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 مرآز اطالع رساني شرآت ملي نفت ايران
 عالوه بر امكان استفاده از مراجع، آتب و نشريات، تسهيالت زير را در اختيار محققين،

:قرار مي دهد يپژوهشگران و آليه آارآنان صنايع نفت، گاز و پتروشيم  

  تخصصي /آرشيو ميكروفيلم نشريات فني  

 جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي مرآز اطالع رساني در سايت نفت  

  اينترنت(جستجو در شبكه هاي اطالعاتي جهاني(  

 مجموع قوانين و مقررات آشور  

  دسترسي به متن آامل استانداردهاي بين المللي نظير(AGA, API, API MPMS, ASTM, BSI, DIN, ISO)  

 سترسي به بانك اطالعات استانداردهاي صنعت نفت ايران د(IPS)  

  فيلم هاي متنوع آموزشي(VCD) 

  نمايه(پايگاه اطالعاتي تمام متن مقاالت فارسي بر روي شبكه(  

 دسترسي به بانك مقاالت آتابخانه ملي بريتانيا  

 دسترسي به بانك اطالعاتي آتابخانه شرآت نفت خزر  

 طالع رساني به شبكه علمي آشور اتصال مرآز ا(http://portal.iranscience.net)  

  به بعد در پايگاه مقاالت التين ٢٠٠٢و مديريتي سال تخصصي  –دسترسي به متن آامل مقاالت منتخب فني  

 موجود در وب سايت مرآز... دسترسي به منابع الكترونيك با ذخيره اي از منابع تكنولوژيك، مديريتي، انرژي و  

  تخصصي در پايگاه مقاالت فارسي/ دسترسي به متن آامل مقاالت منتخب علمي  

  تخصصي در پايگاه گزارشات فارسي و التين/ لمي عدسترسي به متن آامل گزارشات 



  :اشاره

هىل 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 مرآزن 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
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انبار مركزي شركت ملي پخش : ديمطالعه مور ALOHAآناليز پيامد حوادث ناشي از نشت بنزين با نرم افزار   1
نگارش محمدامين طاقه باف؛ استاد راهنما سعيد گيوه چي؛ استاد مشاور اكبر باغوند، مشاور صنعتي الهه / ورده هاي نفتي يزدآفر

  .1393 ، )ايمني، بهداشت و محيط زيست هدانشگاه تهران، رشت( كارشناسي ارشد - .كاظمي
  
   

بنزين / Leakageنشت / Accidentsحادثه / Outcomeپيامد / Analysisآناليز / Risk managementمديريت ريسك 
Gasoline /اي  افزار رايانه نرمComputer software / ارزيابي احتمال خطرRisk assessment /هاي  شركت ملي پخش فرآورده

 Modelingمدل سازي / National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(ان نفتي اير
   

 930005  
      چكيده 

از ضروري ترين و اصلي ترين مراحل براي افزايش سطح ايمني در واحدهاي موجود يا در حال طراحي، ارزيابي ريسك  يكي
. ممكن است از طريق نقص تجهيزات و يا خطاهاي انساني ايجاد شودخطراتي همچون رها شدن مواد شيميايي در محيط است كه 

ارزيابي كمي و كيفي ريسك در كشورهاي پيش رفته و توسعه يافته جزء الينفك طراحي واحدهاي فرآيندي مي باشد كه متاسفانه در 
ارج نهادن كافي مديران و تصميم گيران  هنوز جايگاه خود را بدست نياورده است و شايد يكي از داليل مهم آن عدم آشنايي و ما كشور

در اين پايان نامه، كليات ارزيابي . به مباني اوليه ارزيابي كمي و كيفي ريسك و نداشتن الزام قانوني كشوري در اين خصوص باشد
وزي، خطرات محتمل مانند آتش سمدل سازي ريسك و نحوه اعمال آن كه شامل مراحل شناسايي خطرات موجود در يك فرآيند، 

انفجار و يا پيامدهاي مربوط به سميت مواد، بطور كامل شرح داده شده و مدل سازي پيامدهاي خطرات احتمالي به صورت خاص 
امروزه . مدل سازي، يكي از مهمترين مراحل مديريت ريسك به حساب مي آيد. براي انبار مركزي شركت نفت يزد انجام شده است

پيش بيني اثرات و عواقب . صورت مي گيردALOHA قدرتمند كامپيوتري مانند نرم افزار  اين مدل سازي توسط نرم افزارهاي
بنابراين مديريت ريسك يك انبار . حوادث نامطلوب در يك واحد فرايندي به وسيله مدل هاي رياضي، تحليل پيامد ناميده مي شود

به مدل سازي پيامدهاي حوادث  ALOHAزار تخصصي در اين پژوهش با كمك نرم اف. نفت بدون انجام تحليل پيامد ممكن نيست
در نهايت پس از انجام محاسبات ريسك حوادث . احتمالي يكي از مخازن ذخيره سازي بنزين انبار نفت يزد پرداخته شده است

  .گرديده استمحتمل در اين انبار و مقايسه آن با معيارهاي معتبر، پيشنهادات مناسب به منظور كاهش ريسك حوادث مربوطه ارائه 
 
  
  
با استفاده از روش تصميم گيري چند شاخصه  N.I.O.P.D.Cارائه الگوي انتخاب بهترين پيمانكار مناقصات   2

 - .نگارش ابراهيم گلزار؛ استاد راهنما حسن حاله؛ مشاور صنعتي عباس حيدري/ در محيط فازي ANP- DEMATELتلفيقي 
  .1393 ، ) ي و مهندسي، رشته مهندسي صنايع و مكانيكدانشگاه آزاد اسالمي، گروه فن(كارشناسي ارشد

  
   

شركت / Criteriaمعيار / Fuzzy logicمنطق فازي / Contractorsپيمانكاران / Tender offers(Securities(ها  مناقصه
زار اف نرم/ National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(هاي نفتي ايران  ملي پخش فرآورده

 Decision makingگيري  تصميم/ Computer softwareاي  رايانه
   

 930007  
  چكيده 

در حال حاضر برنده تعيني از بين مناقصه گران در مناقصات در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با توجه به اينكه 
ميگردد اما در نهايت مناقصه گري برنده مي شود كه  درنظر گرفته مي شود و در فرمول تراز لحاظ امتيازات كميته فني وبازرگاني

دراين تحقيق با استفاده از .قيمت كمتري راپيشنهاد نموده است يعني امتيازات كميته فني وبازرگاني بسيار كمرنگ ديده مي شود 
و با استفاده از متغيرهاي  معيارها وزيرمعيارهاي مناسب جهت انتخاب پيمانكاران تعيين پرسش نامهنظرات خبرگان از طريق مصاحبه 

ند گانه تلفيقي  چبا استفاده از نرم افزارهاي آماري و تكنيك تصميم گيري با معيارهاي  وي درجه اهميت آنها مشخص مي گردد زبان
ANP-DEMATEL درنهايت پيمانكاران واقعي سيستم حفاظت  در محيط فازي معيارها وزيرمعيارها رتبه بندي مي گردند و

  .و شركت سازش رايانه بعنوان برنده تعيين شد رتبه بندي گرديدند الكترونيك
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حميد آقايي / ش بيني ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي و ساير سوخت هاي فسيليياي پرارايه روشي هوشمند ب  3
دانشگاه ( كارشناسي ارشد - .مغانجوقي؛ اساتيد راهنما بابك نجار اعرابي، مجيد نيلي احمد آبادي؛ استاد مشاور اسداهللا احمدي نژاد

  .1391 ، )رق و كامپيوتر، رشته مهندسي برقتهران، دانشكده مهندس ب
  
   

فرآورده نفتي / Fossil fuelسوخت فسيلي / Intelligent systemسيستم هوشمند / Fuel consumptionمصرف سوخت 
Petroleum product / مصرف انرژيEnergy Consumption / مدل هاModels /وريتم الگAlgorithm 

   
 910018  

  چكيده 
بدين منظور ابتدا با  .در اين پژوهش هدف اصلي پيش بيني سري هاي زماني مصرف پنج فرآورده نفتي مهم در كشور ايران است

ش بيني پذيري، تصادفي بودن، پيچيدگي و يبرخي ويژگي هاي اين سري ها مانند پ استفاده از روش هاي تحليل سري هاي زماني،
سپس با استفاده از دو روش انتخاب ورودي شامل تحليل همبستگي و اطالعات متقابل به  .جود الگوهاي مختلف بررسي شده استو

همچنين با استخراج برخي ويژگي هاي سري هاي زماني مورد نظر مانند روند هاي كلي،  .تعيين ورودي هاي موثر پرداخته شده است
پيش بيني را بهبود  اين مساله به طور خاص دقت مدل سازي و.ه عنوان ورودي مدل لحاظ كرده ايمفصلي و متناوب، برخي از آنها را ب

ن روش با تركيب مفاهيم يا .ارائه شده است در ادامه يك روش جديد پيشنهادي براي پيش بيني سري هاي زماني .بخشيده است
ماشين بردار ارتباطات نامگذاري شده -مدل تاكاگي سوگنو يادگيري احتمالي بيزي و مدل هاي فازي بدست آمده است و تحت عنوان

 .شود بيني به نتايج با خاصيت تنكي باال منجر مي گيرد و در مسايل پيش هاي يادگيري محلي قرار مي دسته مدل در روش اين .است
دراين روش ابتدا قواعد  .نو استايده كار به صورت اعمال تابع غير خطي ماشين بردار ارتباط در بخش موخر قواعد فازي تاكاگي سوگ

سپس  .قواعد فازي يادگيري مي شوند "اگر "ميانگين بوجود مي آيند و پارامترهاي بخش -kفازي براساس روش خوشه يابي 
نتايج نشان مي دهد كه با  .پارامترهاي هر مدل ماشين بردار ارتباط محلي در فرآيند يادگيري در چارچوب بيزي تعين مي شوند

يكي از مزايا اين .ارچوب يادگيري محلي و يادگيري بيزي احتمالي ، نتايج پيش بيني با دقت بسيار بااليي بدست مي آينداعمال چ
روش اين است كه به طور معمول از توابع پايه كمتري در مقايسه با روش هاي ديگر مانند ماشين بردار پشتيبان و ماشين بردار 

مزيت  .اختياري هستند و بدون نياز به برآورده كردن شرط مرسر انتخاب مي شوند توابع پايه،همچنين اين .ارتباط استفاده مي كند
دوم اين روش اين است كه در مقايسه با روش هاي ذكر شده ونيز روش هاي ديگر مانند شبكه هاي عصبي چنداليه نتايج بهتري از 

مزاياي پيش بيني احتماالتي است و يك تابع توزيع  مزيت سوم اين است كه اين روش شامل .لحاظ  دقت پيش بيني مي دهد
 .دهند بيني مي هاي ديگر ذكرشده تنها يك عدد به عنوان خروجي پيش كه روش حاليبدست ميدهد؛ در را به عنوان خروجي احتماالتي

اي و  تراكنش هاي لحظه در انتها اين روش بر روي داده هاي دو بانك نمونه در حوزه بانكداري الكترونيكي براي پيش بيني ميزان
 .ج حاصل از اين روش دقت بسيار بااليي را در پيش بيني نشان ميدهدينتا .روزانه اعمال گرديده است

  
  
مولف بابك سليمي فرد؛ استادان / ارائه مدل براي تقسيم بهينه گاز در فرازآوري براي يكي از ميادين خليج فارس  4

دانشگاه باهنر كرمان، دانشكده فني و مهندسي، (كارشناسي ارشد - .ستاد مشاور امير صرافيراهنما مهين شفيعي، پيمان پورافشاري؛ ا
  .1389 ، ) گروه مهندسي نفت و گاز، رشته مهندسي نفت

  
   

سيستم / Gas injectionتزريق گاز / Utilizationبرداري  بهره/ Genetic algorithmالگوريتم ژنتيك / Drillingحفاري 
 Persian gulfخليج فارس / Intelligent systemهوشمند 

   
 890135  

  چكيده 
براي تزريق گاز به يك مجموعه چاه، اختصاص مقادير نامناسب گاز به هر چاه، باعث كاهش توليد نسبت به حالت بهينه و كاهش 

همچنين افزايش . نظر ميرسد بنابراين اختصاص بهينه گاز به چاه ها با توجه به خصوصيا ت توليدي هر چاه ضروري به .بازده مي شود
 17 در اين مطالعه اختصاص گاز به . روزافزون هزينه هاي تزريق گاز اهميت بررسي اختصاص گاز از ديدگاه اقتصادي را بيشتر مي كند

اي بيشينه چاه از يكي از ميادين خليج فارس مورد بررسي قرار گرفته و هدف آن تعيين ميزان گاز مورد نياز براي تزريق به هر چاه بر
با توجه به  پيچيدگي هاي مساله و توجه روز افزون به سيستم هاي هوشمند در . كردن هردو بازده توليدي و اقتصادي ميدان است

 54 نتايج به دست آمده نشان دهنده افزايش.حل اين مساله از يكي از الگوريتم هاي تكاملي به نام الگوريتم وراثتي استفاده شده است
همچنين نتايج نشان مي دهند كه با افزايش هزينه .  مي باشد 12 وليد ميدان تنها با تزريق گاز توليدي از خود مخزن درصدي نرخ ت

 .هاي تزريق نرخ تزريق بهينه اقتصادي گاز كاهش مي يابد
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: لعه مورديمطا(ارايه مدلي جهت بررسي و تعيين توانايي سازمان در زمينه كسب عوامل استراتژيك موثر بر كسب و كار  5
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده (كارشناسي ارشد - .اعظم صالحي؛ حميد شاه بندرزاده/ )سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

  .1392 ، ) مديريت، رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك
  
   

 Pars Especialادي انرژي پارس منطقه ويژه اقتص/ Strategic Managementمديريت استراتژيك / Businessكسب و كار 
Economic Energy Zone  / مدل هاModels / تواناييAbility / توانمندسازي كارمندانEmployee Empoerment /

 Correlationهمبستگي / Regressionرگرسيون 
   

 920017  
  چكيده 

داره شوند، در اين زمينه آنهايي موفق ترند كه بتوانند از امروزه سازمان ها در محيطي كامال  رقابتي با تحوالت زياد و شگفت آور بايد ا
پژوهش حاضر، با ارائه مدلي به بررسي و تعيين ميزان . توانايي باالي خود در جهت توسعه و بهبود كسب و كار سازمان استفاده كنند

اساس مرور گسترده و دقيق ادبيات نخست بر . توانايي سازمان در زمينه كسب عوامل استراتژيك موثر بر كسب و كار مي پردازيم
بعد استراتژيك شامل بعد مالي، مهندسي، مواد، مديريتي، كاركنان، كاال و بازاريابي،  7 نظري عوامل مرتبط با توانايي سازمان در 

جهت . استمورد ارزيابي قرار گرفته ) سوال اصلي 78 سوال جمعيت شناختي و  6 (سوال  84 حاوي  پرسش نامهشناسايي و در قالب 
ميزان . ، از روش تحليل محتواي صوري و جهت سنجش پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ استفاده شدپرسش نامهسنجش روايي 

جامعه آماري پژوهش سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي . محاسبه، كه نمايانگر تائيد پايايي مي باشد 0 /98الفاي كرونباخ برابر با 
نتايج حاصل از . ه آماري پژوهش را كارشناسان و مديران ارشد و مياني مرتبط با موضوع تشكيل مي دهندپارس مي باشد و نمون

پژوهش نشان مي دهد كه عوامل استراتژيك مالي، مهندسي، مواد، بازاريابي داراي بيشترين تاثير نسبت به عوامل مربوط به مديريت، 
نقاط ضعف و (همچنين نگاه استراتژيك دروني . ب و كار سازمان مذكور مي باشندكاال و كاركنان، بر ميزان توانايي سازمان در كس

لذا الزم است مديران سازمان جهت ارتقاء ميزان توانايي . اين سازمان در حد متوسط مي باشد) نقاط تهديد و فرصت(و بيروني ) قوت
  .استراتژيك سازمان را متمركزتر نمايندسازمان خود بر اين ابعاد نسبت به ديگر عوامل بيشتر توجه نموده و نگاه 

 
  

  
آ  نگارش پانته /فارس  و ديسپرسنتهاي مورد استفاده با سالمونالتيفي موريوم ارزيابي اثرات ژنوتوكسيك نفت خليج  6

اسالمي،  دانشگاه آزاد(كارشناسي ارشد - .مشهدي؛ استاد راهنما مژگان امتيازجو؛ استاد مشاور عبدالرحيم وثوقي، فريبرز زهره نژاد
  .1384 ، ) دانشكده علوم وفنون دريايي، گروه آلودگي و حفاظت محيط زيست دريا، رشته آلودگي و حفاظت محيط زيست دريا

  
   

زايي  جهش/ Testsآزمون ها / Crude oilنفت خام / Pollutionآلودگي / ها آالينده/ Persian Gulfخليج فارس 
Mutagenicity 

  
 840077  

  چكيده 
هاي متعددي جهت تعديل اثرات سوء اين آالينده وجود  روش .از مهمترين آالينده هاي اكوسيستم آبي مي باشد نفت يكي

، 2 ، پارس1 دراين تحقيق اثرات ژنوتوكسيك پراكنده سازهاي پارس.  يكي از اين روشها استفاده از پراكنده سازها مي باشد.دارد
و ديسپرسنت گلمن به عنوان ) وهشكدهژي و سنتزي شركت نفت فالت قاره و پچهارفرمول پيشنهاد(، 1 فرموالسيون جديد پارس

همچنين نمونه نفت خام  .پراكنده سازي كه مورد تاييد سازمان هاي بين المللي قررا گرفته مورد آزمون و سپس مقايسه قرار گرفت
 .انجام آزمون ابتدا سويه هاي آزمايش تاييد شدندجهت . جزيره سيري و اثرات توام اين پراكنده سازها و نفت مورد بررسي قرار گرفت

براي هر سويه .مورد آزمايش قرار گرفتند S-9سالمونا در حضور وغياب  TA100،TA97 ،TA1535مواد مورد آزمون با سويه هاي 
له نرم افزار بعد ازانجام مراحل آزمايش تعداد كلني هاي تشكيل شده شمارش، بوسي.  شاهد مثبت و شاهد منفي درنظر گرفته شد

باتوجه به تعداد كلني هاي تشكيل شده توسط  S- 9و با حضور S- 9بدون حضور .  درصد تفسير شدند 95 با دقت  SPSSآماري 
و گلمن با نفت كه بين  D، 2، پارس1 و گلمن و نفت همچنين تركيب پراكنده سازهاي پارس D، 2، پارس1 پراكنده سازهاي پارس

، به شدت سمي و 1 فرموالسيون جديد پارس.مي باشد، دردسته مواد جهش زاي متوسط قرار مي گيرد كلني برگشتي 2500 تا  500 
  .جهش زا شناخته شد
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نگارش علي اصغر موحد؛ استاد / ارزيابي الگوهاي مختلف افزايش مقياس تراوايي مطلق و توسعه نرم افزار مناسب  7

  .1387 ، ) ران، رشته مهندسي شيمي گرايش مخازن هيدروكربنيدانشگاه ته(كارشناسي ارشد - .راهنما محمدرضا رسايي
  
   

سيالب زني / Porosityتخلخل / Petroleum industryصنعت نفت / Permeabilityتراوايي / Fluid flowجريان سيال 
Water flooding / جريان چندفازيMultiphase flow / مدل سازيModeling / شبيه سازيSimulation /ي زمين شناس

Geology / فشار مويينهCapillary pressure 
   

 870245  
  چكيده 

شبيه سازي جريان سيال در مدل هاي زمين شناسي چندين بلوكي به دليل محدوديت هاي سخت افزار رايانه ها و زمان محاسبات 
هاي موازي را به كار وانند سيستمبرنامه ريزي خاص نمي ت بنابراين براي فائق آمدن براين محدوديت و .تقريبا امكان ناپذير است

به طور كلي تخلخل، اشباع آب تراوايي مطلق،  .بنابراين افزايش مقياس در صنعت نفت از مقبوليت بيشتري برخوردار است.گيرند
افزايش  اگرچه روش هاي اثبات شده ي براي. تراوايي نسبي، فشار مويينگي و يا هر پارامتر پتروفيزيكي مي تواند افزايش مقياس يابد

مقياس پارامترهاي جمع پذير نظير تخلخل و اشباع آب وجود دارد اما كاربرد روش هاي مشابه براي پارامترهاي جمع ناپذير مهم ديگر 
دوفازي براي  - در اين مطالعه يك شبيه ساز دو بعدي. مانند تراوايي مطلق و توابع اشباع جريان چندفازي دقيق و مورد توافق نيست

در  به منظور كنترل پراكندگي عددي از روش حذف نوسانات كل. وش افزايش مقياس تراوايي مطلق توسعه داده شدبررسي هشت ر
اين تابع عالوه بر ايجاد ناهمگوني زياد  .توليد شد داده هاي تراوايي مصنوعي با استفاده از توابع فركتال. معادله اشباع استفاده گرديد

وسيع منفي يا مثبت بين داده هاي تراوايي مي باشد تا توزيع هاي ايجاد شده به شرايط واقعي  قادر به توليد همبستگي هاي مقياس
اين سناريوها براي بررسي اثر نسبت تحريك پذيري فشار .شش سناريو سيالب زني قطري در نظر گرفته شد. مخزن نزديك تر باشند

هاي  روش. يافته نسبت به مدلهاي زمين شناسي طراحي شدمويينگي و الگوهاي ناهمگوني بر عملكرد مدل هاي افزايش مقياس 
حسابي و رينرمالزاسيون و روش هاي عددي شامل حل فشار حل  - افزايش مقياس تحليلي شامل روشهاي حسابي هندسي هارمونيك

يكردهاي افزايش سه مورد اخير فشار را به طور مناسب پيش بيني ميكنند و رو. فشار مرحله ايي نااريب و نااريب مرحله اي است
ب آاما تطابق خوبي بين مدل هاي ريز دانه و درشت دانه براي نرخ توليد نفت و . مقياس نزديك چاه و انديس چاه مورد نياز است

هاي  اين مطلب نشان ميدهد اگر كنترل پراكندگي عددي مناسب در روابط به كار رود روش .همچنين زمان اغاز توليد آب مشاهده شد
 .س تك فازي مي تواند به طور موفقيت آميزي براي شبيه سازي جابه جايي غير امتزاجي دوفازي به كار گرفته شودافزايش مقيا

 
  
  
نغمه  / PBMارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سازند گدوان در ناحيه فروافتادگي دزفول با استفاده از نرم افزار   8

دانشگاه آزاد (كارشناسي ارشد - .اور محمود معمارياني، غالمحسين منتظريمرتاضيان؛ استاد راهنما محمدرضا كمالي؛ استاد مش
 .1389 ، )علوم تحقيقات، رشته زمين شناسي نفت - اسالمي

  
   

 Petroleumزمين شناسي نفت / Dezful embuymentفروافتادگي دزفول / Godvan formationسازند گدوان 
geology / زاگرسZagros /شيمي  زمينGeochemistry / سنگ منشاSource rock /علوم زمين(رسوبگذاري (

Sedimentation / دياژنزDiagenesis / مدل سازيModeling 
   

 890136  
  چكيده 

. شده است عكل مخازن نفت جهان در آن واق %12حوزه رسوبي زاگرس يكي ازنفت خيزترين مناطق جهان به شمار مي رود كه 
اين منطقه داراي سنگ منشا هاي بسيار غني است كه هر . ن، واقع در منطقه زاگرس استفروافتادگي دزفول بخشي از دشت خوزستا

در مناطق نفت خيز همانند حوزه . كدام براساس عمق قرار گيري درجات بلوغ متفاروت و قابليت توليد انواع هيدروكربن ها را دارند
در اين رساله . ظور اهداف اكتشافي اهميت زيادي داردرسوبي زاگرس ارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سنگ هاي منشا به من

آغاجاري، بينك، گچساران، گرنگان، منصوري و ( پتانسيل هيدروكربن زايي سازند گدوان در شش ميدان واقع در فروافتادگي دزفول
 PBM (Pars Basinنرم افزار  اول و مدل سازي تاريخچه تدفين آن با استفاده از - با استفاده از نتايج حاصل از پيروليز راك) مارون

Modeler  (اين تنايج با استفاد ه از نمودار هايي مانند. محاسبه شده كه به صورت خالصه در ذيل آمده است :S1+ S2/TOC ،
HI/OI ،HI/Tmax از لحاظ نوع كروژن اين سازند در ميادين گچساران، گرنگان، مارون و منصوري داراي .بدست آمده است.... و
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از نظر بلوغ مواد . است  IIIو در ميدان بينك غالبا داراي كروژن نوع   IIIو II، در ميدان آغاجاري داراي كروژن تيپ  IIيپ كروژن ت
بالغ و در ميادين بينك و  - آلي در ميدين آغاجاري و گرنگان در محدوده بالغ و در ميادين گچساران و مارون در محدوده نابالغ

سنگ منشاء . ار گرفته است و البته در ميدان منصوري داده ها ابتداي محدوده بلوغ را نيز نشان مي دهدمنصوري در محدوده نابالغ قر
خيلي خوب قرار  - محدوده خوب درمتوسط و در ساير ميدان ها  - گدوان در ميدان آغاجاري و بينك در محدوده سنگ منشاء ضعيف

است و نوع هيدروكربور توليدي در ميدان هاي بينك  CD-BCدر محدوده رخساره هاي آلي اين سازند در ميادين مورد بررسي . دارد
تاريخچه تدفين، بلوغ بر  PBMبا استفاده از نرم افزار . و گرنگان به ترتيب گاز و نفت و در ساير ميادين مخلوطي از نفت و گاز است

ش ميدان ترسيم شده است كه نتايجي عمق تدفين و همچنين پنجره هاي توليد هيدروكربن اين سازند در اين ش Tmaxاساس 
 .اول بدست آمده است - مشابه با داده هاي ژئوشيميايي حاصل از پيروليز راك

 
  
  
معمولي و داده هاي مغزه در يكي از  LWDارزيابي سازند كربناته هتروژن با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي   9

دانشگاه صنعتي اميركبير، (كارشناسي ارشد - .احمدرضا رباني، مسعود لطف پور پژمان ميار؛ اساتيد راهنما/ ميادين فالت قاره ايران
  .1389 ، ) دانشكده مهندسي نفت

  
   

شركت نفت / Diagramنمودار / Drillingحفاري / Oil fieldميدان نفتي / Well loggingچاه پيمايي / Formationسازند 
ميدان / Permeabilityتراوايي / Modelingمدل سازي / National Iranian Offshore Oil Companyفالت قاره ايران 

 Stratigraphyشناسي  چينه/ Petrologyسنگ شناسي / Salman oil fieldنفتي سلمان 
   

 890137  
  چكيده 

هاي  ابيدر اين پروژه ارزي. اين مطالعه درميدان سلمان و روي واحد دولوميتي عرب فوقاني و سن ژوراسيك فوقاني انجام گرفته است
كنترل كيفي  ،و وايرالين LWDبنابراين نمودارهاي پتروفيزيكي . صورت گرفته است LWDبيشتر با تكيه بر الگ هاي  ،انجام شده

با استفاده از  ،مقادير اشباع اب واحد عرب فوقاني. شده و كليه عوامل اثرگذار درون چاهي و سازندي بررسي و تصحيح گرديده اند
براي استفاده از اين معادله كه اخيرا معرفي شده و تئوري علمي محكمي از آن حمايت . يافته محاسبه شده استمعادله آرچي بهبود 

طراحي شده كه پارامترهاي معادله آرچي را به دقت تعيين مي كند و  MATLABالگوريتمي به زبان برنامه نويسي  ،مي كند
تعيين تراوايي با استفاده از مدل جديد صورت پذيرفته است كه . برده است سردرگمي هاي معمول در تعيين اين پارامترها را از بين

در  ،البته قابل ذكر است كه تراوايي بدست آمده. به طور دقيق با تراوايي اندازه گيري شده مغزه مطابقت مي كند ،نتايج حاصل از آن
 ،رزيابي سازند و تعيين دقيق مقادير اشباع اب و تراواييپس از انجام ا.  حقيقت تراوايي نسبي نفت در اشباع كاهش نيافتني اب است

مدل استاتيك واحد عرب فوقاني در ميدان ساخته مي شود و نحوه تغييرات ويژگي هاي مخزني در ميدان و بين چاه هاي مختلف 
سپس با استفاده از نتايج . مورد بررسي قرار گرفته كه اين كار كمك بسيار بزرگي در توسعه ميدان مورد نظر در آينده خواهد كرد

ر مرحله آخر نيز دو اليه به عنوان هدف در د. يك زون براي ساخت مدل ديناميك در نظر گرفته مي شود ،بدست آمده از اين مدل
) ARCو PeriScope( پركاربرد LWDكارايي و بازدهي دو دستگاه  ،نظر گرفته شده و با تعيين مسير براي حفر هر كدام از اليه ها

 .راردهي چاه و ميزان توليد حاصل از هر يك با هم مقايسه مي شوددر ق
 
  
  

نگارش علي باالزاده؛ اساتيدراهنما / لي سازندهاي كنگان و داالن در ميدان سلمانآارزيابي اليه هاي غني از مواد   10
ان، دانشكده فني، رشته مهندسي دانشگاه تهر(كارشناسي ارشد - .محمدرضا كمالي، غالمحسين نوروزي؛ استاد مشاور سيد علي معلمي

  .1381 ، ) اكتشاف نفت
  
   

سنگ / Salman oil fieldميدان نفتي سلمان / Dalan formationسازند داالن / Kangan formationسازند كنگان 
/ Gasگاز / Source rockسنگ منشا / Porosityتخلخل / Organic compoundsتركيبات آلي / Reservoir rockمخزن 
 Modelsا مدل ه

   
 810019  
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  چكيده 

براي تشخيص و محاسبه كربن آلي در سنگهاي غني از ماده آلي با استفاده از الگهاي مورد Dlog Rاكنون روش علمي تكنيك 
بر ) معموال الگهاي زمان عبور امواج صوتي(اين روش از برهم نهي الگهاي تخلخل مقياس بندي شده .استفاده زيادي پيدا كرده است

در سنگهاي فقير اشباع از آب دو الگ با يكديگر موازي و .استفاده مي كند) ت عميقدرترجيحا از يك ابزار ق(الگ مقاومت ويژه  روي
چون هردوالگ به تغييرات تخلخل سازند پاسخ مي دهند با وجود اين چه در سنگ مخزن و چه .مي توانند روي هم قرار داشته باشند

ه آلي جدايش وجود دارد ولي با استفاده از الگ پرتو گاما مناطق مخزني مشاهده گرديده و از تحليل در سنگ غير مخزني غني از ماد
الي وجود  هدف اصلي اين پايان نامه بررسي اين موضوع است كه آيا در سازندهاي كنگانو داالن اليه هاي غني از مواد. حذف ميگردد

به توليد گاز بوده اند؟ به طور كلي اينكه منشا اين همه گاز درون سازندهاي كنگان دارد يا خير؟ در صورت وجود آيا اين اليه ها قادر 
 .اين مساله بررسي شده استDlog Rبا استفاده از تكنيك.از كجا و كدام سازند بوده است) معادل خوف در كشورهاي عربي(و داالن 

 
  
  

به كمك تحليل )FRP(صالح اليافي كامپوزيتارزيابي مقاومت و شكل پذيري سازه بتني مستغرق تقويت شده با م  11
نگارش علي حبيبي؛ استاد راهنما محمود حسيني؛ استاد مشاور فريبرز ناطقي / غير خطي و مدل سازي مقاوم سازي پل بتني

ته دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، دانشكده تحصيالت تكميلي، رش( كارشناسي ارشد - .الهي؛ مشاور صنعتي سعيد سليميان
  .1391 ، ) سازه- مهندسي عمران

  
   

تخريب / Corrosionخوردگي / Modelingمدل سازي / Fibersالياف / resistorمقاومت / Concreteبتن / Factorسازه 
Destruction 

   
 910019  

  چكيده 
بتن هاي در مناطق  در ابتدا توضيحاتي در رابطه با خوردگي فوالد در بتن در محيط هاي دريايي و همچنين شرحي در مورد

دريايي علل و عوامل تخريب سازه هاي دريايي نحوه مقاوم سازي و مراحل و انواع  آن در محيط هاي دريايي پرداخته اييم و سپس 
با استفاده از فرمول هاي انتشار و حركت رطوبت و همچنين حركت كلر در .  توضيحاتي ارائه شده استFRPدرمورد الياف كامپوزيتي 

يم و با استفاده از فرمول هاي ارائه شده در مورد رابطه بين ميزان خوردگي و پخش كلر در و در سازه هاي بتني پرداخته ا آبمحيط 
تنش در  نسازه و مدت زمان بين پخش شدن كلر در مدل تا زنگ زدن فوالد و بعد از آن ترك خوردن بتون در نهايت يك نمودار ميزا

سازي  لمد آمده است كه با استفاده از نمودار تنش ايجاد شده در فوالد در مدت زمان به دست گي بهخوردفوالدي مدل و زمان تا قسمت
يم تا بتوانيم تنش ايجاد شده و المان هاي اطراف فوالد اعمال نموده ايم و تنش به دست آمده را به بتن اجزاي محدود آن پرداخته ا

فاده از مدل آزمايشگاهي كه توسط دكتر تامر المداوي انجام شده بود استفاده شده در قسمت بعد با است. ايم هترك خورده را نشان داد
مدل سازي سازي آن پرداخته ايم و در نهايت بعد از بررسي و صحت  به مدل ABAQUSاست و با استفاده از نرم افزار المان محدود 

تمامي حالت مدل سازي با خروج از مركزيت هاي  كه نتايج حاصل از مدل سازي المان محدود منطبق بر نتايج آزمايشگاهي در
نتايج به طور كامل با نمونه هاي  FRP متفاوت و همچنين در نمونه هايي با اعمال خوردگي و نمونه هاي مقاوم سازي شده با

و همچنين حالت هاي مختلف مدل سازي  FRPآزمايشگاهي منطبق بود سپس به مدل سازي حالت هاي مختلف نمونه هاي 
.  دگي پرداخته ايم  با تغيير در ميزان خوردگي فوالد جابجايي نهايي به دست آمده را در حالت هاي مختلف مقايسه نموده ايمخور

ايم  را با هم مقايسه نموده AFRPو  GFRPو  GFRPسازه پرداخته و الياف  اثر انواع الياف مختلف در ظرفيت باربري بررسي به سپس
 Aنشان داده است اما الياف  Gدر مقايسه با الياف   Cنده اثر باربري بيشتر سازه ها با استفاده از الياف كه در نهايت نتايج نشان ده

داشته است و به اين علت تفاوت كم در  Gاثرات تغييرات مشابهي داشته است و رفتاري تقريبا مشابه با الياف  Gقايسه با الياف مدر 
ي تاثير تعداد اليه ها و ضخامت الياف استفاده شده پرداخته ايم و جهت هاي انواع سپس به بررس. مشخصات مصالح آن بوده است

الياف را  با هم مقايسه نموده ايم افزايش ظرفيت باربري و كاهش جابجايي رادر نمونه هاي مختلف و با بكار بردن انوع مختلف الياف از 
الياف بر ظرفيت باربري سازه پرداخته ايم و جهت هاي مختلف در مرحله بعدي به بررسي اثرات تغيير جهت . آن منتج شده است

در جهت نيروي وارده و با (الياف را با هم مقايسه نموده ايم و بهترين جهت الياف را كه زمانيكه جهت الياف مقاوم سازي در آن جهت 
  .هات مختلف بررسي شده استبوده است بيشترين ظرفيت باربري نتيجه شده است و در ضمن تركيب الياف در ج) زاويه صفر
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جالل جاهد جوشاتو؛ استاد راهنما مجيد نبي / ويل در شناسايي رخساره مخزن-استفاده از تجزيه طيفي ويگنر  12

  .1390 ، ) دانشگاه تهران ژئوفيزيك، رشته ژئوفيزيك(كارشناسي ارشد - .بيدهندي؛ استاد مشاور جواد جمالي
  
   

شناسي  چينه/ Well logنگار چاه / Seismic dataاي  هاي لرزه داده/ Frequencyبسامد / Seismic faciesاي  رخساره لرزه
Stratigraphy / مدل سازيModeling / مخزنReservoir / الگوريتمAlgorithm / سنگ مخزنReservoir rock 

   
 900074  

  چكيده 
 ،در نتيجه. وصيات بازتابندگي زير سطح به دست مي دهداطالعاتي را در مورد خص ،تغيير محتواي فركانسي يك رد لرزه با زمان
- بيان الحاقي زمان. چينه شناسي مي دهد- اطالعات مفيدتري در مورد تفسير لرزه اي ،آناليز داده ها بر اساس محتواي فركانس محلي

در . تفسير مي كند ،س سروكار داريمنسبت به وقتي كه تنها با زمان يا فركان ،تري فركانس يك الگوي لرزه اي بازتابي را به نحو دقيق
فركانس - ويل براي آشكارسازي سكانس هاي لرزه اي بر اساس خصوصيت زمان- اين پايان نامه نشان داديم كه چگونه توزيع ويگنر

 مخزن دارد و به مفسر اجازه مي دهد اجزايمدل سازي آناليز چينه شناسي نقش مهمي در . مورد استفاده قرار مي گيرد ،سيگنال
اطالعات با  ،مخزن را بهتر مشخص كند و داده هاي بدست آمده از مغزه چاه و نگار گاما واحدهاي سنگ شناسي چينه شناسي در چاه

در اين مطالعه با استفاده از دو نشانگر فركانس غالب و . ولي از لحاظ تغييرات جانبي هنوز چالش وجود دارد ،ارزشي به دست مي دهد
را بررسي ) نازك شدگي و ضخيم شدگي توالي اليه ها(ريزشدگي و درشت شدگي اليه ها ،از توزيع وينگر ويلفركانس ميانگين حاصل 

براي درصد . از يك مدل مصنوعي و داده واقعي استفاده كرديم ،براي نشان دادن درصد موفقيت الگوريتم بر روي داده ها. كرديم
 .ا داده هاي نگار گاما مقايسه شد و شباهت خوبي بين آنها بدست آمدب ،موفقيت پيش بيني نشاگرهاي مذكور بر روي داده ها

 
  
  

جهت زون بندي و تعيين اشباع آب در يكي از ميادين نفت مركزي ايران با  BUCKLESاستفاده از ثابت   13
كارشناسي  - .دخداييعليرضا سالمتي؛ استاد راهنما محمدعلي عقيقي؛ استاد مشاور علي ك/ استفاده از تلفيق اطالعات الگ و مغزه

  .1390 ، ) دانشگاه بين المللي امام خميني، دانشكده فني و مهندسي، رشته مهندسي اكتشاف نفت(ارشد
  
   

مخزن هيدروكربن / Coreمغزه / Saturationاشباع شدگي / Zoningبندي  زون/ Reservoir rockسنگ مخزن 
Hydrocarbon reservoir / شبيه سازيSimulation / سازندFormation /هاي عصبي مصنوعي  شبكهArtificial nueral 

networks / خواص مخزنReservoir properties / پتروفيزيكPetrophysic 
   

 900075  
  چكيده 

 .ري استوكربر فرآيند سرشت نمايي مخازن هيدروشناخت گروه هاي سنگي مخزني و توزيع فضايي آن ها يكي از مراحل اساسي د
 .  گردند ي سنگي مخزني پارامترهاي اوليه در ساخت مدل سه بعدي زمين شناسي و شبيه سازي جريان فراهم ميبا تعيين گروه ها

بدين منظور از .در اين مطالعه گروه هاي سنگي در سازندهاي مخزني كنگان و داالن بااليي در ميدان گازي تابناك تعيين گرديدند
با استفاده از تخلخل و تراوايي . هاي پتروفيزيكي رانده شده در چاه بهره گرفته شداطالعات داده هاي آناليز مغزه و همچنين نگار 

در ادامه با تفسير . مغزه،گروه هاي سنگي بر اساس مفهوم واحد هاي هيدروليكي جريان و مقادير شاخص وزن جرياني تعيين گرديدند
گروه هاي سنگي براساس ثابت باكلز نيز  تخلخل و اشباع آب، داده هاي خام نگارهاي پتروفيزيكي به كمك نرم افزار و تعيين مقادير

داده هاي فوق وجود پنج گروه سنگي .در اين راستا از تكنيك آناليز خوشه اي جهت دسته بندي داده ها استفاده شد.تعيين شدند
ده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در ادامه با استفا.متفاوت را نشان دادند كه در هريك خواص مخزني متفاوت از گونه هاي ديگر بود

هرچند در برخي  فواصل  .روش هاي مذكور نيز با يكديگر مقايسه شدند و تالش شد تا امكان ارتباط ميان اين دو روش بررسي گردد
 ارتباط خوبي ميان گروه هاي حاصله وجود داشت،ولي در حالت كلي اين رابطه برقرار نبوده و نمي توان گونه هاي سنگي حاصله از

 .پيش بيني نمود )ثابت باكلز(مغزه را با استفاده از گونه هاي سنگي داده هاي نگار 
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نگارش عماد مرتضي زاده؛ استاد / افزايش مقياس دو شبكه اي تطابقي در فرآيند جابجايي دو فازي غير امتزاجي  14

  .1388 ، )مهندسي شيميدانشگاه تهران، دانشكده فني، رشته (كارشناسي ارشد - .راهنما محمدرضا رسايي
  
   

سيال / Two- phase flowجريان دوفازي / Simulationشبيه سازي / Reservoir managementمديريت مخزن 
Fluids / زمين شناسيGeology / مدل سازيModeling / مخزن هيدروكربنHydrocarbon reservoir 

   
 880270  

  چكيده 
اين پيش بيني عموما  توسط شبيه سازي كامپيوتري . ه پيش بيني عملكرد مخازن داردبهره برداري و مديريت صحيح مخازن نياز ب

نرم افزارهاي شبيه سازي مخزن، معادالت جريان سيال درون مخزن را بر اساس تقسيم بندي مخزن به تعدادي بلوك . انجام مي شود
اين بلوك ها توسط افزايش . همگن فرض مي شودهر بلوك درون شبكه ي مخزن به صورت . به صورت تقريبي و عددي حل مي كنند

از آنجا كه نرم افزارهاي زمين شناسي . گردد باشد، ايجاد مي شناسي مي افزارهاي زمين ي اوليه كه خروجي نرم هاي شبكه مقياس بلوك
ي را دارند و شبيه سازي با استفاده از روش هاي آماري قابليت ايجاد مدل هاي استاتيك با تعداد بلوك هاي ميليوني و حتي بيليون
در اين رساله سعي شده . ديناميك بر روي اين مدل ها دشوار و بعضا  ناممكن است، چنين افزايش مقياسي الزم و ضروري مي باشد

است با استفاده از يك روش جديد افزايش مقياس با عنوان روش شبكه بندي دوگانه تطابقي كه تركيبي از روش هاي دو شبكه اي و 
زمان شبيه سازي در اين . ي مي باشد تا حد امكان با حفظ دقت شبيه سازي، زمان شبيه سازي كاهش بيشتري داشته باشدتطابق

روش با انتخاب يك شبكه درشت دانه در بخش محاسبات فشار كاهش مي يابد زيرا بخش زمان بر محاسبات شبيه سازي مربوط به 
فزايش دقت، شبكه بندي در نقاط با ناهمگوني باال توسط روش تبديل موجك در به منظور ا. حل دستگاه معادالت فشار مي باشد

باال مي باشد،  بدر نزديكي چاه ها نيز كه سرعت حركت سيال. بخش پيش محاسبات شناسايي و به صورت ريز شبكه باقي مي ماند
يري از پراكندگي عددي و تخمين همچنين به منظور جلوگ. شبكه به صورت ريزدانه وارد بخش محاسبات شبيه سازي مي شود

نادرست محل جبهه ي جريان، در بخش محاسبات بلوك هاي شبكه در نزديكي جبهه ي جريان شناسي و در مرحله ي حل معادالت 
در نهايت نتايج اجراي نرم افزار بر روي ساختارهاي مختلف زمين شناسي نشان داده  .اشباع اين بلوك ها كاهش مقياس پيدا مي كنند

اين نتايج نشان مي دهد . و با نتايج روش دو شبكه اي، اجرا بر روي مدل ريز شبكه و درشت شبكه ي يكنواخت مقايسه گرديد شد
 .روش دو شبكه اي تطابقي با دقتي نزديك به اجراي ريز شبكه و بهتر از روش دو شبكه اي زمان اجراي كمتري را نيز صرف مي كند

 
  
  

داود / انبار نفت شمال شرق تهران: در كاربري هاي همجوار انبار هاي نفت مطالعه مورديالزامات پدافند غير عامل   15
دانشگاه صنعتي مالك اشتر، رشته پدافند غير (كارشناسي ارشد - .سيدي؛ استاد راهنما مهدي مديري ؛ مشاور صنعتي ايرج كلهري

  .1390 ، ) گرايش طراحي- عامل
  
   

طراحي / Planningريزي  برنامه/ Storageسازي  ذخيره/ Petroleumنفت / Stocksارها انب/ Civil defenceدفاع غير نظامي 
Design / مدل سازيModeling 
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  چكيده 
ات و نيروي انساني، در معرض سها به دليل گستره جغرافيايي وسيع،نقش و اهميت و همچنين تجمع مراكز ثقل، تاسيشهر

دراين حمالت .يكي از تهديدات انسان ساخت ،حمله به شهرها در جريان جنگ است .دارندتهديدات طبيعي و انسان ساخت قرار 
يكي از .مراكز حياتي و زير ساختي بيشتر مورد توجه هستند تا با از كار انداختن آنها، توان تهاجمي و دفاعي كشور رقيب كاهش يابد

ه تامين كننده انرژي مورد نياز مردم عادي، بخش حمل و نقل، اين مراكز حياتي شهري، انبارهاي نفت هستند كه با توجه به اينك
انبار  .هميشه در جنگ ها، مورد توجه طرفهاي متخاصم هستند نيروهاي امدادي و رزمي، نيروگاه ها و ساير تاسيسات شهري هستند،

 .وندش ها احداث ميزديكي شهرز هاي شهري معموال در نهاي نفت به دليل ماهيت وجودي و رسالت خود مبني بر پاسخگويي به نيا
ها در كشور ما، باعث شده است تا بسياري از اين انبارها در حال حاضر در داخل شهرها و حتي در رشد و توسعه غير اصولي شهر
گاه در اطراف اين انبار ها انواع عناصر شهري، نظيز منازل و مجتمع هاي مسكوني،آموزشگاه ها، ورزش .مركزبرخي از آن ها واقع شوند

دراين .  به صورت رسمي و غير رسمي توسعه يافته و يا در حال توسعه هستند... ها، مراكز تفريحي و فرهنگي، صنايع، مشاغل و
هاي ناشي از صور بر روي اين انبارها و پيامدمطالعه براي برنامه ريزي كاربري اراضي همجوار انبار نفت برمبناي تهديدات نظامي مت
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در مدل ارايه شده براي  .، يك مدل ارايه شده است) موج انفجار، انتشار بخارات سمي و گرماي تشعشعي( آنها مورد هدف قرار گرفتن
هر كاربري دومقدار عددي محاسبه مي گردد كه يكي درجه شدت هريك از پيامدهاي سه گانه ناشي از مورد هدف قرار گرفتن 

رد بررسي است و ديگري درجه حساسيت كاربري در مقابل هريك از اين احتمالي انبار نفت با سناريو مفروض بر روي كاربري مو
پس از اين مرحله،با هريك از كاربري ها، به ازاي هريك از پيامدها دومقدار .پيامدهاي سه گانه براساس معيار هاي پدافند غير عامل

براي هريك از كاربري ها، به ازاي هريك از  روي يك ماتريس تصميم گيري، ربا انتقال اين دو عدد ب.خواهيم داشت 5 تا  1 عددي 
   تهديد زياد را نشان  5 تهديد كم و عدد  1 تحت عنوان شاخص تهديد به دست مي آيد كه عدد  5 تا  1 يك مقدار عددي  پيامدها،

هاي  در مورد كاربري .بود شان از منظر پدافند غيرعامل خواهد شاخص تهديد بيانگر وضعيت استقرار كاربري ها در محل فعلي .دهد مي
اين مدل مي تواند امكان استقرار كاربري در محل در خواستي را از ديدگاه پدافند غير فعال بررسي نمايد تا  جديد مورد تقاضا نيز،

و يا درصورت عدم تناسب، با ايجاد تغييرات جمعيتي، سازه اي و فعاليتي كاربري نسبت به ايجاد امكان استقرار كاربري اقدام نموده 
اين مطالعه بر رو انبار نفت شمال  ردر پايان نيز، مدل ارايه شده د .محل مورد نظر براي  استقرار كاربري به محل ديگري منتقل شود

بر روي تصوير  ArcGIS9/3و كاربري هاي اطراف آن پياده شده و نتايج حاصل از آن با استفاده از نرم افزار ) قوچك( شرق تهران
 .كه حاكي از پاسخگويي مدل براي مقاصد مورد انتظار است هشت شده از منطقه پياده شداي بردا ماهواره

 
  
  

انتخاب الگوي مناسب تصميم گيري در شرايط بحران سازماني با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند   16
سرافرازي؛ استاد راهنما علي اعظم  /)شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه فارس: مورد مطالعه( ANPمعياره، 

دانشگاه پيام نور، دانشكده اقتصاد، (كارشناسي ارشد - .ربيعي؛ استاد مشاور محمد تقي اميني؛ مشاور صنعتي جواد رهنمايي
  .1392 ، ) حسابداري،مديريت، گروه مديريت، رشته مديريت اجرايي

  
   

/ Organizationsسازمان ها / Crisesبحران / Crises managementمديريت بحران / Decision makingگيري  تصميم
شركت ملي پخش / Conceptual frameworkمدل مفهومي / Indexes (Measures(شاخص ها / Modelsمدل ها 
 National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(هاي نفتي ايران  فرآورده

   
 920018  

  چكيده 
ده همواره از ضروريات بحران در لحظات اول است كه هر اندازه سرعت تصميم گيري از سوي مديريت تصميم گيري هاي مهم و عم

آن ها بر اساس نياز، شناخت عوامل موثر بر  يشناخت بحران ها و اولويت بند. بحران بيشتر باشد، سرعت كنترل بحران بيشتر است
هاي مناسب از جمله اقداماتي است كه سازمان ها مي توانند هنگام وقوع  بروز بحران ها و اولويت بندي اين عوامل، و انتخاب راه حل

از آنجاييكه هر سازمان در معرض بحران هاي گوناگوني است و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز از اين . بحران انجام دهند
ان سازماني در شركت ملي پخش قاعده مستثني نيست، هدف پژوهش حاضر انتخاب الگوي مناسب تصميم گيري در شرايط بحر

بنابر اين بر اساس هدف پژوهش، اين تحقيق يك تحقيق كاربردي است  و از نظر ماهيت . فرآورده هاي نفتي ايران منطقه پارس است
و  DEMATELاز آنجاييكه رويكرد مورد استفاده در مطالعه حاضر تكنيك . و روش، يك پژوهش توصيفي از نوع پيمايش است

ANP شد، بنابر اين استفاده از تكنيك هاي نمونه گيري آماري موضوعيت ندارد و تنها خبرگان و متخصصين امر به عنوان مي با
خبره و مطالعه  پرسش نامهبراي گردآوري داده هاي پژوهش از ابزار . نمونه آماري براي آزمون هاي آماري استنباطي انتخاب شده اند

وط به ادبيات پژوهش و پيشينه مطالعات انجام شده از روش هاي كتابخانه اي سود برده شده ميداني و براي جمع آوري اطالعات مرب
 پرسش نامهاز روش روايي محتوايي استفاده شده است و براي سنجش پايايي  پرسش نامهدر اين پژوهش براي بررسي روايي . است

ترين معيارهاي موثر بر بحران از تكنيك دلفي استفاده شده  براي شناسايي مهم. خبره نيز نرخ ناسازگاري مقايسه ها محاسبه گرديد
و براي بررسي اولويت معيارهاي از تكنيك هاي تصميم  DEMATELاست و همچنين براي تعيين روابط دروني معيارها از تكنيك 

 Superاز نرم افزار  تجزيه و تحليل داده هاي تخصصي پژوهش نيز با استفاده. استفاده شده است ANPگيري چند معياره مانند 
Decision  و برنامهExcel اين مطالعه داراي دو دستاورد است؛ دستاورد نخست انتخاب الگوي مناسب تصميم گيري . صورت گرفت

از آنجا كه مدل فينك در تحقيق حاضر داراي . تحت شرايط بحراني مي باشد كه اين امر با عطف به نتايج محاسبات مشخص گرديد
دستاورد دوم پژوهش نيز شناسايي شاخص . االتري نسبت به مدل هاي ديگر بوده بعنوان الگوي مناسب انتخاب گرديداهميتي نسبي ب

هاي موثر تر بحران و اولويت بندي شاخص ها بر اساس ميزان اهميت نسبي محاسبه شده براي آنها و بررسي روابط دروني آنها مي 
 .رد مطالعه و محققان آتي ارائه گرديده استدر خاتمه، برخي پيشنهادات به شركت مو. باشد
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 -.ده؛ استاد راهنما حميدرضا سياه كوهي ناصر كاظمي نوجه/ وارونسازي  مدلهاي پيوسته به كمك بازسازي ساختار  17
  .1389 ، )گرايش لرزه شناسي - ئوفيزيكژئوفيزيك، رشته ژدانشگاه تهران ( كارشناسي ارشد

  
   

تبديل فوريه / Inversionوارون سازي / Modelingمدل سازي / Seismologyشناسي  رزهل/ Geophysicsفيزيك  زمين
Fourier transform / مخزن هيدروكربنHydrocarbon reservoir / الگوريتمAlgorithm 

   
 890138  

  چكيده 
مكاني كه در حوزه هاي تبديل  در اين پايان نامه راهكار جديدي براي مدل سازي معكوس مسائل بدوضع با پارامتر هاي پيوسته در

حل مسئله به تنك بودن سيگنال در حوزه . نمايش تنكي را بدست مي دهد، مطالعه شد) مثل حوزه فوريه) (incoherent(متنافر
فضاي مدل . تبديل محدود و كاهش بعد فضاي جستجوي مدل به زير فضاي فركانس پايين، به افزايش كارآيي تخمين منجر شد

متودولوژي استفاده . گسترش پيدا كرده است) DCT(وعه اي از مدل هاي فركانس پايين تبديل كسينوسي گسسته توسط زير مجم
تباط با تئوري فشرده سنجي مي باشد كه اخيرا براي تخمين و باز سازي ايده آل سيگنال هاي تنك از مشاهدات خطي رشده در ا

مجهول با استفاده از نقاط  DCTاعمال ضرايب  DCTكي در حوزه محدوديت تن. جزئي از حوزه هاي متنافر معرفي شده است
به نظر مي رسد كه بتوان راهكار پيشنهادي را براي تخمين پارامتر هاي توزيع . مشاهده اطالعات اوليه در حوزه مكان، باز سازي شد

كارايي روش معكوس . بكار برد) يهر پيوستگي زمين شناس(تقريبا تنك مي باشد  DCTشده در مكاني كه در حوزه تبديلي مانند 
نشان داده ) 2D مخازن كانالي و حالت (پيشنهاد شده در اين پايان نامه با مثال هاي مصنوعي از بررسي ويژگي مخازن هيدروكربوني 

  .مي شود
 
  

، شمال روستاي ياقل(بايواستراتيگرافي قاعده سازند خانگيران بر مبناي فرامينيفرهاي پالنكتونيك در برش الگو   18
عليرضا  ؛نيا ان؛ استاد راهنما محمد وحيدينگارش محمدمهدي حسين زاده فيروزي /)شهر درگز، غرب حوضه رسوبي كپه داغ

، ) دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم پايه، رشته زمين شناسي گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي(كارشناسي ارشد - .عاشوري
 1390.  

