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  متري 102نسل بعدي شناورهاي سه بدنه ي 

 Berchijigua«با استفاده از درس هاي حاصل از بهره برداري از قايق سه بدنه ي 

Exprees « توسط شركتAustal  و طراحي و ساخت كشتي رزمي كرانه پيماي  2005در سال

»USS Independent « توسط اين شركت، آخرين قايق سه بدنه)Trimaran ( اين شركت

با توجه به اندازه و ظرفيت ناوگان  Austalشركت . بازار شدبدون هيچ مشكل و خطري تحويل 

براساس اين . پرداخت) Ferry(موجود به انجام مطالعه ي جامع بر روي صنعت تجاري فرابرها 

اتومبيل براي بازارهاي موجود  254مسافر و  1165متر و ظرفيت  102مطالعه، فرابرهايي با طول 

به فرد اين شناور حركت روي آب را به كم ترين مقاومت  سه بدنه موازي و منحصر.مناسب هستند

و پايداري زياد امكان پذير مي سازد و مزايايي شامل سرعت بيش تر، حركت در امواج بلندتر و 

حفظ سرعت، مقاومت بيش تر در برابر آسيب ها و تاثير پذيري كم تر در برابر محيط زيست نيز 

بدنه باعث آرامش بيش تر مسافران شده و از دريازدگي كم تكان بودن اين شناورهاي سه .  دارد

مطالعات نشان مي دهد كه احتمال دريازدگي در شناورهاي سه بدنه . تا حد زيادي جلوگيري مي كند

بزرگ ترين تفاوت اين شناور با نمونه  .درصد كم تر است 56متري حدود  100نسبت به كاتاماران 

كه موجب مي شود طول خط آب شناور و سرعت آن به  قبلي اش وجود سينه محوري مستقيم است

مزيت ديگر وجود سه موتور پيش برنده است كه در كنار بدنه هيدروديناميك منحصر . حداكثر برسد

وجود اين سه موتور . به فرد اين قايق به سوخت رساني در شرايط عملياتي مختلف كمك مي كند

م تر و نت كم تر در مقايسه با فرابرهاي موجب كاهش مصرف سوخت، توليد گاز گلخانه اي ك

%) MCR 90(گره در  39سرعت اين قايق  .تندرو كوچك تر كه چهار موتوره مي باشند، مي شود

مايل  760گره دريايي و  45سرعت اين شناور حداكثر به . تن وزن خالص دارد 310است و 

تن در  9/4سوخت آن نيز مي رسد كه در اين حالت  حداكثر مصرف %) MCR 90در (دريايي 

  .ساعت خواهد بود

 

 

ها ساخته شد ربات زيردريايي شوينده بدنه كشتي  

مهندسان نيروي دريايي آمريكا موفق به ساخت 

ها  روبات خودكار زير دريايي با قابليت پاكسازي بدنه كشتي

مركز تحقيقات و دستاورد  Hull BUGربات   .اند شده

روبات جديد . است هاي دريايي نيروي دريايي آمريكا تروبا

ها با استفاده از  داراي چهار چرخ است و به سطح زيرين كشتي

شود كه اين وسيله بين ربات و  يك وسيله فشار منفي متصل مي

اين روبات وقتي در محل . كند بدنه كشتي يك گرداب ايجاد مي

كار خود را انجام  درست قرار بگيرد، بدون نياز به كنترل خارجي

هاي اوليه روي اين روبات بسيار كارآمد بوده  آزمايش . دهد مي

تني كه به بدنه زير  ، جانوران نرمها بارناكلگفتني است، . است

آور روي  چسبند، ممكن است اجزايي قديمي و شگفت ها مي كشتي

پيما به نظر برسند، اما در واقع يك  هاي اقيانوس بدنه كشتي

هاي دريايي روي بدنه  تشكيل اين ارگانيسم. ستندمشكل جدي ه

درصد كاهش دهد و  10تواند سرعت حركت آن را تا  كشتي مي

براي رهايي از اين مزاحمت، كشتي ممكن است مجبور شود كه 

همچنين، ممكن است . درصد بيشتر سوخت مصرف كند 40تا 

ها خود را تا يك  ها مجبور شوند كه براي راندن بارناكل كشتي

هاي سمي روي  حوضچه خشك باال بكشند و گاهي نيز از پوشش

هاي اين جانوران  بدنه كشتي براي جلوگيري از تشكيل كلوني

ان اميدوارند كه با اختراع  شود، اما اين بار دانشمند استفاده مي

  . هاي قديمي نباشد جديد آنها نيازي به استفاده از اين روش

 

