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خدارا سپاسگذارم که توفیق برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی 
و دریانوردی را با همیاري اعضای محترم انجمن مهندس��ی دریایی و ارگان های دریایی کش��ور، و همچنین 
همکاری منطقه آزاد کیش در جزیره زیبای کیش به انجمن مهندسی دریایی ایران عطا فرمود. انجمن مهندسی 
دریایی با توجه به رسالت و وظایف تعریف شده همواره سعی نموده با ابزار های مختلفی که در اختیار دارد مانند 
برگزاری همایش و نمایشگاه ساالنه عالوه بر معرفی توانایی های عرصه صنایع دریایی کشور سهمی موثري در 
رشد و شکوفایی این عرصه مهم صنعتی ایفا نماید. با توجه به شعار امسال، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل انجمن 
مهندسی دریایی سعی نموده است تا هجدهمین همایش صنایع دریایی را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در 
عرصه صنایع دریایی کشور برگزار نماید. عالوه بر این با توجه به اهمیت صنایع نفت و گاز در اقتصاد و شکوفایي 

کشور، در این همایش تالش شده تا مباحث مرتبط با صنایع نفت و گاز فراساحل مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
مخاطبان اصلی این همایش و نمایش��گاه خانواده دریایی کش��ور و مدیران کشور هستند. با توجه به موقعیت 
پساتحریم، حضور متخصصین و صنعتگران خارجی در همایش و نمایشگاه امسال بطور خاص مشاهده می شود. 
دراین همایش باتوجه به امکانات و تعداد سالن هاي موجود، مجموعاً 50 مقاله در ده محور تخصصی مرتبط با 
صنایع و مهندسي دریایی بصورت شفاهی ارائه خواهد شد که در قیاس سال گذشته حدود 50 درصد افزایش 
یافته است. از برنامه های دیگر همایش ارائه میزگرد، پانل تخصصي، سمینار و نشست های کمیته های تخصصی 
انجمن مهندسی دریایی است. در راستاي انتقال فناوري هاي دریایي امسال کارگاه های آموزشی  متنوعي توسط 

متخصصین خارجي و شرکت هاي ایراني برنامه ریزي شده است که در طی دوروز برگزاری همایش ارائه خواهند شد.
کامال واضح و مبرهن اس��ت که برگزاری چنین رویدادی با این وسعت و تنوع،  بدون همکاری و همدلی سایر 
ارگانهای دریایی کش��ور، مدیران، صاحبنظران، اس��اتید و دیگر عزیزان مقدور نمی باشد. بدینوسیله از تمامی 
مسئولین برگزاری همایش هجدهم، کمیته علمي، همکاران اجرایي دبیرخانه، ارگان هاي دریایي، نمایندگان 
ستاد اجرایي، و کلیه افرادی که در برگزاری هرچه بهتر همایش هجدهم با دبیرخانه همکاری نمودند تشکر و 
قدردانی به عمل آورده و رشد و شکوفایی کشور در عرصه صنایع دریایی کشور را از خداوند متعال خواستارم. 
امیدوارم که بهره مندي مناسبي از برنامه هاي متنوع همایش  ببرید و در خاتمه اقامت خوشي را براي شما در 

جزیره ي زیباي کیش ارزومندم. 

دکتر سعید مظاهری

دبیر هجدهمین همایش صنایع ردیایی
مهرماه 95
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بگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد به یقین دریا پایان یابد 
اگر چه مانند آن دریا را به کمک آوریم )سوره مبارکه کهف، آیه 109(.

درود بی پایان خداوند متعال بر رسول اکرم، خاندان طاهرینش و سید شهیدان باد. موقعیت ممتاز کشور با وجود 
سواحل پهناور در شمال و جنوب و منابع غنی دریایی، اهمیت توجه به دریا را برای توسعه کشور دو چندان می 
کند. همچنین با توجه به سیاست نظام اسالمی برای اقدام در جهت تحصیل اقتصاد مقاومتی، پیشرفت در عرصه 
صنایع دریایی نقشی کلیدی خواهد داشت. در این راستا هجدهمین همایش صنایع دریایی با هدف افزایش دانش 
جامعه دریایی از طریق ارایه دستاوردهای علمی و تجارب عملی بستری مناسب برای تعامل بین متخصصین و 
محققین فراهم کرده است.  به این منظور، کمیته علمی همایش و هیات داوران از میان 495 مقاله دریافتی در 
ده محور تخصصی، 372 مقاله را برای چاپ انتخاب کردند. در همایش هجدهم ظرفیت ارائه مقاالت شفاهی 
به 50 مقاله افزایش یافت و 50 مقاله دیگر برای ارائه پوستری انتخاب گردیدند. در همایش حاضر، متناسب با 
حضور متخصصین بین المللی، امکان ارایه چکیده انگلیسی برای مقاالت فارسی نیز فراهم گردید. داوری مقاالت 
توسط 98 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور و متخصصین صنایع دریایی انجام شد. در انتها 
از نویسندگان مقاالت، اعضای کمیته علمی و هیات داوران تشکر و قدردانی می گردد. خواهشمند با ارسال نظر 

و پیشنهاد خود زمینه ارتقای علمی همایش را در سال آینده فراهم نمایید.

 با احترام

دکتر محمد راعی

دبیر علمی هجدهمین همایش صنایع ردیایی

مهرماه 95
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 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 وزارت راه و شهرسازی
 وزارت نفت

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 مرکز همكاریهاي فناوري و نوآوری ریاست  جمهوري
 سازمان منطقه آزاد کيش

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایـران
 سازمان بنادر و دریانوردي

 سازمان صنایع دریایی
 سازمان شيالت ایران

 سازمان حفاظت محيط زیست
 سازمان ملی استاندارد ایران

 نيروي دریایي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
  نيروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء)ص(
 شرکت ملی نفت ایران

 شرکت صنعتی دریائی ایران)صدرا(
 شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران)ایزوایكو(

 شرکت صنایع فراساحل )صف(
 شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دریایي ایران

 شرکت ملی نفتكش ایران
 شرکت مهندسی و توسعه نفت

 شرکت نفت خزر
 شرکت نفت فالت قاره ایران

 شرکت نفت و گاز پارس
 شرکت پایانه های نفتی ایران

 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
 شرکت پتروپارس

 شرکت حفاری شمال

 شرکت ملی حفاری ایران
 شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي ایران 

 شرکت کشتيرانی والفجر
 مؤسسه رده بندي ایرانيان
 قرارگاه سازندگي نوح)ع(

 شرکت صنایع الكترونيک ایران ) صا ایران(
 شرکت تایدواتر خاورميانه

 دانشكده علوم دریایی محمودآباد )دانشگاه صنعت نفت(
 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دانشگاه صنعتی شریف
 دانشگاه صنعتی اميرکبير

 مجتمع دانشـگاهي علوم و فناوري هوا – دریا دانشـگاه 
صنعتي مالک اشتر

 دانشگاه جامع امام حسين )ع(
 موسسه آموزشی تحقيقاتی صنایع دفاعی

 پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوی
 پژوهشگاه استاندارد

 دبيرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور
 سازمان هواشناسی کشور

 سازمان نقشه برداری کشور
 دریابانی مرزبانی ناجا

 مؤسسه آموزشي کشتيراني جمهوري اسالمي ایران
 صندوق توسعه صنایع دریایی

 ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنيان دریایی
 انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه های دریایی ایران

 اتحادیه مالكان 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

انجمن مهندسی دریایی ایران و  سازمان منطقه آزاد کيش  با همكاری ارگا ن های دریایی کشور
برگزاركنندگان  همايش:
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 سعيد مظاهری، دبير هجدهمين همایش صنایع دریایی 
 محمد راعی، دبير کميته علمي همایش 

 پيمان مسعودزاده، دبير هجدهمين نمایشگاه بين المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
 اکبر فالحتی آذر، دبير کميته اجرایي و کميته اطالع رسانی و خبری همایش

 محمدسعيد سيف، انجمن مهندسی دریایی ایران
 عباس نوبختی، انجمن مهندسی دریایی ایران

 حسن رضا صفری، انجمن مهندسی دریایی ایران
 امير بابایی، انجمن مهندسی دریایی ایران

 محسن خسروی بابادی، انجمن مهندسی دریایی ایران
 حميد زراعتگر، انجمن مهندسی دریایی ایران

 مجيد عليزاده، مرکز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 بابک بغدادی، شرکت مهندسی و ساخت تأسيسات دریایی ایران
 مليحه فتحی، شرکت مهندسی و ساخت تأسيسات دریایی ایران
 هادی زندی، شرکت مهندسی و ساخت تأسيسات دریایی ایران

 علی جليلی نيكرو، شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دریایی ایران
 محمدرضا هنرور، شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دریایی ایران

 مهتاب حميدنيا، دبيرخانه شورایعالی صنایع دریایی
 عليرضا مرادی، دبيرخانه شورای عالی صنایع دریایی

 بيت اله برقراری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 جليل محب ملكی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 البرز محمدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 بيتا عطایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 بهرام حبيب نژاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 سيدحمزه حسينی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 جعفر چراغچی، قرارگاه سازندگی نوح )ع(- مكين
 فریدون حسين دخت، قرارگاه سازندگی نوح )ع(- مكين

 رضا صادقی، قرارگاه سازندگی نوح )ع(
 حسين قربانی، قرارگاه سازندگی نوح )ع(

 مهدی کامياب رودسری، سازمان بنادر و دریانوردی
 علی خدابخش، سازمان بنادر و دریانوردی

 عليرضا کيهان پور، سازمان شيالت ایران
 فریبرز رجایی، سازمان شيالت ایران

 بهدخت ميرزایی اصل، سازمان حفاظت محيط زیست
 آرش نيكوئيان، سازمان حفاظت محيط زیست

 اميرعلی بهروز قاضيانی، سازمان ملی استاندارد ایران
 اميد نژادکاظم، پژوهشگاه استاندارد

 پيمان زارعيان، سازمان نقشه برداری کشور
 اردشير خلج، شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران

 مهران هدایت فر، انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران

ستاد برگزاری همایش
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 غالمرضا باالنژاد، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
 علی رضا مرادی، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

 سامان رضایی، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
 خسرو سپهر تمدنی، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

 سيدمحمدرضا شمس دولت آبادی، شرکت ملی نفتكش ایران
 حسين زارع مهرجردی، شرکت ملی نفتكش ایران

 حامد سعيدپور، شرکت ملی نفتكش ایران
 جهان مست رهگو، شرکت ملی نفتكش ایران

 اشكان اسدی، شرکت نفت و گاز پارس
 مریم خرم، شرکت نفت و گاز پارس

 عباسعلی پرتقالی، شرکت نفت و گاز پارس
 کامران مهرآور، شرکت نفت و گاز پارس

 احمد زارعی، شرکت نفت و گاز پارس
 رضا هادیزاده، شرکت نفت و گاز پارس

 رجب مهدیان، شرکت صنایع الكترونيک ایران )صا ایران(
 حسن کارگر برنتی، دریابانی مرزبانی ناجا

 محمد اکبر نژاد، موسسه آموزشی و تحقيقاتی صنایع دفاعی
 امير سمواتيان، شرکت دریابندر ناب کيش)هلدینگ تجاری سازمان صنایع دریایی(

 محمد اسكندری، شرکت دریابندر ناب کيش)هلدینگ تجاری سازمان صنایع دریایی(
 صادق حيدری، سازمان صنایع دریایی 

 محمد قاسم زاده حسينی، موسسه رده بندی ایرانيان
 مهدیه الچينی، اتحادیه مالكان کشتی ایران
 حسن عرفانی، سازمان هواشناسی کشور

 بهزاد الیقی، سازمان هواشناسی کشور
 ناخدا یكم اسداهلل جابریان، نيروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 اميرحسين صيرفی، نيروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
 مجيد ایزدخواه، شرکت توسعه پویا )مجری نمایشگاه دریایی( 

 احمد صادقی گرمارودی، شرکت تایدواتر خاورميانه
 مجتبی بلوکی، شرکت تایدواتر خاورميانه

 هدی خالدی، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
 علی شيخ بهایی، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی و انجمن علوم و فنون دریایی ایران

 هميرا آگاه، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
 ایمان خليفه ای، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشيمی

 ميثم ظهرابی، نيروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 محمدرضا حسينی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 محمد مومن بيک، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 سعيد بهبد، پایگاه خبری- تحليلی دریایی ایران )مارین نيوز(
 سيدحسين ميرشفيعی، شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(

 محمد خواجه نژاد، شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(
 سهراب عظيمی خواه، شرکت ملی نفت ایران

 احمد توالیی، شرکت ملی نفت ایران

ستاد برگزاری همایش
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 مجتبی صابری، شرکت ملی نفت ایران
 رضا عليزاده ممقانی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

 منصور نامجو، انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته
 ناصر کشميری، انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته

 عليرضا اميری، شرکت نفت فالت قاره ایران
 جمال سرشتی، شرکت نفت فالت قاره ایران

 تقی تاجرباشی، دانشگاه صنعت نفت
 پدرام عدالت، دانشگاه صنعت نفت

 عبدالرحيم طاهری، دانشگاه صنعت نفت
 سيدمحمدحسين شریفی، دانشگاه صنعت نفت

 اميرعباس رضائی، وزارت نفت
 رضا عاشوری زاده، وزارت نفت

 مهدی حدادی، انجمن سازندگان تجهيزات صنعتی ایران )ستصا(
 احمدرضا مصطفی قره باغی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 مهدی احمدی مروست، پژوهشگاه نفت
 محمدمهدی وهابی، پژوهشگاه صنعت نفت

 علی نجفی زاده، سازمان منطقه ویژه پارس
 محمدکاظم نظارت مقدم، سازمان منطقه ویژه پارس

 سيدابراهيم حسينی، شرکت ملی حفاری شمال
 آرمين رحيميان، شرکت ملی حفاری شمال

 روزبه شارعی، شرکت ملی حفاری ایران
 حميدرضا خوش آیند، شرکت ملی حفاری ایران

 مهرداد غفوریان، انجمن مهندسی و پيمانكاری نفت، گاز و پتروشيمی
 فرزانه اکوان، پژوهشگاه شاخص پژوه و وزارت صنعت، معدن و تجارت

 رضا جواهردشتی، پژوهشگاه شاخص پژوه وزارت صنعت، معدن و تجارت
 حامد قنبری، جهاد دانشگاهی

 محسن مياندهی، شرکت ملی گاز
 محمدرضا ولی، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت

 اسداهلل جوع عطابيری، دانشگاه آزاد اسالمی
 محمد عالمی، انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز کشور
 محمود افضلی، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح

 اميرحسين قره، دانشگاه صنعتی شریف- گروه مهندسی دریا
 اميرحشمتی فر،  انجمن مهندسی دریایی ایران و دانشگاه صنعتی شریف

 احمد ابراهيمی، انجمن مهندسی دریایی ایران
 کسری دارابی، انجمن مهندسی دریایی ایران

 ابراهيم سـليمانی، سـازمان تحقيقات و جهادخودکفایی نيروی دریایی سـپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران

 مهرداد اکبری، شرکت نفت خزر
 نعيمه عارفی، انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته

ستاد برگزاری همایش





Iranian Associationانجمن مهندسي دریـایي ایـران
 of Naval Architecture & Marine Engineering

Marine
Industries
Conference

Proceedings of:
th

18 - 21 Oct. 2016 - Kish Island 27 الی 30 مهر ماه 1395، جزیره کیش

ز

 احمد ابراهيمی، انجمن مهندسی دریایی ایران
 صاحبعلی امينی، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح

 عليرضا مرادی، دبيرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور
 مهتاب حميدنيا، دبيرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور
 هدی خالقی، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 درنا کسرایی، شورایعالی مناطق آزاد
 سيدمحمد خاتمی، شرکت حفاری شمال

 محمد قاسم زاده حسينی، موسسه رده بندی ایرانيان
 محمدناصر مرادی، نيروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 مژگان افشار، وزارت نفت
 سيدحسين ميرشفيعی، شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(

 عليرضا فراتی، شرکت نفت خزر
 مليحه فتحی، شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دریایی ایران

 محمد خزائی، سازمان تحقيقات و خودکفایی نيروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 ميثم راستی، شرکت کشتی سازی اروندان

 بهزاد الیقی، سازمان هواشناسی کشور
 عليرضا اميری، شرکت نفت فالت قاره ایران

 امير حشمتی فر
 علی شيخ بهایی

 احمد ابراهيمی
 سميه شيخی

 مرجان شرافتی
 حميدرضا قصابان

 سيداحمد صفوی
 مهدی فالحتی آذر

 ميثم مغاره
 زهرا حاتمی مقدم

 سعيد بهبد
 کسری دارابی

 اکبر احمدی

كميتـه اطالع رسانی و خبری همايش:

كميتـه اجرایی همايش:

دبير کميته: اکبر فالحتی آذر

دبيرکميته: اکبر فالحتی آذر
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 جناب آقای دکتر مقدم، معاون محترم وزیر نفت در مهندسی، پژوهش و فناوری 
 جناب آقای دکتر شفيعی، مدیر کل مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

 جناب آقای دکتر وطنی، معاون توسعه و فناوری معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری 
و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران

 جناب آقای دکتر منوچهری، معاون محترم توسعه شرکت ملی نفت ایران و مشاور محترم وزیر نفت
 سرکار خانم دکتر فرشچی، معاون محيط زیست دریایی سازمان محيط زیست

 جناب آقای دکتر شعبانی کيا، معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
 جناب آقای دکتر بهاری، معاون عمليات شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دریایی وعضو 

هيئت علمی دانشگاه تهران

 جناب آقای دکتر حسن زاده، مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
 جناب آقای دکتر حاجی زاده، رئيس پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی وعضو 

هيئت علمی دانشگاه تهران

 جناب آقای دکتر گلشنی، شرکت بهين طرح آپادانا
 جناب آقای دکتر خاکساری، عضو هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

 جناب آقای مهندس سيف الهی، شرکت پارسام گستر دریا
 جناب آقای دکتر کاتوزیان، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت

 جناب آقای دکتر نعمت الهی، مدیر عامل محترم روابط عمومی وزارت نفت
 جناب آقای دکتر مرتضوی، مدیر کل محترم ایمنی، بهداشت و محيط زیست وازرت نفت

 جناب آقای مهندس درفشی، مدیر محترم ایمنی، بهداشت و محيط زیست شرکت نفت
 جناب آقای دکتر ماهرخ زاد، مدیر محترم امور حقوقی شرکت نفت

 جناب آقای مهندس بهمنی، مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران
 جناب آقای مهندس سجادی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

 جناب آقای مهندس یوسفی، مدیر عامل محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 جناب آقای مهندس محمودزاده، رئيس پژوهشگاه شاخص پژوه

 جناب آقای مهندس حافظی، مدیر عامل محترم شرکت نفت فالت قاره ایران
 جناب آقای مهندس شعبان پور، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس

 جناب آقای مهندس ساکی، مدیر عامل شرکت صدرا
 جناب آقای دکتر دقيق، شرکت نفت و گاز پارس

 جناب آقای دکتر کسائيان، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ) واحد علوم و تحقيقات(، شرکت رزموند

کميته علمی همايش:
دبير کميته علمی: دکتر محمد راعی ) عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف(
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 جناب آقای دکتر جوادی، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
 جناب آقای دکتر هاشمی، رئيس دانشگاه صنعت نفت

 جناب آقای دکتر صفارزاده، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس
 جناب آقای دکتر باورصاد، عضو هيئت علمی دانشگاه خليج فارس

 جناب آقای مهندس صفایی، مدیر عامل شرکت ملی نفتكش ایران
 سرکار خانم دکتر کامران زاد، عضو هيئت علمی پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 جناب آقای دکتر خدمتی، عضو هيئت علمی دانشگاه اميرکبير
 جناب آقای دکتر قاسمی، عضو هيئت علمی دانشگاه اميرکبير

 جناب آقای دکتر زراعتگر، عضو هيئت علمی دانشگاه اميرکبير
 جناب آقای دکتر شفيعی فر، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس

 جناب آقای دکتر تابش پور، عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 جناب آقای دکتر کتابداری، عضو هيئت علمی دانشگاه امير کبير

 جناب آقای دکتر آقاکوچک، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس
 جناب آقای دکتر زین الدینی، عضو هيئت علمی دانشگاه خواجه نصير الدین طوسی

 جناب آقای دکتر صدری نسب، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
 جناب آقای دکتر جاوید، رئيس و عضو هيئت علمی دانشـكده علوم و فنون دریایی واحد 

علوم و تحقيقات 

 جناب آقای دکترجواهردشتی، مشاور عالی پژوهشگاه شاخص پژوه
 جناب آقای دکتر خدایار جوادی، عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

کميته علمی همايش:
دبير کميته علمی: دکتر محمد راعی ) عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف(
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هیأت داوران

 دکتر علی اکبر آقاکوچک، دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر عباس زارع نژاد اشكذری، دانشگاه علوم دریایی امام خمينی )ره(

 دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی، دانشگاه علوم دریایی امام خمينی )ره(

 دکتر عباس دشتی منش، دانشگاه خليج فارس

 دکتر امين قنادی اصل، دانشگاه محقق اردبيلی

 دکتر علی اصغر گلشنی، مهندسين مشاور بهين طرح آپادانا

 دکتر حسن اکبری، دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر اکبر رشيدی، دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر علی خاکساری، دانشگاه عالمه طباطبائی

 آقای علی اکبر ادیب، شرکت ملی نفت ایران

 دکتر علی مهدی نيا، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 دکتر علی وطنی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 دکتر احمد مباشرامينی

 دکتر امير عباس رضائی، وزارت نفت

 دکتر کيومرث روحانی قادیكالیی، پژوهشكده اکولوژی خليج فارس و دریای عمان

 آقای اکبر شعبانی کيا، سازمان انرژی های نو

 مهندس بهزاد )محمد( سيف الهی، دانشگاه جهانی دریانوردی

 دکتر محمد دقيق، شرکت نفت و گاز پارس

 آقای ابوذر دانش پژوه، شرکت نفت و گاز پارس

 دکتر پدرام عدالت، دانشگاه صنعت نفت

 دکتر احسان یاری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 مهندس اسماعيل شفيع زاده، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 دکتر محمود پسندیده فرد، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر جليل فریدونی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 آقای فرید شعبانی
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 آقای حسن رضا صفری، موسسه رده بندی ایرانيان

 دکتر سجاد حاجی زاده، دانشگاه خليج فارس

 دکتر مهری سيد هشترودی، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 دکتر حسن قاسمی، دانشگاه صنعتی اميرکبير

 دکتر حبيب حكيم زاده، دانشگاه صنعتی سهند

 دکتر همایون یوسفی، دانشگاه علوم و فنون دریایی

 دکتر حميد رضائی

 دکتر حميد زراعتگر، دانشگاه صنعتی اميرکبير

 دکتر حميد احمدی، دانشگاه تبریز

 دکتر ایران برایی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

 آقای جمال سرشتی، شرکت نفت فالت قاره

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

 دکتر کریم اکبری وکيل آبادی، دانشگاه دریایی امام خمينی نوشهر

 دکتر کسری پورکرمانی، دانشگاه علوم و فنون دریایی 

 دکتر محمدجواد کتابداری، دانشگاه صنعتی اميرکبير

 دکتر کيوان صادقی، مرکزآموزش عالی فنی مهندسی بوئين الزهرا

 دکتر محمدرضا خدمتی، دانشگاه صنعتی اميرکبير

 دکتر خسرو آئين جمشيد، پژوهشكده ميگو

 دکتر خسور مشتریخواه، مدیر عامل شرکت دریا ایمن هرمز

 دکتر شيما مدنی، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 آقای مجيد الياسی، دانشگاه صنعتی نوشيروان بابل

 دکتر مجيد سهراب پور، دانشگاه واترلو

 دکتر مریم راه بانی، دانشگاه هرمزگان

 دکتر مسعود صدری نسب، دانشگاه تهران

 دکتر مسعود ترابی آزاد، دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تهران شمال

هیأت داوران
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 دکتر محمدرضا بهاری، شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دریایی - دانشگاه تهران

 آقای مهدی اسماعيلی، دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

 دکتر مهدی خدایی، دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدین طوسی

 دکتر مهدی محمد مهدیزاده، دانشگاه هرمزگان

 دکتر محمد گندم کار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 دکتر احمد رضا مصطفی قره باغی، دانشگاه صنعتی سهند

 دکتر محمدعلی حسن زاده، سازمان بنادر و دریانوردی

 دکتر ميرمصدق جمالی، دانشگاه صنعتی شریف

 آقای محمد خواجه نژاد، شرکت صدرا

 دکتر محمدحسين دیبائی بناب، دانشگاه ازاد اسالمی واحد شاهرود

 مهندس عبدالحسين محمد رحيمی

 دکتر محمد رضا باقری، سازمان صنایع دریایی

 دکتر محسن کریمان خراسانی

 دکتر عليرضا مجتهدی، دانشگاه تبریز

 دکتر حسين مروتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 دکتر مژگان امتيازجو، دانشكده علوم و فنون دریایی

 مهندس محمد رضا زارعی، دانشگاه صنعتی امير کبير-چابهار

 دکتر محمود ساالری، دانشگاه جامع امام حسين )ع(

 دکتر مصباح سایبانی، دانشگاه صنعتی امير کبير

 دکتر محمد کسایيان، شرکت رزموند

 دکتر نبرد حبيبی، دانشگاه کردستان

 دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر، پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی

 دکتر نرگس امراللهی بيوکی، دانشگاه هرمزگان

 آقای محمد رضا نگهداری

 دکتر امير حسين نيک سرشت، دانشگاه صنعتی شيراز

هیأت داوران
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 دکتر پرویز باورصاد، دانشگاه خليج فارس

 دکتر عبدالرحيم طاهری، دانشگاه صنعت نفت

 دکتر رضا شمسی

 دکتر صابر وطن پرست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

 دکتر صادق صادق زاده، دانشگاه علم  و صنعت

 دکتر سعيد کاظمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات

 دکتر عليرضا صفاهيه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دکتر اميد رحمانی، دانشگاه زنجان

 دکتر محمود صفارزاده، دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر سيدعباس حق شناس، مؤسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران

 دکتر حسن صيادی، دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر حسن شادمان، کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران

 دکتر مهدی شفيعی فر، دانشگاه تربيت مدرس

 دکتر محمد شاه قلی، دانشگاه علوم پرشكی تهران

 دکتر احمد شانه ساززاده، اصفهان

 دکتر مریم سيوف جهرمی، دانشگاه هرمزگان

 دکتر محمدرضا تابش پور، دانشگاه صنعتی شریف
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�بررسی اثر افزودن عامل سیالنی تری متوکسی)وینیل( سیالن به رزین وینیل استر جهت اصالح و بهبود خاصیت چسبندگی الیاف به هسته 
در کامپوزیت های ساندویچی

167 مجید معمار، علی دهقانیان، آرش حدادی  

بررسی رفتار اتصاالت �T شکل چسبی بین قطعات فلزی و کامپوزیتی تحت بارگذاری استاتیکی در شناورهای کامپوزیتی با استفاده از شبیه سازی عددی
168 احسان شیبانی، بهروز عرب  

بررس�ی رفتار اتصاالت �L ش�کل چسبی بین قطعات فلزی و کامپوزیتی تحت بارگذاری استاتیکی در شناورهای کامپوزیتی با استفاده از 
شبیه سازی عددی

169 احسان شیبانی،  امیر سپهری   

�تحلیل حرارتی کامپوزیت های چندالیه مورداستفاده در صنایع دریایی برابر آتش
170 عمید پورامینایی، خسرو الری، عماد جمعه زاده ماهانی   

�کاربرد جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی درصنایع  کشتی سازی و فرا ساحل
171 فروز فریدی، مصباح سایبانی، منوچهر فدوی، یاسمن شعبانی، محمد شیخ االسالمی  

ش



�اعمال و بازرسی پوشش های فلزی پرکاربرد در صنایع دریایی جهت حفاظت از خوردگی و سایش با توجه به ملزومات تعیین شده توسط 
استانداردهای نظامی

172 سید سعید عظیمی ابرقوئی، میثم حیدریان  

�بررسی و مقایسه کارایی دو روش بهینه سازی چندهدفه الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات در طراحی مفهومی شناورهای سطحی
173 اصغر اسکندری چچگلو، رضا آخوندی  

�شناسایی عمق غوطه وری یک شناور زیرسطحی متحرک در نزدیکی سطح آزاد با استفاده از روش شبکه عصبی
174 سید خلیل شریعتی، دکتر سید حسین موسوی زادگان  

�ارایه طرح اختالط جدید کانوی بتنی و بررسی وزن مخصوص و مقاومت نمونه ها
175  ناصر شابختی، محمد سیاهکوهی  

�VIP بررسی تاثیر عیب جدایش برکاهش استحکام ناشی از نیروهای درون صفحه ای بر پانل کامپوزیتی ساخته شده با فرآیند"
176 علی دهقانیان، محمد رضا خدمتی، حسن قاسمی  

�امکان سنجی و طراحی مفهومی سیستم رانش الکتریکی برای شناورهای سنگین با مدل سازی درایور موتور الکتریکی
177 محمد عافیت لو، نادر شیردل، ناصر فیروزان قلعه   

�شبیه سازی پرتاب یک وسیله زیرآبی بدون سرنشین به وسیله نیروی پروانه های داخل تیوب پرتاب
178 مهدی مهدوی خواه، جواد انفرادی  

�Maxsurf در نرم افزار NPL تاثیر موقعیت عرضی بدنه های جانبی بر روی مقاومت هیدرودینامیکی شناور تریماران از سری
179 داوود احمدی امین آبادی، محمد مونسان  

های ساخته شده به روش تزریق رزین تحت خأل در مقایسه با فرآیند ساخت الیه چینی دستی بررسی تجربی بهبود خواص کششی و برشی کامپوزیت �
180 محمد هادی حاج محمد، حسین خدارحمی، سید امیر موسوی، جواد فرجی شعاع  

�محاسبه تحلیلی دبی روغن مورد نیاز برای روغن کاری چرخدنده ها و یاتاقان های گیربکس های دریایی
181 حامد علی وند،  حامد صفرزاده، ناصر فیروزان قلعه   

�بررسی پارامترهای موثر بر پایداری دینامیک هاورکرافت براساس مدل دینامیکی غیرخطی
182 ایرج رجبی، رحیم میرکی، علیرضا خلیلی  

�شبیه سازی دو درجه آزادی شناور پروازی در جریان دوفازی به روش شبکه متحرک
183 رحیم میرکی، محمد هاشم تمدن دار   

�طراحی، ساخت و راه اندازی تست های آیرواستاتیکی بالشتک شناور هاورکرافت
184  ایرج رجبی، رحیم میرکی، علیرضا خلیلی، سید هاشم آذرنیا   

�ارتعاشات آزاد ورق های تقویت شده  با درنظر گرفتن اندرکنش بین ورق و تیرچه به روش انرژی
185 سمیرا عبداهلل، احمد رهبر رنجی   

�ارائه روش پیش بینی کمانش پوسته های استوانه ای فوالدی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی در اعماق دریا به روش کنترل حجم هوشمند
186 محمد هادی حاج محمد، علیرضا نداف اسکویی، محسن عزیزپوریان  

�Optimization of storage tank arrangement for a FPSO in different load case considering hydrostatic stability
187 حمید خدایی، علیرضا کیامهر، آرش عباسیان، عبدالرحیم طاهری  

ت



بررسی و محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی یک �AUV به روش تحلیلی-تجربی
188 سعید زارع نژاد، رضا حسن زاده قاسمی  

بررسی خواص مکانیکی جوشکاری آلومینیوم دریایی 5083 به روش �GMAW ناشی از تغییر ترکیب گاز محافظ
189 علیرضا قرهی، امین رضا کوشکی  

�ارائه یک الگوریتم نوین برای انتساب و تلفیق سمت اهداف چندگانه سونارهای غیرفعال
190 سید محمد تقی موسوی شوشتری، محمد هدایتی خدایری  

�کنترل هوشمند سیستم کنترل باالست در یک زیردریایی با استفاده از مدل سازی با شبکه های پتری
191 محمد هجرتی، عباس دیدبان  

�مطالعه اندرکنش موج و سیلندر عمودی شناور به روش المان مرزی و رفع سینگوالریتی ها در حل معادالت انتگرال مرزی
192 مهدی نظری برنجکوب، محمود غیاثی  

�مدل سازی رفتار هیدرودینامیکی حرکت هیو ستون آب مونپول
193  حسن صیادی، امیر فرش فروش  

بررسی و تحلیل عددی جریان حول یک نمونه �AUV به منظور محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی با روش تست کشش
194 سعید زارع نژاد، جواد انفرادی، وحید شوریان  

�بررسی و تحلیل ورود به آب پرتابۀ  کروی شکل
195 محمد مهدی شوری، هاشم نوروزی، محمود غیاثی، حسن قاسمی   

�مطالعه عمر خستگی اتصاالت کامپوزیتی پیچی مورد استفاده در صنایع دریایی به روش پوش بارگذاری
196 علیرضا سادات حسینی، صادق حمزه، بهرام زینلی، محمد حسین کریمی   

�مطالعه عددی بر روی سطح خیس زیر بدنه منشوری متقارن و نامتقارن در حالت های تک بدنه و کاتاماران
197 مرتضي عزیزي ینگجه، حمید مهدیقلی، محمدسعید سیف  

�بررسی تجربی عملکرد هیدرودینامیکی و تعیین شرایط وقوع کاویتاسیون در پروانه مغروق
198 امیرحسین رزاقیان، محمد رضا فتحی کازرونی، محمدسعید سیف   

تحلیل حرارتی و مکانیکی برش لیزر فوالد استحکام باالی �A517 با کمک روش المان محدود
199  یاسمن شعبانی، مصباح سایه بانی، محمود غیاثی، سعید شادکام،  امیر عباس اربابی   

 �Modeling and control of autonomous underwater vehicle )AUV( in heading and depth attitude via PPD
controller with state feedback

200 سروش وحید، کاوه جوانمرد   

�مدلسازی ریاضی حرکت رول شناورهای پروازی با روش دو بعد به اضافه ی زماِن نامتقارن
201  ساسان توکلی، پرویز قدیمی،  عباس دشتی منش   

�اثرات گرانش بر روی حل عددِی ورود گوه ی متقارن به آب
202 محمد ایزدی، منوچهر فدوی اردستانی، پرویز قدیمی، ساسان توکلی    

�بهینه سازی بازدهی سامانه رانش واترجت برای یک شناور تندرو با استفاده  از الگوریتم ژنتیک
203 جواد ملک محمدی، احسان اسماعیلیان، حسن قاسمی، مرید عباس حسنوند   

ض



�شبیه سازی عددی جریان حول ورق های پروازی دو بعدی و مطالعه پارامتری عوامل موثر
204 سعید پناهی، پرویز قدیمی، ساسان توکلی   

�شبیه سازی عددی مانور شناور زیرسطحی به روش دینامیک سیاالت محاسباتی
205  مسعود حکمی فرد، محمود رستمی ورنوسفادرانی   

�Plough in مدلسازی و تحلیل پارامترهای موثر در طراحی بالشتک شناور هاورکرافت جهت جلوگیری از بروز پدیده
206 رحیم میرکی، علیرضا خلیلی، دکتر ایرج رجبی   

�بررسی اثر مشترک سازی پمپ های حامل آب شور بر روی وزن، تعداد و مصرف انرژی سیستم پمپاژ شناورهای سطحی
207 امین محمدی   

�بررسی عددی تاثیر جانمایی کانتینر بر مقاومت آیرودینامیکی شناورهای تجاری کانتینربر
208 حامد مجیدیان، فرهود آذرسینا   

�مروری بر بحث و بررسی نتایج و تحلیل روش های عددی میدان آکوستیکی در نویز پروانه شناورها
209  مهدی عبداهلل نژاد، حسن قاسمی، محسن گرجی، مرید عباس حسنوند   

�تعیین وضعیت یک شناور زیرسطحی نوع هاورینگ به کمک سیستم  ناوبری اینرسی متصل به بدنه
210 فهیمه سادات طبسی، افسانه اتحادی، رضا حسن زاده قاسمی   

�بررسی عددی مشخصات ملخ یک شناور اثر سطحی به روش دستگاه مختصات چرخان
211 مصطفی منفرد مسقانی، علیرضا بینش   

�اندازه گیری نیروی درگ حول یک جسم زیرسطحی به روش کاهش مومنتوم
212  امین طالع زاده شیرازی، محمد رضا نظری، مجتبی دهقان منشادی   

�شبیه سازی عددی دنباله جریان پشت سیستم رانش پمپ جت
213  امین طالع زاده شیرازی، محمد رضا نظری، مجتبی دهقان منشادی   

�استخراج منحنی عملکرد یک نمونه تحقیقاتی سیستم پیشرانش پمپ جت
214  امین طالع زاده شیرازی، محمد رضا نظری، مجتبی دهقان منشادی   

�بررسی عددی پارامترهای هندسی طراحی داکت پروانه بر رفتار جریان در ناحیه پاشنه بدنه
215  امین طالع زاده شیرازی، محمد رضا نظری، مجتبی دهقان منشادی   

�طراحی تونل انجماد شناور پشتیبان ماهی گیری صیادی
216  محمد بنده   

�تحلیل سه بُعدی امواج منظم تولید شده بوسیله ی موج ساز ُگِوه  ای شکل با استفاده از نرم افزار اوپن فوم در یک تانک عددی
217 مهدی یوسفی فرد، نیما قربانی، رویا شادمانی  

�Speed control of Autonomous Underwater Vehicle with constraints using Model Predictive Control
218 سید حسین قناعتی، شهرام آقایی  

�معرفی نرم افزار بومی طراحی و تطبیق پروانه با بدنه و موتور
219 حمید سری  

�شبیه سازی و تحلیل آیرودینامیک سامانه هاورینگ شناورهای بالشتک هوایی
220 ایرج رجبی، محمد رضا بهزادی،  علیرضا خلیلی،  رحیم میرکی  

غ



�841B تحلیل هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق
221 حمید سری، بهروز جمشیدی  

�ADAMS تحلیل دینامیکی سیستم رانش شفت متحرک با کمک نرم افزار
222 حسن مهینی، سید اسماعیل حسینی، حمید سری  

�بهینه سازی بار کمانش پوسته استوانه ای کامپوزیتی الیاف منحنی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی به کمک الگوریتم ژنتیک
223 حسین نوپور، عبدالرضا کبیری عطا آبادی، محمودمهرداد شکریه  

�شبیه سازی سه بعدی روش ساخت تزریق در خأل  با استفاده از نرم افزارهای اجزای محدود
224 مهدی سعید کیاست، حبیب عباسی سورشجانی   

�تعیین دقیق نیروهای عرضی ناشی از امواج منظم زاویه دار بر پل اتصالی شناور سه بدنه با استفاده از روش پانل
225 عادله گرایلی، مهدی یوسفی فرد، محمد حسن قاسمی   

�مطالعه عددی تأثیر پارامترهای هندسی تیوب شوک مخروطی انفجار زیر آب، بر عملکرد و بیشینه فشار تولیدی به منظور ارائه رابطه جرم معادل
226 حمید سلطانی، مهدی نادی، مهران حشمتی   

�بررسی ضرورت استفاده از کشتی پشتیبان صید در ناوگان صیادی ایران جهت خدمات دهی در آب های آزاد
227 سعید مهاجر نسب، محمد توکلی دخر آبادی، محمد سعید سیف، محمدرضا حسینی  

�بهینه سازی سطح مقطع راداری یک نوع توپ دریایی به منظور افزایش حساسه گریزی شناورهای نظامی
228 حجت نکویی، محمد هدایتی خدایاری   

�DOE بررسی تاثیر نحوه تغییرات ضریب شدت تنش در یک ترک در ورق فوالدی به روش طراحی آزمایشات
229 فرزانه احمدی ، احمد رهبر رنجی  

�مدل سازی و تحلیل المان محدود کابل یدک کشی یک شناور تجاری
230 علیرضا جهان بخش، علی زاهدی فر،  رضا نقدآبادی، جمال ارغوانی هادی    

�ارائه مدل محاسباتی نوین جهت یکپارچه سازی چیدمان سامانه در طراحی شناورهای سطحی
231 امیر محمد حسینی، محمد واحدیان درگاهی   

�بررسی تاثیر چیدمان مفتول ها و تعداد الیه بر روی مشخصات مکانیکی کابل های دریایی
232 علی زاهدی فر،  رضا نقدآبادی، جمال ارغوانی هادی، علیرضا جهان بخش    

�مدلسازی چرخش جریان در کانال مگنتوهیدرودینامیک و مقایسه با جریان یکنواخت
233 حمیدرضا بانشی،  احسان یاری   

�بازیافت کامپوزیت های تقویت شده و مفهوم بازیافت مستقیم کامپوزیت های سازه ای 
234 امید رحمانی،  مرتضی خیاطی  

 �Stability and seakeeping performance assessment of a ship shape FPSO in three main operational conditions
at Persian Gulf: full loaded; half loaded and full ballast

235 نوید باقرنژاد، پدرام عدالت، محمود اعتماد دار   

�بررسی عددی تأثیر عدد فرود و عمق غوطه وری بر مشخصات هیدرودینامیکی یک شناور زیرسطحی در نزدیکی سطح آزاد
236 مرضیه بنکی، سید حسین موسوی زادگان، سید خلیل شریعتی، جلیل فریدونی   

ظ



+ �STAR-CCM شبیه سازی عددی غیردائم دنباله جریان به کمک نرم افزار تجاری
237 محمدرضا مفاخر، امین طالع زاده، جلیل فریدونی   

+ �STAR-CCM و Fluent مقایسه تحلیل عددی جریان حول پروانه کشتی با استفاده از دو نرم افزار تجاری
238 محمدرضا مفاخر، جلیل فریدونی، امین طالع زاده، امید بردبار   

�تحلیل درگ یک شناور هوشمند زیرسطحی به کمک نرم افزار فلوئنت
239 منوچهر فدوی اردستانی، نوید تعبدی جهرمی   

�طراحی سیستم کنترل برای میرایی حرکت کوپل هیو و پیچ شناور اثرسطحی
240  احسان اسماعیلیان، محمدامین موالیی،  علی دهقانیان، حسن قاسمی   

�پایش سالمت سازه و لزوم اجرای آن در سازه  کشتی ها
241 مهدی کمال زاده یزدی، مصطفی نصرتی   

�انتخاب بهترین استراتژی تزریق در خأل برای ساخت یک لمینت کامپوزیتی با استفاده از شبیه سازی دوفازی نرم افزار اجزای محدود
242 مهدی سعید کیاست، حبیب عباسی سورشجانی   

�مدل سازی دینامیک سیاالت محاسباتی میدان فشار در ورود گوه دو بعدی به آب
243   سید مهدی تیموری، بیژن کیانوش  

�معرفی و اصول طراحی شناورهای دوزیست و طراحی اولیه یک شناور دوزیست تندرو و تحلیل حرکت آن در خشکی
244  سعید جامعی، مهدی دریانورد  

�SLP 5000 به روش dwt  طرح یک یارد کشتی سازی بر پایه ساخت کشتیهای متوسط تا
245 محمد آزادواری،  فاطمه ذوالفقارنسب، کیانوش برادران   

�تحلیل حرارتی و مکانیکی برش لیزر فوالد نرم  با کمک روش المان محدود
246 یاسمن شعبانی، مصباح سایه بانی، محمود غیاثی، سعید شادکام، امیرعباس اربابی   

�تسریع حل جریان های تراکم ناپذیر لزج آرام/آشفته براساس روش تراکم پذیری مصنوعی توسط شرایط مرزی مشخصه ای پیش شرطی شده
247 کاظم هجرانفر،  کاوه پارسه   

�توسعه حل گر جریان های کاویتاسیونی غیرلزج به روش حجم محدود تفاضل مرکزی در شبکه  بی سازمان سه بعدی با استفاده از مدل های 
مختلف کاویتاسیونی

248 کاظم هجران فر، اسالم عزت نشان   

�توس�عه یک روش گرافیکی برای میانیابی مشخصات هیدرودینامیکی شناور های پرنده به کمک نتایج تست های عمومی مدل های بدنه 
شناور های پرنده

249 مهرداد توکلیان، مجید میرقادری   

�ردیابی غیرفعال فقط سمت هدف با استفاده از یک روش جدید پردازش دسته ای
250 محسن کریمان، محمد واحدیان، محمد هدایتی خدایاری  

�اندازه گیری تجربی اثر اینترسپتور بر روی مقاومت و رفتار هیدرودینامیکی مدل شناور کوگار بدون پله
251 علی اصغر مقدس آهنگری، محسن مالیی، حسن قاسمی، عزیزه عسگری   

�کنترل حرکت یک شناور سطحی با استفاده از روش مد لغزشی بازگشت به عقب در مدل چهار درجه ی آزادی
252 ابراهیم علیزاده، روح اهلل هادی پور گودرزی، مصطفی فرامین   
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�استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانور شناور پروازی بوسیله تست کشش مورب در حوضچه کشش
253 مهندس محمدرضا فتحی کازرونی، محمد سعید سیف   

�ارزیابی روش احتساب اندرکنش نیروی موج و جریان بر روی یک شمع با رابطه موریسون در مقایسه با تست مدل
254 محمدهادی عرفانی،محمدرضا فتحی کازرونی، محمدسعید سیف، مونا سلیمانی   

تاسیسات ساحلی و فراساحلی

بررسی رفتار شناور �FPSO  مهار شده در زوایای مختلف برخورد موج
255 مجید حسینی منش، محمد جواد کتابداری، سعید کاظمی   

تحلیل کاربردی شناور �FPSO  مهار شده به روش طیفی تحت امواج منظم
256 مجید حسینی منش، محمد جواد کتابداری، سعید کاظمی   

�چالش های موجود در نصب رایزرهای سکوهای نفتی در خلیج فارس مورد مطالعاتی )سکوی نفتی هنگام(
257 اوردکلو فرشید ابراهیمی، سهیل شفیعی، سرشت خلیل منصوری، علیرضا قائمی   

�Analysis of Band Curvature in Asymmetrical Rolling Process by FEM Method
258 حسن صیادی، رامین یکتا، ابوالفضل متکلم   

�New Method of Jackets Installation in Persian Gulf
259 سید علی عمید، مجید سهراب پور    

 " شبیه سازی رشد و اشاعه ترک درسکوهای دریایی بتن مسلح تحت اثر خوردگی میلگرد با استفاده از شرط مرزی "تنش حرارتی معادل�
ANSYS در محیط نرم افزار المان محدود

260 شاهرخ جعفری، مریم آشوری تازیانی، محمدطاهر کمالی   

مطالعه انعطاف پذیری موضعی اتصال )LJF( برای اتصاالت لوله ای دو صفحه ای نوع �DK در زیرسازه شابلونی توربین های بادی فراساحلی 
تحت لنگر خمشی درون صفحه

261 علی ضیایی نژاد، حمید احمدی   

�تحلیل عددی کمانش جانبی خطوط لوله مستقر برروی بستر دریا با استفاده از روش اجزای محدود
262 علی سوخک الری، احمد رهبر رنجی، مصطفی بهمنی شوریجه   

�آشنایی با خدمات و کلیات یاردهای ساخت و تعمیر کشتی، تجهیزات فراساحلی و دکل های حفاری
263 علی مومنی، مهدی مغان، خلیل شهبازی   

�بررسی و طراحی سیستم به آب اندازی و از آب گیری شناور در کانال انزلی 
264 مهدی خزائی، محسن خسروی، محمد احمری، مهدی ایمانی  

شده بررسی تأثیر مش بندی در تفرق موج آب از یک استوانه قائم با مقطع دایره ای در روش اجزای محدود مرزی مقیاس �
265 روزبه گوهری،کیوان صادقی   

�مدلسازی هیدرودینامیکی و کنترل خود تنظیم شونده فازی متحرک های دریایی
266 حسن صیادی، امیر حسین طاقی   

ارزیابی توزیع تنش در اتصاالت لوله ای �DKT سکوهای شابلونی تحت اثر ضربه کشتی
267 حمید احمدی، سعید بشیری، اسماعیل زوار   
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�تحلیل قابلیت اعتماد سازه های حفاظت ساحل در برابر گسیختگی ناشی از روگذری امواج
268 حمید احمدی، آرش نیک نژاد، اسماعیل زوار   

 �Offshore geotechnical engineering sustainability in Southern Caspian
269  امیر رحیمی، محمدحسن بازیار، بهنام فالح  

�Pressure distribution around a near-wall circular cylinder subjected to steady current
270 محمد امین صالحی، سعید مظاهری، محمدحسین کاظمی نژاد  

�OPENSEES مدلسازی رفتاری شمع تحت ضربه کشتی با
271 سید محسن نباتی، رضا نادری   

�مدل سازی عددی واکنش های هیدرودینامیکی موج شکن های شیاردار دو صفحه ای
272 اکبر قانعی اردکانی، مهدی شفیعی فر   

�مدل سازی و ساخت جرثقیل متحرک حمل شناور
273  فاطمه ذوالفقارنسب، حسین پروره، مهدی زایرچی  

�تعیین عددی و تحلیلی تنش در اتصال پرچی با برش مضاعف
274 نبرد حبیبی، کسری مرادی   

بررسی انواع سیستم های مهاری برای سکوهای شناور �FPSO و لزوم استفاده از این سکو با مهار تارت در خلیج فارس
275 سید محمدرضا سیدعباسیان، محمدجواد کتابداری   

�ارزیابی و اهمیت سنجی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر لوله های مستقر بر بستر دریا
276 حسن اکبری  

 �Effect of External Water Flow on Response of Cylindrical Shell Subjected to Under Water Explosion
277 سینا جلیلی، احسان شاد، مسعود بیگلرخانی   

�بررسی اثر پارامترهای مختلف در لوله ی کامپوزیتی تحت اثر بارگذاری ترکیبی محوری و خمشی  با در نظر گرفتن فشار داخلی
278 نبرد حبیبی، احسان درخشان   

�تخمین اعوجاج در اتصال لب به لب سازه های جوشکاری شده با ترتیب و توالی مختلف
279 محمد مزیدی، دکتر محمد رضا خدمتی   

�Dynamics modeling and control of mooring lines while cargo vessels loading
280 حسن صیادی، رویا رسا   

 �Numerical Simulation of Vortex Induced Vibration of Three Cylinders in Regular Triangle Arrangement
at High Reynolds Number

281 حسن صیادی، ابوالفضل متکلم   

�تحلیل خرابی و طول عمر پوشش های  ضد خوردگی در لوله های انتقال سیاالت سازه های دریایی
282 احسان رجبیانی، بهروز مهدی پور   

�مطالعه پاسخ سازه ای تیر افقی سکوی جکت تحت بارگذاری امواج منظم خطی بر اساس معادله موریسون
283 فرهود آدرسینا، مهدی مقدم نیا   
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�علل افزایش و طوالنی شدن زمان تعمیرات زیرآبی شناورها در داک یاردهای داخلی
284 یوسف دشتی نژاد   

 �Engineering Critical Assessment of Offshore Pipelines under Operational Loading Phase According to
BS 7910 Guideline

285  سید محمد حسین شریفی، مهران کاوه، حامد سعیدی گوگرچین   

�بررسی تاثیر پارامترهای پوسته بیرونی بویه بر دمای سطح آن با تولید حرارت داخلی
286 مهدی مهدوی خواه، محمد عالقه بند   

�شبیه سازی حرارتی بدنه بویه شناور روی سطح آب با در نظر گرفتن تابش خورشید
287 مهدی مهدوی خواه، امیر محمد حسینی، محمد عالقه بند   

 �The role of Organizational Involvement, Supplier Management, Product Life Cycle and Product Recycle
 on Green Supply Chain Management in Offshore Industry )Case Study: Iranian offshore Engineering and

)Construction Company
288 جالل حقیقت منفرد، فاطمه کریمی    

�بررسی آزمایشگاهی کاربرد میراگر جرم تنظیم شده  در کنترل پاسخ سکوی پایه کششی
289  لطیف نیکمهر، محمدرضا تابش پور  

�تحلیل اثر چیدمان خطوط مهار بر روی پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی به روش عددی
290 محمدجواد کتابداری، محمد بختیاری، حسن قاسمی   

�مطالعه انواع حوضچه های خشک و تجهیزات الزم برای ساخت و تعمیر تجهیزات فراساحلی کشتی ها و دکل های حفاری
291 علی مومنی، مهدی مغان، خلیل شهبازی   

�Dynamic Analysis of TLP in Intact and Damaged Tendon Conditions
292 ابراهیم مالیجردی، علی احمدی، محمدرضا تابش پور   

�بررسی مفهومی و تحلیلی ناپایداری ماتیو در سکوی اسپار
293 وحید علیپور، محمدرضا تابش پور   

�بررسی خدمات، تخصص ها و فعالیت یارد های کشتی سازی در بازار تعمیر و ارتقا دکل های حفاری جکاپ
294 علی مومنی، مهدی مغان، خلیل شهبازی  

�بررسی انواع پیکربندی های میراگر ویسکوز و بهبود عملکرد این میراگر با افزایش سختی مهاربندها
295 مصطفی واعظی، علی پورزنگبار، منوچهر فدوی، احمد رهبر رنجی  

�Sensitivity Analysis of Offshore Jacket Platforms in Persian Gulf
296  احسان شهسواری، عبدالرحیم طاهری   

 �In-Place Strength Evaluation of Existing Fixed Offshore Platform Located in Persian Gulf with
Consideration of Soil-Pile Interactions

297 رسول سعدیان، عبدارحیم طاهری  

�Fatigue Analysis of Offshore Allowable Free Span Length
298  احسان مهدوی، سهیفی  
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�مطالعه و بررسی فناوری های جدید جهت انتخاب پوشش ضد خزه مناسب پروانه های دریایی
299 قاسم ساعتچیان، علی رضوانی فر   

�بررسی مشکالت فرایند تولید پروانه های شناور دریایی با جنس فوالد زنگ نزن دوپلکس و راهکارهای دستیابی به قطعاتی با کیفیت باال
300 علی رضوانی فر، محمد مهدی هادیان   

در شرایط خلیج فارس به روش عددی �FPSO آنالیز هیدرودینامیکی سکوی
301 امیر هنریار، محمد جواد کتابداری،  محمود غیاثی،  آرش هنریار   

�بررسی و مقایسه هیدرودینامیکی مقاطع مختلف از موج شکن های شناور
302  اسماعیل مسعودی   

 �Cross-Flow Vortex Induced Vibration Fatigue Analysis of Persian South Gas Field Subsea Pipelines Due to Multi-Spanning
303 محمد مهدی شبانی، عبدالرحیم طاهری    

بررسی حرکات یک سازه � شناور سبک تحت اثر نیروی موج و انفجار
304 مهرداد یزدان دوست، حمید سلطانی، مهدی نادی   

�طرح بهینه دولفین انعطاف پذیر با در نظر گرفتن عملکرد توأم دولفین و ضربه گیر
305 مجید داوری، احمد شانه ساز زاده   

�پاسخ دینامیکی سکوی پایه کششی با تاکید بر حالت صدمه دیده
306 محمدرضا محمودی، محمدرضا تابش پور، علی احمدی   

�تحلیل قابلیت اعتماد خستگی در تاندون سکوی پایه کششی تحت بار تصادفی موج
307 نگین نظری، محمدرضا محمودی، محمدرضا تابش پور ، مجتبی محصولی  

�موج شکن های نیوماتیکی  وامکان استفاده از آنها جهت پهلوگیری کشتی ها در نواحی ساحلی و فرا ساحلی خلیج فارس
308 مهدی پیروزی، محمد جواد کتابداری، میالد بامدادی، حنیفه فاروقی   

�Hindcasting of significant wave height in Gulf of Mexico using neural network and M5’ model tree
309 همایون احمدوند   

�بررسی وضعیت هیدرودینامیکی و رسوبگذاری در اطراف بندر نوشهر
310 میثم بالی، مجید جندقی عالیی، محمد هادی معینی   

�بررسی رفتار شمع های منفرد تحت بار جانبی با مدلسازی رفتار غیرخطی خاک
311 قدیر اله مرادی، حسن اکبری   

�بررسی و محاسبه ظرفیت نهایی سکوهای جکت با استفاده از المان تیر با لحاظ کردن اثرات کمانش کلی و موضعی در آن
312  محمدرضا تابش پور، محمدهادی عرفانی، حسن صیادی   

فناوری های نوین و انرژی های تجدید پذیر دریایی

�حل عددی نفوذپرتابه های سرعت باالی فوالدی با ورق آلومینیومی
313 فرهاد فرهاد زاده، محمد گندم کار، سجاد تقی پور   

شبیه سازی مکانیکی فوم آلومینیوم به کمک تصاویر �16 بیتی توموگرافی رایانه ای
314 محمد شاه قلی، محسن خسروی بابادی، بهنام قبادی پور   
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�شبیه سازی عددی ریبلت ها و تاثیرات آن ها بر پارامترهای هیدرودینامیکی ورق مغروق در آب
315 مهدی ریشهری،  علی رضا حیدریان، علی دهقانیان،  سعید جامعی   

�Robust Adaptive Sliding Control for the Trajectory Tracking of an Unmanned Underwater Vehicle
316  احمد مهدیان پررانی،  علیرضا عرب سلغار   

�بررسی عددی عملکرد توربین هانتر به منظور تولید جریان الکتریسیته از جریانات و امواج دریایی
317 امیر منصوریان شیروان  

�مدلسازی تحلیلی فرش مصنوعی دریایی انعطاف پذیر جاذب انرژی امواج دریا در شرایط خلیج فارس
318 عارف حسین معلمی، محمدجواد کتابداری، یاسمین قیطانی فرد   

�فناوری نوین حسگربی سیمی جهت نصب در صنایع دریایی و پایش مرزهای دریایی جنوب کشور
319 صیدال فعال، مسعود فعال  

�استخراج انرژی امواج با استفاده از پیزوالکتریک ها
320 عارف حسین معلمی، سید محمدرضا سیدعباسیان   

�مطالعه اقتصادی توسعه مزارع انرژی جریان جزرومدی در خلیج فارس؛ مطالعه موردی جنوب جزیره هنگام
321 سهیل رادفر، روزبه پناهی، سیاوش فیلم  

�بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین مورد استفاده در بازیافت انرژی اتالف شده از اگزاست موتورهای دیزلی دریایی
322 مسلم اکبری وکیل ابادی، سید میالد شمس قریشی، سید احمد نژادهاشمی   

�آنالیز بازیافت انرژی از حرارت اتالفی اگزاست شناور با استفاده از سیکل ارگانیک رانکین
323 مسلم اکبری وکیل ابادی، سید میالد شمس قریشی، ولی اهلل علی زاده، اشکان ایمان طلب   

�تاثیر سرعت پیشروی ابزار بر خواص ریزساختاری و مکانیکی جوش اغتشاشی اصطکاکی فوالد ساده کربنی
324 مهدی فرجی، اسالم رنجبر نوده، مصباح سایبانی   

 �A green power supply method for offshore oil and gas platforms in order to reduce associated environmental
pollutions in Persian Gulf

325   

 �Economic feasibility study of offshore wind turbine application on oil and gas jacket structures as an
alternative to decommissioning in Persian Gulf

326   

کاهش رول شناور با استفاده از ژایرواستابالیزر و جابجایی جرم اکتیو در شناور �6 درجه آزادی
327 رامبد رستگاری، مهندس محمد مهدی پناهیان   

�توسعه یک مدل جدید به منظور تعیین ابعاد حباب کویتی مصنوعی ناشی از تزریق هوا
328 علیرضا بینش، بهادر سرانجام   

�بررسی توانایی کاهش درگ اصطکاکی سطوح سوپرآبگریز با شیارهای طولی منظم در جریان آرام و آشفته
329  مصطفی منفرد مسقانی، محمدعلی علیدوستان، علیرضا بینش  

�DGPS و سیستم موقعیت یاب Hypack افزایش راندمان عملیات الیروبی شناورهای هاپرساکشن بوسیله نرم افزار
330 سروش امیری، محمد امیری   

ُ ا

محمد باقری ، شهاب شهریاری، پدرام عدالت 

شهاب شهریاری، محمد باقری، پدرام عدالت 



رتبه بندی صنایع فناوری برتر و بکارگیری آن در صنایع دریایی  با روش رتبه بندی �VIKOR به کمک تکنیک آنتروپی شانون ؛ مطالعه 
موردی کشتی سازی شهر شیراز

331 اسماعیل رضایی، وحیدرضا حمیدی، محمد دهقانی   

�بررسی تجربی اثر نیروی ژیروسکوپ در پایداری توربین های بادی شناور نمونه اسپار
332 فاطمه توکلی، روزبه شفقت، رضوان عالمیان   
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342 محمود محمدی ملکسری، پویا پارسا   
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343 محمدرضا پندار، احسان روحی   
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344 علی شیخ بهایی، اکبر شهرباف دروازه نویی، علیرضا کنی  

�معرفی و مقایسه سامانه های مبدل انرژی های اقیانوسی
345 علی شیخ بهایی، اکبر شهرباف دروازه نویی، سیدعلیرضا میرزاحسینی   

�مکانیزم ها و مبدل های استحصال انرژی برق از دینامیک امواج
346 علی شیخ بهایی، اکبر شهرباف دروازه نویی، اندیشه شیعه بیگی  

َ ا
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ِ ا



 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





 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   چکیده مقاالت هجدهمین

  ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

1 

 

 

 ادرتحلیل جایگاه لجستیک کشور با نگاهی بر نقش بن
 

 0، مجتبی عباسپور7، دامون رزمجویی5سحر البوعلی

 

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -دانشجوی کارشناسی  رشته مدیریت بازرگانی دریایی 1
 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -عضو هیات علمی گروه حمل و نقل دریایی 2

 گاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانش -عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دریایی 3

m.abbaspour1364@yahoo.com 

 چکیده

ک و زنجیره تامین در بنادر، به ویژه بنادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد توجه خاص یهمیت مدیریت لجستا

س کتولید کنندگان، بازرگانان، توزیع کنندگان، مشتریان و به طور کلی عموم ذینفعان قرار دارد و بر هیچ 

اگر عصاره جهانی شدن اقتصاد، مدیریت زنجیره تامین ، لجستیک، بهره گیری از فناوری  که پوشیده نیست

مابین محل تولید ، پردازش یا محل مصرف کاالها ، به  های نوین در فاکتورهای تولید و تجارت کاالها فی

ی نقش بنادر به عنوان مباد ،باشد حداقل رساندن هزینه های تولید برای تولید کننده و مصرف کننده نهائی 

نقشی حیاتی که در کاهش یا افزایش هزینه ، ورودی و خروجی کاالها، هر روزه پر رنگ تر از گذشته می گردد 

ژوهش در این پ .حمل و تاثیر مستقیم بر هزینه تمام شده کاال یا خدمات تولیدی مشهود و غیر قابل انکار است

طی چند سال اخیر کشور شرایط نامناسبی را تجربه کرده است به طوری   با بررسی عملکرد لجستیکی کشور

که  دائما موقعیت آن  بین کشورهای دیگر در حال نزول بوده است و این در حالی است که کشورهای رقیب 

مند در راستای لزوم تدوین و اتخاذ رویکردی یکپارچه و نظام در منطقه دارای وضعیتی بهتر هستند که

عه و راه توسریزی بلندمدت برای توسعه لجستیک تجاری کشورمان کامال احساس شده و تدوین نقشهبرنامه

بنادر به عنوان مبادی ورودی و خروجی کاالها نقش پر  نماید.بهبود عملکرد تجاری کشور کامال ضروری می

تیکی ا دارند. مشکالت لجسرنگی دارند به طوری که تاثیر مستقیم بر هزینه تمام شده کاال یا خدمات تولیدی ر

مرتبط با بندر را میتوان از جمله عدم انتقال کار آمد اطالعات، هزینه باالی نگهداری و توقف کاال، فقدان 

مدیریت لجستیک ، توسعه و تحقیق و کمبود متخصصین لجستیک بندری و عدم ارتباط نزدیک بین بندر با 

 بخشهای دیگر را برشمرد.

 

 ، زنجیره تامین، بندر. لجستیک کلمات کلیدی:
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ژیک تخلیه و بارگیري محاسبه نرخ اجاره بهاء تجهیزات استرات

کاالي غالت در بندر امام خمینی )ره( )بر اساس مدل قیمت تمام 

 شده(
 

 4، سروش خاکی پور0، شهنواز ایوبی ایوبلو7، ابوطالب گرایلو5بهرام شمالی پور
 

ره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ کارشناس عملیات ترمینال حمل یکسره، ادا1

bahramtiva2@yahoo.com 
 agrailou@yahoo.comمعاون دریایی و بندری، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ 2
 shay_1349@yahoo.comرئیس اداره امور بندری، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛  3

کسره، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ مدیر ناظر ترمینال حمل ی4

khakipour.soroush@gmail.com 

 چکیده 

 

است که ی در هر یک از بخش های اقتصادی کشور تعرفه گذاری یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذارا

گر این حال اارد. می گذبسزایی ه خدمات تاثیر ئدر عدالت، کارایی، کیفیت و پاسخگویی در اراانجام صحیح آن 

و ایجاد عدم تعادل در دو سوی عرضه باعث ایجاد آثار نامطلوب بر استمرار خدمات  امر درست صورت نپذیرد

ارائه الگویی جهت محاسبه تعرفه های اجاره تجهیزات مطالعه حاضر به بررسی  و تقاضای خدمات می گردد.

ام خمینی پرداخته است. کلیه تجزیه و تحلیل های ژیک تخلیه و بارگیری کاالی فله خشک در بندر اماسترات

صورت گرفته نیز برگرفته از مدل مالی تعیین نرخ اجاره بهاء تجهیزات ارائه شده توسط وزارت کشاورزی ایالت 

Ontario  کشور کانادا می باشد که با استفاده ازfact sheet  مدل و کاربردی کردن برخی ضرایب این

اجاره بهاء تجهیزات فله خشک در بندر امام خمینی محاسبه گردیده شده اند.  محاسبات برای تعیین نرخ

عه حاضر نشان می دهد که با توجه به قیمت تمام شده تجهیزات استراتژیک موجود، تعرفه اتخاذی از مطال

ل به ریا 07777سوی شرکت ترمینال اپراتور از صاحبان کاال می بایست به ازای تخلیه  هر تن غالت برابر با 

 ریال کنونی باشد تا که فعالیت موجود توجیه اقتصادی داشته باشد.  03777جای تعرفه 

 

 .نرخ اجاره، تجهیزات استراتژیک، فله بار کلمات کلیدی:
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کشتی سازي با صنعت رتبه بندي شاخص هاي زنجیره ارزش در 

  FMCDMتكنیک
 

 4حسن اسحاقی نیا، م0، احسان دهگان7، عادل لك علی آبادی5احمد جعفری آرانی

 

  ajafariarani@yahoo.com احمد جعفری آرانی، رئیس اداره خرید تجهیزات، سازمان بنادر و دریانوردی،  1

عادل لک علی آبادی، کارشناس اداره کل تأمین و نگهداری تجهیزات، سازمان بنادر و دریانوردی،   2
Adel_lak_aliabadi@yahoo.com 

 Edehgan@pmo.ir کارشناس مسئول اداره کل تامین و نگهداری تجهیزات، سازمان بنادر و دریانوردی،  3
 eshaghi.1970@yahoo.comکارشناسی ارشد مدیریت،  4

 چکیده

 

 نمودن شرایطی برای ایجاد منافع فزون تر از هزینه و توفیق یک بنگاه اقتصادی زنجیره ارزش به دنبال فراهم

در دراز مدت بوده و این بدین معنی است که مدیران باید برای همه ذینفعان سازمان ارزش ایجاد نمایند. لذا 

شرکت، موجب می شود مدیران نسبت به فرایند های شرکت بینش پیدا کنند. زنجیره ارزش با زنجیره ارزش 

عوامل یا اجزای اصلی تولید محصول یا ارائه خدمات )نهاده ها( شروع می شود و در برگیرنده تمامی فرایند 

رک ده ای در دهایی است که به منظور جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد. تحلیل زنجیره ارزش نقش ارزن

ها در گستره اقتصاد جهانی ایفا می نماید، ها به منظور حضور موفق شرکتو به کارگیری موثر و کارای تکنیک

چرا که در چارچوب زنجیره ارزش جهانی، شرکت ها می توانند با به کارگیری تکنیک های صحیح ارتقا از 

انتظار افزایش ارزش مضاعف و کسب مزیت رقابتی  طریق بهبود در فرایند تولید و همچنین بهبود در عملیات،

را داشته باشند. این تحقیق به منظور شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزش افزا در زنجیره ارزش تولید 

در صنعت کشتی سازی انجام شده است. بدین منظور از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور 

در زنجیره توسط خبر گان  ها، تعیین وزن و رتبه بندی فرایند های شناخته شده ارزیابی روابط درونی شاخص

جامعه آماری، استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که فرایند های 

 عملیاتی ساخت و تولید دارای باالترین رتبه در ایجاد ارزش در زنجیره  می باشند. 

 

 ANP.نجیره تأمین، زنجیره ارزش، پورتر، تصمیم گیری، ز کلمات کلیدی:

mailto:ajafariarani@yahoo.com
mailto:Adel_lak_aliabadi@yahoo.com
mailto:Edehgan@pmo.ir
mailto:Edehgan@pmo.ir
mailto:eshaghi.1970@yahoo.com
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مدل  عوامل کلیدي مدیریت دانش و خالقیت در شرکت ملی 

 نفتكش ایران
 

 *7، کسری پورکرمانی5عبدالکریم نصاری

 
 دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  1

   pourkermani@kmsu.ac.ir لکترونیک:استادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پست ا2

 

 چکیده

 

انتشار و انتقال اطالعات مهم  ،یانتخاب، سازمانده ،ییاست که به سازمانها در شناسا ندییدانش فرا تیریمد

 ارییدر سازمان وجود دارند،  هافتیاز سابقه سازمان هستند و عموما به صورت ساختارن یکه بخش ییو مهارتها

استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و یادگیری  عوامل فرهنگ سازمانی، ملی نفتکش ایران. در شرکت رساندیم

دانش، اختصاص پاداش برای کارکنان، استراتژیها و  سازمانی در حد متوسط، عوامل اشتراک و تسهیم

دیریت منابع انسانی و خالقیت سازمانی بصورت ضعیف، م سیاستهای دانش محور، حمایت مدیریت ارشد،

 با توجه به اینکه برای هر کدام از عوامل مورد بررسی در این تحقیق، شاخص هایی تعیین شده .وجود دارد

 قیدشاخصهای  با توجه به این شرکتشود که جهت بهبود هر کدام از عوامل مذکور در پیشنهاد می اند، لذا

تعهد و حمایت همه جانبه مدیریت مل گردد. از جمله بعضی از این شاخصها می توان به، شده در این تحقیق ع

استقبال مدیران از چالشها و تغییرات ،زایش روحیه انتقادپذیری مدیران،افاز فعالیتهای خالقانه و افراد خالق

 اشاره کرد.  در سازمان

 

 هی.مدیریت دانش، شرکت ملی نفتکش ایران، ساماند کلمات کلیدی:

 

 

mailto:pourkermani@kmsu.ac.ir
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 مدیریت دانش در شرکتهاي تابعه پتروشیمی راهبردهاي بهبود
 

 

 7کسری پورکرمانی*، 5نوید شفیعی

 

 ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  یبازرگان تیریمد یدانشجو1

  pourkermani@kmsu.c.irاستادیار ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پست الکترونیک مسئول مکاتبات: 2

 کیدهچ

همـواره مسـتعد و قـوع انواع بحرانها و تهدیدات اسـت و ضـرورت اتخـاذ تصمیم صحیح  محیط پیرامونی بشر

 افراد آگاهی افزایش با امروزه انکارناپذیر اسـت . یدانش میباشد امر یکـار گیر که مستلزم به رایط شدر این 

 جدید، رقابتی فضای ایجاد براین، عالوه. شود می مشاهده مشتریان انتظارات و نیازها هرروزه تغییر جامعه،

 استفاده فضا، این در .کند می ناپذیر اجتناب را انتظارات مشتریان و نیازها ها، خواسته به مضاعف توجه لزوم

 راهی تواند می سازمان عملکرد و نوآوری فرایندهای در آن مدیریت صحیح و مشتریان دانش های جریان از

 به پاسخگویی موجب شرکتها، متمایزکردن بر عالوه درنهایت تا باشد و متغیر پیچیده طشرای به غلبه برای

 و ارتباطی،  و ترس از عدم توانایی در به گسترش سریع فناوری اطالعاتیشود.  و بازار مشتریان نیازهای

هماهنگ نکرده هایی تخصصی خود را با امکانات جدید  مهارت شود تا افراد ناخواستهکارگیری آنها موجب می

 شود افرادرسانی کافی از سوی سازمان سبب میبا محیط محروم شوند. عدم اطالع و از امکان برقراری ارتباط

 سازی آن برنامه یاها غافل بمانند،  در نتیجه نتایج مثبتی از پیادهها و مراحل انجام فعالیت برنامه از وجود

ری تحقیق حاکی از آن است که وضعیت زیر ساخت مدیریت نتایج تحلیل آما دست نخواهد آمد. فعالیت به

دانش )افراد و فناوری( در شرکتهای تابعه پتروشیمی در منطقه آزاد اروند مناسب نیستند و راهکارهایی از 

شخص مبرای بهتر کردن آن پیشنهاد شده است.  افراد در درون سازمان نیب یامکانـات ارتباطـجمله گسترش 

ش و مولفه های آن بر پدافند غیرعامل تاثیر معناداری دارند به گونه ای که تقویت هر کدام شد که مدیریت دان

از عوامل فوق باعث اجرای بهتر پدافند غیرعامل می شود، از این رو، مدیران سازمان ها باید همواره سعی کنند 

ام سطوح است( همواره مد نظر جدایی ناپذیر از وظایف مدیریتی آنها در تم یمدیریت دانش را )که امروزه جزئ

قرار دهند و محیط و ابزار را به گونه ای پای کار آورند که تمام مولفه های مدیریت دانش در سازمان اجرایی 

شود. از طرفی امروزه توجه به پدافند غیرعامل درتمام دنیا رشد چشمگیری داشته است و با گذشت زمان نیاز 

لذا وجود یک رویکرد دانشی باعث اجرای بهتر پدافند غیرعامل می بیشتری به این علم احساس می شود، 

 .شود

 

 .آزاد اروند منطقه مدیریت دانش، پتروشیمی آبادان، کلمات کلیدی:
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نقش حمل ونقل دریایی و احداث بنادر نوپا بر پایه سیاست هاي 

اقتصاد مقاومتی براي صنایع کشور)موردکاوي: بندر تجاري 

 غرب کشور(  الآستارا براي صنایع شم
 

 7، علی کریمی5اله زمانیاحسان
 

شعبه بندر آستارا؛  -کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی، مدیر شعبه شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه1
ehsanfar2003@yahoo.com 

شعبه بندر آستارا؛  -کارشناس ارشد مدیریت دولتی، معاون اجرایی شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه 2
alikarimi138792@gmail.com 

 چکیده

 

 رود. در دنیای کنونی، صاحبان صنایعترین ارکان تجارت به شمار میاصلی ازبه عنوان یکی  حمل و نقل دریایی

های تمام شده محصوالت، جهت بقاء در بازارهای جهانی بوده و با توجه به سهم سازی هزینهبه دنبال حداقل

م شده کاال، شکی نیست که کاهش مسافت حمل از مبداء به مقصد خود درصدی حمل و نقل در قیمت تما12

شده و رقابتی تلقی گردد. با توجه به اینکه بخش اعظمی از صنایع ما در تواند یک عامل کاهنده بهای تماممی

استانهای فاقد دسترسی مستقیم به دریا واقع است، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده که، ایجاد 

ادر در نزدیکترین فاصله به صنایع سایر استانها، موردکاوی بندر آستارا برای صنایع شمالغرب کشور، با توجه بن

 نماید. روش تحقیق از نوع توصیفیهای ابالغی اقتصاد مقاومتی، چه تاثیری در این زمینه ایجاد میبه سیاست

و  اینظر گرفتن دو متغیر هزینه سوخت جاده و روش کار با استفاده از ارزیابی قیمت تمام شده حمل و با در

های اقتصاد دریایی می باشد و پس از بررسی نتایج مشخص گردید که، ایجاد این بنادر کامالً منطبق با سیاست

محیطی و آلودگی های زیستهای حمل، موجب کاهش آالیندهمقاومتی بود و عالوه بر کاهش چشمگیر هزینه

تغال و کمک به خروج صنایع کشور از رکود، برابر تاکیدات مقام معظم رهبری دریایی و همچنین ایجاد اش

 .گرددمی

 .حمل و نقل دریایی،  اقتصاد مقاومتی، کاهش بهای تمام شده،  بنادر: کلمات کلیدی
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 ي حملها بر کرایههاي دریایی و تأثیر آنبررسی بیمه
 

 4، اکبر عبدالهی 0رع دوست، مصطفی زا7، سید امین مرتضوی زنجانی5سعید قریشوندی

 
 Saeid.gh1370@yahoo.comکارشناس بندر و کشتیرانی، 1

ونقل بندرعباس واحد امیرکبیر، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل2
Aminmortazavi355@yahoo.com 

 Zaredoost@yahoo.comکارشناس دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 3
 A.abdolahi1371@gmail.comونقل بندرعباس واحد امیرکبیر،  رشد مهندسی حملدانشجوی کارشناسی ا4

 

 چکیده

 

 ها بهانسان ،بیشماری احاطه کرده خطرات را آنان دارایی و سالمت، روزانه افراد که در زندگیبا توجه به این

د خو امورو فراغ بال به  سایشآهایشان عالقمند بوده تا از سیل خطرات ایمن باشند و در بیمه خود و دارایی

ونقل بیمه حمل لذا .شودواسطه مسیرهای دریایی انجام میتجارت خارجی به درصد 07امروزه حدود  .بپردازند

ونقل برخورداراست. ای در این روش از حملویژه جایگاه از های موجود استترین بیمهیکی از قدیمی کهدریایی 

تجار  هاینیاز مبرم به تأمین امنیت سرمایه زافزون تجارت و حمل کاال،که توسعه و گسترش روبا نظر به این

ای هتأثیر مستقیم بیمهو  شودجا میونقل دریایی جابهچنین حجم عظیمی از مبادالت از طریق حملدارد، هم

 شود،ها اعمال میاالهای حمل شده که با افزایش کرایه حمل توسط کشتیی کدریایی در قیمت تمام شده

ر روز بیشتونقلی روزبهعنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در این صنعت حملهای دریایی بهاهمیت بیمه

باشد که قسمت اعظم اطالعات از طریق بررسی اسناد، آمارها تحلیلی می -نوع پژوهش حاضر، توصیفی شود.می

لذا توجه به  آوری شده است.ها جمعلهای و مقاهای تخصصی، منابع کتابخانههای موجود در سایتو گزارش

در کشور ایران که دارای ظرفیت  خصوصاًی صنعت دریایی، عنوان محرکی جدی در توسعههای دریایی بهبیمه

 شود.باشد، بیش از پیش احساس میقابل توجهی در دریا می

 

 .بیمه، بیمه دریایی، کرایه حمل: کلمات کلیدی
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(، بر جذب p11زاریابی )بررسی اثرات عوامل آمیخته با

مورد مطالعه :  ،مشتریان، بر اساس مدل کوشواها و آگراوال

اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر) بوشهر، گناوه، 

 عسلویه(
 0اسر کاظمی عسکرانی،  ی 7، فاطمه سادات قدرت 5محمد رضا دلوی دکتر

 i53@yahoo.comm_dalv  ؛استادیار،  دانشگاه غیر انتفاعی امین فوالدشهر 1
 @yahoo.comnegin27 ؛بازاریابی، دانشگاه غیر انتفاعی امین فوالدشهر -کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 2

 yaseer_kazemi_1362@yahoo.com ؛انسانی، انشگاه آزاد بناب –کارشناس ارشد مدیریت دولتی  3

 چکیده:

 جذب مشتریان اداره های بنادر استان بوشهر،ر بر مؤث عوامل آمیخته بازاریابیبا  پژوهش حاضر با هدف آشنایی

شواهد فیزیکی، روابط عمومی، ، مکان، قیمت، محصول ( شاملp11)با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی 

پژوهش حاضر از نظر هدف  .انجام گرفته است، افراد، مشارکت مشتریان، ترفیع، برنامه ریزی، قدرت، فرآیند

ی ابرای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه .، توصیفی و از نوع همبستگی می باشدکاربردی و از نظر روش

 37برای تعیین آلفای کرونباخ و بررسی پایایی پرسشنامه، تعداد شد. استفادهمحقق ساخته  و توزیع پرسشنامه

شدند اداره انتخاب 3موع این نفر از مشتریانی که تا بحال از خدمات اداره های بنادر استفاده کرده بودند، از مج

 137. تعداد  روش نمونه گیری بصورت سر شماری از کلیه نفرات استبدست آمد.  %50آلفای کرونباخ 

پرسش نامه مورد بررسی  122های ناقص ، پرسشنامه نیز توزیع گردید که پس از جدا نمودن پرسش نامه

با استفاده از نرم افزارهای  شدههای جمع آوریداده. می باشد   %03نامه گرفت ، لذا نرخ بازگشت پرسشقرار

SPSS و LISREL  هایها از آزمونهمچنین، برای بررسی داده و گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار t تک-

از مدل  ،و نیز برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته .متغیره و فریدمن استفاده شده است

داری بین عوامل آمیخته بازاریابی  که رابطه مثبت و معنیو نتایج نشان داد  تفاده نمودیم.اسمعادالت ساختاری 

 دارد. ( و جذب مشتری وجود p11خدمات)

شواهد فیزیکی، روابط عمومی، مشارکت ، قیمت، ( شامل : محصول )خدمت(p11) : واژه های کلیدی

 مشتریان.
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 تصاديکاالهاي ته لنجی؛ فرصت اقتصادي یا تهدید اق
 

 0، بلقیس استوار7، رامین رجایی5حیدر زارع
 

 hzport87@yahoo.com؛ مشاور آداب دانان نیموسسه مهندسکارشناس ارشد بنادر و دریانوردی،  1
 capt.rajaee@gmail.com؛ نقتکش یشرکت مل، نقتکش حوزه جنوب کشور یشرکت مل سییر 2

 ostovar893@gmail.comان هرمزگان؛ مسئول آزمایشگاه مواد مخدر، سازمان بهزیستی است 3

 چکیده

 

تشویق ملوانان و مالکین شناورهای سنتی، معافیت گمرکی محدودی به عنوان  برای پس از جنگ تحمیلی،

ها به ازاء هر سفر دریایی قادر به واردات محدودی لنجی معمول گردید که بر این اساس ملوانان و خدمه لنجته

وچک جنوبی کبا گذشت زمان ته لنجی بیشتر و بیشتر اقتصاد بنادر . رکی بودندکاال بدون پرداخت عوارض گم

باشند. به بنادر تحت این عنوان میاین درصد واردات کاالی  07را تحت تأثیر قرار داد که هم اکنون بیش از 

ر دات از نظ. این میزان واراندنحوی که تقریباً تمامی ناوگان سنتی کشور در زمینه واردات ته لنجی مشغول

 برخی از کارشناسان اقتصادی تهدید برای تولید و فروش اجناس داخلی محسوب می شود.

پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه به بررسی این موضوع می پردازد که کاالهای -این تحقیق با رویکرد توصیفی

 یاکاالهان می دهد که لنجی برای اقتصاد کشور یک فرصت می باشد یا تهدید. یافته های تحقیق نشته

 یمردم شهرها دیقدرت خر ،یجنوب یشهرها یبر رونق بازارها یک فرصت اقتصادی می باشد که لنجیته

 ی تاثیر مثبت داشته است.جنوب یمردم شهرها ییملوانان و اشتغالزا یاقتصاد تیبهبود وضع ،یجنوب

 

 ی.اقتصاد دیتهدی، فرصت اقتصاد: کاالی ته لنجی، کلمات کلیدی
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بررسی طرح توسعه مجتمع بندري نگین از منظر ذینفعان بندر 

 بوشهر
 

 4، امیر دیری زاده0، عابدالدین هاشمی7، حیدر زارع5محمد حسین زاده

 

خوزستان؛ اداره کل بنادر و دریانوردی استان مدیر ناظر ترمینال های اختصاصی، 1
m.hoseinzadeh59@yahoo.com 

 hzport87@yahoo.com؛ مشاور آداب دانان نیموسسه مهندسانوردی، کارشناس ارشد بنادر و دری 7
 abedin8526@yahoo.comخوزستان؛ اداره کل بنادر و دریانوردی استان شرکت هزاردانه سپاهان، 3

 r.dayerizadeh@yahoo.comami، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر -کنترل و بازرسی کشتی ها 7

 چکیده

 

از نظر ذینفعان بندر  نینگ یطرح و توسعه مجتمع بندرهدف از نگارش این مقاله سنجش مزایا و معایب 

بوشهر )اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های بندر می باشند( می باشد. 

پیمایشی برای دسترسی به هدف تحقیق استفاده شده -یفیماهیت این تحقیق کاربردی است و از روش توص

نفر از کارمندان بندر، کارشناسان بیمه، بانک، شرکت های خصوصی،  177است. در این تحقیق از نظرات 

شیالت و محیط زیست، نیروی بالقوه دنبال کار و مردم شهر بوشهر استفاده شده است. یافته های تحقیق 

ی، درآمدزایی، بهبود شرایط اقتصادی مردم و عملکرد بندر بوشهر از مزایا و مسائل نشان می دهد که اشتغالزای

 باشد.زیست محیطی که باعث آلودگی هوا و سر و صدا شده از معایب این طرح می

 

 بندر، بندر بوشهر. نفعانیذ، نینگ یمجتمع بندر کلمات کلیدی:

 

 

 

 

mailto:hzport87@yahoo.com
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انواع هاي فاینانس در صنعت کشتیرانی، با تمرکز بر روش

 فاینانس بانكی
 

 7، مرضیه شاهرضائی5رضا رضوی صیاد
 

 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 2و1

 

 چکیده

 

فاینانس کشتی جزء تفکیک ناپذیر صنعت کشتیرانی است. فاینانس کشتی در صورت استفاده صحیح، باعث 

ای مهم فاینانس هشود. هدف این تحقیق شناخت مشخصات روشهای کشتیرانی میدندهکاری چرخروغن

اصلی  هایهای کشتیرانی( است. ابتدا منابع و روشدهندگان و شرکتکشتی در بازار کشتیرانی )از زوایای وام

یرانی های کشتهای موجود برای شرکتشوند. سپس به بررسی دو انتخاب مهم از بین انتخابفاینانس بیان می

 گردد. های موجود در فاینانس کشتیرانی بیان میتا ریسکشود. نهایکه به دنبال فاینانس هستند پرداخته می

 

 .: فاینانس، تامین مالی، وام بانکی، فاینانس کشتی، سرمایه، کشتیرانیکلمات کلیدی
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 ونقل دریایی؛ از پنجاه سال قبل تا پنجاه سال بعدصنعت حمل
 

 7، الهام قربانی5نادر جعفری

 
 n.jafari@irisl.netرانی جمهوری اسالمی ایران؛ کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کشتی1

 e.ghorbani@irisl.netکارشناس ارشد مهندسی صنایع، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛ 2

 

 چکیده
 

آیا صنعت حمل و نقل دریایی در پنجاه سال آینده همان اندازه آشفته خواهد بود که در طول پنجاه سال 

ی پاسخی شایسته به آن، با گریزی به بسیار مهمی است که برای ارائهگذشته تجربه کرده است؟ این سؤال 

صنعت حمل و نقل دریایی جهانی در پنجاه سال گذشته و مروری گذرا به تاریخچه صنعت کشتیرانی، 

های کلیدی صنعت حمل و نقل دریایی در پنجاه سال آینده از زوایای گوناگونی مورد تحلیل و بررسی محرک

گیری از تجارب پنجاه سال گذشته، و با درنظر گرفتن وضعیت حال حاضر تجارت دریابرد با بهرهقرار گرفته و 

 بینی آینده، بررسی تجاربهای ممکن در خصوص پنجاه سال آینده بررسی خواهد شد. برای پیشجهانی گزینه

و هریک  میالدی بهره گرفته شده 2700حائز اهمیت است و از همین روش جهت سناریوسازی تا سال 

 ازسناریوهای محتمل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

بینی آینده : تاریخچه کشتیرانی، تجارت دریابرد جهانی، اقتصاد جهانی، اقتصاد کشتیرانی، پیشکلمات کلیدی

 کشتیرانی.
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برنامه ریزي ،سیاست گذاري و ارائه اهدافی براي مدیریت 

 أمین در حوزه مهندسی دریا و بنادرسایبري ریسک زنجیره ت
 

 0، مهدی سیفی مرادی7مصطفی طبسی ،5کاظم دژانگاه 
 

مدیر گروه نت و  مدیریت دارائیهای فیزیکی شرکت مهندسین مشاور ایتسن ؛ ;کارشناس مهندسی مکانیک 1
k.dezhangah@itcen.ir 

کارشناس نت و مدیریت دارائیهای فیزیکی  شرکت مهندسین مشاور ایتسن ؛ ;نیک کارشناس مهندسی مکا2
M.tabasi@itcen.ir 

کارشناس نت و  مدیریت دارائیهای فیزیکی شرکت مهندسین مشاور ایتسن ؛ ;کارشناس ارشد مهندسی صنایع 3
Mehdi_seifi2010@yahoo.com 

 

 چکیده
 

و تولیدات سایبری از زنجیره تأمین به دست می آیند که معموال شامل امروزه در حوزه مهندسی دریا و بنادر خدمات 

با دقت  آن می باشد. وقتی اهداف خرید و الزامات تعدادی تأمین کننده سخت افزار، و اجزای نرم افزار و خدمات

 یک های عملیاتی را برای سازمان هایزیاد شناسایی و مدیریت نشده باشند، خدمات و تولیدات سایبری ریس

ایجاد می کنند. اهدافی مانند اعتمادپذیری، بی نقصی ، امنیت، فعالیت دارند  که در حوزه مهندسی دریا و بنادر

ر گرفته می شود، در حالی که اهداف ایمنی و دیگر اهداف ظاطمینان پذیری به عنوان اهداف کلیدی در ن

ان با آن مواجه است )در نوشتن الزامات نادیده گرفته می شوند. راهنمایی های ناقص،  مشکالتی را که سازم

یک سری اهداف  فوق موثر  و یا سیاست ها برای مدیریت ریسک  زنجیره تامین( را تشدید می کند. مقاله

پیشنهاد می دهد و معانی هر هدف  در حوزه مهندسی دریا و بنادر مینأبرای مدیریت ریسک سایبری زنجیره ت

یف مین کنندگان تعرأسی قرار می دهد. سپس، اهدافی را که کارفرمایان و ترا به منظور  بهبود ریسک مورد برر

ارزش سازمان ها و اهدافشان شکارسازی ریسک می گردد. آگاهی ازکرده اند ارزیابی می کند که منجر به آ

زار مدیریت مناسب را به ود و آن ها را قادر می سازد که ابکمک به شفاف سازی ریسک پذیری آن ها می ش

 ببرند. کار

: مدیریت ریسک، ارتباطات و اطالعات، تکنولوژی، سخت افزار، نرم افزار، تکنولوژی های ات کلیدیکلم

 .عملیاتی، زنجیره تأمین

mailto:k.dezhangah@itcen.ir


            یقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایچکیده م             انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

14 

 

 

بررسی استفاده از فناوري نوین پرورش ماهی در قفس با رویكرد 

 آبهاي ایران در اقتصاد مقاومتی
 

 4اد باصره،جو0،نادر اعتمادی7، مصباح سایبانی5احسان عسکری

 

 ehsan.askari@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1
 msaybani@aut.ac.irعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 2

دانشجوی کاردانی  مرکز علمی کاربردی بندرعباس یک دانشکاه جامع علمی کاربردی 3

 naderetemad@yahoo.comهرمزگان

 javadbasereh@yahoo.comکارشناس ارشد شیالت دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس 4

 چکیده
 

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید بر روی مزیت های تولید داخل و تالش برای بهره گیری از پتانسیل 

قابل تهدیدات و تحریم های خارجی است. از این رو در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، شناخت های موجود در م

و تقویت ظرفیت های کشور امری الزم و ضروری است. ازجمله مهمترین موهبت و پتانسیل اقتصادی کشور 

به عنوان  قفس در ماهی پرورش مزایای  اهم منابع دریا به ویژه صنعت شیالت و آبزی پروری می باشد. از

 با مقایسه در باال آبزیان، تولید پرورش روشهای سایر به اولویت اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع دریایی نسبت

 تنوع پرورش، مدیریت سهولت  طرح، بودن اقتصادی و تولید های هزینه کاهش پرورشی، های سامانه سایر

 سیژناک برق، به نیاز عدم میزان، و اندازه نظر از بازار نیاز با همزمان اختیاری برداشت امکان مختلف، های وگونه

 و پروری آبزی سیستمهای سایر به نسبت پرورش سایت اندازی راه و ساخت زمان بودن کوتاه آب، پمپاژ و

می باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی قابلیت ها و  جداگانه قفس های در گونه چند همزمان پرورش

وری در مناطق مختلف کشور پرداخته و با تحلیل آمار موجود پیشنهاداتی ارائه شده است. ظرفیت های این فنا

 همچنین به مهمترین مشکالت پیش روی فناوری پرورش ماهی در قفس اشاره شده است.

 

 پرورش ماهی در قفس، آبزی پروری، ماهیان خاویاری، ظرفیت، اقتصاد مقاومتی. واژه های کلیدی:

 

 

mailto:javadbasereh@yahoo.com
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 گردشگري سواحل ایران با توجه به توسعه پایدار بررسی پتانسیل
 

 7دانیال قادری، 5نژادیتق هیراض
 

 taghinejad@gmail.com.73کارشناسی اقیانوس شناسی، دانشگاه هرمزگان؛ 1 
 danialghaderi1@gmail.comکارشناسی اقیانوس شناسی، دانشگاه هرمزگان ؛  2

 چکیده
 

اجتماعی  ،های عظیم اقتصادیمناطق جهان و بستر بسیاری از فعالیت مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین

های کشورهای پیشرفته محسوب روند و حفاظت از محیط زیست آن، یکی از اولویتو نظامی جهان به شمار می

 0شود و الزم است که کشورهای جهان سوم نیز به این مهم، جهت ارتقاء رتبه خود اهمیت دهند. ایران با می

ان ساحلی و دارای مرز آبی در شمال به استان های گیالن، مازندران، گلستان و در جنوب به خوزستان، است

درصد از جمعیت کشور را در خود  22.0شود که حدود بلوچستان محدود میوبوشهر، هرمزگان و سیستان

های تحقیق ج حاصل از ابزاربا تحلیل و مقایسه آمار و ارقام موجود و نتای  رواست. در پژوهش پیشی دادهجا

خطوط ساحلی ایران، است، صورت گرفته ESRIشرکت  arcMapافزار ای و نرمبا استفاده از تصاویر ماهواره که

بررسی پتانسیل  مقایسه با آمار و ارقام جهانی و به منظورمساحت جزایر واقع در خلیج فارس و محیط جزایر 

ا هدف گسترش اقتصاد معیشتی مردم این نواحی با رویکرد توسعه کشور ایران جهت توسعه در این مناطق ب

ساحلی ایران در شمال و جنوب به ترتیب  طاست. طول خطوپایدار و تحقق اقتصاد مقاوتی، صورت گرفته

باشد همچنین مساحت و محیط جزایر مسکونی خلیج فارس به ترتیب کیلومتر می 2370.37و  042.01

 باشد.کیلومتر می 045.12کیلومتر مربع و 1000.00

 

شــاخص ، جزایر طبیعی، خطوط ســاحلی، گردشــگری ســاحلی، توســعه پایدار،   arcMap: کلمات کلیدی

 .ی، خلیج فارسپذیررقابت
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 بررسی وضعیت اکوتوریسم دریایی در بنادراستان خوزستان
 

 7، سید جلیل موسوی5ایران برایی
 

 ;اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر دکتری مهندسی محیط زیست، کارشناس مطالعات 1
iran.baraee@yahoo.com 

 ;دکتری جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه، کارشناس مطالعات اداره کل بندرودریانوردی خرمشهر دانشجو2
s_jalil_mousavi@yahoo.com 

 چکیده

 

ی های زیست استفاده از ظرفیت از فروش نفت، ایجاب می کند که صلبه درآمد حا وابستگی اقتصاد کشور

از  صنعت گردشگری پسو صنعت جهانگردی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.  حفظ منابع طبیعی کشور،

صنعت نفت و خودروسازی سومین منبع درآمدزای جهان محسوب می شود. جایگاه راهبردی ایران در 

 حمل و نقل متنوع و ی میان سه قاره آسیا، اروپا، و آفریقا و در اختیار داشتن سامانهخاورمیانه، به عنوان پلی 

گسترده در سطح کشور ، زیرساخت های مناسبی را برای سرمایه گذاری، رشد و ارتقای صنعت گردشگری 

ت ها اس هدریاها، تمایل انسان به سیر و سیاحت و کشف ناشناخت یها  شمار جاذبه دارا می باشد. یکی از بی

 ونقل باشد ارائه خدمات کارآمد در حمل اکوتوریسم دریایی برای ارضای این تمایل انسان می ی که مقوله

دریایی که یکی از زیر مجموعه های صنایع دریایی است در کنار آموزش های همگانی در حوزه گردشگری، از 

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت  .شندبا پارامتر های الزم و تاثیرگذار در صنعت اکوتوریسم دریایی می

راهکارهایی در این خصوص  ارائهاکوتوریسم دریایی در بنادر استان خوزستان می باشد که در نهایت منجر به 

 می شود.

 

 اکوتوریسم، حمل و نقل، دریا، بنادر کلمات کلیدی:

 

 

 

mailto:iran.baraee@yahoo.com
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توسعه ترانزیت از طریق  در امام خمینی)ره(بندر بررسی نقش 

 جنوب-لکریدور شما
 

 7، مجتبی عباس پور 5فاطمه کرمی نیا
 

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دریایی 1
  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دریایی 2

m.abbaspour1364@yahoo.com 
 

 چکیده

 

برای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین المللی قرار دارند از  یتبسط و توسعه ترانز

پیش شرط های اساسی برای کسب درآمد های ارزی و رشد اقتصاد یک کشور می باشد، چرا که امکان تسهیل 

المللی  تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک جامعه و همچنین توسعه و عمران منطقه ای و بین

را تضمین می کند و به دنبال آن عالوه بر درآمدزایی، کارآفرینی و اشتغال زایی، زمینه پیشرفت در سایر بخش 

ها به ویژه بخش حمل و نقل را در پی خواهد داشت. اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را 

به صرفه بودن هرکدام از این راهکارها، در راستای  برطرف و راه کارهای ارتقا را شناسایی و با توجه به مقرون

تحقق آنها گام برداشت. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که با توجه به اهمیت کریدورهای 

جنوب و قرار گرفتن بندر امام خمینی )ره( در مسیر این کریدور ترانزیتی، تالش  -بین المللی بخصوص شمال

 ایم از این امکان به خوبی استفاه کنیم.ز آن کافی نبوده و ما نتوانستهها برای استفاده ا

 

 .جنوب-حمل و نقل، ترانزیت، بندر،کریدور شمال:  کلمات کلیدی
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 روش هاي بهبود تولید در صنعت کشتی سازي

 

 0، فاطمه ذوالفقارنسب7، محمد آزادواری5سعید کاظمی
 

ه علوم و فنون دریایی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران؛ دکترای مهندسی سازه های دریایی، دانشکد1
saeid.kazemi@hotmail.co.uk 

  m.azadvari2009@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ 2
 fzolfagharnasab@yahoo.com؛ ارشناس مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهرک3

 

 چکیده

 

نای شود و بر مبدر بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان صنعت مادر تلقی می سازیه صنعت کشتیامروز

ی و زایی، پاسخ به نیازهای نظاماصولی همچون تولید ناب، موقعیت سرزمینی، فعالیت صنایع مرتبط و اشتغال

دهد. در کشور ما که یک مه میراه خود اداهای جهانی به یا توسعه میادین نفتی دنبال شده و علیرغم بحران

با  سازیباشد، وجود کارخانجات کشتیای میکشور دریایی بوده و دارای ناوگان حمل و نقل دریایی گسترده

وری باال که بتوانند در بازار رقابت دوام آورده و حداقل، نیازهای داخلی صنعت دریایی را تأمین نمایند، بهره

 رسدنظر میضروری به

تواند با مکانیزه و اتوماتیک شدن فرایندها، بهبود یابد. یک روش دیگر سازی میولید یک یارد کشتیراندمان ت

باشد. تغییر در محصوالت سازی میافزایش بازدهی ساخت در هر کشتی، باالبردن اثر آموزش بواسطه سری 

ها وشباشد. این رایش بازدهی میهای افزمیانی یا استراتژی ساخت و تغییر سازمان با کاهش تلفات از دیگر راه

ها و روش های سازی ارزیابی شده است. در این مقاله دادهسنجی یک یارد کشتیاز لحاظ کیفی جهت امکان

سازی مرجع، جهت تعیین اثرات روشهای پیشنهادی، مورد استفاده قرار گرفته است. ساخت یاردهای کشتی

 گذاری شده است.بر اساس یک سری معیارهای خاص پایهسناریوهای تولید، توسعه یافته و در نهایت 

 

 سازی، اصول تولید ناب، فرآیندهای ساخت، بهره وری، تولید.: کشتیکلمات کلیدی
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 دریایی بر تنوع زیستی آبزیان تاثیرات منفی  اکوتوریسم

 
 0، اصغر مبارکی7، همیرا آگاه5منصوره سادات حسینی

 

  mansourehoseini@gmail.com، کارشناس ارشد سازمان حفاظت محیط زیست 1

  aaagah@yahoo.com، دکتری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی ایران و علوم جوی 2
  amobaraki@yahoo.com، دکتری سازمان حفاظت محیط زیست 3

 

 چکیده

 

به مناسبت روز جهانی در پیام خود  تنوع زیستی تا حدی است که حتی دبیر کل سازمان ملل اهمیت حفظ

(  اعالم نمود که اساس زندگی، معیشت و رفاه مردم سراسر کره 00خرداد  2)  2710مه  22در تنوع زیستی 

خاکی وابسته به تنوع زیستی، خدمات زیست بوم آن و حمایت و حفاظت از آن می باشد. تبدیل طبیعت گردی 

گاری بین زبه عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر تنوع زیستی به طبیعت گردی پایدار برای ایجاد تعادل و سا

از جمله موضوعات مهمی  زیستی تنوع از حفاظتبهبود رفاه جوامع بومی و وضع اقتصادی آنها، گردشگری و 

است که در ده های اخیر مورد بحث و چالش قرار گرفته است. عدم رعایت اصول حفاظت از تنوع زیستی در 

 تخریبشده که در نتیجه   زیستی تنوع بر مستقیم غیر و مستقیم فشارهایاکوتوریسم دریایی منجر به ورود 

آلودگی دریاها، استخراج منابع،  ها، گونه تکامل بحرانی مراحل در اختالل شکننده، و حساس های اکوسیستم

 فرسایش و کدورت آب، کاهش تنوع زیستی و نرخ باروری آبزیان را در پی خواهد داشت. 