  
   

سنگ شناسي / Modelالگو / Khangiran gas fieldميدان گاز خانگيران / sedimentary Basinحوضه رسوبي 
Petrology / ائوسنEocene / سازندFormation / زمين شناسيGeology / مدل هاModels /شناسي  چينهStratigraphy 

   
 900077  

  چكيده 
خانگيران آخرين نهشته هاي دريايي اين حوضه حوضه رسوبي كپه داغ در شمال و شمال شرق ايران واقع مي باشد و سازند 

در اين مطالعه، برش الگوي اين سازند ، واقع در شمال شهر درگز، غرب حوزه رسوبي كپه داغ مورد بررسي قرار . محسوب مي شود
ليتولوژي . استمتر ابتدايي آن مورد بررسي قرار گرفته  505 متر مي باشد، كه  1880 ضخامت اين سازند در اين برش . گرفته است

مرز زيرن اين . اين سازند در اين برش شامل تناوبي از شيل، مارن، مارن هاي سيلتي و ميان اليه هايي از سيلت استون مي باشد
گونه  31 در اين مطالعه . سازند با سازند چهل كمان به صورت تدريجي و هم شيب و مرز بااليي آن مورد بررسي قرار نگرفته است

 P6كه قابل تطابق با زون هاي استاندارد جهاني  بايوزون مورد شناسايي قرار گرفتند 6 جنس در قالب  10 نگتونيك از فرامينيفر پال
مي باشند، كه براين اساس سن قاعده سازند خانگيران در Berggren  1995مناطق گرمسيري و مناطق نيمه گرمسيري  11Pتا

با توجه به فرامينيفرهاي . تعيين شده استEarly Ecene (Y prezian-Lutetain) ، Early Middle Eceneبرش الگو 
متر ابتداي سازند، عمق ساب 230 بنتيك شاخص عمق و نسبت فرامينيفرهاي پالنكتونيك به بنتونيك و معادالت تعيين عمق، 

در اين مطالعه بر اساس  همچنين.متري، عمق باسيال بااليي تا مياني را نشان مي دهد 505 ليتورال و در ادامه و نت ضخامت 
بخش ابتدايي كه در آن نسبت مورفوتايپ هاي : مورد نظر به دو بخش تقسيم مي شودمورفوتايپ هاي بنتيك اپيفونا ، به ايفونا، سازند 

)EO/IN (ا مي و در ادامه اين نسبت كاهش پيد. فراوان بوده و نشان دهنده محيطي با شرايط اكسيژن باال و مواد غذايي كم مي باشد
  .كند، كه بيانگر كاهش مقدار اكسيژن و افزايش مواد غذايي مي باشد
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محمد محمودي؛ استاد / بررسي آثار اقتصادي قراردادهاي بيع متقابل و مشاركت در توليد در صنايع نفت و گاز ايران  19
گاه آزاد تهران مركزي، دانشكده اقتصاد و دانش(كارشناسي ارشد - .راهنما هوشنگ مومني وصاليان؛ استاد مشاور حجت اهللا غنيمي فرد

  .1389 ، ) حسابداري، رشته اقتصاد انرژي
  
   

 Foreignگذاري خارجي  سرمايه/ Production sharingمشاركت در توليد / Buy- back contractsقراردادهاي بيع متقابل 
investment / مدل سازيModeling /گيري  تصميمDecision making / روش دلفيDelphi method 

   
 890139  

  چكيده 
هيچگونه سرمايه گذاري خارجي در ايران صورت  1374 تا سال  ،بررسي قراردادهاي نفتي بعد از انقالب اسالمي نشان مي دهد

ستفاده در صنايع باال دستي نفت و گاز تنها از روش قراردادي بيع متقابل ا ،نگرفته است و بعد از آن در راستاي محدوديت هاي قانوني
اين شيوه قراردادي  ،گرديده كه با توجه به تعداد و حجم قراردادهاي اجرا شده و مشاركت شركت هاي بزرگ نفتي در اين قراردادها

موفقيتي در جذب سرمايه  80 ولي در دهه . جذابيت الزم را براي سرمايه گذاران خارجي بوجود آورد 1370 توانسته تا اواخر دهه 
انتخاب روش بهينه قراردادها در تامين مالي و اجراي پروژه ها در بخش "در اين تحقيق با هدف.  شته استگذاران خارجي ندا

دو گزينه بيع متقابل و مشاركت در توليد مورد بررسي قرار گرفته و با  ،"براي ميادين مستقل و مشترك نفت و گاز ايران ،باالدستي
مباحث مرتبط با موضوع تشريح گرديده  ،با هم مقايسه شده و در راستاي آن) AHP( "تحليل فرايند سلسله مراتبي"استفاده از مدل 

معيارهاي پيش از عقد " ;معيارهاي تصميم گيري براي انعقاد قراردادها در بخش باالدستي صنايع نفتو گاز به دو دسته كلي.  است
 پرسش نامهدو نوع روش قرارداد طي دو مرحله تكميل جهت مقايسه . تقسيم بندي شده اند "معيارهاي درون قرارداد"و  "قرارداد

استفاده گرديد و براي  "معيارهاي درون قرارداد"از  ECتوسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و بكارگيري نرم افزار  
نجش دو نوع روش با توجه به معيارهاي انتخاب شده براي س. عمل شده است "دلفي"در راستاي روش  ،انتخاب آنها به روش علمي

 7/65 مشاركت در توليد در ميادين مستقلبكارگيري روش قراردادهاي  ;نتيجه گرديد ECبا ورود داده ها به نرم افزار  ،قرارداد مذكور
 .نسبت به قراردادهاي بيع متقابل ارجحيت دارند درصد 3/68 و در ميادين مشتركدرصد 

  
 
  

: ائي مصرف بنزين و گازوئيل در ايران با تاكيد بر بخش حمل و نقلبررسي اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كار  20
موسي خوشكالم خسرو شاهي؛ استاد راهنما مسعود درخشان، اسفنديار جهانگرد؛ استاد / رويكرد مدل تعادل عمومي قابل محاسبه

  .1394 ، ) ه اقتصاد نفت و گازدانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده اقتصاد، رشت(دكترا - .مشاور منوچهر عسگري، مريم عابديان
  
   

/ Modelingمدل سازي / Simulationشبيه سازي / Transportationحمل و نقل / Gas oilگازوئيل / Gasolineبنزين 
 Efficiencyكارايي / Gross national productتوليد ناخالص ملي / Optimizationسازي  بهينه
   

 940001  
  چكيده 
ويژه در رشته فعاليت  ها به ن و گازوئيل اوال داراي مصرف بااليي بوده و ثانيا كارائي مصرف اين فرآوردههاي نفتي بنزي فرآورده

ونقل پايين ميباشد بنابراين بايستي تمهيدات و راهكارهاي اساسي براي ارتقاء كارائي مصرف بنزين و گازوئيل در رشته  حمل
بهبود كارائي مصرف بنزين و . ن به قصد كنترل مصرف آنها انديشيده شودونقل و زيربخشهاي آ خصوص حمل فعاليتهاي مختلف به

باشد كه در نتيجه بهبود كارائي مصرف بنزين و گازوئيل، كاهش اوليه در مصرف آنها  گازوئيل توأم با دغدغهاي بنام اثرات بازگشتي مي
سازي  هاي بهينه ريزي ازگشتي باعث ناكارآمدي برنامهتوجهي به اثرات ب توجهي يا كم طبيعي است كه بي. اي خنثي ميشود تا اندازه

گيري مقدار اين اثرات، بررسي  هدف تحقيق حاضر عبارت از بررسي وجود اثرات بازگشتي، اندازه.   مصرف بنزين و گازوئيل ميشود
ونقل  ف بويژه زيربخشهاي حملعوامل موثر بر اثرات بازگشتي، ارزيابي تغييرات در ميزان توليد و سطح فعاليت رشته فعاليتهاي مختل

با توجه به اينكه بهبود كارائي مصرف . درصدي كارائي مصرف بنزين و گازوئيل ميباشد 10 و تغيير توليد ناخالص داخلي در اثر بهبود 
بتني م CGEمدل . استفاده شده است CGEبنزين و گازوئيل بر گستره اقتصاد تاثيرگذار است، براي نيل به اهداف تحقيق از مدل 

درصدي  10 نتايج اجراي مدل نشان ميدهند كه بدنبال بهبود . سازي شده است شبيه SAM1385بوده و با استفاده از  SAMبر 
 ونقل جاده حمل"كارائي مصرف بنزين و گازوئيل، اثرات بازگشتي در فعاليتهاي مختلف وجود دارد بطوريكه در مورد بنزين، فعاليت

در . رصد داراي كمترين اثرات بازگشتي هستندد 5/4با  "پااليشگاهي"زگشتي و فعاليت ترين اثرات بادرصد داراي بيش01/27با  "اي
درصد  5 /9با  "پااليشگاهي"درصد داراي بيشترين اثرات بازگشتي و فعاليت  25 با  "ونقل جادهاي حمل"مورد گازوئيل نيز فعاليت 
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 براي زيربخشهاي حمل) درصدي كارائي 10 ناشي از بهبود (ربوط به بنزين اثرات بازگشتي م. داراي كمترين اثرات بازگشتي هستند
اثرات بازگشتي . درصد بوده است 6 /004و  8 /01، 14، 01/27اي، هوايي، آبي و ريلي به ترتيب برابر با  ونقل جاده ونقل شامل حمل

و  9 /5، 5/11، 25ي، آبي و هوايي به ترتيب برابر با اي، ريل ونقل جاده ونقل شامل حمل مربوط به گازوئيل نيز براي زيربخشهاي حمل
هاي نفتي از  نتايج مربوط به عوامل موثر بر اندازه اثرات بازگشتي نشان ميدهد كه سهم هر كدام از فرآورده. درصد بوده است 7 /001

هم و موثر بر اندازه اثرات بازگشتي هاي نفتي از عوامل م كل انرژي و همچنين كشش جانشيني بين بنزين و گازوئيل با ساير فرآورده
 10 بدنبال بهبود . هستند كه تاثير سهم بنزين و گازوئيل بر اندازه اثرات بازگشتي معكوس بوده اما تاثير كشش جانشيني نامعين است

درصد كاهش  7 /9درصد و تقاضاي گازوئيل بطور متوسط  7 /6درصدي كارائي مصرف بنزين و گازوئيل، تقاضاي بنزين بطور متوسط 
ونقل  حمل"هاي مختلف، بيشترين تغييرات مثبت مربوط به فعاليت  به تغييرات در ميزان توليد و سطح فعاليت بخش راجع. مييابد
توليد ناخالص . درصد بوده است - 3 /803با  "ونقل هوايي حمل"درصد و بيشترين تغييرات منفي مربوط به فعاليت  6 /347با  "ريلي

 .يابد درصد افزايش مي 0 /02ل شوك كارائي، داخلي نيز بدنبا
 
 
  

بررسي اثرات واگذاري برخي از امور جاري به صورت حجمي به بخش خصوصي در منطقه گيالن و تاثير آن بر بهره   21
، دانشگاه گيالن(كارشناسي -.مريم معاني جو؛ استاد راهنما محمدحسن قلي زاده؛ استاد مشاور محمد نوع پسند اصيل/ وري شركت

  .1390 ، ) دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه مديريت، رشته مديريت صنعتي
  
   

هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Productivityوري  بهره/ Privatizationسازي  خصوصي/ Transferواگذاري 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / كاراييEfficiency / اثربخشي

Effectiveness / هزينهCosts / رضايتSatisfaction / جهاني سازيGlobalization 
   

 900078  
  چكيده 

افزايش  ،كاهش بودجه ،خصوصي سازي در بسياري از كشورها به عنوان يكي از راه حل هاي منطقي نمودن ساختار اقتصادي جامعه
افزايش نيروي متخصص و پرداختن به مسايل  ،رآمد از امكانات و تجهيزات موجودتخصيص منابع مالي دولت و استفاده كا ،كارايي

به دنبال مطرح شدن عدم كارايي ناشي از فعاليت مجموعه بنگاه ها و شركت هاي . بنيادي نظام ها مورد استفاده قرار گرفته است
زي به عنوان يكي از راه حل هاي بهبود عملكرد سياست خصوصي سا ،در ايران نيز همچون ساير كشورها ،دولتي در اقتصاد كشورها

 4 با بررسي ميداني .  جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش انبار نفت در منطقه گيالن مي باشد. مدنظر تصميم گيران قرار گرفت
و بعد از خصوصي سازي رضايت كارفرما و رضايت مشتري جهت بررسي اثرات بهره وري در دو برهه زماني قبل  ،زمان ،مولفه هزينه
اين تحقيق شامل . با طيف ليكرت براي جمع آوري داده ها اتفاده شده است پرسش نامهاز صورت هاي مالي انبار نفت و . انتخاب شد

من  ،مستقل tي ها از آزمون. چهار فرضيه فرعي مي باشد كه براي رسيدن به نتيجهدرمورد فرضيه اصلي به آزمون آنها مي پردازيم
يج بدست آمده نشان مي دهد كه اختالف معناداري انت. ويلك و ويكاكسون جهت بررسي فرضيه ها استفاده شده است-شاپيرو ،ويتني

نتايج پژوهش . رضايت مشتري و رضايت مديران قبل و بعد از خصوصي سازي وجود دارد ،بين زمان و هزينه انجام عمليات و خدمات
چنانچه مولفه هاي . فرآيند خصوصي سازي انبار نفت موفقيت آميز بوده است ،ود بهره وريگوياي اين واقعيت است كه از منظر بهب

به عنوان معيار توفيق خصوصي سازي انبار نفت تلقي گردد ) مولفه هاي بهره وري( رضايت مديران و رضايت مشتري ،هزينه ،زمان
ناشي از واگذاري امور به صورت حجمي به بخش خصوصي افزايش رضايت مديران و مشتريان و كاهش زمان انجام عمليات و خدمات 

 .به وضوح گوياي موفقيت طرح بوده و مي تواند به عنوان پايلوتي براي واگذاري ساير امور جاري به بخش خصوصي باشد
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نما عليرضا نگارش فريد مهربان؛ استاد راه/ ها و پارامترهاي متفاوت در نقطه ريزش نفت خام بررسي اثر افزودني  22
  .1383 ، ) دانشگاه علوم وفنون مازندران، رشته مهندسي شيمي(كارشناسي ارشد - .نژاد؛ استاد مشاور يعقوب منصوري طباطبايي

  
   

/ Precipitateرسوب / Curse of natural resourcesنفرين منابع طبيعي / Pour pointنقطه ريزش / Additiveافزودني 
 Polymersبسپارها / Paraffin پارافين/ Pipelineخط لوله 

   
 830067  

  چكيده 
تشكيل رسوب واكس در تركيبات هيدروكربني باعث بوجودآمدن مشكالت عمده اي  از جمله مسدودشدن خطوط لوله نفت و 

و يا  كاناليزه شدن جريان نفت مي شود كه ازعواقب آن مي توان به افزايش افت فشار در حين عمليات توليد انتقال ، كاهش نرخ
اي موثر جهت ، مانند افزايش افزودني هبنابراين ارائه يك راهكار مناسب.متوقف شدن عمليات بهره برداري از چاه ها اشاره كرد

نقطه ريزش نفت خام كمترين دمايي است كه درآن نفت خام شروع به .  ، مي تواند بسيار مفيد واقع گرددجلوگيري ازاين پديده
هدف از اين كار بررسي اثر افزايش  .نقطه ريزش آن نيز باالتر است ه مقدار واكس نفت خام بيشتر باشد،هرچ. جريان يافتن مي كند

بطوريكه بتوان با اضافه كردن اين افزودني ها از تشكيل رسوب واكس در . افزودني هاي متفاوت برروي نقطه ريزش نفت خام است
نده هاي نقطه به موادي كه نقطه ريزش را پايين مي اورند ، كاه .وردآين و متعاقب ان نقطه ريزش را پاينفت خام جلوگيري كرده 

دراين كار ابتدا دستگاه اندازه گيري نقطه ريزش طراحي و ساخته شد و سپس اثر افزايش افزودني هايي چون . ريزش گفته مي شود
متاكريالت برروي نقطه ريزش نمونه هاي مختلف  وينيل استات و پلي متيل - نرمال هپتان، پارافين واكس كلرينه شده، كوپليمر اتيلن

وينيل  - اين مواد تاثيرات متفاوتي برروي كاهش نقطه ريزش داشته اند، بطوريكه مي توان گفت كه كوپليمراتيلن .نفتي بررسي شد
فزايش غلظت هاي همچنين اثرا .استات و پلي متيل متاكريالت كاهش قابل توجهي در نقطه ريزش نمونه هاي نفتي ايجاد كرده اند

 .متفاوتي از اين مواد در نقطه ريزش نمونه  هاي نفتي بررسي و نحوه عملكرد اين افزودني ها توصيف گرديد
 
  
  

رها حفيظي؛ استاد راهنما / بررسي اثر تشكيل مايعات گازي روي عملكرد مخزن در يك مخزن گاز ميعاني ايران  23
  .1390 ، ) دانشگاه آزاد اميديه، رشته مهندسي شيمي(رشناسي ارشدكا - .سياوش عاشوري؛ استاد مشاور حسين موسوي

  
   

شبيه / Modelingمدل سازي / Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروكربن / Condensate gas tankمخزن گاز ميعاني 
 Three-dimensional modelمدل سه بعدي / Fluidsسيال / Gas injectionتزريق گاز / Simulationسازي 

   
 900079  

  چكيده 
براي . بسيار پيچيده است ،رفتار گازي و جرياني مخازن گاز ميعاني به دليل تجمع ميعانات گازي در مجاورت چاه ها در حين توليد

درك صحيحي از تاثير تغييرات  ،داشتن پيش بيني دقيقي از عملكرد آينده ي مخازن گاز ميعاني با استفاده از نرم افزارهاي عددي
در مخزن تشكيل  ،ميعانات گازي به محض افت فشار مخزن به زير فشار نقطه ي شبنم سيال. يال اين مخازن ضروري استتركيب س

بنابراين ميزان اشباع ميعانات گازي در مخزن بسيار حائز . نرخ توليد از چاه به شدت افت پيدا مي كند ،مي شوند و در نتيجه ي آن
بلكه اجزايي از سيال مخزن كه از نظر  ،نه تنها بازيافت گاز مخزن به شدت كاهش مي يابد چرا كه در اثر اين پديده ،اهميت است
مطالعه ي يكي از بزرگترين مخازن گاز  ،هدف اصلي در اين پروژه. ن باقي مانده و توليد نمي شوندارزش هستند در مخز اقتصادي با

براي مطالعه ي ويژگي هاي سيال اين .  وب غربي تهران مي باشدميعاني ايران به نام سراجه است كه موقعيت جغرافياي آن در جن
و چك كردن ) CCEو CVDآزمايشات  ،شرايط اوليه ،تركيب سيال( آن پس از جمع آوري همه ي اطالعات مربوط به ،مخزن

ساز  افزار شبيه به نرمبراي ورود ) فايل خروجي( سيال PVTسپس مدل . است شده ساخته Winpropافزار  بااستفاده از نرم ،اعتبارشان
 Builderمدل مخزن سراجه به صورت يك مخزن از نوع تخلخل دوگانه توسط نرم افزار  ،در اين پروژه. آماده مي شود Gemتركيبي 

ابتدا با داشتن ابعاد مخزن چارچوب اصلي مدل ساخته شده و سپس اطالعات در دسترس از نقشه هاي زمين . ساخته شده است
براي شبيه سازي .  يژگي هاي استاتيك مخزن براي ساختن مدل استاتيك به چارچوب اصلي اضافه گشته استو و UGC ،شناسي

شبيه سازي با گريدهاي بزرگ قادر به توصيف . صحيح نواحي اطراف چاه ها ضروري استمدل سازي  ،دقيق مخازن گاز ميعاني
در اثر تجمع ميعانات گازي در مجاورت چا هاي توليدي به مخزن چرا كه در چنين مدلي آسيبي كه . عملكرد واقعي مخزن نمي باشد

در . بنابراين الزم است از يك مدل با گريد بندي كوچكتر در نواحي اطراف چاه ها استفاده كرد. قابل مشاهده و آناليز نيست ،مي رسد
خوشبختانه بين مدل ساخته شده . ده استاينجا ميزان حساسيت نتايج شبيه سازي نسبت به اندازه گريدهاي مجاور چاه ها بررسي ش
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تطابق خوبي برقرار شد و اين امر باعث  ،مخزن بدست آمده 2 با اطالعات توليدي ميدان كه با نمونه گيري از سيال چاه شماره ي 
ه در حين توليد راهكار نهايي براي غلبه بر مشكالتي ك. گرديد كه بتوان به پيش بيني هاي اين مدل اعتماد و اطمينان بيشتري داشت

در اينجا شبيه سازي ها در دو سناريوي تخليه . تزريق و بازگرداني گاز به مخزن است ،از مخازن گاز ميعاني در آن ها ايجاد مي شود
اگر چه اين . ضريب گاز ميعاني بررسي شده استطبيعي و تزريق گازهاي مختلف صورت گرفته و تاثير پارامترهاي مختلف بر بهبود 

وليكن مالحظات اقتصادي و در دسترس بودن گاز تزريقي نيز  ،يك مقدار بهينه را براي هر پارامتر عملياتي نشان مي دهند مشاهدات
 .در انتخاب سناريوي اعمالي نقش مهمي ايفا مي كنند

 
  
  

ي انرژي پروري در سازمان منطقه ويژه اقتصاد بررسي ارتباط انتقال مهارت هاي مديريتي به زيردستان و جانشين  24
  .1393 ، )آزاد اسالمي، رشته علوم تربيتي دانشگاه( كارشناسي ارشد -.شهرام نخعي؛ حبيب مكتبي؛ اكبر مهريار/ پارس استان بوشهر

  
   

مديريت / Skillsمهارت ها / Pars Especial Economic Energy Zoneمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
Management / جانشين پروريSuccession planning / مدل هاModels / رگرسيونRegression 

   
 930008  

  چكيده 
هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط انتقال مهارت هاي مديريتي به زيردستان و جانشين پروري در سازمان منطقه ويژه اقتصادي 

جامعه آماري پژوهش حاضر را . روش پژوهش حاضر تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. انرژي پارس استان بوشهر مي باشد
حجم نمونه اين . نفر مي باشند تشكيل مي دهند 50 كليه كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس استان بوشهركه شامل 

قيق ابزار جمع آوري اطالعات در اين تح. نفر مي باشد كه از طريق نمونه گيري تصادفي ساده بدست آمده است 217 پژوهش برابر با 
نتايج نشان داد مهارت فني مديران پيش بيني كننده ي  .مي باشد 77/0 انتقال مهارت هاي مديريتي با ضريب پايايي  پرسش نامه

به عبارت ديگر، بين مهارت هاي سه گانه مديران و انتقال نوآوري و ابتكار به . مهني دار انتقال نوآوري و ابتكار به زيردستان نيست
مهارت فني مديران پيش بيني كننده ي معني دار انتقال قدرشناسي به زيردستان . ستقيم و معني دار وجود نداردزيردستان رابطه م

مهارت . بر اساس اين يافته، بين مهارت فني مديران و انتقال قدرشناسي به زيردستان رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد. است
بر اساس اين يافته، بين مهارت انساني مديران و . انتقال خودباوري به زيردستان استانساني مديران پيش بيني كننده ي معني دار 

، پيش بيني )فني؛ انساني؛ ادراكي(مهارت هاي سه گانه مديران . انتقال خودباوري به زيردستان رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد
به عبارت ديگر، بين مهارت هاي سه گانه مديران و انتقال . ن نيستكننده ي معني دار انتقال تفكر منطقي و آينده نگري به زيردستا

مهارت فني مديران پيش بيني كننده ي معني دار انتقال روش تفويض . ريسك پذيري به زيردستان رابطه معني دار وجود ندارد
تيار به زيردستان رابطه مستقيم و بر اساس اين يافته، بين مهارت فني مديران و انتقال روش تفويض اخ. اختيار به زيردستان است

پيش بيني كننده ي معني دار انتقال رعايت قوانين اداري به ) فني، انساني، اداركي(مهارت هاي سه گانه مديران . معني دار وجود دارد
طه معني دار وجود به عبارت ديگر؛ بين مهارت هاي سه گانه مديران و انتقال رعايت قوانين اداري به زيردستان راب. زيردستان نيست

 .ندارد
 
 
 

فاطمه / بررسي ارتباط بين هوش سازماني و قابليت نوآوري سازماني در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران  25
دانشگاه آزاد اسالمي، گروه مديريت ( كارشناسي ارشد - .جواهري؛ استاد راهنما احمد ودادي ؛ استاد مشاور جالل حقيقت منفرد

  .1392 ، )ديريتجرايي، رشته ما
  
   

 National Iranian Oil Products(هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Innovationsنوآوري / هوش سازماني
Distribution Company (NIOPDC / مديريت استراتژيكStrategic management / توانمندسازي كارمندان

Employee empowerment / مدير اجراييExecutives 
   

 920010  
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١٥ 
 

  چكيده 
طبق داده هاي بدست آمده ار آمار توصيفي چنين مي توان نتيجه گيري كرد كه ميانگين هوش سازماني، از ديدگاه كاركنان  با 
تحصيالت ديپلم باالترين ميانگين را دارد و بعد از آن فوق ديپلم ها قرار دارند و فوق ليسانس و ليسانس ،از نظر ميانگين تقريبا شبيه 

ميانگين هوش سازماني از ديدگاه كاركنان زن و مرد تقريبا نزديك به هم است و . م مي باشند و در پايين ترين رده قرار دارنده
ميانگين هوش سازماني از ديدگاه افراد مجرد از متاهلين باالتر است و ميانگين هوش سازماني از ديدگاه كاركنان پيماني به ترتيب 

كاركنان با سابقه كار كمتر ، ميانگين هوش سازماني باالتري را به شركت داده اند و هرچه . راردادي مي باشدباالتر از رسمي و سپس ق
سال پايين ترين ميانگين را به هوش سازماني اين شركت  17 سابقه كار كاركنان باالتر رفته است يعني كاركنان با سابقه كار باالتر از 

انگيزه  ركنان با سابقه كار كمتر انگيزه بيشتري براي پيشرفت دارند و با باالتر رفتن سابقه كاردر سازمانهاي دولتي كا.  داده اند
     زيرا آنها خود را عضو ثابت سازمان مي دانند و چون اكثرا رسمي مي شوند و از لحاظ رده شغلي باالتر ،كاركنان پايين تر مي رود

بنابراين كاركنان با سابقه كار باالتر ميانگين هوش سازماني  .ازمان جريان داردمي روند و اين روند به صورت يك كار روتين در س
تري را به خود اختصاص داده اند اين افراد اكثرا كساني هستند كه سابقه كار بااليي دارند اما در سطوح مديريتي و سرپرستي  پايين

كاركنان قراردادي .تني است بنابراين انگيزه آنها كاهش مي يابد نيستند بنابراين چون رفتن به سطوح باالتر برايش تقريبا دست نياف
كاركناني هستند كه تازه به شركت وارد شده اند و سابقه زير دو سال را دارند و هنوز از روند كار شركت اطالعات كاملي ندارند 

سال سابقه كار در  4 ركنان پيماني حدود دو تا از سوي ديگر كا.بنابراين ميانگين هوش سازماني آنها پايينتر از كاركنان پيماني است 
سازمان را دارند هم با كار آشنا شده اند و هم انگيزه انجام كار را و پيشرفت در كار را دارند بنابراين ميانگين هوش سازماني در 

  .كاركنان پيماني باالتر است 
 
 
  

نگارش مريم / رزه تحليلي در تفسير مقطع لرزه ايهاي موجود در نشانگرهاي رد ل بررسي امكان استفاده از اسپايك  26
، ) دانشگاه تهران ژئوفيزيك، رشته ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسي(كارشناسي ارشد - .كمال پور؛ استاد راهنما حميدرضا سياه كوهي

 1390.  
  
   

سيگنال / Seismic indicatorاي  نشانگر لرزه/ Noiseنوفه / Seismic dataاي  هاي لرزه داده/ Seismic traceرد لرزه 
signal / موجكWavelet /شناسي  لرزهSeismology / الگوريتمAlgorithm / مدل هاModels 

   
 900080  

  چكيده 
اين اسپايكها داراي مقادير بزرگ و گذرا هستند و مي . در سرتاسر نشانگرهاي رد لرزه اي تحليلي اسپايك هايي مشاهده مي شوند

سه عامل اصلي كه موجب ايجاد اسپايك هاي موجود در نشانگرهاي ردلرزه تحليلي مي شوند عبارتند از .شندتوانند منفي يا مثبت با
از آنجايي كه روند عمومي بيشتر گسل  ها عمودي مي باشند اسپايك هاي ايجاد شده در . تداخل بازتاب ها ناپيوستگي ها و نوفه

به نشانگرهايي كه راستاي محاسبه آن ها عمودي مي باشد تيز تر و همچنين  نشانگرهايي كه در راستاي افقي محاسبه شده اند نسبت
هرچند وجود اين اسپايكها در داده هاي لرزه اي باعث ابهام تفسير كمي مي شود و اولين واكنش نسبت به اين اسپايك ها .  پايدارترند

تحقيقاتي انجام دادند و نشان دادند مي توان از اسپايك ها ز محققين در مورد مفيد بودن آن ها  احذف آن ها بود، ولي بعدها تعدادي 
هاي موجود  در اين مطالعه از اسپايك. به عنوان شخصي ارزنده براي تعيين مرزهاي ساختاري و چينه اي به طور كيفي استفاده كرد

آنجا كه اين نشانگر يك نشانگر جهت  از.ي دامنه به منظور به تصوير كشيدن نا پيوستگي ها استفاده شده استبدر نشانگر تغييرات نس
در ادامه . دار است ، براي ثبت تمامي ناپيوستگي ها در يك برش زماني الزم است دوبار و در دو جهت عمود بر هم محاسبه شود

ين با مطالعه مقاطع لرزه اي حاصل از نشانگرهاي مرسوم براي تعي. كارايي روش روي دادهاي مصنوعي و ميداني بررسي شده است
ناپيوستگي ها، نشان داده مي شودكه استفاده از نشانگرهاي جهت دار، ناپيوستگي هاي ساختاري را با جزئيات بيشتر نسبت به ساير 

  .نشانگرها آشكار سازد
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١٦ 
 

 
عليرضا / به واحد كاهش گرانروي به منظور كاهش مصرف انرژي vacuum flasherبررسي امكان افزودن برج   27

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، (كارشناسي ارشد -.د راهنما محمدرضا اميدخواه؛ استاد مشاور مجيد عميدپوراكرمي؛ استا
  .1388 ، ) دانشكده مهندسي مكانيك، رشته مهندسي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي

  
   

شبيه سازي / Energy Consumptionمصرف انرژي / Viscosityگرانروي / Gas oilگازوئيل / Gasolineبنزين 
Simulation /ها  پااليشگاهRefineries /سازي  بهينهOptimization 

   
 880271  

  چكيده 
با توجه به نياز كشور به فرآورده هاي سبك و با ارزش مانند بنزين و گازوييل و از طرفي ارزش افزوده اين فرآورده ها نسبت به 

به واحد كاهش  vacuum flasherه سود آوري بيشتر مي توان با افزودن و در نتيج ،محصوالت سنگين تري مثل نفت كوره
در اين پايان نامه سعي شده با . گازوييل را نيز به محصول قابل استحصال اين واحد بدل نمود ،گرانروي ضمن افزايش توليد بنزين

و مقايسه نتايج آن با همين واحد اما در  petro-simشبيه سازي واحد فعلي كاهش گرانروي پااليشگاه تهران بوسيله نرم افزار 
 .نتايج قابل قبولي ارائه گردد ،شرايطي كه برج خال به جاي برج اتمسفري آن جايگزين شده

 
  
  

فاطمه صادقي؛ استاد راهنما ميترا احمدي؛ / گاز بررسي امكان حذف بيولوژيكي فلزات سنگين از لجن مخازن نفت  28
بيوتكنولوژي، رشته مهندسي  دانشگاه پيام نور، دانشكده فني و مهندسي، گروه( اسي ارشدكارشن - .عباس خوشحال، طوبي اسحاق

  .1393 ، )شيمي
  
   

جذب / Gas reservoirsمخازن گاز / Petroleum reservoirsمخازن نفت / sludgeلجن / Heavy metalفلز سنگين 
Absorption /شناسي  زيستBiology / سربLead / نيكلNickel /باكتري Bacterium / ها باكتري(باسيلوس (Bacillus /
 Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / Taguchi methodروش تاگوچي 

   
 930009  

  چكيده 
هاي آبي در سيستم ناپيوسته آزمايشگاهي توسط باكتري باسيلوس  در اين پژوهش قابليت جذب فلزات سرب و نيكل از محلول

، غلظت pHو به كمك روش طراحي آزمايشات تاگوچي، تأثير چندين پارامتر محيطي مهم نظير  سرئوس مورد مطالعه قرار گرفته
پس از به دست آوردن . هاي فلزي، مدت زمان تماس، دور شيكر و غلظت جاذب بر شدت جذب مورد بررسي قرار گرفت اوليه يون

گاز  ي انجام پذيرفت و باكتري مذكور به لجن نفتشرايط بهينه جذب زيستي اين فلزات در محيط آبي، آزمايشات در محيطي واقع
هاي لجن اوليه و لجن حاوي باكتري باسيلوس سرئوس نشان داد، اين باكتري  مقايسه غلظت سرب و نيكل در نمونه. اضافه شد

 480قدار و نيكل به م ppm  120در آخر مقدار سرب به ميزان . تواند به حذف فلزات سرب و نيكل در لجن نفتي كمك نمايد مي
ppm در لجن آزمايش شده كاهش يافتند. 

 
 

نگارش پيام هيودي؛ استاد راهنما / بررسي امكان حذف غير يكتايي جواب در وارون سازي خطي شده امواج سطحي  29
  .1390 ، ) دانشگاه تهران ژئوفيزيك، رشته ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسي(كارشناسي ارشد - .حميدرضا سياه كوهي

  
   

موج لرزه اي / Geophysicsفيزيك  زمين/ Inversionوارون سازي / Surface waveسطحي  موج/ Seismologyاسي شن لرزه
Seismic wave / مدل سازيModeling 

   
 900081  
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١٧ 
 

  كيده چ
اه خاصيت كشساني اليه هاي نزديك به زمين ، خاصه مقاومت برشي و تاثير آن ها بر مقاومت خاك در مطالعات ژئوتكنيك ساختگ

با توجه به اين كه به دست آوردن اينگونه اطالعات در جا از روش هاي ير ژئوفيزيكي بعضا . پروژه هاي مهندسي اهميت خاصي دارد
غيرممكن بوده و يا مستلزم وقت و هزينه زياد است، لذا مناسب ترين شيوه براي رسيدن به اين منظور، استفاده از داده هاي لرزه اي 

موج ريلي در محيط هاي .گيرنده ها امواج سطحي به خصوص موج ريلي را نيز ثبت مي كند) P(ليد امواج طوليدر هنگام تو.  است
، سرعت ) P(پاشش موج ريلي به پارامترهايي چون سرعت موج طولي ).تغيير سرعت فاز با فركانس (اليه اي داراي شش پايه است 

نجا كه اين پاشش بيشتر متاثر از سرعت موج برشي است با توجه به اين از آ.چگالي و ضخامت اليه ها وابسته است) S(موج برشي
در ابعاد ) MASW(موضوع در اين مطالعه سعي به تعيين سرعت امواج برشي با استفاده از وارون سازي چند كاناله امواج سطحي

ت موج برشي زير سطحي يك واورون سرعت هاي فاز موج ريلي مشاهده شده براي تخمين سرع.  پروژه هاي مهندسي شده است
در ميان الگوريتم هاي وارون خطي شده روش .مسئله  غيرخطي است و آن اغلب به وسيله استراتژي وارون خطي شده حل ميگردد

مشكل اصلي اين كالس از روش محدوديتشان در قابليت . كمترين مربعات در مسائل وارون سازي ژئوفيزيكي كاربرد وسيعي دارد
ترهاي مدل است و ممكن است براي تعيين جواب در كميته محلي كه وابستگي شديدي به درجه غيريكتايي مسائل كشف فضاي پارام

مشكل مذكور را مي توان با در نظر گرفتن . دارد و سبب بروز خطا در تعيين دقت سرعت موج برشي اليه ها مي شود، به دام افتد
در الگوريتم وارون پيشنهادي در اين مطالعه با درج يكسري . يدها كاهش داددسته ايي از پارامترهاي مناسب يا تحميل يك سري ق

در فرايند وارون سازي سعي ... اطالعات اوليه از طريق اطالعات زمين شناسي، اطالعات به دست آمده از ديگر روش هاي ژئوفيزيكي و
  .در حذف محدوديت هاي روش هاي مرسوم نموده ايم

 
 
  

احسان فتاحي؛ استاد راهنما حسين جاللي فر؛ / آوري مصنوعي در يكي از ميادين نفتي ايرنبررسي بكارگيري فراز  30
يد باهنر، دانشكده فني و مهندسي، هدانشگاه ش(كارشناسي ارشد - .استاد مشاور پيمان پورافشاري ، بابك مرادي، افشين جنت رستمي

  .1390 ، ) برداري گرايش حفاري و بهره - گروه مهندسي نفت و گاز، رشته مهندسي نفت 
  
   

 Pumpتلمبه / Decision makingگيري  تصميم/ Oil fieldميدان نفتي / Utilizationبرداري  بهره/ Drillingحفاري 
   

 900082  
  چكيده 

ه تا لذا نياز است از روش هايي استفاده شود ك. نرخ توليد از ميادين نفتي با گذشت زمان، در اثر عوامل مختف گاهش پيدا  مي كند
.   يكي از روش هاي افزايش ميزان توليد استفاده از فرازآوري مصنوعي مي باشد. حدي اين ميزان كاهش نرخ توليد را جبران كند

فرازآوري مصنوعي شامل پنج روش . فرازآوري مصنوعي جزء روش هاي افزيش ميزان توليد از طريق كاهش فشار ته چاهي مي باشد
در اين پايان نامه ابتدا با استفاد از . بهترين روش براي هر ميدان با توجه به شرايط ميدان انتخاب گردد مي باشد و بسيار مهم است كه

روش هاي تصميم گيري چند معياره، روش مناسب براي ميدان مورد نظر انتخاب مي شود كه روش هاي در نظر گرفته شده شامل 
TOPSIS ،SAW  وELECTRE اين روش هاي چند معياره توسط نرم افزار  برنامه هر كدام از. (مي باشدMatlab . نوشته شده

مقايسه نتايج بدست آمده از روش هاي . خاصيت براي يكي از ميادين نفتي ايران استفاده شده است 24 در اين تحقيق از ) است
سپس روش انتخاب شده را براي  .تصميم گيري چند معياره به منظور انتخاب بهترين روش فراز آوري در اين ميدان استفاده مي شود

 .ميدان مورد نظر با استفاده از برنامه شبيه ساز لوله به كار برده و تاثير آن در افزايش ميزن توليد بررسي مي شود
 
  
  

بابك راضي ؛ بررسي به روزآوري واحدتبديل كاتاليستي در يك پااليشگاه از منظر كاهش بنزن از رفورميت توليدي  31
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، (كارشناسي ارشد - .نما محمدرضا اميدخواه؛ استاد مشاور مجيد عميدپوراستاد راه؛كيوي

  .1388 ، ) دانشكده مهندسي مكانيك، رشته مهندسي مكانيك گرايش سيستم هاي انرژي
  
   

بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلن / Gasolineبنزين / Refineriesها  پااليشگاه/ Catalytic reformingتبديل كاتاليستي 
BTEX / كاتاليزگرCatalyst / استانداردStandards / محيط زيستEnvironment / شبيه سازيSimulation / آلودگي

Pollution 
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١٨ 
 

 880272  
  چكيده 

د هاي زيست محيطي هدف نهايي از پروژه حاضر، كاهش ميزان بنزن از بنزين توليدي پااليشگاه ها با توجه به الزامات استاندار
بايد توجه داشت نظر به سمي بودن بنزن و خصوصا خاصيت سرطان زايي اين ماده، افزايش غلضت آن در هواي .جديد مي باشد

شديدا مورد توجه بوده و همانند ) در مورد تهران اين غلظت تا دوازده برابر حد مجاز نيز اعالم گرديده است(شهرهاي بزرگ صنعتي 
در اين راستا واحد تبديل كاتاليستي به عنوان توليد كننده يكي از اصلي .ين به تدريج در حال پيگيري مي باشدحذف سرب از بنز

ترين اجزاء تشكيل دهنده بنزين، ريفورميت، كه البته بيشترين سهم در اضافه كردن درصد بنزن در بنزين توليدي را دارد، مورد 
سپس يكي از روش هاي  .گيرد صنعتي به جهت كاهش بنزن مورد مطالعه قرار مي بررسي و تحليل قرار گرفته و راه هاي مختلف

و شبيه سازي كل فرايند با جزئيات   Petrosimذكرشده در مورد واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه تهران با استفاده از نرم افزار 
شايان توجه مي باشد نظر به اينكه .يشنهاد مي گرددكامل مورد بررسي قرار گرفته و تغييرات الزم جهت به روز رساني اين واحد پ

موضوع فوق الذكر كامال جديد مي باشد درحال حاضر شركت هاي صاحب ليسانس جزئيات مربوطه را منتشر ننموده و همچنين 
به  PetroSimنرم افزار دراين پايان نامه از امكانات .  تعداد مقاالت ارائه شده در اين زمينه نيز بسيار ناچيز و انگشت شمار مي باشد

به عنوان يكي از اجزا آن   Ref-Simعنوان يكي از قوي ترين ابزارهاي آناليز و شبيه سازي فرايند تبديل كاتاليستي و نرم افزار 
 .استفاده گرديده است

  
  
  

ي؛ طباطباي نگارش احمد مهدوي TOFD/روش فراصوتي  گيري طول ترك به بررسي پارامترهاي موثر در اندازه  32
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي (ارشد كارشناسي - .استادراهنما فرهنگ هنرور؛ مشاورصنعتي محسن قاسميان

 .1383 ،  )مكانيك، رشته ساخت و توليد
  
   

موج / Ultrasoundفراصوت / Quality controlكنترل كيفيت / Nondestructive Tests (NDT(هاي غيرمخرب  آزمون
Wave/  سيگنالsignal / نوفهNoise / مدل هاModels 

   
 830071  

  چكيده 
 TOFD: Time of Flight(روش زمان پروازپراش.آزمون غير مخرب فراصوتي يكي از روشهاي كنترل كيفيت قطعات مي باشد

Diffraction (وش در شناسايي عيوب دقت و سرعت باالي اين ر .يكي از تكنيك هاي نسبتا جديد در حوزه آزمونهاي فراصوتي است
به همراه دقت منحصر به فرد آن در اندازه گيري ناپيوستگي ها متخصصين را به فكرجايگزيني اين روش به جاي روشهاي قديمي تر 

ضعيف بودن امواج پراشيده، پهن بودن پالس دريافتي و  .از كاستي هايي نيز رنج مي برد TOFDعليرغم اين مزايا، .  واداشته است
و تحليل طيف به روش ) Wiener Filter(تفكيك پايين دستگاه فراصوتي باعث گشته است كه تفسير سيگنالهاي فيلتر وينرقابليت 

 TOFDبدين منظورآزمون . استفاده شده استTOFDجهت بهبود نتايج حاصل از آزمون فراصوتي ) Autoregressive(اتورگرسيو
.  تلفي تعبيه شده بود، انجام و سيگنالهاي بدست آمده مورد پردازش قرار گرفتندبلوك فوالدي كه درآنها عيوب مصنوعي مخ 9 برروي 

نتايج حاصل از اندازه گيري برروي عيوب مصنوعي كه دراين تحقيق ارائه خواهدشد نشان مي دهد كه بااعمال روشهاي پردازش 
اعمال روشهاي پردازش سيگنال باعث بهبود قابل عالوه براين . سيگنال عمق و اندازه ترك با دقت بااليي قابل اندازه گيري است

 .گرديده است) SNR( توجهي در تفكيك زماني پالس هاي دريافتي و نسبت سيگنال به نوفه
 
  
  

و ) خليج فارس(بررسي پتانسيل تجزيه ميكروبي نفت و پخش كننده هاي مورد استفاده در جزيره سيري   33
آزاده ذوالفقاري باغبادراني؛ استاد راهنما صديقه مهرابيان؛ استاد مشاور / ندهشناسايي طرح پالسميدي ميكروب هاي تجزيه كن

دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم پايه، رشته (كارشناسي ارشد - .مژگان امتيازجو، رباب رفيعي طباطبايي، اميرحسن حقيقت خواه
  .1384 ، ) يژميكروبيولو

  
   

/ Refinementتصفيه / Microorganismميكروارگانيسم / Microbiologyشناسي  ميكروب/ Sirri islandجزيره سيري 
 Purificationسازي  خالص/ Separationجداسازي 
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 840080  
  چكيده 

.   هاي بزرگ در تبديل تركيبات شيميايي سمي به اجزاء غير سمي مي باشدتكنولوژي است كه عرضه كننده نويدتصفيه زيستي 
و گلمن كه خود براي تصفيه شيميايي نفت به  2 ، 1ي تجزيه پذيري زيستي نفت و پراكنده سازهاي پارس در اين پروژه ما به ارزياب

كار مي روند، پرداختيم تا بر اساس سازگاري آنها با محيط و قابليت تصفيه زيستي اشان توسط ميكروارگانيسم هاي جزيره سيري 
زيرا بهترين راه تصفيه زيستي استفاده از ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده . يممناسبترين پراكنده ساز را براي آن منطقه انتخاب نماي

در راستاي آلودگي تركيبات نفتي و مكاني نمونه برداري ) منطقه(بدين منظور ابتدا از دو ترانسكت . هر منطقه براي همان منطقه است
سپس جدا سازي و خالص سازي .  نمونه برداري به عمل آمد ايستگاه 3 ايستگاه و در ترانسكت ديگر از  5 در يك ترانسكت از . شد

پس از آن به كمك روش تعبيه . ميكروارگانيسم ها بع منظور بررسي توان تجزيه پراكنده سازي هاي نفتي توسط آنها انجام گرفت
و يا تركيب هر دو را  چاهك ميكروارگانيسم هايي كه توانايي رشد يا عدم رشد در اطراف چاهك هاي حاوي نفت يا پراكنده ساز

سپس ميكروارگانيسم ها به محيط كشتي كه تنها منبع كربن و انرژي آن نفت و يا گراكنده ساز بود منتقل . داشتند مشخص گرديد
 1ml محيط كشت معدني و  100ml كه هر كدام حاوي  ml 250گرديدند و تجزيه زيستي نفت و پراكنده ساز ها در فالسك هاي 

به  c 30و در دماي  120rpm مايع تلحيق بود مطالعه گرديد و اين فالسك ها در انكباتور شيردار با دور  2ml ساز و نفت يا پراكنده
به كمك دستگاه اسپكتروفتومتر سنجيده  600nm و سپس در طول اين مدت ميزا رشد در طول موج . روز قرار داده شدند 28 مدت 

نوع پراكنده ساز مذكور در حضور جمعيت  3 و پراكنده ساز هاي مذكور و تركيب با نفت  CoDو  BoD5در اين پروژه همچنين . شد
و در نهايت بعد از بررسي تمامي نتايج مشخص شد كه .  توتال ميكروبي جدا شده از كل ايستگاه هاي نمونه برداري سنجيده شد

ه باكتري هاي جدا ژدر اين پرو.  يه پذير تر مي باشندنسبت به بقيه تجز 1 و تركيب نفت و پراكنده ساز پارس  1 پراكنده ساز پارس 
شده متعلق به جنسهاي پسودوموناس، باسيلوس و ويبريو بود و قارچ هاي جدا سازي شده متعلق به جنس آسپرژيلوس، پني سيليوم، 

تجزيه كننده نفت و پراكنده ر اين تحقيق در نهايت نيمرخ پالسميدي باكتري هاي جداسازي شده و د. اوروبازيديو پولوالنسه مي باشد
  .بررسي و مطالعه شد

 
  
 

اميرمهدي مسلمي؛ استاد راهنما محسن ايزدي نيا؛ استاد / بررسي تاثير بتن حاوي نانوسيليس در برابر حمله سولفاتي  34
  .1393 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، گروه عمران، رشته عمران(كارشناسي ارشد - .مشاور حسين عميد

  
   

نانو فناوري / Permealibityنفوذپذيري / Concreteبتن / sulfateها  سولفات/ Nanoparticleنانو ذره 
Nanotechnology / مقاومتresistor / آزمايشTesting / پوزوالنPozzolan / مويينگيcapillarity 

   
 930010  

  چكيده 
تحقيقات اخير بر روي افزايش دوام آن باعث  بتن به عنوان يكي از پرمصرف ترين مصالح ساختماني در سطح دنيا مي باشد كه

. گرفته است، استفاده از نانوسيليس مي باشد قرار توجه يكي از مواد پوزوالني كه اخيرا مورد. گسترش تحقيقات در اين زمينه شده است
از آنجا كه در . ي مي دهدمهم ترين منشاء خرابي سولفاتي، عاملي خارجي است و در اثر حمله سولفات ها به صورت مايع به بتن، رو

محيط خليج فارس يكي از يون هاي مخربي كه به طور معمول باعث خرابي سازه هاي بتن مي شود يون سولفات مي باشد، لذا دست 
يافتن به روشي براي كاهش اثر تخريب يون سولفات بر روي بتن، مي تواند كمك شاياني در كاهش هزينه تعمير و نگهداري داشته 

دهد، با  نتايج نشان مي. ف اين تحقيق بررسي تاثير افزودن نانوسيليس به تركيب سيمان در برابر حمله سولفاته مي باشدهد. باشد
 7 سرعت كسب مقاومت نمونه هاي حاوي نانوسيليس تا سن . افزايش درصد جايگزيني نانوسيليس مقاومت فشاري افزايش يافته است

مقاومت نهايي  %79 درصد نانوسيليس  8 به طوري كه نمونه هاي حاوي . ه ها كاهش مي يابدروز بيشتر مقدار و با افزايش سن نمون
مقدار جذب موئينگي نمونه هاي بتني در آزمايش جذب موئينگي آب با اقزايش مقدار جايگزيني . روز كسب كرده اند 7 خود را تا سن 

تني با افزايش ميزان نانوسيليس، مقدار آن بهبود يافته است و با همچنين مقاومت الكتريكي نمونه هاي ب. نانوسيليس كاهش مي يابد
درصد نانوسيليس به نمونه هاي بتني، نرخ خوردگي احتمال نمونه ها در تمامي سنين مطابق با توصيه ي كميته  6 افزودن بيش از 

درصد سولفات  5 مله سولفاتي محلول آزمايش مقاومت نمونه هاي بتني در مقابل ح.  ، قابل صرفنظر مي باشد)CEB(اروپايي بتن 
روز يا افزايش مقاومت داشته اند، ليكن بعد از اين مدت كاهش وزن  28 سديم، نشان مي دهد افزايش مقاومت فشاري نمونه ها تا سن 

، %23ب درصد سولفات سديم به ترتي 5 درصد نانوسيليس در محلول  8 ، 6، 4، 2نمونه هاي حاوي صفر، . و مقاومت ديده مي شود
اين نتايج بيانگر آن . از مقاومت خود را در مقايسه با نمونه هاي عمل آوري شده در آب آهك از دست داده اند 9% ، 12%، 10%، 15%

نتايج . نانوسيليس بهترين عملكرد را در برابر حمله سولفاتي از لحاظ مقاومت داشته اند %4 و  %8 است؛ كه نمونه هاي بتني حاوي 
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. شود سيمان ميسيليس باعث كاهش ميزان هيدروكسيدكلسيم موجود در ساختار خميراستفاده از نانو كه دهد مي نشان XRDآزمايش 
 .تصاوير ميكروسكوپ الكترونيكي اخذ شده از خمير سيمان حاوي نانوسيليس بسيار متراكم تر و فشرده تر مي باشد

 
 
  

ادگيري سازماني در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي بررسي تاثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر ي  35
 - .ابرهيم رستمي؛ استاد راهنما حميد رحيمي؛ استاد مشاور جعفر ممي زاده، مشاور صنعتي عباس قائدي برازجاني /)عسلويه(پارس

  .1392 ، ) تحولدانشگاه آزاد اسالمي، گروه آموزشي مديريت بازرگاني، رشته مديريت بازرگاني مديريت (كارشناسي ارشد
  
   

/ Organizational learningيادگيري سازماني / Integrated Management System (IMS(سيستم مديريت يكپارچه 
/ Quality managementمديريت كيفيت / Pars Especial Economic Energy Zoneمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

/ Conceptual frameworkمدل مفهومي / Health، Safety and Environment )HSE(ايمني، بهداشت، محيط زيست 
 Testsآزمون ها / Regressionرگرسيون / Modelsمدل ها 

   
 920019  

  چكيده 
امروزه در اكثر سازمان ها براي هدفمند كردن و هدايت فعاليت هاي سازمان در زمينه هاي مختلف از سيستم هاي مديريتي 

اي مديريت يكپارچه با تلفيق سه استاندارد مديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و سيستم ه. استفاده مي كنند
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير پياده سازي سيستم . بهداشت حرفه اي يك سيستم جامع مديريتي را مستقر مي نمايند
جامعه آماري اين . مي باشد 1392 دي انرژي پارس در سال مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه ويژه اقتصا

نفر مي باشد كه به دليل دسترسي  2400 پژوهش شامل كليه مديران وكاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس كه بالغ بر 
باشد و داده ها با استفاده از  اين پژوهش توصيفي   همبستگي مي. به كل عناصر جامعه آماري از روش طبقه اي استفاده گرديده است

پايايي آن . از روايي صوري استفاده شد پرسش نامهدر اين پژوهش براي بررسي روايي . محقق ساخته گردآوري شده است پرسش نامه
ر و نرم افزا SPSSداده هاي گردآوري شده به كمك نرم افزار آماري . بوده است%  83 با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ 

LISREL  آزمون ) اسميرونوف آزمون كولموگروف(و با استفاده از آزمون هاي آماري نظير آزمون نرمال بودن توزيع داده ها
يافته هاي . است گرفتهتحليل قرار و واريانس مورد تجزيهمن، آزمون تحليل آزمون فريد) T-Value(رگرسيون، آزمون معناداري روابط 
ديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر يادگيري سازماني پژوهش نشان ميدهد كه سيستم م

هينه از اين سيستم بر بدر سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تاثير گذار است و اين سازمان الزم است براي استفاده مطلوب و 
  .روي راهكارهاي ذكر شده در اين موارد تمركز نمايد

 
  
  

كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي : مورد مطالعه(بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر بيگانگي از كار كاركنان  36
دانشگاه آزاد اسالمي، (كارشناسي ارشد - .ابوالخير كراماتي؛ عليرضا محسني تبريزي؛ محمدتقي شيخي/ )انرژي پارس جنوبي

  .1390 ،  )دانشكده مديريت و علوم اجتماعي، رشته جامعه شناسي
  
   

شغل / Trustاعتماد / South Pars Fieldمنطقه پارس جنوبي / Personnelكاركنان / Social capitalسرمايه اجتماعي 
Occupations / انسجام سازمانيOrganizational integration / مشاركتParticipation / ساختار سازماني

Organizational structure 
   

 900083  
  چكيده 

. يق حاضر ناظر بر، بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر بيگانگي از كار كاركنان سازمان منطقه ويژه پارس جنوبي عسلويه استتحق
كار و چگونگي رابطه و تاثير سرمايه اجتماعي بر بيگانگي از كار، از هاي سرمايه اجتماعي و بيگانگي ازبدليل چند بعدي بودن متغير
ام، كلمن، فوكوياما، دوركيم، بلونر و سيمن جهت تدوين چارچوب، مدل نظري و فرضيات تحقيق استفاده آراء صاحب نظراني چون پاتن

بر اين اساس مولفه هاي سرمايه اجتماعي شامل اعتماد، مشاركت؛ احساس تعلق، هنجارها و ارزش هاي مشترك و انسجام . شده است
بيگانگي از كار نيز شامل احساس بي قدرتي، احساس بي معنايي، و همياري به عنوان متغيرهاي مستقل و همچنين مولفه هاي 
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روش تحقيق از . احساس بي هنجاري، احساس بيزاري و احساس تنهايي به عنوان متغير وابسته تحقيق مورد سنجش قرار گرفته اند
ركنان سازمان منطقه ويژه پارس نفر از كا 1712 جامعه آماري شامل . نوع علي است و با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است

نفر با استفاده از فرمول كوكران، و به روش نمونه گيري طبقه اي به  151 است، كه از بين آنان  1389 - 1390جنوبي عسلويه در سال 
ته هاي ياف .محقق ساخته جمع آوري شده است پرسش نامهاطالعات مورد نياز با استفاده از . عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند

و با تحليل رگرسيون . دارد) r=  578/0(تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي رابطه معكوس معنا داري با بيگانگي از كار 
توانسته ) اعتماد، مشاركت و هنجارها و ارزش هاي مشترك(چندگانه تاثيرات جمعي و هم زمان، متغيرهاي مستقل، فقط سه متغير 

بنابراين متغيرهاي . ي شوند، بقيه متغيرها همبستگي كافي با متغير وابسته نداشتند و از معادله خارج شده انداند وارد معادله رگرسيون
 .از تغييرات بيگانگي از كار را تبيين نمايند 0 /367باقيمانده توانسته اند تقريبا 

  
  
 

ناصر ساماني؛  /)ي ويژه بر گازوئيلبا نگرش(هاي نفتي بر ويژگي هاي مقاومتي بتن سخت شده بررسي تاثير فرآورده  37
دانشگاه (كارشناسي ارشد - .اساتيد راهنما مهدي موسوي، محمد شكرچي زاده؛ اساتيد مشاور محمود ترابي انگجي، كاوس ساماني

  .1389 ، ) گرايش مكانيك سنگ- تهران، دانشكده مهندسي معدن، رشته مهندسي معدن 
  
   

/ Crude oilنفت خام / resistorمقاومت / Concreteبتن / Gas oilوئيل گاز/ Petroleum productفرآورده نفتي 
 Testingآزمايش / Microstructureريزساختار / Electron microscopeميكروسكوپ الكتروني / Permealibityنفوذپذيري 

   
 890140  

  چكيده 
بر ويژگي هاي مقاومتي و نفوذپذيري ) تي نفت خامبه عنوان يكي از فرآورده هاي سوخ(در اين پژوهش، به بررسي تاثير گازوئيل 

پس از طراحي آزمايش ها، آزمونه هاي مورد نظر به تعداد مورد نياز، با نسبت آب به سيمان . بتن سخت شده پرداخته شده است
اي مختلف، در داخل آزمونه هاي تهيه شده، پس از عمل آوري در گروه ه. كيلوگرم بر متر مكعب تهيه شد 400 و عيار سيمان   0 /38

روز، آزمايش ويژگي هاي مكانيكي و آزمايش نفوذپذيري گاز اكسيژن بر  260 و  90 ، 28، 7سپس در سنين . گازوييل نگهداري شد
نتايج حاصل از آزمايش هاي ويژگي هاي مكانيكي و نفوذپذيري گاز اكسيژن، نشان داد كه تا . روي آزمونه هاي مورد نظر انجام گرفت

بنابر . روز، تاثير منفي گازوئيل بر روي اين پارامترها ناچيز است و تخريب بتن در داخل گازوييل به زمان بيشتري نياز دارد 260 سن 
هاي مختلف ايجاد شده، به شرايط عمل آوري  اي كه بين نمودارهاي تغييرات اين پارامترها نسبت به سن آزمونه ها، در گروه اين فاصله

نتايج آزمايش پراش اشعه ايكس و بررسي هاي . مرتبط است) قبل از قرارگيري آنها در داخل گازوييل(ها  و رطوبت آزمونه
اين تخريب مربوط به واكنش بين يون هاي . ميكروسكوپ الكتروني، مويد تخريب شيميايي خمير سيمان در داخل گازوييل بود

د درخمير سيمان و تشكيل اترينگايت مي باشد كه حمله سولفات موجود در گازوييل و هيدروكسيد كلسيم و مونوسولفات موجو
. شود همراه بوده و فشار ناشي از اين انبساط، موجب ايجاد ريزتركهايي در خمير سيمان مي انبساط با اترينگايت تشكيل. دارد نام سولفاتي

و ضريب پواسون و افزايش نفوذپذيري رود در بلند مدت، گازوئيل باعث كاهش مقاومت فشاري، مدول ارتجاعي  بنابراين انتظار مي
  .بتن شود

  
  
  

مرضيه / كارشناسان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس: بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر فرسودگي شغلي  38
 دانشگاه آزاد اسالمي، گروه( كارشناسي ارشد - .خسروي؛ محسن قدمي؛ استاد مشاور فاطمه فراهاني؛ مشاور صنعتي مهران موسوي

  .1393 ، ) مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، رشته مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
  
   

منطقه ويژه اقتصادي / Expertsكارشناس / Job burnoutفرسودگي شغلي / Organizational Cultureفرهنگ سازماني 
 Culturalرهنگي هويت ف/ Riskريسك / Controlكنترل / Pars Especial Economic Energy Zoneانرژي پارس 

identity / ارتباطاتCommunications / پاداشRewards / سازمان هاOrganizations / مدل هاModels 
   

 930011  
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  چكيده 
كارشناسان سازمان منطقه ويژه : شناخت تاثير فرهنگ سازماني بر فرسودگي شغلي: هدف كلي اين پايان نامه عبارت است از

جامعه ر فرسودگي شغلي تاثير گذار است؟ فرهنگ سازماني تا چه اندازه ب: ر اين سوال اصلي آن است كه بناب. اقتصادي انرژي پارس
نفر كارشناس رسمي  271 كل جامعه آماري . آماري اين تحقيق كليه كارشناسان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد

. نفر از پاسخ دهندگان غير رسمي است 176 نفر از پاسخ دهندگان رسمي،  55 . و غير رسمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس است
پژوهش حاضر از نوع توصيفي . نفر مي باشد 231 روش نمونه گيري تصادفي ساده است و طبق محاسبات جدول مورگان نمونه آماري 

. هدف، از نوع پژوهش هاي كاربردي مي باشدو در طبقه بندي تحقيقات بر اساس  2 و به دليل ميداني بودن پهنانگر آن پيمايشي  1 
بر مبناي مولفه هاي فرهنگ سازماني از نظريه رابينز گرفته  پرسش نامهمورد استفاده، محقق ساخته است و شاخص هاي  پرسش نامه
ز نظريه ا شش مولفه كنترل؛ هويت، ريسك پذيري، ارتباطات، سيستم پاداش، انسجام بر روي مولفه هاي فرسودگي شغلي. شده است

نظر خبره در حوزه  نامه با استفاده از روش روايي محتوا و با نظر اساتيد راهنما چند صاحب روايي پرسش .ماسالچ سنجيده شده اند
. ها آلفاي كرونباخ استفاده شد پرسش نامهبراي سنجش پايايي .  مطروحه پس از اعمال اصالحات محدود مورد تائيد قرار گرفت

مي باشد كه نشان از  0 /70كه باالي  0 /87اخ براي متغيرهاي مورد مطالعه با توجه به گويه هاي درنظر گرفته شده ضريب آلفاي كرونب
فرهنگ سازماني بر فرسودگي شغلي كارشناسان : يافته هاي پايان نامه حاكي از آن است كه. پايايي ابزار اندازه گيري تحقيق است

درنهايت پيشنهاداتي منتج گشته از يافته هاي پژوهش به سازمان . س تاثير گذار بوده استسازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پار
  .منطقه ويژه ارائه گشته است

  
 
  

بررسي تاثير متقابل روشهاي كنترل انتخابي جريان سياالت و پارامترهاي پتروفيزيكي و ژئوشيميايي مخازن نفت   39
دانشگاه شهيد (ارشد كارشناسي - .محمد رنجبر، رضا يونسي؛ مشاورصنعتي شراره آريا زنجاني؛ استادراهنما مولف عباد اخوان/ و گاز

  .1386 ، ) باهنر كرمان، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي معدن، رشته اكتشاف معدن
  
   

خازن م/ Gas reservoirsمخازن گاز / Geochemistryشيمي  زمين/ Petrophysicپتروفيزيك / Fluid flowجريان سيال 
/ Simulationشبيه سازي / Permealibityنفوذپذيري / Water injectionتزريق آب / Petroleum reservoirsنفت 

 Polymersبسپارها 
   

 860162  
  چكيده 

هاي با در جريان تزريق آب، آب از طريق زون.توليد آب در چاه هاي توليدي نفت و گاز، يك عامل محدودكننده محسوب مي شود
.  كند باشند، عبورنمي كه شامل نفت متحرك ميهاي با نفوذپذيري پايين  يابد و از زون ي باال به سمت چاه توليدي جريان ميپذيرنفوذ

. يابد آيد، بلكه هزينه دفع و جدايش آب هم دراين روش ازديادبرداشت، افزايش مي زني آبي نه تنها پايين مي سيالب حالت كارايي دراين
روشهاي باتوجه به شرايط مخزن .  مي رسد ب و مهار آن در زونهاي با نفوذپذيري باال امري ضروري به نظرلذا كاهش نفوذپذيري آ

دراين تحقيق با استفاده از مدلهاي ستوني به شبيه سازي محيط متخلخل پرداخته شد .  مختلفي جهت كنترل جريان آب وجود دارد
، قابليت تزريق پليمر در كاهش نفوذپذيري آب POLYDRILLو  BIOVIS، POLYVISIIو كارايي تزريق سه نوع پليمرشامل 

مهار آب و تاثير غلظت پليمري دراين فرايندها بااستفاده از فاكتور مقاومت و فاكتور مقاومت باقي  عنوان فاكتور موثر  بر عمليات به
ارزيابي . ه با نفوذپذيري باالتر پرداخته  شدمانده بررسي شده است؛ سپس با استفاده از مدل ستوني دواليه اي، به كنترل آب در الي

  .در كنترل آب باالتر از ساير پليمرهاي استفاده شده مي باشد BIOVISنتايج نشان مي دهد كه كارايي پليمر
  
  
  

رضا  نگارش /هاي زئوليتي در بازده توليد بيوديزل از روغن هاي نباتي بررسي تاثير مشخصات كاتاليست  40
دانشگاه رازي، رشته شيمي (كارشناسي ارشد - .تاد راهنما غالمرضا مرادي؛ استاد مشاور صنعتي رضا فروردينطاهرپوركالنتري؛ اس

  .1389 ، ) گرايش كاربردي
  
   

كارايي / Testingآزمايش / Catalytic activityفعاليت كاتاليزي / Oilsروغن ها / Zeoliteزئوليت / Catalystكاتاليزگر 
Efficiency 
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  كيده چ

 ،TZM-1011- 8در اين پايان نامه، تبادل استري روغن سويا تصفيه شده و روغن مصرف شده سويا برروي شش زئوليت صنعتي 
TZM-1022، H- MFI 9، Na- MOR20 ، FM  درجه سانتيگراد در 8 به عنوان كاتاليست ناهمگن اسيدي در شرايط دمايي

درصد وزني زئوليت نسبت به وزن روغن اوليه تحت همزدن  10 و  30 ل به روغنساعت با نسبت ملكولي الك20 فشار اتمسفر براي 
شديد انجام شده است سپس كاتاليست ها از نظر قدرت اسيدي و سطح ويژه و شعاع متوسط حفرات بر اساس ميزان تبديل تري 

