاات ناشی از برخورد  

ها این پدیده مورد توجه قرار شاوند. امروزه ابا افزایش ظرفیت و ابعاد کشتی تنش های شاالقی شاناخته می  

 دهی این موضوع قرار داهایی جهت استفاده طراحان و موسسات رده بندی دربارهها بندگرفته و در آیین نامه

شاده اسات. یکی از شاایعترین بارهای وارده بر سازه کشتی  ناشی از حرکت اسلمینگ  بوده و بار ضربه ای    

ه باشااد. در همین راسااتا بکند که از نتایج پدیده تنش شااالقی میبساایار بزرگی را به شاااهتیر بدنه وارد می

از موساسات رده بندی و  ها تعدادی خصاوص بعد از حوادث ایجاد شاده ناشای از شاکسات در بدنه کشاتی      

پژوهشای به کارخانجات و صنایع فعال دریایی طرح های پژوهشی و آزمایشگاهی را پیشنهاد داده که در این  

مقاله به تعدادی از آن ها و نتایج بدسات آمده از آنها پرداخته خواهد شاد. اما قبل از آن به تفصایل به شرح    

دازیم. ودر نهایت به معرفی روشی برای مدل سازی عددی پرپدیده شاالق زنی و تنش های منتجه از آن می 

 پردازیم.این پدیده می

 

 تنش های شالقی ، خستگی ، شکست،  آزمایشات تجربی، مدل سازی عددی: کلمات کلیدی
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اخته س شهیش افی/الاسترلیون هایتیکامپوزخواص مکانیکی 

 های دریاییمختلف جهت استفاده در سازه هایشده به روش

 

 2، نوید سخندانی9علیرضا ستوده
 setoodeh@sutech.ac.irدانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، استاد، عضو هیات علمی، 1

 oo.comnavid.0711@yahدانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشجوی دکتری  2

 

 چکیده

های مختلف صاانعتی ایفا می کنند. از ها به عنوان مواد پیشاارفته جایگاه خاصاای در کاربردامروزه کامپوزیت

چیده و های پیخصوصیات عمده این مواد سبکی، نسبت استحکام به وزن باال، قابلیت ساخت قطعات به شکل

های های ساخت مدرن تر شامل روشمواد، روش باشد. اما با وجود استفاده وسیع اینمقاومت به خوردگی می

قالب بسته در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی سه روش 

های مشااهود اولیه روش قالب بسااته مانند ساااخت الیه چینی دسااتی، کیسااه خالء و تزریق در خالء، مزیت

اد قطعات با دقت ابعادی و کیفیت ساااطوح باال، تولید قطعات با های سااامی، ایججلوگیری از انتشاااار گااز 

یکنواختی توزیع الیااف و رزین و همچنین امکاان سااااخات قطعاات پیچیاده ارایه گردد. در بعد علمی نیز      

ای قرار های کشش و خمش سه نقطههای اساتاندارد بر پایه ساه روش فوق سااخته شد و تحت آزمون   نمونه

وش سااخت تزریق در خالء می تواند سبب ارتقای قابل مالحظه خواص مکانیکی  گرفت. مشااهده شاد که ر  

باشد. در این تحقیق گردد. دلیل عمده این امر افزایش درصاد حجمی الیاف نسبت به رزین در این روش می 

استر استفاده شد که به لحاظ زمان ژل شدن و جهت بهتر نشان دادن قابلیت این روش ساخت، از رزین ونیل

الیاف  کند. ازاستر ایجاد میهای ترموست اپوکسی و پلیچنین لزجت بیشاترین مشاکل را نسبت به رزین  هم

شایشاه نیز با توجه به کاربرد وسیع تر آن بهره گرفته شد. دستیابی به فناوری ساخت این نوع کامپوزیت به   

های مهم این ز دیگر دسااتاوردروش تزریق در خالء برای اولین مرتبه در ایران با کساار حجمی باالی الیاف ا

 های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.تواند در جهت ارتقای صنعت داخلی در کاربردباشد که میپژوهش می

استر/الیاف شیشه، خواص مکانیکی، الیه چینی دستی، کیسه خالء، تزریق کامپوزیت ونیل: کلمات کلیدی

 در خالء.

mailto:setoodeh@sutech.ac.ir
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Experimental research about friction and wear of 

antifriction materials for port’s/coastal and 

maritime machinery or equipment and analysis of 

parametric oscillations of ships shafting with new 

composite stern-tube bearings 
 

Grebe E.1, Loshadkin D.V.1, Kushner G.A.2, Haljavkin A.A.3, Dudanov A.A.1  

Skolkovo Foundation's resident «Innovation Center Plastmass Group»; 410@zedex.ru, 1

eg@zedex.ru 

2Astrakhan State Technical University; dinalt_13@mail.ru 

3Gazprom Dobycha Astrakhan; sopromat112@mail.ru 

Abstract 

The series of new antifriction self-lubricating composites on base of 

thermoplastic of our own invention (molecular composites). The friction 

and wear of molecular composites, sliding against iron, were investigated 

in different conditions by a reciprocating tribometer. The physical 

mechanical properties were measured by standard tests. The tribological 

characteristics of molecular composites were determined by applying to 

iron several composite specimens of advanced compositions, containing 

friction modifiers. With water present in the experimental cell, friction and 

wear are effectively reduced. The composites were used in order to make 

a model specimen of tube bearing stern. The analysis of the work our 

bearing was made by using the experimental set for the study of parametric 

oscillations of ship shafting. The set is universal and allows studying the 

longitudinal, transversal and torsional oscillations. The results of the 

calibration load of the node are exposed. As a result of testing the new 

material for the stern-tube bearing, based on molecular composite, is 

concluded that the new material conforms to the requirements of materials 

for stern tube bearings.   

Keywords: molecular composite, thermoplastic, antifriction material, 

tribology, ship shafting, stern bearing, parametric oscillations. 
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ای بر انفجار خطوط انتقال نفت وگاز بررسی تاثیر خوردگی حفره

 فراساحلی با استفاده از تئوری احتمال شکست

 

 2، عباس اعتمادیان2شبانی مهدی،محمد  9عبدالرحیم طاهری

  rahim.taheri@put.ac.irاستادیار سازه های دریایی، دانشگاه صنعت نفت؛ -1

   m.shabani@mnc.put.ac.irهای فراساحلی، دانشگاه صنعت نفت؛کارشناسی ارشد سازه -2

   etemadian.abbas@gmail.comایی، دانشگاه صنعت نفت؛آالت دریمهندسی ماشین کارشناسی -8

 

 چکیده

 

هاای موجود و محتمال خوردگی شااایرین باه دلیل وجود    ترین گوناه  ای یکی از خطرنااک خوردگی حفره

 شدگی جداره داخلی خط لوله باشد که سبب نازکقال نفتی/گازی میهای نفتی برای خطوط لوله انتفرآورده

گردد، که در شاااده و در نتیجاه آن موجب کاهش مقاومت خط لوله در برابر بارهای محیطی و عملیاتی می 

بینی  های تجربی به پیششاود. تحقیق حاضر  با بررسی مدل برخی موارد باعث نشات یا انفجار خط لوله می 

پردازد و به دنبال آن با بررسای وضاعیت سالمتی یک خط لوله در   ای میان عمق خوردگی حفرهحداکثر میز

منطقه گازی پارس جنوبی، با در نظر گرفتن  دو حالت خورده شاده و ساالم به تعیین احتمال شکست خط   

مونه برداری ن قابلیت اطمینان مرتبه اول و همچنین روش لولاه در برابر فشاااار داخلی با اساااتفاده از روش 

پردازد. در نهایت برای بررسااای تاثیر می ASMEو  DNV ،APIکاارلو مطاابق با اساااتانداردهای  -مونات 

ای بر روی پارامترهای طراحی و هندسای خط لوله، تحلیل حسااسایت با استفاده از شاخص    خوردگی حفره

اینگونه نتیجه گرفته دهی خط لوله انجام پذیرفته اساات. گاما در طی چند زمان شاااخص در حین ساارویس 

ای بر روی سالمتی و میزان مقاومت خط لوله در برابر انفجار دارد و فشار ای تاثیر ویژهشد که خوردگی حفره

 باشند.داخلی و ضخامت خط لوله مهمترین عوامل بر روی احتمال شکست لوله می

 

 ، انفجاراحتمال شکست ،یخوردگ ،ییایخطوط لوله در: کلمات کلیدی
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( اتصاالت DoB)بندی درجه خمش عه پارامتری و فرمولمطال

های فراساحلی تحت کشش ای در سازهشکل دوصفحه Tای لوله

 محوری

  2حمید احمدی، 9مسعود امینی نیاکی

های دریایی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛ ارشد سازه کارشناسیدانشجوی 9
masoud.amini.niaki.180@gmail.com 

 ahmadi@tabrizu.ac.ir-hهای دریایی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛ یار سازهاستاد2

 چکیده

های گسترده در تعداد زیادی باشد. تحلیلهای فراساحلی، اتصاالت آن میترین بخش از اعضاای سازه بحرانی

مقدار تنش بحرانی  های دریایی نشااان دادند که عمر خسااتگی تنها بهای در سااازهاز اتصاااالت جوشاای لوله

( DoBبستگی ندارد، بلکه به نحوه توزیع تنش در جداره عضو اصلی، که خود متأثر از پارامتر درجه خمش )

بینی کردن عمر ای به منظور بهتر پیشدر اتصاااالت لوله DoBباشااد. تعیین مقادیر اساات نیز وابسااته می 

بینی رشااد ترک خسااتگی بر مبنای روش چنین برای پیشعمر و هم -های تنشخسااتگی بر مبنای منحنی

های فراساحلی ای در سازهشکل دوصفحه Tای مکانیک شاکسات ضاروری است. اگرچه وجود اتصاالت لوله   

شکل  Tای ی درجه خمش اتصاالت لولهبسایار متداول است، اما تاکنون تحقیقات و معادالتی برای محاسبه 

 Tاست. در این پژوهش تأثیر خصوصیات هندسی اتصال  های مختلف ارائه نشدهای تحت بارگذاریدوصفحه

مورد بررسای قرار  گرفته است. به   Crownو  Saddleدر نقاط  DoB( بر مقدار DTای )شاکل دوصافحه  

افزار اجزای بعد مختلف تحت بارگذاری کششی در نرمبا پارامترهای هندسای بی  DTاتصاال   31این منظور 

سانجی شادند. با استفاده از نتایج   عادالت پارامتری موجود صاحت مدل شاد و نتایج با م  ANSYSمحدود 

معادالت پارامتری ارائه گردید و معادالت توسط ضوابط  DTمدل اتصال  31ساازی و تحلیل  حاصال از مدل 

 ( کنترل شدند.UK DoEدپارتمان انرژی انگلستان )

(، روش اجزای DoBمش )خ (، خستگی، درجهDTای )شکل دوصفحه Tای اتصال لولهکلمات کلیدی: 

 محدود، بارگذاری محوری کششی، معادله پارامتری
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Determine the Optimal Level of Water Harvesting 

at the Jengin Dam Using Intelligent Models 
 

H. Rezaian Asl1, A.Raisi  Makyani2, Somayeh.Angabini3* 

 
1Managing Director of Far Coast Shipping Company 

2 Managing Director of Shipbuilding Expansion  
3 Department of Watershed Sciences and Engineering, Science and Research Branch, 

Islamic Azad University,Tehran, Iran.   

 

Abstract 

In water construction projects, river engineering, and irrigation and 

drainage engineering, it is vital to estimate the accurate volume of the 

sediment transported by rivers. As the sediment transport phenomenon is 

an immensely complex problem, therefore presenting an appropriate 

solution for precise evaluation of the suspended load in rivers is tedious 

and the mathematical models are not also accurate enough to be applied. 

Nowadays application of artificial intelligence systems has been 

developed as a novel solution in analysis of water resources problems. In 

this research, the Adaptive Artificial Neural Network (ANN) and fuzzy 

models were utilized to determine suspended sediment rate of Jagin River. 

Correlation coefficient (R2) and Root Mean Square Error (RMSE) are 

considered the model's assessment criteria. The results show a higher 

accuracy of fuzzy model assessments in comparison with neural networks 

and sediment rating curve assessments and According to calculations done 

by the software Abaqus, and determining the amount of sediment in the 

dam water level of the lake to remove the code elevation 232.5 meters. 

 

Keywords: Sediment, Intelligent Models, Jagin  River, optimum level 
 

 



 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

249 
 

 

در تشخیص خرابی بر روی سازه  کاربرد تئوری مجموعه موجک

 های فراساحلی جکت

 

  2، علیرضا تقوی کنی2، حمید احمدی9سید میالد ارکانی
 m.arkani93@ms.tabrizu.ac.irشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛ فارغ التحصیل کارشناسی ار 9

 ahmadi@tabrizu.ac.ir-hاستادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛  2
 aghavi@ut.ac.irartفارغ التحصیل دکترای زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران؛  2

 

 چکیده

 

ای عاملی اساات که منجر به بارگذاری بیش از حد و غیر قابل انتظار و در نتیجه تضااعیف عملکرد زوال ساازه 

شاود، فلذا تنها راه جلوگیری از آن، نگهداری بموقع و تعمیرات بر پایه بازرساای و کنترل سازه می  ساازه می 

که بتواند  ی( موثر و کارآمدSHM) ایکنترل سالمت سازه ستمیبه س یریچشمگ ازیامروزه ن نیبنابراباشد، 

در این مقاله یک روش شناسایی  .شودیدر زمان را فراهم آورد حس م یسازه واقع طیاز شرا یقیاطالعات دق

خرابی بر اساس تئوری موجک بر روی بازوی شبیه سازی شده سکوی سلمان صورت پذیرفت. درجهت بهینه 

ای در این پژوهش، روش شناسایی خرابی آماری بر در سایساتم کنترل سالمت سازه  کردن زمان محاسابات  

های درستی نمایی نمونه ها توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفت. اسااس تبدیل مجموعه موجک و نسبت 

بطور خالصااه این پژوهش روش قدرتمندی را در تعیین موقعیت خرابی بدون اطالعات مرجع برپایه موجک  

بازوی سکوی سلمان در مقیاس  کند. این روش پیشانهادی توساط اطالعات موجود از آزمایش  هاد میپیشان 

 آزمایشگاهی مورد تایید و ارزیابی قرار گرفت.

 

پایش سالمت سازه، سکوی فراساحلی شابلونی، سکوی نفتی سلمان، تبدیل مجموعه : کلمات کلیدی

  موجک، شناسایی خرابی.
 

 

mailto:h-ahmadi@tabrizu.ac.ir
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تاندون سکوی پایه کششی در کشش حدی  تحلیل قابلیت اعتماد

 دیدهدر حالت سالم و صدمه

 

  2، محمدرضا محمودی2، نگین نظری9محمدرضا تابش پور
؛  و عضو هیئت علمی ، قطب علمی هیدرو دینامیک و دینامیک متحرک های دریایی دانشگاه صنعتی شریف استادیار9

tabeshpour@yahoo.com 
 nn_nazari@yahoo.comشریف؛  کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی2

 mahmoodi_mr@alum.sharif.eduکارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف؛ 2

 

 چکیده

 

باشند. های عمیق میهای دریایی برای استخراج نفت در آبساکوهای پایه کشاشای از جمله مهمترین سازه   

شاوند. حفظ  ریا مهار میکشایده به بساتر د  های پیشها توساط سایساتم مهار متشاکل از تاندون    این ساازه 

ها در شارایط بد محیطی امری حیاتی است. در این مقاله یک سکوی پایه کششی برای  یکپارچگی این ساازه 

سازی شده است. با استفاده از افزار تجاری موزز شبیهمتر در شارایط دریایی دریای شامال در نرم   311عمق 

ها در حالت سالم و حالتی که نی کشاش در تاندون روش المان مرزی و تئوری تفرق ساه بعدی تاریخچه زما 

تاندون  19و  12ها از سیستم مهار حذف شود، محاسبه شده است. دو سیستم مهار متشکل از یکی از تاندون

سازی معادل برای سازه در نظر گرفته شده است. شاخص قابلیت اعتماد و احتمال شکست سازه با روش شبیه

محاسبه شده است. مالحظه شد که حذف یک تاندون احتمال شکست  Rtنرم افزار مونت کارلو با استفاده از 

تاندون عملکرد سازه  19به  12افزایش تعداد تاندون از  دهد. همچنینتاندون مجاور را به شادت افزایش می 

 بخشد. دیده بهبود میرا در حالت صدمه

 

 عتماد، شبیه سازی مونت کارلوسکوی پایه کششی، تاندون، کشش حدی، قابلیت ا: کلمات کلیدی
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تحت بار با دامنه  پر چرخهی عددی رشد ترک خستگی سازهیشب

ی فلزی دریایی با استفاده از اجزای محدود هاسازهمتغیر در 

 افتهیتوسعه
 

 2ینیالدنیز، مصطفی  9فرناز عاقبتی

وسی؛ ط نیرالدینصخواجه سازه، ، دانشگاه صنعتی-کارشناس ارشد مهندسی عمران  9
Farnaz.aghebati@gmail.com 

 Zeinoddini@kntu.ac.irطوسی؛  نیرالدینصخواجه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی 2

 

 چکیده

 است. خساتگی  پدیده برابر در هاآن مقاومت دریایی، فوالدی ساکوهای  طراحی در مساائل  ترینمهم از یکی

 هاآندهد که دامنه می رخ امواج، سااوی از وارده تناوبی نیروهای اثر تحت ها عمدتاًدر این سااازه خسااتگی

 هایروش از استفاده دلخواه بارگذاری و پیچیده هایتحلیل خستگی در هندسه برای گزینه یک متغیر است.

 قابلیت همچون هایییژگیو شده ویغن یهاانالم یریکارگبه با یافتهتوسعه محدود المان روش. است عددی

به  است. این مقاله شدهلیتبدسازی شکست یهشبو سودمند در  کارآمدبه روشای بالقوه   هاالمان باز تقسایم 

 مانال تحت بارگذاری دامنه متغیر در یک ورق فلزی به روش پر چرخهسازی عددی رشد ترک خستگی یهشب

ه سازی عددی بیهشبعددی مطالعه و  صورتبه. فرایند رشد ترک خستگی یافته اختصاص داردتوسعه محدود

آباکوس قادر به تحلیل کامل فرایند تحلیل خستگی  افزارنرم ازآنجاکهاست.  شدهانجامآباکوس  افزارنرمکمک 

از  و بخشاای شاادهنیتدوبرنامه به زبان پایتون -یساات یک زیرنیافته توسااعه محدود المانروش به  پر چرخه

 شود. برنامه انجام می-زیر توسطافزار آباکوس و بخشی تحلیل توسط نرم

ی تجربی با نتایج حاصااال از هانمونهو عمر خساااتگی در  طول ترک ییراتتغنتایج حاکی از آن اسااات که 

 الزم است برای حصول پاسخ نیچنهمانطباق قابل قبولی دارند.  افتهیمحدود توسعهاجزا  سازی به روشیهشب

 افزارنرمبا  شدهمحاسبهبه ضاریب شدت تنش   682/1آباکوس، ضاریبی اصاالحی برابر با    افزارنرماز صاحیح  

 اعمال شود.

 یافته، رشد ترک خستگی، پایتون، بارگذاری دامنه متغیرتوسعهاجزای محدود کلمات کلیدی: 

mailto:Farnaz.aghebati@gmail.com
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طراحی مفهومی ربات بالستینگ خأل با استفاده از روش 

 ایربالست

 

 4،  محمود محمدی ملک سری2تدریسی حسنی محمدباقر ،2امید اکبری،  9مهدی ربیعی
 Mrabiei84@yahoo.com ؛گیالن دانشگاه مکانیک، مهندسی دکترا دانشجوی9

 Omidakbari.mech@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه گیالن؛ 2

 لک اشتردانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ما2

 ایران صنعت و علم دانشگاه، تولید  و ساخت ارشد کارشناس 4

 

 چکیده

 

های صااانعتی برای انجام وری و کااهش اتالف زماان و هزینه، ربات  امروزه، باه دلیال نیااز باه افزایش بهره    

های صااانعتی در صااانایع دریایی، شاااوند. یکی از کاربردهای رباتهاای مختلف به کار گرفته می عملیاات 

های با قابلیت اندازی و تعمیرات است. برای این منظور، از رباتسازی سطوح کشتی و شناورها جهت راههآماد

های با قابلیت بالستینگ، انجام مطالعات شود. برای طراحی دقیق رباتبالساتینگ و ایجاد خال اساتفاده می  

این مقاله، به طراحی مفهومی  های بنیادین مورد نیاز ربات الزم اسااات. درطراحی مفهومی و تعیین کمیات 

ربات بالسااتینگ خب با اسااتفاده از روش ایربالساات پرداخته شااده اساات. پس از بررساای و مزایا و معایب   

ی پایین و وجود کمپرسور در صنایع دریایی، برای انجام های بالستینگ، روش ایربالست به دلیل هزینهروش

طح سازی سطراحی دقیق ربات بالستینگ مناسب برای آمادههای پاشش انتخاب شد. به این دلیل، نیازمندی

آمیزی و انجام تعمیرات سااطح کشااتی با اسااتفاده از روش ایربالساات، با انجام مطالعات کشااتی قبل از رنگ

 اند. طراحی مفهومی ربات تعیین شده

 

 طراحی مفهومی، ربات بالستینگ، روش ایربالستکلمات کلیدی: 
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نده ی مخزن تحت فشار کامپوزیتی تحت تعیین استحکام باقی ما

 ضربه سرعت کم

 

  2، محمد رضا زارعی2، محمد خراشاد9الرضا کبیری عطاآبادیدعب
 abdulrezakabiri@yahoo.com، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ عضو هیئت علمی9

 khorashad@banumusagr.comکارشناس ارشد، شرکت بنیان صنعت کاریز؛ 2

 mrzarei@cmu.ac.irاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ ، دانشگعضو هیئت علمی2

 

 چکیده

 

مزایای اساتفاده از مواد کامپوزیتی صانایع مختلف را قانع کرده اسات که از این مواد در ساخت تجهیزات و    

سازه های مختلف بهره ببرند. مخازن تحت فشار یکی از تجهیزاتی هستند که درصنایع مختلف کاربرد دارند. 

اصالی ساخت آنها با استفاده از مواد کامپوزیتی کاهش وزن و افزایش استحکام نسبت به وزن است. در  دلیل 

این تحقیق اثر ضاربه سارعت کم یک پرتابه به مخزن تحت فشاار کامپوزیتی و توزیع و رشد آسیب در آن با    

دی ر کد اجزای محدواستفاده از مدل آسیب برپایه مکانیک آسیب پیوسته بررسی شده است. برای این منظو

جهت تشخیص وپیش بینی شروع و رشد آسیب برای مواد کامپوزیتی چند الیه تهیه گردیده است. در نهایت 

اساتحکام باقیمانده مخزن فشاار کامپوزیتی تحت فشار داخل تعیین و نتایج آن با نتایج تجربی مقایسه شده   

فی جهت پیش بینی و رشد آسیب در مواد دهد که مدل آسایب انتخاب شده دقت کا اسات. نتایج نشاان می  

 کامپوزیتی چند الیه را دارا می باشد. 

 

، VUMATمکانیک آسیب پیوسته، تحلیل ضربه، تئوری آسیب غیر محلی، زیربرنامه : کلمات کلیدی

 مخزن تحت فشار کامپوزیتی
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Investigation on the Effect of Pile Scouring on the 

Structural Behavior of a Recently-Built Fixed 

Jacket Platform 

 

Ghafour Emamverdizadeh beyg1*, Abdolrahim Taheri2 

of Technology,  University M.Sc. Student, Marine Engineering Department, Petroleum1 

Corresponding Author, g.emamverdi@mnc.put.ac.ir 
2 Faculty Member, Assistant Professor, Marine Engineering Department, Petroleum University of 

Technology, Mahmoudabad, Iran rahim.taheri@put.ac.ir 

 

Abstract 
In offshore field, several past studies reveal that most of collapse failures 

are caused by lack of sufficient piles strength because loads are distributed 

and transmitted through piles body. Therefore, scour phenomena affects 

load transition and eventually pile strength. The necessity of the scouring 

phenomena investigation emerges when the scour depth becomes 

remarkable which can endanger jacket stability. In this paper, the simple 

stepping up method of soil curves is used for the sake of regarding scour 

by push over analysis of software SACS. A recently-built existing jacket 

platform namely SPD 19C is opted as a case study. Results shows that 

recently-built jacket platform RSR decreases with scour depth increasing. 

RSR decreasing becomes more sensible as scour depth increases. 

According to API RP2A collapse will be occurred in the range of RSR< 

1.6, results show that at RSR=1.6, collapse will be occurred in the scouring 

depth of 13.5m for recently-built platform, which approximately 27% 

lower RSR than their original state. So scour protection methods should be 

addressed in vulnerable areas as preventive alternatives. 

Keywords: Jacket Platform, SACS, Pushover Analysis, Scour, Persian 

Gulf 
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تحلیل خستگی قطعی یک سکوی پایه ثابت جکت موجود در خلیج 

فارس و استفاده از جوش کنترل شده برای افزایش عمر خستگی 

 اتصاالت بحرانی

 

  2، علی فطرتی1طاهری عبدالرحیم  

 ه های دریایی، دانشگاه صنعت نفت؛ادر و سازاستادیار، هیئت علمی گروه مهندسی سواحل، بن 1

rahim.taheri@put.ac.ir  
دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، ، دانشگاه صنعت  2

  a.fetrati@mnc.put.ac.ir؛نفت

 

 چکیده
 

ص در محل های مهم و شاناخته شاده برای طراحی ساازه های فراساااحلی به خصو   خساتگی یکی از پدیده 

رود. در این مقاله تحلیل و ارزیابی خساتگی برای اتصاالت لوله ای یک  ها، به شامار می اتصااالت اعضاای آن  

ساکوی پایه ثابت جکت موجود در خلیج فارس انجام شاده است. تمرکز اصلی این مقاله بر روی محاسبه ی   

. روش تحلیل انجام شده بر اساس ها با عمر طراحی سازه می باشد عمر خساتگی اتصااالت و مقایساه ی آن   

آی با به کار گیری روش -پی-تعداد ساایکل بارگذاری  ارائه شااده در آیین نامه ای -شاایوه ی منحنی تنش

قطعی خستگی و استفاده از جوش کنترل شده برای افزایش عمر خستگی اتصاالت بحرانی می باشد. سکوی 

سااال می باشااد که در منطقه پارس جنوبی خلیج  22مورد مطالعه یک سااکوی چهار پایه و با عمر طراحی 

فارس قرار گرفته اساات. محاساابات و تحلیل های الزم بر روی سااکو انجام گرفته و عمر طراحی اتصاااالت به 

 دست آمده و در قسمت نتایج آورده شده است.

