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ه   ىل دسترس ع و تسهي  ران به منظور تسري    نفت اي  ى شرآت مل  ى و آتابخانه مرآز   ىمرآز اطالع رسان    ب

تن از       مستقي ىر دسترس  نظي ى، امكانات از صنعت نفت   مورد ني  ى و فن  ىاطالعات علم  ام م االت تم ه مق م ب

يق جستجو در پايطري االت الت اه مق ابع الكترونيگ ايىكن و جستجو در من ود در وب س ز  موج ت مرآ

اي        بر اي . ن فراهم نموده است    متخصصي ى را برا  ىاطالع رسان  اربران عضو وب س ت مرآز   ن اساس آ

ابع موجود    نترنت از مجموعهق اتصال به شبكه اي طري ازى و مكانىت زمانبدون محدودي   توانند ىم من

االت فن    در زمي  شري     ىنه مق ا     ىك ات الكتروني ، آتب و ن ن آور ى در حوزه ه ي   ى ف از، پتروش ت، گ ، ىم نف

ال    ري، مدي ىانرژ صاد و م ردار  ىت، اقت ره ب د  نمايى به د از طري  ىد م جدي ان متقاضي . ن دي  توانن ت ريق م

  .ند فوق استفاده نمايىگاه ها و رمز عبور جهت استفاده از پايىافت نام آاربرربط، نسبت به دريذي

وان      استفاده از پايى راهنماىكخه الكترونينس به ذآر استالزم   ا، تحت عن اه ه تفاده   "گ دستورالعمل اس

عه سياز ط الترح توس ديىستم م يا در پاي م االت الت اه مق شارات"در بخش " نگ اي"انت ز  وب س ت مرآ

  : باشدى مىر قابل دسترس زيى به نشانىاطالع رسان

ir.ibraryniocl.www 

  

  

  ت مرآز اطالع رساني اعضاء وب سايپراآندگي

11%

5%

7%

27%

50%

ستاد وزارت نفت شركت ملي صنايع پتروشيمي  شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي   شركت ملي گاز شركت ملي نفت

 



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       تازه های مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

 ١ 

    
نگارش نجمه / )حوزه ستادي تهران(آسيب شناسي ارتباطات سازماني در شرکت پخش فراورده هاي نفتي ايران   ١

کارشناسي  -.ناظمي؛ استاد راهنما مهدي خيرانديش؛ استاد مشاور علي ربيعي، مشاور صنعتي محسن علي مددي
  .١٣٩١ ، ) ابع انسانيدانشگاه دانشگاه عالمه طباطبايي، رشته مديريت دولتي گرايش من(ارشد

  
   

هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده/ شناسي آسيب/ Organizationsسازمان ها / Communicationsارتباطات 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / ساختار سازماني

Organizational structure / رفتار سازمانيOrganizational behavior / فرهنگ سازمانيOrganizational 
Culture / مديريتManagement / نيروي انسانيManpower /موانع / بين سازماني شبکهObstacles / مدل ها
Models / هدفGoals 

   
 ٩١٠٠٠۴  

  
  چکيده 

سئله در بسياري از اين م. يکي از عمده ترين دشواري هايي که سازمان ها با آن مواجه اند مسئله ارتباط نامناسب است
ارتباطات در بالندگي سازمان ها نقشي اساسي . موارد مانع دستيابي سازمان ها به اهداف از پيش تعيين شده مي گردد

ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است و مديران بايد در سطوح مختلف با اشخاص، خواه زيردست، خواه باال . دارد
نحوه ارتباط مديريت با کساني که براي او کار مي کنند، ممکن است مهم . رار کننددست و يا هم تراز خود ارتباط برق

ابزار سنجش متغيرهاي اين تحقيق پرسشنامه محقق . پيمايشي است - اين پژوهش از نوع توصيفي . ترين ضرورت باشد
ت پخش فراورده هاي جامعه آماري پژوهش شامل نمونه اي از کارکنان و مديران حوزه ستادي شرک. ساخته مي باشد

شناسي ارتباطات سازماني  هاي آسيب در اين تحقيق سعي شده ضمن شناسايي معيارها و شاخص. نفتي تهران مي باشد
هاي مزبور در سه شاخه ساختاري، رفتاري و زمينه اي اقدام شود و تاثير هر يک  بندي آسيب نسبت به شناسايي و طبقه

بر اين اساس پس از . سواالت و فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفته استاز آنها بر عملکرد سازمان در قالب 
نتايج زير به دست    Tطراحي و اعتباريابي الگوي مفهومي، با استفاده از مدل معادالت ساختاري و استفاده از آزمون

هاي هر  ي دهد اولويت آســيبو ليزرل به دست آمده نشان م spssيافته هاي تحقيق که با استفاده از نرم افزار هاي . آمد
اي شامل  يک از عوامل به ترتيب گستردگي آسيب ـ  عوامل ساختاري شامل تمرکز، رسميت، پيجيدگي، عوامل زمينه

موانع فرهنگي، موانع فني و موانع ناشي از پارازيت و عوامل رفتاري شامل عوامل ادارکي و عوامل انساني که از 
بنابراين تفويض اختيار، انعطاف پذيري بيشتر، بازنگري در آيين نامه ها، به . ي باشدکمترين آسيب برخوردار بوده، م

کارگيري نيروهاي جوان، ارائه بازخور مناسب و به موقع، ايجاد فرهنگ ارتباطي مناسب، ايجاد فضاي مناسب 
  .ضروري استارتباطي و ايجاد درک متقابل بين کارکنان و مديران، جهت از ميان برداشتن موانع مذکور 

  
  
نگارنده محمدعلي احمدي؛ استاد / آشکارسازي چشمه هاي ميدان هاي پتانسيل گراني با استفاده از تبديل موجک  ٢

گراني (دانشگاه تهران ژئوفيزيک، رشته رشته ژئوفيزيک (کارشناسي ارشد -.راهنما وحيد ابراهيم زاده اردستاني
  .١٣٨٨ ، )) سنجي

  
   

/ Waveletموجک / Transformتبديل / sourceچشمه / Geophysicsفيزيک  زمين/ Gravity) پديده فيزيکي(گراني 
زمين / Modelsمدل ها / Data analysisتحليل داده ها / Fourier transformتبديل فوريه / Potentialپتانسيل 
 Noiseنوفه / Geologyشناسي 

   
 ٨٨٠٢٢٢  

  
  چکيده 

با . جاري هاي ميدان هاي پتانسيل جهت تخمين پارامترهاي چشمه مي باشدمنظور از کاوشهاي گراني سنجي بررسي ناهن
در اين تحقيق تبديل موجک . تحليل ميدان هاي پتانسيل به روشهاي مختلف ميتوان چشمه هاي ميدان را آشکارسازي کرد

ضوع سه مورد از به عنوان يکي از روش هاي تحليل ميدان هاي پتانسيل گراني ارائه مي شود و با توجه به کليت مو
در ابتدا از تبديل موجک . کاربردهاي تبديل موجک براي آشکارسازي چشمه هاي ميدان پتانسيل گراني معرفي ميشود

پيوسته براي تحليل ميدانهاي پتانسيل همگن استقاده ميشود، گوشه هاي چشمه با يک الگوي هندسي مخروطي که به 



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٢ 

تخمين زده ميشود و اين روش براي مدلهاي مصنوعي مختلف معروف است )MED(آشکارسازي چند مقياسي لبه 
موجک تحليلي به منظور محاسبه تبديل موجک پيوسته کل سيگنال هاي تحليل شده، مشتق مرتبه سوم . انجام شده است

در روش تحليل چند مقياسي لبه، آشکارسازي چشمه هاي مجاور هم، ممکن نيست به همين دليل . کرنل پواسون مي باشد
استفاده از خاصيت جداسازي تبديل موجک گسسته مي توان اثرات چشمه هاي سطحي را تضعيف کرد آنگاه با  با

بنابراين، اين مسئله، با ترکيب تبديل موجک پيوسته و گسسته . ، چشمه عميق بازسازي مي شودMEDاستفاده از روش 
کاربرد تبديل . و عميق حل شده استشناخته مي شود در جدايش چشمه هاي سطحي  DCWTAيک بعدي که به روش 

موجک گسسته دو بعدي براي تخمين مرز چشمه هاي ميدان پتانسيل گراني نمونه اي ديگر از موارد استفاده تبديل 
با محاسبه ضرايب جزئي افقي، قائم و قطري تبديل موجک براي ميدان پتانسيل گراني و بازسازي اين . موجک مي باشد

و گوشه هاي آنومالي ) در راستاي عرض(، قائم)در راستاي طول(به ترتيب، مرزهاي افقي ضرايب و رسم تصويرشان 
اين روش براي داده هاي مصنوعي در ترازهاي اول و دوم اعمال شده . را بر روي يک شبکه تخمين زده شده است

ده هاي واقعي در تراز ، در تراز دوم و دا ١ %به منظور تضعيف اثر نوفه، داده هاي مصنوعي همرا با نوفه . است
که در آن نتايج اين روش پايداري خود را در مقابل نوفه حفظ خواهد  ٤ %سوم تحليل شده است و آستانه شدت نوفه اي 

در پايان، نتايج . انجام شده است FORTANو  MATLABبرنامه نويسي در محيط هاي . کرد به دست آمده است
، برخالف روش هايي مانند سيگنال تحليلي عالوه  MEDروش : شده است حاصل از اين تحقيق به اختصار چنين بيان

بر تعيين مرز چشمه، عمق آن نيز به طور دقيق تري تخمين زده است و با توجه به خاصيت جداسازي تبديل موجک 
قي گسسته، چشمه هاي عميق از سطحي به خوبي بازسازي شده است و همچنين، در مقايسه با تحليل به روش مشتق اف

  .، نتايج حاصل از تبديل موجک گسسته دوبعدي دقيق تر و حساسيت آن در برابر نوفه کمتر بوده است)EHD(افزايشي 
  
  
  
زاده؛ استاد راهنما سيامک  عباس هاشمي/ ارائه الگوي ارزيابي عملکرد مهندسين نفت در شرکت ملي نفت ايران  ٣

دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده (کارشناسي ارشد -.ييدوست، فرنگيس بهارلو نوري؛ اساتيد مشاور حسين صادق
  .١٣٨٩ ، ) مهندسي صنايع، رشته مديريت اجرايي

  
   

شرکت ملي / Petroleum engineeringمهندسي نفت / Performance assessmentارزيابي عملکرد / Modelالگو 
/ Performance managementمديريت عملکرد / National Iranian Oil Company (NIOC(نفت ايران 

 & Pars Oilشرکت نفت و گاز پارس / Developmentتوسعه / Governmental managementمديريت دولتي 
Gas Company / شرکت مهندسي و توسعه نفت)Petroleum Engineering and Development Company 

(PEDEC / شرکت نفت مناطق مرکزي ايرانNational Iranian Central Oil Company /مديريت / شناسي آسيب
 Measurement errorگيري  خطاي اندازه/ Criteriaمعيار / Human resource managementمنابع انساني 
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  چکيده 

يکي از مهم ترين حلقه هاي زنجيره مديريت درسازمان، سنجش و اندازه گيري عملکرد است که در سال هاي اخير با 
موضوع اندازه گيري عملکرد . ملکرد جايگزين شده و نگاهي جامع به بحث عملکرد در سازمان داردمفهوم مديريت ع

در سازمان تا آن حد اهميت يافته است که صاحبنظران دانش مديريت معتقدند آنچه را نتوان اندازه گيري نمود نمي توان 
بر همين اساس روش هاي بسياري در سنجش  .اين امر در حوزه مديريت دولتي، اهميت مضاعف مي يابد. مديريت کرد

عملکرد ارائه شده  است، اما آنچه بيش از همه حائز اهميت است داشتن نگاه نظام مند به موضوع عملکرد در سازمان 
با توجه به مقدمه فوق در باب اهميت .  است که امروزه در نگاه مديريت عملکرد چنين رويکردي مد نظر است 

ملکرد، شرکت ملي نفت ايران به منظور توسعه منابع انساني و اصالح نظام ارزيابي خود، اقدام مديريت و ارزيابي ع
در نظام جديد سرپرستان به جاي پر کردن فرم ارزيابي در پايان . به طراحي نظام جديد ارزيابي عمکرد نموده است

ارزيابي عملکرد  را طي نرم افزاري سال، چهار گام صبرنامه ريزي عملکرد، پايش عملکرد، بازخورد ميان دوره و 
در گام صبرنامه ريزي عملکرد  که در واقع هسته اصلي نرم افزار . که براي اين امر طراحي شده است، انجام مي دهند

محسوب مي گردد وساير گام ها نيز بر اساس آن تکميل مي گردند، سرپرستان ابتدا حوزه هاي نتايج کليدي واحد خود 
اين وظايف به کارکنان واحد . د و سپس وظايف مرتبط با آن حوزه نتيجه کليدي را مشخص مي نمايندرا تعيين مي کنن

مربوطه تخصيص مي يابد و نهايتا در پايان هر ماه کيفيت و کميت انجام آن وظيفه توسط سرپرست و نيز کارمند مورد 
انگر ميزان اهميت آن وظيفه است و در براي هر وظيفه سطحي در نظر رفته مي شود که بي. ازيابي قرار مي گيرد

در پايان سال ميانگين ارزيابي هاي ماهيانه به عنوان ارزيابي کارمند در طول سال . نتيجه نهايي ارزيابي موثر است
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شرکت نفت و گاز پارس، شرکت مهندسي : اين تحقيق در برخي شرکت هاي تابع وزارت نفت شامل.  منظور مي گردد
پايانه هاي نفتي خارک و شرکت نفت مناطق مرکزي ايران به منظور آسيب شناسي نظام جديد و توسعه نفت، شرکت 

بدين منظور پرسشنامه اي توسط حدود هفتاد نفر از . ارزيابي عملکرد کارکنان شرت ملي نفت انجام گرفته است
را نيز گذرانده بودند سرپرستان واحدهاي مختلف شرکت هاي مذکور که دوره آموزشي نظام جديد ارزيابي عملکرد 

نتايج نشان مي دهد نظام  جديد ارزيابي عملکرد داراي مزاياي فوق العاده زيادي نسبت به شيوه . تکميل گرديده است
قبلي ارزشيابي است به اذعان خبرگان شرکت نفت که در طول اين تحقيق با آنها تعامل  شده است، نظام جديد با وجود 

ط قوت فراواني دارد که مي تواند مقدمه تحولي شگرف در مديريت منابع انساني شرکت کاستي هاي قابل اغماض، نقا
در طي مطالعات اين تحقيق مشخص شد يکي .  ملي نفت ايران و نيز الگويي براي ساير شرکت هاي بزرگ کشور باشد

راي انجام صبرنامه ازمهمترين موانع بر سرراه اجراي فراگير نظام جديد ارزيابي عملکرد، مشکالت سرپرستان ب
اين مساله بيشتر به دليل وقت گير بودن اين مرحله از نظام جديد ارزيابي . ريزي عملکرد  حوزه مديريتي خود است

به ) مهندسين نفت(لذا تصميم گرفته شد برنامه ريزي عملکرد عده اي از سرپرستان مرتبط با موضوع اين تحقيق . است
لذا برنامه ريزي عملکرد مهندسان نفت . رت پيش فرض در نرم افزارگنجانده شودطور آزمايشي انجام گرفته و به صو

مطالعات  .در واحد مطالعات مخازن اداره مهندسي شرکت نفت مناطق مرکزي با انجام مصاحبه هايي استخراج گرديد
در شرکت مورد  نشان داد که اعمال برنامه ريزي عملکرد در نرم افزار جديد موجب استقبال بيشتر مهندسين نفت

در نتيجه با انجام اين فرآيند براي ساير رشته هاي موجود در شرکت ملي نفت مي توان مقاومت ها . مطالعه مي گردد
که به اجراي هرچه سريع تر و موفق تر نظام جديد ارزيابي عملکرد کمک . در برابر اجراي نظام جديد را کاهش داد

  .شاياني خواهد نمود
  
  
توسط علي / هاي نفتي با رويکرد پدافند غيرعامل هينه اولويت بندي انبارهاي نگهداري و توزيع فرآوردهارائه الگوي ب  ۴

دانشگاه صنعتي مالک (کارشناسي ارشد -.اله نصيري زاده؛ استاد راهنما حسين متفکر؛ استاد مشاور قدرت اکبر خراساني
  .١٣٩٠ ، ) مديريت بحران - اشتر، دانشکده آمايش و پدافند غيرعامل، رشته پدافندغيرعامل

  
   

 Priorityاولويت گذاري / Distributionتوزيع / Petroleum productفرآورده نفتي / oil storageانبارش نفت 
setting / مديريت بحرانCrises management / دفاع غير نظاميCivil defence / شرکت ملي پااليش و پخش
الگو / National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC(هاي نفتي ايران  فرآورده
Model /يابي  مکانLocation / آسيب پذيريVunerability / مصرف کنندگانConsumers 

   
 ٩٠٠٠١۴  

  
  چکيده 

بدليل گستره نفوذ سوخت در تمامي امور کشور، از سطوح مديريتي کالن و خرد گرفته تا تامين نيازهاي معيشتي مردم 
و همچنين با توجه به نقش استراتژيک آن در پايداري کشورها در شرايط اضطرار، الزم است ... انند آب، برق، نان وم

تا در زمان صلح، با کياست و اعمال طرح هاي دقيق علمي و عملي، چرخه استراتژيک سوخت رساني از عامل 
دمت رساني انبارهاي نگهداري و توزيع فرآورده در اين ميان، پايداري و استمرار خ.شکست و ذلت پذيري خارج گردد

لذا با عنايت به .هاي نفتي به عنوان يکي از مهمترين ارکان چرخه سوخت رساني، از اهميت ويژه اي برخوردار است
ارئه الگوي بهينه اولويت "اين مطالعه تحت عنوان  -درحال حاضر-انبار در چرخه سوخت رساني کشور ٨٦ فعاليت 

و با هدف شناسايي پارامترهاي مهم " ي نگهداري و توزيع فرآورده هاي نفتي با رويکرد پدافند غيرعاملبندي انبارها
تاثيرگذار بر اولويت بندي انبارها و بدست آوردن اوزان آن ها و تبيين الگوي نهايي اولويت بندي انبارها تعريف شده 

راستاي افزايش استمرار خدمات رساني انبارها، درخصوص است تا از نتايج آن بتوان با توجه به محدوديت منابع و در 
هزينه نمودن براي کاهش آسيب پذيري انبارها بدرستي اقدام نمود و امکان رصد تاثير بکارگيري اصول پدافند 

پارامتر پيشنهادي تاثيرگذار بر اهميت انبارها بر اساس  ٣٧ بدين منظور، پرسشنامه اي حاوي . غيرعامل را مهيا کرد
اندرکار، تهيه و ميان  رات دانشگاهيان و خبرگان پدافند غير عامل و تجربيات عملياتي و اجرايي صاحب نظران دستنظ

و روسا و کارشناسان  HSEجامعه آماري متشکل از مديران مناطق، روسا و مهندسان انبارها، روسا و کارشناسان 
اد شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي پدافند غيرعامل و مديريت بحران در سطح شرکت ملي پخش و ست

ايران و همچنين روسا و معاونان سازمان پدافند غيرعامل کشور و نيز کارشناسان حوزه نفت و گاز آن سازمان توزيع 
) ٢٠٠٧ نسخه ( Excelگرديد و پس از تکميل و تحليل نتايج به کمک روش هاي آماري با استفاده از نرم افزارهاي 

همچنين به کمک نتايج به دست آمده، فرضيه هاي متعدد تحقيق . معيار مهم تر انتخاب شدند ١٠ ، )١۵سخهن(  SPSSو
در ادامه، جهت به دست آوردن الگوي بهينه اولويت بندي انبارهاي فرآورده هاي نفتي، از مدل تحليل . تبيين گرديدند
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 ٤ 

معيار بدست آمده، براساس نتايج  ١٠ ده شد و استفا) ١٠ نسخه (  Expert Chioceدر محيط) AHP(سلسله مراتبي 
بر اين اساس، معيار دسترسي و تنوع راه هاي مواصالتي . حاصل از پرسشنامه دوم، تحت مقايسات زوجي قرار گرفتند

درصد امتياز، بعنوان موثرترين معيار  ٢٦ /٦به انبار و تاثير آن بر تسهيل سرويس دهي انبار در شرايط بحراني با 
در ادامه، معيارهاي اهميت امکان تامين سوخت مداوم از طرق مختلف و نقش انبار در شبکه سراسري . شدانتخاب 

امکان . درصد امتياز، اولويت هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند ١٨ /٠و  ٢١ /٤سوخت رساني به ترتيب با 
راکندگي و گسترش و گسترش انبار و ، پ١٢ /%٤تهاجم دشمن خارجي به انبارهاي نزديک مرز در زمان جنگ با 

، عواقب ناشي از  آسيب به انبار شامل اختالل در حمل و ٧ /%١جداسازي قسمت ها و رعايت فواصل ايمن آن ها با 
، تعداد مراکز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي، ٤ /%٩نقل، چرخه توليد صنايع، نيروگاه ها، تجارت و اقتصاد با 

، احداث انبارها در مراکز ٢ /%٤، مکان احداث انبار با ٤ /%١ت سوخت رساني با اجتماعي تحت پوشش انبار جه
به عنوان يک گلوگاه ) مراکز تجمع صنعتي، قطب هاي سياسي، تجاري، اقتصادي و معيشتي(حياتي، حساس و مهم 

بروز حادثه با  و نزديکي انبار به مراکز امدادرساني جهت ارسال کمک در موااقع ١ /%٧تاثيرگذار براي دشمن با 
پيشنهاد ميگردد تا از خروجي اين الگو، نسبت سطح بندي انبارهاي . امتياز در رده هاي بعدي قرار گرفتند ١ /%٤

کشور و نيز تعيين نبارهاي حياتي، حساس و مهم استفاده نمود و همچنين به عنوان مدلي جهت ارائه الگوي مشابه براي 
شايان ذکر است جهت . ، تلمبه خانه ها و پااليشگاه هاي نفت استفاده گردداولويت بندي جايگاه هاي توزيع سوخت

اجراي موفق اين الگو، بکارگيري نظرات کارگروهي متشکل از متخصصان حوزه هاي نفت و سازمان پدافند 
  .غيرعامل نيز توصيه مي گردد

  
  
مطالعه : روش کارت امتيازي متوازنارائه چهارچوبي در همسويي استراتژيک فناوري اطالعات با کسب و کار به   ۵

فهيمه اعتمادي؛ استاد راهنما لطفعلي بختياري؛ / موردي مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت ملي نفت ايران
دانشگاه پيام نور، دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي، رشته مديريت (کارشناسي ارشد - .استاد مشاور علي ربيعي

  .١٣٩٠ ، ) اجرايي
  

   
 Information and communicationفناوري اطالعات و ارتباطات / Businessکسب و کار / Strategyاستراتژي 

technology / کارت امتيازي متوازن فناوري اطالعات)Information Technology Balanced Scorecard 
(ITBSC / سازمان هاOrganizations / شرکت ملي نفت ايران)National Iranian Oil Company (NIOC /

 Modelsمدل ها / Strategic managementمديريت استراتژيک 
   

 ٩٠٠٠٢٠  
  

  چکيده 
ايجاد هماهنگي قوي ميان فناوري اطالعات و اهداف سازماني بارها به عنوان مهمترين مسئله و نگراني مديران فناوري 

دهه اخير سرمايه گذاريهاي کالني را در  شرکت ملي نفت در. اطالعات و مديريت ارشد سازمانها مطرح شده است
زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام داده اما تجربيات مديران نشان مي دهد که يکي از مهمترين داليل شکست 
اين سرمايه گذاريها بر روي فناوري اطالعات، عدم هماهنگي و همسويي ميان فناوري اطالعات و کسب و کار 

اصلي اين پژوهش ارائه چارچوبي براي تضمين افزايش همراستايي استراتژيک فناوري  هدف. سازمان بوده است
اطالعات با شرکت ملي نفت به روش کارت امتيازي متوازن فناوري اطالعات، و بررسي نحوه تاثير پياده سازي 

ناوري اطالعات که در اين چارچوب از راهبري ف. کارت امتيازي متوازن بر افزايش همراستايي استراتژيک مي باشد
يکي از رهيافتهاي همسويي فناوري اطالعات و کسب و کار مي باشد و الگوي کبيت نيز که يکي از چارچوب هاي 

جامعه آماري تحقيق، شامل مديران و صاحب نظران . استقرار راهبري فناوري اطالعات مي باشد، بهره مي جوييم
طبق نتايج . مديران و روساي واحد فناوري اطالعات مي باشدحوزه تدوين اهداف و راهبردهاي شرکت ملي نفت و 

بدست آمده از مرحله اولويت بندي اهداف، اولويت دارترين هدف فاوا استقرار فراگير و يکپارچه کاربردهاي آن در 
از، برداري از ميادين مشترک نفت و گ به همين ترتيب با اولويت ترين هدف شرکت، اولويت بهره. صنعت نفت مي باشد

در مجموع . بوده و کمترين آن، ارتقاي سطح کيفي مديريت پيمانکاران، مشاوران و تامين کنندگان کاال و مواد مي باشد
فرايند جهت تحقق اهداف  ٢٧ نتايج حاصل از تحقيق مدل فرايندي فناوري اطالعات خاص مديريت فاواي نفت شامل 

شاخص بدست آمد و نهايتا نقشه  ٧٩ ري تحقق فرايندها مشتمل بر کالن فاوا ، و شاخص هاي مورد نياز جهت اندازه گي
استراتژي مديريت فاواي نفت با هدف افزايش همراستايي بين فناوري اطالعات و سازمان با درنظر گرفتن مفهوم 

در پايان نيز با توجه به خروجي هاي تحقيق، . راهبري فناوري اطالعات و معيارهاي همسويي طراحي گرديد
  .اداتي براي ادامه تحقيق در سازمان مورد مطالعه ارائه شده استپيشنه
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 ٥ 

سحر کشتکاري؛ استاد راهنما محمد / ارائه راهکارهاي مديريتي جهت کنترل و تصفيه لجن مخازن فراورده هاي نفتي  ۶
نشکده دانشگاه صنعتي افهان، دا(کارشناسي ارشد -.سراجي؛ استاد شماور مجيد طالبي، مشاور صنعتي رهام وزيري

  .١٣٨٩ ، ) گرايش آلودگي هاي محيط زيست -منابع طبيعي، رشته مهندسي منابع طبيعي 
  

   
لجن / Health, Safety and Environment (HSE(ايمني، بهداشت، محيط زيست / ها آالينده/ Refinementتصفيه 

sludge /سازي  مخزن ذخيرهStorage tank / بنزينGasoline / فرآورده نفتيPetroleum product / کنترل
Control / ترکيبات آليOrganic compounds / فلز سنگينHeavy metal / جامدات روانFree flowing 

solid /هاش  پpH / کدورتTurbidity / اکسيژنOxygen / روغن هاOils / رسوبPrecipitate / محيط زيست
Environment / استانداردهاStandards / خواص فيزيکيPhysical properties / خواص شيمياييChemical 

properties / غشاMembrane 
   

 ٨٩٠٠٩۵  
  

  چکيده 
اين لجن در نتيجه جذب ترکيبات . ساليانه مقادير زيادي لجن در مخازن ذخيره سازي فراورده هاي نفتي توليد مي گردد

يريت جامعي در ارتباط با اين در حال حاضر در کشور مد. روغني بر روي ذرات جامد و ته نشيني آن تشکيل مي شود
از آنجايي که اين . گردد لجن ها وجود ندارد و تنها در برخي موارد به حذف آب و نهايتا  دفن لجن باقيمانده بسنده مي

لجن حاوي مقادير بااليي از ترکيبات آلي سمي و فلزات سنگين است به عنوان منبعي از آالينده ها محسوب مي شود و 
در پروژه حاضر نمونه هايي از لجن . حيط بدون اعمال روش هاي تصفيه آثار سويي به همراه داردرهاسازي آن در م

بدين ترتيب خصوصيات فيزيکي و شيميايي نمونه تعيين و ميزان آاليندگي . مخزن بنزين تهيه و مورد آناليز قرار گرفت
، کل )TDS(، کدورت، کل جامدات محلول pH پارامترهاي مورد بررسي در آناليز نمونه عبارتند از. آن تعيين گرديد

، روغن و )BOD٥(، اکسيژن خواهي زيست شيميايي پنج روزه )COD(، اکسيژن خواهي شيميايي )TS(جامدات 
نتايج آناليز نمونه نشان . چربي، فسفات، نيترات، سولفات، شاخص فنول، آهن، روي، نيکل، سرب، کرم، کلسيم و کلر

، ١٧٤٥ COD ٨٦٢، ميزان TS ١٤٧٨، ميزان TDS ٦٨٤، ميزان NTU١١٢٦مي دهد که ميزان کدورت 
BODنيکل ٢٣ ، روي ٨٤ ، آهن ١ /٨، شاخص فنول ٣٨ ، سولفات ٢٨ ، نيترات ٨ ، فسفات ١٣٥٢ ، روغن و چربي٥ ،

د تمامي اين مقادير به جز ميزان کرم باالتر از حدو. مي باشد mg/L ٥٨٦و کلر ٨٩ ، کلسيم ١ /٢، کرم ٢٧ ، سرب ٣ 
بنابراين لجن مخزن بنزين پتانسيل آلودگي . استانداردهاي سازمان منابع نفتي و سازمان محيط زيست ايران مي باشد

در روش . استفاده گرديد) تصفيه شيميايي(به منظور کاهش کدورت نمونه از روش انعقاد و لخته سازي . بااليي دارد
ميزان حذف کدورت با استفاده از منعقد کننده . يد آهن استفاده گرديدانعقاد و لخته سازي از منعقدکننده هاي آلوم و کلر

به . بنابراين ميزان حذف کدورت توسط آلوم بيشتر از کلريد آهن است. است NTU ٥١٣و کلريد آهن  NTU ٤٢٣آلوم
تصفيه  با استفاده از روشهاي. استفاده گرديد) تصفيه زيستي(منظور حذف ترکيبات آلي نمونه از روش لجن فعال 

از روغن و  BOD،% ٩٩از  COD،% ٩٨از  TS،% ٩٨از  ٩٧ % از کدورت،  ٩٨ %شيميايي و زيستي ميتوان 
تمامي اين پارامترها در محدودة استانداردها ميباشند؛ پس . از فسفات را حذف نمود ٣٧ %از نيترات و  ٢٥ %چربي، 

همچنين روش هاي تصفيه مورد . يار کارا هستنداين روشها در کاهش آالينده هاي موجود در لجن مخزن بنزين بس
استفاده توانسته اند ميزان شاخص فنول را در حد قابل قبول استاندارد حذف کنند عالوه بر آن روشهاي تصفيه مورد 
. استفاده ميتوانند فلزات را کاهش دهند با اين وجود تنها ميزان نيکل و کلسيم در محدوده استانداردها قرار گرفتهصاند

در کل  ميتوان گفت . بدين منظور نياز است براي حذف بيشتر ساير فلزات از روشهاي تصفيه تکميلي استفاده نمود
روشهاي تصفيه مورد استفاده در اين پروژه در حذف بار آلودگي نمونه لجن بنزين مؤثر عمل نموده اند و ميتوان اين 

  .فتي به کار بردروشها را در مقياس بزرگتر براي تصفيه ساير لجن هاي ن
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
  

m.shafiei
Typewritten Text
اصفهان

m.shafiei
Typewritten Text
گرفته اند



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٦ 

نگارش الناز خدا / ارائه مدل تخمين شرايط تشکيل رسوب آسفالتين در فرآيند تزريق گاز دي اکسيد کربن در مخازن  ٧
، ) دانشگاه سهند، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي(دکتري - .پناه؛ استاد راهنما عليرضا طباطبايي نژاد

 ١٣٨٩.  
     

/ Gas injectionتزريق گاز / Water floodingسيالب زني / Precipitateرسوب / Asphalteneآسفالتين 
الگوريتم / Simulationشبيه سازي / Equations of stateمعادله حالت / Carbon dioxideاکسيد  دي کربن

Algorithm / رفتار فازيPhase behavior / اشباع شدگيSaturation / مدل سازيModeling /ذپذيري نفو
Permealibity / تخلخلPorosity 

   
 ٨٩٠٠٩۶  

  چکيده 
تشکيل رسوبات آسفالتيني يکي از مهمترين مشکالت توليد نفت در کاربردهاي تکنولوژيکي سيالبزني گازي دي اکسيد 

تمايل آسفالتين هاي نفتي براي تجمع در محلول و جذب بر روي سطوح  سنگ مخزن، مشکالت جدي . کربن مي باشد
در . بنابراين، پيش بيني شرايط تشکيل رسوب و مقدار آن بسيار ضروري است. توليد و بازيابي نفت ايجاد مي نمايددر 

با استفاده از IMPECS(     ( اين کار، يک شبيه سازعددي بر مبناي روش فشار صريح   ترکيب و اشباع ضمني 
در اين . عدي چند فازي و چند جزئي مخازن مي باشدتقريب تفاضل محدود مرتبه باال، براي شبيه سازي ترکيبي سه ب

کار، به منظور جلوگيري از مشکالت واگرايي  در حين انجام محاسبات تعادلي در شبيه سازي ترکيبي، يک الگوريتم 
 پايداري ارائه شده،  امکان انجام. ارائه مي گردد  PVTمحاسباتي پايدار براي پيش بيني رفتار فازي و انجام محاسبات 

در الگوريتم پيشنهادي، بدون نياز به ورود حدس . انواع محاسبات تعادل فازي را به صورت همگرا فراهم مي سازد
اوليه توسط کاربر، بهترين حدس اوليه با تقسيم کردن محدوده وسيعي از فشار به زير بازه هاي مناسب و انتخاب بازه 

 Regulaسپس، يک الگوريتم ريشه يابي مناسب بر مبناي روش  . اي که فشار اشباع درآن قرار دارد، به دست مي آيد
Falsi کاربرد الگوريتم پيشنهادي براي شبيه سازي تست . براي محاسبه مقدار فشار اشباع با دقت باال به کارمي رود

و آزاد سازي جزئي سياالت نفتي، هچنين، تست هاي  CCE( (هاي آزمايشگاهي افزايش حجم، انبساط ترکيب ثابت 
براي سيستم  هاي گاز ميعاني، با ترکيب و دماهاي مختلف و در محدوده وسيعي از  CCEو ) CVD( تخليه حجم ثابت

، نشان مي  دهد که الگوريتم ارائه شده قابليت پيش بيني رفتار فازي  PVTداده آزمايشگاهي  ٥٠٠٠ فشار شامل بيش از 
به منظور پيش بيني شرايط تشکيل . ه با مشکالت واگرايي داردانواع مختلفي از سيستم هاي هيدروکربني را بدون مواج

( رسوب و مقدار آن و کاربرد آن در شبيه ساز ترکيبي، يک مدل ترموديناميکي برمبناي تئوري آماري سيال تجمعي 
SAFT    )دي يک در مدل ترموديناميکي پيشنها. براي پيش بيني رفتار فازي سيستم هاي شامل آسفالتين ارائه مي گردد

براي محاسبه دانسيته و فوگاسيته با استفاده  Chebyshevالگوريتم محاسباتي دقيق و سريع برمبناي چند جمله اي هاي   
 Chebyshevدانسيته توسط چند جمله اي هاي  -خطاي درون يابي تابع فشار. ارائه مي شود SAFTاز معادله حالت 

% ما و غلظت حالل بر رو رسوب آسفالتين، ميانگين خطاي نسبي بررسي اثر فشار ، د. است١٠ حد اکثر از مرتبه 
در بررسي اثر دما  و غلظت / . ٧٠٥ % ميانگين خطاي نسبي . را براي مقدار رسوب آسفالتين نشان مي دهد ٢ / ٥٩٣

داده حالل تزريقي بر روي فشار نقاط بااليي و پاييني شروع تشکيل رسوب، بيانگر تطابق بسيار خوب نتايج مدل با 
در مدل ترکيبي پيشنهادي، هردو روش تقريب تفاضل محدود مرتبه باال و مرتبه پايين ، مطالعه شده .  هاي تجربي است

مقايسه نتايج به دست آمده از شبيه سازي ترکيبي با استفاده از تقريب هاي تفاضل محدود . و با يکديگر مقايسه شدند
براي يک دقت مشخص، در روش عددي مرتبه باال، زمان انجام محاسبات به مرتبه باال و مرتبه پايين نشان مي دهد که 

کاهش تعداد بلوک ها عالوه بر کاهش تعداد مجهوالت به دست . دليل کاهش قابل توجه تعداد بلوک ها کاهش مي يابد
. کاهش مي دهد آمده در دستگاه معادالت غير خطي براي محاسبه فشار، زمان الزم براي انجام محاسبات تبخير آني را

در مدل ترکيبي براي محاسبه نفوذ . رسوب آسفالتين تشکيل شده  در مخزن، تخلخل و نفوذ پذيري آن را تغيير مي دهد
پذيري مطلق از مدل قانون نمايي و براي اعمال اثر تشکيل رسوب در کاهش نفوذ پذيري نسبي فاز نفت،از مدل ضريب 

زي ترکيبي براي پيش بيني تشکيل رسوب آسفالتين در تخليه طبيعي مخزن با کاربرد شبيه سا. مقومت استفاده مي شود
استفاده از دو مخزن با شرايط يکسان و نفوذ پذيري هاي متفاوت نشان مي دهد که در هر دو مخزن، تشکيل رسوب  

ده ، با کاهش فشار مقدار رسوب تشکيل ش. آسفالتين با کاهش فشار به کمتر از فشار بااليي تشکيل رسوب اتفاق مي افتد
در فشارهاي کمتر از فشار نقطه اشباع، با ادامه . افزايش يافته ، در فشار اشباع نفت به بيشترين مقدار خود مي رسد

نتايج همچنين، نشان مي دهد که در مخزن با نفوذپذيري باال، . کاهش فشار مقدار رسوب تشکيل شده کاهش مي يابد
آن با زمان، به دليل تغييرات سريع فشار، سريعتر از مخزن با نفوذپذيري پايين اتفاق تشکيل رسوب آسفالتين و تغييرات 

نتايج به دست آمده، بيانگر کاهش تخلخل، نفوذ . نيز، در هردو مخزن شبيه سازي شد  CO٢فرآيند تزريق گاز . مي افتد
نتايج همچنين، نشان مي دهد مقدار . پذيري مطلق و نفوذ پذيري نسبي فاز نفت دز اثر تشکيل رسوب آسفالتين مي باشد

بازيابي نفت در مخزن با نفوذپري باال، حتي در بازه زماني که بيشترين مقدار رسوب آسفالتين تشکيل مي شود، 
  .درمقايسه با مخزن با نفوذپذيري پايين بيشتر است
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ين شرکت ملي پخش فرآورده هاي ارائه مدل رياضي جهت بهينه سازي هزينه هاي حمل و نقل در نظام زنجيره تأم  ٨
 - .نگارش مهري روشنايي؛ استاد راهنما مرتضي شفيعي؛ مشاور صنعتي معصومه ميرويي/ منطقه کرمان - نفتي ايران

  .١٣٩٠ ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت صنعتي گرايش توليد(کارشناسي ارشد
  

   
الگوريتم / Linear programmingبرنامه ريزي خطي / Transportationحمل و نقل / Supply chainزنجيره تامين 

مصرف / Automotive fuelسوخت خودرو / Intelligent systemسيستم هوشمند / Genetic algorithmژنتيک 
کاهش / Optimizationسازي  بهينه/ Mathematical modelمدل رياضي / Energy Consumptionانرژي 
 National Iranian Oil Products(هاي نفتي ايران  پخش فرآوردهشرکت ملي / Cost reductionهزينه 

Distribution Company (NIOPDC 
   

 ٩٠٠٠٢٣  
  

  چکيده 
نظر به اهميت تامين و توزيع به موقع سوخت مورد نياز مصرف کنندگان در سراسر کشور و نيز گستردگي و پراکندگي 

قل به عنوان راهي براي رساندن فرآورده ها به دست مصرف هاي نفتي، اهميت حمل و ن باالي مجاري عرضه فرآورده
بعالوه با رشد روزافزون جمعيت و افزايش سرانه مصرف انرژي، نياز به . کنندگان امري ضروري به نظر ميرسد

بديهي است که نحوه ارائه خدمات شرکت نفت تا حد زيادي متاثر از نظام . حمل و نقلي موثر و بهينه احساس مي شود
هدف از اين نوشتار، ارائه مدل رياضي براي بهينه سازي و .  رائه فرآورده هاي نفتي ميباشدو نقل مناسب براي احمل 

هدف اصلي اين . کاهش هزينه هاي حمل و نقل در نظام زنجيره تأمين شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ميباشد
برنامه ريزي خطي مدل سازي و بوسيله الگوريتم ژنتيک  مدل فوق توسط. مدل کاهش زمان مسافت پيموده شده ميباشد

مطالعه موردي اين پايان نامه، جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي شهرکرمان متعلق به شرکت ملي . حل شده است
 MATLABمدل مذکور در محيط. هاي به کارگرفته شده واقعي است هاي نفتي ايران ميباشد و داده پخش فرآورده
  .اجرا شده است کدنويسي و

  
  
  
  
شرکت پخش فراورده هاي نفتي : مورد مطالعه(ارائه مدلي از تاثير عوامل انساني اجتماعي بر اقدامات مديريت دانش  ٩

 - .نگارش ناصر عسگري؛ استاد راهنما عباس منوريان؛ اساتيد مشاور محمد موسي خاني و پيمان اخوان /)ايران
  .١٣٩٠ ، ) ، رشته مديريت دولتيدانشگاه تهران، دانشکده مديريت(دکتري

  
   

سرمايه / Human capitalسرمايه انساني / Infrastructureزيرساخت / Knowledge Managementمديريت دانش 
/ Sociocultural factorsفرهنگي  - عوامل اجتماعي / Human factorعامل انساني / Cultural capitalفرهنگي 

 Modelsمدل ها / Behaviorرفتار / Attitudeنگرش / Organizationsسازمان ها 
   

 ٩٠٠٠٠۴  
  

  چکيده 
در عصر دانايي محوري، مديريت دانش به مهم ترين وظيفه سازمان هايي تبديل شده که به دنبال استفاده بهينه از اين 

نه ها و آميز پروژه هاي مديريت دانش در سازمان به ايجاد زمي اجراي موفقيت. سرمايه ارزشمند و ناملموس اند
يکي از عواملي که ميتواند نقش بسيار موثري در بهبود سيستم هاي مديريت . شرايطي مناسب و تقويت کننده نياز دارد

اجتماعي است که نقش و تاثير آن در موفقيت مديريت دانش در سازمان به اندازه - دانش داشته باشد، زيرساخت انساني
از اينرو در اين پژوهش مدلي از تاثير عوامل . مناسب اهميت دارد زيرساخت هايي مانند وجود ساختار و فناوري

روش تحقيق مورد استفاده . اجتماعي بر اقدامات مديريت دانش و چگونگي تاثيرگذاري آنها ارايه شده است - انساني
استفاده شده و ) نظريه پردازي داده بنياد(در مرحله نخست، براي ارايه مدل از روش کيفي . است) کيفي و کمي(آميخته 

باز، (نتايج با استفاده از سه مرحله کدگذاري . نفر از خبرگان مديريت دانش مصاحبه هاي عمقي انجام شده است ١٠ با 
اين مدل نشان مي دهد سرمايه هاي انساني، اجتماعي و فرهنگي چگونه . تحليل و تفسير شده اند) انتخابي و محوري

يريت دانش را تقويت مي کنند و در نتيجه انجام اقدامات مديريت دانش را در رفتارها و نگرش هاي تسهيل کننده مد
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. در مرحله دوم پژوهش، مدل ارايه شده در مرحله کيفي به صورت کمي آزمون شده است. سازمان تسهيل مي کنند
گيري  با نمونه نفر مديران و کارشناسان شرکت پخش فراورده هاي نفتي ايران است که ٩٥٠ جامعه آماري آن نيز شامل

براي بررسي تاثيرات بيان شده در مدل از مدل . عنوان نمونه انتخاب شده اند ها به نفر آن ٢٧٤ طبقه اي انجام شده، 
اين نتايج نشان مي دهند تاثير سرمايه هاي انساني و فرهنگي بر نگرش هاي . معادالت ساختاري استفاده شده است
رهاي تسهيل کننده، و تاثير رفتارهاي تسهيل کننده بر اقدامات مديريت دانش تاييد تسهيل کننده، تاثير نگرشها بر رفتا

همچنين اين نتايج نشان مي دهند عوامل . شده اند، اما تاثير سرمايه اجتماعي بر نگرش هاي تسهيل کننده تاييد نشد
يجاد وضعيت مناسب در آنها مي اجتماعي تاثير قابل توجهي بر اقدامات مديريت دانش در سازمان دارند و ا - انساني

بر اين . تواند زيرساخت تقويت کننده اي براي اجراي موفقيت آميز پروژه هاي مديريت دانش در سازمان فراهم سازد
  مبنا پيشنهادهايي به مديران و پژوهشگران ارائه شده است

  
  
  
  

نگارش طناز مرادي؛ استاد راهنما / انارزيابي اقتصادي و اولويت بندي سناريوهاي يکي از ميادين اکتشافي اير  ١٠
دانشگاه تهران، دانشکده فني، رشته مهندسي شيمي گرايش مخازن (کارشناسي ارشد -.محمدرضا رسايي

  .١٣٨٩ ، ) هيدروکربوري
  

   
 Operationsتحقيق در عمليات / Economic studyبررسي اقتصادي / Project managementمديريت پروژه 

research /خزن نفت مهندسي مPetroleum reservoir engineering / مدل سازيModeling / بازيافت
Recovery / توليدProduction / منفعتInterests / هزينهCosts / اقتصاد نفتيPetroleum economics / قيمت

ه ميدان نفتي توسع/ Buy- back contractsقراردادهاي بيع متقابل / Project financeتامين مالي پروژه / Pricesها 
Oil field development / اکتشافExploration 

   
 ٨٩٠٠٨۵  

  
  چکيده 

. مديريت و کنترل پروژه هاي نفتي هنر ارتباط کاربردي علوم مختلفي است که هر يک در اصول و مباني گسترده اند
ه جانبه و بهينه که نبايد تصميمي است هم( تحقيق در عمليات) درآمد اين ارتباط ميان دانش نفت، اقتصاد و مديريت 

بهترين روش براي پژوهش پيرامون پيکربندي ارتباط علوم نفت و اقتصاد و در نهايت . عاري از ابتکار و بينش باشد
از طريق مطالعه موردي مي توان کل يک . انتخاب بهترين سناريوي توليد صيانتي و اقتصادي مطالعه موردي است

دانش مهندسي مخازن که .  ه موردي بهترين فرصت خالقيت و خلق ايده هاستهم چنين مطالع. واقعيت را فهميد
مجموعه روشهاي اندازه گيري، تخمين و محاسبات تحليلي و عددي پارامترهاي مخزن است رفتار مخزن را شناسايي و 

صادي آنها انجام مي در اين تحقيق با استفاده از اطالعات توليد سناريوهاي مختلف فني، ارزيابي اقت. مدلسازي مي کند
با شناخت بازار نفت و جايگاه اوپک و ايران، شناخت پارامترهاي اقتصادي و روش هاي ارزيابي اقتصادي که . شود

همان دانش مهندسي اقتصاد، کاربرد مباني اقتصاد در تحليل پروژه هاي صنعتي، است و بکارگيري نرم افزار 
نفت و گاز، سناريوهاي مختلف توسعه ميدان مورد ارزيابي اقتصادي  تخصصي ارزيابي اقتصادي در زمينه پروژه هاي

تحقيق در عمليات با  . سپس سناريوهاي ممکن فني و اقتصادي وارد سيستم تصميم گيري مي شوند.  قرار مي گيرند
اسب ترين استفاده از داده هاي ارزيابي فني و اقتصادي و اعمال روشهاي علمي و رياضي از ميان سناريوهاي ممکن،من

در اين تحقيق داده هاي فني ميدان منجر به ارائه سه سناريو توسعه . سناريو توليد صيانتي و اقتصادي را ارائه مي دهد
١ Sc٣, Sc٢, Scروش مديريتي . مي شوندAHP ٣،  با بکارگيري نتايج ارزيابي اقتصادي و فني سناريو Sc  را به

مترهاي مورد استفاده به عنوان معيارهاي انتخاب سناريو برتر در دو دسته پارا. عنوان سناريو برتر انتخاب   مي کند
بازيافت نهايي از ميدان، طول دوره : پارامترهاي فني عبارتند از. پارامترهاي فني وپارامترهاي اقتصادي جاي دارند

ي، نرخ بازگشت دروني ارزش خالص کنون: پارامترهاي اقتصادي نيز عبارتند از. سقف توليد و نرخ جريان سقف توليد
  .و نسبت منفعت به هزينه
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علي ادبي چرمي؛ استاد / ارزيابي پاسخ هاي کيفري در زمينه قاچاق سوخت و ارائه راهکارهاي پيشگيري از آن  ١١
دانشگاه آزاد اسالمي، رشته حقوق، علوم (کارشناسي ارشد -.راهنما محمد فرجيها؛ استاد مشاور عباس شيخ االسالمي

  .١٣٨٩ ، ) و زبان هاي خارجي سياسي
  

   
/ Petroleum productفرآورده نفتي / Fuelسوخت / Organized Crimeيافته  جرم سازمان/ Preventionپيشگيري 

/ Criminal lawحقوق کيفري / Effective parametersعامل موثر / Exports and importsصادرات و واردات 
/ Criminal proceedingsرسيدگي کيفري / Evaluationارزيابي / Market pricesهاي بازار  قيمت/ Iranايران 

 Punishmentمجازات / Constitutionsقانون اساسي 
   

 ٨٩٠٠۶۴  
  

  چکيده 
در اين زمينه يکي از . کند قاچاق کاالپديده اي ويرانگر است که آسيب فراواني بر پيکره اقتصاد کشورمان وارد مي

ان از جذابيت بااليي برخوردار بوده و غالبا  در صدر جدول کاالهاي قاچاق به خارج از کاالهايي که براي قاچاقچي
اگر بخواهيم عملکرد نظام عدالت کيفري کشور در زمينه مقابله . باشد کشور قرار دارد، فرآورده هاي نفتي يارانه اي مي

انگاري غير منطقي، تصويب قوانين  له جرمو کنترل اين پديده را مورد بررسي قرار دهيم، ميتوان به ايراداتي از جم
وصدور بخشنامه هاي متفاوت از ناحيه مراجع غيرصالح، عدم هماهنگي دستگاه هاي متولي در روند مقابله و کنترل 

اين وضعيت، نهادصهاي متولي مقابله و . قاچاق سوخت و عدم تعيين مرجع صالح واحد جهت رسيدگي اشاره نمود
در واقع اختالف نظرهاي موجود در . صدرگمي و اختالف نظر در روند مقابله نموده استپيشگيري را دچار يک سر

الذکر وضعيتي را به وجود آورده است که متهمان اين جرم با  حوزه قاچاق سوخت به همراه ديگر عوامل مؤثر فوق
يي يا شبه قضايي شده و به استفاده از خألهاي موجود قانوني و رويه اجرايي غيرقانوني، موفق به فريب دستگاه قضا

نامه، نگارنده ضمن ارائه گزارشي کامل از وضعيت موجود قاچاق  در اين پايان. راحتي از چنگال عدالت ميگريزند
سوخت در ايران، به ارائه نتايج ارزيابي پاسخهاي کيفري در اين حوزه پرداخته و در اين راستا ضمن اشاره به خألهاي 

انگاري صحيح با استفاده از متدهاي علمي تأکيد ميورزد  قاچاق کاالهاي انحصاري  جرمقانوني موجود، بر ضرورت 
  .هاي کيفري  ارزيابي مجازاتهاقاچاق سوخت پاسخ

  
  

نگارش زهره بهرامي؛  /ارزيابي پتروفيزيکي مخزن کربناته سروک در ميدان نفتي بهرگانسر واقع در خليج فارس  ١٢
دانشگاه (کارشناسي ارشد -.د مشاور خسرو خسرو تهراني؛ محمدرضارجلي نودهاستاد راهنما عليرضا بشري؛ اساتي

  .١٣٨۵ ، ) آزاداسالمي علوم وتحقيقات، گروه نفت، رشته زمين شناسي
  

   
سازند سروک / Reservoir rockسنگ مخزن / Reservoir propertiesخواص مخزن / Petrophysicپتروفيزيک 

Sarvak formation /تخلخل / گانميدان نفتي بهرPorosity / ميکروفاسيسMicrofacies / اشباع شدگي
Saturation / تراواييPermeability / مخزن کربناتهCarbonate tank / زمين شناسيGeology / کرتاسه

Cretaceous /شناسي  چينهStratigraphy / رسانايي الکتريکيElectrical conductance / مدل سازي
Modeling / مغزهCore 

   
 ٨۵٠١٢۵  

  
  چکيده 

ارزيابي پتروفيزيکي و مطالعه خصوصيات مخزني از جمله مطالعات مهم اکتشافي صنعت نفت است که به طرق مختلف 
در اين مطالعه با استفاده از نگارهاي پتروفيزيکي، داده هاي مغزه، مقاطع نازک چاه . در ابعاد گوناگون انجام مي پذيرد

ستون سنگ شناسي تهيه شده از هرچاه کيفيت مخزني سازند سروک در ميدان نفتي ها، نرم افزارهاي زمين شناسي و 
حلقه چاه که به مخزن سروک رسيده بودند  ٧ در اين تحقيق پس از جمع آوري اطالعات، .  بهرگانسر بررسي شده است

وان چاه شاهد انتخاب بودند به عن) مغزه، مقاطع نازک(حلقه چاه که داراي کاملترين اطالعات  ٢ ابتدا .  مشخص شد
با استفاده از روابط تجربي .  نتايح بدست آمده در اين چاه ها بعنوان مرجع، در ارزيابي ديگر چاه ها استفاده شد. شدند

، پارامترهاي مخزني مانند تخلخل موثر، حجم کاني رسي، آب اشباع شدگي و حجم )Geolog ٦.٦(همراه با نرم افزاره
سپس با مدلسازي خصوصيات . م چاه ها محاسبه و مدل پتروفيزيکي مربوطه طراحي شدنفت در سنگ مخزن، در تما
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در ) ٣D (تغييرات آنها به صورت سه بعدي ( تغييرات آنها به صورت سه بعدي  surfer ٨.٠مخزني توسط نرم افزار 
در ميدان نفتي بهرگانسر، در پايان، جهت برقراري تطابق بين کل سازند سروک .  ميدان نفتي بهرگانسر ارزيابي گرديد

اليه بندي نهايي بين کليه چاه هاي منطقه انجام شد و تغييرات خصوصيات مخزني توسط  رسم نقشه و نمودار در طول 
 ٨٠ نتايج محاسبه شده با داده هاي مغزه مقايسه شد، ضريب انطباق بيش از .  کل ميدان نفتي بهرگانسر بررسي شد

به منظور مطالعه محيط .  زان دقت و صحت ويژگي هاي مخزني محاسبه شده استکه بيانگر مي. درصد بوده است
حلقه چاه  ٢ رسوبي و ميکروفاسيس سازند سروک به مقاطع نازک نياز بود اما به دليل فقدان داده ها در اين زمينه فقط 

لذا ميکروفاسيس مخزن . دداراي مقطع نازک بودند که در اين ميان مقاطع نازک يکي از اين چاه ها بسيار قديمي بو
. سروک در ميدان بهرگانسر با حداقل اطالعات موجود و بهره جستن از مطالعات گسترده منطقه اي بررسي شده است

  .و نتايج حاصله مکمل تعيين کننده اي در کنار محاسبات پتروفيزيکي بوده است
  
  

هاي  گانه شرکت ملي پخش فرآورده ي پانزدهدر نواحACHIEVEوري براساس مدل  ارزيابي تاثير آموزش بر بهره  ١٣
زاده، مهدي محمدي؛  مهرافروز افشاري؛ استاد راهنما پرويز ساکتي، استادان مشاور جعفر ترک /نفتي منطقه فارس

  .١٣٩٠ ، ) دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي(کارشناسي ارشد -.اللهي مشاور صنعتي پگاه لطف
  

   
شرکت ملي پخش / Modelsمدل ها / Productivityوري  بهره/ Education آموزش/ Evaluationارزيابي 
مديران / National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(هاي نفتي ايران  فرآورده

Managers / کارکنانPersonnel / مهارت کاريWork skills / توانمندسازيEmpowerment / حمايت
Protection /انگيزه Motivation / قوانينLegislation /گيري  تصميمDecision making / سازگاري

Adjustment / محيط کارWork environment / تحليل واريانسVariance analysis / آموزش ضمن خدمتIn 
service training 

   
 ٩٠٠٠٠٣  

  
  چکيده 

درنواحي پانزده گانه  ACHIEVEس مدل وري براسا هدف از انجام پژوهش حاضر ارزيابي تأثير آموزش بر بهره
) نفر١٤٠ (کارکنان-٢ ) نفر٤٠ (مديران- ١ جامعه آماري شامل . باشد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس مي

روش نمونه گيري ازنوع طبقه اي وبه صورت تصادفي . نفري ازمديران و کارکنان انتخاب شد١٤٠ بود که يک نمونه 
مهارت،شناخت شغل،حمايت (وري مديران و کارکنان از مقياسي که دااراي هفت بعد  بهره بود به منظور سنجش

باشد، استفاده شد و  مي) گيري سازماني و سازگاري محيطي سازماني، انگيزه، ارزيابي، اعتبار قوانين و تصميم
مستقل براي تجزيه و تحليل t-testهاي مکرر وتحليل واريانس يک طرفه و گيري هاي آماري تحليل واريانس اندازه روش

وري مديران و کارکنان  هاي پژوهش نشان داد که به طور کلي آموزش بر بهره در مجموع يافته. سؤاالت به کاربرده شد
وري مديران تفاوت معنا دار وجود دارد بدين  در مورد تاثير آموزش برهريک از ابعاد بهره. شرکت نفت تاثير دارد
همچنين در مورد تاثير آموزش بر کارکنان بيشترين ميانگين . ين در بعد سازگاري مشاهده شدترتيب که بيشترين ميانگ

معنادار /. ٠٠٠١ مربوط به بعد توانايي يا آمادگي کارو کمترين ميانگين مربوط به بعد اعتبار مشاهده شد که در سطح 
  .باشد مي

  
  
هاي حمل و نقل، تأمين  گيري حداقل نمودن هزينهارزيابي توزيع جغرافيايي انبارهاي نفت با تاکيد برجهت   ١۴

دانشجو مهدي حشمتي راد؛ استاد راهنما مهدي قرخلو؛ استاد مشاور حسين / )کالنشهر تهران:مورد مطالعه(ونگهداشت
دانشگاه تهران، دانشکده جغرافيا، رشته (کارشناسي ارشد - .حاتمي نژاد، استاد مشاور صنعتي وحيد ناصر زعيم

  .١٣٩٠ ، ) جغرافيا
     

توزيع / Petroleum productفرآورده نفتي / Petroleumنفت / Stocksانبارها / Locationيابي  مکان
Distribution / حمل و نقلTransportation / نگهداشتMaintenance / تهرانTehran / مديريت بحرانCrises 

management / شرايط اقتصاديEconomic conditions / مدل سازيModeling / عرضه و تقاضاSupply 
and Demand / توپوگرافيTopography / امنيتSecurity / دفاع غير نظاميCivil defence 

   
 ٩٠٠٠٢۴  
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  چکيده 
.  هاي مکان يابي است هدف اصلي اين مقاله ارزيابي نقاط قوت و ضعف مکان يابي انبارهاي بر اساس معيارها و شاخص

ها معيارها جهت احداث انبار  ارايه شاخص.نمودن کليه انبار هاي موجود در کشور ارايه الگو و مدلي براي ارزيابي 
در اين پروژه به ارزيابي توزيع جغرافيايي انبارها با توجه به .نمونه مورد مطالعه شهر تهران است. هاي جديد 

ژه  از دو بخش نظري طراحي پرو.شود استانداردها و معيارهاي عرضه و تقاضا و حوزه کشش هر منطقه پرداخته مي
با توجه به ارزيابي انجام . آيد هاي به هم پيوسته به مرحله اجرا در مي و مورد پژوهي ميداني تشکيل مي شود که در گام

شده نواحي نفتي ازکنش فضايي خوبي برخوردار مي باشد و از نظر جغرافيايي با توجه به شکل زير متعادل بوده و در 
نزديکترين (فضايي  مناسبي دارد و هر ناحيه ي نفتي با توجه به نياز خود از يک انبار  سطح منطقه ي تهران توزيع

مواد و فراورده هاي نفتي خود را تامين ميکنددر مجموع مصرف انرژي هاي اوليه انرژي به ترتيب  گاز طبيعي  )انبار 
هسته اي هيچگونه استفاده اي نمي  نفت خام  انرژي آبي برقي وزغال سنگ مورد استفاده قرارمي گيرد و از انرژي

براي مکان گزيني انبارهاي نفت، .   هاي نفتي داريم در منطقه مورد مطالعه روند رو به رشد و افزايش فرآورده.  شود
حداکثر (بايد کليه شرايط ممکنه را در نظر گرفت، تا به بهترين مکان دست يابيم که شامل شاخص هاي اقتصادي 

توپوگرافي، هيدرو لوژي (، شاخص هاي جغرافيايي ...)حمل و نقل، تامين و نگه داشت و سود،کاهش هزينه هاي
بيشترين فاصله از گسل ،نبودن در مسير سيالب ، تامين (، شاخص هاي امنيت ...)هواشناسي و ژئو مورفولوژي و

شاخص هاي ...) ، اختفاء،  واستتار، استحکامات(،شاخص هاي پدافند غير عامل )امنيت افراد ، فاصله از کوه آتشفشان 
وجود منابع آب ، برق ،گاز وتلفن ، دسترسي به جاده فاصله مناسب تا شهر ،فاصله مناسب تا پااليشگاه ، تهيه (خدمات 

فاصله تا مرز سياسي ،فرهنگ بومي منطقه ، حساسيت (، شاخص هاي سياسي و منطقه اي ...)مصالح ساختماني و
درصد مطالب کيفي جمع آوري شده در مورد انبارها را مي توان به صورت کمي  ٨٠ بيش از ...) . سياسي منطقه و

انبارها در موقعيت جغرافيايي مناسبي باتوجه به تئوريهاي مکان يابي  . ١ :  يافته ها نشان مي دهد که. عنوان نمود
قل، بايد کمترين فاصله را با هر انبار با توجه به کشش منطقه، براي کاهش هزينه هاي حمل و ن. ٢ .  توزيع شده اند

هر انبار با توجه به شاخص هاي مورد نظر حوزه نفوذ متغيير نسبت به . ٣ .  جايگاههاي عرضه ي سوخت داشته باشد
هاي نفتي درزمينه تامين نگهداري وتوزيع  سيستم منسجمي در شرکت پخش فرآورده. ٤ .  انبار ديگر در منطقه دارد

انبارها با توجه به پراکنش جغرافيايي ، هر يک با ارزيابي متفاوتي نسبت به هم  نشان خواهند  .٥ .  انبار ها وجود دارد
  .داد

  
  

مهديه شعباني؛ استاد راهنما محمدرضا / ارزيابي خصوصيات مخزني سازند فهليان در ميادين منصوري و آب تيمور  ١۵
دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي، (کارشناسي ارشد -.کمالي؛ اساتيد مشاور نادر کهنسال قديم وند، محمود حاجيان برزي

  .١٣٨٩ ، ) رشته زمين شناسي
  

   
ميدان نفتي / Fahliyan formationسازند فهليان / Petrophysicپتروفيزيک / Reservoir propertiesخواص مخزن 
تراوايي / Porosityتخلخل / Reservoir rockسنگ مخزن / Mansouri oil fieldميدان نفتي منصوري / آب تيمور

Permeability / اشباع شدگيSaturation / زمين شناسيGeology / سنگ شناسيPetrology / فروافتادگي دزفول
Dezful embuyment / چاه پيماييWell logging / نمودارDiagram 

   
 ٨٩٠٠٩٢  

  

  چکيده 
به همين دليل تالش بسياري . ستامروزه ارزيابي خصوصيات مخزني از اهميت ويژه اي در صنعت نفت برخوردار ا

.  صورت گرفته تا تخمين درستي از پارامترهاي پتروفيزيکي نظير تخلخل، حجم شيل، اشباع آب و ليتولوژي بدست آيد
اهميت خصوصيات فيزيکي سنگها در . يکي از روشهاي ارزيابي مخزن استفاده از خصوصيات پتروفيزيکي است

. ت دياژنتيکي پس از ته نشست رسوبات، بسيار بيشتر از ماسه سنگ ها ميباشدمخازن کربناته به دليل شدت تغييرا
هدف از اين مطالعه ارزيابي پتروفيزيکي سازند کربناته فهليان در ميادين منصوري و آب تيمور، در چاه هاي 

ده از نرم افزار در اين مطالعه با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي و استفا. است ٣٢  - و آب تيمور ٥٧  - منصوري
کار برده  IPنرم افزار به ميباشد که يک نرم . مناسب، خصوصيات پتروفيزيکي سازند فهليان تعيين و بررسي شده است

در اين مطالعه که به منظور ارزيابي نمودارها استفاده شده است،که يک  نرم افزارکاربردي جهت آناليز و ارزيابي 
متر آهک  ٣٦٥ ن سازندي آهکي متعلق به نئوکومين است که در برش نمونه شامل بطور کلي سازند فهليا.   مخزن است

توده اي که به رنگ قهوه اي تا خاکستري است که نسبت به سازند زيرين يعني سورمه از محتواي رسي بيشتري 
. مي باشدسازند فهليان به عنوان يک سازند مخزني در حوضه زاگرس و خليج فارس داراي اهميت .  برخوردار است

به منظور مطالعه خصوصيات مخزني اين سازند، از تمام داده هاي الگ هاي پتروفيزيکي و نتايج گزارشات تکميلي 
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با توجه به پارامترهاي مخزني محاسبه شده و نتايج اليه آزمايي چاه، . زمين شناسي و الگهاي ترسيمي استفاده شده است
طبق بررسي هاي انجام شده در ميادين منصوري و آب .  ان مي دهدسازند فهليان خصوصيات مخزني مناسبي را نش

درصد است و محاسبه ميانگين آب اشباع شدگي به  ٤ /٧تا  ٣ /٩تيمور ميزان حجم شيل در اين سازند پايين به ترتيب  
و  ٩ /٢ه نيزتخلخل مفيد محاسبه شد. را نشان ميدهد ٢٢ و  ٣٧ به ترتيب مقادير /  روش دوال واتر در فواصل مخزني 

) پالتM-Nصوتي و -چگالي، نوترون- نوترون( بررسي هاي ليتولوژي با استفاده از کراس پالت ها. درصد است ٧ /١
نشان ميدهد که اين سازند اساسا  آهکي در بعضي فواصل شيلي و دولوميتي مي باشد و کاني رسي غالب کلريت مي 

  .ني بهتري نسبت به ميدان آب تيمور داردسازند فهليان در ميدان منصوري خصوصيات مخز. باشد
  

  

ارزيابي ريسک بهداشتي مواجهه شغلي کارکنان انبارهاي نفت شهر ري با ترکيبات بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و   ١۶
نگارش زهرا نقوي کنجين؛ استاد راهنما منصور / و پايش بيولوژيکي براي ترکيب تولوئن) BTEX(ها  زايلن

کارشناسي  -.پور؛ استاد مشاور صنعتي داود سيدي مشاور فريد زايري، سوسن صالحآذري؛ اساتيد  رضازاده
، ) اي درماني شهيد بهشتي، دانشکده بهداشت، رشته بهداشت حرفه - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي (ارشد

 ١٣٩٠.  
  

