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 به نام خدا

 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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  : باشدى مىر قابل دسترس زيى به نشانىاطالع رسان

ir.ibraryniocl.www 
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اي در مخازن ھيدروکربوري (مطالعه موردي در يکي از مخازن جنوب غرب  اثر تغييرات تخلخل بر روي نشانگرھاي لرزه ١ 

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، رشته  - / ارسالن زارع؛ محمدرضا بختياري؛ سياوش نوروزي.ايران)
  .١٣٩۴ ژئوفيزيک) ، 

  
  

فيزيک  / زمينSeismic indicatorاي  / نشانگر لرزهPorosity/ تخلخل Hydrocarbon reservoirمخزن ھيدروکربن 
Geophysicsھاي عصبي مصنوعي  / شبکهArtificial nueral networks موجک /Wavelet وارون سازي /Inversion /

  Petrology/ سنگ شناسي Formation/ سازند Modelingمدل سازي 
  

 ٩۴٠٠٧۴  
  چکيده 
اي  ھاي لرزه اي ھستند که در حوزه زمان و فرکانس از داده اي توابع رياضي مشتق شده از اطالعات لرزه گرھاي لرزهنشان

اند. با توجه به ارتباط بين مقاومت صوتي سنگ ھا به عنوان  ھاي لرزھاي ابداع شده شوند و به منظور شناسايي پديده استخراج مي
ي آنھا در محدوده زير پوشش لرزه نگاري سه بعدي، تخلخل مخازن تخمين زده مي شود. يک نشانگر لرزه اي و خواص پتروفيزيک

تخمين تخلخل با استفاده از نشانگرھاي لرزه اي به عنوان يکي از مھمترين شاخصه ھاي مورد استفاده در طراحي و توسعه 
ب ايران به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب مخازن، مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق يکي از مخازن نفتي جنوب غر

شناسي و  ھاي زمين ھاي تخلخل بدست آمده از چاھھا، داده نگاري سه بعدي، نگاره ھاي لرزه شده است. که با استفاده از تلفيق داده
عصبي مصنوعي شناسي محدوده مورد مطالعه، تخلخل با استفاده از روشھاي تک نشانگر، نشانگرھاي چندگانه و شبکه  چينه

باشد. ھمچنين تعداد  برآورد شده است. نتايج نشان داد که استفاده از  نشانگر ھاي چند گانه داراي کمترين خطا و بيشترين تطابق مي
 باشد.  درصد بھترين گزينه براي محدوده مورد مطالعه مي ٧٦ با تطابق در حدود  ٥ نشانگر با طول اپراتور  ٧ 
 

  
  
  
ي تامين نفت خام در شرايط عدم قطعيت: مطالعه  يکپارچه سازي سطوح باالدستي و ميان دستي زنجيره ارائه مدلي براي ٢

کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران،  -/ فريده شفيعي؛ محمدعلي آزاده؛ جعفر حيدري.موردي شرکت مديريت اکتشاف ملي نفت ايران
  .١٣٩۴ دانشکده فني، رشته مھندسي صنايع) ، 

  
  

 National Iranian/ شرکت ملي نفت ايران (integration/ يکپارچه سازي Crude oil/ نفت خام Supply chainزنجيره تامين 
Oil Company (NIOC اکتشاف /Exploration صنايع باالدستي /Upstream operations مدل رياضي /Mathematical 

model مدل سازي /Modeling الگوريتم /Algorithm  
  

 ٩۴٠٠٧٣  
  چکيده 

ر دنياي مدرن امروزي، اھميت صنعت نفت بر کسي پوشيده نيست و بازار مصرف نفت و مشتقات نفتي، وسعتي به اندازه د
ي  ھاي زنجيره اي که اخيرا  به تصويب رسيده است، شبکه گيرانه محيطي سخت سرتاسر جھان دارد. از سوي ديگر، قواعد زيست

طي در تصميمات خود غافل نمانند. بر ھمين اساس، موضوع پژوھش جاري در محي دارد تا از تفکرات زيست تأمين را ملزم مي
گنجد.  ي تأمين نفت خام با تکيه بر ديدگاه سبز، مي ريزي شبکه سطوح باالدستي و ميانصدستي زنجيره ي طراحي و برنامه حوزه

ر گرفته شده است؛ بنابراين، يک مدت، به صورت ھمزمان در نظ اي از تصميمات سطوح بلندمدت و ميان در اين پژوھش، پاره
ريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط، توسعه يافته است. تابع ھدف اول به حداکثر کردن سود و تابع  مدل رياضي دوھدفه برنامه

ي عمر، در کل  ي ارزيابي چرخه گيري از شيوه ھا با بھره ھاي محيطي حاصل از انتشار آالينده ھدف دوم به حداقل سازي آسيب
ي توليد محصوالت پااليشگاھي، ضريب مصرف محصوالت از نفت  پردازد. ھمچنين، در اين مدل پارامترھاي ھزينه مي زنجيره
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خام و ظرفيت توليد محصوالت در پااليشگاه، با استفاده از يک تابع عضويت مثلثي به صورت فازي، به علت انطباق بيشتر مدل با 
ظر گرفته شده است و براي تبديل کردن مدل غيرقطعي يادشده به مدل قطعي معادل، ي تأمين، در ن شرايط واقعي حاکم بر زنجيره

افزار حل دقيق  يافته، عالوه بر حل و تحليل حساسيت در ابعاد کوچک توسط نرم از روش خيمنز استفاده شده است. مدل توسعه
ھا بر  حل شده است و نتايج روش MOEA/Dو  MOPSO ،NSGAگمز، در ابعاد واقعي نيز با استفاده از سه روش فرا ابتکاري 
  NSGAتوان به مطلوبيت دو روش  ترين دستاوردھاي اين پژوھش، مي اساس تعدادي معيار، با يکديگر مقايسه شده است. از مھم

ترتيب براي مسائل با ابعاد بسيار کوچک و نيز بزرگ، در شرايطي که معيارھاي سنجش، فاصله، زمان،  به MOEA/Dو 
ي  اند، اشاره نمود. در نھايت به تحليل جواب حاصل از حل مطالعه ھاي پارتو در نظر گرفته شده و نيز تعداد جواب پراکندگي

  پرداخته است. MOEA/Dموردي ياد شده با روش 
  
  
  
  
  
  
مھدي  / ابراھيم باقرنژاد؛ سھيال سردار؛کاوي ارائه مدلي جھت تشخيص الگوي عملکرد انبارھاي نفت براساس تکنيک داده ٣

  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(گروه مديريت، رشته مديريت) ،  - فقيھي، حميد منتظري.
  

  
سازي  / ذخيرهEvaluation/ ارزيابي Modeling/ مدل سازي Data mining/ داده کاوي Petroleum/ نفت Stocksانبارھا 

Storage الگوريتم /Algorithm  
  

 ٩۵٠٠١٢  
  چکيده 

داري فرآورده ھاي نفتي و به عنوان مھمترين منابع توزيع فرآورد ه ھاي مذکور، ازجمله مراکز انبارھاي نفت با ھدف ذخيره ونگھ
استراتژيک کشور و حساسترين ارکان چرخه سوخت رساني مي باشند که جھت کنترل،تأمين و سوخت رساني بموقع به مصرف 

حليلي حاصل از بررسي سيستماتيک نحوه عملکردآنھا، کنندگان و مشتريان استفاده ميشوند لذا سياست گذاري واعمال ديدگاھھاي ت
بسيار حايز اھميت مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از داده ھاي موجود در حوزه محموالت ارسالي و دريافتي انبارھاي نفت و 

سپس  توسط شاخص جھت تشخيص الگوي رفتاري انبارھاي مذکور استخراج گرديده و  ١٥ ھمچنين نظر خبرگان امر، ابتدا 
،  EM  ،K-meansشاخص موثر مشخص گرديد. نھايتا  توسط چھار الگوريتم  ٨ تعداد  CfsSubsetEvalالگوريتم  

FarthestFirst  وHierarchicalCluster  خوشه بندي انبارھاي نفت در سه شاخه انجام و توسط شاخص سيلوھت نتيجه چھار
از  EMبررسي حاکي ار آنست که خروجي بدست آمده ازالگوريتم خوشه بندي روش با ھم مقايسه گرديد. نتايج حاصله از اين 

باالترين دقت و صحت برخورداربوده و جھت استفاده در مدل نھايي، مورد تاييد قرار گرفت . اين تحقيق معيار دقيقتري را در 
با در نظر گرفتن خوشه اي که انبار ھا اختيار سياستگزارن و مديران ارشد سازمان جھت برنامه ريزيھاي آينده قرار مي دھد و 

طبق الگوريتم نھايي در آن قرار گرفته اند مي تواند در زمينه ھاي مختلف توسعه ، بھبود ، خصوصي سازي ، تخصيص منابع و ..  
  مورداستفاده قرارگيرد.
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کارشناسي  -رآبادي، علي نجفي زاده./ فرشيد منتظري؛ روح هللا امينگر براي بنادر اي جامع ارزيابي خطرپذيري لرزه ۴
  .١٣٩۶ ارشد(دانشگاه قم، دانشکده فني مھندسي، رشته مھندسي عمران) ، 

  
  

 Pars/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Port structure/ سازه بندر Port/ بندر Risk assessmentارزيابي خطرپذيري 
Especial Economic Energy Zone  

  
 ٩۶٠٠٠۵  

  چکيده 
درصد حمل و نقل کاال در جھان از طريق حمل و نقل دريايي صورت مي پذيرد که بنادر بعنوان حلقه ي  ٩٠ زه نزديک به امرو

آيد. مشاھدات و رخدادا ھا در ساليان گذشته نظير خرابي   اتصال دريا به خشکي بعنوان شاھراه حمل و نقل دريايي به حساب مي
) حاکي از آن است که زير ٢٠١٠ ) و ھايتي(١٩٩٩ )، چي چي(١٩٩٥ )، کوبه(١٩٩٤ ج(ھاي رخ داده در زمين لرزه ھاي نورث ري

ساخت ھا در بنادر در اثر زمين لرزه بسيار آسيب پذير ھستند و باعث بروز خرابي ھاي گسترده اي در بنادر شده است و در نتيجه 
ي و منطقه اي کشورھا وارد ميشود. بعنوان مثال ي خرابي ھاي ناشي از زمين لرزه خسارت ھاي سنگين اقتصادي به اقتصادي مل

ميليارد دالري شامل  ٥/٥ کوبه ژاپن باعث تحميل خسارت مستقيم اقتصادي  ١٩٩٥ خسارات اقتصادي ناشي از زمين لرزه سال 
ر کمتر از ميليارد دالري ناشي از عدم فعاليت بندر د ٦ ھزينه ھاي بازسازي و تعمير سازه ھا و زيرساخت ھاي بندر و خسارت 

يک سال به کشور ژاپن شد. در نتيجه رخداد ھاي گذشته توجه به ارزيابي خطرپذيري لرزه اي در بنادر به جھت کاھش و تخمين 
خرابي ھاي ناشي از زمين لرزه در بنادر در اين مطالعه، بعنوان روش ارزيابي خطرپذيري لرزه اي جامع نگر براي بنادر ارايه 

گيري از روش ھاي احتماالتي ميزان احتمال افزايش خرابي ھا ناشي از زمين لرزه بصورت تابع  ا بھرهشده است. در اين روش ب
پيوسته اي از احتمال وقوع زمين لرزه تخمين زده مي شود. در اين مطالعه بندر مجموعه اي متشکل از سازه ھاي پھلوگيري، 

نايي تعريف شده است. عملکرد ھماھنگ اين اجزا با يکديگر باعث تجھيزات بارگيري و تخليه بار، موج شکن ھا و سازه ھاي زيرب
خواھد شد تا يک بندر به ھدف و مقصود نھايي کاربري خود دست يابد. در اين پژوھش بصورت مطالعه موردي روش ارايه شده 

ه است و نتايج حاصل شده براي ارزيابي خطرپذيري لرزه اي جامع نگر برلي بنادر در بندر خدماتي پارس عسلويه پياده سازي شد
به ما نشان مي دھد سازه ھاي پشتيباني و تجھيزات بارگيري و تخليه بار در اين بندر عامل تعيين کننده در عملکرد کلي بندر مي 

  باشند.
  
  
  
  
سعيد  / ميثم احمدي نيکو؛، مطالعه موردي انبار نفت ريBTEXارزيابي ريسک سالمت پرسنل و ساکنين اطراف در مواجھه با  ۵

کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده محيط زيست، رشته ايمني بھداشت محيط زيست)  - کريمي، مجيد بغدادي ؛ محبوبه کفايتي.
 ، ١٣٩۵.  
  

 
/ سالمت Occupational safety/ ايمني شغلي Health, Safety and Environment (HSEايمني، بھداشت، محيط زيست (

/ سرطانزا Stocks/ انبارھا Personnel/ کارکنان Risk assessment/ ارزيابي احتمال خطر Occupational healthشغلي 
Carcinogen مواد شيميايي /Chemicals 

 
 ٩۵٠٠١٣  

  چکيده 
مي باشد.   BTEXھدف اصلي اين تحقيق، ارزيابي ريسک سالمت پرسنل و ساکنين اطراف  انبار نفت شھر ري در مواجھه با 

(روش نمونه برداري از ھيدروکربن ھاي آروماتيک) با استفاده از پمپ نمونه برداري  NIOSH ١٥٠١وش نمونه برداري طبق ر
متري  از سطح زمين و نصب به صورت ثابت براساس تمرکز پرسنل و يا در جاھايي که بيشترين احتمال نشتي و  ١ /٥در فاصله 

انجام  شده و سپس با استفاده از روش  GC-  FIDھا با دستگاه  نقطه). و آناليز نمونه ١٠ آلودگي وجود داشته صورت گرفت(در 
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ارزيابي ريسک ارائه شده توسط آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا که طي برنامه سيستم ھماھنگ اطالعات ريسک به چاپ 
بروز ناھنجاري ھا ) ، ريسک مواد سرطاني و غير سرطاني محاسبه گرديد و با استفاده از پرسشنامه ميزان IRIS, ٢٠٠٥رسيده (

ايستگاه قطعي و  ٧ و بيماري ھايي از قبيل سردرد، سرگيجه و... بررسي گرديد. نتايج نشان مي دھد که  ريسک سرطان بنزن در 
ايستگاه ضريب خطرات غيرسرطاني پايين، براي اتيل بنزن ضريب خطرات  ١٠ ايستگاه ديگر محتمل و براي تولوئن در ھر  ٣ در 

ايستگاه محتمل است و سرانجام در مورد زايلن ضريب  ١٠ ايستگاه پايين و ريسک سرطان در ھر  ١٠  غيرسرطاني در ھر
باال بوده است. در ارزيابي ريسک ساکنان نيز ضريب خطرات غير سرطاني   ٣ و ٢ خطرات غيرسرطاني فقط در ايستگاه ھاي 

 ٤ ن محتمل مي باشد.بنابراين، مھمترين آالينده در بين اين براي  بنزن باال و ريسک سرطان براي بنزن  قطعي و براي اتيل بنز
آالينده مورد بررسي بنزن و سپس اتيل بنزن مي باشند و زايلن و تولوئن به ترتيب در درجه بعدي اھميت قرار دارند(عليرغم اين که 

اده ھاي خام مقياس خوبي براي بيشترين غلظت و آاليندگي را به خود اختصاص داده)پس د  ٧٣ /٧٠تولوئن با ميانگين غلظت 
قضاوت در مورد مخاطرات بھداشتي ماده ي شيميايي نيست. شايع ترين بيماري ھا و ناھنجاري ھا به ترتيب خستگي مزمن 

) بوده است ھر چند که عوامل ٪١٧ ) و سرگيجه(٪١٨ )، افسردگي(٪٢١ )، حالت تھوع(٪٢٥ ) ، سوزش بيني(٪٣٥ )، سردرد(٪٥٨ (
ه داشتن شغل دوم که احتمال مواجھه را بيشتر کند، مواجھه غير شغلي و حتي  زمينه فردي در مورد بعضي از اين متعددي از جمل

عوارض وجود دارند ولي آن چيزي که از اين تحقيق حاصل شد با در نظر گرفتن شرايط و عدم قطعيت ھاي موجود اينست که 
رد، سوزش بيني و حالت تھوع از اين حيث داراي بيشترين مشکالت بوده با داشتن بيشترين ميزان خستگي مزمن، سرد ١ ايستگاه 

داراي بيشترين ميزان نوبت کاري بوده است و به نظر مي رسد ،بين  ٣ و  ١٠ بعد از ايستگاه ھاي  ١ است با توجه به اينکه ايستگاه 
  نوبت کاري و اين مشکالت ارتباط وجود دارد و جاي تحقيق بيشتر دارد.

  
  
  
  
/ رضا نگاري در يکي از ميادين نفتي زيابي سازند مخزني سروک و رسوبات کانالي آن با تلفيق اطالعات چاه و  لرزهار ۶

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم، رشته  - عباسي؛ ايرج عبداللھي فرد؛ محسن پورکرماني، حسين خوشدل.
  .١٣٩۴ زمين شناسي نفت) ، 

  
 

/ رخساره Carbonate tank/ مخزن کربناته Porosity/ تخلخل Seismic dataاي  ھاي لرزه / دادهInversionوارون سازي 
Faciesنگاري  / لرزهSeismography نگار چاه /Well log سازند سروک /Sarvak formation 

 
 ٩۴٠٠٧٠  

  چکيده 
فته است. براي نيل به اين اھداف، روش ھاي جديد امروزه اکتشاف منابع نفت و  گاز در مناطقي با پيچيدگي زمين شناسي تمرکز يا

جھت شناسائي تله ھاي چينه اي و تعيين رخساره ھاي رسوبي مورد نياز است. تحليل ويژگي امواج لرزه اي و ارتباط آن با 
ابع تغييرات ليتولوژي و سيال موجب گرديده است داده ھاي لرزه نگاري يکي از مؤثرترين ابزارھاي اکتشاف و توليد من

ھيدروکربوري باشد. بکارگيريي طيف گسترده اي از انواع نشانگرھاي لرزه اي بخصوص مقاومت صوتي منجر به تحليل بھتر 
خصوصيات مخزن با استفاده از روش ھاي کالسه بندي لرزه اي شده است. براي نمونه تشخيص تغييرات سنگ شناسي و پيکره 

منطقه مورد مطالعه در فروبار دزفول (زاگرس،   -خيلي مؤثرتر گرديده اند.  ھاي زمين شناسي (مثل کانال ھاي زير سطحي) 
جنوب غرب ايران) واقع شده است. فروبار دزفول با توجه به دارا بودن ميادين بزرگ نفتي مشھور است و اليه ھاي مخزني 

اين پايان نامه، مدل تخلخل و کانال متعددي ھمانند سازند اليگوميوسن آسماري و سنومانين سروک در آن گزارش شده است. در 
ھاي موجود سازند کربناته سروک در يکي از ميادين نفتي مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ھاي در اختيار اين مطالعه شامل 

ھاي چاه  داده  -داده ھاي سه بعدي لرزه نگاري و نگاره ھاي پتروفيزکي (تخلخل، سونيک، چگالي و ... ) شش حلقه چاه مي باشد.  
مورد ارزيابي قرار گرفته و با داده ھاي لرزه نگاري کاليبره شدند. سپس تفسير لرزه نگاري براي به نقشه درآوردن رأس و قاعده 
مخزن سروک انجام گرفت . انطباق چاه و داده  لرزه اي با ساخت لرزه نگاشت مصنوعي در امتداد مسير چاه انجام پذيرفت. در 

ه اي به روش " بر پايه مدل " به مقاومت صوتي  تبديل گرديد (وارون سازي لرزه اي). رابطه غير خطي بين مرحله بعد داده لرز
تخلخل و مقاومت صوتي در موقعيت چاه ھا استخراج گرديدند. سپس تخلخل اليه مخزني سروک با استفاده از روابط استخراج شده، 
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لرزه اي براي به نقشه درآوردن کانال ھاي سروک مورد استفاده قرار محاسبه شد. ھمچنين مکعب مقاومت و ساير نشانگرھاي 
نتايج اين مطالعه بيانگر سيستم ھاي کانالي بزرگ در داخل سازند سروک است که حاکي از کم عمق شدن محيط   -گرفته اند.  

ي). خواص نھشته ھاي رسوبي و رخنمون اين سازند در طي رسوب گذاري آن به دليل حرکات خشگي زائي (محيط جزر و مد
  کربناته  کانال ھا در راستاي قائم و افقي متغير است بطوريکه تخلخل در سطوح کم عمق کاھش يافته است.

  
  
  
  
  
  
 -زاده. اله کريم قائداميني، نرگس؛ علي اشرفي، فتح/ ھاي غريق در آب) ھاي ضدخزه(سازه از نانو در ساخت پوشش استفاده ٧

  .١٣٩۵ عتي اصفھان، دانشکده مھندسي مواد، رشته خوردگي و حفاظت از مواد) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه صن
  

 
/ بسپارھا Corrosion/ خوردگي Factor/ سازه Coating/ پوشش Repair/ ترميم Nanotechnologyنانو فناوري 

Polymersسازي  / کپسوليEncapsulation سنتز /Synthesis آزمون ھا /Tests 
 

 ٩۵٠٠۴١  
  چکيده 
ين تحقيق تاثير ميکرونانو کپسول ھاي حاوي روغن برزک براي ترميم ميکروترک ھاي ايجاد شده در پوشش اپوکسي مورد در ا

بررسي قرار گرفت. کپسول ھا توسط روش پليمريزاسيون درجا رزين اوره فرمالدھيد براي تشکيل پوسته در اطراف قطره ھاي 
له نوع ھمزن، نوع ماده پايدارکننده، سرعت ھم زدن و نوع پره ي ھم زن بر روغن برزک سنتز شدند. پارامترھاي مختلفي از جم

مورفولوژي و اندازه ي کپسول ھا بررسي شد. نتايج نشان داد که شرايط بھينه جھت سنتز کپسول ھا استفاده از ترکيب دو ماده ي 
نيکي با پروانه سه پره اي با سرعت ھم زدن پلي وينيل الکل و سديم دودسيل سولفات بعنوان عامل فعال سطحي کاربرد ھمزن مکا

جھت توليد نانوکپسول ھاست.  ٢٠٠٠٠ براي تھيه ي ميکروکپسول ھا و کاربرد ھموژنايزر مکانيکي با سرعت ھم زدن بيش از 
ويژگي ھاي اين کپسول ھا از قبيل شکل، اندازه، مورفولوژي و ضخامت پوسته توسط ميکروسکوپ نوري پالريزه، ميکروسکوپ 

) نيز براي اثبات موفقيت فرآيند کپسوله کردن استفاده FTIRلکتروني روبشي نشر ميداني مورد مطالعه قرار گرفت.از آزمون (ا
درصد وزني روغن برزک و داراي پوسته اي به  ۶ /٨۴حاوي  ۶٠٠ -۵٠٠شد. ميکرو کپسول ھا به شکل کامال کروي به قطر 

و حامل ١٣٠ -٧۵نيز به شکل ھندسي کره، اندازه ي قطري در محدوده ي  است.نانوکپسول ھاي سنتز شده۴٠٠ -٣٠٠ضخامت 
درصد وزني روغن برزک بودند. يافته ھا نشان مي دھد پوشش ھاي حاوي نانو کپسول در مقايسه با پوشش ھاي حاوي  ۴٣ /٩٣

ييد کرد روغن برزک بھمراه ) نيز تاFTIRميکروکپسول ميزان مقاومت به خوردگي بيشتر و رفتار ترميمي بھتري دارد. آزمون (
زيست کش گياھي مورد استفاده با موفقيت در پوسته اوره فرمادھيد کپسوله شده. خاصيت ضدخزگي پوشش ھاي تھيه شده با استفاده 
از آزمون رشد خزه انجام شد. مشاھدات ماکروسکوپي سطح نمونه ھا، آزمون سنجش ميزان کلروفيل موجود در بيومس متصل به 

درصد وزني  ١۵ مون تعيين وزن خشک بيومس ھمگي حاکي از احراز بھترين خاصيت ضدخزگي در پوشش حاوي سطوح و آز
اي حامل روغن برزک و عصاره ي برگ خربزه ي تلخ به ھمراه ذرات پخش شده ي زيست کش اکسيد تيتانيم درون ھنانوکپسول 

  زمينه ي پوشش بودند.
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/ حامد ھاي نفتي منطقه شاھرود مدار در شرکت ملي پخش فرآورده بي بر مبناي فعاليت زمانسنجي استقرار سيستم بھايا امکان ٨
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم انساني، رشته حسابداري) ،  -باشتني؛ فرھاد دھدار؛ محمدرضا عبدلي.

 ١٣٩۴.  
  

 
 National Iranian Oilھاي نفتي ايران ( ي پخش فرآورده/ شرکت ملActivity- based costingبھايابي بر مبناي فعاليت 

Products Distribution Company (NIOPDCسنجي  / امکانFeasibility studyھزينه / ) يابي بر مبناي فعاليتActivity 
Based Costing (ABC مدل مفھومي /Conceptual framework آزمون ھا /Tests 

 
 ٩۴٠٠٧٧  

  چکيده 
که سيستم ھاي بھايابي که در گذشته مورد استفاده قرار مي گرفتند و ھزينه يابي بر مبناي حجم ناميده مي شدند و با توجه به اين 

روش ھاي ھزينه يابي که پس از دھه ھشتاد ميالدي در بسياري شرکت ھا به کار گرفته شدند و به عنوان ھزينه يابي بر مبناي 
ھايي در ارائه اطالعات قابل اتکا داشتند، سيستم جديدتري با عنوان "بھايابي بر شناخته مي شدند، نقطه ضعف   ABCفعاليت يا 

به عنوان جايگزيني براي آن پيشنھاد گرديد.  در اين پژوھش به امکان سنجي استقرار   TD-ABCمبناي فعاليت زمان مدار" يا 
فتي منطقه شاھرود خواھيم پرداخت. نمونه ھاي سيستم بھايابي بر مبناي فعاليت زمان مدار در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي ن

خواھند بود.  با توجه به  ١٣٩٤ انتخاب شده جھت اين پژوھش از ميان کارمندان شاغل در شرکت پخش منطقه شاھرود در سال 
مي گيرد، حجم جامعه که شمار زيادي از افراد که شامل کارکنان شاغل در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي مي باشند را در بر 

نفر در نظر  ٩٦ حجم جامعه به صورت نامحدود در نظر گرفته شده و از اين ميان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 
عدد از اين تعداد جمع آوري گرديد و  ٨٤ گرفته شد، سپس به ھمين تعداد پرسشنامه ميان افراد مورد نظر توزيع گرديد که در نھايت 

مه عودت نشد.  در اين تحقيق در موارد لزوم انتخاب نمونه از طريق نمونه گيري به روش تصادفي طبقه اي انجام مي پرسشنا ١٢ 
پذيرد. روش گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و مشاھده صورت ھاي مالي و ساير گزارشات شرکت و استفاده از 

االت مرتبط و مشاھده صورت ھاي مالي و گزارشات شرکت و استفاده از پرسشنامه مي باشد.  ابزار گردآوري اطالعات بررسي مق
پرسشنامه مي باشد.  براي بررسي وضعيت ھر کدام از فرضيات پژوھش از آزمون فرضيه آماري ميانگين يک جامعه استفاده 

دار مفروض مورد آزمون تک نمونه اي تفاوت بين ميانگين نمونه مورد بررسي را با يک مق Tگرديده است که در واقع آزمون 
گزينه اي، طراحي شده است و  ٥ دھد. ھمان طور که پيش تر نيز آمد، پرسش نامه پژوھش بر اساس طيف ليکرت  قرار مي

+ قرار مي گيرد. بنابراين، ميانگين طيف يا نقطه متوسط فرضيه ھاي ٥ + تا ١ امتيازاتي که به ھر سؤال داده شده در طيفي با دامنه 
، مورد سنجش و آزمون قرار داد.  ٣ خواھد بود و مي توان ميانگين مولفه ھاي پژوھش را نسبت به ميانگين فرضي  ٣  پژوھش، عدد
-pبيشتر است و مقدار معني داري  ٣ شود که ميانگين متغيرھاي مربوط به فرضيات اول تا دھم از ميانگين فرضي  مشاھده مي

valueشوند. يعني  فرضيات است. به عبارت ديگر تمامي فرضيه ھاي تحقيق پذيرفته مي است که اين نشان دھنده معني داري ٠٥/٠
به طور کلي سيستم بھايابي بر مبناي فعاليت زمان مدار در ھر يک از ويژگي ھاي ذکر شده در فرضيات در مقايسه با سيستم ھاي 

آن ھا استفاده مي شود از نوع محرک ھاي حجمي  ديگر برتري دارد.  در واقع محرک ھايي که در ھزينه يابي بر مبناي فعاليت از
مي باشند، مانند تعداد کاال يا مبالغ فروش توليدات، که مبناي تسھيم ھزينه ھاي محاسبه شده قرار مي گيرند. در حالي که در ھزينه 

م مي باشد، حال آن که يابي بر مبناي فعاليت زمان مدار، قابليت استفاده از چندين محرک نرخ بھا براي يک فعاليت خاص فراھ
ھزينه يابي بر مبناي فعاليت تنھا از يک نرخ محرک بھا سود مي برد. اھميت اين موضوع زماني مشخص مي شود که با فعاليت 
ھاي متنوع و پيچيده و پروسه ھاي متفاوت روبرو باشيم.  دوم اين که در ھزينه يابي بر مبناي فعاليت به اين امر پرداخته مي شود 

عنوان مثال ھر نفر از کارکنان چند درصد از وقتشان را صرف ھر فعاليت مي کنند؛ در حالي که در ھزينه يابي بر مبناي که به 
فعاليت زمان مدار ظرفيت عملي مورد توجه قرار مي گيرد، بدين صورت که ميزان زماني که فرد صرف ھر فعاليت مي کند مالک 

جمع زمان ھاي صرف شده نفرات، بيانگر ميزان ظرفيت استفاده شده مي باشد که محاسبه قرار مي گيرد. پس در نھايت حاصل 
خود راھنماي مديريت شرکت خواھد بود.  سوم حذف مرحله تخصيص ھزينه منابع به فعاليت ھا مي باشد که حاصل به کارگيري 

ھاي ھزينه يابي سنتي برمبناي حجم،  معادالت زماني مربوطه مي باشد.  در اين پژوھش به تفصيل به بررسي ھر کدام از سيستم
  ھزينه يابي بر مبناي فعاليت و ھزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان مدار و مقايسه ويژگي ھاي آن ھا با يکديگر خواھيم پرداخت.
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اسمن / زينب عدل؛ خسرو فغاني ماکراني؛ يريزي برمبناي فعاليت در شرکت ملي نفت ايران سنجي پياده سازي بودجه امکان ٩
  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه پيام نور، رشته حسابداري) ،  -خليلي.

  
 

 National Iranian Oil/ شرکت ملي نفت ايران (Performanced-based budgetingريزي بر مبناي عملکرد  بودجه
Company (NIOCسنجي  / امکانFeasibility study بودجه /Budgets طراحي /Designبرداري  / بھرهUtilization 

 
 ٩۵٠٠١٧  

  چکيده 
تحقيق حاضر به بررسي امکان سنجي پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي فعاليت مي پردازد.اطالعات از طريق پرسشنامه با پايايي 

نفر از متخصصين امور مالي شرکت نفت ايران توزيع و جمع آوري گرديد. نتايج حاصله از آزمون تي در اين تحقيق نشان مي  ۴٠ 
د که در وضعيت کنوني عوامل (تکنولوژي ، فرھنگ سازماني و سياست ھا و استراتژي ) الزم براي پياده سازي بودجه بندي بر دھ

مبناي فعاليت در شرکت نفت وجود ندارد. لذا پيشنھاد مي شود ضمن توجه به موانع نسبت به برطرف کردن آنھا اقدام شود تا امکان 
  مبناي فعاليت با موفقيت ھمراه باشد. پياده سازي روش بودجه بندي بر

  
  
  
  
  
  
ھاي  ھاي پايين گروه دھرم در يکي از چاه ي آن جھت دستيابي به افق انتخاب صحيح نقطه جداري گذاري و طراحي بھينه١٠ 

کارشناسي ارشد(دانشگاه  -/ ميثم رمضاني؛ محمد قويدل سيوکي، علي نخعي؛ حسين مصطفوي.اکتشافي ميادين جنوبي کشور
  .١٣٩۵ نعتي اميرکبير، رشته مھندسي حفاري) ، ص
  

 
/ فشار Drill pipe/ لوله حفاري Steel pipe/ لوله فوالدي Optimizationسازي  / بھينهDesign/ طراحي Pipeلوله 

Pressure مقاومت /resistor 
 

 ٩۵٠٠٣٢  
  چکيده 
شوند تا يک مجراي غير قابل نفوذ و  گاز استفاده مي ھاي نفت و ھاي فوالدي بسيار قوي ھستند که در چاه ھاي جداري، لوله لوله

ھا  ھاي جداري انتخاب لوله مقاوم در برابر فشار، از سطح زمين تا مخزن نفت يا گاز تشکيل دھند.  ھدف اصلي از طراحي رشته
ل عمر آن چاه طور ايمن و در عين حال اقتصادي تحت شرايط خاص ھر چاه و در طو و نقاط جداري گذاري مناسبي است که به

مقاوم باشند و ھم چنين امکان حفاري تا افق ھاي پاييني يک چاه به خصوص در عمليات اکتشافي را بدھد. انتخاب نا صحيح پاشنه 
لوله جداري عالوه بر ايجاد مشکالت عديده در حين حفاري، سبب عدم امکان حفاري تا عمق ھاي پاييني مي شود. ھمانند ھر عمل 

ھا و ايجاد شرايط ايمن براي چاه در طول  سازي ھزينه جداري عبارت است از بھينه-مھندسي، طراحي رشته طراحي، در علوم 
ھاي طراحي آن مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با  ھاي جداري و روش عمر آن است.  در اين پروژه ابتدا انواع رشته

 شود، ھم ربي،  به انتخاب صحيح نقاط جداري گذاري پرداخته ميھاي ميداني و تخمين فشار شکست از روابط تج- استفاده از داده
ھاي جداري و تعيين وزن و  گيرد و در آخر به طراحي رشته چنين با معرفي روشي جديد، طراحي بھينه پاشنه مورد بحث قرار مي

ه، با استفاده از مدل معرفي شود.  نشان داده شده است ک ھاي پايين گروه دھرم پرداخته مي يابي به افق درجه مناسب جھت دست
 کاھش مي ٪٢٦ ي  شده در اين پروژه و با انتخاب بھينه نقطه جداري گذاري براي حفره اينچ، زمان حفاري براي آن حفره به اندازه

  يابد.
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ايجاد و بررسي خواص پوشش نانو ساختار بر روي تيتانيم خالص تجاري با روش اکسيداسيون ريز جرقه در الکتروليت ١١
دکتري(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده  - اف خضرايي؛ عليرضا صبورروح اقدم. / محمود عليحاوي نانو ذرات نيتريد سيليسيم

  .١٣٩٠ فني و مھندسي، گروه خوردگي و حفاظت از مواد) ، 
  

 
روليت / الکتCorrosion protection/ حفاظت از خوردگي Nanocomposite/ نانو کامپوزيت Nanoparticleنانو ذره 

Electrolyte اکسيدھا /Oxides تيتانيم /Titanium 
 

 ٩٠٠١٠٩  
  چکيده 

از فرآيند اکسيداسيون ريزجرقه به عنوان روش مورد توجه محققان در دھه اخير براي ايجاد پوشش تبديلي نانوکامپوزيتي سطح 
ه شده با استفاده از آلومينات و فسفات سديم) تيتانيوم خالص تجاري استفاده شده است. در اين پژوھش، پوششھا در الکتروليت (آماد

حاوي نانو ذرات نيتريد سيليسيم ايجاد شده اند. تاثير چھار عامل اصلي (شامل زمان پوششدھي، دانسيته جريان، فرکانس و چرخه 
ور نانو کاري جريان پالسي) بر روي خواص سطحي و مکانيکي ( زبري، سختي و مقاومت به سايش) پوششھا و ھمچنين اثر حض

ذرات بر مکانيزم پوششدھي بررسي شده است. با تغيير پي در پي چرخه کاري جريان پالسي، پوشش ھايي با شيب غلظتي(از 
فازھاي سخت) به جھت حصول خواص مکانيکي بھتر( با شيب ماليمتر ريز سختي در عرض پوشش با قابليت تحمل بار باالتر) 

پوشش ھاي به دست آمده با روش ھاي ريزسختي ، ميکروسکوپ الکتروني روبشي، ايجاد شدند. ريزساختار، ترکيب و خواص 
آناليز تفرق اشعه ايکس، آناليز عنصري و دستگاه تست سايش خراشان مورد بررسي قرار گرفته اند و فازھاي بوجود آمده شناسايي 

تست سايش نسبت به زمينه خام نشان  درصدي در کاھش وزن را در٥٦ شده اند. پوشش ھاي بدست آمده به طور متوسط بھبود 
دادند. عالوه بر بررسي خواص پوشش ھا ، اثر حضور نانو ذرات در الکتروليت بر مکانيزم فرآيند پوشش بررسي شده است. براي 

جريان فرآيند و آناليز سيگنال صوتي جرقه ھا استفاده شده -اين منظور از سه روش عکسبرداري سريع، بررسي مشخصات ولتاژ
ت. بررسي مشخصات جرقه ھا نشان داد که کيفيت آن ھا ( نسبت زمان رشد به فرود جرقه) با گذشت زمان  تغيير چنداني نمي اس

کند در حالي که دانسيته جريان اعمالي ، فرکانس و به خصوص چرخه کار جريان پالسي کيفيت آنھا را به شدت تحت تاثير قرار 
و فرود جرقه ھا موثر است ولي روند تاثيرپذيري کيفيت جرقه از چھار عامل موثر ياد مي دھند. حضور نانوذرات بر زمان رشد 

شده در حضور نانوذرات تغييري نمي کند. بررسي ميدان الکتريکي اطراف تک جرقه حاکي از آن بود که جذب نانوذرات از مرکز 
وران در جرقه و ھمچنين کاھش قطر ساختار ه انجام مي شود. حضور نانو ذرات در الکتروليت موجب کاھش قطر کانال فقجر

رسوب کرده شد که مطابق مدل ارايه شده موجب کاھش زبري پوشش نيز مي شود. استفاده از نانو ذرات با اندازه متوسط کمتر ( 
  .اثر اندازه نانو ذرات) موجب مستحکم تر شدن نانوکامپوزيت در اليه ھاي باالتر( نزديکتر به سطح آزاد پوشش) مي شود

  
  
  

/ ثريا امامي؛ فرشته سجادي؛ سازند آسماري براساس فرامينيفرا، شرق شھرستان الر و پالئواکولوژي بايواستراتيگرافي ١٢
  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي) ،  -محسن رنجبران.

  
 

 Depositional/ محيط رسوبي Diagenesis/ دياژنز Asmari formation/ سازند آسماري Paleozoicپالئوزوئيک(دوران) 
environmentsشناسي  / چينهStratigraphy زمين شناسي /Geology مدل سازي /Modeling 

 
 ٩۴٠٠۶۵  

  چکيده 
ترين سنگ مخزن ھاي پھنه زاگرس مي باشد. برش ھاي چينه شناسي شو و شميلو در ناحيه فارس  سازند آسماري يکي از مھم

لي از جنبه ھاي فسيل شناسي، پالئواکولوژي و محيط رسوبي مورد بررسي قرارگرفت. در برش چينه شناسي شو جنس و    ساح
شناسي شميلو    جنس و    گونه از فرامينيفرھاي بنتيک شناسايي شد و با استفاده از بايوزونھاي معرفي شده  گونه و در برش چينه

 Cahuzac, ١٩٩٧)، کاھوزاک و پونانت (Adams and Bourgeois, ١٩٦٧ورژوآ()، آدامز و بWynd, ١٩٦٥توسط وايند (
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and Poignant ٢٠٠٩) و با توجه به مطالعات الرسن و ھمکاران .,Laursen et alشناسي شو و  )) سن رسوبات برش چينه
 Ehrenberg,. ٢٠٠٧و ھمکاران ( شد. عالوه بر اين با توجه به مطالعات اھرنبرگ شميلو به اليگوسن زيرين (روپلين) نسبت داده 

et al مبني بر انقراض (Nummulites شناسي شو و  ھاي چينه قبل از اتمام روپلين، سن اليگوسن زيرين (روپلين) براي برش
گردد. بررسي ھاي پالئواکولوژيکي براساس فرامينيفرھاي بنتيک در برش چينه شناسي شو حاکي از وجود الگون  شميلو تاييد مي

شناسي شميلو نشان دھنده  ھاي پالئواکولوژيکي در برش چينه باشد. بررسي ھاي گرم، فوق شور و شرايط مزوتروفي ميبا آب 
الگون، شرايط حاره اي و نيمه حاره اي، شرايط مزوتروفي و ھيپرسالين در زمان نھشته شدن اين سازند مي باشد. با مطالعه مقاطع 

شناسي شميلو شناسايي و تفسير شدند که با  ريز رخساره براي برش چينه ٤ اسي شو و شن ريز رخساره براي برش چينه ٥ نازک، 
ھاي رسوبگذاري کربناته، محيط رسوبي سازند آسماري در برش ھاي مورد مطالعه به محيط کربناته  مقايسه اين رخساره ھا با مدل

  رمپ داخلي نسبت داده مي شود.
  
  
  
  
  
  

پور، احسان  ايمان والي؛ مردعلي يوسف /SBFر نايتينول به روش الکتروشيميايي در محلول دا بايواکتيو کردن آلياژ حافظه١٣
، )کارشناسي ارشد(دانشگاه سمنان، دانشکده فني و مھندسي، گروه مھندسي متالوژي و مواد، رشته مھندسي مواد - نور. صائب

 ١٣٨٩. 
  