طبیعت گردی  منفی اثرات بررسی خصوص در فتهپیشر کشورهای تجربیات از استفاده هدف با این مطالعه

 تبعات فشارهای وارده و  به توجهبا  اکوتوریسم ریزان برنامه و مدیرانهایی می پردازد تا  دریایی به ارائه راهکار

حفاظت از موجودات کشورهای توسعه یافته بتوانند برای  از الگوبرداری با مدت طوالنی درآنها  ناپذیر جبران

 .نمایند اقدام طبیعت گردی  از ناشی تخریب لوگیری از دریایی و ج

  

 دریایی، حفاظت محیط زیست. الگوهای پایدار. : تنوع زیستی، اکوتوریسمکلمات کلیدی

 

http://www.miciran.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
mailto:mansourehoseini@gmail.com
mailto:aaagah@yahoo.com
mailto:amobaraki@yahoo.com
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ورود کانتینربرهاي بسیار بزرگ در  چالش اقتصاد به مقیاس و

 صنعت حمل و نقل دریایی
 

 7، فاطمه حاجی حسین زنجانی 5نادر جعفری

 

 n.jafari@irisl.netریزی راهبردی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛  اس برنامهکارشن1 
 h.zanjani@irisl.netکارشناس بازرگانی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛   2

 

 چکیده

آید. بزرگترین به شمار می همواره مزیت ونقل کانتینریدر صنعت حمل حمل افزایش متوسط ظرفیت

کنند، دو برابر بزرگتر از آنهایی جا میهای فلزی را در بنادر جهان جابهغول پیکری که امروزه جعبه هایکشتی

های اخیر در پی تالش فعاالن صنعت حمل کانتینری برای در دهههستند که دو دهه پیش وجود داشتند. 

ر ی کانتینربر به طوهاهای ناشی از اقتصاد به مقیاس، متوسط ظرفیت حمل کشتیجوییرسیدن به صرفه

ونقل و تسهیل تجارت جهانی نقش های حملمستمر افزایش یافته است. در گذشته، این روند در کاهش هزینه

ت که وری اسها و افزایش سطح بهرهکارگیری کانتینربرهای بزرگ، مستلزم تطابق زیرساختداشته است. به

های تحمیلی بر سایر بازیگران زنجیره تأمین هزینه های بنادر و همچنینهای عملیات بندری و هزینههزینه

سبب تراکم  1(ULCVهای کانتینربر بسیار بزرگ )کارگیری کشتیدهد. به عالوه، بهونقل را افزایش میحمل

. بنابراین الزم است این ]1[کند ونقل زمینی وارد میشدید در بنادر شده و در ادامه فشار مضاعفی بر حمل

ف های کانتینربر به انحای مختلررسی شود که چگونه افزایش بیشتر ظرفیت حمل کشتیموضوع به دقت ب

ره های کانتینربر بزرگ بر کل زنجیشود. تأثیر کشتیونقل زمینی و بنادر میهای حملمنجر به افزایش هزینه

االمکان از تیبرداری کرد و حای بهرهها به طور بهینه ULCVتوان از ونقل چیست و چگونه میتأمین حمل

 .ودها پاسخ داده شاالمکان به این پرسششود حتیکارگیری آنها کاست؟ در این مطالعه، سعی میآثار منفی به

 

 .ایهای هزینهجوییکانتینربر بسیار بزرگ، اقتصاد به مقیاس، صرفه های: کشتیکلمات کلیدی

 
                                                 

1 Ultra Large Container Vessels 



 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   چکیده مقاالت هجدهمین

  ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

21 

 

 

مدیریت بحران محیط زیست دریایی با استفاده از سیستم 

 (GISعات جغرافیایی ) اطال
 

 مجید سعیدی فرحانی

 

 Majid.farhani67@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد بندرعباس 

 

 چکیده 

 

جهانی و ملی  های زیست محیطی  پدیده ای گریز ناپذیر به شمار میآید. تجربه در سطح آلودگی ها و بحران

دن شرایط اولیه به مناطق آلوده و آسیب دیده  بس دشوار یا تقریبا غیر ممکن نشان داده است که باز گردان

اما با در نظر گرفتن اقداماتی نظیر تدوین استراتژیهای از پیش هشدار دهنده بحران، این امکان وجود  .است

عضالت بحران های زیست محیطی به م در مناطق مختلف جغرافیایی به حداقل رساند. دارد تا بتوان خطر را

محیط زیستی گفته می شود که تشکیل یک پروسه ای در توالی منظم موجب ایجاد خسارت جبران ناپذیر به 

سیستمی یکپارچه که بتواند بر ارائه اطالعات صحیح  به نظر می رسدلذا اکوسیستم های آبی و خشکی شوند. 

انش استفاده از داده های فضایی و د .و کاربردی بر تصمیم گیری ها در مواقع لزوم اثر بگذارد ضروری است

نعت و ص با گسترش کاهش صدمات ناشی از سوانح ایفا می نماید.مکانی نقش بسزایی در مدیریت کارآمد و 

که راه حلی  GISتحول شهرها بهتر است که میزان آگاهی مدیران برنامه ریزی زیست محیطی از نرم افزار 

نند به صورت یکپارچه  و منظم برای ساخت، ذخیره سازی و مدل سریع و کم هزینه است افزایش یابد که بتوا

 سازی از آن استفاده کنند.
 

 .GIS: مدیریت بحران، ارزیابی زیست محیطی، محیط زیست دریا، کلمات کلیدی
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بررسی رقابت پذیري صنعت تولید شناورهاي تندرو کشور با 

 استفاده از مدل الماس ملی مایكل پورتر
 

 7هرزاد بهزادی، م5کاظم خرمی
 

 khorami148@gmail.comبین الملل، سازمان صنایع دریایی،  کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی1
 mehrzad_behzadi@gmail.comکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سازمان صنایع دریایی،  2

 

 چکیده

 

قابت پذیری صنعت تولید شناورهای تندرو کشور در سطح بین المللی می پژوهش بررسی ر هدف اصلی این

باشد. بدین منظور با توجه به اینکه ساختار نظری این پژوهش بر اساس مدل الماس پورتر طراحی گردیده 

است، لذا سعی شده تا نتایج و تحلیل ها به گونه ای اجرا گردد که بتوان مفاهیم کاربردی را از نتایج تحلیل 

 طیشرای، اتفاق یدادهایرو و شانس،دولت اقداماتعوامل استخراج نمود.اجزاء مدل الماس پورتر عبارتند از: 

این پژوهش از نظر  ابت.رق و ساختار ،یستراتژو ا بانیپشت و مرتبط عینای، صداخل یتقاضا طیشرا،عوامل

پیمایشی است. جامعه آماری آن  -اهمیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی 

پایایی آن داده های  -کلیه مدیران سازمان صنایع دریایی می باشد. پس از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی 

آزمون شدند. در نهایت نتایج حاکی است   SPSS پرسشنامه توسط نرم افزار 40خام حاصل از جمع آوری 

توجه به شاخصعای رقابتی مدل پوتر، قدرت رقابت در سطح بین که صنعت تولید شناورهای تندرو در کشور با 

المللی را دارا می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و اهمیت ورود به عرصه تولید شناورهای تندرو )با توجه 

به تاکید سند توسعه دریایی کشور(، در انتها پیشنهاداتی جهت توسعه رقابت پذیری تولید شناورهای تندرو 

 رائه شده است.ا

 

 . : رقابت پذیری ، مدل الماس پورتر، صنایع دریایی ، شناور تندروکلمات کلیدی

 

mailto:khorami148@gmail.com
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عوامل و راهكارهاي نوسازي ناوگان سنتی حمل و نقل دریایی 

 اندر کارانکشور از منظر کارشناسان و دست

 

 7، فصیحی کرمی هدا5گنجی زهرایی هادی
 

 ganjihadi@gmail.comو شهرسازی؛  راه، مسکنهیات علمی ، مرکز تحقیقات 1
 hoda.fasihi@gmail.comکارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ؛ 2

 چکیده

 

ای  هو سرعت در جابجایی حجمپایین  هایهزینه به علت داشتن مزایایی از قبیلو نقل دریایی  صنعت حمل

ارت در توسعه تجو در نتیجه  نقش مهمی  آیده شمار میترین روشهای حمل و نقل بمناسبیکی از  کاالباال از 

ای است که در شمال و جنوب کشور بگونه المللیکند. دسترسی ایران به آبهای آزاد بینخارجی  ایفا می

ای را برای کشور به وجود آورده، موجب توجه خاص ویژهسیاسی و اجتماعی  ،اقتصادیهای ها و مزیتفرصت

شده است. در راستای بهبود عملکرد این دریایی در میان سایر بخشهای حمل و نقل به صنعت حمل و نقل 

حمل و نوسازی ناوگان اقدامات خاص و ویژه تدوین شده که اهداف و  ،کشور ایهای توسعهبرنامهدر  صنعت

یت و اهم یکی از این موارد است. در این مقاله نوسازی ناوگان سنتی حمل و نقل دریایی، به علتدریایی نقل 

جایگاه به عنوان بخشی از ناوگان حمل و نقل دریایی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، پس از 

ان لزوم نفعبررسی وضعیت موجود ناوگان سنتی، با استفاده از نظرات خبرگان، متخصصین، کارشناسان و ذی

د دهتحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میهای نوسازی و راهکارهای اجرائی ممکن، مورد نوسازی، روش

 خرید ناوگان نو از خارج کشورهای و روش خرید ناوگان نو از داخل کشوربهترین روش نوسازی ناوگان سنتی، 

 گیرند.های بعدی قرار میدر اولویتگزینه خرید ناوگان دست دوم از خارج کشور نیز و 

 

 گان سنتی دریایی، حمل و نقل دریایی.: نوسازی ناوگان سنتی، ناوکلمات کلیدی
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بازدهی نرخ  شاخص بر خام نفت قیمت نوسانات اثر بررسی

 هاي نفتكشکرایه حمل کشتی
 

 7، کسری پورکرمانی5سارا اسکندری

 

 بازرگانی دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  دانشجوی مدیریت1
    pourkermani@kmsu.ac.irر، پست الکترونیک:استادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشه2

 

 چکیده 

 

 بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی های نفتکش شاخص بر ایران خام نفت قیمت نوسانات اثرات مطالعه این در

طی  هفتگی زمانی سری دادههای نوع از پژوهش این در استفاده مورد داده های است، گرفته قرار مورد بررسی

 نوسانات قیمت مدلسازی به ابتدا منظور، همین به می باشد. 1307:4 چهارم هفته الی 1357:2 اول هفته دوره

،  VECM مدل یک طریق از سپس و شده پرداخته EGARCH مدل از استفاده با ایران سنگین خام نفت

نرخ کرایه حمل کشتی های  بازدهی شاخص بر ایران خام نفت قیمت نوسانات بلندمدت و کوتاه مدت اثرات

 .خواهد شد نفتکش بررسی

 مدت -کوتاه و بلندمدت در معنادار و مثبت وجود عدم بیانگر سو یک از پژوهش، این از آمده دست به نتایج

 بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی های نفتکش شاخص و ایران سنگین خام نفت قیمت نوسانات متغیرهای میان

 نام برده متغیرهای بین معکوس و بلندمدت رابطه وجود ، VECM مدل نتایج اساس بر دیگر سوی از بوده و

نوسانات  افزایش با بلندمدت در ، VECM مدل از آمده دست به بلندمدت رابطه به توجه با حقیقت در .باشدمی

 همچنین می یابد. نرخ کرایه حمل کشتی های نفتکش کاهش بازدهی شاخص ایران، سنگین خام نفت قیمت

 04/0 خام، نفت قیمت نوسانات به کرایه حمل کشتی های نفتکش نسبت نرخ بازدهی شاخص قیمتی کشش

 بازدهی شاخص بلندمدت در آنگاه یابد، افزایش درصد یک خام نفت قیمت نوسانات اگر درصد بوده، بنابراین

 یافت. خواهد کاهش درصد 04/0نرخ کرایه حمل کشتی های نفتکش

 

 .منوسانان کرایه حمل کشتی و نفت خا مات کلیدی:کل



 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   چکیده مقاالت هجدهمین

  ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

25 

 

 

ارزیابی زنجیره ارزش و زنجیره تأمین دریایی منطقه اقتصادي 

 سواحل مكران
 

 7محمدمهدی مهتدی ،5نوید محمدی

 
 navid.m.ut@gmail.comدانشگاه تهران؛ کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی،  1
 Mohtadi@qut.ac.irدکتری مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم،  2

 چکیده
 

و زنجیره ارزش دریایی سواحل اقتصادی مکران انجام شده است. روش  تأمینقاله با هدف ارزیابی زنجیره ماین 

تحقیق این پژوهش به صورت کیفی و بر طبق مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در 

ست. ارزیابی صورت گرفته در این ای بوده ااین مقاله، مصاحبه با خبرگان و به صورت موازی، مطالعه کتابخانه

های پرورش ماهی، فرآیندهای اصلی مرحله کلی به صورت فرآیندهای ورودی زنجیره، ایستگاه 4مقاله در 

های بندی شده است. در این مقاله سعی شده است تا با برآورد ورودیهای زنجیره دستهزنجیره و خروجی

های زنجیره برآورد ها و مقاالت، خروجیاج شده از مصاحبههای استخرفرضزنجیره و تهیه مکانیزم و پیش

ماهی، میگو، آرتمیا، سالیکورنیا و تعدادی بسیاری از های این زنجیره شامل ماهی، بچهگردند. انواع خروجی

باشند که بر اساس برآوردها، عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشور، قابلیت صادرات این اقالم های دیگر میخروجی

 سازد.نیز برای کشور فراهم می را

 

 زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، سواحل مکران، زنجیره دریایی.: کلمات کلیدی
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ارائه الگو و معیارهاي ارزیابی جهت رتبه بندي پیمانكاران نفت و 

)مطالعه موردي شرکت تاسیسات  گاز  بخش فراساحل ایران

 ( IOECدریایی ایران
 

 7ین آبادی، سعید حس5سعید زحمتکش

 
zahmatkesh@ioec-کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، 1

kh.com 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع، سعید حسین آبادی، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران،  2

hosseinabadi@ioec-kh.com 

 چکیده
 

در صنایع نفت و گاز بخاطر حجم عظیم منابع مادی دخیل در مگا پروژه پر واضح است که، انتخاب پیمانکاران 

های ملی بسیار حیاتی است و  نحوه انتخاب این پیمانکاران و معیارهای دخیل در آن از مباحثی انتقادی این 

های  ژهبخش می باشد؛ در این مقاله تالش بر این بوده تا با استفاده از ادبیات موضوع و نظر خبرگان مگاپرو

بزرگترین و مطرح ترین شرکت فراساحلی ایران، معیارهای ارزیابی پیمانکاران جمع آوری شده  گازی در-نفتی

 0انجام شود، در نتیجه خوشه بندی و غربال گری و رتبه بندی معیارها با استفاده از پرسشنامه و تکنیک دلفی

شد و نتایج با استفاده از مدل پیشنهادی و  ایمنی و اعتبار صورت گرفته –کیفیت  –هزینه  -دسته ای: زمان

 پیمانکار شرکت کننده در مناقصات تحلیل شد. 4تکنیک ماتریس انتخاب، برای

 

 : رتبه بندی، پیمانکاران، نفت و گاز، فن دلفی.کلمات کلیدی
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شناسایی  و اولویت بندي علل تاخیر پروژه با بكارگیري روش  

هاي زیر ی از  سازمانهاي آماري ؛ مطالعه ي موردي یك

 مجموعه صنایع دریایی کشور
 

 0، محمد ایزدی7، رمضان رئیسی5اسماعیل رضایی
 

 Rezaei13568@yahoo.comکارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1

 مالک اشتر اصفهانکارشناسی ارشد صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی  2
 Miz1360@yahoo.com، دانشگاه آزاد شیراز،  EMBAکارشناسی ارشد 3

 چکیده :

 

پروژه ها همیشه نقش مهمی در زندگی بشر داشته اند امروزه بخش عمده ای از سرمایه هر کشور، به پروژه 

های ، تاخیر در فازهای آن اختصاص دارد. عمده ترین معضلی که اغلب پروژه های بزرگ با آن مواجه هستند

مختلف و در نهایت اتمام کار پروژه است. تاخیر در اتمام پروژه های بزرگ هزینه بر است پس درتضاد با اقتصاد 

در یکی از پروژه های صنایع دریایی  بندی علل تاخیرمقاومتی می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت

رسشنامه انجام شده است. جامعه ی آماری کلیه متخصصین کشور است. این پژوهش به روش پیمایش و با پ

پرسشنامه در میان متخصصین و مدیران توزیع  42و مدیران درگیر با پروژه ها در نظر گرفته شده است.تعداد 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSعدد قابل استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  30گردید که 

بندی عوامل نیز از آزمون فریدمن رای تایید عوامل موثر بر تاخیر پروژه از آزمون تی و برای رتبهگرفتند. ب

همچنین مدیریت و کنترل پروژه از مهمترین عوامل تاخیر پروژه  استفاده شد که طبق نتایج فرآیند آموزش و

در  تولید، مهندسی ساخت و بازنگری مدیریت، طراحی، کنترل کیفیت، معرفی شدند و پس از آن ها به ترتیب

 در اولویت می باشند. نهایت تامین

 

 : پروژه های ساخت، تاخیر، صنایع دریایی، اولویت بندی،آزمون فریدمن.کلمات کلیدی

 

 

mailto:Rezaei13568@yahoo.com
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 راهكاري کاربردي جهت افزایش بهروري سیستم رانش یک شناور
 

 حسن قاسمی5، سعیدپناهی7

 hmaaa2002@gmail.comیا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ استاد و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی در1
 psaeed12@ymail.comدانشجو کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ؛ 2

 

 چکیده

 

 که درکشتی ها شامل یک مکانیزم،ی الزم جهت حرکت دادن ی سیستم راتش به معنای تولید نیروِبه طور کل

همواره از دیرباز محققان و  ی تراست الزم برای حرکت شناور به  سمت جلو می باشد.برای  تولید نیرو

دانشمندان به دنبال روش هایی جهت افزایش میزان بازدهی سیستم رانش شناورها بوده اند.  کاهش در وزن 

افزایش رف سوخت و هچنین افزایش اجزا پایداری از عواملی به شمار میروند که می تواند سبب مصشناور، 

بازدهی سیستم رانش بشود. یکی از روش های بسیار مهم جهت افزایش راندمان استفاده از دستگاه های صرفه 

که امروزه نقش فراوانی را در صنعت کشتی و دریانوردی از خود نشان می دهد . در این می باشد جویی انرژی 

به   توضیحاتی  درباره این دستگاه ها  سعی شده است که   که به صورت تحقیقی کاربردی می باشد  مقاله

 می باشد را مورد بحث اصلی خود نیز قرار می دهد . پرداخته و یکی از مهمترین آنها که سیستم استاتور

 

 .سیستم رانش ، راندمان ، دستگاه صرفه جویی انرژی ، استاتور: کلمات کلیدی
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نقل ودر صنعت حمل Twortyمزایاي استفاده از کانتینرهاي 

 کانتینري

  

 فاطمه حاجی حسین زنجانی5، سارا رنجبر7

 h.zanjani@irisl.netکارشناس بازرگانی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛   1 
 s.ranjbar@irisl.netکارشناس بازرگانی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛   2

 چکیده:

دریایی را به خود اختصاص داده است. وجود  ونقلملحی از توجهقابلکانتینری بخش  ونقلحملامروزه 

 موردتوجهاز جمله موضوعاتی است که حائز اهمیت بوده و همواره  بر نریکانتهای فضاهای خالی در کشتی

ها در لجستیک کانتینر بوده های داخلی کشتیواقع شده است. سهم عمده فضاهای خالی، ناشی از ناهماهنگی

اگر تقاضاهای متفاوتی از  ژهیوبه کنندگانحملشود. فوت( ایجاد می 47یا  27رها )که به سبب سایز کانتین

هایی در عرضه و تقاضای سایزهای کانتینری متفاوت در نواحی یا بنادر یک ناحیه داشته باشند، با فراز و نشیب

فوت به  47ست اما فوت بسیار زیاد ا 27تعداد کانتینرهای "شود که شوند. اغلب گزارش میمعین مواجه می

هماهنگ نمود. اغلب چنین موقعیت عجیبی  موقعبهتوان یا برعکس. همیشه شرایط را نمی "میزان کافی نیست

کاهش فضاهای خالی مربوط به یک سایز  منظوربهکاال مجبور شود که  کنندهحملرخ نخواهد داد که یک 

ی خالی به بندر دیگر صورتبهکرده و آنها را  نظرصرفمعین، از کانتینرهای پر )که دارای درآمد کمی باشند( 

اضطراری نیازمند هستند)جهت انتقال کاالی پردرآمد( حمل کند. لذا بر همین اساس  صورتبهدر جهان که 

ونقل کانتینری نهاده است که در این مقاله سعی پا به عرصه حمل Twortyمفهوم جدیدی با عنوان کانتینر 

از آن و استفاده ترکیبی از این نوع کانتینر در بین مجموعه کانتینرهای قابل حمل در  شده به مزایای استفاده

یک کشتی پرداخته شود. همچنین در انتها نگاه مختصری به کانتینرهای چهارتاشو و استفاده بهینه از فضای 

 خالی کشتی توسط این کانتینرها خواهیم داشت.

 

ــتاندارد، کا  کلمـات کلیـدی:   ، عدم توازن کانتینر، جابجایی کانتینر خالی، Twortyنتینر کـانتینرهای اسـ

 .کانتینری دریایی ونقلحمل
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ي هاي تولید و اجراریزي و کنترل فعالیتمعماري سیستم برنامه

 آن در قالب سامانه پیشران
 

 علی اصغر میری5، مهدی لطفی7

دانشگاه فردوسی مشهد؛  ،دانشکده مهندسیآموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانش1
miri.aam@stu.um.ac.ir 

دانشگاه فردوسی مشهد؛  ،دانشکده مهندسیآموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانش 2
lotfi.m@stu.um.ac.ir 

 

 چکیده

 

های کاری آن در دستیابی به یک طرح موفق به واسطه آمادگی و هماهنگی کلیه گروه توان یک سیستم

ریزی هدف این نوشتار ارائه تجربه اجرایی نویسندگان این مقاله برای پیاده سازی سیستم برنامه مشترک است.

های تولید در یک شرکت دولتی با مشتریان دولتی و محصوالتی در حوزه دریا است. این و کنترل فعالیت

 کند.سیستم با تعیین نوع و زمان تولید و خریدها، نبض کارخانه را کنترل می

این  هایسازی شده است. برخی قابلیتافزار با عنوان سـامانه پیشران پیاده م مذکور در قالب یک نرمسـیسـت  

ــت از  برنامه  ــامانه عبارت اس ، پشــتیبانی از تغییرات زیاد ریزی و کنترل همزمان چندین قرارداد و ماژولس

با سـطوح دسترسی محدود تحت   قابلیت تعریف کاربرها و های جاریسـربرنامه تولید، تمرکز بر روی فعالیت 

 ای کهریزی و کنترل سـطح به سـطح است به گونه  های این سـامانه، سـاختار برنامه  شـبکه اسـت. از ویژگی  

شود. از نتایج اجرای این سامانه ایجاد ریزی سطوح پائین در چارچوب و الزامات سطوح باالتر انجام میبرنامه

افزایش خودکنترلی مجریان ،های گلوگاهی تولیدروی فعالیت تعادل در جریان محصـوالت شرکت و تمرکز بر 

 است.  مدیریتی تهیه انواع گزارشاتو  هابرنامه، افزایش پیوستگی اجرای فعالیت

 

 ریزی و کنترل پروژه، سامانه پیشران.ریزی تولید، کنترل تولید، برنامه: برنامهکلمات کلیدی
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 رزمان تعمیرات شناو عددي آنالیز و مدلسازي

 

 0، فرانك اکبری7، محمد حسین رهنمایی5کاظم دژانگاه
 

نگهداری و تعمیرات بنادر، گروه مهندسین مشاور ایتسن؛ و مدیر پروژه مدیربت دارایی های فیزیکی  1
K.Dezhangah@itcen.ir 

 MH.Rahnamaei@itcen.irمدیر عامل ، گروه مهندسین مشاور ایتسن؛  2
نگهداری و تعمیرات بنادر ، گروه مهندسین مشاور ایتسن ؛ و یکی کارشناس مدیربت دارایی های فیز3

F.Akbari@itcen.ir 
 چکیده 

 

مالکان و تعمیرگاهها ، دنبسر می بر 2شناورهامدت زمانی است که شناور درتعمیرگاه  زمان تعمیرات  شناورها

ز دست دادن درآمد همیشه سعی میکنند که زمان تعمیرات را کاهش دهند چرا که کاهش زمان سبب کاهش ا

)برای صاحبان کشتی با کاهش زمان غیر عملیاتی بودن شناور( و سبب افزایش گردش مالی سالیانه از طریق 

 تعمیرات شناورهای بیشتر )برای صاحبان تعمیرگاهها( میشود.

 وت از یک تعمیرگاه کشتی جمع آوری شده اس 3شناور باری 077مربوط به  اتیتعمیر در این مقاله اطالعات

 هبه کمک مدل رگرسیون خطی چندگانه توسعه داده شده و با استفاده از داده های اولیه به آنالیز آن پرداخت

. که در آن زمان تعمیرات شناور به عنوان تابعی از سن یک شناور، وزن خالص ، کارهای عمده ه استشد

سپس  .خزن در نظر گرفته شده استتعمیراتی از قبیل پوشش بدنه ، لوله کشی، سازه های فوالدی و پوشش م

به کمک اطالعات یکی از شناورهای بندر امام به برآورد زمان استاندارد شناو و مقایسه آن با نتایج تجربی آن 

 و علل آن پرداخته شده است.

 

 .زمان تعمیرات شناور، سن، وزن خالص، رگرسیون کلمات کلیدی:

 

                                                 
ship yard -2 

Cargo - 3 
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 ت شناورهاتعمیراها هزینه  بررسی عوامل تاثیرگذار بر
 

 0، فرانك اکبری7، محمد حسین رهنمایی5کاظم دژانگاه
 

نگهداری و تعمیرات بنادر، گروه مهندسین مشاور ایتسن؛ و دیر پروژه مدیربت دارایی های فیزیکی م1
K.Dezhangah@itcen.ir 

 MH.Rahnamaei@itcen.irمدیر عامل ، گروه مهندسین مشاور ایتسن؛  2
نگهداری و تعمیرات بنادر ، گروه مهندسین مشاور ایتسن ؛ و های فیزیکی کارشناس مدیربت دارایی 3

F.Akbari@itcen.ir 
 چکیده

 

از آبگیری و تعمیرات شناورها یکی از بخشهای انکارناپذیر زندگی شناورهاست. برطبق قوانین کشورهای مالک 

سال طبق  10ا سن بیش از بار و شناورهای بسال یک 0سال هر  10زیر و موسسات رده بندی ، شناورهای 

ی همچنین با بررسبه تعمیرگاه های شناور بروند. سال و نیم یک بار باید برای تعمیرات اساسی  2قانون، هر 

اختصاص تعمیرات شناور به هزینه های هزینه عملیاتی شناور  %17داده های شناورهای الیروب نشان دادیم که 

لین بار به بررسی و معرفی عوامل تعیین کننده در برآورد هزینه تعمیرات در این مقاله برای اوبنابراین . می یابد

شناور، اندازه ، سن شناور و مدت اقامت  کاربریشناور پرداخته شده است. که در آن هزینه تعمیرات تابعی از 

هزینه از دیگر عوامل مهم در   درآمدزاشناور در تعمیرگاه ها معرفی گردیده است. همچنین برای شناورهای 

 .را می توان در نظر گرفت مالکان شناورو نقدینگی  ها، میزان رونق و رکورد در بازار 

  

 : تعمیرگاه شناور ، نگهداری تعمیرات، هزینه عملیاتی، نقدینگی کلمات کلیدی
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ی و فرهنگ-تحلیل سیاسی، اقتصادي، محیط زیستی، اجتماعی

نوبی ( توسعه آب شیرین کن ها در سواحل جPEESTفنی )

کشور، با رویكرد ویژه نسبت به اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم 

 توسعه
 0، سهیل رادفر7، مهدی شفیعی فر5منصوره محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، 1
mohammadi@modares.ac.ir 

ان و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، استاد گروه سازه های دریایی، دانشکده عمر2
shafiee@modares.ac.ir 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، 3
soheil.radfar@modares.ac.ir 

 چکیده

کن ها افزایش روزافزون بحران های کم آبی در نقاط مختلف جهان، موجب توســـعه روز افزون آب شـــیرین 

 یاآب در سرتاسر دن یساز یرینواحد ش 15420، تعداد 2710در سال ، IDA 4شده است. بر اساس آمارهای 

کشــور ایران نیز به واســطه  .درصــد در خاورمیانه قرار دارند 03.4که از این میزان،  بودند یتمشــغول به فعال

قتصادی مد نظر خود نیاز به توسعه هر کیلومتر نوار ساحلی، جهت دستیابی به توسعه ا 0577بهره مندی  از 

چه بیشـتر آب شــیرین کن ها خواهد داشــت. در حالیکه کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، از این فناوری در  

راســتای توســعه هر چه بیشــتر ســواحل خود و رفع بحران کم آبی بهره برده اند، ایران تاکنون نتوانســته به 

وص سواح استراتژیک مکران نائل آید. این مطالعه قصد اهداف مشـخص شده در توسعه سواحل خود به خص 

-بررسـی جامعی روی جوانب سـیاسـی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی    PEESTدارد در قالب تحلیل 

فرهنگی و فنی توسـعه آب شیرین کن ها داشته باشد. برای این منظور، اهمیت توسعه آب شیرین کن ها از  

مه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد بررسی قرار منظر اسناد باالدستی از قبیل برنا

 گرفته است.

، اقتصـاد مقاومتی، پدافند غیرعامل، برنامه شـشم توسعه، آب شیرین کن،   PEEST: تحلیل کلمات کلیدی

 سواحل جنوبی ایران.

                                                 
International Desalination Agency 4 
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A Survey of Effective Factors on Efficiency of 

Container Transportation at Khorramshahr Port 

for Moving Toward Resistive Economy 
 

Payam Daryaei1, Shiva Shakeri2  

1. M.Sc. of marine transportation, Manager of Khorramshahr container terminal, 

Email:Pdaryaei30@yahoo.com 

2. M.Sc. of maritime transportation, Operational part of Khorramshahr container 

terminal, Email:shakerishiva101@gmail.com 

Abstract 

With expansion of using containers for movements of cargoes, container 

terminals, known as a competition advantage for every port. This research 

surveys strengths, weaknesses, opportunities and threats of Khorramshahr 

container terminal and finally proposed proper strategies based on internal 

and external factors evaluation and SWOT matrix for moving toward 

resistive economy. In order to calculating the weight of identified factors, 

distributed 33 questionnaires between marine experts at Khorramshahr 

port and customs for using in AHP method. The results show that, position 

of container operation of Khorramshahr port is Survival, which is equal 

with W-O strategies in SWOT Matrix. By considering Survival position 

have been suggest these strategies for moving toward resistive economy:  

Improvement of port facilities and concentration and penetration into 

potential markets, Improving  organize of terminal by Research and 

development strategies and Cooperation of private sector in port operation 

for  holding and enhancing position of this port.  

 

Keywords: Container transportation, Khorramshahr port, Opportunities, 

Threats, Strengths, Weaknesses. 
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ونی محیطی و قانتحلیل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فنی، زیست

(PESTELاستحصال زمین از دریا ) 
 

 محسن سلمانی5، مهدی شفیعی فر7، سهیل رادفر0

های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سواحل بنادر و سازه1
mohsen.salmani@modares.ac.ir 

زیست، دانشگاه تربیت مدرس، های دریایی، دانشکده عمران و محیطهاستاد، گروه ساز2
shafiee@modares.ac.ir 

های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سواحل بنادر و سازه3
soheil.radfar@modares.ac.ir 

 چکیده

های مختلفی برای آن روبرو است. روشگذاری از جمله مسـائلی که یک بندر از بدو تأسـیس خود با   رسـوب 

های مدیریت شــود مروری روی انواع روشمدیریت رســوبات بنادر وجود دارد. در این مطالعه ابتدا ســعی می

 یریجلوگ هایروش، از ورود رسوبات یریجلوگ هایروشها، شامل رسوبات در بنادر صورت گیرد. این روش

باشند که مورد آخر با الیروبی توأمان است. الیروبی در بنادر یمهای حذف رسوبات روشو  از نشست رسوبات

گردد. عملیات الیروبی، رسوباتی در پی خود دارد بندی میبرداری تقسیمبه دو دسـته الیروبی احداثی و بهره 

 ها برایهای مدیریت این رسوبات، استفاده از آنبایسـت به نحو مناسـب مدیریت شـوند. یکی از روش   که می

به بهبود زمینی نامناسب یا ایجاد زمینی جدید  توانمیاستحصال زمین را باشد. حصال زمین از دریا میاسـت 

توسعه بنادر بر کسی پوشیده  هایطرحبه عنوان مثال از دریا اطالق کرد. مزایای بازیافت زمین به خصوص در 

 ،یاسیسزمین از دریا، جوانب  در ادامه، سـعی خواهد شد که با بررسی تاریخچه و اهمیت استحصال  نیسـت. 

 مورد مطالعه قرار گیرد. PESTEL 0در قالب تحلیل  یو قانون محیطیزیست ،یفن ،یاجتماع ،یاقتصاد

 .گذاری، الیروبی، مدیریت رسوبات، رسوبPESTEL: استحصال زمین، کلمات کلیدی

                                                 
, Environmental and LegalechnologicalPolitical, Economic, Social, T 5 
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بررسی ضرورت بهره گیري از تكنیک هاي داده کاوي در مدیریت 

 ایع دریاییپروژه هاي صن

 

 7، محمد هادی صدرالدینی5الناز غنیمت
 

، دانشگاه شیراز؛ کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی 5
eghanimat@yahoo.com  

  sadredin@shirazu.ac.ir، دانشگاه شیراز؛ وتریبرق و کامپ یدانشکده مهندس ،یعلم أتیعضو ه7

 

 چکیده

 

کاربردهای فناوری اطالعات در ســازمان ها، جمع آوری و ذخیره ســازی حجم زیادی از  ه روزافزونبا توســع

سازمان ها عمدتا دارای حجم عظیمی از اطالعات پروژه  یاطالعات یها ستمیداده ها تسـهیل شـده است. س  

فید در داده ها های سازمان هستند. داده کاوی یکی از مهمترین روش ها است که به وسیله ی آن الگوهای م

شناخته می شوند و اطالعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهند تا بر اساس آن ها تصمیمات 

که  ییایدر یپروژه ها رپروژه، به خصــوص د تیریموضــوع مد تیمهم و حیاتی اتخاذ شــوند. با توجه به اهم

 یبرا یمنسجم و علم یسـازمانده به  ازمندین هسـتند؛  یاریبسـ  ییو اجرا یفن یها یدگیچیپ یهمواره دارا

و کاربرد آن در مدیریت پروژه  یداده کاو ندیشـده است فرآ  یپژوهش سـع  نیباشـند. در ا  یتحقق اهداف م

مراحل  نیمهمتر زا یکیو به مراحل ایجاد مجموعه داده هدف به عنوان  ردیقرار گ یهای دریایی مورد بررس

 میمفاه یبررس که ضمن است یپژوهش از نوع مرور نی. اشـده اسـت  خته پردا شـتر یب یداده کاو ندیدر فرآ

راهکارهایی جهت بهره گیری از تکنیک ها داده ؛ آن در حوزه مدیریت پروژه کاربردو  کـاوی  دادهبـا  مرتبط 

 ارائه شده است.کاوی در صنایع دریایی 

 

 .صنایع دریایی، مدیریت پروژه، داده کاوی، دانش: کلمات کلیدی
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بندي عوامل مؤثر بر بازاریابی بندر شهید ایی و اولویتشناس

 SWOTرجایی با استفاده از روش تحلیلی 

 

 7، الهام الهیاری5میالد عیدانی
 

، چابهار کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی1
Miladeidani@gmail.com 

، چابهار کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی کارشناسی ارشد بندر و2
Elhamalahyari93@gmail.com 

 

 چکیده

 

های مختلف حمل و نقل به یکدیگر متصل کننده انواع روش های ورود و خروج کشورها وبنادر بعنوان دروازه

گردند. اغلب بنادر تجاری دنیا به این مهم دست یباشـند و از این رو بنادر بعنوان نقاط اسـتراتژیک یاد م  می

د. این باشمداری و کسب رضایت مشتریان بندر عامل حیاتی برای حفظ بقا و رشد بندر مییافته که مشـتری 

ــایی و اولویتپژوهش به  ــناس ــهید مجموعه بندیش ن ایاز رجایی پرداخته و  عوامل مؤثر بر بازاریابی بندر ش

 است. نمودهگیری استفاده تحلیل، بررسی و نتیجه برای ز روش دلفیست و اایوسعهکاربردی و تهدف لحاظ 

ــای نمونه این آماری جامعه ــاس بر پژوهش نامشــخص و تعداد اعض اولیه  آزمون از پس کوکران فرمول اس

(pretest تعداد )ــت نفر به 00 ــلی آمده اســت. ابزار دس  پژوهش متغیرهای گیریاندازه و آوریجمع اص

که شامل  شـهید رجایی بر بازاریابی بندر  مؤثر خارجی و داخلی عوامل ابتدا مجموعه. باشـد  می پرسـشـنامه  

 SWOTباشند شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیلی مجموعه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می

با توجه به  شده است. SWOTبندی عوامل داخلی و خارجی و تعیین جایگاه بندر در ماتریس  اقدام به رتبه

استراتژی تهاجمی )رشد(  شهید رجاییبندر  دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجیمقادیر به

 پیشنهاد گشته است.ای برای بندر و توسعه

 

 .SWOT، تحلیل رضایت مشتری بندر شهید رجایی، بازاریابی، :کلمات کلیدی
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بر رشد اقتصادي بخش بررسی نقش ترانزیت حمل ونقل دریایی 

 حمل ونقل کشور

 

 0، رضا شهنی دزفولیان7، آمنه تسبیحی5عبدالرضا رضایی ارجرودی

 

کارشناس ارشد راه و ترابری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی،  1 

rezaeear@yahoo.com  

 amtasbihi@yahoo.comمرکزی،  کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 2
کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی،  3

reza_dezfoulian@yahoo.com 
 چکیده

 

در توســعه تجارت خارجی کشــورها  باشــد کهای از بخش حمل و نقل میحمل و نقل دریایی بعنوان شــاخه

 07ســـهم حمل ونقل دریایی در جابجایی کاالها در تجارت بین المللی حدودا . نمایدنقش مهمی را ایفاء می

با توجه به احراز چنین درصدی از جابجایی کاال در تجارت جهانی  .درصد کل این تجارت را تشکیل می دهد

 دو بخش جدا نشدنی قابل بررسی است.تجارت و حمل و نقل دریایی بعنوان  اهمیت

ــادی   ــد اقتص ــعه ترانزیت کاالی نفتی و غیر نفتی در بخش حمل ونقل دریایی بر رش در این مقاله نقش توس

بخش حمل ونقل کشـور مورد بررسـی قرار گرفته است. برای تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری   

شوند. های بهینه، مشخص میرهای الگو و سپس تعداد وقفهاستفاده شده است. ابتدا مرتبه جمعی بودن متغی

در گام بعدی، تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین شده و در نهایت، مدل مورد نظر، مورد برآورد تجربی 

ــی چگونگی تغییرات متغیر ترانزیت کاالی نفتی و غیر نفتی در بخش   قرار می گیرد. همچنین جهـت بررسـ

بر رشـد اقتصـادی بخش حمل ونقل کشـور، روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی    حمل ونقل دریایی 

 قرار گرفته است.

 

 ، تجزیه واریانس(VAR): رشد ترانزیت، حمل ونقل دریایی، مدل خودرگرسیون برداریکلمات کلیدی
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 ايترمیناله هاي اسكله در ها کشتی به اسكله تخصیص مسئله

    کانتینري

 

  مسعود محرمی گرگری

 

بلژیک و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  –دانشجوی دکتری حمل و نقل دریایی دانشگاه انتورپ 

(Container.affairs@spmco.com )  

 چکیده 

 
ده شده اشاره به تخصـیص یک سـری کشـتی به یک اسـکله با یک افق زمانی دا     6مسـئله تخصـیص اسـکله   

ها، کمینه کردن زمان توان چندین هدف مانند کمینه کردن زمان سرویس کشتیشـود. در این زمینه می می

ــدهماندن در بندر، کمینه کردن تعداد کشــتی کمینه کردن انحراف بین زمانبندی برنامه ریزی ،  7های رد ش

 به هدف با اسکله پویای و پیوسته صـیص تخ مسـئله  پژوهش این توان در نظر گرفت. درشـده و واقعی را می 

 مورد مسائل با مسئله این تفاوت. است گرفته قرار مطالعه مورد داروزن شناوری زمان مجموع رساندن حداقل

 دهیموقعیت برای کارا روش یک پژوهش این در که اســـت این قبل هایپژوهش در گرفته قرار مطالعه

 مکک به سپس. کرده است سازیمدل فضا-زمان نمودار کمک به ار شوندمی اسکله وارد که بعدی هایکشتی

ــتجوی به فراابتکاری هایالگوریتم ــده پرداخته بهینه جواب جس  ردعملک بر تاثیرگذار پارامترهای. اســت ش

. است شده تنظیم RSM روش بکارگیری با( استعماری رقابت و ژنتیک) پیشنهادی فراابتکاری هایالگوریتم

 .است شده مقایسه عددی های-مثال حل در الگوریتم دو ینا کارایی نهایتا

 

 .بهینه سازی ،سازیمدل، پیوسته تخصیص مسئله: کلمات کلیدی

 

                                                 
6 Berth allocation  problem 

7 Reject vessels 

mailto:Container.affairs@spmco.co
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شناسائی تكنولوژي هاي کلیدي مبتنی بر رویكرد فرآیند محور 

 در صنعت کشتی سازي

 

 5بقراط جهانداری

 

 boghrat.j@gmail.comژی دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مدیریت تکنولو –معاون طرح و برنامه ایزوایکو 

 

 چکیده 

به دلیل تماسهای محدود صنایع کشتی سازی با بازار های جهانی ، تغییر و تحول در محصول با نرخ کمتری 

به علت کاهش نرخ نسـبت به میانگین جهانی اتفاق خواهد افتاد . در شـرایط موجود ، صـنایع کشتی سازی    

رقابت پذیری و محدودیت های سیاسی و اقتصادی در بازار های  جهانی حرف زیادی برای گفتن ندارند و به 

همین دلیل و با توجه به پائین بودن نرخ پویائی صـنایع کشـتی سازی استفاده از رویکرد موقعیت یابی برای   

بر منابع می باشد ، در این مقاله تنها اشاره ای به تدوین اسـتراتژی تکنولوژی مناسب تر از مدل های مبتنی  

مدل مورین به عنوان مدلی متناسـب با شرایط موجود این صنعت می شود و مجال بحث در خصوص الگوی  

موردنظر بصـورت تفضـیلی وجود ندارد و تنها به بررسی شناسائی تکنولوژی های کلیدی تولید و سایر بخش   

پرداخته می شود ، در مقاله حاضر سعی شده است گام هائی مرتبط با  های سـازمان در صنعت کشتی سازی 

 شناسائی  تکنولوژی های کلیدی مبتنی بر رویکرد فرآیند محور مشخص گردد .

 

 .استراتژی تکنولوژی، شناسائی تکنولوژی ، مدل مورین، مدیریت تکنولوژی واژگان کلیدی :
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Abstract 

The system consisting of two rigid bodies in a viscous fluid is considered. The 

main body with mass 𝑀 is placed in a viscous incompressible fluid, and the 

body with mass 𝑚 moves inside the main body. This system is known as 

vibrobot which can be used in arbitrary inspection fluid mechanic objects such 

as oil industries pipes and tanks, as well as marine industries, medicine, etc. 

In this paper, the interaction between the vibrobot and viscous fluid is studied 

to achieve the motion laws of the vibrobot with the harmonic oscillation of 

internal mass. Also the flow structure around vibrobot and its effects on the 

hydrodynamic force acting on the vibrobot are investigated. Analyses are 

carried out by direct numerical simulation of the vibrobot motion in a viscous 

fluid by OpenFOAM package. Calculations are performed for the following 

combinations of control parameters; The ratio of the viscous fluid mass to the 

vibrobot mass 𝜇1 = 0.35, the ratio of the internal mass to the vibrobot mass 

𝜇2 = 0.325  and dimensionless oscillation frequency 𝑓 = 1/5 , when 

Reynolds number takes values in the range of 50 < 𝑅𝑒 < 250. Calculations 

have been performed with different initial approximations, determined by 

different initial velocities of the incident flow. 

Keywords: Triangular cylinder, Harmonic oscillation, Movable internal 

mass, Numerical simulation, OpenFOAM, Viscous fluid. 
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اي با ارتباط خوردگی با شرایط جوي و ارتباط خوردگی نقطه

 زمان
 

 0 پوریا ملول . 7، سپیده شکاری 5احمد رهبر رنجی
 rahbar@aut.ac.irاستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیرکبیر؛  5

کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش هیدرودینامیک، دانشگاه امیرکبیر؛  7
sepide.s616@gmail.com 

 pooriimalul@gmail.comکارشناسی مهندسی معماری کشتی، دانشگاه امیرکبیر ؛  0

 چکیده

ترین مواد در دســترس بشــر قرار گرفته و روز به روز شـود که فلز به عنوان یکی از اصــلی در قرنی زندگی می

ه ورت سنگ معدن و بشود. فلزات در طبیعت به صاسـتفاده از فلزات در صـنایع و وسـایل مختلف بیشتر می   

ــتفاده می ــرایط پایدار از نظر ترمودینامیکی قرار دارند. برای اسـ ــت آن همراه مواد کانی دیگر در شـ را بایسـ

را به صورت فلز با شرایط مورد نظر های اسـتخراج و سـاخت و تولید،  آن   اسـتخراج نموده و با صـرف هزینه  

ی ناپایدار بوده و در صـورت وجود شرایط محیطی مناسب،  درآورد. پس از اسـتخراج، فلز از نظر ترمودینامیک 

شـود. به این تبدیل از حالت ناپایدار به پایدار اصطالحاً خوردگی گفته  مجدداً به حالت پایدار خود تبدیل می

 شود. می

 برخی اساس بر. اسـت  آورده به وجود گوناگون صـنایع  در را قابل توجهی خسـارات  خوردگی پدیده ایران در

 ریال، در میلیارد  0777حدود  1355 سال در ایران در خوردگی از ناشی مستقیم های اقتصادی زیانیبررس

  [.3میلیارد ریال برآورد شده است ] 31077حدود  1301سال  در و ریال میلیارد 13777حدود  1307سال 

 ا اعم از سایز و قطر و ضخامتهای آنههای فوالدی خورده شده و بررسی تفاوتهایی از لولهآوری نمونهبا جمع

ها که شامل مشخص کردن نوع خوردگی، ها در انبار کارخانه، بررسـی خوردگی آن داری آنو مدت زمان نگه

 شود. ی آن است، انجام میعرض و هندسه

ــته بندی این نمونه ــرایط جوی و با در نظر ها، چه در زمینهها و دیدن اختالفبا دس ی خوردگی و چه در ش

ی خوردگی و مدت ای بین درصـدخوردگی و هندسه فتن زمانی که تحت این شـرایط بوده به ایجاد رابطه گر

 داری پرداخته خواهد شد.زمان نگه

 : خوردگی، سرعت خوردگی، درصد خوردگی، قطر خوردگی، مساحت خوردگی.کلمات کلیدی



 انجمن مهندسی دریایی ایران                        همایش صنایع دریایی   ه مقاالت هجدهمینچکید

  ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

43 

 

 

 زاویه تماس قطره با سطوح به کمک پردازش تصویر محاسبه
 

 7، محسن میرزایی5*ی محی آبادیمصطفی زمان

 

 .Zamani@vru.ac.irMگروه پژوهشی پیل سوختی حرارت باال، دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان، *1
 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان2

 چکیده

 

اندازه گیری زاویه تماس قطره، در حالت متقارن و نامتقارن، در این مقاله، یک روش پردازش تصویر جدید برای 

انجام شده است. در این روش، زاویه تماس توسط آنالیز تصویر بدست می آید و هیچ نیازی به مشخصات سیال 

و یا سطح جامد نمی باشد. اساس فرایند اندازه گیری، برطبق روش تقاطع همراه با تابع وزن گوسی می باشد، 

ورت که، در ابتدا نقطه تماس، بصورت دقیق و توسط اپراتور هریس، پیدا شده. سپس یکسری از نقاط به این ص

روی مرز قطره در نزدیکی نقطه تماس انتخاب میشود. در مرحله بعد، زاویه بین این جفت نقاط، توسط خط 

ط، اسبه شده و در نهایت توسآید. هر یک از این زوایا، بطور جداگانه محمرتبط و مستقیم مابین آنها، بدست می

میانگین زوایا، بر اساس یک تابع وزنی گوسی درنظر گرفته میشود. جهت اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی، 

 1نتایج بدست آمده با نتایج موجود در مطالعات دیگر پژوهشگران استفاده شده است. برای نتایج، کمتر از 

ن روش می توان به زمان پردازش کوتاه، قابل انجام برای تمامی درجه اختالف مشاهده شده است. از مزایای ای

محدوده زوایای تماس، قابل استفاده برای قطره های متقارن و نامتقارن و نیز کامال خودکار بودن این روش 

 .اشاره کرد

 

 . پردازش تصویر، زاویه تماس قطره: کلمات کلیدی
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 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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در  ییایحمل و نقل در شرفتیپ ییربنایو ز یاتیانع عملمو یبررس

 رانیا

 

 7پور عباس، مجتبی  5هزاد یموسو زهراسیده  
 

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دریایی 1

شهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرم -عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دریایی 2
m.abbaspour1364@yahoo.com 

  دهیچک

 

 اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز مردم دنیا غیر قابل انکار و توجه به آن ضروری می باشد.

 ندیز فرآا زیدارد ضمن آن که خود ن رگذاریو تاث ارمهمیبس ینقش یرشد و توسعه اقتصاد ندیونقل در فرآ حمل

 یبرخ و دیاز صاحب نظران رشد بخش حمل ونقل را به رشد تول ی. برخراستیرپذیثتا یرشد و توسعه اقتصاد

 و کالن یونقل در اقتصاد مل لحم تیکنند. به هرحال اهم یرا به رشد حمل ونقل منوط م دیرشد تول گرید

 یتوسعه اقتصاد ندیدر فرآ یجد ییحمل ونقل ، تنگنا ییصاحب نظران است و عدم کارا یمورداتفاق عموم

ترش و موانع گس رانیا ییایدر تیاز موقع یکل فیتعر کیتا  میبر آن هست قیتحق نیشود.  در ا یحسوب مم

 یراو منظم ب یقانون کل کینبود  رانیدر ا ییایدرحمل و نقل موانع  نیمهمتر. از آنجایی که میکن انیآن ب

 ریاس یران یکشت یسب شرکت هانامنا یبرخوردها،  رپایین بودن سطح ارائه خدمات در بنادیی، ایتجارت در

حمل و نقل  یاساس یاز چالش ها یخارج یها میتحر لیو برعکس به دل رانیکشورها جهت حمل بار به ا

وانع م جهت رفع ییربنایو ز یاتیعمل یراهکارها انیب یدر پپایان این تحقیق در  باشد. یم رانیدر ا ییایدر

 .می باشیم ییایحمل و نقل در

 

 ل و نقل دریایی،  اقتصاد، چالش،  تجارت.حم کلمات کلیدی:
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ا ب در بندر بوشهر يعوامل موثر بر کیفیت خدمات بندر یبررس

 عملكرد -استفاده از ماتریس اهمیت
 

 0ییبهروز امرا، 7یوسفی ونیهما، 5ابوالفضل عبدالرضائی
 

  zl@gmail.comabdolrezaei.abolfaدانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک؛ 5

  homayounyousefi@yahoo.com استادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛7

  b.omaraee@gmail.comاستادیار ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک ؛ 

 چکیده

 

و  یدیبرخوردار است. مراکز تول ییباال تیاز اهم یو خارج یو توسعه تجارت داخل یجهان یرقابت در بازارها

ه عرض یخود را به بازار جهان یزمان کاال نیو در کمتر نهیبتوانند با روش مناسب، حداقل هز دیارخانجات باک

اشد، کشور نقص داشته ب کیدر  کیست. چنانچه لجستین ریکارآمد امکان پذ کیمهم، بدون لجست نیکنند. ا

 یبد ریچار مشکل خواهد شد و تاثبه شدت د یجهان یو حضور در بازارها تیدر مقوله صادرات، واردات، ترانز

 نیدر ب ریسال اخ 37 یط ،ییایممتاز جغراف تیبا وجود موقع رانیبر اقتصاد آن کشور خواهد گذاشت. بنادر ا

ــ رییبنادر جهان، تغ ــوسـ ــل دوم قرار گرفته اندنکرده یچندان محسـ ــت بنادر نسـ اند. و همچنان در فهرسـ

نقاط قوت و ضـعف اســت. روش   نییاز وضـع موجود و تع  یگاهآ ازمندیو آموزش در هر عرصـه ن  یزیربرنامه

وضـع موجود پس از مصاحبه و   یابیو اثربخش اسـت. به منظور ارز  یلیتحل یابزار ،عملکرد – تیاهم لیتحل

 تیفیک شیعوامل در افزا نیمهمتر ک،یاندرکاران حوزه لجستن، خبرگان و دسـت یاز متخصـصـ   ینظرسـنج 

ه ها درجنامهاز پرسش یکیشد. در  هیته کرتیل هیشنامه بر اساس نظرو دو پرسـ  ییشـناسـا   یخدمات بندر

ــ زانیم یگریو در د تیاهم ــتفاده از م دهیعملکرد هر شـــاخص پرسـ ــد. با اسـ  یهاداده یخروج نیانگیشـ

 شد. مترسی محورداده روش اساس بر عملکرد – تیاهم سیماتر هانامهپرسش

 

 . کرونباخ کرت،لی عملکرد، – تیاهم سیاترم : خدمات بندری، بندر بوشهر،کلمات کلیدی
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 (VDRدریانوردي ) اطالعات يکنندهثبت
 

 اسماعیل مکی زاده

 

 isma_maki@yahoo.comرجایی  ایمنی دریانوردی بندر شهیدرییس اداره حفاظت و 

 چکیده
 

د، ته باشکاربرد نداش« نشانیکپسـول آتش »یا یک « ی نجاتجلیقه»شـاید مثل یک   5VDRبا وجود اینکه 

ی عملکرد دنده همانندکه رود تضمین ایمنی عملیاتی به شمار می برایی کنترل قوی اما مسـلماً یک وسیله 

ــیاســت تحت قوانین و مقررات، ی، خدمهمورد نظرآالت ماشــین ــرکتس با  قوانین کلی دریانوردیو  های ش

دهد. ارائه می ثبت و را ملیات کشــتیع تمامکه  اســتیک ابزار مدیریتی  VDRکاربرد دارد. عملکرد خوب، 

که هنگام اقدامات شبه جرم و  دهدارائه میدریانوردی را جامع  اطالعاتاپراتور یک سری  همچنین به مالک/

 یشود، هزینهحاصل می VDRای که با نصـب یک سـیستم   العادهها کمک کند. سـود فوق به آن بارزیانیا 

ه است که بی از تجهیزات پل فرماندهی دریانوردی، بخش اطالعات یدهکنن. ثبتنمایدینصـب آن را جبران م 

تا اهمیت  داریمدر این مقاله سعی  شود.می مستقربر روی کشتی  0المللی دریانوردیسـازمان بین  یتوصـیه 

این سـیسـتم بتواند موجب ارتقای سـطح ایمنی کشتی در دریا     ،هاآن یوسـیله ه های مختلفی که بآن و راه

را از طریق نظارت  11را از طریق بررسی سوانح و هم اعمال فعاالنه 17کنیم. هم اقدامات واکنشی عنوان شود را

اند را در این مقاله اندازی کردههایی که این ســیســتم را راهدر کشــتی عملکرد لوازم و ابزار مورد اســتفاده بر

ــیح خواهیم داد. در این مقـالـه همچنین به این مطلب می   هر جا که  برای آموزش  VDRه پردازیم کتوضـ

 شود.موجب افزایش ایمنی دریایی می ،پرسنل کشتی و ساحل استفاده شود

 

 .المللی دریانوردیی اطالعات دریایی، جعبه سیاه دریایی، سازمان بینکنندهثبت کلمات کلیدی:
 

 

                                                 
ta RecorderVoyage Da 8 

International Maritime Organization (IMO) 9 

reactive actions 10 

proactive actions 11 
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  بررسی عوامل موثر بر تعرفه هاي بندر
 

 7، دامون رزمجویی5فهیمه ماضی
 

 Mazi.nahid@yahoo.comسی مدیریت بازرگانی دریایی؛ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر کارشنا1
کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ؛ 2

razmjooei@kmsu.ac.ir 

 چکیده

 عامل هیأت به را آن اختیار تواند می است که بندری های تعرفه تعیین سازمان، لیعا شورای وظایف از یکی

تحقیق حاضر سعی در شناسایی عوامل موثر بر تعرفه های بندر داشته است. روش  .نماید تفویض سازمان

های ه هزینتحقیق به کار برده در این تحقیق از نوع توصیفی بوده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد 

 به تاس تجار و شناورها مالکان گریبانگیر مشکالت از یکی باالی بندری در مقایسه با بنادر مختلف جهان

 خلیج حوزه کشورهای  مقایسه با بنادر در برابر 3 تا 1.0  کشورمان بندری های تعرفه حاضر حال در طوریکه

 17.501 بندرعباس در شناور یک به مترتب های هزینه گفت توان می نگاه یک در. است دور خاور و فارس

ابری کشورمان نسبت به امارات بر دو تقریبا های تعرفه از حاکی که است دالر 0.040 علی جبل بندر در و دالر

 بنادر باال در های تعرفه . اتخاذتعرفه های موجود، تناسبی با میزان خدمات ارائه شده نیز ندارد، همچنین است

 صادرات و واردات میزان کاهش همچنین ها، کشتی خروج و ورود میزان کاهش ، بنادر در تجارت کاهش باعث

 .گردد می تجارت حجم در دریایی ناوگان سهم کاهش باعث نهایت و در بنادر از و به

 

 .تعرفه بندری، تجارت دریایی، بندر جبل علی کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

mailto:Mazi.nahid@yahoo.com
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 LNGرود به زنجیره ارزش و

 

 7صیاد ، رضا رضوی 5مرضیه شاهرضائی

 

 shahrezaei@irisl.net، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، فناوری اطالعاتکارشناسی ارشد مدیریت  1

 e_razavi@irisl.net کارشناسی ارشد مهندسی دریا، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 2

 چکیده

 

ای مواجه خواهد بود ت عمدههای آینده با تغییراطی سال LNGدر بحث تجارت بین المللی، بازار حمل دریایی 

کنندگان این محصول از حوزه پاسیفیک و سایر نقاط، شرایط فعلی بازار را تغییر های جدید عرضهو جریان

های موجود در آن و خواهد داد. در این مقاله به بررسی زنجیره ارزش گاز مایع طبیعی پرداخته و فرصت

ین ایم. آخرهای کشتیرانی داخلی را مورد شناسایی قرار دادههای کشورمان و مزایای آن برای شرکتپتانسیل

، )مانند رشد سریع LNGهای این زنجیره ارزش، از جمله تغییر دینامیک بازارهای تجارت تحوالت حلقه

های غیربلندمدت و ورود چین به این بازار، که هر دو آنها اخیرا به وقوع پیوسته( و همچنین آخرین تجارت

های رانش و مخازن( و ها، سیستمتکنولوژی حمل دریایی و مزایا و معایب آنها )انواع کشتی ها درپیشرفت

ای ای قرار گرفته و نهایتا نتایج برها( مورد بررسی مقایسههای کشور )ذخایر و پروژههمچنین شرایط و پتانسیل

 ست.    ورود به این زنجیره ارزش به خصوص در زمینه حمل دریایی آن ارایه گردیده ا

ــتی حمل گاز مایع، تانکر، LNGگاز طبیعی مایع ): کلمات کلیدی ــعید، کشـ (، زنجیره ارزش، میعان، تصـ

 .مخازن ماس و غشایی
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 ،LPG دریایی بازارهاي حملتكمیل زنجیره ارزش و ورود به 

  هاي نفتیمحموالت شیمیایی و فرآورده
 

 7 ا رضوی صیاد، رض  5مرضیه شاهرضائی
 

 shahrezaei@irisl.netشناسی ارشد مدیریت دانش، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، کار 1 

 e_razavi@irisl.netکارشناسی ارشد مهندسی دریا، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،2

 چکیده 

ی جبا مقدار قابل توجهی گاز همراه است، تولید ال.پی.در آنها شده که نفت برداشتمانند ایران  در کشورهایی

 هایروند تولید و صادرات ال پی جی توسط ایران و همینطور تقاضای جهانی این ماده طی سال .به صرفه است

افزایش تولید و صادرات  ،کاهش صدور نفت خاماز سوی دیگر  اخیر به سرعت رو به افزایش بوده است.

 باالتر، تبدیل تهدید رقبای نفتیهای نفتی و محموالت شیمیایی که به دالیلی از جمله ارزش افزوده فرآورده

المللی ای و بینهای نفتی و افزایش روابط تجاری منطقهبه فرصت، کمتر بودن احتمال تحریم معامالت فرآورده

شناخته شده و بیش از پیش مورد ترین راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهمایجاد شده، از 

 توجه قرار گرفته است. 

ها و بازارهای روند فزآینده تولید این دو دسته کاالهای اساسی در کشورمان لزوم شناخت روشبا توجه به 

های الزم در این ارتباط برای توسعه صادرات آنها بیش از ریزی و ایجاد زیرساختحمل این تولیدات و برنامه

ن راستا محسوب می شود در واقع آنچه که تکمیل کننده تحقق اقتصاد مقاومتی در ای .یابدپیش اهمیت می

در اختیار گرفتن کامل زنجیره بین المللی تامین این تولیدات به خصوص در بخش حمل دریایی است که 

تاکنون مورد کم توجهی واقع گردیده است. در این مقاله ضمن آشنایی اجمالی با این تولیدات به بررسی 

سازی ارایه خدمات تخصصی حمل و در بومی های موجودها و همچنین فرصتوضعیت بازار حمل دریایی آن

 نقل دریایی این محصوالت می پردازیم.  

 هایهای نفتی، تانکر، سیستممحموالت شیمیایی، فرآورده ،LPGهای حمل گاز مایع، کشتی: کلمات کلیدی

 .رانش
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اده مرزي با استفبینی جذب بار بنادر خشک از تبادالت برونپیش

 )مورد مطالعاتی بندر خشک یزد( یهاي روندگراي خطاز مدل
 

 7، محمود صفارزاده5پورسعید شرافتی

 

زیست، دانشگاه تربیت مدرس؛ ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیطریزی حملدانشجوی دکتری مهندسی و برنامه5
sherafatipour@modares.ac.ir 

دانشگاه تربیت مدرس؛  ست،یزطیمح عمران و مهندسی دانشکده ونقل،ریزی حملمهندسی و برنامه استاد 7
saffar_m@modares.ac.ir 

 چکیده

 

امروزه در پی افزایش جمعیت در نقاط گوناگون کره زمین، میزان کاالی مصرفی و در پی آن نیاز به جابجایی 

ی گوناگون در کشورهای مختلف و همچنین هارساختیزونقل نسبت به گذشته فزونی یافته است. وجود و حمل

مناسبی جهت کاهش  حلراهونقل چندوجهی را به های مختلف تسهیالت در دسترس، مبحث حمله گونهتوسع

 نالیترمی خشک نموده است. بندر لیتبدبهبود مطلوبیت جابجایی کاال  درمجموعها، افزایش سرعت و هزینه

 دارد پیوند بندر چند ای یک به جاده/ریل راه از که کشورهاست داخلی هایزمین یاها کرانهپس در چندوجهی

ریزی جهت ایجاد برنامه  منظوربه .دهدمی ارائه دریاها یسوآن در مقاصدی به را تخصصی خدمات از شماری و

 جذبلقاببینی مناسبی از حجم بار ی یک بندر خشک الزم است تا قبل از ساخت، پیشهارساختیزیا توسعه 

ی روندگرای خطی برای این مقوله پرداخته هامدلسی متدلوژی روی به برربه آن صورت پذیرد. در مقاله پیش

شده و مدل پیشنهادی بر اساس اطالعات موجود در خصوص بندر خشک یزد پرداخت گردید. بدین منظور 

 یسردر یک مدل  هاآنومعلولی شناسایی و اثر همخطی متغیرهای دارای اثر بر جذب بار بر اساس روابط علی

های خود همبسته وارد نشدند. در ی اثرگذار در مدلرهایمتغکه  اندآنایج حاکی از ی بررسی شد. نتزمان

ی پیشین، بخشی از هاسالاز مشاهدات  وابستهی متغیر ریمقدار پذ واسطهبههای خود همبسته، مدل

قاط نشوند. در این مطالعه، این امر توسط متغیر میزان عملکرد سال پیشین زوج مدل می ادشدهپارامترهای ی

 مقصد صورت پذیرفت.-مبداء

 

 بری، روندگرا ، خودهمبستگی، تقاضا.بندر خشک، سهم کلمات کلیدی:
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و موانع  Near Missتأثیر خطاهاي انسانی، آنالیز  اتفاقات 

 گزارش آنها در بروز سوانح در عملیات راهنمایی
 

 نیا، هدایت کشتی خلیج فارسعبدالحق میر

 چکیده 

 

لی دریایی معتقد هستند علت اصلی سوانح دریایی خطای انسانی است و نقش ابزار و الملکارشناسان بین

ردی المللی دریانوهای سازمان بیناکثر کنوانسیونتجهیزات در بروز سوانح کمتر است. این درحالی است که 

. جهت دکردنجستجو می "ابزار و تجهیزات"در گذشته برای جلوگیری از سوانح دریایی عامل اصلی را در 

عمل به  "کنوانسیون ایمنی جان افراد در دریا"، به 0برطرف کردن این مشکل، با ایجاد بخش جدید 

این دستورالعمل به گزارش عدم  0بند بر روی شناورها اجباری شد.  "المللی مدیریت ایمنیدستورالعمل بین"

از آنها تأکید کرده است. در نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل و درس Near Missها، سوانح و اتفاقات انطباق

ناورها های دریایی شاین تحقیق به دست آمد که خطاهای انسانی بیشترین تأثیر را در ایجاد سوانح در عملیات

هنگام تردد در بنادر دارند و عوامل ایجاد خطاهای انسانی شناسایی شدند، همچنین اهمیت باالی میزان تأثیر 

معین گردید و  های راهنماییدر کاهش سوانح و اتفاقات در عملیات  Near Missگزارش و آنالیز  اتفاقات 

هد دموانع عدم گزارش این اتفاقات به دست آمد. آمار سوانح در هنگام تردد شناورها در بنادر ایران نیز نشان می

های راهنمایی یاتشود اما همچنان اقدامات غیر ایمن زیادی در زمان عملوجود راهنما باعث کاهش سوانح می

د. تری صورت بگیرریزی قویها در بنادر باید برنامهدر حال تکرار است که در جهت افزایش ایمن مانور کشتی

با هدف عدم معرفی مقصر حادثه، و فقط در جهت ارتقا سیستم تجزیه و تحلیل  Near Missچنانچه اتفاقات 

 .ح کاهش خواهند یافتشوند و همکاران از آنها استفاده نمایند آمار سوان

 

 .عملیات راهنمایی ، سوانح،Near Missاتفاق :  کلمات کلیدی
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 آکوستیک زیرآب و فناوري سونار
 

  4، علی رضا حیدریان0علی رضا کاظمی پور7 یدیمحمد ع، 5سعید جامعی
 

 jameisa@yahoo.comخلیج فارس بوشهر،استادیار،دانشگاه  1
 زی،دانشگاه خلیج فارس بوشهر،کشتی سا-کارشناسی مهندسی دریا 2

 alireza_kazemipour@yahoo.comکشتی سازی،دانشگاه خلیج فارس بوشهر،-کارشناسی مهندسی دریا3
 al.heydariyan@mehr.pgu.ac.irفارس بوشهر، کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک،دانشگاه خلیج 4

 

 چکیده

 

های متغیرهای متعدد و بعضاً پیچیده ای است و امروزه فعالیت تولید، انتشار و دریافت امواج صوتی تابع قوانین و

پژوهشی متعددی در این حوزه در حال اجرا می باشد. منابع مطالعاتی متعددی به معرفی مبسوط و تخصصی 

این قوانین و متغیرها پرداخته اند که به همین دلیل برای تخصص های مرتبط مانند متخصصان حوزه ی 

تی قابل استفاده می باشند. در این مقاله حداقل مفاهیم، قوانین و متغیرهای مورد نیاز مهندسی برق به سخ

تمامی متخصصان سونار و به ویژه طراحان، سازندگان و کاربران سونار معرفی می گردند. البته بدیهی است که 

مربوط  تخصصی متخصصان و دانشجویان الکتروآکوستیک و آکوستیک انتشار موج باید مستقیماً از منابع

 استفاده نمایند.

وقتی اتم ها و مولکول های یک جامد یا شاره از وضعیت تعادل خارج شوند نیرویی که مربوط به سختی جسم  

است تمایل به بازگرداندن جسم به وضعیت تعادل دارد، این نیرو را نیروی برگرداننده می نامند. خاصیت 

ود. در شوجب ارتعاش و در نتیجه تولید امواج آکوستیکی میاالستیسیته همراه با خاصیت اینرسی جسم م

 شود.ها به صورت انرژی منتقل میواقع این امواج از جنس انرژی بوده و بین اتم

 

 .: امواج صوتی، سونار، الکتروآکوستیک، آکوستیک، االستیسیتهکلمات کلیدی
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استفاده ا بو تبیین جایگاه بندر شهیدباهنر بین بنادر ایران  بررسی

 بر پایه اقتصاد مقاومتی SWOTاز مدل 
 

 0، غالمرضا عماد 0، فرزاد رضایی7، مصباح سایبانی5محمد کیان فرد

 

 moh.kianfard@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1

 msaybani@aut.ac.irعضو هیات علمی و استادیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 2
 farzadrtn2003@yahoo.comکارشناس واحد امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان؛0

 gholamrezaemad@yahoo.comعضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم دریا چابهار ؛ 4

 چکیده

 

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در خلق فرصت، یتجارت و توسعه اقتصاد های اصلیهدروازبنادر به عنوان 

گذاری نقش بسزایی دارند. در این بین بندر شهید باهنر به عنوان یکی از بنادر مهم ایران با مطالعه و سرمایه

 باشد. و اعتالی اقتصاد مقاومتی بسیار موثر  در پیشرفت اقتصادی کشورتواند در آن می مناسب

این تحقیق به دنبال ارائه استراتژی مناسب جهت ارتقای عملکرد بندر شهید باهنر در راستای تحقق اقتصاد  

به آنالیز شرایط کنونی بندر شهید باهنر پرداخته است. تبلیغات مناسب  SWOT12مقاومتی با استفاده از مدل 

های داخلی و ایجاد تسهیالت، معافیت و سازی موقعیت استراتژیک این بندر جهت جذب سرمایهو برجسته

 اشد.بترغیب بخش خصوصی در همکاری با بندر، برای انجام امور بندری از جمله پیشنهادهای این تحقیق می

 

 .SWOT، مدل بندر شهید باهنر، اقتصاد مقاومتی، تبیین جایگاه بنادر: کلمات کلیدی
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جره قش پنضرورت بكارگیري گمرک الكترونیک با تاکید بر ن

 (Single Windowواحد تجارت )
 

 1غالمرضا عماد 4، مصباح سایبانی 0، محسن قدرت7 ، منا توکلی5هادی فخاران
 

  Hadi.fakharan@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛1
 Tavakoliomona@aut.ac.irشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی ، دان2
 Godrat_mohsen@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 3

 msaybani@aut.ac.irادیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ عضو هیات علمی و است4
 gholamrezaemad@yahoo.comعضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم دریا چابهار ؛ 0

 

 چکیده

 

ن ایده ای برای تسهیل تجارت می دانند، تحقیق حاضر با تاکید برنقش پنجره واحد تجارت که آن را به عنوا

چنین سیستمی تجار و سرمایه گذاران را قادر می سازد، تمام اسناد قانونی ) اظهارنامه های گمرکی،در که 

( را در خصوص انجام یک نوع تجارت یا سرمایه و غیره وصادرات، موافقتنامه های اصولی،ت خواست واردا

. محقق می کوشد تا ضرورت دنزهای الزم را در همانجا دریافت نمایمجو گذاری خاص به یک محل ارائه و

بکارگیری سیستم های الکترونیکی را در گمرکات و بنادر کشور و تسهیالت الزم برای الکترونیکی شدن گمرک 

ای استفاده شده است. در تک نمونه tهای پژوهش از آزمون را بررسی و تحلیل نماید. به منظور بررسی فرضیه

ایت به عواملی که سرعت پیشرفت الکترونیک در گمرکات را کم کرده اند دست یافته است و در نهایت نه

 پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط حاضر، با در نظر گرفتن شرایط کشور عزیزمان ایران ارائه شده است.

 

، گمرکات single windowگمرک الکترونیک، پنجره واحد تجاری، تجارت الکترونیک، : کلمات کلیدی

 ایران.
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 عملكرد ژیروسكوپ هاي حلقه لیزري در سیستم ناوبري اینرسی

 

 7، وحید قاسم زاده5سینا بهرامی
 

 sina.bahrami94@gmail.comدانشجوی کارشناسی مهندسی برق کنترل ، دانشگاه فسا؛  1

 v.ghasemzade@yahoo.com برق کنترل، دانشگاه فسا؛ عضو هیأت علمی گروه مهندسی2

 چکیده

 

در طول سال های دور، تشخیص نرخ تغییر، توسط ژیروسکوپ هایی با جرم چرخان صورت می گرفت که 

 اد می شد، در حالی کهعملکردش به اندازه حرکت آنالوگی بستگی داشت که توسط چرخ یا توپ گردان ایج

ژیروسکوپ های مدرن بسیار پیشرفته اند، تجهیزاتی سطح باال هستند که به صورت ذاتی به شرایط محیط 

حساس اند. حلقه های لیزری و ژیروسکوپ های فیبر نوری با توجه به اختالف بین زمان های انتشار پرتوهای 

کنند. اختالف چرخشی ایجاد ر نوری بسته، عمل مینوری در جهت های ساعتگرد و پاد ساعتگرد، در یک مسی

شده در طول مسیر، اختالف فازی بین پرتوهای نور منتشر شده در جهت های مختلف ایجاد می کند. این 

اختالف اثر سایناک نامیده می شود و مبنای اصلی کار ژیروسکوپ های نوری به شمار می رود. از آنجا که 

ت متحرک و جرم چرخان نیستند از این رو قابلیت اطمینان را در برابر ژیروسکوپ ها نوری دارای قطعا

ژیروسکوپ های مکانیکی باال می برد. اخیراً، تالشی موازی برای پیشرفت ژیروسکوپ های فیبر نوری صورت 

 گرفته است که در ابعاد کوچک تر، قوی تر و با هزینه ای کمتر از ژیروسکوپ های لیزری باشد.

 

اوبری ن ژیروسکوپ فیبر نوری،ژیروسکوپ حلقه لیزری، ژیروسکوپ مکانیکی، سایناک، اثر  :کلمات کلیدی

 .اینرسی
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بررسی ومقایسه  اثر موج، باد، جزرومد  بر زمان تجدید پذیري 

 Mike 21آب، درخلیج چابهار با استفاده از مدل عددي 
 

  0، مهدی عجمی7، اردالن حامدی5سیده نگار حسینی
 

 negar.hosseini7@gmail.comرشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی شاهرود؛ دانشجوی کا1
 ardalan.hamedi@gmail.com؛ دانشگاه تربیت مدرسکارشناس ارشد سازه هیدرولیکی، 2

 adjami@dhahroodut.ac.irاستادیار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی شاهرود ؛ 3

 چکیده

 

مناطق ساحلی اراضی حساسی هستند که از دو سو تحت تاثیر اکولوژی دریا و خشکی قرار دارند. ورود انواع 

یر اآالینده ها صنعتی، آلودگی های نفتی، کشتی ها عالوه بر مشکالت زیست محیطی بر کیفیت و جمعیت ذخ

دریاها اثرات منفی دارد. از این رو داشتن مدلی که بتواند در صورت نشست آالینده ها به محیط دریایی این 

مناطق، مسیر حرکت آالینده ها و نحوه پخش و تجدید پذیری آن را پیش بینی کند، امری ضروری به نظر 

فه های موج، باد و جزر ومد شبیه که با در نظر گرفتن مول  MIKE 21می رسد. بدین منظور از مدل عددی  

سازی شده است، استفاده شده است. در این مقاله، تجدید پذیری خلیج چابهار در پنج حالت مختلف  اثر 

حاکی از آن  MIKE 21پدیده های طبیعی با هم مقایسه شده است. نتایج مدلسازی با استفاده از نرم افزار 

وج، باد و امواج ناشی از جریانات جزر و مدی تجدید پذیری خوبی است که خلیج چابهار تحت تاثیر پدیدهای م

دارد. و در این خلیج باد در مقایسه با سایر پدیده ها،  نقش مهم تری را داشته است و همچنین پدیده موج 

 تاثیر کمی بر تجدید پذیری دارد به طوریکه می توان از اثر موج بر زمان تجدید پذیری خلیج صرف نظر کرد. 

 

 Mike 21: چابهار، تجدید پذیری آب، پخش آلودگی، لمات کلیدیک
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کاهش بروکراسی اداري عملیات  در RFID نقش بررسی

 کانتینري بندر بوشهر
 0، مجید موسوی7، احمد طالبی زاده5یوسف سنجری

 sanjariyousef@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ1
  talebizadeh14@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ، ستادیارا2
  majidmousavi73@gmail.comاستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ، 3

چکیده

کارگیری فناوری روز دنیا ه گیرد. بدرصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می 07بیش از 

ای را بر بنادر جهان ی، رشد روزافزونی گرفته است و اثرات قابل مالحظهدر عرصه حمل و نقل دریایی و بندر

در در میان بنادر کشور، بنباشد. رادیوئی می امواج شناسایی یکی از این تجهیزات، تکنولوژی گذاشته است.

 1ز بیش ا 1474باشد که حجم عملیات کانتینری برای این بندر در افق بوشهر از بنادر مهم جنوبی کشور می

بنابراین الزم است تا عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در این بندر با . شودپیش بینی می TEUمیلیون 

 .باشدمیهای نوین فناوری یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف استفاده ازتری انجام گیرد. سرعت بیش

 اریاد بروکراسی کاهش در رادیویی امواج از استفاده با شناسایی سیستم نقش هدف این تحقیق، بررسی

 امواج ناساییش باشد. با استفاده از پیشینه تحقیق پارامترهایی که تکنولوژیبوشهر می بندر کانتینری عملیات

گذارد شناسایی و جهت تعیین اثرات این تکنولوژی در بندربوشهر، این رادیوئی بر عملیات کانتینری اثر می

نفر از کارشناسان واحد کانتینری و تجار اداره بندربوشهر پاسخ  01ین و توسط عوامل در قالب پرسشنامه تدو

 لکام زمان از بهینه اطالعات، استفاده دقیق و کامل آوریاند. نتایج این تحقیق نشان داد که جمعداده شده

 و شناسایی کانتینرها، افراد و خودروها، امنیت دسترسی و تردد اطالعات، کنترل امنیت کارکنان، ارتقاء

 و صحت بر اوممد کانتینرها، نظارت تخلیه و بارگیری هایفعالیت کانتینریارد، ردگیری در کانتینرها یابیمکان

 در مناسب مکان در کانتینر مطمئن ، بارگذاریبندر تأمین زنجیره در کانتینرها سریع کانتینر، انتقال امنیت

 برای کافی داده آوری، جمعبندر به کانتینر حمل خالل در بتخری یا تقلب رویداد احتمال کانتینریارد، کاهش

 حویلت یا اعزام زمان در خصوص به سریع ، رسیدگیبندر به کانتینر ورود حین در "مجازی بازرسی" یک انجام

 رسیدگی زینهه نمودن ، کمینهبندر به کانتینر تخلیه و بارگیری در فراگیر تأخیرهای از ، پرهیزبندر به کانتینر

 نتینریکا واحد اداری بروکراسی اهشـک، بندر کانتینری بارگیری و تخلیه عملیات رعتـس یشازـفکانتینرها، ا

 واحد رد فرآیندها بهتر کانتینری، مدیریت واحد خدمات کیفیت کانتینر، کنترل واحد نمشتریا ضایت، ربندر

 هایریسک کاهش، بندر کانتینری سکلها در کانتینر گرفتنار قر محل رکادخو دننمو خصـمشکانتینری، 

 موثر است. بندر کانتینری واحد نسانیا وینیر یخطاها کاهش، بندر کانتینری عملیاتی هایمحوطه دوـموج

 .رادیوئی، بندربوشهر امواج شناسایی عملیات کانتینری، تکنولوژی کلیدی: کلمات
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ضرروت بررسی مزایاي استفاده از شناورهاي پلی اتیلنی 

 نوسازي ناوگان حمل و نقل دریایی درساخت و
 

  1، منوچهر فدوی اردستانی4،حمیدرضا پیك 0، محمودغیاثی7، مصباح سایبانی5مناتوکلی جهرمی
 

 tavakolimona@aut.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛5
 ac.irmsaybani@aut. استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2

 mghiasi@aut.ac.ir استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 0
 h.r.peyk@gmail.com کارشناس ارشد شرکت ماروت کاسپین بندرعباس4

 fadavie@aut.ac.ir استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر0

 دهچکی

 
های سبک وزن گسترش یافته است. در طول این دوره استفاده از آلیاژهای سال گذشته ساخت سازه 37طی 

اما با توجه به عمر محدود و معایبی که در مقایسه با مواد جدید نظیر  ،آلومینیوم و کامپوزیت افزایش یافته

High density polyethylene اربرد ککه ر این مقاله  تالش شده است )پلی اتیلن با دانسیته باال( دارند د

در   اتیلنیمواد پلی اتیلنی در ساخت شناورها بررسی شود و مزایا و معایب هر یک از مواد کامپوزیتی و پلی

ده از ستفاوزه امرکه  اد اینجووست با اکر ذبه زم ال . گیرد ساخت شناور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار

 ،ودمحداردی مودر به جز ان یردر اکاربرد این مواد ما ا .ستایش افزابه ای رو ر گستردهنیا به طواد در دین موا

ای از این دست با معرفی نمونهدر این مقاله ست. ده انکرا پیدزی ساصنایع کشتید را در خوه جایگاز هنو

 . است گرفته قراربررسی مورد شناورها این ساخت در کاربرد مواد پلی اتیلن فشرده شناورها، 

 

 HDPE Highسازه های سبک وزن، مواد کامپوزیتی، پلی اتیلن در ساخت شناور،  :کلمات کلیدی

density polyethylene)) 

 

 

mailto:fadavie@aut.ac.ir


 انجمن مهندسی دریایی ایران                             چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

59 

 

 

ونقل نگاهی به تجارت دریابرد جهانی و تحوالت صنعت حمل

 سال آینده  5کانتینري: وضعیت بازار در 
 

  7حسین زنجانی، فاطمه حاجی5سارا رنجبر
 

 s.ranjbar@irisl.netارشد مهندسی صنایع، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛ کارشناسی 5
  h.zanjani@irisl.netکارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛  7

 چکیده

 

گیرد. در نتیجه اقتصاد جهانی به صنعت ونقل کاال در جهان، از طریق دریا صورت میاز حمل %07قریب به 

ایی ونقل دریونقل دریایی وابسته است و از سوی دیگر روند تجارت جهانی و تغییرات آن، بر صنعت حملحمل

ونقل دریایی، در دوره حاضر با رشد نامساعد در زمینه حمل Unctad 2015باشد. مطابق گزارش تأثیرگذار می

 اقتصاد جهانی نیز بسیار اقتصاد کشورهای پیشرفته و سرعت پایین رشد در کشورهای درحال توسعه، رشد

های اقتصادی جهان بریم که قدرتای به سر میدهد که ما در دورهها نشان میبینیپیش [1].باشد اندک می

. ماهیت تجارت [2]در حال تغییر هستند و آسیا در جریان تبدیل شدن به مرکز اقتصاد دنیا در حرکت است 

پذیرد. در دنیا تأثیر می GDPشد تقاضا در آن به شدت از رشد ای است که ردریابرد کانتینری نیز به گونه

های چشمگیری اتفاق افتاده است ونقل کانتینری پیشرفتاگرچه در طول سی سال گذشته در صنعت حمل

رو، اما شرایط کنونی با عدم تعادلی که در زمینه عرضه و تقاضا اتفاق افتاده، زیاد مساعد نیست. در مقاله پیش

بینی ونقل کانتینری و پیشعه وضعیت اقتصاد و تجارت دریابرد جهانی، وضعیت کنونی صنعت حملضمن مطال

آینده این صنعت از منظر عرضه و تقاضا، مسیرهای اصلی حمل کانتینری، ساخت شناورها و روند سفارش 

   شناورهای کانتینربر مگاسایز بررسی خواهد شد.

 
ــاد جهانی، تجارت درکلمـات کلیدی  ــناورهای کانتینربر : اقتصـ یابرد جهانی، تجارت دریابرد کانتینری، شـ

 . GDPمگاسایز، مسیرهای اصلی حمل کانتینری، 
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( در مدیریت GPSارزیابی استفاده از سیستم مكان یاب جهانی )

 و راهبري عملیات بندري 
 

  0، محمد بینا واجارگاهی7، ابوذر عدل جوی صفائی5شهنواز ایوبی ایوبلو
 

  shay_1349@yahoo.comارشد حمل ونقل دریایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ کارشناس 5
 adljuy@yahoo.co.ukکارشناس ارشد حمل ونقل دریایی، ادراه کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ 7

 rgahi@yahoo.combinavajaکارشناس ارشد حمل ونقل دریایی، ادراه کل بنادر و دریانوردی استان گیالن؛ 0

 

 چکیده
 

ـ  ــیدن آن از جایگاه ویژه ای در  ب ــتیک، کنترل و نظم بخشـ ــعه تجارت و افزایش اهمیت فرآیند لجسـ ا توسـ

های مختلف زنجیره تامین برخوردار شــده اند. از این رو مســئوالن بنادر نیز با آگاهی از اهمیت نقش   بخش

ها و تکنولوژی های جدید و کارا بهره برداری ر از روشبنادر در این زنجیره، در تالش بوده اند به طور مســتم

نمایند که بتوانند با صـرفه جویی در زمان و هزینه به تسهیل و تسریع این روند کمک نمایند. از مواردی که  

همواره با دیدگاهی مثبتی به آن نگریسـته شـده است استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطالعات و همچنین   

های اخیر با شتاب بیشتری بهره برداری از آن در ونقل هوشمند در بنادر بوده که در سال های حملسـیستم 

دستور کار قرار گرفته است. در این تحقیق بعنوان نمونه مورد مطالعه استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی 

(GPSبه عنوان یکی از ابزارهای ارتقا سیستم حمل نقل و هوشمندسازی آن، در تجهیز ) ات عملیات تخلیه و

که از تجهیزات  GPSبارگیری کاالهای عمومی در بندر امام خمینی)ره ( بهره برداری شـده است. داده های  

حمل و باربرداری در اختیار اپراتور ترمینالی قرار می گیرد فرآیند عملیات را بصورت لحظه ای به آگاهی آنها 

ــاند که موجب کنترل و مدیریت بهینه تجهیز ــه عملیات میمی رسـ گردد. عالوه بر موارد ات، نفرات و پروسـ

های مختلف در پایین آوردن هزینه تمام شده عملیات و تعمیر عنوان شده با توجه به کاهش هزینه در بخش

 باشد. و نگهداری تجهیزات نیز سودمند می

 

 .ترمینالی: لجستیک، سیستم موقعیت یاب جهانی، ترمینال کاالی عمومی، عملیات کلمات کلیدی
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ها با استفاده از اطالعات حرکتی تشخیص رفتار غیرعادي کشتی

 هاها و پیشگویی حرکت کشتیآن
 

 0، احمد ایزدی پور7، یداهلل فرزانه5رسول حیدری

 
5.heydari@gmail.comRasool, IEEE Student member 

   ya_farzaneh@mshduiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، استادیار مکانیک، 7
  izadipour@modares.ac.irدکتری الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، 0

 چکیده

 

و مختصات طول و عرض جغرافیایی  AISها با کمک اطالعات حرکت کشتیهدف این مقاله، تحلیل رفتاری 

 و به محض دپردازیمهای موجود در منطقه ها و رفتارشناسی تمامی کشتیباشد، به تحلیل دادهها میکشتی

ترتیب هرگونه تهدید و ناهنجاری شود و بدینها هشدار داده میرخداد رفتارهای غیرطبیعی در حرکت کشتی

با کمک الگوریتم پیشنهادی با ورود هر کشتی به منطقه مورد مطالعه شود. ها اطالع داده میفتار کشتیدر ر

شود. ها بروز میی ورود و خروج کشتیهامحلهای توقف، اطالعات مربوط به نوع کشتی، مسیر حرکت، محل

تارهای غیرعادی و غیرطبیعی دهد. رفرابطه بین این نقاط و مسیرها در حالت کلی مسیر الگو را تشکیل می

باشند. فرآیند کلی الگوریتم شامل ها پس از استخراج مسیر الگو قابل کشف و تشخیص میحرکت کشتی

ها شتیحرکت ک نرمال ریغبینی حرکت و در نهایت تشخیص رفتار ی اولیه، تشخیص الگو ، پیشهاداده پردازش

در شده، ساکن و متحرک تقسیم خواهد شد. روه گمبه سه گ AISباشد. هر کشتی بر اساس اطالعات می

کند تا اپراتور و سیستم دریانوردی بتوانند با دقت باال منطقه را رصد کرده و نهایت این پژوهش کمک می

 .العمل به موقع نشان دهندنسبت به رفتارهای غیر طبیعی و تهدیدات، عکس

 

بینی حرکت کشــتی، ها، پیشطبیعی کشــتی، تشــخیص رفتار غیر Anomaly Detection: کلمات کلیدی
AIS. 

 

 

 

mailto:Rasool.heydari@gmail.com
mailto:ya_farzaneh@mshduiau.ac.ir
mailto:izadipour@modares.ac.ir
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 5ترمینال  52و  55بررسی مسیر شناورهاي ورودي به اسكله 

 کانتیري بندر شهید رجایی
 

 4، سعید خرم 0، سهیل رادفر7، روزبه پناهی 5سیاوش فیلُم
 

س، دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدر5
Siyavash.filom@modares.ac.ir 

 rpanahi@modares.ac.irهای دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، استادیار،گروه سازه7

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت 0

   soheil.radfar@modares.ac.irمدرس،
 saeedkhorram@gmail.comن بنادر و دریانوردی، کارشناس، مرکز مطالعات راهبردی، سازما4

 

 چکیده
 

مســیر شــناورهای ورودی به حوضــچه بنادر از اهمیت زیادی برخوردار اســت. دو مقوله اصــلی که باعث این 

شـوند، ایمنی و کارایی بندر خواهد بود. مسـیرهای انتخابی شناورها، با توجه به سرعت پایین آنها   اهمیت می

نی، تاثیر به ســزایی در زمان حضــور شــناور در بندر و در مجموع، افزایش کارایی بنادر   به منظور حفظ ایم

های کشتیرانی به بندر خواهد بود. در این مقاله، مسیرهای ورودی )ضـریب اشـغال اسـکله( و رویکرد شرکت   

رسی خواهد ترمینال دوم کانتینری بندر شهید رجایی بر 20و  20شناورهای کانتینری، به اسکله های شماره 

درصــدی از تجارت کانتینری را در اختیار دارد. دلیل انتخاب این دو  07شــد. این بندر به تنهایی ســهمی  

ــت پاناماکس با ظرفیت    ــوپر پس ــکله، وجود گنتری کرین س ترین گنتری کرین موجود در تن )مدرن 00اس

 کانتینری این بندر بوده است.های متر( در میان سایر اسکله 10مجموعه( و دارا بودن بیشترین آبخور )

 

، AIS: بندر شـهید رجایی، ترمینال کانتینری شـهید رجایی، مسـیر تردد شناورها، فناوری    کلمات کلیدی

 .بندر شهید رجایی 20و  20حوضچه بندر شهید رجایی، اسکله 
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ها در بندر شهید رجایی با استفاده از بررسی و تحلیل مانور کشتی

 AISهاي داده

 

 7، روزبه پناهی5مرادیاهللقدیر 
 

 qallahmoradi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس؛ 5

 rpanahi@modares.ac.ir مدرس تیدانشگاه ترب ست،یز طیعمران و مح یدانشکده مهندس اریاستاد7

 

 چکیده
 

د نقل دریایی را تهدی فهم الگوهای ترافیک دریایی کلید پیشگیری از مخاطراتی است که سیستم حمل و

یانی های بندری کمک شاتواند در بهینه کردن فعالیتها در بندر میکنند. همچنین الگوی ترافیک کشتیمی

، ابزاری است مفید که اطالعات مربوط به موقعیت هر کشتی را ارائه (AIS) 13کند. سیستم شناسایی خودکار

های خط ارائه شده است، در این مقاله ضمن معرفی داده هادر میلیون AISهای نماید. سری زمانی دادهمی

AIS  روش تحلیل داده هایAIS های شود. به کمک دادهارائه میAIS  بندر  14عملکرد یک ماهه اسکله

ای هگیرد. با استفاده از دادهباشد مورد تحلیل و بررسی قرار میهای کارگو میشهید رجایی که مختص کشتی

AIS های ر حرکت وجود. برای فیلتر کردند دادهامکان رسم مسیAIS  از نرم افزار اکسل  و برای رسم مسیر

ا هحرکت کشتی از نرم افزار متلب استفاده گردید. نتایج پژوهش عبارتند از این که مسیر ورود و خروج کشتی

به این اسکله عمدتا های وارد شده ، در بندر شهید رجایی مخاطره آمیز بوده و نیز این که کشتی14به اسکله 

-ازی فعالیتستوان ضرورت بهینهاند. با استفاده از نتایج این تحقیق میاز اسکله دیگری به این اسکله وارد شده

رک ها در دهانه بندر شهید رجایی را دهای کارگو و نیز تحلیل ریسک به گل نشستن کشتیهای بندری کشتی

 کرد.

 

 .AISهای هید رجایی، داده: مانور کشتی، بندر شکلمات کلیدی  

 

                                                 
Identification System (AIS) Automatic 13 



 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

64 

 

 

 ICDو CFSکانتینري  نقش ایستگاه هاي حمل و نقل بین المللی

 در توسعه تجارت جهانی
 

 7، محمدجواد کتابداری5مهدی پوراحمدی

 

 m.mit.pourahmadi@aut.ac.irدانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دریا،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 5
 mjketabdari@yahoo.comیا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشیار، دانشکده مهندسی در2

 

 چکیده
 

افزایش روز افزون جهانی شـدن و در نتیجه گسترش چشمگیر عملیات لجستیک کانتینری، لزوم اجرای یک  

ــه  ــیو کامل از اطالعات عملیات س ــرعت و کاهش زمان ی ترمینالگانهآرش های کانتینری را برای افزایش س

تا  ه استسبب شد نقل چندوجهی و همزمان دانش حملتینری، قطعی سـاخته است.  کان ییات شـبکه عمل

. در این راستا باید بتوان با زمان مطرح شود و کاهش هزینه بنادر نسـل سوم به عنوان یک راه حل در جهت 

 رای، هوایی و دریایی( هزینه لجستیک دهای حمل و نقل )جادهیک اسـتراتژی مناسـب و استفاده از سیستم  

پس از بررسی شرایط  CFSبنادر را به بهترین شکل کاهش و مدیریت نمود. در این مقاله، سیستم لجستیکی

های منطقه ویژه اقتصـــادی بندری و زنجیره تامین کاالی های لجســـتیک در پســـکرانه بنادر، محوطهپارک

الزم برای استفاده مناسب  منطقه، مورد تحلیل و بررسـی قرار گرفته است و در نهایت راهکارها و پیشنهادات 

 های لجستیکی این بنادر ارائه شده است. و بهینه از پتانسیل

 

 . CFS،ICD، نقل وحمل کانتینری، لجستیک، ی: شبکهکلمات کلیدی
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 بهبود يبرا نیشناور سنگ کیدر  هاي چندگانهرادار نهیبه یابیجا

 MIMO ستمیس قالبدر  رهگیري
 

 7محمد محسن عنایتی راد، 5غالمرضا محمد دادی
 rmohammaddadi@yahoo.comاستاد یار، دانشگاه آزاد اسالمی؛ 5

 Eng_enayati@yahoo.comکارشناس ارشد، سازمان صنایع دریایی؛ 7

 چکیده

ــازی       ــا، آشکارس ــرین آنه ــلی ت ــه اص ــوده ک ــه رادار ب ــع پای ــابی  تواب ــارامتر و ردی ــین پ ــازی، تخم آشکارس

الی مـی تـوان  فرآینـد تعیـین سـیگنال دریافـت شـده از نـویز تعریـف          است.آشکار سازی را بصـورت اجمـ  

ــا    ــرتبط ب ــه طــور مســتقیم م ــد آشــکار ســازی ب ــده و قابلیــت رادار  SNRنمــود. موفقیــت فرآین در گیرن

ــت.        ــویز( دانس ــر و ن ــته )کالت ــده ناخواس ــنعکس ش ــیگنالهای م ــداف از س ــای اه ــازی اکوه ــرای جداس ب

ــردن    ــینه ک ــرای بیش ــی ب ــای مختلف ــرای    SNRتکنیکه ــت رادار ب ــزایش قابلی ــده و اف ــی گیرن در خروج

جداســازی اهــداف از اکوهــای ناخواســته و تــداخل، پیشــنهاد شــده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 

افزایش تعداد آنتنهـای فرسـتنده و گیرنـده اشـاره نمـود.این ترکیـب از آنتنهـا و نحـوه پـردازش سـیگنال           

ــاگونی را پدیــ    ــتمهای راداری گون ــا ، سیس ــامانه راداری    آنه ــا س ــی از آنه ــه یک ــی آورد ک  MIMOد م

، بــرای بدســت آوردن انــدازه گیریهــای زاویــه ای MIMOاســت.در رهگیــری اهــداف بــا اســتفاده از رادار 

ــا موقعیــت نصــب آنــتن رادار هــای منصــوب ، دارای حــداقل فاصــله    RCSمســتقل  هــدف، الزم اســت ت

هــدف، کمینــه کــردن اســتاندارد انحــراف در بــرای دســتیابی بــه : بیشــینه کــردن احتمــال آشکارســازی  

تخمین پارامترهای هدف و بیشـینه کـردن معیـاری بـرای مجموعـه آنتنهـا باشـند. در ایـن مقالـه پـس از           

، مسـاله جایـابی آنتنهـای فرسـتنده و گیرنـده ، بـا فـرض        MIMOمرور کلی روابط حـاکم بـر رادارهـای     

دا بـه جایـابی فرسـتنده هـا بـر اسـاس بیشـینه        استقرار برروی یک شناور سنگین بررسـی شـده اسـت. ابتـ    

شدن میانگین توان دریـافتی یـک هـدف در نقـاط مختلـف ناحیـه مـورد نظـر پرداختـه ، سـپس موقعیـت            

ــوان       ــودن ت ــرض یکســان ب ــا ف ــدف و ب ــال آشکارســازی ه ــردن احتم ــر اســاس بیشــینه ک ــا ب ــده ه گیرن

ا بـر اسـاس عملکـرد الگـوریتم     فرستنده هـا، تعیـین مـی گـردد و در نهایـت، تعیـین موقعیـت گیرنـده هـ         

 تحلیل می گردد.S-Dوابسته سازی 

 . SNR،  یری، رهگفرستنده و گیرنده  آنتن، MIMOرادار : کلمات کلیدی
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بی هاي جنومطالعه قابلیت استفاده از قایق پرنده مسافري در آب

 کشور
 

  0، محمدسعید سیف7، محمد توکلی5مرتضی عزیزی ینگجه
 

 yahoo.com@aziziyengفرینان پاسارگاد؛  کارشناس شرکت طرح آ  5
 mechanic83_2006@yahoo.comدانشجوی دکترا، شرکت طرح آفرینان پاسارگاد؛   7 

 sharif.eduseif@استاد، دانشگاه شریف ؛   0

 چکیده

 

های پرنده مسافری و مزایای استفاده از آنها، قابلیت استفاده در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی قایق

های جنوبی کشور از ابعاد مختلف بررسی شود. برای این از آنها برای جابجایی و حمل و نقل مسافر در آب

یرند گها که در سراسر دنیا برای جابجایی مسافر مورد استفاده قرار میمنظور ابتدا انواع مختلفی از این قایق

آبی و هوایی مسافر در مناطق دریایی جنوب  ای آماری از وضعیت حمل و نقلمعرفی شده اند. در ادامه مطالعه

بندیی از سفرهای دریایی داخلی و خارجی قابل انجام کشور در سالهای اخیر ارائه شده است. در نهایت تقسیم

دهد با توجه به حجم اند. این مطالعه نشان میای پیشنهاد شدهدر این منطقه صورت گرفته و مسیرهای اولیه

های گردشگری آن پتانسیل باالیی برای استفاده از وسایل یی در منطقه و نیز جاذبهجابجایی دریایی و هوا

 حمل و نقل دریایی جدید همچون قایق پرنده برای مقاصد گردشگری و جابجایی مسافر وجود دارد.