درصد براي روغن مصرف شده  1 /7ه شده و درصدبراي روغن تصفي 22 /82باالترين تبديل برابر. گليسيريد با يكديگر مقايسه شده اند
به  3 /07آنگستروم و اسيديته كل سطح  25 /38و شعاع متوسط حفرات  m /g 1/133با سطح ويژه  TZM-1011براي كاتاليست 

نتيجه گيري شده كه سايتهاي اسيدي ضعيف بر روي سطح كاتاليست مهمترين سايت ها براي واكنش تبادل . مده استآ/دست
در ادمه اثر ميزان . د و همچنين سطح ويژه باال و شعاع حفره بزرگ نيز به افزايش فعاليت اين كاتاليست كمك مي كنداستري ان

براي تبادل استري روغن تصفيه شده مطابق شرايط عملياتي  ، I90 H-MF TZM-1011بارگيري فلز كلسيم بر روي دو كاتاليست 
درصد و  41 /9برابر  TZM-1011 (%60W) Caباالترين تبديل براي كاتاليست . استكه در باال ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته 

نتيجه گيري شده كه با افزايش ميزان بارگيري .درصد به دست امده است75 /9برابر  I90 H-MF  (%60W) Caبراي كاتاليسته 
كمتر است با افزايش  TZM- 1011از  I90 H-MFو به دليل اينكه ميزان اسيديته سطح . كلسيم، درصد تبديل افزاش مي يابد

سپس كاتاليست هاي زئوليتي تلقيح شده با كلسيم با كاتاليستهاي . ميزان بارگيري كلسيم درصد تبديل باالتري را نشان داده است
مقدار . در شرايط واكنش يكسان كه در باال ذكر شده است مقايسه شده اند Ca Sio(60W%) و   Alo (%60W) Caاسيد كلسيم 

درصد و 93 /59به ترتيب برابر /  Ca Sio (60W%) و   Alo (%60W) Caدرصد و براي  96 /38تبديل براي اكسيد كلسيم برابر
ها  اين نتايج به ما نشان ميدهد با اينكه سطح ويژه وحجم حفرات پايه آلومينا و سليكا ژل از زئوليت. درصد به دست آمده است 93 /82

ات بسيار بزرگتري از زئوليت ها دارند كه نفوذ ملكول تري گليسريد در آن ها بسيار راحت تر از كمتر اس ام شعاع متوسط حفر
در نهايت كاتاليست هاي استفاده شده بازيابي شده و . زئوليت هاست و باعث شده تا اين كاتاليست ها كارايي بهتري را نشان دهند

كاتاليست هاي بازيافت شده كارايي باالتري از خود نشان نداده اند اين نشان  براي واكنش مجددا استفاده شده اند نتايج نشان داده كه
  .مي دهد كه مقداري از فاز فعال از روي پايه جدا شده و از دست رفته در نتيجه كارآيي كاتاليست ها پايين آمده است

 
  
  

 - .؛ استاد راهنما فريبرز رشيدينگارنده رامين حسيني/ بررسي تغييرات تركيب نفت و گاز در مخازن هيدروكربوري  41
  .1383 ، ) دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي شيمي، رشته مخازن هيدروكربوري(كارشناسي ارشد

  
   

مخزن / Modelingمدل سازي / Simulationشبيه سازي / Fluidsسيال / Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروكربن 
 Physical propertiesفيزيكي  خواص/ Fractured reservoirشكافدار 
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  چكيده 
درمخازن هيدروكربوري سيال مخزن تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد كه باعث ايجاد تفاوت در تركيب اجزاي سيال و 

و در مخازن هيدروكربوري دراثر پديده هاي نفوذ  تغييرات تركيب درصد سيال.مي شود خصوصيات ان درنقاط مختلف مخزن
نقش تغييرات تركيب درصد سيال در تخمين مقادير هيدروكربن اوليه و همچنين پيش بيني هاي توليد .كنوانسيون بوجود مي آيد

شود  سيال در مخازن بررسي مي موثر در تغييرات تركيب درصد دراين پژوهش ابتدا عوامل. باشد حائز اهميت مي روگاز مخازن بسيا نفت
 .گردد مي يون متعددي براي اين پديده درمخازن معمولي و شكافدار درراستاي عمودي و افقي معرفيمدلهاي مختلف و فرموالس و

سپس با استفاده از اطالعات يك مخزن واقعي و استفاده از مدلهاي مختلف ، تغييرات تركيب درصد سيال به همراه تغييرات خواص 
درادامه اثرتغييرات تركيب درصد در .  مورد نظر بدست آمده است ترموديناميكي، هيدروكربوري و فيزيكي آن با عمق براي مخزن

شبيه سازي پيش بيني توليد از مخزن با درنظر گرفتن تغييرات تركيب درصد و بدون درنظر . شبيه سازي مخازن بررسي شده است
ست اگر تركيب سيال تابت در نظر نتايج بدست آمده ، بيانگر وجود خطاي زيادي در شبيه سازي مخازن ا.گرفتن آن انجام گرفته است

نتايج تحقيق گوياي اين مطلب است كه بسته به اينكه درحالت شبيه سازي  مخازن با تركيب درصد ثابت، سيال از چه .  گرفته شود
عمقي نمونه گيري شده باشد و تركيب درصداجزاي آن چه باشد پيش بيني مقدار نفت درجا و گاز درجا نسبت به حالت واقعي 

، اي توليد از مخزن و يا تزريق گازبه همين صورت در پيش بيني ه.بيشتر يا كمتر خواهد بود )نظر گرفتن تغييرات تركيب درصددر(
سيال و درنهايت تابعي ازعمق نمونه گيري شده  ميزان مجموع نفت يا گاز توليدي يا ضريب بازيافت از مخازن تابعي از تركيب درصد

   مختلفي براي تعيين تركيب درصد معادل سيال در مخزن براساس تغيير در خصوصيات سيال معرفي پايان روشهاي در. بود خواهد
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كه اگر آن تركيب درصد معادل براي شبيه سازي مخازن استفاده شود ميزان خطا در نتايج بدست آمده نسبت به حالتي كه  مي شود
 .به حداقل مي رسد تغييرات تركيب درصد منظور شود،

  
  
  

احسان ميركالنتري؛ استاد / ي جامع انتخاب چاه كانديد براي حفاري زيرتعادلي به منظور افزايش بازدهي چاهبررس  42
 -دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي نفت(كارشناسي ارشد - .راهنما محمدكمال قاسم العسكري؛ استاد مشاور جمشيد مقدسي

  .1389 ، ) گرايش حفاري و بهره برداري
  
   

 Mathematicalرياضي مدل سازي / Utilizationبرداري  بهره/ Wellچاه / Under balanced drillingعادلي حفاري زيرت
modeling / شبيه سازيSimulation /آسيب سازند / آشامFormation damage 

   
 890142  

  چكيده 
درواستاتيك اعمال شده به ته روشي است كه در آن فشار هي)  UBD= Under Balance Drilling(حفاري زير فشار تعادلي 

. دا زير فشار سازند نگه داشته مي شود و در نتيجه توليد مايعات و گاز هاي سازند در طي فاز حفاري وجود خواهد داشتمچاه ع
ي اين سوال هنوز بي پاسخ مانده است كه چرا گاهي اوقات حفار. انتخاب چاه كانديد كليد موفقيت در پروژه حفاري زير تعادلي است

زير تعادلي در مقايسه با حفاري متعارف فراتعادلي به طور قابل مالحظه اي توليد را بهبود بخشيده و گاهي اوقات بدين گونه عمل 
براي پاسخ به اين سوال نيازمند مطالعه وسيع در مهندسي مخزن براي فهم بهبود مكانيزم بهره وري حفاري زير تعادلي .  نمي كند
ز مدل هاي عددي موجود براي تهاجم فيلتراسيون حفاري، گل حفاري و نفوذپذيري ناحيه آسيب ديده جهت در اين بررسي ا.هستيم

خواص مخزن نقش مهمي در موفقيت عمليات . بررسي عواملي كه بر حفاري زير تعادلي و فوق تعادلي تاثير مي گذارد استفاده گرديد
ضوح نشان مي دهد كه عمليات حفاري زير تعادلي براي بعضي از مخازن لذا مطالعه مخزن به و. حفاري زير تعادلي بازي مي كند

نتايج مطالعه ميدان و مخزن مجموعه اي از معيار ها را فراهم كرده كه مي تواند به . جواب داده و براي برخي ديگر جوابگو نيست
پس از بررسي و تجزيه و تحليل دقيق از مدل هاي در اين رساله . عنوان پتانسيل راهنما براي انتخاب كانديد مورد استفاده قرار گيرد

مختلف تحليلي و عددي فرايند تهاجم فيلترات سيال حفاري در حين عمليات حفاري زير تعادلي و فراتعادلي مدل رياضي ارائه شده 
و مدل  2009 در سال براي فرآيند آشام جريان مخالف خود به خودي در حفاري زير تعادلي توسط آقايان عرب جمالوئي و شادي زاده 

توسط آقاي وو و همكارانش جهت به دست آوردن اثر پارامتر هاي مختلف در عمق تهاجم فيلترات  2004 رياضي ارائه شده در سال 
سيال حفاري و اشباع متوسط از فيلترات سيال حفاري در ناحيه مورد تهاجم در حين عمليات حفاري فراتعادلي براي شبيه سازي 

وش و بدست آوردن اثر پارامتر هاي مختلف موثر در ميزان عمق تهاجم فيلترات سيال حفاري بر حسب اشباع ميدان چشمه خ
در شبيه سازي صورت گرفته براي ميدان نفتي خوش با استفاده از نرم افزار مطلب كدنويسي و ارائه .   متوسط به كار گرفته شده است

اع، تاثير گرانروي نفت و آب، تاثير اختالف فشار هاي مختلف اعمال شده، تاثير شده است كه در آن پارامتر هاي مختلف نظير اشب
فشار مويينگي و پارامتر هاي ديگر مورد بررسي جامع قرار گرفت تا بوسيله اين بررسي ها بتوان انتخاب نامزد مناسب براي عمليات 

  .حفاري بهينه در ميدان نفتي چشمه خوش را تعيين نمود
 
 
  

دانشجو محمد ذوالفقاري؛ استاد راهنما مصطفي / ه هاي حقوقي قراردادهاي حفاري در صنعت نفت وگازبررسي جنب  43
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، رشته حقوق تجارت (كارشناسي ارشد - .زين الدين، جانت داين؛ استاد مشاور اصغر هندي

  .1386 ، ) الملل بين
  
   

/ Equipmentتجهيزات / Drilling rigدكل حفاري / Contractorsپيمانكاران / Drillingحفاري / Contractsقراردادها 
 Legislationقوانين / Standardsاستاندارد 

   
 860161  
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  چكيده 
توافق هايي هستند براي حفاري يك يا چندين چاه كه بين پيمانكار كه مالك دكل هاي حفاري خدمه و  "قرار دادهاي حفاري"

ا آن مي باشند و كارفرما كه شخص يا يك سازماني است كه مالك حقوق معدني يا اجاره كننده زمين مي باشد، تجهيزات همراه ب
آنهايي كه توسط انجمن بين المللي . دو نوع از مدلهاي قرار دادي در صنعت حفاري از بقيه متداول تر مي باشند.  منعقد مي گردد

تهيه شده اند و نمونه قرارداد هايي كه توسط )  Intern l Associaion of Drilling Contractors) IADCپيمانكاران حفاري 
قراردادهاي حفاري عموما به نوعي چارچوب .  تنظيم شده اند  American Peroleum Inst (API)موسسه نفت آمريكايي يا 

معيار . تامين نمايد "متريك"و يا  "دستكليد در  "يا  "نرخ روزانه"بندي مي شوند كه حقوق و مزاياي مالي پيمانكار را بر اساس 
براي اين گونه طبقه بندي انواع قرار دادهاي حفاري، اساس محاسبه مبلغ پرداختي به پيمانكار و روش تخصيص ريسك هاي عملياتي 

ر همه انواع قرار كه د - تمامي انواع اي قرارداد هاي حفاري حاوي يكسري شرايط عمومي قرار دادها. بين پيمانكار و كارفرما مي باشد
و نيز يكسري شرايط مختص در انواع قرار ..  دادهاي جامع و عملياتي وجود دارند مانند فورس ماژور، تعيين قانون حاكم، داوري و 

 .مي باشد... هاي تجهيزات پيمانكار وختصات پرسنل پيمانكار، استاندارددادهاي حفاري مانند مختصات چاه، مختصات محل، م
  
  
  

/ چالش ها و راهكارهاي پياده سازي مهندسي ارزش در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اردبيل بررسي  44
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم (كارشناسي ارشد - .فريد پوستي؛ استاد راهنما اسداله نجفي؛ استاد مشاور محمدرضا مرجاني

  .1392 ، ) انساني، گروه مديريت اجرايي، رشته مديريت اجرايي
  
   

 National(هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Challengesها  چالش/ Value engineeringمهندسي ارزش 
Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / مدل مفهوميConceptual framework / تاريخچه

Historical background 
   

 920015  
  چكيده 

. و مبتني بر دانش امروزتكنيك هاي مؤثر يكي از ارزشمندترين سرمايه هاي سازمان محسوب مي شوند در اقتصاد پرشتاب
ي كار تيمي استواراست، يكي از روش هاي  مهندسي ارزش به عنوان چهارچوبي مطمئن براي تصميم گيري كه براساس توسعه

ايجاد تعهد براي خلق ارزش و ايجاد انگيزه در سازمانها  ي جهاني و ي محصول ،رقابت درعرصه كارآمد براي بهبود فرآيند،توسعه
زيادي دارد اما از ورود عملي آن به كشور و اجراي آن در ش در كشورهاي ديگر، سابقه نسبتا فرآيند مهندسي ارز. محسوب ميگردد

ي اجراي آن در كشور فراهم شده در اين مدت، تا اندازه اي شرايط برا. سازمان ها و پروژه هاي كشورمان، چند سالي بيش نمي گذرد
البته تعداد موارد كاربرد و ميزان صرفه جويي حاصل . است و برخي از سازمانها از آن در اصالح و بهبود پروژه هايشان ياري گرفته اند
ر ايران، تجربه هاي مهندسي ارزش صورت گرفته د. شده در چنين پروژه هايي، نسبت به پتانسيل كاربرد آن بسيار كمتر مي باشد

هدف از انجام . بيانگر اين واقعيت است كه به داليلي هنوز نتيجه شايسته و قابل قبولي از كاربرد مهندسي ارزش بدست نيامده است
اين تحقيق شناسايي چالش هاي موجود در پياده سازي مهندسي ارزش در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل و 

در اين تحقيق جامعه مورد . باشد نترل چالش هاي موجود در پياده سازي مهندسي ارزش در اين شركت ميارائه راهكارهايي جهت ك
كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل و خبرگان اين صنعت بصورت تصادفي و از طريق  و مطالعه مديران ارشد

آشنايي با فرايند اجرايي  از ديد افراد پاسخ دهنده، عامل  نشان داد كه نتايج ميانگين رتبه ها. انتخاب شد  پرسش نامهمصاحبه و 
با ميانگين رتبه  همچنين عامل نيروي انساني. ه استبه عنوان مهمترين چالش شناخته شد 1 /74مهندسي ارزش با ميانگين رتبه 

ن چالش سوم، عامل الزامات مهندسي ارزش  با به عنوا 3 /05به عنوان چالش دوم، عامل الزامات سازماني با ميانگين رتبه  2 /54
  .به عنوان چالش چهارم و عامل مديريت ارشد در رتبه پنجم قرار دارد 3 /33ميانگين رتبه 
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/ بررسي رابطه بين ادراك عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان  45
دانشگاه ( كارشناسي ارشد - .مود رضايي زاده؛ استاد مشاور سعيد صياد؛ مشاور صنعتي سنجارون پوريطيبه عباسي؛ استاد راهنما مح

  .1390 ، ) يكژگرايش استرات - اجراييت آزاد اسالمي، رشته مديري
  
   

 هاي نفتي ايران شركت ملي پخش فرآورده/ Social capitalسرمايه اجتماعي / Organizational justiceعدالت سازماني 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / تحليل داده هاData analysis / همبستگي

Correlation / آزمون هاTests / مدل هاModels 
   

 900084  
  چكيده 

هان را مورد پژوهش حاضر رابطه بين ادراك عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصف
جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان شركت پخش فراورده هاي نفتي شهر اصفهان مي باشد كه بر اساس آمار . بررسي قرار مي دهد

نفر مي باشد  183 بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه شامل . نفر مي باشد 300 اخذ شده از شركت پخش استان اصفهان اين تعداد 
براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي . نفر در نظر گرفته شد 200 ريزش در طي تحقيق، حجم نمونه كه براي جلوگيري از 

پس از روشن شدن وجود رابطه با استفاده از مدل سازي . اسپيرمن براي آزمون ارتباط بين متغيير هاي تحقيق استفاده شده است
هاي  ، شاخص tهمچنين از ضريب استاندارد، ارزش. متغيرها آزمون شده است معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزر رابطه علي

از آزمون دو جمله اي به . براي بررسي برازش مدل استفاده شده است AGFIو  GFIT  ،RMSEAبرازش مدل از قبيل كاي دو، 
دي تاثير هر يك از ابعاد عدالت سازماني منظور مناسب يا نامناسب بودن وضعيت هر يك از متغير ها استفاده شده و به منظور رتبه بن

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين ادراك عدالت سازماني و . بر سرمايه اجتماعي آزمون فريدمن مورد استفاده قرار گرفته است
ي وجود دارد سرمايه اجتماعي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و بيين تمام ابعاد عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي رابطه عل

نتايج . همچنين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در شركت پخش فراورده هاي نفتي اصفهان هر دو در وضعيت مناسبي قرار دارند
نتايج تحقيق .  رابطه علي با روش مدل سازي معادالت ساختاري گوياي اين مطلب است كه مدل مورد استفاده برازش مناسبي دارد

ام از ابعاد عدالت سازماني تاثير متفاوتي بر سرمايه اجتماعي دارد به نحوي كه عدالت مراوده اي بيشترين تاثير را نشان داد كه هر كد
از نظر رتبه بندي وضعيت ابعاد سرمايه اجتماعي . بر سرمايه اجتماعي و عدالت توزيعي كمترين تاثير را بر سرمايه اجتماعي داراست

 .و رتبه پايين تر مربوط به به رابطه اي مي باشدرتبه برتر مربوط به بعد شناختي 
  
  
  

نگارش الهام / بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاري كاركنان و مديران شركت ملي نفت ايران  46
، ) دولتيدانشگاه پيام نور، رشته مديريت (كارشناسي ارشد - .محمد؛ استاد راهنما طاهره فيضي؛ استاد مشاور محمد جواد حضوري

 1388.  
  
   

مديران / Personnelكاركنان / Quality of work lifeكيفيت زندگي كاري / Social capitalسرمايه اجتماعي 
Managers / حقوق و مزاياcompensation / شركت ملي نفت ايران)National Iranian Oil Company (NIOC / مدل

 Welfare Servicesخدمات رفاهي / Modelingسازي 
   

 880273  
  چكيده 

هدف اصلي . و مديران شركت ملي نفت مي باشدپژوهش حاضر بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاري كاركنان 
شركت  ين پژوهش اين است كه رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاري ميان كاركنان مديريت توسعه منابع انسانيا از

بررسي قابليت اندازه گيري عامل سرمايه اجتماعي توسعه مولفه هاي اعتماد هنجارها تعهد و پايبندي به  .رسي گرددملي نفت ايران بر
سازمان هويت سازماني ارتباط متقابل تركيب شبكه هاي اجتماعي اندازه شبكه هاي اجتماعي و تمركز شبكه هاي اجتماعي ميان 

همچنين برسي قابليت اندازه گيري عامل كيفيت زندگي كاري توسط مولفه هاي كاركنان مديريت توسعه منابع انساني شركت و 
پذيري  از مهارت ها روابط با همكاران مسئوليت استفاده استقالل شغلي رضايت دستمزد و حقوق استرس نداشتن مديران پشتيباني و حمايت

  نامه  شركت ملي نفت ايران از اهداف فرعي اين پايان و مشاركت در كار و ايمني شغلي ميان كاركنان مديريت توسعه منابع انساني
  همچنين براي تحقيقات آينده بررسي ميان سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي و بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و . مي باشد

  .نهاد مي شودبهره وري در سازمان و بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي بين مديران و كاركنان در سازمان هاي مختلف پيش
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پژوهشگر / بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در حوزه مديريت توسعه منابع انساني شركت نفت  47
دانشگاه آزاداسالمي، دانشكده مديريت، گروه مديريت دولتي، رشته (كارشناسي ارشد -.آسيه گلستاني؛ استاد راهنما حسن گيوريان

  .1393 ، ) هاي اطالعاتي سيستم
  
   

 Humanتوسعه منابع انساني / Knowledge Managementمديريت دانش / Organizational Cultureفرهنگ سازماني 
resource development / فرهنگCulture /شركت ملي نفت ايران )National Iranian Oil Company (NIOC /ها  مدل

Models 
   

 930006  
  چكيده 

ن را بهبود مي بخشد و همچنين مديريت دانش به دوام سازمان ها در محيط بسيار متالطم و دانش توانايي رقابت پذيري سازما
مديريت دانش مقوله اي مهمتر از خود دانش محسوب ميشود كه مدير در سازمان به دنبال آن است تا . متغير امروزي كمك مي كند

فرهنگ . نش و مهارتهاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايدنحوه چگونگي تبديل اطالعات و دانسته هاي فردي در سازمان را به دا
همچنين، نقش حمايت . سازماني زيربناي مديريت دانش است و نقش مهمي در شكست يا موفقيت راهبردهاي سازماني بازي مي كند

نفت ايران چند  شركت ملي. كننده فرهنگ سازماني از تسهيم دانش نيز توسط متخصصان مديريت دانش به خوبي بيان شده است
سال است كه در راستاي تحقق چشم انداز بيست ساله خود و تبديل شدن به يك شركت نفتي پيشتاز در خاورميانه به دنبال استقرار 
نظام مديريت دانش است هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در حوزه ي مديريت توسعه ي 

شامل ابعاد ) 1999 كامورن و كوئين (براي انجام اين پژوهش از مدل تلفيقي فرهنگ سازماني . نفت مي باشدمنابع انساني شركت 
به (شامل ابعاد ) 2000 هيسينگ (و مديريت دانش ) فرهنگ گروهي، فرهنگ سلسله مراتبي، فرهنگ عقالني، فرهنگ توسعه اي(

جامعه آماري پژوهش حاضر كليه مديران، معاونين و كارشناسان . ستبهره گرفته شده ا) خلق دانش كارگيري دانش، ذخيره دانش،
نفر  219 ي مديريت توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران مي باشد كه در نهايت با استفاده از فرمول تخمين نمونه كوكران  حوزه

ي داده ها واطالعات جهت تجزيه و تحليل پژوهش حاضر از نوع توصيفي پيمايشي بوده و به منظور جمع آور. كافي تشخيص داده شد
. آزمون پيرسون، آزمون كولموگروف اسميرنوف و فريدمن استفاده شد spssو براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  پرسش نامهاز 

ود دارد اما اين تاثير نتايج نشان دهنده آن بود كه رابطه مثبتي بين تمامي ابعاد فرهنگ سازماني و مديريت دانش در اين سازمان وج
اي  است و پس از آن فرهنگ عقاليي و فرهنگ توسعه گروهي فرهنگ به رتبه مربوط باالترين آمده طبق نتايج بدست. يك اندازه نبوده به

 .و فرهنگ سلسله مراتبي به ترتيب اولويت هاي دوم و سوم و چهارم مي باشند
  
  
  

نگارش محمد / سازماني در شركت ملي فرآورده هاي نفتي ايرانبررسي رابطه بين معنويت و رفتار شهروندي   48
دانشگاه (كارشناسي ارشد - .خسروي؛ استاد راهنما محمود رضايي زاده، استاد مشاور سينا نعمتي زاده، مشاور صنعتي سرور جمادي

  .1389 ، ) تهران مركزي، دانشكده مديريت، رشته مديريت اجرايي گرايش بازاريابي
  
   

هاي  شركت ملي پخش فرآورده/ Organizational citizenship behaviorرفتار شهروندي سازماني / Spiritualityمعنويت 
 Organizationalرفتار سازماني / National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(نفتي ايران 
behavior / مديريتManagement / محيط كارWork environment /ران مديManagers / مدل سازيModeling 

   
 890143  

  چكيده 
وب مي شوند كه اخيرا توجه معنويت در محيط كار و رفتار شهروندي سازماني دو مقوله مهم در حوزه مديريت رفتار سازماني محس

. را به خود  جذب مي نمايدمندان بيشتري  روز عالقه باالخص موضوع معنويت كه هر. است ها شده ي از طرف صاحب نظران به آنا ويژه
از طرف ديگر با توجه به جو موجود در جامعه ايران كه باورهاي عميق تري نسبت به دنياي غرب به معنويت دارند راه مديران در بهره 

ر در نتيجه تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين معنويت د.  گيري از اين ويژگي در بهبود بهره وري سازمان ها هموارتر است
ندي سازماني در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران انجام شده است، كه بدين منظور نمونه ايي به ومحيط كار و رفتار شهر

 spssنفر از كاركنان شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران اخذ گرديد و داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار  100 حجم 
نامه رفتار شهروندي  و پايايي سواالت پرسش9/37 پايايي سواالت پرسش نامه معنويت در محيط كار . فتمورد تجزيه و تحليل قرار گر

نتايج حاكي از وجود رابطه معني دار بين معنويت و .به دست آمد كه نشان از پايا بودن ابزار جمع آوري اطالعات دارد 1/73سازماني 
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د بررسي ها همچنين مي دهند كه معنويت در محيط كار بيشترين تاثير را بر روي رفتار شهروندي سازماني و ابعاد پنج گانه آن بو
در نهايت با بررسي وضعيت موجود شركت محقق به اين نتيجه . گذشت و فداكاري و وجدان از ابعاد رفتار شهروندي سازماني دارد

پخش فراوده هاي نفتي برخوردار هستند ولي دست يافت كه رفتار شهروندي سازماني و ابعد آن  از سطح مناسبي در شركت ملي 
از سطح مناسبي برخوردار نيستند و همچنين ابعاد و شاخص هاي معنويت ) همسويي ارزش ها(وضعيت معنويت و سطح سازماني آن 

 .و رفتار شهروندي سازماني به صورت يكسان رتبه بندي نمي شوند
 
  
  

ني و انسجام سازماني در شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران، جو سازما  49
دانشگاه ( كارشناسي ارشد - .توسط ليال محرر؛ استاد راهنما جعفرترك زاده؛ اساتيد مشاور رحمت اهللا مرزوقي، مهدي محمدي/ جنوبي

  .1391 ، ) دانشگاه شيراز واحد بين الملل، رشته مديريت آموزشي
  
   

 Oilبرداري از چاه نفت  بهره/ Organizational Powerقدرت سازماني / Organizational integrationانسجام سازماني 
well production / مديرانManagers / زاگرسZagros / مدل هاModels 

   
 910020  

  چكيده 
جامعه . بود"جنوبي  شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس"هدف پژوهش بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران، جو سازماني در

نفر  303 آماري شامل كليه كاركنان شركت مذكور بود كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه ايي برحسب واحدهاي سازماني تعداد
و ) محقق ساخته(مقياس جوسازماني، ،)1391 ترك زاده و معيني،( پژوهش شامل مقياس شناسايي منابع قدرت ابزار. انتخاب گرديدند

نتايج  .ونه توزيع گرديدمي بين نيبود كه پس از محاسبه روايي و پايا) 1391 تقي زاده و محرر،  ترك زاده،( ام سازمانيمقياس انسج
پژوهش حاكي از آن بود كه منبع قدرت اطالعات بيشترين ميانگين و منبع قدرت پاداش كمترين ميانگين را داشتند؛ همچنين نوع 

ميانگين انسجام سازماني نيز بيش از حد كفايت قابل قبول و كمتر از حد كفايت مطلوب . بودجو سازماني حاكم بر شركت جو منطقي 
به عالوه يافته ها مبين آن بودند كه برخي از  منابع قدرت مديران پيش بيني كننده معنادار انواع جو سازماني مي . برآورد گرديد

مديران با واسطه برخي از انواع جو سازماني پيش بيني كننده معناداري يافته ها همچنين نشان داد كه برخي از منابع قدرت . باشند
 .براي انسجام سازماني مي باشند

  
  
  

 -.محمدحسين ابطحي؛ مرتضي فرجي؛ ندا عيناوي/ بررسي رابطه توانمندسازي كاركنان با فرسودگي شغلي آنان  50
  .1393 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت دولتي(كارشناسي ارشد

  
   

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس / Job burnoutفرسودگي شغلي / Employee empowermentتوانمندسازي كارمندان 
Pars Especial Economic Energy Zone / رگرسيونRegression / آزمون هاTests / همبستگيCorrelation / مدل

 Conceptual frameworkمفهومي 
   

 930012  
  چكيده 

وفقيت هر سازمان وابسته به كاركنان آن سازمان مي باشد و اين موفقيت زماني قابل دستيابي مي باشد كه كاركنان از بي شك م
افزايش سطح فرسودگي شغلي كاركنان و عدم . توانمندي هاي الزم برخوردار باشند و تعهد مناسبي نسبت به سازمان داشته باشند

به اندازه اي از اهميت  لذا امروزه توانمند سازي و فرسودگي شغلي. زمان فراهم مي سازدتوانمندي آنان زمينه را براي انحطاط سا
توان  كه تحقيقات بسياري طي چند سال اخير به بررسي عوامل موثر و به وجود آورنده آنها انجام و ارائه شده است كه مي شدهبرخوردار

. ن شغل، شايستگي، حق انتخاب، موثر بودن و اعتماد به ديگران را نام برداز جمله عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان معني دار بود
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين جنبه هاي مختلف توانمند سازي و فرسودگي شغلي كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي 

نفر مي باشد كه بر ) 2500 (دي انرژي پارس جامعه آماري شامل كليه كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصا. پارس پرداخته شده است
استاندارد  پرسش نامهابزار گردآوري داده ها شامل دو . نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسي شدند 333 اساس جدول مورگان 
ه و تحليل داده از به منظور تجزي. بود) گويه 22 (در ) 1981 (و فرسودگي شغلي مزالج ) گويه 19 (در ) 1995 (توانمندسازي اسپريترز 
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پرسش نتايج حاصل از تجزيه و تحليل . استفاده شده است SPSSروش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و از نرم افزار 
اطالعات، دانش و  - 2 . معنا دار بودن شغل با فرسودگي شغلي رابطه معكوس دارد - 1 : ها نشان دهنده اين موضوع مي باشد كه نامه

موثر  - 4 .  حق انتخاب شغل توسط كاركنان با فرسودگي شغلي رابطه معكوس دارد - 3 . فرسودگي شغلي رابطه معكوس داردمهارت با 
اعتماد به كاركنان در حوزه اختياراتشان با فرسودگي شغلي رابطه معكوس  - 5 . بودن كاركنان با فرسودگي شغلي رابطه معكوس دارد

ن چندگانه نشان داد كه بعد معني داري بودن و موثر بودن بيشترين تاثير را در كاهش همچنين نتايج تحليل رگرسيو.  ندارد
 .در پايان نتايج به بحث و بررسي گذاشته شدند. فرسودگي شغلي كاركنان داشته است

  
  
  

بررسي رابطه توانمندسازي كاركنان و خالقيت با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني در شركت ملي پخش فراورده   51
 - .تاليف حسين عباس پور؛ استاد راهنما مير علي سيد نقوي؛ استاد مشاور وجه اهللا قرباني زاده/ )ستاد شهر تهران(ي نفتي ها

  .1389 ، ) دانشگاه عالمه طباطبايي، رشته مديريت دولتي گرايش منابع انساني(كارشناسي ارشد
  
   

 Organizationalفرهنگ سازماني / Creativityخالقيت / Employee empowermentتوانمندسازي كارمندان 
Culture /هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده)National Iranian Oil Products Distribution Company 

(NIOPDC / نيروي انسانيManpower / مديريت كيفيت جامعTotal quality management / مدل هاModels 
   

 890144  
  چكيده 

 .وي انساني ماهر و توانمند به عنوان منبع اصلي براي سازمانها و عامل مزيت رقابتي سازمانها محسوب مي شودامروزه دانش نير
نيروي انساني كه بتواند از استعداد ها و قابليتهاي خود استفاده كند ايده هاي نوين و روشهاي مفيد در سازمان خلق كند،مسئوليتهاي 

ايجاد شرايط  ،ل موثر در بروز خالقيت در سازمانيكي از عوام.و نوآوري از خود نشان دهد بيشتري را قبول كند و بتواند خالقيت
هاي خالق خود برآيند تا با مناسب در جهت ايجاد فرهنگي مناسب است كه در آن كاركنان در تالش براي باالبردن استعداد

سازمان هاي توانمند با واگذاري .  براي سازمان به ارمغان بياورندگذاري بر افكار يكديگر و تكميل ايده ها بتوانند نتايج مفيدي را تاثير
در اين شرايط فرد انجام كار .مسئوليتهاي وظايف خود به كاركنان، احساس استقالل، شايستگي، موثر بودن و معناداري را اعطا ميكنند

يي سعي در عملي ساختن افكار و ايده هاي كاري خود از اين رو با انرژي باال.را منجر به بروز استعداد ها و خالقيت هاي خود مي داند
هدف اين تحقيق .  بنابراين خالقيت در چنين محيطي به راحتي شكل ميگيرد و نوآوري به بهترين نحو انجام و اجرا مي گردد .دارد

ناسان شركت ملي پخش تحليل رابطه توانمند سازي كاركنان و خالقيت با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني در بين مديران و كارش
سوال اصلي كه مطرح است اين كه آيا نيروي انساني كارامد و توانمند شده با تاثير پذيري از فرهنگ .فراورده هاي نفتي ايران ميپردازد

ه سازماني مي تواند در سازمان خالقيت ايجاد كند؟ براساس متدولوژي تحقيق، اين پژوهش براساس داده هاي جمع آوري شده از نمون
، كه به روش تصادفي ساده )ستاد شهر تهران(نفر از مديران و كارشناسان ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران  176 اي متشكل از 

از روش هاي تحليل همبستگي، تحليل رگرسيون براي آزمون فرضيه ها و برا ي سنجش مدلهاي .  انتخاب شده اندف انجام شده است
در تفسير  .بوده است  Spssختاري استفاده شده است و ابزار مرد استفاده شامل نرم افزار ليزرل ومورد بررسي از مدل معادالت سا

قويا تاييد ) رابطه توانمندسازي و خالقيت؛ فرهنگ سازماني و توانمند سازي(فرضيات مورد نظر ارتباط معنادار فرضيه ها 
بيانگر اين است كه ارتباط قوي بين اين دو متغير برقرار  0 /593توانمند سازي كاركنان و خالقيت با ضريب همبستگي .شدند
بر اين اساس .رابطه قوي ومثبت و معناداري برقرار است 0 /606همچنين بين فرهنگ سازماني و خالقيت با ضريب همبستگي .است

ر پذيري از فرهنگ پس از طي فرآيند پژوهش و برمبناي يافته هاي بدست آمده مشخص شد كه توانمند سازي كاركنان با تاثي
بنابراين فرهنگ سازماني عامل تسهيل كننده براي خالقيت و نوآوري  .سازماني بر خالقيت كاركنان در شركت تاثير مي گذارد

لذا با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهاداتي براي غني تر ساختن شرايط مناسب فرهنگ و اهميت دادن به .كاركنان توانمند مي باشد
  .ني و ايده ها و نظرات خالق آنها در سازمان، مواردي عنوان شده استمنابع انسا
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بررسي رابطه وجدان كاري با سهل انگاري شغلي كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان   52

  .1393 ، ) رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي،(كارشناسي ارشد - .زهرا عزيزي؛ فريمان ابراهيم زاده؛ محمد صادقي/ شمالي
  
   

هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Personnelكاركنان / Occupationsشغل / Work ethicsوجدان كاري 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / مديريتManagement /شناسي  جمعيت

Demography / رگرسيونRegression /مون ها آزTests 
   

 930013  
  چكيده 
ورده هاي آكاركنان شركت ملي پخش فر" ه هدف،را بررسي مي كند، جامع "انگاري شغلي سهل با كاري وجدان رابطه" حاضر، پژوهش

رداد قرا قرارداد مدت موقت، پيماني، رسمي،(نفر پرسنل، اعم از 150 است، كه از ميان  "1393 نفتي منطقه خراسان شمالي، در سال 
وجدان كاري و ابعاد آن . نفر به عنوان نمونه آماري، به شيوه طبقه اي تصادفي ساده انتخاب شدند120 ) زن ومرد(، )مدت معين

و سهل انگاري شغلي به عنوان متغيرهاي مستقل، و سن، جنس، تحصيالت، نوع ) بعدرفتاري، بعدعاطفي، بعد هنجاري،  بعدمستمر(
 پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش هاي. عنوان متغيرهاي تعديل كننده اين پژوهش مي باشداستخدامي و سابقه كار، به 

اين پژوهش از يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه . است "، توصيفي از نوع همبستگي"محسوب مي شود و روش پژوهش "كاربردي"
وجدان كاري و "ار گردآوري اطالعات پرسش نامه فرعي تشكيل شده است، روش اين پژوهش به صورت كتابخانه اي و ميداني و ابز

% 82 ، % 92: براي سنجش اعتبار پرسش نامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ براي هر دو پرسش نامه به ترتيب. است "سهل انگاري شغلي
زيه و تحليل داده ها براي تج. بدست آمده است، كه روايي  پرسش نامه ها توسط صاحب نظران مديريت مورد تأييد قرار گرفت %70 و 

و در سطح آمار استنباطي از ) جداول و نمودارها( در سطح آمار توصيفي از شاخص هايي نظير spssو اطالعات، از طريق نرم افزار 
دهد  هاي پژوهش نشان مي يافته. استفاده شده است) و آزمون آناليز واريانس tضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه، آزمون (
رابطه معنادار وجود ) وجدان كاري با سهل انگاري شغلي كاركنان شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي بين(

  .دارد
  
  
 

پااليي باكتري آلكاليجنس فاكاليس و سودوموناس پوتيدا بر روي خاك هاي آلوده به  بررسي راندمان زيست  53
محيط  - دانشگاه آزاد اسالمي، گروه منابع طبيعي (كارشناسي ارشد - .ابراهيم فتائينگارش فرناز مهرزاد؛ استاد راهنما / گازوئيل

  .1392 ، ) زيست، رشته منابع طبيعي
  
   

/ Petroleum pollutionآلودگي نفتي / Bacteriumباكتري / Gas oilگازوئيل / Soil pollutionآلودگي خاك / ها آالينده
  ها هيدروكربن/ Refiningپااليش / Microorganismميكروارگانيسم 

   
 920014  

  چكيده 
آلوده شدن خاك به تركيبات نفتي در ايران از بدو استخراج نفت از سده  گذشته و انباشت تدريجي آنها در محيط، سبب تهديد 

قابليت  برخي از ميكروارگانيسم ها. ترين آالينده هاي نفتي است- گازوئيل از متداول. سالمت منابع آب و خاك كشور شده است
اين تحقيق با هدف دستيابي به شيوه هاي مؤثر زدودن آلودگي خاك هاي آلوده به مواد نفتي . زيست پااليي تركيبات نفتي را دارند

با توجه به مالحظات  زيست محيطي و اقتصادي از بين انواع روش هاي پاكسازي، روش زيست پااليي انتخاب و . انجام شد) گازوئيل(
در اين تحقيق اثرات دو گونه باكتري سود و موناس پوتيداو آلكاليجنس فاكاليس . ده ي اين تحقيق به كار گرفته شددر مورد خاك آلو

بر پااليش ) واحد آزمايشي 24  مجموعاً(و مخلوط اين دو باكتري همراه با افزودن عناصر غذايي و بدون افزودن عناصر غذايي 
) CRD(اين تحقيق به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال  تصادفي . رزيابي گرديدهيدروكربن هاي نفتي در يك خاك لومي شني ا

تحليل داده هاي بدست آمده نشان مي دهد كه . با سه تكرار و مقايسه ميانگين تيمارها با آزمون چند دامنه اي دانكن انجام پذيرفت
اين باكتري ميزان آلودگي گازوئيلي خاك را پس .اليس مي باشدباالترين عملكرد مربوط به تيمار تلقيح شده با باكتري آلكاليجنس فاك

كارآيي كاربرد اين باكتري در مقايسه با ديگر باكتري مورد مطالعه در اين تحقيق . درصد كاهش داده است 87 روز،  40 از گذشت 
ه ترتيب در درجه بعدي اهميت از لحاظ تلقيح باكتري سودوموناس پوتيدا و نيز مخلوط هر دو باكتري، ب. بسيار باال ارزيابي مي شود
از طرف ديگر نتايج حاصل . درصد از گازوئيل را پااليش و حذف نمايند 82 و  84 آنها توانسته اند در حدود . پااليش زيستي مي باشند
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درصد نسبت به شرايط  13 افزودن عناصر غذايي مي تواند راندمان پااليش زيستي نفت گاز را به ميزان  از اين تحقيق بيان مي دارد كه
با افزودن باكتري هاي مذكور و نيز تيمار عناصر غذايي مي توان آلودگي نفتي را به صورت موثر .  بدون عناصر غذايي افزايش دهد

  .كنترل كرد
  
  
  

محمد / بررسي رانش ديناميكي خاك پشت ديوار حائل انعطاف پذير و مقايسه آن با ديوار صلب تحت بارهاي زلزله  54
دانشگاه اميركبير، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، رشته (كارشناسي ارشد - .پور؛ استاد راهنما محمد حسيني جهان هشا

  .1389 ، ) ژئوتكنيك
  
   

 Dynamicرفتار ديناميكي / Factorسازه / Modelingمدل سازي / Earthquakeزلزله / Flexibilityپذيري  انعطاف
behavior 

   
 890145  

   چكيده
امروز با افزاييش روز افزون تراكم شهر ها  و شكل گيري مراكز فشرده جمعيتي، بحث كاربري اراضي بسيار پر رنگ تر از گذشته 

پذير  بين ديوار هاي انعطاف اين باشد در هايي كه در اين راستا مطلوبيت زيادي يافته ديوار حائل مي يكي از انواع سازه. مطرح شده است
 از آنجا كه اكثر گسيختگي هاي ديوار هاي حائل در زمان زلزله روي داده.صادي بيشتري از ديوار هاي صلب دارندتوجيه فني و اقت

پذير  مبذول شده است باتوجه به پيچيده بودن رفتار خاك توده پشت ديوار هاي انعطاف ديناميكي ارترف بررسي به خاصي توجيه است
از آنجا كه روابط و گراف هاي كاربردي در اين زمينه چندان . هاي وارده برخوردار نيستندروابط موجود از دقت كافي جهت برآورد نيرو

مهمترين پارامتر هاي مورد بحث در بررسي رفتار .فرموله كردن مسئله جهت تحليل رفتار و طرح ديوار الزام دارد. ارائه نشده است
عددي به مدل سازي براي مطالعه اين پارامتر ها از . ديوار مي باشد ديناميكي ديوار، مقدار رانش ديناميكي و ميزان جابجايي باالي

در مرحله بعد عوامل . سپس درستي مطالعات عددي در قياس با نتايج آزمايشگاهي سنجيده شد. روش تفاضالت متناهي استفاده شد
طبق مشخصات  كردن ميزان انعطاف پذيري در پايان با فرموله.خاك مورد مطالعه پارامتريك قرار گرفت -موثر بر رفتار سيستم ديوار

  .در انعطاف پذيري بهينه مقدار رانش ديناميكي مينيمم مي باشد. خام مقدار بهينه اي براي انعطاف پذيري محاسبه شد - فني ديوار
 
 
  

اد مشاور احسان صائب نوري؛ محمدتقي شهرابي فراهاني؛ است/  NiTiبررسي رفتار خوردگي اليه نازك آلياژ حافظه دار    55
 .1386 ،  )دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، رشته خوردگي و حفاظت مواد(كارشناسي ارشد - .سهراب سنجابي

  
   

 Corrosion resistantآلياژ مقاوم در برابر خوردگي / Corrosionخوردگي / Cyclic polarizationپالريزاسيون سيكلي 
alloy / محلول آبيAqueous solution / اكسيدهاOxides / امپدانس الكتروشيمياييElectrochemical impedance /

 Mechanical propertiesخواص مكانيكي / Spectrometryطيف سنجي 
   

 860165  
  چكيده 

داراي خصوصيات منحصر به فردي نسبت به آلياژهاي ديگر چون حافظه داري و سوپر االستيسيته مي باشد  NiTiآلياژ حافظه دار 
كاشتني ها و سيمهاي ارتودنسي و كاربرد ويژه  ،ها استنت ،زياد اين آلياژ در علم مهندسي پزشكي براي توليد ابزارها كه باعث كاربرد

اگرچه تا به حال تحقيقات زيادي بر . مي باشد) BioMEMS(ها در سيستمهاي ميكرو الكترومكانيكي در كاربردهاي بيولوژيكي آن
انجام ) Bulk( كاشت سلول و بررسي الكتروشيميايي مكانيزمهاي خوردگي اين آلياژ در شكلهاي كپه ايروي رفتار بيولوژيكي و 

هدف از . گرفته است اما اين بررسيها با توجه به تغيير زيرساختار آن در حالت اليه نازك نيازمند مطالعات سيستماتيك جديدي است
براي اين  .مي باشد ،حافظه دار نايتينول كه به صورت اليه نازك تهيه شده استانجام اين تحقيق به دست آوردن رفتار خوردگي آلياژ 

 منظور به روش پالريزاسيون پتانسيوديناميكي سيكلي و طيف نگاري امپدانس الكتروشيميايي در محلولهاي شبيه سازي شده بدن
دماي محيط و زمان مجاورت در محلول و نيز  تستهاي الكتروشيميايي انجام شده و اثر پارامترهاي) محلول هنك و محلول رينگر(

نتايج آزمايشها نشان مي دهد كه افزايش دما باعث كاهش  .تركيب الكتروليت بر رفتار خوردگي هر يك از نمونه ها بررسي شده است
   گي را كاهش مقاومت به خوردگي شده و نمونه هاي اليه نازك با گذشت زمان با تشكيل فيلم اكسيدي تا چندين برابر نرخ خورد
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هاي باال  همچنين خوردگي حفره دار شدن تا پتانسيل. تشخيص داده شد pفيلم اكسيدي تشكيل شده از نوع نيمه هادي . مي دهند
  .نيز مشاهده نشد كه نشانگر مقاومت باالي آن نسبت به خوردگي موضعي مي باشد

 
 
  

ساناز حسن پور؛ اساتيد راهنما / گازي و ذرات بررسي عملكرد اسكرابر ديناميكي جديد در حذف آالينده هاي  56
  .1388 ، ) دانشگاه اميركبير، دانشكده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي(ارشد كارشناسي - .اسماعيل جمشيدي، فريبرز رشيدي

  
   

شگاه نفت پاالي/ Refinementتصفيه / Oxidesاكسيدها / دي اكسيد گوگرد/ Absorptionجذب / fnesذرات ريز / ها آالينده
Petroleum refinery 

   
 880274  

  چكيده 
محدوديتهاي سخت گيرانه اي را براي حد مجاز آالينده هاي مختلف وضع كرده اند چرا كه محط  ،امروزه قوانين زيست محيطي

جزاي سازنده زيست مجموعه اي عظيم و در هم پيچيده از عوامل گوناگوني است كه بر اثر روند تكامل تدريجي موجودات زنده و ا
جذب  ،در اين پروژه تحقيقاتي. بنابراين در فعاليت هاي انسان تاثير گذاشته و از آن متاثر مي گردد ،سطح زمين بوجود آمده است

در اتانول امين و  ،اوره ،سود( با دستگاه اسكرابر ديناميكي جديد با انواع جاذب ها NOو  SO2همزمان آالينده هاي گازي شكل 
براي نصب اسكرابر . بخار جنوبي پااليشگاه تهران مي باشد ،برق ،محل مورد مطالعه واحد آب .مورد آزمايش قرار گرفت) ديمفسفات س

فوق الذكر از يك انشعاب موجود بروي دودكش يكي از بويلرهاي اين واحد استفاده گرديد و با تغيير پارامترهايي نظير دبي جاذب و 
در . لظت آالينده هاي مورد نظر پيش و پس از تصفيه بوسيله اسكرابر مورد بررسي قرار گرفتميزان غ ،دبي گاز ورودي به دستگاه

درصد توسط محلول  35 / 8درصد توسط محلول سود و 86 /5به ترتيب  NOو  SO2نهايت باالترين راندمان هاي حاصل شده براي 
در اين اسكرابر و ) كمتر از دو ثانيه(و زمان اقامت كوتاه) 0 /016الي  0 /0013(كه با توجه به نسبت مايع به گاز كوچك. اوره بوده است

 .نتايج رضايت بخشي است ،هم چنين عدم استفاده از اكسيد كننده ي قوي
  
  
  

مريم حسيني؛ استاد راهنما / اقتصادي اجراي پروژه بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت سيمان كشور -بررسي فني  57
  .1389 ، ) دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مديريت و اقتصاد(كارشناسي ارشد - .بهرام سحابي

  
   

گازهاي / Cement industryصنعت سيمان / Optimizationسازي  بهينه/ Energy Consumptionمصرف انرژي 
 /Heat recoveryبازيافت گرما / Geothermal heatingگرمايي  گرمايش زمين/ ها آالينده/ Greenhouse gasesاي  گلخانه

 Technologyفناوري 
   

 890146  
  چكيده 

پژوهش در . انرژي مهمترين نياز هر جامعه صنعتي است و با قرار گرفتن كشورها در مسير توسعه اهميت آن افزايش مي يابد
ي در راستاي اهميت مصرف انرژي و جلوگيري از اتالف آن صورت گرفته و صنعت سيمان را به عنوان يكي از مهمترين صنايع زيربناي

عالوه بر تاكيد بر . روند توسعه پايدار و هم چنين يكي از مصرف كنندگان انرژي به طور خاص مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد
ميزان كاهش انتشار آالينده ها نيز  ،با توجه به موضوع مهم گازهاي گلخانه اي و روند گرم شدن زمين ،موضوع  كاهش مصرف انرژي

لذا در تحقيق حاضر ضمن بررسي وضعيت انرژي در ايران .  طرح يكي از محورهاي اساسي اين پژوهش مي باشدبه عنوان آثار جانبي 
دو طرح شامل تغيير فناوري در توليد سيمان و ايجاد سيستم بازيافت حرارتي به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در اين  ،و جهان

هاي يارانه اي كه باعث پايداري توليد فرسوده كشور شده است و همچنين  اقدانات مزبور بر مبناي قيمت. گردد صنعت تحليل مي
در نتيجه تحقيق و تحليل . قيمت هاي منطقه اي و تمام شده انرژي با نرم افزار كامفار مورد ارزيابي مالي و اقتصادي قرار گرفته است

فرآيند فرسوده و قديمي به مدرن  و با در نظر گرفتن  نشان داده است كه بهينه سازي مصرف انرژي درفرآيند توليد سيمان با تغيير
از لحاظ فني قابل اجرا و از لحاظ مالي توجيه پذير است و مي تواند از محل صرفه جويي در توليد انرژي و درآمد ناشي از  ،همه منافع

توجيه پذير است و از طريق صرفه جويي همچنين ايجاد سيستم بازيافت حرارتي نيز از لحاظ اقتصادي . شود مالي تامين ،ظرفيت افزايش
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ضرورت ، توسعه پاك و كاهش انتشار آلودگيتعريف اقدامات فوق در مسير  ،افزون بر اين .در مصرف انرژي تامين مالي مي گردد
 .اجراي آن را دو چندان مي كند

 
  
  

/ اضالب شهري و صنعتياز ف) نيكل، كروم( بررسي كارايي فرآيند الكتروكوآگوالسيون در حذف فلزات سنگين  58
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده فني و (كارشناسي ارشد - .محسن مشتاقي؛ مرتضي كاشفي االصل؛ اميرحسام حسني، آرش خسروي

  .1393 ، ) مهندسي، گروه مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي
  
   

راكتور / Laboratory studyمايشگاهي بررسي آز/ Sewageفاضالب / ها آالينده/ Nickelنيكل / Heavy metalفلز سنگين 
Reactor / فناوريTechnology / الكترودElectrode 

   
 930014  

  چكيده 
فلزات سنگين نيكل و كروم رايج ترين آالينده هاي موجود در فاضالب بوده كه به دليل غير قابل تجزيه بودن، موجب آلودگي 

هدف از اين مطالعه بررسي امكان پذيري و راندمان حذف فلزات . گردند محيط زيست و به خطر افتادن سالمت موجودات زنده مي
اين بررسي بصورت .  سنگين نيكل و كروم فاضالب ها توسط فرايند الكتروكوآگوالسيون بر روي نمونه هاي سنتتيك بوده است

 2 سي سي و حاوي  1200 ه حجم راكتور اصلي براي آزمايش شامل يك ظرف شيشه اي استوانه اي شكل ب. آزمايشگاهي اجرا گرديد
آزمايشات با ساخت فاضالب سنتتيك شامل فلزات نيكل و كروم در غلظتهاي . الكترود صفحه اي از جنس آهن و آلومينيوم مي باشد

، 20، 10ولت و زمان واكنش  30 ، 20، 10گسترده پتانسيل الكتريكي  10 و  pH 3، 7ميلي گرم در ليتر و  500 و  250 و  50 و  5 
پس از فرآيند در سلول الكتروشيميايي نمونه هاي تهيه شده توسط دستگاه جذب اتمي از نظر . دقيقه انجام گرديد 60 ، 50، 40، 30

 99 راندمان حذف فلزات نيكل و كروم در فاضالب هاي سنتتيك بسيار باال و معادل .  ميزان فلزات سنگين قرائت و ثبت گرديدند
دقيقه حاصل  60 تا  40 و زمان هاي  30 و  20 درصد بوده است و بيشترين راندمان حذف نيز در ولتاژ  100 درصد در بعضي شرايط 

اين تحقيق نشان داده است كه الكتروكوآگوالسيون يك . بستگي كامل داشته است pHراندمان حذف نيكل و كروم به . شده است
 .ضالب هاي شهري و صنعتي خطرناك براي محيط زيست مي باشدفناوري قابل اعتماد، ايمن، موثر، اقتصادي و سريع براي فا

  
  
  

نجمه نورالديني فتح آباد؛ استاد راهنما محمدرضا كمالي؛ / بررسي كيفيت مخزني سازند آسماري ميدان چشمه خوش  59
روه زمين شناسي، رشته واحد تهران شمال، دانشكده علوم پايه، گ - دانشگاه آزاد اسالمي(كارشناسي ارشد - .استاد مشاور حميد وزيري

  .1385 ، ) زمين شناسي نفت
  
   

/ Petroleum geologyزمين شناسي نفت / Reservoirمخزن / Qualityكيفيت / Asmari formationسازند آسماري 
 Depositionalمحيط رسوبي / Porosityتخلخل / Petrophysicپتروفيزيك / Diagenesisدياژنز / Petrologyسنگ شناسي 

environments / تراواييPermeability 
   

 850128  
  چكيده 

 180 ميدان چشمه خوش در فاصله . هدف اصلي اين پايان نامه بررسي كيفيت مخزني سازند آسماري در ميدان چشمه حوش است
سازند آسماري در  .كيلومتري شمال غرب اهواز در منتهي اليه ناحيه فروافتادگي دزفول بين ميدادين نفتي دانان و پايدار قرار دارد

مثل ماسه، (متر ضخامت دارد و تركيب سنگ شناسي پيچيده اي از سيليسي كالستيك ها  180 ميدان چشمه خوش به طور متوسط 
ا در اين ميدان تشكيل ر) Hybrid(در واقع يك سازند مركب . را نشان مي دهد) دولوميت و آهك(و كربنات ها ) سيلتستون و شيل

تخلخل اوليه عمدتا شامل بين دانه اي و . ي و فرآيندهاي دياژنتيكي اثر مهمي بر روي كيفيت مخزن داشته اندرسوبگذار. داده است
درون اسكلتي است كه در سيليسي كالست ها فراوان است و تخلخل ثانويه شامل انواع حفره اي، قالبي، بين بلوري و شكستگي است 

 ازدرصد و تراوايي  30 تا  1 و تراوايي در اين سازند بسيار متغير است، تخلخل بين تخلخل . كه در كربنات ها به وفور ديده مي شود
تمام رخساره ها اثر گذاشته و ) Fabric(زيست آشفتگي در تغيير بافت . دارسي اندازه كيري شده است 10 ميلي دارسي تا بااليي  0.1 

دريتي در كربنات ها و ماتريكس رسي در بخش هاي ماسه اي در سيمان دولوميتي و اني. بافت رسوبي اوليه به ندرت حفظ شده است
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زير زون تقسيم شده است كه  6 زون و  4 اين مخزن به .   بين دانه ها وجود دارند كه سبب كاهش تخلخل و تراوايي در آنها شده است
بيشتر دولوميتي  1 زون . است 3،4 و  2،4 و  1،4 با سه زير زون  4  و زون 3 و زون  3،1 ،2و  1 ،1و سه زير زون  1 از باال شامل زوت 

يكي از مهمترين نتايج بدست آمده در اين .  شامل ماسه سنگ و دولوميت و شيل است 3 ماسه سنگي است و زون  4 و  2 زون . است
 3،4 و  1،4 و زير زون هاي  2 تحقيق تشخيص زون هاي بهره ده و نحوه گسترش آنها در مخزن مي باشد، به نحوي كه زون هاي 

 CK 8ضخامت ستون نفتي در چاه . داراي شرايط بسيار خوب تا خوب و ساير زون ها داراي شرايط متوسط تا ضعيف مي باشند
.  بيشتر از ساير چاهها مي باشد و با بررسي خصوصيات مخزن در زون هاي مختلف موقعيت هاي جديد حفاري پيشنهاد مي شود

انواع پتروفاسيس به تفكيك ليتولوژي و بر اساس .  پتروفاسيس تقسيم شد 8 زني، اين مخزن به براي تسهيل در مطالعه كيفيت مخ
پك استون پلوئيددار اسكلتي با آشفتگي : 2 گرين استون اسكلتي الگوني  پتروفاسيس : 1 پتروفاسيس :   پالت تخلخل و تراوايي شامل

: 4 پتروفاسيس .  لوميتي و اووگرين استون دولوميتي با سيمان انيدريتياووييد استون دو: 3 زيستي و ليتولوژي آهكي  پتروفاسيس 
پك استون دولوميتي شده  : 5 گرين استون پلوييددار اسكلتي دولوميتي شده و گرين استون اووييددار اسكلتي دولوميتي  پتروفاسيس

كوارتز وك دانه متوسط با آشفتگي زيستي  : 7 ماسه سنگ دانه متوسط تا دانه درشت بدون سيمان  پتروفاسيس : 6 پتروفاسيس 
.  كوارتز وك دانه متوسط با ليتولوژي ماسه سنگ بهترين زون مخزني و داراي حداكثر تخلخل و تراوايي است: 8 پتروفاسيس 

ده اي را فرايندهاي دياژنزي در اين مخزن نقش اساسي را در كيفيت آن ايفا مي كنند و اين سازند تاريخچه دياژنتيكي نسبتا پيچي
 .نشان مي دهد كه به خاطر تنوع سنگ شناسي و مركب بودن آن مي باشد

  
  
  

شهرام سرحدي؛ استاد راهنما رضا موسوي حرمي؛ اساتيد مشاور علي / بررسي كيفيت مخزني سازند داالن در ميدان آغار  60
  .1388 ، ) وم پايه، رشته زمين شناسي نفتدانشگاه آزاد تهران شمال، دانشكده عل(كارشناسي ارشد - .آقا نباتي، احسان غفراني

  
   

شناسي  چينه/ Aghar gas fieldميدان گازي آغار / Reservoirمخزن / Qualityكيفيت / Dalan formationسازند داالن 
Stratigraphy / رخسارهFacies / محيط رسوبيDepositional environments / دياژنزDiagenesis / خواص مخزن

Reservoir properties / تخلخلPorosity / تراواييPermeability / پتروفيزيكPetrophysic / نمودارDiagram 
   

 880275  
  چكيده 

مخزن اصلي اين ميدان . هدف از اين مطالعه؛ بررسي كيفيت مخزني سازند داالن و عوامل كنترل كننده آن در ميدان آغار است
) گروه كازرون(از سازند دشتك ) K(س و داالن از پرمين است و مخزن فرعي آن بخش گروه دهرم بوده كه شامل سازند كنگان از تريا

ترياس بوده و كربناته مي باشد كه كربنات هاي آن شامل سنگ آهك و انواع  سن پرمو لذا مخزن گازي ميدان آغار به. مي باشد
. و سورمه قرار دارد) نورا(تاقديس هاي ميمند  اين ميدان در جنوب شرقي شهر شيراز در استان فارس و در مجاورت.دولوميت است

جنوب شرقي؛ مياني و شمال غربي تشكيل شده كه قسمت غربي آن خود پهلوي ) Culmination(اين تاقديس از سه باال آمدگي 
ي اين بر رو. به اثبات رسيده است) تاقديس اصلي آغار(وجود گاز تا كنون در قسمت شرقي . شرقي تاقديس سياخ محسوب مي شود