 
/ شبيه سازي metallurgy/ متالورژي Aqueous solution/ محلول آبي Electrochemistry/ الکتروشيمي Alloysآلياژھا 

Simulation 
 

 ٨٩٠١٨٢  
  چکيده 

(نايتينول) به دليل دارا بودن خواص مناسبي چون حافظه داري ، سوپراالستيسيته و مقاومت باال در برابر  NiTiآلياژ حافظه دار 
گيرد. يکي از کاربردھاي اصلي اين آلياژ به عنوان  خوردگي به طور گسترده اي براي کاربردھاي پزشکي مورد استفاده قرار مي

ايمپلنت ھاي استخواني است. ايجاد ترکيب فسفات کلسيم بر سطح اين آلياژ براي کاشت آن در استخوان ، عالوه بر ويژگي ھاي ذکر 
لسيم به طريق شده، موجب افزايش سازگاري با محيط بدن ميگردد.  در اين تحقيق ، اليه ھايي نازک از ترکيب فسفات ک

 ١٠ و  ٥ و حبيبويچ در دانسيته جريانھاي  SBFالکتروشيميايي براي بايو اکتيو شدن بر روي سطح نايتينول اعمال شد. از محلول 
ميلي آمپر بر سانتي متر مربع به طور جريان ثابت استفاده شد. سپس اليه ايجاد شده توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي، آناليز 

FTIR جي مادون قرمز) و پراش اشعه ايکس مورد بررسي قرار گرفت.حاصل نتايج نشان از اين بود که اليه به طور (طيف سن
يکنواخت بر روي سطح تشکيل شده است.  پس از ايجاد پوشش، رشد ھيدروکسي آپاتيت در محلول شبيه سازي شده بدن در زمان 

گرفت. نتايج نشان داد که ترکيبات ھيدروکسي آپاتيت کربناتي مي ھاي مختلف بر روي سطح بايواکتيو شده مورد ارزيابي قرار 
  تواند بر روي اين سطح، رسوب کرده و رشد نمايد که نشان دھنده بايو اکتيو شدن سطح نايتينول است.
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اده از ستون بررسي آزمايشگاھي حذف آلودگي ھاي فلزي ھمانند يون آھن از آب ھاي ھمراه نفت به روش ھوادھي با استف١۴ 
کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد  -/ منيژه مرادي شھر بابک؛ عطاهللا سلطاني گوھرريزي، محمد ميرزائي؛ عماد رعايايي.حبابي

  .١٣٩٠ باھنر، دانشکده مھندسي شسمي، گروه مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي گرايش محيط زيست) ، 
  

 
/ جداسازي Reactor/ راکتور Precipitate/ رسوب Ground water pollutionھاي زيرزميني  / آلودگي آبPollutionآلودگي 

Separation ھوا /Air کاتاليزگر /Catalyst 
 

 ٩٠٠١٠۶  
  چکيده 

محلول ھستند.بعنوان نمونه آب ھاي ھمراه نفت شامل  IIآب ھا زيرزميني و آب ھاي ھمراه نفت داراي مقاديرقابل توجھي يون آھن
مي باشند؛ ترکيب اين يون با سولفيد ھيدروژن محلول در آب ، رسوب سولفيد آھن توليد مي کند که با پر مقاديري يون آھن محلول 

کردن خلل و فرج سنگ  مخزن مشکالتي را در برداشت از مخزن  بوجود اورده است  . از آنجا که روش ھوادھي  روشي ارزان  
ي  و ساير روش ھا براي حذف آلودگي يون ھاي آھن از آب مي باشد و سازگار با محيط زيست نسبت به روش افزاينده ھاي شيمياي

، و با توجه به کاھش ھزينه ھا و صرف انرژي کمتر از اين روش حائز اھميت است.  در تحقيق حاضر جداسازي يون ھاي آھن به 
عملياتي  مختلف ھمانند سرعت روش ھوادھي مستقيم بوسيله راکتور ستون حبابي مورد بررسي قرار گرفته است . اثر پارامترھاي 

و  IIبر سرعت اکسيداسيون بررسي شده است. از طرف ديگر اثر کاتاليستي يون ھاي مس    IIو غلظت اوليه آھن    pHھوادھي ،
و و ھمچنين اثر فتوکاتاليستي  نان  IIو نانو پودر اکسيد روي   IIو نانو پودر اکسيد مس  IIو اکسيد روي  II، اکسيد مس   IIروي 

  IIبررسي گرديد.  با افزايش سرعت  ھوادھي ميزان اکسيداسيون  آھن    IIبر ئاکنش اکسيداسيون آھن    IIپودر اکسيد روي  
ھنگاميکه  غلظت اوليه آھن باالتر است ، بيشتر خواھد بود. اين اثر بدليل   IIاندکي  افزايش مي يابد. سرعت اکسيداسيون آھن 

را افزايش    IIدر محلول  سرعت اکسيداسيون آھن  IIو يون روي  IIد فريک است.  حضور يون مس اثراتو کاتاليستي ھيدروکسي
مي دھد. اثر نانوپودر اکسيد بر اکسيداسيون بيشتر از اثر اکسيد و اثر اکسيد بيشتر از يون مي باشد.  ھر چند اثر يون ، اکسيد و 

  بود.  IIوپودر روي نانوپودر مس  بترتيب بيشتر از اثر يون ، اکسيد و نان
  
  
  
  
  
  

و مطالعه رفتار تريبولوژي و  CVDبررسي پارامترھاي موثر در اعمال اليه نازک نانوساختار کاربيد تيتانيم به روش پالسما ١۵
دکتري(دانشگاه تربيت مدرس،  -/ علي شانقي؛ عليرضا صبور روح اقدم، شاھرخ آھنگراني؛ تقي شھرابي فراھاني.خوردگي آن
  .١٣٩٠ ني و مھندسي، رشته مھندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت از فلزات) ، دانشکده ف

  
 

 Impedance/ امپدانس Plasma/ پالسما Titanium/ تيتانيم Corrosion protectionحفاظت از خوردگي 
 

 ٩٠٠١١٠  
  چکيده 

اربيد تيتانيم تاثير گذار ھستند. پارامترھاي مختلفي بر روي خواص ساختاري، فازي و ھمچنين خواص سايشي و خوردگي پوشش ک
يک اليه نازک کاربيد تيتانيم بر روي زير اليه فوالدي اعمال گشته و سپس خواص  CVDدر اين رساله با استفاده از روش پالسما 

و منحني رامان و ھمچنين خواص نانو مکانيکي، رفتار  SEM,XRD,XPSساختاري و فازي پوشش کاربيد تيتانيم با استفاده از 
تست سايش پين بر روي ديسک و تست ھاي پالريزاسيون و  AFMسايشي و خوردگي پوشش کاربيد تيتانيم به ترتيب با استفاده از 

امپدانس مورد بررسي قرار گرفته است. مطابق نتايج بدست آمده نوع ترکيب، شبکه کريستالي و نوع بافت کريستالي مھمترين 
نند مدول االستيک) در مقياس نانو متري ميباشد، ھمچنين نتايج نشان دھنده تشکيل اليه عامل در تغيير خواص مکانيکي پوشش(ھما
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١١ 
 

نانو متر،ضريب اصطکاک ٦ ميکرون، اندازه ذرات در محدوده ٤ )،ضخامت ٢٠٠ ھمگن و يکنواخت نانو ساختار با بافت مرجح(
دقيقه  ١٢٠ در مدت زمان پوشش دھي SCEمرجع ميلي ولت نسبت به الکترود ١٠ و پتانسيل خوردگي در محدوده ٠.٢ در محدوده 

است. دماي پوشش دھي و چرخه کاري تاثير قابل توجھي بر روي رفتار سايشي و خوردگي پوشش کاربيد تيتانيم دارند، بطوريکه 
ومت درصد و مقا١٠ درجه سانتي گراد، چسبندگي پوشش حداقل  ٥١٠ درجه سانتي گراد تا  ٤٧٠ با افزايش دماي پوشش دھي ار 

درصد منجر به ٥٠ درصد به ٣٣ درصد کاھش يافته و افزايش چرخه کاري از ٢٢ دربرابر تغيير فرم پالستيک پوشش حداقل 
)گرديده است. بھترين پوشش از لحاظ رفتار سايشي، در چرخه کاري ١١١ ) و افزايش شدت بافت (٢٠٠ تغييربافت مرجح (

درجه سانتي گراد حاصل شده ٤٩٠ درصد و دماي ٤٠ خوردگي در چرخه کاري  درجه سانتي گراد از لحاظ ٤٩٠ درصد و دماي ٥٠ 
  است.

  
  
  
  
  
  
  

 - / ناصر جاللت؛ بھرام عليزاده؛ علي کدخدائي، رحيم باقري تيرتاشي.ھاي گازي در ناحيه دزفول جنوبي بررسي پتانسيل شيل ١۶
  .١٣٩۴ مين شناسي) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد چمران اھواز، دانشکده علوم زمين، رشته ز

  
 

 Petroleum/ زمين شناسي نفت Gas/ گاز Potential/ پتانسيل Dezful embuyment/ فروافتادگي دزفول Shaleشيل 
geology منابع غيرمتعارف /Unconventional resources سنگ منشا /Source rock کربن /Carbon سازند گدوان /

Godvan formation 
 

 ٩۴٠٠۶۴  
  چکيده 
باشند که به دليل محتواي مواد آلي زياد، در صورت رسيدن به بلوغ کافي  ھا مي ھاي غني از ماده آلي گروھي از شيل شيل
ھاي وسيع  عنوان شيل ھاي شيلي کرتاسه تا پالئوسن جنوبي به شوند. سازند عنوان منابع غيرمتعارف ھيدروکربوري شناخته مي به

ھاي عظيم نفتي با کالھک گازي در اين  اند که سنگ منشأ ميدان شده ل جنوبي شناختهباضخامت زياد در ناحيه فروافتادگي دزفو
دھند. لذا با توجه به نياز روزافزون صنعت نفت به کشف منابع ھيدروکربوني جديد، مطالعه سازندھاي شيلي  منطقه را تشکيل مي

به ارزيابي برخي پارامترھاي اساسي مخازن شيل شود. در اين مطالعه  عنوان مخازن غيرمتعارف در اين منطقه احساس مي به
شدگي،  اشباع نشست، کاني شناسي، تخلخل، آب )، نوع ماده آلي، بلوغ حرارتي، محيط تهTOCگازي ازجمله، کل محتواي کربن (

شده  هباشد، پرداخت ھاي مستعد شيل گازي در منطقه که شامل سازند پابده، گورپي، کژدمي و گدوان مي ضخامت و عمق سازند
گيري انعکاس ويترينايت، آناليزھاي تکميلي کروماتوگرافي،  ايول، اندازه- ھاي پيروليز راک است.براي دستيابي به اين ھدف آناليز

سازي  ، ارزيابي پتروفيزيکي و آناليز مغزه انجام شد و ھمچنين با استفاده از اطالعات تاريخچه رسوبي منطقه، مدلXRDآناليز 
ھاي  ھاي انجام شده  بر روي نمونه ،  انجام گرفت. نتايج حاصل از آناليزPetroMod ٢٠١٢افزار  نرم تارخچه تدفين توسط

پابده داراي بلوغ بسيار پائيني است و سازند   دھد که سازند- شده از ميادين مورد مطالعه ومحاسبات  انجام شده نشان مي گرفته
دارد که در اين حالت شرايط اوليه الزم براي تشکيل مخازن شيل  ٠ /٧) بسيار پائين و در حد %TOCگورپي محتواي کل کربن (

دھد که سازند کژدمي و گدوان ھردو داراي  باشند. بررسي پارامترھاي ارزيابي براي ساير سازندھا نشان مي گازي را دارا نمي
سازي تاريخچه  انعکاس ويترينايت، مدل ھا ھستند ولي سازند گدوان با توجه به نتايج حاصل از شرايط يکساني ازنظر اين پارامتر

و  ٪١ باالي  TOCتوان نتيجه گرفت که سازند گدوان با داشتن  تدفين و نتايج راک ايول،  داراي بلوغ حرارتي بااليي است. پس مي
شدگي  اشباع درصد، ميانگين آب ٧ /٧، تخلخل ميانگين  ٪٩٠ ھاي شکننده باالي  ، کانيII-III، نوع کروژن ١ /٣٥بلوغ حداکثر %

  ترين سازند شيل گازي در منطقه شناسايي شده است. عنوان مستعد به ٣٦٢٣ متر و ميانگين عمق  ٦٦ ، ميانگين ضخامت ٪٤٢ 
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١٢ 
 

کرتاسه - غربي با استفاده از مدل سازي سيستم ھاي نفتي ترشيري -بررسي پتانسيل ھيدروکربوري در يک مقطع شرقي ١٧ 
کارشناسي  -زاده. / نويد وحيدي مطلق؛ احمدرضا رباني؛ علي معلمي، پيام حسنسي بينک، شمال غرب خليج فار ناوه

  .١٣٩۴ ارشد(دانشگاه صنعتي اميرکبير، رشته مھندسي نفت) ، 
  

 
/ زيست نشانگر Modeling/ مدل سازي Geochemistryشيمي  / زمينPersian gulf/ خليج فارس Potentialپتانسيل 

biomarker 
 

 ٩۴٠٠۶٣  
  چکيده 

گذاري، تکامل ساختماني، تکتونيک و ھندس  حوض  رسوبي از جمله عواملي ھستند که  گرما، جريان سياالت، نرخ رسوبشار 
کنند. اولين گامي که بايد در  سنگ منشأ نفت و گاز را تحت تأثير خود قرار داده و ميزان ھيدروکربن توليدي از آن را کنترل مي

ھاي نفتي در يک حوض  رسوبي است. از تخلخل به عنوان يک ويژگي  ن سيستم يا سيستمسازي سيستم نفتي برداشته شود تعيي مدل
ھاي  شود. بنابراين مدل مبنايي براي محاسب  ساير متغيرھا مانند رسانايي گرمايي، ظرفيت گرمايي کل، تراوايي و ... استفاده مي

ھاي مھاجرت سيال ھيدروکربني دارند.  نشست حوضه تا  مدلسازي از مطالعات فرو اي بر تمام فرآيند مدل کاھش تخلخل تأثير ويژه
اي دارد که در آن شکل گرفته است. وضعيت پوسته  تاريخچ  گرمايي يک حوض  رسوبي، ارتباط تنگاتنگي با تاريخچ  پوسته

زي تاريخچ  سازي توان توليد نفت يک حوضه، نيازمند بازسا بيانگر فرونشست، باالآمدگي و شار گرماي يک حوضه است. مدل
شوند، فراوان  ھاي شيميايي که منجر به تشکيل ھيدروکربن از کروژن مي گرماي وارد شده به آن حوضه در طي زمان است. واکنش

ھا صبه طور کلي  قابل بررسي  اند. اما اين واکنش ھا ناشناخته و البته پيچيده ھستند. عالوه بر اين، ھنوز بسياري از اين واکنش
ھا تعيين سرعت (آھنگ) انجام واکنش، تحت شرايط گرمايي متفاوت است. اين ھدف، مقصود  ھدف اين بررسيھستند. عموما  
  سازي زايش ھيدروکربن است ھا براي مدل نھايي اين بررسي

  
  
  
  
  

ژي ي اقتصادي انر ي منابع انساني صنعت نفت (مطالعه موردي: منطقه ويژه ريزي آموزشي بر توسعه بررسي تاثير برنامه ١٨
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت بازرگاني،  -الدين محبي؛ ندا عيناوي. عيسي فخرايي؛ سراج /پارس جنوبي)

  .١٣٩۵ رشته مديريت بازرگاني) ، 
  

 
/ Human resource development/ توسعه منابع انساني Personnel training/ آموزش کارکنان Planningريزي  برنامه

 Organizational/ رفتار سازماني Pars Especial Economic Energy Zoneنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس م
behavior مدل ھا /Models مدل مفھومي /Conceptual framework آزمون ھا /Tests 

 
 ٩۵٠٠۴٨  

  چکيده 
باشد. تحقيق حاضر از  لحاظ  ني صنعت نفت ميھدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير برنامه ريزي آموزشي بر توسعه منابع انسا

نفر  ٣٠٠٠ ي آماري شامل کارکنان اين سازمان مي باشد که تعداد  ھدف کاربردي و از نوع توصيفي  پيمايشي مي باشد. جامعه
ري شدند.داده ھا نفر درنظر گرفته شد.داده ھا با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آو ٣٤١ باشد که  تعداد اعضاي نمونه   مي

تجزيه وتحليل شدند. از تحليل عاملي تاييدي براي روايي سازه و از رگرسيون براي تست  amosو spssبا استفاده از نرم افزارھاي 
فرضيات استفاده شد. نتايج فرضيات نشان داد که برنامه ريزي آموزشي بر توسعه منابع انساني صنعت نفت تاثير مثبت ومعناداري 

چنين برنامه ريزي آموزشي بر چھار بعد توسعه منابع انساني (حفظ فرھنگ منابع انساني، يکپارچگي فرآيند و منابع دارد. ھم
  انساني، تحقق اھداف منابع انساني، دريافت اطالعات منابع انساني) تاثير مثبت معناداري دارد.
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/ فرشاد مالرسولي؛ محمود يت اکتشاف شرکت ملي نفت)وري کارکنان(مدير ھاي مالي در عملکرد و بھره بررسي تاثير پاداش ١٩
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت، رشته مديريت بازرگاني) ،  -زاده. محمودزاده؛ مھدي فتح آبادي، شھاب يزدي

 ١٣٩۴.  
  

 
 Performanceد / عملکرMotivation/ انگيزه Personnel/ کارکنان Productivityوري  / بھرهRewardsپاداش 

 
 ٩۴٠٠۶١  

  چکيده 
سازمان ھا از تشکل ھاي انساني و به منظور تحقق اھدافي خاص ايجاد مي گردند. از اين رو اين منابع انساني بايستي اداره شود، 
پرورش گردد و امکانات و تسھيالت رفاھي او و خانواده اش فراھم گردد. باال بردن سطح عملکرد کارکنان يکي از اھداف 

ربنايي ھر سازمان در جھت تحقق استراتژي ھا و راھبردھاي آن است. در افزايش سطح عملکرد پرسنل، عواملي ھمچون زي
انگيزش که شخص، بخواھد که کار را انجام دھد و توانايي که فرد بتواند کار را انجام دھد و ھمچنين محيط که بايد مواد و وسائل 

خيل اند و فقدان ھريک از اين عوامل به عملکرد ايشان لطمه خواھد زد. ھدف از اين مطالعه انجام کار را در اختيار داشته باشد، د
بررسي تأثير پاداش ھاي مالي در عملکرد و بھره وري کارکنان(مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت) مي باشد که با مد نظر قرار 

رضيات پرسشنامه بوده است. شايان ذکر است که براي دادن نوع روش تحقيق، مھمترين ابزار جمع آوري اطالعات براي آزمون ف
استفاده شده است. نتايج بدست آمده از اين   SPSSتجزيه و تحليل اطالعات و سنجش ميزان معناداري فرضيات تحقيق از نرم افزار

يعني اينکه متغيرھاي  تحقيق نشان داد که حاصل تاثير گذاري متغير ھايي است که در بخش آمار استنباطي به آن دست يافته ايم.
،اضافه حقوق  ، مرخصي با حقوق ، سھيم شدن در سود و پاداش ھاي نقدي بر اساس عملکرد مي تواند تاثيراتي در افزايش بھره 

  وري و عملکرد کارکنان داشته باشد.
  
  
  
  

ده کريمي بابا احمدي؛ حسن / مژبررسي تاثير فرھنگ سازماني بر توامند سازي کارکنان بھداشت و درمان صنعت نفت تھران ٢٠
کارشناسي ارشد(دانشگاه پيام نور، گروه علمي مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي گرايش تشکيالت و  -درويش؛ رضا رسولي.

  .١٣٨٩ روشھا) ، 
  

 
/ بھداشت و درمان Employee empowerment/ توانمندسازي کارمندان Organizational Cultureفرھنگ سازماني 

Health & medical صنعت نفت /Petroleum industry سرمايه /Capital نيروي انساني /Manpower سازمان ھا /
Organizations 

 
 ٨٩٠١٨١  

  چکيده 
فرھنگ  عنصري پيچيده است وبه سادگي قابل  بيان نيست. عده اي  فرھنگ سازماني را اساس شکل گيري توانمند سازي مي 

راي فرايند توانمندسازي مي شوند که داراي اصول ارزشي ( ارزشھا تقويت کننده فعاليتھا ھستند) دانند. سازمانھايي به موفق  به اج
تعريف شده باشند. مديراني که از ارتباط ميان توانمند سازي با فرھنگ سازماني آگاھي دارند قادرند کارکنان  خود را تشويق به 

محيطي  فراھم سازيد تا کارکنان بتوانند با به کار گيري استعدادھا، دانش ، توانمندسازي کنند. شما وقتي گروه کاري موفق داريد که 
مھارت  و تجربياتشان براي تحقق اھداف گام بردارند. به اين فرايند فرھنگ توانمند سازي مي گويند.  يکي از عواملي که در کنار 

. در بسياري از سازمانھا منابع ( سرمايه، مواد، ماشين فرھنگ توانمندسازي مي تواند نقش سازنده اي داشته باشند وجود منابع است
آالت،، نيروي انساني)  فقط  تحت نظارت و کنترل مديران و سرپرستان است. گاھي مي توان کنترلھاي غير ضروري بر منابع را 

موجود را دارد و  کاھش يا حذف کرد.  تحقيق حاضر تحقيقي توصيفي و کاربردي است که سعي بر توصيف، تحليل وتفسير شرايط
ر اين تحقيق ، از مدل چھار مولفه اي  ودوازده  دجھت جمع آوري اطالعات ازروش ھاي پيمايشي ( ميداني) استفاده شده است. 



  مه پايان نا                                                                                   لی نفت ايران       تازه ھای مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

١٤ 
 

وضعيت موجود فرھنگ  سازماني را در سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت تھران  و ارتباط  ٢٠٠٠ شاخصه  دنسيون در سال 
ي کارکنان سازمان از پرسشنامه توانمندسازي روان شناختي نيروي انساني استفاده شده است .  جامعه آماري آن را با توانمند ساز

کارکنان حوزه ھاي مربوط اداري   مالي ودرماني ( اعم از پزشکي و پيرا پزشکي)  سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت تھران 
نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب و پرسشنامه   ٣٠٠ از فرمول آماري کوچران  نفرمي باشند و با استفاده ١٣٠٠ که مجموعا بالغ بر 

، ضريب ھمبستگي پيرسون و آزمون  T، آزمونھاي آماري  SPSSميان آنھا توزيع شد. جھت تجزيه و تحليل داده ھا از نرم افزار 
سازماني  بھداشت ودرمان  صنعت نفت تھران ، اسميرنوف استفاده گرديد. نتايج بررسي فرھنگ سازماني در کارکنان  -کلموگروف

و تاثير آن بر پنج مولفه  احساس معني دار بودن، احساس شايستگي حق انتخاب داشتن، احساس موثر بودن و احساس اعتماد داشتن 
ق پذيري به به عنوان مولفه ھاي اصلي توانمند سازي کارکنان، نشان داد که درگير شدن در کار، ماموريت، يکپارچگي و انطبا

ترتيب بيشترين تاثير را برتوانمند سازي کارکنان داشتند.  توانا سازي به اين معناست که افراد را تشويق کنيم تا نقش فعال تري در 
کار خود ايفا کنند و تا آنجا پيش بروند که مسئوليت بھبود فعاليت ھاي خويش را بر عھده بگيرند و در نھايت به حدي از توان برسند 

  بدون مراجعه به مسئول باالتر بتوانند تصميماتي کليدي اتخاذ کنند. که
  
  
  
  
  
  
/ داود جباري بررسي تاثير مديريت دانش در بھبود و توسعه صادرات در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي ٢١

نشکده مديريت بازرگاني، رشته مديريت کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دا -فرد؛ بيژن صفوي؛ خشايار پورمحمدشاھيني.
  .١٣٩۴ بازرگاني) ، 

  
 

/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Development/ توسعه Exports/ صادرات Knowledge Managementمديريت دانش 
Pars Especial Economic Energy Zone مدل ھا /Models مدل سازي /Modeling 

 
 ٩۴٠٠۶٠  

  چکيده 
اضر بررسي تاثيرمديريت دانش دربھبود وتوسعه صادرات درسازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ھدف عمده پژوھش ح

باشد. تحقيق حاضرازنظر روش ،تحقيق توصيفي وازحيث ماھيت تحقيق ھمبستگي است که درآن سعي درشناسايي رابطه  مي
ربردي است. فرضيات تحقيق شامل دو فرضيه است. ھمبستگي بين متغيرھاي تحقيق شده است پيمايشي و از نظرھدف توسعه اي/کا

جامعه مورد پژوھش کارکنان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشند که به صورت تمام شماري انجام شده است. براي تحليل 
اد از روش استفاده شده است. در اين پژوھش براي محاسب  ضريب قابليت اعتم spssآمار اطالعات جمع آوري شده از نرم افزار

درصد  ٩٥ مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان  ٪٨٩ آلفاي کرونباخ  استفاده شده است که مقدار آلفاي محاسبه شده براي اين تحقيق 
دھد که ھمه فرضيات اين  مي توان گفت که تحقيق حاضر از پايايي خوبي برخوردار است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي

  .قرار گرفته استتحقيق مورد پذيرش 
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١٥ 
 

بررسي تغييرات خصوصيات مخزني سازند ايالم در جنوب غربي ايران (حدفاصل ميادين دارخوين و يادآوران) با استفاده از  ٢٢
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي) ،  -/ حسين عميدي پارسا؛ ھاشم طباطبايي؛ ابوالفضل ميري.اي پيمايي و لرزه ھاي چاه داده

 ١٣٩۴.  
  

 
اي  ھاي لرزه / دادهWell logging/ چاه پيمايي Ilam formation/ سازند ايالم Reservoir propertiesخواص مخزن 
Seismic data زمين شناسي نفت /Petroleum geologyشناسي  / چينهStratigraphy فروافتادگي دزفول /Dezful 

embuyment حفاري /Drilling تخلخل /Porosityگي / اشباع شدSaturation پتروفيزيک /Petrophysic 
 

 ٩۴٠٠۵٩  
  چکيده 

بررسي تغييرات خصوصيات مخزني سازند ايالم در جنوب غربي ايران (حد فاصل ميادين دارخوين و يادآوران) با استفاده از داده 
نعت نفت مورد بررسي قرار ھاي چاه پيمايي و لرزه اي. مھمترين مطالعات انجام شده، بر روي سازند  ايالم و کاربرد آن در ص

ھاي مورد مطالعه و تکتونيک خاورميانه در طي دوره کرتاسه, و نھشته ھاي دوره کامبرين,تا  گرفته است. موقعيت جغرافيايي چاه
(سطح Detachmentساختي، انواع سازندھا  اواخردوره ترشيري, و نام سازندھا، ضخامت ستون سنگي، سن، مھمترين وقايع زمين

عربستان، افريقا، ھند و اوراسيا  بر ايران زمين و زاگرس نشان Plateنقش سازندھا و غيره نشان داده شده است. نقش  گسستگي) 
شود و تکتونيک حوضه زاگرس با نگرش خاص بر فروافتادگي دزفول و فارس مورد بحث واقع شده است. طرح ساختماني  داده مي

، تقسيمات ساختماني، موقعيت و جايگاه زاگرس نشان داده شده است. در بحث ھاي عرضي بر تکامل ھاي زاگرس، اثر گسل پھنه
مياني وبااليي) که شامل سازندھاي کژدمي، سروک، سورگاه  چينه شناسي کرتاسه فقط به چينه شناسي گروه بنگستان (کرتاسه

ھاي يک و دو معرفي گرديد. زمين شناسي،  در ماله کوه در چاه Top section(الفان) و ايالم اشاره شده است و براي سازند ايالم 
چينه شناسي، تکتونيک دشت آبادان مورد بحث قرار گرفته که گروه بنگستان با يک پيشروي دريايي با سازند کژدمي شروع شده و 

بااليي و ايالم شود و سازند ايالم با دو بخش، ايالم  جاي سازند سورگاه ظاھر مي با سازند سروک ادامه مي يابد و سازند الفان به
شود، در  متر گزارش شده است. در ادامه مطالعه به خصوصيات اختصاصي دشت آبادان اشاره مي ١٥٠ تا  ١٢٠ اصلي با ضخامت 

نگاري مشخص گرديده وچگونگي بوجود آمد گي آنھا، تاثيرات آنھا  ھاي لرزه نھايت به تعداد ھفت بلندا قديمي که با داده
ھاي ژئوفيزيکي ناحيه مورد بررسي قرار گرفت، که عالوه بر دو مقطع مشخص  ي شود. سپس دادهبرخصوصيات مخزني اشاره م
سازي شده) از نظر خصوصيات مخزني و  اي وارونه اي معمولي و خط مقاومت صوتي (خط لرزه چاه گذر بصورت خط لرزه

را نيز مورد بررسي قرار  -  ND ١-٢-٣و APP ١-٢- ٣شدگي و يا افزايش ضخامت در سازند ايالم مي پردازد و چاھھاي  نازک
دھد و تعبير و تفسيرھاي انجام شده در نواحي حفاري شده، حفاري  ھاي گراني سنجي را نيزمورد توجه قرار مي مي دھد. به نقشه

بطور مفصل  ھاي پتروفيزيکي در نرم افزار ژئوالگ گردد, و به بررسي داده پردازد, و در نھايت پيشنھاداتي نيز ارائه مي نشده مي
ھاي حفاري شده مطابقت دارد. از نظر شيل  پرداخته شده است. نتايج اشباع نفت و آب، حجم شيل و تخلخل آن, با نتايج آزمايش چاه

سازي شده ژئوفيزيکي ھمخواني داشته، ھمچنين روندھاي نازک  ھاي وارونه و آھک و دولوميت تعيين شده در ژئوالگ که با داده
سنگي گزارش  ھاي شيلي و کربناتي کامال", با داده ھاي ژئوفيزيکي قابل مقايسه مي باشند  وستون امت در اليهشدگي و افزايش ضخ
  ھا ي ناحيه مطالعاتي ھم از نظر پتروفيزيکي وژئوفيزيکي باھم شباھت دارند . شده ,از حفاري چاه
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١٦ 
 

 GIS-RSھاي  ھاي مورفوتکتونيک و تکنيک تفاده از شاخصبررسي تکتونيک فعال در راستاي گسل پيشاني کوھستان با اس ٢٣
کارشناسي  -هللا آقاجري. / مصطفي جليلوند؛ مسعود خيرخواه؛ لطف(مطالعه موردي: تاقديس اناران)SMCEو روش 

  .١٣٩۴ ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده محيط زيست و انرژي، رشته زمين شناسي) ، 
  

 
/ Geology/ زمين شناسي Morphologyشناسي  / ريختEnvironment/ محيط زيست Anticline/ تاقديس Faultگسل 
 Formation/ سازند Stratigraphyشناسي  چينه
 

 ٩۴٠٠۴٣  
  چکيده 

زايي بر  خيزي در ارتباط با گسلھاي فعال سطحي است مانند ايران مرکزي والبرز، گسلھاي داراي توان لرزه در نواحي که لرزه
ياشند. از طرف ديگر در مناطقي مانند  اي و در بررسيھاي صحرايي قابل تشخيص مي تصاوير ماھوارهروي عکسھاي ھوايي، 

سنگ فعال توسط رسوبات فانرزوئيک  اي دارد و گسلھاي پي خيزي طرح پراکنده ناحيه زاگرس(تاقديس اناران) مناطقي که لرزه
توان از  باشد.براي بررسي تکتونيک از اين دست نواحي مي اي دشوار مي اند، تشخيص گسلھاي لرزه (پيدا زيستي) پوشيده شده

ھا و  شواھد تکتونيک فعال استفاده کرد. بررسي عوارض و شواھد ژئومورفولوژي ساختماني و شاخصھاي مورفومتري رودخانه
ثل پيچ و خم باشد. شاخصھاي ژئومورفيک م پيشاني کوھستانھا از بھترين روشھاي ارزيابي تکتونيک فعال و نئوتکتونيک مي

گراديان رود، نسبت پھناي کف دره به ارتفاع دره، عدم تقارن حوضه -سنجي، شاخص طول پيشاني کوھستان، انتگرال ارتفاع
زھکشي و شاخص شکل حوضه از ابزارھاي پايه و کارآمد تشخيص درجه فعاليت تکتونيکي بوده که در اين تحقيق استخراج 

بندي فعاليت  ھا در ترکيب نھايي و در جھت رسيدن به نقشه پھنه ي و اھميت متفاوت اين شاخصگرديدند. با توجه به ويژگيھاي مکان
) براي رسيدن به نتيجه مطلوبتر به کار گرفته شد.بدين SMCEو ارزيابي چندمعياره مکاني ( GISھاي نوين  تکتونيکي، روش

درصدي  ٤٨ ھاي ثبت شده، نشان از تطابق  آمده با زلزلهاستفاده گرديد. مقايسه نتايج بدست  AHPو  Overlayمنظور از دو روش 
تواند با توجه به اختصاص وزن  مي SMCEدرصدي روش ھم پوشاني دارد. نتايج بھتر روش  ٢٣ نسبت به تطابق  SMCEروش 

و شاخص ھا نشان داد که دو شاخص پيچ و خم پيشاني کوھستان  ھا باشد. ھمچنين مقاسيه زوجي شاخص تر به شاخص ھاي واقعي
شد  بيني مي شيب طولي رودخانه داراي بيشترين وزن و تاثير در محاسبه ميزان فعاليت تکتونيکي ھستند. از لحاظ زمين شناسي پيش

که در قسمتھاي جنوبي تاقديس اناران و در راستاي گسل پيشاني کوھستان داراي فعاليت بيشتري باشند اما عمال خروجي ھا براي 
دھد که شايد يکي از دليل آن جدا شدن فعاليت از قسمت گسل و اعمال فشار  بتا فعال يا با فعاليت کم را نشان ميي نس اين مناطق پھنه

  ھاي ديگر باشد. يا تکتونيک به قسمت
  
  
  

بررسي جداسازي امولسيون آب از فرآورده ھاي نفتي (نفت گاز، نفت سفيد و بنزين موتور) ورودي به انبار نفت شرکت ملي  ٢۴
 - / عليرضا برازجاني؛ محسن عباسي، شھريار عصفوري.فراورده ھاي نفتي بوشھر با استفاده از روش فرآيند جذب سطحيپخش 

  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه خليج فارس، رشته مھندسي شيمي) ، 
  

 
/ شرکت ملي Stocks/ انبارھا Petroleum product/ فرآورده نفتي Water/ آب Emulsion/ امولسيون Separationجداسازي 

/ جذب سطحي National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCھاي نفتي ايران ( پخش فرآورده
Absorption بوشھر /Bushehr زئوليت /Zeolite کربن /Carbon نفت سفيد /kerosene گازوئيل /Gas oil 

 
 ٩۵٠٠١۵  

  چکيده 
واره مقاديري آب شور به صورت امولسيون به ھمراه دارد. ميزان آب ھمراه نفت خام به نفت خام استخراج شده از ميادين نفتي ھم

، طول عمر مخزن، نحوه استخراج و به ويژه )خشکي يا دريا(نحوه استقرار فازھاي درون مخزن، موقعيت جغرافيايي حوزه نفتي
ه ديدگاه وجود آب به عنوان عامل مزاحم و اشغال کننده استفاده از روش تزريق آب به منظور ازدياد برداشت بستگي دارد. با توجه ب
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ھاي عملياتي در صنعت نفت و ھمچنين اثر مخرب آن به ھنگام ته  ھاي نفتي و در نتيجه افزايش ھزينه حجم در انتقال فرآورده
ھاي نفتي و  ردهنشيني بر روي سطح فلزات مربوط به تاسيسات و مخازن صنعتي و تسريع در تشکيل لجن ھاي نفتي درون فرآو

کاھش کيفيت توزيعي فرآورده، لزوم کاربرد زئوليت و بويژه کربن فعال به عنوان جاذب آب و در مواقعي که زمان ته نشيني 
باشد. بنا به داليل ذکر شده ضرورت اجراي  باشد، کامال توجيه پذير مي ھاي نفتي کافي نمي مربوط به امولسيون آب در فرآورده

شود. در اين تحقيق ميانگين ميزان آب امولسيوني  ھاي نفتي براي ارائه راھکارھاي مناسب مشخص مي حوزه چنين مطالعاتي در
با دستگاه کارل فيشر برآورد گرديد. مقادير مختلف کربن فعال  ppm ٣٠٠فرآورده ھاي موجود در انبار نفت منطقه بوشھر حدود  
ھا، دو برابر، چھار برابر، ھشت برابر و ده برابر ميزان غلظت اوليه  و زئوليت معادل ميزان آب امولسيوني اوليه فرآورده

  .امولسيون آب در فرآورده نفتي در فرآيند جذب سطحي بررسي شد و بھترين نتايج عملياتي شناخته گرديد
  
  
  
  
  
  

ي؛ ھاشم طباطبايي؛ / فرھنگ ميردارھريجانخواص مخزني سازند گدوان و فھليان در سه ميدان واقع در دشت آبادان بررسي ٢۵
  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته زمين شناسي نفت) ،  - قديرعلي فکوري.

  
 

/ زمين Fahliyan formation/ سازند فھليان Godvan formation/ سازند گدوان Reservoir propertiesخواص مخزن 
/ Microfacies/ ميکروفاسيس Petrologyنگ شناسي / سStratigraphyشناسي  / چينهPetroleum geologyشناسي نفت 

/ سنگ مخزن Dolomite/ دولوميت Porosity/ تخلخل Diagenesis/ دياژنز Facies/ رخساره Carbonateکربنات 
Reservoir rock 

 
 ٩۴٠٠۴۵  

  چکيده 
ربوري گروه خامي در جنوب سازند فھليان ( نئو کومين) بطور عمده از سنگ ھاي کربنات ساخته شده و از مخازن مھم ھيدور ک

باختري ايران است.  سازند گدوان(آپتين) که برش الگوي آن در شمال شرق شيراز واقع شده است؛ در دشت آبادان ليتولوژي غالب 
آن رس سنگ است. در بخش مياني آھک خليج ودر قاعده ي آن بخش ماسه سنگي (ماسه سنگ کوشک) وجود دارد. فواصل ھيدرو 

راکنده در اين سازنده ديده مي شود که بدليل تخلخل پايين قابل توجه نمي باشد.  .در اين پژوھش سازندھاي فھليان و کربوري بطور پ
واقع در سه ميدان دشت آبادان مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که سازند فھليان در دشت آبادان مرز  A , B , Cگدوان در چاه ھاي

يي آن با سازند گدوان بصورت ھم ساز مي باشد. بررسي پتروگرافي از مقاطع نازک پاييني آن با سازند گرو  و مرز باال
ميکروسکوپي نشان داد که مھمترين فرآيند دياژنتيکي موثر بر خصوصيات مخزني سازندھاي فھليان و گدوان سيماني شدن؛ 

از بين آنھا دولوميتي شدن و استيلوليتي شدن  دولوميتي شدن؛ استيلوليتي شدن؛ پيريتي شدن؛ انحالل و ميکرايتي شدن  مي باشد. که
فراتيک -تاثير بسزايي در کيفيت مخزني ايفا مي کند؛ فرآيندھاي دياژنزي سازند فھليان در چھار محيط دياژنتيکي فراتيک دريايي

مشاھده شده در  مخلوط ؛ متئوريک وتدفيني رخ داده اند که بيشترين بخش دياژنزي مربوط به دياژنز تدفيني است و تخلخل ھاي
فھليان بيشتر شامل: تخلخل انحالل؛ بين بلوري؛ درون دانه اي و شکستگي مي باشد که اکثرا توسط سيمان و پيريت پر شده است. و 

چگالي وسونيک)ميزان اشباع سيال وتخلخل ھر سازند مشخص شده وبا استفاده از نرم -با استفاده از نمودارھاي چاه پيمايي(نوترون
  پالت توالي دياژنزي به تصوير کشيده شده است. افزار الگ
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س و تاثير آن بر کاھش فساد ربررسي راھکارھاي ارتقا، سالمت اداري در امور گمرکي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پا ٢۶ 
اقتصاد، رشته  کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و -الدين محبي؛ امير ھمتي. / سعيد غالمي؛ سراجاداري

  .١٣٩۵ مديريت بازرگاني) ، 
  

 
 Pars/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Customs administration/ گمرک Organizational healthسالمت سازماني 

Especial Economic Energy Zone فساد اداري /Corruption ساختار سازماني /Organizational structure مدل /
 Conceptual frameworkمفھومي 

 
 ٩۵٠٠۴۶  

  چکيده 
ھا و نھادھا دارد.  اي نوين نيست؛ پيدايش و گسترش آن، قدمتي به اندازة تاريخ اجتماعات بشري و تاريخ سازمان فساد اداري، پديده

آيد. به  مي شمار فساد، از عوامل اصلي بازماندن نھادھا و جوامع از دستيابي به اھداف، و از موانع اساسي رشد و تکامل آنھا به
گيري و مبارزه با اين  اند، در انديشة پيش ھمين دليل، ھمواره کساني که به فکر سالمت نظام اجتماعي بشر و رشد و تکامل آن بوده

اند تا با مبارزه با فساد ھاي اداري بتوانند زمينه ساز بروز سالمت اداري و ايجاد حس اعتماد به سازمان  پديدة شوم اجتماعي افتاده
ي دولتي و حتي غير دولتي را فراھم نمايند. مولفه ھاي مختلف سالمت اداري مي تواند در جھت جلوگيري از فساد و مقابله با آن ھا

نقش افريني کنند که با توجه به اھميت موضوع سالمت اداري و فساد در گمرک منطقه ويژه پارس جنوبي، تحقق حاضر سعي در 
آيا مولفه ھاي سالمت اداري مي تواند بر روي کاھش فساد اداري تاثير گذار باشند يا خير؟  به  دستيابي به اين ھدف اساسي است که

منظور دستيابي به اھداف تحقيق يک فرضيه اصلي و ھشت فرضيه فرعي تدوين شده است. سپس جھت آزمون فرضيه ھا نمونه  
ستفاده از فرمول کوکران انتخاب گرديد. در تحقيق حاضر نفري از بين کارکنان گمرک منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي با ا ٩٦ 

از پرسشنامه به منظور جمع اوري اطالعات ميداني و به منظور تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شده است.  براي آزمون فرضيه 
سالمت اداري و کاھش فساد ھا نيز از رگرسيون چند متغيره به روش ھمزمان استفاده شده است.  نتايج تحقيق نشان مي دھد که بين 

اداري به عنوان فرضيه اصلي تحقيق ارتباط معني داري وجود دارد. ھمچنين نتايج فرضيه ھاي فرعي تحقيق نشان ميدھد که بين 
قوانين و مقررات، سرمايه انساني،  عوامل اداري(ماموريت ھاي سازمان)،ساختارسازمان، عوامل سياسي، عوامل اقتصادي 

وسيستم ھاي سازمان به عنوان مولفه ھاي سالمت اداري از يک سو و کاھش فساد اداري ارتباط معني داري وجود سازمان، روشھا 
  دارد ولي ارتباط معني دار بين عوامل فرھنگي واجتماعي سازمان و فساد اداري مورد تائيد قرار نگرفته است.

  
  
  
  
  
/ مھتاب بھادري؛ محمود معمارياني؛ داود نفتي جنوب غربي ايرانھاي نفتي ژوراسيک در ميدان  بررسي ژئوشيميايي سيستم ٢٧ 

  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، رشته زمين شناسي) ،  -جھاني، مھدي کبرائي.
  