 

 

 



ارتقاي عملكرد، بهره وري، افزايش طرفيت توليد و رضايت كاركنان از كار، همگي اهداف 

بنابراين سازمان هاي ارزش  .ديگري هستند كه يك سازمان ارزش آفرين دنبال مي كند

چرا . ي باشندآفرين بيش از همه مي توانند مورد توجه و عالقه موسسات صنعتي و توليد

كه اين سازمان ها دقيقا به چيزهايي اولويت مي دهند كه مورد توجه نهادهاي صنعتي 

نكته قابل توجه ديگر اين است كه سازمان هاي ارزش آفرين مي توانند ساز و كار . است

و چارچوب هاي مورد نياز موسسات صنعتي را در قالب بسته هاي نرم افزاري ارايه 

تبديل  6براي اين گونه موسسات به دانش كاربردي  5يب دانش رسميبدين ترت. نمايند

مبني بر اين 7از اين رو پرسشي كه اغلب در ذهن دست اندركاران اقتصاد دانش.مي شود

مطرح مي شود، در قالب يك روش )  آيا دانش نيز مانند كاال قابل فروش است؟(كه 

اقعي سازمان هاي ارزش آفرين معناي و. شناسي كاربردي، پاسخ مثبتي را در پي دارد

زماني آشكار مي گردد كه اين سازمان ها امر آموزش موسسات صنعتي را بر عهده مي 

گيرند و منابع انساني فعال در آن ها را بر مبناي استراتژي هاي انعطاف پذير بازار تحت 

بال                                                     سازمان هاي ارزش آفرين در ب عد آموزش سه هدف اصلي را دن. آموزش قرار مي دهند

ارايه ديدگاه هاي تجاري جديد به افراد تحت آموزش به گونه اي كه  )الف: مي كند 

  . در آنان گردد 8سبب افزايش هوش تجاري

تشويق آنان به تسهيم ) جعمق بخشيدن به تفكر سازي و مديريت بازرگاني آنان  )ب 

  ]اين مقاله ادامه دارد  [    .دانش ميان همكاران و اعضاي هر تيم

1
  Unparalleled Knowledge Leaderships 

2
  Commercial Knowledge 

3
  Human – Dependent Knowledge Work 

4
  Knowledge Potential  

5
  Formal Knowledge 

6
  Practical Knowledge 

7
 Knowledge Economy 

8
 Business Intelligence 

 

  سازمان هاي ارزش آفرين چه نوع سازمان هايي هستند ؟

يك سازمان ارزش آفرين رهبري غير موازي 

را براي مشتريان خودش به منظور مواجهه با  1دانش

منظور از . سازد پيش بيني نشده فراهم ميچالش هاي 

رهبري غيرموازي دانش، حفظ وضعيت رقابتي ميان 

سازمان هاي رقيب در زمينه توليد و دستيابي به دانش 

است كه در موقعيت هاي حساس و چالش آفرين  2تجاري 

سبب برتري سازمان ها نسبت به يكديگر در عرصه توليد 

رتقاي درك مشتريان از ا. كاال يا ارايه خدمات مي گردد

صنعتي كار دانشي  -شرايط كاري و اقتصادي عصر فرا

و عمليات خدماتي يكپارچه، تمام تالش  3وابسته به انسان

يك سازمان ارزش آفرين را به خود اختصاص مي دهد و 

در دراز مدت سبب وفاداري و پاي بندي مشتريان به آن 

ي شود جريان مداوم چالش ها سبب م. سازمان مي گردد

تا دست اندركاران اين گونه سازمان ها دائما سرگرم 

مطالعه و پژوهش به منظور يافتن راه هاي جديد براي 

پاسخگويي به نيازهاي روزآمد مشتريان باشند بدين 

ترتيب سازمان هاي ارزش آفرين، ناخواسته استعداد 

خود را تقويت مي نمايند و همين امر قابليت  4دانشي

 .مشتريان افزايش مي دهدن را نزد اطمينان به آنا
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  الها را به مقصد مي رسانندبنادر كا

