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، رديايی و كشتی رانی بازرگانی هب منظور ايفای نقش مرجعيت دانشی خود و رد راستای تحقق راهبرداهی  سازمان بنارد و رديانوردی هب عنوان تنها مرجع حاكميتی كشور رد امور بندری

تسهيل ااقتنل و ااشتنر دا  حمايت از توسعه شبكه"كالن نقشه جامع علمی كشور مبنی رب 
ردسازی و اصالح فراينداهی توليد، "از طريق " دهی علمی نش و ساماناهی تحقيقاتی و  استاندا

م هب اراهي اين ارث رد سايت "اهی اطالعاتی يكپارهچ ربای نشريات، اختراعات و اكتشاافت ژپوهشگران ثبت، داوری و سنجش و ايجاد بانك  . نمايد می SID، اقدا



 استفاده از نانو براي رادار صوتي زيردريايي
هاي صوت در زيردريا و  كننده عنوان توليد  محققان از صفحات نانولوله كربني چندجداره به

اند كه صفحات نانولوله  محققان در گذشته نشان داده. برنده نويز استفاده كردند بلندگوهاي از بين

و جلو شبيه بلندگوهاي مرسوم، صوت را به خوبي در هوا  توانند بدون حركت به عقب كربني مي

نانو به همان خوبي  آوري  اند كه بلندگوهاي مبتني بر فن اكنون اين محققان ثابت كرده. توليد كنند

توانند روزي جايگزين  ها مي اين افزاره. كنند كنند؛ در زير دريا نيز كار مي كه در روي زمين عمل مي

يك رادار زيردريايي با ايجاد يك صوت به وسيله يك . يايي امروزي شوندرادارهاي صوتي زيردر

با كمك . كند شده به سمت آن، كار مي  داده آوري امواج صوتي برگشت  بلندگوي زيردريايي و جمع

توان اندازه، مكان و سرعت يك شيء را  اطالعات به دست آمده به وسيله اين رادار زيردريايي مي

. هاي ظريف رادار زيردريايي گران و براي يك كشتي كوچك سنگين هستند ايهتعيين كرد؛ اما آر

همچنين، هنگام مسافرت در درياها، عملكرد اين رادارها در اثر صداهاي ناشي از ملخ يك 

آب برخالف الكل و ديگر مايعات، اثر جالبي بر . يابد ها كاهش مي زيردريايي و ديگر نويز

اي از هوا  كنند و دور تا دور خود اليه هاي ريز اندكي آب را دفع مي ن لولهاي. هاي كربني دارد نانولوله

اي سبك و ارزان انرژي داده شوند، با  به محض اينكه اين صفحات نانولوله. دهند تشكيل مي

د و در نتيجه در هواي اطراف خود يك موج فشاري ايجاد نشو سرعت باورنكردني گرم و سرد مي

اين گروه تحقيقاتي به . كنند ها آن را همانند صوت درك مي و ديگر افزاره هاي ما كنند كه گوش مي

توانند امواج  هاي كربني مي كشف كرده است كه نانولوله مؤسسه نانوتكدر  اف علي  عليرهبري 

   .صوتي فركانس پايين را توليد كنند

 

كز تحقيقاتخبرنامه الكترونيكي مر  
1389 مرداد. سال چهارم .  چهارشماره   

اين امواج براي كاوش اعماق اقيانوس با رادار صوتي 

صفحات : اف گفت علي. باشند آل مي زيردريايي ايده

شكل  منحنيتوانند به آساني روي سطوح  اي مي  نانولوله

آنها . مانند بدنه كشتي يا زيردريايي توسعه داده شوند

ميكرون  20خيلي سبك هستند، ضخامت آنها حدود 

هاي صفحات  اليه. شان بسيار باالست است و تخلخل

افكني رادار  توانند براي كاربردهاي موج اي مي نانولوله

صوتي زيردريايي طوري ساخته شوند كه هر كدام يك 

توانند  آنها همچنين مي. اوت داشته باشدعملكرد متف

براي كنترل اتالف انرژي دراليه مرزي براي وسايل نقليه 

كردن   دريايي استفاده شوند، بدين صورت كه گرم

) يا حتي هواپيما(متناوب بدنه يك كشتي يا زيردريايي 

اي، بسته نازك هواي اطراف  حاوي اين صفحات نانولوله

اصطكاك وسيله نقليه را  آنها را گرم كرده و ضريب

هاي صوت  توليدكننده: او اضافه كرد. دهد كاهش مي

توانند نويزها و  ها همچنين مي مبتني بر نانولوله

ها را  شده بوسيله ديگر زيردريايي هاي ايجاد سيگنال

 Nano  نتايج اين تحقيق در مجله . حذف كنند

Letters منتشر شده است .  