 
/ Reservoir management/ مديريت مخزن Modeling/ مدل سازي Oil field/ ميدان نفتي Geochemistryشيمي  زمين

/ کروماتوگرافي Formation/ سازند Sedimentation/ رسوبگذاري(علوم زمين) Source rockسنگ منشا 
Chromatography 

 
 ٩۴٠٠۴٧  

  چکيده 
کيلومتر مربع، از جمله  ٩٠٠ و وسعتي در حدود  ميليارد بشکه ٣٣ نفت بالغ بر  چاهميدان نفتي در جنوب غربي اطراف با حجم در 

اول بر  -کيلومتري غرب اھواز واقع شده است.  نتايج حاصل از آناليز راک  ٨٠ فتي در حال توسعه جھان، در ميادين فوق عظيم ن
 در نمونه HI%داراي پتانسيل توليد عالي مي باشد. ميزان ٤ /٥متوسط  TOCھاي سازند سر گلو نشان داد با داشتن  روي نمونه
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بر  اصلي آن ميتواند کاھش ميزان ھيدروژن در اثر توليد ھيدروکربور باشد ھاي سرگلو به طور غير عادي پايين مي باشد که علت
ايول، رسوبات اين سازند مھم ترين کانديد براي توليد کاندنسيت موجود در اين سازند و سازند  -اي بدست آمده از راک  اساس داده

توان دو گروه نفتي را در اين ميدان مشخص کرد.  نيريز مي باشد. با مقايسه نتايج آناليز ژئوشيميايي نفتھاي مخازن مختلف مي
مابين اين دو  ١ و گروه دوم کاندنسيت مخزن ژوراسيک مي باشد. نفت مخزن کرتاسه ٣ و٢ گروه اول شامل نفت مخزن کرتاسه 

با شوري  گروه قرار مي گيرد.   شرايط محيط رسوبي سنگ منشأ توليد کننده نفت ھاي مخازن گروه اول نسبتا  احيايي دريايي
ھمراه با ورود بسيار کم مواد آلي خشکي مي باشد. نمونه کاندنسيتژوراسيک از نظر کلي شباھتھايي را به IIنرمال و کروژن نوع 

گروه ديگر نشان مي دھد اما به نظر مي رسد سنگ منشأ توليد کننده آن از محيطي کمتر کربناته و بيشتر شيلي بوده و ھمچنين 
  ٣ و٢ و١ داشته است.  بر اساس پارامترھا و بيومارکر ھاي تعيين کننده سنگ شناسي، نفتھاي مخازن کرتاسهشرايط احيايي کمتري 

از سنگ منشائي با ليتولوژي کربنات تا مارل دريايي است در حاليکه کاندنسيت مخزن ژوراسيک بيشتر از سنگ منشأ با ليتولوژي 
نگ شناسي مشخص شده در نمودارھاي ژئوشيميايي براي کاندنسيتژوراسيک مارني دريايي تشکيل شده است. با توجه به س-شيلي

مي توان سنگ منشأسرگلو را به عنوان منشأ در نظر گرفت. براي نفت مخزن کرتاسه نيز دو سنگ منشأسرگلو و گرو را به عنوان 
مي توان اينگونه نتيجه گيري کرد که  ھا و تفاسير مربوط به تعيين سن سنگ منشأ منشأ مي توان معرفي کرد.   با جمع بندي داده
ھاي حاصل از چينه شناسي  ) مربوط به دوران ژوراسيک بوده و با توجه به دادهxنمونه کاندنسيت مربوط به مخزن ژوراسيک(

) نيز توسط yھاي نفت مخازن کرتاسه ( بھترين کانديد براي منشأ کاندنسيت ذکر شده رسوبات سازند سر گلو مي باشد. نمونه
وباتي با سن س کرتاسه توليد شده اند که مي توان سازنده گروه را معرفي کرد.  سازند سرگلو که مھمترين کانديد توليد براي رس

کاندنسيت سرگلو مي باشد از اوايل دوران ترشياري وارد پنجره نفتي شده و در حال حاضر نيز در مرز بين توليد نفت و گازتر مي 
ھم خانواده بوده و با کاندنسيت  ٣ و٢ و١ ت آمده مي توان چنين استنباط کرد که نفت مخازن کرتاسهباشد. از تلفيق اطالعات بدس

مخزن ژوراسيک تا حدودي متفاوت مي باشند. سنگ منشأ اصلي توليد کننده نفت گروه اول را مي توان سنگ منشائي با سن 
ه عنوان سنگ منشا فرعي در توليد نفت اين مخازن نبايد از قلم کرتاسه پاييني (سازند گرو) در نظر گرفت و سازند کژدمي را نيز ب

انداخت. مھمترين کانديد توليد کاندنسيت مخزن ژوراسيک، سازند   سر گلو مي باشد. نياز است با مطالعات دقيق تر، گستردگي و 
ھاي اکتشافي  سيال توليدي در چاه کيفيت ژئوشيميايي سازند ھاي گرو و سر گلو مشخص شوند تا بتواند در پيش بيني نوع و کيفيت

  .در اين ناحيه بکار گرفته شود
  
  
  
  
  
/ مجيد اندايش؛ مھين بررسي شرايط تشکيل ھيدرات گازي و تخمين ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن ھيدرات گازي ٢٨ 

، رشته مھندسي شيمي گرايش مخازن کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد باھنر کرمان، دانشکده فني و مھندسي -شفيعي؛ امير صرافي.
  .١٣٩٠ ھيدرو کربوري) ، 

  
 

/ منطق فازي Surface active agent/ ماده فعال سطحي Neural network/ شبکه عصبي Gas hydrateھيدرات گازي 
Fuzzy logic 

 
 ٩٠٠١٠٧  

  چکيده 
به عنوان مواد تشکيل دھنده ھيدرات و تشکيل ھيدراتھاي گازي به عواملي از جمله وجود آب کافي،وجود ھيدروکربنھاي سبک 

شرايط مناسب دما و فشار،بستگي دارد.فشار تشکيل ھيدرات ھاي گازي وابسته به پارامترھاي دما،چگالي مخصوص و ترکيب 
اجزاي آن است.روابط تجربي مختلفي براي تخمين فشار تشکيل ھيدرات ھاي گازي در دماي معين ارائه شده است.در اين تحقيق 

اين روابط تجربي معرفي و با يکديگر مقايسه شد و در نھايت به کمک طراحي  مدلھايي از شبکه ھاي عصبي و شبکه ھاي  ابتدا
نروفازي فشار تشکيل ھيدرات تخمين زده شد.عالوه بر اين با اضافه نمودن چگالي مخصوص به عنوان يک پارامتر ورودي مستقل 

گرديد.مدل شبکه نروفازي از مدل شبکه عصبي از دقت بيشتري برخوردار بود.  در ھر دو مدل کاھش محسوسي در خطا مشاھده 
در قسمت بعد،به مطالعه ظرفيت ذخيره سازي گاز پرداخته شد.در اين زمينه نيز تالش شد تا با طراحي مدلھايي از شبکه ھاي 
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يعي غلظت ماده فعال کننده سطحي بود عصبي و شبکه ھاي نروفازي،به تخمين ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي مقدار فشارگاز طب
نشان داده شد که ھر دو مدل از دقت بااليي در جھت تخمين ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي برخوردار مي باشد.به کمک مدل ھاي 
ه طراحي شده افزايش مقدار ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي در ھيدرات گازي در حضور مواد فعال کننده سطحي تاييد گرديد. ماد

(دودسيل پلي ساکاريد dpg(سديم دودسيل سولفات)توانايي بيشتري در مقايسه با ماده فعال کننده سطحي sdsفعال کننده سطحي 
  گليکوسيد)از خود نشان داد.

  
  
  
  
  
/ سعيد کريمي؛ سراج بررسي ضرورت تحول در نظام گمرکي مناطق ويژه و آزاد تجاري يا تاکيد بر منطقه ويژه پارس جنوبي ٢٩ 

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و اقتصاد، رشته مديريت بازرگاني) ،  - الدين محبي؛ محمدحسين ابطحي.
 ١٣٩۵.  

  
 

 Pars Especial Economic/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Evolution/ تحول Customs administrationگمرک 
Energy Zone مناطق آزاد /Free zoneديريت بازرگاني / مBusiness management تغيير سازماني /Organizational 

change تحول سازماني /Organizational evolution آزمون ھا /Tests 
 

 ٩۵٠٠۴٢  
  چکيده 

از ھاي مالي و بازرگاني و مھمترين سازمان اثرگذار در روند تجارت بين المللي  امروزه گمرک به عنوان پل ارتباطي ميان سياست
اھميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است. با تغييرات روز افزون در سطح منطقه اي، بين المللي و جھاني داشتن يک گمرک 
پيشرو مي تواند فعاليت اقتصادي کشور را در جھت يک توسعه پايدار و با دوام ھمگام سازد. از سوي ديگر مناطق ويژه اقتصادي 

ھا، توانايي ھا و ابزارھاي در اختيار مي تواند به عنوان قوه محرکه اقتصاد، خالء ھاي موجود در و آزاد تجاري با توجه به قابليت 
اقتصاد بسته و درون گرا را از بين ببرد. با توجه به اھميت روزافزون گمرک از يک سو و توسعه مناطق ازاد تجاري به عنوان 

اين دو حوزه با توجه به تغيير و تحوالت جھاني بسيار الزم و  برنامه ھاي چشم انداز کشور، توجه به ضرورت تغيير و تحول
ضروري است. تغيير و تحوالت در حوزه ھاي مالي، حقوقي و اداري و پرسنلي از مھمترين تغييراتي است که مي بايست در 

نظام گمرکي  اولويت قرار گيرند. با توجه به اھميت اين موضوع، تحقيق حاضر سعي در بررسي ضرورت تغيير و تحول در
مناطق ويژه و ازاد تجاري با تاکيد بر گمرک منطقه ويژه پارس جنوبي را دارد.  به منظور دستيابي به اھداف تحقيق يک فرضيه 

نفري از بين کارکنان گمرک منطقه ويژه  ٩٦ اصلي و سه فرضيه فرعي تدوين شده است. سپس جھت آزمون فرضيه ھا نمونه  
تفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان انتخاب گرديد. در تحقيق حاضر از پرسشنامه به منظور جمع اقتصادي پارس جنوبي با اس

اوري اطالعات ميداني و به منظور تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دھد که کارشناسان و مديران 
دانند و لذا فرضيه محقق مورد  قي گمرک منطقه را بسيار ضروري ميگمرک منطقه ويژه پارس جنوبي تغيير و تحول در نظام حقو

تائيد قرار گرفته است. ھمچنين بر اساس نتايج بدست آمده ضرورت تغيير و تحول در ابعاد مالي و ھمينطور اداري و پرسنلي 
ھمچنين نتايج نشان مي دھد  % مورد تائيد قرار گرفتند. ٩٥ ضروري است و لذا فرضيه ھاي فرعي دوم و سوم در سطح اطمينان 

  که ضرورت تحول در نظام گمرکي تاثير مثبت و معني داري بر روي بھبود عملکرد کارکنان دارد.
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/ آويده عزيزي؛ علي ترابيان، الھام منيري؛ از آب TEXشده با ترکيبات آلي آمينو در حذف  بررسي عملکرد نانوگرافن اصالح ٣٠

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده محيط زيست و انرژي، رشته مھندسي محيط  - احمدپناھي.اميرحسام حسني، ھمايون 
  .١٣٩۵ زيست) ، 

  
 

/ جذب سطحي Amino acidsھا/ آمينواسيدھا  / آاليندهAbsorption/ جذب Oxides/ اکسيدھا Nanoparticleنانو ذره 
Absorption سينتيک /Kinetic مدل سازي /Modeling 

 
 ٩۵٠٠۵١  

  چکيده 
اند. با توجه به محدوديت امروزه منابع  ھاي سطحي و زيرزميني قرار گرفته ھاي عمدة آب ھاي نفتي جزئي از آلوده کننده آالينده

ھاي نفتي ضرورت تحقيق  بردن آالينده ھاي کارامد جھت از بين ھاي آلوده و تخليه آنھا، استفاده از روش آبي، مشکالت فاضالب
 TEXسازد. ھدف از اين تحقيق بررسي تأثير گرافن اکسيد اصالح شده بر روي حذف ترکيبات  زمينه نمايان ميرا در اين 

باشد. اين تحقيق از يک فاز مقدماتي و سه فاز تشکيل شده است. در فاز  (تولوئن، اتيل بنزن، پارا زايلن و اورتو زايلن) مي
(گرافن اکسيد اصالح شده  GO-Aامر سنتز شده است. در فاز اول، عملکرد مقدماتي، گرافن اکسيد از پودر گرافيت توسط روش ھ

توسط مطالعات کالسيک مورد بررسي قرار گرفت. در فاز دوم اين تحقيق، گرافن  TEXآمينو دي فنيل آمين) براي حذف -٤ با 
) با استفاده از آزمايشات کالسيک (گرافن اکسيد پليمر شده با استايرن GO-PSاکسيد توسط استايرن پليمر شد و پتانسيل جاذب 

مورد مطالعه قرار گرفت. در فاز پاياني، کارايي روش رويه پاسخ براي جذب اتيل بنزن و اورتو زايلن  TEXبراي حذف ترکيبات 
ن ) از آب بررسي شد. نتايج نشان داد که بيشتريGO-MVK-ANIبه گرافن اکسيد پيوند داده شده با متيل وينيل کتون و آنيلين (

ھا در دقايق اول به دست آمده است. در فاز اول، درصد حذف براي ترکيبات تولوئن، اتيل بنزن،  بازدھي حذف براي ھمه جاذب
بار براي  ٧ براي  GO-A% بدست آمده است.  ٦٦ % و  ٧٢ %،  ٧٠%،  ٥٦پارا زايلن و اورتو زايلن در شرايط بھينه به ترتيب 

باشد. جاذب از ايزوترم النگمير و  ز ظرفيت جذب مناسب جذب براي ھر بار احياي جاذب مياحيا شده و نتايج حاکي ا TEXحذف 
سينتيک مرتبه شبه دوم تبعيت کرده است. نتايج فاز دوم نشان داده است که درصد حذف براي ترکيبات تولوئن، اتيل بنزن، پارا 

بار احيا شد  GO-PS ٩% بدست آمده است. جاذب  ٧٠ و %  ٨٠ %،  ٧٥%،  ٧٠زايلن و اورتو زايلن در شرايط بھينه به ترتيب 
و تقريبا  تغيير چشمگيري در ظرفيت جذب مشاھده نشد. مطالعات ايزوترم و سينتيک نشان داد اين جاذب از ايزوترم فرندليچ و 

%) و اورتو زايلن  ٩٧ /١٨براي اتيل بنزن ( R٢کند. بر اساس نتايج فاز نھايي، مقدار باالي  معادله مرتبه شبه دوم پيروي مي
-GOدھد. به عالوه، اين مدل براي جاذب  %)، تطابق باالي نتايج آزمايشگاھي و مقادير پيش بيني شده مدل را نشان مي ٩٩ /٢٧(

MVK-ANI توانند  اي اصالح شده گرافن اکسيد در اين تحقيق ميھ توان نتيجه گرفت که جاذب موفق بوده است. به طور کلي مي
  ھاي آبي باشند. از محلول TEXھاي موثر و تجديد پذير براي حذف ترکيبات  ببه عنوان جاذ
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/ زينب اسمعيلي؛ برسالمت کارکنان شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايرانامل اجتماعي (درون سازماني) موثربررسي عو ٣١
  .١٣٩۵ سالمي، رشته مديريت آموزشي) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد ا -کامبيز اسماعيل نيا؛ جوانشير اسدي.

  
 

 National Iranianھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهPersonnel/ کارکنان Occupational healthسالمت شغلي 
Oil Products Distribution Company (NIOPDC فرھنگي  -/ عوامل اجتماعيSociocultural factors سالمت /

Health 
 

 ٩۵٠٠١۶  
  يده چک

اجتماعي بر سالمت انسان موثر شناخته - سالمت موضوعي مطرح در بسياري از فرھنگ ھا است. از قديم االيام وضعيت اقتصادي
اجتماعي يعني درآمد سرانه، سطح - شده است و براي اکثر مردم جھان وضعيت سالمت در درجه اول با ميزان پيشرفت اقتصادي

رباري، بعد خانوار، ميزانافزايش جمعيت و... تعيين مي شود. لذا در اين پژوھش با آموزش، تغذيه، اشتغال، مسکن، نسبت س
ھاي نفتي ايران ھستيم  رويکردي کيفي به دنبال جستجوي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت در کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده

ي آماري را  م پرداخت.  به اين منظور جامعهبندي ھر يک از عوامل خواھي به رتبه Ahpو پس از تعيين اين عوامل به با روش
ھاي نفتي مناطق گلستان، مازندران(ساري و چالوس) و ستاد تھران تشکيل مي دھند که با  کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده

مت با دھد عوامل اجتماعي موثر بر سال نتايج نشان ميه ي اين پژوھش انتخاب شده است. استفاده از نمونه گيري سھميه اي نمون
  تحقيقات در اين حوزه ھمخواني داشته و در جامعه ي آماري از اھميت و اولويت بندي يکساني برخوردار نمي باشد.

  
  
  
  
  

/ محمود نيکوسخن؛ مھدي حقيقي کفاش؛ مھدي يزدان بررسي عوامل موثر بر رضايت دانشگران در شرکت نفت و گاز پارس  ٣٢
  .١٣٩۵ طباطبايي، رشته مديريت بازرگاني) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه عالمه  -شناس.

  
 

 Pars Oil & Gas/ شرکت نفت و گاز پارس Knowledge workers/ دانشگران Job satisfactionرضايت شغلي 
Company نيروي انساني /Manpower سازمان ھا /Organizations آزمون ھا /Tests 

 
 ٩۵٠٠١١  

  چکيده 
بر رضايت دانشگران در شرکت نفت و گاز پارساست. تحقيق کاربردي است و جامعه  ھدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر

 ١٣٩۵ آماري شامل کليه دانشگران(کارمندان با سابقه باالي ده سال و مدرک ليسانس يا باالتر) شرکت نفت و گاز پارس در سال 
نفر به روش تصادفي انتخاب شده اند. در  ۴٠٠ از  نفر ١٩۶ است . براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و حدود 

اين پژوھش از ابزار پرسشنامه که اعتبار آن با ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شده است. براي تجزيه و تحليل داده ھا از آزمون 
ه متغيرھا اسميرنوف جھت بررسي نرمال بودن دادھھا و آزمون دو جمله اي و آزمون فريدمن جھت بررسي رابط - کولموگروف

استفاده گرديده است.نتايج نشان مي دھد امکانات و تجھيزات بر رضايت دانشگران در شرکت نفت و گاز پارس تاثير ندارد و 
سياست ھاي منابع انساني، شرايط کار و ايمني و شرايط محيط سازماني بر رضايت دانشگران است. ھمچنين نتايج نشان مي دھد 

  مھم ترين عامل و امکانات و تجھيزات بعنوام کم اھميت ترين عامل رضايت مندي محسوب مي شود. شرايط محيط سازماني بعنوان
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زادگان؛ بھروز واثقي؛ سھيال بوذري، ابراھيم  / رز شريفبررسي فشار سيال منفذي و فشار شکست سازندھاي گروه دھرم ٣٣
  .١٣٩٣ ايه، رشته زمين شناسي گرايش نفت) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پ - روھاني.

  
 

 Petroleum/ زمين شناسي نفت Dehram member/ بخش دھرم Fluids/ سيال Pressure/ فشار Formationسازند 
geologyبندي  / زونZoning مقاومت /resistor حفاري /Drilling 

 
 ٩٣٠٠٣۵  

  چکيده 
االن پاييني بوسيله ميان اليه نار و اختالف فشارھاي شکست و سيال سازند ، حفاري با توجه به جدا نمودن دو اليه داالن بااليي و د

چاھھا در بعضي مخازن گازي با شرايط مختلف انجام مي شود. در چاه ھاي اکتشافي بارھا قرارگيري اين دو بخش در يک فاز 
ا باعث از دست رفتن يک جداري و عدم دست باعث مشکالت عديده حفاري و ھزينه ھاي سرسام آور شده يا گاھي جدا نمودن آنھ

يابي به اھداف عميق تر شده است. تحليل فشار مخازن مختلف کمک شاياني در انتخاب صحيح محل پاشنه جداري و در نتيجه 
شکست  کاھش ھزينه حفاري خواھد بود. در اين مطالعه با بررسي فشار سيال سازندھاي داالن بااليي و داالن پاييني و ھمچنين فشار

  و ميزان اختالف اين دو فشار (در چاه ھاي نمونه اي) تخمين زده تا کمکي به کاھش ھزينه ھاي حفاري باشد.
  
  
  
  

حنيف نويدي؛ فريدون  ھاي ساحلي(مطالعه موردي: آبخوان عسلويه)/ ھاي کاھش شوري آبخوان بررسي کارايي روش ٣۴
ارشد(دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده عمران، رشته کارشناسي  -هللا داوري. زاده، روح وفايي؛سجاد مھدي

  .١٣٩۵ مھندسي عمران محيط زيست) ، 
  

 
/ Injection/ تزريق Reverse osmosis/ اسمز معکوس Well/ چاه Diffusion/ نفوذ Assaluye/ عسلويه Aquiferآبخوان 

 Simulation/ شبيه سازي Modelingمدل سازي 
 

 ٩۵٠٠۴٣  
  چکيده 

ھاي  ھاي تغيير اقليم و گرمايش جھاني، تنش بر آبخوان ھاي بشري در نواحي ساحلي به ھمراه پديده افزايش جمعيت و رشد فعاليت
بيني صحيح ميزان نفوذ شوري تحت  است. امروزه ضرورت پيش ساحلي را افزايش داده و سبب پيشروي آب دريا به سمت آنھا شده

نامه وضعيت آبخوان ساحلي عسلويه مورد بررسي قرار گرفته و  است. در اين پايان ش آشکار شدهسناريوھاي محتمل آينده بيش از پي
سازي شده  شبيه  SEAWATفارس به داخل آن با استفاده از رويکرد جريان اختالطي و با مدل عددي ميزان نفوذ شوري خليج

ھاي مجاور، تغذيه ناشي از نفوذ بارندگي و  از آبخوان سازي، ميزان تغذيه ناشي از رودخانه گاوبندي، آورد است. در اين شبيه
اند.  نتايج حاصل از اجراي دائمي مدل که نشانگر وضع موجود آبخوان  ھاي موجود در منطقه به مدل اعمال شده برداشت توسط چاه
ا قابل آشاميدن و يا آبياري ھا در حال حاضر آب زيرزميني در بسياري از روستاھ دھد که با توجه به پراکندگي چاه است، نشان مي

) ٪٦٠ باشد. در حال حاضر شھر و روستاھاي نزديک به ساحل در نواحي شرقي آبخوان داراي آبي کامال  لب شور (غلظت  نمي
ھستند. اين وضعيت با شدت کمتري براي روستاھاي نواحي مرکزي مشابه است اما روستاھاي ناحيه غربي آبخوان به علت دوري 

چنين کمي برداشت آب زيرزميني در مقايسه با روستاھاي ناحيه مرکزي از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده و نفوذ از دريا و ھم
شوري براي آنھا نگران کننده نخواھد بود. در ادامه، يک راھکار جديد جھت کنترل نفوذ شوري و احياي آبخوان ارائه شده وکارايي 

ناميده شده است، شامل برداشت آب شور از آبخوان در  ADRار که به اختصار آن مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين راھک
ھاي معمول از جمله اسمز معکوس و در نھايت تزريق بخش يا ھمه آب  سازي آن آب توسط روش نواحي نزديک به ساحل، شيرين

اين روش، ابتدا يک آبخوان بزرگ  باشد. براي بررسي پارامترھاي موثر دخيل در شده به نواحي بحراني ھمان آبخوان مي شيرين
صورت پذيرفت. با اعمال اين آناليز  ADRمقياس فرضي دوبعدي درنظرگرفته شده و آناليز حساسيت کنترل نفوذ شوري به روش 
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ساله انجام شد. نتايج نشان دادند که  ٥٠ سازي غير دائمي نفوذ شوري براي يک دوره  حساسيت براي آبخوان ساحلي عسلويه، شبيه
ھاي موجود نتوانسته شوري را کامال  به عقب و به سمت دريا  کن يزان تزريق با تمام ظرفيت پيشنھادي تحقيق توسعه آب شيرينم

اي باالرفته  براند. در پايان نشان داده شده است که با انتخاب چندين نقطه به عنوان چاه تزريق، کارايي سيستم به طور قابل مالحظه
  افزايش داشته است. ٪٥٠ مناطق بحراني تا  و تراز آب زيرزميني در

  
  
  
  
  
  
  

بررسي مديريت اجرايي پسماندھاي ويژه حاصل از اليروبي مخازن نگھداري فرآورده در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي   ٣۵
کارشناسي  - / منيره عباسي؛ ھستي برقعي پور، سميرا قياسي، فاطمه کاھي.نفتي ايران و ارائه راھکارھاي کنترلي و پيشگيرانه

  .١٣٩۵ ارشد(دانشگاه آزاد، رشته مديريت محيط زيست) ، 
  

 
 Nationalھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهReservoir/ مخزن Management/ مديريت Wastesھا  پسمانده

Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) ايمني، بھداشت، محيط زيست /Health, Safety and 
Environment (HSE لجن /sludge رسوب /Precipitate 

 
 ٩۵٠٠١٨  

  چکيده 
عمليات جمع آوري و خارج کردن رسوبات ته نشين شده درون مخازن ذخيره   فرآورده ھاي نفتي، از جمله عمليات ھايي است که 

مي تواند اثرات مخرب زيست به صورت دوره اي بر روي مخازن انجام مي گيرد. عدم مديريت صحيح اين پسماندھاي ويژه 
يکي   SWOTمحيطي جبران ناپذيري داشته باشد. لذا تدوين راه کارھاي راه بردي در اين بخش توجه ويژه اي را مي طلبد. تحليل

از مناسب ترين فنون برنامه ريزي با استفاده از مدل تجزيه و تحليل استراتژي است که در اين پژوھش به عنوان ابزاري جھت 
ريزي سيستم مديريت پسماند ويژه شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي بھره گرفته شد. جھت رسيدن به نقطه اي قابل قبول  برنامه

در مديريت پسماند ويژه حاصل از اليروبي مخازن، عوامل داخلي و خارجي شرکت اعم از چالش ھا و عوامل کند کننده و ھمچنين 
بررسي قرار گرفت و سپس به تدوين استراتژي ھاي بھينه اقدام شد و در نھايت به پتانسيل ھاي شتاب دھنده و فرصتھا مورد 

به کار گرفته شد. بر اساس ماتريس ھاي      QSPMمنظور مشخص نمودن جذابيت نسبي استراتژي ھاي تعيين شده نيز، ماتريس  
IEF وEFE يدھا کم تر است و تدوين استراتژي مشخص گرديد که نقاط قوت از نقاط ضعف بيشتر و فرصت ھاي موجود از تھد

ھايي جھت مديريت اجرايي پسماند ويژه ضروري به نظر مي رسد و از ميان استراتژي ھاي تدوين شده، احداث محل مناسب و 
متمرکز جھت نگھداري لجن ھاي نفتي مطابق با الزامات زيست محيطي و استفاده از پتانسيل توان ساخت داخلي در جھت کاھش 

  ي توليد تجھيزات مربوط به اليروبي و امحاء لجن مخازن در صدر استراتژي ھا مي باشد.ھزينه ھا
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/ محبوب بررسي نقش حسابرسي داخلي شرکت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در قالب خدمات مشاوره اي و اطمينان بخشي ٣۶
  .MA))،  ١٣٨٩ د اسالمي، رشته حسابداري(کارشناسي ارشد(دانشگاه آزا -حامدي؛ محمد سيراني؛ حسين پناھيان.

  
 

/ خدمات Counseling/ مشاوره National Iranian Oil Company (NIOC/ شرکت ملي نفت ايران (Auditingحسابرسي 
Services اثربخشي /Effectiveness 

 
 ٨٩٠١٨٠  

  چکيده 
ويت کنترل ھاي داخلي در قالب خدمات مشاوره در اين پژوھش، نقش حسابرسي داخلي شرکت ملي نفت ايران و اثربخشي آن بر تق

اي و اطمينان بخشي مورد بررسي قرار گرفته است. ھدف از اين تحقيق بررسي تاثير خدمات مشاوره اي و اطمينان بخشي 
ه از حسابرسي داخلي بر تقويت کنترل داخلي در قلمرو تحقيق بوده است. براي رسيدن به اين ھدف با استفاده از ادبيات تحقيق ک

مباحث روز حسابرسي داخلي نوشته شده اقدام به طراحي سواالت پرسشنامه گرديده و اعتبارسنجي اين سواالت با استفاده از آلفاي 
نفر ٥٠ کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت.در مرحله بعدي پرسشنامه که شامل اطالعات دموگرافيک و سواالت اصلي بود بين 

فر به روش نمونه گيري ساده انتخاب شده بودند توزيع و پس از جمع آوري مورد پردازش قرار ن١٠٠ نمونه آماري که از ميان 
گرفت. درمورد اطالعات دموگرافيک که شامل مدرک تحصيلي، رشته تحصيلي، رده سازماني و سابقه کار بود داده ھا با استفاده 

ھمبستگي اسپرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج  از آزمون آناليز واريانس رتبه اي با معيار کروسکال واليس و ضريب
بدست امده نشانگر اين امر است که، افرادي که از تحصيالت بيشتري برخوردارند تاثير بيشتري را قائل بوده، در مورد رشته 

د رده سازماني افرادي که تحصيلي افرادي که تحصيالت مرتبط نسبت به حسابرسي داشته داشتند تاثير بيشتري را قائل بوده، درمور
از رده سازماني برخوردار بودند نيز تاثير بيشتري را نيز قائل بوده اندلایر تاثير سابقه کاري در پاسخگويي به سواالت در مواردي 

 ٢٠ موثر و در مواردي بي تاثير بوده است. نتايج بدست آمده از پردازش سواالت پرسشنامه فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي و 
فرض آماري خدمات اطمينان بخشي)با استفاده از آزمون نسبت مورد تجزيه ١٤ فرض آماري خدمات مشاوره اي و ٦ فرض آماري (

فرض آماري نشانگر تاثيرگذاري حسابرسي ١٠ فرض آماري مطرح شده  ٢٠ و تحليل قرار گرفت که بيانگر اين امر است که از 
کمرنگ حسابرسي داخلي بوده است اما درکل اين نتايج نشان ميدھد که ازنظر پاسخ  فرض آماري بيانگر تاثير ١٠ داخلي بوده و 

دھندگان، خدمات حسابرسي داخلي شرکت ملي نفت ايران در دو حوزه مشاوره اي و اطمينان بخشي در جھت تقويت کنترل داخلي 
  که فرضيه اصلي تحقيق بود تاثيرگذار بوده است.

  
  
  
  
/ محمدامين ھاي متوسط و کوچک ھاي نوين جھت ارزيابي عملکرد سيستم حقوق و پاداش در شرکتبررسي و ارايه راھکار ٣٧ 

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده فني مھندسي، گروه مھندسي صنايع، رشته  -کرباسي مقدم؛ اميد فتاحي ولياليي.
  .١٣٩۶ مھندسي صنايع) ، 

  
 

 Performance/ ارزيابي عملکرد Organizations/ سازمان ھا Rewards/ پاداش compensationحقوق و مزايا 
assessment مدل ھا /Models) کارت امتيازي متوازن /Balanced Scorecard (BSC ماتريس /Matrices 

 
 ٩۶٠٠١٠  

  چکيده 
عوامل موثر بر در اين پژوھش از روشھاي نوين آماري تحليل تناظر و ھمچنين نظرات خبرگان براي شناسايي و رتبه بندي 

ارزيابي عملکرد نظام پاداش در سازمان ھاي کوچک و متوسط استفاده شده . جھت نمره دھي به معيارھا و شاخص ھا نيز از 
نظرات مستقيم خبرگان استفاده شده و در نھايت مدلي جھت اين کار ارائه شده که مي تواند به  سازمان ھاي کوچک و متوسط در 

  ستم ھاي مختلف دروني خود از جمله نظام پاداش کمک کند.امر ارزيابي عملکرد سي
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انساني با سالمت سازماني (مطالعه موردي: شرکت ملي پخش فرآورده  ريزي استراتژيک منابع بررسي و تبيين رابطه برنامه ٣٨

لوم انساني، رشته کارشناسي ارشد(دانشگاه شاھد، دانشکده ع - / مريم حسني؛ احمد حسيني؛ محمد خانباشي.ھاي نفتي فارس)
  .١٣٩۶ مديريت دولتي) ، 

  
 

 Organizational/ سالمت سازماني Human resource/ منابع انساني Strategic planningبرنامه ريزي استراتژيک 
healthھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهNational Iranian Oil Products Distribution Company 

(NIOPDCي / مدل مفھومConceptual framework آزمون ھا /Tests 
 

 ٩۶٠٠٠٣  
  چکيده 

ريزي استراتژيک منابع انساني با سالمت سازماني در شرکت ملي پخش  ھدف از پژوھش حاضر شناسايي و تبيين رابطه برنامه
ي تحقيق در زمينه برنامه ھا کند کاربردي است زيرا يافته ھاي نفتي فارس است. تحقيق حاضر بر حسب اھدافي که دنبال مي فرآورده

ھاي نفتي منطقه فارس  تواند مورد استفاده اجرايي شرکت ملي پخش فرآورده ريزي استراتژيک منابع انساني و سالمت سازماني، مي
پيمايشي مي  - شود، روش تحقيق در اين پژوھش توصيفي و نواحي ديگر قرار گيرد، لذا از اين جھت تحقيق کاربردي محسوب مي

مي باشد که با  ١٣٩٤ امعه آماري اين پژوھش کارکنان شاغل در شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي منطقه فارس در سالباشد.. ج
نفر از مديران و کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي فارس انتخاب و  ٩١ استفاده از فرمول کوکران، نمونه اي متشکل از 

استراتژيک منابع انساني و سالمت سازماني است بين نمونه آماري توزيع  شد. اطالعات  پرسشنامه اي که حاوي ابعاد برنامه ريزي
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي آزمون فرضيات تحقيق از ضريب  smart plsبدست آمده با استفاده از نرم افزار 

 ٩١ افته ھا نشان مي دھد تعداد نمونه آماري تک نمونه اي و مدل معادالت ساختاري استفاده شد.  يANOVA ،tھمبستگي، آزمون 
)، ٨٥ /٧)، متاھل(٥٧ /١)، داراي تحصيالت کارشناسي(٦٠ /٤نفر مي باشد که اکثر نمونه آماري داراي خصوصياتي از قبيل: مرد(

د. وضعيت ) مي باشن٧١ /٤)، استخدام رسمي(٦٠ /٤)، جايگاه سازماني کارشناس(٤١ /٨سال( ١٠ تا  ٥ داراي سابقه خدمت بين 
آورده شده است. با مراجعه به اين جدول ، مي توان  اطالعاتي از قبيل  ٧ - ٤توصيفي متغيرھاي تحقيق به طور خالصه در جدول

ميانگين، انحراف معيار و واريانس بدست آورد که بيشترين مقدار ميانگين متعلق به سالمت سازماني و کمترين ميانگين متعلق 
  انساني مي باشد. بھصصکارگيري موثر منابع

  
  
  
  
  

در  ١٣٩۴ لغايت  ١٣٨٩ بررسي و  تحليل نقش سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در کاھش جرم سرقت از سال  ٣٩
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد  -زاده؛ اسماعيل عبدالھي، اسماعيل پارسامھر. منش؛ عبدالرضا جمال / عباس جعفرياستان بوشھر

  .١٣٩۶ و جرم شناسي، رشته حقوق جرم شناسي) ، اسالمي، گروه جزا 
  

 
/ Organizations/ سازمان ھا Pars Especial Economic Energy Zone/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Crimeجرم 

 Assaluyeعسلويه 
 

 ٩۶٠٠١٣  
  چکيده 

ھت کاھش جرم سرقت از سال پژوھش حاضر با ھدف بررسي و تحليل نقش سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در ج
در استان بوشھر  اجرا شده است. روش اجراي اين تحقيق توصيفي   پيمايشي مي باشد و جامعه آماري کليه  ١٣٩٤ لغايت  ١٣٨٩ 

سوالي مي باشد که بر  ٤٠ نفر مي باشد. ابزار سنجش پرسشنامه ١٠٠ جوانان منطقه اقتصادي عسلويه مي باشد و نمونه آماري تعداد 
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مي باشد.  يافته ھا نشان دادند که  منطقه ويژه  ٠ /٨٠٧س فرضيات تحقيق تھيه شده و ضريب پايايي و آلفاي کرونباخ پرسشنامه اسا
تاثير داشته است.به طوري که بر اساس نتايج حاصله از  ١٣٩٤ لغايت  ١٣٨٩ اقتصادي پارس جنوبي در کاھش جرم سرقت از سال 

اقتصادي عسلويه پارس جنوبي بر جرم سرقت رابطه معنادار وجود دارد زيرا سطح معناداري  بين عملکرد منطقه  t.testآزمون 
٠٥ ./sig  ٠٥مي باشد و از سطح معناداري  ٠ /٠١قابل قبول است. چون سطح معناداري ./sigتوان  کمتر است به عبارت ديگر مي

سلويه در سطح کمتري خواھد بود در فرضيه دوم گفت ھر چه سطح اشتغال زايي باالتر باشد ميزان جرم سرقت در منطقه ع
زايي در مناطق ويژه اقتصادي و کاھش جرايم رابطه معنادار وجود دارد. زيرا بر اساس نتايج حاصله از  دريافتيم بين اشتغال

چون سطح بين اشتغال زايي در منطقه عسلويه بر کاھش جرايم تاثيري مستقيم و رابطه معناداري وجود دارد.  t.testآزمون 
توان گفت ھر چه اشتغالزايي براي افراد  کمتر است به عبارت ديگر مي sig/. ٠٥مي باشد و از سطح معناداري  ٠ /٠١معناداري 

باالتر باشد ميزان جرم در سطح پايين تري خواھد بود در فرضيه دوم نشان داديم که بين کاھش بيکاري در مناطق ويژه اقتصادي و 
بين تاثير کاھش بيکاري بر جرم  t.testرقت رابطه معنادار وجود دارد. بر اساس نتايج حاصله از آزمون کاھش گرايش به جرم س

/. ٠٥مي باشد و از سطح معناداري  ٠ /٠٠٠سرقت در منطقه اقتصادي عسلويه رابطه معناداري وجود دارد چون سطح معناداري 
sig کاري افراد کمتر شود باشد ميزان گرايش به جرم سرقت در سطح  کمتر است به عبارت ديگر مي توان گفت ھر چه ميزان بي

  اطمينان اين فرض تاييد مي شود. ٪٩٩ پايين تري خواھد بود بنابراين با 
  
  
  
  
  
  

بررسي وضعيت اکولوژيک جوامع ماکروفونا و شرايط زيست محيطي جنگل ھاي مانگرو بيدخون در محدوده تحت تاثير  ۴٠
فر؛ خسرو آيين جمشيد، محسن نوري نژاد؛ سيمين دھقان مديسه، امير  / رضا کماليادي پارس جنوبياقتص -منطقه ويژه انرژي 

  .١٣٩۶ بوم شناسي دريا) ،  -دکتري تخصصي(تحقيقاتي علوم شيالتي کشور، رشته زيست شناسي جانوران دريا -زاده. وزيري
  

 
/ Pars Especial Economic Energy Zoneرس / منطقه ويژه اقتصادي انرژي پاEnvironmentalismمحيطگرايي  زيست
/ Persian gulf/ خليج فارس Heavy metal/ فلز سنگين Ecologyشناسي  / بومMarine biologyشناسي دريايي  زيست
  ھا آالينده

 
 ٩۶٠٠٠۴  

  چکيده 
جنوبي قرار دارد. ورود خور بيدخون در خليج نايبند و در مناطق جنوبي استان بوشھر، در مجاورت تاسيسات صنايع گازي پارس 

پارس جنوبي، ھجوم نيزارھا، کاھش پوشش درختان حراء و تغيير ظاھر  ١٠ و  ٩ پساب ھاي صنعتي ناشي از تاسيسات فاز ھاي  
طبيعي اکوسيستم در برخي از نواحي از جمله شواھد وجود تنش ھاي محيطي در اين خور است که فرضيه تنزل سالمت اکولوژيک 

تقويت مي کند.  مطالعه حاضر جھت بررسي وضعيت اکولوژيک و سالمت زيست محيطي جنگل حراي بيدخون  اين اکوسيستم را
و  pH ،Ehانجام شد. پارامتر ھاي محيطي (دما، شوري،   ٩٣ تا پاييز  ٩٢ انجام شد.  نمونه برداري در طي چھار فصل از زمستان 

TOC،مواد مغذي آب، فلزات سنگين (آھن، آلومينيوم، کروم، مس،  )، بافت شناسي رسوبات سطحي، ساختار جمعيتي کفزيان
رسوبات از جمله موارد مورد بررسي بودند.   PAHکادميوم، روي، نيکل، سرب، واناديوم و آرسنيک) به ھمراه شانزده ترکيب 

مورد  نيز جھت قضاوت در مورد شرايط اکولوژيکي اکوسيستم  M-AMBIو  AMBIوينر، سيمپسون،  -شاخص ھاي شانون
راسته و ھفت رده تاکسونوميک  ٢٠ خانواده از  ٢٧ گونه از کفزيان متعلق به  ٣٥ محاسبه و بررسي قرار گرفتند. در تحقيق حاضر 

شناسايي گرديد که پرتاران و بعد از آن شکم پايان  به ترتيب با ده و نه گونه، رده ھاي غالب کفزيان اين اکوسيستم را تشکيل مي 
صل از بررسي ساختار جمعيتي کفزيان نشان دھنده تغييرات مکاني و زماني اين جمعيت ھا و تاثير پارامتر ھاي دادند. نتايج حا

محيطي بر آن ھا بود. دانه بندي رسوبات و شوري بيشترين تاثير را بر تغييرات مکاني کفزيان داشتند. در مقابل ميزان کربن آلي 
ثر بر تغييرات زماني بود. اغلب شاخص ھاي اکولوژيک مورد مطالعه وضعيت رسوبات و دماي آب اصلي ترين فاکتور ھاي مو

زيست محيطي ضعيفي را براي مناطق شمالي خور (ايستگاه چھار)  و وضعيت زيست محيطي نسبتا  خوب و طبيعي را براي ساير 
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ان داد که مقدار زيادي از مناطق آن  نشان مي دھند. بررسي مواد مغذي در پساب ورودي و آب مناطق مختلف اکوسيستم نش
باالي پساب سبب ايجاد فرآيند  pHترکيبات نيتروژني، بخصوص آمونياک به ايستگاه چھار وارد مي شود که اين امر در کنار 

يوتريفيکاسيون در اين ناحيه و در پي آن ھجوم نيزارھا و جلبک ھاي رشته اي بستر زي شده است. بررسي فلزات سنگين نشان مي 
بيشتر آن ھا در  رسوبات خور بيدخون در حد ساير مناطق خليج فارس است. با اين وجود اکثر آن ھا از استانداردھاي  دھد غلظت

اوليه باالتر و از استانداردھاي ثانويه پايين تر ھستند. اغلب اين فلزات در ايستگاه ھاي شمالي تر (ايستگاه يک و چھار و بعضا  
ن دادند. آناليزھاي آماري نشان مي دھد منشاء برخي از  فلزات سنگين در خور بيدخون از جمله ايستگاه دو) سطح باالتري را نشا

آھن، آلومينيوم و کادميوم طبيعي بوده و از پوسته زمين مي باشد. در مقابل فلزات نيکل، واناديوم و آرسنيک  داراي منشاء انساني 
سرب و مس نيز داراي ھر دو منشاء طبيعي و انساني بودند. سطح ترکيبات  بوده و احتماال  ناشي از آلودگي ھاي نفتي ھستند. فلز

) در خور بيدخون از سطح تعيين شده در اغلب استانداردھا پايين تر بوده و  اکثر اين ترکيبات فقط از PAHآروماتيک حلقوي (
) قرار ١٠٠ -٠لقوي نيز در دسته بندي کم () عبور مي کنند. مجموع ترکيبات آروماتيک حLELاستاندارد اوليه محيط زيست کانادا (

با توجه به بررسي نسبت ترکيبات از نوع پايروليتيک بوده و ناشي از احتراق سوخت ھاي فسيلي  PAHمي گيرد. منشاء ترکيبات 
ر از جمله مي باشد. در مجموع مي توان گفت ايجاد پديده يوتروفيکاسيون در کنار افزايش سميت ھاي آمونياکي و سميت ساير عناص

فلزات سنگين سبب تخريب شديد اين اکوسيستم در دھانه خروجي پساب و ايجاد شرايط زيست محيطي بسيار بد و گاھا  از بين رفتن 
کامل حيات جانوري در اين مناطق شده است که ضرورت بازنگري در فرآيند تصفيه پساب وارد شده به اکوسيستم و يا حذف کامل 

  آن را گوشزد مي نمايد.
  

/ مجيد سازي رنگي جھت تخمين تخلخل در سازند ايالم يکي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران بکارگيري روش وارون ۴١
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم،  - غالمي؛ محمدرضا بختياري لفمجاني؛ محسن پورکرماني، جواد شريفي.

