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توانا بود هر که دانا بود
ســپاس خــدای را عــز و جــل کــه توفیــق برگــزاری بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی را
بــا همیــاری اعضــای محتــرم انجمــن مهندســی دریایــی ایــران و ارگانهــای پرتــاش دریایــی
کشــورعطا فرمــود و یــک بــار دیگــر فرصــت مغتنمــی بــرای اجتمــاع و همفکــری پژوهشــگران و
اصحــاب نواندیــش ایــن صنعــت پویــا فراهــم گردیــد .هرچنــد جــو ســنگین تحریــم و حصارهــای
دشــمن بــر ذهــن هــا ســایه انداختــه و برخــی بدســلیقگی هــا در داخــل نیــز بــر رونــد مطلــوب
ایــن نشســت تاثیــر گــذارده ،لیکــن بــا تــوکل بــر خداونــد جــان و خــرد و بــا تاکیــد بــر لــزوم
حرکــت پیوســته و پرهیــز از ایســتایی در مســیر پیشــرفت کشــور ،ایــن مهــم بــا حضــور گــرم
راهیــان پرشــوردریایی برگــزار میگــردد.
بــی تردیــد دریــا مایــۀ حیــات ،بســتر تــاش خســتگی ناپذیــر ،گنجینــه ای تمــام نشــدنی از
انــواع طالجــات ســفید و ســیاه و جانــدار و بــی جــان ،ســمبل صبــر و تــوکل و در یــک کلمــه
رمــز پیشــرفت مســتمر اســت .در آن نشــاط ،همدلــی ،قناعــت ،تجربــه ،فــن آوری ،قــدرت و نعمــت
الهــی ،بــازی و رقــص طبیعــت در شــکل بــاد و امــواج ،اســتخراج و پاالیــش و در یــک کلمــه
«مبــادالت انــرژی» مــوج میزنــد و منتظــر تصمیــم ،برنامــه ،تجهیــز و اقــدام بــرای بهــره وری
شایســته اســت.
انجمــن مهندســی دریایــی ایــران بــا توجــه بــه رســالت و راهبــرد اصلــی فعالیــت خــود،
همــواره ســعی نمــوده بــا کلیــه ابزارهــای پیامرســان و انتشــارات در دســترس ،ماننــد همایــش
علمــی ،نمایشــگاه دســتاوردها و مجــات متعــدد علمی-پژوهشــی داخلــی و بیــن المللــی ،عــاوه
بــر معرفــی تواناییهــای بالفعــل صنایــع دریایــی کشــور ،ســهمی مؤثــری در رشــد و شــکوفایی
ایــن عرصــه کلیــدی بــرای توســعه مانــدگار و کارآفریــن ،ایجــاد همســویی و هــم افزایــی بیــن
محققــان ،متخصصــان ،گســترش فرهنــگ خودکفایــی و معرفــی فضاهــای کســب و کار و ســرمایه
گــذاری مناســب ایفــا نمایــد .در ایــن راســتا ،همایــش بیســتم ،علیرغــم ناخوشــیها در بیــن
برخــی دوســتان ،موفــق شــده اســت تــا موضوعــات متنوعــی را درقالــب ارائــۀ  40مقالــۀ شــفاهی
و بیــش از  160مقالــۀ پوســتری در ده محــور بــه همــراه کارگاههــای آموزشــی مرتبــط در راســتای
اشــنایی و انتقــال ف ـنآوری هــای دریایــی تــدارک ببینــد.
امیــدوارم تــاش بــی ادعــای مســئولین برگــزاری همایــش بیســتم ،کمیتــه معززعلمــی ،همکاران
ســتاد اجرایــی و دبیرخانــه ،ارگان هــای دریایــی و کلیــه افــرادی کــه در برگــزاری هــر چــه مطلــوب
همایــش بیســتم مشــارکت داشــته انــد ،مقبــول افتــد و بــا برگــزاری همایــش ســهم ناچیــزی از
آنچــه کشــور عزیزمــان و صاحبــان متعصــب ایــن صنعــت بــه آن دلبســته انــد محقــق شــده باشــد.
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ب

خداونــد ســبحان را شــاکریم علــی رغــم محدودیتهــا و مشــکالت موجــود توانســتیم شــاهد
برگــزاری بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی باشــیم .متأســفانه وضعیــت حاضــر باعــث رنجــش
حــوزۀ دریایــی کشــور فراهــم شــود و هماننــد گذشــته شــاهد شــکوفایی انجمــن و صنایــع دریایــی
کشــور باشــیم.
امــا هماننــد ســالهای گذشــته دبیرخانــه علمــی همایــش از خــرداد مــاه امســال کار خــود را
بــا ارســال فراخــوان دریافــت مقــاالت شــروع کــرده اســت .از مجمــوع  ۳۳۶مقالــه دریافتــی بعــد

از داوریهــای صــورت گرفتــه جمعـاً  ۲۳۴مقالــه پذیرفتــه شــده کــه ضریــب پذیــرش  0/69بــوده
اســت .از ایــن تعــداد مقــاالت بنابــر نظــرات داوران محتــرم تعــداد  ۴۰مقالــه بصــورت ارائــۀ شــفاهی
و بیــش از  ۱۶۰مقالــه بصــورت پوســتر ارائــه میگــردد .ســعی میکنیــم تعــدادی از مقــاالت برتــر
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اتحــاد ،همدلــی و همــکاری همه دلســوزان
جامعــه دریایــی کشــور اســت .انشــاءهلل هــر چــه زودتــر ّ

را انتخــاب و در مجــات علمی-پژوهشــی انجمــن مهندســی دریایــی ایــران ،بعــد از داوری مجــدد
بــه چــاپ برســانیم .همچنیــن مطابــق برنامهریزیهــای انجــام شــده تعــداد  ۶کارگاه آموزشــی در
ایــن همایــش ارائــه خواهــد شــد.
حــوزۀ دریایــی شــکل گرفتــه و در راســتای رشــد و شــکوفایی صنایــع دریایــی گام هــای مثبتــی
برداشــته شــود .در پایــان از همــه کســانی کــه در برگــزاری ایــن همایــش کــه بــه مــا کمــک
نمودنــد و علــی الخصــوص اعضــای کمیتــۀ علمــی و داوران محتــرم صمیمانــه تشــکر و قدردانــی
مینمایــم.

صن
استاد دادكشنه مهندسی ردیا ،دااگشنه عتی امیر کبیر
علم بیستم
دبير كميته ي ین همایش صناعی ردیایی
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امیــد اســت بــا چشــم پوشــی از اختالفــات حاضــر و ارائــه راه حــل مناســب ،انســجام الزم در

برگزارکنندگان همایش

ج

انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری ارگانهای دریایی کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان صنایع دریایی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان شیالت ایران

وزارت نفت

سازمان حفاظت محیط زیست

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

شرکت ملی حفاری ایران

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص)

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت کشتیرانی والفجر

دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور

مؤسسه ردهبندی ایرانیان

صندوق توسعه صنایع دریایی

قرارگاه سازندگی نوح(ع)

شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)

شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران)

شرکتمجتمعکشتیسازیوصنایعفراساحلایران(ایزوایکو)

شرکت تایدواتر خاورمیانه

شرکت صنایع فراساحل(صف)

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت نفت خزر

دانشکده علوم دریایی محمودآباد(دانشگاه صنعت نفت)

شرکت نفت فالت قاره ایران

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

شرکت نفت و گاز پارس

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

شرکت پایانه های نفتی ایران

مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

شرکت پتروپارس

سازمان هواشناسی کشور
سازمان نقشهبرداری کشور

انجمن سازندگان شناور ،تجهیزات و سازههای دریایی ایران

دریابانی مرزبانی ناجا

اتحادیه مالکان کشتی ایران

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران (نداجا)

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی
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پژوهشگاه استاندارد

شرکت حفاری شمال
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی

 21آذر ماه - 97تهران

دانشگاه صنعتی شریف

شرکت ملی نفتکش ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

کمیته اجرایی همایش

هـ

مدیر اجرایی  :مهندس اکبر فالحتی آذر
حمیدرضا قصابان

مهدی فالحتی آذر
سعید بهبد
زهرا حاتمی مقدم
میثم مغاره
امیر حشمتی فر
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سید احمد صفوی

اکبر احمدی
علی شیخ بهایی
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اعضای کمیته علمی

و

دبیر کمیته علمی :دکتر حسن قاسمی :عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتــر محمدرضــا بهــاری ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران و مشــاور مدیریــت شــرکت نفت
و گاز پــارس
مشــاور محتــرم وزیــر نفــت
دکتر خسرو برگی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر سعید مظاهری ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتراکبر شعبانی کیا ،معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
دکتــر محمدعلــی حســن زاده محمــدی ،مدیــرکل مرکــز بررســی هــا و مطالعــات راهبــردی
ســازمان بنــادر و دریانــوردی
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دکترغالمرضــا منوچهــری ،معــاون محتــرم توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران و

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی اصغر گلشنی ،شرکت بهین طرح آپادانا
دکتر حمید رضا کاتوزیان ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتــر ســید باقــر مرتضــوی ،مدیــر کل محتــرم ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت وزارت نفــت
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتــر محمــد کســائیان ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات
(شــرکت رزمونــد)
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و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس

دکتر پرویز باورصاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی اکبر صفایی ،مشاور سازمان بنادر و دریانوردی
دکترمهدی شفیعی فر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اکبر آقاکوچک ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمود صفارزاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیار جوادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر مسعود صدری نسب ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد سعید سیف ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا تابش پور ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی زین الدینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

20th Marine Industries Conference
12 Dec. 2017- Tehran, Iran

دکتر محمدرضا خدمتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

اعضای کمیته علمی

ز

دکتــر امیرحســین جاویــد ،رئیــس و عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم و فنــون دریایــی واحد
علــوم و تحقیقات
دکتر رضا جواهردشتیDirector, Parscorrosion Consultants, Australia ،
دکتر خدایار جوادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر پیمان بدیعی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی فاخر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر ولی عربی ،قائم مقام شرکت دلتا افشور
مهندس محمد بنایی ،مدیر عامل شرکت دلتا افشور
مهندس نصرت اهلل سیفی

بیستم
ی
ی
ی
ه
ص
ن ما ش ناعی ردیا ی

دکتر بهروز عسگریان ،عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
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هیات داوران

ح

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،دانشگاه تهران
دکتر پدارم عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر مجید الیاسی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر حسن آیین ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر مهدی عجمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر همایون یوسفی ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
دکتر علی اصغر گلشنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
دکتر حمید احمدی ،دانشگاه تبریز
دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصار ،دانشگاه تربیت مدرس

بیستم
ی
ی
ی
ه
ص
ن ما ش ناعی ردیا ی

دکتر سجاد حاجی زاده ،دانشگاه خلیج فارس

دکتر نبرد حبیبی ،دانشگاه کردستان
دکتر اردشیر فرهادی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر نرگس امراللهی بیوکی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر احسان یاری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر همیرا آگاه ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر مهرناز فرزین گهر ،دانشگاه هرمزگان
دکتر حمید رضائی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
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دکتر فواد بوعذار ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

دکتر مهدی محمد مهدی زاده ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مریم راه بانی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر محمد حسین رامشت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
دکتر محمد حسین دیبائی بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
دکتر مرتضی یوسف زادی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مسلم اکبری وکیل آباد ،دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مژگان امتیازجو ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر محمدرضا شکاری ،دانشگاه استهبان
دکتر محمود سینایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدچابهار
دکتر رضا دزواره رسنانی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
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دکتر مهدی اسماعیلی ،دانشگاه علوم دریای و دریانوردی چابهار

هیات داوران

ط

دکتر رضا حسن زاده قاسمی ،دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر عبدالرحیم طاهری ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر امید رحمانی ،دانشگاه زنجان
دکتر صابر وطن دوست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
دکتر محمدعلی ساالری علی آبادی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر علی سررشته داری ،دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمود شاهقلی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمد شانه ساز ،دانشگاه اصفهان
دکتر علی مهدی نیا ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

بیستم
ی
ی
ی
ه
ص
ن ما ش ناعی ردیا ی

دکتر علیرضا صفاهیه ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دکتر رضا شمسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر صادق صادق زاده ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر کیوان صادقی ،مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا
دکتر حسن نصراله زاده ساروی ،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
دکتر مهری سید هشترودی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر امیرحسین نیک سرشت ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر مهدی وحدتی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
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دکتر مهدی خدایی ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر علی رضا عالی چور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر مهران یاسمی ،موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
دکتر روح اله امیرآبادی ،دانشگاه قم
دکتر سعید کاظمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر عباس زارع نژاد اشکذری ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر سیده نرجس حسینی ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر مریم صفی ،مدیر  HSEشرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر احسان تقی پور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
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دکتر احمدمباشر امینی ،دانشگاه خلیج فارس

هیات داوران

ی

دکتر افشین محسنی آراسته ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
دکتر محمدرضا هدایتی ،دانشکدۀ پست و مخابرات
دکتر سیدعلی آزرم سا ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سجاد حاجی زاده ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر محمد بهروزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
دکتر علیرضا ستوده ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر امین قنادی اصل ،دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر علیرضا عالی پور ،دانشگاه علوم دریایی نوشهر

بیستم
ی
ی
ی
ه
ص
ن ما ش ناعی ردیا ی

دکتر جالل محمدی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهندس اسماعیل شفیع زاده ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر سعید جامعی  ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر رحیم عبدی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر امیرحسین نیک سرشت ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر حسن شادمان ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دکتر مریم سیوف جهرمی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر صابر وطن دوست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
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دکتر ناصر شابختی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس عبدالحسین محمدرحیمی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر حسن اکبری ،دانشگاه تربیت مدرس
مهندس فرید شعبانی ،پژوهشگاه دفاعی
دکتر سید جعفر سجادی پارسا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتراحسان بهمیاری ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی علی محمدپور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر محمدجواد دهقانی ،دانشگاه صنعتی شیراز
آقای شروین عمرانی ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
آقای سعید جعفری ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
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مهندس محمدرضا زارعی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فهرست مقاالت

ک
مدیریت و اقتصاد دریایی

شناســایی و اولویتبنــدی علــل تأخیــر در پروژههــای دریایی بــا اســتفاده از روش بهترین-بدتریــن (مطالعهموردی:
یکــی از صنعتهــای پــروژه محــور دریایی کشــور)

1

محمد ایزدی ،علی شهرام نژاد ،احمدرضا افراسیابی

شناســایی اســتراتژی هــای توســعه گردشــگری دریایــی ایــران بــا رویکــرد مدیریــت اســتراتژیک و روش تحلیلــی

SWOT
الهام حسن پور ،حمید سوادکوهی

نقش آموزش در توسعه پایدار دریایی

مجید عسکری سیار ،ابوطالب مطلبی ورکانی مطلبی ورکانی ،اصغر روغنی شهرکی ،محمد حبیبی

افزایش تعداد استانهای ساحلی کشور جهت دستیابی به توسعه دریا محور

فرید اسدی ،محسن خسروی بابادی ،رضا مرداس

شناســایی و اولویــت بنــدی عوامــل موثــر بــر فــن آوری اطالعــات بــا اســتفاده از تکنیک تاپســیس در منطقــه ویژه
اقتصــادی ،بنــدر امام خمینــی (ره)

2
3
4
5

میترا درویشی

بیماری هلندی و بررسی آثار آن در بخش حمل ونقل دریایی کشور

6

پیش بینی توان عملیاتی بندر امیر آباد بر اساس روش علت و معلولی

7

مدیریت ریسک در پروژه های ساخت سکوهای نفتی و گازی فراساحل در ایران

8

پریسا بازدار ،پیمان پژمان زاد

امین دهبندی ،یونس افتخاری یگانه ،عبدالرضا شیخ االسالمی

اوردکلو فرشید ابراهیمی ،فرهاد امینی راد ،علیرضا قائمی ،امین اسکندری

ارزیابی راهکار های توسعه سواحل گردشگری

محمد حسین بهنیا ،مهدی ایرانمنش

نگهــداری و تعمیــرات چابــک در ســازمان هــای راهبــردی و نقــش آن در عملیــات در کالس جهانــی (مطالعــه
موردی:نیــروی دریایــی ارتــش)

9
10

حسین خانزادی،احسان تقی پور ،محمد رضا طالعی پور

تحلیل عوامل موثر بر گردشگری دریایی و ارائه برنامه عملیاتی برای توسعه آن

مهدی سیفی مرادی ،کاظم دژانگاه ،مهدی کامیاب

نقــش راهبــرد بازاریابــی رابطــه منــد در ارتقــای وفــاداری مشــتریان در شــرایط رقابتــی (مطالعــه مــوردی  :بانــک
حکمــت ایرانیان)

11
12

سهراب صادق ،موسی ردایی ،مجتبی رضایی نسب ،محمد یزدان شناس

تعییــن اســتراتژی جامــع بازاریابــی خدمــات مجتمــع بنــدری امــام خمینــی (ره) بــا اســتفاده از روش تحلیلــی

13

بررسی زمینه های رقابتی صنایع کشتی سازی روسیه و مشکالت آن

14

بررسی اثرات اتصال سایت های اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی به سیستم حمل و نقل ریلی

15

SWOT
میالد عیدانی ،ایرج مدیری ،علی اکبر احمدی ،سروش خاکی پور ،بهرام شمالی پور
مسعود نظری ،علی اصغر پاشایی
محمود حسین زاده

ل
بررســی ســهم دریــا در اقتصــاد ایــران ،ضــرورت توســعه دریــا محــور ،ارزش افــزوده و ســهم اشــتغال در
صنایــع دریایــی

16

سامان ابراهیمی ،حمیدرضا کیانیان ،مصطفی محمودی ،محمود رضا فرزین صدر

ارائه نظریه تمدن دریایی به جای قدرت دریایی

17

واکاوی نقش و ماهیت کمیتههای فرعی سازمان بینالمللی دریانوردی

18

روشهای حفاظت از ساحل و چگونگی انتخاب و مدیریت روش تغذیه مصنوعی ساحل

19

علیرضا عالی پور

حمیدرضا اکبرپور ،سید باقر میرعباسی ،احسان کامرانی
فواد سلیمی ،پریناز بدیهیان

صنایع نفت و گاز دریایی
پایداری دیواره چاه در بستر دریا در یکی از مخازن دریایی خلیج فارس

مهدی آقائی ،سعید جمشیدی ،مستانه حاجی پور

بررســی میــزان تنــش وارد بــر اتصــاالت ســکوی جکــت تحــت اثــر بارگــذاری مــوج و جریــان در منطقــه
پــارس جنوبــی

20
21

مرتضی بیک لریان ،رضا رضایی

بررسی ارتعاشات نوسانی وارد بر کاندکتورهای سکوی جکت (مطالعه موردی منطقه پارس جنوبی)

22

مدیریت پایش سالمت و مرور ارزیابی عمر سکوهای فراساحلی

23

مرتضی بیک لریان ،رضا رضایی
داود گوهری ،نیما شکرآبی

بررسی اثر نئوپرن در تکیهگاههای ماژول نصب شده بر عرشه سکوی FPSO
مهدی صالح ،روح اهلل امیرابادی ،سید عباس خیری جلودار

24

دریانوردی و حمل و نقل دریایی
برســی تاثیــر پیــاده ســازی ایــزو  9000بــر کیفیــت خدمــات اداره امتحانــات و گواهینامههــای دریانــوردی
بنــدر امــام خمینی

25

حسین آرمان

اولویت بندی عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی بندر بوشهر با استفاده از تکنیک تاپسیس

محمد عباسی زاده ،فرزانه نوشادی

شناســایی و اولویــت بنــدی عوامــل موثــر بــر جــذب کشــتی هــای فلهبــر بــه بنــدر امــام خمینــی (ره) بــا
اســتفاده از ویکــور فــازی
حسین آرمان ،جعفر خدرایی

بررسی راهکارهای جذب رضایتمندی نفتکشهای ورودی به پایانه نفتی خارک

26
27
28

مجید کرم نیا ،بهرام شمالی پور ،مجید موسوی

ارزیابــی عوامــل موثــر در افزایــش کیفیــت آمــوزش دریانــوردان شــناورهای کمتــر از  500تــن اســتان
خوزســتان
حسین آرمان ،همایون یوسفی

29

م

اولویــت بنــدی عوامــل موثــر بر عملکرد افســران کنتــرل و بازرســی اداره کل بنــادر و دریانوردی اســتان خوزســتان
بــا اســتفاده از تکنیک تاپســیس

30

علی شیروانی ،سیده فاطمه موسوی نژاد
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چکیده
با توجه به اینکه مدیریت و کنترل پروژههای صنایع دریایی در نظام اقتصادی کشور از اهمیت باالیی برخوردار
میباشند ،ساالنه مقدار زیادی از اعتبارات صرف انجام و یا تکمیل این قبیل از پروژهها میگردد .اما تأخیر در
پروژهها یکی از متداولترین مسائل و مشکالت در اجرای این دسته از پروژههاست .در بسیاری از موارد تأخیر
منجر به عدم توجیه اقتصادی پروژهها میشوند .هدف از این پژوهش شناسایی علل تأخیر پروژهها در صنعت
دریایی و اولویتبندی آن با یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است .در ابتدا با بررسی تحقیقات
مربوطه و براساس نظرات خبرگان به شناسایی کلیه عوامل تأخیر در این حوزه پرداخته میشود .سپس
پرسشنامهای متشکل از نه عامل کلیدی تأخیر در سازمان موردمطالعه توزیع گردید .در ادامه پس از جمعآوری
و تجزیهوتحلیل دادهها ،تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره بهترین-بدترین جهت اولویتبندی این عوامل به کار
گرفته شد .در نهایت نتیجه شد عامل" نبود برنامه زمانبندی مناسب جهت تعیین ورودیها و پیشنیازهای
موردنیاز تولید" اصلیترین عامل در تأخیر پروژههای صنعتی دریایی است .در نهایت نیز به منظور مقابله با
تأخیر پروژههای صنعت دریایی پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی :پروژه ،مدیریت پروژه ،علل تأخیر ،تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره بهترین بدترین،
صنعت دریایی.
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شناسایی استراتژی های توسعه گردشگری دریایی ایران با
رویکرد مدیریت استراتژیک و روش تحلیلی SWOT
الهام حسن پور ،1حمید سوادکوهی

2

1مدیر بازرگانی ،شرکت خورشید گستر کاسپین (دانشجوی کارشناسی ارشد  MBAدانشگاه تهران)؛
Elham.hasanpour@yahoo.com

2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه علم و صنعت ایران (مدیرعامل شرکت خورشید گستر کاسپین)؛
Hamidsavadkouhi@yahoo.com

چکیده
امروزه ،گردشگری به صنعتی پویا و عاملی مهم جهت توسعه اقتصادی و ساختار زیر بنایی ،منبع اصلی درآمد
و اشتغال در کشورهای توسعه یافته ،مبدل شده است  .ایران ،دارای پتانسیل های طبیعی غنی است اما
مدیریت ضعیف منایع ،منجر شده است که سهم ما از این صنعت در دنیا بسیار ناچیز باشد .بنابراین ،هدف از
این پژوهش  ،شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری دریایی و ارائه ی استراتژی هایی برای
ارتقای این صنعت با رویکرد مدیریت استراتژیک و آنالیز  ،SWOTدر کشور بوده است .روش این پژوهش از
نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری آن را 33 ،نفر از فعاالن این حوزه تشکیل داده اند .نتایج آنالیز داده
ها ،نشان میدهد که توسعه همکاری با کشورهای همسایه فعال در حوزه گردشگری دریایی مانند امارات و
ترکیه ،از استراتژی های جذابی است که می تواند نقش موثری در توسعه این صنعت در ایران داشته باشد.
اختصاص دادن بیشتر بودجه به نهادهای دولتی ،داشتن برنامه ریزی دقیق و مدون ،تفویض اختیار به بخش
خصوصی و واردات محصوالت به روز و با تکنولوژی باالی مورد استفاده در سایر کشورها ،به ترتیب در رده
های بعدی از نظر جذابیت قرار داشتند.
کلمات کلیدی :گردشگری دریایی ،مدیریت استراژیک ،آنالیز  ،SWOTعوامل محیطی داخلی و خارجی،
آنالیز .QSPM
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نقش آموزش در توسعه پایدار دریایی
4

محمد مراد مجید عسکری سیار ،1ابوطالب مطلبی ورکانی ،2اصغر روغنی شهرکی ،3محمد حبیبی

 1کارشناسی ارشد هیدرومکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-نوشهرmajidaskary0636@gmail.com
2
3
4

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-نوشهر abu.m@yahoo.com

کارشناسی ارشد هیدرومکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-نوشهرwartsilla.co06@yahoo.com

کارشناسی ارشد هیدرومکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-نوشهرhabibymohamad360@gmail.com

چکیده
درجهان رقابتی امروز ،بی تردید یکی از ابزارهای مهم در ایجاد ،تحول و بقای یک نظام و رسیدن به اهداف
و رسالتهای موردنظر ،برنامهها و رویکردهای نوین آموزش است .هدف از این تحقیق ،بررسی نقش آموزش
در تحقق توسعه پایداربنادر ،سواحل ومناطق ویژه دریایی است .معرفی راهبردهای کلیدی آموزش درتوسعه
پایدار در راستای پاسخگویی به چالش های اقتصادی ،اجتماعی و نظامی با عنایت به نقاط قوت و ضعف،
فرصتها و تهدیدهای موجود است .روش بررسی با استفاده از روش تحلیلی و صورتبندی مطالعات بر اساس
تجزیه و تحلیل ،با برشماری مراحل و گامهای برنامهریزی راهبردی برای آموزش توسعه پایدار است ،
ویژگیهای الزم برای راهبردهای طراحیشده و اصول ضروری برای برنامهریزی راهبردی در سطوح مختلف
ذکر گردید .آموزش برای توسعه پایدار باید به روش برنامهریزی راهبردی صورت پذیرد تا با درنظرگیری نقاط
قوت و مالحظه نقاط منفی از دل تهدیدهای موجود به بازسازی فرصت هایی امکان دهد که از دل همین
تهدیدها بیرون میآید .راهبردهای انتخابی طی فرآیند مورد مطالعه باید با برنامه زمانی مشخص توسط
نهادهای محلی و مردم و با تقویت سیاستها ،قوانین ،رویهها و مقررات از طرف مدیران دولتی به ترتیب اولویت
مورد توجه قرار گیرند.
کلمات کلیدی :آموزش  ،توسعه پایدار ،صنایع دریایی
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افزایش تعداد استانهای ساحلی کشور جهت دستیابی به توسعه
دریا محور
فرید اسدی ،1محسن خسروی بابادی ،2رضا مرداس

3

 1کارشناس ارشد  ،شرکت پترو تامین زاگرس؛ f.asadi@mail.com
 2دکتری ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ m.khosravibabadi@aut.ac.ir
 3دکتری ،مدیر  /بازرس ارشد موسسه رده بندی Class NKK؛ r_merdas@yahoo.com

چکیده
وجود بیش از سه هزار کیلومتر مرز آبی ،واقع شدن در بیضی استراتژیک انرژی ،وجود منابع سرشار نفت و
گاز ،برخورداری از سواحل مناسب جهت توسعه بنادر و  ...اهمیت داشتن یک قدرت دریایی برتر در منطقه و
جهان را برای کشور ایران ضروری مینمایاند .از سوی دیگر دستیابی به قدرت دریایی تنها در صورت اتخاذ
راهبرد دریا محور در سیاستهای کالن کشور محقق خواهد شد .در این پژوهش با بررسی کشورهای توسعه-
یافته دریایی مشخص گردید که مهمترین راهکار توسعه دریا محور درگیر نمودن بخشهای بیشتر سیاسی و
اقتصادی کشور با منافع دریاست و این مهم بدون برخورداری استانهای بیشتر از موهبت دسترسی به دریا
امکانپذیر نیست .بدین منظور پس از بررسی امکان اتصال به دریا برای استانهایی که توانایی و قابلیت دریایی
شدن را دارند ،شرایط کشور با اتصال استانهای جدید به دریا از لحاظ امنیت و قدرت دریایی ،قدرت سیاسی
دریایی و  ...مورد بررسی قرار گرفت .با اعمال این تغییرات دید کلی کشور و نگاه سیاسی به سواحل تغییر
کرده و امکان رونق بخشیدن به سواحل ،ایجاد بنادر پررونق و افزایش امنیت دریایی فراهم گردیده و شرایط
برای تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی دریا محور و در نتیجه دستیابی کشور به قدرت دریایی برتر فراهم
میگردد.

کلمات کلیدی :توسعه دریا محور ،قدرت دریایی ،امنیت ،خلیج فارس ،دریای عمان ،دریای خزر.
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شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فن آوری اطالعات با
استفاده از تکنیک تاپسیس در منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام
خمینی (ره)
میترا درویشی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل m.darvishi22@yahoo.com

چکیده
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فن اوری اطالعات در سازمان بنادر
ودریانوردی استان خوزستان با استفاده از تکنیک تاپسیس است .این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر
ماهیت ،توصیفی-پیمایشی و از نوع اکتشافی میباشد.مبانی نظری پژوهش،به روش مطالعه کتابخانه ای و داده
های آن به وسیله نمونه گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی فن آوری اطالعات که
شاخصها و مؤلفه های آن تو.سط خبرگان تایید شده استفاده شده است بدست آمده است.جامعه ی آماری این
پژوهش ،کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی اگاه به فن اوری اطالعات در استان خوزستان بود که به روش گلوله
برفی تعداد  11نفر انتخاب شدند .سؤال اصلی این پژوهش این است که عوامل موثر بر فناوری اطالعات در
سازمان بنادر ودریانوردی استان خوزستان کدامند؟ و اولویت بندی انها به روش تاپسیس چگونه است؟برای
پاسخ به سؤال پژوهش ،بررسی فرضیههاو تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده ،از آمار توصیفی و آمار
استنباطی با نرم افزارهای  SPSSو Expert choiceاستفاده شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ابعاد
فن آوری اطالعات از دیدگاه خبرگان عبارتند از ،عوامل خالقیت ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی ،عوامل
ساختاری،عوامل نیروی انسانی ،عوامل مدیریت مشارکت پذیر و عوامل تکنولوژیک  .سپس برای اولویت بندی
و درجه اهمیت ابعاد از تکنیک تاپسیس استفاده شد و پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های مقایسات زوجی
اولویت اول عوامل تکنولوژیک سپس عوامل سازمانی ،محیطی ،ساختاری ،نیروی انسانی ،مدیریت مشارکت
پذیر و آخرین اولویت را خالقیت به خود اختصاص دادند .
کلمات کلیدی :فن آوری اطالعات  ،سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره).
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بیماری هلندی و بررسی آثار آن در بخش حملونقل دریایی
کشور
پریسا بازدار اردبیلی  ،1پیمان پژمانزاد

2

1هیئتعلمی  ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛ parisabazdar@yahoo.com
2کارشناس پژوهشی ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛ peyman.pejmanzad@gmail.com

چکیده

انرژی یکی از اساسیترین ملزومات توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور میباشد و بهعنوان یکی از اجزاء
اصلی برنامهریزی توسعه مطرح گردیده است .یکی از مصرفکنندههای انرژی ،بخش حملونقل دریایی میباشد.
این مقاله به بررسی پدیده بیماری هلندی و اثر شوکهای نفتی در بخش حملونقل دریایی کشور پرداخته و
با استفاده از دادههای سری زمانی و تکنیک همجمعی در اقتصادسنجی بهخصوص مدلهای پویای خودبازگشت
با وقفههای توزیعی ) (ARDLو نرمافزار  Eviews13طی دوره زمانی  1331الی  1314به بررسی تأثیر
قیمت نفت بر ارزشافزوده بخش حملونقل دریایی پرداختهشده است.
نتایج نشان میدهد که یک رابطه بلندمدت هم انباشتگی میان ارزشافزوده بخش حملونقل دریایی و قیمت
هر بشکه نفت خام وجود دارد و کشش متغیر قیمت هر بشکه نفت خام نسبت به ارزشافزوده بخش حملونقل
دریایی در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنیدار بوده است و یک درصد افزایش در قیمت هر بشکه نفت
خام باعث افزایش  3/21درصد ارزشافزوده بخش حملونقل دریایی در کوتاهمدت و  3/33درصد در بلندمدت
شده است .همچنین ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که در هر دوره  24درصد از عدم تعادل در ارزشافزوده
بخش حملونقل دریایی تعدیلشده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است .همچنین توابع واکنش
نشان میدهد که هرگاه شوکی به قیمت نفت وارد شود ،اثر آن بر ارزشافزوده بخش حملونقل دریایی ابتدا
افزایشی و پس از دوره دوم به بعد ،سبب کاهش ارزشافزوده حملونقل دریایی میشود و این تأثیر تکانه قیمت
نفت در طول زمان از بین میرود .بنابراین با توجه به نتایج تحقیق نشانههای بیماری هلندی در بخش حمل-
ونقل دریایی کشور وجود دارد.

کلمات کلیدی :قیمت نفت ،ارزشافزوده ،حملونقل دریایی ،بیماری هلندی ،مدل ARDL
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پیش بینی توان عملیاتی بندر امیر آباد بر اساس روش علت و
معلولی
3

امین دهبندی ،1یونس افتخاری یگانه ،2عبدالرضا شیخ االسالمی

1دانشجو دکتری حمل و نقل ،دانشگاه شمال؛ amin_dehbandi@civileng.iust.ac.ir
2دانشجو دکتری حمل و نقل ،دانشگاه علم و صنعت ایران؛ yoneseftekhari@civileng.iust.ac.ir
 3استادیار ،عضو هیئت علمی گروه حمل و نقل ،دانشگاه علم و صنعت ایران؛ sheikh@iust.ac.ir

چکیده

بنادر بهعنوان زیرساخت حمل و نقل دریایی ،یکی از حلقههای مهم زنجیره تامین جهانی به شمار میروند.
بررسی مستمر کیفیت عملکرد بنادر و بهبود آن ،موجب افزایش توان رقابتی بنادر میشوند و همچنین کمک
شایانی در بهبود روند توسعه اقتصادی کشور خواهد نمود .پیشبینی توان عملیاتی بندر برای تصمیم گیرندگان
و برنامه ریزان بندر برای تعیین خط مشی و میزان نیاز به سرمایهگذاری در این زیرساخت از اهمیت باالیی
برخوردار است .پیشبینی دقیق یکی از مهمترین مراحل در سیستم مدیریت درآمد است .در این مطالعه سعی
شده است متغیرهای موثر در توان عملیاتی بندر را که با توجه به بانک اطالعاتی به دست آمده از بندر امیرآباد
مورد ارزیابی قرار گیرد و روابط بین این متغیرها و توان عملیاتی بندر بهعنوان متغیر وابسته با استفاده از روش
علت و معلولی بررسی گردد .نتیجه این پژوهش نشان داد که متغیرهای در نظر گرفته شده و مدل رگرسیون
خطی به عنوان یک نمونه ساده از روش پیش بینی علت و معلولی ،به طور دقیق قادر به پیش بینی توان
عملیاتی بندر می باشند.
کلمات کلیدی :بندر امیرآباد ،پیش بینی ،توان عملیاتی ،علت و معلولی ،رگرسیون
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مدیریت ریسک در پروژه های ساخت سکوهای نفتی و گازی
فراساحل در ایران
فرشید ابراهیمی اوردکلو ، 1فرهاد امینی راد ، 2علیرضا قائمی ، 3امین اسکندری

4

1،2،3شرکت بین المللی پتروبراسان
4استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی خلیج فارس خرمشهر

چکیده
در سال های اخیر تحقیقات گسترده ای در زمینه ی مدیریت ریسک پروژه ها صورت گرفته است .بررسی
مدیریت ریسک در پروژه های ساخت بدلیل متنوع بودن سهام داران آن و استفاده مدام از آنها دارای پیچیدگی
خاص خود می باشد به همین دلیل بررسی موردی که مختص یک پروژه ساخت می باشد میتواند نتایج بهتری
عرضه کند .در این تحقیق مدیریت ریسک در پروژه های ساخت سکوهای نفتی و گازی در ایران مورد بررسی
گرفته است .ابزار ها و تکنیک های مختلفی برای ارزیابی ریسک وجود دارد که در عمل مورد استفاده قرار
نمیگیرند و یک شکاف بین این تکنیک ها و آنچه که در عمل توسط پیمانکاران ساخت اتفاق می افتد وجود
دارد .در این تحقیق عوامل ایجاد چنین شکافی مورد بررسی قرار گرفته و راهکار برای حل این مشکل ارایه
خواهد شد .جنبه های مجهول این تحقیق فاکتورهای موثر بر روی ریسک می باشد که در این تحقیق این
فاکتور ها شناسایی و رتبه بندی شده اند .مجهول دیگر این تحقیق اثر بخشی هر یک از این فاکتور ها بر روی
روند پروژه و محسابه مقدار ریسک آن اثر می باشد .در این تحقیق سعی شد با استفاده از پرسشنامه های
تخصصی و نظرات کارشناسان صنعت فراساحل فاکتورهای مهم ریسک در پروژه های ساخت فراساحل
سکوهای نفتی و گازی در ایران شناسایی و رتبه بندی شوند .از سیستم اتوماتیک گوگل داک ( Google
 )Docبرای جمع آوری و تجزیه و تحلیل پرسشنامه های استفاده و برای بدست آوردن مقدار رتبه ریسک از
روش شاخص اهمییت استفاده شد .تعداد  32نفر در نظرسنجی شرکت نمودند که بالغ بر  1333صفحه فرم
نظرسنجی دریافت گردید .با انجام این تحقیق نتیجه گرفته شد که رخداد های تحریم ،وقوع نوسانات ارز و
تامین نبودن بودجه مالی در پروژه های ساخت سکوهای نفتی و گازی در فراساحل ایران جزء  3رخداد اول
هستند که اثر وقوع آنها نسبت به بقیه در پروژه ها بیشتر است .و در نهایت منظور از انجام این تحقیق ارایه
راهکار مناسب برای کاهش ریسک در پروژه های ساخت سکوهای نفتی و گازی در ایران و کاهش هزینه های
محتمل می باشد.
کلمات کلیدی ::مدیریت ساخت ،مدیریت ریسک ،سکوهای نفتی و گازی ،فراساحل
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

ارزیابی راهکار های توسعه سواحل گردشگری
2

محمد حسین بهنیا ، 1مهدی ایرانمنش

 1کارشناسی کشتی سازی ،دانش آموخته ی دانشکده دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرmohopekne@gmail.com :
 2دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیرimehdi@aut.ac.ir :

چکیده

در مقاله پیش روی در سه بخش جداگانه به ارزیابی و بررسی وضعیت شاخص های گردشگری در ایران و بیان
چند نمونه موفق توریسم ساحلی در جهان و همچنین ارائه اصلی ترین راهکار ها با وجود سیل روش ها،
پرداخته شده است .امروزه استفاده از ظرفیت های نهفته در نواحی ساحلی با هدف کمک به توسعه و تسریع
روند توسعه درونزای این مناطق از ابزارهای اساسی برای تحقق توسعه پایدار مناطق ساحلی به شمار می رود.
برای نگارش این پژوهشنامه از روش تحقیق در کتب و تحلیل توصیفی مقاالت موجود در این زمینه ،استفاده
شده است .یکی از متد های مورد استفاده ،روش برنامه ریزی راهبردی بوده که نویسنده تنها به ذکر نتایج آن
در این مقاله اکتفا نموده و بدلیل ذیغ وقت و رعایت نمودن محدوده مجاز تعداد صفحات ،از آوردن قالب کلی
آن اجتناب کرده است .همچنین نتیجه گردید ،می توان انتظار داشت با اصالح ساختار مدیریت و نگرش
مدیران و همچنین الگو قرار دادن کشور های موفق در این زمینه و توجه به دو رکن اصلی پیشرفت گردشگری
که همان تبلیغات پنهان و سیستم حمل و نقل چند وجهی می باشد ،با سرعت بیشتری به سمت توسعه گام
برداریم.

کلمات کلیدی :گردشگری ،نظام های مولد ،توسعه پایدار ،مناطق ساحلی ،گردشگری ساحلی ،سردرگمی در
مدیریت ،تحقق توسعه
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نگهداری و تعمیر ات چابک در سازمان های راهبردی و نقش آن
در عملیات در کالس جهانی (مطالعه موردی:نیروی دریایی
ارتش)
1

حسین خانزادی ،احسان تقی پور ،2محمد رضا طالعی پور

3

 1استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر-فرمانده نیروی دریایی ارتش-
Taghipour.ehsan@yahoo.com
2استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر(نویسنده مسول مکاتبات)Taghipour.ehsan@yahoo.com

3دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نگهداری و تعمیرات چابک بر فاکتورهای عملیات در کالس جهانی
می باشد.این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی و از نوع پیمایشی است.جامعه آماری
این تحقیق مدیران و فرماندهان نیروی دریایی راهبردی ارتش می باشد و به روش هدفمند  13نفر از آنان به
عنوان نمونه انتخاب شده است.به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و روایی و
پایایی آن مورد سنجش قرار گرفته است.به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از مدلسازی معادالت ساختاری و
ماتریس کوایانس استفاده و به منظور اجرای آن از نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده است.نتایج تحقیق نشان
داد نگهداری و تعمیرات چابک بر افزایش کیفیت عملیات ها ،افزایش انعطافپذیری ،افزایش سرعت ،کاهش
هزینه و در نهایت فراهم آوردن نوآو ری و خالقیت در عملیات های نیروی دریایی راهبردی ارتش موثر می
باشد.

کلمات کلیدی :نگهداری و تعمیرات چابک،عملیات در کالس جهانی،نیروی دریایی ارتش.
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تحلیل عوامل موثر بر گردشگری دریایی و ارائه برنامه عملیاتی
برای توسعه آن
3

کاظم دژانگاه ،1مهدی سیفی مرادی ،2مهدی کامیاب

 1کارشناسی مهندسی مکانیک ،مدیر دپارتمان نت و مدیریت دارایی های فیزیکی گروه مهندسین مشاور ایتسن؛
kazdez33@yahoo.com
2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال؛ mahdi_seifi2313@yahoo.com
3

مدیر توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی  ،سازمان بنادر و دریانوردی؛ mkamyab@pmo.ir

چکیده
در سال های گذشته ،گردشگری دریایی به عنوان یک نوع از گردشگری ،محبوبیت و جذابیت زیادی را در بین
مردم کسب کرده است .دریایی خزر ،خلیج فارس و دریایی عمان  3نقطه آبی در سرزمین ما به شمار می
آیند و کمتر کشوری از چنین امکانات طبیعی برخوردار است .با توجه به اهمیت صنعت گردشگری دریایی ،
بررسی و تحلیل دقیق عوامل موثر بر توسعه این صنعت و در نتیجه جذب گردشگر از اهمیت باالیی برخوردار
است .در ا ین مقاله ،عوامل و مولفه های تاثیر گذاری مانند امنیت ،بازاریابی و فناوری بر توسعه و رونق
گردشگری در دریا تحلیل شده است و همچنین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت برای
توسعه گردشگری دریایی ارائه گردیده است .امنیت به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین
استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار می آید .بازاریابی برای تداوم حیات صنعت گردشگری دریایی
بسیار ضروری و الزم و همچنین ایجاد و توسعه زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات کمک فراوانی به
توسعه پایدار گردشگری دریایی می تواند بکند .بهبود وضعیت گردشگری دریایی مستلزم پیادهسازی توصیهها
و راهکارهای مورد استفاده توسط کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری می باشد .با توجه به مراکز تصمیم
گیری و ناظر بر بحث گردشگری دریایی در کشور و سردرگمی سرمایه گذاران و همچنین بروکراسی گسترده
جهت اخذ مجوزهای مربوط پیشنهاد می گردد که کارگروهی شامل نمایندگان تام االختیار سازمان بنادر و
دریانوردی ،سازمان گردشگری  ،سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر مراکز حاکمتی مانند گارد ساحلی
جهت بازنگری و اصالح قوانین گردشگری دریایی تشکیل شود و این کارگروه بایستی در تمامی مراحل پیاده
سازی برنامه های عملیاتی سه گانه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ،حضور داشته باشد و پیشنهاد میشود
مسئولیت پشتیبانی و تشکیل این کارگروه تحت سرپرستی و هدایت سازمان بنادر و دریانوردی صورت پذیرد.
کلمات کلیدی :امنیت ،بازاریابی ،فناوری ،گردشگری ،دریایی ،برنامه عملیاتی
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
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نقش راهبرد بازاریابی رابطه مند در ارتقای وفاداری مشتریان
در شرایط رقابتی(مطالعه موردی  :بانک حکمت ایرانیان)
سهراب صادق ،1موسی ردایی ،2مجتبی رضایی نسب،3

محمد یزدان شناس

4

1عضو هیئت علمی گروه مدیریت-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهرsohrab sadegh@yahoo.com
2دانشجوی دکتری مدیریت –دانشگاه فرماندهی و ستادsohrab sadegh@yahoo.com
3کارشناس ارشد مدیریت صنعتی،معاونت نیروی انسانی نداجاsohrab sadegh@yahoo.com
4دکتری مدیریت دولتی -مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) sohrab sadegh@yahoo.com

چکیده
امروزه برای حفظ مشتریان کلیدی (سود آور) موجود ،مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است.
بر این اساس با توجه به شدت رقابت و گستر ش بازارها موسسات به دنبال استراتژی برتری برای حفظ
مشتریان خود و ایجاد روابط بلند مدت با آن ها هستند .طبق نظر محققان  ،بازاریابی رابطه مند می تواند
گزینه موثری برای تحقق این امر باشد .شدت رقابت در بازار ها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان
ها موجب شده آنها بتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان
 ،بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر می باشد.ارتش جمهوری اسالمی ایران از حیث
ج معیت یکی از سازمانهای بزرگ کشور بوده و تعداد زیادی از مردم به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با این
سازمان در ارتباط هستند.در سال  1331بانک حکمت ایرانیان به عنوان بانک عامل ارتش تاسیس شده است
 .وفاداری کارکنان ارتش به عنوان اصلی ترین مشتریان این بانک می تواند موجبات دست یابی به چشم انداز
بانک حکمت ایرانیان را فراهم کند .در این مقاله تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند( برگرفته از مدل دوبیسی)
شامل تعهد  ،اعتماد  ،ارتباطات و مدیریت تعارض را بر وفاداری مشتریان  ،اهمیت این متغیر ها از دید مشتریان
و میزان توفیق بان ک مذکور در زمینه ایجاد هر یک از این متغیر ها مورد بر سی قرار گرفته است.این مقاله از
منظر هدف کاربردی است و جهت جمع آوری اطالعات از روش میدانی استفاده شده است.جامعه اماری این
تحقیق 134نفر از مشتریان بانک حکمت ایرانیان می باشد.ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه می باشد.نتایج
تحقیق نشان می دهد که در بانک حکمت ایرانیان چهار بنیان بازاریابی رابطه مند تاثیر مثبت و معناداری بر
وفاداری مشتریان داشته است.
کلمات کلیدی :بازاریابی رابطه مند  ،وفاداری مشتری  ،بانک حکمت ایرانیان
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تعیین استراتژی جامع بازاریابی خدمات مجتمع بندری امام
خمینی (ره) با استفاده از روش تحلیلی SWOT
ایرج مدیری ،1علی اکبر احمدی ،2سروش خاکی پور ،3بهرام شمالی پور ،4میالد عیدانی

5

1معاون امور بندری و اقتصادی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Modiri@bik.ir
2رئیس اداره امور بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Bik_aa@yahoo.com
3مدیر ناظر ترمینال حمل یکسره ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Khakipour.soroush@gmail.com
 4مدیر ناظر ترمینال  1واردات ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ bahramtiva0@yahoo.com
 5کارشناس امور بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Miladeidani@gmail.com

چکیده

بنادر محل تالقی دو تئوری اقتصاد مقیاس و اقتصاد قلمرو میباشند که متصل کننده انواع روشهای مختلف
حمل و نقلی به یکدیگر و دارای اهمیت وافر در امر ورود و خروج کاال میباشند .بنادر بهره ور در عرصه تجارت
جهانی به این مهم دست یافته که مشتری مداری سبب کسب رضایت مشتریان و از مهمترین عوامل مؤثر بر
وفاداری مشتریان در جهت حفظ بقا و توسعه بنادر میباشد .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی -توسعهایست
و از روش دلفی برای تحلیل ،بررسی و نتیجهگیری استفاده شده است .جامعه آماری نامشخص و تعداد اعضای
نمونه براساس فرمول کوکران  19بوده است .ابزار اصلی جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده است .ابتدا اقدام به
شناسایی مجموعه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر بازاریابی خدمات مجتمع بندری امام خمینی (ره) نموده
سپس با استفاده از روش تحلیلی  SWOTاقدام به رتبه بندی عوامل و تعیین جایگاه بازاریابی خدمات این
مجتمع بندری در ماتریس  SWOTشده است .با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها استراتژی
تهاجمی (رشد) و توسعهای برای بازاریابی خدمات مجتمع بندری امام خمینی (ره) پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی :مجتمع بندری امام خمینی (ره) ،بازاریابی خدمات ،تحلیل  ،SWOTاقتصاد مقیاس و اقتصاد
قلمرو.
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی زمینههای رقابتی صنایع کشتی سازی روسیه و مشکالت
آن
2

مسعود نظری ،1علیاصغر پاشایی

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه رشتm.nazari@yahoo.com ،

 2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه رشت

چکیده

کشور روسیه پهناورترین کشور جهان است که حدود  43هزار کیلومتر مرز ساحلی و  133هزار کیلومتر راههای
آبی داخلی دارد ازاینرو صنعت کشتیسازی تا حد زیادی امنیت ملی روسیه را در زمینه فعالیتهای دریایی
همچون حملونقل ،دفاعی ،انرژی و  ...تعیین میکند .رشد وضعیت تسلیحات دریایی و کشتیسازی نظامی
در روسیه در وضعیت خیلی خوبی قرار دارد و شاهد این مدعا نیز سهم باالی روسیه در بازار جهانی تولید این
محصوالت میباشد .بااینوجود ،کشتی سازی تجاری (غیرنظامی) قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارا نبوده و
حتی در تأمین بازار داخل نیز سهم چندانی ندارد .در این مقاله سعی شده است که بعد از مشخص کردن
جایگاه کشتی سازی نظامی و تجاری روسیه در جهان ،به بررسی مشکالت موجود در صنایع کشتیسازی
بپردازد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و فناوریهای موجود در این کشور ،راهبردهایی همچون برای صنایع
کشتیسازی روس ارائه دهد .این مقاله بهصورت مطالعه کتابخانهای صورت گرفته و میتواند راهبردهای
مناسبی برای صنایع دریایی کشور داشته باشد.

کلمات کلیدی :کشتی سازی روسیه ،رقابت جهانی ،راهبردهای تجاری
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی اثرات اتصال سایت های اراضی پشتیبانی بندر امام
خمینی به سیستم حمل و نقل ریلی
محمود حسینزاده
مدیر ناظر ترمینالهای اختصاصی بندر امام خمینی (ره) m.hoseinzadeh11@yahoo.com ،

چکیده

بنادر پیشرفته جهان از تمامی روشهای حمل و نقل زمینی و هوایی برای جابجایی کاال از بندر به نقاط دیگر
استفاده میکنند .حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جادهای دارای مزایایی همچون جابجایی بیشتر کاال،
آلودگی کمتر محیطزیست و سانحه کمتر و ایمنی بیشتر دارد .این تحقیق دارای ماهیت کاربردی بوده و هدف
آن ،بررسی اثرات اقتصادی اتصال سایت های اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی به سیستم حمل و نقل ریلی
میباشد .این تحقیق در دو مرحله انجام شده است .در مرحله اول با استفاده از تجربیات بنادر دیگر 3 ،مزیت
اقتصادی تحت تأثیر حمل و نقل ریلی شناسایی شدند .در مرحله دوم این عوامل در پرسشنامه تدوین شدند
و توسط  31نفر از کارشناسان راه و شهرسازی استان خوزستان و متخصصان بندری مجتمع بندری امام
خمینی و صاحبان کاال پاسخ داده شدند .با توجه به غیرنرمال بودن دادهها (با توجه به نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرینوف) از آزمون تی جفتی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
حمل و نقل ریلی بر سرعت و زمان عملیات تخلیه و بارگیری؛ زمان حمل کاال؛ بهبود کیفیت خدمات به
صاحبان کاال؛ درآمدزایی بندر؛ اشتغالزایی در سطح بندر؛ کاهش سوانح جادهای رخداده در بندر و کاهش
آلودگیها و هزینههای زیستمحیطی بندر امام خمینی تاثیر مثبت می گذارد.

کلمات کلیدی :اراضی پشتیبانی ،بندر امام خمینی ،سیستم حمل و نقل ریلی
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی سهم دریا در اقتصاد ایران ،ضرورت توسعه دریا محور
،ارزش افزوده و سهم اشتغال در صنایع دریایی
سامان ابراهیمی ،1حمیدرضا کیانیان ،2مصطفی محمودی ،3محمود رضا فرزین صدر

4

 1رشته ی مهندسی دریا-دریانوردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ saman.ibrahimi1394@gmail.com
2رشته ی مهندسی دریا-دریانوردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ rezakiani.1334@gmail.com

 3دانشجوی رشته ی مهندسی دریا-دریانوردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛
M.mahmoudi1134@gmail.com
 4رشته ی مهندسی دریا-دریانوردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ farzinsadr1313@gmail.com

چکیده

وابستگی غیر قابل تفکیک اقتصاد جهانی و دریا و به هم پیوستن اقتصاد دریا با زندگی امروز بشر بیانگر اهمیت
صنعت دریانوردی است .اقتصاد یک کشور در طول تاریخ بیانگر توانایی آن در اداره وضعیت خود در زمینه
های مختلف بوده است .امروزه کشوری دارای اقتصاد برتر است که از تمام ظرفیت خود استفاده کند  .یکی از
ظرفیتهای هر کشور که دارای دریا و ساحل می باشد ،اقتصاد دریا و استفاده از پتانسیل آن در جهت اشتغالزایی
و رفع بیکاری می باشد .در پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی  ،بررسی وضعیت اقتصاد دریایی ایران و وضعیت
سهم اشتغال در صنایع دریایی در جهان انجام شد  .بخشی از الگوی کشور های پیشرو در زمینه اقتصاد دریایی
همچون سنگاپور  ،کره جنوبی  ،چین مورد بررسی قرارگرفت  .پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به وابستگی
نود درصدی واردات و صادرات کشور ایران به ناوگان دریایی  ،زمینه های رشد اقتصاد و اشتغال زایی چیست
 .در نهایت ضرورت توسعه دریا محور در کشور ایران و پیشنهادات حاصل از تحقیقات ارائه و به کار بستن آنها
برای حرکت در مسیر بهبود وضعیت اشتغال و استفاده بیشتر از پتانسیل اقتصاد دریا به عنوان ضرورتی مورد
نیاز توصیه شد.

کلمات کلیدی :کنترل اقتصاد دریایی ،اقتصاد دریا محور،توسعه دریا محور ،اقتصاد ایران
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

ارائه نظریه تمدن دریایی به جای قدرت دریایی
علیرضا عالی پور
1استادیار ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر؛ alipoor.alireza@yahoo.com

چکیده
امروزه نیاز به رویکرد جدیدی به دریا و توسعه پایدار دریا محور میباشد؛ آلفرد ماهان با ارائه نظریه قدرت
دریایی باعث توجه ویژه سیاست مداران به دریا و دریانوردی شد؛ نظریه قدرت دریایی علی رغم داشتن
مؤلفههای مثبت مورد نقد محقق قرار گرفته است؛ محقق با تحلیل نظریه قدرت دریایی و با یک رویکرد
انتقادی نسبت به آن و با بررسی دقیق ادبیات مرتبط با قدرت دریایی ،ضمن در نظر گرفتن دیدگاههای
خبرگان؛ نظریه تمدن دریایی را به جای قدرت دریایی ارائه میکند .روش این تحقیق تحلیل محتوا و داشتن
یک رویکردى خاص که عمدتا ناشى از نحوه تلقى از موضوع تحلیل (محتوا) مىباشد .در ارزشگذاری کالمی
متغیرهایی که صفت تفصیلی و مورد قبول نظریه قدرت دریایی بوده و همچنین متغیرهایی که مورد مغفول
واقع شده اند از نظرات هشت نفر از خبرگان علوم دریایی که دارای سوابق دریانوردی بوده اند؛ استفاده گردید.
برای ارائه نظریه تمدن دریایی؛ چارچوب ارائه یک نظریه که شامل سه گام از مرحله توصیفی نظریه(مشاهده،
طبقه بندی و تعیین روابط) و همچنین مرحله هنجاری با محوریت مبانی نظری تحقیق استفاده گردید؛ این
تحقیق ضمن تایید نقاط مثبت نظریه قدرت دریایی آلفرد ماهان ،نقدی بر ماهیت تفکراتی که در پس زمینه
این نظریه بوده؛ دارد و با استخراج گزارههای الزم از ادبیات و پیشینه تحقیق که تأیید کننده نقاط مثبت و
منفی نظریه قدرت دریایی میباشد و با در نظر گرفتن چارچوب ارائه یک نظریه در علوم مدیریت؛ نظریهای با
عنوان"تمدن دریایی" به جای قدرت دریایی ارائه شد .نتایج تحقیق نشان داد که نظریه قدرت دریایی دارای
نکات مثبت بسیار خوبی بوده اما نگاه آلفرد ماهان به دریا یک نگاه توسعه طلبانه و سلطه جویانه بوده که اوال"
با مباحث ارزشی و اخالقی در تناقض میباشد؛ ثانیا" امروزه بحث توسعه پایدار و محیط زیست سبز مطرح
میباشد که نظریه قدرت دریایی را مورد نقد قرار میدهد .بنابراین نظریه تمدن دریایی به جای قدرت دریایی
ارائه شده که تشریح میکند تمدن دریایی ،تمدنی است که در آن نهضتهای فکری ،علمی؛ صنعتی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی در بستر دریا و ارتباط با محیط دریا ایجاد شده که سعی در بهرهمندی پایدار از دریا داشته
تا انسان و جامعه دریایی را یک جامعه صلح جو معرفی کند .این یک نظریه مقدماتی بوده و برای بررسی روایی
آن از نظرات پنج نفر از خبرگان دانشگاههای علوم دریایی استفاده گردید که نیاز به بررسی بیشتر در تحقیقات
آینده دیگر محققان دارد.
کلمات کلیدی :دریا ،تمدن دریایی ،قدرت دریایی
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

واکاوی نقش و ماهیت کمیتههای فرعی سازمان بینالمللی
دریانوردی
حمیدرضا اکبرپور ،1سید باقر میرعباسی ،2احسان کامرانی

3

1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی ،واحد بینالملل دانشگاه آزاد قشم؛ hamidakbarpour132@gmail.com
2دکتری حقوق بینالملل عمومی ،دانشگاه تهران؛ mirabbassi.bagher@gmail.com
3دکتری شیالت ،دانشگاه هرمزگان؛ ehsan.kamrani1343@gmail.com

چکیده

سازمان بینالمللی دریانوردی (ایمو) به سان همه سازمانهای بینالمللی دارای ارکانی است که در جهت اجرای
وظایف و اهداف ذکر شده در کنوانسیون سازمان بینالمللی دریانوردی ،فعالیت مینمایند .کمیتههای فرعی از
جمله ارکان ایمو میباشد که کمتر کارکرد آنان مورد توجه قرار گرفته است .این پژوهش در پی واکاوی ماهیت
و نقش کارکردی این کمیتهها در درون ساختار ایمو است .به طور کلی این کمیتهها در واقع حلقه اتصال و
ارتباط ارکان پایین رده ایمو با ارگانهای اصلی سازمان است .کمیتههای فرعی معموال به مباحث مقدماتی و
مذاکرات فنی و سیاسی میپردازند که زمینه طرح مباحث و پیشنهادات مطروحه در کمیتههای اصلی سازمان
را فراهم مینماید .همچنین ماهیت انعطافپذیر این کمیتهها ،موجب شده است که در طول دوران فعالیت
ایمو ،چندین بار تعداد این کمیتهها کاهش و افزایش پیدا کند .این امر موجب افزایش کارایی سازمان به مدد
این کمیتههای فرعی شده است .بنابراین با توجه به موضوع پژوهش ،روش توصیفی -استقرایی به عنوان روش
غالب این مقاله انتخاب شده است.

