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بار دیگر خداوند منان را سپاسگزاریم که این توفیق حاصل شد تا شماره ی دیگری از فانوس 
دریا را برای شما خوانندگان محترم تهیه کنیم.

مطالب ارزنده علمی و پژوهشی که توسط خود دانشجویان دانشکده تهیه شده و می تواند 
برای همه ی دانشجویان به خصوص ورودی های جدید جهت آشنایی بیشتر با رشته 

تحصیلی خودشان مفید واقع شود.
پیش از هر چیز از زحمات همکارانمان در تهیه این شماره تقدیر و تشکر را داریم که مارا 

در این شماره یاری کردند و امیدواریم که در آینده الیق همکاری با شما در تهیه این 
نشریه علمی تخصصی باشیم چرا که این نشریه متعلق به دانشجویان است.

بارها گفته ایم بار دیگر تاکید می کنیم، قطعا این نشریه خالی از اشکال نبوده لذا با نظرات، 
اتتقادات و پیشنهادات خود یاریگر ما در ارتقا کیفیت نشریه فانوس دریا باشید.

با آرزوی ایران  آباد و دریایی

سخن نخست
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هچ رفق می رکد زندانی رد چشم انداز باشد
گاهی؟ یا دانش

ارگ هک رویا تنها احتالمی بود بازی گوشاهن
تشنج پوستم را هک میشنوم

سوزن سوزن هک میشود کف اپ
عالمت این است هک چیزی رخاب میشود

دمی هک یک کلمه هم زیادی ست
ردخت و سنگ و سار و سنگسار و دار

ساهی دستی ست هک می پندارد
دنیا را باید از چیزاهیی اپک رکد

چقدر باید رد این دو متر جا ماند ات تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟
هچ اتزیاهن کف اپ خورده باشد

هچ از فشار خونی موروث رد رنج بوده باشی
رقار جایش را می سپارد هب بی رقاری

شعر

محمد مهدی یوسف زاده
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هک وقت و بی وقت
ساهی هب ساهی

رگ هب رگ
دنبالت رکده است ات این خواب

تظارهات تورم را طی می کنم رد گذر دالالن
رس چهار راه صدای ردشت می رپسد

ویدئو مخرب رت است یا بمب اتم؟؟؟

گار صلیبش را باید رحاج کند مسیح هم هک بیاید ان

صدای زنگ فلز رد دندانهای طال

وخارش کپک رد الهل اهی گوش
نصیب نسلی هک خیلی دری رسیده است

هن سینما و هن مهمانی رد اتریخ
هجوم کاشفانی با اتخیر حضور

زهار کس می آیند و زهار کس میروند
و چیه کس چیه کس را هب خارط نمی آورد

صدا همان هک میشنوی نیست
سگ از سکوت هب وجد می آید و زدد رب رس بام بلند سماع میکند با ماه

زبان زعزی رت است اکنون یا داهن؟
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هک سنگ راه داهن را زهار بار تمرین رکده است

صدا هک میشکند
رحف هک رچک می کند

جمله اه هک نقطه چین می شوند
ریپی یا بچه ای هک خود را می کشد

اتزه معنا روشن میشود
سگی هک می افتاد رد نمکزار و...این نمک هک خود افتاده است

خالف رای اولاللباب نیست هک ماه رنگ عوض رکده باشد
یا شب مثل »آزادی« زنگ زند

گچ سفید جای رست را نشان میدهد

گار رد اینجا می نشسته ای هک چند سالی ان

کارت افتاده است و رد ان
رب دیوار

تسلیمت
یا شاید نقشی مانده است از 

گذاری اصال ان تمام

و اتزه این بی اتبی هک چیه چیز آرامش نمی کند
رد التهاب رداهیی هک باز می شوند و رداهیی هک بسته می شوند

کتابهایی هک باز می شوند و دستهایی هک بسته می شوند

س دریا
فانو

نشریه



دستهایی هک سنگها را می رپانند

و ساراهیی هک از ردختها می رپند
ردختهایی هک دار می شوند

داهن اهیی هک کج می شوند
زبانهایی هک الل مانی می گیرند

صدای گنگ و چشم انداز گنگ و خواب گنگ
و همهمه ...

هک می انبوهد
می رتکد

رویا هک تکه تکه می رپاکند
گاهی هک حل می شود رد زندانی و چشم اندازی هک از هم می اپشد دانش

خوابی هک می شکند رد چشم و چشم هک میخ می شود رد نقطه ای
ونقطه

هک می ماند منگ رد گوهش ای از کاهس رس
هک همچنان غلت میخورد

غلت میخورد
غلت میخورد...
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چرا مهندسی دریا ؟

کارن کوهرانی

در طــول تاریــخ حیــات بشــر بــر روی کــره زمین، 
دریــا تاثیــر ویــژه ای بــر زندگــی او داشــته اســت. 
ایــن تاثیــر اگــر چــه در ابتــدا یــک جانبــه بــوده 
ــاوری و  ــان و پیشــرفت فن ــا گذشــت زم لیکــن ب
افزایــش وابســتگی بشــر بــه دریــا و دریــا نــوردی، 
بــه تدریــج از حالــت یــک جانبــه خــارج شــده و 
ــن رویکــرد  رویکــردی دو ســویه یافتــه اســت؛ ای
دو ســویه، همــواره منافــع نــوع بشــر را بــه دنبــال 

داشــته اســت: 
1( دو ســوم کــره زمیــن متشــکل از آب اســت و 
ــی  ــتن محدودیت ــدون داش ــوان ب از راه آب می ت
خــاص، بــه اقصــی نقــاط جهــان دسترســی پیــدا 

کــرد. 
ــم  ــع عظی ــا و بســتر آن برخــوردار از مناب 2( دری
مــواد غذایــی و انــرژی اســت. از جملــه انرژی هــای 
ــترده  ــع گس ــه منب ــوان ب ــا می ت ــود در دری موج
نفــت و گاز اشــاره کــرد. همچنیــن از نیــروی جزر 
ــاد و جریان هــای زیــر ســطحی  و مــد و مــوج و ب
ناشــی از دریــا می تــوان بــه عنــوان ابــزاری بــرای 

تولیــد انــرژی الکتریکــی اســتفاده نمــود. 

3(  بیــش از 90 درصــد جابه جایــی کاال و تجــارت 
ــی انجــام می پذیرد.حمــل و  از طریــق راه هــای آب
ــل و  ــن روش حم ــه تری ــم هزین ــی ک ــل دریای نق
ــادی از کاال  ــم زی ــوان حج ــد و می ت ــل می باش نق
و انــرژی را بــا کمتریــن هزینــه از راه دریــا انتقــال 

داد. 
امــا اهمیــت رشــته مهندســی دریــا را بــه عنــوان 
تنهــا رشــته ای کــه بــا تمــام جوانــب فعالیت هــای 
انســان در دریــا در ارتبــاط اســت می تــوان از 

طریــق ســه رویکــرد بررســی کــرد. 

1(  دانش دریایی 
بــا پیشــرفت علــم و بــاال رفتــن جمعیــت جهــان 
دیگــر خشــکی ها پاســخگوی نیــاز بشــر نبــوده و 
ــع نیازهــای گوناگــون  ــرای رف ــف ب ــع مختل جوام
ــی و آب آشــامیدنی در نتیجــه  ــواد غذای ــد م مانن
ــت  ــده و جمعی ــک ش ــا نزدی ــه دریاه ــکونت، ب س
بیشــتری نیــز خواهــد شــد. می تــوان گفــت 
کــه بشــر خشــکی هارا در نوردیــده و اکنــون 
ــتباها بــه آن  بــرای فتــح کــره آبــی )کــه اش
کــره زمیــن گوینــد( بــه ســمت دریاهــا مــی رود. 
دانــش دریایــی تنهــا دانشــی اســت کــه بشــر را 
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ــت  ــن عل ــه همی ــد ب ــت می کن ــن راه هدای در ای
ــته  ــه رش ــال 2019 در مقایس ــه در س ــت ک اس
هــا بــا معیــار نســبت میــزان حقــوق ســالیانه بــه 
درصــد بــی کاری ، بهتریــن رشــته جهــان، رشــته 
ــا انتخــاب شــده. )لینــک آمــار در  مهندســی دری

ــد.( ــود می باش ــن موج ــرام انجم ــال تلگ کان

2(  حمل و نقل دریایی 
ــد  ــش از 90 درص ــد بی ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــام  ــا انج ــق دری ــان از طری ــل در جه ــل و نق حم
می پذیــرد. اگــر کــره زمیــن را بــه فــردی تشــبیه 
ــای  ــه رگ ه ــه مثاب ــم خطــوط کشــتی رانی ب کنی
تنگه هــای  و  می مانــد  شــخص  ایــن  بــدن 
راهبــردی بــه مثابــه شاهرگ هاســت.الزم بــه 
ــاهرگها  ــن ش ــن ای ــم تری ــه از مه ــت ک ــر اس ذک
نیــز تنگــه هرمــز اســت. وظیفــه مدیریــت ، 
قانون گــذاری و مهندســی حمــل و نقــل دریایــی 
نیــز بــر عهــده متخصصیــن دریایــی کشــور اســت.

 
3(  صنعت دریایی

ــتی  ــع کش ــوص صنای ــه خص ــی ب ــت دریای صنع
ــه  ــی از جمل ــرای کشــورهای دریای ســازی هــم ب
کشــور مــا و هــم بــرای کشــورهای غیــر دریایــی 
ــا  ــیعی از فناوری ه ــداد وس ــا تع ــه ب ــی ک از آنجای
ســرو کار دارنــد همچنیــن حجــم قطعــات مــورد 
اســتفاده در آن هــا بســیار زیــاد اســت ، بــا صنایــع 
دیگــر ارتبــاط زیــادی دارد، بــه همیــن علــت ایــن 
ــه  ــد و ب ــادر می باش ــع م ــره صنای ــت در زم صنع

ــت  ــو حرک ــت لکوموتی ــن صنع ــت ای ــن عل همی
ــازار  بســیاری از صنایــع محســوب می شــود و از ب
ــه دیگــر صنایــع  ــزرگ و مطمئن تــری نســبت ب ب
غیــر مــادر برخــوردار اســت. البتــه کــه در کنــار 
ــه  ــاحل ب ــت فراس ــازی، صنع ــتی س ــت کش صنع
ــج  ــی خلی ــت دریای ــاالی گاز و نف ــل حجــم ب دلی
ــه  ــی ب ــم دریای ــن توریس ــزر همچنی ــارس و خ ف
ــش  ــز نق ــح نی ــوع تفری ــن ن ــود تری ــت پرس عل

ــد.  ــازی می کن ــور ب ــی در کش مهم
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ــد  ــان فرآین ــی« هم ــاده »کارآفرین ــان س ــه زب ب
تاســیس یــک کســب و کار )شــرکت( بــر مبنــای 
یــک فکــر و ایــده نــو اســت. یــک یــا گروهــی از 
افــراد کــه بــه آن هــا »کارآفریــن« گوییــم، فرصتی 
نویــن را کشــف کــرده و یــا خلــق می کننــد و بــر 
ــا موسســه ای خصوصــی را  مبنــای آن شــرکت ی

ــد.  ــود می آورن ــه وج ب
ــی  ــه کارآفرین ــم ک ــد بدانی ــه بای ــی اول از هم ول
ــه انســان ها  ــان طــور ک ــی اســت. هم ــک ویژگ ی
بــا یکدیگــر تفاوت هــای گوناگونــی دارنــد، همــه ی 
انســان ها نیــز کارآفریــن نیســتند، همان طــور 
کــه همــه انســان ها مهنــدس نیســتند! همچنیــن 
همانطــور کــه یــک فــرد مهنــدس صرفــا یــک فرد 
بــا ســواد نیســت و برعکــس، یــک کارآفریــن نیــز 
صرفــا یــک فــرد مهنــدس یــا یــک فــرد بــا ســواد 
نیســت. البتــه کــه کارآفریــن یــک ویژگــی بســیار 
ــه زندگــی و  ــه ب ــگاه کنجکاوان مهــم را داراســت ن
پیــدا کــردن راهکارهایــی کــه جــای کمــک کردن 
بــه دیگــران را داشــته باشــد. کارآفرینــی ، دیــدن 
عوامــل موجــود از یــک طــرف و نیازهــای دیگــران 
از طــرف دیگــر را بــه هــم وصل کــردن اســت. نیاز 
بشــر شــامل یــک طیــف اســت، پــس کارآفرینــی 

نیــز یــک طیــف اســت. هرکارآفرینــی یــک گیــره 
ــی  ــه هرکارآفرین ــازد ، و البت ــد نمی س ــر جدی س

نیــز یــک کشــتی جدیــد نمی ســازد. 
ــود  ــی خ ــوب فرهنگ ــک چهارچ ــی در ی کارآفرین
ــاد  ــت زی ــت اهمی ــه عل ــازد. ب ــی می س را متجل
کارآفرینــی در اقتصــاد نویــن، کشــورهای مختلــف 
مصممانــه برنامه هــای مفصلــی بــرای ایجــاد 
ــود  ــه وج ــی ب ــگ کارآفرین ــرای فرهن ــتری ب بس
ــراد  ــر اف ــا متاســفانه اکث ــد ، در کشــور م می آورن
ــری و  ــک پذی ــه ریس ــدی را ب ــه ی کارمن روحی

کارآفرینــی ترجیــح می دهنــد. 
ــن  ــک کارآفری ــت ی ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
بــه دو دســته ویژگــی نیازمنــد اســت. دســته اول 
ویژگــی هــا شــامل فرهنگ هایــی اســت کــه یــک 

کارآفریــن نیازمنــد اســت: 
1( فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت 

2( فرهنگ مشارکت در کار گروهی
3( فرهنگ خالقیت 

4( فرهنــگ اســتقالل طلبــی و قبــول 
ــا ــن خطاه ــردن گرفت ــر گ ــئولیت و ب مس
5( فرهنــگ محافظــه کار نبــودن و مخاطره 

ی  یر پذ

کارآفرینی در حوزه دریا

کارن کوهرانی
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ــه  ــت ک ــی اس ــا آن چیزهای ــته دوم ویژگی ه دس
ــی  ــور کل ــه ط ــد اســت. ب ــن نیازمن ــک کارآفری ی

ــود. ــیم می ش ــش تقس ــه دو بخ ــا ب ــن نیازه ای
الف(  سرمایه  

ب(  دانــش )مدیریــت و علــوم مرتبط و مهندســی 
و....(

در زمینــه کارآفرینــی در حــوزه ی دریایــی، فقــط 
ــده  ــود ش ــد مفق ــته دوم کلی ــش دوم از دس بخ
ــی و اســاس آن را دانشــگاه هــا در  ایســت کــه پ
ــا  ــد. ام ــه می دهن ــی ارائ ــای درس ــب واحده قال
ــه  ــه ک ــت. آنچ ــی نیس ــط پ ــاختمان فق ــک س ی
بــر روی ایــن ســاختمان بایــد ســوار شــود بســته 
ــیم  ــم تقس ــته عل ــش دس ــه ش ــده ب ــوع ای ــه ن ب
ــته را  ــش دس ــر ش ــکان دارد ه ــه ام ــود ک می ش

ــود. ــامل ش ش
الــف( طراحــی بــه کمــک نــرم افزارهــا و 

گــذاری تلورانــس  و  اســتانداردها 
ب(  برنامه نویسی با زبان مرتبط 

پ(  علــم بــه دینامیــک فیزیکــی یــا نــرم افــزاری 
و ســاخت و کار الزم

ت( تحلیل نرم افزاری یا سازه ای 
ث( آشــنایی بــا روش هــای تولیــد ) جوشــکاری ، 

ریختــه گــری قطعــات ریــز و...(
ج( الکترونیــک عملــی ) ARDUINO، کنتــرل 

اتوماتیــک و...( 
طبــق آمارهــا بیــش از 80 درصــد از کارآفرینــان 
بــزرگ قبــل از اینکــه بــا پدیــده کارآفرینــی آشــنا 
شــوند و بداننــد کــه اســتعداد آن  را دارا هســتند،  

ــال  ــرای مث ــد. ب ــه ان ــاال را آموخت ــمت های ب قس
اگــر شــما ســاخت و کار یــک مــدار الکترونیکــی 
ــرل از راه  ــدار کنت ــک م ــد ی ــد و بتوانی را بفهمی
ــای  ــده ه ــان ای ــه ناگه ــت ک ــازید اس دور را بس
متعــدد بــرای ســاخت یــک ربــات زیرآبــی 
ــرا  ــود. زی ــرازیر می ش ــما س ــن ش ــه ذه )ROV( ب
ــات پیــش رو آشــنا  ــا محدودیت هــا و امکان کــه ب

شــده اید!
مــا بــه عنــوان انجمــن علمــی دانشــکده ی 
ــن  ــام ای ــم تم ــم بتوانی ــا امیدواری ــی دری مهندس
بخش هــا را بــرای شــما دانشــجویان گرامــی 
انجمــن  جامــع  تقویــم  برنامه هــای  توســط 

پوشــش دهیــم.
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ــال  ــدم و در س ــوم ش ــیه وزارت عل ــه بورس در ادام
ــرای مهندســی  ــه اخــذ مــدرک دکت ــق ب 1375 موف

ــدم. ــتان ش ــک« لهس ــگاه گدانس ــا از »دانش دری
ــود  ــربازی خ ــتم و دوره س ــران بازگش ــه ای ــپس ب س
را بــرروی طراحــی نــاو جمــاران گذرانــدم و پــس از 
ــدم و  ــوت ش ــر دع ــگاه امیرکبی ــه دانش ــام آن، ب اتم
بعــد از دو ســال فعالیــت بصــورت حق التدریــس، بــه 
ــا  ــی دری ــکده مهندس ــی دانش ــات علم ــت هی عضوی

ــدم.  درآم

ــم و  ــجویان قدی ــن دانش ــی بی ــه تفاوت *  چ
ــد؟ ــی بینی ــد م جدی

ــف  ــه طی ــان هم ــه در آن زم ــروز چ ــه ام هیچی...چ
دانشــجویی بــود، درس خــوان، درس نخــوان، پرجنب 

و جــوش و فعــال، آرام و زبــل ...

