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انوسدریابعدازباسپاسوقدردانیازپروردگارمنانکهباعنایتایشاننشریهف
،.دوسالدوبارهشروعبهکارکرد

انندگانگرانمایهبهانتشارمجددنشریهاینفرصترابهمندادتابهبهانهآنباخو
.گفتوگوبپردازم

.انپذیرنخواهدبوددرابتدابایدبگویمتداومانتشارنشریهبدونمشارکتشماامک
:فصلنامههایاینشمارهازنشریهبااهدافزیرمنتشرمیشود

ارتقاسطحدانشتخصصیدرزمینهعلومومهندسیدریایی،-
تحقیقاتیوانتشارمطالبومقاالتعلمیدارایکیفیتمطلوبودستاوردهای-

.پژوهشیدراینحیطهها،
قهمندانازفراهمکردنزمینههایآشناییوارتقاسطحآگاهیدانشجویانوعال-

آخرینپیشرفتهایپژوهشیوعلمی،
.گفتوگویصمیمانهبااستادگرانقدردکترحسنقاسمی-

ریهتالشنموندهدرانتهاالزممیدانمازهمکارانعزیزمکهدرراهاندازیوانتشارمجددنش
.اندقدردانیکنم
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حفاریهایدکلانواع
شدآغازیمیالدنوزدهمقرناواسطازخشکیدرنفتچاههایحفر
میادینبهتنهافتناستخراجواکتشافعملیاتبعد،قرننیمتاو

درنفتیمیدانیک1897سالدر.میشدمحدودخشکیدرموجود
اماشد،دادهرشگستدریازیرتادریاییزیرچاهیکحفرباساحل
زمانایندر.شدساخته1920سالدردریادرحفاریدکلاولین
عملیاتتمیرفپیشدریادرمایلربعکهفلزیاسکلهیک

نفتچاههای1932سالتا.نمودآغازدریادررانفتاکتشاف
ساحلبهارحفاریمحلکهاسکلههاییرویازوساحلنزدیکیدر

.میشدندحفرمیساخت،مرتبط

دریاییدکلهایانواعباآشنایی
Indianنامبهکوچککمپانییک1932سالدر Petroleum

Corp.ساحلازیمایلنیمفاصلهدرودریادرنفتیمیدانیک
سکوییکتساخجایبهگرفتندتصمیمآنها.نمودشناسایی
فوالدیوچککجزیرهیکمیکرد،متصلساحلبهراچاهکهطوالنی

90ابعادبافوالدیجزیرهایآنها1932سپتامبردر.بسازنددریادر
آنها.ساختندآبفوتی38عمقدرحفاریبرایفوت60×

آبسطحبامتر25کهعرشهایودکلساختباراخودجزیره
درحفاریسکویناولیترتیباینبهوکردندکاملداشت،فاصله
دردکلینا.شدساختهنمیشد،متصلساحلبهکهآزاددریای
،1938السدر.رفتبینازدریاییتوفانیکاثردر1940سال
سالدروشدیشناسایمکزیکخلیجدرودریادرنفتیمیدانیک
تگزاسساحلفوتی9000فاصلهدردریادرنفتچاهاولین1941
زمینهدرشمگیریچفعالیتدوم،جهانیجنگپایانتااماگردید،حفر

.نگرفتصورتساحلازدورآبهایدرحفاری
درنگ،جازماندهجابهکشتیهایدوم،جهانیجنگپایانبا

.شدندگرفتهخدمتبهحفاریصنعت
لندینگیکت،نفصنعتدراستفادهموردجنگیکشتیاولین
Landing)کرافت Craft)پشتیبانکشتییکعنوانبهکهبود

وگلیستمسنصبباکهصورتبدینشد،گرفتهکاربه
نیازموردواردمازبرخیذخیرهسازیآنرویبرقتولیدسیستمهای

کاهشلیقبمقداردهمیکبهدکلرویبارمیزانحفاری،دکل
متحرکیهایدکلآمدنپدیدبهمنجرروش،اینگسترش.یافت
Exploratory)اکتشافیچاههایحفربرایکهگشت Wells)

بهنیازحفاریاتمامازپسکهآنجاازمیگرفتقراراستفادهمورد
بهمتحرکیدکلهااینازاستفادهنبود،محلدرسازهوتجهیزات
لهایدکاینازاستفاده.دادکاهشراحفاریهزینههایشدت
افزایشبهروشدتبه1950و1940دهههایدرمتحرک
.گذاشت

بهایآبرایمتحرکدکلهایازدیگرینوعزمانگذشتبا
یکازشکلمتسیستماین.گرفتقراراستفادهموردعمقکم
تونهایسرویآن،تجهیزاتوحفاریدکلکهبودمتحرکبارج

.میشدنصببارجبهمتصلفوالدی

تهبهنظرموردمحلدربارج
حفاریدکلومیرفتآب

ازآن،ازپس.میماندباقیآببیرونآنتجهیزاتو
نیرویکهبودیبزرگعمودیپایههایدارایکهشداستفادهسکوهایی
.مودمینفراهممجموعهدادنحرکتهنگامبهراالزمشناوری
وهعرشومیرفتفروآبدرنظرموردمحلدرهممجموعهاین
.میگرفتقرارآبازبیرونحفاریدکل
است،امروزیSubmersibleدکلهایشبیهکهدکلهااین
Jackساختبرایایمقدمه Upدکلهای.میآیدشماربهها
Jackهمانیابعدی Up،هشدتشکیلمانندبارجبدنهیکازها
دراستقرارازسپ.میشدمتصلعمودیپایههایبهبدنهاینکهبود

بهرسیدنازپسومیرفتفرودریاکفبهپایههانظر،موردمحل
ازخارجونمودمیحرکتباالسمتبهپایههارویبدنهدریا،کف
هایی¬آبدرراحفاریامکاندکلهااین.میگرفتقرارآب

.آوردپدیدفوت400عمقتا
حفاریصنعترفتپیشباعثجنگیکشتیهایازاستفادههمباز

کشتیبدنهارهکنبهعرشهایرویحفاریتجهیزاتباراین.گردید
Drillبهبعدهاکهکشتیوشدمتصل Shipبهشد،معروف
این.تگرفقراراستفادهموردمتحرکحفاریواحدیکعنوان
اتراحفاریوگرفتقراراستفادهمورد1953سالازکشتی،
.ساختامکانپذیرفوتی3000اعماق

شدنپایدارتروحفاریفرآیندتسهیلمنظوربهوزمانگذشتبا
انجامجهتراخسویکآندرکهشدساختهکشتیهاییکشتی،
آنرویحفاریتجهیزاتوبودشدهتعبیهکشتیوسطدرحفاری
هایپشرفتایسیستمهبهمجهزکشتیهااینامروزه.میشدنصب
تنظیممهای،سیستآبامواجازناشیحرکاتبامقابلهبرای

.شدهاند…وناوبریسیستمهایوموقعیت
رواجثباعهوایی،وآبشرایطبهکشتیهااینحساسیت
ازمنتجنیزدکلهااین.گردیدSemisubmersibleدکلهای
یکازاستفادهکهصورتبدینبود،Submersibleدکلهای

دکلکهساختمحققراامکاناین،(Buoyant)شناوربدنه
.بماندشناورادریرویبنشیند،دریاکفدرکهآنجایبهحفاری
وردمبسیارعمیق،آبهایدرحفاریبرایامروزهدکلهااین

.میگیرندقراراستفاده
براینیز،ثابتدکلهایمتحرک،دکلهایگسترشموازاتبه

ازاستفادهامکانکهشمالدریایمانندسختهواییوآبشرایط
دکلهانای.شدگرفتهکاربهنداشت،وجودمتحرکدکلهای
مینشستدریافکرویکهبودفلزییابتونیسازههایازمتشکل

.میشدنصبآنرویحفاریتجهیزاتو
سازهجاییجابامکانعدموثابتدکلهایزیادهزینهعلتبه

تنهادکلهانایازاستفادهامروزهحفاری،اتمامازپسآنپرهزینه
..میشودمحدوددشوارهواییوآبشرایطبه
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Drill Shipمتر22تا20طول،متر160تا150حدودامروزیهای
لیتقابدلیلبهواحدهااین.دارندآبخورمتر8الی7وعرض
.گیرندیمقرارتوجهموردهاآندرموادباالیذخیرهامکانوتحرک
-میفراهمهاکشتیاینبرایراهاکانالازعبورامکانکم،عرض

تجهیزاتبهخوداولیههاینمونهبهنسبتهاسیستماین.سازد
چاهمحلرویکشتیخودکارتنظیمجهتایپیشرفته

(Dynamic Positioning System)زدهبااگرچه.هستندمجهز
آنبرایبزرگیتیمزکند،تحملتواندمیکشتیکهباریگسترده

بسیاریادرامواجمقابلدرهاکشتیاینولیآیدمیحساببه
8000آبعمقتاحفاریبرایهادکلایناز.هستندحساس
.شودمیاستفادهفوت
کفهبدکلهایپایهرسیدنامکانکه(فوت600حدودعمق)
.ودشمیاستفادهاستزیادامواجتالطمونداردوجوددریا

حفاریدکلشاملهکاستبزرگبسیارکشتییکحفاریکشتی
کهآراماطقمندرکشتیباحفاری.شودمیمربوطهتجهیزاتو

.شودمیانجامندارندزیادیامواجتالطم

دارمحرکهاریحفکشتیچندینآنها.کردآغازحفاریهایکشتی
-footزیمرکخطحفاریسرعتباکدامهرکهدادندسفارشرا

wells تیکشاین.داشتندحفاریفوتی600عمقدر20000
CUSS (Glomar) IIباتنی5500کشتییکداشت،نام

CUSSرابربدوتقریباًکشتیاین.دالرمیلیون4.5حدودارزش I

جدیدساختنولوژیتکباکهبودجهاندرحفاریکشتیاولینوبود
.شدعملیاتی1962سالدروشدساخته
جدیدینوعاتگرفتتصمیمفراساحلشرکتیک1962سالدر
کشتیاینGlomarکالسازبزرگتربسازد،حفاریکشتیاز

Discovererکشتیآننامکهجدیدحفاری Iمسیستدارای.بود
(ختپرداخواهیمآنتوضیحبهادامهدرکه)گردانبرجمهار

Discoverer.بودخواهد Iهبنداشت،اصلیمحرکهموتورهیچ
.دندشمیکشیدهحفاریمحلبهبایدآنهاکهمعنیاین
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تاریخچه
CUSSاولینحفاریکشتیاولین Iبائرافروبرتتوسطکهبود
عمقدر1957سالدرکهبودشدهطراحیمیالدی1955سالدر
.کردحفاریزمینفوتی400
Globalشرکت1961سالدر Marinیکشتدرراجدیدیعصر

رادارهمحرکحفاریکشتیچندینآنها.کردآغازحفاریهای
-footمرکزیخطحفاریسرعتباکدامهرکهدادندسفارش

wells تیکشاین.داشتندحفاریفوتی600عمقدر20000
CUSS (Glomar) IIباتنی5500کشتییکداشت،نام

CUSSرابربدوتقریباًکشتیاین.دالرمیلیون4.5حدودارزش I

Globalشرکت1961سالدروبود Marinدرراجدیدیعصر

کاربرد
کارهایانجامبرایسکویکعنوانبهتوانمیراحفاریکشتی
Subseaصبنلوله،وپوششنصبمانندچاهتکمیلیاتعمیر

Tree Systemsیهایکشت.کرداستفادهچاهبندیدربو
توسطهشدتعیینطراحیمشخصاتاساسبراغلبحفاری
.شوندمیساختهسرمایهگذارانیا/وگازونفتهایشرکت

بستردرفاریحبرایخاصهدفباکشتیهاییحفاریکشتیهای
هایشتیکچنین.میشونداستفادهدریاهااعماقدراقیانوسها

ترمطمئنایگزینهعنوانبهخودعملیاتیهمتایانبهنسبتحفاری
بهعمدتا.انددهشگرفتهنظردردریادرگازونفتاستخراجبرای
نیمهلمقابدرشناورهااینکهاستآسانینقلوحملدلیل

حفاریعملیاتانجامبرایکههاییکشتیانواعسایروهازیرزمینی
.دهندمیارائهشوند،میاستفادهآزاددریاهایدر

تحلیلیکشتییکعنوانبهتوانندمیهمچنینحفاریهایکشتی
.شوندتفادهاسآزاددریاهایدرآبزیرتحقیقعملیاتانجامبرای



بادوامواجبهنسبتباالپذیریتحریکوحساسیتهاکشتیاینضعفنقاطاز
استحفاریحالدرکشتیکهزمانیویژهبهامراین.بردناممیتوانجریانو

متصلدریازیریفوتهزارانتجهیزاتبهحفاریکشتیزیرااست،سازمشکل
.است
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BOPدریااضطراریمواقعدرچاهدهانهازرایزرسریعکردنجدابرای
بنامحفرهیککشتیزیردر.شودمیاستفادهنیازموردموقعیتهر

moonpoolتااستگرفتهقرارآنبرویحفاریدکلکهدارد،وجود
دارایرنمدحفاریکشتیهایازبرخی.دهدانجامراحفاریعملیات
میکنند،فراهمرادوگانهعملیاتامکانکههستندبزرگترحفاریدکل
.همزمانپوششجابجاییوحفاریمثال،عنوانبه

عملیاتوطراحی
انجامسکوهایاهابارجها،جکاپها،شناورنیمهتوسطتواندمیهمچنینعملکرداین.هستندحفاریانواعانجامبرایراهیکتنهاحفاریهایکشتی
.شود

میجداسایرینازراآنهاکههستندفردبهمنحصرویژگیچنددارایهمچنینودارندراشناورنیمهحفاریسکوهایعملکردیتواناییحفاریهایکشتی
.دارندگونهکشتیطراحیاول.کند

فهمیدنرایبسادهراهیک.استعمیقودقیقبسیارحفاریعملیات
رایزریکدهد،نجامابایدکاریچهحفاریبرایحفاریکشتییکاینکه

BOP(Blowoutیکبادریابستربهحفاریکشتیازدریایی

preventer)میآیدینپایشود،میمتصلچاهدهانهبهکهپاییندر.