کلمات کلیدی :سازمان بینالمللی دریانوردی ،کمیتههای اصلی ،کمیتههای فرعی ،گروههای کاری
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

روشهای حفاظت از ساحل و چگونگی انتخاب و مدیریت روش
تغذیه مصنوعی ساحل
فواد سلیمی ،1پریناز بدیهیان

2

 1دانشجوی دکترای مهندسی عمران (گرایش سازه های دریایی) ،دانشگاه هرمزگان ؛ foad_salimi@yahoo.com

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش سازه) ،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ؛
parinazbadihian@gmail.com

چکیده

مساله مهم در ارزیابی فرسایش ،تشخیص یک فرآیند سالم از یک نوع خطرناک آن است که نقشی اساسی را
در اتخاذ روش مناسب برای مقابله با آن بازی می کند .یک ساحل با چرخه ی فرسایشی سالم ممکن است
هیچ نیازی به تغذیه نداشته باشد درحالی که عدم تشخیص این موضوع ممکن است عالوه بر تحمیل هزینه
های اضافی ،بر چرخه ی رسوب منطقه نیز اثر بسیار نامطلوبی بگذارد .برای مقابله با فرسایش ساحل روش
های مختلفی وجود دارد که باید با بررسی شرایط روش بهینه برای منطقه مورد نظر را یافت .طراحی پروسه
تغذیه ساحل و مصالح مورد استفاده در آن نیز نقشی بسیار اساسی ایفا می کند که پارامترهایی اساسی از
جمله مصالح قرضه در دسترس ،ابزار و امکانات اجرایی موجود اثرگذارترین آنهاست که تعیین کننده روش
مجزا یا ترکیبی و کیفیت خروجی نهایی پروژه است.

کلمات کلیدی :حفاظت از ساحل ،تغذیه مصنوعی ساحل ،طراحی تغذیه ساحل.

.
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 21آذر ماه  1317ـ تهران

پایداری دیواره چاه در بستر دریا در یکی از مخازن دریایی
خلیج فارس
3

مهدی آقائی ،1سعید جمشیدی ،2مستانه حاجی پور

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی نفت ،دانشکده نفت و مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران؛ mahdi.aghaei.ali@gmail.com
2استادیار ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران؛ jamshidi@sharif.edu

3استادیار ،گ روه مهندسی نفت ،دانشکده نفت و مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،
ایران؛ m.hajipour@srbiau.ac.ir

چکیده

عوامل موثر در پایداری مکانیکی دیوارهی چاه به دو دستهی عوامل قابل کنترل و عوامل غیر قابل کنترل
تقسیم میشوند .هدف از مدلسازی ژئومکانیکی چاه این است که بر اساس رژیم تنش در هر نقطه و با حل
کردن معادالت حاکم بر محیط پورواالستیک اطراف چاه ،حد مجاز تغییرات پارامترهای قابل کنترل تعیین
شود .در این تحقیق ،تحلیل مکانیکی پایداری دهانه ی چاه برای میدان نفتی سروش انجام شده است .به این
منظور ،مدل ژئومکانیک میدان مورد نظر با استفاده از دادههای در دسترس ساخته شده است .در ابتدا با
استفاده از داده های بدست آمده مدل پایه ای برای انجام آنالیزهای مختلف با استفاده از نرم افزار آباکوس
طراحی شد ،که تمامی آنالیز حساسیت های بعدی از قبیل :آنالیز حساسیت بر روی تخلخل ،تراوایی و ...بر
روی همین مدل پایه انجام شد .بررسی این آنالیزها نتایج مختلفی را بدست می دهد از قبیل :با ثابت بودن
پارامترهای ژئومکانیکی هر گونه آنالیز حساسیت بررروی تخلخل و تراوایی بی نتیجه و بدون تاثیر است .پس
از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار برروی پایداری و عدم پایداری دیواره و دهانه چاه پارامترهای ژئومکانیکی
می باشند.

کلمات کلیدی :پایداری دیواره چاه ،جابجایی ،تنش
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی میزان تنش وارد بر اتصاالت سکوی جکت تحت اثر
بارگذاری موج و جریان در منطقه پارس جنوبی
مرتضی بیک لریان  ،1امیر رضایی

2

 1گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ،چالوس ،ایرانm.biklaryan@iauc.ac.ir ،

 2کارشناسی ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ؛
amirerezaee@yahoo.com

چکیده

سکوهای دریایی به جهت استخراج ،بهره برداری و انتقال ذخایر هیدروکربنی همچون نفت خام و گاز طبیعی
استفاده میشوند .مقاطع توخالی کروی شکل به علت مقاومت خوبشان در برابر خمیدگی و پیچش به صورت
گسترده ای در سازه های فراساحلی همچون سکوهای جکت استفاده می شوند .امواج دریا از مهم ترین عوامل
بارگذاری نوسانی بر روی اتصاالت این نوع سکوها می باشند که در نهایت باعث خرابی از طریق خستگی سازه
می شوند .اتصاالت جوشی از نظر خستگی مهم و بحرانی هستند .در این پژوهش یک سکوی نفتی با استفاده
از نرم افزار  Bentley Sacsمدلسازی گردید .در فرایند تحقیق با استفاده از آنالیز برجا و دینامیکی ،میزان
تنش های وارد بر اتصاالت بدست آمد .نتایج حاکی از آن است که بر اساس آیین نامه  APIسکو طراحی قابل
قبولی داشته است و میزان تنش وارد بر اتصاالت نسبت به حد مجاز کمتر می باشد و تمامی این عوامل سبب
افزایش عمر مفید سازه خواهد شد.

کلمات کلیدی :سکو ،جکت ،تنش ،اتصاالت ،آنالیز ،برجا ،دینامیکی ،هیدرودینامیک.
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی ارتعاشات نوسانی وارد بر کاندکتورهای سکوی جکت
(مطالعه موردی منطقه پارس جنوبی)
مرتضی بیک لریان  ،1امیر رضایی

2

 1گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ،چالوس ،ایرانm.biklaryan@iauc.ac.ir ،

 2کارشناسی ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ؛
amirerezaee@yahoo.com

چکیده

کاندکتور یکی از اجزای تشکیل دهنده سکوهای فراساحلی است و کار انتقال نفت و گاز از بستر دریا به سکو
را انجام می دهد .این بخش در معرض نیروهای محیطی بسیاری قرار دارد که این نیروها باعث ارتعاشات در
جهات مختلف می شود که اصطالحا به ارتعاش ناشی از گردابه معروف هستند .در نتیجه باعث ایجاد آسیب
خستگی و کاهش عمر کاندکتور می شوند .محاسبه این تنش ها مستلزم بررسی ارتعاش کاندکتور در راستای
جریان سیال و همچنین در جهت عمود بر حرکت سیال است .هدف از این پژوهش بررسی ارتعاشات نوسانی
وارد بر کاندکتورهای سکوی جکت می باشد ،این کاندکتورها بوسیله شبکه ی نگهدارنده دور هم گرد آوری
شده اند ،بنابراین سعی شد تا با استفاده از آنالیزهای برجا ،مودال و تاریخچه زمانی در نرم افزار Bentley
 Sacsمیزان نیروهای وارد بر این لوله ها محاسبه گردد و نحوه ی اثر گذاری بر پدیده ارتعاش بررسی گردد.
در نتیجه مشخص گردید که لوله هایی که در میان این مجموعه قرار دارند نیروی محیطی کمتری را جذب
می کنند و به همین ترتیب عمر کاندکتور های درونی بیشتر خواهد بود.

کلمات کلیدی :کاندکتور ،سکو ،جکت ،ارتعاش ،گردابه ،خستگی ،هم راستا ،متعامد.
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

مدیریت پایش سالمت و مرور روش های ارزیابی عمر سکوهای
فراساحلی
داود گوهری  ،1نیما شکرآبی

2

1کارشناس ارشد سازه های دریایی  ،شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا)؛ DGohary@mail.kntu.ac.ir
2کارشناس مهندسی صنایع ،شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا)؛ NShekarbi@gmail.com

چکیده

سکوهای نفتی از مهمترین سازه های عمرانی هستند که نقش بسیار مهمی در اقصاد کشور ایفا می کنند.
عوامل زیادی باعث ایجاد آسیب در سکوهای نفتی می شود که میتوان به ضربه کشتی ،خوردگی و خستگی
اشاره کرد .برای عیب یابی سازه های فراساحلی ،قسمت عمده ای از سازه برای اندازه گیری در دسترس نمی
باشد .از این رو مطالعات اجزا محدود می تواند کمک حال علم در این حوزه باشند .بروزرسانی مدل المان
محدود بر اساس نتایج آزمایشگاهی و یا میدانی موجود از مدل واقعی انجام می گیرد که بر مبنای آن می توان
یک مدل مفهومی جهت عیب یابی و تعمیر ارائه نمود .در این مطالعه جهت تشخیص و برآورد خرابی از روش
شبکه عصبی مصنوعی بهره گرفته می شود .در ادامه طرح تعمیر پیشنهادی برای تعمیر سکوها نیز ارائه می
شود .نتایج حاصله مبین این حقیقت است که مدل ارائه شده در تشخیص خرابی ها موفق عمل کرده و میتواند
به عنوان روشی جدید و کارآمد جهت انجام فرآیند پایش سالمت در سازه های فراساحلی استفاده گردد.

کلمات کلیدی :سکو دریایی ،آسیب وارده بر سکو فراساحلی ،عیب یابی ،پایش سالمت ،شبکه عصبی مصنوعی
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی اثر نئوپرن در تکیهگاههای ماژول نصب شده بر عرشه
سکوی FPSO
3

مهدی صالح  ،1روح اهلل امیرآبادی ،2سید عباس خیری جلودار
1کارشناس ارشد ،دانشگاه قم؛ m.saleh@stu.qom.ac.ir
2استادیار ،دانشگاه قم؛ r.amirabadi@qom.ac.ir
3کارشناس ارشد ،دانشگاه تهران؛ abbaskheiri@gmail.com

چکیده

در مطالعه حاضر سعی شده است که به بررسی نتایج حاصل از بارهای وارده به بدنه کشتی و اثر آنها روی
تکیه گاه ماژولهای نصب شده بر روی عرشه یک سکوی فرآورشی پرداختهشود .امروزه بشر برای استخراج
نفت از آبهای عمیق نیازمند تکنولوژی های جدید میباشد ،چرا که سکوهای ثابت پاسخگوی این نیاز نخواهند
بود .سکوهای فرآورشی از مزایای بسیاری نسبت به یک سکوی ثابت برخوردارند که برخی از مهمترین
ویژگیهای آنها میتوان به قابلیت انتقال به سایر چاهها ،مناسب برای عمقهای مختلف و کاهش چشمگیر
هزینههای مربوط به انتقال نفت خام به ساحل اشاره نمود .در این مطالعه به بررسی تکیه گاههای یک ماژول
نصب شده بر روی عرشه سکوی فرآورشی پرداخته میشود که مدلسازی آن با استفاده از نرم افزار SACS
صورت گرفتهاست .تمرکز این مطالعه بر روی تاثیر نئوپرن بر عملکرد تکیه گاههای ماژول مورد مطالعه میباشد.
پس از بررسی مشخص گردید در ماژولی که در تکیه گاه آن از نئوپرن استفاده گردیدهاست ،اعضای متصل به
تکیهگاه در تمامی جهتها با کاهش قابل توجه تنش نسبی همراه بودهاند.

کلمات کلیدی :شناور فرآورشی ،سکوی  ،FPSOماژول تاپساید ،تکیه گاه ماژول
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

برسی تاثیر پیاده سازی ایزو  9111بر کیفیت خدمات اداره
امتحانات و گواهینامههای دریانوردی بندر امام خمینی
حسین آرمان
کارشناس ارزیاب اسناد دریانوردان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ hosainarman33@gmail.com

چکیده

هدف از تدوین این تحقیق ،برسی میزان تاثیر پیاده سازی این استاندارد بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط
اداره امتحانات و گواهینامههای دریانوردی بندر امام خمینی است .از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری
اطالعات استفاده شده است .پرسشنامه ها توسط کارشناسان و مدیران اداره امتحانات و گواهینامه های
دریانوردی بندر امام خمینی و ارباب رجوع ها به این اداره پاسخ داده شده اند .نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرینوف نشان داد که د اده ها نرمال هستند .در میان آزمون های پارامتریکی از آزمون رگرسیون بدلیل
کاربردی بودن و سهولت در تفسر انتخاب گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که بین اجرای استاندارد ایزو
 1333و میزان کیفیت خدمات ارایه شده در اداره امتحانات و گواهینامههای دریانوردی بندر امام خمینی
رابطه معنی داری مثبت وجود دارد  .یعنی اجرای این سیستم اثرات مثبتی بر عملکرد مدیریت و کارمندان
داشته به طوریکه رضایت بیشتر ارباب رجوع ها را در زمینه سرویسدهی به همراه داشته است.

کلمات کلیدی :کیفیت خدمات ،ایزو  ،1333دریانوردان ،بندر امام خمینی
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

اولویت بندی عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی بندر بوشهر با
استفاده از تکنیک تاپسیس
محمد عباسی زاده ،1فرزانه نوشادی

2

 1کارشناس کنترل و بازرسی کشتی های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛ m_abbasizadeh@yahoo.com
 2رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی آویژه دریای آداک؛ avizheh.adak@gmail.com

چکیده

یکی از منابع مهم درآمدزایی و اشتغالزایی ،گردشگری دریایی است .هدف تحقیق ،اولویت بندی عوامل مؤثر
بر موفقیت گردشگری دریایی بندر بوشهر است .این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از منظر روش شناسی،
توصیفی-پیمایشی است که در دو مرحله انجام شده است .در بخش توصیفی ،از مقاالت داخلی و بینالمللی
جهت شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی استفاده شدند ( 12مورد) .در بخش پیمایشی این عوامل در
قالب پرسشنامه توسط  23نفر از کارشناسان واحد مطالعات و سرمایه گذاری بنادر استان بوشهر پاسخ داده
شدند .برای رتبه بندی عوامل از تکنیک تاپسیس استفاده شد .یافته های این تحقیق نشان داد که زیرساختها
(همچون هتلها ،رستورانها و اماکن اقامتی و کشتیهای مسافر)ی و ذائقه گردشگر (توریست) مهمترین
اولویت ها در توسعه گردشگری دریایی بندر بوشهر میباشند.

کلمات کلیدی :گردشگری دریایی ،بندر بوشهر ،تکنیک تاپسیس
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب کشتی های فلهبر
به بندر امام خمینی (ره) با استفاده از ویکور فازی
حسین آرمان ،*1جعفر خدرایی

2

 1کارشناس ارزیاب اسناد دریانوردان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ hosainarman33@gmail.com

 2کارشناس ارزیابی و صدور مدارک دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛
jafarkhedraei@gmail.com

چکیده

بندر امام خمینی به عنوان بندر نخست کشور در زمینه واردات و صادرات کاالهای فله شناخته شده است.
هدف این تحقیق ،معرفی عوامل موثر بر ورود کشتیهای فلهبر به بندر امام خمینی و ارایه راهکارهای کاربردی
در راستای حفظ مشتریان فعلی و افزایش جذب مشتریان جدید برای این بندر در راستای تقلیل نقاط ضعف
و تقویت نقاط قوت است .روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطالعات توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف
کاربردی است .دادهها بر اساس منابع کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شدهاند و به کمک روشهای
آمار توصیفی و استنباطی و تکنیک ویکور فازی مورد تحلیل قرار گرفتهاند .کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری،
حقو ق و عوارض بندری ،نرخ پایین تخلیه و بارگیری و خرابی تجهیزات در زمان عملیات به عنوان تعدادی از
ضعفهای این بندر جهت جذب کشتیهای فلهبر شناسایی شدند .نتیجه تکنیک ویکور فازی نشان داد که در
میان عوامل شناسایی شده ،نرخ تخلیه و بارگیری نسبت به سایر عوامل اولویت بیشتری دارد.

کلمات کلیدی :کشتی های فله بر ،بندر امام خمینی (ره) ،ویکور فازی
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی راهکارهای جذب رضایتمندی نفتکشهای ورودی به
پایانه نفتی خارک
مجید کرم نیا ،1بهرام شمالی پور ،2مجید موسوی

3

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ majidkaramnia1@gmail.com
2

مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ bahram.shomalipour@yahoo.com
3مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ majidmousavi33@gmail.com

چکیده
شرکت پایانههای نفتی ایران سازمانی است عملیاتی ،تخصصی و حرفهای که در حوزههای ذخیرهسازی،
اندازهگیری ،ارائه خدمات آزمایشگاهی ،عملیات صادرات و واردات نفت خام و مواد نفتی و میعانات گازی و
خدمات دریایی فعالیت مینماید .در دنیای رقابتی امروز ،مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و
وفاداری آنان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است .از این رو بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بررسی
راهکارهای جذب رضایتمندی نفتکشهای ورودی به پایانه نفتی خارک در جهت تکمیل و ارتقای زنجیره
ارزش نفت و گاز کشور و ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطافپذیری بهینه زنجیره تأمین انرژی ملی،
منطقهای و بینالمللی امری ضروری است .دادههای این پژوهش با استفاده از ماتریس اهمیت -عملکرد تحلیل
شده است .بر اساس نتایج تحقیق ،عوامل مؤثر در جذب رضایتمندی نفتکشهای ورودی به پایانه نفتی خارک
شامل کیفیت خدمات ،سیستم مدیریت ایمنی ،زمان پهلوگیری ،زمان بارگیری ،زمان تخلیه فرآوردههای نفتی،
رویه اداری پذیرش -بارگیری یا تخلیه و آزادسازی کشتی ،به روز بودن تجهیزات ،هزینه خدمات ،میزان خدمات
دریایی ،ارائه خدمات رایگان اضافی ،توانمندی کارکنان ،پاسخگویی کارکنان ،توجه به نیازها و خواستههای
مشتریان ،کاربرد فناوری اطالعات ،موقعیت جغرافیایی بندر ،قابلیت اطمینان و شایستگی خدمات بنادر ،کیفیت
تسهیالت بندر ،سرعت باالی ارائه خدمات ،ظرفیت پایانه ،ارائه خدمات مطابق قوانین بینالمللی ،شرایط
محیطی و محدودیت آبخور است.

کلمات کلیدی :ترانزیت ،بندر بوشهر ،ظرفیت ترانزیت
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ارزیابی عوامل موثر در افزایش کیفیت آموزش دریانوردان
شناورهای کمتر از  511تن استان خوزستان
همایون یوسفی ،1حسین آرمان

2

 1استادیار دانشگاه ،علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ h.yousefi@kmsu.ac.ir
 2کارشناس ارزیاب اسناد دریانوردان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ hosainarman33@gmail.com

چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،ارزیابی عوامل موثر در افزایش کیفیت آموزش دریانوردان شناورهای کمتر از 133
تن استان خوزستان است .پژوهش حاضر ،کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی میباشد .ابزار
جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس درجهبندی لیکرت درجهبندی
شد .جامعه آماری شامل دریانوردان شاغل بر شناورهای کمتر از  133تن و کارشناسان کنترل و بازرسی
کشتیها و ادارات ایمنی و اموردریایی استان خوزستان و مراکز آموزش دریانوردان استان خوزستان میباشند.
حجم نمونه با استناد به فرمول کوکران  334نفر بدست آمد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .تجزیه
و تحلیل دادههای پژوهش با بهرهگیری از نرم افزار  Smart PLSصورت گرفت .نتایج آزمون فرضیات نشان
داد که استفاده از مدرسین واجد شرایط و دارای مدارک معتبر شایستگی ،فضا و تجهیزات آموزشی مناسب،
سرفصلها و محتوای استاندارد آموزش دریانوردان ،نظارت اداره امتحانات بر اجرای دورههای آموزشی ،کار
عملی آموزشی حین دوره و اجرای مقررات آموزشی بصورت یکپارچه توسط اداره امتحانات و گواهینامههای
دریانوردی در سایر استانها بر ارتقاء کیفیت آموزشی دریانوردان تاثیر دارند.

کلمات کلیدی :آموزش دریانوردان ،شناورهای کمتر از  133تن ،استان خوزستان
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اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد افسران کنترل و بازرسی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با استفاده از تکنیک
تاپسیس
علی شیروانی ،1سیده فاطمه موسوی نژاد

2

 1کارشناس امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ alishirvani1193@gmail.com

 2اپراتور امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛f.mousavi23133@gmail.com

چکیده
افسران کنترل و بازرسی نقش مهمی در ایمنی حمل و نقل دریایی ایفاء می کنند .بنابراین ضروری است
عواملی که بر عملکرد آنان اثر میگذارند شناسایی و سپس اولویت بندی شود .این تحقیق از نظر ماهیت،
کاربردی و از منظر روش تحقیق ،توصیفی-پیمایشی بوده است که در  2مرحله صورت گرفته است .مرحله
اول ،بخش توصیفی بود که عوامل موثر بر عملکرد افسران کنترل و بازرسی از طریق منابع کتابخانهای شناسایی
شدند .مرحله دوم ،بخش پیمایشی شامل پرسشنامه  3سوالی بود که توسط  43نفر از راهنمایان کشتی استان
خوزستان پاسخ داده شدند .روایی محتوایی پرسشنامه از طریق نظرات  1نفر از راهنمایان ارشد و باسابقه استان
مورد تایید قرار گرفت .میزان پایایی توسط آلفای کرونباخ 3/331 ،بدست آمده است .از تکنیک تاپسیس برای
رتبه بندی عوامل شناسایی شد .یافتههای تحقیق نشان داد که ویژگی های کشتی مورد بازرسی ،عوامل درون
سازمانی و انسانی به ترتیب مهمترین عوامل شناسایی شدند.

کلمات کلیدی :افسران کنترل و بازرسی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،تکنیک تاپسیس
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بررسی سیستم آموزش لجستیک بندری در اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان
حسین آرمان ،*1جعفر خدرایی

2

 1کارشناس ارزیاب اسناد دریانوردان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ hosainarman33@gmail.com

 2کارشناس ارزیابی و صدور مدارک دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛
jafarkhedraei@gmail.com

چکیده

بنادر امروز مراکز ساده تخلیه و بارگیری نیستند و لجستیک جدیدترین تحول در حوزه بنادر می باشد .افزایش
اهمیت لجستیک در بنادر باعث ارائه دوره های آموزش لجستیکی در بنادر شده است .اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان متولی امور آموزش لجستیک بندر در استان خوزستان می باشد .در این تحقیق
نقاط قوت و ضعف سیستم آموزش لجستیک بندری در این اداره کل شناسایی می شوند .برای دستیابی به
این هدف از دیدگاه  13نفر از کارشناسان اداره آموزش ،مدرسین و فراگیران این دوره ها استفاده شده است.
از آزمون  Tجفتی با توجه به غیرنرمال بودن دادهها (نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرینوف) برای تجزیه و
تحلیل  11سوال پرسشنامه استفاده شد .یافته های این تحقیق نشان می دهد که محتویات آموزشی و سیستم
ارزیابی نهایی فراگیران باید مورد بازبینی قرار بگیرند؛ از شبیه سازها برای نمایش عملیات بندری استفاده شود؛
بازخورد دوره ها از فراگیران کسب شود.

کلمات کلیدی :آموزش ،لجستیک بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
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بررسی فرآیند بهینه سازی حمل و نقل دریایی به منظور اجتناب
از سرمایه گذاری های مضاعف در بندر بوشهر
*3

محمد بهروزی ،1علی اکبر صفایی ،2مژگان رادمنش

 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی خارگ؛ dr_m_behroozi@yahoo.com
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی خارگ؛ alisafaei123@aut.ac.ir
 3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی خارگ؛ mojgan_valentin@yahoo.com

چکیده

براساس مطالعات سازمان توسعه و تجارت جهانی 11 ،میلیارد تن کاال از طریق حمل و نقل دریایی جابجا و
در بنادر مختلف جهان تخلیه و بارگیری شده است .سرمایه گذاری در توسعه این صنعت با توجه به حجم
باالی سرمایه باید به صورت بهینه انج ام گیرد .در این تحقیق ،وضعیت سرمایه گذاری در بندر بوشهر از نظر
تطابق با اهداف پیش بینی شده این بندر مورد بررسی قرار گرفته است .این تحقیق بصورت آمیخته اکتشافی
انجام گرفته است .پس از شناسایی انواع سرمایه گذاری ها در بنادر با استفاده از ادبیات تحقیق ،پرسشنامه
تحقیق طراحی و توسط  13نفر از کارشناسان بندری و امور دریایی بندر بوشهر پاسخ داده شدند .روایی تایید
شده پرسشنامه ها از نوع صوری-محتوایی و پایایی آن با توجه به مقدار  3/121که بوسیله آلفای کرونباخ
بدست آمد مورد تایید قرار گرفته است .با توجه به غیرنرمال بودن داده ها در آزمون کجی-کشیدگی از آزمون
کای مربع برای تجزیه و تحلیل استنباطی سواالت تحقیق استفاده شد .یافته های تحقیق نشان می دهد که
قسمت های اداری امور بندری دارای بیشترین احتمال سرمایهگذاری مضاعف مخصوصاً در حوزه فناوری
اطالعات و نرم افزارهای طراحی شده می باشد و بخش تخلیه و بارگیری کمترین دارای سرمایه گذاری مضاعف
می باشد.

کلمات کلیدی :حمل و نقل دریایی ،سرمایهگذاری ،بهینه سازی
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تحلیل و بررسی روند رشد و توسعه بندر امیرآباد طبق مدل
Anyport
جعفرسیاره ،1محمدقادری جویباری

2

1دانشیار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ پست الکترونیکی j.sayareh@cmu.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی ارشد بندر وکشتیرانی  ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ پست الکترونیکی
mohammadghaderi2949@gmail.com

چکیده

نقش بندر به عنوان بازیگر اصلی استراتژیک توسعه حمل ونقل دریایی و تدارکات به خوبی شناخته شده است.
و این نشان دهنده آن است که بندر به عنوان دروازه اصلی برای دسترسی به روش های یکپارچه حمل و نقل
بسیار مهم است .بنابراین به بدلیل ابداعاتی که در تکنولوژی و طراحی کشتی ها پدید آمد و تجهیزات دریایی
پیشرفت ه شدند در نتیجه نقش بندر گسترش یافته است و ازیک رابط دریایی ساده به یک مرکز لجستیک
جامع توسعه یافته است و همچنین بدلیل استفاده از منابع و جغرافیای اقتصادی و اجتماعی مناطق شهری
برای دهه های آینده نیز تأثیر گذار خواهد بود  ،بنابرین به منظور ارزیابی طرح کارآمد در جهت استفاده از
تکامل زیر ساخت های حمل ونقل و گسترش تجارت جهانی ،اقدامات بندر را براساس مدل  Anyportبرای
بندر امیرآباد مورد بررسی قرار می دهیم .و در نهایت یک نتیجه کلی برای توسعه بندر امیرآباد که شامل
تفاوت ها و شباهت هایی مطابق با مدل  Anyportهست ارائه میگردد.

کلمات کلیدی :توسعه بنادر ،Anyport ،بندر امیرآباد
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تحلیل عوامل مؤثر بر بازاریابی بنادر با استفاده از تکنیک سلسله
مراتبی (مورد کاوی :بندر امام خمینی)
جابر محمد موسایی ،1غالمعلی مسرور ،1مسعود محمدی

2

 1استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی امیدیه؛jmoosaee@gmail.com
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی امیدیه؛ masoudmh39@gmail.com

چکیده

بنادر در یک محیط کامالً رقابتی فعالیت میکنند و از اینرو اهمیت بازاریابی در مدیریت و توسعه بندر در
اغلب بنادر دنیا شناخته شده است .این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از منظر روش شناسی ،کیفی-کمی
است که در دو مرحله انجام شده است .پس از مرور ادبیات و پیشینه ،عوامل مؤثر بر بازاریابی بنادر شناسایی
میشود .در این تحقیق  9عامل بودجه ،نیروی انسانی ،روشهای تبلیغاتی ،تجهیزات و امکانات بندر ،ویژگی
های بندر و قوانین و مقررات بندری شناسایی شدند .برای رتبه بندی عوامل از تکنیک سلسله مراتبی استفاده
شد .از نظرات  91نفر از کارشناسان امور بندری ،دریایی ،مطالعات تحقیقات و سرمایه گذاری بندر و نمایندگان
صاحب کاال فعال در این بندر استفاده شد .یافته های این تحقیق نشان داد که ویژگی های بندر ،تجهیزات و
امکانات بندر و روشهای تبلیغاتی مهمترین اولویت ها میباشند.

کلمات کلیدی :بازاریابی ،کاالی فله ،بندر امام خمینی ،تکنیک سلسله مراتبی
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نقش بارشماری الکترونیکی در مدیریت کامیون های حمل
داخلی با بهره گیری از فناوری  RFIDدر منطقه ویژه اقتصادی
بندر امام خمینی (ره)
ایرج مدیری ،1علی اکبر احمدی ،2سروش خاکی پور ،3بهرام شمالی پور ،4میالد عیدانی

5

1معاون امور بندری و اقتصادی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Modiri@bik.ir
2رئیس اداره امور بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Bik_aa@yahoo.com
3مدیر ناظر ترمینال حمل یکسره ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Khakipour.soroush@gmail.com

bahramtiva0@yahoo.comخوزستان؛ استان دریانوردی و بنادر کل  4مدیر ناظر ترمینال  1واردات ،اداره
Miladeidani@gmail.comخوزستان؛ استان دریانوردی و بنادر کل اداره 5کارشناس امور بندری،

چکیده
بنادر یک شهر صنعتی و خدماتی بشمار میآیند .غالت در سراسر دنیا در تناژهای بسیار زیاد جابجا می شوند.
جابجایی حجم عظیم این کاالها مشکالت خاصی را بر بنادر تحمیل می کند .عموم این مشکالت به عملیات
کار با کاال مربوط است .مجتمع بندری امام خمینی (ره) به عنوان تنها بندر پیشگام نسل سوم کشور است که
قابلیت ارائه طیف وسیعی از خدمات لجستیکی و بندر هاب غالت کشور است که بیشترین حجم صادرات و
واردات غالت از طریق این بندر صورت میپذیرد .با در نظر داشتن حجم وسیع واردات غالت درون مجتمع
بندری امام خمینی (ره) لزوم مدیریت و کنترل صحیح و بخردانه کامیون های حمل داخلی در کنار اسکله به
منظور انجام عملیات بارگیری و انتقال صحیح بار به انبارها و بازگشت مجدد آنها به کنار اسکله جهت انجام
عملیات مجدد بارگیری ضروری می باشد .این مهم زمینه ساز کسب رضایت مندی مشتریان بندر ،جلوگیری
از ایجاد دعاوی حقوقی در خصوص کسری بار ،کاهش هزینه ،کاهش زمان ،افزایش ایمنی و امنیت می گردد.
این تحقیق کاربردی -توسعه ای می باشد و جهت پیشبرد آن از تحقیق میدانی استفاده شده است .در این
پژوهش اقدام به بیان و پیاده سازی کاربرد فناوری اطالعات در فرایند بارشماری کاالها نموده است.
کلمات کلیدی :بارشماری ،انبار ،مجتمع بندری امام خمینی (ره) ،کامیون.
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رتبه بندی عوامل موثر بر آموزش دریانوردان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان با استفاده از تکنیک تاپسیس
جعفر خدرایی
کارشناس ارزیابی و صدور مدارک دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛
jafarkhedraei@gmail.com

چکیده

بیش از  13درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی و کشتی ها صورت می گیرد و ایمنی در این
صنعت از اهمیت وافری برخوردار است .افزایش سوانح دریایی طی سالیان اخیر نگرانیهایی برای سازمان ها و
شرکت های دریایی به همراه داشته است .بررسی این سوانح نشان می دهد که نیروی انسانی عامل بیش از
 33درصد این سوانح می باشد .بنابراین الزم است سیستم آموزشی این دریانوردان مورد بررسی قرار گیرد تا
مشخص گردد چه عواملی در سیستم آموزشی آنان نقش مهمتری ایفا می کند .این مقاله با استفاده از تحقیق
آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و با استفاده از تکنیک تاپسیس به بررسی سیستم آموزشی دریانوردان در اداره
کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان پرداخته است .یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان  4گروه
مدرسین ،حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از مراکز آموزشی دریایی ،موسسات آموزش دریایی و فراگیران؛
عملکرد موسسات آموزش دریایی مهمترین گروه می باشد.

کلمات کلیدی :آموزش ،تکنیک تاپسیس ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
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بررسی مسیر دریانوردی برای شناور تجاری  S175از خلیج
فارس تا دریایی بالتیک
2

حسن قاسمی ،1سپیده شکاری

 1استاد تمام دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه امیرکبیر؛ hmaaa2332@gmail.com
 2کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش هیدرودینامیک ،دانشگاه امیرکبیر؛ sepide.s919@gmail.com

چکیده

امروزه بیش از  %13تجارت جهانی توسط شناورهای دریایی صورت میگیرد .بیشترین هزینه مربوط به سوخت
مصرفی شناورها می شود .از طرفی انتخاب سرعت سرویس و همچنین مسیر مناسب با در نظر گرفتن شرایط
آبو هوایی تاثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارد .برای بدست آوردن سرعت سرویسدهی کشتی ابتدا
مقاومت (شامل مقاومت در آب آرام و ناشی از باد و موج) ،محاسبه شده است .کشتی مورد بررسی s-131
می باشد و در نرم افزار مکسرف مقاومت آرام محاسبه شده ،برای محاسبه مقاومت اضافه برای مسیر بندرعباس
به بندر روتردام که به چند منطقه دریایی تقسیم میشود ،ارتفاع مشخصه هر منطقه تهیه و از طریق ماژول
موشن مکسرف مقاومت اضافی کشتی در هر منطقه محاسبه شد .سپس پیشرانش برای یک پروانه مشخص
محاسبه شد و با داشتن تراست و با رسم نمودارهای مقاومت سرعت سرویسدهی در هر منطقه دریایی تخمین
زده شد.

کلمات کلیدی :مقاومت اضافی ،تراست ،سرعت سرویسدهی ،منحنی رائو.
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بررسی امکان سرمایه گذاری پست بانک جمهوری اسالمی ایران
در توسعه گردشگری دریایی کشور
فرشید رحمانی مقدم
پست بانک خواف؛ fbr32@gmail.com

چکیده

گردشگری دریایی از برنامه هایی است که اخیراً توسط دولت و سازمان بنادر و دریانوردی مورد توجه قرار
گرفته است .پست بانک جمهوری اسالمی ایران برای توسعه گردشگری کشور سیاست ها و برنامه های
تسهیالتی مختلفی دارد اما اینکه بتوان این سیاست ها را در حوزه گردشگری دریایی نیز مورد استفاده قرار
داد موضوعی است که این مقاله بدان پرداخته است .این تحقیق از لحاظ هدف ،توسعه و از منظر روش شناسی،
موردی است از پرسشنامه محقق خودساخته برای بررسی این موضوع استفاده شده است .روایی آن از طریق
نظرات  3نفر از کارشناسان حوزه حمل و نقل دریایی و پست بانک و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ (مقدار
 )3/149مورد تایید قرار گرفته است .پرسشنامه توسط  13نفر از حوزه حمل و نقل دریایی و پست بانک پاسخ
داده شدند .یافته های این تحقیق نشان داد که امکان بکارگیری سیاست های تسهیالت پست بانک در
گردشگری دریایی کشور وجود دارد.

کلمات کلیدی :گردشگری دریایی ،پست بانک ،تسهیالت مالی
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ارزیابی توسعه عملیات پایانه کانتینری بندر امام خمینی (ره) با
استفاده از ماتریس SWOT
جعفر خدرایی ،*1حسین آرمان

2

 1کارشناس ارزیابی و صدور مدارک دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛
jafarkhedraei@gmail.com
 2کارشناس ارزیاب اسناد دریانوردان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ hosainarman33@gmail.com

چکیده

امروزه بیش از 13درصد تجارتجهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیرد؛ بنابراین بنادر نقشی مهم
در زنجیره تامین جهانی دارند .با گسترش استفاده از کانتینر در جابجایی کاال ،پایانههای کانتینری بنادر به
عنوان مزیت رقابتی هر بندر شناخته شده است .این تحقیق با استفاده از ماتریس سوات به عنوان یک ابزار
استراتژیکی شناخته شده ،به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در پایانه کانتینری بندر امام خمینی
پرداخته تا نهایتاً استراتژی های مناسبی با توجه به نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
ارائه دهد .با توجه به نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی خارجی که به ترتیب  2/394و
 2/334میباشد ،جایگاه عملیات کانتینری بندر امام خمینی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،خانه
محافظه کارانه میباشد که این خانه در ماتریس  SWOTمعادل با استراتژیهای  W-Oتعیین میگردد .بر
همین اساس این تحقیق راهکارهایی همچون استراتژی بهبود پسکرانههای بندر و استراتژی تمرکز بر بازارهای
بالقوه و نفوذ در آنها را برای حفظ وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء جایگاه این پایانه توصیه مینماید..

کلمات کلیدی :پایانه کانتینری ،بندر امام خمینی (ره) ،ماتریس SWOT
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Utilisation of Automation Technology in Ports and
Container Terminals
Negar Alimohammadi1, Gholam Reza Emad2, Milad Eidani3
1

MSc, Port and Shipping Management; negar.alimohammadi@gmail.com

2

PhD, University of Tasmania, Australian Maritime College; reza.emad@utas.edu.au
3

MSc, Port and Shipping Management; miladeidani@gmail.com

Abstract
Ports play a crucial role in the global economy. They as a major industry
are under continuous change impacted by introduction of advanced
technologies. The maritime domain including port organisations and
shipping companies need to proactively embrace these changes to be able
to maintain its relevancy. As the global trade expands so the demand on
ports and shipping companies to deliver more at lower cost. In the shipping
sector in the last decade we witnessed the merging of major shipping
companies to become even larger players. In the meanwhile, ships are
getting larger in size in order to take advantage of economy of scale. All
of these created a huge mandate for ports which are already in the serious
competition with other ports for a larger share of the shipping market. The
ports not only need to increase in size and facilities but they need to
incorporate advanced technology to support and augment the growth. This
leads to automation and automated port technology. Today majority of
ports and specifically container terminals are either planning or already
started to take advantage of the automation technology to gain or maintain
their competitiveness. Nowadays, the question for ports and terminals is
not whether to get automated but to decide to what level they need to
automate. It is predicted that in a decade all the terminals around the world
will use some level of automation in their processes. This article is look at
the automation technology and how it affects the port industry and how the
introduction of technology might help improving their competitiveness.
Keywords: Port, Automation, Supply chain, Maritime domain, Shipping,
Logistics
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بررسی مزایا و معایب واردات کاالهای اساسی از طریق بندر امام
خمینی بر اقتصاد استان خوزستان
محمود حسین زاده
مدیر ناظر ترمینال های اختصاصی بندر امام خمینی؛ m.hoseinzadeh11@gmail.com

چکیده

در حال حاضر حدود دوسوم کاالها در قالب حمل و نقل فله صورت می گیرد که این حجم جابجایی باعث
افزایش اشتغالزایی شهرهای بندری و درآمدزایی مردم این شهرها شده است .این تحقیق به دنبال پاسخگویی
به این سؤال میباشد که " واردات کاالهای اساسی از طریق بندر امام خمینی بر اقتصاد استان خوزستان چه
اثرات اقتصادی به همراه دارد؟" .این تحقیق دارای ماهیت کاربردی است و از لحاظ روش ،در زمره تحقیقات
توصیفی-پیمایشی می باشد .پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق ،پرسشنامهای از  12سؤال تخصصی جهت
پاسخگویی به سؤال و فرضیه تحقیق تشکیل شده است .در این تحقیق از نظرات  32نفر از کارشناسان بندری،
مسئوالن سایت های نگهدارنده کاالی اساسی و شرکت های حمل شهری و برون شهری فعال بندر امام خمینی
در قالب پرسشنامه استفاده شده است .با توجه به نتایج آزمون اسمیرینوف (دادهها نرمال هستند) از آزمون T
جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامهها بکار گرفته میشود .یافتهها و نتایج این تحقیق نشان میدهد که واردات
کاالهای اساسی بر اشتغالزایی (مستقیم و غیرمستقیم) ،درآمدزایی (مستقیم و غیرمستقیم) ،کاهش فقر (بهبود
وضعیت اقتصادی مردم) ،آبادانی استان خوزستان ،کاهش نرخ تورم اجناس و اقالم ،گسترش جغرافیایی و
افزایش جمعیت و افزایش بهای زمین استان خوزستان اثرات مثبت است.

کلمات کلیدی :واردات ،کاالی اساسی ،بندر امام خمینی
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واکاوی دالیل بروز سوانح در زمان عملیات تخلیه و بارگیری
کشتی های نفتکش
رامین رجایی ،*1فرزانه نوشادی

2

رییس عملیات و بازرگانی شرکت ملی نفتکش عسلویه؛ capt.rajaey@gmail.com
رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی آویژه دریای آداک؛ avizheh.adak@gmail.com

چکیده

هدف تحقیق ،شناسایی دالیل بروز سوانح در زمان عملیات تخلیه و بارگیری کشتی های نفتکش و ارائه
راهکارهایی برای کاهش آن می باشد .این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است که در  2مرحله صورت
گرفته است .مرحله اول ،بخش توصیفی بود که دالیل بروز سوانح ترمینال های نفتی از طریق منابع کتابخانهای
شناسایی شدند .مرحله دوم ،بخش پیمایشی شامل پرسشنامه  11سوال بود که توسط  31نفر از کارشناسان
 HSEو آتشنشانی بنادر استان بوشهر و مسئوالن عملیاتی شرکت ملی نفتکش پاسخ داده شدند .روایی
محتوایی پرسشنامه از طریق نظر  3نفر از کارشناسان  HSEو مدیران عملیاتی شرکت ملی نفتکش مورد
تایید قرار گرفت .میزان پایایی توسط آلفای کرونباخ 3/113 ،بدست آمده است .از آزمون  Tدر بخش استنباطی
استفاده شده است (با توجه به نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرینوف ،دادهها نرمال بودند) .یافتههای تحقیق
نشان داد  13دلیل باعث بروز سوانح در زمان عملیات تخلیه و بارگیری کشتی های نفتکش می شوند که از
مهمترین آنها می توان به شکستگی خطوط ،برخورد کشتی به اسکلهها و تاسیسات در زمان پهلوگیری و
برخورد یدککشها به تاسیسات و اسکلهها اشاره کرد.

کلمات کلیدی :سانحه ،تخلیه و بارگیری ،کشتی های نفتکش

42

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 21آذر ماه  1317ـ تهران

محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده زنجیره تامین حمل و نقل
جاده ای و ریلی در شبکه پسکرانه بنادر (مطالعه موردی منطقه
ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)
ایرج مدیری ،1علی اکبر احمدی ،2بهرام شمالی پور ،3سروش خاکی پور

4

1معاون اقتصادی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،سازمان بنادر و
دریانوردی؛ modiri777@gmail.com
2رییس اداره امور بندری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ،سازمان بنادر و
دریانوردی؛Ahmadi.ak@gmail.com
3مدیر ترمینال  1واردات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛
Shomalipour.bahram@gmail.com

 4مدیر ترمینال حمل یکسره منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ،سازمان بنادر و
دریانوردی؛Khakipour.soroosh@gmail.com

چکیده
هدف از این پژوهش محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده زنجیره تامین حمل و نقل جاده ای و ریلی در شبکه
پسکرانه بنادر با در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون کرایه حمل بار ،قمیت تمام شده واردات سوخت در کشور،
محاسبه آالینده های زیست محیطی گازوئیل مصرفی و هزینه تلفات جاده ای ساالنه ناشی از تردد خودروهای
سنگین می باشد .در این پژوهش که با مطالعه موردی در خصوص منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
صورت پذیرفته تالش بر آن شده است تا قیمت تمام شده حمل جاده ای و ریلی کاالها از مبداءمجتمع بندری
بندر امام خمینی تا مقصد تهران در دو گروه کاالی فله بار و آهن آالت محاسبه و مقایسه گردد .در حقیقت
در این پژوهش تالش گردیده شده است که قیمت تمام شده کرایه حمل بار کاالها با در نظر گرفتن هزینه
های آشکار و هزینه های پنهان هر دو بخش ریلی و جاده ای صورت پذیرد .چرا که دولت به عنوان دستگاه
حاکمیتی کشور و با پرداخت سوبسید در بخش سوخت مصرفی گازوئیل کامیون ها ،متحمل پرداخت بخشی
از هزینه های آشکار و تمامی هزینه های پنهان بخش حمل و نقل کشور می باشد ،لذا پژوهش حاضر می تواند
دیدگاه روشنی را در خصوص هزینه های واقعی هر یک از دو ناوگان باری جاده ای و ریلی در اختیار سیاست
گذاران دولتی فعال در این بخش قرار دهد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که قیمت تمام شده
حمل و نقل ریلی کاالها (شامل مجموع هزینه های آشکار مثل کرایه حمل کاال و هزینه های پنهان حمل
شامل هزینه های متوفیان ناشی ازتصادفات جاده ای و هزینه های زیست محیطی) به صورت متوسط 33
درصد هزینه های حمل جاده ای کاال از مبداء بندر امام خمینی به تهران و یا بالعکس را شامل می شود.
کلمات کلیدی :زنجیره تامین ،قیمت تمام شده ،حمل ریلی کاال ،شبکه پسکرانه
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مدلسازی هیدروآیرودینامیکی هواناو و بررسی تأثیر سطوح
کنترلی بر مانور شناور
رحیم میرکی باصری ،1مهرزاد بهزادی،2
1دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی شریف؛ rahim.miraki.baseri@gmail.com
 2کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ Behzadi12@yahoo.com

چکیده

در این پژوهش روند مدلسازی ریاضی و شبیهسازی دینامیکی مانور یک نمونه از هواناو ،به صورت شش درجه
آزادی ارائه شده است .به منظور مدلسازی حرکت هواناو ،نیروها و گشتاورهای خارجی وارد بر وسیله و
همچنین نیروها و گشتاورهای ناشی از ابزارهای کنترلی که در حرکت هواناو مؤثر هستند ،مدنظر قرار گرفته
است .روند کار با محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر شناور آغاز میشود .با استفاده از معادالت پیوستگی،
فشار هوا در قسمتهای مختلف هواناو محاسبه شده است .جهت بررسی حرکت هواناو ،معادالت حرکت خطی
و دورانی در دستگاه متصل بهوسیله حلشده و سرعتهای خطی و زاویهای در این دستگاه محاسبه میگردد.
در مرحله بعد این اطالعات به دستگاه متصل به زمین منتقل میگردد و از دید ناظر ساکن حرکت شناور
بررسی خواهد شد .نتایج این پژوهش شامل مشخصات حرکتی از جمله قطر تاکتیکال ،شعاع دایره چرخش و
پیشروی وسیله در حاالت مختلف به کار گیری ابزارهای کنترلی توسط خلبان میباشد.

کلمات کلیدی :هواناو ،مانورینگ ،معادالت حرکت
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پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب فندر مناسب برای اسکله ها
متناسب با نوع شناورها جهت پهلوگیری
3

مصطفی طبسی ،1کاظم دژانگاه ،2مهدی سیفی مرادی

1کارشناس ارشد مهندسی صنایع ;کارشناس نت و مدیریت دارائیهای فیزیکی شرکت مهندسین مشاور ایتسن ؛
M.tabasi@itcen.ir
 2کارشناس مهندسی مکانیک ; مدیر گروه نت و دارائیهای فیزیکی شرکت مهندسین مشاور ایتسن ؛
K.dezhangah@itcen.ir
3کارشناس ارشد مهندسی صنایع ; دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال ؛ Mahdi_seifi2313@yahoo.com

چکیده

ن قش غیر قابل انکار صنعت حمل و نقل دریایی در جابجایی کاال و مسافر بر کسی پوشیده نیست .امروزه با
توجه به افزایش ابعاد و ظرفیت کشتی ها و همچنین لزوم پهلوگیری شناورها در اسکله ها  ،نیاز به سیستم
فندر با ظرفیت جذب انرژی مناسب به طرز چشمگیری در اسکله های بنادر مشاهده می گردد .اسکله ها ،به
عنوان یکی از مهمترین سازه های دریایی ،می بایست پهلودهی به کشتی ها را به صورت ایمن تامین نمایند.
فندرها یکی از مهمترین اجزای اسکله ها هستند که در زمان پهلوگیری شناورها ،با جذب بارهای ضربه ای و
جلوگیری از تماس مستقیم کشتی با اسکله ،با تغییر شکل خود ،فرآیندی ایمن را برای کشتی و اسکله فراهم
می کنند .در این مقاله برخورد شناور یدک کش رشید  1با اسکله شماره  1در بندر امام خمینی (ره) شبیه
سازی شده است .اسکله شماره  1و شناور یدک کش رشید  1به طور همزمان شبیه سازی شده اند .شناور به
صورت جرم متمرکز متصل به یک فنر غیر خطی مدل شده است .یک فنر غیرخطی دیگر ،فرورفتگی در بدنه
عضو مورد تصادم را مدل می کند .شناور و اسکله مورد تصادم را با استفاده از نرم افزار  ANSYS 1.4اجرا
محدود ،مدل کرده و با انجام تحلیل دینامیکی و بررسی پدیده برخورد شناور با اسکله پرداخته شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد؛ که عوامل اثر گذار در میـزان انـرژی وارده بـه فنـدر هـا عبارتنـد از وزن
کشـتی ،سـرعت پهلـوگیری ،ضـریب جــرم ،ضریب گریز از مرکز ،ضریب ساختار پهلو ،ضریب نرمی است که
در بین این عوامل ،سرعت پهلوگیری مهمترین عامل تأثیرگذار بر انرژی وارده فندر می باشد.
کلمات کلیدی :اسکله ،ضربه گیر ،شناور کانتینربر ،فندر محافظ سطحی ،فندر جذب کننده انرژی
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شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شرکت های بیمه در
خدمات بندری و دریایی مجتمع بندری امام خمینی با استفاده از
تکنیک تاپسیس
محمود حسینزاده ،*1ایرج مدیری ،2علی اکبر احمدی

3

مدیر ناظر ترمینال های اختصاصی بندر امام خمینی؛ m.hoseinzadeh11@gmail.com
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ modiri@pmo.ir
رئیس اداره امور بندری مجتمع بندری امام خمینی؛ bik_aa@yahoo.com

چکیده

به دلیل باال بودن هزینه ها و سرمایه گذاری ها در بنادر اعم از کاالهای وارداتی و صادراتی ،جابجایی کاال و
تجهیزات تخلیه و بارگیری و شناورها؛ پوشش دادن ریسک های این فعالیت ها بسیار مهم است که از طریق
بیمه کردن میتوان این ریسکها را تحت پوشش قرار داد .اینکه یک شرکت یا سازمان فعال در حوزه فعالیت
دریایی چه انتظاراتی ا ز یک شرکت بیمه دارد موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرر گرفته است.
این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش ،توصیفی پیمایشی می باشد .جامعه آماری پژوهش،
 133نفر از کارشناسان امور بندری و دریایی و سرمایه گذاران مجتمع بندری امام خمینی تشکیل گردیده
است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  32نفر تعیین شد که این تعداد از طریق نمونه گیری تصادفی
طبقه بندی انتخاب گردیده اند .داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بدست آمد و برای
رتبه بندی عوامل از تکنیک تاپسیس استفاده شد .یافته های تحقیق نشان می دهد که ارزیابی صحیح خسارات،
پرداخت سریع خسارت و نیروی انسانی مجرب آشنا با خدمات بندری و دریایی به ترتیب مهمترین اولویت ها
بودند.

کلمات کلیدی :بیمه ،مجتمع بندری امام خمینی ،تکنیک تاپسیس
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بررسی راهکارهای جذب رضایتمندی شرکت های کشتیرانی
نفتکش ورودی به پایانه های نفتی کشور(مطالعه موردی پایانه
نفتی جزیره خارگ)
مجید کرم نیا ،1بهرام شمالی پور ،2مجید موسوی

3

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ majidkaramnia1@gmail.com

2مدیر ترمینال  1واردات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛
Shomalipour.bahram@gmail.com
3مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ majidmousavi33@gmail.com

چکیده
شرکت پایانههای نفتی ایران سازمانی است عملیاتی ،تخصصی و حرفهای که در حوزههای ذخیرهسازی،
اندازهگیری ،ارائه خدمات آزمایشگاهی ،عملیات صادرات و واردات نفت خام و مواد نفتی و میعانات گازی و
خدمات دریایی فعالیت مینماید .در دنیای رقابتی امروز ،مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و
وفاداری آنان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است .از این رو بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بررسی
راهکارهای جذب رضایتمندی نفتکشهای ورودی به پایانه نفتی خارک در جهت تکمیل و ارتقای زنجیره
ارزش نفت و گاز کشور و ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطافپذیری بهینه زنجیره تأمین انرژی ملی،
منطقهای و بینالمللی امری ضروری است .دادههای این پژوهش با استفاده از ماتریس اهمیت -عملکرد تحلیل
شده است .بر اساس نتایج تحقیق ،عوامل مؤثر در جذب رضایتمندی نفتکشهای ورودی به پایانه نفتی خارک
شامل کیفیت خدمات ،سیستم مدیریت ایمنی ،زمان پهلوگیری ،زمان بارگیری ،زمان تخلیه فرآوردههای نفتی،
رویه اداری پذیرش -بارگیری یا تخلیه و آزادسازی کشتی ،به روز بودن تجهیزات ،هزینه خدمات ،میزان خدمات
دریایی ،ارائه خدمات رایگان اضافی ،توانمندی کارکنان ،پاسخگویی کارکنان ،توجه به نیازها و خواستههای
مشتریان ،کاربرد فناوری اطالعات ،موقعیت جغرافیایی بندر ،قابلیت اطمینان و شایستگی خدمات بنادر ،کیفیت
تسهیالت بندر ،سرعت باالی ارائه خدمات ،ظرفیت پایانه ،ارائه خدمات مطابق قوانین بینالمللی ،شرایط
محیطی و محدودیت آبخور است.
کلمات کلیدی :ترانزیت ،بندر بوشهر ،ظرفیت ترانزیت
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طراحی سازهی سکان شناور بر اساس استانداردهای دریایی
مسعود نظری ،1علی اسکافی نوغانی

2

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه رشتm.nazari@yahoo.com ،
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه رشتa_eskafi@gmail.com،

چکیده
سکان عامل کنترلی و هدایت کشتی است و با توجه به نوع کشتی و ابعاد آن متنوع است .معموالً سکان یک
عضو منفعل در کشتی بوده و متناسب با سرعت جریان ،نیرو و گشتاور الزم را برای کنترل و هدایت کشتی
تولید میکند و درزمانی که سرعت کشتی کاهش مییابد از کارآیی آن کاسته میشود .استفاده از سکان
مناسب از یکسو می تواند قابلیت مانورپذیری و هدایت شناور را باال ببرد و موجب کاهش مصرف سوخت و
حتی کوتاهتر شدن مسیر سفر دریایی شود و راندمان شناور را باال ببرد ،از سوی دیگر میتواند با هدایت بهموقع
شناور موجب افزایش ایمنی آن گردد .از معتبرترین مراجعی ملزومات طراحی را موردبررسی قرار میدهند،
استانداردهای دریایی هستند که توسط مؤسسات ردهبندی ارائه میگردند .در این مقاله ملزومات استانداردی
طراحی ،ساخت و تست سکان ،از معتبرترین استانداردهای بیناللملی با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفتهاند که
میتوان دید استاندارد  RSمتفاوت ترین رویکرد را نسبت به سایرین داراست ،عالوه بر این استاندارد ABS

سختگیرانهترین استاندارد و  DNV GLاستانداردی است که بهصورت موضوعی ،دقیقتر از سایرین عمل کرده
است.