  .١٣٩۵ رشته زمين شناسي نفت) ، 
  

 
/ Geology/ زمين شناسي Oil field/ ميدان نفتي Ilam formation/ سازند ايالم Porosity/ تخلخل Inversionزي وارون سا

 Modeling/ مدل سازي Seismic indicatorاي  نشانگر لرزه
 

 ٩۵٠٠٣۵  
  چکيده 

گيرد. در  اده قرار مياي مدت زمان زيادي است که جھت بررسي مخازن ھيدروکربوري مورد استف روش ژئوفيزيکي بازتاب لرزه
باشد به مطالعه ساختارھاي دروني زمين  اي متفاوت مي اين روش با ثبت موج کشسان که حاصل بازتاب از سطوح با مقاومت لرزه

اي جھت مقاصد اکتشافي و توليدي به مراتب استفاده شده است. در  سازي لرزه ھاي اخير وارون پردازد. از طرف ديگر، در دھه مي
ھاي متعدد و پيشرفته  ھاي وارون سازي بازگشتي به روش ھاي ابتدايي، مثل روش سازي از حالت ھاي وارون مدت، روشطول اين 

سازي رنگي تبديل شده است. در اين تحقيق به منظور بررسي  امروزي از جمله روش خارھاي پراکنده، بر پايه مدل و وارون
سازي رنگي استفاده شده است و تخميني از تخلخل در  وب ايران، از روش وارونتغييرات تخلخل در سازند ايالم يکي از ميادين جن

اي  ھاي لرزه منطقه انجام شده است. براي اين منظور ابتدا نمودارھاي چاه پيمايي (نظير نمودارھاي چگالي، صوتي و تخلخل) و داده
سازي رنگي استفاده  مقاومت صوتي از روش وارون افزارھاي مربوطه بارگذاري شده است. در ادامه، به منظور استخراج در نرم

ھاي  سازي رنگي مقاومت صوتي مکعب لرزه اي استخراج شده است. سپس با استفاده از تحليل شده و بعد از تعيين عملگر وارون
يج نشان داد رگرسيوني در محل چاه تخلخل بدست آمده و در ادامه به روش تحليل چند نشانگر مکعب تخلخل محاسبه شده است. نتا

ھا را مشخص  شناسي درون اليه سازي رنگي روشي سريع و با قدرت تفکيک مناسب بوده که به آساني واحدھاي سنگ که وارون
شناسي قابل وضوح باشد. اين روش در مناطقي که تعداد کمي چاه وجود  ھاي زمين شود که جزئيات اليه کند و در نھايت سبب مي مي

ھاي جديد اکتشافي و توليدي در اين منطقه  دھد. ھمچنين نتايج اين تحقيق نشان داد که حفاري چاه ارائه ميدارد نتايج قابل قبولي 
  تواند با توجه به مکعب تخلخل بدست آمده صورت گيرد. مي
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/ عباس نصوري؛ رضا جعفري، منوچھر بھبود و تعيين دقت تفکيک پذيري يک سيستم مقطع نگاري امپدانس الکتريکي ۴٢
  .١٣٨٩ ارشد(دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده مھندسي برق، رشته مھندسي پزشکي) ،  کارشناسي - ليماني.س
  

 
 Computer softwareاي  افزار رايانه / نرمElectrode/ الکترود Impedance/ امپدانس Tomographyنگاري  مقطع

 
 ٨٩٠١٧٩  

  چکيده 
خت افزاري سيستم مقطع نگاري امپدانس الکتريکي اوليه ساخته شده در دانشگاه صنعتي در اين پايان نامه بھبود نرم افزاري و س

خواجه نصيرالدين طوسي مورد نظر مي باشد. مقطع نگاري الکتريکي يک روش شامل نرم افزار و سخت افزار است که در آن 
گيري مي شوند. در سيستم اوليه در روش پيشرو نرم جريان ھا به دو الکترود اعمال گرديده و ولتاژ ھا  از ديگر الکترودھا اندازه 

استفاده شده است و در  sqnonlinافزار از روش اجزاي محدود با المانھاي مثلثي خطي و مرتبه باال و در روش معکوس از روش  
تم، استفاده از المانھاي سخت افزار مربوطه به طور خودکار اندازه گيري انجام نشده است.در اين پايان نامه، بھبود نرم افزاري سيس
رافسون اصالح شده -چھارضلعي و ترکيب المانھاي سه ضلعي و چھارضلعي در روش پيشرو مي باشد و استفاده از روش نيوتون

به ھمراه محاسبه ماتريس ژاکوبين در حل مساله معکوس مي باشد.  بھبود سخت افزاري سيستم، شامل ارائه يک سيستم اندازه 
نوع مختلف آدرس دھي را با سرعتھاي متفاوت داراست، منبع جريان سيسنوسي کارا و  ٧ د کالک زني کارا که گيري خودکار، بر

کاناله مي باشد. کارت طراحي شده که ھم کار تقويت ديتا را انجام مي دھد و ھم ارتباط  ١٦ کاناله و  ٣٢ دو سيستم مالتي پلکسري 
الکترود و قابل استفاده براي ھر  ٣٢ اي متفاوت برقرار ميکند. ھمچنين دو نوع فانتوم با سيستم را با کامپيوتر به خوبي و با فرکانسھ

نوع اندازه گيري ساخته شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دھند که استفاده از روش اجزاي محدود با المانھاي چھارضلعي و يا 
ن در مساله معکوس منجر به بھبود کيفيت تصوير به نحو قابل المانھاي ترکيبي در حل مساله پيشرو و استفاده از روش ژاکوبي

  مالحظه اي مي گردد که اين مساله در نتايج بدست آمده از سخت افزار به وضوح قابل مشاھده است.
  

پايلوت بھينه سازي فرايند حذف آالينده ھاي ھيدروکربني از پساب انبار نفت نظاميه اھواز با استفاده از نانو غشاھا به روش  ۴٣
کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا، رشته محيط  -/ معصومه شادي؛ رضا عليزاده؛ سعيد خدادوست؛ زليخا سياحي.پلن

  .١٣٩۵ زيست) ، 
  

 
/ غشا Nanocomposite/ نانو کامپوزيت Ahvaz/ اھواز Sanitary waterھا/ پساب صنعتي  ھا/ ھيدروکربن آالينده

Membraneمحيطي  / آلودگي زيستEnvironmental pollution تصفيه /Refinementسازي  / بھينهOptimization 
 

 ٩۴٠٠٧٨  
  چکيده 

ھاي  منظور حذف آالينده به NH٢-١٥-PES/SBAکارگيري غشاي اولترافيلتراسيون نانوکامپوزيت  در اين پژوھش ساخت و به
-١٥-SBAدار شده ( ذرات مزوپروس سيليکاتي آمينھيدروکريني پساب انبار نفت نظاميه اھواز مورد بررسي قرار گرفت. 

NHمنظور ساخت -سولفون، به  اتر ھاي معدني تھيه و با استفاده از روش وارونگي فاز در ترکيب با  پلي عنوان پرکننده ) به ٢
خواص غشاي نانوکامپوزيت آبدوست، مورداستفاده قرار گرفتند. اثرات ذرات مزوپروس سيليکاتي بر روي ريزساختارھا و

)، ميکروسکوپ الکتروني روبشي FT-IRغشاھاي نانوکامپوزيت حاصل، بوسيله آناليز طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز (
)SEMسنجي حرارتي ( )، وزنTGAگيري زاويه تماس و تخلخل بررسي گرديد. نتايج نشان داد که غشاي  ) و اندازه

 TGAدھد. عالوه براين نتايج  ي و نفوذپذيري آب بسيار خوبي ارائه مي، آبدوستNH٢-١٥-SBAدرصد وزني  ٣ نانوکامپوزيت با 
گردد. طراحي آزمايشات و  نشان داد که افزودن ذرات مزوپروس سيليکاتي موجب بھبود پايداري حرارتي غشاي نانوکامپوزيت مي

دما، غلظت اوليه نفت و زمان ، pHھاي نفت در آب ( سازي پارامترھاي عملياتي موثر بر فرايند جداسازي امولسيون بھينه
ھاي  ) انجام گرفت. ھمچنين مدلCCD) براساس طراحي مرکب مرکزي (RSMوسيله روش سطح پاسخ ( فيلتراسيون) به

 يابي به حداکثر شار و درصد حذف امولسيون ) جھت تعيين بھترين شرايط تجربي براي دستDFرگرسيون و توابع مطلوبيت (
دست آمده با  گر برازش خوب مدل مرتبه دوم رياضي به گرفت. نتايج حاصل از آناليز واريانس بيانھاي نفتي مورداستفاده قرار 
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در  Oil & Grease ٩٢/٥٠و درصد حذف % L/m٢h ٥٥/٦٠بود. حداکثر شار نفوذي   ٪٩٥ ھاي تجربي در سطح اطمينان  داده
٨=pH  دماي ،C١٢٠، غلظت اوليه نفت ٣٥ ppm  دست آمده به يقه تعيين گرديد. با توجه به نتايج بهدق ٢٠ و زمان فيلتراسيون 

منظور تصفيه پساب نفتي، با درنظر گرفتن کاھش گرفتگي،  ، بهNH٢-١٥-PES/SBAکارگيري غشاي نانوکامپوزيت آبدوست 
واد صرفه است و غلظت م گردد، از لحاظ اقتصادي مقرون به وشو که منجر به افزايش طول عمر غشا مي کاھش فرايندھاي شست

  باشد. ھاي پذيرنده مي نفتي مطابق با استاندارد محيط زيستي تخليه به آب
  
  
  
  
  

محمد شريفي؛ ابراھيم  /١ پالينواستراتيگرافي، پالينوفاسيس و ارزيابي پتانسيل ھيدروکربورزائي سازند سرچشمه در چاه توس ۴۴
  .١٣٩٢ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، رشته زمين شناسي) ،  -نژاد. قاسمي

  
 

 Petrology/ سنگ شناسي Stratigraphyشناسي  / چينهGeology/ زمين شناسي Well/ چاه Formationسازند 
 

 ٩٢٠٠٣١  
  چکيده 

شود، ضخامت اين سازند در چاه توس  سازند سرچشمه به عنوان يکي از سازندھاي کرتاسه پيشين در حوضه کپه داغ شناخته مي
ده متر با تناوبي از مارن، شيل و آھک شيلي است که مابين دو سازند تيرگان در قاع ١٧٧ د (در مسير مشھد به سرخس) در حدو ١ 

ھاي حفاري سازند سرچشمه براي مطالعه  نمونه از خرده ٥٢ به منظور مطالعات پالينواستراتيگرافي،  و سنگانه در باال قرار دارد. 
با استفاده از روش استاندارد تراورس تھيه شد که در نھايت منجر به عدد اساليد پالينولوژيکي  ١١٠ ھا  انتخاب و از اين نمونه

ھا) گرديد که با توجه به تجمع داينوسيستي موجود و  ھاي دريايي (داينوفالژله گونه از پالينومورف ٣١ جنس و  ١٨ شناسائي 
و  Oligospaheridium complex ،Spiniferites ramosus  Kiokansium polypesھاي شاخصي چون  حضور گونه

Pseudoceratium polymorphum محدوده بيوزون ،Odontochitina operculata  با سن آپتين براي رسوبات سازند
گردد.  براساس مطالعات پالينوفاسيس صورت گرفته، پس از شمارش و محاسبه درصد ھر  پيشنھاد مي ١ سرچشمه در چاه توس 

ھا و مواد آلي بي شکل)، نتايج حاصل با استفاده از  ھاي دريايي، فيتوکالست ينومرفکدام از سه گروه عناصر پالينولوژيکي (پال
)، منجر به تشخيص سه رخساره Tyson, ١٩٩٣رسم و پس از انتقال آن به دياگرام تايسون ( Excelدر محيط  Triplotنرم افزار 

 ١ خش غالب نمونه ھاي سازند سرچشمه در چاه توس که ب IIگشت. پالينوفاسيس  VIو  II ،IVپالينولوژيکي مربوط به ناحيه ھاي 
تنوع و فراواني  IVباشد. در پالينوفاسيس  ائي با اکسيژن کم و يا فاقد اکسيژن مي گيرد، بيانگر محيط حوضه حاشيه را دربرمي

 دريايي باز و کم عمق ته دارد که اين پالينوفاسيس در يک محيط باشد و اين امر بيان مي سيست ھاي داينوفالژله به نسبت باالتر مي
 يک محيط شلف نزديک به منشاء با اکسيژن کم يا فاقد اکسيژن مي VIنشست کرده است. محيط رسوبگذاري رخساره پالينولوژيکي 
براي دستيابي به شرايط پالئواکولوژي باشد.  در تغيير مي ٦٥ %-٤٠باشد که درصد حضور فيتوکالست در اين رخساره مابين 

به پالينومورف  AOMايي، نسبت  به فيتوکالست قھوه AOMشفاف به تيره، نسبت  AOM، نسبت Labilityرھاي سازند، فاکتو
ايي محاسبه گرديد و مشخص گرديد که يک محيط کم عمق  ھاي تيره تيغه ھاي تيره ھم بعد به فيتوکالست دريايي، نسبت فيتوکالست

ه سمت انتھاي سازند و سازند سنگانه، اين شرايط به سمت محيط عميق و اکسيدان در طول رسوبگذاري سازند حاکم بوده است که ب
با برش الگو و برش انجيربالغ مقايسه گرديد، با تلفيق نتايج حاصل از ھر  ١ احيائي متمايل گشته است.   نتايج حاصل از چاه توس 

اساس در ابتداي ته نشست سازند سرچشمه، محيط سه مطالعه الگوھاي مشابه پالينوفاسيسي و پالئواکولوژي مشاھده گرديد، بر اين 
ايي وجود داشته است که در طول رسوبگذاري و نزديک شدن به انتھاي سازند  کم عمق و اکسيدان به صورت يک شلف قاره

تر گرديده و به محيط نريتيک خارجي تبديل شده  تر و کم اکسيژنه افزايش ژرفاي حوضه را شاھد بوده، محيط به تدريج عميق
) TOCداراي مقادير پائين ماده آلي ( ١ ايول، سازند سرچشمه در چاه توس - است.  ھمچنين براساس نتايج حاصل از پيروليز راک

توان آن را به  بوده و از نظر بلوغ حرارتي نيز به مرحله بلوغ نرسيده است، بنابراين پتانسيل ھيدروکربورزائي ضعيفي دارد و نمي
در طول سازند با نتايج حاصل از  AOMعرفي نمود، شواھد پالينولوژيکي نيز از جمله ميزان پائين عنوان سنگ منشاء مناسبي م

  گردد. مطالعات ژئوشيميايي مطابقت نموده و پتانسيل ھيدروکربورزايي سازند بسيار پائين ارزيابي مي
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( مطالعه SARبا استفاده از تصاوير  پايش رشد و پيشروي گنبدھاي نمکي زمين شناسي به منظور تعيين شدت فعاليت آنھا ۴۵
 -/ سميه افشاري؛ حسين آقامحمدي زنجيرآباد، ياسر مقصودي مھراني؛ محمدرضا نوري.کنگان)- موردي گنبد نمکي دشتي بوشھر

  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده محيط زيست و انرژي، رشته زمين شناسي) ، 
  

 
 sedimentary Basin/ حوضه رسوبي Topography/ توپوگرافي Geologyن شناسي / زميSalt domeگنبد نمکي 

 
 ٩۴٠٠۵۶  

  چکيده 
گنبد نمکي در بخشھاي شرقي حوضه رسوبي  ١٤٠ آيند و در ايران بيش از  گنبدھاي نمکي يکي از شگفتيھاي جھان بشمار مي

ه خود در فرآيند تشکيل مخازن ھيدروکربوري، معادن زاگرس گسترش يافته اند. گنبدھاي نمکي با نقش تخريب کننده و يا سازند
مختلف فلزي و غيرفلزي و تاثير بر محيط زيست پيرامونشان ھمواره مورد توجه قرار گرفته اند. گنبد نمکي گچين در استان 

دياپريسم  کيلومتري غرب بندرعباس واقع شده است. اين مطالعه جھت بررسي ميزان  ٥٠ ھرمزگان در روستاي گچين در فاصله 
  ٢٠١٠ تا  ٢٠٠٦ در بازه زماني بين سالھاي   ENVISATماھواره  ASARفعال گنبد نمکي مذکور با استفاده از تصاوير سنجنده 

با روش تداخل سنجي تفاضلي ، جھت استخراج ميزان جابجايي گنبد نمکي انجام شده است. نتايج اين بررسي ھا حاکي از باالآمدگي 
مي باشد.  ٢٠٠٩ تا  ٢٠٠٧ و فرو رفتگي آن در سالھاي  ٢٠١٠ تا  ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٧ تا  ٢٠٠٦ در سالھاي گنبد نمکي مورد نظر 

جھت اعتبارسنجي نتايج بدست آمده، برداشتھاي صحرائي زمين شناسي و نقاط شبکه ژئوديناميک دائمي سازمان نقشه برداري 
  ت تکتونيکي اين گنبد در بازه ھاي زماني مذکور مي باشد.کشور مورد استفاده قرار گرفت و شواھد نشان دھنده وجود حرکا

  
  
  
  
  

/ افزار جپ در يکي از ميادين اکتشافي ايران بيني گراديان فشار شکست سازند به کمک روش الگوريتم ژنتيک و نرم پيش ۴۶
اسالمي، دانشکده نفت و  کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد - گنجي، احمد؛ محمدکمال قاسم العسکري، کاوه آھنگري؛ محمد رستگار.

  .١٣٩۴ گاز، گروه مھندسي نفت، رشته مھندسي نفت) ، 
  

 
/ فشار Drilling/ حفاري Genetic algorithm/ الگوريتم ژنتيک Formation/ سازند Fracture/ شکستگي Gradientگراديان 

Pressure مدل ھا /Modelsھاي عصبي مصنوعي  / شبکهArtificial nueral networksل سازي / مدModeling 
 

 ٩۴٠٠۵٧  
  چکيده 

ھاي نفت و گاز، تعيين گراديان شکست سازند است. تخمين دقيق گراديان  ريزي چاه يکي از پارامترھاي اصلي در طراحي و برنامه
ال ھاي طراحي چاه، فوران سي بيني نادرست آن باعث افزايش ھزينه باشد. اما پيش ھا ضروري مي شکست براي ايمني تجھيزات چاه

نامه با استفاده از  گردد. در اين پايان ھاي مختلف چاه مي سازند، فوران سطحي و غيرسطحي و ھرزروي سيال حفاري در بخش
پرو تولز با استفاده از پارامترھاي  افزار جين اکس ريزي با بيان ژن از بسته نرم الگوريتم ژنتيک و به کمک روش ھوشمند برنامه

ل گراديان فشار منفذي، گراديان فشار روباره، ضريب پواسون و گراديان فشار شکست سازند باشد ورودي موثر که ميتواند شام
استفاده گرديد که در نھايت يک رابطه و مدل رياضي کلي براي محاسبه گراديان فشار شکست سازند بدست آمد. اين گونه 

، ميزان Aترين مدل رياضي چاه  ه از تحقيق، براي مطلوباند. بنا بر نتايج حاصل پارامترھا براساس مطالعات گذشته انتخاب شده
باشد و ھمچنين ضريب تعيين  مي ٠ /٠٠٣و در سازند داالن  ٠ /٠٠٤ھاي آزمايش سازند کنگان  متوسط مربعات خطا براي داده

داد که در شرايط مشابه مي باشند. مطالعه انجام شده نشان  ٠ /٩٩٥و در سازند داالن  ٠ /٩٦٧ھاي آزمايش براي سازند کنگان  داده
به  ٠ /١٠٦يکسان است ولي با اضافه کردن ضريب ثابت  Bبا چاه  Aشناسي و ليتولوژي چاه، ساختار کلي مدل حاصل چاه  زمين



  مه پايان نا                                                                                   لی نفت ايران       تازه ھای مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

٣٢ 
 

بيني بھتر شده و خطاي آماري  ، مقادير حاصل از پيشB، مقادير گراديان فشار شکست واقعي چاه Aمدل رياضي حاصل از چاه 
  .گردد که اين ضريب ثابت به صورت يک رابطه کلي در اين گونه شرايط به کار گرفته شود کند و پيشنھاد مي کمتري ايجاد مي

  
  
  
  
  

/ مجتبي پورنظري؛ حسن شمسيني غياثوند؛ حسن فارس ) و تاثير آن بر نفت خليج٢٠١٣ تا  ٢٠١٠ اي ( ھاي منطقه تاثير بحران ۴٧
  .١٣٩١ مي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته علوم سياسي) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسال - فر. حسني

  
 

/ Iran/ ايران Economics/ اقتصاد Politics/ سياست Middle East/ خاورميانه Crises/ بحران Persian gulfخليج فارس 
 Embargosھا  / تحريمSaudi Arabiaعربستان سعودي 

 
 ٩١٠٠٣٠  

  چکيده 
و تاثير آن بر  ٢٠١٣ تا  ٢٠١٠ اي خاورميانه و شمال آفريق در سال ھاي  ھاي منطقه ر بحرانھدف از پژوھش حاضر بررسي تاثي

فارس است.رابطه بين اين دو متغير در چارچوب نظريه ثبات ھژمونيک است. تحوالت سياسي در کشورھاي خاورميانه  نفت خليج
ازار نفت داشته باشد که در ميان مدت نمود خواھد داشت. اين و شمال آفريقا در سطح فعلي فقط مي تواند تاثيرات غير مستقيمي بر ب

تاثيرات عبارتند از تغيير سياست ھاي نفتي مدافعات کاھش قيمت نفت مانند عربستان، اھميت يافتن سوخت ھاي جايگزين و افزايش 
  ت شود.ريسک سرمايه گذاري در پروژه ھاي نفتي که اينھا مي تواند در ميان مدت باعث افزايش قيمت نف

  
  
  
  
  
  
  

/ مرتضي ساز حفاري و ديناميک سياالت محاسباتي افزارھاي شبيه تاثير تميزکاري چاه بر نرخ نفوذ حفاري با استفاده از نرم ۴٨ 
کارشناسي ارشد(دانشگاه اميرکبير، دانشکده مھندسي نفت،  -زاده؛ رسول خسروانيان؛ رضا عليزاده ممقاني، سينا صائن. چراغعلي

  .١٣٩۵ حفاري) ،  -نفت رشته مھندسي
  

 
 Computational fluidاي  / ديناميک سياالت محاسبهComputer simulationاي  سازي رايانه / شبيهDrillingحفاري 

dynamics تميزکاري /cleaning چاه نفت /Oil well مدل ھا /Models جريان دوفازي /Two- phase flow 
 

 ٩۵٠٠٢١  
  چکيده 

ھاي حفاري باعث چسبيدن رشته حفاري، گيرکردن آن و کاھش  حال حفاري و عدم تميزکاري مؤثر خردهھا در چاه در  تجمع خرده
باشد.   ھاي حفاري و تعيين حداکثر نرخ نفوذ، امري بسيار ضروري و حياتي مي بيني درصد خرده گردد. لذا پيش نرخ حفاري مي

عنوان مطالعه موردي انتخاب کرديم و سپس  ران را بهھاي حفاري، يک چاه در جنوب غربي اي بيني درصد خرده براي پيش
و  Well Planافزار  ھاي حفاري را تعيين کرديم و تأثير ھر يک از اين پارامترھا را در نرم پارامترھاي مؤثر بر انتقال خرده

نسيس طراحي کرديم انسيس فلوئنت بررسي شده است. سپس براي تحليل در ديناميک سياالت محاسباتي، مدل فضاي حلقوي را در ا
ھاي حفاري نشان داده شده است.  مدل  افزار فلوئنت پروفايل درصد خرده و سپس گسسته سازي شده است و در پايان توسط نرم
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ھاي حفاري  بيني درصد خرده ھاي رئولوژي دارد، لذا براي آناليز حساسيت و پيش بالکلي خطاي کمتري نسبت به ساير مدل ھرشل
آيد، وزن گل باالتر باعث بھبود عملکرد انتقال  طور که از تجزيه و تحليل نمودارھا به دست مي کنيم. ھمان ه مياز اين مدل استفاد

گذارد و  ترين پارامترھايي است که بر پديده تميزکاري چاه تأثير مي ھاي حفاري يکي از مھم گردد. ويژگي خرده ھا مي خرده
شوند.  قبل از حفاري  تر جابجا مي ھاي با اندازه بزرگ تر از خرده تر بسيار سريع ھاي کوچک ھاي عمودي خرده طورکلي، در چاه به

منظور تميزکاري مؤثر چاه با توجه به پارامترھاي عمليات و  سازي به چاه، در طول فاز طراحي و نوشتن برنامه چاه، انجام شبيه
سازي و نوشتن  حفاري امري بسيار حياتي در شبيه ھاي بيني سرعت انتقال خرده باشد. پيش ھا بسيار ضروري مي خواص خرده

ھاي  سازي حرکت دوفازي سيال حفاري و خرده باشد. استفاده از ديناميک سياالت محاسباتي براي شبيه برنامه ھيدروليک چاه مي
کاررفته در  به توان از روش ابداعي قبول مي باشد و براي کاھش زمان محاسبات و رسيدن به جواب قابل حفاري بسيار مناسب مي
  اين پژوھش استفاده نمود.

  
  
  
  
  
  
  
  

 SBA-١٥اصالح شده بر پايه  TIO٢تبديل گاز دي اکسيدکربن به مواد شيميايي با ارزش با استفاده از کاتاليست نوري  ۴٩
نشکده مھندسي کارشناسي ارشد(دانشگاه خليج فارس، دا - ناصر آزادپور؛ علي ايزدبخش؛ محمدجواد ديانت، ابراھيم حسني ضيابري.

 .١٣٩۵ ،  )نفت، گروه مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي
  

 
/ متانول Titanium oxide/ تيتانيم اکسيد Chemicals/ مواد شيميايي Carbon dioxideاکسيد  دي / کربنcatalysisکاتاليز 

Methanol راکتور /Reactor 
 

 ٩۵٠٠٣۶  
  چکيده 

سنتز شد. ھمچنين دو نوع کاتاليست ديگر با افزودن مس به ميزان  SBA-١٥بر پايه  TiO٢نامه کاتاليست فعال نوري  در اين پايان
گيري ايزوترم جذب  ھا با اندازه درصد وزني تھيه گرديد. سطح ويژه و اندازه قطر حفره ٢ درصد وزني و نيکل به ميزان  ٣ و  ٢ ، ١

سنجيده شد. نتايج سطح ويژه انواع  UV-DRSآزمون  و شکاف بين نواري با XRDو دفع نيتروژن، فاز کريستالي با آناليز 
) محاسبه گرديد. آزمون eV ٣/٣) بدست آمد. شکاف نواري در ھمه موارد بدون تغيير (g/m٢ ٩٨٥-٩٢٠اصالح شده در محدوده (

XRD درصد وزني مس مقداري فاز روتايل از  ٣ و  ١ ھاي اصالح شده با  نشان داد که در نمونهTiOشود. عملکرد  نيز ظاھر مي ٢
در راکتورھاي پيوسته (در  UVبه متانول و ساير مواد شيميايي محلول در آب تحت تابش المپ  CO٢ھا براي تبديل  اين کاتاليست

درصد وزني  ٢ ھا کاتاليست نوري اصالح شده با مس به ميزان  پيوسته بررسي گرديد. در ھمه حالت حضور و غياب سود) و نيمه
 mol/g ٠/٩٤درصد وزني) در راکتور پيوسته به ميزان   ٢ نشان داد. نمونه کاتاليست اصالح شده با مس (باالترين عملکرد را 

افزايش يافت. در سيستم  mol/g ٣/١٣نرمال) به   ٠ /٢متانول (ساعت اول واکنش) توليد نمود که اين مقدار در حضور سود (
کاھش يافت  mol/g ٩٤به   h ٤اتانول توليد نمود که پس از  mol/g ٣٦٦به ميزان   h ٣راکتور نيمه پيوسته اين کاتاليست پس از 

  در ساعت چھارم کاھش يافت. mol/g ٥/٨در ساعت سوم به   mol/g ٩/٣دار از   و شرايط مشابه اتانول توليدي با کاتاليست نيکل
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کارشناسي  -علي مرادي؛ حميد سيدين. / مصطفي ابراھيمي؛فرکانس بر روي ميدان نفتي مارون ھاي کم تحليل آنومالي ۵٠
  .١٣٩۵ ارشد(دانشگاه تھران ژئوفيزيک) ، 

  
 

/ Seismic wave/ موج لرزه اي Earthquake/ زلزله Geophysicsفيزيک  / زمينMaroon oil fieldميدان نفتي مارون 
 Geology/ زمين شناسي Models/ مدل ھا Noise/ نوفه Hydrocarbon reservoirمخزن ھيدروکربن 

 
 ٩۵٠٠٢٢  

  چکيده 
 را در اکتشاف ھيدروکربن ايفا مي صرفه و مؤثر نقش مھمي به ھاي مقرون امروزه به شکرانه پيشرفت در علم، استفاده از روش

اي با چشمه طبيعي را در اکتشاف نفت ناديده  توانند اھميت استفاده از روشھاي لرزه کند تا جايي که دانشمندان علوم زمين نمي
ھا دانشمندان را واداشت تا روشھاي  اياي زيادي است ولي برخي محدوديتاي مرسوم داراي مز اگرچه روشھاي لرزهبگيرند. 

اي  ھاي لرزه- طالعات و ناکارآمدي روشاي با چشمه طبيعي را مدنظر قرار دھند. ھزينه باالي م جديدتري ازجمله روش لرزه
اي متداول  ھاي لرزه ھاي روش يدگي ساختاري باال ازجمله محدوديتمرسوم براي اکتشاف نفت در مناطق شھري و داراي پيچ

باشد و اين آنومالي بر روي مخازن  ھرتز مي ١ -٦اي با چشمه طبيعي بر پايه انرژي آنومالي است که بين  ھست. روشھاي لرزه
ھاي  جويي راي تعيين پياند بتو شده است. تحقيقات نشان ميدھند که ھر دو روش آناليز طيفي و قطبش مي ھيدروکربني مشاھده

 کاربرده شد که داده نامه ھر دو روش مذکور در ميدان نفتي مارون اھواز به کاربرده شود و در اين پايان مرتبط با ھيدروکربن به
باشد. در اين  در آن منطقه نصب بوده است مي ٢٠٠٥ ايستگاھي که در سال  ٥ ھاي مورداستفاده مربوط به يک شبکه موقت 

ھاي فرکانس پاييني که در مخازن مشاھده شدند تأييد و  کانس مطالعه شد تا سرمنشأ سيگنالاي کم فر نامه بر روي امواج لرزه نپايا
 کاربرده مي عنوان نشانگر مستقيم ھيدروکربن به آمده اين نوع ميکروترمورھا به دست مورد درک واقع شود. بر پايه نتايج مطلوب به

شوند بعد از پردازش و اعمال -ھاي مختلف حذف مي وسيله روش ھاي مصنوعي و طبيعي به ھاي خام نوفه شوند. در ابتدا از داده
بررسي شد و نتايج  PSD-IZانجام شد و ما نتايج را آناليز و مقايسه کرديم. سپس روش  V/Hداده خام روش  فيلتر مناسب بر روي

طور  ھا موردبررسي قرار گرفت که به بش حرکات ناشي از اين نوفهھاي مختلف موردبررسي قرار گرفتند سپس قط آن در ايستگاه
بر  ٥ داد که ايستگاه  آمده نشان مي دست طبيعي با پارامترھاي شدت، شيب، خطوارگي و آزيموت ھمراه بود. در مرحله بعد نتايج به

  يل ھيدروکربني ندارند.ھا پتانس شده است و ساير ايستگاه روي منطقه با بيشترين احتمال حضور ھيدروکربن واقع
  
  
  
  
  
  

/ نگين عبدالواسعي بيدگلي؛ محمود الماسيان؛ حسين بس تحليل ساختاري تاقديس خانه خبيز با نگرش ويژه بر گسل کره ۵١
  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي) ،  -معتمدي.

  
 

 Asmari/ سازند آسماري Fault/ گسل Mapه / نقشFolded beltخورده  / کمربند چينZagros/ زاگرس Anticlineتاقديس 
formation سازند رازک /Razak Formation حفاري /Drilling سازند کنگان /Kangan formation سنگ منشا /Source 

rock سازند گچساران /Gachsaran formation 
 

 ٩۴٠٠۵٨  
  چکيده 

کيلومتري غرب شھر شيراز واقع شده است.  ١١ ر جنوب شرق است که د -تاقديس خانه خبيز ساختاري با روند شمال غرب 
گچساران .بدنه اصلي ساختار از سازند آسماري  -سازندھاي رخنمون يافته در اين ساختار عبارتند از سازندھاي آسماري و رازک 

کلي يال ھاي است.شيب  ١۵۵ - ١٣۵کيلومتر است. روند اثر سطوح محوري  ۵ در ١٢ تشکيل شده و ابعاد آن در رخنمون اين سازند
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است که نشان مي دھد که ساختار يک چين متقارن و از نوع آرام  ٣۵ -٢٠و  ۴٧ -٢۴شمال شرقي و جنوب غربي تاقديس به ترتيب 
تا باز است. اين تاقديس توسط شرکت نفت در دھه ھفتاد ميالدي مورد حفاري قرار گرفته است.چاه مذکور در افق ھاي گروه ھاي 

وده است.براي مطالعات آينده در مورد اين تاقديس، پيشنھاد ميشود که سازندھاي گروه رھرم مي توانند بنگستان و خامي خشک ب
بعنوان اھداف اکتشافي احتمالي در نظر گرفته شوند. از اين رو نقشه عمقي راس سازند کنگان با استفاده از اطالعات حاصل از 

و نقطه نشت  - ٣۴٠٠ افق راس کنگان، باالترين نقطه ساختار در عمق برش ساختاري عرضي و طولي تھيه گرديد . در  ٧ ترسيم 
 ٢٢ متري را مشخص مي کند. بستگي مساحتي در اين افق داراي ابعاد  ٩٠٠ قرار دارد که بستگي قايم  - ۴٣٠٠ سياالت در عمق 
عدم قطعيت  - ١ دارد: کيلومتر عرض است. دو عامل عدم قطعيت (ريسک) در مورد مخزن کنگان وجود ۴ /٣کيلومتر طول و 

عدم قطعيت در مورد وجود بستگي در افق  - ٢ درباره وجود سنگ منشا مناسب در ناحيه (احتمال عدم وجود شيل ھاي سيلورين و 
  .کنگان قبل از زمان مھاجرت سياالت ھيدروکربوري احتمالي

  
  
  
  
  
  

/ عارف شمس زاده؛ احمد ر (جنوب باختري لرستان)ھاي ھمجوا تحليل و ارتباط ساختاري ميدان نفتي باباحبيب با تاقديس ۵٢
کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد بھشتي، دانشکده علوم زمين، رشته زمين شناسي) ،  - علوي؛ مھدي ولي نژاد، مھدي توکلي يرکي.

 ١٣٩۴.  
  

 
/ Stratigraphyي شناس / چينهMorphologyشناسي  / ريختGeology/ زمين شناسي Anticline/ تاقديس Oil fieldميدان نفتي 

 Cretaceous/ کرتاسه Formationسازند 
 

 ٩۴٠٠۵۵  
  چکيده 
نفتي باباحبيب در جنوب باختري استان لرستان و در حد فاصل سه شھرستان کوھدشت، رومشکان و پلدختر قرار دارد. اين  ميدان

ه ساده و در بلوک اکتشافي کوھدشت واقع گستره مطالعاتي در ناحيه تکتونواستراتيگرافي لرستان؛ شمال باختري زاگرس چين خورد
حبيب با استفاده از شده است. ھدف اصلي اين پژوھش تعيين الگوي چين خوردگي و ارتباط تاقديسھاي محدوده ميدان نفتي بابا

اين  در منطقه برداشت شده است. از اين رو براي تفسير ٢٠٠٧ و  ٢٠٠٥ ي دو و سه بعدي ميباشد که در سالھاي ا اطالعات لرزه
ھا و به منظور دستيابي به بھترين نتايج  در  مقطع ساختاري عرضي به طور کلي عمود بر امتداد تاقديس ٩ الگوي چين خوردگي 
ھاي منطقه ترسيم شد. از جمله عوامل موثر بر ھندسه چين خوردگي گستره مورد مطالعه  اي دو بعدي و چاه راستاي خطوط لرزه

ھاي شکل گرفته در  ي ساختاري چين باشد. در اين گستره با توجه به ھندسه ي در اين ناحيه ميوجود سطوح جدايشي ضخيم و  قو
) سازند فليشي اميران به عنوان سطح ٢ ) سازند شيلي گرو به عنوان سطح جدايشي مياني و ١ عمق و سطح، دو سطح جدايشي ،
ھاي کوچک سطحي اثرگذار  روه بنگستان) و تاقديسھاي عمقي (گ خوردگي تاقديس ي چين جدايشي فوقاني به ترتيب برھندسه

متر) سبب شکل گيري دو الگوي چين خوردگي متفاوت سطحي و عمقي در  ١٠٠٠ ھستند. ضخامت زياد سازند اميران  ( بيش از 
تقيمي بر باال و پايين اين سازند شده است. چين خوردگي ناھماھنگ ايجاد شده در منطقه در باال و پايين سطح جدايش تاثير مس
 Rabbitاکتشافات ھيدروکربوري منطقه دارد. وجود ساختارھاي مرتبط با سطوح جدايشي از جمله؛ ساختصھاي گوش خرگوشي (

earھاي موسوم به  ھاي ماديان و سرکان، ساخت ) در تاقديسflap Structure ھاي سلطان و پاسان شمال خاوري و  در تاقديس
اند،  اي گستره در سازند اميران به فراواني مشخص شده ) که در خطوط لرزهFish tailھاي متعدد دم ماھي ( ھمچنين ساخت

ھا و روندھاي ره باشد. وجود خطوا ھمگي شاھدي بر وجود سطح جدايشي ضخيم و قوي سازند اميران در گستره مورد مطالعه مي
عوامل موثر بر ھندسه چين خوردگي گستره مورد ھا يکي ديگر از  ھا و باالآمدگي جنوبي) با ايجاد پله - قديمي پيسنگي (شمالي

باشد. به عبارت ديگر در گستره مورد مطالعه تلفيقي از فرآيندھاي نازک پوسته و ضخيم پوسته سبک دگرشکي  مطالعه مي
 ١٩٨٧ھاي زيرسطحي در گستره مورد مطالعه از نمودارھاي ( ساختارھا را کنترل کرده است. براي تحليل ھندسي تاقديس

,Jamisonھا بر روي سطوح جدايشي ضخيم و موثر در ناحيه، و ھمچنين  تاقديس  ) استفاده شد. با توجه به الگوي چين خوردگي
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باشند که با  ھاي جدايشي مي خوردگي از نوع چين ھا بر روي نمودارھاي جميسون، به طور کلي اغلب چين موقعيت اين تاقديس
گيرند. با توجه به الگوي دگرريختي متفاوت در گستره مورد  رده  به خود ميخو افزايش دگرريختي ھندسه چين جدايشي گسل

 ' را شامل ميDD' تا AAتوان اين گستره را به دو بخش باختري و خاوري تقسيم کرد؛ در بخش خاوري که از مقطع  مطالعه مي
ھا  ين حال در بخش باختري، چين خوردگيھا الگوي ساختاري منطقه را شکل داده است. با ا ھا و راندگي اي چين شود ھندسه رله

اند. پس از ترسيم  عموما  با جابجايي قابل مالحظه در راندگي يال جنوبي به صورت ساختار دوپلکس مانند بر روي ھم راند شده
ط تراز ھا با استفاده از دو نرم افراز پترل و سورفر نقشه خطو مقاطع عرضي، براي تعيين ابعاد ھندسي و ارتباط بين تاقديس

ھاي  ھاي گستره مورد مطالعه براساس مدل ) از راس افق بنگستان ترسيم شد. ارتباط ساختاري تاقديسUGC Mapزيرسطحي (
 ) مورد ارزيابي قرار گرفت؛ براساس مدلFernandez & Kaus),٢٠١٤) و Price and Cosgrove)١٩٩٠ارائه شده توسط 

ھاي دشت رومشکان و  سلطان با تاقديس  ارتباط ساختاري بين تاقديس  )Price and Cosgrove)١٩٩٠ھاي ارائه شد توسط 
باباحبيب جنوبي، تاقديس دشت رومشکان با تاقديس ويزنھار و ھمين طور تاقديس سرکان با تاقديس سرگالن بر طبق مدل يک در 

بانه با پالنژ باختري تاقديس سرکان ارتباط ھستند. ھمچنين در قسمت شمال خاوري گستره مورد مطالعه، پالنژ خاوري تاقديس دره 
توان  )، ميFernandez & Kaus),٢٠١٤بر طبق مدل دو در ارتباط ساختاري با يکديگر قرار دارند. ھمچنين بر اساس مدل 

)، TLA( ٧ھاي دشت رومشکان و باباحبيب جنوبي مدل شماره  براي ارتباط ساختاري پالنژ باختري تاقديس سلطان با تاقديس
بانه و سرکان مدل  ھاي دره )، براي ارتباط بين تاقديسDLL( ١ھاي سرگالن و سرکان مدل شماره  باط بين تاقديسبراي ارت

  ) مطابقت دارد.ULO( ٩ھاي دشت رومشکان و تاقديس ويزنھار مدل شماره  ) و ھمچنين براي ارتباط بين تاقديسNLL( ٥شماره 
  
  
  
  
  

/ سميه طبسي؛ کامکار روحاني؛ مجتبي ھاي مگنتوتلوريک ا استفاده از دادهشدگي مخازن ھيدروکربوري ب تخمين اشباع ۵٣
  .١٣٩۴ دکتري(دانشگاه شاھرود، دانشکده مھندسي معدن، رشته مھندسي معدن) ،  -محمدوخراساني.

  
 

يک / الگوريتم ژنتCarbonate tank/ مخزن کربناته Saturation/ اشباع شدگي Hydrocarbon reservoirمخزن ھيدروکربن 
Genetic algorithm شبکه عصبي فازي /Fuzzy neural net مدل ھا /Models سازند /Formation 

 
 ٩۴٠٠۵۴  

  چکيده 
از جمله اھداف اساسي در بررسي مخازن ھيدروکربوري دست يافتن به اطالعاتي درباره حضور آن در زير سطح زمين است. 

 ھاي مختلفي نظير مطالعه مغزه شدگي است. روش کند، اشباع ص ميپارامتري که مقدار ھيدروکربور موجود در مخزن را مشخ
گير  شدگي مخزن وجود دارند؛ که با وجود دقت باال، بسيار پرھزينه و وقت پيمايي به منظور تعيين مقدار اشباع ھاي چاه ھا و نگار

بوري به صورت گسترده و با حجم زياد ھاي ژئوفيزيکي که در مراحل مقدماتي اکتشاف مخازن ھيدروکر استفاده از دادهباشند. مي
 ھاي مقاومت شود. داده در دسترس ھستند، در مطالعات توسعه مخازن ھيدروکربوري، منجر به کاھش ريسک عمليات حفاري مي

باشند. بنابراين دستيابي  ) نسبت به تغييرات نوع و ميزان سياالت مخازن ھيدروکربوري حساس ميMTويژه روش مگنتوتلوريک (
به صورت سريع و ارزان تخمين بزند، اھميت  MTويژه  ھاي مقاومت شدگي مخزن را با استفاده از داده وشي که بتواند اشباعبه ر

ي و کيفي قرار ته آسماري مورد بررسي و تحليل کمشدگي در مخزن کربنا بسيار دارد. در گام اول، عوامل کنترل کننده اشباع
، مدل فيزيک سنگ محيط مؤثر تفاضلي جھت بررسي ارتباط مقادير مقاومت ويژه واقعي گرفت و سپس با توجه به اين پارامترھا

تر اين مدل که به  شدگي از آب انتخاب شد. به دليل عدم حضور شيل در مخزن مورد مطالعه، شکل ساده ) و اشباعRtسازند (
از روش ھوشمند الگوريتم ژنتيک کمک  زمان پارامترھاي مدل آرچي رابطه آرچي معروف است، حاصل گرديد. جھت محاسبه ھم

، Aشدگي در چاه  شدگي از آب محاسبه شده با استفاده از رابطه آرچي و مقادير واقعي اشباع گرفته شد. مقايسه بين مقادير اشباع
تشکيل  B١و  A٢، A١در مخزن آسماري از سه زون  Aستون ھيدروکربوري چاه اکتشافي  دھد. را نشان مي ٠ /٦٢ھمبستگي 

ھا،  شوند. با به کار بردن الگوريتم ژنتيک در ھر کدام از اين زون مشخص مي Rtويژه  ده است؛ که ھر کدام با تغييرات مقاومتش
اند؛ با خطاي کم تعيين شدند. نتايج حاصل از اين مرحله  شناسي محيط وابسته گيري و سنگ ضرايب مدل آرچي که به نقطه اندازه
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تواند در تعيين  شدگي با تغييرات ارتفاع مخزن نشان داد که پارامتر ارتفاع مخزن مي اشباع و بررسي ھمبستگي بين تغييرات
شدگي آب مخزن تأثيرگذار باشد.   پارامتر ارتفاع مخزن به عنوان يک متغير در معادله آرچي وارد گرديد. نتايج حاصل از -اشباع

شدگي از آب محاسبه شده با  يک، ھمبستگي بين مقادير اشباعتعيين پارامترھاي مدل اصالح شده آرچي به کمک الگوريتم ژنت
 نشان مي ٠ /٨٨و  ٠ /٩٨را در مرحله آموزش و آزمون مدل به ترتيب  Aشدگي در چاه  استفاده از اين روش و مقادير واقعي اشباع
که در  ١١٥ ن چاه شماره و پارامترھاي تخلخل و ارتفاع مخز MTويژه  ھاي مقاومت دھد. در مرحله بعد با استفاده از داده

ھاي ھوشمند شبکه عصبي مصنوعي  شدگي از آب با کمک روش قرار دارد، به مدلصسازي اشباع MTمجاورت پروفيل برداشت 
باشد. به طوري -شدگي مخزن مي فازي پرداخته شد. نتايج حاصل، بيانگر عملکرد خوب ھر دو روش در تخمين اشباع -و عصبي

فازي به  -ھاي شبکه عصبي و عصبي بيني شده توسط روش شدگي و مقادير پيش ھاي واقعي   اشباع هکه ضريب ھمبستگي بين داد
 ھاي فازي که مبتني بر استنتاج ھستند و روش ھاي روش فازي با ترکيب ويژگي -باشد. روش عصبي مي ٠ /٨٥و  ٠ /٧٩ترتيب 

شدگي از آب با  وش، نتايج بھتري در تخمين اشباعھاي اين دو ر ھاي شبکه عصبي که بر پايه يادگيري ھستند و پوشش ضعف
  حاصل شد. MTويژه - ھاي مقاومت استفاده از داده

  
  
  
  
  

کوھي؛ عليرضا  / سپيده وفائي شوشتري؛ علي غالمي، حميدرضا سياهسازي تخمين موجک از طريق بازيابي فاز و منظم ۵۴
  .١٣٩۵ ته ژئوفيزيک) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران ژئوفيزيک، رش - جواھري نيستانک.

