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 رساني اطالع مرکز پورتال بر روی اطالعاتي هاي پايگاه در جستجو 

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

 ايران نفت صنعت استانداردهاي اطالعات بانك به دسترسي  (IPS) 

 آموزشي متنوع هاي فيلم به مدیا مالتی دسترسي  (VCD) 

 فارسي مقاالت متن تمام اطالعاتي های پايگاه به دسترسی (Magiran, Noormags, Civilica) 

 ترسی به منابع الکترونيک بر روی پورتال مرکزاطالع رسانیدس 

 بريتانيا ملي کتابخانه مقاالت بانك به دسترسي  

 التين مقاالت پايگاه در بعد به ٢٠٠٣ سال مديريتي و تخصصي – فني منتخب مقاالت کامل متن به دسترسي  

 مرکز پورتال در موجود... و انرژي مديريتي، تكنولوژيك، منابع از اي ذخيره با الكترونيك منابع به دسترسي  

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

 التين و فارسي گزارشات پايگاه در تخصصي / علمي گزارشات کامل متن به دسترسي  

 ايران نفت ملي شرکت علمی اطالعات مدیریت و رساني اطالع مرکز

  محققين، اختيار در را زير تسهيالت نشريات، و کتب مراجع، از استفاده امكان بر عالوه

 :دهد مي قرار پتروشيمي و پخش و پاالیش گاز، نفت، صنايع کارکنان کليه و پژوهشگران



  اشاره:

مرکز اطالع رسانی و مديريت اطالعات علمی شرکت ملی نفت ايران به منظور تسريع و تسھيل دسترسی به 

اطالعات علمی و فنی مورد نياز صنعت نفت، امکاناتی نظير دسترسی مستقيم به مقاالت تمام متن از طريق جستجو 

بر روی پورتال مرکز اطالع رسانی را برای جستجو در منابع الکترونيکی موجود در پايگاه مقاالت التين و 

مرکز می توانند بدون محدوديت زمانی و مکانی ورتال پده است. بر اين اساس کاربران عضو ومتخصصين فراھم نم

لکترونيکی در از طريق اتصال به شبکه اينترنت از مجموعه منابع موجود در زمينه مقاالت فنی، کتب و نشريات ا

توانند  برداری نمايند. متقاضيان جديد می گاز، پتروشيمی، انرژی، مديريت، اقتصاد و مالی بھره نفت، آوری فن ھای حوزه

  نمايند. اقداماز طريق مديريت ذيربط، نسبت به دريافت نام کاربری و رمز عبور جھت استفاده از پايگاه ھای فوق 

  اطالع رسانیپراکندگی اعضاء پورتال مرکز 
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آسيب شناسي فرآيندهاي آموزش کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به منظور ارتقاي اثر بخشي آن ها بر اساس   ١
مد محيد مشاور اساتمصيب سامانيان؛  محبوبه سليمانپورعمران،اساتيد راهنما مهدي ديودار؛  نگارش /مدل سه شاخگي و ارايه الگو

 .١٣٩٨رايش منابع انساني)، (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت دولتي گ دکتري - اده.امين اسد ز علي جوادي بورا،

 National Iranian Oil Productsهاي نفتي ايرانشرکت ملي پخش فرآورده /Personnelکارکنان  /Educationآموزش 
 Distribution Company/  اثربخشيEffectiveness/ شناسي/ مدل سازي آسيبgModelin/  الگوModel 

٩٨٠٠٣٧  
  چکيده 

بخشي  قاي اثرسيب شناسي فرآيندهاي آموزش کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به منظور ارتآپژوهش حاضر با عنوان "
ر سال ورد دجنبآن ها" در چهار استان گيالن، مازندران، گلستان و خراسان شمالي که شامل پنج منطقه رشت، چالوس، ساري، گرگان و 

تحقيق از  بود که سيب هاي آموزش کارکنان و ارائه الگوي اثر بخش آموزش کارکنانآدف از انجام اين تحقيق، شناسايي اجرا شد. ه ١٣٩٧
دد. ب مي گرنظر ماهيت و هدف از نوع تحقيقات کاربردي و از لحاظ مطالعه متغير ها در زمره پژوهش هاي ترکيبي يا آميخته محسو

 ٩٩٩ش کمي شامل نفر و در بخ ٢٤و کارشناسان به تعداد  اري اين تحقيق در بخش کيفي، شامل مديران، معاونين روساي واحدهاجامعه آم
ر ري هدفمند و دنفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. نمونه گيري در بخش کيفي، روش نمونه گي ٢٧٧بود که بر اساس فرمول کوکران 

ش کيفي رو طبقه اي متناسب با حجم جامعه آماري انجام گرفت. روش و ابزار جمع آوري اطالعات در بخشبخش کمي، با روش تصادفي 
 ١٦٦اخته محقق س داده بنياد که با استفاده از مصاحبه نيمه ساختار يافته صورت گرفت و در بخش کمي روش ميداني با ابزار پرسشنامه

ساتيد اي بوده که مورد تاييد يشي صورت گرفت. روايي از نوع صوري و محتواسوالي اثربخ ١٢٠سوالي آسيب شناسي و پرسشنامه 
 ٩٨/٠ و ٩٨/٠تيب راهنما و خبرگان قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ها از طريق روش همساني دروني با استفاده از آلفاي کرانباخ به تر

 SPSSار از نرم افز استفاده ل اکتشافي و تاييدي باممراتبي، تحليل عاو تحليل سلسله  برآورد شد. تجزيه و تحليل داده ها با رتبه اي فريد من
عامل مولفه، در  ٤٩بررسي مولفه هاي آسيب زاي آموزش کارکنان، در بخش فرآيندي  در - ١انجام گرفت. يافته ها نشان داد که:  3PLSو 

آسيب هاي بعد فرآيندي  در - ٢شناسايي و رتبه بندي گرديد.  مولفه ٥عامل در  ٢٢مولفه و در بعد زمينه  ١٢در  عامل ٥٤بخش ساختاري 
ه ن و مولفدر بعد ساختاري مولفه مشارکت در تصميم گيري بيشتري آسيب و مولفه شناختي کمترين آسيبجو گري بيشترين مولفه جست

را در  ين آسيبگيري نامناسب کمتر سازمان يادگيرنده کمترين آسيب و در بعد زمينه، ارتباطات اجتماعي بيشترين آسيب و مولفه جهت
لگوهاي ا - ٤اييد قرار گرفت. تمورد  GOFهاي اندازه گيري با استفاده از معيار  برازش مدل - ٣آموزش کارکنان در شرکت نفت داشته اند. 

  آسيب شناسي و اثر بخشي نيز براساس روش داده بنياد ترسيم شد.

 /طحي کاتيوني بر تغيير ترشوندگي در حين تزريق با آب هوشمند در مخازن کربناتهي فعال ساثر يون هاي چندظرفيتي و ماده  ٢
س، (دانشگاه تربيت مدر ارشناسي ارشدک - عماد طهمورث.استاد مشاوراميرحسين سعيدي دهاقاني؛ استاد راهنما منا زاهدي؛  نگارش

 .١٣٩٨رشته مهندسي شيمي)، 

مخزن  /Water injectionتزريق آب  /Wettabilityترشوندگي  /Cationsها ونکاتي /Surface active agentماده فعال سطحي 
  Intelliganceهوشمندي  /Enhanced oil recovery (EORازدياد برداشت نفت ( /Carbonate tankکربناته 

٩٨٠٠١۵  
  چکيده 

ست که  به عنوان يک روش اسال  ١٥ه بيش از شود نزديک بآب هوشمند  که با عناوين شوراب رقيق  و آب مهندسي شده  نيز شناخته مي
وش در رهاي مختلفي براي بهبود اين اقتصادي و سازگار با محيط زيست  مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است با اين وجود مکانيسم

ر اين ددارند. ن فت نفتشوراب رقيق بر روي بازيا کدام تاکيدي بر يک مکانيزم اصلي واحد براي تاثيرات مقاالت پيشنهاد شده که هيچ
) در هنگام CTABي فعال سطحي کاتيوني (هاي جديد چند ظرفيتي به مانند فسفات و بورات و مادهپژوهش به تحقيق پيرامون اثرات يون

ج تايشاهده نمتزريق آب هوشمند و تاثير اين برهم کنش، بر روي تغيير ترشوندگي و در نتيجه ازدياد برداشت، پرداخته است که با 
هاي بيان شده را بر روي تغيير توان تاثير بسيار مثبت نمکو تزريق ميکرومدل مي ATR-FTIRهاي زاويه تماس، ترشوندگي، تست

ي فعال سطحي به عنوان دوستي و به تبع آن افزايش بازيافت نفت را مشاهده کرد. تزريق آب هوشمند و مادهترشوندگي سنگ به سمت آب
توان ي فعال سطحي، ميدهبرداشت هيبريدي شناخته شده است. از مزاياي روش تزريق همزمان آب هوشمند و ما هاي ازدياديکي از روش

ظت شوري غيير غلتبه تغيير ترشوندگي و کاهش کشش بين سطحي بين سيال جابجا کننده و جابجا شونده بطور همزمان ياد کرد که به دليل 
هاي نيسمکشش بين سطحي پايين از مکا افتد و همچنين متحرک شدن همزمان نفت باقيمانده درهاي نفتي اتفاق ميشورابه، جداسازي اليه

ي جداگانه از باشد که منجر به برتري اين روش ازدياد برداشت هيبريدي نسبت به استفادهي فعال سطحي در شوري کم ميسيالب زني ماده
  ي فعال سطحي است.آب هوشمند و ماده
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و  EADبا تلفيقي از   MS -HSEمنظور ارزيابي کارايي نفتکش هاي جاده پيما با رويکرد خطاي انساني و  ارائه الگويي به  ٣
 گارشن /روش هاي تصميم گيري (مطالعه موردي: نفتکش هاي جاده پيماي شرکت پخش فراورده هاي نفتي شاغل در منطقه تهران

جواد ويس و  منصور مومني، محمدرضا ميري لواساني،اساتيد مشاور منوچهر اميدواري، پروين نصيري؛ اساتيد راهنما سحر قلعه؛ 
يت محيط زيست، رشته مديريت محيط زاد اسالمي، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه مديرآگاه (دانش دکتري - کرمي.

