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 چکیذُ
٘یبظ ثٝ افعایف ؾطػت ٚ ضا٘سٔبٖ زض قٙبٚضٞبی تٙسضٚ ثب اثؼبز ٔتٛؾظ ثبقس.  ٞبی ٟٔٓ پطٚؾٝ عطاحی قٙبٚض ٔی ا٘تربة ؾیؿتٓ ضا٘ف ٔٙبؾت اظ اِٚٛیت

رهبت فٙی ؾیؿتٓ اٖ یه ٔؿئّٝ ٟٔٓ ٚ اؾبؾی ثطای عطاحبٖ ٚ ؾبظ٘سٌبٖ قٙبٚضٞبی تٙسضٚ ٔغطح ثٛزٜ اؾت. زض ایٗ ضاثغٝ ٘ٛع ٚ ٔكٛٚ ثعضي ثٝ ػٙ

ٞبی انّی زض اینٗ ٔمِٛنٝ زض    تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ إِبٖ ضا٘ف ثٝ ػٙٛاٖ إِبٖ ٚاؾظ ؾیؿتٓ تِٛیس وٙٙسٜ لسضت ٚ ا٘طغی زض قٙبٚض فطْ ٚ ثس٘ٝ ضا ٔی

ثنب ثطضؾنی    تٝ اؾنت. ٘ظط ٌطفت ٚ ٔٛفمیت عطاحبٖ ثٝ ٔیعاٖ تٛا٘بیی آ٘بٖ زض تغجیك وبُٔ ثیٗ ٔكرهبت فٙی ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚ ٔبٔٛضیت قٙبٚض ٚاثؿن 

ٞبی ٔؼٕنِٛی   ثطای پطٚا٘ٝ یخبیٍعیٗ ٔٙبؾج )ؾبٔب٘ٝ ٚاتطخت( ٌطزز ایٗ ؾیؿتٓ ٞبی اذیط ٔكبٞسٜ ٔی زض ؾبَآٔبضی قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی ؾبذتٝ قسٜ 

ٛض پنصیطی  ٞنبی ثنب ، ٔنب٘    ثبقس. اِجتٝ ػّٕىطز ٞیسضٚزیٙبٔیىی ٔٙبؾت زض ؾنطػت  ٔیٚ ٕٞچٙیٗ قٙبٚضٞبی غیط٘ظبٔی زض قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی ؾغحی 

ثب تٛخٝ ثٝ ٔعایب ٚ وبضثطزٞبی ٔتٙٛع ؾبٔب٘ٝ  ثبقس. ای اظ ٔعایبی ایٗ ؾیؿتٓ ٔی ٞبی وٓ ػٕك تٟٙب ٌٛقٝ اِؼبزٜ، ٘ٛیع پبییٗ ٚ تٛا٘بیی فؼبِیت زض آة فٛق

ٝ یبثی ثٝ زا٘ف فٙی ٚ ثٛٔی عطاحی ٚ ؾبذت ؾبٔب٘ٝ پیكطاٖ ٚاتطخت ثطای وكٛض ثؿیبض حیبتی ٚ ثبػث ث پیكطاٖ ٚاتطخت زؾت ای ٚ  ٟجٛز ضٚ٘س تٛؾنؼ

ٚیىطز وكٛضٞبی ٔٙغمٝ زض اؾتفبزٜ ضٝ ذّیح فبضؼ ٚ مثب زض ٘ظط ٌطفتٗ قٙبٚضٞبی ؾبذتٝ قسٜ زض ٔٙغپیكطفت نٙبیغ زضیبیی ذٛاٞس قس. ٕٞچٙیٗ 

ٞبی خٙٛثی وكٛض  ٞبی ضاٞجطزی ا٘تربة ؾیؿتٓ ضا٘ف قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی وٝ زض آة ٌیطی تٛا٘س زض تهٕیٓ ٞبی ضا٘ف خسیس ایٗ ٔغبِؼٝ ٔی اظ ؾیؿتٓ

 وٙٙس ٔٛثط ٚالغ قٛز. فؼبِیت ٔی

 أىبٖ ؾٙدی،عطاحی، زا٘ف ثٛٔی، ٚاتطخت: کلوات کلیذی

 

 هقذهِ-1
ٝ  ثبقس ٔی تٙسضٚ ی ثس٘ٝ ته قٙبٚض یه ٔؼِٕٛی تٙسضٚ قٙبٚض .اؾت ثٛزٜ ؾبحّی ٌبضز ٚ زضیبیی ٘یطٚی اظ ثركی تٙسضٚ قٙبٚضٞبی  ػّٕینبت  ثنطای  ون

ٗ  ٚ ثبقنس  ٔی وٛچه زضیبیی ٘یطٚی یه ضطٚضی ٚ اؾبؾی وكتی اِٚیٗ ػٙٛاٖ ثٝ تٙسضٚ قٙبٚض .ضٚز ٔی وبض ٝث ضا ؾبحّی تٙسضٚ ٚ پبؾساضی ْ  این  اِنعا

 خبؾٛؾی، ٕٔب٘ؼت، پبؾساضی، ّٔی، ٔٙبفغ حفظ ٞبی ٔأٔٛضیت ا٘دبْ ثطای (ا ٖ تب 1980 )ضایح ی قسٜ ثطزٜ وبض ثٝ ثس٘ٝ ٞبی فطْ .یبفت ذٛاٞس ازأٝ

اظ آ٘دب وٝ ننٙؼت وكنتی ؾنبظی زض وكنٛض     . ٞؿتٙس ٔكٟٛض عّجب٘ٝ نّح ٞبی فؼبِیت ٚ ؾبحّی ٞبی ػّٕیبت زضیبیی، ٚ اییٞٛ ی حّٕٝ ثطاثط زض زفبع

ثبقس، ثنطآٖ قنسیٓ تنب ثنٝ      ٌطزز ٚ تِٛیس ٘یطٚی ضا٘ف زض قٙبٚضٞبی ؾغحی اظ فبوتٛضٞبی ٟٔٓ عطاحی ٚ ػّٕیبتی ٔی نٙؼت ثب إٞیتی ٔحؿٛة ٔی

چطذس  ف زؾت یبثیٓ. أب چطا ٚاتطخت؟ چٖٛ ٚاتطخت ؾبزٜ ٚ لبثُ اػتٕبز اؾت، پطٚا٘ٝ پٕپ ثب زٚض ثبثتی ٔیٞبی ضا٘ زا٘ف عطاحی ٚ ؾبذت ؾیؿتٓ

وٙس ٚ ٔؿنتّعْ   ا٘ساظز. زض ثؿیبضی ٔٛالغ ٘یبظی ثٝ ٌیطثىؽ ٘یؿت. ٔدٕٛػٝ ٘یطٚی ضا٘ف تٙف وٕتطی ضا تحُٕ ٔی ٚ آة ضا ثٝ یه ؾٛ ثٝ خطیبٖ ٔی

ٞب ثؿنیبض ثنب  اؾنت، تٛا٘نبیی پكنتیجب٘ی       ٚ ایدبز ٘یطٚی ضا٘ف زض ٚاتطخت ٞی تجسیُ ٘یطٚی زضیبفتی اظ ٔٛتٛضتؼٕیطات ٚ ٍٟ٘ساضی وٕتطی اؾت. ثبظز

تٛا٘س ٔتٛلف قٛز. پبؾنرٍٛیی آٖ   ٚ زض ػیٗ حبَ ثب ٔؼىٛؼ وطزٖ خٟت خطیبٖ، زض عی ٔؿبفت ثؿیبض ا٘سن ٔی ٞبی ثب  ضا زاضز ػّٕیبت زض ؾطػت

ٝ    تٛاٖ زض آة ٞب ٔی ؿیبض ٔٙبؾت ٞؿتٙس. اظ ٚاتطختٚ ثطای حفظ ٔٛلؼیت ث ثؿیبض ؾطیغ اؾت ای زض  ٞبی ثؿیبض وٓ ػٕك اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز چنطا ونٝ پطٚا٘ن

تٛا٘ٙس زض ٔٙنبعك ٘عزینه ثنٝ ؾنبحُ ٞنٓ       وٙٙس ٔی وبض ٘یؿت تب ٔب٘غ ٘بٚثطی زض آثٟبی وٓ ػٕك ٌطزز. قٙبٚضٞبیی وٝ اظ ٘یطٚی ٚاتطخت اؾتفبزٜ ٔی

ػٙٛاٖ یه تىِٙٛٛغی لبثُ لجنَٛ ثرهنٛل ثنطای قنٙبٚضٞبی     ٝ س اظ ضٚی ٔٛا٘غ ٘یع ػجٛض ٕ٘بیٙس. ٚاتطخت أطٚظٜ ثتٛا٘ٙ ٔی ػّٕیبت ا٘دبْ زٞٙس ٚ ثؼضبً

ثبقنس.   ٞب زض حبَ ٌؿتطـ ٔی تٙسضٚ قٙبذتٝ قسٜ ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ زض قٙبٚضٞبی وٛچه، تفطیحی، قٙبٚضٞبی ٌبضز ؾبحّی، ٘ظبٔی ٚ حتی ظیطزضیبیی