  
 

/ Geophysicsفيزيک  / زمينDeconvolution/ واھماميختي Phase/ فاز Seismologyشناسي  / لرزهWaveletموجک 
 Simulation/ شبيه سازي Seismographyنگاري  لرزه

 
 ٩۵٠٠٢٣  

  چکيده 
تري از زير سطح زمين ارائه  ند اطالعات بيشتوا ھاي ژئوفيزيکي مي نگاري در مقايسه با ساير روش داده حاصل از عمليات لرزه
باشد. درستي يا نادرستي بخش قابل   نگاري در اکتشافات نفت و گاز از اھميت بااليي برخوردار مي کند و به ھمين دليل لرزه

شده از  نگاري به درستي اطالعات موجود در مورد شکل موج ساطع ھاي لرزه اي از مراحل مختلف تعبير و تفسير داده مالحظه
شود. اما ی ھا محسوب م اي مھم در پردازش داده اي خود به عنوان مرحله که تخمين موجک لرزه چشمه بستگي دارد، به طوري

باشد. خصوصيات آماري سري بازتاب  ھاي فازي موجک مي اي به شدت تحت تأثير پيچيدگي تخمين درست يک موجک لرزه
ھاي ثبت شده محاسبه نمود و در نتيجه اطالعات  ه موجک چشمه را بتوان از دادهشود اطالعات طيف دامنه فوري زمين باعث مي

نمايد. اين امر موجب شده که فرض  فاز بودن را قابل محاسبه مي ھاي خيلي ساده نظير بيشينه يا کمينه فازي موجک در حالت
باشد. در اين  در غالب مواقع درست نمي که اين فرض نگاري بسيار مرسوم شود در حالي فاز بودن موجک چشمه در لرزه کمينه
شود. فرض اوليه به  گيري از اطالعات اوليه در مورد سري ضرايب بازتاب به تخمين فاز موجک پرداخته مي نامه با بھره پايان

در مرحله شود.  شده استخراج مي ھاي ثبت اي بودن زمين است. موجک چشمه در دو مرحله متوالي از داده کار رفته در اينجا اليه
يابيم. طيف دامنه محاسبه  شده به تخميني ھموار از طيف دامنه موجک دست مي ھاي ثبت نخست با ھموارسازي طيف دامنه داده

ھاي واھماميخت  شود. اما بر خالف روش ھا به منظور تخميني از پاسخ ضربه زمين به کار برده مي شده براي واھماميخت داده
 شود. در واقع به عنوان يک مسئله بازيابي فاز به دنبال تنک ھا استفاده مي طالعات طيف دامنه دادهجا تنھا از ا مرسوم، در اين

خواني داشته باشد. در  اي ھم ھاي مشاھده بيني شده از آن با طيف دامنه داده ترين پاسخ ضربه خواھيم بود که طيف دامنه داده پيش
تري از موجک با فاز دلخواه خواھيم داشت. نتايج  ھا تخمين درست ز دادهمرحله بعد با واھماميخت پاسخ ضربه محاسبه شده ا

ھاي با  دھد که روش پيشنھادي قادر است موجک سازي شده و ميداني نشان مي ھاي شبيه ھاي عددي با داده حاصل از شبيه سازي
زمان پاسخ ضربه زمين يا سري  مفاز پيچيده را با دقت بااليي استخراج نمايد. از ديگر خصوصيات بارز اين روش تخمين ھ

شود به طوري که سري بازتاب و  باشد، لذا الگوريتم ارائه شده در اينجا نوعي واھماميخت کور محسوب مي بازتابي زمين مي
  شوند. زمان تخمين زده مي موجک چشمه به طور ھم
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زمين آمار در يکي از ميادين نفتي جنوب غرب ھاي  سازي سه بعدي پارامترھاي پتروفيزيکي با استفاده از روش تخمين و مدل ۵۵
  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد چمران، دانشکده علوم زمين) ،  -/ رضا غالمي؛ بھمن سليماني.ايران

  
 

/ Petroleum geology/ زمين شناسي نفت Modeling/ مدل سازي Geostatisticsآمار  / زمينPetrophysicپتروفيزيک 
/ Stratigraphyشناسي  / چينهReservoir properties/ خواص مخزن Reservoir rock/ سنگ مخزن Oil fieldميدان نفتي 

 Simulation/ شبيه سازي Algorithm/ الگوريتم Zagros/ زاگرس Formationسازند 
 

 ٩۴٠٠۵٢  
  چکيده 

 ن، مديريت و توسعه ميادين ايفا ميريزي توليد از مخاز گذاري را در برنامه امروزه مدلصسازي مخازن ھيدروکربوري نقش تاثير
کند. سازند کربناته ايالم پس از سازندھاي آسماري و سروک به عنوان يکي از بارزترين مخازن ھيدروکربوري در نواحي جنوب 

سازي خواص پتروفيزيکي مخزن شامل تخلخل، تراوايي و اشباع آب  شود. ھدف اصلي اين مطالعه مدل غربي ايران شناخته مي
باشد. بر اساس خصوصيات زمين  ھاي مخزني ايالم فوقاني و اصلي در ميدان مورد مطالعه مي ايالم مخصوصا در افق سازند

) تقسيم گرديد که داراي دو زون مخزني ايالم فوقاني A, B, C, D, Eزون مجزا  ( ٥ شناسي و پتروفيزيکي مخزن، سازند ايالم به 
)B) و ايالم اصلي (Dدر اين راستا از مفھوم واحدھاي جريان ھيدروليکي ( باشد ا غير مخزني ميھ ) بوده و بقيه زون .HFU به (

ھاي مختلفي از قبيل؛  سازي مخزن استفاده گرديده است. براي شناسايي و تعيين واحدھاي جرياني از روش عنوان مبنايي براي مدل
 )، نمودار لورنز اصالح شده بر مبناي چينهSSEت خطا (بندي و مجموع مربعا ھيستوگرام، آناليز احتمال نرمال، الگوريتم خوشه

ي اين  استفاده شد. با ارزيابي ھمه DRT) و روش ناپيوسته RQI، شاخص کيفيت مخزن (R٣٥)، روش وينلند SMLPنگاري (
فواصل  ھاي مغزه فقط در برخي ھا در نھايت چھار واحد جرياني براي سازند ايالم مشخص گرديد. به دليل اينکه نمونه روش

در بازه مخزني ايالم از شبکه عصبي مصنوعي بھره گرفته شد که نتايج  FZIاند، لذا براي تخمين پارامتر  مخزن برداشت شده
نگاري، ساختمان اين ميدان فاقد گسل  داشتند.  بر اساس لرزه ٠.٧ ھاي مغزه، ضريب ھمبستگي تقريبا   حاصل از آن با داده

دھد. سپس مدل ساختماني اين ميدان، با استفاده از اطالعات ژئوفيزيکي نقشه  اي را نشان مي يهشاخص بوده و يک تاقديس کيک ال
افزار  ) با استفاده از نرمWell Topھا ( زون ھاي حفاري شده و عمق ورود به تاپ-) ، اطالعات چاهUGCزيرزميني مخزن(

PETREL درصپي( سازي گوسي پي شبيه سازي خواص پتروفيزيکي با استفاده از روش تھيه گرديد. مدلSGS .انجام گرفت  (
و رابطه  DRTھاي امپدانس صوتي ميدان استفاده شد. از توزيع  ھا و داده سازي تخلخل از نگارھاي تخلخل در محل چاه براي مدل
شدگي،  اشباعسازي تراوايي و به منظور تھيه مدل اشباع آب در ميدان از نمودارھاي آب  جھت مدل DRTتراوايي در ھر -تخلخل

حاصل   سازي ناحيه انتقالي آن استفاده گرديد. با توجه به مدل ) براي مدلPcھاي فشار موئينه ( سطح تماس آب و نفت و از منحني
ھاي شرقي ميدان قرار داشته و  از تخلخل و تراوايي در زون ايالم اصلي، مشخص شد که بيشترين مقادير اين پارامترھا در قسمت

سازي اشباع آب بيانگر توزيع اشباع آب کاھش ناپذير در  دھد. نتايج مدل شرق ميدان روند افزايشي نشان مي از سمت غرب به
ھاي شرق ميدان،  سازي نشان داد که قسمت ھاي مدل ھاي محوري ميدان است. بنابراين بررسي بخش جنوبي و برجستگي

 ھاي بعدي توصيه مي تري برخوردار ھستند و جھت حفاريھاي جنوبي ميدان از کيفيت مخزني بھ ھاي محوري و بخش برجستگي
ھاي پتروفيزيکي و  شوند. در نھايت بر اساس حجم ساختار مخزن، ضخامت زون خالص به ناخالص و گسترش ميزان ويژگي

  سطح تماس آب و نفت، برآوردي از حجم سيال موجود در مخزن صورت گرفت.
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/ مھدي ھاي نفتي ايران در صنعت بانکرينگ بين بنگاھي براي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي بازاريابي تدوين استراتژي ۵۶
  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي) ،  -اسفندياري؛ رحيم اسفيداني؛ محمدھاشمي نژاد؛ عزيز محمدي.

  
 

ھاي نفتي  کت ملي پخش فرآورده/ شرMatrices/ ماتريس Bankering/ بانکرينگ Strategy/ استراتژي Marketingبازاريابي 
 Supply chain/ مديريت زنجيره تامين National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCايران (

managementھاي اقتصادي  / بنگاهEnterprises 
 

 ٩۵٠٠٣۴  
  چکيده 

رکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران در صنعت ھدف از انجام اين تحقيق، شناخت استراتژي ھاي بازاريابي بين بنگاھي براي ش
است. جامعه آماري تحقيق، متشکل از کارشناسان و فعالين بخش ھاي دولتي و خصوصي شاغل در  ١٣٩٥ بانکرينگ، در سال 

شرکت  نفر از کارشناسان بخش بانکرينگ اداره صادرات و بازاريابي ٥ نفر، مشتمل بر  ١٥ صنعت بانکرينگ است که تعداد آن ھا 
نفر از کارشناسان بخش خصوصي شاغل در شرکت ھاي بانکر کننده ھمکار با  ١٠ ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران، به انضمام 

شرکت ملي پخش مي باشد. ضمنا در اين باره از مطالعات کتابخانه اي به ھمراه توزيع پرسشنامه بين خبرگان به روش سرشماري 
پيمايشي بوده و براي تجزيه و تحليل داده ھا از -از نظر ھدف، کاربردي و از نظر روش توصيفياستفاده شده است. روش تحقيق 

استفاده شده است. ھمچنين براي تحليل داده ھاي سلسله مراتبي از نرم  SPSSو ھمچنين نرم افزار  AHPتحليل سلسله مراتبي 
ک سوال اصلي و شش سوال فرعي پاسخ داده شده است و بھره گرفته ايم. در تحقيق مذکور ي Expert Choiceافزار کاربردي 

سوال اصلي شامل ص استراتژي بازاريابي بين بنگاھي براي شرکت ملي پخش در صنعت بانکرينگ کدام است؟  بوده که در 
ن براي رشد نھايت با استفاده از نتايج تحقيق که برآيند تحليل نظرات خبرگان است به اتخاذ استراتژي ھاي مديريت زنجيره تامي

  صنعت بانکرينگ رسيده ايم. در پايان متناسب با نتايج تحقيق پيشنھاداتي نيز ارائه شده است.
  
  
  
  

رستگار؛ عبدالرحيم جواھريان،  / علي فعالھاي ھمدوس خطي و اتفاقي به روش سطح بازتاب دورافت مشترک تضعيف نوفه ۵٧
 - دکتري(دانشگاه اميرکبير، رشته مھندسي نفت - آبادي. زارعي حبيب خواه؛ مھرداد سليماني منفرد، عباس ناصر کشاورز فرج

  .١٣٩۵ اکتشاف) ، 
  

 
/ اکتشاف Common Reflection Surface (CRS/ سطح بازتاب مشترک (Coherence/ ھمدوسي Noiseنوفه 

Exploration زمين شناسي /Geology 
 

 ٩۵٠٠٢۵  
  چکيده 

ھا، آنھا را  که با فرکانس و سرعت کمتر و دامنه و انرژي قويتر از بازتابباشد  نوفه زمين غلت نوعي از امواج سطحي مي
اي بازتابي از اھميت زيادي برخوردار است. فلسفه انجام اين  ھاي لرزه ھا در پردازش داده پوشاند. به ھمين دليل تضعيف آن مي

ھاي زمين غلت به ھمراه نوفه اتفاقي  رساله، بھبود روش برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک براي تضعيف نوفه
ھاي پيش از برانبارش چند پوششي به مدل  باشد. برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک روشي براي تبديل داده مي

ھا، امواج زمين غلت  ھاي مصنوعي و واقعي شامل بازتاب دوبعدي در مقطع دورافت مشترک است. روش پيشنھاد شده بر روي داده
عدد موج و برانبارش رايج سطح بازتاب -ي اتفاقي پياده سازي گرديد. سپس در ادامه کارايي روش با روش فيلتر فرکانس فهو نو

مشترک دورافت مشترک مقايسه گرديد. ھمچنين تاثير عوامل مختلف مانند محتواي فرکانسي امواج زمين غلت، نوفه تصادفي، 
ھاي  ھا روي عملکرد روش پيشنھادي بررسي گرديد. نتايج داده ي بازتاب ارش و دامنهي مورد جستجو براي پارامترھاي برانب بازه

ھاي زمين غلت دگرنامي شده و  دھند که روش برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک، نوفه مصنوعي و واقعي نشان مي
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٤٠ 
 

خوبي تضعيف  مواج زمين غلت دگرنامي شده را بهتواند ا عدد موج نمي-که فيلتر فرکانس کند، در حالي خوبي تضعيف مي نشده را به
کند.  زمان با نوفه زمين غلت، نوفه اتفاقي را نيز تضعيف مي نمايد. ھمچنين برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک ھم

دليل  گردد. به تضعيف نوفه اتفاقي قبل از برانبارش نھايي دورافت صفر باعث افزايش سيگنال به نوفه و بھبود تصوير نھايي مي
دھد، ھيچگونه پديده  که برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک کل فرآيند تضعيف نوفه را در حيطه زمان صورت مي آن

  آيد. وجود نمي ھا به مصنوعي و جعلي در داده
  
  
  
  
  

محمدي؛ نويد شادمنامن؛ روح شنو  /)DTWاي با استفاده از روش پيچش زماني پويا( ھاي لرزه تطابق نگارھاي چاه با داده ۵٨
  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي سھند، دانشکده مھندسي معدن، رشته مھندسي اکتشاف) ،  -راد. هللا نعماني

  
 
/ سازند سروک Geology/ زمين شناسي Wavelet/ موجک Seismic dataاي  ھاي لرزه / دادهWell loggingنگاري  چاه

Sarvak formationليان / سازند فھFahliyan formation 
 

 ٩۴٠٠٧۶  
  چکيده 

شناسي تحت -اي براي ھمخوان کردن ساختارھاي زمين اي، گامي تعيين کننده در تفسير لرزه ھاي لرزه ھاي چاه با داده تطابق داده
اي است. به طور کلي، رد مصنوعي از طريق ھماميخت سري  اي و تخمين صحيح موجک لرزه ھاي لرزه االرضي با داده

گردد. اما به کارگيري يک جابجايي زماني ثابت يا اعمال کشش و فشردگي بين رد مصنوعي و  ضرايب بازتاب با موجک ايجاد مي
گير و ھمراه با خطاھاي زيادي است. عالوه بر اين، ماھيت  اي واقعي براي دستيابي به تطابق بھينه کاري دشوار، وقت رد لرزه

سازي خودکار  اي داده است. ھدف اصلي اين مطالعه، بھينه ت غير خطي بودن به رد لرزهاي خاصي متغير با زمان موجک لرزه
اي واقعي مرتبط با موقعيت چاه است. براي دستيابي به اين  مصنوعي بدست آمده از نگارھاي چاه با رد لرزه فرايند تطابق رد

بھترين مسير بھينه در تطابق دو سري زماني است،  نويسي پويا و يافتن ھدف، از روش پيچش زماني پويا که مبتني بر برنامه
 اي سه بعدي حاصل از ساختار چينه ھاي لرزه ھاي مورد استفاده در اين پژوھش، نگارھاي چاه و داده استفاده شده است. داده

فرايند تطابق، شناسي متفاوت که عمدتا بصورت آواري و کربناته در يکي از مناطق جنوب غرب ايران ھستند. نخستين مرحله در 
اي برآورد شده  اي بدست آمده از نگارھاي چاه با موجک لرزه ساخت رد مصنوعي از طريق ھماميخت کردن سري بازتاب لرزه

اي است.  سپس، بر اساس تابع ھمبستگي متقابل بين دو سري زماني، مقدار جابجايي زماني کلي محاسبه شده به  ھاي لرزه از داده
اي بدست آيد. پس از اعمال جابجايي  شود، تا بيشترين شباھت خطي ممکن بين سيگنال چاه و سيگنال لرزه سيگنال چاه اعمال مي

اي واقعي از طريق اعمال کشش يا  زماني کلي، عدم تطابق باقيمانده بين رد مصنوعي (رد بدست آمده از نگارھاي چاه) با رد لرزه
 ھاي باقيمانده عمدتا ناشي از تغييرات غيرخطي در داده د. اين عدم تطابقشو ھاي متفاوت سيگنال چاه جبران مي فشردگي در بخش

اي  فرسا و به تجربه مفسر لرزه اي، ھمانند اثر پديده جذب است. اعمال کشش يا فشردگي بصورت دستي کاري طاقت ھاي لرزه
ل صحيح و سريع فرايند کشش يا فشردگي بستگي دارد و ممکن است با خطاھايي ھمراه باشد. در واقع، ھدف ما در اين پروژه، اعما

 با استفاده از روش خودکار پيچش زماني پويا است. البته بايد در نظر داشت که ميزان کشش و فشردگي اعمال شده براي تطبيق داده
واقعي تطابق  اي ھاي زماني بزرگ به اجبار با رد لرزه ھا بايستي در حد معقول باشد و نبايستي رد مصنوعي را با اعمال جابجايي

شناسي منطقه مطابقت  گردد که با ساختار زمين ھاي چاه مي داد. اين کار، باعث بوجود آمدن تغييرات سرعت نامعقول در داده
نخواھد داشت. از اينرو، يک محدوديت کلي بر اساس محدوديت ساکو چيبا باند مطرح شده است که در آن، فضاي جستجوي مسير 

ھا با  شود. در نتيجه، آزادي عمل مسير پيچشي براي تطابق رويداد کار به پنچره مشخصي محدود ميبھينه در روش تطابق خود
دھد که اين روش مي تواند به صورت خودکار مقدار کشش يا فشردگي محلي  يابد. نتايج نشان مي جابجايي زماني محدود کاھش مي

  اي برقرار کرده است. بااليي بين رد مصنوعي و رد لرزه را تعيين کند و بطور مشخصي نسبت به روش تطابق دستي ھمبستگي
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٤١ 
 

/ عبدالمک خسروي؛ ھاني سنجي مکرر زماني ھاي گراني تعيين اثر تغييرات پارامترھاي مخازن ھيدروکربني بر روي داده ۵٩
  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران ژئوفيزيک، رشته زمين فيزيک) ،  -متولي عنبريان؛ سجاد سارهللا ذبيحي.

  
 

/ چگالي Geophysicsفيزيک  / زمينGravity/ گراني (پديده فيزيکي) Hydrocarbon reservoirمخزن ھيدروکربن 
Density جريان دوفازي /Two- phase flow جريان سيال /Fluid flow مدل سازي /Modeling تخلخل /Porosity 

 
 ٩۵٠٠٣٣  

  چکيده 
اي در نقاط مختلف دنيا براي بررسي تغييرات چگالي  ) به صورت گسترده٤D ماني(سنجي مکرر ز امروزه استفاده از روش گراني

آب و -ناشي از عوامل مختلف مانند جايگزيني سياالت مختلف با يکديگر به خصوص سياالتي که تباين چگالي بااليي دارند مانند گاز
اکسيد کربن و گازھاي ديگر به  طراف، تزريق ديھاي آبي ا شدگي، نفوذ آب به درون مخزن از سفره نفت، تغييرات اشباع-گاز

، تغييرات چگالي در ٤D سنجي  درون مخزن و تغييرات چگالي ناشي از تراکم مخزن مورد استفاده قرار گرفته است. روش گراني
و گاز در  دھد. در اين تحقيق بيشتر بر روي پايش تغييرات اشباع آب زيرسطح را در حوزه زمان و مکان مورد مطالعه قرار مي

رسد  متر بوده که در حالت عادي بعيد به نظر مي ٣٠٠٠ يک مخزن گازي در جنوب ايران توجه شده است. عمق مخزن در حدود 
گو باشد. ولي خصوصياتي مانند تخلخل باالي مخزن، گستردگي افقي زياد، ضخامت باالي آن و  سنجي جواب که روش گراني

کند.  سنجي را فراھم مي از است که تباين چگالي بااليي دارند، زمينه استفاده از روش گرانيدوفازي بودن آن که متشکل از آب و گ
ھاي برداشتي، تغيير مدت زمان برداشت و تغيير  توان به تغيير تعداد چاه سناريوھاي مختلفي بر روي مخزن آزمايش شد که مي
  اي در حد چند ده ميکروگال بدست آمد. ي قابل مالحظهھنجاري گران عمق مخزن اشاره کرد. در برخي از اين سناريوھا، بي

  
  
  
  
  
  

سامان  /)PAHsاي ( ) ومنشايابي ھيدروکربن ھاي آروماتيک چند حلقه GISتعيين پراکنش در سيستم اطالعات مکاني( ۶٠
  .١٣٩۶ ان) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي نوشيروان، دانشکده عمران، رشته عمر - سي.باراد؛ عزيز ع رستمي؛ حسن اميني

  
 

/ Precipitate/ رسوب Indexes (Measures/ شاخص ھا (Assaluye/ عسلويه Persian gulfھا/ خليج فارس  ھيدروکربن
/ منطقه ويژه Aromatizationشدن(کردن)  / آروماتيکGeographic information systemسيستم اطالعات جغرافيايي 

 Pars Especial Economic Energy Zoneاقتصادي انرژي پارس 
 

 ٩۶٠٠٠۶  
  چکيده 

فعاليتھاي اکتشافي ا ستخراجي و پااليشگاھي طي ساليان اخير خسارات زيادي را به محيط زيست در خليج فارس متحمل نموده 
است. ھدف از مطالعه ي حاضر تعيين پراکنش و منشا دسته اي از آالينده ھاي نفتي خطرناک، يعني ھيدروکربنھاي آروماتيک چند 

ه اي در رسوبات سطحي بندر عسلويه در کشور ايران است. به منظور کسب اطالعات براي اتخاذ تصميمات صحيح مديريتي حلق
نمونه از رسوبات سطحي منطقه ي مورد مطالعه برداشت شد. ترکيب از ھيدروکربنھاي آروماتيک چند حلقه اي که  ١١ تعداد 

ه شده اند با دستگاه کروماتوگرافي گازي با طيف سنج جرمي مورد آناليز ازنظر آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا سمي شناخت
نانوگرم در گرم وزن خشک  ٧٤٦٧ تا  ٤١٦١ ترکيب در ھر ايستگاه در گستره ي  ١١ قرار گرفتند. غلظتھاي مجموع براي اين 

پراکنش اين ترکيبات در سيستم تعيين شد. منشا اين ترکيبات به کمک شاخص ھاي متعدد مشخص و پتروژنيک تشخيص داده شد.  
نشان داده شد. ھمچنين ريسک زيست محيطي حضور اين ترکيبات به کمک  ARCGISاطالعات مکاني با ا ستفاده از نرم افزار   

، سطوح غلظت ساير  Acenaphtheneو   Naphthaleneراھبرد کيفي رسوب فلوريدا انجام شد و مشخص گرديد به جز 
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٤٢ 
 

سطوح غلظتھايي که زير آنھا، اثرات بيولوژيکي مخرب در (ايش پايين تر از سطح آثار آستانھاي ھيدروکربنھاي مورد آزم
  باشد. مي )موجوداتي که کف زي ھستند به ندرت مورد انتظار است

  
  
  
  
  
  
  

/ عنايت تعيين سطوح تماس سياالت يکي از ميادين گازي جنوب ايران در فارس ساحلي با استفاده از نمودارھاي پتروفيزيکي ۶١
  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي نفت) ،  -نيا. هللا اکبري حامد؛ علي کدخدائي؛ احمد توحيدي

  
 

/ Seismic dataاي  ھاي لرزه / دادهPetrophysic/ پتروفيزيک Oil and gas field/ ميدان نفت و گاز Fluidsسياالت 
/ مدل Simulation/ شبيه سازي Petroleum reservoir engineeringخزن نفت / مھندسي مSeismographyنگاري  لرزه

 Modelingسازي 
 

 ٩۴٠٠۵١  
  چکيده 

با توجه به اينکه يکي از مسائل روز صنعت نفت، کاھش ھزينه ھا در راستاي تعيين پارامترھاي مخزني مي باشد از طرفي برخي 
يار پر ھزينه  و زمان بر مي باشد. بايد توجه داشت که تعيين سطوح تماس از روش ھاي تعيين پارامترھا مانند: مغزه گيري، بس

اوليه در ميادين کشف شده، يکي از مسائل مھم مي باشد که از اين پارامتر براي توسعه، بازبيني و پايش ميدان استفاده مي شود.  با 
بااليي، بخش نار و داالن پائيني انجام شد. وجود گاز غني  اليه آزمايي انجام شده در چاه که در سازند ھاي کنگان، داالن ٦ توجه به 

و ميعانات گازي در کنگان و باالي داالن بااليي و وجود نفت در قسمت پائيني داالن بااليي و ھمچنين حضور گاز نه چندان غني در 
ھاي ھمجوار، نقش سيل کنندگي بخش و ھرزروي گل در اين ميدان و ميدان  FMIداالن پائيني تائيد شد.  با توجه به نمودار ھاي 

 انيدريتي نار تائيد شد. عدم ارتباط فشاري بين داالن بااليي و داالن پائيني نيز تائيد شد. البته اين مسئله توسط پردازش پروفيل لرزه
روژه سعي بر آن بوده اي قائم نيز تائيدگرديد که ھيچ گونه گسل خوردگي بين داالن بااليي و داالن پائيني وجود نداشت.  در اين پ

است که با استفاده از نمودار ھاي پتروفيزيکي اخذ شده از زون ھاي مخزني چاه مورد نظر در گروه دھرم، سطح تماس سياالت 
ساخته شد. خوشبختانه با فاصله  Geologمتري براي اين چاه توسط نرم افزار  ١٢٠٠ تعيين گردد. براي انجام اين مھم، مدل 

يار کم به جواب رسيد و باعث شد که مدل ساخته شده داراي اعتبار بااليي باشد.  با توجه به مطالب ارائه شده و اطمينان ھاي بس
، دو سطح تماس سيال، يکي در سازند داالن بااليي و ديگري در سازند داالن پائيني تعيين  Geologمدل ساخته شده در نرم افزار 

ان، با توجه به بزرگتر بودن حجم کالھک گازي، توسط نمودار ھاي پتروفيزيکي امکان شد. تعيين سطح تماس نفت وآب در اين ميد
پذير نمي باشد.  در اين پايان نامه ھيچ اسمي از ميدان مذکور و ميدان ھاي ھمجوار برده نشده وبه جاي آن از حروف الفباي فارسي 

  استفاده شده است.
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/ حسن اي در يکي از ميادين نفتي ايران ھاي ژئوشيميايي، پتروفيزيکي و لرزه تلفيق دادهتعيين شاخص بلوغ با استفاده از  ۶٢
کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد چمران اھواز، دانشکده علوم زمين، رشته  - ولي نسب؛ بھرام عليزاده، علي کدخدائي؛ مھدي کبرائي.

  .١٣٩٣ زمين شناسي نفت) ، 
  

 
/ زمين شناسي Petrophysic/ پتروفيزيک Oil field/ ميدان نفتي Seismic dataاي  لرزهھاي  / دادهGeochemistryشيمي  زمين

Geology نگار چاه /Well log چاه پيمايي /Well logging وارون سازي /Inversionھاي عصبي مصنوعي  / شبکه
Artificial nueral networks سازند /Formation مدل سازي /Modeling 

 
 ٩٣٠٠٣٢  

  چکيده 
تواند کمک مؤثري در اکتشاف منابع  جويي در وقت، مي ھاي اکتشافي و صرفه ھاي کاربردي به منظور کاھش ھزينه تن روشياف

باشد. محتواي کربن آلي و بلوغ  ھيدروکربني داشته باشد. اکتشاف منابع ھيدروکربني نيازمند مطالعه و بررسي دقيق سنگ منشأ مي
ھاي منشأ داراي مقدار کافي ماده  شوند. در سنگ يي جھت ارزيابي سنگ منشأ محسوب ميترين فاکتورھاي ژئوشيميا حرارتي مھم

رود. بلوغ حرارتي در واقع يک شاخص براي  ترين پارامتر جھت توليد اقتصادي ھيدروکربن به شمار مي آلي، بلوغ حرارتي مھم
ھاي  تواند از روش رسيده است. اين پارامتر ميزايي به آن  تعيين حداکثر دمايي است که سازند طي مراحل مختلف ھيدروکربن

به منظور تعيين بلوغ حرارتي سازند  Tmaxژئوشيميايي مختلفي تخمين زده شود. در اين مطالعه از ضريب انعکاس ويترينايت و 
مربوطه در مناطق ھاي  کژدمي در ميدان جفير (دشت آبادان) استفاده شده است. با در نظر گرفتن اھميت بلوغ حرارتي و کمبود داده

اي ھدف اين مطالعه  ھاي لرزه پيمايي و داده ھاي چاه اکتشافي، توسعه يک روش نوين براي تخمين مستقيم اين پارامتر از الگ
پيمايي نوترون، مقاومت، صوتي و چگالي، بلوغ حرارتي با بکارگيري  ھاي چاه قرار گرفت. در اين روش ابتدا با استفاده از الگ

چاه) محاسبه و سپس مقادير شاخص محاسبه شده به عنوان ورودي آناليز چند نشانگري براي ٣ ھا ( وغ در محل چاهتابع شاخص بل
اي  ھاي لرزه سازي داده اي مورد استفاده قرار گرفت.  در اين مطالعه وارون بدست آوردن رابطه منطقي با نشانگرھاي لرزه

ورت گرفت و امپدانس صوتي حاصله به عنوان نشانگر بيروني، به منظور براساس الگوريتم برپايه مدل به خاطر دقت باال ص
تخمين شاخص بلوغ بکار برده شد. امپدانس صوتي باالترين ضريب ھمبستگي را با شاخص بلوغ نشان داد و به عنوان بھترين 

ين زده شد. نتايج اين مطالعه اي تخم توسط نشانگرھاي لرزه ٩٥ نشانگر انتخاب گرديد. در نھايت شاخص بلوغ با ضريب تطابق %
موجود  ٣D اي  ھاي لرزه تواند جھت ارزيابي تغييرات بلوغ حرارتي سازند کژدمي به عنوان سنگ منشأ احتمالي، در حجم داده مي

ار رداري بعدي براي انجام آناليزھاي آزمايشگاھي ژئوشيميايي مورد استفاده قرب و ھمچنين تعيين مکانھاي مناسب به منظور نمونه
تواند با دقت باالتري به نقاطي از ميدان که امکان حفاري در آن وجود  گيري شده مي بگيرد. عالوه بر اين مقادير بلوغ اندازه

در  ١١ تا  ٨ نداشته، تعميم داده شود.  محاسبات نشان دادند که سازند کژدمي در ميدان نفتي مورد مطالعه با مقادير شاخص بلوغ بين 
اي بيانگر آنند که سازند کژدمي در  ھاي لرزه تي قرار گرفته است. ھمچنين مقاطع شاخص بلوغ بدست آمده از دادهمحدوده پنجره نف

  باشند. ھا از نظر پختگي از بلوغ باالتري برخوردار مي ھا به خاطر عمق تدفين بيشتر نسبت به ساير قسمت ھاي جنوبي تاقديس يال
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/ سينا پيش بيني وزن گل مناسب براي حفاري اکتشافي در يکي از ميادين نفتي جنوب غرب ايرانتعيين فشار منفذي جھت  ۶٣
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مھندسي نفت، رشته  -عليزاده؛ مجيد نبي بيدھندي؛ مھران آرين، فرج اله صابري.

  .١٣٩۴ مھندسي نفت) ، 
  

 
/ Well log/ نگار چاه Pressure/ فشار Oil field/ ميدان نفتي Exploratory oil well drillingحفاري اکتشافي چاه نفت 

 Drilling fluid/ گل حفاري Petrophysicپتروفيزيک 
 

 ٩۴٠٠۵٠  
  چکيده 

فشار منفذي يکي از مھمترين پارامترھاي مخازن ھيدروکربني است. عدم اطالع از چگونگي توزيع اين فشار در نقاط مختلف 
ين حفاري ممکن است سبب بروز خطرات جدي جاني و مالي بسيار شديدي شود. آگاھي از مقدار اين فشار در عين ميدان در ح

کاستن از خطرات احتمالي، در طراحي وزن گل حفاري و طراحي چاه بسيار مفيد خواھد بود. اخيرا  استفاده از داده ھاي 
عنوان راھي کم ھزينه و سريع مطرح شده است. در اين مطالعه نيز پتروفيزيکي جھت پيش بيني  فشار منفذي قبل از حفاري به 

سعي بر آن شده است که در تمام مسير تحقيق و بررسي بدون استفاده از علوم ديگر، فشار منفذي را تنھا با استفاده از روابط و داده 
تروفيزيکي اخذ شده (نگارھاي نوترون، چگالي ھاي پتروفيزيکي تخمين بزنيم. در اين مطالعه ابتدا از تفسير و پردازش نگار ھاي پ

و صوتي) تخلخل و سرعت گذر صوت محاسبه شده و به کمک ارزيابي نگارھا و اطالعات زمين شناسي،  پارامتر ھا و ضرايب 
سير مناسب، براي روابط بدست آمد. جھت حصول اطمينان بيشتر از نتايج اين مطالعه، دو مسير براي انجام تحقيق انتخاب شد. م

باشد که در ادامه نتايج  اول تخمين فشار منفذي از طريق تخلخل و مسير دوم تخمين فشار منفذي از طريق  سرعت صوت مي
ھرکدام با يکديگرمقايسه گرديد. در ضمن روند اصلي مطالعه به دليل نبود اطالعات در محدوده اي از عمق مورد بررسي در چاه 

رت مقايسه اي با چاه الف و ھمچنين بصورت مستقل تخمين زده شد. بدست آوردن فشار ب، شرايط حاکم بر آن محدوده به صو
منفذي سازند از طريق روابط ژانگ و ايتون در ھر دوچاه  به عنوان ھدف نھايي برگزيده شد. در ادامه نيز با توجه به اعتبار 

افي در دو چاه مورد نظر  پرداخته شده است. نتايج سنجي نتايج بدست آمده به ارائه ي يک پنجره ي گل مناسب براي حفاري اکتش
  حاصل از  اعتبار سنجي حاکي از موفقيت نسبي  اين روش در يک ميدان کربناته است.

  
  
  
  
  
  

ھاي  آماري تابع خود ھمبسته کمينه بيشينه و منطق فازي بر روي داده تعيين گسل و ريزگسل با استفاده از روش زمين ۶۴
کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده  -چي، سجاد ذبيحي. ؛ اميد اصغري، ناصر کشاورز؛ بھزاد تخم/ سيما شکيبااي لرزه

  .١٣٩٣ مھندسي معدن، رشته مھندسي معدن) ، 
  

 
اي  / نشانگر لرزهFuzzy logic/ منطق فازي Geostatisticsآمار  / زمينSeismic dataاي  ھاي لرزه / دادهFaultگسل 

Seismic indicator/  شکستگيFractureنگاري  / لرزهSeismography شبيه سازي /Simulation 
 

 ٩٣٠٠٣۴  
  چکيده 

در اين مطالعه از روش زمين آماري تابع خودھمبسته کمينه/ بيشينه و منطق فازي بر روي داده ھاي لرزه اي که ھرکدام قسمت 
شناسي کاربرد عملگرھاي فازي در تلفيق نشانگرھاي ھاي متفاوتي از گسل را در محدوده نشان مي دھند، استفاده شده و روش 

لرزه اي با استفاده از روش تابع خودھمبسته کمينه/ بيشينه به منظور شناسايي گسل ھا و شکستگي ھاي مخزن مورد بررسي مي 
اي پيوستگي باشد. روش خودھمبسته کمينه/ بيشينه روشي براي تجزيه و تحليل مولفه ھاي اصلي در طول گام ھاي مختلف و دار
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فضايي است . اما در روش تجزيه و تحليل مولفه ھاي اصلي شبيه سازي در طول گام صفر انجام مي شود .روش فاکتورھاي 
خودھمبسته کمينه/ بيشينه يک روش کاربردي براي ھدف کاھش بعد اطالعات و مستقل کردن فاکتورھا در تمامي طول گام ھاست. 

اليش مي کند و مزيت ھاي زيادي نسبت به روش ھاي شبيه سازي ھمزمان استاندارد کامل ، ضمن اينکه نشانگر لرزه اي را پا
تحليل اجزاي اصلي و روش گام به گام دارد.  براساس ھدف تعيين شده تعيين شکستگي ، اليه ھاي اطالعاتي مختلف و درجه 

عضويت تعيين مي شود و مشخصات ھر قسمت  اھميت آنھا براساس نظر کارشناس و کالس ھاي مد تظر گسل يا غيرگسل يک تابع
و درجات متفاوت احتمال گسل با نشانگر لرزه اي تعيين مي شود.اين اليه ھا ورودي ھاي فازي ھستند که خروجي آن محل گسل ھا 
و غيرگسل ھا را با وضوح بيشتري نشان مي دھد. براي ھر کدام از متغيرھاي ورودي منطق فازي، تابع عضويت مشخص مي 

مال گسل و تد که نوع رفتار متغير نسبت به دوبازه گسل و غيرگسل را نشان مي دھد . بعد از ترکيب قواعد فازي بيشترين احشو
  غيرگسل بودن مشخص مي شود.

  
  
  
  
  
  

/ عباس عطاپورفرد؛ علي تکوين ساختاري زاگرس شرقي (پھنه فارس) با استفاده از ترموکرونومتري سازندھاي پالئوزوئيک ۶۵
  .١٣٩۵ دکتري(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پايه، رشته اکتشاف) ،  -ي، مھناز رضائيان؛ سلمان جھاني.يساق

  
 

/ Geology/ زمين شناسي Stratigraphyشناسي  / چينهPaleozoic/ پالئوزوئيک(دوران) Formation/ سازند Zagrosزاگرس 
 Anticline/ تاقديس Depositional environmentsمحيط رسوبي 

 
 ٩۵٠٠۴۴  

  چکيده 
ذير و شکناي تاقديس ھاي مورد مطالعه تعيين شده و در پدر اين پژوھش با استفاده از تحليل ھاي ساختاري مدل دگرشکلي شکل 

و آپاتيت ھليم و زيرکن ھليم تاريخچه حرارتي سازندھاي پالئوزوئيک تعيين گرديده و  AFTادامه با استفاده از زمان دماسنج ھاي 
شکلي ھا مشخص شده است. در ادامه با استفاده از داده ھاي تاريخچه حرارتي، ضخامت نھشته ھاي فرسايش يافته در سن دگر

فازھاي  دگر شکلي تعيين و نھايتا بازه ھاي زماني تشکيل گاز و نفت از سنگ منشا پالئوزوئيک سازند سرچاھان تعيين گرديده 
با فعاليت واژگون گسل ھاي زاگرس مرتفع در  ١٦ و تاقديس سورمه  ١٦ /٢ن در است. مطابق اين بررسي دگرشکلي تاقديس فراقا

تاقديس فراقان و گسل ھاي قير و کره بس در تاقديس سورمه آغاز شده است. حاصل اين مرحله از دگرشکلي ايجاد چين ھاي تک 
ي ھاي ھندسي تاقديس سورمه و فراقان شيب با مدل برش مثلثي در محدوده تاقديس ھاي مورد مطالعه است. شواھدي مانند ويژگ

(نسبت ظاھري و نمايه تقارن تاقديس ھا) ، الگوي شکستگي نسل اول ، نازک شدگي يال پيشاني، کاھش ضخامت سازندھاي  
گچساران و ميشان از شواھد ايندگرشکلي محسوب مي گردند. در محدوده تاقديس فراقان بالفاصله پس از دگرشکلي مذکور در 

سن مياني ، چين خوردگي به صورت تاخوردگي در پوشش رسوبي آغاز شده و چين اوليه بصورت ھم محور و با مدل اواخر ميو
چين ھاي جدايشي و در ادامه انتشار گسلي تکامل يافته است.شواھدي از قبيل کاھش ضخامت آغاجاري در فراديواره گسل ھاي 

شکلي حاصل از بررسي ويترينات و چينه ھاي رشدي از اين شواھد زاگرس مرتفع و قير الگوي شکستگي ھاي نسل دوم، سن دگر
بوقوع پيوسته و طي آن نھشته ھاي  ٣٧٠ -٣٢٠دگرشکلي است.   مطابق اين بررسي دگرشکلي  موجود در قاعده پرمين در 

طباق آن با ضخامت کيلومتر در تاقديس سورمه فرسايش يافته اند. نتايج مدل سازي  حرارتي و ان  ٢ /٨پالئوزوئيک به ضخامت 
 ٢٤ /٩و کرتاسه فوثاني ميوسن مياني  ٢٦ /٧نھشته ھا نشان مي دھد که گراديان حرارتي تاقديس سورمه در پرمين   کرتاسه  فوقاني 

  در کرتاسه فوقاني ميوسن مياني است. ٢٨ /٦است. برھمين اساس گراديان حرارتي تاقديس فراقان نيز در پرمين کرتاسه فوقاني 
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/ ليال رمضاني دانا؛ جھانبخش دانشيان؛ ھاي کمي ھاي سازند قم در ناحيه الگو با تاکيد بر روش نگاري جامع نھشته ينهچ ۶۶
دکتري(دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم زمين، رشته زمين شناسي) ،  - کني، داريوش باغباني، فرزين فرزانه. انوشيروان لطفعلي

 ١٣٩۵.  
  