 .١٣٩٧زيست)، 

محيطي آلودگي زيست /Tankerتانکر  /Modelالگو  /Risk assessmentارزيابي احتمال خطر  /Transportationحمل و نقل 
Environmental pollution/  تحليل داده هاData analysis  

٩٧٠٠۶١  
  چکيده 
اي،  نقل جاده و دارد. در حمل اين امر در کشورهاي درحال توسعه در موقعيت وخيم تري قرار و نقل از مسائل مهم جهاني است مل وايمني ح

به صورت ذاتي خطرآفرين هستند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. چراکه تصادفات وسايل نقليه حامل  جابجايي فرآورده هاي نفتي که
عث بروز آلودگي هاي محيط زيست در سطح وسيع، راي ساير واحدهاي حمل و نقلي، بافرآورده هاي نفتي ضمن ايجاد زمينه خطر بالقوه ب

در اثر انفجار يا آتش سوزي و ايجاد اختالل وسيع در شبکه آمد و شد مي گردد.  تشديد و توسعه ميزان خسارت مالي ناشي از تصادفات
اما در بسياري از موارد، ويژگي و  ،ادفات، مربوط به خطاي راننده استاگرچه آمار نشان مي دهد که درصد قابل توجهي از علل تص

وي گاين مطالعه با هدف ارائه اله بر عهده داشته است. خصوصيات وسيله نقليه، نقش مکمل عملکرد راننده را در راستاي تکوين حادث
هاي تصميم گيري  ) و روشDEA( ارزيابي کارايي نفتکش هاي جاده پيما با رويکرد ايمني با استفاده از تجزيه و تحليل پوششي داده ها

ع و اجماع خبرگان تعيين شدند. به صورت کيفي و کمي با بررسي مناب DEAانجام گرديد. بدين منظور ورودي ها و خروجي هاي روش 
) انجام شد. با توجه به FAHPکمي سازي شاخص هاي کيفي با بکار گيري روش فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي در محيط فازي(

ايمني هدف مطالعه، از مدل تجزيه و تحليل پوششي داده ها با رويکرد خروجي محور استفاده گرديد. براساس رويکرد ايمني، شاخص هاي 
(ايمني زيست محيطي)، عوامل ايمني زمينه ساز  کشنده، ايمني مخزن، ايمني نفتکش ها به منظور جلوگيري از آلودگي زيست محيطي

و تعداد افراد تحت تاثير، درصد آلودگي هاي زيست محيطي هر نفتکش در طول دوره  DEAخطاي انساني، بعنوان ورودي در روش 
 هاي نفتکش که است آن گرفته شدند. نتايج حاکي از نظرهاي نامطلوب در عنوان خروجيه ) ب١٣٩٤- ١٣٨٤( مطالعه مورد ساله آماري ده

)10w Renault Midlum, Volvo N10-2*4, 12, Volvo FH340Bens Actros, Scania p بر روي مرز کارايي تحت فرضيه (
VRS  وCRS  ها هم در مقياس و هم از نظر تکنيکي بهينه عمل کرده و با مقياس قرار گرفتند اين امر نشان دهنده اين است که اين نفتکش

نامناسب و مشکالت مديريتي نيز روبرو نبودند. در ادامه الگويي براي ارزيابي ريسک ايمني نفتکش هاي جاده پيما نيز ارائه گرديد که 
ريسک ايمني بود. همچنين پيوست ايران به توافقنامه نتايج آن بيانگر قرار گرفتن نفتکش هاي مذکور در ناحيه قابل قبول و قابل تحمل 

ADR  و توجه به آيين نامه حمل و نقل مواد خطرناک در ايران در راستاي انجام بازرسي هاي مناسب و آموزش رانندگان در شرايط
Benz ( گردد نفتکش هاي اضطراري مي تواند در بهبود کارايي نفتکش ها موثر باشد. لذا بر اساس مطالعه صورت گرفته، پيشنهاد مي

w٨٠٨-١٠w, Benz ٦*٤-١٠w, Daf, Dangfeng, Howo که در سطح غير قابل تحمل ريسک قرار گرفته و از نظر ٨٠٨-٦ (
کارايي مديريتي و مقياس عملکرد ايمن، عملکرد بهينه اي نداشته اند، در ناوگان حمل و نقل فرآورده هاي نفتي کمتر مورد استفاده قرار 

  در صورت امکان حذف شوند. گرفته و يا

با  CDEAارائه الگويي جهت استقرار نظام جامع ارزيابي عملکرد کارکنان با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي مرکز   ۴
اد استفيعي؛ مرتضي شاستاد راهنما مهناز جوکار برازجاني؛  نگارش /مطالعه موردي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي

 .١٣٩۴اسالمي، دانشکده اقتصاد مديريت، رشته مديريت صنعتي)،  (دانشگاه آزاد کارشناسي ارشد - فرشيد مبشري.ور مشا

ه منطقه ويژ /Data Envelopment Analysis (DEAها (تحليل پوششي داده /Performance assessmentارزيابي عملکرد 
مديريت عملکرد  /Customs administrationگمرک  / onepecial Economic Energy ZSParsاقتصادي انرژي پارس 

Performance management/  مدل هاModels/ بندي رتبهRanking/  کارکنانPersonnel  

٩۴٠٠٨٧  
  چکيده 

ناخت منظور از ارزيابي عملکرد، فرآيندي است که بوسيله آن کارکنان در فواصل معيني و بطور رسمي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. ش
 کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملکرد آنان و ساير کارکنان، از جمله علل اصلي ارزيابي

عملکرد است. در گذشته، مديران کالسيک ارزيابي عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام مي دادند. در حالي که امروز جنبه 
هنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از ارزيابي عملکرد اين است که اطالعات ضروري درباره را
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جا و الزم را در جهت باال بردن ه نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات ب
تخاذ نمايند. هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي عوامل موثر بر عملکرد کارکنان و ارائه مدل مناسب جهت کميت و کيفيت کار کارکنان ا

)، شاخص هاي CDEAارزيابي عملکرد کارکنان بوده است. به اين منظور با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده هاي متمرکز (
تعداد  -٢  تعداد اسناد صادره - ١به زبان انگليسي و شاخص هاي خروجي درصد تسلط  - ٤ساعت آموزشي - ٣ سابقه - ٢ حقوق - ١ورودي

چک ليست شناسايي شاخص هاي برتر توسط مسئولين مربوطه شناسايي و پس  مدت زمان انجام هر سند، با استفاده از - ٣ طرح پيشنهادي
ور گمرکي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نفر از کارکنان واحد ام ٣٠از جمع آوري اطالعات آماري، رتبه بندي از کارايي 

 ٠٫٢٩٦١با کسب کارايي  5DMUباالترين کارايي و  ٠٫٨٥٣٧با کسب کارايي   30DMUمحاسبه و ارائه گرديد که در اين رتبه بندي 
  پايين ترين کارائي را به خود اختصاص داده اند.

ستوده؛  علي نگارش /مطالعه: شرکت ملي نفت ايران) مورد( مديران سرپرستان و هويژ عملکرد هاي مربيگري شايستگي براي ارائه مدلي  ۵
مديريت و  (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده يدکتر - مجيد سليمي. ؛امير حسين محمد داودياساتيد مشاوريوش جعفري؛ پراستاد راهنما 

 .١٣٩٨اقتصاد، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ، 

ران ـت ايـت ملي نفـشرک /Managersران ـمدي /Performanceرد ـعملک /Competenceگي ـشايست /Coaching گريـمربي
)National Iranian Oil Company (NIOC/  مدل هاModels  

٩٨٠٠۴٠ 
  چکيده 

ز آن در بهبود عملکرد اوان هايي است که بتهاي سازماني و نيازهاي اصلي شرکت ملي نفت ايران دست يافتن به استراتژييکي از چالش
يگري هاست. هدف اصلي از اين پژوهش ارائه مدلي براي شايستگي مربکارکنان استفاده کرد. مربيگري عملکرد يکي از اين استراتژي

بوده  افيوع اکتشعملکرد ويژه سرپرستان و مديران (مورد مطالعه: شرکت ملي نفت ايران) است. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از ن
ها، تحليل محتواي ها، از روش تحقيق کيفي و کمي استفاده شده است. در روش کيفي، استراتژي تحليل دادهآوري و تحليل دادهو در جمع

ها، در گيري هدفمند بوده، حجم نمونه در ادبيات براساس اشباع دادهروش نمونه .با رويکرد دلفي است هامتون، مصاحبه و پرسشنامه
نفر از متخصصان، مسئوالن و  ٢٠ته) شامل هاي محقق ساخنفر و در روش دلفي (دو مرحله با پرسشنامه ١٢ساختمند يمهمصاحبه ن

صان، ها براساس نظر متخصروايي محتوايي سؤاالت مصاحبه و پرسشنامه .باشدي نفت ميمديران آگاه به مربيگري عملکرد در شرکت مل
 ،ده است. در روش کميآزمايشي و پايايي مصاحبه از طريق ضريب توافق دو کدگذار بدست آمها با اجراي روايي صوري پرسشنامه