 

 : قایق پرنده، خلیج فارس، مطالعه آماری، گردشگری.کلمات 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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چالش هاي اجراي قانون حفاظت از دریا و رودخانه هاي قابل 

مجلس  1831کشتیرانی در مقابل با آلودگی نفتی مصوب سال 

 شوراي اسالمی
 

 نسرین اتابك

 

  Nasrin.atabak@gmail.comاداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛  ،کارشناس مقابله با آلودگی

 

 چکیده
 

، تأمین انرژی، برخورداری از منابع یشیالتمنابع حمل و نقل،  به جهت انجام فعالیت هایها دریاها و اقیانوس

لیکن این بخش نیز مانند سایر  دارای اهمیت است،محیطی عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست

 ها )نسبت به مناطقبرداری سوءانسانی شده است.وسعت جغرافیائی آبهای محیط زیست، قربانی بهرهبخش

خشکی( و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها 

فرد مندی منطقه از منابع و ذخایر متنوع و موقعیت منحصر بهرغم بهرهاما به در اثر استفاده بشر بوده است.

های که همه کشورهای ساحلی و حتی بسیاری از کشورهای دیگر را منتفع ساخته است، متأسفانه فعالیت آن،

رویه موجب تخریب و آلودگی این اکوسیستم حساس و شکننده در منطقه برداری پرشتاب و بیانسانی و بهره

دلیل تنوع و حجم باالی هیأت دولت به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی و به در این راستا  شود.می

های کشتیرانی و سکوهای اکتشاف و استخراج نفت به ویژه در منطقه منابع آلوده کننده نفتی ناشی از فعالیت

های تحت حاکمیت و نیز ضرورت مقابله با آلودگی خلیج فارس و دریایی عمان و اعمال حاکمیت مؤثر بر آب

 1350در سال  قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی را هایقانون حفاظت از دریاها و رودخانه نفتی،

 در این مقاله چالش های اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.  .تصویب کرد

 

 آلودگی نفتی . -قانون حفاظت از دریا کلمات کلیدی:

 

 

mailto:Nasrin.atabak@gmail.com
mailto:Nasrin.atabak@gmail.com
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چالش حقوقی اجراي کنوانسیون  نایروبی در ایران: بررسی 

 لكان کشتیاعراض ما ي پدیده
 

 جواد فروغی فر

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مشاور سابق حقوقی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و 

 azmoonyar90@yahoo.com، شرکت ملی نفتکش ایران

 چکیده

ت اس یسال کشتی های مغروق چند ی کنوانسیون نایروبی در خصوص مسئولیت انتقال و جمع آوری الشه 

که در ایران الزم االجرا شده است. اما از لحاظ حقوقی مسئله ی مهمی، حل نشده باقی مانده است. مطابق 

رداخت الزم است پ این کنوانسیون، مالکان کشتی مسئول جابجایی و انتقال کشتی های مغروق شناخته شده و

نان خاطری ایجاد می کند که هیچگاه اطمی  هزینه های ناشی از آن را تضمین کنند. این امر گرچه ظاهراً

انتقال کشتی مغروق و پرداخت هزینه های آن با مشکلی مواجه نخواهد شد. اما در واقع راه گریزی از مسئولیت 

در چارچوب نظام حقوقی ما متصور است. مالکان قادرند از طریق ادعای اعراض از مال اعالم دارند به علت عدم 

ا ه این ابهام حقوقی هم دشواری های زیادی برای دادگاه ه های انتقال نیستند.مالکیت، مسئول پرداخت هزین

ایجاد کرده و از طرف دیگر هم ما را از تحقق اهداف کنوانسیون بازداشته است. به منظور بررسی موضوع ابتدا 

م در نگاه حقوق بین الملل و راه حل کنوانسیون مطرح شده و از طریق تشریح چارچوب نظام حقوقی حاک

 تفسیری برای حل مناقشه ارائه خواهد شد. ایران،

 .مالک کشتی ، مغروقه، اعراض ،کنوانسیون نایروبی کلمات کلیدی:
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مقدمه اي بر مقررات شاخص طراحی راندمان انرژي کشتی ها و 

 اثرات آن در ناوگان ملی و بین المللی 
 

 0حسن رضا صفری،7،حمید مهردانا5اسماعیل مسعودی

 E.masoudi@ics.org.ir ناس، موسسه رده بندی ایرانیان،کارش 5

 h.mehrdana@ics.org.irمشاور ارشد موسسه رده بندی ایرانیان، 7
 A.rezvan@ics.org.ir مدیرعامل، موسسه رده بندی ایرانیان، 0

 چکیده

 

ــتی ها ــاخص طراحی راندمان انرژی کشـ ای  ( به منظور کنترل و کاهش تولید گازهای گلخانهEEDI) 14شـ

)علی الخصـوص گاز دی اکسـید کربن( توسـط ناوگان دریایی جهان، برای کشتی های نوساز توسط سازمان    

تدوین و در دستور کار مراجع دریایی  MEPC 62(July 2011)( تحت سـند  IMOبین المللی دریانوردی )

ی ها ودگی بوسیله کشتقرار گرفت. پس از آن سـند مذکور به عنوان الحاقیه ای به کنوانسیون جلوگیری از آل 

(MARPOL  تحت سـند )Resolution MEPC.203(62)     .و در ضـمیمه شـشـم این کنوانسیون درج شد

عبارت است از مجموعه اقدامات فنی و تکنولوژیک که به منظور طراحی کشتی هایی   EEDIمفهوم اساسی 

اده ی دریانوردی با درنظر گرفتن استفبا راندمان باالتر )تولید آلودگی کمتر( اجرا می گردد. سازمان بین الملل

ــعی در کاهش  4از فنـاوری هـای جـدید به منظور تولید انرژی پاک و با طراحی     فاز مختلف از این طرح سـ

( نموده است. با 2720تا  2713سال ) 13در طی  % 37آلودگی متصاعد شده از ناوگان بین المللی دریایی تا 

ــال ــترش مفهوم راندمان انرژی  2710 توجه به اجرای این طرح از ابتدای س ــناخت و گس در ایران نیاز به ش

 کشتی ها در میان اقشار مختلف صنعت دریایی ایران ضروری به نظر می رسد. 

 

 .: راندمان انرژی، گازهای گلخانه ای، کشتی های نوساز، سازمان بین المللی دریانوردیکلمات کلیدی

 

 

 

                                                 
Energy Efficiency Design Index 14 
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ت آن در ناوگان ملی و مقررات راندمان انرژي کشتی ها و اثرا

 بین المللی 
 

 0، امیر مسعود رضوان پناه7، حسن رضا صفری5اسماعیل مسعودی

 E.masoudi@ics.org.ir کارشناس، موسسه رده بندی ایرانیان، 5

 @org.ir icsh.r.safari.مدیرعامل، موسسه رده بندی ایرانیان، 7

 A.rezvan@ics.org.irکارشناس ارشد، موسسه رده بندی ایرانیان، 

 چکیده
 

در سـالهای اخیر سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری در صنعت دریایی، مدت  

زمان زیادی را صـرف تعیین قوانینی در خصـوص بهبود راندمان انرژی کشتی ها نموده است. هدف اصلی از   

ثرات مضر آن بر شرایط طبیعی حاکم بر کره وضع این قوانین، کاهش آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای و ا

زمین اسـت. قوانین مذکور که شـامل اقدامات فنی و عملی جهت افزایش راندمان انرژی کشتی ها می باشد   

ــاخص طراحی رانـدمان انرژی )    ــاخص عملی راندمان انرژی )EEDIعبـارت انـد از: شـ ( و برنامه EEOI(، شـ

شاخص طراحی راندمان انرژی که به کشتی های نوساز اعمال (. SEEMPمدیریتی راندمان انرژی کشتی ها )

می شود شامل اقدامات فنی و پیش از ساخت کشتی است که به منظور کاهش مصرف سوخت شناورها انجام 

می شود. شاخص عملی راندمان انرژی و برنامه مدیریتی انرژی کشتی ها نیز شامل مجموعه اقدامات اصالحی 

آالت، مسـیر تردد و نوع سـوخت مصـرفی شناور است که در میزان راندمان     در خصـوص تجهیزات، ماشـین  

ــتی و مقدار گاز  ــتی تاثیر گذار خواهد بود. با توجه به اجرای   CO2انرژی کش ــده در اثر حرکت کش تولید ش

 2710قوانین و مقررات راندمان انرژی و به خصـوص شاخص طراحی راندمان انرژی در ایران از ابتدای سال  

 شناخت و بررسی جزئیات مقررات مذکور برای صنعتگران دریایی ضروری است. میالدی

 

 : راندمان انرژی، گازهای گلخانه ای، کشتی های نوساز، سازمان بین المللی دریانوردیکلمات کلیدی
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 هاي دریاییهاي رانش در آیین نامههم محوري سیستم
 

 7، مسعود نظری5علی اصغر پاشایی

 
 a.pashaei@yahoo.comقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه رشت، دانش آموخته م5

 massood@gmail.comدانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر،  7

 چکیده
 

صحیح  10های رانش شـناورها، مشـکالت ناشی از عدم هم محوری   ترین عوامل خرابی سـیسـتم  یکی از مهم

ای های ویژههای معتبر دریایی الزامات و دستورالعملنامه الی این مبحث، در آیینباشد. به دلیل اهمیت بامی

ها و مراحل اجرای هم محوری سیستم رانش که در آیین در این باره بیان شـده اسـت. در این پژوهش روش  

ت تثبیروش  گیرد. در این راستا الزاماتهای مختلف دریایی به آن اشاره شده است مورد بررسی قرار مینامه

ها به کمک رزین، داخل تراشی بدنه یاتاقان، بهره گیری از سیم پیانو و تجهیزات نوری و لیزری بررسی یاتاقان

شـوند. همچنین معیارهای انتخاب هر روش از دیدگاه آیین نامه بیان شده و مزایا و معایب آن مورد بحث  می

انجام می شود که سیستم  زیابی رویه هم محوری هنگامیگیرد. به دلیل این که محاسـبات، اجرا و ار قرار می

مورد بررسی قرار  10رانش شـناور در حالت خاموش قرار دارد، هم محوری ایسـتایی محورهای سـیستم رانش   

 شود. گرفته و نتایج مربوطه ارائه می

 

 .ABS ،DNV ،NKK ،GL: هم محوری، محور، سیستم رانش، آیین نامه، کلمات کلیدی

 

 

                                                 
Alignment 15 

ropulsion shaftingStatic alignment of p 16 





 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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ها ناشی از تاثیر آلودگی صدا موجود در دریاها و اقیانوس

 بازانهاي انسانی بر راسته آبفعالیت

 

 4ال.. داوری، روح0، لیال جوارانی7علی منیدری  ،5احسان طالبی

 

قیقات، آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تح-دانشجوی دکترای محیط زیست1
ehsan.talebi1980@yahoo.com 

 alimanidari@yahoo.comکارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 2
 انشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات،د دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست،آب و فاضالب،3

l.javarani@gmail.com  
 rd2015@yahoo.com  ان،ایرکارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی 4

 چکیده
 

به  ها را تبدیلزیست دریاها و اقیانوسهای نظامی، محیطزایش در میزان کشتیویژه افهای انسـانی به فعالیت

مامی باشند که تبازان از پستانداران دریایی میآب است. راستهمحیطی ناهنجار به لحاظ آلودگی صوتی نموده

اشند. تولید صدا و بها و پرپویزها میها، دولفینها شامل والکنند، آندوران زندگی خود را در آب زندگی می

های نامشخص و ناشناخته  براین های انسـانی در محیط زیسـت دریایی آسـیب   امواج صـوتی توسـط فعالیت  

یطی محکند. اثر صدای اقیانوسی بر این پستانداران، توجه دانشمندان، جوامع حقوقی و زیستها وارد میگونه

دهد. هدف این مقاله امر عمق نگرانی را نشان می در سطح ملی و بین المللی را به خود معطوف ساخته و این

بازان ای گردآوری شــده بررســی و توصــیف تاثیر آلودگی صــوتی بر آب های آن به صــورت کتابخانهکه داده

ای هویژه اصوات ناشی از کشتیشود با توجه به وجود آلودگی صوتی در دریا بهباشد. همچنین پیشنهاد میمی

باشــد، انجام آموزش یج فارس و تنگه هرمز محل تردد و توقف گســترده این ناوها  مینظامی و از آنجا که خل

ای ردهها از اهمیت گستبرای دریانوردان ناوبر و همینطور استفاده از تجهیزات پیشرفته کنترلی در این کشتی

 برخوردار است.  

 

 نظامی . هایط زیست دریایی ، کشتی: آب بازان ، خلیج فارس ، محی کلمات کلیدی
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بررسی و شناسایی خطرات  عملیات هاي غواصی و ارائه راهكار 

)مطالعه موردي: بررسی سانحه غرق شدن فرمانده شناور 

 تحقیقاتی حین عملیات غواصی(

 

 5حجت خسروی

 

 hojjatkhosravi@gmail.comکارشناس مسئول سوانح دریایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛ 5

 

 چکیده

 

علیرغم تالشـهای مسـتمر در راستای ساخت شناورهای ایمن، استفاده از تجهیزات پیشرفته اعم از ناوبری و   

کمک ناوبری و همچنین اقدامات مدیریتی در قالب وضــع قوانین و مقررات ایمنی، ســوانح دریایی همچنان  

 ه صدمات جانی و خسارات مالی و آلودگی محیط زیست دریایی می گردند. بررسیبوقوع پیوسـته و منجر ب 

های بعمل آمده در حوزه ســوانح بوقوع پیوســته در صــنعت حمل و نقل دریایی و هوایی نشــان میدهند که  

اند. در تحقیقات انجام شده از  ای از عوامل بروز سوانح را به خود اختصاص داده خطاهای انسانی درصد عمده

اینگونه سـوانح، خطاهای انسـانی گوناگون و متعددی شـناسایی شده است. شناسایی و ریشه یابی خطاهای    

جهت کنترل اینگونه خطاها و یا کاهش شدت اثر صدمات حاصله  انسانی می تواند به اقدامات مدیریتی ویژه

 که اقدام به غواصی نا ایمنبیانجامد. در این تحقیق بر اسـاس سانحه منجر به غرق فرمانده شناور تحقیقاتی  

های ارزیابی سوانح، عوامل نهفته و در نتیجه ها و تکنیکو با کمک مدلنموده است، با استفاده از روش کیفی 

 اقدامات کنترلی الزم جهت پیشگیری از اینگونه سوانح پیشنهاد گردیده است.

 

 15، سوانح دریایی10: خطای انسانیکلمات کلیدی

 

                                                 
17 Human Error 

18 Marine Casualty 

mailto:hojjatkhosravi@gmail.com


 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

74 

 

 

 ناشی از شناورهاي مغروق آلودگی هاي بالقوه

 

 5حجت خسروی

 

 hojjatkhosravi@gmail.comبنادر و دریانوردی استان بوشهر؛  کارشناس مسئول سوانح دریایی، اداره کل5

 

 چکیده
 

رد و چه آنان که به تازگی آلودگی بالقوه کشتی های مغروق چه آنان که زمان زیادی ازغرق شدنشان می گذ

غرق شده اند، یک خطر جدی برای محیط زیست دریایی به حساب می آید.در سال های اخیر این موارد 

دستخوش تغییرات فراوانی گشته است. به عنوان مثال آلودگی مواد نفتی یا سمی که در حال نشت هستند 

ی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هرچند تنها دغدغه موجود نبوده و جلوگیری از آلودگی های احتمال

مطالعات زیادی در خصوص آلودگی بالقوه شناورهای مغروق صورت نگرفته است  ولی با توجه به تعداد مغروقه 

های موجود در محدوده خلیج فارس که بیشتر آنها از زمان جنگ ایران و عراق به جا مانده اند و مقادیر عظیم 

آنها و سن مغروقه های مذکور ایجاد زمینه ای مساعد جهت بررسی های بیشتر ضروری  مواد نفتی موجود در

به نظر میرسد. در این تحقیق به دسته بندی آلودگی های شناورهای مغروق، فاکتور وخامت عمر آنها  و 

ین رهمچنین ارزیابی خطر محیط زیستی برای آلودگی بالقوه مغروقه ها پرداخته شده است و در نهایت بهت

 تکنولوژی های در دسترس برای به حداقل رساندن ریسک های محیطی مورد بررسی قرار میگیرد.

 

 .27، فاکتور وخامت عمر10: آلودگی های شناورهای مغروقکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

                                                 
19 potentially polluting shipwrecks 
20 Risk Factors (RF) 
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بررسی اثرات فعالیت هاي ناشی از بازیافت کشتیها بر محیط 

 زیست و ایمنی و بهداشت فردي و ارائه راهكار مناسب
 

  نسرین اتابك

 

    nasrin.atabak@gmail.comکارشناس مقابله با آلودگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 

 

 چکیده
 

ت میالدی به واسطه افزایش تقاضا برای آهن و فوالد درجهان ایجاد شد. صنع 47صنعت بازیافت کشتی از دهه 

های مخروبه و آسیب دیده طی جنگ جهانی دوم در اروپا بازیافت کشتی درابتدا به دلیل نیاز به اوراق کشتی

آغاز شد،اما به دلیل افزایش قوانین و مقررات زیست محیطی و باال رفتن دستمزدها به  1040و آمریکا از سال 

تقریباً چهار هزار کشتی با ظرفیت ناخالص میالدی هر ساله  2710کشورهای آسیایی منتقل شد. تا پایان سال 

درصد از فوالد  00با توجه به ساختار کشتی های کنونی که  .میلیون تن باید بازیافت شده است 24بالغ بر 

درصد از فلزاتی نظیر آلومینیوم، برنج، مس و مفرغ تشکیل شده است،  3درصد فوالد زنگ نزن و  2نرم، 

با این حال انجام این فعالیت ها در شتی  نیز کامالً قابل استفاده است. تجهیزات و ابزار نصب شده روی ک

لنگرگاهها و حوضچه های تعمیر نزدیک ساحل ، اثرات منفی و زیانباری بر محیط زیست ساحلی ، تنوع زیستی 

 یدریا و همچنین بر سالمتی و بهداشت کارگران می گذارد. در این مقاله اثرات زیست محیطی و بهداشت فرد

ناشی از اوراق کردن کشتی مورد بررسی قرار گرفته است و روشهای کنترل آلودگی زیست محیطی و ایمنی و 

 بهداشت فردی پرسنل درگیر در عملیات مورد بررسی قرار گرفته است.  

 

 .بازیافت کشتی، آلودگی دریا، ایمنی و بهداشت: کلمات کلیدی
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در   HSEزي استراتژیک ارائه مدلی نوین جهت تدوین برنامه ری

 صنعت دریانوردي ایران

 

 2، اسماعیل رضایی1محمد ایزدی
 

 Miz1360@yahoo.com، دانشگاه آزاد شیراز EMBAکارشناسی ارشد 1
 Rezaei13568@yahoo.comکارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه سیستان و بلوچستان2

 چکیده

 

اهمیت در دنیای امروزه است. این صنعت به عنوان یکی از صنعت دریانوردی از جمله صنایع تجاری و حائز 

صنایع پرمخاطره محسوب می شود. در سال های اخیر توجه به موضوع هایی چون بهداشت، ایمنی و محیط 

( در تمامی صنایع با نگرشی نوین همراه بوده است. این مقاله به برسی ضرورت تدوین برنامه HSEزیست)

در سطح جهان می پردازد. همچنین این تحقیق از  HSEوحه به استراتژی های با ت HSEریزی استراتژیک 

متودلوژی صاحب نظرانی همچون پیرس ، رابینسون و دیوید. بی. آر  الگوبرداری کرده و با نظرات متخصصین 

ریزی داخلی برای صنعت دریانوردی ایران بومی سازی شده و درنتیجه مدلی نوین جهت تدوین برنامه

مرحله جهت تدوین  0در صنعت دریانوردی ایران ابداع کرده است. این مدل در  HSEژیک استرات

در نظر گرفته شد. با توجه به جدید و ابتکاری بودن این روش نیاز بود تا مدل های  HSEهای استراتژی

های خاصی برای آن طراحی شود. پس از جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه و انجام تجزیه و تحلیل 

آماری نتیجه روش ابتکاری خروجی استراتژی هایی با اولویت زیر است: توسعه و تقویت هوشمند مدیریت الزام 

بنادر، توسعه ارتباط بین المللی و منطقه  HSE، توسعه و تقویت زیرساخت های HSEهای قانونی در حوزه 

باط اثربخش با سایر ارگان ها در ، توسعه ارتHSE، ایجاد و تقویت سازوکارهای اجرایی HSEای در حوزه 

، توسعه همکاری و هماهنگی بین بنادر، HSEپیمانکاران، ارتقا فرهنگ  HSE، تقویت و توسعه HSEحوزه 

 ، تقویت نقش مسولیت اجتماعی، تقویت و توسعه منابع انسانی حوزه HSEتوسعه تفکر راهبردی در مدیریت 

HSE و در آخر توسعه برنامه های فرهنگ سازیHSE .می باشد 

 

 .،برنامه ریزی استراتژیک، تدوین برنامه ریزی HSEصنعت دریانوردی، استراتژی  کلمات کلیدی:
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 بررسی نیاز به سامانه هشدار سونامی در سواحل مكران

 

 7، مریم سیوف جهرمی5محمد مرادی

 
 mail.commmoradi.hu@gکارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران؛ 5

 soyufjahromi@hormozgan.ac.irاستادیار فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان؛ 7

  چکیده

 

های گذشته، احتمال رخداد سونامی در منطقه مکران مورد بررسی قرار در این مطالعه، با بررسی شواهد دوره

، GISها در محیط ، و تحلیل رقومی آنNOAAهای بویهگرفته است. سپس با استفاده از موقعیت جغرافیایی 

ط با این ای برای ارتبانزدیکترین بویه زمان واقعی به منطقه مکران شناسایی گردید. سپس امکان ایجاد سامانه

، پتانسیل الزم را در این خصوص دارا بودند. با توجه به 23220و  23225ها، بررسی شد که دو ایستگاه بویه

توان های هریک میها، با مدیریت و پردازش صحیح دادهها و در دسترس بودن اطالعات این بویه مکان بویه

  DARTهای عمیق و گذارش سونامی،اندازی نمود که سامانه ارزیابی اقیانوسای را در منطقه راهچنین سامانه

ه فرورانش مکران باعث دهد که زلزله حاصل از ناحینتایج این پژوهش نشان می .مناسب تشخیص داده شد

را بیش از پیش مشخص  DARTهای هشدار به سامانه شده است که لزوم اتصال سامانه1040سونامی 

های فرهنگی اجتماعی توان با توجه به ویژگیهای هشدار مطرح شده در این پژوهش، میسازد. از بین روشمی

پذیر را با نصب سنسور وز یا شب(، هشدار آدرسمردم منطقه و البته در نظر گرفتن زمان رخ دادن سونامی )ر

 های منطقه تعبیه نمود.های دور از ساحل، و هشدار به کل را در نزدیکی اسکلهدر آب

 

 .های هشدار سونامی، سواحل مکرانسونامی، سامانه کلمات کلیدی:
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کمینه سازي مخاطرات حریق در صنایع با رویكرد عملیاتی به 

جلوگیري از آلودگی هوا مصوب مجلس  قانون نحوه 5ماده 

 شوراي اسالمی 

 

  0، حسین افرایی7، شباب جهانبین5رضا کریم زاده
1 

 shayan_0102@yahoo.comمسئول و فرمانده آتش نشانی و تیم امداد و نجات شرکت فوالد اکسین خوزستان، 
 ین خوزستان کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکس2

 کارشناس اعالم و اطفاء حریق شرکت فوالد اکسین خوزستان 3

 چکیده
 

این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل کانون های خطر و کمینه سازی پیامدهای زیست محیطی حریق در صنایع 

ام قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب مجلس شورای اسالمی به انج 2با رویکرد عملیاتی به ماده 

رسیده است. حریق های احتمالی در صنایع همواره آثار و پیامدهای زیست محیطی غیرقابل جبران ناپذیر و 

یا پرهزینه را به ارمغان آورده است. لذا این مطالعه در جهت حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از مخاطرات 

، به جهت آگاهی و اشراف تیم تحقیق حریق های احتمالی صنایع، در سه گام صورت پذیرفته است. در گام اول

بر موضوع مورد مطالعه برخی فرایندهای صنایع و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب مجلس شورای 

اسالمی، مورد بررسی واقع گردید. در گام دوم، مولفه های راهبردی تاثیرگذار  بر کمینه سازی آثار تخریب و 

خرد جمعی شناسایی شد. در گام سوم، موثرترین موله های راهبردی به  آسیب رسان با بهره گیری از تکنیک

عنوان پیاده سازهای اجرایی در جهت کمینه ساز نمودن حریق های احتمالی با بهره گیری از مدل تحلیلی 

 ( مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید.   AHPسلسله مراتبی )

 

 . AHPهوا، مدل : حریق، حفاظت از محیط زیست، آلودگی کلمات کلیدی
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اولویت بندي ریسک هاي عملیات تخلیه و بارگیري کانتینري بندر 

 امام خمینی با استفاده از فازي تاپسیس

 

 0، عابدالدین هاشمی7،حیدر زارع5محمود حسین زاده

 
مدیر ناظر ترمینال های اختصاصی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛  5

m.hoseinzadeh59@yahoo.com 
 hzport87@yahoo.comکارشناس ارشد بنادر و دریانوردی، موسسه مهندسین مشاور آداب دانان؛  7

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛  -کارشناس امور بندری و اراضی پشتیبانی 7

abedin8526@yahoo.com 
 چکیده

 

ــنعت حمل و نقل دریایی و نیز   ــوم بندر امام خمینی در زمینه بـا توجه به اهمیت کانتینر در صـ جایگاه سـ

بندی ریســک های عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بندر امام کانتینری، این مقاله به شــناســایی و اولویت

خمینی با استفاده از فازی تاپسیس پرداخته است. این مقاله در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، با 

عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی شدند. سپس در مرحله  ریسک هایاستفاده از پیشینه تحقیق، 

بندر امام خمینی، این ریسک ها با  HSEنفر از کارشناسان بخش کانتینری و  10دوم با اسـتفاده از نظرات  

 باشد.استفاده از تکنیک فازی تاپسیس رتبه بندی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که می

 

 .: ریسک، عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری، فازی تاپسیسلیدیکلمات ک

 

 

 

 

 

 



 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

80 

 

 
A review of marine pollution effects on sea 

anemones 
 

Pegah Javid1, Narges Amrollahi Biuki2* 
 

1Ph.D student, University of Hormozgan, department of marine biology  
2 Professor Assistant at University of Hormozgan, department of marine biology   

 

Abstract 

Sea anemones from phylum cnidaria are benthic organisms and live on sea 

substrates, so water pollution can affect them easily. The marine 

environments are the target of contaminations caused by a complex 

mixture of metals and chemical materials from various anthropogenic 

sources. The pollution could have mortal effects on sea anemones. 

Although the anemones respond to increased metal exposure by closing 

their tentacles and changing the activities of the enzymes, CAT (catalse), 

GR (glutathione reductase), and CA (carbonic anhydrase), altered enzyme 

activity and tentacle retraction of sea anemones, as well as decreased 

zooxanthellae cell density could be observed responses over exposure. 

Metal depuration and physiological recovery are dependent on both the 

metal and the exposure concentration. Copper exposure can cause tentacle 

retraction and increase mucus production in both symbiotic and 

aposymbiotic anemones. Heavy metals especially copper can cause 

cellular damages in the level of nucleus and DNA. Some species of sea 

anemones accumulate heavy metals such as copper and are sensitive, as 

effects were detected at environmentally relevant copper concentrations. 

Likewise, they may be useful in biomonitoring copper polluted 

environments. 

 

Keywords: Sea anemones, contaminants, antioxidant enzymes, DNA 

damage, bioaccumulation, symbiosis relationship. 
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تجزیه و تحلیل و مدیریت راهبردي مولفه هاي فنی زیست 

محیطی و حقوقی در جاري سازي بهینه اصل پنجاهم قانون 

 اساسی در سازمانها     
 

  7، کریم ثابتی5شباب جهانبین

 
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان، 1

shabab.jahanbin@yahoo.com   
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان،2

k.sabeti@oxinsteel.ir  

 چکیده
 

راهبردی در جاری سازی بهینه اصل پنجاهم قانون اساسی این مطالعه با هدف مدیریت مولفه های تاثیرگذار 

)حفاظت از محیط زیست( در سازمانها به انجام رسیده است. اهمیت حفاظت از محیط زیست در آیه شریفه 

آورد و آبادی آن  زمین پدید از را شما خداوند سوره هود قرآن کریم به صراحت بیان شده که می فرماید: 01

از طرفی، کسب بازارهای جهانی برای سازمانهای موفق، طراحی رویکردهای یکپارچه  .واگذاشت را به شما

مولفه های کیفیت، سالمت و محیط زیست می باشد. لذا این تحقیق با هدف فوق، در سه فاز عملیاتی تحقیقاتی 

صل پنجاهم صورت پذیرفته است. در فاز اول، سوابق مطالعاتی مربوط به ضمانت اجراها و معیارهای حقوقی ا

قانون اساسی، پیامدهای زیست محیطی ناشی از فرایندهای صنعتی مورد بررسی واقع گردید. سپس، با استفاده 

( بارزترین مولفه های راهبردی فنی و حقوقی در جاری AHP-Modelاز تکنیک تحلیلی سلسله مراتبی )

دستیابی به نتایج کمی، بارزترین  سازی کارآمدتر اصل پنجاهم قانون اساسی شناسایی شد. در انتها، جهت

تجزیه و تحلیل گردید. فرایند فوق می تواند به  TOPSISمولفه های شناسایی شده با بهره گیری از مدل 

عنوان یک نقشه راهبردی اولویت بندی شده و وزن دهی شده با رویکرد حفاظت از محیط زیست، قابل استفاده 

 در سازمانها باشد.  

 

ــکلمات کلیدی ــمیم گیری چند معیاره، مدیریت   : اص ــت، مدل تص ــی، محیط زیس ــاس ل پنجاهم قانون اس

 راهبردی 

mailto:sh.jahanbin@yahoo.com
mailto:k.sabeti@oxinsteel.ir
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اولویت بندي عوامل موثر بر عملكرد مدیریت ایمنی بندر امام 

 خمینی با استفاده از تكنیک سلسله مراتبی

 

 0، عابدالدین هاشمی7،حیدر زارع5محمود حسین زاده
 

ره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ مدیر ناظر ترمینال های اختصاصی، ادا 5
m.hoseinzadeh59@yahoo.com 

 hzport87@yahoo.comکارشناس ارشد بنادر و دریانوردی، موسسه مهندسین مشاور آداب دانان؛  7
 abedin8526@yahoo.comکارشناس ترمینال های اختصاصی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛  7

 

 چکیده

از یک محیط ســاده تخلیه و بارگیری کنار ســواحل به یک محیط پیچیده صــنعتی تبدیل شــده اند     بنادر

بطوریکه امروزه وسعت برخی بنادر به اندازه یک شهر می رسد. این پیچیدگی بندر خطرات و سوانح مختلفی 

است. بررسی به همراه دارد که برای جلوگیری از این خطرات، بخش مدیریت ایمنی در بنادر تشــکیل شــده 

پیشــینه تحقیق نشــان داد که نیروی انســانی، اجرای قوانین و دســتورالعمل ها، حمایت اداره بندر، بودجه و 

تجهیزات بر عملکرد مدیریت ایمنی یک بندر موثر اســت. نتایج تکنیک ســلســله مراتبی نشــان می دهد که  

 ل موثرتر نسبت به بقیه عوامل می باشند.ها سه عامبودجه، حمایت اداره بندر و اجرای قوانین و دستورالعمل

 

 .: مدیریت ایمنی، بندر امام خمینی، تکنیک سلسله مراتبیکلمات کلیدی
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 هاي مطالعاتی کشند قرمزمروري بر روش

 

 7، مجید عباسپور طهرانی5الهه زهدی

 
  ch.sharif.eduzohdi_elahe@meدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف، 1

 abbpor@sharif.eduاستاد، دانشگاه صنعتی شریف،  2
 

 چکیده
 

های مضر)هبز( به همراه تغییر رنگ آب کشند قرمز یک پدیده موقت طبیعی است که شامل شکوفایی جلبک

 و زیست سواحلشود و دارای تأثیر جدی بر محیطای مایل به قرمز میدریا از حالت طبیعی به قرمز و یا قهوه

های وسیع و مداوم اخیر هبزها تأثیری بسیار جدی بر سالمت عمومی و اکوسـیسـتم دریایی اسـت. گسترش   

پروری، صنعت توریسم و کل اقتصاد منطقه در طول سواحل بسیاری از کشورها گذاشته است و صنعت آبزی

خیر توجه به شکوفایی نیاز جامعه برای درک این پدیده بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اسـت. در چند دهه ا 

ی در ادهنده شکوفایی، مطالعات، تحقیقات بنیادی و پایههای تشکیلپالنکتونی و تعیین پراکنش جهانی گونه

 یهای تکنولوژی توانایی ما را برای مشاهدهمورد دینامیک شکوفایی در تمام دنیا رو به افزایش است. پیشرفت

رای ها بلکه بی سـابقه ای را نه تنها برای شناسایی شکوفایی های بها گسـترش داده اسـت و فرصـت   اقیانوس

ــترش آن، و در نهایت  یـافتن فـاکتور   ــیمیایی و بیولوژیکی که باعث وقوع این پدیده، گسـ هـای فیزیکی، شـ

ی گسترش سریع هبزها کنند. با این حال علیرغم قابلیت مشاهدهشـوند، برای ما فراهم می رفتن آن میبیناز

ــتردهچنـان به د هم ی مکانی و مقیاس زمانی این پدیده، هبزها تحت آزمایش قرار دارند تا در لیل طیف گسـ

یمان به ما دههای پراکنهایی که برای تفسیر دادهبینی شوند. به این ترتیب ما بایستی به مدلآینده قابل پیش

ــی برایکنند تکیه کنیم. کمک می  و میدانی طالعاتم: دارد وجود مختلفی هایروش پدیده این بررسـ

)عددی، مفهومی، مدلسازی، آزمایشگاهی مطالعات، ایماهواره مطالعات، شده گیریاندازه هایداده از استفاده

های بررسی این ای یا همان صفر بعدی(. در این مقاله به روشهای تحلیلی سـاده، نیمه تجربی، جعبه فرمول

 اشاره شده است. اند،پدیده که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته

 

 .کشند قرمز، فیتوپالنکتون، هبز، شکوفایی جلبکی کلمات کلیدی:
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در فلسفه اخالق زیست محیطی، اندیشه اي  "رویكرد وجودي"

 موثر براي ارزشمندي ذاتی حفظ محیط زیست دریایی

 

 7، ایران برایی 5سید جلیل موسوی 
 

کل بندرودریانوردی س مطالعات اداره دانشجودکتری جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه، کارشنا 1

 s_jalil_mousavi@yahoo.com ;خرمشهر
 ;خرمشهر دکتری مهندسی محیط زیست، کارشناس مطالعات اداره کل بندر و دریانوردی2

iran.baraee@yahoo.com 
 چکیده

 

اخالق محیط زیسـت یکی از شـاخه های اخالق کاربردی است که مسایل اخالقی مربوط به محیط زیست را   

بررسـی می کند. دو رویکرد عمده بین متفکران فلسفه اخالق محیط زیست، یکی رویکرد خدامحور ودیگری  

انه دارد. در میان گرایشات رویکرد سـکوالر اسـت. رویکرد سـکوالر، نسـبت به محیط زیست، نگاهی ابزارگرای    

ــت دارد. بخش عمده        خـدامحور، نگرش وجودی، نگـاهی ذات گرایـانـه  و نـه ابزاری، بـه ارزش محیط زیسـ

اکوسیستم این کره خاکی را آب پوشانده است. لذا دریاها به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای مقوله حفظ 

شــده در اســنادو کنوانســیون های بین المللی   محیط زیســت مطرحند. یکی از کارویژه های بنیادی ثبت 

درخصـوص سازمان بنادرودریانوردی، به عنوان اصلی ترین متولی مسایل مرتبط با آبراههای جهانی، موضوع  

حفظ و نگهداری محیط زیست دریایی است. این مقاله که با روشی اسنادی وبا رویکرد تطبیقی نگاشته شده 

ربخشی بیشتر دستورالعمل های حفظ محیط زیست دریایی، بهترین اسـت می کوشـد نشان دهد که برای اث  

شـیوه، تغییر نگرش افراد و فرهنگ سـازی برای کسانی است که با مقوله دریا سروکار دارند. نگاه خداباورانه   

وجودی به مسـاله محیط زیست، می تواند ارزش ذاتی آن را برای افراد دورنی نماید و بالطبع، تالش مضاعف   

 سبب شود. سته و موثرتر آنان را برای تحقق این امر،خودخوا

 

 .: اخالق محیط زیست، رویکرد های حفظ محیط زیست، نگرش وجودی، دریا، بنادرکلمات کلیدی

 

 

mailto:s_jalil_mousavi@yahoo.com
mailto:iran.baraee@yahoo.com
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در رده بندي  "مدیریت یكپارچگی دارایی ها "کاربرد تكنیک 

 سكوهاي فراساحلی

 

 سعید کاظمی 

 

علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات تهران؛ بازرس دریایی و عضو هیئت علمی، دانشکده 
saeid.kazemi@srbiau.ac.ir 

 چکیده
 

بموازات گسترش فناوری ساخت، نصب و بهره برداری از انواع سکوهای فراساحلی و به تبع وقوع حوادث ناگوار 

ات حاکم بر آنها های زیست محیطی فراوان، سیستم های نظارت، بازرسی و مقرربرای این تأسیسات و آلودگی

این نوع سازه ها توسط سازمان های متولّی امور دریایی  و مؤسسات رده بندی   و در نهایت تأیید و رده بندی

شروع به پیدایش و توسعه نمودند. در همین حال حوادث و اتفاقات رخ داده در سکوهای دریایی، توجه جهانی 

ز های نوبه ای متمرکسیستم تأیید نقشه ها و انجام بازرسی را  به سمت اجراء مقررات ایمنی از طریق برقراری

و   FPSO با این حال در طی یک دهه گذشته ، بسیاری از کاربران سکوهای شناور فراساحلی نظیر  نمود.

Semi-submersible   به روشهای مبتنی بر تحلیل ریسک بمنظور تطبیق بهتر این دارایی ها با نیازمندیهای

ورود موسسات رده بندی ایرانی به عرصه  بازرسی و  وع سکوها اقبال روزافزونی نشان داده اند.عملکردی این ن

رده بندی سکوهای فراساحلی که در نتیجه خروج موسسات رده بندی بین المللی به بهانه تحریم های بین 

وران تحریم فرصت المللی ناشی از برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران رخ داد، و تجربه کسب شده در د

مناسبی را فراهم کرده است که حتی با فعال شدن مجدد این موسسات در کشور ناشی از توافق برجام، سطح 

ارائه خدمات خود را بگونه ای ارتقاء دهند که مالکان و کاربران سکوهای فراساحلی به تمدید قراردادهای خود 

از روشهای نوین بازرسی و رده بندی این سکوهای  بهره گیری با موسسات رده بندی داخلی ترغیب گردند.

فراساحلی پیشرفته ضمن افزایش سطح ایمنی و کاهش ریسک فعالیت آنها، سبب ارتقاء سطح کیفی موسسات 

رده بندی داخلی و همراهی با آخرین روشهای نوین جاری در صنعت رده بندی دنیا توسط موسسات رده 

ر با این رویکرد و با هدف معرفی یکی از آخرین روشهای بازرسی تحت بندی داخلی خواهد گردید. مقاله حاض

 تهیه گردیده است.  AIMو بر اساس مدیریت یکپارچگی داده ها یا  RBI عنوان

 ، ریسک.سکوهای فراساحلی ، رده بندیبازرسی، : کلمات کلیدی
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بررسی ایجاد سونامی در انفجارهاي متعارف زیرآب و مقایسه 

 قعیآن با سونامی وا

 

 0، رضا شجاعی باغدار7، مهدی نادی5حمید سلطانی

 

 hamidsoltani2020@gmail.comکارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع(؛ 5
 mahd.nadi@gmail.comکارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 7
 reza.baghdar.88@gmail.comان، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد عمر3

 چکیده

 

ها و تجهیزات آنها، مناطق سـیالب ناشـی از سـونامی در سالهای اخیر خسارات جبران ناپذیری را به بندرگاه   

شرق آسیا و خصوصا سونامی ژاپن های جنوبشهری، تجهیزات زیربنایی شهری و... وارد کرده است. سونامی

نمونه های بســیار خوبی از این پدیده طبیعی می باشــند.انفجارهای زیرآبی یکی از عوامل   2711در ســال 

باشـد.اهمیت این موضـوع از آنجا روشن تر می شود که انفجارهای   انگیز در بحث امنیت سـواحل می مخاطره

اشند.با باد سونامی میزیرآبی عالوه بر تاثیرات مستقیم بر سازه های دریایی و .... می تواند یکی از عوامل ایج

توجه به مسائل یاد شده باید روشی علمی برای تعیین مشخصات امواج ناشی از انفجار ارائه کرد. هدف از این 

ــونــامی     ــی از انفجــار و ایجـاد سـ ــار موج آب نــاشـ ــاده برای حــل تقریبی انتشـ ــی سـ تحقیق ارائــه روشـ

فته اســت، در این مقاله به جمع آوری های آزمایشــگاهی کمی در این زمینه صــورت گرباشــد.مدلســازیمی

شــود و نتایج اطالعات آزمایشــگاهی موجود در زمینه ارتفاع امواج آب ناشــی از انفجار زیر آب پرداخته می 

گیری و شــود. در این مقاله شــکلعددی انفجار و واقعیت های موجود مقایســه میآزمایشــگاهی با نتایج حل

یابند، نیز مورد بررسی قرار گردند و در آنجا گسـترش می خشـکی می  رفتار امواجی که به علت سـونامی وارد 

گرفته اسـت که برای اینکار از مدلسازی عددی استفاده شده تا بتوان تحلیل درستی از طریقه انتشار و رفتار  

سـیالب داشت. پاسخ به نحوه انتشار موج و همچنین دانستن این مطلب که سیل در هر لحظه زمانی در چه  

 باشد.حضور دارد و دارای چه عمقی می باشد از مهمترین اهداف این تحقیق میمکانی 

 

 .سازی عددی: انتشار امواج آب ، انفجار زیر سطحی ، سونامی، شبیهکلمات کلیدی

mailto:mahd.nadi@gmail.com
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بررسی آلودگی هاي ناشی از فعالیت سكوهاي نفتی در مناطق 

 فراساحل استان بوشهر

 7، فاطمه باقری  5نسرین اتابك

  Nasrin.Atabak@gmail.com -اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر –مقابله با آلودگی دریا کارشناس 1

 @gmail.comBagheri.fa56  -اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر –کارشناس امور بندری 2

 چکیده 
استخراج فراساحلی و انتقال محصوالت نفت و گاز، خلیج فارس و دریای عمان را به یکی از پرترددترین مناطق 

کنند که یک سوم هزار کشتی از تنگه هرمز عبور می 07دریایی جهان تبدیل کرده است بطوریکه ساالنه نزدیک به 

هزار مورد ورود کشتی ها به بنادر و  07این حجم تردد ترافیکی نزدیک به دهند. از این تعداد را تانکرها تشکیل می

[ . سکوهای 1]های منطقه در سال، تاثیرات جدی بر محیط زیست دریایی و ایمنی دریانوردی خواهد گذاشتپایانه

گاز  ونفتی سازه های اصلی صنعت فراساحل می باشند که تجهیزات و وسائل مورد نیاز استخراج و تولید نفت 

طبیعی را در دریاها فراهم می کنند. در مراحل اول دکل های شناور برای حفر چاه های اکتشافی بکار می روند و 

در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات حفاری سکوی دائمی تولید در همان محل نصب خواهد شد.کارکرد خاص 

د انوع پسماندها و در نتیجه ایجاد مخاطرات سکوهای نفتی موجب وجود ریسک زیاد در بروز آلودگی نفتی و تولی

ناشی از  و برخی نیز حفاری های کنده مانند زمین حفاری از ناشی این پسماندها از برخیزیست محیطی می شود.

به عنوان مثال گل های حفاری  .می باشد آنها های افزودنی و حفاری سیاالت مانند چاه حفاری برای مورد نیاز مواد

آلی از جمله گازوئیل، هیدروکربن های غیر اشباع شده است. در طی  غیر و آلی مختلف مواد زا حاوی مخلوطی

. [2]تولید خواهد شد سنگین، بیوسیدها و سورفکتانت ،گاز، فلزات خام نفت حفاری، های عملیات حفاری، کنده

توسعه پایدار محدوده تهعدات بلند پایه و طوالنی مدت توسط دولت های منطقه برای حفاظت موثر، مدیریت و 

خلیج فارس و منابع آن بسیار مهم می باشد. پشتیبانی دولت ها به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از  اجرای 

، مرکز کمکهای متقابل در موارد 1005مطابق مواد پروتکل اولویت های منطقه ای و جهانی می باشد. در این راستا  

ازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس)راپمی( از جمله ایران، اضطراری در دریا شامل همه اعضای س

های حفاظت و نظارت بر آبامارت متحده عربی، قطر، عربستان سعودی،عمان و کویت درکشور بحرین با هدف 

تاسیس گردید. از جمله فعالیت های این مرکز گزارش دهی تمامی حوادث منجر به آلودگی منطقه و مشترک 

در این مقاله آلودگی های ناشی از فعالیت ی فعالیت های الزم مانند پاکسازی آلودگی و غیره می باشد. پیگیر

های متقابل در موارد مرکز کمکسکوهای نفتی در مناطق فراساحل استان بوشهر بر اساس گزارشات واصله از 

 . [3]مورد بررسی قرار گرفته است (MEMAC)اضطراری در دریا

 آلودگی دریا، فعالیت سکو های نفتی  : کلمات کلیدی

 

mailto:Nasrin.Atabak@gmail.com
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Job safety analysis (human and equipment) 

 

  Mohsen Mohammadi Asl 
 

Chief Engineer, Irisl ,mohammadi.m@irisl.net  

Abstract 
 

This paper will discuss about safety of seaman’s and equipment’s before 

start of any job.  With this regard safety and error of tasks were checked 

and investigated. Which some of them are clear in marine notice or other 

notice which are clear and published by IMO ,classification society or by 

company DMA (casualty report, near miss,…) ,and after search of these 

incident understood almost  they have similar  source as a  human errors. 

With this regards It can consider same instruction for control of  incidents. 

All hazards and errors which can occur during maintenance of equipment 

(for worker and machinery) will be marked and make a plan for them. 

Finally if these precaution and instruction were followed by staff causes 

reduce the incident that means cost and expenses are reduced and 

controlled. Risk assessment, the proactive and systematic assessment of 

risks, is a standard element of most offshore and maritime companies’ 

safety management systems. Risk assessment is a powerful and flexible 

tool to identify and control potential undesirable events that can have 

safety, environmental, quality, or financial repercussions. The focus of 

these Guidance Notes (prolusion) is risk assessment applied to work tasks, 

commonly referred to as job safety analysis for human and equipment. 

 

Keywords: Safety, Human, Equipment, Analysis, Error, Hazards, 

Maintenance. 
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ارزیابی قابلیت اطمینان و قابلیت ایمنی محصوالت دریایی توسط 

 FMEAتكنیک ریسک پذیري 

 

 0، مرتضی آسیابان عنبرانی7، سعید الیاسی یوسف آباد5مجید تقی زاده
 

 taghizademajid@yahoo.comکاردان برق قدرت، دانشگاه اصفهان؛  1
 i13700@yahoo.coms.elyasدانشجوی ارشد برق کنترل، دانشگاه آزاد مشهد؛ 2
 asiabanmorteza@yahoo.comکارشناس مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد؛  3

 

 چکیده

 

انجام شده  XX در گزارش حاضر تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن در مرحله طراحی برای مجموعه

ها، روش ¬ا، محدودیتدر بخش اول گزارش، به معرفی این آنالیز، کاربرد، جریان فرایند تحلیل، مزای  است

بررسی ریسک پرداخته شده است. در ابتدا دیاگرام ارتباطی اجزای سیستم بر مبنای ارتباط فیزیکی اجزا تهیه 

ها  صورت گرفته است. در تکمیل این فرم XX مجموعه DFMEA در بخش دوم گزارش، آنالیز .شده است

 .کاهش ریسک سیستم ارائه شده است از نظرات کارشناسان مرتبط استفاده شده و پیشنهاداتی جهت

 

: حاالت بالقوه خرابی . آنالیز خرابی در طراحی. شدت رخداد  .اثرات بالقوه خرابی . ارزیابی  کلمات کلیدی

 .رتبه رخداد
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آن  سازيمزایا و معایب صنعت بازیافت کشتی: پیامدهاي پیاده

 در ایران

 

 7، فاطمه حاجی حسین زنجانی5سارا رنجبر

 

 s.ranjbar@irisl.netکارشناس بازرگانی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛  1
 h.zanjani@irisl.netکارشناس بازرگانی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛  2

 

 چکیده
 

های ارزشمندی بودند و باتوجه به عظمت و ارزش آنها طبیعی است زمانی که این ها همیشه داراییکشتی

ها علیرغم عمر کشتی باره آنها را ناپدید کرد.توان به یکها دیگر در دریا کارایی نداشته باشند، نمیدارایی

طوالنی ولی محدودشان، در پایان کارایی باید اوراق شوند. طبق اعالم سازمان ملل، بیش از سه میلیون الشه 

ها الزم است بازیافت این ی ناشی از آنمحیطها وجود دارند و باتوجه به آثار زیستکشتی در بستر اقیانوس

کشتی  40777المللی صورت گیرد. از حدود های مناسب و تحت قوانین بینشناورها با استفاده از روش

شوند و در پایان عمر ( از گردونه خدمت خارج می% 00/1کشتی ) 077پیما در جهان، ساالنه حدود اقیانوس

 باشد.ها قابل بازیافت میشتیاز وزن ک %00رسند. حدود به فروش می

صنعت اوراق کشتی دارای توانایی بالقوه برای ایجاد رشد اقتصادی و از طرفی، ایجاد خطرات زیست محیطی 

رود که با موضوعاتی همچون محیط زیست، ایمنی و سالمت است. این صنعت از صنایع پیچیده به شمار می

ی المللتاریخچه صنعت بازیافت کشتی، قوانین و مقررات بین  . در مقاله پیش رو[1]نیروی کار ارتباط دارد 

های بازیافت کشتی، اثرات ناشی از بازیافت المللی، روشهای بینایجاد شده در این زمینه و اقدامات سازمان

 کشتی و تاریخچه این صنعت در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 .زیافت کشتی، اثرات زیست محیطی، کنوانسیون هنگ کنگصنعت بازیافت کشتی، مراکز با کلمات کلیدی:
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هاي زیست هاي شاخص در پایشمعیار انتخاب و کاربرد گونه

 محیطی

 

 *1، نرگس امراللهی بیوکی5سنا شریفیان
 

 sharifian_sana@yahoo.com دانشجو دکترا، دانشگاه هرمزگان، 1
 .ac.iramrollahi@hormozganستادیار، دانشگاه هرمزگان، ا2

 

 چکیده
 

ه های هشداردهندمدیریت و فراهم نمودن سیگنالهای شاخص برای ارزیابی تغییرات محیطی، اثربخشی گونه

ای ههای شاخص، و معیارشـود. در این مطالعه، انواع گونه برای تغییرات اکولوژیکی قریب الوقوع اسـتفاده می 

های مورد استفاده ها بررسی شد. نتایج نشان داد واژهها توسـط اکولوژیسـت  انتخاب، اسـتفاده و ارزیابی از آن 

های شاخص به ترتیب شامل شاخص اکولوژیکی، شاخص گونهها در تحقیقات مربوط به برای تشریح ارگانیسم

باشد. بیست درصد از تحقیقات، تنها از یک گر زیستی میهای شاخص، شاخص زیستی و پایشمحیطی، گونه

از تاکساهای مورد  %07عنوان شـاخص استفاده کردند. حدود  ها بههی از گونهاز گروه (%07گونه و باقیمانده)

ترین مهرگان بود. رایجها شامل بیاز آن %07عنوان شـاخص شـامل جانوران بودند که نزدیک به   اسـتفاده به 

(، %42)ترتیب شـامل بررسـی اکوسـیستم و یکپارچگی محیط    های شـاخص، به های اسـتفاده از گونه کاربرد

های شاخص، های استفاده از گونه( بود. معیار%15(، و ارزیابی اثرات آلودگی )%15ارزیابی بازسازی زیستگاه )

ــده قبلی ) ــاس تحقیقات ثبت شـ (، اهمیت اکولوژیکی یا موقعیت حفاظتی ) %0(، فراوانی مکانی )%47براسـ

تواند درک جامع از ری شده بود. این بررسی میگذاپایه (%20( و  ترکیبی از دو یا چند تا از این عوامل )13%

های شاخص چنین نشان داد که گونههای شـاخص را بهبود بخشـد و هم  های اخیر از گونهاسـتفاده و کاربرد 

 باشند.عنوان یک ابزار زیستی، توانایی برای تشخیص منابع آشفتگی در اکوسیستم را دارا میبه

 

 .های اکولوژیکی، پایشگران اکولوژیکی، تغییرات محیطیهای شاخص،شاخص: گونهکلمات کلیدی
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ا ها براحی الگوریتم تشخیص نوع شناورها و طبقه بندي آنط

 ي اکوستیک شناوراستفاده از مشخصه

 

 7، بهرام ستوده5خسرو یعقوبی

  yaghoobi.farzi@gmail.comکارشناس ارشد مکاترونیک ؛1
 Setoodeh_b@yahoo.comفارس؛ کارشناس ارشد برق قدرت، علوم و تحقیقات2

 

 چکیده

 

در این مقاله به منظور ایمن سازی حرکت شناورها در دریا به بررسی طبقه بندی و تشخیص نوع شناورهای 

دریایی  با استفاده از  مشخصه امواج اکوستیکی  آنها  پرداخته شده است. یکی از موضوعات مهم در شناورها 

طه کند. در راباین مشخصه در شناورهای نظامی اهمیت بیشتری پیدا می باشد.ها میی اکوستیک آنمشخصه

روب و یا مین گذاری در دریا، طبقه بندی و تشخیص نوع شناور  موضوع بسیار مهمی با شناورهای مین

باشد. و از طرفی شناخت امواج اکوستیک و معرفی انها جهت تولید صوت در شناورهای مین روب کنترل می

شود و باشد.در این مقاله چندین ویژگی از امواج اکوستیک شناورها استخراج میاز اهم موارد می از را دور 

گیرد و در اخر یک الگوریتم شناسایی معرفی جهت تشخیص و طبقه بندی انواع شناورها مورد استفاده قرار می

 شود.می

ن روب کنترل از راه دور ،  می توان همچنین با اعمال  الگوریتم فوق در مولد های اکوسـتیک  شناورهای می 

به مقابله با مین های هوشـمند طراحی شده دشمن جهت  انفجار شناورهای دریایی خودی پرداخت  و مین  

های اکوسـتیکی  موجود در مسـیر  شـناورها و کشتیها را خنثی نمود و ایمنی الزم جهت  عبور شناورها در    

 دریا را فراهم نمود. 

 

 .بندی، ایمن سازی، مشخصه صوتی تیک، مین، طبقهاکوس کلمات کلیدی:
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New communication system for information 

exchange in the maritime hf frequency band 
 

Soudabeh Khabazsabet1  
 

1Export Communication, Boushehr ports and maritime organization, BPMO of Bushehr, 

Bushehr, Iran, Soudabeh.khabazsabet@yahoo.com 

 

Abstract 

 

Nowadays, HF radio telex use on ships to contact terrestrial 

communication for data exchange between ships and coastal radio station. 

We need to exchange data between ships and users in control station for 

maritime search and rescue. Satellite communication systems use to 

exchange of large amounts of data with high transmission rates , but the 

problem of this system is high costs of equipment and services. We need 

to use simpler and cheaper technologies for data exchange to replace radio 

telex system. The aim of  this paper,  to study both systems, we could easily 

replace the maritime NBDP (Narrow Band Direct Printing) telegraphy. 

One system is based on OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplex) protocol, the other one use the PACTOR - III protocol. We 

compare details of two systems parameters such as the modulation method 

and data rate. They can select optimal data exchange system according to 

the specific features of maritime communications.   

 

Keywords: PACTOR,  protocol, OFDM ,  HF frequency.  
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 تجهیزات مخابراتی در سیستم ایمنی و اضطرار جهانی دریانوردي

 

 5سودابه خبازثابت
 

 soudabeh.khabazsabet@yahoo.comکارشناس مخابرات ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر: 5

 

 چکیده
 

زدیکی در وضــعیت اضــطرار، آن هم در آبهای بین المللی بعید و از آنجایی که احتمال وجود یک شــناور در ن

کمک رسانی مسئولین ساحلی محدود است، صنعت دریانوردی در دنیای امروز می بایست به سامانه و روش 

ارتباطی مدرنی که از جدیدترین فناوری روز برخوردار باشـد اسـتفاده نماید. پیشــرفت تکنولوژی خصوصا با   

طات بیسیم و ارتباطات ماهواره ای راه را برای برقراری سامانه جهانی دریایی ایمنی و اضطرار استفاده از ارتبا

و  VHF ،MF/HFهموار نموده اســت. ســامانه جهانی دریایی ایمنی و اضــطرار، ســامانه های زمینی مانند 

MF  و ... همچنین ماهواره ای مانندINMARSAT  ــت. تحت ،  GMDSSو ... را در کنار هم آورده اسـ

تن یا بیشـتر و همچنین کلیه کشتی های مسافربری که در آبهای بین   377همه کشـتی های باربری با وزن  

المللی سـفر میکنند می بایسـت با تجهیزات رادیویی اسـتاندارد که در سـیســتم مشخص شده است تجهیز     

ی ماهواره ایی و زمین شوند. ایستگاه های جستجو و نجات ساحلی می بایست از طریق تکنیک های ارتباطات 

بالفاصـله خبردار شوند و بتوانند عملیات جستجو و نجات را بدون تاخیر انجام دهند. در این مقاله، تجهیزات  

 الزم برای کشتی هایی که در مناطق مختلف دریایی تقسیم بندی شده اند پرداخته ایم. 

 

 GMDSS ،VHF ،MF/HF ،INMARSAT: کلمات کلیدی
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در صنایع دریایی  به کمک مدل  HSEعملكرد سیستم  مدیریت

 کارت امتیازي

 

 7، محمد حسین کریمی5مهرناز بنی اعمام
 

دانشجوی دکترای اکولوژی دریا، دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی؛  1
m.baniamam@gmail.com 

 Mh.karimi@areo.irزی ؛ کارشناس ارشد  ، دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاور2

 چکیده

 

سازمان ها همواره کوشیده اند تا در عرصه رقابت تجاری و اقتصادی کمترین زیان را دیده و بیشترین سود را 

نصـیب خود نمایند. اسـتقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و بکارگیری اصول و الزامات   

و خدماتی در سراسر جهان دائماً در حال گسترش و شکوفایی می این اسـتانداردها در سازمان های تولیدی  

در یک سازمان موارد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را  HSEباشد .تعریف و پیاده سازی سیستم مدیریت 

به صـورت همزمان مورد توجه قرار می دهد. با توجه به اهمیت سـیستم های یاد شده ، فقدان روشی جهت   

هبود این سـیسـتم ها سـبب کاهش عملکرد سـازمان ها نسـبت به یکدیگر خواهد شد.از      نظارت ، ارزیابی و ب

ــتراتژیک را بین  طرف دیگر کارت امتیازی به عنوان ابزاری مهم جهت کنترل مدیریت بوده و یک منطق اسـ

ــتند می کند.در این مقاله کارت امتیازی جهت ارزیابی عملکرد    فعـالیتهـای جاری و موفقیت بلند مدت مسـ

،  HSEمورد اســتفاده قرار گرفته اســت .با توجه به مفاهیم و عناصــر موجود در ســیســتم  HSEتم ســیســ

 و اهداف استراتژیک در هر منظر تعریف شده است. BSCمنظرهای مورد نیاز در 

 

 ، مدل کارت امتیازی ، صنایع دریایی .HSE: کلمات کلیدی
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آلوده  الزامات مدیریتی و زیست محیطی تخلیه آب توازن

 شناورها در محدوده آبهاي سرزمینی

 

 0 ، سیدعلیرضا میرزاحسینی7 ، اکبر شهرباف دروازه نوی5 علی شیخ بهایی

شناسی و علوم جوی؛ های دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوسکارشناس ارشد سازه1
Ali.Sheykhbahaei@gmail.com  

شناسی و علوم پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس  عضو هیات علمی 2

   Mirzahosseini@gmail.comجوی؛
   عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات؛ 3

Asharbaf@gmail.com  
 چکیده

 

ک به شکل یها به دریا های مضـر آبزی غیر بومی ناشـی از تخلیه آب توازن کشتی  امروزه مسـاله انتقال گونه 

های یکی از راه ای است.ها و عملکرد یکنواخت جهانی و منطقهمعضـل جهانی نمود یافته و نیازمند همکاری 

های حمل و نقل عمدی و یا غیرعمدی این گونه های مهاجم عالوه بر مقاصد آبزی پروری،عمده انتقال گونه

باشــد. از این رو، متولیان امر، های ماهیگیری و تفریحی میها، شــناورها، قایقناخواســته از طریق کشــتی 

ــتی  می ــحیح بر آب توازن کشـ ــت با مدیریت صـ ها از طریق نظارت و اعمال الزامات قانونی در زمینه بـایسـ

ی هااز انتقال آنها بپردازند. جهت مقابله با آلودگی ناشــی از هجوم گونهجلوگیری و یا کاهش خطرات ناشــی 

ها و تبادل دریافت و پردازش آب توازن در بنادر، پردازش آب توازن بر روی کشتی غیربومی آبزی از سه روش

در  اههای مختلفی جهت تصفیه آب توازن کشتیشود. تکنولوژیتوان استفاده میآب توازن در مسـیر راه می 

ــتفاده قرار می ــی، روش    گیرند که عبارتندبنادر مورد اس ــتم گردابی و چرخش ــیس از  فیلتر کردن، ایجاد س

گرمایی، اسـتفاده از مواد شـیمیایی و ضـد عفونی کننده ها، از طریق تابش اشعه فرابنفش، استفاده از امواج    

 ای هستندشدههای اثباتره شده، روشهای اشادار. روشهای شتابفراصوتی، الکترولیز آب و پرتاب الکترون

 .کنندها از آنها استفاده میکه صنایع دریایی جهت کاهش خطرات آب توازن کشتی

 

ــت  کلمات کلیدی ــناورها، الزامات مدیریتی و زیسـ ــت محیطی، گونه های غیر بومی، شـ : آب توازن، زیسـ

 .محیطی

mailto:Ali.Sheykhbahaei@gmail.com
mailto:Asharbaf@gmail.com
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 بررسی پتانسیل هاي شرکت کشتی سازي فرا ساحل جهت بازیافت

کشتی هاي فرسوده در خلیج فارس با در نظر گرفتن ضوابط 

 زیست محیطی 
 

 4، سمیه انگبینی 0، بقراط جهانداری7، عباس رئیسی ماکیانی5حمید رضاییان اصل
 مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران1

 مدیر شرکت بحر گسترش هرمز، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران2
 ن طرح و برنامه مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایرانمعاو3
 مشاور زیست محیطی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران3

 چکیده
 

مجاورت با دریای عمان و خلیج فارس و دسترسی به آب های اقیانوسی، امکان کشتیرانی و فعالیت را برای 

نجر به ظهور فرصت های استثنایی در کشور گردیده است. ناوگان دریایی و اقیانوسی ایران فراهم آورده و م

بهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. طی چند سال اکشتی، یکی از این فرصت هاست که بازیافت صنعت 

اخیر، این صنعت در اکثر محافل دریایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است اما با این وجود، نتایج روشنی به 

شد، اما با لودگی زیست محیطی، دلیل اصلی مخالفان بر ضد پیاده سازی این صنعت میدست نیامده است. آ

بررسی وضعیت کشورهای صاحب این صنعت نشان می دهد که به عنوان مثال، اجرای این صنعت در 

کشورهایی مانند چین و ترکیه، طبق قوانین و مقررات بین المللی نه تنها منجر به آلودگی های زیست محیطی 

در این تحقیق با بررسی جنبه های  .ده است، بلکه سود اقتصادی فراوانی را نیز به دنبال داشته استنش

اقتصادی، قانونی و زیست محیطی بازیافت کشتی در کشور های دارای این صنعت و همچنین با بیان مزایا، 

و الزامات زیست محیطی  مشکالت و خطرات آن سعی شده تا نشان داده شود با پیاده سازی و برقراری ضوابط

و مکان یابی مناسب برای این فعالیت می توان عالوه بر اشتغال زایی در حوزه خلیج فارس درآمد سرشاری نیز 

این تحقیق به بررسی پتانسیل های شرکت کشتی سازی فرا ساحل در این از این طریق به دست آورد. لذا در 

 ان پرداخته شده است.زمینه به عنوان بزرگترین صنعت کشتی سازی ایر

 

مجتمع کشتی سازی و صنایع  -اسـتانداردهای قانونی  -معیارهای زیسـت محیطی  -بازیافت کلمات کلیدی:

 .فرا ساحل ایران





 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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موج و گِل با رفتار ویسكواالستیک با استفاده از  بررسی اندرکنش

 SWANمدل نسل سوم 

 

  7موسوی، سیدمصطفی سیادت5زادهمصطفی بیرام

 

 mostafabeiramzadeh@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 5
 siadatmousavi@iust.ac.irاستادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران؛  7

 چکیده

 

ل در نزدیکی سواح در بسیاری ازمناطق دنیا رسوبات ریزدانه، درصورت مساعد بودن شرایط از نظر دما و شوری،

ی رسوبی تحت اثر آید. در واقع قسمتی از ضخامت این الیه)گ ل( درمی ی روانبه صورت رسوب چسبنده

دهد کند. تحقیقات نشان میبارگذاری ناشی از عبور موج روان شده و به صورت سیال شروع به حرکت می

تواند باعث زوال انرژی شدید موج موج میاندرکنش این نوع رسوب با موج در فواصلی به کوتاهی چند طول 

سازی این کاهش انرژی وارد شده است. در این های نسل سوم برای شبیهشود. تاکنون مدل ویسکوز در مدل

است. نتایج  SWANتحقیق هدف اجرا و بررسی عملکرد مدل ویسکواالستیک برای رفتار گل در مدل متن باز 

تواند به خوبی کاهش انرژی موج و شکل طیف است که مدل موج میحاصل از کد تغییر یافته نشان داده 

 گیری شده در محل را بازسازی کند.اندازه

 

 : رسوب چسبنده، گل، رسوب روان، زوال انرژی، رسوب ویسکواالستیک.کلمات کلیدی
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Abstract 

 

There are several global marine forecast systems based on large scale 

regional data covering Iranian seas which are freely available on their 

websites. They are also several local marine forecast systems in Iranian 

waters. This paper performs an inter-comparison among different marine 

forecasting systems in Iranian seas in order to evaluate the accuracy and 

difference between them and give a proper ground for further investigation 

and research in this crucial issue. For this purpose, the results of two 

forecasting system in several points in the Persian are compared and the 

reason of differences are investigated.   

 

Keywords: marine forecast, wind, wave, current, Persian Gulf, Caspian 

Sea, Oman Sea. 
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شبیه سازي امواج ناشی از باد در شمال جزیره قشم در بیشینه 

 سرعت باد سالیانه با استفاده از مدل عددي مایک

 

 4آبادی، فایقه اسالمی مهدی 0، ساجده بلوچی7، محمد پاخیره زن5مهدی محمدمهدیزاده
 

 mehdizadeh_hormozgan@yahoo.comریا، دانشگاه هرمزگان؛ دکتری فیزیک د5
 mht_pa@yahoo.comدانشجوی دکتری فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان ؛  7

 saphy12_ba@yahoo.comدانشجوی دکتری فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان ؛  0
 xeslamix@yahoo.comدانشجوی دکتری فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان ؛  4

 چکیده

 

ر این تحقیق، به منظور بررســی امواج ناشــی از باد در قســمت شــمال جزیره قشــم، از مدول عددی موج و د

ــت. حل معادالت امواج بر روی   COUPLED MODEL FMجریان  ــده اس ــتفاده ش از مجموعه مایک اس

اد ب بندی مثلثی نامنظم به انجام رسـیده است. الگوی امواج برای یک دوره مشخص در بیشینه سرعت شـبکه 

های موجود، ارتفاع موج در قســمت های غالب امواج اجرا شــده اســت. با توجه به دادهســالیانه و برای جهت

باشد. نتایج بدست آمده از خروجی مدل، نشان تر از قسمت شمالی آن میجنوبی محدوده مورد مطالعه بیش

باشد. متر بر ثانیه می 0/7ز تا متر و متوسـط سـرعت پیشروی امواج نی   00/7دهد متوسـط ارتفاع موج تا  می

 باشد.الگوی غالب باد و موج به سمت غرب می

 

 .مایک –جزیره هرمز  -: موج کلمات کلیدی
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رفتار جریانهاي جزر و مدي در کانال قشم  مدلسازي و تحلیل

   جهت تحلیل رفتار جریانهاي جزر و مدي
 

 7، محمد جواد کتابداری5شهرام ورناصری قندعلی
 

دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های دریایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مسجدسلیمان؛ 5
shvarnaseri@yahoo.com 

 ketabdar@aut.ac.irدانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 7

 چکیده

 

مد عامل اصلی در  و مانند کانالها و مصب ها که تاثیر امواج ناچیز است، جزردر بسیاری از مناطق دریایی 

تشکیل جریانهای دریایی است. کانال قشم )تنگه خوران( حد فاصل ساحل شمالی جزیره قشم و ساحل جنوبی 

در مدی ناشی از اختالف فاز زمانی  و ایران جزء مهمترین مناطق دریایی ایران و جهان است. جریانهای جزر

نوسانات هارمونیک سطح آب در دو مرز باز طرفین، شرایط منحصر به فردی را در این کانال ایجاد نموده است. 

شرایط هیدرودینامیکی حاکم بر  3در این مطالعه با استفاده از مدول هیدرودینامیک از بسته نرم افزاری مایک

ه و تحلیل قرار گرفته اند. خروجی های منطقه شبیه سازی عددی شده و نتایج آن مورد صحت سنجی و تجزی

سرعت جریان، جهت جریان و پرفیل قائم سرعت جریان در طول کانال قشم و انطباق قابل قبول آنها با داده 

های میدانی نشان از شبیه سازی مطلوب شرایط هیدرودینامیکی حاکم بر منطقه مورد مطالعه دارد. نتایج 

 نطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.مدل عددی نحوه اثر  جرز و مد در م

 

 .MIKE 3: کانال قشم، جریانهای جزر و مدی، مدلسازی عددی، نرم افزار کلمات کلیدی
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هاي  کربن اقیانوس هند با توجه به دادهاکسیدبررسی میزان دي

  SOCATسایت 
 

 7بانی، مریم راه*5دانیال قادری

 

 danialghaderi1@gmail.comرمزگان؛ کارشناسی اقیانوس شناسی، دانشگاه ه 5
 maryamrahbani@yahoo.comاستادیار گروه علوم غیر زیستی و جوی، دانشگاه هرمزگان؛  7

 چکیده

 

نماید. آزاد شدن حجم زیاد را تولید کرده و به داخل جو آزاد می 2COهای انسانی مقادیر بسیار زیادی فعالیت

ای تغییر مداوم های گلخانهشود. با وجود گازدر اتمسفر می 2COی مولکولکربن موجب افزایش کسراکسیددی

ها همواره در حال گردد. سطح اقیانوسدر ترکیب اتمسفر ایجاد میشود، که این امر موجب افزایش دما می

ی اقیانوس هایکربن اتمسفر موجب افزایش انحالل این گاز در آباکسیدتبادل با اتمسفر بوده، افزایش میزان دی

گردد. در پژوهش پیش رو، با ها میو در نتیجه سبب اسیدی شدن آن و بروز مشکالت اکولوژیکی در اقیانوس

در منطقه جنوبی اقیانوس هند،  2710و  2774، 1000، 1054طی سال های  SOCATهای استفاده از داده

افزایش  1054و  1000ال نسبت به س 2774گیری در سال های اندازهایستگاه از ایستگاه 10مشخص گردید 

نیز نسبت به ادوار گذشته افزایش یافته است.  2710ایستگاه متفاوت دیگر در سال  10است و همچنین یافته

 200.400و  475.010، به میزان 2774و  2710به ترتیب مربوط به  2fCOهمچنین بیشترین و کمترین میزان 

uatm است.درجنوب شرقی اقیانوس هند بوده 

 

 .کربناکسیدها، اقیانوس هند، دی، اسیدی شدن اقیانوس2fCO ،SOCAT: کلیدی کلمات
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بررسی تغییرات مورفودبنامیكی تنگه خوران با استفاده از سنجش 

 از دور
 

   4, احمد قاسمی0, احسان شاد7, رضا کمالیان5امیرپویا بختیاری
 

 gmail.coma.p.bakhtiary@دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه قم,  5
 ur.kamalian@gmail.comاستادیار دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه قم,  7

 ehsan.shad@ymail.comدانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه قم,  0
 ahmad.ghasemi29@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه قم,   4

 چکیده

 

کانال,سبب ایجاد جریان های غیردائمی در داخل  در دو طرف مرز باز جزرومدی هایدر تنگه خوران نوسان

شود. جریان های حزرومدی در تنگه خوران سبب جابجایی و تغییر هندسه بستر و نشست رسوب  این تنگه می

در مناطقی از این محدوده می شود.حساسیت های موجود در منطقه از جمله وجود مناطق آزاد و بنادر مهم 

ارس در این منطقه, بررسی تغییرات مورفودینامیکی در این محدوده را ضروری و همچنین ساخت پل خلیج ف

ساخته است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از سنجش از دور و عکس های ماهواره ای تغییرات 

 هندسه بستر و تغییرات مورفولوژیکی منطقه تنگه خوران مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از عکس های

ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور, رفتار جزرومدی و تاثیر آن بر تنگه خوران و تغییرات بوجود آمده 

  در این متطقه در طول چندین سال بررسی شده است و نتایج آن به تصویر کشیده شده است.

 

 .: هندسه بستر, مورفولوژی, جریانات جزرومدی, سنجش از دور, تنگه خورانکلمات کلیدی
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ي یک ااستفاده از نظریه برآورد در تحلیل قابلیت اطمینان سازه

 نمونه لمینیت کامپوزیتی
 

 0، پدرام عدالت7، حمید مالح5اسماعیل صادقیان
 

 Esmail_sadeghian@yahoo.comارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کارشناسی 5
Hamid.malah@gmail.comه پلی تکنیک سنت پترزبورگ؛ دانشکده ریاضی و مکانیک کاربردی، دانشگا 7

 

 Edalat@put.ac.irاستادیار، دانشگاه صنعت نفت دانشکده علوم دریایی ؛ 3

 

 چکیده

 

ن ها عموما دارای الیاف و رزیشوند. پالیهای کامپوزیتی تشکیل میچینی تک پالیهای کامپوزیتی از الیهورق

ای هباشد که عامل ایجاد تفاوت در استحکام لمینیتقرارگیری الیاف می یکسانی بوده و تفاوت موجود در جهت

سازی به عنوان تابع حالت حدی و پیاده Tsai-Hillگردد. در این مقاله با تعریف معیار شکست مختلف می

نظریه برآورد به منظور تخمین پارامترهای آماری تنش موثر به تحلیل قابلیت اطمینان یک نمونه لمینیت 

ورد تواند مها میدهیم که نظریه برآورد در تقریب تفاوتپردازیم و در نهایت نشان میمیمپوزیتی کا

 استفاده قرار گیرد.

 

 .ای، تابع حالت حدینظریه برآورد،کامپوزیت، قابلیت اطمینان سازه: کلمات کلیدی
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بدنه تحت پدیده شناور سه 51بررسی قابلیت اطمینان عرشه اتصالی

 کوبش
 

 7سینا طوسی ،5اسماعیل صادقیان
 

 Esmail_sadeghian@yahoo.comارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کارشناسی 1
  Sinatoosi@aut.ac.irارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ؛کارشناسی 2

 

 چکیده
 

راحان ناشناخته بوده و خطرات جانی و پیوندد که برای طدریا همواره شرایطی به وقوع می محیط نامتعین در

آورد. بنابراین طراحان غالباً به دنبال طراحی سازه مالی فراوانی برای صاحبان شناورها و کاربران به بار می

د. در این نماینباشند که بیشینه تنش را بر سازه شناور وارد میشناور بر اساس بدترین وضعیت بارگذاری می

های ایجاد شده در شناور را تا حد زیادی افزایش دهد. در این تواند میزان تنشمی 22میان وقوع پدیده کوبش

فزار امقاله سعی شده است فشار ناشی از کوبش در ناحیه عرشه اتصالی به روش حجم محدود و با استفاده از نرم

Flow-3D فزار امحاسبه شود. با اعمال فشار بیشینه کوبش محاسبه شده به بررسی تنش در نرمAnsys 

های وارده به محاسبه قابلیت اطمینان سازه با استفاده از روش پرداخته شود. در نهایت پس از محاسبه تنش

Cornell  شود. در ناحیه عرشه اتصالی تحت پدیده کوبش پرداخته می 

 

المان  وشبدنه، پدیده کوبش، قابلیت اطمینان، روش حجم محدود، رعرشه اتصالی شناور سه : کلمات کلیدی

 . Cornellمحدود، روش 

 

 

                                                 
Deck-Cross 21 

Slamming 22 
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ها ) مطالعه موردي، انتقال رسوب در شاخابه مطالعه مكانیزم

 خور تیاب در بندر کالهی (
 

  5منیره السادات سادات کیایی

 
 Nahid_sadatkiaee@yahoo.comدکترای فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران؛  5

 

 چکیده

 

وضه های بر همکنش آب های شیرین و شور هستند که معموالً در دهانه رودخانه، در حاشیه نواحی خورها ح

کم وسعت بین دریا و خشکی تشکیل می شوند و غالباً عمری کوتاه دارد. در این تحقیق مکانیزم انتقال رسوبات 

ن می دهدکه امواج عمود بررسی شد. نتایج نشا BW، مدول 21ساحلی در خور تیاب در محیط نرم افزار مایک

بر ساحل بدون جریان های کشندی، بارهای رسوبی موازی ساحل بر جای گذاشته و ناحیه کم عمقی را در 

دهانه ایجاد می کند. جریان مدی در هنگام حضور امواج عمود بر ساحل ) و یا زاویه دار نسبت به ساحل( با 

ر هنگام برگشت، بخشی از بار رسوبی در محدوده کند. دبار رسوبی قابل توجهی به سمت ساحل حرکت می

شود. در حالت توأم بسیار ناچیز است. محدوده کم عمق شده به صورت باالترین تراز جزرومدی ته نشین می

کمانی در اطراف دهانه خور گسترش می یابد. این در حالی است که کشیدگی زبانه جنوبی دهانه ورودی خور 

تا حدی داللت بر جهت غالب انتقال رسوبات از سمت جنوب شرق به سمت که به سمت شمال و غرب است 

شمال غرب را دارد. این جهت همان جهت غالب انتقال رسوب پیش بینی شده می باشد که ساختگاه بندرگاه 

  است.

 

 : انتقال رسوب، خور تیاب، مایک. کلمات کلیدی
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رم ر نتحلیل اندرکنش دینامیكی موج وسكوهاي وزنی بتنی د

 افزار انسیس آکوا 

 

 0، مجتبی عظام*7، فرهود آذرسینا5امیرعلی درّکی
 

 ، گروه مهندسی سازه های دریایی، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران 1
a.dorraki@live.com 

 ،  ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهرانگروه مهندسی سازه های دریایی، دانشکده علوم و فنون دریایی 2
farhoodazi@gmail.com 

گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران.  3

Ezam@srbiau.ac.ir 

 چکیده
 

 07و  57شمال در دهه میالدی  سکوهای وزنی بتنی فراساحلی بخصوص در شرایط آب و هوایی خشن دریای

توسط نروژی ها توسعه یافتند. گرچه نوع متعارف این سکوها در سالهای اخیر بتدریج از صنعت فراساحل 

خارج شده و انواع سبکتری از این سکوهای وزنی مورد توجه قرار گرفته اند، مطالعه پایداری این سازه ها هنوز 

اثر هندسه سکو  Ansys Aqwaافزار هیدرودینامیک نرم بکارگیری حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق با

سازی گردیده است. تحلیل پارامترهای هیدرودینامیک دریا و حرکت دورانی  بر نیروهای هیدرودینامیکی شبیه

سکوی وزنی تحت اثر گشتاور موج منظم با در نظر گرفتن ویژگی های هیدرودینامیکی سازه از اهداف این 

بدین منظور، آنالیز نیروهای هیدرودینامیک به روش شبیه سازی عددی برای سکوی تک  .است تحقیق بوده

پایه و سه پایه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده مقادیر ماکزیمم و می نیمم نیروی 

سکوی مورد نظر  تفرق امواج ناشی از امواجی است که نصف طول موج آنها مضاربی از فاصله بین پایه های

با در نظر  محسوب شده و سکو موثر بر پاسخ عوامل عنوان به موج طول و پارامترهای ارتفاع است. همچنین

 مطابقت تحلیلی رویکردهای عددی با رویکردهای در شرایط مختلف هندسی پایه های سکو، گرفتن موج منظم

 نامنظم نیز در برای تحلیل پاسخ سازه به امواج می توان از رویکرد روشهای عددی دارد. از اینرو قبولی قابل

 استفاده نمود. وزنی سکوی با برخورد
 

 سکوی وزنی بتنی، نرم افزار انسیس آکوا، تفرق امواج، نیروی هیدرودینامیکی. کلمات کلیدی:
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 نوسانات سطح تراز آب دریاي خزر )گذشته، حال و آینده(

 

 2، بشرا وفایی5همایون خوشروان

 

  h_khoshravan@yahoo.com، مرکز تحقیقات و مطالعات دریای خزر، استادیار5
 Boshra_vafaie@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی مربی، دانشجوی دکتری رشته فیزیک دریا، 2

 

 چکیده

 

 یامدهای ناگوارپنوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر نقش مهمی در تعیین میزان مخاطرات فرسایشی، 

و از بین رفتن منابع تاالب ها و خلیج های کناره ای  ،ریب و خشک شدن مناطق ساحلیزیست محیطی، تخ

خواهد داشت. ارزیابی روند تغییرات سطح تراز آب دریای خزر در گذشته، اقتصادی و تخریب صنایع دریایی 

هلوسن  -توسن، نوسانات سطح تراز آب از مرز بین پلیسدر این مطالعهاین مقاله است. اصلی حال و آینده هدف 

کنترل شد. سپس تاثیر دخالت های  این تغییر،و دامنه ارتفاعی  آنبررسی و عوامل موثر در تغییر  کنونتا

انسانی در تغییر رژیم آبی ارزیابی و با توجه به روند فزاینده گرمایش کره زمین، نوسانات آتی سطح تراز آب 

نوان مهم ترین علت تغییر سطح تراز آب طی دوره پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد که عوامل اقلیمی بع

متر تغییر کرده  107د. طی دوره پلیستوسن پایانی تا انتهای هلوسن سطح تراز آب حدود نهلوسن می باش

سطح تراز آب دریای خزر  2177است. در صورت تداوم روند گرمایش زمین تخمین زده می شود که تا سال 

  متر کاهش یابد. 0/3بیش از 

 

 .نوسانات، دریای خزر،دوره پلیستوسن و هلوسن، گرمایش زمین، فعالیت های انسانی مات کلیدی:کل
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 در تنگه هرمز M2برآورد چگالی شار انرژي کشند سطحی 
 

 0، مجید نادری بنی7*، اکبر رشیدی ابراهیم حصاری5سیده مرضیه حسینی
 

 بیت مدرسدانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه تر 1
 akbar.rashidi@modares.ac.irعضو هیأت علمی گروه فیزیک دریا، دانشگاه تربیت مدرس،  2*

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی3

 چکیده

در تنگه هرمز از نسخه تغییر یافته مدل سه  M2برای محاسبه چگالی شار انرژی باروتروپیک کشند سطحی 

استفاده شد. تفاوت این نسخه با نسخه اصلی در مدولی  QUODDY-4یکی اجزاء متناهی بعدی هیدروستات

است که برای محاسبه ضریب اصطکاک در الیه مرزی بستری به مدل اضافه شده است. به این منظور توزیع 

مکانی ضریب اصطکاک بستری با استفاده از یک راهکار هیدرودینامیکی که در آن ارتباط ضریب اصطکاک 

های اصطکاک در الیه ی مرزی بستری با پارامترهای بدون بعدی نظیر عدد سطحی موجی و دیگر مشخصه

 گردد، محاسبه و به مدل اعمال گردید. راسبی، عدد رینولدز برای جریان و فرکانس اینرسی نسبی توصیف می

در هر  M2ی مولفه نشان داده شد که دربخش اعظم تنگه به طور کلی چگالی میانگین شارش انرژی کشند

 رسد. ژول بر متر مربع می 170و در قسمت جنوبی تنگه به بیش از  174سیکل بیشتر از 
 

 .شار انرژی باروتروپیکی کشند، اصطکاک بستری، مدل عددی کلمات کلیدی:
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روش شناسی و الگوریتم پایش سواحل، مطالعه موردي: سواحل 

م دریاي عمان، رفع مشكالت مكران، با رویكرد شناخت اقلی

 رسوبی و توسعه منطقه ساحلی
 1، آرام پویا مهر4، مهدی شفیعی فر0، محمد حسین نعمتی7، محمد رضا الهیار5محمد باقری

  mbagheri@pmo.irهای دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی؛ کارشناس ارشد سازه5
 mallahyar@pmo.irوردی؛ های دریایی، سازمان بنادر و دریانکارشناس ارشد سازه7
 mhn1982@gmail.comکارشناس ارشد فیزیک دریا، سازمان بنادر و دریانوردی؛ 3

های دریایی و استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس؛ دکترای سازه4
shafiee@modares.ac.ir 

  uyamehr@gmail.comapoکارشناس ارشد فیزیک دریا، سازمان بنادر و دریانوردی؛ 1

 چکیده
در این مقاله ضمن تشریح مراحل پایش سواحل اهداف اصلی آن نیز توضیح داده شده و روندهای الزم جهت 

گردد. سپس مراحل کلی شناسایی اقلیم دریایی و بررسی پارامترهای دریایی بیان شده انجام این کار ارائه می

گردد. در ادامه با توجه به اینکه این مقاله روی پایش ص میو دستاوردهای نهایی فرآیند پایش سواحل مشخ

های خاص آن به ها و پیچیدگیسواحل مکران متمرکز است روش انجام کار در منطقه مذکور تشریح و تفاوت

ــی قرار خواهـد گرفت. همچنین تاثیر چنین پروژه   ــوط مورد بحـث و بررسـ هایی در تدقیق نتایج طور مبسـ

 نیز بررسی خواهد شد.مطالعات دریایی آتی 

های فرآیند پایش سواحل بسیار وابسته به نیازها و اهداف مطالعاتی بوده و بنا بر رویکرد اتخاذ شده خروجی

جمع  باشد، با استفاده ازها نیز میدر تحقیق حاضر که البته منطبق با رویکرد اصلی و متداول این گونه پروژه

های میدانی و ابزارهای محاسباتی، نتایج گیریای، اندازهماهواره بندی اطالعات حاصل از تصاویر هوایی و

توان به تعیین الگوی تغییرات خط ساحلی، شناخت ها میگردد که از جمله مهمترین آنارزشمندی ارائه می

 ساحل، تهیه نقشه خط طول در 23امواج شکست منطقة تقریبی حدود منطقه ساحلی، تعیین ژئومرفولوژی

 رسوبی هایسلول محدوده در ساحلی نوار بندی تقسیم طوفانی و امواج نظر نقطه از دریایی مخاطرات های

 اشاره نمود.

گیری پارامترهای دریایی، مدلسازی عددی، پیشیابی باد : اقلیم دریایی، پایش سـواحل، اندازه کلمات کلیدی

 .و موج، سواحل مکران، دریای عمان، طبقه بندی سواحل

                                                 
Surf zone 23 
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کانال ورودي و حوضچه  رسوب انتقال گويال عددي سازيمدل

خزر با استفاده از  دریاي هايجریان و امواج تأثیر تحت نكا بندر

 MIKEمدل عددي 

 0، محمدرضا ساالرگرنا7، سیدفرهاد موسوی5خسرو حسینی

  khhoseini@semnan.ac.irدانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان 5
  mousavi_sf@yahoo.comمهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان استاد گروه2

های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان کارشناس ارشد سازه 3
reza_salargarna@yahoo.com 

 چكيده

 
ودینامیک )باد، ی دریایی، انجام مطالعات هیدرهاسازهیکی از نکات بسیار مهم و حیاتی در مطالعه و طراحی 

ی در دهانه ورودی مجتمع گذاررسوبارائه مقاله حاضر، بررسی مکانیزم  از. هدف باشدیمموج و جریان( 

 نیدر ا. باشدیمی دریای خزر و امواج ناشی از باد در محدوده مورد مطالعه هاانیجربندری نکا تحت اثر 

استفاده در دریای خزر و دما  یمعادالت شور ان،یجهت حل معادالت حاکم بر جر یعدد هایاز روش ،پژوهش

 هیدرودینامیک مدول از استفاده با طرح محدوده در جریان و آب تراز تغییرات سازیمدل رو،است. ازاین شده

(HD )طیفی امواج مدول از امواج انتقال سازیمدل و (SW )افزارینرم بسته از MIKE21 توسط تهیه شده 

 از استفاده با امواج و هاجریان برای آمدهدستبه نتایج. پذیرفت صورت( DHI) کدانمار هیدرولیک انستیتوی

 عدیبیک رسوب سازیمدل برای. قرار گرفتند سنجی صحت و ارزیابی مورد میدانی شده گیریاندازه اطالعات

 MIKE21-ST مدول و LITPACK افزارینرم بسته از LITDRIFT مدول از ترتیب به دوبعدی و

 .آمد دست به سال در متر مکعب 33777 حدود در بعدییک رسوب انتقال پتانسیل میزان. است شده استفاده

گذاری در دهانه بندر حکایت از هماهنگی نتایج عددی با واسنجی مدل عددی برای جریان و الگوی رسوب

شده از دریای  های میدانی دارد. الگوی جریان و تغییرات رقوم سطح آب  در مدل کلی شبیه سازیبرداشت

خزر با واقعیت هماهنگی کامل دارد. در یک مدل محلی تهیه شده از جریان و رسوب نیز نتایج مدل عددی با 

 دهد. های میدانی تطابق خوبی را نشان میگیریاندازه

 

 .MIKEگذاری، روش احجام محدود، نرم افزار سازی جریان، رسوبخزر، مدل دریای :کلیدی کلمات
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 با فرکانس پایین تر از لختی محلی در اثر طوفان آشوباتغییرات 
 

 4حاجی سلیمیزهره ، 0، محمد باقری7، کامران کوهستانی 5حسین نعمتی محمد

 

 mhn1982@gmail.comبنادر و دریا نوردی،  ارشد مهندسی عمران، سازمان کارشناسی  1
 rankoohestani@alumni.iust.ac.irkamارشد مهندسی عمران، مهندسین مشاور هندسه پارس،  کارشناسی  2

  mbagheri@pmo.irبنادر و دریا نوردی،  ارشد مهندسی عمران، سازمان کارشناسی  3
 hajisalimi.zohreh@yahoo.comهیدرولیک، سازمان بنادر و دریانوردی،  -کارشناس ارشد عمران4

 چكيده
 

ا هوقوع به طور پیوسته با سطح آزاد اقیانوس ای منبع عظیمی از انرژی باد هستند و در زمانهای حارهطوفان

ها یکی از دارد، این طوفان 24میدان باد تغییراتی در حدود لختی محلی نمایند. از آنجا که تبادل انرژی می

ات این مساله در مشاهد باشندمی عوامل اصلی تولید امواج با پریود باالتر از لختی محلی در مناطق اقیانوسی

توان از مطالعات شای و السبری  در مورد طوفان فردریک، شده است که از آن جمله می محلی نیز گزارش

اشاره کرد. یکی از آخرین گزارشات در این مورد نیز  و تیگو در مورد طوفان ایوانبروک در مورد طوفان آلن 

 .اندتحقیقی است که وانگ و همکاران بر روی طوفان گونو انجام داده

های سرعت و جهت جریان، تراز آب و دمای آب، برداشت شده در سواحل مکران ررسی دادهدر این مقاله به ب

دهد که در اثر طوفان آشوبا تغییراتی نتایج تحلیل نشان می .پرداخته شـده است  20به وسـیله تحلیل موجک 

 در پارامترهای مذکور با پریودهای باالتر از لختی محلی در اثر طوفان به وجود آمده است.

 

 .تغییرات مادون لختی، طوفان آشوبا، سواحل مکران :مات کلیدیکل

 
 

 

 

                                                 
Inertial Frequency 37 

Wavelet Analysis 25 
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مدل سازي سه بعدي جریان هاي بادرانده و اثرات آن بر توزیع 

 دما و شوري
 

 7، زهره حیدری5اردشیر فرهادی
 

 ardeshir.farhady@yahoo.comعضو هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر 5
 zohreh_neshel@yahoo.comدکتری فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  دانشجوی دوره7

 

 چکیده
 

مدل سازی سه بعدی جریان های باد رانده و اثرات آن بر توزیع دما و شوری در یک حوضه دریایی مستطیل 

نج الیه در دستگاه متر، با استفاده از معادالت مقدم و به صورت پ 127شـکل با مرزهای بسـته با عمق ثابت   

تعدیل  Cمختصـات کروی زمین با آرایه قائم سـیگما و با اسـتفاده از روش تفاضل محدود و شبکه آراکاوای    

فرانکل برای جمالت -وندروف برای جمالت فرارفتی و طرح واره دوفورت-یـافتـه و طرح واره دو گـامی لکس   

ده برای این حوضه مانند خلیج فارس می انتشـاری انجام شـده اسـت. مختصات جغرافیایی در نظر گرفته ش   

روز بر سراسر سطح این  4متر بر ثانیه به طور یکنواخت و مداوم در مدت  17باشـد. وزش باد غربی با تندی  

حوضـه در نظر گرفته شـده اسـت. نتایج حاصـل شده از این مدل، چگونگی تغییرات سطح تراز آب و میدان     

هر پنج الیه و هم چنین نمایه قائم گردش آب در همه الیه ها را در های جریان آب و توزیع دما و شوری در 

روز نشان می دهد. در اثر وزش باد در هم آمیختگی رخ  4امتداد طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی پس از 

 می دهد و همه الیه ها تا اندازه زیادی هم دما و هم شوری می گردند.

 

 .توزیع دما و شوری ,ن های باد راندهجریا ,: مدل سازی سه بعدیکلمات کلیدی
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 محاسبه دقت تخمین سمت از روي دقت تاخیر زمانی در

 فعال ریغ يسونارها
 

 0، مهدی هاشمی7، محمد هدایتی خدایاری5محمد واحدیان درگاهی
 

  vahedianhamed@gmail.comمخابرات سیستم؛دانشگاه صنعتی سجاد؛ -کارشناس ارشد برق 5
 m.hedayati.kh@gmail.comکنترل؛دانشگاه فردوسی مشهد؛ -برق دانشجوی دکترای7

 vahedianhamed@gmail.comمخابرات سیستم؛دانشگاه صنعتی سجاد؛ -کارشناس ارشد برق 0

 چکیده

 

ســونارهای  .کرد فیتوصـ  آن با حداقل دو پارامتر سـمت و فاصــله  توانیرا م ی در زیرسـطح هر هدف ایدر در

ــاتع ک ــمت اهداف را دارند. غیرفعال، بدون این سـ ــیگنال، از روی منابع نویز اهداف، تنها توانایی سـ ردن سـ

طراحان سـونار با توجه به مشـخصات فنی عملکردی مورد انتظار سامانه  و شرایط محیطی منطقه و با بهره   

رهای های سونار را طراحی کنند. اما عواملی چون عدم قطعیت پارامتتوانند آنتنگیری از معادالت سـونار می 

محیطی در زیرسطح، محدودیتهای ابعادی الزام آور در طراحی سونار جهت نصب در سامانه، جنس آرایه ها و 

شـود که خروجی تسـت سـونار ساخت شده، به طور کامل مشخصات ابتدای طراحی را    دیگر موارد باعث می

سونار وجود داشته باشد و   ای از خطا در آشکارسازی سمت برایتامین نکنند و از این جهت همواره محدوده

یی کارا سنجش و مقایسه یهااز شاخصه یکاهداف را یسـمت  و تفکیک دقت  توان پارامترهایاز این رو  می

آشکارسازی اهداف زیرسطح در نظر گرفت. در این مقاله ، بر آنیم پس  یدر کاربردهاها نسبت به هم سـونار  

 ،یسازهیو با استفاده از شب فعال ریغ یدر سونارها یمانز ریدقت تاخ یسمت از رو نیدقت تخماز محاسـبه  

 .میبدست آور سونار های خطی و دایروی یرا برا سمت هدف نیدقت تخمدر مطالعه موردی ، 

 

 ،اخیر زمانیسمت، دقت ت نیتخمدقت  رفعال،یسونار غ: کلمات کلیدی
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پیش بینی جریان سطحی تنگه هرمز با استفاده از مدل هیبرید 

 و شبكه عصبی  موجک
 

 5همایون احمدوند
 homayoon.ahmadvand@gmail.com   دانشجوی دکتری فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر1

 

 چکیده

 

ن در اییت بسزایی دارد. پیش بینی جریانات تنگه هرمز بعنوان شاهراه ورود و خروج آبهای خلیج فارس، اهم

مطالعه برای پیش بینی سری زمانی جریانات این تنگه از ویژگی های غیرخطی مقیاس های زمانی 

ساله جریان  22سری زمانی  چندگانه، مدل شبکه عصبی و موجک بکار گرفته شده است. بدین منظور

تجزیه شد.  Rbio ،Coif ،Bior ،dmey ،Db ،Sym ،haarسطحی به همه زیر موجک های مختلف مادر 

سپس به منظور ارزیابی ضرایب وزنی هر یک از زیر موجک مادر از شبکه عصبی با مشخصات یک الیه و یک 

استفاده گردید. با این روش مشخص شد که زیر موجک های تولید شده توسط  purelineنرون و تابع فعالیت 

یه دارد. سپس به منظور ارزیابی میزان اثر کمترین خطا را در تولید زیر موجک های اول coif(5)موجک 

بخشی هر یک از زیر موجک های تولید شده از شبکه های چند الیه با تعداد نورون مختلف در الیه پنهان 

 720/0و  R= 501/7با مقدارخطا  d 2, d1d ,… ,6زیر موجک  0استفاده گردید که نتایج نشان داد انتخاب 

RMSE= ش بینی می باشد. در مرحله تست قادر به پی 

 

 .موجک -شبکه عصبی–تنگه هرمز  -: جریان سطحیکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:homayoon.ahmadvand@gmail.com
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 سیم زیر آب انتقال اطالعات در مخابرات بی
 

 5سودابه خبازثابت 
 

 soudabeh.khabazsabet@yahoo.comکارشناس مخابرات ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر: 5

 

 چکیده
 

ربردهای مخابرات زیر آب، بررسـی محیط انتشـار و قوانین حاکم بر انتشار صوت در زیر   به دلیل اهمیت و کا

آب بسیار مهم می باشد بدین صورت که می توان محیط زیر آب را مدل کرده و روش های پردازش سیگنال 

 را بر روی سـیسـتم های مختلف آزمایش کرد . در کانال های مخابراتی بی سیم زیر آب بدلیل جذب شدید  

امواج الکترومغناطیسـی و نوری، از سـیگنال های صوتی به منظور انتقال داده استفاده می گردد. تاخیر زیاد،   

پهنای باند کم، فرکانس گزینی شــدید، چند مســیرگی و تغییرپذیری شــرایط محیط مهمترین چالش هایی 

 است که سیستم های مخابراتی صوتی زیر آب وجود دارد.

ســیم فرکانســی متعامد از متداول ترین راهکارها برای چیرگی بر محدودیت های ســیســتم چند حاملی با تق

کانال مخابراتی صوتی زیر آب است. در این مقاله  کانال  مخابراتی آکوستیک زیر آب را برای سه مدوالسیون 

8QAM20 ،4QAM20  وBPSK25  شـــبیه ســـازی کرده ایم برای داشـــتن کمترین احتمال خطای بیت

یک سـیستم چند   OFDM20بهینه می باشـد. باتوجه به اینکه سـیسـتم     BPSKسـیون  اسـتفاده از مدوال 

حاملی متعامد می باشـد جابجایی فرکانس حامل باعث ایجاد تداخل در این سـیسـتم می شــود برای از بین    

 بردن اثر داپلر از جبرانساز استفاده کرده ایم که باعث کاهش نرخ خطای بیت شده است.