 

 



 

AN OPPORTUNITY TO CALL OUT AN INTERESTING POINT YOU MAY LIKE TO SHARE WITH 

YOUR AUDIENCE 

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

 Abaft the beam,before the سمت يا جهتي بين ورگه و پاشنه كشتي پس ورگه

beam 

 Abaft, Aftموقعيت يا محلي رو به پاشنه شناور پاشنه سو

 Abandon Shipترك كردن كشتي در مواقع اضطرارترك كشتي

 Abeam, on the beamشناورCenterline قعيت يا جهتي عمود بر ميان خطموورگه سو

 همبر
موقعيت يك كشتي نسبت به كشتي ديگر يا هر شي و مكان قابل 
 تشخيص، زماني كه پهلو به پهلو يا موازي آن ها قرار مي گيرد

Abreast, Side by Side 

 لنگر آويخته
لنگر از داالن زنجير  اصطالحي براي اعالم وضعيت لنگر كه در آن،

 آويزان و آماده به آب انداختن مي شود

A-cockbill 

Syn . anchor A-cockbill, 

Cockbil 

 ارزان بر
هزار تن كه از لحاظ ميانگين  9/79تا  45نفت كشي با ظرفيت حمل 

 كرايه حمل به صرفه است

Aframax, average 

Freight rate 

Assessment maximum 

 Aftديك يا به سمت پاشنه شناورعقب يا نز2پس 

 Aftmost, aftermostنزديك ترين قسمت به پاشنهدم پاشنه

 Aheadجهت يا موقعيتي در امتداد دماغه شناور جلو

 لنگر
ابزاري سنگين به شكل قالب، معموال از جنس فوالد، براي نگهداشتن 

از  شناور در يك موقعيت ثابت در بستر رودخانه يا دريا و جلوگيري
 حركت شناور بر اثر جريان آب و باد و موج

Anchor 

گواهي نامه لنگر و 
 زنجير

سند يا مدركي كه موسسه رده بندي كشتي يا سازمان بنادر يك كشور 
 براي تاييد مطابقت با استانداردهاي ايمني صادر مي كند

Anchor and chain certificate 

 شرط لنگر و زنجير
شرطي در بيمه نامه دريايي كه به موجب آن بيمه گر قيد مي كند از 

پرداخت هزينه  بازيافت لنگر از دست رفته كشتي كه هنوز شناور است 
 معاف باشد

Anchor and chain clause 

 لنگر بر پا
وضعيت لنگر به هنگام لنگربرداري كه در آن سينه شناور درست باالي 

 آن قرار مي گيرد
Anchor apeak syn. apeak, 

apeek 

 Anchor armقسمتي از لنگر كه مابين تاج و پنجه لنگر قرار داردبازوي لنگر

 گوي لنگر
سانتي متر،  60نشان ديداري كروي شكل سياه رنگ، به قطر حداقل

كه در جايي از سينه قرار مي گيرد كه به خوبي ديده شود و به مفهوم 
 شناور در لنگر است

Anchor ball 

 

 

MONTH YEAR  
 



  ارزش آفريني دانش در سازمان: رهبري دانش 

بود، اكنون سخن از  2موضوع جالب توجهي در كانون هاي تفكر  1اگر تا چندي پيش مديريت دانش     

است و توجه انديشمندان فعال در قلمروهاي مديريت و اطالع رساني را به به ميان آمده 3رهبري دانش

البته اين دو موضوع جداي از يكديگر نيستند و در بسياري از مباحث هم پوشاني . خود جلب نموده است