یىنی اظ فبوتٛضٞنبی   ٌطزز.  ٘یطٚی ٔحطوٝ زض آٖ خطیبٖ آة اؾت. زض ایٗ ؾیؿتٓ ؾىبٖ ٚ پطٚا٘ٝ حصف ٔیؾیؿتٓ ضا٘ف ٚاتطخت ؾیؿتٕی اؾت وٝ 

قٙبٚضٞب اؾت. أطٚظٜ وكٛضٞبیی وٝ زاضای ایٗ تىِٙٛٛغی ٞؿتٙس، ػالٜٚ ثط وؿنت   أٖٟٓ زض عطاحی قٙبٚضٞب عطاحی ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚ ؾیؿتٓ پیكط

ٖ   وكٛضٞب ثٝ قٙبٚضٞبی پیكطفتٝ ٚ زاضای ؾطػت ثب  ٔنی ٔٙبفغ التهبزی فطاٚاٖ، ٔب٘غ اظ زؾتیبثی ؾبیط  ٞنب ضا زض ؾنغح پنبییٙی اظ     قنٛ٘س ٚ ٕٞنٛاضٜ آ

ثبقنس. ٞنسف اننّی زض اینٗ پنطٚغٜ       ٞبی ػّٕی ٚ نٙؼتی تبثیطٌصاض زض عطاحی قٙبٚض ٔی زض ٚالغ ایٗ ؾیؿتٓ یىی اظ ٌٌّٛبٜ زاض٘س. تىِٙٛٛغی ٍ٘ٝ ٔی

زٜ ٚ ثنٝ تِٛینس اینٗ    ضا٘ف ٚاتطخت اؾت تب ثٝ ٚاؾغٝ آٖ ٚاثؿتٍی ثٝ وكٛضٞبی ثیٍب٘ٝ ضا اظ ثیٗ ثطزؾتیبثی ثٝ زا٘ف عطاحی ٚ ؾبذت ثٛٔی ؾیؿتٓ 

ٞبی ٔرتّف ٍٕٞبْ ثب ٘یبظٞبی زفبػی ٚ ا٘تظبٔی وكٛض زؾت یبفت.  تٛاٖ ثٝ ا٘ٛاع قٙبٚضٞب ثب ؾطػت . ثب زؾتیبثی ثٝ ایٗ ٔغّت ٔیؾیؿتٓ زؾت یبثیٓ

خٟت زؾتیبثی ثٝ ػّْٛ پیكطفتٝ ٚ ػجٛض اظ ٔطظٞبی زا٘ف زضیبیی زض وكٛض ثطزاقنتٝ قنسٜ ٚ زض اینٗ ػطننٝ      ٞبی ثّٙسی ضا زض ثب ا٘دبْ ایٗ پطٚغٜ ٌبْ
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ٞب ٚ ضا٘سٔبٖ ٔٙبؾت ضا ثطای ا٘ٛاع قنٙبٚضٞب   ٞب، لسضت نبحت ػّٓ ٚ تىِٙٛٛغی ٌطزیس. ثب ا٘دبْ ایٗ عطح لبثّیت عطاحی ؾیؿتٓ ضا٘ف زض ا٘ٛاع ؾطػت

 ٞبی ٔرتّف اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. ثطای ٞط ٘ٛع قٙبٚض ثب وبضثطی تٛاٖ آ٘طا زض وكٛض ایدبز قسٜ ٚ ٔی

 

 هؼرفی ساهاًِ پیشراى ٍاترجت-1-1

 ٞبی پٕپ ؾبذت زض ٔحسٚزیت ػّت ثٝ ضا٘ف ؾیؿتٓ ٘ٛع ایٗ اثتسا زض ٚ ٌطزیس ٔغطح ٔیالزی 1661 زضؾبَ ٚاتطخت ضا٘ف ؾیؿتٓایسٜ اؾتفبزٜ اظ 

. ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ ؾیؿتٓ ثطای ضا٘ف قٙبٚضٞبی ؾغحی اضائٝ قنس  قس ٔی اؾتفبزٜ ثب  طػتؾ وٛچه ٞبی وكتی ثطای ظیبز، ٕٔٙتْٛ تغییط ثب وٛچه

ٞبی ٔؼِٕٛی ثٝ قٕبض آیس. ثب پیكطفت عطاحنی   ٞب ثبػث قس ایٗ ؾیؿتٓ ٘تٛا٘س ضلیت خسی ثطای پطٚا٘ٝ ثٝ زِیُ عطاحی ضؼیف ٚ ضا٘سٔبٖ پبییٗ پٕپ

ٞبی ٔؼِٕٛی ثطٚظ زٞنس. ثنب    ؾیؿتٓتٓ تٛا٘ؿت پبضأتطٞبی ٔٛثطتطی ضا ٘ؿجت ثٝ ؿت ایٗ ؾیٞب ػالٜٚ ثط تِٛیس ٚاتطخ ٟٔٙسؾی ٚ افعایف تٛا٘بیی پٕپ

ٌطزز اِجتٝ اینٗ ٔحنسٚزیت أنطٚظٜ ثطعنطف ٌطزینسٜ ٚ       ٞب اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ٚاتطخت ٘یع زچبض ٔحسٚیت ٔی تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزیت ایدبز ٔٛٔٙتٓ پٕپ

ای اظ خبٕ٘بیی ؾیؿتٓ ٚاتطخت زض قٙبٚض زیسٜ  ٌیط٘س. زض قىُ ٕ٘ٛ٘ٝ اؾتفبزٜ لطاض ٔیٞبی غَٛ پیىط زض ؾبذتٕبٖ قٙبٚضٞبی ثعضي تٙسضٚ ٔٛضز  پٕپ

ثبقس. لجُ اظ ِِٛنٝ ٚضٚزی   ٘یع اػضبی انّی ایٗ ؾیؿتٓ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. ایٗ اخعاء قبُٔ ٚضٚزی، پٕپ ٚ ِِٛٝ ذطٚخی ٔی 2قٛز. زض قىُ  ٔی

لؿٕت ٚضٚزی ٘یع ٔؿتّعْ زض ٘ظط ٌنطفتٗ پبضأتطٞنبی ظینبزی اؾنت. پنؽ اظ ثرنف       احی ای لطاض زاضز وٝ ثٝ ػٙٛاٖ فیّتط ػُٕ ٔی ٕ٘بیس. عط قجىٝ

ٚضٚزی ایٕپّط لطاض زاضز وٝ زض حمیمت یه پٕپ ایدبز وٙٙسٜ ٔٛٔٙتٓ خطیبٖ اؾت. ٔؼٕنٛ ً زض اینٗ ٚاحنس اظ ینه پٕنپ خطینبٖ ٔحنٛضی اؾنتفبزٜ         

تٛا٘س قؼبػی، ٔحٛضی، ٚ یب تطویجی ثبقنس. پنؽ اظ پٕنپ     . ایٗ پٕپ ٔیٌطزز. عطاحی ایٗ پٕپ ثط ٔجٙبی تٛاٖ، ٞس ذطٚخی ٚ ؾطػت زٚضاٖ اؾت ٔی

ثبقس. اؾتبتٛض قبُٔ پطٜ ٞبیی ٔؿتمیٓ اؾت وٝ ثٝ خطیبٖ ذبضج قسٜ اظ ایٕپّط خٟنت   اؾتبتٛض لطاض زاضز وٝ ٚظیفٝ آٖ اظ ثیٗ ثطزٖ خطیبٖ زٚضا٘ی ٔی

ٙٙسٜ خطیبٖ ٘یع ثٝ ننٛضت ٞنبی ٔرتّنف ثنٝ ػٙنبٖٚ ینه ؾنىبٖ ػٕنُ         ٌصضز. ٔؼىٛؼ و ٔی زٞس. پؽ اظ اؾتبتٛض خطیبٖ اظ زضٖٚ ٘بظَ ذطٚخی ٔی

 ٞنبی  پٕنپ  تِٛیس ثب أطٚظٜ أب ٌطزز. ٕ٘بیس. عطاحی ؾیؿتٓ ٚاتطخت ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع قٙبٚض ٚ فطْ ثس٘ٝ ٕٔىٗ اظ ثٝ قیٜٛ ٞبی ٔرتّف عطاحی ٔی ٔی

ٖ  اٚاؾنظ  زض .اؾنت  ونطزٜ  ظیبز ضا ضا٘ف ؾیؿتٓ ٘ٛع ایٗ وبضثطز ثب ، ؾطػت ٚ ثب ثعضي ٞبی وكتی ثطای ٘ظبٔی ٚ تدبضی تمبضبی ٚ وبضآٔس  19 لنط

 ثنطای  ضا ٚاتطخنت  ٞبی پٕپ ؾبذت وبٔٛا ٚ وبِعٚ٘ی ضیٛا ٕٞچٖٛ ثعضٌی ٞبی قطوت ٚ قس آغبظ ٘بتٛ تٛؾظ ٚاتطخت ضا٘ف ؾیؿتٓ ثٝ ػاللٝ ٔیالزی