   
بنزن، / Risk managementمديريت ريسک / Occupational healthبهداشت شغلي / Health riskريسک بهداشتي 

انبارها / Personnelکارکنان / Carcinogenic substanceزا  ماده سرطان/ BTEXتولوئن، اتيل بنزن و زايلن 
Stocks / بيماري هاDiseases / پارامترهاي فراينديProcess parameters / استانداردهاStandards / انبارش نفت

oil storage / فرآورده نفتيPetroleum product / توزيعDistribution / آناليزAnalysis / هواAir / ارتقاي
 Case studiesمطالعه موردي / Evaluationارزيابي / Workplace health promotionبهداشت محل کار 

   
 ٩٠٠٠١٢  

  

  چکيده 
وص بنزن بعنوان به خص) BTEX(در سال هاي اخير ريسک مواجهه با ترکيبات بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلين ها 

با توجه به عدم انجام . يک ترکيب سرطان زا، در پايانه هاي انبارش و توزيع فرآورده هاي نفتي مطرح بوده است
مطالعه اي در سطح کشور در راستاي ارزيابي مواجه شغلي کارکنان بخش انبارش به ترکيبات موجود در فرآورده هاي 

ايه مي تواند راهنمايي در کنترل ريسک شغلي و انجام مطالعات بيشتر در نفتي، مطالعه حاضر به عنوان مطالعه اي پ
در اين مطالعه عالوه بر پايش فردي . ارتباط با بيماري هاي مرتبط با ترکيبات موجود در فرآورده هاي نفتي تلقي گردد

د ادرار بر اساس به صورت همزمان به پايش بيولوژيکي تولوئن به صورت هيپوريک اسي BTEXمواجهه به ترکيبات 
نفر از شاغلين پس از تکميل پرسشنامه و دارار بودن  ٨٠ به طور کلي : مواد و روش ها. گروه شغلي پرداخته شده است

و ميزان هيپوريک اسيد ادرار مورد مطالعه قرار  BTEXمعيارهاي ورود به مطالعه، براي مواجهه با ترکيبات 
تکرار پايش فردي براي کروه هاي . انجام شد NIOSH ٨٣٠٠سي طبق روش نمونه برداري و آناليز هواي تنف. گرفتند

طبق نتايج پايش فردي، به طور کلي ميزان مواجهه : نتايج. مواجه باال جها تاييد صحت نتايج پايش فاز اول انجام گرديد
-+٤٦/١برابر با در گروه هاي عملياتي انبار نفت ري، به ترتيب ) ميانگين -+انحراف معيار(  BTEXبا ترکيبات 

از چهار ترکيب مورد مطالعه، . ارزياي گرديد ppmبر حسب  ٠ /٩٢-+٥٧/٣و  ٠ /٢١- +٦٧/٠، ٥٠/١-+٦٦/٥، ٥٤/٠
ريسک شغلي به لحاظ مواجهه با بنزن در مقادير باالتر از استانداردهاي مجاز تماس شغلي براي شاغلين انبار نفت شهر 

وه هاي با مواجهه باال، عدم وجود اختالف معني دار در نتايج پايش بر تکرار پايش فردي براي گر. ري مطرح گرديد
). p=٨٤٦/٠(نشان داد  ٢ و ١ اساس ميانگين غلظت مواجهه با ترکيب بنزن را در گروه شغلي بارگيري بنزين در فاز

و  ١٣ ، ٢٤ر با ريسک ابتال به سرطان براي گروه هاي شغلي بارگيري بنزين، کنترل کيفيت و بارگيري به ترتيب براب
نسبت شانس بروز لوسمي در سه گروه شغلي بارگيري بنزين، کنترل کيفيت و .نفر در هر هزار نفر به دست آمد  ٣ 

همچنين بر اساس الگوي ارائه . برابر جمعيت عمومي ارزيابي گرديد ١ /١٤و  ١ /٦٧، ٥/٢بارگيري اصلي به ترتيب 
براي  BTEXداراي اثرات مشابه، تماس شغلي با مخلوط ترکيبات  براي اثرات افزايشي ترکيباتي ACGIHگرديده 

 ١ باالتر از شاخص مجاز  ٢ /٧٥و  ٥ /٣گروه هاي شغلي بارگيري بنزين و کنترل کيفيت به ترتيب برابر با مقاذير 
و  ٠ /١٠-٥٨/٢گستره غلظتي هيپوريک اسيد بعد شيفت در گروه مورد و شاهد به ترتيب برابر با . ارزيابي گرديد

به دليل مواجهه با غلظت هاي پايين تولوئن در هواي . اندازه گيري گرديد g/g creatinineبر حسب  ٠ /٢١-٤٦/٤
تنفسي همبستگي معني داري بين ميزان تولوئن و تفاضل غلظت هيپوريک اسيد قبل شيفت از بعد شيفت در گروه مورد 

فردي بيانگر مواجهه با غلظت هاي خطرناک بنزن در نتايج پايش : نتيجه گيري) r, ٠/٥٩٩=p=٠٨٨/٠(ديده نشد 
برخي از گروه هاي شغلي کارکنان بخش انبارش مي باشد که مقادير مواجهه با بنزن چندين برابر ميزان مواجهه 

لذا انجام مديريت ريسک، . شاغلين بخش انبارش فرآورده هاي نفتي کشورهاي جهان سوم نظير هند ارزيابي گرديد
  .جهه شغلي با بنزن ضروري ميباشدجهت کاهش موا
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نگارش امير حسين  /ميدان نرگسي_ ارزيابي عدم اطمينان در روند آناليز ريسک از خصوصيات مخزني گروه خامي   ١٧

دانشگاه آزاداسالمي، دانشکده (کارشناسي ارشد -.جمشيدپور؛ استاد راهنما بيژن مستقل؛ استاد مشاور ولي احمد سجاديان
  .١٣٨۶ ، ) ات، گروه مخازن هيدرو کربني، رشته مهندسي شيميعلوم و تحقيق

  
   

بررسي اقتصادي / Geologyزمين شناسي / Reservoir rockسنگ مخزن / Risk managementمديريت ريسک 
Economic study / تخلخلPorosity / خواص مخزنReservoir properties / بازيافتRecovery / سنگ

ارزيابي / Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن / Investmentگذاري  سرمايه/ Petrologyشناسي 
 Explorationاکتشاف / Risk assessmentخطرپذيري 

   
 ٨۶٠١۵٩  

  
  چکيده 

هدف اين پايان نامه ارزيابي و تحليل ريسک گاز دار بودن گروه خامي از ميدان نرگسي  واقع در منتهي اليه جنوب شرقي 
ودرنهايت -درجه ٣٠ و٢٩ درجه و عرض شمالي بين  ٥٢ و  ٥١ امختصات طول شرقي بين ناحيه دزفول جنوبي ب

تخمين،اظهارنظر و تصميم گيري در مورد اقتصادي بودن يا نبودن سرمايه گذاري در زمينه اکتشاف اين مخزن گازي 
حد امکان و البته در حدي الزم بذکراست عالوه بر استفاده از اطالعات موجود طاقديس نرگسي در .  احتمالي مي باشد

که قابل دسترسي بوده،درمواردي که اطالعات خاصي از ميدان نرگسي وجودنداشته،اساس تحقيقات انجام شده 
) Gadvan) ( ٢٠٠٣(ومطالعات صورت گرفته بر مبناي گزارشاتي نهاده شده که از مطالعات پروژه گدوان 

ليزهاي هيدرو کربني ميادين سوالبدر،گرنگان و چلينگر با از آنا  BP،گزارشات قديمي تر بخصوص گزارشات شرکت 
درراستاي دستيابي به اين هدف ابتدا .  بدست آمده اند)سازندهاي سورمه ،فهليان ،گدوان و داريان(مخازني شبيه نرگسي 

ارزيابي و در بخش اول به مروري برتحقيقات گذشته انجام شده در اين زمينه و ارائه توضيحاتي در مورد لزوم انجام 
وارائه تعاريفي از ريسک و عدم اطمينان و همچنين توضيحات _بخصوص در پروژه هاي اکتشافي _تحليل ريسک 

روش کار و تشريح تحقيقات انجام شده (دربخش دوم .  مي پردازيم.... مختصري در خصوص مديريت ريسک و 
ميزان گاز قابل برداشت مخزن وشانس ،) PG(درفصل اول ،روش محاسبه و تخمين شانس موفقيت زمين شناسي )

 MEFS ) Size  Field((بااستفاده از تخمين ميزان حداقل اندازه اقتصادي ميدان )  PE(موفقيت اقتصادي 
Economic Minimum  ( و شانس موفقيت زمين شناسي)PG ( شرح داده و در پايان برخي اصالحات مفيد

لي و کاربردي و توابعي که کارشان تحليل اقتصادي پروژه ها است وراهبردي اقتصادي به همراه بحث و مثالهاي عم
در فصل دوم از اين بخش به بررسي اطالعات موجود و ارزيابي پارامتر هاي ريسک محدوده مطالعه .  ارائه مي شود

با _اول بوسيله پياده سازي ديدگاهها و تئوريهاي ذکر شده در فصل ) گروه خامي _ميدان نرگسي (و تحقيق مورد نظر 
توجه ويژه به محدوديتهاي اطالعاتي و امنيتي موجود شرکت ملي نفت ايران دردسترسي به تمامي داده ها و مراحل طي 

نيزبا توجه به ارزيابي هاي مورد نظر انجام )محاسبات و نتايج (در بخش سوم .  شده در خروجيهاي موجود مي پردازيم
ز احتمالي قابل برداشت هر کدام از اليه هاي مخزني مورد نظر در ميدان شده ، در ابتدا تخميني از مجموع ميزان گا

براي هر اليه بر اساس ارزيابي )  PG(و تخميني از شانس موفقيت زمين شناسي) خليج،فهليان و سورمه(نرگسي 
ي از شانس مجزاي پارامتر هاي ريسک و سپس تخميني مجدد از ميزان گاز قابل برداشت سه اليه ذکر شده ميدان،تخمين

با تکيه بر مقادير در ) ( PE(کلي ميدان و همچنين تخمينهايي از شانس موفقيت اقتصادي )  PG(موفقيت زمين شناسي 
بر اساس ارزيابي مرتبط پارامترهاي ريسک توسط ) )  MEFS(نظر گرفته شده به عنوان حداقل اندازه اقتصادي ميدان

س با تکيه بر مفاهيم و توابع اقتصادي تعريف شد ،سناريويي براي بهره بدست آمده سپ ROSEماجولهايي در نرم افزار 
در قسمت آخر اين بخش نيز بحث .  برداري از گاز احتمالي اين ميدان فرض کرده و آن را تحليل و بررسي مي کنيم

  .،نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد خواهيم کرد
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به وسيله محسن شيردل؛ استاد  /اي هاي جاده وسيله نفتکش نفتي بههاي  ارزيابي عوامل ريسک در حمل و نقل فرآورده  ١٨
دانشگاه شيراز، دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي، رشته (کارشناسي ارشد - .راهنما محمد علي سوخکيان

  .١٣٨٩ ، ) توليد -مديريت صنعتي 
  

   
 Petroleumفرآورده نفتي / Transportationحمل و نقل / Riskريسک / Risk assessmentارزيابي احتمال خطر 

product / شبکه عصبي فازيFuzzy neural net / عامل انسانيHuman factor / فشار روانيPsychological 
stress / استرسStress / ايمنيSafety /گيري  تصميمDecision making 

   
 ٨٩٠٠٩٧  

  
  چکيده 

هاي نفتي اثرگذار هستند که ميزان تأثير و اهميت  اي فرآورده جادهعوامل متعددي در به وجود آمدن ريسک در حمل و نقل 
گيرندگان از اين عوامل و ميزان اهميت و  از طرفي ديگر، شناخت مديران و تصميم. اين عوامل با يکديگر يکسان نيست

ترين  ش ابتدا مهمدر همين راستا در اين پژوه.  باشد هاي مرتبط، امري ضروري مي گيري ها، جهت انجام تصميم نقش آن
بندي شده و  سپس اين عوامل دسته. اند هاي نفتي شناسايي گرديده عوامل تأثيرگذار در ايجاد ريسک حمل و نقل فرآورده

) Fuzzy ANP(اي فازي  به منظور تجزيه و تحليل نظرات کارشناسان در اين زمينه، از روش فرآيند تحليل شبکه
ترين  هاي الزم، ميزان اهميت هر يک از عوامل به دست آمده و مهم ه و تحليلپس از انجام تجزي.  استفاده شده است

اند؛ به طوري که عوامل موجود در  هاي نفتي مشخص گرديده عوامل اثرگذار روي ايجاد ريسک در حمل و نقل فرآورده
عي موجود در اين در بين عوامل فر. اند شاخه عوامل انساني به طور کلي داراي بيشترين اهميت تشخيص داده شده

اند و پس از آن رعايت  شاخه نيز عوامل رواني مثل استرس و فشار رواني بيشترين اهميت را به خود اختصاص داده
نکردن اصول ايمني در حمل و نقل مواد خطرناک و عدم آموزش کافي رانندگان جهت حمل و نقل مواد خطرناک در 

تواند به عنوان يک مبناي اطالعاتي براي  حاصل از اين پژوهش مي در نهايت نتايج.  هاي بعدي قرار گرفتند رتبه
  .هاي مرتبط قرار گيرد هاي نفتي و ديگر سازمان گيري مورد استفاده مديران شرکت ملي پخش فرآورده تصميم

  
  
  
  

ضا نگارش محمد نجفي؛ استاد راهنما ر /هاي مقطع نگاري استفاده از تبديل موجک در بازسازي تصاوير سيستم  ١٩
 - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده برق، رشته مهندسي پزشکي(کارشناسي ارشد - .جعفري

  .١٣٨٨ ، ) بيوالکتريک
  

   
تبديل / Reconstructionبازسازي / Imageryتصويربرداري / Impedanceامپدانس / Tomographyنگاري  مقطع

Transform / موجکWavelet / همگراييConvergenc / حل مسالهProblem solving / مسئله معکوس
Inverse problem / مدل سازيModeling 

   
 ٨٨٠٢٢۴  

  
  چکيده 

هايي کم هزينه، سريع و غير  سيستم هاي مقطع نگاري امپدانس الکتريکي و مقطع نگاري نوري پخشي هر دو روش
ها  البته اين روش. ردهاي زيادي دارندتهاجمي براي تصويربرداري از داخل اجسام هستند که در پزشکي و صنعت کارب

با وجود . تري دارند پذيري پايين ، دقت تفکيکMRIهاي تصويربرداري در پزشکي مانند  در مقايسه با ديگر روش
تفاوت ساختار فيزيکي اين دو روش مقطع نگاري، معادالت حاکم بر آنها و مبناي تئوري حل آنها بسيار مشابه يکديگر 

ير در اين دو روش مقطع نگاري به يک مسئله معکوس منجر ميشود که شامل يک مسئله پيشرو و بازسازي تصو. است
مسئله مستقيم عبارت است از حل رياضي معادالت با فرض داشتن منابع و پارامترهاي . يک الگوريتم تکراري است

در  مسئله معکوس بافرض . دهد مي را در هر نقطه به دست) چگالي فوتون يا پتانسيل الکتريکي(فيزيکي، که تابع پاسخ 
دست آمده  يک مقدار اوليه دلخواه براي پارامترهاي فيزيکي و با تکرار حل مسئله مستقيم و مقايسه نتايج آن با مقادير به

ها در هر مرحله تکرار، پارامترهاي فيزيکي آن قدر تغيير ميکنند تا نهايتا تخمين مناسبي از پارامترهاي  گيري از اندازه
ار توزيع پارامترهاي فيزيکي تخمين زده شده براي جسم مورد نظر تصاوير بازسازي . يزيکي جسم به دست آيدف

m.shafiei
Typewritten Text
Convergence
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بندي تغييرات زياد در پارامترهاي فيزيکي، هندسه  هاي مبتني بر مش در حل مسائل مقادير مرزي با روش. ميشوند
در اين . رعت همگرايي ممکن است باعث مشکل کندها و س ها و تکيني پيچيده، پارامترهاي محيط غيرخطي، ناپيوستگي

ثابت ميشود که . است پروژه براي حل عددي مسئله مستقيم از  يک روش بدون مش، به نام موجک گالرکين استفاده شده
در اين روش توابع پايه در يک روند چند مقياسي . سرعت همگرايي اين روش نسبت به روش اجزا محدود بيشتر است

پذيري بيشتر را در مقياس باالتر، در  با توجه به تعامد توابع نسبت به يکديگر ميتوان توابع با دقت تفکيک. ندشو توليد مي
اين روش کامال تشريح شده و بر مسائل هر دو . نواحي که نياز به دقت بيشتري هست، به مجموعه توابع اضافه نمود

اي جديد استفاده شده که موجب کارايي اين روش  از ايده براي اعمال شرايط مرزي. شوند روش مقطع نگاري پياده مي
روند همگرايي . نتايج اين روش با نتايج روش اجزا محدود و حل تحليلي مقايسه شده است. شود در حل انواع مسائل مي

به دقت مورد توان با افزايش توابع پايه  دهد که به راحتي مي پاسخ به حل تحليلي با افزايش تعداد توابع پايه، نشان مي
توان به نياز براي حافظه زياد و حجم محاسبات گسترده اشاده کرد که  البته از معايب اين روش مي. نياز دست پيدا کرد

حل مسئله معکوس مقطع نگاري امپدانس . با افزايش تعداد توابع، اين ميزان به صورت تصاعدي افزايش مييابد
  .ت بخشي را نشان ميدهدالکتريکي نيز شرح داده شده که نتايج رضاي

  
  
  
  

توسط بهزاد وافري؛ اساتيد راهنما رضا  /آزمائي هاي چاه هاي عصبي مصنوعي در تحليل داده استفاده از شبکه  ٢٠
دانشگاه شيراز، دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز، رشته (کارشناسي ارشد -.اللهي الدين آيت اسالملوئيان، شهاب

  .١٣٨٨ ، )) ترل فرآيندسازي و کن شبيه(مهندسي شيمي 
  

   
/ Data analysisتحليل داده ها / Artificial nueral networksهاي عصبي مصنوعي  شبکه/ Well testsآزمايي  چاه

همگني / Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن / Reservoir managementمديريت مخزن 
Homogeneity / تخلخلPorosity / ضريب پوستهSkin factor / شبيه سازيSimulation / مدل رياضي

Mathematical model / مخزن شکافدارFractured reservoir / نمودارDiagram / فشارPressure 
   

 ٨٨٠٢۵٢  
  

  چکيده 
اي دارند که تخمين مستقيم پارامترهاي آنها  مخازن هيدروکربوري محيطهايي بسيار ناهمگن هستند و چنان ساختار پيچيده

هاي  دست آوردن اطالعاتي از محيطهاي متخلخل، برخي روش براي رفع مشکل اخير و نيز به. پذير نيستعمال  امکان
آزمائي با  هاي غيرمستقيم، تنها چاه در ميان روش. اند پيمائي محبوبيت زيادي پيدا کرده آزمائي و چاه غيرمستقيم مانند چاه

عنوان  به ١٩٣٧ اين تکنيک در سال . باشد برخوردار مي هاي ديناميک مرتبط است و بنابراين از اهميت خاصي داده
عنوان يکي  آزمائي هنوز هم، به چاه. ابزاري کاربردي براي شناخت رفتار واقعي مخزن توسط مهندسين نفت پيشنهاد شد

تعيين مدل مخزن از نمودارهاي مشتق . شود ترين ابزارهاي در دسترس براي شناخت اين محيطها محسوب مي از مهم
در اين . باشد آزمائي مي هاي چاه اي در تخمين پارامترهاي مخزن از طريق آناليز داده شار، يکي از مراحل مهم و پايهف

هاي عصبي مصنوعي، براي شناسائي مدل مخازن نفتي از طريق نمودارهاي مشتق فشار استفاده  مطالعه از شبکه
ه داراي توانايي منحصر به فرد در تخمين پارامتر و هاي رياضي هستند ک هاي عصبي مصنوعي، مدل شبکه. است شده

هشت مدل مخزن نفتي مختلف که مخازن همگن و تخلخل دوگانه با مرزهاي مختلف را .  هستند... شناسايي الگو و 
هاي مشتق فشاري که  هاي عصبي پيشرو و بازگشتي توسط داده شبکه. اند شود مورد بررسي قرار گرفته شامل مي

هاي  ي شبکه ساختار بهينه. اند شده اند آموزش داده توليد شده PANSYSTEMافزار  سازي با نرم بيهي ش وسيله به
هاي آموزش و تست تعيين  کردن ميانگين خطاي نسبي داده هاي حدس و خطا و کمينه پيشنهادي با استفاده از روش

توانايي . هاي آموزشي و تست بررسي شده است ي داده اي خارج از محدوده ها در بازه يابي شبکه قابليت برون. است شده
هاي  دقت شبکه. است هاي ميداني مورد بررسي قرار گرفته هاي داراي نويز، داده شده از طريق داده هاي طراحي شبکه

نتايج حاصل . است بندي کلي با هم مقايسه شده ي تعدادي پارامتر آماري مانند حساسيت و دقت دسته وسيله مختلف به
هاي  هاي عصبي قادر هستند که مدل واقعي مخزن را از داده هاي مبتني بر شبکه ده اين مطلب است که مدلدهن نشان
ي پيشرو بوده و قابليت بيشتري را در  ي عصبي بازگشتي داراي دقتي بيشتر از شبکه شبکه. آزمائي شناسايي کنند چاه
درصد بوده در  ٩٨ /٣٩بندي کلي  ها داراي دقت دسته بکهاين ش. است آزمائي از خود نشان داده هاي چاه بندي داده دسته

  .باشند مي ٩٥ /٨٣ي پيشرو داراي دقت  حاليکه شبکه
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ژل جهت توليد هيدروژن در  واکنش ترکيبي _ تهيه شده به روش سل   N i/A ١٢٠٣استفاده از نانوکاتاليست   ٢١
DR_POM/ دانشگاه تربيت مدرس، (کارشناسي ارشد - .محمد زنگوئي؛ استاد راهنما عبدالصمد زرين قلم مقدم

 .١٣٨٧ ،  (دانشکده فني مهندسي، رشته مهندسي شيمي
  

   
/ Sol- gel methodژل  -روش سل/ Bifunctional catalystکاتاليست دوعملگر / Nanocatalystsها  نانوکاتاليست

 Fourierديل فوريه تب/ Spectrometryطيف سنجي / Saturationاشباع شدگي / Synthesis gasگاز سنتز 
transform / سطح ويژهSpecific surface / اکسيدهاOxides / خواص فيزيکيPhysical properties / خواص

 Chemical propertiesشيميايي 
   

 ٨٧٠٢٣۵  
  

  چکيده 
وردار از اهميت بااليي برخ) GTL(به عنوان خوراک واحدهاي گاز   مايع)مونو اکسيد کربن وهيدروژن(توليد گاز سنتز 

امروزه .درصد هزينه هاي توليد سوخت هاي مايع مربوط به واحد توليد گاز سنتز مي باشد ٧٥ تا  ٥٠ به طوري که .است
دراين تحقيق به منظور توليد گاز سنتز .در صنعت جهت توليد گاز سنتز از کاتاليست نيکل  آلومينا استفاده مي شود

جهت سنتز کاتاليست هاي .  ري باال در مقابل تشکيل کک ساخته شود،سعي شده است که کاتاليستي بافعاليت وپايدا
خواص فيزيکي و شيميايي کاتاليست هاي سنتز شده به استفاده از .ژل استفاده شده است-آلومينا از روش سل- نيکل

باتوجه به نتايج آناليز .مورداستفاده قرار گرفته اند TPRوTGA،DTA،EDX،SEM،FTIR،BET،XRDآناليزهاي 
TGA  وDTA ٥٠٠،عمليات کلسيناسيون در دماي  c  به منظور تعيين ميزان نيکل بارگذاري شده برروي .انجام شد

نتايج آناليز اندازه گيري سطح نشان مي دهد که باافزايش نيکل بارگذاري .استفاده شده است EDXآلومينا،ازآناليز 
که ذرات نيکل عمدتا  درفاز نيکل  آلومينات حضور نشان مي دهند   TPRنتايج آناليز .شده،سطح ويژه کاهش مي يابد

درصد مي باشد و  ٢٠ نتايج حاصل از تست هاي راکتوري نشان مي دهدکه بهينه ميزان نيکل بارگذاري شده .  دارند
  .بدست آمده است Ni/Al٢o٣  ٥%کمترين ميزان فعاليت کاتاليستي در حضور کاتاليست 

  
  
  
  

وردههاي نفتي کشورهاي همسايه، از طريق جمهوري اسالمي ايران با رويکرد امکان سنجي اقتصادي سوآپ فرآ  ٢٢
از فاطمه آقاجعفري؛ استاد راهنما محمد حسن قلي زاده؛ استاد مشاور اسماعيل رمضان پور،  /حضور بخش خصوصي

، )گرايش صنعتي(دانشگاه گيالن، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه مديريت (کارشناسي ارشد - .اسدهللا احمدي نژاد
  .١٣٩٠ ، )) گرايش صنعتي(رشته مديريت 

  
   

/ Feasibility studyسنجي  امکان/ Liquefied gasگاز مايع / Petroleum productفرآورده نفتي / Swapسوآپ 
کاهش هزينه / Caspian Seaدرياي خزر / Private Sectorبخش خصوصي / Economic studyبررسي اقتصادي 

Cost reduction /وري  بهرهProductivity / ترکمنستانTurkmenia / عراقIraq / حمايتProtection / دولت
State / ارزيابيEvaluation / ريسکRisk / الگوModel / مهندسي ماليFinancial engineering / بازار

Markets / رقابت اقتصاديEconomic competition / اثرات سياسيPolitical effects 
   

 ٩٠٠٠١٠  
  

  چکيده 
سوآپ فرآورده هاي نفتي، بحثي جديد در خاورميانه و بويژه در بخش درياي خزر است؛ به اين طريق که فرآورده ي نفتي 
در يک مرزکشور سوآپکننده، از کشور توليدکننده گرفته شده، و معو ض آن از مرزي ديگر در کشور سوآپ کننده 

راي بخشي که سوآپ را به عهده ميگيرد، کاهش قابل توجهي در اين کار، عالوه بر سود اقتصادي ب. صادر ميشود
کشورهاي حاشيه ي خزر .  هزينه هاي حمل و نقل داشته، همچنين باعث افزايش بهره وري بخش حمل و نقل مي شود

ر به دليل عدم دسترسي به آب هاي آزاد؛ و هم چنين کشو) آذربايجان و ترکمنستان(که در همسايگي ايران قرار دارند 
عراق به دليل نداشتن بندري که کشتي هاي حامل فرآورده هاي نفتي بتوانند به آساني در آن پهلو بگيرند، پتانسيل خوبي 

گاز مايع نيز، يکي از فرآورده هايي است که در بازار سوآپ فرآورده هاي .براي بازار سوآپ در ايران پديد آورده اند
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پژوهش، سوآپ گاز مايع از ترکمنستان و عراق ـ با رويکرد حضور بخش در اين . نفتي، جاي خود را باز کرده است
انجام  UNIDOاين امکانسنجي بر اساس الگوريتم تدوين شده در . خصوصي در اين کار ـ امکانسنجي شده است

. دارزيابي بازار، ارزيابي فني، ارزيابي مالي و ارزيابي سياسي و اجتماعي را دربر مي گير: شدهاست و چهار بخش
دوازده سناريوي تدوين شده ي امکانسنجي اقتصادي گاز مايع ترکمنستان و عراق توسط بخش خصوصي و با حمايت و 

در ارزيابي بازار، گاز مايع و روند قيمت .  بدون حمايت دولت مورد ارزيابي در چهار بخش مذکور بررسي شده است
همصچنين بازار . بررسي شده است ٢٠١٥ تحليل، وتا سال آن در جهان، خاورميانه، ناحيه ي خزر و ايران، تجزيه و 

انجام  ٢٠١٥ عرضه در جهان و ترکمنستان و عراق ؛ و بازار تقاضا در جهان و ايران و پيشصبيني آن تا سال 
در .  برآورده شده است ٢٠١٥ شدهاست و در آخر پتانسيل مقداري سوآپ گاز مايع از ترکمنستان و عراق تا سال 

ي پس از بررسي مشخصات فني و استانداردهاي مورد قبول گاز مايع، بازار عراق رد شد و بازار  ارزيابي فن
در ارزيابي مالي، سوددهي و نسبتهاي مالي، شش سناريوي تدوين .  ترکمنستان به بخش ارزيابي اقتصادي راه پيدا کرد

زاري مناسب براي سوآپ گاز مايع از مسير شده براي بازار ترکمنستان ارزيابي شد و بازار ترکمنستان به عنوان با
در آخربازتابهاي سياسي و اجتماعي و معرفي .  سال برآورده شده است ٥ دوره ي عمر اين طرح . ايران معرفي گرديد

  .ريسکهاي پروژه طبق الگوي يونيدو بررسي و بيان شده است
  
  

و اجراي روش بر روي يکي از مخازن SCALبا استفاده از داده هاي پتروفيزيکي و  Rock Typingانجام   ٢٣
کارشناسي  - .مهدي نظري؛ استاد راهنما عباس خاکسار منشاد؛ استاد مشاور محمد کمال قاسم العسگري /ايران
  .١٣٨٩ ، ) مخازن هيدروکربوري -واحد علوم و تحقيقات، رشته مهندسي شيمي - دانشگاه آزاد اسالمي(ارشد

  
   

بررسي آزمايشگاهي / Coreمغزه / Hydrocarbon reservoirدروکربن مخزن هي/ Petrophysicپتروفيزيک 
Laboratory study / خواص مخزنReservoir properties / تخلخلPorosity / تراواييPermeability / اشباع

تخليه / Petrologyسنگ شناسي / Capillary pressureفشار مويينه / Wettabilityترشوندگي / Saturationشدگي 
Discharge / مدل سازيModeling 

   
 ٨٩٠٠٩٨  

  
  چکيده 

لذا يکي . در مطالعات مدلينگ هر مخزن دقت داده هاي ورودي به نرم افزار مدلساز از اهميت ويژه اي برخوردار است
 Rockمنظور از . مخزن مي باشد Rock Typeاز اصول مهندسي مخازن داشتن اطالعات صحيح از خواص و 

Type  مي  باشد که با استفاده از ... ديناميکي مخزن شامل تراوايي، اشباع شدگي، فشار مويينه و خصوصيات و رفتار
عمال  هيچگاه بر تمام قسمت . اين مقادير مي توان سنگ مخزن را از نظر حرکت سيال در محيط متخلخل بررسي نمود

 Rock Typingه ريزي توليد بايد هاي يک مخزن خواص ديناميکي يکساني حاکم نمي باشد لذا جهت پيش بيني و برنام
مي باشد که ) - Jتابع ( Leverettاستفاده از معادله  Rock Typeروش معمول تعيين . صحيحي از مخزن بدست آورد

. بر مبناي تعيين فشار مويينه و ترکيب داده هاي ديناميکي مخزن با رسم تابع برحسب اشباع سيال به اين امر مي پردازد
ت هاي موجود در اين روش که از آن جمله مي توان به استفاده از داده هاي آناليز مغزه که بسيار اما به دليل محدودي

بدين لحاظ در .  محدود است و همچنين جدا شدن مغزه از شرايط محيط متخلخل، باعث افزايش خطا در نتايج مي شود
لذا . کنيم که دقت نتايج نهايي را باالتر ببريم از شيوه اي استفاده -Jاين پروژه بر آن شديم عالوه بر اجراي روش تابع 

از آنجايي که مبناي محاسبه در اين شيوه داده هاي پتروفيزيک است و اين . معرفي و اجرا مي گردد Bucklesشيوه 
داده ها داراي گسترگي فراواني در مخزن مي باشند، اين خود به خود باعث کاهش انحراف از حالت ايده آل مي شود و 

دقيقتر در محيط مخزن صورت مي  Rock Typeستفاده از ترکيب اطالعات پتروفيزيک و آناليز مخصوص مغزه، با ا
شايان ذکر است تعيين نوع سنگ مخزن در اين روش براساس شاخص ترشوندگي که رويکردي کامال  مناسب . گيرد

خشهايي از مخزن که از نظر ديناميکي مقادير تخلخل و اشباع شدگي در ب. در مهندسي مخزن مي باشد، انجام مي شود
با استفاده از همين . به هم شبيه مي باشد تقريبا  ثابت است يعني با تغيير مکان در اين قسمتها، اين مقادير تغيير نمي کند

 cدر اين رابطه   مقدار ثابت . تعريف شد) Buckles(توسط  Rock Typeخاصيت، رابطه بين تخلخل، اشباع آب و 
ن به ميزان اشباع شدگي و متعاقبا  ترشوندگي قسمت مشخصي از سنگ تعبير نمود که در همين راستا، با را مي توا

  .مخزن مي پردازيم Rock Typeرسم نمودار تخلخل بر حسب اشباع آب و دسته بندي داده هاي بدست آمده به تعيين 
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 ١٨

شرکت : مورد مطالعه( از و نخبه دانشگاهي اولويت بندي عوامل مؤثر بر جذب و نگه داري دانش آموختگان ممت  ٢۴
زهرا رحمتي؛ استاد راهنما حسين رحمان سرشت؛ استاد مشاور محمد تقي تقوي  /)ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشکده مديريت و حسابداري، رشته (کارشناسي ارشد -.فرد؛ مشاور صنعتي پرويز عبادي

  .١٣٨٩ ، ) مديريت بازرگاني
  
  

   
نخبگان / Knowledge Managementمديريت دانش / Human resource managementمديريت منابع انساني 

Elites / استخدامRecruitment / دانش سازمانيOrganizational knowledge / مزيت رقابتيCompetitive 
advantage /هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده)National Iranian Oil Products Distribution 

Company (NIOPDC / انگيزشMotivation / حق الزحمهRemuneration / امنيت شغليJob security /
/ Communicationsارتباطات / Organizational Cultureفرهنگ سازماني / Job satisfactionرضايت شغلي 
توسعه / Educationآموزش / Performance assessmentارزيابي عملکرد / Compensationجبران خدمات 

 Information and communicationفناوري اطالعات و ارتباطات / Management developmentمديريت 
technology 

   
 

 ٨٩٠٠٩٩  
  
  

  چکيده 
کي از اين ي. ها از منابع مشهود و ملموس به منابع نامشهود تبديل شده است هاي رقابتي سازمان در شرايط کنوني مزيت

منابع دانش موجود در سازمان است و مديريت صحيح اين دانش به طوري که در سازمان نهادينه شود و از آن استفاده 
اي در  ها نقش تعيين کننده در مديريت دانش جذب و حفظ و نگه داري دانشگران و پرورش ظرفيت يادگيري آن. شود

هدف از اين تحقيق اولويت بندي عوامل مؤثر بر جذب و نگه داري  .موفقي ت و کسب مزيت رقابتي براي سازمان دارد
اين تحقيق . هاي نفتي ايران در شهر تهران است دانش آموختگان ممتاز و نخبه دانشگاهي در شرکت ملي پخش فرآورده

جذب  عوامل مؤثر بر. کاربردي و به لحاظ طبقه بندي تحقيق بر مبناي روش، تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است
يابي به امنيت شغلي، انگيزه  يابي به حقوق و مزاياي مناسب، انگيزه دست انگيزه دست: عامل شامل ١٤ دربرگيرنده 

هاي  هاي موجود يا کسب مهارت يابي به فرصت بهره گيري از مهارت هاي شغلي، انگيزه دست يابي به فرصت دست
هستند و ابعاد مؤثر بر نگه داري ... ها و تجهيزات و کنولوژييابي به فرصت بهره گيري از آخرين ت جديد، انگيزه دست

مسير شغلي، رضايت شغلي، فرهنگ سازماني، ارتباطات، جبران خدمت، ارزيابي عملکرد، : بعد شامل ٨ دربرگيرنده 
و نخبه جامعه آماري اين تحقيق عبارتند از تمامي دانش آموختگان ممتاز . هاي مديريت هستند آموزش و توسعه و ويژگي

نفر است و در اين  ١٠٦ جامعه آماري . هاي نفتي ايران در شهر تهران دانشگاهي شاغل در شرکت ملي پخش فرآورده
اي مورد استفاده  ها آزمون تي تک نمونه جهت تجزيه و تحليل آماري داده. پژوهش از روش سرشماري استفاده شده است

ها، اين ابعاد و  بعد از آزمون فرضيه. ها تأييد شد تمامي فرضيه فرضيه مورد آزمون قرار داديم و ٢٢ . قرار گرفت
انگيزه : ها عبارتند از براي عوامل مؤثر بر جذب اولويت. ها از نظر اهميت اولويت بندي شدند عوامل مرتبط با آن

جهيزات، ها و ت يابي به فرصت بهره گيري از آخرين تکنولوژي يابي به حقوق و مزاياي مناسب، انگيزه دست دست
يابي به آموزش  هاي جديد، انگيزه دست هاي موجود يا کسب مهارت يابي به فرصت بهره گيري از مهارت انگيزه دست

بعد آموزش و توسعه ، بعد مديريت، بعد فرهنگ : اولويت ابعاد مؤثر بر نگه داري عبارتند از ... . سطح باال و 
  .ران خدمت، بعد ارزيابي عملکرد و بعد مسير شغليسازماني، بعد ارتباطات، بعد رضايت شغلي، بعد جب
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 ١٩ 

نگارش احسان صالحي؛ استاد  /برآورد نسبت پوآسون با استفاده از اطالعات لرزه نگاري و پروفيل لرزه اي قائم  ٢۵
مهندسي دانشگاه صنعتي امير کبير، دانشکده (کارشناسي ارشد - .راهنما عبدالرحيم جواهريان؛ استاد مشاور جواد جمالي

  .١٣٨٨ ، ) نفت، گروه اکتشاف نفت، رشته مهندسي نفت
  

   
 Neuralشبکه عصبي / Vertical seismic projectsاي قائم  هاي لرزه پروفيل/ Seismographyنگاري  لرزه

network / سرعت موج برشيShear wave velocity / جدايش موجWave splitting /اي  نشانگر لرزهSeismic 
indicator /اي  هاي لرزه دادهSeismic data / سيالFluids / رگرسيونRegression / خواص مخزنReservoir 

properties 
   

 ٨٨٠٢٢۶  
  چکيده 

هاي مهم  هاي مخزني از بخش ها و برقراري ارتباط بين اين خصوصيت و ويژگي تعيين خصوصيات کشسان سنگ
جمله خصوصيات کشسان است که به عنوان شناساگر  نسبت پواسون از. اي مخازن هيدروکربوري است توصيف لرزه

هاي سرعت بدست آمده از  توان از داده براي محاسبه نسبت پواسون مي. رود جنس سنگ و سيال منفذي به کار مي
پس از محاسبه نسبت پواسون در امتداد چاه، به منظور تعميم مقادير بدست . استفاده نمود) VSP(اي قائم  پروفيل لرزه

براي ايجاد ارتباط بين . شوند اي محاسبه مي اي از مقطع لرزه اي از نشانگرهاي لرزه اي، مجموعه خطوط لرزه آمده به
در حالت خطي، انتقال از . گردد مجموعه نشانگرها و مقادير نسبت پواسون از انتقال خطي و يا غيرخطي استفاده مي

در حالت غيرخطي از يک . شوند عات محاسبه ميدار تشکيل شده است که از روش حداقل مرب يکسري ضرائب وزن
اي قائم و تعميم آن به  هاي پروفيل لرزه در اين مطالعه، تعيين نسبت پواسون توسط داده. گردد شبکه عصبي استفاده مي

  .غربي ايران صورت پذيرفته است اي سطحي براي يکي از ميادين هيدروکربوري جنوب خطوط لرزه
  
  

نگارش احسان ابراهيميان؛  /ر تزريق باکتري در ماسه ي فشرده در مکانيزم  مسدودسازيبررسي آزمايشگاهي اث  ٢۶
، ) دانشگاه صنعتي سهند، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد -.اساتيد راهنما اقبال صحرايي، سيروس ابراهيمي

 ١٣٨٩.  
  

   
باکتري / Injectionريق تز/ Porosityتخلخل / Petroleum reservoirsمخازن نفت / Strengthاستحکام 

Bacterium / ماسهSand / سيمانCement /فناوري  زيستBiotechnology / تراواييPermeability / ناهمگوني
Heterogeneity / رسوبPrecipitate / حفاريDrilling / ايمنيSafety / تجهيزاتEquipment 

   
 ٨٩٠٠٩٠  

  
  چکيده 

تي به عنوان کاهش تراوايي سازندهاي آبده و بستن حفره ها و ترکهايي که استفاده از روش هاي مسدودسازي در مخازن نف
آبدهي مخازن نفتي همواره موجب مشکالت عمده اي ميشود حتي ممکن . در آنها آب جريان دارد، امري ضروري است

با تفاوت زياد است بهرهبرداري از آنها مقرون به صرفه نباشد، اين مطلب به مراتب براي مخازن ناهمگون و اليه اي 
اصالح .يکي از روش هاي رفع اين مشکل، مسدودسازي منافذ و اليه هاي آبده ميباشد. در نفوذپذيري بارزتر است

تخلخل محيطهاي تراوا، به وسيله ي تشکيل رسوب از طريق باکتري هاي توليد کننده ي سيمان بيولوژيکي، يکي 
روش . در مخازن نفت و استحکام سازندهاي نفتي ميباشدازراهکارهاي مسدودسازي شکافها و حفره هاي موجود 

. مذکور هم چنين در ايمني عمليات حفاري مخازن نفتي و گازي در سازندهاي ماسه اي و کربناته کاربرد خواهد داشت
در تحقيق حاضر با استفاده از باکتريهاي مناسب بررسي شده و کاهش تراوايي اليه هاي آبده به عنوان معيار سنجش 

در اين راستا، آزمايشها در سه بخش، . سدودسازي باکتريايي در اليه هاي شن فشرده مورد بررسي قرار گرفته استم
انتخاب و رشد باکتري مناسب، شناسايي رسوب و مسدودسازي در مدل شن فشرده در دما و فشار محيطي صورت 

نتايج حاصل از . له اي تقسيم شد استتزريقهاي باکتريايي در دو گروه تک مرحله اي و دو مرح.  گرفته است
 ٣٠ گرم بر ليتر تا  ١٠ درصد به ترتيب در ميزان اوره  ٧٨ درصد کاهش تراوايي به  ١٩ آزمايشهاي تک مرحله اي از 

  .درصد مشاهده شد ٩۵ گرم مشاهده شد، و در نهايت، تزريق هاي دو مرحله اي کاهش تراوايي تا 
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 ٢٠

نگارش محسن هوپناه؛  /شباع بر تزريق بخار در يکي از مخازن نفت سنگين ايرانبررسي آزمايشگاهي اثر فشار ا  ٢٧
دانشگاه دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده (کارشناسي ارشد - .استاد راهنما عليرضا طباطبايي نژاد، اقبال صحرايي

  .١٣٨٨ ، ) مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي
  

   
سيالب زني / Heavy oil resorvoirمخازن نفت سنگين / Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت 
Water flooding / گرانرويViscosity / فشار تزريقGas enrichment / اشباع شدگيSaturation / تزريق بخار

Steam injection / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study / تخلخلPorosity /سنجي  امکانFeasibility 
study 

   
 ٨٨٠٢٢١  

  چکيده 
امروزه با توجه به کاهش ذخاير مخازن نفت و افزايش مصرف آن به عنوان منبع انرژي و ماده ي اوليه درصنايع 

از طرف ديگر به علت باال بودن گرانروي نفت . پتروشيمي، رويکرد به مخازن نفت سنگين اجتناب ناپذير شده است
است و نرخ بهره برداري از چاه هاي اين نوع مخزن بسيار سنگين، جريان آن در محيط متخلخل بسيار کند و آهسته 

به همين دليل الزم است يکي از روشهاي گرمايي به عنوان روش ازدياد برداشت در اين مخازن به کار . پايين است
 تزريق بخار آب به عنوان يکي از شناخته شده ترين و پرکاربردترين روشهاي ازدياد برداشت نفت بيش از. گرفته شود

فرآيند تزريق بخار آب بيشتر در مخازن نفت سنگين و . چهل سال است که در مقياس صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد
قير طبيعي به کار ميرود اما اين روش در مخازن نفت سبک خاصي که تزريق آب در آنها کارايي چنداني ندارد نيز 

سعي براين شده است تا تاثير پارامتر فشار در انجام آزمايشات  در اين پايان نامه]. ١ [مورد استفاده قرار گرفته است
. فشار يکي از مهمترين پارامترهاي تاثيرگذار در فرآيند تزريق بخار ميباشد. تزريق بخار مورد بررسي قرار گيرد

 ٦٠ و  ٤٠  ، ٢٠سيسي در دقيقه و فشارهاي  ٥ و  ٣ /٥، ٢، ١بخشي از آزمايشات در مدل شن فشرده در نـرخ تزريقهاي 
سي  ١ و  ٠ /٥بار و بخش ديگري از آزمايشات در نمونه سنگ مخزن يکي از مخازن غرب ايران در نرخ تزريق هاي 

نفت مورد استفاده نيز نفت سنگين مخزن مورد نظراز . بار انجام پذيرفته است ٨٠ و  ٥٠ ، ٢٠سي در دقيقه و فشارهاي 
رد نظر، در شرايط يکسان اثر افزايش فشار اشباع در نرخ تزريق بر در مدل آزمايشگاهي مو. اليه آسماري ميباشد

نتايج به دست آمده حاکي از اين است که با افزايش فشار در . روي بازيابي نفت سنگين مورد بررسي قرار گرفته است
  .نرخ تزريق ثابت، ميزان بازيابي نهايي افزايش مي يابد

  
  

نگارش پوريا اميدوار؛ اساتيد / ج الکترومغناطيس در ازدياد برداشت نفتبررسي آزمايشگاهي تأثير حرارتي اموا  ٢٨
دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده مهندسي شيمي، (کارشناسي ارشد -.راهنما اقبال صحرايي، عليرضا طباطبايي نژاد

  .١٣٨٩ ، ) مخازن هيدروکربوري -رشته مهندسي شيمي
  

   
مخازن نفت / Heat treatmentعمليات حرارتي / Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت 

Petroleum reservoirs / نفت سنگينHeavy oil / موج الکترومغناطيسيElectromagnetic wave / پارامترهاي
بررسي / Porosityتخلخل / Saturationاشباع شدگي / Densityچگالي / Process parametersفرايندي 

 Modelingمدل سازي / Laboratory studyآزمايشگاهي 
   

 ٨٩٠٠۶٣  
  

  چکيده 
روشهاي معمول حرارتي ازدياد برداشت نفت مانند تزريق بخار و احتراق درجا چنانچه بطور مناسب بکار برده شوند 

هايي دارند که ناشي از وجود يک سيال حامل  اما تمامي اين روشهاي معمول محدوديت. مقرون به صرفه خواهند بود
فرايند گرمايش امواج مايکرو که بر مبناي جذب انتخابي انرژي الکترومغناطيس توسط مواد . ميباشدحرارت در آنها 

با حذف سيال حامل انرژي در روش گرمايش امواج . ميباشد، ميتواند بعنوان روشي حرارتي مورد استفاده قرار گيرد
در اين مطالعه، قابليت . ميگرددهاي روشهاي معمول حرارتي مرتفع  مايکرو، بسياري از مشکالت و محدوديت

هاي نفت سنگين و  نمونه. گرمايش امواج مايکرو و تاثير آن بر بازيابي نفت بصورت آزمايشگاهي بررسي گرديده است
استفاده از امواج . اند مورد آزمايش قرار گرفته ١٠API و کوه با  ١٧API سنگين مخازن ايران، پايدار شرق با  فوق

در اين تحقيق، همچنين . اي را در بازيابي نفت سنگين اين مخازن به همراه داشته است ار کنندهمايکرو نتايج اميدو
دهي، مدت زمان انتظار، فاصله منبع موج و پارامترهاي  چگونگي تاثير پارامترهاي عملياتي مانند مدت زمان موج

  .رار گرفته استفيزيکي مانند نوع نفت و چگالي آن، ميزان اشباع و شوري آب مورد مطالعه ق
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 ٢١ 

امين جعفرقلي؛ استاد راهنما  /در پاکسازي خاک)  SVE( بررسي اثر ميزان رس در کارايي روش استخراج بخارات  ٢٩
کارشناسي  - .محمدرضا صبور؛ استاد مشاور صنعتي فاطمه کاهي، استاد مشاور دانشگاهي بهجت رضايي

  .١٣٩٠ ، ) محيط زيست -ن، رشته مهندسي عمراندانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده مهندس عمرا(ارشد
  

   
محيط زيست / ها آالينده/ Vaporisationتبخير / Injectionتزريق / Clay soilخاک رسي / Purgingپاکسازي 

Environment /ها  پسماندهWastes / آلودگي خاکSoil pollution / کروماتوگرافي گازيgas 
chromatography / غلظتConcentration / نفوذپذيريPermealibity 

   
 ٩٠٠٠٢۵  

  
  چکيده 

در سالهاي اخير، با رشد سريع اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران، آلودگي محيط زيست در اثر پسماندها 
مهمترين آالينده هايي هستند که سالمتي محيطزيست را بخطر )  VOCs(مواد آلي فرار. به صورت مکرر اتفاق ميافتد

که ممکن است با روش تزريق هوا )  In Situ Soil Vapor Extraction(استخراج درجاي بخارات خاک . خته انداندا
)Air Sparging  ( همراه شود به عنوان ابزاري موثر در پاکسازي خاکهاي غيراشباع  آلوده شده باVOCs شناخته

جاد جريان هوا موجب تبخير، جدايي ذرات از اين روش شامل عملکرد ايجاد خال در شبکه خاک است که با اي. ميشود
مزيت . خاک و تغيير فاز آالينده از حالت محلول به گاز شده و درنهايت آالينده به سمت چاه هاي استخراج حرکت ميکند

SVE نسبت به ساير روش هاي پاکسازي به علت هزينه کم، آسان بودن نصب و راه اندازي و نياز به تجهيزات مختصر
 ٢٦ سهم عمدهي  SVE،  ١٩٩٠تا ١٩٨٠ در تمامي پروژه هاي انجام شده در امريکا در خالل سالهاي . يباشدبراي آن م

اکثرا برپايه اطالعات تجربي بوده و شناخته ها  SVEروشهاي کنوني طراحي . درصدي را به خود اختصاص داده بود
انسته هاي کنوني در زمينه کنترل همچنين د.  بسيار محدود استSVEدر مورد مکانيزم حرکت جرم در خالل 

در اين پژوهش . متغيرهاي اين روش مانند نرخ جريان، نفوذپذيري خاک، ميزان رطوبت و مواد آلي خاک ناچيز ميباشد
بدين صورت که تاثير درصد . مورد بررسي قرار گرفته استSVEپارامتر جنس خاک و تاثير آن بر راندمان روش 

موجود در خاک ماسه بادي آلوده به گازوئيل درپايلوت ساخته شده آزمايشگاهي ) ددرص٢٠ و  ٠،١٠ (رسهاي مختلف
با افزايش ميزان رس در خاک ماسه بادي راندمان پاکسازي به شدت کاهش مييابد . مورد بررسي قرار گرفته است

امي که خاک داراي هنگ. پيشرفت داشته است%  ٧٨ تا  ٢٤ بطوريکه در حالت عدم وجود رس، راندمان پاکسازي بعد از
 ٤٠ اگر درصد رس تا . ميرسد%  ٢٥ کاهش مييابد و به ميزان  %  ١٦ /٥٣/ رس باشد راندمان حذف به ميزان  %  ٢٠ 
  .ميرسد %  ٢٣ کاهش يافته وبه%  ٤٩ /١افزايش يابد راندمان حذف به % 

  
  
  
  

 /وپخش فرآورده هاي نفتي ايران بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شرکت ملي پااليش  ٣٠
 - .نگارش عبدالغني رستگار؛ استاد راهنما حسن زارعي متين؛ اساتيد مشاور غالمرضاجندقي ؛ محمدرضا مهدي زاده

  .١٣٨٨ ، ) دانشگاه تهران، دانشکده مديريت، گروه مديريت تحول، رشته مديريت دولتي(کارشناسي ارشد
  

   
دانش سازماني / Knowledge Managementمديريت دانش / Organizational Cultureفرهنگ سازماني 

Organizational knowledge / سازگاريAdjustment /پذيري  انعطافFlexibility / شرکت ملي پااليش و پخش
/ National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC(هاي نفتي ايران  فرآورده

 Organizationalساختار سازماني / Learningيادگيري / Managementمديريت  /Correlationهمبستگي 
structure / مديريت تغييرChange management / موانعObstacles / هدفGoals / مدل هاModels /

 Demographyشناسي  جمعيت
   

 ٨٨٠٢٢٨  
  

  چکيده 
کت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي تحقيق حاضر به بررسي رابطه فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شر

شکل گيري اين تحقيق براساس اين سوال بود که با توجه به اهميت مديريت دانش، وضعيت موجود . ايران مي پردازد
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 ٢٢

به اين منظور، براي بررسي اين سوال به بررسي مولفه هاي . شرک مزبور در اين خصوص به چه صورت است
رداخته شد، که بعد از بررسي عوامل و مدل هاي مختلف، مدل فرهنگي دانيل دنيسون که فرهنگي مرتبط با اين سيستم پ

همچنين براي بررسي . شامل چهار مولفه تعهد به مشارکت، سازگاري، انطباق پذيري و ماموريت مي باشد، انتخاب شد
تعيين هدف هاي (جز وضعيت موجود مديريت دانش از مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش پروست که شامل هشت

دانشي، ارزيابي دانش، شناسايي دانش، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراک و توزيع دانش، بکارگيري دانش، نگهداري 
 ٢١ پرسش نامه استاندارد اين دو متغير، مديريت دانش بعنوان متغير وابسته شامل . مي باشد، استفاده شده است)دانش

از آنجا که بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت . سوال مي باشد ٢٩ شامل  سوال و فرهنگ سازماني و ابعاد آن
استفاده از نظر کارکنان و مديران شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بود، لذا براساس روش نمونه 

خش مجزا از جامعه تحقيق پرسشنامه از دو ب ٩٥ گيري تصادفي از بين آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت 
. پرسشنامه جمع آوري گرديد ٣٨ پرسشنامه و پژوهش و برنامه ريزي تلفيقي  ٥٧ شامل کارکنان دو بخش امور اداري 

اسميرنوف مورد سنجش قرار گرفت و نرمال بودن داده ها مورد تاييد واقع  - داده هاي آنها براساس آزمون کولموگروف
. يات تحقيق پرداخته شد که شامل يک فرضيه اهم و چهار فرضيه اخص مي باشدبراساس مدل به بررسي فرض. شد

در . سپس فرضيات تحقيق با انجام آزمون همبستگي اسپيرمن، مورد تاييد قرار گرفتند و معناداري آنها به اثبات رسيد
در جهت تبيين واريانس متغير ادامه با استفاده از تحليل چند متغيري داده ها، همبستگي چندگانه ميان متغيرهاي مستقل 

وابسته مديريت دانش مشاهده گرديد، و همچنين با محاسبه ضرايت استاندارد، سهم خالص هر يک از متغيرها در تبيين 
واريانس مديريت دانش مشخص گرديد و مولفه تعهد به مشارکت رابطه معنادار و سهم تقريبا کاملي در واريانس 

يگر مولفه ها يعني مولفه هاي سازگاري، انطباق پذيري و ماموريت معنا دار نبوده و مديريت دانش داشته و رابطه د
  .درصد بسيار کمي از اين واريانس را به خود اختصاص داده بودند

  
  
  
  

نگارش نسيم طهماسبي؛ استاد  /بررسي ارتباط غلظت بنزن محيط کار با غلظت  بنزن ادراري در کارگران پمپ بنزين  ٣١
دانشگاه علوم (کارشناسي ارشد -.سين مصدق ،استاد مشاور ابوالفضل برخورداري؛ کاظم سلطاني زادهراهنما محمدح

  .١٣٩١ ، ) پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد صدوقي يزد، دانشکده بهداشت، رشته مهندسي بهداشت حرفه اي
  

   
استان يزد / Service station) جايگاه(ين پمپ بنز/ Concentrationغلظت / BTEXبنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلن 

Yazd province / آلودگيPollution / ترکيبات آليOrganic compounds / فاز جامدSolid phase /
بازيافت / Optimizationسازي  بهينه/ Vaporisationتبخير / gas chromatographyکروماتوگرافي گازي 

Recovery /هاش  پpH 
   

 ٩١٠٠٠۵  
  

  چکيده 
که خصوصيات فيزيکي و .از جمله ترکيبات آلي فرار مي باشند) BTEX(بنزن، تولوئن، اتيل بنزن، گزيلن : ينهزم