. استفاده گرديده است 14 و  7 ؛ 3 حلقه چاه حفر شده كه در اين مطالعه از اطالعات كليه چاه ها به غير از چاههاي  14 ميدان تا كنون 
به تازگي حفاري شده و اطالعات آن  14 در سازند سروك معلق و چاه شماره  7 در سازند كنگان تكميل؛ چاه شماره  3 چاه شماره 
رسوبگذاري و فرآيندهاي دياژنتيكي اثراتي را بر روي كيفيت مخزن داشته و تخلخل هاي اوليه شامل  .ه كامل نمي باشدجهت استفاد

  از تخلخل هاي ثانويه نيز انواع حفره اي؛ قالبي؛ بين بلوري و شكستگي قابل مشاهده . بين دانه اي؛ درون دانه اي و فنسترال است
 72تخلخل بين صفر تا . ك؛ آهك دولوميتي؛ دولوميت تا تخلخل پائين و ايندريت تشكيل شده استسازند داالن از سنگ آه. باشد مي

اثرات زيست آشفتگي نيز قابل مشاهده بوده و سيمان هاي ايندريتي، هم . ميلي دارسي در تغيير است 38 درصد تراوايي از صفر تا 
سازند داالن در چهار كمربند رخساره اي، . و تراوايي گذاشته استضحامت  حاشيه اي و كلسيت بلوكي تاثيراتي را بر روي تخلخل 

زون مخزني است كه  10 اين سازند در ميدان آغار داراي . يدي و درياي باز تشكيل شده استويپهنه هاي جزرومدي، تاالبي، پشته ائ
مخزني سازند داالن يعني رخساره  زون پنجم از داالن بااليي بهترين خصوصيات مخزني را داشته و داراي اصلي ترين رخساره

از ساخت هاي رسوبي فراوان در اين زون طبقات مورب است كه باعث شده در هر ساخت از پائين به باال به . يدي استويائ گرينستون
سمت باال، اما در كل به واسطه محيط رسوبي پشته اي و افزايش اندازه دانه ها به . واسطه سيكل هاي ريز شونده تراوايي كاهش يابد

  .تراوايي از پايين به باال افزايش مي يابد
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 محمدرضا كمالي، نگارنده يسنا نصيرحاجتي پور؛ اساتيد راهنما/ بررسي كيفيت مخزني سازند سروك در ميدان دهلران  61

علوم تحقيقات، رشته زمين دانشگاه آزاد اسالمي واحد (كارشناسي ارشد - .مهران آرين؛ اساتيد مشاور بيژن بيرانوند، احسان غفراني
  .1387 ، ) شناسي گرايش زمين شناسي نفت

  
   

محيط / Diagenesisدياژنز / Faciesرخساره / Reservoir propertiesخواص مخزن / Sarvak formationسازند سروك 
 Kazhdomiسازند كژدمي / Microfaciesميكروفاسيس / Porosityتخلخل / Depositional environmentsرسوبي 

formation / فروافتادگي دزفولDezful embuyment / سنگ مخزنReservoir rock / سنگ منشاSource rock / زمين
 Petrophysicپتروفيزيك / Petroleum geologyشناسي نفت 

   
 870246  

  چكيده 
اين سازند در ميدان دهلران . تسازند سروك به سن آلبين بااليي  تورونين يكي از مهمترين مخازن نفتي در جنوب غربي ايران اس

. متر بوده و ليتولوژي اصلي آن شامل آهك، سنگ آهك دولوميتي و سنگ آهك رسي است 469 /5به ضخامت  xدر چاه مورد مطالعه 
بر پايه مطالعات ميكروسكوپي مقاطع نازك تهيه شده از مغزه، .  سنگ منشا آن سازند كژدمي و پوش سنگ آن سازند گورپي است

كه ميكروفاسيس بايوكالستيك )seaward shoal( رخساره جلوي پشته آبي )1 : رخساره به شرح زير شناسايي شده اندچهار 
گرينسون و روداستون را در /ميكروفاسيس بايوكالستيك پكستون) shoal(رخساره پشت زيرآبي  )2 .پكستون را در بر ميگيرد/وكستون
پكستون /كه در برگيرنده ميكروفاسيس هاي بايوكالستيك وكستون) (Leeward shoalرخساره پشت پشته زيرآبي )3 .برميگيرد

بايوكالستيك   پكستون، اينتراكالستيك/وكستون بايوكالستيك پلوئيدال پكستون،/وكستون بايوكالستيك پلوئيدال بايوكالستيك
پكستون، بايوكالستيك پلوئيدال /وكستون ميكروفاسيسهاي بايوكالستيك)Lagoon(رخساره الگون )4 .گرينستون است/ پكستون
با .  گرينستون را در برميگيرد/گرينستون، بايوكالستيك اينتراكالستيك پلوئيدال گرينستون، پلوئيدال بايوكالستيك پكستون/پكستون

بر  زژنعملكرد ديا .ارزيابي اين ميكروفاسيس ها محيط هاي رسوبگذاري سازند سروك يك محيط پالتفرم كربناته از نوع رمپ است
مهترين فرايندهاي دياژنزي در منطقه مورد مطالعه شامل . روي سازند سروك تاثير زيادي در كيفيت مخزني اين سازند داشته است

تخلخل هاي مشاهده شده در اين سازند بيشتر به صورت تخلخل  .ميباشد) استيلوليت( انحالل، دولوميتي شدن، سيماني شدن، تراكم
مخزن سورك پس از تفسير و ارزيابي نمودارهاي پتروفيزيكي به نه زون و بيست .  البي ناشي از انحالل استبين دانه اي حفره اي و ق

ميانگين حجم شيل، . نسبت به زون هاي ديگر از كيفيت مخزني ديگري برخوردار مي باشد A9 زون.ساب زون تقسيم شده است
حجم شيل سازند پايين بوده و . است 47 %و  9 %، %5ه به ترتيب ميانگين تخلخل و ميانگين اشباع شدگي آب در چاه مطالعه شد

ليتولوژي سازند نيز آهك تميز به همراه مقادير .ياد كرد xنميتوان از آن به عنوان يك عامل موثر منفي در تغيير خواص مخزني چاه 
يز بودن سازند تخلخل موثر و كل يل تمبه دل.لوميت افزايش مي يابداما در بعضي قسمت ها درصد دو ادهكمي شيل و دولوميت استف

  .در بيشتر اعماق با هم برابر مي باشند
 
 
  

نوشته اكرم نصرتي؛ / بررسي محيط رسوبي و دياژنز سازند داالن در ناحيه فارس ميادين شانول، هما، وراوي، آغار  62
انشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات، رشته د( كارشناسي ارشد - .استاد راهنما نادر كهنسال قديم وند؛ استاد مشاور احمد معتمد

  .1390 ، )ش رسوب شناسي و سنگ شناسي عموميزمين شناسي گراي
  
   

سنگ شناسي / Dalan formationسازند داالن / Diagenesisدياژنز / Depositional environmentsمحيط رسوبي 
Petrology / ميكروفاسيسMicrofacies / فروافتادگي دزفولDezful embuyment / رخسارهFacies / تخلخلPorosity /

 Dissolvingانحالل 
   

 900085  
  چكيده 

مهم ترين هدف مورد .سازند داالن از مهمترين سنگ هاي مخزني ميادين گازي در زاگرس و خليج فارس محسوب مي شوند
ند داالن در ناحيه فارس در پنج چاه مطالعه در اين تحقيق شامل شناخت مشخصات دقيق سنگ شناسي و تفسير محيط رسوبي ساز

 5 مقاطع نازك تهييه شده از مغزه هاي حفاري  220 در اين مطالعه از تعداد . هاي ميدان هاي آغار، هما، وراوي، شانول مي باشد از چاه
سازند داالن شناسايي  ميكروفاسيس در 13 و رخساره ها،  ين مطالعات، آنالز ميكروفاسيس هابا استفاده از ا. چاه استفاده شده است
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براساس مطالعه رخساره هاي ميكروسكوپي توالي داالن، پنج كمربند رخساره ايي باالي جز و مدي و سبخايي گرم و خشك، پهنه  .شد
الويتي و كمربند رخساره اي  )شول( د رخساره اي تپه هاي زيرآبيجز و مدي،الگون هاي محدود شده و الگون فوق اشباع،كمربن

شناسايي شده است،كه در مجموع مبين پالتفرم كربناته كم عمق از نوع رمپ هستند كه در اقليم گرم و خشك گسترش  درياي باز
همچنين مهمترين فرايند هاي دياژنتيكي اصلي در سازند داالن شامل ميكرايتي شدن، جانشيني، سيماني شدن، دولوميتي . داشته اند

 .و تخلخل مي باشدشدن، فشردگي مكانيكي و شيميايي، انحالل 
  
  
  

ميثم پيري زاده؛ استاد / بررسي مشكالت حفاري با محوريت هرزروي سيال حفاري در ميادين گازي زاگرس جنوبي  63
دانشگاه صنعتي اميركبير، رشته مهندسي حفاري و (كارشناسي ارشد - .راهنما ابوالفضل برادران؛ استاد مشاور صنعتي سيروس زارعي

  .1388 ، ) استخراج نفت
  
   

زاگرس / Oil and gas fieldميدان نفت و گاز / Fluidsسيال / Petroleum explorationاستخراج نفت / Drillingحفاري 
Zagros /ها  چالشChallenges / نمودارDiagram  

   
 880276  

  چكيده 
مله هرزروي سيال حفاري، در پروژه بررسي مشكالت عمليات حفاري ميادين گازي زاگرس جنوبي ، ابتدا  مشكالت موجود از ج

 .گيركردن لوله و چسباندن ان، مشكالت سيمانكاري، تاخيردر دريافت وسايل و موادحفاري با توجه به اهميت طبقه بندي شده است
ي  سپس با توجه به اينكه مسئله هرزروي سيال حفاري سبب اتالف زمان زيادي در عمليات حفاري جهت رفع آن و تحميل هزينه

اي  در بخش اول، خالصه. شود، بررسي ميزان و نوع هرزروي و ارائه پيشنهاد جهت رفع آن در دستور كار قرار گرفته استهنگفتي مي 
بدين صورت كه ابدا فاكتورهاي موثر در هرزروي  سيال حفاري از منابع مختلف جمع آوري شده و .از نحوه انجام پروژه بيان شده است

كه در رفع اين مشكل بسيار حائز اهميت است، تهيه ) طبيعي يا القايي( ع هرزروي سيال حفاريسپس دستورالعملي براي شناسايي نو
محاسبه و نوع سازندهاي در معرض هرزروي شناسايي شده است و  Dو  Aدر مرحله بعدي ميزن هرزروي ها در دو ميدان . شده است

ش دوم به ارائه توضيحاتي در رابطه با هرزروي سيال حفاري در بخ. باتوجه به دستورالعمل فوق الذكر نوع هرزروي مشخص شده است
در بخش سوم نمونه مطالعاتي موردبررسي قرارگرفته است و دربخش .ري يا اصالح آن پرداخته شده استو انواع آن و نحوه پيشگي

زروي، پيشنهاداتي جهت رفع نوع و محل هر در نهايت با توجه به ميزان،. چهارم نتايج حاصله به صورت نمودار ارائه گرديده است
 .مشكل ارائه شده است

 
  
  

        بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي نانواكسيد سريم بر روي آلياژهاي آلومينيوم در محيط كلريد سديم  64
%5/3 NACI /بيت دانشگاه تر(كارشناسي ارشد - .حسين حسن نژاد؛ استاد راهنما تقي شهرابي فراهاني؛ عليرضا صبور روح اقدم

 .1393 ،  )مدرس، دانشكده فني و مهندسي، رشته خوردگي و حفاظت از مواد
  
   

آلياژ مقاوم در برابر خوردگي / resistorمقاومت / Corrosion protectionحفاظت از خوردگي / Corrosionخوردگي 
Corrosion resistant alloy / تركيبات سريمCerium compounds / نانو ذرهNanoparticle / اكسيدهاOxides / آلياژها

Alloys / آلومينيمAluminum / كلريدChloride 
   

 930015  
  چكيده 

، AA5083در اين پروژه روش هاي غوطه وري و سل ژل براي تشكيل پوشش هاي اكسيد سديم برروي آلياژ هاي آلومينيوم 
AA6063 ،AA7020 ه از ميكروسكوپ الكتروني، روش بررسي و سپس خواص ميكرو ساختاري و خوردگي آنها با استفاد

 در تشكيل پوشش هاي اكسيد. ته استمورد بررسي قرار گرف EDXو  XRDپالريزاسيون ديناميكي و ساير تكنيك هاي آناليز مانند 
، زمان غوطه وري و عمليات تكميل فسفاته بررسي PH، نقش عاملي همچون AA5083سريم به روش غوطه وري بر روي آلياژ 

نقش عواملي  AA7020و  AA6063ين در تشكيل پوشش هاي اكسيد سريم به روش سل ژل بر روي آلياژ هاي شدند و همچن
 PHدر روش غوطه وري مشاهده شد كه محدوده  . رآيند آماده سازي بررسي شدندفهمچون اسيد سيتريك، دماي عمليات حرارتي و 
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دقيقه، مقاومت به  30 به  1 شد كه با افزايش زمان غوطه وري از  همچنين مشاهده .مي باشد 5 تا  4 مناسب براي تشكيل پوشش بين 
به  30 خوردگي پوشش نيز افزايش پيدا مي كند كه به سبب افزايش ضخامت پوشش ي باشد و با افزايش بيشتر زمان غوطه وري از 

بر طبق نتايج حاصل در . كنددقيقه به سبب ايجاد تنش و گسترش ترك در پوشش، مقاومت به خوردگي پوشش كاهش پيدا مي  60 
روش سل ژل مشاهده شد كه افزودن اسيد اسيد سيتريك نقش بسزايي در تشكيل پوشش بصورت يكنواخت و بدون ترك بر عهده 

درجه  300 همچنين  مشاهده شد كه بهترين مقاومت به خوردگي هنگامي بدست مي آيد كه عمليات حرارتي پوشش در دماي . دارد
در اين دماي عمليات حرارتي پوشش اكسيد سريم به ورت آمورف مي باشد و با افزايش دماي عمليات . شده باشد سانتيگراد انجام

. باشند تري مي پايين خوردگي به مقاومت داراي كه شده كريستاله دسريميهاي اكس درجه سانتيگراد و باالتر پوشش 40 به  300  از حرارتي
مقاومت به . اچ قليايي و افزايش ضخامت اليه اكسيدي در آب در حال جوش مي باشد همچنين با انجام آماده سازي كه شامل

 .خوردگي حفره دار شدن اين پوشش ها افزايش پيدا مي كند
 
  
  

نگارش مرجان مكبري نيا؛ / بررسي موانع و محدوديت هاي خريد الكترونيكي در شركت نفت مناطق مركزي ايران  65
دانشگاه پيام نور، گروه علمي مديريت (كارشناسي ارشد -.ي؛ اساتيد مشاور رحمان رنجبر، همايون چگينياستاد راهنما حبيب اهللا داناي

  .1389 ، ) بازرگاني، رشته مديريت بازرگاني
  
   

 National Iranianشركت نفت مناطق مركزي ايران / Purchasingخريد / Electronic commerceتجارت الكترونيكي 
Central Oil Company / فناوري اطالعات و ارتباطاتInformation and communication technology / كسب و كار

 Modelingمدل سازي / Electronic businessالكترونيكي 
   

 890147  
  چكيده 

ها و روش هاي تجارت الكترونيكي مطالعات خيلي كمي در جهت بررسي عميق عوامل تعيين علي رغم محبوبيت و شهرت كاربرد
نفت  در شركت موضوع تحقيق درباره بررسي موانع و محدوديت هاي خريد الكترونيكي.  نده فرايند پذيرش آن انجام شده استكن

و بر اساس آن چهار فرضيه .مناطق مركزي ايران است و در ان موانع در چهار دسته فني انساني مديريتي و محيطي جا گرفته است
د از تبيين مباني نظري موضوع با بهره گيري از روش تحقيق از نوع توصيفي و با اجراي در اين خصوص بع. اصلي طراحي شده است

بررسي  پرسش نامهايي با عنوان  پرسش نامهبراي اين منظور . ميداني داده ها از دو طريق كتابخانه اي و ميداني گردآوري شده اند
ايران طراحي شد و در جامعه آماري تحقيق كه در برگيرنده  موانع و محدوديت هاي خريد الكترونيكي در شركت نفت مناطق مركزي

در  .خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع تجارت الكترونيكي و نيز افراد دخيل در امر پياده سازي آن است توزيع گردد
پردازش و تحليل گرديد و دو دسته هاي تكميل شده با بهره گيري از روش هاي آماري و با استفاده از نرم افزار  پرسش نامهادامه 

. به عمل آمد) موانع اصلي ابعاد هركدام از موانع و رتبه بندي كليه ابعاد موانع(نتيجه گيري در قالب آزمون فرضيات و رتبه بندي 
. يران هستندتحليل داده ها نشان ميدهد عوامل مديريتي و انساني مانع پياده سازي خريد الكترونيكي در شركت نفت مناطق مركزي ا

همچنين عوامل فني انساني محيطي و مديريتي به ترتيب مهمترين موانع چهارگانه پياده سازي خريد الكترونيكي در شركت نفت 
 .مناطق مركزي ايران هستند

 
  
  

صادق پرتاني؛ رضا غياثي؛ احمد خدادادي، محسن / بررسي ميداني جذب فيزيكي نفت توسط ريشه هاي هوايي حرا  66
  .1394 ، )دانشگاه تهران، رشته مهندسي عمران آب( كارشناسي ارشد - .سعيدي

  
   

كروماتوگرافي / Absorptionجذب / Petroleumنفت / ها آالينده/ Petroleum pollutionآلودگي نفتي 
Chromatography / جنگلForest / مدل هاModels / مدل ساختارStructural models / بررسي آزمايشگاهي
Laboratory study 

   
 940005  
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  چكيده 
در اين رساله به ميزان جذب فيزيكي يا به عبارت ديگر ميزان جذب نفت در كوتاه مدت توسط اندام ريشه هوايي پوشش گياهي 

فيزيكي شده و مدل سازي ساحل حرا پرداخته شده است و تالش شده تا يك سانحه نفتي دور از ساحل در زمان رسيدن به ساحل 
مدت نفت خام توسط ريشه هاي هوايي حرا در مدل هاي طبيعي فيزيكي در كوتاه مدت مورد بررسي قرار  فيزيكي كوتاهميزان جذب 

مطالعات ميداني در سواحل حاشيه استان بوشهر در شمال خليج . اين تحقيق بر مطالعات ميداني و آزمايشگاهي استوار است. گيرد
به روش عاملي انجام ) DOE(مطالعات ميداني با روش طراحي آزمايش ها . ام شده استفارس و در ناحيه پارك ملي خليج نايبند انج

انجام و در نمونه هايي با استفاده از روش هاي ) Soxhlet(سنجش هاي آزمايشگاهي با روش استخراج . و تحليل شده است
وبت، مورفولوژي سطح پوسته با استفاده از آزمايش هاي تكميلي شامل بررسي ميزان رط. كروماتوگرافي نيز اندازه گيري شده اند

هاي  تغييرات چگالي و آلومتري ريشه) BET(و آزمايش تخلخل موثر ) SEM(تماس، تصاوير ميكروسكوپ الكتروني  زاويه هاي آزمايش
استخراج  هوايي، فرار هيدروكربن ها در شرايط مختلف، بررسي مقدار استخراج جرم مشخص نفت و بررسي حالل هاي مختلف و زمان

زمان تماس، ميزان ) وضعيت زماني روز و شب(عوامل مورد بررسي شامل حضور نور آفتاب . براي افزايش دقت انجام شدبهينه نيز 
ميزان . در اين ميان زمان تماس و غلظت بيشترين اثر را داشته است. بوده است) زمستان و بهار(نفت رسيده به ساحل و شرايط فصلي 

نتايج نشان دهنده پائين بودن . تاه مدت در فصل زمستان با توجه به كمتر شدن ميزان تبخير بيشتر شده استجذب فيزيكي در كو
در مجموع رابطه اصلي بين عوامل اصلي شناخته شده با استفاده از . اثر نور خورشيد در يك فصل بر ميزان جذب در كوتاه مدت است

شامل عوامل موثر بر ميزان نفت جذب شده مي باشد كه متغيرهاي اصلي مستقل آن  اين رابطه. نمودارهاي پاراتو استخراج شده است
مدت   نور خورشيد تغييرات قابل توجهي را در جذب فيزيكي كوتاه. ميزان نفت رسيده به ساحل، زمان تماس و شرايط فصلي مي باشد

هاي حرا به  حت كاشت مورد نياز را براي توسعه جنگلبا استفاده از اين معادله ميتوان سطح ت. در يك طول موج كامل در پي ندارد
  .منظور حفاظت سواحل در آلودگي هاي نفتي برآورد نمود

 
 
  

اسكندر شهروئي؛  /بررسي ويژگي هاي مخزني سازند داالن در يكي از ميادين گازي ايران واقع در شمال خليج فارس  67
واحد علوم  - دانشگاه آزاد اسالمي(كارشناسي ارشد - .ور، محسن زينالياستاد راهنما محمدرضا كمالي؛ استاد مشاور مسعود لطف پ

  .1386 ، ) گرايش نفت - تحقيقات، رشته زمين شناسي
  
   

خواص مخزن / Petrophysicپتروفيزيك / Zagrosزاگرس / Persian gulfخليج فارس / Dalan formationسازند داالن 
Reservoir properties /شناسي  چينهStratigraphy / دياژنزDiagenesis / ميكروفاسيسMicrofacies / زمين شناسي نفت

Petroleum geology / محيط رسوبيDepositional environments 
   

 860167  
  چكيده 

اي كربناته تبخيري با گسترش وسيع در حوزه زاگرس و خليج فارس است كه از نظر ذخائر گازي بسيار هسازند داالن يكي از واحد 
هميت مي باشد به همين دليل به منظور مطالعه دقيق ويژگي هاي مخزني اين سازند در ميدان هما مورد مطالعه قرار گرفته حائز ا
در اين مطالعه نخست پس از بررسي ناحيه اي و مطالعه ساختماني در جهت فرآيند هاي دياژنتيكي موثر بر ويژگي هاي مخزني . است

به دليل نبود داده هاي كافي از بخش هاي ناز و كربناته پاييني و اكتفا به . ت گرفته استمطالعه ميكروسكوپي مقاطع نازك صور
 داشته هاي ميداني و منابع موجود در ارتباط با سازند داالن و نيز با توجه به اينكه تنها بخش كربناته بااليي از نظر داشتن ويژگي هاي

، 2مقطع نازك مربوط به چاه هاي  222 از مجموع . عه جامع قرار گرفته استمخزني حائز اهميت مي باشد تنها اين بخش مورد مطال
متعلق به چاه شماره ) نمونه حاصل از مغزه 72 نمونه حاصل از خرده حفاري و  30 (مقطع  102 اين ميدان تعداد  14 ، 9، 7،8، 6، 5، 3
ل از مطالعات قبلي انجام شده در سازند داالن در كوه سرمه رخساره با توجه به نتايج حاص 9 در اين مطالعه . به دقت بررسي شدند 6 
انيدريت اليه اي، فنسترال مادستون دولوميتي، : اين رخساره ها عباتند از. شناخته شد) نزديكترين رخنمون سازند در منطقه(

ي، وكستون تا پكستون مادستون دولوميتي همراه با قالب هاي تبخيري ژيپس و اندريت، بيوكالست وكستون تا پكستون الگون
بايوكالستي، اووييد پلوئيد گرينستون دولوميتي دانه ريز همراه با خرده هاي اسكلتي الگوني، گرينستون اوئيدي دولوميتي دانه 

دستون متوسط، گرينستون تا پكسون اينتراكالستي بايوكالستي دانه درشت، وكستون اسكلتي درياي باز همراه با آشفتگي زيستي و ما
ارزش مخزني هر يك از رخساره ها در زون سه بخش بااليي سازند داالن در عمق هاي مختلف با توجه به نتايج .دار درياي باز فسيل

بررسي هاي حاصل از . مورد بررسي دقيق قرار گرفت) تخلخل، تراوايي و همچنين اشباع آب و گاز(حاصل از مغزه و تفسير پتروفيزيكي
انه متوسط رخساره گرينسون اووئيدي دولوميتي د) تخلخل و تراوايي(ن است كه از نظر ارزش مخزني انطباق اين نتايج حاكي از اي

رخساره هاي وكستون تا مادستون درياي باز داراي كمترين كيفيت از نظر داشتن پتانسيل مخزني مناسب  داراي بهترين كيفيت و
ناچيز در رخساره هاي درياي باز عدم وجود تخلخل هاي حاصل از  بررسي ها حاكي از اين است كه دليل وجود تخلخل بسيار. هستند
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اين در حالي است كه تخلخل هاي ماتريكس بين دانه اي در رخساره هاي . اي ماتريكسي قابل مالحظه استهشكستگي و تخلخل 
نقش بسيار مهمي داشته  گرينستوني توسعه قابل مالحظه اي نشان مي دهد و وجود شكستگي هاي باز نيز در افزايش كيفيت مخزني

  .است
  
  
  

نگارش محمدهادي نوروزي / بررسي يكي از مخازن گاز ميعاني تخليه شده كشور به منظور ذخيره سازي گاز طبيعي  68
دانشگاه صنعتي سهند، دانشكده مهندسي شيمي، (كارشناسي ارشد - .چگني؛ استاد راهنما اقبال صحرايي؛ استاد مشاور بابك مرادي

  .1389 ، ) مخازن هيدروكربوري- شيميرشته مهندسي 
  
   

گاز / Dischargeتخليه / Natural gasگاز طبيعي / Storageسازي  ذخيره/ Condensate gas tankمخزن گاز ميعاني 
 Geologyزمين شناسي / Modelingمدل سازي / Simulationشبيه سازي / اثر بي

   
 890148  

  چكيده 
عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در  ي يكي از روش ها نسبتا جديد براي كاهش اثر عدم موازنهذخيره سازي گاز در مخازن زير زمين

شبكه انتقال و توزيع گاز مي باشد، اين عمل عالوه بر تامين كمبود انرژي در فصول سرد سال به منظور توليد مستمر و پايدار گاز از 
مخازن تخليه شده از بهترين و اقتصادي ترين مخازن . وجه مي باشدميادين نفت و گاز در فصول گرم به ويژه ميادين مشترك مورد ت

ساز  روي يكي از مخازن گازي تخليه شده كشور با استفاده شبيه سازي بر در اين پروژه شبيه.  سازي گاز محسوب مي شوند براي ذخيره
. با بلوك هايي با ابعاد متغير مي باشدانجام پذيرفته، مدل استفاده شده در اين مطالعه قسمتي از يك مخزن  Eclipseتركيبي 

مطالعه و امكان سنجي ذخيره سازي گاز بر اساس نرخ هدف گذاري شده تزريق و توليدانجام شده، تاثير گاز تزريقي و تعيين فشار 
تعداد بهينه چاه ها،  پايه و همچنين استفاده از گاز بي اثر براي تامين فشار پايه به عنوان جايگزيني براي گاز هيدروكربوري تزريقي و

فشار ترك مخزن از پارامترهاي مهم در طراحي .  تاثير نرخ تزريق و توليد بر روي عملكرد مخزن نيز مورد استفاده قرار مي گيرد
باشد و اگر فشار مخزن به پايين تر از اين افت كند، نمي توان به دبي هدف گذاري  سازي گاز در مخازن تخليه شده مي عمليات ذخيره

مي باشد كه براي تامين اين  bar 242بررسي ها نشان مي دهد فشار پايه براي مخزن . در طول دوره مشخص شده دست يافت شده
گذاري شده را  د توان تزريق و توليد با نرخ هدفهاي موجو چاه. كرد اين مشكل غلبه بر اوليه تزريق كردن دوره توان با طوالني فشار مي

جايگزيني نيتروژن براي تامين فشار  از طرفي در راستاي بهره وري اقتصادي بيشتر،. ه چاه جديد حفر گرددندارند و بايستي ده حلق
همچنين . دهد براي رسيدن به اين فشار حجم كمتري در قياس با گاز طبيعي مورد نياز مي باشد پايه بررسي گرديد كه نشان مي

ميزان كل ميعانات در حالت جانشيني نيتروژن در  .دام افتاده مخزن مي شود دوره هاي تزريق و توليد منجر به برداشت ميعانات به
متر مكعب بيشتر مي باشد كه اين به خواص ترموديناميكي نيتروژن و استفاده از چاه هاي تزريقي براي بازگيري مربوط 2000 حدود

 .زريقي نزديك مي شودبا ادامه تزريق و برداشت ميعانات به تدريج تركيب گاز مخزن به گاز ت. مي شود
 
  
  

/ بكارگيري روش هاي مقاومت ويژه، قطبش القايي و پتانسيل خودزا در اكتشاف باستان شناسي نيشابور كهن  69
دانشگاه تهران ژئوالكتريك، (كارشناسي ارشد - .هاشم رنجي رودپشتي؛ استاد راهنما، محمد كاظم حفيظي؛ استاد مشاور، هايده الله

  .1389 ، ) ژئوالكتريك گرايش - رشته ژئوفيزيك
  
   

/ electrical resistivityمقاومت ويژه الكتريكي / Induced polarizationقطبش القايي / Geophysicsفيزيك  زمين
 Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / Explorationاكتشاف / Rocksسنگ ها / Archaeologyباستان شناسي 

   
 890149  

  چكيده 
در ) SP( و پتانسيل خودزا) IP(اثبات كارآمدي و موثر بودن روش هاي مقاومت ويژه الكتريكي، قطبش القايي ين پژوهش اهدف از

همچنين در  .شناسايي سازه ها و بقاياي باستاني مدفون در ايران و مكان هاي مشابه بوده، كه بيشتر از خشت و آجر ساخته شده اند
وردن اثر قطبش القايي و پتانسيل خودزا در سايت هاي باستان شناسي نقش دارند، از اين مطالعه پديده هاي مختلف كه در به وجودآ

نتايج حاصل از مطالعات . قبيل اثر غشايي در قطبش القايي و اثر الكتروسنتيك و الكتروشيميايي در پتانسيل خودزا، بررسي شده است
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جهت اكتشاف قسمتي از شهر مدفون SPو   IPه الكتريكي اخير باستان شناسي در نيشابور با استفاده از روش هاي مقاومت ويژ
عالوه بر پنج پروفيل اجرا شده در منطقه از يك پروفيل شاهد و نتايج آزمايشگاهي مقاومت ويژه و . نيشابور كهن اشاره شده است

استفاده از .ا گرديده استپروفيل شاهد بر روي بيرون زدگي يك ديوار خشتي اجر. قطبش القايي بر روي نمونه ها نيز استفاده شد
. پروفيل شاهد و نتايج آزمايشگاهي كمك بسياري به ارائه تفسيرهاي دقيق تر از محل، عمق و گسترش بقاياي باستاني نموده است

 .دوقطبي معرفي گرديد - عالوه بر اين، از ميان آرايه هاي متداول بهترين آرايه براي شناسايي ديوارهاي مدفون، آرايه هاي دوقطبي
نتايج  با  به كارگيري(اين نتيجه با استفاده از اعمال آرايه هاي متداول با فاصله الكترودي مختلفبر روي مدل سازي هاي پيشرو 

نشان ) خشتي و آجري(اين مطالعات وجود چندين ساختار را به صورت عمودي با ويژگي ديوار مدفون .آزمايشگاهي حاصل گرديد
متر مشاهده  5 /5و ديگري در عمق پايين تر از ) كمتر از دو متر(ومالي ها يكي در عمق هاي سطحي همچنين دو سري از آن.داده است

اين  .بر روي بقاياي مدفون مانند ديوارها ، كه از مصالحي با محتواي رس ساخته شده اند نشان داده شد SPو  IPوجود اثر  .شد
در شناسايي سازه ها و بقاياي باستاني ) طبش القايي و پتانسيل خودزامقاومت ويژه ق(مطالعه موثر و ارزشمند بودن اين روش ها 
 .ساخته شده از خشت و آجر را تاييد مي كند

  
  
  

مهدي / با استفاده از شبيه سازي ترموديناميكي و حرارتي CNGبهبود شرايط عملكرد جايگاه هاي سوخت گيري   70
دانشگاه صنعتي ( دكترا -.د مشاور حميد نيازمند؛ مشاور صنعتي مهيار نادريديمي دشت بياض؛ استاد راهنما محمود فرزانه گرد؛ استا
  .1392 ، )يژگرايش تبديل انر - شاهرود، دانشكده مكانيك، گروه سياالت، رشته مكانيك

  
   

مخزن / Automobileخودرو / Compressed natural gasگاز طبيعي فشرده / Filling stationگيري  ايستگاه سوخت
 Optimizationسازي  بهينه/ Modelingمدل سازي / Simulationشبيه سازي / Storage tankزي سا ذخيره

   
 920020  

  چكيده 
اري چند ساله اخير كشور عزيزمان ايران، جهت استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت اصلي خودرو ها، ذبا توجه به سياستگ

در تحقيقات اوليه كه بر روي . نها براي كاركرد مناسب ضروري به نظر مي رسدو بهينه سازي آ CNGآگاهي از عملكرد ايستگاه هاي 
خودرو ها انجام شده است، مشخص گرديده كه در مواردي امكان افزايش راندمان و بهينه سازي  CNGفرآيند پر شدن مخازن 

در . چرخه سوخت گيري وجود داردجهت بهبود ) به عنوان مثال فشار بهينه براي مخازن ذخيره( CNGجايكاه هاي سوخت گيري 
و اجزاء مختلف آن، فرآيند دريافت گاز از مخازن ذخيره تا پر شدن سيلندر خودرو  CNGاين رساله با مدل سازي دقيق يك ايستگاه 

دات با استفاده از اين تحليل سعي شده است پيشنها. شبيه سازي و مورد تجزيه و تحليل ترموديناميكي و حرارتي قرار گرفته است
، كاهش زمان سوخت گيري و افزايش ميزان جرم محبوس شده  )كاهش تخريب قابليت كاردهي(عملي براي كاهش انتروپي توليدي 

براي تغيين خواص ترموديناميكي گاز طبيعي مورد استفاده در رساله از . خودرو بعد از سوخت گيري ارائه شود CNGدر مخزن 
است و محقق ناگزير به توسعه برنامه اي بر مبناي اين استاندارد براي تعيين خواص  استفاده شده AGA8معادله حالت معتبر 

، نتايج شبي سازي CNGبا توجه به عدم وجود مقادير براي گاز .   ترموديناميكي گاز طبيعي با توجه به شرايط مختلف شده است
ي سوخت گيري هيدروژن مورد اعتبار سنجي قرار گرفته ترموديناميكي و حرارتي بدست آمده در اين رساله با مقادير تجربي و عدد

سيستم ذخيره  2 با مقايسه . مي تواند به دو روش بافري و آبشاري در مخازن ذخيره ايستگاه نگهداري شود CNGسوخت . است
ر مخزن و يعني زمان سوخت گيري جرم نهايي سوخت د CNGپارامتر مهم فرآيند پر شدن در ايستگاه هاي  3 بافري و آبشاري 

نشان مي دهد كه  CNGنتايج بررسي پر شدن سيلندر خودرو .  بررسي شده است) تخريب قابليت كاردهي(ميزان انتروپي توليدي 
رخ  70k تا 50k بسته به نوع سسيستم ذخيره ايستگاه و همچنين تركيب گاز طبيعي در طي فرآيند سوخت گيري افزايش دمايي بين 

همچنين در نتايج اين رساله مشخص گرديد كه دماي محيط . زايش در ابتداي سوخت گيري مي باشدمي دهد كه بيشترين اين اف
بر حسب تركيب گاز مختلف  3/3kg تا  2/5kg مي تواند بين  300k و يا  260k تاثير بسزايي در شرايط نهايي سوخت گيري در دماي 

به نحوي . مخازن ذخيره براي كامل شدن فرآيند سوخت گيري اشاره نموداز ديگر نتايج اين رساله مي توان به حجم مورد نياز .  باشد
برابر حجم سيلندر خودرو باشد،  4 باشد حداقل حجم مخازن ذخيره مورد نياز سيستم بافري بايد  25Mpa كه اگر فشار اين مخازن 

با فرض فشار مخازن سازي سيستم ذخيره در . برابر افزايش مي يابد 22 باشد اين حجم به  20.5Mpa در حاليكه اگر اين مقدار 
برابر حجم سيلندر خودرو  2 و  4 ، 14نسبت حداقل حجم مخازن ذخيره فشار پايين، متوسط و باال به ترتيب  20.5MPa ذخيره باالي 
مياني به ر مخازن پاييني و فشا) كمينه كردن تخريب قابليت كاردهي(در نهايت بر حسب كمينه كردن توليد انتروپي . بدست آمد

براي مخازن ذخيره فشار باال فشار  20.5Mpa بر اين مبنا با توجه به فشار . بدست آيد NP= 6/0و  NP= 22/0تا  NP= 7/1ترتيب
جاي اميدواري است كه با انجام اين رساله .  محاسبه گرديد 12/5Mpa و  4/4Mpa تا  3/4Mpa مخازن پاييني و مياني به ترتيب 
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و پيشبرد دانش آن  CNGبتوان به گسترش تكنولوژي ايستگاه هاي  CNGفاده هرچه بيشتر و بهتر از سوخت عالوه بر كمك به است
  .كمك كرد

 
 
  

به كارگيري اصول برنامه ريزي منطقه اي در راستاي ايمن سازي مناطق دربرگيرنده عناصر و تاسيسات و   71
پرستو قليزاده؛ استاد راهنما حسن / رضوي ه خراسانمورد پژوهشي منطق -تجهيزات شركت ملي پخش و فرآورده هاي نفتي

دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده هنر و معماري، (ارشد - .احمدي، استاد مشاور شريف مطوف؛ استاد مشاور صنعتي محمدحسين عبادي
  .1391 ، ) برنامه ريزي منطقه اي - رشته شهرسازي 

  
   

 National Iranian Oil Products Distribution(ران هاي نفتي اي شركت ملي پخش فرآورده/ Safetyايمني 
Company (NIOPDC / دفاع غير نظاميCivil defence / روش دلفيDelphi method /ريزي  برنامهPlanning / تاسيسات

Installations / تاريخچهHistorical background 
   

 910017  
  چكيده 

اي مورد توجه قرار  ال هاي اخير در طرح ها و برنامه هاي شهري و منطقهپدافند غير عامل از جمله موضوعاتي است كه در س
با ارائه روشي جديد كه در آن منطقه و تأثير گذارترين  اين پژوهش. گرفته است و در واقع يكي از نيازهاي جامعه امروز نيز ميباشد

نفتي در موضوع پدافند غير عامل مورد تجزيه و  عنصر مطرح در آن يعني تأسيسات و شبكه وابسته به شركت ملي پخش فرآورده هاي
ناحيه مشهد يكي از .  خسارات احتمالي حاصل از حمالت نظامي در اين گونه مناطق مي باشد تحليل قرار مي گيرند، به دنبال كاهش

ماندهي در آن، از نواحي مرزي كشور است كه به علت موقعيت آن به عنوان دربرگيرنده شهر مشهد و استقرار مراكز مديريتي وفر
بمنظور شناخت عناصر آسيب پذير با رويكرد پدافند غير عامل دراين منطقه با استفاده از روش دلفي .جايگاه ويژه اي برخوردار است 

مجموعه شركت ملي پخش  به مطالعات پيشين در اين منطقه، ليست مهمترين عناصر شركت ملي پخش كه تهيه شد، سپس با توجه
در اين فرآيند با . اي در نظر گرفته، و با استقاده از مدل تحليل شبكه اي كاستلز مورد تحليل قرار گرفت ك جامعه شبكهرا به عنوان ي

استفاده از نظرات كارشناسان و مسئولين نيز عناصر آسيب پذير شركت ملي پخش را شناسايي و مخاطرات موجود را در سطح آنها به 
ز كليه عوامل را در چارچوب جداول سوات بررسي نموده  به پهنه بندي ناحيه، و حريم مخاطرات در انتهاي فصل پنجم ني. بررسي شد

GIS در انتها پيشنهاداتي عملي در . در نهايت با استفاده از تحليالت مذكور و نرم افزار پرداخته شد. و استراتژي هاي مربوطه ارائه شد
  .كت ملي پخش آورده شده استراستاي بهبود وضعيت دفاعي ناحيه در حيطه شبكه شر

 
 
  

به كارگيري روش تبلور شبيه سازي شده تطبيقي در واهماميخت داده هاي لرزه اي بازتابي به شيوه اسپايك هاي   72
دانشگاه تهران، رشته ژئوفيزيك (كارشناسي ارشد - .نگارنده احسان جمالي هندري؛ استاد راهنما حميدرضا سياهكويي/ پراكنده

  .1388 ، ) سيگرايش لرزه شنا
  
   

ميختي آ واهم/ Simulationشبيه سازي / Waveletموجك / Crystalizationتبلور / Seismic dataاي  هاي لرزه داده
Deconvolution / وارون سازيInversion /سازي  بهينهOptimization / مدل هاModels / الگوريتم بهينه سازي

Optimization algorithm 
   

 880277  
  چكيده 

ميخت يك موج لرزه اي با سري بازتاب زمين به همراه آ داده لرزه اي كه با انجام عمل لرزه نگاري به دست آمده است حاصل هم
با فرض معلوم .يكي از مهمترين كارهايي كه در پردازش داده هاي لرزه ايي انجام مي شود يافتن اين سري بازتاب است. نوفه مي باشد

ميخت به شيوه اسپايك هاي پراكنده يك روش متداول آ واهم. اهماميخت مي توان به اين عمل دست يافتبودن نوفه با انجام عمل و
در واقع اين روش را مي توان يك مسئله وارون در نظر گرفتكه در آن موقعيت و نيز دامنه . ميخت داده هاي لرزه ايستآ برتاي واهم

هدف اصلي پيدا كردن حداقل اسپايكهايست كه وقتي با موجك لرزه ايي داراي  .تعدادي اسپايك از از داده لرزه ايي استخرج مي شود
تايين بازه ي تاخير زماني اسپايك ها .ميخت مي شوند، با يك مقدار خطاي قابل قبول با داده لرزه ايي مطابقت نمايندآ باند محدود هم
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 ASA( Adaptive(تبلور شبيه سازي شده تطبيقيخطي است كه براي رفع اين مشكل از روش ريك مساله بهينه سازي شديدا غي
Simulated Annealing  اين روش يك الگوريتم بهينه سازي عمومي استت كه مبتني بر بهينه كردن يك تابع . استفاده مي شود

 .شود فته ميگر نظر از روش حداقل مربعات بهرههاي مورد براي يافت دامنه اسپايك. شود مي تعريف خطاست كه بر اساس شرايط مسئله
هاي پراكنده متمايز  ميخت با اسپايكآ هاي واهم را از ساير روش استفاده از الگوريتم تبلور شبيه سازي شده ي تطبيقي اين تحقيق

هاي  اعمال اين روش روي داده. آمده به طور آماري تعيين شود دست هاي به جواب قطعيت عدم كه كند را فراهم مي سازد و اين امكان مي
ايي مقاطعي با تفكيك پذيري باال از اسپايك هاي پراكنده به دست خواهد امد از آنجا كه اين روش به صورت ردلرزه به ردلرزه  لرزه

روي داده ها اعمال مي شود و هر رد لرزه به عنوان يك راهنما براي ردلرزه بعدي عمل ميكند پيوستگي جانبي خوبي در مدل لرزه اي 
 ميخت داده هاي لرزه اي مصنوعي نتايج بسيار خوبي حاصل مي نمايد، بهآ ين روش در واهما تفاده ازاس. حاصل وجود خواهد داشت

هاي لرزه ايي  در مورد داده. است 0 /97 تا0 /94كه ضرايب همبستگي بين پاسخ حاصل از اين روش و پاسخ مطلوب در گستره  اي گونه
 .رد كه اين مقدار براي پاسخ يك مساله وارون بسيار باالستقرار دا 0 /97تا 0 /88واقعي نيز اين ضريب در گستره 

 
  
  

يحيي رجبي كلته؛ استادان راهنما / بهينه سازي تخصيص گاز به يكي از ميادين نفتي ايران جهت فرازآوري با گاز  73
شگاه شهيد با هنر دان( كارشناسي ارشد - .حسين جالل فر، حسن هاشمي پوررفسنجاني؛ استادان مشاور محمد رنجبر، بابك مرادي

  .1390 ، )نفت گرايش حفاري و بهره برداري كرمان، دانشكده فني و مهندسي، رشته مهندسي
  
   

نمودار / Genetic algorithmالگوريتم ژنتيك / Optimizationسازي  بهينه/ Gas liftخيزش گازي / Oil fieldميدان نفتي 
Diagram / حفاريDrilling /برداري  بهرهUtilization 

   
 900086  

  چكيده 
در مياديني كه گاز .فرازآوري پيوسته گاز يكي از مهمترين روش هاي فراز آوري مصنوعي است كه در سراسر دنيا استفاده مي شود

دراين روش مقدار گاز كافي به .با فشار باال در دسترس است اقتصادي ترين نوع فراز آوري مصنوعي به كارگيري فراز آوري گاز است
با اين وجود در اكثر موارد حجم كل گاز در .ه بايد تزريق شود تا بيشترين سود اقتصادي يا بيشينه توليد نفت حاصل شودهر چا

بنابراين تخصيص بهينه گاز بين مجموعه چاه ها از درجه اهميت بااليي  دسترس براي تزريق به مجموعه چاه ها محدود است،
گاز به دست آوردن بيشترين نرخ توليد نفت از مجموعه   چاه ها با در اختيار داشتن  برخوردار است و هدف از بهينه سازي تخصيص

در اين تحقيق از دو روش الگوريتم وراثتي و الگوريتم هارموني براي تخصيص بهينه گاز در يكي از ميادين .حجم محدود گاز است
ترين نرخ توليد نفت با گاز در دسترس محدود و نفتي جنوب كشور استفاده شده است كه هر دو حالت بهينه سازي يعني بيش

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد  .بيشترين سود اقتصادي در اين ميدان با استفاده از اين الگوريتم ها مورد بررسي قرار گرفته است
يي برخوردار است و همچنين كه پيش بيني هاي به دست آمده از مدل هاي مورد استفاده براي چاه هاي فاقد توليد از كارايي باال

عالوه بر اين از  .الگوريتم هاي بكار برده شده توانست به خوبي مقدار بهينه تخصيص گاز بين سه چاه موجود را پيش بيني نمايند
ميليون فوت مكعب در روز در  17 نتايج تحليل ها بدست آمد كه ميزان سود خالص ميدان با بكارگيري روش يادشده با نرخ تزريق

  .دالر در روز مي باشد 562000 دود ح
 
 
  

جواد / بهينه سازي طراحي چاه هاي عمودي و افقي در مخازن گازي با استفاده از يكي از روش هاي هوش مصنوعي  74
دانشگاه صنعتي سهند، دانشكده مهندسي شيمي، (كارشناسي ارشد - .كسروي؛ استاد راهنما اقبال صحرايي؛ استاد مشاور بابك مرادي

  .1390 ، ) برداري نفت گرايش مهندسي حفاري و بهره - مهندسي شيميرشته 
  
   

سازي  بهينه/ Horizontal wellچاه افقي / Artificial Intelligenceهوش مصنوعي / Gas reservoirsمخازن گاز 
Optimization / حفاريDrilling / مخزنReservoir / الگوريتم ژنتيكGenetic algorithm / مدل سازيModeling 

   
 900087  
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  چكيده 
. در بسياري از ميدان هاي هيدروكربوري در دنيا سعي بر اين است كه عالوه بر افزايش بهره وري به مسائل اقتصادي نيز توجه شود

ه هنگام يكي از چالش هايي ك. براي بهينه سازي عملكرد مخزن به وسايل و ابزاري كه بتواند اين خواسته را برآورده كند نياز مي باشد
يكي از روش هاي بهينه سازي كه در دهه . بهينه سازي مخزن وجود دارد، انتخاب مكان چاه، نوع چاه و جهت چاه براي حفاري است

در اين تحقيق با استفاده از . اخير در صنعت نفت به آن توجه شده است استفاده از هوش مصنوعي براي بهبود عملكرد مخزن است
در ابتدا براي اطمينان از درستي برنامه . نوعي سعي در بهينه سازي مكان، جهت، نوع وتعداد چاه داريميكي از روش هاي هوش مص

براي اطمينان از درستي . يك آزمون براي الگوريتم فوق در نظر گرفته شد كه نتيجه آن موفقيت برنامه نوشته شده در آزمون بود
سازي  در اين تحقيق براي بهينه.  مصنوعي گاز خشك مورد مطالعه قرار گرفت فرآيند كلي بهينه سازي و عيب يابي احتمالي يك مدل

در سناريو اول همه چاه ها عمودي فرض شده و مكان و تعداد چاه بهينه شده است در سناريو . دو سناريو در نظر گرفته شده است
پس از حصول . ي و تعداد چاه بهينه شده استدوم تمام چاه ها افقي در نظر گرفته شده در اين حالت مكان، جهت، طول قسمت افق

الزم به ذكر است در اين تحقيق تابع . اطمينان از صحت فرآيند بهينه سازي اين اگوريتم بر روي يك مدل واقعي اعمال شده است
. است بهينه سازي در اين تحقيق در دو مدل مصنوعي و واقعي انجام شده.  هدف، ارزش كنوني خالص در نظر گرفته شده است

  .حلقه چاه افقي بدست آمده است 7 حلقه چاه افقي و در مدل واقعي حفر  3 بهترين سناريو در مدل مصنوعي حفر 
 
 
  

محسن / بهينه سازي همزمان بازيابي نفت و ذخيره سازي دي اكسيد كربن با استفاده از روش الگوريتم  ژنتيك  75
دانشگاه صنعتي سهند، دانشكده مهندسي شيمي، (كارشناسي ارشد -.بك مرادينجفي؛ استاد راهنما اقبال صحرايي؛ استاد مشاور با

  .1390 ، ) رشته مهندس شيمي
  
   

 Gasتزريق گاز / Carbon dioxideاكسيد  دي كربن/ Storageسازي  ذخيره/ Recoveryبازيابي / Storageسازي  ذخيره
injection / الگوريتم بهينه سازيOptimization algorithm /وريتم ژنتيك الگGenetic algorithm / شبيه سازي

Simulation / سودProfits / مدل سازيModeling 
   

 900088  
  چكيده 

زميني يكي از راهكارهاي بالقوه براي ذخيره سازي دراز مدت دي اكسيد كربن ناشي از منابع آالينده ي ساكن ذخيره سازي زير
 .مخازن نفتي يكي از گزينه هايي است كه مي تواند براي ذخيره سازي انتخاب شوند .مانند نيروگاه هاي برق سوخت فسيلي مي باشد

بلكه از مزاياي اقتصادي فراواني را نيز  ذخيره سازي دي اكسيد كربن نه تنها گازهاي گلخانه اي پراكنده شده در جو را كاهش ميدهد،
بشكه  كه مقدار دي اكسيد كربن تزريقي در مقابل توليد هرتالش مي شود  امروزه در روش هاي بازيابي نفت، .در پي خواهد داشت

    هدف افزايش ميزان دي اكسيد كربن ذخيره شده اين در حالي است كه در فرايند هاي ذخيره سازي، .نفت را به حداقل برسانند
بررسي هاي دقيقي ه كه نيازمند يك فرآيند بهينه سازي بود زيابي نفت در حين ذخيره سازي دي اكسيد كربن،اب از اين رو، .مي باشد
سازي  به منظور انجام همزمان فرآيند بازيابي نفت و ذخيره كربناكسيد دي تزريق سناريو ترين مناسب يافتن هدف مطالعه، اين در .مي باشد

تزريق پيوسته دي  :ازسه سناريو تزريقي در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته اند كه عبارتند  از اين رو، .دي اكسيد كربن مي باشد
شبيه  .تزريق گاز بعد از آب و تزريق متناوب آب و گاز كه بر اساس سود خالص دريافتي مورد مقايسه قرار گرفته اند اكسيد كربن،

سازي سناريو هاي مختلف و الگوريتم ژنتيك براي يافتن مقادير بهينه سازي سناريو ها و تهيه ي چارچوب بهينه سازي استفاده شده 
نتايج  .انجام گرفته است فرآيند بهينه سازي بر روي يك مدل واقعي كه بخشي از يكي از مخازن نفتي ايران مي باشد، سپس،.تاس

نشان مي دهد كه،بيشترين ذخيره سازي دي اكسيد كربن از سناريو تزريق پيوسته و بيشترين سودآوري نيز از سناريو تزريق گاز بعد 
  .از آب نتيجه مي شود
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خيري سهولي؛ به راهنمايي / پارامترهاي شبكه شكافها در مدلهاي ديناميك مخازن شكافدار و افزايش مقياس آنها  76
  .1388 ، ) دانشگاه تهران، دانشكده معدن، رشته اكتشاف نفت(كارشناسي ارشد - .علي اصغر حسني پاك، محمدرضا رسايي

  
   

/ Petroleum prospectingاكتشاف نفت / Dynamic modelsيا هاي پو مدل/ Fractured reservoirمخزن شكافدار 
شبيه / capillarityمويينگي / Viscosityگرانروي / Fluid flowجريان سيال / Permeabilityتراوايي / Porosityتخلخل 

 Simulationسازي 
   

 880278  
  چكيده 

. تراوايي دوگانه تحت غلبه نيروهاي مختلف مي پردازد/ پروژه حاضر به بررسي افزايش مقياس پارامترهاي شكاف مدل هاي تخلخل 
جهت مطالعه اثر نيروي غالب بر پارامترهاي . نيروهاي غالب در حركت سيال در مخازن شكافدار نيروي ويسكوز، مويينگي و ثقل است

سپس پارامترهاي . شده است افزايش مقياس سه سناريو مختلف كه بر اساس نيروي حاكم بر جريان سيال از هم مجزا شده اند، اجرا
افزايش مقياس در مدل تراوايي دوگانه با استفاده از انطباق نتايج شبيه سازي مدل تخلخل دوگانه نسبت به پارامترهاي موثر در انتقال 

امترهاي موثر در در آغاز هر سناريو مدل تراوايي دوگانه نسبت به پارامترهاي موثر در انتقال سيال و پار. سيال و ريزمقياس قرار دارد
جهت بررسي دقت روش افزايش مقياس، تاثير اندازه شبكه بندي مدل . انتقال سيال و پارامترهاي شكاف حساسيت سنجي شده است

تراوايي دوگانه، دبي تزريق، محل چاه ها، تابع اشباع، نسبت ويسكوزيتي نفت به آب و ارتفاع بلوك مطالعه شده است و عدم وابستگي 
سازي  تراوايي دوگانه نتايج شبيه با استفاده از) غلبه نيروي ويسكوز( اول در سناريو. گرفتتائيد قرار مورد فوق عوامل به اقانطبپارامترهاي 

اين در حالي است كه مدل . ل يگانه و دوگانه به هم نزديك بوده و نيازي به تغيير زياد پارامترهاي مدل دوگانه ديده نشدددو م
در سناريو دوم . وجه با تغيير پارامترهاي آن قادر به توليد نتايج مدل ريز مقياس تخلخل يگانه نبوده استتخلخل دوگانه به هيچ 

با اجراي تراوايي دوگانه، نتايج شبيه سازي دو مدل يگانه و دوگانه به هم نزديك شده، و با تغيير تخلخل و ) غلبه نيروي مويينگي(
كاهش تخلخل شكاف باعث افزايش فشار، كاهش توليد نفت و افزايش . بيشتر مي شود تراوايي شكاف و فاكتور شكل انطباق نتايج

تغييرات تراوايي شكاف و فاكتور شكل تاثير كمي در نتايج دارد و كاهش تراوايي باعث افزايش فشار، كاهش . زمان برش آب مي شود
نيز از مدل تراوايي دوگانه براي افزايش مقياس ) لغلبه نيروي ثق(در سناريو سوم . توليد نفت و افزايش زمان برش آب مي شود

كاهش تخلخل باعث افزايش فشار، افزايش توليد آب و كاهش . پارامتر اصلي انطباق در مدل دوگانه تخلخل شكاف است. استفاده شد
 .توليد نفت و گاز مي شود

 
  
  

علي اكبر جعفرنژادديل؛ / اقع در استان ايالمپالئوپالينولوژي و پالئوستراتيگرافي سازند گورپي در برش تنگ بيجار و  77
مين، گروه زدانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم (كارشناسي ارشد - .استاد راهنما فاطمه واعظ جوادي؛ استاد مشاور فريدون صالحي

  .1387 ، ) چينه شناسي و فسيل شناسي - زمين شناسي، رشته زمين شناسي
  
   

شناسي زيستي  چينه/ Asmari formationسازند آسماري / Stratigraphyشناسي  نهچي/ Gurpi formationسازند گورپي 
Biostratigraphy /شناسي  چينه سنگLithostratigraphy / فروافتادگي دزفولDezful embuyment / زمين شناسي

Geology 
   

 870248  
  چكيده 

متر متشكل از دو بخش رسمي آهك امام حسن و آهك  636 سازند گورپي برش تنگ بيجار واقع در غرب استان ايالم با ضخامت 
اهم . سميره و سه ليتوزون با كاربرد محلي به نام هاي ليتوزين شيل زيرين، ليتوزين شيل مياني، ليتوزين شيل بااليي مي باشد

اساس چهار بيوزون تعريف  بر اين. گونه شد 62 نهايتا منجر به تشخيص . مطالعات پاتوبيولوژي بر اساس داينوفالژله ها انجام گرفت
/ كامپانين، كامپانين/ در اين مطالعه سه مرز زماني سانتونين.سجل شدسن سانتونين انتهايي تا ابتداي دانين براي اين روش م. شد

. ديددانين بر اساس مطالعات انجام شده روي داينوفالژله ها و همچنين بر اساس چهار بيوزن تعيين گر/ مائستريشتين،  مائستريشتين
يري پختگي مواد آلي سازند گورپي برش تنگ بيجار بر اساس تغيير رنگ پالينومورفها بر اثر تغيير دما دو نوع مهم از  گاندازه 

انطباق  .رنگ پالينومورفهاي مورد نظر پنجره توليد گاز خشك را خاطر نشان مي سازد. پالينومورفها يعني اسپور و پولن انجام گرفت
اين برش از . در برش تنگ بيجار منطقه ايالم با سه برش ديگر در فرو افتادگي دزفول و فارس داخلي انجام گرفتبين سازند گورپي 

 .لحاظ ضخامت و داشتن هر دو بخش آهك سميره و آهك امام حسن، يك برش كامل از سازند گورپي در حوزه زاگرس مي باشد
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٤٥ 
 

 
محمد / هاي عصبي مصنوعي نگاري و شبكه هاي چاه از دادهبيني پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن بااستفاده  پيش  78

دانشگاه شهيد با هنر ( كارشناسي ارشد - .بانشي؛ استادان راهنما مهين شفيعي، حسين نظام آبادي پور؛ استاد مشاور سعيد جعفري
  .1389 ، )ارينفت گرايش حفاري و بهره برد كرمان، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي نفت و گاز، رشته مهندسي

  
   

 Artificial nueralهاي عصبي مصنوعي  شبكه/ Well loggingنگاري  چاه/ Reservoirمخزن / Petrophysicپتروفيزيك 
networks / شبكه عصبي فازيFuzzy neural net / حفاريDrilling /برداري  بهرهUtilization / نمودارDiagram / مدل

 Saturationباع شدگي اش/ Porosityتخلخل / Modelingسازي 
   

 890150  
  چكيده 

 .ترين روش براي بدست آوردن اطالعات دقيق از سازنده هاي زيرين عمليات چاه نگاري و تفسير نمودارهاي آن مي باشد رايج
 ه هاي حاصل،امروزه با گسترش تكنولوژي سخت افزاري، عمليات چاه نگاري بادقت بااليي انجام مي شود اما براي تفسير و ارزيابي داد

بنابر اين طراحي مدلي كه توانايي ارزيابي شاخص هاي پتروفيزيكي را به كمك .به مهارت زياد مفسر و اطالعات  ليتولوژي نياز است
در  .داده هاي چاه نگاري داشته باشد و در عين حال نياز به اطالعات هزينه بر ازمايشگاهي را برطرف سازد بسيار اقتصادي خواهد بود

اطالعات چاه ( بكه هاي عصبي مصنوعي سعي شد تا مشكل داده هاي چاه نگاري و تفسير نگار ها حل شودشحقيق با استفاده از اين ت
با اجراي شبكه هاي مختلف مشخص گرديد كه مهمترين ). نگاري تاييد شده  شاخص هاي تخلخل و اشباع در ده چاه وجود دارد

بعد از انتخاب ورودي هاي مناسب، شبكه هاي زيادي اجرا شدند تا تعداد .سب شبكه استعامل در تخمين دقيق تر ،يافتن ورودي منا
 .بهينه مراحل آموزشي ،تعداد اليه هاي مخفي،تعداد مناسب نرون ها در هراليه و نيز تابع آموزش مناسب شبكه عصبي مشخص شود

ست از نگار هاي مقاومت،نوترون و دانسيته وبراي با بررسي شبكه هاي مختلف مشخص شد  كه براي پيش بيني نگار صوتي بهتر ا
براي تخمين شاخص تخلخل بايد از نگار هاي صوتي،  .ه شوداز نگارهاي نوترون و صوتي استفادپيش بيني نگار دانسيته بهتر است 

 6 درصد، 3 ي كمتراز در نهايت با خطا .نوترون و براي بدست آوردن شاخص اشباع نيز از نمودارهاي نوترون و مقاومت استفاده كرد
 .درصد به ترتيب نگار صوتي ،دانسيته شاخص تخلخل و اشباع پيش بيني شدند 8 درصد  

 
  
  