ــه  ــق چ ــجوی موف ــما، دانش ــدگاه ش *   از دی
ــت؟ ــجویی اس دانش

ــد.  ــاری کن ــا فش ــش پ ــر تحصیل ــه ب ــجویی ک دانش
پــس اولویــت اول درس اســت و در کنــار آن فعالیــت 
ــه  ــم ک ــد می کن ــراردارد. تاکی ــی ق ــر درس ــای غی ه
فعالیت هــای غیردرســی بایــد بخــش کوچکــی از 

ــای  ــاب آق ــت جن ــام و ادب خدم ــرض س ــن ع ضم
دکتــر زراعتگــر، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر، بــا تشــکر از اینکــه دعــوت مــا را 

ــد.  ــول کردی ــه قب ــت مصاحب جه

*  بــه عنــوان ســوال اول؛ اصــال چطــور شــد 
کــه دل را بــه دریــا زدیــد؟

بــا عــرض ســام و خســته نباشــید بــه شــما و 
لیســانس مهندســی  بنــده  خواننــدگان گرامــی. 
ــان در  ــی اصفه ــگاه صنعت ــود را از دانش ــک خ مکانی
ســال 1367 گرفتــم و در کنکــور ارشــد هــم در 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــه شــدم، ام رشــته مکانیــک پذیرفت
ــازه  ــان ت ــا در آن زم ــی دری ــته مهندس ــه رش اینک
تاســیس شــده بــود، فکــر کــردم کــه در ایــن رشــته 
ــه  ــام داد، ب ــری انج ــتر و متفاوت ت ــوان کار بیش می ت

ــدم. ــته ش ــن رش ــل وارد ای ــن دلی همی

*  پــس بــه نوعــی شــما جــزو اولیــن 
بودیــد؟ کشــور  دریایــی  دانشــجویان 

بلــه، تقریبــا همین طــور اســت، البتــه اگــر از بخــش 
نظامــی دریــا صــرف نظــر کنیــم.

مصاحبه

محمدرضا عزیزی ، مهرنوش غالمی
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ــی  ــرای کس ــده ب ــرد و آین ــجویان را بگی ــت دانش وق
اســت کــه همــه جانبــه باشــد. آدم هــای تــک بعــدی 
ــط  ــال رواب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد ش ــق نخواهن موف
اجتماعــی و هــوش اجتماعــی داشــتن بســیار مهــم 
اســت و اگــر دانشــجویان بتواننــد آن را کســب کننــد، 

ــد داشــت. ــری خواهن ــده ی بهت ــا آین قطع
امــا تعبیــر دیگــری هــم هســت کــه حیفــم می آیــد 
بــه آن اشــاره نکنــم. مــن فکــر می کنــم بچــه هــا در 
مقطــع لیســانس بایــد مهندس بشــوند، یعنــی دروس 
ــان  ــون معادل ش ــی، چ ــان)خصوصا دروس تخصص ش
را در صنعــت می بیننــد( را به خوبــی بخواننــد، و 
ــد و  ــد، از »اتوک ــط را بیاموزن ــای مرتب ــزار ه ــرم اف ن
ــا  ــه ت ــه ســاده ترین شــان هســتند، گرفت اکســل« ک

»ترایبــون و مکســرف«.
ــر  ــد عــاوه ب ــوق لیســانس دانشــجو بای در مقطــع ف
ــی هــم آشــنا شــود و  ــا کار تحقیقات کار مهندســی ب

نهایتــا در مقطــع دکتــرا هــم محقــق شــود.

ــی  ــت دریای ــر صنع ــر زراعتگ ــاب دکت *  جن
ــال  ــد؟ اص ــی می کنی ــور ارزیاب ــور را چط کش
ــم؟ ــازی داری ــتی س ــه کش ــازی ب ــه نی ــا چ م

قبــل از انقــاب تصمیــم گرفتــه شــد کــه وارد صنعت 
ــه ســرمایه گــذاری  دریایــی شــویم و روی دو کارخان
شــد، یکــی صــدرا و یکــی هــم ایزوایکو)خلیــج 
ــا اینکــه  ــد. ت فــارس( کــه البتــه خیلــی فعــال نبودن
جنــگ شــروع شــد و ضــرورت هــای جنــگ، کشــور 
را وادار بــه توســعه ی ایــن صنعــت کــرد. دریــا حــوزه 
ــه طــوری کــه  ای بســیار مهــم و راهبــردی اســت ب
ــه ایــن صنعــت ســرمایه  اکثــر کشــورهای دریایــی ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاص می دهن ــی اختص هنگفت

هــم اولیــن بخشــی کــه تحریــم شــد صنعــت 
دریایی مــان بــود.

کــره جنوبــی زمانــی که کار کشــتی ســازی را شــروع 
ــز  ــا ناچی ــت تقریب ــازار داش ــه در ب ــهمی ک ــرد، س ک
ــد و  ــه کشــتی هــای ســاده روی آوردن ــدا ب ــود. ابت ب
ــا  ــر، ت ــده ت ــتی های پیچی ــه کش ــان ب ــرور زم ــه م ب
ــار  ــازار را در اختی ــی از ب ــل توجه ــهم قاب ــه س اینک
ــگاه  ــود کــه ن ــن ب ــا ای ــد. دلیــل موفقیــت آنه گرفتن
ــت  ــد رقاب ــمت می توانن ــدام قس ــه در ک ــد ک کردن
ــه آن  ــود را ب ــند و خ ــته باش ــری داش ــری بهت پذی
قســمت ســوق دادنــد. کشــور مــا بــه دلیــل مجــاورت 
بــا ســه دریــا )خــزر، خلیــج فــارس و دریــای عمــان( 
ــته  ــی نداش ــت دریای ــه صنع ــدارد ک ــازه ن ــا اج اص
باشــد. بایــد ببینیــم کــه توانایــی هایمــان کجاســت و 

ــم. ــذاری کنی ــا ســرمایه گ روی آنه

ــی  ــت دریای ــرای صنع ــده ای ب ــه آین *  چ
کشــورمان پیــش بینــی می کنیــد؟

ــران  ــی ای ــل دهــه 80 صنعــت دریای دهــه 70 و اوای
ــی داشــته اســت. بطــوری کــه  پیشــرفت هــای خوب
خودمــان توانســتیم کشــتی هایمــان را تعمیــر کنیم، 
ــادی  ــی زی ــکوهای نفت ــازیم، س ــو بس ــتی های ن کش
ــن در بخــش ســاخت شــناورهای  ســاختیم، همچنی
ــه جاهــای  ــن صنعــت ب ــم. در ای ــق بودی ــدرو موف تن
ــزات روی  ــا در تامیــن تجهی ــم، ام ــی رســیده ای خوب
ــوزه  ــن ح ــتیم و در ای ــدی هس ــی مبت ــتی خیل کش
ــور از  ــر کش ــرد. اگ ــورت گی ــدی ص ــاش ج ــد ت بای
بحــران هــا بگــذرد حتمــا روزی توســعه و رشــد را در 
صنعــت دریایــی و دیگــر صنعــت هــا خواهیــم دیــد.
ــور  ــتید! بط ــا هس ــما ه ــت ش ــن صنع ــده ی ای آین
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کلــی نیــروی انســانی، موتــور محرکــه توســعه در هــر 
ــن  ــده ای ــروی انســانی آین ــما نی بخشــی اســت و ش
ــا تــاش و  ــد تــاش کنیــد و ب صنعــت هســتید. بای

ــید. ــد رس ــز خواهی ــه چی ــه هم ــی ب ســخت کوش
زکوشــش بــه هــر چیــز خواهــی رســید    بــه هرچیــز 

خواهــی کماهــی رســید   ) ملــک الشــعرای بهــار (

*  بطــور کلــی امکانــات آموزشــی و پژوهشــی 
دانشــکده در چــه حــدی اســت؟

ــات  ــی امکان ــور کل ــا بط ــم، ام ــگاه هایی داری آزمایش
ــوز  ــی اســت و مناســب نیســت. هن دانشــکده حداقل

ــر شــدن دارد. ــرای توســعه و بهت ــی جــا ب خیل

*  لطفا یک خاطره برایمان تعریف کنید.
ســال 82 و 83 دانشــجویی داشــتم کــه فــردی 
ــتان  ــه از شهرس ــد ک ــر می آم ــود و به نظ ــزوی ب من
ــردم  ــر می ک ــن همیشــه فک ــود. م ــده ب ــی آم کوچک
ــد  ــا نخواه ــج ج ــه هی ــی اش ب ــان در زندگ ــه ایش ک
ــودم.  ــت ناراحــت ب ــن باب ــم از ای ــی ه ــید و خیل رس
ــه  ــدی ب ــی بازدی ــن ط ــت. م ــال گذش ــن س چندی
ــودم،  ــه ب ــدران رفت ــکا در مازن ــه ی صــدرای ن کارخان
آن موقــع صــدرا در رونــق بــود و دفتــر مهندســی اش 
ــت  ــه جه ــت ک ــدس داش ــا مهن ــش از40، 50 ت بی
ــا  ــد. ب ــری بودن ــان امیرکبی ــم بیشترش ــاع بگوی اط
مهندســین در مــورد مدیریــت نــرم افــزار هــا صحبت 
می کــردم کــه طــی صحبــت هــا گفتنــد کــه در نــرم 
افزار«پایپینــگ« دیگــر مشــکلی نداریــم، چــون یــک 
نفــر زبــده و متخصــص داریــم. گفتــم کیســت؟ نــام 
آن دانشــجو را آوردنــد. مــن بــاورم نمــی شــد ! وقتــی 
کــه دیدمــش هنــوز آن روحیــه ی گوشــه گیــری و 

آرامــش را داشــت، امــا یــک آدم بســیار مؤثــردر یــک 
ــود. شــرکت معتبــر شــده ب

مــن بــاورم ایــن اســت کــه بــا پشــتکار و مداومــت بــه 
ــام  ــدون اســتثنا تم ــوان رســید و ب ــز می ت همــه چی

دانشــجویان ایــن ظرفیــت را دارنــد.

ــاری  *  بــه عنــوان ســوال پایانــی؛ آخریــن ب
کــه دریــا بودیــد کــی بــود؟

ــاری  ــن ب ــا مــی روم. امــا آخری ــه دری مــن همیشــه ب
کــه در دریــا کار دانشــگاهی انجــام دادم، فکــر 
ــه  ــان ب ــه در گی ــود ک ــال ب ــهریور امس ــم ش می کن
ــک  ــر روی ی ــرا ب ــع دکت ــجوی مقط ــراه دو دانش هم
شــناور تنــدرو، رفتــار مانــور آن را بــرای پایــان نامــه 

ــم. ــت کردی ــرا ثب ــجویان دکت دانش

با سپاس فروان از جناب آقای دکتر حمید زراعتگر که وقت 

ارزشمندشان را به ما اختصاص دادند...
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امــروزه بخــش بســیار بزرگــی از ارتباطــات و تجــارت 
جهانــی از طریــق دریاهــا انجــام مــی گیرد و کشــوری 
قویتــر اســت کــه تســلط بیشــتری بــر دریــا داشــته 
باشــد. تســلط بــر دریــا از طریــق واحدهــای شــناور 
ــت  ــه دس ــا ب ــی ه ــا و زیردریای ــتی ه ــه کش از جمل
مــی آیــد کــه بــه دو گــروه اصلــی تجــاری و نظامــی 
ــای  ــباهت ه ــا و ش ــاوت ه ــوند. تف ــی ش ــیم م تقس
زیــادی بیــن انــواع کشــتی هــا وجــود دارد و تعاریــف 
و تقســیم بندیهــای متعــددی از انــواع کشــتی ارائــه 

شــده اســت.

کشتی های نظامی)جنگی(:
کشــتی هایی  از  دســته  آن  بــه  جنگــی  کشــتی 
ــه  ــر گرفت ــارزه در نظ ــرای مب ــه ب ــود ک ــه می ش گفت
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــی ع ــتی های جنگ ــوند. کش می ش
شــده اند  مســلح  مختلفــی  جنگ افزارهــای  بــه 
ــوالً  ــد و معم ــم دارن ــات را ه ــل صدم ــی تحم توانای
مانورپذیرتــر  و  ســریع تر  تجــاری  کشــتی های  از 

ــتند. هس
کشــتی جنگــی بــه هــر نــوع کشــتی اطــاق میشــود 
کــه جــزء نیروهــای مســلح یــک دولــت بــوده و دارای 
عائــم خارجــی کــه نمــودار کشــتیهای جنگــی 
ــی  ــت فرمانده ــت و تح ــت اس ــت آن دول دارای ملی

ــت  یــک افســر نیــروی دریایــی کــه در خدمــت دول
اســت و نــام وی در لیســت اســامی افســران نیــروی 
دریایــی یــا مدرکــی مشــابه آن ثبــت شــده، میباشــد 
و کارکنــان ایــن کشــتی نیــز تابــع قواعــد و نظامــات 

نیروهــای مســلح مــی باشــند.

کشتی های ماهیگیری:
ــادی در  ــری زی ــای ماهیگی ــق ه ــا و قای ــتی ه کش
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــف وجــود دارد ک کشــورهای مختل
ــی و  ــم از صنعت ــی اع ــری محل ــای ماهیگی ــام ه نظ
ســنتی مطابــق بــا رســومات مکانــی و زمانــی طراحی 

ــت. ــده اس ــاخته ش و س
ایــن نــوع کشــتی هــا و قایــق هــا بــا ظرفیــت هــای 
متنوعــی ســاخته شــده و معمــوال بــر حســب نــوع و 
ــا در  ــدی مــی شــوند. ســرعت آنه طــول تقســیم بن

حــدود 15 گــره دریایــی در ســاعت مــی باشــد. 