موجود در بنزين مصرفي در اثر تبخير بنزين از جايگاههاي توزيع فراورده هاي نفتي  BTEX.شيميايي مشابه دارند 
روش جديد استخراج ترکيبات آلي .آن قرار مي گيرندوارد هواي شهر ها مي شود و کارکنان پمپ بنزين در مواجهه با 

هدف از انجام اين مطالعه بهينه سازي شرايط . مي باشد)  SPME( فرار بوسيله روش ميکرواستخراج از فاز جامد
.  و اندازه گيري ميزان آلودگي پمپ بنزين ها ي شهر يزد مي باشد SPMEاز نمونه هاي هوا بوسيله  BTEXاستخراج 
در اين مطالعه نمونه هاي هوا توسط کيسه نمونه برداري تدالر جمع آوري شدند و سپس توسط فيبر :ش هامواد و رو

SPME  وبوسيله دستگاه گازکروماتوگرافي با دتکتورFIDنتايج حاصل نشان داد که فيبر : تجزيه شدند  يافته ها
PDMS/CAR ه خود اختصاص داده  و نيز مدت زمان بيشترين سطح زير منحني را در مقايسه با دو نوع فيبر ديگر ب

ميانگين غلظت بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و گزيلن به . دقيقه تعيين شد ١ و  ٣ استخراج و بازيافت نمونه از فيبر به ترتيب 
ميانگين : نتيجه گيري.  ميکرو گرم در متر مکعب مي باشد ٣٤٠  ٢١٦و  ١٤٨  ٨٩،  ٦٦٧ ٤٠٥، ١٩٣٢   ٨٠٧ترتيب 

مي باشد و در ) PPM٥/٠(هوا باالتر از حد مجاز پيشنهاد شده توسط کميته فني بهداشت حرفه اي کشور غلظت بنزن 
  .حاليکه غلظت تولوئن، اتيل بنزن و گزيلن کمتر از حد مجاز مي باشد

  
  
  

m.shafiei
Typewritten Text
Concentration

m.shafiei
Typewritten Text
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 ٢٣ 

بررسي ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي کارکنان ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي براساس مدل   ٣٢
 - .دانشجو نيره عرب شيراز؛ استاد راهنما نوروزعلي کرمدوست، استاد مشاور کمال دراني /ال آموزش هالتونانتق

دانشگاه تهران تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روشها و برنامه هاي درسي، رشته (کارشناسي ارشد
  .١٣٩٠ ، ) آموزش بزرگساالن

  
   

انتقال / Modelالگو / Effectivenessاثربخشي / Evaluationارزيابي / Personnel trainingآموزش کارکنان 
Transport / دوره آموزشيTraining course /هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده)National Iranian 

Oil Products Distribution Company (NIOPDC / انگيزهMotivation / محيط کارWork 
environment /ت حمايProtection / عملکرد سازمانيOrganizational performance / آموزش ضمن خدمت

In service training / جمعيتي  - عوامل اجتماعيSociodemographic factors 
   

 ٩٠٠٠١٣  
  

  چکيده 
س هدف اصلي تحقيق ارزيابي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بر اسا

مهم ترين عامل در خصوص تاثير سطح ويژگيهاي فردي در ارتقاء اثربخشي . مؤلفه هاي مدل انتقال آموزش هالتون
دورههاي آموزشي، استعداد کارآموز براي حضور فعال در دوره بوده و پس از آن نيز به ترتيب انگيزه انتقال، خود 

نده کمترين ميانگين را دارد و نتيجه ميگيرم شرکت در اين در اين ميان آمادگي يادگير. کارآمدي، آمادگي يادگيرنده
در مدل اثربخشي . عامل بايد بيشتر توجه نمايد و قبل از دوره، فراگيران را از اهداف و محتواي دوره آگاه سازد

 ويژگي هاي محيط کار، حمايت و فرصت استفاده در ارتقاء اثربخشي دوره آمورشي،) ١٩٩٨ (آموزش بالدوين و فورد
حمايت ) ٢٠٠٧ (به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل معرفي شده است، بر اساس مطالعه بورک و هاتچينس

يافته هاي پژوهش در خصوص . سرپرستان، همکاران و فرصت کاربرد  تاثير بسيار قوي در انتقال آموزش دارد
تيو و مارتيو ، تاير و تيکوت، ديوس ويژگي هاي محيطي  در ارتقاء اثربخشي آموزش هم راستا با پژوهش بالدوين، ما

مهمترين عامل در خصوص تاثير سطح ويژگيهاي آموزشي در .  ميباشد) تايوان(، چن و همکاران)فرانسه(و همکاران
ارتقاء اثربخشي دوره هاي آموزشي، اعتبار محتوا و طرح انتقال  براي حضور فعال در دوره بوده و پس از آن نيز 

يانگين را دارد که سواالتي مربوط به اينکه آيا شرکت داراي الگوي اثربخشي و ارزشيابي عامل بازخورد کمترين م
مناسب است که در اين عامل متوجه ميشويم که شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي  بايد به ارزشيابي و اثربخشي دوره 

در ارتقاء اثربخشي آموزش هم يافته هاي پژوهش در خصوص ويژگي هاي آموزشي  .  هاي آموزشي بيشتر توجه نمايد
  .راستا با پژوهش بالدوين و فورد، تاير و تيکوت، روير و گلديستين، جعفرزاده  ميباشد

  
  
  
  

صابر ممقاني؛ استاد راهنما / در فوالد کربني) CO٢(بررسي پارامترهاي محيطي موثر بر خوردگي شيرين   ٣٣
دانشگاه تهران، دانشکده مهندسي متالوژي مواد، (شناسي ارشدکار - .سعيدرضا اله کرم؛  استاد مشاور چنگيز دهقانيان
  .١٣٨٨ ، ) رشته مهندسي مواد، خوردگي و حفاظت از مواد

  
   

 Effectiveعامل موثر / Carbon dioxideاکسيد  دي کربن/ Carbon steelفوالد کربني / Corrosionخوردگي 
parameters / خط لولهPipeline / تزريق گازGas injection / الکتروشيميElectrochemistry /شناسي  ريخت

Morphology / پالريزاسيون تافلTofel Polarization / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study 
   

 ٨٨٠٢۵۴  
  

  چکيده 
که به صخوردگي شيرين  معروف است از جمله مهترين مشکالت موجود در صنايع نفت و گاز   co٢خوردگي ناشي از 
جنس اين خطوط عموما  . جر به خسارات جبران ناپذيري بخصوص در خطوط لوله هاي انتقال مي شودمي باشد که من

مي ) feco٣( تحت شرايطي خاصي يک محصول خوردگي به نام کربنات آهن . از فوالدهاي کربني و کم آلياژي است
عنوان يک فيلم محافظ در برابر  اين اليه مي تواند به. تواند بر روي فلز خورده شده به عنوان يک اليه رسوب کند
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فراهم ساختن حفاظت از خوردگي به خواص . عمل کند و نرخ خوردگي را کاهش دهد  co٢واکنش هاي خوردگي 
بر خواص ساختاري و مورفولوژيکي  pHدر اين تحقيق اثر تغييرات دما و . مورفولوژيکي فيلم محافظ وابسته است

به اين منظور .   ، بررسي شده است٥L-X٧٠-APIبر روي فوالد کربني  اليه ي بوجود آمده توسط خوردگي شيرين
سل آزمايش خاصي طراحي و ساخته شد که در آن امکان تزريق گاز   و انجام آزمايش الکتروشيميايي در شرايط 

ه ، بpH=٥/٥- ٥/٦در دماي   و  NaClوزني  ٣ %آزمايش ها در محلول آبي با. برقرار شود pHکنترل شده ي دما و 
جهت بررسي مورفولوژي، آناليز عنصري و آناليز فازي فيلم تشکيل شده بر روي نمونه . ساعت انجام شدند ٧٢ مدت 

همچنين جهت بررسي سرعت خوردگي، . استفاده شد XRDو دستگاه آناليز  EDSمجهز به  SEMها از دستگاه 
نتايج حاصل نشان مي دهد که در دماي     .آزمون الکتروشيميايي پالريزاسيون تافلي روي نمونه ها انجام گرفت

 ٥٥c در هيچpH٦٥ با افزايش دما به. اي اليه ي حاصل از خوردگي مشاهده نشدc    اليه ي کربنات آهن به صورت يک
بر تراکم اين اليه افزوده  pHدر اين دما با افزايش . ها بر روي سطح فوالد مشاهده شدpHاليه ي پراکنده در کليه ي 

بيشترين  pH=٥/٦ها مشاهده گرديد که در هر دو دما pHاليه اي متراکم و فشرده در کلي  ٨٥ و    ٧٥ اهاي در دم. شد
مناسب ترين  pH=٥/٦با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق مشاهده شد که دماي   و . تراکم و ضخامت را داشت

ه هاي يکنواخت که منجر به خواص حفاظتي بهتر اين شرايط را جهت تشکيل يک اليه ي متراکم و ضخيم، با اندازه دان
  .ي شود، فراهم مي کند  co٢اليه در مقابل خوردگي 

  
  
  
  

 /نگارش بهراد کليبري؛ استاد راهنما افشين  Mie بررسي پراکندگي نور ليزر از امولسيون نفتي آب دريا توسط روش  ٣۴
دانشگاه آزاداسالمي تهران شمال، دانشکده علوم وفنون (رشدکارشناسي ا -.محسني آراسته؛  استاد مشاور بنازاده ماهاني

 .١٣٨٨ ،  )(دريايي، رشته فيزيک دريا
  

   
آلودگي آب / Petroleum pollutionآلودگي نفتي / Marine pollutionآلودگي دريايي / Ecosystemsاکوسيستم ها 

Water pollution / امولسيونEmulsion / ليزرLaser / پرتوزاييRadioactivity / نفت سنگينHeavy oil /
گر  حس/ Environmentمحيط زيست / Persian gulfخليج فارس / Absorptionجذب / Dispersivityپراکندگي 
Sensor / کشش سطحيSurface tension 

   
 ٨٨٠٢٣١  

  
  چکيده 

يکرد چشمگير به سمت در سال هاي اخير با توجه به کاربردهاي نوين علم اپتيک و ليزر در زمينه هاي مختلف، يک رو
ليزرها در تشخيص آلودگي ها، طيف سنجهاي فيزيکي و . ليزرها در علوم اقيانوس شناسي صورت گرفته است

در زمينه هاي . تحول شگرفي ايجاد کرده اند...شيميايي، مخابرات فيبر نوري، ليدارهاي کشف و سنجش از راه دور، و 
در اين تحقيق، با مروري بر سير تحولي .  ژي مورد توجه خواهد بودپژوهشي جديد و ايجاد حوزه هاي جديد تکنولو

علم اپتيک دريائي، اصول کلي ليزرها، بويژه ليزر يون آرگون، بررسي پراکندگي ها و انواع آن، تئوري ماي و پديده 
ريائي خواهيم همچنين تاثير نور بر حيات جانوران و کال اکوسيستم د. هاي مرتبط با آن مورد بررسي قرار مي گيرد

سپس به ساختار نفت، چگونگي شکل گيري و خواص فيزيکي آن و نيز امولوسيون هاي نفت و مطالب .  پرداخت
مربوط به آن، آلودگي هاي نفتي موجود در آبهاي ساحلي ايران بخصوص خليج فارس و بررسي برخي ميادين مهم نفتي 

هي، با استفاده از ليزر آزمايشگاه اپتيک سازمان انرژي اتمي آزمايشگا - در خاتمه و در بخش عملي.  ايران پرداختيم
در آب خليج فارس از موقعيت هاي مختلف پرتودهي ) سبک و سنگين(ترکيب مختلف امولوسيون نفت ٥ مرکز بناب، به 

مراه بررسي و مقايسه شدت پراکندگي از سه ارتفاع، ه -الف:  کرديم و به بررسي مسائل و نتايج حاصل زير پرداختيم
 -مقايسه ميزان پراکندگي نور ليزر از آب غيرآلوده با آب حاوي نفت   ج -براي هر ترکيب   ب ٩٠ با تابش از زاويه 

تاثير تغييرات درصد نفت  -مقايسه نتايج و نمودارهاي پراکندگي براي دو نوع امولسيون نفت سنگين و سبک  د
ات تئوري ماي، بطوريکه تئوري مزبور، عالوه بر تک ذره در اثب - امولسيون ها در ميزان شدت پراکندگي حاصله  ه

  .توده اي از ذرات نيز صادق است
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 ٢٥ 

بررسي تاثير آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات بر سرمايه اجتماعي کارکنان ستاد شرکت ملي پخش فرآورده   ٣۵
روز علي کرمدوست، مشاور صنعتي نگارش عاطفه عطاران؛ استاد راهنما کمال دراني؛ استاد مشاور نو /هاي نفتي
دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روشها و برنامه هاي آموزشي (کارشناسي ارشد -.آرزو شفي

  .١٣٩٠ ، ) و درسي، رشته آموزش بزرگساالن
  
  

   
سرمايه / Information and communication technologyفناوري اطالعات و ارتباطات / Educationآموزش 

 National Iranian(هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده/ Personnelکارکنان / Social capitalاجتماعي 
Oil Products Distribution Company (NIOPDC / سازمان هاOrganizations / مدل هاModels / آموزش

 Organizational Commitmentتعهد سازماني / Organizational developmentسازماني 
   
 

 ٩٠٠٠٠۴  
  
  

  چکيده 
سرمايه اجتماعي از ديدگاه سازماني شامل روابط، گرايش ها، ارزشها و هنجارهايي است که بر رفتار و تعامالت بين 

ي شود اعضاي سازمان، در سايه اعتماد، فهم متقابل، ارزش ها و رفتارهاي مشترک، اهداف افراد حاکم است و سبب م
در اين رابطه شناخت آسيبهايي که ممکن است اين روابط را تهديد نمايند در موفقيت سازمان . سازمان را محقق سازند

باطات بر اين روابط ميباشد که استفاده يکي از اين آسيبها، خطرات محتمل فناوريهاي اطالعات و ارت. نقش بسزايي دارد
لذا پژوهش حاضر قصد بررسي تاثير آموزش فناوري . از آن به تدريج جايگزين روابط واقعي انسانها شده است

جامعه .   بر سرمايه اجتماعي کارکنان ستاد شرکت ملي پخش فرآوردههاي  نفتي را دارد) ICT(اطالعات و ارتباطات 
ت از کليه کارکنان ستاد شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي که دورههاي آموزشي فناوري پژوهش حاضر، عبارت اس

نفر با  ١٨٠ از اين جامعه، نمونه اي به حجم . مي باشند ICDLاطالعات و ارتباطات را گذراندهاند و داراي گواهينامه 
مه محقق ساخته استفاده شد که بر جهت گردآوري داده ها از پرسشنا.  روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد

نتايج . اساس مدل سرمايه اجتماعي سازماني ناهاپيت و گوشال در سه بعد ساختاري، شناختي و رابطهاي تدوين شد
بدست آمد که مي توان گفت ابزار از ويژگي پايايي /. ٩٤٨ حاصل از تحليل ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 

يج پژوهش در رابطه با تاثير آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات بر بعد ساختاري نتا.   مناسب برخوردار است
سرمايه اجتماعي بيانگر آن بود که بنابر اظهارات پاسخ دهندگان، آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات و کار با 

رابطه با بعد شناختي  در. سيستمهاي کامپيوتري در سازمان باعث کاهش تعامالت اجتماعي آنان در سازمان شده است
سرمايه اجتماعي نيز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات و کار با سيستمهاي کامپيوتري در سازمان، تاثير کمي بر 

در ميان عوامل مربوط به بعد شناختي سرمايه اجتماعي، . روي درک اهداف و ارزشهاي مشترک سازماني داشته است
تحليل انجام شده در رابطه . عث شفافسازي فرايند تصميم گيري در سازمان شده استکار با سيستمهاي کامپيوتري تنها با

با تاثير آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات بر بعد رابطهاي سرمايه اجتماعي بيانگر آن بود که بنابر اظهارات پاسخ 
زمان باعث کاهش اعتماد و دهندگان، آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات و کار با سيستم هاي کامپيوتري در سا

همچنين نتايج حاصل از آزمون خي دو نشان ميدهد که با توجه به جنسيت، سن، سابقه . تعهدات سازماني شده است
خدمت و سطح تحصيالت، تفاوت معناداري بين نظرات کارکنان وجود دارد که اين تفاوت مربوط به شدت اثر ميباشد و 

  .رکنان وجود ندارداز لحاظ جهت تفاوتي بين نظرات کا
  
  
  
  
  
  
  
  

ضمن خدمت In service training/ جامعه اطالعاتي Information society/  سن Age/ توسعه 
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 ٢٦

پژوهشگر / سازي در مخازن با درجه خمش سطحي باال بررسي تاثير جهت شبکه بلوک بر روي نتايج شبيه  ٣۶
دانشگاه صنعتي سهند، (کارشناسي ارشد -.عبدالهادي ظريفي؛ استاد راهنما اقبال صحرايي، استاد مشاور هادي پرويزي

  .١٣٨٩ ، ) يميدانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي ش
  

   
/ Modelingمدل سازي / Simulationشبيه سازي / Structureساختار / Networkشبکه / Dispersivityپراکندگي 
 Reservoir propertiesخواص مخزن / Permeabilityتراوايي / Gas injectionتزريق گاز / Reservoirمخزن 

   
 ٨٩٠١٠٠  

  

  چکيده 
وزه منتشر شده اند، براساس حل معادالت پيوستگي از روش حل تفاضل محدود بناشده اغلب شبيه سازهاي مخازن که امر

در روش تفاضل محدود ، کل محدوده ي تشکيل دهنده ي مخزن به بلوک هاي مجزا تفکيک مي شود و مقادير فشار . اند
ه صورت شبکه ي بلوک بنابراين خطاهاي عددي ناشي از تخمين مخزن ب. و اشباع در مرکز بلوک ها محاسبه مي شوند

بخاطر تخمين عددي تفاضل .  هاي مجزا،جزء انکارناپذيري از حل عددي با استفاده از روش تفاضل محدود مي باشد
نتايج حاصل . محدود، خطاهاي زيادي در مطالعه ي فرآيندهاي جابجايي حاصل از تزريق سياالت مختلف بوجود مي آيد

دي ناشي از اثر جهت شبکه ي بلوک مي باشند، به گونه اي که سيال تمايل دارد از اين مطالعات متاثر از پراکندگي عد
بنابراين انتخاب مناسب جهت شبکه ي بلوک . بجاي جريان قطري بين بلوکي، در جهت محورهاي بلوک حرکت کند

العه، تاثير جهت در اين مط.  يکي از مهم ترين ويژگي هايي است که بايد در اين قبيل فرآيندهاي جابجايي تعيين شود
شبکه ي بلوک بر روي نتايج شبيه سازي در مخازن با درجه خمش سطحي باال براي سناريوهاي مختلف تزريقي اعم 

براي فراهم آوردن اطالعات مورد نياز و بررسي آنها، مدل شبکه ي جديد در . از تزريق آب يا گاز بررسي مي شود
تا نتايج حاصل از تاثير جريان قطري در هر يک از مدل هاي جهت جابجايي جريان سيال طراحي و معرفي شده 

نتايج حاصل از شبيه سازي نشان داده اند که استفاده از شبکه . کارتزين درشت و مدل چرخشي معادل آن مشاهده شود
يج نتا. بلوک چرخشي تا حدود زيادي خطاي ناشي از جهت شبکه را براي سناريوهاي مختلف تزريقي از بين خواهد برد

حاصل نقش مهمي را در طراحي شبکه ي بلوک براي مخازني که بصورت افقي و بخاطر نيروهاي تکتونيکي خميده 
  .شده اند، ايفا مي کند

  
  

بوسيله حميد کاظمي نجف / بررسي تأثير دما بر تراوايي نسبي نفت در محيط هاي متخلخل تحت اثر نيروي جاذبه  ٣٧
  .١٣٨٢ ، ) دانشگاه شيراز، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد -.ن آيت اللهيآبادي؛ استاد راهنما سيد شهاب الدي

     

/ Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت / Petroleum reservoirsمخازن نفت / Recoveryبازيابي 
زي جريان چندفا/ Fluid flowجريان سيال / Water floodingسيالب زني / Gas injectionتزريق گاز 

Multiphase flow / گرماHeat / تراواييPermeability / تخلخلPorosity / سطح ويژهSpecific surface /
کربنات / Polarisabilityپذيري  قطبش/ Permealibityنفوذپذيري / Capillary pressureفشار مويينه 

Carbonate / مدل هاModels / ريزش ثقليGravity drainage / شاخص ويسکوزيتهViscosity index / اشباع
 Saturationشدگي 

   
 ٨٢٠٠۵٠  

  

  چکيده 
اين مکانيزم .است)  Gravity  Drainage(يکي ازمکانيزمهاي بازيابي نفت از مخازن،بازيابي تحت اثر نيروي جاذبه 

اکثرمخازن موجود .دارند و شيب دار هستند بسيار مؤثراست) Gas Cap(برداشت نفت درمخازني که کالهک گازي 
هستند بنابراين مي توان در مرحله ثالثيه ازديادبرداشت ،بااستفاده ازروش تزريق گاز  Gas Capدرايران نيز داراي 
،درصد زيادي از نفت موجوددرمخزن  Gravity Drainageمخزن و تقويت مکانيزم  Gas Capغيرقابل امتزاج به 

ه حرکت سياالت چندفازي درمخازن نفتي ،باتوجه درمدل کردن نحو.  تخليه کرد Water Floodingرابعداز عمليات 
به تبعيت حرکت سيال از معادله دارسي ، تعيين پارامترتراوايي نسبي سياالت ،خصوصا نفت از اهميت بسزايي 

در اين تحقيق تأثير گرما برتراوايي نسبي و بازيابي نفت سنگين از محيط هاي متخلخل آزمايشگاهي .  برخوردار است
آزمايشات متعددي در اين زمينه انجام شده است .ثالثيه ازدياد برداشت نفت بررسي شده استدرفرآيندهاي 

ودما به عنوان پارامتر  Wettability  ،Porosity  ،Absolute Permeabilityوتأثيرپارامترهاي مختلفي از جمله 
زيابي نفت سنگين برحسب زمان درنهايت مدلي جهت پيش بيني ميزان با. اصلي برتراوايي نسبي نفت بررسي شده است

  .براي محيط هاي متخلخل چنداليه بااستفاده از نتايج بدست آمده براي محيط هاي همگن ارائه شده است
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 ٢٧ 

/ بررسي تدوين راهبردهاي عمليات صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران  ٣٨
اميرحسين اميرخاني؛ استاد مشاور اول علي اکبر جوکار؛ استاد مشاور دوم نگارش کيومرث کاظم زاده؛ استاد راهنما 

  .MBA)،  ١٣٨٨ دانشگاه پيام نور، دانشکده مرکز گرمسار، رشته (کارشناسي ارشد -.داود وحدت
  

   
گذاري  هدف/ Managementمديريت / Strategic planningبرنامه ريزي استراتژيک / Strategyاستراتژي 

Targeting / صادرات و وارداتExports and imports / فرآورده نفتيPetroleum product / شرکت ملي نفت
کشتي ها / Challengesها  چالش/ Opportunitiesفرصت / National Iranian Oil Company (NIOC(ايران 

Ships / آموزش کارکنانPersonnel training / ارزش افزودهValue added / تفکر راهبرديStrategic 
thought / مدل هاModels /المللي  روابط بينInternational relations /سازي  مخزن ذخيرهStorage tank  

 
   

 ٨٨٠٢۵۵  
  

  چکيده 
باشناسايي فرصتها  SWOTتحقيق حاضر،بررسي محيط جهاني وداخلي شرکت ملي نفت ايران رابرمبناي مدل تحليلي 

عمليات صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي مديريت امور بين الملل  وتهديدهاي محيطي،قوتها و ضعفهاي داخلي
شرکت ملي نفت انجام داده و فرضياتي را در زمينه برنامه ريزي تردد کشتي ها ،ساخت مخازن ساحلي،مالي و همچنين 

ق ابزارهاي پس از تجزيه وتحليل اطالعات مرتبط با فرضيات ذکرشده درباال از طري.آموزش کارکنان ارائه مي دهد
آماري و سپس وجود فاصله معني دار بين وضع موجود ووضع مطلوب اين فرضيات در عمليات صادرات و واردات 
فرآورده هاي نفتي،بکارگيري آنها واستراتژيهاي مطرح شده دراين تحقيق ضروري دانسته شده و اولويت هاي 

  .فرضيات جهت اجرا مشخص مي شود
  
  
  
  

پژوهشگر اعتماد باقري؛  /)١٣٧۶ - ١٣٨۴(پک و اثر آن بر بازارهاي جهاني نفت و انرژي بررسي تعامل اعضاي او  ٣٩
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده حقوق (کارشناسي ارشد -.استاد راهنما محمدعلي شيرخاني؛ استاد مشاور سعيد ميرترابي

  .١٣٨۵ ، ) و علوم سياسي، رشته روابط بين الملل
  

   
 Petroleumدرآمدهاي نفتي / Energyانرژي / Petroleumنفت / OPECاوپک / World marketبازار جهاني 

income / همگراييConvergenc / همکاريCooperation / سياست انرژيEnergy policy / خليج فارس
Persian gulf / قيمت هاPrices / توليدProduction / تاريخچهHistorical background / صنعت نفت

Petroleum industry / ايرانIran / عربستان سعوديSaudi Arabia / ونزوئالVenezuela / قراردادهاي نفتي
Oil contracts 

   
 ٨۵٠١٢۶  

  
  چکيده 

تعامالت مثبت و سازنده در درون اوپک براساس سياستهاي نفتي واحد جهت دفاع از منافع جمعي کشورهاي صادر کننده 
دراين .اساس اين تعامالت کسب درآمدهاي مطلوب نفتي بود.ک گرديد، منجربه تشکيل سازمان اوپ١٩٦٠ نفت در سال 

-١٣٨٤تحقيق ،پژوهشگر به بررسي تعامل اعضاي اوپک و اثر آن بر بازارهاي جهاني نفت وانرژي طي سالهاي 
براساس يافته هاي اين تحقيق ،اتخاذ سياستهاي تنش زدايي واعتماد سازي از سوي جمهوري .پرداخته است ١٣٧٦ 
با پيشنهاد و حمايت از .ي ايران باعث ايجاد پيوند اين کشور با نظام بين الملل وتعامل مثبت در درون اوپک شده اسالم

سپتامبر  ١١ همچنين وقوع حادثه .  در افزايش پويايي اين سازمان نقش بسزايي داشته است))محدوده قيمتها ((مکانيسم 
دي از سياستهاي سهم بازار به سياست قيمتهاي منطقي همسو با منجر به تغيير سياستهاي نفتي عربستان سعو ٢٠٠١ 

انتخاب هوگو چاوز به رياست جمهوري ونزوئال در تغيير سياستهاي نفتي اين کشور در .سياستهاي اوپک گرديده است
 ،همکاري در درون اوپک و ايجاد همکاري اوپک با غير اوپک مؤثر))محدوده  قيمتها((راستاي حمايت از مکانيسم 

بطور کلي مجموع رويدادهاي فوق منجر به افزايش قدرت کنترل اوپک بر ميزان توليد نفت در راستاي .  بوده است
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اهداف اين تحقيق ،اعالم سياستهاي تنش زدايي .افزايش قيمتهاي نفت خام در بازارهاي جهاني نفت وانرژي شده است
انعکاس اثر بخشي تعامالت مثبت درون اوپک در ارتقاء واعتماد سازي بعنوان راهکار مؤثر در انسجام دروني اوپک،

قدرت چانه زني اين سازمان در بازارهاي جهاني نفت و انرژي ،اعالم ارتباط تنگاتنگ ،ميان ماهيت سياست خارجي 
کشورهاي عضو اوپک ،شخصيت سران اين کشورها و وقايع بين المللي با سياستهاي نفتي اين کشورها وتأثير آن بر 

پژوهشگر تحقيق ،در نتيجه گيري خود به سياستگذاران نفتي کشورهاي عضو .  تعامالت دروني اوپک مي باشدکيفيت 
ترويج نگرش تعامل گرا در گستره صنعت نفت :  اوپک راهکارهاي علمي وعملي ذيل راجهت اجرا توصيه مي نمايد

اوپک،بازسازي افکار عمومي اين کشورها ،ايجاد دانشگاه ) ميان صادر کنندگان ،سرمايه گذاران و مصرف کنندگان(
،ايجادبازار مشترک )نه درآمد بودن آن،تغيير در تفکر رانتي وتبديل آن به تفکر کارآفريني/مبني بر سرمايه بودن نفت(

نفتي در چارچوب اوپک ،ايجاد روابط متقابل اقتصادي غير نفتي ،سياسي ،فرهنگي،اجتماعي در درون اوپک،ايجاد 
ميان توليد کنندگان اوپک با غير اوپک ،ارتقاءتوان تکنولوژيک اعضاء سازمان و روي آوردن به روابط مستحکم 

صدور فرآورده هاي پااليشي به جاي نفت خام ،بکارگيري درآمدهاي حاصل از فروش نفت در جهت ايجاد اقتصاد پويا 
  .در اين کشورها

  
  
  
  

نگارنده بهرام ميري؛ استاد / عنوان مخازن گازي نامتعارفبررسي توليد گاز از اليه هاي زغال سنگي ايران به   ۴٠
دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي شيمي (کارشناسي ارشد -.راهنما شهاب گرامي؛ استاد مشاور محسن مسيحي

  .١٣٩٠ ، ) گرايش مخازن هيدروکربوري
  

   
مخازن گاز / Iranايران / Simulationشبيه سازي / Productionتوليد / Methaneمتان / Coalزغالسنگ / Gasگاز 

Gas reservoirs / مخزن شکافدارFractured reservoir /سنجي  امکانFeasibility study / ارزيابي
Evaluation / مهندسي مخزن نفتPetroleum reservoir engineering / خواص مخزنReservoir 
properties / مدل رياضيMathematical model  

 
   

 ٩٠٠٠١٨  
  

  ده چکي
ايران با داشتن مقام دوم ذخاير متعارف گاز طبيعي جهان، در زمينة توسعه مخازن گازي نامتعارف کمتر مورد توجه 

در سالهاي اخير با باال رفتن تقاضا براي انرژي، لزوم شناخت منابع و ذخاير مختلف بيش از گذشته . قرار گرفته است
منبعي قابل اطمينان براي برآوردن نياز  ) Coalbed Methane (CBMتوليد گاز بستر  زغال سنگ . احساس مي شود

انرژي بوده و به صنعت زغال سنگ کشور براي توليد بيشتر و همچنين کاهش ورود متان به اتمسفر و جلوگيري از گ 
قع از آنجايي که ذخاير زغال سنگ ايران از نظر ميزان و پراکندگي در مناطقي از کشور وا. رمش زمين کمک مي کند

اين .  شده اند که ساير هيدروکربن ها يافت نمي شوند، مي توان آنها را به عنوان ذخاير راهبردي کشور مطرح نمود
تحقيق، با هدف ارزيابي و امکان سنجي پتانسيل توليد از مخازن گاز بستر  زغال سنگ ايران، براي نخستين بار 

ازن از ديدگاه مهندسي نفت، به معرفي فرايندهايي پرداخته مي لذا ضمن مرور مفاهيم پاية اينگونه مخ. صورت مي گيرد
همچنين در راستاي ارزيابي پتانسيل توليد، مدل مخزن . شود که بر توليد گاز از اين مخازن شکافدار مؤثر مي باشند

شابه ساير حالت پاية تک چاه ارائه و پس از بررسي و مقايسه گزارشهاي اکتشافي ذخاير زغال سنگ ايران با منابع م
آناليز حساسيت مدل . کشورها، پارامترهاي مدل حالت پايه تعيين شده و شبيه سازي توليد از مدل صورت مي گيرد

حالت پايه نسبت به پارامترها و خواص مخزن مورد مطالعه قرار مي گيرد و سپس سناريوهاي محتمل توليد در 
توليد مدل مخزن حالت پاية تک چاه به يکي از حوزه در پايان، سناريوهاي مختلف . خصوص مدل بررسي مي شوند

نتايج اين تحقيق پتانسيل مناسبي را به منظور توليد گاز از بستر زغال سنگ .  هاي زغالي ايران تعميم داده مي شود
  .هاي ايران به عنوان مخازن گازي نامتعارف نشان مي دهد
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محمدعلي جاري نجف آبادي؛ استاد  /داده هاي چاه آزماييبررسي خصوصيات يکي از مخازن نفتي ايران براساس   ۴١
) دانشگاه سهند، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد -.راهنما عليرضا طباطبايي نژاد، محمدرضا کمالي؛ حسن نادري

 ، ١٣٨۶.  
  

   
سنگ مخزن / Reservoir propertiesخواص مخزن / Permealibityنفوذپذيري / Well testsآزمايي  چاه

Reservoir rock / ضريب پوستهSkin factor / تراکمCondensation / تخلخلPorosity / همگني
Homogeneity / تراواييPermeability / رگرسيونRegression / پتروفيزيکPetrophysic / مديريت مخزن

Reservoir management / اشباع شدگيSaturation / مويينگيcapillarity / شبيه سازيSimulation / بازيافت
Recovery /دهي  بهرهProductivity /اي  افزار رايانه نرمComputer software 

   
 ٨۶٠١۵٨  

  

  چکيده 
بدون شک تخمين خواص پتروفيزيک سنگ مخزن در مهندسي مخازن نفت، نقش عمده اي در مديريت مخزن و ارزيابي 

ري، تخلخل، درجه اشباع و فشار مويينگي در خواص پتروفيزيک سنگ مخزن از قبيل نفوذپذي. دقيق آن ايفا مي کند
اکثر شبيه سازها به عنوان ورودي جهت تجزيه و تحليل مخزن و پاسخگويي به برخي موارد از قبيل ميزان هيدروکربن 
درجا و مکانيزمهاي غالب توليدي، ماکزيمم نفت قابل استحصال، نحوه توسعه و طراحي روشهاي بازيافت بکار گرفته 

ز آنجا که در اين مهم داشتن پارامترهاي مخزن از جمله نفوذپذيري، ضريب پيوسته، ضريب تراکم پذيري ا.  مي شوند
روش چاه آزمايي به عنوان يکي از سريع ترينو ارزان ترين روش ها مي تواند . و تخلخل ضروري مي باشد

انجام اين پروژه، توصيف شاخص  هدف از. پارامترهاي فوق رابه صورت دقيق در مقايسه با ساير روشها به دست دهد
بهره دهي مخزن، بررسي تراوايي، ضريب پيوسته، ضريب تراکم پذيري و تخلخل در مخزن و پراکندگي آنها در سطح 

بررسي پراکندگي نتايج حاصل از نرم افزار در سطح مخزن، تحليل جواب هاي بدست آمده . مخزن موردنظر مي باشد
انتخاب شده براي هر چاه و تحليل ميزان خطاي هر يک از نرم افزارها،  از نتايج  از نرم افزارها، بررسي مدل هاي

  .انجام اين پايان نامه مي باشد
  
  

مطالعه موردي در شرکت (بررسي رابطه بين آموزش علوم کاربردي آينده شناسي و عملکرد مديران و کارشناسان  ۴٢
يده؛ استاد راهنما زهرا برومند؛ استادان مشاور تيمور آقائي پژوهشگر جواد پسند /)ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز، دانشکده مديريت، رشته رشته (کارشناسي ارشد -.فيشاني ،و عبدالوهاب بلوري
  .١٣٩٠ ، ) گرايش استراتژي-مديريت اجرايي

  
   

عملکرد / Personnelکارکنان / Managersن مديرا/ Future researchپژوهي  آينده/ Educationآموزش 
Performance /هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده)National Iranian Oil Products Distribution 

Company (NIOPDC / تفکر راهبرديStrategic thought /نگري  آيندهForesight / توسعه منابع انساني
Human resource development /عملکرد  ارزيابيPerformance assessment / رفتار سازماني

Organizational behavior /ريزي  برنامهPlanning / نوآوريInnovations /سازي  بهينهOptimization / مدل
 Modelsها 

   
 ٩٠٠٠٠٩  

  
  چکيده 

سومي پرداخته و پژوهش حاضر  به بررسي لزوم توجه به آينده به عنوان يکي از مهارت هاي ضروري مديران هزاره 
شرکت ملي "روش هاي معرفي شده ، در . روش را براي مطالعات آينده در دو دسته کمي و کيفي نام برده است  ١٦ 

اين تحقيق با هدف تبيين لزوم آينده پژوهي در مديريت، . مورد مطالعه قرار گرفته است" پخش فرآورده هاي نفتي ايران
شخيص اين که از ديدگاه مديران و کارشناسان ؛آشنايي با کدام يک از انواع معرفي علوم کاربردي آينده شناسي و ت

دو . روش هاي کيفي و کمي آينده پژوهي مي تواند تاثير بيشتري بر عملکرد اين دو گروه داشته باشد انجام شده است 
 ٣٧ کت در تهران و فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي با توجه به نظر پاسخ دهندگان که اکثرا از مديران اين شر

مورد آزمون ) خي دو و ويلکاکسون (فرضيه هاي مطرح شده با آمار توصيفي و استنباطي. منطقه بودند مطرح گرديد
قرار گرفته و همه تاييد گرديدند و در نهايت براي شرکت مورد مطالعه و شرکت هاي مشابه سه پيشنهاد اساسي داده 

  وهي، عملکرد مديران و کارشناسان و تفکر استراتژيکآينده، آينده پژ: واژه هاي کليدي. شد



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٣٠

 /)شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران: مطالعه موردي(بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني   ۴٣
پژوهشگر حميده عبدالعليان؛ استاد راهنما احمد ودادي، استاد مشاور جالل حقيقت منفرد، استاد مشاور صنعتي پگاه 

دانشگاه آزاد اسالمي،تهران مرکز، دانشکده مديريت، گروه مديريت دولتي، رشته (کارشناسي ارشد -.الهي لطف
  .١٣٨٩ ، ) سيستمهاي اطالعاتي مديريت

  
   

شرکت ملي پخش / Organizationsسازمان ها / Innovationsنوآوري / Knowledge Managementمديريت دانش 
فرهنگ / National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(هاي نفتي ايران  فرآورده

 Humanمنابع انساني / Organizational structureساختار سازماني / Organizational Cultureسازماني 
resource / مدل هاModels / استراتژيStrategy / فرآيندهاي  اداريAdministrative processes / خالقيت

Creativity/ شناسي  جمعيتDemography / مشاغل پستDirty work / ضريب همبستگيCorrelation 
coefficient / رگرسيونRegression / ذخيره اطالعاتInformation storage / انتقالTransport 

   
 ٨٩٠٠٧٨  

  
  چکيده 

ش مي تواند نقش اساسي در امروزه سازمان ها براي بقا ،رشد و توسعه  خود بايد نوآوري داشته باشند و مديريت دان
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در شرکت . نوآوري سازماني داشته باشد 

جامعه آماري پژوهش مديران و کارشناسان شرکت بوده و .ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نوشته شده است
مديريت دانش با ابعاد خلق، ذخيره، انتقال و کاربرد . ه جمع آوري شده استاطالعات و داده ها با استفاده از پرسشنام

يافته .دانش و نوآوري سازماني نيز با ابعاد نوآوري فرهنگي، نوآوري ساختاري و نوآوري منابع انساني سنجيده شده اند
. رابطه مثبت وجود دارد هاي پژوهش نشان مي دهند که بين مديريت دانش و ابعاد سخت و نرم آن و نوآوري سازماني

يافته ها  نشان دهنده در سطح مورد انتظارقرار . مديريت دانش با ابعاد سه گانه نوآوري سازماني نيز رابطه مثبت دارد
همچنين يافته ها نشان مي دهند که بين ابعاد .نداشتن نوآوري سازماني و ابعاد سه گانه آن درجامعه مورد بررسي است 

شامل فعا (دانش ، بعد کاربرد دانش بيشترين تاثير را بر نوآوري سازماني داشته و از بين بعد نرم چهار گانه مديريت 
مديريت دانش نيز بعد نرم نسبت به بعد ) شامل فعا ليتهاي ذخيره و کاربرد دانش(و سخت) ليتهاي انتقال و خلق دانش

  .سخت تاثير بيشتري بر نوآوري سازماني دارد
  
  
  
  

 /بين مديريت مشارکتي با تعهد سازماني در کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي فارسبررسي رابطه   ۴۴
 - .نگارش مهدي آشناگر؛ استاد راهنما جواد ايرانبان؛ استاد مشاور محمود ساعتچي، استاد مشاور صنعتي احمد شيخي

، ) گرايش صنعتي سازماني دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، رشته روان شناسي،(کارشناسي ارشد
 ١٣٨٨.  
  

   
کارکنان / Organizational Commitmentتعهد سازماني / Participative managementمديريت مشارکتي 

Personnel /هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده)National Iranian Oil Products Distribution 
Company (NIOPDC / تحول سازمانيOrganizational evolution /گيري  تصميمDecision making /

کار گروهي / Targetingگذاري  هدف/ Problem solvingحل مساله / Delegation of authorityتفويض اختيار 
Teamwork / ضريب همبستگيCorrelation coefficient / رگرسيونRegression / مديريتManagement /

 Modelالگو 
   

 ٨٨٠٢٣٢  
  

  چکيده 
ين تحقيق تحت عنوان بررسي رابطه بين مديريت مشارکتي و تعهد سازماني در کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي ا

در اين تحقيق تعداد کارکنان رسمي .   انجام گرفت ٨٧ تا مردادماه  ٨٧ نفتي ايران منطقه فارس در محدوده زماني اسفند 
ر از آنها به عنوان نمونه توزيع گرديد که از طريق نمونه گيري نف ١٢٠ نفر بوده که پرسشنامه ها بين  ٢٠٠ حدود 

m.shafiei
Typewritten Text
Information Storage

m.shafiei
Typewritten Text

m.shafiei
Typewritten Text

m.shafiei
Typewritten Text
Decision making
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پرسشنامه مديريت مشارکتي پاتريشايک لگان ) ١ : سوالي  ١٥ ابزار شامل دو پرسشنامه . تصادفي ساده انجام پذيرفت
ضريب آلفاي  در اين تحقيق. پرسشنامه تعهد سازماني مودي ، استيرز ، پورتز و همکاران بوده است) ٢ ونل کريستونل 

بدست آمده  ٠ /٨٥و ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه تعهد سازماني  ٠ /٨٤کرونباخ پرسشنامه مديريت مشارکتي 
فرضيه اصلي تحقيق . آزمون هاي آماري شامل ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه بوده است.است

ساير يافته ها حاکي از اين بود که .  ي مورد تأييد قرار گرفتمبني بر وجود رابطه بين مديريت مشارکتي و تعهد سازمان
همچنين بين . بين تغيير و تحول سازمان ، هدف گذاري گروهي ، حل مسئله با تعهد سازماني رابطه وجود دارد:  

عهد ابعاد مديريت مشارکتي ، ت. تصميم گيري در سازمان ، بين تفويض اختيار با تعهد سازماني رابطه وجود ندارد
از نتايج تحليل آماري اين فرضيه چنين برداشت شد که بهترين متغير پيش بيني کننده . سازماني را پيش بيني مي کنند

  .تعهد سازماني ، متغير حل مسئله است
  
  
  
  

بررسي رابطه ميزان تمايل مديران به بهره گيري از مديريت استعداد با عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده   ۴۵
نگارش مدينه متقيان فرهادي؛ استاد راهنما محمد قاسمي نامقي؛ استاد مشاور علي محمد نعمت پور،  /نفتي اهواز هاي

  .١٣٨٩ ، ) گرايش منابع انساني - دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت(کارشناسي ارشد -.مشاور صنعتي آرزو شفي
  

   
کارکنان / Human resource managementاني مديريت منابع انس/ Talent managementمديريت استعداد 

Personnel / مديرانManagers /هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده)National Iranian Oil Products 
Distribution Company (NIOPDC / عملکرد سازمانيOrganizational performance / ضريب همبستگي

Correlation coefficient /ني توسعه سازماOrganizational development / تواناييAbility / يادگيري
Learning 

   
 ٨٩٠٠٨٣  

  
  چکيده 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه ميزان تمايل مديران به بهره گيري از مديريت استعداد با عملکرد کارکنان شرکت ملي 
ه اصلي و چهار فرضيه فرعي به اين منظور يک فرضي. مي پردازد ١٣٨٩ پخش فرآوردهاي نفتي اهواز در سال 

رابطه بين . مديريت استعداد بعنوان متغير مستقل و عملکرد کارکنان به عنوان متغير وابسته مي باشد. تعريف گرديد
کشف استعداد، جذب (مديريت استعداد و عملکرد کارکنان فرضيه اصلي و رابطه بين مولفه هاي مديريت استعداد 

به منظور . با عملکرد کارکنان چهار فرضيه فرعي اين پژوهش را تشکيل مي دهند) اداستعداد، حفظ و نگهداري استعد
آزمون فرضيه ها دو پرسشنامه طراحي گرديد که مولفه هاي مديريت استعداد بوسيله پرسشنامه مديريت استعداد و 

نقطه اي  ٥ ه با طيف سواالت پرسشنام. عملکرد کارکنان بوسيله پرسشنامه عملکرد پترسيون اندازه گيري مي شوند
اين تحقيق، . تعيين گرديد ٠ /٩٣و  ٠ /٨٩ليکرت تنظيم و با روش آلفاي کرونباخ و تنصيف، ضريب پايايي آنها به ترتيب 
نفر از  ٦٠ جامعه آماري اين تحقيق را . تحقيق کاربردي است و از لحاظ روش تحقيق توصيفي همبستگي مي باشد

نفري با استفاده از  ٥٢ از اين جامعه نمونه اي . ي نفتي اهواز تشکيل مي دهندمديران شرکت ملي پخش فرآورده ها
براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره . مورگان انتخاب شد - جدول کرجسي

مي توان ادعا نمود  ٥ % يعني در سطح معني داري. استفاده شده است SPSSو تحليل واريانس با استفاده از نرم افزار 
که بين ميزان تمايل مديران به بهره گيري از مديرت استعداد با عملکرد کارکنان رابطه معني دار وجود 

بين اجراي برنامه کشف استعدادها و عملکرد  - ١ : يافته هاي تحقيق نشان مي دهد) p=٠٠١/٠،   r=٥٧٨/٠(دارد
اجراي برنامه جذب استعدادها و عملکرد کارکنان رابطه معني دار وجود بين  -٢ کارکنان رابطه معني دار وجود دارد 

بين اجراي  -٤ بين اجراي برنامه حفظ و نگهداري استعدادها و عملکرد کارکنان رابطه معني دار وجود دارد  - ٣ دارد 
  .برنامه توسعه استعدادها و عملکرد کارکنان رابطه معني دار وجود دارد
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کمانشي و پس کمانشي پوسته هاي جدار نازک استوانه اي با ضخامت متغيير تحت بار ترکيبي فشار  بررسي رفتار  ۴۶
دانشگاه (کارشناسي ارشد -.ياور قاسم پور فخيم؛ استاد راهنما کريم عابدي، حسين شوکتي/ محوري و فشار خارجي

  .١٣٨٧ ، ) صنعتي سهند، رشته مهندسي عمران
  

   
/ Dischargeتخليه / Injuriesآسيب / Bucklingکمانش / Pressureفشار / Cylindrical shellاي  پوسته استوانه

اي  افزار رايانه نرم/ Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / Numerical analysisتحليل عددي / Factorسازه 
Computer software / روش اجزاي محدودFinite element method / مدل سازيModeling / موجWave /

 resistorمقاومت 
   

 ٨٧٠٢٣۶  
  

  چکيده 
پوسته ها استوانه اي بعنوان يک سيستم سازه در صنايع مختلف از ديرباز شناخته شده است و مورد استفاده قرار گرفته 

اين سازه ها مستعد خرابي در اثر کمانش ناشي از فشار خارجي مي باشند که در اثر تخليه يا بار باد اتفاق مي . است
با . بستگي دارد) R/t(و شعاع به ضخامت ) L/R(ظرفيت کمانشي پوسته ها به دو پارامتر هندسي طول به شعاع . افتد

مقاومت کمانشي پوسته هاي جدار نازک به . اين حال بررسي اثر تغيير ضخامت بر رفتار پوسته ها بسيار پيچيده است
ر تغيير ضخامت و ناکاملي هاي هندسي بر رفتار کمانشي و در اين پايان نامه اث. شکل و اندازه ناکاملي ها حساس است

سه نمونه جهت مطالعه . پس کمانشي پوسته هاي استوانه اي بطور آزمايشگاهي و عددي مورد مطالعه قرار گرفته است
قسمت بااليي نمونه ها داراي سقف . هر نمونه در طولش داراي تغيير ضخامت است. در نظر گرفته شده است

 ٥/٠, ١, ٢پارامتر هندسي پوسته هاي مورد آزمايش .  ت و انتهاي پايين آنها داراي تکيه گاه ساده استمخروطي اس
=L/R  ٦٠٠, ٥٠٠و=R/t اثر جوش هاي قائم و افقي بر مقاومت کمانشي و شکل مدي نيز تحقيق شده است. مي باشند .

ا تحليل خطي و غيرخطي با استفاده از نرم در مطالعه عددي، رفتار کمانشي و پس کمانشي پوسته هاي جدار نازک ب
، که يک نرم افزار المان محدود طراحي شده براي تحليل پيشرفته سازه ها مي باشد، در نظر گرفته ABAQUSافزار 

براي . براي تحليل پس کمانشي اين سازه ها، تحليل غطرخطي هندسي و مصالح در نظر گرفته شده اند. شده است
براي تعيين صحت دقت مدل . مورد استفاده قرار گرفته است Riksدر ناحيه پس کمانشي روش  دستيابي به نقطه حدي

مطالعه نشان مي دهد که رفتار . عناصر محدودي، نتايج تئوريک با نتايج آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار گرفته اند
در نتيجه مدل المان محدود . مي کندتئوريکي پيش بيني شده با نرم افزار بطور نزديکي از رفتار آزمايشگاهي تبعيت 

قابليت پيش بيني رفتار کمانشي و پس کمانشي پوسته هاي جدار نازک استوانه اي با ضخامت متغيير را با استفاده از 
  .تحليل غيرخطي دارا مي باشد

  
  

نگارش  /بيهاي باالدستي توسط شرکت ملي نفت ايران با مطالعه موردي پارس جنو بررسي رويکرد انجام پروژه  ۴٧
 -.کار صادق مصطفوي کاشاني؛ استاد راهنما طهماسب مظاهري؛ اساتيد مشاور مرتضي نصيري، احسان فرصت

  .١٣٨۴ ، ) دانشگاه تهران، دانشکده فني، رشته مهندسي عمران، گرايش مديريت و ساخت(کارشناسي ارشد
  

   
گاز / Oil field developmentميدان نفتي  توسعه/ Upstream operationsصنايع باالدستي / Projectsپروژه ها 

Gas / شرکت نفتيOil Company / مشارکتParticipation / تامين ماليFinancing / شرکت ملي نفت ايران
)National Iranian Oil Company (NIOC / رويکرد انجام پروژهProject delivery approach 

   
 ٨۴٠٠٧۶  

  
  چکيده 

سي و اقتصادي در تمام کشورهاي نفت خيز، نحوه توسعه ميادين نفت وگاز و ميزان اتکا به از جمله مهمترين مسائل سيا
در کشور ما با توجه به قرار گرفتن توليد مخازن در روند نزولي، براي حفظ . باشد شرکتهاي خارجي در اين رابطه مي
نياز به . ين توسعه ميادين جديد استگذاري به جهت افزايش بازده مخازن و همچن سطح توليد، نياز به انجام سرمايه

گذاري در توسعه ميادين گازي شده  استفاده از گاز بعنوان يک سوخت جايگزين از سوي ديگر، باعث لزوم سرمايه
بايست  براي آنکه شرکت ملي نفت ايران بتواند اين پروژه را بدون اتکا به شرکتهاي نفتي خارجي اجرا کند، مي. است

کارگيري پيمانکاران مناسب و مديريت آنها براي اجراي  ارزيابي مخازن، تامين سرمايه و بهاز توان شناسايي و 
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نحوه شکست قراردادي يک پروژه و نحوه تامين سرمايه به منظور اجراي آن پروژه، در . هابرخوردار باشد پروژه
کرد مناسب براي انجام يک روي. شود بررسي مي" رويکرد انجام پروژه"رشته مهندسي مديريت و ساخت تحت عنوان 

بسياري از محققين در . پروژه، رويکردي است که اهداف مالک را در سه بخش زمان، هزينه و کيفيت محقق سازد
و ) ١٩٩٧ (، اسپينک )١٩٩۴ (برخي ديگر چون گوردن. اند مورد معيارهاي انتخاب رويکرد مناسب مطالعه کرده

در اين پژوهش، در فصل اول به مفهوم رويکرد انجام پروژه و . اند شر کردهمدلهايي در اين رابطه منت) ٢٠٠٠ (الهزمي 
هاي  اي باالدستي، ويژگي در سه فصل بعدي شرايط محيطي اجراي پروژه. روش انتخاب پروژه پرداخته شده است

به عنوان  هاي باالدستي، در اجراي پروژه -هاي ملي نفت بخصوص شرکت - ها و عملکرد شرکتهاي نفتي اينگونه پروژه
هاي پارس جنوبي به عنوان مورد  در فصل پنجم پروژه. سه عامل اصلي در انتخاب رويکرد مناسب، بررسي شده است

انتخاب اين مورد با توجه به حضور همزمان شرکتهاي توتال، اني و شرکت . مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفته است
بررسي و مقايسه ميان رويکردهاي انجام پروژه در پارس . شده استهاي مشابه به هم انجام  ملي نفت ايران، در پروژه

در نهايت با توجه به موفقيت نسبي رويکردهاي به کار رفته توسط شرکت . جنوبي در فصل ششم انجام گرفته است
رتيب اين بدين ت. توتال و اني، ويژگيهاي اين رويکردها به عنوان مبنايي براي پيشنهاد رويکرد مناسب قرار گرفته است

اي شبيه پارس جنوبي، بايد ريسک مديريت کلي  هاي توسعه شرکت ملي نفت ايران در اجراي پروژه: نتايج بدست آمد
بدين معني که براي چهار بخش حفاري، سکوهاي دريايي و پااليشگاه در خشکي قراردادهاي جداگانه . پروژه را بپذيرد

امل در اختيار شرکت ملي نفت باشد واين بخش از شرکت آمادگي انعقاد در بخش حفاري بايد کنترل کار به طور ک. بندد
المقدور از قراردادهاي طرح و ساخت  در بخشهاي ديگر پروژه حتي. و مديريت تعداد زيادي قرارداد را داشته باشد

. اشته باشددر عين حال شرکت نفت بايد توان خريد کاالهايي خاص، بخصوص اقالم با دوره ساخت را د. استفاده شود
براي . بدين منظور الزم است که ارتباط قوي با سازندگان داخلي و خارجي در سازمان اجراي پروژه وجود داشته باشد

ها به توان شرکت نيکو اکتفا نشود و از ظرفيت واعتبار شرکت ملي نفت ايران  تامين سرمايه به منظور اجراي پروژه
  .در اين رابطه استفاده شود

  
  

قنبر حسن زاده؛ استاد  /ژئوشيميايي تاثير تزريق دي اکسيد کربن بر رسوب آسفالتين در مخازن هيدروکربنيبررسي   ۴٨
، ) دانشگاه اميرکبير، دانشکده مهندسي نفت، رشته مهندسي اکتشاف نفت(کارشناسي ارشد -.راهنما احمدرضا رباني

 ١٣٨٨.  
  