نگارنده سامان اميرنژاد؛ استاد راهنما محمدعلي عمادي؛ / پيش بيني عملكرد مخزن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي  79
  .1390 ، ) دانشگاه آزاداسالمي واحد علوم تحقيقات، رشته حفاري و استخراج(كارشناسي ارشد - .اساتيد مشاور قاسم زرگر،بابك مرادي

  
   

/ Drillingحفاري / Reservoirمخزن / Performanceعملكرد / Artificial nueral networksهاي عصبي مصنوعي  شبكه
 Diagramنمودار / Recoveryبازيافت / Oil wellچاه نفت / Extractionاستخراج 

   
 900089  

  چكيده 
روش هاي تحليلي ميتوانند منحني عملكرد جريان باالي نقطه حباب را مدل كنند و روابط تجربي براي فشار به زير فشارحباب مي 

روش هاي هوش مصنوعي از شبكه عصبي ابزاري قدرتمند و قابل اعتماد براي مهندسين جهت . ارائه شده است) حالت دوفازي( افتد
و نفوذ پذيري  PVTدر اين پروژه با استفاده از چهار سري داده هاي .  ردن در حوزه هاي مختلف صنعت مي باشنداناليز و تفسير ك

سپس با استفاده . نسبي شانزده مدل مخزن شبيه سازي شده كه بازده زيادي از خصوصيات سيال و تراوايي نسبي را پوشش مي دهد
ووگل، فتكوويچ، سوكارنو، ويگنيز، : ش هاي تجربي موجود از قبيلاز مدل هاي شبيه سازي شده روش شبكه عصبي با رو

اين شانزده مدل شبيه سازي . كلينزوكالرك براي پيش بيني عملكرد جرياني در چاههاي عمودي در حالت دوفازي مقايسه شده است
 نتايج نشان  .به كار مي رودشده دوازده مدل براي آموزش شبكه و چهار مدل ديگر براي چك كردن ميزان خطا و بازدهي سيستم 

مي دهد شبكه عصبي كه بر اساس الگوريتم پس انتشار آموزش داده شده است داراي خطايي خيلي كمتر در مقايسه با روش هاي 
  .تجربي مذكور است
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يبي پيش بيني نگارهاي فوتوالكتريك و ژرتو گاما در يكي از مخازن شكافدار جنوب ايران با استفاده از روش ترك  80
 كارشناسي ارشد -.محمد اميديان؛ اساتيد راهنما امير صرافي، مهين شفيعي /شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك

  .1389 ، )دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده فني و مهندسي، رشته مهنسي شيمي گرايش مخازن هيدروكربني(
  
   

/ Artificial nueral networksهاي عصبي مصنوعي  شبكه/ Fractured reservoirمخزن شكافدار / Well logنگار چاه 
 Hydrocarbonمخزن هيدروكربن / Genetic algorithmالگوريتم ژنتيك / Artificial Intelligenceهوش مصنوعي 

reservoir / پتروفيزيكPetrophysic 
   

 890151  
  چكيده 

 .براي تعيين پتانسيل توليد در مخازن هيدروكربوري انجام مي شودچاه بيشتر از يك قرن است توسط ابزارهاي خاص  گيرينگار
خرابي  بعضي اوقات به علت كمبود و بدي داده هاي گرفته شده از ابزارهاي نگارگيري از قبيل نگارهاي اجرا نشده در چاه هاي قديمي،

آوري نامناسب،نمي توان داده هاي با كيفيت  حفره چاه و يا از دست دادن داده ها به علت جمع عبد بودن شاي ابزارهاي نگارگيري،
با وجود  .براي ارزيابي خواص پتروفيزيكي به دست آورد؛ پس يافتن روشي با دقت قابل قبولي از داده ها ضروري به نظر ميرسد

 .مودي طراحي نبوبراي يك كار خاص بايد شبكه مطل ي،محدوده وسيع كاربرد و انعطاف پذيري باالي شبكه هاي عصبي مصنوع
اين مشكل در محدوده وسيع كاربردهاي .طراحي و بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي هنوز هم قويا به تجربه طراح بستگي دارد

براي حل اين مشكل از روش طراحي خودكار شبكه هاي عصبي مصنوعي بر پايه الگوريتم ژنتيك  .شبكه هاي عصبي هويدا مي باشد
تمركز اين  .شنهادي بوسيله يك مطالعه موردي در مخزن بنگستان ميدان منصوري ارزيابي گرديداين روش پي .ايم هاستفاده نمود

 نوترون، هدايت، ،چگالي صوت، مطالعه بر روي پيش بيني نگارهاي فوتو الكتريك و پرتو گاما با بكاربردن داده هاي نگارهاي عمق،
ق با شيل ها از اهميت خاصي توالي شيل ها و نشان دادن بهتر تطاب نگار پرتو گاما به منظور شناخت .پرتوگاما طيف سنج مي باشد

شبكه عصبي طراحي شده توانايي الزم را  .دار است و نگار فوتو الكتريك در شناخت جنس سازندهاي متفاوت استفاده مي شودبرخور
 .گار ها هستند دارا مي باشددر پيش بيني نگارهاي فوتو الكتريك و پرتو گاما در چاه هاي مناطق مشابه كه فاقد اين ن

 
  
  

بهرام عليشيري؛ مهدي الواني؛ جمشيد صالحي / تبيين رابطه شغلي و عملكرد سازماني در شركت گاز استان مازندران  81
  .1383 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت دولتي(كارشناسي ارشد - .صوفياني

  
   

 .National Iranian Gas Company (N. I(.ركت ملي گاز ايران ش/ Organizational performanceعملكرد سازماني 
G. C / شغلOccupations / مشاغل پستDirty work / مدل هاModels 

   
 830073  

  چكيده 
بعبارت ديگر تحقيق . و عملكرد سازماني مي پردازد) در راستاي غني سازي شغل(پژوهش حاضر به تبيين رابطه بين طراحي شغل 

بين طراحي شغل و عملكرد سازماني رابطه اي وجود دارد يا خير؟ آنچه امروز براي  سوال پاسخ مي دهد كه آيا اساساًن حاضر به اي
سازمانها نيز بسيار . سازمانها بسيار اهميت دارد عملكرد سازماني است و بقاء سازماني تا حدود زيادي وابسته به اين شاخص مي باشد

از جمله مواردي كه سازمانها در جهت ارتقاء عملكرد . كوششي در جهت ارتقاء آن دريغ نمي كنندبه اين مهم واقف بوده و از هيچ 
 طراحي شغل مناسب لذت و ايجاد انگيزه را در فرد شاغل به. سازماني مدنظر قرار مي دهند نحوه طراحي مشاغل سازماني مي باشد

مدل هاي مورد استفاده . سودمند اين لذت و ايجاد انگيزه بهره مي برد مراه داشته و سازمان نيز به انحاء مختلف از نتايج مطلوب وه
بعد وجود وظايف متنوع در شغل، اهميت وظيفه، هويت  5 كه از . در اين پژوهش جهت بررسي طراحي شغل الگوي هاكمن مي باشد

ي الگوي كاپالن و نورتن مي باشد كه از وظيفه، استقالل و بازخور تشكيل شده است و مدل مورد استفاده براي بررسي عملكرد سازمان
در فصل يكم تحقيق به بررسي كليات تحقيق . بعد فرآيندهاي سازماني، رضايت مشتريان و يادگيري و نوآوري تشكيل شده است 3 

ستان جامعه آماري در اين پژوهش شركت از ا. پرداخته شده است... نظير بيان مسئله، ضرورت اهميت تحقيق، اهداف، فرضيات و 
در فصل دوم به بيان مباني نظري در خصوص سه  .ادفي طبقه شده استفاده شده استمازندران مي باشد و از روش نمونه گيري تص

در فصل سوم روش تحقيق و موارد مرتبط با آن بررسي . مبحث طراحي شغل، عملكرد و بررسي پيشينه تحقيق پرداخته شده است
وهش دو طيف كارشناسان و مديران مي باشد و بر اين اساس نيز روش نمونه گيري تصادفي شده است نمونه مورد نظر در اين پژ
روش تحقيق مورد استفاده . مي باشد پرسش نامهروش گردآوري داده ها در پژوهش حاضر . طبقه بندي شده انتخاب گرديده است
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آن و انجام جرح و تعديالت از طريق دريافت نظرات از طريق تدوين  پرسش نامهروائي . نيز، روش تحقيق توصيفي همبستگي مي باشد
به منظور . بصورت پيش آزمون بين آزمودنيها كسب گرديد پرسش نامهعدد  30 اساتيد راهنما، مشاور و اساتيد برجسته ديگر و توزيع 

، ضريب همبستگي دروني پرسش نامهكسب پي بردن به پايايي تحقيق از روش تصنيف استفاده گرديد و با زوج و فرد نمودن سواالت 
به منظور بررسي و تجزيه و تحليل داده از آزمونهاي ضريب . بدست آمد كه بيانگر پايا بودن ابزار اندازه گيري است/. 85  پرسش نامه

بعبارت ديگر آزمون ضريب همبستگي به منظور تعيين شدت همبستگي و . استفاده گرديده است Tهمبستگي پيرسون و آزمون 
به منظور مقايسه ميانگينهاي دو گروه  Tستگي بين تمامي شاخصهاي طراحي شغل و عملكرد سازماني مي باشد و آزمون آزمون همب

نتايج حاصل از بررسي داده ها، بيانگر اين . در فصل پنجم توصيف و تحليل نتايج مد نظر قرارگرفته اند. پاسخ دهنده به كار رفته است
و عملكرد سازماني رابطه مثبت و معني ) ز اهميت وظيفه و هويت وظيفهه جب(حي شغل مطلب است كه بين همه شاخصهاي طرا

. شاخص، عملكرد سازماني بهبود يابد 3 داري وجود دارد و مي توان انتظار داشت كه با ارتقاء و بهبود طراحي شغل در خصوص اين 
شاخص  5 ميانگين نظرت مديران و كارشناسان در خصوص  همچنين نتايج ديگر حاصل از تحليل داده ها بيانگر عدم وجود تفاوت بين

طراحي شغل مي باشد يعني نظرات آزمونها، در خصوص شاخصها طراحي شغل نزديك بهم بوده و ميتوان بين آنها را در يك دسته 
 .يمولي اين مقدار از لحاظ عملكردي باهم تفاوت داشته و نمي توانيم آنها را در يك دسته قرار ده. قرار دهيم

 
  

/ و پمپ بنزين در كشور جمهوري  اسالمي ايران CNGتبيين مالحظات پدافند غيرعامل در احداث  جايگاه هاي   82
 -.داود عباس گوجاني؛ استاد راهنما بهشيد حسيني؛ استادان مشاور مرتضي عباسي، علي حيدري؛ مشاور صنعتي عليرضا مولي زاده

  .1393 ، ) احيرط -رشته مهندسي پدافند غيرعامل  دانشگاه صنعتي مالك اشتر،(كارشناسي ارشد
  
   

آسيب / Fuelسوخت / Locationيابي  مكان/ Risk assessmentارزيابي احتمال خطر / Civil defenceدفاع غير نظامي 
 Gasolineبنزين / Natural gasگاز طبيعي / Service station) جايگاه(پمپ بنزين / Riskريسك / Vunerabilityپذيري 

   
 930016  

  چكيده 
هر . محسوب مي گردد  صنعت نفت وگاز به عنوان بخش مهم و حساس از زير ساخت هاي ملي هر جامعه توسعه يافته اي در جهان

گونه تهاجم نظامي و يا عمليات خرابكارانه عليه اين زيرساخت ها، ايمني پرسنل و امنيت فعاليت هاي عملياتي و بهره برداري را تحت 
تجربه حاصل از جنگ تحميلي و خسارت هاي ناشي از تهاجم دشمن به صنعت نفت و گاز ، ضرورت توجه به .ود قرار مي دهدتاثير خ

نفت پس از حمله هاي  هرچند كارشناسان و كاركنان صنعت. برجسته نموده است پيش از ها را بيش تحكيم تأسيسات و دفاع مؤثر از آن
پدافند عامل و غير (د را فعال كردند اما از همان سال ها لزوم توجه به عوامل مهم پدافندي دشمن با بازسازي تأسيسات، مدار تولي

 مورد توجه مديران صنعت نفت قرار گرفت تا جايي كه هم اكنون آن مهم براي كاهش آسيب پذيري نيروي انساني و تجهيزات) عامل

هاي سوخت  جايگاه .در اولويت كار وزارت نفت قرار گرفته است موضوع بنيادي تبديل شده و يك به گسترده و عظيم صنعت اين حساس
لذا . گيرد مورد حمالت قرار مي شهري اغتشاشات و ها آشوب در باشند كه در شهرها به خصوص كالن شهرها از نخستين اهدافي مي

 عث كاهش خسارات و كمك ويژهتوجه به پدافند غير عامل در اين مجموعه مي تواند ضمن شناسايي تهديدات عليه اين مجموعه، با

لذا اين پژوهش معيار ها و شاخص هايي جديد براي مكانيابي ، طراحي و احداث . اي در امر سوخت رساني پايدار به شهروندان شود
توصيفي استفاده ميشود و به منظور گردآوري  - در اين تحقيق از روش تحليلي . جايگاه هاي سوخت در كشور فراهم مي آورد

پس . و منابع معتبر اينترنتي، بهره برده شده است) پرسش نامهمشاهده و : شامل(از روش هاي مطالعه كتابخانه اي و ميداني  اطالعات
يابي جايگاه هاي سوخت به برخي مالحظات پدافندغيرعامل جهت احداث  از ارزيابي ريسك و استخراج معيار هاي موثر بر مكان

ايج محتمل اين پژوهش و تحقيق مي تواند بر روند فعلي احداث جايگاه هاي سوخت در كشور نت. جايگاه هاي سوخت پرداخته ميشود
 .در جهت كاهش آسيب هاي محتمل در برابر تهديدات تاثير بگذارد

 
  

اهللا  نگارش ادريس مردانشاهي؛ استاد راهنما جمال قدوسي، نبي/ در انبارهاي نفت HSEتبيين وارائه استراتژي مديريت   83
  .1392 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت محيط زيست(كارشناسي ارشد - .؛ استاد مشاور منوچهر اميدواريمنصوري

  
   

/ Stocksانبارها / Managementمديريت / Health، Safety and Environment (HSE(ايمني، بهداشت، محيط زيست 
 National Iranian Oil Products Distribution(هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Petroleumنفت 

Company (NIOPDC / استراتژيStrategy / ريسكRisk / شبكه اهداف)SWOT (Strengths. eaknesses. 
Opportunities. Threats 
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   920013  
  چكيده 

مختلف از جمله بخش موضوع سالمت و ايمني و محيط زيست از جمله موضوعاتي است كه امروزه از اهميت زيادي در بخش هاي 
احتمال بروز سوانح و حوادث و پيامد هاي ناشي از رخداد آنها نه تنها موجب وارد آمدن آسيب به . صنعت نفت برخوردار مي باشد

افراد شاغل در بخش صنعت نفت مانند انبارهاي نفت كه مكان هاي انبار و توزيع فرآورده هاي نفتي به صورت منطقه اي هستند، بلكه 
مسلما جهت برنامه ريزي عملياتي با هدف . به ايجاد خسارت و حتي تخريب انبارها و محيط زيست اطراف آنها نيز مي شودمنجر 

مديريت سالمتي و ايمني و زيست محيطي انبارهاي نفت، ضرورت دارد اقدام به شناسايي عوامل موثر در تهديد سالمتي و ايمني و 
وضعيت سالمتي و ايمني با در نظر گرفتن يا شناسايي استراتژي مديريتي جاري در آنها  محيط زيست آنها از يكسو و مشخص نمودن

هاي  فراورده پخش ملي شركت 2 براين اساس به منظور دستيابي به موارد مذكور اقدام به تحقيق در انبار نفت شماره . از سوي ديگر شود
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده اين است كه ريسك هاي . نفتي منطقه مشهد با استفاده از روش ويليام فاين شده است

. باشد مورد ريسك ايمني مي 42 مورد ريسك سالمتي و  31  ترتيب مشتمل بر و ايمني در انبار نفت مورد مطالعه به) بهداشتي( سالمتي
ورد با ريسك متوسط، يك مورد با م11 مورد داراي ريسك پايين،  18 مورد ريسك سالمتي شناسايي شده  31 طوريكه از بين ه ب

مورد داراي ريسك  18 مورد داراي ريسك پايين،  1 ريسك ايمني نيز  42 ريسك زياد و يك مورد با ريسك خيلي زياد بوده و از بين 
و ايمني  افزون بر اين نتيجه حاصل از بررسي وضعيت سالمتي. مورد داراي ريسك بحراني بودند 6 مورد با ريسك زياد و  17 متوسط، 

و لزوم اتخاذ استراتژي  HSE، نشانگر وضعيت مناسب  SWOTبا بكارگيري روش  HSEو محيط زيستي استراتژي مديريت 
با توجه به موارد بيان شده و مبتني بر . بعنوان استراتژي مطلوب سالمتي و ايمني در انبار نفت مورد مطالعه بود) SO( تهاجمي

  ي عملياتي براي كاهش ريسك ها ارائه شده اندريسك هاي شناسايي شده، راهكارها
  
  
 

سيامك اخوان توكلي؛ استاد راهنما مهدي / تثبيت خاك هاي رسي آلوده به نفت با در صدهاي پايين سيمان و آهك  84
هندسي دانشگاه گيالن، گروه مهندسي عمران، رشته م(كارشناسي ارشد -.ويس گرمي، عبدالحميد مهرداد؛استاد مشاور جواد صيادامين

  .1393 ، ) گرايش مكانيك خاك و پي - عمران
  
   

/ Petroleum reservoirsمخازن نفت / Petroleumنفت / Petroleum pollutionآلودگي نفتي / Clay soilخاك رسي 
 Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / Rock mechanicsمكانيك خاك / Limeآهك / Cementسيمان 

   
 930017  

  چكيده 
كه مخازن نگهداري نفت و محصوالت نفتي در كشور عموما  داراي احجام قابل توجهي هستند، اغلب اين مخازن  ه ايننظر ب

از سوي ديگر بر اثر عوامل متعدد طبيعي و يا حوادث . شوند مستقيما  و توسط يك فونداسيون حلقوي، بر روي خاك قرار داده مي
و ) به ويژه خاك رس(تلفيق خاك . و فرورفت محصول نفتي به داخل خاك محتمل استريزش ناگهاني  احتمالي، امكان نشت يا برون

. كند انجامد و عمال  خاك رس را به يك خاك با مقاومتي بسيار پايين تبديل مي هاي نفتي به كاهش شديد باند بين ذرات مي فرآورده
براي . انجامد مي) معموال  با سرعتي نسبتا  زياد(مي پذيري حج به عالوه اينكه اين شكست باند بين ذرات به افزايش تغييرشكل

در اين . توان از درصدهاي پايين سيمان و يا آهك براي تثبيت خاك زير مخازن بهره جست جلوگيري از بروز اين دو پديده، مي
پذيري حجمي  هاي مختلف بر خاك رس آغشته به نفت، خصوصيات تحكيمي اين خاك كه به تغييرشكل پژوهش ضمن انجام آزمايش

ي آهكي و سيماني، با درصدهاي پايين، در كاهش خصوصيات  شود، ارزيابي شده است و نقش دو تثبيت كننده آن مرتبط مي
هاي تحكيم استاندارد با تغييري جزيي در فرآيند آزمايش انجام  آزمايش. غيرمطلوب خاك رس آغشته به نفت بررسي گرديده است

هاي ناشي از  نقش به سزايي در كاهش نشست) درصد 5 تا  4 كمتر از (ن است كه درصدهاي پايين آهك اند و نتايج حاكي از آ گرفته
پژوهش حاضر در . ي بهتري در مقابل سيمان باشد كننده رسد كه آهك تثبيت از سوي ديگر چنين به نظر مي. آلودگي به نفت دارد

  .اي نفتي ايران و در دانشگاه گيالن انجام پذيرفته استه راستاي يك طرح پژوهشي مورد حمايت شركت ملي پخش فرآورده
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از (عسلويه  -تحليل استراتژيك مناسب بازاريابي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي پارس  85
انشگاه د(كارشناسي ارشد -.شهرام خادمي؛ شهرام حافظي؛ يعقوب انصاري، محمدمهدي مهدوي/ )SWOTروش تجزيه و تحليل 

  .1394 ، ) آزاد اسالمي، رشته مديريت بازرگاني
  
   

شبكه اهداف / Pars Especial Economic Energy Zoneمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس / Marketingبازاريابي 
)SWOT (Strengths. eaknesses. Opportunities. Threats /گذاري  سرمايهInvestment / فرصتOpportunities /

 Assaluyeعسلويه / Modelsمدل ها / Strategyتژي استرا
   

 940004  
  چكيده 

مناطق ويژه اقتصادي به مثابه اهرم توسعه اقتصادي براي حضور بخش خارجي و خصوصي داخلي در اقتصاد كشورها با هدف جذب 
مناطق صادراتي يكي از . ه اندسرمايه خارجي، انتقال فناوري، ايجاد اشتغال و حضور در بازارهاي هدف بين المللي تاسيس شد

جذب . ابزارهاي خط مشي تجاري در ميان مجموعه ابزارهاي بي شماري هستند كه براي تقويت صادرات غير سنتي استفاده مي شوند
 آگاهي از نقاط قوت و. سرمايه گذاري خارجي يك فعاليت بين المللي است؛ بنابراين از دو بعد داخلي و بين المللي برخوردار است

بر اين اساس تحقيق حاضر با هدف تحليل . ضعف، فرصت ها و تهديد هاي اين مقوله و ارزيابي آنها نياز به درك صحيح اين ابعاد دارد
از روش تجزيه و تحليل ( استراتژيك مناسب بازاريابي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي پارس   عسلويه 

SWOT (كارگيري مدل روان و كارآمد ب. انجام گرفته استSWOT  در اجراي اين پژوهش منجر به دستيابي مواردي از نكات نهفته
حداقل گام موثر اين تحقيق مشخص شدن و شناسايي نقاط قوت و ضعف . در منطقه ويژه گرديد كه براي اولين باز اتفاق افتاده است

فقره استراتژي با توجه به پرسشها و  10 ام بلند و موثر آن ارائه حداقل در داخل و فرصتها و تهديدات موجود در منطقه ويژه بود و گ
فقره استراتژي با توجه به پرسشها و اهداف تحقيق كه  10 اهداف تحقيق موجود در منطقه ويژه بود و گام بلند و موثر آن ارائه حداقل 

هديدات، منطقه ويژه تعيين نقاط ضعف، قوت، فرصتها و ت با توجه به. اميد است پايه اي در جهت حركت نو و كيفي براي منطقه باشد
عوامل دروني و بيروني با ضرايبشان مشخص شده . عسلويه، انواع راهبردهاي مختلف براي اين منطقه تعيين شده است اقتصادي پارس

راهبردهاي منطقه ويژه  براي تعيين وضعيت كلي 1.512 : تهديدها 3.276 : فرصتها 3.092 : نقاط ضعف 2.866 : نقاط قوت. است
بر طبق نتايج به دست آمده، راهبردهاي منطقه . استفاده شده است) SWOT(اقتصادي پارس عسلويه، از ضريب نهايي هر بخش 

ويژه اقتصادي پارس عسلويه بايد به استراتژيهاي رقابتي نزديك شود و مسئولين بايد سعي كنند از فرصتها استفاده نموده و نقاط 
 .بين ببرند و به سمت استراتژي هاي رقابتي گام بردارند ضعف را از

  
  

علي حياتي؛ استادراهنما نصراهللا ابراهيمي؛ استاد مشاور مرتضي / تحليل حقوقي فراردادهاي باال دستي صنعت نفت و گاز  86
رشته حقوق خصوصي و دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق خصوصي و اسالمي، ( كارشناسي ارشد - .عادل

  .1390 ، ) گرايش حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - اسالمي 
  
   

 Petroleumصنعت نفت / Gas industryصنعت گاز / Upstream operationsصنايع باالدستي / Contractsقراردادها 
industry / مديريتManagement / علم(حقوق (Law / قراردادهاي بيع متقابلBuy- back contracts 

   
 900090  

  چكيده 
هاي  باالدستي صنعت نفت و گاز و پاسخ به پرسش حقوقي ميان طرفين قراردادهاي نامه شفاف سازي روابط هدف از نگارش اين پايان
دهاي با توجه به مباحثي كه در آن ارائه شده است، اين نتيجه حاصل مي شود كه هيچ يك از انواع قرار دا. اساسي اين پايان نامه است

نوع قرار داد تنها چهارچوبي است براي تقسيم منافع، اينكه چه نوع قرار دادي، تحت چه . نفتي به خودي خود، خوب يا بد نيست
شرايطي بتواند منافع طرفين قرار داد را تامين كند، به عوامل متعددي بستگي دارد كه از جمله آنها مي توان به قوانين داخلي كشور و 

در پروژه هاي نفت و   TEFCELاساس اين پروژه مبتني بر ضرورت اعمال دكترين . در عرصه بين الملي اشاره كردمناسبات سياسي 
  .مي باشد  آن )  Legal & Contractual: قانوني و قراردادي(: گاز مي باشد كه تاكيد ما بر چگونگي جنبه هاي حقوقي
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حديثه شعبان پور؛ / ماري و جهرم در ميدان نفتي خشتتحليل رخساره اي و محيط هاي رسوبي سازند هاي آس  87
واحد علوم  - دانشگاه آزاد اسالمي(كارشناسي ارشد - .استاد راهنما نادر كهنسال قديم وند؛ استاد مشاور داوود جهاني، علي اصغر عنايتي

  .1389 ، ) تحقيقات، رشته رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
  
   

محيط / Faciesرخساره / Oligoceneاليگوسن / Jahrum formationسازند جهرم / Asmari formationسازند آسماري 
دياژنز / Porosityتخلخل / Geologyزمين شناسي / Microfaciesميكروفاسيس / Depositional environmentsرسوبي 

Diagenesis 
   

 890152  
  چكيده 

اين سازند يك توالي . ن مخازن نفتي در ايران به شمار مي آيندپالئوسن از مهمتري - سازند هاي آسماري و جهرم با سن اليگوسن
كيلومتري شهرستان كازرون در كنار ساختمان هاي  2 ميدان نفتي خشت كه در استان فارس در . كم عمق شونده به سمت باال است

به مطالعه كار هاي انجام شده پيشين با توجه .  دشتك، بزپر و كوتاه در منطقه ساحلي فارس قرار دارد مورد مطالعه قرار گرفته است
هاي  چاه) cuttingمقطع نازك  109 و  coreمقطع نازك  265 (هاي ميكروسكوپي مقطع نازك  بررسي و جهرم و آسماري سازند مورد در
لف محيط هاي ميكروفاسيس شده است كه در مقايسه با انواع مخت 17 اين ميدان نفتي انجام گرفته است منجر به شناسايي  5 و  3 ، 2

بر اساس اين نتايج سازندهاي . رسوبي استاندارد به گروه هاي محيطي پهنه جزر و مدي، الگون، سد و درياي باز نهشته شده است
مطالعه عوارض دياژنتيكي . آسماري و جهرم در بخش هاي مختلف يك رمپ كربناته با شيب يكنواخت رسوب گذاري كرده است

ن، انيدريتي شدن، دولوميتي شدن، ميكريتي شدن، انحالل، نئومورفيسم، فشردگي و تخلخل است شناخته شده شامل سيماني شد
مطالعه و بررسي دياژنزي در ميدان نفتي خشت نشان . محيط دياژنز دريايي، جوي و دفني تشكيل شده اند 3 نشان مي دهد كه در 

. اقع اين فرايند ها در تعيين ميزان تخلخل نقش به سزايي دارندداد كه بيش ترين تاثير را فرايند ميكريتي شدن داشته است و در و
  .شود شكستگي عامل فرعي محسوب مي تخلخل و است مخزن اين از نفت كننده اصلياي توليد بلوري و بين دانه اي، بين هاي حفره تخلخل

  
 

و مقايسه آن با ميدان  زپراي و محيط هاي رسوبي سازندهاي آسماري و جهرم در ميدان نفتي ب تحليل رخساره  88
 - .نگارنده مونا جوانمردقصاب؛ استاد راهنما نادر كهنسال قديم وند؛ اساتيد مشاور داود جهاني، علي اصغر عنايتي/ نفتي خشت

  .1389 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي علوم تحقيقات، رشته رسوب شناسي و سنگ شناسي(كارشناسي ارشد
  
   

/ Jahrum formationسازند جهرم / Asmari formationسازند آسماري / Depositional environmentsمحيط رسوبي 
/ Diagenesisدياژنز / Oil fieldميدان نفتي / Petrologyسنگ شناسي / Sedimentologyشناسي  رسوب/ Faciesرخساره 
 Permeability تراوايي/ Stratigraphyشناسي  چينه/ Dezful embuymentفروافتادگي دزفول / Oil wellچاه نفت 

   
 890153  

  چكيده 
در ميدان نفتي برپز مطالعه شد و با ميدان ) پالئوسن تا ائوسن پسين(و جهرم ) اليگوسن تا ميوسن پيشين(سازندهاي آسماري 

 كيلومتري شمال شرق شهرستان 28 ميدان نفتي برپز در ناحيه فارس و در . نفتي خشت در همين سازندها مورد مقايسه قرار گرفت
  29  04 "52و در عرض هاي جغرافياي  51  46"14تا  51  27 "55همچنين اين ساختمان در حد فاصل طول هاي . كارزون قرار دارد

در اين مطالعه سازندهاي آسماري و جهرم در چاه هاي ميادين نفتي برپز خشت از لحاظ چينه شناسي .واقع شده است 29  20"57تا 
همچنين محيط هاي رسوبي . رخساره هاي مختلف تشكيل دهنده اين سازندها شناسايي شده اندو سنگ شناسي بررسي گرديده و 

ها  به منظور شناسايي ميكروفاسيس .هاي مهم دياژنزي آنها تعبير و تفسير گرديده و مدل رسوبي ارائه شده است ها و پديده رخساره اين
در اين . گرديده و مورد بررسي دقيق ميكروسكوپي قرار گرفته استمقطع از خرده هاي حفاري در برش هاي نازك تهيه  350 حدود 

رخساره در ميدان نفتي خشت شناسايي شده اند كه اين رخساره ها مربوط به چهار  17 رخساره در ميدان نفتي برپز و 16 بررسي ها 
ژنزي متفاوتي سازندهاي آسماري و جهرم در اين دو ميدان فرايندهاي ديا. كمربند پهنه جزر و مدي الگون سد ئ درياي باز مي باشد

را دستخوش تغييرات قرار داده كه شامل دولوميتي شدن انيدريتي شدن ميكريتي شدن سيمان شدگي فشردگي انحالل تخلخل و 
نوع با توجه به مراحل رسوب گذاري رخساره ها در اين دو ميدان نفتي هر دو سيستم در پالت فرم كربناته از .نئومورفيسم مي باشد

الزم به ذكر است كه در ميدان نفتي برپز تبخيري ها مي تواند نقش پوش سنگ را داشته باشد و در . رمپ برجا گذاشته شده اند
انتهاي سازند آسماري و تمام سازند جهرم با داشتن شكستگي هاي طبيعي و حفرات و تراوايي متوسط مي توان به ويژگي مخزني 

  .را نيز مي توان در سازندهاي پابده و گورپي جستجو كرد اشاره كرد و سنگ منشا اين چاه
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٥١ 
 

  
اسماعيل حسيني؛ استاد راهنما / تحليل و مقاوم سازي يك سكوي نفتي تحت اثر موج شوك ناشي از انفجار زير آب  89

، گروه دانشگاه امام حسين، دانشكده مهندسي و علوم(كارشناسي ارشد - .علي محمد ميرجليلي؛ استاد مشاور محسن قاسميان
  .1388 ، ) گرايش طراحي كاربردي- مهندسي مكانيك، رشته مهندسي مكانيك

  
   

هيدروديناميك / Strengthening (metal) (فلز(سازي مقاوم/ Oil and gas platformسكوي نفت و گاز 
Hydrodynamics / سازهFactor / مدل سازيModeling / موجWave / انفجارExplosion / شبيه سازيSimulation 

   
 880279  

  چكيده 
سازه مورد بررسي . در اين نوشتار به بررسي تحليل يك سازه دريايي در اثر موج شوك ناشي از انفجار زير آب پرداخته شده است

ابعاد مدل مطابق يك سكو واقعي . يك سكو نفتي نيمه شناور بوده است كه از چهار ستون به عنوان پايه هاي سكو تشكيل شده است
تحليل ها و شبيه سازي مدل با .  تحليل ها براي يك سكوي واقعي انجام شده است كه ميتوان از نتايج آن استفاده كرداست و 

روش تقريب سطحي براي مدل كردن رفتار بين سيال . انجام گرفت explicitاستفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار آباكوس و حل 
به  scattered waveدر اين تحليل ها اثر كاويتاسيون در نظر گرفته نشده است فرموالسيون بعلت اينكه . و سازه استفاده شده است

. يك استوانه غوطه ور كه نتايج آزمايشگاهي آن موجود بود مدل و شبيه سازي شد ،براي بررسي صحت شبيه سازي. كار گرفته شد
نتايج تنش نشان مي دهد كه سازه در برابر . را تاييد كردتطابق خوب بين نتايج آزمايشگاهي و شبيه سازي عددي صحت شبيه سازي 

متر خيلي مقاوم نيست و نقاط تمركز تنشي وجود دارد كه تنش آنها به تنش تسليم نزديك است و  30 بارهاي انفجاري نزديكتر از 
ربوط به آن صورت گرفت كه راهكارهايي براي مقاوم سازي سكو پيشنهاد و اعمال گرديد و تحليل هاي م. مي تواند خطرناك باشد

در مرحله ي ديگري از تحليل ها به بررسي دو انفجار پياپي كه دو ماده منفجره هم . نتايج آن در بعضي از حالت ها نيز بهبود يافت
آن از هم چنين اثر وزن خرج و فاصله . زمان وجود داشته باشد پرداخته شد كه در اين مرحله رفتار پالستيك سازه نيز مطالعه گرديد

  .سازه با هم مقايسه و نشان داده شد كه اثر وزن ماده منفجره بيشتر از اثر فاصله بين خرج تا سازه است
 
 
  

/ تخمين تخلخل و تراوايي مخازن گازي با استفاده از تلفيق نگار تشديد مغناطيسي هسته اي و نگارهاي مرسوم  90
دانشگاه تهران ژئوفيزيك، رشته (كارشناسي ارشد - .استاد مشاور مهدي تديني نژاد؛ استاد راهنما مجيد نبي بيدهندي؛ نگارش رضا پاك

  .1389 ، ) ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك
  
   

 nuclear magneticتشديد مغناطيسي هسته / Permeabilityتراوايي / Porosityتخلخل / Gas reservoirsمخازن گاز 
resonance / سازند كنگانKangan formation /داالن  سازندDalan formation / سنگ شناسيPetrology / چاه پيمايي

Well logging / نگار چاهWell log 
   

 890154  
  چكيده 

شوند،  يا مخزني ناميده مي مرسوم خواص پتروفيزيكي تخلخل، اشباع آب و تراوايي را كه معموال شناسي، ها سنگ بيشتر پتروفيزيست
 .گيرد وان يك روش نسبتا كم هزينه براي محاسبه خواص پتروفيزيكي مورد استفاده قرارمينبه ع پيمايي معموال چاه .كنند محاسبه مي
به تنهايي و همچنين توسط تركيبي از نگارهاي ) صوتي، نوترون و چگالي(يك از نگار هاي تخلخل  رنامه تخلخل توسط ه در اين پايان

 و DMRهمچنين نگار تشديد مغناطيسي هسته ايي .ستتخلخل جهت تسهيل سنگ شناسي و محتواي سيال محاسبه شده ا
 تشديد مغناطيسي  - و صوتي SMRبا ديگر نگارهاي مرسوم همچنين روشهاي چگالي  تشديد مغناطيسي NMRتركيبي از نگار 

SMR روش  .جهت بهبود توصيف مخزن مورد  استفاده قرار گرفته اندSMR در  .گيرند در مخازن كربناته مورد استفاده قرار نمي
جهت تخمين تخلخل كل سازندهاي كنگان و داالن ميدان گازي پارس جنوبي، با  SMRاين تحقيق، يك روش جديد تجربي 

تخلخل محاسبه شده توسط روش جديد . معرفي شده است) Brie( و روش بري) Wyllie(معادله وايلي  NMR استفاده از نگار
SMR  تراوايي نيز با استفاده از روش . با تخلخل اندازه گيري شده مغزه مقايسه شدندبا موفقيت بر روي دو چاه انجام شد و نتايج
  .تخمين زده و ضرايب تجربي براي هر سنگ شناسي با مقايسه تراوايي مغزه تعيين شد) Coates(كوتس 
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ر يكي مطالعه موردي د -تخمين مقدار و جهت تنش در چاه هاي نفت و گاز با توجه به شكستگي هاي درون چاهي  91
دانشگاه ( كارشناسي ارشد - .علي اصغر يعقوبي؛ استاد راهنما مرتضي احمدي؛ استاد مشاور محسن زينالي/ از ميادين نفتي ايران

  .1385 ، ) تربيت مدرس، رشته مكانيك سنگ
  
   

/ Petrophysicپتروفيزيك / Fracturing) هيدروليكي(شكستگي/ Natural gas wellچاه گاز طبيعي / Oil wellچاه نفت 
 Geologyزمين شناسي / Porosityتخلخل / Formationسازند / Diagramنمودار 

   
 850129  

  چكيده 
آگاهي از مقدار و جهت تنش هاي برجا در چاه هاي نفت و گاز، به حل مشكالت در حين حفاري تا مرحله بهره برداري از چاه 

گل، مسير بهينه حفاري و ميزان برداشت هيدروكربن از مخزن منوط به  بررسي پايداري ديواره چاه، وزن بهينه. كمك خواهد نمود
هدف اصلي در اين تحقيق، تخمين تانسور تنش با توجه به شكستگي القايي ناشي از تنش برجا در چاه . تعيين تانسور تنش مي باشد

اطراف ديواره چاه هاي نفت و گاز  و كششي القايي در تمركز تنش برحتا در) خردشدگي(شكستگي فشاري .  هاي نفت و گاز است
شناسي  زمين ناهمگوني وجود كه است حالي در اين. دهند هاي افقي را نشان مي ها جهت تنش كه اين شكستگي شود به طوري تشكيل مي

ه وجود يا عدم وجود اين شكستگي ها با توجه ب. از قبيل خوردگي و گسلش باعث تغيير جهت اين شكستگي ها در اعماق مي شود
از آنجايي . اين شكستگي با نمودار تصويري تعيين مي شوند. ت اصطكاكي زمين محدوده تنش در اعماق را نشان مي دهدممفهوم مقاو

كه وجود سرعت موج برشي براي تعيين پارامتر هاي ژئومكانيكي مخزن ضروري مي باشد، ابتدا سرعت موج برشي با مدل گرينبرگ و 
. تخمين زده شده است) در يكي از ميدان هاي نفتي در جنوب غرب كشور 9 و  8 چاه هاي (دو چاه  سپس پارامتر هاي ژئومكانيكي

آناليز آماري بر روي داده . نمودار تصويري، خردشدگي و عدم وجود شكست كششي القايي در دو چاه از ميدان مذبور را مشخص نمود
با تعيين دانسيته سنگ هاي روباره، تنش عمودي و . ان مي دهدهاي خردشدگي، عمودي  بودن جهت يكي از تنش هاي اصلي را نش

  .، محدوده تنش هاي افقي برآورد شده استني زميكاري سنگ، خردشدگي و مقاومت اصطكابا استفاده از مقاومت فش
 
  
  

عطيه  نگارنده /)شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران : مورد مطالعه(تدوين الگوي راهبردي مديريت استعداد   92
دانشگاه تربيت مدرس، رشته مديريت (دكتري - .بحراني؛ استاد راهنما احمدعلي خائف؛ استاد مشاور حسن دانايي فرد، عادل آذر

  .1392 ، ) اقتصاد
  
   

هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Modelالگو / Leadershipرهبري / Talent managementمديريت استعداد 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / مدل سازيModeling / روش دلفي

Delphi method / مدل ساختارStructural models / جانشين پروريSuccession planning 
   

 920008  
  چكيده 

ش فرآورده هاي نفتي الگوي راهبردي مديريت استعداد در شركت ملي پخ "پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به اين سوال كه 
توسعه اي ، فلسفه اش اثبات گرايي، صبغه آن با توجه به  - جهت گيري پژوهش كاربردي . انجام شده است  "ايران چگونه است ؟

در تحقيق حاضر، جهت بومي سازي فرآيند . پرسش هاي تحقيق و هدف ، كمي و عيني بوده  و استراتژي آن پيمايش مي باشد
جامعه آماري شامل كليه نيروهاي ستادي . منظور گردآوري اطالعات ابتدا از روش دلفي استفاده شده است مديريت استعداد و به

نفر است و روش نمونه گيري در مرحله اول  1004 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعم از مديران و كاركنان مشتمل بر
از پيش تعيين شده يا (، نمونه گيري هدفمند ) تبيين الگو(حله دوم نمونه گيري تصادفي ساده و در مر) توصيف وضعيت موجود(

آلفاي (پس از بررسي روايي محتوا و پايايي . مي باشد - روش نمونه گيري مورد استفاده در فن دلفي  -از نوع قضاوتي) مبتني بر هدف
به دوم قرار گرفتند كه مدل با اندك تغييراتي ، شاخص هاي هر مولفه از مدل ، مورد تحليل عاملي تأييدي مرت پرسش نامه) كرونباخ

مورد آزمون قرار Smart Plsداراي برازش مناسبي بود ، همچنين فرضيه ها با استفاده از تكنيك حداقل مربعات جزئي و نرم افزار  
اعضاي پانل شركت  "نهايتا ، پرسش نامهمرحله توزيع 3 ، پس از در مرحله تبيين الگو نيز. يد نشديكي از آن ها تأي "گرفتند كه صرفا

مدل سازي نظر نسبي رسيدند كه نتايج تحليل ، مويد پذيرش اكثر گويه هاي پيشنهادي مي باشد و نتايج آزمون  اتفاق به دلفي در كننده
؛ سبي نداردقرار نگرفت و برازش منا، در فرم اوليه مورد تأييد گيري مورد ادعاي پژوهشگردر مرحله اول نشان مي دهد كه مدل اندازه 
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اما با انجام اصالحاتي در مدل اوليه و حذف برخي گويه ها ، مدل پيشنهادي مورد تأييد قرار گرفت و مدل ساختاري اصالح شده با 
  .ارائه شد  Smart Plsاستفاده از تكنيك حداقل مربعات جزئي به كمك نرم افزار 

  
  
  

/ فرآورده هاي نفتي ايران با رويكرد معماري سازمانيتدوين راهكارهاي استقرار يكپارچگي در شركت ملي پخش   93
دانشگاه ازاد اسالمي واحد (كارشناسي ارشد - .نگارنده الهه سلطاني اميد؛ استاد راهنما بهنام عبدي؛ استاد مشاور سميه صابري فرد

  .1393 ، ) علوم و تحقيقات، دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه فناوري اطالعات، رشته مديريت فناوري اطالعات
  
   

 National(هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ IT) Information technology(فناوري اطالعات / معماري سازماني
Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / يكپارچه سازيintegration / مديريت استراتژيك

Strategic management 
   

 930018  
  چكيده 

نگاه .پارچگي سيستم هاي اطالعاتي يكي از چالش هاي اساسي سازمان ها به منظور بهره مندي از مزاياي فناوري اطالعات استيك
از طرف ديگر، شركت  .تك بعدي و يك جانبه به مبحث يكپارچگي از داليل عدم موفقيت در بلوغ فناوري اطالعات در سازمان است

ناحيه در سراسر 37 ميهن اسالمي و انجام صادرات ، واردات و مبادله با ساير كشور ها و داشتن ملي پخش فرآورده هاي نفتي در پهنه 
با توجه به عدم بررسي مبحث يكپارچگي در اين شركت، اين پژوهش به شناسايي و .كشور با مشكل عدم يكپارچگي مواجه است

فتي ايران با رويكرد معماري سازماني در قالب اليه در شركت ملي پخش فرآورده هاي ن دوين راهكارهاي استقرار يكپارچگيت
رويكرد آن ،استقرايي و نحوه  .پژوهش انجام شده از نظر هدف ، اكتشافي است  .راهبردي، ماموريتي و فناوري اطالعات مي پردازد

استخراج شده و فازكمي آن 6/0 ه انجام آن، تركيبي بوده كه فاز كيفي آن به وسيله تحليل محتوا و با استفاده از نرم افزار اطلس نسخ
بر اساس يافته هاي پژوهش ، استقرار يكپارچگي در شركت ملي .انجام شده است پرسش نامهبرمبناي يافته هاي فاز كيفي و باابزار 

ل پخش فراورده هاي نفتي ايران مستلزم توجه به مضامين ده گانه شامل ايجاد درك مشترك ازمسايل و چالش هاي سازمان ، تشكي
، اني،توجه به نهادهاي نرم سازماني، مديريت راهبردي پروژه هاي سازمان، توانمند سازي نيروي انسكميته راهبري استقرار يكپارچگي

يكپارچگي سيستم ها ،باز مهندسي و اصالح فرآيندهاي كسب و كار،تطبيق پذيري و اصالح  ارتقاي سطح تعامل پذيري شركت،
كمي گزاره ها طبقه بندي شده و در نهايت راهكارهايي به منظور استقرار يكپارچگي در شركت ملي  ساختار سازماني است كه در فاز

 .پخش فراورده هاي نفتي ايران ارائه خواهد شد
  
  
  

عبداهللا كياني؛ استاد راهنما عبدالرحيم جواهريان؛ استاد مشاور  /تشخيص مستقيم گاز با استفاده از جذب انرژي موجك  94
  .1389 ، ) دانشگاه تهران ژئوفيزيك، رشته ژئوفيزيك(كارشناسي ارشد - .يمحمدرضا سكوت

  
   

 890155  
  چكيده 

روش تشخيص مستقيم گاز با استفاده از جذب انرژي موجك مثل ساير روشهاي تشخيص گاز جهت شناسايي گاز بر اساس جذب 
واضح است عوامل مختلفي سبب جذب انرژي و  همانطور كه. چشمه وقتي كه در زمين منتشر مي شود عمل مي كند انرژي موجك

مي توان  ،با محاسبه اثرات تمام اين عوامل و بازگرداندن انرژي از دست رفته به سيگنال لرزه اي ،تضعيف سيگنال لرزه اي مي شوند
بي را به خصوص مي باشد كه نتايج خو AVOمرسوم ترين روش براي تشخيص گاز روش .  تضعيف باقيمانده را به اثر گاز نسبت داد

از آجا كه ميزان تراكم ماسه و شيل متغير است اختالف . در جاهايي كه اختالف مقاومت صوتي ماسه و شيل باال باشد بدست مي دهد
و ساير  AVOاين محدوديت كارايي روش . مقاومت صوتي آنها در شرايط خاص بسته به مقدار عمق يا سن رسوبات بسيار كم باشد

از آنجايي كه اين روش . اساس اختالف مقاومت صوتي به شناسايي گاز مي پردازند را تحت تاثير قرار مي دهدهايي كه برا  روش
ها  كننده عمق بازتاب و دورافتها توزيع ديگر طرف از و ندارد محدوديتي صوتي در رابطه با اختالف امپدانس AVOهايي مثل  روش سبت بهن

بنابراين انتظار مي رود اين روش جواب دقيقتر و سريعتري نسبت به  .ي آن ايجاد نمي كندمحدوديتي براي جذب انرژي و اندازه گير
 ،ميخت معكوس فازآ با استفاده از روش واهم ،در اين پايان نامه. از به كار مي روند داشته باشدهاي ديگري كه براي تشخيص گ روش

رود كه با استخراج موجك بتوان انرژي از دست رفته را بر اساس  بعد از اعمال اين روش انتظار مي. موجك چشمه استخراج مي گردد
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و تشخيص  AVOكه اين مي تواند يكي از مراحل اوليه و اساسي براي تفسير  ،فاكتور كيفيت براي آن محاسبه و به آن بازگرداند
كارآيي . هيدروكربور استفاده مي شود از اين روش براي شناسايي ناهنجاريهاي مربوط به افت انرژي ناشي از حضور. مستقيم گاز باشد

روش بر روي داده هاي لرزه اي مصنوعي و واقعي يكي از مخازن نفتي جنوب ايران بررسي و نتايج بدست آمده از اين روش با نتايج 
  .با استفاده از نرم افزار همپسون و راسل مقايسه شده است AVOبدست آمده از تحليل 

  
  
  

ليال پشت شيخاني؛ استاد راهنما محمد پازوكي؛ / اي حاوي بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلنتصفيه بيولوژيكي پساب ه  95
  .1391 ، ) دانشگاه پژوهشگاه مواد و انرژي، رشته انرژي هاي نو و تجديدپذير(كارشناسي ارشد - .استاد مشاور فرح هالك

  
   

بنزن، تولوئن، اتيل بنزن / Sanitary waterنعتي پساب ص/ Biological sewage treatmentشناختي فاضالب  تصفيه زيست
 Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / Bioreactorبيوراكتور / Competitive advantageمزيت رقابتي / BTEXو زايلن 

   
 910016  

  چكيده 
هاي زيست محيطي هستند كه آلودگي  ،)btex(اتيل بنزن و ايزومرهاي زايلن ،تولوئن ،هيدروكربن هاي آروماتيكي از قبيل بنزن

با توجه به سمي بودن اين تركيبات وجود مقدار كم آنها در منابع نيز . سبب بروز مشكالتي در منابع مختلف آبي و خاكي مي شوند
ا پس از بررسي هاي بعمل آمده در مورد روش ه. قابل توجه بوده و در نتيجه تجزيه و حذف آنها از پساب هاي آلوده حائز اهميت است

همچنين . روش تجزيه بيولوژيك به صورت هوازي در اين تحقيق انتخاب شد ،و تكنيك هايي كه براي حذف اين تركيبات وجود دارد
باكتري سودوموناس پوتيدا و قارچ پيسيلومايسز وريوتي نيز به دليل توانائي در تجزيه ي اين تركيبات و نيز راندمان باالئي كه دارا 

بهينه براي گونه قارچ در حدود  ph ،با انجام آزمايشات متعدد در اين تحقيق. وارگانيسم مورد نظر استفاده شدندبه عنوان ميكر ،بودند
با اين  H2O2استفاده از . در نظر گرفته شدند ،به عنوان منبع اكسيژن اضافي مورد نياز باكتري %0 /014با غلظت  H2O2و  5 /4- 4

آزمايش ها در دو حالت سوبستراي منفرد و سوبستراي . د اكسيژن در محيط آزمايش شدافت ناشي از كمبو 50 %غلظت باعث كاهش 
در حالت . از هر كدام از تركيبات در يك پساب مصنوعي و براي هر دو ميكروارگانيسم انجام شد 150mg/L چندگانه با غلظت 

و قارچ پيسيلومايسز  mg/L 0/350،0/857،0/345 تولوئن و اتيل بنزن به ترتيب با نرخ ،سوبستراس خالص باكتري سودوموناس بنزن
و  6 /0/6،0همچنين در حالت سوبستراي چندگانه نتايج به ترتيب براي باكتري . از محيط حذف كردند 0 /528و  278 /0/833،0با نرخ 

نرخ  ،ستراي چندگانهدر طول انجام آزمايش ها معين شد در حالت سوب. به دست آمد 0 /881و  300 /0/592،0و براي قارچ  0 /444
وريوتي نسبت به حالت سوبستراي خالص افزايش يافته است در صورتي كه .اتيل بنزن و ايزومرهاي زايلن توسط پ ،حذف بنزن

در حالت سوبستراي چندگانه نسبت به  ،از طرف ديگر. درمورد تولوئن نتيجه عكس حاصل شده و نرخ حذف كاهش يافته است
زايلن تقريبا بدون -زايلن و پارا- زايلن كاهش و غلظت نهايي ارتو- اتيل بنزن و متا ،تولوئن ،بنزن افزايش سوبستراي خالص غلظت نهايي

زايلن در حالت سوبستراي خالص بوجود آمده بود در - زايلن و متا - ارتو ،فاز وقفه اي كه در تجزيه ي اتيل بنزن. تغيير مانده است
نرخ حذف بنزن و اتيل بنزن و ايزومرهاي زايلن   ،پوتيدا.در اين حالت و درمورد س همچنين. سوبستراي چندگانه از بين رفته است

نسبت به حالت سوبستراي خالص افزايش يافته است در صورتي كه در مورد تولوئن نتيجه عكس حاصل شده و نرخ حذف آن كاهش 
ه از باكتري سودوموناس پوتيدا نسبت به قارچ استفاد ،بنابراين مشخص شد كه چنانچه در يك پساب بنزن موجود باشد. يافته است

ليكن در مورد بقيه تركيبات . زيرا امكان تجزيه ي بيشتر از اين ماده آلي را فراهم مي سازد ،پيسيلومايسز وريوتي ارجح تر است
BTEX ، دگانه به عنوان همچنين در حالتي كه از سوبستراي چن. استفاده از قارچ پيسيلومايسز وريوتي منطقي تر بنظر مي رسد

 ،ساعت از افزودن تولوئن 72 پس از گذشت حدود  BEXمشخص شد كه افزودن تركيبات  ،منبع قارچ پيسيلومايسز استفاده شد
پوتيدا .در نهايت آزمايشهاي مشابهي بر روي يك پساب واقعي انجام شد كه نشان داد باكتري س. نتايج بهتري را حاصل كرده است

از  0 /164و  260 /0/454،0وريوتي به ترتيب با نرخ .و قارچ پ mg/L 0/082،0/400،0/351زايلن به ترتب با نرخ -تولوئن و پارا ،بنزن
  .محيط حذف كرده اند
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كارشناسي  - .ميثم كوركي؛ استاد راهنما محمد علي رياحي/ لوينسون-تضعيف امواج سطحي با استفاده از الگوريتم وينر  96
  .1387 ، ) وفيزيك، رشته ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسيدانشگاه تهران ژئ(ارشد
  
   

/ Algorithmالگوريتم / Seismic dataاي  هاي لرزه داده/ Seismic waveموج لرزه اي / Surface waveموج سطحي 
 Seismic traceرد لرزه / Attenuationتضعيف / Geophysicsفيزيك  زمين
   

 870249  
  چكيده 

درون خشكي معموال شامل امواج سطحي پاششي معروف به امواج زمين غلت مي باشند كه داراي دامنه باال  داده هاي لرزه بازتابي
روش هاي تضعيف امواج . براي تضعيف امواج سطحي روش هاي گوناگوني توسط محققان ارائه شده اند. و فركانس پايين مي باشند

در . ه وارد مي كنند و امواج سطحي را به طور كامل تضعيف نمي كنندسطحي معمول به طيف دامنه و فاز سيگنال هاي بازتابي صدم
اين تحقيق يك روش جديد ارائه مي شود كه به طيف دامنه بازتاب ها صدمه كمي وارد مي كند و دامنه امواج سطحي را به طور قابل 

تابع شبه سينوسي با دامنه و فاز در اين روش موج زمين غلت به صورت يك نوفه مرجع به شكل يك . مالحظه اي كاهش مي دهد
براي بدست آوردن دامنه نوفه مرجع پوش قدر مطلق داده ها رسم مي شود و براي بدست  ؛متغير با زمان در نظر گرفته مي شود

ان محاسبه گيري از فركانس فاز متغير با زم آوردن فاز اول فركانس متغير با زمان از تبديل فوريه وزني بدست مي آيد و بعد با انتگرال
در مرحله بعد براي ساختن يك رد لرزه شامل امواج زمين غلت يك فيلتر بر اساس فيلتر وينر طراحي مي شود و فيلتر .  مي شود

با تفريق نوفه بدست . بدست آمده با نوفه مرجع هم آميخت مي شود كه نتيجه آن موج زمين غلت درون رد لرزه ورودي مي باشد
اي كاهش مي يابد و طيف دامنه و فاز  - ك ردلرزه حاصل مي شود كه دامنه نوفه در آن به طور قابل مالحظهآمده از ردلرزه ورودي ي

  .بازتاب ها تقريبا ثابت مي ماند
 
 
  

/ مورد پااليشگاه گاز فراشبند CFDتعيين افت فشار در رطوبت گير با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي   97
دانشگاه سيستان و بلوچستان، رشته (كارشناسي ارشد -.داررا رهبر رحيمي؛ استاد مشاور مرتضي زيوداوود عباسپور؛ استاد راهنم

  .1386 ، ) مندسي شيمي
  
   

/ Sensorگر  حس/ Absorptionنم زدا / Farrashband refineryپااليشگاه فراشبند / Fluid dynamicsديناميك سياالت 
 Simulationشبيه سازي / Modelingمدل سازي 

   
 860168  

  چكيده 
نم گير از صفحه هاي متخلخل ساده از فلز يا پالستيك تشكيل شده است كه هدف اصلي آن جدا كردن ذرات مايع همراه با فاز گاز 

ها، به منظور ايجاد فضاي باز، ضخامت سيم ها بايد از يك ميزان خاص كه مقاوت افت سيم هاي بكار رفته در نم زدابه خاطر ظر. است
رد و بازده، ضخامت شبكه به گونه اي است كه كبراي رسيدن به حداقل افت فشار، حداكثر عمل. را داشته باشند، كمتر نباشدالزم 

ها باعث مي شود در بخش وسيعي زداو استفاده راحت از نم زه ساختار سا. صفحه داراي بيشترين درصد فضاي عبور براي سيال باشد
در اين پايان نامه، با . ه افت فشار كن آنها اشاره نموداز مزاياي ديگر نم زدا ها مي توان ب. ده قرار گيرندها مورد استفاآيندها، نم زداراز ف

تاثير سرعت بر افت فشار در نم زداي نوع دميسر پااليشگاه گاز فراشبند مورد بررسي  CFDاستفاده از ديناميك سياالت محاسباتي 
نسبت به  Fluentسازي حاكي از آن است كه افت فشار محاسبه شده توسط نرم افزار  نتايج بدست آمده از مدل. قرار گرفته است

است ولي نسبت به  14 %داده هاي تجربي از پااليشگاه كه توسط حسگرهاي دي پي سل به دست آمده است داراي انحرافي برابر 
متر  5 ر نسبت به معادله تجربي در سرعت هاي باالي مي رسد كه بيانگر دقت بيشتر نرم افزا 21 %معادله تجربي اين انحراف به حدود 

سازي  سازي انجام شده با توجه به هزينه هاي ساخت و طراحي نم زدا موجب شده است كه اطمينان به مدل مدل. بر ثانيه مي باشد
CFD مي كشور داردسازي ارايه شده جنبه كاربردي و صنعتي ممتازي جهت توسعه صنايع پتروشي ايجاد شده و در نتيجه مدل.  
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هاي يكي از مخازن نفتي شركت نفت  تعيين بهترين رابطه اشباع آب جهت استفاده در ارزيابي پتروفيزيكي چاه  98
 - .بيدهندي، محسن لشكري نگارش ابراهيم مهدوي؛ استاد راهنما بهرام موحد؛ استاد مشاور مجيد نبي/ مناطق مركزي ايران

  .1391 ، ) مي، رشته زمين شناسي گرايش نفتدانشگاه آزاد اسال(كارشناسي ارشد
  
   

شركت / Petrophysicپتروفيزيك / Dezful embuymentفروافتادگي دزفول / Petroleum geologyزمين شناسي نفت 
شيل / Wellچاه / Saturationاشباع شدگي / National Iranian Central Oil Companyنفت مناطق مركزي ايران 

Shale / مخازن نفتPetroleum reservoirs / مدل سازيModeling 
   

 910021  
  چكيده 

هدف از اين مطالعه تعيين بهترين رابطه اشباع آب براي استفاده در ارزيابي پتروفيزيكي ميدان نفتي مورد مطالعه مي باشد كه در 
اشباع .  نگ و كربنات تشكيل شده استسازند آسماري در چاه مورد مطالعه از ماسه س.شمال غربي فروافتادگي دزفول واقع شده است

اين پارامتر با استفاده از روابط مختلف قابل .آب نسبت به حجم آب موجود در سنگ نسبت به فضاهاي خالي آن اطالق مي گردد
 Total Shale ، Simandoux ، Indonesia، Juhasz، Nigeriaدر اين مطالعه براي محاسبه اشباع آب از روابط .محاسبه است

ابتدا ارزيابي خواص . در طي اين پروژه تالش شد تا به كمك نمودارهاي چاه پيمايي اهداف پروژه محقق شود.  فاده گرديداست
و براي زون ماسه  11 %و حجم رس  55 %اشباع آب 5/4%ت ميانگين تخلخل در زون كربناتهپتروفيزيكي در چاه مورد مطالعه انجام گرف

براي تعيين بهترين رابطه اشباع آب در چاه مورد مطالعه اشباع آب به دست آمده .  مي باشد 35 %و 55 %سنگي اين مقادير به ترتيب  
خش كربناته اين دو بنتايج مقايسه به اين صورت است كه در .مقايسه شدCMRبه وسيله معادالت مختلف با اشباع آب حاصل از الگ

نزديكي بيشتري در مقايسه با  Indonesiaقدار اشباع آب حاصل از رابطه مقدار مطابقت و نزديكي بسياري به هم دارند با اين حال م
با ليتولوژي غالبا  Gachsaranزون به نام هاي9 چاه مورد مطالعه متشكل از .  داردCMRساير روابط به اشباع آب حاصل از الگ