انواع کشتی ها

میالد شجری  پور

منونه ای از کشتی نظامی
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ــواع  ــه ان ــز ب ــری مجه ــای متوســط ماهیگی ــق ه قای
ــه  ــرک هســتند ک ــل دوار و دی ــد از قبی ــایل صی وس
ــاال  ــه و ب ــه آب انداخت ــا را ب ــا توره ــیله آنه ــه وس ب
مــی کشــند. روزآمدتریــن ایــن نــوع قایــق هــا نــوع 
تورکــش از پاشــنه اســت کــه تورهــای کیســه ای را 
بــا وســایل و تجهیــزات کاملــی از قســمت پاشــنه بــه 
آب انداختــه و پــس از انجــام صیــد از همــان طریــق 
نیــز بــاال مــی کشــند و قدیمــی تریــن آن قایــق هایی 
ــه تورکــش از بغــل کــه تورهــای  هســتند مرســوم ب
ماهیگیــری از اطــراف آن بــه آب انداختــه مــی شــود 
ــاال کشــیده  و پــس از صیــد از همــان اطــراف نیــز ب
مــی شــود. در ایــن نــوع قایــق هــا کــه بــا ظرفیــت 
هــای متوســطی ســاخته شــده انــد ، ماهــی هــا پــس 
از صیــد در عرشــه شستشــو شــده در انبارهایــی کــه 
ــا  ــد. ب ــو از یــخ مــی باشــد نگهــداری مــی کردن ممل
ایــن روش مــی تــوان تــا چنــد روز ماهــی را تقریبــا 
بــه طــور تــازه و ســالم نگهــداری نمــود. کشــتی های 
بــزرگ ماهیگیــری دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــه 
ــن  ــتند. ای ــوم هس ــادر مرس ــری م ــتی ماهیگی کش
کشــتی هــا بــا شــعاع عملیــات بیشــتری کــه دارنــد 
ــا وســایل  از اعمــاق زیــاد دریاهــا و دور از ســواحل ب

مــدرن ، انــواع ماهــی هــا را صیــد مــی نماینــد.
انواع کشتی های تجاری:

هــای  کاال  حامــل  هــای  کشــتی   )1
کارگــو(: عمومی)جنــرال 

 General ــا ــد منظــوره ی ــی، چن کشــتی کاالی عموم
Cargo بــرای بارگیــری و انبــار کــردن طیــف وســیعی 

از کاالهــا در اشــکال مختلــف از قبیــل بشــکه، 
عــدل و پالــت طراحــی و ســاخته شــده انــد. کاالهــا 
ممکــن اســت محصــوالت جنگلــی، کاالهــای تولیــد 
شــده، ماشــین آالت ســنگین، خــودرو، ماشــین آالت 
صنعتــی، کاالهــای کیســه ای، مــواد غذایــی و کانتینر 
را شــامل شــوند. ایــن قبیــل کاالهــا را در انبارهــای 
ــوص کاالی  ــه مخص ــد ک ــی دهن ــرار م ــی ق عموم

خاصــی نیســتند.
ــه  ــز ب ــوال مجه ــی معم ــای کاالی عموم ــتی ه کش
ــوع  جرثقیــل هایــی هســتند کــه مــی تواننــد هــر ن
ــه  ــد. دریچ ــری کنن ــا بارگی ــه و ی ــی را تخلی کاالی
انبــار یــا خــن ایــن نــوع کشــتی هــا معمــوال آن قــدر 
ــادی از  ــدار زی ــد مق ــه بتوانن ــد ک ــم ان ــوی و محک ق
ــد. نقــش کشــتی  ــر روی خــود تحمــل کنن ــار را ب ب
هــای جنــرال کارگــو بــا ورود شــناورهای فلــه بــر رو 
ــا پیدایــش کشــتی هــای  ــا ب ــول گذاشــت، ام ــه اف ب
ــتاب  ــا ش ــش آن ه ــگاه و نق ــزل جای ــری تن کانتین
بیشــتری یافــت. کشــتی هــای جنــرال کارگــو گرچــه 
همچنــان از نظــر تعــداد بیشــترین تعــداد شــناورهای 
ــی  ــناورهای بازرگان ــی ش ــاوگان جهان ــر را در ن کاالب
ــدرت  ــه ن ــا از نظــر ســایز ب ــد، ام تشــکیل مــی دهن

ــش از 50000 ــی بی ظرفیت
dwt دارنــد و معمــوال کوچــک تــر از شــناورهای 

تخصصــی هســتند کــه در حــال جایگزیــن شــدن آن 
هــا هســتند.

منونه ای از کشتی ماهی گیری
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2( کشتی های فله بر خشک:
ــه  ــر نوعــی کشــتی تجــاری اســت ک ــه ب کشــتی فل
ــال ســنگ،  ــر ذغ ــی نظی ــه های ــرای حمــل محمول ب
ســنگ آهــن، ســنگ هــای معدنــی، کاکائــو، گنــدم، 
ــود شــیمیایی، خــوراک دام،  ــات، ک جــو و ســایر غ
آهــن قراضــه و ســایر محمولــه هــای خشــک طراحی 
شــده اســت. کاال یــا بــار فلــه ای معمــوال بــه کاالی 
ــاز گفتــه مــی شــود  ــدون بســته بنــدی و کامــا ب ب
ــه  ــا اســتفاده از تجهیــزات ویــژه، ب ــد ب کــه مــی توان
آســانی و ســریع در کشــتی هــای فلــه بــر بارگیــری، 
صفافــی )چیدمــان( شــود و یــا از آنهــا تخلیــه شــود.

تجهیــزات زیــادی برای تخلیــه و بارگیــری کاالی فله 
وجــود دارد کــه بــه طــور گســترده در بنــادر اســتفاده 
ــه،  ــای نقال ــا، تســمه ه ــد پمــپ ه ــی شــوند. مانن م
ــه  ــا از میان ــتی ه ــه کش ــن گون ــا و .... ای ــده ه مکن
ــد در آب  ــت و آم ــه رف ــاز ب ــم آغ ــای ســده نوزده ه
هــا کردنــد. امــروزه کشــتی هــای فلــه بــر یــک ســوم 
نــاوگان تجــاری کشــتی هــای جهــان را تشــکیل مــی 
دهنــد. عرشــه ایــن نــوع کشــتی مســطح اســت و در 
ــود  ــی ش ــده م ــد آب دی ــای ض ــر آن درب ه سرتاس
ــل نشــت آب حفاظــت مــی  ــه را در مقاب کــه محمول
ــل  ــن کشــتی دارای جرثقی ــواع ای ــد. برخــی از ان کن

ــن کشــتی  ــدازه ای ــز هســتند. ان ــای عرشــه ای نی ه
ــه از  ــه ای ک ــه و منطق ــوع محمول ــب ن ــر حس ــا ب ه
ــت  ــاوت اســت. ظرفی ــی شــود متف ــا اســتفاده م آنه
آنهــا از 10000 تــن تــا 364 / 000 تــن متغیــر 
ــه خشــک 343  ــن کشــتی حمــل فل اســت. بلندتری
متــر طــول دارد. قســمت موتورخانــه و محــل زیســت 
سرنشــینان در قســمت انتهــای کشــتی یعنــی پاشــنه 
واقــع شــده و بــه منظــور حفــظ تعــادل کشــتی یــک 
ــینه  ــی س ــو یعن ــمت جل ــی در قس ــزن آب اضاف مخ
ســاخته شــده اســت. زمانــی کــه کشــتی خالــی مــی 
باشــد ایــن مخــزن از آب پــر مــی گــردد. بــه منظــور 
ــادل  ــراری تع ــی و برق ــات احتمال ــری از صدم جلوگی
ــی  ــار و خال ــدون ب کامــل در مواقعــی کــه کشــتی ب
دریانــوردی مــی نمایــد مخازنــی نیــز در گوشــه هــا و 
کــف انبارهــا تعبیــه گردیــده کــه در چنیــن حالتــی 

پــر از آب مــی شــود.
ویژگــی بــارز حمــل و نقــل کاالی فلــه، هزینــه 
بســیار پایینــی اســت کــه از طریــق اقتصــاد مقیــاس 
حاصــل مــی شــود. بــه علــت ویژگــی هــای فیزیکــی 
کاالی فلــه، کشــتی هــای فلــه بــر مــی تواننــد خیلــی 
ــه  ــاخت اینگون ــور از س ــوند. منظ ــاخته ش ــزرگ س ب
کشــتی هــا جلوگیــری از هزینــه هــای زیــاد مربــوط 
بــه انجــام خدمــات بنــدری و بســته بنــدی کاالهــا و 
همچنیــن اســتفاده از فضــای بیشــتر داخلــی کشــتی 

مــی باشــد.
ــه لحــاظ  کشــتی هــای حمــل کاالی فلــه خشــک ب
ــی  ــیم م ــر تقس ــته زی ــه 4 دس ــری ب ــت بارگی ظرفی

شــوند: 

منونه ای از کشتی کاالی عمومی
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ــت  ــا ظرفی ــای )HANDY SIZE( ب ــتی ه ــف( کش ال
ــن ــا 35000 ت ــری 10000 ت بارگی

 ب( کشــتی هــای )HANDY MAX( بــا ظرفیــت 
بارگیــری 35000 تــا 50000 تــن 

ظرفیــت  دارای   )PANAMAX( هــای  کشــتی  ج( 
بارگیــری حداکثــر تنــاژ تعریــف شــده مــی باشــند، 
زیــرا ســایز ایــن کشــتی هــا عبــارت اســت از حداکثر 
ــور  ــا عب ــال پانام ــت از کان ــادر اس ــه ق ــدازه ای ک ان

ــد.  نمای
د( کشــتی هــای )CAPE SIZE( ایــن کشــتی هــا، بــه 
دلیــل بزرگــی بیــش از حــد، قــادر بــه عبــور از کانــال 
ــه  ــس ب ــوس اطل ــذر از اقیان ــرای گ ــوده و ب ــا نب پانام
ــورن در  ــه ه ــتند از دماغ ــور هس ــوس آرام مجب اقیان
ــی  ــد؛ کاالی غالب ــور کنن ــیلی عب ــور ش ــوب کش جن
ــال  ــد ذغ ــی نماین ــل م ــا حم ــتی ه ــن کش ــه ای ک

ــا ســنگ آهــن مــی باشــد. ســنگ ی
ــه لحــاظ  کشــتی هــای حمــل کاالی فلــه خشــک ب
ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــتفاده ب ــوارد اس ــاختمان و م س

مــی شــوند:
 Special( ــر مخصــوص ــه ب ــای فل ــف( کشــتی ه * ال

)Bulk Carrier

طراحــی ایــن نــوع کشــتی هــا بــه نحــوی اســت کــه 
تنهــا مــی تواننــد یــک یــا دو نــوع محمولــه را حمــل 
نماینــد؛ ماننــد کشــتی هــای ویــژه حمــل شــکر یــا 
گنــدم یــا ســنگ هــای معدنــی. ایــن نــوع کشــتیها 
ــورهای  ــلیقه ی کش ــق س ــف مطاب ــکال مختل در اش
ــک  ــا دارای ی ــر آنه ــد. اکث ــف ســاخته شــده ان مختل

نقــص مشــترک هســتند کــه ایــن گونــه کشــتی
هــا پــس از تخلیــه ی بــار هنــگام مراجعــت بــا انبــار 
ــی در حفــظ تعــادل خــود دچــار مشــکل  هــای خال

بــوده انــد.
* ب( کشتی های فله بر

oil , bulk , ore , ship ایــن نــوع کشــتی هــا در 

ــن ســاخته  ــا 250000 ت ــی ت ــای متفاوت ــت ه ظرفی
شــدند و مشــخصات ظاهــری آنهــا آمیــزه ایســت از 
شــکل کشــتی هــای فلــه بــر بــا لولــه هــای متعــدد 
نفــت و هواکشــهای ویــژه مخــازن بــر روی عرشــه.این 
کشــتی هــا مــی تواننــد در عیــن حــال چنــد محموله 
متفــاوت را حمــل کننــد، و بخاطــر آن ســاخته شــده 
انــد کــه در ســفر برگشــت بــدون بــار نباشــند. ایــن 
ــی  ــت و ســنگ معدن ــه نف ــوع کشــتی ضمــن اینک ن
حمــل مــی کننــد مــی تواننــد انــواع مختلــف 

ــد. ــز حمــل کنن ــع را نی ــه مای محمــوالت فل

3( کشتی های نفتکش:
ــوالت  ــت و محم ــل نف ــرای حم ــا ب ــتی ه ــن کش ای
نفتــی ســاخته شــده انــد و ســرعت بارگیــری و 
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــا ب ــتی ه ــن کش ــه در ای تخلی
پمــپ از کشــتی هــای دیگر ســریع تر اســت. کشــتی 
نفــت کــش شــناور ویــژه ای اســت کــه بــرای حمــل 
مقادیــر بــاالی نفــت طراحــی شــده اســت. بــه طــور 
کلــی دو نــوع تانکــر نفــت وجــود دارد، تانکــر نفــت 
ــه  ــطح عرش ــی س ــای نفت ــراورده ه ــر ف ــام و تانک خ
ــا پوشــیده  ــا و پمــپ ه ــه ه ــا از لول ــن کشــتی ه ای

منونه ای از کشتی فله بر
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ــت  ــال نف ــل و انتق ــه مخصــوص حم ــده اســت ک ش
خــام هســتند. نفتکــش هــای جدیــد دارای پوشــش 
ــه  ــت ب ــت نف ــری از نش ــرای جلوگی ــاص ب ــای خ ه
ــن نفتکــش  ــدازه ای ــت و ان ــا هســتند. ظرفی آب دری
ــا  ــدی آنه ــه بن ــرای طبق ــی ب ــاوت اســت ول ــا متف ه
حــدودی را تعریــف کــرده انــد کــه بــر حســب 
ــدی شــده اســت. ــام تقســیم بن ــت خ ــش نف گنجای

* هندی سایز: بین 10000 تا 30000 تن
* هندی مکس: بین 35000 تا 50000 تن

* پانا مکس: بین 55000 تا 75000 تن
* افرا مکس: بین 80000 تا 115000 تن

* سوئز مکس: بین 120000 تا 150000 تن
:)Very Large Crude Carrier) )VLCC) •

بین 200000 تا 300000 تن
:)Ultra Large Crude Carrier) )ULCC) • 

بیــش از 300000 تــن که بزرگ تریــن آن 550000 
تــن گنجایش دارد.

ــا شــبیه کشــتی  شــکل ظاهــری نفتکــش هــا تقریب
هــای فلــه بــر بــوده، بــه جــای دریچــه هــای بــزرگ 
ــی  ــای کوچکــی م در روی مخــازن دارای دریچــه ه
ــور بازرســی  ــه منظ ــا ب ــه ه ــه از آن دریچ ــند ک باش
مخــازن اســتفاده مــی گــردد. عمــل تخلیــه و 
ــوی  ــای ق ــپ ه ــا پم ــا ب ــش ه ــری در نفتک بارگی
انجــام مــی گیــرد. بــرای نصــب ایــن پمــپ هــا محــل 
جدایــی غیــر از محــل مخــازن و موتورخانــه در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. پمــپ هــا معمــوال در اتاقــی بــه 
ایــن نــام قــرار دارنــد. بدنــه تانکرهــای ســاخته شــده 

ــل از ســال 1984 دو جــداره نمــی باشــند. قب

ــادی  ــال 1984 می ــه در س ــی ک ــر قانون ــا براب  ام
ــرا  ــه اخی ــی ک ــش های ــه نفتک ــد کلی ــب ش تصوی
ــای  ــه ه ــتن بدن ــه داش ــزم ب ــد مل ــده ان ــاخته ش س
دوجــداره گردیــده انــد. در واقــع توســعه و گســترش 
ــد از  ــا، بع ــل ماحظــه در ســاختمان نفتکــش ه قاب
ــه  ــل از آن ب ــت و قب ــوده اس ــی ب ــگ دوم جهان جن
ــورهای  ــت در کش ــتخراج نف ــم، اس ــزان ک ــل می دلی
تولیدکننــده، نفتکــش هــای کوچــک و معــدودی در 

ــد. ــوده ان ــت ب ــل نف ــل و نق ــت حم خدم
بــا اســتخراج روز افــزون نفــت و بنــا بــه نیــاز مبــرم 
کشــورهای صنعتــی، پیشــرفت صنعتــی کشــتی 
ســازی بــه جایــی رســید کــه در اوایــل دهــه 
ــه  ــدام ب ــن اق ــور ژاپ ــادی( کش ــاد )1970 می هفت
ــت 500 / 000  ــه ظرفی ــی ب ــش های ــاختن نفتک س
ــام  ــار و ارق ــر آم ــر براب ــال حاض ــود و در ح ــن نم ت
ــن درصــد حمــل و  ــا باالتری ــه شــده نفتکــش ه ارائ
نقــل دریایــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. فــرق 
عمــده تانکرهــای بــزرگ یــا کوچــک ایــن اســت کــه 
ــوع  ــواد متن ــل م ــت حم ــه عل ــک ب ــای کوچ تانکره
فــراورده هــای نفتــی دارای انبارهــای متعــددی مــی 
ــداد  ــزرگ تع ــای ب ــه در تانکره ــی ک ــند در حال باش
انبارهــا کــم اســت. تانکرهــا معمــوال جرثقیــل هــای 
ــال را  ــای ترمین ــه ه ــا آن لول ــه ب ــد ک کوچکــی دارن
ــی  ــای کشــتی متصــل م ــه ه ــه لول ــرده و ب ــد ک بلن
ــتی  ــر از کش ــا کمت ــان تانکره ــداد کارکن ــازند. تع س
ــای  ــتگاه ه ــا از دس ــت ام ــی اس ــای کاالی عموم ه
ــا  ــردن انباره ــز ک ــتن و تمی ــرای شس ــی ب مکانیک
اســتفاده مــی شــود. بارگیــری و تخلیــه نفــت خــام 
ــا  ــای نصــب شــده روی عرشــه و ی توســط پمــپ ه

ــود. ــی ش ــام م ــری انج ــای ســکوی بارگی ــپ ه پم
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4( کشتی های رو-رو:
ــه ســکوی مخصــوص در  ــز ب ــا مجه ــن کشــتی ه ای
قســمت جلــو یــا عقــب یــا پهلــو بــه نــام RAMP بوده 
و بــرای حمــل وســایل نقلیــه )حامــل بــار یــا مســافر( 
ــد؛ ایــن کشــتی هــا  مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرن
ــا از  ــتند ت ــرک هس ــف و متح ــات مختل دارای طبق
فضــای آن حداکثــر اســتفاده بــه عمــل آید و وســایل 
ــن  ــه ای ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــد ب ــی توانن ــه م نقلی
کشــتی هــا وارد و یــا از آن خــارج شــوند. کاالهائــی 
کــه کشــتی هــای رو - رو حمــل مــی کننــد عبارتنــد 
از: محموالتــی کــه مســتقا مــی تواننــد بارگیــری و 
ــر روی  ــای مســتقر ب ــد کانتینره ــه شــوند مانن تخلی
تریلــر، خودروهــای ســبک و ســنگین نظیــر اتومبیــل 
ــوس، محموالتــی کــه  ســواری، وانــت، کامیــون، اتوب
بــا اســتفاده از تجهیــزات ویــژه جابــه جــا مــی شــوند 
ــای  ــنگین وزن و کااله ــای س ــر، کااله ــد کانتین مانن
ــل  ــا اتومبی ــوال ب ــه معم ــافرانی ک ــده. مس ــت ش پال
ــوع  ــه ایــن ترتیــب ایــن ن خــود ســفر مــی کننــد. ب
کشــتی هــا مــی تواننــد نقــش پــل ارتباطــی میــان 

کشــورها را ایفــاء نماینــد.
ــتی  ــخص از کش ــته ی مش ــر، 4 دس ــال حاض درح

ــد: ــود دارن ــر وج ــرح زی ــه ش ــای RO-RO ب ه

 الف( RO - RO های چند منظوره
 ب( RO - RO های مجهز به جرثقیل

 ج( RO - RO هــای حمــل مســافر و کاال کــه بــه آنهــا 
RO MAX هــم گفتــه می شــود. 