ٗ  زض .زاز٘س ؾٛق اؾتب٘ساضز ٚ ٔسضٖ ٔؼتجط، ٚاتطخت ؾیؿتٓ یه ؾطی ثٝ ضا ز٘یب ٚ وطز٘س آغبظ ؾطػت ٔسٞبی ثیكتط زض ٘ظبٔی وبضثطزٞبی  ٘ینع  غاپن

ٝ  ٚاتطخت اظ ؾبزٜ تؼطیفی ثرٛاٞیٓ اٌط .ٕ٘ٛز٘س ضا ٔؼطفی خسیسی ٚاتطخت ضا٘ف ٞبی ؾیؿتٓ ٔیتؿٛثیكی ٚ وبٚاظاوی ؾٍٙیٗ نٙبیغ ٓ  زاقنت  ثبقنی

ٚ  اذص ذبضخی ٔٙجغ یه اظ ضا ٔىب٘یىی ا٘طغی پٕپ ایٗ ٌطزز، ٔی ٘هت قٙبٚض ا٘تٟبی زض وٝ اؾت آة پٕپ یه ٚالغ زض ٚاتطخت وٝ ثٍٛئیٓ تٛا٘یٓ ٔی

ٝ  افنعایف  فكنبض،  ثٝ ننٛضت  پٕپ اظ ذطٚج اظ ثؼس ؾیبَ ا٘طغی ٘تیدٝ زض .[2] [4] زٞس ٔی ا٘تمبَ ٕ٘بیس، ٔی ػجٛض آٖ اظ وٝ ؾیبِی ثٝ َ  ٚ یبفتن  ؾنیب

 ذنبضج  آة خنت  ننٛضت  قٙبٚض ثٝ پكت اظ ٚ ٜقس ٘بظَ ٚاضز اؾت، ؾطػت افعایف ٚاتطخت ضا٘ف ؾیؿتٓ زض انّی ٞسف ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب ذطٚخی

ٓ  ٕٞب٘ٙس ٘یع ٚاتطخت ػّٕىطز اِٚیٝ انَٛ .اؾت قٙبٚض خّٛثط٘سٜ ٘یطٚی ٕٞبٖ وٝ ٌطزز ٔی ثبػث ضا اِؼّٕی ػىؽ ػُٕ، ایٗ .ٌطزز ٔی  ضا٘نف  ؾیؿنت

 اظ وكنتی  پكنت  زض آة .قنٛز  ٔی دبزای وكتی زض پكت آة زازٖ قتبة اظ آة، ثٝ ٚاضزٜ اضبفی ٕٔٙتْٛ اظ قسٜ ٚاضز ٘یطٚی ٚ اؾت ایٕپّط ٚ قبفت

 پطتنبة  اتٕؿنفط  فكبض ثٝ ذطٚخی ٘بظَ اظ ؾطػت آة، افعایف ثب ٞس ایٗ .ٌطزز ٔی ٞس افعایف ثبػث پٕپ ایٗ وٝ قسٜ پٕپ ٚاضز ٚضٚزی یه عطیك

ٓ  زض خعء طٞ .قٛز ٔی وٙس، ػُٕ ٔی وبض ٞیسضِٚیىی ثغٛض وٝ وٙٙسٜ ٔؼىٛؼ یه تٛؾظ ٚاتطخت ػمت ثٝ حطوت ػّٕىطز ؾیؿتٓ .قٛز ٔی  ؾیؿنت

ْ  تٙظیٓ وطزٖ ثب ثٟیٙٝ ضا٘سٔبٖ ثٝ ضؾیسٖ ٚ ثبقس ٔی خساٌب٘ٝ ضا٘سٔبٖ یه زاضای ذطٚخی آة خت تب ٚضٚزی زٞب٘ٝ اظ ٚاتطخت  وٙنبض  زض اخنعاء  تٕنب

 ثنط  ٚ ؾیب ت زض پسیسٜ قٛن ثٝ تٛخٝ ثب ٚضٚزی زٞب٘ٝ قىُ ثٙبثطایٗ وٙس، ٔی تغییط ٔرتّف ٞبی ؾطػت زض آة ٞس ٔمساض .ثٛز ذٛاٞس ٔیؿط یىسیٍط

 زض وٝ اؾت خّٕٝ ٔٛاضزی اظ آثرٛض ٔحسٚزیت .ثبقس ای زایطٜ ثهٛضت ذطٚخی زض ٚ ثیضٛی نٛضت ثٝ ٚضٚزی زض ثبیس قسٜ ا٘دبْ ٞبی ثطضؾی اؾبؼ

 ، زیٚضٚ وب٘بَ اظ اؾت ػجبضتٙس وٝ اؾت قسٜ تكىیُ انّی ثرف ؾٝ اظ ٚاتطخت ضا٘ف ؾیؿتٓ .زاضز إٞیت ثؿیبض ٚاتطخت ضا٘ف ؾیؿتٓ ا٘تربة

ٝ  ذٛز وٝ ثٛزٜ ٔطوع اظ ٌطیع ٘ٛع اظ ٚاتطخت پٕپ .ا٘س قسٜ زازٜ ٘كبٖ 1قنىُ  زض  وٝ ذطٚخی ٘بظَ ٚ )اؾتبتٛض ایٕپّط،(قبُٔ پٕپ  قنؼبػی،  ا٘نٛاع  ثن

 یب ٞیسضِٚیىی ٞبی زؾتٍبٜ تٛا٘س تٛؾظ ٔی وٝ تاؾ وٙٙسٜ ٔؼىٛؼ زضپٛـ یه زاضای ٚاتطخت .قٛز ٔی ثٙسی عجمٝ ٔرتّظ خطیبٖ ٚ ٔحٛضی خطیبٖ

 .زٞس ٔی ٘كبٖ ضا ایٗ ٔٛضٛع2قىُ  .ٌیطز ٔی نٛضت ٕٔٙتْٛ زض تغییط عطیك اظ ایٙىبض ٚ وٙس اػٕبَ قٙبٚض ضٚی ثط ثطٌطزا٘ٙسٜ ٘یطٚی ٔىب٘یىی

     
 [2]لکرد ساهاًِ پیشراى ٍاترجتشواتیک ػو -1شکل 
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 [2]ٍاترجت راًش سیستن در هاًَر قاتلیت -2شکل 

افعایف  زض ؾیؿتٕٟب ایٗ ا٘ىبض غیطلبثُ ٘مف ٚ فطػی آ ت ٔبقیٗ ٚ لسضت ا٘تمبَ ثط٘سٜ، پیف ضا٘ف، ٞبی ؾیؿتٓ ا٘ٛاع قٙبٚضٞب، ا٘ٛاع ٚخٛز ثٝ تٛخٝ

اظ  اؾتفبزٜ ثب ضا٘ف ٞبی ؾیؿتٓ تؼییٗ اٌطچٝ .ثبقس ٔی ثطذٛضزاض ثؿیبضی إٞیت اظ ضا٘ف ٞبی ؾیؿتٓ اخعاء زلیك ٗتؼیی قٙبٚضٞب، ػّٕیبتی تٛاٖ

ثطای  ضا٘ف ؾیؿتٓ ٚ ثس٘ٝ ٔٛتٛض، ثرف ؾٝ ثیٗ ؾبظٌبضی ٔیعاٖ تؼییٗ أب ٌیطز، ٔی نٛضت ٘ظط ٔٛضز ؾیؿتٓ ٔب٘سٌبض حبِت پبؾد تحّیُ ٚ تؼییٗ

ثؿیبضی  إٞیت اظ ٔتفبٚت، ٞبی ثرف ثیٗ ا٘سضوٙف قسٖ ٔكرم خٟت ؾیؿتٓ ایٗ ٌصاضی پبؾد زضن ٚ ٘فضا ؾیؿتٓ وّی ٞسف ثٝ زؾتیبثی

ٞبی  ظیطثرف ثیٗ تغبثك ثطضؾی ٚ ٌصضا پبؾد ٌیطی ا٘ساظٜ خٟت ضا٘ف ٞبی ؾیؿتٓ ٘هت اظ ٘بقی ٔكىالت ٚ ٞب ٞعیٙٝ ثٝ تٛخٝ ثب .ثبقس ٔی ثطذٛضزاض

ثؿیبضی  إٞیت اظ ، ٞب ؾیؿتٓ ایٗ ثطٕٞىٙف ا٘طغی تحّیُ ٚ پبؾد ایٗ تؼییٗ خٟت ٌطا، ظیطؾیؿتٓ ٚ ٌطا ؾیؿتٓ افعاضی ٘طْ ؾبظی قجیٝ ٔرتّف،

 .[2]ثبقس ٔی ثطذٛضزاض

 
ِ  را هَتَر سَخت هصرف از دریافتی حرارتی اًرشی کِ است ّایی تخش شاهل شٌاٍر یکپرٍاًِ ای  راًش سیستن -3شکل   تراسـت  ًیـرٍی  تـ

 .[3]تاشذ هی پرٍاًِ ٍ ...) ّا یاتاقاى شفت، کالچ، (قذرت اًتقال سیستن هَتَر، تخش سِ شاهل هجوَػِ ایي کلی طَر تِ. ًوایذ هی تثذیل

 

 ّای دریایی سایر پیشراى ًسثت تِسیستن ٍاترجت قاتلیت ّای -2
 ٚػسْ ٚخٛز ظائسٜ ٞبی ایدبز وٙٙسٜ ٔمبٚٔت زض قٙبٚضٞبی تٙسض 