ي غالبا دولوميتي و لوژبا ليتو  As 2aلسيتي با ليتولوژ ي غالبا دولوميتي و ك As lbبا ليتولوژي غالبا دولوميتي   Aslaاندريتي 
با ليتولوژي غالبا ماسه سنگي و  As4با ليتولوژي غالبا ماسه سنگي و كلسيتي  As3با ليتولوژي غالبا ماسه سنگي   As 2bكلسيتي 
ن مطالعه بيشتر بر اي.با ليتولوژي غالبا كلسيتي و شيلي مي باشد Pabdehبا ليتولوژي غالبا ماسه سنگي و شيلي    As5كلسيتي 

تمام روابط مقدار يكساني  Juhaszبه غير رابطه   As 2bدر بخش ماسه سنگي و در زون .  روي زون هاي مخزني متمركز مي باشد
اما از آن جايي كه براي محاسبه اشباع آب در ايران بيشتر از . برابر مي باشند CMRشباع آب حاصل از الگ انشان داده و كامال با 

اشباع آب حاصل از دو  As3در زون .  استفاده مي شود استفاده ازين رابطه براي اين زون پيشنهاد مي گردد Indonesiaرابطه 
به دست آمده از رگرسيون اشباع آب حاصل از (96/0و  95/0به ترتيب با ضريب همبستگي  Total Shaleو  Simandouxرابطه 

 CMRدر مقايسه با ساير روابط مقدار نزديكتري به اشباع اب حاصل از الگ ) CMRدو رابطه در برابر اشباع آب حاصل از الگ 
اشباع آب حاصل از تمام روابط تقريبا اعداد يكساني به دست مي دهند كه در مقايسه با اشباع آب  As4نشان ميدهد و در زون 

براي اين زون ها  83/0  و 90/0به ترتيب با ضريب همبستگي  Total Shaleو   Simandouxرابطه  CMRحاصل از الگ 
  .پيشنهاد مي گردند

 
  

تعيين بهترين گزينه از بين شركت كنندگان در مناقصات شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با استفاده از   99
كارشناسي  -.استاد راهنما محمد ايزدي خواه، استاد مشاور بابك اسدي عباس حيدري؛/ ELECTREروش تصميم گيري 

 .1389 ،  )اه آزاد اسالمي، دانشكده فني و مهندسي، رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وريدانشگ(ارشد
  
   

هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Tender offers(Securities(ها  مناقصه/ Decision makingگيري  تصميم
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / شاخص عملكردPerformance index /

 Matricesماتريس / Modelingمدل سازي 
   

 890156  
  چكيده 

اين تحقيق راجع به يكي از كاربردي ترين علومي است كه مي توانند به عنوان ابزاري قوي براي حل مسائل تصميم سازي مديران 
تصميم گيري عالوه بر انديشيدن و تجزيه و .از جمله اين علوم مي باشند مورد استفاده قرار گيرد، تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره

است  و با  ELECTREتحليل كردن به ابزار مناسب نياز دارد كه از جمله ابزارهاي كارا در مبحث تصميم گيري چند معياره تكنيك 
صحيح ترين و منصفانه ترين روش براي  چه روشي مي تواند ملي ترين،"معرفي اين مدل در تحقيق سعي شده براي اين سوال كه 
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هدف از .  پاسخي يافت شود "بهترين انتخاب از بين شركت كنندگان در مناقصات شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران باشد؟
هاي  شاخص .1 : فرضيات اين تحقيق شامل .كاربردي مورد توجه قرار داد هدافاتوان در دوبخش اهداف علمي و  اتمام اين تحقيق را مي

تعيين برنده مناقصات در اكثر مناطق و ستاد شركت .2 ارزيابي مناقصه گران كدامند و اهميت و روش استحصال آنها چگونه است؟  
پيشنهادي توسط پيمانكاران ورودي و ان هم معيار كمترين قيمت  )شاخص(هاي پخش فراورده هاي نفتي بيشتر بر مبناي يك معيار 

يا آ .3 . گردد برنده لحاظ نمي پيمان موثرند در تعيين روند اجراي قرارداد و برحسن اجراي هر كه در معيارهايي كه ساير حالياست در
مي تواند به عنوان ابزاري قوي و توانمند ، كميسيون مناقصات شركت ملي پخش را قادر سازد تا  ELECTREتكنيك تصميم گيري 

را ) گزينه برتر(طق را بهبود بخشيده و از ميان شركت كنندگان در مناقصات برنده كارايي خود و كميسيون هاي فرعي مناقصات منا
يين شاخص هاي ورودي تجزيه و تع به پرسش نامهاز با استفاده كه  است روشهاي بردا و دلفي انتخاب كند؟ روش جمع آوري داده ها

خروجي مورد نظر دقيق و علمي  كه در نهايت شاخصقرار داده شدند و سپس در مدل پرداخته كميسيون مناقصات شركت مورد نياز
  .برنده مناقصه حاصل گرديد

 
 
  

ليال امير بهادر؛ استاد  /تعيين رخساره ها، محيط رسوبي و بررسي دياژنز سازند آسماري در ميدان نفتي چشمه خوش  100
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم پايه، (ارشدكارشناسي  - .راهنما نادر كهنسال قديم وند؛ استاد مشاور حميد وزيري، احسان غفراني

  .1387 ، ) گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
  
   

دياژنز / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Faciesرخساره / Asmari formationسازند آسماري 
Diagenesis / سنگ مخزنReservoir rock /نگ شناسي سPetrology /شناسي  چينهStratigraphy / فروافتادگي دزفول

Dezful embuyment 
   

 870250  
  چكيده 

با وجودي كه مطالعات متعددي .سازند آسماري با سن اليگو ميوسن مهمترين سنگ مخزن ميادين نفتي جنوب غرب ايران است
در همين .تز شرايط حاكم مشخصه هاي اصلي محيطي در دسترس نيسبرروي سازند آسماري انجام شده اما هنوز اطالعات جامعي ا

با سن ميوسن پيشين در فرو  8 راستا مقاطع ميكروسكوپي نمونه هاي مخزن آسماري ميدان نفتي چشمه خوش در چاه شمار 
و ندرتا افق هاي  ضخامت سازند به طور عمده از سنگ آهك ، دولوميت، ماسه سنگ.افتادگي دزفول مورد مطالعه قرار گرفته است

. مرز پايين سازند اسماري با سازند پابده و مرز بااليي آن با سازند گچساران در برش نمونه هم شيب است.تبخيري تشكيل شده است
 اي ، گروه رخساره)سد(گروه رخساه اي ،)درياي باز(رخساره اي در اين سازند شناسايي شده كه عبارتند از گروه رخساره اي  شش گروه

اين گروه هاي رخساره )  دلتايي_ساحل(و گروه رخساره اي ) سوپر اتايدال(گروه رخساره اي  ،)اينترتايدال(اي  رخساره ، گروه)گونال(
فرايندهاي بيولوژيكي از قبيل آشفتگي زيستي و سيمان هم ضخامت سوزني نشان .اي در يك محيط رمپ هم شيب تشكيل شده اند

از طرفي شواهدي از قبيل انحالل دانه هاي ناپايدار آراگونيتي ايجاد فضاهاي خالي .ن سازند استدهنده تحمل دياژنز دريايي در اي
گسترش سيمان انيدريتي فراگير، سيمان كلسيت اسپاري و سيمان هاي دروزي و هم .نشانگر محيط وادوز دريايي و متثوريك است

سازند اسماري با سن اليگو . اژنز دفني در سازند آسماري استبعد و گسترش شديد دولوميت هاي ديوژنزي داليل محكمي بر عمق دي
با وجودي كه مطالعات متعددي برروي سازند آسماري انجام  .ميوسن مهمترين سنگ مخزن ميادين نفتي جنوب غرب ايران است

طع ميكروسكوپي در همين راستا مقا.تشده اما هنوز اطالعات جامعي از شرايط حاكم مشخصه هاي اصلي محيطي در دسترس نيس
با سن ميوسن پيشين در فرو افتادگي دزفول مورد مطالعه قرار  8 نمونه هاي مخزن آسماري ميدان نفتي چشمه خوش در چاه شمار 

مرز .ضخامت سازند به طور عمده از سنگ آهك ، دولوميت، ماسه سنگ و ندرتا افق هاي تبخيري تشكيل شده است .گرفته است
شش گروه رخساره اي در اين . سازند پابده و مرز بااليي آن با سازند گچساران در برش نمونه هم شيب استپايين سازند اسماري با 

اي  ، گروه رخساره)الگون(، گروه رخساره اي  )سد(گروه رخساه اي  ،)درياي باز(سازند شناسايي شده كه عبارتند از گروه رخساره اي   
اي در يك محيط رمپ هم  اين گروه هاي رخساره.) دلتايي_ساحل(اي  و گروه رخساره) يدالسوپر اتا(اي  گروه رخساره ،)اينترتايدال(

فرايندهاي بيولوژيكي از قبيل آشفتگي زيستي و سيمان هم ضخامت سوزني نشان دهنده تحمل دياژنز دريايي .شيب تشكيل شده اند
آراگونيتي ايجاد فضاهاي خالي نشانگر محيط وادوز دريايي و از طرفي شواهدي از قبيل انحالل دانه هاي ناپايدار .در اين سازند است

  گسترش سيمان انيدريتي فراگير، سيمان كلسيت اسپاري و سيمان هاي دروزي و هم بعد و گسترش شديد  .متثوريك است
 .هاي دياژنزي داليل محكمي بر عمق دياژنز دفني در سازند آسماري است دولوميت
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جهت ايجاد فضاي سبز در ) مصرف بهينه آب و موثر در كاهش آلودگي هوا و خاك(اه با تعيين گونه مناسب گي  101
سعيده لطفي؛ استاد راهنما علي اصغر روحاني؛ استادان مشاور مجيد / تاسيسات شركت پااليش فراورده هاي نفتي شاهرود

  .1392 ، ) پايه، رشته مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم(كارشناسي ارشد - .محمدحسيني، هومن بهمن پور
  
   

 National Iranian Oil Products(هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Petroleumنفت / ها آالينده
Distribution Company (NIOPDC / گياه)Plant (botany / محيط زيستEnvironment / آلودگي هواAir 

pollution / آلودگي خاكSoil pollution 
   

 920022  
  چكيده 

گياه پااليي با استفاده از مهندسي گياهان . باشد ترين معضالت زيست محيطي مي آلودگي خاك به تركيبات نفتي يكي از شايع
هاي محيط زيست نظير فلزات  هاي علفي و چوبي براي برداشت مواد آالينده از آب و خاك يا كاهش خطرات آالينده سبز شامل گونه
از لحاظ (هدف در اين پژوهش تعيين گونه مناسب گياهي . شود ر كمياب، تركيبات آلي و مواد راديواكتيو به كار برده ميسنگين، عناص

. جهت ايجاد و توسعه فضاي سبز در تاسيسات شركت نفت با توجه به اقليم منطقه مي باشد) ها مصرف آب و مقاومت در برابر آالينده
ها و مقايسه آنها با جداول استاندارد  برداري وش تطبيقي  تحليلي و با مقايسه نتايج حاصل از نمونهروش تجزيه و تحليل اطالعات، به ر

، از روش فرآيند )هاي گياهي مناسب كاشت در سايت گونه(ها  بندي گزينه به منظور انتخاب نهايي و اوليت. باشد داخلي و خارجي مي
. استفاده شده است ICPو  XRFجهت بررسي و سنجش نمونه خاك از روش  به. گردد استفاده مي)  AHP(تحليل سلسله مراتبي 

روغن اسانسي گياه سرو خمره اي، از اندام هاي ساقه و برگ توسط روش تقطير با آب و با استفاده از دستگاه اسانس گيري كلونجر 
ا نشانگر آن است كه در مجموع و با بررسي ه بندي گزينه براي انتخاب نهايي و اولويت AHPنتايج حاصل از تكنيك . استخراج گرديد

باشد و سپس كاج ايراني و بعد از  مي) ژوني پرس(تمامي فاكتورهاي اصلي و فرعي، بيشترين امتياز متعلق به گونه ارس ويرجينيايي 
. هاي بعدي قرار گرفتند ه، توت مجنون، درخت عرعر، پيراكانتا، درختچه توري، ماگنوليا و اقاقيا توپي در رتب)سيمين(اي  آن سرو نقره

در بررسي و سنجش نمونه خاك در مورد فلزات سنگين  حاكي از آن است كه در نمونه كلي كادميم، كبالت، سرب و استرانسيم و در 
با بررسي كروماتوگرام و طيف هاي جرمي . نمونه بيمار نيكل، سرب، استرانسيم و زينك باالتر از حد استاندارد گزارش شده است

 29 در نمونه بيمار،  HDنشان داده شد كه در روغن اسانسي حاصل از اندام هوايي اين گياه به روش  GC-MSاز دستگاه  حاصل
 كل اسانس را تشكيل مي دادند، شناسايي گرديد% 98 /80تركيب كه در مجموع  22 تركيب و در نمونه سالم، 

  
  
  

ز ميدان سلمان به سمت ميدان سيري و تاثير آن برتجمع اي و ضخامتي سازندهاي هيت و عرب ا تغييرات رخساره  102
زاده؛ استاد مشاور مسعود  مهين؛ استاد راهنما عليرضا بشري، محمود احتشام نگارش رضا جهان/ فارس هيدروكربور در خليج

  .1381 ، ) دانشگاه تهران، دانشكده فني، گروه مهندسي معدن، رشته مهندسي اكتشاف نفت(كارشناسي ارشد - .پور لطف
  
   

/ Faciesرخساره / Persian gulfخليج فارس / Sirri oil fieldميدان نفتي سيري / Salman oil fieldميدان نفتي سلمان 
تراوايي / Porosityتخلخل / Hydrocarbonهيدروكربن / Arab formationسازند عرب / Formationسازند 

Permeability / سنگ مخزنReservoir rock / سنگ منشاSource rock 
   

 810018  
  چكيده 

سازند عرب به سن كيمر يجين مخزنهاي پرباري از نظر تجمع هيدروكربور در مركز و غرب نواحي  D،C،B،Aزونهاي مخزني 
اين رسوبات در آب و هواي گرم وخشك تشكيل شده اند كه اين آب وهواي گرم وخشك در زمان . شرقي خليج فارس مي باشند

زونهاي مخزني سازند عرب از انيدريت توده اي يا بين اليه اي با نسبتهاي متفاوتي از سنگ اهك . فرما بوده استژوراسيك بااليي حك
اين سازند . و دولوميت تشكيل شده اند و بطوركلي شامل واحد هاي پسرونده ايست كه در يك پالتفرم كربناتي پهناور رسوب كرده اند

اليه ها ضخيم تر مي باشد و بيشتر شامل گرين استون و ) ميدان سلمان(ت كه درمركز از سيكلهاي رسوبي متعددي تشكيل شده اس
پكستونهاي بين حد جزر ومدي مي باشند و با توجه به تخلخل و تراوايي باال، پوش سنگ مناسب و نزديك بودن به سنگ منشا داراي 

ات شده ، داراي پوش سنگي نامناسبي مي باشند و از بيشترين پتانسيل هيدروكربوري مي باشند ولي به سمت شرق اليه ها كم ضخ
بنابراين با توجه به موقعيتهاي . سنگ منشا نيز اصله دارند در نهايت سازند عرب اين ناحيه فاقد هيدروكربور اقتصادي گرديده است

ناحيه اي براي حفاري سنگ منشا، سنگ مخزن و پوش سنگ در نواحي مختلف و با تكيه بر نمودارهاي موجود و گزارشات متعدد، 
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اميد است كه در آينده اي نه چندان دور ، شاهد كشف ميادين هيدروكربوري اقتصادي در اين افق مخزني . آتي پيشنهاد شده است
  .باشيم

 
 
 

نگارش نادر بحري؛ / تفسير چاه آزمايي و مقايسه نتايج با آزمايش هاي مغزه براي يكي از مخازن جنوب غرب ايران  103
دانشگاه تهران، دانشكده پرديس دانشكده هاي فني، رشته مهندسي نفت (كارشناسي ارشد - .اهنما منوچهر حقيقي، علي وطنياستاد ر

  .1387 ، ) مخازن هيدروكربوري- 
  
   

ضريب / Porosityتخلخل / Permeabilityتراوايي / Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروكربن / Well testsآزمايي  چاه
 Modelsمدل ها / Diagramنمودار / Reservoir rockسنگ مخزن / Coreمغزه / Skin factorپوسته 

   
 870251  

  چكيده 
در اين پايان نامه از طريق تفسير چاه آزمايي و استفاده از داده هاي آزمايش مغزه كار اليه بندي و توزيع تراوايي براي يك مخزن 

ازمايش  3 آزمايش كاهش فشار و  5 دوره آزمايش شامل  8 ي چاه آزمايي داراي داده ها. نفتي در جنوب غرب ايران انجام شده است
در نتيجه . بررسي اطالعات سيال مخزن نشان داد كه فشار حباب سيال از فشار شرايط آزمايش بسيار پايين تر است. فشار مي شد

با توجه به اكتشافي بودن .  حسوب مي شودهمچنين سيال مخزن جزء نفت هاي سنگين م.سيال به صورت زير اشباع و تك فاز است
مدل جريان شعاعي همگن، تخلخل دوگانه تراوايي دوگانه  5 مخزن و عدم وجود نمودارهاي قابل اعتماد پتروفيزيكي كار تفسير با 

افزايش شامل دو آزمايش كاهش و دو آزمايش (شكاف عمودي هيدروليكي و مدل تركيبي براي چهار آزمايش كاهش و افزايش فشار 
. به دليل عدم تطبيق داده هاي آزمايش هاي كاهش فشار با يكديگر و با آزمايش هاي افزايش فشار مشخص گرديد. انجام گرفت) فشار

يكي از داليل اين امر تغييرات متعدد دبي سرچاه و ثبت دبي در گزارش به عنوان يك . اين آزمايش ها نتايج صحيحي ايجاد نميكنند
مدل تخلخل دوگانه نيز ديده . مدل شكاف عمودي هيدروليكي در هيچ كدام از آزمايش هاي فشاري ديده نشد.  تعدد ثابت بوده اس

ميلي  445 -435نتايج تفسير چاه آزمايي بر اساس سه مدل جريان شعاعي همگن تراوايي دوگانه و تركيبي تراوايي در حدود .نشد
مقدار تراوايي با توجه به كربناته بودن سنگ مخزن مقدار بسيار قابل توجهي . درا تخمين ز - 4 /7دارسي و ضريب پوسته  منفي حدود 

از طرفي ضريب پوسته منفي نيز تعيين كننده اين مطلب است كه شستشوي قبل از .مي باشد و دليل وجود شكاف در مخزن مي باشد
همچنين مدل تركيبي به نسبت دومدل .ته استآزمايش چاه با اسيد آن هم با فشار و نرخ تزريق باال به شكل مناسبي صورت گرف

بررسي داده هاي تخلخل و تراوايي حاصل از مغزه از تركيب دو روش واحدهاي .  ديگر تطبيق بهتري با تاريخچه آزمايش ها داشت
ها از  كمي داده هاي بهينه براي واحدهاي جرياني به دليل بندي تعيين تعداد دسته. ي لئرنز صورت گرفت شده جرياني و نمودار تصحيح

نتيجه حاصل از تركيب اين دو . روشهاي رياضي خوشه ايي امكان پذير نبود؛ لذا از نمودار تصحيح شده لورنز براي اين كار استفاده شد
نتايج آزمايش مغزه وجود شكاف و .ناحيه در اليه توليدي بود 2 ناحيه مقاومت در بازه مغزه گيري شده و  5 روش امكان اثبات وجود 

تراوايي دوگانه را تاييد كرد اما به دليل شيب كم در نمودار لورنز يعني اختالف كم دو ناحيه علي رغم وجود شكاف هاي مجرد امكان 
 .وجود مدل تراوايي دوگانه به طور قطعي به وجود نيامد

 
 
  

گرد  RS، SP، VLF ، IP/تفكيك منطقه آلوده و غيرآلوده در داخل پااليشگاه تهران با استفاده از  روش هاي   104
دانشگاه تهران ژئوفيزيك (كارشناسي ارشد - .آورنده محمد مرادي؛ استاد راهنما محمدكاظم حفيظي؛ استاد مشاور  بهرام طاهري

 .1390 ،  )تهران، رشته ژئوفيزيك
  
   

قاومت ويژه م/ Pollutionآلودگي / ها آالينده/ Organic compoundsتركيبات آلي / Biodegradationفساد زيستي 
Resistivity / الكترومغناطيسElectromagnetism / زمين شناسيGeology /فيزيك  زمينGeophysics / قطبش القايي

Induced polarization 
   

 900091  
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  چكيده 
آلي در محيط  با توجه به مطالعات انجام شده در دو دهه اخير تغييرات فيزيكي و شيميايي ناشي از فرايند فساد بيولوژيكي مواد 

توليد اسيد كربونيك اسيدهاي آلي و بيوسورفكتانت ها در طي فرآيند فساد بيولوژيكي مواد عالي به عنوان .آلوده به اثبات رسيده است
محصوالت فرعي حاصل از سوخت و ساز ميكروبي تغييرات بارزي در خواص فيزيكي و شيميايي محيط آلوده گذاشته كه به صورت 

با نتايج .  ژه افزايش در بارپذيري الكتريكي و آنومالي پتانسيل خودزا در برداشت هاي ژئو فيزيكي مشاهده ميگرددكاهش مقاومت وي
در اين مطالعه . حاصل از مدل سازي هيدروديناميكي نحوه حركت آالينده در نتيجه مناسب ترين محل برداشت ميداني مشخص شد

يي با استفاده از روش سونداژزني شلمبرگر پتانسيل خودزا و برداشت الكترومغناطيس با برداشت هاي مقاومت ويژه و پالريزاسيون القا
پاسخ روش هاي مختلف بيانگر منطقه با . فركانس بسيار پايين در مرز جنوب  شرقي زبانه پيش رونده آلودگي انجام گرفته است

و منطقه با چگالي باالي جريان در بر ) در هسته آلودگي( زامقاومت ويژه پايين، بارپذيري الكتريكي باال، مقادر منفي پتانسيل خود
با توجه به نتايج به دست آمده از تمامي روش ها اليه اي به . داشت الكترومغناطيس با فركانس پايين منطبق با اليه آلوده مي باشد

  .متري قرار دارد 22 تا13 متر در عمق تقريبي  9 ضخامت 
  
  
  

نگارش فريد فيروز؛ / )شركت نفت مناطق مركزي ايران -در منطقه نفتي تنگ بيجار(دلتكنيك هاي حفاري زيرتعا  105
، )ته مهندسي نفتدانشگاه آزاد اسالمي، رش(كارشناسي ارشد -.استاد راهنما ولي احمد سجاديان؛ استاد مشاور ابولقاسم امام زاده

 1384.  
  
   

 National Iranian Central Oilطق مركزي ايران شركت نفت منا/ Under balanced drillingحفاري زيرتعادلي 
Company / مخزن هيدروكربنHydrocarbon reservoir / هيدروليكHydraulics / تجهيزاتEquipment / متهDrill /
 Fractured reservoirمخزن شكافدار / Drilling fluidگل حفاري 

   
 840081  

  چكيده 
ي تعادل شهرت دارند باعث مي شوند كه در حين انجام عمليات حفاري، گل حفاري حفاري هاي متداول كه به صورت حفاري باال

        به مخزن شكاف دار ما نفوذ كرده و با عث ايجاد پديده اسكين بشود و متعاقبا باعث كاهش ميزان توليد هيدروكربن از مخازن
لت باالي تعادل عليه مخزن باعث مي شوند تا در حين حفاري زير تعادل با ايجاد يك فشار بسيار كم در مقايسه با حا. ي شوندم

حفاري جرياني از سياالت از سمت سازند به طرف چاه ايجاد گردد و همچنين باعث مي گردد مشكالتي كه در حفاري باالي تعادل 
ر و كاهش هزينه هاي براب 5/2افزايش ميزان نرخ حفاري تا. مثل هر روزي سيال حفاري و يا گير كردن رشته حفاري اتفاق نيافتند

هدف اصلي اين پروژه مطالعه به كار گيري حالت حفاري زير تعادل .  حفاري از فوايد به كارگيري اين علم جديد در حفاري مي باشد
  .براي برخي مخازن ايران مي باشد كه به عوامل زير مثل ابزار حفاري خصوصيات سازند و اقتصادي بودن پروژه ها مي پردازد

  
  
 

نگارش محمد آقابيگي؛ استاد راهنما عليرضا طباطبايي / )PLT(يه نرم افزار پردازش و تفسير نمودارهاي نگار توليدته  106
  .1386 ، ) دانشگاه صنعتي سهند، دانشكده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي(كارشناسي ارشد - .نژاد، اقبال صحرايي

  
   

/ Wellچاه / Flowجريان / Productionتوليد / Diagramمودار ن/  Drillingحفاريِِ/  Well loggingچاه پيمايي 
سازي  بهينه/ Computer softwareاي  افزار رايانه نرم/ Information processingپردازش اطالعات / Zoningبندي  زون

Optimization 
   

 860163  
  چكيده 

ي گفته مي شود كه در يك چاه تزريقي يا توليدي تكميل نمودارهاي نگار توليد به دسته اي از روشهاي نمودارگيري و چاه پيماي
هرچند در سالهاي اخير بااستفاده از اين نمودارها براي .شده رانده مي شود و هدف آنها ارزيابي خود چاه يا عملكرد مخزن است

ي رايج نمودار هاي توليد عبارتند بيشترين كاربرد ها.كاربردهايي از مراحل ابتدايي حفاري تا آخرين زمان توليد چاه توسعه يافته است
اندازه گيري پروفايل جريان چاه، تشخيص مشكالت مكانيكي چاه، ارزيابي كيفيت تكميل چاه، تعيين وضعيت مخزن، ارزيابي تاثير : از 
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ا نگاه سريع كه بطور دستي ي PlTدرروش هاي معمول تفسير نمودارهاي نگار توليد يا .  عمليات انگيزش چاه، تعيين زونهاي توليدي
عالوه براين باتوجه به تفاوت  .صورت مي گيرد، تصحيحات و پردازش داده هاي نمودارگيري قبل از ارزيابي اطالعات صورت نمي گيرد

روش ها و معادالت فعلي بايد مورد بازنگري و ) به عنوان مثال باال رفتن نسبت گاز به نفت توليدي(و تغيير شرايط مخازن وچاه ها 
هدف از تهيه نرم افزار پردازش و تفسير، رعايت مسائل مطرح شده درباال ودرضمن افزايش دقت وسرعت انجام .زي قرار گيرندبهينه سا

.  نامگذاري شده است) PLI(نوشته شده، تفسيرگر نمودارهاي نگارتوليد 6 اين برنامه كه با زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك . است
 نمودارهاي نما، فشار، سرعت سنج پروانه اي، كاليپر، اشعه گاما،: اين نرم افزار تفسير مي شوند عبارتند ازنمودارهايي كه بااستفاده از 
دسته بندي نمودارها، تطبيق عمر،فيلتركردن و نرم كردن (اين نرم افزار درابتدا يكسري مراحل پردازش . چگالي سيال و پس ماند آب

مي توان  PLI با استفاده از .انجام مي دهد) محاسبه پروفايل جريان(توليد جهت تفسيرنهايي را براي آماده سازي نمودارهاي ) داده ها
. انجام دادبراحتي و بادقت باال  PLSو نيزتفسير كمي را با استفاده از داده هاي  LASتفسير كيفي نمودارها را به كمك داده هاي 

  .است شده ارائه آينده تست شده است و پيشنهادات الزم براي كارهاي ايران جنوب نفتي هاي يكي از ميادين افزار با داده درنهايت، اين نرم
  
  

نگارش / نظم ناهمگون و فرايندهاي شارش و جابه جايي در ان با استفاده از تبديل موجك سازي محيط بي درشت  107
، )مشهد، دانشكده علوم، گروه فيزيكسي دانشگاه فردو( دكتري - .طهماسبي فاطمه ابراهيمي؛ استاد راهنما محمد سهيمي، ناصر شاه

 1381.  
  
   

تراوايي / Waveletموجك / Transformتبديل / Heterogeneityناهمگوني / Flow of fluidشارش سيال 
Permeability /سازي رقمي  شبيهDigital simulation / مدل سازيModeling 

   
 810017  

  چكيده 
در محيط هاي بي نظمي كه ناهمگونيهاي آنها در مقياسهاي متفاوت و گوناگون طولي شبيه سازي دقيق عددي پديده اي ترابرد 

به دليل وجود : توزيع شده اند، مانند محيطهاي متخلخل در مقياس ميداني، اگرناممكن باشد كاري است بسيار سخت و پرهزينه 
) بلوك( ازي معادالت حركت شامل ميليونها گرهجزئيات مهم و غيرقابل حذف در تمام مقياسها شبكه موردنياز براي ناپيوستارس

، عددي نقاط شبكه است دشبيه سازي دقيق پديده هاي ترابرد كه متناسب با تعدا يابربود و بنابراين تعداد معادالت الزم  خواهد
ظه رايانه اي جهت نتيجه آنكه براي انجام محاسبات موردنظر درشبكه ريز از يك سو به حجم عظيمي از حاف .شد گ خواهدزربسيار ب
دربسياري از .گي رابايد براي حل عددي معادالت اختصاص دهيمزر، زمان سي پي يو بسيار بطالعات نياز داريم و از سوي ديگرذخيره ا

روشي كه ما . نيز توانايي انجام چنين محاسباتي را ندارند عالقه درصنعت حتي قويترين و سريعترين رايانه هاي موجود موارد مورد
اوليه ي مارآكه نامنظم به جاي شبكه منظم كنيم استفاده از يك شب ين پايان نامه براي حل مسئله گفته شده در باال پيشنهاد ميدرا

، منجر به حركت برروي چنين شبكه ايبراي آنكه  ناپيوستارسازي معادالت .است كه از تعداد بسياركمتري گره تشكيل شده باشد
حاسبات مربوط به شبيه سازي پديده هاي ترابرد تا حد امكان مباشد و در عين حال هزينه  انجام  ايجاد جوابهايي هر چه دقيق تر

 .كاهش يابد ، اين شبكه در عين حال كه دربرگيرنده جزئيات مهم مربوط به خواص ترابردي است بايد تا حد امكان نيز درشت باشد
ت سازي محيط بي نظم ناهمگون براساس تبديل موجك روي خواص براي اين منظور ما به معرفي و توصيف روش جديدي براي درش

روش اين كار اين است كه با استفاده از تبديل موجك، محيط را به شكلي درشت كنيم كه جزئيات مهم در  .ترابرد محيط مي پردازيم
، طرحي نامنظم از يجه عملنت.ند خواص ترابرد آن حفظ شده و برعكس جزئياتي كه اثر چنداني درخواص ترابرد ندارند حذف شو

شبكه ريزاوليه است كه در آن هر كجا كه ويژيگيهاي ترابرد اهميت خاصي داشته اند، شبكه ازنقاط به هم چسبيده تر و نزديكتري 
عادالت الم تشكيل شده و درساير مكانها جداسازي بين نقاط شبكه كمتر و فواصل بين نقاط شبكه بيشتر است و درنتيجه تعداد م

تواند باعث كاهش شديد حجم محاسبات، گاه تا حدود صدها برابرگردد بدون آنكه دقت انجام محاسبات كاهش  توصيف ترابرد مي براي
براي نشان دادن دقت وسرعت روش از يكسو و قابليت اجراي آن در شرايط متفاوت به انجام يك سري . قابل مالحظه اي يابد

نشان خواهيم داد كه  .، شارش تكفازي مايع و جابجايي امتزاجي پرداخته ايمحالت مانا فرايند ترابردي متفاوتها درسه  مدلسازي
خطاي محاسبات ما كه براساس درشت سازي با تبديل موجك انجام شده درمقايسه با شبيه سازي بر اساس شبكه ريز، بسيار كوچك 

گيرتر  تر و وقت ه ترابرد به زمان وابسته است بسيار سنگينك مورد آخر بخصوص براي دو ي معادالت شبكه حل كه است درحالي اين و است
يكي ديگر از مزاياي روش پيشنهادي ما نسبت به ساير روشهاي درشت سازي اين است . و درنتيجه از نظر محاسباتي پرهزينه تر است

وع و مفصلي برروي محيطهايي كه براي نشان دادن اين مطلب، محاسبات متن .كه مي تواند درهرمحيطي باهرنوع ناهمگوني به كاررود
زئي در آن است كه اوال قابل جويژگي حركت براوني .  توزيع تراوايي آنها از آمار حركت براوني جزئي تبعيت مي كند انجام شده است

ون همبستگي ، توزيع هايي با همبستگي مثبت، منفي و يا بدتوان باتغيير يك پارامتر تعميم به حالت هاي ناهمسانگرد است وثانيا مي
ترتيب تحليل ما محدوده وسيعي از فرايندهاي طبيعي را دربرخواهد گرفت، كه درعين حال  نه ايب. داشت) حركت براوني معمولي(

  .داراي كاربردهاي فراواني نيز هستند
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ازماني مديران با رفتارهاي شهروندي سازماني و رفتارهاي انحرافي س) تبادلي -تحولي (رابطه سبك هاي رهبري   108

عنايت اصغري؛ استاد راهنما سيامك ساماني؛ استاد مشاور / كاركنان شركت ملي پخش و فرآورده هاي نفتي ستاد تهران
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، گروه صنعتي و سازماني، رشته (كارشناسي ارشد - .ابوالقاسم نوري

  .1392 ، ) روانشناسي
  
   

سبك / Organizational behaviorرفتار سازماني / Organizational citizenship behaviorروندي سازماني رفتار شه
شركت ملي پخش / Transformational leadershipرهبري تحولگرا / Leadershipرهبري / Thinking styleتفكر 
همبستگي / National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(هاي نفتي ايران  فرآورده

Correlation / مدل هاModels 
   

 920016  
  چكيده 

تبادلي با رفتارهاي شهروندي سازماني و رفتارهاي انحرافي رابطه بين سبك هاي رهبري تحولي  هدف از اين پژوهش تبيين
جامعه آماري پژوهش را كليه . است بوده 1392 سازماني در كاركنان شركت ملي پخش و فراورده هاي نفتي ستاد تهران در سال 

 نمونه آماري پژوهش،.نفر تشكيل دادند 800 حدود  1392 كاركنان شركت ملي پخش و فراورده هاي نفتي ستاد تهران در تابستان 
براي ابزارهاي مورد استفاده  .نفر از كاركنان اين شركت به صورت نمونه گيري در دسترس براي شركت در پژوهش انتخاب شدند 260 

سئوال و رفتار انحرافي 24 مورمن و فيتر با  مكنزي، رفتار شهروندي سازماني پودساكف، پرسش نامهسنجش متغيرهاي پژوهش،شامل 
اين  .سئوال بود 45 باس و اوليو با  MLQچندعاملي سبك رهبري  پرسش نامهسئوال همچنين  15 سازماني بنت و رابينسون با 

براي تحليل داده هاي آن از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان  تحقيق از نوع همبستگي بوده و
نتايج نشان داند كه بين متغيرهاي رفتارشهروندي سازماني با سبك رهبري تحولي رابطه معنادار مثبت وجود دارد  .استفاده شده است

ه معنادار منفي وجود دارد اما بين متغيرهاي رفتار شهروندي و بين متغيرهاي رفتار انحرافي سازماني با سبك رهبري تحولي رابط
  .نبود سازماني و رفتار انحرافي سازماني با سبك رهبري تبادلي رابطه معنادار

 
 
 

رابطه فرهنگ سازماني و ساختار سازماني با فرهنگ ايمني در بين كاركنان واحدهاي عملياتي شركت پخش   109
كارشناسي  - .سعيده ژاله؛ استاد راهنما مجيد برزگر؛ استاد مشاور عبداله احمدي/ فارسفرآورده هاي نفتي ايران منطقه 

، ) گرايش صنعتي و سازماني - دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي(ارشد
 1392.  

  
   

 Safetyفرهنگ ايمني / Organizational structureني ساختار سازما/ Organizational Cultureفرهنگ سازماني 
culture / كاركنانPersonnel /هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده)National Iranian Oil Products 

Distribution Company (NIOPDC / ضريب همبستگيCorrelation coefficient 
   

 920023  
  

  چكيده 
طه ساختار سازماني و فرهنگ سازماني با فرهنگ ايمني در بين كاركنان عملياتي شركت پخش هدف از تحقيق حاضر تبيين راب

جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه . فارس بوده كه با روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي انجام گرديد هفرآورده هاي نفتي منطق
از جامعه د و نمونه آماري پژوهش كه به شيوه تصادفي ساده كاركنان عملياتي شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس مي باش

جهت . نفر از جدول گرجسي و مورگان انتخاب شدند 150 جهت تعيين حجم نمونه، به شيوه تصادفي ساده . آماري انتخاب گرديدند
استفاده ) ارقامي(رهنگ ايمني و ف) ورعي(فرهنگ سازماني دنيسون، ساختار سازماني  پرسش نامه 3 اطالعات و داده ها از  يجمع آور

و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از ميانگين، انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي  هجهت تجزي. گرديد
ن داد كه فرهنگ سازماني و ساختار سازماني با فرهنگ انتايج تجزيه تحليل نش. پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شده است

ايمني رابطه مستقيم معني داري دارند و شدت رابطه فرهنگ سازماني با فرهنگ ايمني از شدت رابطه ساختار سازماني با فرهنگ 
تمامي ابعاد فرهنگ سازماني با فرهنگ ايمني رابطه مستقيم معني داري دارند كه از بين فرهنگ سازماني رسالت . ايمني بيشتر است
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گيري ها  عدم تمركز در تصميم يا تمركز ميزان و رسميت سنجش سازماني از بين ابعاد ساختار. دارند ايمني هنگفر با را رابطه شدت بيشترين
فرهنگ سازماني به طور . با فرهنگ ايمني رابطه مستقيم معني داري دارند كه رسميت بيشترين شدت رابطه را با فرهنگ ايمني دارد

قوي تري براي فرهنگ  يباشد كه از بين ابعاد فرهنگ سازماني، رسالت پيش بين داري قادر به پيش بيني فرهگ ايمني مي معني
 بين ابعاد ساختار سازماني سنجش رسميت و سنجش ميزان تمركز در تصميم گيري ها به طور معني داري قادر به. ايمني مي باشد

 .ني مي باشدكه سنجش رسميت پيش بين قوي تري براي فرهنگ ايم.پيش بيني فرهنگ ايمني مي باشد
  
  
 

نگارش مائده درخشان فر؛ استاد / رخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازندهاي ايالم و سروك در ميدان سركان  110
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم پايه، رشته (كارشناسي ارشد - .راهنما داود جهاني؛ استاد مشاور حميد وزيري، احسان غفراني

  .1389 ، ) شناسي و سنگ شناسي رسوبيزمين شناسي گرايش رسوب 
  
   

دياژنز / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Sarvak formationسازند سروك / Ilam formationسازند ايالم 
Diagenesis / سنگ شناسيPetrology / رخسارهFacies /شناسي  چينهStratigraphy / زمين شناسيGeology / كرتاسه
Cretaceous /نگاري  سنگPetrography 

   
 890157  

  چكيده 
مطالعات .سنگ مخزن هيدروكربوردار در جنوب غربي ايران است)كامپانين- سانتونين(و سازند ايالم ) تورينن- آلبين(سازند سروك 

د مطالعه نوع رخساره مخزني مجزا در سازندهاي سروك و ايالم در ناحيه مور 5 صحرايي و آزمايشگاهي در مجموع منجر به شناسايي 
اسكلت هاي  )1 : شده است، كه در مجموع از دو گروه رخساره اي درياي باز عميق و درياي كم عمق تشكيل شده اند كه عبارتند از

اسكلت هاي  )3 اسكلت هاي پالنكتونيك و كستوني و پكستوني همراه با بايوتوربيشن  )2 پالنكتونيك و كستوني همراه با بايوتوربيشن 
 )5 اسكلت هاي پالنكتونيك وكستوني تا پكستوني همراه با بايوتوربيشن بسيار زياد  )4 كستوني همراه با بايوتوربيشن پالنكتونيك پ

با توجه  .اسكلت هاي پكستوتي و گرين استوني همراه با بايوتوربيشن بسيار زياد در سازند سروك تمام اين رخساره ها ديده مي شود
هاي سروك و ايالم با محيط هاي قديمي و امروزي و تغييرات عمودي و جانبي رخساره ها و نيز وجود به قانون والتر، و مقايسه سازند

 .سنگ آهك هاي دوباره نهشته شده مي توان مدل رسوبي سازند هاي يادشده را يك پالتفرم كربناته حاشيه دار در نظر گرفت
 ،هم ترين آن ها مي توان به فشردگييالم پديد آمده اند كه از مفرايندهاي دياژنزي گوناگوني در رخساره هاي سازندهاي سروك و ا

  .دولوميتي شدن و انحالل اشاره كرد سيماني شدن،
  
 
  

علي كريمي كاليه؛ استاد / روش سيگنال تحليلي براي تخمين پارامترهاي منشا مغناطيسي ساختارهاي دو بعدي  111
دانشگاه تهران ژئوفيزيك، رشته (كارشناسي ارشد - .وحيد ابراهيم زاده اردستانيراهنما بهروز اسكويي، مهرداد باستاني؛ استاد مشاور 

  .1388 ، ) گرايش ژئومغناطسيس - ژئوفيزيك
  
   

مغناطيس / Geophysicsفيزيك  زمين/ Gravity) پديده فيزيكي(گراني / Seismic dataاي  هاي لرزه داده/ signalسيگنال 
Magnetism / ميدان مغناطيسيMagnetic field 

   
 880280  

  چكيده 
مزيت استفاده از روش سيگنال تحليلي . روش سيگنال تحليلي براي تفسير داده هاي مغناطيسي و گراني سنجي به كار مي رود

هاي مغناطيسي، مستقل بودن شكل دامنه سيگال تحليلي از پارامتر هاي جهت دار مانند جهت مغناطيدگي  يبراي تفسير بي هنجار
دامنه سيگنال تحليلي يك تابع متقارن زنگوله اي شكل است كه ماكزيمم آن دقيقا باالي گوشه . مغناطيسي مي باشدو شيب منشا 

از اين ويژگي سيگنال تحليلي براي . بي هنجاري قرار گرفته و پهناي منحني دامنه با عمق رويه بي هنجاري نسبت مستقيم دارد
در اين مطالعه به منظور محاسبه سيگنال . ، مكان افقي و ضخامت استفاده مي شودتخمين پارامتر هاي منشا مغناطيسي مانند عمق

براي بررسي . است هتحليلي بي هنجاري هاي دو بعدي، تعيين پارامتر هاي هندسي منشا و مدل سازي مستقيم برنامه نويسي شد
ز اين روش براي تفسير داده هاي صحرايي منطقه سپس ا. كارايي برنامه ابتدا روي داده هاي مصنوعي همراه با نوفه اعمال مي شود
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پروفيل، عمود بر  5 به منظور تخمين عمق و ضخامت منشا مغناطيسي منطقه مورد مطالعه از . سرخ ديزج زنجان استفاده مي گردد
و عرض  306176m تا  305986m اين پروفيل ها در طول جغرافيايي . هنجار مغناطيسي استفاده شده است راستاي امتداد بي

نتايج حاصل از تفسير داده ها .  در نظر گرفته شده اند UTMبر مبناي واحد اندازه گيري  4052017m تا   4051m 813 جغرافيايي 
نتايج بدست آمده از روش سيگنال تحليلي با نتايج حاصل از روش . در امتداد پروفيل ها، تخمين عمق و ضخامت بي هنجار مي باشد

  .نتيحه تقريبا يكساني حاصل شده است اويلر مقايسه شده و
  
  
  

فضل اهللا رسولي زاده؛ استاد راهنما احمدعلي زارع، استاد  /)تحليل خطر(ريزپهنه بندي پارس جنوبي به روش احتماالتي  112
  .1394 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده فني و مهندسي، گروه عمران، رشته عمران(كارشناسي ارشد - .مشاور مهدي زارع

  
   

گسل / Mapنقشه / South Pars Fieldمنطقه پارس جنوبي / Zonationبندي  پهنه/ Hazardsخطر / Earthquakeزلزله 
Fault /شناسي  چينهStratigraphy / سازندFormation / مدل هاModels 

   
 940002  

  چكيده 
تا  26 احتماالتي و در محدوده عرض جغرافيايي  پايان نامه حاضر با عنوان پهنه بندي خطر لرزه اي منطقه پارس جنوبي به روش

براي انجام اين مطالعه بايستي كاتالوگ . درجه با هدف انجام مطالعات تحليل خطر انجام گرفته است 54 تا  51 و طول جغرافيايي  30 
يكي ديگر . ست را در اختيار داشتزمين لرزه هاي ايران ومناطق هم جوار با اين ناحيه كه مورد تائيد داخل وخارج كه به روز گرديده ا

از دستاوردهاي اين تحقيق اصالح ضرايب در روش معروف پنجره هاي زماني و مكاني حذف رخدادهاي وابسته با استفاده از داده هاي 
مشخص كردن . زمين لرزه هاي ايران و تست پواسوني بودن زمين لرزه هاي اصلي با استفاده از روش كلموگروف اسميرنوف است

در تهيه اين نقشه ها از . نقشه ايالت هاي لرزه زمين ساخت و نقشه چشمه هاي لرزه زا بخشي ديگر از اين مطالعه را در بر مي گيرد
. داده هاي كاتالوگ لرزه خيزي، توپوگرافي، تكتونيك فعال و همچنين شدت مغناطيسي و مشتق قائم مغناطيسي استفاده شده است

بخشي از اين مطالعه همچنين .  دت مغناطيسي بيش ترين نقش را در تعريف خطوط مرزي ايفا كردندروند هاي گسل هاي فعال و ش
اين امر با كمك داده هاي جنبش نيرومند زمين مرتبط با حوزه نزديك . به توسعه رابطه كاهندگي طيفي حوزه نزديك مي پردازد

هاي  رخدادهاي وابسته، پارامترهاي لرزه خيزي براي هر يك از ايالت درنهايت پس از حذف. نوع از شرايط خاك، انجام گرديد چهار براي
خيزي مرتبط و با استفاده از روابط كاهندگي كه بهترين تطابق را با داده هاي  زا و پارامترهاي لرزه هاي لرزه لرزه زمين ساخت و چشمه

 .سال با روش احتمالي بروز رساني شد 475 ه بازگشت زمين لرزه هاي ايران دارند نقشه خطر زمين لرزه در شرايط سنگ بستر در دور
  
  
  

  Dو  Eدر ميادين سيري  ) ميشريف(ژئوشيمي،فرآيندهاي دياژنتيكي و تاثير آنها بر خواص مخزني سروك بااليي  113
- مين شناسيدانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين، رشته ز(كارشناسي ارشد - .آمنه قرباني؛ استاد راهنما محمدحسين آدابي/

 .1389 ،  )رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
  
   

 Sarvakسازند سروك / Reservoir propertiesخواص مخزن / Diagenesisدياژنز / Geochemistryشيمي  زمين
formation / ميدان نفتي سيريSirri oil field / شيلShale / كربناتCarbonate /شناسي  چينهStratigraphy / رخساره

Facies 
   

 890158  
  چكيده 

-سنومانين( مياني به سن كرتاسه) به ويژه راديوليتيده( يك واحد كربناته سرشار از خرده هاي روديستي) ميشريف( سروك بااليي
اين بخش بخشي از گروه واسيا است و به . و يكي از مخازن نفتي ايران و كشورهاي عربي حوضه خليج فارس مي باشد) تورونين

و توسط ناپيوستگي اواخر تورونين در زير شيل هاي الفان قرار ) شيليف( و همشيب بر روي آهك هاي آرژيلي خاتياصورت تدريجي 
در چاه هاي نفتي مورد مطالعه مي توان به انواع مختلف ) ميشريف( از مهمترين ذرات كربناته اسكلتي در سروك بااليي.  گرفته است

به ويژه ( دو كفه اي ها ،)ميليوليد ،كريساليدينا گراداتا ،سودونومولوكولينا ،نزازاتا ،والرييالتكست ،تكستوالرينا( فرامينيفرهاي بنتيك
از بين ذرات غير كربناته اسكلتي تنها پلوئيدها و اينتراكلست ها مشاهده شدند كه فراواني كمي . و خارپوستان اشاره كرد) روديست ها
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ميكريتي شدن و دولوميتي  ،نئومورفيسم ،تراكم فيزيكي و شيميايي ،سيماني شدن ،اللفرايندهاي دياژنتيكي مختلفي نظير انح.  دارند
. اند گذار بودهثيرتا) ميشريف(متئوريك و تدفيني روي نهشته هاي سروك بااليي  ،شدن و آهن دار شدن در سه محيط دياژنزي دريايي

لي و به صورت پراكنده در زمينه ميكريتي و همچنين به دولوميتي شدن به مقدار كم و به صورت محلي در امتداد درزه هاي انحال
و مقادير ايزوتوپ ) Mg،Ca،Na،Sr،Fe،Mnآناليزهاي عنصري ( ژئوشيميايي ،شواهد پتروگرافي.  صورت حفره پر كن ديده مي شود

چاه ( Eدر ميدان سري واقع ) ميشريف(اكسيژن و كربن مشخص كننده ي مينرالوژي اوليه آراگونيتي براي كربنات هاي سروك بااليي
A (18 مطالعات ژئوشيميايي و تغييرات . مي باشدo 13c،   نشان دهنده تاثير دياژنزمتئوريك در آب و هواي گرم در يك سيستم

نمونه اي كه  1 دماي محاسبه شده بر حسب سنگين ترين ايزوتوپ اكسيژن . دياژنتيكي نيمه بسته تا باز با قشر كم خاك مي باشد
درجه  34 پرميل در حدود - 1 ساني را تحمل كرده است و با در نظر گرفتن ايزوتوپ اكسيژن آب درياي كرتاسه به ميزان كمترين دگر

اين دما بايد دماي دياژنتيكي مربوط به عمق كم دفين  ،البته با توجه به مقادير سبك ايزوتوپ اكسيژن. سانتيگراد بدست آمده است
كمربند رخساره اي شيب  4 رخساره در  7 خصوصيات بافتي و رخساره اي منجر به شناسايي مطالعات پتروگرافي و بررسي . باشد

عدم حضور رسوبات حاصل از جريانا هاي  ،فقدان رسوبات حاصل از ريزش. آبي و كوالب شده استهاي زير پشته ،شيب بااليي ،پاييني
حاكي از  ،دانه هاي اگرگات كه خاص شلف هاي لبه دار هستند پيزوئيدها و ،نبود ريف هاي سدي مهم و غيبت آنكوئيدها ،توربيدايتي

 مهمترين عامل دياژنزي در افزايش كيفيت مخزني سروك بااليي. ته نشست اين توالي بر روي يك رمپ كربناته تك شيب است
يفيت مخزني گسترش انحالل است كه در طي دياژنز متئوريك اتفاق افتاده است و مهمترين عامل دياژنزي در كاهش ك ،)ميشريف(

ررسي تاثير فرآيندهاي ب. انواع سيماني به ويژه سيمان اسپاري بلوكي درشت بلور مي باشد كه در طي دياژنز دفني اتفاق افتاده است
) Dميدان سيري ( Bتراكم فيزيكي و شيميايي و شكستگي ها بر روي الگ هاي دانسيته و سونيك در چاه  ،سيماني شدن ،انحالل

 .روند كلي كاهش تخلخل با افزايش عمق است نشان دهنده
  
  
  

نگاري سكانسي رسوبات تورونين كونياسين و  و چينه) فرامينيفرها(نگاري، زيست چينه نگاري  سنگ چينه  114
نگارش رضا پورهاشمي؛ استاد راهنما داريوش باغباني؛ / مند و بوشهر سانتونين در برش چينه اي كوه دارنگ و چاه هاي كوه

و فسيل  شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، رشته چينه(كارشناسي ارشد - .مشاور علي آقا نباتي، فريدون صالحياساتيد 
  .1389 ، ) شناسي

  
   

كوه موند / Precipitateرسوب / Sequence stratigraphyچينه نگاري سكانسي / Lithostratigraphyشناسي  چينه سنگ
Mond mountain / بوشهرBushehr / زمين شناسيGeology / ميكروفاسيسMicrofacies 

   
 890159  

  چكيده 
كوهمند و برش سطح االرضي كوه دارنگ  2 بوشهر و شماره 3 در اين مطالعه رسوبات تورونين كونياسين و سانتونين در چاه شماره 

براي شناخت محيط . مورد بررسي قرار گرفت در استان بوشهر از نظر چينه نگاري سنگي چينه نگاري زيستي و چينه نگاري سكانسي
هاي  هاي سنگ نفتي گسترده مورد مطالعه روند تغييرات جانبي واحدهاي سنگي و زيستي و همچنين ارتباط رخساره سيستم رسوبي و

رسوبات در برش هاي مورد مطالعه  .مخزن و پوشش با هم در امتداد يك برش ناحيه اي با يكديگر مقايسه و تجزيه و تحليل شد
تنها در كوهمند شناسايي شده ) سازند الفان(تورونين به علت ناپيوستگي بعد از سنومانين وجود نداشته و رسوبات معادل كونياسين

رسوبات سانتونين در چاه شماره سه بوشهر شامل سازند ايالم و در چاه شماره دو كوهمند و برش كوه دارنگ به صورت تداخل  .است
در كوهمند بر روي ) سن سنومانين(رسوبات سانتونين در ميدان بوشهر بر روي سازند سروك . گورپي مي باشندسازندهاي ايالم و 

در چاه شماره دو كوهمند سه زبانه .  قرار گرفته است) سن آپتين(و در كوه دارنگ بر روي سازند داريان ) سن كونياسن(سازند الفان 
مقطع نازك ميكروسكوپي  857 فسيل شناسي . پي در سازند ايالم تفكيك شده استو در برش كوه دارنگ يك زبانه از سازند گور

جنس و  15  .گونه فرامينيفر در رسوبات  مورد مطالعه گرديد 47 جنس و  37 نمونه هاي برش هاي مورد مطالعه منجر به شناسايي 
بيوزون زير در رسوبات سانتونين  4 امينيفرهاي مذكور بر اساس توزيع چينه اي فر .گونه آنها پالنتونيك و بقيه بنتيك مي باشند 21 

 Orbitokathina Vonderschmitti Total Rang  Zone  2-Dicarinella concavata-1.  شناسايي شده است
Interval Rang  Zone 3- Dicarinella asymetrica Total Rang  Zone 4-Orbitokathina sp./ Rotalia 

skourensis Assemblage zone  محيط رسوبي شامل محيط هاي عميق نيمه 6 در رسوبات مذكور ميكروفاسيس متعلق به
رخساره مناسب  .رده سوم مي باشند 5 سكانس رده چهارم و سكانس  5 عميق رمپ خارجي رمپ مياني رمپ داخلي و خشكي و 

سانتونين  3 مطالعه عمدتا در سكانس سنگ هاي آهكي متعلق به محيط رمپي مياني در تمام برش هاي مورد  سنگ مخزن شامل 
به رخساره  2 و كوهمند شماره  3  سانتونين چاه بوشهر شماره 5 گسترش دارد كه با تغيير به سنگ آهك رسي پالژيك در سكانس 

 .مناسب سنگ پوشش و احتماال منشا تبديل مي شود
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نگارنده روزبه / هاي نمودارگيري و آزمايشگاه داده آزمائي با بندي اليه توليدي مخزن آلفا و مقايسه نتايج چاه شاخص  115
، )دانشگاه آزاد، رشته مهندسي شيمي( ارشد كارشناسي - .مشاور بيژن مستقل احمد سجاديان؛ استاد روغني؛ استادراهنما ولي حسن

 1386.  
  