د( RO - RO هایــی کــه مختــص حمــل خــودرو 
هســتند و در صنعــت خودروســازی بــرای واردات 
ــه  ــد ک ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــادرات م و ص
ــد.  ــی گوین ــا PURE CAR CARRIERS هــم م ــه آنه ب
ــره  ــن و ک شــکوفایی صنعــت خــودرو ســازی در ژاپ
ــا  ــتی ه ــن کش ــاخت ای ــا س ــد ت ــث ش ــی باع جنوب

ــرد. ــتری بگی ــق بیش رون

5( کشتی های کانتینربر
ــا  ــواع محمــوالت ب ــرای حمــل ان ــن کشــتی هــا ب ای
ــد، ســهولت  ــر ســاخته شــده ان بســته بنــدی کانتین
ــه  ــی ب ــاز مهم ــا امتی ــل کانتینره ــری و حم بارگی
حســاب مــی آیــد. کانتینــر محفظــه ای اســت 
فــوالدی یــا آلومینیومــی که جهــت حمــل محموالت 
ــه کار گرفتــه  ــه شــکل اســتاندارد شــده ب مختلــف ب
مــی شــود. امــروزه کانتینــر توانســته اســت هــم بــه 
ــت  ــه جه ــم ب ــل و ه ــل و نق ــهولت حم ــت س جه
ــی  ــه لحــاظ اقتصــادی انقاب محافظــت کاال و هــم ب
در روش هــای حمــل و نقــل کاال ایجــاد نمایــد. ایــن 

منونه ای از کشتی نفتکش

منونه ای از کشتی رو-رو
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مزایــا بــه ویــژه در حمــل یکســره چشــمگیرتر اســت. 
در حمــل یکســره شــرکت حمــل کننــده محمولــه را 
ــل  ــار( تحوی ــا انب ــه ی ــداء )کارخان از فرســتنده در مب
ــی  ــل م ــده کاال تحوی ــه گیرن ــد ب ــه و در مقص گرفت
ــده  ــا Door to Door نامی ــن روش اصطاح ــد. ای ده
مــی شــود. از امتیــازات دیگــر کانتینــر آن اســت کــه 
مــی تــوان آن را بــا هــر یــک از وســائط نقلیــه اعــم 
ــا  ــی هواپیم ــن و حت ــا راه آه ــون ب ــتی، کامی از کش

حمــل نمــود.
در حمــل بــار بــه طریــق ســنتی، محمولــه بــه دفعات 
ــه دســت مــی شــود و در هــر یــک از ایــن  دســت ب
مراحــل امــکان معطلــی و تأخیــر و خســارت اجتنــاب 
ــا  ــل یکســره ب ــه در حم ــی ک ــر اســت. در حال ناپذی
کانتینــر ایــن عــوارض بســیار تقلیــل یافتــه و ناچیــز 
 ISO اســتاندارد  انــدازه  دو  در  کانتینرهــا  اســت. 
هســتند. دســته اول کانتینرهــای 20 فوتــی هســتند 
کــه واحــد آنهــا اصطــاح Twenty Equivalent Unit یــا 
ــای  ــته دوم کانتینره ــود و دس ــی ش ــده م TEU نامی

 Fourty Equivalent Unit ــا ــد آنه ــه واح ــی ک 40 فوت
ــا FEU اســت. ی

کانتینرهــا از لحــاظ کاربــرد نیــز انــواع مختلــف دارد 
کــه اهــم آنهــا کانتینــر مخصــوص حمــل کاالهــای 
بســته بنــدی شــده ســبک و ســنگین، کانتینــر 
ــر  ــدنی، کانتین ــوالت فاسدش ــرای محم ــی ب یخچال
روبــاز کــه از ســقف نیــز قابلیــت بارگیــری و تخلیــه 
دارد و کانتینــر ویــژه کاالهــای فلــه مــی باشــد. 
ــری  ــرای بارگی ــه، ب ــس از تخلی ــر پ ــوال کانتین معم
ــی در  ــرد ول ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدد م مج
صــورت عــدم اســتفاده بــه صــورت خالــی بــه مبــداء 
ــادی از کشــتی  ــداد زی ــود. تع ــی ش برگشــت داده م

ــن  ــد، لیک ــز دارن ــر را نی ــل کانتین ــت حم ــا قابلی ه
وقتــی از کشــتی کانتینربــر نــام مــی بریــم، منظــورن 
کشــتی هایــی اســت کــه صرفــا بــه کار حمــل 
کانتینــر پرداختــه و شــکل و ســاخت انبارهــای آنهــا 
بــه صــورت کامــل ســلول بنــدی شــده باشــد. تمــام 
خطــوط مهــم کشــتیرانی از کشــتی هــای کانتینــری 
ــی  ــتفاده م ــر اس ــل کانتین ــم حم ــوط منظ در خط

ــد. کنن
ــاز  ــه ای ب ــد جعب ــا مانن ــتی ه ــن کش ــاختمان ای س
اســت کــه کانتینرهــا در آن بــه ردیفهــا و ســتون های 
منظــم چیــده مــی شــوند. انبارهــای ایــن کشــتی هــا 
ــه  ــودی هســتند ک ــوالدی عم ــای ف دارای تســمه ه
کانتینرهــا را در میــان ایــن تســمه هــا )cell guide( از 
پاییــن بــه بــاال مــی چیننــد. ایــن تســمه هــا عــاوه 
بــر اینکــه از حرکــت هــای انحرافــی کانتینرهــا 
ــد،  ــی کنن ــری م ــن جلوگی ــن رفت ــاال و پایی ــع ب موق
در موقعــی کــه کانتینــر در جــای خــود قــرار گرفــت 
نیــز آن را از طرفیــن در جــای خــود ثابــت نگــه مــی 
دارنــد. دربهــای انبارهــای ایــن کشــتی هــا نیــز بــه 
انــدازه کافــی تقویــت شــده انــد تــا توانایــی بارگیــری 
بــر روی آنهــا وجــود داشــته باشــد. در کشــتی هــای 
مــدرن کانتینــری دیگــر حتــی انبــار بــه شــکل مجــزا 
وجــود نــدارد و کل فضــای بارگیــری یکپارچــه اســت، 
کــه ایــن امــر باعــث ســرعت بیشــتر در زمــان تخلیــه 

و بارگیــری میشــود.
ــه 6  ــر ب ــر ب ــای کانتین ــتی ه ــر کش ــال حاض در ح
ــه در صفحــه ی  ــی شــوند ک ــروه مجــزا تقســیم م گ

بعــدی مشــاهده می شــود :
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ــا  ــده )FEEDER( ب ــه کنن ــای تغذی ــف( کشــتی ه  ال
 500TEU ــا ــری 100 ت ــت بارگی ظرفی

ب( کشــتی هــای )FEEDER MAX( بــا ظرفیــت 
1000TEU تــا   500 بارگیــری 

ــا ظرفیــت بارگیــری   ج( کشــتی هــای )HANDY( ب
 2000TEU ــا 1000 ت

د( کشــتی هــای )SUB PANAMAX بــا ظرفیــت 
 3000TEU تــا   2000 بارگیــری 

ه( کشــتی هــای )PANAMAX بــا ظرفیــت بارگیــری 
 3000TEU حداقــل

و کشــتی هــای )POST PANAMAX بــا ظرفیــت 
4000TEU از  بیــش  بارگیــری 

6( کشتی مسافربری:
بــا گســترش صنعــت گــردش گــری در صنعــت 
کشــتی هــای مســافری هــم پیشــرفت چشــمگیری 
ــاختمان  ــی در س ــرات کل ــت. تغیی ــده اس ــاد ش ایج
کشــتی از قبیــل ایجــاد اســتراحتگاه هــای مجهــز و 
ــا  ــد و کشــتی هــای مســافری ب مــدرن ایجــاد گردی
ــرعت 30  ــا س ــر و ب ــا 60000 نف ــت 4000 ت ظرفی

ــد. ــی ســاخته شــده ان ــره دریای گ
ابتــدا در ایــن نــوع کشــتی هــا موتورخانــه در وســط 
و  پاییــن مخــازن آب  قــرار داشــت در قســمت 
ســوخت و پاشــنه کشــتی بــه محــل زیســت ملوانــان، 

ــاص  ــان اختص ــی مهمان ــالن پذیرای ــپزخانه و س آش
یافتــه بــود. امــا امــروزه محــل پذیرایــی مســافران بــه 
ــای  ــتی ه ــت. کش ــه اس ــال یافت ــتی انتق ــاالی کش ب
مســافربری امــروزی دارای رمــپ ورود خــودرو و 
کابیــن هــای خصوصی، ســینما، اســتخر، بیمارســتان 

ــی باشــند. ــه پزشــکان متخصــص م ــز ب مجه
انواع کشتی های مسافری:

ــای  ــفر ه ــرای س ــر - ب ــزرگ الین ــای ب ــتی ه • کش
ــی  طوالن

• کشتی های فری - برای سفر های کوتاه 
ــای دور و  ــفر ه ــرای س ــی ب ــای تفریح ــتی ه • کش

ــک نزدی

:LNG 7( کشتی های
LNG حاصــل فراینــد میعــان گاز طبیعــی اســت کــه 

ــای  ــه بازاره ــل ب ــل حم ــورت قاب ــن ص ــا در ای تنه
مصــرف توســط کشــتی هــای خاصــی کــه بــه ایــن 
ــس از  ــد. پ ــی باش ــت، م ــده اس ــی ش ــور طراح منظ
انتقــال، ایــن محصــول در پایانــه هــا توســط سیســتم 
ــد. ــی آی ــت گاز درم ــه حال ــل، مجــددا ب ــای تبدی ه

ــره  ــوان به ــدگان ت ــرف کنن ــه مص ــع LNG ب در واق
ــال  ــن ح ــاک و در عی ــوخت پ ــک س ــرداری از ی ب
اقتصــادی را مــی دهــد. امــروزه کشــتی هــای حامــل 
LNG، بــا ایمنــی بســیار بــاال و بــه صورت پیوســته در 

منونه ای از کشتی مسافربریمنونه ای از کشتی کانتیرنبر
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پایانــه هــای کشــورهایی چــون ژاپــن و اســپانیا پهلــو 
مــی گیرنــد و انــرژی موردنیــاز ایــن کشــورها را چــه 
ــرای مصــارف خانگــی و چــه صنعتــی فراهــم مــی  ب
آورنــد. درواقــع جریــان پایــدار جهانــی LNG، نشــانی 
از ایمنــی بــاالی ایــن ســوخت در انتقــال بــه مصــرف 
کننــدگان دارد. اســتفاده از کشــتی هــای دوجــداره 
و اجــرای اســتانداردهای دقیــق صنعتــی، عــاوه بــر 
مدیریــت موثــر ریســک، ایــن صنعــت را بــه صنعتــی 
ــل کــرده اســت. طــی  ــه از لحــاظ ایمنــی تبدی نمون
ــش از 450  ــا بی ــن کشــتی ه ــته، ای ــال گذش 45 س
هــزار محمولــه را صدهــا میلیــون مایــل جابجــا 
ــزون کشــورها  ــاز روزاف ــه نی ــا توجــه ب ــد. ب ــرده ان ک
ــان، گاز  ــل اطمین ــن و قاب ــوخت ایم ــع س ــه مناب ب
ــی رود  ــمار م ــه ش ــادی ب ــوختی اقتص ــی س طبیع
کــه توجــه کشــورهای مختلــف را بــه خــود معطــوف 
ــع  ــی از مناب ــان LNG یک ــن می ــرده اســت و در ای ک
قابــل توجــه بــه شــمار مــی رود کــه ایمنــی و اعتبــار 

ــی در دهــه هــای آینــده خواهــد داشــت. باالی
LNG در کشــتی هــای دوجــداره ای کــه بــرای 

جلوگیــری از نشــت یــا شکســت در حــوادث طراحــی 
شــده انــد، حمــل مــی شــود. LNG در شــرایط 
فشــار و درجــه حــرارت بســیار پاییــن )256- درجــه 

ــود. ــی ش ــره م ــت( ذخی فارنهای

8( کشتی های یخچالی
ــت  ــوه، گوش ــون می ــی همچ ــل کاال های ــت حم جه
و مــواد غذایــی فاســد شــدنی اســتفاده مــی گــردد. 
ــای مخصــوص و  ــا ســردخانه ه ــی ب ــار های دارای انب
بــا بــرودت هــای متفــاوت، متناســب بــا مــواد فاســد 
ــای  ــتی ه ــه کش ــادری ک ــند. بن ــی باش ــدنی م ش
یخچالــی بــه آنهــا تــردد مــی نماینــد بایــد امکانــات 
ــا ورود کشــتیهای  ــند. ب ــته باش ــاحلی الزم را داش س
ــی  ــر یخچال ــل کانتین ــت حم ــه قابلی ــری ک کانتین
ــا  ــن کشــتی ه ــه ســمت ای ــازار ب ــل ب ــد تمای را دارن
ــای  ــتی ه ــازار کش ــتر ب ــزول بیش ــده و ن ــذب ش ج
یخچالــی را باعــث مــی شــوند. در حــال حاضــر هیــچ 
گونــه سفارشــی جهــت ســاخت کشــتی هــای جدیــد 

ــدارد. ــن دســت وجــود ن از ای

9( کشتی دوبه بر
ایــن کشــتی بــرای حمــل ســایر شــناورها مخصوصــا 
دوبــه هــا طراحــی شــده انــد. دارای جرثقیــل بــرای 
ــناوری  ــه ش ــتند. دوب ــه هس ــه دوب ــری و تخلی بارگی
ــی اســت  ــا فضــای توخال مکعــب مســتطیل شــکل ب
کــه معمــوال موتــور یــا پیشــرانه دیگــری نــدارد و آن 
را قایــق یــا شــناوری دیگــر بــر روی آب مــی کشــد 

یــا بــه جلــو مــی رانــد. LNG منونه ای از کشتی

منونه ای از کشتی یخچالی
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دوبــه بــرای حمــل کاال بــه اســکله هایــی بــا عمــق کــم و رودخانــه هــا کــه قابــل کشــتیرانی نیســتند اســتفاده 
ــود. می ش

منونه ای از کشتی دوبه بر
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سکوهای نفتی به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
1. سکوهای ثابت

2. سکوهای متحرک
مطابق شکل زیر نیز می توان سکوها را دسته بندی کرد.