دریلوپوششهمزمان

:کرداشارهزیرمواردبهمیتوانحفاریهایکشتیضعفوقوتنکاتازهمچنین

ازبیشتا2000ازآباعماقدرفوقعمیقوعمیقهایآبدرمعموالحفاریهایکشتی
.میشوداستفاده(متر3000تا610)فوت10000

طریقازحفاریتجهیزاتMoon Poolبهرایزرلولهطریقازوشودمیدادهعبورکشتی
پایینتاچاهاالیبازکهپذیرانعطافحدودیتالولهیکشود،میمتصلزیرچاهتجهیزات
.داردامتدادحفاریکشتی

متمایزانشانآستحرکدلیلبهدریاییحفاریواحدهایدیگرازحفاریکشتیهای
کنند،حفاریزنیعمیقآبهایدرمیتوانندشناورنیمهسکوهایکهحالیدر.میشوند

بردهند،حرکتردیگمکانبهمکانیوچاهبهچاهازراخودمیتوانندحفاریکشتیهای
حملونقلکشتییکبهایدبدیگرمکانبهمکانیازآنهاانتقالبرایکهنیمهشناورها،خالف
.باشندمتکیخارجی



Dynamic)پویایابیموقعیت positioning)
خودرانشگرهایوهاپروانهازاستفادهابکشتیمسیروموقعیتخودکارحفظبرایکامپیوترتوسطشدهکنترلسیستمیکDPپویایابیموقعیت
جهتومیزانوکشتییتموقعبهمربوطاطالعاتها،ژیروسکوپوحرکتیحسگرهایباد،حسگرهایباهمراهموقعیت،مرجعحسگرهای.است
واکشتیهشاملمیکنند،استفادهDPازکهکشتیهاییانواعازنمونههایی.دهندمیقراررایانهاختیاردرراآنموقعیتبرمؤثرمحیطینیروهای
اماهستند،تفریحیتیهایکشوکابلیالیهکشتیهایاقیانوسشناسی،تحقیقاتیکشتیهای،MODUشناورنیمهسیاردریاییحفاریواحدهای
.نمیشودآنهابهمحدود
این.استرانشگرهامحلوتیکشجریانکششوبادبهمربوطاطالعاتشاملکهاستکشتیازریاضیمدلیکشاملکامپیوتریبرنامه

امکاناین.کندبهمحاسرانشهربرایرانیازموردپیشرانهخروجیوفرمانزاویهتادهدمیاجازهرایانهبهحسگر،اطالعاتباهمراهدانش،
مشکالتیا(الگوهالوله،وطخط)دریاکفدرازدحامعمیق،آبدلیلبهانداختنلنگریاپهلوگیریآندرکهکندمیفراهمرادریادرعملیات

.نیستپذیرامکاندیگر
غربمکزیک،خلیجفارس،خلیجمال،شدریایدرمثالعنوانبهشود،میاستفادهفراساحلینفتصنایعازبسیاریتوسطپویایابیموقعیت
.داردوجودDPکشتی1800ازبیشحاضرحالدر.برزیلسواحلوآفریقا
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سیستممهاربندبرجگردان
صورتبهواندتمیکهاستگردانبرجمجمعیکشاملسیستماین

ازجخاردرتواندمیگردانبرجسیستم.شودمتصلکشتیبهیکپارچه
رااجازهاینردانگبرج.شودواقعکشتیبدنهداخلهمچنینوکشتی
درجه360آنمحورحولراحتیبهآناطرافدرکشتیکهدهدمی

.کندچرخش

مهاربندسیستمکهاستشدهمتصلهایمهاربندسیستمبهگردانبرج
مایعانتقالیستمس.داداتصالمایعانتقالسیستمیکبهگردانبرج

چندبهاخهشمحفظهیالولهیک)ولولهخطپایانمابینرایزهاشامل
.استمنیفولد(دهانه



حفاریوکردندریلفرآیند
DPیابیموقعیتکردنفعالونفتیمیدانمحلشدندرحاضر*

Run)هادیلولهکردنآماده* down conductor pipe)
Run)پوششیهایلولهکردنآماده* down casing pipe)
لولهپوششدرسیمانریختن*
والتمحصنشتیوفورانازجلوگیریبرایایوسیله)BOPدادنقرار*

رایزاتصالو(استخراجی
برسدتینفمیدانبهکهزمانیبهتامنسجمصورتبهحفاریشروع*
اجاستخرفرایندتکمیلبرایچاهکردنآمادهورایزربرداشتن*

:حفاریهایکشتیحوزهدرفعالهایشرکت

Diamond Offshore Drilling

ایاالتتگزاس،تی،کدرشرکتاینمرکزیدفتر.استدریاییحفاریپیمانکاریک
نروژوسنگاپورکاتلند،اسمکزیک،برزیل،استرالیا،دراصلیدفاتردارایواستمتحده
کشتی4وشناورنیمهسکوی11شاملحفاریدکل15دارایشرکتاین.است
.استحفاری

Noble Corporation plc

.استشدهماندهیسازانگلستانلندن،درکهاستدریاییحفاریپیمانکاریک
دکل12وشناورنیمهسکوی4حفاری،سکوی8شاملحفاریسکوی24شرکتاین
.کندمیادارهراآپجک

Transocean

درآمداساسبرریاییدحفاریپیمانکاربزرگتریناین.استآمریکاییشرکتیک
جملهازکشور20درشرکتاین.استمستقرسوئیس،Vernierدرواست
.دارددفترمالزیودونزیانسنگاپور،برزیل،هند،اسکاتلند،نروژ،متحده،ایاالتکانادا،

Valaris plc

دروتگزاس،ون،هیوستدرآنمرکزیدفترکهاستدریاییحفاریپیمانکاریک
جهاندرچاهحفاریویاییدرحفاریشرکتبزرگتریناین.استشدهثبتبریتانیا
5وحفاریکشتی11دریایی،حفاریسکوی45جملهازدکل61دارایواست
.استشناورنیمهسکویحفاریسکوی
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بنادروهاکشتیآبآلودگی
مابقایکهکنیمفراموشنبایدراهنکتاین.استگرفتهقرارتوجهموردبیشتراخیرهایدههدرکهاستمهمیبسیارموضوعزیست،محیطحفظ

دیمانندهاییآالیندهشارانتازناشیزیستمحیطآلودگیاثراتازحاضرحالدرما.استزیستمحیطازحفاظتبهتوجهگرودرهاانسان
(SOx)گوگرداکسیدهایو(NOx)نیتروژناکسیدهای،(HC)هیدروکربنها،(PM)معلقذرات،(CO)،(CO2)کربناکسید

یکی.داردمتعددیدالیلهواوآبیآلودگعواملکلیطوربه.باشدداشتهدریاییوساحلیمنشاتواندمیآلودگیاین.بریممیرنجاتمسفربه
حرارتیتقسیمسوخت،اقصناحتراقازناشیآالیندگی.استهاکشتیسوختازسولفورزداییهاآلودگیاینرفعراهکارهایموثرتریناز

HC،هواوآبآلودگیجادایهایکانالمهمترینازسوختترکیبدرگوگرداکسیداسیونیاموتورهاسیلندردراحتراقباالیدمای
،(CH4)متان،NOx،SOxمانندکند،میتولیدکهانتشاراتیسایروCO2انتشارنتیجهدردریایینقلوحملاین،برعالوه.هستند
PMداردتأثیرنیزهواکیفیتوهواوآببرسیاهوکربن.

8

دریایینقلوحملازناشیهواوآبآلودگی
شدهپرداختهبدانرکمتکهاستزیستیمحیطمهمهایآلودگیازیکیدریایینقلوحملازناشیهوایوآبآلودگی
تاگرفتهسطحیآبکیفیتدراختاللاز.استزیادبسیاردریاییآلودگیمخرباثراتکهاستحالیدراین.است
محیطآلودگیبهمنجرکهکلیمشتریناصلی.غیرهوانسانسالمتبرآنتأثیروامکاناتکاهشوآبزیانرشددراختالل
اینبر.استیاییدرزیستمحیطازحفاظتبرایشدهتعییناستانداردهایرعایتبهنگرششودمیآبزیست
یونکنوانستریناصلیعنوانبه(MARPOL)هاکشتیآلودگیازپیشگیریالمللیبینکنوانسیون1973سالدراساس،
تصادفییاعملیاتیدالیلبههاشتیکتوسطدریاییزیستمحیطآلودگیازجلوگیریبرمشتملکهگردیدتصویبالمللیبین

.است



(MARPOL)مارپلکنوانسیون
میانجامبنادروهاشتیکآبآلودگیرساندنحداقلبهوجلوگیریهدفباکهاستمقرراتیشاملمارپلکنوانسیون

:استزیرمواردشاملهاپیوستوشود

کشتیسوختتوسطآبآلودگیازجلوگیری
کهکندمیایجابمقرراتاین.استغیرهوجتهایسوختبنزین،مقطرها،روغنی،هایمخلوطشاملمورداین

.نباشدمیلیوندرقسمت15مرزازتمیزآبخروجیمحلدرروغنمحتوای

فلهصورتبهمضرمایعموادتوسطآبآلودگیکنترل
سدیمسولفیتژن،هیدروپراکسیدکرچک،روغنها،الکلاسیدها،:جملهازشیمیاییموادکنترلشاملعمدتامورداین

.باشدمیغیرهومالسشیر،گلیسیرین،سیتریک،آبهمچنینغیرهوپنتانول،

دهشبندیبستهصورتبهدریاتوسطشدهحملمضرموادتوسطآلودگیازجلوگیری
اسناد،گذاری،چسببرگذاری،مارکبندی،بستهمورددردقیقاستانداردهایصدوربرایکلیالزاماتشاملمورداین

.استمضرموادآلودگیازجلوگیریبرایهااعالنواستثناییمواردمقدار،هایمحدودیتچیدمان،

هاکشتیفاضالبازناشیبنادروهاکشتیآبآلودگی
حیواناتحاویضاهایفازتخلیهتوالت،نوعهرازکشتیفاضالبتخلیهمورددرمقرراتازایمجموعهشاملمورداین
برایهاپایانهوبنادردرامکاناتارائهی،کشتفاضالبتخلیهکنترلبرایکشتیهایسیستموتجهیزاتدریا،بهغیرهوزنده

.میباشدکشتیهاگواهینامهصدوروبررسیالزاماتوفاضالبپذیرش

هاکشتیهایزبالهازناشیآبآلودگیازجلوگیری
کاغذی،محصوالتغذایی،زائدوادممصنوعی،هایطنابپالستیکی،هایکیسهمانندهازبالهانواعتفکیکمستلزمامراین

راآنهاقرارگیرینحوهوکیخشازفاصلهواستغیرهومصنوعیماهیگیریهایتوربندی،بستهموادظروف،فلز،شیشه،
دادهتحویلساحلدرمستقریدریافتامکاناتبهبایدآنهاصورت،اینغیردرشوند،دفعآنهااستممکن.کندمیمشخص
.شوند

هاکشتیازناشیهوایآلودگیازجلوگیری
ذراتهمچنینویکشتاگزوزازنیتروژناکسیداکسیدهاینیتروژناکسیدوSOxگوگرداکسیدهایبرایمحدودیتاین
.استشدهینتعیهافلوئورکربنهیدروکلرومانندازن،کنندهتخلیههایآالیندهانتشارممنوعیتومعلق
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:طبقهبندیآالیندهها
اساسپایداریبر(الف

.اشندعمدتاًآالیندههایآلیقابلتجزیهمیب:آالیندههایقابلتجزیه-1
.حرارتیآلودگیهایمانند:آالیندههایقابلپخش-2
.کلرهانوگارسموموPcBsمانندانواعفلزاتسنگین،:آالیندههایپایدار-3
.لیمریمانندانواعزبالههایجامدمثلپالستیکوموادپ:آالیندههایجامد-4

براساسمنشاء(ب
.تیوکشاورزیمانندانواعفاضالبهایشهری،صنع:آالیندههایبامنشاءخشکی-1
توازنکشتیها،مانندآالیندههایناشیازتخلیهآب:آالیندههایبامنشاءدریایی-2

.اکتشافات،استخراجودیگرفعالیتهایصنعتیدردریا
.عیومصنوعیمانندذراتمعلقبامنشاءطبی:آالیندههایبامنشاءاتمسفری-3
براساسماهیت(ج
یروسیوحتیگونههایمانندآلودگیهایباکتریایی،قارچی،و:آالیندههایبیولوژیکی-1

.مهاجم
.شاملآالیندههایآلی،معدنیورادیواکتیو:آالیندههایشیمیایی-2
.مانندآلودگیهایحرارتی،صوتیوکدورت:آالیندههایفیزیکی-3