   
آسفالتين / Precipitateرسوب / Carbon dioxideاکسيد  يد کربن/ Miscible gas injectionتزريق امتزاجي گاز 

Asphaltene / مخزن هيدروکربنHydrocarbon reservoir /شيمي  زمينGeochemistry / فشار امتزاجي
Miscibility pressure / ترموديناميکThermodynamics / ازدياد برداشت نفت)Enhanced oil recovery 

(EOR / کروماتوگرافيChromatography / چگاليDensity 
   

 ٨٨٠٢۵۶  
  

  چکيده 
. پايداري آسفالتين درون سياالت هيدروکربني با تغيير در شرايط ترموديناميکي مخلوط نفت خام ممکن است مخدوش شود

اين تغييرات ترموديناميکي در مکان هاي مختلف مسير توليد نفت از درون مخزن گرفته تا خطوط لوله، امکان وقوع 
عمدتا  در نتيجه تخليه مخزن، ازدياد برداشت، اسيدکاري، عمليات ازدياد برداشت و ساير موارد بوجود مي  دارند که

هدف از اجراي .  در نتيجه احتمال تشکيل رسوب آسفالتين در طول دوران توليد همواره بايد مورد توجه قرار گيرد. آيند
ت تعيين حداقل فشار امتزاج پذيري گاز با سيال مخزن به اين پروژه بررسي آزمايشات تزريق گاز دي اکسيد کربن جه

همچنين بر روي نفت . کمک دستگاه لوله قلمي و همچنين بررسي احتمال رسوب آسفالتين در اثر تزريق مي باشد
تزريقي، قبل و پس ز تزريق در دستگاه لوله قلمي آزميشات ژئوشيميايي از قبيل گازوکروماتوگرافي، کروماتوگرافي 

طيف سنجي جرمي انجام شده است تا اينکه تأثير فرآيند تزريق بر روي پارامترهاي  - و گازکروماتوگرفاي مايع
فشار بهينه تزريق، فشاري است که در آن . ژئوشيميايي جهت تعيين فشار بهينه تزريق مورد استفاده قرار مي گيرد

نجام مطالعات و آزمايشات ژئوشيمي قبل و پس از تزريق با ا. کمترين تأثير فرآيند تزريق را بر نفت توليدي داشته باشيم
و همچنين مطالعه تغييرات چگالي نفت در حين آزمايش لوله قلمي، مي توان رسوب احتمالي آسفالتين و مقدار آن در اثر 

عالوه بر اين، نقش رسوب احتمالي آسفالتين بر روي پارامترهاي ژئوشيميايي از قبيل . تزريق را بررسي نمود
همچنين خروج احتمالي ساير . ارامترهاي بلوغ، پراکندگي آلکانها و پارامترهاي بيومارکري نيز بررسي مي شودپ

مولفه هاي موجود در نفت نظير ترکيبات پارافيني، آروماتيکي و رزين نيز در اثر فرآيند تزريق در اين پروژه بررسي 
دستگاه لوله قلمي و ژئوشيمي تزريق دي اکسيدکربن در در نهايت با در نظر گرفتن ترکيب آزمايشات .  خواهد شد
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رسوب شديد آسفالتين هم . مخزن بنگستان ميدان اهواز به دليل رسوب شديد آسفالتين به هيچ عنوان توصيه نمي شود
ولي در مخازن فهليان و گدوان ميادين . توسط داده هاي آزمايش لوله قلمي و هم داده هاي ژئوشيمي تأئيد شده است

با بررسي هاي . رخوين و اسفنديار داده ها حاکي از بازيافت باال و رسوب اندک آسفالتين دراثر تزريق مي باشنددا
ژئوشيميايي صورت گرفته، ميزان تأثير تزريق دي اکسيد کربن در نمونه نفتي ميدان اسفنديار بسيار ناچيز بوده که 

  .مايدنتايج حاصل از آزمايشات لوله قلمي را نيز تأئيد مي ن
  
  

پژوهش و نگارش مهران رباني؛ / )يزد(بررسي عددي عملکرد يک ديوار ترومبي در شرايط آب و هواي خشک   ۴٩
کارشناسي  -.استاد راهنما ولي کالنتر؛ استاد مشاور احمد سوهانکار، استاد مشاور صنعتي امير بني کريمي

  .١٣٩٠ ، ) تبديل انرژي- رشته مهندسي مکانيکدانشگاه يزد، دانشکده فني مهندسي، گروه مهندسي مکانيک، (ارشد
  

خطوط جريان / Displacementجايي  جابه/ Energy conversionتبديل انرژي / Heat transferانتقال گرما   
Streamlines / مدل سازيModeling / عايق بنديInsulation / انرژي خورشيدSolar energy /سازي رقمي  شبيه

Digital simulation /وريتم الگAlgorithm / تغيير اقليميClimate change 
 

 ٩٠٠٠٢۶  
  

  چکيده 
در اين تحقيق، مدلسازي عددي جريان جابجايي طبيعي آرام دو بعدي در يک اتاق با وجود ديوار ترومبي در حالت دائم و 

حرارت از نوع سقف و کف عايق ميباشند و ديوار سمت راست اتاق با محيط بيرون انتقال . غيردائم بيان شده است
در اينجا حرارت خورشيد از شيشه . جابجايي آزاد دارد و ديوار سمت چپ که از جنس شيشه مي باشد ، دما ثابت است

، که اين عمل باعث گرم شدن هواي )به صورت شار ثابت روي ديوار عمل ميکند(عبور کرده و در ديوار جذب شده 
به صورت گيري جريان - ف دماي مابين کانال و اتاق باعث شکلشده و به علت اختال) کانال(بين ديوار و شيشه 

، عالوه بر اين حرارت از طريق )عامل اصلي، کاهش جرم حجمي هواي گرم مي باشد(شود جابجايي آزاد در اتاق مي
دو  اشند که به صورتبت بقاي جرم، مومنتوم و انرژي ميمعادالت حاکم، معادال.  شودهدايت از ديوار به اتاق منتقل مي
سازي شده و سپس به روش دائم و گذرا حل ه سازي به روش حجم محدود گسستعدب بعدي بيان ميشوند و پس از بي

تحقيق حاضر .   استفاده شده است SIMPLERبه منظور کوپل نمودن معادالت سرعت و فشار از الگوريتم . شدهاند
ز قبيل نسبت هدايت حرارتي جامد به سيال، ميزان شامل بررسي عملکرد سيستم در حالت دائم و تاثير پارامترهايي ا

ر ميدان جريان و انتقال حرارت ها و ضخامت ديوار ب ، پهناي کانال، ارتفاع دريچه)تغيير عدد رايلي(شار حرارتي 
همچنين به نحوه عملکرد سيستم در حالت غيردائم و ميزان انرژي ذخيره شده در ديوار و ضريب عملکرد . باشدمي

نتايج به دست آمده در قالب خطوط جريان، سرعت در مقاطع مختلف، دبي جرمي عبوري از . اخته شده استسيستم پرد
هاي بهينه سيستم به دست آمده  بررسي پارامترهاي مختلف، اندازه در نهايت با.  دريچهها و کانتورهاي دما ارائه شدهاند
  .ستي نتايج حاصل از کد نشان داده شده استافزار فلوئنت، در و با مقايسه نتايج با نتايج حاصل از نرم

  
  
آزاده  /بررسي عوامل داخلي تاثيرگذار بر عملکرد صادراتي شرکت بازرگاني پتروشيمي از ديدگاه کارشناسان ۵٠ 

 - .تيموري نسب؛ استاد راهنما نيلوفر ايمان خان؛ استاد مشاور مهدي حسيني، استاد مشاور صنعتي مريم بهرامي نسب
  .١٣٨٩ ، ) بازرگاني بين الملل - دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت بازرگاني(شدکارشناسي ار

  
/ Petrochemical Industryصنعت پتروشيمي / Performanceعملکرد / Non-oil exportsصادرات غيرنفتي 

/ Marketingبازاريابي / Iran Pwtrochemical Commercial Companyشرکت بازرگاني پتروشيمي ايران 
شرکتها / Modelsمدل ها / Managementمديريت / Strategyاستراتژي / World marketازار جهاني ب

Corporations / عامل موثرEffective parameters    
 

 ٨٩٠٠٧٩  
  چکيده 

به دليل کاهش درآمدهاي نفتي و پايانپذير بودن منابع نفتي، افزايش جمعيت کشور، توسعه صادرات غيرنفتي امري 
رفتار و عملکرد شرکت در بازارهاي صادراتي و همچنين بررسي عوامل اساسي موفقيت آن بهدليل . ستضروري ا

آنکه ميزان موفقيت يک شرکت در امر صادرات را مشخص ميسازد يکي از موضوعات کليدي در اين حيطه محسوب 
ي، در تحقيق حاضر به بررسي از اين رو بهدليل اهميت و جايگاه ويژه صنعت پتروشيمي در صادرات غيرنفت. ميشود
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مدل مورد استفاده در . عوامل داخلي تاثيرگذار بر عملکرد صادراتي در شرکت بازرگاني پتروشيمي پرداخته شده است
ميباشد که مدلي تلفيقي از تمامي مدلهاي ) ٢٠٠٩ (تحقيق حاضر، مدل ارائه شده از سوي سهيل ناظر و نواز سالم  

متغيير اصلي ويژگيهاي مديريت، توانمنديهاي بازاريابي استراتژيک بينالمللي،  ٣ شامل موجود در اين خصوص بوده و 
روش تحقيق از . متغير خود شامل چند جزء متغير ميشوند ٣ و ويژگيها و توانمنديهاي شرکت، ميشود که هر يک از اين 

جهت . و ميداني ميباشد روش گردآوري دادهها در دو بخش مطالعات کتابخانهاي. پيمايشي است/نوع توصيفي
جامعه . درصد استفاده شده است ٠ /٨٨سوال با آلفاي کرونباخ  ٣٩ آوري دادهها از پرسشنامه محقق ساخته با  جمع

با استفاده از (نمونه آماري . آماري تحقيق، کليه کارشناسان واحد صادرات شرکت بازرگاني پتروشيمي را شامل ميشود
آوري شده و  پرسشنامه جمع ٦٧ نفر از کل جامعه است و نهايتا   ٦٦ در اين تحقيق شامل مورد استفاده ) فرمول کوکران

براي ثبت و تلخيص ( Excelنرم افزاز  ٢ جهت تجزيه و تحليل اطالعات از . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
نتايج تحقيق . استفاده شده است براي آزمون فرضيات تحقيق،) Spss(و نرمافزار تحليل آماري علوم اجتماعي ) دادهها

  .جزء فرضيه تحقيق و رد يکي از جزء فرضيات ميباشد ١٣ فرضيه اصلي و  ٣ حاکي از تاييد 
  
  
  
  

شرکت ملي پخش فرآورده : مطالعه موردي (بررسي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني   ۵١
؛ استاد راهنما جعفر بيک زاد؛ استاد مشاور عليرضا حسين پور سنبلي، نگارش علي رضا سيد مفيد /)هاي نفتي ايران

واحد بناب، گروه مديريت اجرايي، رشته  - دانشگاه آزاد اسالمي(کارشناسي ارشد -.مشاور صنعتي علي اکبر عليزاده
  .١٣٩١ ، ) مديريت اجرايي

  
   

عامل موثر / Successموفقيت / Human resourceمنابع انساني / Strategic planningبرنامه ريزي استراتژيک 
Effective parameters /هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده)National Iranian Oil Products 

Distribution Company (NIOPDC / سرمايه انسانيHuman capital / مشارکت نيروي کارLabor force 
participation / مدير ارشدTop manager / سازماني رفتارOrganizational behavior / مدل هاModels /

 Regressionرگرسيون / Demographyشناسي  جمعيت
   

 ٩١٠٠٠۶  
  

  چکيده 
هدف کلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني شرکت ملي پخش 

ر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني در براي بررسي عوامل موث. فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد
شرکت پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نظريه هاي لي و گا و موسس و ساينالن و در رابطه با عوامل موثر بر موفقيت 
برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني و نظريه هاي استينر و کريستوفر در خصوص موفقيت برنامه ريزي 

جامعه آماري تحقيق حاضر . نابع انساني به عنوان چارچوب نظري با ده فرضيه در نظر گرفته شده استاستراتژيک م
حجم نمونه آماري با استفاده . باشد نفر مي ٣٠١ کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است که تعداد آنها 

ابزار جمع آوري اطالعات . اي انتخاب شده است برآورد و به روش نمونه گيري تصادفي طبقه ١٧٣ از فرمول کوکران 
پرسشنامه ايي است که با توجه به تعريف عملياتي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني در 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نظريه هاي لي و گا، موسس و ساينالن و کريستوفر تنظيم گرديده، که پس 

مع آوري و اطالعات حاصله پرسشنامه ها، ج. روايي و پايايي آن دراختيار جامعه مورد بررسي قرار گرفتازسنجش 
آزمون هاي کولموگورف اسميرنوف،آر پيرسون، رو (طبقه بندي و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطيتلخيص، 

نتايج حاصل بيانگر آن است که . رار گرفتمورد تجزيه و تحليل ق) تک نمونه اي tاسپيرمن، رگرسيون دو متغيره و 
شش عامل مشارکت مديريت ارشد در برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني، مشارکت تيمي کارکنان برنامه ريزي 
استراتژيک منابع انساني، تعهد سازماني کارکنان در برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني، مديريت تغيير در برنامه 

ک منابع انساني، ارزيابي محيطي درست در برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني و توجه به جنبه ريزي استراتژي
هاي فرهنگي در برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موثر است و 

ده هاي نفتي ايران باالتر از متوسط ميزان موفقيت برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني در شرکت ملي پخش فرآور
  .است
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/ بررسي کارآيي فن آوري سنجش از دور جهت اکتشافات هيدروکربوري در ناحيه شمال خاوري فرو افتادگي دزفول  ۵٢
 -.رضا فروتن ميرحسيني؛ استاد راهنما مهران عزيززاده؛ استاد مشاور بهروز واثقي، فاطمه مال مهرعليزاده

  .١٣٨٩ ، ) اه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي نفتدانشگ(کارشناسي ارشد
  

   
/ Dezful embuymentفروافتادگي دزفول / Technologyفناوري / Petroleum prospectingاکتشاف نفت 

/ Geochemistryشيمي  زمين/ Petroleum geologyزمين شناسي نفت / Percolation(fluid) (سيال(تراوش
/ Satelliteماهواره / Mapنقشه / Data analysisتحليل داده ها / Computer softwareاي  افزار رايانه نرم

 Mineralکاني / Spectrometryطيف سنجي / Topographyتوپوگرافي 
   

 ٨٩٠٠٩١  
 

  چکيده 
گاه مهمي در  مطالعات علوم زمين امروزه علم سنجش از دوربه واسطه قابليتهاي منحصر به فردي که دارا ميباشد، جاي

پيدا نموده است و در زمينه هاي مختلف اکتشاف معادن، شناسايي جنس  سنگها، شناسايي گسلها، تهيه نقشه هاي زمين 
در پژوهش حاضر تالش ميشود تا کارآيي فناوري سنجش از دور جهت اکتشافات .  شناسي و غيره کاربرد دارد

ثار و تراوشات سطحي مواد هيدروکربوري مطالعه مخازن نفتگير در گستره شمال هيدروکربوري ازجمله مطالعه آ
بخش اعظم ذخاير هيدروکربوري شناخته شده کشور در .  خاوري ناحيه فروافتادگي دزفول مورد مطالعه قرار داده شود

از اينرو استفاده از  نفتگيرهاي کربناته شکافدار ناحيه فرو  افتادگي دزفول در جنوب غرب ايران متمرکز شده اند
عمده  . فناوريهاي نوين جهت  مطالعات زمين شناسي و اکتشافات هيدروکربوري اين حوضه نفتي اهميت ويژه اي دارد

بررسي کارآيي فناوري سنجش از دور جهت تعيين انواع تراوشات نفتي :  ترين اهداف پژوهش حاضر عبارتند از 
زيع و پراکندگي تراوشات سطحي در گستره مورد مطالعه  بررسي و سطحي در گستره مورد  مطالعه  بررسي تو

تجزيه و تحليل عوامل زمين شناسي کنترل کننده تراوشات نفتي  منطقه مورد مطالعه در چهارگوش هفتکل در 
طول شرقي واقع شده  ٤٩:٦٠ تا  ٤٩:٤٠ درجه عرض شمالي و   ٣١:٢٥ تا  ٣١:١٠ فروافتادگي دزفول به مختصات 

و نيز از داده هاي ماهواره  Terraاز ماهواره Asterراي شناسايي تراوشات نفتي در منطقه از داده هاي سنجنده ب. است
٥ IRS-P ٧.١بعد از تصحيح هندسي تصاوير فوق در محيط نرم افزار . استفاده شد ER MAPPER   پردازش داده

ت و با توجه به رابطه ميان برخي انجام گرف ENVI٤.٣و ERDAS Imagine٩.١هاي فوق درمحيط نرم افزار 
آنوماليهاي ژئوشيميايي با حضور تراوشات نفتي، از برخي تکنيکهاي دورسنجي براي استخراج اين آنوماليهاي 

براي تهيه نقشه هاي Asterمهمترين اين تکنيکها استفاده از نسبتهاي باندي تصوير چند طيفي . ژئوشيميايي استفاده شد
مورد Arc viewنقشه هاي تهيه شده در محيط . د آهن، کانيهاي رسي و کربناتها ميباشدموضوعي آلتراسيون اکسي

روش مورد استفاده در اين . تجزيه و تحليل قرار گرفته و با نتايج حاصل ازداده هاي زميني مورد مقايسه قرار گرفتند
 .ي سنجش ازدور معرفي مينمايدتحقيق تکنيک نويني را درمطالعات مربوط به اکتشافات نفت با استفاده از فناور

  
  
  
  

نگارنده ستار ايزدي؛ استاد راهنما شهاب گرامي؛  /بررسي منحني بهره دهي چاه هاي نفتي در مخازن شکاف دار  ۵٣
  .١٣٨٩ ، ) ، رشته مهندسي نفت)علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد اسالمي (کارشناسي ارشد - .استاد مشاور محمد نيکوکار

  
   

 Reservoirخواص مخزن / Productivityدهي  بهره/ Oil wellچاه نفت / Fractured reservoirمخزن شکافدار 
properties / مخزن کربناتهCarbonate tank / اشباع شدگيSaturation / تخلخلPorosity / جريان سيالFluid 

flow / شبيه سازيSimulation /آر. پي. منحني آي .IPR curve 
   

 ٨٩٠١٠١  
 

  چکيده 
دو کميت که معموال .ه دهي جريان يکي از مهمترين معيارهاي تشخيص توانايي مخزن در توليد هيدروکربن استبهر

در صنعت نفت مهندسين به طور رايج از رابطه .  هستند PIو  IPRبراي بيان بهره دهي جريان استفاده مي شوند 
Vogel  براي بدست آوردن منحنيIPR از آنجاييکه تاکنون تحقيق وسيعي براي .کنندزير فشار نقطه حباب استفاده مي
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 ٣٧ 

در مخازن    Vogelدر مخازن شکافدار انجام نشده است در اين تحقيق رابطه   Vogelاطمينان از کاربرد رابطه 
يا پيش بيني عملکرد توليد   IPRدر اين تحقيق روابط  جديدي براي ساخت منحني هاي .  شکافدار بررسي شده است

براي تمام بررسي ها مدل يک بعدي همگن و شعاعي .  اب براي مخازن شکافدار نشان داده شده استزير فشار نقطه حب
در ابتدا مخزن را بصورت غير .  با اشباع آب ثابت موقعي که فشار زير فشار نقطه حباب باشد در نظر گرفته شده است

بدست آورديم که طبق انتظار  IPRرابطه شکافدار در نظر گرفته و بابررسي وانجام شبيه سازي براي يک نمونه ،يک
براي بررسي .براي مخازن شکافدار پرداخته شد Vogelمطابقت داشت وبعد به بررسي رابطه  Vogelبا رابطه 

عملکرد مخازن شکافدار زير نقطه حباب رانش هاي شبيه سازي زيادي با در نظر گرفتن يک مخزن به عنوان نمونه 
نمونه ذکر  ١١ نتايج بدست آمده از شبيه سازي براي .  يير پارامترهاي مؤثر انجام شده استنمونه ديگر با تغ ١٠ پايه و 

شده براي مخازن شکافدار نشان داد که عملکرد يک مخزن شکافدار زير نقطه حباب به شيوه نسبتا خوبي توسط رابطه 
Vogel يکس زياد شود خطاي رابطه فقط در مواردي که اختالف نفوذ پذيري شکاف با ماتر.پيش بيني مي گردد
Vogel نسبتا زياد مي شود.  

  
  
  
  
 
  

هاي نفتي ايران و ارائه راهکارهاي  بررسي نارسايي هاي حسابداري صنعتي در شرکت ملي پخش فرآورده  ۵۴
نگارش حسن افتخاري؛ استاد راهنما کامبيز تحويلداري؛ استاد مشاور سعيد تقوايي گنجعلي؛ مشاور صنعتي  /پيشنهادي

  .١٣٩٠ ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته حسابداري(کارشناسي ارشد -.اسحا نيمور طوبي
  

   
 National Iranian Oil(هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده/ Industryصنعت / Accountingحسابداري 

Products Distribution Company (NIOPDC /ها  چالشChallenges / مديريتManagement /
بهايابي / Costsها  هزينه/ Controlکنترل / Performance assessmentارزيابي عملکرد / Planningريزي  برنامه

/ Activity Based Costing (ABC(يابي بر مبناي فعاليت  هزينه/ Activity- based costingبر مبناي فعاليت 
 Performanced-basedاي عملکرد ريزي بر مبن بودجه/ Informationاطالعات / Needs assessmentنيازسنجي 

budgeting 
   

 ٩٠٠٠٢٧  
 

  چکيده 
هاي نفتي  هاي احتمالي موجود در سيستم حسابداري صنعتي شرکت ملي پخش فرآورده اين تحقيق با هدف بررسي نارسايي

راي اين تحقيق به صورت ميداني بوده و از دو نوع پرسشنامه ب. و ارائه راهکارهاي پيشنهادي صورت گرفته است
آوري نياز اطالعاتي مديران و پرسشنامه دوم براي  آوري اطالعات استفاده شده است که پرسشنامه اول براي جمع جمع

در اين تحقيق بر اساس چهار وظيفه حسابداري مديريت چهار فرضيه . هاي سيستم حسابداري بود بررسي نارسايي
ملکرد، محاسبه بهاي تمام شده و کنترل عمليات، توسط ريزي، ارزيابي ع مطرح گرديد که مبتني بر وظايف برنامه

در اين تحقيق نتايج پرسشنامه نشان داد که هر چهار وظيفه حسابداري مديريت به . سيستم حسابداري مديريت بود
همچنين براي ارائه . هاي تحقيق تائيد گرديد گيرد و فرضيه هاي نفتي صورت نمي درستي در شرکت پخش فرآورده

ها سعي شد تا توصيه هايي جهت  پيشنهادي از نيازهاي اطالعاتي مديران استفاده شد و بر اساس نياز آن راهکارهاي
 .هايي در سيستم حسابداري صنعتي ارائه شود رفع مشکالت و نارسايي
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منيار، / نگارش سيما حسين پور؛ اساتيد راهنما حسين بهRDC  بررسي نقطه بحراني اول و دوم در ستون هاي  ۵۵
دانشگاه تهران، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي (کارشناسي ارشد - .حسين ابوالقاسمي؛ استاد مشاور هدي مولوي

 .١٣٨٨ ،  (شيمي
     

 Liquid- liquidمايع  -استخراج مايع/ Chemical reactionواکنش شيميايي / Mass transferانتقال جرم 
extraction / جريان سيالFluid flow/  برجTower / هيدروديناميکHydrodynamics / سرعت بحراني

Critical velocity / فاز پيوستهContinuous phase / تولوئنToluene / آبWater / استيک اسيدAcetic acid /
وسايل آزمايشگاهي / Errorخطا / Testingآزمايش / Physical propertiesخواص فيزيکي / Fractureشکستگي 

Llaboratory tools 
   

 ٨٨٠٢۴٩  
  چکيده 

سانتي متر به منظور بررسي  ٧٠ سانتي متر و حداکثر ارتفاع فعال  ٩ /١به قطر داخلي  RDCدر اين پروژه از يک ستون 
به سبب انعطاف پذيري عملياتي و همچنين بازده باال  RDCستون هاي . پديده هاي شکست و ائتالف استفاده شده است

آب به (دو سيستم شيميايي تولوئن   آب .  ت ارزان آنها بسيار مورد توجه قرار گرفته انددر واحد ارتفاع و نيز قيم
آب به عنوان فاز پيوسته و تولوئن به (و تولوئن   اسيد استيک  آب ) عنوان فاز پيوسته و تولوئن به عنوان فاز پراکنده

اين دو سيستم داراي . طه به کار گرفته شده انددر آزمايشات مربو) حجمي اسيد استيک به عنوان فاز پراکنده ٤ %همراه 
کشش هاي سطحي متفاوتي بوده، بنابراين امکان بررسي اثر اين خصوصيت بر روي پديده هاي شکست و ائتالف 

در اين سري آزمايشات از دو نازل با قطرهايي با اندازه هاي مختلف به منظور ايجاد قطره هايي با .  فراهم شده است
در اين مطالعه،پديده هاي شکست و ائتالف به صورت تابعي از خواص فيزيکي اندازه .تفاوت، استفاده شداندازه هاي م

عالوه بر اين، اثر خواص فيزيکي، ارتفاع آب . قطر مادر، دور روتور و ارتفاع فاز پيوسته مورد مطالعه قرار گرفتند
 .سي شدو اندازه قطره مادر بر روي دور و روتور بحراني اول و دوم برر

  
  

 /بررسي و مقايسه ويژگي هاي ژئوشيميايي نفت هاي مخزن آسماري در ميادين اللي، لب سفيد، زياليي و کارون  ۵۶
دانشگاه آزاد (کارشناسي ارشد -.کورش وفادار مقدم؛ استاد راهنما محمود معمارياني؛ استاد مشاور محمدرضا کمالي

  .١٣٨٩ ، ) ي نفتواحد علوم و تحقيقات، رشته زمين شناس -اسالمي 
  

   

 Dezfulفروافتادگي دزفول / Oil fieldميدان نفتي / Geochemistryشيمي  زمين/ Asmari reservoirمخزن آسماري 
embuyment / سنگ منشاSource rock /مواد قيري / ها هيدروکربنBituminous materials / ترکيبات آلي

Organic compounds / سنگ شناسيPetrology /ه کرتاسCretaceous / سازند کژدميKazhdomi 
formation / زاگرسZagros / زمين شناسيGeology /شناسي  چينهStratigraphy / محيط رسوبي

Depositional environments / کروماتوگرافيChromatography / خواص فيزيکيPhysical properties /
 Viscosityگرانروي 

   
 ٨٩٠١٠٢  

  

  چکيده 
ترين حوضه نفتي خاورميانه، منطقه فروافتاده دزفول است که از تنوع هيدروکربوري بااليي برخوردار  بزرگترين و غني

بررسي نفت هاي چهار ميدان اللي، لب سفيد، زياليي و کارون از نظر ژئوشيميايي مي تواند گام بزرگي در . است
ر خالصه مي توان گفت نفتهاي هر چهار به طو.  شناسايي منطقه و نوع سنگهاي منشاء و نوع هيدروکربورها باشد

نفت هر چهار ميدان جزء نفتهاي . ميدان مورد مطالعه با اندک تفاوتهايي داراي ويژگي هايي ژئوشيميايي يکساني هستند
سبک، اللي و لب سفيد نفت سولفور باال و کارون و زياليي سولفور پايين هستند و خصوصيات نفتهاي پارافينيکي را 

و به مقدار  IIبراساس نتايج مطالعات بيومارکرها ميتوان گفت نفت هر چهار ميدان از کروژني از نوع .  دنشان مي دهن
. در محيطي تقريبا  احيايي با منشاء مواد آلي دريايي باز با ورود اندکي مواد آلي قاره اي توليد شده است IIIکمتر 

بررسي پارامترهاي مختلف بلوغ بيانگر . بوده است) شيلي(همچنين ليتولوژي سنگ مادر مولد احتمالي کالستيکي 
لب سفيد داراي بيشترين بلوغ و زيالئي . بلوغي در حد اوايل تا اواسط پنجره نفت زائي براي نمونه هاي نفت مي باشد

ان به طور کلي براسا نتايج مطالعات بيومارکرها و آناليز ايزوتوپي نمونه هاي نفت مي تو.  کمترين بلوغ را داراست
همچنين ميدان اللي از دو . را به ميدان کارون و لب سفيد نسبت داد) شارژ شده توسط سازند پابده(سيستم نفتي ترشيري 
) کژدمي(و ميداني زياليي هم فقط از سيستم نفتي کرتاسه بااليي ) کژدمي(و کرتاسه بااليي ) پابده(سيستم نفتي ترشيري 

 .تبعيت مي نمايد
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 ٣٩ 

توسط فاطمه خوييني؛ استاد راهنما / هاي تجارت الکترونيکي گرا در طراحي سيستم رويسبکارگيري معماري س  ۵٧
هاي الکترونيکي، رشته مهندسي  دانشگاه دانشگاه شيراز، دانشکده آموزش(کارشناسي ارشد - .پور محمدعلي خجسته
  .١٣٨٧ ، )) تجارت الکترونيک(فناوري اطالعات 

  
   

-Eخدمات الکترونيک / Implementationاجرا / Designطراحي / Electronic tradeتجارت الکترونيک 
services /هاي اقتصادي  بنگاهEnterprises / فناوري اطالعات و ارتباطاتInformation and communication 

technology / وب معناييSemantic / استانداردهاStandards / خريدPurchasing / فروشSales /ها  مناقصه
)Tender offers(Securities / بازار جهانيWorld market / مديريتManagement / همکاريCooperation 

   
 ٨٧٠٠٩٧  

 
  چکيده 

تجارت الکترونيکي با انقالبي که در تجارت بوجود آورده، روش تعامل بنگاهها با مشتريان و ديگر بنگاهها را دگرگون 
هاي بين  هاي خريد الکترونيکي و هاب ت فروشندگان، سيستمساي ، وبEDI. نموده و کارايي آن را افزايش داده است

بنگاهي مورد استفاده قرار گرفته است ولي هرکدام از  هايي هستند که تاکنون در تجارت الکترونيکي بين بنگاهي، سيستم
هاي  ي سيستمساز آنها معايبي دارند که بنگاهها را بر آن داشته تا  به دنبال معماري و تکنولوژي مناسب براي پياده

هايي  بنگاهي را به شکل سرويس هاي تجارت        الکترونيکي بين گرا، سيستم معماري سرويس. تجاري خود باشند
ها، اجراي فرآيندهاي  شوند و ترکيب اين سرويس کند که توسط بنگاههاي مختلف ايجاد و ميزباني مي معرفي مي

اي مورد نياز است که تعامالت  هاي تجارت الکترونيکي، تکنولوژي براي ايجاد سيستم. سازد بنگاهي را ممکن مي بين
هاي داخلي  بنگاهها را ممکن سازد، دسترسي بنگاهها به بازار جهاني را فراهم و امکان استفاده از سيستم پيچيده بين

ان تبادل اطالعات هاي وب، بنگاهها امک با استفاده از تکنولوژي سرويس. بنگاهها را در تجارت الکترونيکي ايجاد کند
هاي موجود اينترنت و استانداردهاي باز بر  هاي تجاري خود را با استفاده از زيرساخت تجاري و انجام فعاليت

هاي وب توسط  کنند و اگر تکنولوژي سرويس پيدا مي XML ( BPEL ،UDDI  ،WSDL ،SOAP(پايه
بنگاهي را  هاي بين تواند انجام فعاليت يت شود مياستانداردهاي الزم تجارت الکترونيکي و تکنولوژي آنتولوژي حما

هايي دارد که آن را از  ها و پيچيدگي بنگاهي محدوديت هاي تجارت الکترونيکي بين سازي سيستم پياده. اتوماتيک کند
يق سپس سيستم خريد از طر. شود کند که در اين تحقيق به آن پرداخته مي هاي اطالعاتي داخلي بنگاه متمايز مي سيستم

گرا طراحي  بنگاهي است با استفاده از معماري سرويس هاي تجارت الکترونيکي بين مناقصه که يکي از مهمترين سيستم
هاي  ايجاد و مکانيزم پياده سازي آن توسط تکنولوژي سرويس BBTفرآيند خريد از طريق مناقصه توسط مدل . شود مي

توانند براي انجام فرآيند خريد،به جاي تعامالت سنتي  ان ميدر اين صورت خريداران و فروشندگ. شود وب بررسي مي
توانند  هاي وب، خريداران مي با استفاده از تکنولوژي سرويس. هاي وبشان با يکديگر تعامل داشته باشند توسط سرويس

. انجام دهندفروشندگان، خدمات و شرايط آنها را بيابند، با آنها مذاکره کنند و معامله خود را با فروشنده منتخب 
هاي وب  و سرويس UDDIهاي موردنياز براي انجام فرآيند خريد از طريق مناقصه در دو حالت استفاده از  سرويس

هاي وب خريدار و  هاي نفتي ايران تعيين و فرآيند خريد با ترکيب سرويس اختصاصي شرکت ملي پخش فرآورده
 .گردد فروشنده مدل مي

  
  
  

نگارش عباس نصوري؛ استاد  /پذيري يک سيستم مقطع نگاري امپدانس الکتريکي بهبود و تعيين دقت تفکيک  ۵٨
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، (کارشناسي ارشد - .راهنما رضا جعفري؛ استاد مشاور منوچهر سليماني

  .١٣٨٩ ، ) دانشکده برق، رشته مهندسي پزشکي
  

   
ميدان / Capacitorخازن / Electric currentان الکتريکي جري/ Tomographyنگاري  مقطع/ Impedanceامپدانس 

/ Problem solvingحل مساله / Finite element methodروش اجزاي محدود / Magnetic fieldمغناطيسي 
/ voltageولتاژ / Electrodeالکترود / Modelingمدل سازي / Reconstructionبازسازي / Matricesماتريس 

 Imageryتصويربرداري 
   

 ٨٩٠١٠٣  
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 ٤٠

  چکيده 
مقطع نگاري امپدانس . در اين سند در مورد مقطع نگاري و کاربرد مرتبط آن در صنعت مطالبي ارائه مي شود

الکتريکي، مقطع نگاري الکتريکي خازني يا مقطع نگاري اندوکتانسي و مقطع نگاري القاي مغناطيسي سه روشي است 
تر تمرکز روي معرفي روش مقطع نگاري امپدانس الکتريکي مي باشد و که که از آنها در بحث استفاده شده بطوريکه بش

در کل با مقايسه با دو روش ديگر به استفاده و نقش مهم اين سبک علمي دبي سنجي و تصويربرداري در صنت مهم و 
 .کليدي نفت پرداخته مي شود

  
  
  
  

  
ود،؛ اساتيد راهنما حسين حسني، رضا شادي زاده؛ توماج فر /بهينه سازي انتخاب چاه افقي در مخازن توسعه يافته  ۵٩

دانشگاه صنعتي امير کبير، دانشکده مهندسي نفت، رشته مهندسي حفاري و (کارشناسي ارشد -.استاد مشاور عباس سيفي
  .١٣٨٨ ، ) استخراج نفت

  
   

بازيافت / Production increaseافزايش توليد / Petroleum reservoirsمخازن نفت / Horizontal wellچاه افقي 
Recovery /سازي  بهينهOptimization / الگوريتم ژنتيکGenetic algorithm / مدل سازيModeling / حفاري

Drilling /ها  هزينهCosts / مخزن شکافدارFractured reservoir / شبيه سازيSimulation / فناوري
Technology / نفوذپذيريPermealibity / معادلهequation /رسي آزمايشگاهي برLaboratory study / خواص

 Reservoir propertiesمخزن 
   

 ٨٨٠٢۵٧  
 

  چکيده 
استفاده بهينه از مخازن نفتي موجود که اغلب آنها نيز در مرحله بلوغ قرار دارند محققين در زمينه نفت را وادار به تالش 

از مؤثرترين اين روشها حفر چاه هاي افقي در يکي .براي يافتن راه هاي افزايش توان توليد اين مخازن کرده است
با وجود مزيت هاي بسيار اينگونه چاه ها هزينه باالي حفاري و تکميل چاه هاي افقي عاملي .دوران بلوغ مخازن است

در اين پايان نامه هدف اصلي انتخاب .است که تصميم گيري در مورد انتخاب اين چاه ها را با چالش مواجه مي سازد
براي اين کار در آغاز مدل .ير وطول چاه افقي به گونه اي است که حداکثر توليد تجمعي را به دست  دهد محل ،مس

سال پس از حفر يک چاه  ٢٠ سپس توليد تجمعي مخزن تا .ديناميک يک مخزن شکافدار کوچک در اکليپس ساخته شد 
عريف در آغاز منجر به يک مطالعه جامع با اين ت.افقي به شکل تابعي از موقعيت پاشنه چاه ،مسير وطول تعريف شد

سپس تصميم به ساخت مدل جايگزين براي شبيه ساز اکليپس .سناريوي مختلف چاه افقي گرديد ١٨٠ آزمايش بيش از 
اين کار منجر به افزايش سرعت و کاهش .گرفته شد تا عمليات جستجوي بهينه به جاي اکليپس برروي آن انجام گيرد

روش آزمايش انتخابي ،بهينه وفضاپرکن نقاط اوليه  ٣ بااستفاده از .س و نيز پايين آمدن دقت شد هزينه اجراي اکليپ
همچنين .انتخاب گرديدوسپس با برازش سه مدل درجه دوم،حاصلضرب و توابع پايه شعاعي مدلهاي جايگزين ساخته شد

ها بهترين مدلها انتخاب شده به قسمت بهينه درانت.انتقال لگاريتمي نيز در مدلهاي ساخته شده مورد آزمايش قرار گرفت
ميليون  ٣ نتايج حاصل از بهينه سازي باعث افزايش .سازي که توسط الگوريتم ژنتيک انجام مي شود معرفي گرديد

اين پيشرفت قابل توجه در ميزان توليد نشانه خوبي .بشکه توليد نفت نسبت به بيشترين توليد در نقاط اوليه برازش شد
نتايج مدلسازي نشان داد که مدل درجه دوم بهترين برازش بر روي داده ها را مي .قيت راه طي شده استبراي موف

کار انجام شده در اين پايان . در  حالي که براي بهينه سازي ،توابع پايه شعاعي از نوع لجستيک بهترين گزينه بود.دهد
مي توان براي تقويت الگوريتم در کارهاي .تر باز است نامه نتايج خوبي دربر داشت اما هنوز راه براي تحقيقات بيش

حتي مي شود از روش ارائه شده براي کارهاي .آتي از روشهايي نظير کريجينگ يا شبکه هاي عصبي نيز استفاده کرد 
 .بهينه سازي در ساير زمينه ها نيز بهره جست
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في رستمي؛ استاد راهنما محمد رنجبر؛ و حسن مولف مصط/ بهينه سازي توليد چاه هاي نفت و گاز جنوب ايران  ۶٠
دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده (کارشناسي ارشد -.هاشمي پور رفسنجاني؛ مشاور صنعتي حسين نظام آبادي پور

  .١٣٨٩ ، ) گرايش حفاري و بهره برداري -فني و مهندسي، رشته مهندسي نفت
     

مخازن نفت / Pressureفشار / Optimizationسازي  بهينه/ Oil wellچاه نفت / Production increaseافزايش توليد 
Petroleum reservoirs / شبيه سازيSimulation / لولهPipe / تجهيزات سرچاهWellhead set up / نمودار

Diagram / خيزش گازيGas lift / سرعت بحرانيCritical velocity / تکميل چاهWell completion 
   

 ٨٩٠٠٩۴  
 

   چکيده
ها ضروري  لذا بهينه سازي توليد در اين چاه. هاي نفت و گاز جنوب ايران کاهش يافته است در سالهاي اخير توليد از چاه

اندازه کاهنده و فشار . با انتخاب بهينه قطر لوله مغزي ميتوان بر روي سرعت  و مقدار توليد تأثير گذاشت. ميباشد
در صورتي که تغيير مؤلفه هاي موجود درون چاه باعث افزايش توليد . ندسرچاهي مؤلفه هاي قابل تغيير ديگر ميباش

در اين تحقيق، ابتدا باتغيير مؤلفه هاي موجود در ميادين گازي .نشود، ميتوان از روشهاي فرازآوري گاز استفاده کرد
اي فوق، اعمال در ميادين نفتي عالوه بر تأثير مؤلفه ه. بهينه سازي انجام شد) وسايل درونچاهي و سرچاهي(

در ادامه تأثير اين فرآيند در افزايش توليد مورد بررسي . فرازآوري گاز پيوسته از درون لوله مغزي نيز بررسي شد
پس از تزريق گاز در چاه هاي نفتي با لحاظ نمودن ) تغييرات قطر لوله مغزي(سپس تأثير بهينه سازي . قرار گرفت

نتايج حاصل حاکي از آن است که در چاه .  افزايش دبي توليد بررسي گرديدبر ) سرعت فرسايش(تأثير سرعت بحراني 
در اين ميادين مدل پس . هاي گازي تغييرات قطر لوله مغزي و اندازه کاهنده بيشترين تأثير را در افزايش توليد دارند

بهينه سازي اوليه انجام شد و در چاههاي نفتي نيز با تغيير قطر لوله مغزي يک . فشار نتايج مناسبتري را ارائه ميدهد
 .اعمال فرازآوري گاز بيشترين تأثير را در افزايش توليد داشت

  
  

آيه امين صفت؛ استاد راهنما / بهينه سازي شرايط گوگردزدايي زيستي باکتري هاي جدا شده خاک هاي آلوده به نفت  ۶١
دانشگاه شهيد چمران، دانشکده (رشناسي ارشدکا -.محمد رعايايي اردکاني؛ اساتيد مشاور بهنام راسخ و بهروز زرگر

  .١٣٨٩ ، ) علوم، رشته ميکروبيولوژي
     

 Crudeنفت خام / Soil pollutionآلودگي خاک / Bacteriumباکتري / Biodesulfurizationگوگردزدايي زيستي 
oil / دي بنزوتيوفنDibenzothiophene /سازي  بهينهOptimization / هيدروکسيدهاHydroxides /

/ Computer softwareاي  افزار رايانه نرم/ Biochemistryشيمي  زيست/ Microorganismميکروارگانيسم 
/ Absorptionجذب سطحي / catalysisکاتاليز / Chemical reactionواکنش شيميايي / Extractionاستخراج 

 Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي 
   

 ٨٩٠١٠۴  
 

  چکيده 
گوگرد به شکل دي بنزوتيوفن ومشتقات  ٧٠ %،گوگرد سومين عنصر موجود در نفت خام است و بيش از از نظر فراواني 

انتشار .مقاومند)فرآيند گوگردزدايي هيدروژني(اين ترکيبات به روش مرسوم گوگردزدايي سوخت. آن يافت مي شود
گوگردزدايي زيستي ،يک .ا استاکسيدهاي گوگرد توليد شده طي احتراق سوخت هاي فسيلي ،عامل اصلي آلودگي هو

تکنولوژي نويدبخش جهت غلبه بر اين مشکل به حساب مي آيد که بر مبناي توانايي ميکروارگانيسم هاي خاص درحذف 
ازآنجائيکه ذخايرنفتي ايران،داراي مقادير بااليي از ترکيبات گوگردي فوق .گوگرد از ترکيبات تيوفني مقاوم مي باشد

در اين مطالعه ،مسير بيوشيميايي گوگردزدايي ترکيب .  ه از اهميتي ويژه برخوردار مي باشداست،پژوهش در اين زمين
وآزمون گيبس تعيين  HPLCدي بنزوتيوفن در سويه هاي جداشده از خاک هاي آلوده به نفت خوزستان ،از طريق 

تکثير و تعيين توالي اين دو سويه از طريق .،تشخيص داده شد RICH١و KHO١درسويه  ٤S گرديد و وجود مسير 
،به عنوان ) NCBI(توالي ها در پايگاه اينترنتي مرکز اطالعات بيوتکنولوژي  BLASTو  ١٦S rRNA ژن 

stenotrophomonas maltophilia strain KHOو ١Gordonia sp.RICHبنابر نتايج .  شناسايي شدند ١
HPLC  وآزمون گيبس ،سويهRICHبه منظور بهينه سازي فرآيند گوگردزدايي به واسطه سرعت وکارآيي باالتر  ١،

طي چهار مرحله،بهينه  Miniab ١٥با بکارگيري روش طراحي آزمايش و استفاده از نرم افزار .زيستي انتخاب گرديد
 ٢٩ C:دما:  پس از بررسي وآناليز نتايج حاصل ،شرايط بهينه بدين صورت تعيين شد.سازي شرايط صورت پذيرفت

،٢/٧ PH  ١٨٠:،دور شيکر rpm ٢/٥گليسرول :،نوع وغلظت منبع کربن   g/l  نوع وغلظت منبع نيتروژن،
  . g/l ٢/٥کلريدآمونيوم:



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٤٢

بهينه سازي واکنش فتو کاتاليستي مربوط به تجزيه ترکيبات حلقوي موجود در پسابهاي صنعتي با استفاده نانو   ۶٢
ما شهرام شريف نيا؛ مشاور صنعتي طوبي نگارش نرگس کشاورز جعفرزاده؛ استاد راهن /پايه پرليت TIO٢ذرات 

، ) دانشگاه رازي، دانشکده فني ومهندسي، گروه مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد -.اسحاق نيمور
 ١٣٨٧.  
  

   
تيتانيم / Nanoparticleنانو ذره / Sanitary waterپساب صنعتي / Photcatalystic activityخاصيت فتوکاتاليستي 

 Laboratoryبررسي آزمايشگاهي / Water treatmentتصفيه آب / Perliteپرليت / Titanium oxideاکسيد 
study 

   
 ٨٧٠٢٣٨  

 
  چکيده 

تحقيق ارائه شده با انتخاب روش فتوکاليستي  و يک پايه مناسب، به بهينه سازي شرايط حذف فنل، به عنوان يک آلودگي 
نتايج بدست آمده . اليت و شايستگي باالي کاتاليست انتخابي را تصديق مي کندآناليزهاي انجام شده، فع. رايج مي پردازد

. و پاسخ سطح، حکايت از تعيين صحيح پارامترهاي موثر دارد  D- oprimal designاز طراحي آزمايشات، روش 
ديل از نوع اوليه و زمان واکنش يک اثر از نوع درجه اول و رابطه دما با درصد تب pHشدت اشعه ماوراي بنفش، 

از بين فاکتورهاي موثر زمان واکنش موثرترين، به صورت منفي، و همچنين اثر ساير فاکتورها به . مي باشد ٢ درجه 
. درحاليکه دماي کلسيناسيون، غلظت اوليه فنل و دزکاتاليست فاقد اثر مستقيم بر درصد تبديل هستند. صورت مثبت است

.  اي برهم نهي با ديگر پارامترهاهستند، الزم است که در نظر گرقته شوندولي از آنجا که سه پارامتر مذکور دار
براي حصول اطمينان از صحت نتايج، يک آزمايش . همچنين مقادير بهينه و عددي هريک از فاکتورها ارايه شده است

بدست آمد،  ٣.٤ %با خطاي مطلق  ٩٧.٣ %درصد تبديل متوسط آزمايشات . در شرايط بهينه با سه بار تکرار انجام شد
 .که نشان دهنده دقت شرايط بهينه و در نهايت اثر تک تک پارامترها نيز بررسي شده است

  
  
  
  

نگارش برديا طبيعت نژاد؛ استاد  /پاکسازي خاک هاي ماسه اي آلوده به فرآورده نفتي با استفاده از محلول شوينده  ۶٣
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، (ارشناسي ارشدک - .راهنما محمد رضا صبور؛ مشاور صنعتي  مينو منادي

  .١٣٨٩ ، ) دانشکده مهندسي عمران، رشته مهندسي عمران
  

   
 Screen) (بندي دانه(غربال/ Petroleum productفرآورده نفتي / Soil pollutionآلودگي خاک / Purgingپاکسازي 

(sizing / ماسهSand /ها  سورفکتانتSurfactants /جداسازي فاز / ها ربنهيدروکphase separation /
/ ها آالينده/ pHهاش  پ/ Soil humidityرطوبت خاک / ها هيدروکربن/ Aromatization) کردن(شدن آروماتيک

/ Concentrationغلظت / Chemical propertiesخواص شيميايي / Physical propertiesخواص فيزيکي 
 Environmentمحيط زيست / Gas oilگازوئيل 

   
 ٨٩٠٠۶۶  

 
  چکيده 

با رشد سرسام آور تکنولوژي و گسترش روزافزون صنعت،همه روزه بر مقادير آالينده هاي توليدي در جهان افزوده مي 
با توجه به محدوديت منابع ولزوم پاک نگه داشتن محيط ،رفع آلودگي از خاکها که در طي انواع فرايندهاي صنعتي .شود

که .يکي از عمده ترين آالينده هاي صنعتي ،ترکيبات نفتي مي باشد.ي به شمار مي رودآلوده شده اندضرورتي اساس
باتوجه به خطر هاي بسيار باالي زيست محيطي اين مواد،برهم زدن اکوسيستم خاک واحتمال آلوده کردن سفره هاي آب 

نسل فعلي وآينده در جهت حفظ بنابراين،يکي از وظايف اصلي .زيرزميني در زمره مهمترين آالينده ها بشمار مي رود
محيط زيست ،رفع آلودگي هاي مختلف همچون ترکيبات نفتي بوده و ارائه ي راه حل مناسب جهت حل اين 

از جمله ترکيبات نفتي وآالينده محيط که مصرف گسترده اي در جوامع مختلف خصوصا .معضل،بسيار مهم مي باشد
از هيدرو کربنهايي از نوع پارافين گازوئيل مخلوطي .ايران دارد،گازوئيل مي باشد

ها،نفتنها،آروماتيکها،سيکلوآروماتيکهاوآروماتيکهاي چندحلقه اي با رنگ زرد کهربايي مي باشدکه به عنوان سوخت در 

m.shafiei
Typewritten Text
Photocatalystic
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مهمترين راهکار پس .  موتورهاي درون سوز ديزلي و انواع مشعل هاي خانگي وصنعتي مورداستفاده قرار  مي گيرد
بارشدعالقه مندي به پاکسازي زيست محيطي ،روش هاي متعددي .دگي خاک ،پاکسازي آن مي باشداز جلوگيري از آلو

يکي از اين روش ها،خاک شويي بهبود يافته به کمک .براي تصفيه سايتهاي آلوده به هيدروکربنهاي نفتي ارائه شده است
سازي خاک ماسه اي مورد استفاده در پروژه حاضربه بررسي پاک.  يا شوينده مي باشد)ماده سطح فعال (سورفکتانت 

انبارهاي نفتي،جهت جمع آوري ريخت وپاش ها وسرريز گازوئيل از انبارهاي مربوطه ،به روش خاکشوئي 
در انبارهاي نفتي تهران ،از خاک ماسه اي جهت تميز کردن و پاکسازي محيط استفاده مي گردد که پس از .ميپردازد

يکي از مشکالت موجود در سايت انبارهاي نفتي .درون بشکه هايي انبار مي کنند  آلوده شدن خاک به گازوئيل ،آن را
پس از تهيه ماسه بادي مورد نظر و انتقال آن به آزمايشگاه ،به مدت .  ،وجود بشکه هايي مملو از خاک آلوده مي باشد

اشي از ذرات درشت يک روز در دماي اتاق قرارگرفت و جهت يکنواخت سازي خاک و جلوگيري از بروز مشکل ن
عبور داده ودرون )mm ٢/٠معادل (استاندارد آمريکايي  ١٠ در طول فرآيندشستشو،نمونه هاي ماسه اي از الک شماره 

پس از آن يک سري آزمايش ،جهت تعيين برخي مشخصات فيزيکي و شيميايي ، .کيسه هاي پالستيکي نگهداري شد
گرم در يک کيلوگرم خاک ،آلوده به گازوئيل  ١٥٠ ه ميزان خاک آماده شده به صورت مصنوعي ب.صورت پذيرفت

هفته از زمان آلودگي و به کمک محلول  ٣ به منظور اطمينان کامل از جذب آالينده در خاک ،فرايند پاکسازي پس از .شد
نمونه .تدور در دقيقه انجام گرف ٢٥٠ هاي سور فکتانت  بااستفاده از دستگاه جارتست ،دردماي اتاق وباسرعت ثابت 

دي /مخلوط هگزان ml ٢٠٠،به کمک  MOOPAMهاي شسته شده پس از خشک شدن ،مطابق استاندارد 
هيدرو کربن هاي اليفاتيک .ساعت مورداستخراج قرار گرفت ٨ وبااستفاده از دستگاه سوکسله،به مدت )١ به ١ (کلرومتان

اشده و سپس بااستفاده از يک دستگاه به روش کروماتوگرافي ستوني جد  MOOPAMواروماتيک ،طبق استاندارد 
 .،به طور جداگانه مورداندازه گيري قرار گرفتند) GC/FID(کروماتوگرافي گازي مجهز به آشکارساز يونش شعله اي

  
  
 
  

نگارش زهرا  /پالينولوژي، پالينوفاسيس و ارزيابي پتانسيل هيدروکربن زايي سازند کژدمي در ميدان نفتي سروش  ۶۴
دانشگاه تهران، دانشکده (کارشناسي ارشد - .تاد راهنما ابراهيم قاسمي نژاد؛ استادمشاور صنعتي يحياييمقامي؛ اس قائم

  .١٣٨٨ ، ) زمين شناسي، رشته زمين شناسي
  

   
 Kazhdomiسازند کژدمي / Soroush oil fieldميدان نفتي سروش / Potentialپتانسيل / Palynologyشناسي  گرده

formation / سنگ منشاSource rock /شناسي  چينهStratigraphy /ترکيبات آلي / ها هيدروکربنOrganic 
compounds /شيمي  زمينGeochemistry 

   
 ٨٨٠١٣٢  

 
  چکيده 

کل مخازن نفت جهان در آن واقع شده  ١٢ %حوضه رسوبي زاگرس يکي از نفت خيزترين حوضه هاي نفتي دنياست که 
سي نفت يکي از مهمترين سازندهاي ايران و يکي از سنگ هاي منشاء مهم در سازند کژدمي از ديدگاه زمين شنا. است

ميدان . اين سازند در فروافتادگي دزفول و شمال خليج فارس نهشته شده است. حوضه رسوبي زاگرس محسوب مي شود
يار و در فاصله و شمال ميدان اسفند) اردشير(کيلومتر مربع، در جنوب ميدان ابوذر ٢٦٠ نفتي سروش با وسعت تقريبي 

 - اين ميدان با ساختمان بيضوي شکل خود با امتداد شرقي. کيلومتري جنوب غربي جزيره خارک واقع مي باشد ٨٢ 
در اين مطالعه رسوبات سازند کژدمي در چاه مورد مطالعه ميدان نفتي سروش . غربي در غرب خليج فارس قرار دارد

سازند کژدمي در . متري مورد بررسي قرار گرفتند ٢٠٩٠ - ٥/٢٢٢٣با ليتولوژي ماسه سنگ، شيل و آهک از عمق 
در اين . مي باشد) آلبين( Bو بورگان  Aو سازندهاي بورگان ) آپتين(ميدان سروش معادل بخش بااليي سازند شعيبا 

يک  گونه اسپور و پولن و ٢٥ جنس و ٢٠ گونه داينوسيست،  ٢٤ جنس و١١ مبحث، با مطالعه اساليدهاي پالينولوژيکي
. آلبين را براي سازند کژدمي در ميدان سروش تأييد مي نمايد - اين مجموعه، سن آپتين. گونه اسکلوکودونت شناسايي شد

با دارا بودن محتواي باالي  Iپالينوفاسيس . مطالعات خرده هاي آلي منجر به تفکيک سه رخساره پالينولوژيکي گرديد
مي  III، داراي کروژن نوع )درصد ٥ (پالينومرف هاي دريايي  و) درصد AOM١٥) ، )در صد٧٥ -٨٠(فيتوکالست 

-٤٥درصد ٥٥ داراي  IIپالينوفاسيس نوع . اکثر نمونه ها در اين فاسيس قرار مي گيرند. باشد که مستعد توليد گاز است
٥٠ ،AOM کروژن موجود در اين نوع . درصد فيتوکالست و ميزان پالينومرفهاي دريايي بسيار اندک است
درصد  ٣٠ در صد ، فيتوکالست حدود  ٧٠ فراوان، حدود  AOMداراي  IIIپالينوفاسيس . است IIينوفاسيس از نوع پال

. اکثر نمونه هاي مورد مطالعه فقير از پالينومرفهاي دريايي مي باشند. و ميزان پالينومرفهاي دريايي بسيارکم مي باشد
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 ٤٤

نتايج . ي حضور اکسيژن در محيط رسوبگذاري مي باشدروشن گويا AOMتيره به  AOMهمچنين باال بودن نسبت 
حاصل از مطالعات پالينوفاسيس بيان مي کند که در دوره هايي محيط به صورت شلف نيمه اکسيژن دار نزديک به 

اما محيط غالب بر سازند . ساحل و در زمانهايي نيز حوضه دور از ساحل و نيمه اکسيژن دار در محيط حاکم بوده است
به عناصر دريايي در اکثر نمونه ها بيانگر ) به خصوص فيتوکالست قهوه اي(باالبودن نسبت عناصر خشکي به علت 

در بررسي نمونه ها به علت محتواي باالي فيتوکالستهاي قهوه اي، . نزديکي به منشاء محيط رسوبگذاري مي باشد
امروزه بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء . باالست که احتماال  نشانگر نرخ رسوبگذاري باالست Labilityميزان 

روش هاي مختلفي براي اين ارزيابي . هيدروکربني نقش مهمي در ارزيابي هاي اکتشافي ميدانهاي نفت و گاز دارد
بدين منظور، تعداد هفت نمونه منتخب از . اول مي باشد -وجود دارد که يکي از آنها پيروليز از طريق دستگاه راک

پايين بودن . اول قرار گرفته شد - تفکيک شده، تحت آناليز شيميايي با استفاده از دستگاه پيروليز راکپالينوفاسيسهاي 
اول بيان مي  - نتايج حاصل از پيروليز راک. در اکثر نمونه ها با باال بودن محتواي فيتوکالست مطابقت دارد HIمقدار 

کربن زايي داراي پتانسيل متوسط تا خوب مي باشد و کند که سازند کژدمي در چاه مورد نظر، از لحاظ توان هيدرو
اين سازند از لحاظ بلوغ . است که توانايي توليد گاز و مخلوط نفت و گاز را دارد IIIو  IIکروژن احتمالي آن از نوع

 .حرارتي در مرز بين مرحله بالغ و نابالغ قرار گرفته است
  
  
  
  
  

بهرام / ه از روش برگردان سه بعدي داده هاي مغناطيس زمينيپي جويي ژئوفيزيکي منطقه گزستان با استفاد  ۶۵
  .١٣٨٩ ، ) دانشگاه تهران ژئوفيزيک، رشته ژئوفيزيک(کارشناسي ارشد - .يوسفي؛ استاد راهنما بهروز اسکويي

  
   

الگوريتم / Geologyزمين شناسي / Magnetismمغناطيس / Anomalyهنجاري  بي/ Geophysicsفيزيک  زمين
Algorithm/  مدل سازيModeling / اکتشافExploration / ميدان مغناطيسيMagnetic field / حفاري

Drilling / کانيMineral / نقشهMap 
   

 ٨٩٠١٠۵  
 

  چکيده 
هدف از اين مطالعه، بررسي بي هنجاري هاي مغناطيسي موجود در منطقه گزستان در استان يزد با استفاده از برگردان 

مدلسازي . يسي و ارائ  يک راهکار جديد براي مدلسازي ساختارهاي زيرزميني مي باشدسه بعدي داده هاي مغناط
، که براساس الگوريتم غيرخطي يا Mag٣Dساختارهاي زمين شناسي با توزيع هندسي پيچيده، با استفاده از نرم افزار 

. ي پيچيده فراهم گرديده استاولدنبرگ نوشته شده است، مدلسازي ساختارهاي زمين شناسي با توزيع هندس - لي - ا گو
اين الگوريتم محدود  مورد مطالعه را به شبکه اي منظم از سلول هاي مستطيلي تقسيم نموده و با استفاده از يک مدل 

در پايان، . اوليه و با يک فرآيند تکراري، پارامتر مجهول هر سلول که خودپذيري مغناطيسي مي باشد، را مي يابد
رهيافت ارائه . يسي در هر يک از سلول ها، شکل سه بعدي تود  زيرزميني را تعيين مي نمايدتوزيع خودپذيري مغناط

شده در اين مطالعه، متغير گرفتن ابعاد و تعداد سلول ها و پارامترهاي هموارسازي مي باشد که پيش از اين مورد توجه 
ت بدست آمده از گمانه هاي حفاري موجود براي ارزيابي صحت مدل بدست آمده، نتايج با اطالعا.  قرار نگرفته است

فرض ما در برگردان داده هاي مغناطيسي . در منطقه مقايسه شده است که همبستگي قابل قبولي ميان نتايج وجود دارد
.  برداشت شده، يکنواخت بودن خودپذيري مغناطيسي در هر سلول و همينطور عدم حضور مغناطيس بازماند مي باشد

 ١٠ در منطقه مشاهده شده که اين آنومالي در بين عمق هاي  ٠ /٨الي نسبتا  بزرگ با خودپذيري باالي در پايان سه آنوم
 .متر توزيع يافته اند ١٢٠ متر تا 
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آبادي؛  مولف حسن حجي /هاي معدني و صنعتي پيشگيري از اتالف گل حفاري در مخازن شکافدار با استفاده از پوکه  ۶۶
دانشگاه (کارشناسي ارشد - .صرافي، محمد رنجبر، استادان مشاور محمد سليماني، عليرضا نصيرياستادان راهنما امير 

  .١٣٨٨ ، ) دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده فني و مهندسي، رشته مهندسي نفت گرايش حفاري و بهره برداري
  

   
اتالف / Fluidsسياالت / Hysteresisپسماند / Fractured reservoirمخزن شکافدار / Drilling fluidگل حفاري 
توزيع / Concentrationغلظت / Lossesها  زيان/ Granulesها  گرانول/ Energy dissipationانرژي 

Distribution / ذرهParticle / جريان سيالFluid flow / پيشگيريPrevention 
   

 ٨٨٠٢٣۴  
 

  چکيده 
گ براي صنعت نفت تبديل شده است هزينه هاي سنگين هرزروي سياالت به سازندهاي شکافدار ، به چالشي بزر

هرزروي سيال، از دست رفتن زمان حفاري، مواد و تکنيک هاي بي ثمر و در حاالت هرزروي شديد از دست دادن و 
متروکه شدن چاه و مخازن از دست رفته و از جمله مشکالتي است که ضرورت مقابله با اين فرايند را نشان مي دهد 

يق استفاده از مواد گرانوالر جهت مقابله با اين مشکل در سازندهاي شکافدار مورد بررسي قرار گرفته  و در اين تحق
پارامترهاي موثر بر کارايي کنترل هرزروي از جمله غلظت و توزيع داه بندي مورد ارزيابي قرار گرفته است 

ها و توزيع دانه بندي مختلف به اجام رسيده آزمايشاتي به منظور بررسي کارايي پوکه هاي صنعتي و معدني با غظلت 
است پس از تجزيه و تحليل نتايج ، شواهد حاکي از تشکيل سد مناسب تر توسط ترکيبي از پوکه هاي صنعتي است که با 
استفاده از مقدار بهينه ذرات بزرگتر چهارچوب اوليه اي تشکيل داده و ذرات ريزتر فضاي خالي بين اين چهار چوب 

همچنين اثبات کارايي مناسب تر مکانيزم مسدود نمودن شکاف ها در مسدود نمودن حفرات و نيز سد . وده اند را پر نم
ز ديگر نتايج اين تحقيق مي ضعيف تر بوجود آمده توسط پوکه هاي معدني که تاييدي است بر نتايج محققين پيشين ا

 .باشد
  
  

محمدرضا شکوهي؛ استاد راهنما الياس نادران؛ اساتيد مشاور / تبيين ترتيبات قراردادي در شرکت ملي نفت ايران  ۶٧
  .١٣٩١ ، ) دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، رشته علوم اقتصادي(دکتري - .جعفر عبادي، فرهاد رهبر، محمدرضا مقدم

  
   

 National Iranian Oil(شرکت ملي نفت ايران / Economicsاقتصاد / Institutionsنهادها / Contractsقراردادها 
Company (NIOC /هاي توسعه  طرحDevelopment projects / صنايع باالدستيUpstream operations /

/ Buy- back contractsقراردادهاي بيع متقابل / Exchange (Economics) (اقتصاد(مبادله / Costsهزينه 
سپاري  برون/ Organizingسازماندهي / Purchasingخريد / Constructionساخت / ها هيدروکربن

Outsourcing / پيمانکارانContractors / مدل هاModels 
   

 ٩١٠٠٠٣  
 

  چکيده 
در اين راستا در . شرکت ملي نفت ايران از نهادهاي بسيار مهم کشور است که بررسي رفتار آن اهميت بااليي دارد

ها و يا همان تصميم ساخت يا  اليتي حاضر آزمون تصميمات شرکت ملي نفت ايران نسبت به ادغام عمودي فع رساله
ي اقتصاد  اي  باالدستي شرکت مذکور از طريق کاربرد نظريه هاي  توسعه خريد در ارتباط با قراردادهاي  طرح

ي روابط قراردادي بين شرکت ملي  براي تبيين ساختارهاي درهم تنيده. ي مبادله در دستور کار قرار گرفته است هزينه
ي خريد و  متقابل به عنوان گزينه اي  باالدستي نيز قراردادهاي بيع هاي  توسعه ي پيمانکاران  طرح نفت ايران و مجموعه

نتايج الگوي ذيربط نيز به طور نسبي از فرضيات . اند ي ساخت در نظر گرفته شده ساير قراردادها به عنوان گزينه
توأم با اين . ماندهي حمايت به عمل آورده استي ا شکال ساز ي مبادله به عنوان عوامل تعيين کننده اقتصاد هزينه

با تخمين اين توابع هزينه، . اند ي مبادالتي  سازماندهي  دروني و بازاري نيز برآورد گرديده موضوع، توابع هزينه
هاي مبادله بر ا شکال سازماندهي ساخت يا خريد مقدور گشته که اين موضوع سبب گسترش  تفکيک اثرات ويژگي

تبط با هاي سازماندهي  دروني بر روي تصميمات مر ي بازاري و هزينه امون اثرات نسبي خطرات مبادلهدانش ما پير
سپاري را مقدور  هاي مبادالتي و منافع برون اي مذکور برآورد هزينه همچنين تخمين توابع هزينه. ادغام شده است

نيازهايي در فصول يک تا  در راستاي نيل به نتايج فوق شناخت ماهيت مبادله ضروري بوده که براي آن پيش. اند ساخته
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لذا . آيد ي مبادله بنگاه يک ساختار سازماندهي به حساب مي اقتصاد هزينه ي طبق نظريه.  پنج رساله ارائه گرديده است
دهند که نيل به سازماندهي کارآمد بنگاه به مراتب بر رعايت مسائلي  ها نشان مي در سطحي ديگر حاصل بررسي

شرکت ملي نفت ي نظارت بر  گذاران کشور کمتر نگران مسأله بنابراين بهتر است سياست. همچون نظارت اولويت دارد
هاي مولد ارتقاي کارآمدي سازماني شرکت ملي نفت ايران متمرکز شوند  ايران باشند و در عوض بر ايجاد زيرساخت

آفرين است ساختار سازماندهي کارآمد است تا  هاي نفتي و ساير نهادها آن چيزي که ارزش چرا که امروزه در شرکت
 .صرف در اختيار داشتن منابع هيدروکربوري

  
  

دانشجو علي شکوري؛ استاد  /تحليل حرارتي جريان سيال درون لوله ها با استفاده از روش انتقال حرارت معکوس  ۶٨
دانشگاه اروميه، دانشکده فني  مهندسي، (کارشناسي ارشد -.راهنما شهرام خليل آريا؛ مشاور صنعتي محبوبه پيروي

  .١٣٨٩ ، ) گروه مهندسي مکانيک، رشته مهندسي مکانيک
  

   
خط لوله / Temperatureدما / Fluid flowجريان سيال / Transportانتقال / Heat treatmentعمليات حرارتي 

Pipeline / طراحيDesign /سازي  بهينهOptimization /هاي عصبي مصنوعي  شبکهArtificial nueral 
networks / عايق بنديInsulation / مبدل حرارتيHeat exchanger /ل حرارت جابجايي ضريب انتقا