نفر از  ٢٠ي نيز هدفمند بوده است. حجم نمونه شامل گيري در روش کمباشد. روش نمونهها از نوع پيمايشي مياستراتژي تحليل داده
اي باشد، ابزار آن، پرسشنامه مقايسات زوجي شبکهملي نفت مي متخصصان، مسئوالن و مديران آگاه به مربيگري عملکرد در شرکت

ها با اجراي ها براساس نظر متخصصان، روايي صوري پرسشنامه، روايي محتوايي سؤاالت پرسشنامهبوده (پرسشنامه محقق ساخته)
قيق و شده در ادبيات تحفاهيم مطرح(سازگاري) بدست آمد. در اين تحقيق ابتدا م آزمايشي و پايايي پرسشنامه به شيوه ضريب توافق

شده و براساس منابع معتبر در حوزه بنديمؤلفه جمع ١٦ساختمند استخراج شد، سپس بر پايه مفاهيم مشترک در قالب هاي نيمهمصاحبه
اي ت زوجي شبکههاي دلفي در دو مرحله و سپس پرسشنامه مقايساها استخراج شد و بر همان اساس پرسشنامهشايستگي، ابعاد و شاخص

هاي ، پرسشنامهMAXQDAافزار ا استفاده از نرمها به روش استقرايي و بهاي متون و مصاحبهوتحليل دادهساخته و اجرا گرديد. تجزيه
ميت ن و اه(براي تعيين وز Matlabافزارهاي اي با استفاده از نرم، پرسشنامه مقايسات زوجي شبکهSPSSافزار دلفي با استفاده از نرم

ها منجربه ها) انجام شد. تحليل يافته(جهت بررسي رابطه و ميزان تأثير و تأثرات بين ابعاد و مؤلفه Super Decisionها) و ابعاد و مؤلفه
بندي و ميزان تأثير و بعد فردي، سازماني و مديريتي با ذکر رتبهشاخص در سه ٥٦مؤلفه و  ١٥ارائه مدل مربيگري عملکرد مشتمل بر 

يگري عملکرد ها شد. براساس نتايج بدست آمده، ابعاد مديريتي و فردي به ترتيب بيشترين تاثير را بر شايستگي مربأثرات دروني مؤلفهت
هاي مديريتي و فردي قرار تأثير مؤلفهثير را داشته و بيشتر تحتأمترين تباشند تا تأثيرپذير و ابعاد سازماني کداشته و بيشتر اثرگذار مي

ـ  تفکر تحليلي وهاي بين فردي ، ترويج يادگيري و توسعه  ه ترتيب مربوط به مهارتهاي تأييدشده، بيشترين تأثيرات بد. در بين مؤلفهدارن
ً منطقي مي ترين  ارائه گرديده که مهم شرکت ملي نفت نيز در اجراي شايستگي مربيگري عملکرد سازوکار ١٦شده،  مدل ارائه در باشد. ضمنا

ت عملکرد و به سيستم مديري ، تغيير از سيستم ارزيابي عملکرد ساليانهسازي آنبيگري عملکرد جهت پيادهه ترتيب طراحي نظام مرها ب آن
 پايش مستمر عملکرد کارکنان و مديران و ايجاد ضمانت اجرايي براي مربيگري عملکرد مي باشد.
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سعيد سلطاني استاد راهنما ؛ هاتف اربابي نگارش /ان در شمال شرق ايرانارزيابي پترو فيزيکي و تحليل مخزني سازند مزدور  ۶

دن، (دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسي، گروه مهندسي مع رشداکارشناسي  - مجيد محمدي نيا. ؛مهدي امينياساتيد مشاورمحمدي؛ 
  .١٣٩۴رشته مهندسي معدن)، 

   
ص خوا /Mozdooran formationسازند مزدوران  /reservoir Hydrocarbonمخزن هيدروکربن  /Geophysicsفيزيک زمين

 /ource rockSسنگ منشا  /Well loggingنگاري چاه /Permeabilityتراوايي  /Porosityتخلخل  /Reservoir propertiesمخزن 
  Geostatisticsآمار زمين /Zoningبندي زون

   
٩۴٠٠٨٨  

  چکيده 
ين رو اود. از ان، سازندي کربناته مي باشد و مهم ترين مخزن هيدروکربن گازي به شمار مي ردر حوضه رسوبي کپه داغ، سازند مزدور

اري و چاه نگ مطالعه ي آن از نظر اقتصادي، حائز اهميت است. براي مطالعه مخزني سازند، بر اساس ارزيابي پتروفيزيکي داده هاي
. با مي شود ارامترهايي مانند تخلخل کل و موثر و حجم رس گردآوريتحليل هاي پتروگرافي سنگ هاي مخزن با نرم افزار ژئوالگ، پ

 ١- ١زون  زير زون تقسيم شده است که زير ٢سازند مزدوران به  ١زون در سازند مشخص مي شوند. زون  ٨مطالعه اين پارامترها، 
رسي دارد. در  ومتخلخل آهکي  يبا  فضايي غيرتقر ٢- ١پايين سازند شوريجه قرار گرفته و داراي آثار تخريبي رسي مي باشد. زير زون

باشد.  مي دارا م راشده که از لحاظ مخزني شرايط الز مناسب ايجاد تخلخل موثر تبلور ثانويه آهک، منجربه تشکيل دولوميت و ٤و  ٣، ٢ زون
نيز تقريبا  فضايي غير  ٨و  ٧ند. زون اهکي و دولوميتي بوده و تخلخل موثري با توزيع پراکنده، اما اشباع از آب دار ٦ و ٥زون هاي 
هاي  ، از روشآثار درون زدگي چمن بيد مشاهده مي شود. براي شبيه سازي مخزن ٨چنين در بخش پاييني زون  آهکي دارند. هم متخلخل و

وند شمال گ با رکريجين زمين آماري در نرم افزار پترول استفاده شده است. تخمين سطوح افق هاي راس سازندها و زون ها با الگوريتم
ست. اورت گرفته که نتيجه مناسبي مطابق با تفسير ژئوفيزيکي راس سازندها و مقطع گذرنده از چاه ها داشته جنوب شرقي ص - غربي

نوان عوثر به متخمين پارامترهاي مخزني با الگوريتم شبيه سازي متوالي گوشي انجام شده و تحليل عدم قطعيت براي پارامتر تخلخل 
 ٣٢٩٥٤ا تحقق مطالعه شده است. همچنين براي مجموع زون هاي مخزني، حجم بخش گازدار برابر ب ٥٠همترين پارامتر مخزني در م

، محاسبه شده است. در ٢٥ميليون متر مکعب با انحراف معيار  ١٢٥ميليون متر مکعب و حجم گاز قابل برداشت برابر با مقدار ميانگين 
  پتروفيزيکي هر چاه در عمق هاي نگاشته نشده، پيش بيني شده اند. نگار پارامترهاي پايان

  
  
ارزيابي توان زيست پااليي خاک هاي آلوده به هيدروکربن هاي نفتي با استفاده از راهکار ترکيبي باکتري هاي تجزيه کننده بومي و   ٧

 - يريان پور.شايمان  ،احمد نظامي ،سن سليمانيمحاساتيد مشاور محمد کافي؛ استاد راهنما يامرثي؛ زهرا ک نگارش /گياه و تيور
  .١٣٩٩، وتکنولوژي، رشته مهندسي کشاورزي)(دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده کشاورزي، گروه اگر دکتري

  
فرآورده نفتي  /teriumBacباکتري  /Crude oilها/ نفت خام هيدروکربن /Environmentمحيط زيست  /Soil pollutionآلودگي خاک 

leum productPetro/ ) گياهPlant (botany/  (پسمانده خطرناک) پاکسازيClean up/  جداسازيSeparation  
   

٩٩٠٠٠١  
  چکيده 

هاي هاي آلوده به آاليندهسازي خاکهزينه در پاکريزسازواره به عنوان رويکردي نوين، موثر و کم- هاي اخير، سيستم تلفيقي گياهطي سال
ها افزايش يابد. بدين منظور هاي تجزيه کننده هيدروکربنتواند به کمک باکترين رهيافت، فرآيند گياه پااليي ميآلي مطرح شده است. در اي

هاي نفتي جنوب شرقي ايران در پژوهش حاضر، پنج جدايه باکتري تجزيه کننده نفت خام از دو نمونه خاک آلوده در اطراف ميدان
ها به دو روش کيفي و کمي ارزيابي شد. در گام بعدي، به منظور بررسي اثر گياه و جداسازي و توانايي حذف نفت خام توسط آن

هاي تجزيه کننده بر کاهش آلودگي نفت خام در خاک، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي با سه تکرار در باکتري
 ١٢و  ١٠، ٦،٨، ٤، ٢فت خام در خاک در هفت سطح شامل صفر، گلخانه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. عامل اصلي غلظت ن

.) و عامل سوم در دو سطح Vetiveria zizanioides Lدرصد (وزني/وزني)، عامل دوم در دو سطح حضور و عدم حضور گياه وتيور (
روز  ١٢٠پايان آزمايش، پس از  کننده نفت خام (در قالب يک کنسرسيوم) در نظر گرفته شد. درهاي تجزيهحضور و عدم حضور باکتري

 ١٤هاي مورفولوژيکي، بيوشيميايي و فيزيولوژيکي گياه در هر دو اندام ريشه و شاخساره و نيز غلظت رشد گياه، برخي شاخص
) در خاک آلوده قبل و پس از کشت گياه توسط دستگاه TPHsهاي نفتي کل () و هيدروکربنPAHsاي (هيدروکربن آروماتيک چندحلقه