کلمات کلیدی :سکان ،طراحی مفهومی ،مؤسسات ردهبندی ،ملزومات استانداردی
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مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ملی کشورهای امریکا ،استرالیا،
برزیل و کره جنوبی در ارتباط با الزامات کنوانسیون مدیریت
آب توازن کشتیها
الهه زهدی ،1امیر مسعود رضوانپناه ،2جواد فروغی

3

 1کارشناس کنوانسیونها ،قوانین و مقررات ،موسسه ردهبندی ایرانیانel.zohdi@ics.org.ir ،
 2کارشناس ارشد کنوانسیونها ،قوانین و مقررات ،موسسه ردهبندی ایرانیانa.rezvan@ics.org.ir ،
 3کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریفjavadforoughi@mech.sharif.ir ،

چکیده

استفاده از آب دریا به منظور افزایش ایمنی و پایداری کشتیها در صنعت کشتیرانی و انتقال حداقل  3333تا
 13333گونه مختلف در سراسر جهان از طریق آب توازن و احتمال تبدیل این گونهها به گونه مهاجم در بندر
مقصد ،موجب شد تا سازمان جهانی دریانوردی کنوانسیون کنترل و مدیریت رسوبات و آب توازن کشتیها را
با هدف جلوگیری از گسترش ارگانیسمهای آبزی مضر در سال  2334مطرح نماید .با توجه به الزماالجرا شدن
این کنوانسیون از  3سپتامبر  2313و الحاق جمهوری اسالمی ایران به آن در تاریخ  9آپریل  ،2311و همچنین
با درنظرگرفتن این امر که تمامی شناورها برای ورود به آبهای ساحلی بندر مقصد بایستی الزامات ملی مربوط
به آبهای تحت حاکمیت آن کشور را رعایت نمایند ،لذا نیاز به مطالعات گسترده در خصوص کنوانسیون،
قطعنامهها ،راهنماهای مربوطه و قوانین ملی دیگر کشورها جهت اجرایی نمودن بهتر این کنوانسیون و تدوین
قوانین و مقررات ملی ایران همواره دیده میشود .در این مقاله ،قوانین و مقررات گارد ساحلی ایالت متحده
آمریکا و قوانین ملی کشورهای استرالیا ،برزیل و کره جنوبی استخراج و الزامات ،گواهینامهها و طرحهای
مدیریتی هرکدام ،با هدف ارتقاء دانش فنی و اطالع رسانی جهت تدوین قوانین ملی ایران و همچنین کشتی-
هایی که قصد ورود به بنادر کشورهای فوق را دارند ،به دقت بیان و بررسی شدهاند.

کلمات کلیدی :کنوانسیون مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها ،گونه های مهاجم ،قوانین و مقررات ملی،
آب توازن
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مدیریت ترافیک بنادر در محوطه خشکی
امین نظیفی ،1عبدالرضا رضایی ارجرودی ،2علیرضا ماهپور

3

1کارشناس ارشد راهوترابری پژوهشکده حملونقل ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛
Nazifi.amin@gmail.com

 2کارشناس ارشد راهوترابری پژوهشکده حملونقل ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛
Rezaeear@yahoo.com
3عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛ Ar.mahpour@bhrc.ac.ir

چکیده

حمل و نقل دریایی بخشی جدا نشدنی از تجارت است به طوریکه ارائه خدمات کارآمد در حملو نقل دریایی
از پارامتر های الزم و تاثیر گذار در انجام تجارت موفق بینالمللی است .حمل و نقل کارآمد بطور یقین باعث
افزایش تجارت بین المللی خواهد شد .موضوع حمل و نقل دریایی به دلیل تاثیر گذاری بر قیمت تمام شده
کاال در کشورها جایگاه واالیی یافته و توجه به آن در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کامال رقابتی موجود در
میان صاحبان صنایع و مواد اولیه ،نقشی حیاتی یافته است .لذا با برنامه ریزی ،طراحی مهندسی ،مدیریت و
کنترل ترافیک و روابط بین وسائل نقلیه و شبکه ارتباطی را در جهت رسیدن به تردد های راحت و کارآمد
توام با ایمنی کافی برای افراد و کاال میتوان دست یافت .در این همین راستا ،در این پژوهش به مدیریت
ترافیک بنادر در بخش خشکی و مطالعات و اقداماتی که در دنیا در این زمینه انجام شده است ،مورد بررسی
قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :مهندسی ترافیک ،مدیریت ترافیک ،بندر ،محوطه خشکی
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مطالعه مقایسهای تجمع زیستی جیوه در بافت های مختلف ماهی
شانک زرد باله ( )Acanthopagrus latusدر غلظتهای تحت
کشنده جیوه
علیرضا صفاهیه ، *1صدیقه بابادی ، 2سید محمد باقر نبوی ، 3کمال غانمی ، 4محمد تقی رونق

5

1دانشیارگروه زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنو دریایی خرمشهرsafahieh@hotmail.com ،
2کارشناس ارشد آلودگی دریا ،دانشگاه علوم و فنو دریایی خرمشهرsbabadi91@hotmail.com ،
3دانشیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشگاه علوم و فنو دریایی خرمشهرm.nabavi@kmsu.ac.ir،
4دانشیار گروه شیمی دریا  ،دانشگاه علوم و فنو دریایی خرمشهرkamal.ghanemi@kmsu.ac.ir،
1استادیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشگاه علوم و فنو دریایی خرمشهرmt.rounagh@yahoo.com ،

چکیده
در این مطالعه میزان تجمعزیستی جیوه در بافتهای مختلف ماهی شانک زرد باله ،و میزان همبستگی میان
غلظت جیوه محلول در آب با غلظت آن در بافتها مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور تعداد  41قطعه ماهی
هم اندازه ( 11/2±1/32سانتیمتر ) از خور موسی صید (واقع در بندر ماهشهر) و به تانکهای  333لیتری در
واحد تحقیقات شیالت منتقل شد .پس از دوره سازگاری ماهیان به غلظتهای اسمی صفر 43 ،23 ،13 ،و 33
میکروگرم/لیتر کلرید جیوه محلول در آب ،منتقل گردیدند و روند تجمع جیوه در بدن آنها مورد مطالعه قرار
گرفت .مدت زمان این آزمایش  21روز بطول انجامید .به منظور هضم و آنالیز ،بافتهای مختلف (فلس ،باله،
استخوان ،پوست ،عضله ،آبشش و کبد) جداسازی شد .پس از هضم نمونهها ،غلظت جیوه موجود در آنها با
استفاده از دستگاه جذب اتمی و روش بخار سرد اندازه گیری گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که بافتهای
گوناگون مقادیر متفاوتی از جیوه را در خود ذخیره می نمایند و فاکتورهایی از قبیل شرایط مواجه و فرم
شیمیایی جیوه در میزان تجمع آن در بافتهای مختلف و توزیع آن در بدن موثر است .دادههای حاصل از
مقایسه تجمع زیستی در بافتها نشا ن دهنده کمترین میزان تجمع جیوه در فلس و باله ،و بیشترین مقدار
آن در کبد و سپس بافت آبشش بوده است .بطور کلی روند افزایش تجمع زیستی جیوه در تیمار شاهد به
شکل عضله -کبد> آبشش -پوست -استخوان> باله -فلس و در سایر تیمارها به صورت  :کبد> آبشش> عضله
≥پوست≥ استخوان≥ باله -فلس بدست آمد .همچنین مشاهده گردید که با افزایش غلظت تیمارها ،تجمع جیوه
در بافت ها افزایش یافته و ضرایب همبستگی پیرسون بین غلظت جیوه در آب و بافت های مختلف در سطح
 3/31معنی دار بود.
کلمات کلیدی  :جیوه ،تجمع زیستی ،شانک زرد باله
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Impact of marine-based Zinc Oxide Nanoparticles
on Degradation of Dibenzothiophene
Taregh Khalafi, Foad Buazar*, Kamal Ghanemi
Department of Marine Chemistry, Khorramshahr University of Marine Science and
Technology, P.O. Box 991, Khorramshahr, Iran; fb@kmsu.ac.ir

Abstract
A novel eco-friendly procedure was developed to produce safer, stable and
highly pure zinc oxide nanoparticles (ZnO Nps) using microalgae
Chlorella extract. The ZnO Nps were synthesized simply using zinc nitrate
and microalgae Chlorella extract which conducted at ambient conditions.
In this recipe, microalgae Chlorella extract acted as the reducing agent and
a stabilizing layer on fresh ZnO Nps. UV–visible spectrum was conﬁrmed
the formation of ZnO Nps illustrating an absorption peak at 321 nm. XRD
results demonstrated that as-prepared ZnO Nps has a high-crystalline
hexagonal (Wurtzite) structure, with average size about 13nm in diameter.
FT-IR spectral analysis indicated involved functional amide and polyol
groups in phytosynthesized ZnO nanopowders. According to SEM and
TEM observations, ZnO nanoparticles are well dispersed and has
hexagonal shape with the average size of about 2322.2nm, respectively.
Based on gas chromatography analyses, ZnO Nps revealed effective
photocatalytic activity toward the removal (19%) of Dibenzothiophene
(DBT) contaminant in aqueous solution at mild condition. A possible
mechanism of the photo-desulfurization of DBT via green ZnO Nps was
also developed.
Keywords: ZnO nanoparticles, Phytosynthesis, Dibenzothiophene,
Photodegradation
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تاثیر سازههای بتنی بر روی تنوع زیستی و فرآوانی
ماکروبنتوزهای منطقه بحرکان خوزستان
مجید شکاری ،1محمد علی ساالری علی آبادی ،2احمد سواری ،3سیمین دهقان مدیسه

4

 1گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی ،خرمشهر،
Shilaty33@yahoo.com
 2دانشیارگروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،خرمشهرSalari@kmsu.ac.ir ،

 3استاد گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی ،خرمشهر،
Savari32@yahoo.com
 4دانشیار پزوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ،اهوازS_dehghan2332@yahoo.com ،

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر سازههای بتنی (با قدمت  13سال) بر روی تنوع زیستی و فرآوانی
ماکروبنتوزهای سواحل بحرکان ،واقع در شمالغربی خلیج فارس انجام شد .نمونهی ماکروبنتوز به صورت
ماهیانه از اردیبهشت  1311الی فروردین  1319از  4ایستگاه به صورت تصادفی با استفاده از گرب پترسون
 3/221جمعآوری شد .میانگین فراوانی ماکروبنتوزها  413 ± 13/29فرد در متر مربع از سطح منطقه مورد
مطالعه بوده است و به ترتیب نرمتنان ،سختپوستان و پرتاران غالب گروههای ماکروبنتوزی بودهاند .بیومس
کل ماکروبنتوزها در چهار ایستگاه نمونه برداری شده ،در طول یک سال 11/33 ،گرم بوده که میانگین آن
 2/34گرم وزن تر در متر مربع از سطح بستر در کل سال مطالعه بوده است .در منطقه احداث سازههای بتنی
تنوع ماکروبنتوزها بیشتر شده است .آنالیز دانهبندی رسوبات ایستگاههای مختلف میزان درصد سیلت -کلی را
با دامنه  3/3–11/9نشان میدهند میانگین فصلی درصد ماده آلی در رسوبات ایستگاههای مختلف با دامنه
 4/43 -13/21درصد تخمین زده شد.

کلمات کلیدی :سازههای بتنی ،ماکروبنتوز ،بحرکان ،رسوبات
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طراحی و پیاده سازی مدل نمونه سامانه مدیریت و کنترل
هوشمند شناور
خسرو یعقوبی ،1آرمان شبانی ،2وحید شیوانی

3

ةکارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ yaghoobi.farzi@gmail.com
2کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم ،دانشگاه غیر انتفاعی صفاهان اصفهان؛
shabaniarman@yahoo.com
 3کارشناسی مهندسی برق تکنولوژی الکترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهد
شهر؛vahid.sheivani@gmail.com

چکیده

به منظور مدیریت و کنترل هوشمند شناورهای دریایی ،بایستی یک سامانه متمرکز و جامع ،کلیه اطالعات
موثر شناور را در اختیار داشته باشد تا با استفاده از آن بتواند نقش کارآمدی در هدایت شناور ایفا نماید .لزوم
افزایش ضریب ایمنی شناورها در مواجهه با خطرات احتمالی نیز امروزه بر نیاز به چنین سامانه هوشمندی
افزوده است  .در این مقاله به طراحی و معرفی سامانه مدیریت و کنترل هوشمند شناور پرداخته شده است ،که
در آن با استفاده از تجهیزات قابل اعتماد و در دسترس ،کلیه اطالعات شناور ،مطابق با وظیفه عملیاتی شناور
و نیاز کاربر ،جمع آوری میشود ،و مورد پردازش قرار میگیرد .از این سامانه در مدیریت انرژی شناور ،کنترل
و مانیتورینگ شناور و پیش بینی خطر و مدیریت یکپارچه شناور می توان استفاده نمود .این سامانه با
برخورداری از سیستم عیب یابی خودکار قادر به هشدار خطاهای خود بوده و از این حیث قابلیت اعتماد باالیی
دارد .امکان توسعه و گسترش عمل کردهای آن از نظر سخت افزاری و نرم افزاری از دیگر قابلیت های بارز این
سامانه است .سامانه ی طراحی شده به عنوان نمونه برای یک شناور دریایی و مطابق با نیازهای کاربر بازطراحی
و پیاده سازی شده است.

کلمات کلیدی :مدیریت و کنترل شناور ،سامانه هوشمند ،ایمنی شناورPLC ،
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Identifying the parameters affecting the
environmental risks posed by jack-up drilling rigs
and their risk management using the SAFYERAJKA model (Case study of the South Pars field)
Maryam Safy1, Saeed Jabbari Bokanid2 ,
1

Department of Environmental Management, Graduate School of the Environment and

Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University 14333-13311, Tehran,
Iran, maryamsafy@yahoo.com
Geological survey &Mineral Exploration of Iran-Tehran, Iran

2

moharamnejadnaser@gmail.com

Abstract
Marine environments are important areas of the world due to sensitivity of
their habitats and complexity of the pollutants that can affect them.
Assessment and management of the environmental risks posed by drilling
rigs through the conventional methods are impossible due to the
difficulties of identifying the parameters affecting them and the large
volume of data available which require the application of special software
and management models. The present study seeks to identify the
parameters affecting the environmental risks posed by marine drilling rigs
and to manage those risks. The researchers thus designed the SAFYERPJKP model based on the primary definitions provided for risk and a set of
statistical rules and then used the model to examine the South Pars field
located in the Persian Gulf. The results from the software on 118343 towing
risks and 238333 drilling risks indicate the high accuracy of the software in
calculating the risks. The criteria applied in the model can also be used in
similar regions. The marine accidents occurred at the South Pars were also
investigated to test the accuracy of the proposed model.
Keywords: Drilling rig, Jackup, Marine environments, Offshore disasters,
Risk management
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مطالعه آثار نونیلفنول بر ماکروفاژهای تاسماهی ایرانی
( )Acipenser persicusدر شرایط آزمایشگاهی
4

سارا رستگار ،1عبدالعلی موحدی نیا ،2نگین سالمات ،1ابراهیم ذبیحی ،3امیر پرویز سالطی
1

گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
2گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه مازندران
3
4

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل

گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این مطالعه از کشت اولیه ماکروفاژهای تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusبه منظور بررسی اثر
ایمنیایی شبهاستروژن نونیلفنول و بررسی مکانیسم عمل این آالینده از طریق گیرنده استروژن آلفا و فاکتور
هستهای  NF-KBپرداخته شد .بدین منظور پس از کشت و بهینهسازی شرایط کشت سلولهای ماکروفاژی
در محیط آزمایشگاه ،ماکروفاژها در مواجهه دوزهای مختلف نونیلفنول قرار گرفتند و میزان دوز کشنده
مشخص شد .ماکروفاژها در معرض دو دوز باال (دوز نزدیک به کشندگی )nM133و دوز پایین (دوز بسیار
پایین تر از دوز کشنده )nM13نونیلفنول قرار گرفتند .از دوزهای مشابه 13بتااسترادیول نیز به عنوان کنترل
مثبت استفاده شد .سپس فعالیت انفجار تنفسی ،فاگوسیتوزی و میزان آپوپتوز سلولی در سه زمان  24 ،9و
 43ساعت پس از مواجهه ،مورد ارزیابی قرار گرفت .بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت نونیلفنول با
ایجاد واکنش¬های التهابی حاد در ماکروفاژها سبب اختالل در عملکرد ماکروفاژها و تضعیف یا تقویت؟سیستم
ایمنی تاسماهی ایرانی میشود.

کلمات کلیدی :ماکروفاژ ،گیرنده آلفا استروژن ،تاسماهی ایرانی ،نونیلفنول
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بررسی حساسیت زیست محیطی اکوسیستم های منطقه پارس
جنوبی و نقش دکل حفاری خود باالبر ( )JACK-UPدرتخریب
زیستگاه ها
مریم صفی
دکتری مدیریت محیط زیست  ،شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا Maryamsafy@yahoo.com،

چکیده

مناطق ساحلی به سبب موقعیت جغرافیایی ،تنوع زیستی و اکوسیستم های وابسته از مناطق حساس و شکننده
محسوب می شوند .در این پژوهش اقدام به مطالعه و تعیین حساسیت اکوسیستم های ساحلی منطقه پارس
جنوبی شده و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceمورد بررسی قرار گرفته است .از آنجایی
که منطقه پارس جنوبی همواره در معرض حفار ی و استخراج چاه های نفت و گاز میباشد ،سکوی حفاری
جک آپ به عنوان یکی از عوامل آالینده در این منطقه شناسایی و تاثیرات آن بر روی اکوسیستم های مختلف
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .به منظور ارزیابی ریسک با استفاده از تعاریف اصلی ارزیابی ریسک و
بکار گیری تکنیک های ریاضی ،احتمال ،شدت پیامد و اهمیت زیستگاه ها محاسبه شده است .برای کمی
سازی پارامتر های کیفی ،از مفاهیم فازی استفاده شده است .به منظور صحت سنجی نتایج ،محاسبات حاصل
از مدل ریاضی با مقادیر واقعی مقایسه گردیده است .نتایج حاصل از حوادث زیست محیطی در یک دوره چهار
ساله ،حاکی از اهمیت توجه به ریسک های زیست محیطی در عملیات حفاری سکوی جک آپ بوده که این
امر لزوم مدیریت و حفاظت از اکوسیتم های حساس منطقه را نمایان می سازد.

کلمات کلیدی :ارزیابی ریسک زیست محیطی ،دکل حفاری خود باالبر ،شناسایی خطر ،مدل ریاضی،
مفاهیم فازی
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مطالعه و بررسی مدیریت یکپارچه پسماند در صنایع دریایی
سحر خدادی ،1مرتضی جاللی ،2مهرداد جهانی ،3محمد سلیمانی

4

1کارشناس ارشد محیطزیست  ،شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران )(IEI؛ khodadi@iei-co.com
2کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش  ،،HSEشرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران )(IEI؛ jalali@iei-co.com
3کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش  ،HSEشرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران )(IEI؛ mjahani@iei-
co.com
4کارشناسی ارشد مهندسی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت تهران؛ soleymanim@ripi.ir

چکیده

آلودگیهای زیستمحیط ،به ویژه آلودگی دریاها از مسائل تهدیدکننده زندگی بشر و سایر جانوران است.
فعالیتهای انسان موجب شده تا مقادیر قابل توجهی آالیندههای ناشی از منابع مختلف در محیطزیست
دریایی پراکندهگردد که در نهایت زیانهای جبرانناپذیری را بر حیات دریایی وارد سازد .مدیریت پسماند در
کشورهای در حال توسعه عالوه بر نقش مؤثر در چرخه اقتصادی ،به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه،
در سطح کالن مطرح است .هر صنعتی با توجه به مواد مصرفی ،محصوالت تولیدی ،تکنولوژی بکارگرفتهشده
و سطح آموزش و فرهنگ پرسنل ،مقادیر قابل توجهی پسماند تولید میکند که کاهش یا کنترل آنها بر اساس
موازین بسیار مهم است .لذا نگرش مدیریت کالن به نحوه استقرار سیستم مدیریت پسماند میتواند از بروز
مشکالت جدی ناشی از دفع غیراصولی این مواد جلوگیری به عمل آوررد .در این مقاله سعی بر آن است ابتدا
با مفهوم آلودگی محیطزیست دریایی و منابع آلودهکننده ،همچنین حقوق و قوانین ناظر بر جلوگیری از
آلودگی دریاها آشنا شده و سپس با شناختی دقیق از پسماند ،منابع تولید و مشکالت آن ،راهکاری مناسب به
منظور سیستم مدیریت یکپارچه پسماند در محیطزیست دریایی ارائه گردد .میتوان با طراحی و اجرای
برنامهای مدون جهت جمعآوری و طبقهبندی تجارب ملی و بینالمللی ،شناسایی کمیت و کیفیت پسماندها
در محیط زیست دریایی ،طبقه بندی و کدگذاری ،تدوین برنامه جامع ،تعیین و تکلیف بر اساس اولویتهای
فنی و مهندسی و در نهایت پایش و بازرسی سیستم اجراشده ،به مدیریت یکپارچه پسماند دست یافت.

کلمات کلیدی :مدیریت یکپارچه پسماند ،محیطزیست دریایی ،آلودگی دریایی ،آالینده
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شناسایی و ارزیابی مکانیسمهای کمینه ساز مولفه های راهبردی
ضعف در مدیریت حریق صنایع وابسته به دریا (مطالعه موردی:
صنعت نورد)
2

رضا کریم زاده ،1شباب جهانبین

1رئیس آتشنشانی شرکت فوالد اکسین خوزستانr.karimzadeh@oxinsteel.ir ،

2مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین و اولویت بندی مکانیسم های کمینه ساز راهبردی ضعف در فرایند پیشگیری،
کنترل و مدیریت حریق در صنعت نورد وابسته به صنایع دریا با رویکرد پیشگیری از پیامدهای زیست محیطی
ناشی از حریق های احتمالی به انجام رسیده است .صنعت نورد از صنایع استراتژیک وابسته به صنایع دریا
محسوب می شود .در این خصوص تامین یک بهره برداری ایمن و بدون آالینده های زیست محیطی ،می تواند
کارایی و پایداری این صنعت پشتیبان صنایع دریا را حفظ و راهبری نماید .این مطالعه در سه فاز تحقیقاتی و
عملیاتی به انجام رسیده است .فاز نخست ،با بررسی انواع فعالیت ها و فرایندهای صنعت نورد ،گستره دید تیم
تحقیق را نسبت به فراین د کار تقویت نموده و در فاز دوم ،با استفاده از فرایند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
( ) IFEنقاط ضعف و نقاط قوت راهبردی در مدیریت حریق شناسایی و تعیین گردید .در خاتمه و در فاز سوم
با توجه به هدف تحقیق مکانیسم های کمینه ساز مولفه های ضعف و پیامدهای ناشی از آنها با بهره گیری از
مدل تصمیم گیری مدیریتی  AHPمشخص شد .امید است نتایج این تحقیق از وقوع حریق های احتمالی و
آثار و پیامدهای ناشی از آن ،تا حد قاب توجهی بکاهد.

کلمات کلیدی :صنایع دریایی ،عملیات نورد ،مولفه های راهبردی ،AHP ،حریق
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تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش حملونقل
دریایی کشور
پریسا بازدار اردبیلی ،1پیمان پژمان زاد

2

1هیئت علمی ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛ parisabazdar@yahoo.com
2کارشناس پژوهشی ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛ peyman.pejmanzad@gmail.com

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در بخش حملونقل دریایی طی سالهای
 1393تا  1314میباشد .ازاینرو ابتدا مباحث تئوریک اثرگذاری رشداقتصادی بر آلودگی محیط زیست بررسی
شده ،سپس این موضوع از لحاظ تجربی در بخش حملونقل دریایی مورد بررسی قرار گرفته و منحنی آلودگی
زیست محیطی کوزنتس استخراج شده است .همچنین با استفاده از نرمافزار Eviews13و به وسیله روش
الگوی خود بازگشت با وقفههای توزیعی) (ARDLبه بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها پرداختهشده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل نشاندهنده وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست
و رابطه منفی بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست در بخش حملونقل دریایی میباشد .لذا فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس در بخش حملونقل دریایی کشور صادق بوده است .همچنین بین مصرف فرآوردههای
نفتی و آلودگی محیطزیست در بخش حمل ونقل دریایی نیز رابطه مثبت وجود دارد .لذا با توجه به نتایج
پژوهش پیشنهاد میگردد که سیاس تگذاریهای الزم برای حرکت به سمت تکنولوژیهای سبز و پاک صورت
پذیرد چرا که باعث خواهد شد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.

کلمات کلیدی :آلودگی محیطزیســت ،فرضــیه زیســـت محیطی کوزنتس ،حملونقل دریایی ،الگوی خود
بازگشت با وقفههای توزیعی
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ارزیابی و طرح ریزی مولفه های فنی و حقوقی در پیاده سازی
بهینه فرایند ارزیابی چرخه حیات محصول ( )LCAصنایع
شباب جهانبین ،1حسین امیری

2

1مسئول حفاظت محیط زیست ،شرکت فوالد اکسین خوزستان
2کارشناس حفاظت محیط زیست ،شرکت فوالد اکسین خوزستان

چکیده

این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل و تدوین یک ساختار جامع جهت طرح ریزی بهینه فرایند چرخه حیات
( ) LCAدر صنایع با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری به انجام رسیده است .طرح ریزی رویکرد چرخه
حیات یا توازن اکولوژیکی جهت فرایندهای تولید محصول در صنایع به نوعی ایجاد پایداری چرخه صنعت و
کمینه سازی آال ینده های زیست محیطی می نماید .این تحقیق در سه گام تحقیقاتی و عملیاتی به انجام
رسیده است .در گام نخست با بررسی فرایندی صنعت و شناسایی فعالیت ها و فرایندها نسبت به افزایش
شناخت و آگاهی تیم تحقیق اقدام به عمل واقع گردید .در گام دوم با بهره گیری از تکنیک نظرسنجی و اجماع
خبرگان مولفه های حقوقی و فنی مرتبط با پیاده سازی بهینه چرخه حیات محصول شناسایی گردید .در گام
سوم و در خاتمه کار با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی ( )AHPجهت انجام برنامه ریزی و مدیریت
فرایند ،مولفه های شناسایی شده ،مورد ارزیابی و اولویت بندی واقع شدند.

کلمات کلیدی :ارزیابی چرخه حیات محصول ،صنایع پشتیبان دریا ،تصمیم گیری چند معیاره ،مولفه های
حقوقی و فنی
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مدلسازی رفتار عرشه یک شناور تندرو در امواج دریا جهت
بهبود وضعیت خدمه و کارکنان به روش نوین دینامیک سیاالت
محاسباتی
مهدی فرزانه

1

 1کارشناس ارشد مهندسی دریا ،سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش؛
mfarzaneh9193@yahoo.com

چکیده

یکی از پدیدههای مهم و رایج موجود در دریا تالقی امواج با انواع کشتیها و شناورهای تندرو است .شناسایی
اندرکنش امواج دریا با انواع سازههای دریایی و آنالیز نیروهای موجود و دیگر پارامترهای وابسته درطراحی
اولیه کلیه شناورها جهت ساخت و بهره برداری از اهمیت خاصی برخوردار است ،همچنین چگونگی تحلیل
رفتار عرشهشناور قبل از اعزام به دریا جهت دریانوردیهای طوالنی برای بهبود عملکرد کارکنان و سالمت
خدمه درسرعتها ی باال بسیار حائز اهمیت خواهد بود .در این مقاله با هدف شناسایی نیروهای اندرکنش سازه
و سیال قبل از طراحی و جلوگیری از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به بدنه شناور ،یک قایق تندرو مورد
تحلیل عددی قرارگرفت و کوپل حرکات سرج ،پیچ و هیو نیز به آن دادهشد و نتایج حاصل استخراج گردید،
همچنین با مشخص نمودن نقاط فرضی بر روی عرشه شناور مقادیر سرعت و شتاب محاسبه شده و رفتار
دینامیکی عرشه شناور آنالیز و مورد تحلیل قرارگرفت .جهت مدلسازی عددی از نرمافزار قدرتمند استار
سیسیام 1استفاده نموده و روند تحلیل امواج در آب تحت شرایط دوفازی به روش حجمحدود شبیهسازی
شده است.

کلمات کلیدی :مدلسازی عددی ،امواج دریا ،عرشه ،سرعت و شتاب ،استار سیسیام.
1- Star ccm+

62

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 21آذر ماه  1317ـ تهران

تحلیل عددی یک موتور دیزل ساحلی تبدیل یافته به موتور دیزل
دریایی ازلحاظ عملکرد و انتشار آالیندهها
2

علیرضا لطفی ،*1عباس زارع نژاد ،حسن قاسمی

1کارشناس ارشد معماری کشتی دانشگاه دریایی امام خمینی نوشهر lotfialireza.kl@gmail.com

1استاد یار  ،عضو هیات علمی – دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر،
azarenezhad@gmail.com
 3استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران gasemi@aut.ac.ir

چکیده

انتشار گازهای گلخانهای و انتشار شدید  Noxباعث گردید تا  IMOدر ضمیمه ))VI MARPOL
تجدیدنظر خود بهطور مشخص به  NOxاشاره کرد و برای موتورهای نصبشده روی کشتیهای ساختهشده
از تاریخ  1ژانویه  2311یا بعدازآن ،به اجرا گذاشته شد.آگاهی از افزایش آلودگی در سراسر جهان محققان را
بر آن داشت تا استراتژی جدیدی برای بهبود عملکرد موتورهای احتراق داخلی و کاهش انتشار آالیندهها
بهو یژه موتورهای دیزل دریایی اتخاذ نمایند .لذا هرگونه بهبود در مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندر
میتواند بهطور قابلتوجهی سبب بهبود احتراق و پسازآن بهبود عملکرد موتور و کاهش انتشار آالیندهها گردد.
به همین دلیل ایجاد تغییرات در محفظه احتراق و قسمتهای دیگر موتورهای دیزل دریایی موردتوجه خاص
تعداد زیادی از محققان در دهه گذشته شده است.در این مطالعه با ایجاد تغییرات دریک موتور دیزل ساحلی
و تبدیل آن به موتور دیزل دریایی،عملکرد موتور،احتراق و میزان انتشار آالیندهها با استفاده از نرمافزار
 GT.POWERمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی :کشتی  ،موتور دیزل دریایی، NOx،احتراق  ،آالینده
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Iranian Model for Oil Spill Tracking in the Persian
Gulf
Ehsan Sarhadizadeh1, Taher Chegini2, Kourosh Hejazi3, Mohsen
Soltanpour4, Mohammad Nemati5
1

Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran,
sarhadi@gmail.com
2

Department of Civil & Environmental Engineering, University of Houston, United
States, taher.chegini@gmail.com

3

Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran,

4

Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran,

hejazik@kntu.ac.ir
soltanpour@yahoo.com
1

Ports and Maritime Organization, Tehran, Iran, mhn@gmail.com

Abstract
The world production of crude oil is about 3 billion tons per year. The
overall objective of the model in present study is supporting the decision
makers in planning and conducting preventive and emergency
interventions. The conservative equation for the slick dynamics was
derived from layer-averaged Navier-Stokes (LNS) equations, averaged
over the slick thickness. Eulerian approach is applied across the model,
based on nonlinear shallow water Reynolds-averaged Navier-Stokes
(RANS) equations. Wetting and drying fronts of intertidal zone and
moving boundary are treated within the numerical model. A highly
accurate algorithm has been used through an alternating-direction implicit
(ADI) scheme which separates the operators into locally one-dimensional
(LOD) components. For validation of oil spill model, predicted results are
compared with analytical solution. Besides that, the model is set up for
Persian Gulf region under real weather conditions.
Keywords: Layer-Averaged Navier-Stokes, Reynolds-Averaged NavierStokes, Alternating-Direction Implicit, Unstructured Grid, Finite Volume
Method, Persian Gulf, Oil Spill Model.
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تهدیدهای آب توازن کشتی بر زیستگاه خلیج فارس و روشهای
مقابله با آن؛ تاکید بر روش اشعه فرابنفش
آرمان اسفندیاری ، 1امین خنشا

2

 1کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی ،کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا بوشهر،
arman.esfandiari1991@gmail.com

 2مهندسی صنایع  ،مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا بوشهر،
a.khonsha@boushehr.sadra.ir

چکیده

تردد کشتی ها در دریاها به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه با اثرات مخرب زیست محیطی همچون آلودگی
نفتی ،تولید زباله ،تخلیه فاضالب ،آلودگی صوتی و  ...همراه می باشند .در این بین یکی از مهمترین عواملی
که اکوسیستم های حساس به خصوص خلیج فارس را تهدید میکند آب توازن کشتی های بزرگ میباشد.
در این مقاله که به صورت تحقیقی تهیه گردیده است ،در ابتدا به بررسی اکوسیستم های حساس دریایی و
معرفی زیستگاه خلیج فارس پرداخته و سپس چگونگی بروز تهدیدهای آب توازن کشتی ها و روش های مقابله
با این تهدیدها و راهکارهای موجود ارزیابی و معرفی شده اند .در انتها نیز مناسب ترین روش مقابله با این
تهدید در منطقه خلیج فارس ،که روش تابش اشعه فرا بنفش می باشد ،معرفی شده و پروسه کار آن بیان
گردیده است.

کلمات کلیدی  :آب توازن ،کشتیرانی ،اکوسیستم حساس ،خلیج فارس ،اشعه فرا بنفش
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

مدلسازی عددی پخش شوری و فرآیند انتقال با استفاده از مدل
EFDC
3

سجاد فیض آبادی ،1مسعود قدسیان ،2سید علی اکبر صالحی نیشابوری

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب  ،دانشگاه تربیت مدرس؛ Sajjad_feizabadi@modares.ac.ir
2استاد مهندسی منابع آب  ،دانشگاه تربیت مدرس ؛ Ghods@modares.ac.ir
3استاد سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه تربیت مدرس ؛ Salehi@modares.ac.ir

چکیده

امروزه نگرانی فزاینده ای در مورد میزان تخیله مواد آالینده و مغذی در مناطق ساحلی ،خورها و رودخانههایی
که سرشاخههای آن ها هستند ،وجود دارد .میزان زمان اقامت و خروج این مواد از سیستم به زمان ماند آب
بستگی دارد .با توجه به اهمیت اقتصادی و زیست محیطی خور نیویورک ،رودخانه هادسون و همچنین ورود
فاضالبهای شهری و کشاورزی از سرشاخههای این رودخانه ،یک مدلسازی عددی سه بعدی برای محاسبه
پخش شوری و زمان ماند تحت دو بازه زمانی خشک و تر در سال  2319با استفاده از مدل  EFDCبکار برده
شد .این شبیهسازی با استفاده از دادههای تراز آب دریا ،سرعت ،شوری و دما در سطح و کف پهنه آبی کالیبره
شد .بر اساس شبیه سازی ،بیشترین مدت زمان ماند نقطهای آب در بازه زمانی تر و خشک به ترتیب برابر با
 141و  133روز و زمان ماند آب درکل منطقه برای این دو بازه زمانی  22.2و  13محاسبه شد .نتایج پخش
شوری و زمان ماند نشان داد منطقه به تغییرات جزومدی نسبت به تغییرات دبی رودخانه حساس تر است و
با توجه به افزایش تراز آب دریاها در اثر تغییرات اقلیمی این موضوع بسیار با مهم است.

کلمات کلیدی :پخش شوری ،زمان ماند ،بندرگاه نیویورک ،مدلسازی سه بعدی () EFDC
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی روش های باالآوری شناورهای آسیب دیده و تجهیزات
موردنیاز آن
بهزاد مکفایی ،1محمد بینقی ،2سید عباس حیدری

3

1کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر B.MCfaee@aut.ac.ir
2کارشناسی ارشد سازه های متحرک دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشترmbeinghi@aut.ac.ir ،
 3کارشناسی ارشد سازه های متحرک دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشترsaheidari@aut.ac.ir ،

چکیده

سانحه دریایی رویداد و یا زنجیرهای از رویدادها در رابطه با عملیات دریایی مربوط به شناورها و تجهیزات و
تأسیسات که حاصل و نتیجه آن می تواند چندین موارد ازجمله مرگ و یا مصدومیت جدی و وخیم فرد ،از
دست رفتن فرد (مانند آدم به دریا) ،هرگونه خسارت ساختاری به شناور برخورد ،به گل نشستن  ،تصادم و
ازکارافتادگی شناور باشد .طبق بخشنامه سازمان بینالمللی دریانوردی انواع سوانح دریایی شامل آبگرفتگی،
به گل نشستن  ،آتش سوزی و انفجار تصادف ،برخورد واژگونی و سایر سوانح است .برای نجات یک شناور
آسیبدیده و خدمه آن ،روشهای متفاوتی وجود دارد و نیز عوامل بسیاری همچون عمق آب ،شرایط فیزیکی
منطقه و نوع سانحه و میزان خسارات واردشده بر عملیات نجات آن تأثیر میگذارد .در این مقاله به بررسی
سناریوهای مختلف باالآوری (روشهای بویانسی ،مکانیکی ،جذرومد و ترکیبی) شناورهای آسیبدیده با توجه
به موقعیت شناور میپردازد و سپس به توضیحاتی در مورد تجهیزات مختلف برای عملیات باالآوری شناور
داده میشود.

کلمات کلیدی :نجات شناور ،سوانح دریایی ،تجهیزات باالآوری
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

واکاوی عوامل موثر بر اجرای کنوانسیون های آلودگی نفتی
دریا در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
علی شیروانی ،1سیده فاطمه موسوی نژاد

2

 1کارشناس امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ alishirvani1193@gmail.com

 2اپراتور امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛f.mousavi23133@gmail.com

چکیده

این تحقیق دارای ماهیت کاربردی است و از نظر یافت ،توصیفی-پیمایشی است .هدف از نگارش این مقاله
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر اجرای کنوانسیون های آلودگی نفتی دریا در بندر امام خمینی می باشد .این
مقاله در دو مرحله انجام شده است .در مرحله اول ،با استفاده از پیشینه تحقیق ،عوامل تاثیرگذار شناسایی
شدند .سپس در مرحله دوم با استفاده از نظرات  33نفر از کارشناسان بخش آلودگی دریا و کارشناسان امور
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان وضعیت این عوامل در بندر مورد کاوی بررسی شدند.
روایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان آلودگی دریا مورد تایید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه ها  3/331بوده
که نشاندهنده سازگاری پرسشنامه ها است .یافتههای تحقیق نشان می دهد که بندر امام خمینی در اکثریت
زیر عوامل گروه های آموزش و تجهیزات دارای وضعیت مناسب می باشد.

کلمات کلیدی :آلودگی دریا ،کنوانسیون های بین المللی ،بندر امام خمینی
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آلودگیهای دریایی و راهکارهایی زیستی برای مقابله با آن
نسیم نوروزی ،1نرگس امراللهی بیوکی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد زیست دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان؛
Nasimnowruzi@gmail.com

2استادیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان؛
Amrollahi@hormozgan.ac.ir

چکیده

امروزه آلودگی یکی از معضالتی است که جهان با آن روبروست؛ افزایش جمعیت و در پی آن افزایش شهرنشینی
و فعالیتهای صنعتی ،حمل و نقلهای دریایی و کشتیرانی از مشهودترین علتهای آلودگی بی رویه محیط
زیست خشکی و دریایی هستند که باعث شده سالمت موجودات و انسانها در معرض خطر قرار گیرد و زمین
را به محیطی ناامن برای زیستن تبدیل کند .از این رو محققان و سازمانهای زیادی دست در دست هم دادهاند
تا راه حلی برای این مشکل جهانی بیابند .منابع آلوده کنندهی بسیاری وجود دارند که میتوان آنها را در
چهار دستهی آلودگیهای شهری و خانگی ،آلودگیهای نفتی ،آلودگیهای ناشی از مواد پالستیکی و آلودگی-
هایی با منابع ناشناخته دسته بندی کرد .در این مطالعه پس از تشریح این منابع و آسیبهای آنها به
راهکارهایی که می توان برای حل این معضل جهانی عنوان کرد می پردازیم .یکی از بهترین راهکارهایی که
امروزه توجه محققان را به خود جلب کرده است" ،پاکسازی زیستی" است که بر پایهی استفاده از موجودات
زندهای چون میکروارگانیسمها و جلبکها بنیان شده است و دستاوردهای جدید ،حاکی از آنست که این روش
یکی از بهترین روشهایی است که میتواند بدون آسیب رساندن به محیط و گسترش بیشتر آلودگی ،آن را
مهار کند.

کلمات کلیدی :آلودگی ،پاکسازی زیستی ،اکتینوباکتری ،فیتول ،نشت نفت ،آنزیم .PETase
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هیدروکربن های نفتی دردریا و سرنوشت آنها
وحیده زرین ،1سولماز سلیمانی

2

 ¹دانشجوی دکترای دانشگاه هرمزگان  ،دانشکده علوم فنون دریایی zarrin.vahideh2331@gmail.com ،
 ²دانشجوی دکترای دانشگاه هرمزگان  ،دانشکده علوم فنون دریایی soleimanisoolmaz@gmail.com ،

چکیده

ترکیبات آلی در نفت با توجه به ماهیت سـمی و تجمعـی خود می توانند تأثیرات بسیار مخربی در حیات و
سـالمت گونه های جانوری و گیاهی دریا داشـته باشـند  .ترکیبـات نفتی با تجمع در بافتهای چربی و
عضالنی بدن آبزیـان ،سبب آلودگی گونه های آبزی مورد استفادة انسان خواهنـد شد .ورود ترکیبات نفتی
به شبکﺔ غذایی انـسان از طریـق این آبزیان ،انواع مسمومیتها و بیماریها را بـرای انـسان به دنبال خواهد
داشت .هیدروکربن های نفتی بعد از ورود به دریا تحت تـأثیر تغییـرات گـسترده فیزیکـی و شـیمیایی
انحـالل  ،انتقال پخــش ،تبخیــر ،هــوازدگی ،امولــسیون اکــسیداسیون و رسوب گذاری و فعالیت های
میکروبی قرار می گیرند  .این ترکیبات با ورود به محیط دریا به علت حاللیـت پـایین و خاصــیت آبگریــزی
جــذب محــیط هــای رســوبی و در رسوبات بستر دریا جمع می شوند .هیدروکربن ها در دریـا ،بـه طـور
کلـی از دو منـشأ فعالیت های بیولـوژیکی پالنکتـونی  ،گیاهی ،جانوری ،باکتری ها  ،جلبکها و فعالیتهای
انسانی به محیط وارد می شوند.

کلمات کلیدی :هیدروکربن های نفتی ،میکروارگانیسم ها  ،خلیج فارس  ،آلودگی
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بررسی نقش سامانه فرماندهی حادثه در کاهش ضعفهای
مدیریت حوادث در صنایع دریایی
محسن احمدپور ،1هاشم ستاره ،2علی غفوری ، 3مهرداد جهانی

4

1کارشناس ایمنی حریق ،شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران ()IEI؛ ahmadpour@iei-co.com
2مدیر پروژه های ایمنی حریق ،شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران ()IEI؛ setareh3111@gmail.com

3کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه جامع امام

حسین(ع)؛ alighafouri@ihu.ac.ir

3رئیس  ،HSEشرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران ( ،)IEI؛ mjahani@iei-co.com

چکیده

گسترش تجارت جهانی نفت و محصوالت غیرنفتی منجر به توسعه روزافزون صنایع دریایی شده است .در این
رابطه کشور ایران با داشتن  2333کیلومتر مرز آبی ،قرار گفتن در کریدور شمال -جنوب و دسترسی به آب
های آزاد ،از این امر مستثنی نبوده و همواره خطرات مالی و جانی قابل توجهی این صنعت عظیم کشور را
تهدید می کند .علی رغم وجود قوانین و ضوابط سختگیرانه در رابطه با بهره برداری از بنادر و حمل و نقل
دریایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث ،همچنان باید برای مقابله با حوادث آماده بود .لذا به کار گیری برنامه
های مدیریت بحران در این صنعت ویژه میتواند به عنوان یک جزء الینفک شناخته شود اما به هر حال در
صورتی که سیستم مدیریت بحران استقرار یافته به اندازه کافی مناسب و موثر نباشد ،عمالً حوادث در این
صنعت مهم می تواند منجر به پیامدهای سنگین و شدید حتی در سطوح بینالمللی شود .لذا در این مقاله
سعی شده تا با بررسی ضعف های محتمل در مدیریت بحران صنایع دریایی ،استقرار سیستم فرماندهی حادثه
به عنوان راهکاری موثر جهت کاهش ضعفهای مدیریت بحران در صنایع دریایی معرفی می گردد.

کلمات کلیدی :حوادث صنایع دریایی ،سامانه فرماندهی حادثه ،سامانه مدیریت حادثه
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بررسی اثرات آالیندگی هیدروکربن های آروماتیک
حلقوی( )PAHsبرفیزیولوژی ماهی ها و محیط زیست دریایی
فاطمه اثناعشری امیری ،1میثم معصوم پور

2

1دانشجوی دکتری تخصصی تکثیرو پرورش آبزیان ،دانشگاه آزاد واحد بابل؛ Fatima_44024221@yahoo.com
2کارشناس کنترل و بازرسی کشتی ها  ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛masompor@yahoo.com

چکیده

امروزه افزایش جمعیت وتوسعه ی صنایع مختلف از جمله بهره برداری از منابع نفتی ،حمل ونقل دریایی و
کشتی رانی حجم باالیی از آالینده ها ی نفتی را به محیط های آبی وارد کرده است.ورود این آالینده ها
،موجب بروز مشکالت زیست محیطی میشود.از جمله ی این آالینده ها

هیدروکربن های آروماتیک

حلقوی( ) PAHsمی باشند.این ترکیبات از طریق حفاری چاه های نفت  ،سکوهای نفتی وسوخت کشتی ها
وارد محیط آبی می شوند  .با تاثیر بر محیط زیست دریایی ،خصوصا آبزیان و ورود به زنجیره غذایی موجب
بروز ناهنجاری و مرگ ماهی ها می شوند و در ادامه بر انسان ها از طریق مصرف آبزیان تاثیر می گذارند.اثرات
این ترکیبات بر روی ماهی ها شامل تاثیر بر تولید مثل ،رشد جنین والرو ،سیستم ایمنی وتاثیرات ژنیتیکی
است.با شناسایی روش های ورود هیدروکربن های آروماتیک حلقوی به آب ها و تالش در کاهش نفوذ این
ترکیبات به محیط زیست دریایی از طریق کنترل زیست محیطی بر سکوها  ،چاه های نفتی وحمل ونقل
کشتی ها همچنین تالش در جهت پاکسازی محیط آبی در صورت نشت این مواد،می توان موجب حفظ آب
های دریایی از حضور این آالینده ها شد.

کلمات کلیدی :ترکیبات هیدروکربنی آروماتیک حلقوی،PAHs،حمل ونقل دریایی،محیط زیست دریایی
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 -2استاد گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرsavari@yahoo.com
 -3دانشیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
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 -4دانشیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهرsalari1349@yahoo.com

چکیده

علم فناوری نانو به صورت پویا در حال توسعه است و یکی از محورهای جالب علم در سراسر جهان بوده و به
اولویّت کلیدی در زمینه ی تحقیقات و توسعه در جهان تبدیل شده است .در این پژوهش نمونه برداری از
ماهیان در زمان های  12 ،9 ،1و  24ساعت انجام گرفت .فعالیت آنزیمی آنزیمهای مورد نظر (ALP, AST,
) ALTبه وسیله دستگاه اتوآناالیزر و با استفاده از کیتهای تشخیصی شرکت پارس آزمون مورد سنجش و
ارزیآبی قرار گرفت .در معرض قرار گیری در برابر نانو ذرات نقره با غلظت یک میلی گرم در لیتر سبب ایجاد
تاثیرات ه یستو پاتو لوژکی در بافت های مختلف ماهی از جمله کبد شده که بصورت تغییرات در افزایش یا
کاهش آنزیم های ) (ALP, AST, ALTنسبت به گروه کنترل شده است.

کلمات کلیدی :نانو ذرات نقره ،فاکتورهای آنزیمی ،کبد ،ماهی شانک زردباله
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عیب یابی ماشین االت با استفاده از آنالیز روغن
محسن محمدی اصل
سرمهندس کشتیرانی ج.ا .ا Mohammadi.m@irisl.net

چکیده

در سالیان اخیر  ،افزایش هزینه های نیروی انسانی و همینطور قطعات و لوازم یدکی و کاهش درآمدها در
صنعت دریانوردی باعث افزایش رقابت در این صنعت شده است و مالکین برای ماندن در کورس رقابت و تداوم
حضور در این بازار بحرانی به سمت کاهش هزینه ها روی آورده اند .یکی از مواردی که می تواند به مالکین
در کاهش هزینه کمک شایانی نماید کاهش مصرف لوازم یدکی است در این مقاله به بررسی عملی یکی از
این روشها که همان پیشبینی و عیب یابی ماشین االت قبل از خرابی آنها است پرداخته خواهد شد..با استفاده
از این روش می توان از ایجاد و گسترش عیوب در ماشین االت جلوگیری کرد که این امر نه تنها منجر به
کاهش خرابی ماشین االت خواهد شد بلکه با پیشبینی نسبت به خرید قطعات مورد نیاز در بازه زمانی مناسب
باعث کاهش قیمت تمام شده قطعات خواهد شد .وهمینطور با توجه به پیشبینی تعمیرات می توان زمان این
تعمیرات را مدیریت کرد و از تاخیرات در طول سفر جلوگیری نمود .به این روش  ،نظارت بر پایه شرایط
فیزیکی ماشین االت
( ) condition monitoringمی گویند و این مقاله یکی از مهمترین عناصرتاثیر گذار در سالمت ماشین
االت یعنی روغن را مورد بررسی قرار خواهد داد وبا آنالیزروغن به عیب یابی ماشین االت می پردازد.

کلمات کلیدی :روغن،آنالیز،ماشین االت،هزینه
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HUMAN ERROR AND PLANNING FOR
SAFETY OF MARITIME TRANSPORTATION
Mehran Fazlal
Student in Marine Engineering at Maritime university of Kharg Island, Iran:
mehranfazlali13@gmail.com

Abstract

Today, safety is a very important factor that affects all elements of
maritime industry. However, safety management and its implementation
in the maritime industry are more important than ever. Present-day
maritime industry has a number of codes, conventions and guidelines that
set the boundaries of safety and efficiency in shipping. Over the last 43
years or so, the shipping industry has focused on improving ship structure
and the reliability of ship systems in order to reduce casualties and increase
efficiency and productivity. This development of maritime industry has
resulted in the great development of technology, design, size, propulsion
and safety of ships. Consequently, the development of new technologies
in the maritime industry has brought changes in the education systems over
the last few decades

Keywords: maritime safety, development of ships, professional training,
international regulations and standards, competent authorities for safety.
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مروری بر بیماری موشن یا حرکت در پرسنل صنایع دریایی از
پیامدهای عامل زیان آور فیزیکی ارتعاش توصیف و راهکارهای
درمان
زهرا عمرانی * ، 1احسان طالبی
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1کارشناس  HSEو مدیریت بحران سازمان مطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،
Zahraomraniahrami99@gmail.com
2کارشناس آموزش  HSEسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس Ehsan.talebi1992@yahoo.com ،

چکیده

از جمله عوامل زیان آور محیط کار که مسبب بروز بیماری ها شغلی می باشند  .عوامل زیان آور فیزیکی
هستند  .که از جمله آنها می توان به ارتعاش اشاره کرد  .کشتی ها از جمله کشتی های نظامی و مسافر بری
مولد ایجاد ارتعاش هستند که برروی خدمه و مسافرین تاثیر گذاشته و موجبات بیماری با نام سندروم موشن
یا حرکت را بوجود می آورند .بیماری حرکت زمانی رخ می دهد که فرد با اشکال مشخصی از حرکت در
معرض قرار می گیرد .که پس از پایان در معرض قرار گیری برطرف می گردد .هدف از این مقاله مروری بر
بیماری حرکت ناشی از عامل زیان آور ارتع اش در سفرهای دریایی است .این مقاله در انتها اشاره دارد که
سندروم حرکت مانند بسیاری از بیماری ها با استفاده از اقدامات کنشی و پیشگیرانه از جمله مداخالت رفتاری
قابل پیشگیری است .ولیکن در صورتیکه اقدامات مذکور کار آمد نباشند  .می بایست با استفاده از اقدامات
کنترلی از جمله درمان دارویی با داروهایی چون اسکوپوالمین و آنتی هیستامین ها شدت اثرات ناشی از آن
را در خدمه و مسافرین کاهش داد .با این همه زمینه موجبات نیاز به این اقدامات تنها با در نظر گرفتن
خطر و عامل زیان آور ارتعاش در ارزیابی های مدون ریسک بهداشتی در محیط کشتی برای مشاغل و فعالیت
های مختلف آن میسر خواهد بود.

کلمات کلیدی  :بیماریهای شغلی ،عوامل زیان آور فیزیکی ،ارتعاش  ،سفرهای دریایی  ،بیماری حرکت
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آبی
سارا جمشیدی زاده ،1نرگس امراللهی بیوکی
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چکیده

امروزه با توسعه روز افزون صنعت و فعالیت گسترده صنایع ،آلودگی محیط زیست از موضوعاتی است که
نگرانی بسیاری را ایجاد کرده است و در این بین اکوسیستمهای آبی به دلیل این که به طورطبیعی دریافت
کننده نهایی آالینده ها هستند اهمیت بسیاری دارند .فلزات سنگین از جمله آالیندههای آلی هستند که به
دلیل داشتن ساختاری پایدار در بافت های بدن آبزیان تجمع می یابند و با اثرگذاری بر فرایندهای فیزیولوژیک
و حیاتی موجب مسمومیت آنها می گردند .انتقال این فلزات از موجودی به موجودی دیگر در طول زنجیره
غذایی موجب پدیده ای با نام بزگنمایی زیستی می شود و در پایان انتقال این آالینده ها به انسان به عنوان
مصرف کننده نهایی خطرات بالقوه ای را برای سالمت انسان ایجاد می کند .به طورکلی ،مطالعات بر روی
فلزات سنگین میتواند از دو جنبه بسیار مهم باشد :اول ،ازنقطه نظر سالمت عمومی که در آن توجه به ضرورت
سنجش ،کنترل و حذف فلزات سنگین معطوف شده است .دوم ،ازنقطه نظر محیط زیست آبی که برای
جلوگیری از زوال بیولوژیکی و شناسایی منابعی که تعادل اکولوژیکی را تهدید میکند ،انجام میگیرد .در این
مطالعه به معرفی فلزات سنگین و پیامدهای ناشی ازآلودگی محیط زیست آبی به آن ها پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :فلزات سنگین ، ،سرب ،مس ،کادمیوم ،جیوه
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بررسی رفتار فلزات سنگین در اختالط آب شیرین و آب دریا و
ارزیابی ریسک سالمت ناشی از آلودگی آن
هاجر مریخ پور* ،1سیده بهاره عظیمی

2

1استادیار گروه کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ،اسدآباد ،همدان
 2گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست ،پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ،سازمان حفاظت محیط
زیست
* نویسنده مسوولmerrikhpour@sjau.ac.ir :

چکیده

رفتار فلزات سنگین می تواند در محل اختالط آب شیرین رودخانه ها با آب شور دریا ،به گونه ای موثر بر
تعادل جرم شیمیایی بین رودخانه ها و دریا ها اثر بگذارد .در اثر اختالط آب شور و شیرین پدیده ای به نام
لخته سازی به وجود می آید که به میزان قابل توجهی غلظت فلزات سنگین حمل شده توسط رودخانه به دریا
را کاهش می دهد .با توجه به نقش قابل توجه فرآیند لخته سازی در کاهش غلظت فلزات سنگین ،در این
تحقیق لخته سازی فلزات روی ،مس و سرب در طی اختالط آب رودخانه با آب دریای خزر مورد بررسی قرار
گرفته است.
بر اساس نتایج حاصل شده در طی اختالط آب شیرین و شور بیشترین لخته سازی در مورد فلز روی و کمترین
آن در مورد فلز سرب مشاهده شد .همچنین نتایج نشان داد که افزایش شوری موجب کاهش معنی دار میزان
لخته شدن گردید.

کلمات کلیدی :لخته سازی  ،دریا ،رودخانه ،فلز سنگین.
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Investigating the Impact of Seafarer's Domination
in English Language on Maritime Transportation
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BA in Marine Collage, Islamic Azad University of Kharg, Tehran, Iran,
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Abstract
Seafarer's inability to communicate with each other in a perfect way is one of the
major causes of marine disasters. Accepting this fact seems to be very hard for two
reasons first one of the main causes of many human deaths in this regard is the lack
of sufficient proficiency of seafarers in English language and second, in such a large
industry despite all advances and investments there are lack of skilled human capitals.
Perhaps in the simplest way, the origin of this problem is the globalization of the
maritime industry or in another way is entering a wide range of individuals with
diverse nationalities into the labor market of this industry. Relatively high incomes
of the related works of this industry and the growing desire of people in the
developing countries for immigration and more incomes in one hand and profits of
the owners of maritime transportation companies through employing of cheap
workforce but at the same time efficient on the other hand add to the scope of this
nationality diversity day to day. Obviously this cultural and linguistic diversity can
make problems for seafarers to communicate with each other. The emphasis of the
international maritime organization on the employing of efficient workforce and
those who have proficiency in English language practically did not have much to do
with solving this problem. Meanwhile some owners of shipping companies that are
less susceptible to the safety and nationality of ship's crew have been authorized to
escape of main standards. This article focuses on seafarer's training centers therefore
creating an effective international standard for training workforce and providing a
strategy to encourage countries and training centers to follow these standards can be
one of the best logical solutions of this problem.
Keywords: English Language, Safety, Seafarer training, Workforce.
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بررسی تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله و گناد
صدف مروارید ساز ) (Pinctada radiateدر بندر لنگه
)خلیج فارس(
مهرناز بنی اعمام ،1علی ماشینچیان مرادی ،2پرگل مصطفوی ، 3احسانه متین سیرت
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4کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ؛matinehsane@gmail.com

چکیده

هدف این تحقیق اندازه گیری غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله،گناد صدف دوکفه ای
مرواریدسازمحار ( )Pinctada radiateدر اکوسیستم های آبی بوده است.نمونه ها در دوفصل تابستان و
زمستان  1311به روش غواصی در سایز بزرگ از عمق  3تا  13متری جمع آوری گردیدند و بافت نرم شان را
جدا و به آزمایشگاه جهت آنالیز میزان فلزات سنگین مورد مطالعه منتقل گردیدند .میانگین غلظت فلزات
سنگین سرب،کادمی وم در بافت ها و اندام های مختلف صدف در ایستگاه بندر لنگه به ترتیب در عضله و گناد
صدف در فصل تابستان میزان سرب ( )43/39 ± 1/23( ،)41/39 ± 3/3بیشترین مقدار نسبت به فصل
زمستان داشتند و میزان کادمیوم ( )13/1±2/33(، )23 /3 ± 3/14در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان
مقدار بیشتری را داشت .نتایج حاصله نشان داد که غلظت آالینده های فلزات سنگین مانند سرب به مقدار
قابل مالحظه ای باال بوده که این امر می تواند به دلیل تردد نفتکش ها،قایق ها و شناور ها باشد که با
سوختگیری و حجم قابل توجهی از پساب حاوی مواد روغنی و نفت را وارد آب می کنند.بررسی ها نشان می
دهد که موارد ( سایز * فصل ) و (فصل*ایستگاه) بر میزان غلظت فلزات سنگین تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی :فلزات سنگین،صدف دوکفه ای مروارید ساز )  ،( Pinctada radiataبندر لنگه
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی آلودگی دریا ناشی از زباله های پالستیکی و اقدامات
سازمان بین المللی دریانوردی ()IMO
نسرین اتابک

1

 1کارشناس مقابله با آلودگی دریا ،اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛
nasrinatabak@gmail.com

چکیده

زباله های پالستیکی همواره در محیط یک مشکل مداوم است ،اما مسلما یکی از مهمترین چالش های زیست
محیطی که با آن مواجه هستیم ،بقایای پالستیک دریایی است .دو منبع وسیع بقایای دریایی شامل زباله های
پالستیکی که در خشکی تولید می شود و از طریق رواناب ها وارد اقیانوس ها می شود و همچنین تخلیه
عمدی و غیر عمدی زباله های جمع آوری شده بر روی کشتی ها و یا تخلیه زباله توسط قایق های صیادی و
رها شدن تورهای پالستیکی ماهیگیری در دریا می باشد .براساس مطالعات موجود در حدود 23درصد زباله
های موجود در اقیانوس ها منشاء دریای و  33درصد آن ناشی از منابع مستقر در ساحل است.کمیته حفاظت
از محیط زیست دریایی ) (MEPCبه عنوان یکی از کمیته های اصلی سازمان جهانی دریانوردی( )IMOدر
جلسه هفتاد و دوم آن ( 1تا  13آوریل  ،)2313یادآور شد که مشکالت آلودگی پالستیکی در دریا همانطور
که در ضمیمه پنجم کنوانسیون مارپل در رابطه با جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از زباله کشتیها مطرح شده
است ،می بایست از یک راه حل جهانی برای جلوگیری و کاهش قابل توجهی از آلودگی دریایی ناشی از
پالستیک تا سال  2321پیگیری شود .در این مقاله آلودگی های دریایی ناشی از زباله های پالستیکی و فعالیت
های سازمان بین المللی دریانوردی در رابطه با زباله های دریایی ناشی از کشتیها مورد بررسی قرار گرفته
است.