 
/ زمين Lithostratigraphyشناسي  چينه / سنگDeposit/ نھشته Qum formationسازند قم / Stratigraphyشناسي  چينه

 Biostratigraphyشناسي زيستي  / چينهPetrology/ سنگ شناسي Geologyشناسي 
 

 ٩۵٠٠۴۵  
  چکيده 

در برش ھاي چينه در اين مطالعه  سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري و چينه نگاري شيميايي سازند قم در ناحيه الگو و 
متر بررسي و مطالعه شد. سازند قم در اين برش ھاي  ٣١٧٩ نگاري تيغه رضاآباد، دوبرادر و دو چاه با مجموع ضخامت حدود 

چينه نگاري در راس با سازند قرمز فوقاني پوشانده شده و بر روي نھشته ھاي قرمز رنگ سازند قرمز پاييني قرار دارد و مرز 
د قم در اين برش ھاي چينه نگاري به صورت ناپيوستگي فرسايشي ھم شيب است. ضخامت برش چينه نگاري باال و پايين سازن

مي  gتا  aمتر و شامل عضو ھاي  ١٣٢٨ است. در برش دو برادر ضخامت   fتا  aمتر و شامل عضوھاي  ٩٥٧ تيغه رضاآباد 
متر ضخامت  ٨٩٤ قرار دارد. برش دو چاه با   fوي عضو به عنوان جوانترين عضو سازند قم بر ر gباشد و در اين  برش عضو 

در آن حضور ندارند. تطابق اين برش ھا از نظر ضخامت و ويژگي ھاي سنگ  gو fمي باشد و عضو   eتا  aشامل عضو ھاي 
حوضه قم  شناسي عضوھا با توضيحات ارائه شده در فرھنگ چينه شناسي ايران متفاوت است و اين بيانگر تغييرات شديد شرايط

مقطع نازک  ١٠٥٨ نمونه شامل  ١٥٣٢ در طي نھشتگي رسوبات حتي در ناحيه الگو دارد. در بخش چينه نگاري زيستي با مطالعه 
گونه متعلق به  ٣٥ جنس و  ١١ گونه فرامينيفر بنتيک و پالنکتيک شناسايي شده که از اين تعداد  ٢٤٤ جنس و  ٩٣ نمونه نرم  ٤٧٤ و 

گونه متعلق به فرامينيفرا بنتيک است. از ميان جنس ھا و گونه ھاي فرامينيفرا مطالعه و  ٢٠٩ جنس و  ٨٢ تونيک و فرامينيفرا پالنک
گونه براي اولين بار از اين سازند گزارش مي شوند. سن نھشته ھاي سازند قم در برش رضاآباد بر  ٦٣ جنس و  ٤٣ شناسايي شده 

ز قاعده برش به عالوه حضور فراوان گونه ھاي             اAmmonia beccariiاساس وجود فرم بنتيک 
Globigerinoides triloba  ،Globigerinoides immaturus وGlobigerinoides subquadratus ،Globigerina 

ciperoensis وParagloborotalia kugleri     و حضور گونهGloboquadrina dehiscens  براي عضوھايa  تاd  نشانگر
 Globorotalia archeomenardi ،Globorotaliaحضور گونه ھاي   fو  eسن اکيتانين مي باشد و در عضو ھاي 

preascitula وGloborotalia peripheroronda   سن بورديگالين را براي اين عضو نشان مي دھد و از کل ضخامت اين برش
و   eمتر متعلق به زمان بورديگالين و در بردارنده عضوھاي  ١١٣ و  dتا  aمان اکيتانين و شامل عضوھاي متر متعلق به ز ٨٤٤ 

f مي باشد. در برش دو برادر با توجه به حضور فرامينيفراي پالنکتيکGlobigerinoides triloba  ،Globigerinoides 
primordius    وGloborotalia sp و ھمچنين حضور جنس  .Ammonia  از قاعده و حضور گونهkugleri  

Paragloborotalia  سن پيشنھادي براي عضو ھايa   تاd اکيتانين است. اولين حضور گونه شاخصGloborotalia 
praescitula  در قاعده عضوe   و حضور گونهGloborotalia archeomenardi  از عضوf  وGlobigerinoides 
bisphericus  از عضوg متر داراي سن  ٥٣٢ لين را براي اين عضو ھا نشان مي دھد. از کل ضخامت اين برش سن بورديگا

مي باشد. برش دو چاه با توجه gتا   eمتر داراي سن بورديگالين و مربوط به عضوھاي  ٧٩٦ و   dتا   aاکيتانين و شامل عضوھاي 
. Globorotalia spو ھم چنين حضور گونه  immaturus Globigerinoidesوگونه     Globigerinoides trilobaبه گونه 

 Globigerinoidsسن اکيتانين را براي قاعده برش نشان مي دھد. گونه ھاي  Ammoniaبه ھمراه فرم بنتيک  aاز عضو  
bisphericus  ،rcheomenardi Globorotalia Catapsydrax parvula,   ،Praeorbulina sicana   ،transitoria   
Praeorbulina    در عضوe تعيين کننده سن بورديگالين براي راس برش دو چاه مي باشند. به اين ترتيب در اين برش عضوھاي

a  تاd  متر داراي سن اکيتانين و عضو  ٥٨٥ باe  متر ضخامت متعلق به زمان بورديگالين است. در بيوزوناسيون اين سه   ٣٠٩ با
) مي باشد. در بيوزون ھاي Wade etal,. ٢٠١١وزوناسيون ويد و ھمکاران (برش مبناي مطالعه، فرامينيفراي پالنکتيک و بي

ھم  M١و ادامه برش بعد از بيوزون  M١ارائه شده برش چينه نگاري تيغه رضاآباد بخش قاعده اين برش را ھم ارز با بيوزون 
و آخرين حضور  Paragloborotalia kugleriمي باشد. برش دو برادر با توجه به حضور  M٣ -M٢ارز با بيوزون ھاي 

Catapsydrax dissimilis     ھم ارز با بيوزونMتا  ١M٤a   تعيين شد. در برش دو چاه رخدادھاي قابل تفکيک بيوزونM١ 
در نظر  M٥aتا  M١اين برش ھم ارز با بيوزون  Praeorbulina sicanaحضور نداشته و با توجه به اولين حضور گونه   M٤تا
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وناسيون بر مبناي فرامينيفراي بنتيک از بيوزوناسيون آدامز و بورژوا  استفاده شد. در برش رضاآباد و دو گرفته شد. در بيوز
 Assemblage Zoneآدامز و بورژوا يعني      ٢ ھم ارز بيوزون  Borelis melo curdicaبرادر از قاعده تا اولين حضور 

Miogypsinoides-Archaias- Valvulinid وعه فسيلي است و داراي مجمValvulina spp., Archaias sp و  ,.
Miogypsinoides spp ١٤.  و سن اکيتانين مي باشد. نبود گونه.Elphidium sp  امکان تفکيک اين بيوزون را به زير زونa  و

b  در اين برش ھا امکان پذير نمي نمايد. ھمچنين اولين حضور گونهBorelis melo curdica يوزون شماره تعيين کننده محدوده ب
با سن بورديگالين است و در نتيجه   Borelis  melo  group - Meandropsina  iranica  Assemblage Zoneيعني    ١ 

) مي باشند. در Adams & Bourgeois, ١٩٦٧آدامز و بورژوا ( ٢ و  ١ برش دوبرادر و تيغه رضا آباد ھم ارز بيوزون ھاي 
امکان استفاده از بيوزون آدامز و بورژا  را ميسر نمي سازد و تنھا قسمت Borelisھاي   برش چينه نگاري دوچاه نبودن گونه

قرار داده شود که سن  ٢ مي تواند ھم ارز با بيوزون شماره   Valvulinaو   Miogypsinoidesقاعده اي با توجه به حضور 
 ٢٠١١ن سه برش بر مبناي مطالعه ويد و ھمکاران(اکيتانين را نشان مي دھد. مقايسه و تطابق بيوزون ھاي ارائه شده در اي

.,Wade et al نشان دھنده تطابق خوب و قابل قبول براي برش چينه نگاري دو برادر و تيغه رضاآباد است. اما برش چينه  (
نمي توان  نگاري دو چاه با قابل تفکيک نبودن بيوزون ھا در بخش قاعده اي با دو برش ديگر ھماھنگي خوبي نشان نمي دھد  و

تطابق دقيقي بين بيوزون ھا با دو برش ديگر انجام داد و تطابق انجام شده و با احتمال و عالمت سوال مي باشد. در بررسي 
 (Optimizationو دو روش بھينه سازي جبري   Deterministicبيواستراتيگرافي کمي براي اولين بار از  مدل 

(Constrained ) و تطابق نموداريGraphic Corralation براي داده ھاي سه برش چينه نگاري مطالعه شده استفاده شد. با (
) گسترش چينه نگاري فرامينيفرا در طول سه برش چينه نگاري اصالح گرديد و CONOPاستفاده از روش بھينه سازي جبري (

ررسي و در تفسير تغييرات نرخ ) حاصل بLOCبه وسيله مقايسه اولين و آخرين رخدادھاي زيستي در برش ھا خطوط تطابق (
براي  CONOPرسوبگذاري در برش ھا استفاده شد. گسترش چينه نگاري بھينه شده فرامينيفرا  پالنکتيک در اين سه برش  در 

دراين  M٥aبيوزوناسيون مورد استفاده قرار گرفت که تنھا منجر به تکميل بيوزوناسيون برش دو برادر و اضافه شدن بيوزون 
)  تغييرات خط تطابق براي برش ھا بررسي و نتايج حاصل ھماھنگي کاملي با روش GCد. در روش تطابق نموداري (برش گردي
CONOP  نشان داد. ھمچنين در اين روش امکان تفکيک بيوزون ھا ميسر شد و بدين ترتيب در برش ھاي چينه شناسي مورد

)  تعيين و  در سه برش با ھم تطابق Wade et al,. ٢٠١١ويد و ھمکاران ( M٥a ,M٤ ,M٣ ,M٢,M١مطالعه بيوزون ھاي 
نمونه از نھشته ھاي سازند قم در برش دو برادر با بررسي مقادير عناصر  ٣٠ داده شدند.  نتايج حاصل از آناليز شيميايي مربوط به 

براي بررسي شرايط محيط , و مقايسه اين مقادير با تغييرات تنوع فرامينيفرا Zn Mg, Mn, Fe, Ca, Sr, Naاصلي و فرعي 
 gتا  aديرينه استفاده شد. اطالعات بدست آمده از مقايسه تغييرات عناصر در طول برش چينه نگاري دوبرادر و در عضوھاي 

با تغييرات تنوع فرامينيفرا دارد. مقدار عناصر و  Mg/Caنشان از ھماھنگي نسبي نتايج تغييرات عناصر به ويژه منيزيم و نسبت 
دراري کمترين  gو  e , fنوع فرامينيفرا در طول زمان اکيتانين بيشترين نوسانات را نشان داده و در طول عضوھاي ھمچنين ت

به عنوان شاخصه ھاي تغييرات دماي محيط ديرينه با تنوع  Mg/Caمقدار تغييرات مي باشند. ھمچنين مقدار منيزيم و نسبت 
قاديرآنھا در طول زمان اکيتانين نسبت به زمان بوريگالين نشانگر باالتر بودن نسبي فرامينيفرا ھماھنگي داشته و باال بودن نسبي م

دما در طول زمان اکيتانين است و نوسانات کمتر تغييرات مقادير آنھا در زمان بورديگالين نسبت به اکيتانين بيانگر ثبات نسبي دما 
  در زمان بورديگالين در برش چينه نگاري دوبرادر مي باشد.
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نگاري سکانسي و ژئوشيمي سازندھاي گروه خامي بااليي(فھليان، گدوان، داريان) در ناحيه بندرعباس و بخش دور از  چينه ۶٧
/ پرويز منصوري دانشور؛ رضا موسوي حرمي، اسدهللا محبوبي، محمدحسين محمودي قرايي؛ علي کدخدايي فارس ساحل خليج

  .١٣٩۵ اه فردوسي، دانشکده علوم، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي) ، دکتري(دانشگ - ايلخچي، امير فيضي.
  

 
/ سازند Fahliyan formation/ سازند فھليان Geochemistryشيمي  / زمينSequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي 

/ Persian gulfج فارس / خليBandar Abbas/ بندرعباس Dariyan formation/ سازند داريان Godvan formationگدوان 
 Depositional environments/ محيط رسوبي Facies/ رخساره Stratigraphyشناسي  چينه
 

 ٩۵٠٠٢۶  
  چکيده 

گروه خامي بااليي شامل سازندھاي فھليان، گدوان و داريان در طي کرتاسه آغازين در ناحيه بندرعباس و مناطق دور از ساحل آن 
چاه حفاري شده در  ١٠ اند و به لحاظ مخزني داراي اھميت بااليي مي باشند. اين سازندھا در در شرق خليج فارس نھشته شده 

ميادين متفاوت شرق خليج فارس و يک برش سطحي در منطقه گنو از نظر چينه نگاري سکانسي و ژئوشيمي مورد بررسي قرار 
بطور  ٩ و  ٥،٨ بطور ناقص و در چاھھاي  ١٠ و  ٦ ، ١گرفته اند. سازند آھکي و دولوميتي فھليان به سن نئوکومين در چاھھاي 

متر در تغيير است. مرز زيرين اين سازند با  ٢٧٨ تا  ١٩٥ کامل حفاري شده است ضخامت آن در بخشھاي کامال حفاري شده بين 
مرز بين اين  ١ ر چاه ) يک مرز فرسايشي است. د١ دولوميت ھاي سازند سورمه و مرز بااليي آن با سازند گدوان (به غير از چاه 

سازندھا فقط با افزايش ميزان گاما در سازند گدوان مشخص مي شود. سازند آھکي گدوان به سن نئوکومين تا بارمين در چاه ھاي 
بطور ناقص حفاري شده است که ضخامت آن در بخش ھاي کامال حفاري  ٢،٣،٤ بطور کامل و در چاھھاي  ١٠ و  ١،٥،٦،٨،٩ 

متر در تغيير است. مرز بااليي آن با سازند داريان از نوع فرسايشي است که در باالي بخش خليج و  ٣١٥ تا  ٢٢٥ شده بين 
متر ضخامت داشته و عمدتا از کلکارنايت تا  ٧٠ قرار دارد. سازند گدوان در برش سطحي گنو حدود  hawarزيربخش معادل 

آن با سازند فھليان بضورت ناپيوسته بوده و توسط سطوح کارستي  کلسي لوتايتھاي حاوي تاالسينوئيد تشکيل شده که مرز زيرين
شده مشخص مي شود. مرز بااليي آن نيز با سازند داريان داراي اليه خاک قديمه و شواھد کارستي شدن است که نشان دھنده وجود 

کربن با منحني جھاني ، ھاتروين تا يک ناپيوستگي بوده مي باشد.سن سازند گدوان در برش گنو بر مبناي مقايسه نمودار ايزوتوپ 
انتھاي بارمين مي باشد و سن قسمت بااليي سازند فھليان نيز تا زمان ھاتروين مي رسد. ھمچنين سن قسمت زيرين سازند داريان در 

و ضخامت  در تمامي چاھھا بطور کامل حفاري شده ٧ اين برش مربوط به زمان آپتين مي باشد. سازند آھکي داريان به غير از چاه 
متر است. مرز بااليي اين سازند با شيلھا و ماسه سنگ ھاي معادل بورگان  ١٢٠ تا  ٦٣ آن در چاھھايي که کامال حفاري شده بين 

(در زير سازند کژدمي ) يک مرز فرسايش بوده و نشاندھنده وجود يک نبود زماني در بخش بااليي سازند داريان در مرز آپتين و 
زير  ٣ رخساره آھکي شده که در شلف کربناته حاشيه دار در  ١٠ ت رخساره اي سازند فھليان منجر به شناسايي آلبين است. مطالعا

محيط الگون وجزر و مدي، پشته سدي، درياي باز و حوضه عميق ته نشين شده اند.مطالعات رخساره اي سازند داريان منجر به 
زيرمحيطه رمپ داخلي، رمپ مياني و رمپ ٣ ه تا حوضه اينتراشلف در رخساره کربناتي شده که در رمپ کربنات ١٤ شناسايي 

سکانس رسوبي  ٣ خارجي تا حوضه انتراشلف نھشته شده اند.مطالعات چينه نگاري سکانسي سازند گدوان منجر به شناسايي تعداد 
العات چينه نگاري سکانسي سازند مي باشد.بر مبناي مط SUدر زمان ھاتروين تا بارمين شده که مرز بين آنھا از نوع  ٣ درجه 

در زمان آپتين شناسايي شده که به ايجاد نقشه ھاي جغرافيايي ديرينه جديد در شرق خليج فارس در  ٣ سکانس درجه  ٥ داريان تعداد 
نسھا و زمان بريازين تا آپتين در منطقه مورد مطالعه شده است. تغييرات سطح آب دريا در طي تشکيل آنھا قابل مقايسه با سکا

تغييرات سطح آب دريا در صفحه عربي است.فرايندھاي دياژنيکي سازندھاي خامي بااليي شامل ميکريتي شدن، حفاري، سيماني 
شدن، نئومورفيسم، تراکم، انحالل، سيسيلي شدن، ھماتيتي شدن، پريتي شدن، دولوميتي شدن، انيدريتي شدن، حفاري، و رگ ھاي 

دياژنتيکي در مراحل ائوژنز، مزوژنز و تلوژنز بوجود آمده اند. آناليز عناصر و ايزوتوپھاي کربن  کلسيتي مي باشد.اين فرايندھاي
و اکسيژن نشاندھنده تاثير دياژنز دريايي و متئوريک در يک سيستم بسته است. تعيين دماي رسوبگذاري سازندھاي فھليان، گدوان، 

درجه سانتي گراد بوده و منطبق ببا عرض جغرافيايي  ٢٦ و٢٥ و٢٢ بترتيب و داريان نشان مي دھد که دماي محيط رسوبگذاري آنھا 
قديمه آنھا در نزديکي مناطق حاره اي است. تحليل شرايط رسوبگذاري با استفاده از نمودارھاي عمودي ژئوشيميايي نشان دھنده 

و مرز زيرين سکانس  DSGIن تاثير دوره ھاي سرد در طي تشکيل مرزھاي فرسايشي و کاھش سطح آب دريا در مرز زيري
DSGو مرز بااليي آن است. کاھش ميزان ايزوتوپ کربن در اين مرزھا در مقايسه با منحني جھاني نشاندھنده تاثير دياژنز  ٣
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متئوريک است. ار طرف ديگر حوادث آنوکسيک جھاني و تاثير آنھا در افزايش سطح آب دريا با مطالعه اين نمودارھا مشخص 
  شده است.

  
  
  
  

رابطه بين جامعه پذيري فردي و عملکرد شغلي با نقش واسط ريسک پذيري و سطح اعتماد به نفس(مطالعه موردي:  ۶٨
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد  -پناه؛ محمد موسوي. بھرام شھبازي؛ ھيرش سلطان /سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

  .١٣٩۶ رايي) ، اسالمي، دانشکده علوم انساني، رشته مديريت اج
  

 
 Pars/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Society/ جامعه Risk/ ريسک Performance/ عملکرد Occupationsشغل 

Especial Economic Energy Zone اعتماد به نفس /Self-confidence مدل مفھومي /Conceptual framework 
 

 ٩۶٠٠١٢  
  چکيده 

امعه پذيري فردي و عملکرد شغلي با نقش واسط ريسک پذيري و سطح اعتماد به نفس در پژوھش حاضر به بررسي رابطه بين ج
نفر براي کارکنان در دسترس با استفاده از فرمول  ٢١٩ سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس پرداخته است. تعداد نمونه ھا 

مع آوري داده ھا استفاده گرديد، پرسشنامه ھاي مورد کوکران و نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديدند. از روش پرسشنامه جھت ج
استفاده در پژوھش حاضر استاندارد بوده است. داده ھا با برنامه ھاي آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند. 

ک پذيري و سطح اعتماد به  پايايي پرسشنامه ھا با ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه و براي جامعه پذيري فردي، عملکرد شغلي، ريس
اطمينان تاييد گرديد و نتايج نشان  ٠ /٩٩شد. تمامي فرضيات در سطح  ٠ /٨١٥و  ٠ /٨٣٤، ٨٣٨/٠، ٨٦٥/٠نفس به ترتيب برابر با 

داد؛ جامعه پذيري فردي ارتباط معناداري با عملکرد شغلي داشته است. از بين فرضيات فرعي جامعه پذيري فردي و ميزان 
ري در رتبه اول،  جامعه پذيري فردي و سطح اعتماد به نفس در رتبه دوم، ميزان ريسک پذيري و عملکرد شغلي در ريسک پذي

  رتبه سوم، سطح اعتماد به نفس و عملکرد شغلي در رتبه چھارم و (آخر) قرارگرفته است.
  
  
  
  

کارشناسي  - ھيم حمزه؛ احمدرضا کسرايي./ ابراآفرين با عملکرد سازماني در شرکت ملي نفت ايران رابطه رھبري تحول ۶٩
  .١٣٩۶ ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت، گروه مديريت اجرايي، رشته مديريت) ، 

  
 

/ National Iranian Oil Company (NIOC/ شرکت ملي نفت ايران (Organizational performanceعملکرد سازماني 
 Balanced Scorecard/ کارت امتيازي متوازن (Strategy/ استراتژي Transformational leadershipرھبري تحولگرا 

(BSC انگيزش /Motivation مدل ھا /Models آزمون ھا /Tests 
 

 ٩۶٠٠١١  
  چکيده 

ر عملکرد سازماني مي باشد. تحقيق از نوع بھدف از پژوھش حاضر شناسايي مولفه ھاي رھبري تحول آفرين و بررسي تاثير آن 
ھاي فردي،  يمايشي است.مولفه ھاي رھبري تحول آفرين نفوذ آرماني، تحريک فرھيختگي، انگيزش الھام بخش، مالحظهتوصيفي پ

بعنوان مولفه ھاي اصلي رھبري تحول آفرين و چھار منظر مشتري، رشد و يادگيري سازماني، منظر مالي، و فرآيندھاي داخلي به 
سپس شاخص ھا و فرضيه ھاي تحقيق در زمينه تاثير مولفه ھاي رھبري تحول آفرين  عنوان ابعاد عملکرد سازماني تعيين گرديده و

برعملکرد سازماني مورد بررسي قرار گرفته و سپس مدل مفھومي تحقيق استخراج گرديد.پس از تدوين مدل مفھومي، در جمع 
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گرديد ھمچنين روايي آن با استفاده از نظر  آوري اطالعات جھت پاسخگويي به سواالت تحقيق از پرسش نامه ھاي استاندارد استفاده
مورد تاييد قرار گرفت و در شرکت ملي نفت ايران توزيع و  ٨٧٠ /٠ب آلفاي نفري با ضري ٢۵١ خبرگان و پايايي آن در يک نمونه 

اثير مثبتي جمع آوري گرديده بود. از نظر افراد نمونه مشخص گرديد که مولفه ھاي رھبري تحول آفرين بر عملکرد سازماني ت
دارند. براساس آزمون فريدمن از ميان مولفه ھاي انگيزش الھام بخش بيشترين و مالحظه فردي کمترين رتبه بين ابعاد رھبري 

  تحول آفرين دارند.
  
  
  
  
  
  
  

ھاي ارزشيابي  ھاي نفتي ايران با سنجه ھاي آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملي پخش فراورده رابطه محتواي دوره ٧٠
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي،  -زياري، محمدصادق ضيايي؛ منا احديان. / علي فرھادي؛ اسفنديار دشمنلکرد کارکنانعم

  .١٣٩۵ دانشکده علوم انساني و مديريت، رشته مديريت آموزشي) ، 
  

 
 National Iranian Oil Productsھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهIn service trainingآموزش ضمن خدمت 

Distribution Company (NIOPDC ارزيابي عملکرد /Performance assessment کارکنان /Personnel مديريت /
Management 

 
 ٩۵٠٠١۴  

  چکيده 
ھاي نفتي ايران  ھاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده اين تحقيق با ھدف بررسي رابطه بين محتواي دوره

نفر کارکنان شرکت ملي  ٨٥٠ ھاي ارزشيابي عملکرد آنھا انجام شد. در اين راستا از ميان جامعه آماري اين تحقيق که شامل باسنجه
نفر به روش نمونه گيري  ٢٦٤ ھاي نفتي ايران در تھران ساختمان ايرانشھر بود، براساس جدول مورگان تعداد  پخش فراورده

ھاي عمومي، دوره ھاي اداري  ي دوره مؤلفه ٤ اي بود که در  فاده پرسشنامه محقق ساختهتصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد است
ھاي فني و تخصصي تنظيم شد. روايي پرسشنامه توسط متخصصين و  سرپرستي و دوره - بازرگاني، دوره ھاي مديريتي - مالي

اي نشان  تک نمونه tھاي تحقيق با استفاده از آزمون  ) تاييد شد. نتايج بررسي فرضيه٠ /٧٤٦پايايي آن ھم از روش آلفاي کرونباخ (
 ھاي نفتي ايران با سنجه ھاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده داد که در حالت کلي بين محتواي دوره

ھاي  که دوره ھاي ديگر ھم ديده شد ). در مولفهp=٠٠٠/٠و  t=٢٥٨/٣٢ھاي ارزشيابي عملکرد آنھا رابطه معناداري وجود دارد (
ھاي   ، دورهp=٠٠٠/٠و  t=٥٨٥/٢٠ھاي اداري، مالي و بازرگاني با  ،  دورهp=٠٠٠/٠و  t=١٦٩/٣٣فني و تخصصي با 

 ارتباط معناداري با سنجه p=٠٠٠/٠و  t=٠٠١/٢٩ھاي عمومي نيز با  و دوره p=٠٠٠/٠و  t=٨٩٧/٢٩مديريتي سرپرستي با 
ھاي نفتي ايران داشتند. اين يافته بدان معناست که عملکرد شرکت  ملي پخش فرآوردهھاي ارزشيابي عملکرد  کارکنان در شرکت 

  ھاي ضمن خدمت مطابقت و ھماھنگي دارد. ھاي نفتي ايران در ھنگام ارزشيابي کارکنان با محتواي دوره- ملي پخش فرآورده
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 /جنوب فارس) -حيه فارس و خليج فارس(قوس قطرنگاري سکانسي سازند داالن در نا رخساره ھا، محيط رسوبي و چينه ٧١
  .١٣٩۵ دکتري(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، رشته زمين شناسي) ،  -رضاوند، ناصر؛ داود جھاني؛ حسين اصيليان.

  
 

 / سازندDepositional environments/ محيط رسوبي Facies/ رخساره Sequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي 
/ زمين Sedimentologyشناسي  / رسوبPetrology/ سنگ شناسي Persian gulf/ خليج فارس Dalan formationداالن 

 Models/ مدل ھا Diagenesis/ دياژنز Geologyشناسي 
 

 ٩۵٠٠٢٧  
  چکيده 

پسين در ناحيه فارس و رخساره ھا، محيط رسوبي و چينه نگاري سازند داالن به سن پرمين مياني تا  ھدف از اين مطالعه شناخت
مقطع نازک تھيه شده از خرده ھاي حفاري و مغزه ھا با استفاده از  ١٧۶۵ جنوب فارس) است. بيش از  -خليج فارس (قوس قطر

ميکروسکوپ پالريزان مورد مطالعه قرار گرفت. براي انجام مطالعه، نرم افزارھاي کورل و اتوکد مورد استفاده قرار گرفته است. 
پھنه ھاي  - ١ دسته رخساره اي شامل  ۵ رخساره در قالب  ٢٨ زيه و تحليل رخساره ھا، فونا و فلوراي موجود، حداکثر براساس تج
رمپ مياني در سازند داالن شناسايي شده است. بررسي رخساره ھا و  - ۵ درياي باز و  -۴ سد زيرآبي  - ٣ تاالب - ٢ جزر و مدي

ضر، نماينگر تشکيل سازند داالن در قسمت داخلي تا مياني رمپ ھموکلينال است. مقايسه آنھا با محيط ھاي قديمي و عھد حا
براساس مطالعات چينه نگاري سکانسي سازند داالن در ميادين ھفت سکانس رسوبي رده سوم تفکيک رده سوم تفکيک شده است. 

سازند داالن از سمت خليج فارس به تطابق سکانس ھاي رسوبي در ناحيه خليج فارس و فارس جنوبي، نماينگر افزايش ضخامت 
فارس جنوبي است. ھمچنين مقايسه سکانس ھا يک ساختار کيک مانند براي اليه ھاي توليدي مخزن داالن را نشان مي دھد که قابل 

جنوب فارس است. حداکثر سطح غرقابي سکانس رسوبي اول يک مقطع متراکم است که در تمام  -رديابي در ناحيه قوس قطر
مورد مطالعه شناسايي شده  است. مرز سکانسي سازند داالن با سازند فراقون از نوع ناپيوستگي سطحي و با سازند کنگان نواحي 

از نوع پيوستگي معادل است. سکانس ھاي رسوبي تفکيک شده در سازند داالن با آخرين تغييرات کاليبره شده سطح نسبي آب دريا 
يرات شطح نسبي آب دريا در مقياس جھاني دارد. رخساره گرينستوني اائيدي سد زيرآبي با مقايسھشده و تطابق بسيار خوبي با تغي

تخلخل قالبي و بين دانه اي، مھم  ترين رخساره مخزني سازند داالن را تشکيل مي دھد و مھم ترين فرايندھاي ديازنزي سازند داالن 
ن که تاثير بسزايي در کيفيت مخزني سازند داالن داشته اند. عبارتند از دولوميتي شدن، انحالل، انيدريتي شدن و سيماني شد

  جنوب فارس استفاده گردد. -چھارچوب چينه نگاري سکانسي گسترده و رھگيري اليه ھاي مخزني در ناحيه قوس
  
  
  
  
  
  

 - نفتي آزادگان ماستريشتين(سازندھاي گورپي و تاربور) در ميدان -ھاي کامپانين ھا، محيط رسوبي و دياژنز نھشته رخساره ٧٢
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي،  - / راضيه فکور؛ داود جھاني، محمدحسين آدابي؛ حميد وزيري، فريد طاعتي.دشت آبادان

  .١٣٩٢ دانشکده علوم پايه، رشته زمين شناسي) ، 
  

 
/ ميدان نفتي آزادگان Deposit/ نھشته Diagenesis/ دياژنز Depositional environments/ محيط رسوبي Faciesرخساره 

Azadegan oil fieldشناسي  / رسوبSedimentology سنگ شناسي /Petrologyشناسي  / چينهStratigraphy زمين شناسي /
Geology 

 
 ٩٢٠٠٣٢  

  چکيده 
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ورد بررسي ) م٧ تا  ١ برش زير سطحي از چاه ھاي آزادگان (شماره  ٧ براي مطالعه سازند ھاي گورپي و تاربور در دشت آبادان، 
ماستريشتين) به ترتيب سنگ پوش و سنگ مخزن ھيدروکربور در جنوب  -قرار گرفت. سازند ھاي گورپي و تاربور (کامپانين

باختر ايران است. مرز پاييني سازند گورپي با ايالم تدريجي و مرز بااليي آن با پابده ناپيوسته است. مرز پاييني سازند تاربور با 
م شيب و ناگھاني است ولي در مرز بااليي آن وجود پيزوليت ھاي آھن، به يک ناپيوستگي رسوبي اشاره واحد زيرين گورپي ھ

کمربند  ٣ دارد.   بررسي نھشته ھاي سنگ ھاي وابسته به سازند ھاي گورپي و تاربور در چاه ھاي مطالعه شده منجر به شناسايي 
) شده است.  بر اساس مطالعات پتروگرافي و آناليز رخساره C( ) و رمپ داخليB)، رمپ مياني (Aرخساره اي رمپ خارجي (

رخساره شناسايي شده است. اين رخساره ھا در سازند گورپي در کمربند  ١٧ رخساره و در سازند تاربور  ٨ ھا، در سازند گورپي 
ه نشست يافته اند.   با توجه به رخساره اي رمپ خارجي و مياني و در سازند تاربور در کمربند رخساره اي رمپ مياني و داخلي ت

قانون والتر، مقايسه رخساره ھاي سازند ھاي گورپي و تاربور با محيط ھاي قديمي، امروزي و تغييرات جانبي و عمودي رخساره 
) نشان مي دھد که رخساره ھاي اين سازندھا در ناحيه مورد Calciturbiditeھا و ھمچنين حضور نھشته ھاي کلسي توربيدايت (

طالعه در يک پلتفرم کربناته از نوع رمپ حاشيه دار نھشته شده است. بررسي ھا  نشان مي دھد که در منطقه مورد مطالعه م
کمربند رمپ بيروني وابسته به سازند گورپي گسترش بيشتري نسبت به رمپ مياني و داخلي          داشته است.   بر پايه اصول 

طح آب دريا در حين تشکيل نھشته ھاي سازندھاي گورپي و تاربور منجر به تشکيل چھار چينه نگاري سکانسي، تغييرات نسبي س
سکانس رسوبي درجه سوم گرديده است به طوري که سه سکانس اول در تمام چاه ھاي مطالعه شده قابل مشاھده است اما سکانس 

رخساره ھا، مطالعه و تطابق الگ ھا (نمودار اشعه مشاھده شده است. اين سکانس ھا بر اساس آناليز  ٦ چھارم فقط در چاه شماره 
گاما) و شناسايي الگوي انباشتگي پيشرونده و پسرونده رسوبات شناسايي گرديده اند. سطوح حداکثر پيشروي در سازند ھاي ياد شده 

کانس ھا از مطابق با سطوح اصلي حداکثر پيشروي در زمان ھاي معادل در پلت فرم عربي است. مرز بااليي و پاييني س
مي باشد.    فرآيندھاي دياژنتيکي تاثير گذار در  SB٢(( ٢و مرز بين سکانس ھا از ناپيوستگي نوع  SB١(( ١ناپيوستگي نوع 

سازند ھاي گورپي و تاربور در برگيرنده ي: آشفتگي زيستي، ميکريتي شدن، سيماني شدن، نوشکلي، انحالل، تراکم، دولوميتي 
وکونيتي شدن، شکستگي، پيريتي شدن، ھماتيتي شدن و سيليسي شدن وابسته به محيط ھاي دياژنزي شدن، ددولوميتي شدن، گل

دريايي و دفني ھستند. شايان ذکر است که سازند گورپي به مقدار زياد تحت تاثير دياژنز دفني قرار گرفته است. سيمان دروزي 
راوان ترين تخلخل ھاي مشاھده شده در سازند ھاي ياد شده مي فراوان ترين سيمان و تخلخل ھاي حفره اي و درون دانه اي از ف

صورت گرفته است. حضور پيريت ھاي فرومبوئيد و مقادير باالي  ٧ و ٤ چاه ھاي شماره  رشدن د باشند. بيشترين ميزان دولوميتي
Mn ز سازند تاربور مي باشد.  بر در سازند گورپي بيانگر شرايط احيايي است. مقدار پيريت و منگنز در سازند گورپي باالتر ا

پايه داده ھاي ايزوتوپ اکسيژن و کربن و آناليز عناصر اصلي و فرعي، نھشته ھاي کربناته     سازند ھاي گورپي و تاربور با 
کاني  مينرالوژي اوليه آراگونيتي شناسايي گرديده اند. فراواني اجزاء آراگونيتي مانند اائيد در اين رسوبات، تاييد کننده ترکيب

شناسي اوليه آراگونيتي مي باشد. با استفاده از ايزوتوپ اکسيژن، درجه حرارت آب دريا در زمان ته نشست سازندھاي گورپي و 
  تعيين شده است. ٤ درجه سانتي گراد در چاه شماره  ١٧ /٦٩درجه سانتي گراد و  ١٧ /٤٣تاربور 

  
جان؛  / اصغر آھنترياس گروه دھرم ميادين خيام و خارتنگ-موژئوشيمي مخزن و بررسي تاريخچه پرشدگي مخازن پر  ٧٣ 

  .١٣٩۵ اکتشاف) ،  -دکتري(دانشگاه اميرکبير، دانشکده مھندسي نفت، رشته مھندسي نفت  -احمدرضا رباني، محمدرضا کمالي.
  

 
 Sourceمنشا / سنگ Permian- Triassic boundaryترياس  -/ مرز پرمينReservoir/ مخزن Geochemistryشيمي  زمين
rock زمين شناسي /Geologyشناسي  / چينهStratigraphy کروماتوگرافي /Chromatography 

 
 ٩۵٠٠٢٨  

  چکيده 
نمونه سنگ منشا  ٣ نمونه نفت و  ٢ نمونه گاز و کاندنسيت،  ١١ در اين مطالعه به بررسي آناليز بيوماکري و ايزوتراپي بر روي 

نمونه ھا نشان مي دھد که دو سيستم ھيدروکربوري کامال متفاوت در بلنداي گاوبندي وجود  انجام مي گيرد .نتايج حاصل از اين
ھاي سه حلقه اي تکامل يافته، مقادير  دارد. مخازن نفت و گاز در قسمت مرکزي و شمالي بلنداي گاوبندي داراي مقادير باالي ترپان

کاندنسيت  - ا سنگ منشا سازند کنگان ھمخواني دارند. اما مخازن گاز کم ترپان ھاي چھار حلقه اي و گاماسران زياد مي باشند که ب
بخش شرقي و غربي بلنداي گاوبندي بواسطه داشتن مقادير کم ترپان ھاي سه حلقه اي تکامل يافته، مقادير باالي ترپان ھاب چھار 

ت بخش شرقي و غربي بلنداي گاوبندي داراي کاندنسي -حلقه اي و گامسران کم با سنگ مادر سازند سرچاھان تطابق دارند. فاز گاز 
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٥٣ 
 

مقادير باالي نسبت ھيدروکربن ھاي اشباع به آروماتيک و انديس تفريق باال ھنگام پختگي سنگ منشا سازند کنگان در بخش شمالي 
م پختگي سنگ جرت نموده اند. اما در مخازن حاشيه غربي بلنداي گاوبندي در ھنگاابلنداي گاوبندي به بخش مرکزي اين ناحيه مھ

منشا سازند سرچاھان، گاز و کاندنسيت بخش غربي به ساير بخش ھاي حاشيه اي بلنداي گاوبندي در ھنگام پختگي سنگ منشا 
سازند سرچاھان، گاز و کاندنسيت بخش مذغربي به ساير بخش ھاي حاشيه اي بلندا مھتجرت کرده اند. ھمچنين مطالعات پيوستگي 

خيام نشان داد که مخازن کنگان و داالت بااليي يک مخزن شبه بحراني بوده که از نظر فشاري بھم  در مخازن گروه دھرم ميدان
پيوسته مي باشند. نفت موجود در قاعده داالن بااليي بواسطه تفريق فازي در مخزن بوجود آمده است . از سوي ديگر مخزن داالن 

ن دھرم بااليي مجزا بوده و از دو سنگ منشا متفاوت با بلوغ متفاوت توليد پاييني در ميدان خيام بواسطه بخش انيدريتي نار از مخاز
ميليون سال پيش رخ داده است که ھمزمان با چين  ۵ /١١شده اند. مطالعه ميان بارھا نشان مي دھد که شارژ مخزن داالن بااليي در 

ر ميدانخارتنگ نشان داد که مخازن گروه دھرم در خوردگي زاگرس بوده است. باالخره، مطالعات کروماتوگرام گازي و ميانبرھا د
ميليون سال پيش  ١۴ اين ميدان به صورت بخشي بھم پيوسته بوده و بنظر مي رسد که شارژ مخزن سازندھاي فراقون و زاکين در 

زه گيري فشار در رخ داده است. پس از شارژ بعلت باالآمدگي شديد مخزن، فشار مخزن دچار تغيير شده است که اين تفاوت با اندا
  ميانبار و مقايسه آن با فشار فعلي مخزن آشکار مي گردد.

  
سنجش ميزان راندمان کاري انبار نفت مياندوآب در جھت پوشش سوخت مورد نياز در حوزه جنوب استان آذربايجان غربي   ٧۴ 

سوز؛ ھاشم عمراني؛ فرھاد  / رضا پيري؛ علي آتشمطالعه موردي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي منطقه مياندوآب
  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت صنعتي) ،  - ستاريان.

  
 

 National Iranian Oil Products Distribution Companyھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهStocksانبارھا 
(NIOPDCسازي  / مخزن ذخيرهStorage tank سوخت /Fuel 

 
 ٩۵٠٠١٩  

  چکيده 
باشد که ھر ناحيه از لحاظ جغرافيايي  ناحيه در جنوب استان آذربايجان غربي مي ٨ شرکت پخش فرآورده ھاي نفتي مياندوآب داراي 

ھاي نفتي الزم است به خصوصيات ھر منطقه توجه  شرايط منحصر به فردي دارد که در بخش مديريت سوخت و توزيع فرآورده
ريزي مدون در زمان معين نسبت به توزيع به موقع فرآورده اقدام گردد که در نھايت افزايش راندمان  برنامه کافي شود تا بتوان با

کاري انبار نفت را در پي خواھد شد. لذا براي بررسي عوامل مؤثر بر راندمان کاري انبار نفت پنج فرضيه مطرح و مورد آزمون 
فرسودگي سيستم حمل و نقل  -٢ ھوايي بر راندمان کاري انبار نفت مؤثر است.  تغييرات آب و - ١ قرار گرفت که عبارتند از : 

نقش پراکنش جغرافيايي نواحي تحت پوشش شرکت پخش منطقه  -٣ ھاي  نفتي بر راندمان کاري انبار نفت تأثير گذار است.  فرآورده
رآورده ھاي نفتي توسط مجاري عرضه بر راندمان درخواست به موقع ف - ٤ مياندوآب بر راندمان کاري انبار نفت مؤثر مي باشد. 

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در افزايش کاراي انبار نفت مؤثر است. براي ھر فرضيه  - ٥ کاري انبار نفت مؤثر مي باشد. 
ت آمده از سواالت مربوطه مطرح و براي سنجش پايايي و روايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتايج به دس

مورد آناليز قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان داد که فرضيه ھاي  ٢٤ نسخه  SPSSپرسشنامه با نرم افزار 
مطرح شده در رابطه عوامل مؤثر بر راندمان کاري انبار نفت شرکت پخش فرآورده ھاي نفتي مياندوآب در سطح احتمال آماري 

پذيرفته شدند.ھمچنين شاخص رسيد و ارسال فرآورده، شاخص کارايي زمان و شاخص تکرار  p-value:  ٦٢٦/٢درصد و با ٩٩ 
استفاده از مخازن به عنوان سه شاخص کليدي جھت رتبه بندي کارايي انبار نفت در سطح شرکت پخش فرآورده ھاي نفتي مورد 

حاسبه و ارزيابي قرار گرفت. شرکت پخش فرآورده ھاي استفاده قرار مي گيرد، با طرح مثالي براي انبار نفت مياندوآب مورد م
باشد که ھر ناحيه از لحاظ جغرافيايي شرايط منحصر به فردي  ناحيه در جنوب استان آذربايجان غربي مي ٨ نفتي مياندوآب داراي 

ود تا بتوان با ھاي نفتي الزم است به خصوصيات ھر منطقه توجه کافي ش دارد که در بخش مديريت سوخت و توزيع فرآورده
ريزي مدون در زمان معين نسبت به توزيع به موقع فرآورده اقدام گردد که در نھايت افزايش راندمان کاري انبار نفت را در  برنامه

پي خواھد شد. لذا براي بررسي عوامل مؤثر بر راندمان کاري انبار نفت پنج فرضيه مطرح و مورد آزمون قرار گرفت که عبارتند 
ھاي  نفتي بر  فرسودگي سيستم حمل و نقل فرآورده - ٢ تغييرات آب و ھوايي بر راندمان کاري انبار نفت مؤثر است.  - ١ از : 

نقش پراکنش جغرافيايي نواحي تحت پوشش شرکت پخش منطقه مياندوآب بر راندمان  - ٣ راندمان کاري انبار نفت تأثير گذار است. 
واست به موقع فرآورده ھاي نفتي توسط مجاري عرضه بر راندمان کاري انبار نفت مؤثر درخ -٤ کاري انبار نفت مؤثر مي باشد. 
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نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در افزايش کاراي انبار نفت مؤثر است. براي ھر فرضيه سواالت مربوطه مطرح  - ٥ مي باشد. 
د. نتايج به دست آمده از پرسشنامه با نرم افزار و براي سنجش پايايي و روايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده ش

SPSS  مورد آناليز قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان داد که فرضيه ھاي مطرح شده در رابطه عوامل  ٢٤ نسخه
-p:  ٦٢٦/٢با درصد و ٩٩ مؤثر بر راندمان کاري انبار نفت شرکت پخش فرآورده ھاي نفتي مياندوآب در سطح احتمال آماري 

value  پذيرفته شدند.ھمچنين شاخص رسيد و ارسال فرآورده، شاخص کارايي زمان و شاخص تکرار استفاده از مخازن به عنوان
سه شاخص کليدي جھت رتبه بندي کارايي انبار نفت در سطح شرکت پخش فرآورده ھاي نفتي مورد استفاده قرار مي گيرد، با 

  ياندوآب مورد محاسبه و ارزيابي قرار گرفت.طرح مثالي براي انبار نفت م
  

شناسايي چھارچوب مفھومي از عوامل کليدي موفقيت در پذيرش مھندسي مجدد فرآيندھا(مورد مطالعه: شکت ملي پخش   ٧۵
 کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد -/ جواد سياھپوش؛ اکبر اعتباريان.ي چھارمحال و بختياري) فرآورده ھاي نفتي ايران منطقه

  .١٣٩۶ اسالمي، دانشکده علوم انساني، رشته مديريت دولتي) ، 
  

 
 National Iranian Oil Productsھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهReengineeringمھندسي مجدد 

Distribution Company (NIOPDC تغيير سازماني /Organizational change مدل مفھومي /Conceptual 
frameworkانمندسازي / توEmpowerment انگيزش /Motivation 

 
 ٩۶٠٠٠٢  

  چکيده 
کيفي در  سال  -پژوھش حاضربا ھدف ارائه مدل مفھومي از عوامل کليدي موفقيت در پذيرش مھندسي مجدد فرآيندھا به روش کمي

ملي پخش فرآورده ھاي  انجام شد. جامعه آماري اين پژوھش در قسمت کيفي ،خبرگان در زمينه مھندسي فرآيند در شرکت١٣٩٥ 
نفر از نخبگان در  ٢٠ نفتي منطقه چھارمحال وبختياري و در قسمت کمي ، کارشناسان و تکنسين ھاي اين شرکت بود. تعداد نمونه 

نفر نمونه در بخش دوم از بين کارشناسان و تکنسينھا انتخاب گرديد که در بخش اول نمونه گيري ھدفمند  ١٠٠ بخش اول و تعداد 
س براي توصيف، نوعي از نمونه گيري به کار رفت که در آن مواردي که از لحاظ ھدف ھاي تحقيق کيفي اطالعات غني در متجان

بر دارند، انتخاب شدند. در بخش دوم نمونه گيري به روش در دسترس انجام گرفت. روايي صوري پرسشنامه ھا با استفاده از 
معه اماري تاييد گرديد. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ نظرات متخصصين موضوعي و تعدادي از اعضاي جا

گيري بود. پس از جمع آوري داده  تعيين گرديد که نشان دھنده پايايي مناسب ابزار اندازه٠ /٧٧٨و براي موانع  ٠ /٧٥١براي عوامل 
انجام شد. در سطح توصيفي مشخصه ھاي  SPSSنرم افزار ھا، تجزيه و تحليل آنھا در دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از 

آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و در سطح استنباطي متناسب با سطح داده ھا و فرضيه ھا، آزمون ھاي 
داراي ارزش ويژة عامل،  ٧ آماري تي تک نمونه اي و آزمون فريدمن مورد استفاده قرار گرفت. يافته ھاي پژوھش نشان داد که 

درصد از واريانس کل متغيرھا را تحت پوشش قرار دادند؛ در اين مدل دو بعد محرک ھا و موانع  ٦٥ /٠٥٤ھستند که  ١ بيش از 
شناختي)، تسھيل  - شناسايي گرديد. در بعد محرک ھا ، عوامل حمايت ھاي سخت افزاري و نرم افزاري، آمادگي اوليه (ارتباطي

نمند سازي، شفاف سازي و اطمينان بخشي و تثبيت و يادگيري و در بعد موانع  عوامل ناکارآمدي مديريت سازي، انگيزش، توا
  تغيير، نگرش غيرکارکردي مديران، ناکارآمدي در برنامه ريزي و موانع محيطي و فرھنگي بدست آمد.