Convective heat transfer coefficient / تحليل عدديNumerical analysis / شبيه سازيSimulation /
 Algorithmالگوريتم / Finit volume methodروش حجم محدود 

   
 ٨٩٠٠٨٠  

 
  چکيده 

بر اساس اندازه گيري  ميدان در اين پايان نامه هدف بدست آوردن شرايط مرزي روي ديواره لوله هاي حاوي سياالت 
طراحي حرارتي لوله ها يکي از بخش هاي اصلي در طراحي پايپينگ،  مبدل هاي . دمايي داخل جريان سيال مي باشد 

فهم کا مل از ارتباط بين شرايط مرزي حاکم و ميدان  دمايي حاصل . حرارتي، سيستمهاي گرمايش و سرمايش مي باشد 
مسأله محاسبه ميدان دمايي با معلوم بودن  شرايط مرزي، . حرارتي لوله ها مي باشد از آن کليد اصلي در طراحي 

شرط اوليه، خواص ترموفيزيکي و هندسه مرز يک مسأله مستقيم است که با استفاده از روشهاي  مرسوم در حل 
در  مواردي نياز  از طرف ديگر،. معادالت ا نتقال حرارت بصورت تحليلي، عددي و يا تجربي قابل حل مي باشند 

است که بر اساس معلوم بودن نحوه توزيع دماي داخل سيال بتوان يک يا چند مجهول مورد نظر از  موارد ذکر شده، 
به اين نوع . يعني، شرايط مرزي، شرط اوليه، خواص ترموفيزيکي سيال و يا هندسه قسمتي از مسأله ر ا محاسبه  نمود

ت بر اساس معلوم بودن معلول مي باشد، در مقايسه با  مسأله مستقيم که در آن  مسأله که در آن هدف بدست آوردن عل
در طراحي حرارتي لوله . هدف بدست آوردن معلول بر اساس معلوم بودن علت مي باشد، مسأله معکوس گفته مي  شود

ي هندسي لوله ها در ها نيز در مواردي از قبيل طراحي سيستم عايق بندي، طراحي سيستم گرمايش يا  سرمايش، طراح
پايپينگ يا مبدل هاي حرارتي با مسائل معکوس مربوط به محاسبه بار حرارتي  موجود روي ديواره لوله ها مواجه مي 

در اين مسائل هدف محاسبه تابع توزيع دمايي و شار حرارتي روي  لوله ها و محاسبه ضريب انتقال حرارت با . شويم 
براي حل مسائل معکوس ابتدا مسائل مستقيم مربوط به حل .  نقاط داخلي لوله مي باشد استفاده از اندازه گيري دما در

معادالت انتقال حرارت جابجايي با شرايط مرزي  مختلف با استفاده روشهاي عددي حل مي شوند که اين شرايط مرزي 
تي متغير با طول ديواره  سپس با توزيع شار حرار.٢ توزيع دماي متغير با طول ديواره  .١ :  شامل موارد زير مي شود

استفاده از روش هاي آماري دماهاي اندازه گيري شده شبيه سازي مي شود که در آنها خطاهاي موجود در  اندازه گيري 
بصورت ضرايبي از اعداد تصادفي با توزيع نرمال بهمراه دماهاي بدون خطا مقادير دماهاي شبيه سازي  شده را بدست 

، از روشهاي بهينه سازي عددي و شبکه هاي عصبي مصنوعي براي حل مسائل معکوس استفاده همچنين.  مي دهند
در اين روش از دو نوع رهيافت تخمين پارامتر و تخمين تابع براي محاسبه شرايط مرزي مجهول استفاده .  مي شود 
وم باشد رهيافت تخمين پارامتر در مواردي که شکل تابعي توزيع دما و شار حرارتي روي ديواره لوله معل.  مي شود 

نتايج .  در حالي که در صورت مجهول بودن تابع توزيع آنها از رهيافت تخمين تابع بهره گرفته مي شود. بکار مي  رود
مارکواردت در حل مسائل معکوس  تخمين پارامتر -بدست آمده نشان دهنده دقت بسيار عالي روش بهينه سازي لونبرگ 

ر نظر داشتن محدوديت هاي روش شبکه هاي عصبي نيز اين روش توانايي قابل  قبولي در حل بوده و همچنين با د
  .مسائل معکوس تخمين تابع را داراست
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زهرا منصوري؛  /تحليل رخساره اي و محيط هاي رسوبي سازند فهليان در برش سطحي کوزه کوه و کوه فهيان  ۶٩
دانشگاه (کارشناسي ارشد -.ور حسين اصيليان مهابادي، فرزين فرزانهاستاد راهنما نادر کهنسال قديم وند؛ استاد مشا

  .١٣٨٨ ، ) گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي -تهران شمال، رشته زمين شناسي -آزاد اسالمي 
  

   
کرتاسه / Fahliyan formationسازند فهليان / Faciesرخساره / Basin analysisتحليل حوضه رسوبي 

Cretaceous /بنات کرCarbonate / سنگ مخزنReservoir rock / سازند گدوانGodvan formation / سنگ
شناسي  رسوب/ Geologyزمين شناسي / Microfaciesميکروفاسيس / Diagenesisدياژنز / Petrologyشناسي 

Sedimentology / دولوميتDolomite / تخلخلPorosity 
   

 ٨٨٠٢۵٨  
 

  چکيده 
است که در حوضه رسوبي زاگرس نهشته شده است ) بارمين -نئوکومين(اته با سن کرتاسه پيشين سازند فهليان توالي کربن

در اين بررسي سازند فهليان از نظر تحليل رخساره اي و . و از نظر سنگ مخزن در حوضه مذکور حائز اهميت است
طع کوزه کوه مرز پاييني هيچ در مق. محيط رسوبي در مقطع کوزه کوه و کوه فهليان مورد مطالعه قرار گرفته است

اما در مقطع کوه فهليان مرز . گونه رخنموني ندارد و مرز بااليي با سازند گدوان به صورت ناپيوستگي هم شيب است
مطالعات .   پاييني با سازند معادل هيث و مرز بااليي با سازند گدوان به صورت ناپيوستگي هم شيب مي باشد

متر در فارس و کوه فهليان  ٢٥٨ رسوبي اين سازند در دو برش، کوزه کوه با ضخامت  پتروگرافي، دياژنتيکي و محيط
ميکروفاسيس گرديد که مربوط به سه زير  ١٣ متر در زون ايذه انجام گرفته است و منجر به شناسايي  ٤٤٠ با ضخامت 

ئين بيوکالستي، و کستون پکستون بايوکلستي حاوي پلوئيد و جلبک سبز و فرامينيفر بنتيک، مادست(محيط الگون 
پکستون دولوميتي بايوکلستي حاوي پلوئيد و سنگ بلورين و / بايوکلستي حاوي خرده صدف واکينودرم، وکستون

پکستون بايوکلستي حاوي / گرينستون بايوکلستي حاوي پلوئيد و اينتراکلست و اکينودرم، گرينستون(سدي ) دولوميت
وکستون بايوکلستي داراي سوزن (و درياي باز ) بايوکلستي ائيددار و دولوميتپلوئيد و فرامينيفر بنتيک، گرينستون 

نوع . مي باشد) اسفنج، پلسي پود و اکينودرم، پکستون بايوکلستي داراي فرامينيفر، پلسي پود و گاستروپود و مادستون
رخساره هاي سازند فهليان رخساره ها و تغييرات عمودي آن ها و مقايسه با محيط امروزي و قديمي نشان مي دهد که 

  .در ناحيه مورد مطالعه در يک پالتفرم کربناته از نوع شلف نهشته شده اند
  
  
  
  

تحليل رخساره ها، تاريخچه رسوب گذاري و ارزيابي پتروفيزيکي سازند ايالم در ميدان جفير با استفاده از نرم افزار   ٧٠
کارشناسي  -.ديم وند؛ استاد مشاور محمود الماسيانمحمدرضا وفائي؛ استاد راهنما نادر کهنسال ق /ژئوالگ
  .١٣٨٩ ، ) تهران شمال، رشته زمين شناسي گراش سنگ شناسي و رسوب شناسي - دانشگاه آزاد اسالمي (ارشد

  
   

/ Dolomiteدولوميت / Shaleشيل / limestoneسنگ آهک / Ilam formationسازند ايالم / Well testsآزمايي  چاه
/ Carbonateکربنات / Faciesرخساره / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Geologyزمين شناسي 

 Geologژئوالگ / Well logنگار چاه / Petrophysicپتروفيزيک / Diagenesisدياژنز / Modelsمدل ها 
software / خواص مخزنReservoir properties / ميدان نفتي جفيرJofeir oil field / تخلخلPorosity / تراوايي

Permeability 
   

 ٨٩٠١٠۶  
 

  چکيده 
در ميدان نفتي جفير با توالي هايي از سنگ آهک، شيل و دولوميت يکي از مخازن مهم نفتي در ) سانتونين(سازند ايالم 

استفاده از روش هاي پتروگرافي و پتروفيزيکي به عنوان مکمل يکديگر در شناسايي رخساره . جنوب غرب ايران است
بررسي پتروگرافي و تحليل رخساره اي سازند ايالم . محيط رسوبي و زون هاي مخزني داراي اهميت بسزايي استها، 

رخساره  ١١ و ) درياي باز، پشته هاي سدي و تاالب(گروه رخساره اي  ٣ در يک برش زيرسطحي منجر به شناسايي 
گرينستون بايوکلستي پلوئيددار، / دار، پکستونوکستون بايوکلستي، پکتسون بايوکلستي، پکستون بايوکلستي پلوئيد(
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 ٤٨

/ گرينستون ا ا ئيدي بايوکلست دار، گرينسون ا ا ئيدي بايوکلست دار، گرينسون بايوکلستي پلوئيددار، پکستون/ پکستون
 شده) گرينستون بايوگلستي پلوئيددار، پکستون بايوکلستي پلوئيددار، وکستون بايوکلستي پلوئيددار و گل سنگ آرژيلي

. درياي باز، پشته هاي سدي و تاالي نهشته شده اند: اين رخساره ها در يک رمپ کربناتي و در محيط هاي. است
انحالل، ميکريتي شدن، سيماني . همچنين اين رخساره ها به سمت باال يک پيشروي سطح آب دريا را نشان مي دهند

ارزيابي پتروفيزيکي سازند ايالم . ين رخساره ها هستندشدن، فشردگي و دولوميتي شدن از فرآيندهاي دياژنزي مهم در ا
 ,Caliperمتري حفاري است، با استفاده نگارهاي از  ٣٠٢٨ /٥تا  ٢٩٠٤ در چاه مورد بررسي که در فاصله عمقي 

CGR, DRHO, DT, LLD, NPHI, PEF, RHOB, RT & SGR  بعد از انجام تصحيحات بر روي اين داده ها
با توجه به تغييرات . ليتولوژي، تخلخل، تراوايي، اشباع آب، حجم شيل و ميزان نفت تعيين شد در نرم افزار ژئوالگ،

نتايج . تفکيک شد Fو  E, D, C, B, A: نگارها، ليتولوژي، حجم شيل، نفوذپذيري و تخلخل، سازند ايالم به زون هاي
 Fزون انتقالي، زون  E، زون مخزن فرعي و کوچکتر Bمخزن اصلي، زون  Dبدست آمده نشان مي دهد که زون 

همچنين با تلفيق نگارهاي تخلخل و تراوايي اينتروال . فاقد ويژگي هاي مخزني هستند Cو  Aزون آبخيز و زون هاي 
 .هاي مخزني از اينتروال هاي غيرمخزني تفکيک شدند

  
  
  
  

در خاور و باختر گسل ) ينآپت -بارمين(تحليل رخساره ها و چينه نگاري سکانسي سازندهاي گدوان و داريان   ٧١
دانشگاه آزاد (کارشناسي ارشد -.فاطمه پيمان؛ استاد راهنما داود جهاني؛ استاد مشاور اميرمحمد جمالي /کازرون

  .١٣٨٨ ، ) اسالمي، دانشکده علوم، گروه زمين شناسي، رشته رسوب شناسي و سن گشناسي رسوبي
  

   
سازند / Dariyan formationسازند داريان / Sequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي / Faciesرخساره 
 Depositionalمحيط رسوبي / Stratigraphyشناسي  چينه/ Geologyزمين شناسي / Godvan formationگدوان 

environments / مدل هاModels / دياژنزDiagenesis / نهشتهDeposit /بندي  زونZoning 
   

 ٨٨٠٢٢٣  
 

  چکيده 
ساره ها، تعيين محيط رسوب گذاري، ارائه مدل رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازندهاي گدوان و جهت شناسايي رخ

داريان، دو برش چينه شناسي در تاقديس هاي کوزه کوه و فهليان در خاور و باختر گسل کازرون انتخاب  و مطالعه 
هاي گدوان زيرين، خليج و گدوان سازند گدوان در برش هاي کوزه کوه و فهليان به سه بخش شامل بخ ش. شده است

بااليي و نهشته هاي سازند داريان در برش هاي مورد مطالعه به سه بخش داريان زيرين، داريان مياني و داريان بااليي 
بررسي هاي صحرايي، تشخيص الگوهاي اليه بندي، بررسي تغييرات عمودي و جانبي رخسار هها و .  تقسيم مي شود

مقطع نازک نشان مي دهند که اين رخساره ها در سه کمربند رخساره اي تاالب، درياي باز  ٣٦١ مطالعه ميکروسکوپي 
بررسي هاي ميکروسکوپي بخش هاي . کم ژرفا و درياي باز ژرف در يک پل تفرم کربناته از نوع شلف نهشته شد ه اند

اراي فسيل هاي بنتيک مربوط به گدوان زيرين و بااليي نشان مي دهند که اين بخش ها دربردارنده رخساره هاي د
نواحي کم ژرفاي درياي باز، شيل و مارن هاي داراي فرامينيفرهاي پالنکتوني و رخساره هاي توربيديتي نواحي ژرف 

رخساره هاي موجود در سنگ آهک هاي تود هاي بخش خليج نشان دهنده رسوب گذاري اين رخساره . تر دريا هستند
نهشته هاي بخش زيرين سازند داريان دربردارنده رخساره هاي . ي باز کم عمق استها در محيط هاي تاالب و دريا

بخش داريان مياني دربردارنده رخسار ههاي درياي ژرف است واز رخسار ههاي . درياي باز کم ژرفا و ژرف است
يي در محيط نهشته هاي بخش داريان باال. سنگ آهک پالژيک، شيل و آهک هاي دوباره نهشته شده تشکيل شده است

بررسي تغييرات عمودي رخسار ههاي سازندهاي گدوان و داريان . هاي درياي باز کم ژرفا و تاالب نهشته شده است
. آپتين پيشين و آپتين تشکيل شده اند -نشان مي دهند که اين رخساره ها از دو سکانس رسوبي به سن بارمين پسين

با سازند فهليان، به صورت مرز  ١ مرز زيرين سکانس . ل مي شودبخش گدوان زيرين و بخش خليج را شام ١ سکانس 
سکانس . است) SB٢( ٢به صورت مرز سکانسي نوع  ٢ و سکانس  ١ مرز بين سکانس . استSB٢(٢(سکانسي نوع 

 با سازند کژدمي در منطقه ٢ مرز بااليي سکانس . ، بخش گدوان بااليي و همچنين سازند داريان را در بر گرفته است٢ 
  .است) SB٢(٢مورد مطالعه به صورت مرز سکانسي نوع 
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سعيدمصطفايي؛ استادراهنما رضاقدسي؛  /تحليل سيستمي تغييرات مصرف بنزين و ارائه راهکارهايي براي کاهش آن  ٧٢
دانشگاه تهران، رشته مهندسي (کارشناسي ارشد -.استاد مشاور حامدشکوري گنجوي؛ مشاورصنعتي اسداهللا احمدي نژاد

  .١٣٩١ ، ) نايعص
  

   
/ Tehranتهران / Data miningداده کاوي / Rationingسهميه بندي / Consumptionمصرف / Gasolineبنزين 

/ Public transportationحمل و نقل عمومي / Modelsمدل ها / Compressed natural gasگاز طبيعي فشرده 
 Energy savingرژي صرفه جويي ان/ Clustersها  خوشه/ Algorithmالگوريتم 

   
 ٩١٠٠٠٢  

 
  چکيده 

براي شهر  ١٣٨٩ تا  ١٣٨٤ در اين پايان نامه به تحليل سيستمي تغييرات رخ داده در مصرف بنزين در طي سالهاي 
تهران پرداخته ايم و براي اينکار از تکنيک هاي داده کاوي استفاده نموده ايم و براي اجرا کردن مدل هاي خود از نرم 

نتايج حاصله نشان داد که اگرچه سهميه بندي بنزين و توزيع آن توسط کارت هوشمند .استفاده کرديم ١٢ نتاين افزار کلم
سوخت در کاهش مصرف اين فرآورده تاثير جدي داشته است ولي استمرار ترافيک سنگين خصوصا  در کالنشهرها 

افزايش مسافرتهاي درون شهري و بين شهري بر که نشان دهنده ي استمرار استفاده از اتومبيل شخصي بوده و همچنين 
اساس گزارش سازمانهاي ذيربط نشان دهنده ي تامين تقاضاي مصرف کنندگان به طرق مختلف و در درون سيستم 

بوده است و با توجه به آنکه به نظر نمي رسد ...) استفاده از ساير وسايل نقليه عمومي سهميه بگير و ( سهميه بندي
نزين محدوديتي را احساس کرده باشند و از طرفي در نظر گرفتن اضافه شدن توليد بيش از يک مصرف کنندگان ب

ميليون اتومبيل بنزين سوز به ناوگان مصرف و پيچيده شدن گره کور ترافيک و تبديل کالنشهرها به پارکينگ بزرگ، 
در روز تخمين زده شده است توسط ميليون ليتر  ٣٠ در مورد ميزان مابه التفاوت اعالم شده که گاها  در حدود 
به هر حال سهميه بندي بنزين در کاهش مصرف بنزين . کارشناسان ذيربط بصورت تخصصي بررسي و تحقيق شود
مهمترين عامل در بخش حمل و نقل عمومي که جوابگوي . تاثير داشته ولي صرفا  يک راه حل کوتاه مدت بوده است

بوده است تاکسي بود و بعد از تاکسي، مترو و اتوبوس جايگزين سفرهاي  تقاضاي مردم  در اين دوره کوتاه مدت
البته ذکر اين نکته در الزم مي باشد که به دليل اينکه آزادسازي يارانه ها و تغيير قيمت . شخصي مسافرين بوده اند

شده است لذا نمي توان با  ماه آخر بازه ي مطالعاتي ما انجام ٣ ريال در  ٤٠٠٠ ريال به ليتري  ١٠٠٠ بنزين از ليتري 
يکي از انتظاراتي که داشتيم اين بود که ميزان . قطعيت در مورد تاثير قيمت بر ميزان مصرف بنزين اظهار نظر کرد

را يکي از عوامل جايگزين مصرف بنزين ببينيم ولي تحليل هاي حاصل از قوانين انجمني نشان داد که  CNGمصرف 
، تاثير گاز در کارايي خودروها CNGده است و علل آن را بايد در توزيع جايگاههاي اين بخش در حد انتظار ظاهر نش

  .و روند دوگانه سوز کردن خودروهاي شخصي و تاکسي ها جستجو کرد
 
  

نگارش رضا بهپور؛ استاد / فوالدي نوع اول CNGتحليل فشار ، دما و بررسي پديده خستگي در مخازن ذخيره   ٧٣
کارشناسي  -.ستاد مشاور محمد جواد کاظم زاده پارسي، مشاور صنعتي ابوالفضل جوانمردراهنما عليرضا تهور؛ ا

  .١٣٩٠ ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي مکانيک گرايش ساخت و توليد(ارشد
  

   
اي  ديناميک سياالت محاسبه/ Compressed natural gasگاز طبيعي فشرده / Storage tankسازي  مخزن ذخيره

Computational fluid dynamics / شبيه سازيSimulation / سوخت جايگزينSubstituting fuel / خستگي
فشار / Reservoir propertiesخواص مخزن / Automobileخودرو / Modelingمدل سازي / Fatigue) فيزيک(

Pressure / دماTemperature / چگاليDensity 
   

 ٩٠٠٠٢١  
 

  چکيده 
به عنوان سوخت جايگزين در صنعت حمل و نقل و استفاده از مخازن  CNGافزون استفاده از  با توجه به گسترش روز

فوالدي نوع اول به طور گسترده در خودروها ، تحليل فشار و دما و همچنين بررسي امکان بروز پديده  CNGذخيره 
و خستگي ناشي از پر و  bar ٢٠٠فشار کاري بسيار باالي . خستگي در اين مخازن از اهميت خاصي برخوردار است 

خالي شدن هاي مداوم اين مخازن در طول عمر کاري خود ، شرايط خاصي را در فرآيند هاي توليد ، آزمايش و 
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تمام فوالدي بوسيله نرم افزار  CNGدر اين تحقيق ، ابتدا يک مخزن ذخيره .نگهداري اين مخازن الزامي مي نمايد 
gambit  صلي شامل توليد هندسه ، ايجاد شبکه و مش بندي و تعريف نواحي و مرزهاي مدلسازي شده و سه مرحله ا

سپس با استفاده از . فايل با مش بنديهاي مختلف در اين نرم افزار ايجاد شده است  ٥ مختلف انجام گرفته و در نهايت 
( ايان فرآيند سوختگيري و کمک گرفتن از نرم افزار فلوئنت ، فرآيند سوختگيري از لحظه ابتدايي تا پ CFDروشهاي 

شامل فشار ،  دما و چگالي گاز درون ( شبيه سازي شده و کليه پارامترهاي موثر )  bar ٢٠٠رسيدن به فشار نهايي 
پس از آن ، با تغيير شرايط . تعيين گرديده و مسئله استقالل از شبکه نيز بررسي شده است ) مخزن در لحظات مختلف 

بار و همچنين تعريف دماي گاز  ٢٥٠ و  ٢٢٠ ،  ٢١٠جي کمپرسور در سه مقدار ورودي شامل تعريف فشار خرو
نوع داده  ١٥ درجه سانتيگراد و اجراي مراحل حل با  ٧٠ و  ٦٠ ،  ٥٠،  ٤٠،  ٣٠مقدار  ٥ خروجي از کمپرسور در 

مخزن و همچنين  ورودي متفاوت ، تاثير تغيير اين پارامتر ها بر مدت زمان سوختگيري ، جرم گاز ذخيره شده در
دماي گاز موجود در مخزن بررسي خواهد شد و در ادامه نتايج بدست آمده در مرحله شبيه سازي با نرم افزار با مقادير 

سپس با استفاده از نتايج بدست آمده در قسمت قبل ، پديده خستگي و احتمال بروز . تجربي بدست آمده مقايسه مي گردند 
از لحاظ ضخامت و  CNGبررسي قرار گرفته و ضمن بررسي طراحي مخازن نمونه مورد  CNGآن در مخزن 

محاسبه کليه تنشهاي وارد بر جداره مخزن مورد نظر ، تنش حد تحمل مخزن نيز با در نظر گرفتن کليه مقادير ضريب 
قابل  تصحيح بدست آورده شده و طول عمر اين مخزن با توجه به تعداد سيکل کاري و دفعات پر وخالي شدن مخزن

 .پيش بيني گرديده است 
  
  

ليال امانت يزدي؛ علي / هاي نفتي يزد تدوين مديريت ريسک زيست محيطي در انبار مرکزي شرکت پخش فرآورده  ٧۴
  .١٣٩٠ ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت محيط زيست(کارشناسي ارشد -.جوزي، محمد کاظم سلطاني زاده

  
   

هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده/ Environmentمحيط زيست / Risk managementمديريت ريسک 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / مخازن نفتPetroleum 

reservoirs / خط لولهPipeline / سکوPlatform / بارگيريLoading / انبارهاStocks / کنترلControl / بحران
Crises /احتمال خطر  ارزيابيRisk assessment / پيشگيريPrevention 

   
 ٩٠٠٠٠۵  

 
  چکيده 

. اين تحقيق با هدف تدوين مديريت ريسک زيست محيطي انبارمرکزي شرکت پخش فرآورده هاي نفتي يزد به انجام رسيد
ر ميرود و همچنين با توجه به اينکه مخازن وشبکه هاي ذخيره سازي وانتقال نفت، اززيرساختهاي مهم واساسي به شما

به دليل مخاطرات فراوان و فراگير آن برمحيط زيست، دراين تحقيق ارزيابي و مديريت ريسک انبار نفت شهيدصدوقي 
لذا دراين مطالعه جهت شناسايي ومديريت ريسک، پس از . انجام گرفت ٩٠ /١/٢الي  ٨٩ /١/٢ماه از١٢ يزد به مدت 

اقدام به شناسايي ريسک هاي زيست  FTAختلف انبار نفت، با استفاده ازروش بررسي ومطالعه فعاليتها و فرآيندهاي م
و سپس جهت ارزيابي ريسک زيست محيطي . محيطي در سه بخش مخازن، خطوط انتقال و سکوهاي بارگيري گرديد

، براساس پارامترهاي احتمال وقوع"  EFMEAتجزيه و تحليل حاالت شکست و اثرات آن بر محيط زيست " از روش 
ريسک درقسمت مخازن شناسايي گرديد، باالترين عدد  ٤٣ . احتمال کشف، شدت اثر و گسترش آلودگي استفاده شد

و کمترين عدد اولويت ريسک مربوط به دفورمه  RPN ٧٢٠الويت ريسک مربوط به اقدامات عمدي و تروريستي با  
الترين عدد اولويت ريسک در خطوط انتقال با. ريسک شناسايي گرديد ٢٤ درخط لوله . است ٣۶RPN شدن مخزن با 

و کمترين عدد الويت مربوط به استفاده از تجهيزات غير   RPN ٥٦٠مربوط به برخورد وسايل نقليه به خط با 
باالترين عدد الويت . ريسک شناسايي گرديد ٢٧ همچنين در قسمت سکوهاي بارگيري . است ٢٤RPN استاندارد با 

و کمترين مربوط به نشتي از RPN ٣٦٠ت کش به سکوها وتبخيرعمليلتي فرآورده با ريسک مربوط به برخورد نف
دراين مطالعه عالوه برشناسايي و ارزيابي فعاليتهاي انبار نفت،  با .  است RPN٣٨اتصاالت ناشي از فرسودگي با 

حليل خصوصيات محدوده وازطريق رويهم گذاري اليه ها اقدام به شناسايي و تجزيه و ت GISاستفاده از نرم افزار 
اقدام به تهيه نقشه پهنه بندي ريسک آتش سوزي و آلودگي  GISو درنهايت با استفاده از نرم افزار. مورد مطالعه گرديد

درانتها راهکارهاي . هوا بر روي محيط انبار گرديد و همچنين نقاط بحراني وحادثه زا مرتبط با انبار نيزمشخص گرديد
و برنامه مديريت ريسک زيست محيطي، آموزش و پايش . بحراني معرفي شد RPNبا کنترلي جهت ريسک هايي 

  .جهت انبارمرکزي شرکت پخش فرآورده هاي نفتي يزد تعريف شد
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نگارش سعيد رحمتي؛  /DCT و  DFTتضعيف نوفه هاي اتفاقي داده هاي لرزه اي بازتابي بر مبناي تبديل هاي   ٧۵
دانشگاه تهران ژئوفيزيک، گروه فيزيک زمين، رشته ژئوفيزيک، (رشناسي ارشدکا -.استاد راهنما محمدعلي رياحي

 .١٣٨٩ ،  (گرايش لرزه شناسي
  

   
تبديل فوريه / Noiseنوفه / Attenuationتضعيف / Seismic traceرد لرزه / Seismic dataاي  هاي لرزه داده

Fourier transform / فشردگيcompaction / انرژيEnergy /پيش بيني Prediction / سيگنالsignal / مدل
 Modelingسازي 

   
 ٨٩٠٠٩٣  

 
  چکيده 

. داده هاي لرزه اي خام معموال به انرژي هاي ناشناخته آلوده هستند که اين انرژي ناشناخته را عموما نوفه مي نامند
و اثرات آنها از يک  حضور نوفه در مقاطع لرزهاي امري اجتناب ناپذير مي باشد و داليل بوجود آمدن اين نوفه ها

با اين وجود گروهي از اين نوفه ها هستند که قابل پيش بيني بوده و در . عمليات به عمليات ديگر ميتواند متفاوت باشد
يکي از انواع نوفه ها که همواره . عين حال روشهايي نيز وجود دارد که در مراحل پردازش بتوان آنها را تضعيف کرد

اين نوع نوفه را ميتوان در جهت زمان در نظر گرفت و هم به .  ر دارد نوفه اتفاقي ميباشددر داده هاي لرزهاي حضو
نوفه اتفاقي . طور خاص در جهت مکان از يک ردلرزه به ردلرزه ديگر که به صورت ناهمدوس است در نظر گرفت

ي متداول براي تضعيف نوفه يکي از روشها.  ميتواند بر روي تمام فرکانس هاي داده لرزه اي اثر نامطلوب بگذارد
فرض اساسي که اين روش بر اساس آن عمل ميکند آن است که داده هاي لرزه اي . اتفاقي استفاده از فيلتر پيشگو ميباشد

اين فيلتر بر اساس قابليت پيش بيني سيگنال در . را ميتوان به عنوان انطباقي ازرويدادها با جابجايي خطي نشان داد
از اين فيلتر در حوزه هاي مختلف مانند حوزه زمان   مکان و حوزه . ي نوفه هاي اتفاقي عمل ميکندمقابل عدم پيش بين

در اين پايان نامه از روش جديدي براي تضعيف نوفه .  فرکانس   مکان به منظور تضعيف نوفه اتفاقي استفاده مي شود
روش خودبازگشتي . ازگشتي استفاده شده استاتفاقي با استفاده از يکي از روشهاي فيلتر پيشگوبه نام روش خودب

کاربردهاي بسيار زيادي در پردازش سيگنال داشته و بر اين اساس کار ميکند که يک مولفه از يک دنباله را با استفاده 
به  اين مدل قابليت پيش بيني سيگنال داشته و ميتواند به عنوان يک فيلتر. از مولفه هاي قبل وبعد از آن ميتواند بسط داد

نتايج بدست آمده از کاربرد روش فيلتر خودبازگشتي با استفاده از تبديل کسينوس .  منظور تضعيف نوفه استفاده گردد
در مقايسه با روش خودبازگشتي با استفاده از تبديل فوريه حاکي از اين ميباشد که روش خود بازگشتي در حوزه 

اين مزيت . همچنين مقاطع حقيقي را بهتر تضعيف نموده است کسينوس نوفه اتفاقي موجود بر روي مقاطع مصنوعي و
 .بنوبه خود ميتواند باعث ارتقاء کاربردهاي تبديل کسينوس در پردازش و تضعيف نوفه هاي اتفاقي باشد

  
  

  

نگارنده  / تطابق خصوصيات ژئوشيميايي نفتهاي مخزن آسماري ميادين واقع در شمال شرقي دزفول فروافتاده  ٧٦
دانشگاه (کارشناسي ارشد -.ني اسد؛ استاد راهنما محمود معمارياني؛ استاد مشاور محمدرضا کماليعليرضا ب

  .١٣٨٨ ، ) ، رشته مهندسي نفت)M.sc(آزاداسالمي، دانشکده واحد علوم وتحقيقات، گروه اکتشاف
  

   
مخزن آسماري / Dezful embuymentفروافتادگي دزفول / Oil fieldميدان نفتي / Geochemistryشيمي  زمين

Asmari reservoir / خواص فيزيکيPhysical properties / خواص شيمياييChemical properties / سنگ
/ gas chromatographyکروماتوگرافي گازي / Geologyزمين شناسي / Isotopeايزوتوپ / Source rockمنشا 
 Asphalteneآسفالتين / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Mass spectrometryسنجي جرمي  طيف

   
 ٨٨٠٢٣٨  

 
  چکيده 

واقع در ) مسجدسليمان، هفت کل، پرسياه و نفت سفيد(در اين مطالعه خواص ژئوشيميايي نفت هاي مخزن آسماري ميادين
. شمال شرقي دزفول فروافتاده به منظور تطابق ژئوشيميائي و تعيين سيستم هاي نفتي مورد بررسي قرار گرفته است

تعداد چهارنمونه نفتي از اين ميادين انتخاب و بررسي آن ها توسط آناليزهاي مقدماتي و تکميلي ژئوشيميايي صورت 
بررسي نتايج بدست آمده از مطالعات نمونه هاي نفتي نشان دهنده وجود دو سيستم نفتي احتمالي در اين منطقه . گرفت

ت هيدروکربن در هر چهار ميدان را تحت کنترل داشته است و مي باشد، يک سيستم نفتي که توليد، مهاجرت و انباش



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٥٢

ارزيابي .  يک سيستم نفتي فرعي که اختالط نفت در ميادين پرسياه و مسجدسليمان را با منشاتي ديگر باعث شده است
جنوب شرقي از درجه سبکي نفت  -خواص فيزيکي نفت هاي تحت مطالعه نشان مي دهد که در يک روند شمال غربي

جنوب غربي بر درجه سبکي نفت ها  - کاسته شده و در مقابل بر ميزان سولفور آن ها افزوده و در جهت شما شرقيها 
 Cپارامترهاي حاصل از بيومارکرها، پريستان، فيتان، و مقادير ايزوتوپ . و ميزان سولفور آن ها افزوده مي شود

کالستيک در يک محيط  -ريائي کربناته و کربناتهبيانگر توليد نفت ها از سنگ هاي منشاء د Ni/vهمچنين نسبت 
باتوجه به پارامترهاي مختلف بيومارکرهاي هوپاني و استراني و مقادير پريستان، فيتان، آلکان هاي .   احيائي مي باشند

و  بوده II , IIIنرمال و برش هاي مختلف نمونه هاي نفتي مشاهده مي شود که نوع کروژن توليدکننده نفت ها از نوع 
نفت ها پارافينيک با موم کم و سولفور متوسط داراي بلوغي در حد اوايل پنجره نفت زائي و عدم تحمل پديده دگرسائي 

و حضور بيومارکر اولينان در نفت مخزن آسماري ميادين پرسياه و مسجد سليمان  Cتوزيع ايزوتوپ .  شديد مي باشند
احتماال ناشي از اختالط نفت ) عمدتا در ليتولوژي و ميزان بلوغ (و اندک تفاوت ها در خصوصيات شيميايي و فيزيکي 

ها از چند سنگ منشا مي باشد که مويد شارژ اين مخازن از سنگ منشا ديگر با درجه اهميت بسيار کمتر تغذيه کننده 
  .اصلي مي باشند

 
 

  

اساتيد راهنما محمودرضا  نگارش حسن شجاعي؛/ تطبيق تاريخچه توليد مخزن به کمک شبيه سازي خطوط جريان  ٧٧
دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مهندسي شيمي ونفت، (کارشناسي ارشد -.پيشوايي؛ امير بدخشان؛ محمدرضا کمالي

  .١٣٨٨ ، ) مخازن هيدرو کربوري_رشته مهندسي شيمي ونفت
  

   
توسعه / Historical backgroundتاريخچه / Productionتوليد / Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن 
Development / شبيه سازيSimulation / جريان سيالFluid flow / الگوريتم بهينه سازيOptimization 

algorithm /آمار  زمينGeostatistics / نفوذپذيريPermealibity / تخلخلPorosity / گرانشgravitation /
 Reservoir propertiesخواص مخزن / Inversionوارون سازي / Gradientگراديان 

   
 ٨٨٠٢٣٩  

 
  چکيده 

تصميمات مديريتي ،ازدياد برداشت،و برنامه ريزي توسعه مخازن در صنايع نفت و گاز براساس پيش بيني هاي انجام 
از طرفي به خاطر عدم قطعيت در پارامتر هاي مسأله يا فرضيات مهندسي به .شده توسط شبيه سازي صورت مي پذيرد

يک چاره ي کار ،تطبيق دادن خروجي هاي .سازي عليرغم صحت ،ازدقت خوبي برخوردار نيستندکاررفته ،نتايج شبيه 
اين مسأله درقاموس .شبيه سازي با اندازه گيري هاي مهندسي  نوعا  فشار ودبي   ازطريق اصالح پارامترها مي باشد

روش هاي متداول تطبيق .  مهندسي مخزن موسوم به تطبيق تاريخچه بوده و عمال  يک مسأله بهگزيني مي باشد
از طرف ديگر ،اين .تاريخچه توليد،اغلب برمبناي شبيه سازي تفاضل محدود بوده ودرنتيجه سرعت بسيار پاييني دارند

ازطرف ديگر ،اين روش ها .روش ها معموال قيود زمين آماري رالحاظ نمي کنند،درنتيجه سرعت بسيار پاييني دارند
ظ نمي کنند،در نتيجه پارامترهاي مدل حاصل از تطبيق تاريخچه ممکن است با داده هاي معموال قيودزمين آماري رالحا

هدف از انجام اين پروژه استفاده از روش شبيه سازي خطوط جريان به منظور .  زمين آماري مخزن سازگار نباشند
نتيجه سرعت الگوريتم  روش شبيه سازي خطوط جريان بسيار سريع بوده ودر. تطبيق تاريخچه توليد مخزن مي باشد

به عالوه ،دراين پروژه سعي مي کنيم قيودزمين آماري رابه . تطبيق تاريخچه رابه ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد
اين امر سبب مي شود نتايج حاصل از تطبيق تاريخچه با داده هاي زمين . نحوي در مسأله ي بهينه سازي لحاظ کنيم

ه و کدينگ شبيه سازي خطوط جريان،انتخاب يک الگوريتم بهينه سازي مناسب و توسع.آماري مخزن سازگار باشند
الگوريتم پيشنهاد شده در اين .  اعمال آن براي دو مخزن تصنعي از استلزامات اوليه و اصلي اين پروژه مي باشد

ين امر سبب مي شود پروژه،نسبت به روش هاي سنتي  تطبيق تاريخچه ،به تعداد کمتري شبيه سازي جريان نياز دارد،ا
با استفاده از روش تغيير شکل تدريجي ،قيود .که الگوريتم پيشنهادي بسيار سريع ، و از نظر محاسباتي کارآمد باشد

به عالوه ،استفاده از روش تغيير شکل تدريجي باعث کاهش تعداد . زمين آماري در تابع هدف مياني گنجانده مي شوند
برخالف الگوريتم هاي پيشين .نتيجه مينيمم سازي تابع هدف مياني آسان تر مي شودمتغيرهاي مستقل مسأله شده،ودر 

که تنها به اصالح توزيع نفوذپذيري مي پرداختند،در الگوريتم پيشنهادي معادالت به گونه اي طراحي شده اند که توزيع 
گرفتن از خطوط به صورت هوشمندانه و با کمک .نفوذپذيري و تخلخل به صورت همزمان اصالح مي شوند

جريان،الگوريتم پيشنهادي تنها به اصالح نفوذپذيري و تخلخل در قسمت هايي از مخزن که اختالف بين نتايج شبيه 
سازي و مشاهدات ميداني را سبب مي شوند مي پردازد،و ناحيه هايي را که نياز به تغيير ندارند دستکاري نمي 

 .و نيازي به تجربه ي کاربر ندارد الگوريتم پيشنهادي کامال اتوماتيک بوده.کند
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کارشناسي  -.مهدي محامي؛ نادر لطف اللهي/ تعيين حداقل فشار امتزاجي با روش کشش بين سطحي صفر  ٧٨
  .١٣٨٩ ، ) گرايش جداسازي - دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز، رشته مهندسي شيمي (ارشد

  
   

کشش سطحي / Miscibility pressureفشار امتزاجي / Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت 
Surface tension / تزريق گازGas injection / جداسازيSeparation / گراديانGradient / مويينگي

capillarity / الگوريتمAlgorithm / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study 
   

 ٨٩٠٠٨۴  
 

  چکيده 
به . يکي از پارمترهاي مهم ازدياد برداشت از مخازن نفتي در دوره سوم برداشت است )MMP(حداقل فشار امتزاجي 

اما با توجه . دليل اهميت اين پارامتر روش هاي متفاوت آزمايشگاهي و نظري براي تعيين و محاسبه آن ارائه شده است
در . به اين پارامتر ادامه داردبه هزينه بر بودن روش هاي آزمايشگاهي، تحقيق در مورد روش هاي نظري براي محاس

روش محاسبه به اين . استفاده شده است MMPاين تحقيق از روش صفر کردن کشش بين سطحي براي محاسبه 
صورت است که ابتدا مطابق يک الگوريتم خاص ناحيه اي که در آن تزريق گاز اثر داشته به تعدادي سلول تقسيم مي 

سپس براي هر کدام از سلول ها محاسبات فلش انجام مي . گانه رعايت شده باشدشود تا به اين ترتيب معناي تماس چند
حال مقدار کشش بين سطحي براي هر کدام از سلول ها به کمک . شود تا وضعيت ترموديناميکي سيستم مشخص شود

يه در اين تحقيق از دو روش پاراکر و نظر. يکي از روش هاي نظري محاسبه کشش بين سطحي محاسبه مي شود
روش پاراکر روشي ساده و در مقابل روش نظريه گردايان . گراديان براي محاسبه کشش بين سطحي استفاده شده است

پس از محاسبه کشش بين سطحي براي سلول ها، مقدار مينيمم . روشي پيچيده در محاسبه کشش بين سطحي است
متر باشد، فشاري که در آن محاسبه انجام شده است نيوتن بر  ١٠ شناسايي مي شود و در صورتي که اين مقدار کمتر از 

گزارش مي شود و در غير اينصورت فشار افزايش يافته و محاسبات تکرار مي شود تا شرط فوق  MMPبعنوان 
با توجه به نتايج به دست آمده حاصل از آزمايش اين روش . محاسبه مي شود MMPبه اين ترتيب مقدار . برآورده شود

کليه محاسبات اين پروژه . را محاسبه نمايد MMP، مي توان گفت که اين روش مي تواند با دقت خوبي براي چند سيستم
انجام شده است و از نتايج هيچ نرم فزار از قبل طراحي شده اي استفاده نشده  MATLABبا برنامه نويسي به زبان 

  .است
  
 
  

جود در آب درياي خليج فارس وشبيه سازي توزيع دز تعيين دز آستانه براي از بين بردن ميکروارگانيسم هاي مو  ٧٩
تهيه وتنظيم  ليال سبحاني؛ استاد راهنما سعيد سر کار؛ اساتيد مشاور مژگان امتيازجو؛ حسين قرائتي؛ عباس تکاور؛  /آن

دانشگاه دانشگاه تهرا ن، دانشکده مرکزتحقيقات علوم (کارشناسي ارشد -.استاد مشاور صنعتي فريبرز زهره نژاد
  .١٣٨٢ ، ) وتکنولوژي، گروه فيزيک پزشکي، رشته فيزيک پزشکي

  
   

/ Purgingپاکسازي / Ecosystemsاکوسيستم ها / Persian gulfخليج فارس / Microorganismميکروارگانيسم 
کشتي ها / Waterآب / Dischargeتخليه / Computer simulationاي  سازي رايانه شبيه/ Gamma rayپرتو گاما 

Ships / طيف فرابنفشUltraviolet spectrum / عمليات حرارتيHeat treatment / روش گرماييThermal 
method / محيط زيست درياييMarine environment 

   
 ٨٢٠٠۴٩  

 
  چکيده 

تهاجم گونه هاي متفاوت ميکروارگانيسم هاي ناشي از تخليه آب توازن کشتي ها يکي از معضالت عمده اکوسيستم دريايي 
تاکنون .لذا جلوگيري از تهاجم اين گونه هاي مضر يکي از استراتژيهاي اصلي سازمان ها و نهادهاي اجرائي است.تاس

تابش : روش هاي متعددي براي سالم سازي آبهاي توازن کشتي ها ارائه شده است که مهمترين انها عبارت است از
اقيانوس، فيلتراسيون، روش هيدروسايکلون  ، تعويض آب در)اکوستيک(، روش حرارتي، روش صوتي)UV(فرابنفش

و روش شيميايي که هريک از روش هاي فوق از نظر بازدهي، کارايي صنعتي، هزينه هاي اقتصادي و عوارض 
روش جديدي که در اين پروژه ارائه شده است، استفاده از .  جانبي زيست محيطي داراي اشکاالت و نواقصي هستند
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در اين روش که از آن براي ميکروب زدايي و .دن ميکروارگانيسم هاي آبزي استپرتوهاي گاما در از بين بر
سي سي از آب نواحي ساحلي جزيره سيري در خليج  ١٠٠ نمونه  ١٨ . استرليزاسيون موادغذايي نيز استفاده مي شود

براي هر نمونه   Gy ٢٢٠٠تا  Gy١٠٠پرتودهي نمونه ها از . فارس در چهار نوبت، توسط دستگاه گاما قرار گرفتند
ميکرون  ٠ /٤٥و فيلتراسيون روي کاغذ  pourplateپس از اتمام پرتودهي نمونه ها به روش هاي .  صورت گرفت

شمارش . کشت داده شدند و سپس با نمونه اصلي قبل از تابش اشعه از نظر کمي مورد مقايسه قرار گرفتند
ساعت پس از کشت نشان مي دهد که درصد حذف ٧٢ و  ٤٨ ، ٢٤ميکروارگانيسم ها از نوع قارچ و باکتري 

و براي  ٠Gy١٠٠ در  ٩٦ %بطوريکه براي قارچ ها به . ميکروارگانيسم ها، با افزايش دز رشد صعودي داشته است
نابودي هر دو دسته از ميکروارگانيسم ها  Gy١٥٠٠رسيده است و در حد پرتودهي  Gy١٠٠٠در  ٩٧ %باکتري ها به 

مقايسه اين نتايج با نتايج بدست آمده از روش هاي ذکر شده نشان مي دهدکه اين روش داراي . رسيده است ١٠٠ %به 
  .کارايي بيشتري مي باشد و با حفاظت مناسب چشمه هاي گاما اثرات مخرب زيست محيطي نخواهد داشت

  
  
  
  

نگارش علي / اري سه بعديتعيين مرزهاي چينه شناسي و نواحي آغشته به رس مخزن با استفاده داده هاي لرزه نگ  ٨١
دانشگاه تهران، (کارشناسي ارشد - .عظيم وند؛ استاد راهنما محمدعلي رياحي، استاد مشاور صنعتي علي چهرازي

  .١٣٨٨ ، ) دانشکده مهندسي معدن، رشته مهندسي معدن
  

   
/ Transformيل تبد/ Spectral analysisتجزيه طيفي / Seismographyنگاري  لرزه/ Stratigraphyشناسي  چينه

هاي  شبکه/ Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن / Fourier transformتبديل فوريه / Waveletموجک 
/ Seismic dataاي  هاي لرزه داده/ Geologyزمين شناسي / Artificial nueral networksعصبي مصنوعي 

/ Modelsمدل ها / Separatingکيک تف/ Cretaceousکرتاسه / Learningيادگيري / Algorithmالگوريتم 
 Petrophysicپتروفيزيک 

   
 ٨٨٠٢۴٠  

 
  چکيده 

امروزه . سال هاي متمادي است که روش هاي سنتي لرزه نگاري جهت تشخيص مخازن هيدروکربوري بکار مي روند
. ايش استضرورت استفاده از مقاطع لرزه نگاري براي تعيين محدوده مخازن و خصوصيات چينه اي آن در حال افز

اخيرا روش هاي تجزيه طيفي براي به دست آوردن اطالعات زمين شناسي از داده هاي لرزه اي و همچنين مشخص 
روش تبديل فوريه زمان کوتاه با تعيين طول ثابت . کردن ناهنجاري هاي دامنه اي وابسته به فرکلنس را محدود مي کند

اما روش تبديل موجک پيوسته برخالف روش تبديل . ود مي کندفرکانسي را محد - پنجره زماني، تفکيک پذيري زمان
فوريه زمان کوتاه بدون نياز به تقسيم بندي سيگنال لرزه اي به بازه هاي زماني کوچک، طيف فرکانسي را با تفکيک 

نس بنابراين، اين روش مي تواند براي بررسي اطالعات زمين شناسي موجود در فرکا. زماني بااليي محاسبه مي کند
هدف همه اين روش ها تجزيه . هاي باال و پايين که در داده هاي لرزه اي معمولي مشاهده نمي شود، به کار برده شود

طول . سيگنال لرزه اي به مولفه هاي تشکيل دهنده آن به  منظور به دست آوردن اطالعات زمين شناسي بيشتري است
اين تغيير طول پنجره، نتيجه تابع پنجره اي است . ابل تغيير استپنجره زماني، وابسته به تفکيک فرکانسي مورد نظر ق

توابع موجک متداول مورد استفاده در تبديل موجک پيوسته عبارتند از . که تحت عنوان تابع موجک نامبرده مي شود
در اين پايان نامه از روش هاي تبديل موجک پيوسته و .  موجک مورلت، موجک گاوسي و موجک کاله مکزيکي

بديل فوريه زمان کوتاه براي تعيين گسترش مرزهاي کانال ماسه اي واقع در يکي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران ت
توابع موجک استفاده شده در تبديل موجک پيوسته موجک مورلت، موجک کاله مکزيکي و موجک . استفاده شده است
هاي مختلف در مقاطع لرزه اي تک فرکانس هاي نتايج بدست آمده از اين سه موجک در فرکانس . گاوسي مي باشند

در مرحله بعد با استفاده از . مختلف محاسبه شد و نتايج بوسيله مقاطع لرزه اي تک فرکانس با يکديگر مقايسه شدند
اعمال شبکه هاي عصبي مصنوعي بدون ناظر بر روي مقاطع به دست آمده از تبديل موجک پيوسته و مدل هاي 

 .شده از الگ هاي موجود از سه چاه ميدان مرز کانال ماسه اي مشخص شد پتروفيزيکي محاسبه
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نگارش مريم نوذري؛ استاد راهنما کامبيز تحويلداري؛  /تهيه سوخت زيستي از ضايعات حاصل از فرآوري نيشکر  ٨٢
تهران  - اسالمي دانشگاه آزاد(کارشناسي ارشد - .استاد مشاور سعيد تقوايي گنجعلي، مشاور صنعتي طوبي اسحاق نيمور

  .١٣٨٩ ، ) شمال، رشته مهندسي شيمي
  

   
/ Renewable resourceمنابع تجديدپذير / Wasteضايعات / Processingفراورش / Biodieselسوخت زيستي 
مالس / Reactorراکتور / Catalystکاتاليزگر / Hydrocarbonهيدروکربن / Organic compoundsترکيبات آلي 

Molasse /ها هيدروکسيدHydroxides /ها  آلکانAkanes / واکنش شيمياييChemical reaction / تراکم
Condensation 

   
 ٨٩٠٠٨٨  

 
  چکيده 

اي باعث تغيير  روند رو به اتمام منابع پتروشيمي براي توليد انرژي و مواد شيميايي و نگراني از افزايش گازهاي گلخانه
از آنجا که ضايعات فراوان حاصل از زيست توده حاوي ليگنين، . شود مسير توليد سوخت به سمت منابع تجديد پذيرمي

هاي وسايط نقليه و همچنين توليد حد  توانند مسيرهايي را براي تهيه سوخت هيدرات کربن و ديگر مواد آلي هستند،  مي
نمونه از اين ضايعات، دو . ايجاد نمايند) ها، آلدهيدها، کتونها و اسيدهاي کربوکسيليک مانند الکل(واسطهاي ارزشمند 

مالس و باگاس حاصل از فرآوري نيشکر است که حاوي قندهاي متنوع بوده و توجه الزم براي استفاده از قندهاي 
هاي کربن، مواد اوليه مفيدي هستند  هيدرات. طلبد موجود در اين مواد و استخراج آنها براي توليد مواد شيميايي را مي

) HMF(فورآلدهيد  -٢ -هيدروکسي متيل - ٥ . باشند به مواد بيشمار ديگر قابل تبديل مي هاي شيميايي که با کمک واکنش
يکي از اين مواد ارزشمند است که با استفاده از سه مرتبه آبگيري از هگزوز بدست آمده و حد واسطي مفيد براي توليد 

ي مختلفي براي توليد اين ماده با بازده روشها. آيد هاي سوخت و خود سوخت به حساب مي مواد شيميايي ديگر، افزاينده
در اين تحقيق، تهيه افزاينده سوخت از مالس نيشکر با استفاده .   باال و کاهش محصوالت جانبي بکار گرفته شده است

توليد محصول مورد نظر از . از فرآيند آبگيري و به دنبال آن انجام واکنش تراکم آلدولي مورد بررسي قرار گرفته است
مرحله اول شامل  واکنش آبگيري از فروکتوز موجود در مالس با استفاده از سيستم رآکتور : شود حله تشکيل ميدو مر

هاي آلي مورد آزماش قرار  است که در طي آن دو نوع کاتاليزور اسيدي و تعدادي از حالل HMFدو فازي براي توليد 
توليد   HMFدر مرحله دوم .  شود اي انتخاب مي وشهاي تجزيهگرفته و اسيد مناسب و مقادير بهينه حالل با استفاده از ر

شده از مرحله اول، با استون وارد واکنش تراکم آلدولي شده و محصول نهايي که به عنوان افزاينده سوخت کاربرد دارد 
د بررسي قرار اي و در دماهاي مختلف مور نمايد که مقدار محصول بدست آمده با استفاده از روشهاي تجزيه را توليد مي
 .گرفته است

  
  

تهيه و بررسي خواص ضد خوردگي يک پوشش نانو کامپوزيت حاوي ذرات روي جهت کاربرد در صنايع پايين   ٨٣
وحيده مظفري طباطبايي؛ استاد راهنما عبدالحميد جعفري؛ استاد مشاور اطهره دادگري  /دستي نفت و گاز و پتروشيمي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده مهندسي مواد و (کارشناسي ارشد -.نژاد؛ مشاور صنعتي محمد دريجاني
  .١٣٩٠ ، ) متالورژي، رشته مهندسي مواد

     

صنايع پايين دستي / Nanocompositeنانو کامپوزيت / Anti- corrosionضد خوردگي / colorرنگ 
Downstream industries / نانو ذرهNanoparticle / رنگدانهPigment / رويZinc / پلي آنيلينPolyaniline /

/ Spectrometryطيف سنجي / Coatingپوشش / resistorمقاومت / Mechanical propertiesخواص مکانيکي 
 Electrochemistryالکتروشيمي / Tofel Polarizationپالريزاسيون تافل 

   
 ٩٠٠٠١٧ 

  

  چکيده 
تر و يا رنگ ضد خوردگي در محيط هاي خورنده رنگهاي صنعتي حاوي ذرات فلز روي از بهترين پوششها جهت آس

نياز به برقراري اتصال الکتريکي بين ذرات و سطح پايه آهني براي بهره وري از ويژگي حفاظت . محسوب ميشوند
وزني را الزامي ميکند که ازطرفي  بر خواص چسبندگي  ٩٠ %کاتدي قرباني شونده، حضور روي در ميزان حدود 

به نظر مي .طلوب ميگذارد و از سوي ديگر جنبه اقتصادي و قيمت تمام شده را تحت اثر قرار ميدهدوانسجام فيلم اثر نام
. آيد که کاهش قطر متوسط ذرات با افزايش نسبت سطح به حجم رنگدانه، ميزان فلز روي مورد نيازرا کاهش مي دهد
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اد پوسته هادي پلي آنيلين  بر ذرات همچنين با کنترل هدايت الکتريکي پوشش هاي تعاملي ضد زنگ، بر مبناي ايج
فلزي موجود در پايه ارگانيک ميتواند منجر به افزايش کارايي اين کامپوزيتها گردد، عالوه بر اينکه ميزان نانوفلز 

به اينترتيب خواص مکانيکي و الکتروشيميايي افزايش مي يابد که بررسي اين ايده هدف پروژه . مصرفي کاهش مي يابد
مچنين تا ثير نانو رنگدانه دي اکسيد تيتانيوم جهت افزايش مقاومت در برابر نور ماورائ بنفش پوشش به ه. حاضر است

و تعيين هدايت رنگدانه ها جهت  XRD   ،SEMآزمايشات .عنوان اليه رويه نيز مورد بررسي قرار گرفته است
پري نمکي جهت تعيين خواص ضد مشخصه يابي فيزيکي، تست پالريزاسيون تافل، امپدانس الکتروشيميايي واس

مورد بررسي قرار  NaClخوردگي رنگ پايه اپوکسي حاوي رنگدانه روي با ابعاد ميکرو و نانو در محيط خورنده 
خواص مکانيکي پوشش ها نيز با انجام تست چسبندگي و سختي و مقاومت در برابر اشعه فرابنفش پوشش . گرفته است

فلزي رنگدانه روي در حد نانومتر و همچنين پوشش پلي آنيلين بر آنها، خواص  کاهش اندازه ذرات. بررسي شده است
 .مکانيکي و ضد خوردگي پوشش را افزايش داده است

 
  

  
جداسازي باکتري هاي توليدکننده بيوسورفکتانت از نفت و بررسي تاثيرات آنها بر روي ترشوندگي سنگ مخزن با   ٨۴

کارشناسي  -.الدين آيت الهي، حسن محبت کار زرگري؛ اساتيد راهنما شهاببه کوشش سعيد  /AFMاستفاده از دستگاه
 .١٣٨٨ ،  (دانشگاه شيراز، دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز، رشته مهندسي شيمي(ارشد

  

   
ازدياد / Reservoir rockسنگ مخزن / Wettabilityترشوندگي / Bacteriumباکتري / Separationجداسازي 

بازيافت / Surface active agentماده فعال سطحي / Enhanced oil recovery (EOR(برداشت نفت 
Recovery / کشش سطحيSurface tension / زاويه تماسContact angle / تخلخلPorosity / پتانسيل
Potential 

   
 ٨٨٠٢۴١  

 

  چکيده  
، هميشه مورد توجه محققين مهندسي نفت  باکتري هاي توليد کننده بيوسورفکتانت به دليل استفاده زياد در برداشت نفت

بوده اند مواد فعال سطحي توليد شده توسط اين ريز موجودات ، مي تواند کشش بين سطحي آب و نفت به تله افتاده در 
درون حفره هاي سنگ مخزن را کاهش داده که به افزايش بازيافت از مخازن مي انجامد بدين منظور ، تعدادي نمونه 

نمک مخازن مختلف ايران به منظور بررسي حضور باکتري هاي توليد کننده بيوسورفکتانت تهيه شد در از نفت و آب 
اين نمونه هاي سر چاهي ، تعداد ده نوع باکتري با توانايي هاي مورد نظر جدا سازي شده و توانايي امولسيون کنندگي 

آزمايش ها در شرايط سخت محيطي از جمله و کاهش دادن کشش بين سطحي توسط آنها مورد بررسي قرار گرفت اين 
تاثير رشد و توليد .  مورد بررسي قرار گرفتند ) تحت شرايط بي هوازي (شوري و دماي باال و نيز در غياب اکسيژن 

متابوليت هاي مختلف توسط گونه باسيلوس ترمودنيتروفيکانس که پتانسل بيشتري در توليد بيوسورفکتانت نشان مي 
اندازه . وصيات ترشوندگي سطح کاني ميکا و نمونه سنگ ماسه سنگي مورد بررسي قرار گرفت داد، بر روي خص

گيري زاويه تماس روي صفحات ميکا نشان دهنده افزايش نفت دوستي در اثر قرار گيري نمونه ها در سه محلول 
باکتري و يک نمونه ضعيف باکتريايي متفاوت شامل باکتري توليد کننده بيوسورفکتانت محلول بيوسورفکتانت بدون 

بررسي سطح نمونه هاي ميکا با استفاده از . شده از همان باکتري که توانايي توليد بيوسورفکتانت را ندارد بوده است 
نشان دهنده تغييرات قابل مالحظه اي بر روي سطح اين کاني هاي قرار گرفته در محلول هاي باکتريايي  AFMدستگاه 

آب دوستي به سمت نفت دوستي بيشتر در نمونه سنگ ماسه اي که با محلول بيوسورفکتانت و بود تغيير ترشوندگي از 
محلول باکتري ضعيف شده آميزش داده شده نيز مشاهده گرديد نتايج نشان دهنده تغيير ترشوندگي به سمت آب گريزي 

کتري در غياث بيوسورفکتانت بيشتر در حضور محلول بيوسورفکتانت و رشد باکتري است که تغييرات در اثر رشد با
که اين تفاوت به دليل چسبيدن بيشتر باکتري ها به سطوح مورد بررسي است ه با . خارج سلولي بيشتر مي باشد 

امکان تحريک باکتري هاي توليد کننده .  آزمايش هاي ميکروسکوپنيروي اتمي مورد بررسي قرار گرفت 
تالش در راستاي . ياد برداشت از مخزن مورد بررسي قرار گرفت بيوسورفکتانت در درون محيط متخلخل، جهت ازد

فعال سازي باکتري هاي طبيعي موجود در مخزن با اضافه کردن مواد مغذي طي فرايند تزريق آب به درون محيط 
به نظر ميرسد که اين عمل باعث کاهش درصد نفت به تلفه افتاده در اين مرحله و آسان . متخلخل صورت پذيرفت 

ي برداشت در مراحل ثالثيه مي گردد نمونه نفت مورد استفاده از يکياز مخازن ايران انتخاب شد که قبال وجود ساز
آزمايش هاي بازيافت در درون ستون پر شده . باکتريهاي توليد کننده بيوسورفکتانت در درون آن به اثبات رسيده بود

ين روش مورد بررسي قرار گيرد از يک محلول نمک هاي شني و مغزه انجام پذيرفت تا توان افزايش بازيافت طي ا
معدني ساده و مالس ايران در اين مرحله به عنوان ماده مغذي استفاده گرديد نتايج آزمايش هاي بازيافت نشان مي دهد 

  .دارند که باکتريهاي مقيم مخازن که درون نمونه نفت استفاده شده موجود بود پتانسيل بااليي در افزايش بازيافت نفت 
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پژوهشگر مصطفي استوار؛ استاد راهنما محمدعلي خسروي؛ / جهاني شدن و آثار و تبعات آن بر بازار جهاني نفت  ٨۵
  .١٣٨٢ ، ) تهران مرکزي، رشته روابط بين الملل -دانشگاه آزاد اسالمي(کارشناسي ارشد - .استاد مشاور سعيد تائب

  
   

/ OPECاوپک / Petroleum marketsبازار نفت / World marketبازار جهاني / Globalizationجهاني شدن 
/ Capital marketبازار سرمايه / Economicsاقتصاد / Cultureفرهنگ / Politicsسياست / Energyانرژي 

 Developingکشور در حال توسعه / Division of labourتقسيم کار / Technologyفناوري / Pricesقيمت ها 
country / تجارتTrade / نفت خامCrude oil 

   
 ٨٢٠٠۵١  

 
  چکيده 

پديده جهاني شدن داراي ابعاد مختلفي است اينکه جهاني شدن بازارهاي انرژي چه آثار و تبعاتي را بر بازار جهاني نفت و 
اوپک خواهد داشت هدف اين پژوهش مي باشد لذا داشتن آمادگي و امکان الزم براي نشان دادن واکنش بموقع و متناسب 

تحليلي  - در اين پژوهش از روش توصيفي. شناخت درست صورت مسئله ها براي حل آنها، ضروري و الزم است و
در اين پژوهش آثار و . استفاده شده است براي جمع آوري اطالعات در پژوهش از روش کتابخانه اي استفاده شده است

با توجه به اينکه جهاني شدن، بازارهاي .تتبعات جهاني شدن بر بازار نفت و اوپک مورد بررسي قرار گرفته اس
جهاني انرژي بخصوص نفت را متحول کرده است، سناريوها و ريسک هاي مختلفي در اين راستا متصور است، لذا 
اوپک بايستي با ديدي استراتژيک و بلند مدت و با انعطاف پذيري از تمامي فرصت ها بدون تاخير استفاده نموده و 

ه زني خود در سازمان تجارت جهاني نسبت به جذب و توسعه تکنولوژي و نيروهاي متخصص ضمن تقويت قدرت چان
 .اقدام نمايد

  
  
  

 /)جنوب غرب کاشان(چينه نگاري زيستي، ميکروفاسيس و محيط هاي رسوبي سازند قم در ناحيه سده برزک  ٨۶
کارشناسي  -.ر حسين وزيري مقدمزاده دستجردي؛ استاد راهنما امراهللا صفري؛ استاد مشاو پژوهشگر محبوبه حسن

  .١٣٨٨ ، ) گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي -دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، رشته زمين شناسي(ارشد
  

   
/ Depositional environmentsمحيط رسوبي / Microfaciesميکروفاسيس / Biostratigraphyشناسي زيستي  چينه

شناسي  چينه سنگ/ Mioceneميوسن / Faciesرخساره / Oligoceneاليگوسن / Qum formationسازند قم 
Lithostratigraphy /شناسي  ديرينه بومPaleoecology / زمين شناسيGeology / سنگ آهکlimestone / شيل

Shale / ماسهSand / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study /ها  کربناتCarbonates 
   

 ٨٨٠٢۴٢  
 

  چکيده 
مطالعه چينه نگاري زيستي،ريزرخساره هاومحيط رسوبي سازند قم درناحيه سده برزک واقع  اين پايان نامه به

واحد سنگ چينه اي ٦ مترضخامت داردوشامل ٤١٠ برش مورد مطالعه .کيلومتري جنوب غرب کاشان مي پردازد٥٧ در
اي نازک اليه،شيل  است که ازنظرسنگ شناسي شامل سنگ آهک هاي متوسط تاضخيم اليه وتوده اي ،آهک هاي ماسه

ومارن  بوده که باناپيوستگي اذرين پي روي سنگ هاي ولکانيکي ائوسن قرار گرفته ودر انتها توسط آبرفت پوشيده 
گونه فرامينيفراي بنتيک و ٤٥ جنس و ٣٠ براساس مطالعات ميکروسکوپي وشناسايي ميکروفسيل ها تعداد .  شده است
باتوجه به تنوع وپراکندگي فرامينيفرهاي شناسايي شده تنها يک تجمع فوني  .  دجنس جلبک قرمز شناسايي ش٤ پالنتونيکو

-Eulepidina  nephrolepidinaبراي سازند قم در برش موردمطالعه تشخيص داده شدکه با زون تجمعي  
Nummulites assemblage Zone  اين تجمع داراي سن اليگوسن است .مطابقت مي کند)١٩٦٧ (ازآدامز وبورژوا

ريز  ١٢ مطالعات صحرايي وآزمايشگاهي منجربه شناسايي .  ومعادل آسماري زيرين در حوضه زاگرس مي باشد
بر اساس تجزيه وتحليل ريز رخساره ها ، تغييرات .رخساره متعلق به دو زير محيط رسوبي درياي باز و ال گون گرديد

در نهايت .  در يک فالت باز نهشته شده  است تدريجي آن هاو مشاهدات صحرايي سازند قم در ناحيه مورد مطالعه
،پالئواکولوژي سازند قم در ناحيه سده برزک همراه با نوع اجتماعات دانه اي موردبررسي قرار گرفت که منجر به 

 .فورامول و فتوزوئن يا کلروزوئن گرديد/شناسايي دو اجتماع کربناته هتروزوئن يا فورآلگال
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 ٥٨

نگارش سائنا نژادي؛ استاد راهنما محمدرضا صبور؛ استاد  /لوده به روش خاکشوييحذف ترکيبات نفتي از خاک آ  ٨٧
، ) محيط زيست -دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، رشته مهندسي عمران(کارشناسي ارشد - .مشاور برديا طبيعت نژاد

 ١٣٩٠.  
  