هاکشتیسوختازسولفورزدایی
.شودمیهاخناخلدبهآبوگریسمازوت،روانکاری،روغنریختنبهمنجراغلبهاکشتیبرقهاینیروگاهعملکرد
یادریادرژپمپادریایاآبدرروغنیآبکنندهجدانصبعدمصورتدرآن،ازحاصلشدهامولسیونروغنوآب

آبروغنی،هایآبآلودگیدیگرمنبع.شودمیهاکشتیدریاییآلودگیمنبعخرابی،ونصبعدمصورتدررودخانه،
گونهوروغنهایماندهباقیزاکمیمقادیرحاویمعموالًآبیچنین.شودمیپمپنفتباریمخازنبهکهباشدمیباالدست

مخازنکردنتمیزیندفرآهمچنین.شودپمپدیگرهایآببهتازهخامروغنبارگیریازقبلبایدکهاستخارجیهای
کردنتمیزفرآیندازلحاصروغنیآبزیراکندمیکمکدریادروبنادرهاکشتیآلودگیرفعبهشناورهااینخامنفت
.شودمیتخلیهدریادرکهاستخوردگیاززدهزنگهایمقیاسجامد،مادهشوینده،موادحاوی
فاکتورمهمترین.استانجامدرحالکنواسیوناینهایپیوستبهبخشیدنتحققراستایدرهاییفعالیتنیزماکشوردر

مازوتازگوگردزداییایوگازونفتمشتقاتاز(سولفورزدایی)گوگردزداییها،کشتیسوختهایآلودگیکاهشبرای
در.باشد%0.5ازبیشترنبایدکشتیسوختدرموجودسولفورمیزانحداکثر،2020سالتامارپلقوانیناساسبر.است
معرفیگوگردزداییمشکلرفعجهتپالسپراکسیدینمحصولوشدارایهتفصیلبهسولفورزداییهایروشپیشین،مقاالت
.گردید

هاکشتیفاضالببامقابله
وهازبالهمانندغیرنفتیهایهآالیند.استآببههاکشتیفاضالبورودبنادر،وهاکشتیآبآلودگیدیگرمهمفاکتور
شدهتولیدجامدهایبالهز.شوندمیریختهرودخانهیادریابهمعموالًقانون،اجرایعدمصورتدرها،کشتیجامدهایزبالهسایر
غیرتواندمیآناهیتم.استپالستیکیموادواستیلوآلومینیومهایقوطیمقوا،کاغذ،شیشه،شاملکشتییکدر

سپسوشوندبدیلتدریاییآوارهایبهاستممکنشوندمیاقیانوسواردکهجامدیهایزباله.باشدخطرناکیاخطرناک
جدیتهدیدیککنندیماستفادهدریاییهایآبازکهصنایعیوساحلیجوامعها،انساندریایی،موجوداتبرایتوانندمی
.آیندحساببه
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هااقیانوسآلودگیاثرات
دریاییحیواناتزندگیدرسمیمواداثر-1

خطرناکاربسیآبزیموجوداتحیاتبراینفتیموادنشت
آبششدردمیتوانهااقیانوسدرشدهمنتشرنفتیمواد.است
تنفس،درمشکالتیباعثوشودپردریاییجانورانوماهیها
.شودفرزندانشانوموجوداتاینزندگیوحرکت

مرجانیتپههایحیاتچرخهدراختالل-2
وآبلداخبهنورورودمانعوشدهجمعآبدرسطحنفتیمواد

زفتوسنتفرآیندربنتیجهدرومیشونددریاییگیاهانبهآنرسیدن
ریهمشکالت،تیپوستحریکاتچشم،سوزش.میگذارندتاثیرآنها
برمدتوالنیطدرمیتوانندمواداینکههستنداثراتیازکبدو

.باشدداشتهدریاییجانورانزندگی
آبدرمحلولاکسیژنسطحکاهش-3

تجزیهبلقاشدهانداقیانوسهاآبواردکهزایدیموادازبسیاری
اکسیژنمصرفباوماندهباقیآبداخلدرسالهاونیستند
کاهشآباکسیژنسطحنتیجهدرومیشوندآنکاهشباعث
پشتهاکال،والهامثلدریاییموجوداتبقایشانسویافته
.مییابدکاهشپنگوئنهاودلفینها،کوسهها،
یدریایموجوداتمثلتولیدسیستمشدنضعیف-4

گوناگونییاییشیموسمیموادشاملکشاورزیوصنعتیزبالههای
مواد.تندهسخطرناکبسیاردریاییجاندارانبرایکههستند
اینچربیبافتهایدرتوانندمیآفتکشهامثلشیمیایی

مثلتولیدیستمسشدنضعیفبهمنجروکنندپیداتجمعموجودات
.شوندآنها
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غذاییزنجیرهرویبرتاثیر-5
ازوشدهاهرودخانهواردکشاورزیوصنعتدراستفادهموردشیمیاییمواد
اقیانوسهتدرونشدهحلترکیباتاین.میشونداقیانوسهاواردآنجا

اینپسس.میشوندمصرفآبزیکوچکموجوداتتوسطوکردهرسوب
غذاییچرخهبرکلبترتیبدینوشدهتغذیهبزرگترحیواناتتوسطموجودات

.میگذارندتاثیر
انسانهاسالمتیبرتاثیر-6

غذایینجیرهزدرکردهاندتغذیهاقیانوسهاآالیندهموادازکهدریاییموجودات
قرارتاثیرتحتراآنهایسالمتترتیببدینوگرفتهقراراستفادهموردانسانها
بهمنجروانندمیتوشدهتجزیهانسانهابدنبافتدرمواداینچونمیدهند
.شوندنهاآسالمتیدرمدتطوالنیمشکالتیاوتولدنقص،سرطان

یادرآلودگیازجلوگیریجهتپیشگیرانهاهرمهای
لندنکنوانسیونمانند:المللیبینکنوانسیونهای.
تهرانوویتککنوانسیونهایمانند:منطقهایکنوانسیونهای.
تورالعملهادسواستانداردهاانواعمانند:ملیمقرراتوقوانین.
فاظتحسازماناهرمهایازاستفادهمانند:اجراییراهکارهای

ویشگیریپبرای…ودریانوردیوبنادرسازمانزیست،محیط
.دریاییآلودگیهایبامقابله
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https://www.aralshimi.com/shipping-environmental-pollution/


وشـمالیکایآمریبنادرتریـنارزشـمندبیچالنگوآنجلسسل
دوایناما.میآیندحسـاببهشـمالیآمریکایاقتصادقطبتقریبا
.میبرندسربهبایکدیگرتنگاتنگیرقابتدربنادر
دارددرسـالدالرتریلیون5.0مقداربهارزشـیآنجلسلسبندر
خاطربهایجرقهآندلیلکهسوزیآتشدرزمانیبندراینولی

شـدتبندرینادرقیرجوهراسـتفادهوگرفتآتشبودجوشکاری
باحتیسآنجللسبندروتمامدادافزایشراسوزیآتشاین
شدلیلیدسانحهاینوسـوختنشـانآتشهایکشـتیوجود
نشـانیآتشهایقایقسـاختطراحیبرایتصمیموتفکربرای
میتوانندکههایینحهسـاچنیندربندرنجاتبرایبزرگتروترسـریع
.بیندازندخطربهرااقتصادیقطب

سـاختفکربهدربنکهجدیدآتشنشـانقایقدوبهراخودجایباید
.بدهنداستافتادهآنها
آتشنشـانیقایقدوهبکهگرفتتصمیمابتداازبیـچالنگبنـدر

کهعلتاینهب،یکسـانتجهیزاتوباطراحیقایقدودارد،احتیاج
یکبههامسیسـتتماموکنندجابهجاباهمراقایقدواینخدمه
.شـوندمرتبشـیوه

درفاسازیسکشتیبندردستبهقایقدواینوسازسـاخت
وشدجـامانهایجانمهندسنظـرزیروآراماقیانوسغربیشـمال
پروتکتورنامبهچبیالنگبندرسفارشیقایقاولینماه3حدودازبعد
.میشـودبندروارد

16

بندرلسآنجلس
TAOBنشـانیآتشقایـق ERIF.A.L2طولمتر3با،
دقیقهدرآبگالن83تواندیمآبیتوپ8وB21موتور2

قایـقدنیایدرسال51قایقاینکندخاموشراآتشوبپاشد
.میباشدسآنجلسلبندربهمتعلقوبودهبهترینآتشنشـانهای
ساختفکربهآنجلسلسبندربارقابتدلیلبهبیچالنگبنـدراما

عملکردTAOBERIF.A.Lقایقمقابلدرکهآتشنشانیقایق
مقابلرابیچالنگندرببرتریبتواندقایقاینوباشدداشتهبهتری
.دهدنشانلسآنجلسبندر

TAOB ERIF.A.L2قایـقآتشنشـانی

قایقپروتکتور
بخـاراسببرابر3وجدیدفرارییکبرابر6پروتکتورموتـور

.داردقدرتمیشوندآنهاجایگزینکهقایقهایی
چندآبیسالحیکبلکهنیستنشـانیآتشقایقیکتنهاپروتکتور
تروریسـتیهایحملهواتمیانفجارهایازتااستآمادهکهمنظوره
زمانیآخرهایلـهحمازمیتواندحتیاحتماال.ببـرددربهسـالمجان
خطرکاهشکویسیککلدرپروتکتور.یابدنجاتنیـزهازامبی
خاموشرایبفقطاما،استآتشنشانقایقاونامفقطواست
قابلخطرناکدمواکهتاشدهطراحیبلکهنشدهطراحیآتشکردن

.بدهدانجامپزشکیهایکمکوکندمهاررااشـتعال
بهکهستاخامنفتبیچالنگبندردرمحرکترینخطرناک
رهبرایپروتکتورـتمسیسولیباشدسوزیآتشدلیلمیتواندآسانی
باشندآمادهیهرچیزبرایبایدکشتیهااین.استآمادهاتفاقی
وهسـتهای،عیتشعش،بیولوژیکی،شیمیاییهایتهدیدازجمله

میNRBCنآبـهخالصهطوربهکهایکشندهمتنوعتهدیدهای
پراکندهاهودرکهخطرناکیشـیمیاییمواداینازبرخی.گویند
مقدمخطوطدرهکآتشنشانهاییخفگیباعثاستممکنمیشود
.بشوندمیکنندمبارزه
بندرکلدرارهواتمیزترینآتشنشانیقایقدواینحاضردرحال
بخشکهارددوجودهاییمکندههاقایقایندرزیرادارندبیچالنگ
ملشاومیکنندخارجمداومطوربهراناخالصذراتاززیادی

خارجراNRBCشـیمیاییآلودگیهایکههستندفیلترهایی
.میکنند

اهبندرالنگبیـچکهبلیبرتیوچلنجیدوقایقآتشنشـانمتعلـقب
یآنهافرارسـیدهاستوتصمیمجدیدبندرالنگبیچزمانبازنشسـتگ



.میکننداستفادهگازونفتازناشیآتشهایکردنخاموشبرایکفازآبرویآتشنشانهاکهسالهاست
نفترویآبپاشیدن.کندمیخفهراآتششعلهیومیپوشاندرااشتعالمنبعرویوکردهسردراآتشکهمیکندعملصورتاینبهکف
.میکندپخشاطرافبهراآنوفقطمیشودآتششدنشعلهورباعث
استبودهمحیطیزیستفجایعآنحاصلکهکردنداختراعمختلفیحریقاطفایکفهایمضر،شیمیاییموادازاستفادهبادانشمندان1902ازسال

گالن1000آسانیبهدقیقه86درمیتواندیآتشنشانقایقاینکه.داردوجودپیشرفتهبسیاروزیستمحیطدوستدار،تجزیهکفپروتکتورداخلاما
.کندحملراعصارهگالن4200میتواندپروتکتورهمچنینوکنددرستآمادهکف

.دارنداختیاردررادنیاهایآبپاشترینوجلنسقویوپروتکتور
زمیندوحدودچیزیمیدهندپوششآببارامتر183حدودوبدهدبیروندقیقهدرآبگالن1200میتواندهاقایقاینآبپاشبزرگترین
.رافوتبال
دواینازدیگرآبپاشسهودهندبیروندقیقهدرآبگالن1500دارندتواناییتنهاییبههرکدامقایقدواینآبپاشهایترینکوچکازدوتا
بیروندقیقهدرآبگالن2000میتوانندهرکدامقایقاسکلهزیرهایآبپاشوبدهندبیرونیکدیگربارادردقیقهآبگالن4000دارندتواناییقایق
.بدهند
خاموشپایینجهتازراآتشیخواهندبکهزمانییاباشدگرفتهآتشباراندازیااسکلهیککهمیشوداستفادهزمانیاسکلهزیرهایآبپاشاز

.کنند
زمینکرهرویآتشنشانیقایقهایرفتهترینپیشتکنولوژیلحاظبهوترینمنعطف،قدرتمندترین،حقیقیدریاییهایابرماشینوجلنسوپروتکتور
.هستند
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این.شدجنگصرفمتاسفانههکبشرمهندسیمعجزاتازسامورایی،یکیمهندساندستیساختههواپیمابر؛زیردریایی،خواندیندرستبله
.بوداتمیهایزیردریاییساختو1960سالازقبلتاشدهساختهزیردریاییبزرگترین،غول
.ودبجهانهرجایدرتابانخورشیدسرزمیندشمنِکشورهایبربمبارانشاملکهداشتایویژه،وظایفزیردریاییاین