 

 تحلیل خستگی قطعی، سکوی پایه ثابت جکت، خلیج فارس، اتصاالت لوله ای، عمر کلمات کلیدی: 

 خستگی.
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در سکوهای  DTای ( اتصاالت لولهDoBبررسی درجه خمش )

 های فشاری و خمشیجکتی تحت بارگذاری

 
 حمید احمدی9، مسعود امینی نیاکی2

 ahmadi@tabrizu.ac.ir-hهای دریایی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛ استادیار سازه9
انشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛ های دریایی، ددانشجوی کارشناسی ارشد سازه2

masoud.amini.niaki.180@gmail.com 

 چکیده

 ای سکوهای فراساحلیباشند. در اتصاالت جوشی لولهها میترین اعضای سکوهای جکتی اتصاالت آنکلیدی

نش ت باشد. عمر خستگی به نحوه توزیع( تنها عامل تأثیرگذار بر عمر خستگی نمیHSSمقدار تنش بحرانی )

باشد. در این مقاله ( است نیز وابسته میDoBدر جداره عضاو اصلی، که خود متأثر از پارامتر درجه خمش ) 

( DTای )( و دوصفحهTای )صفحهشکل بین دو حالت تک Tای به مقایسه مقادیر درجه خمش  اتصال لوله

( پرداخته OPB) ( و خمش خارج صاافحهIPBهای محوری فشاااری، خمش داخل صاافحه )تحت بارگذاری

اتصال در  DoBای این است که مقادیر یک اتصال دوصفحه DoBهای مطالعه پارامتری شد. یکی از دغدغه

 Tای ای آن اتصاال داشاته باشد. اگرچه وجود اتصاالت لوله  صافحه این حالت اختالف معناداری با حالت تک

ه ی درجاکنون تحقیقاتی برای محاسبهای در ساکوهای فراساحلی بسیار متداول است، اما ت شاکل دوصافحه  

های مختلف ارائه نشاده است. در این پژوهش  ای تحت بارگذاریشاکل دوصافحه   Tای خمش اتصااالت لوله 

افزار های مختلف در نرم( تحت بارگذاریDTای )( و دوصاافحهTای )صاافحهشااکل تک Tای اتصاااالت لوله

بین دو حالت  DoBایج مقایساااه مقادیر ساااازی و تحلیال شااادناد و نت  مادل  ANSYSاجزای محادود  

های مختلف ارائه تحت بارگذاری Crownو  Saddleشکل در نقاط  Tای اتصال ای و دوصافحه صافحه تک

 سنجی نیز توسط معادالت پارامتری موجود انجام گرفت.گردید. صحت

(، درجه DTای )شکل دوصفحه Tای (، اتصال لولهTای )صفحهشکل تک Tای اتصال لولهکلمات کلیدی: 

(، روش اجزای محدود، خستگی، بارگذاری محوری فشاری، بارگذاری خمش داخل صفحه DoBخمش )

(IPB( و بارگذاری خمش خارج صفحه )OPB) 
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ه بر تنش پسماند جوش چندپاس هیتنش اول ریتاث یمطالعه و بررس

 ییایدر یسازه ها یقطعات مصرف دیتول ندیدر طول فرآ

 
 خالد پورعلی9،ناصرسکری2 ،مهدی ایرانمنش2 

 pourali@aut.ac.ir)پلی تکنیک تهران(؛ امیرکبیرکارشناس ارشد،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی -1

 sokrinasser@gmil.comکارشناس ارشد،مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان؛ -2

  imehdi@aut.ac.ir؛پلی تکنیک تهران( )دانشیار،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه صنعتی امیرکبیر -3

 

 چکیده

 

آید، معموال حاصال از تنش پسماند اولیه،تنش پسماند   می بوجود به فوالدی قطعات در که پساماندی  تنش

میدهد و به  رخ فوالد تولید فرآیند طول درجوش و یا تنش پسااماند حرارتی اساات.که تنش پسااماند اولیه  

 ولیها پسماند ترتیب تنش های پساماند جوش و حرارتی ناشی از عملیات جوشکاری و حرارتی هستند. تنش 

 دهش ترکیب جوش پسماند تنش یا و حرارت پساماند  تنش با آید می بوجود فوالد تولید فرآیند طول در که

 اثیرت تحت را سازه استحکام و ایمنی نهایی، پساماند  تنش که آنجا از و .آید می بوجود نهایی پساماند  وتنش

 رعایت باید و است حائز اهمیت طراحی ساازه های دریایی بسیار  در موارد این همچنین رعایت دهد می قرار

 نابراینکرد.ب خواهد پیدا زیادی اهمیت پسماند بوجود آمده تنش میزان بینی پیش یا و گیری لذا اندازه شوند،

ی مربوط به تنش های پسماند اولیه و تنش پسماند جوش با در این مطالعه با آنالیز مقادیر اندازه گیری شده

در  FEو همچنین روش  FEMهای نوترون،تجزیه و تحلیل پالساتیک و االستیک حرارتی اساتفاده از روش 

نش پسااماند جوش در ایجاد میلیمتر، میزان تاثیر تنش اولیه بر ت 71و  22های قطعات فوالدی با ضااخامت

 تنش پسماند نهایی را بررسی کرده ایم.     

 

 تولید رایندف جوش، پسماند تنش حرارتی ، االستیک پالستیک تحلیل و تجزیه اولیه، تنش: کلمات کلیدی

 چندپاسه جوشکاری فوالد،

 

mailto:pourali@aut.ac.ir
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های حاصل از در پاالیش داده کاربرد تئوری موجک گسسته

 سکوهای فراساحلی شابلونی های محیطی بر رویآزمایش

 

 سید میالد ارکانی9، حمید احمدی2، علیرضا تقوی کنی2 
 m.arkani93@ms.tabrizu.ac.irفارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛  9

 ahmadi@tabrizu.ac.ir-hاستادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛  2
 artaghavi@ut.ac.irفارغ التحصیل دکترای زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران؛  2

 

 چکیده

 

های با مقیاس بزرگ از قبیل های مهم عمرانی و سازهکنترل ساالمت ساازه اخیراً در بسایاری از زیرسااخت    

صانعتی بزرگ و سدها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان  های ها، ساازه ساکوهای فراسااحلی جکت، پل  

هزار پل بزرگراهی در آمریکا اشاره کرد  911هزار پل بزرگراهی از بین 161توان به ها میای از این سازهنمونه

شااوند و همچنین سااکوهای سااال اساات و به پایان عمر طراحی خود نزدیک می 21که عمر آنها نزدیک به 

سال نیز فراتر  61که تحت شارایط محیطی نامطلوب قرار دارند و بعضاً عمر طراحی آنها از   فراسااحلی نفتی 

های با مقیاس بزرگ در حالت سرویس به خاطر شرایط محیطی در معرض رفته اسات. فلذا بیشاتر این سازه  

کنترل سالمت های قدرتمند زوال و نابودی قرار دارند. بنابراین مراقبت و نگهداری بموقع ساازه توسط روش 

های ایجاد شده را بموقع تشخیص داده و سازه از این جهت حائز اهمیت است که این توانایی را دارد تا خرابی

از وقایع فاجعه بار جلوگیری کند. در این پژوهش، یک روش شاااناساااایی خرابی بر اسااااس تحلیل موجک  

رشی سه طبقه و آزمایش بازوی های حساگر آزمایش سااختمان ب  گساساته به کمک اطالعات موجود از گره  

 شبیه سازی شده سکوی سلمان صورت پذیرفت. 

 

کنترل سالمت سازه، سکوی فراساحلی جکت، سکوی نفتی سلمان، تبدیل موجک گسسته، : کلمات کلیدی

 آنتروپی موجک، تبدیل فوریه

 

mailto:h-ahmadi@tabrizu.ac.ir


 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

259 
 

 

 مطالعه طوفان برروی دریای خزر

 
 نگین حاتمی باورصاد9، داریوش منصوری2، محمدرضا خلیل آبادی2

 Neginbavarsad70@gmail.comدانشجوی فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 1
 mansoury@modares.ac.irاستادیار گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 2

  rezakhalilabadi@gmail.comفیزیک، دانشگاه مالک اشتر؛ هیدرو گروهاستادیار 8

 

 چکیده

 

نوساانات ساطح دریا به هنگام عبور توفان به دو علت بساتگی دارد: علت اول بادهای توفانی است که با وارد    

کردن تنش بر سطح آب باعث انتقال تکانه به سطح آب شده و علت دوم، افت فشار جو به هنگام توفان است 

شود در شناخته می «اثر وارونگی فشار»شود. این اثر که معموالً تحت عنوان ث آشفتگی سطح دریا میکه باع

های جوی بر روی نوسانات سطح آب و ارتفاع امواج ایجاد شده در دریای خزر مورد این مقاله  تأثیر کم فشار

و به صورت روزانه مورد مطالعه  2112گیرد. در این تحقیق الگوهای باد دریای خزر برای سال مطالعه قرار می

 ECMWFاز بانک داده های  /.122ساعته و با دقت  9های باد با گام زمانی قرار گرفت. که بدین منظور داده

توان به وجود یک چرخند ناشی از استفاده شد. از نتایج این مطالعه می 2112به مدت یک ساال برای ساال   

وریه( همچنین یک چرخند ناشاای از باد در سااواحل جنوبی دریای باد در جنوب خزر جنوبی درماه ساارد )ف

متر بر ثانیه بوده که  29/6خزر در ماه گرم)اوت( اشاااره کرد. ساارعت طوفان در ماه فوریه در روز شااانزدهم، 

متر برثانیه  9/2رساد همچنین در ماه  اوت سرعت طوفان  متر برثانیه می 11/3سااعت به   9پس از گذشات  

 رسد. می

 

 طوفان، چرخند ، دریای خزر: ات کلیدیکلم

 

 

mailto:mansoury@modares.ac.ir
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Abstract 

 

In this paper, local scour below offshore pipeline under steady current has 

been investigated by Flow 3D numerical model in different situations. 

Then the results compared with similar physical experiments to evaluate 

the reliability and quality of the Flow 3D sediment scour model. The 

results show that the Flow 3D model can predict scour depth almost good 

but it can’t simulate the scour shape and the downstream process of local 

scour. Also, by conducting experiments for different gap ratio (pipeline 

distance to bed on pipeline diameter G/D), the effect of pipeline gap on 

scour depth is investigated. When G/D gets larger, scour depth and width 

gets bigger and the scour shape centerline moves to downstream of the 

pipeline.  

 

Keywords: local scour, Flow 3D, current, offshore pipeline  
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ای پرتابه سوپرکاویتاسیونی هنگام ورود تحلیل مقاومت سازه

 مورب به آب

 
 جالل محمدی9، سجاد تقی پور2

 mohammadijalal@yahoo.com؛دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسیو  علومده استادیار، دانشک9
دریا، دانشگاه صنعتی  مهندسیدانشکده یا، مهندسی در ارشددانشجوی کارشناسی 2

 sajadtaghipour@rocketmail.com؛امیرکبیر
 

 چکیده

 

ای پرتابه سوپرکاویتاسیونی هنگام ورود به آب مورب به کمک اجزا محدود مقاومت سازه این مقاله به تحلیل

پردازد. پرتابه مورد نظر در این مقاله پرتابه ساوپرکاویتاسایونی سر مخروطی بالک پایدار   افزار آباکوس مینرم

شود بررسی ق دنبال میگیرد. آنچه در این تحقیاسات که برای انهدام اهداف زیر آب مورد اساتفاده قرار می  

باشد تا پرتابه در لحظه برخورد به ای پرتابه با توجه به مواد در نظر گرفته شاده برای آن می اساتحکام ساازه  

ر دسازی پدیده نفوذ ساطح آب دچار تغییر شاکل دائم نشاده و به هدف مورد نظر برخورد کند. برای شابیه    

شود. در این عنوان مدل آسیب جانسون کوک استفاده می مدل رفتاری آسیب ماده بااز تحلیل اجزا محدود، 

باشااد که در واقع تحلیل فشااار مدلسااازی شااده بر پرتابه، نیروی معادل بدساات آمده از مرجع مورد نظر می

شاااود. جنس در نظر گرفته شاااده برای پرتابه هنگام ورود پرتابه به آب از طرف سااایال به ساااازه وارد می

باشد. نتایج این تحلیل در درصد کبالت می 9افزاری، تنگستن کاربید با ازی نرمسساوپرکاویتاسیونی در مدل 

 د.گردزمینه تحمل فشارهای مربوطه توسط پرتابه، میزان تغییر شکل و ضریب اطمینان طراحی ارائه می

 

 وسکپرتابه سرعت باال، تحلیل عددی ورود به آب، مدل رفتاری جانسون کوک، نرم افزار آبا کلمات کلیدی:

 

 

mailto:mohammadijalal@yahoo.com
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های مهاربندی بر پاسخ رفتار تاثیر خواص مکانیکی سیستم

 دینامیکی سکوی نیمه شناور

 
 سیدمحمدحسین شریفی9، مسعود بلفکه2، احمد میرزا محمد قزوینی2

 sharifi@put.ac.ir، دانشگاه صنعت نفت؛ ییمهندسی دریا گروهستادیار ا9

 masoudbolfakeh@gmail.com؛ شگاه صنعت نفتدان دریایی، ی سازهمهندس ارشددانشجوی کارشناسی 2
  ahmad.ghazvini74@gmail.comموتور، دانشگاه صنعت نفت؛  –مهندسی کشتی  کارشناسیدانشجوی 8

 

 چکیده

 

های روکربنی در آببررسای رفتار ساکوهای نیمه شناور که برای انجام عملیات حفاری و استخراج مواد هید  

های مهاربندی در محدود باشند، دارای اهمیت زیادی است. بدلیل اهمیت و نقش سیستمعمیق پرکاربرد می

های مختلف مهاربندی و همچنین نوع مصالح مهاربند بر روی نمودن حرکات سکو، در این مطالعه تاثیر مدل

ی در حل معادالت حرکت همبسته )کوپل( برای پاساخ رفتار دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته و روش عدد 

شاده اسات. نتایج بیانگر آنساات که همانند تغییر در مدل مهاربندی، تغییر در   تحلیل پاساخ ساکو اساتفاده    

گذارد و از بین خواص مکانیکی؛ عالوه بر وزن، خاصیت ارتجاعی مصالح نیز تاثیر زیادی بر روی پاسخ سکو می

 2ای بر روی این پاسااخ دارند. با افزایش کنندهمهاربندی نیز، نقش تعیین تمو اثرات هیدرودینامیکی ساایساا

درصد، پاسخ  9به میزان  surgeدرصادی چگالی وزنی مصاالح، به طور متوسط پاسخ    21برابری ساختی و  

sway  درصاد و پاسخ   3به میزانheave  شود در یابد. همچنین مشاهده میدرصد کاهش می 16به میزان

اشد و برد خاصیت ارتجاعی سیستم مهاربندی پارامتر موثرتری نسبت به وزن سیستم مهاربندی میبعضی موا

 در پاسخ حرکت سکو تاثیر بیشتری دارد. 

 

 عددی مهاربندی، آنالیز دینامیکی، روش سکوی نیمه شناور، سیستم: کلمات کلیدی

 

 

mailto:masoudbolfakeh@gmail.com
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اندازی سینکرولیفت تحلیل ظرفیت باالبری سیستم به آب

 ی یک روش ابتکاری برای تدقیق آنور کشتی( و ارائه)آسانس

 

 سعید درویشی الموتی9، مهدی ایمانی پاچی2، حسین علیزاده ارمکی2 
 saeed_darvishi@ut.ac.irهای دریایی، دانشگاه تهران؛ سازه -دانشجوی دکتری عمران9

 ni623@yahoo.comm.imaمدرس؛ های هیدرولیکی ، دانشگاه تربیت سازه -کارشناس ارشد عمران2

 haa_1365@yahoo.comهای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس؛ سازه –کارشناس ارشد عمران 2

 

 چکیده

 

گیری( شناورها، سیستم سینکرولیفت است که اندازی )و از آبهای متداول و نسبتاً جدید به آبیکی از روش

ظرفیت  رها در طراحی و عملکرد سینکرولیفتگویند. یکی از مهمترین پارامتبه آن آساانساور کشتی نیز می  

ای برای شناور طرح اسات که معموالً بصاورت اسمی و کلی، بدون در نظر گرفتن مشخصات ویژه   باالبری آن

گردد. ظرفیت باالبری ساینکرولیفت تابع متغیرهای مختلفی از جمله ابعاد شاناور، ظرفیت و فواصل   بیان می

 ی حاضر ابتدا مروریباشد. در مقالهها میی وینچی نگهدارندهی پلتفرم و سازهپذیرها، ظرفیت و انعطافوینچ

ونه، به ها انجام گرفته و برای یک سیستم نمی تعیین ظرفیت ساینکرولیفت با تأکید بر ظرفیت وینچ بر نحوه

ختیار ا گردد تا در صورت درصورت پذیرفته است. سپس روشی ابتکاری معرفی می طور کامل تحلیل ظرفیت

بردار، امکان یا عدم امکان باال کشاایدن آن توسااط سااینکرولیفت، با ای از شااناور بهرهداشااتن جزئیات ویژه

های نصاب شده )با تنها یک بار تحلیل  قطعیت مشاخص گردد. اسااس روش ابتکاری، تعیین خط تأثیر وینچ  

ظر گرفتن مشااخصااات یک شااناور ی پلتفرم( اساات. قابلیت روش در قالب یک مثال کاربردی و با در نسااازه

 فرضی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 آسانسور کشتی، ظرفیت باالبری، ضریب توزیع، خط تأثیر: کلمات کلیدی
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تحلیل دینامیکی تیر با ترک در موقعیت های مختلف با استفاده از 

 روش گرین

 
 سعید خداپناه اجیرلو9، امین قنادی اصل 2

 skh706@yahoo.comردبیلی؛ دانشجو، دانشگاه محقق ا9

 aghannadiasl@uma.ac.ir، دانشگاه محقق اردبیلی ؛ استادیار2
 

 چکیده

 

 .شااود می جدی مشااکالت باعث و افتد می اتفاق سااازه های المان در اغلب که اساات خرابی از نوعی ترک

 رفتار مقاله نای در .کرد جلوگیری کسیختگی وقوع از تا شاود  می باعث خورده رکت  تیر رفتار شاناساایی  

و نتایج  بررسی دینامیکی بار تحت هستند رادر موقعیت های مختلف تیر  ترک دارای که تیرهایی دینامیکی

تغییرات در پارامتر های لرزشی ارتباط مستقیمی با رفتار تیر ترک دار دارد با  .حاصال مقایساه شاده اسات    

قی و فاجعه آمیز جلوگیری کرد همچنین شااناسااایی و بررساای این ارتباط می توان از گساایختگی های اتفا 

 شناسایی رفتار  تیر ترک دار باعث  صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

 

 .یاولر برنول ریت ؛یکینامید لیتحل ؛یترک؛ خرابکلمات کلیدی: 
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سازی اندرکنش سیال و جسم شناور با اعمال شرط مرز پویا شبیه

 پذیر جزئی وار تراکمدر روش عددی هیدرودینامیک ذرات هم

 
 امیر طاهرخانی9، حسن اکبری2، علی ساسانی بابک2

زیست؛ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط1
amir.taherkhani@modares.ac.ir 

 akbari.h@modares.ac.irزیست؛ کده عمران و محیطاستادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانش2
 ali.sasani@modares.ac.irزیست؛ ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط کارشناسیدانشجوی 8

 

 چکیده

 

باشااد. الگوی ش ساایال و اجسااام شااناور، یکی از مسااائل مورد توجه مهندسااین دریایی می  پدیده اندرکن

سازی دامنه محاسباتی در روش هیدرودینامیک ذرات هموار و همچنین رویکرد الگرانژی آن، یکی از گسسته

ت. در های باال اسساازی جریانات با ساطح آزاد همراه تغییر شکل  دالیل توانمندی این مدل عددی در شابیه 

کارگیری شرط مرز پویا، اندرکنش سیال و اجسام شناور به عنوان تحقیق حاضار با اساتفاده از این مدل و به  

یکی از مسائل پیچیده سیاالتی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور برخورد استوانه با سطح آب و 

کارایی شرط مرزی مورد استفاده بررسی همچنین نوسان جسم شناور تحت برخورد امواج دریا مدل سازی و 

های عددی و اساات. نتایج مدل عددی تحقیق حاضاار و مقایسااات انجام شااده با نتایج سااایر مدل   شااده 

خوبی اندرکنش سیال و جسم صلب شناور را تواند بهاست که روش مورد استفاده میآزمایشاگاهی نشان داده 

شکن شناور موجب در مدل سازی مسئله اندرکنش موج و موج چنین استفاده از مرز پویاسازی کند. همشبیه

بهبود روش عددی و دقت نتایج شاده بگونه ای که در قیاس با مطالعات انجام شده پیشین بر مبنای شرایط  

خوانی بیشتری مرزی ذرات مجازی در روش هیدرودینامیک ذرات هموار، نتایج مدل عددی تحقیق حاضر هم

 سازی، دارد.به خصوص در نیمه ابتدایی زمان شبیهبا نتایج آزمایشگاهی، 

 

 هیدرودینامیک ذرات هموار، جسم صلب شناور، شرط مرز پویاکلمات کلیدی: 

 

mailto:amir.taherkhani@modares.ac.ir
mailto:akbari.h@modares.ac.ir
mailto:ali.sasani@modares.ac.ir
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سازی اسالمپ بتن توانمند با استفاده از شبکه عصبی مدل

 ای شعاعیمصنوعی توابع پایه

 
 کیومرث محمودی9، حسن قاسمی2

 kumarsmahmoodi@aut.ac.irا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دری9

 gasemi@aut.ac.irاستاد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 2

 

 چکیده

 

های اخیر به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته، بتن توانمند یکی از مهمترین انواع بتن که در ساال 

(High Performance Concrete) هایی که قبل از اسااتفاده از بتن در اساات. یکی از مهمترین آزمایش

شااود، آزمایش اسااالمپ اساات. به دلیل اسااتفاده از ترکیبات یک سااازه به منظور تعیین کارایی آن انجام می

از  شعاعی ایپایه توابع مصنوعی عصبی ساازی کارایی آن دشاوار اسات. شابکه    مختلف در بتن توانمند، مدل

نها اند و یادگیری آبندی الگوها الهام گرفتههای آماری برای طبقهصبی آماری است که از تکنیکهای عشبکه

ساازی اسالمپ بتن توانمد با استفاده از  های بیولوژیکی اساتوار نیسات. در این تحقیق مدل  بر منطق شابکه 

ل مدل از عملکرد قابل قبوشعاعی مورد بحث قرار گرفته که نتایج حاکی  ایپایه عصبی مصنوعی توابع شبکه

 سازی اسالمپ این نوع بتن است.تهیه شده در شبیه

 

 شعاعی ایپایه بتن توانمند، آزمایش اسالمپ، شبکه عصبی مصنوعی توابع: کلمات کلیدی
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یرات سیستم افزاینده و کاهنده سرعت در ترانستینرها تأثمقایسه 

کانتینری با بر میزان صرف زمان و هزینه در محوطه ذخیره 

 Enterprise" افزارنرمسازی به کمک یهشباستفاده از 

Dynamics" 
 محمد یوسف مقدم9، روزبه پناهی2

های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ ی کارشناسی ارشد سازهدانشجو 9
mohammad.yousef.moghadam@gmail.com 

 rpanahi@modares.ac.ir؛ مدرس زیست، دانشگاه تربیتیطمحستادیار دانشکده مهندسی عمران و ا 2

 چکیده

افزاینده و کاهنده سرعت در تجهیزات  یرات سیستمتأثهدف اصالی از انجام این پژوهش بررسای و مقایساه    

یستم سو یا توقف  موردنظرثابت  سارعت بهترانساتینر )شاتابی که منجر به حرکت جرثقیل از حالت ساکون    

ت که سازی اسشود( بر زمان الزم موردنیاز چینش کانتینرها در یک محوطه کانتینری با استفاده از شبیهمی

ری کانتین ونقلحملیرمستقیم در حوزه غ طوربهاین مهم یکی از مسائل کاربردی در بخش خدمات بندری و 

ن نر در طول بلوک کانتینری بر زمایرات سرعت متوسط حرکت ترانستیتأثباشد؛ در این بررسی همچنین می

 Enterpriseسااازی شاابیهافزار نرمنیز بررساای شااده اساات.   مورداسااتفادهچینش و رابطه آن با شااتاب 

Dynamics"" اسااات همچنین از اطالعات  قرارگرفته مورداساااتفادهابزار اصااالی در این تحقیق  عنوانبه

منظور ساخت مدل استفاده شده است. نتایج جایی بهاز محوطه ذخیره سینا واقع در بندر شهیدر آمدهدستبه

ام آغاز و هنگبیشتر  شتابیرات کاهش زمان با توجه به افزایش سرعت حرکت و یا استفاده از تأثاین تحقیق 

نمودارها و جداول در  صورتبهیریکنواخت( را نشان داده است؛ این نتایج غترانساتینر )حرکت   توقف حرکت

ها، در طول یک سال بر کاهش هزینه ذکرشدهیر کاهش زمان تأث. الزم به ذکر اسات که  اندشاده ادامه آورده 

های کانتینری و یانهپا، بندرهافعالیت کاری ترانسااتینرهای مسااتقر در یک محوطه ذخیره، برای صاااحبان   

داخل خشاااکی حائز اهمیت خواهد بود که در این  ونقلحملهای خطوط کشاااتیرانی و همچنین شااارکت

 ها اشاره شده است.به ارتباط بین کاهش زمان و هزینه مختصراًپژوهش 

 Enterprise Dynamicsسازی، کاهش زمان، ترانستینر، محوطه ذخیره کانتینری، شبیهکلمات کلیدی: 

mailto:rpanahi@modares.ac.ir
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-در تحلیل کمانش سازه DQMاستفاده از روش مربعات تفاضلی 

 های ساندویچی کامپوزیتی دریایی

 
  علی ملکی*9،علی احمدی2، ابراهیم علیزاده2

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکده ،معماری کشتی مهندسیکارشناسی ارشد، 9
ali.maleki@mut.ac.ir 

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهدکتریدانشجوی 2
nit.ahmadi@gmail.com 

ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهمکانیکار، مهندسی دانشی 2
ealizadeh@mut.ac.ir 

 چکیده

 

های با ساختار ساندویچی به دلیل نسبت وزن به مقاومت پایین و امکان دستیابی به خواص مورد نظر به سازه

 هایر بین محققان پیدا کرده است. از مهمترین چالشای دویژه برای کاربردهای دریایی، امروزه جایگاه ویژه

باشااد. در این ها در محیط دریا، از دساات دادن پایداری آنها به دلیل پدیده کمانش میپیش روی این سااازه

ای سااندویچی کامپوزیتی که تحت فشار جانبی خارجی یکنواخت  مقاله تحلیل کمانش یک پوساته اساتوانه  

، مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت یافتن معادالت DQMروش مربعات تفاضالی   قرار دارد، با اساتفاده از 

کیرشاهف استفاده شده و با استفاده از حل االستیسیته  –حاکم بر کمانش پوساته، از تانساور تنش دوم پیوال  

ی لاند. این معادالت با اساتفاده از روش مربعات تفاض بعدی، معادالت دیفرانسایل کمانشای بدسات آمده   ساه 

اند. نتایج برای دو نوع پوسااته گسااسااته سااازی شااده و در نهایت به فرم معادالت مقدار ویژه تبدیل شااده  

های جانبی اورتتروپ از جنس کربن/اپوکسی و شیشه/اپوکسی محاسبه شده است. مقایسه سااندویچی با الیه 

های لمان محدود برای پوستهنتایج بدست آمده از روش ارائه شده با نتایج موجود در مراجع و همچنین حل ا

تر و دقت باالی روش ارائه های ساااندویچی کامپوزیتی نشااان از همگرایی سااریعتک الیه اورتتروپ و پوسااته

 شده دارد. 