 

 .، مدوالسیون، زیر آبOFDMت آکوستیک، : مخابراکلمات کلیدی

 

                                                 
20-Quadrature Amplitiutute Modulation 

20 - Quadrature Amplitiutute Modulation 

25 -Binary Phase Shift Keing 

20 -Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
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مطالعه عددي ساختار نفوذي جریان خروجی خلیج فارس در 

 دریاي عمان
 

 0، مجتبی عظام 7، عباسعلی علی اکبری بیدختی 5ارم قاضی
 

  eram.ghazi@srbiau.ac.irدانشجوی دکترا فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات5
  bidokhti@ut.ac.irژئوفیزیک دانشگاه تهران موسسه استاد 7

  ezam@srbiau.ac.irدانشیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات0

 

 چکیده
 

سازی جبهه به منظور شبیه ROMSهای میدانی و یک مدل عددی سه بعدی گیریاندازهدر این تحقیق  

نتایج این بررسی ها الیه های نفوذی گرفته است.  فارس مورد استفاده قرار ترموهاالینی جریان خروجی خلیج

 407متر نشان می دهند. از عمق  207متر و بیشترین نفوذ شوری را در عمق  407-177را بین عمق های 

 30.0شوری میانگین در دریای عمان در طی سال نسبتاً ثابت و برابرمتر ستون آب چینه بندی پایدار دارد. 

psu در زمستان چگالی جریان به مقدار بیشینه و در  کند.آن با فصل تغییر می که دمایدر حالی .است

تر قرسد، به مناطق عمیکه جریان به شیب قاره میهنگامیتابستان به کمترین مقدار خود می رسد. بنابراین 

ر دالگوی جریانات اقیانوسی در دریای عمان گردش غالب را کند تا به عمق شناوری خنثی برسد. نفوذ می

درجه شمالی  20پادساعتگرد و یک پدی ساعتگرد و در تابستان یک گردش ساعتگرد در زمستان یک گردش 

و دو گردش پادساعتگرد و ساعتگرد بترتیب در باال دست و پایین دست دماغه راس الحمرا نشان می دهد. 

در جهت عمود بر ساحل و بنابراین در زمستان جریان در اثر گردش پادساعتگرد از دیواره ساحلی جدا شده 

در تابستان در امتداد دیواره ساحل جنوبی عمان به سمت دماغه راس الحد به حرکت خود ادامه می دهد و 

 حرکت می کند.

 

 .، ساختار الیه ای، جریان خروجی خلیج فارسجبهه ترموهاالینی: کلمات کلیدی
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 مطالعه همرفت پخش دوگانه در دریاي عمان

 

 0، مجتبی عظام 7علی علی اکبری بیدختی ، عباس5ارم قاضی
 

  eram.ghazi@srbiau.ac.irدانشجوی دکترا فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات5
  bidokhti@ut.ac.irموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استاد 7

  ezam@srbiau.ac.irدانشیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات0

 چکیده
 

در جبهه های اقیانوسـی، به علت اختالف دما و شـوری در اعماق مختلف همرفت پخش دوگانه مشاهده می   

به بررسی رژیم انگشتی و همرفت پخش در منطقه جبهه ای  CTDشود. این مطالعه با استفاده از داده های 

گرم و شور ایجاد می  جریان خروجی خلیج فارس به دریای عمان یک لنزدریای عمان پرداخته است. با ورود 

متر مشاهده  347تا  177سـاختار الیه های نفوذی در بهار و تابسـتان از عمق   نتایج نشـان می دهند  شـود.  

متر به بعد ســتون آب بطور کامل چینه  347متر به ماکزیمم مقدار خود می رســد. از عمق  207شــده و در 

آب ســرد و شیرین بر روی  ،دو مرز یکی در باال بندی پایدار دارد. با همرفت جریان خروجی در دریای عمان

در منطقه آب گرم و شــور بر روی آب ســرد و شــیرین بوجود می آید.  ،آب گرم و شـور و مرز دیگر در پایین 

رخ می دهند که نقش مهمی را در انتقال  دوگانهجبهه ای عمان هر دو فرآیند رژیم انگشتی و همرفت پخش 

رم و شـور در این آبها همرفت پخش را در الیه باال و رژیم انگشتی را در الیه  گرما و شـوری دارند. لنز های گ 

 پایین نشان می دهد.

 
 .: رژیم انگشتی، جبهه ترموهاالینی، همرفت پخش دوگانه، جریان خروجی خلیج فارسکلمات کلیدی

 

 
 

 

 

 

 

 



 هندسی دریایی ایرانانجمن م                         چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی    

   ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

119 

 

 

پروسه و تحلیل نتایج تستهاي کنترل کیفیت جایروکامپس هاي 

 شناوري  
 

 7حسین پاکدل توبکانلو -5حسن عنایتی رادمحمد م
 

  eng_enayati @yahoo.comسازمان صنایع دریایی ؛ ارشدکنترل ،  کارشناس1
 mHPT382@Gmail.co،  کارشناس الکترونیک ، سازمان صنایع دریایی 2

 چکیده

 

می  جایروکامپس از مهمترین سـنسورهای مورد نیاز جهت ناوبری شناورهای سطحی و زیر سطحی محسوب 

شـود.  توانایی درارائه دقت های ادعا شـده ، ثبات و پایداری در شرایط حاد دریایی و قابلیت اطمینان باال، از   

  Headingو  Pitch  ،Roll خواسـته ها و الزامات شـناور و سـالح مستقر بر آن، جهت دستیابی به زوایای   

وب می شود.صحه گذاری بر پارامترهای مورد نیاز ناوبری و همچنین عملیات کنترل آتش موشک و اژدر محس

ادعایی در ســند مشــخصــات فنی جایرو ، نیازمند مرجعی موثق جهت تعریف آزمون ، نحوه اجرا و چگونگی  

 EN60945و استاندارد    ISo8728تفسیر نتایج است. در این مقاله با استفاده از دستورالعملهای استاندارد 

ــتهای قابل انجام با حداقل امکانات تعریف و برروی چند تنوع و اتکـا به تجربیات متعدد، مجموعه ای   از تسـ

انجام شـده است.دیتاهای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار   RLGو  FOGجایرو مبتنی بر تکنولوژی 

Matlab      گراف شـده و مطابق با اسـتانداردمرجع، تحلیل شـده اند وبدین طریق صحت پارامترهای ادعایی

 د ارزیابی قرار گرفته است.سازنده ، مور

 

 .، شوک ، ارتعاشTime Settlingتست، جایروکامپس، ناوبری، آنالیزکلمات کلیدی: 
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بررسی تاثیر مدلهاي االستوپالستیک خاک بر نشست و ظرفیت 

 باربري فنداسیون هاي اسپادکن جكاپ

 

 4،جمشید بغدادی0، یونس دقیق 7محمد دقیق ، 5سید شاهین قرشی 

 
سازه دریایی ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  -انشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمراند1

Shahin.l20uh@gmail.com 
 Mdaghigh@gmail.comسازه های دریایی ، نفت و گاز پارس ، -استادیار مهندسی عمران2

ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،هیئت علمی ازاد واحد کرج،  -استادیار مهندسی عمران3
Daghigh_y@yahoo.com 

 Jbaghdadi@znc.ac.irژئوتکنیک ، دانشگاه سراسری واحد زنجان،  -کارشناس ارشد عمران4
 

 چکیده

خاک  خصاتموضوع مطالعه این مقاله  بروی دو نوع اسپادکن جکاپ با سه پایه  مستقل بروی بستری با مش

رس و ماسه انجام شده است . بدین منظور براساس بار بهره برداری جکاپ مقدار پیش بارگزاری تخمین زده 

شده است. سپس با رسم نمودار ظرفیت باربری اسپادکن در برابر نفوذ عمق پیش بارگزاری نیز مشخص شده 

 اس مدل های االستو پالستیک خاکاست. همچنین به منظور بررسی ظرفیت باربری فنداسیون اسپادکن براس

 طراحی گردیده است که در دو نوع خاک ، رس و ماسه انجام میپذرد.  Plaxis 2Dبا نرم افزار 

تحلیل های انجام گرفته بروی سازه از تحلیل های غیر خطی استاتیکی میباشد ، در نظر گرفتن رفتار غیر 

االت حدی میباشد. بارهای وارد بر فنداسیون خطی به دلیل رفتار االستوپالستیک خاک و بر مینای ح

)اسپادکن( سازه به ترتیب بار مرده ، موج و جریان میباشند که ترکیب حاصل از این نیروها و همچنین لنگر 

بوجود امده بصورت بار عمودی بر خود اسپادکن وارد میشوند ، الزم به ذکر است به دلیل محدودیت هایی که 

دارد از آنجایی که تمرکز بروی رفتار خاک می باشد  لذا خود اسپادکن  5.0دی ورژن نرم افزار پلکسیس دو بع

بصورت صلب فرض می شود . همچنین اثر نیروها  به صورت بار منفرد نیز بر مرکز اسپادکن انتقال داده شده 

مشخصات خاک از  Suction Caisson [2]، و همچنین  Super M2[1]است. نوع اسپادکن مدل 

 ای ازمایشگاه مکانیک خاک  بدست می اید.گزارشه

 

 .ربری ، االستوپالستیک ، فنداسیوناسپادکن ، ظرفیت با :کلمات کلیدی

mailto:Shahin.l20uh@gmail.com


 هندسی دریایی ایرانانجمن م                         چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی    

   ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

121 

 

 

-هاي خورهاي مثبت )شامل گردش قائم آب، الیهمقایسه ویژگی

بندي، عدد ریچاردسون و عدد فرود داخلی( با استفاده از 

 مطالعه عددي

 

 7مجتبی عظام ،5مریم محمدصالحی
 

 msalehi.m89@gmail.comنشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران؛ دا5
 ezam_m@yahoo.comعضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران؛  7

 

 چکیده

 

از مواد مغذی ها که شامل مقادیر قابل توجهی آب شـیرین و رسـوبات وارد شـونده به خور از طریق رودخانه   

 های متفاوتی بررسیاسـت، تاثیر اکولوژیکی بسـیار مهمی بر مناطق سـاحلی دارد. بنابراین خورها از دیدگاه   

سازی عددی، گردش دوبعدی آب، ساختار چگالی، پایداری ستون شوند. در این تحقیق با استفاده از مدلمی

کیلومتر طول، عرض و عمق متغییر بررسی  127آب، عدد ریچاردسون و عدد فرود داخلی در خوری مثبت با 

در  ایشده است. برای این منظور حجم کشندی ثابت فرض شده است اما مقادیر متفاوتی برای دبی رودخانه

( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج R/ دبی رودخانه =  Vهای مختلف )حجم کشندی= نظر گرفته شـد و حالت 

ترتیب خور آمیخته قائم، در خور مذکور، به 1.0و  7.10، 7.71معادل  R/Vاین تحقیق نشان داد که با تغییر 

کیلومتری از دهانه رودخانه  47گیرد. در فاصله حدودا نمکی شکل میبندی شده و خور گوهشدت الیهخور به

بندی شدت الیهطورکلی عدد ریچاردسـون در خور به یابد. بهشـدت افزایش می هر سـه نوع خور، سـن آب به  

( از دیگر حالتها بیشتر است زیرا در این حالت پایداری آب )عامل افزایش دهنده R/V=0.16حالت ) شـده 

عدد ریچاردسـون( از خور آمیخته قائم بیشتر و جریان برشی )عامل کاهش دهنده عدد ریچاردسون( از خور  

 نمکی کمتر است.گوه

 

 .دد فرود داخلیخور مثبت، سن آب، پایداری، عدد ریچاردسون، ع: کلمات کلیدی
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 شیمی دي اکسید کربن در خلیج فارس

 (PGGOOS 2013)نتایج حاصل از گشت دریایی 

 

 6، سارا غالمی پور1، ندا شیجونی4، غالم رسول بسکله0، علی حمزه پور7، علی مهدی نیا5ابوالفضل صالح

 
  saleh@inio.ac.irاقیانوس شناسی و علوم جوی، 1

  Mehdinia@inio.ac.irانوس شناسی و علوم جوی؛ هیات علمی، پژوهشگاه ملی اقی7

  hamzehpoor.ali@inio.ac.ir کارشناس پژوهشی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی؛0
 baskaleh@inio.ac.ir شناسی و علوم جوی؛  کارشناس پژوهشی، پژوهشگاه ملی اقیانوس4

 n.sheijooni@inio.ac.ir کارشناس پژوهشی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی؛ 1

 saragholamipoor@inio.ac.ir لوم جوی؛ کارشناس پژوهشی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و ع6

 چکیده

 2713) 1302و  1301ویژگی های شـیمیایی آب دریا در خلیج فارس در فصول زمستان و تابستان سالهای  

که جریان  مورد ســـنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشـــان داد PGGOOSمیالدی( طی گشـــت دریایی 

وارد شده و پس از حرکت  mol/kgµ 2304و قلیاییت کل برابر با  0/30سـطحی آب از تنگه هرمز با شوری  

به ســمت انتهای شــمال غربی خلیج فارس از ســمت ســواحل ایرانی، شــوری و قلیاییت کل آن به ترتیب به 

آب های بخش غربی خلیج می رســد. نتایج این مطالعه نشــان می دهد که  mol/kgµ 2000و  0/47مقادیر 

فارس در مقایسـه با آب ورودی از تنگه هرمز به دلیل ترسـیب شـیمیایی و زیستی کربنات کلسیم در خلیج    

ــت. همچنین آب  ــوری معین برخوردار اسـ فارس از مقادیر کمتر قلیاییت کل و کربن معدنی کل در یک شـ

رخوردار اسـت. در فصل زمستان و در زمان  ورودی از تنگه هرمز به خلیج فارس از غلظت باالی مواد مغذی ب

انجام این مطالعه، در بخش غربی خلیج فارس به دلیل سرد شدن آب های سطحی و در نتیجه وقوع اختالط 

همرفتی، ویژگی های فیزیکی و شــیمیایی در ســتون آب تقریبا یکنواخت بود در حالی که در بخش شــرقی  

ده می شد. مقدار اشباعیت آراگونیت در منطقه مورد مطالعه خلیج فارس هنوز الیه بندی در ستون آب مشاه

به ترتیب در فصــل های تابســتان و  20/2 – 30/4و  04/2 – 20/0از ســطح به عمق کاهش یافته و مقادیر 

و دما از مهمترین پارامتر های کنترل کننده تغییرات حالت  pHزمسـتان به دسـت آمد. نتایج نشـان داد که    

ر خلیج فارس اســت. مقدار اکســیژن محلول ســطحی در منطقه مورد مطالعه همگن و اشــباعیت آراگونیت د

در قســمت های میانی و عمیق خلیج  mg/L 30/1نزدیک به مقدار اشــباع بود که با افزایش عمق تا مقدار 

 فارس کاهش یافت.

 .: خلیج فارس، شیمی کربنات، مواد مغذی، اشباعیت آراگونیتکلمات کلیدی
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هاي فیزیكوشیمیایی و توزیع مواد مغذي در بخش بررسی پارامتر

 شمال غربی خلیج فارس 
 

رسول سارا غالمی پور، ندا شیجونی فومنی، ، علی حمزه پور، غالم ،ابوالفضل صالح ،5علی مهدی نیا

 بسکله

 

 3پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، پالک 

 

 کیده چ

 

ــمال غرب خلیج فارس اندازه غلظت م واد مغذی به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار در تولیدات اولیه در بخش ش

ــطحی و عمقی از   ــد. نمونه های آب س ــتان   15گیری ش ــتگاه در طول زمس ــدند.  2713ایس جمع آوری ش

ری ثبت و دما نیز در مکان های نمونه بردا pHپارامترهای فیزیکوشیمیایی شامل شوری، اکسیژن حل شده، 

شـدند. الگوی توزیع مواد مغذی و ارتباط آن با پارامترهای فیزیکوشـیمیایی به وسـیله نقشه برداری و آنالیز    

آماری اندازه گیری شد. مطالعه حاضر ثابت کرد که توزیع مواد مغذی در این ناحیه متأثر از جریان های بادی 

ظت فسفات و نیترات در سطح و عمق ایستگاه های داری بین غلو ورودی رودخانه هاست. ارتباط نسبتاً معنی

مورد مطالعه مشـاهده شد. عالوه بر این، نتیجه گرفته شد که مواد مغذی نیتروژن دار از مواد مغذی محدود  

 کننده ایستگاه های مورد مطالعه بودند. 

 

 .آب دریا -یاییپارامترهای فیزیکوشیم-اقیانوس شناسی شیمیایی، -خلیج فارس-مواد مغذی : کلیدی کلمات
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اي هیان قوي بررسی شاخص شدت پتانسیلی براي چرخند حاره

 )مطالعه موردي(
 

 0، پروین غفاریان7، مریم قرایلو5فرنفیسه پگاه
 

 pegahfar@inio.ac.ir ،شناسی و علوم جوی، تهران، ایراناستادیار، پژوهشکده علوم جوی، پژوهشگاه ملی اقیانوس 1
 gharaylo@ut.ac.ir، وه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایراناستادیار، گر 2
 p.ghafarian@inio.ac.ir ،شناسی و علوم جوی، تهران، ایراناستادیار، پژوهشکده علوم جوی، پژوهشگاه ملی اقیانوس 3
 

 چکیده

 

ــدت چرخند حارهبینی بهپیش ــیر و شـ ( برای کم کردن Tropical Cyclone, TC)ای هنگام و دقیق مسـ

رو این پدیده از وجوه مختلف موضــوع خســارات ناشــی از این پدیده از اهمیت باالیی برخوردار اســت. از این

ا ههای متنوع برای بیان ویژگیتحقیق بسیاری از پژوهشگران شده که از جمله دستاوردهای آن ارائه شاخص

( با توجه به کاربرد Potential Intensity, PIا شاخص شدت پتانسیلی )اسـت. در این راست  TCبینی و پیش

 وسیع آن، مطلوبیت فراوانی پیدا کرده است. 

ــاخص  ( Tropical Cyclone Haiyan, TCHای هیان )در دوره عمر چرخنـد حـاره   PIدر این تحقیق شـ

های ، دادهNCEP-GFSزتحلیل های بامحاسبه و تحلیل گردد. برای این منظور از سه دسته داده شامل داده

المللی های آرشیو بین( و دادهJapan Meteorology Agency, JMAایسـتگاهی آژانس هواشـناسی ژاپن )  

ــیر برای نظارت اقلیمی )  ,international best track archive for climate stewardshipبهترین مسـ

IBTrACS  .استفاده شد ) 

همخوان نبوده و روند آن نیز با  TCHسبه شده در بیشتر موارد با شدت محا PIنتایج نشـان داد که شاخص  

بینی در پیش PIمتفاوت بوده است. ناکارآمد بودن شاخص  TCHروند بیشـینه شـدت باد مشاهده شده در   

دهد که برای تبدیل این شاخص به یک پروکسی جهانی برای تعیین شـدت برای یک چرخند قوی نشان می 

 قیقات بیشتری باید انجام شود. همچنان تح TCشدت 

 

 ای، هیان: شدت پتانسیلی، چرخند حارهکلمات کلیدی



 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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 MRFروش  مغروق بهسازي عددي پروانه نیمهبررسی دقت شبیه

 منظور تخمین ضرایب هیدرودینامیكی موثربه
 

  5 محسن اسپو

 
 mohsen.espo@yahoo.comکز رشد و فناوری دانشگاه جامع امام حسین ؛دانشجوی کارشناسی ارشد ، مر 5

 

 چکیده

 

های عملکردی باال مانند سرعت باال، عمر کارکرد باالتر، عدم محدودیت مغروق به دلیل قابلیتهای نیمهپروانه

 اند امارفتهها بســیار مورد توجه پژوهشــگران حوزه دریایی قرار گقطر پروانه، کاهش ملحقات و ســایر ویژگی

ــازی تجربی عملکرد هیدرودینامیکی پروانهمدل ــرایط های نیمهس ــگاهی به دلیل ش مغروق در محیط آزمایش

ــرف زمان فراوان می عملکرد خاص آن ــرف هزینه گزاف طراحی تونل آب و ص باشــد از این رو ها نیازمند ص

ــت  روش بر پایه  CFDتوان به روش ن میاند که از جمله آهای تجربی آمدههـای حـل عددی به کمک تسـ

 B-841مغروق با استفاده از هنسه مدلاشـاره نمود. در این تحقیق یک نمونه پروانه نیمه  RANSمعادالت 

برابر قطر پروانه از ســـطح آب( در محیط دوفازی آب و هوا 7.4و 7.0های )طراحی گردید و ســـپس در عمق

بر روی آن انجام شد و نقطه عملکرد پروانه با حداکثر   MRFهای هیدرودینامیکی با استفاده از روش تحلیل

با نتایج حاصـــل از آزمایشـــات تجربی  MRFعددی به روش  بازده مشـــخص گردید و در نهایت نتایج حل

ــه گردیـد و دقت این روش در ارزیابی و تخمین عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مدل    مورد  B-841مقـایسـ

 سنجش قرار گرفت.

 

عددی، ضریب پیشروی، معادالت مغروق، عملکرد هیدرودینامیکی، روش حل : پروانه نیمهکلمات کلیدی
RANS. 
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Production of hypalon Rubber for generating 

polymeric boat and investigation of properties 
 

Mohsen khosravi babadi1,Ehsan shahrokhi mousavi2 

 

1 marine engineering departmant¸Amir kabir university of Tehran;Mohsen_khb@yahoo.com 

2 chemical engineering departmant¸Bahonar university of 

kerman;ehsan4mosavi@gmail.com 

Abstract 

 

In order to convert the postconsumer polyethylene to a valuable product, 

chlorosulfonation of virgin and highly degraded polyethylene has been 

carried out in the solution phase under atmospheric pressure. Produced 

chlorosulfonated polyethylene samples from virgin and degraded HDPE 

are compounded and cured at different temperatures and their mechanical 

properties are determined. The results show that degradation of used 

polyethylene does not have noticeable negative effects on the final 

mechanical properties of produced chlorosulfonated rubbers. Therefore, it 

can be concluded that chlorosulfonation can be considered as an effective 

new method for polyolefin recycling. 

 

Keywords: Chlorosulfonation¸ Mechanicalstrength, Polyethylene, 

Recycling¸ Rubber. 
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اي هبعد بر عملكرد هیدرودینامیكی رباتبررسی تأثیر اعداد بی

 سازي عددي سه بعدي زیرآبی مستقل با استفاده از شبیه

 

  0 زارعی عبدالخالد، 7 امیری معالی مجتبی ،5 زهدی الهه
 

   zohdi_elahe@mech.sharif.edu، شریف صنعتی دانشگاه دریا، مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی 5
  mojtabamaali@oceanica.ufrj.brدیجنیرو ،  ریو فدرال دانشگاه شناسی، اقیانوس مهندسی دکتری جویدانش 7

 Azareei@pgu.ac.ir دریا، مهندسی گروه/بوشهر خلیج فارس دانشگاه علمی هیئت عضو مربی، 0

 چکیده

 

اند. این  آبی داشتهزیر  های زیرآبی مسـتقل نقش فراگیری در اکتشـافات و تحقیقات   های اخیر ربات در سـال 

های طوالنی  با مســافت یها موریتأشــکل و خط جریانی دارند و برای م ای اژدر ها به طور معمول بدنه ربات

 های باال دست پیدا کنند و توانند به سرعت شـوند چراکه به دلیل نیروی درگ اندکشـان می   درنظرگرفته می

های زیرآبی  در بررسی عملکرد هیدرودینامیکی ربات های طوالنی را پوشش دهند. به هر روی، همواره مسافت

بعد  کید شده که آن عدد نیز عدد رینولدز است. در این مقاله ابتدا اعداد بیأبعد ت یک عدد بی بر مستقل تنها

شود.  می ینگهام معرفیکبا-های زیرآبی مسـتقل با استفاده از تئوری پی  مؤثر بر تحلیل هیدرودینامیکی ربات

بعد بر  هر یک از این اعداد بی تأثیرزیرآبی مستقل بدون ملحقات به بررسی   اب یک مدل رباتسـپس با انتخ 

شود. همانطور که مالحظه  های عددی پرداخته می های زیرآبی مسـتقل با استفاده از روش  عملکرد این ربات

ــد خواهد بی های زیرآ کی رباتبعد بر عملکرد هیدرودینامی عدد بی چهارباکینگهام -با توجه به تئوری پی ،ش

های زیرآبی  ها بر هیدرودینامیک ربات ها و بررسـی تأثیر آن  ثر خواهند بود که شــناخت کامل آنمؤمسـتقل  

ــزای هها تأثیر ب های زیرآبی مســتقل و بهبود عملکرد آن تواند در درک هیدرودینامیک ربات مســتقل می ی س

 باشد. داشته

 

 .ررسی عددی، عملکرد هیدرودینامیکی، آنالیز ابعادیهای زیرآبی مستقل، ب : رباتکلمات کلیدی
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 -ه هیبریدیشیش نانوکامپوزیت مكانیكی خواص بررسی و ساخت

 ذرات پلی اتیلن کلر دار شده با شده تقویت اپوکسی
 

 7، احسان شاهرخی موسوی5بابادی محسن خسرویدکتر 

 

 mohsen_khb@yahoo.comدانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ،1

  ehsan4mosavi@gmail.com،اه شهید باهنر کرماندانشگ2

 چکیده

 

 -ه شیش کامپوزیت و اپوکسی که در صنایع دریا یی کاربرد دارد هاینمونه مکانیکی پژوهش، خواص این در

ای، نقطه سه خمش و کشش هایآزمون با ذرات پلی اتیلن کلردار شده درصدهای مختلف حاوی اپوکسی

 افهاض داد، با نشان نانوذرات حاوی اپوکسی هاینمونه کشش، برای هایآزمون نتایج. شده است دقیق بررسی

 امنقطه استحک در کرنش یافته، اما افزایش محدود مقدار به یانگ مدول و زمینه، استحکام به شدن نانوذرات

 شامل نانوکامپوزیت هیبریدی هایهمچنین، نمونه. تاس یافته کاهشها، نمونه شکست کرنش و نهایی

 کشش حالت در 40° و جهت اصلی دو نانوذرات، در حاوی اپوکسی زمینه و E-glass شیشه پارچه چهارالیه

 رد یانگ مدول و استحکام شامل خواص مکانیکی زیاد بهبود از حاکیها آزمون نتایج. شدند بررسی خمش و

 استحکام و بودهها نمونه سایر از بهتر نیز نانوذرات 1% دارای نمونه اصخو. است کششی و خمشی حالت

 در یانگ مدول. است یافته افزایش، 40° نمونه برای %0/10و  اصلی راستای نمونه برای %0/20 آن کششی

 0/10 ° و اصلی راستای در نمونه برای را 4/14% افزایش نیز حجمی نانوذرات 1% دارای نمونه کششی حالت

 تکامپوزی زمینه مکانیکی خواص محدود بهبود دلیل به فقط افزایش این. دهدنشان می 40° در نمونه برای ار

بین  نانوذرات، چسبندگی افزودن دهد، بامی نشان هیبریدیهای نانوکامپوزیت ریزساختار بررسی دقیق. نیست

 همچنین، بررسی ناحیه. است فتهیا بهبود چشمگیر طور زمینه، به و الیاف تماس سطح و ماتریس و الیاف

 به تنانوذرا با افزودن تخریب ناحیه مساحت کاهش دهنده نشان هیبریدی نانوکامپوزیتی هاینمونه شکست

 هک حالی در. است نانوذرات های بدوننمونه از تر نانوذرات، شکننده شامل هاینمونه تمام رفتار و بوده زمینه

 هاینمونه در انرژی جذب افزایش حاکی از) کرنش-تنش ودارنم زیر مساحت (چقرمگی مدول مقایسه

 . است نانوکامپوزیتی

mailto:ehsan4mosavi@gmail.com
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با استفاده از سوخت  TD43بررسی آزمایشگاهی موتور دریایی 

 دیزل و بیودیزل
 

  0، سعید فراهت7، لیا هوشیاری5محمدرضا احمدی مقدم
 

ن و تبدیل انرژی، دانشگاه سیستا-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک5

  ah.mohamad4699@yahoo.comبلوچستان؛
 hoshyary.liya@yahoo.comسیستم های انرژی، انشگاه الزهرا؛  -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک7

 farahat@hamoon.usb.ac.irاستاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ 0

 

 چکیده
 

با استفاده از سوخت دیزل و  TD43ور دریایی نسبت تراکم متغییر در این مقاله به بررسـی آزمایشگاهی موت 

 هاییدر نشت تیمز کی نیو ا باشدیم یرسـم یو غ ریدپذتجدی بیودیزل سـوخت  شـود. بیودیزل پرداخته می

 rpm1777 ،rpmباشـد. در ابتدا با استفاده از سوخت دیزل در پنج دور موتور می ییایدر هایمخازن شـناور 

1207،rpm1077، rpm1007 وrpm2777   گیری مقادیر توان و گشتاور اندازه 15و 10و دو نسـبت تراکم

 یابد وگردد که میزان توان خروجی موتور با افزایش دورموتور و نسبت تراکم افزایش میشـده و مشاهده می 

گشتاور است.  kw0باشد که مقدار آن می rpm2777و دور موتور  15بیشتری مقدار توان برای نسبت تراکم 

 rpm1007یابد اما از مقدار حد آن که در حدود دور موتور موتور نیز بـا افزایش دور موتور ابتـدا افزایش می  

و  %20یابد. ســپس توان خروجی را با اســتفاده از دو نوع ســوخت بیودیزل   باشــد به تدریج کاهش میمی

به دست  rpm2777و rpm1777 ،rpm1077و سـه دور موتور   15و 10در دو نسـبت تراکم   %10بیودیزل

دهند که استفاده از سوخت گردند. نتایج نشان میآورده و نتایج، با نتایج حاصـل از سوخت دیزل مقایسه می 

 گردد.بیودیزل باعث باال رفتن توان در مقایسه با سوخت دیزل می

 

ی ر، موتور دریای: بررسـی آزمایشگاهی، سوخت دیزل و بیودیزل، توان خروجی و گشتاور موتو کلمات کلیدی

 .TD43نسبت تراکم متغییر 
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پروانه داکت شده و بدون داکت در یک یدک  تحلیل و مقایسه

 کش
 

 0فاطمه عزیزی . 7، سعید فاضلی فر5حسن قاسمی
 

 gasemi@aut.ac.irاستاد تمام دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیرکبیر؛  5
رشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش هیدرودینامیک، دانشگاه امیرکبیر؛ کا 7

saeed.fazelifar@gmail.com 
کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش هیدرودینامیک، دانشگاه امیرکبیر ؛  0

azizi.fateme30@yahoo.com 

 چکیده
 

تا به امروز پشرفت های زیادی  1507اگرچه در زمینه پروانه های دریایی از اولین استفاده آن در حدود سال 

ــت. بخاطر توانایی پیش بینی    ــی آن هنوز بدون تغییر باقی مانده اس ــاس ــت اما، مفهوم اس ــورت گرفته اس ص

ن تعداد کمی از پارامترهای طراحی،از ســری پروانه های ســیســتماتیک از جمله عملکرد پروانه تنها با داشــت

ــری  ــات مدل در حالت آب بازB 37س ــود. در این مقاله    31در آزمایش ــتفاده می ش ــترده اس هنوز به طور گس

یدک کش بررسی می شود و با توجه به یک سری از پارامترهای طراحی شناور  در یک شناور سـیستم رانش 

استخراج  32یونی، پارامترهای مربوط به پروانه و منحنی عملکرد آن برا اساس مشخصه تراستو روش رگراسـ 

ــده  .می گردد ــرعتی خاص در پروانه داکت ش ، بدون داکت و پروانه 33توان الزم برای راندن یدک کش در س

ن ای با یکدیگر مقایسـه می شوند و شرایط کاری هریک مشخص می شوند. مبنای کار در  34های قابل کنترل

با توجه به شرایط کاری هریک از انواع پروانه ها بهترین سیستم رانش  و است Oηو  TK ،QKمقاله دیاگرام 

 ممکن انتخاب خواهد شد.
 

(، QK(، ضریب گشتاور پروانه)ER(، مقاومت در حالت سـرویس) TK: ضـریب تراسـت پروانه)  کلمات کلیدی

 (tب کاهش تراست)(، ضریW(، ضریب ویک)aVسرعت پیشروی آب در پروانه)

                                                 
Wageningen series-B 30 

Open Water 31 
Thrust identity 32 
Ducted nozzel 33 

CPP 34 

mailto:gasemi@aut.ac.ir
mailto:saeed.fazelifar@gmail.com
mailto:azizi.fateme30@yahoo.com
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هاي ي ریک بر روي مشخصهي عددي تاثیر زاویهمطالعه

 ي مغروقعملكردي و کاویتاسیون پروانه
 

 0، حسن قاسمی7، هاشم نوروزی 5محمد مهدی شوری
 

 mmshora69@yahoo.comتکنیک تهران(؛ کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی5

 h.nowruzi@aut.ac.irتکنیک تهران(؛ دسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیدانشجوی دکتری مهن7
 gasemi@aut.ac.irتکنیک تهران(؛ استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی0

 چکیده
 

 ی مغروق تحت زوایای ریک متفاوت باهای هیدرودینامیکی پروانهسـازی مشـخصه  ی حاضـر، شـبیه  در مقاله

ی ریک متفاوت زاویه 0اسـتفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی صورت گرفته است. برای این هدف، تاثیرات  

است. درجه بر روی تراسـت، گشـتاور و حجم کاویتاسیون پروانه مغروق مطالعه شده   -17و  -0، 7+، 0+، 17

ی حجم محدود استوکس بر پایه -ی مغروق، از معادالت ناویرسـازی جریان سیال پیرامون پروانه برای شـبیه 

سازی آشفتگی به کار ( برای شبیهLESهای بزرگ )سازی گردابهاسـت. همچنین روش شبیه اسـتفاده شـده  

بندی و به همراه گذاری فرآیند محاســباتی، تحلیل حســاســیت شــبکه گرفته شــده اســت. به منظور صــحه

سـت. تطابق مناسبی مابین نتایج عددی و  های تجربی صـورت گرفته ا گذاری نتایج محاسـباتی با داده صـحه 

شده، بیشترین مقدار متوسط افزایش ی نتایج محاسباتی استخراجهای تجربی بدسـت آمده اسـت. برپایه  داده

ی ریک صفر درجه، بیشترین گشتاور را است. همچنین زاویه+درجه اتفاق افتاده17ی ریک تراست برای زاویه

+ 17. در حالیکه، بیشترین کاهش حجم کاویتاسیون با افزایش ریک پروانه تا استبرای پروانه به همراه داشته

درجه اتفاق افتاده اسـت. همچنین بیشـترین کاهش تراست و گشتاور و بیشترین افزایش حجم کاویتاسیون   

 درجه مشاهده شده است. -17ی ریک منفی، یعنی نیز برای بزرگترین زاویه

 

 ی ریک، دینامیک سیاالت محاسباتی.ن، زوایه: پروانه، کاویتاسیوکلمات کلیدی
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ایجاد پایگاه داده ضرایب هیدرودینامیكی جرم افزوده براي 

 سازه هاي دریایی و کشتی ها
 

  7،  فرهود آذرسینا5علیرضا هوشمند
 

 ان.کارشناس ارشدسازه کشتی، گروه معماری کشتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایر 1

ar.houshmand@yahoo.com         
 استادیار، گروه معماری کشتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 2

F.Azarsina@srbiau.ac.ir  

 

 چکیده 
 

در منابع مختلف شامل مقاالت و کتابهای مربوط به هیدرودینامیک دریا از اوایل قرن بیستم میالدی اطالعات 

ار گسترده اما پراکنده ای مربوط به ضرایب هیدرودینامیک سازه های دریایی و کشتی ها موجود است. بسی

ایجاد یک پایگاه داده منظم این ضرایب به طوریکه کاربر متخصص بتواند برای شکل هندسی و ابعاد مشخص 

یابی روی منحنی های سازه مورد نظر ضریب هیدرودینامیک مناسب را به کمک داده های موجود و با میان 

برازش شده محاسبه کند مسئله اساسی این تحقیق است. دقت برازش با محاسبه ضرایب رگرسیون مشخص 

میشود. هدف از انجام این مقاله چگونگی  دستیابی به یک پایگاه داده جهت محاسبه ضرایب جرم افزوده 

با ضرایب جرم افزوده شناورها آورده می شناورها می باشد. برای این منظور ابتدا یک مقدمه جهت آشنایی 

شود. سپس یک روش آماری جهت استفاده از پژوهش هایی که بر روی ضرایب جرم افزوده و میرایی شناورها 

انجام می شود، آورده می شود. در این مقاله با استفاده از این داده ها یک پایگاه داده حاصل می گردد که پس 

هر فرم بدنه دلخواه، ضرایب جرم افزوده و میرایی را استخراج نماید. به منظور از آن کاربر می تواند برای 

 استخراج این معادالت از نرم افزار متلب استفاده شده است.
 

 ضرایب هیدرو دینامیک، ضرایب میرایی، برازش منحنی ها.: کلیدی کلمات
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بررسی عملكرد هیدرودینامیكی پروانه هاي داکت دار با استفاده 

 از روش شبكه گردابی

 

 احسان یاری

 

 ehsanyari11@gmail.com ،هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان-دکترای مهندسی دریا

 

 چکیده

 

هنگامی که به علت شکل پاشنه شناور و یا محدودیت فضا و سایر پارامترهای هیدرودینامیکی امکان استفاده  

ید تراست باال میسر نیست، از سیستم رانش پروانه ای داکت دار استفاده می ای با قطر زیاد جهت تولاز پروانه

شود ، که تراست تولید شده توسط داکت در واقع میزان کاهش تراست بخاطر محدودیت قطر را جبران نموده 

 هو راندمان را افزایش می دهد. از ویژگی های دیگر این سیستم رانش یکنواخت کردن جریان ورودی به پروان

و افزایش قابلیت مانورپذیری شناور می باشد. در این مقاله عملکرد هیدرودینامیکی یک پروانه داکت دار با 

مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش توزیع قدرت  MPVLسطح مقطع کاپالن با استفاده از توسعه کد 

ظر گرفته شده است و از تاثیر های سطحی در راستای طول کورد و خط جریان در نگردابی بر روی المان

ی اهای پروانه از جمله پارامترهای ویژهجریان عرضی صرفنظر شده است. مدلسازی فاصله بین داکت و نوک پره

باشد که در این تحلیل مورد نظر قرار گرفته است و جهت رفع سینگوالریتی از روشهای تحلیلی استفاده می

هیدرودینامیکی سیستم رانش پروانه داکت دار در حالت آب آزاد  شده است. در چند سرعت متفاوت راندمان

 درصد نسبت به پروانه معمولی را نشان می دهد. 17-10مورد بررسی قرار گرفته است که افزایش راندمان بین 

 

 .پروانه داکت دار ، عملکرد هیدرودینامیکی ، روش شبکه گردابی: کلمات کلیدی
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یک شناور سطحی با ر باله اصلی بررسی وقوع پدیده استال د

در حالت  با کمک شبیه سازي عددي قابلیت غوص به زیر آب

 مغروق و مقاسیه با نتایج تجربی
 

 7، حسن قاسمی 5غالمرضا صالحی
 

 irsalehi@aut.ac-gholamreza. تکنیک تهران(؛کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی5

 gasemi@aut.ac.irتکنیک تهران(؛ دسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیاستاد دانشکده مهن7

 چکیده
 

در خصوص شناوری سطحی می جدیدی  ایده سطحی با قابلیت غوص به زیر آب یا شناور بدون عرشه، شناور

ک وسط شناور و ی در در این شناور یک جفت باله اصلی .غوص نماید باشد که می تواند به صورت محدود

. که باله های اصلی کار ایجاد نیروی لیفت پایین برنده را برعهده دارند. جفت باله افقی در انتهای آن قرار دارد

رفته و برای بازگشت به  های جانبی به زیرسطح آبه این شناور به کمک نیروی لیفت پایین برنده بال درواقع

مطالعه وضعیت وقوع  این استفاده می کند. در هاه ده بالباقیمانده و نیروی لیفت باالبرن سطح از نیروی بویانسی

پدیده استال در باله اصلی با کمک شبیه سازی عددی، بررسی و نتایج با داده های تجربی مورد مقایسه قرار 

 گرفت.

 استفاده شده استدر نرم افزار انسیس سی اف ایکس  K-Epsilonسازی عددی ازمدل توربالنسیدرشبیه 

شکل زیرآبی بدنه این  در)زیردریایی( زیرسطحیهای با شناور در این مدل ل عددی انجام شدهتحلیتفاوت .

ب و و برای حرکت در روی آ باشدمشابه یک کانتینربر می مذکور بدنه زیرآبی شناور زیرا، باشدمی نوع شناور

زیر آب طراحی شده بدنه زیردریایی دوکی شکل بوده و برای حرکت در ، اما باشدغوص در مواقع لزوم می

سازی در حالت غوص نزدیک به سطح آب انجام شده است. جهت ساده شدن شرایط مدل . این شبیهاست

سازی از وجود برجک و سکان درشناور مدل سازی شده صرف نظر شده است. نتایج بدست آمده حاکی از 

 وقوع پدیده استال در باله با توجه به سرعت شناور بوده است.
 

 .ناور سطحی بدون عرشه، دینامیک سیاالت محاسباتی، ضریب لیفتزاویه استال، ش : دیکلمات کلی
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مطالعه عددي تاثیر سطوح کنترل هوایی بر آیرودینامیک یک 

 شناور تندرو سرشی
 

 7، مصطفی محرابی5محمود ساالری
 msalari@ihu.ac.irدانشیار مهندسی مکانیک ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(؛ 5

 momehrabi@ihu.ac.irکارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه جامع امام حسین )ع(؛  دانشجوی2

 

 چکیده
 

 کیامنیرودیآ و گشتاورهای روهاینقش ن با پیشـرفت تکنولوژی و افزایش سـرعت شناورهای تندرو  سرشی،   

ه لیف ) دکنترل تولید کنن سطوحهمچنین  و  این شناورها خصوصا آیرودینامیک سوپراستراکچر وارد بر بدنه

 47برای شناورهای تندرو با مود هیدرودینامیکی پلنینگ )سرشی( و سرعت باالتر از . شودیم ریچشـمگ  برآ(

نات دیگر نمی توان از نقش آیرودینامیک بر تعادل و پایداری آنها صـرفنظر نمود زیرا که این نوع شناورها در  

سادگی تحت تاثیر بارهای آیرودینامیکی می توانند این حالت کمترین سطح اتکایی با آب دریا را داشته و به 

 برای بهبود وضعیت تعادل طولی شناور می توان از حالت نیدر اوضـعیت زاویه تریم خود را از دسـت دهند.   

در این مقاله برای یک شناور تندرو سرشی، . نمودشـناور اسـتفاده   زوایای تریم  کنترلجهت  ییهوا یبال ها

وارد بر شـناور در وضعیتی که سطوح کنترل هوایی در ارتفاع های متفاوتی نسبت به  نیروهای آیرودینامیکی 

انجام شده  ANSYS-CFXسطح عرشه می باشند مطالعه شده است. این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 

 است. 

 

 .ANSYS-CFXسرشی ، سطوح کنترل هوایی، آیرودینامیک بدنه،   : شناور تندروکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 



          چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                 انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

136 

 

 

تحلیل عددي ضرایب آیرودینامیكی بدنه و نواحی الیه اي و 

در  سرشی تک بدنه تندرو شناور درهم جریان هوا بر روي  یک

 زاویه تریم صفر درجه 
 

  7، محمود ساالری 5محمدعلی پناهنده

 
 panahandeah@yahoo.com؛ (ع) حسین امام جامع دانشگاه، هوافضا مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی 5

  msalari@ihu.ac.irدانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع(؛ 7

 

 چکیده

 

شناورهای تندرو سرشی حین حرکت در مود سرشی، معموال دارای آبخور دینامیکی بسیار کمی هستند زیرا 

یفت هیدرودینامیکی و نه نیروهای هیدرواستاتیکی تحمل که عمده وزن شناور بر سطح آب توسط نیروهای ل

می شود. در این شرایط عمده ارتفاع بدنه در معرض جریان هوا قرار می گیرد و بارهای آیرودینامیکی وارد بر 

سوپر ) سازه لذا طراحی فرم رو گشتاورهای وارد بر آن دارند. بدنه سهم مؤثری بر نیروی مقاومت بدنه و

در این مقاله سعی شده  نوع شناورها در مد سرشی ازنظر آیرودینامیکی نیز مهم خواهد بود. استراکچر( این

است تا با استفاده از مدلسازی عددی، میدان جریان آیرودینامیک حول یک شناور تندرو حل گردد. برای این 

در شرایط مرزی   SST Transitionکار معادالت حاکم بر جریان سیال به همراه مدل توربوالنسی و گذار 

ضرایب نیروهای درگ، لیفت، گشتاور حول محور عرضی بدنه، موقعیت ضریب فشار  مناسب حل گردیده اند.

 به همراه شرایط رژیم الیه مرزی روی بدنه ارائه شده است.

 

 .استراکچر سوپر، آشفتگی وگذار مدل، عددی تحلیل، تندرو شناور : آیرودینامیککلمات کلیدی

 

 

 

 

mailto:panahandeah@yahoo.com
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وانه نیمه مغروق سوپر کاویتاسیونی جهت برگرداندن اصالح پر

 دور موتور اورلود شده در شناور تندرو
 

  0، سیدجواد هاشمی7، مجتبی پاکیان بوشهری 5جواد عباسی
 

 jmz114@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی دریا، موسسه شهید محالتی؛ 5
 @yahoo.compakianmکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، موسسه شهید محالتی؛ 7

 hashemi2488@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی دریا، موسسه شهید محالتی ؛  0

 چکیده

 

گره، در شناورهای تندروی تفریحی و  30پروانه های سطحی با توجه به راندمان باال در سرعت های باالتر از 

الزم برای چرخیدن  نظامی اســتفاده می شــوند. عدم تطبیق مناســب بین گشــتاور تولیدی موتور و گشــتاور

پروانه، باعث ایجاد حالت های اورلود و یا اوراســپید موتور می شــود. یکی از راهکارهای بر طرف کردن حالت 

ــتاور مورد نیاز پروانه از روش کاهش قطر و    ــد. در این مقاله جهت کاهش گش ــالح پروانه می باش اورلود، اص

درصد از سطح گسترش یافته پروانه  3.2از قطر و  درصد 3سطح گسترش یافته استفاده شده است که در آن 

نات از سرعت نهایی شناور  1.5به دور موتور اضافه شده است و  rpm 07کاهش یافته اسـت. پس از اصالح،  

افزایش یافته است. نتایج  rpm 1007به  1077کم شـده اسـت همچنین دور اسـکی شـناور برای موتور از     

ر ارضاء کننده می باشد. همچنین این روش را برای حالت های مطلوب تر حاصله با توجه به اسپک فنی شناو

 می توان بهینه کرد.   

 

 .: اصالح پروانه، پروانه نیمه مغروق، دور اورلود، دور اوراسپید کلمات کلیدی
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 بررسی حرکت رول شناورهاي پروازي در امواج مایل
 

 4، حسن قاسمی0وند، حسین طهماس7، علی رعیت پیشه 5 حمیدزراعتگر

 

 hamidz@aut.ac.irدانشیار، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران؛ 5

 ali.r@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران ؛7
 svand@gmail.comtahma؛ رتهرانیرکبیام یدانشگاه صنعت ایدر ی، دانشکده مهندس یدکتر یدانشجو 0

 gasemi@aut.ac.irاستاد ، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران ؛ 4

 چکیده

 

 نیا در. باشـد می منظم امواج در یپرواز یشـناورها  یبرا رول حرکت مطالعه، نیا در یبررسـ  مورد موضـوع 

. است داده شـده  توسـعه  اج،امو طیشـرا  در یپرواز یشـناورها  در رول حرکت یبرا یاضـ یر مدل کی مقاله،

 مجموع با برابر یپرواز شناور یبدنه بر هوارد یروهاین ،آن در که شده انجام کیزارن روش براساس یمدلساز

 یروین بخشِ سه از رول حرکت در موج یروین که شده فرض نجایا در. است شناور مقاطعِ به هوارد یروهاین

 یبرا ،روهاین از مجموعه ســه نیا. اســت شــده لیتشــک یترواتران یروین و لوفیکر-فرود یروین ،یتشــعشــع

 یافته عهتوس وتنین دوم قانون براساس نگیرول ستمیس یلیتحل یمدلساز و شده یبند فرمول یشـناورپرواز 

 یبرنامه ،یشناورپرواز زیسا در مدل کی یبراه و شد داده توسعه یوتریکامپ برنامه کی اسـاس  نیبرا. اسـت 

 .ه اســتشــد گرفته بکار مختلف یایزوا با موج برخورد طیشــرا در رول حرکت یهمحاســب یبرا یوتریکامپ

 الکام ،محاسبات جینتا اما شتهندا وجود یسنجصحت ای سهیمقا یبرا یاشـده  منتشـر  یمقاله چیه نیهمچن

 کینزد یا ندهیآ در رودیم انتظار و هستند روش نیا یرو کردن کار حال در سندگانینو .است دوارکنندهیام

 .دنابی توسعه جینتا

 

 .: حرکت رول، شناور پروازی، ضرایب هیدرودینامیکیکلمات کلیدی
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 بر شوندگی باریک ضریب و منظري ضریب عددي اثر  بررسی

 اي گوه هیدرودینامیكی سكان با مقطع  ضرایب

 

  0* یطرق یدیرش مانیا، 7 یله داربن یاحمد عسکر، 5 مقدم پورزدانی یهاد
 

  hadiyazdanpour@gmail.comکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود؛  دانشجوی5
  aaskari@shahroodut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود؛ 7

 im.rashidi@qiet.ac.irهای نوین قوچان؛ استادیار، دانشگاه مهندسی فناوری0

 چکیده

 

اجسام شناور در آسمان و  یمانورده شیدر افزا یدیکل یهااز راهکار یکی یعمود یهاعملکرد سکان شیافزا

قطع سکان با م باشدیم ازیتلفات مورد ن نیبا کمتر ادیز یکنترل یروهایکوچک که ن ی. در شناورهااسـت یدر

 باشدیم یالقائ یپسا دیشده در نوک سکان همواره عامل تول جادیا یها. گردابهباشدیمناسب م اریبس یاگوه

 یمنظر بیضر رییبه تغ توانیاثر م نیکاهش ا یها. از جمله روششودینم جادیا  یدو بعد یهاکه در سکان

ــاره کرد، از ا ــر ریتـاث  قیتحق نیرو در ا نیاشـ ــر یمنظر بیـ ضـ ــوندگ کیبـار  بیـ و ضـ عملکرد  یرو یشـ

ر ه دشد جادیگردابه ا یقرار خواهد گرفت. الگو یسمورد برر یبه صورت عدد یاسـکان گوه  هیدرودینامیکی

 بیبا ضر یهاگردابه در نوک سکان فیتضع یقرار گرفته اسـت که نشـان دهنده   ینوک سـکان مورد بررسـ  

نشان  هیمتر بر ثان 17و  0 یهابه دسـت آمده در سـرعت   جینتا نی. همچنباشـد یم شـتر یب یشـوندگ  کیبار

. دهدیرخ م یمنظر بیضر نیو با کمتر هیمتر بر ثان 0در سرعت  یماندگوا هیزاو نهیشـ یکه  مقدار ب دهدیم

 .ددهیرا نشان م یواماندگ هیزاو رییبرا بدون تغ بیضر شیافزا یشوندگ کیدر مقابل کاهش نسبت بار

 

 .ای: جریان آشفته، پسای القایی، ضریب منظری، ضریب باریک شوندگی، سکان با مقطع گوهکلمات کلیدی
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 سیلیان پتانتحلیل هیدرودینامیكی شناور تتراماران به روش جر
 

  4مهدی دهقانی سلطانی 0، نسرین امینی زاده7، محسن گودرزی5حامد دهقانی سلطانی
 

 hamed_mechanic83@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان؛ 5
 Mohsengood@gmail.comدانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان؛ 7

 aminizadeh_n@yahoo.comار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان؛ استادی0
 Mahdi_dehghani11@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان؛ 4

 

 چکیده
 

بندی سطح آزاد در در این بررسـی از یک روش المان مرزی بر اسـاس تئوری جریان پتانسیل به روش شبکه  

باشد، استفاده های آزاد در حال حرکت میدنه شناور تتراماران )چهار بدنه( که با سرعت ثابت در آباطراف ب

سازی و تداخل های شناور تتراماران و سرعت بر روی مقاومت موجشـده است. اثرات موقعیت پیکربندی بدنه 

 کدنویسی در نرم افزار متلب های هیدرودینامیکی آنالیز شده و تحلیل مسئله با استفاده ازامواج و مشـخصـه  

های چهار ضلعی سازی و سطح آزاد به المانانجام شده است. شرایط مرزی سطح آزاد با روش اختاللی خطی

سازی شده است و ضرائب نفوذ با استفاده از روش مورینو بدست آمده است. از روش تفاضل محدود گسـسته 

ل ها اعماشده است. شرط فشار کوتا در انتهای بدنه داوسـون پیشـرو برای ارضـا شدن شرایط تابش استفاده   

دهند که مقاومت شناور تتراماران به شدت وابسته به شـده تا توزیع دو قطبی را تعیین کند. نتایج نشـان می  

ــد. در حالتی که مرکز دو بدنه جانبی با مرکز بدنههای جانبی میموقعیت طولی بدنه ــلی در یکباش  های اص

باشد و هر چه دو بدنه جانبی به سمت انتهای ضریب مقاومت موج بیشتر از حاالت دیگر میراسـتا قرار دارد  

 شود.شود، ضریب مقاومت موج کمتر میشناور قرار داده می

 

 شناور تتراماران، روش المان مرزی، هیدرودینامیک، مقاوت موج سازی کلمات کلیدی:
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کشتی  حوضچه خشک، حوضچه اي سودآور جهت تعمیر و ساخت

 در خرمشهر
 

 0، محمد آزادواری7، حسین پروره5فاطمه ذوالفقارنسب
 

  fzolfagharnasab@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ 5
  na.parvareh@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ 7

 m.azadvari2009@gmail.comمعماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ کارشناس ارشد مهندسی  0

 

 چکیده
 

ــتلزم فراهم آوری امکانات، تجهیزات و   ــور، مس ــنعت ناوبری و افزایش حجم تبادالت در بنادر کش ــعه ص توس

ــت. از مهم ترین امکانات می توان    ــناورها اس ــاخت، تعمیر و پذیرش ش تکنولوژی غنی و به روز در زمینه س

ای خاص و تجهیزات موردنظر به جهت تعمیر و نوســازی کشــتی ها و شــناورها را ذکر کرد. حوض های فضــ

در محدوده های ساحلی به نحوی که قابلیت برقراری ارتباط ایمن با بدنه آبی به منظور عملیات  عظیم تعمیر

ه به ظرفیت بسیار باال) بستانجام عملیات بارگیری و تخلیه را داشته باشند. همراه با جرثقیل های متحرک با 

  مشخصات حوض تعمیر(، از جمله این امکانات و تجهیزات به شمار می روند.

به همین دلیل برآن شـدیم تا با مطالعه موردی روی یکی از این حوضچه های خشک به نام حوضچه خشک  

نشان دهیم. در این شرکت شناورسازان صنعت و دریا واقع در خرمشهر ، اهمیت این موضوع را بیش از پیش 

مقاله پس از بیان محاسبات پایداری سازه حوضچه، بررسی ژئوتکنیک ساختگاه، معرفی موقعیت جغرافیایی و 

 سایر اطالعات پایه ای حوضچه، به بررسی طرح موردنظر می پردازیم. 

 

 .: ناوبری، تعمیر و نگهداری، حوضچه خشک، حوض تعمیرکلمات کلیدی
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ات زیرسطحی هوشمند نوع هاورینگ داراي کنترل عمق یک رب

 مخزن باالست
 

 7زاده قاسمی، رضا حسن5عبداله کریمی

 

 Abdollah.93.karimi.215@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری؛ گروه مهندسی مکانیک؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ 
r.hasanzadeh@hsu.ac.ir 

 چکیده

 

و اهمیت باالی اکتشاف در اعماق آنها تکنولوژی شناورهای زیر سطحی  هاساقیانوبا توجه به گستره عظیم 

های موجود برای بشر برای سفر به روز به روز در حال پیشرفت است. از طرفی با توجه به خطرات و محدودیت

سرنشین توجه زیادی را در دنیا به خود جلب کرده است. یکی از  ها امروزه شناورهای زیرسطحی بدونزیر آب

ود. یکی شانواع شناورهای زیر سطحی بدون سرنشین، نوع هاورینگ است که بدون استفاده از بالک کنترل می

 30از ابزارهای موجود برای کنترل شناورهای زیر سطحی بدون سرنشین خود کنترل، استفاده از مخازن باالست

در این مقاله با استفاده از یک نمونه شناور زیر سطحی خود کنترل نوع هاورینگ و طراحی مخازن  باشد.می

ر ها فقط اثهای متفاوت شده است. در تمامی حالتباالست برای آن، اقدام به کنترل عمق با استفاده از ورودی

 باشند.ها خاموش میمخازن باالست در نظر گرفته شده است و تراستر

 

 ، مخزن باالست، کنترل عمق.: ربات زیرسطحی نوع هاورینگکلیدی کلمات

 

 

 

 

 

                                                 
Ballast tank 35 
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شبیه سازي و تحلیل هیدرودینامیكی سطوح ایكس شكل و مقایسه 

 آن با سطوح صلیبی شكل
 

 7،امین اشتری لرکی 5محسن معین

 

 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سیاالت، سازمان صنایع دریایی گروه صنایع شهید قربانی5

mohsenmoein_68@yahoo.com 
 a_ashtari_l@yahoo.comمحقق ارشد، سازمان صنایع دریایی، گروه صنایع شهید قربانی 2

 چکیده
 

در این پژوهش تاثیر چینش ســـطوح کنترل عقب یک شـــناور زیر ســـطحی بر پایداری دینامیکی و با حل 

شناور شامل ضرایب میرایی معادالت دینامیکی آن بررسـی شده است. بدین منظور، ضرایب هیدرودینامیکی  

های سرعت ثابت همراه با زاویه حمله و انحراف و همچنین آزمون  خطی به کمک شبیه سازی عددی آزمون

بازوی چرخان محاسبه گردیده است. الزم به ذکر است که محدوده زوایای حمله و انحراف و همچنین سرعت 

رای محاسبه ضرایب خطی در محدوده ای که رفتار نیرو های زاویه ای باید تا اندازه کافی کوچک باشند زیرا ب

ها و گشتاور های وارده خطی باشند، نیاز به مقادیر کوچک می باشد. بررسی ها در دو صفحه عمودی و افقی 

انجام گرفته و نتایج به دسـت آمده نشان داده است که زیر دریایی در صفحه عمودی نسبتا رفتار پایدار تری  

شکل  Xی دارد. همچنین نتایج نشان داده است که چینش صلیبی پایدار تر از چینش نسـبت به صـفحه افق  

می باشـد گرچه این اختالف بسیار کم است. ضرایب میرایی محاسبه شده با نتایج آزمایشگاهی موجود برای  

مقایســه شــده اند تا بتوان نســبت به صــحت روش عددی به کار گرفته شــده اطمینان  Suboffزیر دریایی 

 صل نمود.حا

 

 .شناور زیر سطحی، پایداری دینامیکی، بازوی چرخان :کلیدی کلمات

 

 

 

 



          چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                 انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

144 

 

 

وري بر عملكرد پروانه نیمه بررسی میزان تاثیر پارامتر غوطه

 مغروق
 

 احسان یاری

 

 ehsanyari11@gmail.com ،هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان-دکترای مهندسی دریا

 

 چکیده
 

های جریانی و مواجه شدن با نه نیمه مغروق به علت تنوع در پارامترهای هندسی و پیچیدگیتحلیل پروا

های فیزیکی مختلف مانند رفتار سطح آزاد، پاشش آب، هوادهی، کشش سطحی و غیره از پیچیدگی پدیده

 ابت در نظرباشد. در این مقاله برای یک نمونه هندسه پروانه نیمه مغروق مشخص با ثباالیی برخوردار می

 وری بر تراست تولیدی پروانه مورد بررسیگرفتن بسیاری از پارامترها و فاکتورهای مرتبط، تاثیر میزان غوطه

و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای پروفیل مقطع پروانه نیمه مغروق از یک پروفیل مشخص استفاده شده 

پروانه نیمه مغروق، این پروانه در شرایط سرعتی و جریانی  است. با توجه به تاثیر پارامتر غوطه وری در عملکرد

ثابت در عمق غوطه وری های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق داده های بدست آمده 

 با افزایش ضریب غوطه وری، افزایش چند برابری میزان تراست پروانه نیمه مغروق مشاهده می گردد.

 

 تراست پروانه.،  یمغروق ، پارامتر غوطه ور مهین پروانه: کلمات کلیدی

 

 

 

 

 



 انجمن مهندسی دریایی ایران                         چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی    

   ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

145 

 

 

 تحلیل عددي عملكرد  سیستم رانش واترجت  
 

  0،سعید کرمی7، محمود رستمی5بهنام افشاری

 

    afshari.b1371@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5
 rostamivf@aut.ac.irر؛ استاد یار ، دانشگاه صنعتی مالک اشت7

 saeed.karami@chmail.irکارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 0

 

 چکیده
 

ش ران ستمیشناور است. امروزه استفاده از س یدر طراح هاتیاولو نیتررانش مناسب از مهم ستمیانتخاب سـ 

اســت. قدرت، ســرعت، مانور باال، ســروصــدا و  داکردهیپ یادیآن رواج ز یهاتیو مز تیقابل لیواترجت به دل

و  یشگاهیآزما یتست ها یباال نهیرانش واترجت است. هز سـتم یسـ  یهاتیاز قابل یارتعاش کم تنها بخشـ 

 نیزگیجا کیعنوان به یمحاسبات االتیس کینامی، باعث شده است از دطیشـرا  یعدم امکان تسـت در بعضـ  

 یباتمحاس االتیس کینامیبوده است که با استفاده از د نیبر ا یسع قیتحق نیمناسـب اسـتفاده شـود. در ا   

، افتهی. از مش ساختارردیقرار گ یفشار موردبررس عی، توزیکینامیدرودیه بی، ضـرا سـتم یوارد بر سـ  یروهاین

 شده است. سهیمقا یشگاهیآزما جیبا نتا یحل عدد جیاستفاده و نتا یسازمدل یدسـتگاه مرجع چرخان برا 

 دارد. ونیتاسیتست در تونل کاو جینتا یتطابق خوب یمحاسبات االتیس کینامیحاصل از د جینتا

 

 .: عملکرد هیدرودینامیکی ،پمپ جریان محوری ،روش عددی ،دستگاه مرجع چرخانکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

mailto:rostamivf@aut.ac.ir
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 هاي زیرسطحیالعمل بدنه و پروانه در شناوربررسی عكس
 

 7زاده، امین طالع5ان یاریاحس
 

  ehsanyari11@gmail.com،هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان-دکترای مهندسی دریا1
 a.talezade@stu.yazd.ac.irتبدیل و انرژی، دانشگاه یزد؛ -دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک7

 

 چکیده

 

ها و پروانه شناور جزو فاکتورهای مهمی در طراحی بدنه شناورهای زیرسطحی فرم پاشنه شناور، هندسه بالک

باشند که تاثیر زیادی بر عملکرد شناور دارد. دو پارامتر کسر ویک و فاکتور مکش تراست از جمله پارامترهای می

باشند که اطالعات مربوط به این دو پارامتر در مورد طراحی شناورهای سطحی و زیرسطحی می تاثیر گذار در

باشد. لذا در این مقاله هدف اصلی استخراج ضریب کسر های زیرسطحی بر خالف شناور موجود نمیپرتابه

کیودار نه اسویک و فاکتور مکش تراست برای یک نمونه شناور زیرسطحی مجهز به سیستم رانش متداول پروا

باشد. برای پیاده سازی الگوریتم استخراج این دو فاکتور از روش دینامیک سیاالت محاسباتی بر اساس می

 روش حجم محدود استفاده شده است. 

 

 : شناور زیرسطحی، فاکتور کسر ویک، فاکتور مکش تراست.کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ehsanyari11@gmail.com
mailto:a.talezade@stu.yazd.ac.ir
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ترکیبی  روش تعیین مقادیر مدول االستیسیته و استحكام خمشی با

 سازي المان آزمایش خمش سه نقطه اي ، روابط تحلیلی و شبیه

 محدود 
 

 5حامد اسدی

 
 f.874145@gmail.comکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان؛ 5

 

 چکیده
 

یکی از آزمایش های مکانیکی است که در زمینه های مختلفی مورد استفاده  30آزمایش خمش سـه نقطه ای 

ــد. برای  ق ــنجش میزان انعطاف پذیری قطعات در فرآیند طراحی می باشـ رار می گیرد کـه از جمله آنها سـ

فورموله نمودن میزان انعطاف پذیری با استفاده از روابط االستیسیته ، پارامتری تحت عنوان استحکام خمشی 

 دار است که یکی از قطعات بدسـت می آید. قطعه مورد مطالعه در این مقاله، یک مقر باکالیتی الیاف شـیشه  

باشد؛ میزان انعطاف پذیری این قطعه برای جلوگیری از شکست آن از  شونده می کانکتورهای الکتریکی جدا

جایی که در آزمایش خمش سه نقطه ای تنها می توان به ازای مقدار  اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت. از آن  

و استحکام  30ورد لذا تعیین مدول االسـتیسیته نیروی محرک مشـخص میزان خم شـدگی قطعه را بدسـت آ   

متریال اســتفاده شــده امکان پذیر نمی باشــد؛ برای این منظور می توان از روش ترکیبی آزمایش  35خمشــی

خمش، روابط تحلیلی و شـبیه سازی المان محدود استفاده نمود. در این مقاله مراحل انجام این شبیه سازی  

، تحلیل نتایج آن و نحوه اسـتفاده آنها برای تعیین مدول االســتیسیته و  ABAQUSبا اسـتفاده از نرم افزار  

 استحکام خمشی قطعه مورد نظر برای سه نمونه آزمایش شده تشریح می شود.

 

 .: تست خمش سه نقطه ای، استحکام خمشی، مدول االستیسیته، شبیه سازی المان محدودکلمات کلیدی

                                                 
Three Point Bending Test 36 

Elastic Modulus 37 
Flextural Strength 38 
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ي هامغروق در عمقمهبررسی ضرایب هیدرودینامیكی پروانه نی

 وريمختلف غوطه
 

 4اصغر مقدس آهنگری، علی0، محمد کربالیی اکبر7تکتم حداد ،5اکبریتقی علی
 

 Aliakbari_Taghi@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی دریا، آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس؛1
 Hadad_Toktam@yahoo.comفارس؛کارشناس ارشد مهندسی دریا، آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج 2
 Mohammad2010sb@yahoo.comدانشجوی دکتری فیزیک، آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس؛3

هیدرومکانیک، آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج -کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی دانشجوی4

Moghaddas@aut.ac.ir؛فارس
 

 

 چکیده

 

رایط محیطی کارکردی، از عوامل تاثیرگذار در طراحی و یا انتخاب پروانه جهت بررسـی عملکرد پروانه در ش 

توان به قطر، دور، تعداد پره، سرعت پیشروی، عمق رسیدن به بیشترین راندمان است. از جمله این عوامل می

ه بررســـی ها بر یکدیگر اشـــاره کرد.حال دراین مقاله بکنش پروانهوری، زاویه تراســـت و تعداد و برهمغوطه

های مختلف و برپایه نتایج تجربی آزمایشگاهی پرداخته ضـرایب هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق در عمق 

شده است. ساخت مدل پروانه و تست در حوضچه کشش آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس )توسط 

سـت و درانتها روابط میان تغییرات  انجام گرفته شـده ا  ITTCدینامومتر اُپن واتر(، تماماً براسـاس معیارهای 

 وری برای پروانه مذکور، با بیان ریاضی نشان داده شده است.ضرایب بر حسب تغییرات عمق غوطه

 

وری، ضرایب هیدرودینامیکی : پروانه نیمه مغروق،تسـت پروانه در سطح آزاد آب، عمق غوطه کلمات کلیدی

 پروانه، آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس
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 يروین جادیآب در ا انیکننده جر تیتقو ستمیکاربرد س یبررس

 یرسطحیز شرانیپ
 

 7، جواد امینی فروشانی5کارمحمد گندم
 

 mgd_gandomkar@me.iut.ac.ir؛ مالک اشتر ی، دانشگاه صنعتایدر یدانشکده علوم و مهندس اریاستاد 5
 cfdexp@gmail.com؛ مالک اشتر یانشگاه صنعتد، های زیردریاژوهشگر مجتمع دانشگاهی علوم و فناوریپ 7

 

 چکیده
 

ننده تواند به عنوان تولید کشود که میپرداخته میآب در این تحقیق به معرفی سیستم تقویت کننده جریان 

تنها با استفاده از حجم  آبسیستم دمش این در نیروی پیشـران در زیر سـطح آب مورد استفاده قرار گیرد.   

در قسمت مصرفی را  حجم آب تحت فشاربرابر چندین گیرد و قادر است صورت می ارآب تحت فشـ کمی از 

مشاهدات اولیه صورت گرفته از نحوه به بیرون بدمد.  آب تحت فشارکرده و به همراه  دریافتاز محیط مکش 

ون مگیری نیروی پیشران در آب ساکن یا آزاندازهتحلیل عددی تا با انجام باعث شـد  عملکرد این سـیسـتم   

، برآوردی از کارایی این وسیله سیاالت محاسباتی دینامیکبه کمک و تحلیل در آب با سرعت اولیه  30بوالرد

ای بین این سیستم و مقایسه Bهای چرخشی سری صـورت گیرد. در ادامه به کمک جداول مربوط به پروانه 

به عنوان پیشران برای  جهت دمش آب وامکان اسـتفاده از این سـیستم   های چرخشـی حاصـل شـد.    پروانه

ها و اجرام معلق در آب در مقایسه عدم حساسیت به آلودگیی مانند مزایایتواند با میشـناورهای زیرسطحی  

 تولید نیروی پیشرانامکان چرخشی، عدم نیاز به خنثی سازی گشتاور پروانه حین چرخش در آب و  با پروانه

 همراه باشد.  کاویتاسیونهر گونه بدون ایجاد 

 

 .: تقویت کننده آب، نیروی پیشران، دینامیک سیاالت محاسباتی، پروانه چرخشیکلمات کلیدی

 

 

                                                 
Bollard test 39 
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ناور ش یكیدرونامیرفتار ه يپله بر رو هیاثرات زاو يعدد لیتحل

 پله دار یسرش
 

  0 ، حسن قاسمی7، محمد بختیاری5هادی  نورقاسمی
 

 Hadi.nourghasemi@yahoo.comی امیر کبیر؛ کارشناسی ارشد هیدرومکانیک مهندسی دریا، دانشگاه صنعت5
  Navalarchitect2000@yahoo.com دانشجوی دکترای مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ؛ 7

 gasemi@aut.ac.irاستاد دانشکده مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ؛  0

 

 چکیده
 

باشد. های عرضی در کف بدنه شناور میده از پلهشـناورهای پروازی اسـتفا  در  پسـا های کاهش یکی از روش

در شناور  پساهای عرضـی در شـناورهای پروازی با کاهش سـطح خیس بدنه شناور باعث کاهش نیروی    پله

تواند به صـورت خط مستقیم در کف شناور باشد و یا به  های عرضـی در شـناورهای پروازی می  شـود. پله می

کس ایافاین مقاله ابتدا یک شناور پروازی را در نرم افزار انسیس سی شکل در کف شناور باشد. در Vصورت 

کوپل شده با  k-ɛبا اسـتفاده از معادالت متوسـط زمانی ناویراسـتوکس همراه با مدل اغتشـاشـی استاندارد      

سازی جریان سطح آزاد مغشوش گذرا در اطراف بدنه شناور، مدل شده است معادالت حجم سیال برای شبیه

، تریم دینامیکی، باال آمدن مرکز جرم، طول چاین خیس شده و طول پسـا ج بدسـت آمده برای نیروی  و نتای

کیل خیس شده را با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است و سپس ارتفاع ویک تشکیل شده در پاشنه شناور 

امیکی ، باال آمدن دین ، تریمپسارا با روابط سویسکی مقایسه شده است. سپس نتایج عددی بدست آمده برای 

مرکز جرم، طول کیل خیس شده، طول چاین خیس شده، توزیع فشار روی بدنه، سطح خیس و ارتفاع ویک  

 گیرد.های مختلف و زوایای مختلف پله ارائه و مورد بحث قرار میبدنه در سرعت

 

 .ک: شناورهای پروازی پله دار، نیروی مقاومت، تریم دینامیکی، ارتفاع ویکلمات کلیدی
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Abstract 

 

In this paper the Tuna fish robot that inspired by nature based on the 

Carangiform model is studied. The kinematical and dynamical 

optimizations are presented. In the kinematical optimization, propulsion 

mechanisms, the numbers of the active degrees of freedom, rigidity of the 

tail and link length ratio are optimized. To optimize links, genetic 

algorithm is used. In the dynamical optimization, due to the limitations of 

multiple tests, the theory of Mr. Lighthill is used. This theory is validated 

by experimental testing. Next, the impact of the Strouhal number on the 

efficiency is studied. Finally two approaches are presented which can 

increase the efficiency. 

 

Keywords: Optimization, Genetic algorithm, The Tuna fish robot, 

Strouhal Number, The tail rigidity 
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 تاثیر موقعیت طولی بدنه هاي جانبی بر روي مقاومت

در نرم افزار  NPLهیدرودینامیكی شناور تریماران از سري 
Maxsurf 

 

 0، محمد مونسان7، رضا کریمی نژاد5داوود احمدی امین آبادی

 

دانشجوی کارشناسی کشتی سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛  1
davood.ahmadi1993@gmail.com 

 r.barhaj@gmail.comدانشجوی کارشناسی کشتی سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ 2
 m.moonesun@gmail.com، مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛هیات علمی 3

 

 چکیده

 

قل هدف از این مقاله انتخاب موقعیت بهینه طولی بدنه های جانبی شناور تریماران برای رسیدن به حدا

انتخاب شده است و در پنج  round bilgeبا فرم  NPLمقاومت هیدرودینامیکی است. بدنه تریماران از سری 

درصد از طول بدنه اصلی( مدلسازی  37حالت مختلف از موقعیت طولی بدنه ها و در یک موقعیت عرضی ثابت )

 Maxsurfسازی و تحلیل از نرم افزار اند. جهت مدلسازی با هم مقایسه شدهشده و نتایج آن جهت انجام بهینه

20 (v 8i) استفاده شده است. به دلیل باریک و بلند بودن بدنه ها روشSlender Body  جهت تحلیل مقاومت

یب مقاومت کلی ضرهیدرودینامیکی بکار گرفته شده است. در انتها، اعداد فرود بحرانی و همچنین محدوده 

 ارائه گردیده است.

 

، مقاومت هیدرودینامیکی، فرود بحرانی، مقاومت موج سازی، ضریب Maxsurfیماران، تر کلمات کلیدی:

 .مقاومت
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هاي استخراج مواد تشكیل دهنده ي صفحات اصطكاکی کالچ

 دریایی 
 

 0، ناصر فیروزان قلعه7شیر، علی گلشنی عجب5فرمجید فاتحی
 

 Majid.Fatehifar@chmail.irلدین طوسی ؛ ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیراکیمکانکارشناس ارشد مهندسی  1
  a_golshani1988@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تبریز؛ 7

 NaserFiruzan@gmail.com، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ کیمکان کارشناس ارشد مهندسی 3

 

 چکیده

 

دو سـطح با درگیر شدن یا جدا   ها بسـیار متداول اسـت. در این روش  کارگیری نیروی اصـطکاک در کال  به

ــدن از یکدیگر باعث انتقال یا توقف جریان توان می ــوند. کال ش ــتی ش ــطکاکی در کش ا، هها، تانکهای اص

گیرند. آالت سنگین صنعتی مورد استفاده قرار میها، خودروهای سـواری و سـایر تجهیزات و ماشین  کامیون

های اصـطکاکی مختلف ســاخته شده و مورد  ا ظرفیتصـفحات اصـطکاکی یا صـفحه کال  از مواد مختلف ب   

ــتفـاده قرار می  های زمینه پلیمری، هـای زمینـه فلزی پـایـه مس و آهن، کامپوزیت    گیرنـد. کـامپوزیـت   اسـ

ــرامیکی و کـامپوزیـت    کـامپوزیـت   کار رفته در کاربردهای کربن از جمله مواد به-های کربنهـای زمینـه سـ

امین اصــطکاک مورد نیاز باید دما و شــرایط کاری مختلف را تحمل اصــطکاکی هســتند. این مواد عالوه بر ت

 ها باال باشد. در اینکنند، سـختی، اسـتحکام و مقاومت به سایش مناسبی داشته باشند و هدایت حرارتی آن  

ــود و نقش افزودنیمقاله ترکیبات مختلفی از این مواد معرفی می ــی قرار میش رد. گیهای مختلف مورد بررس

 مای کاری قابل تحمل برای هر یک از این مواد ذکر شده است.همچنین د

 

ــطکاکی، کال ، کامپوزیتکلمات کلیدی مینه ز زمینه پلیمری، کامپوزیت زمینه فلزی، کامپوزیت : مواد اصـ

 کربن.-سرامیکی، کامپوزیت کربن
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-لینگکوپ-محوربررسی خستگی ناشی از ارتعاشات سیستم میل

 محورهاي مختلف میلروتور براي ناباالنسی
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 f_vakili@tabrizu.ac.irمهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز؛ دانشیار، دانشکده فنی 5
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 NaserFiruzan@gmail.com، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ کیدانشکده مکانفارغ التحصیل کارشناسی ارشد،  4

 

 چکیده
 

 نیر اد ،باشندیدوار م زاتیدر تجه یکینامید یهایواماندگ جادیا یارتعاشات از عوامل اساسبا توجه به اینکه 

 فرض شده است اند.کوپلینگ استخراج شده-روتور-محورسیستم دارای میل یمعادالت ارتعاشـ ابتدا پژوهش 

سـیسـتم دارای مقدار مشـخصـی از ناباالنسی باشد و همچنین متحمل بار جانبی شعاعی باشد. در استخراج     

ی آزادی بوده و امکان وقوع ارتعاشات جانبی و پیچشی شـده اسـت سـیستم دارای سه درجه    معادالت فرض

در ادامه با . درنظر گرفته شـده اسـت. برای حل معادالت حاکم از روش عددی رانگ کوتا استفاده شده است  

هایت در ن های برشی متوسط و نوسانی پرداخته شده وی تنشمحاسبه دامنه و میانگین ارتعاشات به محاسبه

ار مقدکه  دهدینشان م جینتااند. ی معادل تنش، ضـرایب اطمینان خسـتگی اسـتخراج شـده    با تعیین دامنه

شــدت تحت تاثیر مقدار ناباالنســی بوده و با افزایش ناباالنســی مقدار ضــریب  ضــریب اطمینان خســتگی به

های دارای ر طراحی ســیســتمکند که لزوم بررســی اثر ناباالنســی را دشــدت افت میاطمینان خســتگی به

 شود.گیری از خرابی یادآور میمنظور پیشتجهیزات دوار به

 

 .محور ناباالنس، ارتعاشات پیچشی، ارتعاشات جانبی، خستگی: کوپلینگ، روتور، میلکلمات کلیدی
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هاي افزاري جهت طراحی اجزاء گیربكستهیه و تدوین کد نرم

  BVدریائی بر اساس معیار 
 

  0، حامد علیوند7، فرزاد فالحی 5فیروزان قلعهناصر 
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 چکیده
 

انتقال قدرت و یا تغییر جهت گشــتاور انتقالی اســتفاده  برایگســترده  ه صــورتها بدندهصــنعت از چرخدر 

ها را بیش از ، اهمیت طراحی دقیق و نگهداری این سیستمایدندههای چرخ. کاربرد وسـیع سیستم شـود می

ســاده و مارپیچ  دندههای مختلفی برای طراحی دندانه و شــفت چرخدر صــنعت روشکند. پیش آشــکار می

افزارها برای این منظور اسـتفاده شـده است با توجه به اینکه از نرم   BVوجود دارد که در این مقاله از معیار 

، BVتوان برای باال بردن دقت و سرعت محاسبات استفاده نمود در این مقاله بعد از توضیح مختصر معیار می

شروط تداخل و  BVافزار عالوه بر معیار شده است. در این نرمتوضیح داده  GUIافزار تدوین شده بر پایه نرم

افزار قابلیت محاسبه شروع و پایان پروفیل فعال دندانه اند همچنین نرمزیربرش در طراحی دندانه لحاظ شده

 برای ی ســاده و مارپیچ دارد. در نهایتدندهافزار قابلیت طراحی کامل دندانه را برای چرخرا نیز دارد. این نرم

 افزار نمایش داده شده است.افزار یک مثال عددی حل شده و نتایج خروجی نرمتست نرم

 

 .BVدنده، شفت، معیار : چرخکلمات کلیدی
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تاثیرکشیدگی کابل مهار بر روي پاسخ دینامیكی سكوي نیمه 

 مغروق
 

 7، مرتضی دردل5حمیدرضا غفاری
 

 hamidghafari230@yahoo.comوشیروانی بابل؛دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی ن5
 dardel@nit.ac.irدانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛7

 

 چکیده
 

انواع ســکوهای شــناور هنگامی که به عنوان واحد تولیدی در حال عملیات هســتند نیازمند مهار شــدن می 

موقعیت مشخص و در شرایط دریایی  باشـند. معموال از کابل های مهار برای نگه داری سـازه های شـناور در   

گردد. تحقیقات گسـترده ای توسـط برخی از محققین بر روی پاسـخ سـکوهای مهارشده انجام     اسـتفاده می 

گرفته اسـت. در پژوهش حاضـر پس از مدل سـازی سکوی نیمه مغروق امیرکبیر با استفاده از نرم افزار آکوا    

حوزه فرکانس و زمان پرداخته شده است. در این نرم افزار  انسیس به بررسی تاثیر کشیدگی کابل مهار در دو

دنه بد به طوری که برای اعضای حجیم گرداستفاده می برای محاسبه پاسخ دینامیکی شناور از روش ترکیبی

شود. همچنین این استفاده می های تفرق و برای اجزاء با مقطع کوچک از المان موریسوناز مدل پانل شناور

های مهار به عنوان یک زنجیره از کند. هر یک از کابلز تئوری سـه بعدی تفرق انتشـار استفاده می  نرم افزار ا

گردد. نتایج حاصله نشان دهنده بهبود المان های نوع موریسـون تحت اثر نیروهای مختلف خارجی مدل می 

وارده بر کابل  عملکرد پاسـخ سکو در صورت افزایش کشیدگی کابل های مهار و در عوض افزایش تنش های 

 باشد.می

 

 تئوری سه بعدی تفرق انتشار، کابل مهار، حوزه فرکانس، حوزه زمان.، : سکوی نیمه مغروقکلمات کلیدی
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 تاثیر موقعیت بویه بر روي حرکت سكوي نیمه مغروق مهار شده 
 

 7، مرتضی دردل5حمیدرضا غفاری
 

 hamidghafari230@yahoo.comبابل؛دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی 5
 dardel@nit.ac.irدانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ 7

 

 چکیده
 

های شـناور مهم ترین نقش را در اکتشاف نفت و گاز در دریا دارند. محاسبه نیرو و حرکت  به طورکلی سـازه 

آزمایشگاهی انجام پذیرد. پاسخ سـازه های فراسـاحلی می تواند در حوزه زمان حوزه فرکانس و یا به صورت   

دینامیکی ســکوی نیمه مغروق تحت تاثیر شــرایط محیطی یکی از مهم ترین مســائل در صــنایع فراســاحلی 

است. به طور کلی سیستم های مهار شده به عنوان یکی از مهم ترین عناصر برای کاهش پاسخ حرکت سازه 

ه از یک تحلیل حوزه فرکانس و حوزه زمان در نرم افزار گیرند. در این مقالهای شـناور مورد استفاده قرار می 

آکوا انســیس برای بررســی تاثیر موقعیت بویه بر روی خطوط مهار کاتناری و بدســت آوردن پاســخ حرکتی  

سکوی نیمه مغروق مهار شده در شرایط محیطی دریایی استفاده شده است. طیف موج جانسوآپ و طیف باد 

API  ر نظر گرفته شـده اسـت. آکوا از یک روش ترکیبی با استفاده از پانل های   به عنوان شـرایط محیطی د

ــون بهره می گیرد و همچنین هر خط مهار به عنوان یک زنجیره از المان های نوع تفرق و المان های موریسـ

گردد و در نهایت معادالت حرکت ســازه های شــناور به صــورت انتگرال کانولوشــن بیان موریســون مدل می

 .گرددمی

 

 ، حوزه زمان، بویه، تئوری تفرق سه بعدی.حوزه فرکانس ،: سکوی نیمه مغروقکلمات کلیدی
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با  یرسطحیرونده ز کی یكینامیدرودیه بیاستخراج ضرا

 چرخان  يمانور بازو يعدد تحلیلاستفاده از 
 

 7، محمد گندم کار5جواد امینی فروشانی

 

 cfdexp@gmail.com؛ مالک اشتر یی زیردریا، دانشگاه صنعتهاناوریفژوهشگر مجتمع دانشگاهی علوم و پ5

 es.ac.ir-mgd_gandomkar@mut؛ مالک اشتر ی، دانشگاه صنعت ییایدر یدانشکده علوم و مهندس اریاستاد2

 

 چکیده
 

ســازی شــده مــدل یمحاســبات االتیســ کیــنامیبــا اســتفاده از د 47چرخــان یبــازو آزمــونمقالــه  نیــدر ا

ــده زیرســطحیدر ایــن مــانور، اســت.  ای مختلــف هــای زاویــهدر شــعاع و ســرعت 41حرکــت دور زدن رون

سـازی سـمت   شـود. معـادالت دینامیـک حرکـت بیـان شـده و بـا خطـی        مـی  توسط بازوی چرخـان انجـام  

گیــری از نتــایج آزمــون بــازوی چرخــان، برخــی از ضــرایب هیــدرودینامیک راســت ایــن معــادالت و بهــره

چشـمه در حـل    هـای عبـارت  فیـ اسـتفاده از تعر انجـام شـده، بـا     شـوند. در تحلیـل عـددی   استخراج مـی 

شــده اســت.  برطــرف 42شــبکه متحــرک روشبــه اســتفاده از  ازیــمعــادالت ممنتــوم حــاکم بــر مســأله، ن

انجـام شـده    لیـ حاضـر اسـت. تحل   لیـ تحل هـای یژگـ یمحاسـبات از و  و کـاهش حجـم   لیکاهش زمان تحل

ــر رو ــهور   یب ــه مش ــابوف هندس ــا س ــه   43دارپ ــورت گرفت ــا ص ــه نت ــ جیک ــرا   یتجرب ــه ض ــوط ب  بیمرب

ـ  جیو نتـا  یعـدد  لیـ حاصـل از تحل  بیضـرا  سـه یآن موجـود اسـت. بـا مقا    کینامیدرودیه کـارائی   ،یتجرب

 شود.یم دهید جینتا نیب یتطابق خوباین روش نشان داده شده است و 

 

ــرایب هیدرودینامیک، آزمون بازوی چرخان، دینامیککلمـات کلیدی  ــباتی، رو : ضـ ــیاالت محاسـ نده سـ

 .زیرسطحی

                                                 
40- Rotating arm test 

41- Underwater vehicle 
42- Dynamic mesh 

43- DARPA SUBOFF 
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تحلیل دینامیک حرکت سه درجه آزادي گالیدر زیر سطحی با 

 استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی 
 

 7، محمد گندم کار5جواد امینی فروشانی

 

 cfdexp@gmail.com؛ مالک اشتر یهای زیردریا، دانشگاه صنعتناوریفژوهشگر مجتمع دانشگاهی علوم و پ5

 es.ac.ir-mgd_gandomkar@mut؛ مالک اشتر ی، دانشگاه صنعت ایدر یو مهندس دانشکده علوم اریاستاد2

 

 چکیده
 

به صورت عددی با استفاده از دینامیک سیاالت  44در این مقاله دینامیک حرکت یک گالیدر زیرسطحی

 یسازی شده است. گالیدر یک رونده زیرسطحی است که نیروی پیشرانش خود را با تغییر نیرومحاسباتی مدل

کند. معادالت حرکت حاکم بر دینامیک گالیدر زیرسطحی در حالت سه درجه آزادی در ایجاد می 40شناوری

ی نیروها و گشتاورهای وارد از طرف سیال در هر گام زمان)صفحه تقارن عمودی( ارائه شده است.  40صفحه پیچ

ت محاسباتی بدست آمده بر گالیدر جهت حل معادالت دینامیک حرکت، از تحلیل همزمان دینامیک سیاال

 کد کی قیجسم از طر یکینامیحرکت د لیتحل یبرا ی بدست آمده از حل عددیو گشتاورها روهایناست. 

 ها،معادالت، شتاب نیا ل. با حشده استحرکت اعمال  کینامیشده توسط کاربر  به معادالت د 40فیتابع تعر

برای کسب اطمینان از  .اندشده نییتع زمانی در هر گام جسم دیجد تموقعی و ایهای خطی و زاویهسرعت

سازی دینامیک حرکت با استفاده از ضرایب صحت نتایج به دست آمده، مقایسه با نتایج کد شبیه

هیدرودینامیک صورت گرفته است که تطابق خوبی بین نتایج حاصل از دینامیک سیاالت محاسباتی و کد 

 شود.یکی دیده میشبیه سازی با استفاده از ضرایب هیدرودینام

 

 .: دینامیک حرکت، گالیدر زیرسطحی، دینامیک سیاالت محاسباتیکلمات کلیدی

                                                 
Underwater glider - 44 

Buoyancy force - 45 
Pitch plane - 46 

User defined function (UDF) - 47 
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ا و تنش همطالعه و بررسی تاثیر ترتیب جوشكاري روي تغییرشكل

 پسماند در سازه کشتی بر مبناي آنتروپی تولیدي
 

 7 ، نوید آزاد5مهدی ایرانمنش 

 
Imehdi@aut.ac.ir ،1 دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 Azadnavid@aut.ac.ir  ،2دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 

 چکیده

 

شود که این امر منجر به ایجاد لز جوشی میدر هر فرآیند جوشکاری حرارت ورودی باعث تغییراتی در قطعه ف

شود. این تغییر شکلها و تنشهای پسماند باعث بروز مشکالت های ناخواسته میهای پسماند و تغییرشکلتنش

شود. در حال حاضر متداول ترین روش در صنعت برای جلوگیری مهمی در صنایع سنگین کشتی سازی می

د و بندها حین عملیات جوشکاری است. اما استفاده از قید و بندها باعث از این تغییر شکلها، استفاده از قی

متر( میلی 17ها)ضخامت زیر های پسماند می شود. این مشکل با توجه به پایین بودن ضخامت ورقایجاد تنش

های دیگر عملیات حرارتی قبل و بعد از جوشکاری سازی به شدت محدود کننده است. روشدر صنایع کشتی

های کنترل باشند. یکی از روشحرارت دهی موضعی و یا چکش کاری و ... بسیار پرهزینه و وقت گیر می مثل

ها استفاده از ترتیب مناسب جوشکاری است. هدف این پژوهش بررسی هزینه نسبت به سایر روششده و کم

ز شتی سازی با استفاده اهای پرکاربرد صنایع کتاثیر ترتیب جوشکاری بر روی کاهش میزان اعوجاج در سازه

 بینی کرد و در نتیجه با اصالحباشد تا بتوان نوع و اندازه تغییرشکلهای جوشی را پیشمی 45آنتروپی تولیدی

پارامترهای جوش و ترتیب جوش دادن قطعات مسیرهای جوشکاری را به گونه ای تعریف کرد که نتیجه آن 

 د.های پسماند باشها و تنشایجاد حداقل تغییرشکل

 

 .: ترتیب جوشکاری، میدان حرارتی، تغییرشکل، تنش پسماند، آنتروپی تولیدیکلمات کلیدی

 

                                                 
48 Entropy generation 

mailto:Imehdi@aut.ac.ir
mailto:Azadnavid@aut.ac.ir
mailto:Azadnavid@aut.ac.ir
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تحلیل سازه عرشه اتصالی یک نمونه شناور سه بدنه تحت 

 بارگذاري عرضی
 

 4، نویدآزاد0، سینا طوسی7، اسماعیل صادقیان5ابراهیم علیزاده)*(
 

 Ealizadeh@mut.ac.irوری دفاعی شمال؛ی علوم و فنادکتری مهندسی مکانیک، پژوهشکده5

 Esmail_sadeghian@yahoo.comی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ ارشد مهندسی دریا، پژوهشکدهکارشناسی 2
 Sinatoosi@aut.ac.irی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ ارشد مهندسی دریا، پژوهشکدهکارشناسی  0

Azadnavid@aut.ac.irی علوم و فناوری دفاعی شمال؛ دانشجوی دکتری مهندسی دریا، پژوهشکده 4
 

 

 چکیده
 

مناسب مورد توجه طراحان  07های باال و دریامانیدلیل مقاومت پایین در سرعت به 40بدنهامروزه شناورهای سه

جانبی و بدنه اصلی از جمله  هایهبین بدن 01شناورها قرار گرفته است. در شناور سه بدنه عرشه اتصالی

باشد. در این مقاله با استناد به اصول ای این نوع شناورها میهای مهم و حساس در روند طراحی سازهموقعیت

های پیچشی پرداخته و با های خمشی عرضی ناشی از موج و مماننامه لویدز، به محاسبه و تعیین ممانآیین

به ارائه روند تحلیل استاتیکی سطح اول پرداخته شده است .در نهایت نتایج  Maestroافزار مدلسازی در نرم

ای مقایسه گردیده است. نتایج محاسبه نامهافزاری و روابط تجربی آیینهای نرممحاسبه شده توسط تحلیل

 باشد. افزار مینامه و نرمشده بیانگر تطابق قابل قبول نتایج آیین

 

 .نامه لویدز، بارگذاری عرضینه، عرشه اتصالی، آیینبد: شناور سهکلمات کلیدی

 

 

 

                                                 
Trimaran 49 

Seakeeping 50 
Cross deck 51 

mailto:Sinatoosi@aut.ac.ir
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 4667 پروازي طراحی شناور مهم بررسی عددي اثر پارمترهاي

 آن پایداري طولیبر 
 

 7، امیرحسین نیك سرشت5یاسین معصومی
 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی شیراز؛ 5
Yasin_onh@yahoo.com 

 nikser@sutech.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز؛  دانشیار7
 

 چکیده

 

ها در شرایط مختلف دریایی است. های دریایی پایداری آنیکی از مهمترین مسائل در مبحث طراحی شناور 

عرض( شناور  و کز جرم، طولطراحی )جرم، مرمهم در این مقاله سعی شده است که به بررسی اثر پارامترهای 

های برای سرعت 03( آن در آب آرام02بر نیروی برآ و محدوده ناپایداری دینامیکی طولی )پورپویزینگ 4000

در این زمینه به کمک آزمایشات، روابط  انجام شدهپرداخته شود. از آنجا که بیشتر کارهای  m/s 8 – 2بین 

، در این مقاله سعی شده است که این اثرات به کمک حل است تجربی و مفهموم جرم افزوده صورت گرفته

و استفاده  00RANSبررسی شود. برای این منظور با به کارگیری معادالت  ،04عددی حاصل از نرم افزار فلوئنت

امکانات دینامیک مش )دو درجه جهت مدل کردن جریان مغشوش و همچنین استفاده از  Kω-SSTمدل از 

ت شناور شبیه سازی شده است. همچنین برای مدل کردن سطح آزاد از روش حرک (00و پیچ 00هیو ،آزادی

( استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده تغییر طول و موقعیت طولی مرکز 05VOFحجم سیال )

 جرم بیشترین تاثیر را بر پدیده پورپویزینگ دارند.