 Pseudomonasگيري شد. نتايج نشان داد که پنج جدايه باکتري شامل: ) اندازهMS-GCسنج جرمي (طيف- کروماتوگرافي گازي
resinovorans ،Staphylococcus pasteuri ،Bacillus subtilis ،Plantibacter auratus  وBacillus atrophaeus   قادر به
هاي اين روز در محيط حاوي يک درصد نفت خام بودند. بر اساس يافته ٢١تي کل در طي هاي نفدرصد هيدروکربن ٥٠تجزيه بيش از 

و  aپژوهش، قرار گرفتن وتيور در معرض نفت خام، زيست توده ريشه را افزايش و همزمان وزن خشک اندام هوايي، محتواي کلروفيل 
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bآلدئيد ديکسيداني کل، محتواي پرولين، رنگدانه کاروتنوئيد و مالونا، هدايت روزنه و فتوسنتز را کاهش داد. از طرف ديگر، ظرفيت آنتي
گرم بر  ١٢٠گياه در اندام هوايي و ريشه در حضور نفت خام افزايش يافته است. اين گياه قادر به زنده ماندن در حضور نفت خام تا غلظت 

هاي نفتي کل در حضور گياه ود. درصد حذف هيدروکربنهاي نفتي کل در يک کيلوگرم) خاک بگرم هيدروکربن ٤٤ ٥٠کيلوگرم (حاوي 
درصد افزايش داد. همچنين، همبستگي مثبت و  ٦٠درصد بود و افزودن کنسرسيوم باکتري، اين ميزان را به بيش از  ٤٥وتيور بيش از 

تواند مؤيد سيوم باکتري نيز ميهاي نفتي در حضور گياه و کنسرهاي بيولوژيکي خاک و کارايي حذف هيدروکربنمعني داري بين ويژگي
هاي تجزيه کننده براي پااليش هاي نفت در اين فرآيند زيست پااليي باشد. بنابراين، کشت گياه وتيور در تعامل با باکتريتجزيه هيدروکربن

  ل توصيه است.هاي بيشتر در مقايسه ميداني قابهاي نفتي در خاک مفيد خواهد بود. ضمن اينکه مطالعات و بررسيهيدروکربن
  
  
ارزيابي توانمندسازي روانشناختي مديران و تاثير آن بر نگرش آنان نسبت به برنامه ريزي استراتژيک در معاونت توسعه منابع   ٨

انشکده (دانشگاه آزاد اسالمي، د ارشناسي ارشدک - جعفر بيک زاده.استاد راهنما نادر رضوان؛  نگارش /انساني شرکت ملي نفت ايران
  .١٣٩۵، ه مدريت اجرايي گرايش استراتژيک)ساني، گروه مديريت، رشتعلوم ان

  
برنامه ريزي  /Human resource developmentتوسعه منابع انساني  /Managersمديران  /Empowermentتوانمندسازي 
هومي مدل مف /National Iranian Oil Company (NIOCشرکت ملي نفت ايران ( /Strategic planningاستراتژيک 

Conceptual framework  
   

٩۵٠٠٧٣  
  چکيده 

در  تراتژيکهدف کلي تحقيق حاضر ارزيابي توانمند سازي روانشناختي مديران و تاثير آن بر نگرش آنان نسبت به برنامه ريزي اس
يه وتن و اس نظران بر اسمعاونت توسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ايران مي باشد. براي اين منظور توانمند سازي روانشناختي مدير

تعريف و  اليستر،کمرون و نگرش در زمينه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک بر اساس ديدگاه عمر دينجر، اکرم تات اغلو و کيث دبليو گ
منابع ه نت توسعدر اين راستا دو فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي تنظيم گرديده است. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران شاغل در معاو

نفر برآورد و به  ٢٢٥نفر است. حجم نمونه آماري با استفاده از رابطه کوکران  ٥٤٢انساني شرکت ملي نفت ايران مي باشد که تعداد آنها 
تي وتن وانشناخرروش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده است. ابزار جمع آوري اطالعات دو پرسشنامه، پرسشنامه توانمند سازي 

ايايي پوايي و رون و پرسشنامه نگرش در زمينه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک عمر دينجر و همکاران مي باشد که پس از سنجش و کمر
ستنباطي يفي و او اطمينان از آن، در اختيار نمونه آماري قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از روش هاي آماري توص

براي  ستنباطيارتيب که براي طبقه بندي، تلخيص و توصيف داده هاي آماري از روش آمار توصيفي و در سطح استفاده شده است. بدين ت
گرسيون استفاده گرديده است. نتايج حاصل بيانگر اسميرنف و ر - تک گروهي، کلموگروف tآزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون هاي 

چنين نتايج است. هم توسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ايران باالتر از حد متوسطآنست که توانمندسازي روانشناختي مديران در معاونت 
س و احسا تحقيق حاضر نشان مي دهد که سه بعد از ابعاد توانمد سازي روانشناختي مديران، احساس شايستگي، احساس خود مختاري

لي با ر است ومنابع انساني شرکت ملي نفت ايران موث معني داري بر نگرش آنان نسبت به برنامه ريزي استراتژيک در معاونت توسعه
 نان نسبت بهآر نگرش بتوجه به نتايج تحقيق، تاثير دو بعد احساس اعتماد و احساس موثر بودن از ابعاد توانمندسازي روانشناختي مديران 

  اقع نگرديد.برنامه ريزي استراتژيک در معاونت توسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ايران مورد تاييد و
  
  
سيروس  نگارش /دشت آبادان Bو  Aهاي  ارزيابي خصوصيات مخزني و بررسي رخساره هاي رسوبي سازند سروک بااليي در چاه  ٩

ايه، پ(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم  ارشناسي ارشدک - محمد حسين محمدي.استاد مشاور محسن آل علي؛ استاد راهنما حسني؛ 
  .١٣٩۵رشته زمين شناسي)، گروه زمين شناسي، 

  
 زمين شناسي /Reservoir propertiesخواص مخزن  /Precipitateرسوب  /Faciesرخساره  /Sarvak formationسازند سروک 

  Shaleشيل  /Porosityتخلخل  /Reservoir rockسنگ مخزن  /Petroleum geologyنفت 
   

٩۵٠٠۵٣  
  چکيده 
شود.  مي ن محسوبدشت آبادا کرتاسه مياني (آلبين تورونين) يکي از مخازن کربناته نفتي با اهميت درگروه بنگستان به سن  در سروک سازند

 ي سازندسازند سروک بااليي در چاه هاي مورد مطالعه از نظر حجم شيل جز سازندهاي تميز محسوب مي شود. بر اساس خواص مخزن
است. ميانگين  داراي کيفيت مخزني ٦تا  ٣در زون هاي  Bو در چاه  ٨تا  ٣زون هاي  Aزون تقسيم شد که در چاه  ١٤سروک بااليي به 

مخزني در  درصد در تغيير است. همچنين رخساره روديست باندستون بهترين رخساره اي٢٠تا  ٥تخلخل موثر سازند سروک بااليي بين
  سازند سروک بااليي است که در محيط شلف حاشيه دار رسوب گذاري شده است.
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ارزيابي رابطه ميزان توانمندي مديران شرکت پخش فرآورده هاي نفتي استان کرمانشاه بر رضايت مندي مشتريان مجازي عرضه   ٠١

 شدکارشناسي ار - فريدون سليمي، منصوره عباسي.اساتيد مشاور حسين شريفي؛ استاد راهنما امين روستايي؛  نگارش /سوخت
  .١٣٩٣تکميلي، گروه مديريت بازرگاني، رشته مديريت بازرگاني)،  (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تحصيالت

  
 Nationalهاي نفتي ايران (شرکت ملي پخش فرآورده /Managersمديران  /Employee empowermentتوانمندسازي کارمندان 

Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC/  رضايت مشتريClient satisfaction/ سوخت Fuel/  مدل ها
Models/  اخالق حرفه ايProfessional ethics/  ارتباط با مشتريCustomer Relationship  

   
٩٣٠٠٣٩  

  چکيده 
ان ي مشترياين پژوهش با عنوان بررسي رابطه توانمند سازي مديران شرکت پخش فرآورده هاي نفتي استان کرمانشاه با رضايت مند

ژگي اخالق ) که اين متغير را در غالب چهار وي٢٠١١( وجهي توانمندي مديران باقري و همکارانمجازي عرضه سوخت، از مدل چهار 
وش راده از کاري، متفکر بودن، مهرت هاي ارتباطي و کسب تجربه مورد تحقيق قرار داده است. به فرضيه سازي پرداخته و با استف

ي هاي نفت گاه عرضه سوخت شهري و بين جاده اي شرکت پخش فرآورده(مشتريان جاي تحقيق توصيفي پيمايشي، در جامعه آماري تحقيق
ترين  يشي، پرسشنامه مهمتحقيقات حوزه پيما اين تحقيق مشابه بسياري از نفر) انجام گرديده است. در ٣٨٤استان کرمانشاه با نمونه اي برابر 

 روفکولموگ اطي شامل آزمونمار توصيفي و آمار استنبابزار گردآوري اطالعات بوده است و جهت تجزيه و تحليل اطالعات نيز از آ
اده ات استفاسمينوف براي سنجش ميزان نرمال بودن توزيع جامعه و در نهايت استفاده از ضريب همبستگي اسپرمن براي آزمون فرضي