 

 ، پوسته ساندویچی، کامپوزیتDQMکمانش، روش مربعات تفاضلی : کلمات کلیدی
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بررسی آسیب خستگی رایزر سکوهای ثابت بر اساس آیین نامه 

API   مطالعه موردی منطقه ی پارس جنوبی 

 

عنبرستانیحمید   

   hamid.anbarestani70@gmail.com یهای دریایسازهمهندسی  ,کارشناسی ارشد اموختهدانش 

 

 چکیده

 

سیلندر باریک که بصورت عمودی از  یک از که است فراساحل سکوهای دهنده تشاکیل  اجزای از یکی رایزر

 به دریا بستر از گاز نفت و انتقال کار و دارد اتصال دریا بستر به دیگر سمت از و سکو عرشاه  به یک سامت 

 باعث نیروها این که دارند قرار بسیاری محیطی نیروهای معرض در دریایی دهد. رایزرهایمی انجام را سکو

در  و جهات مختلف که اصاطالحا به ارتعاش ناشای از گردابه مرساوم هستند    رایزرها در ارتعاشاات نوساانی   

یکی از مباحث مهم در خصاوص سازه   .شاوند می رایزرها عمر کاهش و نتیجه باعث ایجاد آسایب خساتگی  

اساات. نیروی ناشاای از محیط   هایی که در معرض بارهای دینامیکی قرار دارند، انباشاات آساایب خسااتگی 

تیجه بروز آساایب های نوسااانی در رایزر و در نباشااد موجب بروز تنشقرارگیری رایزر که تابعی از زمان می

ها مستلزم بررسی ارتعاش رایزر در راستای جریان سیال و همچنین در شود. محاسبه این تنشخساتگی می 

با  APIنامه آسایب ناشای از خستگی رایزر بر اساس آیین  در این مقاله  جهت عمود بر حرکت سایال اسات.  

تخمین عمر مفید رایزر در برابر پدیده اساااتفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسااای قرار گرفته و در نهایت 

 گیرد.خستگی در منطقه مطالعه موردی صورت می

 

 همراستا، خستگی، ارتعاشات ها، آسیبگردابه از ناشی دریایی، کلمپ، ارتعاشات رایزرهای: کلمات کلیدی

 متعامد ارتعاشات
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 یدرجه با شناور 00 مستغرق با زاویهجت  هیرفتار تخل یبررس

 نشده یبند هیساکن ال طیمحدر  یمنف

 

 داود گوهریکامل 9، فریدون وفایی 2، محمد عزیزی 2 
شرکت صنایع دریایی ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعتکارشناس ارشد مهندسی سازه های دریایی ،  9

 DGohary@mail.kntu.ac.ir؛  ا(ایران)صدر
 fvafai@mail.kntu.ac.ir؛ ی طوس نیالدریخواجه نص یدانشگاه صنعت،  دانشکده عمران اریدانش 2
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 چکیده

 

عنوان یک ها بهکنشیرینهای اخیر با توجه به بحران جهانی آب جهت تأمین آب شرب،استفاده از آبدر سال

فارس که از آب شیرین صاوص در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج خضارورت مطرح گردیده.به 

دانیم پسااااب این طور که میگردد.همانها احسااااس میگوناه تکنیک محروم هساااتناد نیااز مبرم باه این   

ای دارند و براین اساس راهکارهای متفاوتی جهت دفع ها آسیب های محیط زیستی و پرهزینهکنشایرین آب

های مستغرق تک مجرایی است.برای اهداف مورد ها تخلیه از طریق جتقرارگرفته که یکی از آن آنها مدنظر

پساب  هیتخل یهاشیمقاله مجموعه آزما نیاساخته شد که  1.21متر با ارتفاع  2*2نظر مدلی مجهز با ابعاد 

است که جهت  نشده یدبنهیساکن و ال طیبستر در مح یکیدرجه مستقر در نزد 81 توسط نازل با زاویهشور 

 های مستغرقو مهندسای و طراحی بهینه خروجی نازل نمک غلیظ خروجیبررسای تاثیر سارعت برروی آب  

پساب شور به  هیو سرعت تخل یشور زانیم هاشیآزما نیموجود در ا یرهایمورد مطالعه قرار گرفته است.متغ

 یهااسیو محاسبه مق یبررس یبراLA)ی)روش ریگنیانگیو م ریاز پردازش تصو نیهمچن آبی است. طیمح

فت از نتایج مهم قابل اشاره بایدگ. گردیدشونده استفاده  هیتخل انیجر یخط مرکز یتراژکتور نییو تع یطول

رت به صو یخط مرکز یشرویپ زانیشار مومنتوم م شیافزا جهیسرعت خروج پساب از نازل و در نت شیافزابا 

 یافت. شیافزا یخط

 یتراژکتور ،یشدگقیپساب شور، رق هی، تخل یمنف یشناورمستغرق تک مجرایی، جت کلمات کلیدی: 

 درجه 81جت  ه،یتخل
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 بررسی پایداری هیدرولیکی آرمور بتنی دژپاد

 
 سید عباس موسوی9، عقیل حاج مومنی2

 a.mousavi@sazehpardazi.comطراحی بخش سواحل و بنادر، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران؛  کارشناس9

 hajmomeni@sazehpardazi.comمدیر مطالعات پایه بخش سواحل و بنادر، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ؛ 2

 

 چکیده

 

باشد که به صورت تک الیه و به صورت نامنظم به عنوان آرمور جدید دژپاد از نسال سوم آرمورهای بتنی می 

های مدل فیزیکی در آرمور الزم اسات آزمایش  یابد. به منظور توساعه این شاکن اساتقرار می  الیه حفاظ موج

های مشاابه صورت پذیرد. در مقاله حاضر  شارایط مختلف بر روی آن و نیز به صاورت مقایساه با دیگر آرمور   

های مدل فیزیکی در با انجام آزمایش Xblocبررسی پایداری هیدرولیکی آرمور دژپاد و مقایسه آن با آرمور 

بر روی آرمور دژپاد و  1:21با مقیاس  هاورت گرفته اساات. سااری آزمایش فلوم دانشااگاه تربیت مدرس صاا 

Xbloc  های صورت گرفته نشان بر روی آرمور دژپاد به تنهایی انجام گردیده است. آزمایش 1:99و با مقیاس

دارای پایداری کامل بوده به نحوی که  1.25Hsدر شرایط اعمال موج  Xblocدهد هر دو آرمور دژپاد و می

مشاهده گردید و با  1.5Hsها برای امواج باالتر از شکن جدا نگردید. جدا شدن بلوکچ بلوکی از بدنه موجهی

عدد( الیه حفاظ دارای پایداری کامل بود. نتایج  6های دژپاد )تعداد درصد از بلوک1وجود جدا شادن حدود  

باشد. با توجه به می Xblocبا آرمور ها بیانگر پایداری هیدرولیکی مناساب آرمور دژپاد در مقایساه   آزمایش

 Xblocتخلخل کمتر آرمور دژپاد مقدار روگذری بدسات آمده در مقاطع با آرمور دژپاد در مقایسه با آرمور  

 باشد.بیشتر می

 

 شکنحفاظ موج هیال ،یکیدرولیه یداریدژپاد،  پا بتنیآرمور : کلمات کلیدی
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Abstract 

 

One of the safest and the most economical methods to transform oil and 

gas is pipeline system. Prediction and prevention of pipeline failures 

during its assessed lifecycle has considerable importance from industrial 

experiences point of view. The dropped object is one of the accidental 

scenarios in the failure of the submarine pipelines. In this paper, the 

influence of the dropped object on a submarine pipeline located in near 

platform of 19C South Pars gas field and having 32” diameter is considered 

as a case study. According to the DNV-RP-F107- the probability of failure 

analysis of the pipeline due to a dropped object- firstly, the impact 

frequency is calculated. Secondly, the probability of damage due to box-

shaped object is determined by using energy transfer analysis and Monte 

Carlo method. Annual frequency of failure of the pipeline is equal to 

4.5×10-7 that is less than the rule-based acceptance criteria of 10-5. In 

other words, this level of protection is safe for the pipeline. 

 

Keywords: Submarine pipeline, Dropped object, and Probability of 

failure.  
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ای تحت نیروهای محیطی موج و تک نقطه بندمهارتحلیل سیستم 

 جریان 

 بهروز اقبالی9، محمد دقیق2*، یونس دقیق2 و فرهود آذرسینا4 
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 b.eghbali@yahoo.comایران -تهران
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 daghigh_y@yahoo.comایران؛ -کرج-دانشگاه آزاد اسالمی-واحد کرج -دانشکده فنی و مهندسی-استادیار، گروه عمران2

 چکیده

فاده اساات اینفت و گاز در در هیتخل ای یریجهت بارگ یفراساااحل ساااتیبعنوان تأساا  ای تک نقطه یمهاربند

ابت ث ایبصورت شناور  ییایسازه در نیشناور متداول شده است. ا ینام آن، به اختصاار گو  رانی. در اشاود یم

 قیتحق نی. در اشود یمهار م ایدر ربه بست رینوع شاناور آن مد نظر بوده، که با زنج  قیتحق نی. در اباشاد یم

مختلف  یطیمح طیدر شرا د،ی آیآن به حساب م یمهم طراح یاز پارامترها یکیشناور، که  یگو یمهاربند

 .OrcaFlex Verشااناور از نرم افزار  یمهاربند گو لیتحل یقرار خواهد گرفت. برا یابیو ارز یمورد بررساا

9.4e  انگلستان( که مربوط به شرکت(Orcina محاسبه  یمنظور و برا نیشده است. به ا استفاده ی باشد،م

 درجه نسبت به هم قرار گرفته 91 هیعدد در نظر گرفته شده است و با زاو 9وارده بر مهاربندها  )که  یروهاین

با دوره بازگشاات  یطیمح یروهادر این تحقیق نیاسااتفاده شااده اساات.  یزمان خچهیتفرق و تار زآنالی از( اند

و  که با کاهش ی دهدنشان م قیتحق نیا جینتا. بندها در نظر گرفته شده استمهار تحلیل یساال، برا  111

و جهت و  ریاثر قطر زنج نی. همچنابدی یم شیکاهش و افزا زیوارده بر مهاربندها ن یرویقطر مهار، ن شیافزا

چه دهد که هر  ینشااان م انیقرار گرفته اساات. رفتار جهت موج و جر یمورد بررسا  زین انیمقدار موج و جر

در  .ابدی یم شیوارده به آن مهاربند افزا یرویباشد، ن کتریهر مهاربند نزد یبه راساتا  انیموج و جر یراساتا 

شاناور جهت صادرات نفت   یشاده گو  یپروژه طراح یطیمح یروهایاز ن یمورد یبعنوان بررسا  قیتحق نیا

، شااده برکلی انجامتهران مشاااور  نیبهرگان که توسااط مهندساا یآزادگان در منطقه نفت نیخام فوق ساانگ

با تحلیل مهاربندهای گوی شناور، حداقل مقدار ضریب اطمینان حاصل از نیروی .[6]اسات  دهیاساتفاده گرد 

محاسبه می شود، که نشان دهنده کفایت مشخصات فنی و  97/2مقاوم مهاربند نسبت به نیروی وارده به آن 

 می باشد. هندسه مهاربند در مقابل نیروهای محیطی وارده به آن

  ضریب اطمینان -OrcaFlexنرم افزار  - SPM -شناور  یگو -مهاربندها یروینکلمات کلیدی: 

mailto:mdaghigh@gmail.com
mailto:mdaghigh@gmail.com
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شکن توده سنگی طراحی احتماالتی بر اساس عملکرد موج

 سکویی؛ مطالعه موردی در بندر رودیک

 
 سهیل رادفر9، مهدی شفیعی فر2،*

دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛  هایدانشجوی دکتری مهندسی سواحل، بنادر و سازه9
soheil.radfar@modares.ac.ir 

 shafiee@modares.ac.irهای دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ استاد، گروه سازه،* 2

 

 چکیده

 

شاااکن و تغییرات ها اغلب، اثر تغییرات مقاومت اجزای موجشاااکنهای طراحی تعینی طراحی موجدر روش

ا شااود. بکه از ضاارایب اطمینان جزئی اسااتفاده میشااوند و یا اینظر گرفته نمیبارگذاری وارد بر آن یا در ن

توان این تغییرات را در نظر گرفت. در مطالعه حاضر، شش گزینه های طراحی احتماالتی میاستفاده از روش

طع شکن بندر رودیک )مقبرای یکی از مقاطع موج Rcطراحی متشکل از سه حالت تناژ مختلف و دو ارتفاع 

E7شااکن، ( در نظر گرفته شااده اساات. در متدولوژی مطالعه حاضاار، برای پارامترهای مختلف طراحی موج

های احتماالتی برازش داده شااده و سااپس، بر مبنای تابع قابلیت اطمینان طراحی، احتمال خرابی هر توزیع

در گام بعد، بر مبنای بهای واحد  گردد.تعیین می VaPافزار کارلو در نرمها به کمک آنالیز مونتیک از گزینه

شود. این متدولوژی ها محاسبه شده و گزینه مطلوب برگزیده میطول، هزینه طول عمر سازه هر یک از گزینه

تواند در راسااتای انتخاب هدفمندتر مقاطع باشااد، میکه مبتنی بر طراحی احتماالتی مبتنی بر عملکرد می

 موجشکنها راهگشا باشد.

 

طراحی احتماالتی، احتمال خرابی، طراحی بر اساس عملکرد، رودیک، هزینه طول عمر : کلمات کلیدی

 سازه.
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های تقریبی و دستی برای محاسبه نیروی امواج وارده ارائه روش

 های دریاییبه سازه

 
 محمدرضا تابشپور9*، حسن ایمانی2
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 tabeshpour@sharif.edu ؛فیشر
 hasan.imani@mech.sharif.edu؛ دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف ،دکترادانشجوی  2

 

 چکیده

 

محاسبه نیروی ناشی از امواج وارد بر یک سازه فراساحلی، یکی از اقدامات اولیه برای طراحی سازه بوده و در 

ترین مراحل فرآیند طراحی اسات. علت اصلی این پیچیدگی اندرکنش موج و سازه  حال یکی از مشاکل  عین

 های غیرخطی مراتبباشد. بعالوه ماهیت تصادفی امواج اقیانوس باعث شده است که حتی برخی از تئوریمی

هایی در دسااترس وریباالی امواج منظم نیز برای توصاایف کامل موج کافی نباشااند. با این وجود، امروزه تئ

ها در کنار دانش موجود در مورد پدیده اندرکنش، که از طریق مطالعات تحلیلی، اساات که با اسااتفاده از آن 

های توان بارگذاری امواج روی ساااازهاند، میهای محلی به دساات آمده گیریکارهای آزمایشااگاهی و اندازه 

این اسااس، در این پژوهش سااعی شده تا ضمن بررسی  دریایی مختلف را با دقت قابل قبول تعیین نمود. بر 

های مذکور برای برای نیروی موج در معاادله موریساااون به عنوان یکی از روش معاادل   یخط هاای کردروی

توزیع خطی و  دهیبراسااس ا  نیگزیجا یروشا محاسابه نیروی ناشای از امواج وارد بر یک ساازه فراسااحلی،     

س این معادله ارائه شود. از جمله مزایای این روش محاسبه سریع یکنواخت نیروی موج در طول عضاو براسا 

اساات. مقایسااه میان مقدار نیروی موج  %61-%66نیروی موج تنها با اسااتفاده از پارامتر ارتفاع موج، با دقت 

دهد که روش ارائه شده با براسااس رویکردهای خطی معادل موجود و روش ارائه شاده انجام شده نشان می  

 مناسبی توانایی محاسبه نیروی موج را دارد. دقت بسیار

 

 سازی موریسون، عمق نفوذ امواجهای فراساحلی، نیروی امواج، خطیسازه: کلمات کلیدی
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بررسی تاثیر عدم قطعیت ها در کیفیت ساخت بر ظرفیت 

 خطوط لوله دریایی ترکیدگی و کمانش

 
 بهرام مهرافروز9، پدرام عدالت2*، مجتبی دیانتی2

، محمودآباد، مازندران نفتهای دریایی، دانشگاه صنعت شجوی کارشناسی ارشد سازهدان 1
B.mehrafrooz@mnc.put.ac.ir 

 Edalat@put.ac.irدانشگاه صنعت نفت، محمودآباد مازندران  استادیار 2

 md102@zips.uakron.edu ، ایاالت متحده آمریکاAkron دانشگاهمحقق  8
 

 چکیده

 

های خطوط لوله نفت و گاز بسااایار مهم و کیفیت در فرآیند سااااخت به عنوان بخش مهمی از اجرای پروژه

زه زمانی عمر مفید سازه است. کیفیت مصالح و ساخت تاثیرگذار بر عملکرد و یکپارچگی عملکرد پروژه در با

روند. دقت نظر در انتخاب پیمانکار مناساااب برای شااامار میاز عوامل موثر در عملکرد و کارایی خط لوله به

های اولیه را به پروژه تحمیل نموده ولی در مقابل با دسااتیابی به کیفیت مطلوب از مصااالح و ساااخت هزینه 

برداری خواهد شد. ایجاد تعادلی های حین بهرهخرابی خط لوله موجب کاهش هزینه کاهش ریسک و احتمال

های اولیه و حین عملیات به عنوان یکی از اصول در مفهوم مدیریت یکپارچه بر پایه ریسک بهینه میان هزینه

وان عن اساات. در این مقاله با انتخاب تنش کمینه تساالیم، مدول االسااتیساایته، ضااخامت و قطر خط لوله به

های منتاظر با آن، احتمال شکست خطوط لوله دریایی در پارامترهای متاثر از کیفیت ساخت و عدم قطعیت

دو حالت حدی ترکیدگی و کمانش محلی با اسااتفاده از شاابیه سااازی مونت کارلو مورد ارزیابی قرار گرفته  

ت حدی بیشترین تاثیر را از اسات. با انجام آنالیز حسااسیت مشخص شد که احتمال شکست در این دو حال  

عدم قطعیت در ضاخامت می پذیرد. تنش کمینه تسالیم، قطر و مدول االستیسیته به ترتیب در درجه دوم،   

 باشند.سوم و چهارم اهمیت می

 

ای. آنالیز قابلیت اطمینان. شبیه سازی خط لوله. ترکیدگی. کمانش. عدم قطعیت سازهکلمات کلیدی: 

 مونت کارلو.

mailto:B.mehrafrooz@mnc.put.ac.ir
mailto:Edalat@put.ac.ir
mailto:md102@zips.uakron.edu


 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

   ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

277 
 

 

واقع در  یجکت فلز یسکو یبرا یطیبار مح یبضر یابیارز

 یناناطم یتقابل یلفارس با استفاده از تحل یجخل
 

 محمدصالح اکرمی9، ناصر شابختی2، فرهود آذرسینا2 
واحد علوم و  یدانشگاه آزاد اسالمدانشکده علوم و فنون دریایی ، دریایی هایسازه دانشجوی کارشناسی ارشد1

 meakrami@gmail.com؛ تحقیقات
 iust.ac.irhabakhty@s؛ ایران دانشگاه علم و صنعتدانشکده مهندسی عمران  یعضو هیات علم استادیار،2

؛ واحد علوم و تحقیقات یدانشگاه آزاد اسالمدانشکده علوم و فنون دریایی  یعلم، عضو هیات یاراستاد8
f.azarsina@srbiau.ac.ir 

 

 چکیده

 

 یسکوها یطراح یبرا ISO19902 نامهینآئ یسااز  یه منظور بومب یاریبسا  یقاتتحق یراخ هایدر ساال 

در حال  API-WSD ینامهیناست. اگرچه استفاده از آئ یرفتهدر نقاط مختلف جهان صورت پذ یجکت فلز

بار و مقاومت بصورت  یبضرا یصکه به تخص LRFDبا روش  اینامهینحاضار متداول بوده اما استفاده از آئ 

 یقهمنط یه براطراب یندر ا یرصااامخت یقات، در حال گساااترش اسااات. تاکنون تحقباشاااد مجزا پرداخته

 یوجود دارد. برا یراناحل اسصنعت فرا یبرا ینهزم یندر ا یصاورت گرفته اسات لذا خالء بزرگ   فارسیجخل

 ملکردع یلنوع تحل ین. در اشودیاستفاده م یناناطم یتقابل یلتحل هایشاز رو یطیبار مح یبضارا  یابیارز

عدم  یابتدا به بررس مقاله ین. در اشاود یم یفتعر خرابی یحد بحران یبرا یحد یطتابع شارا  یلهساازه بوسا  

پارامترهای آماری مورد نیاز بدسات آورده شده   وشاده   بار و مقاومت پرداختهمقادیر موجود در  هاییتقطع

 یاعضا نینااطم یتقابلشاخص  یردمقا ای،هعضو ساز یهبر پا یناناطم یتسپس با استفاده از روش قابل است.

، WSDهدف، بدست آمده از روش  یناناطم یتشاخص قابل بدسات آمده و با مقادیر  جکت یساکو  ایهلول

این ضریب از ضرایب  گردیده است. یینتع فارسیطی خلیجبار مح برای 23/1یب ضر ارزیابی شده و در نهایت

دیترانه کمتر و از اندونزی و بخش جنوبی دریای شمال پیشنهاد شده در منابع برای خلیج مکزیک و دریای م

 باشد.  بیشتر بوده ولی نزدیک به مقادیر بخش شمالی دریای شمال و مالزی می

 

 قابلیت اطمینان، خلیج فارس، ضرایب بار محیطی، عدم قطعیت: یکلمات کلید
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بررسی تاثیر پانتون بر عملگر دامنه پاسخ سرج و هیو در سکوی 

 پایه کششی

 
 رامین نوبخت9، محمدرضا تابش پور2

 nobakht.ramin@yahoo.comدانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران؛ 9
استادیار قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ، دانشگاه صنعتی شریف؛ 2

tabesh_mreza@yahoo.com 
 

 چکیده

 

های عمیق در بخش تولید و استخراج نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد، سکو ی در آبسکوی پایه کشش

تحت اعمال امواج برخوردی، در حرکات مختلف جابجا می شااود و از آنجایی که اگر سااکو دچار آساایب و یا 

 ابراینهای فسیلی و سرمایه مالی میزند. بنهای زیادی به محیط زیسات، منابع سوخت حادثه شاود خساارت  

های محیطی بخصاااوص بار موج حائز اهمیت می باشاااد. در این مقاله تحلیل تعیین رفتاار ساااکو تحت بار 

کاربردی ساکوی پایه کشاشی و سکوی پایه کششی بدون پانتون در حوزه فرکانس در دو حالت عمق آبخور   

 پریود طبیعی حرکتیکساان و جابجایی یکسان با عملگر دامنه پاسخ سرج و هیو انجام شده است. همچنین  

درجه آزادی )سرج و  2ها در هر دو حالت مختلف محاسابه شاده اسات. حرکات این دو مدل سکو در    ساکو 

 MATLABشبیه سازی گردید. سپس به کمک نرم افزار  ANSYS AQWAهیو( به کمک کد تجاری 

درجه آزادی سرج 2در های مختلف های وارد شده به ستون و پانتون سکوی پایه کششی در پریودمیزان نیرو

 و هیو استخراج شده است و نتایج بدست آمده از دو نرم افزار مقایسه شده است.

 

، ANSYS AQWAسکوی پایه کششی، سکوی پایه کششی بدون پانتون، نرم افزار کلمات کلیدی: 

 (RAO)عملگر دامنه پاسخ 
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بررسی به آب اندازی سکوی ستونی به وسیله بارج به آب اندازی 

 تحت اثر نیروی موج با زاویه صفر درجه

 
 مجتبی خلیفه ای9 ، کیوان صادقی2

 Mojtaba.mcengineer@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه هرمزگان،  9

 S.keyvan@gmail.comاستادیار، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا،  2

 

 چکیده

 

خرپایی در شاارایط نزدیک به واقعیت، تحت نیروی موج منظم با زاویه صاافر  نیبه آب اندازی سااکوی سااتو

سکو و بارج  یهاحرکت به آب اندازی و ندیفرآ یموجود در ط یروهاین هیکلدرجه در نظر گرفته شاده است. 

 ایرد سترببرخورد سکو به  ایبارج، برخورد سکو به بارج و  ای سکو یمانند واژگون یبروز مشکالت لحاظ شاده و 

 ی سااکوی سااتونی خرپایی اندازآببه ندیافزار موسااز فرآدر نرم یساااز. با مدلاساات در نظر گرفته شااده

و  و بارج ییخرپا یستون یحرکت سکو یزمان خچهیتار ،یعدد یسازمدل نیا جینتا .شده است یسااز هیشاب 

و  ییخرپا یستون یفتار سکوافزار موسز، در هر مرحله رنرم یخروج ینمودارها .ها اسات بر آن وارد یروهاین

 جیبا نتا یعدد یهاحاصااال از روش جینتا ساااهی. با توجه به مقارا نشاااان می دهدو لنگر  رویهر ن یبارج برا

 یتونس یسکو یاندازآببه ندیاسات که به فرآ  یصاورت کاربرد حاصاله به  یکینامید لیافزار موساز، تحل نرم

 ن کمک خواهد کرد. مرحله در نصب آ نیتریعنوان بحرانبه ییخرپا

 

به آب اندازی، سکوی ستونی خرپایی، نیروی موج، روش المان مرزی، موسز، بارج به آب کلمات کلیدی: 

 اندازی
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های گالوانیزه بر مقاومت به خوردگی و نحوه اثر جوشکاری ورق

 کنترل این اثرات 

 
 زهرا آیین9

 zahraaein@aut.ac.ir ر؛یرکبیام یگاه صنعتدانش ،ییایدر عیساخت در صنا یکارشناس ارشد مهندس 9

 

 چکیده

 

یکی از  است.گرفتهمورد استفاده قرار  هاسال ،عنوان پوشش و یا روکش بر سطح فلزاتمحافظ به یایجاد الیه

سازی فلز از محیط اطراف به جهت ها بر ساطح فلزات، ایجاد مانع جهت جدا دالیل مهم اساتفاده از پوشاش  

د با فوال دادنپوشااش نیزگالوانیزاساایون . دنبال آن تخریب و خوردگی فلز اسااتمحیط و بهممانعت از تاثیر 

است. فوالدهای گالوانیزه  جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی سطحی ،های محافظ رویاساتفاده از الیه 

دهای تاثیر فراین در صنعت بسیار کاربرد داشته و گاهی نیاز است که این فوالدها جوشکاری شوند. از این رو،

بر کنترل این اثرات، از اقدامات  های گالوانیزه مهم بوده و ضااروری اساات عالوه جوشااکاری مختلف بر ورق

تعمیری پس از جوش نیز استفاده شود. در این مقاله، حفاظت کاتدی پوشش روی و گالوانیزاسیون بیان شده 

. استجوشکاری بر خوردگی این فوالدها، بررسی شدههمراه اثرات ی جوشکاری فوالدهای گالوانیزه بهو نحوه

اسات. با کمک اقدامات مناسب،  های کنترل مقاومت به خوردگی این فوالدها نیز بیان گردیدههمچنین روش

توان پوشاااش هاای مختلف جوشاااکااری برای این فوالدها اساااتفاده کرده و در نهایت می  توان از روشمی

 میم کرد.های خاص تردیده را با روشآسیب

 

جوشکاری ورق گالوانیزه، خوردگی، ترمیم پوشش گالوانیزه، حفاظت کاتدی روی، : کلمات کلیدی

 گالوانیزاسیون
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 های دریاییاغتشاشی در سازه –مروری بر جوشکاری اصطکاکی 

 و فراساحل

 
 گالره فریدونی9، احمد رهبر رنجی2، اسالم رنجبر نوده2

 gelare.fereyduni@gmail.comدریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی9
 rahbar@aut.ac.irدانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ 2

 islam_ranjbar@aut.ac.irاستادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ 2

 

 چکیده

 

ا باشد. لذترین فرآیندهای ساخت، در ارتباط با جوشکاری سازه مییکی از مهمهای فراساحل، در صنایع سازه

های دریایی، انتخاب روش جوشااکاری مناسااب به همراه شااناخت  های ساااخت سااازهترین گامیکی از مهم

اغتشاشی یکی از  -های مختلف جوشکاری، روش اصطکاکیباشد. در میان روشهای و ملزومات آن میویژگی

باشااد که مزایایی نظیر اعوجاج کم، ایجاد ریزساااختار مطلوب، کاهش آلودگی ی شااناخته شااده میفرآیندها

دک( را در آن های دریایی و فراساحل) برای هلیزیسات محیطی و قابلیت جوشکاری فلز آلومینیوم در سازه 

های اساسی آن هی عملکرد این فرآیند جوشاکاری، مشخص شااهد بود. لذا در مقاله حاضار، پس از ارائه نحوه  

ارائه گردیده است. پس از آن نیز، نقش سرعت جوشکاری و نواحی مختلف جوش در این فرآیند مورد بررسی 

روش  ی ابزار در اینقرار گرفته است. در انتها نیز به صورت گسترده به بررسی تاثیر ابزار جوشکاری و هندسه

ع فرایند جوشکاری به نسبت جوشکاری ذوبی و های این نوجوشاکاری پرداخته شاده اسات. از جمله برتری   

توان به اعوجاج کمتر و کاهش فرایندهای پس ساازی و فراساحل می معمول در صانایع حال حاضار کشاتی   

گرمایش بعد از جوشاکاری و در نتیجه باالرفتن سرعت و کیفیت فرایند ساخت به نسبت قابل توجهی، اشاره  

 نمود.