کلمات کلیدی  :آلودگی دریا -زباله های پالستیکی -سازمان بین المللی دریانوردی
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

شناسایی امواج درونی در اطراف جزیره حالول واقع در بخش
مرکزی جنوب خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهوارهای
3

سجاد اندی ،1اکبر رشیدی ابراهیم حصاری ،2حسین فرجامی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ s.andi@modares.ac.ir
 2استادیار گروه فیزیک دریا ،دانشگاه تربیت مدرس؛ akbar.rashidi@modares.ac.ir
 3استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی؛ hfarjami@gmail.com

چکیده

در این تحقیق ،بر اساس تحلیل تصاویر ثبت شدهی ماهواره لندست  3و  SARامواج درونی در اطراف جزیره
حالول واقع در بخش میانی خلیج فارس شناسایی گردید .نتایج این پژوهش نشان میدهد که رخداد امواج
درونی متناظر با الیهبندی آب دریا در بخشهای شرقی و شمال شرقی جزیره حالول ،بیشتر است .بر اساس
تحلیل صورت گرفته بر روی تصاویر ماهوارهای ،طول تاج امواج درونی شناسایی شده در قسمت شمال شرقی
جزیره حالول از  23تا  19کیلومتر در بازه زمانی بین  2313تا  2313محاسبه گردید .همچنین بررسی تصاویر
ماهواره ای مربوط به این منطقه ،در فصول مختلف سال نشان داد که این امواج عمدتا در تابستان در اطراف
جزیره حالول قابل مشاهده هستند و در فصول دیگر از بین می روند.

کلمات کلیدی :امواج درونی ،تصاویر ماهوارهای ،جزیره حالول ،لندست  3و SAR
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مدلسازی تغییرات آبخور شناورهای تجاری در محدودهی بنادر
5

محمدرضا جوانمردی ،*1مهدی کبریایی ،3محمدحسین نعمتی ،4فریبا سادات اصفهانی ،4محمد رضا الهیار
1استادیار میهمان ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشگاه صنعتی شریف؛
mmadreza.javanmardi@utas.edu.au
 2کارشناس ارشد ،سازمان بنادر و دریانوردی ،اداره کل سواحل و بنادر؛ mehdy.kebriaee@gmail.com

 3رئیس اداره مهندسی سواحل ،سازمان بنادر و دریانوردی؛ nemati@pmo.ir
 4کارشناسیارشد سازههای آبی ،شرکت مهندسین مشاور نواندیشان محیطهای رودخانه و دریا؛
1

Esfahani@namrood.com
عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛ Mallahyar@pmo.ir

چکیده

هدف از این پژوهش تهیه نرم افزاری جهت پیش بینی میزان تغییرات آبخور یک شناور تحت شرایط محیطی
در بندر میباشد .در این نرمافزار با در نظر گرفتن عمق آب ،موج ،باد ،جریان دریایی و تاثیرات دور زدن شناور،
فاصله کف شناور از بستر محاسبه گردیده و از ایمن بودن تردد شناور در آبراهه مدنظر اطمینان حاصل
می گردد .به منظور انجام محاسبات تغییرات آبخور ناشی از عمق آبراهه (اسکوات) ،جریان دریایی ،باد و دور
زدن شناور از مدلهای ریاضی نیمهتجربی و به منظور بررسی تاثیرات امواج بر تغییر آبخور از یک بانک
اطالعاتی مبتنی بر روش تحلیلی استفاده شده است .به منظور اطمینان از دقت محاسبات بخشهای مختلف
نرمافزار ،نتایج حاصل از شبیه سازی با دادههای منتشر شده در مقاالت و کتب مقایسه گردیدهاست .در پایان
به منظور بررسی عملکرد نرم افزار ،تغییرات آبخور یک شناور در حال تردد در بندر بوشهر تحت شرایط محیطی
شامل باد ،امواج و جریانات دریایی بررسی شده است .نرم افزار با توجه به شرایط محیطی ،ابعاد کانال و
مشخصات کشتی میزان تغییرات آبخور را محاسبه کرده و شرایط عبور ایمن برای شناور تعیین می کند.

کلمات کلیدی :اسکوات ،آب کم عمق ،تغییر آبخور ،مدلسازی ،تردد ایمن
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تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری جزایر خلیج فارس با
استفاده از شاخص میسنارد
2

مرضیه سی سی پور ،1سعید رنجبر

1رپیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان؛ m_sisipoor_23@yahoo.com
2مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان ؛ saeedranjbar@yahoo.com

چکیده

ویژگی آب و هوایی یک منطقه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد  .اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری
بسیار اهمیت دارد و گردشگران به طور معمول در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند .ارزیابی
شرایط زیست اقلیمی و شناسایی محدوده های زمانی آسایش یا عدم آسایش اقلیمی حاکم بر منطقه پایه و
اساس بسیاری از برنامه ریزی های عمرانی به ویژه در زمینه مسایل شهری معماری هم ساز با اقلیم و گردشگری
است.تاثیر برخی از عناصر اقلیمی مانند دما  ،رطوبت نسبی  ،ساعات آفتابی و سرعت باد از اهمیت بیشتری
برخوردار است .در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم آسایش میسنارد ( )ETدر میان یابی عناصر اقلیمی
زمان های مناسب جهت حضور گردگران در جزایر خلیج فارس (ابوموسی کیش و قشم) طی دوره آماری
 1113-2313انجام شده است .نتایج نشان داد دوره آسایش اقلیمی در جزایر خلیج فارس در ماه های دسامبر،
ژانویه  ،فوریه و مارس قرار دارد و و دارای شاخص اقلیمی آسایش است .همچنین نتایح نشان داد ماههای
ژوین  ،جوالی و آگوست به دلیل حاکمیت جریانات گرم و وجود سامانه پرارتفاع جنب حاره ای دارای آب و
هوای فوق العاده گرم است که مناسب گردشگری نیست.

کلمات کلیدی :آسایش اقلیمی ،جزایر خلیج فارس ،شاخص میسنارد
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نوسانات سطح تراز آب دریای خزر در قرن 21
طاهره علینژاد تبریزی ،1همایون خوشروان
1

2

همکاری علمی و امور بین الملل ،گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

n.alinejhad.t@gmail.com
2رئیس ،گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ h_khoshravan@yahoo.com

چکیده

دریای خزر بهعنوان بزرگترین آبگیر بسته دنیا حدود  1میلیون سال قبل از اقیانوس پاراتتیس جدا شد و
تاریخچه تکامل هیدرومورفولوژیکی آن تحت تأثیر رژیم آبوهوایی حوزه آبریز پهناورش شکل گرفت .به علت
سرعت باالی تغییرات تراز آب آن و همچنین رفتار متفاوت هیدرولوژیکی آن در مقابل پدیدههای
آبوهواشناسی از این دریاچه بهعنوان یک حوزه آبی درون قارهای متمایز از اقیانوسها یاد میکنند .دریای
خزر طی تاریخچه زمین شناسی خود دارای دامنه نوسانی متفاوت بوده .همچنین به لحاظ دینامیک نوسانات
تراز سطح آب ،بسیار متفاوت عمل میکند و این امر سبب تغییر شدت آسیبپذیری فیزیکی اراضی ساحلی
آن در مقابل مخاطرات فرسایشی شده بهطوریکه طی قرن بیستم تبعات اقتصادی ناشی از نوسانات به بیش
از  11میلیارد دالر تخمین زده شده است .در این مقاله به بررسی وضعیت نوسانات تراز آب خزر در قرن 21
پرداخته شد و مشاهده گردید دریای خزر به فرایند پسروی که از سال  1111آغاز کرده تاکنون ادامه داده و
صرفاً طی سالهای  2319و  2313سرعت کاهش سطح آب تقلیل یافته .در واقع گرمایش جهانی سبب خواهد
شد که سطح تراز آب خزر تا پایان قرن حاضر بیش از  3متر کاهش پیدا کند که موجب خسارات سنگینی به
صنایع دریایی مستقر در سواحل میگردد.

کلمات کلیدی :نوسانات ،تغییر اقلیم ،قرن21
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ارزیابی خطر سونامی زمین لغزشی در دریاچه خزر
فریبا قنبرپور ،1سید احمد نشایی ،2مهدی ویس کرمی

3

 1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،دانشکده فنی ،گروه مهندسی عمران  ،دانشگاه گیالن ،رشت،
ایران ghanbarpour.fariba@gmail.com
 2دانشیار ،دانشکده فنی ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران maln@guilan.ac.ir
 3دانشیار ،دانشکده فنی ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران mveiskarami@gmail.com

چکیده

اگرچه شواهد تاریخی مبنی بر وقوع سونامی در حجمهای بسته در دست میباشد ،هنوز تدابیر مقابله با این
رخداد در این مکان ها بصورت جدی فراهم نشده است؛ شاید به این دلیل باشد که سونامیهای گذشته
چشمگیر نبوده اند .اما باید توجه کرد که سونامی اساسا رخدادی لرزهای و ژئوتکتونیکی میباشد که قابل پیش
بینی نبوده و الزم است بصورت چند رشتهای و همهجانبه بررسی شود .دریای خزر نیز به عنوان بزرگترین
دریاچه ی جهان با خطوط ساحلی طوالنی و تراکم جمعیتی زیادی که در اطراف خود دارد و با توجه به
سونامیهای خفیفی که در گذشته در آن رخ داده ،باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا از حوادث مخرب آینده
جلوگیری شود  .در تحقیق حاضر با استفاده از مدلسازی عددی و فرض وجود زمین لغزش در قسمتهای
میانی و جنوبی دریای خزر ،پارامترهای مهم سونامیهای حاصل بدست آمده و سری زمانی ارتفاع موج که
مهمترین خروجی تحلیل و مدلسازی سونامی میباشد در ده ایستگاه که از جمله بنادر مهم دریای خزر هستند،
ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که ارتفاع موج اولیهی سونامیها قابل توجه بوده و به دلیل ماهیت انتشار
شعاعی امواچ سونامی زمین لغزشی ،مناطق نزدیک تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

کلمات کلیدی :ارزیابی خطر ،دریای خزر ،زمین لغزش ،مدلسازی عددی ،سونامی
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بررسی عملکرد هیدرودینامیکی دیوار ساحلی متخلخل قائم تحت
امواج تصادفی
2

مهدی اسماعیلی ،1مریم راهبانی

1استادیار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ esmaeili@cmu.ac.ir
 2استادیار ،دانشگاه هرمزگان؛ m_rahbani@hormozgan.ac.ir

چکیده

در این مقاله ،عملکرد هیدرودینامیکی دیوار ساحلی متخلخل قائم تحت امواج تصادفی با استفاده از مدلسازی
فیزیکی بررسی میشود .کارآیی هیدرودینامیکی دیوار ساحلی در ترمهای ضرایب بازتاب ( )Krو اتالف انرژی
موج ( )Kdارائه میشود .تستهای آزمایشگاهی برای طیف گستردهای از ارتفاعها و پریودهای موج و عمقهای
مختلف آب در فلوم موج انجام شده است .مشاهده شد که دیوار ساحلی متخلخل نسبت به دیوار صلب در
کاهش بازتاب و در نتیجه افزایش استهالک انرژی موج عملکرد بهتری دارد .عالوه بر این ،مقایسه نتایج برای
شرایط ورودی یکسان نشان میدهد که متوسط کاهش در  Krو افزایش در  Kdبرای دیوار ساحلی متخلخل
در مقایسه با دیوار صلب به ترتیب حدود  34و  41درصد میباشد .با استفاده از آنالیز ابعادی ،اندازهگیریهای
آزمایشگاهی و نرمافزار  ،SPSSمعادالت تجربی برای پیشبینی ضرایب بازتاب و اتالف انرژی موج ارائه شده
است .مقایسه فرمولهای پیشبینی شده با نتایج تجربی نشان داد که معادالت میتوانند برای اهداف عملی
مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی :بازتاب موج ،اتالف انرژی موج ،امواج تصادفی ،دیوار ساحلی متخلخل ،مدل فیزیکی.
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تغییرات فصلی عمق الیة آمیخته در دریای عربی
سعید مالاسماعیل پور ،1مهدی محمد مهدی زاده ،2اسماعیل حسن زاده ،3محمدرضا خلیل آبادی
1دانشجوی دکتری فیزیک دریا ،دانشگاه هرمزگان؛
 2عضو هیئت علمی ،دانشگاه هرمزگان؛
 3عضو هیئت علمی ،دانشگاه اصفهان؛
 4عضو هیئت علمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛

2

esmaeilpour@aut.ac.ir
mehdizadeh@hormozgan.ac.ir
smaeyl@gmail.com
rezakhalilabadi@gmail.com

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مدل  MITgcmکه یک مدل سه بعدی و غیر خطی است ،تغییرات الیﺔ آمیختﺔ
سطحی در دریای عربی بررسی شده است .الیﺔ باالیی اقیانوسی ،نقش مهمی در پدیده های اقیانوس شناختی
فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و اقلیمی دارد .دانش درست از عمق الیﺔ آمیخته برای محققانی که در امر
کارهای مدل سازی اقیانوسی هستند ،بسیار حائز اهمیت است .استفاده از یک مدل با قدرت تفکیک باال (2
دقیقه) و انتخاب یک معیار مناسب برای تخمین عمق الیﺔ آمیخته ( )MLDدر دریای عربی از ویژگی های
این مطالعه است .بر اساس نتایج این تحقیق ،در دریای عربی تغییرات مهمی در  MLDدر ماه های مختلف
سال و به ویژه در خالل مونسون وجود دارد .الیﺔ آمیخته در خالل مونسون زمستانه عمیق و در خالل مونسون
تابستانه کم عمق است .علت این تغییرات را می توان در عواملی نظیر بارندگی ،تبخیر ،تنش باد ،وارونگی های
جریانی ،شار گرمای خالص سطحی در خالل مونسون تابستانه و زمستانه اشاره کرد.

کلمات کلیدی :عمق الیﺔ آمیخته ) ،(MLDدریای عربی ،مونسون تابستانه و زمستانه ،مدل MITgcm
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بررسی تغییرات اقلیمی وروند دما در جزیره کیش در طی دوره
1976-2117
زهره مریانجی
استادیار ،گروه آب وهواشناسی ،دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی ،اسدآباد ،ایران
z.maryanaji@gmail.com

چکیده

به دنبال گرم شدن اقلیم زمین الگوی گردش عمومی هوا تغییر کرده وبه تبع آن الگوی زمانی دما نیز تغییر
کرده است برای مطالعه تغییرات زمانی ومکانی دما روشهای متعددی وجود دارد کاربرد روشهای آماری از
جمله این روشهای مفید وکارآمد میباشد دما به عنوان یک عنصر اقلیمی رفتار غیر خطی داشته ونیز از توزیع
نرمال تبعیت نمیکند  ،لذا روش های آماری ناپارامتری ابزاری مفید برای بررسی این عنصر اقلیمی است .
در این تحقیق مشخصههای دمای هوای ساالنه ایستگاه هواشناسی کیش که در خلیج فارس واقع شده است،
به منظور تعیین روندهای زمانی بلندمدت دادهها و تغییرات احتمالی اقلیم ،طی دوره 42ساله -2313
1139مورد تجزیه و تحلیل واقع شد .بدین منظور سریهای داده های متوسط ساالنه و همچنین فصلی دمای
هوای ،بر اساس روش منکندال بررسی شدند .با توجه به روش منکندال ،یک تغییرات معنیدار آماری ،در سری
دادههای دمای متوسط فصل زمستان و پاییز از سال  1113به بعد شروع شده و در طی آن مقادیر مذکور روند
افزایشی داشته اند .ولی در طی این مدت ،نمودار متوسط ساالنه بهار وتابستان در این مدل روندی معناداری را
نشان نمیدهد .به طور کلی مدل من کندال نشان میدهد در ایستگاه کیش دمادر فصل سرد سال دارای روند
افزایش معناداراست ودر فصل گرم دارای روند افزایشی بدون معنا است.

کلمات کلیدی :دمای هوای کیش ،آزمونهای منکندال  ،روند ،تغییر اقلیم
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

ارائه مشخصات جریانات خالص ساحلی در سواحل جنوب غربی
دریای خزر به کمک دادههای میدانی و مدل عددی
احسان شاد
1دانشجوی دکتری مهندسی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه قم)E.Shad@stu.qom.ac.ir( ،

چکیده

تعیین الگوی جریانات خالص ساحلی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر پیشبینی جهت و مقدار حمل
رسوب و آلودگی در مناطق ساحلی دارای اهمیت است .در این مقاله با استفاده از داده میدانی و مدلسازی
عددی میدان جریان خالص در طول دورههای ماهیانه ،فصلی و سالیانه در سواحل جنوب غربی دریای خزر
ارائه شده است .اندازه و جهت جریان خالص بر اساس اطالعات حاصل از اندازهگیریهای میدانی محاسبه و
سپس بهوسیله مدلسازی عددی ،الگوی دوبعدی جریان خالص در مناطق ساحلی جنوب دریای خزر ارائهشده
است .این مدلسازی با مقایسه کمی و کیفی نتایج با مقادیر حاصل از اندازهگیری میدانی در سراسر فالت قاره
جنوب غربی دریای خزر صحتسنجی شده است .با استفاده از نتایج این مقاله پیشبینی اولیهی سرعت و
جهت انتقال انواع آلودگیهای ناحیه فالت قاره در مدت زمان بیش از یک ماه امکانپذیر است.

کلمات کلیدی :جریان خالص ،مدلسازی عددی ،اندازهگیری میدانی ،دریای خزر

91

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

کاربرد تصاویر هوایی در اندازهگیری عرض منطقه شکست امواج
*2

محمد رضا شارکی - 1سید علی آزرم سا

 1دانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی ،گروه فیزیک دریا ،دانشگاه تربیت مدرس،
m.sharaki@modares.ac.ir
 2دانشیار گروه فیزیک دریا ،دانشگاه تربیت مدرسazarmsaa@modares.ac.ir ،

چکیده
منطقه شکست امواج یکی از مهمترین بخشهای محیطزیست است که به علت داشتن تغییرات زیاد ریخت
شناختی و برخورداری از ظرفیت وقوع خطرات و آسیبهای متعدد جانی و مالی همواره مورد توجه مهندسان
سواحل و محققان اقیانوسشناس ی فیزیکی است .در این مقاله برای بررسی کاربرد تصاویر هوایی در مطالعه
عرض منطقه شکست به صورت موردی با کمک تصاویر پهپاد فانتوم  ،4تصویربرداری از منطقه شکست موج
در ساحل شرقی شهرستان نور انجامگرفته است .به منظور مقایسه ،پهپاد در ارتفاعهای  133و  233متری و
دوربین آن در دو حالت عمودی و مایل استفاده شده است .پس از مقایسه و بررسی حالت های مختلف مشخص
شد که در تصاویر مایل محدوده بیشتری در تصاویر دیده میشود و محدوده پروازی پهپاد را کاهش میدهد.
در تصویربرداری مایل امکان مشاهده بهتر عرض شکست و تعداد شکست فراهمتر و وضوح تصویر بهتر است.
بنابراین استفاده از تصاویر مایل برای مطالعه تغییرات عرض شکست در طول ساحل توصیه میشود .ضمنا،
استفاده از ارتفاع  233متری منجر به تصاویر بهتری شد .برای زمین مرجع کردن تصاویر از نرم افزار گوگل
ارث و اندازه گیری های واقعی در روی زمین استفاده شد .درصد خطای نسبی این روش  1.9درصد میباشد.
کلمات کلیدی :شکست موج ،تصاویر هوایی ،پهپاد.
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بهبود یافته به منظور محاسبه  NRLو  GITبررسی مدلهای
کالتر سطحی دریا
2

محمد ثابت پور ،1رضا سیر

 1کارشناسی ارشد الکترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان؛ Msa_elec_mba@yahoo.com
 2کارشناسی ارشد فیزیک دریا ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران؛ Reza_optic9111@yahoo.com

چکیده

در این مقاله به بحث و مقایسهی دو مدل  NRLبهبود یافته و  GITپرداخته شده است .هر دو این مدلها
به منظور ارزیابی و محاسبهی کالتر سطحی دریا استفاده میگردند .پس از معرفی هر یک از این مدلها ،به
بررسی پارامترهای ورودی هر یک پرداخته و شرایط استفاده از هر یک مورد بررسی قرار میگیرد .سپس به
منظور مقایسهی صحیح مدلهای  NRLبهبود یافته و مدل  ،GITشرایط دریا با استفاده از پارامترهای ارتفاع
امواج قابل توجه و سرعت باد مدلسازی شده و در مدل  NRLاز این پارامتر استفاده میگردد .پس از بررسی
پارامترهای ورودی هر مدل ،محدودهی عملیاتی مدلهای  GITو  NRLبهبود یافته با یکدیگر مقایسه
میشود و این محدودیتها از نظر محیطی و سیستمی مورد بررسی قرار میگیرد .این محدودیتها شامل
زاویهی سایش ،محدودهی فرکانسی تحت پوشش ،وضعیت دریا و انحراف معیار نتایج نهایی از دادههای تجربی
ارائه شده در کتاب ناتانسون ،میباشند .در ادامه روابط محاسبهی کالتر سطحی دریا برای هریک از مدلها
شرح داده میشود و نتایج نهایی به دست آمده از هر مدل بر روی گراف با دادههای جداول ناتانسون مقایسه
میشود و انحراف نتایج هر یک نسبت به این دادهها مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین در بخش پایانی مقاله،
نتایج به دست آمده از مدل  NRLبهبود یافته برای کالتر سطحی بازگشتی از دریا به عنوان تابعی از زاویهی
سایش و همچنین به عنوان تابعی از فرکانس ،با دادههای تجربی ارائه شده در کتاب ناتانسون مقایسه میگردد
و در نهایت با توجه به نتایج و محدودیتهای هر مدل ،مدل  NRLبهبود یافته به دلیل محدودیتهای کمتر
حین استفاده و نتایج بسیار بهتر نسبت به مدل  GITبه عنوان مدل برتر انتخاب میگردد.

کلمات کلیدی :رادار ،کالتر سطحی ،دریا ،مدل  ،GITمدل NRL
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تعیین منطقهی تاثیر خلیج فارس بر دامنه و فاز کشندی در دریای
عمان
3

اکبر رشیدی ابراهیم حصاری ، 1سجاد اندی ،2حسین فرجامی

 1استادیار گروه فیزیک دریا ،دانشگاه تربیت مدرس؛ akbar.rashidi@modares.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ s.andi@modares.ac.ir
3عضو هیأت علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی؛ hfarjami@gmail.com

چکیده

در این مطالعه ،به منظور بررسی حساسیت دامنه و فاز چهار مؤلفهی کشندی  K1 ،S2 ،M2و  O1در دریای
عمان (ورودی دریای عمان از سمت خلیج فارس) به ضریب اصطکاک بستری از نسخهی اصالح شدهی مدل
هیدرواستاتیک غیر خطی سه بعدی اجزای متناهی  QOUDDY-4استفاده شد .تفاوت مدل اصلی با نسخه
اصالح شده در اعمال مدول محاسبهی ضریب اصطکاک برای انواع متفاوت بستر از دیدگاه هیدرودینامیکی با
استفاده از روش  Kaganمیباشد .مدل در دو حالت با در نظر گرفتن شرایط مرزی باز و بسته برای هر چهار
مؤلفه اجرا گردید .با بررسی دامنه و فاز کشندی در منطقه مورد مطالعه این نتایج حاصل گردید که بیشترین
تاثیر خلیج فارس بر دامنه و فاز کشندی دریای عمان در هر دو شرایط (باز و بسته) در نواحی ساحلی شمال
امارات میباشد .مقایسهی نتایج حاصل از شبیهسازیهای عددی صورت گرفته با مشاهدات میدانی موجود،
نشان از دقت باالی مدل در بازتولید دینامیک کشندی در حوضهی مورد مطالعه دارد.

واژه های کلیدی :دریای عمان ،مدل  ،QOUDDY-4ضریب اصطکاک بستری ،دامنه و فاز کشندی
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بررسی میزان غلظت رسوبات معلق و سرعت جریان خور تیاب در
یک بازه جزر و مدی
3

مسعود رنجبری کلوئی ،*1مریم راهبانی ،2حمیده خلیفه

 *1کارشناس ارشد فیزیک دریا /دانشکده علوم و فنون دریایی /دانشگاه هرمزگانranjbari_masoud@yahoo.com ،

 2استادیار علوم غیر زیستی و اقیانوسی /دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان،
maryamrahbani@yahoo.com

 3کارشناس ارشد محیط زیست ،دانشگاه آزاد بندرعباسhamidehkhalifeh@gmail.com ،

چکیده

خور تیاب در فاصله  33کیلومتری جنوب شهر میناب واقع شده ،یک کانال آبی است و به خلیج فارس و منطقه
استراتژیک تنگه هرمز متصل است .پژوهش پیش رو نتایج اندازهگیری میدانی در پنج ایستگاه در خور مذکور،
جهت بررسی علمی و دقیق غلظت رسوبات معلق و سرعت جریان و رابطه این دو است که با استفاده از دستگاه
 CTDو نمونهبردار صورت پذیرفته است .اندازهگیریها در دو نوبت ،نقطه به نقطه به روش رفت و برگشتی
در تاریخ  23مهر  14و به روش ایستا در تاریخ  23آبان  14در یک سیکل کامل جزر و مدی ،صورت گرفت.
نتایج حاصل از اندازهگیریها بیانگر افزایش رسوبات معلق در زمان شروع بازه جزر بود که به علت کاهش حجم
آب کانال است .همچنین ،در بازه ابتدایی مد ،به دلیل سکون لحظهای در زمانی که کاهش جریان و افزایش
حجم آب مشاهده می شود .کمترین میزان رسوبات مشاهده شد .میزان سرعت جریان در بازه زمانی جزر به
نسبت با زه زمانی مد بیشتر بوده که بیانگر تخلیه سریعتر آب در مقایسه با آبگیری خور در دوره مد است.
بیشترین مقدار سرعت ثبت شده در مدت زمان بازه شروع جزر به میزان 11.13سانتیمتر بر ثانیه است.

کلمات کلیدی :خور تیاب ،سرعت جریان ،رسوبات معلق ،CTD ،بطری نمونهبردار
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بررسی نحوه تغییر پارامتر امواج در گذر از مناطق کمعمق
ساحلی سواحل مکران
عرفان شایانفرد ،1مهدی شفیعیفر،2
1کارشناس ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
erfan.shayanfard@modares.ac.ir
2استاد ،گروه سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس shafiee@modares.ac.ir

چکیده

اهمیت بررســی امواج و شــناخت اقلیم موج در مدیریت منطقه ســاحلی ازآنجا ناشــی میشــود که امواج
عمدهترین تأثیر را بر طراحی و اجرای تمام پروژههای سـاحلی دارند .امواج ،شـرط مرزی اصلی در بارگذاری
دینامیکی و محاسـبات سـازهای دریایی و هیدرولیکی سـازههای ساحلی به شمار میروند .ازجمله مهمترین
پارامترهای امواج میتوان به ارتفاع موج مشـخصه ،دوره تناوب و جهت انتشار موج اشاره نمود که تحت تأثیر
عوامل مختلفی همچون عمق ،زبری بستر و شرایط جوی تغییر میکنند .در این مقاله استفاده از دادههای دو
ایستگاه ثبت امواج در سواحل مکران به عمقهای  33و  13متری به ترتیب به نامهای پزم و زرآباد ،چگونگی
تغییرات امواج از آب عمیق به مناطق کمعمق بررسیشده است .نتایج نشانگر آن است که با حرکت امواج به
سـمت ایستگاه کمعمقتر ،شکل طیف موج تغییر می کند ،بهگونه ای که ارتفاع امواج افزایش و از دوره تناوب
امواج کاسته میشود.

کلمات کلیدی :امواج دریا ،ارتفاع موج ،خلیج چابهار ،مناطق کمعمق ساحلی
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شبیهسازی عددی کشند و بررسی انتشار شوری در خور موسی
حسن ربیعی ،1اکبر رشیدی ابراهیم حصاری،2
 1فارغالتحصیل رشته اقیانوسشناسی فیزیکی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ rabeie1331@gmail.com
 2استادیار گروه اقیانوسشناسی فیزیکی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ akbar.rashidi@modares.ac.ir

چکیده

مطـالعـهی کشـــنـد بهعنوان یک پدیدهی دریایی در هر پروژهی دریایی از اهمیت زیادی برخوردار اســـت.
بهطورکلی میتوان گفت اکتشــاف ،بهرهبردار ی و اســتخراج از منابع نفت و گاز در دریاها ،ناوبری ،شــیالت،
حفاظت از محیطزیسـت دریایی و همچنین سـاخت سـازههای سـاحلی و دیگر پروژههای مهندسی ازجمله
کانالهای کشتیرانی ،صیادی و غیره نیازمند تعیین سطح تراز آب دریا ،جریانات دریایی ازجمله بررسی دقیق
کشـند و شوری در خورها میباشد .با توجه به دشواریهای موجود و هزینهبر بودن اندازهگیریهای میدانی،
اسـتفاده از مدلهای عددی نسبت به سایر روشها کارآمدتر و مقرون بهصرفهتر میباشد .در همین راستا در
تحقیق حاضــر بهمنظور شــبیهســازی عددی کش ـند و شــوری خور موســی از مدل کد باز احجام متناهی
FVCOMاسـتفاده گردید .نتایج شبیهسازیهای عددی نشان داد که جریانات در خور موسی عمدتاً متأثر
از کشـند هسـتند .درحالیکه میدان شـوری در ابتدا و وسط خور متأثر از کشند بوده و در انتهای خور تحت
تأثیر عوامل جوی و ورودی رودخانهها هستند .بیشترین مقادیر شوری نیز در بخشهای انتهایی خور محاسبه
گردید.

کلمات کلیدی :کشند ،خور موسی ،شوری ،شبیهسازی عددی ،مدل احجام متناهی .FVCOM
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تأثیر توفان دریایی بر تشکیل واتراسپات (تنوره دریایی) در خلیج
فارس (مطالعه موردی استان بوشهر)
محمدرضا انصاری ،1مهدی سپهری اهرمی ،2هادی ساالری

3

1کارشناس ارشد فیزیک ،اداره کل هواشناسی استان بوشهر؛ mr_ansari2@yahoo.com
2

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی ،اداره کل هواشناسی استان بوشهر؛ sepehri13@yahoo.com
 3کارشناس ارشد فوتونیک ،اداره کل هواشناسی استان بوشهر؛ hadi.salar@yahoo.com

چکیده

واتراسـپات یا تنوره دریایی یک گرداب سـتونی اسـت که به صـورت ابری قیفی شکل در سطح دریا تشکیل
میشود .در این مطالعه در هنگام وقوع توفان دریایی ،ساختار واتراسپات مورد ارزیابی دینامیکی و هواشناختی
قرار گرفت .دمای ابر با اسـتفاده از ماهواره هواشـناسـی  ،eumetsatسـرعت حرکت واتراسپات توسط رادار
هواشـناسـی و شـرایط سینوپتیک آب و هوایی با دادههای مدل  ECMWFمورد ارزیابی قرار گرفته است.
مشاهده شد که با فرارفت هوای گرم و مرطوب از طرف دریای مدیترانه ،سرخ و خلیج فارس و وقوع کژفشاری
در سواحل استان بوشهر ،با ایجاد چند سلول همرفتی ،پدیده واتراسپات تشکیل میشود .همچنین ارتفاع پایه
ابر همراه این پدیده حدود  133متر و قطر تنوره قیفی شکل در نزدیکی پایه ابر به  23متر می رسد .بیشینه
رشـد قائم سـلول حدود  13کیلومتر میباشد که سرعت شعاعی تنوره در نزدیکی سطح زمین به  14متر در
ثانیه و در ارتفاع  933متری به  22متر در ثانیه میرسـد .از دیگر نتایج این مطالعه مشخص شد که در زمان
تشـکیل واتراسـپات ،دمای قله ابر بین  -43تا  -33درجه سلسیوس و در سطح فشاری  333میلی باری قرار
دارد که با گذشت حدود  33دقیقه و رسیدن توده بارشی به آن ،واتراسپات از بین میرود.

کلمات کلیدی :واتراسپات ،تنوره دریایی ،خلیج فارس ،استان بوشهر
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شبیهسازی عددی امواج بندرانزلی با استفاده از مدل عددی
 MIKE21قبل و بعد از توسعه موج شکن ها
مهرنوش توکلی اسکویی ،1حبیب حکیم زاده

2

 1کارشناس ارشد مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه صنعتی سهند؛
Mehr_tav1992@yahoo.com
2استاد گروه مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی سهند؛ hakimzadeh@sut.ac.ir

چکیده

توسـعه و گسـترش فعالیتهای اقتصـادی در محیطهای دریایی مستلزم شناخت پدیدههای دریایی از جمله
امواج میباشــد .چندین روش برای پیش بینی پارامترهای امواج ارائه شــده اســت که از بین آنها میتوان به
مدلهای عددی اشــاره نمود .در این مقاله با اســتفاده از شــبیهســازی عددی الگوی امواج دریایی در منطقه
بندرانزلی قبل و بعد از توسعه موجشکنها مورد بررسی قرار گرفته است .شبیهسازی امواج با استفاده از مدل
 MIKE21و مدول  SWانجام پذیرفته است .روش کار دستیابی به مشخصات امواج در ناحیه دور از ساحل
و انتقـال این امواج بـه محـدوده ســـاحلی اســـت .در ورودی مدل از اطالعات باد مرکز اروپایی پیشبینی
میانمدت ( )ECMWFبرای سال  2333و اطالعات باد مدل  WRFبرای سال  2313استفاده شده است.
پس از اجرای مدل رسـم نمودارها و به دسـت آوردن میزان خطاها واسنجی مدل با استفاده از اطالعات بویه
انزلی شـامل ارتفاع موج شـاخص و دوره تناوب موج انجام شـد .نتایج شـبیهسازی با نتایج اندازهگیری شده
تطابق مناسبی دارد .در مقایسهی کمی نیز محدودهی ارتفاع موج در داخل حوضچهی بندر از  3/1-1/31متر
قبل از توسعه به حدود 3/33-3/94متر بعد از توسعه رسیده است که نشاندهندهی برقراری آرامش در درون
حوضچهی بندرانزلی بعد از ساخت موجشکنها میباشد.

کلمات کلیدی :شبیهسازی عددی ،MIKE21 ،بندرانزلی ،موج
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پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ایستگاه ساحلی بوشهر به کمک
مدل سری زمانی
سروش زرقانی ،1, 2محمد سبزه زاری ، 3خاطره سروآزاد

4

 1دانشجو دکتری ،گروه علوم پایه ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آبادان ،ایران؛
soroosh.zarghani@gmail.com
2دانشجو دکتری ،اداره کل هواشناسی استان خوزستان؛soroosh.zarghani@gmail.com
 3دانشجو دکتری ،اداره کل هواشناسی استان خوزستان؛ sabzeh419@gmail.com

4دانشجو دکتری ،گروه علوم پایه ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آبادان ،ایران؛
khatereh.sarvazad@gmail.com

چکیده

مســـئلـه ای که اکثر مناطق جهان را مورد تاثیر خود قرار داده تغییر دما می باشـــد همچنیین دما یکی از
موضـوعات مهم در مباحث اقیانوس شـناسـی و هواشـناسی است که بر روی پارامتر های دیگر مانند ارتفاع
امواج  ،سـرعت باد  ،دما و چگالی آب  ،میزان بارش و عوامل مهمی نظیر آن تاثیر گذار است .از این رو پیش
بینی تغییرات محدوده دمای حداکثر و حداقل دارای اهمیت می باشــد .با توجه به اهمیت بندر بوشــهر که
یکی از بنادر مهم جنوب کشـــور اســـت تغییرات دمای حداکثر و دمای حداقل مورد بررســـی قرار گرفت و
محدوده تغییرات آنها در آینده پیش بینی شـــده اســـت .نتایج این پیش بینی نشـــان می دهد که مقادیر
میانگین دمای بیشـینه و دمای کمینه در منطقه مورد مطالعه رو به افزایش است همچنین در مورد محدوده
پیش بینی شده برای دمای حداکثر به راحتی می توان نتیجه گرفت که حد پایین دمای حداکثر و حد باالی
آن در آینده روند افزایشـی را خواهد پیمود .اما در خصوص دمای کمینه مقادیر میانگین و حداکثر مربوط به
آن روند افزایشـی خواهد بود ولی مقادیر حد پایین یا ک مینه ای که احتمال وقوع در آینده را خواهند داشت
روند کاهشی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی :دمای حداکثر ،دمای حداقل  ،بوشهر ،سری زمانی
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Modeling the hydrodynamic behavior of sea waves
in floating structures with and wind currents
computational fluid dynamics
Mehdi Farzaneh
Master of Engineering in Marine Engineering, Army Navy Jahad Organization;
mfarzaneh9193@yahoo.com

Abstract
Many years ago studies have been done on the waves of the sea and the
oceans, the effects of wind flow and associated parameters, where it has
become one of the most practical principles for the initial design of the
floats. The most common issue is that the marine society is concerned with
the deployment of floating ships to the confines of the waves with its body
structure. Recognition of the sea, the identification of the waves of
different areas in different seasons, climatic and atmospheric influences
are significant points for assigning the types of missions to marine species.
So that the lack of sufficient information about the weather conditions of
any area may have irrecoverable effects for the crew and the flotilla.
therefore by carefully analyzing the environmental conditions in numerical
or laboratory conditions, according to available facilities, a suitable
flotation with specific physical conditions could be sent to the sea to
minimize damage and to make a fundamental step to improve the marine
situation and personnel of the ship. In this way, the safety factor and
quality of sailing will increase. In this paper, different waves are studied
and various models are modeled and floated by the model, which yielded
acceptable results, also by specifying the points on the waves of pressure
and velocity, and calculating the corresponding contours on the body also
analyzed. For numerical modeling, we use the powerful STAR CCM
software and the process of wave analysis in water is simulated under two
phase conditions.
Keywords: Numerical modeling, Sea and ocean waves, Wind effect,
Atmospheric conditions.
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ردیابی جریان ،کاربرد ها و تجربه ها
2

محمد بابائی ملکشاه ،1سید علی آزرم سا

1دانشجوی فیزیکدریا ،دانشگاه تربیت مدرس؛ babaee_mbm@yahoo.com

2دانشیار ،دانشگاه تربیت مدرس؛ azarmsaa@modares.ac.ir

چکیده

در مطالعات مربوط به جریان ســـیال ،دو نگرش مســـتقل به فرایند جابجایی ،منجر به دو روش کاربردی در
زمینه مطالعات جریان گردیده اســـت .این دو روش عبارتند از روش اولر و روش الگرانژ ،دو منطق مســـتقل
«بررســی مقادیر جریان در نقاط ثابت» و «تحلیل حرکت نقاط در مســیر جریان» به ترتیب مبنای دو روش
اولر و الگرانژ می باشـد .در روش الگرانژ ،تحلیل جریان بر اسـاس نتایج ردگیری مسیر شناورهای برآب انجام
میشـود .این روش در تحلیل جریانهای سـطحی کاربرد بیشـتری دارد و لذا عمدتاً سـرعت سطحی جریان
برداشـت میشـود .برای کنترل اطالعات خصـوصاً برداشت کلی از سرعت جریان در الیههای سطحی سیال،
استفاده از شیوه ردیابی شناورها مبتنی بر دیدگاه الگرانژین ضروری است.
روش پیشـرفته آن با اسـتفاده از دریفتر ها که به صورت به هنگام با ماهواره ها در ارتباط هستند و موقعیت
جغرافیایی آنها را ثبت می نمایند انجام می گردد ،اما روش ساده و کم هزینه آن توسط یک دستگاه جی پی
اس و یک شـناور قابل انجام می باشـد که به شرح آن پرداخته خواهد شد .در این مقاله،کاربردها و تجربیات
مختلف ردیابی جریان ،که در خارج و داخل کشور انجام شده است بررسی و ارائه می گردد.

کلمات کلیدی :ردیابی جریان ،الگرانژین ،کاربرد ها و تجربه ها
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Thruster-Assisted Position Mooring of a TurretMoored FPSO Using Sliding Mode Controller and
Model-Based Observer
Alireza Hosseinnajad1, Mehdi Loueipour2
1

M.Sc. Research Institute for Subsea Science and Technology, Isfahan University of
Technology; a.hosseinnajad@me.iut.ac.ir
4
Assistant professor, Research Institute for Subsea Science and Technology, Isfahan
University of Technology; loueipour@cc.iut.ac.ir

Abstract

This paper deals with designing a control system for a thruster-assisted
position mooring of a turret-moored FPSO. For this, a sliding mode
controller is designed for an FPSO to compensate for environmental
disturbances due to wind, waves and ocean currents and to account for the
uncertainties. For wave-filtering and state estimation, a new approach is
utilized which is a combination of a notch filter and a model-based
observer. The filter is used to obtain the low-frequency motion of the
FPSO and the observer is responsible for estimating velocities and
environmental disturbances. Via simulation studies, it is shown that the
proposed control system decreases the positioning error significantly
compared to mooring system and decreases the forces acting upon the
mooring lines which in turn increases the safety of mooring lines.
Keywords: Dynamic Positioning, Model-based Observer, Environmental
disturbances, Sliding Mode Control, Turret-moored FPSO.
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رفع حالت فرابار در موتور و اصالح انطباق اجزای سیستم رانش
شناور کاتاماران مسافربری  41متری بعد از تغییر سیستم رانش
محمدرضا گلبهار حقیقی ،1مجتبی پاکیان بوشهری ،2عبدالرحیم کشتکار
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چکیده

کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و در دسترس بودن قطعات سیستم ها ،یکی از مولفه های بسیار مهم
برای مالکان شـناورها خصـوصا در شرایط تحریم اقتصادی میباشد .در این مقاله فرایند تغییر سیستم رانش
گام متغیر یک شناور مسافربری کاتاماران  43متری به سیستم گام ثابت ،مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت
انطباق اجزای ســیســتم رانش شــناور به خوبی تحلیل شــده اســت .چهار دســتگاه موتور دیزل با توان 333
کیلووات با دو موتور با توان  1933کیلووات جایگزین شــده و گیربکس و شــافت و پروانه شــناور نیز تعویض
شده است .در مرحله اول تغییر با پیشنهاد شرکت های خارجی ،پروانه با گام  93و قطر  43اینچ با گیربکس
 2.1:1روی شناور نصب گردید و دور موتور شناور تا  1933 rpmرسید و بیشتر افزایش نیافت و حالت فرابار
در موتور ایجاد گردید .در مرحله دوم تغییر با انجام شــبیه ســازی های بدنه شــناور و پروانه به ترتیب برای
محاسـبه مقاومت و توان بدنه و استخراج گراف های هیدرودینامیکی پروانه ،پیشنهاد اصالح پروانه و یا تغییر
ضـریب تبدیل گی ربکس به مالک ارائه گردید که با توجه به موجود بودن گیربکس با ضریب تبدیل ، 2.19:1
این گیربکس با پذیرش  11درصد حالت فرادور در موتور انتخاب گردید .با توجه به مانور خوب شناور در جدا
شدن و پهلوگیری و دست یابی به سرعت کروز و نهایی به ترتیب 23و  29.1نات ،ترکیب دوم سیستم رانش
و انطباق آن راضی کننده می باشد.

کلمات کلیدی :انطباق سیستم رانش ،پروانه گام متغیر ،فرابار ،فرادور ،ضرایب هیدرودینامیکی پروانه.
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بهینهسازی هندسی پروانه دریایی بر مبنای دینامیک سیاالت
محاسباتی
3

محمدرضا قدرت  ،1جلیل فریدونی ،2سعید کرمی
1

کارشناسی ارشد ،مهندسی هیدرودینامیک و جلوبرندگی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان ،ایران،
2

mohamadreza.gh1074@gmail.com
استادیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان ،ایرانfereidooni@iust.ac.ir ،

 3کارشناسی ارشد ،مهندسی هیدرودینامیک و جلوبرندگی ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال ،فریندونکنار،ایران،
s_karami_mut_ac@dr.com

چکیده

علیرغم آنکه استفاده از پروانههای دریایی برای رانش کشتیها بیش از یک قرن میگذرد ،هنوز هم تحقیق
و توسعه بر روی عملکرد پروانه دریایی یک موضوع مهم بشمار میآید .افزایش مداوم اندازه کشتیها ،محدودیت
منابع انرژی و قوانین زیست محیطی سبب گردیده است که سازندگان پروانههای دریایی در روند طراحی
پروانه بهینه سازی را در نظر بگیرند.در این تحقیق با استفاده از الگوریتم دنباله سوبول و جستجوی الگویی،
بهینه سازی یک سیستم رانش پروانها ی انجام شده است .در این راستا ابتدا جریان حول یک پروانه با گام قابل
کنترل به روش سیاف دی شبیه سازی و نتایج مورد اعتبارسنجی و دقت روش استفاده شده ،مورد تایید قرار
گرفت .سپس بوسیله نرم افزار بهینهسازی کیسز و لینک کردن با نرم افزار استار سیسیام در قالب ماکروجاوا،
یک پروانه گام ثابت بهینه سازی هندسی گردید .در کل فرآیند بهینهسازی بین پارامترهای هندسی و نتایج
عملکردی هیدرودینامیکی پروانه بصورت کامال سیستماتیک انجام میشود .پس از بهینه سازی پارامترهای
هندسی ،بازدهی پروانه تا  3/9درصد افزایش یافت.

کلمات کلیدی :پروانه دریایی ،بهینه سازی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،نرم افزار  ،STAR-CCM+نرم
افزار  ،CAESESماکرو جاوا

114

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی اثر پروفیل سوپاپ ورود هوا در یک موتور پرخوران به
کمک نرمافزار AVL FIRE
علی هدایتی ،1حجت شبگرد ،2مصطفی خواجه زاده

3

1کارشناس ارشد  ،دانشگاه فردوسی مشهد؛ ali.hedayati@mail.um.ac.ir
2دانشجوی دکتری ،دانشگاه بیرجند؛ hojjat.shabgard@gmail.com
3دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه پیام نور؛ mostafakhajezadeh@gmail.com

چکیده

بهینهسازی راندمان حجمی در موتورهای اشتعال جرقهای همواره یکی از اهداف مهم مهندسان توسعهدهنده
موتور است .یکی از روشهای مرسوم در بهینهسازی راندمان حجمی تغییر پروفیل سوپاپ ورود است .امروزه
شرکتهای خودروسازی با استفاده از مکانیسمهای مختلف بلندشدگی سوپاپ سعی دارند تا با تغییر پیوسته
بلندشدگی سوپاپ در سرعتهای مختلف ،عملکرد موتور را بهینه کرده و مقدار انتشار آالیندههای خروجی از
آن را کاهش دهند .در پژوهش پیش رو به کمک یک شـبیهسازی سیکل باز توسط نرمافزار ،AVL FIRE
پس از پرخورانی یک موتور تنفس طبیعی تأثیر بلندشـدگی سوپاپ ورود هوا در آن مورد بررسی قرار گرفت.
از آنجایی که در شــبیهســازیهای ســیکل باز موتور ،تمامی مراحل مکش ،تراکم ،احتراق و تخلیه با دقت
مناسـب مورد بررسـی قرار میگیرد میتوان با این روش و با استفاده از روابط ریاضی ،پارامترهای عملکردی
موتور را مورد ســنجش قرارداد .نتایج حاصــل از حل عددی نشــان داد که اســتفاده از پروفیل ســوپاپ با
بلندشـدگی بیشـتر و شیب بلندشدگی زیادتر در ورودی هوا ،جریان جرم به داخل سیلندر را نوسانی خواهد
نمود .با افزایش ســرعت موتور ،نوســانی شــدن جریان کاهش یافته و در ســرعت  4333دور بر دقیقه ،مقدار
گشتاور تا حدود  3.3نیز افزایش می یابد اما در سرعتهای دیگر ،این مقدار کاهش می یابد.

کلمات کلیدی :موتور احتراق داخلی ،ســوپاپ با طول برخاســتگی متغیر ،بازده حجمی ،پرخورانیAVL ،
.FIRE
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ارائه ساختار مناسب برمبنای استفاده از روشهای نوین ساخت
در خط تولید شناورها
2

محمد یوسف مقدم ،1محسن خسروی بابادی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
mohammad.yousef.moghadam@gmail.com
 2دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ mohsen_khb@yahoo.com

چکیده

با توجه به نبود دستورالعملهای الزم جهت کاهش هزینه و زمان در صنعت ساخت و تولید شناور و همچنین
ایجاد یک خط تولید و مونتاژ بهصورت بهینه در داخل کشور و بسیاری از کشورهای دیگر ،ضروری دیده شد
تا در این راستا به بررسی راهکارهایی بهمنظور برداشتن گامی مؤثر در صنعت ساخت شناور پرداخته شود که
این مهم منجر به پدید آمدن کتابِ "مشـخصـات اجزای ضـروری شـناور (سِوِن)" توسط نویسندگان این اثر
شـده اسـت .مقاله پیش رو مختصـری از این کتاب و تالشـی برای ارائه مفاهیم مرتبط با "مشخصات اجزای
ضـروری شـناورها" همراه با سـاختار و ملزومات تهیه مدارک آن و همچنین مزایا و نقش سازنده آن در این
صـنعت باتوجه به مطالعات میدانی انجام شـده در کشـورهای مختلف است .هدف از ارائه این اثر استفاده و
بهکارگیری سـاختار ارائه شده بهعنوان یکی از مراجع مهم در صنایع کشتیسازی در آینده نزدیک ،پیشرفت
در این زمینه و برطرف شـــدن نیازها و مشـــکالت موجود با حداکثر کیفیت موردنظر اســـت .مقاله پیش رو
دربردارنده دســتورالعملها ،روشها و ســاختارهایی جهت کاهش زمان و هزینههای اتالفی غیرضــروری در
صنعت ساخت شناور و ارائه راهکارهایی به منظور بهینه سازی و ارتقاء خطوط مونتاژ است.

کلمات کلیدی :ساخت کشتی ،خط مونتاژ ،اجزای شناور
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تعیین راهبردهای کاهش تأخیر تعمیرات شناورها در کارخانجات
تعمیر جنوب ایران به روش SWOT
جعفر سیّاره ، ¹منصورکیانی مقدم ، ²محسن قادری ، ³محمود قادری⁴
¹عضو هیأت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارEmail: j.sayareh@cmu.ac.ir،
²عضو هیأت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارEmail: M.kiani@cmu.ac.ir ،

³کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
Email:mghaderi1393@gmail.com

⁴کارشناسی مهندسی دریا – کشتی سازی ،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،
Email:pmu.ghaderi@yahoo.com

چکیده

تأخیر تعمیرات شـناورها ،به عنوان یک مشـکل عمده جهت عدم رونق اقتصادی و بازار دریانوردی در جنوب
ایران محســوب می شــود .در این راســتا ،هدف اصــلی پژوهش ،شــناســایی نقاط قوت و ضــعف ،فرصــتها و
تهدیدهای مرتبط با کاهش تأخیر تعمیرات شـناورها و ارایه استراتژهای مناسب در کارخانجات تعمیر جنوب
ایران بود .این تحقیق از لحــاظ هــدف ،کــاربردی اســـت و از لحــاظ میزان نظــارت و درجــه کنترل ،از نوع
میدانی(پیمایشـی) اسـت .جامعه آماری تحقیق را تعداد  13نفر از از هشت شرکت فعال در منطقه می باشد.
جهت تحلیل داده ها از روش  SWOTاســـتفاده شـــده اســـت .مهم ترین مؤلفه ها برای نقاط قوت (امکان
بهره مندی از ســـیســـتم مدیریت کیفیت در کارخانجات تعمیر) ،نقاط ضـــعف (نبود انگیزه کافی و کاهش
خودجوشـی میان پرسـنل کارخانجات تعمیر برای افزایش سرعت تعمیرات و عدم مهارت الزم نیروی انسانی
در کارخانجات تعمیر) ،فرصتها (تردد زیاد شناورها در خلیج فارس و دریای عمان و موقعیّت مناسب سواحل
جنوب ایران در منطقـه) و تهـدیدها (فعّالتر بودن رقبای کارخانجات تعمیر جنوب ایران مســـتقر در خلیج
فارس و دریای عمان و افزایش توسـعه کارخانجات تعمیر در منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک) می باشدکه
در ادامه راهبردهای مناسب برای کاهش تأخیر تعمیرات شناورها در کارخانجات تعمیر ارایه می گردد.

کلمات کلیدی :کارخانجات تعمیر ،تعمیر و نگهداری کشتی ،تحلیل  ،SWOTسواحل جنوب ایران.
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تحلیل تجربی استحکام اتصال  double scarfجهت اتصال دو
قسمت مجزا از بدنه اصلی یک شناور کامپوزیتی
1احسان شیبانی2 ،علی دهقانیان
1

کارشناس ارشد مهندسی هوافضا ،دانشگاه تربیت مدرسE.sheibani1131@gmail.com ،

2دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرAli_dehghanian@yahoo.com ،

چکیده

با افزایش ابعاد شـناورهای کامپوزیتی مشـاهده شـده است که قالبریزی و ساخت بدنه اصلی آنها به صورت
تک مرحله ای مشـکل بوده و سـاخت بدنه به صـورت قسـمت به قسـمت سـهولت بیشـتری داشته و نیاز به
تکنولوژی پیچیده ای ندارد .از طرفی دیگر ســاخت بدنه شــناورهای کامپوزیتی به صــورت مرحله به مرحله
سـبب نیاز به طراحی و اجرای اتصـال صــحیح می گردد .اتصـاالت در شــناورهای کامپوزیتی جزء مهم ترین
قسـمت ها بوده و به دلیل شـرایط بحرانی در این نواحی بایسـتی مورد توجه قرار گیرد .اتصـاالت شناورهای
کامپوزیتی دارای تنوع زیادی بوده که هر کدام بنا به شرایط سازه ای بایستی به نحو صحیح طراحی و انتخاب
شــود .یکی از مهم ترین نوع اتصــال در شــناورهای کامپوزیتی اتصــال نوع  double scarfبوده که جزء
مسـتحکم ترین اتصـاالت اسـت و در بدنه اصلی شناورهای گوناگون از این نوع اتصال استفاده شده است .در
این پژوهش اتصـال  double scarfبرای بلوک های بدنه اصـلی یک شناور کامپوزیتی فرضی با استفاده از
ساخت نمونه های اتصال و ساخت نمونه های بدون اتصال و انجام تست تجربی بر روی آنها مورد بررسی قرار
می گیرند.

کلمات کلیدی :کامپوزیت زمینه پلیمری ،ساندویچ پنل ،اتصال ،اتصال  ،double scarfتست خمش جهار
نقطه ای.

118

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 21آذر ماه  1317ـ تهران

شبیهسازی سیکل باز موتور اشتعال جرقهای به همراه بررسی اثر
پرخورانی به کمک نرمافزار AVL FIRE
علی هدایتی ،1حجت شبگرد ،2مصطفی خواجه زاده

3

1کارشناس ارشد  ،دانشگاه فردوسی مشهد؛ ali.hedayati@mail.um.ac.ir
2دانشجوی دکتری ،دانشگاه بیرجند؛ hojjat.shabgard@gmail.com
3دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه پیام نور؛ mostafakhajezadeh@gmail.com

چکیده

در سالهای اخیر کوچکسازی موتورهای احتراق داخلی مورد توجه مهندسان توسعهدهنده موتور قرار گرفته
است .پرخورانی یکی از روشهای کوچکسازی موتور است که با افزایش راندمان حجمی موتور پرخوران نسبت
به موتور تنفس طبیعی توان وزنی این موتور را افزایش میدهد .در پژوهش پیش رو تأثیر پرخورانی بر
پارامترهای عملکردی یک موتور احتراق داخلی شامل توان و گشتاور ترمزی ،راندمان حجمی و توان وزنی در
قالب یک شبیهسازی سیکل باز به کمک نرمافزار  AVL FIREمورد بحث قرار گرفته است .در
شبیهسازیها ی سیکل باز موتور کلیه مراحل مکش ،تراکم ،احتراق و تخلیه با دقت مناسب مورد بررسی قرار
میگیرد؛ به همین دلیل میتوان با این روش شبیهسازی و با استفاده از روابط ریاضی پارامترهای عملکردی
موتور را مورد سنجش قرارداد .پس از انجام شبیه سازی عددی ،مشاهده شد که پرخورانی میتواند اثرات
مثبتی بر عملکرد کلی موتور داشته باشد .به عنوان مثالپس از پرخورانی ،راندمان حجمی ،توان خروجی،
گشتاور خروجی و توان وزنی موتور به ترتیب تا  39 ،23 ،43و  43درصد افزایش می یابد؛ ضمن اینکه
پرخورانی ،درصد جرمی تولید  CO2موتور را نیز افزایش نخواهد داد.