   
ها  سورفکتانت/ Sandماسه / keroseneنفت سفيد / Purgingپاکسازي / Soil pollution controlکنترل آلودگي خاک 

Surfactants / بهره واکنشReaction yield / محيط زيستEnvironment / انبارهاStocks / ترکيبات آلي
Organic compounds /ها  آلکان/ ها هيدروکربنAkanes /بندي دانه(غربال) (Screen (sizing / بررسي

 Chemicalخواص شيميايي / Physical propertiesخواص فيزيکي / Laboratory studyآزمايشگاهي 
properties 

   
 ٩٠٠٠٢٨  

 
  چکيده 

. ها مي باشد -امروزه يکي از بزرگ ترين معضالت زيست محيطي، آلودگي خاک ها و آب هاي زيرزميني توسط آالينده
در . تعددي وجود داردبراي پاکسازي خاک ها و آب هاي آلوده روش هاي م.  از جمله اين آالينده ها نفت سفيد مي باشد

يکي از اين روش ها، خاکشويي مي . اين تحقيق سعي بر آن است که آلودگي خاک هاي آلوده به نفت سفيد بررسي گردد
با توجه به اين . استفاده مي کنيم SDSو  TritonX١٠٠براي افزايش بازدهي خاکشويي، از سورفکتانت هاي . باشد

دانه انبارهاي  - دهي مناسبي ندارد، آزمايش روي خاک ماسه بادي درشت مسئله که خاکشويي براي خاک رسي جواب
ساعت در کوره قرار داديم  ٣ سپس خاک را به مدت . ابتدا آزمايش دانه بندي خاک انجام گرفت.  نفتي تهران انجام شد

  CC٢٠٠راه گرم نفت سفيد به هم ١٥٠ پس از سرد شدن خاک، يک کيلوگرم از آن با . تا مواد آلي آن حذف شود
ساعت هم زديم تا هگزان نرمال  ٢ خاک را  به مدت . هگزان نرمال با هم مخلوط شده و بدين ترتيب خاک آلوده گرديد

هفته در کيسه پالستيکي تيره در يخچال نگه داشتيم تا از مخلوط شدن کامل  ٣ خاک حاصل را به مدت . آن تبخير گردد
 ٢٥٠ ي خاک را با سورفکتانت ها و به کمک دستگاه جارتست با سرعت سپس نمونه ها. نمونه اطمينان حاصل شود

و سپس توانايي غلظت محلول  TX١٠٠در ابتدا توانايي غلظت محلول سورفکتانت .   دور در دقيقه خاکشويي کرديم
سپس حجم محلول شستشو در مقادير . گرم بر ليتر بررسي شد ٨ و  ٤ ، ٢، ١، ٠در غلظت هاي  SDSسورفکتانت 

در مرحله بعدي پارامتر زمان . ميلي ليتر براي راندمان  حذف مورد بررسي قرار گرفت ٨٠٠ و  ٤٠٠ ، ٢٠٠، ١٠٠
، BTEXدر مورد ترکيبات .  دقيقه براي شستشو انتخاب شدند ٢٤٠ و  ١٢٠ ، ٦٠، ٣٠، ١٥زمان هاي . امتحان گرديد

به همين دليل به بررسي راندمان . حسوب نشدخاکشويي جواب مناسبي به دست نداد و روش مناسبي براي حذف آن م
بيشتر از  TX١٠٠در تمامي اين آزمايشات در غلظت هاي مختلف، سورفکتانت .  حذف ترکيبات آليفاتيک پرداختيم

SDS ميلي ليتر عمل اختالط به ميزان مطلوبي  ٢٠٠ در مورد حجم محلول شستشو هم، در حجم . بازدهي حذف داشت
در خاکشويي از غلظت .  دقيقه به عنوان زمان بهينه معرفي شد ٣٠ ارامتر زمان، زمان در مورد پ. صورت گرفت

در مورد سورفکتانت . درصد بوديم ٥٩ شاهد افزايش راندمان حذف  TX١٠٠گرم بر ليتر سورفکتانت  ٨ صفر تا 
SDS  ميلي ليتر  ٨٠٠ تا  ١٠٠ در مورد پارامتر حجم محلول شستشو، از . درصد به دست آمد ٤٨ اين افزايش در حدود

در . بوديم SDSدرصد براي  ٢٥ و  TX١٠٠درصد براي  ٢٨ محلول شستشو شاهد افزايش راندمان حذف به ميزان 
به  SDSو در مورد  TX١٠٠درصد براي  ٣٩ دقيقه، شاهد افزايش راندمان حذف  ٢٤٠ به  ١٥ مورد پارامتر زمان از 

 .درصد بوديم ٣٦ ميزان 
  
  
  

 - .ولي اله ماندني پورديل؛ استاد راهنما حميدرضا مرتهب/ نگين از پساب به روش غشا مايع ترکيبيحذف فلزات س  ٨٨
  .١٣٨٨ ، ) پژوهشگاه شيمي، رشته مهندسي شيمي و شيمي فيزيک(کارشناسي ارشد

  
   

/ Membraneغشا / Heavy metalفلز سنگين / Demetallizedحذف فلزات / Sanitary waterپساب صنعتي 
بازيافت / Mass transferانتقال جرم / Velocityسرعت / Zincروي / Cadmiumکادميم / Liquids مايعات

Recovery /ها  کاتيونCations / جداسازيSeparation / بسپارهاPolymers /ها  سراميکCeramics 
   

 ٨٨٠٢۵٩  
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  چکيده 
ايع و لزوم حذف اين فلزات از پساب ،در در پساب بسياري از صن)  II(با توجه به وجود کاتيون هاي کادميم و روي 

تحقيق حاضر جداسازي آنها از محلول آبي به روش غشاء مايع ترکيبي که به دنبال آن امکان بازيافت نيز فراهم مي 
طراحي شده جديد که ترکيبي از غشاء مايع بالک و  set_upدر اين تحقيق از يک .گردد،مورد مطالعه قرار گرفته است

بسياري از معايبي که در  set_upاستفاده از اين .يت شده در آن گنجانده شده،استفاده گرديده استغشاء مايع حما
براي انتقال کاتيون ها به شکل کمپلکس آنيوني از آنيون کيليت .  کارهاي قبلي مشاهده مي شود ،رابرطرف مي سازد

در .  ن در فاز آلي استفاده گرديده استساز مناسب جهت ايجاد کمپلکس در فاز خوراک و حامل تري ايزواکتيل آمي
اوليه فاز  PHبررسي انجام شده براي حذف کادميم وروي،تأثير متغيرهاي گوناگون شامل اثر نوع فيلتر ،غلظت حامل ،

اوليه فاز تهي ساز ،نوع حالل ،غلظت اوليه کادميم در فاز   PHخوراک ،نوع اسيد مورداستفاده در فاز خوراک ،
م فازآلي ،اثر دما و اثر هم زدن فاز خوراک بر روي بازده و ظرفيت حذف و انتخاب پذيري روش خوراک،ضخامت فيل

دربررسي انجام شده براي حذف کادميم،ميزان کلريد موجود در فاز خوراک و براي حذف .  مورد مطالعه   قرار گرفت
ي سيستم غشاء مايع ترکيبي با کارايي کاراي.   روي اثر گونه هاي مزاحم بر بازده و ظرفيت حذف بررسي گرديده اند

غشاءمايع حمايت شده مقايسه شده و مشاهده شده است که سيستم غشاءمايع ترکيبي کارايي خيلي بهتري از غشاءمايع 
 .حمايت شده دارد

  
  
  
  
  

خصوصيات نهشته هاي رسوبي و ژئوشيمي نفت سازند سروک در تاقديسهاي آنه و ميش در فروافتادگي دزفول و   ٨٩
دانشگاه (دکتري -.نگارنده الهام اسدي مهماندوستي؛ استاد راهنما محمدحسين آدابي؛ بهرام عليزاده /يدان نفتي مارونم

، ) رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي - شهيد بهشتي، دانشکده علوم زمين، گروه زمينشناسي، رشته زمين شناسي
 ١٣٩٠.  

  

   
تاقديس / Sarvak formationسازند سروک / Geochemistry شيمي زمين/ Precipitateرسوب / Depositنهشته 

Anticline / فروافتادگي دزفولDezful embuyment / ميدان نفتي مارونMaroon oil field / سنگ شناسي
Petrology / دياژنزDiagenesis / ميکروفاسيسMicrofacies / سنگ مخزنReservoir rock / شيلShale /

 Geologyزمين شناسي / Carbonateکربنات / Faciesرخساره / Cementسيمان / Limeآهک 
   

 ٩٠٠٠١٩  
 

  چکيده 
به منظور بررسي ويژگيهاي رسوبي سازند سروک از گروه بنگستان، سه برش سطح االرضي واقع دريال شمالي کوه 

هاي تشکيل ميش، يال جنوبي کوه ميش و برش آنه انتخاب و خصوصيات پتروگرافي، ژئوشيمي،دياژنز و ميکروفاسيس
همچنين به منظورمطالع  بيومارکري و ژئوشيمي آلي نمونه هاي نفت خام و . دهندة آنها به طور دقيق مطالعه شده است

 ٢٣ نمونه نفت خام مخزن بنگستان و خامي و  ٦ بيتومن هاي استخراج شده از مخزن بنگستان ميدان نفتي مارون، تعداد 
گرو، گدوان، داريان، کژدمي، سروک، گورپي و )نگهاي منشاء و مخزننمونه از بيتومن هاي استخراجشده از س

سنگشناسي سازند . پس از تعيين پتانسيل هيدروکربنزايي آنها توسط دستگاه راک ايول انتخاب و مطالعه شده اند(پابده
يان اليه سروک در برشهاي سطح االرضي شامل آهک و تناوبي از اليه هاي شيلي و  آهکي است که در هر سه برش م

در هر سه برش مورد مطالعه برخالف مقطع تيپ سازندهاي . هايي از نودولهاي چرتي در سازند سروک ديده شده است
مطالعه ژئوشيميايي و تعيين عناصر اصلي و فرعي و ايزوتوپهاي اکسيژن و .  شيلي سورگاه و آهکي ايالم وجود ندارد

وبي کوه ميش باعث تفکيک نهشته هاي سازند مذکور در اين دو کربن در آهکهاي سازند سروک در يال شمالي و جن
نشانگر بسته تا نيمه بسته بودن سيستم   Fe, Mnدر برابر ))  Sr/Ca (wt*١٠٠٠( تغييرات . برش شده است

روند تغييرات . دياژنتيکي در يال شمالي کوه ميش و نيمه بسته بودن سيستم دياژنتيکي در يال جنوبي کوه ميش است
توپ اکسيژن در برابر ايزوتوپ کربن در نمونه هاي آهکي سروک حاکي از تاثير دياژنز متائوريکي در يال ايزو

مطالعه ژئوشيميايي همچنين . جنوبي کوه ميش و دياژنز در يک سيستم فرياتيک دريايي در يال شمالي کوه ميش است
در يال  Sr/Naميانگين نسبت . زند سروک استمشخص کنندة ترکيب کاني شناسي اولي  آراگونيتي براي نهشته هاي سا

اين قضيه ميتواند نشان دهنده آراگونيتي بودن بيشتر نهشته هاي سازند سروک . است ١ /٣و در يال جنوبي  ٤.٨ شمالي
فرآيندهاي دياژنتيکي مختلفي نظير سيماني شدن، نئومورفيسم، انحالل، .  در يال شمالي نسبت به يال جنوبي آن باشد

ميکريتي شدن،چرتي شدن، آه ندار شدن، فسفاتي شدن و گالکونيتي شدن بر روي آهکهاي سازند سروک تاثير  تراکم،

m.shafiei
Typewritten Text
)

m.shafiei
Typewritten Text
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مطالعه سيمانها با استفاده از ميکروسکوپ کاتد نشان دهنده سه نسل سيمان دريايي، متائوريکي و . گذار بوده است
يز رخساره اي سازند سروک در يال شمالي کوه ميش مطالع  اجزاي تشکيل دهنده سنگهاي کربناته و آنال.  تدفيني است

ميکروفاسيس در برش  ٤ ميکروفاسيس در يال شمالي و  ٥ ميکروفاسيس در يال جنوبي کوه ميش،  ٩ کمک به شناسايي 
مطالعه رخساره هاي سازند سروک در برشهاي مورد بررسي، تبديل تدريجي و آرام رخساره ها به .  آنه شده است

وجود ساختارهاي ريفي، عدم حضور کورتوئيدها، آنکوئيدها، پيزوئيدها و دانه هاي تجمعي که خاص يکديگر، عدم 
محيطهاي شلف کربناته ميباشند و يا به ندرت در رمپهاي کربناته يافت ميشوند و همچنين عدم وجود رخساره هاي 

شند، بيانگر ته نشست رسوبات ريزشي و لغزشي که بيانگر شيب باالي محيط رسوبي  در هنگام رسوبگذاري ميبا
سازند سروک در يک رمپ کربناته است  به طوري که نهشته هاي سازند سروک در يال جنوبي عمدتا د ر رمپ داخلي 
.  و مياني، در يال شمالي عمدتا د ر رمپ مياني و خارجي و در برش آنه اغلب در رمپ خارجي ته نشست يافته اند

فرعي و ايزوتوپي که باعث جدايش نهشته هاي سازند سروک دريال شمالي و  اختالف ژئوشيميايي عناصر اصلي،
جنوبي کوه ميش از يکديگر شده اند را ميتوان به اختالف در شرايط محيط ته نشست محيط کم عمق و عميق، اختالف 

تبط با آن نسبت در ترکيب کانيشناسي اوليه، اختالف در نوع ميکروفاسيسها واختالف در نوع دياژنز و فرآيندهاي مر
مطالعه پتانسيل ژنتيکي بر روي سنگهاي منشاء احتمالي ميدان نفتي مارون با استفاده از پيروليز راکايول نشان داد .  داد

همچنين . که سازندهاي کژدمي، گدوان و گرو و تا حدودي پابده از پتانسيل هيدروکربني بااليي برخوردار ميباشند
براساس نمودار مثلثي تيسوت و . مي باشد IIد مطالعه بيشتر از نوع کروژن موجود در سازندهاي مور

تمامي نمونه هاي نفتي ،  مورد مطالعه و بيتومن هاي استخراج شده سازندهاي )  Tissot and Welte,١٩٨٤(ولته
قرار ) Paraffinic Oils(کژدمي، گورپي و گرو و يک نمونه از سازندهاي سروک و پابده در محدوده نفتهاي پارافيني

 C٢٧/C٢٩نسبتهاي بيومارکرهاي مختلف از برشهاي اشباع و آروماتيک از قبيل نمودار تغييرات استران .   مي گيرند
(R ( در برابر نسبتPr/Ph ٢٩، تغيير مقادير استرانهاي C٢٧ ،C٢٨ ،C  ، وجود مقادير کم شاخص گاماسران،

 ٢٥، نسبت پائين ترپانهاي سه حلقهاي C/C٢٤ ٢٣ در مقابل C/C٢٢ ٢١تغييرات نسبت ترپانهاي سه حلقه اي 
C٢٦/C در برابر مقادير بااليC٣١R/C٣٠Hopane ٢٧(استفاده از نمودار تغييرات نسبت استران Dia/Dia+Reg) 

C  در برابر مقاديرPr/(Pr+Ph( و نمودار استاندارد تغييرات مقادير نسبت ديبنزوتيوفن به
نشان دهنده تشکيل آنها از )Pr/Ph(در برابر نسبت پريستان به فيتان )Dibenzothiophene/Phenanthrene(فنانترن

 Sterane-C٢٩در برابر ) ٢٢R+٢٢S)/٢٢S hopane-C٣٢تغييرات نسبت .کربناته است-سنگ منشاء شيلي
٢٠S/(٢٠S+٢٠R (٢٠ و تغييرات نسبتهاي ايزومري  ١  - شاخص ، متيل فنانترنS/(S+R (         در مقابل      +

نشان ميدهد که سنگ يا سنگهاي مولد نفت خام مخزن بنگستان و خامي وارد پنجره نفتي شده اند در C ٢٩استران  براي
حالي که نمونه هاي بيتومن کژدمي، گرو و گدوان در مرحله اوليه تشکيل نفت بوده و نمونه هاي آلي گورپي و پابده با 

 (C٢٩ +C٢٧)/C٢٧تغييرات . ه ساير نمونه ها نشان ميدهندقرار گرفتن در محدوده نابالغ، بلوغ کمتري را نسبت ب
Sterane ،C٢١/(C٢١+C٢٩) Sterane   وMPR  در برابر عمق نشان ميدهد که با افزايش عمق، بلوغ حرارتي از

سنگ منشاء از  -نفت و نفت-به منظور تطابق نفت.  نمونه هاي پابده و گورپي به سمت کژدمي و گرو افزايش مي يابد
نسبت آلکانهاي نرمال فرد به زوج نمونه هاي نفت خام مورد مطالعه در .اي متفاوت بيومارکري استفاده شده استداده ه

استران بيانگر يکسان بودن سنگ منشاء در نمونه هاي نفت C-C٢٨-C٢٧ ٢٩دياگرام ستاره اي و دياگرام مثلثي 
نعکاس ويترينايت محاسبه شده نشان داد که نمونه داده هاي بيومارکري در مقابل ا. مخزن بنگستان و مخزن خامي است

. هاي نفت مخزن بنگستان و خامي بلوغ حرارتي کمتري نسبت به بيتومن هاي استخراج شده از سنگهاي منشاء دارند
و حضور  MTAS/TASنسبت . اين اختالف حاکي از شرايط حرارتي متفاوت نفت و بيتومن هاي استخراج شده است

ATMBاگرچه سازند کژدمي در بسياري از نواحي به عنوان يک سنگ منشاء به شمار ميرود اما در  نشان ميدهد که
باال بودن ميزان .تمام موارد خصوصيات بيومارکري مشابهي با نفتهاي مخزن بنگستان و خامي ميدان نفتي مارون ندارد

مت در نمونه هاي مورد مطالعه آسفالتن سازندهاي سروک و داريان، عدم وجود فرآيند تخريب زيستي و حضور تار
اين تاريخچ  پيچيده ميتواند دليلي . بيانگر يک تاريخچ  پرشدگي پيچيده شامل مخلوط شدن در  فازهاي نفتي متفاوت است

افزون بر اين مطالعه داده هاي بيومارکري . بر عدم تطابق يک سازند به عنوان سنگ منشاء در ميدان نفتي مارون باشد
روند ژئوشيميايي از شمال غرب ميدان به سمت جنوب شرقي ميدان است که ميتوان آن را به افزايش مشخص کننده يک 

با توجه به ژئوترمال گراديان ميدان نفتي .  عمق مخزن از شمال غرب ميدان به سمت جنوب شرقي ميدان نسبت داد
در مخزن بنگستان به احياي غير  H٢sمارون و عدم حضور پديده تجزيه زيستي در نفتهاي مورد مطالعه، منشا گاز 

 باکتريايي سولفات نسبت داده شود
  
  
  
  

m.shafiei
Typewritten Text
)

m.shafiei
Typewritten Text
(

m.shafiei
Typewritten Text
)

m.shafiei
Typewritten Text

m.shafiei
Typewritten Text
(

m.shafiei
Typewritten Text
)

m.shafiei
Typewritten Text
)

m.shafiei
Typewritten Text
)



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       تازه های مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

 ٦١ 

رابطه مديريت کيفيت جامع با عوامل استرس زاي نقش در کارکنان رسمي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي   ٩٠
شناسي کار - .نگارش شيدا آسترکي؛ استاد راهنما حجت طاهري گودرزي، استاد مشاور محمود شيرازي /منطقه لرستان

  .١٣٨٩ ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تحصيالت تکميلي، گروه مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي(ارشد

   
/ Dirty workمشاغل پست / Stressorsعوامل استرس زا / Total quality managementمديريت کيفيت جامع 

 National Iranian Oil Products(يران هاي نفتي ا شرکت ملي پخش فرآورده/ Work environmentمحيط کار 
Distribution Company (NIOPDC / رهبريLeadership / برنامه ريزي استراتژيکStrategic planning /

/ Modelsمدل ها / Psychological stressفشار رواني / Human resourceمنابع انساني / Clientsمشتري 
 Correlation coefficientضريب همبستگي / Demographyشناسي  جمعيت

   
 ٨٩٠٠۶٨  

 
  چکيده 

شناخت عاملهاي روان شناختي محيط کار،روشي است که ازآن طريق مي توان درک درستي از استرس هاي  شغلي به 
دراين باره پژوهشگران،به ويژه باااستفاده ازنظريه نقش سعي کرده اند،تامسايل مربوط به  استرس .دست آورد

ه هاي آنهانشان مي دهدکه فشارهاي ناشي ازنقش تا چه اندازه در پديدآمدن  استرس شغلي تأثير يافت.راشناسايي کنند
هر چند که ابهام و تعارض نقش کارکنان دربيشترسازمانهامسئله اي اجتناب ناپذيراست،اما سازمانها به رهبراني .دارند

عوامل استرس زاي نقش کارکنان در واقع .نندنياز دارندتاابهامهاي موجوددرنقش هاي محوله به کارکنان رابرطرف  ک
زماني منجر به استرس ومانع پيشرفت وبهروري مي شود که  بين انتظارات ياخواسته هاي فردوانتظارات وخواسته 

رهبري،برنامه (هدف اين  پژوهش،تعيين رابطه ميان مديريت کيفيت جامع.هاي سازمان ناسازگاري وجودداشته باشد
وعوامل استرس )رکزبرمشتري،تمرکزبرمنابع  انساني،تجزيه وتحليل اطالعات،فرآيند مديريتريزي استراتژيک، تم

نفراز کارکنان رسمي شرکت ملي پخش فرآورده  ١٢٠ جامعه آماري  اين پژوهش، .ميباشد)ابهام وتعارض(زاي نقش
نفرانتخاب  ٩٦ ازميان آنها هاي نفتي منطقه لرستان مي باشد،که به  روش تصادفي ساده وبا استفاده ازجدول مورگان 

سوالي مي  ٣٠ روش پژوهش توصيفي  ازنوع همبستگي بوده وابزارگرداوري اطالعات پرسشنامه .شده است

دهد،بين متغيرهاي  تمرکزبرمشتري،تجزيه وتحليل اطالعات،فرآيند مديريت وبرنامه ريزي استراتژيک باعوامل 
س زاي نقش استرس زاي نقش  کارکنان رابطه وجوددارد،ليکن بين متغيرتمرکزبر منابع انساني ورهبري باعوامل استر

  .کارکنان  رابطه وجود ندارد
  
  
 
  

نگارش  /)برش هاي ساروق و قمچيقاي(رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در شمال غرب و جنوب شرق تکاب   ٩١
دانشگاه آزاد اسالمي، (کارشناسي ارشد -.ليال ميردانش؛ استاد راهنما داود جهاني؛ استاد مشاور نادر کهنسال قديم وند

  .١٣٨٩ ، ) رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي -وم پايه، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي دانشکده عل

     

سازند قم / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Silicaسيليس / Carbonateکربنات / Faciesرخساره 
Qum formation / برشCutting /شناسي  چينه سنگLithostratigraphy / سنگ آهکlimestone / آتشفشان

volcano / زمين شناسيGeology /شناسي  ديرينه بومPaleoecology / مدل هاModels / دياژنزDiagenesis 
   

 ٨٩٠٠٨٧  
  

  چکيده 
در اين مطالعه جهت تشخيص و تحليل رخساره ها، محيط رسوبي و مدل رسوبي نهشته هاي سازند قم،دو برش چينه 

سازند قم در . ،انتخاب گرديد( در جنوب شرق تکاب) و قمچيقاي ( غرب تکابدر شمال ) شناسي به نام هاي ساروق 
سازند . متر بوده و دربرگيرنده سنگ آهک، ماسه سنگ، کنگلومرا، مارن و توف است ٢٩۵ برش ساروق به ستبراي 

ي  بررسي هاي گسترده. متر است ١٧٧ قم در برش قمچيقاي به طور عمده دربردارنده ي سنگ آهک به ستبراي 

باشد.روايي پرسشنامه فوق،توسط اساتيد راهنما ومشاور تأييد شده وپايايي آن بااستفاده 
ازآزمون آلفاي کرونباخ( ٠٧٣   دادهاازآزمون آماري همبستگي پيرسون استفاده شد.نتايج به دست آمده نشان مي 

m.shafiei
Typewritten Text
از آزمون آلفاي كرونباخ  

m.shafiei
Typewritten Text
(0.73) محاسبه گرديد. در تحليل

m.shafiei
Typewritten Text
داده ها



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٦٢

/ صحرايي و ميکروسکوپي سازند قم منجر به شناسايي سه گروه رخساره اي کربناته وابسته به محيط هاي درياي باز
در اين برش ها رخساره و زير رخساره هاي کلسي . شيب قاره، سد بايوکلستي و سد ريفي شده است

مطالعه شده، گروه رخساره هاي  در برش هاي. گسترش قابل توجهي دارند) Calciturbidite Facies(توربيدايت
گروه رخساره هاي سيليسي آواري . کربناته در يک پلت فرم از نوع شلف لبه دار با يک حاشيه ي پر شيب پديد آمده اند

شامل دو رخساره ي ماسه سنگ و کنگلومراست که با توجه به ارتباط رخساره اي آن ها با رخساره هاي کربناته، به 
گروه رخساره اي آذرآواري دربردارنده ي رخساره ي توفيت است که . ي دريايي تشکيل شدندطور عمده در محيط ها

 .نشان مي دهد در اين بخش از حوضه، فعاليت هاي آتش فشاني در زمان رسوبگذاري سازند قم، زياد بوده است
 
 
 
 
  
  

يات؛ تورج محمدي، منصور آرش ب /ساخت و ارزيابي غشاي سراميکي الترافيلتراسيون براي تصفيه پساب نفتي  ٩٢
گرايش  -دانشگاه علم و صنعت ايران، رشته مهندسي شيمي (کارشناسي ارشد -.کاظمي مقدم، شيما ابراهيم زاده

  .١٣٩٠ ، ) فرآيندهاي جداسازي
  

   
پوشش / Porosityتخلخل / Filterصافي / Sanitary waterپساب صنعتي / Refinementتصفيه / Membraneغشا 

Coating /ها  اميکسرCeramics / جداسازيSeparation / فرآيندهاي عملياتيOperational processes /
 Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / resistorمقاومت 

   
 ٩٠٠٠٣٧  

 
  چکيده 

 در اين تحقيق علمي نوعي غشا سراميکي ا لترافيلتراسيون از جنس آلومينا طراحي و سنتز گرديد که داراي قابليت تصفيه
نوع پايه سراميکي ديسکي شکل با مواد و شرايط  ٣٠ براي ساخت اين غشا ابتدا تعداد . پساب نفتي واقعي ميصباشد

نمونه پايه سراميکي، پايه  ٣٠ مالک انتخاب پايه سراميکي، تخلخل بيشتر است لذا در ميان اين . مختلف ساخته شد
تز اليه فعال گاما آلومينايي، با انجام آناليز پراش اشعه براي سن. انتخاب گرديد ٤٥ %آلومينايي خالص با تخلخل 

عمليات پوششدهي پايه سراميکي توسط اليه .  به عنوان دماي بهينه انتخاب گرديد C٥٥٠، دماي سنتز  ) XRD(ايکس
از  کامل سطح پايه ومراحل بيشتر اليه نشاني به منظور پوشش . مرحله صورت گرفت ٣ در ) عمليات اليه نشاني(فعال 

با جستجو در منابع مطالعاتي مشخص شد که غشاي ا لترافيلتراسيون مناسب . اي احتمالي انجام گرفتهبين بردن ترک
بدين منظور براي بهينه کردن تعداد مراحل پوششدهي از اين آزمايش . قابليت جداسازي آب از شير خوراکي را داراست

ر انتخاب تعداد مراحل بهينه دو عامل اساسي د. نج آزمايش گرديدخروجي سه نوع غشا با دستگاه کدورت س. استفاده شد
با توجه به نتايج غشاي . اين دو عامل، فالکس عبوري و شفافيت مايع خروجي از غشا هستند. دهي نقش دارندپوشش

همچنين .  ميباشد NTU( ١٠/٦٩(و ميزان کدورت   h.kg/m٢( ١٢٥/٣(بهينه، غشاي دو بار اليه نشاني با فالکس
نشيني انبار نفت شهيد دولتي کرج در سيستم آزمايشگاهي تصفيه غشايي توسط غشاي  تصفيه پساب خروجي واحد ته

روش تاگوچي براي بررسي اثر پارامترهاي عملياتي . سراميکي ا لترافيلتراسيون ساخته شده مورد بررسي قرار گرفت
ري و مقاومت غشا مورد استفاده قرار و دما بر روي فالکس عبو) CFV(، سرعت جريان عرضي )TMP(فشار 
و  m/s  ٠/٥٩، سرعت جريان عرضيbar٥اختالف فشار  : عبارتند از UFشرايط عملياتي بهينه در سيستم .  گرفت

با انجام يک آزمايش طوالني مدت و آناليز خروجي از سيستم ا لترافيلتراسيون مشخص گرديد که . C٢٥دماي عملياتي  
، براي COD% ٧٢/٦، براي TSS% ٨٥/٧، براي Oil% ٨١/١تصفيه غشايي، براي ميزان حذف براي سيستم 

٦٣/٧ %BODباشدمي ٧٨ /٥%و براي کدورت  ٥   .  
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 ٦٣ 

شبيه سازي تزريق گاز جهت بهبود بازيافت ميعانات در مخازن گازي ميعاني همچنين آناليز و مطالعه دقيق روش   ٩٣
 - .نگارنده محمد رياحين؛ غالمحسين منتظري، استاد مشاور بيژن هنرور /هاي نگهداشت توليد با استفاده از نرم افزار

  .١٣٨٩ ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي نفت(کارشناسي ارشد
  

   
ازدياد برداشت نفت / Condensate gas tankمخزن گاز ميعاني / Recoveryبازيافت / Gas injectionتزريق گاز 

)Enhanced oil recovery (EOR/  خواص مخزنReservoir properties / نگهداشتMaintenance / توليد
Production / دماTemperature / فشارPressure / سيالFluids / اشباع شدگيSaturation / تراوايي

Permeability / سنگ مخزنReservoir rock /اي  سازي رايانه شبيهComputer simulation / چاه افقي
Horizontal well /الب زني سيWater flooding / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study /يابي چاه  مکان

Well spacing 
   

 ٨٩٠١٠٧  
  

  چکيده 
در مخازن گازي . مخازن گازي را مي توان به مخازن گاز خشک، مخازن گاز تر و مخازن گازي ميعاني تقسيم بندي کرد

هنگامي که فشار مخزن به زير فشار نقطه . ترم قرار مي گيردميعاني دماي مخزن بين دماي بحراني و دماي کريکاندن
اين ميعانات بسيار باارزش بوده و کاربرد . شبنم مي رسد، در اثر ميعان معکوس، گاز در مخزن به مايع تبديل مي شود

روند، بلکه بسيار زيادي در صنعت و زندگي روزمره دارند و چنانچه در مخزن بمانند و توليد نشوند، نه تنها هرز مي 
در اثر تجمع آنها در نزديکي ديواره چاه، باعث انسداد مسير عبور سيال از مخزن به دهانه چاه گرديده و در نتيجه 

در زمان هاي اوليه توليد از مخازن گازي ميعاني، وقتي فشار مخزن باالي . توانايي توليد از چاه را کاهش خواهند داد
مخزن در فاز گاز باقي مي مانند، با ادامه توليد، فشار مخزن رفته رفته کاهش مي نقطه شبنم است، تمام گازهاي درون 

هنگامي که فشار مخزن به زيرنقطه شبنم رسيد در فضاها و حفرات خالي سنگ مخزن مقداري مايع تشکيل مي . يابد
ن بحراني رسيد، مي توانند در ابتدا اين مايعات بي حرکت هستند، به مستلزم اينکه درصد اشباع ميعانات به ميزا. شود

با افزايش تجمع ميعانات در اطراف چاه تراوايي نسبي گاز رفته رفته . حرکت کنند و به سمت چاه توليدي جريان يابند
در اين تحقيق سعي بر اين است تا با شبيه سازي مخازن گازي ميعاني کليه . کاهش يافته و در نتيجه توليد کاهش مي يابد

رداشت از مخزن را مورد آناليز و بررسي قرار دهيم و بهترين مکانيسم برداشت اقتصادي از مخزن روش هاي ازدياد ب
  .را ارزيابي کنيم

  
  

نگارش ارسالن سبحاني؛ استاد راهنما حبيب  /شبيه سازي عملکرد فعال کننده سيستم کرتکينگ کاتاليستي بستر سيال  ٩۴
دانشگاه امير کبير، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي (ارشد کارشناسي - .آل ابراهيم؛ استاد مشاور بهرام دبير

  .١٣٨٧ ، ) شيمي
  

   
بنزين / Refineriesها  پااليشگاه/ Simulationشبيه سازي / Fluid catalytic crackingکراکينگ کاتاليستي سيال 

Gasoline / فرآورده نفتيPetroleum product / مدل هاModels / راکتورReactor /ليز کاتاcatalysis / زئوليت
Zeolite / دودهCarbon black / معادلهequation / پايداريStability // انرژيEnergy 

   
 ٨٧٠٢٣٩  

  
  چکيده 

يکي از مهم ترين واحدهاي شيميايي موجود در پااليشگاه هاي امروزي واحد کراکينگ کاتاليستي بستر سيال مي باشد که 
چرا که توليد بنزين به روش . نزين و ترکيبات سبک نفتي از ترکيبات سنگين تر آن داراستنقش بسزايي در توليد ب

مدل مورد بحث ما، واحد کراکينگ کاتاليستي بستر سيال نوع . تقطير به تنهايي جوابگوي نياز مصرف کنندگان نيست
کاتاليست بکار رفته در . مي باشد ، با راکتور و فعال کننده بصورت بستر سيال حبابي و کاتاليست زئوليتي)IV(چهار

اين سيستم پس از واکنش، در اثر رسوب سريع دوده، غيرفعال مي شود که با انتقال به فعال کننده کاتاليست دوده گرفته 
در اين جا ما با بررسي و . در اثر احتراق دوده با هوا، فعال شده و با دماي باال به راکتور برگشت داده مي شود

الت رياضي مربوطه و حل آنها به شبيه سازي اين سيستم در حالت هاي پايدار و ناپايدار پرداخته و اثر استخراج معاد
در اين پروژه، نمودارهاي مربوط به رقتلر سيستم، تقسير . تغيير پارامترهاي عملياتي را بر سيستم بررسي نموده ايم

  .ي، بر مقادير خروجي ارائه شده استنتايج حاصله و همچنين اثر هر گونه تغييرات پارامترهاي کليد
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 ٦٤

قاسم عالمي؛ استاد  /شبيه سازي واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزايش بنزين پااليشگاه نفت بندرعباس  ٩۵
مهندسي  -دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد -.راهنما مهدي ارجمند؛ استاد مشاور ليال وفاجو

  .١٣٨٨ ، ) فرآيند
  

   
/ Viscosityگرانروي / Concentrationغلظت / Gasolineبنزين / Bandar abbas refineryپااليشگاه بندرعباس 

/ Hydrocrackingکراکينگ هيدروژني / Simulationشبيه سازي / Pressureفشار / Furnacesکوره ها 
فرآيندهاي / Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / Hydrocarbonهيدروکربن / Refineriesها  پااليشگاه
 Operational processesعملياتي 

   
 ٨٨٠٢۶٠  

  
  چکيده 

ته مانده برج (واحد غلظت شکن يکي از واحدهاي با ارزش پااليشگاهي محسوب مي شود زيرا از خوراک بي ارزش 
ممتاز پااليشگاه نفت  محصوالت با ارزشي چون گازوئيل، بنزين و گاز مايع بدست مي آيد و با توجه به موقعيت) خالء

بندرعباس از حيث نوع و تنوع خوراک و نيز واحد غلظت شکن آن در بين واحدهاي غلظت شکن ساير پااليشگاه ها، 
شبيه سازي کرديم و بعد از کاليبره کردن با داده  Petro-Simدر اين تحقيق ابتدا ما واحد را با استفاده از نرم افزار 

حداقل رسانديم و در مرحله بعد، نقاط تأثيرگذار بر فرآيند را شناسايي کرديم و روي هر هاي واقعي واحد، خطا را به 
يک از آنها تغييرات الزم را اعمال نموديم و تأثير آنها را روي محصوالت، خصوصا  بنزين ثبت کرديم و دريافتيم که 

زايش بنزين دارد و نقاط حساس تغييرات همزمان دماي خروجي کوره و فشار ظرف سوکر بيشترين بازده را در اف
ديگر را اولويت بندي کرديم و در نهايت با تحليل داده ها نتيجه گيري مطلوب را انجام داديم و در آخر با توجه به تنوع 
خوراک و در نتيجه ويسکوزيته هاي متفاوت شرايط عملياتي جديد را با درنظر گرفتن ويسکوزيته خوراک پيشنهاد 

نگاه ما بيشتر .  ز آن براي ساير واحدهاي غلظت شکن که از روش سوکر استفاده مي کنند بکار بردکرديم که مي توان ا
تمرکز روي بنزين توليدي واحد و ارائه راه کاري در جهت توليد بيشتر اين فرآورده با ارزش است تا بتوانيم با توليد 

  .تراتژيک برداريمبيشتر اين محصول گامي هرچند کوچک در راه خودکفايي اين محصول اس
  
  

 Zero(به محيط هاي آبي در حفاري هاي دريايي ) به طور کامل(شرايط و نحوه تحقق عدم ورود ضايعات حفاري   ٩۶
Discharge(/ کارشناسي ارشد -.محسن بحريني؛ اساتيد راهنما احمدرضا رباني، بهرام طاهري) دانشگاه صنعتي

  .١٣٨٨ ، ) نفتاميرکبير، دانشکده مهندسي نفت، رشته مهندسي 
  

   
/ Environmental effectsمحيطي  اثرات زيست/ Wasteضايعات / Offshore drillingحفاري دريايي / ها آالينده

 Wastewaterبهسازي پساب / Riskريسک / Environmental managementمحيطي  مديريت زيست
treatment / تخليهDischarge / گل حفاريDrilling fluid 

   
 ٨٨٠٢۶١  

  
  چکيده 

در گذشته اين زائدات به صورت مستقيم از روي . زائدات حفاري جزء انکارناپذير هر عمليات حفاري دريايي مي باشند
به علت اثرات زيست محيطي طوالني مدت و شديدا  مضر اين تخليه ها، سازمان هاي . سکوها به دريا تخليه مي شد

يکي از . ايي براي چنين تخليه هايي در محيط را شروع نمودندزيست محيطي محلي و بين المللي، وضع محدوديت ه
. مي باشد Zero Dischargeايده هاي جديد که محدوديت هاي خاصي روي عمليات هاي حفاري وضع مي کند، مفهوم 

در اين .  فکر اصلي پشت اين مفهوم اجتناب از تغييرات مضر در شرايط فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي آب دريا است
سپس شرايط رعايت . بحث شده و تعريف آن براي حفاري دريايي توسعه يافته است Zero Dischargeپروژه مفهوم 

در اين پروژه به دنبال راه حلي به .  از نقطه نظر زيست محيطي شرح داده شده است Zero Dischargeمعيارهاي 
 EMPوه طراحي مديريت زيست محيطي مي باشيم که بدين منظور از شي Zero Dischargeمنظور دستيابي به 
بر اين اساس ابتدا به بررسي عمليات حفاري پرداخته و زائدات توليدي در حين عمليات، منابع، انواع . استفاده شده است

در ادامه به مخاطرات و ريسک هاي حاصل از اين زائدات علي الخصوص پس از . و مقدار هر يک بيان شده است
بر اين اساس نياز به يک سيستم مديريت زائدات به منظور حفظ شرايط زيست . خته شده استتخليه به محيط آب پردا
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 ٦٥ 

نيز بايد از يک سيستم مديريت زائدات مناسب  Zero Dischargeبه منظور دستيابي به . محيطي ضروري مي باشد
ر حداقل سازي زائدات صورت در سيستم ارائه شده به منظور مديريت زائدات ابتدا تالش هايي به منظو. استفاده نمود

گرفته است و پس از آن اقدامات مناسب به منظور استفاده مجدد زائدات توليدي در خود سيستم يا در جاهاي ديگر بيان 
زائدات باقيمانده پس از بهسازي بايد با توجه به شرايط عدم آاليندگي محيط دريا دفع شوند تا در نهايت يک . شده است

 ١٠٢P-Dسيستم مديريت زائدات ارائه شده در چاه شماره . داشته باشيم Zero Dischargeه با عمليات حفاري همرا
براساس بررسي هاي صورت گرفته با تغيير . ميدان درود مورد بررسي و با اطالعات مربوط به آن مقايسه شده است

درصد از حجم زائدات  ٤٠ دود شيوه حفاري و انتخاب روش مناسب حفاري با توجه به شرايط فعلي کشور مي تواند ح
درصد ديگر نيز  ٥ با ادامه روند مديريت زائدات براي اين چاه و با تغيير گل حفاري مورد استفاده حدود . توليدي کاست

بر همين اساس و پس از بهبود کارايي تجهيزات کنترل جامدات و چرخه يا . از حجم زائدات توليدي کاسته خواهد شد
در نهايت عمليات بهسازي . درصد ديگر کاهش داد ٢٣ و  ١٠ ان حجم زائدات توليدي را به ترتيب تا استفاده مجدد مي تو

حفاري چاه با قطر کوچک، استفاده از سيال پايه . درصد حجم زائدات اوليه صورت مي گيرد ٢٠ و دفع فقط بر روي 
درصد گل در  ٣٠ ي، استفاده مجدد از فقط درصدي در کاراي ١٠ مصنوعي، استفاده ازتجهيزات کنترل جامدات با بهبود 

مراحل بعدي و در نهايت دفع ايمن به صورت حمل به خشکي و يا تزريق به درون زمين منجر به دستيابي به يک 
  .با هزينه اندک مي شود Zero Dischargeعمليات 

  
  
  

مطالعه ( MCDMي از مدل هاي شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر توانمندسازي کارکنان با بهره گير  ٩٧
نگارش کورش اديمي؛ استاد راهنما اصغر مشبکي اصفهاني ؛ استاد مشاور / )ستاد شرکت ملي نفت ايران: موردي 

  .١٣٨٩ ، ) مديريت سيستم و بهره وري - دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي صنايع (کارشناسي ارشد -.مجيد نوجوان
  

   
 Humanمنابع انساني / Organizationsسازمان ها / Employee empowermentتوانمندسازي کارمندان 

resource / عامل موثرEffective parameters /بندي  رتبهRanking / مدل هاModels / خودکارآمديSelf-
efficacy / راهبردStrategies / مديريتManagement / محيط کارWork environment /گيري  تصميم

Decision making 
   

 ٨٩٠٠٧٠  
  

  چکيده 
توانمندسازي امروزه يکي از اقداماتي است که براي بهبود و اصالح سازمان ها  بخصوص شرکت هاي  توليدي  انجام  

را موجب مي "  توانمندي  سازماني" مي گيرد  و  در وهله  اول  توانمندسازي  نيروي  انساني  که  به  نوبه  خود 
ايش آنان به سوي شرکتي شدن و تمرکز زدايي به علت  عدم انعطاف پذيري در نوآفريني سازمان ها و گر(شود، 

، جنبشي ايجاد کرده است که به نقش کارمند و نياز به توانمندي آنان به عنوان مرکز ثقل هرگونه تالش  )ساختار سنتي
همين راستا و با توجه به  در.   براي  حذف ديوان ساالري و بهبود خدمات به مشتري مورد تأييد جدي قرار گرفته است

اينکه عدم وجود ساز و کارهاي مناسب در سازمان و همچنين مشخص نبودن برنامه هاي  الزم جهت اجراي اين مهم و 
تعدد عوامل تاثير گذار در سازمانها که با توجه به فرهنگ هر سازمان داراي اختالفاتي در اين رابطه مي باشد، برآن 

به شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثير گذاربر توانمندسازي کارکنان در ستاد شرکت ملي نفت شديم تا طي تحقيقي نسبت 
در اين پژوهش  به بررسي توانمند سازي  نيروي انساني براساس ديدگاه ارگانيکي و عوامل موثر . ايران اقدام نماييم

و توانمند سازي به عنوان . استبرآن درقالب يک الگوي تحليلي در ستاد شرکت ملي نفت ايران پرداخته شده 
متغيروابسته در نظر گرفته شده است که از سه دسته از عوامل به عنوان متغيرهاي مستقل مي باشد که اين عوامل 

سازماني و منابع خود کارآمدي که اين عوامل تأثير گذار برفرايند ) محيط( راهبردهاي مديريتي، شرايط: عبارتند از
ساني در يک سازمان يا شرکت را با اقتباس از مدل کانگر و کانانگو را عنوان کرده و با استفاده توانمند سازي نيروي ان

نسبت به تعيين ميزان اهميت و ) AHP(از جمله تحليل سلسله مراتبي ) MADM(از ابزار تصميم گيري  چند معياره 
قدام نموده و سپس با استفاده از مدل رتبه بندي عوامل موجود در مدل و تاثير گذار بر توانمند سازي کارکنان ا

DEMAREL  ميزان تأثير هرکدام ازاين عوامل را در فرايند توانمند سازي کارکنان در سازمان و يا شرکت هاي
به اينصورت ) ١٩٩٨ ( لذا چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به الگوي نظري کانگروکانانگو . مورد نظر بسنجيم

سازماني ومنابع خودکارآمدي و راهبردهاي مديريتي با توانمند سازي بطور مستقيم ) طمحي(فرض شده است که شرايط 
سازماني بيشترين تاثير گذاري و تاثير پذيري را نسبت به راهبردهاي مديريتي و منابع ) محيط(ارتباط دارند و شرايط 

  .خودکار آمدي با توانمند سازي دارد
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 ٦٦

  
نگارش محمد متقي؛ استادراهنما  /ر صنايع پايين دستي پتروشيمي ايرانطراحي الگوي توسعه خوشه هاي صنعتي د  ٩٨

دانشگاه تهران، دانشکده کارآفريني، رشته کارآفريني گرايش (کارشناسي ارشد -.علي مبيني دهکردي؛ ابوالقاسم عربيون
  .١٣٩٠ ، ) سازماني

  
   

/ Downstream industriesيين دستي صنايع پا/ Petrochemical Industryصنعت پتروشيمي / Clustersها  خوشه
مدل / Economic competitionرقابت اقتصادي / Value chainزنجيره ارزش / Modelالگو / Designطراحي 

گذاري  سياست/ Cooperationهمکاري / Managementمديريت / Infrastructureزيرساخت / Modelsها 
Policy making / فرصتOpportunities / استانداردStandards / حمايتProtection / توليدProduction /

 Manpowerنيروي انساني 
   

 ٩٠٠٠٢٩  
  
  
  

  چکيده 
در زنجيره . در حال حاضر صنعت نفت ايران يکي از صنايع کليدي است که اقتصاد کشور وابستگي شديدي به آن دارد

سبب متمايز شدن آن و باعث توسعه  ارزش صنعت نفت، توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي به خاطر مزيتهاي نسبي
لذا توسعه اين صنايع از طريق رويکرد خوشه هـاي صنعتي با . ي منطقه اي، متوازن و پايدار در اقتصاد ملي ميگردد

يـک آمايش سرزميني عـلمي، جـامع و دقيق، معقول ترين، بهينه ترين و کم هزينه ترين روش براي توسعه متوازن اين 
بر همين اساس در اين پژوهش بر آن شديم تا عوامل موثر بر . قتصاد در سطح کشور بشمار ميرودصنعت و شکوفايي ا

توسعه خوشه هاي صنعتي پتروشيمي را در کشور شناسايي و مطابق با شرايط بومي يک الگوي مناسب را پيشنهاد 
تي پتروشيمي پيشرو در سطح جهان در اين مطالعه با استفاده از يافته هاي تئوريک و مطالعه خوشه هاي صنع. نمائيم

سپس طي آزمون کمي از طريق ابزار پرسشنامه عوامل . صفات تأثيرگذار استخراج و الگوي مفهومي پايه طراحي شد
تحقيق حاضر از منظر هدف کاربردي و از . موثر بر توسعه خوشه هاي صنعتي پتروشيمي مورد سنجش قرار گرفت

توصيفي و پيمايشي است که در آن از روش تحليل عاملي به منظور تعيين ارتباط نظر شيوه گردآوري اطالعات تحقيقي 
متغيرها و ماهيت روابط بين آنها استفاده شده و سپس براي آزمون روابط متغيرهاي مشاهده شده و مکنون مدل از مدل 

توليد، سيستم هاي حمايتي، در سطح ابعاد شش بعد عوامل . نفري انجام شد ١١٠ يابي علي با ليزرل بر روي يک نمونه 
شاخص در الگو  ٦١ مولفه  ١٧ . محيط رقابتي، مديريت و رهبري، تعامل و پويايي طراحي و مورد تأييد قرار گرفت

در سطح . پيشنهاد شد که شاخص هاي حاصل از مولفه هاي منابع مالي و محيط رقابتي تحت دو عامل قرار گرفتند
  .ومي و شاخص فرشتگان سرمايه گذاري مورد تأييد واقع نشده و حذف گرديدکار ب)انساني(شاخص ها شاخص نيروي 

  
  

طراحي سامانه چند منظوره سيالبزني و مطالعه آزمايشگاهي تاثير دبي تزريق امولسيون معکوس در افزايش   ٩٩
محمد هاشم  نگارش عليرضا ظهور  پرواز؛ استاد راهنما اقبال صحرايي؛ استادمشاور صنعتي /برداشت از مخازن نفتي

، ) دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي نفت، مخازن هيدروکربوري(کارشناسي ارشد - .کمالي
 ١٣٨٩.  
  