   

مدل ها  /Reservoir rockسنگ مخزن / Reservoir managementمديريت مخزن / Well loggingچاه پيمايي 
Models /هاي پويا  مدلDynamic models / خواص فيزيكيPhysical properties / تخلخلPorosity / تراوايي

Permeability / شبيه سازيSimulation 
   

 860164  
  چكيده 

دقيق از  آگاهي. نفت خام ، گاز طبيعي و آب از جمله موادي هستند كه همواره مورد توجه خاص مهندسين نفت قرارداشته اند
خواص نفت خام، گازطبيعي وآب بصورت خالص يا بصورت  مركب ، تحت شرايط سكون يا حركت درداخل سنگ مخزن و يا در داخل 

بررسي جامع يك مخزن و مديريت آن مستلزم  .ايف مهندسين نفت به شمار مي رودلوله ها تحت فشار و دماي متغير از اهم وظ
كه بتواند ضمن تطابق با عملكرد ميدان، آينده ي مخزن را نيز پيش بيني كند كه الزمه اين شناخت مخزن و ارائه مدلهائي است 

        هاي صحيح سنگ و سيال مخزن است كه به روشهاي گوناگون و مقايسه نتايج آنها با يكديگر امكان پذير  داشتن داده موضوع،
    استفاده   CMG،ECLIPSEبيه سازهاي تجاري همانند در مهندسي مخازن جهت مطالعات مخازن بطورعمده از ش. مي باشد
در ابتدا نياز به مدل ) MDP(جهت ساختن مدل ديناميكي از مخزن به منظور مطالعه سناريوهاي مختلف  توليد، .  مي گردد

نگ مخزن از از جمله پارامترهاي اصلي و موردنياز جهت ساخت مدل استاتيكي خصوصيات فيزيكي س استاتيكي از مخزن مي باشد؛
جهت بدست آوردن . مي باشد... تراوائي، تخلخل، شعاع ريزش،درصورت وجود شكاف تخلخل و تراوائي شكافها و جمله ضريب پوسته،

 خصوصيات فيزيكي ذكرشده به طور متداول از سه روش انجام تستهاي آزمايشگاهي، انجام چاه پيمائي و انجام چاه آزمائي استفاده 
به ماهيت شبيه سازي مخازن خصوصيات بدست آمده از چاه آزمائي در صورتيكه بصورت عملي و اصولي تجزيه و با توجه  .مي گردد

  .تر خواهد بود تحليل گردد نسبت به دو روش ديگر قابل قبول
  
 
  

رد؛ نگارش امير نيازمند؛ استاد راهنما محمود فرزانه گ CNG/شبيه سازي ترموديناميكي كمپرسورهاي رفت و برگشتي   116
دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشكده (كارشناسي ارشد - .استاد مشاور مهدي ديمي دست بياض؛ مشاور صنعتي محمد شمالي اسكويي

 .1390 ،  )مكانيك، گروه تبديل انرژي، رشته مكانيك
  
   

بيه ش/ Compressorساز  متراكم/ Compressed natural gasگاز طبيعي فشرده / Thermodynamicsترموديناميك 
/ Energy Consumptionمصرف انرژي / Algorithmالگوريتم / Energy conversionتبديل انرژي / Simulationسازي 

 Modelingمدل سازي 
   

 900092  
  چكيده 

و با توجه به توليد روزافزون خودرو و در پي آن افزايش مصرف انرژي بخصوص دو فراورده بنزين و گازوئيل و نيز بحران آلودگي هوا 
ده و ساير عوامل سياسي ناشي از تحريم ها مسئوالن و صاحب نظران بخش اورهزينه هاي سنگين جهت پااليش و واردات اين دو فر

درصد از ذخاير گاز طبيعي در  16 با توجه به اينكه كشور ايران با دارا بودن .دنانرژي به فكر سوختي جايگزين براي اين دو فراورده شد
گاز طبيعي براي فشرده سازي از خطوط گاز .  در سطح جهان قرار دارد بيشترين توجه معطوف به گاز طبيعي شد رتبه دوم اين ذخاير

كمپرسورها مهمترين .افزايش مي يابد Mpa25در اين جايگاه فشار گاز تا . مي شود CNGوارد جايگاه هاي  5/1Mpaشهري با فشار
كمپرسورهاي موجود در جايگاه ها معموال از نوع رفت و .يستگاه ياد مي شودقسمت در جايگاه مي باشند و از آن به عنوان قلب ا

در تحقيق حاضر ابتدا نقش كمپرسورهاي رفت و برگشتي در جايگاه هاي . برگشتي بوده و به كمپرسورهاي سيلندر پيستوني معروفند
CNG اجزاي مختلف آن مورد مطالعه قرار  بعد از آن نحوه عمل كمپرسورهاي رفت و برگشتي طرح هاي اصلي و.بررسي مي شود

 AGA 8 در ادامه معادله حالت. سپس به بيان تعدادي از معادالت حالت قبل استفاده براي گاز طبيعي پرداخته شده است. ميگيرند 
سپس فرايند مدل سازي . و روابط آن كه در اين پايان نامه مورد اسفاده قرار گرفته است به صورت جامع معرفي مي شود

مپرسورهاي رفت و برگشتي و معادالت حاكم بر آن همراه با الگوريتم حل براي  دو حالت گاز ايده آل و گاز واقعي توضيح داده شده ك
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ي حالت گاز ايده آل و حالت واقعي بررسي ادر نهايت فرايند فشرده سازي گاز در مراحل مختلف و نمودارهاي مربوط به آن بر .است
           فشرده سازي براي تركيب گازهايي كه در ميدان هاي مختلف گازي وجود دارند مورد مطالعه قرارهمچنين فرايند .شده اند
  .نرم افزاري كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار ميگيرد متلب مي باشد. مي گيرند

 
 
  

سعود مفرحي، رامين صاحبه يوسفي؛ م/ سازي جذب گاز طبيعي در سيستم ذخيره سازي گاز طبيعي جذب شده شبيه  117
دانشگاه خليج فارس، دانشكده نفت، گاز، و پتروشيمي، گروه مهندسي شيمي، رشته (كارشناسي ارشد - .كريم زاده، محمد صداقت پور

  .1392 ، ) مهندسي  شيمي
  
   

تخليه / Modelsمدل ها / Simulationشبيه سازي / Natural gas depositذخيره گاز طبيعي / Natural gasگاز طبيعي 
Discharge / مخزنReservoir / فشارPressure / چگاليDensity 

   
 920024  

  چكيده 
در اين تحقيق با . شناخت رفتار ديناميكي سيستم گاز طبيعي جذب شده به منظور عملي ساختن اين تكنولوژي بسيار مهم است

ك پخش كننده گاز در مركز آن قرار دارد، براي ذخيره ليتر ي 50 مطالعه منابع موجود، يك مخزن استوانه اي شكل با حجم تقريبي 
در مرحله بعد، دستگاه . سازي گاز طبيعي انتخاب شده و پس از آن معادالت بقاي جرم و انرژي حاكم بر آن استخراج شده اند

حل شده و پس  معادالت ديفرانسيل جزئي غيرخطي حاصل با روش عددي تفاضل محدود ضمني به همراه روش تكرار نيوتون رافسون
از اعتبارسنجي با نتايج مدل سازي و آزمايشگاهي موجود در منابع، رفتار دمايي و فشاري سيستم در طول فرآيندهاي پركردن و 
تخليه مخزن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مشاهده شد كه نوسانات دمايي ايجاد شده به علت گرماي جذب در طول پر كردن و 

پس از .   هش شديد بازده ديناميكي مي شود كه وجود پخش كننده تا حدي باعث بهبود اين نوسانات مي شودتخليه مخزن باعث كا
آن تاثير پارامترهاي مختلف از جمله شدت جريان ورود و خروج گاز، مقاومت نفوذي بستر، رسانايي گرمايي جاذب، ضريب جابه جايي 

بر روي ظرفيت ذخيره سازي و تخليه سيستم مورد بررسي قرار گرفته و  گرمايي، ظرفيت اشباع جاذب و پارامترهاي بدون بعد
  .مشاهده شد كه افزايش اعداد بدون بعد بايوت و فوريه منجر به افزايش بازده ديناميكي ذخيره سازي سيستم مي شود

 
 
  

ي خالقي؛ استاد مهد/ شبيه سازي ذخيره سازي گاز در يكي از مخازن نفت و گاز شركت نفت مناطق مركزي ايران  118
مخازن - دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي نفت (كارشناسي ارشد - .راهنما رياض خراط ؛ استاد مشاور ابوالقاسم امام زاده

  .1391 ، ) هيدروكربوري
  
   

شركت نفت مناطق / Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروكربن / Natural gasگاز طبيعي / Storageسازي  ذخيره
مدل / Geologyزمين شناسي / Simulationشبيه سازي / National Iranian Central Oil Companyران مركزي اي

 Reservoir propertiesخواص مخزن / Modelingسازي 
   

 910022  
  چكيده 

طبيعي در ذخيره سازي گاز در مخازن زير زميني يكي از روش هاي نسبتا جديد براي كاهش اثر عدم موازنه عرضه  و تقاضاي گاز 
اين عمل عالوه بر تامين كمبود در فصول سرد سال به منظور توليد مستمر و پايدار گاز از ميادين  شبكه انتقال و توزيع گاز مي باشد،

ز بهترين و اقتصادي ترين مخازن براي امخازن تخليه شده . نفت و گاز در فصول گرم بويژه ميادين مشترك مورد توجه مي باشد
در اين پروژه شبيه سازي بر روي يكي از مخازن گازي تخليه شده كشور با استفاده از شبيه ساز .  ز محسوب مي شوندذخيره سازي گا

سازي  مطالعه و امكان سنجي ذخيره. باشد تركيبي مي Eclipseمطالعه قسمتي از يك مخزن با  اين در شده استفاده مدل پذيرفته، انجام
تاثير گاز تزريقي و تعيين فشار پايه و همچنين استفاده از گاز بي اثر  تزريق و توليد انجام شده،رخ هدف گذاري شده در نگاز براساس 

تاثير نرخ تزريق و توليد بر روي  براي تامين فشار پايه به عنوان جايگزيني براي گاز هيدروكربوري تزريقي و تعداد بهينه چاهها،
رك مخزن از پارامترهاي مهم در طراحي عمليات ذخيره سازي گاز در مخازن فشار ت .عملكرد مخزن نيز مورد بررسي قرار ميگيرد

نمي توان به دبي هدف گذاري شده در طول دوره ي مشخص شده  تخليه شده مي باشد و اگر فشار مخزن به پايين تر از آن افت كند،
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مي توان با  در صورت افت فشار مخزن،م مي باشد كه لپا 1848 بررسي ها نشان مي دهد فشار پايه براي دبي هدف  .دست يافت
در راستاي بهره وري اقتصادي بيشتر،جايگزيني نيتروژن براي تامين .  طوالني تر كردن دوره ي تزريق اوليه بر اين مشكل غلبه كرد

هم . باشدفشار پايه بررسي گرديد كه نشان مي دهد براي رسيدن به اين فشار حجم كمتري در قياس با گاز طبيعي مورد نياز مي 
در حالت جانشيني  تميزان كل برداشت ميعانا چنين دوره هاي تزريق و توليد منجر به برداشت ميعانات به دام افتاده مخزن مي شود،

با ادامه تزريق و برداشت ميعانات به تدريج تركيب  .نيتروژن بيشتر مي باشد كه اين به خواص ترموديناميكي نيتروژن مربوط مي شود
 .ه گاز تزريقي نزديك مي شودگاز مخزن ب

 
  
  

 نگارش محمدرضا قديمي؛ استادراهنما داريوش باستاني؛ استاد/ سازي روش ازدياد برداشت ميكروبي نفت خام شبيه  119
  .1384 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته شيمي(ارشد - .احمد سجاديان مشاور مهدي ارجمند، ولي

  
   

شبيه سازي / Crude oilنفت خام / Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR(ازدياد برداشت ميكروبي نفت 
Simulation / مدل هاModels / دياژنزDiagenesis /اي  افزار رايانه نرمComputer software 

   
 840078  

  چكيده 
سهم عمده اي  .رتقاء بخشندامروزه كارشناسان علوم بيوتكنولوژي دركنار مهندسان نفت مي كوشند تا بازده توليد ازمخازن نفتي راا

درصدنفت موجود  30 تا  8 ازانرژي جهان را سوختهاي فسيلي تجديد ناپذير تشكيل داده اند، ولي روشهاي اوليه برداشت نفت تنها 
 باالتر،بنابراين دارندگان اين ذخاير ميكوشند تا با روش هاي جديدتر، كم هزينه تر و با كارايي .  درمخازن را در دسترس قرار ميدهد

. مي باشد )MEOR(يكي از بااهميت ترين راه هاي جديد درافزايش بازده مخازن نفتي، روش ميكروبي . ازمنابع خود بهره جويند
دراين پروژه يك برنامه . نهايي از چاه است روش ميكروبي ، روشي مبتني بركاربرد ميكروب هاي خاص به منظور افزايش توليد

روش بعبارتي يك مخزن نفتي براي اعمال .وش ازدياد برداشت ميكروبي نفت خام ارائه مي گرددكامپيوتري جهت شبيه سازي ر
و باكتري و متابوليت و ) آب ونفت(درابتدا معادالت موازنه جرم نوشته شده براي سيال مخزن .ميكروبي شبيه سازي مي گردد

Nutrient ، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد و براساس فرضيات  و ديتاهاي تجربي و آزمايشگاهي حاصل از مدل استفاده شده
) Finite element(در خليج فارس و حل معادالت مربوط توسط روشهاي عددي موجود براي يكي از مخازن نفتي واقع

رنامه گرافهاي بدست آمده از اين ب. شبيه سازي مي گردد Matlab، توسط نرم افزار كامپيوتري  Succesive over relaxationو
 آب ونفت مي Mobilityكه شامل پروفيلهاي غلظت آب، نفت، باكتري، متابوليت و فشار و نيز پالتهاي درجه اشباع آب و نفت و (

نتايج حاصل نشان ميدهد با .  اعمال روش ميكروبي جهت افزايش ميزان برداشت ازمخزن را مورد ارزيابي و تحليل قرار مي دهد) باشد
كه فاكتور اصلي ما مي باشد بصورت خطي افزايش مي يابد و اين افزايش فشار باعث افزايش ميزان استحصال  اعمال اين روش فشار،
براي بازيابي نفت   MEORهمچنين اين روش بعنوان الگو براي تجزيه وتحليل ساير مخازني كه در آنها از.نفت از مخزن ميگردد

  .كاربرد داردستفاده ميشود ،ا
 

عاصفه دباغ اميري؛ / خطوط لوله شيبدار تحت شرايط ويژه رجريان دوفازي نفت كوره و آب دشبيه سازي عددي   120
  .1393 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي مكانيك(كارشناسي ارشد - .استاد راهنما عليرضا مجيديان؛ استاد مشاور مهران خاكي

  
   

 Computerاي  سازي رايانه شبيه/ Pipelineخط لوله / Waterآب / Petroleumنفت / Two- phase flowجريان دوفازي 
simulation / مدل هاModels / معادلهequation / فشارPressure 

   
 930002  

  چكيده 
توافق هايي هستند براي حفاري يك يا چندين چاه كه بين پيمانكار كه مالك دكل هاي حفاري خدمه و "قرار دادهاي حفاري"

ه زمين مي باشد، باشند و كارفرما كه شخص يا يك سازماني است كه مالك حقوق معدني يا اجاره كنندتجهيزات همراه با آن مي 
هايي كه توسط انجمن بين المللي آن. هاي قرار دادي در صنعت حفاري از بقيه متداول تر مي باشند دو نوع از مدل. منعقد مي گردد

تهيه شده اند و نمونه قرارداد هايي كه توسط )  Intern l Associaion of Drilling Contractors( IADCيمانكاران حفاري پ
قراردادهاي حفاري عموما به نوعي چارچوب بندي  .تنظيم شده اند) American Peroleum Inst (APIموسسه نفت آمريكايي يا 

معيار براي اين . تامين نمايد "متريك"و يا  "كليد در دست "يا  "نرخ روزانه"مي شوند كه حقوق و مزاياي مالي پيمانكار را بر اساس 
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ين گونه طبقه بندي انواع قرار دادهاي حفاري، اساس محاسبه مبلغ پرداختي به پيمانكار و روش تخصيص ريسك هاي عملياتي ب
ع كه در همه انوا - رار دادهاتمامي انواع اي قرارداد هاي حفاري حاوي يكسري شرايط عمومي ق. پيمانكار و كارفرما مي باشد

يكسري شرايط مختص در انواع  و نيز..  دادهاي جامع و عملياتي وجود دارند مانند فورس ماژور، تعيين قانون حاكم، داوري و قرار
 .مي باشد... دادهاي حفاري مانند مختصات چاه، مختصات محل، مختصات پرسنل پيمانكار، استاندارد هاي تجهيزات پيمانكار وقرار
 
  
  

رضا؛ استاد راهنما معين پور/ دو بعدي عملكرد روتور كمپرسور محوري با استفاده از معادله اويلرشبيه سازي عددي   121
، )دانشگاه هرمزگان، دانشكده فني و مهندسي، رشته مهندسي مكانيك(كارشناسي ارشد - .سعيد نيازي؛ استاد مشاور يونس بخشان

 1389.  
  
   

 Digitalسازي رقمي  شبيه/ Viscosityگرانروي / Numerical analysisتحليل عددي / Compressorساز  متراكم
simulation / معادلهequation / فشارPressure / مدل سازيModeling 

   
 890160  

  چكيده 
روش حجم  .مطالعه حاضر به ارائه تحليل عددي عملكرد روتوو كمپرسور محوري از طريق حل معادالت اويلر دوبعدي مي پردازد

در كنار  محاسبه شار به روش رو توام با ويسكوزيته مصنوعي بسط يافته ليو و همكارش و يك روش تصحيح انتروپي،محدود مبتني بر 
براي حل معادالت حاكم به كار گرفته شده است و تاثير چرخش روتور از طريق فرمول بندي الگرانژي اويلري  شرايط مرزي مناسب،

 .تشكيل مي دهد ،ياني و در حد فاصل دو پره متواليدر شعاع م اله را مقطع روتورهندسه مس .اختياري در روش عددي وارد ميگردد
براي توليد شبكه محاسباتي متعامد و متراكم در نزديكي مرز،از روش حل معادالت ديفرانسيل استفاده شده است تا يك شبكه 

روش عددي مورد استفاده در يك .  ور بدست آيدبراي يك گذرگاه كامل جريان در بين پره هاي روت Hمحاسباتي ساختار يافته نوع 
نتايج نهايي شامل شبيه سازي جريان  .كد پياده سازي شده و كارايي آن با چندين مورد آزمايشي يك و دو بعدي ارزيابي شده است

كه در اين ميان  اين نتايج با داده هاي تجربي در دسترس مقايسه شده اند.درشرايط طراحي كاركرد روتور و خارج از آن مي باشد
در شرايط طراحي و برخي از .پيش بيني مقادير فشار و دماي سكون سيال بيشترين مطابقت را بامقادير تجربي متناظر نشان داده اند

حالت هاي خارج از آن حضور شاك در فضاي بين دو پره پيش بيني مي شودو الگوي تغيير فشار استاتيك ،كاهش در ورود به فضاي 
  .و افزايش تا حد فشار پايين دست،در گذر از روتور استبين دو پره 

 
 
  

شبيه سازي و بررسي علل مخروطي شدن آب در يكي از مخازن نفتي شركت نفت مناطق مركزي ايران و راهكار   122
 كارشناسي - .محسن مهركي؛ استاد مشاور محسن مسيحي، بابك مرادي؛ استاد راهنما عبدالنبي هاشمي/ هاي جلوگيري از آن

  .1388 ، ) مخازن هيدروليكي - دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي شيمي(ارشد
  
 Nationalشركت نفت مناطق مركزي ايران / Petroleum reservoirsمخازن نفت / Water coningمخروطي شدن آب   

Iranian Central Oil Company / شبيه سازيSimulation / مدل هاModels / چاه افقيHorizontal well / تراوايي
Permeability / گرانرويViscosity / مدل سه بعديThree-dimensional model 

   
 880281  

  چكيده 
كاري چاه حركت  مخروطي شدن آب مكانيزمي است كه در آن سطح تماس آب و نفت به صورت موضعي به سمت فاصله مشبك

     يسكوزيته و ثقلي كه مهمترين عمل توليد آب در اطراف چاهمخروطي شدن آب به واسطه عدم تعادل ميان نيروهاي و. مي كند
در شرايطي كه نيروي ويسكوزيته بزرگتر از نيروي ثقلي باشد سطح تماس سياالت بصورت مخروطي شكل . مي باشد، بوجود مي آيد

ير قرار خواهد گرفت و هزينه چنانچه چاهي با اين مشكل مواجه گرديد، توليد اين چاه تحت تاث. به سمت دهانه چاه حركت مي كند
در اين پايان نامه عوامل موثر بر پديده مخروطي شدن آب در . توليد افزايش خواهد يافت كه در نتيجه عمر مفيد چاه كوتاه خواهد بود

ي موثر اين دسته بندي شامل پارامتر ها. بدين منظپور اين عوامل دسته بندي شده اند. مخازن نفتي مورد بررسي قرار گرفته است
      ي پديده مخروطي شدن و .هم چنين در اين پايان نامه جهت بررس.  سنگ، سيال و عوامل مشترك سنگ و سيال مي باشد

از . روش هاي جلوگيري از آن مطالعه اي به صورت موردي بر روي يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي انجام پذيرفته است
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دار  هاي توليد آب از زير اليه نفتي، مسدود سازي ته چاه، حفر چاه افقي، حفر چاه زاويه به روشتوان  شده  مي هاي بررسي جمله روش
در نهايت مشخص گرديد كه در بين اين روش ها، روش مسدود سازي ته چاه و حفر چاه . برروي يكي از مخازن ايران اشاره كرد... و

ه افقي روش موثرتر و بهتري در جلوگيري از پديده مخروطي شدن در افقي براي چاه عمودي و روش حفر چاه زاويه زياد براي چا
  .مخزن مورد مطالعه مي باشد

 
  
  

گيران با استفاده از مطالعات نشناسايي انوع تخلخل هاي موثر بر كيفيت مخزني سازند مزدوران در ميدان خا  123
ي مقدم؛ استاد راهنما اصيليان مهابادي؛ استاد مجتبي كاظم/ پتروفيزيكي و پتروگرافي در حوضه كپه داغ، شمال شرق ايران

دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم پايه، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي گرايش (كارشناسي ارشد - .مشاور علي الماسيان
  .1391 ، ) نفت
  
   

تخلخل / Petrophysicپتروفيزيك / Mozdooran formationسازند مزدوران / Reservoir propertiesخواص مخزن 
Porosity / ميدان گاز خانگيرانKhangiran gas field / زمين شناسيGeology / محيط رسوبيDepositional 

environments /بندي  زونZoning 
   

 910023  
  چكيده 

نگ آهك سازند مزدوران در حوزه كپه داغ از نظر ليتولوژي متشكل از سنگ آهك ضخيم اليه تا توده اي به رنگ روشن، س
در اين مطالعه با تلفيق . ن و ماسه سنگ و به مقدار ناچيز گچ استودولوميتي متخلخل و دولوميت و با ميان اليه هاي ناچيز مار

در باالترين قسمت و در زير سازند شوريجه و  1 زون تقسيم مي گردد كه زون  8 اطالعات پتروگرافي و پتروفيزيكي سازند مزدوران به 
: دوران عبارتند ازانواع تخلخلهاي شناسايي شده در سازند مز. ين ترين قسمت در باالي سازند كشف رود قرار مي گيريددر پاي 8 زون 

.  اي اي، تخلخل شكستگي، تخلخل بين بلوري، تخلخل روزنه اي، تخلخل قالبي، تخلخل حفره اي، تخلخل درون ذرهه تخلخل بين دان
گروه سنگي براي سازند مزدوران در نظر بگيريم كه  10 هاي پتروفيزيكي، مي توانيم ي الگهاي انجام گرفته بر رو بر اساس بررسي

انيدريت، دولوميت متخلخل با فابريك گلي، دولوميت متخلخل با فابريك دانه اي، دولوميت غيرمتخلخل با فابريك گلي، : عبارتند از
اي، آهكهاي غيرمتخلخل با  ك گلي، ، آهك متخلخل با فابريك دانهاي ، آهك متخلخل با فابري دولوميت غيرمتخلخل با فابريك دانه

زون سازند مزدوران، در ستيغ و  8 بر اساس مطالعات انجام شده از بين . اي و شيل فابريك گلي، آهكهاي غيرمتخلخل با فابريك دانه
بيشتر شده است و ) 7 و 6 و  5 (ي پايينيها هاي نام برده، توليد مخزني در زون شمال تاقديس، به علت افزايش شكستگيها در زون

 .در ميدان خانگيران فاقد توليد مخزني مي باشند 8 و 1 هاي  زون
  
  
 

امير همتي بيجارسري؛ فاطمه خوئيني؛ مشاور صنعتي امير / شناسايي رابطه بين سرمايه اجتماعي و  عزت نفس كاركنان  124
  .1393 ، ) نشكده مديريت و حسابداري، رشته مديريت بازرگانيدانشگاه آزاد اسالمي، دا(كارشناسي ارشد - .طالبيان

  
   

 Parsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس / Personnelكاركنان / Self esteemعزت نفس / Social capitalسرمايه اجتماعي 
Especial Economic Energy Zone / عسلويهAssaluye / سازمان هاOrganizations 

   
 930019  

  چكيده 
اين پژوهش بر اساس يافته هاي تحقيق . هدف پژوهش حاضر شناسايي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عزت نفس در كاركنان بود

منطقه  جامعه آماري شامل كليه كاركنان سازمان. عسلويه شكل گرفته استمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ميداني در سازمان 
نفر به عنوان نمونه  333 نفر بود كه با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي ساده، تعداد  2500 عسلويه،  ويژه اقتصادي انرژي پارس

ها  پرسش نامهجهت بررسي مولفه هاي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه از نظر اساتيد و براي بررسي پايايي . انتخاب و بررسي شدند
نتايج به دست آمده . وهش نيز از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شدبراي آزمون فرضيه هاي پژ. از آلفاي كرانباخ استفاده شد

نشان داد كه بين تمامي مولفه هاي پژوهش رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، همچنين بيشترين مقدار همبستگي بين همدلي و 
  .بحث و بررسي گذاشته شد در نهايت نتايج به. معني دار بود 0 /05كه در سطح معني ) 676 (پذيرش خود كاركنان بود 
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عبداهللا صفايي بهزاد؛  /شناسايي عوامل موثر در استقرار دوركاري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران  125
دانشگاه آزاد اسالمي، (ارشناسي ارشد - .استاد راهنما رضا شاه حسيني؛ استاد مشاور مرتضي اميرآبادي؛ مشاور صنعتي اصغر توفيقي

  .1392 ، ) انساني، گروه حسابداري، رشته مديريت اجرايي دانشكده علوم
  
   

 National Iranian Oil Products Distribution(هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Teleworkingدوركاري 
Company (NIOPDC / فناوري اطالعات و ارتباطاتInformation and communication technology / ساختار

مدل مفهومي / Modelsمدل ها / Strategic planningبرنامه ريزي استراتژيك / Organizational structureي سازمان
Conceptual framework 

   
 920025  

  چكيده 
از اواسط قرن بيستم و با ورود تدريجي جوامع به عصر اطالعات تغييرات جديدي در شيوه زندگي و كار حاصل شد و با گسترش 

. ي اطالعات و ارتباطات امكان برقراري مراودات، تبادل اطاعات و فعاليت ها از فواصل جغرافيايي مختلف فراهم گرديدتكنولوژي ها
بدين ترتيب امكان تشكيل شركت هاي چند مليتي و بين المللي با مديريت واحد فراهم شد به گونه اي كه آفتاب هيچگاه در قلمرو 

.  بور نيستند براي كار  كردن جالي وطن نمايند بلكه كار ميتواند به محل آنان حركت كنداين شركت ها غروب نمي كد و افراد مج
در اين پژوهش سعي شده است عوامل موثر در پياده سازي كار از راه دور در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي از ديدگاه شركت 

جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است از كليه كاركنان  .شناسايي شوند) ستاد مركزي(ملي پخش فراورده هاي نفتي شهر تهران 
يري گ وهش حاضر براي نمونهژدر پ. نفر هستند 1000  اًعكه جم باشند مي) ستاد مركزي( تهران شهر نفتي هاي فراورده پخش ملي شركت

شركت ملي پخش فراورده هاي بدين ترتيب كه از بين كليه كاركناني كه در . گيري تصادفي ساده استفاده شده است هاز روش نمون
. نفر بر اساس جدول مورگان و كريس انتخاب گرديد 280 مشغول فعاليت هستند، نمونه اي به حجم ) ستاد مركزي( نفتي شهر تهران

. اي براي سنجش آنها طراحي گرديد پرسش نامهجمع آوري شده و ) مقاالت، كتب(در پژوهش حاضر ابتدا عوامل موثر از منابع معتبر 
عوامل  پرسش نامهدر . بدست آمد 0.93 به وسيله آزمون القاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت مقدار اين شاخص  پرسش نامهايايي پ

وجود تجهيزات مرتبط با (تقسيم شده اند كه آزمون تحليل عملي اين عوامل را در شش دسته ) درونزا و برون زا(موثربه دو دسته 
وجود زمينه هاي  -برنامه ريزي دوركاري استراتژيك - ساختار سازماني ارگانيك - نظارت بر فرآيند - ران،حمايت مدي - فناوري اطاعات،

همچنين نتايج آزمون فريدمن نشان داد عوامل موثر بر استقرار دوركاري به . جاي داد) الزم جهت مهندسي مجدد مديريت سازماني
- ساختار سازماني ارگانيك، - نظارت بر فرآيند، - حمايت مديران، - وري اطالعات،ترتيب اولويت عبارتند از وجود تجهيزات مرتبط بافناو

 .وجود زمينه هاي الزم جهت مهندسي مجدد سازماني - رنامه ريزي استراتژيك دوركاري،ب
  
  
  

عليرضا / پژوهشي در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران: طراحي الگوي مديريت عملكرد در صنعت نفت  126
، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت دولتي(دكتري - .د؛ استاد راهنما ابوالحسن فقيهي؛ استاد مشاور اسداهللا احمدي نژادافشارنژا

 1391.  
  
   

هاي نفتي  شركت ملي پخش فرآورده/ Petroleum industryصنعت نفت / Performance managementمديريت عملكرد 
 Humanمديريت منابع انساني / National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC(ايران 

resource management / مدل هاModels / مديريت استراتژيك منابع انساني)Strategic Human Resource 
Management (SHRM / سازمان هاOrganizations 

   
 910024  

  چكيده 
هاي  ت نفت مي پردازد وحوزه مورد مطالعه پژوهش شركت ملي پخش فرآوردهدر صنع عملكرد مديريت الگوي طراحي به حاضر پژوهش

مدل مديريت  اين پژوهش پاسخ به اين سوال است كه در صورت عدم استفاده از قانون خدمات كشوري، قصد .نفتي ايران مي باشد
بايد باشد و اجزاء و عناصر آن عملكرد در صنعت نفت و بطور مشخص در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران چگونه مدل 

كدامند؟ بدين منظور پس از بررسي ابعاد مختلف مسئله، به بررسي ادبيات نظري موجود در حوزه مديريت عملكرد پرداخته شد و 
اي ه برخي از شركت عملكرد در مديريت عملكرد مورد مطالعه قرارگرفت و همچنين نظام هاي موجود در زمينه مديريت تقريبا كليه مدل

 .بزرگ نفتي جهان مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت جمع بندي اطالعات بدست آمده منتج به طراحي يك كارت امتيازي گرديد
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 .ندهاي داخلي و مسئوليت اجتماعي استيبعد اصلي ذينفعان، مديريت كاركنان ، كيفيت خدمات فرآ 5 كارت امتيازي پژوهش شامل 
عاد اصلي مدل مولفه هايي انتخاب شد و براي سنجش هريك از مولفه ها شاخص هايي شناسايي جهت طراحي مدل براي هريك از اب

با توجه به اينكه رويكرد پژوهش كيفي بوده است، لذا روش دلفي به عنوان .شاخص شناسايي شد 87 مولفه و  21 در مجموع .گرديد
 30 (و خبرگان درون سازماني ) نفر 15 (نل خبرگان بيروني پس از تعيين اعضاي پا .يك روش كيفي مورد استفاده قرار گرفته است

در سه مرحله دلفي اطاعات اعم از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها به اعضاء پانل ها ارائه گرديد تا نظرات خود را در مورد ميزان ) نفر
پس از انجام دو مرحله از دلفي .نندمتناسب بودن شاخص ها ارائه نمايند و چنانچه شاخص جديدي را نيز مدنظر دارند پيشنهاد ك

اجماع نهايي در خصوص مولفه ها و شاخص ها حاصل گرديد و در مرحله سوم اقدام به تعيين اولويت شاخص ها گرديد و اطالعات 
اساس  بر.جمع آوري شده با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي تحليل و اولويت هر يك از ابعاد ، مولفه ها و شاخص ها تعيين شد

بيشترين اولويت را در بين ساير ابعاد دارد و ساير ابعاد به ترتيب اهميت مديريت  0،262 نتايج نهايي بعد ذينفعان با ضريب اهميت 
 .است )0/134 ( و فرآيند هاي داخلي) 0/166 (، كيفيت خدمات )0/190 (، مسئوليت اجتماعي )0/247 (كاركنان 

 
  
  

نگارش زهرا / يص بخارات بنزين در مخازن انبارهاي نفت و جايگاه هاي سوختطراحي حسگر گازي براي تشخ  127
دانشگاه آزاد (كارشناسي ارشد - .مختاري؛ استاد راهنما صباغي ندوشن؛ استاد مشاور فرداد فرخي، مشاور صنعتي قاسم علي توتونچي

  .1392 ، ) اسالمي، دانشكده فني و مهندسي، رشته مهندسي برق
  
   

/ Petroleum reservoirsمخازن نفت / Gasolineبنزين / Vaporبخار / Diagnosisتشخيص / Gas sensorحسگر گاز 
 Simulationشبيه سازي / Stocksانبارها / Service station) جايگاه(پمپ بنزين 

   
 920011  

  چكيده 
ده و استفاده از حسگرها و عملگرهاي ميكرو در دهه هاي اخير فناوري ساخت ابزاردقيق در ابعاد بسيار ريز رشد فزاينده اي پيدا كر

ساخت حسگرها در مقياس ميكروني در مقايسه با حسگرهاي سنتي داراي . و نانومتري در حوزه هاي فراواني گسترش يافته است
ي سيستم هاي ميكروالكترومكانيك تحولي نوين هستند، كه با قيمتي كم وسرعت. قيمت كم، اندازه كوچك و مصرف كم مي باشند

اين . باال، با كمك فناوري ساخت مدارات مجتمع ساخته مي شوند و به تراشه حسابگر مدارت مجتمع، حسگر و محرك را مي افزايند
تكنولوژي براي طراحي و ساختن و اداره كارهاي تخصصي متنوع از جمله در مسائل مهندسي مكانيك، علم مواد، مهندسي برق، ابزار 

يكي از كاربردهاي وسيع سيستم هاي ميكروالكترومكانيك در ساخت حسگرهاي . تفاده قرار مي گيرددقيق، مهندسي شيمي مورد اس
به واسطه ايجاد تنش و خاصيت ) ها پيزومقاومت(حسگرهاي فشار مبتني بر تغيير مقاومت نواحي نفوذ داده شده . فشار مي باشد

نامه به بررسي  در اين پايان. شود ه سيگنال الكتريكي استفاده ميتشديدي المان مرتعش ديافراگم براي تبديل متغير فيزيكي فشار ب
حسگر فشار پيزو مقاومتي بر پايه تكنولوژي ميكروالكترومكانيك جهت تشخيص نشت بخار بنزين در مخازن انبارهاي نفت پرداخته 

ساختار حسگر فشار  comsolزار اين حسگر شامل اليه حساس ديافراگم و پيزو مقاومت بوده كه با بكارگيري نرم اف. شده است
غلظت . بدست آمده است matlabدر اينجا محاسبات و برخي نمودارها با استفاده از نرم افزار . پيزومقاومتي شبيه سازي شده است

كرد آن گاز به فشار تبديل شده و فشار معادل به ديافراگم وارد مي شود و نهايتا  تغيير وضعيت و ولتاژ خروجي رصد خواهد شد و عمل
 .از لحاظ بهبود حساسيت بررسي مي شود

 
  
  

جعفر نعيمي؛ استاد راهنما / طراحي عمليات لرزه اي سه بعدي با استفاده از داده هاي دو بعدي منطقه نفتي البرز  128
، )هلرزگرايش  - ئوفيزيكژئوفيزيك، رشته ژدانشگاه تهران ( كارشناسي ارشد - .محمد علي رياحي؛ استاد مشاور حكيم اسماعيلي

 1383.  
  
   

مدل سازي / Geophysicsفيزيك  زمين/ Three-dimensional modelمدل سه بعدي / Seismic dataاي  هاي لرزه داده
Modeling / زمين شناسيGeology / نقشهMap 

   
 830072  
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  چكيده 
براي رسيدن به اين هدف با در نظر  قبل از انجام هر عمليات در ژئوفيزيك الزم است تا ابتدا هدف مورد پي جويي مشخص شود و

مثال در مورد عمليات لرزه نگاري ممكن است با برداشت داده هاي .  گرفتن امكانات موجود بهترين راه رسيدن به هدف انتخاب شود
ولي ممكن است انجام لرزه سه بعدي براي رسيدن به همان هدف پيشنهاد شود كه در  دو بعدي به هدف تعيين شده دست يافت

بنابراين قبل از طراحي عمليات لرزه ايي سه بعدي ابتدا .نتيجه صرف هزينه هاي بسيار بيشتري نسبت به برداشت دوبعدي را در بردارد
بعضي از داليل براي برداشت سه بعدي از ديدگاه اكتشافي ، بهره برداري و .  بايستي نياز و دليل طراحي سه بعدي مشخص شوند

تبديالت )4 چينه شناسي  )3 شاف تعيين گسل ها  تاك)2 اكتشاف ساختمان ها   )1 از نظر اكتشافي  .  استاستخراج در ذيل ذكر شده 
اما در منطقه ايران مركزي   .حفاري افقي)3 نمايش مخزن  )2 ويژگي هاي مخزن   )1 زمان به عمق  از نظر بهره برداري و استخراج  

هاي  شناسي منطقه، تعيين ويژگي توان گفت كه به علت وجود ساختار پيچيده زمين مي است نامه پايان اين در مطالعه مورد موضوع كه
در اين پايان نامه بر اساس اطالعات به دست آمده از زمين تحت .  مخزن و گسل هاي منطقه احتياج به عمليات سه بعدي داريم

ري سه بعدي براي منطقه نفتي البرز انجام شده است و االرضي شامل اطالعات اطالعات چاه ها و داده هاي دو بعدي طراحي لرزه نگا
خاب آرايش عمليات، دو روش از نوع آرايش انتخاب شده تپس از ان. آرايش عمليات با توجه به موقعيت منطقه انتخاب شده است

 .شده استطراحي گرديده و با توجه به مقايسه بين اين دو روش در نهايت تمامي ويژگي هاي عمليات سه بعدي پيشنهاد 
  
  
 

ميدان داالن در حوزه زاگرس جنوبي و بررسي صدمات وارده از لحاظ  nطراحي مشبك كاري چاه گازي شماره   129
دانشگاه (كارشناسي ارشد - .نگارش هوشنگ گوهري مطلق؛ استاد راهنما علي يزداني؛ استاد مشاور غالمحسين منتظري/ توان توليد

  .1386 ، ) روكربوريآزاد اسالمي، رشته مهندسي مخازن هيد
  
   

زاگرس / Well perforationمشبك كاري چاه / Natural gas wellچاه گاز طبيعي / Dalan formationسازند داالن 
Zagros / مخزن هيدروكربنHydrocarbon reservoir / پتروفيزيكPetrophysic / سنگ مخزنReservoir rock / طراحي
Design 

   
 860170  

  چكيده 
وي هيدروكربور و چاه براي انتقال يافت سيال مخزن به درون چاه گفته مي ابه فرايند ايجاد مسيري بين سازند ح مشبك كاري

به . اين فرايند براي بهينه كردن توليد سيال از مخزن و برقرار كردن ارتباط بين چاه و اليه هاي توليدي به كاربرده مي شود .شود
وضعيت اليه هاي حفاري شده و  ي فواصل مشبك كاري  براساس اطالعات مخزن،منظور طراحي مشبك كاري يك چاه بايست

 )مخازن،پتروفيزيك، و بهره برداري( اين كار با مطالعه و بررسي گروه هاي مختلف مهندسي .تاريخچه بهره برداري چاه تعيين گردد
يه شليك گلوله و ميزان نفوذ گلوله از از جنبه هاب تعيين نوع گلوله، تعداد گلوله هاي شليك شونده در يك فوت، زاو. انجام مي شود

جنس سنگ مخزن، .مجهول و مبهم در مشبك كاري مي باشدكه بايستي با توجه به نوع سنگ مخزن و تكميل چاه مشخص گردد
ليك شده ميزان تخلخل، نوع تكميل چاه، عمق دقيق مشبك كاري، نوع گلوله، جنس گلوله، زاويه شليك گلوله، تعداد گلوله هاي ش

در هر عمل مشبك كاري .در يك فوت، ميزان توليد قبل از مشبك كاري و ميزان توليد بعد از مشبك كاري متغيرهاي تحقيق هستند
عمل مشبك كاري _اري در اين چاه استفاده مي شود؟ چرا از عمليات مشبك ك_. شهاي زير بايستي پاسخ داده شوديك چاه به پرس

توليد چاه تاثير داشته است؟  در اين پايان نامه جهت نشان دادن اهميت موضوع مشبك كاري خالصه  چه ميزان در بهينه كردن به
ناحيه داالن به  nطراحي مشبك كاري چاه گازي شماره اي از تاريخچه تعدادي از چاه هاي نواحي آغار و داالن آورده شده است و 

ژه بهينه كردن توليد، توليد از اليه داخواه و مسدود كردن اليه هايي هدف از انجام اين پرو.انجام شده است SPANكمك نرم افزار
در پايان نتايج حاصل بررسي و پيشنهاد هاي الزم براي چاه ياد . است كه به علت ورود آب نمك توليد ازين اليه بايستي متوقف گردد

  .شده و چاه هاي مشابه ارائه گرديده است
  
  
  

سازگاري كاركنان با محيط سازمان ستاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي طراحي و تبيين الگوي ارتقاي   130
 - .سارا زردار؛ استاد راهنما، جعفر بيك زاد؛ استاد مشاور، عليرضا حسين پور سنبلي؛ مشاور صنعتي، اعظم طهماسبي نوبري/ ايران

  .1392 ، ) دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديرت اجرايي(كارشناسي ارشد
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هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Personnelكاركنان / Adjustmentسازگاري / Work environmentار محيط ك
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / مديريت امور كاركنانPersonnel 

management / مدل سازيModeling /اي  افزار رايانه نرمComputer software 
   

 920026  
  چكيده 

هدف كلي تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر ارتقاي سازگاري كاركنان با محيط سازمان به منظور طراحي و تبيين الگوي ارتقا 
براي اين منظور عوامل موثر بر ارتقاي سازگاري . سازگاري كاركنان با محيط سازمان ستاد شركت ملي فرآورده هاي نفتي مي باشد

عامل به صورت اوليه  32 ا محيط سازمان با مطالعه كتب، مقاالت، تحقيقات پيشين و كسب نظر از كارشناسان امر در كاركنان ب
جامعه آماري تحقيق حاضر كاركنان ستاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران مي باشد كه تعداد آنها . شناسايي گرديد
ابزار . نفر برآورد شد و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده است 259 آماري  حجم نمونه. نفر است 788 در زمان تحقيق 

عوامل موثر بر ارتقاي  پرسش نامهمحقق ساخته سنجش سازگاري كاركنان و  پرسش نامه: پرسش نامهجمع آوري اطالعات دو 
ز آن در اختيار نمونه آماري يي و پايايي و اطمينان اسازگاري كاركنان با استفاده از تكنيك تحليلي عاملي است كه پس از سنجش روا

بدين ترتيب كه براي طبقه . براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از روش هاي توصيفي آماري و استنباطي استفاده شد. گرفتقرار
زگاري كاركنان با محيط بندي، تلخيص و تفسير داده هاي آماري از روش آمار توصيفي و در سطح استنباطي براي سنجش ارتقاي سا

سازمان از آزمون نسبت و براي پاسخگويي به سواالت مربوط به شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارتقاي سازگاري كاركنان با 
ي و براي تاييد الگوي پيشنهادي از مدل سازي معادالت ساختار SPSSمحيط سازمان از تكنيك تحليل عاملي با استفاده از نرم افزار 

عامل به عنوان عوامل تاثير گذار بر موضوع  26 با استفاده از تكنيك تحليل عاملي .  استفاده شده است LISRELبا استفاده نرم افزار 
عوامل مرتبط با ارتقاي سازگاري كاركنان با محيط سازمان؛ ويژگي هاي . دسته تقسيم بندي گرديد 4 مورد مطالعه مشخص و در 
ه، وجدان كاري، سطح آموزش در قالب عوامل زي، سن، رقبت، تعهد سازماني، انگيهنگ افراد، اخالق كارشخصيتي، نگرش، سطح فر

مزد، تشويق و تنبيه، پيچيدگي سازماني در قالب عوامل سازماني و تنوع تفردي و اهميت وظيفه، جبران خدمات، سيستم حقوق و دس
وظيفه رضايت شغلي در قالب عواملي شغلي و عدالت سازماني سالمت مهارت، بازخورد، استقالل در كار، سازگاري شغلي، هويت 
در نهايت . نويت در محيط كار در در قالب عوامل جو سازماني تعريف شدعسازماني نشاط در محيط كار، فرهنگ انضباط اجتماعي، م

  .گروه طراحي شد 4 عامل در  26 الگوي ارتقاي سازگاري كاركنان با محيط سازمان با 
 
 
  

شمس الدين اسماعيلي؛ اساتيد راهنما سيف اله رسولي، فرهاد ثبوتي؛ استاد مشاور سام / طراحي و ساخت لرزه نگار ماره اي  131
  .1389 ، ) زنجان- دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه گاوازنگ(كارشناسي ارشد - .الدين اسماعيلي

  
   

/ Seismologyشناسي  لرزه/ Simulationشبيه سازي / Constructionساخت / Designطراحي / seismographنگار  لرزه
 equationمعادله / Structureساختار 
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  چكيده 
در اين لرزه نگار براي دريافت پالس هاي لرزه اي از .در اين پايان نامه طراحي و ساخت يك لرزه نگار تك مولفه اي ارائه مي شود

با استفاده از دوفنر مشابه كه از يك سو به بدنه .اي از تكنيك ماره استفاده مي شود سيستم جرم فنر و براي ثبت پالس هاي لرزه
در مركز جرم آويزان يك روزنه تعبيه شده كه بر .دستگاه متصل اند، جرم مربوطه از باال و پايين مهار و بطور قائم نگه داشته مي شود

اين دو توري بدون آنكه تماس فيزيكي باهم داشته . ه نصب استتوري دومي به بدنه ي دستگا.سطح آن يك عدد توري نصب مي شود
در دو .باشند در مقابل هم قرار ميگيرند بنحوي كه صفحه توري ها بر هم مماس اند و خطوط آنها زاويه ي كوچكي با هم مي سازند

در اثر اعمال لرزه نوعي .ي گيرندسمت توري ها به ترتيب يك عدد ديود نور گسيل و يك عدد آشكار سازي نوري در مقابل هم قرار م
جابجايي نسبي دوتوري .به بدنه دستگاه ،توري متصل به بدنه دستگاه جا به جا مي شود اما جرم و توري متصل به آن جا مي ماند

ن تغيير در اثر عبور فريز هاي ماره از مقابل آشكار ساز،توان نور دريافت شده توسط آ.باعث جابجايي بزرگتري در نقش ماره مي شود
همچنين فركانس .كرد با محاسبه توان طيفي سري زماني افت و خيز هاي توان ثبت شده مي توان پالس لرزه اي را آشكار. ميكند

نگار  مقدار ولتاژ خروجي اين لرزه .ندشو تعيين مي طيفي نگار از توان فركانس فضايي فريزهاي ماره و فركانس تشديد لرزه ،اي پالس لرزه
ها و  در اين لرزه نگار به سادگي با تغيير زاويه مابين خطوط توري .نوع آشكار ساز و توان ديود نور گسيل قابل تنظيم استبا توجه به 

هاي  اين لرزه نگار به دليل خاصيت بزرگنمايي تكنيك ماره قابليت آشكاركردن جابجايي .توان تغيير داد مي را حساسيت آنها گام تغيير يا
  .هرتز است كه براي لرزه نگاري اكتشافي بزرگ است 10 ين لرزه نگار افركانس تشديد .ميكرومتر را داردكوچك از مرتبه چند 



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

٧٥ 
 

  
عوامل حياتي موفقيت سيستم هاي اطالعاتي در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با رويكرد برنامه   132

دانشگاه آزاد ( كارشناسي ارشد - .وحيد آقامحمدي حميد فرهودي؛ استاد راهنما بهنام عبدي؛ مشاور صنعتي/ ريزي راهبردي
 - ن آوري اطالعاتفواحد علوم تحقيقات، دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت و فن آوري اطالعات، رشته مديريت  - اسالمي

  .1393 ، )گرايش مديريت منابع اطالعاتي
  
   

هاي  شركت ملي پخش فرآورده/ Strategic planningبرنامه ريزي استراتژيك / Information systemسيستم اطالعاتي 
 Information(فناوري اطالعات / NIOPDC) National Iranian Oil Products Distribution Company(نفتي ايران 

technology (IT / منابع اطالعاتيInformation sources / مديريت اطالعاتInformation management / توانمندسازي
Empowerment / موفقيتSuccess / تفكر سيستميSystem thinking 

   
 930020  

  چكيده 
به منظور تحقق بخشيدن به اهداف راهبردي سازمان و نيل به چشم انداز پيش رو در جهت كيفي نمودن مأموريت هاي شركت 

مل حياتي موفقيت سيستم هاي ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، پژوهش حاضر به دنبال شناسائي، تحليل و اولويت بندي عوا
در سازماني با چنين گستردگي دامنه فعاليت، لزوم شناسائي عوامل حياتي . اطالعاتي با رويكرد برنامه ريزي راهبردي مي باشد

كمي ، از لحاظ ماهيت كاربردي با  - روش پژوهش اكتشافي تركيبي كيفي. موفقيت سيستم هاي اطالعاتي اجتناب ناپذير خواهد بود
در مرحله اول، اطالعات پيشينه مرتبط با . تحقيق در سه مرحله صورت پذيرفت. برد مطالعه موردي و رويكرد استقرايي استراه

موضوع پژوهش به كمك نرم افزار اطلس به روش كدگذاري تحت تحليل محتوايي، منجر به خروجي ابعاد عمومي عوامل حياتي 
دوم، از طريق مصاحبه باز و نيمه ساخت يافته با خبرگان حوزه فن آوري اطالعات  در مرحله. موفقيت سيستم هاي اطالعاتي گرديد

در . داخل و خارج از شركت گروه عوامل حياتي شناسايي شده در مرحله اول، با توجه به اهميت آنها ارزيابي، بازنگري و انتخاب شد
در مورد گزاره ابعاد استخراج شده از دو رويكرد مورد ، نظرات خبرگان و كارشناسان ارشد شركت پرسش نامهمرحله سوم از طريق 

در رويكرد اول، ميزان اهميت ابعاد در موفقيت سيستم هاي اطالعاتي در شركت و در رويكرد دوم، ابعاد از منظر . آزمون قرار گرفت
مضمون عوامل حياتي  6 د يافته ها نشان  مي ده. راهبردي و تعيين نوع از نقطه نظر فرصت، تهديد، قوت و ضعف آزمون گرديد

موفقيت شامل عوامل سازماني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فناورانه بزرگترين نقش در كسب موفقيت سيستم هاي 
 .اطالعاتي شركت را داشته و نبود هريك از آنان سازمان را با شكست مواجه مي سازد

 
 
 
 

هاي چاه براي تعيين تخلخل مخزن در ميدان  مخزن حاصل از داده اي و پارامترهاي كاليبراسيون نشانگرهاي لرزه  133
نگارش حميدرضا لشگري؛ استاد راهنما حميدرضا سياهكوهي؛ / هاي عصبي و آمار چندمتغيره خطي نفتي فرزام با روش شبكه

دسي معدن، رشته مهندسي دانشگاه تهران، دانشكده فني، گروه مهن(كارشناسي ارشد - .پناه، احمد جعفري استاد مشاور جواد يزدان
  .1381 ، ) اكتشاف - معدن
  
   

/ Artificial nueral networksهاي عصبي مصنوعي  شبكه/ Calibrationبندي  درجه/ Seismic indicatorاي  نشانگر لرزه
ون رگرسي/ Algorithmالگوريتم / Stratigraphyشناسي  چينه/ Porosityتخلخل / Farzam oil fieldميدان نفتي فرزام 

Regression / تراواييPermeability / اشباع شدگيSaturation 
   

 810016  
  چكيده 

لرزه اي و موضوع اين پايان نامه مطالعه برروي رگرسيون خطي يا غيرخطي براي انطباق آماري و يا هوشمند بين نشانگرهاي 
انگرهاي لرزه اي براي ارزيابي خواص مخزن ازروي نش درسالهاي اخير.  ص مخزن مانند تخلخل، تروايي و يا اشباع شدگي مي باشداوخ

 .با تغييرات ويژه اي در خواص مخزن در ارتباط هستند ست كه نشانگرهاي لرزه اي مستقيمامسئله بدين دليل ا. تمركز شده است
خواص مخزن درمحل چاه  داده هاي چاه معموال خود به طور مستقيم و دقيق و با قدرت تفكيك قائم بسيار باال اطالعاتي رادر مورد

اي  اين داده هاي لرزه مطالعات لرزه اي سه بعدي با وجود اينكه منطقه وسيعي را پوشش مي دهد، ولي با ديگر و از طرفي كنند ارائه مي
ص دراين پايان نامه سعي بر معرفي روشهايي است كه ارتباط بين خوا .نمي توان پارامترهاي مخزن را بطور مستقيم مشاهده نمود
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را توسط تكنيكهاي  )مربوط به تريس هاي لرزه اي مجاور چاه(ويكسري از نشانگرهاي لرزه اي ) داده هاي چاه از حاصل(مخزن 
ارتباطات هوشمند عصبي و آماري بيان كند، تا بتوان با تعميم آن از طريق نشانگرهاي لرزه اي مربوط به كل داده هاي لرزه اي سه 

 .ا بدست اوردبعدي خواص مخزن مورد نظر ر
  
  
  

شيما علي زاده زنجاني؛ استاد راهنما اميرهمايون جعفري؛ استاد / آشوبگونه بازوي دو لينكه صلب ربات -كنترل فازي  134
  .1389 ، ) الكترونيك- دانشگاه علوم و تحقيقات، رشته مهندسي برق(كارشناسي ارشد - .مشاور علي مطيع نصر آبادي

  
   

برق / intelligent controlكنترل هوشمند / Modelingمدل سازي / Fuzzy systemسيستم فازي / Controlكنترل 
Electricity 

   
 890162  

  چكيده 
داراي درجه آزادي بينهايت  ،از آنجا كه اين سيستم ها. امروزه كنترل سيستم هاي پيچيده غير خطي بسيار حائز اهميت است

يكي از . بنابراين مشاهده تمام حالت هاي سيستم امكانپذير نيست ،ممكن است هستند و مدل كردن آنها به صورت كامل تقريبا غير
در واقع در حالت كياتيك با تغيير كمي در شرايط اوليه رفتار  ،مهمترين ويژگي هاي رفتار آشوب گونه حساسيت به شرط اوليه است

در اين . تا تمام حالت هاي سيستم مشاهده شود از طرفي همين خاصيت آشوب باعث مي شود. كامال متفاوتي مي تواند مشاهده شود
اين سيستم . پروژه بازوي ربات دو لينكه صلب با استفاده از كنترل كننده ي فازي آشوب گونه به صورت هوشمند كنترل مي گردد

    ستم مشخص در ابتدا با توجه به نمودار دوشاخگي دامنه محدوده كياتيك سي. توسط ورودي خارجي رفتار كياتيك پيدا مي كند
.  مي شود و سپس با تغيير دامنه در محدوده كياتيك نقاط ثابت يا پريود اربيتهاي ناپايدار با استفاده از نگاشت پوانكاره بدست مي آيند

مناطقي براي هر نقطه در نظر گرفته مي شود كه كنترل كننده . براي هر نقطه تعادل سيستم يك گين مناسب در نظر گرفته مي شود
OGY بنابراين با استفاده از . اين مناطق بايد بگونه اي انتخاب شوند كه با يكديگر همپوشاني داشته باشند. مي تواند آنرا كنترل كند

روش هاي مسيريابي به . سيستم كنترل كننده هوشمند نزديكترين مسير را براي رسيدن به نقطه نهايي انتخاب مي كند ،اين روش
 .عمل مي كنند onlineصورت 

 
 
  
  

مريم ضوئي؛ / مدل سازي توزيع غلظت آالينده هاي ناشي از حركت خودروها در بزرگراه ها بر روي سرنشينان آنها  135
دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي، رشته (كارشناسي ارشد - .باغ؛ استاد مشاور محمدتقي صادقي استاد راهنمارحمت ستوده قره

  .1388 ، ) طراحي فرايند - مهندسي شيمي
  
   

محيط / Air pollutionآلودگي هوا / Modelingمدل سازي / Concentrationغلظت / Automobileخودرو / ها آالينده
 Environmentزيست 

   
 880282  

  چكيده 
آلودگي هوا يكي از معضالت شهر هاي صنعتي و . در قرن اخير آلودگي محيط زيست از جمله پيامد هاي ناخواسته فناوري است

اغلب اين شهر ها از نظر وضعيت جغرافيايي به گونه اي هستند كه امكان تخليه هواي آلوده به علت پديده اي مانند . است بزرگ
يك سطح قابل قبول يك مسئله بسيار مهم زيست محيطي  هآلودگي هوا و به خصوص كاهش آن ب. وارونگي از اطراف شهر وجود ندارد

يه اي كه كه در آن منابع الودگي موجود است وجود دارد بلكه آالينده ها مي توانند توسط جريان آلودگي هوا نه تنها در ناح. مي باشد
ه ناشي ياصلي توليد آالينده هاي هوا و همچنين ايجاد پديده هاي ثانو عخودروها يكي از مناب. باد و جريان هاي جوي انتقال پيدا كنند

ا كنون بررسي هاي متعددي در زمينه اثر اين آالينده ها روي عابران پياده و ساكنان ت.همچنين اثر گلخانه اي مي باشند از آلودگي هوا
اي  ها، ابتدا جاده به تعداد معيني منبع نقطه در اين مدل. ها انجام شده كه منجر به توسعه مدل هاي گوناگون گرديده است حاشيه راه

د گوسي، براي اندازه گيري غلظت آالينده در فاصله اي خاص از متصل مي شود و از مدل منبع نقطه اي، به عنوان مثال، مدل دو
. سپس، با استفاده از روش جمع آثار، غلظت كل آالينده در فاصله مورد نظر از منبع نقطه اي به دست مي آيد. منبع استفاده مي شود
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الينده ها توسط سرنشينان خودرو انجام گرفته عالوه بر عابران پياده و ساكنان حاشيه راه ها مطالعات تجربي در مورد ميزان دريافت آ
در كار حاضر، هدف مدل سازي غلظت دريافتي آالينده مونواكسيدكربن با استفاده از مدل دود . و اخيرا مدل هايي نيز ارائه شده است

در مدل سازي   - Kچنين آشفتگي ناشي از حركت خودرو ها توسط مدل هم. آن توسعه يافته است، مي باشدگوسي كه پارامتر هاي 
 .لحاظ شده است

  
  
  

نگارنده رايا مطوريان؛ استاد راهنما محمد رنجبر، غالمرضا / جذب آسفالتين بر مينرالهاي سنگ مخزنمدل سازي   136
دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي معدن، (كارشناسي ارشد - .پور؛ مشاورصنعتي شراره آريا رحيمي
  .1383 ، ) اكتشاف - مهندسي معدنرشته 

  
   

نفت خام / Concentrationغلظت / Reservoir rockسنگ مخزن / Absorptionجذب سطحي / Asphalteneآسفالتين 
Crude oil / رسوبPrecipitate / ميدان نفتي مارونMaroon oil field / مدل سازيModeling 

   
 830070  

  چكيده 
يچيده اي است كه از هيدروكربنهاي مختلف و تركيبات حاوي هترواتمها وزن مولكولي و قطبيت پ نفت خام داراي سيستم كلوئيدي

ها و  ها، رزين ته اشباع ها، آروماتيكساجزاي نفت خام براساس وزن مولكولي و قطبيت به چهار د.متفاوت تشكيل شده است
رسوب  .تولوئن و نامحلول در هپتان و پنتان اطالق مي شودآسفالتينها به قطبي و محلول در .تقسيم مي شوند) SARA( ها آسفالتين

و باقي ماندن آسفالتين در مخزن يكي از مشكالت معمول در عمليات بهره برداري از نفت مي باشدكه به عوامل مختلفي همچون 
يشتر واكنشهاي بين هدف اصلي اين تحقيق درك ب. تغييرات دما، فشار، تركيب نفت جذب بر مينرالهاي سنگ مخزن بستگي دارند

آسفالتين مورد استفاده در تحقيق از نفت خام مارون تهيه شد و جذب آستاتيكي آن بر .آسفالتين و مينرالهاي سنگ مخزن مي باشد
مقدار آسفالتين جذب شده پس از تعيين غلظت تعادلي آسفالتين با استفاده از  .مينرالهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت

سپس ايزوترم جذب بر كانيهاي كوارتز، فلدسپات، كائولن و كلسيت مورد .محاسبه شد  mm.288درطول موج  UV-VISتجهيزات
  .تجزيه وتحليل قرار گرفت

 
 
 
  

امير اسماعيل عسگري؛ استاد راهنما محمد / عمق با استفاده از رديابي مسير پرتو موج -مدل سازي دو بعدي سرعت  137
  .1385 ، ) گرايش لرزه شناسي - دانشگاه تهران، رشته زئوفيزيك(كارشناسي ارشد - .يعلي رياحي؛ استاد مشاور حسين هاشم

  
   

مدل سازي / Depthعمق / Velocityسرعت / Waveموج / Seismologyشناسي  لرزه/ Geophysicsفيزيك  زمين
Modeling / الگوريتمAlgorithm 

   
 850130  

  چكيده 
عمق مي باشد كه اين موضوع از ديرباز تا  - زير سطح زمين نياز به مدل واقعي سرعتبراي بدست آوردن اطالعات صحيح از ساختار 
براي دستيابي به مسئله مورد اشاره روش هاي متفاوتي ارائه و در حوزه صنعت، . كنون مدنظر دانشمندان علوم زمين بوده است

عمق به روش مسير يابي پرتو  -مدل سازي سرعتدر اين تحقيق . پتروفيزيك و مهندسي ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است
رتو موج در دو حالت بازتابي و شكست مرزي ارائه شده پموج انجام گرفته است و روش ها الگوريتم هاي مختلفي براي مسيريابي 

ري رديابي در فصل دوم  تئو. در فصل اول به تفاوت ميان سرعت هاي انتشار موج در لرزه شناسي اكتشافي اشاره شده است. است
براي هر پرتو دلخواه  "پارامتر هاي پرتو"قرار گرفته است و  يمسير پرتو موج براي محيطي كه با عمق تغييرات خطي دارد مورد بررس

در فصل سوم الگوريتم هاي مختلف براي مسير يابي پرتو موج در حالت بازتابي وقتي كه محيط با عمق تغييرات . تعريف شده است
معرفي شده و كاربرد آن با توابع ) rayshooting(در اين فصل الگوريتم پرتاب پرتو . بررسي قرار گرفته استخطي دارد مورد 

در فصل چهارم الگوريتم هاي مختلف براي رديابي مسير .  مورد بررسي قرار گرفته است MATLABمسيرياب پرتو موج در محيط 
فصل پنجم الگوريتم ها  رد. طولي و عمقي دارد مورد بررسي قرار گرفته است پرتو موج در حالت بازتابي وقتي محيط با عمق تغييرات
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در فصل . و كد برنامه هاي رديابي مسير پرتو موج در حالت شكست مرزي ارائه و اجراي آن بر روي داده هاي واقعي انجام گرفته است
 .عمق ارائه گرفته است -ششم نيز نتيجه گيري كلي از روش رديابي مسير پرتو موج براي مدل سازي سرعت

 
  
  

فاطمه بهمني؛ محمدحسن فضائلي پور؛ مشاور احمد / مدل سازي فرآيند زيست تخريب پذيري نفت گاز در خاك  138
  .1393 ، ) دانشگاه شهيد باهنر، رشته مهندسي شيمي(كارشناسي ارشد - .عطايي؛ مشاور صنعتي  اميرحسين عبداهللا زاده

  
   

بررسي / Modelingمدل سازي / Waterآب / Soilخاك / Gasگاز / Petroleumنفت / Biodegradableپذير  زيست تخريب
 Microorganismميكروارگانيسم / Laboratory studyآزمايشگاهي 

   
 930003  

  چكيده 
براي  از تلقيح ميكروبي. در اين پژوهش زيست تخريب پذيري تركيبات هيدروكربني در خاك رسي آلوده به نفت گاز ارزيابي شد

به منظور بررسي تاثير تغييرات . افزايش فعاليت زيست تخريب پذيري در خاك استفاده شد، همچنين به خاك مواد مغذي افزوده شد
. رطوبت بر ميزان فعاليت ميكروبي و حذف نفت گاز از خاك آلوده از چهار دوره آبدهي دو، چهار، هشت، و دوازده روز استفاده شد

دهد  برابر با را نشان مي10 وز پس از شروع فرآيند در تمام خاك هاي مورد آزمايش به طور تقريبي جمعيتي هجده ر ميكروبي شمارش
نتايج حاصل از كروماتو گرافي گازي در نمونه با دوره آبدهي دو روز . كه بيانگر فعاليت باالي ميكروبي در خاك هاي مورد آزمايش بود

فرآيند زيست تخريب پذيري خاك آلوده به نفت گاز با مدل سازي . بازه زماني سه ماه بوداز نفت گاز در %  70 بيانگر ميزان حذف 
رطوبت . درنظر گرفتن تغييرات محتواي رطوبت در خاك و تاثير اين عامل بر ميزان حذف تركيب هيدروكربني از خاك نيز انجام شد

ت شناخته شده ريچارد و مهفوف جهت مدل كردن زهكشي و از معادال. در خاك تحت تاثير دو عامل زهكشي و تبخير تغيير مي كند
مدل، . هموژن در نظر گرفته شد تدر اين مدل فاز جامد خاك در هر المان در امتداد ستون به صور. تبخير آب در خاك استفاده شد

جهت توسعه مدل . مي شود انحالل نفت گاز در آب و مصرف آن را در آب توسط  ميكروارگانيسم ها با سينيتيك مونود در نظر گرفته
ابتدا معادالت انتقال جرم شامل آالينده و رطوبت درون المان ديفرانسيلي از سيستم  بدست آورده شد و پس از گسسته سازي با 

 .گزارش شد 91 %تطابق نتايج آزمايشگاهي با مدل ارائه شده . كدنويسي در محيط نرم افزار  متلب حل شد
 
  
  