کلمات کلیدی :موتور احتراق داخلی ،پرخورانی ،راندمان حجمی AVL Fire ،
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بررسی تاثیر عناصر مختلف آلیاژی بر خواص مکانیکی و
خوردگی آلیاژهای آلومینیوم برنز مورد استفاده در قطعات
مختلف صنایع دریایی
سید مهدی سیدی نسب

1

1کارشناس ارشد متالورژی و موادsm_seyedy@yahoo.com ،

چکیده

آلومینیم برنزها گروهی از آلیاژهای پایه مس هستند که تقریبا شامل  1تا  11درصد آلومینیم ،برخی شامل
مقادیری آهن ،نیکل ،منگنز یا سیلیسیم می باشند .عناصر مختلف تاثیرهای مختلفی بر خواص مکانیکی و
خوردگی این آلیاژها دارند .این آلیاژها مناسب برای تولید قطعات مختلف و با روشهای تولید متفاوت می
باشند .خواص منحصر به فرد این آلیاژها باعث جذابیت و کاربرد روز افزون این آلیاژها شده است .از جمله این
خواص ،سهولت ریخته گری ،قابلیت ریخته گری به روش های مختلف ،استحکام باال در حدود فوالدهای ساده
کربنی و بیشتر از فوالدهای زنگ نزن متداول ،قابلیت تغییر شکل مناسب قبل از شکست ،قابلیت جوش پذیری
مناسب بدون نیاز به عملیات حرارتی بعدی ،مقاومت خوردگی عالی در محیط های دریایی (خوردگی عمومی
و حفره ای) ،خواص مطلوب خستگی ،خستگی خوردگی ،خوردگی تنشی ،خستگی خزشی ،خوردگی
کاویتاسیون ،سایش و  ...می باشد .در این بررسی تاثیر عناصر مختلف آلیاژی بر خواص مکانیکی و مقاومت
خوردگی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :آلومینیوم برنز ،عناصر آلیاژی ،مقاومت خوردگی ،خواص مکانیکی.
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی تاثیر آهن آزاد در مقاومت خوردگی تجهیزات دریایی
ساخته شده از فوالدهای زنگ نزن و روش های شناسایی و حذف
آن
سید مهدی سیدی نسب

1

1کارشناس ارشد متالورژی و موادsm_seyedy@yahoo.com ،

چکیده

در این بررسی ،تاثیر آهن آزاد بر روی مقاومت خوردگی فوالدهای زنگ نزن که در ساخت تجهیزات مختلف
دریایی ،ازجمله برخی قطعات سیستم رانش شناورهای تندرو ،استفاده می شود ،بررسی گردید .وجود آهن
آزاد در سطح قطعات از جنس فوالدهای زنگ نزن ،باعث می شود که این فوالدها در زمان قرارگیری در محیط
و یا در زمان انبار داری ،تشکیل پیل گالوانیک داده و این ذرات آهن ،دچار زنگ زدگی شوند .این پدیده اگرچه
مشکل عمده ای به حساب نمی آید ،ولی باعث ایجاد زنگارهایی بر روی سطح قطعه می شوند که ظاهر قطعه
را بسیار ناپسند می کنند .جهت کاهش آهن آزاد در سطح فوالد زنگ نزن باید در مراحل ساخت ،از روش
های مختلف تمیز کاری برای جلوگیری از ایجاد و حذف آن ها استفاده کرد .فوالدهای زنگ نزن به طور خود
به خود در محیط های اتمسفری پسیو می شوند ولی جهت اطمینان از این مسئله می توان با استفاده از یکی
از روش های ارائه شده ایجاد الیه پسیو را تسریع کرد .عملیات پسیو کردن یکی از روشهایی است که هم به
حذف آهن آزاد کمک می کند و هم باعث ایجاد یک الیه بسیار نازک چسبنده بر روی سطح می شود که باعث
بهبود مقاومت خوردگی آلیاژ نیز می شود.

کلمات کلیدی :مقاومت خوردگی ،پسیو کردن ،فوالد زنگ نزن ،آهن آزاد
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پراکندگی در پرتابههای سوپرکاویتاسیونی سرعت باال
جالل محمدی ،1ابوالفضل مردانی

2

 1استادیار ،دانشکده هوافضا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mohammadijalal@chmail.ir

 2دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛
mardani_ablofazl@mut.ac.ir

چکیده

در این مقاله ،به موضوع تعیین پراکندگی پرتابههای سوپرکاویتاسیون طبیعی پرداخته شده است .این پرتابهها
به نحوی طراحی می شوند که بتواند در آب ،با ایجاد کاویتی طبیعی ،مسافت زیادی را طی کنند و موضوع کم
بودن پراکندگی ،یک پارامتر کلیدی در طراحی این گونه پرتابهها میباشد .بر روی پراکندگی پرتابههای
سوپرکاویتاسیون ،کار بسیار کمی شده است .در این پرتابهها ،سه عامل ،مقدار زاویه حمله ،سرعت زاویهای و
نوسانات سرعت پرتابه از یک شلیک به شلیک دیگر ،میتوانند منجر به پراکندگی شوند .در این مقاله با استفاده
از شبیهسازی  3در جه آزادی تاثیر این سه عامل بررسی شده است .نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان
دهنده ناچیز بودن تاثیر عامل نوسانات سرعت پرتابه از یک شلیک به شلیک دیگر و مهم بودن دو عامل دیگر
است .از نتایج شبیه سازی یک پرتابه سوپرکاویتاسیونی از نوع  33 APFSDSمیلیمتری دیده میشود که
مقدار پراکندگی در فاصله  24متری در آب ،در دایرهای به شعاع  3تا  1سانتیمتر میباشد که با نتایج
آزمایشگاهی همین پرتابه همخوانی دارد.

کلمات کلیدی :پرتابه سوپر کاویتاسیون ،شبیه سازی  3درجه آزادی ،پراکندگی
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

مروری بر طرح هایی برای افزایش بازدهی و بهبود عملکرد
پروانه و کاهش مصرف سوخت کشتی ها
2

علیرضا نادری ،1حسن قاسمی

 1دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی دریا؛ Alireza.nadery33@gmail.com
 2استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی دریا؛ gasemi@aut.ac.ir

چکیده

امروزه کاهش مصرف سوخت در تمام زمینه ها از اهداف اصلی سازمان های جهانی قرار دارد و در زمینه دریایی
نیز سازمان بین المللی دریانوردی قوانین خاصی در این باره تنظیم کرده و با برنامه ریزی انجام شده قصد دارد
تا چند سال آینده میزان مصرف سوخت و در نتیجه آالینده های جوی موجود در هوا را به میزان قابل توجه
ای کاهش بدهد .از آنجا که کشور ما نیز پیشرو در صنعت کشتی رانی است ،نیاز دارد تا مطالعات بر روی
روش های کاهش مصرف سوخت بطور منسجم تر انجام گردد .از این رو در این مقاله ،مروری بر روش های
کاهش مصرف سوخت کشتی با استفاده از ابزار های بهبود دهنده عملکرد پروانه صورت گرفته است .البته
روش های زیادی برای کاهش مصرف سوخت کشتی وجود دارد که در این مقاله نیز در یک بخش بطور مختصر
توضیح داده شده است .سپس راه های اتالف انرژی پروانه مورد بررسی قرار گرفته و در آخر روش ها و ابزار
های موجود برای بهبود عملکرد پروانه برای کاهش این اتالف و طرز عملکرد هیدرودینامیکی و درصد کاهش
مصرف سوخت هر کدام از این ابزار ها بیان گردیده شده است.

کلمات کلیدی  :ابزار های ذخیره انرژی ،بهبود عملکرد پروانه کشتی ،کاهش مصرف سوخت کشتی
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

تخمین پدیده فرسایش حاصل از کاویتاسیون به روش حل عددی
3

هادی یزدانپور مقدم ،1علی سررشتهداری ،2محسن خسروی بابادی

 1کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ hadiyazdanpour@gmail.com
2

استادیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ sarreshtehdari@shahroodut.ac.ir

3دکتری هیدرودینامیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ mohsenkhosravibabadi@yahoo.com

چکیده

تاکنون روی مدلهای فرسایش کاویتاسیون تحقیقات زیادی انجام نشده و هیچکدام از مدلها بهطور جامع و
کامل توانایی پاســخگویی در هر شــرایط هندســی و جریان را ندارند .در این پژوهش با اســتفاده از یک مدل
فرسایش کاویتاسیون جدید ،برگرفته از مدل میکروجت دوالر و کوتیر-دلگشا که پیادهسازی کد عددی این
مدل در حلگر عددی جریان تغییر فاز در کدهای منبع باز اپنفوم با زبان برنامهنویســـی  C++شـــیءگرا،
ابزاری قدرتمند مبتنی بر دینامیک سـیاالت محاسـباتی برای پیشبینی نواحی با پتاسـیل باالی فرسایش بر
روی دیوارههای هندسـه دامنه محاسـباتی تولیدشده است.که این کد عددی قادر به تخمین نواحی فرسایش
یافته و شـدت فرسـایش در آن نواحی اسـت .این مدل از اطالعات حل جریان کاویتاسیون جهت پیشبینی
وقوع میکروجت در جریان استفاده میکند .برای سنج اعتبار کد عددی و توانایی آن برای پیشبینی فرسایش
کاویتاســیون ،یک نازل اســتاندار با چرخش  13درجه مدلســازی عددی و نتایج آن با نتایج آزمایشــگاهی
موجود مقایســه می شــود .و ســپس به بررســی تأثیر پارامترهای جریان و هندســه روی فرســایش پرداخته
میشود .با افزایش عدد رینولدز و سرعت بیشتر جریان ورودی به نازل بهطورکلی از تمرکز شدت فرسایش در
یک نقطه کاســته و در مســاحت بیشــتری رخ میدهد و همچنین موقعیت فرســایش روی دیوارهها عوض
میشود.

کلمات کلیدی :فرسـایش کاویتاسـیون ، ،میکروجت آب ،فروپاشی حباب ،مدلهای فرسایش ،اصالح مدل
آشفتگی.
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

کنترل سیستم تعلیق صندلی شناورهای تندرو با استفاده از سامانه
میراگر هوشمند مگنتورئولوژیکال
محمد مهدی مباشری ،1حمید رضائی ،2محمد حسین کریمی

3

 1کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ m.mobasheri@aut.ac.ir
 2دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ HRezaei13@yahoo.com
 3عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ MHKCOM433@Yahoo.com

چکیده

شناور تندرو به دلیل قرارگرفتن در امواج و ضربات شدید ناشی از کوبش کف به سطح آب ،یکی از بدترین
محیطهای عملکردی را دارا است .افزایش خرابی تجهیزات و سازه شناور ،وارد آمدن آسیبهای جدی به خدمه
و پایین آمدن سطح عملکرد افراد در حین انجام مأموریت ،از جمله پیامدهای این محیط عملکردی میباشد.
از اینرو جداسازی محیط کاری خدمه از شتابها ضربات ناشی از حرکات شناورهای تندرو بسیار ضروری است.
اگرچه سیستم تعلیق صندلی یکی از مناسبترین راههای کاهش ارتعاشات و شوک وارده بر سرنشین معرفی
شده است ،اما هیچکدام از صندلیهای پرکاربرد و رایج دریایی مجهز به سیستم تعلیق غیرفعال ،حاشیه امنیت
الزم را در برابر آسیبهای محتمل مانند ،دریازدگی ،کوفتگی عضالنی ،شکستی ،تاری چشم و  ...ندارد .از اینرو
وسایل کنترلی نیمه فعال  ،ابزاری مناسب برای بهبود وضعیت سرنشینان صندلی شناور تندرو در برابر بارهای
وارده بوده و قابلیت اطمینان مناسبی را نسبت به سیستمهای غیرفعال تأمین میکنند .دمپرهای
مگنتورئولوژیکال ،یکی از معروفترین ابزارها برای کنترل نیمهفعال شوک و ارتعاشات هستند که بخاطر
پاسخگویی سریع ،مصرف کم انرژی و قابلیت اطمینان باال در صنایع مختلف به ویژه در سیستمهای تعلیق
شناورهای تندرو مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله به بررسی تحلیلی اثر استفاده از سامانه میراگر
هوشمند مگنتورئوژیکال در صندلی شناورهای تندرو پرداخته شده و درصد کاهش شتاب وارد بر سرنشینان
در مقایسه با سیستم تعلیق غیرفعال مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :شــناورهای تندرو ،دمپرهای مگنتورئولوژیکال ،میراگر هوشــمند ،صــندلی جاذب شــوک و
ارتعاش
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شبیهسازی عددی ضرایب میرایی و جرم اضافه پروانه
 DTMB4119کامالً مستغرق
امیر منبری ،1احسان یاری

2

1دکترای مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ dalirme@gmail.com
2دکترای مهندسی دریا-هیدرودینامیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ ehsanyari11@gmail.com

چکیده

یکی از مراحل مهم در طراحی پروانه شناورها ،تعیین نیروها و ممانهای هیدرودینامیکی از جمله نیروهای
اینرسی ،جرم افزوده و میرایی است .در پژوهش حاضر ،ضرایب میرایی و جرم اضافه ناشی از شبیه سازی
حرکت های سرج ،هیو و سوای پروانه  DTMB4111با استفاده از نرم افزار  STAR-CCM+محاسبه شده
است .برای اعتبارسنجی روش حل ،تحلیل عددی برای هندسه معین بیضی انجام شده است ،که مقایسه نتایج
روش عددی با نتایج تحلیلی بیانگر درست بودن روش حل و صحه سنجی آن میباشد .نتایج حاصل از تحلیل
عددی پروانه  DTMB4111نشان دهنده وابستگی ضرایب میرایی و جرم اضافه به فرکانس است .در این
راستا با توجه به نتایج بدست آمده در فرکانسهای ( 4-9 )1/sمقادیر دمپینگ حرکت سرج در محدودهای
نزدیک قرار دارند اما از فرکانس  3به بعد ضریب میرایی افزایش مییابد .همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی
حرکت هیو در محدودهی فرکانس ( 9-13 )1/sنشان میدهد که مقادیر جرم افزوده مستقل از فرکانس ،اما
ضریب میرایی وابسته به فرکانس است .به طوریکه با افزایش فرکانس مقدار ضریب میرایی افزایش مییابد.
نتایج تحلیل عددی حرکت سوای پروانه  DTMB4111در فرکانس های متفاوت ( 4-3 )1/sنشان از استقالل
ضریب جرم افزوده به فرکانس ،و وابستگی ضریب میرایی به فرکانس دارد.

کلمات کلیدی :ضریب میرایی ،ضریب جرم و ممان اضافه ،پروانه ،DTMB4111بدنهی شناور
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ارائه مدلی بین پارامترهای اصلی و مشخصات هندسی شناورها با
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
اصغر اسکندری چچگلو ،1مهدی افشان

2

1دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه گیالن ،رشتa.eskandari.c@gmail.com ،
2دانشکده پلی تکنیک ،دانشگاه گدانسک لهستان ،گدانسکafmahdi@yahoo.com ،

چکیده

در طراحی شناورها معیارها و روشهای مختلفی وجود دارد .ولی بصورت کلی یک رابطه مستقیم و یک اصل
کلی بین پارامترهای اصلی و مشخصات هندسی شناور وجود ندارد .شبکه عصبی مصنوعی جهت ارائه یک
مدل بین این پارامترها و مشخصات بکار گرفته شده است .مدل ارائه شده بر مبنای بانک اطالعاتی کاملی که
میبایست در دسترس باشد ،ایجاد میگردد .در این مقاله ،سه مدل شبکه عصبی ارائه میگردد .در مدل اول
با استفاده از پارامترهای اصلی شناورها از قبیل وزن جابجایی و سرعت ،پاسخ دینامیکی حرکت عمودی شناور
ارائه میشود .در مدل دوم با استفاده از پارامترهایی چون وزن جابجایی ،سرعت ،مرکز ثقل ،و زاویه خیز کف،
پارامترهای طول و عرض شناور ارائه میگردد .در مدل سوم شبکه عصبی با برخی از پارامترهای اصلی شناور،
جدول آفست شناور بهینه ارائه شده و سه نمای شناور نیز ترسیم شده است.

کلمات کلیدی :شبکههای عصبی مصنوعی ،پارامترهای اصلی شناور ،مشخصات هندسی شناور ،جدول آفست.
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مدلسازی عددی یک زیردریایی به روش المان مرزی در جریان
غیرویسکوز
3

علیرضا نادری  ،1محمود غیاثی  ،2حسن قاسمی

 1دانشجو دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده کشتی سازی؛ Alireza.nadery33@gmail.com
 2استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده کشتی سازی؛ mghiasi@aut.ac.ir
 3استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده کشتی سازی؛ gasemi@aut.ac.ir

چکیده

در این مقاله روش المان مرزی برای مدل سازی اجسام مختلف در جریان غیر ویسکوز مورد استفاده قرار
گرفته است .با اعمال معادله پیوستگی و تعریف پتانسیل سرعت ،به معادله الپالس رسیده و با حل این معادله
به روش المان مرزی ،پتانسیل سرعت بر روی بدنه این اجسام از جمله زیردریایی بدست آمده است .برای حل
این مسئله برنامه ای در نرم افزار متلب نوشته شده است که توانایی حل برای اجسام مختلف با هندسه های
مختلف و جهت جریان های مختلف را دارا است .برای اعتبارسنجی ضریب فشار و پتانسیل بدست آمده با این
روش در ابتدا یک کره سه بعدی مدل سازی شده و ضریب فشار و پتانسیل بدست آمده آن با جواب دقیق آن
مقایسه شده است .و در مرحله بعد توسط یک بیضیگون معتبر سنجی شده و در آخر یک زیردریایی با استفاده
از همان کد مدلسازی شده است .در آخر با داشتن پتانسیل سرعت هر جسمی و استفاده از معادله برنولی،
فشار و ضریب فشار وارد بر این جسم بدست آمد.

کلمات کلیدی :روش المان مرزی سه بعدی ،جریان غیرویسکوز ،زیردریایی ،تابع گرین
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بررسی اصول و فرآیند طراحی مفهومی شناورها
محمد امین صفائیان  ،1بهزاد مکفایی  ،2سید مهدی ابراهیمی

3

1کارشناس ارشد مهندسی صنایع ؛ Amin.safaeian33@gmail.com
 2کارشناس ارشد مهندسی کشتی سازی؛B.mcfaee@aut.ac.ir
 3کارشناس ارشد مهندسی صنایع ؛ S.mahdi.e91@gmail.com

چکیده

طراحی مفهومی در مراحل اولیه چرخه طراحی صورت می گیرد .سرمایه گذاری هر چه بیشتر در مرحله
طراحی مفهومی و دستیابی به طرح هر چه بهتر ،در نهایت منجر به کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه می
گردد .از طرفی ،یکی از اولویت های اصلی در طراحی محصول رسیدن به اثربخشی مناسب به گونه ای است
که محصول تولید شده در نهایت ،کلیه نیاز های تعریف شده را برآورده ساخته و ماموریت های مورد نظر را با
حداکثر کارایی و به بهترین نحوه به انجام رساند .همچنین در رسیدن به بهترین اثربخشی ممکن در طراحی
محصول توجه به فاکتورهای هزینه و ریسک های موجود بسیار حائز اهمیت است .برای این منظور ،ابتدا
نیازسنجی تجهیز با استفاده از تکنیک های موجود ،به عنوان پیش نیاز طراحی مفهومی ،انجام گرفته و پس
از آن به تبدیل نیاز به زبان فنی برای استفاده در فرآیند طراحی مفهومی پرداخته می شود .در این پژوهش
بعد از بررسی روش های طراحی مفهومی ،نیاز سنجی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرآیند طراحی
مفهومی شناور ویرجینیا مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :طراحی مفهومی ،نیاز سنجی ،اثربخشی ،هزینه ،ریسک
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مقایسه هارمونیکی اینورترهای دوسطحی و سه سطحی مورد
استفاده در سیستم های رانش الکتریکی با بهرهگیری از
مدوالسیون پهنای پالس سینوسی
2

حسن محمدی  ، 1محمد علیزاده
1و2دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

در سالهای اخیر برای کنترل سرعت موتورهای القایی سه فاز بهطور گستردهای از اینورتر استفاده میشود.
ولتاژ تولیدی اینورتر دارای هارمونیک زیادی است لذا روشهای مختلفی برای کاهش هارمونیک ولتاژ خروجی
اینورترها پیشنهاد شده است .یکی از روش ها تغییر ساختار اینورترها و تولید ولتاژ خروجی با تعداد سطوح
ولتاژی بیشتر است بنابراین اینورترهای دوسطحی و سه سطحی و  ...پیشنهاد شدهاند .روش دیگر بهبود
روشهای کلیدزنی اینورترها است که مدوالسیون پهنای پالس سینوسی یکی از این راهکارها است .در این
مقاله سعی شده است اینورترهای دوسطحی و سه سطحی مورد استفاده در سیستم های رانش الکتریکی با
بهره گیری از روش کلیدزنی مدوالسیون پهنای پالس سینوسی از نظر تولید اعوجاج هارمونیکی کل با هم
مقایسه شوند .شبیهسازی اینورترهای قدرت چند سطحی در نرمافزار  MATLAB\SIMULINKصورت
گرفته است.

کلمات کلیدی  :اینورتر دوســطحی ،اینورتر ســه ســطحی ،مدوالســیون پهنای پالس ســینوســی ،اعوجاج
هارمونیکی کل
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تحلیل هیدرو االستیک پروانه کامپوزیتی با استفاده از روش
ترکیبی CFD-FEM
3

امیر ارسالن شایان پور ،1احمد حاجیوند، 2مسیح مر

1دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا-کشتی سازی ،دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر؛
arsalan.shayanpoor@gmail.com
2دکتری ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر؛ hajivand@kmsu.ac.ir
3کارشناسی ارشد  ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر ؛ masih.moore@yahoo.com

چکیده

مواد کامپوزیتی دارای نسبت استحکام به وزن و سختی به وزن باالیی میباشند و در سالیان اخیر تقاضا برای
استفاده از کامپوزیتها در صنایع دریایی به دلیل بهبود کارایی هیدرودینامیکی و سازهای افزایش یافته است.
پروانههای کامپوزیتی دارای وزن کمتری نسبت به پروانههای مشابه فلزی خود هستند ،همچنین خوردگی در
آنها کمتر و خواص آکوستیکی بهتری دارند .به دلیل اینکه پروانه تحت شرایط بارگذاری تغییر شکل میدهد،
میتواند بر اثرات هیدرودینامیکی تأثیر بگذارد .در این مقاله به بررسی تحلیل هیدرواالستیک پروانه کامپوزیتی
تحت الیه چینی فیبر کربن پرداخته شده است .برای انجام این کار از الگوریتم  CFD-FEMبر مبنای کوپل
دوطرفه اندرکنش سازه-سیال ) (FSIاستفاده شده است .هندسه سه بعدی پروانه  KP413مورد مطالعه قرار
گرفته است که در ابتدا توسط نرمافزار  Star-ccm+فشارهای هیدرودینامیکی محاسبه شده و سپس توسط
نرمافزار  Abaqusتغییر فرم هندسه پروانه محاسبه گردیده است و از حل گر  Co-simulationبرای کوپل
کردن این دو نتایج جهت همگرا شدن ضرایب هیدرودینامیکی پروانه استفاده شده است .سپس ،با برسی
فشارهای وارد بر پروانه ،تنشهای ایجاد شده در سازه پروانه کامپوزیتی ،جابجایی و تغییر ضرایب
هیدرودینامیکی ،شاهد افزایش راندمان پروانه کامپوزیتی(تا  )%3نسبت به نتایج آزمایشگاهی میباشیم.

کلمات کلیدی :هیدرواالستیک ،پروانه کامپوزیتیAbaqus ،Star-ccm+ ،
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شبیهسازی عددی تاثیر میزان دبی جریان ورودی هوا در پروفیل
فشار و دمای موتورخانه شناور تندرو
علی پاگرد ،1سعید رایگان

2

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛ Alipagard@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس؛ Rahimi14@yahoo.com

چکیده

شناورهای تندرو یکی از پرکاربردترین محصوالت صنایع دریایی کشور میباشند .مهمترین قسمت شناور تندرو،
موتورخانه و تجهیزات درون آن است .هرگونه اختالل در عملکرد سیستم تهویه موتورخانه میتواند منجر به
بروز خسارت در تجهیزات و کاهش بازدهی قوای محرکه شناور گردد .در این پژوهش با شبیهسازی عددی
سیستم تهویه موتورخانه با نرم افزار انسیس ،نحوهی توزیع پارامترهای دما ،فشار و گردش هوا در یک شناور
تندروی عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته است .ایجاد هندسه نزدیک به واقعیت از نوآوریهای این پژوهش
است؛ برای این منظور عالوه بر فضای موتورخانه ،تقویتیهای عرضی نیز در شبیهسازی توزیع هوا لحاظ شدهاند.
بر اساس یافته های این پژوهش ،استفاده از فن دمنده در قسمت ورودی ،عالوه بر بهبود توزیع هوا در تمام
موتورخانه ،باعث افزایش فشار هوای درون آن و کاهش دمای متوسط موتورخانه ،سطح موتورها و سطح اگزوزها
بهترتیب به میزان  93 °C ،3/3 °Cو  9/9 °Cمیگردد.

کلمات کلیدی :شناور تندرو ،تهویه ،توزیع دما ،موتورخانه ،گردش هوا ،شبیهسازی عددی
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ساخت فوم پلییورتان متخلخل جاذب صوت جهت کاربرد در
صنایع دریایی
علیرضا ستوده ،1جعفر عباسنژاد

2

 1استاد ،مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز؛
setoodeh@sutech.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز؛
j.abbasnejad@sutech.ac.ir

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهمترین مشکالت موجود در صنایع مختلف میباشد .یکی از روشهای حل این مشکل
باالبردن ضریب جذب صوت توسط افزایش ظرفیت اتالف و بهینهسازی ساختارهای متخلخل مورد استفاده به
عنوان جاذبهای صوت است .در این پژوهش ،به بررسی میزان جذب صوت فوم پلییورتان به عنوان یکی از
مهمترین جاذبهای متخلخل پرداخته میشود و بر اساس انتخاب صحیح درصد جرمی مواد سازنده فوم و
کنترل عوامل مؤثر بر تشکیل سلولهای آن ،یک فوم مناسب از لحاظ جذب صوت ساخته شده است .بر همین
اساس با تغییر جزء جرمی مواد متشکله اولیه ،نمونههایی از فوم ساخته شد و به کمک یک اتاقک صوت
استاندارد طراحی شده ،میزان جذب صوت هر نمونه اندازهگیری شده است .به کمک نتایج حاصل از تست
جذب صوت ،ترکیب بهینه از مقدار مواد اولیه فوم پلییورتان به دست آمده است که می تواند در انواع کشتی
ها استفاده شود.

کلمات کلیدی :فوم نرم پلییورتان ،جذب صوت ،اتاقک صوت ،صنایع دریایی
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محاسبه بار گرمایشی و سرمایشی یک شناور در شرایط خلیج
فارس
امیر حقایق
1

1

کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشگاه پیام نور تهران شمال؛ Amir.Ali.Sh4227@Gmail.com

چکیده

تهویه ی اتاق های مختلف در محیط های دریایی به جهت شرایط خاص دمایی و رطوبت موجود در محل
برای آسایش کارکنان و مهیا ساختن شرایط مناسب برای کار کردن تجهیزات موجود از اهمیت به سزایی
بررخوردار است .این عمل با سرد یا گرم کردن فضا و نیز با رطوبت زنی یا رطوبت زدایی از هوا انجام می شود
که با توجه به شرایط منطقه ای مورد بررسی مراحل تهویه تعیین می شود .برای شرایط خلیج فارس که در
این پژوهش بررسی می شود ،هوای محیط گرم و مرطوب است که شرایط سختی را برای ساکنان منطقه
وکارکنان شناور ایجاد می کند .در این پژوهش برای یک شناور پیش فرض ابتدا ضریب انتقال حرارت محاسبه
شده سپس برای تخمین بار سرمایش و گرمایش تلفات حاصل از انتقال حرارت از دیواره ها ،بار خورشیدی،
با ر نفوذ هوا ،بار افراد حاضر ،بار تجهیزات و بار هوای تازه مورد نیاز محاسبه شده است .در آخر بار سرمایی و
گرمایی مورد نیاز تحلیل و محاسبه شده است.

کلمات کلیدی :بار سرمایش و گرمایش ،شناور ،تهویه مطبوع
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محاسبه مشتقات هیدرودینامیکی سکان جهت شبیهسازی مانور
شناور DTMB1115
مولود آریان مرام ،1حسن قاسمی ،2محمود غیاثی

3

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ m.ariyan@aut.ac.ir

2استاد ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ gasemi@aut.ac.ir
3استادیار ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ mghiasi@aut.ac.ir

چکیده

پیشبینی قابلیت مانور و چگونگی آنیکی از اقدامات مهم در رابطه با طراحی اولیه شــناورهاســت .ازجمله
فاکتورهای مهمی که در خصـوص این امر باید بدان توجه خاصی معطوف داشت میتوان مشتقات یا ضرایب
هیدرودینامیکی را نام برد .لذا در این مقاله با شـبیهسازی آزمایش کشش استاتیکی بدنه در محیط دینامیک
سـیاالت محاسـباتی ،به محاسـبه مشـتقات هیدرودینامیکی سـکان و بررسی اثر سرعت بر روی این ضرایب
پرداختهشــده اســت .همچنین برای پیشبینی اثرات ناشــی از جدایی جریان در زوایای حمله باال و محاســبه
ضـرایب هیدرودینامیکی غیرخطی سـکان ،شـبیهسازیها تا زاویه  33درجه انجامشده است .عالوه بر این اثر
سـرعت بر توزیع فشار روی سطح سکان و الگوی موج اطراف شناور موردبررسی قرارگرفته است .نتایج نشان
میدهد که در زوایای بیش از  11درجه نمودار تغییرات نیروی عرضـــی و ممان یاو برحســـب زاویه حمله از
حالت خطی خارج می شــوند .درنهایت نتایج حاصــل در یک عدد فرود ،با نتایج آزمایشــگاهی موجود اعتبار
سنجی شده و از دقت قابل قبولی برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی :مانور ،مشــتقات هیدرودینامیکی ،ســکان،دینامیک ســیاالت محاســباتی ،ممان یاو ،نیروی
عرضی
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بهینهسازی چند-هدفه فونداسیون موتور کشتی تحت بارگذاری
شبه-استاتیک
2

مهدی ربیعی الکمه سری ،1امیرحسین اصغرنیا

1دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن
2کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالنasgharnia4@yahoo.com ،

چکیده

در این مطالعه بهینهسازی چند-هدفه ی فونداسیون موتور یک شناور مورد برّرسی قرار گرفته است .موتورها
همواره با وارد کردن نیروی ناخواسته سبب ایجاد ارتعاشات و تنش در کشتی میشوند .بدینترتیب با کاهش
تنش وارد بر آن میتوان از وقوع ترک یا شکستگی جلوگیری کرد .از طرف دیگر ،افزایش توانایی یک سازه در
برابر تنش ممکن است باعث افزایش جرم آن شود .بنابراین برای ایجاد مصالحه بین این دو هدف در این مقاله
از بهینهسازی چند-هدفه استفاده شده است .در این فرآیند هدف بهینهسازی ضخامت ورقهای بکار رفته در
فونداسیون موتور برای کاهش همزمان تنش و جرم خواهد بود .نتایج از نشان میدهد در تنشهای برابر در
نقاط بحرانی ،جرم حدود  12/3درصد کاهش میآبد و توزیع تنش نیز بهتر میشود.

کلمات کلیدی :بهینهسازی چند-هدفه ،NSGA-II ،فونداسیون موتور
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

شبیه سازی عددی مقاومت یک خودرو دوزیست
مهدی دریانورد ،1سعید جامعی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی ،دانشگاه خلیج فارس؛daryanavard.mehdi@gmail.com
 2استادیار گروه مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس؛ jaameisa@yahoo.com

چکیده

در این مقاله ضرایب مقاومتی یک خودرو دوزیست در هنگام شناور بودن مورد بررسی قرار گرفته است .طراحی
مدل خودرو دوزیست در نرمافزار سالیدورک صورت گرفته و سپس در نرمافزار فلوئنت شرایط شناوری در آب
شبیه سازی شده است .در شبیه سازی عددی پایه و اساس کار بر روی دینامیک سیاالت استوار است .برای
بدست آوردن ضرایب مقاومت با حل معادالت ناویراستوکس و مدل اغتشاشی  k -εاستفاده میشود .برای
اطمینان از درستی روش عددی نتایج به دست آمده  ،آن را با نتایج روش تجربی مقایسه میکنیم .روش
تجربی در یک حوضچه کشش توسط آقای ژانگ ژگو و همکارنش انجام شده است .هدف از انجام این مقاله
بررسی نتایج روش عددی در فلوئنت نسبت به نتایج بدست آمده در روش تجربی است .در انتهای مقاله نیز
کانتور سرعت  ،توزیع فشار در اطراف خودرو دوزیست و توزیع فشار بر کف بدنه خودرو دوزیست در سه سرعت
مختلف نشان داده شده است .همچنین استریم الین و جریان ویک پشت خودور دوزیست نیز آورده شده است.

کلمات کلیدی :مقاومت خودرو دوزیست ،شبیه سازی عددی ،خودرو دوزیست
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

تهیه برنامهای برای محاسبه تنش الیه ای و کمانش سیلندر
استوانهای کامپوزیتی تحت فشار هیدرواستاتیک
مرتضی رضایی ،1عبدالرضا کبیری
1

2

کارشناس ارشد سازههای دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان m.rezaee1313@gmail.com
 2استادیار دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان a.kabiri.at@mut-es.ac.ir

چکیده

امروزه کاربرد پوستههای استوانهای کامپوزیتی به دلیل وزن کم و استحکام باال نسبت به نوع فلزی آنها در
سازههای هوافضا و دریایی افزایش چشمگیری داشته است .بدنه فشارهای کامپوزیتی دارای وزن کم ،استحکام
باال ،مقاوم در برابر خوردگی و سایش ،جاذب صوت و گرما میباشند .در این مقاله ،تهیه برنامهای در نرم افزار
 MATLABبرای محاسبه تنش الیههای پوسته استوانهای به همراه کمانش آن تحت فشار هیدرواستاتیک
مد نظر میباشد .با استفاده از تئوری کالسیک الیهای و روابط محاسبه کمانش دو برنامه در نرم افزار
 MATLABنوشته شد .با مقایسه نتایج حاصل از روابط تئوری با نتایج عددی و همچنین مقایسه این نتایج
با نتایج تست مدل در مرجع چاپ شده نشان دادند که برای طراحی بدنه فشار کامپوزیتی میتوان از روابط
تئوری استفاده نمود و به نتایج حاصل از طراحی اعتماد کرد.

کلمات کلیدی :تنش ،کمانش ،برنامه مطلب ،آباکوس ،فشار هیدرواستاتیک.
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بررسی علل شکست شفت تیغه سکان شناور
4

محمد خدادادی قلعه شاهی ،1عبدالرحیم کشتکار ،2مجتبی پاکیان بوشهری ،3جواد عباسی

1کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی ،موسسه شهید محالتی؛Mohamad.khodadadi394@gmail.com
2کارشناس ارشد مهندسی دریا ،موسسه شهید محالتی؛ keshtkar.a.r@chmail.ir
3دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ،موسسه شهید محالتی ؛ pakianm@chmail.ir
 4کارشناس ارشد مهندسی دریا ،موسسه شهید محالتی jmz114@gmail.com

چکیده

در این تحقیق نتایج بررسی علل تخریب و شکست شفت تیغه سکان شناور ارائه شده است .در این راستا،
ضم ن بررسی خواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی قطعه ی شکسته ،سطح شکست آن با استفاده از
میکروسکوپ های استریو و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته است .با استفاده از آزمونهای انجام شده و نتایج
به دست آمده از بررسیهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی ،شکست شفت از نوع شکست خستگی بوده و
جوانهزنی ترکهای خستگی و شروع آن از محل فصل مشترک دو جوش کلد ،میباشد.

کلمات کلیدی :خستگی ،خوردگی ،شفت ،شکست ،کلدینگ ،ترک
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی عددی تاثیرات کاهش سرعت دریانوردی بر توان مورد
نیاز کشتی کانتینربر درشرایط مختلف دریایی
2

محمدمختاری دزکی ،1سعید جامعی

1دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ mohamadmokhtari@mehr.pgu.ac.ir
2استادیار،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ jaameisa@pgu.ac.ir

چکیده

توانایی برآورد واکنش کشتی نسبت به امواج موضوع بسیار مهمی است ،زیرا مقاومت افزودهی حاصل و افت
سرعت می تواند موجب تأخیر یا تغییر مدت زمان مأموریت شود و این خود ،پیامدهای مالی منفی به دنبال
دارد .هدف اصلی این مقاله پیش بینی حرکات و مقاومت مدل کشتی کانتینربر ،و برآورد افزایش توان مؤثر و
مصرف سوخت ناشی از عملکرد آن در میان امواج است .جریان اطراف شناور با توربالنس مدل 𝜀  𝑘 −و ناویر
استوکس با متوسط رینولدز به صورت ناپای شبیه سازی شده است.تحلیلها برای دو سرعت متفاوت و طیف
گسترده ای از امواج منظم پیش روانجام شده است ..نتایج حاصله با دادههای آزمایشگاهی موجود سازگاری
خوبی دارند.ابتدا حرکات هیو و پیچ درشرایط متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند که بر اساس نتایج به دست
آمده دامنه حرکات در سرعت پایین کمترمی باشد ،همچنین مشاهده گردید که توان موثر با اعمال سرعت
پایین،کاهش پیدا می کند.

کلمات کلیدی :دریامانایی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،مقاومت افزوده  ،توان موثر.
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تحلیل تئوری فرآیند ساخت محفظه نیمکروی ترانسفر اِسکِرت
چرخان
مهدی وحدتی ،*،1محمد علی رسولی ،2مهدی گردویی

3

 1استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران؛
vahdati@shahroodut.ac.ir

 2استادیار ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر ،ایران
 3استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران

چکیده

ترانسفر اِسکِرت چرخان ،بخش مهمی از تجهیزات ویژه زیردریایی نجات است که به عنوان سیستم اتصال در
زیرآب ،نقش حیاتی را ایفا میکند .نجات خدمه زیردریایی آسیبدیده در عمق آب ،از طریق این سیستم
امکانپذیر است .وظیفه اصلی ترانسفر اسکرت چرخان ،ایجاد یک فضای خشک و ایمن بین زیردریایی آسیب-
دیده و زیردریایی نجات است .ترانسفر اسکرت چرخان از سه جزء اصلی تشکیل شده است :اسکرت ثابت،
اسکرت جهت و اسکرت زاویه .اسکرتهای جهت و زاویه هر دو بخشی از یک نیمکره هستند که توسط یک
مفصل به یکدیگر متصل شدهاند .در مقاله پیشرو ،تحلیل تئوری فرآیند ساخت محفظه نیمکروی اسکرتهای
جهت و زاویه بر مبنای استفاده از فرآیند کشش عمیق داغ ،ارائه میشود .در این پژوهش از مدل ساختاری
جانسون -کوک برای توصیف رفتار سیالن ماده ،استفاده میشود .همچنین ،فرض میشود که فرآیند کشش
عمیق داغ به صورت همدما انجام شود و نرخ کرنش در طی فرآیند ،ثابت باشد .نتایج حاصل از تحلیل تئوری
نشان داد که نیروی الزم برای کشش عمیق محفظه نیمکروی با افزایش دمای بلنک ،کاهش اصطکاک میان
سطوح و افزایش شعاع انحنای ماتریس ،کاهش مییابد.

کلمات کلیدی :محفظه نیمکروی ،ترانسفر اسکرت چرخان ،زیردریایی نجات ،کشش عمیق ،جانسون -کوک.
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خوردگی ناشی از جریان های سرگردان در شناورها ی تندرو
مهدی گلیانی ، 1سید مهدی سیدی نسب

2

1کارشناس ارشد متالورژی و موادtoosmetal@gmail.com ،
1کارشناس ارشد متالورژی و موادsm_seyedy@yahoo.com ،

چکیده

مدل خوردگی ناشی از جریان های سرگردان ،از نظر مفهوم شبیه خوردگی گالوانیکی می باشد .با این وجود
که ،جریان الکتریکی ایجاد شده فقط به خاطر تماس فلزات غیرهمجنس با یکدیگر نمی باشد .در این مورد
یک منبع خارجی تولید جریان وجود دارد .در اکثر موارد منبع نیروی خارجی باطری قایق ،سیستم شارژ
باطری یا جوشکاری نامناسب می باشد .خسارات ناشی از خوردگی جریان های سرگردان معموأل در مدت
زمانهای بسیار کوتاهی در حد چند ساعت تا چند روز اتفاق می افتد .به عبارت ساده تر اگر دو قطعه فلز در
پتانسیل های مختلف در زیر آب وجود داشته باشند و آنها به یک منبع تأمین نیرو متصل شوند ،جریان
سرگردان سیالن خواهد کرد و فلز زیر آب آسیب جدی خواهد دید.

کلمات کلیدی :جریان های سرگردان ،خوردگی ،شناورهای تندرو.
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تحلیل تجربی استحکام برشی چسب های رایج مورد استفاده در
ساخت سازه کامپوزیتی شناورهای دریایی و مقایسه استحکام
چسبندگی فلنج های دو تیر  Tشکل با استفاده از چسب و ترکیب
رزین-الیاف در سازه شناور
1احسان شیبانی 2 ،علی دهقانیان
1کارشناس ارشد مهندسی هوافضا ،دانشگاه تربیت مدرسEhsan.sheibani1131@gmail.com ،
 2دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرAli_dehghanian@yahoo.com ،

چکیده

کامپوزیت های زمینه پلیمری و کامپوزیت های ساندویچی امروزه در صنایع دریایی بسیار استفاده می شوند.
رزین ،الیاف ،چسب و هسته چهار جزء اصلی این سازه ها هستند .در صنعت کامپوزیت ایران از چسب شناخت
کمتری وجود دارد .چسبها به دلیل اینکه دارای خاصیت  Gap fillingبوده و دمای اگزوترم پایینتر و
انقباض کمتری نسبت به رزین دارند جهت پر کردن فضاهای خالی و استفاده در اتصاالت سازههای کامپوزیتی
شناورها مناسب می باشند .در این پژوهش استحکام برشی و چسبندگی برخی از چسب های رایج در ساخت
سازه های کامپوزیتی شناورهای دریایی ایران شامل چسب پایه اپوکسی  Swancor 2132 A-B/Fساخت
شرکت سوانکور و  Araldie 2311ساخت شرکت هانتسمن و چسب پایه پلی استر  Leda R433ساخت
شرکت الوسان با استفاده از ساخت و تست نمونهها مطابق استاندارد  ASTM D1393با هم مقایسه می
شوند .برای بررسی نتایج تست ها ،دو فاکتور الگوی شکست در محل اتصال و مقدار استحکام برشی با یگدیگر
مقایسه می شوند .عالوه بر این ،استحکام چسبندگی فلنج های دو تیر  Tشکل در سازه یک شناور دریایی که
با استفاده از چسب و یا ترکیب رزین-الیاف به یکدیگر متصل شده اند با استفاده از ساخت و تست نمونه ها
بررسی می گردد.

کلمات کلیدی :کامپوزیت زمینه پلیمری ،چسب ،استحکام چسبندگی ،تیر  Tشکل ،رزین و الیاف.
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طراحی مفهومی دستگاه خزه زدا برای پرداخت سطوح در
زیرآب
علیرضا مغرور پرکار اباتری ،1محمود محمدی ملک سری ،2مهدی ربیعی الکمه سری 3سید سجاد جواد پور

4

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی Alireza.maghroor@outlook.com
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
3کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
4کارشناسی ارشد مهندسی برق  -الکترونیک

چکیده

خزهها یکی از مواد زیست محیطی هستند که دارای رشد و تکثیر سریع بر روی اجسام غوطهور ،کشتیها و
بندرگاهها میباشند و یکی از عوامل اصلی در کاهش راندمان کشتی ،افزایش مصرف سوخت و آلوده کردن آب
میباشند .شناخت دقیق این موجودات زیستمحیطی و شناخت راههای پاکسازی آنها از محیطهای در
معرض خطر بسیار مهم است .امروزه به دلیل هزینههای سنگین خارج کردن کشتی از آب ،بسیاری از کشورهای
پیشرفته از رباتها برای پاکسازی سطوح کشتی استفاده میکنند .در این مقاله با توجه با تحقیقات گسترده،
دانش فنی ساخت رباتی که قادر به پاکساز ی سطوح کشتی در زیرآب و همچنین مجهز به سیستم کنترل از
راه دور است ،برای صنعت دریایی کشور آورده شده است.

کلمات کلیدی :خزه زدا ،پرداخت سطوح

134

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 21آذر ماه  1317ـ تهران

خنککاری جریان هوای خروجی از دودکش
محمدحسین جعفریکلیجی ،1سیدمحمد موسویکیا ،2محمدمهدی نوریان ،3رضا رئوفی

4

 1دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیتمدرس؛ mohammad.97.kj@gmail.com

2کارشناسیارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه مالکاشتر؛
2کارشناسیارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد تهران جنوب؛
2کارشناسیارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه علموصنعت؛

چکیده

در سیستم های گرمایشی معمولی ،برای گرم کردن آب و یا تولید حرارت از مشعل هایی استفاده می شود که
معموالً از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می کنند .در نتیجه فرایند احتراق دود تشکیل می شود که از
طریق دودکش سیستم به محیط بیرون تخلیه می شود .گازهای خروجی دارای رطوبت بوده و عالوه بر این
دمای باالیی نیز دارند . .بنابراین خنک کردن کامل و گرفتن انرژی حرارتی موجود در این گازها می تواند
منجر به صرفه جویی  %11تا  %43در مصرف سوخت شود.همچنین با خنک کاری دودکش دمای موتور خانه
نیز کاهش یافته و به دمای استاندارد جهت آسایش اپراتور نزدیک می شود و با کاهش دمای دود خروجی از
آلودگی گازهای گلخانه ای و گرم شدن دمای هوا جلوگیری میشود .در این مقاله به بررسی خنک کاری
گازهای خروجی از یک دودکش با هوا پرداخته شده است  .با ورود هوای خنک به درون دودکش خنک کاری
صورت میگیرد که در این مقاله به بررسی تاثی ر قطر و تعداد و ارتفاع و دبی ورودی هوای خنک در کاهش
دمای خروجی از دودکش و مقایسه آن پرداخته شده است .با توجه به اثر دودکشی و تاثیر اختالف چگالی در
خروج گازهای گرم از دودکش بهترین حالت خنک کاری با شرایط محیطی مورد مطالعه بدست آمده است .

کلمات کلیدی :دودکش ،خنککاری ،هوا خنک ،شبیه سازی ،توربوالنس
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بررسی الگوی موج سطحی ناشی از شناور پروازی در اعداد
فرود مختلف
2

احسان یاری ،1پوریا شاکری

1استادیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشکده مهندسی مکانیک؛ ehsanyari11@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی دریا؛ sh.pooria34@gmail.com

چکیده

تحقیق و پژوهش بر روی شناورهای پروازی به علت پیچیدگی فیزیک جریان سیال و ویک تولید شده ناشی
از حرکت شناور در پایین دست جریان از موضوعات مهم و پرچالش میباشد .مطالعه ویک پاشنه شناور و
پایین دست جریان و مدلسازی عددی آن از موضوعات تاثیرگذار بر هیدرودینامیک شناور تندرو می باشد که
استخراج فرم ویک پایین دست جریان می تواند در تحلیلهای عددی با استفاده از کدهای عددی سریع مورد
کاربرد قرار بگیرد .هدف از این مقاله تحلیل جریان سیال دوفازی حول شناور پروازی و استخراج منحنی
مقاومت و الگوی موج سطح آزاد در اعداد فرود متفاوت میباشد .تحلیل عددی با استفاده از روش دینامیک
سیاالت محاسباتی و بکمک نرم افزار استار سی سی ام پالس انجام گرفته است .به منظور اعتبارسنجی نتایج
عددی ،از هندسه یک نمونه شناور پروازی بنچمارک که دادههای تجربی آن موجود می باشد استفاده شده
است .مطابق نتایج بدست آمده ،در اعداد فرود باالتر انطباق بهتری مابین نتایج عددی با دادههای تجربی
مربوط به مقاومت بر حسب عدد فرود مشاهده میگردد .در ادامه الگوی موج سطح آزاد در قسمت پایین دست
شناور و نیز تغییرات سطح اسپری آب بر روی بخش سینه شناور از منظر ابعادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :شناور پروازی ،الگوی موج سطحی ،نرم افزار استار سی سی ام پالس.
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شبیهسازی عددی شناور پروازی پلهدار در آب آرام
محسن باقرزاده ،1محمدحسین کریمی ،2حمید رضائی

3

 1کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ M.bagherzadeh@aut.ac.ir
 2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ Mhkcom433@yahoo.com
 3دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ HRezaei13@yahoo.com

چکیده

در سال های اخیر محققین به دنبال طراحی و ساخت شناورهای پروازی سبک با توان باال هستند .بدین منظور
شناورهای پلهدار مورد توجه قرار گرفتند .این نوع شناورها در سرعتهای باال به لحاظ پایداری دریامانی نسبت
به شناورهای تک بدنه ساده ،وضعیت بهتری دارند .این پدیده به دلیل جدایی جریان از بدنه در ناحیه پله و
کاهش سطح خیس شناور ایجاد میشود .آنالیز هیدرودینامیکی این نوع شناورها به دلیل وجود سطح آزاد و
طبیعت دوفازی جریان اطراف بدنه ،مکش هوا در ناحیه پله و جدایی جریان از این ناحیه پیچیده است .به
همین دلیل بهترین روش آنالیز ،تست آزمایشگاهی مدل است .با این وجود تست آزمایشگاهی بسیار زمانبر و
پرهزینه است .به همین دلیل محققان از روشهای دینامیک سیاالت محاسباتی به منظور تحلیل و آنالیز رفتار
این نوع شناورها استفاده می کنند .بنابراین در این مقاله مدلی از شناور پروازی تک پله که در آزمایشگاه
 GKN Westland Aerospace No.3تست شده است انتخاب و در نرمافزار  Star CCM+مورد شبیه-
سازی و تحلیل قرار گرفت .و در ادامه نتایج نیروی مقاومت و زاویه تریم حاصل از شبیهسازی با نتایج تست
آزمایشگاهی مقایسه و صحتسنجی شده است.

کلمات کلیدی  :شناور پروازی پلهدار ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،آب آرام
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مروری بر کاربردها و مطالعات پدیده های سوپرکاویتاسیون و
هوادهی
محمدامین اصابت ،1احمدرضا کهنسال ،2عباس دشتی منش

3

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارس؛ esabat@mehr.pgu.ac.ir
2استادیار  ،دانشگاه خلیج فارس؛ kohansal@pgu.ac.ir
 3استادیار  ،دانشگاه خلیج فارس؛a.dashtimanesh@pgu.ac.ir

چکیده

در این مقاله به بررسی پدیده های سوپرکاویتاسیون و سوپرهوادهی و نقش این پدیده ها در صنایع دریایی
پرداخته شده است .با توجه به کاربردهای روزافزون این پدیده ها در صنایع دریایی بخصوص در پروانه های
نیمه مغروق و سهم بزرگ آن ها در صنعت فویلهای نیمه مغروق توجه بیشتری باید در این زمینه انجام شود.
پدیده سوپرکاویتاسیون و هوادهی در حوزه هایی چون اژدرها و شناورهای سواث تحول شگرفی ایجاد کرده و
مورد توجه صنایع دریایی قرار گرفتهاست ،همچنین این پدیدهها نقش سازندهای در افزایش نسبت لیفت به
درگ و مخصوصا کاهش درگ حول بدنه شناورهای هیدروفویلی دارند .به عالوه ،پیشرفت های صورت گرفته
در این زمینه ،توجه پژوهشگران را برای طراحی اژدرها و زیردریاییهای با سرعت باالتر به خود جلب کرده
است.

کلمات کلیدی :سوپرکاویتاسیون ،هوادهی ،پروانه های سوپر کاویتاسیونی ،هیدروفویل نیمه مغروق
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بهینه سازی مدل های طراحی مفهومی با بکارگیری الگوریتم
فراابتکاری
محمد امین صفائیان  ،1سید مهدی ابراهیمی  ،2بهزاد مکفایی

3

1کارشناس ارشد مهندسی صنایع ؛ Amin.safaeian33@gmail.com
 2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ؛ S.mahdi.e91@gmail.com
 3کارشناس ارشد مهندسی کشتی سازی ؛ B.mcfaee@aut.ac.ir

چکیده

طراحی محصوالت پیچیده در چندین مرحله انجام می شود و طراحی مفهومی در مراحل اولیه چرخه طراحی
صورت می گیرد .سرمایه گذاری هر چه بیشتر در مرحله طراحی مفهومی و دستیابی به طرح هر چه بهتر ،در
نهایت منجر به کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه می گردد .از طرفی ،یکی از اولویت های اصلی در طراحی
محصول رسیدن به اثربخشی مناسب به گونه ای است که محصول تولید شده در نهایت ،کلیه نیاز های تعریف
شده را برآورده ساخته و ماموریت های مورد نظر را با حداکثر کارایی و به بهترین نحوه به انجام رساند .همچنین
در رسیدن به بهترین اثربخشی ممکن در طراحی محصول توجه به فاکتورهای هزینه و ریسک های موجود
بسیار ح ائز اهمیت است .در این پژوهش به حل مدل مسئله طراحی مفهومی با هدف طراحی محصولی با
بیشترین اثر بخشی ،کمترین هزینه و ریسک پرداخته شده است .با توجه به اینکه محصوالت پیچیده از
زیرسیستم های زیادی تشکیل شده و برای هر کدام از زیر سیستم ها گزینه های متعددی وجود دارد ،به
منظور انتخاب این گزینه ها به نحوی که توابع هدف بهینه شود ،در این پژوهش از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک
مرتب سازی نامغلوب ( )NSGA-IIبرای حل مسئله استفاده شده است.

کلمات کلیدی :بهینه سازی ،اثربخشی ،هزینه ،ریسک ،الگوریتم مرتب سازی نامغلوب ()NSGA-II
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پاسخ دینامیکی پانل ساندویچی کامپوزیتی تحت بارگذاری
انفجار
علی احمدی ،*1علی ملکی

2

1کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،
nit.ahmadi@gmail.com
2کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالalimaleki@mut.ac.ir ،

چکیده

در این مقاله پاسخ یک پانل استوانهای ساندویچی دریایی متشکل از الیههای درونی و بیرونی اورتتروپ و
هسته تشکیل شده از فوم ویسکواالستیک تحت بارگذاری انفجار خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است .فرض
شده است پانل ساندویچی دارای تکیهگاه ساده در چهار لبه باشد و بارگذاری به صورت فشار جانبی یکنواخت
اعمال گردد .به منظور توصیف خواص مواد هسته ،مدل ویسکواالستیک خطی کلوین-وویت مورد استفاده قرار
میگیرد .از معادالت حرکت بر مبنای حل االستیسیته سهبعدی به منظور توصیف تغییرمکانهای پانل استفاده
شد .روش مربعات تفاضلی برای تبدیل معادالت دیفرانسیل حاکم به سیستم معادالت خطی برحسب مولفههای
تغییر مکان مورد استفاده قرار گرفته است .تأثیر پارامترهای مختلف مانند زاویه پانل ،نسبت ضخامت هسته
به الیههای داخلی و بیرونی ،ضر یب ویسکواالستیک هسته ،مدت ضربان و طول پانل بر روی پاسخ دینامیکی
پانل ساندویچی مطالعه شده است .مقایسه نتایج با آنجا در مقاالت دیگر ارائه شده است و همچنین تحلیل
المان محدود در نرمافزار انسیس ،نشان از صحت و دقت باالی نتایج دارد.

کلمات کلیدی  :تحلیل دینامیکی ،پانل ساندویچی استوانهای ،هسته ویسکواالستیک ،انفجار.
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مدلسازی و طراحی بهینه سیستم توزیع برق شناورهای دریایی با
استفاده از پخش بار پیشرو  -پسرو
خسرو یعقوبی ،1سعیدده بزرگی ،2مسعود محمدی نژاد

3

1کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز؛ yaghoobi.farzi@gmail.com
2کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت ،دانشگاه شیراز؛ saeeddehbozorgi@gmail.com
3کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت؛
mahya.mohammadinezhad@gmail.com

چکیده

امروزه رویکرد علمی به بحث دریا و شناخت مبانی علمی مرتبط با شناورها مسئله ای مهم و درخور توجه در
کشـور می باشـد .این مسـئله به لحاظ استفاده بهینه از منابع و ذخائر دریایی از قبیل نفت و گاز و همچنین
تامین آبزیان و شیالت حائز اهمیت است از این رو مطالعه ،مدلسازی و شبیه سازی دقیق سیستم توزیع برق
شــناورهای دریایی مزایای فنی و اقتصــادی زیادی را در طراحی و بهره برداری بهینه آن ها به همراه خواهد
داشت .در این مقاله پس از مطالعه و بررسی سیستم توزیع برق شناور و تجهیزات آن ،مدلسازی مسئله شامل
فرموله کردن و روش حل آن که شـامل پخش بار بهینه سـیسـتم به روش پیشــرو  -پسرو می باشد ،مطرح
خواهد شـد .در ادامه نیز به منظور پیاده سـازی مسئله و بدست آوردن پاسخ های دقیق معادالت ،مدل ارائه
شده را در نرم افزار پیشرفته تحلیل شبکه های قدرتشبیه سازی کرده تا با استفاده از تحلیل و ارزیابی دقیق
نتایج  ،بتوان سـیسـتم توزیع برق یک شـناور را با ضریب اطمینان باال و به صورت بهینه و اقتصادی طراحی
کرده و مورد بهره برداری قرار داد.