1و2( ســکو هــای ثابــت )عمیــق تریــن آن : بولوینــکل شــرکت شــل در ســال 1991 کــه 412 متــر طــول 
دارد واقــع در خلیــج مکزیــک (

)Chevron Texaco`s Petronius 3( سکوی انطباقی )عمیق ترین آن در سال 1991 به طول 534 متر
 Conoco ــه طــول 1425 متــر واقــع در خلیــج مکزیــک ــه کشــش)در ســال 2004 ب 4و5( ســکو هــای پای

 )Philips magnolia

6( ســکو هــای اســپار)عمیق ترین بــه طــول 1710 متــر در ســال 2004 واقــع در خلیــج مکزیــک بــه نــام 
)dominions devils tower

7و8( ســکو هــای نیمــه متحــرک )عمیق تریــن آن در ســال 2003 بــه طــول 1920 متــر واقــع در خلیــج 
مکزیــک( 

9( F.P.S.O )عمیق ترین آن به عمق 1345 متر در سال 2005 به نام برزیل(
ــن آن کلمــب کــه  ــان )عمیــق تری ــه تاسیســات میزب ــز ب ــی و پــس آوی ــر دریای ــی زی 10( تاسیســات تکمیل

انواع سکو های دریایی

کارن کوهرانی



M
ar

in
e

En
gi

ne
er

in
g

27

بــه ناکیــکا وصــل میشــود در ســال 2004 در عمــق 
2400 متــری ســاخته شــده(

سکو های شناور
1(سکو های پایه کششی

TLP علت طراحی سکو های
صــرف نظــر از کلیــه عواملــی کــه در تعییــن قیمــت 
ــز  ــاحلی حائ ــای فراس ــرای پروژه ه ــده اج ــام ش تم
اهمیــت می باشــند، می تــوان گفــت کــه “عمــق 
آب” یکــی از مهمتریــن عوامــل تعییــن کننــده 
قیمــت تمــام شــده در چنیــن پروژه هایــی می باشــد. 
ــافی  ــدان اکتش ــه می ــر چ ــت ه ــد گف ــع بای در واق
ــری  ــر باشــد و عمــق آب کمت ــه خشــکی نزدیک ت ب
داشــته باشــد هزینه هــای توســعه و بهره بــرداری 
کمتــری خواهــد داشــت و بالعکــس هــر چــه فاصلــه 

ــتر  ــق آب بیش ــر و عم ــکی طوالنی ت ــدان از خش می
باشــد، هزینــه توســعه و بهره بــرداری آن نیــز بیشــتر 
خواهــد بــود. بــه همیــن منظــور شــرکت های فعــال 
ــرای  در پروژه هــای فراســاحلی، در راســتای تــاش ب
توســعه نســل جدیــدی از ســازه های فراســاحلی کــه 
ــم  ــق فراه ــای عمی ــا را در آب ه ــت آنه ــکان فعالی ام
نمایــد، همــواره بعــد از پیــدا کــردن راه حــل فنــی، به 
ــرای کاهــش هزینه هــای  دنبــال تکنیک هایــی نیــز ب
ــه  ــتا در ده ــن راس ــند. در همی ــده می باش ــام ش تم
ــد )ســکو هــای  ــک ســکوی جدی ــادی، ی 1980 می
ــی  ــی طراح ــای مهندس ــا ویژگی ه ــی( ب ــه کشش پای
و ســاخته شــد کــه علــی رغــم فعالیــت در آب هــای 
ــن  ــرداری از میادی ــعه و بهره ب ــه توس ــق، هزین عمی

آب عمیــق را بشــدت کاهــش مــی داد.

سکو پایه کششی چیست؟

 
 

ســکو های TLP یــا ســکو بــا پایــه و مهــار کششــی 
ــرل  ــرای کنت ــه ب ــتند ک ــناوری هس ــای ش دکل ه
حرکــت ســازه بــه کــف دری مهــار شــده انــد.
ایــن ســازه هــا در عمــق 1800 متــر مــورد اســتفاده 
ــار ســتون و اســتوانه ای  ــد و دارای چه ــرار میگیرن ق

سکو ی ثابت Bullwinkle در حال انتقال به محل نصب     

نوعی از سکو کششی
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ــه هــم  هســتند کــه توســط پانتــون هــای مثلثــی ب
ــون  ــک پانت ــان هــر ســتون ی متصــل شــده و در پای
ــا  ــت ت ــرده اس ــدا ک ــداد پی ــرون امت ــمت بی ــه س ب
ــای  ــی ه ــه پ ــده ب ــل ش ــوالدی متص ــای ف ــل ه کاب

ــد.  ــت نماین ــا را تقوی ــف دری ــمعی در ک ش
 ایــن کابــل هــا از حرکــت قائــم سکوتوســط امــواج 
(Roll & peach(  و حرکــت چرخشی)heave(خروشــان 

ــا ایــن حــال ایــن  ــا جلــو گیــری مــی کننــد . ب دری
ســازه نســبت بــه حرکــت افقــی و عرضــی 

آزاد است.

 TLP هــای  ســکو  از  اســتفاده  مزایــای 
؟   چیســت

ــا از لحــاظ وزن روی ســازه  ــن ســازه ه ــر چــه ای اگ
دارای محدودیــت هایــی هســتند ولــی ایــن ســکو هــا

ــق  ــر عم ــاوه ب ــت ع ــای ثاب ــکو ه ــه س ــبت ب نس
زیــاد حفــاری آن پاییــن بــودن هزینــه هــای تولیــد 
اســتخراج و نگــه داری آن اســت کــه تقریبــا مشــابه 
ــر از  ــرف نظ ــد . ص ــت میباش ــای ثاب ــکو ه ــه س ب
ــدارد  ــادی نیــاز ن اینکــه نصــب ایــن ســکو زمــان زی
ــان  ــی آس ــه جای ــکو جاب ــن س ــن ای ــر محاس از دیگ
ــام  ــه واســطه اتم ــر محــل ســکو ب ــان تغیی آن درزم
ضخایــر میــدان میباشــد . ایــن در حالــی اســت کــه 
اســتفاده ایــن نــوع ســکو هــا در میادینــی کــه دارای 
ــم  ــدارو تاط ــا پای ــیار ن ــوی بس ــت ج ــک وضعی ی
ــک(  ــج مکزی ــد خلی ــند )مانن ــواج میباش ــدید ام ش
ــا  ــرای شــرکت ه ــده آل ب ــه ی بســیار ای ــک گزین ی

ــوند. ــوب میش محس

SPAR 2( سکوهای

سکو  اسپار چیست؟
ــن شــاهکار  ــزرگ تری ــوان ســکوی اســپار را ب مــی ت
ــاحلی  ــرا س ــای ف ــازه ه ــه ی س ــی در زمین مهندس
دانســت.این ســکو کــه در حــال حاضــر نقــش 
مهمــی در توســعه ی میادیــن آب هــای عمیــق 
خلیــج مکزیــک دارنــد ، عــاوه بــر اینکــه رکــورد دار 
فعالیــت در عمیــق تریــن عمــق آبــی هســتند کــه تــا 
کنــون شــرکت هــای نفتــی بــدان دســت یافتــه انــد، 
ــت را  ــن صنع ــرفت ای ــی از پیش ــل توجه ــهم قاب س
نیزبــه خــود اختصــاص خواهنــد داد. زیــرا بــا تکمیــل 
و توســعه تکنلــوژی هــای بــه کار رفتــه شــده در ایــن 
ســکو هــا ، آن هــا بــه کلیــد بهــره بــرداری از میادیــن 
واقــع شــده در آب هــای فــوق عمیــق تبدیــل شــده 
انــد کــه هــر ســاله شــاهد بزرگتریــن طوفــان هــا و بد 
تریــن شــرایط آب و هوایــی کــره ی زمیــن میباشــند 
، ولــی علــی رقــم فعالیــت در چنیــن شــرایطی ، آن 
ــداوم فعالیــت  ــه ت ــادر ب ــدون هیــچ مشــکلی ق هــا ب

برنامــه ریــزی شــده مــی باشــند.
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کار  چگونــه  و  چیســت  اســپار  ســکو 
؟ میکنــد

 Single Point Anchor Reservoir ــا ــپار ی ــکو های اس س
ســکوی عظیــم ســتونی شــکل هســتند کــه از 
اســتوانه تشــکیل شــده انــد و در ســطح عرشــه خــود 
ــزات  ــت و تجهی ــک ســکوی ثاب ــول ی ــه طــور معم ب
ــن  ــد.از ای ــی کنن ــتیبانی م ــاری را پش ــات حف عملی
ــر  ــم آن زی ــده و عظی ــمت عم ــه قس ــا ک ــکو ه س
ــار  ــای م ــه ه ــا توســط طوق ســطح آب اســت و نوع
ــه  ــد ، ب ــات احاطــه شــده ان ــش ثب ــرای افزای ــچ ب پی
ــق  ــای عمی ــتخراج در آب ه ــاری و اس ــور حف منظ
اســتفاده میشــوند. یکــی از نــکات قابــل توجــه ایــن 
ــق آن  ــور عمی ــه آبخ ــت ک ــن اس ــا ای ــکو ه ــوع س ن
هــا باعــث میشــود کــه ســکو در بدتریــن شــرایط آب 
ــان  ــوج وجری ــاد و م ــت تاثیرب ــر تح ــی ، کمت و هوای
هــای دریایــی قــرار گیــرد، و حفــاظ اســتوانه ای آن 
شــرایط مناســبی را بــرای عملیــات فراهــم مــی کنــد 
، ایــن در حالــی اســت کــه در ســکو هــای انطباقــی 
پایــه بــه کــف دریــا وصــل مــی شــود و نمــی توانــد 
ــر  ــی دیگ ــد از طرف ــل کن ــاد را تحم ــای زی ــق ه عم
ــپار  ــد اس ــز مانن ــی نی ــار کشش ــا مه ــای ب ــکو ه س
تعــادل ندارنــد زیــرا دارای یــک وزنــه تعــادل بــزرگ 
ــل  ــدارد کاب ــازی ن ــر نی ــر آن اســت و دیگ ــر در زی ت
ــل  ــکو وص ــه س ــودی ب ــا عم ــورت کام ــه ص ــا ب ه
شــود. از طــرف دیگــر اســپار بــه دلیــل شــکل خــاص 
خــود نیــاز آن چنانــی بــه کابــل فــوالدی نــدارد زیــرا 
زمانــی کــه بــه صــورت قائــم در آب قــرار گرفتــه آن 
را نمیتــوان بــه صــورت افقــی جــا بــه جــا کــرد پــس 
بــرای انتقــال آن نیــز آن را بــه صــورت افقــی در آب 

ــکو را روی  ــد از نصــب آن س ــد ســپس بع میخوابانن
ــرار مــی دهنــد.  آن ق

سکو های نیمه شناور چیست ؟
ایــن ســازه هــای دریایــی ویــژه مخصــوص کار هایــی 
چــون حفــاری و اکتشــاف و تولیــد و کار بــا جرثقیــل 
هــای قــول پیکــر اســت کــه بوســیله ی یــدک کــش 
ــود  ــی خ ــه عملیات ــه منطق ــوره ب ــد منظ ــای چن ه
ــنگین  ــای س ــر ه ــیله لنگ ــوند و بوس ــال میش ارس

متوقــف میشــوند .
ــن  ــر اولی ــر کبی ــناور امی ــه ش ــاری نیم ــکوی حف س

ــت. ــران اس ــناور ای ــه ش ــکوی نیم س
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FPSO شناور های 
امــروزه شــناور هــای اف.پــی.اس.او بــه بخــش مهمی 
ــعه  ــد و توس ــده ان ــل ش ــاحل تبدی ــع فراس از صنای
ــا  ــن شــناور ه ــدون ای ــن گازی ب ی برخــی از میادی
مقــرون بــه صرفــه نیســت.این شــناور چنــد منظــوره 
هیدروکربنــی ضخیــره  محصــوالت  فــرآوری  کار 
ــای نفتکــش  ــر ه ــه تانک ــال آن ب ــز انتق ســازی و نی
ــن کشــتی طــوری طراحــی شــده  رابراحــده دارد ای

ــواد خــام سکوهاســت. ــش م ــه پاالی ــه قادرب ک

ایــن شــناور هــا بــه دلیــل ســهولت در انجــام فرآینــد 
ــت  ــاحلی ارجحی ــع فراس ــوق، در صنای ــه ف ــه گان س
ــه  ــازی ب ــر نی ــا دیگ ــتفاده از آنه ــا اس ــرا ب ــد زی دارن
ســاخت تاسیســات زیــر بنایــی نظیــر ســکو، جکــت 

ــرداری از میادینــی کــه  ــرای بهره ب ــه ب و خطــوط لول
ــن  ــود و همی ــد ب ــد، نخواه ــی ندارن ــره چندان ذخی
ــن  ــرداری از میادی ــا بهره ب ــود ت ــبب می ش ــل س عام
ــکی  ــیار دوری از خش ــل بس ــه در فواص ــک ک کوچ
ــرون  ــی مق ــرکت های نفت ــرای ش ــد ب ــرار گرفته ان ق
بــه صرفــه باشــد. البتــه ابعــاد ایــن شــناور بــه حــدی 
بــزرگ اســت کــه تمــام تجهیــزات فــرآوری، تولیــد، 
ذخیــره ســازی و انتقــال نفــت را بــه راحتــی در خــود 
جــای می دهــد و هــم در ســطح عرشــه و هــم در زیــر 
ــی از تاسیســات  ــواع گوناگون ــن شــناورها، ان ــه ای بدن
جــا ســازی شــده اند. بــرای اینکــه بتوانیــد در ذهــن 
ــی.اس.او را مجســم  ــک شــناور اف.پ خــود بزرگــی ی
کنیــد ، تصــور کنیــد کــه ســه هــوا پیمــای بویینــگ 

ــه راحتــی روی آن جــا میگیــرد. 747 ب
ــت  ــرای تثبی ــناورها ب ــن ش ــه، ای ــر اینک ــه دیگ نکت
موقعیــت خــود بــر روی امــواج دریــا از یــک سیســتم 
ــه  ــد ک ــتفاده می نماین ــدازی اس ــر ان ــرفته لنگ پیش
ایــن عملیــات نیــز طــی چنــد مرحلــه و بــه کمــک 
چندیــن سیســتم لنگــر انــداز انجــام می پذیــرد. 
ــناور  ــا ش ــده اند ت ــه ش ــتی تعبی ــا در وسطکش لنگره
ــا  بتوانــد بــه راحتــی حــول محــور آنهــا بچرخــد و ب
تغییــر جریان هــای زیــر آبــی یــا در شــرایط طوفانــی، 
بــه راحتــی موقعیــت خــود را در دریــا تثبیــت نمایــد. 
یکــی دیگــر از نــکات قابــل توجــه در خصــوص 
شــناورهای اف.پــی.اس.او ایــن اســت کــه ایــن 
ــن  ــه چندی ــان ب ــک زم ــد در ی ــتی ها می توانن کش
ــق  چــاه نفــت در عمــق آب متصــل شــوند و از طری
لوله هــای ســیار، هیدروکربــن )نفــت و گاز( را جمــع 
آوری کــرده و بــه مخــازن موجــود در ســطح کشــتی 
منتقــل نماینــد. جالــب اســت بدانیــد کــه تاسیســات 

سکوی نیمه شناور امیرکبیر و شناور کاسپین
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ــا تاسیســات پاالیشــگاه های ســاحلی هســتند،این تاسیســات شــامل بــر  پاالیشــی روی عرشــه دقیقــا مشــابه ب
ــط می باشــد.  ــای مرتب ــه و فشــرده ســازی گاز، و ســایر تکنولوژی ه ــق آب، تصفی ــزات جداســازی و تزری تجهی
ــن  ــی فعال تری ــل و بی.پ ــزون موبی ــل، اگ ــورون، ش ــال، چ ــراس، توت ــرکت های پتروب ــه ش ــی اینک ــه پایان نکت

ــوند. ــوب می ش ــی.اس.او محس ــناورهای اف.پ ــتفاده از ش ــه اس ــان در زمین ــی جه ــرکت های نفت ش

تاسیسات تکمیلی زیر دریایی و پس آویز به تاسیسات میزبان
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یکــی از متــداول تریــن ســواالتی کــه پیرامــون 
کشــتی برایمــان پیــش میآیــد ایــن اســت کــه چــرا 
کشــتی نمیتوانــد خــود را از حرکــت بــاز نگــه دارد و 

ــس چطــور میایســتد؟ ــد، پ ــر نمیتوان اگ
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ، ابتــدا بایــد بدانیــم کــه 
ــه  ــه عمــل میکنــد. نحوهــی کار ترمــز ب ترمــز چگون
ــای  ــت ه ــا چســبیدن لن ــه ب ــن صــورت اســت ک ای
ترمــز یه دیســک چــرخ خــودرو، اصطــکاک بــه وجود 
آمــده و مانــع حرکــت دورانــی چــرخ میشــود و چــون 
بیــن الســتیک و ســطحی کــه خــودرو روی آن قــرار 
دارد نیــز اصطــکاک وجــود دارد، نتیجهــی ایــن عمــل 
کــم شــدن ســرعت و در نهایــت ایســت کامــل اســت.