 

اغتشاشی، سازه های فراساحل، سرعت چرخشی، ابزار، کیفیت و -جوشکاری اصطکاکیکلمات کلیدی: 

 سرعت باال جوشکاری.
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 های دریایی و فراساحلای در سازهخوردگی حفره

 
 وحید ساالرحسینی9 ، علی دستغیب2،  سید احمد موسوی2

 عباس؛کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد آموزشی بندر 1
vahid.s710@gmail.com 

 عباس؛کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد آموزشی بندر 2
dastgheibali1993@aut.ac.ir 

 بندرعباس؛مهندسی مواد گرایش جوشکاری، صنایع دریایی شهید درویشی،  کارشناسی ارشد 8
mousavi.metallurgy@gmail.com 

 

 چکیده

 

های دریایی و فراساحل است. خوردگی منجر به نشت، از دست های سازهخوردگی یکی از عوامل اصلی خرابی

های تواند موجب خسارتگردد که در نهایت میها می، آلودگی محیط زیسات و شکست سازه رفتن محصاول 

ردگی های خوای به عنوان یکی از خطرناکترین شکلسنگین اقتصادی و زیست محیطی گردد. خوردگی حفره

و  ای بسیار گسترده، خطرناکهای دریایی و فراسااحل در نظر گرفته شاده است. خوردگی حفره  برای ساازه 

تواند تا حدی باشد. از این رو درک کامل بر دانش این نوع خوردگی میشاناساایی آن نیز بسایار مشکل می   

ی تحقیقات انجام خساارات ناشای از آن را در صنایع فراساحل و دریایی کاهش دهد. در این مقاله با مطالعه  

ردید و مکانیزم ایجاد آن و ای، این نوع خوردگی باه صاااورت کاامل تعریف گ  گرفتاه بر روی خوردگی حفره 

های فوالدی دریایی و فراساحل مورد بررسی قرار گرفت. ای در سازهتعدادی از عوامل موثر بر خوردگی حفره

ای در ترین عوامل موثر در خوردگی حفرهعوامل فیزیکی، شااایمیایی، متالورژیکی و بیولوژیکی به عنوان مهم

 ها بیان شد. ر هریک از آنهای دریایی و فراساحل مشخص و تاثیمحیط

 

 های دریایی، فراساحل، خوردگی فوالدای، سازهخوردگی حفرهکلمات کلیدی: 
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ها و شناسایی کاربرد تئوری موجک پیوسته در پاالیش داده

 های فراساحلی جکتخرابی بر روی سازه

 

 سید میالد ارکانی9، حمید احمدی2، علیرضا مجتهدی2 
 m.arkani93@ms.tabrizu.ac.irناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛ کارش التحصیلفارغ  9

 ahmadi@tabrizu.ac.ir-hاستادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛  2
 tabrizu.ac.irmojtahedi@استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛  2

 چکیده

 

ابراین باشند، بنپذیر میساکوهای فراسااحلی جکت به خاطر شرایط بارگذاری گوناگون محیطی بسیار آسیب  

ها بسااایار مهم و غیر قابل انکار اسااات. از این رو مطالعات پیش رو در این اطمینان از عملکرد صاااحیح آن

ای و همچنین استفاده از پردازش سیگنال امه به بررسی پردازش سیگنال در شناسایی مشخصات سازهنپایان

برای شناسایی و تعیین موقعیت خرابی در بازوی  یک سکوی فراساحلی جکت ، اختصاص خواهد داشت. در 

از  ات موجوداین پژوهش، در ابتدا یک روش شناسایی خرابی بر اساس تحلیل آنتروپی موجک به کمک اطالع

های حساگر آزمایش ساختمان برشی سه طبقه و آزمایش بازوی شبیه سازی شده سکوی سلمان صورت  گره

ای خرپایی دارد، پذیرفت. درجهت تشااخیص خرابی بدون مرجع در بازوی سااکوی مورد اشاااره که سااازه   

ز سااازه اولیه ( بدون اطالعات مرجع اCRWEشااناسااایی خرابی بر پایه آنتروپی موجک نساابی پیوسااته ) 

تواند مکان پیشانهاد شاد. و مشااهده شاد که روش آنتروپی موجک نسبی پیوسته بدون اطالعات مرجع می    

خرابی را بدون اطالعات اولیه از ساازه ساالم مشخص کند. بطور خالصه این پژوهش روش قدرتمندی را در   

این روش پیشاانهادی توسااط   کند.تعیین موقعیت خرابی بدون اطالعات مرجع برپایه موجک پیشاانهاد می

های سااختمان برشای ساه طبقه و بازوی سکوی سلمان در مقیاس آزمایشگاهی    اطالعات موجود از آزمایش

 مورد تایید و ارزیابی قرار گرفت.

 

شناسایی خرابی، سکوی فراساحلی جکت، سکوی نفتی سلمان، تبدیل موجک، آنتروپی : کلمات کلیدی

  اه مدتموجک پیوسته، تبدیل فوریه کوت
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مدلسازی یک بعدی تغییرات خط ساحلی موج شکن پره سر 

 دریای خزر

 

 مینا رشوند9، محسن سلطانپور2 
  ؛دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی9

Mina.rashvand@email.kntu.ac.ir 
های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و سازه2

 Soltanpour@kntu.ac.irطوسی؛ 

 

 چکیده

 

یکی از روش های پیش بینی میزان نرخ انتقال رساوب پیرامون سازه های ساحلی مانند موج شکن حوضچه  

مر مفید سازه پیش آبگیر، مدلساازی خط ساحلی می باشد که در آن میزان پیشروی خط ساحل در طول ع 

از زیرمجموعه نرم افزار مایک  بینی می شود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق مدل یک بعدی لیت پک

بوده که در ماژول لیت الین امکان مدلساازی خط ساحل با توجه به پروفیل بستر، نوع رسوبات و دانه بندی  

ک تعیین جهت حمل مواد مواد رسوبی مهم ترین آن، خط سااحل اولیه و داده های موج وجود دارد. بی شا  

مسائله در این مدلسازی می باشد که با توجه به گل موج منطقه، جهت انتقال رسوب در سازه های اطراف و  

شکل گیری زبانه های رسوبی مصب رودخانه های پیرامون سایت پروژه جهت انتقال رسوب از شمال غرب به 

بعدی بواساطه هیدروگرافی های صورت گرفته از بستر دریا ،تعیین   جنوب شارق برآورد شاده اسات. در گام   

زبری بستر و عمق فعال رسوبی بعنوان اصلی ترین پارامتر کالیبراسیون، مدل برای سه سال کالیبره می شود. 

متر  981ساال آینده پیشاروی خط ساحل در باالدست موج شکن در حدود    21در پایان پس از مدلساازی  

 پیش بینی می شود پس ازآن خط ساحل به تعادل نسبی می رسد.برآورد شده که 

 

  انتقال رسوب،مدل یک بعدی ،پره سر،خط ساحل: کلمات کلیدی
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 فراساحلی ثابت سکوهای سالمت پایش اهمیت

 

محمد امین ادیبی پور9، آرنو پطروسیان2، خالدپورعلی2 صبا دهقان4 مرضیه علی اکبری کریمی5 منوجهر  
 فدوی اردستانی6

 m.adibipoor@aut.ac.irدانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا؛ 9
  arno@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛  2

 aut.ac.irpourali@دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛  2
 aut.ac.irsahar123@دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛  4

 aut.ac.irM.akarimi@دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛  5
 aut.ac.ire fadavi@، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛  اریاستاد 6

 

 چکیده

 

 ازهساا مداوم بررسای  به گاز، نیاز و نفت میادین اهمیت و خاورمیانه منطقه در فارس خلیج اساتراتژیک  نقش

ای انواع سکوها و سازه ه ابتدا تحقیق این در. کرده است تبدیل مناسبی تحقیقاتی زمینه ی به را بزرگ های

 خرابی این اثر تحت آن رایج های خرابی از تعدادی و فارس خلیج منطقه در سکو بر وارد فراساحلی و بارهای

 یاصل اجزای و مختلف سطوح در سازه سالمت پایش سیستم تشریح و تعریف به ساپس . شاود  عنوان می ها

 مقایسه و مطالعه از آمده بدسات  نتایج به توجه با ادامه در شاود  می پرداخته سایساتم   این دهنده تشاکیل 

 انتخاب معیارهای مشااابه، صاانایع و فراساااحل صاانایع در ها سااازه سااالمت عملی پایش و نظری تحقیقات

 ناسبم ترکیبی و کاربردی نکاتی انتها در. می گردند بررسی و معرفی چیدمان و تعداد نوع، نظر از حساگرها 

ی م پیشنهاد فارس خلیج در شابلونی سکوی آسیب تشاخیص  و ساالمت  مدت بلند پایش برای حساگرها  از

 . شود

 

 آسیب تشخیص دینامیکی، پاسخ دریایی، ثابت سکوی سازه، سالمت پایش: کلیدی کلمات
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ادی گیر توربین ببهبود هندسه و جنس مواد هایپراالستیک ضربه

 تحت اثر ضربه شناورساحلی

 
 سید محمدرضا دادخدایی9، احمد شانه ساززاده2، کورش حسن پور2

 adrezadadkhodaee@yahoo.commoham دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان؛9

 a.shanehsazzadeh@eng.ui.ac.irاستادیار، دانشکده عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان؛ 2

 hasanpour@eng.ui.ac.irاستادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان؛ 2

 

 چکیده

 

ا در هفزایش است. پایه این توربینای در حال اهای بادی فراساحل به میزان قابل مالحظهامروزه نصب توربین

گیرهای نصب رو به بررسی رفتار ضربهمعرض خطر تصاادف شاناورهای ساحلی قرار دارند. در مطالعات پیش  

ها تحت اثر ضااربه شااناورهای تدارکاتی ساااحلی توسااط نرم افزار المان محدود آباکوس شااده بر پایه توربین

شوند که به واسطه قابلیت تغییر اد هایپراالساتیک سااخته می  گیرها عمدتا از موپرداخته شاده اسات. ضاربه   

ها یرگشکل باال در حالت االستیک باعث جذب و کاهش نیروی برخورد ناشی از ضربه شناور خواهد شد. ضربه

گیرها با اشکال باشند. در این پژوهش ضربه، دارای میزان جذب انرژی متفاوت میباتوجه به جنس و هندسه

های مختلف مدلساازی شااده است و سپس  ای با شاعاع و ضاخامت ثابت و همچنین جنس  وانهکروی و اسات 

گیر مورد میزان کاهش نیروی برخورد و جابجایی نوک شاامع و بیشااینه انرژی دریافت شااده توسااط ضااربه 

 هایی با ضخامت یکسان وگیربررسای قرار گرفته است و در ادامه مقادیر نیروی برخورد در حالت وجود ضربه 

گیرهایی با جنس یکسان و ضخامت متفاوت مقایسه شده است و میزان های متفاوت و همچنین ضاربه جنس

ترین جنس و کاهش نیروی برخورد وجابجایی نوک شامع به طور دقیق ارائه شاده است و  در پایان مناسب  

 های بادی فراساحلی معرفی شده است.گیر توربینهندسه بعنوان ضربه

 

 های بادی فراساحلبرخورد، توربینگیر، نیرویایپراالستیک، ضربه، ضربهه: کلمات کلیدی
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Study on transient and stationary response of jack-

up platforms 
 

Saghy Saeidtehrani1, Behrouz Asgarian2, Mohammad Daghigh3, 

Fereydoon Kiaei4 
1Port and maritime organization; saghy_saeid@yahoo.com  

2K.N.Toosi University of Technology; asgarian@kntu.ac.ir  
3Pars oil and gas, mdaghigh@gmail.com 

4 Javab consulting engineers 

Abstract 

 
This study investigates the effect of nonlinearities on the maximum response 

of Jack-up platform to waves. The total response incorporates two 

components, transient and stationary; which the transient response can be 

highly affected by the presence of some special wave periods depending on 

the period of the structure. Five foundation models including: perfect hinge 

and fix bases and more advanced models based on soil properties including 

linear springs & nonlinear springs with strain hardening plasticity models and 

a hinge base with linear rotational spring were incorporated in F.E models of 

structure. The effects of these support conditions on the maximum dynamic 

response are studied in detail. 

From the results of deterministic dynamic analysis for the waves with the 

heights 0.25 m to 12.25 m, it was concluded that change in the transient 

response are extremely dependent on the nonlinearity involved in the response 

which are due to numerous sources in the structural behavior such as 

geometrical, soil-structure-wave interactions.  

 

Keywords: jack up, stationary response, transient response, nonlinear 

dynamic behavior 
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کننده در انرژی قابل جذب سکوی جاکت تحت اثر فرضیات ساده

 برخورد کشتی 

 
 سپیده روستایی 9، محمدرضا بهاری2

  s_roustaei@ut.ac.irهای دریایی، دانشگاه تهران؛ کارشناس ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه9
  mbahari@ut.ac.irسی عمران، دانشگاه تهران؛ دانشیار، دانشکده مهند2

 

 چکیده

 

کند، مؤثر اساات ولی به دلیل پارامترهای بساایاری در مقدار انرژی که سااکو تحت برخورد کشااتی جذب می

شود. صرف نظر از سازی صرف نظر میساازی مساأله، از برخی جزئیات، در مدل  پیچیدگی و به منظور سااده 

سازی پایه و شمع جاکت با یک لوله با ضخامت معادل و تحلیل ی اعضاا، معادل بارهای محیطی و یا ثقلی رو

ساااازی تمامی اعضاااا، از جمله برخورد کشاااتی به لوله تکی به جای در نظر گرفتن کل جاکت و عدم مدل

ین ا اند. بنابراین به منظور ارزیابیباشند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهای میکنندهفرضیات ساده

است. نتایج ، انجام شدهAbaqusافزار های برخورد به صاورت دینامیکی صاریح در نرم  ها، تحلیلساازی مدل

تواند جذب انرژی را در عضو کاهش بارگذاری به صورت فشاری میدهد که پیشحاصال از تحلیل نشاان می  

ایه و شمع، باعث تخمین باشاد. همچنین عضاو با قطر و ضاخامت معادل به جای پ   دهد ولی قابل توجه نمی

های متوساط به باال، اتصاالت و اعضای مجاور عضو  شاود. در انرژی اتالف انرژی بیشاتر در مدل جایگزین می 

کنند، بنابراین باید در طراحی در برابر برخورد ارزیابی شاااوند، تحت برخورد، در جذب انرژی مشاااارکت می

 تواند از اتصاالت شروع شود. کمتر، که گسیختگی می D/tهای با خصوصا در لوله

 

 Abaqusسازی، تحلیل دینامیکی، سکوی فراساحلی، برخورد کشتی به سکو، مدل: کلمات کلیدی
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تاثیرهندسه ی ستون های سکوی امیرکبیر بر مقاومت 

 هیدرودینامیکی

 

 زینب هالالت،  سعید جامعی

 

 چکیده

 

نقش آفرینی این نوع انرژی در تمام مناساابات جهان باتوجه به اهمیت انرژی های فساایلی در دنیای امروز و 

مسائله اساتخراج یکی از موضاوعات مهم تکنولوژی روز دنیا می باشاد. پایان پذیری منابع فسیلی و محدود     

بودن ذخایر آن باعث توجه به ذخایری شاده اسات که تا کنون بهره برداری از آن ها صرفه اقتصادی نداشته   

ذخایر انرژی مدفون در کف دریاهاست.یکی از راه کارهای استخراج نفت و گاز از است. یکی از مهمترین این 

دریا ساخت سکوهای نیمه شناور است.شکل عمومی این سکوها شامل ترکیبی از پانتون های مغروق و ستون 

های عمودی باساطح آبخور کم اسات که از باال به ساازه عرشه و از پایین به پانتون های مغروق منتهی می    

شاود. از جمله عواملی در تعیین مقاومت هیدرو دینامیکی این ساکوها دخیل هسااتند مشااخصااات هندسی   

پانتون ها و ساتون ها هساتند در این مقاله سعی شده تاثیر هندسه پانتون ها و سکوها به روش مدلسازی با   

 . نرم افزار گمبیت و تحلیل با استفاده از نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گیرد

 

 مقاومت هیدرودینامیکی ‚سکوی نیمه شناور‚سکوی امیرکبیر: کلمات کلیدی
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هم  روش لهیبوس یاولر برنول یکنسول ریارتعاش آزاد ت لیتحل

 نیاسپال یب یمحل

 

 امین قنادی اصل
  aghannadiasl@uma.ac.ir ،یلیدانشگاه محقق اردب ،عمران یمهندس اریاستاد9

 

 چکیده

 

دارد. از طرف  یکاربرد فراوان یمهم مهندس لیمسا یهست که برا یساده ا یان ساازه ا الم کیکنساول   ریت

و  قیدق یدر طراح یتواند نقش مهم یم دهیچیپ یمهندساا لیدر مسااا یعیفرکانس طب ریمقاد نییتع گرید

 یبرا یعدد یها شتوان از رو یم لیاز مسااا یبرخ یدگیچیبا توجه به پ نیآنها داشااته باشااد. همچن نهیبه

 یبرا یمرز طیدرجه شااش با پنج شاارا نیاسااپال یمقاله، روش ب نیبهره برد. در ا لیگونه مسااا نیا لیتحل

 نییمقاله تع نیدر ا ریت لیبسااط داده شاده اساات. هدف از تحل  یاولر برنول یکنساول  ریارتعاش آزاد ت لیتحل

 یمورد بررس یصورت عددروش حاضر به  یداریباشد. پا یم ریت یعیفرکانس طب ریو مقاد یمعادله فرکانسا 

اسااتفاده شده است. از  یو مدل نرم افزار یلیتحل یاز روش ها لیتحل جینتا ساه یمقا یقرار گرفته اسات. برا 

ش ها رو ریسا جیبه نتا کینزد یلیخ نیاسپال یحاصل از روش ب جیحاصال مشااهده شده است که نتا   جینتا

 شده است. هیحاضر اراروش  یسودمند ادننشان د یمثال برا تیباشد. در نها یم

 

 .نیاسپال یروش ب ،یفراساحل یها ستمیارتعاش آزاد، س ،یاولر برنول ریت: کلمات کلیدی
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 ™OMNI-MAXلنگر  یباربر تیظرف تخمین

 

 2ی،  محمد راع9ییمحمدحسن طباطبا 
 ir. sharif. tabatabaei_mh@mehr ف،یشر یدانشگاه صنعت ،یکیدرولیه های سازه ارشد یکارشناس یدانشجو 9

 ir. raie@sharif ف،یشر یعمران،  دانشگاه صنعت یمهندس ی,دانشکده  اریاستاد 2

 

 چکیده

 

لنگر ها از گذشته تا کنون نقش مهمی در مهار کردن بارهای باال برنده و تثبیت سازه ها، مخصوصا سازه های 

به دلیل هندسه و رفتار خاص و  فراسااحلی شناور داشته اند. در میان لنگرهای فراساحلی، لنگر اومنی مکس 

کمتر شاناخته شده اش، نیاز به مطالعه ی رفتار و ظرفیت دارد. در این تحقیق برای شناخت بهتر رفتار لنگر  

اومنی مکس و انادرکنش آن با خاک، ظرفیت لنگر به کمک معادالت ژئوتکنیکی موجود مورد بررسااای قرار  

بری لنگر به اصطکاک میان لنگر و خاک، و بخشی دیگر به  گرفته اسات. در این راساتا بخشی از ظرفیت بار  

رفتار شبه لنگر صفحه ای لنگر و باربری غیر فعال خاک نسبت داده شده است. سپس برای محاسبه ظرفیت 

ناشای از باربری خاک رفتار لنگر اومنی مکس با سااده ساازی های هندسای به صورت لنگر صفحه ای مدل     

ربری آن تخمین زده شااود. در نهایت با مقایسااه ی نتایج بدساات آمده از  سااازی شااده اساات. تا ظرفیت با 

 محاسبات، با نتایج آزمایشات بزرگ مقیاس موجود، صحت فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 لنگر، ژئوتکنیک فراساحلی، اندرکنش لنگر و خاک، لنگر اومنی مکس، ظرفیت باربریکلمات کلیدی: 
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شکل و  T حدود فرایند جوشکاری یک اتصالسازی المان مشبیه

بررسی اثر ترتیب جوشکاری، بر روی اعوجاج و تنش پسماند 

 ناشی از جوش

 

 9عمادیمحمدصادق
 ms.emadi@yahoo.comسازی جزیره صدرا؛ کشتیکارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی، کارخانه9

 

 چکیده

 

چندین مزیت نسابت به روش اتصال مکانیکی ارائه می دهد  اساتفاده از جوش در سااخت ساازه های بزرگ    

 اما این فرایند مثل بهبود عملکرد ،انعطاف پذیری در طراحی ،کاهش وزن وصااارفه جویی در هزینه و غیره .

در اتصاااال پس  اعوجاج جادیوب،ایع نیاز ا یکیباشاااد،که  یخاص خود م وبیع و هاا تیا محادود  یدارا

ازمند . بنابرین نیاست ندجوشیدر فرآ یحرارت انیبودن گراد کنواختیریوغ بودن دهیچیبه علت پ یازجوشکار

در این پژوهش شبیه  روشی هستیم تا اعوجاج های تولیدی ناشی از فرایند جوشکاری را به حداقل برسانیم .

یه بمکانیکی صورت گرفته و به منظور ش –سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از آنالیز کوپله متوالی حرارتی 

ساازی تولید المان های جوش،از تکنیک تولد و مرگ المان اساتفاده شاده است،وبرای ارزیابی صحت نتایج    

ترتیب جوش شبیه  3شکل  Tمدل شابیه ساازی شاده،با نتایج تجربی مقایساه شدوسپس برای یک اتصال     

ب بهترین ترتیساازی شاد ساپس اعوجاج و تنش پساماند برای آنها محاسابه گردید و با مقایسه با یکدیگر      

 جوش مشخص گردید.

  

 سازی، جوشکاریشبیه پسماند، تنش محدود،تحلیل کوپله، اجزای تولد و مرگ المان، روش: کلمات کلیدی
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بهینه سازی و اتوماسیون سرسره تعمیرات دریایی )مطالعه 

 موردی:سرسره دریایی بندر شهید رجائی(

 

 محبوبه اسدی، 9اسدی حامد
 Hamed.asadi1987@yahoo.comیک ، شرکت مهندسین مشاور ایراتک کیش؛کارشناس ارشد مکان9

   Mahbobeh.asadi@gmail.com؛بازرگانیکارشناس مدیریت 

 

 چکیده

 

صانعت تعمیرات شاناورهای دریایی به علت نیاز و الزام موساسات رده بندی جهت تعمیرات زیرآبی ادواری،    

غالزا در بین صانایع مختلف می باشد. به گونه ای که با  همواره یکی از صانایع ساودده و از همه مهمتر اشات   

صرف هزینه اولیه به مراتب کمتر از صنایع دیگر، امکان برگشت اصل سرمایه در بازه کوتاه مدت و اشتغالزایی 

بیشاتر با برنامه ریزی صاحیح و اصاولی وجود دارد. نیل به اهداف یاد شده مستلزم رعایت الزامات و در عین    

بهره وری هر صانعت با نیاز روز می باشد. به گونه ای که هر صنعت یا کاالی تولیدی در صورت   حال افزایش

 عدم رشد و ارتقای خود متناسب با نیاز بازار، محکوم به شکست می باشد.

موضاوع مورد بحث دراین مقاله پس از آشانایی اجمالی با سارسره تعمیرات شناورهای بندر شهید رجائی و    

ده آن، به بررسای راهکارهای منجر به رفع اشاکاالت و تغییر روشاهای اجرایی در راستای     کارکرد تعریف شا 

افزایش بهره وری، جذب ساهم بیشاتر بازار، ایجاد رونق و اشاتغالزایی بیشاتر، پرداخته شده و به راهکارهای     

 پیشنهادی قابل اجرا و متناسب با آن پرداخته می شود.