،طرحاین.برگردهژاپنبهمجددوبرهجهانازنقطههربهموفقیتباباشهداشتهرااینتواناییکهبودشدهانجامصورتیبهزیردریاییاینطراحی
.بود1942سالدرژاپنترکیبیناوگانکل؛فرماندهیاماموتوژنرالافکارزاده
ایاالتاصلیسرزمینبهرانگج،آمریکاخاکبههواییهایحملهباکهرسیدنتیجهاینبهژنرال،دومجهانیجنگدرهاربرپرلبهحملهازبعد

کاپیتاننتیجهدر.بودپذیرامکانواپیمابرههایزیردریاییتوسطمتحدهایاالتغربیوشرقیهایساحلبهحملهازاستفادهباکاراین.بکشاندمتحده
.شدانتخابپذیریامکانتحقیقاتانجامبرایکوروشیماکامتو

بهفرسبارسهقابلیتباعظیمزیردریایی18ساختشاملدرخواستی.دادتحویلناوگانفرماندهیبه1942ژانویه13درراتحقیقاتنتایج،یاماموتو
اژدرحملقابلیتباتهاجمیمایهواپیدوحداقلحملهمچنین.سوختگیرییکبارباتنهاجهاندرهرنقطهایبهسفرییاو،آمریکاغربیساحل

.کیلوگرمی800بمبیکیا
.شدشروع1943ژانویهدر(KURE)کورهلنگرگاهدرI-400ساختوبودشدهنهاییاصلیسازههایطراحی(1942)همانسالمارسدر

I-401)رادیگرزیردریاییدوساختهاژاپنی & I-402)اینازفروند18بودقرارابتدا،در.کردندشروعساسبولنگرگاهدرسالهماندر
ایسادهدلیل.کردپیداکاهشفروند3بهدرنهایتو5بهسپسو9بهتعداد،1943آوریلدریاماموتوژنرالمرگباکهشودساختهزیردریایی

I-401)فرونددوتنهانهایتدر.عظیمرویایاینبرایکافیمنابع؛نبودداشتنیز & I-402)لقبهفتهپنج؛سوم،فروندشدندخدمتوارد
.ندیدراآبرنگهیچوقتاماشد،ساخته1945جوالیدرجنگاز

زمینزدنوردونیمیکتواناییکهمیکردحملسوختاندازهایبهوداشتاسببخار2250توانباموتور4دارایفروندهر،طراحیسراغبریم
.باشدداشتهراواپیماهعددسهحاملهنگریکحملتواناییکهبودشدهطراحیگونهایبهزیردریاییتن،6670وزنومتر120طولبا.باشدداشتهرا

هنگر.داشتقرارهواپیماهاهنگرزیردریایی،وسطتقریبا.داشتانحرافچپسمتبهاصلیبرجشود،حفظزیردریاییکلتعادلاینکهبرای
51ضخامتهبالستیکیواشریکباومیشدبازداخلازهموبیرونازهمآندربوداشتمتری3.5قطرومتر31حدوددر،طولیهواپیما
جلویاژدرتیوب8وکیلومتر15بردبامتریمیلی140توپیک،96تایپمتریمیلی25خودکارتوپسه.بودشدهآبضدمترمیلی

.بودندهواپیماهااصلیسالحامابودندشدهنصبزیردریایی
بهوکردهبلندراآمدندمیفرودآبرویکههواپیماهایی،تابودشدهنصبباالییعرشهزیروزنتن4.5بلندکردنتوانباتاشو،جرثقیلیک
زیرماموریتازهواپیماها،برگشتزمانتازیردریاییمیداداجازهکهبودشدهاستفادهزیردریاییایندرخاصیتعادلیسیستم.بدهدانتقالهنگر
.رفتمیسوالزیرکلیطوربهآنبودنمفیدومیکردایجادصداشدتبهگرچه.بماندآبسطح
ازوشدمیمینهاخنثیسازیسببکهبود،شدهانجاممغناطیسیمینهایکردنخنثیجهتخاصیسیمکشیزیردریایی؛باالییهایلبهدر

.میکردجلوگیریمینشدنفعال
ازبرگرفتهکهدادمیپوششارزیردریاییپایینیخطِتاآبخطازچسبها،وآزبستصمغ،ازترکیبیکهمخصوصپژواکِضدپوششیک

صدایانتقالازداشت،وظیفهوریتئدرپوششاین.داشتتفاوتآلمانیضدپژواککاشیهایباترکیباتدر،ولیبودآلمانیهاتحقیقات
.نشداثباتهیچوقتتواناییایناماکند،جذبرادشمنسونارهایامواجوکندجلوگیریبیرونبهزیردریایی

بهداشتقرارآبرویربزیردریاییکههنگامیوبودسختشدتبهزیردریاییمانورپذیریسازه،ایندرکوچکعمودیهایسکانخاطربه
به.بودمتر100تنهابرودآبرزیبهمیتوانستزیردریاییکهایمنیعمقنهایت.شدمیکجکشتیشدیدبادهایدرناورویهایابرسازهعلت
آبزیرزمان؛اشتدبزرگیراداریعالئمومیشددیدهراحتویژوالصورتبههمزیردریاییسریاین،هنگرواصلیبرجبزرگیعلت
خاطربهکرد،میکتحر(گرهدو)کمسرعتباآبزیرشناورایناگراست،زیادشدتبهاضطراریشرایطدرکهبودثانیه56همرفتن
شناوردراین.کندحفظرامستقیممسیرتاچرخاندمیچپسمتبهراسکاندرجه7بایدکاپیتانبود،متمایلزیردریاییچپسمتبهبرجاینکه
راخدمهغذاییرژیمخنککننده،هایتمسیسنبودن.نبودکاردرسیفونبهمجهزبهداشتیسرویسومناسبهوایتهویهژاپنی،زیردریاییهمهمانند
.کردمیمحدود
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ینکشور،هشتمیناقتصادا.ایتالیاکشوریکهدراروپایجنوبیقرارگرفتهوپایتختآن،شهرتاریخیرماست
ازشبهجزیرهایتالیااینکشور.بزرگجهانازنظرتولیدناخالصداخلیاست

گروهجزوواستوسعهیافتهتکشوریایتالیاامروزه.شدهاستتشکیلمدیترانهدریایدرساردِنیوسیسیلجزیرهدوو
کشتیکارخانهچند.استمعروفچکمهکشوربهآنقلمروظاهریشکلدلیلبهایتالیاکشور.میآیدبهشمارهشت
دارد؟وجودایتالیادرسازی
درتفریحیقایق174ایتالیا.تاسبعدیکشوربهترینبرابرسهازبیشکهداردوجودبزرگسازیکشتیکارخانه120

.استخودرقیبنزدیکترینبرابرسهتقریباًکهداردساختدست
Fincantieriتیهایکروزوکشتیهایبزرگترینومتنوعترینگروهکشتیسازیاروپاییاستکهدرساختکش

تمیکپارچهبرایطراحیوویژگیمتمایزکلیدیاینشرکتتواناییآندرایجادیکسیس.کروزپیشروجهاناست
استکهباتوجهبهطیفساختکشتیهایکروز،کشتیها،کشتیهایتجاری،کشتیهایدریاییوقایقهایبزرگ

.کشتی7000سالباساخت200سنتیبیشاز.:وسیعیازانواعکشتیهادرجهانبینظیراست
Fincantieriکشتیها،دانشیکهبالقاحباارائهپاسخیگسترده،دانشبینظیرخودرادرزمینهتعمیراتوتبدیل

د،برایصاحبکشتیهامتقابلحاصلازانجامکاردرطیفگستردهایازانواعکشتیهایمختلف،غنیترمیشو
عمیروهمچنینظرفیتساختویژگیاصلیکارخانهکشتیسازیپالرمو،انعطافپذیرییکیاردت.خواستارترمیکند

اوواحدهایاینحیاطمجهزبهکلیهامکاناتالزمبرایساختشناوره.استBuilding Yardوسازمعمولییک
دواسکلهحفاری.ادهکرددریاییمیباشدوهمچنینمیتوانازآنبرایپیشساختسازههایفلزیبزرگاستف
.رنوعکشتیانجامدهدودواسکلهشناورحیاطراقادرمیسازدتاطیفکاملیازتعمیراتوتبدیلکشتیرادره

کاناتصالمرطوبواحدهایبزرگپیشنویسهادراسکلههاام.کشتیهاییباگازبیاثرنیزمیتوانندجایبگیرند
ی،تعمیرتاجپیستونماشینآالتتعمیراتعمومیموتورهایدیزلیوماشینآالتکمک.دریاییرافراهممیکند

یادوتجهیزاتشرینکموتورهایدیزلی،تعمیرپروانه،تعویضآسترهاوغیرهوهمچنینتراشمیللنگباقطرز
.فیتینگوجوددارد

:فهرستبرخیکشتیهایساختهشدهتوسطفینکانتیریبهشرحزیراست
لوری،ناوهواپیمابرایتالیاییسیپرینسس،دیزنیمجیک،دیزنیواندر،اماسآمستردام،کارناوالویکتوری،کارناوالگ

(2014)،ریگلپرینسس(2013)کاوور،رویالپرینسس
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T.Mariottiنمیکندکهدیگرانراآگاهیزیستمحیطیآندسترسیبهمناطقممنوعهراتضمی.مبتکراست،همدرفناوریوهمدرطراحییک
وقایقهایتفریحیبزرگبهمرورکشتیهایکروز.کارخانهکشتیسازیاینچشماندازراداردکهراهحلهاینوآورانهرابهزندگیبرساند.نمیپذیرند

باالتریناستانداردهاپیرویمیکنندودارایازT.Mariottiتمامینوسازهای.زمانبهعنوانیککالسیکموردتحسینقرارگرفتندوشناختهشدند
.اندازهتمیزخواهندگذاشتاینکشتیهاازتمیزتریندریاهالذتخواهندبردوآنهارابههمان.شدیدترینگواهینامههایزیستمحیطیهستند

انوسالمتمالیشرکتقابلیتاطمین.همدردریاوهمدرحیاطساختمان،ازاهمیتبسیارباالییبرخورداراست:ایمنیبههماناندازهمهماست
راییکرویکردمناسببرایانجامیکتیمفنیبرایهرپروژهاختصاصدادهشدهاست،ب.خصوصیتداومکارراازطراحیتاتحویلتضمینمیکند

وزانهتیممالکانرابرایانطباقمتخصصانمتعهدبهروزرسانیر.مهندسی،ساختوسازبادیدکلیقادربهبهینهسازیهرمرحلهازکلپروژهاست
هبادقتمطابقباازشرکایتخصصی،تامینکنندگانوپیمانکارانفرعیکمتشکلT.Mariottiشبکه.کاملباخواستههایمالکتضمینمیکنند

.استانداردهایصنعتلوکسانتخابشدهاند،امکانکارمشترکموثروآزمایششدهرافراهممیکند

Palumbo Shipyardsدرناپلایتالیافعالیتمیکند1967سالاز.Palumboشرکتیک
بدیلوساختوسازجدیدبودهخانوادگیاستکهدرطولسهنسلپیشروایتالیاییدرزمینهتعمیرکشتی،ت

،(ایتالیا)،مسینا(ایتالیا)کارخانهکشتیسازیدرناپل.کارخانهکشتیسازیکارمیکند7پالمبوبا.است
ودفترتجاریدرمونتکارلو(اایتالی)،آنکونا(اسپانیا)،تنریف(فرانسه)،مارسی(مالتا)دوکارخانهدرمالت

سرسره،اسکله،انبارهاو1اسکلهخشک،14شرکتکشتیسازیپالمبوصاحب.واقعشدهاست(موناکو)
رهسازیمواداستفادهمیمناطقیاستکهبرایپیشساختهسازههایفوالدی،لولهکشی،مکانیکوذخی

.شود
ISO30000:2009وISO 9001:2008،ISO14001:2004سازیپالمبودارایگواهینامهکشتی

ضمانتاتخاذاینسیستمکیفیت.راهاندازیشدهاست1993سیستمکیفیتشرکتازسال.است
اثر.یوحرفهایبودنحیاطپالمبوشایستگ.بیشتریراباتوجهبهقابلیتاطمینانبهمشتریانارائهمیدهد

تیابیبهبرتریدرسیستممستمربرایبهبودعملکردما،کیفیتمحصوالتوخدماتارائهشده،باهدفدس
.کیفیتبهمنظورانعکاسوبرآوردهکردنانتظاراتمشتریاناست



افاطردربادیمزارعساختنحقبرایمزایده
دالرمیلیارد4.37رکوردبهنیوجرسیونیویورک

!رسید
:کلیدینکات
6دالریمیلیارد4.37فروشرکوردشنبهپنج،فدرالدولت

وویورکنیسواحلنزدیکیدرفراساحلیبادیمزرعهقرارداد
کرداعالمرانیوجرسی

اینمزایدهتوسطBOEM،لیدرنخستینقراردادبادفراساح
دولتبایدناست

یابندوسعهتکامالهاسایتکههنگامی:میگویدآژانساین،
هفتتاتولیدبرایجریبهزار488ازبیشفروش

انرژیرایبمکفی)استانتظارموردپاکانرژیگیگاوات
(وارخانهمیلیوندوتقریبارسانی

وختسازگذارجهتبایدندولتهدفپیشبردراستایدر
شنبهپنج،درالفدولت،پذیرتجدیدانرژیمنابعبهفسیلیهای
فراساحلیبادیمزرعهقرارداد6دالریمیلیارد4.37فروشرکورد
کرداعالمرانیوجرسیونیویورکسواحلنزدیکیدر
درفراساحلیبادقراردادنخستین،BOEMتوسطمزایدهاین