 ؾطٚ نسای وٓ ٚ ػسْ اضتؼبـ 

 1ثیٗ ضفتٗ ذغط اضبفٝ ثبض ٔٛتٛض ٚ پسیسٜ ضیؿیًٙ اظ 

 تِٛیس لسضت ٚ ؾطػت ٔغّٛة 

 لبثّیت ٘هت ٞط ٌٛ٘ٝ ٔٛتٛض ثط ضٚی ایٗ ؾیؿتٓ ضا٘ف 

 ٝٔحبفظت ؾیؿتٓ اظ ٞطٌٛ٘ٝ قىؿتٍی ٚ ضطث 

 أىبٖ اؾتفبزٜ اظ آٖ زض عیف ٚؾیؼی اظ قٙبٚضٞب 

 ٞبی وٓ ػٕك لبثّیت اؾتفبزٜ زض آة 

 ٙٙسٜ ٚ زض ٘تیدٝ وبٞف اؾتٟالنػسْ ٘یبظ ثٝ ز٘سٜ ٔؼىٛؼ و 

 ٖٛوبٞف احتٕبَ ٚلٛع وبٚیتبؾی 

 ٞبی پبییٗ ٌیطی اظ ؾطػت لبثّیت ٔب٘ٛض ٚ قتبة 

 ٔٙبؾت خٟت اؾتفبزٜ زض قٙبٚضٞبی ؾغحی 

 ٗایدبز ٘یطٚی ثطا زض نٛضت ِعْٚ ٚ ثب ٞسایت خطیبٖ ذطٚخی ثٝ ؾٕت پبیی 

 ػبِی ٔب٘ٛض تٛا٘بیی 

 ؾطیغ قتبة 

 ٜػٕك وٓ یٞب آة زض ؾیؿتٓ ایٗ اظ اؾتفبز 

 ثب٘یٝ 5 تمطیجب زض قٙبٚض وطزٖ ٔؼىٛؼ 

 ؾیؿتٓ ؾبزٌی ؾجتٝ ث اعٕیٙبٖ لبثّیت 

 ؾًٙ ٚ قٗ ثطذٛضز اثط زض زیسٖ آؾیت اظ اختٙبة 

                                                 
1 Racing
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  ٞب ثب ذغط  ٞبی غٛانی غٛال تط اؾت ٚ زض لبیك ٞبی وٛچه ضاحت ٌیطی لبیك ثٝ ػّت ٚخٛز ٘ساقتٗ ؾىبٖ ٚ پطٚا٘ٝ ثٝ آة ا٘ساظی ٚ اظ آة

 ٛاخٝ ا٘س.ٚ ٔكىُ وٕتطی ٔ

  ٞبی ثب  زاضای زایطٜ چطذف وٛچه ٞؿتٙس ٚ لبزض٘س زض ٔٛالغ اضغطاضی تٛلف ٘بٌٟب٘ی زاقتٝ ثبقٙس. ٞب زض ؾطػت ٚاتطخت 

  ثٝ  زٞس زض ٔؿیطٞبی آثی وٓ ػٕك حطوت وٙس ٚ ثسٖٚ آؾیت خسی ٚضٚزی ٚاتطخت ٞٓ ؾغح ثب وف لبیك اؾت ٚ ثٝ قٙبٚض اخبظٜ ٔی

 ؾیؿتٓ ضا٘ف ثٝ ٌُ ثٙكیٙس.

  ایٗ أط ثبػث  ا٘س ثٝ عٛضیىٝ ٔٛتٛض زچبض ثبض اضبفٝ ٘كٛز. ٞب ثطای زضیبفت ثیكیٙٝ تٛاٖ ٔٛتٛض زض ٞط ؾطػت لبیك عطاحی قسٜ تطختٚا

 قٛز. افعایف ػٕط ٔٛتٛض ٚ وبٞف ٘یبظ ثٝ تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ٔی

 ؾبظز. ٞبی لبیك ضا فطآٞٓ ٔی ؾط٘كیٗٞبی ثب  أىبٖ ضاحتی ثیكتط  حصف اضتؼبـ ثس٘ٝ، اثط ٌكتبٚض ٚ پسیسٜ وبٚیتبؾیٖٛ زض ؾطػت 

  ُؾیؿتٓ ٚاتطخت ثٝ زِیُ حصف پطٚا٘ٝ اظ ثس٘ٝ قٙبٚض ٚ لطاض زازٖ آٖ زضٖٚ ٔحفظٝ ایٕٗ، آؾیت ضؾب٘سٖ ثٝ خب٘ساضاٖ زضیبیی ضا ثٝ حسال

 ضؾب٘سٜ اؾت.

 .ثبقس ثب ٚخٛز ٔعایبی ٘ؿجتبً ظیبز شوط قسٜ ایٗ ؾیؿتٓ زاضای ٔؼبیجی ٘یع ٔی

 [4]ًش ٍاترجتهؼایة سیستن را-2-1

 ثبقس. ٞبی پبییٗ وٓ ٔی ضا٘سٔبٖ ایٗ ؾیؿتٓ زض ؾطػت 

 ٝ٘ای ٞعیٙٝ تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ثیكتطی زاضز. ٘ؿجت ثٝ ؾیؿتٓ ٔتساَٚ پطٚا 

 ثبیس. ٞبی پبییٗ افعایف ٔی ٚظٖ قٙبٚض ثٝ ذهٛل زض ؾطػت ٓثؼّت ٚخٛز ٕٞیكٍی ٔمساض ظیبزی آة زض زاذُ ؾیؿت 

 ایس. ٔی ٞبی ثب  ثٛخٛز تٓ ٚ ٔمبٚٔت انغىبوی زیٛاضٜ افت ٞس ذطٚخی زض ؾطػتثؼّت ٔؿیط عٛ ٘ی آة زض زاذُ ؾیؿ 

 

         
شکل سوت راست ٍ هٌحٌی تَاى تر  [5] ّای دریایی تر حسة سرػت ٍ ٍزى شٌاٍرّا هقایسِ ػوَهی ٍ هقایسِ کلی پیشراى -4شکل 

 [11]حسة سرػت سوت چپ 

 
 [12]ای هتذاٍل ٍ پیشراى ٍاترجت ّای پرٍاًِ هقایسِ سرػت ترای پیشراى -5شکل 

    
 [13] [14]ّای هتذاٍل ٍ پیشراى ٍاترجت هقایسِ سرػت ترای پیشراى -6شکل 
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 راُ تا اجسا ٍ سطَح کٌترلشواتیک پیشراى ٍاترجت ّو -7شکل 

 هقایسِ ساهاًِ پیشراى ٍاترجت تا سایر پیشراى دریایی تِ هٌظَر تکارگیری تر رٍی شٌاٍرّای تٌذرٍ سطحی -1جذٍل 

 
 

 اهذاد ٍ ًجات دریاییاّویت غیرًظاهی کارترد ساهاًِ پیشراى ٍاترجت در -2-2
 غطق ٔب٘ٙس اؾت ٘بٔؿبػس اغّت قطایظ .اؾت ضٚ ضٚثٝ ای ٚیػٜ ٞبی چبِف ثب خٍٙی قطایظ یب عّجب٘ٝ نّح ٞبی بتػّٕی ٞبی أساز ٚ ٘دبت زض ٔأٔٛضیت

 زضیبٔنب٘ی  ویفیت ثب ، تطا٘عیت ؾطػت .افتس ٔی اتفبق زقٕٗ ی ٔٙغمٝ پكتیجب٘ی زض وٝ ٘ظبٔی ضیىبٚضی ػّٕیبت یب ٔتالعٓ زضیبیی زض قسٖ وكتی

 ثطای وّیسی فبوتٛضٞبی اظ قٙبؾبیی ٚ ضزیبثی ، ٘بٚثطی لبثّیت ٚ اضتجبط ثطای ٔؤثط تدٟیعات ػالٜٚ ثٝ ٘ظبٔی، یبتػّٕ زض ذٛز اظ زفبع ػبِی، لبثّیت

 زض آٔطیىنب  ؾنبحّی  ٌنبضز  تٛؾنظ  وٝ فٛتی 47 ٔٛتٛضی ٘دبت لبیك ٔب٘ٙس ذبل اٞساف زاضای قٙبٚضٞبی .ثبقٙس ٔی آٔیع ٔٛفمیت ػّٕیبت ضیىبٚضی

 ثب ی اؾتب٘ساضزٞبی ٚ ؾبظی ذٛزلبئٓ لبثّیت آة، زض پطؾُٙ ضیىبٚضی ثطای ذبل تطویجی ٘یبظٔٙس قٛز، ٔی ثطزٜ وبض ثٝ ؾٍٙیٗ ٚ ٞٛایی آة قطایظ

 .[4]ثبقس ٔی ظ٘سٜ ٔب٘سٖ تٛاٖ

 

 ساختواى ٍاترجت-3

ٕنپ ضا تغصینٝ   وب٘نبَ ٚضٚزی ونٝ آة پ   .[5]ٚاتطخت اظ ؾٝ ثرف انّی تكىیُ قسٜ اؾت وٝ ػجبضتٙس اظ وب٘بَ یب ِِٛٝ ٚضٚزی، پٕپ ٚ ِِٛٝ ذطٚخنی 