 

 ینه سازی، بهره وری، اشتغالزایی،سرسره تعمیراتی،به: کلمات کلیدی
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بافت مورد استفاده در تثبیت و های بیبهبود خواص ژئوبگ

 محافظت از سواحل

 

  2محمد ذره بینی، 2محمد مهدی فقیه ایمانی، 9آبادینجف رستمیروح اله 
 r_rostami110@yahoo.comدانشجوی دکترا مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان 9

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی  2

 mahdi.faghihimani@chmail.irاصفهان

 هیئت علمی دانشکده مهندشی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان2

 

 چکیده
 

کشور ایران با نوار ساحلی طوالنی، در معرض خطر فرسایش، از بین رفتن سواحل و در نتیجه به خطر افتادن 

ها بسیار حائز اهمیت های مهم کشاور اسات، از این رو حفاظت از ساواحل دریا و بساتر رودخانه    تزیرسااخ 

ها به منطور تسالیح خاک و محافظت از سواحل در جهان به عنوان یک  باشاد. امروزه اساتفاده از ژئو بگ  می

ن محصااوالت جهت های محدودی با اسااتفاده از ایروش مدرن و کارآمد مورد توجه قرار گرفته اساات. پروژه

های موجود و تثبیت ساواحل در کشاور اجرایی شاده است. به علل مختلف از جمله کیفیت نامطلوب ژئوبگ   

کاربرد نامناسب، این روش تا کنون به طور گسترده عملیاتی نگردیده است. دراین پژوهش سعی شده است با 

ها و مراحل تولید، بهینه سازی شده و از تکیه بر دانش نسااجی، الیاف مناسب طراحی و تولید گردند. فرآیند 

از  های ژئوبگترین ویژگیهای نوین جهت ساااخت الیه ژئوبگ اسااتفاده گردیده اساات. برخی از مهم  روش

 های عمودی وطول در اثر اعمال نیروی کشاشی، استحکام کششی تقریبا برابر در جهت جمله: کنترل ازدیاد 

و پایداری طوالنی مدت در برابر عوامل محیطی در الیه تولیدی اصالح افقی، افزایش مقاومت در برابر پارگی 

گردید. این پژوهش امیدوار است با انجام مطالعات بیشتر و همکاری کارفرمایان و مجریان استفاده از ژئوبگ، 

 ی نزدیک جایگاه مناسب خود را پیدا نماید.استفاده از این محصول جهت تثبیت سواحل ایران در آینده

 

محافظت از سواحل، ژئو بگ، استحکام کششی، مقاومت در برابر سوراخ شدگی، بهینه سازی : لمات کلیدیک

 های لیفی و تولیدی.پارمتر
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بررسی وضعیت آرامش حوضچه بندر شهید ذاکری قشم و ارائه 

 راهکار جهت کاهش ناآرامی

 

  3، سارا الهياري 2يخمحمد اسديان قهفر، 9منصوریرامين 

            rmansouri.ir@gmail.comمهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ، کارشناس ارشد رشتهدانشجوی -1
 asadian@srbiau.ac.ir  ،عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات -2

         sara_ay1383@yahoo.comم تحقیقات،عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علو  -8

 

 چکیده        
                                                                                                                                                                                               

ین مقاله مطالعات نفوذ امواج و همچنین میزان تأثیر جانمایی  موج شاااکن جدید بر افزایش هدف اصااالی ا

 قابلیت که شااده واقع جزیره شاارقی  شاامال بخش می باشااد. این بندر دربندر شااهید ذاکری قشاام آرامش 

 رباشااد. د می کرافت لندینگ و دریایی اتوبوس های و قایق ها قبیل از مسااافری کوچک شااناورهای پذیرش

می شاود و با توجه به  هندسه بندر، در   محافظت شارقی  شاکن  موج یک توساط  بندر محدوده حاضار  حال

صاورت وقوع امواج از جهت شامال غربی و غرب، حوضاچه بندر دچار نا آرامی شده و شناورها جهت ایمنی     

ه تفرق و نفوذ  امواج ببیشتر به بنادر مجاور منتقل می گردند. در این مقاله جهت ارائه یک راه حل به بررسی 

  MIKE 21از بسااته نرم افزاری   BWداخل حوضااچه و وضااعیت آرامش حوضااچه   با اسااتفاده از مدل 

پرداخته شاده و پس از اجرای مدل، خروجی نتایج شابیه سازی تفرق و نفوذ در جهات مختلف مورد تحلیل   

امواج شمال غرب و غربی احداث یک قرار گرفت. بر اسااس  نتایج حاصاله، جهت رفع ناآرامی در زمان وقوع   

موج شااکن پیشاانهاد گردید و عملکرد موج شااکن پیشاانهادی تحت همین امواج ارزیابی گردید. باتوجه به  

مقایسااه نتایج خروجی موج شااکن پیشاانهادی و وضااعیت موجود ، آرامش بندر در صااورت اجرای طرح     

 .یابدپیشنهادی به میزان قابل توجهی بهبود می

 

       21مایک-مدل بوسینسک – قشم -ذاکری بندر -بندر ناآرامی – موج نفوذ:  یکلید کلمات 

mailto:asadian@srbiau.ac.ir




 ابزار دقيق و روش هاى كنترل9
 الكترونيك ، مخابرات و ناوبرى دريايى

 مواد نو و كامپوزيت
 رباتيك و تجهيزات زير سطحى

 روش هاى نوين صيد و آبزى پرورى در دريا
 انرژى هاى تجديدپذير دريايى

 روش هاى نوين بهره بردارى از منابع زيستى و غيرزيستى دريا

فناورى هاى نوين
و انرژى هاى تجديد پذير دريايى  ابزار دقيق و روش هاى كنترل9

 الكترونيك ، مخابرات و ناوبرى دريايى
 مواد نو و كامپوزيت

 رباتيك و تجهيزات زير سطحى
 روش هاى نوين صيد و آبزى پرورى در دريا

 انرژى هاى تجديدپذير دريايى
 روش هاى نوين بهره بردارى از منابع زيستى و غيرزيستى دريا

فناورى هاى نوين
و انرژى هاى تجديد پذير دريايى
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Abstract 

In this work partial and supercavitation over a sphere at a constant 

Reynolds number of 1.5×106 and a broad range of cavitation numbers 

(0.36<σ<1) was examined. Large eddy simulation (LES) and Sauer mass 

transfer model were used to simulate the dynamic and unsteady cavitation 

around the sphere. Also, the compressive volume of fluid (VOF) method 

is used to track the cavity interface. The two-phase flow solver of the 

OpenFOAM package, intephaseChangeFoam is employed. Large-eddy 

simulation of cavitating flow over the sphere is compared with the non-

cavitating flow at the same Reynolds number. This work provides a 

thorough understanding of the fluid dynamic characteristics of the sphere 

cavitation such as turbulent kinetic energy, pressure, streamlines and 

boundary layer. Also, detailed analyses of the instantaneous cavity leading 

edge and separation point location, vortex shedding, streamwise velocity 

fluctuation and evolution of the cavity are reported. We report that 

cavitation suppresses instability in the near wake region and delays the 

three-dimensional breakdown of the vortices. The volume fraction 

contours of the cavity cloud obtained from the numerical simulations are 

compared with the experimental data at the same working condition with 

a suitable quantitative accuracy.  

Keywords: Unsteady Cavitation, Sphere, Large eddy simulation (LES), 

Wake, Vortical structure. 
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های وزنی مورد استفاده در توربین های بادی رفتار باربری پی

 واقع در دریا

 

 ، 2، بهروز گتمیری9سهیل حسین زاده
 adeh@ut.ac.ir S_hosseinzکارشناسی ارشد، دانشگاه تهران؛ مقطعفارغ التخصیل 9

  bgatmiri@yahoo.comاستاد،دانشگاه تهران؛2

 

 چکیده

 

هره نبوده و طی بهای بادی فراساحلی، سیستم پی این توربین ها نیز از پیشرفت بیبا گسترش صنعت توربین

 هها رخ داده است. امروزه پرکاربردترین زیرسازای در زمینه بهبود زیرسازههای اخیر تحقیقات گساترده ساال 

ها، عمق دریا و متری عملکرد مناسبی دارند اما با افزایش ظرفیت توربین 22ها هستند که تا عمق شامع تک

کی از کند. لذا یناپذیر میکوبی در دریا پروژه را از نظر فنی و اقتصادی توجیهابعاد تک شامع و صعوبت شمع 

این تحقیق تالش شاده تا وضعیت   اسات. در های ساطحی راهکارهای بهبود وضاعیت زیرساازه گرایش به پی  

به عنوان توربین  NRELمگاوات  2باربری پی وزنی در شارایط خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. توربین  

اند. در تحقیق الیه به عنوان منطقه هدف در نظر گرفته شاااده 12متری و خاک  81و منطقاه درود با عمق  

های ثقلی و بارهای محیطی به روش اجزاء محدود گذاریهای متفاوت تحت بارپی وزنی با هندسااه 3حاضاار 

شان از است. نتایج این تحقیق نها مورد بررسی قرار گرفتهدر نرم افزار اباکوس تحلیل شده و نتایج بین گزینه

قابلیت اسااتفاده از این نوع پی در صااورت طراحی صااحیح در منطقه مورد مطالعه دارد. در پایان پی وزنی با 

 متری خلیج 81ترین گزینه برای نگهداری توربین هدف و عمق عنوان مناسااب، به2/1ه ارتفاع نساابت قطر ب

 شود. فارس معرفی می

 

 های بادی فراساحلی، پی های سطحی، فونداسیون وزنیانرژی باد، توربین: کلمات کلیدی
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سازی سیستم سکان با استفاده از تئوری کنترل تحلیل و بهینه

 کالسیک 

 

  2، مهدی دادخواه2، حسین نجف9د مهدی اشرفیمحم
  mahdyashrafi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان؛  9

 najafhossein13@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 2

 mdadkhah7@gmail.comک اشتر؛ دانشگاه صنعتی مال استادیار، 2

 

 چکیده

 

ساازی سیستم هدایت و سکان  با توجه به اهمیت روزافزون مبحث هدایت و مانور شاناورهای موضاوع بهینه  

سازی و کاهش خطای سیستم هدایت و شاناورها یک موضوع بسیار مهم تلقی میشود. در این مقاله به بهینه 

ی کنترل کالسیک پرداخته شده است.در ابتدا معادله  سیستم ساکان شاناورهای تجاری با اساتفاده از تئور   

هدایت ساکان در فضای الپالس وبا اعمال کنترلرهای کالسیک مورد بررسی قرار گرفته و نمودارهای مربوط  

به مکان هندسای، ورودی پله، ورودی ضاربه، اغتشااش پله واغتشااش ضاربه هر یک از کنترلرها با استفاده      

جهت کاهش خطای سیستم کنترل سکان  PID و PDسی نتایج نشان داد که کنترلر اساتخراج گردید. برر 

 باشد مناسب می

 

 هدایت سکان، کنترل، سیستم هدایت، حوزه الپالس:کلمات کلیدی
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استخراج خطوط ساحلی از تصاویر سنجش از دور با استفاده از 

 هایی از سواحلی موردی: بخشماشین بردار پشتیبانی )مطالعه

 رمزگان(ه

 

 2موسوی، سیدمصطفی سیادت2، برات مجردی9کوعلیرضا تیل
های دریایی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ارشد سواحل، بنادر و سازه کارشناسی دانشجوی1

alitili92@gmail.com 
  mojaradi@iust.ac.ir ده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران،استادیار گروه راه و ترابری، دانشک2

  siadatmousavi@iust.ac.ir استادیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران،8

 

 چکیده

 

 بندیاند. طبقهای ارائه شدهها برای تجزیه و تحلیل تصاویر هوایی و ماهوارهای از روشروزه طیف گساترده ام

توان یک بندی را میای اساات. طبقههای رقومی پرکاربرد اسااتخراج اطالعات از تصاااویر ماهوارهیکی از روش

ر یابند. دهای مشخص انتقال میهای تصاویری به فضای کالس گیری دانسات که در آن داده فرآیند تصامیم 

های اخیر، روش ماشاین بردار پشاتیبانی به وفور در تصاویر سنجش از دور استفاده شده است. در این   ساال 

ساازی تصاویر استفاده  برای واضاح  3ای لندسات  پردازش از تلفیق باندهای ماهوارهمقاله ابتدا به عنوان پیش

بردار پشاایبانی و شاااخص طیفی آب برای اسااتخراج اطالعات خط  شااده، و در ادامه برای پردازش، ماشااین

ی پذیری بیشااتر سنجندهسانجی از تصااویر با تفکیک  سااحلی به کار گرفته شاده، و در نهایت برای صاحت   

Geo-Eye بندی مناسب در این روش، تصاویر استفاده شده است. برای خوشهGeo-Eye  با وضوح پیکسلی

نتایج حاصال، کیفیت مناساب روش اساتفاده شده برای استخراج خط ساحل را    متر به کار رفته اسات.   2/1

 کند.تایید می

 

 بندی، ماشین بردار پشتیبانی، شاخص طیفی آبطبقه :کلمات کلیدی

 

mailto:%20alitili92@gmail.com
mailto:mojaradi@iust.ac.ir
mailto:siadatmousavi@iust.ac.ir
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از نوع  kW 70طراحی و بررسی مکانیزم سیستم جاذب انرژی 

CETO با رویکرد استفاده ازامواج جزایر الرک و فارور 

 

 6علی شفاعتی، 3، رضا طبرزدی2، سعید محمدی9یسید محمد طاهر

 کارشناس فیزیک، مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین، سازمان تحقیقات ندسا، تهران پست الکترونیکی 9

Sm.taheri59@gmail.com 
 نجانتبدیل انرژی، دانشگاه ز -کارشناس ارشد مهندسی مکانیک 2

 دانشجوی دکتری مواد، مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین، سازمان تحقیقات ندسا، تهران 2
 تهران انتخاب و شناسایی، سازمان تحقیقات ندسا، -کارشناس ارشد مهندسی مواد 4

 

 چکیده

 

شهای مختلف در این مقاله ضمن بررسی پارامترهای مهم در استحصال انرژی از امواج دریا، به امکانسنجی رو

انتخاب گردید. اساس   CETOهای این جزایر روشاستحصال درجزایر الرک و فارور پرداخته و بنا به ویژگی

کار این روش بر مبنای تبدیل حرکت خطی و غیر دائم بویه ناشاای از عبور امواج به حرکت رفت و برگشااتی 

ولیکی اساات که نتیجه آن تولید برق ها در داخل ساایلندر و ایجاد جریان ساایال در یک مدار هیدرپیسااتون

ها انجام گرفت  های مختلفی برای مشخصات امواج در این جزیرهمتناوب بدون تغییر فرکانس اسات. طراحی 

که تاثیر ابعاد بویه و شاارایط محیطی دریا بر تولید توان در جداولی ارائه شااده اساات.  اطالعات مورد نیاز در 

ساااله مشخصات امواج  81شاناسای کشاور بر اسااس آمار     ی اقیانوساین دو جزیره با همکاری موساساه مل  

هد که دگردآوری گردیده و شرایط قالب موج در منطقه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می

 کیلووات برای هر واحد از آن دست یافت. 21توان به توانی در حدود در حالت بهینه می

 

 موج، تولید برق، ستو.الرک، فارور، : کلمات کلیدی

 

 

mailto:Sm.taheri59@gmail.com
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ی دعمو یها نیدروتوربیبر عملکرد ه انیهمگرا کننده جر ریتاث

 وسیدار

 

 2دهیبرد نیحس، 9یبندپ یگرج دیمف
 Gorji@nit.ac.ir؛ بابل یروانینوش صنعتی دانشگاهاستاد دانشکده مهندسی مکانیک، 9

 Bardide120@gmail.comبابل؛  یروانینوش یدانشگاه صنعت، مکانیک مهندسی کارشناسی ارشد 2

 

 چکیده

 

موجود در آب آزاد را باه خدمت   یانرژ ،یانرژ لیا تباد  یابزارهاا  قیکنناد از طر  یتالش م یامروز نیمحقق

 یوسانیاق ،یرودخانه ا اناتیموجود در جر یانرژ لیتبد یبرا یابزار مناسب ،یمحور عمود یها نی. توربرندیبگ

 نیهستند. ا یافق یها نیوربنسابت به ت  یبیمعا یدارا یعمود محور یها نیباشاند. تورب  یم یو جزر و مد

باشند.  یم یبارگزار کلیس یبه ازا یدیدر گشتاور تول راتیینغ یتر و دارا نییتوان پا بیضر یها دارا نیتورب

با توجه به کاهش اعوجاجات مربوط به گشتاور  نیتورب یدیتوان تول بیضار  شیپروژه افزا نیاز اهداف ا یکی

 یعمود محور یآب نیتورب ،یمحاسبات االتیس کینامیاستفاده از د امطالعه ب نیباشد. در ا یم کلیس کیدر 

د شده است. جهت بهبود عملکر یساز هیلوئنت شبف -با استفاده از نرم افزار انسیس (وسیمتقاطع )دار انیجر

ده ش یمختلف بررس یورانگشتاور در سرعت د بیهمگراکننده در اطراف آن، ضر یمجرا کیبا اعمال  نیتورب

 ،اعوجاجات نمودار گشتاور نیبا توجه به کمتر اورگشت بیضر نیشاتر یب 2و در نسابت سارعت نوک برابر با   

است.  افتهی شیدرصد افزا 19 زانیتوان به م بینسبت سرعت، ضر نیحاصال شاده است. با اعمال مجرا در ا  

الت بدست در هر ح یدیگشتاور تول بیکه در ضر یاترییپره، تغ لیمربوط به پروف یپارامتر ها رییسپس با تغ

  .قرار گرفته است لیآمده، مورد تحل

 

، نسبت سرعت نوک k-ω sst یمدل آشفتگ ،یمحاسبات االتیس کینامید وس،یدار نیتورب: کلمات کلیدی

 پره
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های تک های ارائه شده برای بررسی رفتار پیمقایسه روش

تحت  ایر خاکهای ماسههای بادی فراساحلی دشمعی توربین

 ایبارهای چرخه

 

 2، مینا صوفی حسن آباد2،عرفان رحیمی آبکنار 9بهروز گتمیری
 gatmirib@yahoo.comتمام رشته مهندسی عمران، دانشگاه تهران  استاد 1

های دریایی، دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سواحل،بنادر و سازه2
erphan.rahimi72@ut.ac.ir 

   mina.soufi@ut.ac.irهای دریایی، دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سواحل،بنادر و سازه 2

 چکیده

 

های تک شاامع قطور هسااتندکه تحت تاثیر نیروها و های بادی فراساااحلی عموما دارای فونداساایونتوربین

دامنه، حاصااال از ساااازه یا فاکتورهای محیطی مانند بار موج و بار باد ای و کمیی به صاااورت چرخهلنگرها

هساتندکه  به فونداسیون سازه منتقل می شوند. مدل کردن خاک و اندرکنش خاک و سازه، تحت بارگذاری  

به علت عدم  ها،کهدر آیین نامه P-Yای دارای روشهای مختلفی است از جمله روش کالسیک جانبی چرخه

ها قابل قبول نیست لذا در این پژوهش به مرور و مقایسه روش های مختلف و شمعدر نظرگیری صلبیت تک

های تک شمع موجود و جدید پرداخته شده است. در های اصالی در تحلیل فونداسیون معرفی قوت و ضاعف 

تاری که از دقت باالیی برخوردارند مجموع سه روش کلی برای این منظور وجود دارد. استفاده از مدلهای ساخ

است. مدلهای کرنش تجمعی مانند مدل  اچمس اما به علت سختی مانع استفاده گسترده آنها درصنعت شده

و همکاران از راحتی وکاربرد بهتری برخوردارند. درکلیه روشااهای کرنش تجمعی، عدم در نظر گرفتن فشااار 

پایین بودن فرکانس بارگذاری باعث از بین رفتن فشااار حفره منفذی یکی از بزرگترین معایب اساات، اگرچه 

ای ایجاد شااده می شااود اما باید در نظر داشاات کاربرد این مدلها در شاارایط بارگذاری با فرکانس باال مانند 

 طوفان ها نمی تواند قابل قبول باشد. 

ای، کرنش تجمعی، های جانبی، خاک ماسااشاامع، توربین بادی فراساااحلی، بار چرخه تک: کلمات کلیدی

 مدلهای ساختاری

mailto:mina.soufi@ut.ac.ir
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آشفته در کانال چرخان  انیعددی جر میسازی مستق هیشب

 یبا پوشش ده افتهیو کاهش درگ  واریمحور عمود بر د رامونیپ

 وارید کی یرو کیدروفوبیه

 

 2، امین موسائی9حمید جهان کهن
 djahankohan@gmail.comhamiدانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج؛  9

  moosaie@yu.ac.irاستادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج؛  2

 

 چکیده

 

ی کانال چرخان حول محور عمود بر آشفته انیعددی کاهش درگ جر میسازی مستق هیشب ،در مقاله حاضر

س استوک -ریناوارائه شده است. معادالت  کیدروفوبیسطح توسط مواد ه یکانال به کمک پوشش ده وارهید

 وارهیروی د شاز شرط مرزی لغز کیدروفوبیساه بعدی و وابسته به زمان حل شده است. برای اثر پوشش ه 

ارائه و مورد اساتفاده قرار گرفته است.   یلیحل تحل کیکد  یاساتفاده شاده اسات. برای اعتبار سانج     نییپا

در بخش  جیپرداخته، و نتا 131 یبرشاا نولدزیاثر لغزش بر چرخش در کانال چرخان در ر یسااپس به بررساا

چرخش ثابت ارائه شده است.  عدد کیدر اعداد تروستل مختلف و در  وارید کیساازی با لغزش روی   هیشاب 

نشان داده و در مورد رفتار آنها  افتهیی کاهش درگ آشفته انیجر هایتیها در قالب کمسازی هیشاب  جینتا

 بحث شده است.

 

 یعددی، شاارط مرزی لغزش، پوشااش ده میسااازی مسااتق هیکانال، شااب یآشاافته انیجر: کلمات کلیدی

 کانال چرخان انیجر ک،یدروفوبیه
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 هایطراحی و ساخت مبدل هیبریدی امواج دریا بر پایه سرامیک

 پیزوالکتریک با رویکرد استفاده در خلیج فارس

 

 4رزدی، رضا طب2، علیرضا کاظمی پور اسفرجانی2، هدایت جمشیدی9 سید محمد طاهری
 Sm.taheri59@gmail.com پست الکترونیکی دانشگاه شاهد، تهران، فیزیک دانشجوی کارشناسی ارشد 9

 yahoo.comHedayat_jamshidi@دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف؛  2
 lireza_kazemipour@yahoo.comaدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف؛ 2

 دانشجوی دکتری مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج 6

 

 چکیده

 

های تجدیدپذیر دریایی در سارتاسار جهان در حال افزایش است. کشور ایران نیز با   وری از انرژیامروزه بهره

در کاربردهای خاص استفاده  های پاک و تجدیدپذیر دریاییتواند از انرژیگیری از دریای خلیج فارس میبهره

کند. این مقاله به شااارح طراحی، سااااخت و بررسااای رفتار یک مبدل انرژی امواج با اساااتفاده از ژنراتور و 

های سرامیکی به صورت هیبریدی پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا شرایط دریایی خلیج پیزوالکتریک

بررسی قرار گرفته و تغییرات دامنه امواج، جهت باد، جزر و  فارس با توجه به نمودارهای تاریخچه زمانی مورد

ها کم انرژی ها و اقیانوسمد و ... مشاخص خواهند شاد. دریایی خلیج فارس اغلب آرام و نسبت به سایر دریا  

متر است. در این خصوص یک مبدل سانتی 21تا  11است، لذا دامنه امواج کوتاه و به طور متوسط در حدود 

احی و سااخته شاده اسات. این مبدل حرکت باال به پایین امواج را با استفاده از یک مکانیزم ساده    ابداع، طر

چند برابر و به حرکت چرخشاای با دور باال تبدیل خواهد نمود. این حرکت چرخشاای از یک سااو به ژنراتور  

وده و ها ضربه وارد نممنتقل شاده و تولید الکتریسایته نموده و از یک ساو با فرکانس باال  به پیزو سارامیک    

 نماید.تولید الکتریسیته می

 

 یتههای سرامیکی، تولبد الکتریسهای تجدید پذیر، مبدل موج هیبریدی، پیزوالکتریکانرژی :کلمات کلیدی

 

mailto:Sm.taheri59@gmail.com
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 اب دریا امواج انرژی از الکتریکی انرژی تولید تجربی بررسی

 الکتریک پیزو سیستم از استفاده

 

 2، فاطمه بهروزی ,*2کیسامهدی ن، 9جواد امیراحمدی
 ،تبدیل انرژی ، دانشگاه آزاد بوشهر –دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 9

 javadamirahmadi@yahoo.com 
، بوشهر، مکانیکگروه مهندسی  ،بوشهراسالمی، واحد ، دانشگاه آزاد استادیار ,*2

 kisa2003@yahoo.commna  ایران،

 ، بوشهر، ایران،مکانیکگروه مهندسی  ،بوشهراسالمی، واحد ، دانشگاه آزاد استادیار2

 fatemeh.behrouzi2012@gmail.com   
 چکیده

از  گیریشد و کشور ایران با بهرههای تجدید پذیر دریایی در جهان در حال گساترش می با بکارگیری انرژی

هاای پاک و تجدید پذیر دریایی در کاربردهای خاص  تواناد از انرژی دریاای خلیج فاارس و دریاای خزر می   

استفاده کند. این مقاله که حاصل تالش محققان در دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر میباشد با استفاده از طرحی 

ساخت و نتایج آزمایشات یک  ٬ه از امواج دریا، به شارح طراحی خالقانه جهت اساتحصاال انرژی الکتریسایت   

مبدل انرژی موج بر اساس ارتفاع امواج ورودی به ساحل می پردازد. این مبدل در مقیاس آزمایشگاهی تولید 

ای از جنس کوارتز به ضخامت نیم دار و یک صفحه از مواد پیزوالکتریک سکهشده که دارای یک صفحه میخ

باشااد. ضااربه های وارد بر مواد پیزوالکتریک موجب ایجاد شااوک در این مواد گردیده و ساابب  میلی متر می

شود. تست میدانی و اندازه گیری توان خروجی از مبدل در شرایط قطبیده شدن مواد و تولید الکتریسیته می

 جریان و لتاژو پذیرفت. انجام مختلف روزهای در ساعته یک مرحله ساه  نسابتا آرام دریای خلیج فارس، طی 

با مقادیر بدست آمده توان خروجی  میلی متر 2/1 ضخامت با کوارتز پیزوالکتریک با مبدل توسط شده تولید

از دستگاه محاسبه گردید که بیانگر قابلیت این دستگاه در استحصال انرژی الکتریسیته از امواج دریای خلیج 

مزرعه از مبدل ها می تواند منجر به یک پایگاه تولید  فارس می باشد.  استفاده از این نوع مبدل در قالب یک

،  یخط ساحل ییروشناتوان الکتریکی در خلیج فارس گردیده و در کاربردهایی چون مصارف برق شااهری ،  

 گیرد.های دریایی و تامین انرژی الکتریکی در جزایر مورد استفاده قرارتامین انرژی بویه

 پیزوالکتریک، کوارتز سکه ای، خلیج فارسمبدل انرژی امواج ، : کلمات کلیدی

mailto:javadamirahmadi@yahoo.com
mailto:fatemeh.behrouzi2012@gmail.com
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شمع به عنوان زیرسازه توربین بادی طراحی و ارزیابی تک

 فراساحلی در خلیج فارس

 

 2، محمدرضا بهاری9پریسا قهاری

  parisa_ghahhari@ut.ac.irسازه های دریایی، دانشگاه تهران؛  -ارشد عمران کارشناس1
  t.ac.irmbahari@uدانشیار، دانشگاه تهران؛ 2

 

 چکیده

 

باشااد. این سازه از مقطع می شامع دارنده توربین بادی فراسااحلی تک ترین ساازه نگه در حال حاضار فراوان 