   
 Enhanced oil(ازدياد برداشت نفت / Emulsionامولسيون / Injectionتزريق / Water floodingسيالب زني 

recovery (EOR / مخازن نفتPetroleum reservoirs / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study / بازيافت
Recovery / تراواييPermeability 

   
 ٨٩٠٠۴۵  

  
  چکيده 

از جمله روشهاي  ارائه شده براي کاهش . توليد آب يکي از مشکالت اصلي در سيالبزني با آب در مخازن ناهمگن است
بهه جابجايي توسط  روشهاي شيميايي ازدياد برداشت نفت و توليد آب، ميتوان به کنترل پويايي با افزايش گرانروي ج

در اين راستا مواد . اصالح پروفايل تزريق آب و کاهش تراوايي نواحي پرتراوا  توسط مواد مسدودساز اشاره کرد
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نفت  با توجه به ويژگيهاي رئولوژيک مناسب امولسيونهاي آب در. گوناگوني معرفي شده و مورد استفاده قرار گرفته اند
با برش آبي باال و با توجه  به عدم تمرکز درخور توجه بر اين مواد در روشهاي ازدياد برداشت از مخازن نفتي، زمينه 

اهداف اين تحقيق، بررسي اثرات مثبت امولسيون معکوس به عنوان يک . کار در اين راستا مناسب به نظر ميرسد
ساسيت ميزان ضريب بازيافت نفت نسبت به دبي تزريقي آب و پيشران لزج در فرآيند سيالبزني با آب، آناليز ح

در . امولسيون و همچنين بررسي عملکرد مسدودسازي امولسيون معکوس در مدل شن فشرده با تراوايي باال ميباشند
در . اين راستا آزمايشها در دو بخش سيالبزني و مسدودسازي بر روي مدل شن فشرده با طول متوسط صورت پذيرفت

يشهاي سيالبزني با امولسيون، پس از تزريق آب نسبت به تزريق پيشران امولسيوني اقدام شده و پس از آن فرآيند آزما
براي آزمايشهاي مسدودسازي، همين فرآيند به . اين آزمايشها با تغيير در دبي تزريقي دنبال شد. تزريق آب ادامه يافت

آزمايشها در شرايط . موازي با تراوايي مختلف انجام گرفت طور همزمان و از يک مسير تزريق مشترک در دو بستر
و با استفاده از نمونه ) درجه سانتيگراد ٨٤ پام و دماي  ٣٢٠٠ فشار (ترموديناميکي يکي ازمخازن نفتي دريايي ايران 

عامل کنترل نتايج نشان داد که امولسيونهاي تهيه شده رفتار مناسبي به عنوان يک . نفت خام مرده مخزن انجام گرفت
پويايي از خود بروز داده و با افزايش گرانروي امولسيون، افزايش دبي سيالبزني آبي و کاهش دبي تزريق لخته 

  .امولسيوني، با حفظ پايداري امولسيون، ضريب بازيافت نفت افزايش خواهد يافت
  
  

هاي موجود و مطالعه نوفه هاي  نگاري سه بعدي ميدان نفتي اهواز با استفاده از داده طراحي عمليات لرزه ١٠٠
Footprint نگارش احسان پگاه؛ استاد راهنما عبدالرحيم جواهريان؛ استاد  /حاصل از تغييرات پارامترها در طراحي

  .١٣٨٨ ، ) دانشگاه تهران ژئوفيزيک، گروه لرزه شناسي، رشته ژئوفيزيک(کارشناسي ارشد - .مشاور داوود نوروزي
  

   
هيدروکربن / Ahwaz oil fieldميدان نفتي اهواز / Three-dimensionalسه بعدي / Seismographyنگاري  لرزه

Hydrocarbon /شناسي  چينهStratigraphy / نوفهNoise / زمين شناسيGeology / سرعتVelocity / مدل ها
Models / فيزيک سنگPetrophysic /اي  هاي لرزه دادهSeismic data / طراحيDesign 

   
 ٨٨٠٢۴٣  

  
  کيده چ

با توجه به دقت باالي موجود در برداشت لرزه نگاري سه بعدي و ساخت مکعب داده هاي آن در کليه مناطق برداشتي و 
همچنين انتقال دقيق نقاط به مکان واقعي خود پس از مهاجرت داده ها، برداشت لرزه نگاري سه بعدي در ميادين نفتي 

نه شناسي، تعيين ويژگي هاي مخزن، تغييرات هيدروکربور در مخزن، روشي بسيار مفيد براي مطالعات ساختماني، چي
. بررسي درز و شکاف ها و انجام حفاري هاي افقي مي باشد و لذا شناخت بيش از پيش امري الزم به نظر مي رسد

جام نشده است ميدان نفتي اهواز جز ميادين با توليد باال مي باشد که تاکنون برداشت لرزه نگاري سه بعدي بر روي آن ان
در . و لزوم برداشت آن در آينده نزديک، اهميت طراحي عمليات لرزه نگاري سه بعدي اين ميدان را مشخص مي سازد

خطوط لرزه نگاري دو بعدي، خصوصيات SEGYاين پايان نامه براساس اطالعات موجود از زمين شناسي، داده هاي 
هاي توليدي و اکتشافي، محدوده مخزن در ميدان نفتي اهواز در چاه  check shot، حفاري، و نتايج VSPمخزني، 

تعيين شده و سپس طراحي عمليات لرزه نگاري سه بعدي اين ميدان توسط ضوابط و قواعد موجود در طراحي عمليات 
و دهانه کوچ براساس مدل سرعت خطي انجام  Binدر اين طراحي تعيين پارامترهاي مهمي چون اندازه . انجام مي شود

ي گيرد و موجب کسب نتايج بهتري نسبت به استفاده از مدل سرعت ثابت مي گرددو همچنين در تعيين هندسه پچ، م
پچ براساس تشکيل جداول محاسباتي استاندارد طراحي شده که با توجه به اهداف ژئوفيزيکي مورد نظر و  ١٠٤ 

همچنين . نوان پچ مالياتي بهينه انتخاب مي شودبه ع ٤٣ محدوديت هاي ايجاد شده از جانب بافت شهري، طراحي شماره 
و نرم افزار پردازشي  OMNIبه منظور کنترل طراحي صورت گرفته، استفاده گسترده از نرم افزار طراحي عمليات 

VISTA در اين پايان نامه همچنين به مطالعه و بررسي .  در دستور کار قرار گرفته تا بهترين نتايج ممکن حاصل شود
حاصل از تغييرات پارامترهاي دخيل در طراحي عمليات لرزه نگاري سه بعدي ميدان نفتي پرداخته  footprintنوفه 

وجود اين نوع نوفه موجب بروز اشکال در تفسير مقاطع لرزه اي مهاجرت داده شده مانند تغييرات چينه . مي شود
تا با طراحي بهترين هندسه برداشت که همچنين سعي شد . و افزايش ضريب بازيافت از مخزن مي شود AVOشناسي، 

باشد و  Binsدر ... داراي کمترين تغييرات در مقادير پارامترهايي چون پوشش عمقي، توزيع دورافت و آزيموت و 
همچنين بررسي آن از طريق مدل سازي مکعب سه بعدي پاسخ برانبارش و استخراج مقاطع لرزه اي از برش هاي 

مکعب، اين عوامل را در مرحله طراحي عمليات بهينه نمود و درنتيجه با به کاربردن زماني زده شده بر روي اين 
  .بهترين طراحي صورت گرفته حضور اين نوع نوفه را در مقاطع لرزه اي به حداقل مقدار ممکن رساند
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تاد راهنما نگارنده ميثم اخوان خرازيان؛ اس /هاي تحقيقاتي طراحي يک سيستم خبره براي برون سپاري پروژه ١٠١
دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت فناوري (کارشناسي ارشد -.فرشيد فرزاد؛ استاد مشاور عليرضا پورابراهيمي

  
   

/ Outsourcingسپاري  برون/ Intelligent systemسيستم هوشمند / Artificial Intelligenceهوش مصنوعي 
فناوري / Decision makingگيري  تصميم/ Competitive advantageرقابتي  مزيت/ Projectsپروژه ها 

Technology / سازمان هاOrganizations /سنجي  امکانFeasibility study / طراحيDesign / پيمانکاران
Contractors 

   
 ٨٩٠١٠٨  

  
  چکيده 

هاي جديد توسعه و بکارگيري فناوري در  ههاي معمول داخلي به سمت برنام ها از فعاليت هم اکنون بسياري از سازمان
ها با آن مواجه  اي است که اکثر سازمان ضرورت مشارکت و برون سپاري مساله. اند ها روي آورده قالب همکاري

. ها را درون خود داشته باشند ها منابع محدودي دارند و نمي توانند بضاعت مالي تمام فناوري هستند، چرا که سازمان
اين . هاي يک سازمان دارد ک تصميم استراتژيک بوده و به تبع آن، آثار بنياديني بر عملکرد و هزينهبرون سپاري ي

تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شود و  هزينه اقتصادي و معنوي اگر درست اختصاص داده نشود  مي
ت انجام دادن اين عمل بکند نياز ضروري سازمان را تا مرز نابودي پيش ببرد، لذا طراحي يک سيستم که کمک به درس

برون سپاري شامل چهار سوال اصلي است که از اين چهار سوال، دو سوال نياز به .  باشد و مهم براي هر سازمان مي
" چگونه؟ -٤ به چه کسي؟  -٣ هايي؟  چه فعاليت -٢ چرا برون سپاري؟  - ١ : "اين چهار سوال شامل. تصميم گيري دارد

توان برون سپاري کرد و اين  هايي را مي هاي دوم و سوم نياز به تصميم گيري دارد، يعني چگونه فعاليت لسوا. شود مي
هاي بسيار  سيستم خبره يکي از شاخه.  توان واگذار کرد هايي با کدام شرايط مي ها يا شرکت ها را به چه سازمان فعاليت

پردازد، در  هاي استنتاج به حل مسائل مي ه از دانايي و روشمهم هوش مصنوعي است، که مانند يک فرد خبره با استفاد
اين پژوهش، قصد بر اين است که با طراحي يک سيستم خبره به مديريت سازمان، جهت تصميم گيري مساله برون 

هاي دوم و سوم که در باال مطرح  سيستم مورد نظر جهت پاسخ گويي به سوال. هاي تحقيقاتي کمک کرد سپاري پروژه
توان برون سپاري  هاي تحقيقاتي را مي چه نوع پروژه: ، طراحي شده است و در پي پاسخ به اين دو سوال استشده

هاي پيشنهادات تحقيقاتي ارايه شده توسط پيمانکاران، کداميک از آنها داراي شرايط بهتري جهت  کرد؟با توجه به فرم
  واگذاري پروژه به وي است؟

  
  

نامه نگاري در حوزه نفت از ديدگاه کارشناسان، خبرنگاران و روزنامه نگاران اين فرصت ها و چالش هاي روز ١٠٢
کارشناسي  -.پژوهشگر سامان قدوسي؛ استاد راهنما محمد سلطاني فر؛ استاد مشاور شهناز هاشمي /حوزه
، رشته )اريروزنامه نگ(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي گروه ارتباطات، گروه (ارشد

  .١٣٩٠ ، ) ارتباطات
  

   
فرآورده نفتي / Challengesها  چالش/ Opportunitiesفرصت / Journalismنگاري  روزنامه/ Petroleumنفت 

Petroleum product /هاي گروهي  رسانهMass Media / ارتباطاتCommunications / رضايت شغليJob 
satisfaction / شرايط اقتصاديEconomic conditions / کارشناسExperts 

   
 ٩٠٠٠١۶  

 
  چکيده 

فرصت ها و چالش هاي روزنامه نگاري در حوزه نفت از ديدگاه کارشناسان، خبرنگاران و روزنامه "اين تحقيق با هدف 
روش اين تحقيق پيمايشي و ابزار اندازه گيري پرسشنامه بوده است و پس از .  انجام گرفته است" نگاران اين حوزه

جامعه آماري اين . بدست آمده و تحليل شد spssپرسشنامه ها، جداول توصيفي و استنباطي از طريق نرم افزار پرشدن 
روش نمونه گيري . نفر بدست آمده است ٧٠ دهند که تعداد  تحقيق خبرنگاران تخصصي حوزه نفت در ايران تشکيل مي

راج داده ها، نتايج بين متغيرها نشان داد خبرنگاران پس از انجام نظر سنجي و استخ.  در اين تحقيق تمام شمارش است
حوزه نفت در ايران اشراف کمي بر اين حوزه دارند و تا حدي از جزئيات حاکم بر صنعت نفت در ايران و در جهان 

اطالعات ) 

m.shafiei
Typewritten Text
، 

m.shafiei
Typewritten Text
١٣٨٩

m.shafiei
Typewritten Text
.
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کارشناسان حوزه نفت در .  اطالع دارند و اخبار مربوط به حوزه نفت را از خبرگزاريهاي خارجي پيگيري مي کنند
هاي مربوط به حوزه نفت از کارشناسان اين  اما در رسانه. هاي باال قرار دارند ن از نظر سطح توانايي علمي در ردهايرا

شود و اين از نقاط ضعف اين حوزه است چرا که اگر از کارشناسان زبده و کارآمد  حوزه مشاوره چنداني گرفته نمي
.   ها در امر اطالع رساني بهتر و کارآمدتر تأثير داشته باشد تواند بر کارايي بيشتر رسانه مشاوره گرفته شود مي

تواند براي  همچنين داشتن يک روزنامه تخصصي، خبرگزاري تخصصي و کتب تخصصي رسانه اي در حوزه نفت مي
خبرنگاران اين حوزه از درآمد خود در حوزه خبري نفت نسبت به ساير حوزه . خبرنگاران اين حوزه بسيار مفيد باشد

و بين احساس . ي خبري رضايت چنداني ندارند و اين مي تواند بر روي بازدهي کاري آنها تاثيرخوبي نداشته باشدها
در آخر نيز بين عدم همکاري . رضايت خبرنگاران از شرايط مالي و فعاليت در حوزه نفت رابطه معناداري وجود دارد

  .طه معناداري وجود داردمسئولين و کسب اطالعات و اخبار از طريق منابع آگاه راب
  
  
  

نگارنده عليرضا / کاربردهاي علمي جهت استفاده از تکنولوژي ميکروبي جهت توسعه ازدياد برداشت نفت ١٠٣
دانشگاه آزاد اسالمي، (کارشناسي ارشد -.اميرساالري فرد؛ استاد راهنما بيژن هنرور؛ استاد مشاور عباسعلي چنگلوايي

  .١٣٨٩ ، ) کربوريمخازن هيدرو -رشته مهندسي نفت
  

   
ميکروارگانيسم / Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR(ازدياد برداشت ميکروبي نفت 

Microorganism / مخازن نفتPetroleum reservoirs / باکتريBacterium / تزريقInjection / روش ها
methods / خواص مخزنReservoir properties / بررسي اقتصاديEconomic study / بررسي آزمايشگاهي

Laboratory study 
   

 ٨٩٠٠٧١  
  

  چکيده 
ارائه  ١٩٦٢ در سال  Beckmanها با هدف ازدياد برداشت از مخازن نفتي، در ابتدا توسط  بکارگيري ميکروارگانيسم

را ها  فرآيندهاي استحالل نفت توسط ميکروارگانيسم ١٩٤٣ -١٩٥٣در طي سالهاي  Zobellتحقيقات راهبردي . شد
ها با هدف ازدياد برداشت از  نتايج حاصل از مطالعات وي سبب شد تا اولين کاربرد صنعتي ميکروارگانيسم. نشان داد

آوري  از آن زمان تا کنون مطالعات زيادي در زمينه فن. صورت پذيرد Beckmanتوسط  ١٩٧٤ مخازن نفتي در سال 
در . ام تغييرات ژنتيکي در ساختار آن انجام پذيرفته استبهينه نمودن محيط کشت، عملکرد ميکروبها و امکان انج

ازدياد . اند آوري در مخازن نفتي نشان داده مندي بيشتري براي بکارگيري اين فن هاي اخير اروپا و آمريکا، عالقه دهه
داخل مخزن ها به دو صورت عمده انجام ميشود، در روش اول ابتدا باکتريهاي  برداشت با استفاده از ميکروارگانيسم

در . شود باشند، فراهم آورده مي تر مي شناسايي و شرايط تکثير آن دسته که در فرآيندهاي مربوط به ازدياد برداشت فعال
اند را با شرايط  روش دوم آن دسته باکتريهايي که از قبل راندمان مثبت آن در ازدياد برداشت مخازن نفتي شناسايي شده

گستردگي دامنه خواص . سپس همراه با محيط کشت مناسب به مخزن تزريق مينمايندمخزن موردنظر، تطبيق داده و 
هاي شيميايي  ها، منحصر بودن خواص فيزيکي سنگ و سيال هر مخزن و فرآيندهاي گوناگون واکنش ميکروارگانيسم

ثبت و يا مسدود نمودن آ از نظر مهندسي نفت ميتواند مانند توليد گاز، حالل، اسيد م که بعض( بين باکتري و نفت مخزن
آوري ازدياد برداشتي به روش ميکروبي  ، همگي نياز به مطالعه کاربردي فن)منفي باشد H٢Sخلل و فرج و توليد 

  .براي هر مخزن قبا از اجراي عملياتي را طلب مي نمايد
  
  

رهاد شهرکي؛ مشاور حامد انصاري؛ استاد راهنما ف /کمينه سازي همزمان آب و انرژي در فرآيندهاي شيميايي ١٠۴
  .١٣٨٨ ، ) دانشگاه سيستان و بلوچستان، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد -.صنعتي منصور خوشکام

  
   

کمينه سازي / Thermal energyانرژي گرمايي / Waterآب / Chemical reactionواکنش شيميايي 
Minimization / مصرف انرژيEnergy Consumption / مديريت انرژيEnergy management / شبکه

Network / مدل سازيModeling / پسابWastewater / واحد صنعتيIndustrial plant 
   

 ٨٨٠٢۶٢  
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  چکيده 

. در بسياري از موارد مقدار زيادي آب الزم است که گرم شود. آب و انرژي دونياز اصلي فرآيندهاي شيميايي مي باشند
لذا مديريت مصرف آب . ف انرژي الزم براي گرم کزدن آب مهم هستنددر چنين شرايطي هم کيفيت و هم ميزان مصر

تحقيقات نشان مي دهد در صنايعي که مصرف آب و انرژي . و انرژي بايد به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد
که  تاکنون پژوهش هايي. قابل مالحظه است، کمينه سازي جداگانه آب و انرژي منجر به بهينگي کلي سيستم نمي شود

در زمينه هاي کمينه سازي مصرف آب و توليد پساب و کمينه سازي مصرف انرژي صورت گرفته، هرکدام به 
صورت جداگانه انجام شده اند و تأثير انتگراسيون حرارت روي شبکه هاي تخصيص آب براي مدت زيادي ناديده 

در زمينه تحليل همزمان . يک دهه برمي گردد به طور کلي سابقه تحقيقات در اين زمينه به کمتر از.   گرفته شده است
سيستم هاي آب و انرژي دو روش کلي وجود دارد که يکي بر پايه روش هاي مفهومي و گرافيکي و ديگري براساس 

هدف از انجام اين تحقيق طراحي شبکه آبي است که هم از نظر مصرف آب تازه و نيز از . برنامه ريزي رياضي است
در اين تحقيق ضمن بررسي روش هاي ارائه شده و بيان نقاط قوت و ضعف آنها، . نه باشدنظر مصرف انرژي کمي

در قسمت اول، تحليل . عملکرد انرژي شبکه تخصيص آب يکي از پااليشگاه هاي کشور مورد تحليل قرار مي گيرد
شبکه نهايي طراحي انرژي شبکه آب موجود در سه وضعيت مختلف انجام مي گيرد و سپس با ترکيب اين سه وضعيت، 

تعيين مي شود و بعد، براي  kg/s ٢١/٥در قسمت دوم، ابتدا ميزان کمينه آب تازه و براي حالت تک آالينده، . مي شود
سومين مدل، کمترين مصرف انرژي را از خود . طراحي شبکه اي با اين مقدار مصرف آب، سه مدل پيشنهاد مي شود

. سطح موردنياز شبکه   است. است kw ٠و پشتيباني سرد  kw ٩٠١/٤گرم  در اين مدل ميزان پشتيباني. نشان داد
دالر بر سال است و دوره بازگشت  ٧١٠٨٢ /١٤٤دالر و هزينه عملياتي اين شبکه  ٧٠٤٥٤٥ /٩٦هزينه سرمايه اي 
  .ماه است ٢ /٥سرمايه اين شبکه 

  
  

دانشجو سعيده وادوني؛  /، جنوب شرق قمسازند قم در کوه دوبرادر eگسترش چينه شناسي استراکدا در عضو  ١٠۵
دانشگاه تربيت (کارشناسي ارشد - .استاد راهنما جهانبخش دانشيان؛ اساتيد مشاور فرج اله فياضي، عبدالرضا مقدسي

  .١٣٨٩ ، ) معلم، دانشکده علوم، گروه زمين شناسي، رشته چينه شناسي و فسيل شناسي
  

   
شيل / Petrologyسنگ شناسي / Cuttingبرش / Qum formationند قم ساز/ Biostratigraphyشناسي زيستي  چينه

Shale /سنگ  ماسهSandstone / آهکLime /شناسي  ديرينه بومPaleoecology / نهشتهDeposit / زمين شناسي
Geology /بندي  زونZoning 

   
 ٨٩٠٠٨٩  

  
  چکيده 

ازند قم در برش چينه شناسي کوه دو برادر با هدف سeتحقيق و مطالعه در زمينه گسترش چينه شناسي استراکدا در عضو 
بررسي، شناسايي و مطالعه سيستماتيک استراکدا؛ تعيين سن و بيواستراتيگرافي نهشته ها بر ا ساس استراکدا و بررسي 

متر است و ليتولوژي مشاهده شده  ٢٠٧ بر اساس اين پژوهش eضخامت عضو . محيط ديرينه نهشته ها انجام پذيرفت 
ين مطالعه شامل مارن سبز و خاکستري رنگ، ژيپس يا مارن ژيپس دار، ماسه سنگ و شيل خاکستري و آهک در ا

است و در قسمت فوقاني با تناوبي از مارن و آهک با عضو  dژيپس هاي سفيد عضو eمرز زيرين عضو . رسي است 
f ٨٢ از اين تعداد . مونه برداشت شد ن ١١٨ براي تحقق اهداف مورد نظر .هم مرز که اين مرز بصورت تدريجي است 

نمونه از نمونه هاي نرم داراي فسيل  ٥٩ نمونه نرم برداشت شده که  ٨٢ بررسي . نمونه سخت است  ٣٦ نمونه نرم و 
جنس براي اولين بار از سازند قم  ٣٥ از . گونه فسيل استراکد گرديد  ٥٨ جنس و  ٣٥ استراکد بود سبب شناسايي 

 ,Carinocythereis, Grinioneis, Leptocythere, Limnocythere:  عبارتند از گزارش مي شوند که
Loculicytheretta, Loxocorniculum, Murrayina, Neomonoceratina,  Paijenborchella, 

Pontocypris, Quadracythere, Sagmatocythere ,Semicytherura   سن عضوe  سازند قم در برش کوه دو
از ديدگاه ديدگاه . برآورد مي شود)  بورديگالين  النگين(استراکدهاي شناسايي شده ميوسن پيشين  ميانيبرادر بر اساس 

 ٣.Paracypris spو assemblage zone ١.Cytherella spبيو استراتيگرافي مي توان دو بايوزون شامل  
assemblage zone  را براي نهشته هاي عضوe ١٣٤خامت ض. برش مورد مطالعه در نظر گرفت Cytherella 

sp.١ assemblage zone  متر و ضخامتParacypris sp.٣ assemblage zoneبر اساس .  متر است ٦٤
برادر محيطي با آب هاي گرم و عمق کم در حاشيه ساحل  eمطالعات پالئو اکولوژيکي، ميتوان براي نهشته هاي عضو 

  .با شوري متوسط و اکسيژن زياد متصور شد 
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سوبي، دياژنز و ژئوشيمي آلي سازند سورمه در زاگرس مرتفع و مقايسه آن با مقاطع تحت االرضي در محيط ر ١٠۶
مريم ميرشاهاني؛ استاد راهنما محمدحسين آدابي؛ اساتيد مشاور محمدرضا کمالي، محمود معمارياني،  /منطقه فارس
ين شناسي گرايش رسوب شناسي و سنگ دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم زمين، رشته زم(دکتري -.عباس صادقي
  .١٣٩٠ ، ) شناسي رسوبي

  
   

/ Diagenesisدياژنز / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Surmeh formationسازند سورمه 
 Dezfulفروافتادگي دزفول / Fars provinceاستان فارس / Zagrosزاگرس / Geochemistryشيمي  زمين

embuyment / برشCutting/ شناسي  چينه سنگLithostratigraphy / دولوميتDolomite / آهکLime /
 Fluidsسياالت / Carbonateکربنات / Microfaciesميکروفاسيس 

   
 ٩٠٠٠٣٠  

  
  چکيده 

بااليي براساس مطالعات دو برش سطح االرضي داالني و آب  -در اين تحقيق سازند سورمه با سن ژوراسيک مياني
مرتفع و سه برش تحت االرضي احمدي، ميالتون و کوه کاکي در منطقه فارس و جنوب  بخشان در منطقه زاگرس

فروافتادگي دزفول از نظر رسوب شناسي، دياژنز، ژئوشيمي عنصري و ايزوتوپي و نيز ژئوشيمي آلي مورد تجزيه و 
لي رسوبي سازند سورمه مطالعات ليتواستراتيگرافي نشان داده است که درصد زيادي از توا.  تحليل قرار گرفته است

دولوميت ها و آهک هاي دولوميتي نيز کمابيش در برش هاي مختلف مشاهده شده . را سنگ هاي آهکي تشکيل مي دهند
دولوميتي داراي  - مرز زيرين سازند سورمه در برش هاي سطح االرضي داالني و آب بخشان با اليه هاي آهکي.  اند

در حاليکه در برش تحت االرضي احمدي مرز زيرين سازند سورمه . فسيل دوکفه اي ليتوتيس مشخص مي شوند
مرز زيرين اين سازند در . بصورت تدريجي با سازند نيريز مي باشد و شواهدي از اليه ليتوتيس دار مشاهده نشده است

 مرز بااليي سازند سورمه در برش هاي مختلف. برش هاي تحت االرضي ميالتون و کوه کاکي حفاري نشده است
بطوري که در برشي داالني با سازند فهليان هم شيب و تدريجي و در برش آب بخشان با شيل هاي غني . متفاوت است

در برش هاي تحت االرضي ميالتون و کاکي مرز بااليي سازند سورمه در . از ماده آلي سازند سرگلو هم شيب مي باشد
با مطالعات .  زند فهليان همشيب و تدريجي مي باشدارتباط با اندريت هاي سازند هيث و در برش احمدي با سا

 ٤ ميکروفاسيس در توالي رسوبات سازند سورمه شناسايي شده است که در قالب  ١٨ پتروگرافي و آناليز رخساره اي، 
. کمربند رخساره اي پهنه جزر و مدي، الگون، سد و درياي باز در يک محيط رمپ کربناته با شيب ماليم نهشته شده اند

اين مطالعات نشان داده است که نهشته هاي اين سازند در محيط الگوني گسترش بيشتري نسبت به ساير محيط ها داشته 
مهمترين فرايندهاي دياژنزي در رسوبات سازند سورمه، نئومورفيسم، ميکرايتي شدن، آشفتگي زيستي، متراکم .  است

تي شدن، ددولوميتي شدن و سيمان شدن مي باشد که در محيط شدن، سيليسي شدن، آهندار شدن، انحالل، تخلخل، دولومي
بررسي سياالت . هاي دياژنتيکي دريايي، متئوريک، تدفين کم عمق، متوسط و عميق بر اين رسوبات تأثير گذاشته است

نوع از سيمانهاي کلسيتي و دولوميتي پرکننده حفره و رگه، نشان دهنده وجود نسل هاي  ٥ درگير درون بلورهاي 
متفاوتي از سياالت سيمان  ساز بوده که در مراحل مختلفي از تاريخچه تدفين رسوبات سازند سورمه از متئوريک تا 

براساس داده هاي ايزوتوپ اکسيژن و کربن و آناليز عناصر فرعي و اصلي، مينرالوژي .  دفن عميق، تاثير داشته اند
شواهدي مانند فراواني اجزاء آراگونيتي، . ه شناسايي گرديده استاوليه آراگونيتي براي نهشته هاي کربناته سازند سورم

اائيد، استروماتوليت و گاستروپود در اين رسوبات و گرم بودن آب و هواي منطقه در دوره ژوراسيک، تاييدکننده 
عه حاکي در نمونه هاي مورد مطال Mnدر مقابل  Sr/Caترسيم مقادير . ترکيب کاني شناسي اوليه آراگونيتي مي باشد

با استفاده از ايزوتوپ اکسيژن، درجه حرارت آب . از تاثير دياژنز متئوريکي در يک سيستم بسته تا نيمه بسته است
درجه سانتيگراد تعيين شده  ٢٦ و  ٢٢ دريا در زمان ته نشست سازند سورمه در برش هاي داالني و آب بخشان بترتيب 

در نواحي جنوب و جنوب غرب ايران، فرضيه سنگ منشاء بودن اين با توجه به گسترش وسيع سازند سورمه .  است
ارزيابي پارامترهاي ژئوشيميايي . سازند براي بعضي از ميادين جنوب و جنوب غرب ايران در نظر گرفته مي شود

کيفيت  آلي نهشته هاي سازند سورمه نشان داد که اين سازند نه تنها از نظر مقدار مواد آلي در سطح فقيري است، بلکه
مواد آلي اين رسوبات نيز از درجه پاييني برخوردار بوده و اين سازند به هيچ وجه نمي تواند در مناطق مورد مطالعه 

  .نقش سنگ منشاء را ايفا نمايد
  
  
  
  



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٧٢

نگارش مهرداد سردار آبادي؛ اساتيد  /محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند کشف رود در برش پل گزي ١٠٧
کارشناسي  - .حسين اميني، رضا موسوي حرمي؛ اساتيد مشاور شهرام شرکتي، ارسالن بخشيراهنما عبدال

دانشگاه تهران پرديس علوم، دانشکده زمين شناسي، گروه رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي، رشته زمين (ارشد
  .١٣٨٨ ، ) شناسي

  
   

سازند کشف رود / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Sequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي 
Kashafrud formation / برشCutting / گسلFault / رخسارهFacies /شناسي  چينهStratigraphy /سنگ  ماسه

Sandstone / شيلShale / سازند مزدورانMozdooran formation / ساختارStructure / سنگ شناسي
Petrology /علوم زمين(رسوبگذاري (Sedimentation / ميدان مغناطيسيMagnetic field / دياژنز

Diagenesis / فشردگيcompaction / تخلخلPorosity / انحاللDissolving /شدن  سيمانيcementation 
   

 ٨٨٠٢۶٣  
  چکيده 

باژوسين فوقاني باتونين زيرين (اين مطالعه به بررسي مشخصات محيط رسوبي وچينه نگاري سکانسي سازند کشف رود
رخساره دربرش پل  ٢١ مطالعات آزمايشگاهي و مطالعات صحرايي منجر به شناسايي .زي پرداخته استدربرش پل گ)

توصيف دقيق رخساره ها ،بررسي گسترش جانبي و عمودي آنها ونحوه توزيع آنها دربرش پل گزي .  گزي شده است
ن شرايط محيطي از پايين به باال اي.شرايط محيطي متفاوت تشکيل شده اند٤ نشان مي دهد که رخساره ها تحت تأثير 

شامل محيط دلتايي تحت نفوذ جريان هاي سيالبي ،شرايط توربيدايتي ،شرايط محيطي شلف و شرايط محيط هاي ساحلي 
برپايه شواهد محيطي و نحوه گسترش رخساره ها و رخساره هاي همراه درطول .  مختلط آواري  کربناته مي باشد
ابتدا در پاژوسين پسين محيط ساحلي کم عمق .روي و پسروي تشخيص داده شده استبرش پل گزي دوچرخه عمده پيش

تحت تأثيرجريان هاي هيپرپيکنال سبب تشکيل  شرايط دلتايي تحت نفوذ سيالب گشته ،سپس تحت يک رژيم پيشرونده 
)Transgressive ( رخساره ها به سمت خشکي پيشروي)Retrogradation ( شکي تا پيشروي آب در خ.مي کنند

رسوبگذاري توالي هاي ماسه سنگي . ادامه مي يابد و سپس پسروي مي کند) متري از قاعده سازند ٨٠٠ (بخش مياني 
در اين روند کلي پيشروي و .  ،هيبريدو کربناته در باالي توالي هاي شيلي نشان از پائين آمدن سطح نسبي آب دريا است

راه در محيط کم عمق در بخش بااليي و پائيني برش مورد مطالعه پسروي درسازند ،رخساره ها و رخساره هاي هم
رخساره ها ورخساره هاي همراه در بخش پائيني بيشتر تحت تأثير جريان هاي هيپرپيکنال بوده و .متقارن نبوده است

ده برعکس دربخش هاي بااليي ورود آواري از خشکي به حداقل رسي.نرخ ورود آواري از سمت خشکي باالبوده است 
براساس مطالعات خود پذيري مغناطيسي در اين .  يا قطع شده و حوضه مستعد گسترش رخساره هاي کربناته شده است

مطالعه مرزهاي سکانسي منطبق بر حداکثر ميزان خود پذيري مغناطيسي و حداکثر ميزان ماسه سنگ نسبت به شيل 
غناطيسي و افزايش نسبت ماسه به شيل قابل شناسايي سطوح پسرونده با شروع افزايش در ميزان خودپذيري م.مي باشد

اين مطالعه نقش موثر بررسي خودپذيري مغناطيسي در تجزيه و تحليل واحدهاي شيلي را بخوبي آشکار مي .است
) LST(مطالعات چينه نگاري سکانسي منجر به شناسايي پنج سکانس رده چهارم به همراه يک سيستم تراکت .  سازد

مجموعه سازند کشف رود بخشي از يک سکانس رده دودر نظر .د کشف رود و مزدوران گشته استمشترک بين سازن
با توجه به مطالعات چينه نگاري سکانسي پيشنهاد مي شود ،مرز بين دو سازند از باالي واحد ماسه . گرفته شده است

  .سنگ ارغواني به قاعده ماسه سنگ ارغواني جابجا شود
  
  

استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم مدل زنجيره تأمين  ١٠٨
 - .دانشجو عرفان رحيمي؛ استاد راهنما ايرج مهدوي؛ استاد مشاور محمد مهدي پايدار /NS-GAII فرا ابتکاري

 .١٣٩١ ،  (يع   صنايعدانشگاه علوم وفنون مازندران، گروه مهندسي صنايع، رشته مهندسي صنا(کارشناسي ارشد
  

   
 National(هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده/ Supply chain managementمديريت زنجيره تامين 

Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC /سازي  بهينهOptimization / عدم قطعيت
uncertainty / الگوريتم ژنتيکGenetic algorithm / هدفGoals /سازي رياضي  مدلMathematical 

modeling / استراتژيStrategy / برنامه ريزي خطيLinear programming / حمل و نقلTransportation /
 Decision makingگيري  تصميم/ Purchasingخريد / Stocksانبارها / Competitionرقابت / Costsها  هزينه

   
 ٩١٠٠٠٧  

m.shafiei
Typewritten Text
)
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  چکيده 

يره تأمين به عنوان موضوعي جذاب براي مديران و صاحبان صنايع مبدل گرديده و حيات و ممات در سال هاي اخير زنج
از طرفي در محيط . سازمانها و بنگاههاي اقتصادي در گرو فعاليت در قالب زنجيره هاي در هم تنيده تعريف شده است

کم بر تصميم گيري ها تا حدي افزوده پر رقابت امروزي، سرعت باالي تغيير و تحوالت بر عدم اطمينان و ابهام حا
لذا . است که سطح باالي عدم اطمينان در زنجيره تأمين، توانايي آن را در پيش بيني شرايط آينده با مشکل مواجه مي کند

. به منظور برنامه ريزي بهتر و صحيح تر بايد به برنامه ريزي قابل اتکا در فضاي عدم اطمينان و ابهام پرداخته شود
در اين پژوهش، با در نظر گرفتن شرکت . له رويکردهاي جديد و مطمئن رويکرد برنامه ريزي استوار مي باشداز جم

ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به عنوان يک مطالعه موردي، عمليات انتقال فراورده در اين سازمان از مبادي 
ده و با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضاي تأمين تا نواحي مصرف به صورت يک زنجيره تأمين در نظر گرفته ش

موجود براي فراورده ها از مدلسازي رياضي استوار به صورت دو هدفه و با اهداف کاهش هزينه حمل و همچنين 
سپس با توجه به حجم باالي محاسبات و اطالعات مسئله و عدم امکان . کاهش تعداد بارگيري ها استفاده شده است

  .براي حل مدل پيشنهادي استفاده شده است  NS-GAIIحل دقيق، از الگوريتم فرا ابتکاري استفاده از روشهاي 
  
  
  
  

مدل سازي پايداري ديواره ي چاه در مقابل اليه هاي شيلي با در نظر گرفتن اثرات پرواالستيسيته، شيميايي و   ١٠٩
دانشگاه (کارشناسي ارشد - .يشوايينگارش سعيد رفيعي پور؛ استادان راهنما سيروس قطبي، محمودرضا پ /حرارتي

صنعتي شريف، دانشکده دانشکده مهندسي شيمي و نفت، رشته مهندسي نفت گرايش مهندسي حفاري و بهره برداري 
  .١٣٨٩ ، ) نفت

  
   

/ Hydrothermal processفرآيند گرمابي / Stabilityپايداري / Challengesها  چالش/ Well drillingحفاري چاه 
/ Stressتنش / Shaleشيل / Mechanical propertiesخواص مکانيکي / Chemical reactionيي واکنش شيميا

ميدان نفتي / Simulationشبيه سازي / Numerical analysisتحليل عددي / Thermodynamicsترموديناميک 
 Lithostratigraphyشناسي  چينه سنگ/ Ahwaz oil fieldاهواز 

   
 ٨٩٠١١٠  

  
  چکيده 
اين مساله درنهايت ميتواند سبب تاخير در عمليات . ي ديواره ي چاه يکي ازجديدترين مشکالت در حفاري ميباشدناپايدار

اين پروژه اثرات اختالف دما، فشار . حفاري، افزايش هزينه هاي حفاري و در بعضي از موارد متروک شدن چاه شود
اره ي چاه براي چاه هاي حفاري شده در سازند هاي و غلظت نمک بين سازند و سيال درون چاه را روي پايداري ديو

تاکيد اصلي . متخلخل شيلي اشباع از سيال را که در معرض ميدان تنش با جهت دلخواه قرار گرفته اند، بررسي ميکند
در اين پروژه روي آناليز پايداري ديوارهي چاه در سازندهاي شيلي بوده که در آنها ضريب نفوذپذيري حرارتي عمدتا 

در اين سازندها انتقال حرارت از طريق رسانش از انتقال حرارت از طريق . ز ضريب نفوذپذيري سيال بيشتر ميباشدا
همرفتي بيشتر بوده و در نتيجه توزيع تنش و فشار منفذي در اطراف چاه توسط رسانش حرارتي سنگ و سيال کنترل 

معادالت حاکم به . کامل کوپل شده در نظر گرفته شدهاند در اينجا اثرات حرارتي، مکانيکي و شيميايي به طور. ميشود
به . کار رفته در اين پروژه، بر پايه ي تئوري پرو ترمواالستيسيته ي اصالح شده براي سازندهاي شيلي مي باشند

منظورشبيه سازي رفتار پروترمواالستيسيته ي سازندهاي شيلي، روش حل عددي تفاضل محدود کامال ضمني، جهت 
براساس مدل ارائه شده در پروژه ي حاضر، برنامه اي کامپيوتري براي محاسبه ي . دالت استفاده شده استحل معا

الگوريتم حل بدين . فشار منفذي، دما، غلظت ماده ي حل شونده، توزيع تنش و شاخص شکست سازند ارائه شده است
معادالت مربوطه محاسبه کرده و سپس اين ترتيب است که مقادير غلظت ماده ي حل شونده و درجه حرارت را از حل 

آيد و به کمک اين مقادير تنشهاي  مقادير را در معادلهي انتشارسيال قرار داده و فشار منفذي اصالح شده به دست مي
بعد از اين که تغييرات تنش در اطراف چاه به دست آمد، اين تنشها در معيار شکست قرار داده . القايي محاسبه ميشوند

روش ارائه شده در اين جا اصوال يک روش کامال جديد در . وضعيت پايداري چاه مورد بررسي قرار ميگيردشده و 
حوزهي مدلسازي پروترومواالستيسيته بوده و ابزاري مفيد جهت ارزيابي اثرات فرآيندهاي مکانيکي، شيميايي و 

  .حرارتي را روي پايداري ديوارهي چاه در سازندهاي شيلي به دست ميدهد
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نگارش الناز  /مدل سازي تشکيل رسوب واکس در نفت زنده با استفاده از تئوري محلول هاي جامد و معادله حالت ١١٠
دانشگاه صنعتي (کارشناسي ارشد -.خدا پناه؛ استاد راهنما عليرضا طباطبايي نژاد؛ استاد مشاور محمد حسين صداقي

  .١٣٨٣ ، ) سهند، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي
  

   
مدل سازي / Equations of stateمعادله حالت / Paraffinپارافين / Heavy oilنفت سنگين / Precipitateرسوب 

Modeling / دماTemperature / فشارPressure / فاز جامدSolid phase / برش نفتيPetroleum fraction /
 Crude oilنفت خام / Solventsها  حالل/ Phase equilibriumتعادل فاز / Pipelineخط لوله 

   
 ٨٣٠٠۶۶  

  
  چکيده 

سياالت مخازن نفتي حاوي ترکيبات پارافيني سنگيني هستند که در دماهاي پايين، ممکن است به صورت فاز جامد واکس 
تشکيل فازهاي جامد در چاههاي توليدي، خطوط لوله انتقال نفت و تجهيزات فرآيندي، بسيار نامطلوب . رسوب کنند

براي حل اين مشکالت، استفاده از يک روش پيش بيني کننده که هدف اين . و مشکالت متعددي ايجاد مي کند بوده
در اين تحقيق، يک مدل ترموديناميکي براي پيش بيني شرايط تشکيل رسوب .  تحقيق است، الزم و ضروري است

، از تئوري محلول هاي منظم )واکس(د در اين مدل براي توصيف غيرايده آل بودن فاز جام. واکس، ارائه شده است
به منظور ارزيابي مدل ارائه شده، . استفاده شده و رفتار فازهاي مايع و بخار، با معادله حالت توصيف شده است

محاسبات دماي پيدايش واکس براي مخلوط هاي سه جزئي در ترکيب هاي متفاوت، انجام و با مقادير به دست آمده از 
مقادير پيش بيني شده توسط مدل، در مقايسه با سه مدل ديگر، تطابق بسيار خوبي با داده هاي . شد سه مدل ديگر مقايسه

و ) دکان(مقدار رسوب تشکيل شده و ترکيب اجزاي فاز واکس، براي مخلوط هاي مختلف شامل حالل . تجربي داشت
شروع تشکيل کريستال هاي واکس، با يک جزء سنگين متشکل از ترکيبات پارافيني، در دماهاي مختلف کمتر از دماي 

براي تخمين خواص بحراني و ضريب بي مرکزي ترکيبات نرمال پارافيني . دقت بسيار بااليي توسط مدل پيش بيني شد
نتايج محاسبات تعادل فازي براي سيستم هاي مختلف شامل متان، دکان و جزء سنگين .  سنگين، روابط مختلفي ارائه شد

که مدل ارائه شده شرايط تشکيل رسوب واکس را در سيستم هاي شامل اجزاي سبک و در فشارهاي  پارافيني، نشان داد
براي ببود نتايج مدل در پيش بيني دماي پيدايش واکس در نفت زنده و در فشارهاي . باال، به خوبي پيش بيني مي کند

اربرد رابطه جديد، ميانگين خطاي مطلق با ک. مختلف، يک رابطه جديد براي تخمين دماي ذوب اجزاء، ارائه شده است
همچنين، . درجه کلوين کاهش يافت ١ /٢٩به  ١٠ /٤٤، از )نفت زنده(سيستم نفتي  ١٤ براي مقادير پيش بيني شده دما در 

نتايج به دست آمده از مدل نشان داد که در . اثر فشار و ترکيب در دماي پيدايش واکس، مورد بررسي قرار گرفت
از فشار اشباع، با افزايش فشار، دماي ابري شدن به علت افزايش حالليت اجزاي سبک در نفت، کاهش  فشارهاي کمتر

  .مي يابد
  
  

فاطمه رونقي؛ استاد راهنما  /مدل سازي خصوصيات مخزني سازند آسماري در يکي از ميادين نفتي جنوب ايران ١١١
واحد علوم و  -دانشگاه آزاد اسالمي(رشناسي ارشدکا -.محمدرضا کمالي؛ اساتيد مشاور علي معلمي، محسن گودرزي

  .١٣٨٧ ، ) گرايش زمين شناسي نفت -تحقيقات، رشته زمين شناسي
  

   
ميدان / Cost reductionکاهش هزينه / Asmari formationسازند آسماري / Reservoir propertiesخواص مخزن 

بندي  زون/ Reservoir rockسنگ مخزن / Petrophysicپتروفيزيک / Geologyزمين شناسي / Oil fieldنفتي 
Zoning / تخلخلPorosity / اشباع شدگيSaturation / شبيه سازيSimulation / مدل سه بعديThree-

dimensional model 
   

 ٨٧٠٢۴١  
  

  چکيده 
لعات به منظور بررسي عملکرد يک مخزن، وجود يک مدل سه بعدي واحد بين مهندسين مخزن و زمين شناسان در مطا

تصوير سه بعدي از مخزن امکان کنترل بهتر کيفيت داده ها را براساس ارتباط فضايي بين . جامع بسيار مهم مي باشد
توسعه آگاهانه يک ميدان مي بايست براساس مطالعه جامع از مخزن صورت پذيرد که اين امر . آنها به وجود مي آورد

اين دانش به بهترين وجه با ايجاد يک مدل . ميکي مخزن مي باشدشامل خصوصيات استاتيکي و همچنين پاسخ هاي دينا
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بنابراين با در اختيار داشتن مدل هندسي سه بعدي در شرايط قبل و يا در طي حفاري و .  زمين شناسي ارائه مي شود
سو حتي در زمان توسع  ميدان، ضمن شبيه سازي رفتارهاي مخزن در طي تاريخچ  توليد از آن، مي توان از يک 

.  هزينه هاي استخراج، توليد و بهره برداري نفت و گاز را کاهش داد و از سوي ديگر بر طول عمر مفيد مخزن افزود
هدف از اين مطالعه، مدلسازي سه . در اين تحقيق، مخزن آسماري يکي از بزرگترين ميدانهاي نفتي ايران مدلسازي شد

بدين منظور کليه داده ها و . هيدروکربور اين ميدان مي باشد بعدي ساختمان، شناسايي زونهاي بهره ده و محاسبه
اين داده ها پس . اطالعات موردنياز براي مطالعه اين ميدان از منابع مختلف گردآوري شده و مورد بررسي قرار گرفتند

در . رفته شدنددر مدل سازي زمين شناسي اين ميدان به کار گ RMSاز طي آناليزهاي الزم و با استفاده از نرم افزار 
سپس در بخش مطالعه ساختماني به . ابتدا تمامي داده هاي موردنياز به فرمت مناسب تبديل شده و وارد نرم افزار شدند

اين نقشه به عنوان يک . ميدان با استفاده از اطالعات چاهها تصحيح شد UGCمنظور توصيف ساختار مخزن، نقشه 
بنا براي تهيه نقشه هاي هم ضخامت چينه اي و هم ضخامت قائم و نقشه افق تفسيري معرفي شده و به صورت سطح م

.  با استفاده از اين نقشه ها، مدل سه بعدي ساختار و زونهاي مخزني ساخته مي شود. عمقي بقيه زونها استفاده مي شود
دا شبکه سه پس از مدلسازي ساختماني مخزن، پارامترهاي خصوصيات مخزني مدل مي شوند که براي اين کار ابت

بعدي مخزن به منظور توزيع داده هاي پتروفيزيکي ساخته مي شود که اساس مدلسازي خواص پتروفيزيکي و 
با مدلسازي خواص پتروفيزيکي، نحوه گسترش اين پارامترها و زونهاي مخزني .  محاسبات حجمي مخزن مي باشد

ميزان گاز و نفت در جاي ذخيره شده در هر زون و در در نهايت با انجام محاسبات حجمي، . بهره ده شناسايي مي شوند
 .کل مخزن محاسبه مي شود

 
  
  
  

نگارش زهرا نجفي؛ استاد راهنما شهره فاطمي، و  /مدل سازي راکتور بستر سيال غشايي توليد گاز سنتز از متان ١١٢
  .١٣٨٧ ، ) يميدانشگاه تهران، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي ش(کارشناسي ارشد -.نويد مستوفي

  
   

/ Methaneمتان / Synthesis gasگاز سنتز / Membraneغشا / Fluidized bedبستر سيال / Reactorراکتور 
هيدروژن / Discriminatorجداکننده / Modelingمدل سازي / Optimizationسازي  بهينه/ Steam) آب(بخار

Hydrogen / الگوريتم ژنتيکGenetic algorithm / انرژيEnergy / فرآيندهاي عملياتيOperational 
processes / هيدروديناميک بستر سيالFluidized bed hydrodynamic / موازنهBalancing / کاتاليزcatalysis 

   
 ٨٧٠٢۴٢  

  
  
  

  چکيده 
سيال در راکتور بستر ) فرايند رفرمينگ با بخار آب(در پروژه حاضر ،مدلسازي رياضي فرآيند توليد گاز سنتز از متان 

اين مدل .غشايي همراه با اکسيژن ورودي وهم چنين بدون اکسيژن در شرايط هم دما وغير آدياباتيک انجام شده است
براساس مدل دو فازي بستر حبابي مي باشد که درآن غشا به عنوان يک فاز جداکننده هيدروژن از مخلوط گازي در 

يج مدلسازي با داده هاي تجربي به دست آمده از يک براي بررسي صحت و درستي مدل ،نتا.نظر گرفته شده است
رآکتور بستر سيال غشايي در مقياس آزمايشگاهي موجود در مراجع بر اساس تبديل متان ،بازده هيدروژن توليدي 

در انتها با استفاده از .ومقدار هيدروژن عبوري از غشا،مقايسه شده است و تطابق خوبي بين آنها مشاهده شده است
م ژنتيک ،بهينه سازي شرايط عملياتي راکتور بستر سيال غشايي  همراه با اکسيژن ورودي،به منظور توليد الگوريت

بيشتر هيدروژن خالص در تبديل مشخصي از متان انجام شده است و در همان شرايط عملياتي با راکتور بستر سيال 
ليد هيدروژن ونسبت هيدروژن به مونواکسيد غشايي بدون حضوراکسيژن از لحاظ انرژي خارجي مورد نياز ،بازده تو

نتايج حاصل از اين مقايسه نشان داده است که در شرايط عملياتي يکسان ،درصد .توليدي در راکتور مقايسه شده است 
تبديل متان و نسبت هيدروژن به مونو اکسيد کربن توليدي در راکتور بستر سيال غشايي همراه بااکسيژن ورودي باالتر 

حالي که در راکتور بستر سيال غشايي بدون حضور اکسيژن انرژي مورد نياز واحد بيشتر بوده و بازده توليد است،در 
مي توان نتيجه گرفت که فرآيند رفرمينگ در بستر هاي سياله با حضور اکسيژن از نظر . هيدروژن نيز کمتر است

  .انرژي مصرفي مورد نياز با صرفه تر مي باشند
  
 



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       های مرکز اطالع رسانی شرکت م تازه    
 

 ٧٦

 
 - .سجاد مظفري؛ محمدرضا احساني /ياضي فرآيند تزريق بخار در يکي از مخازن نفت سنگين ايرانمدل سازي ر ١١٣

  .١٣٨٩ ، ) دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد
  

   
 Mathematicalسازي رياضي  مدل/ Heavy oil resorvoirمخازن نفت سنگين / Steam injectionتزريق بخار 

modeling / رفتار فازيPhase behavior / ازدياد برداشت نفت)Enhanced oil recovery (EOR / گرانروي
Viscosity / توليدProduction / خواص مخزنReservoir properties 

   
 ٨٩٠٠٨۶  

  
  چکيده 

کاهش گرانروي نفت . ي باشندروش هاي برداشت حرارتي، بهترين گزينه براي افزايش برداشت از مخازن نفت سنگين م
موثرترين . سنگين و افزايش قدرت حرکت آن براي دستيابي به برداشت اقتصادي از مخازن نفت سنگين الزم مي باشد

به علت پايين بودن . شيوه برداشت براي پايين آوردن گرانروي نفت، وارد کردن گرما در مخازن نفت سنگين مي باشد
ي آن، چنين مخازني بوسيله شيوه هاي برداشت اوليه قابل رسيدن به مرحله توليد نفت و گرانروي باال APIدرجه 
در . تزريق بخار آب به عنوان يک شيوه برداشت نفت سنگين به صورت اقتصادي مي تواند به کار گرفته شود. نيستند

. رون مخزن تقسيم شده استاين تحقيق، کل فرآيند تزريق بخار به دو بخش تزريق بخار به درون چاه تزريق و تزريق د
يک مدل عددي غيرهمدما و دوفازي براي شبيه سازي جريان روبه پايين بخار و آب در طول چاه تزريق بخار ارائه 

اين مدل بطور همزمان معادالت موازنه جرم و متمم را در داخل چاه تزريق با معادله انرژي براي مايعات داخل . شد
با استفاده از داده هاي چاه هاي تزريق بخار موجود دو ميدان نفتي، تغييرات فشار . دلوله و محيط اطراف چاه حل نمو

سرانجام پس از اطمينان از صحت .   بخار، دما، و کيفيت برحسب عمق پيش بيني شد و با نتايج تجربي مقايسه گرديد
همچنين . ل عمق چاه پيش بيني شدمدل، تغييرات فشار بخار، دما، و کيفيت در يکي از مخازن نفت سنگين ايران در طو

اين مدل جريان همزمان سه فازي را در سه بعد . مدلي سه بعدي براي فرآيند تزريق بخار به داخل مخزن ارائه شد 
مدل شامل اثرات سه فازي تراوايي نسبي، فشار مويينگي، و خواص سيال وابسته دما و فشار مي . توصيف مي کند

معادالت موازنه جرم سه فاز و تعادل انرژي به طور . به بخار نيز در نظر گرفته شده است انتقال جرم از فاز آب. باشد
داده هاي آزمايشگاهي منتشر شده براي فرآيند تزريق بخار بر روي . همزمان با استفاده از روش تفاضل محدود حل شد

زريق دچار افت فشار مي شود و دما و مطالعات نشان داد که بخار با عبور از چاه ت. کارايي برداشت نفت آشکار شود
در يک مدت زمان  ٦٠ %همچنين تزريق بخار مي تواند برداشت نفت را از تقريبا صفر به . کيفيت آن کاهش مي يابد

. نفت در جاي اوليه را مي توان به وسيله تزريق آب داغ برداشت نمود ٣٠ %بعالوه نشان داد که تنها . نشخص برساند
ن داد که يک زمان بهينه براي توليد نفت وجود دارد که توجه به دبي توليد نفت و نسبت بخار به نفت همچنين نتايج نشا

  .توليدي تعيين مي گردد
  
  

کارشناسي  -.ايوب الياسي؛ استاد راهنما کامران گشتاسبي /مدلسازي سه بعدي پايداري چاه هاي نفت چند شاخه اي ١١۴
  .١٣٨٩ ، ) مکانيک سنگ -ي مهندسي، رشته مهندسي معدندانشگاه تربيت مدرس، دانشکده فن(ارشد

  
   

/ Drillingحفاري / Three-dimensional modelمدل سه بعدي / Oil wellچاه نفت / Stabilizationپايدارسازي 
/ Optimizationسازي  بهينه/ Numerical analysisتحليل عددي / Pressureفشار / Mudگل / Stressتنش 

 Effectiveعامل موثر / Horizontal wellچاه افقي / Mathematical modelمدل رياضي / Fractureشکستگي 
parameters 

   
 ٨٩٠١١١  

  
  چکيده 

مهمترين عوامل در تحليل پايداري چاههاي نفتي، بزرگي تنش هاي برجا، رابطه ي بين مقادير تنش هاي برجا، امتداد و 
يم تنش و در شيبها و امتدادهاي مختلف شاخه ي جانبي، تحليل پايداري رژ ٧ در تحقيق فوق در . شيب حفر چاه مي باشد

براي مسيرهاي مختلف حفر شاخه ي جانبي، . انجام گرفت FLAC٣Dچاههاي نفت چند شاخه اي توسط نرم افزار 
سطح زون گسيخته ي اطراف ( NYZAتخصيص داده شده و سپس مقادير ) فشار گل(مقاديري براي فشار داخلي چاه 
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مرتبط با اين فشار بصورت جداگانه براي محل الحاق و شاخه ي جانبي محاسبه گرديد و در ) بر سطح اوليه ي چاه چاه
پايان مقدار فشار گل بهينه همان مسير بدست آورده شد و مسير چاه جانبي با کمترين فشار گل بعنوان مسير بهينه ي 

تحليل . در هر رژيم تنش، فشار گل بهينه محاسبه گرديد براي چاه اصلي نيز. حفاري شاخه ي جانبي انتخاب گرديد
پايداري چاههاي نفت چند شاخه اي به روش عددي تفاضل محدود نشان مي دهد که در هر رژيم تنش، مقدار فشار چاه 

در . مورد نياز جهت پايداري محل الحاق بيشتر از مقدار موردنياز جهت پايداري شاخه ي جانبي و چاه اصلي مي باشد
، تغييرات چاه جانبي در صفحه ي عمود بر حداکثر تنش )NF(همه ي رژيم هاي تنش غير از رژيم تنش گسل نرمال 

باتنش ) NF(در رژيم تنش گسل نرمال . اصلي برجا   تاثير قابل توجهي در فشار فروريختگي شاخه ي جانبي ندارد
تانسيل ناپايداري چاه را هم در شاخه ي جانبي و هم هاي برجاي افقي ايزوتروپ، حفاري شاخه ي جانبي با شيب زياد، پ

و مرز بين گسل نرمال و امتداد لغز ) SS(در رژيم هاي تنش گسل امتداد لغز . در محل الحاق به حداقل مي رساند
)NF-SS( با افزايش سيب حفر شاخه ي جانبي، فشار گل مورد نياز جهت پايداري شاخه ي جانبي و محل الحاق بيشتر ،

دد و در ديگر رژيم هاي تنش، افزايش يا کاهش فشار گل نسبت به تغييرات شيب شاخه ي جانبي، تابع امتداد حفر مي گر
  .چاه جانبي مي باشد

  
  
  
  

پژوهشگر محمد جواد  /مدل سازي فرآيند پااليش خاکهاي آلوده شده به مشتقات نفتي از طريق کمپوستينگ هوازي ١١۵
دانشگاه دانشگاه کردستان، دانشکده فني و مهندسي، گروه (کارشناسي ارشد - .شرهي؛ استاد راهنما مهرداد خامفرو
  .١٣٩٠ ، ) مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي

  
   

/ aerobeهوازي / compostingسازي  کمپوست/ Petroleumنفت / Refiningپااليش / Soil pollutionآلودگي خاک 
هاي عصبي مصنوعي  شبکه/ Optimizationسازي  هبهين/ Modelingمدل سازي / Simulationشبيه سازي 

Artificial nueral networks / تجزيه شيمياييChemical analysis / ترکيبات آليOrganic compounds /
/ Genetic algorithmالگوريتم ژنتيک / Biological Hazardous wasteپسمانده خطرناک زيستي / ها هيدروکربن

 Operationalفرآيندهاي عملياتي / Mathematical modelمدل رياضي / Balancingموازنه / Wasteضايعات 
processes 

   
 ٩٠٠٠٠٧  

  
  چکيده 

. در اين پايان نامه پااليش خاک هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از فرايند کمپوستينگ هوازي مدلسازي و شبيه سازي شد
براي . با موازنه جرم و انرژي روي سيستم کمپوستينگ ادغام شدبراي اين منظور، سينيتک واکنش تجزيه ترکيبات آلي 

که براي پااليش خاک آلوده به ديزل با ) Gestel et al(.ارزيابي مدل از دادهصهاي آقاي گستل و همکاران           
ه به ديزل با در اين کار تجربي يک نمونه از خاک آلود. استفاده از فرايند کمپوستينگ بدست آمده، استفاده شده است

استفاده از فرايند کمپوستينگ هوازي در حضور پسماند زيستي به عنوان اصالح کننده و چيپس چوب به عنوان عامل 
مقايسه نتايج مدلسازي با دادهصهاي تجربي نشان دهنده تطابق قابل قبول ميان نتايج . حجم دهنده پااليش شده است

ه از مدل ارزيابي شده در فوق، اثر عوامل و پارامترهاي مختلف تاثير گذار با استفاد. مدلسازي و آزمايشگاهي مي باشد
بر ميزان تجزيه ديزل نظير نوع اصالح کننده، عامل حجم دهنده، نسبت اصالح کننده به خاک، نسبت عامل حجم دهنده 

آمده نشان ميصدهند نتايج بدست . به خاک، رطوبت همراه و نرخ جريان هوا روي تجزيه ديزل و نفت خام بررسي شدند
همچنين با اضافه . که ماگزيمم تجزيه ديزل و نفت خام در حضور ضايعات حياط به عنوان اصالح کننده رخ ميصدهد

همچنين با استفاده . درصد افزايش يافته است ٦ کردن عامل حجم دهنده چيپس چوب ميزان تجزيه ديزل و نفت خام حدود 
به منظور تعيين . مدل هوشمند شبکه عصبي براي فرايند فوق توسعه داده شد از نتايج بدست آمده توسط مدل رياضي

شرايط بهينه براي تجزيه حداکثر هيدروکربنها از الگوريتمهاي بهينه سازي ژنتيک و توده ذرات در هر دو مدل 
زل و نفت خام توسط با استفاده از اين الگوريتمها مقادير بهينه براي بيشينه تجزيه دي. رياضي و هوشمند استفاده شد
درصد و  ٦٣ /١١٩درصد در ميزان رطوبت  ٩٠ /٤٧٥ماگزيمم تجزيه ديزل برابر با . فرايند کمپوستينگ بدست آمد

بدست آمد و  ٤ /٦٥٦و نسبت ترکيب ضايعات حياط و چيپس چوب به خاک  day kg BVS/m٣ ٠/٥٣٠٦نرخ جريان 
 ٠/٥٣٢٣درصد و نرخ جريان  ٦٣ /١٢١يزان رطوبت درصد در م ٨٨ /٧٥٧ماگزيمم تجزيه نفت خام برابر با 

m٣/day kg BVS  بدست آمد ٤ /٥٠٣و نسبت ترکيب ضايعات حياط و چيپس چوب به خاک.  
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 ٧٨

  
نگارش مريم  /مدلسازي فرآيند حذف دي اکسيد کربن از گاز طبيعي و گاز سنتز با استفاده از غشاهاي زئوليتي ١١۶

دانشگاه مازندران (کارشناسي ارشد -.ر قريشي؛ استاد مشاور قاسم نجف پورمحمدي دموچالي؛ استاد راهنما علي اصغ
  .١٣٨٨ ، ) مجتمع آموزش عالي فني  ومهندسي نوشيرواني، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي

  
   

گاز / Natural gasگاز طبيعي / Carbon dioxideاکسيد  دي کربن/ Separationجداسازي / Refinementتصفيه 
/ Silicatesسيليکات ها / Hydrogenهيدروژن / Zeoliteزئوليت / Membraneغشا / Synthesis gasنتز س

فرآيندهاي / Modelingمدل سازي / Petrochemical Industryصنعت پتروشيمي / Gas industryصنعت گاز 
برهمکنش / Thermodynamicsترموديناميک / Permeabilityتراوايي / Operational processesعملياتي 

Interaction 
   

 ٨٨٠٢۴۴  
  
  
  

  چکيده 
حذف دي اکسيد کربن از گاز طبيعي جهت تصفيه آن و گاز سنتز براي بدست آوردن هيدروژن خالص يکي از فرآيندهاي 

فرآيندهاي مرسوم براي اين منظور مانند جذب با انواع حالل هاي آلي . مهم در صنايع گاز و پتروشيمي مي باشد
فرآيندهاي مرسوم براي اين منظور مانند جذب با انواع حالل هاي آلي پرهزينه و پيچيده مي . پيچيده مي باشدپرهزينه و 

استفاده از جداسازي غشائي به دليل کم بودن ميزان انرژي مورد نياز در اين فرآيندها و انعطاف پذير بودن آنها به . باشد
بدست آوردن مدلي مناسب براي . گاز مطرح گرديده استعنوان يک روش جايگزين در سال هاي اخير در صنعت 

در اين .  پديده هاي انتقال اجزا يک مخلوط از خالل يک غشا نقش مهمي در طراحي دقيق تر فرآيند غشايي دارد
مطالعه مدل سازي فرآيند جداسازي گاز دي اکسيد کربن از گاز طبيعي و گاز سنتز با استفاده از غشاي زئوليتي مورد 

ي قرار گرفت که در آن برهم کنش هاي متقابل اجزا بر يکديگر در انتقال چندجزئي در مدل در نظر گرفته شده بررس
اين مدل براساس مکانيزم جذب سطحي   نفوذ پايه گذاري شده و در حالت مخلوط براي بيان معادالت شار اجزا . است

اين مدل در اين است که تنها با استفاده از داده هاي جذب نقطه قوت . از فرموالسيون استفان   ماکسول استفاده شده است
و تراوايي اجزا خالص، ميزان تراوايي اجزا در حالت مخلوط و نيز گزينش پذيري واقعي در حالت مخلوط را پيش بيني 

شده  در اين مدل اثرات تعامل ترموديناميکي و سنتيکي اجزا بر شار يکديگر به طور کامل در نظر گرفته. مي نمايد
توصيف شد و با  sapo-٣٤و  ١ - رفتار جذبي اجزا خالص براساس جذب همدماي النگمير براي غشاي سيليکات. است

ماتريس ضرايب . استفاده از برازش غيرخطي برداده هاي آزمايشگاهي پارامترهاي جذب با دقت بااليي بدست آمدند
فاکتورهاي . ماکسول تعيين گرديد - فرموالسيون استفان نفوذ چند جزيي با استفاده از ضرايب نفوذ دوتايي و براساس

نتايج اين . ترموديناميکي چند جزيي با استفاده از مدل جذب توسعه يافته النگمير براي غشاهاي زئوليتي محاسبه گرديدند
انتقال هر تحقيق نشان مي دهد تعامالت ترموديناميکي ناشي از انتقال اجزاي يک مخلوط مي تواند تاثير به سزايي بر 

نسبت به جز دوم زياد  co٢همچنين برهمکنش سنتيکي نيز مخصوصا براي جز . جز در غشاهاي زئولتي داشته باشد
بوده و قابل چشم پوشي نيست و در نهايت شار و گزينش پذيري در حالت مخلوط پيش بيني شده توسط اين مدل، توافق 

  .دادندقابل قبولي را با مقادير آزمايشگاهي از خود نشان 
  
  

نگارش / مدلسازي نگهداري بر پايه قابليت اطمينان با استفاده از شبيه سازي  يکپارچه و الگوريتم ژنتيک ١١٧
دانشگاه تهران، دانشکده (کارشناسي ارشد -.شهرزاد فقيه روحي؛ اساتيد راهنما محمد علي آزاده، وحيد ابراهيمي پور

  .١٣٨٧ ، ) فني، رشته مهندسي صنايع
  

   
/ Simulationشبيه سازي / Genetic algorithmالگوريتم ژنتيک / Analysisآناليز / Reliabilityت اطمينان قابلي

تعمير و نگهداري / Operating costsهاي عملياتي  هزينه/ Modelingمدل سازي / Optimizationسازي  بهينه
Maintenance / مطالعه مورديCase studies / محدوديتLimitations /ابي ارزيEvaluation /گيري  تصميم

Decision making 
   

 ٨٧٠٢۴٣  
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 ٧٩ 

  
  چکيده 

بدين منظور که تعداد عناصر در . است Nاز  Kهدف اصلي اين پايان نامه ارائه يک مدل بهينه سازي براي سيستم هاي 
،مطالعه  جهت دستيابي به اين هدف. حالت عملکرد سيستم و نوع اين عناصر در واحدهاي زماني مختلف مشخص گردد

جامعي به منظور شناسايي آن دسته از شاخصه ها ومعيارهاي نگهداري که تأثير بسزايي در عملکردسيستم 
اين معيارها درارتباط با قابليت اطمينان عناصر سيستم،هزينه هاي عملياتي ،هزينه هاي .دارند،صورت گرفته است

زان يا ميزان اهميت اين معيارها با بکارگيري روش او.نگهداري و تعميرات و خروجي موردانتظار کل سيستم هستند
و شبيه )  GA(سپس يک مدل ادغامي متشکل از الگوريتم ژنتيک .تعيين گرديده است) PCA(آناليز اجزاي اصلي 
بيان شده و به عنوان تکنيک بهينه سازي جهت بيشينه نمودن کل مقادير وزني معيارها )  MCS(سازي مونت کارلو