قٛ٘س تنب   ثبقس. خعئیبت قىُ وب٘بَ ٚضٚزی ثطای ٞط وبضثطز ثٝ نٛضت خساٌب٘ٝ ٚ ذبل عطاحی ٔی ٞبی ٚاتطخت ٔی تطیٗ لؿٕت وٙس یىی اظ انّی ٔی

زض حمیمت یه پٕنپ خطینبٖ    ایٕپّطضؾس.  ٔی 2ایٕپّطثٟتطیٗ ضا٘سٔبٖ زض قطایظ ٔرتّف وبضوطزی ثسؾت آیس. آة پؽ اظ ٌصقتٗ اظ ِِٛٝ ٚضٚزی ثٝ 

وٙس ٚ وبض آٖ  )اؾتبتٛض( وٝ آة اظ آٖ ػجٛض ٔی ٞبیی ٚخٛز زاضز ٞبی پٕپ یه ؾطی پطٜ پطٜ اؾت. زض پبییٗ زؾت پطٜ 8اِی  5ٔحٛضی اؾت وٝ قبُٔ 

پبیٝ ٚ ٍٟ٘ساض٘سٜ ثطای ٞبة ٔؿتمیٓ وطزٖ خٟت خطیبٖ )چطذف ایدبز قسٜ زض خطیبٖ حبنُ اظ پطٚا٘ٝ ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز( ٚ ٘یع ػُٕ وطزٖ ثٝ ػٙٛاٖ 

ٍٞٙبْ ذطٚج اظ ٘نبظَ   ةآ ثبقس. ؾطػت ٞب ثٝ قىُ یه ٘بظَ ذطٚخی ٔی پطٜ اؾت. لؿٕت ا٘تٟبیی ایٗ ؾطی پطٜ 13-7ثبقس. ضیًٙ اؾتبتٛض زاضای  ٔی

ٞنب   قٛز، زض ثطذنی عطاحنی   یثبقس ٚ زض حمیمت قتبة زازٜ قسٜ ثٝ ایٗ خطیبٖ ثبػث ایدبز ٘یطٚی ضا٘ف ٚاتطخت ٔ حسٚزاً زٚ ثطاثط ؾطػت قٙبٚض ٔی

ایٗ ٚؾیّٝ یه زؾتٍبٜ ٞینسضِٚیىی ینب ٔىنب٘یىی اؾنت ونٝ       ثبقس. ٔی 3ثبقس. آذطیٗ لؿٕت ٚاتطخت زض پٛـ ٔؼىٛؼ وٙٙسٜ ٘بظَ لبثُ چطذف ٔی

                                                 
2 Impeller 
3 Reversing Bucket 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 

 

ٌیطز. زض ثطذی اظ  تٛا٘س زض لؿٕت ذطٚخی ٚاتطخت لطاض ٌیطز ٚ ٘یطٚی ثطٌطزا٘ٙسٜ ثط ضٚی ٚؾیّٝ اػٕبَ وٙس. ایٗ وبض اظ عطیك ٕٔٙٛتٓ نٛضت ٔی ٔی

 . [6] [7]ٕ٘بیس ٞب لبثّیت ایؿت وبُٔ ضا ثطای ٚؾیّٝ فطاٞٓ ٔی عطاحی

 
 [5]ترای شٌاٍرّای تٌذرٍ ّای راًش  فلَچارت طراحی سیستن-8شکل 

 

 [4]هؼرفی اجسای هختلف سیستن ٍاترجت ٍ ًحَُ ػولکرد آًْا-3-1

ٚز آة ثٝ ؾیؿتٓ ثبیس اظ نفحٝ ٔحبفظ ثٍصضز ایٗ ٚؾیّٝ اظ ٚضٚز اخؿنبْ ذنبضخی ثنٝ زٚضٖ ؾیؿنتٓ خّنٌٛیطی      لجُ اظ ٚض: وب٘بَ ٚضٚزی ٚ فیّتطٞب-

ٖ   نفحبت ٔحبفظ ثٝ نٛضت پطٜٕ٘بیس. خٟت خٌّٛیطی اظ ایدبز ٔمبٚٔت ثیكتط، ایٗ  ٔی ٞنبی   ٞبی عِٛی ٚ یب ثٝ نٛضت نفحبت  ٘ٝ ظ٘جنٛضی زض ٔىنب

 ٔرتّف ٚضٚزی آة ؾبذتٝ ٚ ٘هت ٔی قٛ٘س.

تٛاٖ اظ ؾٝ پٕنپ   ٕ٘بیس. ثطای ایٗ ٘ٛع ؾیؿتٓ ٔی ٕپّط: پٕپ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ؾیؿتٓ ٚاتطخت اظ ٕٞبٖ لٛا٘یٗ ٔطثٛط ثٝ ؾبیط پٕپ ٞب پیطٚی ٔیای-

 ٔحٛضی، قؼبػی، ٚ تطویجی اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز.

 اؾتبتٛض: قبُٔ پطٜ ٞبیی اؾت وٝ اظ چطذف ایدبز قسٜ زض خطیبٖ ذطٚخی اظ پٕپ خٌّٛیطی ٔی ٕ٘بیس.-

 بظَ ذطٚخی: عطاحی ٘بظَ ذطٚخی ثٝ قىّی اؾت وٝ ٔؼٕٛ ً ؾطػت ذطٚخی آة ضا ثٝ قست افعایف زٞس.٘-

زضپٛـ ٔؼىٛـ وٙٙسٜ: ایٗ ٚؾیّٝ ٚظیفٝ تغییط خٟت خطیبٖ ذطٚخی ٚ زض نٛضت ٘یبظ تٛلف ؾطیغ خطیبٖ ضا زاضز. حطوت ایٗ ٚؾنیّٝ ثنٝ ننٛضت    -

 ز.قٛ زٚضا٘ی ثٛزٜ ٚ تٛؾظ ثبظٚٞبی ٞیسٚضِیىی وٙتطَ ٔی

 دالیل تَجیْی استفادُ از سیستن پیشراى ٍاترجت در شٌاٍرّای ًظاهی ٍ تٌذرٍ-3-2

ٚ  قنٙبٚضٞبی  ثطای قسٜ ٔٙتكط نٛتی ا٘طغی ٔیطایی .ٌیطز ٔی نٛضت آة ثٝ ا٘طغی ا٘تمبَ زِیُ ثٝ ظیطآة نٛت عطیك اظ قٙبؾبیی-1 ثطاؾنبؼ   تٙنسض

 ثب لبثّینت  اغزٞب ذغط زفغ ثطای .اؾت ٘یبظ ٔٛضز آیٙسٜ زض خسیس ای ؾبظٜ ٞبی یعطاح ٚ ٞب پٛقف .اؾت اِعأی 4نٛتی ؾغحی أٛاج خٍٙی لٛا٘یٗ

ٝ   ٚیػٜ، ٞبی پطٚا٘ٝ عطاحی .وٙس ػُٕ افعاضی خًٙ ٞبی ؾیؿتٓ ثب ٔغبثك وٝ ٞؿتیٓ نٛتی ٞبی حُ ضاٜ اظ اؾتفبزٜ ٘یبظٔٙس نٛتی، ضزیبثی  ٔٙدنط ثن

 وٕتطی ظیطآة نسای ثب  ٞبی ؾطػت زض ای پطٚا٘ٝ ضا٘ف ؾیؿتٓ ثب ٔمبیؿٝ زض ٚاتطخت ضا٘ف ؾیؿتٓ .قٛز ٔی زضنس 50 ثٝ 30اظ  اضتؼبقبت وبٞف

 زٞٙس وبٞف ضا نسا تٛا٘ٙس ٔی ثبقٙس، خبشة ٞبی اِیبف زاضای وٝ آٟ٘بیی ذهٛنبً ؾب٘سٚیچی وبٔپٛظیتی ٞبی ؾبظٜ فّعٞب، ثب ٔمبیؿٝ زض .وٙس ایدبز ٔی

تٛا٘س ثٝ عٛض لبثُ تٛخٟی وبٞف یبثس. ایٗ أط ثبػث ضٚ آٚضزٖ ثٝ ؾٕت ؾیؿتٓ  ب ٔیٞ آقفتٍی ایدبز قسٜ تٛؾظ پطٚا٘ٝ ثب خبیٍعیٗ قسٖ ٚاتطخت-2

ٔب٘س ذظ حطوت قٙبٚض ٘یع حنبئع إٞینت اؾنت، ظینطا ذنظ حطونت        ثبقس، ٞط چٙس وٝ ذظ حطوت ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔكىُ ثبلی ٔی ضا٘ف ٚاتطخت ٔی

زٞس. ثنٝ عنٛض    ای ایٗ ضٚظٞب إٞیت ٚیػٜ ای ثٝ ایٗ پبضأتط ٔی ِٛغی ٔبٞٛاضٜ. تىٙٛ[8]ٞبی اٚج آٖ ٔٙدط ثٝ ضزیبثی قٙبٚض قٛز تٛا٘س ثطاؾبؼ ٘مغٝ ٔی