امروز . رهبري دانش حاكي از تغيير چشمگير چالش هاي فراروي مديران طي سال هاي اخير است. دارند

نمي تواند منشا تغييرات و تحوالت بنيادين در  4ل است كه هيچ عاملي به اندازه ارزش آفرينيكامال محتم

شاهد و مبناي چنين ادعايي عالقه و تمايل روز افزون سازمان ها به يافتن راه هاي . يك سازمان گردد

ديگر . جديدي است كه مي توانند به وسيله آن ها ارزش بيش تري را عايد سازمان خودشان نمايند

دانش به منبع اقتصادي كليدي سازمان ها تبديل شده است و اين در حالي است كه سرمايه هاي مادي، 

اين رويكرد نوين . نيروي انساني و منابع طبيعي به عنوان منابع ثانوي سازمان ها در نظر گرفته مي شوند

رش وسايل ارتباطي سبب به عالوه ، گست. به روشني قابل تشخيص است 5در سازمان هاي دانش محور

در گذشته . تنها در اختيار معدودي از مديران ارشد سازمان نباشد  6شده است كه ديگر دانش ذي قيمت

رهبران عالي سازمان ها چشم انداز دراز مدت و تصميم گيري هاي كالن را مورد توجه خود قرار مي 

موجود در   8توسط سيستم دانشي  7دادند، حال آن كه روز به روز و فصل به فصل دانش تاثير گذار

در نتيجه چالش اصلي . آن سازمان است توليد و منتشر مي شود 9سازمان كه متشكل از كاركنان دانشي

فراروي مديران امروزي افزايش دانايي و ارتقاي كارايي كاركناني است كه دانش را توليد مي كنند و 

شاهد پديد آمدن نسل جديدي از سازمان هاي بدين ترتيب . مي گردند 10سبب افزايش ارزش بازار

 ]اين مقاله ادامه دارد[. ياد مي شود 11دانش محور هستيم كه از آن ها با عنوان سازمان هاي ارزش آفرين

  ١ Knowledge Management 
  ٢ Think Tanks 
  ٣ Knowledge Leadership 
  ۴ Value Creation 

  ۵ Knowledge – Based Organizations 
  ۶ Valuable Knowledge  
  ٧ Impressive Knowledge 
  ٨ Knowledge System 
 ٩ Knowledge Workers 

١٠ Market Value 
١١ Value Creator Organizations 

ربات تعميركار براي غواصي در اعماق 
ها ساخته شد اقيانوس  

نخستين ربات زيردريايي با پروژكتور بسيار 
هاي ارتباطي و  پرنور براي تعمير سيستم

به .ير درياها توليد شدهاي رد شده از ز لوله
گزارش الكترونيستا، اين ربات نسبت به 

تر شده  هاي پيشين خود بسيار پيشرفته مدل
شود كه به  اي مي است و شامل حسگرهاي ويژه

هاي مختل  راحتي سيستم تواند به ها مي كمك آن
ترين  شده در كف دريا را شناسايي و در كوتاه

ربات اين . ها را برطرف كند زمان مشكل آن
هوشمند قادر است ميزان مقاومت برقي در 

هاي ارتباطي كه از كف دريا عبور كرده  سيستم
را مورد بررسي قرار دهد و اختالالت آنها را به 

، روبات  با اين سيستم. تنهايي برطرف كند
تواند تمام اشيايي را كه با آنها تماس برقرار  مي
ربات هوشمند شامل . كند؛ شناسايي كند مي

اي قوي  ماهواره  تم گيرنده و فرستندهسيس
شود كه تمامي اطالعات خود را به صورت  مي

گذارد و قادر  مستقيم در اختيار صاحبان خود مي
است كه كليه دستوراتي را كه از راه دور براي 

شود؛ از طريق همين سيستم  ارسال مي آن
اكنون، نمونه اوليه اين  هم. دريافت و اعمال كند

ده و قرار است در آينده نزديك ربات ساخته ش
هاي مخابراتي و  به صورت عملي در شركت
  .نفتي مورد استفاده قرار گيرد

 

 خبرنامه الكترونيكي مركز تحقيقات
1389 مرداد. سال چهارم .  چهارشماره   
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