حــال چگونــه میتــوان ایــن عملکــرد را در کشــتی بــه 
کار بــرد؟ مــی دانیــم کــه در کشــتی، چرخــی در کار 
نیســت و توســط پروانهــای کــه در عقــب آن نصــب 
میگــردد رو بــه جلــو حرکــت میکنــد و نکتــه دیگــر 
ــام آب در حرکــت  ــه ن اینکــه کشــتی روی ســیالی ب
ــیوهای  ــه ش ــه ب ــی بدن ــه طراح ــه ب ــا توج ــت. ب اس
کــه قــادر بــه شــکافتن آب و حرکــت رو بــه جلــو در 
ســطح آن باشــد، توقــف ســریع بــه نظــر غیــر ممکــن 

میآیــد.
ــا تمــام ایــن تفاســیر، کشــتی قابــل توقــف اســت،  ب
ــن  ــه ذه ــگاه اول ب ــه در ن ــیوهای ک ــا ش ــه ب ــا ن ام

اکثرمــان میرســد. شــیوه هــای مختلفــی بــرای 
ــت نگــه داشــتن  بازداشــتن کشــتی از حرکــت و ثاب
آن وجــود دارد کــه یــا توســط خــود کشــتی و یــا بــا 

ــود. ــام میش ــر انج ــل دیگ ــک عوام کم
زمانــی کــه کشــتی در آب حرکــت میکنــد، بــه دلیــل 
ــا  ــرار دارد ب ــر آب ق ــه زی ــه ک تمــاس بخشــی از بدن
ــد.  ــی آی ــود م ــه وج ــا درگ ب ــاوم ی ــروی مق آب، نی
درگ ناشــی از لزجــت یــا چســبندگی آب اســت کــه 
ــس  ــطح خی ــاحت س ــا »مس ــب ب ــدار آن متناس مق
شــدهی بدنــه، مجــذور ســرعت و چگالــی آب« اســت.
ــال  ــیلهی در ح ــر وس ــرای ه ــز ب ــه ترم ــدف اولی ه
حرکتــی، بــاال بــردن نیــروی مقــاوم یــا درگــی اســت 
کــه وســیله متحمــل میشــود. بنابرایــن، بــرای توقــف 
کشــتی بایــد نیــروی مقاومــی کــه آب بــه بدنــه وارد 

میکنــد را بــه حداکثــر برســانیم.

*   افزایش سطح خیس شده از بدنه:
ــن عمــل باعــث افزایــش نیــروی مقــاوم میشــود   ای
ــرای کــم کــردن ســرعت کشــتی  و بعضــی مواقــع ب
و رســیدن بــه ســرعت مــورد نظــر کاربــرد دارد امــا 
ــه بازداشــتن کشــتی از حرکــت  ــادر ب ــی ق ــه تنهای ب
ــای  ــتی ه ــی از کش ــال در بعض ــرای مث ــت. ب نیس
ــا بــاز شــدن  مســافربری دو بالــک وجــود دارد کــه ب

چرا کشتی ها ترمز ندارند؟

یاسین حسنی
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ــد؛  ــه افزایــش مییاب آنهــا ســطح خیــس شــدهی بدن
ــر  ــتایی بهت ــث ایس ــا باع ــک ه ــن بال ــن ای همچنی

ــوند. ــت رول میش ــر حرک ــناور در براب ش

*   افزایش سرعت کشتی:
ــه  ــم، باتوجــه ب ــوری بررســی کنی ــه طــور تئ  اگــر ب
فرمــول (DRAG x psv^2( افزایــش بینهایتــی ســرعت، 
ــد.  ــه میده ــروی درگ را نتیج ــدن نی ــت ش بینهای
ــه عبارتــی دیگــر، اگــر ســرعت را بینهایــت کنیــم  ب
کشــتی بایــد از حرکــت بایســتد کــه از لحــاض عملی 
غیــر ممکــن بــوده و یــک تناقــض اســت. اگــر دقیــق 
ــه  ــگاه کنیــم، مشــکل در زاوی ــه ایــن مســاله ن ــر ب ت

اشــتباه اســت.
کاری کــه مــا میخواهیــم بــرای ترمــز کشــتی انجــام 
ــروی  ــت نی ــر جه ــا تغیی ــدار ی ــش مق ــم، کاه دهی
جلوبرنــده یــا تراســت کشــتی اســت. در صــورت کــم 
شــدن نیرویــی کــه پروانــه بــه کشــتی وارد میکنــد، 
ــم  ــه ک ــروع ب ــه ش ــود بافاصل ــاوم موج ــروی مق نی
کــردن براینــد نیــروی جلوبرنــده و در نتیجــه ســرعت 
کشــتی میکنــد. یکــی از راه هایــی کــه باعث میشــود 
ــردن  ــس ک ــد، برعک ــر رخ ده ــریع ت ــاق س ــن اتف ای
ــن  ــت؛ بنابرای ــتی اس ــی کش ــش پروانه ــت چرخ جه
چرخــش برعکــس پروانــه را میتــوان بــه نوعــی ترمــز 

کشــتی در نظــر گرفــت.

 تست توقف ناگهانی :
پارامتــر هــای مهمــی کــه طــراح کشــتی بــرای ترمــز 
ــه آن توجــه داشــته باشــد، در تســت توقــف  ــد ب بای

ناگهانــی محاســبه میشــود.
ایــن آزمایــش در شــرایطی انجــام میشــود که کشــتی 
ــوده و  ــت ب ــال حرک ــت در آب در ح ــرعت ثاب ــا س ب
ــتی  ــه کش ــیری ک ــد. مس ــتا باش ــرایط ایس دارای ش
ــا  ــس ت ــش برعک ــه چرخ ــه ب ــروع پروان ــان ش از زم
ــی.اس«  ــد توســط »جی.پ ــل طــی میکن ایســت کام
ثبــت گشــته و طــول ایســت کشــتی نامیــده میشــود. 
داشــتن طــول ایســت مقولهــی بســیار مهمــی بــرای 
ــه کشــتی  ــافتی اســت ک ــان و مس ــن زدن زم تخمی
ــرای توقــف در مواقــع اضطــراری نیــاز دارد و بایــد  ب

در اختیــار ناخــدای کشــتی قــرار گیــرد.
ــیم  ــن نتیجــه میرس ــه ای از توضیحــات داده شــده ب
ــت و  ــی اس ــیار باالی ــی بس ــتی دارای لخت ــه کش ک
ــرات داده شــده  ــه تغیی ــادی در واکنــش ب ــر زی تاخی
بــر حرکــت از خــود نشــان میدهــد. عــاوه بــر ایــن، 
ــه دلیــل ایــن کــه کشــتی همیشــه در آب ســاکن  ب
حرکــت نمیکنــد، نمیتــوان ایســت کشــتی را از ابتــدا 

ــه طــور دقیــق پیشــبینی نمــود. ب
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بــه گــزارش گــروه بیــن الملــل مانــا، طبــق آخریــن 
ــع در  ــن واق ــدر شــانگهای چی ــار لویدزلیســت، بن آم
ــون  ــزار و 29 میلی ــا 35 ه ــه ب ــگ تس ــه یان رودخان
TEU توانســت جایــگاه خــود را در مقــام اول برتریــن 

بنــادر دنیــا حفــظ کنــد.
ــج  ــد پن ــاالنه رش ــت س ــدر توانس ــن بن ــه ای ــا آنک ب
ــر  ــوی دیگ ــا از س ــاند ام ــت رس ــه ثب ــدی را ب درص
ــال  ــش ح ــن چال ــانگهای بزرگتری ــدر ش ــات بن مقام
ــاژ روز  ــا پذیــرش تن ــن بنــدر را مواجهــه ب حاضــر ای

ــد. ــرده ان ــوان ک ــدر عن ــزون در بن اف
ــن  ــم تری ــه ک ــت ک ــر اس ــدر 16 مت ــن بن ــور ای آبخ
ــرای کانتینربرهــای غــول پیکــر  عمــق مــورد نیــاز ب

ــی شــود.    محســوب م
ــنگاپور  ــدر س ــه بن ــا ب ــدر دنی ــن بن ــام دوم برتری مق
بــا 33,87 میلیــون TEU جابجایــی و5,1 درصــد 
ــور بنــدری   ــرد. اپرات ــق مــی گی افزایــش ســاالنه تعل
ــدر را  ــن بن ــگاه ای ــا جای ــد دارد ت ــی PSA  قص دولت

ــد. ــظ کن ــه حف ــر منطق ــیپ برت ــوان ترانش عن
ــا تکمیــل و بهــره گیــری کامــل   گفتــه مــی شــود ب
ــنگاپور  ــدر س ــی در بن ــرفته PPT، جابجای ــدر پیش بن

ــی رســد. ــون TEU در ســال م ــه 50 میلی ب
 TEU ــون ــا 24,04 میلی ــز ب ــن نی ــنژن چی ــدر ش بن

ــرار  ــا ق ــن بنــادر دنی جابجایــی در مقــام ســوم برتری
ــت. گرف

ــش  5,2  ــدر از افزای ــن بن ــره از ای ــای منتش آماره
درصــدی و رســیدن جابجایــی هــا بــه 11,6 میلیــون 
TEU  در شــش ماهــه ابتدایــی ســال 2015 حکایــت 

دارد.
ــگ  ــدر هن ــه بن ــا ب ــدر دنی ــن بن ــارم برتری ــه چه رتب
کنــگ چیــن تعلــق دارد. ایــن بنــدر 22,23 میلیــون 
TEU جابجایــی را ثبــت کــرد. ایــن بنــدر کــه ســال 

قبــل در رتبــه ســوم جهــان جــای گرفتــه بــود قصــد 
دارد تــا بــا رقابــت بــا بنــدر ســنگاپور و بوســان کــره 
جنوبــی بــه هــاب ترانشــیپ در منطقــه تبدیــل شــود. 
ــن  ــه برتری ــال 2005 رتب ــل از س ــا قب ــدر ت ــن بن ای
ــه  ــا در ده ــود ام ــرده ب ــود ک ــا را از آن خ ــدر دنی بن

گذشــته ایــن بنــدر رو بــه افــول گذاشــته اســت.
بنــدر نینگبــو 18,70 میلیــون TEU  در رتبــه پنجــم 
ــال  ــدر در س ــن بن ــت. ای ــه اس ــای گرفت ــان ج جه
ــا  ــرد و تنه ــه ک ــد را تجرب ــد رش 2014، 11,5 درص
ــال 2014  ــی در س ــد دو رقم ــا رش ــی ب ــدر چین بن

ــود. ــی ش محســوب م

صد بندر برتر دنیا

مهرنوش غالمی
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ایــن بنــدر نســبت بــه بنــادر رقیــب خــود در چیــن از 
مزیــت عمــق طبیعــی آب بــه میــزان 18 متــر ســود 
مــی بــرد. ایــن عمــق بــه بنــدر نینگبــو ایــن امــکان 
را مــی دهــد تــا پذیــرای کانتینربرهــای غــول پیکــر 

باشــد.
در ســال 2014، ایــن بنــدر بــه 905 فرونــد کشــتی 
ــه  ــرویس داد ک ــزار TEU س ــاالی 10 ه ــر ب کانتینرب
20 درصــد افزایــش را نســبت بــه ســال 2013 نشــان 

مــی دهــد. 
ــدان  ــدر فق ــن بن ــن مشــکل ای ــال بزرگتری ــه هرح ب

ــت.  ــاری اس ــه آزاد تج منطق
ــی  ــون TEU جابجای ــا 18,68 میلی ــان ب ــدر بوس بن
ــود  ــان را از آن خ ــدر جه ــن بن ــم برتری ــام شش مق
کــرده اســت. مقامــات بنــدری و دولــت کــره جنوبــی 
بــا افزایــش ترمینــال هــا ســودای تبدیــل شــدن بــه 
ــی  ــر م ــه را در س ــاب ترانشــیپ منطق ــن ه بزرگتری

ــد. پرورانن

ــه  ــوان ب ــی ت ــدر م ــن بن ــای ای ــه ه ــر برنام از دیگ
 LNG ــد و ســوخت رســانی احــداث 18 اســکله جدی

ــرد. ــاره ک ــال 2018 اش ــا س ــدر ت ــن بن در ای
ــد  ــد رش ــا 8,4 درص ــز ب ــو نی ــی گوانگج ــدر چین بن
ــد و  ــون TEU ش ــی 16,60 میلی ــه جابجای ــق ب موف

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــان را ب ــم جه ــام هفت مق
از نظــر کارشناســان لویدزلیســت در صــورت اســتفاده 
ــات خــود، بنــدر گوانگجــو  ــن بنــدر از تمــام امکان ای

آینــده روشــنی را در پیــش رو خواهــد داشــت.
ــی شــود  ــر مشــاهده م ــه در شــکل زی  همانطــور ک
ــدی  ــه بن ــیایی بیشــترین ســهم را در رتب ــادر آس بن

ــد. ــرده ان ــا از آن خــود ک ــر دنی ــدر برت 100  بن
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در جداول زیر برترین بنادر به تفکیک قاره  و میزان TEU جابجا شده به چشم می خورد:

بنادربرتر آسیا :

بنادر برتر اروپا :



M
ar

in
e

En
gi

ne
er

in
g

37

بنادر برتر آمریکا :

ــگاه 78  بنــدر شــهید رجایــی در ایــن میــان در جای
برتریــن بنــادر دنیــا قــرار گرفــت. ایــن بنــدر ایرانــی 
در ســال 2014 بــا 4,5 درصــد افزایــش، میــزان 

ــرد. ــا ک ــزار و TEU 481 را جابج 1842 ه
ایــن در حالیســت کــه ایــن بنــدر در ســال 2013 بــا 
ــی مواجــه شــد. پــس از  25 درصــد کاهــش جابجای
توافــق هســته ای 1+5 انتظــار مــی رود جابجایــی در 

ایــن بنــدر ســیر صعــودی پیــدا کنــد. 
در حــال حاضــر هفــت کشــتیرانی مطــرح دنیــا 
 CMA CGM، Evergreen، Wan Hai، Messina  ــامل ش

ــد.  ــه ان ــر گرفت ــدر را از س ــن بن ــا ای و PIL کار ب
در همیــن راســتا شــرکت Contship Italia و شــرکت 

مــادر آن بــا نــام Eurogate بــا شــرکت اپراتــور بنــدری 
ســینا در بنــدر شــهید رجایــی تفاهــم نامــه همــکاری 

امضــا کردنــد. 
بــه  و  المللــی  بیــن  دوبــاره کشــتیرانیهای  ورود 
ــدر  ــن بن ــاختها در ای ــترش زیرس ــانی و گس روزرس
از جملــه اهــداف مقامــات بنــدر شــهید رجایــی 

ــود.  ــی ش ــوب م محس
عــاوه بــر جابجایــی کانتینــری، ایــن بنــدر در زمینــه 
کاالی عمومــی در ســال 2014، بــا 48,819 هــزار و 
757 تــن کاالهــای عمومــی ، 144 درصــد افزایــش 

را بــه ثبــت رســاند.
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مقدمه:
ــتی  ــت و برگش ــای رف ــور ه ــا موت ــا ب ــی از م خیل
ــم  ــم و میدانی ــنایی داری ــتونی( آش ــیلندر و پیس )س
کــه فرآینــد ورود ســوخت و احتــراق در ایــن دســته 

ــود. ــام می ش ــه انج ــا چگون ــور ه از موت
در ادامــه قــرار اســت بــه معرفــی و تحلیــل موتــوری  
ــور  ــه موت ــه از نظــر ســاختار شــباهت ب ــم ک بپردازی
ــا  ــدی کام ــا فرآین ــت و برگشــتی دارد، ام ــای رف ه

ــد. ــی می کن ــاوت را ط متف

تاریخچه:
ایــده ســاخت موتورهــای دورانــی کــه بــه موتورهــای 
ــار  ــرای اولیــن ب ــکل نیــز معــروف مــی باشــند، ب وان
در ســال 1933 توســط دانشــمند آلمانــی دکتــر 
فلیکــس وانــکلFelix Wankel(1( مطــرح گردیــد و در 
ــاخته  ــور س ــن موت ــه از ای ــن نمون ــال 1957 اولی س

شــد.