کلمات کلیدی :شناور دریایی ،سیستم توزیع برق ،مدلسازی ،پخش بار
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همگام سازی شناور مسافربری هیدروفویل دار کاتاماران جهت
دریانوردی در آبهای جنوب ایران از طریق حذف هیدروفویل و
تعویض سیستم رانش شناور
3

عباس یزدانی ، 1جواد عباسی ، 2عباس دشتی منش

1کارشناس ارشد ،موسسه ی دریایی شهید محالتی (ره)؛ yazdaniabbas39@yahoo.com
2کارشناس ارشد ،موسسه دریایی شهید محالتی (ره)؛ jmz114@gmail.com
3استادیار ،دانشگاه خلیج فارس؛ a.dashtimanesh@pgu.ac.ir

چکیده

با توجه به خرید روز افزون شـناورهای کارکرده از کشـورهای آسیایی مانند ژاپن و  ...و ورود این شناورها به
آبهای خلیج فارس ،همگام سازی این شناورها با آب های داخلی امری ضروری می باشد که مالکان شناور به
آن توجه ویژه ای دارند .شـناور مسافربری گالره نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با خرید آن از ژاپن و ورود
به آب های خلیج فارس ،تغییر سیستم رانش آن از واترجت به شفت و پروانه امری ضروری به نظر رسید .در
این خصـوص در مقاله پیش رو جانمایی های مختلف نصـب سـیستم رانش جدید مورد بررسی قرار گرفته و
محاسـبات هیدرودینامیک و هیدرواسـتاتیک بر روی آن انجام شـد .در نهایت با تغییر سیستم رانش شناور،
سـرعت شـناور در حالت جابجایی سـنگین (آبخور  1.3متر) به  21نات رسـید .از مزیت های نصـب سیستم
رانش جدید ،می توان به کاهش وزن جابجایی شـناور ،کاهش  13درصـدی مصـرف سوخت ،کاهش آلودگی
هوایی و همچنین رفع محدودیت های تردد و پهلوگیری در سواحل خلیج فارس اشاره نمود.

کلمات کلیدی :هیدروفویل ،کاتاماران ،گالره ،شفت و پروانه ،واترجت
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تاثیر نانو سیال خنک کن با پاشش جت در خنک کاری پیستون
موتور دیزل دریایی
میثم ظهرابی ،1محسن سلطانی ،2سید محسن حسینی

3

1محقق ،سازمان تحقیقات و خودکفائی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ندسا)؛ M.zohrabi
23@yahoo.com
 2محقق ،سازمان تحقیقات و خودکفائی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ندسا)
 3محقق ،سازمان تحقیقات و خودکفائی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ندسا)؛

چکیده

در موتورهای دیزل ،با تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی حاصل از احتراق ،دمای پیشانی شعله میتواند
به حدود 2133درجه سلسیوس برسد .به لحاظ تنشهای حرارتی ایجاد شده و نوع آلیاژ مواد مورد استفاده در
سـاخت سـیلندر و سـرسـیلندر ،مانند چدن و آلومینیم که دمای مشـخصی را میتوانند تحمل نمایند ،برای
کاهش دما در نقاط داغ نیاز به ســیســتم خنک کاری مناســب میباشــد.یکی از موثرترین روش های انتقال
حرارت در صنعت ،استفاده از برخورد جت می باشد که تاکنون مطالعات بسیاری بر روی آن انجام شده است.
با ورود نسل جدیدی از سیاالت بر عرصه علم و صنعت که در اثر افزودن ذرات فلزی در ابعاد نانومتر با ضریب
انتقال حرارت باال به سـیال پایه که نانوسـیال نیز نام گرفت ،تحول شگرفی در زمینه انتقال حرارت به وجود
آمـد.در این مقـاله با تعبیه شـــیاری توخالی به دور محفظه احتراق و در درون بدنه پیســـتون و وارد کردن
نانوسیال به ص ورت برخورد جت ،به بررسی کاهش دمای پیستون پرداخته خواهد شد .با بررسی نتایج بدست
آمده از مطالعه در میان نانوســیاالت آب ،Al2O3/آب CuO/و آب ،TiO2/بیشــترین نرخ انتقال حرارت در
نانوسیال آب Al2O3/قابل مشاهده می باشد.

کلمات کلیدی :موتور دیزل ،شیار خنک کننده ،جت نانوسیال
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طراحی ،ساخت و تست دستگاه اندازه گیری نیروی لیفت و درگ
در کانال آب
وحدت پیروزرام  ،1مهدی باقریان ،2روزبه نخستین

3

 1کارشناس ارشد سازه ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ Vahdat.com@gmail.com
2کارشناس ارشد مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتMahdi.bagherian1313@gmail.com ،
 3کارشناسی علوم دریایی ،دانشگاه جامع علمی و کاربردی مهندسی کشتی محمود آباد؛
roozbeh.nokhostin@gmail.com

چکیده

هدف از ساخت و تست دستگاه باالنسینگ ،اندازهگیری نیروی برا و پسا جهت بررسی مسائل هیدرودینامیکی
مدلهای مختلف در آب بوده است .طراحی و ساخت این سیستم اندازهگیر برای کانال آب با حداکثر سرعت
 3/3متر بر ثانیه و اتاق آزمونی به ابعاد  23*29*41ســانتیمتر انجام شــد .باالنس خارجی اندازهگیر نیرو به
همراه  4لودسـل ،اتصاالت آلومینیومی ،واشرها ،یاتاقان و پایهی صلب با توجه به ابعاد اتاق آزمون کانال آب،
سـاخته شـد .در این آزمایش از مدل کروی شـکل ،دیسک و هیدروفویل به منظور تست استفاده شد .نتایج
مهم بدسـت آمده حاکی از آن اسـت که کره دارای ضریب درگ  3/431تا  3/411در عدد رینولدز  3939تا
 13131و دیسـک دارای ضـریب درگ  1/12الی  1/211در عدد رینولدز  1313تا  3113میباشد همچنین
نتایج برای هیدروفویل ناکا  3324در زوایای حمله صــفر تا ده درجه بررســی و ضــریب درگ بین  3/333تا
 3/311و ضـریب لیفت بین صـفر تا  3/32بدسـت آمد .با توجه به مقایسـه خروجی تستهای انجام شده با
نمونه کارهای گذشـته صـحت این آزمایشـات را میتوان نتیجهگیری نمود و در نهایت بنظر میرسد که این
سـیسـتم اندازهگیر نیرو بهتواند پس از این پاسخگوی تست تجهیزات مغروق در ابعاد و هندسههای متفاوت،
برای صنایع دریایی باشد.

کلمات کلیدی :باالنس ،برا ،پسا ،لودسل و کانال آب
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بررسی ویژگیهای اندرکنش سازه-سیال پروانه مغروق دریایی
در شرایط آب آزاد
3

امید جعفری ،1منوچهر فدوی ، 2حسن قاسمی

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ omidjafari1113@gmail.com
 2استادیار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ fadavie@aut.ac.ir
 3استاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ gasemi@aut.ac.ir

چکیده

پروانههای دریایی سـاختهشده از مواد کامپوزیتی ،میتوانند نقش عمدهای در ناوگان و صنایع تجاری دریایی
داشته باشند؛ زیرا این پروانه ها به دلیل غیر مغناطیسی بودن سبب اختفای بهتر شناورهای نظامی شده و به
دلیل کاهش مصرف سوخت در حوزه تجاری بسیار کارآمد خواهند بود .شرکتهای سازنده اینگونه پروانهها
و پژوهشـگران این حوزه جهت بررسی عملکرد سازهای و هیدرودینامیکی آنها به تحلیلهای مختلفی مانند
تحلیلهای اسـتاتیکی-دینامیکی و هیدرو-االسـتیکی میپردازند .برای تحلیل هیدرو-االسـتیک ،سازه پروانه
بهصـورت انعطافپذیر در نظر گرفته میشود و جابجایی آن تحتفشار وارده بررسی و تنشهای حاصل از آن
موردمطالعه قرار میگیرد .در این مقاله با استفاده از نرمافزار  ANSYSبه تحلیل هیدرو االستیک دو نمونه
رایج پروانه فلزی و یک نمونه کامپوزیتی پرداختهشده است .بدین منظور ابتدا به کمک نرمافزار ANSYS
 CFXتحلیل هیدرودینامیکی پروانه انجامشـده و فشار واردشده بر دیسک پروانه محاسبه میشود .سپس،
با توجه به فشــارهای وارد بر پروانه ،تنشهای ایجادشــده در ســازه به پروانه بهصــورت کوپل با نرمافزار
ANSYS Mechanicalبرای دو جنس فلزی و یک جنس کامپوزیتی بررسیشده است.

کلمـات کلیدی :پروانههای دریایی ،عملکرد ســـازه ای و هیدرودینامیکیANSYS ،ANSYS CFX ،
Mechanical
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بررسی عددی حرکات هیو و پیچ قایق های پرنده
4

سعید جامعی ،1سجاد حاجی زاده ،2رحمان فتاح ،3سعید نیکپیام

 1استادیار مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ jaameisa@pgu.ac.ir
 2استادیار مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ Hajizdeh@pgu.ac.ir
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ r.fatah131@gmail.com
 4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ sanabonsana@yahoo.com

چکیده

در این مقاله ،با تحلیل آئرودینامیکی و هیدرودینامیکی طرح های سـازه ای شـناخته شده قایق های پرنده،
میزان پایداری طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت .پارامترهای دینامیکی درگ ،لیفت و همچنین ضرایب
بی بعد آن ها ،با هم مقایســـه می گردد .برای شـــبیه ســـازی جریان اطراف مدل از نرم افزار star ccm+
اسـتفاده شـده و در دو مدل نتایج شبیه سازی های بدست آمده ارائه گردیده است .فیزیک مسئله به صورت
جریان غیر یکنواخت ،دوفازی ،جریان آشفته  K-Epsilonانتخاب گردیده است .برای تعریف درجات آزادی
مدل ،حرکت در جهت محور ( zهیو) و چرخش دور محور( yپیچ) آزاد ،و کلیه درجات آزادی دیگر قید شده
اند .نتایج پایداری طولی برای هیو و پیچ در دو فاز آب و هوا مقایسـه می شـود .حاصــل شبیه سازی مدل و
تصویر های سطح آزاد جهت درک بهتر فرایند ارائه می شود .در نهایت نقطه شروع اقدام عملی جهت بررسی
فرایند های ساخت و مدل سازی سازه ای قایق های پرنده مورد بحث قرار گرفته و نتایج بررسی می شود.

کلمات کلیدی :قایق پرنده ،لیفت ،درگ ،هیو ،پیچ
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شبیهسازی و مقایسه ی دو آزمایش بازوی دوار و یاو خالص در
محیط دینامیک سیاالت محاسباتی
فرزان کیانی ایالقی ،1احمد حاجیوند

2

1کارشناسی ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ farzan.kiani@aut.ac.ir
2دکتری ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ hajivand@kmsu.ac.ir

چکیده

مانورپذیری مناســب باعث افزایش ایمنی ،کاهش هزینه ســفرهای دریایی ،کاهش احتمال ســوانح دریایی و
آلودگی محیطزیســت میگردد .در مراحل اولیه طراحی با کمک مدلهای ریاضــی مانور شــناور را پیشبینی
نمود .ضـــرایب هیدرودینامیکی مربوط به بدنه ی برهنه در این معادالت شـــامل ضـــرایب میرایی خطی و
غیرخطی با اسـتفاده از دینامیک سـیاالت محاسـباتی تعیینشـده اسـت .برای شـبیهسازی مانور شناور باید
ضرایب هیدرودینامیکی بدنه و سکان در مدلها تعیین شود .با انجام آزمایشهای مانور کپتیو یا روابط تجربی
میتوان این ضرایب را بهدست آورد .در این مقاله با شبیهسازی آزمایش بازوی دوار و آزمایش یاو خالص بدنه
برهنه در محیط دینامیک سـیاالت محاسباتی ضرایب هیدرودینامیکی مربوط به بدنه محاسبه شده است .در
این مقاله نرم افزار اسـتار سـی سی ام پالس نسخه ی 12.32جهت شبیه سازی در محیط دینامیک سیاالت
محاسـباتی مورد استفاده قرار گرفته است .مقایسه ضرایب هیدرودینامیکی بدست آمده حاصل از دو روش با
یکدیگر  ،نشان دهنده دقت قابل قبول نتایج است.

کلمات کلیدی :مانور ،ضرایب هیدرودینامیکی،بدنه برهنه ،سکان،کپتیو ،بازوی دوار ،یاو خالص ،ضرایب میرایی
خطی و غیر خطی ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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بررسی تجربی تاثیر استفاده از چندراهه های خارج کننده دود بر
افزایش توان یک موتور برون نصب اشتعال جرقه ای
حسین نصری ،1علی جاللی ،2علی هدایتی ،3حجت شبگرد

4

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور مشهدhosnasri@gmail.com ،
2استادیار ،دانشگاه پیام نور مشهدali_jalali@pnum.c.ir ،
3کارشناس ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهدali.hedayati@mail.um.ac.ir ،
3دانشجوی دکتری ،دانشگاه بیرجندhojjat.shabgard@gmail.com ،

چکیده

برای طراحی یک موتور احتراق داخلی مدرن ،عوامل متعددی از موارد موجود در دهههای گذشته موردتوجه
قرارگرفته و با قابلیت رانندگی ،کنترل انتشار آالیندهها ،مصرف سوخت و دیگر موارد در معرض مصالحه قرار
گرفته است .یکی از سامانه های عملکردی مهم موتور های احتراق داخلی سامانه تخلیه است .مطالعه حاضر
به بررسی استفاده ساما نه های تخلیه استخراجی که اصطالحا به آن هدرز گفته می شود ،می پردازد .پس از
طراحی یک مدل هندسـی از هدرزی که قابلیت نصـب در موتور برون نصب مورد بررسی را داشته باشد و از
محدودیت های موجود برای طراحی آن تبعیت کند توان خروجی موتور پس از نصــب هدرز روی آن با توان
خرو جی موتور پایه مقایسه می شود .نتایج مطالعات انجام گرفته نشان داد که استفاده از هدرز توان خروجی
حداکثر موتور را  11درصد افزایش می دهد.

کلمات کلیدی :موتور برون نصب ،چندراهه خروج ،هدرز ،بهبود توان
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مقایسه فنی و اقتصادی سیستمهای تهویه مطبوع و پیشنهاد یک
سیستم تهویه مناسب برای شناور سطحی
حامد شهری ،1مرتضی ابراهیمی

2

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ shahri.hamed@yahoo.com
2کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ mortezaebrahimi12@gmail.com

چکیده

یکی از سـیسـتمهای مهم تاسـیسـات جانبی در شـناورها ،سـیستم تهویه مطبوع میباشد .از آنجا که این
سـیستم شرایط آسایش را برای افراد و پرسنل حاضر در شناورها فراهم میکند بسیار حائز اهمیت است .با
مطالعات و تحقیقات فراوان ،پیشـرفتهای چشمگیری برای طراحی این سیستم در فضای کوچکتر ولی با
کارایی باالتر بهوجود آمده اســت .مطالعات و بررســیها روی مقایســه عملکرد ســیســتمهای تهویه مطبوع
شـناورها بسـیار کم اسـت و مطالب اندکی در این زمینه منتشر شده است که مربوط به سیستمهای تهویه
مطبوع ســاختمانها میباشــد و برای یک شــناور چنین مقایســهای انجام نشــده اســت در این تحقیق
سـیستمهای تهویه مطبوع رایج از نظر فنی و اقتصادی بهطور جامع مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .پس
از بررسیهای صورت گرفته سیستم  VRFجهت تامین بار برودتی فضاهای زیستی پیشنهاد گردیده است و
جهت تامین هوای تازه مورد نیاز فضــاهای زیســتی دســتگاه پکیج یونیت پیشــنهاد شــده اســت .هرچند که
انتخاب سیستم به عوامل متعددی از جمله کاربری شناور ،تعداد فضاهای مورد تهویه ،فضای پیش بینی شده
جهت اسـتقرار تجهیزات تهویه مطبوع و اقلیم آب و هوایی به کارگیری شناور بستگی دارد و این امر انتخاب
را دشـوار میسـازد .همچنین در پایان نحوه محاسـبه بار برودتی فضـاهای زیسـتی شـناور و نتایج حاصل از
محاسبات نرم افزار کریر نشان داده شده است.

کلمات کلیدی :تهویه مطبوع ،شناور ،چیلرVRF ،
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روشهای نوین ساخت پروانههای دریایی
میترا میرزا  ،1سیده نرجس حسینی

2

 1دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس؛ mitra.mirza@yahoo.com
 2استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه خلیج فارس؛ n.hosseini@pgu.ac.ir

چکیده

در این مقاله به مقایسـه انواع روشهای نوین ساخت پروانههای دریایی پرداخته میشود .ساخت پروانه به دو
روش می تواند صــورت پذیرد :اســتفاده از الگوهای کامال جامد برای کاربردهای متعدد یا ســاخت یک قالب
منحصـر به فرد که بعد از ریختهگری کامل خواهد شـد .روشـی که مورد استفاده قرار میگیرد به نوع پروانه،
حجم تولید ،روش برادهبرداری و اندازه پروانه بســتگی دارد .این روشهای نوین عبارتند از :ســاخت یکپارچه
پروانه ،فورج سـرد ،نمونه سازی سریع ،ساخت پروانههای کامپوزیتی و ساخت افزوده .این روشها مزیتها و
اشــکاالتی نســبت به هم دارند که مورد بررســی قرار گرفتهاند .اخیرا تمایل به اســتفاده از کامپوزیت به دلیل
مقاومت خوب در برابر خوردگی و نسبت استحکام به وزن باال در صنایع دریایی افزایش یافته است .بنابراین،
سـه روش الیه چینی دسـتی ،انتقال رزین در قالب و روش قالب بسته در ساخت پروانه کامپوزیتی نیز مورد
مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی :روشهای نوین ساخت پروانه ،ساخت یکپارچه پروانه ،فورج سرد ،نمونه سازی سریع ،ساخت
افزوده ،ساخت پروانههای کامپوزیتی.
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اصالح پدیده پورپویزینگ در شناور سرشی به روش کاربردی
هادی رحیمی ،سعید جامعی ،جواد عباسی

چکیده

پورپویزینگ در شـناورهای سـرشـی از مسـائل بسیار مهم است .طی سالهای اخیر محققان صنایع دریایی،
پدیده پورپویزینگ را در عملکرد شـناورهای سرشی مورد توجه قرار دادهاند .در این مقاله پدیده پورپویزینگ
در یک شـناور سرشی پلهدار مورد بررسی قرار گرفته است .این شناور دارای وزن باال و یک بدنه با زاویه خیز
کف ثابت اسـت .برای رفع پدیده پورپویزینگ ،ابتدا رفتار هیدرودینامیکی و همچنین خطوط بدنه شناورهای
مشـابه در شرایط مختلف بررسی گردیده است .روشهایی مانند افزایش طول ،کاهش سرعت ،جابجایی مرکز
ثقل و  ...را بنا بر دالیلی نمیتوان جهت رفع این پدیده بکار برد .افزایش زاویه خیز کف ،روش پیشنهادی رفع
این پدیده است که با استفاده از نرم افزار استار سیسیام شبیهسازی عددی رفتار هیدرودینامیکی آن صورت
گرفته اسـت .تغییر در زاویه خیز کف و افزایش آن سـبب رفع پدیده پورپویزینگ همراه با افزایش سرعت و
افزایش بازده سـیسـتم رانش در نتایج شـبیه سـازی عددی گردیده است .همچنین با افزایش زاویه خیز کف
مقدار تریم دینامیکی بحرانی (شـروع پدیده پورپویزینگ) نیز افزایش مییابد .با شـبیهسازی عددی فرم بدنه
جدید و حصول نتایج آن ،شناور جدید ساخته میشود تا رفتار هیدرودینامیکی و عملکرد آن در دریا بررسی
گردد .نتایج آزمایشات شناور جدید در دریا دقت شبیهسازی عددی را بیان میکند.

کلمات کلیدی :شناور سرشی ،پورپویزینگ ،زاویه خیز کف ،محدوده پایداری
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بررسی عددی دینامیک شناور  KVLCC5در امواج منظم و در
سرعتهای متفاوت با بهکارگیری نرمافزار اوپِنفوم
اشکان معبودی ،1مهدی یوسفیفرد ،2محمد حسنقاسمی

3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،
بابل؛ashkan.maboodi@stu.nit.ac.ir
 2استادیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل؛yousefifard@nit.ac.ir
 3دانشیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل؛mhghasemi@nit.ac.ir

چکیده

در این مقاله ،پاسـخهای دینامیکی شـناور نفتکش  KVLCC2با استفاده از روش عددی مورد ارزیابی قرار
گرفته اسـت .نیروهای وارد بر شـناور و همچنین حرکات شـناور در سـیال بر مبنای روش دینامیک سیاالت
محاسـباتی و بهکارگیری کد متنباز اوپِنفوم و حلگرهای اینترفوم و اینتردایمفوم و شبیهسازی سطح آزاد در
جریان دوفازی به دقت تعیین شـدهاند .دامنه ی حرکات جابجائی عمودی (هیو) و غلتش طولی (پیچ) شناور
در موج منظم و ســرعت مشــخص به دســت آمده اســت .موج منظم با اســتفاده از تکنیک ســرعت ورودی و
بصـورت موج اسـتوکس مرتبهی دوم تولید شده است .به منظور بررسی صحت نتایج عددی بهدست آمده از
تحلیل حاضــر ،مقادیر مربوط به جابجائی عمودی ،غلتش طولی و ضــریب تراســت با نتایج معتبر ارائه شــده
توسط سایر مح ققین مقایسه شده است .عالوه بر آن ،کانتورهای سطح آزاد و متغیرهای مهم جریان استخراج
شـده است .این بررسیها در سرعتهای متفاوت انجام شده و نتایج حل عددی از دقت قابل قبولی نسبت به
داده های آزمایشـگاهی برخوردار اسـت .چنین تحلیلی با اسـتفاده از تکنیک ساخت موج و شبیهسازی رفتار
شـناور در شـرایط منطبق بر واقعیت میتواند پاسـخهای دقیقتری را در مقایسـه با روشهای پتانسیل ارائه
نموده و در طیف وسیعتری از سازههای شناور مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی :شناور  ،KVLCC2اوپِنفوم ،جابجائی عمودی ،غلتش طولی ،ضریب تراست
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تحلیل خستگی سیستم مهار توربین بادی پایه کششی
سید عرفان کشفی ، 1سعید کاظمی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛
kashfierfan@gmail.com
2استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛ saeid.kazemi@srbiau.ac.ir

چکیده

به دلیل آن که هزینه اجرا و تعویض سـیسـتم مهار در سـکوهای شناور بسیار باال می باشد ،لذا بررسی طول
عمر سـیستم مهار بسیار ه ائز اهمیت است .در این تحقیق به بررسی طول عمر سیستم مهار یک سکوی پایه
کششی پرداخته شده است .این تحقیق در شرایط محیطی دریای کاسپین در عمق 113متری و تحت نیروی
باد ،جریان و امواج (منظم ،نامنظم  )1،133-ســاله و در زاویه صــفر درجه انجام گرفته اســت و الزم به ذکر
اسـت در این تحقیق از در نظر گرفتن روتور و تاثیر ارتعاش آن بر سازه صرف نظر شده است .در این تحقیق
ابتدا مدل سکو  TLPرا در نرم افزار  Solidworkمدل سازی کرده و سپس نیرو های وارد بر سیستم مهار
را با استفاده از نرم افزار  flow-3Dبه دست آورده و در نهایت نیروها را به تنش تبدیل کرده و با استفاده از
کد نویسی در نرم افزار متلب به روش شمارش جریان بارانی و همچنین قانون آسیب پالمگران -ماینر میزان
آسیب خستگی و طول عمر هر کدام از مهار ها را به دست آمده است.

کلمات کلیدی :سکوی پایه کششی ،سیستم مهار ،خستگی ،متلب ،فلوتریدی ،سالید ورک ،توربین بادی
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مدل سازی هیدرودینامیکی شناور نیمه سوات در آب آرام و موج
منظم
3

حسن صیـادی ،1محمدحسین کریـمی ،2آرمـان زارع

 1استاد دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ sayyadi@sharif.edu
 2استادیار دانشکده مهندسی دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mhkcom433@yahoo.com
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی شریف؛
arman.zare@mech.sharif.edu

چکیده

امروزه یکی از مسائل کلیدی و مهم در طراحی شناورهای دریایی ،بهبود تعادل و پایداری حرکات شناورها در
شـرایط دریایی مختلف می باشـد .لذا استفاده از طرح های مبتنی بر شناور های چند بدنه از قبیل کاتاماران
معمولی و سـوات برای بهبود شـرایط تعادل و پایداری و کیفیت دریامانی مناسب است .با وجود اینکه شناور
ســوات نســبت به کاتاماران معمولی دارای کیفیت دریامانی بهتری می باشــد ،درعین حال مشــاهده گردیده
است که در سرعت های پیشروی باال ،بخصوص در برخورد با امواج از روبرو حرکات طولی این شناور به مقدار
زیـادی افزایش پیدا می کند و به منظور بهبود رفتار حرکت شـــناور ســـوات در دریا می توان از روش های
مختلفی همچون اصـالح بد نه شـناور و اسـتفاده از فین های پایدارکننده بهره برد .در مقاله حاضــر ،با شبیه
سازی عددی یک نمونه شناور نیمه سوات پیشرفته به کمک نرم افزار دینامیک سیاالت محاسباتی STAR-
 ، CCM+عملکرد هیدرودینامیکی شـناور شامل مقایسه نیروی مقاومت بدنه لخت(بدون فین) در دو آبخور
مخت لف در آب آرام انجام شده و سپس تاثیر وجود فین های پایدارکننده(بدنه غیر لخت) ،در زوایای مختلف
فین ها ،بهبود حرکات هیو و پیچ در امواج منظم از روبرو مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج بدســت آمده نشــان
می دهد که اســتفاده از فین های پایدارکننده نقش موثری بر بهبود حرکات طولی شــناور نیمه ســوات در
برخورد با امواج دارد.

کلمات کلیدی :تعادل و پایداری حرکات،کیفیت دریامانی ،فین های پایدارکننده  ،شـناور نیمه سوات  ،نرم
افزار STAR-CCM+
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فرمول تجربی برای امواج ،موجهای طوفانی و عرض باریکه
3

عباس زارعنژاد،1مجید لطفی ،2حسن قاسمی

1استاد یار  ،عضو هیات علمی – دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر،
azarenezhad@gmail.com
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چکیده

یک مدل تجربی برای پیش بینی وقوع زلزله در ســواحل با توجه به نوســان امواج طوفانی و شــرایط موج و
عرض بـاریکـه و پشـــتـه (ســـاحـل خشـــک) از طریق یک مجموعه داده مصـــنوعی که از یک مدل موج
 Boussinesqیک بعدی ایجاد شـده ،سـاخته شـده است .معادله پیشنهادی جدید به عنوان عملکرد یک
عدد جدیدِ ، Iribarrenمتشـکل از سـه قسـمت بیان می شـود :موج شکن ،عرض نوار ساحلی و یا خشکی
سـاحلی و توده شنی ساحل .اثر تخریب نوار ساحلی به عنوان یک عامل کاهشی به عنوان یک تابع از عرض
باریکه عادی شـده توسط طول موج ساحلی بیان شده است .معادله نسبتا ساده است اما نشان داده شده که
برای طیف گسترده ای از عرض باریکه و شرایط موج طوفان همراه با رویدادهای شدید مانند طوفان ها قابل
اجرا است و نشان داده شده که دارای پیشرفتی نسبت به مدل های تجربی پیشین که عرض باریکه را در نظر
نمی گیرند ،بوده است .عالوه بر این ،پارامتر جدید پارامتری کردن عدد  ، Iribarrenبا توجه به سه منطقه
و فاکتور کاهشی عرض باریکه ،برای بهبود مدل های تجربی دیگرنشان داده شده است.

کلمات کلیدی :باالروی امواج ،عدد  ، Iribarrenمدل  ،Boussinesqطوفان ،پشته ،باریکه
.
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آنالیز آیرودینامیکی شناور اینکت
رامین خوارزمی

1

1کارشناس ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی دریا ؛ raminkharazmi@aut.ac.ir

چکیده

بررسـی آیرودینامیکی شـناورها ،زمانی اهمیت باالیی دارد که فریبرد قابل مالحظه باشد و یا عملکرد شناور
حساسیت ویژه داشته باشد .این در حالی است که شناور نظامی اینکت هر دوی این ویژگیها را داراست .چرا
که این شـناورها ،محدوده بادخور بزرگی دارند و از طرفی ،بنا به کاربری نظامی ،حساسیت عملکردی باالیی
دارند .هر چند بررســی آیرودینامیکی یک متحرک شــامل زمینههای متنوعی نظیر نیروهای اعمالی از طرف
ســیال هوا ،حرکات و ناپایداریهای ناشــی از آن و برخی پارامترهای دیگر میشــود ،اما در زمینه شــناورها،
عمدتاً نیروهای وارد بر شـناور و به خصوص نیروی درگ است که مورد توجه محققین مهندسی دریایی قرار
دارد .در مطالعه حاضـر تحلیل دینامیک سیاالت محاسباتی با نرمافزار  STAR CCM+انجام شد .به دلیل
عدم وجود نتایج آزمایشـــگاهی مدل اینکت ،جهت معتبرســـازی ،ابتدا مدل کره جهت رســـیدن به فیزیک
مناسب ،شبیهسازی شد .این مطالعه نشان میدهد که با کمک دینامیک سیاالت محاسباتی به خوبی میتوان
آنالیز آیرودینامیکی را انجام داد .در این مطالعه ضرایب درگ و لیفت شناور در شرایط مختلف سرعت ،آبخور
و تریم بررسی شده است.

کلمات کلیدی :اینکت ،ضریب درگ ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،نرم افزار STAR CCM+
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کمانش پوسته استوانهای کامپوزیتی سفتی متغیر تحت فشار
هیدرواستاتیک خارجی
3

حسین نوپور ،1عبدالرضا کبیری عطا آبادی ،2محمودمهرداد شکریه

1دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ h.nopour@mut-es.ac.ir
2استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ a.kabiri.at@mut-es.ac.ir
3استاد دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران؛ shokrieh@iust.ac.ir

چکیده

در این تحقیق ،فشار کمانش بیشینه پوسته استوانهای کامپوزیتی با الیه چینی  [±θ1 /±θ2 ]9sمتشکل از
الیاف مستقیم(سفتی ثابت) و الیاف منحنی شکل(سفتی متغیر) با مسیر تغییر خطی زاویه الیاف ،تحت فشار
هیدرواسـتاتیک خارجی اسـتخراج شده است .فرآیند بهینهسازی برای چندین نسبت منظری طول به قطر و
در حالت طول ثابت ،توســط برنامه الگوریتم ژنتیک نوشــته شــده به زبان پیتون و ارتیاط آن با نرمافزار اجزا
محدود آباکوس انجام گردیده اســت .بررســیها نشــان میدهد که بار کمانش پوســته اســتوانهای کامپوزیتی
سـفتی متغیر نسـبت به سـفتی ثابت که تحت فشـار هیدرواسـتاتیک خارجی قرار دارد ،در حدود  13درصد
میتوانـد افزایش یـابـد .همچنبن با در نظر گرفتن الیهچینی  ،[±θ1 /±θ2 ]9sفشـــار کمانش برای هر دو
پوســته اســتوانه ای ســفتی ثابت و ســفتی متغیر به ترتیب نســبت به پوســته ســفتی ثابت و ســفتی متغیر با
الیهچینی  [±θ]12sافزایش مییابد .اما با لحاظ الیهچینی  ،[±θ1 /±θ2 ]9sدرصــد افزایش فشــار کمانش
پوسته سفتی متغیر نسبت به پوسته سفتی ثابت در مقایسه با الیهچینی  ،[±θ]12sعموماً کاهش مییابد.

کلمات کلیدی :پوسته استوانهای ،فشار هیدرواستاتیک خارجی ،سفتی متغیر ،کمانش ،بهینهسازی
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Modeling the free fall of the wedge section in high
speed boats with computational fluid dynamics
Mehdi Farzaneh
1

Master of Engineering in Marine Engineering, Army Navy Jahad Organization;
mfarzaneh9193@yahoo.com

Abstract

One of the important steps in the design of high speed boats is the
calculation of the forces involved in the wedge sectional shape of the body
by wave and the proper response of the structure. Fast boats due to high
speeds and quick movements in the sea for carrying out missions, it is
necessary to analyze the effective parameters entering the body itself,
which is one of the common phenomena of Slamming. If you do not pay
attention to it, the body will suffer from fatigue and failure and there will
be irreparable damage to it. In this paper, a cross sectional view of the
wedge shaped cross section was optimized for numerical analysis and
compared with experimental results, which resulted in good matching.
Initially, a wedge shaped cross section was introduced, and then the
geometry and physics of the object in surrounding environment and the
equations were described. Finally, using the powerful CD-Adapco
software for numerical modeling of how to drop the wedge into the interior
water was simulated in two phase conditions and its reports were compared
with the results.

Keywords: Wedge, Free fall, Two phase, Limited volume, Star CCM+.
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بررسی ارتعاشات و آلودگی صوتی زیر آبی ناشی از موتور های
دو زمانه در کشتی (مطالعه موردی موتور MAN B&W
)6S09MC-C
2

بهروز بافنده ،1افشین محسنی آراسته

1دانشجوی مقطع دکتری ،نام موسسه؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
behroozbafandeh@gmail.com
2دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال a_arasteh@iau-tnb.ac.ir

چکیده

در این تحقیق ارتعاشـات اصـلی موتور های دوزمانه سرعت پائین که به بصورت ممانهای عدم تعادل خارجی
مرتبه اول و دوم ،ممانهای ریلی نوع Hو ،Xلرزشـهای محوری و لرزشهای پیچشی تقسیم بندی می شوند
از منظر اندازه نیرو در موتور  MAN B&W 9S13MC-Cبررســـی می گردند و میزان انتقال هر یک از
این ارتعاشـات از محل تولید تا سـاختمان اصـلی کشـتی با توجه به حالتهای مختلف انتقال شامل انتقال از
طریق فوالد به فوالد ،انتقال از طریق اتصاالت رزین پایه موتور به بدنه و انتقال از طریق مهارهای هیدرولیک
ســقفی مورد بررســی و مقایســه قرار می گیرند تا در نهایت بزرگترین نیروی ارتعاشــی منتقل شــده به بدنه
خارجی که مهمترین عامل آلودگی صــوتی القا شــده از موتور اصــلی می باشــد معین گردد .در موتور مذکور
اندازه ممان های مرتبه اول خارجی به ندرت به میزان قابل توجهی می رس ـند و در مقایســه با ســایر عوامل
ارتعـاش قـابـل اغماض می باشـــند بنا بر این اندازه نیروی ممان عدم تعادل خارجی مرتبه دوم با حالتهای
ارتعاشی ممان ریلی  H,Xو نیروی عامل ارتعاشات محوری و پیچشی سیستم انتقال قدرت کشتی در مرتبه
های مختلف مقایسه گشت و در نهایت مشخص گردید که اندازه ممان ریلی مرتبه ششم  Hبعنوان بزرگترین
نیروی ارتعاشی عامل اصلی نوفه القایی از بدنه به دریا می باشد.

کلمات کلیدی :ارتعاشات ،پیچشی ،محوری ،ممانهای ریلی موتور ،موتور های دو زمانه سرعت پائین.
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کاربرد روش تحلیلی بسط مضاعف در تحلیل ارتعاش تیر با
شرایط تکیه گاهی مختلف
امین قنادیاصل ،1رقیه حسنزاده افسوران، 2حامد رحمن شکرگزار
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چکیده

با توجه به اهمیت نقش تیرها در انتقال نیرو به سـتون و تحمل خمش ،تیرها با توجه به نقششان میتوانند
در معرض بارهای دینامیکی همچون بارهای متحرک قرار بگیرند که این حالت در اسـتفاده از تیرها در سازه
پلها دیده می شـود .در مسـایل بار متحرک ،توجه به سـیسـتم انتقال بار و سیستم سازه ای از جمله تئوری
حاکم بر رفتار تیرها همواره مورد توجه محققین بوده اســـت .بنابراین انجام تحقیقاتی که روش آن بر مبنای
پاسـخ دینامیکی تیر تحت بار متحرک باشـد ،الزم است .در این مقاله قصد داریم پاسخ ارتعاش تیر با مقطع
یکنواخت را تحت بار دینامیکی مورد بررسی قرار دهیم .در ابتدا معادالت حاکم بر رفتار تیر به صورت تحلیلی
بدست آمده و سپس با اقناع شرایط مرزی معادله ،حل و رابطه مربوط با استفاده از روش بسط مضاعف مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .نتایج عددی بدست آمده نشان می دهد که این روش مناسب برای تحلیل تیر بوده
و قابل توسعه برای سیستم های سازه ای دیگر می باشد.

کلمات کلیدی :تحلیل ارتعاش  ،پاسخ دینامیکی تیر ،روش بسط مضاعف ،شرایط تکیه گاهی مختلف
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مقایسه تأثیرات موقعیت قرارگیری دروازه ورودی و خروجی
محوطه ذخیره کانتینری بر میزان زمان عملکرد تجهیزات محوطه
با استفاده از شبیهسازی به کمک نرمافزار " Enterprise
"Dynamics
محمد یوسف مقدم ،1روزبه پناهی
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چکیده
هدف اصـلی از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه اثرات قرارگیری موقعیت دروازه ورودی (نسبت به آرایش
بلوکهای کانتینری) بر عملکرد مطلوب کشــندهها و ترانســتینرهای موجود در محوطه برحســب پارامترهای
زمانی مشــخص اســت که این مهم یکی از مســائل کاربردی در بخش خدمات بندری و همچنین در حوزه
حملونقل کانتینری میباشـد؛ در این بررسی همچنین مزیت استفاده از دو دروازه مجزا نسبت به استفاده از
یک دروازه در یک محوطه نیز بررسی شده است .نرمافزار شبیهسازی " "Enterprise Dynamicsبهعنوان
ابزار اصـلی در این تحقیق مورداسـتفاده قرارگرفته است همچنین از اطالعات بهدستآمده از محوطه ذخیره
سـینا واقع در بندر شـهیدرجایی به منظور سـاخت مدل اسـتفاده شـده است .نتایج این تحقیق که بر اساس
مدلهایی با قرارگ یری دروازه در میانه عرض ،میانه طول ،کناره اضـــالع محوطه و همچنین اســـتفاده از دو
دروازه مجزا به دسـت آمده اسـت تأثیرات کاهش متوسط زمان بیکاری مجموع کشندهها و همچنین کاهش
زمان انسداد مسیر حرکتی کشندهها و از طرف دیگر بهبود عملکرد ترانستینرها ازنظر زمان مفید کاری را در
صـورت جانمایی مناسـب موقعیت دروازه نشان داده است که این نتایج بهصورت نمودارها و جداول در ادامه
آورده شدهاند .الزم به ذکر است که تأثیر کاهش زمان ذکرشده بر کاهش هزینهها ،در طول یک سال فعالیت
کاری تجهیزات برای صاحبان بندرها و پایانههای کانتینری حائز اهمیت خواهد بود.
کلمات کلیدی :محوطه ذخیره کانتینری ،شـبیهسازی ،دروازه ورودی ،حملونقل کانتینریEnterprise ،
Dynamics
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بررسی رفتار هیدرودینامیکی موجشکن قائم نفوذپذیر با هسته
متخلخل با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه
مصطفی گندمی ،1محرم دولتشاهی پیروز ، 2ایمان ورجاوند ،3محمد رضا نیکو

4

1دانشجوی دکتری مهندسی سازههای دریایی ،دانشکده عمران ،دانشگاه تهران؛ mostafa.gandomi@ut.ac.ir

2دانشیار ،دانشکده عمران ،دانشگاه تهران ؛ mdolat@ut.ac.ir
3دانش آموخته دکتری سازه های دریایی دانشکده فنی دانشگاه تهران؛ ivarjavand@ut.ac.ir
4دانشیار ،مهندسی عمران و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز؛ nikoo@shirazu.ac.ir

چکیده

رفتار هیدرودینامیکی موجشـکن های نفوذپذیر تا حد زیادی وابسته به ضرایب انعکاس و گذر موج برخوردی
به سازه است .بمنظور پیشبینی ضرایب انعکاس و گذر موج شکن ابتکاری نفوذپذیر قائم با هسته متخلخل ،از
تکنیک شـبکه عصبی پرسپترون چندالیه استفاده است .مدل معرفی شده ضرایب انعکاس و گذر را به عرض
محفظه موج شـکن ،نسـبت ارتفاع مصالح سنگی به عمق آب ،نسبت عرض محفظه به طول موج ،ارتفاع موج،
عدد موج در عمق آب و تیزی موج مرتبط میکند .مدل از  133داده بدســـت آمده از مطالعه آزمایشـــگاهی
مدل فیزیکی موجشـکن ،ساخته شده است .برای تایید بیشتر مد ل یک مطالعه پارامتریک برای آشکارسازی
پـاســـخ ضـــرایب انعکاس و گذر به هریک از پارامترهای ورودی مدل نیز انجام گرفته و میزان مشـــارکت
پارامترهای ورودی در پیشـبین یضـرایب انعکاس و گذر نیز توسـط آنالیز حساسیت استخراج شده است .مدل
معرفی شـده تا حد زیادی به دادههای واقعی همبســته ( R= 3.3931برای ضــریب انعکاس و R=3.19921
برای ضریب گذر) بوده میتواند مبنایی برای استفاده در کارهای عملی شود.

کلمات کلیدی :موجشکن نفوذپذیر قائم ،شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ،مدل فیزیکی
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پیشرفت های اخیر در راه مقابله با زیست رسوبات دریایی
(مروری)
*2

حسین زهتاب مینوئی ،1بابک کفاشی

1دانشجوی دکترای مهندسی پلیمر ،پردیس بین المللی کیش ،دانشگاه تهران؛ hossein.zehtab.m@ut.ac.ir

*2استاد ،دانشکده مهندسی شیمی ،مدیر گروه مهندسی پلیمر پردیس بین المللی کیش ،دانشگاه تهران؛
kaffash@ut.ac.ir

چکیده

با توسعه علم مواد به خصوص نانوذرات و مواد پلیمری ،مبارزه با زیست رسوبات دریایی شکل تازه ای به خود
گرفته است .از آنجمله می توان به توسعه مواد سازگار با محیط زیست با استفاده از روش های کم هزینه و با
صـرفه جویی بیشتر انرژی اشاره کرد .بعد از اینکه از سال  2333میالدی کاربرد ترکیبات قلع دار شامل تری
بوتیل تین ممنوع شد ،تالش ها برای توسعه و بهبود روش های سازگار با محیط زیست شدت یافت .استفاده
از مواد کشنده یا بایوساید ها شاید بتواند به وظیفه خود که همان نقش ضد رسوب گذار است عمل کند ولی
می تواند به صورت مستقیم وغیرمستقیم به بسیاری از ارگانیسم های دریایی آسیب رسانده آنها را نابود کرده
و یا دچار اختالالت ژنتیکی یا جنسـی مانند ایمپوسـکس نماید .همچنین به صورت غیر مستقیم مانند باران
های اسـیدی بر سـالمت انسان تاثیرگذار است .بنابراین راهکارهای مختلفی از جنبه های مختلف تحقیقاتی
برای مقابله با این موضـوع ارائه گردیده است ،نوع طراحی بدنه کشتی ،تغییر در خواص آب دریا در محدوده
کشـتی مانند شوری ، pH ،دما و، ...استفاده از پوشش های نچسب و یا آزاد ساز رسوب از آنجمله هستند .در
ادامه به انواع پوشش های استفاده شده تجاری و یا در حال تحقیق اشاره خواهد شد و آینده ای برای توسعه
و بهبود پوشش ها ترسیم می گردد.

کلمات کلیدی :زیسـت رسـوبات دریایی ،تری بوتیل قلع ،مواد کشـنده ،پوشش ضد رسوب گذاری ،پوشش
نچسب ،پوشش آزاد ساز رسوب
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بررسی خرابی دیوارهای ساحلی از منظر آبشستگی -مطالعه
موردی  9دیوار ساحلی واقع در استان مازندران
2

محسن صادقی گرمارودی ،1شقایق رجاء

1مربی ،مؤسسه آموزش عالی کسری؛ رامسر؛ ایران M.s.garmaroudi@gmail.com
 2کارشناس ارشد مهندسی عمران -سازه دریایی ،دانشگاه گیالن؛ رشت؛ ایران sh.raja4211@gmail.com

چکیده

دیوارهای ساحلی از مهم ترین سازه های حفاظتی سواحل به شمار می روند .هدف اصلی از ساخت دیوارهای
سـاحلی ،محافظت از سـاحل در برابر فرسـایش و آبشـستگی ناشی از هجوم امواج و جریان های ساحلی می
باشـد .در سالهای اخیر ،پیشروی آب دریای خزر و نوسانات آب ،موجب تخریب تعدادی از دیوارهای ساحلی
حاشــیه دریای خزر از جمله مناطق غربی اســتان مازندران شــده اســت .در پژوهش حاضــر اثرات ناشــی از
اندرکنش موج و جریان با  1مورد از دیوارهای ساحلی غرب مازندران بررسی شده است .اکثر دیوارهای مورد
مطالعه از لحاظ سـازه ای پایدار بوده و علت اصلی تخریب آنها آبشستگی در اثر عمق استقرار ناکافی پی می
باشد .به عبارت دیگر در چنین دیوارهایی عمق پی ،کمتر از عمق آبشستگی لحاظ شده که این امر تهدیدی
برای پایداری دیوار ســاحلی به شــمار می رود .ضــعف اجرایی هم می تواند عاملی مضــاعف در تخریب این
دیوارها محســوب گردد .توجه به شــیب زمین در منطقه و احداث دیوارهای شــیبدار یا پلکانی بجای قائم،
استفاده از پوشش های حفاظتی نظیر آرمورها ،هم چنین احداث سپری ها یا پی های نیمه عمیق بجای پی
های سطحی ،به عنوان گزینه های مناسب جهت کاهش ناپایداری و مقابله با آبشستگی مطرح می شوند.

کلمات کلیدی :دیوار ساحلی  ،پایداری ،آبشستگی ،امواج ،گسیختگی ،عمق آبشستگی.

164

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

پیشروی محوری خط لوله فراساحل ناشی از سیکلهای متوالی
روشن و خاموش شدن در طول عمر سیستم
ایمان سیفی پور  ،1محمدرضا بهاری
1

2

دانشجوی دکتری سازه های دریایی ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران؛ ()iman_seyfipoor@ut.ac.ir
2

استاد دانشکده مهندسی عمران ،پردیس دانشکده های فنی ،دانشگاه تهران؛ ()mbahari@ut.ac.ir

چکیده

عوامل مختلفی بر رفتار خطوط لوله فراساحل تحت بارهای زیاد دمایی و فشاری مؤثر هستند .کنترل انبساط
دمایی خطوط لوله فراساحل از جمله مهمترین دغدغهها در حین طراحی است .سیکلهای روشن و خاموش
شــدن سـیســتم موجب حرکت محوری خطوط لوله میشــوند که به نام پدیده واکینگ شــناخته میشــود و
میتواند در اثر وجود تغییرات دما در راستای خطوط لوله صورت گیرد .واکینگ میتواند پیامدهایی از جمله
عدم پایداری انحنای مسیر خط لوله ،افزایش انبساط انتهای خط و تغذیه کمانشهای جانبی را در پی داشته
باشـد .همچنین ،ایجاد نیروی بیش از حد در اسپولها ،جامپرها و رایزرها و گسیختگی در تاسیسات مختلف
انتهای خطوط لوله در نتیجهی پدیدهی واکینگ به وقوع میپیوندد .در این مقاله به بررســـی پدیده واکینگ
برای یک خط لوله فراســاحل درون میدانی متداول میپردازیم .بدین منظور ،مدلســازی اجزای محدود با به
کارگیری نرمافزار آباکوس صـورت میپذیرد .بررسـی نحوه توزیع نیروهای مؤثر محوری فشاری و کششی در
حین سیکلهای مختلف روشن و خاموش شدن سیستم انجام شده است .همچنین ،حرکت محوری خط لوله
در نقاط مختلف خط لوله در طول عمر آن محاسبه شده است .نتایج ارائه شده برای درک مکانیزم و محاسبه
واکینگ خطوط لوله در طول عمر طراحی میتواند به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی :خط لوله فراساحل ،واکینگ ،مدلسازی اجزای محدود ،پروفیلهای دمایی لوله
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بررسی تخریب های ایجاد شده ناشی از خوردگی در شمع های
دریایی و ارائه الزامات طراحی
علی رضوانی فر
کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده

بررسی و دالیل تخریب در سازه ها برای طراحان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .یکی از عوامل تخریب در
سـازه های دریایی ،خوردگی در شـمع ها می باشـد .با توجه به اینکه خوردگی بصـورت خاموش اما پیوسته
ادامه می یابد ،طراحی صــحیح در ابتدای کار ،افزایش قابل مالحظه ای در عمر ســازه و جلوگیری از ســوانح
خواهد داشـت .در این مقاله ،بعد از بررسـی مطالعه های موردی از خوردگی های ایجاد شــده در شمع های
دریایی ،الزامات طراحی حفاظت کاتدی این سازه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی :اسکله ،حفاظت کاتدی ،خوردگی شمع ها
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Stochastic Based Multi-Objective Optimization of
Corroded Gas Transmission Pipelines Using
Importance Sampling Technique and Genetic
Algorithm
Mohammad Mahdi Shabani1, Mohammad Daghigh2, Reza Taravati3,
Wenxing Zhou4
1

MESc of Offshore Structural Engineering; m.shabani@mnc.put.ac.ir
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MESc of Material Engineering; reza_taravati@yahoo.com
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Abstract
The purpose of this work is to perform a comprehensive comparison
between different Failure Pressure Model (FPM)s in terms of probability.
In order to simulate rate of internal corrosion, Poisson Wave Square
Process (PSWP) is applied. Furthermore, as the most effective parameter
on Burst Capacity(BC) of pipelines is internal pressure and there is no
distinct relationship for expressing variation of it versus time, a stochastic
process is used instead to predict maximum pressure of pipeline. For
determining Probability of Failure (POF), Importance Sampling (IS)
technique is applied to FPMs. Both Pipeline Diameter (PD) and Pipeline
Thickness (PT) are considered as variables in optimization stage that is
done using MATLAB Optimization Toolbox. The presented method is
applied to a pipeline in Southern parts of Persian Gulf. For getting to as
much accurate as possible result, mean and Coefficient of Variation (COV)
of input parameters are adopted using In-Line Inspection (ILI) data of the
pipeline. Finally, in order to present a better view on selecting different
FPMs, a financial assessment is carried out.
Keywords: pipeline, corrosion, reliability, GA, BCR
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فناوری تولید آندهای جریان تزریقی  MMOمورد استفاده در
حفاظت کاتدی شناورهای دریایی
علی رضوانی فر
کارشناس ارشد مهندسی مواد
چکیده

ماهیت خورندگی و هدایت الکتریکی زیاد آب دریا خورده شـدن شدید بدنه کشتی و قطعات فلزی در تماس
با آن را در پی دارد .به منظور جلوگیری از این خوردگی و حفاظت حداکثری از کشتی ها ،حفاظت کاتدی به
همراه پوشش های رنگ استفاده می گردند .حفاظت کاتدی ،روشی الکتروشیمیایی برای جلوگیری یا کنترل
خوردگی ســازه های فلزی مدفون شــده در خاک یا غوطه ور در آب می باشــد .در حفاظت کاتدی به روش
تزریق جریان ،در حدود نصـف هزینه سـیستم شامل تهیه آند ها است .اگر چه در این روش ،جریان از منبع
بیرونی تـامین شـــده و آند ها به جای فلز حفاظتی خورده نمی گردند اما حتی مقاوم ترین آند ها نیز کم و
بیش حل شـده و عمر سـرویس دهی محدود دارند .لذا بررسـی ترکیب شـیمیایی زیر الیه و پوشش آندهای
جریان تزریقی ،پارامتری موثر در تعیین کیفیت و دوام آنها می باشد.

کلمات کلیدی :جریان تزریقی ،آندهای ترکیبی فلزی( ،)Mixed Metal Oxideآند دائمی
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تأثیر عمق و طول پنجه بر پایداری موجشکن توده سنگی تحت
بارگذاری موج و جریان در خلیج فارس
2

ابوالفضل طبرزدی،1علیاصغر گلشنی

1دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزیAbolfazl.tabarzady@iauctb.ac.ir،
2استادیار دانشکده تحصیالت تکمیلی عمران دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزیAli.Golshani@iauctb.ac.ir،

چکیده

موجشـکن برای کاهش تالطم امواج در اسـکله احداث میشـود .یکی از اقسام مرسوم آن در ایران موجشکن
توده سنگی است .پنجه یکی از اعضای این موجشکن است که نقش کاهش آب شستگی و افزایش پایداری را
برای موجشکن دارد .یکی از بارهای که سازه دریایی با آن مواجه است موج میباشد .در این مقاله تأثیر عمق
قرارگیری و طول پنجه سـازه موجشـکن مستقر روی ماسه دریایی در مقابل امواج دریا با استفاده از نرمافزار
اجزا محدود  Plaxis 2Dبررسی میشود تا تغییر شکلهای موجشکن بررسی گردد.

کلمات کلیدی :موجشکن توده سنگی ،پنجه موجشکنPlaxis 2D ،
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بررسی تأثیر میزان میکروسیلیس بر افزایش دوام بتن در سواحل
استان هرمزگان و تعیین محدوده مناسب جهت ساخت نمونههای
آزمایشگاهی طرح اختالط
رضا طیبی ،1سیاوش محمدی.2
1کارشناس ارشد عمران-سازههای دریایی ،مدیر گروه دریایی شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس؛
r.tayebi@parsgc.com
2کارشناس ارشد عمران-آب ،مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس ؛ si.mohammadi@parsgc.com

چکیده

دوام بتن عبارت است از توانایی بتن جهت مقاومت در برابر عوامل خارجی یا داخلی ناشی از شرایط محیطی
خورنده که سبب تخریب بتن می شود ،بطوریکه نهایتاً آثار نامطلوبی بر عملکرد بتن از نظر طراحی و فنی رخ
ندهد .نفوذ یون کلر و حمله ســولفاتها در بتن ســازههای اجرا شــده حاشــیه خلیج فارس ،به عنوان عامل
شـیمیایی تأثیرگذار در کاهش دوام بتن میباشد .یکی از راههای مقابله با عوامل خارجی شیمیایی و کاهنده
پایایی بتن ،تقلیل نفوذپذیری بتن میباشـد .افزودن میکروسـیلیس (دوده سـیلیسـی) سـبب پر شدن منافذ
خالی بتن شده و نفوذپذیری در بتن را کاهش میدهد .در این مقاله ضمن بررسی تأثیر میزان میکروسیلیس
بر پارامترهای نفوذپذیری بتن (جذب آب نیم ســـاعته ،عمق نفوذ آب و نفوذ یون کلر) در ســـواحل اســـتان
هرمزگـان و با توجه به لزوم تولید و انجام آزمایشهای پایایی بر نمونههای متعدد جهت تعیین طرح اختالط
بتن و در راســـتای کاهش زمان و هزینه آزمایشهای مذکور ســـعی شـــده که محدوده مناســـبی از میزان
میکروسـیلیس مصرفی در بتن سیستمهای سازهای مجاور دریا (در شرایط محیطی خیلی شدید و فوقالعاده
شدید] )[1تعیین گردد .در این تحقیق نشان داده میشود که میزان مناسب میکروسیلیس به منظور افزایش
دوام بتن بین  3/1تا  1درصد وزن سیمان میباشد.

کلمات کلیدی :دوام بتن ،میکروسـیلیس ،نفوذپذیری ،خوردگی ،جذب آب نیم ساعته ،یون کلر ،عمق نفوذ
آب.
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چیدمان مناسب خطوط مهار سکوی نیمهمغروق با کمترین
حساسیت به قطع یک خط مهار
محمدرضا تابشپور ،1سید محمدرضا سیدعباسیان

2

 1استادیار قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی
شریف؛ tabeshpour@sharif.ir
 2کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ smrsa14@gmail.com

چکیده

یک سازه شناور در دریا تحت نیروهای موج ،باد و جریان ،از محل اولیه خود جابهجا میشود و نیازمند تثبیت
مکان است .در طول عمر یک سازه دریایی ممکن است خطوط مهار تحت شرایطی آسیب ببینند .در صورت
پارگی یک خط مهار ،با قرار گرفتن در یک شــرایط طوفانی شــدید ،امکان قطع مهارهای باقیمانده نیز وجود
دارد که در نهایت منجر به از دسـترفتگی کل سـازه میشـود .بنابراین تحلیل و بررسی سیستم مهار پس از
آسـ ـیبدیدگی بسـ ـیار حائز اهمیت اســـت .در این مطالعه ،ســـکوی نیمهمغروق امیرکبیر در نرمافزار آکوا
مدلسـازی شده و در جهت صفر درجه ،امواج تصادفی بهصورت طیف موج جانسواپ مطابق با شرایط دریای
خزر به سازه تابانده شده است .جهت تحلیل چهار چیدمان متفاوت برای خطوط مهار زنجیری در نظر گرفته
شـده اسـت .سـپس در دو حالت کلی یعنی در موقعیت ابتدایی و حین طوفان 4 ،خط مهار سکو تک به تک
قطع شـده و تاثیر پارگی بر سـایر مهارها تحلیل گردیده است .در ادامه پس از تحلیل تاریخچه زمانی تمامی
این شرایط ،پاسخ شش درجه آزادی استخراجشده از قطع هریک از مهارها در چیدمانهای مختلف با یکدیگر
مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی :سکوی نیمهمغروق ،خطوط مهار زنجیری ،قطع مهار ،دریای خزر ،طیف موج جانسواپ
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مطالعه چالشها و ابهامات در تعیین بار بحرانی کمانش با
استفاده از المانهای  Solidدر نرمافزار Abaqus
محمدرضا تابشپور ،1محمدهادی عرفانی ، 2حسن صیادی

3

 1استادیار ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی
شریفtabeshpour@sharif.edu ،

 3دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،گروه مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی شریف؛
erfani_mh@mech.sharif.edu
 2استاد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف ؛ sayyaadi@sharif.edu

چکیده

برآورد صـحیح ظرفیت نهایی سـازههای فراساحل از جمله سکوهای ثابت از نوع جکت ،بهمنظور دستیابی به
سـطوح عملکردی سـازه و تعیین شکلپذیری آن ،از اهمیت به سزایی برخوردار است .موارد مختلفی از قبیل
تشـکیل ترکهای خسـتگی در اتصاالت ،خوردگی اعضا ،آسیبهای وارده در اثر نیروهای محیطی و تصادفی
باعث تغییر ظرفیت نهایی این سـازهها پس از گذشـت مدتزمانی از عمر آنها خواهد شد که میبایست این
موارد ،در محاسبه ظرفیت نهایی سکوها در هر مقطع زمانی در نظر گرفته شوند .لیکن لزوم مدلسازی صحیح
کمانش کلی و موضـعی اعضـای فشـاری در بررسی ظرفیت نهایی ،در بررسی تمامی این موارد ،مطرح است.
چنـانچـه مهـاربندهای فشـــاری با اســـتفاده از المانهای  Solidیا  ،Shellمدلســـازی شـــوند ،مودها و
تغییرشکلهای ناشی از کمانش موضعی و کلی ،بررسی خواهند شد .در این مقاله ،با استفاده از نرمافزار المان
محدود آباکوس به محاســبه اثرات پارامترهای مختلف حاکم بر مدلســازی این المانها از قبیل تعداد و ابعاد
مشبندی ،مقدار نقص اولیه و نسبت های هندسی عضو ،بر رفتار فشاری و کمانشی اعضای مهاربند و مقایسه
پاسخ این مدلسازیها با معادالت  ISOمربوط به کمانش اعضای لولهای ،پرداخته شده است با این هدف که
بهترین ترکیب این پارامترها بهمنظور برآورد صـحیح پاسخ کمانشی مهاربندها در مدلسازیهای کامپیوتری،
لحاظ گردد.