 ه شاخصبص يافته است شده است. نتايج تحقيق نشان داد که الويت اول در ميزان همبستگي بدست آمده با رضايت مشتريان، اختصا
  شد.واحد که بزرگترين همبستگي بدست آمده در فرضيات فرعي تحقيق مي با ٪٥١٨مديران با رابطه اي برابر  "متفکر بودن"
  
  

و شناسايي و رتبه بندي داليل سقوط پرسنل از سکوهاي بارگيري فرآورده هاي نفتي در خطوط تخليه و  HSEارزيابي ريسک   ١١
تاد راهنما اسحسين ساکي؛  نگارش /( مطالعه موردي: انبار نفت ري) Dematelو  ANPنفت با رويکرد تلفيقي  بارگيري انبارهاي

يط (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مح ارشناسي ارشدک - منوچهر اميدواري، جواد ويس کرمي.اساتيد مشاور نبي هللا منصوري؛ 
  .))M.Sc،  ١٣٩۵، رشته مديريت محيط زيست (HSEزيست و انرژي، گروه 

  
ارها انب /Oil and gas platformسکوي نفت و گاز  /Risk assessmentارزيابي احتمال خطر  /Risk managementمديريت ريسک 

Stocks/ ) ايمني، بهداشت، محيط زيستHealth, Safety and Environment (HSE/  کارکنانPersonnel  
   

٩۵٠٠۵۴  
  چکيده 

ستفاده قرار يکي از رويکردهاي جديدي است که براي تقويت و ارتقاي اثربخشي سازمان ها مورد ا HSEهاي شناسايي و مديريت ريسک 
و  HSEدهد. اين پژوهش با هدف شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک گيري سازمان ها را تشکيل ميگرفته و بخش مهمي از فرايند تصميم

فت ري شرکت در انبار ن  ANPو  Dematelفرآورده هاي نفتي با رويکرد تلفيقي  رتبه بندي داليل سقوط پرسنل از سکوهاي بارگيري 
مهم انبار  کارگروهي متشکل از نمايندگان واحدهاي HSEهاي  ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران انجام گرديد. جهت ارزيابي ريسک

 يعني ريسک در ناحيه خطر متوسط ٣٠٥، ٪٤٢عني ريسک در ناحيه کم خطر ي ٣٤٠ريسک که تعداد  ٨١٣تشکيل و منجر به شناسايي 
ي ريسک ها، از کل خطرات شناسائي شده واقع گرديد. با استفاده از نتايج ارزياب ٢١ريسک در ناحيه خطر باال يعني % ١٦٨و  ٪٣٧

عيار ر سه ماسائي و دبررسي سوابق حوادث گذشته، بازديدهاي ميداني و... داليل سقوط پرسنل از سکوهاي بارگيري فرآورده ها، شن
رديد. با توزيع گزيرمعيار و هر زيرمعيار خود نيز به چند گزينه تقسيم  ٢اصلي فني، انساني و محيطي و معيارهاي اصلي هر کدام به 

خ تعيين شد و محاسبه نر ٤٧٠/١و زيرمعيارها ٧٠٧/٠بين خبرگان، شدت آستانه معيارهاي اصلي  ANPو  Dematelپرسشنامه 
ه ها ه بندي گزينبراي مقايسات زوجي معيارهاي اصلي، زيرمعيارها و گزينه ها محاسبه و در نهايت منجر به رتب ١/٠کمتر از  سازگاري

رتبه دوم و داليل محيطي با  ٣٩٢/٠رتبه اول، داليل انساني با وزن ٥/٠گرديد. نتايج نشان داد در بين معيارهاي اصلي، داليل فني با وزن
اليل مديريتي داز اهميت بيشتري و ٧٩٧/٠سوم و در بين زيرمعيارها، داليل ايمني نسبت به داليل بهداشتي با وزن  رتبه ١٠٧/٠وزن 

از  ٥٧٧/٠زن ونيز از اهميت بيشتري و همچنين داليل محيط کاري نسبت به داليل طبيعي با  ٧٢٣/٠نسبت به داليل اپراتوري با وزن 
ادن دگزينه سقوط پرسنل از سکوهاي بارگيري، وزش شديد باد و از دست  ٢٠د و از بين اهميت بيشتري نيز برخوردار گرديدن

ه ها از رتبه ) نسبت به ساير گزين٠٥٢١/٠) و استنشاق گازها و بخارات (٠٥٢٢/٠روي سکوي بارگيري ( S٥)، عدم انجام ٠٥٤٤/٠تعادل
 انساني، در يت منابعبازنگري راهکارهاي کنترلي در مقوله عمليات و مديرباالتري برخوردار شدند. نظر به نتايج اين مطالعه، عالوه بر 

  ديد.پيشنهاد گر Bottom Loadingحوزه طراحي نيز، ساخت سبد محافظ متحرک جهت سکوهاي بارگيري و تغيير شيوه بارگيري به 
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علي تيغ ساز  نگارش /) ٢و١اسکله نفتي (ارزيابي ريسک اکولوژيک آلودگي رسوبات در مجتمع بندري شهيد رجايي با تاکيد بر   ١٢

دانشگاه سازمان تحقيقات آموزش و ترويج ( دکتري - حسين نگارستان.استاد مشاور محمد صديق مرتضوي،  استاد راهنمازاده؛ 
  .١٣٩٧کشاورزي تحقيقات علوم شيالتي کشور، رشته بوم شناسي دريا)، 

  
فلز  /Heavy metalفلز سنگين  /Riskريسک  /Risk assessmentابي احتمال خطر ارزي /Precipitateرسوب  /Pollutionآلودگي   

 Biological demetallizationزدايي بيولوژيکي 
 

٩٧٠٠۵٨  
  چکيده 

بندر  ٢و ١له به منظور تعيين ريسک اکولوژيک آالينده هاي فلزات سنگين و هيدروکربن هاي آروماتيک حلقوي در رسوبات دريايي اسک
 ١ايستگاه داخل حوضچه و  ١١رجايي و مقايسه آن با ديگر اسکله هاي اين بندر، نمونه برداري از رسوبات بستر در چهار فصل از  شهيد

تراکم  تنوع و ايستگاه به عنوان شاهد در خارج از حوضچه توسط دستگاه بنتوز گير انجام پذيرفت. همزمان مجموعه هاي کفزي از نظر
ي ط مخلوطفلزات سنگين شامل سرب، کادميوم، واناديوم، نيکل و کروم، عمليات هضم نمونه هاي رسوب توس بررسي شدند. جهت سنجش

د و سپس غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمي مورد سنجش قرار گرفت. سنجش پليت انجام ش- با روش هات 4HClOو  3HNOاز 
ذيرفت. در کليه مراحل پانجام  MASS-GCو هضم توسط دستگاه  در نمونه هاي رسوبات نيز پس از مرحله آماده سازي PAHترکيبات 

چه) (يکپار سنجش آالينده ها آزمون هاي صحت سنجي جهت تاييد اندازه گيري ها انجام شد. نتايج ارزيابي ريسک اکولوژيکي تجمعي
ترکيبات  آلودگي ر بخش ارزيابي ريسکفلزات سنگين نشان داد که اغلب ايستگاهها داراي درجه آلودگي متوسط فلزات سنگين مي باشند. د

کي پائين ترکيبات ) رسوبات بندر خطر اکولوژيISQGچند حلقه اي آروماتيک نتايج نشان داد بر اساس مقايسه با استانداردهاي کانادا (
PAH  را نشان دادند.  براســاس رهنمــود کيفيــت رســوبNOAA لودگي کم تا آراي محيط رسوبات بندر شهيد رجايي در کليه فصول دا

نين دهند. همچ يمباشد. نتايج بررسي مجموعه هاي کفزي نشان داد که پرتاران گروه غالب را در بندر تشکيل  مي PAHمتوسط به ترکيبات 
 متر ازعمق آب ک يلتي وس- نتايج حاصل از تعيين شاخص هاي اکولوژيک موجودات کفزي نشان داد که در نقاطي از بندر که نوع بستر شني

وصياتي وجود خص از بندر بودند که نشان دهنده اينست که بنادر در صورت خارج از باالتر هاي کفزي بسيار تنوع گروه و بود، فراواني متر ١٠
  شوند. عواق يزن هاي کفزي هاي مجموعه عنوان پناهگاه حدودي بهتوانند تا ها مي عمق آن و از قبيل شکل ساخت، نوع و ميزان گردش آب،  بستر

  
  

مطالعه موردي:  MS-HSEارزيابي ريسک سوانح صنعتي ناشي از مخاطرات طبيعي و ارايه راهکارهاي کاهش اثرات با رويکرد   ١٣
مرتضي اور اساتيد مشهومن بهمن پور؛  استاد راهنمامحمدجواد ذبيحي مداح؛  نگارش /تاسيسات انبار نفت استان خراسان شمالي

  .١٣٩٨)، شيمي رشته مهندسي، سي، گروهمهند و فني اسالمي، دانشکده آزاد دانشگاه( ارشد کارشناسي - داودسيدي.آبادي، مير  خوشوقت علي
  

 Petroleumمخازن نفت  /Pipelineخط لوله  /Destructionتخريب  /Risk assessmentارزيابي احتمال خطر  /Stocksانبارها 
reservoirs/  تحليل سلسله مراتبيssAnalytical hierarchy proce/  مدل مفهوميConceptual framework  

   
٩٨٠٠٣٨  

  چکيده 
شمالي از نظر موقعيت اقليمي و جغرافيايي جزء مناطق زلزله خيز، سيل گير و سردسير کشور محسوب شده که در صورت -استان خراسان