معرفی موتور و اجزای آن:
نوعــی موتــور درون ســوز اســت کــه بــه جــای حرکت 
ــک طراحــی دوار  ــت و برگشــتی پیســتون ها، از ی رف
بــا دایــره ای بیــرون از مرکــز بــرای تبدیــل فشــار بــه 

نیــروی چرخشــی اســتفاده می کنــد. اجــزای اصلــی 
ــور، محــور خروجــی، شــمع  ــور، محفظــه روت آن روت

ــدی می باشــد.  ــات آب بن ــی و قطع ــه زن جرق

نحوه عملکرد موتور:
موتورهــای دورانــی )وانکل( زیــر مجموعــه موتورهای 
احتــراق داخلــی مــی باشــند. امــا شــیوه کار آنهــا بــا 
موتورهــای رایــج پیســتونی کامــًا متفــاوت اســت. در 
موتورهــای پیســتونی یــک حجم یکســان و مشــخص 
)حجــم ســیلندر( بصــورت پــی در پــی تحــت تأثیــر 
چهــار فرآینــد مکــش، تراکــم، احتــراق و تخلیــه قــرار 
مــي گیــرد؛ حــال اینکــه در موتورهــای دورانــی هــر 
ــی از  ــی خاص ــد در نواح ــار فرآین ــن چه ــدام از ای ک
محفظــه ســیلندر کــه تنهــا متعلــق بــه همــان فرآیند 
مــی باشــد صــورت مــی پذیــرد. درســت مثــل اینکــه 
ــه خــودش را  ــوط ب ــد ســیلندر مرب ــر فرآین ــرای ه ب
اختصــاص داده باشــیم و پیســتون بصــورت پیوســته 
از یکــی بــه دیگــری حرکــت کنــد تــا چهــار فرآینــد 

ســیکل اتــو را کامــل نمایــد.
موتورهــای دورانــی هماننــد موتورهــای پیســتونی از 
انــرژی فشــار ایجــاد شــده بواســطه احتــراق مخلــوط 
ســوخت و هــوا اســتفاده مــی کننــد. در موتورهــای 

موتور وانکل

صالح عبدی پور
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ــتون ها  ــه پیس ــراق ب ــی از احت ــار ناش ــتونی فش پیس
نیــرو وارد کــرده و آنهــا را بــه عقــب و جلــو مــی راند. 
شــاتون و میــل لنــگ ایــن حرکــت رفــت و برگشــتی 
ــل اســتفاده  ــی و قاب ــه حرکــت دوران پیســتون ها را ب
ــد. در صورتیکــه در  ــی کنن ــل م ــرای خــودرو تبدی ب
موتورهــای دورانــی، فشــار ناشــی از احتــراق، نیرویــی 
ــر ســطح یــک روتــور مثلثــی شــکل کــه کامــًا  را ب
محفظــه احتــراق را نشــت بنــدی کــرده اســت، وارد 
مــی کنــد. ایــن قطعــه )روتــور( همــان چیــزي اســت 

کــه بجــای پیســتون از آن اســتفاده مــی شــود.

روتور:
ــور قطعــه مثلثــی شــکلی اســت کــه دارای ســه  روت
صفحــه محــدب اســت کــه هــر یــک در حکــم یــک 
پیســتون عمــل می کنــد. درهــر یــک از صفحه هــای 
ــور را  ــور فرورفتگــی وجــود دارد کــه حجــم موت روت
افزایــش می دهــد تــا مخلــوط بنزیــن و هــوای 
بیشــتری راهــی موتــور شــود. در انتهــای هــر صفحــه 
تیغــه ایــی فلــزی بــرای آب بنــدی بیــرون و محفظه ی 
احتــراق وجــود دارد. همچنیــن حلقه هایــی فــوالدی 
بــرای آب بنــدی کنــاره ی محفظــه ی احتــراق و بیرون 
ــه ای  ــور دارای مجموع ــت. روت ــته شده اس کار گذاش
ــت.  ــو اس ــط پهل ــده در وس ــده ش ــده چی از چرخ دن
ــرخ  ــای چ ــا دندانه ه ــده ب ــن چرخ دن ــای ای دندانه ه
دنــده ای جفــت می شــود کــه بــه بدنــه بســته 
شده اســت. ایــن جفــت شــدگی چــرخ دنده هــا 
مســیر و جهــت حرکــت روتــور را در محفظــه تعییــن 

می کنــد.

محفظه:
ــی اســت.  ــکلی تخــم مرغ ــاً دارای ش ــه تقریب محفظ
ــه  ــت ک ــی شده اس ــوری طراح ــراق ط ــه احت محفظ
ســه لبــه ی روتــور همیشــه بــا دیــواره ی محفظــه در 
ــا ســه محفظــه ی جــدا  ــدی( باشــد ت تمــاس )آب بن
بــرای مخلــوط ســوخت ایجــاد کنــد. در هــر یــک از 
ســه محفظــه ی ایجــاد شــده در موتــور وانــکل یکــی 
از اعمــال زیــر اتفــاق می افتــد. ایــن اعمــال عبارتنــد 

از:
intake - مکش    •

compression - تراکم    •
combustion - احتراق    •

exhaust - تخلیه    •

مجــاری ورود مخلــوط ســوخت و هــوا و خــروج دود 
روی محفظــه قــرار دارد. توجــه کنیــد کــه هیچ شــیر 
یــا دریچــه ای ســر راه مجــاری قــرار نــدارد و مجــاری 
ــن و  ــرل بنزی ــی کنت ــه گلوی ــتقیماً ب ــوخت مس س
مجــاری تخلیــه مســتقیماً بــه بخــش اگــزوز متصــل 
ــای  ــه در موتوره ــی اســت ک ــن در حال هســتند و ای
پیســتونی مجــاری توســط ســوپاپ کنتــرل می شــود. 
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محور خروجی:
 Output Shaft میلــه ی خروجــی یــا میــل لنــگ
ــه  ــه روی میل ــت ک ــردی اس ــای گ دارای برآمدگی ه
ــا  ــه جابج ــز میل ــه مرک ــوار شده اســت و نســبت ب س
شده اســت. هــر روتــور بــر روی یکــی از برآمدگی هــا 
ــی  ــه ی خروج ــا در میل ــود. برآمدگی ه ــب می ش نص
ــت.  ــتونی اس ــور پیس ــگ در موت ــل لن ــم می در حک
زمانــی کــه روتــور در محفظــه حرکــت می کنــد بــه 
برآمدگی هــا )lobes(  فشــار وارد می کنــد و ایــن 
فشــار وارده بــر برآمدگی هــا تولیــد گشــتاور در 
ــود  ــه وج ــت چرخــش ب ــه در نهای ــد ک ــه می کن میل

می آیــد.

تفــاوت اساســی بیــن موتــور وانــکل بــا موتور 
هــای رفت و برگشتی)ســیلندر و پیســتونی(: 

1(  اساســی تریــن اختــاف بیــن موتــور هــای 
پیســتونی و نــوع روتــوری در حرکــت روتــور اســت.
2(  درموتــور هــای وانــکل پیســتون بــه روتــور 
ــده کــه جســمی اســت مثلثــی شــکل  تبدیــل گردی
ــا وجــوه محــدب در داخــل محفظــه مخصوصــی  و ب

حرکــت دورانــی مي کنــد.
ــدارد  ــود ن ــاتون وج ــکل ش ــاي وان ــور ه 3(  در موت
ــه  ــور بافاصل ــر روت ــدرت اعمــال شــده ب ــن ق بنابرای
ــور کــه هــر دو حرکــت دورانــی هــم  ــر محــور موت ب

ــود. ــل مي ش ــد منتق ــت دارن جه
ــادی حــذف شــده  ــکل قطعــات زی ــور وان 4(  در موت

منونه ای از موتور وانکل
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اســت و حــذف ایــن قطعــات هــم بــه جهــت وزنــی و 
هــم بــه جهــت اتــاف نشــدن انــرژی جــزو مزایــای 
وانــکل محســوب مي شــود. در حقیقــت  موتــور 
قطعــات بــکار رفتــه در موتــور وانــکل نصــف موتــور 
هــای رایــج بــوده بعــاوه حجــم منتــاژ شــده موتــور 
ــج  ــای رای ــور ه ــر از موت ــیار کمت ــکل بس ــای وان ه

اســت .
ــی  ــل های ــه دلی ــکل ب ــور وان ــت کاری موت 5(  کیفی
کــه در بحــث مــی آیــد بیشــتر از موتــور هــاي رایــج 

مــی باشــد.
6(  در موتــور وانــکل میلنــگ بــه فــرم رایــج   نیســت 
و در واقــع بــه شــکل بادامــک در آمــده اســت کــه در 
ــا هــم  محفظــه خالــی وســط رتــور قــرار گرفتــه و ب
ــو  ــر قســمت ت ــارت دیگ ــه عب ــد و ب حرکــت مي کنن
خالــی وســط روتــور یاتاقــان بادامــک محــور موتــور 
ــه  ــور ب ــروی روت ــان نی ــن یاتاق ــد و از همی مي باش

بادامــک و محــور انتقــال پیــدا میکنــد .
7(  در روتــور هــاي خــودرو معمــوآل یــک یــا دو روتور 
وجــود دارد، بنابرایــن محــور موتــور معمــوال یــک یــا 
دو بادامکــي مي باشــد بنابرایــن بــا مقایســه بــا چهــار 
ــیلندر   ــت س ــور هش ــگ موت ــود در میلن ــگ موج لن
ــای  ــد( فض ــي برابرن ــوان خروج ــاظ ت ــکل)از لح ش

ــود. ــغال مي ش ــکل اش ــور وان ــی در موت ــیار کم بس

قطعات حساس موتور وانکل :
محفظه عملیات، روتور، رینگ ها و محور اصلی.

ــاخته  ــون س ــاي گوناگ ــات در طرح ه ــه عملی محفظ
مــی شــود امــا از بهتریــن طرح هــا مــی تــوان 
ــبیه  ــه ش ــرد ک ــاره ک ــد اش ــی تروکوئی ــوع، اپ ــه ن ب

ــد. ــی باش ــل م ــتوانه متداخ دواس

ــور  از نظــر طراحــان هــر یــک از محفظــه هــای موت
ــی جــدا از محفظــه دیگــر انجــام مي دهــد  کــه عمل
بایــد نســبت بــه هــم کامــا جداســازی و گاز بنــدی 
ــواری  ــن دش ــته مهمتری ــن خواس ــق ای ــند. تحق باش
موتــور وانــکل محســوب مــی شــود. اگــر رینــگ های 
ــد ســخت  ــرار دارن ــور ق ــوس روت ــه در رئ پیشــانی ک
ــته  ــری داش ــاییدگی کمت ــا س ــوند ت ــاخته ش ــر س ت
ــراش  ــه را خ ــط محفظ ــورت محی ــند، در اینص باش
داده و ایجــاد خطــوط ناصــاف مــی کنــد. اخیــرا مــواد 
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــگ ه ــراي ســاختن رین ــی ب مختلف
ــد.  ــری دارن ــکاری بهت ــت روان ــه خاصی ــی شــود ک م
شــرکت مــزدا از رینگ هــای کربنــی اســتفاده کــرده، 
همچنیــن اخیــرا مــواد ترکیبــی بدســت آمــده کــه از 
ــه  ــا پخت ــاورت گرم ــوم در مج ــودر آلومینی ــق پ تزری
شــده و جســم محکــم کــم اصطکاکــی بوجــود 
ــاي ســرامیکی  ــواردی از رینگ ه ــا در م ــی آورد و ی م

اســتفاده مي شــود.

قدرت موتور وانکل :
قــدرت خروجــی موتوروانــکل ماننــد موتورهــای 
دوزمانــه2 محاســبه مــی شــود،)البته محاســبه حجــم 

ــر اســت(. ــده ت ــکل پیچی ــور وان ــد موت مفی
ــر یــک  قــدرت یــک موتــور دو روتــوری وانــکل، براب
ــه مشــابه از نظــر  ــور چهــار ســیلندر چهــار زمان موت
ــک  ــر دور ی ــون در ه ــد )چ ــی باش ــد م ــم مفی حج
احتــراق خواهیــم داشــت یعنــی در هــر ســیکل کــه 
شــامل ســه دور محــور اســت، ســه احتــراق در ســه 
ــراح  ــین ط ــن مهندس ــر انجم ــر نظ ــور(. بناب دور مح
ــا  ــت ب ــر اس ــکل براب ــور وان ــیلندر موت ــم کل س حج
دو برابــر حجــم یــک محفظــه ضربــدر تعــداد روتــور.
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راندمان حرارتی موتور وانکل :
راندمــان حرارتــی موتــور، بــا نســبت تراکــم ارتبــاط 
مســتقیم دارد. در موتــور وانــکل افزایش دادن نســبت 
ــذا  ــدارد، ل ــاال ن ــان ب ــا اکت ــن ب ــه بنزی ــاز ب تراکــم نی
ــان  ــا راندم ــرد ت ــاال ب ــم را ب ــوان نســبت تراک ــي ت م

ــد. حرارتــی آن افزایــش یاب
ــور،  ــی موت ــان حرارت ــر راندم ــر ب ــر دیگ ــل موث عام
ســرعت موتــور اســت، از آنجــا کــه مقاومــت موتــور 
ــي  ــات متحــرک اضاف ــت حــذف قطع ــه عل ــکل ب وان
تایمینــگ،  پین،تســمه  گزیــن  شــاتون،  ماننــد 
ــر مــي  ــا و ... کمت سیســتم اهــرم بنــدي ســوپاپ ه
باشــد؛ لــذا ســرعت موتــور بیشــتر بــوده و در نتیچــه 
راندمــان حرارتــی موتــور هــم از ایــن نظــر افزایــش 

ــد. مــي یاب
ــودن  ــزرگ ب ــه ب ــان تنفــس و تخلی عامــل دیگــر زم

ــد. ــی باش ــروج گاز و دود م ــاري ورود و خ مج

ــودرو  ــت خ ــکل در صنع ــای وان ــرا موتوره چ
ــد؟ ــق نبودن موف

شــاید ایــن ســئوال پیــش بیایــد کــه چــرا بــا وجــود 
مزایایــی ماننــد قطعــات کمتــر، کارکــرد نــرم و 
حرکــت آهســته کــه موتــور وانــکل نســبت بــه موتــور 
احتــراق داخلــی دارد، ایــن موتــور در صنعــت خــودرو 
ــبی  ــن مناس ــگاه جایگزی ــرا هیچ ــوده و چ ــق نب موف
بــرای موتــور احتــراق داخلــی پیســتونی نبوده اســت؟ 
حقیقــت ایــن اســت کــه ســاخت موتورهــای دورانــی 
کــه بتوانــد اســتانداردهای آلودگــی را پوشــش دهــد، 
ــاخت  ــه س ــن هزین ــت. همچنی ــکل اس ــیار مش بس
موتورهــای وانــکل یــا دورانــی معمــوالً باالتــر از 
ــتر  ــاید بیش ــت، ش ــتونی اس ــج پیس ــای رای موتوره

ــه  ــا نســبت ب ــد آنه ــراژ تولی ــه تی ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــن ت ــتونی پایی ــای پیس موتوره
مصــرف ســوخت ایــن گونــه موتورهــا باالتــر از 
ــرا  مصــرف ســوخت موتورهــای پیســتونی اســت، زی
مشــکل کشــیده و طوالنــی بــودن محفظــه احتــراق 
ــان  ــا، راندم ــن موتوره ــن ای ــم پایی ــبت تراک و نس

ــد. ــی کن ــا را محــدود م ــی آنه ترمودینامیک
ــای پیشــرفته ای  ــکل در خودروه ــور وان ــرد موت کارب
ماننــد »مــزدا RX8« دور از ذهــن نبــوده و ایــن امــر 
اتفــاق افتــاده اســت. شــاید بــا پیشــرفت تکنولــوژی 
ــای  ــردن موتوره ــک ک ــتر در کوچ ــات بیش و تحقیق
وانــکل  و یــا بهبــود موتورهــای اســترلینگ در آینــده 
ای نزدیــک شــاهد کاربــرد اینگونــه موتورهــا در 

ــی باشــیم. ــازان جهان محصــوالت خودروس

توضیحات:
 13 زاده ی  وانــکل  هاینریــش  فلیکــس   .1
اســت.  بادن-وورتمبــرگ  الر،  در  آگوســت1902 
مــرگ وی در  9 اکتبــر1988 در هایدلبــرگ رخ داده 

اســت.
ــا  ــک ی ــه از ی ــت ک ــی اس ــور حرارت ــی موت 2.   نوع
ــا  ــد ت ــری می کن ــه بهره گی ــتون دو زمان ــد پیس چن
فشــار را بــه حرکــت دایــره ای تبدیــل کنــد. از جملــه 
ــای  ــه موتوره ــوان ب ــا می ت ــن موتوره ــن ای اصلی تری
درون ســوز کــه بطــور گســترده ای در وســایل نقلیــه 
ــاره  ــد، اش ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــوری م موت

کــرد.
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دانشجویی تون بیشتر بشه چون کسی غیراز خودتون 
نیست که بخواد حقوق  حداقلی تون رو مطالبه کنه و 

شما مجبورید که باهم همراه و دوست و پشت هم باشید 
تا تاش هاتون نتیجه بده.