  
/ حسين ھندياني؛ محسن عامري؛ محمد اسيبندي الزامات فرھنگي در اقتصاد مقاومتي به روش پديدارشن شناسايي و رتبه  ٧۶

  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت، رشته مديريت) ،  - حيدري، خشايار پورمحمدشاھيني.
  

 
 Delphi method/ روش دلفي Tests/ آزمون ھا Discourse/ گفتمان Cultureاقتصاد مقاومتي/ فرھنگ 

 
 ٩۵٠٠۴٠  

  چکيده 
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ھا و از جمله در حوزه اقتصادي است. براي حل مشکالت اقتصادي کشور،  کارکردھاي گوناگون در تمامي حوزه فرھنگ داراي
توان آنھا را مرتفع ساخت. با توجه به اين موضوع در پژوھش پيش رو  ھا و عوامل فرھنگي اين مشکالت، نمي بدون توجه به ريشه

در اقتصاد مقاومتي به روش پديدار شناسي" پرداخته شده است. روش پژوھش بندي الزامات فرھنگي  به بررسي " شناسايي و رتبه
نفره که گروه اول  ٥ حاضر توصيفي از نوع پيمايشي و ھمچنين پژوھش از نوع کاربردي است. جامعه آماري دلفي شامل سه گروه 

گاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق و گروه اساتيد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق، گروه دوم اساتيد مديريت بازر
سوم اساتيد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق مي باشند و جامعه آماري شامل دانشجويان دکتري مديريت فرھنگي و مديريت 

وري اطالعات از نفر مي باشد. براي جمع آ ٥٠ اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تھران مي باشد و تعداد نمونه پژوھش 
پرسشنامه استفاده شده است. در بخش آمار توصيفي ، متغيرھايي مانند : وضعيت تاھل، جنسيت، سن بررسي شدند. در بخش آمار 
استنباطي ، با استفاده از تکنيک دلفي الزامات فرھنگي در اقتصاد مقاومتي، که بوسيله پرسشنامه در اختيار نمونه آماري قرار 

د بررسي و اعتبارسنجي قرارگرفت. سپس با استفاده از تکنيک تاپسيس الزامات رتبه بندي شدند. نتايج اين تحقيق گرفته بود، مور
عامل به عنوان الزامات فرھنگي در اقتصاد مقاومتي برگزيده شده اند. در بين اين عوامل ، گزينه(مقابله با  ٣ نشان مي دھد که 

  ر شده است.ضربه پذيري) از اولويت باالتري برخوردا
  

/ مريم محسني؛ بندي عوامل تاثيرگذار بر توانمندسازي کارکنان در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران شناسايي و رتبه  ٧٧
کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و حسابداري، رشته مديريت دولتي) ،  -عباس شفيعي؛ محمدرضا پاسداري.

 ١٣٩۵.  
  

 
 National Iranian/ شرکت ملي نفت ايران (Exploration/ اکتشاف Employee empowermentزي کارمندان توانمندسا

Oil Company (NIOC کارکنان /Personnel مديران /Managers مدل مفھومي /Conceptual framework 
 

 ٩۵٠٠٣٠  
  چکيده 

ندسازي کارکنان در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران پژوھش حاضر با ھدف شناسايي و رتبه بندي عوامل تأثيرگذار بر توانم
به انجام رسيد. جامعه آماري تحقيق حاضر، کليه مديران و کارکنان ارشد مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران بودند. تعداد دقيق 

ونه گيري طبقه اي تصادفي با نفر به  روش نم ١٢٨ بود و بر اساس جدول کرجسي و مورگان  ١٩٥ اين افراد بر اساس آمار مأخوذه 
تسھيم متناسب به عنوان نمونه ھا آماري انتخاب شدند. الزم به ذکر است که ابزار جمع آوري داده در اين تحقيق، پرسشنامه اي 

 گزينه اي ليکرت تنظيم شده بودند. گفتني است که بعد از جمع آوري ٥ گويه بود که در آن پاسخ ھا بر اساس طيف  ٢٠ مشتمل بر 
در  smart PLSو  SPSSپرسشنامه ھا و تلخيص داده ھا، انجام آناليزھاي آماري (توصيفي و استنباطي) از طريق نرم افزارھاي 

دستور کار قرار گرفت.گفتني است که تحقيق شامل پنج فرضيه بود. چھار فرضيه در خصوص تأثيرگذاري ابعاد مدل ملھيم و يک 
ود. سرانجام نتايج تحقيق نشان داد که در جامعه تحت مطالعه، ھر چھار بعد مدل ملھيم، بر فرضيه نيز در مورد شدت تأثرگذاري ب

توانمدسازي کارکنان تأثير گذار مي باشند و اولويت بندي تأثيرگذاري آنھا از لحاظ شدت، به ترتيب "ارتباط و اعتماد" ، "دانش و 
باشد. بنابراين ھمه فرضيه ھاي تحقيق مورد تأييد قرار گرفتند.  قابل  مھارت" ، "انگيزه ھا" ، و "ارتباطات و جريان اطالعات" مي

  ذکر است که اين پژوھش از لحاظ ھدف، کاربردي، و از لحاظ ماھيت، يک مطالعه توصيفي مي باشد.
  

ه کارشناسي ارشد(دانشگا -/ حسين قمصري؛ بھرنگ بھرامي، فيروزه ساماني.طراحي محيط و منظر ساحلي شھر نخل تقي ٧٨
  .١٣٩۵ تھران، دانشکده محيط زيست، رشته طراحي محيط زيست) ، 

  
 

/ آلودگي Design/ طراحي Assaluye/ عسلويه Conservation/ حفاظت Environment designطراحي محيط زيست 
Pollution 

 
 ٩۵٠٠۴٩  

  چکيده 
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راستاي جلوگيري از تخريبات زيست براساس مباني نظري اين تحقيق مناسب ترين راھکار حفاظتي از مناظر ساحلي شھر در 
محيطي و افزايش کيفيت زيستي براي ساکنان شھرھاي ساحلي پارک ھاي ساحلي ھستند. طراحي حفاظتي مناظر پارک ھاي ساحلي 
زمينه حفاظت و ارتقا کيفيت زيستي آنھا را در برابر تخريبات انساني و محيطي فراھم مي آورد. ھمچنين پارک ھاي ساحلي 

اکولوژيکي و منظرسازي ويژه اي را مابين شھر و ساحل فراھم نموده و مانع توسعه بي رويه و مداخالت مخرب انساني  ارتباطات
 -در مناظر ساحلي شده و سرانجام ساختار منظر ساحلي شھر را بھبود مي دھد.در اين تحقيق طراحي پارک ساحلي شھر نخل تقي 

ت مخرب انساني و روند افزايشي تخريبات ساختار اکولوژيک منظر، ايجاد عسلويه با توجه به عواملي چون توسعه مداخال
گسستگي در منظر ساحلي شھر نخل تقي، ارزشھاي ويژه اکولوژيکي و مناظر بديع اين ساحل و سرانجام مکانيابي اين ساحل از 

نتايج حاصل از مطالعات رويکرد سوي منطقه ويژه عسلويه در قالب پروژه اي پژوھشي و کاربردي مد نظر بوده است. براساس 
طراحي حفاظتي پارک ھاي ساحلي و بررسي تجارب ارزشمند جھاني دذ کنار مطالعات محيطي منطقه و تحليل اليه ھاي سازنده 
منظر ساحلي، اصول و راھکارھاي طراحي بر پايه ايجاد تداوم و پيوستگي در طرح منظر ساحلي نخل تقي تبيين گشته است. سپس 

به ويژگي ھاي اليه ھاي سازنده منظر منطقه و ايدئوگرام و اسکيسھاي طرح، طرح راھبردي حفاظتي از منظر ارائه شده و با توجه 
  به طراحي سايت پالن مجموعه پارک ساحلي انجاميده است.

  
 -اديان.آبادي، منصور شيرواني؛ بھمن پيرمر / سھيل اکبري؛ حسن ھاشمطراحي و ايجاد شبيه ساز جريان گل حفاري  ٧٩

  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي) ، 
  

 
/ جريان Simulation/ شبيه سازي Artificial nueral networksھاي عصبي مصنوعي  / شبکهDrilling fluidگل حفاري 

 Design/ طراحي Well/ چاه Two- phase flowدوفازي 
 

 ٩۴٠٠۴٩  
  چکيده 

در اين تحقيق به منظور سھولت در محاسبه برخي از پارامترھاي مھم گل حفاري و ارائه سريع نتايج، طراحي و ايجاد شبيه ساز 
جريان گل حفاري در دستور کار قرار گرفت. از آنجا که حرکت گل حفاري در سيستم گردش گل، به خصوص در محيط آنالوس 

يدگي ھايي برخوردار است، در پژوھش به کمک شبيه سازي، برخي از پارامترھاي چاه ھاي حفاري عمودي و جھت دار، از پيچ
گل حفاري محاسبه و بررسي گرديد. ابعاد آنالوس حفاري با توجه به يکي از چاه ھاي ميدان نفتي اھواز انتخاب گرديد. براي شبيه 

بالکلي در دماھا و  -فاري با استفاده از مدل ھرشل سازي جريان دوفازي از مدل مخلوط استفاده شده و رفتار رئولوژيکي سياالت ح
فشارھاي مختلف استفاده شده است. به منظور بررسي رفتار گل حفاري پايه روغني در دماھاي مختلف و فشار ثابت به کمک 

امه به منظور ويسکومتر، آزمايشي جھت تعيين رئولوژي گل انجام شد و نتايج آن در شبيه سازي مورد استفاده قرار گرفت. در اد
تسريع دستيابي به نتايج شبيه سازي، به کمک شبکه ي عصبي مصنوعي رابطه ميان پارامترھاي عملياتي ايجاد شد. سپس با استفاده 

، نتيجه گيري CFDاز رابط گرافيکي نرم افزار متلب، شبيه ساز جريان گل حفاري طراحي و ايجاد گرديد. با توجه به مشاھدات 
درصد افزايش  ۵۶ /١درجه سانتي گراد، حمل کنده به ميزان  ٢۵ مگاپاسکال، در دماي  ١٠ به  ١ /٠زايش فشار از شده است که با اف

مي يابد. از طرفي مشاھده گرديد که افزايش دما سبب کاھش افت فشار سيال، و افزايش فشار باعث افزايش افت فشار سيال مي 
درصد  ٧٣ /١درجه سانتي گراد، افت فشار به ميزان ٩٠ مگاپاسکال، در دماي  ١٠ به  ١ /٠شود. به طوريکه با افزايش فشار از 

مگا پاسکال، ميانگين تنش برشي وارده بر ديواره  ١٠ درجه در فشار ثابت  ٧٠ به  ٢۵ افزايش يافته است. ھمچنين با افزايش دما از 
حفاري موجب کاھش حمل کنده مي گردد و  درصد کاھش مي يابد. افزايش سرعت چرخش لوله ٣٨ /٢۵لوله حفاري به ميزان 

  درصد است. ٢٢ /۶کاھش حمل کنده در بيشترين حالت به ميزان 
  

در سازمان منطقه ويژه  HSEي مديريت  سازي سيستم ھوشمند فازي براي ارزيابي عملکرد سامانه يکپارچه طراحي و پياده  ٨٠
کارشناسي ارشد(دانشکده صنايع و مکانيک، رشته  -مد ترسلي./ فاطمه رادمند؛ منوچھر اميدواري؛ احاقتصادي انرژي پارس

  .١٣٩۶ مھندسي صنايع) ، 
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 Health, Safety and/ ايمني، بھداشت، محيط زيست (Fuzzy logic/ منطق فازي Intelligent systemسيستم ھوشمند 
Environment (HSE ارزيابي عملکرد /Performance assessment ريسک /Risk بحران /Crises 

 
 ٩۶٠٠٠٨  

  چکيده 
در اين تحقيق به دنبال طراحي يک سيستم خبره فازي مي باشيم که به ارزيابي عملکرد در منطقه اقتصادي پارس جنوبي از ديد 

HSE  مي پردازدزيرا حفاظت کارگران و تامين ايمني و بھداشت آنھا در محيط کار ھمواره از جمله اصول اساسي مديريت نوين
به گونه اي که ھم اکنون بخشي از کليه سيستم ھاي مديريتي به مقوله ايمني و بھداشت کارکنان اختصاص يافته  محسوب مي گردد

است. رعايت نکات ايمني و بھداشت باعث بي خطر شدن محيط ھاي کاري و کنترل ضايعات مي شود. آشنايي با عوامل و عناصر 
باعث مي شود که نيروي انساني شاغل در محيط کار احساس امنيت کنند و زيان بخش و خطرات محيط کار و نحوه مقابله با آنھا 

کارايي افزايش يابد و باعث افزايش اعتبار و ارزش سازمان در انظار عمومي مي شود. روش گرد آوري اطالعات بر مبناي 
  اي مي باشد. مطالعات کتابخانه

  
کارشناسي  -يرآبادي؛ شھاب گرامي؛ رياض خراط./ رضا جديدي خعملکرد بررسي چاه در ميادين گازي مشترک  ٨١

  .١٣٩٠ ارشد(دانشگاه آزاد  اسالمي، رشته پژوھشي مھندسي نفت) ، 
  

 
/ سيال Simulation/ شبيه سازي Models/ مدل ھا equation/ معادله Well/ چاه Gas/ گاز Shared fieldميدان مشترک 

Fluids مخزن /Reservoir 
 

 ٩٠٠١٠۵  
  چکيده 

لش  ھاي جدي در ارزيابي  عملکرد ميادين مشترک ، پيش بيني بھره دھي چاه  ھا ميباشد که دليل اصلي آن فقدان اطالع يکي از چا
کامل از شرايط توليد در بخش خارجي ميدان است. عملکرد چاه ھاي گازي که در ميادين  مشترک حفر گرديده اند، متاثتر از توليد 

ا توجه به اثر غير حجمي بخش داخلي ناشي از چاھھاي بخش ديگر ، مرز مشترک دو ناحيه  از بخش خارجي  ميدان ميباشد. لذا ب
متغير بوده  و پيش بيني عملکرد چاه  با استفاده  ازمدل ھايي که عموما شعاع تخليه   چاه را ثابت فرض مي نمايد از دقت الزم  

تحليلي جھت تصحيح عملکرد چاه ھا و در نتيجه محاسبه  برخوردار نخواھد بود. ھدف از انجام اين تحقيق ، ارائه  يک روش
مھاجرت گاز و ميزان  دبي توليدي بخش خارجي با استفاده  از ارزيابي  عملکرد چاه ھا در بخش داخلي ميباشد.بدين صورت که 

شد، توسط يک رابطه فشار متوسط کل ميدان با استفاد ه از داده ھاي بخش داخلي بدون اينکه نيازي به اطالعات بخش خارجي با
موازنه مواد ديناميکي جديد محاسبه شده و سپس محدوده ريزش ھر چاه در ھر زمان تعيين ميگردد. نظر به اين که در اين معادله 
اثر توليد نامعلوم بخش خارجي اعمال ميشود، با محاسبه فشار متوسط کل ميدان ميتوان تغييرات مساحت ھاي ريزش و ميزان گاز 

  اي محدوده ريزش ھر چاه را تعيين و در نھايت اطالعاتي از بخش خارجي ميدان و ميزان مھاجرت گاز براورد نموداوليه در ج
  

اي  ھاي لرزه نگاري و داده ھاي شبکه ھاي لرزه ساخت حاشيه خاوري فروبار دزفول شمالي با استفاده از داده لرزه زمين  ٨٢
کارشناسي ارشد(دانشگاه تحصيالت  - ايرج عبداللھي فرد؛ ابوالفضل ميري. / فاطمه طيب حسيني؛ محمدرضا سپھوند،بازتابي

  .١٣٩۵ شناسي) ،  تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، دانشکده علوم و فناوري ھاي نوين، رشته زمين
  

 
/ الگوريتم Fault/ گسل Inversion/ وارون سازي Seismic dataاي  ھاي لرزه / دادهSeismographyنگاري  لرزه

Algorithm زمين شناسي /Geology 
 

 ٩۵٠٠٢٩  
  چکيده 
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در اين پژوھش به بررسي لرزه زمين ساختي بخشي از جنوب فروباردزفول با تمرکز بر گسل عميق ھنديجان ايذه پرداخته شده 
از الگوريتم  است . ھمچنين محاسبه ساز و کار کانوني و تانسور گشتاور لرزه اي با روش وارون سازي حداقل مربعات با استفاده

زمين لرزه محاسبه و به تحليل  ١۵ واھماميخت تکراري کيکوچي و کاناموري تشريح شده است. در اين مطالعه سازوکار کانوني 
نتايج حاصل پرداخته شده است. نگاه ويژه در اين مطالعه به برخي از مراحل مھم وارون ساززي شکل موج نظير مدل سرعتي 

اثير آنھا بر اعتبار پاسخ نھايي است. بعالوه براي توصيف ھر چه بھتر گسل ھنديجان ايذه از ساير پوسته و تصحيح رومرکز و ت
اطالعات ژئوفيزيکي و زمين شناسي بويژه داده ھاي خطوط لرزه اي دو بعدي استفاده شده است.نتايج نشان داد گسل ھنديجان ايذه 

درجه  ٢٠ تا  ١٠ درجه و امتداد تقريبا شمالي جنوبي با تمايل حدود  ٨٠ ک کيلومتر و شيب نزدي ١٠ سازو کار راستبر با عمق باالي 
به سمت شرق است. ھمچنين ترکيب ايستگاه ھاي موسسه ژئوفيزيک تھران و پژوھشگاه بين المللي زلزله شناسي استفاده از تعداد 

ب، تصحيح رومرکز و استفاده از مدل سرعتي بھينه ايستگاه ھا، حذف مولفه ھاي داراي نوفه در ھر ايستگاه، اعمال فيلتر مناس
  بھينه منجر به بھبود نتايج داوري مي شود.

  
مھسا شامير؛  /شناسي بيگان و باغچق (کپه داغ غربي) ھاي چينه ليتوستراتيگرافي و بيوستراتيگرافي سازند تيرگان در برش  ٨٣ 

  .١٣٩۵ د(دانشگاه شھيد بھشتي، رشته زمين شناسي) ، کارشناسي ارش -عباس صادقي؛ محبوبه حسيني برزي، اميرمحمد جمالي.
  

 
/ رخساره Petrology/ سنگ شناسي Formation/ سازند Deposit/ نھشته Geology/ زمين شناسي Stratigraphyشناسي  چينه

Facies ميکروفاسيس /Microfacies محيط رسوبي /Depositional environments 
 

 ٩۵٠٠۵٠  
  چکيده 

ليتوستراتيگرافي و بايوستراتيگرافي سازند تيرگان در غرب حوضه کپه داغ دو برش چينه شناسي سطح  به منظور مطالعات
متر و  ٧٦١ نمونه برداشت و مطالعه گرديد.  ضخامت سازند تيرگان در برش بيگان  ٦٠٠ االرضي بيگان و باغچق انتخاب و تعداد 

ه است. ليتولوژي سازند تيرگان در برش چينه شناسي بيگان و باغچق به متر از قاعده آن اندازه گيري شد ٤٥٨ در برش باغچق فقط 
طور عمده از سنگ آھک ھاي خاکستري تيره تا کرم روشن ضخيم اليه تا گاه متوسط اليه ھمراه با ميان اليه ھاي آھک رسي و به 

شوريجه به صورت ھم شيب  - ند زردطور محلي مارن تشکيل شده است. مرز زيرين سازند تيرگان در برش بيگان و باغچق با ساز
و ھمراه با تغييرات ليتولوژي واضح است. مرز بااليي سازند تيرگان در برش بيگان با سازند سرچشمه به صورت ھم شيب و 
ھمراه با تغييرات ليتولوژي واضح و در برش باغچق گسله است.  در مطالعات زيست چينه اي سازند تيرگان در دو برش مورد 

جنس از جلبک ھا، دو زون  ١٥ گونه متعلق به  ٢٠ جنس از فرامينيفرھاي بنتيک و  ٣٨ گونه متعلق به  ٥٢ ن تشخيص مطالعه ضم
 - ٢) در برش باغچق  شناسايي و معرفي گرديد.       ١ ) در برش بيگان و يک زون زيستي( زون ٢ و ١ زيستي زير (زون 

Palorbitolina lenticularis Taxon Range Zone  ١- Kopetdagaria sphaerica- Montiella elitzae assemblage 
zone  آپسين پيشين و در برش باغچق  - بر اساس زون ھاي زيستي فوق سن سازند تيرگان در برش چينه شناسي بيگان بارمين
ر برش ھاي مورد متر قسمت زيرين آن بارمين تعيين شده است.  مطالعات رخساره ھاي ميکروسکوپي سازند تيرگان د ٤٥٨ براي 

ميکروفاسيس متعلق به محيط  ٣ ميکروفاسيس متعلق به پھنه جزر و مدي،  ١ ميکروفاسيس متشکل از  ١٢ مطالعه منجر به تشخيص 
ميکروفاسيس متعلق به محيط درياي باز کم عمق شده است. اين رخساره ھا در  ٣ ميکروفاسيس متعلق به محيط سدي و  ٥ تاالب، 

  ه نھشته شده اند.يک پالتفرم کربنات
  

يابي بر مبناي فعاليت فازي، مطالعه موردي شرکت ملي پخش  محاسبه و بررسي بھاي تمام شده خدمات به کمک روش ھزينه  ٨۴
کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي قم، دانشکده فني  -مليحه بابائي؛ محمدرضا مرجاني؛ فھيمه نوروززاده. /فرآورده ھاي نفتي ايران

  .١٣٩۶ صنايع، رشته مھندسي صنايع) ،  مھندسي، گروه
  

 
ھاي نفتي ايران  / شرکت ملي پخش فرآوردهServices/ خدمات Activity Based Costing (ABCيابي بر مبناي فعاليت ( ھزينه

)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCھا  / ھزينهCosts برنامه ريزي استراتژيک /
Strategic planning آزمون ھا /Tests بھايابي بر مبناي فعاليت /Activity- based costing مدل ھا /Models 
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 ٩۶٠٠٠٩  

  چکيده 
 ٩۵ ھاي نفتي قم بوده که در آن بھاي تمام شده ھر ليتر فراورده در سال  نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق شرکت ملي پخش فراورده

فعاليت و بھايابي بر مبناي فعاليت فازي محاسبه شد.بدين منظور از سه معيار مختلف که با استفاده با اعمال سيستم بھايابي بر مبناي 
از از نظر کارشناسان احصا گرديد، جھت تسھيم ھزينه ھاي مراکز فعاليت استفاده شد تا با مقايسه آنھا، دقيق ترين معيار تسھيم 

آزمون آماري ويلکاکسون انجام گرفت. نتايج نشان مي دھد بين مبناھاي تسھيم ھزينه ھا شناسايي گردد. ايم مقايسه با استفاده از 
تفاوت وجود دارد که اين يافته ھا از نظر کارشناسان مربوطه نيز مورد تاييد  ٢ و  ١ با مبناي  ٣ شباھت و بين مبناي  ٢ و  ١ ھزينه 

ر فراورده و روش ھاي تسھيم ھزينه و اثر متقابل اين دو بر مي باشد. ھمچنين با استفاده از آزمون آناليز واريانس دو طرفه تاثي
بھاي تمام شده سنجيده شد. نتايج تحقيق نشان مي دھد که نوع فراورده و مبناھاي تسھيم ھزينه مختلف روي بھاي تمام شده تاثيري 

طبق آزمون ويلکاکسون تفاوت معناداري ندارد و بھاي تمام شده مي تواند تحت تاثير عوامل ديگر مانند ھزينه ھاي انجام شده باشد. 
بين دو روش قطعي و فازي وجود ندارد ولي با توجه به عدم قطعيت ھزينه ھاي برخي از مراکز فعاليت و ھمچنين عدم وجود يک 

  باشد. ھا در اين شرکت خدماتي موثر معيار تسھيم ھزينه روش بھايابي بر مبناي فعاليت فازي بھتر مي تواند در بھايابي فراورده
  

/ صادقي، محمد؛ ھاشم اي در يکي از ميادين نفتي جنوب ايران سازي لرزه سازي تخلخل با استفاده از نتايج وارون مدل  ٨۵
  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته زمين شناسي) ،  -طباطبايي؛ مھدي عمراني، جواد شريفي.

  
 

/ Oil field/ ميدان نفتي Seismic indicatorاي  / نشانگر لرزهSeismic data اي ھاي لرزه / دادهInversionوارون سازي 
 Modeling/ مدل سازي Petrology/ سنگ شناسي Permeability/ تراوايي Geology/ زمين شناسي Porosityتخلخل 

 
 ٩۴٠٠۴٨  

  چکيده 
اده از نمودارھاي چاه پيمايي و داده ھاي لرزه اي اين تحقيق بمنظور بررسي تغييرات تخلخل در يکي از ميادين جنوب ايران با استف

ابتدا از روش وارون ساززي بر پايه مدل امپدانس صوتي استفاده شده، سپس با استفاده از روش ھاي تحليل چندنشانگر، مکعب 
لخل، صوتي، تخلخل محاسبه شده است.داده ھاي در اختيار اين مطالعه شامل داده ھاي سه بعدي لرزه نگاري و نگاره ھاي تخ

مقاومت مربوط به چھار حلقه چاه بوده است. پس از تفسير افق ھاي سازند ايالم و سروک چاه ھاي موجود بررسي و تصحيحات 
الزم صورت گرفته است. سپس مدل امپدانس صوتي توليد شده و براي به نقشه کشيدن مدل تخلخل از مکعب امپدانس صوتي و 

ري استفاده گرديده و در نھايت مشخص شد که در اين پژوھش تعداد شش نشانگر داراي کمترين ديگر نشانگرھا به روش چند نشانگ
خطا بوده اند. بنابراين با استفاده از روش وارون سازي امکان تخمين تخلخل با دقت مناسب در يک ميدان فراھم شده و مقاومت 

  کاھش مقاومت لرزه اي موج تراکمي قابل تشخيص است.لرزه اي موج تراکمي بر پايه مدل ناحيه مخزن را متمايز و بصورت 
  

اي سه بعدي و نمودارھاي تصويرگر در يکي  ھا با استفاده از اطالعات نشانگرھاي لرزه سازي سه بعدي تراکم شکستگي مدل  ٨۶
نشگاه آزاد اسالمي، کارشناسي ارشد(دا - / محسن محمدحسيني؛ ھاشم طباطبايي؛ مھدي عمراني، ميثم توکلي.از ميادين نفتي ايران

  .١٣٩۴ دانشکده علوم، رشته زمين شناسي نفت) ، 
  

 
/ شکستگي Condensation/ تراکم Oil field/ ميدان نفتي Seismographyنگاري  / لرزهSeismic indicatorاي  نشانگر لرزه

Fracture مدل سه بعدي /Three-dimensional model مدل سازي /Modeling زمين شناسي نفت /Petroleum geology /
 Formationسازند 

 
 ٩۴٠٠۴۶  

  چکيده 
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ھاي توليدي  باشد که از اين طريق محل حفر چاه يکي از اھداف در مطالعات مخزني، شناسايي مناطقي با تراکم شکستگي مختلف مي
ر آنھا بيشتر است شود. نقاطي که احتمال وقوع شکستگي د کننده جريان سيال، مشخص مي ھاي ھدايت جديد براي اتصال شکستگي

شناسايي شده زيرا وجود شکستگي ايجاد نفوذ پذيري (تراوايي) بااليي در مخزن نموده و حرکت سيال را در محيط متخلخل تسھيل 
دھنده پراکندگي تراکم  ھاي نشان مي کند و در نتيجه سيال با افت فشار کمتري از مناطق شکستگي توليد ميگردد.بنابراين، مدل

باشند.دراين پروژه سعي شده است تا تراکم شکستگي حاصل از تفسير نمودارھاي  يار حائز اھميت ميھا بس شکستگي
) در چاه ھا ,مورد مدل سازي سه بعدي قرار گيرد. از انجا که اطالعات وداده ھاي تراکم شکستگي فقط در مکان FMSتصويرگر(

تراکينگ به عنوان داده کمکي در  - گي از نشانگر لرزه ايي آنتچاه ھا موجود ميباشد لذا به منظور توزيع سه بعدي تراکم شکست
فرايند مدل سازي در نقاط ديگر مخزن  استفاده شده است.و با استفاده از الگوريتم زمين آماري روش شبيه سازي گوسي پي در 

ادين شمال شرق کشور ميباشد آيد. ميدان مورد مطالعه يکي از مي ) مدل سه بعدي تراکم شکستگي در ميدان فوق بدست مي SGSپي(
باشد.  نتيجه اين مطالعه به منظور تعيين ھرچه بھتر مکان حفاري چاه ھاي توليدي  ومخزن ھدف در اين مطالعه سازند مزدوران مي

گيرد. بدين ترتيب که نقاط با تراکم شکستگي باال مکان ھاي مناسب تري براي حرکت سيال در محيط  مورد استفاده قرار مي
ل بوده و لذا چاه ھاي حفاري شده در اين نقاط از لحاظ توليد ھيدروکربور وضعيت به مراتب بھتري نسبت به نقاط با تراکم متخلخ

  شکستگي پايين خواھند داشت .
  

نورالدين ميثاق؛ نجمه نيساني ساماني، عطااله  /GISھاي ھوشمند در  سازي مکاني اکتشافات مناطق نفتي با الگوريتم مدل  ٨٧
 .١٣٩۴ ،  (کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده جغرافيا، رشته سنجش از دور - الھي کاکرودي.عبد

  
 

/ Oil field/ ميدان نفتي Exploration/ اکتشاف Artificial Intelligence/ ھوش مصنوعي Neural networkشبکه عصبي 
 Modeling/ مدل سازي Algorithmالگوريتم 

 
 ٩۴٠٠۴۴  

  چکيده 
فت فرآيند بسيار پيچيده اي است که ضمن دخيل نمودن داده ھاي متنوع و حجيم، ھزينه و زمان زيادي را مي طلبد. در اين اکتشاف ن

تحقيق با استفاده از الگوريتم ھاي ھوشمند، اقدام به تھيه مدلي شد که مي تواند در مراحل اکتشاف نفت بسيار مفيد واقع شود. 
استفاده از نظرات کارشناسان و مطالعات کتابخانه ايي شناسايي شدند. اطالعات خام ورودي با  فاکتورھاي موثر در اکتشاف نفت با

استفاده از توابع موجود در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي، مورد پردازش قرار گرفتند و نقشه ھاي فاکتور نفت، ايجاد و در 
وجود نگرشي بر مبناي سيستم اطالعات جغرافيايي، مي تواند در  فرآيند مدل سازي مورد استفاده قرار گرفتند. مي توان گفت که

فراھم آوردن اطالعات ارزشمند از داده ھاي اوليه، به منظور مدل سازي پھنه ھاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد. در نتيجه مدل 
جود منابع نفتي را تاييد مي کنند و نيز ھاي ھوشمند به کار رفته در اين تحقيق مي تواند براي پيش بيني مناطقي که شرايط منطقه و

براي کاراھاي اکتشافي بيشتر با استفاده از مناطق پيش بيني شده به عنوان راھنماي اکتشاف مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق 
زي، ) به منظور پياده سازي و مدل ساANFISفازي ( - روش ھاي شبکه عصبي مصنوعي و  سيستم استنتاج تطبيقي عصبي 

= و کاپا ٠٢٦٧/٠RMSE، =٠R /٨٩٤٨با  ١٧ أ١٠ أ٥ استفاده شدند. نتايج اعتبارسنجي بر روي مدل ھا نشان دادکه شبکه عصبي  
، آموزش ديده و مناطق پتانسيل نقتي را پيش بيني نمايد. نتايج ANFISتوانسته است بھتر از ساير مدل ھا از جمله  ٠ /٩٠٧٩برابر 

براي نشان دادن مناطق محتمل نفتي استفاده گردد. از آنجائيکه اين روش ھا به طور محتمل نمي توانند  چنين مطالعه اي مي تواند
مناطق نفتي را تشخيص دھند لذا در مرحله اول، مناطق مستعد نفتي با کمک اين الگوريتم ھا شناسايي مي شوند و اطالعات تکميلي 

ي اکتشافي صورت مي گيرد. با اين تفاوت که احتمال خطا نسبت به قبل بسيار ھا با استفاده از عميليات لرزه نگاري دقيق و چاه
کاھش خواھد يافت. در نتيجه اين تکنينک ھا مي توانند با جلوگيري از تالش بيھوده روي مناطق کم پتانسيل و با پوشش سريع در 

  مناطق بزرگ، از ھدر رفتن سرمايه ھا جلوگيري کنند.
  

ھا با  آباد و بررسي ارتباط آن ي علي کربناته منطقه - ھاي مختلط آذرآواري  شرايط محيطي سنگ شناسي و مشخصات سنگ  ٨٨
کارشناسي  - / مھدخت کريمي؛ عبدالحسين اميني؛ نصراله عباسي، محسن رنجبران، محمدرضا نائيجي.حوضه ي رسوبي قم

  .١٣٩۴ ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي) ، 
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٦١ 
 

 
/ سازند قم sedimentary Basin/ حوضه رسوبي Depositional environments/ محيط رسوبي Petrologyسنگ شناسي 

Qum formation سنگ ھا /Rocks زمين شناسي /Geologyشناسي  / رسوبSedimentology رخساره /Facies دياژنز /
Diagenesis 

 
 ٩۴٠٠۶٢  

  چکيده 
شناسي ايران  ي زمين کيلومتري شمال شھر قم و در پھنه ٣٥ آباد قم در حدود  اي عليي مورد مطالعه در مجاورت روست منطقه

ھاي مورد مطالعه به دليل ماھيت  کربناته است. اھميت سنگ- ھاي مختلط آذرآواري ھايي از سنگ مرکزي قراردارد و شامل رخنمون
تر مورد توجه  شناسي منطقه تاکنون کم مينھاي ز ھا متشکل از ذرات آذرآواري و کربناته است که در بررسي مختلط آن

ي  اي توالي مورد مطالعه و سپس مقايسه قرارگرفتھاند. ھدف از اين پژوھش ابتدا تاکيد بر مشخصات سنگشناسي و تنوع رخساره
. طي امام، کاج و سپررستم است ھا با سازند دريايي قم در چھار برش کوشک نصرت، دوازده مشخصات و محيط رسوبي اين نھشته

نگاري  برداري و رسم ستون چينه ھاي مناسب جھت نمونه اين پژوھش ابتدا مطالعات صحرايي به منظور تعيين رخنمون
شناسي و  ھاي سنگي به روش سيستماتيک برداشت و مطالعات پتروگرافي با ھدف تعيين مشخصات سنگ گرفت، سپس نمونه انجام

ھاي صحرايي، مطالعات پتروگرافي و آناليزھاي شيميايي در قالب  تلفيق بررسي ھا انجام پذيرفت. با تعيين رخساره بر روي آن
ھا با  ي نتايج حاصل از مطالعه اين نھشته بنديصھاي نوين، توصيف جديدي از سنگصھاي مذکور ارائه و در نھايت به مقايسه رده
چه که  اسي و محيط رسوبي پرداختھشد. آنشن شناسي، سنگ ھاي سازند قم در مناطق مذکور بر اساس معيارھاي سن، فسيل برش

ھاي بنيادي که ھمچنان سواالت بسياري را در تحليل  پوشي و تفاوت ھاي غيرقابل چشم اي است از شباھت حاصل آمد مجموعه
ي زماني ائوسن تا اليگوسن و در محيط مختلط  ھاي مورد مطالعه در بازه گذارد. سنگ شناسي منطقه باقي مي ي زمين تاريخچه
ھاي مورد بررسي از جنوب به سمت شمال  اند. سنگ شده است، نھشته ھايي از زمان با دريا در ارتباط بوده اي که در بازه درياچه
آواري موجود  است. ذرات آتشفشان داده ھاي آذرين تشکيل مي ھا را ناوديسي از سنگ شونده به باال بوده و بستر آن عمق تر و کم جوان

توان قسمت  ھايي مي کالستيک ھستند. بر اساس وجود شباھت ه صورت آذرآواري و سپس ھيدروکالستيک و اپيھا عمدتا ب در نھشته
  ھا را قابل مقايسه با سازندھاي زيارت و کرج دانست. ائوسن اين نھشته

  
 نتخب نفتي)/ھاي م ي جذب، نگھداشت و توسعه (مطالعه موردي شرکت ھاي منابع انساني در حوزه مطالعه تطبيقي سيستم ٨٩ 

  .١٣٩۵ ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده مديريت و حسابداري) ،  -زاده. پو؛ رضا طھماسبي، علي حميدي عليرضا قرباني
  

 
/ توسعه Maintenance/ نگھداشت Absorption/ جذب Human resource managementمديريت منابع انساني 

Development استراتژي /Strategy ارزش ھا /Values / عملکردPerformance شرکت نفتي /Oil Company ارزيابي /
 Performance assessmentعملکرد 

 
 ٩۵٠٠۴٧  

  چکيده 
شرکت نفتي  ۵ ھدف از اين پژوھش مقايسه تطبيقي سيستم ھاي منابع انساني شرکت ھاي منتخب نفتي مي باشد. بدين منظور 

يقي انتخاب شده اند. پژوھش حاضر با رويکرد مطالعه چند موردي پتروناس، توتال، شل، اني و بي پي جھت انجام مطالعه تطب
ھا از طريق بررسي اسناد و  مدارک شامل اسناد منابع انساني، گزارش ھاي ساليانه و بيانيه  صورت گرفته و شيوه گردآوري داده

زه جذب، نگھداشت و توسعه ھاي شرکت ھاي نفتي است. نتايج شناخت خرده سيستم ھاي منابع انساني شرکت ھاي منتخب در حو
  است.

  
/ کاوه باطني؛ محمدقاروق حسيني، ھاي نفتي سازند سرگلو و گرو، در شمال غرب ايران مطالعه خواص ژئومکانيکي شيل ٩٠ 

  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده مھندسي معدن، رشته مھندسي معدن) ،  -پور. فرد؛ مھدي قسامي علي شکاري
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 Mechanical/ خواص مکانيکي Rock mechanics/ مکانيک سنگ Garau formation/ سازند گرو Shaleشيل 
properties سنگ منشا /Source rockشيمي  / زمينGeochemistry 

 
 ٩۴٠٠۶۶  

  چکيده 
ذخاير باشند که به درجه حرارت الزم جھت زايش نفت ھمانند  مي IIو  Iھاي نفتي، سنگ منشاھاي غني از کروژن نوع  شيل

باشد و منابع متعارف نيز محدود بوده و ذخاير اين  اند. با توجه به اينکه روند تقاضاي انرژي روبه افزايش مي متعارف نرسيده
منابع روبه کاھش است، توسعه مخازن نامتعارف جھت تامين انرژي مورد نياز بشر ضروري است. از جمله ذخاير نامتعارف 

ھاي متعدد، انجام عمليات شکافت ھيدروليکي و يا  از ملزومات استخراج اين ذخاير حفر چاهھاي نفتي ھستند.  پراھميت شيل
ھا در حين استخراج و عمليات شکافت  معدنکاري اين ذخاير است که نيازمند درک دقيق از رفتار و خواص ژئومکانيکي سنگ

نفتي دو سازند سرگلو و گرو از طريق آزمايش ھاي  باشد. ھدف از تحقيق حاضر بررسي خواص ژئومکانيکي شيل ھيدروليکي مي
ھاي مکانيکي وجود ندارد، ارائه روابطي جھت  ھاي نفتي معموال  نمونه مناسب جھت انجام آزمايش است. از آنجايي که در فعاليت

گرفت. از اين نظر قرار  ھاي معمول اکتشافي در صنايع نفت مد ھا با استفاده از الگ سھولت در تخمين خواص مکانيکي اين سنگ
ھا انجام  ايول) بر روي ھريک از نمونه- رو چھار دسته آزمايش خواص فيزيکي، مکانيکي، صوتي و ژئوشيميايي (آزمايش راک

ھا دارد.  به منظور تخمين خواص مکانيکي با  اي بر روي خواص االستيک اين سنگ شد و نتايج نشان داد مواد آلي تاثير ويژه
بر روي نتايج انجام و روابطي با ھمبستگي مناسب براي  SPSSافزار  ھاي آماري با استفاده از نرم حليلاستفاده از ديگر خواص، ت

زايي ارائه شد. روابط مناسبي  تخمين مدول يانگ استاتيک با استفاده از سرعت موج فشاري، کل کربن آلي و توانايي ھيدروکربن
تي ارائه شد. ھمچنين ناھمسانگردي خواص مکانيکي و صوتي در نيز جھت تخمين خواص مکانيکي با استفاده از خواص صو

براي سرعت موج فشاري و مدول يانگ در  ٢ و  ١ /٢ھاي -ھاي داراي الميناسيون به موازات و عمود بر آن انجام و نسبت نمونه
  راستاي الميناسيون نسبت به حالت عمود بر آن بدست آمده و رابطه جھت تخمين آن نيز ارائه شد.