هاسایتهکهنگامی:میگویدآژانساین.استبایدندولت
اتتولیدبرایجریبهزار488ازبیشفروش،یابندتوسعهکامال
انرژیبراییمکف)استانتظارموردپاکانرژیگیگاواتهفت
(وارخانهمیلیوندوتقریبارسانی
برایاشتردهگسالعملدستورازبخشیعنوانبهبایدندولت
2030،30سالتاکهاستشدهمعتهد،جهانیگرمایشحل

برایمکفی).دکنبرداریبهرهرافراساحلیبادیانرژیگیگاوات
"ازدیدجگزارشیبراساس.(وارخانهمیلیوندهرسانیانرژی
،زمینانشکدهدردمستقلایپروژه)"فراساحلیباددرتازهنوآوری
بادانرژیبخش:(Delawareدانشگاهزیستمحیطواقیانوس
،تامینرهزنجیایندرونهایبیزینسبه،آمریکافراساحلی
.کندمیارایهآیندهسالدهدررادالریمیلیارد109سودهیفرصت
نزدیک؛داردفراساحلیبادتجهیزاتدوتنهاحاضرحالدرآمریکا
Rhodeسواحل IslandوVirginiaقبلسالبایدندولت،
ساحلزدیکیندرتجاریفراساحلیبادیمزرعهنخستینتوسعه

Massachusettsهمچنین.کردتاییدراBOEMداردآمادگی
تاراتجارییفراساحلمزرعهتجهیزاتبرایطرحهزارانازبیشتا

.کندارزیابی2025سال
،فراساحلیادبیدهندهتوسعههایشرکتبههفتهاینمزایده
یشنهادپقیمت،فراساحلیبادقراردادمحدوده6سربرتادادامکان
Bight،برترخریدار.دهند Wind Holdingsمیلیارد1.1کهبود
Longساحلنزدیکیدرجریبی125964محدودهبرایدالر

Beach Islandکردپرداخت،نیوجرسیدر.
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:مزایدهاینپیراموننظرات
Deb Haaland،بادمزایده:داشتاظهارایبیانیهدر

اقتصادبراییاقاشت:کردمشخصراچیزیکهفتهاینفراساحلی
سرمایه:تگفهالند.استماندگارونشدنیانکارپاکانرژی
رآوردهبدرمهمینقش،هستیمشاهدشامروزکههاییگذاری
جهانیرمایشگبحرانحلبرایهریس-بایدندولتتعهدساختن

خواهند،کشوردرمکفیدرآمدباصنفیشغلهزارانایجادو
.داشت

NOIA،راایدهمزاینفراساحلی،انرژیصنعتسازمانیک
مزایدهاینگفتوخواندآمریکابادفراساحلیحوزهبرایعطفینقطه

.کردبازتابراصنعتاینروزافزونپیشرفت
Erik Milito،شکنوردرکاشتیاق:داشتاظهارایبیانیهدر

Newقراردادمزایدهدر York Bightدرخشانمیزانازنشانی
شرکتتماداعکلیطوربهوآمریکافراساحلباددورنمایبودن
.بودآمریکایفراساحلبادصنعتتواناییبهدهندهتوسعههای
دفه،مزایدهاین:داشتاذعان،آمریکاپاکانرژیانجمن

BOEMرا،2024پایانتادیگرقراردادمزایده6انجامبرایرا
.کردتقویت

Heather Zichalازاصلحپیشرفت:کردعنوانایبیانهدر
بهوکردخواهدحمایتوایجادراداخلیشغلهزارانمزایدهاین
راذارانگقانونما.کردخواهدکمکمانساحلیجوامعکردناحیا

اینیشرفتپازآمریکامردممنافعتضمینجهتمیکنیمدعوت
اینیشتریباطمینان،آنشغلیایجادهایپتانسیلوصنعت
کهاستمدیدمدتی:افزودZichal.کنندحاصلنوصنعت
افتادهعقباهکشورسایرازفراساحلیبادتوسعهحوزهدرآمریکا
.است

(CNBC:خبرمنبع)



میزندگیساحلمایلی120درجهانجمعیتازنیمیازبیش
زدیکیندرآبزیردراطالعاتیهایبانکدادنقراربا.کنند

انتشاربرایهیکوتامسافتاطالعاتیهایبانکساحلی،شهرهای
وویدئوپخشروان،وسریعگردیوببهمنجرکهداشتخواهند
نیزستندهخنکمداومطوربهکهزیرسطحیدریاهای.شودمیبازی
عنوانبه.ندکمیفراهمراکارآمداطالعاتیهایبانکطراحیامکان
درآنچهانندمحرارتیتبادلکشیلولهازتوانندمیآنهامثال،

.کننداستفادهشود،مییافتهازیردریایی
زیراطالعاتیمرکزفهوممکهکردثابتمایکروسافتناتیکپروژهتیم

2015سالدرآراماقیانوسدرروزه105استقراریکطولدرآب
دریاییصصانمتخباقراردادشاملپروژهدومفاز.استپذیرامکان
دهدنشانتابودتجدیدپذیرهایانرژیوکشتیساختعملی،در
.استکاربردینیزمفهوماینکه

انجامملیاتعمهاربرایتالشمرحلهدراکنونما»:گفتکاتلر
ما.بیشترباتاثورفتنبهنیازاحساسبرخالف،هستیمشده
بلوکیکناتیک.ایمدادهانجامدهیمانجامبایدکهراآنچه

آنازلزومصورتدرکهاستشرکتبرایکلیدیساختمانی
.کنیماستفاده
دریاییهایشقایقوهابارناکلها،جلبک
شرکتواییدریگروهتوسطشمالیجزایرزیرآبیاطالعاتبانک
Naval)انرژیزناوالیعنیآنتابعه Energies)،متخصصان
.استدهشساختهدریاییتجدیدپذیرهایانرژیودریاییدفاع
نیرویگروهازاورکنی،جزیرهدرمستقرشرکتیکمارین،گرین
بانکبازیابیونظارتنگهداری،استقرار،درمایکروسافتودریایی

ازسالدودتمبهمایکروسافتویژههایپروژهتیمکهاطالعات،
.کردپشتیبانیبرد،میبهرهآن

کهاسترسیدهنتیجهاینبهمایکروسافتشرکت
د،اعتماقابلآبزیراطالعاتهایبانک

استفادهیانرژازپایدارطوربهوهستندکاربردی
:کنندمی
بهاطالعاترکزمیکدریاییمتخصصانامسال،تابستاناوایلدر

وماهیهاکها،جلبپوششبارانقلوحملکانتینریکاندازه
بیرونرالنداسکاتاورکنیجزایردردریاکفازدریاییشقایقهای

آغازراسالهچندالشتیکنهاییمرحلهبازیابیفرآینداین.کشیدند
امکانآبزیریاطالعاتهایبانکمفهومکهکندمیثابتکهکرد
کامالتصادیاقومحیطیزیستعلمی،نظرازهمچنینواستپذیر
مرکز2018هاربدرمایکروسافتناتیکپروژهتیم.استعملی

.کردقرمستدریابستردرپایی117عمقدرراشمالیجزیرهاطالعات
اطمینانیتقابلوعملکردتیماعضایآن،ازبعدسالدوتاکه

.کردندمینظارتوآزمایشرااطالعاتمرکزسرورهای
شکلبهعاتاطالیکمرکزکهکردمطرحراایفرضیهاینتیم،این
راهاییراهدتوانمیاقیانوسکفدرشدهمومومهرکانتینریک
خشکیدر.دهدارائهاطالعاتمراکزکلیاطمینانقابلیتبهبودبرای
ودمااتنوسانرطوبت،واکسیژنازناشیخوردگیمرکز،این

میکنند،ایگزینجراشکستهقطعاتکهافرادیتکانهایوضربهها
.کنندکمکهیزاتتجخرابیبهمیتوانندکههستندمتغیرهاییهمه

ذخیرهازامدهاییپیتواندمیکهکیرد،میقرارشمالیجزایراستقرار
.باشدداشتهخشکیدراطالعاتمراکزاین
ویژههایژهپروتحقیقاتیهایگروهدرپروژهمدیر،کاتلربن

اطالعات:گفتند،کمیرهبرینیزراناتیکپروژهکهمایکروسافت
مرکزپایداریژیاستراترسانیاطالعناتیکپروژهازآمدهدستبه

.استآبوزبالهانرژی،مورددرمایکروسافتاطالعات
بانکشدهابتثاطمینانقابلیتکهکرداضافهاواین،برعالوه
درمایکروسافتیمتباگفتگووبحثباعثآبزیراطالعاتیهای
کهاستریانیمشتبهرسانیخدماتدنبالبهکهاستشدهازور
درحیاتیوتیکیتاکاطالعاتمراکزازبرداریبهرهواستقراربهنیاز
.دارندجهانازنقطههر

حالدرما":تگفازورماموریتیهایسیستممعاون،چاپلویلیام
کوچکوبزرگ(edge)ادجهایدستگاهبازمینکرهکردنپر

قدرتبااتیاطالعهایبانکایجادچگونگییادگیری"".هستیم
رویایباشد،هنداشتانساننظارتبهنیازیکهباالدهیاطمینان
".ماست
ازبعد2014السدرمایکروسافتدرآبزیراطالعاتیبانکمفهوم
بهبرایرامندانکارکهشدروبدادیبهمنجرکردن،فکرهفتهیک

بهرد،کمیجمعشرکتجوازخارجهایایدهگذاشتناشتراک
سریعریابخدماتارائهبرایبالقوهراهیمفهوم،این.آمدصحنه
شدهرفتهگنظردرانرژیدرجوییصرفهوساحلیهایجمعیتبه

.است
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برایزمایشیآسایتیکاروپا،دریاییانرژیمرکزدرشمالیجزایر
.ردکمستقرموجانرژیهایمبدلومدیوجزرهایتوربین

شدتاوجدرساعتدرمایل9تاآنجادرمدیوجزرجریانهای
طوفانیرایطشدرکهمیپیچدامواجیبادریاسطحومیکنندحرکت

برایرازمانآب،زیرسالدو.میرسدفوت60ازبیشبه
شقایقهایدرشوگلماهیها،وجلبکهاازنازکیپوششتشکیل
اسپنسر.کردراهمفپایهمحفظهگوشههایدرمطلوبیاندازهبهدریایی
پروژههایحقیقاتیتگروهفنیکارکناناصلیاعضایازیکی،فاورز
تحتبسیارنآبودنتمیزازواقعاًما»:میگویدمایکروسافت،ویژه
شدهسختاییدریهایارگانیسمرشدآنروی.گرفتیمقرارتأثیر

«.بوددریاهایتفالهبیشتر.نداشتزیادی
:اطالعاتآوریجمعوبرقیشستشوی

درنقلولحمازقبلوشدکشیدهباالدریاکفازکههنگامی
کهرادآبضفوالدیلولهمارینگرینتیمنیرویاورکنی،جزایر

کنندهخنکسیستمزیرساختهایوشمالیجزایر864سرورهای
راآزمایشیهایهلولمحققانسپس.شستبود،پوشاندهرامربوطه

راهواهایهنمونتاکردندواردکشتیباالیدرایدریچهطریقاز
جمعواشنگتن،ردمونددرمایکروسافتمقردرتحلیلوتجزیهبرای
.کنندآوری
بنابراینیم،گذاشتخشکنیتروژنازپرراآنما»:گفتفاورز
استیناسوالافزود،او«.استخیمخوشبسیارآنجادرمحیط
میآزادیزاتتجهسایروهاکابلازمعموالًکهگازهاییچگونهکه

بانک.باشندادهدتغییرراهارایانهعملیاتیمحیطاستممکنشوند
کامیونیکرویبرهواباشدهبردارینمونهوشدهتمیزاطالعاتی
درجهانیانرژیروهگنیگانرژیپارکتأسیساتبهوشدبارگیری
پیچهایاییدرینیرویگروهآنجا،در.شدهدایتاسکاتلندشمال
.دکشیبیرونراسرورقفسههایوکردبازراانتهایی

تعدادد،ردمونبهشدهارسالوشدهبندیبستهاجزایمیاندر
.داردجودومرتبطهایکابلوخرابسرورهایازشماریانگشت
تاکندمیککمآنهابهافزارسختاینکنندمیفکرمحققان
ازبیشتررابربهشتآبزیراطالعاتیبانکسرورهایچرابفهمند

.هستنداعتمادقابلزمینرویسرورهای

نظرهبخوبواقعاًاینوااای»کهگوییممیما:گفتفاورز
مابهراتمزیاینچیزیچهدقیقاًکهبفهمیمبایدما.«میرسد
کمتریهخورندکهنیتروژن،جوکهکندمیفرضتیم«.میدهد
همبرراءاجزاکهافرادیوجودعدمواست،اکسیژنبهنسبت
وتجزیهاگر.ندهستتفاوتایناصلیدالیلدادن،تکانوبزنند