متر مناسب است. هدف از این مقاله  22تا عمق آب  و رودای سااده تشکیل شده که داخل بستر فرو می لوله

مگاوات،  2برای یک توربین بادی فراساحلی با ظرفیت شمع دارنده تکی نگهطراحی، تحلیل و ارزیابی ساازه 

های مورد نیاز برای ارزیابی سازه باشد. تحلیلمتر می 81در منطقه درود واقع در حوزه جزیره خارک با عمق 

های ثقلی شااامل جرم سااازه و های ناشاای از خسااتگی تحت بارگذاریاز نظر مقاومت، تغییر مکان و خرابی

 ANSYSانجام شده و نتایج حاصله در نرم افزار  SACSافزار و باد و با استفاده از نرمتوربین، موج، جریان 

های تقریبی پروژه، بررسی امکانات و تجهیزات مورد نیاز و صاحت سنجی شده است. نهایتاً با توجه به هزینه 

که برای چنین  دهدشمع نشان میاست. طراحی تک موجود در ایران، امکان اجرای این ساازه ارزیابی شاده  

متر،  83متر و عمق نفوذ  2/9منطقه ای با مشااخصااات محیطی موجود، ابعاد مورد نیاز سااازه شااامل قطر   

کشد و تجهیزات و شناورهای خاصی برای نصب آن مورد نیاز ظرفیت فعلی سااخت و نصاب را به چالش می  

 شود.دی طرح میاست که فقدان آنها در ایران موجب هزینه بسیار زیاد و عدم صرفه اقتصا

 

 شمعدارنده، زیرسازه، تکتوربین بادی فراساحلی، مزارع بادی فراساحلی، سازه نگه: کلمات کلیدی
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انتخاب مکان بهینه برای مزارع انرژی تجدیدپذیر دریایی 

 مکان باد و جریانهم

 

 2محمد راعی، 9محمد حسین اقوامی
 aghvami_mh@mehr.sharif.eduه صنعتی شریف؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگا9

 raie@sharif.eduصنعتی شریف؛  دانشگاهاستادیار دانشکده عمران، 2

 

 چکیده

 

های فراساااحل پذیر دریایی باد و جریان بصااورت مزارع انرژیهای تجدیدبرای ساانجش اسااتفاده از انرژی 

دا با ابت. عنوان محدوده مطالعه انتخاب گردیدمکان، آبهای خلیخ فارس نزدیک به سواحل استان بوشهر به هم

کیلومتری ساحل  61تا  11متر و در فاصله  82تا  21های فنی یک نوار مشخص به عمق توجه به محدودیت

، با استفاده و جریان باد ازیاطالعات مورد نمکان انتخاب گردید. به عنوان مکان مناسب برای ساخت مزارع هم

سپس نوع و چینش توربین ها در هر واحد مش محاسباتی مشخص . بط، تهیه گردیدندمرتداده  هایگاهیاز پا

 هایگردید. با اعمال اطالعات مورد نیاز از سرعت باد و جریان و با استفاده از روابط محاسبه توان بر روی مش

وش ر نیدر اها مشخص و ترسیم گردیند. های آماری مختلفی نتایج مربوط به مشمحاسباتی، توسط شاخص

، همبستگی شاخصی با استفاده از ،منابع توسط میانگین توان سالیانه قابل استحصال یانفراد یابیعالوه بر ارز

، و با هایژانر نیب ییافزابه همبین توانها دو منبع مختلف نیز تعیین شااده و ترساایم گردید. درنهایت باتوجه 

مکانی معرفی گردید. در اخص امکان سنجی هممتوازن سااختن اثرات مختلف موثر، شاخصی تحت عنوان ش 

نواحی مناسب جهت احداث و شد  یدهازی، امتجهت ساخت مزارعمناطق مختلف  شاخص نیتوساط ا  جهینت

  .ای پیشنهاد گردیدمزارع هم مکان توسط نقشه

 

ن باد، توان مکان، تواهای فراسااااحل، مزارع انرژی همانرژی یی،ایدر ریپذدیتجد هاییانرژ: کلمات کلیدی

 .مکانیسنجی همشاخص امکانجریان، 
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 بررسی تجربی عملکرد دستگاه ستون نوسانی آب نوع ثابت

 

 2رضوان عالمیان، 2روزبه شفقت، 9یزدی نیحس
 یوانرینوش یدانشگاه صنعت ه،یاپایدر یهاانرژی یگروه پژوهش، یکشت یمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو 9

 yhosseinm07@gmail.com؛ بابل
؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ه،یاپایدر یهاانرژی یگروه پژوهش، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک 2

rshafaghat@nit.ac.ir 
 ralamian@nit.ac.ir؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ه،یاپایدر یهاانرژی یگروه پژوهش، دکتری مهندسی مکانیک 2

 

 چکیده

 

 یهااساااتفاده از انرژی ،یلیرفتن مناابع فسااا  نیاز ب نچنیو هم ساااتیز طیمح یآلودگاز گرماا و   ینگران

 ایهاساات که تاکنون روش یانرژ ریدپذیاز منابع تجد یکی انوسی. اقنمایدمی یضاارور یرا امر ریدپذیتجد

از  یکیآب قابل نصاب در ساحل،   یکار رفته اسات. ساتون نوساان   از آن به یاساتحصاال انرژ   یبرا یگوناگون

آن،  آسااان یو نگهدار ریو تعم یاتیعمل نییپا نهیهز لیکه به دل اسااتیاز امواج در یجذب انرژ یهاسااامانه

 و در یآب از نوع ثابت، طراح یاز دسااتگاه سااتون نوسااان یمدل قیتحق نیمورد توجه قرار گرفته اساات. در ا

 )آبخور( ییجلو واریبه دفاصااله سااطح آب از ل وج،فرکاس م راتییتغ ریشااده اساات. تاث شیاساتخر موج آزما 

مبدل  یتوان بادی و خروج یهوا انینرخ جر ،بر فشاااار داخل محفظه ،هوا یدساااتگااه و قطر کانال خروج 

دار مق کیارتفاع آبخور و فرکانس موج تا  شیکه افزا دهدینشان م هایبررس نیا جیشاده اسات. نتا   یبررسا 

 تست جیبا توجه به نتا نیشود. همچنل میمبد یو پس از آن موجب کاهش توان باد شیمشخص باعث افزا

هوا با  یکانال خروج یمبدل برا یهوا، مشاااهده شااد که توان باد یدو قطر مختلف کانال خروج یمبدل برا

 باشد.می شتریب ،قطر کمتر

 

 سازی هندسی.ستون نوسانی آب، تست تجربی، استخر موج، بهینه: کلمات کلیدی
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 سیالطراحی و ساخت مبدل انرژی حرکت 

 

 2عطف  محمدعلی،  9سجاد حاجی زاده 

   ; hajizadeh@pgu.ac.irگروه مهندسی دریا، دانشگاه خلیج فارس بوشهر علمیاستادیار، عضو هیئت  1

  ; mohammadaliatf1@gmail.comدریا ، دانشکده مهندسی ،  دانشگاه خلیج فارس بوشهر مهندسیکارشناسی  2

 

 چکیده

 

انرژی های تجدید پذیر در سارتاسار جهان در حال افزایش است. کشور ایران نیز با    امروزه اساتفاده بهینه از 

بهره گیری از دریای خزر و خلیج فارس و رودخانه ها، پتانسااایل خوبی برای اساااتفاده از انرژی های پاک و 

دید احی جتجدید پذیر را دارا می باشاد. در این راستا محققان دانشگاه خلیج فارس کوشیده اند تا با یک طر 

به اسااتحصااال انرژی از انرژی های تجدید پذیر بپردازند. در این تحقیق ضاامن بررساای نحوه تولید جریان   

و ...، هدف از انجام آن نیز طراحی و ساااخت دستگاهی است که  هارودخانهالکتریسایته و برق از جریان آب  

تولید کرد. در بخش های مختلف این و... جریان الکتریسااایته  رودها وبتوان از طریق جریاان آب رودخاانه   

حین سااخت این دساتگاه مبدل پرداخته شده است و همچنین    شاده انجامو کار های  هاشیآزماتحقیق به 

توسط القای الکترومغناطیس شرح داده شده است و در  هاچیپمیسا نحوه تولید برق و جریان الکتریسایته در  

در ساخت  شدهاستفادهبعاد آزمایشگاهی و همچنین قطعات در ا شاده سااخته  نمونهنهایت نحوه سااخت این  

 کندیمه است. این دستگاه در واقع با استفاده از  پدیده گردابه تولید برق شداین مبدل بطور کامل شرح داده 

 ه است .شدکه در متن اصلی بطورکامل توضیح داده 

 

 اطیس ، گردابهمبدل انرژی سیال ، رودخانه ، القای الکترومغنکلمات کلیدی: 
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شبیه سازی سه بعدی خنک کاری پیستون موتور دریایی سیتک 

 پالس  توسط جت نانوسیال 870

 

  2، علی حاجی آبادی2، محمد مهدی دوستدار9میثم ظهرابی
 M.zohrabiمحقق، سازمان تحقیقات و خودکفائی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی )ندسا(؛ 9

20@yahoo.com 
 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(2

محقق، سازمان تحقیقات و خودکفائی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی )ندسا(؛ 3
Enginboat@yahoo.com 

 

 چکیده

 

 می شعله پیشاانی  در موتورهای دیزل، با تبدیل انرژی شایمیایی به انرژی گرمایی حاصال از احتراق، دمای  

 مورد مواد آلیاژ نوع و شده ایجاد حرارتی های تنش لحاظ به برسد. سالسیوس  درجه 2500 حدود به تواند

 تحمل توانند می را مشخصی دمای که آلومینیم و چدن مانند سیلندر، سر و سایلندر  سااخت  در اساتفاده 

یکی از موثرترین روش  .باشد می مناسب کاری خنک سایستم  به نیاز داغ نقاط در دما کاهش برای نمایند،

ای انتقال حرارت در صاانعت، اسااتفاده از برخورد جت می باشااد که تاکنون مطالعات بساایاری بر روی آن ه

انجام شاده اسات. با ورود نسال جدیدی از سایاالت بر عرصه علم و صنعت که در اثر افزودن ذرات فلزی در     

مینه فت، تحول شگرفی در زابعاد نانومتر با ضاریب انتقال حرارت باال به سایال پایه که نانوسایال نیز نام گر   

در این مقاله با تعبیه شااایاری توخالی به دور محفظه احتراق و در درون بدنه  انتقاال حرارت باه وجود آمد.  

پیستون و وارد کردن نانوسیال به صورت برخورد جت، به بررسی کاهش دمای پیستون پرداخته خواهد شد. 

، بیشترین TiO2و آب/ CuO، آب/Al2O3نوسیاالت آب/با بررسای نتایج بدست آمده از مطالعه در میان نا 

 قابل مشاهده می باشد.    Al2O3نرخ انتقال حرارت در نانوسیال آب/

 

 موتور دیزل، شیار خنک کننده، جت نانوسیال: کلمات کلیدی
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 عهتوس در آن اهمیت دریایی و گذاری کابل راهبردی ابعاد توجیه

 کشور اقتصادی و ارتباطی شبکه

 

 9باییعلی با

 (CO.ir-Babaee@ DOT) شرکت فناوری آبهای عمیق -مهندس برق 1

 

 چکیده

 

در ده های اخیر کابل گذاری دریایی بیشاتر  به منظور تامین برق جزایر مورد استفاده قرار می گرفته است .  

ه ای در روزگاار مادرن امروزی جهات ارتباط و انتقال دیتا بین کشاااور های مختلف ، این امر از اهمیت ویژ   

برخوردار شده،  همچنین واحدهای تولیدی نفت و گاز بر روی دریا به انرژی الکتریکی تولید شده در خشکی 

نیاز دارند و مزارع بادی نیز می بایست انرژی سبز ارزشمند خود را از طریق کابل های دریایی به شبکه های 

با دارا بودن  بیشااترین جزایر در بین واقع در خشااکی منتقل کنند. این در حالی اساات که کشااورمان ایران 

کشاورهای خلیج فارس و دریای عمان و با توجه به حجم تاسایسات فراساحلی موجود در آبهای سرزمینی و   

نیاز ضروری کشور به کابل گذاری دریایی ، تا کنون به صورت تخصصی در این حوزه ورود پیدا نکرده است . 

می توان گفت با توجه به امکانات بالقوه  کشااورمان ، انجام کابل   لذا با مطالعات و بررساای های انجام شااده

گذاری دریایی عالوه بر آنکه توجیه اقتصاادی بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد باعث توسعه اقتصادی  

 کشورمان و خود کفایی در این بخش نیز می شود .
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ایی گرمسیستم ترکیبی تولید انرژی از طریق بازیافت انرژی 

 انرژی خورشیدی اقیانوس و

 

 2 طهرانی فرد عباسپوردکتر مجید  ،9 محمد مهدی زکی پور
  m.zakipour@mech.sharif.irارشد، دانشگاه صنعتی شریف؛ کارشناسی دانشجوی 9

های دریایی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک 2

 m-abbaspour@jamejam.net؛  شریف

 

 چکیده

 

: حرکت امواج دریاها و ازجملهبه مواردی  توانیمدریاایی انواع مختلفی دارد، که   ریپاذ  دیا تجاد هاای  انرژی

ها، جزر و مد دریا، جریانات دریایی، اختالف چگالی آب )شاااوری(، بازیافت انرژی گرمایی اقیانوس اقیاانوس 

(OTEC)   .فیعرت یکینامیترمود کلیصورت سبه توانیرا م انوسیاق ییگرما یانرژ فتایبازو ... اشااره کرد 

، که ردیگیمقرار مورداستفاده  تهیسیالکتر دیدر تول انوسیساطح و عمق اق  نیآب ب یکرد که از اختالف دما

. میزان انرژی که زمین در طول شودیمانرژی دریافتی از خورشاید منجر به گرم شادن آب ساطح اقیانوس    

بیش از انرژی مصرفی در تمام جهان در طول مدت یک ساعت  کندیمیک سااعت از خورشید دریافت   مدت

اساات. در این مقاله معرفی کاملی از روش تولید انرژی گرمایی اقیانوس، انرژی خورشاایدی و ترکیب این دو 

 ؤثرمناحیه  برحسبروش، است. در انتها میزان افزایش بازده تولید انرژی از ترکیب این دو  شدهپرداختهباهم 

 شود.بررسی می MATLABخورشیدی با نوشتن کد  کنندهگرماز پیش  ازیموردن

 

 ریپذ دیتجدهای ، انرژی خورشیدی، انرژیOTECبازیافت انرژی گرمایی اقیانوس،  :کلمات کلیدی
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 میس یحسگر ب یشبکه هابکارگیری در یتیامن چالشهای یبررس

 در خلیج فارس رآبیز یصوت

 

 2، حمیده رفیعی9رضا جاویدان

 reza.javidan@gmail.comصنعتی شیراز ،  دانشگاه1
 hamideh_2022@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، 2

 

 چکیده

 

امروزه بکارگیری شابکه های حسگر بی سیم صوتی زیر آب نقش بسیار مهمی در شناسایی محیط زیر آب و  

 تیریساخت و مد یرو شاتر یب این زمینهدر ریاخ قاتیتحقبا این حال عمده  ارتباطات زیر آبی بر عهده دارد.

های  شبکه و به نقاط ضعف این نوع شبکه ها کمتر پرداخته شده است. تمرکز کرده استها شابکه   این نوع

 یپهنا ل،گنایمحو شدن س ،یریبه توان انتقال باال، انتشار چند مس ازیچون ن یلیبه دال رآبیز یحسگر صوت

 لیاسااات. بعالوه، به دل یادیمخرب ز یانتشااار باال، مسااتعد حمله ها   ریداده و تأخ نییند محدود، نرخ پابا

قابل اعمال به  ،ینیزم یشبکه ها یموجود برا یتیامن یراه حل هاعمده  ،یکیزیف طیاختالف در رسانه و مح

وب می شااود که عالوه بر این خلیج فارس یک محیط کم عمق محسا . سات ین رآبیز یشابکه حساگر صااوت  

ز اجامع  یبررس کیمقاله،  نیدر اچالشاهای بیشاتری نظیر باز آوایش نیز به موارد معمول اضاافه می گردد.    

که باز طراحی و  ها، ارائه شاده است  طیمح نیارتباط امن در ا کی جادیموجود جهت ا یو چالش ها تیامن

 یانگر موثر بودن تحلیل ارائه شده می باشد.نگاه عملکردی این نوع شبکه ها کمک ویژه ای می کند. نتایج ب

 

  حمله ،یرمزنگار ،یتیامن داتیآب، نهد ریز یشبکه های حسگر صوت: کلمات کلیدی
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لکرد آن و عمسیال  کننده جریان تیتقو ستمیبررسی استفاده از س

 های زیرسطحیدر رونده شرانیپ یروین جادیدر ا

 

 2، جواد امینی فروشانی9کارمحمد گندم
 mgd_gandomkar@me.iut.ac.ir؛ مالک اشتر ی، دانشگاه صنعتایدر یدانشکده علوم و مهندس اریاستاد 9

 cfdexp@gmail.com؛ مالک اشتر یدانشگاه صنعت، های زیردریاژوهشگر مجتمع دانشگاهی علوم و فناوریپ 2

 

 چکیده

 

ه اثر که مبتنی بر پدید سیال انیجرکننده  تیدر این مقاله به بررسای اساتفاده از سایال آب در سیستم تقو   

شاود. در این سیستم، با پمپاژ آب درون  ساطحی پرداخته می  ریز شاران یپ یروین دیدر تولباشاد،  کواندا می

ا خروج شود. بآب نیروی پیشران ایجاد می طیکننده در مح تیکننده و قرار دادن تقو تیتقو ستمیگلوگاه س

کننده از محیط مکیده شده  تیتقو ستمیز آب در قسمت مکش سا یادیحجم ز ستم،یجت آب در گلوگاه س

کننده به  تیتقو سااتمیاز آب درون ساا یانیجر لهیوساا نیشااود و به او از قساامت دمش به بیرون دمیده می

. به منظور ارزیابی عملکرد این سایستم نیروی پیشران در آب ساکن با  کندیم شران دیحرکت در آمده و تول

مقایسه شده است. استفاده از این سیستم  یعدد لیگیری شاده و نتایج آن با تحل د اندازهانجام آزمایش بوالر

ها و اجرام معلق در آب در مقایسه با پروانه چرخشی، عدم مانند عدم حسااسیت به آلودگی  یمزایای تواندیم

اسیون ایجاد کاویتچرخش در آب و امکان تولید نیروی پیشران بدون  نیگشتاور پروانه ح یساز یبه خنث ازین

 را همراه داشته باشد.

 

 تقویت کننده جریان سیال، اثر کواندا، سیستم پیشران زیرسطحی، آزمون بوالرد: کلمات کلیدی

 

 



 جمن مهندسی دریایی ایرانان                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

    ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

315 
 

 

 بررسی پایداری سیستم دو درجه آزادی پرتابه سوپر کاویتاسیون 

 

 2، محسن زارعی9 کاووس زارع

  kavooszare@yahoo.comک اشتر؛ دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مال9

 gmail.comm_zarei@کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف ؛  2

 

 چکیده

 

در این تحقیق ابتدا مقدمه ای در رابطه با پدیدۀ کاویتاسایون و آثار کاویتاسیون که شامل ایجاد تغییرات در  

طوح مرزی بین جامد و سیال، ایجاد ارتعاش می هیدرودینامیک سایال، صادمات حاصل از کاویتاسیون به س  

باشد، بیان شده است. این آثار محدودیت های قابل توجه ای را در طراحی و ساخت وسایل هیدرودینامیکی 

و هیدرولیکی به وجود می آورند. کاویتاساایون را می توان در توربین، پمپ، نازل، پروانه، هیدروفیل، یاتاقان، 

، کانال، سازه های دریایی و ... مشاهده نمود. سپس به بررسی پدیده سوپرکاویتاسیون افشانه، چرخ دنده، سد

پرداخته شاده که عالوه بر اینکه آثار مخرب پدیده کاویتاسایون را حل کرده، بلکه از ویژگی های منحصر به   

 .فرد آن می توان برای طراحی و ساخت شناورهای زیر سطحی فوق العاده سریع، بهره گیری نمود

در ادامه معادالت دینامیکی شش درجه آزادی پرتابه سوپرکاویتاسیون مورد بررسی قرار گرفته و جهت دسته 

معادالت دینامیکی نیروی کویتاتور، نیروی فین ها، نیروی سارشی بدنه و ... بررسی شده است. جهت بررسی  

( و فضای حالت آن Heave –Pitchپایداری پرتابه ساوپرکاویتاسیون معادالت دینامیکی دو درجه آزادی  ) 

یک نمونه پرتابه سوپرکاویتاسیون جهت پایداری آن به صورت  cgبررسای شده است. در انتها مکان مناسب  

 درصد طول بدنه، پس از آنالیز معادالت حرکت به دست آمده است.

 

 سوپرکاویتاسیون، پایداری، کویتاتور، فضای حالت: کلمات کلیدی
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برای انتخاب زیرسازه مناسب برای توربین مطالعه مقایسه ای 

 بادی فراساحلی

 

 2، محمدرضا بهاری9پریسا قهاری
  parisa_ghahhari@ut.ac.irسازه های دریایی، دانشگاه تهران؛  -کارشناس ارشد عمران9

  mbahari@ut.ac.irدانشیار، دانشگاه تهران؛ 2

 

 چکیده

 

اخیر  هایباشد. در سالصنعتی دارای قدمت و رو به رشد می گیری از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته،بهره

پس از گساترش مزارع بادی خشاکی، نوبت به توسعه مزارع بادی فراساحلی رسیده و بسیار مورد توجه قرار   

گرفتاه اسااات. در ایران با توجه به وجود منابع غنی باد فراسااااحلی در خلیج فارس، لزوم کاهش مصااارف   

ظ محیط زیسات و همچنین فقدان تحقیقات اولیه الزم در این عرصه، نیاز به  ای فسایلی جهت حف هساوخت 

شاود. در این راستا تحقیق  احسااس می  هادارنده آنی بادی فراسااحلی و ساازه نگه  هاپژوهش درباره توربین

ی بادی فراساااحلی، انواع هاپیش رو پیرامون تاریخچه پیشاارفت این صاانعت، اهمیت و نحوه عملکرد توربین

و بررسای مسائل اجرایی و اقتصادی مربوط به سه زیرسازه ثابت انجام شده   هاها و مزایا و معایب آنهرسااز زی

و  ، هزینه ساختهااسات. انتخاب گزینه برتر باید بر مبنای مقایساه و ارزیابی طرح اولیه و وزن کلی زیرسازه  

 الزم و سوابق قبلی صورت پذیرد. در محل، امکانات موجود در یارد، تجهیزات و شناورهای هانصب آن

 

 دارنده، زیرسازه انرژی باد، توربین بادی فراساحلی، مزارع بادی فراساحلی، سازه نگه :کلمات کلیدی
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 MRFمدل  یریبا به کارگ یجزر و مد نیتورب یعدد یسازهیشب

، حسین 5، سید محمد طاهری4، علی عاصمی2، رضوان عالمیان2، روزبه شفقت9حمید کاظمی مقدم

 6آخوندپور امیری
های دریاپایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گروه پژوهشی انرژی9

hamidkm69@yahoo.com 
های دریاپایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ گروه پژوهشی انرژی دانشیار مهندسی مکانیک،2

rshafaghat@nit.ac.ir 
 ralamian@nit.ac.irهای دریاپایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ مکانیک، گروه پژوهشی انرژیدکتری مهندسی 2

های دریاپایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ کارشناس ارشد مهندسی برق، گروه پژوهشی انرژی4
ali_asemi_2010@yahoo.com 

انشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ های دریاپایه، دکارشناس ارشد فیزیک، گروه پژوهشی انرژی5
sm.taheri59@gmail.com 

 AAmiriHoseyn@gmail.comی ارشد مهندسی بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ دانشجوی کارشناس9

 چکیده

وجب م  ست،یز طیبر مح هاندهیآال بارانیاثرات ز یبودن و از طرف متیگران ق ر،یناپذ دیمنابع تجد تیمحدود

 یهایاز منابع مهم انرژ یکیشده است.  ریاخ یهادر ساال  ریدپذیتجد یهایبه اساتفاده از انرژ آوردن  یرو

 یبه منظور استفاده از انرژ یگوناگون یاه. روشباشدیم یجار یهاو آب ایاز در یاستحصال انرژ ر،یدپذیتجد

 انات،یجر نیاست. ا ییایدر یهانایامواج و جر یها استفاده از انرژروش نیاز ا یکیاند که شده یمعرف اهایدر

 باد است و با استفاده انیمشابه جر انات،یجر نیاز ا ی. استحصال انرژدهندیرا انتقال م یادیز یجنبش یانرژ

هستند  ییایدر یهانینوع تورب نیترجیرا یمحور افق یهانی. توربردیگیانجام م یباد نیتوربمشابه  نیاز تورب

 نیکشور ما، هدف از ا ییایدر تیو ظرف لیاسات. با توجه به پتاسا   یباد یهانیبتور هیها شاب آن یکه طراح

. پس از انجام باشاادیم یآب اناتیاز جر یجهت اسااتحصااال انرژ  یآب نیتورب یسااازو مدل یمطالعه، طراح

مقطع  ،یساااه پره انتخاب و به کمک روش عدد یمحور افق نیتورب ،یآب یهاا نیتورب ناه یمطاالعاات در زم  

 ن،یتورب یطراح لی. در ادامه و پس از تکمدیگرد یطراح نیتورب نیپروانه ا ینصاااب برا هیو زاو لیدروفویه

 یهامدل در ساارعت نیتورب یافلوئنت بر-سیدر نرم افزار انساا MRFعملکرد آن به کمک مدل  یبررساا

 طیرامدل در شااا نینمودار عملکرد و توان تورب تیانجاام گرفات. در نهاا    نیو چرخش تورب انیا مختلف جر

 7هاب  یبر رو لیدروفویه نهینصب به هیزاو ،یسازهیبدست آمده از شب جی. با توجه به نتادیمختلف ارائه گرد

 .دیبر حسب وات ارائه گرد هیمتر بر ثان 2تا  2/1 انیدر سرعت جر نیتوان تورب نیدرجه است. همچن

 ت.فلوئ-انسیس، MRF ،جزر و مدی نیتورب ر،یدپذیتجد یانرژ: کلمات کلیدی
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 برق دیتول یشناور ها یمعرف

 

  2، محمد مهرپویا9سجاد حاجی زاده
 hajizadeh@pgu.ac.irرشته مهندسی دریا، دانشگاه خلیج فارس؛  علمیعضو هیئت 9

 mh.mehrpouya@gmail.comدانشجوی کارشناسی مهندسی دریا ، دانشگاه خلیج فارس؛ 2

 

 چکیده

 

 زغال سنگ، نفت رینظ یلیفس یهاشده در سوخت رهیذخ ییایمیشا  یانرژ یلیساوخت فسا   روگاهین کیدر 

به  هانیتورب لهیبه وس ییگرما یانرژ نی. اشاود یم لیتبد ییگرما یبه طور مداوم به انرژ یعیگاز طب یا کوره

 لیتبد یکیترالک یبه انرژ یکیالکتر یراتورهاتوسط ژن یکیمکان یانرژ تیشده و در نها لیتبد یکیمکان یانرژ