 

 .، زاویه تریم، دینامیک مشپسا، حل عددی، پورپویزینگ، نیروی 4667شناور : کلمات کلیدی

                                                 
Porpoising 52 

Calm water 53 
54 FLUENT 

Stokes-average Navier-ldsReyno 55 
Heave 56 

Pitch 57 
Volume of fluid 58 
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-ي رشد ترک خستگی در صفحات داراي نگهبعدسهسازي شبیه

 افتهیتوسعهي ترک با روش اجزاي محدود دارنده
 

 0، حمید معیری 7، هادی توحیدی 5 فاممیالد رجب پور نیك
 

 mrn@gmail.commilad.طوسی؛  نیرالدینصخواجهسازه دریایی، دانشگاه -ی عمرانکارشناس ارشد مهندس 5
 یابیو ارز قاتینداجا و کارشناس مرکز تحق ییو جهاد خودکفا قاتیسازمان تحق، کیمکان یکارشناس ارشد مهندس 2

 H.tohidi66@gmail.com؛ آجا یصنعت قاتیتحق یهاپروژه
 ییایلوم دردانشگاه ع یعلمئتینداجا و عضو ه ییجهاد خودکفا و قاتیسازمان تحق، ایدر یمهندس یدکتر یدانشجو 3

 H.moaieri@aut.ac.ir؛ )ره( نوشهر ینیامام خم

 چکیده

 

ی ترک هستند، با استفاده از مکانیک دارندهدر این مقاله رشد ترک خستگی در اعضای کشتی که دارای نگه

 دهیدبیآسی فوالدی که بر روی اعضای ی کشتی از صفحه. در سازهشده استشکست االستیک خطی مدل 

شود. روش می اسـتفاده ی ترک برای جلوگیری از رشـد ترک خسـتگی   دارندهنگه عنوانبه شـوند، نصـب می 

 یبعدی رشد ترک خستگی، به دست آوردن مسیر و جبههسازی سهیافته برای شـبیه اجزای محدود توسـعه 

ش اهزمان محاسبات را تا حد بسیار زیادی ک افتهیتوسعه. روش اجزای محدود شده استاستفادهجلویی ترک 

ــتفـاده   دهـد می ی کند. در این تحقیق اندازهتر را نیز فراهم میی بزرگهـایی بـا اندازه  ی مشو امکـان اسـ

 بیضوی در محلبندی مناسـب با اسـتفاده از مقادیر دقیق ضـریب شدت تنش انتخاب شدند و ترک نیم   مش

ده شاستفادهی پاریس بطهاز را موردنظری عمر خستگی عضو ی تنش قرار داده شـد. برای محاسـبه  بیشـینه 

ــت ــهی هیچ مطالعه تاکنون. اسـ ــعهبعدسـ ی ترک دارندهبر روی نگه 00یافتهی به روش اجزای محدود توسـ

 .شده استاستفادهسنجی سازی از تعدادی صحتاست. برای اطمینان از صحت نتایج شبیه نشدهانجام

 

 .ی ترک، کشتیدارندهگهیافته، رشد ترک خستگی، ن: اجزای محدود توسعهکلمات کلیدی

 

                                                 
XFEM 59 
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شده به واحدهاي  بررسی تغییر کاربري نفتكش هاي از رده خارج

 آب  شیرین کن
 

  7حاجی میرآقامیرمهبد  ، 5سیدعلی عسکری
 

  s.ali.askari.1347@gmail.comدانشگاه آزاداسالمی  شیمی، کارشناسی ارشد مهندسی 1
 mahbodhajmir@gmail.comف، تهران، ایراندانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شری2

 

 چکیده
 

در این پژوهش، طرحی به منظور تغییر کاربری نفتکش های از رده خارج شـده، به کشـتی های شیرین ساز   

 فیلتراسیون برای پیشآب دریا ارائه گردیده است. برای شیرین سازی آب دریا روش های غشائی شامل آلترا

تصـفیه آب دریا و اسـمز معکوس آب دریا و اسـمز معکوس فشار پایین فرآیندهای بنیادی طراحی مفهومی    

پیشـنهادی این طرح می باشـند. با اسـتفاده از فرآیندهای غشایی اسمز معکوس و آلترافیلتراسیون می توان    

ر مترمکعب آب شیرین در روز باشد. با این حال هزا 12پیش بینی کرد که شناور شیرین سازی قادر به تولید 

 37انعطاف پذیری طراحی مفهومی صــورت گرفته در این پژوهش امکان بهبود طرح در آینده و تولید روزانه 

هزار مترمکعب آب شیرین را فراهم کرده است. همچنین در تغییر کاربری نفتکش سعی بعمل آمد تا فرآیند 

 ه محیط زیست و اکوسیستم دریایی وارد کند. شیرین سازی کمترین آسیب را ب

 

 .شناور، نفتکش، اسمزمعکوس، آب شیرین کن، شیرین سازی آب دریا : کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mahbodhajmir@gmail.com
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هاي موجود براي پدیده کاویتاسیون بروي یک تحلیل عددي مدل

 صفحه افقی از سازه زیر سطحی مغروق زیر آب 
 

 7، امیر محمد حسینی 5احسان رجبیانی
 

 ehsan_rajabiani@yahoo.comانشجوی دکتری مکانیک ، دانشگاه بیرجند ، د5
 a.mohammadhosseini@gmail.comکارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، 7

 

 چکیده
 

عددی هر  سازیگیری کاویتاسیون به شبیهبینی و شکلهای نوین انتقال جرم در پیشبه منظور مقایسه مدل

سـازی شده و در مسائلی با  های مذکور در کدی منبع باز پیادها پرداخته شـده اسـت. مدل  هیک از این مدل

ســنجی کدهای آماده شــده برای هر یک از شــرایط یکســان مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. به منظور اعتبار

ی دقت باال باشد، انتخاب شده است. نتایج حاصلها، چند نمونه که دارای نتایج معتبر آزمایشـگاهی می مدل

 که مدل سینگال دارای خطای بیشتری است. دهد، در حالیمدل های انتقال جرم کانز و زوارت نشان می

ــیاری از روش ــبیهدر بسـ ــیون بر مبنای مدلهای شـ ــازی کاویتاسـ های انتقال جرم، تأثیر دما بر خواص سـ

ــیال نادیده گرفته می ــأله میترموفیزیکی سـ ــود.این مسـ بع انحراف نتایج حل عددی از تواند یکی از مناشـ

دستاوردهای تجربی باشد. در تحقیق حاضر تغییر خواص سیال بر اساس تغییرات دما در سه مدل مورد نظر 

های عددی بدون تأثیر دما و همچنین کارهای تجربی های مذکور با نتایج حلاعمال شده است.. مقایسه داده

ــان می اعمال تأثیرات دما، منجر به بهبود قابل توجه نتایج به  دهـد کـه برای جریـان بروی هیدروفویل،   نشـ

ــوص در مدل ــت آمده، مدل  گردد.های انتقال جرم کانز و زوارت میخص در کل با تکیه بر نتایج عددی بدس

 گردد.کانز به عنوان بهترین مدل برای ادامه تحقیقات در این راستا توصیه می

 

 .ل جرم، اثرات دماهای انتقا: کاویتاسیون، مدلکلمات کلیدی
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بر  النی( سلینی)ویمتوکسيتر یالنیعامل س یاثر افزودن یبررس

 استر لینیو نیخواص رز
 

 0، سید آرش حدادی7، علی دهقانیان5مجید معمار
 

  majidmemar@aut.ac.ir ر؛یرکبیام یسازه، دانشگاه صنعت -یکشت یکارشناس ارشد معمار5

 dehghanian@aut.ac.ir ر؛یرکبیام یاه صنعتدانشگ ا،یدر یمهندس یدکتر یدانشجو7

؛ رانیتهران، ا ف،یشر یو نفت، دانشگاه صنعت یمیش یدکترا، دانشکده مهندس یدانشجو0
arash_sn2005@yahoo.com 

 چکیده

پرداخته  استر لینیو نیواص رزبر خ النی( سلینی)ویمتوکسیتر یالنیاثر عامل س یپژوهش به بررس نیدر ا

به عنوان عامل  النی( سلینیو)یمتوکسـ یتر یالنیعامل سـ  یدرصـد وزن  0/2علّت از  نیشـده اسـت. به هم  

 نیآن در ساختار رز یریو قرارگ یالنیعامل س ریتاث یاسـتفاده شد. جهت بررس  نیخواص رز یبهبود دهنده

و  اصالح شده نیرز یسخت نیاستفاده شد. همچن دیفرمامآب و  یتعادل یهیاستر از آزمون سنجش زاو لینیو

اصالح شده و  نیرز یکیبر خواص رئولوژ یالنیعامل س یمحاسبه شد. جهت بررس Dشور  اسینشـده در مق 

 یهانمونه ی( بر روTGA) یگرما وزن سنج آزمون. دیاستفاده گرد یکینامید یاصالح نشده از آزمون رئومتر

 اصالح شده نیرز یگذارزغال زانیبر م یالنیاثر عامل س ینشده به منظور بررساصـالح شـده و اصالح    نیرز

ــ یحاک جی. نتارفتیانجـام پـذ   ــبب افزا یالنیاز آن بود که افزودن عامل سـ آب و  یتماس تعادل هیزاو شیسـ

سبب  یالنیدرصد عامل س 0/2افزودن  نی. همچنگرددیاصـالح شده م  نیسـطح رز  یو کاهش انرژ دیفرمام

ــدن رز شیافزا ــتر از  لینیو نیزمان ژل ش ــانت یدرجه 477 یو تا دما گرددیم قهیدق 11به  0اس  گرادیس

 .شودیاصالح شده نسبت به اصالح نشده م نیرز یحرارت یهیانداختن تجز ریسبب به تاخ

 

 .یآزمون گرما وزن سنج ؛یتماس تعادل هیزاو الن؛یس لینیو یمتوکس یتر ؛یالنیعامل س: کلمات کلیدی

 

 

 

 

mailto:dehghanian@aut.ac.ir
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به  النی( سلینی)ویمتوکسيتر یالنیاثر افزودن عامل س یبررس

به  افیلا یچسبندگ تیاستر جهت اصالح و بهبود خاص لینیو نیرز

 یچیساندو يهاتیهسته در کامپوز
 

 0، سید آرش حدادی7، علی دهقانیان5مجید معمار
 

  emar@aut.ac.irmajidm ر؛یرکبیام یسازه، دانشگاه صنعت -یکشت یکارشناس ارشد معمار5

 dehghanian@aut.ac.ir ر؛یرکبیام یدانشگاه صنعت ا،یدر یمهندس یدکتر یدانشجو7

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران؛ 0
arash_sn2005@yahoo.com 

 چکیده
 

 استر جهت اصالح و لینیو نیبه رز النی( سـ لینی)ویمتوکسـ یتر یالنیر افزودن عامل سـ پژوهش، اث نیدر ا

 نیا یقرار گرفت. برا یمورد بررس یچیساندو یهاتیبه هسـته در کامپوز  افیال یچسـبندگ  تیبهبود خاصـ 

از  سپ دیگرد استفادهپخت  ستمیاستر و س لینیو نیرز یزهیدر آم یالنیعامل س یدرصد وزن 0/2منظور از 

 ین. همچنرفتیانجام پذ ی ساخته شده با الیاف شیشه و هسته بالساهانمونه یآزمون پوسـته شدن بر رو آن 

شده،  پخت نیشکل رز رییتغ یدما نییتع یها، آزموننیرزسایر خواص بر  یالنیعامل س ریتاث یجهت بررس

 ینالیصالح شده با عامل ساصالح نشده و ا نیرز یهانمونه یبارکول و کشش برا اسیدر مق یسنج یسـخت 

ــان دهنده جی. نتارفتیانجام پذ ــ ینش ــبب افزا یالنیآن بود که افزودن عامل س ــکل و رییتغ یدما شیس  ش

سبب  یبه مقدار جزئ نیدر رز یالنیوجود عامل س نی. همچنشودیاصـالح شده م  نیرز یاسـتحکام کشـشـ   

به سطح و  یالنیاز عامل س یداراز مهاجرت مق یکه ناش شودیاصـالح شـده م   نیسـطح رز  یکاهش سـخت 

 نی. همچنباشدیپخت م یهاواکنش نیاصالح شده در ح نیرز یاتصاالت عرض یتهیدر دانسـ  یکاهش جزئ

 انیم یقو یانیم یهیال لیتشک یطهبه واس یالنیآزمون پوسـته شـدن نشـان داد که افزودن عامل سـ     جینتا

 .شودیم یچیساندو یهاتیهسته در کامپوزبه  افیال  یچسبندگ شیو سطح هسته، سبب افزا افیال

 

ول، آزمون بارک یسخت ؛یچیساندو یهاتیاستر؛ کامپوز لینیو الن؛ی( سلینی)ویمتوکسیتر: کلمات کلیدی

 .کشش

mailto:dehghanian@aut.ac.ir
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چسبی بین قطعات فلزي و  شكل Tرفتار اتصاالت بررسی 

تحت بارگذاري استاتیكی در شناورهاي کامپوزیتی با  کامپوزیتی

 ه سازي عددياستفاده از شبی
 

 7، بهروز عرب5احسان شیبانی
 

 ehsan.aerospace@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس،5

 b.arab.84@gmail.comدکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 7

 

 چکیده

 

بین قطعات فلزی و کامپوزیتی متداول در صنایع  شکل Tرفتار اتصاالت چسبی عمودی از نوع  در این تحقیق

دریایی به روش اجزاء محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا برای اطمینان از نتایج شبیه سازی، کد 

ازی ده و نتایج شبیه سسابروتین مورد استفاده در شبیه سازی اتصاالت، با دو مقاله معتبر اعتبار سنجی ش

شکل مورد پژوهش در این تحقیق قطعه فلزی  Tهمخوانی بسیار خوبی با نتایج تجربی داشتند. در اتصاالت 

تایج اند. با توجه به نای و ساندویچی در نظر گرفته شدهاز جنس آلومینیوم و قطعات کامپوزیتی در دو نوع الیه

ای، الیه کامپوزیت-کامپوزیت ساندویچی در مقایسه با اتصاالت فلز-ها، مشاهده شد که اتصاالت فلزسازیشبیه

. در کننداز استحکام باالتری برخوردار بوده و نیروی بیشتری را تا رسیدن به نقطه آغاز آسیب تحمل می

کامپوزیت ساندویچی، هسته -، محل اعمال چسب و در اتصاالت فلزایاتصاالت چسبی فلز به کامپوزیت الیه

ترین نقاط اتصال شناسایی شدند. در چند مورد از اتصاالت نیز فوم پرکننده همزمان به عنوان ضعیف ساندویچ

عه های شبیه سازی شده، قطبا اولین آسیب و یا حتی زودتر از آن دچار تسلیم شد و نهایتاً در تمام پیکربندی

 فلزی با ضریب اطمینان باالیی از نقطه تسلیم فاصله داشت.

 

اتصاالت عمودی، اتصاالت چسبی، روش اجزاء محدود، مدل ناحیه کامپوزیت پلیمری،  :یلمات کلیدک

 چسبنده.
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چسبی بین قطعات فلزي و  شكل Lرفتار اتصاالت بررسی 

تحت بارگذاري استاتیكی در شناورهاي کامپوزیتی با  کامپوزیتی

 استفاده از شبیه سازي عددي
 

 7، امیر سپهری5احسان شیبانی

 
 ehsan.aerospace@gmail.comرشد مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس،کارشناس ا5

 amir.sepehri1@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، 7

 چکیده

 

بین قطعات فلزی و کامپوزیتی متداول در صنایع  شکل Lچسبی عمودی از نوع  در این تحقیق رفتار اتصاالت

دریایی به روش اجزاء محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا برای اطمینان از نتایج شبیه سازی، کد 

شکل  Lالت اشوند. در اتصسابروتین مورد استفاده در شبیه سازی اتصاالت، با دو مقاله معتبر اعتبار سنجی می

ر نظر ای دجنس آلومینیوم و قطعات کامپوزیتی از نوع کامپوزیت الیهمورد پژوهش در این تحقیق قطعه فلزی از 

ازی سسازی رفتار چسب از مدل ناحیه چسبنده استفاده شده و در مورد هر یک از اتصاالت شبیهاند. برای مدلگرفته شده

طعات، جدایش هسته و صفحات کامپوزیت ساندویچی، جدایش اتصاالت چسبی شده، مودهای واماندگی )نظیر واماندگی ق

شکل از  Lنتایج شبیه سازی نشان داد که، واماندگی در پیکربندی و واماندگی فوم پرکننده( تعیین شده است. 

های کامپوزیتی بیرونی و قطعه عمودی فلزی آغاز شده و در ادامه بارگذاری، خود اتصاالت چسبی بین الیه

شوند. نیز دچار واماندگی می ای،های کامپوزیتی متصل کننده قطعه فلزی عمودی و قطعه کامپوزیت الیهالیه

 شود.عالوه بر این با ادامه بارگذاری، فوم پر کننده بین قطعه عمودی فلزی و افقی نیز دچار گسیختگی می

 .اطمینان باالیی از نقطه تسلیم فاصله داشت های شبیه سازی شده، قطعه فلزی با ضریبنهایتاً در تمام پیکربندی

 

اتصاالت عمودی، اتصاالت چسبی، روش اجزاء محدود، مدل ناحیه کامپوزیت پلیمری،  :لمات کلیدیک

 چسبنده.

 

mailto:amir.sepehri1@gmail.com
mailto:amir.sepehri1@gmail.com
mailto:amir.sepehri1@gmail.com
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هاي چندالیه مورداستفاده در صنایع تحلیل حرارتی کامپوزیت

 دریایی برابر آتش

 

  0ماهانی ، عماد جمعه زاده7، خسرو الری5عمید پورامینایی
 

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته؛ 5
amidpouraminaie@gmail.com 

 k.lari@ymail.comاستادیار، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ؛ 7
 @kgut.ac.ire.jomehzadehاستادیار، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ؛ 0

 چکیده
 

 طراحی و پذیری ذاتی اســـت کهپذیری و آســـیبهای پلیمری اشـــتعالیکی از اشـــکاالت عمده کامپوزیت

خصوص در صنایع دریایی که خطر قرار گرفتن در برابر آتش وجود دارد را با سازی مواد کامپوزیتی را بهپیاده

 477، 377طور مشخص باالی ماهای باال )بهها در معرض دزمانی که کامپوزیت .مشـکل مواجهه کرده اسـت  

گیرند، ماتریســی طبیعی کامپوزیت همراه با آزادســازی گرما، دود، ذرات دوده و درجه ســانتی گرد( قرار می

شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات آتش بر صفحه کامپوزیتی چندالیه از نوع بخارهای سمی تجزیه می

افزار آباکوس ایع دریایی اســت. جهت تحلیل مســئله در این پژوهش از نرممورداســتفاده در صـن  07ایپوسـته 

آید شده است. ابتدا معادالت حاکم و روابط ریاضی موردنیاز جهت تحلیل حرارتی مسئله به دست میاستفاده

ــعه  ــئله با توجه به معادالت حاکم، توسـ ــب جهت تحلیل حرارتی مسـ ــپس مدل مناسـ یافته و از طریق سـ

وسیله مقایسه با شود. مدل تحلیل حرارتی بهافزار وارد میافزار آباکوس در این نرمموجود در نرم هایزیرروال

کامپوزیتی چهار الیه ها مورد تایید قرارگرفته است و درنهایت یک صفحهشـده در دیگر پژوهش مسـائل حل 

  0 / 90
s

است.  شدهسازیشبیهیلووات بر مترمربع ک 20طرف تحت تأثیر آتش با شار حرارتی که ازیک 

 سوزد.صورت کامل میرود و این صفحه بهدرجه کلوین باال می 027دما در صفحه برابر آتش تا 

 

 .: آتش، کامپوزیت پلیمری، تحلیل حرارتیکلمات کلیدی

                                                 
60 shell 
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کاربرد جوشكاري اصطكاکی اغتشاشی درصنایع  کشتی سازي و 

 فرا ساحل 
 

 محمد شیخ االسالمی1یاسمن شعبانی، 4منوچهر فدوی ، 0سایبانی ، مصباح 7فروز فریدی، 5

 
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1

foroozfaridi@aut.ac.ir 
 msaybani@aut.ac.irکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ عضو هئیت علمی و استادیار دانش2

 fadavie@aut.ac.irعضو هئیت علمی و استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 3

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 4
yasaminshabani@aut.ac.ir 

دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 0
mohamadsheikholeslami_ship@yahoo.com 

 چکیده

 

با توجه به مزایایی از قبیل اعوجاج کم، ایجاد ریزساختار مطلوب برای جوش،  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

های زیست محیطی و همچنین جوشکاری فلزاتی مانند آلومینیم و آلیاژهای آن در صنایع کاهش آلودگی

های متفاوت این روش باعث شده که این فرآیند بسیار کشتی سازی و فراساحل کاربرد دارند. خواص و ویژگی

ورد توجه طراحان به ویژه در صنایع دریایی و فراساحل  قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است این فرآیند م

دهد،  ارائه جوشکاری مورد بررسی قرار گیرد و پارامترهای آن و عیوب معمول که در این حالت جوش رخ می

رد آن در کشتی سازی و صنایع شود، سپس استفاده از این روش در جوشکاری آلیاژهای آلومینیم و کارب

فراساحل مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نتایجی برای استفاده بیشتر از این فرآیند جوشکاری در 

 صنایع دریایی و صنایع فرا ساحل و صنایع دیگر ارائه گردیده است.

 

 .جاج: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، کشتی سازی، آلیاژهای آلومینیم،  اعوکلمات کلیدی

 

 

 

 

mailto:foroozfaridi@aut.ac.ir
mailto:yasaminshabani@aut.ac.ir
mailto:mohamadsheikholeslami_ship
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هاي فلزي پرکاربرد در صنایع دریایی اعمال و بازرسی پوشش

جهت حفاظت از خوردگی و سایش با توجه به ملزومات تعیین 

 شده توسط استانداردهاي نظامی
 

 7، میثم حیدریان5سید سعید عظیمی ابرقویی
 

  seyyedsaeedazimi@yahoo.com خوردگی و حفاظت مواد، صنایع شناورسازی-کارشناس ارشد مهندسی مواد5

 heydarian@rayana.irشناسایی و انتخاب مواد، صنایع شناورسازی -کارشناس ارشد مهندسی مواد 7

 

 چکیده

 

ها به خصوص در صنایع دریایی ایش در تمام سامانههای فلزی برای حفاظت از خوردگی و ساستفاده از پوشش

 های اخیر صنایع مختلف دربه دلیل داشتن محیط بسیار خورنده اجتناب ناپذیر است. با وجود اینکه در سال

ای هاند ولی متاسفانه هنوز روشکشور به ویژه صنایع دریایی به اهمیت پدیده خوردگی و کنترل آن پی برده

های قدیمی و به صورت تجربی انجام شده و مطابقت با ها به روشند اعمال انواع پوششجلوگیری از آن مان

استانداردهای معتبر ندارد. هدف اصلی این پژوهش بیان اهمیت توجه به مسئله اعمال پوشش و بازرسی آن با 

امی کشور صنایع نظ استفاده از استانداردهای معتبر نظامی در صنایع دریایی به ویژه صنایع دریایی وابسته به

دهی فیزیکی وری در مذاب، پاشش حرارتی، جوشکاری و رسوبدهی الکتریکی، غوطههای رسوباست. روش

ای هدهی در صنایع دریایی هستند. همچنین پوششهای پوششو شیمیایی بخار به ترتیب از مهمترین روش

های کاربردی در این طال، پاالدیوم از پوششسرب، مس، -الیه، روی، کادمیوم، نقره، قلع، قلع 4کروم، نیکل، 

ها ارائه شده است. همچنین صنعت هستند. در این پژوهش استانداردهای مرجع اعمال و بازرسی این پوشش

اعمال شده روی سطح و یک مثال موردی از بررسی مقاومت  موردی از بررسی نوع پوشش برای نمونه یک مثال

 بیان شده است. NiCrBبه خوردگی پوشش متال اسپری 

 

 .های فلزی، حفاظت از خوردگی، صنایع دریایی، استانداردهای نظامی: پوششکلمات کلیدی

 

mailto:seyyedsaeedazimi@yahoo.com
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سازي چندهدفه الگوریتم بررسی و مقایسه کارایی دو روش بهینه

 ژنتیک و ازدحام ذرات در طراحی مفهومی شناورهاي سطحی
 

 7، رضا آخوندی5اصغر اسکندری چچگلو

 

 a.eskandari.c@gmail.comریاضی، گروه آمار، دانشگاه گیالن، رشت، دانشکده علوم 5
 akhoundi.r@gmail.comمرکز تحقیقات فیزیک پالسما، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، 7

 

 چکیده
 

باشد که بعد از مرحله طراحی مفهومی یکی از مراحل اسـاسـی و اصـلی در روند طراحی شـناور سطحی می    

شود. یکی از ابزارهای موردنیاز مکانسـجی شروع و بعد از خاتمه این مرحله، طراحی مقدماتی شناور آغاز می ا

ــد که به منظور بهینهســازی میدر این مرحله از طراحی، ابزار بهینه کردن پارامترها و مشــخصــات مدل باش

واند در اتخاذ تصمیمات تسازی میشـود. دقت، سـرعت و صـحت روش بهینه   شـناور سـطحی بکار گرفته می  

صحیح و دقیق در خصوص مشخص شدن پارامترها و مشخصات شناور سطحی، سهم بسزایی را ایفا کند. هم 

ها دارای مزایا و معایبی هستند و سـازی بسیاری وجود دارند که هر کدام از این روش های بهینهاکنون روش

باشند. در این مقاله، هدف بررسی، بکارگیری و ت میها نیز در حال تکامل و پیشرفالبته هر یک از این روش

 کردنســازی چندهدفه الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات جهت بهینهدر نهایت مقایســه کارایی دو روش بهینه

باشد. بدین منظور با استفاده از یک پارامترها و مشـخصـات شـناور سطحی در مرحله طراحی مفهمومی می   

ور سازی مذکشود، با استفاده از دو روش بهینهی سطحی تجاری بکار گرفته میمدل ریاضی که برای شناورها

سازی پارامترها و مشخصات ، به بهینهMATLABهای مربوطه در نرم افزار محاسـباتی  و انجام کدنویسـی 

 شناور مربوطه پرداخته و در نهایت نتایج بدست آمده را بررسی و مقایسه خواهیم کرد.

 

 MATLABسازی، الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات، نرم افزار ی مفهومی، بهینهطراح: کلمات کلیدی
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وري یک شناور زیرسطحی متحرک در شناسایی عمق غوطه

 نزدیكی سطح آزاد با استفاده از روش شبكه عصبی
 

 7، سید حسین موسوی زادگان5سید خلیل شریعتی
 

 s.k.shariati@aut.ac.irر؛ دکتری مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیر کبی دانشجوی5
 hmousavi@aut.ac.irدریا ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛  مهندسی دانشکده استادیار 7

 چکیده

 

. یدنمایم موج دیتول آزاد سطح یرو بر د،یدرآ حرکت به سطح یکینزد در ای وسـطح   یبر رو یجسـم  هرگاه

است، اما ارتفاع اولین قله موج ت جسم هندسه و حرک ال،یاز مشـخصـات س   یتابعشـکل نهایی موج تولیدی  

وری آن وابسته است. سـینه به مشخصات هندسی جسم بستگی نداشته و تنها به سرعت جسم و عمق غوطه 

وری مختلف های غوطهو عمق با استفاده از روش شبکه عصبی و اطالعات امواج یک بدنه استاندارد در سرعت

اولین قله موج توسعه داده  بعدیبعدد فرود و ارتفاع  برحسب دبعیبی ورغوطهیک مدل برای محاسـبه عمق  

 گیریشده است. با استفاده از این مدل در صورت معین بودن طول و سرعت یک متحرک زیرسطحی و اندازه

 توانتوان عمق حرکت شناور را محاسبه نمود. از این اطالعات میارتفاع اولین قله موج تولیدی در سـطح می 

 ای شناسایی زیردریایی استفاده کرد. هدر سیستم

 

 .شناور زیرسطحی، سطح آزاد، الگوی موج هیدرودینامیکی، شبکه عصبی  : شناسایی،کلمات کلیدی
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ارایه طرح اختالط جدید کانوي بتنی و بررسی وزن مخصوص و 

 مقاومت نمونه ها
 

 7، محمد سیاهکوهی5ناصر شابختی
 

 shabakhti@iust.ac.irعت ایران؛ استادیار، دانشگاه علم و صن5
 m_siahkoohi@rail.iust.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 7

 

 چکیده
 

استفاده از بتن در ساخت کانو از جدیدترین روش های استفاده از سازه های بتنی بوده که عالوه بر مقاومت 

و آب بندی آن باشد. در تولید بتن سبک همواره شاهد  باید دارای شرایط خاصی از قبیل وزن مخصوص کم

محدودیتهایی برای استفاده از سیمان و دیگر افزودنی های بتن که تاثیر مستقیم بر روی وزن مخصوص بتن 

دارند هستیم. با کاهش وزن مخصوص بتن دیگر ویژگی های بتن سبک نسبت به بتن معمولی تغییر می یابد. 

شده است که با بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر وزن مخصوص و مقاومت فشاری  در این مقاله سعی برآن

روزه بتن، طرح اختالطی مناسب برای استفاده در بدنه کانوی بتنی تعیین گردد. برای رسیدن به چنین  0

 ACIطرح اختالط مختلف با استقاده از روش حجمی ارایه شده مطابق با آیین نامه  20طرح اختالطی 

213R-03  روز وزن مخصوص و  0تهیه شده و بعد از  17×17×17نمونه  3تهیه گردید.از هرطرح اختالط

مقاومت فشاری آن اندازه گیری شده است بر مبنای طرح اختالط مطلوب اقدام به ساخت بدنه بتنی کانو 

آزمایش قرار متر در دریاچه آزادی تهران مورد  477نموده و سپس کانوی ساخته شده در مسیری به طول 

گرفته است. این کانو در تست های شناوری، و گزارش کار جزو دو کانوی برتر و در تست پاروزنی مقام چهارم 

)بی تجربگی پاروزنان( را در مسابقات کانوی بتنی مرکز تحقیقات بتن کسب نموده است. نتایج نشان دهنده 

 کیفیت مطلوب کانوی ساخته شده می باشد.. 

 

 .روزه، کانوی بتنی، تست میدانی 0بتن سبک، وزن مخصوص، مقاومت فشاری  :کلمات کلیدی
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بررسی تاثیر عیب جدایش برکاهش استحكام ناشی از نیروهاي 

 VIP درون صفحه اي بر پانل کامپوزیتی ساخته شده با فرآیند

 

 0حسن قاسمی، 7، محمد رضا خدمتی5علی دهقانیان 
 

 dehghanian@aut.ac.ir ر؛یرکبیام یه صنعتدانشگا ا،یدر یمهندس یدکتر یدانشجو5

 khedmati@aut.ac.ir ؛، تهرانریرکبیام یدانشگاه صنعتاستاد مهندسی دریا، عضو هیئت علمی 7

 gasemi@aut.ac.ir ؛ ، تهرانریرکبیام یعتدانشگاه صناستاد مهندسی دریا، عضو هیئت علمی  0

 

 چکیده
 

تاثیر عمق عیب جدایش )جدایش هسـته از پوسـته و جدایش بین الیه ای(، مسـاحت ناحیه     پژوهش نیدر ا

ــاندویچی بر میزان نیروی   ــناور کامپوزیتی س ــازه بدنه ش ــینه پ جدایش یافته و فرم این ناحیه در س انل بیش

سانتی  07*37ی در ابعاد تیپانل کامپوز عدد 04به همین منظور تعداد  کامپوزیتی ساندویچی بررسی گردید.

ساخته شده، عیب جدایش نیز به صورت مصنوعی درون الیه های الیاف و در  VIPبا اسـتفاده از فرایند   متر

طیق اسـتاندارد ساخته شده قرار میگیرد.  ابعاد مختلف ایجاد شـد و سـپس این پانلها درون فیکسـچری که    

نتایج نشـان دهنده آن اسـت جدایش بین الیه ای تاثیر چندانی بر روی اسـتحکام خمشـی درون صفحه ای     

درصدی نیروی بیشینه وارد بر پانل شده است.  30ندارد و وجود عیب جدایش هسته از پوسته نیز سبب افت 

احت ناحیه جدایش یافته نیروی الزم جهت شـکست قطعه  و همچنین مشـخص گردید با افزایش میزان مسـ  

ــطح ناحیه جدایش یافته به طور میانگین به    ــدن س ــتحکام به ازای دوبرابر ش کاهش می یابد این کاهش اس

درصـد می باشد. وهمچنین مشخص شد که فرم های جدایش نقش اندکی و قابل چشم پوشی در   23اندازه 

 لها ایفا می کند.متحمل توسط پان نهیشیب یروینمیزان 

 

 .جابجایی-: جدایش هسته از پوسته، جدایش بین الیه ای، فیکسچر، منحنی بارکلمات کلیدی

 
 

 

mailto:dehghanian@aut.ac.ir
mailto:ghasemi@aut.ac.ir
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 يبرا یكیرانش الكتر ستمیس یمفهوم یو طراح یسنجامكان

 الكتریكی موتور وریدرا يسازبا مدل نیسنگ يشناورها
 

 0قلعه روزانی، ناصر ف7ردلی، نادر ش1لو تیعاف محمد

 
 a.afiatloo73@gmail.com ;زیقدرت، دانشگاه تبر کیارشد الکترون یکارشناس یشجودان1

 shirdel.nader@gmail.com ;ییایدر عیکارشناس ارشد برق قدرت، سازمان صنا2
 naserfiruzan@gmail.com ;ییایدر عیسازمان صنا ک،یکارشناس ارشد مکان3

 

 دهیچک
 

که  ردیپذیانجام م یکیرانش مکان ستمیاکثراً با س یربرو مساف ینظام نیسنگ یو ساخت شناورها یطراح

هستند.  نییپا یریپذو کنترل یکیمکان زاتیتجه یحجم باال اضافی، مانند وزن یستمیس بیمعا یبرخ یدارا

 نینگس یشناورها یبر رو یکیرانش الکتر ستمیس یسازادهیو پ یطراح ،یکیرانش مکان ستمیدر مقابل س

 نیتربه همراه دارد. مهم زین یگرید یایمزا یکیمکان ستمیس بیمعا یبر رفع کردن برخ که عالوه شودیمطرح م

کنترل  یورهایوجود درا لیشناور به دل یکیالکتر یموتورها قیدق یریپذکنترل ی،کیرانش الکتر ستمیس تیمز

اورها شن یبر رو یکیرانش الکتر ستمیس یسازادهیپ لیشده است که: دال یمقاله سع نیسرعت است. در ا

 یکیانش الکترر ستمیس ایشود که آ لیتحل یکیمکانسیستم نسبت به  ستمینوع س نیا یایگردد و مزا یبررس

 باشد. یکیانمک ستمیسمناسبی برای  نیگزیجا تواندیرو م شیو مشکالت پ یبردارمختلف بهره طیوجود شرا با

 انیجر یکنترل سرعت موتورها یباال برا توان وریدرا ونهنم کی ورها،یمبحث درا تیبه لحاظ اهم نیهمچن

 کیالکترون یهامبدل نیکنترل نو یهاروش از وریدرا یسازشده است. در مدل یسازو مدل یمتناوب طراح

 است. استفاده شده نورترهایا یسیقدرت مثل کنترل ماتر

 

 .توان باال وریدرا ،یکیرانش الکتر ستمیس ،یکیرانش مکان ستمی: سیدیکل کلمات
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شبیه سازي پرتاب یک وسیله زیرآبی بدون سرنشین به وسیله 

 نیروي پروانه هاي داخل تیوب پرتاب

 

 7، جواد انفرادی5مهدی مهدوی خواه
 

 mmahdavikhah@yahoo.comکارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 5
 di@gmail.comjavadenferaگروه مهندسی مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، ایران؛ 7

 

 چکیده
 

( یکی از پرکاربردترین تجهیزات در تحقیقات زیر دریا می باشند که UUVوسـایل زیرآبی بدون سـرنشـین)   

ــیله نیروی   ــها، پرتاب به وس ــهای مختلفی برای پرتاب آنها از حامل به دریا وجود دارد. یکی از این روش روش

ود وسیله مصرف می شود. در این مقاله روشی است که انرژی زیادی برای پرتاب توسط خ UUVرانش خود 

شـبیه سـازی شده که بدون صرف انرژی از خود وسیله زیر آبی، با استفاده از پروانه هایی که داخل تیوب به   

صــورت ثابت به چرخش در می آیند بتوان با صــرف انرژی از حامل، وســیله زیر آبی را به محیط دریا پرتاب 

استفاده از شبکه متحرک به صورت سه بعدی انجام شده  با ANSYS-CFX کرد. شبیه سازی در نرم افزار

 و پارامترهای سرعت و جابجایی در مسیر خروج از لوله پرتاب و فشار داخل لوله محاسبه شده است.

 

 .: شبیه سازی عددی، روش پرتاب جدید، وسیله زیرآبی بدون سرنشین، شبکه متحرککلمات کلیدی
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قعیت عرضی بدنه هاي جانبی بر روي مقاومت تاثیر مو

در نرم افزار  NPLهیدرودینامیكی شناور تریماران از سري 
Maxsurf 

 

 7، محمد مونسان5داوود احمدی امین آبادی
 

 davood.ahmadi1993@gmail.comدانشجوی کارشناسی کشتی سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ 5
  m.moonesun@gmail.comانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ ، مربی، دهیات علمی7

 

 چکیده
 

هدف از این مقاله انتخاب موقعیت بهینه عرضی بدنه های جانبی شناور تریماران جهت رسیدن به حداقل 

مقاومت هیدرودینامیکی است. موقعیت طولی بدنه های جانبی در سه موقعیت متفاوت و در شش موقعیت 

مدلسازی  Maxsurf 20 (v 8i)ول بدنه اصلی است، تعیین شده و در نرم افزار عرضی که برحسب درصد از ط

اند. بدنه های اصلی و جانبی شناور تریماران از  سازی با هم مقایسه شده گردیده و نتایج جهت انجام بهینه

 Slender Bodyانتخاب شده و به دلیل باریک و بلند بودن بدنه ها، روش round bilgeبا فرم NPLسری 

جهت تحلیل مقاومت هیدرودینامیکی بکار گرفته شده است. در انتها، جهت تعمیم نتایج به سایر شناورهای 

سازی و ضریب مقاومت کل بر حسب عدد فرود استخراج شده و محدوده عدد  تریماران، ضریب مقاومت موج

 فرود بحرانی ارائه گردیده است.

 

هیدرودینامیکی، فرود بحرانی، مقاومت موج سازی، ضریب  ، مقاومتMaxsurf: تریماران، کلمات کلیدی

 .مقاومت
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هاي بررسی تجربی بهبود خواص کششی و برشی کامپوزیت

ساخته شده به روش تزریق رزین تحت خأل در مقایسه با فرآیند 

 چینی دستی ساخت الیه

 

 4عاع ، جواد فرجی ش 0، سید امیر موسوی7، حسین خدارحمی5 محمدمحمد هادی حاج
 

 hadi.hajmohammad@gmail.comدکترای مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع( پژوهشکده دریایی ؛  5
دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع( پژوهشکده بالستیک و ضربه ؛ 7

hossein_khodarahmi@yahoo.com 
 Amirmousavi86@gmail.comریایی ؛ پژوهشکده ددانشجوی ارشد مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع( 0

طراحی کاربردی، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، پژوهشکده دریایی؛  -کارشناس ارشد مهندسی مکانیک4
farajimail1368@yahoo.com 

 

 چکیده

 

های نوین ســاخت یکی از موضــوعات مورد اهمیت  اســتحکام مواد کامپوزیتی با اســتفاده از روش افزایش 

موجب افزایش درصد حجمی الیاف و استحکام نهایی ماده خواهد شد.  01باشـد. روش تزریق رزین در خ  می

قیق ابتدا به های هوا در نمونه نهایی خواهد داشت. دراین تحچنین این روش تأثیر بسزایی درکاهش حفرههم

ــتی  ــاخت الیه چینی دس ــی معایب و مزایای تولید قطعات کامپوزیتی به روش س ــپس در بررس پرداخته و س

مورد بررسی قرار  ، فرآیند ساخت تزریق رزین درخ 02راسـتای بهبود معایب روش ساخت الیه چینی دستی 

که نتایج به دست آمده های کشـش و برش استفاده شده  گرفته اسـت. جهت مقایسـه این دو روش از تسـت   

دهد خواص حاکی از بهبود خواص مکانیکی در روش تزریق رزین در خ  اسـت. نتایج بدست آمده نشان می 

 چینی دستی ارتقا یافته است.مکانیکی در حدود بیست تا سی درصد نسبت به روش ساخت الیه

 

 .های کشش، برش، تستکامپوزیت، فرآیند تزریق رزین در خ ، الیه چینی دستی: کلمات کلیدی

                                                 
61 Vacuum Infusion Process(VIP) 
62 Hand Lay-up 

mailto:Amirmousavi86@gmail.com
mailto:farajimail1368@yahoo.com
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کاري چرخدنده محاسبه تحلیلی دبی روغن مورد نیاز براي روغن

 هاي دریاییها و یاتاقان هاي گیربكس
 

 0، ناصر فیروزان قلعه7، حامد صفرزاده5حامد علی وند
 

 Hamedalivand@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس؛ 5
 Hamed.Safarzadeh92@ms.tabrizu.ac.irمکانیک، دانشگاه تبریز؛ کارشناس ارشد مهندسی 7

 NaserFiruzan@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 0

 

 چکیده
 

جلوگیری از استهالک قطعات و  کاری در گیربکس از عوامل مهم جهت کارکرد مناسب آنکاری و خنکروغن

کاری مناسب از طراحی سـیسـتم روغن  لذا شـود،  عث افزایش طول عمر گیربکس میباشـد و در نتیجه با می

ی روش تحلیلی مناسب، باشـد. در این مطالعه سعی شده است با ارائه ها میعوامل مهم در طراحی گیربکس

ــتم  ــیس ــتفاده از کاری گیربکسهای روغنطراحی س های دریایی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این طرح اس

ــتفادهات گیربکس دریایی مانند توان، نوع روغن، نوع یاتاقاناطالع ــات چرخ  ،های مورد اس ــخص ها و دندهمش

کاری چرخدنده ها و یاتاقان های آن است. کاری، برای استخراج دبی الزم برای انجام روغنتعداد نقاط روغن

د در انر اتالفات انرژی گرم شدهی روغن،عالوه بر روانکاری، خنک نمودن قطعاتی که در اثبدین منظور وظیفه

ــورت گرمایی، تنها منبع اتالف و دبی روغن الزم،جهت   ــده اســت. به عبارتی اتالف انرژی به ص نظر گرفته ش

ــت. بنابراین ابتدا میزان اتالفات انرژی در حین کارکرد   ــده اسـ ــدهدر نظر گرفته شـ انتقال حرارت ایجاد شـ

ادن این اتالفات با تلفات گرمایی، میزان دبی روغن محاسبه شده گیربکس محاسبه شده است و با برابر قرار د

دور بر دقیقه با این روش استخراج  3777و  1777است. در نهایت دبی روغن برای دو سرعت متفاوت کاری 

 و با مقدار واقعی آن در یک گیربکس دریایی مقایسه شده است.

 

 .دندهی، یاتاقان، چرخگیربکس دریایی، دبی روغن، توان اتالف: کلمات کلیدی
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بررسی پارامترهاي موثر بر پایداري دینامیک هاورکرافت 

 براساس مدل دینامیكی غیرخطی
 

  0 ، علیرضا خلیلی7 ، رحیم میرکی باصری5ایرج رجبی

 
 Irajabi @mail.kntu.ac.irدکترای مهندسی مکانیک ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 5

مکانیک ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف؛  کارشناس ارشد مهندسی7
Rahim.miraki.baseri@gmail.com 

 comAli.r.khalili@gmail.کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، فارغ التحصیل دانشگاه شیراز؛ 0

 چکیده
 

ــی  یپارامترهای موثر بر پایداری دینامیکی هاورکرافت با در نظر گرفتن دینامیک غیرخط این مقاله به بررسـ

پردازد. در ابتدا با بهره گیری از اصل همیلتونین و کار مجازی، معادالت دینامیک غیرخطی شناور شـناور می 

هاورکرافت براســاس مدل دو درجه آزادی برای دو حالت برخورد و عدم برخورد با ســطح زمین اســتخراج   

ــتاتیکی با بهره گیری از روش نی گردد. فرمولمی ــناور ارائه -وتونبنـدی یافتن نقطه تعادل اسـ ــون شـ رافسـ

گردد. براسـاس داده های آزمایشـگاهی موجود یک اعتبار سـنجی اولیه از معادالت ریاضی استخراج شده    می

گیرد. سپس، به بررسی پارامتری موثر بر پایداری دینامیکی شناور براساس مدل غیرخطی پرداخته صورت می

شناور نقش بسیار مهمی را در پایداری دینامیکی  03امنشود. نشان داده می شود که پارامترهای هندسی دمی

ای که افزایش و یا کاهش پارامترهای هندسی موجب افزایش و یا کاهش پیک شـناور خواهد داشت. به گونه 

گردد. هم چنین در این مقاله چگونگی تغییر فرکانس تشدید شناور می 04فرکانسی ارتعاشات حرکت عمودی

حسـاسیت انسان ها با تغییر پارامترهای هندسی دامن، مورد بررسی قرار می   و نزدیک شـدن آن به فرکانس 

 گیرد.

 

 هاور کرافت، مدل دینامیکی غیرخطی. کلمات کلیدی:

                                                 
skirt 63 

heave 64 
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سازي دو درجه آزادي شناور پروازي در جریان دوفازي به شبیه

 روش شبكه متحرک 
 

 رحیم میرکی 5، محمدهاشم تمدندار 7 

 

 rahim.miraki.baseri@gmail.comا ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد مهندسی دری1
 mh.tamaddondar@gmail.comکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف  2

 

 چکیده
 

سازی هیدرودینامیکی شناوری با بدنه پروازی در آب آرام به روش دینامیک سیاالت در مقاله حاضر شبیه

محاسباتی انجام شده و حرکات آن در صفحه قائم بررسی شده است. محاسبات در سه سرعت مختلف و با 

سازی غیرساختاریافته گسستهانجام گرفته است. دامنه فیزیکی با شبکه  AnsysCFXاستفاده از نرم افزار 

به روش حجم محدود حل شده است. جهت مدل سازی سطح آزاد در جریان دوفازی،  RANSشده و معادالت

های شناور در صفحه قائم سازی جابجاییروش کسر حجمی سیال به کار گرفته شده است. به منظور شبیه

که متحرک استفاده شده است. با توجه به اینکه ناشی از تأثیر توزیع فشار هیدرودینامیکی بر روی آن از شب

های مختلفی از جمله های آزمایشگاهی مدل مورد استفاده نیز در دسترس بوده، در هر حالت کمیتداده

 شیب با مقادیر متناظر به دست آمده از آزمایش مقایسه شده است. یمقاومت، جابجایی عمودی و زاویه

 

 .مقاومت، زاویه شیب و هیدرودینامیکشناور پروازی، : واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

mailto:rahim.miraki.baseri@gmail.com
mailto:mh.tamaddondar@gmail.com
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هاي آیرواستاتیكی بالشتک طراحی، ساخت و راه اندازي تست

 شناور هاورکرافت 

 

 ، سید هاشم آذرنیا 0 ، ایرج رجبی7 ، علیرضا خلیلی5رحیم میرکی 
 

 gmail.comRahim.miraki.baseri@کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف؛  5
  Ali.r.khalili@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، فارغ التحصیل دانشگاه شیراز؛  7

 Irajabi@mail.kntu.ac.irدکترای مهندسی مکانیک ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  0

 

 چکیده
 

ه است. در این راستا در در این پژوهش روند طراحی، ساخت و تست یک مدل شناور بالشتک هوایی ارائه شد

ابتدای امر مطالعات مفصـلی در خصـوص آزمایشـگاههای بالشـتک موجود در سطح دنیا و نحوه انجام تست     

ها صورت گرفته و عوامل تاثیر گذار در تشابه ابعادی تست مدل این نوع شـناورهای اثرسـطحی و هاورکرافت  

یک هاورکرافت انتخاب شــده اســت. دراین مدل 1:0ها مدل شــناورها ارائه گردیده اســت. برای انجام تســت

هندســه هاورکرافت با جزئیات کامل )شــکل بالشــتک هوا، فینگرها، مشــخصــات آیرودینامیکی فن و ســایر  

ها ابعاد هندسه بالشتک ساخته شده اندازه گیری پارامترها( مطابق شناور اصلی مدل شده است. در این تست

وضعیت فشار در قسمت های مختلف بالشتک، مرکز فشار . همچنین و با مقدار طراحی مقایسه گردیده است

 تکالشهای مختلف بمرکز ثقل هاورکرافت، زاویه تریم و ارتفاع هاورینگ در قسمت بالشتک، محدوده مناسب

استخراج شده است. در نهایت پایداری استاتیکی اولیه هاورکرافت در حالت هاورینگ استاتیکی مورد بررسی 

و با محدوده بیان شـده در مراجع طراحی و اسـتانداردهای این نوع شـناور مقایسه گردیده است.    قرار گرفته 

 دهد که بالشتک مدل هاورکرافت مورد بررسی از پایداری مناسبی برخوردار است.نتایج نشان می

 

 .: هاورکرافت، تست مدل، بالشتک هواییکلمات کلیدی
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درنظر گرفتن اندرکنش  ارتعاشات آزاد ورق هاي تقویت شده  با

 بین ورق و تیرچه به روش انرژي

 

 7، احمد رهبر رنجی5سمیرا عبداهلل
 

  abdollah.s@aut.ac.irکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 5
  rahbar@aut.ac.irاستادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 7

 

 چکیده
 

های بکار رفته  شـده مسـتطیل شـکل است. تیرچه    ویتهای تق این مطالعه در ارتباط با ارتعاشـات آزاد ورق 

ــطح مقطع متقارن )فلت بار ــات آزاد ورق  00برای تقویت ورق، س ــلی این مقاله، ارتعاش های ( دارند. هدف اص

های بین مدهای مختلف با اســتفاده از روش انرژی اســت. تاثیر پیکربندی شــده و بررســی اندرکنش  تقویت

برای مهندسین  که می تواند نیز بررسی می شود 00فرکانس طبیعی و شکل مدهاها و ورق در  هندسی تیرچه

های تیر و ورق، با این فرض که جان تیر مانند اساس تئوری نرژی جنبشی و پتانسیل برا طراحی مهم باشـد. 

 با نتایج بدست آمده 00آیند. فرکانس های بدست آمده از حل به روش ریتزیک ورق رفتار می کند، بدست می

توان نتیجه گرفت که روش حاضر برای تحلیل از مقایسه نتایج میمقایسه می شوند.  05المان محدوداز روش 

های متقارن، مناسب است. همچنین مشاهده های مستطیل شکل، تقویت شده با تیرچه ارتعاشات آزاد ورق 

 دهد.ی متفاوتی را نشان می و ورق، رفتارها های تیرچه شـود که یک ورق تقویت شـده بسته به هندسه  می 

 اند.های ورق نیز شکل مدها، با استفاده از نرم افزار انسیس، رسم شده برای نشان دادن تغییر شکل 

 

 . روش انرژی، فرکانس طبیعی، شکل مد ارتعاشات آزاد، ورق تقویت شده،: کلمات کلیدی

 

                                                 
65 Flat bar 

66 mode shape 
67 Ritz 

68 finite element method 
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 حتاي فوالدي تهاي استوانهارائه روش پیش بینی کمانش پوسته

فشار هیدرواستاتیک خارجی در اعماق دریا به روش کنترل حجم 

 هوشمند

 

 0، محسن عزیزپوریان7، علیرضا نداف اسکویی5 محمد هادی حاج محمد
 

 hadi.hajmohammad@gmail.comدکترای مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع( پژوهشکده دریایی ؛  5
 ن)ع( پژوهشکده بالستیک و ضربهدانشیار گروه مکانیک، دانشگاه جامع امام حسی7

 دانشجوی ارشد مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع( پژوهشکده دریایی0

 

 چکیده

 

های اسـتوانه ای تحت فشـار هیدرواسـتاتیک خارجی یکی از مسائل مهمی    آزمایش کمانش پوسـته 

نش ش بینی کمااست که در صنایع دریایی کاربرد فراوان دارد. در این مطالعه روش مناسبی برای پی

های فلزی تحت فشـار هیدرواستاتیک خارجی ارائه شده است تا به واسطه آن آزمایش غیر  اسـتوانه 

ــت    ــتگاه تس ــتاتیک خارجی را اجرا نمود. در این روش از دس ــار هیدرواس مخرب کمانش تحت فش

. بدین دشود تا بتواند پیش از وقوع کمانش تست را متوقف نمایکمانش نوع کنترل حجم استفاده می

های صورت گرفته توسط برخی محققان استفاده شده و در این تحقیق روش مورد نظر منظور تسـت 

ای با نتایج آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور رسیدن به زمان کمانش، تقریب چند جمله

ینی بمنحنی کمانش صــورت پذیرفته اســت. در انتها اختالف کمانش تجربی با فشــار کمانش پیش 

درصـد بدست آمده است که با توجه به این اختالف، استفاده از این روش    10تا  12شـده در حدود  

 های ناشی از تست مخرب را در بر خواهد داشت.موجبات کاهش هزینه

 

 .، تست غیر مخرب کمانش، فشار هیدرواستاتیک خارجی، استوانه فوالدی: پیش بینی کلمات کلیدی
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Optimization of storage tank arrangement for a 

FPSO in different load case considering hydrostatic 

stability 
 

, 3, Arash Abbasnia 2, Alireza Kiamehr 1Hamid KHodaei 
4Abdolrahim Taheri 
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Abstract 

 

Nowadays offshore oil and gas field have been developed and the facilities 

for storage, drilling and production have been provided to explore and 

extracting the oil and gas. 

Ship shape structure is one of floating structures can be used as a unit for 

storage, drilling and producing of oil and gas. Storage capacity of ship 

shape structure is the most important factor in basic design.  In this paper 

based on Standard Rules, a hull shape is arranged with storage tank. The 

stability criteria of this structure will be examined for different case studies 

the proper arrangement and storage tank dimensions is achieved by using 

the optimization approach. The optimization is carried out based on 

stability criteria. 

 

Keywords: offshore, FPSO, optimization of tank arrangements, Optimum 

FPSO Storage. 
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به روش  AUVبررسی و محاسبه ضرایب هیدرودینامیكی یک 

 تجربی-تحلیلی

 

 7، رضا حسن زاده قاسمی5سعید زارع نژاد 

 
 Saeid.me66@gmail.comکارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود؛ 5

 R.hasanzadeh@hsu.ac.irدکتری مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری؛ 7

 

 چکیده

 

پرداخته شده است. با توجه  AUVدر این مطالعه به محاسبه و بررسی ضرایب هیدرودینامیکی برای یک نمونه 

ر ، محاسبه ضرایب باید از دقت کافی برخورداAUVبه اهمیت ضرایب ذکر شده در مبحث کنترل و رفتارشناسی 

-تجربی و بکارگیری نتایج تجربی گذشته، شبیه-باشد؛ از این رو در مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیلی

افزاری در چند ماژول متلب انجام گرفته است. این کد نرم GUIتحت برنامه  AUVسازی حرکت رفتاری 

رایط مرزی. نمودارهای سه گنجانده شده که عبارتند از ماژول هندسه، ماژول مشخصات فیزیکی و ماژول ش

در صفحات اصلی مختصات اینرسی نیز به طور همزمان قابل مشاهده است.  AUVبعدی و دوبعدی حرکت 

های افقی و عمودی تحت  زوایای بالک AUVهمچنین به منظور بررسی تاثیر این ضرایب در رفتار حلقه باز 

نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. هرچند که  در یک بازه زمانی با AUVدر دو حالت معین، حرکت رفتاری 

های اژدرشکل از دقت قابل قبولی برخوردار است اما محاسبه ضرایب تجربی، تنها برای پروفیل-روش تحلیلی

توان اذعان داشت که نتایج این مطالعه در مقایسه پذیر است. در نهایت میهیدرودینامیکی خیلی سریع امکان

 از دقت قابل قبولی برخوردار است. های آزمایشگاهیبا داده

 

 .تجربی، رفتارشناسی-، حل تحلیلیAUV: ضرایب هیدرودینامیکی، کلمات کلیدی

 
 

 

 

 

mailto:Saeid.me66@gmail.com
mailto:R.hasanzadeh@hsu.ac.ir


 انجمن مهندسی دریایی ایران                         چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی    

   ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

189 

 

به  5838بررسی خواص مكانیكی جوشكاري آلومینیوم دریایی 

 ناشی از تغییر ترکیب گاز محافظ GMAWروش 

 7کوشکی امین رضا، 5علیرضاقرهی
جوشکاری ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران؛   –کارشناس ارشد مهندسی مواد 5

alireza.gharahi61@gmail.com  
  amin.r.koushki @gmail.comانتخاب و شناسایی مواد، دانشگاه علم و صنعت؛   -کارشناس ارشد مهندسی مواد 7

 چکیده
. ین فلزات صنعتی در دنیا تبدیل کرده استخواص منحصر بفرد آلومینیوم امروزه این فلز را به یکی از پرکاربردتر

این کاربرد در حوزه صنایع دریایی و ساخت شناورها نیز مشهود می باشد. جوشکاری آلومینیوم بر خالف جوشکاری 

یابی به کیفیت باالتر تر است. از این رو برای دستفوالد، به لحاظ خواص ترموفیزیکی آلومینیوم بسیار پیچیده

  های مهم در جوشکاری این فلز با روشفرآیند ضروری است. گاز محافظ یکی از پارامتر جوش، کنترل شدید

GMAWهایی از جنس در این تحقیق نمونه گذارد.است که بر روی نرخ ذوب، نوع انتقال فلز و عمق نفوذ تاثیر می

تلف انجام شد. تحت گازهای محافظ مخ DP-GMAWتهیه و عملیات جوشکاری به روش  0753آلیاژ آلومینیوم 

( افزوده شد و تاثیر آن بر Mison Arنیتروژن به گاز آرگون )گاز منوکسید % 73/7بدین طریق که در ابتدا مقدار 

خواص مکانیکی جوش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با افزودن مقادیر مختلف گازهای نیتروژن و اکسیژن به 

 O0-20.1%N-Ar  ،20.5%O-20.5%N-Ar ،-20.5%N-Ar%2.1های گازی گاز محافظ آرگون، ترکیب

21%O ،21%O-21%N-Ar ،22%O-21%N-Ar  22و%O-22%N-Ar  تهیه شد و تاثیر آنها بر خواص

گاز منوکسید  % 73/7مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن میزان  مکانیکی جوش مورد بررسی قرار گرفت.

قوس، باعث افزایش خواص مکانیکی جوش نسبت به گاز محافظ نیتروژن به گاز آرگون، ضمن افزایش پایداری 

( نیز با افزایش حرارت ورودی، پایداری قوس و %1آرگون شد. همچنین افزودن مقادیر کم نیتروژن و اکسیژن )تا 

های نیتروژن و اکسیژن به آرگون، ضمن تشکیل پوسته %1شد. با افزودن مقادیر باالتر از  خواص مکانیکی جوش

گیری حفرات و ترکیبات بین فلزی بر روی سطح خط جوش، باعث شکل %07ای و سیاه رنگ به میزان قهوه

ود، شتری در ساختار شد. افزودن مقادیر بسیار زیاد نیتروژن و اکسیژن، نه تنها باعث بهبود کیفیت جوش نمیدرشت

ها در ده بطوریکه تمامی نمونه( روی سطح خط جوش ش%07تر و بیشتر )تا های ضخیمبلکه باعث تشکیل پوسته

نیتروژن و اکسیژن به گاز آرگون با بهبود ساختار جوش و  %1/7آزمون خمش رد شدند. در مجموع، افزودن مقدار 

درصدی استحکام کششی جوش نسبت به گاز آرگون خالص، بهترین نتیجه را  0/0درصدی عمق نفوذ و  0افزایش 

نتایج می تواند در جوشکاری شناورهای آلومینیومی ضمن کاهش مصرف  نسبت به سایر گازهای محافظ داشت. این

 سیم جوش منجر به افزایش استحکام سازه شناور شود. 

، مخلوط گازهای مختلف، خواص 0753جوشکاری قوس فلز گاز محافظ، آلیاژ آلومینیوم : کلمات کلیدی

 .مکانیکی
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 دافارائه یک الگوریتم نوین براي انتساب و تلفیق سمت اه

 چندگانه سونارهاي غیرفعال

 

 7، محمد هدایتی خدایاری5سیدمحمد تقی موسوی شوشتری
 

 smtms.moosavi@yahoo.comدانشجوی دکتری مخابرات سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 5
 m.hedayati.kh@gmail.comدانشجوی دکتری کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 7

 

 چکیده

 

ــود. در یک   رهگیری اهداف زیر آب، یکی از ــوب می شـ ــامانه های مدیریت محسـ وظایف مهم و حیاتی سـ

زیردریایی، به دلیل اصـل اختفا، غالبا از سـونارهای غیر فعال که تنها  قادر به دریافت سـمت اهداف هستند،    

اهداف چند گانه چند سنسوره، اسـتفاده می شـود. در این مقاله، ضـمن بررسـی روش های انتساب و تلفیق     

الگوریتمی مبتنی بر تئوری های رهگیری و تخمین،  برای پیاده سـازی چند هدفه چند سنسوره، به انضمام  

نتایج آن، ارائه می کنیم. تلفیق چند هدفه چند سنسوره، عالوه بر کاهش زیاد ابهام در مورد تعداد و موقعیت 

ــتر میکند. به این ترتیب خروجی اهـداف، کالتر را نیز تا حد زیادی حذف   و دقت داده های خروجی را بیشـ

ــتم تلفیق، داده ای را فراهم می کند که دارای نویز و ابهام کمتر بوده وکالتر نیز تا حد زیادی از آن  ــیسـ سـ

(   استفاد می شود و کارایی این بلوک را 00TMAحذف گردیده اسـت. این داده برای آنالیز حرکتی اهداف ) 

بل توجهی افزایش میدهد. در این مقاله، منظور از سـنسور، سونارهای غیر فعال می باشد و به طور  به طور قا

 نوعی، دو سونار استوانه ای )نصب در دماغه( و فلنک )نصب بر بدنه( را مورد نظر قرار می دهیم. 

 

 .: رهگیری هدف، تلفیق، انتساب داده، سونار پسیوکلمات کلیدی
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تم کنترل باالست در یک زیردریایی با کنترل هوشمند سیس

 هاي پتريسازي با شبكهاستفاده از مدل

 

 7، عباس دیدبان 5محمد هجرتی
 

  emhejraty@semnan.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان؛  1
 emnan.ac.iradideban@sدانشیار گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان؛  2

 چکیده

 

های پتری، سیستم کنترل باالست یک سازی با استفاده از شبکهدر این مقاله سعی شده است بر اساس مدل

لذا  باشدسازی و شبیه سازی کنیم. از آنجایی که ارائه مدل کل سامانه در اینجا مقدور نمیزیردریایی را مدل

ایم. سامانه باالستی که در باشند را ارائه کردهز اهمیت میهایی که به لحاظ عملکرد حائتنها مدل زیر بخش

این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است شامل مخازن باالست اصلی، مخازن تریم و سیستم کنترلی مربوط به 

باشد. در این مقاله مدل کنترلی هر کدام از شیرهای ورود و خروج آب و هوا ارائه شده ها میهر کدام از آن

ایم. در اینجا هدف نهایی از پس از اعمال تئوری کنترل نظارتی، کنترل کننده نهایی را به دست آورده است و

های پتری در مرحله اول داشتن یک مدل از سامانه کنترل باالست زیردریایی و سازی با استفاده از شبکهمدل

 اوری و حفظ تعادل زیردریاییدر مرحله دوم طراحی کنترل کننده با یک روش سیستماتیک برای کنترل شن

 باشد.می

 

 تری.های پهای پیشامد گسسته، شبکهزیردریایی، مخازن باالست ، مخازن تریم، سیستم کلمات کلیدی:
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مطالعه اندرکنش موج و سیلندر عمودي شناور به روش المان 

 مرزي و رفع سینگوالریتی ها در حل معادالت انتگرال مرزي
 

 7، محمود غیاثی 5* کوبمهدی نظری برنج
 

 mehdi.nazari@aut.ac.irدانشجوی دکتری دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  *5
 mghiasi@aut.ac.irاستادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  7

 چکیده

 

. روش المانِ انتگرال مرزی در شوندمعادالت انتگرالی در مسـائل گوناگونی از فیزیک و مهندسی مشاهده می 

عبارتند از؛ کاهش یک بعد از ابعاد مسئله و تبدیل  حل مسائل الپالس اهمیت داشته و مزیت اصلی این روش

ــرایط میدان دور )مرز باز(، به ناحیه نامتناهی موجود به چند مرز متناهی که در آن ــاء شـ طور خودکار ارضـ

ع از اهمیت بســـیار زیادی برخوردارند. در این مقاله، به بررســـی گردد که از لحاظ عددی، هر دو موضـــومی

اندرکنش موج و سـیلندر شـناور با نسـبت های ابعادی متفاوت به روش المان مرزی پرداخته شده است که    

 نتایج حاصل از آن، می تواند در طراحی بویه جاذب انرژی موج مورد استفاده قرار گیرد. 

شـده است. در این روش با فرض   ش پانلی رانکین و تئوری تصـویر اسـتفاده  جهت محاسـبه تابع گرین، از رو 

وجود یک چشمه باقدرت نوسانی در سطح آزاد به استخراج حل اساسی معادله الپالس حاکم بر مسئله )تابع 

گرین( پرداخته شد. در روند حل معادالت انتگرالی مسئله تفرق و تشعشع سینگوالریتی های پدیدار شده، به 

ش کوشــی رفع گردید. پس از محاســبه پتانســیل حاصــل از تفرق و تشــعشــع، نیرو تحریک موج بر روی رو

سیلندر شناور در جهات هیو، سرج و پیچ در دامنه فرکانس محاسبه گردید و نتایج حاصل با پژوهش گذشته، 

 مقایسه شد. 

 

 : انتگرال مرزی، تابع گرین، سینگوالریتی، موج تشعشع.کلمات کلیدی
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 سازي رفتار هیدرودینامیكی حرکت هیو ستون آب مونپولمدل

 

 7و امیر فرشفروش ایمانی 5حسن صیادی

 

استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 5

sayyaadi@sharif.edu 
  farshforoush_amir@mech.sharif.eduصنعتی شریف؛ دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه 7

 

 چکیده
 

اندازی خطوط انتقال نفت و گاز های دریایی با مقاصد غواصی، راهمونپول به طور گسترده در ساخت متحرک

ــتفاده قرار میو کابل ــتفاده از مونپول را میهای مهار مورد اس توان در محفوظ بودن گیرد. یکی از مزایای اس

ها، داخل آن در برابر امواج دانست. به علت ماهیت غیرخطی حرکت ستون آب، در برخی از فرکانس سطح آب

کننده قرار گیرد. در چنین شرایطی ممکن آب داخل مونپول ممکن اسـت در شرایط تشدید با امواج تحریک 

ازی عددی و حل ساست کارکرد و عملیات در مونپول دچار مشکل شود. در این پژوهش نتایج حاصل از شبیه

نیمه تحلیلی حرکت سـتون آّب مونپول یک شـناور بارج تشـریح شده است. بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی    

حرکت ستون آب مونپول از جمله شعاع مونپول، میزان آبخور شناور و شکل مونپول انجام شده است. تعیین 

ــرایب جرم افزوده و دمپینگ معادله نیمه تحلیلی ارائه شــ  ده، مطابق با نتایج عددی تحلیل ارتعاش مقدار ض

خ ی پاسگیرد و نتایج به صورت اپراتور دامنهشود، صورت میسازی استخراج میآزاد شناور که از روش بهینه

تایج دهد که نحرکت ذکر شده است. در نهایت صحت سنجی نتایج با استفاده از روش نیمه تحلیلی نشان می

 هستند. حل عددی از دقت کافی برخوردار

 

 .: مونپول، نوسانات ستون آب، فرایند تشدید، حل نیمه تحلیلی، حل عددیکلمات کلیدی
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به منظور  AUVبررسی و تحلیل عددي جریان حول یک نمونه 

 محاسبه ضرایب هیدرودینامیكی با روش تست کشش

 

 0، وحید شوریان7، جواد انفرادی5سعید زارع نژاد 
 

 Saeid.me66@gmail.comشگاه صنعتی شاهرود؛ کارشناس ارشد مکانیک، دان5
 Javadenferadi@gmail.comدکتری مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد؛ 7

 Vahid_shurian@yahoo.comکارشناس ارشد هوا فضا، دانشگاه مالک اشتر؛ 0

 

 چکیده
 

و حل عددی جریان حول آن به محاسبه  AUVسـازی هندسی یک نمونه  در این مطالعه با اسـتفاده از مدل 

تعدادی از ضـرایب هیدرودینامیکی آن پرداخته شـده اسـت که با توجه به منحصـر به فرد بودن این ضرایب     

، برای تجربی-بایست از دقت قابل قبولی برخوردار باشد. محاسبه ضرایب به روش تحلیلیاور میبرای هر شـن 

هایی باشد اما برای هندسههایی با پروفیل مایرینگ )اژدر شکل( از صحت و دقت باالیی برخوردار میهندسـه 

مایشگاهی مواجه خواهد های آزهای مایرینگ، حل مذکور با مشکل کمبود دادهبا اشـکالی متفاوت از پروفیل 

تواند به درستی ضرایب مذکور برای جسم مغروق را پیش بینی کند. در این شـد و روابط اسـتفاده شده نمی  

-ANSYSافزار با اســتفاده از نرم Remus100به نام  AUVمطالعه پس از شــبکه بندی بهینه برای یک نمونه 

CFX  ت حل جریان پایدار پرداخته شده است. برای سـازی عددی بر مبنای حجم محدود و به صور به شـبیه

 SSTتر شـدن به واقعیت و حصول دقت باالتر، در محاسبه نیروی درگ اصطکاکی از مدل توربوالنسی  نزدیک

استفاده شده است. در انتها مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج بدست آمده از این مطالعه ارائه شده است که 

 هاست.آن نشان دهنده تطابق خوب بین

 

 .، ضرایب هیدرودینامیکی، تست کششAUV: حل عددی، کلمات کلیدی
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 بررسی و تحلیل ورود به آب پرتابۀ  کروي شكل

 

 4،حسن قاسمی 0، محمود غیاثی7 ، هاشم نوروزی 5محمد مهدی شوری
 

 hoo.commmshora69@yaتکنیک تهران(؛ کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی5

 h.nowruzi@aut.ac.irتکنیک تهران(؛ دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی 7
  mghiasi@aut.ac.ir(؛تکنیک تهراناستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی 0
 gasemi@aut.ac.ir؛ تکنیک تهران(استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی4

 

 چکیده

 

تاثیر پرتاب اجســام جامد بر ســطح آزاد آب، بیش از یک قرن مورد مطالعه قرار گرفته اســت. این مســئله از  

بسـیاری از پارامترهای فیزیکی، از جمله هندسه پرتابه، خواص مواد، خواص سیال و سایر متغیرها، تاثیر می  

ون دیداری با سرعت باال اکتشافات در مورد فیزیک بنیادی اینگونه پذیرد. با پیشـرفت در تصویر برداری و فن 

مسائل درک تحقیقاتی  از این پدیده ها را بهبود داده است. در این میان ارتقاء به مدل های تحلیلی و عددی 

را  هبه بینشـی باالتر و دقیق تر راجع به پارامترهای گوناگون وابسـته به زمان، دیدگاه وسیع تری از این پدید  

فراهم آورده اسـت. مسـئله اندرکنش ورود جسـم سه بعدی و تاثیر متغیرهایی همچون شکل جسم و کشش    

سـطحی سـیال، شاخه ای نوین برای مطالعه عددی و تجربی این پدیده به صورت تست های بصری گشوده   

ربوطه توسط اسـت. در این تحقیق به مطالعة سه بعدی ورود جسم کروی به داخل آب و بررسی متغیرهای م 

 نرم افزار دینامیک سیاالت محاسباتی پرداخته می شود.

 

: تاثیر پرتاب اجســام، ســطح آزاد آب، اندرکنش ورود جســم ســه بعدی، دینامیک ســیاالت  کلمات کلیدی

 محاسباتی.
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مطالعه عمر خستگی اتصاالت کامپوزیتی پیچی مورد استفاده در 

 صنایع دریایی به روش پوش بارگذاري

 

 4، محمد حسین کریمی0، بهرام زینلی7، صادق حمزه5یرضا سادات حسینیعل
 

 a.sadat@ut.ac.irدانشگاه تهران؛ -های دریایی، دانشکده فنیسازه-دانشجوی دکتری مهندسی عمران5
 sadegh_hamzeh@aut.ac.irسازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ -کارشناس ارشد معماری کشتی7

 bahram_250@yahoo.comدریایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات؛ های  کارشناس ارشد سازه0

 mhkcam480@yahoo.com دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف؛4

 

 چکیده
 

ای با توجه به رشد روزافزون استفاده از مصالح کامپوزیتی در صنایع دریایی و از طرفی به دلیل طبیعت چرخه

ها، مخصوصاً در محل اتصاالت آن اهمیت زیادی ی عمر خستگی در این سازهی دریا، مطالعهبارهای وارده از سو

ی عددی عمر خستگی به روش پوش بارگذاری برای یک اتصال پیچی خواهد داشت. در این تحقیق، مطالعه

 ABAQUS ها در نرم افزارهای کامپوزیتی به منظور بررسی کارایی این روش انجام گرفته است. تحلیلورق

انجام شده است. اتصال پیچی مورد بررسی در  FORTRANو با استفاده از رابط سابروتین نویسی آن به زبان 

این تحقیق از تحقیقی مشابه که از جامعیت و اعتبار مناسبی برخوردار است انتخاب شده و عمر خستگی 

گی نتایج بدست آمده برای عمر خستتخمینی با روش تحقیق حاضر با نتایج تحقیق مذکور مقایسه شده است. 

های انجام شده، گویای کارایی نسبی قابل قبولی برای روش انتخابی این نمونه، حتی با توجه به ساده سازی

 باشند.تحقیق می

 

 .: عمر خستگی، اتصال پیچی کامپوزیتی، روش پوش بارگذاریکلمات کلیدی
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متقارن و مطالعه عددي بر روي سطح خیس زیر بدنه منشوري 

 بدنه و کاتاماران هاي تکنامتقارن در حالت

 

  0، محمدسعید سیف7، حمید مهدیقلی5 مرتضی عزیزی ینگجه
 

 yahoo.com@aziziyengکارشناس شرکت طرح آفرینان پاسارگاد؛    5
 mehdi@sharif.eduاستادیار، دانشگاه شریف ؛   7 

 sharif.eduseif@استاد، دانشگاه شریف ؛   0

 

 چکیده
 

ــطح خیس زیر بدنه مقاله مطالعه ای عددی در مورددر این  ــوری در حالت تکسـ بدنه و های پلنینگ منشـ

در این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. شـبیه سازی ها در   VOFتا توانایی روش کاتاماران انجام گرفته اسـت  

 ای از نتایجگرفته است و نمونهحالت های مختلفی از سـرعت، زاویه تریم و فاصـله نیم بدنه ها از هم صورت   

آنها ارائه شده است. توزیع به دست آمده از حل عددی برای پارامتر نسبت حجمی آب  در  زیر بدنه در حالت 

های مختلفی رسم و با نتایج روش های تئوری تایید شده توسط آزمایش ها برای تخمین الگوی سطح خیس 

شان داده در محدوده سرعت مورد مطالعه که پلنینگ به صورت مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت. بررسـی ها ن  

کامل اتفاق می افتد در حالت بدنه متقارن )حالت تک بدنه( سـطح خیس شده و مولفه ویسکوز مقاومت که  

ــبت به حالتی که نیم بدنه  ــتقیم با آن دارد نس ــله دارند )حالت کاتاماران( رابطه مس های نامتقارن از هم فاص

ها به عنوان رویکرد جدیدی برای توجیه بدنهند.  در نهایت مطالعه ســطح خیس شــده زیر نیمافزایش می یاب

 اثرات تداخلی در کاتاماران های پلنینگ پیشنهاد شده است. 

 

 .VOF ،CFD: کاتاماران پلنینگ، منشوری، سطح خیس، کلمات کلیدی
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بررسی تجربی عملكرد هیدرودینامیكی و تعیین شرایط وقوع 

 مغروق یتاسیون در پروانهکاو

 

 0، محمدسعید سیف7، محمدرضا فتحی کازرونی5امیرحسین رزاقیان

 

a.h.razaghian@gmail.com 

 

مختلف جهت ارزیابی هیدرودینامیکی اعم از  مشــخصــات عملکردی پروانه های مغروق در شـ

ـت. پروانه های مورد اســتفاده در شــناورهای  تعیین تراســت، گشـ

سطحی تندرو و اژدرها عالوه بر برخوردار بودن از شرایط مناسب عملکرد هیدرودینامیکی، رفتار کاویتاسیونی 

فیل آنها ممکن است به صورت غیر استاندارد باشد. طراحی این پروانه ها بر پایه مناسـب داشته و مقاطع پرو 

به تاخیر انداختن کاویتاسـیون به منظور کاهش نویز کاویتاسیونی و عدم شناسایی توسط ادوات نظامی است  

ــگاهی پروانه  ــت آزمایشـ ــاخت و تسـ ــنایع نظامی کاربرد زیادی دارد. در این مقاله به طراحی، سـ  که در صـ

DTMB 5168   در تونل کاویتاسـیون مرکز پژوهشی مهندسی دریا دانشگاه شریف پرداخته شده است. پره

شـن بوده و از زاویه اسکیو باالیی برخوردار است. این  -های این پروانه متشـکل از مقاطع غیر اسـتاندارد اپلر  

ر سـیون پروانه های غیر استاندارد د پروانه با رویکرد تاخیر کاویتاسـیون، طراحی و به عنوان کالیبراتور کاویتا 

ها و شرایط حاکم بر تست در تونل کاویتاسیون این مرکز ارزیابی شده است. ساخت پروانه با توجه به تلورانس

صورت پذیرفته و عملکرد هیدرودینامیکی آن بررسی  ITTCدانشـگاه صـنعتی شـریف طبق اسـتانداردهای     

سـرعت های پیشروی مختلف از دیگر پارامترهای موثر در  شـده اسـت. بررسـی رخداد ورتکس نوک پره در    

ــط دوربین های با نرخ فریم بر ثانیه باال ثبت و دیاگرام باکت آن با  طراحی این پروانه بوده که رفتار آن توسـ

 مراجع مقایسه شده است و از تطابق باالیی برخوردار بوده است.

خصات هیدرودینامیکی، کاویتاسیون ورتکس ، مقطع نامتقارن، مشـ DTMB 5168: پروانه کلمات کلیدی

 نوک پره،

5 قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 

 mrfathi.k@gmail.com

7  قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 

چکیده 

ـرایط کارکردی

    seif@sharif.edu 0  قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛

ـتاور و بازده، از اهمیت باالیی برخوردار اسـ

mailto:seif@sharif.edu
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 A517تحلیل حرارتی و مكانیكی برش لیزر فوالد استحكام باالي 

 با کمک روش المان محدود

 

 1؛ امیرعباس اربابی4؛ سعید شادکام0؛محمود غیاثی7؛مصباح سایبانی5یاسمن شعبانی

 
 دانشگاه صنعتی انشکده مهندسی دریاد ی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی؛دانشجو1

 yasamanshabani@aut.ac.ir؛امیرکبیر
 msaybani@aut.ac.irاستاد یار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛2
  mghiasi@aut.ac.irمهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ استادیار دانشکده3

 دانشگاه صنعتی دانشکده مهندسی دریا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی؛4

 saeedshadkam@aut.ac.ir؛امیرکبیر
 gmail.comamirarbabi51@کارشناس ارشد مجتمع شهید درویشی بندرعباس؛0

 چکیده

 

برش لیزر مزایای  .اســتای در صــنعت پذیرفته شــدهتولید قطعات توســط برشــکاری لیزر به طور گســترده

ــان  ــبت به پارامترهای فرآیند و نوع مواد از خود نشـ ــت و دادهمختلفی از جمله انعطاف پذیری باال نسـ اسـ

است. بنابراین بررسی پارامتری کیفیت های پیچیده و ابعاد مختلف دارای دقت باال بودههمچنین برای هندسه

این فرآیند امری ضروری است. در بحث برش لیزر مطالعات کمی در مورد تغییرات توان لیزر برای پیش بینی 

سـتحکام باال انجام شده است. در این مطالعه، یک  تنش پسـماند و اعوجاج در فوالدها به ویژه در فوالدهای ا 

منبع حرارتی با توزیع گاوسـی به عنوان منبع حرارت لیزر برای مدل سـازی برش لیزری در نظر گرفته شده   

های دما و تنش پسماند و اعوجاج در قطعه کار با استفاده از روش المان محدود برای پنج توان اسـت. میدان 

 ها با هم مقایسه شدند.انجام شده و دادهمتفاوت لیزر برای برش 

 

 .: برش لیزر، شبیه سازی، تحلیل حرارتی و مکانیکی ، تنش پسماند و اعوجاج کلمات کلیدی

 

 

 

 

mailto:امیرکبیرyasamanshabani@aut.ac.ir
mailto:امیرکبیرyasamanshabani@aut.ac.ir
mailto:msaybani@aut.ac.ir
mailto:mghiasi@aut.ac.ir
mailto:امیرکبیرyasamanshabani@aut.ac.ir
mailto:امیرکبیرyasamanshabani@aut.ac.ir
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Modeling and control of autonomous underwater 

vehicle (AUV) in heading and depth attitude via 

PPD controller with state feedback 
 

Soroush Vahid1 ,Kaveh Javanmard2 

 

1PhD candidate, Semnan University, Soroush.vahid@semnan.ac.ir 
2 PhD candidate, Semnan University, kavehjavanmard@semnan.ac.ir  

 

Abstract  

 

This paper focuses on design of AUV control system to control depth and 

pitch. Complexity and highly coupled dynamics, time-variance, and 

difficulty in hydrodynamic modeling and simulation, complicates the 

AUV modeling process and the design of proper and acceptable controller. 

A PD (Proportional- Derivative) controller, control the vehicle pitch and 

an outer P loop controller with state feedback will control the depth. The 

kinematic and dynamic equations will be extracted using various 

conditions such as the relative speed along the axis X (u), the speed along 

the axis Z (w), Pitch rate, forward position relative to the ground (x), depth 

(z), and the Pitch angle (Ɵ). Then we linearize the equations of motion of 

the AUV by choosing a suitable set of operating conditions. For effective 

control of the motion of AUVs, we need to design controllers based on the 

AUV’s dynamic model. Through the control of propeller and fin’s 

deflection, we can achieve the control system of AUVs. The simulation 

results indicate that developed control system is stable, competent, and 

efficient enough to control the AUV in tracking the two channels of 

heading and depth with stabilized speed. 

 

Keywords: AUV, PPD (Proportional- Proportional –Derivative), Pitch, 

Circulate, hydrodynamic 

mailto:Soroush.vahid@semnan.ac.ir
mailto:kavehjavanmard@semnan.ac.ir
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مدلسازيِ ریاضیِ حرکتِ رولِ شناورهاي پروازي با روش دو بعد 

 ي زمانِ نامتقارنبه اضافه

 

  0، عباس دشتی منش7، پرویز قدیمی5ساسان توکلی
 

 دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛کارشناس ارشد مهندسی معماریِ کشتی، دانشکده مهندسی 5

sasan_tavakoli@aut.ac.ir  
 pghadimi@aut.ac.ir استاد هیدرومکانیک دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ 7

  a.dashtimanesh@pgu.ac.ir  استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛0

  

 چکیده

 

ی دهد. این مدل بر پایهی حاضـر یک مدلِ ریاضـی برای حرکت  رول شناورهایِ پروازی تندرو ارائه می  مقاله

تئوریِ جرم افزوده و تغییرات  مومنتوم در راسـتایِ طولی شناور تهیه شده و اساسِ آن استفاده از رویکرد  دو  

ی آزادی درنظر گرفته شده و باشد. برایِ این منظور، ورود یک گوه به آب با دو درجهی زمان میبه اضافهبعد  

متعاقباً منجربه اسـتخراجِ روابطی برایِ گشـتاورِ رولِ وارد بر یک مقطع شـده است. در این روابط، هم اثرات     

ی نیمِ عرضِ خیس به منظورِ محاسبهسـرعت  رول و هم اثرات  نیرویِ لیفت قابل مشـاهده اسـت. همچنین،    

ی رأس در هر سـمت  شناور درنظر گرفته  ی زاویهی هر مقطع شـناور و تغییرات  آن، اثرات  تغییرِ لحظه شـده 

ی حاکم بر حرکت  رول شده است. نهایتاً، از شده است. بسط  روابط در راستایِ طولی منجربه استخراجِ رابطه

ی ضرایب استفاده شده و یکبار هم برایِ حرکت  رول اجباری و متعاقباً محاسـبه روابط یکبار برایِ مدلسـازیِ  

ــت. در هر دوی این بخش  پیش ــده اس ــخِ زمانیِ حرکت رول بکار گرفته ش ــهبینیِ پاس ای با نتایجِ ها، مقایس

 آزمایشگاهیِ پیشین صورت پذیرفته است و دقت مناسبِ روشِ ارائه شده مشاهده گردیده است.  

 

 ی: شـناور پروازی، حرکت رول، مدلسـازی ریاضـی، ورود گوه به آب، تئوریِ دو بعد به اضافه   کلیدی کلمات

 .زمانِ نامتقارن 

 

 

mailto:sasan_tavakoli@aut.ac.ir
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 ي متقارن به آباثرات گرانش بر روي حل عدديِ ورود گوه

 

 4، ساسان توکلی0، پرویز قدیمی7، منوچهر فدوی5محمد ایزدی
 

 mohammadizadi@aut.ac.irریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی د5
 fadavie@aut.ac.irاستادیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛   7
 pghadimi@aut.ac.ir؛ استاد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 0

 sasan_tavakoli@aut.ac.irر؛  کارشناس ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبی4

 

 چکیده
 

پردازد. یکی از ی حاضـــر به تحلیل ورود اجســـام متقارن به داخل آب با اســـتفاده از روش عددی، میمقاله

مسـائلی که در این راستا بیان گردیده است، درنظرگیری و یا عدم درنظرگیریِ شتابِ گرانشِ در بررسی این  

حاضر، سعی شده است که این پدیده با درنظرگیری و عدم درنظرگیری  باشد. در پژوهشمسئله فیزیکی می

 سی ام که پایه وعاملِ فیزیکی مذکور مورد بررسـی قرار گیرد. به همین منظور، از نرم افزارِ تجاریِ استارسی 

باشــد، اســتفاده شــده اســت. ابتدائاً، صــحت حل در مقایســه با نتایجِ اســاسِ حلِ آن روش حجم محدود می

یشگاهی و عددی گزارش شده، مقایسه گردیده و دقت مناسبی از روشِ حل، مشاهده گردید. در گام بعد، آزما

با بکارگیریِ مدل عددی حاصـل سعی شده تا اثرات شتاب گرانش بر شکل سطح آزاد و ماکزیمم فشار مورد  

ن ئه شده است. این نتایج، نشای ددرایز متفاوت، اراهایی با زاویهبررسـی قرار گیرد. نتایجِ این بخش برای گوه 

دهنده این اســت که در صــورت  لحاظ اثرات  گرانش، ســطحِ آزاد  آب به ســمت پایین متمایل شــده و عرضِ  

ــه ــان میریش ــتابِ گرانش، میزانِ ی پاشــش، بزرگتر میگردد. عالوه بر این، نتایج نش ــورِ ش دهند که در حض

یابد. بطور کلی، نتایج ارائه شــده نشــانگر  نیز افزایش میماکزیمم فشــار افزایش یافته و در عین حال، نیرو 

ی ددرایز، اثرات  شــتابِ گرانش بر ماکزیمم فشــار و شــکلِ ســطحِ آزاد آب، بطور اینســت که با افزایش زاویه

 باشد.فزاینده ای چشمگیرتر می

 

 .ی متقارن، ورود جسم به آب، اثرات  گرانش: فشار، گوهکلمات کلیدی
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ازدهی سامانه رانش واترجت براي یک شناور تندرو سازي ببهینه

 از الگوریتم ژنتیک با استفاده

 

 4، مرید عباس حسنوند0، حسن قاسمی7، جواد ملك محمدی5احسان اسماعیلیان

 

 ehsanesmaelian@aut.ac.irکارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ دانشکده مهندسی دریا، 5
 j.malekmohammadi@aut.ac.irتی امیرکبیر ؛ دانشکده مهندسی دریا، کارشناس ارشد، دانشگاه صنع 7

  gasemi@aut.ac.irاستاد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ دانشکده مهندسی دریا،   0

  yahoo.commorid134@7 کارشناس ارشد آمار4

 

 چکیده
 

باشد، امروزه استفاده تعیین سامانه رانش مناسب برای شناور از پارامترهای مهم و اساسی طراحی کشتی می

از ســامانه رانش واترجت در شــناورهای تندرو همانند شــناورهای مســافربری، تفریحی، نظامی و خدماتی به 

ــددلیل قابلیت ــامانه رانش های مثبت فراوانی که دارد فراگیر ش ــایر س ــت. همانند س ها که باید بهترین ه اس

بازدهی را در شـرایط خدماتی داشـته باشـند سامانه رانش واترجت نیز باید برای یک شناور نمونه در شرایط    

ــامانه رانش واترجت و   ــد، در این مقاله معادالت بازدهی یک سـ عملکردی خود دارای حـداکثر بازدهی باشـ

 میی انتخاب، برای یک شــناور تندرو بیانگردد و ســپس نحوهبررســی و تحلیل میپارامترهای مؤثر در آن 

د با عنوان قیگردد و سپس بازدهی کلی شناور با در نظر گرفتن احتمال وقوع کاویتاسون در ورودی داکت به

 شود. سازی میاستفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه

 

 .بازدهی ،شناورهای تندرو: سامانه رانش، الگوریتم ژنتیک، کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

mailto:j.malekmohammadi@aut.ac.ir
mailto:morid1347@yahoo.com
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هاي پروازي دو بعدي و شبیه سازي عددي جریان حولِ ورق

 عوامل مؤثر مطالعه پارامتري

 

 0، ساسان توکلی7، پرویز قدیمی5سعید پناهی
 

دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 5
saeedpanahi@aut.ac.ir 

 pghadimi@aut.ac.irاستاد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 7

کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 0
sasan_tavakoli@aut.ac.ir 

 

 چکیده
 

دازد. برای تحلیل این مسئله، پرهایِ پروازی میی حاضر به بررسی و مدلسازیِ عددیِ جریانِ حول ورقمقاله

اند. به طور همزمان حل شده (VOF)معادالت ناویر اسـتوکس و روش تسخیر سطح آزاد با رویکرد حجمی  

اسـتفاده شـده اسـت. از آنجایی که شرایط     SST ω-k 07به دلیل طبیعت مغشـوش جریان، مدل آشـفتگی  

 ن برای این تحلیل انتخاب و تولیدتحلیل بسـیار حسـاس می باشـد، سعی شده است که بهترین شبکه ممک   

گردد. هم چنین، فرآیند استقالل از شبکه نیز انجام گرفته است. به منظور اعتبارسنجی حل، نتایج حاصله با 

، و نیروی 01های پیشینِ موجود مقایسه شده و دقت  مناسبی مشاهده شده است. ضرایب فشار، نیروی برآداده

ج ارائه شده در این مقاله می باشند. با توجه به محاسبات انجام شده، و سـطح آزاد پشـت ورق از نتای   02پسـا 

 ورق پروازی، افزایش می یابند. 03مشاهده شد که ضرایب درگ و لیفت با افزایش عدد فرود و زاویه حمله

 

 .: ورق پروازی، هیدرودینامیک، جریان سیال، مدلسازی عددیکلمات کلیدی

 

                                                 
70 Turbulence 
71 Lift 
72 Drag 
73 Trim 
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طحی به روش دینامیک سازي عددي مانور شناور زیرسشبیه

 سیاالت محاسباتی

 

 7، محمود رستمی ورنوسفادرانی5مسعود حکمی فرد 
 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان؛  5
hakamifard@gmail.com 

 rostamivf@aut.ac.irاستادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان؛  7

 یدهچک

 

از آنجا که برای تعیین وضــعیت حرکتی شــناور، نیاز به تشــخیص پارامترهای بدون بعد اســت، ضــرایب     

به صورت  REMUSشـوند. در این مقاله، فرآیند مانور شـناور مشـهور    هیدرودینامیکی مورد توجه واقع می

ا ای بیکی، مقایسهسازی شده و پس از استخراج ضرایب هیدرودینامشبیه +Star-CCMعددی در نرم افزار 

 ی دوم از اهمیت باالتریگیرد. به دلیل غیرخطی بودن حرکت، ضرایب مرتبهمقادیر تست تجربی صورت می

 های تجربی قابل قبول است.برخوردار هستند. تطابق مقادیر عددی با داده

 

 .: هیدرودینامیک، مانور، تحلیل عددیکلمات کلیدی
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ترهاي موثر در طراحی بالشتک شناور مدلسازي و تحلیل پارام

 Plough inجهت جلوگیري از بروز پدیده  هاورکرافت

 

  0 ، ایرج رجبی7 ، علیرضا خلیلی5رحیم میرکی 
 

 Rahim.miraki.baseri@gmail.comکارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف؛  5
  Ali.r.khalili@gmail.comلتحصیل دانشگاه شیراز؛ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، فارغ ا 7

 Irajabi@mail.kntu.ac.irدکترای مهندسی مکانیک ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  0

 

 چکیده
 

ــتکتـأثیر پـارامترهای موثر   در این پژوهش  ها جهت جلوگیری از بروز پدیده هاورکرافت 04در طراحی بالشـ

بتدا ا بروز ناپایداری طولی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور و کشـیدگی بالشـتک به زیر سـازه   

تحت تاثیر شدت بار وارده از طرف  00طبقه از نوع لوپ بسـته  یکمعادالت هندسـی و تعادل برای  بالشـتک   

 -، اسـتخراج شده است. بدلیل آنکه دستگاه معادالت  بدست آمده غیر خطی بوده، از روش عددی نیوتن آب

است. برای  اینکه نتایج بصورت جامع باشند، از متغیرهای بی بعد  ن برای حل دسـتگاه اسـتفاده شده  رافسـو 

امکان آنالیز تأثیر  که  مدل ریاضیارائه  از اهمیت برخوردار اسـت اسـتفاده شـده اسـت. آنچه در این تحلیل    

ــش درونی  ــی و نیرو کشـ ــ 00لوپ و فینگرمقادیر اولیه بر روی پارامترهای هندسـ و  آوردرا بوجود  تکبالشـ

و سازه بایستی تغییر داد تا این پدیده  بالشتکرا در طراحی  پارامتریمشـخص نمود که چه  همچنین بتوان 

 رخ ندهد.

 

 .رافسون -: هاورکرافت، بالشتک هوا، کشیدگی بالشتک به زیر سازه، نیوتنکلمات کلیدی

 

 

                                                 
tskir 74 

Close loop 75 

Loop and finger 76 
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، هاي حامل آب شور بر روي وزنسازي پمپبررسی اثر مشترک

 تعداد و مصرف انرژي سیستم پمپاژ شناورهاي سطحی

 

 5امین محمدی
 

 Mohamadinit@gmail.com کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه سمنان؛ 5

 

 چکیده

 

انند کاربرد توکنند و میهای ســطحی، ســیاالت یکســانی را پمپاژ میهای موجود در شــناوربســیاری از پمپ

حریق، همگی آب هایهای آب شور، خن، باالست و پمپیکسانی در شناور داشته باشند. به عنوان مثال، پمپ

توان به جای استفاده از پمپ جداگانه برای هر سیستم، از فرستند. پس میشور را به نقاط مختلف شناور می

تحقیق سعی شده است تا سناریوهای مختلفی ها استفاده کرد. در این های مشـترک برای این سـیستم  پمپ

ــترک ــازی پمپبرای مش ــه پارامتر تعداد، وزن و انرژی  س ــناریو میزان کاهش در س ها ارائه گردد و در هر س

د. در گیری شوکنند اندازهها در هر سیستم به صورت مستقل عمل میمصرفی نسبت به حالت اولیه که پمپ

ر سناریوهای پیشنهادی، سناریوی مناسب که بیشترین کاهش را در این نهایت با مقایسـه این سـه پارامتر د  

رسم شده برای سناریوی مورد نظر، امکان اجرای این سناریو   پارامترها دارد معرفی شده و با توجه به دیاگرام

 به طور شماتیک نشان داده شده است..

 

 .ت کشتی های دریایی، کاهش وزن، مصرف انرژی، تاسیسا: پمپکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mohamadinit@gmail.com
mailto:Mohamadinit@gmail.com
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بررسی عددي تاثیر جانمایی کانتینر بر مقاومت آیرودینامیكی   

 شناورهاي تجاري کانتینربر

 

 7فرهود آذرسینا5حامد مجیدیان،

 
دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. کارشناس ارشد سازه کشتی، دانشکده علوم و فنون  1

omMajidian.hamed@gmail.c 

استادیار، گروه معماری کشتی، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی،  2

  F.Azarsina@srbiau.ac.irتهران.

 

 چکیده
 

در شناور کانتینربر عظیم )پست پاناماکس( با افزایش ظرفیت تناژ حمل، سطح زیادی از شناور درمعرض نیروی 

ه در مانور و مصرف سوخت شناور تاثیر زیادی دارد. با پیشرفت رایانه ها پردازش موازی در باد قرار می گیردک

دهه اخیر، روش دینامیک سیاالت عددی برای شبیه سازی جریان باد حول کشتی نسبت به روش آزمایشگاهی 

ت شناور پس تونل باد مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله توسط نرم افزار انسیس سی اف ایکس یک

پاناماکس کانتینربر با حداکثر ظرفیت بارگیری بر روی عرشه مدل سازی و شبکه بندی شده است، سپس 

استفاده k-, SST شبیه سازی جریان باد حول آن انجام گرفته است. در شبیه سازی جریان از مدل آشفتگی 

 ختار بهره گرفته شده است که باعثشده است. در شبیه سازی شرایط تونل باد از ایده شبکه بندی بدون سا

انجام محاسبات با حجم قابل توجهی شده است. بر این اساس قسمت باالی آبخور کشتی کانتینربر و چیدمان 

کانتینر روی عرشه به عنوان ورودی اصلی مساله مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود ارتباط میان چیدمان 

رات نیروی درگ نسبت به تغییر چیدمان بار روی عرشه مورد مطالعه بار و نیروی درگ باد چگونه است. تغیی

 قرار گرفت و توزیع کانتینرها خط جریانی شده است.

 

کشتی کانتینربر، دینامیک سیاالت محاسباتی، مقاومت باد، آشفتگی جریان، چیدمان کلمات کلیدی : 

 کانتینر.
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یدان هاي عددي ممروري بر بحث و بررسی نتایج و تحلیل روش

 آکوستیكی در نویز پروانه شناورها

 

 4، مرید عباس حسنوند 0محسن گرجی ، 7حسن قاسمی ، 5نژادعبداهلل مهدی

 

  ؛دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا5

m.abdollahnejad90@gmail.com   
 ac.ir.gasemi@aut  ؛دانشکده مهندسی دریا استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،7

   mohsen1162@gmail.comدانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 0
     yahoo.commorid1@347کارشناس ارشد و محقق دریایی ناجا؛ 4

 چکیده
 

در این مقاله، به مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه نویز پروانه پرداخته شده است. روندکلی تحلیل عددی 

نویز پروانه بدین صورت است که ابتدا میدان جریان تحلیل گردد و سپس میدان آکوستیک حل شود که در 

روش پانل و حل جریان به کمک حلگر های محاسباتی پرداخته  این تحقیق به حل جریان پتانسیل بر مبنای

شده است. حل هیدرودینامیکی میدان جریان اطراف پروانه شامل اطالعاتی مانند میدان فشار و چگالی اطراف 

برای حل میدان   روند.پروانه و میدان سرعت است که این اطالعات در محاسبه میدان آکوستیک به کار می

، معادالت کیرشهف و معادالت الیت هیلز استفاده کرد که در بیشتر FW-Hتوان از معادالت یز میآکوستیک ن

نتایج نیز به صورت سطح فشار صوت  .استفاده شده است FW-Hتحقیقات مورد مطالعه در این مقاله از روش 

چنین ایش تعداد پره و همدر آخر نیز به بررسی تأثیرات افز بیان شده است. در میدان دور و توزیع جهتی نویز

در نهایت یک جمع بندی کلی از این مطالب ارائه شده  استفاده از داکت در کاهش نویز پرداخته شده است و

 است.

 

، سطح فشار صوت، توزیع جهتی FW-H: میدان آکوستیک، حلگرهای محاسباتی، معادالت کلمات کلیدی

 نویز.
 

 

mailto:m.abdollahnejad90@gmail.com
mailto:gasemi@aut.ac.ir
mailto:morid1347@yahoo.com
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ینگ به کمک تعیین وضعیت یک شناور زیرسطحی نوع هاور

 ناوبري اینرسی متصل به بدنه سیستم

 

 ،*0قاسمیزاده، رضا حسن7، افسانه اتحادی5فهیمه سادات طبسی
 

 fahimetabasi@yahoo.com؛  کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری 5
 et.afsaneh@yahoo.com؛  کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری 7

 r.hasanzadeh@hsu.ac.ir؛  روه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواریاستادیار گ 0

 

 چکیده

 

های با پیشرفت تکنولوژی در زمینه صنایع دریایی امروزه استفاده از شناورهای زیرسطحی جهت انجام عملیات

ای تمام برناوبری وسایل نقلیه زیرآبی از دیرباز تا کنون چالشی اساسی مختلف رونق فراوانی یافته است. 

های زیرسطحی نیازمند استخراج معادالت موقعیت، سرعت جهت ناوبری سیستم شناورهای دریایی بوده است.

گر حس آمده از حسگرهای زیرسطحی است. دستباشیم؛ که حل این معادالت نیازمند اطالعات بهو وضعیت می

ها و خودی قطبجمله عدم تغییر خودبهمورد استفاده در این مقاله جایروکامپس است که دارای مزایایی از 

در این مقاله به  .باشدنمای مغناطیسی مینما، نسبت به قطبعدم تاثیرگذاری عناصر فلزی شناور برروی قطب

پردازیم. زوایای وضعیت می های خروجی و نتیجتاًداده های مختلف بررویبررسی تأثیر جایگزینی جایروکامپس

تدا معادالت وضعیت و روش تعیین زوایای رول، پیچ و یاو  بدست آمده  و در ادامه برای نیل به این هدف اب

های دریافتی از یک شناور زیرسطحی نوع هاورینگ برای دو نمونه جایروکامپس با زوایای فوق برای داده

 محاسبه و مقایسه شده است.افزار متلب خطاهای متفاوت توسط نرم

 

 .جایروکامپس، وع هاورینگ، ناوبری اینرسی، معادالت وضعیتشناور زیرسطحی ن: کلمات کلیدی
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بررسی عددي مشخصات ملخ یک شناور اثر سطحی به روش 

 دستگاه مختصات چرخان

 

 7، علیرضا بینش5مصطفی منفرد مسقانی
 

 mmonfared@mut.ac.irدکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ 5
 binesh@mut.ac.irندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ استادیار دانشکده مه7

 

 چکیده
 

در این تحقیق با بکارگیری روش دسـتگاه مختصـات چرخان، مشـخصات ملخ یک شناور اثرسطحی به روش    

نود  0عددی مطالعه شـده است. به دلیل حجم باالی شبکه تولیدی، از روش پردازش موازی سریع به کمک  

سازی جریان استفاده شده است. مدل آشفتگی مورد استفاده در این هسته برای شبیه 27روی محاسباتی بر 

باشــد. به منظور بررســی صــحت نتایج عددی، در ابتدا نیروی رانش به دســت آمده از  می kω-SSTتحقیق 

ین چنتایید شده است. هم یسـازی با مقدار در نظر گرفته شده برای طراحی مقایسه و نتایج حل عدد شـبیه 

ای برابر با شعاع ملخ در پشت آن به کمک روابط تئوری اندازه مقادیر سـرعت بر روی صفحه ملخ و در فاصله 

حرکت به صـورت تحلیلی اسـتخراج شـده و با نتایج عددی مقایسه شده است. مقایسه میان نتایج تحلیلی و    

ازی سرفته در این شبیه سـازی عددی بیانگر صـحت حل عددی سـه بعدی انجام شـده و تکنیک بکار    شـبیه 

سـازی شامل نیروی رانش، توزیع سرعت و فشار ارائه و مورد تحلیل قرار داده  باشـد. در ادامه نتایج شـبیه  می

 شده است.

 

، پردازش kω-SST: شــناور اثرســطحی، ملخ، دســتگاه مختصــات چرخان، مدل آشــفتگی  کلمات کلیدی

 .موازی
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زیرسطحی به روش گیري نیروي درگ حول یک جسم اندازه

 کاهش مومنتوم 

 

 0 ، مجتبی دهقان منشادی7، محمد رضا نظری5 امین طالع زاده شیرازی

 
  a.talezade@stu.yazd.ac.irدانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه یزد، 1

 mnazari@yazd.ac.irاستادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد،  7
  dehghanmanshadi@gmail.com، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشیار دانشکده مکانیک و هوافضا  0

 

 چکیده

 

محاســبه نیروی درگ به روش اصــل کاهش مومنتوم حول یک جســم زیرســطحی مورد مطالعه عددی قرار 

ــابه روش انتگرال ــرعت و همچنین باالنس نیرو، در تونل باد گرفته اســت. از این روش، مش ــار و س گیری فش

انتخاب شده، زیردریایی استاندارد سابوف در حالت تقارن محوری بوده و نتایج کلی  شود. هندسهاستفاده می

است که تطابق بسیار خوبی اعتبار سنجی شده [2]و  [1]سازی عددی، با نتایج آزمایشگاهی و موضعی شبیه

ــان می ــله را نشـ طول بدنه( از انتهای بدنه انتخاب  L) L0/7دهد. مکان مقطع داده برداری معموالً در فاصـ

گردد. نتایج این تحقیق شود و در این حالت تنها از مولفه مومنتوم جهت محاسبه نیروی درگ استفاده میمی

دهد که در صـورت محاسبه ترم فشاری، عالوه بر جمله مومنتوم، مکان مقطع داده برداری چندان  نشـان می 

های معمول تطابق مهم نبوده و نیروی تخمین زده شده در تمامی مقاطع، با دقت بسیار خوبی با نتایج روش

 دارد. 

 

 .یه سازی عددی: اندازه گیری ویک، اصل کاهش مومنتوم، نیروی درگ، شبکلمات کلیدی
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 شبیه سازي عددي دنباله جریان پشت سیستم رانش پمپ جت 

 

 0 ، مجتبی دهقان منشادی7، محمد رضا نظری5 امین طالع زاده شیرازی
 

 a.talezade@stu.yazd.ac.irدانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه یزد، 1
 c.irmnazari@yazd.aاستادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد،  7

  dehghanmanshadi@gmail.com،دانشیار دانشکده مکانیک و هوافضا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 0

 

 چکیده
 

شـبیه سـازی عددی دنباله جریان در ناحیه پشـت بدنه به همراه سـیستم پیشرانش پمپ جت در این مقاله     

 های تامین تراست دریایی مورد مطالعه قرار گرفته اسـت. سیستم رانش پمپ جت به عنوان یکی از سیستم 

بر اسـاس سیستم رانش پروانه داکت دار به همراه یک داکت کاهنده شتاب معرفی می شود. هدف اصلی این  

سـازی عددی دنباله جریان در ناحیه ویک پشـت بدنه و سـیسـتم رانش اسـت. شبیه سازی در      مقاله، شـبیه 

V=8knot,n=450rpm  تجاری موجود و مدل متداول توربوالنسی انجام شده است. برای حل از نرم افزار

دو معادله ای اسـتفاده شـده اسـت. هندسـه بصورت پریودیک شبیه سازی شده و نتایج ناحیه ویک بصورت     

کانتورهای فشـار در مقاطع مختلف پشـت جسـم نشان داده شده است. همچنین به منظور درک بهتر نتایج    

نبشـی توربوالنسی در ناحیه ویک نیز ارائه شده است.  بدسـت آمده نمودار نحوه تغییرات سـرعت و انرژی ج  

نتایج این تحقیق نشـان می دهد که نتایج شـبیه سـازی دنباله جریان به شدت به شبکه ناحیه ویک وابسته    

 بوده و شبکه بسیار ریزتری نسبت به سایر نواحی نیاز دارد.