يک مثال عددي .بدين ترتيب بهترين عناصر بادر نظر گرفتن محدوديت هاي مسئله انتخاب گرديده اند.ت استفاده شده اس
در نهايت به جهت ارزيابي ،تصديق و تعيين اعتبار تکنيک .به منظور شرح ايده ها ارائه گرديده است) مطالعه موردي(

اده مورد مقايسه قرار گرفته است و در مورد مطرح شده ،الگوريتم ادغامي بهينه سازي حاضر باالگوريتم ژنتيک س
 .کارايي الگوريتم مفروض بحث و نتيجه گيري شده است

 
  
  
  

نگارش محسن کاربخش؛ استاد راهنما  /)بدون تبخير(مدل سازي و آناليز حرکت نفت سفيد در محيط هاي خاکي ١١٨
کارشناسي  -.صنعتي الهام کاظمي محمدرضا صبور، مجيد احتشامي؛ استاد مشاور محمد نيکخواه منفرد، مشاور

  .١٣٩٠ ، ) محيط زيست -دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، دانشکده مهندسي عمران، رشته مهندسي عمران(ارشد
  

   
بحران / ها آالينده/ clayرس / Sandماسه / Soilخاک / keroseneنفت سفيد / Petroleum pollutionآلودگي نفتي 

Crises / محيط زيستEnvironment / پااليشگاه تهرانTehran refinery / انبارهاStocks / کروماتوگرافي گازي
gas chromatography / رگرسيونRegression / مدل سازيModeling / غلظتConcentration /

 Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / ها هيدروکربن
   

 ٩٠٠٠٣١  
  

  چکيده 
خاک . ي مناسب براي حرکت نفت سفيد در محيط هاي خاکي بوده استدر اين پژوهش هدف تعيين مدل حرکتي تجرب

موجود در نفت  TPHمورد آزمايش خاک ماسه سيلتي با مقادير مختلف درصد رس بوده که ميزان جذب و نفوذ آالينده 
هاي  ندههاي گوناگون، بويژه آالي پس از بررسي مباني خاک و پراکنش آالينده. سفيد در اين خاک ها محاسبه شده است
اي بين مدل هاي مختلف اختالط ماسه سيلتي و درصد هاي مختلف رس در  آلي و نفتي در خاک، ارزيابي و مقايسه

براي مطالعه موردي اين مدل، پااليشگاه تهران و انبار نفتي ري به .      ستون هاي خاک در آزمايشگاه انجام شده است
ها انتخاب شد و  حيطي، بررسي و خاک آن جهت ارزيابي پخش آاليندهم زاي زيست عنوان يکي از موارد بالقوه بحران

محيطي، به  به خاطر فراواني در مخازن و خطرآفريني زيست  TPHهاي موجود در مخازن،  نيز با بررسي آالينده
يي ها موجود در نفت سفيد، آزمايش TPHبا بکارگيري خاک مذکور و . ي اصلي تحقيق تعيين شده است عنوان آالينده

مقدار  ٢٠ %تا  ٥ نتايج نشان داد که با افزايش ميزان رس از . انجام گرفت که مهمترين آنها، آزمايش جذب سطحي بود
پس از افزايش ميزان رس از . جذب و ضريب جذب افزايش مي يابد و به طبع آن باعث کاهش ميزان نفوذ مي شود

همچنين در اين پايان نامه با .       وذ به شدت کاهش مي يابدبيشتر مقدار تغييرات جذب ثابت مي شود و ميزان نف ٢٠ %
توسط روش رگراسيون مدل استنتاجي بدست آمده از متغيير هاي غلظت   GCبرازش داده هاي بدست آمده از آزمايش 

TPH همچنين نتيجه گرفته شد با دو برابر . را نشان ميدهد ٠ /٩٧، عمق خاک، درصد رس و زمان، ضريب همبستگي
در نهايت در مطالعه . ردن ميزان رس در ابتدا ميزان جذب سه برابر شده و اين ميزان با افزايش رس کمتر مي شودک

و غلظت آن را در خاک  TPHاحتمال آلودگي . درصدي را نشان مي دهد ٨٠ موردي شهر ري مدل ارائه شده مطابقت
  .کاهش را نشان مي دهدگرم بر ليتر  ٩ سانتي متري به ميزان  ٢٥ رسي شهر ري در عمق 
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نگارش  /مدل سازي و شبيه سازي جريان چندفازي سيال حفاري درانتقال خرده هاي حفاري درون چاه هاي افقي ١١٩
دانشگاه صنعتي شريف، رشته (کارشناسي ارشد -.امير اخوان صفار؛ اساتيد راهنما وحيد تقي خاني، رضا شادي زاده

  .١٣٨٩ ، ) حفاري و بهره برداري - مهندسي نفت
  

   
تزريق / Fluidsسيال / Multiphase flowجريان چندفازي / Drillingحفاري / Horizontal wellچاه افقي 

Injection / گل حفاريDrilling fluid / لوله حفاريDrill pipe / شبيه سازيSimulation / مدل رياضي
Mathematical model / فشارPressure / چگاليDensity 

   
 ٨٩٠١٠٩  

  
  چکيده 

عدم انتقال مناسب خرده هاي حفاري شده . يکي از وظايف بسيار مهم گل حفاري انتقال خرده هاي حفاري به سطح است
منجر به بروز مشکالتي نظير گيرافتادن لوله ها در چاه، کاهش سرعت حفاري، سايش پيش از موعد مته، صرف وقت 

اين پديده بويژه در چاه هاي افقي که . مشکالت ديگر مي شودو هزينه اضافي به علت نياز به عمليات هاي کمکي و 
در اين مطالعه .  راستاي سرعت ته نشيني خرده سنگ ها و راستاي حرکت سيال حفاري يکسان نمي باشد، حادتر است

 مدل رياضي ارائه شده است که براساس اين مدل فرايند انتقال خرده هاي حفاري درون چاه هاي افقي شبيه سازي مي
در تهيه مدل فرضيات ساده شونده اي نظير فرض جريان پايدار و يکنواخت، سيال تراکم ناپذير و عدم چرخش . شود

مايع در نظر گرفته شده  -جريان درون چاه به صورت دوفازي متشکل از جامد. لوله هاي حفاري بکارگرفته شده است
ثابت و متحرک متشکل از خرده هاي حفاري و اليه بنابراين فرض بر اينست که از ابتدا در چاه سه اليه . است

مدل بصورت سه اليه اي فرض شده است و قوانين بقاي جرم و اندازه حرکت براي هر کدام . سوسپانسيون وجود دارد
در پايان مدلسازي سه معادله غير خطي با سه مجهول، توسط جعبه ابزارهاي حل معادالت . از اليه ها نوشته شده است

پس از حل مدل، اثرات پارامترهاي تأثيرگذار بر روي فرايند انتقال . حل شده است MATLABرم افزار غيرخطي ن
اين پارامترها شامل اثر تغيير در نرخ پمپاژ يا سرعت سيال تزريقي به داخل چاه، . خرده هاي حفاري ديده شده است

زان خارج از مرکز بودن لوله هاي حفاري رئولوژي و چگالي سيال حفاري، اندازه و چگالي خرده هاي حفاري و مي
نتيجه اين تحقيق ارائه مدلي است که توانايي پيش بيني ميزان تجمع خرده هاي حفاري در چاه هاي افقي تحت .  مي باشد

مهم ترين عامل . شرايط مختلف را داشته باشد، تا بدين وسيله بتوان به طراحي يک برنامه حفاري بهينه کمک کرد
ر روي انتقال خرده هاي حفاري و عدم تجمع خرده ها در ته چاه، سرعت سيال حفاري درون آنالوس يا نرخ تأثيرگذار ب

. ضمن اينکه در افزايش نرخ پمپاژ، مي بايست به افزايش افت فشار نيز دقت کرد. پمپاژ سيال به داخل چاه مي باشد
  .نتايج اين تحقيق با نتايج ديگر مدل ها مقايسه شده است

  
  
  

محمد رضا / مدل سازي و شبيه سازي دستگاه لوله قلمي و بهره گيري از آن جهت تعيين حداقل فشار امتزاجي ١٢٠
دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده (کارشناسي ارشد -.اکبري؛ استاد راهنما نوراهللا کثيري، استاد مشاور عبدي

  .١٣٨٩ ، ) رل فرآيندهامهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي گرايش طراحي، شبيه سازي و کنت
  

   
/ Modelingمدل سازي / Miscibility pressureفشار امتزاجي / Miscible gas injectionتزريق امتزاجي گاز 

/ Artificial nueral networksهاي عصبي مصنوعي  شبکه/ Slim tubeلوله قلمي / Simulationشبيه سازي 
بررسي / Algorithmالگوريتم / Installationsتاسيسات / Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت 

 Regressionرگرسيون / Methaneمتان / Temperatureدما / Laboratory studyآزمايشگاهي 
   

 ٨٩٠٠۶٧  
  

  چکيده 
آيند در اين فر. تزريق گاز امتزاج پذير با نفت مخزن، يکي از متداولترين و موثرترين روش ها براي ازدياد برداشت است

حداقل فشار امتزاجي يک پارامتر مهم است که تعيين دقيق آن در انتخاب نوع گاز تزريقي و طراحي تاسيسات تزريق 
در صنعت نفت حداقل فشار امتزاجي معموال به وسيله آزمايش لوله قلمي بدست مي آيد که يک . بسيار با اهميت است

ام شده نشان مي دهد اين پارامتر تابعي از دماي مخزن، ترکيب مطالعات انج. آزمايش نسبتا پر هزينه و وقتگير است
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به طوري که اين پارامتر ها عوامل کنترل کننده امتزاج پذيري . درصد گاز تزريقي و ترکيب درصد نفت مخزن است
سي روابط برر. محسوب ميشوند و هر کدام از آنها مي تواند تاثير قابل توجه اي در رسيدن به شرايط امتزاج داشته باشد

. تجربي و مدل هاي ارائه شده مختلف، نشان ميدهد که در نوع تابعيت حداقل فشار امتزاجي اتفاق نظر وجود ندارد
ضمن اينکه روابط متعددي براي گازهاي مختلف جهت تعيين حداقل فشار امتزاجي ارائه شده است که باعث پيچيدگي 

س از جمع آوري و بررسي نتايج منتشر شده از دستگاه لوله قلمي در در اين تحقيق پ.   در استفاده از  آنها شده است
در مرحله بعد با توجه به . داخل و خارج از کشور اقدام به تشکيل بانک اطالعات نسبتا جامعي در اين زمينه شده است

اي عصبي پيچيدگي روابط و تعدد متغييرهاي مستقل، جهت انجام مدل سازي و شبيه سازي فرآيند از روش شبکه ه
با توجه به تعداد ورودي هاي مستقل، جهت افزايش راندمان شبکه از روش قوانين اختالط جهت . استفاده شده است

نظر به تنوع قوانين اختالط، دو نوع متداول اين قوانين، يعني قوانين . کاهش متغييرهاي ورودي استفاده شده است
در ترکيب نفت مخزن و مشخص نبودن خواص + C٧د جزء به علت وجو. اختالط مولي و وزني به کار برده شد

به منظور . بحراني اين جزء به عنوان ماده خالص، از روابط تجربي جهت تعيين خواص بحراني آن استفاده شده است
در نهايت مدل ارائه شده . رسيدن به مدلي با کمترين خطا، شبکه با آرايش هاي مختلف و الگوريتم هاي متفاوت تست شد

توجه به صرفه جويي در زمان و هزينه، نسبت به روابط قبلي ارائه شده از خطاي کمتر و  جامعيت قابل قبولي با 
  .برخوردار است

  
  
  
  

  

معين نواب کاشاني؛ استاد راهنما شاهرخ شاه  /)SBR(مدل سازي و شبيه سازي رآکتور هاي ناپيوسته متوالي  ١٢١
ايران، دانشکده مهندسي شيمي، گروه طراحي، شبيه سازي و کنترل دانشگاه علم صنعت (کارشناسي ارشد -.حسيني

  .١٣٨٨ ، ) فرايند، رشته مهندسي شيمي
  

   
 Artificialهاي عصبي مصنوعي  شبکه/ Reactorراکتور / Sanitary waterپساب صنعتي / Refinementتصفيه 

nueral networks / مدل سازيModeling / شبيه سازيSimulation /ي عملياتي فرآيندهاOperational 
processes / توده زيستيBiomass / تحليل رگرسيونRegression analysis / مدل هاModels / ديناميک
Dynamics / تحليل داده هاData analysis 

   
 ٨٨٠٢۴۶  

  
  چکيده 

ب هاي مقاوم در بعنوان يک بيورآکتور حاوي توده هاي زيستي فعال شده، يکي از راه هاس تصفيه پسا SBRراکتورهاي 
به دليل وابسته به زمان بودن واکنش هاي شيميايي . برابر تجزيه مانند پساب واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيميايي است

و بيولوژيکي ميکروارگانيسم ها و تغييرات مداوم دبي و غلظت خوراک ورودي به راکتور، مدل سازي اين راکتورها 
يولوژيکي و شيميايي آن و در نظر گرفتن مکانيسم هاي پيچيده براي حذف سوبسترا نياز به شناخت دقيق از پديده هاي ب

همچنين تخمين پارامترهاي مدل شامل ضرائب سيتيکي و استوکيومتري با استفاده از روش . از جريان ورودي دارد
ه، مدل هايي ديناميک در اين پروژ.  هاي معمول آزمايشگاهي، يک مانع جهت استفاده از اين مدل ها به شمار مي رود

دسته اول مدل ها براساس مفهوم شبکه . ارائه شده اند SBRبراساس شبکه هاي عصبي مصنوعي براي راکتورهاي 
طراحي و براي افزايش قابليت عموميت دهي در آن، از ) NARX(هاي ديناميک غيرخطي برگشتي با ورودي مستقل 
دومين دسته از مدل ها، . ي گروهي در معماري استفاده شده استروش ارزيابي اعتبار در هر مرحله به همراه بررس

بر مبناي توابع پايه به صورت بهينه ) GRNN(بنابه ساختار شبکه هاي عصبي عموميت يافته شده با جريان برگشتي
جهت ترکيب و کاهش مولفه هاي بردار ورودي به شبکه آناليز رگراسيون مابين نتايج حاصل از . طراحي شده است

، نشان از دقت باالي اين روش در مدل سازي )٠ /٩٤بيشتر از (دل هاي شبکه عصبي ارائه شده و داده هاي عملياتي م
، گوياي قابليت )دارد هم چنين نزديکي خطاي پيش بيني شبکه در حالت هاي آموزش و آزمايش SBRرآکتورهاي 

  .عموميت دهي باالي شبکه هاي طراحي شده است
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نگارش / ايشگاهي اثر نرخ تزريق بخار برروي ميزان بازيابي در يکي از مخازن نفت سنگين ايرانمطالعه آزم ١٢٢
دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده (کارشناسي ارشد - .مجتبي احمدي الري؛ عليرضا طباطبايي نژاد، اقبال صحرايي

  .١٣٨٨ ، ) مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي
  

   
بازيابي / Ratesنرخ / Steam injectionتزريق بخار / Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت 

Recovery / مخازن نفت سنگينHeavy oil resorvoir / نقطه شکستBreakthrough point / اتالف گرماHeat 
loss / گرانرويViscosity / مدل سازيModeling / سنگ مخزنReservoir rock / عامل موثرEffective 

parameters / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study 
   

 ٨٨٠٢۵٣  
  

  چکيده 
امروزه بيشتر ذخاير نفتي دنيا از نفت سنگين و هيدروکربنهايي با گرانروي باال تشکيل شده است که توليد آنها مشکل  

از مخازن  در حال حاضر افزايش درخواست جهاني در جهت استفاده از فرآوردههاي نفتي، کاهش روند توليد . ميباشد
معمولي و نيز افزايش قيمت نفت باعث شده است که منابع نفت سنگين نويد بخش تامين نيازهاي صنعت نفت به شمار  

فراواني اين منابع عظيم شناخت روشهاي ازدياد برداشت جهت بهرهبرداري از اين منابع در آينده را گوشزد  . روند
خازن نفت سنگين نقش استفاده از تکنيکهاي ازدياد برداشت را آشکار  پايين بودن ميزان برداشت اوليه در م. ميکند
تزريق بخار به عنوان يک روش موثر و اثبات شده در برداشت نفت محسوب ميشود که موفقيت گستردهاي در  . ميکند

ين روش آميز بودن ا شناخت پارامترهاي موثر بر تزريق بخار، در موفقيت. برداشت نفت در سراسر جهان داشتهاست
در اين مطالعه اثر نرخهاي تزريق متفاوت بخار در فشارهاي مختلف بر روي بستر شني و . نقش  بسزايي ايفا ميکند

سيسي بر دقيقه متغير  ٠.٥ و   ٥ دبي بخار تزريقي در اين مطالعه بين  . سنگ  مخزن مورد بررسي قرار گرفته است
رخ تزريقهاي باالتر ميزان برداشت افزايش خواهد يافت گرچه زمان نتيجه مطالعات بيانگر اين هست که در ن. ميباشد

  رسيدن به  نقطه شکست کاهش مييابد
  
  
  

 /مطالعه تغييرات خاصيت ترشوندگي سنگ مخزن در روشهاي ازدياد برداشت حرارتي تحت تاثير نيروهاي ثقلي ١٢٣
دانشگاه شيراز، (کارشناسي ارشد -.بد انتوسط مهدي اسکروچي؛ اساتيد راهنما شهاب الدين آيت اللهي، نصير مهر

  .١٣٨۶ ، ) دانشکده مهندسي، رشته مهندسي شيمي
  

   
/ Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت / Reservoir rockسنگ مخزن / Wettabilityترشوندگي 

دما / Reservoir propertiesخواص مخزن / Petrophysicپتروفيزيک / Heat treatmentعمليات حرارتي 
Temperature / مخازن نفتPetroleum reservoirs / مدل سازيModeling / رسوبPrecipitate / آسفالتين

Asphaltene / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study / ترموديناميکThermodynamics / سنگ آهک
limestone /سنگ  ماسهSandstone 

   
 ٨۶٠١۵۶  

  
  چکيده 

رشوندگي سنگ مخزن در روشهاي ازدياد برداشت حرارتي تحت تاثير نيروهاي ثقلي اين مطالعه تغييرات خاصيت ت
تحقيق با هدف تبيين دليل اصلي تغيير ترشوندگي به عنوان يک مکانزيم موثر بر راندمان توليد نفت در اثر روشهاي 

شده است در اين پايان نامه ابتدا  حرارتي ازدياد برداشت نفت و در دماهاي باال و تعيين جهت رخداد اين تغييرات انجام
ترشوندگي به صورت بنيادي و به کمک آزمايشاتي ساده و تکرار پذير تعيين شده و در ادامه تغييرات ترشوندگي در اثر 
تغييرات دما در مخازن نفتي در پي روش هاي حرارتي ازدياد برداشت نفت نيز مطالعه شده اند در ادامه براي تعيين 

کانيزم رسوبات سطحي بر ترشوندگي ، به کمک روابط ترمودنيامکي ارزشيابي شده پيشين براي اسفالتين ميزان تاثير م
در اين پايان نامه کوشش . ها اثر دما بر تشکيل رسوبات آسفالتيني از نفت خام نيز مدل سازي شده و بدست آمده است

ده تناقضات و ابهامات موجود در منابع درباره اثر شده به کمک نتايج بدست آمده در ازمايشات و مدل تئوري استفاده ش
در مطالعات .  پيچيده دما بر ترشوندگي رمزگشايي شده و براي تناقضات موجود نيز دليل مناسب تبيين شود 
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تغييرات بوجود آمده در ويژگي هاي ) کربناته (آزمايشگاهي با استفاده از نمونه سنگ هاي ماسه سنگي و آهکي 
از قبيل ترشوندگي، تخلخل ، تراوايي و ترکيب کاني هاي موجود در سنگ بررسي شده است اين  پتروفيزيکي سنگ

ويژگي ها در عمل مهمترين فاکتورهايي هستند که به عنوان عوامل تعيين کننده سرعت توليد و ديناميک جريان در 
ادير دلخواه، باعث بهينه شدن فرايند توليد مخازن نفت شناخته مي شوند و دانستن تغييرات آنها و هدايت هدفمند آنها به مق

خواهد شد در اين مطالعات نشان داده شده که افزايش دما باعث تغييرات فراواني در مسير ميش ود که به کل وابسته به 
نشان داده شده که ترشوندگي با افزايش دما به دليل تشکيل رسوبات آلي به . جنس سنگ و ترکيب نفت و آب مي باشد 

فت دوستي پيش ميرود و در ادامه با افزايش بيشتر دما رسوبات از بين رفتن و ترشوندگي در مسير عکس به سمت ن
سوي آب دوستي بيشتر تغيير مي کند در اين ميان حضور برخي کاني ها در محيط و نمک هاي موجود در آب نيز 

ت تخلخل و تراوايي نيز موثر هستند به کمک باعث تغيير سرعت و روند اين تغييرات مي شود اين موارد همه بر تغييرا
مدل تئوري نيز نشان داده شده که تشکيل رسوبات و انحالل مجدد آنها با افزايش دما داراي مبناي تئوري بوده و امکان 

  .پذير مي باشد
 
  
  
 

اکسيد کربن در و تعيين کمترين فشار امتزاجي گاز دي ) آسماري(مطالعه رفتار ترموديناميکي سيال مخزن اهواز  ١٢۴
کارشناسي  -.حسنا طالبيان؛ اساتيد راهنما عليرضا طباطبايي نژاد؛ عماد رعايايي /طي سيالب زني امتزاجي

  .١٣٨٩ ، ) دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي(ارشد
  

   
/ Miscible gas injectionتزريق امتزاجي گاز / Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت 

/ Asmari reservoirمخزن آسماري / Miscibility pressureفشار امتزاجي / Carbon dioxideاکسيد  دي کربن
شبيه سازي / Fluidsسيال / Thermodynamicsترموديناميک / Staticsاستاتيک / Modelingمدل سازي 
Simulation / لوله قلميSlim tube 

   
 ٨٩٠٠٧٢  

  
  چکيده 
و به خاطر طبيعت کربناته سنگهاي مخزن و ) بيليون بشکه ٥٥٠ بيش از(ر ايران با داشتن حجم باالي نفت درجا کشو

ضريب بازيافت نسبتا پايين مخازن،  از پتانسيل بااليي براي استفاده از روش هاي مختلف ازدياد برداشت برخوردار 
.   ن، تزريق گاز ودي اکسيد کربن از بهترين گزينه ها هستنددر اين ميان با توجه به طبيعت مخازن بومي ايرا. مي باشد

کمترين فشار امتزاجي ،  مهمترين پارامتر در بحث فرآيندهاي امتزاجي است و تعيين دقيق آن براي طراحي مناسب 
رست تجهيزات و نيز پيش بيني هزينه  هاي پروژه بسيار تاثير گذار است از اين رو  روش هاي مختلفي براي تخمين د

هدف از اين تحقيق، بررسي روش هاي مختلف تعيين کمترين فشار امتزاجي و بکاربردن آنها در . آن ارائه شده است
، که به عنوان نمونه اي از مخازن بومي ايران با ويژگي هاي خاص خود مطرح )آسماري( مورد مخزن نفتي اهواز

مختلف توليد از مخزن از حدود ده چاه توليدي در  متعددي در طول سال هاي PVTگرچه آزمايشات . است، مي باشد
در اين پروژه، ابتدا مدل استاتيک سياالت . انجام نشده است MMPدسترس است، اما تابحال هيچ تستي به منظور تعيين 

چاه هاي مختلف مخزن ساخته شده و پارامترهاي معادله حالت که رفتار سيال مورد نظر را توصيف کند، بهينه شده 
سپس با استفاده از شبيه سازي ترکيبي تست لوله قلمي، که به عنوان يکي از دقيق ترين تخمين هاي کمترين فشار  .است

استفاده شده و  MMPاز انواع مدل هاي تجربي نيز براي تخمين . تخمين زده شده است MMPامتزاجي مد نظر است، 
که يک روش نوين و  MMPروش  حل تحليلي تخمين همچنين از . دقت هرکدام در مورد سيال مخزن مطالعه شده است

در پايان، پس . بسيار سريع است نيز براي بررسي رفتار فازي سيستم در سيستم هاي مثلثي و هرمي استفاده شده است
از بررسي هريک از روش هاي ذکر شده و مقايسه آنها از نظر دقت و کارايي، ضمن بهبود ضرايب بهترين معادله 

تفاده براي نفت اهواز، يک مدل جديد نيز براي تعيين کمترين فشار امتزاجي مخزن اهواز در محدوده تجربي مورد اس
مشخص شده است که نسبت به ساير مدل هاي تجربي براي سيال مورد نظر کمترين خطا را نسبت به داده   APIدرجه 

  .هاي مرجع نشان مي دهد
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 ٨٤

 /ايران تحت مکانيزم تخليه طبيعي توسط چاههاي توليدي افقي مطالعه شبيه سازي يکي از ميادين جنوب غرب ١٢۵
 - .نگارنده شيوا گشنيزجاني؛ اساتيد راهنما عليرضا طباطبايي نژاد، اقبال صحرايي؛ استاد مشاور کوروش شاه حسيني

  .١٣٨٨ ، ) دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي(کارشناسي ارشد
  

   
 Dynamicخواص ديناميکي / Fluidsسيال / Reservoir rockسنگ مخزن / Reservoir propertiesخواص مخزن 
properties / گرانرويViscosity / حفاري افقيHorizontal drilling / ضريب بازيافتRecovery factor / نفت

شبيه سازي / Ilam formationسازند ايالم / Dischargeتخليه / Horizontal wellچاه افقي / Heavy oilسنگين 
Simulation / مدل سازيModeling / زمين شناسيGeology 

   
 ٨٨٠٢۵١  

  
  چکيده 

شبيه .  توليد بهينه و افزايش ضريب بازيافت در ميادين نفت و گاز مهمترين هدف در مطالعات مهندسي مخزن ميباشد
شبيه سازي .  نعت نفت تبديل شده استسازي مخازن به يک روش استاندارد براي حل مشکالت مهندسي مخازن در ص

هنر ترکيب علوم فيزيک، رياضي، مهندسي مخزن و برنامهنويسي کامپيوتري ميباشد که توانسته است  ابزاري مناسب 
حفاري افقي يکي از روشهايي  است که به کمک آن . جهت پيشبيني عملکرد مخازن تحت سناريوهاي مختلف ارائه کند

توليد از چاههاي افقي  به داليل متفاوتي . ز برخي مخازن را تا حد قابل قبولي افزايش دادميتوان ضريب بازيافت ا
يکي از اين داليل سطح تماس بيشتر چاههاي افقي با  مخزن ميباشد که منجر به . ميتواند بيشتر از چاههاي عمودي باشد

د بر شکافها  حفاري شده و بدين ترتيب با چاههاي افقي ميتوانند عمو. توليد بيشتر در ازاي افت فشار کمتر ميشود
عالوه بر اين افزايش راندمان جاروبي و  کاهش توليد آب و گاز از مزاياي . شکافهاي بيشتري در ارتباط قرار گيرند

هدف از اين تحقيق، مطالعه و شبيه سازي سازند ايالم در يکي از ميادين جنوب غرب .  ديگر چاههاي افقي ميباشد
هدف ازساخت مدل ديناميکي مخزن، پيش بيني .  سي تخليه طبيعي  اين ميدان توسط چاه هاي افقي ميباشدايران و برر

خواص ديناميکي سيال مخزن در طول توليد، پيش بيني ميزان  توليد، تعريف سناريوهاي مختلف و مقايسه آنها و 
ص سنگ و سيال مخزن به کمک نرم افزار به منظورانجام اين مطالعه ابتدا  خوا. انتخاب سناريوي بهينه مي باشد

PVTi  وSCAL  افزايش مقياس مدل زمين شناسي و تنظيم مدل به کمک دادههاي موجود در نرم . شبيه سازي گرديد
صورت گرفت و معرفي سناريوهاي پيش بيني   توليد که تعريف چاه هاي عمودي و افقي بود در اين نرم  petrelافزار 

اثر تغيير پارامترهاي مختلف مانند  افزايش طول بخش افقي چاهها، افزايش تعداد چاهها، افزايش . افزار انجام پذيرفت
با انجام اين مطالعه مشخص گرديد استفاده از روشهاي .  دبي توليد از چاهها، افزايش مدت زمان توليد بررسي  گرديد

حفر . توليد مناسب از اين ميدان ضروري ميباشد فراز آوري مصنوعي مانند فرازآوري با گاز يا استفاده از پمپ  براي
چاههاي افقي ضريب بازيافت باالتري به دست خواهد داد و  همچنين افزايش طول افقي در چاههاي افقي تا يک حد 

افزايش دبي توليد از چاهها نيز سبب افزايش ضريب بازيافت .  مشخصي منجر به افزايش ضريب بازيافت خواهد شد
شبيه سازي، خواص .  انجام افزايش طول و دبي چاهها بايد  ارزيابي هاي اقتصادي صورت گيرد جهت. خواهد شد

 سنگ مخزن، خواص سيال مخزن، حفاري افقي، طول بخش افقي، ضريب بازيافت،  فرازآوري مصنوعي، نفت سنگين
  
  
  
 
 

ارش مجيد عليپورممقاني؛ نگ /مطالعه وارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي منشأ احتمالي در حوضه طبس شمالي ١٢۶
دانشگاه شهيدچمران اهواز، (کارشناسي ارشد -.استاد بهرام عليزاده؛ اساتيدمشاور احمدرضا گندمي؛ و حسين حسيني

  .١٣٨٩ ، ) دانشکده علوم، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي نفت
  

   
/ Tabasطبس / Organic compoundsترکيبات آلي / Source rockسنگ منشا / Geochemistryشيمي  زمين

/ Faciesرخساره / Formationسازند / Chromatographyکروماتوگرافي / Akanesها  آلکان/ pyrolysisتفکافت 
 Stratigraphyشناسي  چينه/ Geologyزمين شناسي / Mass spectrometryسنجي جرمي  طيف

   
 ٨٩٠٠٧۴  
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  چکيده 
در يک منطقه ناشناخته که . قادر است ريسک اکتشاف را کاهش دهد استفاده از روش هاي ژئوشيميايي به طرز موثري

درآن عمليات حفاري انجام نشده باشد، تنها منبع براي به دست آوردن داده هاي ژئوشيميايي استفاده از نمونه هاي 
الدار حوضه ايران مرکزي حوضه ايست ناشناخته که وجود توالي نسبتا قابل توجهي از رسوبات زغ. سطحي مي باشد

براي تعيين اينکه کداميک از سازندهاي . آن را از ديدگاه احتمال وجود ذخاير هيدرو کربني حائز اهميت ساخته است
، )مقطع کمرماچه کوه(مشاهده شده مستعد توليد هيدروکربن هستند، نمونه برداري سيستماتيک از سازندهاي نايبند

مقاطع سيخوري، لشت بغمشاه و غوره (و سازند بغمشاه ) مقاطع کمرماچه کوه، جنوب گزو و حوض عزيز(شمشک
نتايج به دست آمده از آناليزهاي مقدماتي . انجام گرفته و آناليزهاي ژئوشيميايي دقيق بر روي آنها انجام گرفت) نيزار

از  ايول و مطالعات ميکروسکوپي نشان مي دهد که مواد آلي موجود در سازندهاي مورد مطالعه عمدتا -پيروليز راک
، مقادير HIمقادير بسيار پايين . با توان هيدروکربن زايي ناچيز در شرايط اکسيدان تشکيل شده اند IVکروژن نوع 
و عاليم پتروگرافيکي مختلفي از قبيل حواشي تيره و وجود ريز شکستگي ها همگي نشان دهنده تاثير  OIبسيار باالي 

براي انجام بررسي دقيق تر بر روي منشا، بلوغ حرارتي، و محيط . دشديد فرايند هوازدگي برماده آلي موجود مي باشن
ته نشيني موادآلي موجود در اين سازندها، آناليزهاي  ژئوشيميايي پيشرفته تر همانند کروماتوگرافي گازي و 

 نتايج حاصل از. طيف سنجي جرمي بر روي تعدادي از نمونه هاي انتخاب شده انجام گرفت -کروماتوگرافي گازي
مي  IVو  IIIکروماتوگرافي گازي نشان مي دهد که ماده آلي موجود در سازندهاي مورد مطالعه مخلوطي از انواع 

نتايج به دست آمده از آناليز کروماتوگرافي گازي   طيف سنجي جرمي حاکي از آن است که مواد آلي جلبکي به .  باشد
همچنين اين سازندها در يک محيط . ورد مطالعه وارد شده استهمراه مواد آلي قاره اي به محيط ته نشيني سازندهاي م

استفاده از نسبت هاي بيومارکري متعدد نشان مي دهد که . حدواسط بين درياي باز و محيط پاراليک ته نشين شده اند
ين کربنات سازندهاي مورد مطالعه از لحاظ بلوغ حرارتي در محدوده پنجره نفتي قرار دارند و ليتولوژي آنها حدواسط ب

همچنين، داده هاي بيومارکري نشان مي دهند که مقدار ورود مواد آلي قاره اي از سازند نايبند تا . و شيل مي باشد
اين مطلب که با نتايج به دست آمده از کروماتوگرافي ستوني . شمشک افزايش يافته و در سازند بغمشاه کاهش مي يابد

باال آمدن تدريجي فرازمين شتري پوشش گياهي نيز گسترش يافته و درهنگام  هم مطابقت دارد، حاکي از آن است که با
وجود اليه هاي زغالي دربخش هاي بااليي سازند شمشک . ته نشيني سازند شمشک به باالترين مقدار خود رسيده است

د بغمشاه مقدار ورود همزمان با فرونشيني فرازمين شتري در هنگام ته نشيني سازن. مي تواند شاهدي بر اين مطلب باشد
در کل مي توان چنين اذعان نمود که منطقه . مواد آلي قاره اي نيز به طور قابل مالحظه اي رو به کاهش نهاده است
  .مورد مطالعه تنها توان توليد مقدار اندکي هيدروکربن گازي را داشته است

  
  

  

نيا؛  زاده؛ استاد راهنما عبدالمجيد موحدي ولينگارنده مجيد  /هاي فرميتي مطالعه و بررسي خواص رئولوژي گل ١٢٧
واحد علوم تحقيقات، رشته  -دانشگاه آزاد اسالمي(کارشناسي ارشد -.استادان مشاور محمدرضا کمالي، عليرضا نصيري

  .M.Sc))،  ١٣٨٩ (رشته مهندسي حفاري و استخراج نفت 
  

   
گل حفاري / Chemical propertiesشيميايي  خواص/ Mechanical propertiesخواص مکانيکي / Drillingحفاري 

Drilling fluid / سياالتFluids / خوردگيCorrosion / لوله حفاريDrill pipe / تجهيزات حفاري چاه نفتOil 
well drilling equipment / ترکيب قلياييalkalic composition / بازيابيRecovery / شيلShale / پايدارسازي

Stabilization / سازند آسيبFormation damage / بسپارهاPolymers / محيط زيستEnvironment / کاهش
Reduction / ريسکRisk /سازي  بهينهOptimization / سازگاريAdjustment / شاخص ويسکوزيته

Viscosity index 
   

 ٨٩٠٠٨١  
  چکيده 

و گاز نياز به توليد از مخازن با امروزه با توجه به کاهش ذخاير نفت و گاز در جهان، جهت حفظ سقف توليد نفت 
امروزه در عمليات حفاري با شرايط مختلفي از جمله چاه . پيچيدگي هاي خاص و همچنين افزايش بهره دهي وجود دارد

لذا نياز . هاي با فشار و دماي باال ، چاه هاي افقي ، چاه هاي با قطر کم و حفاري با لوله هاي مغزي سيار مواجه هستيم
کنولوژي هاي جديد در صنعت حفاري و زير مجموعه هاي آن از جمله سيال حفاري امري اجتناب ناپذير به توسعه ت
سياالت حفاري که امروزه به . ازطرفي نيز مقررات زيست محيطي جديد نياز به سياالت جديد را تاييد مي کند. مي باشد

ي از جمله آسيب سازند ، عدم پايداري طور رايج در صنعت حفاري مورد استفاده قرار مي گيرد مشکالت مختلف
حرارتي گل در دماهاي باال ، ته نشين شدن مواد وزن افزاي گل و همچنين گير اختالفي لوله هاي حفاري در نتيجه 

يکي از راهکارهاي حل اين مشکالت تا کنون استفاده از گل . ايجاد يک کيک گل ضخيم و غيره را بوجود مي آورند
ولي با توجه به مشکالتي که اين نوع گل ها براي محيط زيست ايجاد مي کنند ، تمايل به استفاده . شدهاي پايه نفتي مي با

الت حفاري استفاده از گل يکي از تکنولوژي هاي جديد در عرصه سيا از آنها در جهان رو به کاهش مي باشد.  
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اين نمکها با توجه به حالليت بااليشان . استفاده در صنعت نفت ، فرميت سديم ، فرميت پتاسيم و فرميت سزيم مي باشد
 سياالت فرميتي با توجه به خواص. در آب مي توانند سياالتي با دانسيته باال و حداقل درصد مواد جامد را بوجود آورند

فيزيکي و شيميايي نمکهاي فرميتي ، سياالت مناسبي جهت حفاري نواحي مشکل زا ، حفاري اليه هاي شيلي و همچنين 
استفاده از گل هاي . همچنين مي توان از اين سياالت به عنوان سياالت تکميل چاه نيز استفاده کرد. مخزن مي باشند

ب سازند در نتيجه درصد مواد جامدات کم و سازگاري بسيار فرميتي در عمليات حفاري مزايايي از جمله حداقل آسي
همچنين اين گل ها پايداري حرارتي پليمرها را افزايش مي . خوب آنها با سيال و کانيهاي مخزن را درپي داشته است

نوع سازگاري خوب با محيط زيست و ايمني اين . دهند و خواص پايدار کنندگي شيل بسيار خوب از خود نشان داده اند
در اين مطالعه هدف طراحي مناسب سيال حفاري توسط .         گل ها از مزاياي قابل توجه گل هاي فرميتي مي باشد

نمکهاي فرميت سديم و پتاسيم به همراه ساير افزودنيها با دانسيته مناسب جهت حفاري در اليه هاي مخزني مناطق نفت 
نتايج بدست . ري حرارتي و پايداري شيل اين نوع گل ها مي باشدخيز جنوب ايران و بررسي خواص رئولوژي ، پايدا

آمده از اين مطالعه نشان داد که گل هاي فرميتي خواص رئولوژي خوبي از خود نشان مي دهد؛ ميزان نمک هاي 
يال و فرميتي بويژه فرميت پتاسيم تاثير زيادي بر خواص رئولوژي سيال ندارند و نقش اصلي آنها در افزايش دانسيته س

همچنين اين نوع گل ها سازگاري خوبي با پليمرهاي مختلف از خود نشان . افزايش پايداري حرارتي پليمرها مي باشد
با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايشات پايداري . افزايش دادند ٢٥٠ دادند و پايداري حرارتي پليمرها و نشاسته را تا   

همچنين اين گل . داري شيل بااليي تا حد گل هاي پايه نفتي از خود نشان مي دهندشيل ، مشخص گرديد که اين گل ها پاي
. از مقاومت خوبي برخوردار هستند PHها در مقابل آلوده کننده هاي مختلف از جمله سيمان ، گچ ، آهک و تغييرات 

ط زيست، اين گل ها مي در نتيجه با طراحي و فرموالسيون مناسب گل هاي فرميتي و با سازگاري خوب آنها با محي
  .توانند جايگزين مناسبي براي گل هاي پايه نفتي در حفاري مخزن و نواحي مشکل زا باشند

  
  

  

در ايران با استفاده از مکان يابي  CNGمکان يابي مراکز نگه داري و تعميرات جايگاه هاي عرضه ي سوخت  ١٢٨
نگارش جليل امين باشيان؛  /ود روند افزايشي تقاضاپوششي سلسله مراتبي در يک افق زماني چند دوره اي با وج

دانشگاه (کارشناسي ارشد -.استاد راهنما علي شاهنده؛ استاد مشاور قاسم مصلحي، مشاور صنعتي امير وکيل زاده
  .١٣٩٠ ، ) صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي صنايع و سيستم ها، رشته مهندسي صنايع

  
   

تعمير و / Genetic algorithmالگوريتم ژنتيک / Hierarchyسلسله مراتب / Coatingپوشش / Locationيابي  مکان
مدل ها / Equipmentتجهيزات / Compressed natural gasگاز طبيعي فشرده / Maintenanceنگهداري 
Models / کاهش هزينهCost reduction /ريزي  برنامهPlanning / مطالعه مورديCase studies / عرضه و

 Obstaclesموانع / Automobileخودرو / Supply and Demandتقاضا 
   

 ٩٠٠٠٠۶  
  

  چکيده 
در مناطق مختلف کشور و اهميت نوع خدمت و تجهيزات به کار  CNGپراکندگي گسترده جايگاه هاي عرضه ي سوخت 

داري و تعميرات رفته در آنها، نيازمند يک سيستم جامع نگهداري و تعميرات ميباشد تا به اين وسيله فعاليتهاي نگه
اين مهم  لزوم استفاده از يک روش علمي در . برنامه ريزي شده در پشتيباني از اين جايگاه ها به مرحله ي اجرا درآيد

استقرار مراکز پشتيباني به منظور انجام فعاليتهاي نگهداري و تعميرات برنامه ريزي شده و اصالحي را در قالب يک 
بسياري از فعاليتهاي نگهداري و تعميرات، حتي در روشهاي جديد، به . د آورده استبرنامه ريزي استراتژيک به وجو

به همين دليل اين مراکز بايد به گونهاي مکانصيابي شوند تا حداکثر . صورت تصادفي مورد نياز واقع ميشوند
نهصي مکانيابي به اين منظور مدلصهايي در زمي. فاصلهصي آنصها تا جايگاهصها از ميزان مشخصي بيشتر نباشد

با استفاده از گروه بندي جايگاه هاي نزديک به هم اقدام به تقليل اندازه ي مسأله به يک چهارم . پوششي طراحي شد
با توجه به راه .  اندازه ي اصلي شد تا به اين ترتيب بتوان مسأله را با نرم افزارهاي موجود به طور بهينه حل نمود

م گارانتي تدريجي آن ها در زمان آينده، ميزان تقاضا براي فعاليتهاي نت جايگاهها رو اندازي جايگاه هاي جديد و اتما
بر اين اساس افق برنامه ريزي به چند دوره شکسته شده است تا به اين وسيله بتوان پويايي مسأله را . به افزايش ميباشد

باعث شد تا براي کاهش هزينه ها سيستم تنوع در خدمات پشتيباني مورد نياز جايگاه ها . در حل مسأله لحاظ نمود
مسأله در چهار . پشتيباني دو نوع از مراکز پشتيباني تعريف گردد که ارتباط آنها به صورت سلسله مراتبي مي باشد

سناريوي مختلف اقدام به حل گرديد و نتايج عددي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و تأثير الزام پوشش همه ي نقاط 
 .ان افق برنامه ريزي و محدوديت هاي جديد ثبات پوشش بر خروجي مدلها تحليل گرديدتقاضا در پاي

 فرميتي مي باشد. فرميت ها نمکهاي فلزي قليايي بدست آمده از اسيدفرميک مي باشند. سه نوع نمک رايج مورد 
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ميکروفاسيس، محيط رسوبي و ژئوشيمي نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش هاي زفره، تيران و شاه کوه، ناحيه ١٢٩
اور حسين اصيليان نگارنده طاهره حالجيان؛ استادان راهنما محمد حسين آدابي، داود جهاني؛ استاد مش /اصفهان
گرايش رسوب ) Ph.D(دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، رشته رشته زمين شناسي (دکتري -.مهابادي

  .١٣٨٩ ، ) شناسي و سنگ شناسي رسوبي
  

   
کرتاسه / Geochemistryشيمي  زمين/ Depositional environmentsمحيط رسوبي / Microfaciesميکروفاسيس 

Cretaceous / برشCutting /شناسي  چينهStratigraphy / فيزيک سنگPetrophysic / رخسارهFacies / چينه
/ Porosityتخلخل / cementationشدن  سيماني/ Diagenesisدياژنز / Sequence stratigraphyنگاري سکانسي 

 Depositنهشته / limestoneسنگ آهک / Dolomiteدولوميت / Condensationتراکم 
   

 ٨٩٠٠٧٧  
  

  چکيده 
) جنوب اصفهان(و شاه کوه ) غرب اصفهان(، تيران )شمال شرق اصفهان(نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش هاي زفره 

متر ستبرا دارد و در بردارنده  ٣٦٤ نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش زفره . در حوضه ايران مرکزي قرار دارند
متر  ٢٩٢ اين نهشته سنگ ها در برش تيران . سيلتي است/ ي آهکي سنگ هاي آهکي توده اي تا نازک اليه و شيل ها

نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش . ستبرا دارد و در بردارنده سنگ هاي آهکي ضخيم اليه و ماسه سنگ ها مي باشد
اليه  متر ستبرا دارد و در برگيرنده دولوميت هاي ضخيم اليه در بخش پاييني و سنگ هاي آهکي ضخيم ١٣٩٥ شاه کوه 

مرز پاييني نهشته سنگ هاي کرتاسه با سازند شمشک ناپيوسته و زاويه . و شيل در بخش هاي مياني و بااليي مي باشد
) برش شاه کوه(و رسوبات آواري پليستوسن ) برش هاي زفره و تيران(دار و مرز بااليي آن ها با کنگلومراي ائوسن 

نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش هاي مورد مطالعه در بردارنده سه اجزاي تشکيل دهنده .   ناپيوسته و هم شيب است
و ...) فرامينيفرها، دوکفه اي ها و (، اجزاي کربناته اسکلتي ...)اائيدها، پلوئيدها و (گروه اجزاي کربناته غير اسکلتي 

رش زفره منجر به مطالعه نهشته سنگ هاي کرتاسه در ب.  است...) خرده سنگ ها، کوارتز و (اجزاي غير کربناته 
کربناته و نوزده  رخساره کربناته گرديده  - شناسايي سه رخساره سيليسي آواري ، يک رخساره مخلوط سيليسي آواري 

همچنين اين مطالعه منجر به شناسايي يک رخساره سيليسي آواري ، دو رخساره مخلوط سيليسي آواري    کربناته . است
ن و سه رخساره سيليسي آواري ، دو رخساره مخلوط سيليسي آواري    کربناته و و چهار رخساره کربناته در برش تيرا

تحليل رخساره هاي نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش هاي مورد . هجده رخساره کربناته در برش شاه کوه گرديده است
سد و درياي بازدر مطالعه نشان مي دهد که اين   رخساره ها در کمربندهاي رخساره اي پهنه ي جزرومدي، تاالب، 

تحليل فرآيند هاي دياژنزي در نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش هاي .  يک پالتفرم نوع شلف حاشيه دار نهشته شده اند
تحليل ژئوشيميايي نهشته سنگ . مورد مطالعه به شناسايي سه محيط دياژنتيکي زود هنگام، مياني و نهايي انجاميده است

تعيين کاني شناسي اوليه کربناته، محيط دياژنتيکي و دماي محيط قديمه استفاده شده  هاي کرتاسه در برش زفره، جهت
و ايزوتوپ اکسيژن و کربن نشان مي دهد که ترکيب کاني ) اصلي و فرعي(شواهد پتروگرافي و مقادير عنصري . است

م به کلسيم و ايزوتوپ اکسيژن تغييرات مقادير استرانسي. شناسي اوليه در نهشته سنگ هاي کرتاسه آراگونيت بوده است
در برابر منگنز نشان مي دهد که نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش زفره، در يک سيستم دياژنتيکي باز تشکيل شده 

دماي محاسبه شده براساس مقدار ايزوتوپ اکسيژن نمونه اي که داراي کمترين آلتراسيون است نشان مي دهد که . اند
نهشته سنگ هاي کرتاسه در برش هاي .   درجه سانتي گراد است ٣١ م کم عمق، در حدود دماي سيال تدفيني زود هنگا

چهار سکانس رسوبي اول مربوط به کرتاسه پيشين، سکانس . زفره  و شاه کوه دربردارنده شش سکانس رسوبي هستند
مرز پاييني . مي باشندرسوبي پنجم مربوط به کرتاسه پيشين تا پسين و سکانس رسوبي ششم مربوط به کرتاسه پسين 

. هستند ٢ و مرزهاي ديگر بين سکانس ها ناپيوستگي نوع  ١ سکانس اول و مرز بااليي سکانس ششم ناپيوستگي نوع 
اين . تغييرات عمودي رخساره اي در نهشته سنگ هاي برش تيران به شناسايي يک سکانس رسوبي انجاميده است

  .است ١ مرز پاييني و بااليي اين سکانس ، ناپيوستگي نوع. اشدسکانس رسوبي مربوط  به کرتاسه پيشين مي ب
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نگارش  /)کپه داغ باختري( ميکروفاسيس و با يوستراتيگرافي سازند تيرگان در برش هاي جوزک و کورخود ١٣٠
 -.محمدرضا طبرزدي؛ استاد راهنما فرشته سجادي؛ اساتيد مشاور حسين رحيم پور بناب، محمد حسن بانج شفيعي

) چينه شناسي و فسيل شناسي -دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي(کارشناسي ارشد
 ، ١٣٨٩.  

  
   

/ Environmental Factorsمحيطي  عوامل زيست/ Paleoecologyشناسي  ديرينه بوم/ Microfaciesميکروفاسيس 
شناسي  چينه سنگ/ Stratigraphyشناسي  چينه/ Cuttingبرش / Tirgan formationسازند تيرگان 

Lithostratigraphy /ها  جلبکAlgae / آهکLime / اربيتوليناOrbitolina / رخسارهFacies /ها  کربنات
Carbonates / کرتاسهCretaceous 

   
 ٨٩٠٠٧۵  

  
  چکيده 

اسي شامل برش کورخود و به منظور مطالعه ي بايوستراتيگرافي و ميکروفاسيس سازند تيرگان، دو برش چينه شن
نمونه سنگي  ٢١٩ جوزک در غرب حوضه ي کپه داغ، در نزديکي شهرستان آشخانه بررسي گرديد در مجموع 

با مطالعات دقيق ميکروسکوپي و با تاکيد بر شناسايي فرامينيفرها و . مقطع نازک تهيه شد ٢٧٩ برداشت شد و از آن ها 
گونه فرامينيفر و  ٤٧ جنس و  ٣٧ در برش جوزک .   ن برش ها تعيين گرديدجلبک هاي آهکي، سن سازند تيرگان در اي

اين تاکساها معرفي کننده دوبايوزون و يک ساب زون در اين برش . گونه جلبک آهکي تشخيص داده شد ٨ جنس و  ٦ 
 & Palorbitolina  lenticularisمتر و به سن بارمين پسين ، با نام    ١١٠ بايوزون يک به ضخامت :   هستند

Salpingoporella  muehlbergii   Assemblage Zone( Late Barremian  .( و با يوزون دو به ضخامت
 Palorbitolina lenticularis  &  Praeorbitolina sp. Assemblageمتر به سن بدولين تحت عنوان    ٢١٥ 

Zone ( Bediulian  .(ترين قسمت بارمين پسين تا قسمت ابتداي به عالوه يک ساب زون مربوط به باال. مي باشند
  Paleodictyoconus cf arabicus Sub Zone (upper  most Late Barremian- earlyبدولين، با نام  

Bedoulian  .( ،در اين سازند معرفي گرديد؛ بر اين اساس سن پيشنهاد شده براي سازند تيرگان در برش جوزک
گونه  جلبک آهکي  ٨ جنس و  ٦ گونه فرامينيفر و  ٣٧ جنس و  ٣١ در برش کورخود   .بارمين پسين تا آپتين پيشين است

بارمين پسين   آپتين پيشين براي اين  -شناسايي شد که بر اساس آن ها دو بايوزن معرفي شد بيانگر سن بارمين پيشين ؟ 
بخش ابتدايي و قاعده :   عبارتند از اين برش به چهار بخش قابل تفکيک است که از پايين به سمت باال. برش مي باشند

متر که داراي  ١٦٠ بخش دوم  به ضخامت .  مترکه در اثر دولوميتي شدن فاقد فسيل  مي باشد ١٤٠ ايي به ضخامت 
بعلت عدم وجود فسيل هاي شاخص در اين بخش ها، نمي .  ميکروفسيل هاي کف زي کوچک و غيرشاخص  مي باشد

با توجه به توالي هاي زيرين (سن اين دو بخش با توجه به جايگاه چينه شناسي . رفي کردتوان زون زيستي براي آنها مع
متر مي باشد، که بايوزوني  ٦٠ بخش سوم با سن بارمين پسين به ضخامت .  احتماال بارمين پيشين مي باشد) و بااليي 

  Palorbitolina   lenticularis & Salpingoporella muehlbergii Assemblage Zoneتحت عنوان   
(Late Barremian  (متر با سن آپتين پيشن  ٥٥ بخش چهارم به ضخامت .  در آن معرفي شده است)مي باشد ) بدولين

 Palorbitolina lenticularis  &Praeorbitolina sp. Assemblage Zoneکه بايوزوني تحت عنوان   
(Bedoulian  (ر فرامينيفرها در بخشي از اين مطالعه با توجه به وفو) به خصوص فرامينيفرهاي بزرگ بنتيک مانند
و جلبک هاي آهکي به ويژه داسي کالدسه آ، وضعيت پالئواکولوژي آنها و تاثير برخي از عوامل ) اربيتولين ها

در اين مبحث به بررسي عواملي چون عمق، . اکولوژيکي بر روي اين ميکروفسيل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت
. غرافيايي و تاثير رويداد سيمرين پسين بر روند توليد مثل جنسي و غير جنسي اربيتولين ها پرداخته شده استعرض ج

بر اين اساس و نيز با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روي اربيتولين هاي سازند تيرگان و مقايسه آن با اربيتولين 
بر پايه .  آيد رويداد سيمرين پسين بر نوع  توليد مثل ندارند هاي سازند داريان در ميدان گازي پارس جنوبي بنظر مي
رخساره رسوبي کربناته و يک رخساره ي ماسه سنگي در  ٨ مطالعات ميکروفاسيس انجام شده در دو برش، مجموعا 

عه در منطقه مورد مطال) T( وپهنه ي جزر و مدي )  L(، الگون )B(، سد) M( چهار کمربند رخساره ايي درياي باز 
براساس اين مطالعات مشخص گرديد که توالي مورد مطالعه در يک پالتفرم کربناته کم عمق از نوع . تشخيص داده شد

  .رمپ هموکلينال نهشته شده است
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کارشناسي  -.رويا پارسايي؛ استاد راهنما عليرضا فاتحي/ هدايت ربات متحرک در محيط ناشناخته با موانع فازي١٣١
  .١٣٨٩ ، ) عتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده مهندسي مکانيک، رشته مهندسي مکاترونيکدانشگاه صن(ارشد

  
   

ماتريس / Mapنقشه / Locationيابي  مکان/ Controlکنترل / Intelliganceهوشمندي / Robotsآدم واره ها 
Matrices /هاي عصبي مصنوعي  شبکهArtificial nueral networks / شبيه سازيSimulation / شناسايي

Identification / موانعObstacles / عامل خطرRisk factor / شبکه عصبي فازيFuzzy neural net / عامل
 Search strategiesراهبردهاي جستجو / Effective parametersموثر 

   
 ٨٩٠٠٧۶  

  
  چکيده 

شايد بتوان  اي متحرک بوده است،خصوص رباته مسيريابي و هدايت ربات همواره يکي از مسايل مهم در رباتيک و به
مطالعات بسيار زيادي روي اين موضوع انجام . وجود آمدنشان شکل گرفته است گفت نياز به هدايت رباتها از زمان به
هدايت ربات شامل چهار زير مساله اصلي است؛موقعيتيابي، توليد نقشه محيط، . شده و به نتايج قابل توجهي رسيده است

يابي در دو  نامه به بررسي سه زير مساله اول هدايت ربات ميپردازيم؛ موقعيت در اين پايان. ربات مسيريابي و کنترل
بعد را با استفاده از نتايج کارهاي قبلي انجام ميدهيم و راه حل جديدي براي  پيدا کردن موقعيت ربات هنگام باال رفتن 

کاري ربات را به سلولهاي  وش تقسيم بندي فضاهاي خالي فضايدر توليد نقشه با الهام گرفتن از ر. از پله ارائه ميکنيم
ساختمان دادهاي که براي ذخيره کردن نقشه از آن استفاده ميکنيم يک ماتريس . مربعي با اندازه يکسان تقسيم ميکنيم

در شبکه هر سلول . دست آمده است اي است که از تقسيم بندي فضاي کاري ربات به اين ماتريس هم بعد با شبکه. است
سپس با استفاده از دو سنسور فاصله ياب ليزري، که بطور افقي و عمودي روي . با يک درايه در ماتريس بيان ميشود

در توليد نقشه نه تنها به مختصات . اند، نقشه محيط را به دست آورده و در ماتريس نقشه ذخيره ميکنيم ربات نصب شده
شدت سختي موانع را با . بندي ميکنيم ا از نظر نوع و شدت سختي نيز طبقهآنها ر[موانع در محيط توجه داريم بلکه  

ي توليد نقشه يک ماتريس است که  حاصل رويه. تر هر چه مانع سختتر عدد منفي. نشان ميدهيم[  اعداد منفي در بازه 
فته شد، بسته به شدت نهايت در نقاط خالي مقدار صفر و در نقاط مانع، همانگونه که گ در نقطه هدف مقدار مثبت بي

نورونهاي . براي مسيريابي از يک شبکه هاپفيلد استفاده ميکنيم. نهايت ميگيرند سختي مانع مقداري بين صفر و منفي بي
متناظر با هر درايه از ماتريس نقشه يک . شبکه هاپفيلد در يک شبکه هم بعد با ماتريس نقشه توليد شده قرار ميگيرند

پس ازآموزش . ماتريس نقشه به عنوان ورودي خارجي به شبکه هاپفيلد اعمال ميشود. داريم نورون در شبکه هاپفيلد
نتايج به دست آمده در . شبکه عصبي هاپفيلد، ربات با استفاده از خروجي نورونهاي شبکه عصبي به مسيريابي ميپردازد

  .محيط شبيه سازي شده اين تئوريها را تاييد ميکند
  
 

 

m.shafiei
Typewritten Text
]



  پايان نامه                                                         لی نفت ايران       تازه های مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

  
132  Experimental Study of Oil Recovery in Miscible, Near Miscible and Immiscible 

Gas Injection to One of Iranian Oil Reservoirs/ Hamid Hosseinzade Khanamiri.- M. 
Aghajani, M.H.Ghazanfari.- M. S. University: Petroleum University of Technology; 
University of Calgary; Faculty: Petroleum Engineering; Department: Petroleum 
Engineering, 2010.  

   
Recovery / Immiscibility / Gas injection / Carbon dioxide (Co2) / Reservoirs / 

Experimental study / Pumps / Rocks / Fluids / Saturation / Flooding / Pressure / 
Wettability / Compositions / Porosity 

100011 
 
 
 Abstract  
A comprehensive series of high pressure high temperature (HPHT) core flooding tests were  

conducted. Continuous CO2 injection experiments at different miscibility conditions  
(including immiscible, near-miscible, and miscible) were performed. The fluid system  
consisted of reservoir dead oil, live oil, CO2 and synthetic brine; the porous media was a  
number of fractured carbonate cores chosen from the oilfield from which the oil samples  
had been taken. However, several preliminary tests were performed by means of 
sandstone  outcrop cores prior to the.main runs.  The experimental study aimed to 
investigate performance of the secondary gas injection at  different pressures. Therefore 
the results of experiments, along with field-scale simulation  and economic 
considerations, would be applicable in making reliable decisions about the  conditions of 
the CO2 injection process which will be performed on the studied brown field  in the 
future soon.  Comparison between results of the different tests were carried out regarding 
the ordinary  oil recovery factor, residual oil saturation, gas production and pressure drop 
through the  core. Taking all criteria into account, the most optimized pressure was. 
determined. Near-  . miscible CO2 injection was conducted at 1600psi demonstr~ted 
good efficiency. The  ultimate recovery was about 53% of OOIP. 1600 psi is close to 
current reservoir pressure;  therefore the reservoir is a good candidate for near-miscible 
CO2 injection: Miscible CO2  flooding at.2300psi resulted in ultimate oil recovery of 
about 66 %. Furthermore, dead oil  recovery experiments showed higher recoveries than 
those of live oil, as MMP of dead  oil/CO2 was 1400psi in comparison to MMP of live 
oil/CO2 which was about 1800 psi.  Ultimate recoveries of about 41, 53, 63 and 71% 
were measured for pressures of about 500  psi (immiscible), 800 psi (immiscible), 1300 
psi (near-miscible) and 1600 psi (miscible) in  dead"oil recovery experiments. 
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Abstract  
Gas injection is one of the most convenient EOR processes. Although the microscopic 

efficiency  of gas injection is fairly good, the volumetric efficiency is usually low. To 
increase the contact of  reservoir fluids by displacing fluids, the gas is generally injected 
periodically with water. This  method of injection which called water-alternating-gas 
(WAG) is categorized as a successful  EOR process as indicated by field statistics all over 
the world.  This experimental study aimed at evaluating the performance of WAG 
injection in carbonate  cores at different pressures. So, a comprehensive series of core 
flooding tests are conducted. The  fluid system included reservoir dead and live oil, CO2 
and synthetic brine. The porous media  chosen for this study contai1ned a number of 
fractured carbonate cores. However, several  preliminary tests were performed using 
sandstone outcrop cores prior to the main runs.  Each test consisted of a series of steps 
including vacuuming the core, brine saturation, absolute  permeability determination, oil 
flooding to initial oil saturation, secondary WAG injection to  recover the oil, washing 
the cores and finally drying them for the next test.  Parameters such as oil recovery factor, 
residual oil saturation, water and gas production, injection  pressure and pressure drop 
along the core are recorded for both dead and live oil. Comparisons  between different 
test results are carried out regarding these parameters. Increasing the pressure,  results in 
oil recovery rise. Although for miscible conditions WAG injection shows better  
efficiency, increases in oil recovery after MMP occurs with slower rates.  Water 
alternating gas injection at different pressures had never been experimentally studied on  
this particular low-temperature naturally fractured oil reservoir. In addition to providing  
performance characteristics of the WAG process, this study has indicated directions for 
further  research on improving oil recovery. 
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