تٛا٘س ٔٙجغ ایدبز آقفتٍی ضا ضزیبثی وٙنس. آقنفتٍی ایدنبز قنسٜ تٛؾنظ       ا٘س وٝ ٔی ٔكبثٝ اغزضٞبیی ثب لبثّیت ضزیبثی ذظ حطوت وكتی تٛؾؼٝ یبفتٝ
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ثبقنس، ٞنط    وبٞف یبثس. ایٗ أط ثبػث ضٚ آٚضزٖ ثٝ ؾٕت ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚاتطخت ٔی لبثُ تٛخٟیتٛا٘س ثٝ عٛض  ٞب ٔی پطٚا٘ٝ ثب خبیٍعیٗ قسٖ ٚاتطخت

 ٔب٘س. چٙس وٝ ذظ حطوت ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔكىُ ثبلی ٔی

ٓ  .اؾت یبفتٝ افعایف تٛخٟی لبثُ عٛض ثٝ ایٙفطاضز ؾٙؿٛض قٙبؾبیی ثٝ حؿبؾیت-3 ٛ  اظ ٔطالجنت  ایٙفنطاضز  ٞنبی  ؾیؿنت ٓ  ٚ 5خّن ٛ  ؾیؿنت ٚ  خؿنتد

ٝ  تطا٘ؿْٛ ٚؾظ اظ قسٜ زازٜ ػجٛض ٚ آثی ظیط اٌعٚظٞبی تٙسضٚ ٞدٛٔی قٙبٚضٞبی زض .ا٘س ثطزٜ ثب  ضا قٙبؾبیی بثّیتل 6ایٙفطاضز ضٍٞیطی  ثنطزٜ  ونبض  ثن

 عطیك اظ وٝ ٔٛقه یه ٞسف ٔٛضز اٌط ٘تیدٝ زض .زٞس ٔی لطاض قٙبٚض ا٘تٟبی زض ضا ٞسف ایٙفطاضز/ٔٙجغ تطا٘ؿْٛ ٚؾظ اظ اٌعٚظ زازٖ ػجٛض .قٛز ٔی

 زازٜ لنطاض  تطا٘ؿْٛ ٘عزیه (ٞب ٚاتطخت ٔب٘ٙس) آ ت ٔبقیٗ وٝ نٛضتی زض .قٛز ٔی ٚاضز ثٝ قٙبٚض وٕی آؾیجی ثٍیطز، لطاض وٙس ٔی طیضزٌی حطاضت

 ظیبز ٞبی ؾبَ ثطای ثغُ اظ قسٜ زازٜ ػجٛض اٌعٚظٞبی یب/ٚ آة تٛؾظ وكٛ٘سٜ ذٗ تطا٘ؿْٛ .یبثس ٔی وبٞف قٙبٚض ضٚی تطا٘ؿْٛ اٌعٚظ ٞبی ضطثٝ قٛز،

ٓ  ثطای لسضت ِٔٛس ٞبی زؾتٍبٜ ثب اضتجبط زض ٔٛضٛع ایٗ ا٘س، ِٚی وطزٜ ػُٕ وٛچه قٙبٚضٞبی ضٚی آٔیع ٔٛفمیت تنٛض ثٝ ٗ  ضا٘نف  ؾیؿنت  تنٛضثی

 .[8]٘یؿت زضؾت ٌبظی
زض  زضننس  70 وّی ضا٘ف ثبظزٜ وبضثطزٞب ثطذی .زاض٘س 20 تب 15 پبییٗ ٞبی ؾطػت زض ثب یی ثبظزٜ خسیس، ٞبی عطاحی ثطذی ذهٛنبً ٞب، ٚاتطخت-4

 ثینبٖ قنسٜ   7اؾٛ٘ؿٖٛ تٛؾظ وٝ ٕٞب٘غٛضی وٙس، ٔی پیسا افت زضنس 50 ثٝ ٘بت 20 تب 10 وطٚظ ٞبی ؾطػت زض وٝ ا٘س وطزٜ تِٛیس ٘بت 40 ؾطػت

ٓ  ثنب  ٔمبیؿٝ زض ٞب ٚاتطخت .اؾت ثیكتط پطٚا٘ٝ ثٝ ٘ؿجت ضا٘ف ؾیؿتٓ ضا٘سأبٖ ثب  ٞبی ؾطػت زض .اؾت ٝ  ؾیؿنت َ  ای پطٚا٘ن ، ثنب   ؾنطػت  زض ٔؼنبز

ٜ  تٛؾظ قسٜ تِٛیس نسای ٚ زؾیجُ 10 ٞیسضٚآوٛؾتیه نسای ؾغح حس وُ(، ٔمبٚٔت زضنس 20 تب 15ّٔحمبت) ٔمبٚٔت پبضأتطٞبی تنب   7  ؾنبظ

ٗ  ثط اؾت. ػالٜٚ إٞیت حبئع  ASWٞبی  ٔأٔٛضیت ثطای نسا زٞس. وبٞف ٔی وبٞف زؾیجُ ضا 11 ٓ  ٌطفتٍنی  ضؾنٛة  این  ونبٞف  ضا٘نف  ؾیؿنت

ٓ  ٔب٘ٛضٞبی ثطای پطٚا٘ٝ تغجیك ٚ ؾطػتٝ زٚ ٞبی ثٝ ز٘سٜ ٘یبظ ٚ زاضز تطی ؾبزٜ ػّٕىطز ٚ عطاحی ٚاتطخت تطویجی، ٞبی ضا٘ف ؾیؿتٓ زض .یبثس ٔی  ون

 آٔطیىب زض پطٚا٘ٝ ی ؾبظ٘سٜ یه .زٞٙس ٔی ازأٝ ضا ٚاحسٞبی ثعضي تِٛیس ٚاتطخت ثعضي ٞبی ؾبظ٘سٜ .وٙس ٔی ضفغ ضا پطؾطػت ٞبی ػّٕیبت ٚ ؾطػت

 زضیبیی ٘یطٚی زض ػّٕیبت خٟت ثربض اؾت 50000تب  تط پطلسضت ٞبی ٚاتطخت ٚ وٙس ٔی تؿت ضا ثیكتط ٚ ثربض اؾت 35000 لسضت ثب ٞبیی ٚاتطخت

 زیعَ ٔٛتٛض ی تٛؾؼٝ .ثبقس ٔی آیٙسٜ زض ی ٞبی پطٚا٘ٝ ؾیؿتٓ ثطای خسی ضلیت یه ٚاتطخت ؾیؿتٓ .اؾت قسٜ عطاحی تدبضی تٙسضٚ ٞبی وكتی ٚ

 ا٘تٟنبیی،  ٚ ٔیب٘ی ٞٛای ٞبی وٙٙسٜ ذٙه .قسٜ اؾت تؿٟیُ ثیكتط لسضت ٚ ثب تط ػّٕیبتی ٞبی ؾطػت ٞٛا، ضغیًٙقب ٞبی ؾیؿتٓ زض ثٟجٛز تٛؾظ

 ضا لغؼبت ػٕط ثٟجٛز ٚ ٔٛتٛض ی ثٟیٙٝ ثب تط،ضا٘سٔبٖ حطاضت ثطاثط زض ٔمبٚٔت تط، ؾجه ٚظ٘ی ٞب ؾطأیه .ا٘س زازٜ ثٟجٛز ضا ٞٛا قبضغیًٙ ٞبی ؾیؿتٓ

 .[8]وٙٙس ٔی فطاٞٓ

                  
 [12] [11]ّای ًظاهی ٍ تجاری در صٌایغ دریایی رًٍذ صؼَدی استفادُ از پیشراى ٍاترجت در حَزُ-9شکل 

 ّای دریایی در شٌاٍرّای سطحی آیٌذُ پصٍّی ٍ دیذ فٌاٍری آیٌذُ پیشراى-3-3
ا٘تربة ٚ عطاحی ؾیؿتٓ ضا٘ف ٘یع ثٝ ػٙٛاٖ یىی  ت پیچیسٜ ٚ ٘یبظٔٙس تىطاض ظیبز اؾت.ٞبی تٙسضٚ یه ػّٕیب فطایٙس عطاحی قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی ٚ لبیك

چیعی وٝ ثط  تٛا٘س زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔٛثط ثبقس. ٞبی ؾبذتٝ قسٜ ٔی ای ثطذٛضزاض اؾت. ٔمبیؿٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تطیٗ ٔطاحُ آٖ اظ إٞیت فٛق اِؼبزٜ اظ انّی

ثبقس. ٘هت تدٟیعات ٚ ؾالح ٚ زؾتیبثی ثٝ  ٝ زض ػّٕىطز قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی تبثیطٌصاض ٔیای اؾت و افعایس پبضأتطٞبی ٌؿتطزٜ پیچیسٌی وبض ٔی

ٝ ؾطػت ثب ، لبثّیت زضیب٘ٛضزی ٚ ٔب٘ٛض ثب  ٚ وٕتطیٗ ؾغح وكف پصیطی ٚ زیٍط ٔٛاضز ٍٕٞی پبضأتطٞبی ٞؿتٙس وٝ ثب تىطاض فطایٙس عطاحی ث