 

 .جریانتحلیل جریان، پروانه، سیستم رانش پمپ جت، دنباله : کلمات کلیدی
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استخراج منحنی عملكرد یک نمونه تحقیقاتی سیستم پیشرانش 

 پمپ جت 

 

 0 ، مجتبی دهقان منشادی7، محمد رضا نظری5 امین طالع زاده شیرازی

 
 amin.talezade@gmail.comدانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه یزد، 1

 ac.irmnazari@yazd.استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد،  7
  dehghanmanshadi@gmail.comدانشیار دانشکده مکانیک و هوافضا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 0

 چکیده

 

استخراج منحنی عملکرد یک نمونه تحقیقاتی طراحی شده سیستم رانش پمپ جت در این مقاله مورد شبیه 

انجام شده و نتایج بصورت حالت مختلف ضریب پیشرانش  0سـازی عددی قرار گرفته است. شبیه سازی در  

جدول و نمودار ارائه شـده است. ضرایب تراست، گشتاور و راندمان نیز در این مقاله بصورت بی بعد استخراج  

شـده اسـت. همچنین در این مقاله، کانتور فشـار روی سـیسـتم رانش نیز استخراج شده است. شبیه سازی      

و بصـورت پریودیک انجام شده است.   16.1نت نسـخه  عددی و با اسـتفاده از نرم افزار تجاری انسـیس فلوئ  

سرعت مختلف استخراج شده و استقالل نتایج ضریب تراست بر حسب ضریب پیشرانش از سرعت  3نتایج در 

نیز بررسـی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که برخالف سیستم های رانش تک پره ای، سیستم  

-07و در محدوده عملکردی شـبیه سـازی شده راندمانی در حدود   رانش پمپ جت راندمان باالتری داشـته  

دارد. همچنین تغییرات ضریب تراست و ضریب گشتاور در محدوده کاری این سیستم رانش در مقایسه  07%

 40/7و  5/7با سـیستم های رانش متداول بسیار کمتر بوده وبرای نمونه شبیه سازی شده بترتیب در حدود  

 ر محدوده کاری با عملکرد تقریباً ثابتی می توان از آن استفاده کرد.می باشد، بنابراین د

 

 .سیستم پیشرانش پمپ جت، منحنی عملکرد، روتور و استاتور: کلمات کلیدی 
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بررسی عددي پارامترهاي هندسی طراحی داکت پروانه بر رفتار 

 جریان در ناحیه پاشنه بدنه 

 

 0 ، مجتبی دهقان منشادی7ظری، محمد رضا ن5 امین طالع زاده شیرازی

 
 a.talezade@stu.yazd.ac.irدانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه یزد، 1

 mnazari@yazd.ac.irاستادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد،  7

  dehghanmanshadi@gmail.comدانشیار دانشکده مکانیک و هوافضا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 0

 

 چکیده

 

عددی تغییر پارامترهای هندسـی بر میزان نیروی درگ تولید شـده توسط داکت و همچنین توزیع    بررسـی 

ــخامت ماکزیمم مقطع داکت،     ــت. در این تحقیق اثر ض ــنه مورد مطالعه قرار گرفته اس ــار در ناحیه پاش فش

ســایر  ماکزیمم مقدار کمبر و طول کورد مورد شــبیه ســازی عددی قرار گرفته اســت. در هر مورد بررســی، 

 15پارامترهای هندسـی ثابت فرض شـده تا بتوان اثر پارامتر مورد مطالعه را بخوبی دریافت. شبیه سازی در   

ــت. در این تحقیق اثر پارامتر توزیع کمبر در بازه   ــده اسـ ــورت تقارن محوری انجام شـ حالت مختلف و بصـ
𝑓𝑚𝑎𝑥

𝐶
= 0.0,0.07, ∆= ــت     0.01 ــطــع داکــت در حــال ــق ــت م ــخــام ــع ضــ ــوزی ــای  ، ت ه

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝐶
=

𝐶ℎ𝑜𝑟𝑑و اثر تغییر طول کورد مقطع داکــت در بــازه  0.04,0.05,0.07,0.08 = 0.10,0.24, ∆= 0.02 

انجام شـده اسـت. نتایج نیرو و توزیع فشـار مربوط به هر حالت ارائه شـده است. نتایج این تحقیق نشان می     

ــار در ناحیه دهد که با افزایش مقدار کمبر و طول کورد، مقدار نیروی د رگ افزایش می یابد و همچنین فشـ

بین داکت و پاشـنه نیز بیشـتر می شـود. همچنین با افزایش مقدار ماکزیمم ضخامت در مقدار کمبر و طول    

کورد ثابت، مقدار نیروی درگ کاهش می یابد. شیب تغییرات در این حالت نسبت به حالت قبل بسیار کمتر 

 است. 

 

 .، شبیه سازی عددی جریان، ضخامت و کمبرطراحی داکت: کلمات کلیدی
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 چکیده

 

 هندسی کشتی سازیکشـتی های ماهیگیری یکی از انواع کشـتی ها در اکثر تقسـیم بندی های مربوط به م   

می باشـد.اما کشـتی های ماهیگیری خود نیز دارای انواعی هسـتند. تقسـیم بندی این کشتی ها هستندکه     

ــردخانه ــندبرای طرح سـ جات را در هایی که بتوانند مواد غذایی و میوهدارای محفظه ورودی بزرگی می باشـ

ها و وسایل سردکننده قبل از تخاب دستگاهمنظور اندرجات حرارت موردنظر برسـانند و نگهداری نمایند و به 

هر چیز محاسـبه بار برودتی سـردخانه و مواد داخلی آن اسـت.بار سـرمایی محصول، گرمایی است که برای     

بایست که محصولی میشود.درصورتیکاهش دمای محصـول تا حد موردنظراز محصول سردشونده گرفته می 

محاسـبه بار محصول انجام گرفته و استفاده از بار موردنیاز  منجمد شـده و در حالت انجماد نگهداری شـود،   

ا توان بکند و دمای کندانسینگ، میبرای سـرمایش و دمای اواپراتور و دمایی کندانسور در آن محیط کار می 

های سـازنده کمپرسـور، ظرفیت کمپرسور و کار مصرفی   شـده توسـط شـرکت   های ارائهاسـتفاده از کاتالوگ 

 ن کرد. کمپرسور را تعیی

 

 : کندانسینگ ، محاسبه ،شناور،کشتی، سردکننده ، کمپرسور.کلمات کلیدی
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اي وِهساز گُي موجبُعدي امواج منظم تولید شده بوسیلهتحلیل سه

 فوم در یک تانک عدديافزار اوپنشكل با استفاده از نرم

 

  0، رویا شادمانی7، نیما قربانی5فردمهدی یوسفی
 

 yousefifard@nit.ac.irی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ ، دانشکدهاستادیار5
ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ دانشجوی کارشناسی، دانشکده7

nimaghorbani1993@gmail.com 
 @aut.ac.irr_shademaniی مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشجوی دکترا، دانشکده 0

 

 چکیده
 

ای شکل در یک ساز گُوهدر این مطالعه امواج منظم خطی و غیر خطی با استفاده از حرکت نوسانی یک موج

 استوکس با-فوم و حل معادالت ناویرگر دوفازی کد اوپنسازی شده است. استفاده از حلتانک عددی شـبیه 

ی حل تولید نتایج قابل قبول در یک دامنه ی متحرک باعثدرنظر گرفتن اثرات آشـــفتگی جریان و شـــبکه

بُعدی گردیده است. ارتفاع و فرکانس موج بعنوان دو متغیر ورودی اصلی در نظر گرفته شده و مشخصات سه

های لی سلوگیری و ارائه گردیده است. جانمائی شبکه مناسب، برای ارائهموج تولیدی در نقاط مختلف اندازه

ح آزاد به همراه تدابیر خاص برای عدم بازگشـــت موج از انتهای تانک عددی و ریزتر در نواحی اطراف ســـط

روی این مطالعه بوده است. با توجه های پیشِهای گُوِه از چالشهمچنین کاهش اثرات تالطم جریان در کناره

های متفاوت به عمق آب و ارتفاع و فرکانس موج تولید شــده در حاالت مختلف، شــش موج با مشــخصــه   

ی ی کافاندازهی زمانی بههای تجربی معتبر، مقایسـه گردیده است. بازه سـازی شـده و نتایج آن با داده  هشـبی 

ی این دو دسته اطالعات لحاظ شده و تغییرات پروفیل سطح آزاد در طول این بازه مورد بزرگ برای مقایسـه 

از در سه و با توجه به شرایط موجمطالعه قرار گرفته اسـت. برای هر شش مورد، نتایج قابل قبولی بدست آمد 

فوم بهره باز اوپنافزار متنی نرمتوان از آن بعنوان یک آزمایشگاه مجازی دریایی بر پایهبُعدی میاین تانک سه

 گرفت.

 

 بُعدی، ارتفاع موج، سطح آزاد.فوم، تحلیل سهساز، اوپن: موجکلمات کلیدی
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Abstract 

 

 Nowadays Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) are an unavoidable 

part of marine industries. One of the most important parts of any 

autonomous vehicle is the control issue to achieve the desired 

performance. This paper is concerned with speed control of an AUV model 

respecting the state and control constraints. According to the Newton-

Euler method, the 6 DOF kinematic and dynamic models of the AUV are 

established. A well-defined performance index and constrained finite 

horizon optimization program in the form of Model Predictive Control 

(MPC) strategy is proposed to regulate the horizontal speed of AUV to its 

desired value while the constraints on the states like depth and control 

signals are considered in finite time horizon optimization program to be 

satisfied. The main problem for such a situation is the interaction between 

speed control and depth deviation then quadratic programing technique 

managed responses to avoid state and control signal constraints. 

Simulation results show a reliable performance of proposed MPC strategy 

to control the horizontal speed of AUV while all the constraints on state, 

control signal and also the variation of the control signal are satisfied. 

 

Keywords: Autonomous Underwater Vehicle, Model Predictive Control, 

Optimization, Constraint Satisfaction. 
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 معرفی نرم افزار بومی طراحی و تطبیق پروانه با بدنه و موتور 

 

 5حمید سری
 

 hamidserri@aut.ac.irکارشناس ارشد هیدرومکانیک؛ 5

 چکیده

 

ئل مهمی است که متخصصان حوزه رانش مدام با آن انتخاب پروانه و تطبیق آن با موتور و بدنه از جمله مسا

ــهولت انتخاب و طراحی اولیه پارامترهای پروانه، برنامه ای بومی بر پایه متلب تهیه   ــروکار دارند. جهت س س

شـده اسـت. بانک هیدرودینامیک نرم افزار شـامل اطالعات و روابطی ریاضـی جهت پیشبینی مقاومت بدنه،     

نه و ... می باشد. امکان حصول این روابط ریاضی جهت پیاده سازی در نرم افزار، عملکرد هیدرودینامیکی پروا

و تست های مدل وجود  BEMیا  CFDبه چند روش مختلف از جمله استخراج از منابع معتبر، تحلیل های 

ــر به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته و با ذکر چند مثال به ویژگی ها و قابلیت ای ه دارد. در تحقیق حاضـ

آن پرداخته می شود. استفاده از نرم افزار موجود امکان انتخاب سریعتر پروانه مورد نظر را فراهم ساخته و با 

توجه به متن باز بودن برنامه امکان توســعه و تکمیل آن براحتی فراهم اســت. ورودی و خروجی های متنوع، 

 م افزارها و کدهای مختلف را نیز فراهم کرده است.به همراه متن باز بودن نرم افزار امکان کوپل برنامه با نر

 

 .: پروانه، مقاومت بدنه، متلب، کد بومی، بانک دادهکلمات کلیدی 
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شبیه سازي و تحلیل آیرودینامیک سامانه هاورینگ شناورهاي 

 بالشتک هوایی

 

  4، رحیم میرکی باصری 0 ، علیرضا خلیلی 7، محمدرضا بهزادی5ایرج رجبی
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 چکیده
 

در مقاله پیش رو به تحلیل آیرودینامیک شناور بالشتک هوایی )هاورکرافت( با استفاده از تئوری سیال تراکم 

اسـت. برای نشان دادن میزان تاثیر  ناپذیر و جریان تورباالنس در فضـای سـه بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته   

دبی هوای سـامانه هاورینگ و گپ میان بالشتک و سطح زیرین،که دو پارامتر اصلی در سامانه هاورینگ می  

باشـند، در چند مقدار متفاوت این دو پارامتر مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت. تحلیل نتایج نشان می دهد که   

ــامـانه هاورینگ و کا  هش اندازه گپ، منجر به افزایش نمایی نیروی باالبرندگی مورد نیاز افزایش دبی فن سـ

شـناور می گردد. انتخاب گپ بهینه وابسـته به توان مورد نیاز شـناور جهت خنثی ســازی درگ موج سازی    

 بالشتک و همچنین تامین پایداری و مانورپذیری مورد نیاز آن می باشد.

 

 .هاورینگ : هاورکرافت، شبیه سازی عددی،کلمات کلیدی
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   B-841تحلیل هیدرودینامیكی پروانه نیمه مغروق 

 

  7، بهروز جمشیدی5حمید سری
 

 hamidserri@aut.ac.irکارشناسی ارشد هیدرومکانیک؛ 5
 allah313@yahoo.comکارشناسی ارشد مکانیک؛ 7

 

 چکیده
 

مت، هوادهی مناســب و ... امری اســتفاده از پروانه های نیمه مغروق در شــناورهای تندرو بدلیل کاهش مقاو

متداول است. کسب دانش تحلیل هیدرودینامیک این نوع پروانه ها، در بحث انتخاب یا طراحی پروانه مناسب 

شـناور تندرو پروازی بسیار موثر خواهد بود. نیز در بحث طراحی دیگر اجزاء سیستم رانش شناور، بارگذاری  

ــب دانش تحلیل   هـای دقیق روی پروانـه، بعنوان ورودی طرا   ــتای کسـ ــود. در راسـ ــتفـاده می شـ حی اسـ

ــه بعدی پروانه مدل  ــه سـ ، از اطالعات مقاطع دوبعدی و B-841هیدرودینامیکی این نوع پروانه ها، هندسـ

مشـخصـات موجود در رسـاله دکتری االفسون، بوسیله یک کد بومی ساخت هندسه، تهیه شد. شبکه بندی    

نسـیس بصورت ساختار یافته و غیر ساختار یافته انجام شد و تحلیل  های مختلف در نرم افزارهای گمبیت و ا

 Ansys-CFXهیدرودینامیک مســـاله بصـــورت گذرا و با اســـتفاده از روش مش لغزان، در محیط نرم افزار 

صورت پذیرفت. مشاهده شد که کیفیت شبکه بندی از موثرترین عوامل کاهش خطای نتایج عددی نسبت به 

مقایسه نتایج با نتایج آزمایشگاهی االفسون، در ضریب پیشروی های تست شده،  تسـت آزمایشـگاهی اسـت.   

 درصد برای ضرائب تراست و گشتاور می باشد.  0حاکی از خطاهای زیر 

 

 زان، کاویتاسیون، سطح آزاد.: پروانه، تحلیل هیدرودینامیک، مدل مش لغکلمات کلیدی
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زار کمک نرم افتحلیل دینامیكی سیستم رانش شفت متحرک با 
ADAMS 

 

 0، حمید سری7،سید اسماعیل حسینی5حسن مهینی
 

 mahinihasan@yahoo.comکارشناس نقشه کشی صنعتی؛ 5
 hosseini.mec62@gmail.comکارشناس ارشد مکانیک؛7

 hamidserri@aut.ac.irکارشناس ارشد هیدرومکانیک؛ 0

 

 چکیده

 

ته و مدرن می باشد که قابلیت تریم و استیرینگ را سیستم رانش شفت متحرک از جمله سیستم های پیشرف

(، در جهت planning vesselبه شــفت پروانه می دهد و امروزه از آن در بســیاری از شــناورهای پروازی )

افزایش قدرت مانور شـناور، استفاده می شود. تحلیل نیرویی این سیستم ها که دارای جک های هیدرولیک  

شناور مانند مانور دور زدن یا حالت گذر به حالت اسکی از اهمیت ویژه ای می باشـد در حالت های مختلف  

برخوردار است.در این مقاله تحلیل نیرویی استاتیکی و دینامیکی این نوع سیستم رانش با کمک شبیه سازی 

صـورت گرفته است. نیروهای وارد بر پروانه و فین بعنوان بار های   ADAMS/Viewدر نرم افزار قدرتمند 

رودی به سـیستم بصورت تابعه ای از زمان اعمال می شود. نیروهای وارد بر فین از طریق شبیه سازی های  و

و جک های هیدرولیک تریم و  00نیروهای وارد بر تایبار تعیین شده است.  CFXصـورت گرفته در نرم افزار  

وی نیروهای حاصل از شبیه حالت مختلف سیستم رانش انجام و در انتها تحلیل و بررسی ر 0استیرینگ برای 

 سازی ارائه شده است.

 

، جک هیدرولیک ADAMS: سـیسـتم رانششفت متحرک، شبیه سازی دینامیک، نرم افزار  کلمات کلیدی

 .تریم و استیرینگ

 

 

                                                 
77 tiebar 
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حنی اي کامپوزیتی الیاف منسازي بار کمانش پوسته استوانهبهینه

 تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی به کمک الگوریتم ژنتیک

 

  0، محمودمهرداد شکریه7، عبدالرضا کبیری عطا آبادی5حسین نوپور
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 es.ac.ir-a.kabiri.at@mutاستادیار دانشکده مهندسی علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 7

 shokrieh@iust.ac.irیک، دانشگاه علم و صنعت؛ استاد دانشکده مکان0

 

 چکیده
 

ی با الیاف مستقیم و الیاف منحن کامپوزیتی متشکل از ایپوسته استوانه بهینه بار کمانش در این تحقیق، 

ء محدود افزار اجزاهیدرواستاتیک خارجی به کمک الگوریتم ژنتیک و نرمتحت فشار تغییرات خطی زاویه الیاف 

بارگذاری فشار هیدرواستاتیک خارجی بر روی پوسته  در تحقیقات گذشته .تخراج شده استآباکوس اس

ای متشکل از الیاف منحنی کمتر مورد توجه قرار گرفته و در مواردی که به این بارگذاری پرداخته استوانه

یاف مستقیم به الای متشکل از الیاف منحنی نسبت شده، بیشترین افزایش بار کمانش در حالت پوسته استوانه

درصد گزارش گردیده است. لذا در این تحقیق بررسی بیشتری در این زمینه صورت گرفته و  0در حدود 

 دهد که بار کمانش درسازی برای چندین نسبت منظری طول به قطر انجام شده است. نتایج نشان میبهینه

رجی ستقیم که تحت فشار هیدرواستاتیک خاای متشکل از الیاف منحنی نسبت به الیاف محالت پوسته استوانه

تواند افزایش یابد. مکانیزم افزایش بار کمانش قرارگیری الیاف در راستای محیطی درصد می 37قرار دارد، تا 

های استوانه و در نتیجه تقویت در وسط استوانه و کمی متمایل شدن به سمت محور طولی در نزدیک لبه

 کمانش است.ناحیه میانی برای افزایش بار 

 

 .ای، فشار هیدرواستاتیک خارجی، الیاف منحنی، کمانش: پوسته استوانهکلمات کلیدی
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بعدي روش ساخت تزریق در خأل  با استفاده از سازي سهشبیه

 افزارهاي اجزاي محدودنرم

 

 7، حبیب عباسی سورشجانی5مهدی سعید کیاست
 

 t.ac.ir kiasat@auاستادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛5
  abbasi.h@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛7

 

 چکیده
 

های ساخت قطعات کامپوزیتی ترین روشگیری انتقال رزین از پیشرفتهروش سـاخت تزریق در خالء و قالب 

 ح فرآیند ساختشـوند. که برای انجام صـحی  ها انتخاب میباشـد. که با توجه به کیفیت مد نظر این روش می

باید اطالعات مناسـبی از مواد مورد اسـتفاده و شرایط اولیه در اختیار داشته باشیم. یکی از مهمترین مراحل   

ــد. که قبل از انجام فرآیند باید محلتهیه قالب می ــتی تعیین گردد. برای انجام باش های تزریق رزین به درس

سازی جبهه جریان با ه پس از بررسی نتایج حاصل از شبیهافزارهای متعددی وجود دارد. کها نرمسازیشبیه

سازی افزار تخصـصی برای یک کره  با ابعاد و شرایط مشخص، به بررسی این روش برای شبیه اسـتفاده از نرم 

ایم. پس از بررسی نتایج حاصل شده از لحاظ زمانی به این نتیجه رسیدیم افزار انسـیس پرداخته به کمک نرم

ــبیهکه با یک خطا ــازی میی محدود در ش ــتفاده نمود. همچنین می توان از نرمس ــیس نیز اس توان افزار انس

 باشد. دریافت که وجود لبه در دو طرف قالب در بهبود سرعت و کیفیت موثر می

 

 : روش پیش بینی، شبیه سازی فرآیند ساخت، آنالیز تجربی، آنالیز عددی.کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 



 انجمن مهندسی دریایی ایران                         چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی    

   ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

225 

 

 

ل دار بر پعرضی ناشی از امواج منظم زاویهتعیین دقیق نیروهاي 

 بدنه با استفاده از روش پانل اتصالی شناور سه

 

 0قاسمی، محمد حسن 7فرد، مهدی یوسفی5عادله گرایلی

 

 ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل،، دانشکدهسازه-، مهندسی معماری کشتیکارشناس ارشد1

a.graylee1365@stu.nit.ac.ir 
 yousefifard@nit.ac.irی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، استادیار، دانشکده2 

 mhghasemi@nit.ac.irی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، دانشیار، دانشکده3
 

 چکیده
 

ــه  ــناور س ــتفاده از تئوری بدنه در امواج منظم و دامدر این مطالعه، تحلیل هیدرودینامیکی ش نه کوتاه، با اس

افزار انســیس آکوا مورد بررســی قرار پتانســیل و مبتنی بر حل عددی المان مرزی )روش پانل( به کمک نرم

بدنه، مربوط به پل اتصالی است که تحت بارهای ای شـناور سـه  ترین مسـئله در طراحی سـازه  گیرد. مهممی

ان تواثرگذارترین بارهای وارد بر این قسمت از سازه شناور میکند. از جمله عرضی، تنش زیادی را تحمل می

به ممان خمشـی عرضـی اشـاره نمود. در نتیجه در این مقاله قصـد بر این است تا مقادیر این ممان با فرض     

ی نرم افزار تحلیل امواج دامنـه کوتـاه و در نظر گرفتن ترم خطی معادالت حاکم، از تئوری الپالس و بر پایه  

بندی ی ردهی مؤسسهنامهینامیکی انسـیس آکوا به دست آید و نتایج با مقادیر به دست آمده از آیین هیدرود

ــبه  ــه گردد. محاس ــتقیم این نیروها میلویدز مقایس ــیاری از موارد منجر به تعدیل مقادیر ی مس تواند در بس

های ساخت را به هش هزینهبندی گردیده و به تبع آن، کای مؤسـسـات رده  نامهفرض در آییننیروهای پیش

همراه داشــته باشــد. برای دو ســرعت پیشــروی متفاوت مقدار ممان خمشــی عرضــی در فرکانس نوســان و 

آید. بر اساس نتایج حاصل، حداکثر ممان خمشی در های متفاوت امواج برخوردی با سـازه به دست می زاویه

تر باشد، روش مچنین هرچه سرعت پیشروی پاییندهد. ههای میانی رخ میدار و در فرکانس موجامواج زاویه

کند و تغییر در مقدار حداکثر ممان خمشـی عرضی به دست آمده توسط دو  میتری ارائهعددی پاسـخ دقیق 

 روش شدیدتر خواهد بود. 

 بدنه، تحلیل هیدرودینامیکی، ممان خمشی عرضی، روش پانل.: شناور سهکلمات کلیدی
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 شوک مخروطی تیوب هندسی مترهايپارا تأثیر عددي مطالعه

 منظور به تولیدي فشار يبیشینه عملكرد و بر آب، زیر انفجار

 معادل جرم رابطه ارائه

 

 0، مهران حشمتی7، مهدی نادی5حمید سلطانی

 

 hamidsoltani2020@gmail.comکارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع(؛ 5
 mahd.nadi@gmail.comصنعتی مالک اشتر؛  کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه7

 Heshmaty_Mehran34@gmail.comدانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 

 

 چکیده

 

یم یمخروط شوک وبیت از استفاده ها،سازه روی بر آن اثرات و آب ریز انفجار دهیپد یبررس روشهای از یکی

 کوچک انفجاری خرج کی LS-DYNA ، خرج کی از ینیمع مقدار از انفجار استفاده با هاوبیت نیا .باشد

 یمخروط شوک وبیت داخل در کدانفجاری از استفاده با مقاله نیا در .ندینمایم جادیا را ادییز اریبس فشار

چندماده یانتخاب لرییاو -الگرانژی حل وشر از استفاده با عددی سازیهیشب .است گرفته قرار یبررس مورد

 شده انجام یتجرب پژوهش ابتدا نرمافزار، در شده انتخاب روش صحت از نانیاطم برای .است گرفته انجام ای

 موردنظر مسئله ه سازییشب به نسبت ج،ینتا به دقت نانیاطم از بعد و شده ه سازییشوکال شب و لبانس توسط

 وبیت در شده جادیا فشار مقدار در رأس مخروط هیزاو اثر ابتدا، در یپژوهش کار نیا در .است شده اقدام

 قرار یبررس مورد متفاوت طول های با شوک وب هاییت عملکرد سپس .است گرفته قرار یبررس مورد شوک

 یسبرر و پارامتر هر در راتییتغ لیدال انیب و جینتا یبررس و انفجاری خرج وزن رییتغ با انتها در رد.یگ یم

 یتمام برای معادل جرم برای ایرابطه شوک، وبیت در موجود آب به حجم منفجره ماده حجم نسبت اثر

 .است گردیده اصالحموجود  تئوری رابطه و دهیگرد ارائه مختلف اییزوا با شوک هایوبیت

 

 .ای، موج شوکچندماده ALE: تیوب شوک، انفجار زیر آب، کلمات کلیدی

 

mailto:mahd.nadi@gmail.com
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ه از کشتی پشتیبان صید در ناوگان صیادي بررسی ضرورت استفاد

 هاي آزاددهی در آبایران جهت خدمات

 
 سعید مهاجرنسب5، محمد توکلی دخرآبادی7، محمدسعید سیف0، محمدرضا حسینی4

 

کارشناس ارشد، مهندسی معماری کشتی، مرکز پژوهشی مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف؛  5
s.mohajernassab@gmail.com 

های دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ جوی دکتری، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکدانش 7
mohammad_tavakoli@mech.sharif.ir 

 seif@sharif.irهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک 3
  mr.hosseini@idro.orنایع ایران؛ کارشناس، مهندسی صنایع، سازمان گسترش و نوسازی ص 4

 

 چکیده
 

ز گردد که ایران نیامروزه بخش اعظمی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جوامع بشری با مصرف آبزیان تامین می

های عمیق موجب شده است تا از این امر مسـتثنی نیست. از طرف دیگر وجود منابع زیادی از آبزیان در آب 

المللی ورود نماید. در این مقاله به بررســی نیاز کشــور به کشــتی  های بینبصــنعت ماهیگیری کشــور به آ

های ماهیگیری موجود در های آزاد پرداخته شـده اسـت. در این راسـتا، ابتدا کشتی   پشـتیبانی صـید در آب  

های المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس محدودیتهای بینناوگان صـیادی کشـور جهت حضـور در آب   

های آزاد بررسـی شـده است. در نهایت به   المللی و شـرایط رقابت در آب ها بینمانند قوانین سـازمان  موجود

گیری از کشتی پشتیبان صید در ناوگان صیادی جهت حضور با باالترین عنوان یک اسـتراتژی مناسـب، بهره  

ــید در ا بهره ــرایط دریانوردی و تالش ص ــت. همچنین با توجه به ش ــده اس یران، ابعاد، اندازه و وری عنوان ش

دهی آن جهت مشـخصـات یک کشـتی پشـتیبان صـید، تجهیزات موجود در این نوع کشتی و انواع سرویس     

 شده است. استفاده در کشور پیشنهاد

 

 .های آزاد: کشتی پشتیبان صید، ناوگان صیادی، آبکلمات کلیدی
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سازي سطح مقطع راداري یک نوع توپ دریایی به منظور بهینه

 گریزي شناورهاي نظامی زایش حساسهاف

 

  7، محمد هدایتی خدایاری5حجت نکویی
 

 hodjat.nekoie@gmail.comکارشناس ارشد برق مخابرات گرایش میدان، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 5
    m.hedayati.kh@gmail.comدانشجوی دکترا برق کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 7

 

 چکیده
 

ی طراحی شناورها و ناوهای نظامی به شمار های مهم در فازهای اولیهز مشـخصه سـطح مقطع راداری یکی ا 

 هایرود، به طوری که کاهش این مشخصه، منجر به کاهش برد آشکارسازی شناور، بهبود عملکرد سامانهمی

گریزی آن خواهد شد. به منظور کاهش سطح مقطع راداری جنگ الکترونیک خودی و به تبع افزایش حساسه

دهی به عنوان یک دهی و استفاده از مواد جاذب رادار( وجود دارد که روش شکلاور، دو روش موثر )شکلشن

ی خود شناور که از لحاظ گیرد. عالوه بر سـاختار بدنه روش اولیه و اصـلی در طراحی مورد اسـتفاده قرار می  

های نصب شده بر روی مانهی سـا سـازی هندسـه  سـطح مقطع راداری باید در فاز طراحی بهینه شـود، بهینه  

ی کند. بهینه کردن هندسهی آزاد نیز نقش مهمی در کاهش سـطح مقطع راداری کل شـناور ایفا می  عرشـه 

تواند دهی میسازی سطح مقطع راداری آن نشان داد که استفاده از تکنیک شکلیک نوع توپ دریایی و شبیه

ــطح مقطع راداری توپ  ــمگیری منجر به کاهش س ــطح مقطع راداری کل  به طور چش و در نهایت کاهش س

سـازی نقاط داغ در زوایای مختلف، نقاط و ســطوحی که در پراکندگی رو به  شـناور گردد. همچنین با شـبیه  

 عقب به سمت رادار سهم بیشتری دارند، مشخص شده است. 

 

 .راکندگی سازی، توپ دریایی، پدهی، بهینه: سطح مقطع راداری، فرکانس باال، شکلکلمات کلیدی
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بررسی تاثیر نحوه تغییرات ضریب شدت تنش در یک ترک در ورق 

  DOEفوالدي به روش طراحی آزمایشات 

 

 *7، احمد رهبر رنجی 5فرزانه احمدی

 

 ahmady_f@aut.ac.ir، دانشجوی دکترا، دانشگاه امیرکبیر  1
 rahbar@aut.ac.ir، استادیار، دانشگاه امیرکبیر  2

 چکیده
 

ساخته می شوند، ورق های  می توان به قطعاتی که با عملیات ریخته گری صنعت در قطعات ترین بردپرکار از

)یا  سطحی ترک های این قطعات که در آنها طراحی اشاره نمود. برای فشار تحت با ضخامت باال و مخازن

 امری خستگیهای  ترک رشد گرفتن نظر در معموالً محیطی بیشتر مشاهده می شود، ترک نیم بیضوی( و

بررسی رشد ترک خستگی در یک قطعه نیازمند بررسی ضریب شدت تنش و عوامل  .رسد می نظر به ضروری

موثر بر آن می باشد. در این مقاله به منظور بررسی تاثیر مشخصات هندسی ترک سطحی شامل، طول و عمق 

میلیمتر  07یمتر و ضخامت میل 277×277ترک در مقدار ضریب شدت تنش، یک ورق ضخیم فوالدی به ابعاد 

مدل با طول و عمق ترک متفاوت تحلیل  000در نظر گرفته شده و در نرم افزار انسیس مدل سازی شده است. 

عمدتاً بصورت انفرادی و مجزا،  شده و ضریب شدت تنش برای آنها محاسبه شده است. اثر عوامل مورد بررسی

ثرات متقابل بر یکدیگر نادیده گرفته شده است. در این تحقیق در شرایط ثابتی از دیگر عوامل مطالعه شده و ا

اقدام به ارزیابی و تحلیل داده های بدست آمده شده  SASو نیز به کارگیری نرم افزار  DOEبه کمک روش 

 است.

 

 . خستگی، مکانیک شکست، طراحی آزمایشات، ضریب شدت تنش: کلمات کلیدی
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ابل یدک کشی یک شناور مدل سازي و تحلیل المان محدود ک

 تجاري

 

 4، جمال ارغوانی هادی0، رضا نقدآبادی7، علی زاهدی فر5علیرضا جهان بخش
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 5

jahanbakhsh_a@mech.sharif.edu 
رشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشجوی کا7

zahedifar_ali@mech.sharif.edu 
 naghdabadi@sharif.eduاستاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 0
 arghavani@sharif.eduاستادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 4

 

 چکیده

 

برخی از شـناورهای معمول مانند پانتون بارج ها عمال دارای نیروی محرکه نیســتند. کشتی ها و شناورهای  

ــتفاده از معمول موتوردار نیز در تمـامی مناطق   عملیاتی و یا در حاالت از کار افتادگی تجهیزات، قادر به اسـ

نیروی محرک موتور خود نیستند. به همین دلیل عملیات یدک کشی برای شناورها اهمیت به سزایی داشته 

و برای  اغلب آن ها رویه های فنی مناسـبی به این منظور تهیه شـده و در شناور قرار داده می شود. یکی از   

ترین نکاتی که در تهیه این رویه ها باید مد نظر قرار گیرد مشخصات مکانیکی کابل های به کار رفته در  مهم

این عملیات یدک کشی است. در تحقیق حاضر با توجه به مشخصات ابعادی یک شناور معمول تجاری، مقدار 

ات محاسبه شده برای نیروی کشـشـی وارده به کابل یدک کشی در طی یک عملیات با توجه به عدد تجهیز  

مطابق با ملزومات هندسی آیین نامه، و هم چنین  0*0شناور به دست آمده و با مدل سازی یک نمونه کابل 

اعتبارســنجی با اســتفاده از نتایج تئوری، نتایج حاصــل از اعمال بار بر روی کابل با اســتفاده از نرم افزارهای 

 المان محدود بررسی می شود.

 

 ی، المان محدود، عدد تجهیزات.بل یدک کشی، شناور تجار: کاکلمات کلیدی
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سازي چیدمان سامانه ارائه مدل محاسباتی نوین جهت یكپارچه

 در طراحی شناورهاي سطحی

 

 7، محمد واحدیان درگاهی5امیر محمد حسینی
 

 coma.mohammadhosseini@gmail.طراحی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد،  –کارشناس ارشد مکانیک 5
 vahedianhamed@gmail.comسیستم، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد،  –کارشناس ارشد مخابرات 7

 

 چکیده
 

آید که به میزان زیادی سازی، یکی از فرایندهای پیچیده در طراحی شناورهای سطحی به شمار مییکپارچه

خطاســت. روشــهای ســنتی   ســازی دارای ماهیت ســعی وگذارد. فرایند یکپارچهبر کارایی شــناور تاثیر می

ــتتر ماندن عدم تطابقیکپـارچـه   ــازی به دلیل معایبی از قبیل زمان بر بودن فرایند، مسـ  ها، بهینه نبودنسـ

چیدمان و عدم کنترل بر خطاهای طراح، موجب افزایش هزینه طراحی و درنهایت عدم حصول نتیجه مطلوب 

این مقاله مدل محاسباتی جدیدی جهت انجام فرایند شـود. از این رو به منظور غلبه بر معایب مذکور، در  می

سـازی در طراحی شناورهای سطحی ارائه شده است که قابلیت پیاده سازی نرم افزاری دارد. در این  یکپارچه

ســازی از جمله جانمایی فیزیکی، تداخالت الکترومغناطیســی، تغذیه، های مختلف فرایند یکپارچهمدل جنبه

ها از آن استخراج شده است. همچنین لسازی شده و عدم انطباقهای موجود سامانهشرایط محیطی و غیره مد

ده ها معرفی شسـازی با دو رویکرد بهینه سازی پلتفرم و بهینه سازی سامانه روشـهای بهینه سـازی یکپارچه  

 است. 

 

 .سازی، چیدمان، شناور، تطابق، مدل محاسباتی: یکپارچهکلمات کلیدی
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چیدمان مفتول ها و تعداد الیه بر روي مشخصات بررسی تاثیر 

 مكانیكی کابل هاي دریایی

 

 4، علیرضا جهان بخش0، جمال ارغوانی هادی7، رضا نقدآبادی5علی زاهدی فر
مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی 5

zahedifar_ali@mech.sharif.edu 
 naghdabadi@sharif.eduاستاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 7
 arif.eduarghavani@shاستادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 0

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 4
jahanbakhsh_a@mech.sharif.edu 

 چکیده
 

ه می تکابل های دریایی فلزی که در کاربردهای غیر دریایی به آن ها سیم بکسل یا طناب های فلزی نیز گف

شـود در بسـیاری از فرآیندهای انتقال نیرو در صـنایع دریایی استفاده می شوند. از جمله این فرآیند ها می    

توان به عملیات یدک کشـی، مهاربندی، لنگراندازی و انتقال بار از روی عرشـه اشاره کرد. با توجه به این که   

ظر گرفته می شود، در تحقیق حاضر اثر در سـاخت کابل ها چیدمان های مختلفی از رشـته های سـیم در ن   

تغییر چیدمان مفتول ها و تعداد الیه ها بر روی اسـتحکام کابل بررسی شده و به این منظور برای کابل های  

سه الیه  1*10دوالیه و  1*0یدک کشـی یک شناور فرضی تجاری بر طبق آیین نامه دو نوع چیدمان کابل  

ن در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار المان محدود مدل با قطر خارجی و مساحت سطح مقطع یکسا

سـازی و مورد تحلیل قرار گرفته است. اثر تغییر چیدمان بر روی مشخصات مکانیکی کابل های مذکور مورد  

بررسـی قرار گرفته و هم چنین به منظور اعتبار سنجی از نتایج تئوری و آزمایشگاهی ارائه شده در تحقیقات  

اسـتفاده شـده است. مشاهده شد که در حالت کلی کابل های فوالدی که در ساختمان آن ها از تعداد   قبلی 

مفتول بیشـتری اسـتفاده شده انعطاف پذیری بیشتری داشته و به همین دلیل در راه اندازی و به کار گیری   

ر، انعطاف پذیری کمت تجهیزات استفاده می شوند در حالی که کابل های دارای تعداد کمتری مفتول به دلیل

تغییر طول کمتر و مقاومت در برابر سـایش بیشـتری داشته و در ایستایی و تثبیت موقعیت تجهیزات به کار   

 می روند.

 .المان محدود، مشخصات مکانیکی: کابل یدک کشی، بافت، کلمات کلیدی
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مدلسازي چرخش جریان در کانال مگنتوهیدرودینامیک و مقایسه 

 تبا جریان یكنواخ

 

 7، احسان یاری5حمیدرضا بانشی
 

دانشجو کارشناسی مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان؛ 5
hamidrezabaneshi.mutk@mihanmail.ir   

  ehsanyari11@gmail.comهیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان؛  -دکنرای مهندسی دریا7

 

 چکیده
 

، بر اســاس برهم نهی همزمان دو میدان الکتریکی و 05وهیدرودینامیکییســی یا مگنتطســیســتم رانش مغنا

کند. میزان نیروی پیشرانش تولیدی با استفاده از سیستم رانش مگنتوهیدرودینامیک بر مغناطیسی عمل می

باشد. هدف از مطالعه حاضر مدلسازی حرکت جریان سیال آب در دو حالت اسـاس اصـل نیروی لورنتس می  

ن باشد. کارکرد ایشـی در داکت مسـتطیلی تحت کوپل میدان الکتریکی و مغناطیســی می  یکنواخت و چرخ

باشد که بازده آن با اختالف سرعت سـیسـتم رانش همانند سـایر پیشـران ها از اهمیت زیادی برخوردار می    

 فدر این مقاله تالش شده است با بکار گیری شکل های مختلورودی و خروجی کانال رابطه مسـتقیم دارد.  

میدان مغناطیسـی و مقایسـه فشـار و سـرعت آنها با یکدیگر، راندمان سـیستم رانش مغناطیسی در بهترین      

حالت محاسـبه گردد. این محاسـبات با استفاده از روش دینامیک سیاالت محاسباتی بر اساس حجم محدود   

چرخشی به سیستم  گردد که در حالتی که میدانانجام گرفته اسـت. مطابق نتایج بدسـت آمده مشاهده می  

 یابد.  شود کارایی سیستم در مقایسه با حالت یکنواخت تحت شرایط یکسان افزایش میاعمال می

 

 .: مگنتو هیدرودینامیک، چرخش جریان، نیروی لورنتسکلمات کلیدی

 
 

 

                                                 
78 Magneto hydrodynamic 
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هاي تقویت شده و مفهوم بازیافت مستقیم بازیافت کامپوزیت

 اي هاي سازهکامپوزیت

 

  7مرتضی خیاطی ،5امید رحمانی
 

  omid.rahmani@znu.ac.irدانشیار، دانشگاه زنجان؛ 5
  mkhayyati983@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان؛ 7

 

 چکیده
 

ی فیبر کربن موادی هسـتند که به خاطر نسبت استحکام به وزن و سفتی  ها با الیاف تقویت کنندهکامپوزیت

ــیـاری ا    ــتفاده قرار می  بـه وزن بـاال برای بسـ گیرند. اگرچه عمر این مواد در ز کـاربردهـای دریایی مورد اسـ

ــدن از چرخه  27تا  10کاربردهای متفاوت بین  ــت، اما آنها بعد از خارج ش ــال اس ــنعت نیز تا مدتی س ی ص

ــیلهکنند. بازیافت کامپوزیتخواص مکانیکی خود را حفظ می ــیمیایی، مکانیکی وی فرآیندها به وس  های ش

ــی قرار میارتی امکانحر ــت و در این مقاله مورد بررس ــی کامپوزیتپذیر اس های فیبر کربن، گیرند. در بررس

ها ایجاد خواهد شــد؛ در آرامید و  شــیشــه یک نگاه جامع در مورد هریک از تکنولوژیهای بازیافت کامپوزیت

یفیت این محصوالت در مقایسه ادامه انرژی مورد نیاز جهت انجام فرآیندها، محصـوالت خروجی بازیافت و ک 

با محصـوالت بکر و دسـت اول مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. این مقاله شامل یک مفهوم جدید با   

ای و استفاده از این محصوالت در کاربردهای یکسان یا متفاوت با های سازهعنوان بازیافت مستقیم کامپوزیت

 باشد.  یعنوان قطعات کامپوزیتی ارزان قیمت نیز م

 

  ها. ی عمر کامپوزیتهای تقویت شده، بازیافت، اثرات زیست محیطی، چرخه: کامپوزیتکلمات کلیدی
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Stability and seakeeping performance assessment of 

a ship shape FPSO in three main operational 

conditions at Persian Gulf: full loaded; half loaded 

and full ballast 

Navid Baghernezhad1, Pedram Edalat2, Mahmoud Etemaddar3 

1 Faculty of Marine Engineering, Petroleum University of Technology, Mahmoudabad, 

Iran; N.Baghernejad@put.ac.ir 

2 Faculty of Marine Engineering, Petroleum University of Technology, Mahmoudabad, 

Iran; Edalat@put.ac.ir 

3 Centre of Ships and Offshore Structures, CeSOS, Trondheim, Norway; 

Mahmoud.etemaddar@gmail.com 

Abstract  
Floating, Production, Storage and Offloading “FPSO” is the most common 

floating production system in offshore oil and gas industries with broad 

environmental applications. FPSOs offer more economical alternative to long-

distance seabed pipelines. Hull design for FPSO can be challenging, as the 

maritime and offshore industries may have conflicting approaches. Therefore, 

designers should know the basis and limitations of respective approaches to 

analyze effective FPSO hull structure design. Stability and seakeeping are two 

main parts of a floating structure hull design and performance assessment. The 

objective of this study is to establish a systematic approach for performance 

assessment of FPSO units in three common loading conditions. The problem is 

defined as Multi-Criteria Decision Making (MCDM) model. Analytical hierarchy 

process (AHP) is used for solving multi-attribute decision problems. The system 

characteristics and responses including intact and damage stability, significant 

responses and amplitudes including, motions and accelerations are calculated by 

respected diffraction code and considered as performance measurements. The 

analytical hierarchy process is used to weight, rank and compare the performance 

measurements for three given loading conditions.  

Keywords: FPSO, Stability, Seakeeping, Multidisciplinary system, Persian 

Gulf 
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وري بر مشخصات بررسی عددي تأثیر عدد فرود و عمق غوطه

 هیدرودینامیكی یک شناور زیرسطحی در نزدیكی سطح آزاد

 

 4جلیل فریدونی، 0سید خلیل شریعتی ،7، سید حسین موسوی زادگان5مرضیه بنکی

 

رودینامیک و جلوبرندگی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ هید-کارشناس ارشد مهندسی دریا1
banaki.m68@gmail.com  

 hmousavi@aut.ac.irاستادیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  2
 s.k.shariati@gmail.comدانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  دانشجوی دکترای مهندسی دریا، محقق 3

 es.ac.ir-fereidooni@mutاستادیار، دانشکده علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  4

 

 چکیده
 

برای درک بهتر رفتار هیدرودینامیکی حرکت شناور در آب، مشخصات هیدرودینامیکی یک زیرسطحی در 

شده در نزدیکی سطح آزاد، شامل تأثیر آن بر روی سطح آزاد و همچنین جریان ویک تشکیلحال حرکت 

شده است. برای این منظور ابتدا  های مختلف شناور بررسیوری متفاوت و سرعتپشت شناور، در اعماق غوطه

 مناسب و دقیق افزار و با استفاده از نرمافزارهای طراحی تهیه  بعدی از شناور توسط نرمیک مدل سه

تحلیل صورت گرفته شده است. برای مدل کردن سطح آزاد، از روش حجم سیال بر پایه حل معادله  دی،افسی

های موجود آزمایشگاهی مقایسه شده و مطابقت به دست آمده با داده کسر حجمی، استفاده شده است. نتایج

کوچک هنگامی که سرعت  وریاق غوطهخوبی مشاهده گردید. مشخص گردید که اثر سطح آزاد برای اعم

شناور کوچک باشد قابل اغماض بوده ولی با افزایش سرعت به علت ایجاد و گسترش امواج سطحی قابل توجه 

وری اثر سطح آزاد بر مشخصات هیدرودینامکی شناور کاهش یافته به نحوی باشد. با افزایش عمق غوطهمی

∗𝐷 که در اعماق بیشتر از  > توان از این وری به قطر شناور می باشد( میستار نسبت عمق غوطها)دی 4.5

 اثر صرف نظر نمود.

 

 .وریشناور زیرسطحی، اثر سطح آزاد، عدد فرود، عمق غوطهکلمات کلیدی: 
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افزار شبیه سازي عددي غیردائم دنباله جریان به کمک نرم

 +STAR-CCMتجاري 

 

 0فریدونیجلیل  ،7زاده، امین طالع5محمدرضا مفاخر
 

 دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛1
mohammad.reza.mafakher1372@gmail.com 

 a.talezade@stu.yazd.ac.irدانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد؛ 2
 j.fereidooni@gmail.com استادیار، دانشکده علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛3

 

 چکیده
 

رید، گیهای پروانه مورد بررسی قرار میها و قابلیتهای دریایی به منظور بهبود محدودیتجریان پشت پروانه

باشد. به این منظور می (CFD)سازی عددی ئلی، روش مدلهای موجود برای حل چنین مسایکی از راه حل

توان با دهند که میاستفاده شده است. نتایج نشان می K-ωو  K-εسـی  های توربوالندر این پژوهش از مدل

 های خوبی در مورد مقادیر نیروی محوری و گشـتاور با استفاده از روش ها، جوابتعداد نسـبتا کمی از المان 

RANS  بدســت آورد ولی برای شــبیه ســازی پروفیل دنباله جریان تولید شــده توســط پروانه، نیاز به تعداد

استفاده شده است. در مورد  +STAR-CCMافزار ی المان است. برای تولید المان و تحلیل جریان از نرمزیاد

افزار مزکور های نرمبا نتایج ازمایشگاهی مقایسه شد. از خروجی CFDصحت سنجی نیز نتایج بدست آمده از 

یه سازی کرده است ولی درصد شب 0/2، جریان را با بیشنه خطای K-ωشود که مدل اغتشاشی مشـاهده می 

درصد جریان را شبیه سازی کرده  0/3در زمان بسیار کمتری با خطای بیشینه  K-εبالعکس مدل اغتشاشی 

، پروفیل دنباله جریان پشـت پروانه را با دقت بیشـتری شبیه سازی   K-ωاسـت. همچنین مدل توربوالنسـی   

ه قدرت محاسباتی و زمان بیشتر نبست به مدل کرده اسـت ولی برای اسـتفاده از این مدل توربوالنسی نیاز ب  

 باشد.می K-εتوربوالنسی 

، ویک و  سازی عددی ، ضرایب هیدرودینامیکی(، شبیهCFD: دینامیک سیاالت محاسباتی )کلمات کلیدی

 دنباله جریان.
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مقایسه تحلیل عددي جریان حول پروانه کشتی با استفاده از دو 

 +STAR-CCMو  Fluentنرم افزار تجاري 

 

 4، امید بردبار0 زاده، امین طالع7جلیل فریدونی ، 5محمدرضا مفاخر
 

دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 1
mohammad.reza.mafakher1372@gmail.com 

 es.ac.ir-ni@mutfereidooاستادیار، دانشکده علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛  2
 a.talezade@stu.yazd.ac.irدانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد؛  3

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛4

 

 چکیده
 

ی پیچیده در هاهای امروزی دارای پیچیدگی هندسی زیادی هستند که این ویژگی باعث ایجاد جریانپروانه

 همچنین و محاسباتی و تجربی تست روشهای از یکی اساس بر معموالً پروانه شـود. انتخاب اطراف پروانه می

دسترس،  در متشابه شناورهای از آمده بدسـت  آزمایشـی  اطالعات از یا و تجربی فرمولهای از یکی اسـاس  بر

 دو نرم از استفاده با پروانه دریایی یکعملکردی  مشـخصات   CFD کمک این مقاله به . در شـود برآورد می

استوکس با استفاده از  -ناویر شـده  گیری متوسـط  پایه معادالت ، بر+STAR-CCMو  Fluentتجاری  افزار

افزار، مدل سازی و المان ریزی دامنه به منظور مقایسه بین دو نرم  .است شده بررسـی  شـرط مرزی متناوب 

 تونل که در پروانه مدل نتایج با آمده بدســت تفاده شــده اسـت. نتایج اسـ  Hexpressافزار محاسـباتی از نرم 

گردید و تطابق خوبی مشــاهده شــد. ضــرایب  اســت، مقایســه شــده آزمایش ITTCکاویتاتســیون توســط 

زار افافزار مذکور نیز با یکدیگر مقایســه گردید. مشــاهده شــد که نرمهیدرودینامیکی بدســت آمده از دو نرم

STAR-CCM+ افزار با نتایج تجربی دارد در حالی که نرم  %4م ضــرایب پیشــروی دارای خطای زیر در تما

Fluent  با نتایج تجربی دارد. 1/1در ضریب پیشروی  %20دارای خطای بیشینه 

 

 سازی عددی، دینامیک سیاالت محاسباتی، ضرایب هیدرودینامیکی.: پروانه مغروق، شبیهکلمات کلیدی
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افزار هوشمند زیرسطحی به کمک نرمتحلیل درگ یک شناور 

 فلوئنت

 

 7، نوید تعبدی جهرمی 5منوچهر فدوی اردستانی

 

 fadavie@aut.ac.irاستادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا؛ 5
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛، دانشکده مهندسی دریا 7

navid.tabodi@aut.ac.ir 
 چکیده

 

از ها بیش های دریایی ، نیاز به حضور این نوع رباتها و وسـایل هوشـمند در حوزه  با توسـعه روزافزون ربات 

  .دارد ساخت از قبل هایسری مدلسازی یک مستلزمسطحی زیر وسـایل  شـود. سـاخت  پیش احسـاس می 

 هیدرودینامیکی می مقاومت از میزان آگاهی ، سطحی زیر هوشمند شناور یک ساخت اصـلی  ارکان از یکی

ــد. هدف این مقاله به ــمند   کارگیری یک مثال کاربردی باش ــناور هوش ــازی میزان درگ یک ش ــبیه س در ش

باشد. ابتدا شناورهای زیرسطحی معرفی گردیده و سپس به میبه کمک نرم افزار انسیس فلوئنت  زیرسطحی

 حل، شـــود و پس از معرفی الگوریتمی آشـــفتگی جریان  پرداخته میهای هیدرودینامیکی و پدیدهمقاومت

 بر متر دو ، آب در وسیله این حرکت سرعت آنکه فرض شود و باافزار شرح داده میدر نرم سازی شناورشبیه

 آید. بدست  -عددی لح های روش کمک با - آب برابر در ،از این حرکت ناشی مقاومت میزان باشـد،  ثانیه

. در آخر به شودسپس از خروجی نرم افزار نقاط حساس بدنه به همراه توزیع فشار بر روی آن نشان داده می

افزار  نرم های خروجی به توجه باتوصـیه هایی جهت بهبود شبیه سازی و نتایج مرتبط با آن اشاره میشود و  

 داد. انجام معقول انتخابی وسیله، این جلوبرندگی نیروی میتوان برای میزان

 

، درگ، شبیه  Ansys Fluent   ،AUV: مقاومت هیدرودینامیکی ، شـناور زیرسـطحی ،   کلمات کلیدی

 .سازی

 

 

 

mailto:navid.tabodi@aut.ac.ir
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طراحی سیستم کنترل براي میرایی حرکت کوپل هیو و پیچ شناور 

 اثرسطحی 

 

  0، محمدامین مالیی ، علی دهقانیان حسن قاسمی5احسان اسماعیلیان
 

  ehsanesmaelian@aut.ac.irس ارشد، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ کارشنا 5
 amin.mollaie@gmail.comکارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 7

   dehghanian@aut.ac.irدانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر3
 gasemi@aut.ac.irیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ استاد، دانشکده مهندسی در 4

 

 چکیده

 

و روش کنترل خطی  (LQR) در این مقاله طراحی سیستم کنترل با استفاده از روش رگالتور مربعی خطی 

(PIDبرای میرایی حرکات هیو و پیچ شــناور اثرســطحی انجام شــد ).  شــناور اثرســطحی در شــرایط دریای

ری نسبت به کاتاماران مشابه و طراحی سیستم کنترل نقش خیلی مهمی برای طوفانی عملکرد دریامانی بهت

بهبود عملکرد این شناور در شرایط دریایی مختلف دارد. از اینرو این شناور امروزه کاربردهای وسیعتری مثل 

ه چ منجر ببازبینی توربین های باد، انتقال بار و ...  نســبت به شــناور کاتاماران دارد. وجود حرکات هیو و پی 

( می شود به گونه ای که در تمامی Cobblestoneمشکالت زیادی در این شناور مثل نوسانات کابلستون )

کاربردهای طراحی یک سـیسـتم کنترل کارآمد امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله برای بررسی قابلیت   

اال، امواج منظم با دامنه بزرگ ســیســتم کنترل طراحی شــده، نتایج برای دو شــرایط امواج منظم فرکانس ب 

ارزیابی شد. نتایج نشان داد که روش رگالتور مربعی خطی یک روش کارآمد برای میرایی حرکات کوپل هیو 

 باشد.  و پیچ است و در تمامی شرایط دریایی ارزیابی شده، قادر به میرایی باالی حرکات پیچ و هیو می

 

 .PIDل هیو و پیچ، رگالتور مربعی خطی، روش : شناور اثرسطحی، حرکات کوپکلمات کلیدی
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 هاکشتی پایش سالمت سازه و لزوم اجراي آن در سازه

 

 7، مصطفی نصرتی5مهدی کمال زاده یزدی
 

 Mkamalzadeh1990@gmail.comکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 5
 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک،دانشگاه زنجان؛7

 چکیده

 

ها، توجه به سـالمت و ایمنی سازه در  یکی از مهمترین مسـائل در زمینه شـناورهای دریایی از جمله کشـتی   

های بسیار ای در شناورهای دریایی، موجب تحمیل هزینهباشـد. از آنجا که رخداد هر حادثه طول کارکرد می

ین باشد. در االعاده زیادی میاهمیت فوقشود، پایش سالمت شناورها در صنایع دریایی حائز سنگین مالی می

ود. شها پرداخته میکشتی های مختلف پایش سالمت سازه و لزوم اجرای آن در سازهتحقیق به بررسی جنبه

ها و سـاختار یک سـیستم پایش سالمت بیان شده است.   به همین منظور ابتدا اهمیت پایش سـالمت سـازه  

های اند. بدین منظور، دو مورد از مهمترین آسیبایی معرفی شدههای وارده بر شناورهای دریسـپس آسـیب  

ها در ها، شامل: خستگی و خوردگی، شرح داده شده، و مناطق بوجود آمدن این آسیبوارده بر سـازه کشتی 

های موجود در پایش سالمت سازه شامل پایش اند. در پایان به مهمترین روشسـازه کشـتی شـناسایی شده   

 PWASاج لمب و سنسورهای فیبر نوری پرداخته شده است. در زمینه امواج لمب، روش سالمت توسط امو

 بیان شده است.  BOCDAو در زمینه سنسورهای فیبر نوری، روش 

 

، روش PWAS: پایش ســالمت ســازه، آســیب، امواج لمب، ســنســورهای فیبر نوری، روش کلمات کلیدی

BOCDA. 
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ر خأل براي ساخت یک لمینت انتخاب بهترین استراتژي تزریق د

افزار اجزاي سازي دوفازي نرمکامپوزیتی با استفاده از شبیه

 محدود

 

 7، حبیب عباسی سورشجانی5مهدی سعید کیاست
 

  kiasat@aut.ac.irاستادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛5
  abbasi.h@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛7

 

 چکیده

ای در صنایع مختلفی از جمله هوافضا، عمران، خودروسازی و صنایع های کامپوزیتی استفاده گستردهمینتل

ر شود. که بیشتدریایی دارد. از این مواد به صـورت اختصاصی برای ساخت بدنه شناورهای تندرو استفاده می 

د. که باشنز جنس الیاف شیشه میهای کامپوزیتی مورد استفاده در ساخت بدنه شناورهای تندرو ااین لمینت

ــبیه  ــاخت به روش تزریق در خ ، ش ــازی فرآیند تزریق میاز مهمترین مراحل در فرآیند س ــد. که با س باش

های ورودی و خروجی سازی شده و محلفرآیند ساخت شبیه FEM/CVافزار انسیس و روشاستفاده از نرم

ــتخراج میهاگردد و در نتیجه جبهه جریان در زمانتعیین می ــود. که در این مقاله پس از ی مختلف اسـ شـ

سازی لمینت کامپوزیتی پرداخته و در سازی عددی با روابط تجربی موجود به مدلانجام صحت سنجی شبیه

گردد. که بهترین اسـتراتژی از لحاظ سرعت انجام  های مختلف بررسـی می نهایت اسـتراتژی تزریق در حالت 

 باشد. الگوی حرکتن حالت تزریق رزین از مرکز صفحه و به صورت خطی میگردد. بهتریفرآیند مشخص می

ای به صـــورت جهته و یکنواخت و در حالت تزریق نقطهجبهه جریان در حالت تزریق خطی به صـــورت تک

 باشد.شعاعی می

 

 .سازی جریان: الیاف شیشه، لمینت کامپوزیتی، تزریق رزین در خالء، شبیهکلمات کلیدی
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ازي دینامیک سیاالت محاسباتی پدیده کوبش در شناور سمدل

 پروازي

 

 *7، بیژن کیانوش5مهدی تیموری
 

  mahditeymoori@gmail.comدانشجوی دکتری مهندسی دریا ، پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف ؛ 5
آب ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ؛  –آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانش7

kianoush_bijan_1989@vatanmail.ir 
 

 چکیده
 

گیری پدیده کوبش در بدنه شناور بوده که در طول زمان قادر حرکت شـناورهای تندرو در دریا توام با شـکل  

ها ممکن اســت به باشــد. در برخی موارد شــدت خرابیهای قابل توجه میبه وارد نمودن خســارات و خرابی

ــال گونه ــد که جان افراد و س ــازد. لذا  ای باش ــناور و بدنه آن را با تهدیدهای جدی مواجه س مت تجهیزات ش

رسد که با تحلیل پدیده ذکر شده، تدابیر الزم در جهت به حداقل رسانیدن اثرات مخرب ضـروری به نظر می 

سازی بدنه سه بعدی شناور به گوه دو ساده و 2.5Dآن اندیشیده شود. در پژوهش حاضر، با عنایت به تئوری 

ددی سازی عی، پدیده کوبش با رویکرد دینامیک سـیاالت محاسباتی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل بعد

ــیال درجه و با حل معادالت میانگین 20برای گوه با زاویه راس  ــده رینولدز به همراه روش حجم س گیری ش

ه گاهی مشخص گردید کصـورت پذیرفت. با توجه به میدان فشار زیر سطح گوه و مقایسه آن با نتایج آزمایش 

برای زاویه راس مورد بررسـی، علی رغم آنچه که مورد انتظار است حداکثر مقدار میدان فشار در لحظه ورود  

ه سازی عددی با سپذیرد. همچنین مدلگوه به آب شکل نگرفته و این امر پس از اندکی نفوذ گوه صورت می

ه طبق نتایج کیفیت شبکه نقش به سزایی در دقت بندی با وضـوح متفاوت مورد بررسی قرار گرفت ک شـبکه 

یش ها نیز افزبندی در نزدیک جداره، دقت پاسخهای تولید شده دارد؛ به طوری که با ریزتر شدن شبکهپاسخ

 یابد.می

 

 .بندی: شناورهای تندرو، کوبش کف، میدان فشار، شبکهکلمات کلیدی
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اولیه یک  هاي دوزیست و طراحیمعرفی و اصول طراحی شناور

 شناور دوزیست تندرو و تحلیل حرکت آن در خشكی

 

 7، مهدی دریانورد5سعید جامعی
 

 jaameisa@yahoo.comاستادیار گروه مهندسی دریا، دانشگاه خلیج فارس؛ 5
  daryanavard.mehdi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه خلیج فارس؛7

 

 چکیده
 

باشد که در اوایل کار تنها به بررسی اصول تخصصی شناور دوزیست شروعِ یک طرح بزرگ می مقاله پیشرو

انتخاب شده تا بتوان نمونه داخلی آن را  Humdingaپرداخته و بعد از معرفی شناور دوزیست، شناور دوزیست 

شناور دوزیست و طراحی در این مقاله ابتدا به مراحل طراحی و ویژگی های مهم  طراحی کرده و در ادامه ساخت.

فرم بدنه پرداخته شده است. شناور دوزیست، یک شناور دو منظوره با قابلیت شناوری در آب و رانش بر خشکی 

از  های جانبی پایین استفادهباشد. امروزه به دالیل زیادی از جمله سرعت عملیاتی باال و پایین بودن هزینهمی

را در برنامه سالیدورک طراحی  Humdingaقاله سعی شده شناور شود. در این مشناور دوزیست احساس می

کنیم. همچنین سعی استفاده می CFXکرده و برای تحلیل اولیه سرعت و حرکت آن در خشکی از برنامه 

به یک شناور نظامی باشد. به همین خاطر برخی ویژگی  Humdingaشده مقاله حول طراحی و تبدیل شناور 

یز ذکر شده است. شناورهای نظامی تندرو یکی از ابزارهای دفاعی مهم بوده که با های شناورهای نظامی ن

شود. برای این منظور باید مراحل توجه به مرزهای آبی گسترده کشور نیاز به آن در تعداد باال احساس می

 رد.ستفاده کطراحی را به ترتیب انجام داد و فرم بدنه مناسبی را برای بهبود و باال رفتن سرعت در خشکی ا

 

 .Humdinga ، سرعت در خشکی، شناور نظامی، CFX: شناور دوزیست، کلمات کلیدی
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ا  هاي متوسط تطرح یک یارد کشتی سازي بر پایه ساخت کشتی

dwt 5888  به روشSLP 

 

 0، کیانوش برادران7، فاطمه ذوالفقارنسب5محمد آزادواری
 

 m.azadvari2009@gmail.comه خلیج فارس بوشهر؛ ؛ کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگا5
 fzolfagharnasab@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ 7

 kianooshbrdran@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران؛ 0

 

 چکیده
 

ی از قدمت طوالنی در صنایع دریایی و داشتن سه هزار کیلومتر مرز آبی همچنان در ایران با وجود برخوردار

سـاخت کشـتی عقب مانده اسـت. کشتی سازی ایران با وجود سرمایه گذاری بیش از دو هزار میلیارد تومان    

 یهنوز نتوانسـته سـهم قابل قبول یا کارنامه درخشـانی از خود در میان شرکت های کشتی سازی دنیا برجا   

بگذارد. یکی از عمده ترین دالیل این امر را می توان عدم آشـنایی مسـئوالن با صنعت کشتی سازی ازریابی   

تن را شامل می شود. لزوم توجه  0777تا  1777از آن جا که اکثر سـهم کشـتی های داخلی، تناژ بین    کرد،

 می شود.به طرح بهینه برای پیشبرد اهداف ساخت این کشتی ها بیش از بیش مشاهده 

سازی تا حد زیادی به شاخص اقتصاد بستگی دارد. رسیدن به یک وری و رقابت در صنعت کشتیتوجه و بهره

بایست به هدفی اولی تبدیل شود. این مسأله برای کارخانجات پایداری اقتصـادی در صنعت کشتی سازی می 

باشد. تر میباشد، بسیار حیاتیتن می 0777تا  1777سـازی کوچک که محصول تولیدی آنها با تناژ  کشـتی 

های بســیاری داشــته و از لحاظ نیازمندی با یکدیگر همچنین فرایند تولید با فرایند تعمیر و نگهداری تفاوت

لذا در این مقاله با بررسی طرح یک یارد کشتی سازی بر پایه ساخت کشتی هایی با تناژ  باشـند. متفاوت می

ــازی  ، تالش می گSLPبا اتخاذ روش  0777 ــتی س ــنعت کش ردد گامی برای رفع چالش های پیش روی ص

 برداریم.  0777داخلی برای ساخت شناورهای با تناژ زیر 

 

 .SLPسازی،تناژ،تعمیر و نگهداری، : کشتی کلمات کلیدی
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با کمک روش  71تحلیل حرارتی و مكانیكی برش لیزر فوالد نرم

 المان محدود

 

 1؛ امیرعباس اربابی4؛ سعید شادکام0غیاثی ؛محمود7مصباح سایبانی؛5یاسمن شعبانی

 

 دانشگاه صنعتی دانشکده مهندسی دریا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی؛1

 yasamanshabani@aut.ac.ir؛امیرکبیر
 msaybani@aut.ac.irصنعتی امیر کبیر؛استاد یار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه 2
  mghiasi@aut.ac.irاستادیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛3

 دانشگاه صنعتی ی دریادانشکده مهندس دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی؛4

 saeedshadkam@aut.ac.ir؛امیرکبیر
 amirarbabi51@gmail.comکارشناس ارشد مجتمع شهید درویشی بندرعباس؛0

 

 چکیده
 

لیزر مزایای  برش .اســتای در صــنعت پذیرفته شــدهتولید قطعات توســط برشــکاری لیزر به طور گســترده

ــان داده ــبت به پارامترهای فرآیند و نوع مواد از خود نشـ ــت و مختلفی از جمله انعطاف پذیری باال نسـ اسـ

اســت. در برش لیزر صــفحات فلزی، های پیچیده و ابعاد مختلف دارای دقت باال بودههمچنین برای هندســه

شــرایط برش بر ســطح تنش حرارتی ی مقطع برش گســترش یافته و خواص مواد و تنش حرارتی در منطقه

ــی به عنوان منبع حرارت لیزر برای مدل تـاثیر می  گذارند. در این مطالعه، یک منبع حرارتی با توزیع گاوسـ

ی برش مدل سازی و میدان دما و ی لبهسازی برش لیزری در نظر گرفته شده است. تنش حرارتی در منطقه

ده با نتایج تجربی صحت سنجی گردید. تغییرات زمانی تنش حرارتی پیش بینی شـد و دمای پیش بینی شـ  

ماکزیمم دما و تنش ون میزز نیز در راستای خط برش با حرکت منبع حرارتی برای سه سرعت مختلف لیزر 

 یابد.رسم و مشاهده شد که با افزایش سرعت لیزر مقدار دما افزایش و سطح تنش ون میزز کاهش می

 

 .سازی، فوالد نرم، تحلیل حرارتی و مکانیکی ، تنش : برش لیزر، شبیه کلمات کلیدی

 

                                                 
79 Mild Steel 
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ناپذیر لزج آرام/آشفته براساس هاي تراکمتسریع حل جریان

اي پذیري مصنوعی توسط شرایط مرزي مشخصهروش تراکم

 شدهشرطیپیش

 

 7، کاوه پارسه5کاظم هجرانفر
 

 khejran@sharif.eduاستاد، دانشگاه صنعتی شریف؛ 5
 k_parseh@ae.sharif.edu، دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشجوی دکتری 7

 چکیده
 

شده برای ا عمال در مرزهای مصنوعی و براساس مختصات عمومی شرطیای و پیششـرایط مرزی مشـخصه  

ناپذیر لزج آرام و آشفته مورد استفاده قرار های تراکمالخط، استخراج شده و جهت تسریع حل جریانمنحنی

ای معادالت حاکم براساس متغیرهای آوردن این نوع شـرایط مرزی، فرم مشـخصه  اسـت. برای بدسـت   گرفته

گیری ای )نامتغیرهای ریمن( اســتخراج شــده و در راســتای هریک از خطوط مشــخصــه انتگرال مشــخصــه

شده بدلیل ماهیت غیرانعکاسی آن، سبب شرطیای و پیشاسـت. اسـتفاده از شـرایط مرزی مشـخصـه     شـده 

شود. بمنظور دستیابی به یک حلگر شده )متداول( میایسـه با شـرایط مرزی ساده  تسـریع حل عددی در مق 

ناپذیر، مشـتقات مکانی موجود در دستگاه معادالت حاکم با استفاده  های تراکمدقیق و موثر برای حل جریان

است. برای افزایش پایداری و دقت سـازی شده از روش تفاضـل محدود فشـرده بادقت مرتبه چهار گسـسـته    

ای بادقت مرتبه چهار انجام کوتای پنج مرحله-الگوریتم حل عددی، حل مساله در زمان مجازی با روش رانگ

سازی اســت. مدلهای عددی اســتفاده شــدهشـده و از یک فیلتر فشـرده مرتبه شـش برای حذف ناپایداری   

ارایی ی دقت و کسنجی و بررسلومکس انجام گرفته است. برای صحت-آشفتگی براساس روش جبری بالدوین

سازی شده و شـبیه  NACA0012الگوریتم حاضـر، جریان لزج آرام وآشـفته دوبعدی حول یک هیدروفویل   

 ت.اسشده و همچنین نتایج عددی و تجربی مقایسه شدهنتایج آن با نتایج استفاده از شرایط مرزی ساده

 

نوعی، اختالف محدود فشرده، پذیری مصشده، تراکمشرطیای پیش: شـرایط مرزی مشخصه کلمات کلیدی

 الخط.مختصات عمومی منحنی
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روش حجم هاي کاویتاسیونی غیرلزج بهگر جریانتوسعه حل

ز بعدي با استفاده اسازمان سهبی محدود تفاضل مرکزي در شبكه

 هاي مختلف کاویتاسیونیمدل
 

 7 نشان، اسالم عزت5فرکاظم هجران

 khejran@sharif.eduه مهندسی هوافضا، استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکد5

  ezzatneshan63@gmail.comالتحصیل دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، فارغ7

 چکیده
بعدی با استفاده از های سههای کاویتاسیونی غیرلزج حول هندسهعددی جریان سازیدر مقاله حاضـر، شبیه 

اســت. معادالت حاکم شــامل معادلة صــورت گرفتهســازمان های بیکهحل معادالت اویلر چندفازی روی شــب

ــتگی، معـادالت مومنتوم و یک معادله انتقال برای بقای جزء حجمی مایع، به  ــمه  همراهپیوسـ جمالت چشـ

ــب جهت تعیین نرخ انتقال جرم میان دو فاز بخار و مایع بوده و از مدل های مختلف انتقال جرم برای مناسـ

است. دستگاه معادالت اویلر چندفازی با استفاده از یک الگوریتم حجم شمه استفاده شدهمحاسبه جمالت چ

ازی سها ناشی از فرم گسستهحذف نوسان منظوربهشود. تفاضل مرکزی از نوع مرکزیت سلول حل میمحدود 

و  استفاده شده همراه حسگرهای مناسبمرکزی و درنتیجه پایداری الگوریتم حل، از عبارات میرایی عددی به

جا که از آن است.کاویتاسـیونی بررسی شده  تاثیر مقادیر ضـرایب عبارات میرایی عددی روی نتایج حل جریان 

ــیونی ــتثناء ناحیة بین دو فاز، جریانیجریان کاویتاس اســت، اختالف زیاد مقادیر ویژه و ناپذیر تراکم ، به اس

منظور افزایش کارآیی روش . در تحقیق حاضر، بهشوددرنتیجه، سـختی دستگاه معادالت حاکم را موجب می 

است. تاثیر نوع مدل کاویتاسیونی روی دقت نتایج و اسـتفاده شده  شـرطی در حل جریان، از اسـتراتژی پیش 

آمده از ســـه مدل کاویتاســـیونی مختلف با هم دســـتنرخ همگرایی حل مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج به

بعدی غیرلزج روی یک جســم کاویتاســیونی ســه جریانســازی عددی . شــبیهاســتمقایســه و ارزیابی شــده

ــتوانه ــده NACA0009ای با دماغه نیمکروی و یک بال با مقطع هیدروفویل اس ــر با  انجام ش و نتایج حاض

گر حاضر از دقت و عملکرد خوبی جهت دهد حلاست. بررسی نشان مینتایج تجربی مقایسـه و ارزیابی شـده  

اضر، گر حسازمان در حلهای بیهای کاویتاسیونی برخوردار بوده و با توجه به استفاده از شبکهتحلیل جریان

 هایحول هندسه های مختلف کاویتاسیونیبا استفاده از مدلهای کاویتاسـیونی  سـازی عددی جریان شـبیه 

 پذیر است.بعدی دلخواه امکانسه

، شــرطیزمان، معادالت اویلر چندفازی، روش پیشســاهای بی: جریان کاویتاســیونی، شــبکهکلمات کلیدی

 .بعدیهای سههندسه
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توسعه یک روش گرافیكی براي میانیابی مشخصات 

ومی هاي عمکمک نتایج تستهاي پرنده بههیدرودینامیكی شناور

 هاي پرندههاي بدنه شناورمدل

 

 7، سید مجید میرقادری5مهرداد توکلیان
 

 mehrdad.tavakoliyan@aut.ac.irهیدرودینامیک، دانشگاه امیرکبیر تهران؛ آموخته کارشناسی ارشد دانش5
 smmirghaderi@shirazu.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شیراز؛ 7

 

 چکیده

 

عنوان یکی از مسائل پراهمیت در صنایع دریایی کشورهای دارای امروزه طراحی و ساخت شناورهای پرنده به

توان ست. با تعیین مناسب هر پارامتر در رفتار آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی شناور پرنده میمرزهای آبی ا

سـازی را با جامعیت بیشـتری انجام داد. این مقاله حاوی روشـی سـاده و سریع برای     فرآیند طراحی و بهینه

های شده از آزمایشی مشخص بر مبنای نتایج استخراجمیانیابی مشخصات هیدرودینامیکی یک شناور پرنده

ی شناور پرنده است. این روش گرافیکی است و امکان میانیابی مشخصات گرفته بر روی انواع مدل بدنهصورت

ــات آیرودینامیکی را فراهم می  ــخص ــتآورد. برای بههیدرودینامیکی برای هر ترکیبی از بارگذاری و مش  دس

دقیقه زمان مورد نیاز  37تا  27مشخص، حدود  آوردن مشـخصات مقاومت آب و ناپایداری طولی یک نمونه 

شدن راهی مناسب برای طراحی جامع و همچنین مطالعه تاثیر اسـت. سـرعت بخشیدن به میانیابی باعث باز  

 شود. های پرنده میفاکتورهای متفاوت روی عملکرد شناور

 

 .رودینامیکی: شناورهای پرنده، مشخصات آیرودینامیکی، میانیابی مشخصات هیدکلمات کلیدی
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ردیابی غیرفعال فقط سمت هدف با استفاده از یک روش جدید 

 پردازش دسته اي 

 

  0، محمد هدایتی خدایاری7، محمد واحدیان درگاهی5محسن کریمان خراسانی

 
   mohsen.kariman@gmail.comگروه مهندسی برق، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسالمی، گناباد، ایران  5

 vahedianhamed@gmail.comمخابرات سیستم؛ دانشگاه صنعتی سجاد -کارشناس ارشد برق 7

 m.hedayati@gmail.comکنترل دانشگاه فردوسی مشهد -دانشجوی دکتری برق0

 

 چکیده
 

جدید ردیابی اهداف متحرک با اندازه گیری فقط ســمت توســط یک ســونار غیرفعال  در این مقاله یک روش

پیشـنهاد می گردد. در این روش پس از معرفی و طراحی یک مانور مناسـب توسـط مشاهده گر، با برازش و    

ــده آغشــته به نویز در پنجره های زمانی لغزان مشــخص و انجام    پردازش گروهی داده های اندازه گیری ش

بهینه سازی روی پارامترهای مجهول هدف شامل موقعیت و کورس هدف، این پارامترها تخمین زده  عملیات

می شوند. برای افزایش دقت تخمین در روش پیشنهادی، داده های مورد پردازش در هر پنجره زمانی لغزان 

ــپس میانگین گی ــتفاده قرار گرفته و سـ ری روی همه به طور مجزا برای تخمین پارامترهای هدف مورد اسـ

جواب های بدسـت آمده اعمال می گردد. مزیت مهم این روش نسبت به سایر روش های مرسوم در عملیات  

که معموال از خانواده فیلتر کالمن استفاده می شود( عدم نیاز به تخمین شرایط اولیه هدف می باشد )ردیابی 

نتایج شــبیه سازی نشان می دهد این  که خود یک چالش بزرگ در الگوریتم های ردیابی به شـمار می رود. 

 روش علی رغم نیاز به شرایط اولیه هدف، دقت قابل قبولی را در تخمین پارامترهای هدف دارا می باشد.

 

 : الگوریتم پردازش دسته ای، ردیابی غیر فعال، ردیابی فقط سمت، مشاهده پذیری.کلمات کلیدی

 

 

 

mailto:mohsen.kariman@gmail.com
mailto:m.hedayati@gmail.com
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مقاومت و رفتار گیري تجربی اثر اینترسپتور بر روي اندازه

 هیدرودینامیكی مدل شناور کوگار بدون پله 

 

 4، عزیزه عسگری0، حسن قاسمی7، علی اصغر مقدس آهنگری5محسن مالیی

 
هیدرومکانیک، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(؛  -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا 5

Mohsen61.mk@gmail.com 
هیدرمکانیک، آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس؛ -ی دریادانشجوی کارشناسی ارشد مهندس 7

Moghaddas@aut.ac.ir 
 hmaaa2002@gmail.comاستاد تمام و عضو هیات علمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  0

 Azize.Asgari@gmail.comسازه ، آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس؛ -کارشناس ارشد مهندسی دریا 4

 

 چکیده

 

ای از اینترســپتور در شــناورهای تندرو برای کنترل تریم و راندن شــناور های اخیر به طور گســتردهر ســالد

شود. به رغم شناخته بودن اینترسپتور در شناورهای قدرتی، تحقیقات کمی در مورد تاثیر آن بر اسـتفاده می 

 الزم است تا شرایط وزنی مناسب برایعملکرد شناور انجام شده است. به منظور بررسی اثر اینترسپتور، ابتدا 

یرد گیری قرار گمدا موردنظر انتخاب شده سپس ارتفاع مناسب اینترسپتور نصب شده بر روی آن مورد اندازه

متری در حالت بدون اینترســـپتور و با آن در  2/13از شـــناور کوگار  1:0در این مقاله، مدل مقیاس شـــده 

رس تست شده است. نتایج حاصل از این تست نشان داده است که آزمایشـگاه ملی دریایی شـهدای خلیج فا  

یکی ای بر روی پایداری دینامتواند تاثیر قابل توجهاگر اینترسـپتور در شرایط مناسب نصب شود می 

-طولی شـناور بویژه در پیشگیری از وقوع پدیده نامطلوب پورپویزینگ داشته باشد. منحنی مقاومت 

ای نبوده و شیب تغییرات مقاومت ر نیز دارای نقطه هامپ قابل توجهسـرعت در حالت با اینترسـپتو  

ســرعت نیز در حالت بدون اینترســپتور، _کمی دارد. در ســرعت معادل نقطه هامپ منحنی مقاومت

 درصدی مقاومت وارد بر شناور می شود. 17وجود این وسیله باعث کاهش حدود 

 

 .پروازی، تست مدل: اینترسپتور، کاهش مقاومت، شناور کلمات کلیدی
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کنترل حرکت یک شناور سطحی با استفاده از روش مد لغزشی 

 ي آزاديدرجهبازگشت به عقب در مدل چهار

 

 0، مصطفی فرامین7پور گودرزیاهلل هادی، روح5ابراهیم علیزاده

 

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر-پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال

 چکیده
 

کنترل یک شناور سطحی بدون سرنشین تندرو برای ردیابی یک مسیر مطلوب بررسی  یدر این مقاله مسئله

ی آزادی یک شناور ارائه می شود و با یک تغییر مختصات فرم کانونیکال . لذا ابتدا مدل چهار درجهشده است

رای بی بازگشت به عقب که با مد لغزشی ترکیب شده است کننده. سپس یک کنترلآن را بدست می آوریم

. باشد را ردیابی نمایدشود تا بتواند یک مسیر مطلوب که از پیش مشخص میفرم کانونیکال طراحی می

ی آخر . در مرحلههمچنین با استفاده از روش تابع لیاپانف پایداری سیستم پیشنهاد شده تضمین می گردد

 گیرد.  رار میسازی های عددی مورد بررسی قنتایج روش پیشنهادی با استفاده از شبیه

 

ترل ، کن، کنترل مد لغزشیی آزادی، حرکت چهار درجه: شناور سطحی بدون سرنشین تندروکلمات کلیدی

 .بازگشت به عقب
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استخراج ضرایب هیدرودینامیكی مانور شناور پروازي بوسیله 

 تست کشش مورب در حوضچه کشش

 

 7، محمد سعید سیف5محمدرضا فتحی کازرونی
 نشجوی دکتری، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛دا5

mrfathi.k@gmail.com   
 seif@sharif.edu استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 7

 

 چکیده
 

ی حل معادالت ریاضی، اولین مرحله تخمین جهت تخمین مانورپذیری و پایداری دینامیکی شناورها بوسیله

ضرایب هیدرودینامیکی مجهول در معادالت است. این ضرایب به صورت تئوری، عددی و تجربی قابل برآورد 

ه نیروسنج مناسب روشی شناخته شده در تعیین هسـتند. تسـت کشـش مورب در حوضـچه کشش مجهز ب    

برخی از ضرایب خطی مانور به صورت تجربی است. عالوه بر این ضرایب هیدرودینامیکی در شناورهای تندرو 

ت ی قابل توجه روش تسباشد. علیرغم توسعهتابعی از سرعت، رژیم حرکتی و وضعیت حرکتی شناور نیز می

اسبه ضرایب هیدرودینامیکی شناورهای سنگین، برای شناورهای کشـش مورب در حوضـچه کشش برای مح  

ی تغییرات ضرایب با سرعت نیز چندان مشخص تندرو نتایج تجربی اندکی در دست بوده و عالوه بر این نحوه

های سـیستماتیک جهت تبیین اثر سرعت و وضعیت حرکتی بر ضرایب  نیسـت. در این مقاله مجموعه تسـت  

نه شناور پروازی تک بدنه تشریح شده و نحوه تغییرات ضرایب با سرعت تبیین شده هیدرودینامیکی یک نمو

 است. همچنین در نهایت نحوه ارتباط ضرایب با برخی رفتارهای ذاتی شناور شرح داده شده است.

 

 .: شناور پروازی، مانور، تست مدل، ضرایب، هیدرودینامیککلمات کلیدی

 

 

 

 

mailto:mrfathi.k@gmail.com
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mailto:seif@sharif.edu
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یروي موج و جریان بر روي ارزیابی روش احتساب اندرکنش ن

 یک شمع با رابطه موریسون در مقایسه با تست مدل

 

 4، مونا سلیمانی0، محمدسعید سیف7، محمدرضا فتحی کازرونی5محمدهادی عرفانی

 
های دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشجوی دکتری، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک 5

Erfani_mh@mech.sharif.edu 
های دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشجوی دکتری، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک 7

Mrfathi.k@gmail.com 
 Seif@sharif.eduهای دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک 0

  Soleimani.mn@ut.ac.irف؛ دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شری 4

 

 چکیده
 

های دریایی، از منظر ارزیابی مقاومت خمشی و محوری، مقادیر برش پایه برآورد دقیق نیروهای وارده بر شمع

سزایی های فراساحل از اهمیت بههای متصل به عرشه سازهایجاد شـده و همچنین میزان جابجایی سر شمع 

نوان پرکاربردترین رابطه برای ارزیابی این نیروها در فضای امواج سینوسی عبرخوردار است. رابطه موریسون به

شده یک شمع دریایی تحت اثر جریان، موج و اثر خطی و شـرایط آب عمیق مطرح است. تست مدل مقیاس 

آمده با نیروهای منتجه رابطه تئوری دستهمزمان موج و جریان در شـرایط آزمایشـگاهی و مقایسه نتایج به  

رسد که در حاالت وجود موج و یا جریان منفرد، با اعمال صحیح ضرایب درگ و نظر میون، چنین بهموریسـ 

توان به تخمین بسیار خوبی از نیروها دست یافت لیکن در حالت اثر توأم موج و جریان، با وجود اینرسی، می

ین ات این نیروها حول مقدار میانگنماید، نوسانبینی میآنکه این رابطه، میانگین مقادیر نیروها را درست پیش

 رسد.درصد اختالف هم می 20را بیشتر از واقعیت برآورد نموده است که این میزان، حتی به 

 

 : موریسون، نیروی درگ، نیروی اینرسی، شمع دریایی، تست مدلکلمات کلیدی

 

 



 سازه هاى ساحلى و بندرى8
 سكوهاى دريايى

 مهندسى خط لوله دريايى
 نصب و اجراى سازه هاى دريايى

 ژئوتكنيك دريايى
 خوردگى و حفاظت سازه هاى دريايى

تاسيسات ساحلى و فراساحلى  سازه هاى ساحلى و بندرى8
 سكوهاى دريايى

 مهندسى خط لوله دريايى
 نصب و اجراى سازه هاى دريايى

 ژئوتكنيك دريايى
 خوردگى و حفاظت سازه هاى دريايى

تاسيسات ساحلى و فراساحلى
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ي مختلف برخورد مهار شده در زوایا  FPSOبررسی رفتار شناور 

 موج

 

  0 ، سعید کاظمی7، محمد جواد کتابداری 5مجید حسینی منش 
 

 کارشناس ارشد، سازه دریایی، دانشگاه علوم تحقیقات1

  ketabdar@aut.ac.irدانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 2
 ادیار، دانشگاه خلیج فارس بوشهر است3

 چکیده
 

و امروزه  اســت یقابل توجه یشــرفتپ ی، دارای انرژی تقاضــا یشصــنعت نفت و گاز در جهان  به علت افزا

ها از  FPSO. اســت یشرو به افزا یریمتر، با رشــد چشــمگ 1777اعماق  یو اســتخراج نفت تا ورا یحفار

وجه کرده است. از طرفی با تتکنولوژی هایی اسـت که این سال ها پیشرفتی با سرعت بسیار باالیی را تجربه  

ــازی و  ــد برای ذخیره سـ به وجود منابع گازی در دریای خزر و از آنجایی که دریای خزر آب عمیق می باشـ

ــناور  ــاحل ش ــد. بنابراین در این مقاله به مطالعه رفتار این  FPSOانتقال منابع گازی به س موردنیاز می باش

به همراه  FPSOن مطالعه تحلیل هیدرودینامیک شــناور شــناور در امواج منظم پرداخته شــده اســت. در ای

درجه  0مهار های آن  تحت امواج منظم انجام شـده اسـت، سـپس عملگر دامنه پاسخ حرکات شناور در هر    

آزادی در زوایای مختلف برخورد بدسـت آمده اسـت. مطابق نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت، رفتار   

یای برخورد موج مختلف متفاوت می باشـند. بیشترین عملگر دامنه پاسخ  سـکو در حرکات مختلف تحت زاوا 

درجه رخ می دهد. حرکت یاو زمانی  07و  07در حرکات سـرج، سوی، هیو بترتیب در زاویای برخورد صفر،  

 جابجایی قابل مالحظه ای دارد که موج بصورت اریب به شناور برخورد کند.   

 

 .، عملگر دامنه پاسخ، موج منظم FPSOشناور ،  : تحلیل هیدرودینامیککلمات کلیدی
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مهار شده به روش طیفی تحت   FPSOتحلیل کاربردي شناور 

 امواج منظم

 

  0 ، سعید کاظمی7، محمد جواد کتابداری 5مجید حسینی منش 
 کارشناس ارشد، سازه دریایی، دانشگاه علوم تحقیقات1

  ketabdar@aut.ac.irدانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 2
 ادیار، دانشگاه خلیج فارس بوشهر است3

 چکیده

 

مختلف،  یطیمح طیدر شرا FPSO یریزنج یبدنه و در مهارها یشده بر رو جادیا یروهاین نکهیبا توجه به ا

دارد،  ییبسزا تیاهم نیتلرانس مع کیشده با  نییتع تیشناور در موقع شـتن نگه دا یمتفاوت بوده و از طرف

بنــابراین در این مطــالعــه بــه تحلیــل  .کنــدیرا دوچنــدان م FPSO یمهــارهــا یمطــالعــه بر رو تیــاهم

به روش طیفی پرداخته شـــده اســـت. در این مقاله ابتدا تابع نیرو و ممان  FPSOهیدرودینامیکی شـــناور 

ور محاسبه شده است درنهایت با در نظر گرفتن حرکات ناشی از موج برخوردی در زوایای مختلف موج به شنا

 RMS57طیف انرژی موج مناسب، طیف انرژی نیرو و ممان ها استخراج شده است. همچنین پارامتر آماری 

برای طیف انرژی نیرو و ممان حرکات بدست آمده است و این پارامتر برای زوایای برخورد موج مقایسه شده 

جه گرفت نیرو و ممان حرکات ناشــی از موج برخوردی در زوایای مختلف اســت. از نتایج عددی می توان نتی

ــد. وقتی موج با اریب )   ــناور  40برخورد متفـاوت می بـاشـ برخورد می کند در تمامی  FPSOدرجه( به شـ

 حرکات نیرو و ممان قابل توجه ای بوجود می آورد.

 

 موج منظم.، طیف انرژی نیروی موج،  FPSOشناور : تحلیل طیفی ، کلمات کلیدی

 

 

 

                                                 
Root Mean Square(RMS) 80 
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 خلیج در نفتی سكوهاي رایزرهاي نصب در موجود هاي چالش

 )سكوي نفتی هنگام( فارس مورد مطالعاتی
 

 سهیل شفیعی، خلیل منصوری سرشت،علیرضا امجدی، علیرضا قائمی فرشید ابراهیمی اوردکلو،

 
  شرکت بین المللی پتروبراسان و اجرا بخش ساختکارشناسی ارشد عمران، 1

 اسی ارشد عمران ، بخش مهندسی شرکت بین المللی پتروبراسانکارشن2
 کارشناس سازه ، بخش مهندسی شرکت بین المللی پتروبراسان3
 کارشناس سازه ، بخش مهندسی شرکت بین المللی پتروبراسان4

 مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان0

 چکیده
 

ه نقش اتصال خط لوله زیر آب را به قسمت فوقانی رایزرهای نفتی جزء مهم و بحرانی یک سکو می باشند ک

سکو دارند و در صورت ایجاد هرگونه خرابی در این نوع سیستم انتقال نفت سکو به خط لوله و یا بالعکس 

 دچار مشکل می شود و از این لحاظ از نظر اهمییت در درجه ی بحرانی قرار دارند.

ال می باشد که در این مقاله به چالش های موجود در نصب نصب رایزرهای نفتی جزء کارهای پیچیده و تکنیک

رایزرها در خلیج فارس پرداخته و بصورت موردی به پروژه نصب رایزرهای هنگام توسط شرکت بین المللی 

شرکت بین المللی پتروبراسان د در زمینه طراحی، ساخت و اجرا یک  شرکت  پتروبراسان اشاره شده است.

با کارگیری فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهی و با ایجاد رابطه بین صنعت و دانشگاه از  دانش بنیان می باشد و

 طریق انجمن صنایع دریایی کشور در مسیر رشد و توسعه کشور  در حال پیشرفت می باشد.

 

 .رایزر سکو نفتی، فراساحل، خلیج فارس، شرکت بین المللی پتروبراسان  کلمات کلیدی:
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Analysis of Band Curvature in Asymmetrical 

Rolling Process by FEM Method 
  

Hassan Sayyaadi 1, Ramin Yekta2, Abolfazl Motekallem3 

 
1Ph.D, Sharif University of Technology/ Department of Mechanical Engineering; 

Sayyaadi@sharif.edu 
2M.SC Student, Sharif University of Technology/ Department of Mechanical 

Engineering; Yekta_Ramin@mech.sharif.edu 
3 M.SC Student, Sharif University of Technology/ Department of Mechanical 

Engineering; Motekallem_Abolfazl@mech.sharif.edu 
 

 

Abstract 

 

Today, the rolled products, i.e. sheet, plate and foil is used in marine 

applications, including platforms, hatch covers, mast, hulls of boats and 

superstructures on pleasure boats and the bridges and superstructures of 

passenger ships and merchant ships. In this paper, simulation of 

asymmetric cold rolling is presented by using explicit analysis procedure. 

In asymmetric cold rolling, the workpiese if often bent downwards or 

upwards. A two dimensional explicit dynamic finite element model with 

adaptive meshing technique has been employed to simulate asymmetrical 

condition are here due to different roll radii. To validate the simulation, the 

results of simulation and experiment are compared. Effects of asymmetry 

due to roll radii ratio and speed ratio mismatch on sheet curvature 

variations are discussed. Finally, optimum roll speed ratio in various of 

roll radii ratio could be found to produce flat sheet. 

 

Keywords: Asymmetrical rolling, Finite Element Method, Radii ratio, 

Speed ratio, Sheet Curvature. 
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New Method of Jackets Installation in Persian Gulf 

 

Seyed Ali Amid1, Majid Sohrabpour2 
 

1 Marine Systems Technologists Limited, Tehran, Iran, ali.amid@yahoo.com 
2 Marine Systems Technologists Limited, Tehran, Iran, sohrabpr@gmail.com 

 

 

Abstract 

 

Steel-structured jacket or template platforms have been extensively 

installed in Persian Gulf offshore oil & gas fields. For the jackets in the 

water depth range of 40 to 80 meters in this region, utilizing the self-

upending concept has been investigated.  

It has been concluded that designing the jackets, implementing the self-

upending process for their installation operations, are economically and 

practically more convenient than the usual crane-assisted up-ending 

methods. Considering the required number of new installations for the 

“new” as well as “brown-bag” projects, and considering the existing 

problems and difficulties for the available marine spread, especially ready-

to-work heavy floating cranes, utilizing this concept in the offshore 

industry seems to be a considerable break-through. This might have a 

significant effect on the renovations and reconstructions required in 

offshore oil & gas projects during the post-JCPA81Agreement period. 