بتوانداستنممکتیمکند،ثابتدرستراموضوعاینتحلیل
.بفرستدزمیناطالعاتیبانکبهراهایافته
کهاستیزیچهشتمیکآبدرماشکستنرخ»:گفتکاتلر
میکهدارماقتصادیمدلیکمن":افزوداو.«میبینیمخشکیدر

بالحداقبدهم،دستازسرورهمهاینزمانواحدهردراگرگوید
اینازتربهتوجهیقابلطوربهما"".کنممیبرابریزمین
".هستیم

:آبوزبالهانرژی،
حالدرناتیکهپروژازآموختهشدهدرسهایسایرمحققان،گفتهبه

بانکدرانرژیازپایدارتراستفادهنحوهدربارهمکالماتبهحاضر
درواقعناتیکپروژهتیممثال،عنوانبه.میکندکمکاطالعاتی
درشبکهزیرارد،کانتخابشمالیجزایراستقراربرایرااورکنیجزایر
انرژیربیتجهایفناوریهمچنینوخورشیدوبادتوسط%100آنجا
.شودمیتامیناروپادریاییانرژیمرکزدرتوسعهحالدرسبز
بانکبیشترکهزیچیرویبرخوبیبهتوانستهایمما»:گفتفاورز
اعتمادرقابلغیشبکهیکراآنزمینبرمبتنیاطالعاتیهای

کنیمنگاهخودتههاییافبهبتوانیمکهامیدواریمما.کنیماجرامیدانند،
وقدرتبرمتمرکزبسیارزیرساختهایبهنیازیشایدکهبگوییمو

سناریوهاییبهاضرححالدرکاتلر«.باشیمنداشتهاطمینانقابلیت
بادیزرعهمیکباآبزیراطالعاتیبانکیکدادنقرارمانند

کافیقدرتتماالًاحخفیف،بادهایدرحتی.کندمیفکرفراساحلی
حل،راهینآخرعنوانبه.داشتخواهدوجوداطالعاتیبانکبرای
براینیازموردرینوفیبرکابلباتواندمیساحلازبرقخطیک

.شودهمراهاطالعاتانتقال
(مایکروسافتسایت:منبع)



:معرفی+
یکشتکارشناسی95ورودیهستمقاضیامینمحمدبندهسالم-

.هیدرودینامیکارشد،گرایش99ورودیوامیرکبیردانشگاهسازی

العهمطرودرسصورتچهبهدانشجویاننظرشمااز+
ونکنندرخوردبمشکلبهعلمیودرسینظرازهمکهکنند؟
؟کننداستفادهجوانیدورانازبتوانندهم
اینکهباشمداشتهادانشجوهبهمیتوانمبندهکهتوصیهبهتربن-

اینکار.نکنندلموکوامتحانشببهرودرسیمطالبتمامیادگیری
هموباشدنخوبخیلیامتحانشاننتیجههمکهمیشودباعث
استاینارکبهترین.میشوددانشجوروحیودرسیفشارباعث

بعدوویسدبنجزوهوکندگوشرودرس،درسسرکالسدانشجوکه
گفتهلبمطارویدقیقهبیستحددرکوتاهمروریککالساز

بلندیحافظهبهمطالبکهمیشودباعثاینکار.باشندداشتهشده
تحانامشبدربندیجمعومروریکباوبروددانشجومدت
رواینکاربتوانددانشجوراگ.بگیردامتحانشازرومطلوبینتیجهبتواند
حتفریبهوکندرسیدگیمسائلبقیهبهمیتواندراحتترخیلیبدهدانجام
.برسدمیتواندهمهاش

رشتهنایدانشجویانبهعواملییامواردچهشمانظراز+
سطحنظرزاهموشغلینظرازهمآیندهدرتامیکندکمک
؟بشوندتبدیلموفقمهندسیکبهعلمی

یاددانشگاهدرهرشتدانشجواینیککهمطالبیسطحمتاسفانه-
بشودصنعتواردتواندبتاداردنیازکهدانشیسطحبهنسبتمیگیرد
زماندراگرجودانشکهمیشودباعثقضیههمین.استکمبسیار

عدبباشدکردهاکتفاشدههگفتدانشگاهدرکهمطالبیبهفقطدانشجویی
دکتر.شودمیشغلکردنپیدادرچالشدچارالتحصیلیفارغاز

بهایشوندزخوبیخیلیحرفمنبهدانشجوییدوراندرزراعتگر
کهجدیدیمطلبایکلمههروباشداشتهدفترچهیکگفتبنده
اتدفترچهدرداریبرخوردباهاشومیشنویروزطولدر

.کنقتحقیهااونمورددربیکاریتمواقعدروکنیادداشت
بعدچهودانشجوییدوراندرچهبتوانیماینکهبرایمیگیریمنتیجهپس
وتحقیقبهتدسکههستاینباشیمموفقالتحصیلیفارغاز

رشتهراجبروزبهومربوطاطالعاتیادگیریوکردنپژوهش
موردولمیعودرستجستجوشرطاولینوبدیمانجامزیادرومان
دانشجویانبهپسباشیمبلدزبانخوبیبهکههستایناعتبار
وکنندقویتتروخودشونانگلیسیزبانکهدارمروتوصیهاین
بارابطهدرروزهبوالمللیبینمقاالتخواندنوتحقیقبهشروع
میکنمتوصیهدانشجویانبهکهبعدیمورد.کنندآغازرومانرشته

.تهسگرتحلیلونویسیبرنامههایبرنامهیادگیری

رقدچهدانشجویانشغلییآیندهدرکارآموزی+
؟دارداهمیت

بایدکندبرقرارارتباطصنعتباراحتیبهبتوانداینکهبرایدانشجو-
فارغازقبلکهربهتچهو.باشدکردهکسبتجریباتسرییک

اگرو.اشدباوردهبدستراتجربیاتسریاینالتحصیلی
کسبروجربیاتتاینراحتیبهمیتوانندبگیریندجدیروکاراموزی

نتیجهدراستکوچیکجامعهیکدریاییجامعهطرفیاز.کنند
شرکتمانهداخلبتوانندکارآموزیازبعدهابچهاینکهامکان

!است،زیادبشونداستخدام

اینواردیندهآدرمیخواهندکهکسانیبرایتانتوصیه+
بشوندتهرشایندردانشجونومیخواهندوبشوندرشته

؟چیست
دردارندوستهکوکسانیمندانعالقهبرایبندهتوصیهاولین-

اینرشتهاینبههستنددودلامابشوندرشتهاینواردآینده
کاملوکنندووجپرسکامالرشتهاینانتخابازقبلکههست
التحصیلفارغهککسانیازرشتهایندانشجوهایازکنندتحقیق
ازورشتهینااساتیدازدارنددسترسیاگروهستندرشتهاین
مایهجامعدررشتهایناگرکهکنمعرضروایناالنهمین

نیستاینبرلیدلیهسترنگکمخیلیونشدهمعرفیمتاسفانه
اییرشتهدریاندسیمهرشتهنداردجذابیتییاکاربازاررشتهاینکه

بعضاًورددااطالعاتدیگرهایمهندسیازخیلیراجبکههست
کنندوصلکشنالکتروسایکمیخواهندمثالعنوانبهجاهاازخیلی
مهندسیکازینکارابراینمیزنندصداروبرقکشتی،مهندسیکبه

زیرراگازوفتنهایلولهمیخواهندوقتیمیکنند،یااستفادهدریا
سمهندازبدندقرارفراساحلهمانیاساحلاطرافیاآب
استفادهدریادسمهنیکازنمیکننداستفادهشناسزمینیاعمران
اکثراًوهستردهگستکاربازاریکماکاربازارنتیجهدرمیکنند

زیرردجوشکاریمثالهستجذابماشغلیهایفعالیت
اینبندهنظرکلدر...وآب،غواصیزیردرکاریآب،برش

ندارندروتهرشاینازکافیاطالعاتافراداینکهبدونکههست
.نکنندقضاوترورشتهاین
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:معرفی+
آملهرستانشمتولدشمال،اصالتاًقاسمی،حسنمنخدانامبه-

موفقسراسریکنکور،63_62سالفیزیکریاضیدیبلم.هستم
سالکانیک،ممهندسیرشتهیبشمقبولشریفدانشگاهشدم
هرحالهبجامدات،مکانیکرشتهیدرشدمالتحصیلفارغ67
ازیکیدرودیمبشدهالتحصیلفارغکهآخرسالوبودجنگزمان
نفتدانشگاهبه68سالشدیمکاربهمشغولصمتهایارگان
درواقعتند،داشهممکانیکودریاییگروهاونجارفتم،آبادمحمود
اومتمقآزمایشگاهومصالحمقاومتدرسیکسالحدودچیزی
رشتهیکهبود65سال.گذروندمبودماونجاکهمدتیدررومصالح
موقعاونبود،شدهیستأسامیرکبیرصنعتیدانشگاهکشتیمهندسی
خارجبهحصیلتبرایرونفریچندقراربودعلمیهیئتجذببرای
دانشگاهدرنمهمکاراودوستانسفارشبههممن.کنهاعزامکشوراز

ساتیداازیکیکهخواهمشتریناخداخصوصبهآباد،محمود
دریاییرشتهبهفتمگرتصمیمبوددریاییصنعتزماناونبرجستهی

بودیمنفری7،8گروهیکامیرکبیر،دانشگاهطرفازموقعاون.برم
آقایانکنارمدرتانلهسگدانسکدانشگاهرفتیموشدیمبورسیهکه

اونجاوبودنرانمنشایدکتروقیاسیدکتررهبر،دکترخدمتی،دکتر
روکشتیمهندسیارشدکارشناسیدورهیسالدومدتبههمبا

اونزابعد.شدیمالتحصیلفارغ1993واعزام1991سال.گذروندیم
دانشگاهچندازمختلف،منمهایدانشگاهبرایکردیماپالیهممون
موقعاونپذیرشبهترین.داشتمپذیرشکاناداوژاپنوانگلیس
مونبوشو،کهولتیدبورسیهبابودژاپنپوهاماایملیدانشگاهبرای

هیرسال.میپذیرهروایرانیدانشجویهزار5حدودتعدادیهرساله
شناورها،نهپروا،شناوررانشهایسیستمزمینهیتورودکترا
ایتاکاهاسوهیسامیتپروفسوراستادم،ازبگیرم،شدمموفق1996سال
.بودشریفیوخوبمردبسیارکنممیتشکر

همهازدومشونکبهداشتیدکههاییدستاوردتویاستاد+
کنید؟میافتخاربیشتر

وبودمرفتهگیاداونجامرزیاِلماندرسایرانبرگشتمکهزمانی-
هارائکهمیشهسالی15وکردمتدوینبودمکردهکارروشسالی7،8
هایشناوربرایپروانهطراحیوتولیدهمصنعتبخشدرمیدم،

همکهیدرودینامینظامی،تویوتجاریتندرو،ازاعممختلف
باباطمارتواسطهبههمافزارینرمیکدادم،انجامزیادیکارهای
speedeنامبهاشتر،مالکدانشگاه shipحدودکهکردمطراحی
رشتهبادریامهندسیرشتهتفاوتاستاد.میشدتدریساونجایکسال
مجموعهزیریادرچیه؟مهندسیدریانوردیمهندسیوکشتیمهندسی
کهدنهبطراحیازاعممحاسبات،کشتی،طراحیداره،زیادیهای
(کشتیروسازه)چراستراکهیدرواستاتیک،هیدرودینامیک،منظرازباید

.میکنهکارحوزهاینتوبیشترمادانشکدهکه.بشهبررسی

وحملبرایکنند،هاستفادکشتیازمیخوانکهکسانیازدستهاون
وکنندکاریکشتداخلکهدارنافرادیبهنیازدیگه،مواردونقل

موتورندسمهکاپیتان،عرشه،مهندس)کنندهدایتروکشتی
ماکهموقعناوکاشای.هستندریانورداصطالحاً(ملوانیکشتی،
اینتورواساتیدازتاچندامیرکبیر،دانشگاهداشتیمکشتیمهندسی
کشتیتورمومهندسیگروهتومامتاسفانهمیداشت،نگهحوزه
کشتیطراحیحوزهوتبیشترهستیم،ضعیف(دریاییآالتماشین)
.کنیممیفعالیتهیدرودینامیکیسازهو

چقدرامیرکبیرصنعتیدانشگاهدریامهندسیدکتر،آقای+
داخلیاییدرهایدانشکدهسایربهنسبتتونسته
خرمشهر،نونفوعلوماشتر،مالکصنعتیشریف،)ایران

وفارسخلیجچابهار،دانشگاهدریاییعلومودریانوردی
مادانشگاهبمعایومزایاباشه؟ترموفق(بوشهردانشگاه
چیه؟هادانشگاهسایربهنسبت

اریمدالتحصیلفارغدانشجوهزار3حدوداآلنبهتا65سالازما-
ارگانهرتویاالنشماارشد،کارشناسیوکارشناسیمقطعدر

که85سالازوتندهسامیرکبیرهایالتحصیلفارغبریدکهدریایی
دکترادانشجویتا15خودممنشدتأسیسدکترامقطع

ونسبتهمینهببیشوکمهمهمکارانبقیهکردم،فارغالتحصیل
.کنندمیستدریدیگهدریاییهایدانشکدهتویچندتاییشون