 .شودیم عیتوز عیوس ییایپهنه جغراف کیشبکه انتقال در  لهیه وسکه ب شودیم

که عرضه برق به شب یبرق برا  روگاهین کیشناور پرداخته شده که  یاز سازه ها ینوع یمقاله به معرف نیدر ا

پراتور ا ایدر کنار اسکله دارد. واضح است که مالک  یریپهلوگ ییآن نصب شده و توانا یبرق شهر رو یاصل ی

خود را با فرستادن  یکشت یناوبر تفادهمنافع در دسترس و مورد اس یتمام دیشناور با ینوع از ساازه ها  نیا

      یها روگاهیشدن ن رفعالیفراهم کند. به دنبال غ باشد،یبرق م یفور یبانیپشت ازمندیکه ن یآن به هر مقصد

 ازیبرق مورد ن نیتام یبرا یمناسب نینشتوانند جا یبرق م دیتول ینقاط جهان، شناور ها یدر برخ یهسته ا

 .باشند

 

 رانشیبرق، خودپ دیبارج تول ار،یبرق س دیتول ،یشناور، هسته ا روگاهیبرق، ن روگاهین :کلمات کلیدی
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طراحی بهینه پیل سوختی پلیمری جهت کاربرد در شناورهای 

 زیرسطحی

 

  2، محسن حسینی9حامد شهری
نیک تبدیل انرژِی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مکا9

shahri.hamed@yahoo.com  
 .comm.hosseini45700@yahooکارشناسی برق الکترونیک، دانشگاه امام حسین؛ 2

 چکیده

 

منظور شارژ باشند. بهالکتریکی می-شاناورهای زیرساطحی متداول امروزی معموال دارای یک سایستم دیزل   

 این در گردد. بایست به فراوانی بر روی سطح آب آمده تا توسط ژنراتور شارژشناور زیرسطحی می ها،باطری

 هایساایسااتم موضااوع، این به دارد. باتوجه وجود شاادت به زیردریایی به آساایب و ردیابی شاارایط احتمال

حاضاار یک  باشااند. در مقاله( امروزه در حال توسااعه و تحقیق میAIPپیشاارانش مسااتقل از هوای محیط )

طحی خصوص شناورهای زیرسالکتریکی برای کاربردهای دریایی و به-سوختیسیستم پیشرانش هیبرید پیل

افزار کامسول انجام شده سازی این سیستم با استفاده از نرمساازی شده است. طراحی و مدل طراحی و مدل

ش ختی پلیمری در سیستم پیشرانسوکارگیری پیلاسات. در تحقیق حاضار ابتدا سایستم مورد نیاز برای به   

کار رفته در این شااود. با مشااخص بودن اجزا به یک شااناور زیرسااطحی با دامنه توان مشااخص طراحی می 

 اینهگوسازی شده، بهصورت کلی برای اجزای مختلف سیستم استخراج و شبیهسایساتم، معادالت حاکم به  

 عملکردی شاارایط در الکتروشاایمیایی و نامیکیترمودی پارامترهای به تعیین قادر یافته توسااعه مدل که

 اثر تغییرات مشاهده امکان کاربر به طراحی شده سیستم سازیباشد. شبیهمی پیشارانش  سایساتم   مختلف

 را ترو دقیق بهتر طراحی امکان امر این که دهدمی را سیستم راندمان و نهایی نتیجه بر پارامترها از هریک

 بر هادهندهغلظت واکنش مانند پارامترها برخی تغییر که دهدمی نشان تایجن .کندمی فراهم ساخت از قبل

 .دارد توجهی قابل اثر سیستم راندمان

 

 سوختی، پیشران مستقل از هوا، کامسولشناور زیرسطحی، پیل: کلمات کلیدی
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بندی احداث مزرعه بادی فراساحل در سواحل جنوبی اولویت

 ایران

 

  2بانی، مریم راه2قادری ، دانیال9راضیه تقی نژاد
 taghinejad@gmail.com.73کارشناسی اقیانوس شناسی، دانشگاه هرمزگان؛ 9

 danialghaderi@aut.ac.irکارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 2

 maryamrahbani@yahoo.com؛ دانشگاه هرمزگان استاد و علمی هیات عضو 8

 

 چکیده

 

 ت،اس قرارگرفته توجه مورد نیاز مورد انرژی تامین دنیا، در موجود صنایع و جمعیت روزافزون رشد به وجهت با

 یرتغی شاهد امروزه انرژِی، منبع عنوانبه فسیلی هایاستفاده سوخت از ناشای  عوارض از جلوگیری منظور به

 بادی انرژی. اندبرداشااته گام دپذیرتجدی هایانرژی از اسااتفاده جهت در یافتهتوسااعه جوامع و بوده منابع

. است هیافت رواج دریایی منابع از انرژی استحصال روش پرکاربردترین و ترینمطرح از یکی عنوان به فراساحل

 کشور جنوب دریایی مناطق دسترس در هواشناسی هایداده از استفاده با است شاده  ساعی  پژوهش این در

 از استفاده با رو این از. گردد بندیاولویت فراساحل بادی مزارع داثاح جهت بودن مناساب  لحاظ از را ایران

 ،2119-2117 هایسال طی در ERA-Interim ینسخه ECMWF جهانی مدل هواشاناسای   هایداده

 قرارگرفته مقایسه مورد آلمان غربی شمال ساحل با ایران جنوبی سواحل مناطق باد سرعت و جهت شارایط 

 بر هک شدند، بندیاولویت ایران مناطق انرژی، تولید در تاثیرگذار پارامترهای بودن لآایده به باتوجه و اسات 

 ارزیابی دوم و اول هایاولویت در خوزستان استان غربی جنوب ساواحل  و بوشاهر  شاهر  سااحل  اسااس  این

 .شدند

 

 مزرعه بادی فراساحل، توربین بادی، سواحل ایران، انرژی: کلمات کلیدی

 
 



 جمن مهندسی دریایی ایرانان                        همایش صنایع دریایی   دهمینچکیده مقاالت نوز

    ـ جزیره کیش 9216ماه آذر  22الی  20

321 
 

 

بادی فراساحل با باالترین ظرفیت تولید و مکان  انتخاب توربین

 نصب آن در خلیج فارس

 

 فرشید ابراهیمی اوردکلو،خلیل منصوری سرشت ، علیرضا قائمی ، رضا نوروز والشدی

 بین المللی پتروبراسان شرکت فراساحلمدیر ساخت ،  آبکارشناسی ارشد عمران 

 المللی پتروبراسان شرکت بین بخش مهندسی،   کارشناس ارشد عمران سازه

 کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی ، مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان

 دانشگاه مازندران رشته هواشناسیعضو هیئت علمی 

 

 چکیده

 

امروزه استفاده از انرژی باد برای تولید برق پیشرفت قابل توجهی داشته است مخصوصا در بخش فراساحل به 

با توجه به اینکه ایران دارای آبهای وسیعی در شمال و جنوب کشور با پتانسیل باالیی می باشد همین دلیل 

توجه به این نوع از انرژی از اهمیت باالیی برخوردار اسات. در این مقاله به پتانسایل نصب توربین های بادی   

فارس مشخص شده است در خلیج فارس پرداخته و بهترین مکان نصب توربین های بادی فراسحل در خلیج 

و در ادامه با محاساابه ظرفیت تولید توربین های مختلف در منطقه توربینی با بیشااترین بازده تولید معرفی  

 شده است. 

 

 توربین های بادی، فراساحل، انرژی های تجدید پذیر،ظرفیت توربین بادی، خلیج فارسکلمات کلیدی: 

 

 

 

 



            یقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایچکیده م             انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 9216ماه  آذر 22الی  20

322 
 

 

د بمنظور بهبو یزلید دیبریه شرانشیپ سامانه طراحی مفهومی

 عملکرد و راندمان شناورها

 

 2، عباس زارع نژاد اشکذری2، ایرج جلیلی9مجید مقصودی دانیال
 gmail.comm.maghsoudi@و جهاد خودکفایی، نیروی دریایی ارتش؛  تحقیقاترئیس سازمان 9

جا؛ و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندا علم و صنعت ایران دانشگاهدانشجوی دکتری، 2
iraj114jalili@gmail.com 

 azarenezhad.a@gmail.comاستادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(؛ 2

 

 چکیده

 

منجر به یک چالش بزرگ  ریاخ یهاهای موجود در وسایل نقلیه در سالهای کنونی و فناوریتکیه بر سوخت

مواجهه با منابع رو به اتمام  نیای، تامین امنیت انرژی و همچنازهای گلخانهدر رابطه با آلودگی هوا، انتشار گ

است که در  ییاز راهکارها یکیامروزه  یدیبریه شرانشیپ یهاساتم یشاده اسات. سا    یلیفسا  یهاساوخت 

 ،یدیبریشناور ه ستمیس یمقاله پس از معرف نی. در اشودیمعضل دنبال م نیحل ا یاز کشورها برا یاریبس

. قرار  گرفته است یمورد بررس یسطح یشناورها یمناسب برا یدیبریه ستمیسا  نییو تع یمفهوم یطراح

 نیاساات. همچن دهیارائه گرد یسااطح شااناور یمواز دیبریه سااتمیسااپس محاساابات و روابط حاکم بر ساا

دو  یبرا متلببرنامه  نکیمولیساااجرا شااده در پلتفرم  ADVSIORافزار اسااتفاده از نرمآن با  یسااز مدل

 یمواز دیبریه یکه شناور سطح دهدینشان م  جیانجام شاده اسات. نتا   یدیبریو ه یشاناور عاد  ساتم یسا 

 HCاز  یناش یندگیآال نیدر مقدار مصرف سوحت شده است. همچن%1/7و  یکل یدر بازده %7سبب بهبود 

 کرده است. دایکاهش پ %86/1و  %66/1 زانیبه م بیترتبه COو 

 

 ، پیشرانش هیبریدی، طراحی مفهومیزلیموتور د :کلمات کلیدی
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 با استفاده از سیستم تجدیدپذیر امواج دریا انرژی تولید

 نقطه ای جاذب

 

  2، منوچهر فدوی اردستانی2، حسن قاسمی9امید جعفری

 omidjafari1993@gmail.comکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  دانشجوی1

 gasemi@aut.ac.irامیرکبیر؛ استاد، دانشگاه صنعتی 2
 fadavie@aut.ac.irاستادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 2

 

 چکیده

 

 بنابراین آیند. می بدساات فساایلی های سااوخت از جهان در تولیدی های انرژی درصااد 31 از بیش امروزه

 از یکی باشد. می توجه مورد نو انرژی منابع از برداری بهره نوین جهت های روش از اساتفاده  در جساتجو 

 از اسااتفاده با که هسااتند تولید انرژی مهم منابع از دریا امواج باشااند. می دریاها و آبها انرژی، مهم منابع

این مقاله  در نمود. تبدیل مختلف مصارف جهت نیاز مورد انرژی به را آن توان می مدرن وسایل و تکنولوژی

 و دریا امواج از حاصل انرژی از بتوان که پردازیم می یا وسیله بررسی به موضاوع،  این از گیری بهره با نیز

 شکل ای استوانه بویه دارای مبدل این نمود. اساتفاده  مختلف مصاارف  الکتریکی جهت انرژی به آن تبدیل

 محیط در مبدل بر حاکم ریاضاای سااازی معادالت شاابیه نماید. می انرژی تولید هیو حرکات از و بوده

 مورد و توان نیرو سرعت، جابجایی، شامل تحلیل و سازی مدل نتایج و است گرفته انجام متلب سیمولینک

است. هدف این مقاله تولید انرژی تجدید پذیر امواج دریا با استفاده از جاذب نقطه ای بر  گرفته قرار بررسای 

 اساس مشخصات موج نظیر طول موج، دامنه موج، سرعت موج و دیگر فاکتورها بوده است.

 

 انرژی تجدید پذیر و مشخصات موج.سوخت های فسیلی، انرژی نو، بویه،  :کلمات کلیدی
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مطالعه و بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی در کشتی 

 ها  توسط نانو سیاالت 

 

  2، محمد امین دشتگلی  2 عباس اسدروز، 9رضاباللی دهکردی
  rezadehkordi112@yahoo.comرای مکانیک ، رضا باللی دهکردی ، شرکت پایانه های نفتی ایران؛دانشجوی دکت9

 خارگ رهیمنطقه جز سیی، ر یراهبرد تیریمد یدکترا یدانشجوعباس اسدروز ، 2
 رانیا ینفت یها انهیشرکت پا؛  ایدر کیزیکارشناس ارشد ف،  یدشتگل نیمحمد ام 2

 

 چکیده

 

 ساخته سیال یک در نانوذرات یکنواخت کردن پراکنده طریق از که است پایداری سوسپانسیون نانوسایال، 

 مالحظه قابل بطور جامدات در حرارتی هدایت ذاتی ماهیت و ذرات اندازه باال، دلیل پایداری به شااودو می

 با .است مناساب  حرارتی های مبدل در آن کاربرد دلیل همین به اسات  یافته بهبود آن حرارتی هدایت ای

 در باشااند داشااته را باالتری حرارتی هدایت و رتی بهترحرا انتقال خواص که نانوساایاالتی اینکه به توجه

 از یکی عنوان به آنها خواص حرارتی بررسی بود خواهند تر مناسب پایه سیال حرارت انتقال ضریب افزایش

 .کرده اساات جلب خود به اخیر های سااال در را زیادی تحقیقات توجه تجربی و مطالعاتی مهم محورهای

ش دبی و غلظت نانو ساایاالت تاثیر به ساازایی بر افزایش ضااریب انتقال حرارت  نتایج  نشااان می دهد افزای

نانو متر اثر مطلوب  21-21جابجایی داشاته و سایز نانو ذرات استفاده شده برای ایجاد نانوسیال در محدوده  

 11ده بر افزایش انتقال حرارت می گذارد. تغییر دمای ورودی نانو سیال به مبدل های حرارتی در محدو یتر

درجه ساانتی گراد آنچنان بر ضاریب انتقال حرارت موثر نمی باشد. در صورت فراهم شدن شرایط مناسب ،   

برای ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیاالت نسبت به سیاالت پایه گزارش   %21-%91افزایشی در حدود 

 .شده است 

 

 ریب انتقال حرارتض انتقال حرارت ، نانو سیال،مبدل حرارتی،: : کلمات کلیدی
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بررسی مقایسه ای و شناسایی فناوری های نوین مورد استفاده در 

   موتورهای برون نصب دریایی

 

 2، مسعود نظری2، حامد سلیمانی9حجت شبگرد
 Hojjat.shabgard@gmail.comدانشجوی دکتری مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه بیرجند، 9

 فردوسی مشهدکارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه 2
 دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر2

 

 چکیده

 

موتور برون نصاب دریایی سوزوکی، یاماها، هوندا و   6در این مقاله به مقایساه ویژگی ها و مشاخصاات فنی    

بت ز نسمرکوری در رده های میانی قدرتی پرداخته می شود. پارامترهایی مانند وزن، توان، تعداد سیلندر و نی

توان به وزن، فناوریهای به کار رفته و مشااخصااات آالیندگی این موتورها  از جمله مواردی اساات که در این  

مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اساات. با بررساای و مقایسااه این موارد، می توان تا حدودی به الزامات مد نظر 

وری در موتورهای برون نصاب دریایی دست  طراحان به منظور انجام الگوبرداری و نیز درک جهت حرکت فنا

یافت. عالوه بر آن برخی از جدید ترین فناوریهای به کار گرفته شاده در این موتورها بررساای شده و معرفی  

 گردیده اند.

 

 موتورهای برون نصب، الزامات طراحی، نسبت توان به وزن: کلمات کلیدی
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رجهت کاهش آتش استفاده از انرژی خورشیدی در موتورلنج هاد

 سوزی

 

 محمود حکانی ، امین باللی

 کارشناس ارشد دریانوردی ، حمل ونقل دریایی 

 

 چکیده

 

طبق بازدیدهای میدانی محققان این پژوهش از نحوه استفاده و نگهداری پمپ های روبین که در شناورهای 

وبی هستند مشاهده و مشخص چوبی مورد استفاده قرار می گیرد و از عمده دالیل آتش سوزی در شناوران چ

گردید عدم آشانایی از نحوه استفاده پمپ های روبین و سوخت گیری پمپ های مذکور در هنگام فعالیت و  

نگهداری پمپ های روبین در خن شاناورهای چوبی به جهت جلوگیری از سارقت و به آب افتادن و ساختار   

ش سوزی در شناورهای چوبی تاثیر دارد کما اینکه پایه های نامناسب این دسته از پمپ ها در بروز حادثه آت

باا توجه به ممنوعیت اساااتفاده از پمپ های بنزینی روبین و جایگزینی با پمپ های برقی و دیزل اما بدلیل  

کیفیت مناساب ، مارک ، کارایی پمپ های روبین کماکان مالکین شاناور نسابت به استفاده از این دسته از    

می دهند.به نظر محققان این پژوهش استفاده از نیروی خورشیدی و تبدیل آن  پمپ ها رغبت بیشتری نشان

 نیم مدت در فقط به نیروی رانش جهت تردد در مسیر می باشد.با توجه به اینکه استفاده از نیروی خورشید

 کند. تأمین را دنیا سال یک نیاز مورد انرژی مجموع تواند می ساعت

 

  بین ، انرژی خورشیدی ، موتورلنج چوبیآتش سوزی، پمپ روکلمات کلیدی: 
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استفاده از توربین های بادی فراساحل جهت تولید آب شیرین در 

 خلیج فارس

 

 ناصر مصطفوی، ابراهیم عباسی،  قائمی، علیرضا  خلیل منصوری سرشتفرشید ابراهیمی اوردکلو،

 وبراسانشرکت بین المللی پتر مدیر ساخت فراساحل،  آبکارشناسی ارشد عمران 

 شرکت بین المللی پتروبراسان بخش مهندسی،   کارشناس ارشد عمران سازه

 کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی ، مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان

 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دا نشگاه آزاد تهران مرکز

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزعضو هیئت علمی دانشگاه 

 

 دهچکی

 

در گساتره آبهای خلیج فارس بدلیل کمبود منابع آب شایرین و در دساترس نبودن آن، آب شیرین یکی از    

نیازهای اسااسای آن منطقه می باشاد. پیدا کردن پاک ترین و اقتصادی ترین انرژی برای تبدیل آب دریا به    

صنعت دریانوردی رونق زیادی آب شایرین از اهمیت باالیی برخوردار است. با توجه به اینکه در خلیج فارس  

دارد و کشتی های بزرگی اعم از تجاری، نفتی ، ماهیگیری در طول روز در این منطقه فعالیت میکنند و نیاز 

به آب شیرین دارند بنابرین وجود یک منبع تولید آب شیرین با استفاده از انرژی های تجدید پذیر می تواند 

سانجی نصب  توربین بادی و سیستم آب شیرین کن بر روی   له امکاناین نیاز را برطرف ساازد . در این مقا 

که از رده خارج شاده اسات مورد بررسی قرار     در خلیج فارس (FSUیک شاناور ذخیره ساازی نفت خام )  

گرفته و با اسااتفاده از اطالعات پروژه های مشااابه در جهان از لحاظ اقتصااادی مقدار هزینه مورد نیاز برای  

 و سود آوری آن محاسبه شده است.اجرای این طرح 

 

(، توربین های بادی، فراساحل، اقتصاد انرژی، انرژی های تجدید پذیر، ROآب شیرین کن)کلمات کلیدی: 

 (FSUپایانه ذخیره سازی نفت خام)
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مروری بر تجهیزات هیدرودینامیکی صرفه جویی در انرژی و 

 لزوم بکارگیری آنها در شناورها

 

 2ود غیاثی، محم9نادریمیالد 
 naderi.m@aut.ac.irامیرکبیر؛ صنعتیدانشجوی دکتری مهندسی دریا ، دانشگاه 1

 m.ghiasi@aut.ac.ir، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛علمیعضو هیأت 2

 

 چکیده

 

ازی سای صنایع کشتیای به مقوله حفاظت از محیط زیست و لزوم کاهش گازهای گلخانهخیراً توجه فزایندها

المللی دریانوردی برای شااناورهایی که از سااال اثیر قرار داده اساات. در این راسااتا سااازمان بینرا نیز تحت ت

سااازی گیری شاااخص بازدهی انرژی را الزامی کرده و با هدف بهینهاند، اندازهمیالدی ساااخته شااده 2112

های ی کالسسازی را ملزم به رعایت حدود مشخصی براها، صانایع کشتی مصارف انرژی و کاهش آالیندگی 

نی راهای کشتیهای سوخت، خواسته همیشگی شرکتمختلف شناور نموده است. از سوی دیگر کاهش هزینه

و صااحبان شاناورها بوده اسات. بنابراین راهکارهایی که بتواند از نظر زیست محیطی موثر باشند و منجر به    

دیگری مورد نیاز صااانایع  هاا و کاهش مصااارف ساااوخت گردد، امروز بیش از هر زمان کااهش آالینادگی  

 سازی است.کشتی

توان به تجهیزات ها برای دساااتیابی به اهداف فوق میترین روشهزیناه از جملاه مهمترین، موثرترین و کم  

شوند، تلفات جویی در انرژی اشااره نمود. این تجهیزات که در ناحیه عملکردی پروانه شاناور نصب می  صارفه 

در این مقاله ابتدا لزوم استفاده از این تجهیزات با توجه به معیارهای جدید  دهند.انرژی شاناور را کاهش می 

الملی دریانوردی  مورد مطالعه قرار گرفته و  ساااپس به معرفی و بررسااای چگونگی عملکرد ساااازمان بین

 هیدرودینامیکی این تجهیزات پرداخته شده است.

 

 توان، سیستم رانش، پروانه وری،جویی در انرژی، بهرهتجهیزات صرفه: کلمات کلیدی
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تحلیل و بررسی توربین های کِشندی )جزر و مدی( و اتصال آنها 

 به شبکه الکتریکی

 

 2اسماعیلی عبدالرضا،  9مجید روحی پور اسرمی 
 ur@sbu.ac.irM_Rohipoقدرت دانشگاه شهید بهشتی تهران،  –برق  مهندسیدانشجوی دکتری 9

   Esmaili201ی،قدرت،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا -دکتری مهندسی الکترونیک 2

@yahoo.com 
 

 چکیده

 

 و ایجاد انواع آالینده های خطرناک و انتشار آن در محیط زیستفسیلی مصارف سوختهای   رو به رشاد  روند

برای بشااار به دنبال  واره بزرگترین و جدی تربن نگرانی رامیالدی، هم 1671از دهه  -همراه با بحران انرژی

های فساایلی برای تامین انرژی با باالترین و خطرناکترین سااطوح داشااته اساات چرا که اسااتفاده از سااوخت

ت را تبدیل به زباله دانی خواهد کرد که دیگر یسااامحیط زدر کنار دیگر عوامل، باا روند کنونی  آالینادگی،  

هر چه برای کاهش را اجماع جهانی که این امر  های انساااان در عرصاااه نخواهد ماند جایی برای یکه تازی

می طلبد. لذا با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در  فساایلی سااوخت های آالیندهاین اسااتفاده از بیشااتر 

 ا بودنخاصااه دریایی، یکی از مهمترین راهکار علمی و عملی پیشاانهادی با دار -انرژی های نو و تجدیدپذیر 

مزایایی حداکثری، اساااتحصاااال و بهره برداری از انرژی نهفته در آبهای آزاد و اقیانوس ها از جمله : انرژی 

کِشندی ) جزر و مدی (، انرژی امواج، انرژی حرارتی اقیانوس ها و ... می باشد در این مقاله، پس از معرفی و 

هترین ظرفیات هاای موجود، باه شااانااخت     باه عنوان یکی از ب  -بررسااای علمی دقیق از انرژی جزر مادی 

سیستماتیکِ سیستم تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ناشی از این انرژی توسط سیستم های هیدرولین 

 ) توربین های کِشندی یا جزر و مدی و ... ( خواهیم پرداخت.  

 

ین جزر و مدی، شااابکه انرژی تجادیدپذیر دریایی، انرژی کِشاااندی ) جزر و مدی( ، تورب : کلمات کلیدی

 الکتریکی

mailto:M_Rohipour@sbu.ac.ir
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 GVAعوامل موثر بر مخابرات دریایی و دستگاه تلفیقی 

 

 9 جوادگوهرشناسان

javadgh379@yahoo.com1دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات،موسسه غیرانتفاعی پاسارگادشیراز 

 چکیده

ال نین سیستم ها با استفاده از یک ترمینفناوری های مخابرات بی سیم تا بدانجا پیشرفته است که کاربران چ

میتوانند  با هرکس در هر نقطه و هر مکان انواع اطالعات )صااوت ، تصااویر و دیتا( را   (handset) دسااتی

ارسال و دریافت کنند . این ارتباط  نیازمند به دستگاه ها و سیستم هایی می باشد که هم بعنوان فرستنده و 

 کنند .هم بعنوان گیرنده فعالیت می 

( و  (gps(، ساایسااتم موقعیت یاب جهانی(vhfدر حال حاضاار تمامی کشااتی ها دارای ساایسااتم بی ساایم 

(  میباشند . هدف اصلی این است زمانی که یک شناور در حال صحبت کردن aisسیستم شناسایی خودکار )

ه ( موقعیت و شماربا بی سایم میباشد در همان لحظه بر روی دیگر شناور ها )روی صفحه نمایشگر بی سیم  

(و نام کشتی که در حال صحبت کردن است برای دیگر شناور ها ارسال (imo numberشاناساایی کشتی   

شااود . در مخابرات دریایی بدلیل انتقال امواج بر روی سااطح اب ، با توجه به مسااافت طوالنی و رطوبت باال  

تقال اطالعات درکانال مخابراتی مناسب و امواج رادیویی دچار تضعیف میشوند. یکی از مهمترین چالش ها ان

امن اساات. عوامل مخرب دیگر در مخابرات دریایی که با ان رو به رو هسااتیم پدیده فیدینگ و تداخل امواج 

رادیویی نیز میباشاد. توان سایگنال دریافت شاده و تضعیف مسیر مهمترین پارامتر هایی هستند که در طی    

اساابه میشااوند . هدف اصاالی این مقاله طراحی گیرنده های مخابرات مکانیزم های انتشااار، پیشاابینی و مح

دریایی تحت هرشارایط مختلف اسات و بطور کلی موضاوع ارسال اطالعات بصورت دیجیتال از یک منبع به    

 یک یا چند مقصد می باشد . ویژه گی های منحصر به فرد این دستگاه عبارت است از :

کل موج خودش را برای فعالیت مناسااب با دیگر دسااتگاه ها ارتباطی قابلیت تطابق و وفق دادن، میتواند شاا

مورد نظر وفق دهد، انتخاب کانال مخابرات مناسب و انتخاب بهترین فرکانس برای ارسال در باند ازاد از طیف 

یا چند سیستم برای انتقال و مبادله اطالعات با یکدیگر و  2، قابلیت همکاری قسامت های مختلف، توانایی  

با  RFتفاده از اطالعات انتقال داده شااده ، میتوان در رنج کوتاه و بلند از ان  اسااتفاده کرد، مداربندی  اساا

 قابلیت انعطاف پذیری و اطمینان باال نیز از جمله مزیت های این دستگاه می باشد . 