ثبقس. تٛضثیٗ ٞبی ٌبظ زض وٙبض  ٞبی زضیبیی أطی ٔؼَٕٛ ٔی ٞبی ضا٘ف تطویجی زض یٍبٖٓ ضؾٙس. زض ٕٞیٗ ضاؾتب اؾتفبزٜ اظ ؾیؿت ثٟتطیٗ ٚضؼیت ٔی

ٞب ٚ افعایف  آٚضز. ثٝ خٟت ثب  ثطزٖ ضا٘سٔبٖ ؾیؿتٓ ضا٘ف زض تٕبٔی ؾطػت ٜ ٔیاای ضا ثطای قٙبٚض ثٝ ٕٞط ٔٛتٛضٞبی زیعَ ػّٕىطز فٛق اِؼبزٜ

ثبقس. زض اثتسا ؾیؿتٓ ضا٘ف  أب ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚاتطخت یه ٌعیٙٝ اؾتثٙبیی ٔی تٛا٘س ٔفیس ثبقس. ط ٔیٞبی ثب ٌبْ ٔتغیی لبثّیت ٔب٘ٛض اؾتفبزٜ اظ پطٚا٘ٝ

ٞبی اذیط تٕبیُ اؾتفبزٜ اظ ایٗ ؾیؿتٓ زض قٙبٚضٞبی ثعضي  ٌطفت ثب ایٗ حبَ زض ؾبَ ٚاتطخت تٟٙب زض قٙبٚضٞبی وٛچه ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی
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ٞبی ضظٔی ثیكتط خبیٍعیٗ قٙبٚضٞبی ثعضي  ٛچىتط ثب لبثّیتوخًٙ خٟب٘ی زْٚ ثٝ تسضیح قٙبٚضٞبی ای زاقتٝ اؾت.ثؼس اظ  افعایف لبثُ ٔالحظٝ

 ؾطػت ٚ ٔب٘ٛض ثب ، لبثّیت ضظٔی فٛق ثبقس ا٘س. زض ایٗ قطایظ قٙبٚضٞبی والؼ فطیٍیت ٚ وٛضٚت ثٝ ذٛثی خٛاثٍٛی ٘یبظٞبی ٘یطٚی زضیبیی ٔی قسٜ

زض ثطضؾی .[9]بیی تب حس ظیبزی وبٞف زازٜ اؾتیزض ٘جطزٞبی زض قبٖ ضا پصیطی ٞب ضیؿه بٚٞب ٚ ٘بٚقىٗاِؼبزٜ ٚ اضظا٘تط ثٛزٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ضظٔٙ

ثی وكٛضٞبی زاضای ایٗ قٙبٚضٞب ثٝ ایطاٖ تٙٛع تٟسیس ایٗ قٙبٚضٞب ٚ آآٔبضی نٛضت ٌطفتٝ چٙس ٘ىتٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. قجبٞت الّیٓ 

ثٝ اخطای ػّٕیبت زض آة ٞبی زٚض زؾت ٚ  أطیىب ٖ ٔثبَ ضٚیىطز ٘یطٚی زضیبیی ایب ت ٔتحسٜاثٝ ػٙٛٔبٔٛضیت آٟ٘ب اظ ٔٛاضز ٔٛضز ٘ظط ثٛزٜ اؾت. 

یٗ اؾتفبزٜ اظ ٘بٌٚبٖ غَٛ پیىط ٘ظیط ٘بٚٞبی ٞٛاپیٕبثط ثٛزٜ اؾت. زض وٙبض آٖ وكٛضٞبی حبقیٝ ذّح فبضؼ وٝ اظ ػٕك وٓ ٚ ثطز زضیب٘ٛضزی پبی

ٛع قٙبٚضٞب زض ٘ ی والؼ وٛضٚت آٚزٜ ا٘س. ظْ ثٝ شوط اؾت ٞٓ اوٖٙٛ ثب تٛخٝ ثٝ لبثّیت ثب ی وٛضٚت ایٗثطذٛزاض ٞؿتٙس ضٚ ثٝ اؾتفبزٜ اظ قٙبٚضٞب

ب آة وكٛضٞبیی ٘ظیط ؾٛئس، زإ٘بضن، إِٓبٖ، ٞٙس، چیٗ، أبضات ٔتحسٜ ػطثی، تطویٝ، اؾطائیُ، ضٚؾیٝ، ٚ ثؿیبضی اظ وكٛضٞبیی وٝ زاضای ؾٛاحُ ث

ٞبی اذیط اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ٚاتطخت زض  قٛ٘س.٘ىتٝ لبثُ تٛخٝ زض ثطضؾی آٔبضی ایٗ ٘ىتٝ اؾت وٝ زض ؾبَ ٔیٞبی وٓ ػٕك ٞؿتٙس ثٝ وبض ٌطفتٝ 

 قٙبٚضٞبی والؼ وٛضٚت ٚ فطیٍیت ضٚ٘س نؼٛزی ضا زاقتٝ اؾت.

      
 [9]سرػت )سوت چپ( هقایسِ شٌاٍرّای هجْس تِ سیستن ٍاترجت از ًظر ًَع )سوت راست( ٍ هحذٍدُ -10شکل 

 4ٔتط ٚ ثٟطٜ ٌیطی اظ  71ٕ٘ٛزٜ اؾت. ایٗ قٙبٚض ثب عَٛ  8فطٚ٘س وٛضٚت ثٝ ٘بْ ثیٙٛ٘ٝ 5ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ وكٛض أبضات ٔتحسٜ ػطثی الساْ ثٝ ؾبذت 

ٜٚ ثط ایدبز لبثّیت ٔب٘ٛض ثب ، ٌطٜ ضا زاضز. اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚاتطخت ػال 32ٍٔبٚات( تٛا٘بیی زؾتیبثی ثٝ ؾطػت  4.2ٔٛتٛض )ٞط وساْ ثب تٛاٖ 

 .[9] [10]ٔتط ٘یع لبثّیت تطزز زاقتٝ ثبقس 3ؾجت ٌطزیسٜ اؾت تب ایٗ ٘بٚ زض آثٟبیی ثب ػٕك وٕتط اظ 

     
 28هتر ٍ سرػت تیش از  121شٌاٍر کالض کَرٍت هکَ تِ طَل )سوت راست(  [9]شٌاٍر کالض کَرٍت تیًٌَِ تا ساهاًِ پیشراى ٍاترجت -11شکل 

 [9]گرُ دریای ٍ تا پیشراى ترکیثی پرٍاًِ ٍ ٍاترجت

 
  [9]استفادُ ّوسهاى از سِ سیستن راًش ٍاترجت شٌاٍر کَرٍت کالض گٍَیٌذ-12شکل 

 ًتیجِ گیری-4

                                                 
8 Baynunah 
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ی ٔرتّف زیٍط ٞؿتٙس ٚ زض قٙبٚضٞبی تٙسضٚ ذهٛنبً زض ٞب ٞب وٝ زاضای وبضثطزٞبی ٔكبثٝ ثب ٚاتطخت زض ایٙدب ثٝ ثطضؾی چٙس ٘ٛع اظ ٚاتطخت

ٞب اؾت ٚ ثٝ زِیُ اؾتفبزٜ  ٌیط٘س پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ؾیؿتٓ ٚاتطخت ٕٞیّتٖٛ اظ خّٕٝ ایٗ ٘ٛع ٚاتطخت قٙبتٛضٞبی ؾطقی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی

لؿٕت ٞسف آقٙبیی ثب ٔالحظبتی اؾت وٝ زض ا٘تربة پطزاظیٓ. تٛخٝ قٛز زض ایٗ  ثیكتط زض قٙبٚضٞبی تٙسضٚ ذهٛنبً قٙبٚضٞبی ؾطقی ثٝ آٖ ٔی

ثبقس وٝ زض ایٗ  ٞبی تٛاٖ ثط حؿت زٚض ٔی ٞب زض ا٘تربة ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚاتطخت، ٔٙحٙی ضٚز. یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔٙحٙی ٞبی ٔرتّف ثىبض ٔی ٚاتطخت

یی ٚ ٘ىبٜ ػّٕی تیعثیٙب٘ٝ ثٝ آٖ ؾیؿتٓ اؾت. لؿٕت ثٝ ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب اقبضٜ قسٜ اؾت. اِٚیٗ لسْ زض عطاحی یه ؾیؿتٓ قٙبذت ٚ آقٙب

اٌط ثرٛاٞیٓ ثٝ فىط عطاحی یه ؾیؿتٓ ضا٘ف  ٞبی ٌصقتٝ ٚ ٔٛاضز ٔكبثٝ یب ثٝ ػجبضتی ٔسِؿبظی اؾت ٚ ٞبی عطاحی اؾتفبزٜ اظ عطاحی یىی اظ ضٚـ

ٞبی لجّی ثطای ؾبذت ٚاحس خسیس نٛضت  ٔسَٞبی ٔٛخٛز اؾت. چطا وٝ عطاحی ثطٔجٙبی  آٖ ٞٓ اظ ٘ٛع ٚاتطخت ثبقیٓ اِٚیٗ ٍ٘بٜ ٔب ثٝ ٚاتطخت

خت ٚ ٔٛتٛض ٚ قٙبٚض ثبیس ثب یىسیٍط ٔتٙبؾت ثبقٙس تب ایٙىٝ ثٟتطیٗ ػّٕىطز  وٙٙس. ٌیطز. زض قٙبٚضٞبیی وٝ ثب ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚاتطخت وبض ٔی ٔی

ٓ ضا٘ف ثبیس لبزض ثبقس وٝ زض تٕبْ تٛاٖ ؾیؿت ثسؾت آیس ٚ ٞیچ ٔكىّی زض ٔٛضز زٚض ٚ تٛاٖ ٔٛتٛضی وٝ ثٝ خت خفت ٔی قٛز ٚخٛز ٘ساقتٝ ثبقس.