ي روزمره هموطنان، توقف عمليات قطعي گاز، برق و وقوع حوادث غير مترقبه، مشکالت و موانع ناشي از آن موجبات اختالل در زندگ
انبارنفت، عدم تامين سوخت مورد نياز پمپ بنزين ها و به تبع آن تعطيلي کارخانجات و نيروگاه ها و مصرف کنندگان عمده و جزء را به 

ين ميزان کارايي همراه خواهد داشت. در اين تحقيق به منظور ارزيابي ريسک ناشي از مخاطرات طبيعي در تاسيسات انبارهاي نفت و تعي
 Expertهاي حفاظتي موجود، با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و بهره گيري از قضاوت کارشناسي نرم افزار  و اثربخشي اليه

choice ع الزامات هر مانع و وزن هر الزام استخراج شده و ارزش و ميزان اثر گذاري يک مانع ارزيابي و پس از امتياز دهي کارايي مان
محاسبه و نقاط ضعف آن ضمن اولويت بندي مشخص گرديد. نتايج به دست آمده از مشاهدات و بازديدهاي ميداني، مصاحبه حضوري با 

عملياتي پرسشنامه نشان داد که از معيارهاي اصلي موانع پيشگيرانه و کاهنده مانع سيستم هايدرانت/ مانيتور/ فومينگ با  کارشناسان فني و
تکرار در رتبه دوم، سيستم واکنش در شرايط  ٥ترين و در صدر موانع شير قطع اتوماتيک کنترل از راه دور مخازن با  تکرار ارجح ٦

 ٢بزار دقيق کنترلي با اچهارم و تجهيزات بحران و سيستم  تکرار در رتبه ٣تکرار در رتبه سوم، شير پشتيبان مخازن با  ٤اضطراري با 
ترين مانع سيستم هايدرانت/ مانيتور/ کولينگ/ فومينگ با وزن  براساس امتياز کل دريافتي شاخص ها، مهمارد. ر در رتبه پنج قرار دتکرا

در رتبه دوم، سيستم ريليف والو با وزن  ٠٫٠٥٨ارجحترين و در صد موانع، شير قطع اتوماتيک کنترل از راه دور با وزن  ٠٫٠٨٤
کيلوولت فشار قوي ٢٠در رتبه چهارم و ايجاد سيل بند در اتاق برق  ٠٫٠٥٢ري با وزن در رتبه سوم، واکنش در شرايط اضطرا ٠٫٠٥٧
در  ٠٫٠٨٤بار تکرار و مقدار وزن  ٦پنجم قرار دارد. بطور کلي مانع سيستم هايدرانت/ مانيتور/ کولينگ/ فومينگ با  ٠٫٠٥١با وزن 

  ن مي کند.صدر شاخص قرار دارد که اين اهميت و الزام اين مانع را بيا
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استاد وحيده مرادي؛  نگارش /ارزيابي ژئوشيميايي سيستم هيدروکربوري ميادين سعادت آباد و سروستان (ناحيه فارس داخلي)  ١۴

پايه، گروه  (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم ارشناسي ارشدک - مهدي خالقي. ،انيداود جهاساتيد مشاور محمود معمارياني؛  راهنما
  .١٣٩۴)، زمين شناسي

   
 /Zoningبندي زون /Geologyزمين شناسي  /Oil fieldميدان نفتي  /Sarvestan wellچاه سروستان  /Geochemistryشيمي زمين

  Formationسازند  /Source rockسنگ منشا  /Dezful embuymentفروافتادگي دزفول 
   

٩۴٠٠٨١  
  چکيده 

داخلي) با  يه فارساد آلي و هيدروکربن هاي ميادين سعادت آباد و سروستان (واقع در ناحهدف از انجام اين مطالعه مقايسه خصوصيات مو
 ي، فهليان وند کژدماستفاده از پارامترهاي ژئوشيميايي مي باشد. از ميان سازندهاي موجود در ناحيه به عنوان سنگ منشا احتمالي، ساز

ات انجام . مطالعا از سنگ هاي مولد مطرح در ناحيه فارس به شمار مي روندافق احمدي به منظور مطالعه انتخاب گرديدند. اين سازنده
شان داد که نزهاي بيومارکري مي باشد، نتايج حاصل اول و آنالي - شده بر روي نمونه هاي خرده حفاري و نفت هاي خام، شامل آناليز راک

لي بلوغ مواد آ نه ها و درجه ي زمين گرمايي ناحيه فارس،هستند و با توجه به عمق قرارگيري نمو IIکروژن همه ي سازند ها از نوع 
ه است رخ داد سازندها در انتهاي مرحله ي دياژنز و ابتداي مرحله ي توليد نفت قرار دارند و زايش اوليه ي هيدروکربن هاي سيال

ي تکميلي ناليزهاآنابرجا هستند. در  هيدروکربن هاي زايش يافته در ميدان سعادت آباد درجازا مي باشند و در ميدان سروستان تقريبا
ش ديگر از ته و بخپارامترهاي بيومارکري نشان داد که نفت هاي موجود در ميادين تحت مطالعه بخشي از سنگ مولد، با منشا شيلي کربنا

ي اودي درياچه تا حد ايي وسنگ مولد با ليتولوژي کامال شيلي توليد شده است. سنگ مولد نفت هاي توليد شده از اين سازندها با منشا دري
پتانسيل  از نظر ومي باشند که محيطي نسبتا احيايي داشته اند. سنگ هاي مولد ناحيه ي فارس از نقطه نظر غني بودن مواد آلي متوسط 

  ذاتي براي توليد هيدروکربن متوسط درجه بندي مي گردند.
  
  

تعادل ثقل موئينه و مقايسه با اغازسازي بر مبناي تغيير مقياس نقاط ارزيابي عملکرد مخزن با آغازسازي مدل ديناميک بر مبناي   ١۵
 شدکارشناسي ار - محمد رضا رسايي. استاد راهنمامرتضي کنعاني؛  نگارش /پاياني منحني هاي فشار موئينه و تراوايي نسبي

  .٩٠١٣(دانشگاه تهران، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي گرايش مخازن هيدروکربوري)، 
   

 /tionSaturaاشباع شدگي  /Dynamicsديناميک  /Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن  /Capillary pressureفشار مويينه 
  Fluidsسيال  /Modelingمدل سازي 

   
٩٠٠١١١  

  چکيده 
اوليه  مين نفتاع آب اوليه، تخمحاسبه اشباع آب اوليه در مطالعات مدلسازي سه بعدي هر مخزني يک مرحله مهم مي باشد. توزيع اشب

)STOIPدلسازي مبود.  ) را ديکته خواهد کرد و در مراحل بعدي مدلسازي ديناميکي (تطابق تاريخچه و پيش بيني ها) اثر گذار خواهد
ي اولين شناسمين زافزايش مقياس توزيع اشباع آب در مدل ريز دانه  دو روش بدست مي آيد. از توزيع اشباع آب اوليه در مدل شبيه ساز

شناسي  مينز مدل راشباع شدگي د- آب اوليه ازطريق تفسير نمودارهاي پتروفيزيکي چاه يا تابع ارتفاع توزيع اشباع روش اين باشد. در روش مي
 ند. اينبدست مي آيد. دومين روش، بازسازي منحني هاي فشار موئينه آب و نفت مي باشد که توسط انواع سنگ مخزن مشخص مي شو

 نامه ندر اين پايا زماني که انواع سنگ ها به درستي در مخزن توزيع شده باشند، تصويري دقيق از نفت ذخيره را فراهم مي آورد. تکنيک
شاخص زون  - بادا، کادي و بهبود يافته المباداهريسون، الم - ل اسکلت - روش تابع لورت( اشباع شدگي - عملکرد پنج روش توابع ارتفاع

ن پروفيل خوب بي فت بکار گرفته مي شوند در يکي از ميادين نفتي ايران، ارزيابي مي شود. قابليت حصول انطباقجريان) که در صنعت ن
دلسازي را م ر چاه هاي مغزه گيري شده و چاه هاي بدون مغزه فرآيندداشباع شدگي  - اشباع آب بدست آمده از نمودار چاه و توابع ارتفاع

شود.  مدل  نجام ميله آناليز آماري و تهيه نقشه اشباع شدگي آب در همه اليه هاي مدل شبيه ساز اسنجي به وسيمعتبر مي سازد. اعتبار
زي اسنتايج شبيه  ها بر نتايج شبيه سازي، آغازي سازي شد. آن جهت بررسي اثر مدلسازي اشباع اوليه مختلف روش دو شبيه ساز با استفاده از

 ت نرخ توليدوره تثبيدآغاز سازي با استفاده از تغيير مقياس نقاط پاياني منحني هاي اشباع، نشان دادند که عملکرد مخزن توسط روش اول 
ناپايداري  ر نتيجهبيشتري نسبت به روش دوم آغاز سازي دارد. همچنين در روش اول، به دليل توزيع آماري ناهموار اشباع آب اوليه و د

 اراشباع شدگي  - رتفاعابه توزيع اشباع آب اوليه محاسبه شده با استفاده از توابع  اوليه مدل ديناميک، مخزن داراي برش آب بيشتري نسبت
  .نشان مي دهد
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سازي چندنقطه اي در شناسايي بهينه ساختارهاي زمين شناسي در جهت اکتشاف منابع افزايش کارايي روش هاي شبيه  ١۶

ه (دانشگا شدکارشناسي ار - جواد عبداللهي فرد. محمد د راهنمااستازهرا محمودي؛  نگارش /هيدروکربوري( شرکت ملي نفت ايران)
  .١٣٩۵، ده مهندسي برق، رشته مهندسي برق)تفرش، دانشک