کلمات کلیدی :جکت ،کمانش ،معادالت  ،ISOرفتار فشاری ،اعضای لولهای ،ظرفیت نهایی
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افزایش عمر مفید جکتهای موجود در خلیج فارس با استفاده از
کاهش ریسک در ناحیه سیلی خور موج پایه های اصلی (مطالعه
موردی یک سکو در خلیج فارس)
2

رضا طایفی نصرآبادی ،1سعید کاظمی

گروه صنایع دریایی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
rezatayefi@gmail.com

استادیار گروه صنایع دریایی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
saeid.kazemi@srbiau.ac.ir

چکیده

در این پژوهش یک ســکوی پایه ثابت شــابلونی (جکت) موجود در خلیج فارس که بر اســاس آیین نامه ای
خاص تحلیل ،طراحی ،ساخته و نصب شده است ،جهت افزایش عمر بهره برداری آن تا چند سال آینده مورد
بررسی قرار گرفت .ابتدا مطابق گزارش بازرسی سکو آسیب ها ،خطرات و مودهای شکست به خصوص مناطق
دارای خوردگی زیاد که روی پایه ها و در ناحیه سیلی خور موج هستند ،شناسایی شدند .سپس به مدلسازی
و آنالیز سـکو در نرم افزار با فرض شرایط چند سال آینده پرداخته شد و با بررسی خروجی تحلیل و مقایسه
آن با وضـع موجود سـکو نتیجه گرفته شـد که پایه ها در ناحیه سیلی خور موج برای بهره برداری در آینده
کفایت نمی کنند ،مقاومت کافی را نداشــته و نیاز به تعمیر و بازســازی دارند .لذا جهت برطرف کردن موارد
ضعف ،اقدامات پیشگیرانه و عالج بخش از جمله ترمیم ،تقویت ،تعویض و سبک سازی در اعضای سازه ای و
غیر سازه ای جکت برای افزایش عمر مفید سکو پیشنهاد شدند.

کلمات کلیدی :ســکوی پایه ثابت شــابلونی (جکت) ،افزایش عمر مفید ســازه ،مناطق دارای ریســک زیاد،
بازرســی ســکو ،خوردگی ،ناحیه ســیلی خور موج ،نرم افزار ،آنالیز برجا ،راههای عالج بخش ،پیشــگیری از
خطرات
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تأثیر درصد نانولوله کربن در سختی کششی و خمشی کامپوزیت
پلیمری
رباب انبارکی ،1سعید جامعی ،2سمیه حاتمی

3

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ r.anbaraki@mehr.pgu.ac.ir
2استادیار ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ Jaameisa@pgu.ac.ir
3استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج؛ somaieh.hatami@iaukh.ac.ir

چکیده

با توجه به کاربردهای سازهای کامپوزیتهای پلیمری و نیاز روز افزون بر افزایش بیشتر استحکام و سفتی این
نوع کامپوزیتها ،همچنین به علت وجود خواص منحصر به فرد نانولولههای کربن ( ،)CNTبه بررسی امکان
اسـتفاده از نانولولههای کربن ،به عنوان تقویتکننده اضافه در یک کامپوزیت پلیمری پرداخته شده است .در
این تحقیق ،المـان حجمی معرف ( )RVEمورد بررســـی و مطـالعه قرار میگیرد .ابتدا روابط تحلیلی برای
پیشبینی رفتار االستیک یک المان حجمی معرف ارائه میشود؛ سپس با مدلسازی المان در نرم افزار اجزاء
محدود آباکوس ( )ABAQUSرفتار مکانیکی آن مورد بررسی قرار میگیرد .ماده پلیمری ماتریس اپوکسی
بوده و فیبر کربن به عنوان تقویتکننده نخست در نظر گرفته میشود .بارگذاری محوری و خمشی به صورت
جابهجایی و دوران واحد ،به المان اعمال میگردد .نتایج نشــان میدهد که با افزایش  CNTبه میزان ، % 1
سختی محوری  %13/1و سختی خمشی  % 11افزایش مییابد.

کلمات کلیدی :نانو لوله کربن ،کامپوزیت پلیمری ،المان حجمی معرف ،آنالیز اجزاء محدود
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پایش اثرات زلزله ،سونامی و برخورد شناورها در اسکله های
هوشمند با استفاده از فناوری فیبر نوری پنجره ی براگ
3

محمدرضا هدایتی ،1مهدی کامیاب ،2محمدحسین امیری

1استادیار ،دانشکده علمی کاربردی پست و مخابراتhedayati.rov@gmail.com ،
2دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال mkamyab@pmo.ir
3کارشناس ارشد مهندسی برق-مخابرات ،دانشکده علمی کاربردی پست و مخابراتamiriictgroup@gmail.com ،

چکیده

پایداری دیواره های اســکله ها ) (Quay Wallsدر مقابل زلزله ،ســونامی ،و برخورد شــناورهای بزرگ و
جلوگیری از فاجعه خرابی های گســترده از اهمیت زیادی برخوردار اســت .هر چند بســیاری از دیواره های
کنونی اسـکله ها از مقاومت کمی در این رابطه برخوردار می باشند .و در صورت وقوع زلزله ،سونامی و ضربه
شــدید از ایمنی مناســب ی برخوردار نمی باشــند .در این تحقیق با اســتفاده از حســگرهای فیبر نوری براگ
) (FBGبکارگیری روش ارتعاش سنجی نوین بر اساس تکنیک مذکور عالوه بر پیاده سازی مدل فیزیکی به
صـورت نرم افزاری نیز شبیه سازی گردیده است .این سامانه با ایجاد قابلیت ثبت ارتعاشات در بازه فرکانسی
گسـترده امکان سـنجش تنش ایجاد شـده توسـط سونامی ،برخورد ضربه ی شناورهای بزرگ و لرزش های
فرکانس پایین زلزله را دارا می باشد .امکان بکارگیری تحلیل سیگنالهای دریافتی به صورت هوشمند و ارسال
آن از طریق شبکه های فیبر نوری از دیگر مشخصه های بارز روش پیشنهادی است.

کلمات کلیدی :سونامی ،حسگر پنجره فیبر نوری براگ ،شبکه سالمت سنجیQuay wall ،
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بررسی تاثیر موج و جریان بر نیروی ارتعاشی ناشی از گردابه
وارده بر رایزر عمودی انعطاف پذیر
3

سید محمد حسین شریفی ،*1عبدالرحیم طاهری ،2محمد حسین قنادی
*1استادیار ،دانشگاه صنعت نفت؛ sharifi@put.ac.ir
2استادیار ،دانشگاه صنعت نفت؛ rahim.taheri@put.ac.ir

3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعت نفت؛ mh.ghanadi@mnc.ac.ir

چکیده

در این مقاله به بررسـی تاثیر امواج و طیف موج ،پروفیل جریان و سرعت جریان بر نیروهای برشی همچنین
لنگر و نیروی ارتعاش ناشـــی از گردابه( )VIVکه بر یک نوع رایزر انعطاف پذیر با مشـــخصـــات واقعی وارد
میشود ،پرداخته شده است .رایزر مورد نظر دارای طولی در حدود  23.1 mمی باشد که بصورت عمودی در
آب قرار گرفته اسـت .عمق آب  13.1 mمی باشد و برای دو طیف موج  JONSWAPو Ochi-Hubble
استفاده شده که از دو نوع جریان در این شبیه سازی استفاده میشود .جریان خطی و یکنواخت با سرعت 1
 m/sو در بخشـی دیگر اثر افزایش سـرعت به  1.1 m/sنیز مورد بررسـی قرار گرفته اسـت .شـبیه سازی و
تحلیل با اسـتفاده از نرم افزار  Orcaflexانجام شده و بصورت جمع بندی میتوان نتایج را بصورت زیر شرح
داد که اثر سرعت جریان بر نیروی گردابه بسیار مهم می باشد ،با افزایش سرعت جریان مقدار نیروی گردابه
بصورت قابل توجهی افزایش میابد .در سرعت های پایینتر جریان مقدار نیروی گردابه در جهت جریان ()IL
غالب میباشــد .اســتفاده از جریان یکنواخت تحلیل را غیر واقعی میکند .همچنین با افزایش عمق تا 41 m
مقدار نیروی گردابه در جهت جریان ( )ILبه میزان زیادی کاهش میابد.

کلمات کلیدی :نیروی گردابه ،طیف موج ،جریان ،رایزر
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مدل سازی تاثیر موج بر خط لوله مستقر بر بستر متخلخل با
توسعه روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار)(SPH
علی پویاراد ،1حسن اکبری

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده عمران و محیط زیست؛
ali.pooyarad@modares.ac.ir

 2استادیار ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده عمران و محیط زیست؛ akbari.h@modares.ac.ir

چکیده

استفاده از خطوطلوله دریایی متداول ترین راه جهت انتقال نفت و گاز استخراج شده از میادین نفتی و گازی
اســت .در تحقیق حاضــر مدل عددی جدیدی بر مبنای روش هیدرودینامیک ذرات هموار توســعه یافته که
توانایی شـبیهسازی محیط متخلخل را داراست .با استفاده از مدلی عددی برپایه روش هیدرودینامیک ذرات
هموار تراکمپذیر جزئی ،اندرکنش امواج منظم با خطلوله مســتقر بر بســتر متخلخل مورد مطالعه قرار گرفته
اسـت .هم چنین کارایی روش عددی اسـتفاده شـده با مقایسـه نتایج آزمایشـگاهی و عددی بهدست آمده از
تحقیق حاضـــر مورد بررســـی قرار گرفته اســـت .روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار بهدلیل رویکرد
الگرانژی در حل مسـائل دارای سـطح آزاد سـیال ،روشـی مناسب میباشد و گسستهسازی دامنه محاسباتی
بهوسـیله ذرات باعث میشود که این روش عددی در شبیهسازی مسائلی با تغییر شکلهای باالی سطح آزاد
به خوبی عمل کند .نتایج مدل عددی تحقیق حاضـــر و مقایســـه انجام شـــده با ســـایر مدلهای عددی و
آزمـایشـــگـاهی نشـــان میدهـد کـه روش هیدرودینامیک ذرات هموار بهخوبی میتواند اندرکنش امواج و
خطوطلوله مستقر بر بستر متخلخل را شبیهسازی کند.

کلمات کلیدی :هیدرودینامیک ذرات هموار ،بستر متخلخل ،خطوطلوله ،امواج منظم
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طراحی و ساخت دستگاه تولید آب از رطوبت هوا با استفاده از
ماژولهای ترموالکتریک
سهراب ملکقاسمی ،1سید فرخ حسینی

2

1کارشناس ارشد انرژیهای تجدیدپذیر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران؛
sohrab_malek@yahoo.com
2کارشناس ارشد مکانیک ،دانشگاه گیالن؛ farrokh.hosseini@gmail.com

چکیده

در عصـر حاضـر همواره موضوع کمبود منابع آب شیرین مطرح بوده است .در بسیاری از کشورهای در حال
توسـعه دسـترسـی به آب شیرین و قابل آشامیدن در برخی مناطق با دشواریهایی روبروست .هدف از این
تحقیق طراحی و ساخت دستگاه تولید آب از رطوبت هوا به کمک ماژولهای ترموالکتریک میباشد تا بتوان
در محیط هـای مرطوب آب تولیـد کرد و همچنین در محیطهـای بـا حجم کم رطوبـت را کاهش داد .نحوه
اســتفاده از این ماژولها و همچنین یک مدل ریاضــی ســاده شــده از خنککنندههای ترموالکتریک ،روابط
ترمودینامیکی حاکم بر آن و همچنین مدل سـازی ریاضـی روند عملکرد دسـتگاه ارائه شده است .میزان آب
تولید شده توسط دستگاه در رطوبت نسبی  %41و دمای محیط  23درجه سانتیگراد در مدت زمان  3ساعت
اندازهگیری شد .از روی میزان تولید آب ،ت وان دستگاه در خشک کردن هوای مرطوب بر حسب زمان و میزان
رطوبت گیری آن نیز محاسـبه شـده است تا از این طریق بتوان تخمین مناسبی از تولید آب در شرایط دیگر
نیز داشــت .همچنین نتایج آزمایش در مدت زمان یک ســاعت با تمرکز بر اندازهگیری دمای طرف ســرد در
چند دمای مختلف ارائه شـده اسـت .در تولید آب به این روش هیچگونه پسـماندی وجود نخواهد داشت .از
طرفی دستگاه ساخته شده دارای هیچ نوع مبردی درون سیستم خود نیست و روند ایجاد سطوح سرد بدون
بهرهگیری از اجزاء معمول در سـیسـتمهای تبرید مکانیکی انجام میشـود که این موارد خود سبب بینیازی
این دستگاه از تعمیرات و نگهداری خواهد شد.

کلمات کلیدی :ماژول ترموالکتریک – اثرسیبک – اثر پلتیر – دمای نقطه شبنم – تولید آب  -رطوبت
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Submarine modeling in six degrees of freedom
catenary to floating dock in the ocean by finite &
volume method
Mehdi Farzaneh
Master of Engineering in Marine Engineering, Army Navy Jahad Organization;
mfarzaneh9193@yahoo.com

Abstract

One of the most practical marine structures with important objectives,
including immediate assistance to various floats and their semi natural
repairs at sea and near the beach or even at the pier. In this design, using a
powerful Star ccm+ a supposed floating pond was designed on a smaller
scale than the actual size and its body was subjected to hydrodynamic
analysis in dealing with irregular and regular waves to tow a variety of
submarines. The response from the waves has also been analyzed and a
good match has been achieved.

Keywords: Numerical modeling, Floating dock, Catenary, Submarine,
Star ccm+.
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Numerical Modeling of Stepped Floating
Breakwaters Using Computational Fluid Dynamics
Shervin Shameli Derakshan1, Shima Kasaei 2
1

Graduate Student of Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic,

2

Department of Civil Engineering; shervin.shameli@aut.ac.ir
Graduate Student of Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic,
Department of Civil Engineering; shima.kasaei@aut.ac.ir

Abstract

Stepped floating breakwater is made out of a π-type floating breakwater
and a series of steps attached to the seaside and beachside of the floating
breakwater. This paper investigates the performance of floating
breakwaters with broad steps. In general, such layouts are suggested where
strong beach protection is needed. Three types of stepped floating
breakwater are investigated and their performances are compared to each
other. OpenFOAM is employed for numerical modeling to study the
hydrodynamic behavior of the three types of suggested stepped floating
breakwaters. The most determinant parameter in evaluating the
hydrodynamic performance of floating breakwaters is the transmission
coefficient, defined by Ct=Ht/Hi, where Hi is the incident wave height and
Ht represents the transmitted wave height. In this paper, results are
analyzed based on their transmission coefficients. The results of numerical
modeling show that the place where extra steps are added can have a
considerable effect on the performance of the stepped floating
breakwaters.

Keywords: Floating Breakwaters, Numerical Modeling, CFD,
OpenFOAM
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خوردگی جریان سرگردان در شناور و روش جلوگیری از آن
علی جعفری مقدم

1

1کارشناس ارشد شناسایی ،ساخت و انتخاب مواد مهندسی؛ alijafarimoghadam@yahoo.com

چکیده

در صـورت عدم حضور کابل ارتینگ در مسیر شارژ شناور ،شارژ شدن باطریها توسط منبع خارجی مستقر
در ساحل منجر به خوردگی ناشی از جریان سرگردان میگردد .خسارات ناشی از جریانهای سرگردان بسیار
مخربتر از خوردگیهای معمول در شـناور میباشد .با نصب کابل ارتینگ در مسیر بین شناور با ارت اسکله
از خوردگی ناشی از جریان سرگردان پیشگیری میگردد ،اما زمینه برای ایجاد خوردگی گالوانیکی در مسیر
شـارژ بین شناور در حال شارژ و صفحه گرندینگ  ACساحل و یا دو شناور در حال شارژ مهیا میگردد .به
منظور پیش گیری از خوردگی گالوانیکی از سـیسـتم محافظ گالوانیکی یا ترانسـفورماتور ایزوله استفاده می
گردد.

کلمات کلیدی :خوردگی جریان سرگردان ،شارژ الکتریکی ،محافظ گالوانیک و ترانسفورماتور ایزوله
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فرآیند پوشش ضد خوردگی خطوط لوله دریایی انتقال نفت و
گاز با تمرکز بر نکات کلیدی و عملی رفع عیوب پوشش انامل
نویسنده :بابک فوالدی -شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
کارشناسی ارشد ،شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)Babak09_saba@yahoo.com،

چکیده

فرایند پوشش دهی لوله های انتقال نفت و گاز برای کاهش حداکثری سرعت خوردگی مدت زیادی است که
به صـورت جدی مورد توجه مهندسـان و کارشـناسـان مربوطه قرار گرفته است .کارخانجات پوشش دهی و
کارشـناسـان خبره و با تجربه در این زمینه بسیار معدود و انگشت شمارند .لزوم افزایش سطح کیفی پوشش
های ضد خوردگی (  )Anti-Corrosionدر لوله های انتقال نفت و گاز به دلیل هزینه های باالی تعویض و
یا تعمیر این خطوط  ،و همچنین کاهش هزینه های تولید برای جلوگیری از مصـــرف بی رویه مواد ،تمرکز
مهندسـان را متوجه بهبود فرایند پوشـش دهی و اسـتفاده از روشهای علمی تجربه شده نموده است .در این
مقاله تالش شـــده اســـت تا نکات کلیدی و تاثیر گذار در بهبود کیفیت پوشـــش دهی در بخش انامل مورد
بررسـی قرار گیرد تا بدینوسـیله مهندسـان بتوانند کارخانه های مشـابه را با حداقل هزینه تنظیم و مدیریت
تولیـد نمایند .چگونگی کنترل ضـــخامت انامل ،تقارن میزان انامل موجود بین الیه ها ،جلوگیری از چروک
شدن سطح لوله از جمله مواردی است که مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی :پوشش ضد خوردگی ،انامل ،پرایمر.
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مدلسازی عددی فشار امواج منظم ناشکنای سهبعدی در مواجهه
با موجشکن کیسونی در نرمافزار Star-CCM+
امین ولی پور  ،1حسن آبین  ،2امین محمودی  ،3محمد واقفی

4

 1کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه خلیجفارس بوشهر؛ aminvalipour@hotmail.com
 2استادیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه خلیجفارس بوشهر؛ abynhassan@pgu.ac.ir
 3استادیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه خلیجفارس بوشهر؛ a_mahmoudi@pgu.ac.ir
 4دانشیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه خلیجفارس بوشهر؛ vaghefi@pgu.ac.ir

چکیده

در این مقاله جهت بررسی و شبیهسازی رفتار فشاری سیال از روشهای تحلیل عددی حجم محدود همانند
نرمافزار  Star-CCM+اسـتفاده میشـود ،این مدل بر پایه معادالت ناویر-استوکس میانگینگیری شده در
زمان )(RANSتوسـعه دادهشـده اسـت و برای تعقیب تغییرات سطح آزاد از روش حجم سیال )(VOF
استفادهشده است که درسال  1131توسط Nicholsو  Hirtتوسعه دادهشده است و نتایج بهدستآمده از
شـبیهسـازی با دادههای آزمایش فیزیکی موردبحث در تونل موج دانشگاه آلبورگ برای موجشکن عمودی را
در مقیاس  1:43مقایسه شده و تطابق خوبی بین نتایج مدل و دادههای آزمایشگاهی برقرار است .این مقاله
برای تجزیه تحلیل قابلیت اطمینان و بهینهسازی هزینهها اهمیت دارد.

کلمات کلیدی :موجشکن کیسونی ،مدلسازی عددی ،موج منظم ناشکنا ،فشار ،نرمافزار Star-CCM+
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کمانش پوستههای استوانهای جدار ضخیم ارتوتروپ دارای عیوب
هندسی تحت بارگذاری فشار جانبی یکنواخت
،2

علی احمدی ،*1علی ملکی

1کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،
nit.ahmadi@gmail.com
 2کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال،

alimaleki@mut.ac.ir

چکیده

تحلیل دقیق شـرایط پایداری سـازهها با امکان درنظرگرفتن عیوب هندسـی مختلف که از شــرایط ساخت و
کاربرد ایجاد میگردد ،با صرف زمان و هزینه کم موضوعی میباشد که امروزه اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
در این مقاله تحلیل کمانش یک پوســته اســتوانهای جدار ضــخیم ارتوتروپ که تحت فشــار جانبی خارجی
یکنواخت قرار دارد ،به روش عددی مورد مطالعه قرار گرفته اســت .فرض شــده اســت پوســته در راســتای
ضـخامت دارای عیب هندسی به صورت متقارن محوری باشد .جهت یافتن معادالت حاکم بر کمانش پوسته،
از تانســور تنش دوم پیوال–کیرشــهف اســتفاده شــده و با اســتفاده از حل االســتیســیته ســهبعدی ،معادالت
دیفرانسـیل کمانشـی بدسـت آمده اند .این معادالت با اسـتفاده از روش مربعات تفاضــلی ( )DQMگسسته
سـازی شـده و در نهایت به فرم معادالت مقدار ویژه تبدیل شـدهاند .مقایسه نتایج بدست آمده از روش ارائه
شده با نتایج موجود در مراجع برای پوستههای ایزوتروپ و ارتوتروپ نشان از همگرایی سریعتر و دقت باالی
روش ارائه شــده دارد .قابل ذکر اســت هر نوع عیب هندســی مربوط به پوســتههای اســتوانهای را میتوان با
استفاده از روش عددی ارائه شده در مقاله حاضر مدلسازی کرد.

کلمات کلیدی  :کمانش ،پوسـته اسـتوانهای جدار ضخیم ،عیوب هندسی ،روش مربعات تفاضلی (،)DQM
ماده ارتوتروپ.
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بررسی علل خوردگی سازه های بتنی دریایی در محیط های
خورنده ،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب روشهای
جلوگیری ،ترمیم و مرمت آنها با استفاده از متد ) (AHP
عبدالرضا تنگ تکابی ،1محمد حسن رامشت

2

 1دانشجوی مقطع دکتری عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکیreza.takabi20@gmail.com :
2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیmhramesht@yahoo.com

چکیده
شــرایط حاکم بر ســازه های بتنی دریایی چه از نظر امالح موجود در آب دریا و چه ا ز نظر شــرایط اقلیمی
حاکم در آن ،این محیط را به یکی از مهاجم ترین محیط های خورنده از دیدگاه خوردگی آرماتور در ســازه
های بتنی مبدل ســاخته ،خرابی های زودرس ســازه های بتنی در اثر خوردگی آرماتور ،تاکنون هزینه های
تعمیراتی زیادی را به کشـورها تحمیل نموده اسـت .برای همین استقبال روز افزون برای شناخت علل فساد
در بتن ،راههای پیشـگیری از آن و عوامل ایجاد کننده مقاومت زیاد و دوام بتن نشانه اهمیت موضوع است.
برای مقابله با خوردگی ســازه های بتنی دریایی در مناطق با خورندگی شــدید،آنچه اهمیت دارد راههای
پیشگیری از خوردگی میلگردها در سازه های بتنی ،روشهای جلوگیری ،ترمیم و مرمت آنها ومعیارهای موثر
در انتخاب این روشها است .اینکه چه عواملی بر تصمیم گیری در انتخاب نوع روشهای جلوگیری ازخوردگی،
ترمیم ،مرمت و مقاوم ســازی تاثیرگذارند .در این مقاله با توجه به عوامل خورنده ســازه های دریایی ،به
شــناســایی عوامل موثر در انتخاب روش مناســب ترمیم ،مرمت و مقاوم ســازی ســازه های بتنی پرداخته و
براســاس اهمیت رتبه و شــناســایی معیارها (هزینه ،ســازگاری با شــرایط محیطی خورنده ،دوام وعمرمفید
(اقتصادی بودن ) ،شاخصهای زیست محیطی ،سرعت و سهولت اجرا ،قابلیت ترمیم پذیری ) با بهره گیری از
روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو استفاده از نرم افزار  ،Expert choiceانجام گرفت .باتوجه به نتایج
به دســت آمده از اولویت بندی عوامل ،مهمترین راهکارهای ارائه شــده ،اســتفاده از میکروســیلیس اولویت
باالتری نسـبت به پنترون ،آرماتور FRPو حفاظت کاتودیک دارد .همچنین ،نتایج نشان دهنده آن است که
سـازگاری با شرایط محیطی خورنده مهمترین اصل در انتخاب روشهای جلوگیری ،ترمیم و مرمت سازه های
دریایی است.
کلمات کلیدی  :سازه های بتنی دریایی ،خوردگی آرماتور ،روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
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ارائه روش های نوین در حفاظت کاتدی سازه های ثابت دریایی
به روش جریان تزریقی
علی رضوانی فر
کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده

هدف یک سـامانه ی حفاظت کاتدی این است که جریان کافی برای حفاظت را به همهی اجزای یک سازهی
بندرگاهی (نظیر اسـکله) برساند .همچنین این سامانه باید جریان را به گونه ای میان این اجزا توزیع کند که
پتانســیل فوالد/آب (پتانســیل فوالد نســبت به آب) برای هر جزء ســازه در محدودهی مجاز از نظر معیارهای
حفاظت قرار گرفته و تا حد امکان در سراسر سازه یکسان باشد .دستیابی این حالت تنها زمانی ممکن است
که در کل دورهی کاری سـامانهی حفاظت کاتدی ،توزیع جریان در سراسر سازه یکسان باشد .اگرچه داشتن
یک حفاظت کاتدی یکنواخت برای سـازهای مانند اسکله دشوار باشد اما با روشهای نوین در حفاظت کاتدی
جریان تزریقی و مکان های مناسب قرار گیری خروجی جریان ،می توان توزیع یکنواحتی از حفاظت در سازه
را ایجاد کرد.

کلمات کلیدی :خوردگی ،سازه های دریایی ،حفاظت کاتدی جریان تزریقی
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بررسی اثر اندرکنش اصطکاکی بین کلمپ مکانیکی و خطوط
لوله فراساحلی بر روی اندازه ضرایب شدت تنش
4

سید محمد حسین شریفی ،*1پدرام عدالت  ،2بابک نجفی ، 3مسعود بلفکه
1استادیار ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده نفت آبادان؛ Sharifi@put.ac.ir
2استادیار ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده علوم دریایی؛ Edalat@put.ac.ir

3کارشناس ارشد ،شرکت نفت فالت قاره ()I.O.O.C؛ B.najafi@newcastle.ac.uk
4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده علوم دریایی؛ Masoudbolfakeh@gmail.com

چکیده

ترک در خطوط لوله فراسـ احلی یک آسـیب جدی اسـت به خصوص وقتی که به یک نشت توسعه پیدا کند.
وجود نشت در خطوط لوله فراساحلی آثار و پیامدهای نامطلوبی با خود به همراه خواهد داشت .ابتدایی ترین
راه حل برای تعمیر نشـت حاصــل از ترک ،تعمیر موقت می باشــد که عموما به وســیله کلمک های مکانیکی
انجام م ی شــود .با توجه به اهمیت تعمیر موقت در صــنعت فراســاحل لذا در این مطالعه به بررســی این نوع
روش تعمیری پرداخته شده است .در مطالعه حاضر به تاثیر گذاری اندرکنش اصطکاکی بین کلمک مکانیکی
و خط لوله بر روی ضـرایب شدت تنش دو ترک تمام عمق مایل و محیطی پرداخته شده است .نتایج حاصل
از این بررسی نشان می دهد که با افزایش ضریب اصطکاک ،ضرایب شدت تنش در ترک مایل بیشتر از ترک
محیطی کـاهش می یابند و ترک های محیطی به لحاظ تعمیر پذیری و توقف ترک ،بحرانی تر از ترک های
مایل هسـتند .همچنین نتایج نشـان می دهند که با افزایش ضـریب اصـطکاک به میزان  3/1ضـرایب شدت
تنش را در ترک های محیطی و مایل به ترتیب به میزان %3/2و  %3کاهش می دهد.

کلمات کلیدی :تعمیر موقت ،اصطکاک ،ضریب شدت تنش ،کلمک های مکانیکی
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مروری بر مدیریت یکپارچگی سازه در تاسیسات دریایی
سهیل حسین زاده

1

 1دانشجوی دکتری ،دانشگاه تهران s_hosseinzadeh@alumni.ut.ac.ir -

چکیده

مقاله حاضـر مروری است بر تاریخ و روند پیشرفت و توسعه مدیریت یکپارچگی سازه ها ( .)SIMدر تحقیق
پیش رو ابتدا خالصـه ای از اولین تحوالت صنعتی و تکنولوژیک در زمینه مدیریت یکپارچگی سازه با نگاهی
به آغاز به کار اولین واحد مستقل  APIدر این زمینه برای بررسی سازه های دریایی موجود ارائه خواهد شد
و سیر تاریخی این تحوالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در این مقاله به بررسی روش های تحلیل مربوط
به یکپارچگی سازه در دوران بهره برداری از یک سازه دریایی پرداخته شده است و تجربیات مربوط به اعضاء
مختلف یک سـکوی نفتی شـرح داده خواهد شـد .در ادامه به مفاهیم مدیریت یکپارچگی بر اســاس ریسک
پرداخته خواهد شـد و محل های اســتفاده آن تا امروز و منافع حاصـل شــده از آن ها و همچنین محل های
کاربرد احتمالی آن در آینده بررسی خواهد شد .در تحقیق پیش رو از تجربیات مکتوب شرکت  BPدر رابطه
با پروژه های انجام شده در خلیج مکزیک و آب ها ترینداد و توباگو بهره گرفته شده است.

کلمات کلیدی :مدیریت یکپارچگی ســازه .صــنعت فراســاحل .ســکوهای فراســاحلی .تعمیرات و نگهداری.
مدیریت یکپارچگی بر اساس ریسک
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تحلیل هیدرودینامیکی یک سکوی  SPMتحت اثر امواج نامنظم
به روش عددی در منطقه خلیج فارس
پرستو زمانی مفرد ،سعید کاظمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

صــنعت نفت به عنوان یک صــنعت پیشــرو در توســعه اقتصــادی ایران همواره با نیازهای جدی برای افزایش
ظرفیت صدور نفت مواجه بوده است .یکی از این نیازها ،پایانه های نفتی شناور است.
هر گاه عمق آب در کنار اسـکله برای پهلوگیری تانکرها کافی نباشـد ،از پایانه های نفتی شــناور برای انتقال
نفت از ساحل به تانکر استفاده می شود .این تجهیزات به صورت استوانه های قطوری هستند که با استفاده از
تجهیزات لوله کشــی ،نفت را از خط لوله دریایی دریافت کرده و با اســتفاده از دو خط لوله منعطف به تانکر
انتقال میدهد .یکی از مهمترین اجزا در چنین مجموعهای خطوط مهار آن میباشــد .خطوط مهار این پایانه
ها عالوه بر لزوم تحمل بارهای محیطی وارد بر گوی شــناور باید بارهای وارده بر تانکر که توســط دو طناب
قطور به گوی شــناور متصــل شــده اســت را نیز تحمل کند .در این تحقیق پاســخ هیدرودینامیک  SPMبه
عنوان یک سـازه فراسـاحلی مورد مطالعه قرار گرفته اسـت که نیروهای وارد بر آن و خط مهار با استفاده از
معادالت موریســون محاســبه شــده اســت .نیروهای وارد بر  SPMاز طرف موج و جریان توســط نرم افزار
 ANSYS AQWAمورد بررسی قرار گرفته است.

کلمـات کلیدی ،Single Point Mooring :ترمینالهای نفتی شـــناور ،تحلیل هیدرودینامیک ،روش
عددی و ANSYS AQWA
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به کارگیری محصوالت ژئوسنتتیک در پروژه های حفاظت ساحلی
کشور و معرفی پتانسیل های این محصوالت در پروژه های آتی
هومن اسکندری  ،1زهرا شاه مراد

2

1کارشناس مهندس معدن ،شرکت تولیدی و مهندسی ژئوپارسیان؛ houmaneskandari@yahoo.com

 2دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ ،شرکت تولیدی و مهندسی ژئوپارسیان؛
zahrashahmorad@gmail.com

چکیده

سـازه های حفاظت سـاحلی از سال ها پیش به منظور کاهش فرسایش و تخریب سواحل ،به کار گرفته شده
اند .این سازه های سنتی عمدتا از جنس سنگ و بتن هستند .اما اخیرا تحقیقات نشان داده است که کمبود
شـدید مصالح با کیفیت سبب می شود تا ساخت سازه های حفاظتی سنگی و بتنی بسیار پر هزینه و ناموفق
باشـد .در این بین ،اسـتفاده از ژئوسنتتیک ها در مهندسی خاک و سازه های دریایی ،به دلیل بهبود خواص
مهندسـی و تکنیک های نوین بافت ،رو به افزایش اسـتخواص ویژه ژئوسنتتیک ها از جمله مقاومت ،کارآیی
باال ،ارزان بودن ،سرعت و سهوت اجرا سبب شده است که این محصوالت عالوه بر پروژه های ژئوتکنیکی ،در
پروژه های حفاظت سـاحلی نیز در سـرتاسـر دنیا ،مورد توجه قرار گیرند .این در حالی اسـت که با توجه به
طول  1333کیلومتری سـواحل کشـور ،این محصـوالت کمتر در ایران مورد اسـتفاده قرار گرفته اند .شرکت
ژئوپارسیان توانست برای اولین بار با به کارگیری این محصوالت در حفاظت سواحل جنوبی کشور گام مهمی
را در کاهش زمان و هزینه و افزایش ایمنی پروژه ها بردارد .در حقیقت این محصـــوالت جایگزین مناســـبی
برای مصالح سنگین سازه های حفاظتی نظیر ،موج شکن ها ،گروین ها و ...هستند.

کلمات کلیدی :ژئوسنتتیک ها ،فرسایش سواحل ،حفاظت ساحلی
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تحلیل سازهای خطوط لوله دریایی در اثر پدیده برخورد لنگر
شناور
3

آرمین اسداله پور کوتنائی ،1پدرام عدالت ،2عبدالرحیم طاهری

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه صنعت نفت ،محمودآباد ،مازندران
a.asadollahpour@mnc.put.ac.ir
2استادیار دانشگاه صنعت نفت ،محمودآباد ،مازندران Edalat@put.ac.ir
3استادیار دانشگاه صنعت نفت ،محمودآباد ،مازندران rahim.taheri@put.ac.ir

چکیده

در این مقـاله پدیده برخورد لنگر با خط لوله به عنوان یکی از متداولترین و مخربترین ســـناریو در حالت
حدی تصـادفی مورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته است .در پدیده برخورد لنگر با خطوط لوله دریایی دو نوع
کلی برخورد شـامل سـقوط آزاد لنگر بر روی خط لوله و کشیده شدن و به تبع آن درگیر شدن لنگر با خط
لوله متصور است .بحرانیترین حالت در برخورد لنگر با خطوط لوله قالب شدن در کشیدن خط لوله در زمان
طوالنی اســـت که موجب ایجاد تنش و کرنشهای قابل توجهی در ســـازه خط لوله خواهد شـــد .دقت در
شبیهسازی این فرآیند و تحلیل سازه ای در فاز طراحی خطوط لوله بسیار موثر و الزم است .در این میان نوع
و ســرعت شــناور ،وزن و اندازه هندســی لنگر و طول زنجیر در کنار مشــخصــات هندســی خط لوله از اهم
ویژگیهای موثر در پاســخ ســازه ای به این پدیده اســت .بر طبق تحقیق انجام شــده با افزایش طول زنجیر و
کاهش سـرعت شـناور شـانس قالب شـدن لنگر شـناور به خط لوله افزایش مییابد و افزایش سرعت شناور
موجب افزایش نیروی برشی و لنگر خمشی ایجاد شده در خط لوله میشود .

کلمات کلیدی :برخورد لنگر ،خطوط لوله دریایی ،آنالیز اجزای محدود ،قالب شدن لنگر ،اُرکافلکس
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مقایسه تیرهای ژئوپلیمری مسلح شده با فوالد و  GFRPدر
شرایط جزر و مد دریایی بر پایه GGBFS
3

دکتر مهدی مهدیخانی ،1دکتر روح اهلل امیرآبادی ،2میالد حاتمیان سروندانی

1هیئت علمی  ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ؛ Mahdikhani@eng.ikiu.ac.ir
 2هیئت علمی  ،دانشگاه قم ؛ R.amirabadi@qom.ac.ir
3دانشجوی رشته مهندسی سواحل  ،بنادر و سازه های دریایی  ،دانشگاه قم ؛ Hatamiyan.Milad@Gmail.com

چکیده

در این پژوهش مشـــخصـــات مکانیکی و دوام بتن های ژئوپلیمری در معرض جزر و مد محیط های دریایی
مورد ارزیابی قرار گرفته است تا امکان به کارگیری این دسته از مصالح نوین در کارهای دریایی نظیر ساخت
موج شکن ها  ،اسکله ها  ،سکوها و  ...سنجیده شود .در مرحله اول این پژوهش  3طرح اختالط برای آزمایش
مقاومت فشاری تهیه گردید و بر اساس نتایج آزمایشات مرحله اول یک طرح اختالط برای آزمایش های دوام
و مشـخصات مکانیکی انتخاب گردید .آزمایش های مقاومت فشاری  ،جذب آب موئینه  ،مقاومت الکتریکی ،
خوردگی تسـریع شـده و تیر خمشی مسلح برای مرحله دوم بررسی شدند.در این پژوهش برای مسلح کردن
تیرها از فوالد و  GFRPاسـتفاده شـده اسـت  .بتن مورد اسـتفاده در این پژوهش برپایه سـیمان سربارهای
( ) GGBFSمی باشد که ماده فعال ساز در آن سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات است .بتنی که در سازه
های دریایی اســتفاده می شــود همواره در  3فاز قرار دارد  ،فاز اول ناحیه مغروق در آب دریا  ،فاز دوم ناحیه
جزر و مدی و فاز ســوم باالی ناحیه جزر و مدی می باشــد  ،در این پژوهش هر ســه فاز مورد ارزیابی قرار
گرفتند .با توجه به نتایج آزمایش های انجام شده  ،بتن های ژئوپلیمری در محیط های دریایی دارای خواص
مکانیکی مطلوبی می باشند و همچنین دوام باالیی نسبت به محیط های سولفاتی دارند.

کلمات کلیدی :تیر ژئوپلیمری ،دوام بتن ،سازه های دریایی ،جزر و مد ،سیمان سربارهای
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی تاثیر رانه رسوبگیر بر روند انتقال رسوبات کرانهای به
داخل حوضچه بندر امیرآباد
مهدی ابراهیم پور ،1عباس یگانه بختیاری ،2فاطمه حاجی ولیئی
1

3

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایرانmahdi_ebrahimpur33@yahoo.com ،
2

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایرانyeganeh@iust.ac.ir ،

 3استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویhajivalie@inio.ac.ir ،

چکیده

ســـواحل دریاها بدون دخالتهای انســـانی پایداری طبیعی خود را حفظ نموده و با در نظر نگرفتن تغییرات
کوتاه مدت ،یک محیط زیست ساحلی سالم را خواهیم داشت .منطقه امیرآباد مازندران طی سالهای اخیر با
تحوالت توسعهای از جمله احداث بندر امیرآباد همراه بوده و لذا تغییرات خط ساحل این منطقه در سالهای
اخیر ،ناشـی از نوسـانات دریا و احداث سـازه در این منطقه میباشد .سواحل منطقه امیرآباد به دلیل احداث
تأسیسات بندری از وضعیت تعادل و پایداری خارج شده و در سواحل باالدست (ضلع غربی) رسوبگذاری دیده
میشـود که این رسـوبات از موجشکن غربی بندر عبور کرده و وارد حوضچه بندر میشوند .در تحقیق حاضر
بعد از مدلسـازی برای امواج منطقه و مدلسـازی جریانات سـاحلی و همچنین مدلســازی انتقال رسوبات
سـاحلی منطقه ،کارایی سـیسـتم سـازهای برای جلوگیری از ورود این رسوبات به دهانه بندر با استفاده از 4
آبشکن به طول  213متر و با فاصله  133متری از یکدیگر ،با مدلسازی عددی توسط نرم افزار MIKE 21
بررسـی شد .بررسی این راهکار نشان دهنده این است که ایجاد این سازهها ورود رسوبات به حوضچه بندر را
تا حدود  3/1مقادر اولیه کاهش میدهد و میتواند راه کاری مناسب برای جلوگیری ورود رسوبات ساحلی به
بندر باشد.

کلمات کلیدی :بندر امیرآباد ،رسوبات کرانهای ،آبشکنMIKE 21 ،
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی ضریب پوشش در آسیب خستگی کاندکتورهای سکوی
جکت بر اساس آیین نامه API
حمید عنبرستانی
 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
hamid.anbarestani33@gmail.com

چکیده

کاندکتور یکی از اجزای تشکیل دهنده سکوهای فراساحل است که از یک سیلندر باریک که بصورت عمودی
از یک سمت به عرشه سکو و از سمت دیگر به بستر دریا اتصال دارد و کار انتقال نفت و گاز از بستر دریا به
سکو را انجام میدهد .تعداد کاندکتورها معموال  11تا  23عدد می باشد که بوسیله ی شبکه ای در کنار هم
گردآوری شــده اند .کاندکتورهای دریایی در معرض نیروهای محیطی بســیاری قرار دارند ،که این نیروی ها
ناشـی از محیط قرارگیری کاندکتورها که تابعی از زمان میباشـد و باعث ارتعاشات نوسانی کاندکتورها در
جهات مختلف که اصطالحا به ارتعاش ناشی از گردابه مرسوم هستند و در نتیجه باعث ایجاد آسیب خستگی
و کاهش عمر کاندکتورها میشـــوند .در اعمال نیروهای محیلی اثر ســـایه انداختن باعث می گردد که به
کاندکتورهای میانی نیروی کامل نسـبت به کاندکتورهای کناری وارد نگردد .در این مقاله به بررســی ضریب
پوشـش در آسـیب خسـتگی کاندکتورها میانی و کناری بر اساس ضوابط آییننامه  APIبا استفاده از روش
اجزاء محدود مورد بررسـی قرار گرفته و در نهایت با برآورد تخمین عمر خستگی ،میزان تاثیر ضریب پوشش
را محاسبه می کنیم.

کلمات کلیدی :کاندکتورهای دریایی ،ضریب پوشش ،ارتعاشات ناشی از گردابهها ،آسیب خستگی.
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

ارائه مدل مدیریت خوردگی جامع در صنایع دریایی
مهدی گلیانی ،1رضا حسین زاده طاغانی

2

1دانشجوی دکتری مهندسی متالورژی و موادgolyani@aut.ac.ir ،
2کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از موادreza.hosseinzadeh33@gmail.com ،

چکیده

خوردگی یکی از مهم ترین عوامل تخریب تجهیزات صـنعتی می باشد بطوریکه میزان خسارات ساالنه ناشی
از خوردگی بسـیار تکان دهنده بوده و بر اساس آمارهای رسمی کشورهای پیشرفته ،خوردگی معادل  2تا 1
درصـد درآمد ناخالص داخلی کشورها ،به اقتصاد کشورها زیان وارد می کند .همچنین محیط های دریایی از
خورنده ترین و پیچیده ترین محیط های طبیعی محســوب می شــوند ،بطوریکه حدود  43درصــد از حوادث
دریایی به علت شـکسـت های سـازه ای می باشـد و خسارات خوردگی بزرگترین عامل چنین شکست هایی
شـناخته می شوند .بنابراین کنترل خوردگی در صنایع دریایی بسیار حائز اهمیت می باشد به خصوص اینکه
خلیج فارس یکی از خورندهترین مناطق دریایی جهان می باشــد .هدف از انجام این تحقیق ارائه مدلی کامل
برای مدیریت خوردگی ،متناســب با صــنایع دریایی می باشــد که نه تنها به مرحله بهره برداری بلکه تمامی
مراحل چرخه عمر محصـــول شـــامل طراحی ،تولید ،تحویل دهی و بهره برداری را در بر گیرد .در این مقاله
برای کاهش و کنترل خوردگی در صـنایع دریایی مدلی مشـتمل بر  12بخش اصـلی پیشنهاد می گردد .در
صــورتیکه به طور دقیق و کامل این چرخه  12مرحله ای پیاده ســازی گردد ،هزینه ها و خســارات ســنگین
خوردگی در صنایع دریایی بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

کلمات کلیدی :خوردگی ،یکپـارچگی دارایی ها ،صـــنایع دریایی ،مهندســـی خوردگی ،مدیریت خوردگی،
چرخه عمر محصول
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

مروری بر خوردگیهای ناشی از سوخت در شناورها و راهکارهای
پیشگیری از آن
علی جعفری مقدم

1

1کارشناس ارشد شناسایی ،ساخت و انتخاب مواد مهندسیalijafarimoghadam@yahoo.com،

چکیده

سـوخت اصـلی مورد اسـتفاده در قوای محرکه دریایی ،سـوخت دیزلی می باشد که به دلیل بازدهی حرارتی
باالتر و قیمت ارزان تر نسـبت به سـایر سوخت ها بیشتر مورد توجه می باشد .از طرفی نیز ،کیفیت سوخت
دیزل مورد اسـتفاده در ایجاد تخریب های ناشی از خوردگی و آسیب های زیست محیطی ،بسیار مورد توجه
می باشـد .حضور برخی عناصر و ترکیبات ناخالصی در سوخت ،می تواند بر روی بازدهی و خوردگی ناشی از
آنها در قسـمت هایی از سـیسـتم که با سـوخت در تماس مستقیم (مانند محفظه احتراق) و یا غیر مستقیم
(مانند قسمت تخلیه دود) می باشند ،تاثیر گذار باشد.

کلمات کلیدی :خوردگی ،سوخت و موتور دیزل
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی ارتعاشات رایزر سکوهای حفاری نیمه مغروق
سعید جعفری
کارشناس ارشد مکانیکjafari@sadragroup.ir

چکیده

بمنظور حضور بهتر در آبهای عمیق و استفاده از مخازن نفت و گاز زیر بستر دریا ،نیاز به استفاده از سکوهای
حفاری نیمه مغروق بیش از پیش به چشــم می خورد ،لذا با توجه به جغرافیای نفت و گاز ایران و لزوم بهره
برداری از منابع زیر سطحی استفاده از این گونه سکوها ضروری بنظر میرسد.
از آنجا که نقش و اهمیت رایزر غیر قابل انکار اســت  ،بطبع توجه ویزه به طراحی و محاســبات مربوطه به
همراه آنالیز های ترمودینامیکی  ،دینامیک سـیاالت  ،جریان های دریایی  ،انسـجام س ازه و ارتعاشات حا ئز
اهمیت به نظر می رسد.
در این مقاله سعی شدضمن بررسی مختصر انواع دستگاههای حفاری در دریا ،توضیحی در مورد سکوی نیمه
مغروق بیان شــود و با تحلیل ارتعاشــی طراحی رایزر (با توجه به اهمیت وپیچیدگی آن ) قدمی مثبت در راه
داخلی ســازی طراحی ســکوی نیمه مغروق برداشــته شــود .تحلیل با اســتفاده از نرم افزار  ANSYSو
ABAQUSEانجام شده است .

کلمات کلیدی :رایزر ؛ سکوی نیمه شناور ؛ دکل حفاری؛ گل حفاری ؛ ریگ ؛ مته حفاری.
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

تحلیل کمانش نانو صفحه مستطیلی کیرشهف گرافنی با استفاده از
نظریه تنش مزدوج اصالحشده و روش حل ناویر
مجید اسکندری شهرکی ،1محمود شریعتی ،2محسن حیدری بنی ،3جعفر اسکندری جم

4

.1دانشجوی دکتری ،مهندسی هوافضا ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2استاد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 . 3دانشجوی دکتری ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
 . 4استاد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران

چکیده
صـفحات مسـتطیلی جایگاه ویژهای در علوم مهندسی مکانیک ،فضانوردی ،هستهای و مسائل مهندسی دریا
دارا میباشـند .بنابراین بررسـی رفتار اسـتاتیکی و دینامیکی این صـفحات در شرایط مختلف بارگذاری حائز
اهمیت اســت .در این مقاله با اســتفاده از نظریه تنش مزدوج اصــالحشــده ،مشــخصــات کمانش نانو صــفحه
کیرشـهف مسـتطیلی موردمطالعه قرارگرفته است .به دلیل عدم توانایی تئوری های کالسیک االستیسیته ،از
تئوری غیرکالسـیک تنش مزدوج اصـالحشـده استفاده می گردد .در نظریه تنش مزدوج اصالحشده ،چگالی
انرژی کرنشـی تابعی از مؤلفههای تانسـور کرنش ،تانسـور انحناء ،تانسور تنش و قسمت متقارن تانسور تنش
کوپل میباشـد .پس از به دست آوردن انرژی کرنشی ،کار خارجی ،معادله کمانش و قرار دادن آنها در اصل
همیلتون ،معادالت اصـلی و کمکی نانو صـفحه به دسـت آورده میشود .سپس با جایگذاری شرایط مرزی و
نیرویی در معادالت حاکم به بررسـی کمانش نانو صـفحه کیرشهف مستطیلی به ضخامت  hبا تکیهگاه ساده
در اطراف میپردازیم .همچنین روش حل نیز روش ناویر میباشد .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که
میزان نیروی بحرانی نانو صــفحه کیرشــهف تحت اثر نیروی دومحوره صــفحهای در جهت  xو ،yبا افزایش
نســبت طول به ضــخامت صــفحه کاهش مییابد .همچنین هنگامیکه اثر پارامتر اندازه در نظر گرفته نشــود
(تئوری کالسیک) ،مقدار نیروی بحرانی کمترین مقدار است و با افزایش اثر اندازه ،نیروی بحرانی نیز افزایش
پیدا میکند .همچنین میزان نیروی بحرانی کمانش نانو صـفحات مختلف (کیرشـهف ،میندلین ،برشی مرتبه
سوم ،برشی مرتبه  nام) تحت اثر نیروی تکمحوره صفحهای در جهت  ، xبا افزایش نسبت طول به ضخامت
نانو صـفحه کاهش مییابد .همچنین میزان نیروی بحرانی برای نانو صـفحه میندلین بیشترین مقدار و برای
نانو صـفحه برشـی مرتبه ســوم کمترین مقدار اسـت .از ســوی دیگر میزان نیروی بحرانی کمانش تکمحوره
بهمراتب بیشتر از دومحوره میباشد.
کلمات کلیدی :کمانش ،نظریه تنش مزدوج اصالحشده ،صفحه کیرشهف ،نانو صفحه مستطیلی.
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بهینهسازی پارامترهای هندسی یک دستگاه ستون آب نوسانی بر
اساس مشخصات امواج جزیرهی فارور
2

محمد حیاتی ،1امیرحسین نیکسرشت

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ m.hayati@sutech.ac.ir
2دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ nikser@sutech.ac.ir

چکیده

طراحی مبدلهای انرژی موج با هدف اسـتخراج انرژی امواج با توان 23تا  13کیلووات بر متر صورت گرفته
است .بهکارگیری این طرح ها جهت استحصال انرژی امواج خلیج فارس با توان متوسط کمتر از  13کیلووات
بر متر بازده خوبی نخواهد داشـت .در این مقاله به بهینهسـازی پارامترهای هندسی یک مبدل انرژی موج از
نوع ستون آب نوسانی برای استخراج حداکثر توان خروجی بر اساس مشخصات امواج جزیرهی فارور پرداخته
شـده اسـت .شـبیهسـازی عددی به کمک نرمافزار  Ansys-Fluentانجام گرفته است .شبیه سازی موج با

تئوری غیرخطی اسـتوکس مرتبهی دوم ،مدلسـازی آشـفتگی با مدل  k  و شبیهسازی سطح آزاد با
مدل دوفازی حجم ســیال صــورت گرفته اســت .تاثیر پارمترهای عمق و ضــخامت دیوارهی جلویی ،عرض
محفظه و عرض دریچه ی خروجی بر عملکرد سـتون آب نوسـانی مورد بررسـی قرار گرفته است .در نهایت با
یـافتن مقدار بهینه ی هر یک از پارمترهای یاد شـــده ،یک هندســـهی بهینه با بازده  23/3درصـــد ،جهت
استحصال انرژی امواج جزیرهی فارور ارائه شده است.

کلمات کلیدی :ستون آب نوسانی ،انرژی موج ،بهینهسازی ،جزیرهی فارور
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بررسی توان بادی تولیدی در ستون نوسانی آب قابل نصب در
ساحل
3

حسین یزدی ،1روزبه شفقت ،2رضوان عالمیان

1کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
yhosseinm33@gmail.com

2دانشیار مهندسی مکانیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
rshafaghat@nit.ac.ir
3دکتری مهندسی مکانیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ ralamian@nit.ac.ir

چکیده

سـامانهی سـتون نوسـانی آب یکی از سـامانههای جذب انرژی از امواج قابل نصــب در ساحل دریا میباشد.
برخورد متناوب موج به دستگاه باعث میشود هوای به دام افتاده در باالی سطح آزاد داخلی متراکم و منبسط
شود و جریان هوای بوجود آمده از توربین عبور کند .بررسی توان بادی در این سامانه به دلیل این که تبدیل
انرژی موج به انرژی بادی ،اولین فرآیند تبدیل انرژی اســت و همچنین بیشــترین تلفات انرژی را میتوان در
این مرحله انتظار داشــت ،بســیار حائز اهمیت میباشــد .در این مطالعه ابتدا آزمایشهای تجربی بر روی یک
مدل کوچک انجام شـد و توان بادی این مدل با تغییر مشــخصــات موج (ارتفاع و فرکانس) و آبخور دســتگاه
(فاصـله سـطح آب از لبه دیواره جلویی) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مرحله نشان میدهد که افزایش
ارتفاع موج بهطور کلی باعث افزایش توان بادی می شـــود و نیز تغییرات این توان با آبخور مدل ،به فرکانس
امواج برخوردی بســـتگی دارد .ســـپس در مـدل دوم کـه ابعاد آن  4برابر مدل اول میباشـــد ،یک توربین
ســاوونیوس نصــب و پارامتر دور توربین در آبخورهای مختلف اندازهگیری شــد .نتایج نشــان میدهد روند
تغییرات دور توربین بـا آبخور در مـدل بزرگ و تغییرات توان بـادی بـا آبخور در مـدل اول در فرکانس موج
متناظر ،مشابه یکدیگر میباشد.

کلمات کلیدی :انرژیهای تجدیدپذیر ،ســتون نوســانی آب ،توان بادی ،توربین ســاوونیوس ،تســت تجربی،
استخر موج.
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بررسی قوام الگوریتم ناوبری اینرسی با سنسورهای کمکی
 depth ،DVLو  fluxدر حضور اغتشاش های مغناطیسی برای
یک زیرسطحی هوشمند
مجتبی هاشمی،1علی کارمزدی

2

1پژوهشگر ،پژوهشکده دریایی-دانشگاه امام حسین(ع)؛ mo_hashemi@aut.ac.ir
2دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی شریف؛alikarmozdi@mech.sharif.ir

چکیده

ناوبری در زیر آب بر اسـاس سـیسـتم ناوبری اینرسی نیاز به سنسورهای کمک ناوبری برای کنترل دریفت
دارد .در این مقاله ســیســتم ناوبری برای یک  AUVبا تلفیق ســنســورهای  depth ،DVL ،INSو flux
طراحی شـده است .بمنظور تلفیق سنسورها ،از فیلتر  EKFبا فیدبک منفی بهره برده شده است .استفاده از
سـنسـور  fluxسبب پایداری بیشتر سیستم ناوبری اینرسیال در تخمین زوایا می گردد .از دو روش متفاوت
برای استفاده از اطالعات سنسور  fluxدر الگوریتم تلفیق استفاده شده است .در روش اول از الگوریتم تریاد
برای اندازه گیری زوایای وضـعیتی وسـیله اسـتفاده شـده است .در روش دوم با استفاده از نقشه مغناطیسی
زمین و خروجی سنسور مغناطیسسنج ،اندازهگ ری جدیدی برای کالمن بدست آمده که سبب بهبود تخمین
موقعیت و وضــعیت میش ـود .پایداری الگوریتم تلفیق با دو روش مذکور در برابر اغتشــاش های مغناطیســی
محیط با یکدیگر مقایسـه شـده است .نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که مقاومت روش اول ارائه
شده بسیار بیشتر از روش دوم است.

کلمات کلیدی :سیستم ناوبری اینرسی ،قوام ،اغتشاش مغناطیسی ،کالمن توسعه یافته
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پوششهای نانوکامپوزیتی ابرآبگریز پایه سیالنی با پایداری بهبود
یافته بر روی سازههای آلومینیومی
سپهر شادمانی ،1مهدی خدایی

2

1دانشجو  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ؛ sepehrshadmani@gmail.com
2هیئت علمی  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ؛ khodaei@kntu.ac.ir

چکیده

پوشـش های ابرآبگریز به دلیل خواص منحصـر بفرد خود توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کردهاند.
این پوشـش ها عالوه مقاومت به خوردگی بسیار باال داشته و ضد خزه بوده و کشش در آب را کاهش میدهد
لذا اسـتفاده از این پوشـشها در صـنایع دریایی بسـیار کاربردی میباشـد .مشکل اصلی این پوششها عدم
پایداری خواص مکانیکی در شــرایط کاری میباشــد .با توجه به اینکه آلومینیوم و پوشــشهای آلومینیومی
کاربرد زیادی در صـنایع دریایی دارند ،با هدف بهبود کارایی و عملکرد آنها ،پوشش نانوکامپوزیتی ابرآبگریز
حاوی نانو ذرات آلومینا بر روی زی رالیه آلومینیومی اعمال شــده و زاویه ترشــوندگی  °194و هیســترزیس
تروشــندگی کمتر از  °2ســاخته شــده اســت .پوشــش نانوکامپوزیتی مذکور عالوه بر محافظت از زیرالیه
آلومینومی ،خواص ابرآبگریزی را نیز به همراه دارد که عملکرد به مراتب بهتر زیرالیه در شرایط خورنده و در
محیط آب دریا را به همراه خواهد داشـت .خواص آبگریزی پوشش مذکور عملکرد و کارایی به مراتب بهتری
در مقایسـه با سـایر پوشـشهای از این قبیل از خود نشـان داد .همچنین نتایج آزمون پالریزاسیون ،افزایش
چشمگیر مقاومت به خوردگی نمونه حاوی پوشش ابرآبگریز را نشان میدهد.