 

Keywords: jacket, upending, launch, installation 

 

 

                                                 
Joint Comprehensive Plan of Action 81 
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شبیه سازي رشد و اشاعه ترک درسكوهاي دریایی بتن مسلح تحت 

تنش حرارتی "با استفاده از شرط مرزي اثر خوردگی میلگرد 

 ANSYSدر محیط نرم افزار المان محدود  "معادل
 

  0، محمد طاهر کمالی7، مریم آشوری تازیانی5شاهرخ جعفری

 
 shahrokhjmetal@yahoo.comسازه، سازمان بنادر و دریانوردی؛  -کارشناس ارشد عمران 5

 i@yahoo.comMaryam_a_taziyanسازه؛  -کارشناس ارشد عمران 7

 kamali@hormozgan.ac.irدانشیار، دانشگاه هرمزگان؛  0

 چکیده
 

امروزه بدلیل گسترش و اهمیت فعالیتهای نفتی حمل و نقل دریایی و همچنین توجه به استخراج معادن در 

بسـتر دریاها، فعالیتهای سـاختمانی مانند سـاخت اسـکله ها، سـکوها در مناطق ساحلی و اقیانوسی افزایش      

در مناطق گرمســیری و دریایی، به ســبب وجود شــرایط محیطی حاد و خورنده، شـمگیری داشــته اســت.  چ

یکی از مشکالت فرا روی سکوهای بتن مسلح،  ها قرار دارند.آرمه در معرض ابتال به انواع خرابیهای بتنسازه

غال کرده و در نتیجه خوردگی میلگرد است. محصوالت خوردگی حجمی چند برابر حجم اولیه فوالد، فضا اش

تنش مکانیکی زیادی در بتن به وجود می آورد. با ادامه افزایش تولید محصوالت خوردگی و فشار فزاینده این 

ه در این پژوهش با استفادها در بتن اطراف میلگرد به وجود می آیند. محصوالت بر سطح درونی بتن، ریزترک

ــیک مولفه های فیزیکو از معادالت حاکم بر فرآیند و بهره گیری از  ــی در محیط ویژوال بیسـ توان کدنویسـ

ه ( قابل فهم بتنش حرارتی معادل با انبســاط محصــوالت خوردگی شــیمیایی فرآیند را به مولفه مکانیکی )

با ایجاد مدل هندسی و تخصیص  تبدیل می نماییم. ANSYSعنوان شـرط مرزی در نرم افزار المان محدود  

ان بندی با اســتفاده از المان ویژه بتن، ترکهای ایجاد شــده در اثر اعمال تنش خصــوصــیات مواد به آن و الم

 گردد. بصورت غیر خطی شبیه سازی می

 

 .، خوردگی میلگرد، سکو دریاییANSYSنرم افزار : بتن مسلح، کلمات کلیدی
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-براي اتصاالت لوله (LJF)پذیري موضعی اتصال مطالعه انعطاف

هاي بادي زیرسازه شابلونی توربیندر  DKاي نوع اي دو صفحه

 تحت لنگر خمشی درون صفحه فراساحلی
 

 7، حمید احمدی5علی ضیایی نژاد

 
 a.ziyayinejad93@ms.tabrizu.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛ 5

 ahmadi@tabrizu.ac.ir-h، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛ استادیار 7

 چکیده
 

ای ای دو صفحهلوله (LJF)پذیری موضعی اتصال بینی انعطافدر مقاله حاضر، معادالت پارامتری برای پیش

تحت دو حالت بحرانی بارگذاری لنگر  (OWT)ساحلی های بادی فراپایه شابلونی )جکت( توربین DKنوع 

سازی اتصال به همراه برای مدل ANSYS 16افزار اجزای محدود گردد. نرمخمشی درون صفحه ارائه می

دست آمده مورد استفاده قرار گرفته است. مدل اجزای محدود با استفاده از روابط به solidای نوع گره 5المان 

سنجی شده است. سپس مطالعه پارامتری کاملی برای صحت Y/Tرای اتصال ساده توسط محققین پیشین ب

 (LJFf)پذیری موضعی اتصال بر ضریب انعطاف θو  τ  ،β  ،γبعد شامل بینی تأثیر پارامترهای هندسی بیپیش

ه شده شود. معادالت پیشنهادی ضوابط ارائگردد و راهکارهای مؤثری برای کاهش آن نیز ارائه میانجام می

برای پذیرش معادالت پارامتری را ارضا نموده و در نتیجه در  ((UK DoEتوسط دپارتمان انرژی بریتانیا 

ای بین اتصال دو صفحه LJFfباشند. در آخر مقایسه ای قابل استفاده میفرایند تحلیل و طراحی اتصاالت لوله

DK ای و تک صفحهK ای وجود برای اتصاالت تک صفحهنشان خواهد داد که استفاده از معادالت مK  برای

 ممکن است به نتایج خیلی دست پایین منجر شود.  DKای در اتصاالت دو صفحه LJFfمحاسبه 

های بادی فراسـاحلی، معادالت پارامتری، اتصال دو  پذیری موضـعی اتصـال، توربین  : انعطافکلمات کلیدی

 ، لنگر خمشی درون صفحه. Kای ای لولهصفحه
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لیل عددي کمانش جانبی خطوط لوله مستقر برروي بستر دریا تح

 با استفاده از روش اجزاي محدود

 

 0، مصطفی بهمنی شوریجه7، احمد رهبر رنجی5علی سوخك الری

 
های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه5

asl61@aut.ac.ir 
 rahbar@aut.ac.irر، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشیا7

 bahmani.mostafa@gmail.comدانشجوی دکترای ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز؛ 0

 

 چکیده
 

 خطوط لوله دریایی اجزای اولیه سیستم انتقال نفت و گاز صنایع فراساحل هستند. این خطوط لوله که اغلب

اند، ممکن است در مناطقی قرار داشته باشند که بستر دریا صورت غیر مدفون برروی بستر دریا قرار گرفتهبه

ناهموار است و این مساله همراه با دما و فشار باالی سیال هیدروکربنی داخل لوله سبب بوجود آمدن 

ست و گسیختگی در مقطع گردد که ممکن است به شکلنگرخمشی و نیروی محوری موثر بسیار زیادی می

  ای بررروی بستر دریامحیط زیست شود. دراین تحقیق خط لوله عرضی خط لوله منجر شده و سبب آلودگی

و تاثیر عوامل مختلفی از قبیل دامنه نقص اولیه، ضریب  است مدل سازی شدهABAQUS در نرم افزار 

نین تغییرهای دما بر روند ایجاد کمانش اصطکاک بستر دریا، فشار هیدرواستاتیک خارجی و داخلی و همچ

دهند که دست آمده با استفاده از روش اجزای محدود نشان مینتایج به اند.جانبی مورد ارزیابی قرار گرفته

چنین خطوط لوله، بیشتر از سایر عوامل است. هم 52تاثیر تغییر ضریب اصطکاک خاک در کمانش جانبی

 ی تحلیل، ناپایداری بیشتر خط لوله را به همراه خواهد داشت.افزایش نیروی محوری موثر در انتها

 

: خطوط لوله دریایی، نیروی محوری موثر، کمانش جانبی، نقص اولیه، اجزای محدود، ضریب کلمات کلیدی

 .اصطکاک خاک بستر دریا

 

                                                 
Lateral Buckling 82 
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آشنایی با خدمات و کلیات یاردهاي ساخت و تعمیر کشتی، 

 تجهیزات فراساحلی و دکل هاي حفاري
 

  0، خلیل شهبازی7مهدی مغان، 5علی مومنی

 
 momeni9052023@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت؛ 5

   km@ihu.ac.ir،)ع( نیدانشگاه جامع امام حس ع،یصنا یکارشناس ارشد مهندس 7
 shahbazi@put.ac.ir؛ دانشگاه صنعت نفتحفاری، مدیر گروه مهندسی نفت،   -دکترای مهندسی نفت  0

 

 چکیده
 

به صورت پیوسته از طرف صاحبان جهت  کوچک، یا بزرگ دریایی و فراساحلی، سـکوهای  و ها کشـتی  همه

ختار، تحت نظارت می باشــند؛ همچنین عالوه بر صــاحبان، از طرف نهاد هایی مختلفی حفظ یکپارچگی ســا

مانند انجمن های طبقه بندی، شرکت های بیمه، سازمان بازرسی، مدیریت بنادر و همچنین از طرف بسیاری 

ــوند، و در نتیجه ی این عیب   یابیاز ارگان های دیگر تحت بازرســی و نظارت قرار گرفته و نمره دهی می ش

ه در این مقاله ب .نشده، قرار می گیرند ریزی برنامه یا و شـده  ریزی برنامه نگهداری و فرآیند تعمیر ها؛ تحت

بررسـی فعالیت های مختلف این یاردها پرداخته شـده است همچنین انواع فعالیت های یارد ها در زمینه ی   

ن مقاله این نتیجه گیری مهم را می توان ساخت و تعمیر کشتی و تجهیزات فراساحلی بیان گشته است. از ای

ــاحلی در خلیج فارس، این منطقه از دیدگاه یارد های     ــت آورد کـه بـا توجه به حجم تجهیزات فراسـ بـدسـ

کیلومتر خط ساحلی در شمال  3777تعمیراتی دارای موقعیت ویژه و ممتازی می باشـد و ایران با دارا بودن  

 در این صنعت برای خود ایجاد کند. و جنوب کشور می تواند جایگاه ویژه ای

 

 .: یارد کشتی سازی، یارد تعمیر، تعمیر دکل، تعمیر کشتی، تعمیر جکاپکلمات کلیدی
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بررسی و طراحی سیستم به آب اندازي و از آب گیري شناور در 

 کانال انزلی

 4، مهدی ایمانی0،محمد احمری7،دکترمحسن خسروی5مهدی خزائی 

 (meh.khazaei@gmail.comدانشگاه صنعتی سهند ) –های دریای هکارشناسی ارشد ساز 1
 (Mohsen_khb@yahoo.com)  دانشگاه امیرکبیر –دکتری هیدرومکانیک  7

 (ahmari190@yahoo.comدانشگاه تهران شمال ) – کارشناس ارشد فیزیک دریا3
                 مدرس تربیت دانشگاه –کارشناس ارشد سازه های دریایی 4

 چکیده
بودن این  گوپاسـخ برای  بندرهاامروزه با توجه به گسـترش صـادرات از طریق مسـیرهای آبی و همچنین توسـعه     

. از این دباشیمی رنظامیغی برای ساخت و یا تعمیر شناورهای نظامی و سازیکشتیشتری به یاردهای تقاضا نیاز ب

ر ی  پرداخته شد. دبندرانزلی شناور  ریگآبرو در این پروژه به بررسـی بهبود و ارتقاء سـیستم به آب اندازی و از   

ای موجود  بررسـی شـد، که با توجه به شرایط   هی  و موقعیت مکانی اسـکله بندرانزلابتدا کلیه امکانات موجود در 

. برای طراحی یک سیستم به باشدینمی ایمن شـناور در این بندر فراهم  ریگآبموجود امکان به آب اندازی  و از 

نزلی ا در منطقهی ابتدا شرایط و موقعیت کانال بررسی و نیروهای وارده به سازه تحلیل شد، ریگآبآب اندازی و از 

که سـیسـتم به آب اندازی را مختل کرده و باعث کاهش آب خور شناور    باشـد یمب یکی از مواردی انتقال رسـو 

ــوب از نرم  می ــود . برای بررســی انتقال رس اســتفاده گردید، ابتدا یک مدل کامل دریای خزر   21افزار مایک ش

 یسازمدلی هایخروجه از ی و شرایط مرزی برای انتقال رسوب ناحیه ساحلی استخراج گردید. با استفادسازمدل

ی انتقال رسوب در داخل کانال شرایط مرزی استخراج سازمدلخزر انتقال رسـوب ناحیه سـاحلی بررسی و برای   

ه بو مشــابه نتایج محلی در کانال  قبولقابلشــد. در پایان به بررســی انتقال رســوب داخل کانال پرداخته و نتایج 

که برای سیستم به آب اندازی  باشدیممتر  2.2سوب حداقل آبخور شناور با توجه به بررسی انتقال ر  آمد. دسـت 

استفاده گردید، سیستم  SAP2000 افزارنرم. برای طراحی از باشـد یمکافی  شـده یطراحی شـناور  ریگآبو از 

ه . سازه نهایی شامل سازه داخل اسکله بباشدیمداخل کانال(  -2داخل اسـکله   -1دارای دو بخش ) شـده یطراح

شناور توسط  شدههیتعبی هالیرمتر نسبت به سطح سایت قرار دارد که توسط  -3متر با ارتفاع  127*  22ابعاد 

 2.2پایه جهت استقرار داک شناور قرار دارد که با اختالف  0. سازه داخل کانال از ابدییمگهواره به اسـکله انتقال  

که برای حفاظت داک از یک  باشدیمشمع مایل  4ئم و شـمع قا  12متر از سـطح آب قرار گرفته هر پایه شـامل   

گردد، و از داخل اسکله ساخته و یا تعمیر می در بخشدر آخر شـناور   اسـت.  شـده هیتهمتر   24* 0سـازه بتنی   

و توسط آن برای به آب اندازی در ناحیه عمیق  افتهیانتقالطریق گهواره و سـیسـتم سـازه به داخل داک شـناور     

را   شناورهایی با آبخور متفاوت توانیمآن  آبخور کم. سیستم فوق به دلیل استفاده از داک شناور و بداییمانتقال 

   ساخت و یا تعمیر نمود.

 .slipwayگیری شناور، بندرانزلی، داک شناور، سیستم به آب اندازی و از آب: کلمات کلیدی
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با  مبندي در تفرق موج آب از یک استوانه قائبررسی تأثیر مش

 شده اي در روش اجزاي محدود مرزي مقیاسمقطع دایره
 

 7، کیوان صادقی5روزبه گوهری
 

 roozbeh.gohari.67@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان؛ 5
 keyvan.sadeghi@bzte.ac.irاستادیار، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا؛ 7

 

 چکیده
 

ای با استفاده از روش نیمه تحلیلی اجزای محدود مرزی موج از استوانه قائم با مقطع دایرهدر این مقاله تفرق 

های اجزای محدود و المان مرزی است، مورد بررسی قرار گرفته های روششـده که ترکیبی از ویژگی مقیاس

دار فرم انتگرال وزن که معادله هلمهولتز دو بُعدی است در راستای پیرامونی با بکارگیری است. معادله حاکم

سازی شده و در راستای شعاعی در فرم قوی به و با استفاده از اجزای محدود سطحی گسسته تضـعیف شـده  

ک های یالمان سازی راستای پیرامونی دامنه محاسباتی با استفاده ازروش تحلیلی حل شـده اسـت. گسسته  

ت و پارامترهای موج شامل پتانسل سرعت سـه گرهی انجام گرفته اسـ   2بُعدی درجه یک دو گرهی و درجه 

کل و باالروی موج، همچنین نیروی تحریک موج ناشـی از تفرق محاسـبه شده است. مقایسه نتایج عددی و   

ــت، همچنین تحلیلی نشــان دهنده دقت باال و بازدهی مناســب روش اجزای محدود مرزی مقیاس ــده اس ش

 ی در این مقاله دارای نتایج با دقت باالتری است.سازسه گرهی جهت گسسته 2استفاده از المان درجه 

 

 .ای، تفرق موج، استوانه قائم با مقطع دایرهشده: روش اجزای محدود مرزی مقیاسکلمات کلیدی
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مدلسازي هیدرودینامیكی و کنترل خود تنظیم شونده فازي 

 هاي دریاییمتحرک
 7، امیرحسین طاقی5حسن صیادی

 sayyaadi@sharif.irصنعتی شریف؛ ودینامیک و دینامیک متحرکهای دریائی، دانشگاه استاد، قطب علمی هیدر5

 ahtaaghi@yahoo.comکارشناسی ارشد مکاترونیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ 7
 

 چکیده
، یک سیستم کنترلی می باشد که به منظور نگه داشتن موقعیت و جهت شناور 53ستم حفظ موقعیت پویاسی

های نصب شده بر روی خود شناور به کار بدون استفاده از لنگر، نگهدارنده یا جک و با استفاده از پیشران

در سیستم حفظ موقعیت باشد. رود. هر شناور دارای شش درجه آزادی، شامل سه چرخش و سه انتقال میمی

بدین منظور، اطالعات الزم برای تعیین موقعیت  .شودپویا، تنها  به کنترل شناور در صفحه افقی پرداخته می

ها را محاسبه و جهت مورد استفاده قرار گرفته و سیستم کنترلی جهت و میزان قدرت هر یک از پیشران

علم کنترل،  اند. با پیشرفتبردهانتگرالی بهره می -مشتقی -های ابتدایی از کنترلرهای تناسبیکند. سیستممی

طی حل ها نیازمند خهای کنترل بهینه مورد استفاده قرار گرفتند. این راههای مبتنی بر مدل و تئوریکنترلر

گیرد. با توجه به مدل غیرخطی سازی معادالت صورت میسازی معادالت سیستم و خطی سازی برپایه ساده

اند. های حفظ موقعیت مورد استفاده قرار گرفتهمیکی شناور، بعدها کنترلرهای غیر خطی در سیستمهیدرودینا

ها نیازمند مدل دقیقی از سیستم و شناخته شدن پارامترهای های کنترلرهای غیرخطی، آنبا وجود مزیت

 شود.ازی استفاده میهای غیرخطی از کنترل فباشند. امروزه به منظور کنترل بسیاری از سیستمسیستم می

پیچیدگی و غیر خطی بودن مدل شناور از یک سو و دشواری در به دست آوردن پارامترهای هیدرودینامیکی 

طی که دهد. به عالوه شرایو فیزیکی شناور از سوی دیگر برتری کنترلری که نیازمند مدل نباشد را افزایش می

باشند. این شرایط مقاوم باد، جریان دریا و امواج میشود شامل نیروهای موقعیت شناور در آن کنترل می

بایست خود را با شرایط جدید، تطبیق دهد. بنابراین کنترلری که مورد استفاده همواره تغییر کرده و کنترلر می

پذیری و عدم نیاز به مدل سیستم را داشته های غیرخطی، تطبیقگیرد باید توانایی کنترل سیستمقرار می

 استفاده شده است. 54ن منظور، از مفاهیم کنترلر خود تنظیم شونده فازیباشد. بدی
 

 های هوشمند، کنترلر خود تنظیمهای کنترل، سیستم: مدلسـازی هیدرودینامیکی، سـیستم  کلمات کلیدی

 شونده فازی.

                                                 
Dynamic Positioning System 83 
Organizing Fuzzy Controller-Self 84 
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سكوهاي شابلونی  DKTاي ارزیابی توزیع تنش در اتصاالت لوله

 تحت اثر ضربه کشتی 

 

  0، اسماعیل زوار7سعید بشیری، 5حمید احمدی

 
 ahmadi@tabrizu.ac.ir-hاستادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛ 5

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛ 7
saeedlalaliam@gmail.com 

سی عمران، دانشگاه تبریز؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشکده مهند 0
esmaeil.zavvar92@tabrizu.ac.ir 

 

 چکیده
 

زو ای جشوند. اتصاالت اعضای لولهای توخالی فوالد ساخته میسـکوهای ثابت جکتی از اتصـال اعضـای لوله   

باشد. هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع های سـاخت سـکوهای ثابت جکتی می  ترین قسـمت حسـاس 

در اثر ضربه ناشی از برخورد کشتی به  DKTال اعضـای مهاری به عضو اصلی در اتصال  تنش در محل اتصـ 

-ANSYSافزار اجزای محدود باشد. برای مطالعه چنین موضوعی از نرمپایه سـکوی جکتی فراسـاحلی می  

LS-DYNA 20باشد استفاده گردید. در مجموع سازی دینامیکی حادثه برخورد را دارا میکه قابلیت مدل 

گذاری این سازی شد و نحوه تأثیرافزار مدلدر نرم 𝜏و  𝛽 ،𝛾 بعددل با تغییرات در پارامترهای هندسـی بی م

های بیشـــینه وارده به اتصـــال در طی برخورد بررســـی گردید. پارامترها بر روی توزیع تنش و مقادیر تنش

دار بیشینه تنش وارده بر اتصال نسـبت به دو پارامتر هندسـی دیگر در مق   𝛾 مشـخص شـد که تأثیر پارامتر  

ای برای به دست آوردن بیشینه مقدار معادله SPSSافزار گیری از نرمبسیار چشمگیرتر است. در انتها با بهره

 .بعد به دست آمدتنش برای هر اتصال با توجه به تغییر در پارامترهای هندسی بی

 

 ای، معادله پارامتریبار ضربه ،DKTای : سکوهای ثابت جکتی، اتّصال لولهکلمات کلیدی
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 یختگیحفاظت ساحل در برابر گس يهااعتماد سازه تیقابل لیتحل

 امواج ياز روگذر یناش

 

  0، اسماعیل زوار7نژاد، آرش نیك5حمید احمدی
 

 ahmadi@tabrizu.ac.ir-hاستادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛ 5
  آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز فارغ التحصیل کارشناسی ارشد7

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز؛  0
esmaeilzavvar@gmail.com 

 

 چکیده
 

 افزارهایاستفاده از نرمدهد. مکانیزم شکست ناشی از روگذری براثر سرریز کردن آب از روی تاج سد رخ می

ها کند و به طراح این سازهتر میها را قابل درکها، این مدلتی برای تخمین قابلیت اعتماد این سازهمحاسبا

به منظور تامین سطح ایمنی مورد نظر  تحلیل قابلیت اعتماددهد. یک دید کلی نسـبت به مسـأله را ارائه می  

ــورت می ــوع، لحاظ نکردن برخی از عدم قطعیت ص ــکل عمده این موض های موجود در واقعیت یا گیرد. مش

های اخیر روگذری توجهات در سال باشـد. چه در واقعیت اسـت، می سـازی عدم قطعیت با آن تفاوت در مدل

ــتری بـه خود جلـب کرده   ــت و مـدل  بیشـ بینی روگذری موج در انواع مختلف های متعددی برای پیشاسـ

برای تخمین  Janssenو  Van der Meerهای سـاحلی ارائه شـده است. در پژوهش حاضر از مدل   سـازه 

 0روگذری استفاده است. همچنین تحلیل قابلیت اعتماد این معادله با فرض استقالل آماری بین متغیرها به 

ــاخص قابلیت     3روش مختلف تحلیل قابلیت اعتماد در  ــت. مقادیر ش ــی گردیده اس ــتگاه مختلف بررس ایس

ابه اند و بسته به پارامتر تشا با یکدیگر مقایسه گردیدههاطمینان و احتمال شکست به دست آمده از این روش

 اند.بندی شدهشکست موج و دبی روگذری مجاز نتایج تحلیل دسته

 

 .شکن، روگذری، قابلیت اعتماد، تحلیل حساسیت، عدم قطعیتموج: کلمات کلیدی 
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Offshore geotechnical engineering sustainability in 

Southern Caspian  
 

Amir Rahimi1, Mohammad Hassan Baziar2, Behnam Fallah3 
 

1Graduated Student, School of Civil Engineering, Iran University of Science and 

Technology, Tehran, Iran; Amir.rahimi.ce@gmail.com 
2Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, 

Tehran, Iran 
3Bachelor student, School of Civil Engineering, Amir Kabir University of Science and 

Technology, Tehran, Iran 

Abstract 

 

Sustainable development in civil engineering in order to moderate 

environmental degradation has become a serious challenge recently. It 

should be noted that geotechnical engineering is the most influential 

subdivision of civil engineering to accomplish sustainable development 

and due to rising energy demand around the world; offshore geotechnical 

engineering has become one of the most concerning parts of the 

sustainable development’s portrait. Although offshore platforms and 

geotechnical engineering are not new concepts in Iran and both of them 

are used in oil and gas fields in Persian Gulf for decades, due to higher 

water depths (325 to 1025 meters) in southern Caspian Sea, there are some 

difficulties ahead. In recent years, due to this difficulty, Iranian companies 

are losing the fierce competition of oil and gas extraction in Caspian Sea’s 

fields. The problem lays within the failure in sustainable development of 

offshore geotechnical engineering. In this study, with regard to water depth 

of the Caspian Sea and the state of art of designing offshore platforms, the 

existing strategies for sustainable development of offshore platforms in the 

southern part of Caspian Sea are discussed, though with more 

concentration on foundation systems. 

Keywords:  Sustainability, Offshore platform, Geotechnical engineering, 

Foundation, Caspian Sea. 
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Abstract 

 

Flow around a circular cylinder near plane wall has been simulated using 

Open source CFD codes of OpenFOAM in different flow regimes 

(Re=100, 200, 3900) and different gap ratios (G/D= ∞, 1, 0.5, 0.2). Time-

averaged pressure coefficients around a circular cylinder computed and 

compared with each others in different cases. Other features of flow 

including drag and lift coefficients, Strouhal number, separation angle and 

stagnation angle are also computed to describe the state of flow better. It 

has been shown that pressure distribution around the circular cylinder can 

be utilized to describe the variations in hydrodynamic force coefficients as 

well as other features of wake flow such as separation and vortex shedding 

phenomenon near a plane boundary. Plane wall effects on pressure 

distribution in different flow regimes investigated and it was found that the 

inception of vortex shedding suppression can be deduced from pressure 

distribution pattern, through pressure gradient between free-stream-side 

and wall-side of cylinder. In addition,  a rapid increase in the maximum 

value of positive pressure coefficient can be concluded. 

 

Keywords: Circular cylinder, pressure distribution, force coefficient, 

separation angle, stagnation angle, vortex shedding.  



 انجمن مهندسی دریایی ایران                            مایش صنایع دریایی چکیده مقاالت هجدهمین ه

  شـ جزیره کی 5031مهر ماه  03الی  72

271 
 

 

 OPENSEESمدلسازي رفتاري شمع تحت ضربه کشتی با 

 

 7رضا نادری 5سید محسن نباتی

 

 M_nabati2011@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود 5

 دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود  7

 چکیده
 

اسخ شمع به بارگذاری چرخه ای یکی از موارد مهم مورد بحت در صنعت ساخت و ساز می باشد. از جمله پ

 با توجه به اهمیت حمل وباشد. ها و توربین های بادی فراساحلی میکاربرد زیاد این نوع بارگذاری در دلفینی

ایی نیاز به طراحی دقیق این های پهلوگیری در حمل و نقل درینقل دریایی و از سوی دیگر اهمیت سازه

باشند که برای مقدار قابل توجه های پهلوگیری میها از انواع سازهها به شدت احساس می شود. دلفینیسازه

شوند. آب و هوای منطقه فراساحلی و بررسی بارگذاری سیکلی به دلیل زوال قابل نیروی جانبی طراحی می

ویژه برخودار است. ما در این مقاله به تحلیل مونوپایل دلفینی توجه روی اندرکنش خاک و سازه از اهمیت 

ر برای مدلسازی و تحلیل شمع از نرم افزاتحت بار جانبی و به عنوان مثال ضربه یک ضربه کشتی می پردازیم. 

Opensees شود. استفاده می 

 

 .Openseesمونوپایل،بارجانبی، ضربه، کشتی،: کلمات کلیدی
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 يهاموج شكن یكینامیدرودیه يهاواکنش يعدد يازسمدل

 يادو صفحه ارداریش
 

 7، مهدی شفیعی فر5اکبر قانعی اردکانی
 

، دانشگاه تربیت مدرس؛ سازه های دریایی –دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران  5
a.ghanei@modares.ac.ir 

 shafiee@modares.ac.ir؛ استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس 7

 چکیده

 

موج شکن های نفوذ پذیر عالوه بر تامین امنیت شناور های دریایی، متضمن ارتباط و چرخش طبیعی آب و 

امواج میان بندر و دریا به منظور رفع آلودگی های زیست محیطی در محوطه های بندرگاهی می باشند. در 

ای و دو اندرکنش امواج منظم با موج شکن شیاردار تک صفحه ،Flow-3Dاین تحقیق با استفاده از نرم افزار 

سازی مطابق با مطالعه سازی عددی، مدلسازی شده است. به منظور صحت سنجی نتایج شبیهای مدلصفحه

سازی عددی سیال، از روش حجم سیال آزمایشگاهی انجام شده در دانشگاه تهران انجام شد. برای مدل

(VOFبرای مدل )طح آزاد و از مدل سازی سLES سازی آشفتگی استفاده شده است. موج شکن برای شبیه

مدل شده، یک دیواره شیاردار شامل دو بخش نفوذ ناپذیر در باال و پایین است. هم چنین تخلخل بخش میانی 

ر اسازی عددی از دقت خوبی نسبت به نتایج مطالعه آزمایشگاهی برخورداست. نتایج شبیه %07موج شکن نیز 

های بود و نشان داد که این مدل کارایی الزم را برای پیش بینی واکنش های هیدرودینامیکی موج شکن

ای دارد. هم چنین افزودن دیواره دوم در موج شکن تاثیر چندانی بر ضریب ای و دو صفحهشیاردار تک صفحه

 داشت. انعکاس نداشت؛ اما تاثیر قابل توجهی بر ضرایب عبور و اتالف انرژی موج

 

 .، ضریب انعکاس، ضریب عبورFlow-3Dموج شکن شیاردار، مدل عددی، نرم افزار کلمات کلیدی: 
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 مدل سازي و ساخت جرثقیل متحرک حمل شناور
 

 0مهدی زایرچی 7، حسین پروره5فاطمه ذوالفقارنسب
 

 ab@yahoo.comfzolfagharnasکارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛  5
 na.parvareh@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛  7

 mehdi_nfk@yahoo.comکارشناس مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اروندان؛ 0

 چکیده

 

و  یذارآند گ ،یزیآمرنگ گ،نیبدنه شناور، بالست یبازرس اتیمختلف به انجام عمل یشناورها ازیبا توجه به ن

و  یســاحل یهارگاهیدر تعم ازیمورد ن یاســاســ زاتیاز تجه یکیاز آب،  رونیشــناور در ب یاســاســ راتیتعم

تن  1177 یال 37 یهاتیدســتگاه در ظرف نیاســت. ا متحرک حمل شــناور لیجرثق یکارخانه شــناورســاز

 یهاچرخ یحرکت رو ییتوانا لیه دلناور بجرثقیل حمل ش . دسـتگاه سـاخته و مورد اسـتفاده قرار می گیرد  

ی ا مشناور را دار یانداز و به آب ییجاجابه ،یریدر از آب گ یباال، مانور خوب یریپذو قدرت فرمان یکیالست

برای اولین بار در ایران، شرکت شناورسازان صنعت دریا واقع در خرمشهر مبادرت به انجام ساخت این   .باشد

کاهش داد. سال  %07الی  %07تمام شده آ ن را در مقابل نمونه خارجی آن در حدود  جرثقیل نمود و قیمت

برای آن، شروع ساخت آن با ظرفیت اسمی 1با سـاخت اولین نوع از این جرثقیل و انتصـاب نام مصطفی    02

یا تن،  077تن آغاز گردید، پس از آن نیز ســاخت دومین نمونه آن با باال رفتن ظرفیت اســمی آن به   477

شروع و به اتمام رسید.  به دلیل لزوم استفاده از این نوع جرثقیل و  هنگفت بودن  هزینه  2عنوان مصـطفی  

خرید و واردات آن از شـرکت های خارجی برآن شدیم تا به بررسی این جرثقیل، ویژگی ها و توانمندی های  

موردنظر ابتدا در نرم افزار اتوکد و  تنی 477جرثقیل  آن ، متناســب با منطقه جغرافیایی خاص آن بپردازیم. 

ساخته و پس از  15به  1سالیدورک مدل می شود و پس از مدل سازی اولیه در نرم افزار، مدل آن با مقیاس 

تسـت آن و  تایید نهایی مدل توسـط موسسه رده بندی و تایید الزامات آن، به مراحل ساخت مدل اصلی در   

 ی پردازیم.مقیاس واقعی در شرکت صنعت و دریا م

 

 .: بالستینگ، جرثقیل متحرک، حمل شناور، شرکت صنعت و دریا، خرمشهرکلمات کلیدی
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 تعیین عددي و تحلیلی تنش در اتصال پرچی با برش مضاعف

 

 7، کسری مرادی5*نبرد حبیبی
 

 n.habibi@uok.ac.irاستادیار، گروه مکانیک دانشگاه کردستان  *5

     moradikasra1@gmail.comه کردستان  کارشناسی، گروه مکانیک دانشگا 7

 چکیده

 

پیوندد و بنابراین اهمیت عملی برای تعیین اتصــاالت پرچی در انواع مختلف ســاخت و ســازها به وقوع می  

کنند، قابل توجه اســت. این موضــوع توجه اکثر محققات تجربی کار را به ای دقیق که در عمل کار میشــیوه

قات آنها عمدتاً به تعیین مقاومت اتصال تا شکست و مقاومت اصطکاکی برای خود اختصاص داده است. تحقی

در پژوهش حاضـر، مدل سـازی و تحلیل برش مضاعف دو نوع اتصال پرچی در     لغزش معطوف شـده اسـت.  

افزار آباکوس و مقایسـه با حل تحلیلی انجام شـده است. نرم افزار آباکوس در تحلیل سازه های جامداتی   نرم

وب عمل می کند و به صـورت جامع تمام تنش ها و کرنش ها و جابجایی را مورد بررسی و تحلیل  بسـیار خ 

ــال بـه تعـداد      0پر   به قطر  0متر و میلی 0پر  به قطر  4قرار می دهـد. در تحقیق مورد نظر دو نوع اتصـ

اسـت. نتایج نشان داد  نیوتن( مورد بررسـی قرار گرفته   20نیوتن )با نمو  220تا  07متر برای نیروهای میلی

پر  می  4پر  بیشتر از اتصال با  0که تنش برشی با افزایش نیرو افزایش می یابد و تنش برشی در اتصال با 

دهند که ابتدا نیروی برشی در کمترین باشـد. همچنین نمودارهای تنش برشـی بر روی سطح پر  نشان می  

طح پر  نیروی برشی در دو قسمت از مسیر به بیشترین مقدار خود قرار دارد و با پیشروی بر روی مسیر در س

در آخر مسیر کاهش پیدا کرده  مقدار خود می رسد این نشان دهنده برش مضاعف در سطح پر  می باشد و

و به کمترین مقدار خود می رسـد. در طرف قسمتی از پرج که ورق در حال کشش به آن نیرو وارد می کند  

ود قرار دارد و با رفتن به سـمت دیگر تنش برشـی یکنواخت تر می شود.   تمرکز تنش در بیشـترین حالت خ 

همچنین با افزایش نیرو تمرکز تنش های برشـی بیشتر می شود. تنش برشی دو حالت تحلیلی و نرم افزاری  

 برای دو نوع اتصال مورد بررسی سازگاری خیلی خوبی با هم دارند. 

 

 .ش برشی، برش مضاعف، شبیه سازی نرم افزاری: اتصال پرچی، تنش لهیدگی، تنکلمات کلیدی
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و  FPSOهاي مهاري براي سكوهاي شناور بررسی انواع سیستم

 لزوم استفاده از این سكو با مهار تارت در خلیج فارس
 

 7جواد کتابداری ، محمد5سید محمدرضا سیدعباسیان
 

 m92r@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 5

 ketabdar@aut.ac.irدانشیار، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 7

 چکیده

 

گزینه  عمیق دریاهای و گاز در نفت میادن از استخراج زمینه در پیشـرفت  و توسـعه  جهت سـکوهای شـناور  

 FSO یا ها FPSOصوص هستند.  از انواع مختلف این سکوها بخ ایصـرفه  به مقرون و اطمینان مورد های

در  .کاربرد فراوان دارند متر 1777 از بیش عمق با دریاهایی در همچنین و و هواییآب سـخت  شــرایط در ها

های شناور آغاز شد. اخیرا ایده سـازی نفت توسـط سـازه   میالدی، صـنعت اسـتخراج و ذخیره   07اواخر دهه 

های با عمق کم و متوسط مطرح برای کاربرد در آبکاربرد سکوهای شناور مهار شده  و صرفه اقتصادی آنها  

خلیج فارس تنها سـازه شناوری است که در   FSUو حتی اجرا گردیده اسـت. در مرزهای آبی جنوبی ایران،  

های با عمق کم و متوسط استفاده شده است. این سکو، نفت فرآوری شده را در حوزه سـکوهای نفتی در آب 

ــتفاده  ــتم مهاری تثبیت موقعیت می خود ذخیره کرده و با اس ــیس ــی انواع از س نماید. در این مقاله به بررس

ی سکوهای دریایی پرداخته شده و مزایا و معایب هر یک بیان گردیده است. سپس های مهارکنندهسـیسـتم  

اجزای یک سـیسـتم تارت تشریح شده و در پایان لزوم استفاده از این سیستم در خلیج فارس و دالیل اینکه   

 نده نیاز به این شناورها و به طبع سیستم مهار تارت افزایش خواهد یافت بیان شده است. در آی

 

 .، سیستم مهار تارت، شرایط خلیج فارسFPSO: سکوهای شناور، سیستم مهارکننده، کلمات کلیدی
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ارزیابی و اهمیت سنجی نیروهاي هیدرودینامیكی وارد بر لوله 

 هاي مستقر بر بستر دریا
 

 5کبریحسن ا
 

 Akbari.h@modares.ac.irاستادیار دانشگاه تربیت مدرس؛ 5

 چکیده

 

ــتر دریـا تحـت بـارهـای مختلفی قرار می گیرند که بارزترین آن ها نیروهای       ــتقر در بسـ خطوط لولـه مسـ

ــبه نیروی وارد بر خطوط لوله  ــت. یکی از معمول ترین روش های محاسـ هیدرودینامیکی موج و جریان اسـ

بط موریسـون می باشـد که بر مبنای سرعت و شتاب ذرات سیال در محل لوله، مقدار نیروی   اسـتفاده از روا 

درگ، اینرسـی و لیفت را نتیجه می دهد. با توجه به مشـخصات مختلف امواج، مقادیر سرعت و شتاب ذرات   

این  رسـیال تغییر می کند که روابط تحلیلی خطی و غیرخطی راهکاری برای محاسبه این پارامترها است. د 

پژوهش، با اسـتفاده از مقادیر معمول مشـخصـات موج در خلیج فارس، میزان اهمیت استفاده از روابط موج    

ــده و همچنین تاثیر پارامترهای مختلف موج،  ــرایط مختلف قطر لوله و عمق آب ارزیابی شـ غیرخطی در شـ

له بررســی شــده است. بر جریان و مشـخصـات لوله بر مقدار نیروهای درگ، اینرسـی و لیفت وارد بر خط لو   

اساس نتایج به دست آمده، در اعماق کم، با افزایش قطر لوله، خطای تقریب خطی افزایش می یابد و استفاده 

از امواج خطی مقدار خطای قابل توجهی در برآورد مقدار نیرو خواهد داشت. نتایج نشان می دهد دقت روابط 

یافته و حسـاسیت این روابط به تغییر در دوره تناوب موج  خطی با  افزایش دوره تناوب موج، سـریعا کاهش  

بیش از حسـاسـیت آن به تغییر در ارتفاع موج است. همچنین، حداکثر نیروی جانبی در محدوده زمانی باال   

رفتن سطح آب از سطح متوسط دریا تا پیش از رسیدن به تاج موج شکل می گیرد و در صورت افزایش دوره 

 درگ و لیفت افزایش و سهم نیروی اینرسی کاهش می یابد.  تناوب موج، سهم نیروی

 

 .: پایداری خط لوله، موج غیر خطی، نیروی موریسون کلمات کلیدی
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Effect of External Water Flow on Response of 

Cylindrical Shell Subjected to Under Water 

Explosion  
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Orooj Gostar Aria, Tehran, Iran, info@oga_group.com 2 

ehsan.shad@ymail.comMSc. Student, Coastal Engineering, Qom University, Qom, Iran,  3 

 

Abstract 

 

This article deals with response of cylindrical shell subjected to loading of 

Under Water Explosion (UNDEX) when water current is introduced to the 

surrounding environment. Cylindrical shells as one of main basic 

structural elements in construction of marine and submarine facilities are 

prone to UNDEX threat. Due to vicissitudes of conducting experiments in 

this field and also complicated inherent of fluid-solid interaction 

phenomenon, numerical models can be used as an effective tool for 

scrutinizing the problem. In this study, a submerged thin walled cylindrical 

shell and its surrounding water discretized by coupled shell Lagrangian 

elements and Eulerian cells respectively. Simulations are performed in 

AUTODYN hydrocode. For better perceiving of phenomenon, studies are 

done for two various explosive charge stand-off distances. Results show 

that introduction of flow to water, can tangibly change the symmetrical 

configuration of flow- less problem. Due to intricate interaction of water 

flow and explosion bubble, distribution of UNDEX overpressure and 

impulse is disturbed and this leads to un-symmetric deformation of 

cylindrical shell. Also amplitudes of deflection are reduced obviously by 

increasing flow velocity.  

 Keywords: UNDEX, Cylindrical Shell, Fluid-Solid interaction, 

AUTODYN.  
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ي کامپوزیتی تحت اثر بررسی اثر پارامترهاي مختلف در لوله

بارگذاري ترکیبی محوري و خمشی با در نظر گرفتن فشار 

 داخلی
 7، احسان درخشان5*نبرد حبیبی

 i@uok.ac.irn.habibاستادیار، گروه مکانیک دانشگاه کردستان  *5

 ehsan.derakhshan.1994@gmail.comکارشناسی، گروه مکانیک دانشگاه کردستان   7

 چکیده

ه ب سختی و چگالی به مناسـب، مقاومت  بسـیار  کارایی از متاثر مختلف صـنایع  در مرکب مواد وسـیع  کاربرد

 متنوع، ساخت هایروش وروز  تکنولوژی از استفاده با هامشـخصه  این افزایش امکان .اسـت  مواد این چگالی

های فوالد، چدن، مس و ای از جنسدر این تحقیق، لوله. اســت کرده روزافزون را مواد این از ســاخت دامنه

تحت  5و  0و  4و  2پالسـتیک در نظر گرفته شـده و با اپوکسی شیشه تحت زوایای چیدمان مختلف الیاف   

افزار آباکوس مورد تحلیل قرار ترکیبی در نرمفشـار داخلی یکسـان در بارگذاری خمشـی و محوری به شکل    

ــخ تحلیلی برای الیهگرفت. برای لوله ــبه و با حل عددی ی از جنس فوالد نیز پاس های روکش مختلف محاس

 2افزاری مقایسه شده است. نتایج نشان داد که تنش فون مایسز بیشینه )مگاپاسکال( در روکش با تعداد نرم

ــفر و های از جنس فوالد، چدن و مس و در زاویهبرای لوله 40و  37ی الیاف الیـه در زاویـه    40ی الیاف صـ

ــه جنس در درجه برای لوله پالســتیکی رخ می دهد. در روکش لوله با اپوکســی با تعداد چهار الیه نیز هر س

 بیشینهافتد. درجه متقارن برای لوله پالستیکی اتفاق می 40درجه متقارن و صـفر و   40و  37ی الیاف زاویه

ی هباشــد. تغییرشــکل بیشــینی پالســتیکی میمتر مربوط به لولهی لوله بر حســب میلیتغییرشــکل جداره

باشـد. کمترین تغییرشکل  می الیه برای هر چهار جنس لوله 2ی لوله مربوط به روکش کردن با تعداد جداره

تنش فون مایســز بیشــینه در تعداد باشــد. همچنین الیه می 5بیشــینه مربوط به روکش کردن لوله با تعداد 

های مورد نظر اپوکســی شــیشــه برای لوله از جنس فوالد، چدن و مس تقریباً یکســان بوده و بیشــترین الیه

ود. مطابق شها از میزان تنش کاسته میباشد که با افزایش تعداد الیهی پالستیکی میاختالف مربوط به لوله

های بیشــترین همخوانی و ســازگاری بین روش 0و  4ی شــیشــه برابر های روکش با اپوکســنتایج تعداد الیه

 افزاری وجود دارد. تحلیلی و عددی نرم

 .: مواد مرکب، لوله فوالدی، تنش فون مایسز، روکش، شبیه سازی نرم افزاری، حل تحلیلیکلمات کلیدی
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اي در اتصال لب به لب با تخمین اعوجاج در جوشكاري ورقه

 لفترتیب و توالی مخت
 

 7محمد رضا خدمتیدکتر ، 5محمد مزیدی
 

 mz.mazidi@aut.ac.irکارشناسی ارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  1

 khedmati@aut.ac.irاستاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  2

 چکیده

 

-در سازه جوشکاری های پسماند و اعوجاجغیریکنواخت، تنش در فرآیند جوشکاری ذوبی بدلیل اعمال حرارت

ا ههای مدرن مدیریت  ساخت، تخمین این اعوجاجچنین سیستمآیند. از نظر کیفیت سازه و همشده بوجود می

ها و در کاریها نقش مهمی در اعمال دوبارههای پسماند و اعوجاجهای پسماند بسیار مهم است. تنشو تنش

ه شدهای جوشکاریچنین کاهش کیفیت سازهایش زمان ساخت، از دست رفتن مواد و متریال و همنتیجه افز

آیند افزار آباکوس، فردارد. در این مقاله، با استفاده از تحلیل ترمو االستو پالستیک و روش اجزای محدود در نرم

و عددی پیشین استفاده سازی شده است. به منظور صحت سنجی مدل، از مطالعات تجربی جوشکاری شبیه

های منتجه از های پسماند و اعوجاجشده است. سپس به بررسی تأثیرِ ترتیب و توالی جوشکاری بر تنش

ای هجوشکاری پرداخته شده است. بدین منظور سه نوع ترتیب و توالی جوشکاری مختلف، جهت بررسی جوش

سازی و آنالیز قرار گرفته شده و مورد شبیه مرحله جوشکاری در نظر گرفته شده 0لب به لب در یک ورق با 

های جریان از نظر تمرکز تنش پرداخته و با تحلیل عددی توزیع تنش است. در نهایت به توزیع تنش در گره

های مختلف  رویه جوشکاری چه میزان در نحوه توزیع و اعوجاج را نشان دادیم. این امر مشخص کرد که روش

 جاج اثرگذار است.مقدار تنش پسماند و اعو و

 

 .تنش پسماند، اعوجاج، ترمو االستو پالستیک، ترتیب و توالی جوشکاری، روش اجزا محدود کلمات کلیدی:
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Dynamics modeling and control of mooring lines 

while cargo vessels loading 
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2M.Sc. Student, School of Mechanical Engineering/ Sharif University of 

Technology;rasa_roya@mech.sharif.edu 

Abstract 

 

Container ships should only make very small horizontal movements at the 

berth for efficient (off) loading of containers. This is especially a concern 

in ports directly facing the open ocean, where high swells at sea can cause 

harbor oscillations and low-frequency surge motions of the ship. A 

Developed mooring unit, the MoorMaster™, which replaces conventional 

mooring lines is addressed here. The hydraulics of the system have a strong 

deducting effects on the motions of the moored ship. Measurements at a 

container terminal port have shown that the surge motion of container 

ships was reduced from an amplitude of 1 meter to an amplitude in the 

order of 5 centimeters, while using MoorMaster™ units. However before 

MoorMaster™ units can be installed with confidence in other (new) 

terminals and comparisons can be made with other mooring systems, the 

characteristics of MoorMaster™ units should be included in numerical 

models for motions of moored ships. This paper addresses the operation 

mechanism of   MoorMaster™ units. MoorMaster™ units act in two 

different states that in this paper both of them are explained and the results 

are given in a series of figures. 

 

Keywords: Mooring, MoorMaster units, Shore-based mooring, Vacuum 

based automated mooring technology, MoorMaster automated mooring. 
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Abstract 

This paper presents a three dimensional simulation of the vortex induced 

vibrations of three elastic cylinders in regular triangle arrangement at high 

Reynolds number. The motion of every single cylinder, which is free to 

oscillate in two degrees of freedom in a uniform flow and has the same 

mass and natural frequency in both X and Y directions, is modeled by a 

mass spring damping system. The displacement and lift forces for each 

cylinder are analyzed with five spacing ratios L/D changing from 2.5 to 

6.5. The results indicate that the downstream cylinders are usually 

undergone serious fluctuating lift forces. It is found that the simultaneous 

resonance in the X and Y directions may occur for the downstream 

cylinders. The stream wise oscillation of downstream cylinders could be 

as large as 0.54D, and the maximum transverse amplitude of three 

cylinders can reach to 2.30D. It is indicated that the cross flow oscillation 

amplitude of three cylinders significantly increased compared with the 

flow induced vibration of a single elastic cylinder and the stream wise 

oscillation of downstream cylinders is unneglectable for vortex induced 

vibration of multi cylinder system. 

Keywords: Fluids Structure Interaction (FSI), Workbench System 

Coupling, Vortex Induced Vibration, Numerical Method, Karman Vortex 

Shedding. 
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ی در لوله هاي ضد خوردگ يهاو طول عمر پوشش یخراب لیتحل

 انتقال سیاالت سازه هاي دریایی
 

 7، بهروز مهدی پور5احسان رجبیانی
 

  ehsan_rajabiani@yahoo.comدانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه بیرجند؛ 5
 behroozmahdipour@yahoo.com کارشناسی برق و الکترونیک، دانشگاه یزد؛7

 چکیده

 

هستند مورد  یضد خوردگ پوشـش  یکه دارا ی فراسـاحل دریایی نیرزمیز یهاطول عمر لوله ق،یتحق نیدر ا

 .گرددیآن م یدر سـطح داخل  کنواختی یدرون لوله، باعث بروز خوردگ الیسـ  انی. جرردیگیقرار م یبررسـ 

 نیبه هم کند،یبا مشکل مواجه م لوله یسطح درون یرا رو اسـت که استفاده از پوشش  انیجر نیوجود هم

ســطح  یخورنده طی. محباشــدیلوله م یرونیســطح ب یرو یضــد خوردگ یهامعموالً کاربرد پوشــش لیدل

ــت و خوردگ یخارج  یهاو مدل هاروشخواهد بود.  یاحفره یخوردگ ه،یناح نیغالب در ا یلوله، خاک اسـ

 یههندس یمناسب وجود دارد. با ساده ساز نانیاطم تیمدل قابل کیبه  دنیرسـ  به منظور یفراوان یکیمکان

ــده در مدل یهیناح طول  رها،یمتغ تیمنتخب و با لحاظ کردن رفتار همراه با عدم قطع یکیمکان خورده شـ

ــازمدل ور. به منظشــودیزده م نیلوله، تخم نانیاطم تیعمر و قابل  کیتنها  یو خارج یداخل یخوردگ یس

 ،یاهو حفر کنواختی یخوردگ تیتفاوت در ماه لیاما به دل رد،یگیمورد استفاده قرار م نانیاطم تیدل قابلم

 یســازهیبا اســتفاده از شــب تی. در نهاکنندیرا طلب م یاژهیو یکیمدل مکان یدو نوع خوردگ نیاز ا کیهر 

ــب یهاعیمونـت کارلو ، توز  ــار ترک زینو  یو خارج یداخل یعمق خوردگ یبرا یمناسـ  نییلوله تع یدگیفشـ

 ،شودیمختلف رسم م یهابا پوشش ییهالوله یبر حسب زمان برا نانیاطم تی. نمودار شاخص قابلشـود یم

ــب اریمع تواندینمودار م نیا ــد. نمودار مذکور ب ضیتعو ایو  ریزمان تعم نییتع یبرا یمناس  یارخط لوله باش

 .گرددیارائه م زیگوناگون قرار دارد ن یرندهخو یهاطیکه در مح نیبا پوشش مع یالوله

 

 .یخارج یخوردگ ،یداخل یها، خوردگلوله نانیاطم تیعمر، قابل نیتخم: کلمات کلیدی
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مطالعه پاسخ سازه اي تیر افقی سكوي جكت تحت بارگذاري 

 امواج منظم خطی بر اساس معادله موریسون

 

 7و مهدی مقدم نیا 5فرهود آذرسینا
 

 ر، گروه سازه های دریایی، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران.استادیا 1

F.Azarsina@srbiau.ac.ir 
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. 2

Mahdi.moghaddam.nia@gmail.com 

 

 چکیده

 

در این مقاله تحلیل پاسخ سازه ای یک تیر افقی از یک سکوی جکت تحت بارگذاری امواج منظم خطی بر 

اساس معادله موریسون گزارش شده است. سکوهای جکت به صورت سازه های چندپایه فلزی در محل منابع 

ه تر دریا ثابت می شوند. این سازنفت و گاز فراساحل مستقر و با کوبیدن شمعهایی داخل پایه ها به درون بس

ها طبقات متعددی دارند که با اعضای ضربدری مقاومت سازه ای آن تامین می شود. اعضای سازه ای اغلب 

لوله ای یعنی استوانه توخالی با مقطع دایروی هستند. یک عضو لوله ای افقی که دو سر آن به پایه های اصلی 

امتداد برخورد امواج و در عمق معینی زیر تراز ایستابی باشد، از نظر  جکت جوشکاری شده، امتداد آن عمود بر

بارگذاری سازه ای شرایط خاصی دارد که مورد مطالعه در این مقاله است. ابتدا با معرفی معادله موریسون و 

محاسبه مولفه های درگ و اینرسی در راستای افقی و عمودی نیروی هیدرودینامیکی برآیند موج وارد بر 

چنین عضو سازه ای محاسبه شده و سپس بر اساس پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت بارگذاری هارمونیک، 

تقریبی از حداکثر تغییر شکل در این عضو بدست آمده است. در انتها وابستگی پاسخ ها به تغییرات پارامتریک 

مقدار میانگین و انحراف معیار ارائه شده است. اهمیت نتایج این تحقیق بخصوص از آن جهت است که درباره 

نیروی برآیند موج در یک چرخه بارگذاری در مقایسه با روش متعارف تحلیل معادله موریسون بحث شده 

 است.

 سکوی جکت؛ مهاربند افقی لوله ای؛ معادله موریسون؛ پاسخ سازه ای. کلمات کلیدی:
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علل افزایش و طوالنی شدن زمان تعمیرات زیرآبی شناورها در 

 اک یاردهاي داخلید
 

 5یوسف دشتی نژاد
بندر کارشناس واحد فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،منقطه ویژه اقتصادی 5

        u.dashte@yahoo.com()رهامام خمینی

 چکیده

 

در داک یارد ها از اهمیت باالیی از نظر مالی برای مالکا ن  زمان انجام تعمیرات اســاســـی زیرآبی شـــناورها 

شـناورها چه خصـوصـی و چه دولتی دارد، هر شناوری که از چرخه عملیاتی و بهره وری و کسب در آمد بد    

و بروی داک مستقر گردد به معنای حذف در آمد زایی آن و افزایش هزینه های  لیل تعمیرات خارج سرویس

ن مهم که مورد توجه مالکان شناور بواسطه کاهش زمان استقرار شناور برروی داک می سـربار می باشـد وای  

باشـد که امروزه بواسـطه مشـکالت عدیده ای نظیرنحوه مدیریت ها، بکارگیری از نیروی انسانی ،عدم تمکن    

ها محقق های مالی و... این خواسـته مهم و الزام آور  جهت مشـتریان )مالکان شـناورها(  از سوی داک یارد   

نمی گردد و همواره داک یـاردها با افزایش زمان در تعمیرات مورد تعهد و توافق اولیه خود  را نقص و پایبند  

به آن نمی باشند و این معضل که موجب گرایش و رجوع صاحبان شناورها به سایر داک یارد های کشورهای 

ســایی علل و عوامل این افزایش و عدم حاشــیه خلیج فارس  گردیده اســت که  در این مقاله نســبت به شــنا

 تحقق این تعهد از سوی داک یارد ها  مورد کنکاش قرار گرفته است .

 

 .: تعمیرات زیرآبی،افزایش زمان ، داک یاردها کلمات کلیدی 
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Abstract 

 

Offshore pipelines are an efficient long-distance transportation method for 

oil and gas. These are usually constructed by the use of girth welds, while 

welds may naturally contain flaws. Hence, it is essential to inspect the 

fracture response of girth welds in order to check the structural integrity of 

the pipeline. One of the guidelines that is using wide spread for 

investigating the fracture response of steel structures is BS 7910 which is 

based on Engineering Critical Assessment (ECA) method. In this paper 

Engineering Critical Assessment (ECA) of offshore pipeline girth welds is 

done according to BS 7910 through Crackwise software and the influence 

of several parameters on ECA is presented. It is concluded that Influence 

of misalignment on axial internal surface flaws is more significant than on 

axial external flaws. Furthermore it is observed that internal surface flaws 

have always larger values for tolerable defect heights than external surface 

cracks. In addition, circumferential surface flaws have evermore larger 

amount of acceptance level in defect heights than axial flaws.  

 

Keywords: Engineering critical assessment (ECA); offshore pipeline; 

surface cracks; girth weld misalignment, BS 7910 
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بررسی تاثیر پارامترهاي پوسته بیرونی بویه بر دماي سطح آن با 

 تولید حرارت داخلی
 

 7بند ، محمد عالقه5مهدی مهدوی خواه
 

 mmahdavikhah@yahoo.comکارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 5
 mummed67@gmail.comکارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 7

 چکیده

 

در این مقاله به تحلیل حرارتی بویه های ارتباطی و هواشـناسـی با تولید حرارت داخلی پرداخته شـده است.    

دلیل وجود تجهیزات الکترونیکی داخل بویه اتفاق می افتد و در صورتی که به تولید حرارت داخلی معموال به 

درستی دفع نگردد باعث آسیب رسیدن به تجهیزات خواهد شد. همچنین افزایش دمای سطح باعث افزایش 

احتمال شـناسـایی بویه در سـطح آب می شود که باید کاهش یابد. پارامترهای زیادی بر میزان دمای سطح    

اور روی سطح آب موثر است و در این مقاله به بررسی تاثیر پوشش و زبری سطح بر دمای سطح بویه بویه شن

پرداخته شـده اسـت. شبیه سازی توسط نرم افزار فلوئنت به صورت سه بعدی و دوفازی با در نظر گرفتن اثر   

 تابش خورشید انجام شده است.

 

 .ه، تحلیل حرارتی: بویه، دمای سطح، پارامترهای سطح بویکلمات کلیدی
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 mummed67@gmail.comکارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 7

 

 چکیده

 

بویه های ارتباطی و هواشناسی دارای کاربردهای زیادی در دریا می باشند و در طراحی آنها باید پارامترهای 

ــازه، کابل ارتباطی و پایداری مد نظر قرار گیرد. یکی از موارد ــود زیادی همچون س ی که باید به آن توجه ش

تحلیل حرارتی بویه اسـت که باید به گونه ای طراحی شود که دمای باال به تجهیزات الکترونیکی داخل بویه  

آسـیب نرساند و سطح آن نیز دمای باالیی نداشته باشد تا به راحتی شناسایی نشود. در این مقاله با استفاده  

در شـرایط مختلف مقایسـه شده و تاثیر ارتفاع موج، جنس بدنه و   از تحلیل المان محدود، دمای سـطح بویه  

تابش خورشید بر دمای سطح بویه محاسبه شده است. شبیه سازی به صورت سه بعدی، دوفازی و وابسته به 

 زمان انجام شده است.

 

 .: تحلیل حرارتی، بویه، تابش خورشید، جنس بدنهکلمات کلیدی
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The role of Organizational Involvement, Supplier 

Management, Product Life Cycle and Product 

Recycle on Green Supply Chain Management in 

Offshore Industry 
(Case Study: Iranian offshore Engineering and 

Construction Company) 
Jalal HaghighatMonfared1, *Fatemeh Karimi2  

1Assistant of Management College, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, 

J_Haghighat@Iauctb.ac.ir 
2Master of Science in Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran 

Branch, Karimi@ioec.com 

Abstract 
The main objective of this research is to identify and prioritize “green supply 

chain management” in the offshore industry and subsequently the 

identification of following indicators has been considered as secondary 

objective. The study was conducted in three phases. The first phase of this 

research, to study the research literature and expert opinion in offshore 

industry, effective factors (25 items) on “green supply chain management” 

based on four dimensions “organizational involvement, product life cycle, 

product recycle and supplier management” was identified and the first 

questionnaire was prepared. After data collection and analyzing and 

determination of population average and indicators importance, 12 items were 

selected among 25 indicators. In the second phase, based on DEMATEL 

technique to determine the extent and impact of indicators, cause and effect 

network identification and locating casual factors of the network were drawn. 

Finally, in the third phase the results of previous stage, according to ANP 

technique to determine the priority of indexes other than the preferred ratios 

to the target, the weight of determined dimensions and indicators and the 

priorities.The research results suggest that the  “management of suppliers” 

and the “organizational involvement “ and the “employee involvement” and 

“ supplier identification and evaluation” respectively have the maximum 

weight and paramount importance in offshore industry.  

Keywords: Analytical Network Process Model (ANP), Multi Criteria 

Decision Making, Supply Chain Management, Green Supply Chain 

Management, DEMATEL Technique. 
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 چکیده

 

ش ای غیرفعال در کاهعنوان یک سیستم کنترل سازهشده بهرو عملکرد میراگر جرم تنظیمدر مطالعات پیش

صورت آزمایشگاهی مورد بررسی و ششی تحت بار موج بهکآزادی سـرج سـکوی پایه   پاسـخ دینامیکی درجه 

کشــشــی تحت نیروی موج که بار محیطی پاســخ درجات آزادی ســکوی پایه تحلیل قرارگرفت. کاهش دامنه

پاسخ حرکات  جهت حائز اهمیت است که با کاهش دامنه باشد از آنها میها و اقیانوسغالب در محیط دریا

کشـشـی کاهش یافته و درنتیجه عمر خستگی   های سـکوی پایه شـده در تندون دهای ایجاتنش سـکو، دامنه 

کششی مجهز به میراگر ها روی یک مدل سـکوی پایه یابد. در این مطالعات، آزمایشخطوط مهار افزایش می

که با توجه به مشــخصــات دینامیکی ســکوی مدل طراحی شــده بود انجام گرفت. برای  ایشــدهجرم تنظیم

که  دهدها نشان میهای متفاوت استفاده گردید. نتایج بررسیاز امواج منظم با دوره تناوب تحریک سـیسـتم  

امواج متعارف، با مفهوم  کششی در محدودهشـده در کاهش پاسـخ سـرج سکوی پایه   اسـتفاده از میراگر ذکر 

 ی ندارد.شده یعنی تنظیم فرکانس میراگر با فرکانس سازه، کارایهای جرمی تنظیمکالسیک میراگر

 

 .شده، کنترل غیرفعال، عملگر دامنه پاسخکششی، میراگر جرم تنظیمسکوی پایه: کلمات کلیدی
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 اسپار خرپایی به روش عددي
 

 محمد جواد کتابداری5،محمد بختیاری7، حسن قاسمی0

 

 ketabdar@aut.ac.ir، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشیار، دانشکده مهندسی دریا1
 mahyar7042@aut.ac.irدانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 2

 gasemi@aut.ac.irاستاد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 3

 چکیده 
 

با افزایش میزان کشف نفت و دیگر منابع طبیعی در آب های عمیق تر، استفاده از سکوهای شناور و تکنولوژی 

های جدید رو به گسترش است. یکی از این تکنولوژها، سکوی اسپار است. اسپار یک سکوی شناور است که 

دمان خطوط مهار بر روی پاسخ در آب های عمیق و فوق عمیق بکار گرفته می شود. در این مقاله، اثرات چی

هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی در مقیاس واقعی به صورت عددی و با استفاده از تئوری تفرق مورد 

بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک سکوی اسپار خرپایی که اخیرا در ساحل مالزی در میدان 

ه شد. حرکات این اسپار بصورت یک جسم صلب در نصب شده است استفاد Sabaدر نزدیکی  Kikehنفتی 

 شبیه سازی گردید. در ابتدا، کد  Aqwaسه درجه آزادی ) سرج، هیو و پیچ( به کمک کد تجاری 

Aqwa این مطالعه برای حرکات سرج و پیچ همین سکو، با نتایج یک کد معتبر دیگر بر بکارگرفته شده در

گردید. سپس اثرات چیدمان مهار بر روی پاسخ سکو مورد بررسی  اعتبارسنجیپایه تئوری موریسون مقایسه و 

نتایج نشان داد که اثرات چیدمان های مختلف مهار بر روی دامنه حرکات، در پریودهای کوچک  قرار گرفت.

ناچیز و در پریودهای بزرگتر قابل مالحظه است. همچنین دامنه حرکات با افزایش زاویه مهار نسب به موج از 

 چهل وپنج درجه افزایش می یابد.صفر تا 

 

 .سکوی اسپار خرپایی، چیدمان خطوط مهار، پاسخ دینامیکی، روش عددی، تئوی تفرق کلیدی: کلمات
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مطالعه انواع حوضچه هاي خشک و تجهیزات الزم براي ساخت و 

 تعمیر تجهیزات فراساحلی کشتی ها و دکل هاي حفاري
 

  0زی، خلیل شهبا7مهدی مغان، 5علی مومنی
 

 momeni9052023@gmail.comمهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت؛ دانشجوی کارشناسی ارشد 5
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 shahbazi@put.ac.ir؛ دانشگاه صنعت نفتحفاری، مدیر گروه مهندسی نفت،   -دکترای مهندسی نفت  0

 

 چکیده
 

را فراهم می آورد که با هدف  یکشت کیکامل در حالت خشک به  یخشک اجازه دسترس هایحوضچه 

مورد استفاده قرار می  دیساخت و ساز جد یابر ایو  یجزئ راتیو تعم یاساس راتیتعم ،نگهداری و تعمیرات

ها  یکند که با استفاده از آنها بتوان کشت یرا فراهم م یزاتیابزار ها و تجه نیخشک همچن ی. حوضچهگیرد

تن انتقال جهت نگه داش یالزم برا ییتوانا زات،یتجه نیبه آب انداخت. ا یاز خشک ایانتقال داد و  یرا به خشک

 یراه انداز یبرا زاتیتجه نیممکن است ا نیکند، همچن یم نیرا تأم یطوالن یاساس راتیتعم ایموقت و 

در این مقاله با استفاده از منابع معتبر به معرفی و شناسایی انواع  تازه ساخته شده استفاده شود. یها یکشت

چه های حوضچه های خشک پرداخته ایم. همچنین اصول طراحی و پارامتر های مهم در مدیریت موفق حوض

چه حوض عملیات و کنترل بازرسی نگهداری و تعمیرات، وضعیت، خشک در این مقاله آورده شده است. ارزیابی

 آید.از ویژگی های مدیریت موثر در عملیات حوضچه های خشک به حساب می

 

: حوضـچه خشـک، حوضچه شناور، تعمیر کشتی، تعمیر دکل، تعمیر جکاپ، گراوینگ داک،   کلمات کلیدی

 .نکداکی
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Abstract 

 

Stability of Tension Leg Platforms (TLP) is sensitive to tendons situations. 

Therefore, behavior and exact calculation of stiffness matrix of TLP is 

important for dynamic analysis and investigation of TLP in intact and 

damaged tendon conditions is necessary to accurate and reliable design of 

TLP. In this paper deals with dynamic analysis of TLP when tendons are 

intact and one or three tendons are damaged. Static stability of TLP in 

damage condition has been studied and static offsets have been estimated, 

then stiffness of surge, heave and pitch has been derived. Finally, 

responses of heave and pitch for three load conditions have been predicted. 

 

Keywords: TLP, damage condition, tendon. 
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 چکیده

 

 سازه حرکت در دیتشد موجب سازه یعیطب ودیپر با برابر یودیپر با کیتحر یروین وجود ی،ارتعاش رفتار در

دهد. به دلیل رفتار غیرخطی و نیز همگیری بین درجات آزادی هیو و پیچ رخ می در سکوی اسپار. شودیم

دهد. دلیل این امر و چگونگی آن در این مقاله بحث شده اگر پریود پیچ دو برابر هیو باشد پدیده تشدید رخ می

ل خطی بودن معادله حرکت است بدلیاست. در ناپایداری ماتیو بدلیل رفتار غیرخطی سیستم که ناشی از غیر

 یگونگچها دارد موضوعی قابل توجه است. وجود ترم اختاللی بررسی فرآیند و تاثیری که ترم اختالل بر پاسخ

تاً بندی نسبفرمول .است گرفته قرار یبررس مورد مقاله نیا درآن  بر ییرایم یریتاث و دهیپد نیا دادن رخ

 در این خصوص انجام شده است.کاملی ارائه شده و بحث مفهومی 

 

 ی، سکوی اسپار.داریپا نمودار و،یمات یداریناپا: اختالل، معادله ماتیو، کلمات کلیدی
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بررسی خدمات، تخصص ها و فعالیت یارد هاي کشتی سازي در 

 دکل هاي حفاري جكاپ تعمیر و ارتقا بازار
 

  0، خلیل شهبازی7مهدی مغان، 5علی مومنی
 

 momeni9052023@gmail.comارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت؛ دانشجوی ک5

 km@ihu.ac.ir، )ع( نیدانشگاه جامع امام حس ع،یصنا یکارشناس ارشد مهندس 7

 shahbazi@put.ac.ir؛ دانشگاه صنعت نفته مهندسی نفت، حفاری، مدیر گرو  -دکتری مهندسی نفت  0

 

 چکیده

 

تمامی کشتی ها و تجهیزات فراساحلی به صورت منظم تحت برنامه بازرسی قرار گرفته و قسمت های معیوب 

اجزاء واحد های فراساحلی ممکن و نیازمند تعمیر شـناسـایی می شـوند. بازرسـی های بدنه و بازرسی دیگر     

اسـت در محل فعالیت آنها )مثال محل حفاری( و یا در یارد های تعمیراتی انجام شود. تجهیزات فراساحلی و  

ــورت دوره ای و برنامه    ــی؛ به ص ــی از عیب یابی های بازرس دکل های حفاری دریایی عالوه بر تعمیرات ناش

ء قرار می گیرند تا مزیت رقابتی خود در بازار را حفظ کرده و به ریزی شده نیز تحت عملیات تعمیرات و ارتقا

با توجه به اطالعات و آمار بررســی شــده در این مقاله، تراکم دکل های   فن آوری های تازه مجهز شــوند. 

ی اهمیت بسیار زیاد سرمایه ی خلیج فارس بسـیار زیاد است و این امر نشان دهنده حفاری جکاپ در منطقه

این صنعت می باشد. از آنجایی که برای ورود به این صنعت شناخت کامل الزم است؛ در این مقاله  گذاری در

های مورد نیاز برای این صنعت نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا زمینه ی خدمات و تخصصکلیه

 گسترش این صنعت در ایران نیز فراهم شود.

 

 .تعمیر دکل جکاپ، یارد های تعمیر کشتی، یارد های تعمیر: تعمیرات دکل، جکاپ، کلمات کلیدی

 

 

 

mailto:ali.momeni14@yahoo.com
mailto:km@ihu.ac.ir
mailto:shahbazi@put.ac.ir


 انجمن مهندسی دریایی ایران                            مایش صنایع دریایی چکیده مقاالت هجدهمین ه

  شـ جزیره کی 5031مهر ماه  03الی  72

295 
 

 

 نیو بهبود عملكرد ا لزج راگریم هاي يكربندیانواع پی بررس

 مهاربندها یسخت شیبا افزا راگریم
 

 4، احمد رهبر رنجی0ی منوچهر فدو، 7 پورزنگبار یعل، 5ی واعظ یمصطف

 

 mvaezi7067eng@aut.ac.ir ؛ریرکبیام یدانشگاه صنعت ،ییایدر یارشد سازه ها یکارشناس 5
 _pourzangbar@sut.sc.irA شرکت سازه هیدرولیک آذرپایا؛ ،کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی 7

 fadavie@aut.ac.ir ؛  ریرکبیام یاه صنعتدانشگ ا،یدر یمهندس ی دانشکده ،استادیار 0
 rahbar@aut.ac.ir؛  ریرکبیام یدانشگاه صنعت ا،یدر یمهندس ی دانشکده ،دانشیار 4

 چکیده

 

 یسازه ها شروع به ارتعاش در مودها؛ موجیا  زلزله، باد، یکینامید یبارهامانند   یکینامید یبر اثر اعمال بارها

پاسخ حالت  که دارد ی وارده بستگیکینامید یارتعاشات به شدت بارها نیا ی دامنه نمایند. یمختلف م

 جاییدر مقدار جاب یکینامید ییبزرگنما بیضر ضرب اصلبرابر ح ییبارها نیسازه تحت اثر چن یاجبار

 هشکاسازه  یو پاسخ حالت اجبار نمایی بزرگ بیضر ،سازه یدر ترازها راگریوجود مدر اثر  .است یکیاستات

بهترین عملکرد میراگر زمانی حاصل خواهد  دارد، راگریبه عملکرد مناسب م یکاهش بستگ نی. مقدار ادنابی یم

ش زای. پیکربندی میراگرها، همچنین افبرسد یانرژ پخش یخود برا تیبه صد در صد ظرف راگریمشد که 

 نیدر اسختی مهاربندها میتواند باعث بهبود عملکرد میراگرها و در نتیجه کاهش دامنه ارتعاش سازه بشود. 

ر و همچنین سختی سازه ب  ییچورون و زانو ،یقطر یکربندیشامل پی کربندیپ مختلف سه نوع تاثیر مقاله

ج این مقاله نشان می دهد که نتایشده است.  یبررسدر سازه سکوی ثابت )جاکت(  لزج راگریمعملکرد 

 بیبا ضر صورت نیشده که در ا راگریم یمحور جاییسرعت جاب شیباعث افزا ی زانویی به دلیل اینکهکربندیپ

 ابشود بهترین نوع پیکربندی برای میراگرهای لزج می باشد. از طرفی،  یم دیتول یبزرگ یروهایکم،  ن ییرایم

 راگریم یمحور جاییو مقدار جاب شود یمهاربند کاسته م یحورکرنش م زانیمهاربند از م یسخت شیافزا

 .شود یم دیتول راگریتوسط م یشتریب یرویکه به دنبال آن ن افتهی شیافزا

، سکوی اگرریعملکرد م شیافزا ،جاییجاب ییبزرگنما بیضـر  راگر،یم یکربندیپ ،لزج راگریم: کلمات کلیدی

 پای ثابت )جاکت(

mailto:mvaezi7067eng@aut.ac.ir
mailto:A_pourzangbar@sut.sc.ir
mailto:rahbar@aut.ac.ir
mailto:rahbar@aut.ac.ir
mailto:rahbar@aut.ac.ir
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Sensitivity Analysis of Offshore Jacket Platforms in 

Persian Gulf 
 

 Ehsan shahsavari1, Abdolrahim Taheri2 
 

1MSc Student, Petroleum University of Technology, Department of offshore structural 

engineering Iran; ehsan.shahsavari@put.ac.ir  
2Assistant Professor, Petroleum University of Technology, Department of offshore 

structural engineeringIran; rahim.taheri@put.ac.ir 

 

Abstract 

 

Failure probability and reliability of structures are very important in 

structural design of offshore platforms, specifically when the variables are 

greatly random. Sensitivity analysis is a primary step to perform reliability 

analysis. In this paper, sensitivity of some parameters of offshore 

platforms subjected to extreme environmental condition is studied. In this 

regard, parameters such as wave height, surface current velocity, wind 

velocity, drag and inertia coefficients are considered as random variables. 

Tornado diagram analysis is applied to perform sensitivity analysis. 

Nonlinear collapse analysis (pushover method) is performed to obtain the 

response of platform under different input values. SACS program which is 

a finite element program is used to perform pushover analysis. Reserve 

Strength Ratio (RSR) is considered as a representation of structural 

response. Also, in-place analysis is used to show the sensitivity of base 

shear to input parameters. It is concluded that among random parameters, 

wave height is the most dominant parameter in the response of offshore 

platforms due to extreme environmental condition and drag coefficient 

also has a relatively great influence in response rather than the other three 

parameters. 

 

Keywords: sensitivity analysis, offshore platform, pushover analysis. 
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In-Place Strength Evaluation of Existing Fixed 

Offshore Platform Located in Persian Gulf with 

Consideration of Soil-Pile Interactions 
Rasoul Sadian1, Abdolrahim Taheri 2 

1MSc Student, Petroleum University of Technology, Department of offshore structural 

engineering, Iran; Rasoul.Sadian@put.ac.ir  
2Assistant Professor, Petroleum University of Technology, Department of offshore 

structural engineeringIran; rahim.taheri@put.ac.ir 

Abstract 

Offshore jacket structures have been used in petroleum industry for decades. 

Due to increasing the age of operating platforms, structural damages will be 

generated by corrosion, fatigue, ship impacts and other reasons. 

Improvements in the oil and gas recovery from several fields have raised the 

interest for using these platforms well beyond their intended design life. Life 

extension of an existing jacket platform needs proper reassessment of its 

structural members, such as piled foundations. This paper represents a case 

study of the existing fixed offshore platform located in Persian Gulf by in-

place strength analysis. The objectives of this analysis are to verify whether 

the platform can meet the structural requirements, as per API RP 2A and 

AISC, for the In-place extreme met-ocean loading. The structural assessment 

is performed based on the best estimates of the existing conditions of the 

structure data on the future corrosion allowance. Since the response of the 

jacket platform to the environmental loads is intensely affected by the pile soil 

interaction, in current study the foundation is modelled using uncoupled non-

linear soil springs acting along the piles length. The load cases, which include 

all situations relevant in the In-place analyses are taken into account. Results 

of the In-place analysis of the drilling platform indicate that the jacket 

structure does not assure the code provisions.  

Keywords: Existing Fixed Platforms, In-place Analysis, Pile-Soil 

Interactions, Persian Gulf 

 



 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

298 

 

 

Fatigue Analysis of Offshore Allowable Free Span 

Length 
 

E. Mahdavi1, S. Sahifi2 
 

1 Parto Tadbir Pars, Tehran, Iran, P. O. Box: 1661719971 

 e.mahdavi@partotltd.com 
2 Parto Tadbir Pars, Tehran, Iran, P. O. Box: 1661719971 

 sadra@partotltd.com 

 

 

Abstract 

 

Fatigue design of subsea pipelines in free spanning is interesting for subsea 

engineering so, calculating of free span length is important to obtain 

fatigue life of pipelines which is critical factor in preventing of fatigue 

damage during project life time. There are many limitation of free span 

length for offshore pipelines to calculate fatigue life. This is based on the 

stresses occurred due to vortex shedding induced oscillation in a free span. 

In this paper, it is intended to analyze offshore pipeline fatigue based on 

DNV code with considering type of joint welding. Type of welding can 

effect on S-N curve and then significant influence on fatigue life.  For a 

case study, allowable free span of 13th south phase pipeline will be 

calculated. In this paper, soil type is soft clay and pipe in free spanning 

considered fixed-pined. Also, hydrodynamic forces such as cross flow and 

in-line flow for eight directions are studied.  

 

Keywords: free spanning, fatigue, offshore pipeline, vortex shedding 
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مطالعه و بررسی فناوري هاي جدید جهت انتخاب پوشش ضد 

 خزه مناسب پروانه هاي دریایی
 

 7فر، علی رضوانی5قاسم ساعت چیان 

 
  mahdiyar.saat@gmail.comاسایی و انتخاب مواد کارشناس ارشد شن1
  Rezvanifar.ali@gmail.comکارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد 2

 چکیده

 

یکی از معضالت سازه ها و قطعاتی که در معرض با آب دریا قرار دارند رسوب موجودات و ذرات درون آب دریا 

ی اتالق می گردد. خزه زدگی به محض ورود سازه به درون بر روی آن ها می باشد که به این فرآیند خزه زدگ

آب دریا آغاز می شود و با گذشت زمان تقریبی یک هفته فرآیند رشد به صورت کامل انجام می گردد. با ایجاد 

خزه زدگی هم شرایط خوردگی قطعات تغییر می کند و سرعت بیشتری می یابد و هم راندمان کاری قطعات 

 رخی از موارد باعث از کار افتادن سازه می گردد.کاهش یافته و در ب

پروانه های دریایی نیز به دلیل مغروق بودن در آب دریا از این پدیده مستثنی نمی باشند. شرایط سطحی 

پروانه های دریایی بسیار موثر در راندمان کاری آن ها می باشد که با ایجاد خزه زدگی راندمان کاری به شدت 

نظور جلوگیری از خزه زدگی پروانه های دریایی در این تحقیق پوشش های خزه زدا با افت می کند. به م

کارایی مناسب از نوع هیدروژل سیلیکونی و پوشش خزه زدای سیلیکونی / تفلونی مورد بررسی قرار داده شد. 

مان ز تعدادی نمونه فوالدی و برنزی با پوشش سیلیکون هیدروژل پوشش داده شدند و بعد از گذشت مدت

هفت ماه غوطه وری در محیط خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خزه زدگی به شدت 

نسبت به نمونه بدون پوشش کاهش یافته است و خزه های اندکی که روی نمونه های پوشش دار وجود دارد 

 به راحتی قابل جدا شدن از سطح می باشند.

 

 .رنگ های خزه زدا ش های ضدخزه،پروانه، پوش   کلمات کلیدی:
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بررسی مشكالت فرایند تولید پروانه هاي شناور دریایی با جنس 

فوالد زنگ نزن دوپلكس و راهكارهاي دستیابی به قطعاتی با 

 کیفیت باال
 

 7محمد مهدی هادیان-5علی رضوانی فر

 
 Rezvanifar.ali@gmail.comو انتخاب مواد گرایش شناسایی -کارشناس ارشد متالورژی1

 Hadian.mehdi20@yahoo.comگرایش ذوب فلزات -کارشناس متالورژی2

 

 چکیده

 

 مختلفی برایرا دارد. سیستم های موجود های نیروی رانش برای غلبه بر مقاومت  شناور برای حرکت نیاز به

پیش رانش شناورها وجود دارند که از اجزای اصلی آنها پروانه می باشد. پروانه نقش کلیدی در شناور ایفا کرده 

و با توجه به نقش منحصر بفرد آن، نیاز به خواص مکانیکی و خوردگی باالیی دارد. موادی از قبیل آلومینیم، 

شناور استفاده می شود. اما استحکام خستگی خوردگی پایین  برنج ها، آلومینیم برنزها در ساخت پروانه های

سبب عدم مقبولیت پروانه هایی با جنس های فوق شده است. به  50و ضعیف بودن آنها در برابر کاویتاسیون

کاربرد  50همین دلیل استفاده از پروانه هایی با جنس فوالد زنگ نزن بویژه فوالد های زنگ نزن دوپلکس

رده است. استحکام خستگی خوردگی باال و مقاومت در برابر سایش و کاویتاسیون از گسترده ای پیدا ک

ویژگیهای بارز این نوع پروانه هاست، اما نبود دانش فنی کافی در داخل کشور سبب ایجاد هزینه های باال در 

ت. در ا شده اسفرایند تولید )ریخته گری ، ماشینکاری و...( و عدم دستیابی به کیفیت مطلوب این پروانه ه

این پژوهش مشکالت فرایند ریخته گری پروانه های فوالد زنگ نزن دوپلکس با توجه به تحقیقات عملی و 

الزامات آیین نامه های دریایی بررسی شده است و راهکارهای دستیابی به پروانه هایی عاری از عیب و با 

 کیفیت باال ارائه شد. 

 

 .زن دوپلکس، آزمون غیر مخربفوالد زنگ نپروانه،کلمات کلیدی: 

                                                 
Cavitation85 

lDuplex Stainless Stee86 
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در شرایط خلیج فارس به  FPSOآنالیز هیدرودینامیكی سكوي 

 روش عددي
 

 4، آرش هنریار0،محمود غیاثی7، ،محمد جواد کتابداری5امیر هنریار
 

 yarehonar@aut.ac.irدانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 5
 ketabdar@aut.ac.irسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛دانشیار، دانشکده مهند7
 mghiasi@aut.ac.irاستادیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 0

 ahonaryar@aut.ac.irارشد، دانشکده مهندسی دریا،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشجوی کارشناسی4

 

 چکیده
 

سـکویی اسـت که قادر است عملیات استخراج، تولید، ذخیره و حمل نفت و مشتقات آن را    FPSOسـکوی  

فارس مورد آنالیز عددی هیدرودینامیکی انجام دهد. در این مقاله این ســکوی شــناور برای عملیات در خلیج

اورهای هیدرودینامیکی وارده در قرار گرفت. تحلیل دریامانی سـکو در دامنه فرکانس و تحلیل نیروها و گشـت  

انجام گرفت. با توجه به نوع منطقه  ANSYS-AQWAشش درجه آزادی در دامنه زمانی به کمک حلگر 

عملیاتی، سیستم مهار انتخاب شده برای سکوی شناور از نوع گسترده انتخاب و مدلسازی گردید. برای مدل 

دارد،  فارسموسکوویچ که تطابق خوبی برای امواج خلیج کردن امواج نامنظم، از تابع طیف استاندارد پیرسون

ــازی عددی لحاظ گردید. تئوری    ــد. تاثیر جریان دریایی نیز با توجه به زاویه حمله آن در مدلس ــتفاده ش اس

پتانســیل خطی برای توصــیف حرکت ســیال و روش المان مرزی برای محاســبه نیروهای تحریک موج مورد 

سازی دامنه زمانی غیرخطی در امواج نامنظم به کار برده شد. نتایج نشان داد که و شبیه اسـتفاده قرار گرفته 

شترین یابد که بیبا افزایش سرعت جریانات دریایی نیروها و گشتاورهای هیدرودینامیکی به شدت افزایش می

ــان داد که  ــرج اســت.  نتایج همچنین نش ــتای س زاویه  میزان تاثیر بر روی نیروهای هیدرودینامیکی در راس

 برخورد جریان دریایی به سازه برای انتخاب الگوی مناسب سیستم مهار بسیار تاثیرگذار است.

 

 های دریایی، آنالیز عددی، دریامانی.، امواج نامنظم، جریانFPSO: سکوی کلمات کلیدی

 

mailto:ketabdar@aut.ac.ir
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بررسی و مقایسه عملكرد هیدرودینامیكی مقاطع مختلف از موج 

 شكن هاي شناور
 

 5یاسماعیل مسعود
 

  EsmaeelMasoodi@aut.ac.irکارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛5

 

 چکیده

 

این مقاله به مطالعه و بررسی مقاطع مختلف از  موج شکن های شناور و مقایسه عملکرد آن ها در برابر امواج  

صورت می  ANSYS AQWAفزار خطی می پردازد. محاسبات بر پایه روش المان مرزی و با استفاده از نرم ا

پذیرد. هم چنین به منظور اعتبارسنجی خروجی های نرم افزار از نتایج سایر محققین در خصوص مساله موج 

شکن شناور استفاده می شود. سپس مقاطع مستطیلی، گوه ای، دو بدنه ای، و نوع پی به عنوان موج شکن در 

ن در برابر موج خطی قرار می گیرند. سپس مشخصات نیرو نظر گرفته شده و با فرض برخورداری از وزن یکسا

های وارد شده بر آن ها از طرف موج برخوردی و هم چنین نیروی دریفت وارد شده بر آن ها مورد مقایسه 

قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند نیروی دریفت وارد شده بر موج شکن مستطیلی از سایر موج شکن ها 

مقایسه ضرایب بازتاب و گذردهی این موج شکن ها است. نتایج نشان می دادند  بیش تر است. هدف نهایی

موج شکن با مقطع مستطیلی ضریب بازتاب بیش تری نسبت به سایر موج شکن ها داشته و ضریب گذردهی 

 کمتری نیز دارد و در نتیجه بهترین عملکرد در برابر امواج خطی را دارد.

 

 .ANSYS AQWAوج خطی، مقاطع مختلف، : موج شکن شناور، مکلمات کلیدی
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Cross-Flow Vortex Induced Vibration Fatigue 

Analysis of Persian South Gas Field Subsea 

Pipelines Due to Multi-Spanning  
 

Mahdi shabani1, Abdolrahim taheri2 
   

1 M.Sc. student of Petroleum University of technology, department of offshore 

engineering; m.shabani@mnc.put.ac.ir  
2 Assistant- Prof. of civil Petroleum University of technology, department of offshore 

engineering; rahim.taheri@put.ac.ir   

Abstract 

Free-span in subsea pipelines occur at manmade supports, uneven seabed 

or pipeline crossing. Free spanning may induce pipeline vibration due to 

vortex shedding which makes pipeline susceptible to some failures such as 

fatigue, fracture, etc. Free spanning analysis is an important subject 

because fatigue is the most effective factor in reducing the pipeline design 

life. Free spanning analysis includes static analysis and dynamic analysis. 

DNV-RP-F105 suggests a methodology of dynamic analysis for long 

pipeline with multi-mode responses, but the fatigue analysis method for 

multi-modes is not detailed. In addition, the fatigue analysis of multi-

spanning pipeline is not clear. Based on the methodology of DNV-RP-

F105 fatigue life relates to natural frequencies of pipeline, the method of 

determination of effective natural frequencies still is not clear. 

In this paper, a fatigue analysis for multi-spanning pipeline in Persian 

south gas field is performed based on VIV analysis. ABAQUS FE model 

is developed to obtain the stress distribution and the natural frequency of 

each vibration mode for spanning pipeline on seabed with three multi-

spans, then the fatigue analysis of VIV is carried out for the spanning 

pipeline based on DNV-RP-F105. 

Keywords: subsea pipelines, fatigue analysis, natural frequency, multi 

spanning, vortex shedding. 

mailto:m.shabani@mnc.put.ac.ir
mailto:Rahim.taheri@put.ac.ir
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شناور سبک تحت اثر نیروي موج و  بررسی حرکات یک سازه

 انفجار
 

  0، مهدی نادی7، حمید سلطانی5مهرداد یزدان دوست
 

 m.yazdandoust@modares.ac.ir ، دانشگاه تربیت مدرس؛های دریایی کارشناسی ارشد سازه5

 Hamidsoltani2020@gmail.comکارشناسی ارشد هوا و فضا، دانشگاه امام حسین ؛ 7

 Mahdi.nadi@gmail.comکارشناسی ارشد مکانیک؛ دانشگاه مالک اشتر؛ 0

 چکیده

 

 اتسیاست ،یمسکون ،یحیتفر ،ینظام یمختلف از جمله کاربرد ها یها یکاربر یبرا سبک شناور یسـازه ها 

های شناور در معرض نیروهای محیطی مانند موج و نیروهای غیر . این سازهشوند یو... اسـتفاده م  یبندرگاه

اینکه یک سازه شناور گیرد. به همین دلیل برایها قرار میطبیعی مانند انفجار، برخورد شـناورها و امثال آن 

حرکاتی محدود شـده داشته باشد که محدودیت حرکات   بتواند وظیفه خود را با راندمان باال انجام دهد، باید

1های شــناور با توجه به نوع وظیفه و اهمیتی که دارند متفاوت اســت. در این مقاله ســازه
ــازه  ⁄4 از یک س

  ANSYS متر داشته با استفاده از نرم افزار 27متر و عرضی برابر  20شـناور سبک ماژوالر که طولی برابر  

AQWA درجه  3گرفته و تمامی  و نیروی انفجار مورد قرار  0 و  تحت نیروی موج فورس مدل سازی شده

ثانیه مورد  0ماژول یک ســازه شــناور ســبک در مدت  24ماژول از  0درجه آزادی دورانی  3آزادی انتقالی و 

ــی قرار و   ر و انفجا 0ها تحت موج فورس هرکدام از ماژول یدرجه آزاد 0از  کیحـداکثر حرکـات هر   بررسـ

و  جمو یرویرا تحت ن سبک سازه شناور کیاز حرکات  یشتریدرک ب قیتحق نیا جیبدسـت آمده اسـت. نتا  

  ..داردیبر م یشناور هایسازه نیچن یمهاربند یرا در طراح یمهم اریو بس هیفراهم کرده و گام اول انفجار

 

 ANSYSجه آزادی حرکت، در 0، نیروی انفجار، 0: سازه شناور سبک، نیروی موج فورس کلمات کلیدی

AQWA. 
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در نظر گرفتن عملكرد توأم  پذیر باانعطاف نیدولف نهیطرح به

 گیرضربهدولفین و 
 

 7ساز زاده احمد شانه، 5مجید داوری
 

مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان،  گروه دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،5
majid_davari24@yahoo.com 

 ار مهندسی سواحل و بنادر، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان،استادی7
a.shanehsazzadeh@eng.ui.ac.ir 

 چکیده
 

 تیولمقبمشارکت نمودن سازه در جذب انرژی ضربه کشتی از  تیبا توجه به مز پذیری دولفین انعطافهاسازه

 از یپذیر تابعهای دولفین انعطافپهلوگیری در سازه فرآیند جذب انرژیکه ازآنجایی. برخوردار هستند زیادی

این دو و تعیین میزان سهم مشارکت هر یک در  رفتار توأم قیدق لی، تحلباشدگیر میاثر توأم سازه و ضربه

گیر حائز اهمیت است. در این مقاله رفتار جذب انرژی در شرایط مختلف جهت طراحی بهینه سامانه ضربه

است.  سازی گردیدهافزار المان محدود آباکوس شبیهتحت اثر بار ضربه شناور توسط نرم گیرهای سلولیضربه

پذیر در جذب انرژی ضربه شناور در اعماق مختلف و در گیر و سازه دولفین انعطافسپس عملکرد توأم ضربه

گیر سازه و ضربهدهد که میزان سهم های مختلف ضربه موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میاثر انرژی

ق که با افزایش عمطوریباشد. بهدر جذب انرژی ضربه متناسب با تغییر عمق و مقدار انرژی ضربه متغیر می

پذیر های ثابت و یا با افزایش انرژی پهلوگیری در اعماق ثابت سهم سازه دولفین انعطافپهلوگیری در انرژی

 شود.در جذب انرژی بیشتر می

 

 .اکوسافزار آبگیر سلولی، نرمپذیر، ضربهشناور، دولفین انعطاف ضربه ژی پهلوگیری،: انرکلمات کلیدی
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 پاسخ دینامیكی سكوي پایه کششی با تاکید بر حالت صدمه دیده
 

  0، علی احمدی7، محمدرضا تابش پور5محمدرضا محمودی
  if.edumahmoodi_mr@mech.sharدانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف؛ 5

استادیار و عضو هیئت علمی ، قطب علمی هیدرو دینامیک و دینامیک متحرک های دریایی دانشگاه صنعتی شریف؛ 7
tabeshpour@sharif.edu 

 ahmadi_ali@mech.sharif.eduدانشجوی دکتری ، دانشگاه صنعتی شریف؛ 0

 

 چکیده
 

راج نفت از آبهای عمیق مورد بهره برداری سکوهای پایه کششی از جمله سازه های تطبیقی بوده و برای اسخ

قرار می گیرد. این سازه ها توسط مهار های قائمبه بستر دریا متصل می شوند. که به دلیل افزایش بویانسی 

دارای پیش کشیدگی می باشند. این سکوها از منظر درجات آزادی افقی نظیر سازه های شناور رفتار می کنند 

زادی قائم بسیار سخت بوده و به سازه های ثابت شبیه اند. و حرکات قائم آنها بسیار در حالیکه از نظر درجات آ

محدود است. قطع ناگهانی یکی از تاندون ها منجر به تغییر در سختی سیستم می شود. و نیز عدم تعادل در 

هی قیقات آزمایشگانیرو ها و گشتاور های کل سیستم را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ابتدا به بیان تح

و عددی منتشر شده در رابطه با پاسخ سکوهای پایه کششی در حالت صدمه دیده پرداخته می شود. سپس 

اثرات قطع تاندون روی رفتار یک سکوی پایه کششی مشخص بررسی می شود. مالحظه می شود که میانگین 

می یابد. و نیز نیروهای تاندون های حرکت هیو و حرکت پیچ پس از قطع یک تاندون به صورت دائمی افزایش 

 ستون های مجاور افزایش یافته در حالیکه نیرو های تاندون های ستون قطری کاهش می یابد.

 

 .: سکوی پایه کششی، پاسخ دینامیکی، قطع تاندون، تحلیل عددیکلمات کلیدی
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تحلیل قابلیت اعتماد خستگی در تاندون سكوي پایه کششی تحت 

 موج بار تصادفی
 

 4، مجتبی محصولی 0، محمدرضا تابش پور7، محمدرضا محمودی5نگین نظری
 

 nazari_negin@mech.sharif.eduدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف؛ 5
 mahmoodi_mr@mech.sharif.eduدانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ؛ 7

درو دینامیک و دینامیک متحرک های دریایی دانشگاه صنعتی شریف؛ استادیار و عضو هیئت علمی ، قطب علمی هی3
tabeshpour@sharif.edu 

 mahsuli@sharif.eduاستادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شریف ؛ 4

 چکیده

 

 تیابلق یهابا استفاده از روش یکشش هیپا یسکو یعمر خستگ یاحتماالت نییمقاله، تع نیدر ا یهدف اصل

نشات  ایده از درروا هایبار ادیز اریبس تیعدم قطع نکهیها از اروش نیبه استفاده از ا ازیست.  ناعتماد ا

پاسخ  منظور، نیبد. است  یکشش هیپا یتاندون سکو یمقاله محدود به مطالعه خستگ نیستره اگ .دیرگیم

 بیبه شده و آسمحاس یزمان یخچهیامواج به صورت تار یتحت بار تصادف تاندون سکو یروین یرخطیغ

حالت  17 تنش و راتییتغ یبرا یلیرا عیبا فرض توز .شودمیزده  نیتخم نریتاندون بر اساس قانون ما یخستگ

ا به صورت مجز ییایدر هایاز حالت کیاز هر  یناش بیآس عیاز تجم یینها یخستگ بیمختلف، آس ییایدر

 نیاست. مهمتررنیما اریکه اساس آن مع ،شودیم یوارد تابع حالت حد یتجمع بیآس نیا .شودیحاصل م

شاخص  و یاستحکام خستگ ،یخستگ یهاتنش نیدر تخم تیمساله شامل عدم قطع نیدر ا تیمنابع عدم قطع

 کارلوتمون یریمرتبه اول و مرتبه دوم و نمونه گ یاعتماد به روش ها تیقابل لیتحل تایاست. نها نریما بیآس

اعتماد مرتبه اول در محاسبه  تیکه روش قابل دهدینشان م جینتا .ردیگیم  عمر مختلف سازه انجام 0 برای

عمر، احتمال  شینتاج نشانگر آن است که با افزا نیهمچن است. یدقت کاف یمساله دارا نیا برایاحتمال 

ول اعتماد مرتبه ا تیدر روش قابل تیحساس لیحاصل از تحل تی. بردار اهمابدییم شیشکست به شدت افزا

 احتمال شکست است. تیمنبع عدم قطع نیمدل موثرتر یخطادهد، یم نشان

 

 .کارلومونت یریگاعتماد مرتبه اول، نمونه تیروش قابل ،یخستگ ،یکشش هیپا یتاندون، سکو: یکلید کلمات
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هاي نیوماتیكی  وامكان استفاده از آنها جهت  موج شكن

 رسفاپهلوگیري کشتی ها در نواحی ساحلی و فرا ساحلی خلیج 
 

  4، حنیفه فاروقی0، میالد بامدادی7،محمدجوادکتابداری5مهدی پیروزی
 aut.ac.irPirooziMehdi@دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  5

 ketabdar@aut.ac.irیرکبیر؛ دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی ام 7
 aut.ac.irmiladbamdadi@دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛  0

 Hanifeh72@aut.ac.irنشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دا 4

 چکیده

شکن نیوماتیکی نوعی از سازه های استهالک انرژی امواج است که قادر به کاهش قسمتی از انرژی موج  موج

شده و  است. در این موجشکن با ایجاد یک ستون حباب هوا از عمق آب جریانی مخالف جهت موج ایجاد

یابد. نصب سریع واشغال فضای کم وعدم ایجاد مشکل در کشتیرانی از کاهش می انرژی موج میرا و ارتفاع آن

مزایای موجشکن نیوماتیکی است. عیب عمده این موجشکن  این است که نیمی از انرژی هوای خروجی از 

برای استفاده  سیستم به هدر می رود. با این روش میتوان محدوده ای از طول موج های کوتاه را میرا کرد.

هینه از این موج شکن میتوان آن را باموج شکن شناور ترکیب کرد . جهت بررسی عملکرد موج شکن هیبریدی ب

ساخت مدل فیزیکی یا عددی در عمق های بیشتر الزم است.  در سواحلی که امکان نصب سایر موج شکن 

موقت اجرای این  در محدوده نزدیک به ساحل در عمق بیشتر و به صورت .های معمول وجود نداشته باشد

و متصل  DAHETاین موج شکن به صورت متصل به کشتی  نوع موج شکن از نظر اقتصادی به صرفه است.

افرین شود انتقال مستواند مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از سیستم هیبریدی، باعث میمی ATABبه اسکله 

 یمن، حتی در شرایط دریای نا آرام هم ادامهکشتی کروزبه اسکله ساحل توریستی و بلعکس بصورت مستمر و ا

و  00°و  01°بجز بجز نواحی بین طول جغرافیایی  داشته باشد. مطالعه موردی برای خلیج فارس نشان داد 

کیلومتری  37کیلومتری سواحل پارسیان و 14شمالی که از شمال شرقی به  25 °و  24°عرض جغرافیایی 

کیلومتری سواحل  12ومتری سواحل دبی تا ابوظبی و از شمال شرق بهکیل0بندر لنگه و از جنوب غربی به 

در باقی  ،شودکیلومتری سواحل شرقی کشور قطر  منتهی می 137بندر کرگان تا سیریک و از جنوب غرب به 

 نواحی خلیج فارس موج شکنهای نیوماتیک مناسب استفاده هستند.

 .میرایی انرژی موج، موجشکن هیبریدی   : موج شکن نیوماتیکی، ستون حباب هوا،کلمات کلیدی
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Abstract 

 

Hindcasting of wave parameters is necessary for many applications in 

coastal and offshore engineering and is generally made with the help of 

sophisticated numerical models. Different forecasting methodologies have 

been developed using the wind and wave characteristics. In this paper, 

artificial neural network (ANN) and M5’ model tree is used to forecast the 

wave height for the next 3, 6, 12 and 24 lead number in the East Gulf of 

Mexico. The data set used for developing models comprises of wind and 

wave data gathered in 2011. To determine the effective parameters, 

different models with various combinations of input parameters were 

considered. Parameters such as wind speed, direction and wave height, 

direction were found to be the best inputs. Furthermore, using the wind 

and wave directions showed better performance. Results indicate that error 

statistics of model trees and ANN were similar, while ANN was 

marginally more accurate than model tree. In addition, if wind speed as 

well as  wind and wave direction  are used as model inputs, the accuracy 

of the forecasting is highest in 24 lead number.  

 

Keywords: Significant wave height- Neural Network, model tree, Gulf 

of Mexico  
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رسی وضعیت هیدرودینامیكی و رسوبگذاري در اطراف بندر بر

 نوشهر

 

 0، محمد هادی معینی7، مجید جندق عالیی5میثم بالی

 

  Meysam_baali@yahoo.com،دانشجوی دکتری شرکت پویا طرح پارس1

 استادیار شرکت پویا طرح پارس 3و2

 چکیده

 

، گردد. با وجود اهمیت باالی آنترین بنادر شمالی کشور محسوب میترین و با سابقههر یکی از مهمبندر نوش

گذاری شده است. کاهش تراز سطح آب، افزایش اما این بندر در سـالیان اخیر دچار مشـکالت شـدید رسوب   

وامل افزایش های اطراف بندر به خصــوص رودخانه چالوس و ماشــلک از مهمترین ع  دبی رســوبی رودخانه 

گیری شده جریان، موج و مشخصات های اندازهباشد. در این پژوهش از دادهالیروبی بندر در سالیان اخیر می

 57گیری جریان نشان داده است که های اندازهرسوب در اطراف بندر نوشهر استفاده شده است. بررسی داده

رســوبات منطقه باشــد( از ســمت غرب به شــرق  جایی درصــد جریان غالب منطقه )جریانی که قادر به جابه

های شرق به غرب را ای وجود جریانگیری و همچنین تصاویر ماهوارههای اندازهباشد. در عین حال، دادهمی

ســازی جریان و موج در گیری، مدل عددی به منظور شــبیههای اندازهکنند.  بعد از بررســی دادهتایید می

باشد می 21افزار مایک مدل عددی مورد استفاده در این پژوهش ماژول نرم منطقه به کار گرفته شـده است. 