   
الگو  /Simulationشبيه سازي  /Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن  /Explorationاکتشاف  /Geologyزمين شناسي 

Model/  الگوريتم بهينه سازيalgorithmOptimization   
   

٩۵٠٠۵۵  
  چکيده 

ت عت اهميشبيه سازي سفره هاي زير زميني نفت به دليل پر هزينه بودن اکتشاف مخازن نفتي و اهميت مسائل اقتصادي در اين صن
اي ه اي برچشمگيري پيدا کرده است پيچيدگي بيش از حد الگوهاي موجود در سفره هاي زيرزميني موجب شد تا از روش هاي چند نقط

قيم دارد.  طه ي مستها بار محاسباتي باالي آنهاست که با کيفيت شبيه سازي راب بيه سازي استفاده شود. يکي از مشکالت عمده اين روشش
د مين آمار چنزه سازي در اين پايان نامه از يک ساختار انطباق الگو مبتني بر جستار تراگذار استفاده شده است. اغلب الگوريتم هاي شبي

ه ند. بي شده اراساس جستجوي يک پايگاه داده ي بزرگ از الگوهاي تصوير آموزشي براي يافتن منطبق ترين الگو پياده سازنقطه اي ب
يه سازي، هاي شب و طوالني است. در واقع بخش اصلي الگوريتم اي فرآيندي زمان بر همين دليل بخش انطباق الگوي الگوريتم هاي چندنقطه

ار دي، جستموزشي است که براي تسريع جستجو در اين پايان نامه از شيوه جستجوي مبتني بر خوشه بنجستجوي الگوها در تصاوير آ
شه ديگر، هاي خو تراگذار استفاده مي شود به اين صورت که داده ها گروه بندي مي شوند و داده هاي مربوط به هر خوشه نسبت به داده

الگو،  ي، تشخيصجمله روش هاي اصلي در زمينه داده کاوي، تحليل داده هاي آماربيشترين شباهت را با يکديگر دارند. خوشه بندي از 
وشه ها خينده ي پردازش تصوير، بازيابي اطالعات و زيست داده ورزي به حساب مي آيد. در شيوه جستار تراگذار، جستجو تنها بين نما

ر م محاسبات دراين، حجداده هاي هر خوشه تخمين زده مي شود. بنابانجام مي گيرد و ساير روابط و مقايسه ها با استفاده از رابطه ي بين 
شود  ها مي گوريتمسرعت ال اين شيوه جستجو، باعث افزايش کارايي و سرعت جستجو باال مي باشد. در اصل، استفاده از اين شيوه بسيار کم و

ي، يکي ابر روي دو روش شبيه سازي چند نقطه که با حجم عظيمي از اطالعات روبرو هستند. در اين پايان نامه روش پيشنهادي 
شرطي اجرا مي شود غير شرطي و صورت ر حالت دوبعدي و سه بعدي بهد) IQمبنا ( - ) و ديگري بصورت تکهDSبصورت پيکسل مبنا (

ي که تا کنون اگذاشتيم. البته روش پيشنهادي بر روي تمامي روشهاي شبيه سازي چند نقطه  DSTSو   IQTSکه نام آنها را به ترتيب 
را به  QIو  DSمطرح شده اند، قابل اجرا است. در نهايت روش پيشنهادي با حفظ کيفيت تصاوير شبيه سازي شده، سرعت روش هاي 

  شکل قابل توجهي بهبود مي دهد.
  
  

احسان  نگارش /امکان سنجي استفاده از انرژي خروجي صفحات فتوولتائيک براي تامين توان مورد نياز واگن هاي مسافربري  ١٧
 (دانشگاه شهيد باهنر کرمان، ارشناسي ارشدک - مرتضي عبدل زاده.استاد مشاور علي مهرابيان؛  مظفر استاد راهنماروح الهي؛ 

  .١٣٩١دانشکده فني و مهندسي، رشته مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي)، 
   

ر انرژي تجديدپذي /Energy Consumptionمصرف انرژي  /Solar energyانرژي خورشيدي  /Energy conversionتبديل انرژي 
Renewable energy/  گرمايشHeating  

   
٩١٠٠٢٩  

  چکيده 
ژي هاي ژي، افزايش بهاي سوخت و افزايش آالينده هاي محيط زيست استفاده از انررامروزه به دليل افزايش بي رويه مصرف ان

دي ي يه بع در اين پژوهش ميزان انرژي خورشيدي دريافتي بر روي چند هندسهتجديدپذير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. 
 بر روي مختلف (به عنوان کلکتور خورشيدي) پيش بيني شد. همچنين ميزان انرژي و توان خروجي از صفحات فتوولتائيک نصب شده

اخت و سوان در د. از نتايج به دست آمده مي تهندسه هاي مذکور در حالت سکون در جهات مختلف و ماه هاي مختلف محاسبه و مقايسه ش
اي ه چراغ طراحي خانه هاي خورشيدي و نيز در طراحي و انتخاب راستاي استقرار صفحات فتوولتائيک جهت تامين روشنايي معابر و

قف واگن روي س ده برراهنمايي رانندگي استفاده نمود. در بخش مطالعات ديناميکي ميزان انرژي دريافتي از صفحات فتوولتائيک نصب ش
شان ن(ماه ها، ساعات و سرعت هاي متفاوت حرکت) محاسبه شد. نتايج  هران در حاالت مختلفت- قطار مسافربري در مسير ريلي کرمان

ها در  ه هندسهکداد که ميزان انرژي خورشيدي دريافتي بر روي هندسه هاي ساکن در ماه هاي گرم سال هنگامي به بيشينه خود مي رسد 
وليد تهران جهت ت - ده باشند. همچنين بهترين سرعت براي حرکت واگن مسافربري در مسير کرمانشغربي مستقر  - تاي شرقيراس

  کيلومتر بر ساعت به دست آمد. ٩٠بيشترين توان الکتريکي از صفحات فتوولتائيک در طول مسير، 
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قه ويژه ي اقتصادي انرژي پاري(برندسازي توسعه تورسيم امکان سنجي توسعه توريسم صنعتي با رويکرد برند سازي در منط  ١٨

، ني سلميصديقه کيااساتيد مشاور مريم حامدي؛  استاد راهنمااميد صدرزاده خوئي؛  نگارش /صنعتي در منطقه ي پارس جنوبي)
  .١٣٩٨، دسي صنايع)هندسي صنايع، رشته مهنم - ام نور، دانشکده فني و مهندسي(دانشگاه پي کارشناسي ارشد - منيژه پاک نهاد.

   
 Feasibilityسنجي امکان /Tourismگردشگري  /pecial Economic Energy ZonePars Sمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

study/  مدل هاModels/  آزمون هاTests  
   

٩٨٠٠١۶  
  چکيده 

صنعتي) به عنوان يک هدف کاربردي در گري صنعتي (توريسم سنجي و عوامل موثر بر تحقق گردشدر اين پژوهش، بررسي امکان
ي ويژه به عنوان ي گردشگري صنعتي بر برند صنعتي منطقهي اقتصادي انرژي پارس مدنظر بوده و همچنين تاثير توسعهي ويژهمنطقه

حيط منعتي بر ي گردشگري صيک قطب مهم انرژي در ابعاد مختلف برندسازي مورد توجه قرار گرفته است. در کنار آن، تاثيرات توسعه
 - ٢ازديدکنندگان (گردشگران صنعتي)، ب - ١ي حقق اين اهداف سه جامعهي محلي بررسي شده است. براي تپيراموني از منظر جامعه

اي مورد بررسي و افکارسنجي نظران (کارشناسان و متخصصين) با ابزار پرسشنامهاحبص - ٣ي محلي) و پذيرندگان پيراموني (جامعه
و روايي محتوايي و روايي  ٧٧/٠هاي ليکرت با متوسط ضرايب پايايي باسخ با طيفي بستهساختهي محققپرسشنامهاند. سهقرار گرفته

تصوير ذهني  - ٤ي برند ارزش ويژه - ٣فاداري به برند و - ٢شده کيفيت ادراک - ١ساختاري تاييدشده با روش تحليل عاملي تاييدي، ابعاد  
ي صنعتي، حاصل از گردشگري صنعتي شناسايي نمودند. گردشگري گاهي از برند را براي برندسازي منطقهآ - ٦صد و وفاداري به مق - ٥

فزايش تعلقات و انسجام فرهنگي ا  - ١صنعتي جز در بعد  آگاهي از برند، تاثير مستقيم معناداري بر برندسازي منطقه دارد. همچنين عوامل 
خريب محيط زيست با محوريت نقش صنايع نفتي ت - ٤اقتصادي،  رونق - ٣ي گردشگري و متناسب با توسعهتغييرات کالبدي  - ٢و اجتماعي 

اند. در اين ميان، تنها، تاثيرات غيير در ساختارهاي اجتماعي (ناهنجاري)؛ توسط تحليل عاملي اکتشافي شناسايي شدهت - ٥(ناهنجاري) و 
و احساس  هاي بازديد از تاسيسات فني، فرهنگي، اقتصادي و کالبدي معنادار شد. انگيزههنجارمحور گردشگري صنعتي بر ابعاد اجتماعي
ي پارس جنوبي، داراي اثر معنادار است. در سازي امکان گردشگري صنعتي در منطقهعزت و غرور ملي در منطقه در راستاي فراهم

هاي دولتي و خصوصي ي استراتژيک و نهادسازي مناسب بخشريزني، برنامهي گردشگري صنعتي، توجه به بستر حقوقي و قانوتوسعه
ست و با اي بوده اهميت فراوان دارد و بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اين پژوهش از نوع توصيفي ـ پيمايشي و توصيفي ـ همبستگ