  
سير؛ محمد  زينب خوش /مطالعه زمين شناسي و ژئوشيميايي چشمه نفتي ده نفت در ناحيه رودان، شمال شرق بندرعباس ٩١

کارشناسي ارشد(دانشگاه اميرکبير، دانشکده مھندسي نفت، رشته مھندسي نفت)  - قويدل سيوسکي؛ احمدرضا رباني، جليل سعدوني.
 ، ١٣٩۴.  
  

 
 gas/ کروماتوگرافي گازي Source rock/ سنگ منشا source/ چشمه Geologyشناسي  / زمينGeochemistryشيمي  زمين

chromatographyسنجي جرمي  / طيفMass spectrometry سنگ شناسي /Petrology 
 

 ٩۴٠٠۶٧  
  چکيده 

تي رودان" ياد نفت در ناحيه رودان واقع در شمال شرق بندرعباس قرار دارد و عموما  از آن با نام "چشمه نف چشمه نفتي ده
شناسي خارج از حوضه نفتي زاگرس و در ناحيه گذر از زاگرس به مکران قرار  شود. اين چشمه نفتي به لحاظ موقعيت زمين مي

دارد. مطالعه ژئوشيميايي چشمه نفتي رودان اطالعات مفيدي درباره امکان وجود ذخاير ھيدروکربوري در رسوبات زيرسطحي، 
گذارد. مطالعات ژئوشيميايي بر روي چشمه نفتي رودان قبال  صورت گرفته اما  مکران در اختيار مي در مرز دو منطقه زاگرس و

تاکنون منشأ آن ناشناخته مانده است. ھدف از مطالعه کنوني يافتن سنگ منشأ احتمالي اين چشمه است. در اين راستا پس از بازديد 
سنجي جرمي بر روي  طيف - ھاي کروماتوگرافي گازي و کروماتوگرافي گازيبرداري از چشمه نفتي رودان، آناليز ميداني و نمونه

ھاي  آمده از آناليزھا، مورد بررسي قرار گرفتند و با نتايج قبلي مقايسه شدند. بر اساس داده دست نمونه نفتي انجام شد. نتايج به
شناسي، محيط رسوبي و سن سنگ منشأ آن  گھاي سن بايومارکرھا، بلوغ حرارتي و ميزان ھوازدگي چشمه نفتي رودان و ويژگي

-، استرانC٢٩ (٢٠R+٢٠S)/٢٠S -ھاي بايومارکري تعيين بلوغ مانند استران نيز مورد بررسي قرار گرفت. مقادير باالي نسبت
١-C٢٩  ،  /(  +   )MPI  وTA(I)/TA(I+II نشانگر بلوغ باالي اين نمونه نفتي ھستند. ميزان تخريب زيستي چشمه نفتي (
، تغييرات نسبت C٢٩و  C٢٨، C٢٧ھاي  در مقياس و نگ ر) است. افزون بر اين، فراواني نسبي استران ٣ -٤ودان شديد (معادل ر

تر از يک) و مقادير باالي  (کم C٣٠/C٢٩)، مقدار پايين نسبت ھوپان Ts/(Ts+Tmدر مقابل  Dia/(Dia+Reg)C٢٧ - استران
 -بيانگر توليد نفت چشمه نفتي رودان از سنگ منشأ شيلي -  C٣٠ ١٧دياھوپان - C٣٠ ١٧ھاي ھوپان/استران و ھوپان/ نسبت
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٦٣ 
 

شود.  بر  سن سنگ مادر ترشيري تخمين زده مي C٢٩/C٢٨ھاي  چنين با استفاده از انديس اولينان و نسبت استران دريايي است. ھم
ائوسن به عنوان سنگ مادر احتمالي چشمه  -ئوسنشناسي، سازند پابده به سن پال اساس نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و زمين

گردد. اين سازند در کوه خوش، در اثر روراندگي گسل زندان در عمق تدفين باال قرار گرفته و به مراحل  نفتي رودان پيشنھاد مي
ر ھيدروديناميکي از توان گفت تراوش نفت به ھمراه آب در چشمه نفتي رودان، به طو باالي بلوغ حرارتي رسيده است. بنابراين مي

  شود. طريق کوه خوش تغذيه مي
  
مطالعه ژئوفيزيکي و پتروفيزيکي سازند مخزني ايالم و سروک و به نقشه درآوردن رسوبات رودخانه اي از تلفيق آنھا در  ٩٢ 

ارشناسي ک -چشم؛ ھاشم طباطبايي؛ ليال فضلي، حسين خوشدل. / محمد سياهيکي از ميادين نفتي حوضه دزفول فروافتاده
  .١٣٩۵ ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، گروه زمين شناسي نفت، رشته مھندسي اکتشاف نفت) ، 

  
 

/ سازند سروک Ilam formation/ سازند ايالم Precipitate/ رسوب Petrophysic/ پتروفيزيک Geophysicsفيزيک  زمين
Sarvak formation وارون سازي /Inversionاي  / نشانگر لرزهSeismic indicator تخلخل /Porosity الگوريتم /

Algorithmنگاري  / لرزهSeismographyشناسي  / چينهStratigraphy 
 

 ٩۵٠٠٢۴  
  چکيده 

با درنظر گرفتن اينکه در دنيا وايران تقريبا  اکتشاف ساختار ھاي بزرگ وآسان خاتمه يافته وبيشتر ساختارھاي ھيدروکربني در 
گرفته اند.بنابر اين جھت دسترسي وشناسايي تله ھاي چينه اي ونفتي و رخساره ھاي رسوبي آن  مناطق پيچيده زمين شناسي قرار

زيکي نيازمنديم امروزه تحليل خصويات لرزه اي سه روفيھاي مدرن ژئوفيزيکي(لرزه اي) وپتنياز به مطالعات پيشرفته ازروش 
با ليتولوژي وسيال سازند، لرزه نگاري سه بعدي را بعنوان لرزه بعدي اعم از امپدانس صوتي و مقاومت ونشانگرھا و...ارتباط آنھا 

نگاري مخزني مطرح مي نماييد و يکي از ابزارھاي اکتشافي ھيدروکربوني درميان مي گذارد.  در اين پايان نامه روند تخلخل و 
نامه مورد  ھائي که در اين پايان داده ھاي موجود سازند کربناته سروک در يکي از ميادين نفتي بررسي و مطالعه گرديده است. کانال

استفاده قرار گرفته اند داده ھاي لرزه نگاري سه بعدي و نگارھاي پتروفيزيکي شامل تخلخل و سونيک و چگالي از سه حلقه چاه 
ي لرزه اي، لرزه موجود در آن مي باشد. در ابتدا داده ھاي چاه با داده ھاي لرزه نگاري کاليبره و از طريق اطالعات چاه و داده ھا

نگاشت مصنوعي ايجاد گرديده. در مرحله بعدي وارون سازي لرزه اي انجام و تخلخل از طريق برقراري رابطه بين مقاومت 
صوتي چاه و نشانگرھاي ديگر بدست آمد و تغييرات آن در کانالھا و اليه مخزني بررسي گرديد. استفاده از اين مطالعه در مکان 

ھش زياد ھزينه ھا و افزايش ضريب موفقيت چاھھاي حفاري شده مي شود و ھمچنين نتايج مدلسازي را قابل يابي چاھھا باعث کا
  اعتماد مي کند.

  
نگاري سکانسي  ھا بر خصوصيات مخزني سازند فھليان، در چارچوب چينه مطالعه محيط رسوبي، تاريخچه دياژنز و اثرات آن ٩٣

کارشناسي ارشد(دانشگاه  -نژاد. پور بناب؛ عبدالحسين اميني، اکبر زمان ؛ حسين رحيم/ حسين نوريدر زون ايذه و دزفول جنوبي
  .١٣٩۵ رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي) ، - تھران، دانشکده پرديس علوم، رشته زمين شناسي

  
 

/ سازند Diagenesis/ دياژنز Depositional environments/ محيط رسوبي Sequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي 
/ خواص مخزن Microfacies/ ريزرخساره Petrology/ سنگ شناسي Zoningبندي  / زونFahliyan formationفھليان 

Reservoir properties 
 

 ٩۵٠٠٣١  
  چکيده 

ر باشد. مطالعات صورت گرفته ب سازند فھليان شامل توالي کربناته نسبتا  ضخيمي از گروه خامي به سن نئوکومين   بارمين مي
کمربند  ٥ ريزرخساره در  ٢٦ روي اين سازند در نواحي مورد مطالعه واقع در زون ايذه و دزفول جنوبي، منجر به شناسايي 

اي شده است. سازند فھليان بر اساس نتايج حاصل از اين پژوھش و مطالعات پيشين حاکي از الگوھاي مختلفي از نظر  رخساره
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باشد. محيط رسوبگذاري سازند فھليان در  رايط دياژنزي و محتواي اجزاي اسکلتي مياي، تغييرات ضخامت، ش محتواي رخساره
ناحي  مورد مطالعه، يک پالتفرم رمپ کربناته ھموکلينال پيشنھاد شد. مھمترين فرايندھاي دياژنزي شناسايي شده در سازند فھليان 

ن، پيريتي شدن، سيماني شدن و شکستگي، که در طي عبارتند از انحالل، ميکرايتي شدن، تراکم، دولوميتي شدن، سيليسي شد
اند. در بخش کيفيت مخزني سازند فھليان در دو چاه گرنگان و  مراحل مختلف دياژنز دريايي، متئوريک و دفني ايجاد شده

مده نقش گچساران، به طور کلي محيط رسوبي در ايجاد شرايط مخزني موثر واقع نشده است و فرايندھاي دياژنزي نيز به طور ع
اند. از جمله  ھاي مورد مطالعه از شرايط مخزني مطلوبي برخوردار نبوده اند و چاه اي در ايجاد شرايط مخزني عمل نموده کاھنده

ھاي ريز و سيماني شدن  فرايندھاي دياژنزي موثر در افزايش کيفيت مخزني عبارتند از دولوميتي شدن، استيلوليت، شکستگي
اند،  اي جلوگيري نموده که در مواردي از فشردگي مکانيکي و از بين رفتن فضاي تخلخل بين دانه ھا ضخامت اطراف دانه ھم
باشد. بر اساس شواھد موجود، در چاه  باشند. فرايندھاي مھم کاھنده کيفيت مخزني شامل تراکم مکانيکي و سيماني شدن مي مي

اي رمپ  اند. کمربند رخساره به ايجاد شرايط مخزني شده در مواردي منجر HSTھاي زيرمحيط الگون در طي  گرنگان رخساره
ھاي مخزني  شرايط مخزني نسبتا خوبي ايجاد شده است. چاه گچساران از نظر رخساره TSTھا، طي  مياني نيز در برخي بخش

ھاي  د نظر، افقھا با گزارشات شرکت نفت در چاه مور ھاي صورت گرفته، و تلفيق آن شرايط نسبتا متفاوتي دارد و طبق بررسي
ھاي  ھا خصوصا در سکانس اند و جايگاه آن ايجاد شده TSTو رمپ مياني در  HSTل و طي يزيرمحيط ش رمخزني به طور عمده د

رسد ناشي از عملکرد  ھاي مخزني بين دو چاه گرنگان و گچساران، به نظر مي کامال مشخص است. اين تفاوت در رخساره ٤ رده 
  گذاري باشد.      ان رسوبسنگي در زم ھاي پي گسل

  
نسبت به ساير نمودارھاي متداول در سازندھاي ايالم و سروک در يکي از ميادين فروافتادگي  CMRمقايسه مزاياي نمودار  ٩۴

کارشناسي  -با مشاوره الماسيان، محمود؛ ميرشادي، احدهللا. - وند، نادر. / علي محمدبھمئي؛ به راھنمايي کھنسال قديمدزفول
  .١٣٩۴ دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، رشته زمين شناسي) ، ارشد(

  
 

/ زمين شناسي Dezful embuyment/ فروافتادگي دزفول Sarvak formation/ سازند سروک Ilam formationسازند ايالم 
Geology مدل سازي /Modeling تخلخل /Porosity تراوايي /Permeability مخزن ھيدروکربن /Hydrocarbon 
reservoir 

 
 ٩۴٠٠۶٨  

  چکيده 
نسبت به ساير نمودارھاي متداول در سازندھاي ايالم و سروک در  CMRدر اين پروژه ھدف بررسي و مقايسه مزاياي نمودار 

ز باشند که ا پارامترھاي مخزني مورد مقايسه در مطالعه حاضر، تخلخل و تراوايي مي يکي از ميادين فروافتادگي دزفول مي باشد.
آيند. براي اين منظور، ابتدا پارامترھاي تخلخل و تراوايي، از   حساب مي ترين پارامترھا در مطالعه مخازن ھيدروکربني به مھم

ست آمده با پارامترھاي حاصل شده از تفسير دمحاسبه و تفسير شد، سپس به مقايسه ھريک از پارامترھاي به  CMRنمودار 
در فواصل CMRدست آمده از نمودار  داخته شد.براساس مقايسه نتايج حاصل شده، تخلخل بهنمودارھاي متداول پتروفيزيکي پر

محاسبه شد که با مقايسه آن با  CMRدھد. تخلخل حاصل شده از نمودار  مورد مطالعه از چاه، تطابق نسبتا خوبي را نشان مي
دھد. از  ونھا تطابق نسبتا کمتري را نشان ميدست آمده در بعضي از ز تخلخل حاصل شده از تفسير، مشخص شد که تخلخل به

  توان به شرايط چاه اعم از ريزش و ناھمواري آن اشاره کرد. داليل اين امر مي
  
وند،  / بھنام آمنا؛ پرويز معارفھا در حفاري اکتشافي افزاري مشکالت حمل خرده سازي آزمايشگاھي و نرم ي بين شبيه مقايسه ٩۵ 

  .١٣٩۴ (دانشگاه صنعتي اميرکبير، رشته مھندسي نفت) ، کارشناسي ارشد -محمدرضا.
  

 
/ چاه cleaning/ تميزکاري Simulation/ شبيه سازي Deflected well drilling/ حفاري چاه انحرافي Drillingحفاري 

Well مدل سازي /Modelingاي  / ديناميک سياالت محاسبهComputational fluid dynamics 
 

 ٩۴٠٠۶٩  
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  چکيده 
دار بوده که  خصوص در حفاري جھت ترين پارامترھاي حفاري به ترين و پيچيده ھاي حفاري يکي از ضروري ي خرده بھينهحمل 
ھاي حفاري از فضاي حلقوي  کند. بحث انتقال خرده ھاي حفاري و افزايش برداشت از مخزن ايفا مي سزايي در کاھش ھزينه نقش به

پذيرد. در اين زمينه  صورت ھمزمان صورت بايست به ھا مي زيادي بوده که بررسي آنتاثير پارامترھاي  به بيرون از چاه تحت
است که استفاده از اين روابط منوط به دسترسي به  ھاي تجربي زيادي شده تحقيقات فراواني صورت گرفته که منجر به ارائه فرمول

رو ديناميک  نماياند. از اين که در عمل غيرممکن ميباشد  ھاي خاص مي ھاي مربوط به آن دستگاه امکانات آزمايشگاھي و داده
آميزي به جاي گذاشته است و از  ي وسيعي از مھندسي نفت نتايج موفقيت در بازه یساز سياالت محاسباتي به عنوان يک ابزار مدل

ا دارد، موجب شده که بدون پذيري مناسب در تغيير پارامترھا ر آنجايي که قابليت در نظر گرفتن جريان چند فازي به ھمراه انعطاف
آوريم. در اين پروژه بعد از شبيه  دست افزاري در دستگاه، نتايج مناسبي را بدون صرف وقت زياد و ھزينه به ايجاد تغييرات سخت

آمده از  دست ھاي آزمايشگاھي به افزار با نتايج داده ي ديناميک سياالت محاسباتي، نتايج پيش بيني شده توسط نرم وسيله سازي مدل به
آزمايي  ي نفت دانشگاه صنعتي اميرکبير مقايسه و راستي ھاي حفاري در آزمايشگاه حفاري دانشکده ساز حمل خرده دستگاه شبيه

ھا از جمله دبي  گردند. سپس با استفاده از الگوريتم طراحي آزمايش، شرايط مختلف پارامترھاي کليدي موثر بر انتقال خرده مي
سازي  مدل CFDساز  ي انحراف چاه با شبيه ي حفاري و زاويه ھاي حفاري شده، سرعت چرخش رشته ي خرده سيال حفاري، اندازه

  گيرد. ھاي حفاري مورد واکاوي قرار مي تک اين پارامترھا بر رفتار انتقال خرده گردند و در نھايت اثر تغيير تک مي
  

/ ي تفت يزد ) در ناحيه٢ و١ ھاي  کله کفرو و ده باال (برشميکروفاسيس، دياژنز و محيط رسوبي سازند تفت در برش ھاي  ٩۶
کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد بھشتي،  - مھسا احمدي؛ محبوبه حسيني برزي، محمدحسين آدابي؛ عباس صادقي، ارسالن بخشي.

  .١٣٩۶ رشته زمين شناسي) ، 
  

 
 Yazd/ استان يزد Depositional environments/ محيط رسوبي Diagenesis/ دياژنز Microfaciesميکروفاسيس 

province زمين شناسي /Geologyشناسي  / رسوبSedimentology سنگ شناسي /Petrology رخساره /Facies 
 

 ٩۶٠٠٠١  
  چکيده 

در اين مطالعه پتروگرافي و آناليز ميکروفاسيس ھا نمونه ھاي مورد مطالعه به منظور تعيين محيط رسوبي و فرآيندھاي دياژنز 
تفت، برش ھاي ده باال و کله کفترو انجام شد. در اين پتروگرافي اجزاي کربناته غيراسکلتي و اجزاي کربناته اسکلتي  سازند

گلوکونيت نيز بعنوان قطعات غيرکربناته در اين نمونه حضور دارند.فرايندھاي دياژنزي از  یشناسايي شدند. اجزاي آھن دار شده 
متعلق به کمربند رخساره اي ميکروفاسيس  ١١ فيني است. آناليز ريزرخساره به شاسايي سازند تفت در زون مخلوط و محيط تد

دريا و يا خشکي مشخص شده و دسته ھاي رسوبي براساس سطوح اصلي سکانسي  ھمچنين جابجايي رخساره ھا به سمت. است
  گرديد. سکانس توالي پيشنھاد ٣ يعني مرزھاي سکانسي و سطوح حداکثر گسترش آب دريا مشخص و 

  
/ امير کھرازه؛ نادر ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند ايالم در سه ميدان نفتي دشت آبادان و دزفول شمالي ٩٧

  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، رشته زمين شناسي) ،  -وند؛ بھزاد صفاري. قديم کھنسال
  

 
 Bangestan/ مخزن بنگستان Microfacies/ ريزرخساره Ilam formationم / سازند ايالMicrofaciesميکروفاسيس 

reservoir محيط رسوبي /Depositional environments چينه نگاري سکانسي /Sequence stratigraphy ميدان نفتي /Oil 
field سنگ شناسي /Petrologyشناسي  / رسوبSedimentology 

 
 ٩۴٠٠٧١  

  چکيده 
تعيين مجموعه ريزرخساره ھا، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند مخزني ايالن است. سازند ايالم ھدف از اين پژوھش 

(سانتونين) يکي از مخازن مھم گروه بنگستان در حوضه نفتي زاگرس است که بين دو سازند شيلي گورپي(کامپانين) و الفان 
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متر، در ميدان ھاي دشت آبادان به ترتيب با ستبراي  ١۴٢ با ستبراي  (کنياسين) واقع شده است. اين سازند در ميدان دزفول شمالي
ريزرخساره شناسايي شد که در يک محيط رمپ  ٨ از سنگ ھاي آھکي تشکيل شده است با بررسي مقطع نازک  ١٠٧ و  ١١٧ 

زي که در اين سازند مشاھده کربناتي ھموکلينال برجاي گذاشته شده اند. براساس مطالعات سنگ نگاري مھم ترين فرآيندھاي دياژن
شد عبارتند از : آشفتگي زيستي، سيماني شدن، انحالل، دولوميتي شدن، پيريتي شدن است. بررسي ھاي چينه نگاري سکانسي منجر 
به شناسايي دو سکانس رسوبي رده سوم براي سازند ايالم شد. در سازند ايالم مرز زيرين سکانس اول از نوع ا اس بي در ارتباط 

اس بي است. مخزن اصلي سازند ايالم در دسته ٢ ناپيوستگي تورنين است. و مرزھا ديگر سکانس ھاي معرفي شده از نوع  با
  رخساره اي اچ اس تي سکانس يک سازند ايالم واقع شده است.

  
يلي، زھرا / سوگند عباسپور؛ علي اشرفي، مھدي صالحي؛ راضيه سھھاي مقاوم در برابر خوردگي اتمسفري نانو پوشش ٩٨

  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي اصفھان) ،  - رفيعي.
  

 
/ آزمون ھا Coating/ پوشش resistor/ مقاومت Atmospheric corrosion/ خوردگي اتمسفري Nanoparticleنانو ذره 

Tests تراوايي /Permeabilityسازي  / کپسوليEncapsulation 
 

 ٩۵٠٠٣٩  
  چکيده 

نانو کپسول ھاي اتيل سلولز حاوي روغن برزک به عنوان عوامل اصلي ايجاد خاصيت خودترميم شوندگي  در اين پژوھش ميکرو/
در پرسش ھاي ھوشمند خودترميم شونده به روش املسيون سازي تبخير حالل سنتز شد. مشخصه يابي ماده ھسته ميکرو نانو 

ز انجام گرديد. نتايج نشان مي دھد روغن برزک با موفقيت کپسول ھاي سنتز شده توسط آزمون طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرم
درون ميکرو و نانو کپسول بارگذاري شده است. توزيع اندازه و ميانگين قطر نانوکپسول ھا توسط آناليز توزيع اندازه ذرات 

سنتز شده در دو اندازه بررسي شد. نتايج حاصل از اين آناليز توزيع اندازه ذرات بررسي شد.ھمچنين ميانگين قطر نانوکپسول 
نانومتر بوده است. ميانگين قطر ميکروکپسول سنتز شده نيز با استفاده از تصاوير ميکروسکوپي الکتروني  ٨ /٧٨و  ٨ /۴٧٢

روبشي نشان داد، کپسول ھاي سنتز شده داراي ھندسه کانال کروي و مورفولوژي سطح نسبتا صاف مي باشند. ميکرو و نانو 
ه با ھدف توليد پوشش خود ترميم شونده بصورت جداگانه با رنگ پلي يورتان مخلوط شده و بر روي ورق کپسول ھاي سنتز شد

ھاي فوالد ساده کربني اعمال شدند. ھمچنين نمونه اي از پوشش بدون کپسول بعنوان پوشش مرجع تھيه شد. نتايج نشان داد که 
و پرکردندعيوب درون پوشش توسط روغن برزک رھا شده منجر حضور ميکرو نانوکپسول ھا بدليل خاصيت خودتراوايي پوسته 

به افزايش استحکام چسبندگي پوشش پلي يورتان شده است.در ادامه عملکرد خودترميم شوندگي و مقاومت به خوردگي پوشش ھا 
ترشوندگي به   -خشک پس از ايجاد خراش استاندارد روي آنھا توسط آزمون امپنداس الکتروشيميايي مدت دار با اعمال سيکل ھاي 

درصدي وزني سديم کلريد  ۵ /٣منظور شبيه سازي شرايط خوردگي اتمسفري و آزمون پالريزاسيون پتانسيوديناميک در محلول 
ارزيابي شد. نتايج آزمون پاشش نمک به منظور بررسي عملکرد خوردگي پوشش ھا در حفاظت کاتدي آزمون جدايش کاتدي براي 

وليه انجام شد . يافته ھا نشان داد که پوشش مرجع و پوشش ھاي حاوي ميکروکپسول ھا پس از گذشت نمونه ھاي داراي عيب ا
ساعت دچار جدايش کامل از زيراليه شدند. در حالي که نمونه ھاي داراي نانوکپسول مقاومت به جدايش بسيار خوبي نشان  ١۶٨ 

ي آزمون ھا پوشش ھاي حاوي نانوکپسول بھترين عملکرد خوردگي و ساعت جدايش در آنھا مشاھده نشد. در تمام ۵٠٠ دادند بعد از 
خودترميم شوندگي را از خود نشان دادند. بعالوه با کاھش اندازه نانوکپسول ھا تمامي خواص بررسي شده بھبود يافتند. يافته ھا 

ش بسيار مناسبي در کاربردھاي نشان مي دھد پوشش خودترميم شونده پلي يورتان حاوي نانوکپسول اتيل سلولز مي تواند پوش
  خوردگي اتمسفري با و بدون اعمال سيستم حفاظت کاتدي عمل نمايد.

  
/ سياوش ھاي بيمه در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نظارت دولت جمھوري اسالمي ايران بر عملکرد شرکت ٩٩

کارشناسي  -با مشاوره حقيقي، علي محمد؛ کميني، مھدي. - ين.بد، ام منش؛ علي محمد حقيقي، مھدي کميني؛ به راھنمايي روان وھاب
  .١٣٩۶ ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته حقوق عمومي) ، 
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/ عملکرد State/ دولت Regulation/ نظارت Pars Especial Economic Energy Zoneمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
Performance 

 
 ٩۶٠٠٠٧  

  چکيده 
گيرد. البته نحوه و  ا ھدف تسريع در امر توسعه و تکامل کارکردھاي بيمه و حفظ سالمت بازار، بيمه صورت ميدر اکثر کشورھا ب

حيطه اعمال نظارت در ھر کشوري با توجه به مقتضيات زمان و سازوکارھاي قانوني و متناسب با فرآيند توسعه ملي ھر کشور 
ھاي اقتصادي و اجتماعي و  ش کارکردھاي بيمه در ايجاد امنيت و تداوم فعاليتمتفاوت است. امروزه با توجه به اينکه جايگاه و نق

ريزي و  ھاي مھم در امر برنامه گسترش عدالت اجتماعي و رفاه عمومي از اھميت زيادي برخوردار است؛ بنابراين يکي از شاخص
رھاي نظارت براي تحقق اھداف راھبردي در گذاري اقتصادي توجه به مقوله کيفيت کارآمدي و اثربخشي مکانيزم و ساختا سياست

صنعت بيمه است. در اين پژوھش با نگاھي به مقررات حاکم در زمينه نظارت دولت بر بيمه ھا، در پي بررسي ابعاد و نتايج 
کنيم که نظارت  حقوقي نظارت دولت جمھوري اسالمي ايران بر عملکرد شرکتھاي بيمه خواھيم بود و اين پرسش را مطرح مي

ولت چه تاثيري بر عملکرد شرکتھاي بيمه در ايران خواھد داشت؟ به عنوان مطالعه موردي نيز نظارت دولت بر عملکرد د
  شرکتھاي بيمه در منطقه ويژه اقتصادي پارس را بررسي خواھيم کرد.

  
/ صديقه تي منطقه ساريھاي نف نقش مديريت استعداد درحفظ و نگھداري منابع انساني مستعد درشرکت ملي پخش فرآورده ١٠٠ 

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، گروه مديريت دولتي، رشته مديريت  -قوسي؛ اسدهللا مھرآرا؛ غالمرضا شاکري نوايي.
  .١٣٩۴ انساني) ،  دولتي گرايش منابع

  
 

نفتي ايران ھاي  / شرکت ملي پخش فرآوردهHuman resource/ منابع انساني Talent managementمديريت استعداد 
)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC مدل مفھومي /Conceptual framework /

 Human capital/ سرمايه انساني Organizational performanceعملکرد سازماني 
 

 ٩۴٠٠٧۵  
  چکيده 

بتي و سرمايه سازماني است و به ھمين دليل بر نقش امروزه اعتقاد بر اين است که منابع انساني بعنوان مھمترين مزيت رقا
شود. مديريت استعداد به عنوان  ارزشمند استعدادھا در سازمان تأکيد شده و مديريت مطلوب آنھا بسيار مھم و حساس تلقي مي

تحقق نتايج کسب و سيستمي براي شناسايي، استخدام، پرورش و نگھداري افراد مستعد با ھدف بھينه کردن توان سازمان به منظور 
کار تعريف شده است. ھدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش و رابطه مديريت استعداد در حفظ و نگھداري منابع انساني مستعد در 

باشد. اين تحقيق با بررسي و مرور ادبيات مختلف درباره مديريت استعداد،  ھاي نفتي منطقه ساري مي شرکت ملي پخش فرآورده
گيرد.روش انجام اين تحقيق، توصيفي   پيمايشي و روش انجام نمونه  نوان پيامد مديريت استعداد در نظر ميچھار عامل را به ع

باشد که بدين منظور پرسشنامه ايي براي سنجش نقش مديريت استعداد بر پيامدھاي آن طراحي و در  گيري تصادفي طبقه ايي مي
ولين که داراي تحصيالت کارشناسي و باالتر بوده اند توزيع گرديد که به نفر از کارکنان و مسئ ٩٥ ايي متشکل از  ميان نمونه

و روش آمار توصيفي و استنباطي و از آزمون تي تست استفاده شده است.  SPSSھا از نرم افزار  منظور تجزيه و تحليل داده
ن افراد مستعد از سازمان، ثبات و امنيت دھد که چھار پيامد مديريت استعداد که عبارتند از ترک نکرد ھاي تحقيق نشان مي يافته

ھاي کليدي، به ترتيب از مھمترين نتايج مديريت استعداد در سازمان  شغلي افراد مستعد، ايجاد خزانه استعداد و خالي نماندن منصب
  است.

  
مدجواد ابوالقاسمي؛ / محنقش مناطق آزاد و ويژه در تحقق اھداف اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر منطقه ويژه انرژي پارس ١٠١

  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد  اسالمي، رشته مديريت اجرايي) ،  -پور؛ علي قاسمي. عبدالکريم حسين
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/ Free zone/ مناطق آزاد Pars Especial Economic Energy Zoneاقتصاد مقاومتي/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
 Correlation coefficientب ھمبستگي / ضريTests/ آزمون ھا Bushehrبوشھر 

 
 ٩۵٠٠٣٨  

  چکيده 
ھدف از اين تحقيق نقش مناطق آزاد و ويژه در تحقق اھداف اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر منطقه ويژه انرژي پارس استان بوشھر مي 

اخ و ھمبستگي پيرسون و باشد. تحقيق کاربردي توصيفي است. در اين پژوھش از نرم افزار اس پي اس اس ، آزمون آلفاي کرونب
نفر.براساس  ٣٠٠٠ رگرسيون چندگانه استفاده شده است .جامعه آماري منطقه ويژه انرژي پارس استان بوشھر است با بيش از 

 ٧٩/٠وري پرسشنامه است. آلفاي کرونباخنفر نمونه آماري انتخاب شده اند.ابزار گردآ٢٧٠ جدول مورگان و نمونه گيري تصادفي 
مبين پايايي ابزار تحقيق است . نتايج نشان مي دھد بين مناطق آزاد و ويژه و اھداف اقتصاد مقاومتي در منطقه ويژه  بدست آمد که

  انرژي پارس استان بوشھر رابطه معني داري وجود دارد.
  

زاده  يد ابراھيميله گنبدي؛ وح / منصوره خالقيھاي گراني با استفاده از کوکريجينگ سازي تصادفي سه بعدي داده وارون ١٠٢
  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، رشته ژئوفيزيک) ،  -اردستاني.

  
 

/ چگالي Algorithm/ الگوريتم Geostatisticsآمار  / زمينGravity dataھاي گراني  / دادهInversionوارون سازي 
Density (پديده فيزيکي) گراني /Gravity مدل سازي /Modelingشناسي  / چينهStratigraphyفيزيک  / زمينGeophysics 

 
 ٩۵٠٠٣٧  

  چکيده 
آيد که ھدف تعيين شکل دوبعدي يا سه بعدي توده زيرسطحي به ھمراه   ھاي گراني به شمار مي اي از تفسير داده سازي مرحله مدل

ن مسايل با عدم يکتايي و عدم سنجي از نوع مسائل بد وضع است، در حل اي تباين چگالي آن باشد. اما با توجه به اينکه وارون گراني
ھا وجود دارد. در ھر يک  ھاي زيادي براي رفع مساله عدم يکتايي و ناپايداري جواب پايداري جواب مواجھيم. امروزه استراتژي

نند. ک ھا را پايدار مي ھا را محدود و آن سازي، يا از طريق منظم سازي تعداد پاسخ ھا با اعمال قيد در روابط وارون از اين روش
سازي سه بعدي بر اساس دانش زمين آمار با استفاده از الگوريتم تصادفي تحت  به ھمين منظور در اين تحقيق يک روش وارون

توان از آن در مواقعي که داده  ھاي اصلي روش کوکريجينگ اين است که مي شود.  يکي از مزيت عنوان کوکريجينگ ارائه مي
ھاي زيرسطحي را مدل کنيم. الگوريتم  ھاي گراني توده ه چگالي نداريم تنھا با استفاده از دادهچگالي کمي در اختيار است و يا داد

ھاي  توسط نگارنده نوشته شده و نتايج روش از طريق اين کدھا روي داده Matlabروش کوکريجينگ به زبان برنامه نويسي 
فو و نيز سايت دھنو آزمايش شده است. نتايج عدن منگنزواقعي مربوط به سايت م ھاي مصنوعي (بدون نوفه و با نوفه) و داده

  ھاي ژئوفيزيکي ھمخواني و تطابق قابل توجھي دارند. حاصل با نتايج مربوط به حفاري و ساير روش
  

/ تکتم زند؛ علي غالمي، موريسيو ن خطي شدهواي به روش تغييرات کلي با استفاده از تقريب بر ھاي لرزه سازي داده وارون ١٠٣
  .١٣٩٣ کارشناسي ارشد(ژئوفيزيک) ،  - نيا. شي؛ حامد سعادتسا
  

 
/ مدل Seismographyنگاري  / لرزهSeismologyشناسي  / لرزهInversion/ وارون سازي Seismic dataاي  ھاي لرزه داده

 Modelingسازي 
 

 ٩٣٠٠٣٣  
  چکيده 

راي اين منظور بايد تصويري از زير سطح ھدف علم ژئوفيزيک مطالعه و کسب اطالعات از ساختار زيرين زمين است. ب
شود.  نگاري حاصل مي ھاي لرزه ھايي نظير توموگرافي سرعت و يا مستقيما  از پردازش داده آورد. اين تصوير يا از روش بدست
ي نيز به نگار ھاي لرزه آوردن يک تصوير با دقت باال با رھيافت توموگرافي مشکالت خاص خود را دارد. پردازش دقيق داده بدست
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جھت در اختيار داشتن مدل سرعت ھرچه  يک مدل سرعت دقيق نياز دارد که در نبود آن مراحل پردازشي پيش نخواھد رفت. بدين
تر امري ضروري است. دقيق بودن مدل سرعت در مراحل تفسيري ھم تأثيري بسزايي دارد. بعد از انجام يک عمليات  دقيق
آورد. مدل  نگاشت است پس مدل سرعت را بايد بتوان از ھمين مشاھدات بدست باشد، لرزه نگاري ھرآنچه که دراختيار مي لرزه

شود. به  سرعت زمين در واقع يک ويژگي فيزيکي زمين است، که تغيير اين ويژگي از عواملي است که باعث پراکندگي موج مي
توان مسئله را به شکل وارون براي بدست  . لذا ميکند نگاشت را فراھم مي عبارتي ھمين تغييرات سرعت است که امکان ثبت لرزه

سازي جبھه موج بازتابي (قبل  آوردن مدل سرعت مجھول، حل کرد. در اين پژوھش مدل سرعت موج مستقيما  با استفاده از وارون
براي ارتباط سازي معادله موج  شود. معادالت حاکم به شکل آکوستيک در نظر گرفته شده است. خطي از برانبارش) محاسبه مي

شود. لذا براي حل آن نياز به اعمال قيد براي  نگاشت با مدل پتانسيل سرعت منجر به يک مسئله شديدا  بدوضع مي ھاي لرزه داده
شود (روش  باشد. در اينجا مسئله وارون با اعمال قيد تنکي در حوزه گراديان حل مي يکتاسازي و پايدار کردن جواب مي

در نظر گرفته شده  BOSو  ISTA ،FISTAسازي نظير  ھاي متفاوت وارون ي مدل سرعت) و روشسازي تغييرات کل کمينه
  کند. ھاي مصنوعي متفاوت، دقت باالي اين روش در بازسازي مدل سرعت را تأييد مي است. اعمال روش بر روي مدل

  
/ محمدحسن روش کمينه مربعات مقيد ھموار ھاي مگنتوتلوريک در منطقه گچساران با استفاده از سازي دو بعدي داده وارون ١٠۴

کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي شاھرود، دانشکده مھندسي معدن، رشته  -محمديان سرونداني؛ علي نجاتي کالته، رضا قائدرحمتي.
  .١٣٩۴ ژئوفيزيک و نفت) ، 

  
 

/ گراديان Modelingسازي / مدل Exploration/ اکتشاف Electromagnetism/ الکترومغناطيس Inversionوارون سازي 
Gradient زمين شناسي /Geology 

 
 ٩۴٠٠٧٢  

  چکيده 
باشد؛ که در اکتشاف ساختارھاي زيرسطحي عميق، مثل  روش مگنتوتلوريک يک روش الکترومغناطيسي با چشمه طبيعي مي

ھاي  سازي داده تا براي مدلگيرد. در اين تحقيق ھدف اصلي اين است  اکتشاف ساختارھاي ھيدروکربوري مورد استفاده قرار مي
سازي دوبعدي گراديان مزدوج غيرخطي و کمينه مربعات مقيد ھموار براي  ھاي وارون مگنتوتلوريک منطقه گچساران از روش

ھاي سراب و جعفرآباد و ھمچنين مرز فوقاني سازند آسماري  شناسايي ھرچه بھتر ساختارھاي زيرسطحي اين منطقه شامل تاقديس
شناسي کنترل شوند. جھت رسيدن -ھا با ھم مقايسه و با اطالعات زمين سازي داده ھاي وارون و نتايج حاصل از روشاستفاده شود 

ھاي مگنتوتلوريک شناسايي شد و  ھاي سطحي روي داده به ھدف، ضمن تحليل ابعادي ساختارھاي زيرسطحي، اثرات ناھمگني
ھاي  صورت گرفت. در ادامه جھت شناسايي اھداف زيرسطحي، داده TEMھاي سونداژھاي  ھا با استفاده از داده تصحيح داده

 دھند که ساختارھاي زيرسطحي منطقه عموما  دوبعدي و سه بعدي مي سازي شدند. نتايج اين پژوھش نشان مي تصحيح شده وارون
د. ھمچنين نتايج نشان دھ ھاي ديگر ميلجواب بھتري نسبت به مد TM+TEھاي مگنتوتلوريک براي مد  سازي داده باشند و مدل

سازي گراديان مزدوج  سازي کمينه مربعات مقيد ھموار و گراديان مزدوج غيرخطي، مدل دھند که از ميان دو روش مدل مي
سازي،  باشد، ارائه نموده است. نتايج به دست آمده از وارون-شناسي مي غيرخطي جواب بھتري که در تطابق با اطالعات زمين

دھند. ھمچنين گسل بزرگ پيشاني کوھستان در اين  ه و مرز فوقاني سازند مخزني را به خوبي نشان ميسازندھاي سطحي منطق
  متري زير سطح دريا به دست آمد. ١٥٠٠ تحقيق شناسايي شد. ارتفاع تقريبي تاقديس سراب در منطقه در

  
/ حسين صفاري؛ پرويز غضنفري؛ يولکانيسم کرتاسه و ترشيري حوضه رسوبي مغان و نقش آن در سامانه ھيدروکربن ١٠۵

  .١٣٩۶ کارشناسي ارشد(دانشگاه بين المللي امام خميني، دانشکده علوم پايه، رشته زمين شناسي) ،  -نورآذر شکرزاده.
  

 
/ سنگ شناسي Geologyھا/ زمين شناسي  / ھيدروکربنCretaceous/ کرتاسه sedimentary Basinحوضه رسوبي 

Petrology سنگ منشا /Source rock مدل سازي /Modeling 
 

 ٩۴٠٠۵٣  



  مه پايان نا                                                                                   لی نفت ايران       تازه ھای مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

٧٠ 
 

  چکيده 
 ھاي آتشفشاني در اين منطقه شامل تناوبي از روانه گــــــــيرند. سنگ اعظـم واحــدھاي منطــقه در ائـــــوسن ميــــاني قــــرار مي

اراي طيف ترکيبي بازالت، ھا در اين منطقه د باشد. ھمچنين گدازه ھا) مي ھاي آذرآواري (انواع توف اي و نھشته ھاي گدازه
ھاي بافتي نامتعادل نظير بافت غربالي در پالژيوکالزھا و  آندزيت و آندزيت بازالت ھستند. ويژگي  آندزيت، تراکيت، تراکي
توان ناشي از تغييرات فشار بخار آب در حين صعود ماگما دانست که در منطقه به وضوح  ھا را مي حواشي سوخته در آمفيبول

نمونه  ١٠ ھاي منطقه، تعداد  ھاي ژئوشيميايي ماگماي سازنده سنگ .   قابل ذکر است که در خصوص بررسي ويژگيمشھود است
ھاي اصلي  دھند که تغييرات اکسيد ھاي ژئوشيميايي نشان مي بررسي گرديد. بررسي  ICP-Msو  XRFھا به روش  از اين سنگ

روند کاھشي و   P٢O٥ ,Al٢O٣ ,MnO, MgO, CaO, TiO٢ ,Fe٢O٣ھاي  بدين صورت است که اکسيد Si٢Oدر برابر 
Na٢O , K٢O  ھاي منطقه مورد مطالعه  دھند که به طور کلي يک روند عادي تبلور تفريقي در سنگ روند افزايشي را نشان مي

مطابق با روند ھا  دھد ولي با اين وجود روند رفتار کمي پراکندگي نشان مي SiO٢اتفاق افتاده است. عناصر کمياب در مقابل 
  SiO٢در برابر افزايش  Sr, Ni,Crروند افزايشي دارند در صورتيکه  Ba, Rb,Ce,Y, Zrعادي تبلور و تفريق ماگمايي ھستند. 

ھا،  شود عبارتند از ناھمگني سنگ ھاي ژئوشيميايي مشاھده مي ھايي که در نمودار دھند. داليل پراکندگي روند کاھش نشان مي
تواند  ھا، مي اي، اختالط ماگمايي و ھمچنين تعداد کم نمونه پوسته ات مختلف ذوب بخشي و تبلور جزيي، آاليشمنشاء ماگمايي درج

ھاي اين  آلکالن بوده و در نمودار انديس اشباع از آلومينيم براي سنگ  ھاي منطقه مورد مطالعه کالک باشد. سري ماگمايي سنگ
از خصوصيات بارز مناطق فرورانش است. شيب تند نمودارھاي عنکبوتي از سمت باشد که  منطقه، متا آلومين و پر آلومين مي

دھــد،  باشد و نشان از درجه ذوب بخشي نسبتا  کم آنھا را مي عناصر نادر خاکي سبک به سمت عناصر نادر خاکي سنگين مي
تــوان از مشخصات  خــصوصيت را ميشود. از طرفــي اين  زيرا ھــر چــه اين شيب کــمتر شود درجه ذوب بخشي نيز کمتر مي

يک غني شدگي نشان ميصدھـند که اين نيز خـاص  Uو Thمناطــق فـــرورانش به حــساب آورد. با توجه به نمـودارھاي عنکبوتي  
شدگي  تھي Ti، عنصر HFSتواند باشد. از ميان گــروه  اي مي مناطـق فرورانش و يا نشاندھنده آلــودگي احتمالي با مواد پوسته

ھاي  نيز از خصوصيات بارز سنگ TNTتھي شدگي کــمتري را نشــان مي دھند که تھي شدگي از گروه  Taو  Nbبيشتر و
ھاي منطقه مورد  مرتبط با فرورانش در جزاير کماني معرفي شده است. بر اساس نمودارھاي مختلف، جايگاه تکتنوماگمايي سنگ

باشد. با توجه به الگــوي فرورانش، حرکــت صفحه عربستان به سوي شمال  ورانش ميآتشفشاني در مناطق فر  مطالعه، کمانھاي
آلکــالن ايجاد کرده و به طــور موضعي   تواند ماگــماھاي کــالک باعث فرورانش پوسته اقــيانوسي به زير صفحه ايران شده و مي

ھاي منطقه مورد مطالعه از تفريق ماگماي ايجاد  اء سنگپوسته دچار کشش و بازشدگي بعــد از فرورانش شده باشد. ھمچنين منش
ھاي حداوسط و فلسيک  اي منطقه فرورانش ياد شده بوده و مدل زون داغ نيز توجيه کننده منشاء سنگ شده بر اثر ذوب گوه گوشته

 درجه سانتي ٨٦٠ تا  ٧٩٠ ھاي ولکانيکي،  دھد که دماي تشکيل اين سنگ باشد. مطالعات ژئوترموبارومتري نشان مي منطقه مي
باالي اکسيژن بوده و در سري   ھا داراي فوگاسيته کيلوبار در تغيير است. ھمچنين اين سنگ ٣ /٧تا  ٢ /٦گراد و فشار تشکيل نيز 

شناسي ساختماني و ھمچنين ساختار  شناسي، فسيل شناسي، شواھد زمين گيرند.  با توجه به جميع شواھد زمين مگنتيتي قرار مي
توان نتيجه  ھاي ولکانيکي و توليد ھيدورکربن در دشت مغان، مي در اين منطقه و از ھمه مھمتر توالي زماني توليد سنگ نفتگير

  ھاي ولکانيکي وجود ندارد. زايي در اين منطقه و توليد سنگ گرفت که ھيچ ارتباط منطقي مابين ھيدروکربن
  
 
 
 