اگر که پیگیر باشید می تونید امکانات زیادی برا 
خودتون فراهم کنید و می تونید بازدید های زیادی 

برید که اصا هدف اومدن به بندر همین بحث ارتباط 
با صنعت  شه، می تونید کمبود ها و کاستی ها رو جبران 

کنید و از این دو سال زندگی تون لذت ببرید.
راستش من االن بعد از گذشتن سه ماه از اومدنم 
به بندر و با تمام سختی ها  و مشکات  و دوری راه 

همچنان اومدن به بندر رو ترجیح می دم تا موندن تو 
تهران رو. چون با فضای کاری شغل آیندم اینجا آشنا 
شدم، تو این  شهر اولین کشتی  و سازه دریایی عمرم 

رو دیدم، در اینجا دیدگاهم نسبت به رشته عوض شد 
و در این جا بود که فهمیدم تو رشته کشتی سازی هم 

انگار خبرهایی هست  و چقدر هم جذابن .
و یک نکته مثبت دیگه شهر، آدم  هاش هستن که 
خیلی مهربون  و بامعرفت  و مهمون نوازند و هوای 

غریبه هارو دارن  و بهشون احترام می ذارن.
از زندگی کردن تو خوابگاهم نگم براتون که بیاین  و 

خودتون ببینید  و حال کنید و یه تجربه خیلی خیلی 
شیرین به تجربیاتتون اضافه شه.

»بی خوابی«

سام مجدد؛
 بنده همچنان ممیز هستم و این بار می خوام کمی از 

زندگی دانشجویی در بندرعباس براتون بگم.
بندری ها یه جمله دارن که میگه«هیچ جا بندر نابو«و 

معتقدند که شهرشون خیلی خوبه.
البته منم میگم هیچ جا بندر نابو ولی معتقد نیستم که 

شهرشون خیلی خوبه.....
هیچ جا بندر نابو چون آب شهری این شهر اصا قابل 

شرب نیست، ولی دانشکده ار آب تصفیه شده استفاده 
می کنه که اصا جای نگرانی نیست.

هیچ جا بندر نابو چون شهر گاز شهری نداره و همچنان 
از کپسول گاز استفاده می کنند.

هیچ جا بندر نابو چون خیلی از امکاناتی که باید مراکز 
استان ها داشته باشند رو نداره.

نمی خوام بترسونمتون و بگم آی بده، آی فانه ولی 
همینه که هست و این ها مشکات شهر هستند و 

کاری از دست دانشگاه و دانشجو بر نمیاد. با همین ها 
باید بسازیم و با همین ها باید موفق هم بشیم.

بگذریم...
حاال می خوام کمی از فضای آموزشی و دانشکده مون 

تو بندر براتون بگم.
تو بندرعباس فضای دانشکده کمی خودمونی تره 

چون محیط کوچیکتره و آدما کم  ترن و این کمکتون 
می کنه تا غم غربت نگیردتون! تو بندر باید فعالیت های 

ممیز
در رابطه با دانشکده سابق

محمد مهدی یوسف  زاره
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ــا اســتفاده  ــا توانســت ب ــی بریتانی ــروی دریای اول، نی
از ایــن هواپیمــا، حمــات دریایــی مؤثرتــری را علیــه 
آلمــان ترتیــب دهــد. بــا پایــان جنــگ جهانــی 
اول، شــرکت های هواپیمایــی بریتانیــا، پروازهــای 
ــا  ــترالیا، ب ــی و اس ــای جنوب ــه آفریق ــردی را ب دورب
ــوط  ــد. خط ــب دادن ــا، ترتی ــن هواپیم ــتفاده از ای اس
هوایــی سراســری آمریــکا نیــز بــا به کارگیــری 
هواپیمــای آب نشــین بوئینــگ 314 کلیپــر2، شــروع 
بــه اســتفاده از ایــن گونــه هواگــرد نمــود. در خــال 
جنــگ جهانــی دوم، اســتفاده از ایــن هواپیمــا بــه اوج 
رســید. کشــورهای زیــادی کــه ارزش اســتفاده از آن 
ــی  ــر دیده بان ــوری نظی ــد، در ام ــرده بودن را درک ک
ــات امــداد و نجــات  ــرای نبردناوهــا، عملی ــه ب توپخان
ــمن و  ــای دش ــدام زیردریایی ه ــا، انه ــی در دری هوای
گشــت زنی دریایــی، از ایــن هواگــرد بهــره می بردنــد. 
بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم و ظهــور جت، اســتفاده 
ــد.  ــگ ش ــان، کم رن ــرور زم ــه م ــا ب ــن هواپیم از ای
ــود کــه  نیــروی دریایــی آمریــکا، تنهــا موسســه ای ب
تحقیــق و گســترش بــر روی ایــن هواپیمــا را ادامــه 
داد و در نهایــت، در دهــه 1970 میــادی آن را 

ــف کــرد. متوق

هواپیما های دوزیست )آب نشین(
هواپیمــای آب نشــین گونــه ای از هواگــرد ثابت بــال1 
اســت کــه قابلیــت برخاســت و فــرود بــر روی ســطح 
آب را دارا ســت. ایــن هواپیمــا زیرمجموعــه ای از 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــی محس ــی خاک ــای آب هواپیماه
قــادر بــه فــرود و برخاســت بــر روی ســطوح خشــک 
ــه دو  ــین، ب ــای آب نش ــد. هواپیماه ــی باش ــی م و آب
گــروه هواپیمــای آب نشــین دارای ارابــه فــرود و 
کــه  می شــوند  تقســیم بندی  پرنــده  شــناورهای 
ــعاع  ــا ش ــبک ب ــای س ــامل هواپیماه ــه اول، ش گون
پــروازی کــم و دســته دوم شــامل هواپیماهــای 

ــتند. ــتر هس ــروازی بیش ــعاع پ ــا ش ــنگین تر ب س

تاریخچه ساخت:
ــا، در  ــه از هواپیم ــا اینگون ــق ب ــرواز موف ــتین پ نخس
ســال 1905 میــادی بــر روی رودخانه ســن فرانســه 
ــتین  ــه، نخس ــی فرانس ــروی دریای ــت. نی ــام گرف انج
ســفارش دهنده از ایــن نــوع هواپیمــا در ســطح 
جهــان بــود و بــه دنبــال آن، نیــروی دریایــی ایــاالت 
متحــده آمریــکا و نیــروی دریایــی پادشــاهی بریتانیــا 
ــازندگان  ــه س ــا را ب ــن هواپیم ــی از ای ــز مدل های نی
ــی  ــد. در خــال جنــگ جهان ــی، ســفارش دادن داخل

هواپیما های دوزیست

صالح عبدی پور
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بزرگترین شناور دوزیست جهان:
هواپیمــای دوزیســت AG600 بــزرگ تریــن هواپیمای 
ــی  ــمار م ــه ش ــان ب ــی جه ــا خاکی-آب ــت ی دوزیس
ــای  ــا ه ــد هواپیم ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط رود. هم
ــی اول از اهمیــت  آبی-خاکــی از زمــان جنــگ جهان
ــر در  ــتاورد بش ــن دس ــد و ای ــودار بودن ــی برخ فراوان
ــورهای  ــت و کش ــتری یاف ــت بیش ــان اهمی ــذر زم گ
ــادرت  ــا مب ــوع از هواپیم ــن ن ــه ســاخت ای ــادی ب زی
ــت  ــن توانس ــور چی ــال 2017 کش ــد. در س ورزیدن
ــازد  ــان را بس ــت جه ــای دوزیس ــن هواپیم بزرگتری
ــات  ــه اثب ــش ب ــد رزمای ــش و چن ــام آزمای ــا انج و ب

ــردازد. ــر بپ ــاخته ی بش ــول س ــن غ ــرد ای عملک
هواپیمــا  ایــن  بیشــتر  بررســی  بــه  ادامــه  در 

. یــم ز ا د می پر
ایــن هواپیمــا مــی توانــد از ســطح دریــا بلنــد شــود 
ــه  ــازی ب ــا نی ــد و الزام ــرود بیای ــطح آب ف و روی س
ــا  ــوع هواپیم ــن ن ــدارد. ای ــکی ن ــرودگاه خش ــد ف بان
بــه دلیــل ایــن ویژگــی منحصربــه  فــرد، بــه ویــژه در 
صنعــت نظامــی، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

جالــب اســت بدانیــد ابعــاد ایــن هواپیمــا در حــدود 
یــک هواپیمــای بویینــگ 737 اســت.

از اهــداف ســاخت ایــن هواپیمــا می تــوان بــه اجــرای 
ــق و  ــاء حری ــی و اطف ــات دریای ــای نج ــات ه عملی

آتــش ســوزی در جنــگل هــا اشــاره کــرد.
ــام   ــا ن ــی AG600 ب ــت چین ــای دوزیس ــن هواپیم ای

ــود. ــی ش ــناخته م ــگ »Kunlong« ش کوالن
ــت  ــن هواپیمــا توســط دول ــل مهــم ســاخت ای از عل
چیــن می توانــد ایــن باشــد کــه چیــن در ســال هــای 
گذشــته در مــورد حــق مالکیــت مناطقــی در دریــای 
جنوبــی چیــن درگیــر مناقشــات و اختافــات ارضــی 
بــا کشــورهای نواحــی آسیا-اقیانوســیه و ایــاالت 
متحــده بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن کشــور 
ــت  ــترده ای را جه ــی گس ــی پژوهش ــروژه تحقیقات پ
ــاز  ــور آغ ــن کش ــش ای ــز ارت ــازی و تجهی ــدرن س م
ــل  ــا ماحص ــن هواپیم ــاخت ای ــه س ــت ک ــرده اس ک

ایــن پــروژه نظامــی اســت.
ــت  ــدود هش ــن ح ــت چی ــی دول ــت هواپیمای صعن
ــول  ــن غ ــاخت ای ــی و س ــرای طراح ــان ب ــال زم س

ــت. ــرده اس ــرف ک ــت ص دوزیس
ــی  ــراح اصل ــی )Huang Lingcai(، ط ــگ لینگس هوآن
هواپیمــای دوزیســت AG600 در مصاحبــه ای کــه بــا 
روزنامــه رســمی چاینــا دیلــی )China Daily( انجــام 
ــد  ــود کــه ایــن هواپیمــا مــی توان داد بیــان کــرده ب
ــی  ــتان جنوب ــری از اس ــه ســوخت گی ــاز ب ــدون نی ب
هینــان در دریــای جنوبــی تــا ســاحل جیمــز شــوال 
ــاراواک در  ــی س ــتان در نزدیک ــن اس ــد. ای ــرواز کن پ
برونئــی قــرار دارد و چیــن همــواره ادعــای مالکیــت 

آن را داشــته اســت.

اچ 4- هرکولس بزرگرتین شناور تا سال 2017
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مشخصات فنی :
توربوپــراپ  یــا  توربینــی  موتــور  چهــار  دارای 
)turboprop( اســت و در ماموریــت هــای نجــات 
دریایــی قــادر بــه حمــل 50 نفــر مــی باشــد. 
ــش  ــر گنجای ــول پیک ــای غ ــن هواپیم ــن ای همچنی
حمــل و انتقــال 12 تـُـن آب را بــرای مهــار و اطفــای 
آتــش ســوزی هــای گســترده در جنــگل دارد. 
ــافتی  ــد مس ــی توان ــت AG600 م ــای دوزیس هواپیم
ــر  ــا حداکث ــد و ب ــرواز کن ــر پ ــدود 4500 کیلومت ح
وزن 53 تــن از زمیــن بلنــد شــود. ایــن هواپیمــا هــم 
ــطح آب  ــم روی س ــی و ه ــرودگاه معمول ــد ف در بان

ــد. ــرود بیای ــد و ف ــرواز کن ــد پ ــی توان م

هواپیماهای آب نشین در ایران:
ــا آگاه  ــا ه ــوع هواپیم ــن ن ــت ای ــم از اهمی ــران ه ای
اســت و در چنــد ســال اخیــر دســت بــه طراحــی و 
ســاخت ایــن نــوع از هواپیمــا هــا زده کــه تــا کنــون 
ــدل  ــک م ــرداری از ی ــره ب ــاخت و به ــه س ــق ب موف

ــن هواپیمــا شــده اســت. ــره ای ــک نف کوچــک و ت

توضیحات:
بال ثابــت  هواگــرد  یــا  ثابت بــال  هواگــرد    .1
ــاد  ــرای ایج ــش ب ــه از بال های ــت ک ــردی اس هواگ
ــو اســتفاده می کنــد.  ــرا در حرکــت روبه جل نیــروی ب
ــال  ــای گردنده ب ــل هواگرده ــاح در مقاب ــن اصط ای

می شــود. اســتفاده 
2.  یــک هواپیمــای ســاخِت کارخانــه ی هواپیماهــای 
ــکا  ــاالت متحــده آمری تجــاری بوئینــگ در کشــور ای
ــاخته  ــای 1938–1941 س ــال ه ــه در س ــت ک اس
شــد. نخســتین اســتفاده کننده ی ایــن هواپیمــا 
ــن  ــکا بوده اســت. ای ــی سراســری آمری خطــوط هوای
هواپیمــا در 7 ژوئــن 1938 میــادی نخســتین پــرواز 

خــود را انجــام داد.
3.  ابعاد یک بویینگ 737:

طول: 30٫5 متر
ارتفاع: 11٫3 متر
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سام به تمامی دانشجویان و دوستان عزیزم به خصوص ورودی های جدید دانشکده مهندسی دریا؛
با لطف و تاش دوستان عزیزم و همکاران، نشریه فانوس دریا به شماره هفدهم خود رسید و سبب شد تا 

مطالب ارزنده ای دیگر در اختیار شما جهت مطالعه قرار گیرد.
نشریه هفدهم، نشریه ای پاییزی است، چه سخن های ناگفته ای از این فصل است که در دل هر کس نهفته 
است و چه برگ های زیبایی است که از اوج آسمان به زمین افتاده و با صدای دلنشینی زیر پای آدمیان بی 
احساس خرد می شود و صدای فریاد کسانی را تداعی می کند که بانگ جامعه و مظلومان در برابر ستمگران 

و استبداد بوده اند و اکنون جز یاد و خاطر آنها چیزی بر جای نمانده است. شانزده آذر ماه، روز دانشجو، روزی 
که اتفاقات زشت و زیبایی در صفحات تاریخ بر جای گذاشته و اکنون نوبت ماست که برای آیندگان تاریخی 
زیبا رقم زنیم؛ اکنون نوبت ماست که صدای جامعه ی خود باشیم و آینده  ی درخشان سرزمینمان را بسازیم.

دانشجو باید در زمینه تخصصی خودش علم اندوزی کند و با مطالعات غیر درسی سطح شعور و آگاهی خود را 
باال ببرد. دانشجویی که فقط به دروس دانشگاهی مبتکی باشی هیچگاه تکیه گاه یک ملت نخواهد شد،  نباید 
از دنیایه تکنولوژی عقب بماند و باید در سطح بین الملل به سوی اهدافش گام بردارد، ملت ها را بشناسد و با 

زبان های بزرگ دنیا آشنایی داشته باشد.
دانشجو باید تفریح کند، باید با آدم های جدید آشنا شود، باید تجربه کند و باید اشتباه کند چرا که امروز 

میتواند نهال جوان خودش را به هر سمت و سویی ببرد اّما فردا با درختی تنومند و غیر قابل انعطاف روبه رو 
است که جای اطاح نخواهد داشت.

و در آخر، دانشجو باید شکست بخورد چرا که بدون شکست پیروزی های بزرگ به وقوع نخواهی پیوست.
آینده این مرز و بوم به دست شماست، امانت دار خوبی باشید.

سخن سردبیر

مهیار اکبرزاده

مهیار اکبرزاده
علم چندان هک بیشتر خوانی         چو عمل رد تو نیست، اندانی
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