ها نشان گیری موج و جریان کالیبره و صـحت سـنجی شـده است. نتایج بررسی   های اندازهکه بر اسـاس داده 

داده اسـت که عوامل مختلفی در رسـوبگذاری دهانه بندر نقش دارند که در این مطالعه به آن پرداخته شده   

 ت. اس

 

 21ای، مایک گذاری، گردابه، جریان کرانهرسوب : بندر نوشهر ،کلمات کلیدی
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هاي منفرد تحت بار جانبی با مدلسازي رفتار بررسی رفتار شمع

 غیرخطی خاک
 

 7، حسن اکبری5قدیر اله مرادی
 

 qallahmoradi@gmail.comدانشجوی گرایش سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس، 5

 Akbari.h@modares.ac.irمدرس؛  تیدانشگاه ترب اریستادا 7

 چکیده

 

ا باشــد. بهای منفرد میهای دریایی شــمعیکی از انواع متداول فنداســیون برای مقابله با بار جانبی در ســازه

ــازه با خاک مجاور آن، تحت بارهای افقی، روش های مختلفی برای تحلیل توجه به اهمیت اندرکنش این سـ

است،  APIنامه بر مبنای آیین p-yها استفاده از منحنی ترین این روشارائه گردیده است. متداول این سازه

با توجه به رفتار غیر خطی این  APIلیکن از منظر مهندسی زمان قابل توجه آنالیزهای غیر خطی بر مبنای 

ــین از نرم افزار  منحنی ــیاری از مهندسـ ــباتی قابل توجهی دارد بسـ های متداولی همچون هـا هزینه محاسـ

ALLPILE  وWALLAP نامهنییخاک مطابق آ یپژوهش، رفتار جانب نیدر اکنند. استفاده می API  و

و  ALLPILE-خاک  یجانب یباربر نییمتداول تع افزارهایخواهدشد و با نرم تحلیلمختلف  یتحت بارها

WALLAP- ــهیمختلف مقا هایدر خاک ــکار م نی. اگرددیم سـ ــایپژوهش آشـ  هایدر انواع خاک زدسـ

ه ب تریکیتوانند به جواب نزدیم ولمتفاوت با اســتفاده از کدام نرم افزار متدا هاییارذمختلف و تحت بارگ

جداول و  لهیراسـتا با اسـتفاده از مشـخصـات خاک منطقه ماهشـهر و به وس      نی. در ارسـید  API نامهنییآ

 SAPدر نرم افزار  یو رس ایماسه خاک نوع دو تمشـخصـا   اسـت، ارائه شـده  API نامهنییکه در آ یروابط

ــودیمدل م ــات در نرم  ش ــخص ــهیمقا تیو در نها گرددیمدل م زیمتداول ن افزارهایو همان مش  انیم ایس

 .ردیپذیمختلف صورت م یهایارذمتفاوت و تحت بارگ هایمتداول در خاک افزارهایو نرم API نامهنییآ

 

 .p-y ،SAP  ،WALLAP ،ALLPILEار غیرخطی، منحنی : شمع منفرد، رفتکلمات کلیدی
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بررسی و محاسبه ظرفیت نهایی سكوهاي جكت با استفاده از 

 المان تیر با لحاظ کردن اثرات کمانش کلی و موضعی در آن
 

 0، حسن صیادی 7، محمدهادی عرفانی5پورمحمدرضا تابش
دریایی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی  هایاستادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک 5

 tabeshpour@sharif.eduشریف، 

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف؛  7

erfani_mh@mech.sharif.edu 
 sayyaadi@sharif.eduانشگاه صنعتی شریف ؛ استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، د 0

 چکیده
 

منظور دستیابی به های فراساحل از جمله سکوهای ثابت از نوع جکت، بهبرآورد صـحیح ظرفیت نهایی سـازه  

های ســزایی برخوردار اســت. تشــکیل ترکپذیری آن، از اهمیت بهســطوح عملکردی ســازه و تعیین شــکل

های وارده در اثر نیروهای محیطی طرح و خسارات وارده در اثر آسیب خسـتگی در اتصاالت، خوردگی اعضا، 

 ها پس از گذشــتاعمال بارهای دینامیکی اتفاقی مانند ضـربه شــناورها باعث تغییر ظرفیت نهایی این سـازه  

بایست این موارد، در محاسبه ظرفیت نهایی سکوها در هر مقطع ها خواهد شـد که می زمانی از عمر آنمدت

در نظر گرفته شـوند. لیکن لزوم مدلسـازی صـحیح کمانش کلی و موضـعی اعضای فشاری در بررسی      زمانی

های ظرفیت نهایی، در تمامی این مقاطع زمانی، مطرح اســت. چنانچه مهارهای فشــاری با اســتفاده از المان

Shell  و یاSolidت اعمال های ناشــی از کمانش موضــعی، در صــور، مدلســازی شــوند، مودها و تغییرشــکل

افزار المان محدود در موارد الزم، بررسی خواهند شد. لیکن در این مقاله، با استفاده از نرم 50های ساختنقص

ها بر و تدقیق این مدلسازی Beamهای از نوع آباکوس به محاسـبه منحنی رفتار فشـاری صحیح برای المان  

ــتفاده از   ــال و اس ــاس تئوری مارش ــت به ها پرداخت Frame Elementاس ــده اس ــورتیه ش که این رفتار ص

تواند اثرات کمانش موضعی را نیز در مهارهای فشاری در نظر گیرد. داشتن این رفتار کمانشی شده، میاصالح

 بسیار اهمیت دارد. RSRموضعی در تعیین دقیق ظرفیت سازه و در نتیجه 

 

 .یی: جکت، کمانش، تئوری مارشال، رفتار فشاری، ظرفیت نهاکلمات کلیدی
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 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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هاي سرعت باالي فوالدي با ورق پرتابه حل عددي نفوذ

 آلومینیومی
 

 0سجاد تقی پور 7کار، محمد گندم5فرهاد فرهاد زاده
 ffarhadzadeh@mut.ac.ir؛پژوهشیار، دانشکده علوم و مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5

 mgd_gandomkar@mut.ac.irادیار، دانشکده علوم و مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛است 7
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشکده علوم و مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی 0

 sajad.taghipour@aut.ac.irامیرکبیر؛

 چکیده

 

کاویتاسیونی در برخورد با صفحه آلومینیومی به این مقاله به تحلیل اجزا محدود نفوذ پرتابه فوالدی سوپر

پردازد. پرتابه مورد نظر در این مقاله پرتابه سوپرکاویتاسیونی سر مخروطی بوده می 55افزار آباکوسکمک نرم

شود بدست آوردن گیرد. آنچه در این تحقیق دنبال میکه برای انهدام اهداف زیر آب مورد استفاده قرار می

ابه در لحظه برخورد است که در این سرعت صفحه آلومینیومی سوراخ شده و سیال اطراف کمترین سرعت پرت

مدل رفتاری آسیب ماده با از در تحلیل اجزا محدود، سازی پدیده نفوذ به داخل وسیله نفوذ کند. برای شبیه

ربی یک آزمایش تج شود. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نتایجاستفاده می 50عنوان مدل آسیب جانسون کوک

برگرفته از مقاالت، مدل رفتاری و پارامترهای آن صحت سنجی شده و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی 

 30افزار، برخورد گلوله سوپرکاویتاسیونی سر مخروطی شود. پس از اطمینان از صحت تحلیل نرممقایسه می

متر میلی 17به ضخامت  H116-AA5083می با صفحه آلومینیو 07377متری از جنس فوالد ماریجینگمیلی

 گردد. سازی شده و نتایج این برخورد ارائه میافزار مدلدر نرم

 

 .: پرتابه سرعت باال، تحلیل عددی نفوذ، مدل رفتاری جانسون کوککلمات کلیدی
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بیتی  12شبیه سازي مكانیكی فوم آلومینیوم به کمک تصاویر 

 توموگرافی رایانه اي
 

  0، بهنام قبادی پور7، محسن خسروی بابادی5لیمحمد شاه ق
 

  Mohamad.shahgholi@gmail.comدکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 5

 Mohsen_khb@yahoo.comدکتری هیدرومکانیک، سازمان صنایع دریایی؛  7

 gh100@gmail.comBehnamکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، پژوهشکده صنایع شهید قربانی؛ 0

 

 چکیده
 

در زمینه متخلخل، به دلیل خواص ویژه و قابل تغییرشـان )برحسـب درصد تخلخل(   امروزه کاربردهای مواد 

صنایع ساخت و تولید رو به افزایش  به طور کلی هوافضا حمل و نقل و ،های مختلف از جمله صـنایع دریایی 

این مواد اهمیت بیشـتری پبدا کرده است. در تولید فوم  انجام تحقیقات مختلف بر روی می باشـد. از این رو  

ــده داخل ماده، تخلخل ها به گونه ای می  های متخلخل به دلیل عدم کنترل دقیق در حباب های ایجاد شـ

باشـند که برای مدل سـازی از لحاظ ریخت شـناسـی )مورفولوژی( وضـعیت بسیار پیچده ای دارند. در این      

با اسـتفاده از تصـاویر توموگرافی رایانه ای )سـی تی اسکن(، یک قطعه    تحقیق سـعی بر آن شـده اسـت که    

آلومینیومی متخلخل به روش المان محدود مدل سازی شود و نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از 

 آزمایشات مکانیکی مقایسه گردد.

ــناســـی این مواد ، این روش ابداعی نتایج این تحقیق نشـــان می دهد که با وجود پیچیدگی های ریخت شـ

اســتفاده از تصــاویر الیه ای توموگرافی برای مدل ســازی، می تواند به خوبی شــرایط مکانیکی ماده را تحت 

بارگذاری تخمین بزند و می توان از این روش برای مدل ســازی انواع فوم ها با چگالی های مختلف اســتفاده 

  نمود.

 

قی، خواص سنجی عددی ماده متخلخل، شبیه سازی المان : فوم آلومینومی، مدل سازی انطباکلمات کلیدی

 .محدود
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شبیه سازي عددي ریبلت ها و تاثیرات آن ها بر پارامترهاي 

 هیدرودینامیكی ورق مغروق در آب
 

 4، سعید جامعی0، علی دهقانیان7، علی رضا حیدریان5مهدی ریشهری

 
 .mahdirishehri@gmail.com کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف؛5

 Alireza_heydarian2008@yahoo.comکارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛  7
 dehghanian@aut.ac.ir  دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 3
 Jaameisa@pgu.ac.irعضو هیئت علمی گروه مهندسی دریا ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ 4

 

 چکیده
 

در  ،توجه به اهمیت بحث انرژی و سرعت در سطح جهان و با در نظر گرفتن محدودیت انرژی جهان امروزه با

ــازی انرژی همواره باید بهترین حالت ها را برای طراحی در نظر گرفت. در بحث  مباحث مربوط به بهینه سـ

ه ی خاص منطقصـنعت دریایی و با توجه به گسـتره ی مرزهای آبی کشور و در نظر گرفتن موقعیت استراتژ  

با بررسی سطح همواره باید به دنبال راهی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش سرعت شناورهای تندرو بود. 

نواع اپوسـت جانوران پر سـرعت دریایی نظیر کوسه و دلفین ایده استفاده از سطوح ریبلت دار به وجود آمد.   

قرار می گیرند بررسی شده و جهت بررسی سطوح ریبلتی ساخته شده در جهان که هم اکنون مورد استفاده 

ــیس  ــتفاده  CFXرفتار ریبلت ها از نرم افزار انس ــت اس ــده اس نوع دندانه ای، لبه پخ و  3ریبلت ها در  . ش

مستطیلی موجود می باشند که در آزمایشگاه های مختلف جهان مورد آزمایش قرار گرفته اند و نتایج حاصل 

بر اسـاس نتایج آزمایشگاهی به دست آمده از آزمایش های عملی در  د. از اسـتفاده از آن ها موجود می باشـ  

پرداخته شده  CFXحوضچه های کشش به اعتبار سنجی شبیه سازی های انجام شده در نرم افزار انسیس 

و اثرات هرکدام از ریبلت ها از نظر شـــکل بر پارامترهای هیدرودینامیکی ورق مغروق  ارائه خواهد شـــد. بر 

درصــد کاهش درگ  11حاصــل از نرم افزار، ریبلت ها می توانند در حالت کامال مغروق در آب  اســاس نتایج

 داشته باشند.
 

ــناورهای پروازی، ریبلت ها  : کلمات کلیدی ــش های جانوران دریایی، پارامتر های هیدرودینامیکی، ش پوش

 .CFXپوست کوسه، انسیس 

mailto:mahdirishehri@gmail.com.
mailto:mahdirishehri@gmail.com.
mailto:Alireza_heydarian2008@yahoo.com
mailto:dehghanian@aut.ac.ir
mailto:dehghanian@aut.ac.ir
mailto:Jaameisa@pgu.ac.ir
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Abstract 

 

This study addresses a robust adaptive sliding control scheme for the 

trajectory tracking of an unmanned underwater vehicle (UUV). First of all, 

a general dynamic model which is widely used for the dynamic modeling 

of UUVs is presented. The presented model is simplified by applying some 

assumptions to facilitate the design of controller. Since then, an adaptive 

sliding control scheme is proposed for the trajectory tracking of UUV and 

its stability is proved by Lyapunov stability theory. After which a dead-

zone modification is applied to the designed adaptive control scheme in 

order to make it robust against model uncertainties and environmental 

disturbances. Finally, the robustness and efficiency of the proposed control 

strategy are demonstrated through simulation results. Also, the effect of 

design parameters on the performance of the controller is investigated. 

 

Keywords: Adaptive sliding control, Dead-zone modification, Robust 

adaptive control, Trajectory tracking, Unmanned underwater vehicles 

(UUVs). 
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بررسی عددي عملكرد توربین هانتر به منظور تولید جریان 

 الكتریسیته از جریانات و امواج دریایی 
 

 5نامیر منصوریان شیروا
 

 mansourianamir@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 5

 

 چکیده

 

پردازیم. یک درام با های محور قائم مشهور به توربین هانتر میدر این مقاله  بر روی نسـل جدیدی از توربین 

نرژی جنبشی جریان سبب باز پره انتخاب و ضـرایب قدرت و گشتاور تولیدی آن مورد بررسی قرار گرفت. ا  0

ا، هشود.  با توجه به آزمایشات انجام گرفته قانونی برای چرخش پرهها و چرخش روتور میو بسـته شدن پره 

شوند، استخراج گردید. سپس با قرار دادن شـامل مراحل باز و بسـته شدن و زوایایی که این مراحل آغاز می  

ین ای و راندمان توربریع پیدا کرد و سبب افزایش سرعت زاویهها تسبادگیرهای کوچک باز و بسـته شدن پره 

بعدی و پایا استفاده گردید و جزئیات میدان جریان شامل کانتور سرعت و فشار و توزیع فشار  3شـد. تحلیل  

افزار فلوئنت بدسـت آمد. مشـخص گردید توربین هانتر دارای عملکرد بسیار   بر روی سـطح پره به کمک نرم 

 باشد.ها میه خاصی از ضریب جریانخوبی در باز

 

های لوال شـده، ضـریب قدرت، دینامیک سیاالت   : توربین بادی محور قائم، توربین هانتر، پرهکلمات کلیدی

 .محاسباتی
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مدلسازي تحلیلی فرش مصنوعی دریایی انعطاف پذیر جاذب 

  انرژي امواج دریا در شرایط خلیج فارس 

 

  0، یاسمین قیطانی فرد7جواد کتابداری، محمد 5عارف حسین معلمی
 

  rfmoalemi@aut.ac.irدانشجو  کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا ،5
 ketabdar@aut.ac.ir دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا،7

 gh@aut.ac.ir-yasaman ندسی دریا،دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مه 0

 

 چکیده
 

ها بازده مناسبی در آبهای مختلفی برای اسـتخراج انرژی امواج، ابداع شـده که اکثر این روش  تاکنون روش

ــتر دریا قابلیت جذب بخش قابل توجهی از انرژی های کم عمق و موجهای کم ارتفاع  ندارند.  گل  والی بسـ

ی یک مبدل توان ایدهگیری از این ویژگی طبیعی میبا الهام .ی مختلف داردموج عبوری را در طول موج ها

عمق مطرح کرد. اگر در نزدیکی سواحل، کف های کمجدید انرژی امواج را با قابلیت کار با راندمان باال در آب

ــیله ــود می دریا به وس ــانده ش د. این توان بخش قابل توجهی از انرژی موج عبوری را جذب کری مبدلی پوش

 پذیر فرش مانند است فرشایی ویسکو االستیک و انعطافاش که صفحهمبدل با توجه به جزء اصـلی سازنده 

ســازی تحلیلی، قابلیت این نامیده می شــود. در این مقاله با اســتفاده از مدل (CWEC)مبدل انرژی امواج 

 های انرژیاین مبدل با دیگر مبدلفرش درجذب انرژی امواج در شرایط مختلف دریایی بررسی و به مقایسه 

ی باالی این فرش در آب های کم عمق با دامنه موج پرداخته شـده اسـت. نتایج نشان داد که به دلیل بازده  

کم و مکـانیزم عملکردی کـامال مغروق آن و عدم ایجاد هر گونه خطر برای حیات زیر آب، می توان آن را به   

 استفاده در خلیج فارس مطرح کرد. عنوان یکی از گزینه های مناسب برای 

 

 .: فرش دریایی انعطاف پذیر، مبدل انرژی امواج،   آب کم عمق،  مدل تحلیلی، راندمانکلمات کلیدی
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نصب در صنایع دریایی و جهت حسگربی سیمی  فناوري نوین

 پایش مرزهاي دریایی جنوب کشور
 

 2فعال مسعود ،1فعال دالیص
 

  دانشگاه علوم انتظامی امینناجا و مشاور فرماندهی مرزبانی دریابانی ناجا مربی و عضو هئیت علمی. 1 
 کارشناس ارشد شیمی دارویی. امور فنی دانشکاه شاهد تهران 2

 

 چکیده

 

 زهامر کنترل.  است ضروری اطالعات فناوری از استفاده مرز گستردگی با مثل ایران کشورهایی برای امروزه

. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و است هوایی و دریایی نی،زمی مرزهای از مراقبت شامل

گرهاییکه توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطالعات مختلف توانایی طراحی و ساخت حس ،مخابرات بیسیم

 جهت گر، پردازش و ارسال اطالعات را دارند، موجب پیدایش ایده استفاده از آنهامحیطی بر اساس نوع حس

 ومقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی  شـده است.  جنوب دریایی مرزهای پایش و دریایی صـنایع  در نصـب 

 ابزار کتابخانه ای است

عملیات نظامی یا حتی  دری حســگر بی ســیم نشــان دهنده آن اســت که اســتفاده از شــبکه پژوهش یجنتا

برای ایجاد امنیت وارد عمل می شود. و ه های سـرزمینی کشور را به راحتی تشخیص داد رانی در آبکشـتی 

های مختلف، هزینه کم نگهداری، مصرف این شـبکه باتوجه به افزایش سرعت دسترسی به اطالعات در نقطه 

 ایران جنوب دریایی مرزهای پایش و دریایی صنایع در نصـب  جهتانرژی پایین می تواند راهبردی مناسـب  

را از کار  صنایع دریایی دارد با فرستادن امواج رادارهای نظامی باشـد. از سـوی دیگر، زمانی که دشمن سعی  

 تواند به کار خود ادامه دهد. بیندازد این سیستم می

 

 .ایرانجنوب مرز، مرزهای دریایی  پایششبکه حسگر بی سیم،  نوین، : فناوریکلمات کلیدی
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 هاپیزوالكتریک از استفاده با امواج انرژي استخراج
 

 7، سید محمدرضا سیدعباسیان5علمیعارف حسین م
 

 rfmoalemi@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1
 m92r@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 2

 

   چکیده

 

مبدلی در اینجا مورد  ود. با توجه به این موضوعشمی سیال و سازه بین کنش ایجاد باعث آزاد سطح در امواج

 تواند در برابرای انعطاف پذیر تشکیل شده است و میبررسی قرار گرفته است که از یک پایه چند الیه

ها های زیرسطحی و اختالف فشار ناشی از امواج سطحی تغییر شکل یابد. به دلیل قابلیت پیزوالکتریکجریان

کی ناشی جریانات ذکر شده به الکتریسیته، از الیه های پیزوالکتریک در این مبدل در تبدیل انرژی مکانی

برای شرح نحوه عملکرد این مبدل انرژی، مدلی ریاضی برای محاسبه مقدار نیرو و ولتاژ . استفاده شده است

ت ن اسخروجی از قطعات پیزوالکتریک بر اساس نظریه امواج خطی بسط داده شده است. نتیجه حاکی از ای

که مقدار واقعی توان تولید شده با افزایش نسبت پهنا به ضخامت کل پایه چند الیه، ارتفاع موج، عمق دریا 

ت عمق ای و نسبجرم کل به جرم پایه الیهشود(، نسبت ای در این مقاله برابر فرض می)که با ارتفاع پایه الیه

تغییرات نسبت پهنا به ضخامت کل پایه بر روی  سادگی، منظور بهدریا به طول موج افزایش خواهد یافت. 

 گردد.انرژی خروجی در این مقاله بررسی می

 

 .ها، ارتعاشات امواجانرژی امواج دریا، پیزوالکتریک، تبدیل انرژی، مبدلکلمات کلیدی: 
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مطالعه اقتصادي توسعه مزارع انرژي جریان جزرومدي در 

 ره هنگامفارس؛ مطالعه موردي جنوب جزیخلیج
 

 0، سیاوش فیلم7، روزبه پناهی5سهیل رادفر
 

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، 5
soheil.radfar@modares.ac.ir 

 rpanahi@modares.ac.irاستادیار، گروه سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، 7

شد، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی ار0
siyavash.filom@modares.ac.ir 

 چکیده
 

ب مناس ییهانیگزیجا یسورا به نظرانصاحب یطیمحستیزی و اقتصاد ی،اسیها و مناقشات سامروزه، بحران

ــت.  یانرژ یحل معضــالت جهان یبرا ــیاق ریدپذیتجد یهایانرژ ن،یگزیجا یراهکارها نیاز ا یکیاس  یانوس

که درک باشد. برای اینهای جزرومدی میی تجدیدپذیر اقیانوسی، انرژی جریانهایانرژیکی از انواع  اسـت. 

ــت می ــاره کرد که توربینی با ظرفیت بهتری از ارزش این انرژی داشـ مگاوات  1.4-1.2توان به این نکته اشـ

تن کربن دی اکســید در سال جلوگیری  0777ا تأمین کرده و از تولید خانوار ر 1777تواند انرژی تقریباً می

ــد دارد رقابت     ــر قصـ ها با تکیه بر پذیری این نوع از انرژی در قیاس با انواع دیگر انرژیکنـد. مقـالـه حـاضـ

ها در زون منتخب در گذاری الزم مشخص کند. بررسیفارس، مورد بررسـی قرار داده و میزان سـرمایه  خلیج

پوند بر مگاوات ســـاعت  152.203دهد که هزینه تراز شـــده انرژی برای این زون، هنگام نشـــان میجزیره 

های خرید تضـمینی موجود که از سوی وزارت نیرو اعالم شده است، دوره بازگشت  باشـد. با توجه به نرخ می

این مقدار با  هاگذاریباشــد که الزم اســت با افزایش چتر ســیاســتســال می 15.00ســرمایه برای این زون 

 گذاران کاهش یابد.افزایش نرخ خرید تضمینی، در راستای ترغیب سرمایه

 

 .: انرژی، جریان جزرومدی، قیمت تراز شده انرژی، جزیره هنگام، نرخ خرید تضمینی انرژیکلمات کلیدی
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بهینه سازي سیكل ارگانیک رانكین مورد استفاده در بازیافت 

 موتورهاي دیزلی دریایی انرژي اتالف شده از اگزاست
 

 0، سید احمد نژاد هاشمی7، سید میالد شمس قریشی5مسلم اکبری وکیل آبادی
 

   moslem_akbari@sbu.ac.irیران؛تهران، ا ی،بهشت یددانشگاه شه ی،و انرژ یکمکان یدانشکده مهندس 1
  shi@yahoo.comm.qoreiیران؛تهران، ا یران،دانشگاه علم و صنعت ا یک،مکان یدانشکده مهندس 2

 A.nezhadhashemi@sbu.ac.irیرانتهران، ا ی،بهشت یددانشگاه شه ی،و انرژ یکمکان یدانشکده مهندس3

 

 چکیده 

 

 ی برقی از طریق سوزاندن سوخت وهاستمیساندازی انرژی الکتریکی برای راه نیتأمدر شناورهای کانتینربر، 

. با توجه به اینکه دمای دود خروجی از ردیپذیمر صورت تبدیل توان تولیدی به برق از طریق چندین ژنراتو

توان از طریق بازیافت انرژی از دود است، می گرادیسانتدرجه  377الی  277اگزوز موتورهای شناور در حدود 

خروجی توان الکتریکی تولید کرد. جلوگیری از اتالف انرژی، موضوع مهمی است که باعث جلوگیری از هدر 

بخشی از برق مورد نیاز در کل شناور  نیتأمدر  توانیمکه از آن  شودیمولید شده در موتور رفتن انرژی ت

ها مورد از حرارت تلف شده دودکش یجهت بهره بردار ریاخ یهاکه در سال ییهااز روش یکی .استفاده گردد

 یسازاستفاده از مدلمنظور با  نیبد .باشدیم نیرانک کیتوجه قرار گرفته است، استفاده از چرخه ارگان

برای سیاالت  کینامیقانون اول و دوم ترمود دگاهیاز د کلیمختلف س یهاشیآرا EESو برنامه  یکینامیترمود

R123، R124، n-butane، n-pentane، n-pentane ،n-heptane  وToluene سهیو مقا یبررس 

خواهد شد.  یمعرف کدام از این سیاالتی برای هر کینامیاز نظر ترمود شیآرا نیبهتر در نهایتو  گرددیم

های مهم ترمودینامیکی مانند فشار ورودی به توربین، دمای ماکزیمم سیکل و دمای به بررسی پارامترسپس 

 شود.کندانسور بر بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک و دبی جرمی سیال عامل پرداخته می

 

 .ت ارگانیکاالی، سنیرانک کیارگان لیکحرارت تلف شده، س تافی، بازیانرژ نییمنابع دما پا: کلیدی کلمات
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آنالیز بازیافت انرژي از حرارت اتالفی اگزاست شناور با استفاده 

 از سیكل ارگانیک رانكین
 

 4، اشکان ایمان طلب0، ولی اهلل علیزاده7، سید میالد شمس قریشی5*مسلم اکبری وکیل آبادی
  moslem_akbari@sbu.ac.ir ؛، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشکده مهندسی مکانیک و انرژی 1

 m.qoreishi@yahoo.com؛ دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران 2
 @yahoo.comv_alizadehsa دانشکده فیزیک، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران؛ 3

 imantalab@aut.ac.irاه امیرکبیر، تهران، ایران؛ دانشکده کشتی سازی، دانشگ 4

  دهیچک

ژی وری از انربا توجه به محدودیت فضا برای جانمایی ژنراتورها در شناورها به منظور تولید برق، حداکثر بهره

، اهمیت باالیی دارد. برای تحقق این سوخت جهت تولید انرژی الکتریکی به منظور ایجاد یک منبع کمکی

شود تا از طریق بازیافت بر روی اگزوز موتورهای شناور استفاده می (ORC)موضوع سیکل ارگانیک رانکین 

حرارت اتالفی، به عنوان یک منبع کمکی و مستقل برای تامین بخشی از برق مورد نیاز شناور به کار گرفته 

کمکی می تواند به صورت مستقل از مدار ژنراتورها بخشی از برق مورد نیاز ایجاد یک منبع تولید انرژی  شود.

شناور را تامین کند و عالوه بر تولید برق بیشتر، تضمینی برای تامین بخشی از برق کل شناور در شرایط 

 درجه 307 یال 207شناور در حدود  یاز اگزوز موتورها یروجدود خ یدما نکهیا هببا توجه اضطرار باشد. 

 نیداد. بد شیموتور را افزا یدر شناور بازده یاز دود خروج یانرژ افتیباز قیاز طر توانیگراد است، م یسانت

( و یا بهمراه بازیاب و H(، بهمراه گرمکن آب تغذیه)R(، بهمراه بازیاب)Mاز بین آرایش های ساده) رمنظو

-R123 ،R114 ،n-butane ،n-pentane ،n-pentane ،n ( برای سیاالت کاریFگرمکن آب تغذیه)

heptane  وToluene کیلووات در  177ص مورد نظر برای تولید توان خال کاری الیس یبرا بهینه شیآرا

نرم افزار  01سازشود. در نهایت سیکل منتخب با استفاده از بهینهشبیه سازی می Aspen Hysysنرم افزار 

Aspen Hysys  گردد و پس از بهینه سازی سیستم بهینه سازی میاز نظر فنی با تابع هدف بازده حرارتی

به بهینه سازی اقتصادی سیکل از طریق اگزرژواکونومیک و تابع هدف هزینه ی نهایی پرداخته  ،فنی سیکل

 می شود.

شبیه سازی  ،نیرانک کیارگان کلیحرارت تلف شده، س افتی، بازیانرژ نییدما پا منابعشناور، : یدیکل کلمات

 .عددی

                                                 
91 Optimizer 

mailto:imantalab@aut.ac.ir
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ساختاري و مكانیكی رعت پیشروي ابزار بر خواص ریزتاثیر س

 جوش اصطكاکی اغتشاشی فوالد ساده کربنی
 

 0، مصباح سایبانی 7،اسالم رنجبر نوده1مهدی فرجی

 

Mahdifaraji28@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی دریا، نیروی دریایی ارتش 1

  Islam_ranjbar@yahoo.com،استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2

  Msaybani@aut.ac.ir،استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  3

 چکیده  
 

میلیمتر توسط فرآیند جوشکاری اغتشاشی  2با ضخامت  St37در این پژوهش ورقه های فوالد ساده کربنی 

 40و  30، 20، 10دور بر دقیقه و سرعت های پیشروی  577اصطکاکی با استفاده متغیر های، سرعت دورانی 

میلیمتر بر دقیقه به صورت موفقیت آمیزی به یکدیگر جوش داده شدند. ابزار فرآیند دارای هندسه پین استوانه 

ای بوده که از جنس کاربید تنگستن ساخته شد. بررسی های ریزساختاری،آزمونهای کشش و ریزسختی 

ایجاد شده انجام گردید.نتایج نشان می دهندکه با افزایش سرعت پیشروی  سنجی روی نمونه های جوش

استحکام مکانیکی جوش ایجاد شده افزایش می یابد چرا که کاهش نسبت حرارت ورودی بر واحد طول جوش 

در سرعت های پیشروی باال و تغییر شکل پالستیک شدید  ناشی از  حرکت چرخشی ابزار، باعث ریزدانه تر 

مگاپاسکال( و حداکثر سختی  450قه اغتشاش می شود. همچنین باالترین مقدار استحکام مکانیکی )شدن منط

 میلیمتر بر دقیقه حاصل شد.  30ویکرز( برای جوش ایجاد شده با سرعت پیشروی  201)

 

 .جوش اغتشاشی اصطکاکی، استحکام مکانیکی، خواص ریزساختاری، سرعت پیشرویکلمات کلیدی 
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A green power supply method for offshore oil and 

gas platforms in order to reduce associated 

environmental pollutions in Persian Gulf 
 

 
1M.Sc. Student at Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology; 

sh.shahriari@mnc.put.ac.ir 

3Assistant Professor, Petroleum University of Technology; edalat@put.ac.ir 

 

Abstract 
 

An offshore oil and gas platform processes its feed stream to some 

specifications before exporting to export pipelines or shuttle tankers. 

Required processes consume power during lifetime of the platform not 

constantly. The amount of this power demand is variant depended on some 

measures such as feed properties, the export pipeline requirements, etc. 

variant being of this demand results in off-design running condition in 

majority of the lifetime for onboard machinery. Such a situation causes 

inefficient performance on the platform which will also increase 

greenhouse gas emission production rates onboard. Offshore production 

platforms have a major share in total greenhouse gas emission production 

rates for oil and gas producing countries in recent years, even equal to the 

share of all other manufacturing industries or road traffic segment. This 

study compares the amount of power demand for common processes on 

board a generic offshore platform considering different feed specifications 

and introduces an innovative green power supply method for offshore oil 

and gas platforms in order to reduce associated greenhouse gas emissions 

in Persian Gulf. 
 

Keywords: Offshore platform, greenhouse emissions, green energy, 

Persian Gulf. 

Shahab Shahriari1, Mohamad Baqery2, Pedram Edalat3 

2M.Sc. Student at Offshore Engineering, Petroleum University of Technology; 

m.baqery@gmail.com
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Economic feasibility study of offshore wind turbine 

application on oil and gas jacket structures as an 

alternative to decommissioning in Persian Gulf 
 

2 M.Sc. Student at Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology; 

sh.shahriari@mnc.put.ac.ir 
3Assistant Professor, Petroleum University of Technology; edalat@put.ac.ir 

Abstract 

Dealing with the decommissioning of offshore oil and gas infrastructures 

is a relatively new challenge to most oil and gas producing countries. It is 

obvious that experiences in building platforms are much greater than the 

ones in dismantling them worldwide. Complexity and costly nature of 

operations involving in decommissioning process requires huge 

investments to be done during the lifetime of the field for its 

decommissioning phase of the total project. Companies prefer to postpone 

the decommissioning phase by redevelopments as much economic as 

possible. Eventually if there is no other alternative for the platform to 

continue its economic lifetime, the company will select the strategy of 

decommissioning at the point of economic deficiency for the platform. 

There are some innovative alternatives to decommissioning which are 

depended on availability of tourism, aquaculture or environmental energy 

potentials. This paper offers an innovative alternative strategy selection 

method and introduces the alternative option of installing offshore wind 

turbines (OWT) on an abandoned platforms jacket; considering costs and 

benefits study between two strategies; one total decommissioning and the 

other one installing an OWT on the jacket of a local platform in Persian 

Gulf. 

Keywords: Offshore platform; Decommissioning; Innovative strategy 

selection method; Offshore wind turbine. 

Mohamad Baqery1, Shahab Shahriari2, Pedram Edalat3 
1M.Sc. Student at Offshore Engineering, Petroleum University of Technology; 

m.baqery@gmail.com
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کاهش رول شناور با استفاده از ژایرواستابالیزر و جابجایی جرم 

 درجه آزادي  2اکتیو در شناور 
 

 7، محمد مهدی پناهیان5رامبد رستگاری
 

 r_rastegari@piau.ac.irاستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند، 5
 mahdio.cesar@yahoo.comگاه آزاد اسالمی واحد پرند ، کارشناسی ارشد، دانش7

 چکیده

 

در میان حرکات شـناور کاهش دامنه و افزایش فرکانس حرکات شناور در راستای رول، پیچ و هیو از اهمیت  

های اخیر که تجهیزات پایدارساز جدیدی ابداع نشده است، محققان به توسعه بسزایی برخوردار است. در سال

اند. حرکت رول شناور در این مهمتر از بقیه مورد بررسی قرار گرفته نترل این حرکات روی آوردههای کروش

های شناورهای نظامی دارد. در اسـت، زیرا تاثیر بیشتری در راحتی خدمه، مسافران و انجام برخی از عملیات 

 تن شرایط باد و موج دراین تحقیق سـعی شده است تا با حل معادالت حرکت شناور تک بدنه با در نظر گرف 

درجه آزادی تحلیل دقیقتری از حرکت شــناور در هنگام پایداری رول شــناور به وســیله ژایرواســتابالیزر و  0

 جابجایی جرم متحرک به صورت اکتیو حاصل نمود. 

 

 .: رول، کنترل اکتیو، ژایرواستابالیزر، جرم جابجاشونده، استاندارد ناتوکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 



 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

328 

 

 

 یتیابعاد حباب کو نییبه منظور تع دیمدل جد کی توسعه

 هوا قیاز تزر یناش یمصنوع
 

 7بهادر سرانجام ،5علیرضا بینش
 

 binesh@mut.ac.irاستادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛  5

 saranjam@mut.ac.irدانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ 7

 

 چکیده

ختلف م قیتزر یهوا تحت فشارها قیاز تزر یناش یمصنوع ونیتاسیشده است تا رفتار کاو یمقاله سع نیا در

ــیو اعداد کاو ــ ونیتاس ــ ردیقرار گ یمتفاوت مورد بررس ــوپر کاو یدهیپد کیپارامتر یو به بررس ــیس  ونیتاس

 یتیبعاد حباب کومحاســبه ا هایمنظور ابتدا روش نیمختلف پرداخته شــود. بد یها تیدر وضــع یمصــنوع

 دهیپد یمحاســبات االتیســ کینامید یســاز هیشــده و ســپس شــب یگاز بررســ قیاز تزر یناشــ یمصــنوع

ه است. مختلف ارائه شد طیمربوطه در شرا جیو نتا دهیگرد حیتشر سکید کیدر پشت  یمصنوع ونیتاسیکاو

رابطه مناسب به  کیست آمده بد جیانجام شـده و با اسـتفاده از نتا   هایسـاز -هیشـب  یسـنج  اعتبار انیدر پا

 یهابا مدل سهیارائه شده در مقا دیاست. مدل جد دهیارائه گرد یمصنوع یتیمنظور محاسـبه ابعاد حباب کو 

 .باشدیرا دارا م ونیتاسیاز اعداد کاو تریعیکاربرد در محدوده وس تیقابل ن،یشیپ

 

 .محاسباتی : کاویتاسیون مصنوعی، تزریق گاز، دینامیک سیاالتکلمات کلیدی
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بررسی توانایی کاهش درگ اصطكاکی سطوح سوپرآبگریز با 

 شیارهاي طولی منظم در جریان آرام و آشفته
 

 0، علیرضا بینش7 دوستان یعل یمحمدعل، 5مصطفی منفرد مسقانی
 

 @mut.ac.irmmonfaredدکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ 5

 mdoostan@mut.ac.irکارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ 7

 binesh@mut.ac.irاستادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ 0

 

 چکیده

ند سهم زیادی تواترین نیروی مقاوم در برابر حرکت اجسام درون آب بوده و کاهش آن میدرگ اصطکاکی مهم

سازی انرژی و کاهش مصرف سوخت ایفا کند. در این تحقیق، یک کانال که سطح زیرین آن در ذخیره

سازی باشد به منظور مطالعه توانایی یک سطح سوپرآبگریز در کاهش درگ اصطکاکی مدلسوپرآبگریز می

باشد. استای جریان میشده است. سطح سوپرآبگریز دارای شیارهای طولی منظم در ابعاد میکرو در ر

 k-εانجام شده و از مدل آشفتگی  COMSOLافزار سازی در محدوده جریان آرام تا آشفته توسط نرمشبیه

سازی جریان آشفته استفاده شده است. افت فشار ایجاد شده در طول کانال که بیانگر درگ برای شبیه

ری برای ارزیابی میزان کاهش درگ اصطکاکی در اصطکاکی در اعداد رینولدز مختلف می باشد، به عنوان معیا

طول کانال استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، سطح سوپرآبگریز سبب کاهش درگ اصطکاکی در 

 باشند. های آرام میمحدوده جریان آرام تا آشفته شده است، اما این سطوح دارای راندمان باالتری در جریان

 

 .k-ε یمدل آشفتگ، درگ اصطکاکی، افت فشار، COMSOL: سوپرآبرگریز، کلمات کلیدی
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افزایش راندمان عملیات الیروبی شناورهاي هاپرساکشن بوسیله 

 DGPSو سیستم موقعیت یاب  Hypackنرم افزار 

 

  7،  محمد امیری5سروش امیری
 

اداره بندر و دریانوردی مهندسی زلزله ،کارشناس تعمیر و نگهداری اسکله ها  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران5

 soroosh_amiri@yahoo.comخرمشهر؛ 
 mohammad.amiri4396@yahoo.comکارشناسی مدیریت بازرگانی ، فرمانده الیروب هاپرساکشن نوسود ؛  7
 

 چکیده
 

 ردنب باال راندمان، افزایش منظور به هاپرساکشن وبالیر شناورهای عملیات جهت نوین ای شیوه مقاله این در

 Hypack هیدروگرافی افزار نرم از الیروبی شیوه این در است. گردیده ارائه انرژی اتالف از جلوگیری و دقت

 صورت این به اجرا روش است. شده استفاده هاپرساکشن شناورهای روی بر DGPS یاب موقعیت سیستم و

 توجه با الیروبی خطوط سپس و شود می مشخص Hypack افزار نرم در پروژه محل موقعیت که باشد می

 خطوط این اساس بر الیروبی عملیات و طراحی Editor Line دستور با نظر مورد محدوده در و شناور نوع به

 مانجا موقعیت شناور فرمانده روش، این از استفاده با پذیرد. می انجام DGPS یاب موقعیت از استفاده با و

 شیوه این پردازد. می اعماق ثبت به نیاز صورت در و نموده کنترل Hypack افزار نرم در را الیروبی عملیات

 فهصر غیرضروری، های محدوده الیروبی انجام از جلوگیری راندمان، افزایش در بسزایی تاثیر الیروبی مدرن

 ساسا بر مقاله این اطالعات نماید. می الیروبی بها گران تجهیزات استهالک کاهش و انرژی مصرف در جویی

 انوردیدری و بنادر سازمان هاپرساکشن الیروب شناورهای روی بر نوین شیوه این بکارگیری و عملی تجربیات

 است. آمده بدست رجایی شهید و خمینی امام بنادر در

 

فزایش راندمان ، اDGPS ، سیستم موقعیت یاب  Hypack: الیروب هاپرساکشن، نرم افزار کلمات کلیدی

 .، طراحی خطوط الیروبی
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بندي صنایع فناوري برتر و بكارگیري آن در صنایع دریایی  رتبه

به کمک تكنیک آنتروپی شانون؛  VIKORبندي با روش رتبه

  شهر شیرازکشتی سازي مطالعه موردي 
 

 0، محمد دهقانی7، وحیدرضا حمیدی5اسماعیل رضایی

  Rezaei13568@yahoo.com، دانشگاه سیستان و بلوچستان،کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1
 Vahidreza.hamidi@gmail.comکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی شیراز، 2

 Mo.de1365@yahoo.com،  رونیکمحمد دهقانی، کارشناس الکت 3

 چکیده
 

و  پیشرفته هایفناوری شود و آنچه مسلم استدر صـنعت جهان امروزه تاکید بسیاری بر کاربرد فناوری می  

هدف از این  ند.ا شتهدا صنایع کلیهدر یکیژتکنولو تتحوال ونفزروزا توسعه نددر رو برجسته ای نقش رنوظهو

با بکارگیری تکنیک آنتروپی  VIKORبندی یع فناوری برتر با روش رتبهبندی صناشناسایی و رتبهپژوهش، 

باشــد. ابتدا با مراجعه به میگذاری در شــهر شــیراز و ارتقای صــنعت دریایی شــیراز شــانون  جهت ســرمایه

صـنعت به عنوان  صنایع فناوری   5ها ، تحقیقات انجام گرفته محققین داخلی و خارجی و مطالعه بر روی آن

ناسایی گذاری نیز، شبندی صنایع فناوری جهت سرمایهشدند، سپس معیارهای  مرتبط با رتبهشناسایی برتر 

ــنامه   ــش ــدند و بر مبنای این متغییرها، پرس مؤلفه طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش  47ای مبتنی بر ش

ــیراز می  ــهر ش ــنایع برتر ش ــند، که حجم نمونه برابر مدیران و نخبگان ص ــد. ینفر م 00باش همچنین، با باش

بندی  صنایع فناوری رتبهبه VIKOR اسـتفاده از تکنیک آنتروپی شـانون وزن معیارها بدست آمد وباروش   

 0حاصـل، حاکی از آن اسـت که صنعت نانو دارای رتبه باالتری نسبت به   نتایجبرتر پرداخته شـده اسـت که   

 چنین شهر شیراز است.صنعت منبع انرژیگذاری در صنایع دریایی کشور و همصـنعت دیگر، جهت سـرمایه  

سوم، که از این صنعت ها می توان در صنعت دریایی به خوبی  دوم، صـنعت مواد نو رتبه  های جایگزین رتبه

 استفاده کرد.

 

 .، تکنیک آنتروپی شانون (VIKOR)بندی،  روش: صنایع دریایی، فناوری برتر، اولویتکلمات کلیدی

mailto:Rezaei13568@yahoo.com
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ژیروسكوپ در پایداري توربین هاي بررسی تجربی اثر نیروي 

 15بادي شناور نمونه اسپار
 

  0، رضوان عالمیان7، روزبه شفقت5فاطمه توکلی
 هایدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه پژوهشی انرژی5

  Fatemeh.tavakoli70@gmail.comدریاپایه؛ 
های دریاپایه؛ ک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه پژوهشی انرژیاستادیار مهندسی مکانی7

rshafaghat@nit.ac.ir 
های دریاپایه؛ دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه پژوهشی انرژی0

r.alamian@stu.nit.ac.ir 
 چکیده

ــتفاده از انرژی ــوختذیر بهپهای نو و تجدیددر دنیای امروز اس ــیلی یکی از ابزارهای مهم و جای س های فس

های بادی فراساحل به دلیل امتیازات باال سازی انرژی است. در این میان استفاده از توربینکلیدی در ذخیره

به صورت روزافزون افزایش یافته است. به دلیل جدید بودن این صنعت، بررسی پارامترهای موثر در طراحی، 

ها عمده مطالعات حال حاضر را به خود اختصاص داده است. یکی از اثراتی که در ی این سازهساخت و پایدار

 ینها بر حرکت تورببایست مد نظر قرار گرفته شود، تاثیر چرخش پرههای بادی فراساحل میپایداری توربین

رانش تیک و پیشدر آزمایشی که در تانک موج آزمایشگاه هیدرودینامیک، آکوس )نیروی ژیروسـکوپ( است. 

دریایی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام گرفت، یک توربین بادی شناور از نوع اسپار در معرض موج 

ــد. بـا دوره تنـاوب   های متفاوت در دو حالت توربین با چرخش پره و توربین بدون چرخش پره قرار داده شـ

توربین تاثیرگذار است ولی در  03کوپ بر حرکت یاومشاهدات انجام شده بیانگر این نکته بود که نیروی ژیروس

سزایی ندارد. با توجه به پارامترهای موثر در تولید نیروی ژیروسکوپ، تاثیر به 00و پیچ 00، هیو04حرکات سرج

 های توربین بادی حائز اهمیت می باشد.توجه به این مساله در انتخاب و طراحی پره

 .ی شناور، اسپار، ژیروسکوپ، حرکت یاوهای نو، توربین باد: انرژیکلمات کلیدی
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دمپ حرکت پیچ شناور و تبدیل انرژي آن به الكتریسیته توسط 

 مبدل میراگر جرمی تنظیم شده
 

 4، علی رضا کاظمی پور 0 ، عباس دشتی منش7 ، محمد محمدی5* شعله حاجب

 

 ajeb@mehr.pgu.ac.irsh.hکارشناسی مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  *1
 m.mohammadi@mehr.pgu.ac.irکارشناسی مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  2

  a.dashtimanesh@pgu.ac.irاستادیار مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  3

 ارس بوشهر،ف جیدانشگاه خل دانشکده مهندسی، ا،یدر یمهندس یکارشناس4
Alireza_kazemipour@yahoo.com 

 

 چکیده
 

باشد. این وسیله شامل یک جرم، یک فنر و میراگر جرمی تنظیم شـده یک وسـیله جذب انرژی غیرفعال می  

نصــب و با تغییر رفتار  های ســاختمانیویســکوز اســت. این میراگر معموالً در طبقه باالی ســازه یک میراگر

ای ه. به همین دلیل این ایده ایجاد شد که این وسیله در شناوربخشدا بهبود میدینامیکی سـازه، پاسخ آن ر 

ــناور که منجر به حالت دریا زدگی و کاهش  ــود تا عالوه بر کنترل حرکات نامطلوب ش بزرگ نیز بکار برده ش

وان تشـود، این حرکات به الکتریسـیته تبدیل شـوند. در این مبدل میراگر جرمی تنظیم شده می   کاربری می

ــیله یک پمپ هیدرولیک دمپ کرد و انرژی ــتم از حرکات  حرکت خود میراگر جرمی را به وس ــیس ای که س

کند را با اسـتفاده از همین پمپ به یک ژنراتور منتقل کرد و شـرایط ایجاد الکتریسیته را   شـناور دریافت می 

نجام شد و میرا شدن حرکات متری ا 2/1فراهم کرد. آزمایش میرایی حرکات شناور بر روی یک شناور مدل 

نسـبت به زمانی که میراگر جرمی بر روی شناور نصب نبود کامال مشهود بود و همچنین در این مدل میراگر  

به جای میراگر ویسـکوز از سـیسـتم آهنربا و سیم لوله و  نیز از یک ژنراتور جهت تولید الکتریسیته استفاده    

 شده است.

 

 م شده، میراگرویسکوز، پمپ هیدرولیکمیراگر جرمی تنظی کلمات کلیدی:
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-هاي پودري پلیکربنی بر خواص پوشش اثر افزودن نانو لوله

 استر حاوي روي
 

 0، رضا برخورداری7، مهدی خدایی5سپهر شادمانی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه خواجه نصیرالدین 2

  sepehrshadmani@email.kntu.ac.ir؛طوسی
 khodaei@kntu.ac.ir؛ استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی2

 barkhordarireza@gmail.com؛ مدیر فنی، بخش پودری شرکت باژاک3

 چکیده
 

اوی اســـتر حدر این تحقیق، خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی پوشـــش نانوکامپوزیتی پودری پایه پلی

افزودنی روی و مقادیر مختلف نانو لوله کربنی که به روش الکترواسـتاتیک اسـپری اعمال شده، مورد بررسی   

ت جداگانه ارزیابی شده و قرار گرفته اسـت. همچنین تاثیر افزودنی میکرو ذره روی بر خواص پوشش به صور 

تا حد امکان کمترین مقدار افزودنی روی انتخاب شده تا عالوه بر بهبود مقاومت به خوردگی پوشش از طریق 

ــد. در نهایت به ممـانعت ورود یون  ــش، افت خواص مکانیکی نیز به حداقل برسـ های خورنده به داخل پوشـ

ــت آید. مطالعه تاثیر افزودن مقادیر مختلف نانو لوله کربن ــد تا مقدار بهینة آن بدس ی چند دیواره پرداخته ش

درصــد نانولوله کربنی بهترین نتایج را در آزمون خوردگی و خواص مکانیکی از خود نشــان  3/7نمونه حاوی 

داد و حاوی مقدار بهینه نانو لوله کربنی بود. خواص این پوشش چه از نظر مکانیکی و چه از نظر مقاومت به 

های پودری باشــد لذا با توجه به دیگر مزایای پوشــشهای پایه حاللی قابل مقایســه میوشــشبا پ خوردگی

ین توان اهای مشـابه پایه حاللی شـامل صرفه اقتصادی و رعایت مسائل زیست محیطی، می  نسـبت به نمونه 

 ست.ها به عنوان یک پوشش پرایمر دانپوشش نانوکامپوزیتی را به عنوان جایگزینی مناسب برای آن

 

 .کربنی، الکترواستاتیک اسپری: پوشش پودری، نانو لولهکلمات کلیدی
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طراحی و ساخت مبدل انرژي موج با استفاده از فیزیک حرکت 

 دائم
 

 آرشام صفری نژاد 0، 7اسفرجانی پور کاظمی رضا ، علی،*5منشعباس دشتی

 

 فارس بوشهراستادیار هیدرودینامیک دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج  ،*1
 کارشناسی مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر2
 بوشهر فارس خلیج دانشگاه مهندسی، دانشکده دریا، مهندسی کارشناسی 3

 چکیده

 

های تجدیدپذیر دریایی در سـرتاسـر جهان در حال افزایش است. کشور ایران نیز با   وری از انرژیامروزه بهره

های پاک و تجدیدپذیر دریایی در کاربردهای خاص تواند از انرژیدریای خزر و خلیج فارس میگیری از بهره

ه اند تا با یک طراحی کامال نوآورانه باستفاده کند. در این راستا، محققان دانشگاه خلیج فارس بوشهر کوشیده

ایج آزمایشــات مدلِ یک اســتحصــال انرژی از خلیج فارس بپردازند. این مقاله به شــرح طراحی، ســاخت و نت

ــده بر مبنای فیزیک حرکت دائم ابداع مبدل انرژی موجِ مبتنی بر حرکت دائم می ــاخته شـ پردازد. مدل سـ

گردیده است. این مبدل با استفاده از نیروی جاذبه در غیاب ژنراتور بدون نیاز به انرژی شروع به دوران نموده 

ن تواایستد. جهت جلوگیری از توقف میچرخش از حرکت باز میهای آل نبودن یاطاقانو به دلیل کامال ایده

از انرژی موج اسـتفاده کرد و ژنراتور را نیز در مدار چرخش قرار داد. این مبدل در شرایط دریایی نسبتا آرام  

ــت آمده بیانگر هـای موج متفاوت تحت آزمایش قرار گرفته و خروجی خلیج فـارس و در ارتفـاع   های به دسـ

باشد. در واقع، استفاده از این نوع مبدل در قالب دسـتگاه در اسـتحصال انرژی از خلیج فارس می   قابلیت این

تواند منجر به ایجاد یک پایگاه تولید توان الکتریکی در خلیج فارس گردیده و در ها مییـک مزرعـه از مبدل  

 کاربردهای خاص استفاده شود.

 

 .زیک حرکت دائممبدل انرژی موج، خلیج فارس، فی کلمات کلیدی:
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هاي دو بعدي به منظور کالیبراسیون هاي تحلیلارزیابی قابلیت

 هاي عملكردي استخر موجمشخصه

 

 0، رضوان عالمیان7، روزبه شفقت 5یاسر عباسی

 

های دریا پایه، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه پژوهشی انرژی 1
abbasi91@yahoo.com.yaser 

های دریا پایه، استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه پژوهشی انرژی 2
rshafaghat@nit.ac.ir 

 r.alamian@stu.nit.ac.irهای دریا پایه، روه پژوهشی انرژیدانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گ 3

 

 چکیده

های تجربی مهم نجام آزمایشا های ساحلی و فراساحلی،سازهعملکردی  گوناگونهای برای ارزیابی سناریو

 امواج و سازهکنش برهمهای امواج و عنوان تجهیزی مهم، امکان بررسی تجربی مشخصهبهاستخر موج  است.

آزمایشگاهی  هایمهمی در روش چالش، گوناگونهای ها و ایجاد چینشی ساخت مدلد. هزینهنماییاهم مفر را

رای راه حل مطلوبی ب ،ابزارهای تئوری کارگیریها، بهمنظور کالیبراسیون استخر یا کاهش تعداد آزمونبهاست. 

افزار بعدی به کمک نرمبعدی و سهاین پژوهش به مقایسه نتایج حاصل از حل دوباشد. می هاکاهش هزینه

fluent15-Ansys برای پردازدآمده از استخر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میدستبا نتایج تجربی به .

یر ناپذرود. حل عددی بر پایه روش حجم محدود بوده، جریان تراکمکار میساز لوالیی بهتولید امواج، یک موج

 .شودانجام می VOF فازی دو مدل با آزاد سطح سازیو شبیه k-εتگی با مدل سازی آشفباشد. مدلو لزج می

درصد کمتر  40/4و  3/ 40طور میانگین ترتیب بهدهد، حل دوبعدی، ارتفاع و طول موج را بهمقایسه نشان می

دی اختالف عهای دوبعدی و سه بسازیکند. با توجه به ماهیت امواج، نتایج شبیهبینی میاز نتایج تجربی پیش

ساز است. مطابق انتظار هرچه کورس جابجایی بیشتر کمی با هم دارند. نتیجه مهم دیگر تاثیر طول کورس موج

ی دهندهیابد که نشانساز کاهش میارتفاع موج با دور شدن از موجیابد. البته باشد، ارتفاع موج افزایش می

 میرا شدن موج است.

 

 .افزار فلوئنت، روش کسر حجمیساز لوالیی، روش حجم محدود، نرماستخر موج، موج :کلیدی کلمات

mailto:yaser.abbasi91@yahoo.com
mailto:rshafaghat@nit.ac.ir
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بعدي به منظور عددي استخر موج سه -ي تجربی مطالعه

 اعتبارسنجی روش عددي و بررسی پارامتریک
 

  0، رضوان عالمیان7، روزبه شفقت5سعید اثباتی دیز
 

های دریاپایه ؛ بابل، گروه پژوهشی انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی 5
saeed.esbati92@yahoo.com  

های دریاپایه ؛ استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه پژوهشی انرژی 7
rshafaghat@nit.ac.ir 

های دریاپایه ؛ انشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه پژوهشی انرژیدانشجوی دکترای تبدیل انرژی، د 0
r.alamian@stu.nit.ac.ir 

 چکیده

 

 یکطویل، شامل یک کانال  بوده،در زمینه مهندسی دریا و ساحل  مطالعهترین ابزارهای استخر موج، از مهم

های ســازی فیزیکی پدیدهمدل برای ،در طول کانالشــده . امواج منتشــر اســتســاز و یک جاذب امواج موج

اور وانفعال بین شنروند. فعلکار میبه های فراساحل،کنش آنها با سامانهگوناگونی مانند امواج سطحی و برهم

ــی میو امواج، به ــود. هرچند روشدو روش عددی و تجربی بررسـ های تجربی دقت باالتری دارند، ولی با شـ

تر و ها، هزینه پایین. مزیت این روشاندعددی بسیار متداول شدههای کارگیری روشپیشرفت کامپیوترها، به

ــی بـازه    ــیعقـابلیـت بررسـ ــد. در این پژوهش، از نرمتر پـارامترها می ی وسـ افزار فلوئنت و روش حجم باشـ

ناپذیر و لزج در نظر شود؛ سیال تراکمبعدی اسـتخر موج استفاده می سـازی سـه  ( برای شـبیه FVMمحدود)

سـازی آشفتگی استفاده شده است. در مرزهای دامنه  برای مدل k-𝜀چنین مدل اسـتاندارد  گرفته شـده، هم 

سازی ( مدلVOFروش دوفازی حجم سیال)محاسباتی از شرایط مرزی عدم لغزش و تقارن ونیز سطح آزاد به

ی بابل ندسـت آمده از استخر آزمایشگاه دانشگاه صنعتی نوشیروا شـده اسـت. نتایج عددی با نتایج تجربی به  

ساز لوالیی در یک دوره تناوب و چندین طول کورس تولید وسیله یک موجاعتبارسـنجی شده است. امواج به 

گر درصدی را نشان داده، نمایان 01/0اند. مقایسـه نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی، میانگین اختالف  شـده 

 گونه مسائل است.دقت باال و مفید بودن این روش در تحلیل این
 

 .(VOFروش حجم محدود، حجم سیال ) ساز لوالیی، فلوئنت،: استخر موج، موجکلمات کلیدی

mailto:saeed.esbati92@yahoo.com
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بكارگیري مدل سیستمهاي مبتنی بر شناخت در تطبیق پذیري 

 سونار با پارامترهاي محیطی
 

 7، محمد هدایتی خدایاری5محمد واحدیان درگاهی
 

  vahedianhamed@gmail.com؛ مخابرات سیستم؛دانشگاه صنعتی سجاد-کارشناس ارشد برق 5
 m.hedayati.kh@gmail.comکنترل؛دانشگاه فردوسی مشهد ؛ -دانشجوی دکترای برق7

 

 چکیده
 

سونارهای فعلی با وجود لحاظ .است وابسته محیطی هایمشخصه به شـدت  سـونار به  سـیسـتمهای   عملکرد

گیرند و نمی نظر کاری ســـونار، دراین پارامترها را در طی مدت  تغییرات فاکتور کردن این شـــرایط، اغلب

کنند. در همین راستا برای توصـیف می  را هدف مشـخصـات   هدف، از نشـده  روز به اطالعات پایه بر سـامانه 

ــتی امکان تغییر در پارامترهای    ــرایط محیطی، در فاز اول بایسـ ــتیـابی به یک رفتار تطبیق پذیر با شـ دسـ

ر های تعریف شده با نرم افزاآوری سیستما را به سمت فنسـیسـتمی سونار وجود داشته باشد. این قابلیت، م  

کند که امکان تغییر بخشـی از پارامترهای سـخت افزاری سیستم یکپارچه، با تغییرات نرم افزاری   هدایت می

ــط کاربر بوجود می ــرایط محیطی، وارد حوزه    توس ــتم به ش ــیس ــازگاری س آید. در فاز دوم برای افزایش س

 این توانیم سطحی از هوشمندی را وارد سیستم کنیم. درشویم که میناخت میهای مبتنی بر شـ سـیسـتم  

 ارسال و سازی بهینه توانایی به عنوان سـیسـتمی که   00شـناخت  بر مبتنی مقاله نیز، با معرفی سـونارهای 

های محیطی را دارد با الهام از کارهای صــورت گرفته در حوزه ســیســتم تغییرات به باتوجه را گیرنده امواج

رادیویی و رادار، مباحث جدیدی را با رویکردی که برای سیستمهای مبتنی بر شناخت در دنیا وجود دارد در 

 حوزه سونارهای مبتنی بر شناخت باز خواهیم کرد. 

 

 .های مبتنی برشناخت ، سونار مبتنی بر شناخت : سونار، تطبیق پذیری، سیستمکلمات کلیدی

 

                                                 
Cognitive Sonar (CS) 97 
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ا استفاده از مواد طراحی و ساخت مبدل انرژي موج ب

 پیزوالكتریک
 

 0، علی رضا کاظمی پور7، عباس دشتی منش5آراد امینی خواه
 

 Arad_aminikhah94@yahoo.comکارشناسی مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  5

 pgu.ac.irA.dashtimanesh@استادیار مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  7
 Alireza_kazemipour@yahoo.comکارشناسی مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  0

 

 چکیده

 

روش معمول برای اسـتحصـال از انرژی امواج دریا برای تولید الکتریسـیته مورد بررسی قرار     4در این  مقاله 

ایشـگاهی در شـرایط خاص هر روش را دارا می باشند.   گرفته اسـت. این روش ها قابلیت انجام در محیط آزم 

سه آزمایش اول توسط محققان و پژوهشگران در چهار کشور چین، کانادا، ژاپن و انگلستان انجام پذیرفته که 

میلی متر مورد آزمایش قرار  57و  47مبدل های انرژی خود را در حوضچه های کشش برای دامنه موج های 

باشد. این مبدل که م در این مقاله بر روی مبدل موج طراحی شده در خلیج فارس میداده اند. آزمایش چهار

 ها به صــفحاتکند، ضــربات را با فرکانســی برابر فرکانس موج توســط گل میخبر اســاس ضــربه موج کار می

ــته می ــورت مغروق مورپیزوالکتریک وارد کرده و منجر به تولید الکتریسـ ــوند. این طرح در ابتدا به صـ  دشـ

های پیزوالکتریکی که در سه آزمایش آزمایش قرار گرفت و سـپس به دلیل مشکالت ضد آب نبودن سیستم 

اول هم وجود داشـت، سامانه تغییر کرده و مبدل انرژی را از زیر سطح آب به باالی سطح آب منتقل کرده و  

 ده است. این آزمایشاتنتایج خروجی ولتاژ نیز برای شـرایط دریایی خلیج فارس بر حسـب فرکانس بیان شـ   

ــاحل   ــده و با اندازه گیری پریود موج، فرکانس امواج نزدیک به س ــفند ماه انجام ش طی ده روز متوالی در اس

 محاسبه شده است.

 

 .: پیزوالکتریک، انرژی امواج، ضربه، طراحی و ساختکلمات کلیدی
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کاربرد نانو سیاالت مغناطیسی در خنک سازي تجیزات دریایی : 

 و مطالعه نمونه مورديبررسی 
 

 7، محمد حسین دیبائی بناب5موسی قورچایی 
 

 (moosa.gh2017@gmail.comگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، شاهرود، ایران ) 1
 (diba_mr60@yahoo.comشاهرود، ایران ) گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، 2

 
 چکیده 

 

و به های اکتیسـازی تجهیزات دریایی با توجه به شرایط اقلیمی و نظر به اینکه معموالً استفاده از روش خنک

اشد. ببرانگیز در بین محققان میهای چالشباشد، همواره از بحثپذیر نمیهای فیزیکی امکانعلت محدودیت

باشد. در این پژوهش اثر میدان تری برای این موضوع میهای غیرفعال جایگزین مناسبتز روشلذا استفاده ا

مس در محفظه نعلی شکل به روش عددی بررسی -مغناطیسـی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال آب 

رم و های عمودی سمت چپ در دمای گشـده اسـت. محفظه تحت میدان مغناطیسـی ثابت قرار دارد. دیواره   

باشند. ها عایق میقرار دارد. همچنین سایر دیواره Tcودیوار سـمت راسـت در دمای سـرد و ثابت     Thثابت 

شوند. زمان حل میطور هممعادالت حاکم به روش حجم کنترل جبری شـده و توسـط الگوریتم سـیمپل به   

103)عدد ریلی  < Ra < 0)، عدد هارتمن (106 < Ha < 0.1)بت ابعادی محفظه و نســـ (45 <

AR < 0)تغییر داده شــده اســت. عالوه بر آن اثر درصــد حجمی نانوذرات  (0.7 < φ < نیز بر  (0.06

دهند با افزایش عدد ریلی، انتقال حرارت افزایش یافته شده است. نتایج نشان میپارامترهای حرارتی بررسـی 

افزایش عدد ریلی، تأثیر عدد هارتمن بر انتقال  یابد. بااست. با افزایش عدد هارتمن، انتقال حرارت کاهش می

یابد. همچنین افزودن نانوسـیال باعث افزایش عدد ناسـلت شـده اسـت. با افزایش نسبت     حرارت افزایش می

ابعادی، نانوسـیال تأثیر کمتری بر افزایش عدد ناسلت گذاشته است. با افزایش نسبت ابعادی محفظه، انتقال  

 بیشترین سطح عدد ناسلت را شاهد هستیم. AR=0.1یابد. در حرارت کاهش می

 

 .آزاد، محفظه نعلی شکل مس، جابجایی-: حل عددی، میدان مغناطیسی، نانوسیال آبکلمات کلیدی

mailto:moosa.gh2017@gmail.com
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پایش و مراقبت زیر آب در آبهاي کم عمق با استفاده از سونار 

 پیشنهادي
 

 5جواد تقی زاده
 

  Taghizadeh.j@gmail.comفردوسی مشهد؛  مخابرات سیستم، دانشگاه -دکترای مهندسی برق 5

 

 چکیده

 

تصـویربرداری از اهداف زیر آب به منظور پایش و مراقبت با اسـتفاده از امواج صوتی مشابه روش به کار رفته   

در رادارهای روزنه مصـنوعی امکان پذیر اسـت و در سالهای اخیر در پژوهشهای متعددی به انواع سونارهای   

ته شده است. در مواردی که نیاز به تصویربرداری از اهداف متحرک زیر آب باشد، ایده روزنه مصـنوعی پرداخ 

سونار روزنه مصنوعی معکوس قابل بکارگیری است اما باید شرایط و محدودیتهای کانال زیر آب مد نظر قرار 

ری از اهداف گیرد. در این مقاله سـوناری پیشنهاد خواهد شد که با شرایط و هندسه خاص قرارگیری، تصاوی 

متحرک زیر آب ایجاد خواهد کرد که برای پایش و مراقبت زیر آب در آبهای کم عمق قابل اســـتفاده خواهد 

 بود.

 

، سـونار روزنه مصنوعی معکوس  (ISAS): مراقبت زیر آب، سـونار روزنه مصـنوعی معکوس   کلمات کلیدی

 .(MISAS)چندپایه 
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 زیرآب شناور   مروري بر روش هاي تعمیرات )برشكاري(
 

 7، پویا پارسا5محمود محمدی ملکسری

 
 Ma.habib119@gmail.comکارشناس ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ؛ 5

 Puyol.mechanic@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیالن؛ 7

 

 چکیده

 

های دریایی است. در  های بسیار با اهمیت جا به جاییها و شـناورها یکی از بخش تعمیر و نگهداری کشـتی 

ها و شناورهای جدید بسـیاری از مواقع تعمیر و نگهداری از ناوگان دریایی بسیار سودمندتر از ساخت کشتی 

است. با توجه به نیاز به تعمیرات شناورها در دوره تناوب دو تا سه ساله که متعاقب آن از آبگیری شناور را به 

ترین دغدغه های صــاحبان شـناورها و یا ســازمانها و شــرکت های   همراه دارد، فاکتور هزینه در زمره اصـلی 

ــناورها از جمله   ــاندن نیاز به از آبگیری ش ــت. لذا بکارگیری روش های نوین جهت به حداقل رس متبوعه اس

حوزه های با اهمیت صـنایع دریایی می باشـد. برشـکاری زیر آب و جوشکاری زیرآب از روش های تعمیرات    

که جوشـکاری زیرآب به اندازه برشکاری زیر آب در عملیات دریایی کاربردی نیست با  زیر آب اسـت. هرچند  

انواع روش های برشکاری  این حال جوشکاری فرآیند بسیار مهمی است. اما که در این مقاله به تهیه و بررسی

 در زیر آب بسنده شده است.

 

 .ی زیرآبکشتی ، برشکار راتیتعم،  شناور،  رآبیز راتیتعم: کلمات کلیدی
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LES investigation of cavitating characteristics 

around a 3D Sphere  
 

Mohammad-Reza Pendar1, Ehsan Roohi2 
 

1 PhD Student, Department of Mechanical Eng., Ferdowsi University of Mashhad; 

Mohammadrezapendar68@yahoo.ir  
2 Associate Professor, Department of Mechanical Eng., Ferdowsi University of 

Mashhad; e.roohi@um.ac.ir 

 

Abstract 

 

In this paper cavitation over a sphere at Reynolds number of 1.5×106 and 

broad range of cavitation numbers (0.36 < σ < 1) is reported. A large-eddy 

simulation of cavitating flow is compared to the non-cavitating flow at the 

same Reynolds number. Cavitation is observed to significantly influence 

the evolution of pressure, vorticity, velocity, streamlines, boundary layer 

and loads on the sphere surface. The wake characteristics are compared to 

the single-phase results at the same Reynolds number and it is observed 

that cavitation suppresses turbulence in the near wake region and delay the 

three-dimensional breakdown of the vortices. The governing equations and 

the turbulence model in originally complete forms are employed in the 

OpenFOAM; intephaseChangeFoam solver. The stable different range of 

cavity regimes and the periodic shedding of the cavitation bubble are 

predicted. The volume fractions contour of the cavity cloud which 

obtained from numerical simulation are compared to experimental results 

and good agreement is observed. 

 

Keywords: Unsteady cavitation, Sphere, Numerical simulation, Vortex 

structure, wakes. 
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 هاي جزر و مدي در کشورگیري از نیروگاهامكان سنجی بهره
 

 0 ، علیرضا کنی7 ، اکبر شهرباف دروازه نوی5 علی شیخ بهایی
 

 Ali.Sheykhbahaei@gmail.com؛ شناسی و علوم جویهای دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوسکارشناس ارشد سازه5
و تحقیقات؛  آزاد اسالمی، واحد علومعضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه  2

Asharbaf@gmail.com 
، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران؛ دانشکده محیط زیست و انرژیاستادیار،  0

ahkani@srbiau.ac.ir  

 چکیده
 

که در کشور ما با وجود داشتن کیلومترها مرز آبی، است  پاک یکی از اشکال انرژی ، کشـند، انرژی جزر و مد

 انرژی ،نبود دستگاهی که بتواند از جزر و مد دریاهای ایرانشاید بتوان . شـود الزم برده نمی هنوز از آن بهره

عات مطالاگرچه  .دانستدلیل اصلی عدم ورود این نوع انرژی به سبد تامین نیازهای کشور را استحصال کند 

دهد که ارتفاع امواج و دامنه جزر و مد در ســواحل ایران، قابل مقایســه با  شــده در ایران نشــان می انجام 

یش از بگاه حتی به امواج  ، ارتفاعانگلستانسواحل  )به عنوان مثال، درکشورهای پیشرو در این زمینه نیست 

ــند. نیز می متر 17 ــواحل کانادارس ــدمیمتر  10گاهی تا ارتفاع جزر و مد  ،در س ای در اما چنین دامنه ،رس

است(، اما متر  2/0 حداکثرچابهار منطقه طول امواج در ایران حتی در  کهطوری. بهشـود ایران مشـاهده نمی 

ــان بر این باورند که طی یک دهه آینده،   ــناس ــتم کارش ــیس ــد هایی به بازارهای جهان وارد س که خواهند ش

بر اساس مطالعات انجام شده در کند. را مقرون به صرفه میا هکشوربسیاری از اسـتحصال انرژی از دریاهای  

مورد شناسایی قرار گرفتند که از جمله آنها  مناطق مناسـب برای اسـتحصـال انرژی از دریا    کشـور، برخی از 

خور موســی در نزدیکی بندر امام، ســواحل خوزســتان و منطقه خوران حدفاصــل جزیره قشــم و  توان بهمی

های آزمایشی استحصال انرژی از دریا ها برای اجرای طرحترین سایتمناسبکرد که  اشارهسـرزمین اصـلی،   

 .هستند

 

 .های تجدیدپذیر، انرژی جزر و مد، شرایط اقلیمی، بازدهی انرژیانرژی: کلمات کلیدی

 

mailto:Ali.Sheykhbahaei@gmail.com
mailto:Asharbaf@gmail.com
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 یانوسیاق يهايانرژ مبدل يسامانه ها سهیمقامعرفی و 
 

 0 ، سیدعلیرضا میرزاحسینی7 ، اکبر شهرباف دروازه نوی5 علی شیخ بهایی
 

 Ali.Sheykhbahaei@gmail.comعلوم جوی؛ شناسی و های دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوسکارشناس ارشد سازه5
  وی؛شناسی و علوم جپژوهشکده فناوری و مهندسی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس  عضو هیات علمی 7

Asharbaf@gmail.com 
   عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات؛ 0

Mirzahosseini@gmail.com 

 چکیده
 

های همیشگی سطحی  ریانکه به صـورت امواج، جزر و مد و ج  اندها منابعی عظیم از انرژی حرکتیاقیانوس

ایران نیز با داشــتن خط ســاحلی بســیار  .شــودیا زیر آبی، ناشــی از اختالف حرارت نقاط گوناگون، دیده می

های فراوانی از تواند بهرهجزایر متعدد، از جمله کشورهایی است که می ودر شـمال و جنوب کشـور   طوالنی 

، ستیپذیر ندر ابعاد بزرگ امکان "امواج دریا نیز گرچه فعالاستفاده از انرژی حرکتی فراوان  این انرژی ببرد.

تولید انرژی از حاضر گرچه در حال  های کوچک آن برای تولید برق مورد اسـتفاده قرار گرفته است. اما نمونه

چندانی ندارد اما می توان از آن برای تامین روشنایی روستاهای دور افتاده و جزایری که  اقتصادی بازدهدریا 

به شبکه سراسری متصل نیستند، بهره گرفت. در این پژوهش ضمن معرفی سامانه های مختلف مبدل انرژی 

 اقیانوسی، با یکدیگر مقایسه شده  اند.

 

اقیانوسی، محیط زیست، تولید انرژی، جزر و مد، امواج، جریان های  انرژی تجدید شونده: کلمات کلیدی

 .دریایی

 

 

 

 

mailto:Ali.Sheykhbahaei@gmail.com
mailto:Asharbaf@gmail.com


 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

346 

 

 

 ستحصال انرژي برق از دینامیک امواجهاي اها و مبدلمكانیزم
 

 0 بیگی، اندیشه شیعه7 ، اکبر شهرباف دروازه نوی5 علی شیخ بهایی
 

 Ali.Sheykhbahaei@gmail.comلوم جوی؛ شناسی و عهای دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوسکارشناس ارشد سازه5
شناسی و علوم جوی؛ پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس  علمیعضو هیات  7

Asharbaf@gmail.com 
، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشکده محیط زیست و انرژیاستادیار،  0

A.shiehbigi@gmail.com 

 چکیده
 

 نیشده در زم یعموج توز ی. کل انرژشودیم یدتول یانوسسطح اق یبر اثر عمل باد رو یانوسدر اق ،موج یرژان

موج  یجزر و مد است. انرژ یعیتوز یکل یکه در حدود انرژ شود،یزده م ینخمت MW 017×0/2در حدود 

اج استخراج که از امو یی. انرژاردبیشتری د یدتول یتقابل، باد یانرژ هشونده است و معموالً نسبت ب یدمنبع تجد

انرژی موج نامنظم، نوسانی و  .شودیپر م ،به سرعتیانوس، توسط برهمکنش با دو سطح اق ،دوباره شودیم

هرتز تبدیل شود. بر اساس  07دارای فرکانس پایین است که قبل از اضافه شدن به شبکه باید به فرکانس 

میلیون مگاوات( انرژی الکتریکی باشد. به طور  2تراوات ) 2ر جهان برآوردهای انجام شده، کل انرژی امواج د

سامانه متمایز برای  12بیش از  07درصد از این انرژی قابل استحصال است. تا اواسط دهه  27تقریبی حداکثر 

د دااند که تنها تعهای جدید معرفی شدهاستحصال این انرژی پیشنهاد شده و اکنون تعداد بیشتری از سامانه

ای استحصال کرد. توان در هر نقطهپذیر هستند.  انرژی موج را نمیکمی از آنها از نظر اقتصادی و فنی امکان

 بهترین مناطق جهت احداث نیروگاه، نقاطی است که ارتفاع موج زیاد باشد.

 

 .مبدل ر،یدپذیتجد یباد، انرژ ا،یامواج در: کلمات کلیدی
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Novel Fouling Release Coating Systems Based on 

Nano Technology for the Marine Industry 
 

Ebrahim Raeissi 
 

1International Blue Ocean Co; info@ieboco.com 

 

Abstract 

 

Non-toxic foul release based on silicone elastomers due to their low 

surface energy and low elastic modulus prevent fouling settlement on ship 

hulls. In this work, we designed fouling release coating based on nano 

technology systems. The influence parameters on the mechanical and 

surface properties of silicone elastomers investigated. SEM results reveal 

that the nano particles dispersed uniformly in silicone matrix. The result 

proved that incorporation of silica nano particles in the formulations 

increased the elastic modulus, tensile strength, elongation at break and 

abrasion resistance of coatings. Also, AFM results indicate that the average 

surface roughness for both coating system were lower than 100 nm. 

Moreover, the filed test proven the good fouling release performance in 

sea water. We managed to create a fouling release coating with better 

mechanical properties and almost the same fouling release behavior. 

 

Keywords: Silicone elastomer, nano technology, fouling release coatings, 

mechanical properties, surface properties, filed test, sea water 
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کل بنادر و  رابطه ویژگی هاي شغلی با رضایت شغلی در اداره

 دریانوردي استان مازندران 
 

 1ابوطالب مطلبی ورکانی
 

 abu.m56565@yahoo.comاستادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر  1

 

 چکیده

 

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شغلی با رضایت شغلی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

ران  می باشد،تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. مازند

 474به تعداد  1304جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در سال 

گیری تصادفی طبقه ای تعداد نفر تشکیل داد که از این میان با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه 

نفر حجم نمونه انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه  ویژگی های  100

( بود. به منظور آمار توصیفی داده ها از 1000( و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا )1000شغلی واگنر )

ون اضریب همبستگی و تحلیل واریانس استفاده گردیده آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزم

است. نتایج حاصله از سوال اصلی پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شغلی بارضایت شغلی رابطه مستقیم 

و معنی داری وجود دارد. همچنین بین تمامی ابعاد ویژگی های شغلی اعم از تنوع شغلی ماهیت شغلی، اهمیت 

 .داردرابطه معنی دار و مستقیم وجود و بازخورد شغلی با رضایت شغلی شغلی، استقالل شغلی 

 

 .: ویژگی های شغلی، ابعاد ویژگی های شغلی، رضایت شغلی کلمات کلیدی
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نیروي انسانی  و نگهداري حفظ سیستم بررسی اثربخشی

تحصیلكرده با توجه به سیاستها، اهداف و چشم انداز سازمان 

 یرانا بنادر و دریانوردي

 

 7،فاطمه سادات قدرت5اسر کاظمی عسکرانیی
 

 ؛انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی بناب –کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  1
yaseer_kazemi_1362@yahoo.com 

 negin27@yahoo.com ؛بازاریابی ، دانشگاه امین فوالدشهر _کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  2

 چکیده

 

 حفظ نیروی انسانی تحصیلکرده با توجه به سیاستها، اهداف سیستم رسی اثربخشیهدف کلی تحقیق حاضر، بر

 همچنین و تیلور و روب ماکس نظریه ایران است. در تحقیق حاضر،از و چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی

ی از الگو در سازمان نگهداری نیروی انسانیبرای اندازه گیری سیستم  ، سعادت مدل و دسلر گری مدل

 استفاده گردیده است. ریچاردوالتون کاری کیفیت زندگی

های پژوهش از آزمون فرضیه فرعی می باشد. برای آزمون فرضیه 5فرضیه اصلی و  1فرضیه های تحقیق شامل 

t کارکنان سازمان مرکزی بنادر و دریانوردی  تک نمونه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل

چنین مرکز آموزش تخصص های دریایی اداره بنادرو دریانوردی دریاچه ارومیه)بندر کشوردر تهران و هم

توزیع شده است. برای  1301نفر بصورت پرسشنامه بین کارکنان در سال  173گلمانخانه(جمعا به تعداد 

ز آزمون و برای نرمال بودن یا نرمال نبودن ا SPSSتجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار 

اسمیرنف و برای آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ ها و نمودار ستونی، میانگین  –کلمو گروف 

رتبه ای، انحراف معیار استفاده شده است. نتایج تحقیق در مورد فرضیه های مورد آزمون قرار گرفته که در 

اخت منصفانه و کافی اثر بخش نمی باشد بقیه فرضیه نگهداری نیروی انسانی، توسعه ظرفیت انسانی، پرد

 فرضیه ها اثربخش بوده و همچنین رابطه معنی دار فرضیه های اصلی تحقیق را نشان می دهد.

 

 .یکاف و منصفانه پرداختی، انسان یها تیظرف توسعه، منیا و سالم کار طمحی کلیدی: کلمات
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طراحی ساخت کاروان هاي متحرک جهت استقرار کارگران 

شغلی  خلیه و بارگیري کشتی در راستاي ارتقاء ایمنی و بهداشتت

 این کارگران
 

 7، سید امیر حسین جوکار5بهرام شمالی پور

 

 ؛کارشناس عملیات معاونت دریایی و بندری، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان1
bahramtiva2@yahoo.com 

 amirhossein_jocar@yahoo.com ؛تی شریفکارشناس ارشد مهندسی کشتی سازی، دانشگاه صنع2

 

 چکیده
 

بدیهی است که ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت شغلی همانگونه که موجب حفظ سالمتی و جان افراد می گردد، 

موجب صرفه جویی در هزینه ها و به حداکثر رساندن سود نیز می شود. در این میان از آنجائیکه یک شاخص 

ایمنی و بهداشت شغلی در خصوص حفظ منابع نیروی انسانی سازمان می باشد. مهم عملکرد بنادر، مباحث 

لذا در این پژوهش تالش شده است تا وضعیت نامناسب کارگران شرکت های تخلیه و بارگیری شاغل در بنادر 

کشور به عنوان نیروهای عملیاتی بنادر از لحاظ شاخص های بهداشت شغلی شرح داده شود. همچنین در ادامه 

تالش شده است تا با ارائه ایده ساخت کاروان های متحرک جهت استراحت این کارگران در زمان های 

استراحت آنان زمینه ارتقاء ایمنی و بهداشت شغلی این کارگران فراهم شود. همچنین الزم به ذکر است که 

  3D MAXنرم افزار های  فوت و با استفاده از 47مدل کاروان طراحی شده با استفاده از چهارچوب کانتینر 

طراحی و تدوین گردیده شده است. بدیهی است که پیاده سازی طرح مذکور در بنادر کشور می  Ray-Vو 

تواند گامی اساسی در جهت رعایت الزامات و کنوانسیون های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی دریانوردی 

 در خصوص این دسته از کارگران بنادر نماید. 

 

 .کارگران،  تخلیه و بارگیری، کاروان کلیدی: کلمات
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رابطه ابعاد تعهد سازمانی وتاب آوري پرسنل شناورهاي جستجو 

( باعملكردشغلی آنها براساس الزامات  SARنجات دریایی)

 IMSARو دستورالعمل بین المللی  SARکنوانسیون 

)مطالعه موردي: پرسنل شناورهاي سارتحت راهبري شرکت 

 بحرخزردربنادراستان هرمزگان،نوشهر و امیرآباد(دریانوردان 

 5پژمان رجبی جورشری
کارشناس ارشد مدیریت دولتی)گرایش مدیریت منابع انسانی(، شرکت تعاونی دریانوردان بحرخزر منطقه آزاد  5

 pejmanrajabikms@yahoo.comانزلی؛

 چکیده
 

ضطر در دریا و تجهیز بنادر به شناورهای برای کشورهای متعهد جهت نجات افراد م SARالزامات کنواسیون 

که تمامی آنها بر  IMSARمخصوص و قوانین و چهارچوب های مشخص شده در دستورالعمل بین  المللی 

ــناور های ناجی تاکید نموده به   ــتقر بر ش ــتجو ونجات دریایی مس افزایش عملکرد و توانمندی تیم های جس

ــازمان ــان داده که متغیرهای های فعال در  عنوان چراغ راهی برای سـ ــد. تحقیقات نشـ این حوزه می باشـ

روانشـناختی از جمله تاب آوری و تعهد سـازمانی به عنوان مولفه هایی که در شـرایط سـخت و استرس آور     

موجب بهبود عملکرد کارکنان و اثربخشی سازمان ها  -که جزء الینفک عملیات جستجو ونجات است -کاری 

ق میدانی حاضــر به بررســی رابطه ابعاد تعهد ســازمانی و تاب آوری با عملکرد می گردد. در این راســتا تحقی

نفر از پرسـنل مستقردر شناورهای جستجو نجات دریایی تحت راهبری شرکت تعاونی دریانوردان   05شـغلی 

ــهر و بندر امیرآباد پرداخته که پس از جمع آوری داده ها    ــتـان هرمزگان، بندر نوشـ بحر خزر در بنـادر اسـ

و ضـریب همبسـتگی پیرسون و آزمون    spssفاده از پرسـشـنامه و تحلیل آنها با اسـتفاده از نرم افزار    بااسـت 

فریدمن مشخص گردید که بین تاب آوری و تعهد سازمانی و ابعادآن شامل: تعهد عاطفی ، تعهدمستمر، تعهد 

 هنجاری با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
 

ــیون   : تابکلمات کلیدی ــغلی، کنوانسـ ــازمانی، عملکرد شـ ــتورالعمل اجرایی SARآوری، تعهدسـ ، دسـ

IAMSAR . 



 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

352 

 

 

شده در پروژه با ماهیت بررسی به کارگیري دروس آموخته

 طراحی و توسعه محصول  در صنایع دریایی
 

  7، احسان رجبیانی 5بهروز مهدی پور
 

 yahoo.combehrouz.mehdipour@; کارشناسی برق و الکترونیک، دانشگاه یزد 5
 ehsan_rajabiani@yahoo.com;دانشجوی دکترا مکانیک ، دانشگاه بیرجند7

 

 چکیده
 

 مدیریت به است، دانشی یسرمایه افزایش های آنهمه نهایی هدف متعددی که هابه دالیلامروزه سازمان

سازی تی را برای پیادههای متفاو، شیوهو با توجه به نوع و ساختار سازمان آورده خودروی سازمانی دانش

سازماندهی  بودن موقتی هاکهپروژه بودن موقتی محور به علت پروژه هایبرند. سازمانمدیریت دانش به کار می

پروژه بوده و  انحالل تیمهای سازمانی خود در پی دانش دادن درخطرازدست همواره شودمی هاراموجبآن

باشد. ها ضروری میها برای آنشده از پروژهج دروس آموختهسازی نظامی جامع برای استخراطراحی و پیاده

محوری همچون های پروژهای و با توجه به تجربیات سازمانلذا در این تحقیق با جستجو در منابع کتابخانه

شده از پروژه با ماهیت ی استخراج دروس آموختهناسا، دانشگاه کنتاکی، وزارت انرژی امریکا و... که در زمینه

ی محصول پیشرو هستند و به لحاظ ساختار دارای شباهت نسبی به صنایع دریایی کشور راحی و توسعهط

شده از پروژه در صنایع دریایی پرداخته و هستند، به طراحی نظامی جامع و فراگیر برای اخذ دروس آموخته

 هایها، اسناد و تکنیکالب فرمسازی این نظام در سازمان را در قکارهای عملی پیادهرهنمودهای اجرایی و راه

 گردند.مورد نیاز ارائه می

 

 محصول، صنایع دریایی. یمحور، طراحی و توسعهشده، سازمان پروژه: دروس آموختهکلمات کلیدی
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بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان 

 یک صنعت کشتی سازي )مطالعه موردي(

 

 0، ریحانه برارنیا 7د عباس کاظمی، سی5وحدت پیروزرام

 

  vahdat.com@gmail.comکارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 5
 S.abbas.kazemi@gmail.comدانشیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛ 7

 yahoo.comReyhaneh_6@561کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛ 0

 

 چکیده
 

در این مقاله رابطه ابعاد سـرمایه اجتماعی با تعهد سـازمانی کارکنان یک صـنعت کشتی سازی بررسی شده    

اسـت و به این سوال اساسی که آیا بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان یک صنعت کشتی سازی  

 شود. ای وجود دارد؟ پاسخ داده میدر ایران رابطه

یر ی شـناخت سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و گوشال و برای شناخت تعهد سازمانی از مدل آلن و می برا

 24سوال سرمایه اجتماعی و  15ای تهیه شده که شامل اسـتفاده شـده است. برای انجام این کار پرسشنامه  

شده است و برای سنجش باشـد. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده  سـوال تعهد سـازمانی می  

 به دست آمد.  7.030میزان پایایی، آلفای کرونباخ 

ز باشد. برای تحلیل توصیفی اهای کاربردی توصیفی از نوع همبستگی میاین مقاله به لحاظ هدف جزء مقاله

داد استفاده شده است. از میان جامعه آماری تع PLSو برای تحلیل اسـتنباطی از نرم افزار   SPSSافزار نرم

اسمیرنوف استفاده شد و  –آوری شـد. جهت تعیین نرمال بودن از آزمون کولموگروف  پرسـشـنامه جمع   50

ها را تایید کرد. تحلیل فرضــیات تحقیق با تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادالت نتایج، نرمال بودن همه داده

مستقیم و معنادار بین سرمایه اجتماعی فرضیه موجود، نتایج بیانگر رابطه  17از میان  ساختاری انجام گردید.

 باشد.می و تعهد سازمانی به عنوان فرضیه اصلی

 

 .: سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی، صنعت کشتی سازیکلمات کلیدی



 چکیده مقاالت هجدهمین همایش صنایع دریایی                          انجمن مهندسی دریایی ایران 

 ـ جزیره کیش 5031مهر ماه  03الی  72

 

354 

 

 

آسیب شناسی فرهنگ سازمانی با مولفه هاي سرمایه اجتماعی ) 

 )مطالعه موردي: اداره کل بندر و دریانوردي خرمشهر
 

 0، محمدامیر سیاوش حقیقی7،  ایران برایی *1ویسیدجلیل موس

  
کارشناس مطالعات وبرنامه ریزی اداره کل بندر و ,دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه* 1

 s_jalil_mousavi@yahoo.com، دریانوردی خرمشهر
 ; اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر کارشناس مطالعات و برنامه ریزی ،دکتری مهندسی محیط زیست  2

iran.baraee@yahoo.com 
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رئیس اداره مطالعات وبرنامه ریزی اداره کل بندر ودریانوردی  3

 Amir.haghighi58@gmail.comخرمشهر

 

 چکیده
 

بندر خرمشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین بنادر کشور، فرهنگی را در درون خود پرورانده است که از جهت تعامل بین 

مراودات و مناسببات شهری با ویگگی های مرتب  با حوزه دریانوردی، مستلزم توجه و کنکا  ویگه می باشد. اداره کل  

ان جامعه و نیروی کار دریایی، از دیرباز تقویت کننده سببرمایه اجتماعی در بندر و دریانوردی خرمشببهر به مبابه پلی می

بسبتر یک فرهن  پویا بوده اسبت. فرهن  سازمانی دارای مولفه ها و مشهصه های مرتب  به مقوله سرمایه اجتماعی   

به  توجه بیشتریاست. برای ارتقا سطح فرهن  سازمانی در راستای باالبردن سطح توانمندی های سازمان، الزم است 

مولفه های سبرمایه اجتماعی معطو  گردد. این مقاله که با رو  اسبنادی و پیماشبی و با اسبتفاده از ابزار پرسببشنامه     

تدوین گردیده، می کوشبد با نگاه ویگه به مفهوم سبرمایه اجتماعی، با اسبتفاده از مدل دنیسون، بر اسار طرحی چهار    

ی موجود در بندر خرمشهر بپردازد و سپس با آسیب شناسی وضعیت موجود، در مرحله ای، به شبناسبایی فرهن  سازمان  

 راستای بهبود سطح فرهنگی این اداره کل، راهکارهای کاربردی ارایه دهد.

 

 .: فرهنگ سازمانی ، سرمایه اجتماعی، مدل دنیسون، آسیب شناسیکلمات کلیدی

 

 

mailto:s_jalil_mousavi@yahoo.com
mailto:Amir.haghighi58@gmail.com
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Training to Prevent Maritime Accidents 

 

Fatemeh Shouri 
 

Ms Student, Khorramshahr University of Marince Science and Technology  

Fatemeh.shoori@gmail.com  

 

Abstract 

 

The shipping industry plays an important role in today’s global economy 

as it is a facilitation mechanism for more than 90% of the world trade. 

However only in recent history thousands of incidents and accidents 

involving ships have resulted in loss of life and property. Investigations of 

these types of disasters have shown that human element is the main 

contributing factor to these disasters. It is estimated that over 80% of all 

maritime mishaps are presently attributable to on board human actions. 

However, from early in their career, mariners have to attend formal 

learning environment to gain skills and knowledge that they need to 

practice safely on board ships. Present paper aims to review the impact of 

human element on maritime accidents and presents some useful 

recommendations toward training improvement and accident prevention.  

 

Keywords: shipping, seafarer , training, accident 
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بررسی نقش شرکت هاي خدمات دریایی و بندري براي حمایت 

 از طرح همیاران ناجی
 

 سید مجید مطلق

 

 شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه ناحیه هرمزگان

 چکیده:
 

اعضای آن را برای  بر طبق بندهای کنوانسیون سار سازمان جهانی دریانوردی آیمو، این سازمان دست

ارائه تمهیدات الزم برای ارتقا کیفیت خدمات جستجو و نجات دریایی باز گذاشته است. بر همین اساس 

ایمنی  نقل، و حمل های تعاونی شرکت و کشور دریانوردی و طی سالیان اخیر با حمایت سازمان بنادر

را بعهده دارد بیش از پیش مورد  دریایی کشور های مسافرت درصد 07 که هرمزگان سفرهای دریایی در

توجه قرار گرفته است. افزایش شناورهای ناجی و بالگردهای هوایی در کنار نوسازی ناوگان حمل کاال و 

مسافر از این جمله است. هرچند که همواره وقوع سوانح دیگری مانند آدم به دریا، خدمات فنی موتور و 

قایق های تشتی غیر مجاز و لنج های چوبی به علت آبگرفتی پزشکی برای شناورهای تندرو و سانحه برای 

کیلومتر  2235در استان امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. با توجه به اینکه استان هرمزگان با 

ساحل، بیشترین مرز ساحلی را دارد، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با مشارکت بخش خصوصی و 

ام به راه انداری کلوب های همیار ناجی برای امداد رسانی در کمترین زمان و نهاد های مردمی استان اقد

 [1]فرهنگ سازی و افزایش دانش دریایی مردم استان، در این زمینه کرده است.

 

 .تجهیزات، اسکله، شرکت خدمات، بنادر و دریانوردی، شناور جستجو ونجات، همیارناجیکلید واژه ها: 
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( و یفی)هم تالیسندگیهم نو یختار شبكه علمسا میترس و  لیتحل

و  نیپانزدهم ن،یمقاالت ارائه شده در چهاردهم  يشبكه همكار

 یی ایدر عیصنا شیهما نیشانزدهم
 7، اکرم محمدی5سیدمحمد سجادیان

 s_m_sajadiyan@yahoo.comمربی گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور ،  پست الکترونیکی:5

 libetelaresani@gmail.comاطالعات و دانش شناسی ،پست الکترونیکی: کارشناس ارشد علم7

 چکیده
پژوهش حاضراز منظر جهت گیری کاربردی، هدف توصیفی و استراتژی پیمایشی است و با استفاده از تحلیل 

و در آن از روش های مختلف علم سنجی،   )نجی استهم واژگانی که یکی از فنون کتاب س(محتوای واژگان 

تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه هم تالیفی استفاده شده است و به تحلیل همکاری محققان و مقاله های 

و  02، 03ارائه شده آنها  در چهاردهمین، پانزدهمین و شانزدهمین همایش صنایع دریایی که طی سال های 

برای تحلیل داده ها از نرم افزار یوسینت و نودایکس ال و برای رسم شبکه  .ازدبرگزار شده است می پرد 01

ها از نرم افزار های وسویوور و یوسینت  و برای تهیه ماتریس های هم نویسندگی نیز از نرم افزار صفحه 

سی تعداد نویسنده مورد برر1200مقاله با  511گسترده اکسل و متلب استفاده شده است. در این پژوهش 

لحاظ  محققان برتر از قرار گرفته اند. شبکه هم نویسندگی سه دوره همایش استخراج تحلیل و ترسیم گردید.

شاخص ها ی مختلف رتبه بندی گردید.ازطریق نرم افزار های یوسینت و وسویوور خوشه ها و شبکه تحلیل و 

 ترسیم گردید.

 هم نویسندگی اجتماعی شبکه در موجود ایگره ه بین کمی نسبتاً ارتباط که داد نشان پژوهش نتایج

 کمی های گره از بزرگ  مؤلفه و هستند چندتایی و دوتایی ها مؤلفه اکثر ؛ دارد وجود دریایی پژوهشگران

 امر این و ندارد وجود هم بزرگ مؤلفه های در موجود گره های بین منسجمی ارتباط ؛ است شده تشکیل

 اعضای بین اطالعات جریان و یابد افزایش پژوهشگران این بین در موجود اجتماعی شبکه تا قطر شده سبب

 شبکه باشد پایین نسبتاً همایش در شبکه تراکم شود می باعث هم امر این که بگیرد؛ صورت کُندی به شبکه

ی تألیفهم در پژوهش حاضر شبکة.این همایش نسبتاً سست و گسسته هستند در موجود نویسندگی هم های

نویسندگان و دانشگاه های برتر از لحاظ  د.شدندر دو سطح کالن و خرد تحلیل یش ها  ترسیم و هماهای مقاله

 vosviewerشاخص ها انتخاب گردیدند. در پایان شبکه هم نویسندگی با نرم افزار های مختلف  همچون 

ucinet nodexl netdraw.رسم   و تحلیل گردید و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید 

 ،نویسندگیچند: تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه همنویسندگی )هم تالیفی(، یدیکلمات کل

 .، تحلیل هم رخدادی واژگان، همکاری علمی، همایش صنایع دریایینویسندگیهم

mailto:libetelaresani@gmail.com
https://jlib.ut.ac.ir/?_action=article&kw=218352&_kw=%DA%86%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://jlib.ut.ac.ir/?_action=article&kw=218357&_kw=%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://jlib.ut.ac.ir/?_action=article&kw=218357&_kw=%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://jlib.ut.ac.ir/?_action=article&kw=218357&_kw=%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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سازيِ ایمنی در آموزش نیرويِ انسانیِ علوم و فنون فرهنگ

 دریایی
 

 4، ساسان توکلی0، فرشاد حائری7همنی، افشار ب5احمد رضا دوراندیش
 

 ای و کار دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛های درسیِ فنی و حرفهمدیر کل دفتر تألیف کتاب5

dourandish.a@gmail.com  
 دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ؛ای و کار های درسی فنی و حرفهکارشناس دفتر تألیف کتاب7

bahmani_afshar@yahoo.com  
  @yahoo.com  capt.haeriآموزشی کشتیرانی ج.ا.ا های تجاری و مدرس علوم دریایی، مؤسسهفرماندۀ کشتی0

 ارشد معماری کشتی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛کارشناس 4

sasan_tavakoli@aut.ac.ir   
 چکیده

 

حوزۀ علوم و فنون دریایی به عنوان یکی از ارکان توسعه صنایع و فناوری آموزشِ هدفمند  نیرویِ انسـانی در  

های درسی فنی و حرفه ای و رود. به منظور تحقق این امر، دفتر تألیف  کتابشـمار می کشـور به های دریایی 

ــته های ناوبری،مکانیک موتورهای دریایی و الکترونیک ومخابرات   ــی رشـ کـار دانش، با بازبینی برنامه درسـ

نی، با اســتفاده از دریایی عناوین دروس و محتوای آموزشــی آنها را با توجه به شــایســتگی های فنی و غیر ف

بسـته های آموزشـی )کتاب درسـی، کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب همراه هنرجو و نرم افزار آموزشی ( و با    

یادگیری ساخت یافته  ارائه داده است . بر اساسِ برنامه درسی این رشته ها  -محوریت  فعالیت های یاددهی

ولین درس رشته های علوم وفنون دریایی با پنج پودمان و استاندارد های مختلف سازمان بنادر و دریانوردی ا

مســـئولیت های فردی و اجتماعی،کمک های اولیه، اطفاءحریق، بقا در دریا و حفاظت از محیط زیســـت  با 

 پردازد. استخراج شد. مقالة حاضر به تشریح فرایند مذکور می "ایمنی در دریا"عنوان . درسِ 

 

 .برنامه درسی، فرهنگ سازی، ایمنی در دریا، شایستگی های فنی و غیرفنی : نیرویِ انسانی، کلمات کلیدی 

 

 

mailto:dourandish.a@gamail.com
mailto:bahmani_afshar@yahoo.com
mailto:capt.haeri@
mailto:sasan_tavakoli@aut.ac.ir
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یند تدوین استاندارد شایستگی حرفه در برنامه درسی رشته آفر

 ناوبري
 

 0، ساسان توکلی7، افشار بهمنی5احمد رضا دوراندیش
 

 ن پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ای و کار و دانشِ ، سازماهایِ درسیِ فنی و حرفهمدیرِ کلِ دفترِ تألیف کتاب5

dourandish.a@gmail.com  
 ای و کار و دانشِ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ؛هایِ درسیِ فنی و حرفهکارشناسِ دفترِ تألیف کتاب7

bahmani_afshar@yahoo.com  
 کارشناسِ ارشد معماری کشتی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛0

sasan_tavakoli@aut.ac.ir   
 چکیده

 

آموزش تشــکیل  از دو بخش دنیای کار و دنیای ای ریزی درســی آموزش و تربیت فنی و حرفه فرآیند برنامه

ــی در بخش دنیای کار به دو موضــوع طراحی و تدوین اســتاندارد      ــده اســت. فر آیند برنامه ریزی درس ش

گردد. مراحل طراحی شده شامل ده  شایستگی حرفه و طراحی و تدوین استاندارد ارزشیابی حرفه تقسیم می

ــد و در طراحی و تدوین این ف مرحله از مرحله اول تا مرحله دهم می ــتمی و  باش ــیس رآیند از دو رویکرد س

طور همزمان استفاده شده است. در این پژوهش فرایند تدوین شایستگی حرفه  در برنامه  رویکرد تحلیلی به

درسـی رشته ناوبری ، با استفاده از مطالعات اسناد بین المللی و تجارب کشورهای مختلف، اسناد باالدستی،  

ر این حوزه، طراحی و تدوین شـده اسـت. با توجه به گســتردگی   های خبرگان برنامه ریزی درسـی د  دیدگاه

 .فرایند برنامه ریزی درسی در این مقاله تنها فرآیند تدوین استاندارد شایستگی ناوبری ارائه می گردد

 

 .فر آیند برنامه ریزی درسی، دنیای کار، استاندارد شایستگی، ناوبری: کلیدی کلمات

 

 

 

mailto:dourandish.a@gamail.com
mailto:bahmani_afshar@yahoo.com
mailto:sasan_tavakoli@aut.ac.ir
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یت آموزش کارکنان منطقه ویژه ارزیابی عوامل موثر بر کیف

 اقتصادي بندرامام خمینی )ره(
 

 5نویسنده الهام پناهی
 

کارشناس آموزش منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره(؛ آدرس پست الکترونیکی نویسنده: 5
e13592000@yahoo.com 

 چکیده

 

سازد. متبادر می ذهن را به دیگری از یکی سخن یکدیگرند که و ملزوم الزم دو مقوله انسانی و نیروی آموزش 

 )ره( ینیبندرامام خم یاقتصاد ژهیآموزش کارکنان منطقه و تیفیعوامل موثربر ک یابیارزدر این پژوهش به 

تحقیقات میدانی  و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی پرداخته می شود.

 تشکیل می دهد. با استفاده ازهای آموزشی کارکنان شرکت کننده در دوره 200ا است. جامعه آماری آن ر

شدند. وسیله جمع آوری اطالعات  نمونه گیری تصادفی انتخاب نفر با استفاده از روش 53فرمول کوکران تعداد 

بری، ره وذ ومالی و امکانات، عامل سازمانی، عامل نف نیاز تحقیق، پرسشنامه ای پنج بخشی شامل منابع مورد

. جهت تعیین اعتبار محتوایی، و پرسشنامه کیفیت آموزشی بود و عامل برنامه ریزی و کنترل )نظارت(

و اصالحات الزم انجام گردید. به منظور  در اختیار متخصصین قرار داده و از آنها نظرخواهی پرسشنامه مقدماتی

/. 53/. و 50 به ترتیب مقدار آلفای کرونباخ کهید گرد قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده محاسبه

هبری، ر مالی و امکانات، عامل سازمانی، عامل نفوذ و منابع. یافته های تحقیق نشان داد که بین محاسبه گردید

 با کیفیت آموزش رابطه وجود دارد. و عامل برنامه ریزی و کنترل )نظارت(

 

 .یژه اقتصادی، بندر امام خمینی )ره(: آموزش، کیفیت آموزش، منطقه وکلمات کلیدی
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