ترمينال . ترمينال هاي باري بندر سان دياگو كاتاليزگرهاي اقتصادي براي منطقه ي سان دياگو هستند     

هاي باري بندري در سان دياگو و نشنال سيتي هر چيزي را  از اتومبيل، الوار، موز، شن و ماسه تا قطعـات  

  و نقل اين كـاال موجـب اشـتغال زايـي و افـزايش دارايـي هـا         حمل. توربين بادي را جا به جا مي نمايند

كشور است و توسط وزارت دفاع جهت تخليه و » بندر استراتژيك« 16بندر سان دياگو يكي از . مي گردد

بنادري نظير بندر سان دياگو با به مقصد رسـاندن كـاال و   . بارگيري تجهيزات نظامي منصوب گشته است

  مختلف جهان همچون يك خط اقتصـادي مهـم و حيـاتي بـه ايفـاي نقـش       سرويس دهي به مردم نقاط 

بنادر در سراسر جهان نقش مهمي در افزايش دارايي ها و ارتقاي كيفيت زندگي در منطقه ي . مي پردازند

ميليون نفر را  3/13بنادر اياالت متحده به طور مستقيم و غيرمستقيم موجبات اشتغال . خود ايفا مي نمايند

  .وده و مسوول حمل و نقل تقريبا تمام بار خارجي كشور هستندفراهم نم

  آشنايي با اثر اقتصادي 

ميليون دالر درآمد براي منطقه سان دياگو ايجاد  600روي هم رفته، تجارت دريايي بندر ساالنه حدود     

در صـنعت  شغل ريشـه   5000حدود . مي نمايد و از اين طريق اقتصاد منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد

 – 2009در سـال مـالي     .اسـت  دالر 60000دريانوردي منطقه دارند و متوسط حقوق و مزايا ساالنه 

  .تن بار از طريق اين ترمينال ها جا به جا شد –ميليون متر  8/2،  2008

  ابركانتينبرها ركورد بندر رتردادم را شكستند

شـناور   70، 2010در شش ماهه ي اول سال 

در بنـدر رتـردام    TEU 15000تا  10000با ظرفيت 

 52اين ميـزان يـك سـوم بـيش تـر از      . پهلو گرفتند

در ايـن   2009شناوري است كه در نيمه ي اول سـال  

ــ ــو گرفتن ــدر پهل ــه يكــي از  Early April. دبن ك

ابركشتي هاي كانتينر بر است به عنـوان بـزرگ تـرين    

كشتي اي كه تـاكنون در رتـردام پهلـو گرفتـه اسـت      

). تخليـه و بـارگيري شـد    TEU 8053(شناخته شـد  

بـيش تـر   . بـود  TEU 4650متوسط بار هـر شـناور   

شناورهايي كه در بندر رتردام پهلو گرفته انـد بـه خـط    

در ) شــناور 21. (تعلــق دارنــد)  Mearsk(مرســك 

بعضي از موارد اين شناورها و بار در ايـن بنـدر توقـف    

 Mearskبعد از  ). تخليه و بارگيري جداگانه(نمودند 

 ،CMA CGM ) ــا ــا (، هــانجين )شــناور 15ب  13ب

) شـناور  9با ( MSCو ) شناور 11با (  Csco، )شناور

تردد . ندبيش ترين پهلوگيري در بندر رتردام را داشته ا

ابر كشتي هاي كانتينر بر در اين بنـدر همچنـان رو بـه    

از ژوئن تـا سـپتامبر حـداقل ده شـناور     . افزايش است

 CMAو  MSC  ،Mearskبسيار بزرگ از خطوط 

CGM  كهFar East  آگوست براي  8نام دارد و در

  . اولين بار شروع به كار كرد به كار گرفته مي شوند
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 بستر لنگر

  سازه محكم شيب داري كه در دو طرف سينه گاه كشتي تعبيه 

 ايمن بر روي آن قرار گيرد مي شود تا لنگر شانه دار به صورت
Billboard Anchor bed syn. 