چیست؟،دریامهندسیوسازیکشتیمهندسیبینفرق+
محسوبدریامهندسیشاخهزیرسازیکشتیمهندسیآیا

میشود؟
oceanمداریمختلفهایدانشگاهدردریامهندسیدورهدربله-

engineeringوMarine engineeringاولاسمایرانتو
اولیناسمودبدریاییصنایعوسازیکشتیمهندسیدانشکده
حاالدریامهندسیکنیمبنگاهفارسیزبانبهبخواهیماگرحالدانشکده

میشهبنابراینپس.بگیماقیانوسمهندسیبوددریا،بهترمیگیمما
ویاالتسجامداتزیرمجموعهبازمکانیکمهندسیمثلگفت
ازیکیسازیکشتیمهندسیبنابراینپس...وتولیدساخت

.دریاستمهندسیهایزیرمجموعه
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پلیدرصخصوبهدریامهندسیکاربازارکلیطوربه+
درلباغوهستچطورکشورازخارجوداخلدرتکینک
؟میکننکاربهشروعایدورهچه
بهدارهتگیبسماهایالتحصیلفارغمهندسیهایرشتهکال-

روجنوبسواحلداردباالییپتانسیلدریاییصنعتکشور،صنعت
توارداوصادراتداریمسواحلکیلومتر6000بهتقریبکنیدنگاه
سازیکشتییرشتهشرکتاضافهبهمیشودانجامدریاطریقازهم
شمااالنودمیشمحسوبسنگینصنایعجزودریاییهایسازهیا
هایشرکتازرازاتتجهیبیشترسازیکشتیکارخانهکنیدنگاه

موتورمیدنامانجرواسمبلاونجافقطومیکنندخریداریمختلف
تا5فقطشایددنیاتویواتکیلوهزار10کنیدفرضروکشتی
درنمیتونهتنهاییهبکشوریهیچبنابراینپسبسازنرواونکشور
درکهکرهکشورحتیکندفعالیتسنگیندریاییصنایعیحوزه
میکندخریداریآلمانازروهاشونپروانهمیزننرواولحرفدنیا
همکاریراینبنابپسمیکنندخریداریژاپنازهمروموتورشونو

نکردیمرقراربروخوبیهمکاریمامتاسفانههستمهمهاکشورهای
مولفنعنوابهنفردهیهاسمکردنچاپمقالهیههاژاپنی

اریهمکاینهستلیستاوندرمحدودایراناسمگذاشتن
بهمام،متاسفانهنداریمتاسفانهماروخوبیزیادهمکاریوکمهخیلی
حالهربهکاروصنعتباارتباطتاهستیمگراییمدرکدنبال
.شدخواهدرفعموارداینباشهفعالصنعتوقتی

هایتشرکیابنیاندانششرکتفعالیتاالن+
؟چطورهستدریاییصنایعحوزهدراستارتاپ

خوددریایینایعصدانشگاهطرفازتاپیاستاریکقبلسالچند-
ازهاییرحطوبودشدهبرگزارجمهورریاستنهاددفترزیرنظرما

شرکتیکفکردرخودمونماولیبودشدهدادهدانشجویانطرف
تعریفذیرپتجدیدهایانرژیموضوعدرکهبودیمبنیاندانش

ندارداقتصادیوجیهتگفتنمابهکهایندلیلبهکردیم،متاسفانه
ندادهرخنیانبدانششرکتگرفتهصورتهایتالشرغمعلی
دانشیهاشرکتدریاییهایحوزهدرکهنمیدونمدقیقابنده
ملیشرکتتوحیابطدکتراقایباخودمونماباشیمداشتهبنیان
همنفتکشملیتشرکباهماییپروژهکردیمهاییتالشنفتکش
نیازمندمونرسیدیمایینتیجهبههمبازحالهربهولیبودیمگرفته
مابرایایرانوتمتاسفانهشودوهدایتباشدمستقرایرانتوکه

.ندارماطالعخیلیحاالنگرفتشکل

اینکهنطورهمیدارهزیادیپتانسیلرشتهاینفرمودید+
رشتهاینایاترههناشناختهارشتهبقیهبهنسبترشته

نهیاودشمعرفیدبیرستانداخلکهداردرواینارزش
اقتصادیرفهصچوننشودمعرفیرشتهاینهستبهتر
ندارد؟مابرای
برنامهتویندرعباسبصداوسیمارفتمدوباربندههستیادماتفاقا-
تهیهبروشوربودمرفتههمتهرانوبودمکردهمعرفیرورشتهاینایی
هارشتهمیادسالههرمهامیرکبیردبیرستان،دانشگاهبرایبودیمکرده
همنیازونندکانتخابمیخوانکهکسانیبرایمیکندمعرفیرو

.هست

کهتدریسیاریددهادانشجوباکههاییارتباطبهتوجهبا+
دیدگاهتوندداریباهاشونکهتعاملیومیکنیدباهاشون
واردمیخوانهکهادانشجواینآیندهسالپنجبهنسبت
اشنبداشتهتدریسشایدیابشنصنعتاین

چیست؟دیدگاهتون
شورکاینهایمدیردیگهسالپنجهاشماهمینحالهربه-

یایدببایدشمادیگرهایجادریادریایحوزهدرشدخواهید
هممااتیداسازسرییههماخیرسالچنداینبشویدماجایگزین
مثالعنوانهبداشتیمجذبهمنفرچندوشدنالتحصیلفارغ
بودنماارشددانشجویکهبابازادهدکتراقایوقمریدکترآقای
شکدهدانجذبهماالنگرفتندهمروخودشوندکترایمدرک
هایرشتهیهمهیدیگهسالپنجآیندهافقمننظربهشدن

امیدواریمداردبستگیخودشاندانشکدهدانشجوهایبهمهندسی
درکشوریشرفتپباعثکهباشدراستاییدرکالنهایسیاست

ازکههستازنیحالهربهدریایرشتهخصوصبهبشودزمینههر
.کنیمنگاهقضیهاینبهباال

دارید؟هادانشجوبهایتوصیهچه+
درداریمروآموزشکنیمنگاهبخواهیمعلمیبخشازحالهربه-

هایافزار،نرمدباشیداشتهتسلطبکنیدسعیمختلفدروس
...ومحاسباتیهایافزارنرممثالعنوانبهبگیریدیادرومختلف

رواگاهانهاتاطالعسرییههمکنارشدریاضافهبهبگیریدیاد
رونفردوحداقلونیمبتکهباشهمفیدکشوربرایکهباشیمداشته

دررومهمینقشدانشجویانواستادانپسباشیمکردههدایت
.فرهنگیوسیاسیهمعلمینظرازهمدارنجامعههدایت

درسرشتهاینتودارنکههاییبچهبهنسبتآخرتونحرف_
؟تچیسدارنعالقهیاشدنالتحصیلفارغیامیخونن

بهبستگیحاالمیدنرشتهیرتغیهابچهمواقعبعضیمیبینمبندهببیند+
رشتهونهستخوبمهندسیهایرشتهحالهربه،دارهخودشون
همهبهماورکشدروهستامیرکبیررشتهتا15ازیکیدریامهندسی

همماشورکوهستهمپویایییرشتهوداریمنیازهارشتهی
همهکهصورتهاینهبکشورسطحدرمتاسفانهداره،نمیدونمنیازبهش
بایدگذاریاستسیاینمیماندخالیهارشتهبقیهوبرقتومیان
همکشورنفعبهنایوشودبرقرارتعادلبایدمننظربهکندتغییر

ماودشدرستهمهاچالشووضعیتاینانشااهللنیست
.بالخرههستیمامیدوار
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:تزوشیمادریاییجنگکتابمعرفی
بخوانیم؟راکتاباینچرا
تاریخیموضوعیکهاینوجودباکهاستآن،کتابایندربارهتوجهقابلنکته
.دارهدجذابوروانکامالمتنیاما،میکندبیانراجنگیروایتیواقعدروداره

حادثهیکازوارقیقتحوخشکروایتیصرفاوداردداستانیهایشخصیتکتاب
یکراویکهنآعیندراصلیهایشخصیتکتاباینطیدر.نیستتاریخی
.میبرندپیشراقصهوارداستان،هستندتاریخییحادثه
جالبانضمامیکدوجو،میکنددوچندانروکتاباینجذابیتکهدیگریینکته

ویلوف،ریکاییآمژنرالکهدارداعترافاتیوروایتازانضامیکتاباین.است
!شدهفاشجاسوسیماجراهاییدربارهانضامی.استکردهگردآوری،بای

کتابایندرژنرالایندستبهحالکهدومجهانیجنگازسریاطالعاتی
.اندشدهفاشوشدهآورده
بسیارهایییپاورقتاشدهباعثکتابخوبیترجمهها،اینیهمهبرعالوه
دراکثراازقضاهکجالبوجدیدمطالبازشارسرهاییپاورقی،باشهداشتهعالی
.هستنددریامهندسیرشتهباارتباط
:کتابپاورقیازهایینمونه

وکوتاه،فصلهرکهچرا.نباشددهکننخستهوشدهخارجیکنواختیازکتابشدهموجبامرهمینکههستندکوتاهامازیادکتابهایبندیفصل
میشودآغاز،منسجموداستانخدمتدراماجدیدموضوعیباجدیدفصلی،کنددلزدگیاحساسفصلآنداستانازمخاطبآنکهازقبلوگیراست
:کتابداستاندرباب

گردآوریصفحه289درکتاب.ندمیکروایتراتزوشیمایتنگهدرژاپنوروسیهدریاییجنگداستانومیشودبیانشخصسومزبانازکتاباین
.برمیگیرهدر،شدهفاشجاسوسیرازهایدربارهجذابانضمامیروبعدبهآن210یصفحهازکهشده
بهکهایحمله.هستیمآرتورپورتبندر،در1904سالهایخاللدرروسیهناوگانبهژاپنناوگانیغیرمنتظرهیحملهشاهدداستاناولفصلدر

نزدودورخاوربهخودناوگانفرستادن،آنومیکندمهمیتصمیمگرفتنبهمجبورراروسیه،ژاپنارتشگرفتنکمدستوبودنغافلگیرانهعلت
.بودشدنیتضمینروسیهارتشپیروزیاینگونهتنها،موجودشرایطدرکهچرا.استژاپنناوگان

مقصدبهرسیدنمسیردرناوگاناینندهفرماکهمشکالتیبا.هستیمدورخاوربهرسیدنشمسیردرروسیهناوگانهمراهداتستانبعدیهایفصلخاللدر
.میشویمهمراه،میشودمواجه
تزوشیماتنگهدرناوگاندوایننبردورویاییبهبعدیفصولدرآنازپسوکردهمعرفیراژاپنناوگانفرماندهتفصیلبهنویسندهششم،فصلدر

.....میدهدتغییررانبرداینتاریخیسرنوشت،اشتباهیکآندرکهجذابرویایی.میشودپرداخته

اینکیفیزینسخهتهیهبرای
.کنیدناسکرامقابلکدکتاب
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:دریاخاموشیکتابمعرفی
؟بخوانیمراکتاباینچرا
.میباشدآنتپشداستان،استجالبکتابایندربارهکهاینکته

هایدفترچه*همجموعدرونوشتهآلمانتوسطفرانسهاشغالزماندرکتاب
نیمهشریاتننهانیموسسهتوسطنهایتدرکهاستشدهچاپ*خاموشی
.یافتانتشارشب

*مستعارنامودخبرایوداشتهپنهانهویتسالهاتاکتابایننویسنده
زمانتاحتیدهنویسناینهویت.بودبرگزیدهرا(فرانسهدرمحلی)*ورکور
،نورانیشهیدحسنتوسطآنترجمهوکشوردرکتابایننخستینچاپ

نویسندهتهویکتابایندومچاپباهمزمانسرانجاماما.بودناشناخته
.برولرژان:شداشکار
حالعیندروسادهداستان،کتاباینهایویژگیترینبزرگازشاید

این.استمهمسیاربپیامیبردارندهدرکهسادهبسیارمتنی.باشهعمیقش
تماموقتینهوشدمامتکیمیفهمینهکهکتابهاییستدستهآناز،کتاب
.....میکنیفراموششسادگیبهشد

:کتابداستاندرباره
نامهشباین.نیستدهکننگیجاصالحالعیندرامادارهگوناگونهاینمادداستان.دارهپرمحتواحالدرعینوروانبیانیکتاب

منزلدرمرموزطرزیبهآلمانالاشغازپسکهآلمانیافسری.میباشد،ابرناکفونورنرنامباآلمانیافسریحکایت،اعتراضیی
وپیرمردوفاتحعنوانبهآلمانیافسراینهمنشینیحکایتو،فرانسهخاموشیداستان،کتابداستان.گزیدهسکنیفرانسویپیرمردی
وخاموشیسکوتبادخترکوپیرمرد،استخودمیزبانانباکالمیارتباطایجاددنبالبهافسراینکهحالیدر.میباشدفرانسویدخترک

....هستندکشورشاناشغالگرازامانتقدنبالبهخودسهمبه،گویاآلمانیافسراینبامعاشرتهرگونهاززدنسربازوناشکستنیای
نمادینوساده،زیباپایانبکتا.آلمانیستافسرهایباورریختنفروو،دخترکوپیرمردسکوتداستان،کتاباینداستان
.....دارد

.کنیداسکنرایرزکدکتاباینالکترونیکینسخهتهیهبرای .نیدکاسکنرازیرکدکتاباینصوتینسخهتهیهبرای