هستي فيروزر؛ استاد / يع در خطوط انتقال جريانهاي دو فازي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهيمدل سازي ماندگي ما  139
دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي، رشته مهندسي (كارشناسي ارشد - .راهنما نوراله كثيري، محمدحسن خان اف

  .1388 ، ) گرايش طراحي شبيه سازي و كنترل فرآيند - شيمي
  
   

سرعت / Pipelineخط لوله / Corrosionخوردگي / Streamlinesخطوط جريان / Two phase flowن دوفاز جريا
Velocity / انتقالTransport / شبيه سازيSimulation / مدل سازيModeling / بررسي آزمايشگاهيLaboratory study 

   
 880283  

  چكيده 
ار، تعيين خوردگي خطوط انتقال جريان هاي دوفازي و همچنين طراحي ماندگي يكي از پارامترهاي مهم در محاسبات افت فش

لذا در تحقيق . جمع آوري داده هاي آزمايشگاهي از ضروريات مطالعات ماندگي است. تجهيزات متصل به خطوط انتقال مي باشد
. قطر دارد 0/03m طول و  3m بخش آزمايشگاهي دستگاه . هوا طراحي و ساخته شد - حاضر دستگاهي براي اندازه گيري ماندگي آب

و دبي  lit/hr 6000- 80در حين آزمايشات دبي جريان آب از . تغيير مي كند) شيبدار باال رو(درجه  40 تا  0 زاويه بخش متحرك از 
اي  وپي، لختهموجدار، ت/ اليه اي، اليه اي: در حالت افقي الگو هاي جريان مشاهده شده عبارتند از. تغيير نمود 200lit/min - 20هوا از

حبابي ديده / موجي، لخته اي/ لخته اي، لخته اي/ حبابدار، حلقوي/ و در حالت شيبدار باالرو الگو هاي جريان توپي، حلقه ايي، حلقوي
با ايزوله كردن بخش آزمايش بوسيله دو شير سريع بسته شونده اندازه گيري شده ) آب(پس از پايداري جريان، ماندگي مايع . شدند
سپس مدلي تجربي . آزمايشات نشان مي دهند تغييرات دبي آب و هوا و همچنين تغيير زاويه خط لوله بر ماندگي موثر هستند. است

مدل تجربي ارائه شده با ساير مدل هاي تجربي . ندازه گيري ماندگي مايع در خطوط لوله افقي و شيبدار باالرو ارائه گرديدابراي 
تنيجه مقايسه نشان مي دهد . بدار باال رو در الگو هاي مختلف جريان و زواياي متنوع مقايسه شدماندگي در خطوط لوله افقي و شي
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عالوه بر مطالعات . از داده هاي آزمايشگاهي انحراف دارد 15 %و در حالت شيبدار كمتر از  12 %مدل ارائه شده در حالت افقي كمتر از 
ماندگي جريان اليه اي در خط لوله افقي مي باشد با ارائه رابطه جديدي براي  تجربي، مدل مكانيزمي وانگ وايز مربوط به محاسبه

عالوه بر اين مدل مكانيزمي براي محاسبه ماندگي جريان لخته اي در خطوط لوله . ضريب اصطكاك سطح مشترك بهبود داده شد
مدل مكانيزمي . بط بدست آمده محاسبه مي نمايداين مدل مقدار ماندگي جريان لخته اي را مستقيما با حل روا. افقي ارائه شده است

 مي باشد 4 %ارائه شده مطابقت خوبي با داده هاي آزمايشگاهي دارد و خطاي آن كمتر از 
 
  
  

سازي عملكرد  به منظور بهينه) CNG(مدل سازي و شبيه سازي ترموديناميكي  يك ايستگاه گاز طبيعي فشرده  140
دانشگاه كردستان، دانشكده فني مهندسي، گروه مهندسي شيمي، (كارشناسي ارشد - .فروشراحيل موسوي؛ مهرداد خام/ ايستگاه

  .1390 ، ) رشته مهندسي شيمي
  
   

شبيه / Modelingمدل سازي / Filling stationگيري  ايستگاه سوخت/ Compressed natural gasگاز طبيعي فشرده 
 Gasگازسوز / Reservoirمخزن / Optimizationسازي  بهينه/ Thermodynamicsترموديناميك / Simulationسازي 

fuel consumption / حمل و نقلTransportation 
   

 900093  
  چكيده 

مهمترين معايب . است گاز طبيعي فشرده تميزترين سوخت فسيلي است كه اخيرا  كاربرد آن در صنعت حمل و نقل متداول شده
هاي توليدگاز  هاي عملياتي در ايستگاه ي گازسوز و نيز باال بودن هزينه ايل نقليهگاز طبيعي فشرده پرنشدن كامل مخزن سوخت وس

سازي فرآيند تراكم گاز طبيعي و فرآيند تزريق گاز طبيعي فشرده به درون  شبيهسازي و  بنابراين، مدل. باشند طبيعي فشرده مي
در اين . هاي گاز طبيعي فشرده بسيار حايز اهميت است همخزن خودرو به منظور تعيين شرايط بهينه اقتصادي براي عملكرد ايستگا

سازي  نويسي فرترن شبيه افزار برنامه سازي و توسط نرم است تا فرآيندهاي تراكم و تزريق گاز طبيعي فشرده مدل تحقيق سعي شده
نين بقاي جرم و انرژي برآن سازي فرآيند پرشدن سريع، مخزن خودرو به عنوان يك حجم كنترل در نظرگرفته و قوا براي مدل. گردد

پذيري و  ي ضريب تراكم است و براي محاسبه سازي گاز طبيعي در حالت حقيقي آن در نظرگرفته شده در اين مدل. اعمال شدند
 به منظور سنجش ميزان اعتبار. ساير خواص ترموديناميكي آن نظير انرژي دروني، آنتالپي و گرماهاي ويژه از معادله حالت استفاده شد

گيري و نتايج حاصل از  آوري شده از يك ايستگاه سوخت هاي تجربي جمع سازي فرآيند پرشدن سريع، داده نتايج حاصل از شبيه
. سازي نشان دادند هاي تجربي و نتايج حاصل از  شبيه ها توافق خوبي را ميان داده اين مقايسه. سازي با يكديگر مقايسه شدند شبيه

بيني رفتار گاز طبيعي فشرده به هنگام تزريق به درون مخزن خودرو در  ان يك مدل تقريبا  دقيق براي پيشبنابراين، اين مدل به عنو
براي محاسبه كار مصرفي . به عالوه، تأثير دماي محيط و فشار اوليه سيلندر بر فرآيند پرشدن سريع مطالعه شدند. نظر گرفته شد

به منظور سنجش ميزان اعتبار . اي در نظر گرفته شد مرحله در يك كمپرسور سه  تروپيك يك گاز واقعي كمپرسور فرآيند تراكم پلي
ها توافق  اين مقايسه. سازي با يكديگر مقايسه شدند هاي تجربي و نتايج حاصل از شبيه ها، داده سازي نتايج حاصل از اين شبيه

هاي پيشنهادي فوق، كار مصرفي كمپرسور،  ه كمك مدلب. سازي نشان دادند هاي تجربي و نتايج حاصل از  شبيه خوبي را ميان داده
گيري  ها، دما و جرم نهايي گاز درون سيلندر، نسبت پرشدن و زمان فرآيند سوخت كننده گرماي گرفته شده از گاز در خنك

كيب فشاري  اين نتيجه حاصل شد كه با استفاده از تر. هاي فشاري و دمايي متفاوتي از مخازن ايستگاه محاسبه شدند درآرايش
گيري مخزن وسيله  شرايط اقتصادي براي فرآيند سوخت 273 /15براي مخازن ايستگاه و در دماي محيط  4 /6- 4/9- 5/20-5/14

  .نقليه گازسوز ميسر خواهد شد
 
 
  

/ پذيري در تزريق آب توليدي در سيستم هاي كربناته تركدار مديريت آب توليدي و بررسي تجربي كاهش تزريق  141
دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي، رشته مهندسي (كارشناسي ارشد - .دسي نيا؛ استاد راهنما فرهنگ جاللي فراهانيحسن اق
  .1388 ، ) شيمي

  
   

مخزن / Carbonate tankمخزن كربناته / Water injectionتزريق آب / Reservoir managementمديريت مخزن 
مدل / Modelsمدل ها / Maroon oil fieldميدان نفتي مارون / Permeabilityتراوايي / Fractured reservoirشكافدار 

 Modelingسازي 
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 880284  

  چكيده 
بررسي و شناخت روش هاي مديريت آب در مخازن نفت و گاز و اعمال اين روش ها  ،در مرحله نخست ،هدف ازانجام تحقيق حاضر

 ،بررسي تجربي و آزمايشگاهي پديده كاهش تزريق پذيري در تزريق آب توليدي ،در يك مطالعه موردي مخازن ايران و در مرحله بعد
 ،مربوط به مديريت آب توليدي و بخش دوم ،بخش اول: اين رساله شامل دو بخش مي باشد. در نمونه مغزه هاي نفتي ايران بوده است

ميدان نفتي مارون بنگستان از لحاظ  ،در بخش نخست. مربوط به بررسي كاهش تزريق پذيري در تزريق آب توليدي مي باشند
وضعيت موجود مخزن و  ،با توجه به اين كه اين مخزن در مراحل اوليه بهره برداري قرار دارد. مديريت آب توليدي بررسي شده است

در اين ميدان  ،به منظور رسيدن به توليد بهينه. سناريوهاي توسعه مورد بررسي قرار گرفته و سناريوي بهينه توسعه معرفي شده است
هاي سه فازي در واحد بهره برداري و ه نصب تفكيك گر. بايستي تمهيدات الزم جهت مواجهه با آب توليدي در نظر گرفته شود

يدي اين ميدان پيشنهاد شده بهسازي يك واحد نمك زدائي موجود و فراهم نمودن امكانات تزريق آب توليدي براي مديريت آب تول
ارائه شده  ،در تزريق آب توليدي ،يج مطالعات تجربي و آزمايشگاهي براي بررسي پديده كاهش تزريق پذيريدر بخش دوم نتا. است
تا  0 /5شامل تزريق سوسپانسيون حاوي ذرات معلق آلومينا به چهار نمونه مغزه نفتي كربناته ايران با تراوائي  ،مطالعات تجربي. است

بررسي شده است و نتايج آزمايش ها با  ،ارامترهاي مختلف بر سرعت و ميزان كاهش تراوائياثر پ ،در اين آزمايش ها. بوده است 16 /3
 ،هر چه تراوائي مغزه كمتر باشد: اثر تراوائي مغزه: مطابقت يافته است كه خالصه نتايج به شرح زير مي باشد pangو  sharmaمدل 

سوسپانسيون تزريق شده به : اثر غلظت ذرات معلق. شتر خواهد بودريق ذرات معلق بيسرعت و ميزان نهايي كاهش تراوائي در اثر تز
 هاي بسيار پايين ذرات نيز موجب كاهش قابل مالحظه تراوائي مغزه  غلظت. هاي متفاوتي بوده است داراي غلظت ،هاي مغزه نمونه

هر چه تراوائي مغزه كمتر . واهد بودسرعت افت و ميزان نهايي كاهش تراوائي بيشتر و شديدتر خ ،با افزايش غلظت ذرات. مي گردد
زريق مناطق نزديك به نقطه ت ،آسيب سازند در اثر تزريق ذرات ريزتر در طول بيشتري از مغزه رخ مي دهد اما ذرات درشت تر ،باشد

متفاوت تهيه شده  سوسپانسيون تزريقي با دو نمونه با اندازه ذرات: اثر اندازه و سرعت تزريق ذرات معلق.را تحت تاثير قرار مي دهند
موجب افزايش اندكي در شيب نمودار و  ،افزايش اندازه ذرات. بوده است cc/min 2/5شدت جريان تزريق به نمونه هاي مغزه . بود

افزايش شدت جريان و سرعت . دامنه بيشتري دارد ،اين تغييردر مورد مغز هائي با تراوائي كمتر. ميزان نهايي تزريق پذيري مي گردد
موجب كاهش افت تراوائي و از سوي ديگر با تحت تاثير  ،از يك سو با جابجا كردن تعادل ته نشيني ذرات. اثري دو جانبه دارد ،تزريق

به صورت كاهش اندك  ،برآيند اين اثر دوجانبه در اين آزمايش ها. موجب افزايش افت تراوائي مي گردد ،قرار دادن اعماق بيشتر مغزه
تغيير مكانيزمي در كاهش تراوائي رخ نداده و  ،در اثر تغيير اندازه ذرات تزريقي. تراوائي مشاهده مي گرددشيب و ميزان نهايي افت 

نسبت اندازه . در افت كلي تراوائي مغزه بيشتر است ،در ابتداي مغزه ،سهم افت تراوائي .اندكي افزايش مي يابد ،شدت آن تنها
مكانيزم هاي كاهش . آسيب سريع ولي كم عمق است ،اگر اين نسبت بزرگ باشد. شدتخلخل پارامتر مهمي در فيلتراسيون مي با/ذره

فيلتراسيون داخلي و به دام افتادن ذرات در گلوگاه ها  ،يكي از مكانيزم هاي اصلي كاهش تراوائي در مغزه هاي كربناته: تزريق پذيري
و مكانيزم به دام افتادن و پل بستن ذرات معلق در غلظت هاي  مكانيزم به دام افتادن ذرات در غلظت هاي پائين ذرات معلق. مي باشد

ارائه شده  3 پارامترهاي نمودار شاخص نوع   pangو  sharmaتطبيق نتايج آزمايش هاي مغزه با مدل .  غالب مي باشد ،باالتر ذرات
مي ) ضريب حجمي فيلتراسيون (و ) فاكتور آسيب(اين مدل داراي دو پارامتر  . توسط اين محققان براي آزمايش ها به دست آمد

مي توان دريافت كه اين پارامترها براي  ،براي سنگ مخزن هاي ماسه سنگي پارامتر   ثابت فرض مي شود اما با توجه نتايج. باشد
مقدار  ،يش تراوائيباافزا- 1  .نتايج كيفي زير را مي توان استنتاج نمود. سنگ هاي كربناته قدار ثابتي نبوده و تابع متغيرهايي مي باشند
هر دو پارامتر و افزايش  ،با افزايش سرعت تزريق ،در همه مغزه ها- 2 .  متوسط پارامتر   كاهش و مقدار متوسط پارامتر افزايش مي يابد

 10به  3 در افزايش غلظت ذرات از  ،پارامتر روند كاهشي نشان ولي در دو مغزه ديگر ،در دو مغزه ،با افزايش ذرات معلق- 3 . مي يابند
ppm ،  20،به  10 پارامتركاهش و با افزايش غلظت ذرات از ppm با افزايش غلظت ذرات معلق - 4 .مي يابد شاين پارامتر افزاي، 
با در نظر گرفتن سرعت . هر دو پارامتر و افزايش مي يابند ،با افزايش اندازه ذرات معلق- 5 .  داراي روند كلي كاهشي مي باشد پارامتر
روابطي نيمه تجربي براي پيش بيني پارامترهاي  ،ندازه ذرات معلق و غلظت ذرات معلق به عنوان متغيرهاي مستقل عملياتيا ،تزريق
  .براي هر يك از مغزه ها ارائه شده است)  و( مدل
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تاد راهنما ولي نوشين جباري؛ اس/ )مديريت مخزن( دار مديريت و ارزيابي تزريق آب و گاز به مخازن كربناته شكاف  142
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز، دانشكده مديريت، گروه مديريت (كارشناسي ارشد - .احمد سجاديان؛ استاد مشاور بهروز روزبهاني

  .1385 ، ) صنعتي
  
   

/ Fractured reservoirمخزن شكافدار / Carbonate tankمخزن كربناته / Water and Gas injectionتزريق آب و گاز 
 Enhanced oil(ازدياد برداشت نفت / Reservoir propertiesخواص مخزن / Reservoir managementريت مخزن مدي

recovery (EOR / شبيه سازيSimulation 
   

 850131  
  چكيده 

ت مشتمل بر بكارگيري دانش و فناوري موجود به منظور كنترل عمليات و برداشت حداكثر سود اقتصادي به صور ،مديريت مخزن
افزايش توليد - 2 كاهش ريسك - 1 : اهداف اصلي مديريت مخزن شامل. توليد صيانتي از مخزن در شرايط مديريتي مورد نظر مي باشد

ي هاي سرمايه ا حداقل نمودن هزينه - 5 حداكثر رساندن ميزان برداشت نهايي - 4 گاز قابل استحصال  و افزايش ميزان نفت- 3 نفت و گاز 
 - 3 بكارگيري سناريو هاي ساده جهت توليد  - 2 حفظ انرژي مخزن -1 اصول مديريت مخزن بر پايه . مي باشد و هزينه هاي عملياتي

استفاده از  - 5 بكارگيري پيوسته روش هاي استحصال بهينه از مخزن  - 4 جمع آوري اطالعات به صورت مستمر و برنامه ريزي شده 
هدف اصلي از مديريت مخزن فراهم نمودن شرايط به . فت استوار مي باشدتيمهاي كاري مشتمل بر تخصصهاي مربوط به مهندسي ن

هاي  بر پايه استفاده از تمامي داده توليد استراتژي ،باشد منظور حداكثر نمودن توليد اقتصادي از مخزن با كمترين ريسك ممكن مي
جمع آوري و آناليز شده باشد قابل  ،ليديمديريت مخزن در شرايطي كه اطاعات ك. موجود و فناوري در دسترس استوار مي باشد

 ،تاريخچه توليد ،خصوصيات سنگ و سيال مخزن(داشتن اطالعات فني از مهندسي نفت. پياده شدن به نحو مطلوب خواهد بود
از  ...)شبيه سازي مخزن و  ،خصوصيات پتروفيزيكي ،عملكرد چاه هاي توليدي و تزريقي ،فرايندهاي رانش نفت ،هاي توليد مكانيزم

فرآيند مديريت مخزن شامل تصميم گيري صحيح در مواجه در  .يريت مخزن پويا و علمي مي باشدجمله ملزومات اجراي يك مد
توانايي براي . موارد پيش بيني شده و پيش بيني نشده به منظور حداكثر نمودن دبي توليد و توليد نهايي و اجراي اين تصميمات است

بر پيش بيني دقيق و صحيح نتيجه اجراي اين تصميمات است كه در حالت كلي بستگي به توانايي گرفتن يك تصميم بهينه متكي 
به طور كلي مي توان گفت مديريت مخزن تنها با داشتن يك تيم مجرب . رفتارهاي انتظاري از يك سيستم مخزن داردمدل سازي در 

در باال  ،تخصصي منظم/ وزشهاي مستمر و برگزاري جلسات فنياز تخصصهاي مختلف براي تصميم گيري قابل اجرا مي باشد ارائه آم
بردن پتانسيل تيم از لحاظ آشنا شدن با آخرين دستاوردهاي علمي و فن آوريهاي كاربردي مرتبط نقش كليدي در موفقيت مديريت 

  .مخزن را دارد
 
 
  

محمد جواد / ركالمن تجميعيسازي و تخمين پارامترهاي مخازن نفتي با استفاده از الگوريتم فيلت مشخصه  143
دانشگاه صنعتي شريف، (كارشناسي ارشد - .خاني؛ استاد راهنما محمود رضا پيشوايي؛ مشاور صنعتي محمد مهدي زردشتي ابراهيم

  .1389 ، ) گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل - رشته مهندسي شيمي و نفت
  
   

/ Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت / Algorithmالگوريتم / Petroleum reservoirsمخازن نفت 
 Well testsآزمايي  چاه/ Water floodingسيالب زني / Controlكنترل / Simulationشبيه سازي / Modelingمدل سازي 

   
 890163  

  چكيده 
پيش بيني هاي انجام شده توسط  تصميمات مديريتي، ازدياد برداشت، و برنامه ريزي توسعه مخازن در صنايع نفت و گاز بر اساس

هاي مساله يا فرضيات مهندسي به كار رفته، نتايج شبيه سازي في به خاطر عدم قطعيت در پارامتراز طر. سازي صورت مي پذيرد شبيه
د نفت به منظور تخمين هرچه دقيق تر كمياب و پارامتر هاي نامعلوم فرآيندي تولي. رغم صحت، از دقت خوبي برخوردار نيستند علي

استفاده تنها از داده هاي . الزم است محدوده خواص پارامتر هاي نامعلوم و يا همراه با عدم قطعيت به نوعي مشخص سازي شوند
كار در قاموس مهندسي  اين. استراتژيكي منجر به نتايج غيرقابل اعتماد شده و لذا در عمل از داده هاي ديناميكي استفاده ميشود

فيلتر كالمن تجميعي يك الگوريتم بازگشتي بهينه پردازش داده بر مبناي روش اجتماع مونت . تاريخچه است مخزن موسوم به تطبيق
اين فيلتر به عنوان يك تخمين زننده بهينه حالت يا . كارلو است كه براساس داده هاي اندازه گيري، همجوشي داده را انجام مي دهد

قطعيت هاي مربوط به اندازه گيري ها، تخمين حاالت و پارامتر ها در مشخصه سازي  پارمتر مي تواند در مقام تقابل و تبيين عدم
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زني  در فرآيند سيالب ندز اين رساله روش فيلتر كالمن تجميعي براي مشخصه سازي مخز. مخازن نفتي كارآمدي ويژه داشته باشد
ج حاصل گوياي اين است كه اين روش قادر به نتاي. در يك مخزن دوبعدي و دوفازي در يك مخزن تصنعي پياده سازي شده است

 همچنين به آناليز حساسيت برخي از. تخمين توزيع عبور دهي و كاهش عدم قطعيت و توانايي يش بيني توليد مخزن مي باشد
غتشاش تا پارامترهاي فيلتر كالمن و تاثير افزودن مشتقات داده هاي اندازه گيري نيز پرداخته شده است، مشاهده شد كه افزودن ا

هاي  كارگيري آن در داده فيلتر كالمن تجميعي به هاي ديگر از كاربرد. شود بهينه و تعداد بيشتر مجموعه باعث بهبود نتايج مي نقطه يك
سازي  مطالعاتي و يك چاه واقعي پياده سازي شد، نتايج حاصل از اين پياده در اين مطالعه اين روش را براي يك مورد. آزمايي است چاه

  .شان مي دهد كه روش فيلتر كالمن تجميعي مي تواند براي تفسير داده هاي چاه آزمايي  نيز رضايت بخش و مورد اعتماد باشدن
 
  
 

ژل و اثر آن در كاهش پديده انسداد -سازي ماده پليمري فعال سطحي به روش سل آماده مطالعه آزمايشگاهي  144
ريف زاده؛ استادان راهنما شادي حسن آجيلي، محمد رضارحيم پور؛مشاورين به وسيله سرور ش/ ميعاني در مخازن گاز ميعاني

  .1391 ، ) پيشرفته- دانشگاه شيراز، رشته مهندسي شيمي(كارشناسي ارشد - .صنعتي حسين وحداني، حميدرضا نصرياني
  
   

/ Sol- gel methodژل  - روش سل/ Occlusionانسداد / Polymersبسپارها / Condensate gas tankمخزن گاز ميعاني 
تراوايي / Water floodingسيالب زني / Reservoir rockسنگ مخزن / Carbonateكربنات / Injectionتزريق 

Permeability 
   

 910025  
  چكيده 

 ازن گاز ميعاني به علت فشار نقطه شبنم سيال هيدروكربني و تشكيل ميعانات و ايجاد ممانعت در جريان گاز،خدر حين توليد از م
در اين تحقيق سعي بر آن .  در نزديكي دهانه چاه توليد، كاهش قابل توجهي در توليد،كاهش قابل توجهي در توليد اتفاق مي افتد

سطح به صورت پليمري و تزريق آن در سنگ هاي مخزن گاز ميعاني پديده  رشده است كه با استفاده از آماده سازي يك ماده فعال د
آماده سازي ماده فعال در سطح مونومري به صورت پليمري از طريق پروسه سل ژل . شتر كاهش دهيمانسداد ميعاني را هرچه بي

اين پروسه شامل واكنش هاي هيدروليز و پلي كاندنسيشن بر روي يك ماده سيالني فلوئوردار به همراه تترا . انجام گرفته است
ين ژل به سنگ هاي كربناته مخزني تزريق ميگرددتا از طريق سپس ا.اتوكسي سيالن است كه در نهايت منجر به تشكيل ژل ميشود

هاي فلوئوردار در ادامه اين اليه چسبيده شده قرار گرفته و سبب آب  گروه. دهد روي آن بچسبد هاي سنگ مي واكنشي كه با يون
ايش هاي شناسايي مانند ه انجام شده است شامل يك سري آزمژآزمايش هايي كه در اين پرو.  نفت گريزي سنگ مي گردند/گريزي
EDX، SEM، FTIR  و آزمايش هاي تغيير ترشوندگي مانند آشام خود به خودي، زاويه تماس و در نهايت آزمايش هاي سيالب

  .در پايان نتايج حاصل از اين روش ها در تغيير ترشوندگي و بهبود ميزان تراوايي نسبي  مورد بررسي قرار داده مي شود. زني است
  
  
  

 لعه آزمايشگاهي و مدل سازي آسيب ديدگي سازند موثر از تشكيل رسوب آسفالتين در شرايط تزريق گازمطا  145
CO2دانشگاه شهيد باهنر كرمان، (كارشناسي ارشد - .؛ استاد راهنما مهين شفيعي، رياض خراط؛ استاد مشاور محمد حسين غضنفري

 .1389 ، )روكربوريدانشكده فني و مهندسي، رشته مهندسي شيمي گرايش مخازن هيد
  
   

/ Gas injectionتزريق گاز / Asphalteneآسفالتين / Precipitateرسوب / Formation damageآسيب سازند 
شبيه سازي / Modelingمدل سازي / Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي / Carbon dioxideاكسيد  دي كربن

Simulation 
   

 890164  
  چكيده 

زريق گاز و افزايش تقاضاي صنعت در استفاده از مناسب ترين روش هاي ازدياد برداشت، تزريق امتزاجي گاز با توجه به اهميت ت
در اين رابطه رسوب آسفالتين يكي از مشكالتي است كه بايد مورد .ن به عنوان روش ازدياد برداشت مورد توجه استبدي اكسيدكر

مورد  آسفالتين در اثر تغيير غلظت گاز دي اكسيد كربن در تزريق امتزاجي با نفتلذا در اين تحقيق ته نشيني ذرات  .توجه قرار گيرد
به منظور بررسي ته نشيني ذرات آسفالتين بر تراوايي مغزه، آزمايش هاي تزريق امتزاجي گاز دي اكسيد كربن  .بررسي قرار مي گيرد
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نشان دهنده تغييرات قابل مالحظه اي در تراوايي مغزه به  نتايج اين تحقيق.بر روي مغزه هاي ماسه سنگي و كربناته انجام ميگيرد
ميزان آسيب ديدگي تراوايي به غلظت گاز دي اكسيد كربن در تركيب امتزاجي و همچنين .دليل ته نشيني ذرات آسفالتين مي باشد

شبيه سازي تزريق امتزاجي گاز براساس نتايج بدست آمده از آناليز حساسيت در .نوع مغزه استفاده شده در آزمايش ها، وابسته است
روي ميزان آسيب ديدگي مغزه دي اكسيد كربن در مغزه، پارامترهاي مختلفي نظير نرخ تزريق، تراوايي و تخلخل اوليه مغزه بر

  .گذار مي باشدتاثير
 
 
  

نگارنده / ندر يكي از ميادين نفت مناطق مركزي ايرا) ايالم و سروك(مطالعه تغييرات خواص مخزني گروه بنگستان  146
دانشگاه آزاد اسالمي، (كارشناسي ارشد - .ابوالحسن آهنكار؛ استاد راهنما عليرضا بشري؛ اساتيد مشاور بيژن بيرانوند، علي اصغر عنايتي

  .1386 ، ) رشته زمين شناسي گرايش زمين شناسي نفت
  
   

سازند / Ilam formationد ايالم سازن/ Bangestan reservoirمخزن بنگستان / Reservoir propertiesخواص مخزن 
دياژنز / Faciesرخساره / Petrologyسنگ شناسي / Petroleum geologyزمين شناسي نفت / Sarvak formationسروك 

Diagenesis / تخلخلPorosity / تراواييPermeability 
   

 860171  
  چكيده 

اگرس به عنوان دومين و مهمترين سنگ مخزن بعد از سازند رسوبي ز گروه بنگستان شامل سازندهاي ايالم و سروك در حوزه هاي
اين مطالعه شامل بررسي ليتولوژي رخساره هاي رسوبي و تغييرات خواص مخزني سازندهاي ايالم و .اهكي آسماري به شمار مي رود

تي همراه با ميان بر اساس نتايج حاصل از مطالعات پتروگرافي سنگ شناسي كلي مخزن آهك رسي اهك دولومي. سروك مي باشد
بر اساس . دنسيتي نيز مويد ليتولوژي مذكور مي باشد - اليه هاي نازك شيلي مي باشد كه نتايج حاصل از كراس پالت هاي نوترون

رسوب شناسي مقاطع نازك موجود  .كلريت مهمترين كاني رسي مخزن بنگستان مي باشندK-pe ، K-Thكراس پالت استاندارد 
 و درياي باز) B1،B2(سد حاشيه اي ) L1،L2،L3(هشت ميكروفاسيس در سه گروه محيطي الگون منجر به تشخيص تعداد 

)O1،O2،O3( سازند سروك يك ميكروفاسيس براي سازند سورگاه  براي)S1( و يك ميكروفاسيس براي سازند ايالم )E1( گرديد. 
دفني تحت تاثير فرايندهاي متفاوت دياژنيكي قرار همچنين مطالعات كه مخزن بنگستان در سه محيط دياژنز دريايي متئوريك و 

ي و بعضا درون گتخلخل مشاهده شده بيشتر به صورت بين بلوري بين دانه ايي قالبي و حفره اي تخلخل حاصل از شكست. گرفته است
اده از نرم افزار در چاه مخزن بنگستان در اين مطالعه پس از تفسير و ارزيابي نمودار هاي پتروفيزيكي با استف. دانه ايي مي باشد

مربوط به سازد 11 تا4 مربوط به سازند ايالم و زون هاي 3 و2 و1 زون هاي . زون تقسيم شد3 به 4 و در چاه شماره  نزو11 به 3 شماره
 Cو گروه  8 و7 و6 و3 و1 زونهاي  Bو گروه 10 و 5 زونهاي  Aگروه 3 اين زون ها از نظر پارامترهاي پتروفيزيكي به . سروك مي باشد

نسبت به زون هاي دو گروه ديگر از كيفيت مخزني بهتري برخوردار مي  Cزون هاي گروه  .تقسيم بندي شده اند 11 و9 و4 و2 زونهاي 
از نظر خواص 4 زون . قابل انطباق مي باشند 4 و3 مربوط به سازند سروك بوده و در چاه هاي 4 در چاه شماره 6 و5 و4 زون هاي  .باشند

شماره  هاز سمت چا 4 مخزن بنگستان در زون قابل انطباق و به خصوص در زون.  مرتبه اي باالتر از دو زون ديگر مي باشد مخزني در
بررسي نتايج حاصل از محاسبه آب اشباع شدگي به دو روش .با توسعه تخلخل بيشتري همراه مي باشد 4 به طرف چاه شماره 3 

Archie Indoneesia  و Dual water  نشان مي دهد كه اختالف قابل توجهي بين اين دو روش وجود ندارد  4 و3 ه شماره اچدر
 به طور كلي آب اشباع شدگي مخزن بنگستان در زون .مي باشد Dual waterو نتايج نهايي بر اساس اعمال مدل آب اشباع شدگي

از هر  6 و5 ين تغيييرات آب اشباع شدگي زون هاي كاهش مي بايد و تفاوت چنداني ما ب4 به طرف چاه شماره 3 از سمت چاه شماره  4 
از چاه شماره  4  همچنين مطالعات پتروفيزيكي انجام شده نشان ميدهد كه حجم شيل محاسبه شده در زون.دو چاه وجود ندارد

ه و اين ميزان در بود 4 برعكس زون 6 و5 روندافزايش حجم شيل در زون هاي .ميباشد 3 در چاه شماره  4  بيشتر از حجم شيل زون4 
ييرات محيط رسوبي و ساختماني غكاهش مي يابد كه اين امر را مي توان به ت 4  به طرف چاه شماره 3 زون هاي مذكور در چاه شماره 

 .و به دليل وجود گسل در ساختار بنگستان نسبت داد
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عه موردي جنگل هاي مطال( Sacostrea Cucullataمطالعه صحرايي جذب فلزات سنگين توسط صدف   147
كارشناسي  - .حامد آذرباد؛ استاد راهنما آرش جوانشيرخويي؛ اساتيد مشاور افشين دانه كار، عليرضا مير واقفي /)مانگروالفت

  .1389 ، ) دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، رشته مهندسي منابع طبيعي شيالت(ارشد
  
   

نرخ / Forestجنگل / Shellصدف دريايي / Heavy metalفلز سنگين / Petroleum pollutionآلودگي نفتي / ها آالينده
Rates / پااليشRefining / محيط زيستEnvironment / جداكنندهDiscriminator / جذبAbsorption 

   
 890165  

  چكيده 
هاي صنعتي همواره مقادير زيادي از  آب با توجه به اهميت خليج فارس در ارتباط با برداشت و انتقال نفت و همچنين ورود پس

استفاده از دو كفه ايها براي كاهش آالينده ها از جمله روش هاي تصفيه . آالينده ها به اين اكوسيستم آبي و آبزيان وارد مي گردد
كننده از جمله صدف هاي بومي خليج فارس است و يكي از صدف هاي مهم فيلتر  sacostrea cucullataصدف  . بيولوژيكي است

گرم در  250 ( واناديوم ،)ميكروگرم در ليتر 150 ( هدف اصلي اين مطالعه بررسي ميزان جذب فلزات غير ضروري كادميوم. مي باشد
توسط صدف در ) ميلي گرم در ليتر 50 ( و آهن) ميلي گرم در ليتر 200 (و فلزات ضروري مس) ميلي گرم در ليتر 20 ( نيكل ،)ليتر

براي انجام مطالعات فيلتراسيون و جذب فلزات توسط صدف  Mesocosmبدين منظور سيستم . مي باشد شرايط كامال ميداني
مطالعات پااليش نشان دادند كه نرخ پااليش صدف تحت تاثير فلزات قرار مي گيرد و در اولين مرحله آزمايش نرخ . طراحي شد

ميانگين نرخ پااليش صدف هاي زنده در ارتباط با . ود نشان دادپااليش صدف هاي زنده در معرض با تمام فلزات افت نسبي را از خ
در طول دوره يكساعته   1 /51و   ml/(min.g( )59/0، 1/12، 78/0، 1/1(مس و آهن به ترتيب ،واناديوم ،نيكل ،فلزهاي كادميوم

هاي  ل آزمايش كاهش داشت ولي صدفبا توجه به اينكه نرخ پااليش صدف در طو. متوقف نشد گاه پااليش هيچ و شدند محاسبه آزمايش
ميكروگرم در ليتر به طور متوسط به  50 و  150  ،250 ،20 ،150مس و آهن  را به ترتيب از  ،واناديوم ،نيكل ،زنده غلظت كادميوم

 همچنين مشخص شد كه پوسته هاي مرده نيز. ميكرو گرم در ليتر كاهش دادند ،40 /19 ، 3/133 ،203 ،5/12 ،69/116ميزان 
توانايي  sacostrea cucullataبا توجه به نتايج گرفته شده مشخص مي شود كه صدف . توانايي خوبي در كاهش غلظت فلزات دارند

 .بااليي در جذب فلزات سنگين دارا مي باشد و مي توان از آن به عنوان فيلتر زيستي در جهت كاهش فلزات سنگين استفاده كرد
 
 
 

علق و تعهد سازماني كاركنان و ارائه راهكارهاي افزايش تعهد و تعلق سازماني كاركنان مطالعه عوامل موثر بر ت  148
حبيب قاسمي فر؛ استاد راهنما جعفر صادق فيضي؛ يوسف / شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان آذربايجان غربي

  .1390 ، ) ولتيدانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت د(كارشناسي ارشد - .پاشازاده،  پگاه لطف الهي
  
   

هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده/ Personnelكاركنان / Organizational Commitmentتعهد سازماني 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC / منابع انسانيHuman resource / مديريت

 Governmental managementدولتي 
   

 900073  
  ه چكيد

تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول  سال هاي گذشته مورد عالقه بسياري از محققان رشته هاي 
رفتار سازماني و روانشناسي خصوصا رواشناسي اجتماعي بوده است در دهه اخير تحقيقات متعددي در اين زمينه و در ابعاد مختلف با 

گروه اول سعي در شناخت ماهيت خود تعهد داشته اند و . قات در دو مقوله دسته بندي مي شوند اين تحقي. آن انجام گرفته است 
هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر تعهد و تعلق سازماني كاركنان و .  گروه دوم به بررسي عوامل مرتبط با تعهد پرداخته اند

جامعه آماري مورد مطالعه در . ه هاي نفتي استان اذربايجان غربي مي باشدارائه راهكار هاي عملياتي بهبود آن در شركت پخش فراورد
 226 اين تحقيق كليه كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان آذربايجان غربي مي باشند و با توجه به آمار موجود تعداد 

ر منطقه مياندوآب اشتغال نفر د 84 منطقه اروميه و  نفر در 139 نفر به عنوان كل  اعضاي جامعه آماري ميباشند كه از اين تعداد 
در ميان حجم نمونه توزيع شد و با  پرسش نامهنفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به همين تعداد  110 در كل تعداد  دارند و

نتايج بدست آمده از اين پژوهش  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند پرسش نامهداده هاي بدست آمده از   Spssاستفاده از نرم افزار 
، در مجموع داراي ارتباطي مستقيم  P_Value=0/0نشان داد كه از بين چهار عامل اصلي مورد مطالعه ، عوامل شغلي و سازماني با 

  اشدو معنادار با تعهد و تعلق سازماني بوده ولي ارتباط بين عوامل فردي و محيطي با تعهد و تعلق سازماني معنا دار نمي ب
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مطالعه ناحيه اي سازند كنگان و بررسي كيفيت مخزني اين سازند در ميادين داالن و سفيد زاخور با استفاده از   149

افشين پارسايي؛ استاد راهنما نادر كهنسال قديم وند؛ اساتيد مشاور داود جهاني، / بررسي هاي زمين شناسي و پتروفيزيكي
  .1387 ، ) اه علوم و تحقيقات، رشته زمين شناسي نفتدانشگ(كارشناسي ارشد - .كامران كامراني

  
   

/ Petroleum geologyزمين شناسي نفت / Dalan formationسازند داالن / Kangan formationسازند كنگان 
/ Porosityتخلخل / Source rockسنگ منشا / Reservoir rockسنگ مخزن / Zagrosزاگرس / Petrophysicپتروفيزيك 

 Diagenesisدياژنز / Modelsمدل ها / Depositional environmentsمحيط رسوبي / Faciesرخساره 
   

 870253  
  چكيده 

اسكتين يكي از سنگ مخزن هاي مهم مي باشد كه در حوضه رسوبي زاگرس به طور گسترده ( سازند كنگان با سن ترياس زيرين
سازند كنگان در هر دو ميدان به صورت هم . ر مورد مطالعه قرار گرفتاين سازند در دو ميدان  داالن و سفيد زاخو) نهشته شده است

رخساره در  10 مطالعات پتروگرافي و آناليز رخساره ها موجب شناسايي .  شيب زير سازند دشتك و روي سازند داالن قرار گرفته است
الگون  ،حليسا/كمربند رخساره اي جزر و مدي 3 اين رخساره ها در يك پالتفرم كربناته از نوع رمپ هم شيب و در . هر ميدان گرديد

مهمترين فرايند دياژنتيكي كه سازند كنگان را در نواحي مورد مطالعه تحت تاثير قرار داده است شامل سيماني . و سد نهشته شده اند
فيزيكي سازند كنگان خواص پترو. زيستي و ايجاد تخلخل مي باشندآشفتگي  ،انحالل ،فشردگي ،نئومورفيسم ،انيدريتي شدن ،شدن

و با توجه به بررسي هاي انجام گرفته سازند . در دو ميدان داالن و سفيد زاخور با استفاده از نرم افزار ژئوالگ مورد بررسي قرار گرفت
 ،دميدان داالن بهترين كيفيت را در اين ميدان دار 3 ولي بخش بااليي زون . كنگان در ميدان سفيد زاخور فاقد زون مخزني است

 .همچنين در ميدان سفيد زاخور ميزان حجم شيل باال مي باشد كه اين مساله در مورد بخش پاييني سازند داالن نيز صادق است
 
  
  

/ هاي نفتي در فضاهاي بسته با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي مطالعه نحوه انتشار بخارات فرآورده  150
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده (كارشناسي ارشد - .گوهرريزي؛ عبداهللا عباسلو، ياسر حميديزاده؛ عطااهللا سلطاني  اميرحسين عبداله

  .1394 ، ) مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي
  
   

بخار / Propagationانتشار / Computational fluid dynamicsاي  ديناميك سياالت محاسبه/ Pollutantآالينده 
Vapor / فرآورده نفتيPetroleum product / غلظتConcentration / مدل سازيModeling 

   
 940003  

  چكيده 
مناطق عملياتي و آزمايشگاه هاي نفتي ، يكي از مهمترين عوامل آلوده كننده  ،پخش گازها و بخارات آاليند در محيط هاي صنعتي 

ه خصوص بر روي انسان امري مهم بوده و مضرات و آسيب هاي اين بخارات بر روي محيط اطراف و ب. محيط و هوا محسوب مي شوند 
در تحقيق حاضر، چگونگي پخش بخارات آالينده در محيط ازمايشگاه كنترل كيفيت . نيازمند بررسي و كاهش اين آالينده ها مي باشد

هاي  داده. رفت مورد بررسي قرار گ) CFD(و نحوه كاهش آنها با استفاده از مدل سازي ديناميك سياالت محاسباتي  نفتي هاي فرآورده
استفاده شده در اين مدل سازي برگرفته از آناليز هواي آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي كه بعنوان يك 

- استفاده شده بر مبناي حالت پايدار، معادالت ناوير استوكس و مدل متالطم   CFDمدل . فضاي بسته در نظر گرفته شد مي باشد 
k نتايج بدست آمده نشان دهنده توزيع غلظت اجزاي بخارات آالينده . در فضاي سه بعدي مورد بررسي قرار گرفته است  مي باشد و

همچنين اثر قرار گيري محل فن بر ميزان توزيع آالينده ها نيز مورد . در محيط و اثر مكش فن بر كاهش و خروج اين آالينده ها بود 
  .بررسي قرار گرفت 
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مجتبي / ها و توان موتورهاي ديزلي دار روي كاهش آالينده دار و نيتروژن هاي اكسيژن ه اثر افزودنيمقايس  151
دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، رشته (كارشناسي ارشد - .مقدم؛ استاد راهنما عبدالصمد زرين قلم مقدم ساعي

  .1388 ، ) مهندسي شيمي
  
   

نيتروژن / Oxygenاكسيژن / Additiveافزودني / Diesel engineموتور ديزل / Diesel fuelسوخت ديزلي / ها آالينده
Nitrogen / گرانرويViscosity 

   
 880285  

  چكيده 
متوكسي  2 به عنوان افزودني هاي نيتروژن  دار و ) NE(و نيترواتان) NM(هدف از اين مطالعه مقايسه اثر افزودنيهاي نيترومتان

البته . نشر گازهاي آالينده و توان موتورهاي ديزلي است ،وان افزودني اكسيژن دار بر خواص فيزيكي سوختبه عن MXEEاتيل اتر 
ها به  هر كدام از اين افزودني. اكسيژن دار نيز به حساب مي آيند ،اين افزودني هاي نيتروژن دار به علت داشتن محتوي اكسيژن باال

نتيجه . انجام شده است ECE R-96 8modesاين آزمايشات بر روي سكوي آزمون . حجمي به ديزل اضافه شده است 10 %مقدار 
كه اين افزايش  ،با استفاده از اين افزودنيها در مقايسه با خود ديزل ويسكوزيته كاهش و شاخص ستان افزايش مي يابد ،نشان مي دهد

 NEكه اين كاهش براي  ،ها كاهش يافته براي افزودني BSSOOTآالينده هاي خروجي از قبيل . بيشترين بود MXEEبراي 
مقادير  ME،NMاين مقادير براي  ،كمي افزايش يافته MXEEبراي  ، BSHC BSNOxهمچنين مقادير . بوده است%  44 حدود 

ر كلي مقدار به طو. البته با استفاده از افزودني هاي نيتروژن دار بازده حرارتي موتور بهبود يافت. بزرگتري را به خود اختصاص داده اند
را ) CeO2(و ) MnO2(دو تا از افزودنيها با پايه فلزي ،همچنين. با استفاده از اين افزودني ها كاهش يافته است CO2دوده و 

شاخص ستان براي سوخت هاي شامل افزودنيها با پايه . به ديزل اضافه شد 100mg/kg انتخاب كرده و از هر كدام از آنها به مقدار 
. تغيير محسوسي نكرد ،در شرايط ماكزيمم سرعت Ceمصرف سوخت ها بجز براي ديزل همراه با . افزودني ها بيشتر شدفلزي از ديگر 

 BSCOو  BSSOOTمقدار  MNدر ديزل همراه با . بيشتري منتشر كردند Noxدو سوخت شامل افزودني مقادير دوده كمتر و 
 BSSOOTبطور كلي افزودني با پايه فلزي منگنز مقدار . منتشر شد در شرايط ماكزيمم سرعت ،كمتري CO2كاهش يافته و درصد 
  .كاهش داد 25 %را در مقايسه با ديزل 

  
نگارش حمزه اسداله پور؛ استاد / مقايسه تركيبات مختلف گازي در فرآيند تزريق گاز در يكي از مخازن نفتي ايران  152

دانشگاه صنعتي سهند، دانشكده مهندس شيمي، رشته (كارشناسي - .تظريراهنما عليرضا طباطبايي نژاد؛ استاد مشاور غالمحسين من
  .1388 ، ) مهندسي شيمي

  
   

 Hydrocarbonمخزن هيدروكربن / Gas injectionتزريق گاز / Enhanced oil recovery (EOR(ازدياد برداشت نفت 
reservoir / فشار امتزاجيMiscibility pressure /جايي  جابهDisplacement / تزريق آبWater injection / شبيه سازي

Simulation / سيالب زنيWater flooding 
   

 880269  
  چكيده 

تزريق گاز يكي از مهم ترين روش هاي ازدياد برداشت مي باشد كه بنا بر ويژگي هاي مخازن و شرايط عملياتي مختلف ، مي تواند 
پروژه امكان سنجي تزريق گازهاي مختلف در يكي از مخازن نفتي ايران  دراين.  به دوصورت امتزاجي يا غير امتزاجي انجام شود

دراين تحقيق تزريق گازهاي متان، . فوذ پذيري بسيار پايين مي باشدمخزن مورد مطالعه عميق، پرفشار و از لحاظ ن. ارزيابي شده است
همچنين .  از مخزن مورد مطالعه قرار گرفتندمتان غني شده از تركيبات مياني و همچنين گازتوليدي  نيتروژن، دي اكسيدكربن،

دراين پروژه ابتدا بااستفاده . ين پروژه بدان پرداخته شده استتزريق آب و تزريق گاز پس از سيالبزني آب،از ديگرمواردي است كه درا
يبي سيال مخزن ساخته رابينسون سه پارامتري تنظيم و مدل ترك- ، معادله حالت پنگ PVTIاز داده هاي آزمايشگاهي و نرم افزار

براي گازهاي مختلف، به كمك روش هايي نظير شبيه سازي آزمايش لوله قلمي، مشخص شد كه  MMPسپس با تخمين مقدار . شد
درادامه با ساخته . امتزاجي را دارا مي باشندگازهاي دي اكسيد كربن و متان غني شده، با توجه به شرايط مخزن ، قابليت جابجايي 

اميكي قسمتي از مخزن موردمطالعه، سناريوهاي گوناگوني شامل توليد طبيعي ، تزريق گازهاي مختلف و تزريق آب ، شدن مدل دين
ازميزان  %22 باتوجه به نتايج بدست آمده، به كمك مكانيزم هاي توليد طبيعي . شبيه سازي شد، )نقطه اي- 5 ( باالگوي تزريقي يكسان

 %51 همچنين تزريق امتزاجي سبب افزايش ضريب توليد تا ميزان . ل توليد بوده استالعه مخزن قابنفت درجاي قسمت موردمط
  .برآورد شد %27 درحالي كه توسط فرآيندهاي غيرامتزاجي ، بيشترين ميزان افزايش توليد . نسبت به توليد طبيعي شده است
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 - .ا قاسم مطلبي؛ استاد مشاور عباس غفارياد؛ استاد راهنمانژ ارائه دهنده سعيد ملكي/ موزه ملي صنعت نفت ايران  153

  .1383 ، ) دانشگاه صنعتي سهند، دانشكده معماري وشهرسازي، رشته مهندسي معماري وشهرسازي(كارشناسي ارشد
  
   

 Persianخليج فارس / Architectureمعماري / Energy Consumptionمصرف انرژي / Optimizationسازي  بهينه
gulf / طراحيDesign /نعت نفت صPetroleum industry 
   

 830069  
  چكيده 

موضوع رساله حاضر موزه ملي صنعت نفت ايران مي باشد كه مي كوشد باارائه فضايي گويا عرصه هاي مختلف اين صنعت رادر 
كه با عنوان آنچه .معرض ديد بازديدكنندگان قرار دهد، صنعتي كه پايه درحيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورمان ايران دارد

ي و ژعدم التزام به فرايند بهينه سازي مصرف انرژي در كشور با آن روبرو هستيم ريشه درنبود ارتباط فرهنگي ميان مصرف كننده انر
بيني كه  اهميت فراورده هاي توليدي است، ازاين رو ايجاد فضايي واسط براي شفاف سازي فعاليتهاي اين صنعت ارتباط با مخاط

سايت پروژه حاضردردل خليج فارس و در جزيره زيباي كيش واقع شده .كننده قرار دارند ضرورتي انكار ناپذير استدرمقام مصرف 
است كه به واسطه ميزان جذب مخاطب اعم از داخلي وخارجي و همچنين قرارگيري در همسايگي حوزه هاي نفتي و اقليم نفت خيز 

و  58E ،53 فضاهايي از اين دست باشد، جزيره كيش در طول و عرض جغرافيايي  كشور مي تواند داراي پتانسيل بااليي براي حضور
 26،31N محدوده طراحي در منطقه اي ساحلي بابافت صخره اي و درحد .قرارداشته و ازتوابع استان هرمزگان محسوب مي گردد

ترسي اصلي به محدوده طراحي جاده نزديكترين دس.فاصل مركز اقامت كيش اليت و مركز تجاري بازار مرجان قرار گرفته است
ساحل زيباي صخره اي، پالزاي ساحلي و مسير دوچرخه .دنيابوده كه ازطريق يك خيابان فرعي به محدوده طراحي متصل مي شود

دراين فصل اهميت :فصل اول.  اين رساله درشش فصل تنظيم شده است.دورجزيره از ويژگي هاي محدوده طراحي به شمار مي روند
آشنايي با وزارت .فت و نقشي كه اين صنعت در عرصه هاي مختلف اجتماعي كشورمان داشته مورد بررسي قرار گرفته استصنعت ن

نفت و سياستهاي آن و اطالعات مربوط به صنعت نفت ميزان صادرات و واردات ، توليد و كاستيهاي اجرايي در مقام با ساير كشورهاي 
دراين فصل سير تحول موزه ها درجهان و ايران و : فصل دوم . صل به آنها اشاره شده استدنيا از جمله مواردي است كه دراين ف

چگونگي پيدايش موزه و برخي از فاكتورهاي دخيل در طراحي موزه مورد بررسي قرار گرفته، نگرش جديد بر موزه ها و تغيير ماهيت 
دراين فصل با توجه به رويكرد خاص در مقوله طراحي : مفصل سو. ر نكات مورد بحث دراين فصل استفضاها در طول زمان ازديگ

موزه صنعت نفت به مفاهيم پايه اي معماري مرتبط با معماري سبز، پايدار و معماري اكوتك، نحوه شكل گيري اين سبكها وتاثير آنها 
تفصيل مورد بحث قرار ه بر طراحي معماري و همچنين شاخصه هاي ايجاد آسايش محيطي و فرآيندهاي زيربنايي تبادل حرارت ب

دراين فصل باتوجه به اهميت شناخت بستر طراحي نظامهاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي، سياسي، و اقليمي : فصل چهارم. گرفته است
فصل . يند طراحي فراهم آورده شده استجزيره كيش مورد موشكافي قرار گرفته و بدين ترتيب اطالعات پايه اي براي فرآ... و

فصل با بررسي نمونه هاي مختلف اقليمي و عملكردي شاخصه هاي انطباق با شرايط محيطي و استفاده از جريانهاي  دراين:پنجم
طبيعي در مسير بهينه سازي مصرف انرژي و همچنين برنامه ريزي فضايي نمونه هاي عملكردي و نحوه برخورد آنها با مقوله فضا و 

فصل . رنامخه فيزيكي طرح تدوين گرديدت برنامه ريزي كالبدي طرح مورد بررسي و بارتباطات مورد بررسي قرار گرفته و در نهاي
دراين فصل با تدوين مباني نظري معماري و ارزيابي مباني راهبردي طراحي و همچنين بررسي آلترناتيو هاي ارائه شده حركت : ششم

ررسي نقاط قوت وضعف آنها طرح نهايي مود تاييد قرارگرفت در جهت رسيدن به طراحي نهايي آغاز شده و پس از آناليز آلترناتيوها وب
معماري دخيل در طراحي و سياستهاي اقليمي مورد بحث قرار .  ودر ادامه نقشه هاي مربوط تهيه و درپايان فصل به پيوست ارائه شد

  .گرفته و روند طراحي و طراحي نهايي موزه ملي صنعت نفت ايران موردارزيابي قرار گرفته است
  
  
  

ميكروفاسيس ها، محيط رسوبي و خصوصيات مخزني سازندهاي فهليان و داريان در ميدان هاي گازي گشوي   154
دانشگاه شهيد (كارشناسي ارشد - .نگارنده فاطمه نجفي؛ استاد راهنما رضا موسوي؛ اساتيد مشاور رضا اهري، احسان غفراني/ جنوبي

، ) ناسي، رشته زمين شناسي گرايش سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسيبهشتي، دانشكده علوم زمين، گروه آموزشي زمين ش
 1387.  
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  چكيده 
از نظر زمين شناسي ناحيه اي  .كيلومتري شمال غرب بندرعباس واقع گرديده است 70 ميدان گازي گشوي جنوبي در فاصله 

در اين تحقيق  .ورده زاگرس منطبق مي باشندشرقي كمربند چين خ - منطقه بندر عباس و بخش هاي پيرامون آن با انتهاي جنوبي
سازند داريان با سن آپتين شامل آهك هاي .  متر مي باشد 164 متر و  36 متر و 143 به ترتيب 4 و3 و1 سازند داريان در چاه هاي شماره

مين شامل آهك تا آهك خاكستري تا قهوه ايي رنگ است كه از فسيل هاي اربيتولين بسيار غني است و سازند فهليان با سن نئوكو
از آلوكم هاي غيراسكلتي پلت ها پلوئيدها و اينتراكلست ها در سازند داريان و ائيدها پلت ها و پلوئيدها . دولوميتي مي باشد

از اجزاي اسكلتي نرم تنان دوكفه اي ها شكم پايان بازوپايان . اينتراكلست و دانه هاي اگرگاته در سازند فهليان ديده مي شوند
پابرسران تنها ( پوستان سوزن اسفنج راديوالريا استراكودها روزن بران و جلبك هاي سبز و قرمز در اين دو سازند ديده مي شوندخار

ميكريتي شدن انحالل سيماني : فرايند هاي دياژنتيكي كه بر اين دو سازند اثر كرده اند عبارتند از). در سازند فهليان مشاهده شده اند
سازند .  آثار فرايند نئومورفيسم افزايشي تنها در سازند داريان ديده مي شود. و دولوميتي شدن ) كي و شيمياييمكاني( شدن تراكم

نوع ميكروفاسيس گوناگون در يك محيط پالتفرم كربناته از نوع رمپ هموكلينال در زمان آپتين بر جاي گذاشته شده  5  داريان با
خساره اي حوضه رمپ عميق و الگون نهشته شده اند سازند فهليان داراي نه اين ميكروفاسيس ها در كمربندهاي ر. است

ميكروفاسيس هاي اين سازند در . ميكروفاسيس مختلف است كه  در محيط پالتفرم كربناته از نوع رمپ هموكلينال تشكيل شده است
   ي پتروفيزيكي سازند داريان نشان بررسي ها. كمربند هاي رخساره اي حوضه رمپ عميق سد و الگون برجاي گذاشته شده است

  با توجه به منحني هاي مربوط به آن نشان داده .مي دهد اين سازند تخلخل ضعيفي دارد و ميانگين حجم شيل در آن پايين است
كرد حادثه در شواهد عمل.مي شود در قسمتهايي كه مواد الي و در نتيجه اورانيوم افزايش يافته است اين دو نگار از هم فاصله ميگيرند

و گسترش ليتيك )  4 آن در چاه شماره 3 در زون (زمان آپتين در اين سازند به صورت افزايش چشمگير مواد آلي در برخي قسمت ها
تخلخل در سازند فهليان نيز ضعيف است و ميانگين حجم  .ديده مي شود) 4 آن در چاه شماره 1 در زون (ولكانيكي و ماسه سنگ 

چگالي مربوط به سازندهاي فهليان و داريان مشاهده مي شود ليتولوژي در تمام  با ترسم كراس پالت نوترون .شيل آن پايين است
 1 زون هاي سازند داريان مشاهده مي شود ليتولوژي در تمام زون هاي سازند داريان آهك دولوميتي تا دولوميت است اما در زون 

اما در زون .ن ليتولوژي در تمام زون ها آهك آهك دولوميتي و دولوميت استدر مورد سازند فهليا .ماسه سنگ نيز وجود دارد
  .ماسه سنگي است 1 دولوميت خالص وجود ندارد و ليتولوژي زون 4 

  
نوشته فرشته فرهاد؛ استاد راهنما انوشيروان / )منطقه ايالم(نانوستراتيگرافي سازندسورگاه در ميدان گازي تنگ بيجار  155

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين، رشته زمين شناسي (كارشناسي ارشد - .د مشاور فريدون صالحيلطفعلي كني؛ استا
  .1387 ، ) گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي
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زمين شناسي / Reservoir rockسنگ مخزن / Zoningبندي  زون/ Depositional environmentsمحيط رسوبي 
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  چكيده 
ن كه بين اوراسياو عربستان قرار گرفته است وجود ذخاير عظيم علت توجه زياد به منطقه زاگرس،عالوه بر جايگاه خاص تكتونيكي آ

نفت و گاردر در اين منطقه مي باشد و در اين ميان سازند سورگاه  يكي ازسازندهاي گروه بنگستان مي باشد كه در منطقه لرستان 
هاي  اتيگرافي سازند سورگاه، بر روي چاهمطالعه نانوستر .دريج نازك شده و باالخره ناپديد مي شودتشرق ب يافته و بسوي جنوب توسعه
 اساليد آماده شده از برشهاي  مورد نظر 350 مطالعات صورت گرفته بر روي  .ميدان گازي تنگ بيجار انجام پذيرفت 6 و 7 ، 10شماره 

بيوستراتيگرافي اين سازند سورگاه حاوي اجتماعات نانوفسيلي متنوعي است كه امكان طبقه بندي  : نتايج زير را در بر داشته است
خانواده براي نخستين بار از برشهاي تحت االرضي سازند سورگاه شناسايي و  12 جنس و  31 گونه از  65  .سازند را ميسر مي سازد

است كه در برش سازند سورگاه  UC12تا UC8مجموعه نانوفسيلهاي حاضر بيانگر رسوبگذاري در زمان زونهاي . عكسبرداري گرديد
نتهاي تورونين پسين تا ا 7 ر چاه شماره ين تا انتهاي سانتونين پيشين و دنشان دهنده سن ابتداي تورونين پس 10 اره در چاه شم

يرغم اينكه سازند سورگاه در مطالعه حاضر در مقايسه با برش نمونه از تنوع و تعددفسيلي كمتري عل .سانتونين پيشين مي باشد
نهاي كمتري معرفي گرديده كه اين مي تواند مربوط به نحوه نمونه برداري در اين مطالعه باشد برخوردار مي باشد و در نتيجه بايوزو

با توجه به تطابق چينه شناسي صورت .برش مطالعه شده با هم و با برش نمونه همخواني نشان مي دهد 3 اجتماعات نانوفسيلي در 
ني بيشتري با برش سد ايالم داشته و نسبت به برش نمونه از سن گرفته محدوده سني تعيين شده براي برشهاي مورد مطالعه همخوا
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  و  Braarudusphaera bigelowiبا توجه به حضور گونه هاي شاخص شناسايي شده همچون .جوانتري برخوردار است
Lucianorhabdus  وZeugrhabdotus  وCalculites  عناصر در منطقه مورد مطالعه رسوبات سازند سورگاه در منطقه اي كه

حضور گونه هاي شاخص عرضهاي جغرافيايي پايين  .مغذي به فراواني يافت ميشوند با شرايط آبهاي سطحي گرم ته نشست شده اند
گذاري اين سازند در  در رسوبات سازند سورگاه حاكي از رسوب Micula decussateو   Watznauria barnesaeنظير  

ميكروفاسيس مربوط به زير  2 دقيق مقاطع نازك تهيه شده منجر به شناسايي و معرفي مطالعه .عرضهاي پايين جغرافيايي مي باشد
  .ورگاه شده استسمحيط درياي باز براي رسوبات سازند 

  
 
 
 