 ، ، مخابرات بی سیم ، مخابرات دریایی، سیستم های مخابراتیGVAکلمات کلیدی: 
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رادار های   CA-CFARتمال اشکار سازی پردازشگر بررسی اح

ناوبری دریایی با توزیع کالتر پیرسون و مدل های مختلف 

 تکانشی اهداف

 

 2غالمرضا محمددادی، 9محمد محسن عنایتی راد
  Eng_enayati@yahoo.com؛  کنترل، دانشگاه آزاد اسالمی -برق ارشدکارشناس 1

  mohammaddadi@yahoo.com؛  اه آزاد اسالمیکنترل ، دانشگ –استادیار گروه برق 2

 

 چکیده

فرآیند اشاکارساازی اهداف در بخش گیرنده رادار توساط یک آشکار ساز بصورت خودکار به اجرا در آید که    

در رادار،راه حلی  CFARمشااهور اساات. بکارگیری مکانیزم  CFARبنام پردازشااگر نرخ هشاادار غلط ثابت

نامیده شده و CFAR ، CA-CFAR ی شود. روش کالسیک مکانیزمموثر برای حذف تداخالت محسوب م

کارکرد آن، متوساط گیری از سیگنال در حول و حوش هدف بوده تا بتواند تخمین مناسبی از سطح آستانه  

با دیتاهای واقعی اخذ شااده از  CA-CFARآشااکارسااازی را بدساات آورد. در این تحقیق به نحوه عملکرد 

یی  با پارامترهای مختلف پرداخته شاده اسات. برخی از فرضایات لحاظ شده شامل    گیرنده رادار ناوبری دریا

تبعیت کالتر محیط از توزیع پیرساون ، مدل های تکانشی سورلینگ و در گاه های مختلف متوسط گیری از  

جمله ویژگی های مورد بررساای و مقایسااه قرار گرفته شااده اساات.از نتایچ جالب توجه می توان به این نکته 

(   Pdاره نمود که افزایش تعداد پنجره های نمونه گیری  در شرایط مساوی احتمال آشکار سازی اهداف )اش

( شده است. شبیه سازی در محیط متلب انجام  Pfaرا کاهش داده لیکن باعث بهبود احتمال آالرم اشاتباه ) 

 شده و سعی شده شرایط گوناگون تکانش اهداف به واقعیت نزدیک باشد.

 

   ، رادار ناوبری دریایی ،کالتردریا CFARآشکار سازی رادار ، : کلیدیکلمات 
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های بادی فراساحلی در سنجی فنی و اقتصادی توربینامکان

 ایران

 

 2،ابوالقاسم شرایعی2، رویا شادمانی9امیرمحمد فتحی

 ت تهران؛کارشناسی ارشد مهندسی انرژهای تجدیدپذیر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا1
Amirmohammadfathi@yahoo.com 

 roya.shademani@gmail.com؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر هیدرومکانیک،-دریا دکترای مهندسی2
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ؛فناوری اطالعات-دکترای مدیریت دانشجوی8

 a_sharayei@yahoo.com تهران؛

 

 چکیده

 

ی پذیر در آیندههای فسااایلی و نیاز مبرم به منابع تجدیدپذیری و آلودگی باالی ساااوختباا توجه به پایان 

در  پذیر، های تجدیدهای مناسب جهت توسعه و اقتصادی نمودن انرژینزدیک، بایساتی دساتیابی به راهکار  

 هایهای جهان در بخش انرژی قرار گیرد. یکی از منابع عظیمی که در سالهای کشورگذاریاولویت سیاست

برداری از انرژی بادی فراساحلی است که در این پژوهش مورد اخیر توجه دوچندانی به آن شاده اسات بهره   

ل تواند از پتانسیار است و به همین دلیل میبررسای قرار گرفت. کشاور ایران از منابع دریایی زیادی برخورد  

های بادی ساانجی فنی و اقتصااادی نیروگاه مند شااود.در پژوهش حاضاار به امکان بادهای فراساااحلی بهره

شود. با توجه به پتانسیل سنجی انجام شده جزیره کیش از شرایط مناسب تری برای فراسااحلی پرداخته می 

ای هدار است. همچنین با توجه به محاسبات هزینه انجام شده، نیروگاهاحداث نیروگاه بادی فراساحلی برخور

بادی فراسااحلی در صورت احداث در مقیاس بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار هستند و توجه به این منبع  

 تواند بخش زیادی از نیازهای انرژی کشور به ویژه در مناطق ساحلی را رفع نماید.انرژی می

 

 های بادی، فراساحلی، امکان سنجی، تجدیدپذیرربینتو: کلمات کلیدی

 

mailto:Amirmohammadfathi@yahoo.com
mailto:roya.shademani@gmail.com
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 دریایی )الزامات، مشخصات، –های نوظهور دفاعی فناوری

 های دست یابی(استراتژی

 2، وحید منصوری9فرهاد کیانی فالورجانی

 اورینف و علوم پژوهشکده ساخت، هایفناوری و مواد دانشگاهی مجتمع اشتر، مالک صنعتی دانشگاه ارشد، کارشناسی1

  Aerospace_62@yahoo.com هرمزگان دفاعی
 وریفنا و علوم پژوهشکده ساخت، هایفناوری و مواد دانشگاهی مجتمع اشتر، مالک صنعتی دانشگاه ارشد، کارشناسی2

 V.Mansouri@aut.ac.ir،  هرمزگان دفاعی

 چکیده

تواند طیف وسیعی از و مطالعه آن میسارعت در حال گسترش است  های نوظهور حاصال از آن به دانش علمی و فناوری

های بینی و کساااب آمادگی جهت مواجهه با چالشدهد. پیش هاای مواجهاه با تهدیدات متغیر را در اختیار قرار  حال راه

برداری سریع برای رسیدن به یک پیش رو از طریق نوآوری، انعطاف و سارعت عمل در رویکردهای دفاعی در معیت بهره 

د در تواننماید. برتری تکنولوژیک در زمان صاالح عامل کلیدی بازدارندگی اساات و میر ضااروری میبرتری نظامی بساایا

داده و در عین روی مرکز فرماندهی ملی و فرماندهان ارشد قرار ها را پیشِحلای از انواع راههنگام بحران، طیف گساترده 

رفت در تکنولوژی نظامی، کماکان یک شااارط الزم در آورد. پیشاااحال برای متحدان ملی نیز آرامش خاطر را به همراه 

ا های فنی آینده رتواند بنیان توانمندیهای نوظهور که میمندی از فناوریحفظ امنیات ملی اسااات کاه با تکیه بر بهره  

ها در حوزه دریایی قادر اسااات تا محیطی را که گیری از این فناوریگردد. بهرهدهد بیش از پیش محقق میتشاااکیال  

تر عملیات خواهند کرد تعیین نموده، جنگ نوین را از نو تعریف کرده و تر و قدرتمندروهاای دریاایی در آن مناساااب  نی

های نوین که در های فعلی شود. در مورد آن دسته از فناوریها و توانمندیحتی در مواردی سبب منسوخ شدن تاکتیک

نظامی دریایی از طریق تعامالت ساازنده با بخش صنعت و  های بخش غیرنظامی در حال توساعه هساتند، بایساتی یگان   

ها و های نوین با کاربردهای نظامی پرداخته و به توساااعه فناوریمندی از فناوریها به بررسااای رقبا در بهرهدانشاااگااه 

های ریفناوهای نوظهور نهایتا با های فعلی هستند بپردازند. فناوریهایی که حاصال ترکیب فناوری گیری از فناوریبهره

شوند که قابل ورود به هر دو حوزه دفاعی شاوند و تعدادی هم به محصوالت نوین و نوآورانه تبدیل می دیگر جایگزین می

اله ها برنامه مناسبی تدوین نمود. در این مقباشاند. بنابراین باید بتوان برای اساتفاده مفید از این فناوری  و تجاری نیز می

های نوظهور در ارتقاء سطح تکنولوژی ملی ها در زیرسااخت قراردادن فناوری برخی از دولتریزی نگرشای بر روش طرح 

بینی در ارتقاء دانش فنی و دفاعی مورد نیاز محققین صنعتی و دانشگاهی پس از بررسای شده و نتایج مساعد قابل پیش 

های نوظهور و تقسایم  شاناساایی فناوری   های مبتنی برآید روشها ارائه گردیده اسات. به نظر می ساازی این روش پیاده

ها از طریق مراکز تحقیقاتی مستعد کوچک و در نمودن یک تحقیق تا ساطوح ریز و همچنین مطالعه تخصاصای فناوری   

رغم صارف کمترین هزینه، در ضامن حمایت مقوله پژوهش تاثیر بسزایی در سرعت و شکوفایی دانش و   حال رشاد، علی 

 از کشور خواهد داشت.  سطح تکنولوژی علمی مورد نی

 فناوری های نوظهور، تکنولوژی علمی، دانش دفاعی، برتری تکنولوژیک: کلیدی کلمات
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CFD simulation of Resistance Reduction for a 

Multipurpose Amphibious Vehicle Using Air 

Cushion Effect 

 

Adi Maimun1,*, Mehdi Nakisa2, Fatemeh Behrouzi3  

Technology Centre (MTC), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor,  Marine1

Malaysia, Adi@mail.fkm.utm.my  

Bushehr branch, Islamic Azad University, Department of Mechanical Engineering, 2

Bushehr, Iran, mnakisa2003@yahoo.com  

Department of Mechanical Engineering, Bushehr branch, Payame noor University, 3

Bushehr, Iran, fatemeh.behrouzi2012@gmail.com  

Abstract 

 Multipurpose Amphibious Vehicles (MAV) and other blunt shaped 

floating vehicles encounter the problem of a large bow wave forming and 

hydrodynamic resistance at high speeds. This wave formation is 

accompanied by higher resistance and at a critical speed results in bow 

submerging or swamping. Three new shapes of hull bow design for the 

multipurpose amphibious vehicle were conducted at several speeds to 

investigate the hydrodynamic phenomena using Computational Fluid 

Dynamics (CFD, RANS code), which is applied by Ansys-CFX14.0 and 

Maxsurf. The vehicle’s hydrodynamic bow shapes were able to break up 

induced waves and avoid swamping. Comparative results with the vehicle 

fitted with U-shape, V-shape and Flat-shape of hull bow, showed that the 

U-shape of the hull bow has reduced the total resistance to 20.3% and 

13.6% compared with the V-shape and flat shape respectively. Finally, the 

MAV will be supported using air cavity and bubbles generated by an air 

pump (compressor and air pressure vessel) to pushes the hull of multi-

purpose amphibious vehicle up and reduce the frictional resistance due to 

draft and wetted surface reduction and layer of air between hull surface 

and water. This research would be done via CFD (ANSYS-CFX 14.0) and 

analyzed the hydrodynamic resistance changing.  

Keywords: Air Bubble, Hydrodynamic Resistance, CFD, Multi-purpose 

Amphibious Vehicle. 
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 خانواده فصلی ،چالشها،چشم اندازها

 

    پگاه مشیدی  

 

 چکیده

 

ر محیط اجتماعی را با عدم حضور شوهر دزندگی زناشویی خود نیمی اززنانی که همسارانشان دریانورد است  

نقشی فراتر از نقش مادری و همسری بر  و خانواده به دلیل شارایط کاری دریانورد ساپری میکنند،در نتیجه  

این پژوهش با توجه به این مطلب که زن در طول زندگی  این گروه از زنان در خانواده فصااالی اسااات. عهده

به بررسی آسیب های اجتماعی زنان در  و مادری است-همساری -گی خود موظف به ارائه نقش زنانگیدخانوا

 جرج گاسااپار " ز نظریاتتلفیقی ا بر پایهپردازد. چهارچوب نظری در تحقیق حاضاار اینگونه خانواده ها می

.به منظور عملیاتی کردن آساایب های اجتماعی و اسااتپارسااونز و همچنین تالکوت دورکیم  وامیل هومنز

کرت در نظر گرفته شاده است . اطالعات این پژوهش در  شااخصاهایی در طیف لی   ٬نآامکان سانجش ابعاد  

ر بین زنان د 1869تا شهریور  1862و در ادامه بهمن ماه  1836 ماه آذرتا  1836فاصله زمانی فروردین ماه 

ساال از زندگی مشترک آنها میگذشته   2پرسانل دریایی که دارای تحصایالت دانشاگاهی بوده اندو بیش از    

رسااشاانامه کتبی و روش تمام شااماری جمع آوری گردیده اساات و تجزیه و تحلیل اساات با بهره گیری از پ

محقق با استنباط بر یافته های پژوهشی اطالعات در ساطح آمار توصایفی و اساتنباطی انجام گرفته اسات .     

توانسته است رده بندی روشنی از چالشها و آسیب های تهدید کننده سالمت خانواده های فصلی را مشخص 

 راهکارهایی در جهت روشن تر نمودن چشم انداز آینده این گروه اجتماعی ارائه نماید. نماید و
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بررسی رابطه تفکر استراتژیک با رفتارهای فرانقشی کارکنان 

 منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی) ره(

 

 9پناهی  الهام

 (ره) ینیبندر امام خم ،یاقتصاد ژهیمنطقه وکارشناس ارشد مدیریت آموشی، کارشناس آموزش 
 e13592000@yahoo.com 

 چکیده

امروزه ساازمان ها برای نهادینه کردن اخالقیات در اعضاای سازمانی خود، به تکنیک ها و ابزارهای متعددی   

 ینقشفرا یبا رفتارها کیاستراتژ تفکر رابطه متوسل شده اند. از این رو، در این پژوهش، به بررسی اهمیت و 

روش گرداوری : پژوهش از تحقیقبندر امام خمینی) ره( پرداخته شااد.روش  ،یاقتصاااد ژهیکارکنان منطقه و

انجام شد. جامعه آماری  1869کاربردی بود که در سال از نظر هدف و  پیمایشای از نوع همبستگی  اطالعات

بندر امام خمینی) ره( ، با مدرک تحصیلی کارشناسی و  ،یصاداقت ژهیمنطقه ورسمی این پژوهش را کارکنان 

. برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای، برآورد گردیدنفر  76بااالتر تشاااکیل دادند. تعداد کارکنان  

اساناد کاوی، مقاالت و پایان نامه های معتبر و جساتجوی الکترونیکی در ساایت های معتبر علمی استفاده    

اساتفاده شد. تحلیل داده ها با   صادم  73آفای کرونباخ،  تایید پایایی پرساش نامه ها از ضاریب   گردید. برای

 ینگرهندیبین آنتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که: انجام شد.یافته ها:  SPSSاستفاده از نرم افزار 

ی معنی دار هرابط کارکنانی با رفتار فرانقشی تفکر مفهوم و یستمیتفکر س، هوشمندانه یطلبفرصت، رانیمد

کر تفباالترین ضاااریب همبساااتگی در میان متغیرهای این پژوهش، مربوط به رابطه بین  .مثبت وجود دارد

 یسااازمان ها در کشااور ها ژهی( بود. نتیجه گیری: سااازمان ها به و/67) فرانقشاای کارکنانو رفتار  مفهومی

فراهم کنند که  یرا به گونه ا نهیزم یستیند، باباشا  یم یعمده در کارآمد یجهشا  ازمندیجهان ساوم که ن 

 اهداف یخود را در جهت اعتال یها تیها و ظرف ییات،توانایتجرب یخاطر تمام بیبا ط رانشانیکارکنان و مد

 یسازمان ینخواهد شاد مگر انکه اصاول و قواعد مربوط به رفتار شهروند   سار یامر م نی.ارندیبکار گ یساازمان 

 رفتار ها فراهم گردد. نگونهیا یساز ادهیپ یزم براال یو بستر ها ییشناسا

 .بندر امام خمینی) ره( ،یاقتصاد ژهیمنطقه وی، فرانقش یرفتارهاتفکر استراتژیک،  : ت کلیدیامکل

mailto:e13592000@yahoo.com
mailto:e13592000@yahoo.com
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 یهاهنرستانبه هنرجویان  شدهارائهی هاآموزشی شناسبیآس

 دریایی )مورد کاوی هنرستان علوم دریایی فاروق اعظم چابهار(

 

  2، عبدالعزیز آبتین2، عبدالناصر حسین زائی9ب بلوچیایو
 ayub.baluchi@aut.ac.irدریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ونقلحمل مهندسیکارشناسی ارشد  لیالتحصفارغ 9

ی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، اقارهنیبدریایی  ونقلحملمدیریت  ارشدکارشناسی  لیالتحصفارغ 2

Naser.hossainzai@gmail.com 
 Abtin@cmu.ac.ir دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، استادیار 2

 

 چکیده

 

دهنده آموزشای هستند که های حرفهآموزش ،باشند یهای دانشگاهاز آنکه آموزشقبل  های دریاییآموزش

 یگر با توجه به اینکه اینگونه مشاغل. از طرفی ددکننتربیت می یدر شرایط و محیط خاص ی،کار خاص را برای

 ورتصبه هاآموزشاینگونه  کنندهارائه مؤسسات، لذا شایسته است کنندیماز اساتانداردهای خاصای تبعیت   

ی آموزشی اقدامات الزم را انجام دهند. براین اساس پژوهش حاضر به هادورهی شناسبیآسی نسبت به ادوره

پردازد. در یمبه هنرجویان هنرستان علوم دریایی فاروق اعظم چابهار  شدهارائهی هاآموزشی شاناسا  بیآسا 

ی طراحی و پس از تائید روایی ظاهری اپرسشنامهاین مقاله ضمن مصاحبه با تعدادی از متخصصین مرتبط، 

هنرسااتان علوم  النیالتحصاافارغنفر از هنرجویان، مدرسااین و  296(، در اختیار 32و محاساابه پایایی آن )%

ی ها. دادهداده شاااد شااادند قرارانتخاب  شااادهیبندطبقهتصاااادفی  صاااورتبهیی فاروق اعظم چابهار دریا

تحلیل  spss22 افزاراز نرم یریگبهرهبا استفاده از آزمون نسبت و تحلیل واریانس فریدمن با  شاده یگردآور

، وضعیت هادورهرای در تحقیق حاضار، روش اج  کنندگانمشاارکت  ازنظرکه  دهدیمنشاان   هاافته، یدشادن 

 باشندیم هاچالش نیترمهمو سازمان بنادر و دریانوردی، از  وپرورشآموزشمدرسین و هماهنگی بین وزارت 

 یی ارائه شد.هاشنهادیپ هاآنمرتفع نمودن  منظوربهکه 

 

 ی دریایی، هنرستان علوم دریایی، چابهارهاآموزشی، شناسبیآس: کلمات کلیدی
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کالت دریانوردان در شناورهای بررسی وضعیت مش

غیرکنوانسیونی)مطالعه موردی:اداره کل بندر و دریانوردی 

 خرمشهر(

 

 2، هیثم عامریان2فراهانی مهدی، 9ایران برایی
  araee@yahoo.comiran.bخرمشهرریزی، اداره کل بندر ودریانرودی  برنامهکارشناس مطالعات و 9

 farahani.seapilot@gmail.com ;اداره امور دریایی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر رییس2

 haytham.amerian@gmail.comکل بندر و دریانوردی خرمشهر اداره کارشناس اهداف،2

 چکیده

 

که بشاار امروز با  گیرد و این در حالی اسااتدرصااد حمل و نقل جهانی از طریق دریا صااورت می 61دود ح

مردانی که سااهم عظیمی در چرخه تجارت جهانی دارند، آشاانایی کافی ندارد. باید دید که دریانوردبودن در  

برای  .سازی ، چه منافعی داردمدار و در حال پیشارفت به سوی جهانی قرن بیسات و یکم، در جهانی انساان  

دیده، سالمت و از دریانورد مدرن باید آموزشهای محوله، غلبه بر مشاکالت دریا و اجرای درسات مسوولیت  

. زندگی اجتماعی دریانوردان ، زندگی پیچیده ای است و تحت تاثیر عملکرد لحاظ روحی و روانی سالم باشد

کاری آنها اسات. محیط اجتماعی دریانوردان دو جز اصالی دارد: یک جز در رابطه با کار و شرایط زندگی در   

تباط با دوری از خانواده است که البته هر دو به هم ربط دارند و موجب کاهش کشاتی است و جز دیگر در ار 

 بهره وری و افزایش ریسک حوادث و بیماری ها می شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسای مشکالت دریانوردان در شناروهای غیرکنوانسیونی می باشد که روش کار  

افته )باز( بود. در این پژوهش مشکالت ناشی از زندگی در به صورت کیفی و از طریق انجام مصاحبه ساختارنی

دریا مشاااخص گردید و در پایان راهکارهای پیشااانهادی جهت هرچه مناساااب تر نمودن شااارایط زندگی  

 دریانوردان ارائه گردید.

 

 دریانوردان، شناورهای غیرکنوانسیونی، حمل و نقل، مشکالت: کلمات کلیدی

mailto:خرمشهر%20iran.baraee@yahoo.com
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یش سطح آموزش دریانوردان در بررسی مولفه های موثر در افزا

 شناورهای غیر کنوانسیونی در بندر خرمشهر

 

 2،ایران برایی 2عامریان هیثم،  9مژگان قبادی

 خرمشهرپایانه مسافری دریایی اداره بندر و دریا نوردی   HSEکارشناس 9
mojganghobadi63@yahoo.com 

  haytham.amerian@ Gmail.comرمشهر کارشناس اهداف و برنامه ریزی اداره بندر و دریا نوردی خ2

 iran.baraee@yahoo.comکارشناس مطالعات و برنامه ریزی اداره بندر و دریا نوردی خرمشهر2

 

 چکیده

 

در شناورهای غیر کنوانسیونی مقوله ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار  اندریانورد ساطح آموزش ارتقاء 

راهای داخلی بیشااترین ترددها مربوط به این گونه شااناورها می باشااد . گیرد زیرا که در بعضاای از بنادر و آب

همچنین تعداد شاناورهای غیرکنوانسایونی تحت پرچم ایران از شاناورهای کنوانسیونی بیشتر می باشد. در    

میزان اثر بخشی شناسایی عوامل موثر بر افزایش  ساعی می شاود که با بررسای شرایط موجود     پژوهشاین 

این شاناورها، مشکالت را شناسایی و به کمک آن راهکارهایی برای برطرف نمودن  ریانوردان ساطح آگاهی د 

هر یک از مشاکالت ارائه گردد و در پایان نیز با ارائه یک راهکار راهبردی در خصوص ایجاد هماهنگی بیشتر  

ر ی با دوانسیونشناورهای غیر کن آموزش دریانوردان بین عوامل ذکر شاده گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح 

 .نظر گرفتن کلیه جوانب برداشته شود

 

 شناور غیر کنوانسیونی،آموزش، اثر بخشی آموزشکلمات کلیدی:
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کارکنان های مدیریت دانش و هوش سازمانی در رابطه مؤلفه

  استان بوشهر یانوردیاداره کل بنادر و در

 

 9زهرا رستمیان
 Rostamian.Zahra91@gmail.com؛ و دریانوردی استان بوشهر ادربناداره کل کارشناس مطالعات و تحقیقات، 9

 

 چکیده

 

کارکنان اداره کل بنادر و های مدیریت دانش و هوش سااازمانی در هدف از این تحقیق بررساای رابطه مؤلفه

ان اساات یانوردیاداره کل بنادر و دربود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان  اسااتان بوشااهر یانوردیدر

نفر بود. برای سنجش میزان  262دادند.نمونه این تحقیق بر اساس جدول مورگان نفر( تشکیل  921) بوشهر

های تحقیق از پرساشانامه مدیریت دانش با الگوگیری از کار خامدا استفاده شد. بعالوه   مدیریت دانش نمونه

رشت( که هوش سازمانی کل برای سنجش و اندازه گیری میزان هوش سازمانی)پرسشنامه هوش سازمانی آلب

ها با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه .و هفت مؤلفه آن را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شد

( به دست آمد. جهت تجزیه و 33/1( و برای پرسشنامه هوش سازمانی )39/1برای پرسشنامه مدیریت دانش)

های تحقیق نشااان داد بین پیرسااون اسااتفاده شااد. یافتهها از آزمون آماری ضااریب همبسااتگی تحلیل داده

عالوه نتایج آزمون های آن با هوش سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. بهمدیریت دانش و همچنین مؤلفه

تواند پیش بین مناسبی برای هوش سازمانی باشد. استفاده از هوش رگرسایون نشان داد، مدیریت دانش می 

درت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید، که یکی تواند قسازمانی می

 تواند ارتقاء مدیریت دانش در سازمان باشد.از این عوامل می

 

 یانوردیدر ، مدیریت دانش، هوش سازمانی،بنادر: کلمات کلیدی
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رسنل پ یزشیوکاهش انگ یشغل یتیعوامل موثر بر نارضا یبررس

 ناوگان یدر مدت زمان تعهد خدمت بر رو ییایدر

 

 2، مصطفی زارع نژاد اشکذری9یئرفرشادحا
 Capt.haeri@yahoo.comکشتیرانی ج.ا.ا ؛  آموزشیمدیریت پژوهش موسسه  9

 mzarenejad88@gmail.comافسر دوم کشتیرانی ج.ا.ا ؛  2

 

 چکیده

 

شاناسای شده و دالیل آن شناسایی   سایب در این مقاله عمده مساائل فرهنگی و انگیزشای پرسانل دریایی آ   

های مختلف از بخش گوناگون هایبررساایو  هدفمنداسااتفاده از مطالعات گردیده اساات . در این تحقیق، 

ق نمایانگر وجود زمینه مسااعد برای خستگی زودرس در  قیصانعت دریانوردی  مد نظر بوده اسات. نتایج تح  

چه از نظر امور ، معرض تعداد زیادی از فاکتورهای خطرپذیرچرا که دریانوردان به طور دائمی در  .دریاسااات

کاری )مثال توالی بنادر( یا اداری )مثال عدم حمایت مطلوب در مواقع نیاز( و یا طبیعی)مثل شرایط نامطلوب 

های کوتاه یا بلند مدتی مانند کاهش کاری مانند دریای مواج( هساتند. شایان ذکر است خود خستگی نشانه 

سایر موارد مشابه پی، افزایش خطرپذیری در حین کار، عدم خوشحالی و درهای پیمی، بیماریسالمتی جس

 را دارا است.

ای در ساطح دنیا در خصاوص مشکالت انگیزشی دریانوردان   روش انجام کار در بخش اول، بررسای کتابخانه 

تایج آنها به طور اجمال احصاء باشاد که در طی آن مقاالت و تحقیقات متعدد مورد واکاوی قرار گرفته و ن می

شده است. در بخش دوم با توجه به درخواست قسمت پژوهش موسسه آموزشی کشتیرانی  جمهوری اسالمی 

ایران با استفاده از انجام عملیات آماری  بر روی مطالعات و تحقیقات  انجام شده  نتایج مطلوبی از آن حاصل 

قدم اول با انجام مطالعات میدانی، عوامل کاهش انگیزش  تحقیق حاضار در صادد است تا در   .گردیده اسات 

 المللی را شناسایی نماید.دریانوردان در سطح بین

 

 دریانوردی، انگیزش، نارضایتی شغلی: کلمات کلیدی


	edit2.pdf (p.1-47)
	چکیده مقالات همایش نوزدهم-1.pdf (p.48-408)