کلمات کلیدی :ابرآبگریزی ،پوشش نانوکامپوزیتی ،پوشش ضد خزه ،پوشش مقاوم به خوردگی
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ارائهی یک معماری چند سطحی مبتنی بر اینترنت اشیاء زیر آب
جهت مکانیابی غواصها در آبهای خلیج فارس
سینا عیناوی پور ،1رضا جاویدان

2

1دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات  ،دانشگاه صنعتی شیراز؛
einavipour@gmail.com
 2دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات  ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ reza.javidan@gmail.com

چکیده

اینترنت اشـیاء زیر آب ( )IoUTکالس جدیدی از اینترنت اشیاء محسوب میشود که کاربردهای جدیدی را
امکانپذیر میکند .اشـیاء هوشـمند تشـکیلدهندهی  IoUTشامل سنسورها ،محرک ها ،و وسایلی از قبیل
وسایل نقلیه زیرآبی میشود .در این اشیاء از نرم افزارهایی جهت پردازش ،فیلتر کردن و مبادله ی داده هایی
درباره خودشــان و یا محیط اطرافشــان اســتفاده شــده اســت .از جمله کاربردهای اینترنت اشــیاء در زیر آب
میتوان به نظارت بر آلودگی آب ،کاوش زیر آب ،نظارت بر رفت و آمد زیر دریاییها و کشـــتیها و همچنین
موقعیت یابی در زیر آب اشاره کرد .در این مقاله کاربرد مکانییابی زیر آب مورد توجه قرار گرفته است .اکثر
تجهیزات سنتی ارتباطی برای استفاده در زیر آب دارای برد ارتباطی بسیار باال بوده و در مناطقی با عمق کم
به درســـتی عمل نمیکنند .با توجه به کم عمق بودن منطقهی خلیج فارس با میانگین عمق  13متر نیاز به
ارائهی روشــی جدید برای کاربرد مکانیابی کامال محســوس اســت .با توجه به این که حســگرها در اینترنت
اشیاء ارزان قیمتتر بوده و برد کمتری را پشتیبانی میکنند گزینهی مناسبی برای کاربرد مکانیابی در عمق
کم به حسـاب میآیند .در این مقاله یک معماری چندسطحی مبتنی بر  IoUTجهت مکانیابی غواصها در
اعماق خلیج فارس را ارائه داده شده است .مزیت این معماری منطبق بودن آن با منطقهی خلیج فارس بوده
که با اسـتفاده از ارتباطات چندگامی باعث کاهش اثرات چندمسـیرگی ،کاهش مصـرف انرژی و تاخیر شـده
است .ارزیابی انجام شده بیانگر موثر بودن روش ارائه شده میباشد.

کلمات کلیدی :مکانیابی زیر آب ،موقعیتیابی غواص ،شبکههای بیسیم اکوستیکی زیر آب ،اینترنت اشیاء
زیر آب ،معماری چند سطحی
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شناسایی غیرخطی یک  AUVدر صفحات افقی و عمودی با و
بدون سنسور DVL
3

مجتبی هاشمی ،1آرمان اباذریان ،2سعید انصاری

1دکتری ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهرانmo_hashemi@aut.ac.ir ،
2کارشناس ارشد ،مهندسی مکانیک،دانشگاه گیالن،رشتabazarian.ar@gmail.com،
3دانشجوی ارشد ،برق دانشگاه تهران ،تهران Saeedansari31@yahoo.com

چکیده

ناوبری اینرسـی در زیر سـطح همراه با خطاهای جمع شـونده اسـت .سـنسـور سـرعتسنج دوپلری یکی از
اسـاسـیترین سـنسـورهای کمکی برای حذف این نوع خطا در ناوبری است .از کار افتادن این سنسور باعث
واگرا شــدن تخمین پارامترهای ناوبری میگردد .در این مقاله یک ســنســور افزونه مجازی برای جلوگیری از
واگرا شـدن الگوریتم ناوبری در هنگام از کار افتادن سـنسور واقعی معرفی شده است .این سنسور مجازی با
اسـتفاده از شبکههای عصبی ،فازی-عصبی و مدلهای خطی -محلی ایجاد میگردد .برای آموزش این شبکه
از خروجی سـنسـورهای اینرسی ،خروجی الگوریتم ناوبری و سنسور سرعتسنج دوپلری (تا زمانی که سالم
اسـت) اسـتفاده می شـود .دو مدل غیرخطی مجزا در صـفحات افقی و عمودی برای زیرسطحی با استفاده از
شبکه آموزشدیده ،به دست میآید .بهمحض از کار افتادن و یا معیوب شدن سنسور سرعتسنج ،از خروجی
این مـدل می توان بـه عنوان جایگزین در الگوریتم ناوبری بهره برد .روش پیشـــنهاد شـــده روی یک مدل
غیرخطی از  AUVشـبیهسـازی شـده اسـت .برای شناسایی سیستم  AUVمدلهای غیرخطی حاصل از
شـبکه عصبی و سیستم فازی-عصبی با مدل خطی شناساییشده از طریق الگوریتم کمترین مربعات مقایسه
شده است .نتایج نشان میدهد مدلهای غیرخطی شناساییشده دقت باالتری از مدل خطی دارند .همچنین
روش پیشنهادی در شبیهسازی برای جایگزین کردن سنسور  DVLدرصورتیکه دادههای استفادهشده برای
آموزش غنی باشند ،قادر است دادههای موردنظر را با دقتی قابل قبول تولید کند.

کلمات کلیدی :شـناورهای زیرسـطحی هوشـمند ،مقابله با خرابی سنسورهای  ،DVLشناسایی غیرخطی،
شبکه عصبی مصنوعی
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روش های موثر به منظور کاهش تداخل امواج الکترومغناطیس
در تجهیزات مخابراتی
بابک مسلمی
کارشناس ارشد مخابرات ،شرکت صنتعتی دریایی ایران(صدرا) moslemi.babak@gmail.com،

چکیده

امروزه به دلیل رشد گسترده تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی ،کاربرد سیستم های الکترومغناطیسی به طور
چشـمگیری افزایش یافته اسـت .به همراه این پیشرفت عواملی جهت مختل کردن این تجهیزات ایجاد شده
اند ،نویز بخشـی از این عوامل مخرب می باشد که موجب می شود اثر تخریبی بر رسانه های الکتریکی نظیر
کابل ها ،مدارها  ،وســـایل الکتریکی ،الکترونیکی و مخابراتی تحمیل گردد .بنابراین باید عوامل ایجاد کننده
نویز در تجهیزات مخابراتی شـناسـایی گردیده و راههایی برای مقابله با آن در نظر گرفته شود .میتوان گفت
ســازگاری الکترومغناطیســی علمی اســت که هدفش به حداقل رســاندن تداخالت اســت .در این مقاله به
شـناسایی عوامل ایجاد کننده نویز در تجهیزات مخابراتی و راههای مقابله با آن خواهیم پرداخت و نیز نحوه
چیدمان آنتن های مخابراتی با اسـتفاده از نرم افزار  CSTمورد بررسی قرار گرفته است .از نتایج این شبیه
سـازی میتوان به این نکته اشـاره نمود که هرچه فاصـله عمودی آن تن ها از یکدیگر بیشتر باشد ایزوالسیون
بهتر است.

کلمات کلیدی  :تداخل الکترومغناطیسی ،نویز ،ایزوالسیون ،شیلدینگ
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تولید یک محصول ارزش افزوده با خواص آنتی اکسیدانی از
ضایعات ماهیان دریای خزر
سخی قلیچی ،1مونا حاج فتحعلیان
1

2

گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکده شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان ،ایران؛
sa.ghelichi@gmail.com

2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران؛
monahajfathalian@gmail.com

چکیده

هدف از پژوهش حاضـر ،تولید یک محصـول ارزش افزوده از ضـایعات حاصل از ماهیان دریایی صیدشده در
ردیای خزر (کپور معمولی ،کفال و ماهی سفید) از طریق هیدرولیز آنزیمی بود .بدین منظور ،ضایعات ماهیان
صـید شـده در شـرایط مناسب آلکاالز ،مورد هیدرولیز آنزیمی در سه زمان  93 ،33و  13دقیقه قرار گرفت.
خواص آنتی اکسـیدانی پروتئین هیدرولیزشـده حاصل از طریق سه آزمون قدرت حذف رادیکال آزاد ،چالته
کردن یون فلزی و احیاء یون فلزی مورد سـنجش قرار گرفت .نتایج حاصـل از تحقیق نشان داد که پروتئین
هیدرولیزشده حاصل از هیدرولیز آنزیمی ضایعات ماهیان دریای خزر دارای قدرت حذف رادیکال آزاد ،چالته
کردن یون فرّو و همچنین احیاء یون فلزی می باشــد .همچنین نتایج نشــان داد که قدرت آنتی اکســیدانی
محصـول تولیدی با افزایش غلظت آن ،بیشتر می شود .در نتیجه ،می توان هیدرولیز آنزیمی ضایعات حاصل
از صـید ماهیان دریایی را به عنو ان روشی برای تولید یک محصول ارزش افزوده با خواص آنتی اکسیدانی در
نظر گرفت که نه تنها مانع هدررفت این منابع بالقوه می شــود بلکه از آلوده شــدن محیط زیســت به دلیل
دورریز این ضایعات نیز جلوگیری می کند.

کلمات کلیدی :محصول ارزش افزوده ،ضایعات ماهی ،دریای خزر ،هیدرولیز آنزیمی ،خواص آنتی اکسیدانی.
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شبیه سازی عددی پروانه داکتدار دریایی و مقایسه تاثیر وجود
داکت بر ضرایب هیرودینامیکی
شعله حاجب ،1حسن قاسمی ،2محمدرضا مفاخر

3

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ sholeh@aut.ac.ir
2استاد تمام ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران؛ gasemi@aut.ac.ir
3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ mohammadreza.mafakher@mech.sharif.edu

چکیده

جریان پشـت پروانه های دریایی داکتدار به منظور بهبود محدودیت ها و قابلیت های پروانه مورد بررسی قرار
می گیرد .یکی از راه حل های موجود برای حل چنین مسا ئلی ،روش مدل سازی عددی ) (CFDمی باشد .در
این مقاله به شــبیه ســازی و اســتخراج پروانه های داکت دار دریایی پرداخته و مطالعه ای بر روی تاثیر وجود
داکت بر روی ضـرایب هیدرودینامیکی پروانه ها انجام شـده اسـت .در این پژوهش برای شبیه سازی و تولید
المان از نرم افزار اسـتار سـی سـی ام و از داکت با عنوان  11Aاسـتفاده شـده است .نتایج نشان می دهد که
اعمال داکت به این پروانه همراه با کاهش تراس ـت و گشــتاور آن به میزان  11درصــد شــده اســت .این افت
تراسـت به علت افزایش نسـبت سرعت جریان محوری به سرعت دورانی در داخل داکت بوده که زاویه حمله
جریان برخوردی به پره را کاهش داده است .این موضوع نشان می دهد که برای افزایش راندمان پروانه دارای
داکت ،می بایست زاویه گام آن نسبت به حالت بدون داکت افزایش یابد.

کلمات کلیدی :دینامیک سیاالت محاسباتی ( ،)CFDشبیهسازی عددی  ،ضرایب هیدرودینامیکی.
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FIV Energy Harvesting from Sharp Edge Square
and Diamond Oscillators
V. Tamimi1,2, M.S. Seif3, S.T.O. Naeeni4, M. Zeinoddini5, A. Gheisy6
1

Ph.D., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran,
2

3

4

Tehran, Iran
PIRECO Consultant Engineers, Tehran, Iran

Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology,

Tehran, Iran
Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran,
1

Tehran, Iran
Professor, Department of Civil Engineering, K.N.Toosi University of Technology,
9

Tehran, Iran
PIRECO Consultant Engineers, Tehran, Iran

Abstract
The horizontal kinetic energy of the fluid flow, from on-land wind to ocean
tidal stream, is one of the most promising sources of the energy. In the
field of renewable energies, power extraction from Flow Induced
Vibration (FIV) of bluff bodies is a fast growing research area which has
seen a great advancement over the last decade. In this study, the FIV
energy harvesting potential of a sharp edge square cylinder in two different
flow incidences is investigated. The square cylinder, depending on its
orientation with respect to the incident flow, demonstrates VIV or
galloping types of responses. The results indicate that the square cylinders
with a flat side perpendicular to the flow have a galloping type of response.
In contrast, the same cylinders with a sharp vertex pointing the flow
(diamond configuration) show a VIV type of response. The hydroelastic
efficiency of the square cylinder with resonance type of response is
significantly higher than that with galloping type of response. This shows
the great advantages of diamond VIV excavators over square galloping
harvesters.
Keywords: Square cylinder, Diamond cylinder, FIV energy harvesting,
VIV, Galloping
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Layout optimization of a wind farm with nonhomogenous turbines
Mahdi Khorasanchi1, Hassan Sayyaadi2, Pegah Ziyaei3, Ali Sadollah4
1

Assistant Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of

2

3

Technology; khorasanchi@sharif.edu
Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology;

sayyaadi@sharif.edu
M.Sc. Student, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology;
4

pegahziyaei@gmail.com
Postdoctoral, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology;
sadollah@mech.sharif.edu

Abstract
The minimum cost of energy is the goal of wind farm layout optimization.
This can be achieved by maximizing the total energy and minimizing the
total costs of the farm. This study considered two sizes of commercial
turbines and thus we modified the simple cost model proposed by Mosetti
et al. [1], using cost scaling law. We also used Jensen wake model to
calculate the total output power of the wind farm in three different wind
scenarios and considered the effect of the wind speed on the performance
and thrust coefficients. By using Genetic Algorithm, we first practiced
previous studies to validate our model. In each scenario, the layout with
the minimum cost of energy is reported as optimized layout. It was
observed that the variation of performance and thrust coefficients with
wind speed, reduced the total power and thus increased the cost of energy.
Next, two scenarios were investigated, i.e. (1) a farm populated with only
smaller size turbines and (2) a farm with a random mixture of small and
large turbines. The layouts of both scenarios were optimized. The larger
turbines only remained in the optimum layout of the second scenario and
reduced the cost of energy into half of the first scenario.
Keywords: offshore wind farm, layout optimization, GA, performance
coefficient, non-homogenous, turbines size
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بررسی ضرورت بکارگیری سونار روزنه مصنوعی در عملیات
ساخت و بازرسی سازههای دریایی
ناهید ندیمی ،1رضا جاویدان

2

1دانشجوی دکتری هوش مصنوعی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال؛ n.nadimi@iau-tnb.ac.ir
 2دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ javidan@sutech.ac.ir

چکیده

امروزه ساخت و بازرسی سازههای دریایی از جمله سازههای فراساحلی خلیج فارس ،از اهمیت خاصی برخوردار
است .از پیچیدهترین و مهمترین بخشها در ساخت و بازرسی سازهها عملیات مربوط به قسمتهای زیر آب
است .انتخاب روش مناسب در این عملیات تا حد زیادی بستگی به بررسی دقیق بستر و عمق دریا دارد .به
طور سنتی عملیات بازرسی با استفاده از سنسورهای چندگانه مانند سیستمهای سونار سایداسکن پرتو باریک،
به همراه تجهیزات اضافی در رنج و هندسههای مختلف صورت میگیرد .این امر باعث شده عملیات بازرسی
زمان بر و پرهزینه شود .درحالیکه تکنولوژی سونار روزنه مصنوعی  SASبعنوان یک سنسور ایدهآل بر
پایه AUVمیتواند تجهیزات و هزینهها را بطور قابل توجهی تغییر دهد .سیستم سونار روزنه مصنوعی با
استفاده از ترکیب منسجم روی چندین پرتو ،رزولوشن زاویهای مستقل از رنج ایجاد میکند .همچنین برای
پردازش تداخل سنجی مناسب بوده و توانایی تولید اطالعات عمق و دادههای بسیار دقیق ،در یک یا دو گذر،
در رنج و هندسههای متفاوت را دارا است .در نتیجه میتواند به عنوان یک سونار ایدهآل در عملیات سازههای
خلیج فارس در کرانه های شمالی مورد استفاده قرار گیرد .در این مقاله بعد از معرفی اصول سیستم  SASو
مزایای آن نسبت به سونارهای آرایه واقعی ،پارامترهای اساسی طراحی سیستم  SASبیان شده و توانایی و
کارایی آن در عملیات بازرسی سازههای دریایی مطرح شده است.

کلمات کلیدی :سازههای دریایی ،سونار سایداسکن ،سونار روزنه مصنوعی ،بازرسی سازهها ،خلیجفارس
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تحلیل و بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد مبدل انرژی حرکت
سیال
محمدعلی عطف  ، 1محمد

گندمکار 2

 1کارشناسی ارشد  ،مجتمع دانشگاهی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ایران
; mohammadaliatf1@gmail.com
 2استادیار ،مجتمع دانشگاهی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ایران ; mgd_gandomkar@mut-
es.ac.ir

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی عددی استحصال انرژی ارتعاشات خود محرک ناشی از گردابه و عوامل مؤثر
بر عملکرد مبدل و محاسبه نیروی اعمال شده و توان موجود درسیال است .در این تحقیق از ارتعاشات خود
محرک ناشی از گردابه سیال و یا به اختصار  VIVACE converterبر روی سیلندر استفاده میشود که
روشی نوین جهت تولید انرژی پاک از جریان سیاالت است .است .از این دستگاه جهت بهرهبرداری از انرژی
هیدروکینتیک دریایی استفاده میشود .کشور ایران با بهرهگیری از پهنه آبی و رودخانهها ،پتانسیل خوبی برای
استفاده از انرژیهای پاک و تجدید پذیر را دارا است .به حرکت ارتعاشی اجسام استوانهای که در برابر جریان
یک سیال قرارگرفته باشند ،ارتعاشات ناشی از گردابه ها ،اطالق میشود که با عبور جریان خارجی از روی
آنها به وجود میآید .بهراحتی میتوان با قرار دادن انتهای لولهای درون یک استخر و حرکت آن در جهت
عمود بر محور استوانه این پدیده را تجربه کرد .علت بروز آن نیز به وجود آمدن گردابه هایی در باال و پایین
استوانه و جدا شدن آنها است .موضوعاتی نظیر تأثیرپذیری از عدد رینولدز و بررسی دستگاههای فنربندی و
میرایی و همچنین بررسی استحصال انرژی توسط سیال هوا بررسیشده است.

کلمات کلیدی :مبدل انرژی سیال ،استحصال انرژی ،انرژی تجدید پذیر ،گردابه ،القای الکترومغناطیس
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تعیین موقعیت سه بعدی یک فرستنده زیر آب با استفاده از یک
هیدروفون برداری
3

ولی کاوسی ،1محمد جواد دهقانی ،2رضا جاویدان

 1استادیار ،گروه مهندسی برق و الکترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت؛ vkavoosi@yahoo.com
 2دانشیار ،دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ dehghani@sutech.ac.ir
 3دانشیار ،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ reza.Javidan@gmail.com

چکیده

در سالهای اخیر هیدروفونهای برداری در کاربردهای زیر آب مورد توجه قرار گرفته و آزمایشهای زیادی نیز بر
روی آنها انجام گرفته است .این هیدروفونها عالوه بر جهت دار بودن ،می توانند شدت سیگنال دریافتی از
هدف را هم اندازه گیری نمایند .در این مقاله با استفاده از یک هیدروفون برداری ،روش جدیدی برای تخمین
زاویای افقی و عمودی و همچنین فاصله یک فرستنده زیر آب با در نظر گرفتن اثر چند مسیرگی پیشنهاد
گردیده است .با توجه به وابستگی فاصله هدف به محیط انتشار و پیچیدگی کانال ارتباطی در محیط زیر آب،
یافتن فاصله منبع انتشار سیگنال تا هیدروفون گیرنده یکی از چالشهای موجود در مساله موقعیت یابی هدف
است که در این مقاله برای این منظور از تابع المبرت استفاده شده است .نتایج شبیه سازی ،دقت قابل قبول
روش پیشنهادی را در تخمین زوایا و فاصله هدف نشان می دهد.

کلمات کلیدی :موقعیت یابی سه بعدی ،هیدروفون برداری ،تابع المبرت
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شبیه سازی عددی پروانه داکتدار دریایی و مقایسه تاثیر افزایش
ضخامت لبه فرار داکت بر ضرایب هیدرودینامیکی
شعله حاجب ،1حسن قاسمی ،2محمدرضا مفاخر
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1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ sholeh@aut.ac.ir
2استاد تمام ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران؛ gasemi@aut.ac.ir
3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ mohammadreza.mafakher@mech.sharif.edu

چکیده

جریان پشت پروانههای دریایی داکتدار به منظور بهبود محدودیتها و قابلیتهای پروانه مورد بررسی قرار
میگیرد ،یکی از راه حلهای موجود برای حل چنین مسائلی ،روش مدلسازی عددی ) (CFDمیباشد .در
این مقاله به شبیه سازی و استخراج پروانههای داکتدار دریایی پرداخته و مطالعهای بر روی تاثیر ضخامت
لبه فرار داکتها بر روی ضرایب هیدرودینامیکی پروانهها انجام شده است .در این پژوهش از دو داکت با عناوین
 11Amو  11Aاستفاده شده که داکت اول دارای ضخامت لبه فرار بیشتری از داکت دوم میباشد .برای شبیه
سازی و تولید المان از نرمافزار استار سی سی ام استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که افزایش ضخامت
لبه فرار داکت ،در ضرایب پیشروی پایین باعث کاهش ضرایب تراست و گشتاور و متعاقبا بازده میشود ولی
در ضرایب پیشروی باال ،ضرایب تراست و گشتاور و بازده افزایش مییابد.

کلمات کلیدی :دینامیک سیاالت محاسباتی ( ،)CFDشبیهسازی عددی  ،ضرایب هیدرودینامیکی.
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 21آذر ماه  1317ـ تهران

طراحی مفهومی سیستم بازیافت انرژی حرارتی موتور کشتی با
استفاده از موادتغییرفازدهنده
حبیب رمضانی پور  ،1وحید غالمی نیای دفرازی

2

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ؛habib_ramz@yahoo.com
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ؛ vahid.gholaminia@gmail.com

چکیده

یکی از چالشهای مهم در صنعت حملونقل دریایی ،پایین بودن بهرهوری سوخت مصرفی کشتی است .بازده
موتورهای کشتی موجود در حدود  13درصد است و بخش قابل توجهی از سوخت مصرفی آنها به صورت
انرژی حرارتی به آب دریا منتقل میشود .به همین دلیل ،طراحی سیستم بازیافت بهینهی انرژی حرارتی
موتورخانهی کشتی ،عالوه بر افزایش راندمان موتورخانهی کشتی ،منجر به کاهش آلودگی محیط زیست خواهد
شد .در این مقاله ،به طراحی مفهومی سیستم بازیافت انرژی حرارتی هدر روندهی موتور کشتی با استفاده از
موادتغییرفازدهنده پرداخته شده است .در سالهای اخیر ،اسستفاده از مواد تغییر فازدهنده ،به دلیل توانایی
باالی ذخیره ی انرژی حرارتی گسترش یافته است .سیستم بازیافت انرژی حرارتی پیشنهادی ،شامل دو
چرخهی ترکیبی همزمان برای خنککاری موتور کشتی و بازیافت انرژی حرارتی هدر رفته است که میتوان
از این سیستم در تامین آب گرم مصرفی کشتی ،حتی در زمان خاموش بودن موتور آن استفاده کرد.

کلمات کلیدی :کشتی ،بازیافت انرژی حرارتی اتالفی ،موادتغییرفازدهنده ،آلودگی محیط زیست
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استفاده از گرمای اتالفی کشتی برای تهویه و سرد سازی
مسعود پرویزی مقدم،1محمدامین یعقوبی

2

1دانشجوی مهندسی کشتی گرایش موتور ،دانشگاه صنعت نفت-دانشکده علوم دریایی
محمودآباد؛ mpm3ana@gmail.com
2مهندس تکنولوزی تاسیسات حرارتی برودتی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییhamed_tak29@yahoo.com،

چکیده

در این مقاله سیستم تبرید جذبی  ،استفاده آن در کشتی جهت بکارگیری گرمای اتالفی و جلوگیری از آلودگی
گرمایی پیشنهاد و بصورت کلی بررسی شده است .می دانیم که موتورهای فرعی کشتی  -برخالف موتور اصلی
 به دلیل تامین نیازهای کشتی همواره روشن بوده و سوخت قابل توجهی را مصرف میکنند .همچنین درزمان عدم استفاده از موتور اصلی یا در سرعت های پایین دیگ بخار نیز سوخت قابل توجهی مصرف کرده و
گرمای زیادی تولید میکند .باتوجه به میزان بهروری این دستگاه بخش اعظمی ازین گرمای تولیدی به همراه
مقدار زیادی گاز مضر به اتمسفر وارد شده که سبب خسارت هایی به محیط زیست شده است .با توجه به
وجود گرمای اتالفی در همه ماشین های کشتی اعم از فرعی و اصلی و همچنین دیگ بخار و ورود این گرما
به جو ،سیستمی پیشنهاد شده است که ازین گرما جهت تهویه مطبوع و حتی سردسازی استفاده شود .استفاده
ازین سیستم نه تنها از ورود مقدار قابل توجهی گاز مضر به جو جلوگیری میکند ،بلکه سبب صرفه جویی در
هزینه هایی نظیر سوخت ،جرائم ناشی از آلودگی و . . .خواهد شد.

کلمات کلیدی :سیستم تبرید جذبی  ،گرمای هدر رفتی  ،کشتی  ،تهویه مطبوع  ،گرمایش زمین
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فناوریهای نوین سکانهای دریایی
مسعود نظری ،1علی اسکافی نوغانی

2

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه رشتm.nazari@yahoo.com ،
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه رشتa_eskafi@gmail.com،

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی ،شرکتهای بزرگ تولید و ساخت سکان ،سکانهایی را معرفی مینمایند که عالوه بر
کارآیی باال ،توانایی حفظ مسیر و قابلیت مانور باال را به شناور میدهد .در این مقاله عالوه بر معرفی سکان و
انواع آن به بررسی سکانهای نوین که توسط شرکتهای بزرگ ساخت سکان مثل بکر ،رولزرویس ،فندرولدن،
وارتسیال و  ...ساخته میشوند ،میپردازد .شرکت بکر بهوسیله فناوری فلب سکان و افزایش زاویه گردش سکان
از حداکثر  33درجه به حداکثر  113درجه به چک و راست ،توانسته است نتایج بسیار خوبی در افزایش راندمان
سکانهای نوین به دست آورد .این نوع سکانها قابلیت بکار گیری در بدترین شرایط دریانوردی و مانور را دارا
بوده و شعاع گردش شناور را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد .سیستم سکان فلک ،مزیتهایی را از قبیل
قدرت مانور بهتر در زوایای سکان باالتر ،عملکرد روانتر در زمان تغییر مسیرها ،مقاومت کمتر در زمان هدایت
و قابلیت حفظ مسیر عالی را در پی دارد .همچنین پس از بررسی سکانهای نوین ،مشخص میشود که سکان
با لبهی فرار نامتقارن بکر  ،ازنظر کارآیی و قابلیت مانور ،بهترین نوع سکان است.

کلمات کلیدی :سکانهای دریایی ،مانورپذیری ،سکانهای نوین.
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مطالعه عددی عملکرد هیدرودینامیکی ستون آب نوسانی دارای
دو محفظه و مقایسه با نمونه تک محفظه
2

سید علی طاهریان حقیقی ،1امیرحسین نیکسرشت

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ A.taherian@sutech.ac.ir
2دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ Nikser@sutech.ac.ir

چکیده

استفاده از انرژیهای نو به علت مزایایی که نسبت به سوختهای فسیلی دارند ،به سرعت در حال گسترش
است و انرژی امواج دریا نیز یکی از مهمترین منابع این نوع انرژیها میباشد .در این میان ستون آب نوسانی
یکی از مبدل های انرژی موج است که بسیار مورد توجه واقع شده است .تحقیق حاضر به بررسی نمونهی دو
محفظهای این مبدل و مقایسه آن با نوع تکمحفظه ای پرداخته است .امواج با استفاده از تئوریهای خطی
ایری و غیرخطی استوکس مرتبه دو شبیهسازی شدهاند .مدلسازی عددی دو بعدی ،دو فازی و بر پایهی
معادالت  RANSبوده و با استفاده از نرم افزار  Ansys-Fluentانجام گرفته است .اعتبارسنجی با دادههای
آزمایشگاهی انجام شده است و در ادامه بازده هیدرودینامیکی دستگاه دو محفظهای برای عرضهای مختلف
به دست آمده و با مدل دارای یک محفظه مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که نمونهی دارای دو محفظه
در اکثر موارد دارای بازده بیشتری است و در بیشترین حالت بازده متوسط به  33/3%میرسد .نتایج نشان
میدهد که با افزایش نسبت عرض محفظه دستگاه به طول موج ورودی ،استفاده از دستگاه دارای دو محفظه
با صرفهتر میباشد.

کلمات کلیدی :ستون آب نوسانی ،انرژی موج ،بازده هیدرودینامیکی
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

تحلیل  ،بررسی و کنترل انواع انرژی های دریایی
مجید روحی پور اسرمی

1

1دانشجوی دکتری مهندسی برق -قدرت ،دانشگاه شهید بهشتی تهرانRohipour.asrami@gmail.com،

چکیده

امروزه تولید انرژی الکتریکی به شدت به منابعی با سوخت های فسیلی از قبیل  :نفت ،گاز و زغال سنگ،
علیرغم دارا بودن آالینده هایی بسیار خطرناک و سمی وابسته است .این منابع محدودند و استفاده از آنها،
نفوذ عمیق گازهای گلخانه ای با تاثیرات مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد .در همین راستا ،توافق نامه
ای بین المللی در جهت کاهش گازهای گل خانه ای تنظیم که کشورهای ذیربط – حداقل  93کشور در دنیا،
به آن توافقنامه احترام گذاشته و به شدت پیگیر توسعه انواع انرژی های تجدیدپذیر و جایگزینی آنها با سوخت
های امروزی هستند و این امر کامال" ضروری در جهت تامین انرژی پاک و سالم مورد نیاز برای بشر می باشد.
در این مقاله بر آن شده ایم تحلیل و بررسی اجمالی و دقیق از انواع انرژی تجدیدپذیر -خاصّه انرژی های
دریایی ،داشته و با عنایت به اهمیت موضوع ،راهکارهای علمی و عملی در جهت کنترل و مانیتورینگ آن را
بررسی نماییم.

کلمات کلیدی :انرژی های دریایی ،کنترل ،مانیتورینگ
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چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

طراحی و محاسبه پوشش رادیویی در باند  VHFجهت عملیات
جستجو و نجات دریایی
سودابه خبازثابت

1

1کارشناس مخابرات  ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرsoudabeh.khabazsabet@yahoo.com :

چکیده

بدون شک امروزه ارتباطات و تبادل اطالعات در انواع مختلف خود ،نقشی بنیادین در ایجاد و توسعه زیرساخت
های صنعتی و مدیریت بحران سوانح ایفا می کنند .بدون تأمین حداقل ارتباط هرگز نمی توان مدیریت
صحیحی در سطح یک پروژه بزرگ صنعتی و بویژه عملیات های جستجو و نجات داشت .بدیهی است یک
ارتباط مطمئن و بدون وقفه در پیشبرد اهداف ایمنی دریانوردی در عملیات جستجو و نجات دریایی از
اهمیت بسزایی برخوردار است .ماهیت فنی سیستمهای مختلف مخابراتی و احتمال قطع ارتباط به دالیل
گوناگون ،کاربران سیستم های ارتباط رادیویی را بر آن می دارد تا به دنبال ایده ای باشند که بتوانند به واسطه
آن یک ارتباط مطمئن و پایدار که در هر شرایطی پاسخگوی نیازهای ارتباطی دریانوردان باشند ایجاد نمایند.
بدین منظور اطالع از وضعیت پوشش رادیویی ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مورد استفاده ضروری می
باشد .در این مقاله نحوه ی محاسبه پوشش رادیویی و توان سیگنال در فواصل و شرایط مختلف آب و هوایی
در باند  VHFبیان گردیده است.

کلمات کلیدی :پوشش رادیویی ،VHF ،امواج رادیویی
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انتقال اطالعات مانیتورینگ در بویه براساس ارتباط بیسیم و القای
الکترومغناطیسی
سودابه خبازثابت  ،1مژگان رادمنش

2

1کارشناس مخابرات  ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرsoudabeh.khabazsabet@yahoo.com :
2کارشناس بودجه  ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرMojgan_valetin@yahoo.com :

چکیده

با استفاده از سیستم پروفیل مانیتورینگ برای بویه مهار شده در دریا می توان اطالعاتی مانند نقطه قرار گرفتن
بویه ،داده های مربوط به عمق بویه و اطالعات مربوط به منطقه قرارگرفتن بویه در دریا را بدست آورد .در این
مقاله برای برقراری ارتباط با اطمینان و ایمنی پروفیل بویه از یک سیستم ارتباطی بیسیم و بدون اتصال که
براساس القایی الکترومغناطیسی می باشد ،ارائه گردیده است .این سیستم می تواند امکان ارتباط مناسب با
کم ترین هزینه ،مصرف انرژی کم ،تقاضای پایین جهت انتقال داده ها با قابلیت اطمینان و کمترین فاصله بین
پروفیل زیر آب و بدنه شناور را فراهم کند .نتایج بدست آمده  ،نشان می دهد که این سیستم می تواند ارتباط
بیسیم نیمه دو طرفه با نرخ انتقال اطالعات  1933 bpsرا محقق نماید .در این زمان می بایست که فاصله و
جهت محوری بین هسته دو کوپلینگ کمتر از  23cmو  93درجه می باشد.

کلمات کلیدی :بویه ،مانیتورینگ ،پروفیل ،کوپلینگ ،القای الکترومغناطیسی
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ژنراتورهای سیستم تبدیل انرژی جریان اقیانوسی
مجید روحی پور اسرمی

1

1دانشجوی دکتری مهندسی برق -قدرت ،دانشگاه شهید بهشتی تهرانRohipour.asrami@gmail.com،

چکیده

افزایش گازهای گلخانه ای به عنوان یکی از مهم ترین تهدید ها و چالش های جامعه جهانی ،توجه دانشمندان
و پژوهشگران عرصه های مختلف علمی را در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر ،طی چند دهه اخیر
چندین برابر نموده است .اقیانوس ها که بیش از  33درصد سطح زمین را تشکیل می دهند ،تامین کننده
حداقل  1برابر انرژی مورد نیاز مصارف جهان با استفاده از سیستم های تبدیل انرژی جریان اقیانوسی
( ) MCECSsهستند که این سیستم ها در  13سال اخیر پیشرفت و توسعه چشم گیری داشته اند .در این
مقاله ،انرژی جریان اقیانوسی به طور مختصر توضیح و خصوصیات مهم ژنراتورهای مختلف مربوطه ،بحث و
بررسی گردیده اند .توپولوژی های مختلف :سیستم درایو غیر مستقیم ( گیربکس دار ) و سیستم درایو مستقیم
( بدون گیربکس )  -بر اساس نوع اتصال سیستم به ژنراتورها ،مطرح گردیده است .با توجه به این مقاله ،به
راحتی قابل تشخیص است که ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ( ) PMSGو ژنراتور القایی (  ) IGبه عنوان
گزینه های پیشنهادی معتبر برای سیستم های  MCECSمی باشند.

کلمات کلیدی :انرژی تجدید پذیر ،انرژی تجدید پذیر جریان اقیانوسی  ،MCECS ،ماشین الکتریکی
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Oil extraction as a novel method to yield a valueadded product from marine fish roe
Sakhi Ghelichi1, Mona Hajfathalian2
1

Department of Seafood Science and Technology, Faculty of Fisheries and

Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources, Gorgan, Iran; sa.ghelichi@gmail.com
2
Young Researchers and Elite Club, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan,
Iran; monahajfathalian@gmail.com

Abstract

The present study aimed at development of a value-added product from a
discarded or underutilized marine source. For this purpose, discarded or
underutilized roe from common carp caught from Caspian Sea was
obtained and the roe was subjected to oil extraction. Moreover, the
proximate and amino acid composition of common carp roe was measured
in order to provide a better overview of its content. The results of this study
indicated that common carp roe can be considered a source of essential
amino acids with high content of protein. Also, the results revealed that the
oil extracted from the roe contains high amount of polyunsaturated fatty
acids which can be used in human diet if measures are taken to reduce or
retard oil oxidation. It is concluded that technologies like oil extraction can
be adopted in order to develop value-added products from underutilized
marine resources. However, technological barriers and cost effectiveness
should be taken into account in order to operationalize the production of
value-added products from marine resources in industrial scale.

Keywords: Marine resource, value-added, fish roe, fish oil, PUFA.

222

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
 21آذر ماه  1317ـ تهران

بررسی کاربردانرژیهای نو و  chpو  cchpدر سکوها
سعید

جعفری

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک jafari@sadragroup.ir

چکیده

بخش مهمی از فعالیتهای فنی واقتصادی در دریا بوسیله انواع مختلف از سکوها وریگها انجام می شود.یکی از
مهمترین مسائل این سکوها تامین انرژی برای فعالیتهای می باشد .روشهای مختلف وجود دارد از جمله
متورهای دیزلی ،متورهای گازی ،و.......
جدیدا استفاده از انرژیهای نو  ،بمنظور حفاظت از محیط زیست وسایر مزایای آن مورد توجه قرار گرفته است
البته استفاده از  chpو cchpهم دور از نظر نبوده  .در این مقاله سعی شدامکان استفاده از این انرژیها را
بررسی کنیم و تا امکان ومزایای آن را در سکوهای در حال کار کشورمان با دقت بیشتری بررسی شد .البته
نبم نگاهی هم به ساخت داخل این تجهیزات داشتیم

کلمات کلیدی :انرژیهای نو –  - chp – cchpسکو
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Dynamic Positioning of an ROV with Unknown
Dynamics and in the Presence of External
Disturbances Using Extended-State Observer
Alireza Hosseinnajad1, Mehdi Loueipour2
1

M.Sc. Research Institute for Subsea Science and Technology, Isfahan University of
Technology; a.hosseinnajad@me.iut.ac.ir
4
Assistant professor, Research Institute for Subsea Science and Technology, Isfahan
University of Technology; loueipour@cc.iut.ac.ir

Abstract

This paper is concerned with designing a dynamic positioning control
system for a remotely operated vehicle (ROV) with unknown dynamics
and in the presence of external disturbances. In order to estimate the
dynamics of ROV, external disturbances and ROV velocities, an extended
state observer is introduced. The controller is composed of a nonlinear
Proportional-Derivative (PD) controller together with feedforward of
estimated ROV dynamics. The performance of the proposed observer and
controller is evaluated via simulation studies. Results show that the
observer has estimated the ROV dynamics, including external
disturbances, with great accuracy. Besides, the proposed controller has
maintained the position and attitude of the ROV at desired values
accurately.

Keywords: Dynamic Positioning, Extended-State Observer, Nonlinear
PD Controller, ROV, Unknown Dynamics, Environmental Disturbances.
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Pile Fixity Length Estimation of the Offshore Wind
turbine’s Jacket Substructure Under Lateral
Loading Considering Nonlinear Soil-Pile
Interaction
Naser Shabakhty, Amirarsalan Shahmohammadi
Abstract

Modeling the soil-pile interaction by Finite Element Method (FEM) might
be a time-consuming process and required fully detailed soil properties that
are not easily accessible. Instead, there are alternative modeling methods
such as apparent fixity model, coupled springs model, and distributed
springs model. In the apparent fixity model for pile foundation systems a
fixity length level below the seabed is designated for the pile to be fixed
at. It is assumed that whole structure consist of the pile and support
structure is cantilevered at corresponding fixity length level without
surrounding soil and has a lateral deflection similar to a pile penetrated
into the soil. In this study the apparent fixity length of the piles sustaining
the OC4 offshore wind turbine jacket on the seabed is calculated by
applying anon-linear soil-pile interaction analysis follow-on a dynamic
response analysis of the structure under lateral excitations. Regarding
stiffness coefficients, different apparent fixity lengths are obtained.
Moreover, it is demonstrated that the calculated fixity lengths take smaller
values than piles’ critical lengths.
Keywords: Offshore wind turbine, Jacket, Soil-pile interaction, Fixity
length
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بررسی روشهای دستیابی به کشتیسازی و بازیافت سبز
زهرا آیین

1

1دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ zahraaein@aut.ac.ir

چکیده

زبالهها و آالیندههای زیادی در طول ساخت ،تعمیر و بازیافت کشتیها ایجاد میگردند که بر سالمتی انسانها
و محیط زیست ،اثر سو دارند .این مقاله ،جنبههای مختلف تکنولوژی کشتیسازی و بازیافت سبز را بهمنظور
سبزکردن صنعت از طریق تضمین حفاظت از محیط زیست با کاهش آلودگیهای محیطی در ساخت کشتی،
خدمات و سپس بازیافت ،بررسی میکند و همچنین شامل برخی از ابتکارات و اقدامات است .مشخص گردیده-
است که کشتیسازی و بازیافت سبز ،با بهحداقلرساندن عوامل تهدیدکننده سالمت انسان و خطرات زیست
محیطی ،از طریق کاهش آلودگیهای هوا ،آب ،خاک و صرفهجویی در منابع ،به بهبود اقتصاد کمک کرده و
دارای مزایای اجتماعی فراوانی است.

کلمات کلیدی :کشتیسازی سبز ،بازیافت سبز ،بهینهسازی سوخت ،کاهش گازهای گلخانهای
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آشنایی با اینترنت اشیاء و کاربرد آن در هوشمند سازی بنادر
کاظم دژانگاه ،1مهدی سیفی مرادی ، 2محمد علی عالیی

3

 1کارشناسی مهندسی مکانیک ،مدیر دپارتمان نت و مدیریت دارایی های فیزیکی گروه مهندسین مشاور ایتسن؛
kazdez33@yahoo.com
2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال؛mahdi_seifi2313@yahoo.com
 3معاون فنی و نگهداری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ m.alaei@bik.ir

چکیده

در جهان اینترنت اشیاء ،ارتباطات فراتر از ارتباط انسان با انسان و ماشین با ماشین می باشد .در اینترنت اشیاء
میلیارد ها یا تریلیارد ها شیء می توانند با یکدیگر و با محیط اطراف ارتباط برقرار کرده و به تبادل اطالعات
بپردازند .اخیرا موضوعات تحقیقاتی و کاربردهای ج دیدی در زمینه اینترنت اشیاء شکل گرفته است .در این
مقاله ،تاریخچه اینترنت اشیاء و کاربرد های آن بویژه در هوشمند سازی بنادر مورد بررسی قرار گرفته است.
فناوری های مختلف ارتباطی اینترنت اشیاء مانند  RFIDو  GISکاربرد گسترده ای در هوشمند سازی
بنادر مانند کنترل ورود کاال به بندر ،امنیت کانتینرها ،مشخصات کانتینر و موقعیت آنها ،ردیابی کاال و انطباق
با قوانین ،انتخاب بهترین مسیر حرکت کشتی ها در ورودی بندر ،کنترل ترافیک دریایی ،مدیریت ایمنی بنادر
و ده ها کاربرد دیگر را دارا می باشند و مدیران بنادر با استفاده از این فناوری ها می توانند مدیریت و
مانیتورینگ اطالعات را به شکل مطلوب انجام دهند.
هوشمندسازی بنادر ایران نیز همانند بنادر تجاری و پیشرفته جهان اهمیت پیدا میکند .میزان رسوب کاال در
بنادر داخلی و از جمله بندر امام خمینی)ره ( در سال  1313حدود  3/2میلیون تن برآورد شده است .بندر
امام خمینی (ره) از جمله بنادری است که از تکنولوژی های نوین  RFIDو  GISبرای هوشمندسازی
فرآیند نقل و انتقال کاال استفاده میکند که مطابق با آمار سال  ،1319با استفاده از این فناوری ها توانسته
است ،حدود  1132میلیارد ریال در هزینه های انتقال کاال صرفه جویی نماید .لذا سرمایه گذاری و استفاده
بیشتر و بهینه تر از این فناوری های نوین برای دیگر بنادر ایران به منظور افزایش بهره وری در بخش های
مختلف عملیاتی بنادر ،توصیه می گردد.

کلمات کلیدی :اینترنت اشیاء ،RFID ،بنادر ،GIS ،کاربردها
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نقش حکمرانی شایسته و هوش استراتژیک مدیران در توسعه
عملکرد نوآورانه با سهم واسطه گری سرمایه فکری در منطقه
ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره)
الهام پناهی  ،1مهدی محمدی

2

کارشناس ارشد مدیریت آموشی ،کارشناس آموزش منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره)،
e13112333@yahoo.com
دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیرازM43r12@gmail.com

چکیده
حکمرانی شایسته عبارت است از فرایندها و ساختارهایی که روابط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را هدایت
میکند .از سوی دیگر ،سازمان ها به هوش استراتژیک نیاز دارند تا عملکردشان را در عصر اطالعات فعلی که
دانش ،قدرت است افزایش دهند و حفظ کنند سرمایﺔ اجتماعی در جامعه شامل نهادها ،رابطهها ،نگرشها و
ارزشهایی است که بین مردم حاکم است و به توسعﺔ اقتصادی و اجتماعی کمک میکند .در پژوهش حاضر،
نقش حکمرانی شایسته و هوش استراتژیک مدیران در توسعه عملکرد نوآورانه با سهم واسطه گری سرمایه
فکری در منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره) بررسی شده است .روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات
کاربردی میباشد از حیث شیوه مطالعه توصیفی-همبستگیمیباشد .جامعه آماری این پژوهش کارکنان صفی
و ستادی منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره) که مشتمل بر  314نفر میباشد که با کمک فرمول
کوکران تعداد نمونه آماری  134نفر برآورد شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود .ابزار تحقیق
شامل از پرسشنامه های استاندارد حکمرانی شایسته  31سوالی که توسط مقیمی و رمضان( )1313ترجمه
شده و هوش استراتزیک کروگر ( )2313مشتمل بر  11سول و سه بعد (هوش رقابتی ،مدیریت دانش و هوش
تجاری) ،برای سنجش متغیر واسطه از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونیتس و همکاران ( )2333و برای
سنجش متغیر وابسته از پرسشنامه عملکرد نوآورانه برگرفته از مدل جمیزو همکاران ()2333استفاده شد.
روایی و پایایی کلیه ابزار پژوهش محاسبه و تایید گردید .داده¬های گردآوری شده با استفاده از رویکرد دو
مرحله¬ای روش مدل معادالت ساختاری به کمک نرم افزار  SPSS 23و  Amos 23تجزیه و تحلیل گردید.
یافته های مطالعه نشان دادند که مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است و حکمرانی شایسته
به واسطه سرمایه فکری و هوش استراتژیک هم به صورت مستقیم ،عملکرد نوآورانه را در سازمان افزایش می
دهند.
کلمات کلیدی :حکمرانی شایسته؛ هوش استراتژیک ،سرمایﺔ فکری؛ عملکرد نوآورانه ،منطقه ویژه اقتصادی،
بندر امام خمینی (ره).
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ارزیابی بحران ها و چالش های پیش روی راهنمایان نفتکش ها
در پایانه های نفتی کشور (فرصت ها و غفلت ها)
2

عباس چوغونی ،1بهرام شمالی پور

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ a.choghooni@gmail.com

2مدیر ترمینال  1واردات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛
Shomalipour.bahram@gmail.com

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بحران های حرفه راهنمایی در پایانه های نفتی کشور (فرصت ها و غفلت ها)بود.
روش مطالعه با توجه به گزاره های پژوهش ،از نوع توصیفی و کیفی بوده که در دو مرحلﺔ کتابخانه ای و با
استفاده از روش دلفی و مراجعه به  21نفر از خبرگان و دست اندرکاران اجرایی حوزة پایانه های نفتی انجام
گرفته است .در مرحله اول و با مرور و مطالعه پیشینه با رویکرد اکتشافی و تطبیقی ،مهمترین عوامل شکل
دهنده و زمینه ساز برای تحقق حرفه راهنمایان شناسایی و بر اساس ویژگی های هر مولفه-متغیر طبقهبندی
گردید .با ترکیب متغیرها و ایجاد پنج شاخص عدم جایگزینی و بهکارگیری راهنمایان جوان ،کمبود حقوق و
مزایای راهنمایان ،عدم استفاده راهنمایان متخصص و با تجربه برای پرورش و آموزش ،عدم تشکیل دورههای
آموزشی و کمبود راهنمایان مورد اولویتبندی خبرگان قرار گرفت.چارچوب مفهومی تحقیق طراحی و سپس
با استفاده از روش دلفی و مراجعه به خبرگان در طی سه دور ،ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج
شده بحران های حرفه راهنمایی در پایانه های نفتی کشور بررسی گردید .پس از اعتباربخشی ساختار مدل و
کسب اطمینان از هماهنگی درونی آن با مراجعه به صاحبنظران ،مدل نهایی تحقیق ارائه شد .بر اساس
یافتههای این پژوهش و در ضمن مراحل سهگانه فرایند دلفی و پس از حذف مولفه های با میانگین کمتر از
عدد  4در طیف لیکرت ،تعداد  1شاخص عدم جایگزینی و بهکارگیری راهنمایان جوان ،تعداد  9شاخص کمبود
حقوق و مزایای راهنمایان ،تعداد  4شاخص عدم استفاده راهنمایان متخصص و با تجربه برای پرورش و آموزش،
تعداد  4شاخص عدم تشکیل دورههای آموزشی و تعداد  1شاخص کمبود راهنمایان تأثیرگذار بر بحران های
حرفه راهنمایی در پایانه های نفتی کشور با ضریب کندال  3/393مورد توافق و اجماع صاحبنظران قرار گرفت.
کلمات کلیدی :راهنمایان ،پایانه های نفتی ،نفتکش ،یدک کش
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نقش گزینش و آموزش در تربیت و مهارت راهنمایان کشتی
3

میالد عیدانی ،1غالم رضا عماد ،2نگار علی محمدی

1کارشناسی ارشد دریانوردی -بندر و کشتیرانی؛ Miladeidani@gmail.com
2دکتری آموزش دریانوردی ،دانشگاه تاسمانیا؛ Reza.emad@utas.edu.au
3کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی؛ Negar.alimohammadi@gmail.com

چکیده

به منظور کسب موفقیت پایدار ،سازمانها نیازمند تغییر و بهبود در حوزههای مختلفی میباشند .در این میان
منابع انسانی نقش مهم تر و کلیدی تری را ایفا مینمایند زیرا ارزشمندترین دارایی سازمان بوده و از حساسیت
ویژه ای برخوردار است .منابع انسانی محور دستیابی به اهداف سازمانی میباشد .عملکرد انسان در درون
سازمان انعکاسی صحیح و واقع گرایانه از گزینش ،آموزش ،تربیت ،مهارت ،دانش و ارزشهای اوست .به همین
منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی میباشد .مدیریت منابع
انسانی در بنادر و صنعت دریانوردی برخوردار از اهمیت باالیی میباشد و به دنبال خود رضایت شغلی کارکنان
را فراهم می آورد.
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی در زیرگروه ،گزینش و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن
بر تربیت و مهارت راهنمایان دریایی صورت پذیرفته است .برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل دادهها از روش
دلفی ،پرسشنامه ،آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار  SPSS 22استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش
مشخص و تعداد اعضا نمونه بر اساس فرمول کوکران  33نفر بوده است.مطابق نتایج حاصل از این پژوهش
مشخص گردید ،گزینش و آموزش راهنمایان با تربیت و مهارت آنها دارای رابطه مثبت و معناداری میباشد.
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.نقش توانمندسازهای مدیریت دانش در توسعه عملکرد مدیریت
دانش در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
الهام پناهی

1

کارشناس آموزش منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) e13112333@yahoo.com

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش توانمندسازهای مدیریت دانش در توسعه عملکرد مدیریت دانش در
منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره بود .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی شامل  393که با
روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بر اساس فهرست کارکنان 133 ،نفراز آنها انتخاب شدند .ابزار مورد
استفاده شامل مقیاس توانمندسازهای مدیریت دانش( )1و مقیاس عملکرد مدیریت دانش( )2بود که پس از
محاسبه روایی و پایایی بین نمونه توزیع و با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه ،تی تست وابسته،
تحلیل واریانس و اندازه گیری های مکرر ،آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون تی تست تک نمونه ای مورد تحلیل
قرار گرفت .نتایج تحلیل آماری نشان داد که -1 :توانمندسازهای مدیریت دانش( ،فرهنگ سازمانی ،فناوری
اطالعاتی و ساختار سازمانی) پیش بینی کننده معنادار مطلوبیت عملکردمدیریت دانش می باشند -2.تفاوت
معناداری بین میزان استفاده از توانمندسازهای مدیریت دانش وجود دارد .فرهنگ سازمانی به عنوان نوع غالب
توانمندسازهای مدیریت دانش شناخته شد -3 .عملکرد مدیریت دانش در حد مطلوب گزارش شد.

کلمات کلیدی :مدیریت دانش ،توانمند سازهای مدیریت دانش ،عملکرد
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رابطه ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره)
الهام پناهی

1

کارشناس آموزش منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) e13112333@yahoo.com

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی منطقه ویژه
اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره) بوده است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام
خمینی (ره)بود که براساس نمونهگیری تصادفی ساده  241نفر از کارکنان انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل
دو مقیاس حمایت سازمانی( )1و رفتار شهروندی سازمانی( )2بود .برای سنجش روایی ،از روش تحلیل گویه
و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  spss21و lisrel
 3.14و روشهای آماری تی تک نمونه ای ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی
شدند .نتایج نشان داد که از نظر کارکنان حمایت سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره)
کمتر از حد قابل قبول می باشد .رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از سطح کفایت قابل قبول باالتر و از
سطح مطلوب پایین¬تر میباشد .بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی با تمامی ابعاد وظیفهشناسی،
جوانمردی ،فضیلت شهروندی ،احترام و نوع¬دوستی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .همچنین ،یافته¬ها نشان داد که بین تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با یکدیگر به جز ابعاد
وظیفه شناسی و احترام با جوانمردی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ادراک کارکنان از حمایت سازمانی
پیشبینی کننده مثبت و معنادار ابعاد وظیفه شناسی ،فضیلت شهروندی ،احترام ،و نوعدوستی از متغیر رفتار
شهروندی سازمانی میباشد .اما پیشبینی کننده معنادار بعد جوانمردی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی
نمیباشد.

کلمات کلیدی :حمایت سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،منطقه ویژه اقتصادی
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بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت دریانوردان
ابوطالب مطلبی ورکانی ،1حسن خانزادی ، 2کریم مصدری ،3پوریا حسینی
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1استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)؛ Abu.m1919@yahoo.com

 2استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
 3کارشناسی ارشد مدیریت k.masdari@yahoo.com
4کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ Puria_ph@yahoo.com

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت دریانوردان جمهوری اسالمی ایران
می باشد .پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر روش
جمع آوری اطالعات یک پژوهش میدانی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل  413نفر از مدیران ،فرماندهان
و متخصصان دریانوردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می باشد که حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران  111نفر تعیین شدند .جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ و اشتیاق
شغلی اوترخت ساالنوا و شائوفلی و میزان تمایل به ترک خدمت کامان و همکاران استفاده گردید که روایی و
پایایی پرسشنامهها بررسی و مورد تایید قرار گرفت .به منظور آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم
افزار  SPSSو  AMOSاستفاده شد که نتایج نشان داده میان فرسودگی شغلی و اشتیاق شغلی با میزان
تمایل به ترک خدمت دریانوردان رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی
نیز رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :فرسودگی شغلی ،ترک خدمت ،اشتیاق شغلی ،دریانوردان
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دریانوردی و سبک زندگی دوگانه
پگاه مشیدی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهرانpegah_moshayedi@yahoo.com،

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی سبک زندگی در خانواده های دریانوردان که با عنوان "خانواده های فصلی" خوانده
میشوند ،به عنوان نمونه ای از گروه های اجتماعی نوظهور در ایران میپردازد.روش تحقیق پیمایش بوده و
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش بوده است که با در نظر گرفتن حضور و
عدم حضور دریانورد به عنوان متغیر مستقل تاثیر گزار بر تحقیق تنظیم شده است ،به منظور عملیاتی کردن
و مشخص نمودن ابعاد سبک زندگی در "خانواده های فصلی" شاخصهایی در طیف لیکرت در نظر گرفته شده
اند .انتخاب جامعه آماری با بهره گیری از فرمول کوکران از تعداد 423خانواده پرسنل دریایی شرکت ملی
نفتکش ایران  231،خانواده به طور تصادفی انتخاب شده وپرسشنامه را پاسخگو بوده اند.کارتجزیه و تحلیل و
پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار  spssانجام شده است .به منظور تنظیم مدل نظری و فرضیات تحقیق
از نظریات اندیشمندانی چون بوردیو،گیدنز،وبر،زیمل و وبلن در رابطه با سبک زندگی بهره گرفته ایم .طبق
نتایج بدست آمده شش فرض مطرح شده در تحقیق بصورت زیر نتایج خود را به اثبات رسانده اند:
سبک زندگی در خانواده های فصلی نوع منحصر به فردی از سبک زندگی دوگانه است
ساختارهرم قدرت در الگوی خانواده فصلی منجر به آنومی در توزیع قدرت نمیشود
جامعه پذیری زنان در خانواده های فصلی در جامعه رابطه مستقیمی با سبک زندگی آنان دارد.

کلمات کلیدی  :سبک زندگی ،دریانورد،خانواده های فصلی،گروه های اجتماعی نوظهور
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