ایٙس ایٗ أط ثب اؾتفبزٜ اظ یه  ٚ قطایظ ٔٛتٛض وبض وٙس ثسٖٚ ایٙىٝ وبٚیتبؾیٖٛ ضخ زٞس. ٘یطٚٞبی ٞسایتی تٛؾظ تغییط خٟت ثٝ اعطاف ثٝ ٚخٛز ٔی

ٞبی پٕپ زض ٔمبیؿٝ ثب  یبزی ٔی ذٛاٞس پطٌٜیطز. عطاحی ٔمغغ پطٜ پطٚا٘ٝ زلت ظ ٘بظَ ٞسایتی وٝ ثٝ پٛؾتٝ ٞسایت قٛ٘سٜ ٔتهُ اؾت نٛضت ٔی

زلتی زض عطاحی  وٙٙس. زض ٘تیدٝ ظٔب٘ی وٝ عطاحی آٟ٘ب ثط ٔجٙبی وبٚیتبؾیٖٛ لبثُ لجَٛ ثبقس ثی ٞبی چطذكی ثؿیبض ثب  وبض ٔی ٞب زض ؾطػت پطٚا٘ٝ

ٞبی ؾب٘تطیفٛغ پطٜ ٞب ٘یبظ ثٝ قىُ ایطفٛیُ زاض٘س تب  ٞب ثدط پٕپ تٛا٘س ایٗ عطاحی ضا ثٝ عٛض وّی اظ ثیٗ ثجطز. زض ٘تیدٝ زض ٕٞٝ پٕپ خعئیبت ٔی

ٞب ثطای ضؾیسٖ ثٝ ٔمبنس ٞیسضٚزیٙبٔیىی ثبیس ٔیٙیٕٓ ثبقس تب اظ تّفبت  ذٛال وبٚیتبؾیٖٛ پٕپ ضا ا٘دبْ زٞس. فٛانُ آظاز ثیٓ ٘ٛن پطٜ وٙتطَ

ٞبی ٔٙبؾت ثبیس ٔحبؾجٝ قٛز. یه ٘یبظ  ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞب ثط اثط اضتؼبقبت، فطوب٘ؽ عجیؼی پطٜ خٌّٛیطی ٕ٘بیس. ثطای خٌّٛیطی اظ قىؿت پطٜ

ظ ضا اؾبؾی ثطای پطٚا٘ٝ پٕپ ذٛز ضاٜ ا٘ساظی آٖ اؾت. یؼٙی ظٔب٘یىٝ ٚؾیّٝ زض آة ؾبوٗ اؾت آة وبفی ثطای آغبظ وبض زاقتٝ ثبقس ٚ ٞس ٔٛضز ٘یب

طخت تٟٙب ثطای قٙبٚضٞبی تٙسضٚ وٛچه ٔٙبؾت اؾت أب ٕٞب٘غٛض اٌطچٝ تب چٙسی پیف ثبٚض ٔحممیٗ ثط ایٗ ثٛز وٝ ؾیؿتٓ ضا٘ف ٚاتتبٔیٗ ٕ٘بیس.

ػالٜٚ ثط اثؼبز ٚ ضا٘سٔبٖ ایٗ ؾیؿتٓ ٘یع ضقس لبثُ  وٝ اقبضٜ قس ضٚ٘س اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ٚاتطخت زض قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی ؾغحی ضٚ ثٝ افعایف اؾت.

ٞت ظیبزی ثٝ آثٟبی ذّیح فبضؼ ٚ زضیبٞبی بایٗ قٙبٚضٞب ، قج تٛاٖ زضیبفت خغطافیبیی زضیبیی وكٛضٞبی زاضای تٛخٟی زاقتٝ اؾت. اظ عطفی ٔی

 تٛاٖ أیس زاقت ایٗ ؾیؿتٓ ثتٛا٘س زض قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی ؾغحی خبیٍعیٗ ٔٙبؾت ثطای پطٚا٘ٝ ٞبی ٔؼِٕٛی ثبقس. ٚ ِصا ٔی ػٕبٖ ٚ ذعض زاضز

 

 

 هراجغ -5
 تـا  ("رقاتتی هسیتْای ایجاد ترای کشَر سازی کشتی صٌایغ از دٍلت هالی ّای حوایت ًقش تررسی "لسیٓ،  وبثبضا٘عاز ٔحٕسضضب ، لٕكی حؿٗ-]1[

 29 اِنی  27 ظیجبوٙنبض،  ایطاٖ، زضیبیی، نٙبیغ ٕٞبیف زٚاظزٕٞیٗ (،حَزُ ایي در هطرح کشَرّای سازی کشتی صٌؼت تَسؼِ ی استراتص از الگَترداری

 1389 ٔبٜ ٟٔط

ٜ  زی 7 ٚ 6زضینبیی،   نٙبیغ ٕٞبیف چٟبضزٕٞیٗ ،" SESشٌاٍر ترای ترجتٍا سیستن ٍ داکت طراحی "لبؾٕی، حؿٗ ، ثبلطظازٜ ٔحؿٗ-]2[  – 1391 ٔنب

 تٟطاٖ

 ،"هٌاسـة  ًوًَِ تَسؼِ ٍ راًش سیستن تحلیل افسارّای ًرم تررسی "، ؾیف ؾؼیس ٔحٕس ، پطاپطی ظازٜ نبزق ثٟٙبْ ، قیفتٝ چٍٙیع ، خؼفطی ؾحط-]3[

 تٟطاٖ  1391 ٔبٜ زی 7 ٚ 6 زضیبیی، نٙبیغ ٕٞبیف چٟبضزٕٞیٗ

 1383، ثٙسضػجبؼ، قكٕیٗ ٕٞبیف نٙبیغ زضیبیی"طراحی سیستن جت آب جْت راًش شٌاٍر"ٟٔسی یٛؾفی فطز، ٔٙٛچٟط ضاز، ػّی حبخیّٛی،-]4[

 1383ثٙسضػجبؼ قكٕیٗ ٕٞبیف نٙبیغ زضیبیی، ،"طراحی ٍ اًتخاب سیستن راًش در شٌاٍرّای تٌذرٍ"ٔحٕس حؿیٗ وطیٕی،-]5[

 1383ثٙسضػجبؼ  ، قكٕیٗ ٕٞبیف نٙبیغ زضیبیی،"چشن اًذازی از آیٌذُ شٌاٍرّای تٌذرٍ رزهی ٍ هسافرتری"یٛؾف شٚاِفمبضی ویبٖ،-]6[

بیی، اینطاٖ خعینطٜ   ین ننٙبیغ زض  ٕٞبیف، یبظزٕٞیٗ "ّای راًش سطحی هَرد استفادُ در صٌایغ کشَر هقایسِ سیستن"ػجبؼ ّٔىی، حؿیٗ ؾّیٕب٘ی، -]7[

 1388ویف، آثبٖ ٔبٜ 

ٗ "تٌذرٍ شٌاٍرّای ی تَسؼِ راستای در تجْیساتی ّای ًیازهٌذی تررسی "ػنبِٕپٛض،  زٞمب٘یبٖ،وبٔجیع یی،ػّیٔال أیٗ ٔحٕس-]8[  ٕٞنبیف  ، ؾنیعزٕٞی

 ویف خعیطٜ 1390 آثبٕ٘بٜ 19 اِی 7زضیبیی،  نٙبیغ

زٕٞیٗ ٕٞبیف ننٙبیغ زضینبیی، اینطاٖ    یبظ ،"تررسی کارترد راًش جت آب در شٌاٍرّای ًظاهی سطحی"ضٚیب قبزٔب٘ی،پطٚیع لسیٕی، ٟٔسی یٛؾفی فطز،-]9[

 1388خعیطٜ ویف، آثبٖ ٔبٜ 

یبظزٕٞیٗ ٕٞبیف نٙبیغ زضینبیی، اینطاٖ خعینطٜ     ،"تررسی سیستن راًش ٍاترجت در شٌاٍرّای تٌذرٍ"ٔحٕس ضضب ٍٟ٘ساضی، ػّی لب٘ؼی، ٔیالز ٘بزضی،-]11[

 1388ویف، آثبٖ ٔبٜ 
[11]- www.wartsila.com 

[12] Woodyard,Water Jet Propulsion,1992 

[13] Eric Thornhill & Brian Veitch, Marine Water Jet Jet Propulsion,1998 

[14] Hamilton Co., Hamilton Jet Catalogue, 1994 
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