:روپیشدرزندگیکتابمعرفی
؟بخوانیمراکتاباینچرا
درزندگیدرایروشناییوامیدکهبرسیماینقطهبهاستممکنمایهمه
درامیدیکهوقتیایبرکتابیست*روپیشدرزندگی*،نبینیمروپیش
!یابیمنمیروپیشدرزندگی
کامالتانداسروایت.داردکلیشهازدوربهوروانداستانیومتنکتاب
کهباشیمبروروکتابیبانیستقرار.استقضاوتازدوربهوصادقانه

بهتوجهبهرامارخوشانهسوبزندفریادصورتمانتویروانگیزهوامید،خوشبختی
عیندرکههستیمروروبکتابیبا!برعکس!کنددعوتزندگیهایزیبایی
شخصیتناهیپبیازقلبکهحالیدر.آوردمیلبرویبهلبخند،اشک

.دمیگیرخندماناشصادقانهحرکاتاز،میشودفشردهداستان
.استنگاهنوعتغییربرایکتابی،کتاباین

نسبتتازهدیدی.میکندهدیهجدیدیدیدکهکتابیست،روپیشدرزندگی
!میشویدراهاشمچکتاب،این،*قضاوت*و*بدبختی*واژگانتعریفبه

:کتابداستاندرباره
زندگینشینفقیرایهمحلدرکهایستبچهپسرمحمد.میشودروایتمحمدزبانازوکوچک*محمد*زندگیمحلهحوالیدرکتاب
کامالروایت،داستانکودکدیدزااما.استفالکتوبدبختیازسرشار،جامعهدیدکلیشهدرکهایستمحلهبهکتابنگاه.میکند

.استاطرافشیایدنازدرکشومحلهاینبهنسبتبچهپسراینجالبدیدداستان،کتابداستان.....استمتفاوت
....میدارهنگهخودهمراهرامخاطب،کتابآخرتاکهسرگذشتی
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.کنیداسکنرایرزکدکتاباینالکترونیکینسخهتهیهبرای .نیدکاسکنرازیرکدکتاباینصوتینسخهتهیهبرای
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:دیکموبیکتابمعرفی
؟بخوانیمراکتاباینچرا
درکودکیمانابکهجذابداستانی.ماستهمهبرایآشنانامی،دیکموبی
ستهاییرماندستآنازدیکموبی.سفیدنهنگیداستان،شدهامیخته
.استدشواربسیارگذاشتنشکنارکه

:کتابداستاندرباره
مانکودکیابکهجذابداستانی.ماستهمهبرایآشنانامی،دیکموبی
رمانتدسآنازدیکموبی.سفیدنهنگیداستان،شدهامیختهدر

.استدشواربسیارگذاشتنشکنارکههاییست

.کنیداسکنرازیرکدکتاباینالکترونیکیوصوتینسخهتهیهبرای

:کوریکتابمعرفی
؟بخوانیمراکتاباینچرا
ازدوربه،جذابوننمادیداستانیباکتاب.استتلنگریک،کتاباین

کهاستمینه،کتاباینویژگیزیباترینشاید.کلیشهونصیحت
داستانیخلقابتنهاونصیحتایذرهازدوربهراایکلیشهکامالموضوعی
......میکشدچالشبه،بدیعوجذاب
!ندارداسمیکتاباین
شخصیتاسمنداشتن،کتاباینجذابوعجیبهایویژگیازیکی

خاصسامیاباداستانطیدر،داستانهایشخصیتازهیچکدام.هاست
همچنان،اسامیازبهرهبدونکهاستنویسندههنرخوداینونمیشوندخوانده
.استکردهخلقمنسجمداستانی

:کتابداستاندرباره
اگاهنبه،عادیروزیکدر،شهریکدرکهمیدهدرخزمانیدرداستان
افراد،میگیردراهرشافرادگریبانعجیبایبیماری.میدهدرخعجیباتفاقی
،ایکوری...لیمعموکورییکنهاما!میشوندکورناگهاندیگرازپسیکی
رادلیلشسهیچکومیایددرسفیدرنگبه،ناگاهبههاادمجهان!سفید
......دمیشوآغازقرمزچراغپشتعادیروزیکازهااینهمهو.....نمیداند
ازپسقطعاواستخواندنیبسیار،کتابایندربابپژمانعباسنقد

کردخواهدشایانکمکداستاندرکبه،کتابمطالعه

.کنیداسکنرازیرکدکتاباینالکترونیکینسخهتهیهبرای



مقطعدردریامهندسیدانشکدهنودانشجویانورودیآئینوآموختگاندانشالتحصیلیفارغجشنمراسم
درآموختگاندانشایهخانوادهومهماناندانشکده،مدیراناستادان،رئیس،حضورباکارشناسیتحصیلی
آیاتیقرائتآغاز،در.گردیدبرگزارمتنوعهایبرنامهاجرایبا31/3/1401روزدربهمناجتماعاتسالن
ایران،اسامییجمهورملیسرودپخشازپس.بودمراسمآغازگروبخشزینتمجیداهللکالمازچند

وهمکاریتالش،ازو.فتگخیرمقدممراسمدرحاضرینبهدانشکده،محترمرئیسزراعتگر،دکترآقایجناب
.کردندموفقیتآرزویآنهابرایوقدردانیدانشجویانصبر

معاونرشیدیدکترقایآسخنرانیوکلیپپخشبابودهبرنامهاینمالیحامیکهدریاییصنایعسازمان
هایگروههایکلیپویدئوادامهدر.کرددعوتهمکاریبرایدانشجویانازفناوریوتحقیقاتمعاون

التحصیلیفارغجشنممراسدر.گردیدبرگزاردانشجویانبهمربوطالتحصیلیفارغآیینوپخشآموزشی
شدهغالتحصیلفارشجویاندانازدعوتبررشیدی،مبنیدکترآقایازامیدبخشیپیامدریا،مهندسیدانشکده
استامید.کنندریزیبرنامهمسئوالناستالزمکهاستچیزیهماناینوشدمنتشرهمکاری،برای
.باشددارادامههمچنانهمکاریوارتباطاین
برقمهندسیدانشکدهمحترمعلمیهیئتشیرازیصرافدکترآقایجنابازمیتوانبرنامهاینمهماناناز
اندکشیدهدانشکدهاینرایببسیاریزحماتیکهایشان.افزودندجشنعلمیباربرحضورشانباکهبردنام

.کردندمندبهرهبتشانصحازرادانشجویانودادانداختصاصدریامهندسیدانشکدهدانشجویانبهرادقایقی
یادگاریعکسچنینهموالتحصیلیفارغلوحوتندیساهدایواستندآپموسیقی،گروههنرمنداناجرای

.بودبرنامهاینهایبخشدیگراز
عملصداقتباهندسیمحرفهدرهموارهکردندیاد،سوگندمهندسیسوگندنامهقرائتبادانشجویانانتهادر

.دادندپایاننجشبهیادگاریعکسگرفتنباوبردارندقدمخودجامعهوکشورمنافعراهدروکرده
.رساندندیاریوهپرشکمراسماینبرگزاریدرراماکهکسانیبرایسعادتمندیوتوفیقآرزویبا
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97فارغالتحصیالنورودی
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حوزهدردریاییفعالومهمصنایعهمچنینوساحلیخطکیلومتر5800ازبیشبودنداراباایرانکشور
حوزهدرفعالالبتهوفراوانپتانسیلباکشورهایجملهاز...وتجارتگاز،ونفتازاعممختلفهای

بهزیادیجویاندانشسالیانهجذبموجبامراینآید؛میشماربهمختلفهایگرایشدردریامهندسی
هایدانشکدهجملهازبیر،امیرکصنعتیدانشکدهدریامهندسیدانشکده.میگرددکشوردریاییهایدانشکده
روایناز.استودهبکشوردریاییصنایعباموثریارتباطدارایهموارهکهاستحوزهایندرپیشگام
همهمیباشد،دانشجویانرایبارزشمندیبسیارنکاتحاویکهدریامهندسیتخصصیصنایعمجموعهازبازدید
گرفته،انجامهاییهماهنگطی.استشدهبرگزارانجامدریامهندسیدانشکدهعلمیانجمنهمتبهساله

.آمدعملبه1401ماهاردیبهشت16لغایت12تاریخدرذیلمجموعههایوشرکتهاازبازدیدیمجموعه

ساعتتاریخموضوع
12/02/140112:10حرکتازتهرانبهسمتبندرعباس
13/02/140112.00شمحرکتازبندرعباسبهسمتجزیرهق
17:30لغایت13/02/140114:30بازدیدازشرکتنفتسازهقشم

19:30لغایت13/02/140118:30بازدیدازشرکتآرکافیدار
13/02/140120:00اسحرکتازجزیرهقشمبهسمتبندرعب

13:30لغایت14/02/14018:30بازدیدازمجموعهایزوایکو
19:30لغایت14/02/140114:15بازدیدازمجتمعشهیدرجایی

15/02/140112:40حرکتازبندرعباسبهسمتتهران

شرکتنفتسازهقشمبازدیداز
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شرکتآرکافیداربازدیداز

ازکارخانهایزوایکوبازدید

ازبندرشهیدرجاییبازدید
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همه،میباشددانشجویانرایبارزشمندیبسیارنکاتحاویکهدریامهندسیتخصصیصنایعمجموعهازبازدید
گرفته،انجامهاییهماهنگطی.استشدهبرگزارانجامدریامهندسیدانشکدهعلمیانجمنهمتبهساله

.آمدعملبه1401ماهاردیبهشت15و14تاریخدرذیلامیرآبادبندروشرکتهازبازدیدیمجموعه

صدرادریاییصنایعشرکتازبازدید
وتعمیربابوشهردر1347سالدرکشتیتعمیروساختهدفبا(صدرا)ایراندریاییصنعتیشرکت
روزافزوننیازنابربانقالبازپسهایسالدرونمودآغازراخودفعالیتدریاییشناورهایانواعساخت

شرکت.دادسترشگفراساحلصنایعدرراخودفعالیتخزردریایوفارسخلیجبازاردرحاکمتقاضایو
نصبوملحساخت،مهندسی،طراحی،جهتامکاناتترینکاملوترینجامعبهمجهزحاضردرحال
.استشناورهاوهاسازهانواع
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امیرآبادبندرازبازدید
استانرقشدر،بندرامیرآباداقتصادیویژهمنطقه

رارداردقاستانمرکزکیلومتری51فاصلهومازندران
وسیعبانیپشتیاراضیبودندارابامنطقهاین.

دچنمدرننقلوحملساختزیرازبرخورداری
رانزیتتجهتکامیونوریلیرو-رواسکله،وجهی

بازاربهسانآدسترسیهمچنینوکاالیکسرهحملو
300بربالغجمعیتباCISکشورهایمصرف
وملیبعادادررامهمینقشتوانستهنفرمیلیون
.نمایدایفاایمنطقه
ازیکینوانبعامیرآبادبندراقتصادیویژهمنطقه

ایجادواالکترانزیتمقولهبهایرانتوجهنمادهای
بهیدنرسدرجهتنقلوحملاساسیزیرساختهای
ظرفیترحداکثازاستفادهوجهانیاستانداردهای

بسیاراهدافیابمهمبسیارنقشی،کشورترانزیتی
،غالاشتایجاد،ارزیدرآمدکسبمانندبزرگ
،یخصوصبخشوخارجیگذاریسرمایهجذب
خزرایدریدرایراناسالمیجمهورینقشافزایش

رفتهگبرعهدهراکشورشمالدرگذرگاهایجادو
.است

بهشهرآبادعباسومیانکالهازبازدید
انکالهمیشدهحفاظتمنطقهازصبح9ساعت15/2/1401مورخشنبهپنجروز

فریحیتمنطقهازبازدیدازبعدوشدهصرفناهار12ساعتوکردهبازدید
سمتبه21تساعرفتهبهشهرآهنراهایستگاهسمتبهآبادعباس
.کردیمحرکتتهران



..
راهمان آغازگِر مسیری انتمام بود 

از پس بی کرانِی عمق ات نهایِت شوِق قلم 
کانداری کشتی مغروِق پِس ذهن ات طلوع دوباره رب پیکره ی ردیا  از س

از تن طوافن زده شب ات موج شکن اهی رپ ز هوشیاری 
کان  از خلیج خطرات وریانی ات هم نفس شدن با انخدای بی س

از تب رویش توقف کرده ات تکه ای از سینه ی ردیا
شتاز لنگر عریان  تالطم ات اقیانوش خروشان چشمان تو این بار را از توخواهم نو

هب انم چشمه ی روحت از پس رپده ی موجت 
و تورا ردیا می انمم که سرشت اپکت تقدری را رقم زد

ی از جنس امید استالهب الی واژه اهی این کتاب حقایقی نهفته است و تمام آنها سزاوار ستایش 
با من بگو از اننوشته اهی جواهن زده رب ردخت آرزو 

 نفس اهی آبی این ردیازریآوار چشمانم رد نوسان اهی لنگر این ساعت رب تشویش خلوت این رویا ات
کا مکن کله اه ات ،ساِز انسازگاریت را کوک بنواز بگذر و رب اس

آبیه آینده ات را باقلموی تالش رپرنگ کن 
مشعل ردون را بیفروز و گام امید را بلندرت ربدار

آینده همان صدای بی صدایِی ساحل است که اکنون از قلب صدف می رسد 
ردسپردن زخم اهی امروز هب مرهم فردا ، افنوس نوید باش 

بامداد که بیاید منزل مقصود زندیک توست
بامن بخوان حالیا ، این سرنوشت توست
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