 زنگ لنگر

پرهيز «زنگي در قسمت جلوي شناور كه بر حسب قوانين راهبردي 

هنگام مه گرفتگي يا اعالم تعداد بخوي به آب داده » از تصادم

  به صدا در مي آيد) Bridge(شده به برج فرماندهي 

Anchor bell 

 حوزه لنگراندازي
محدوده اي داخل رودخانه ها يا كانال ها يا آبراه ها با عمق  فضا يا

  مناسب كه در آن جا شناور مي تواند به طور ايمن در لنگر بماند
Anchor berth 

 Anchor bill  نوك پنچه لنگر ناخن لنگر

 بويه لنگر، شناوه لنگر
بويه كوچكي براي نشان دادن موقعيت لنگر، زماني كه لنگر در 

  قرار داردبستر دريا 
Anchor buoy 

  زنجير يا طناب يا سيمي كه لنگر را به شناور وصل مي كند زنجير لنگر
Anchor cable syn. Anchor 

chain, chain, chain cable 

 تاج لنگر
  بخشي از لنگر كه در آن قسمت بازوها به تنه لنگر وصل 

  مي شوند
Anchor crown 

          كشيد  لنگر
از بستر دريا كنده شده است و كشتي  حالتي كه در آن پنجه لنگر

  آن را به دنبال خود مي كشد

Anchor dragging 

syn.dragging of an anchor 

 Anchor engine  به موتور دوار لنگر گفته مي شود موتور لنگر

 چشمي لنگر
سوراخي در قسمت باالي تنه لنگر كه محل عبور يا اتصال بخوي 

  يا حلقه زنجير است
Anchor eye 

 پرچم لنگر
پرچم هاي كوچك سبز يا قرمز رنگ كه به هر يك از پرچم هاي 

معرف اعداد گفته مي شود و هنگام لنگراندازي يا لنگربرداري از 

  آن استفاده مي شود

Anchor flag 

 Anchor fluke  قسمت مثلثي شكل انتهاي هر يك از بازوهاي لنگر پنجه لنگر

 لنگر افزار
ر از قبيل زنجير، دوار لنگر، داالن زنجير، كليه وسايل مربوط به لنگ

  جرثقيل لنگر
Anchor gear 

 Anchor head  مجموعه تاج و ناحيه پهني كه در بستر دريا گير مي كند   ِ     سر  لنگر

 چراغ لنگر
چراغي در سينه شناور در لنگر كه شب هنگام از تمام جهات قابل 

  رويت است
Anchor light 

 داغ لنگر
ي لنگر حك مي شود و نشانگر شماره سريال نشانه اي كه بر رو

  لنگر و نام موسسه تاييد كننده آن است
Anchor mark 

 Anchor pea   نخودك لنگر

 سيني لنگر
  صفحه فلزي محكمي كه ناخن لنگر شانه دار بر روي آن قرار 

  مي گيرد
Anchor plate 

 نيام لنگر

انه در فرو رفتگي در قسمت سينه كشتي براي اين كه لنگر بي ش

آن جاي گيرد و هيچ قسمتي از آن به صورت زائده از بدنه كشتي 

  بيرون نزند

Anchor pocket syn.anchor 

recess 

 موقعيت لنگر
محل مشخصي كه شناور در آن لنگر انداخته است يا قرار است 

  لنگر بياندازد
Anchor position 

»فرهنگستان زبان و ادب فارسي  –واژگان مصوب بخش حمل و نقل دريايي «   
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