بهره برده شده است. با  SPSSافزار نرم ها ازهاي مختلف آماري خصوصا تحليل عاملي انجام شده و در انجام اين تحليلکارگيري روشبه
ي اقتصادي انرژي پارس و جديد بودن ي ويژهتوجه به جايگاه کاربردي پژوهش و تعريف آن در واحد پژوهش و فناوري سازمان منطقه

ً مبحث راه هاي جنبه ه مفهوم برندسازي از طريق گردشگري صنعتي،نگاه خاص ب اندازي گردشگري صنعتي در اين سازمان و خصوصا
  باشدي پژوهش قابل طرح مينوآورانه

  
  

 نگارش /شرکت ملي نفت ايران)سازي ( تصاوير زمين شناسي در اکتشاف هيدروکربور با استفاده از روشي مبتني بر بهينه بازسازي  ١٩
  .١٣٩۵برق)،  مهندسي رشته برق، مهندسي نشکدهدا تفرش، (دانشگاه ارشد کارشناسي - فرد. عبدالهي محمدجواد راهنما استادصادق کالنتري؛ 

   
شرکت  /Optimizationسازي بهينه /Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن  /Explorationاکتشاف  /Geologyزمين شناسي 

  Algorithmالگوريتم  /Simulationشبيه سازي  /National Iranian Oil Company (NIOCملي نفت ايران (
   

٩۵٠٠۵۶  
  چکيده 

ي اين کاربردها باشد. از جملههاي محدود ميشناسي با استفاده از نمونهشناسي، بازسازي تصاوير زميناز مسائل کاربردي در زمينيکي 
مود. نهايي همچون مهندسي نفت ( بدست آوردن مشخصات مخزن) و معدن (تخمين ذخاير معدني موجود در معادن) اشاره ميتوان به حوزه

اي، تصوير سنتز شده بايد به تصوير آموزشي شبيه سازي چند نقطهاي بايد از يک مدل قدرتمند کمک گرفت. در شبيهبراي حل چنين مسئله
گردند که مديريت آن در سازي موجود، اغلب منجر به تجمع خطا ميهاي ترتيبي شبيههاي سخت را برآورده سازد. روشباشد و داده

سازي رفع سازي قادر هستند تا تناقضات را با پااليش چند باره شبکه شبيهي مبتني بر بهينههاباشد. روشمراحل بعدي بسيار مشکل مي
شود. مدل سازي فرموله مياي با استفاده از يک مدل "ت ن ک" در يک چارچوب بهينهسازي چند نقطهنامه مسئله شبيهنمايند. در اين پايان

نامه با استفاده از الگوهاي آموزشي نامه ساخته شود. واژههاي واژهطي تعداد کمي از اتمدهد تا با ترکيب خ"ت ن ک" به هر تکه  اجازه مي
گردد. براي کنترل خالقيت مدل، يک تطابق هيستوگرام محلي و براي ها ميشود که موجب افزايش قابل توجه تغييرپذيري تکهساخته مي

گذاري نامه پيشنهاد شده است. عالوه بر اين، يک روش آستانهياندر اين پا دارهاي سخت، يک روش نظيريابي تعقيبي وزنبکارگيري داده
هاي سازيدهد که روش پيشنهادي، شبيهها نشان ميدهد. آزمايشهاي چندسطحي را ميکارآمد نيز پيشنهاد شده که اجازه بکارگيري داده

  نمايد .ي توليد ميو بکارگيري صحيح داده هاي شرط ها،سازيقابل قبولي از حيث توليد الگوها، افزايش تغيير پذيري شبيه
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١١ 
 

  
نخبگان نظام  - محمد نوري. استاد راهنمارضا موسوي بايگي؛  نگارش /بازيافت مواد هيدروکربوري (گازوئيل) از پسماندهاي حفاري  ٢٠

  .١٣٩۵(دانشگاه بنياد ملي نخبگان، رشته مهندسي شيمي)،  وظيفه
   

محيط  /Drilling fluidها/ گل حفاري هيدروکربن /Recoveryبازيافت  /Gas oilگازوئيل  /illingDrحفاري  /Wastesها پسمانده
  Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي  /Environmentزيست 

   
٩۵٠٠۵٧  

  چکيده 
اني ها در ر، نگراز کشوبا افزايش فعاليت هاي اکتشافي و توليدي منابع هيدروکربوري جهت تامين انرژي و افزايش منابع مالي مورد ني

ناسب ، دفع ممورد رعايت مسائل زيست محيطي نيز افزايش يافته است. يکي از مشکالتي که صنايع مرتبط با نفت با آن مواجه هستند
 لودگيآه خصوص بپسماندهاي ناشي از عمليات نفتي از جمله حفاري مي باشد.  دفع نامناسب اين پسماندها به آلودگي هاي زيست محيطي 

 ش اثراتخاک منجر مي گردد که خود تهديدي جدي براي آب هاي سطحي و زيرزميني بحساب مي ايد. يکي از مهمترين عوامل در کاه
ر دتغيير  منفي زيست محيطي پسماندها، مديريت صحيح آن مي باشد. اعمال روش هاي مناسب در اين زمينه عالوه بر عدم آلودگي و

تلف ش هاي مخجويي اقتصادي قابل توجهي خواهد بود.  در اين پژوهش برآن شديم تا با برشمردن روزيست بوم طبيعي، منجر به صرفه 
ي از ينکه يکامديريت و دفع پسماند، روشنگر راه و انتخابي کارا، براي مهندسين زحمت کش صنعت حفاري کشور باشيم.  با توجه به 

ينه و کم هز در کنده هاي حفاري روغني ايجاد مي شود؛ روش هايي اصولياصلي ترين آلودگي ها در حفاري، توسط گازوئيل بازمانده 
  براي دفع اين گنده هاي آغشته به گازوئيل پيشنهاد شده است.

  
  

استاد محبوبه کفايتي؛  نگارش /شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران HSEبررسي آثار اقتصادي سرمايه گذاري بلند مدت در   ٢١
و فنون  (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم ارشناسي ارشدک - اميد صابر فرد.استاد مشاوربراهيم طهراني؛ امهناز ميرزا راهنما

  .١٣٩٧، يط زيست، رشته مديريت محيط زيست)دريايي، گروه مح
   

 شرکت ملي پخش /Investmentگذاري سرمايه /Health, Safety and Environment (HSEايمني، بهداشت، محيط زيست (
 Safetyمديريت ايمني  /National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCهاي نفتي ايران (فرآورده

management/  مدل هاModels/ ها هزينهCosts/  (اقتصاد) اعتبارCredit  
   

٩٧٠٠۶٢  
  چکيده 

يستم سلزامات اادث شغلي و زيست محيطي، نياز به اجراي با پيشرفت روز افزون تکنولوژي و افزايش تعداد و شدت بروز بيماريها، حو
ينه بر نوعي هز درسازمانها بيشتر به چشم مي خورد؛ اين در حاليست که بعضي از مديران پياده سازي اين الزامات را به HSEمديريت 

دي و ر اقتصاين پروژه بررسي آثادانسته و بر سودآوري اجراي اين الزامات با کاهش حوادث و بيماريها توجه خاصي ندارند. هدف ا
؛ ش بودهشرکت ملي پخ روش بررسي: جمع آوري داده ها به روش سرشماري درميباشد.  HSEسودآوري رعايت الزامات سيستم مديريت 

زيست  ثه شغلي ومورد  بيماري و حاد ٢٢٠٧ها هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از  در ابتدا پس از طبقه بندي حوادث و بيماري
اس کد گروه هاي هزينه اي مشخص و سپس بر اس سال برآورد شده است. درحوزه ايمني، براي محاسبه هزينه حوادث، ٥محيطي طي 

. در عنصر مالي مختص هزينه هاي صورت گرفته در آن منطقه، اطالعات موجود مديريت مالي شرکت درهمان سال استخراج گرديد
 يد.سبه گرداز معاينات شغلي، بازرترين اختالالت شغلي مناطق مشخص و هزينه هاي مربوطه محا حوزه بهداشت بر اساس نتايج حاصل

ادث زينه حودر حوزه محيط زيست با توجه به حجم فرآورده ريخت و پاش شده، نوع فرآورده، هزينه مربوط به پاکسازي محيط زيست ه
 NPVو  ROIمحاسبه سپس  OSHAزيست محيطي بر اساس مدل  ها، حوادث شغلي و در ادامه نرخ تکرار بيماري برآورد گرديد.

خ تکرار بيماري دارد و با افزايش يک تاثير معناداري بر نر  value-p=٠٫٠٣محاسبه شد.  يافته ها: نتايج نشان مي دهد هزينه بهداشت با 
اثير معناداري بر نرخ ت  value-p=٨٠٫٠٤برابر مي شود.هزينه حوادث با  E١٫٤٣٢- ١٥واحد در هزينه بهداشت نرخ تکرار بيماري 

رتباط ابرابر مي شود.  E٩٫١٨٣- ١٣تکرارحوادث شغلي داشت و با افزايش يک واحد در هزينه حوادث شغلي نرخ تکرارحوادث شغلي
زينه ميان ه معناداري ميان هزينه حوادث زيست محيطي و نرخ تکرار حوادث زيست محيطي يافت نشد.  نتايج : عليرغم وجود همبستگي

وادث و حاهش نرخ کها و حوادث شغلي، ارتباط معنادار ميان سرمايه گذاري در هر سه حوزه با  در بهداشت ، ايمني و نرخ تکرار بيماري
ر اساس بها  لويتها برقرار نگرديد که اين موضوع نشاندهنده سرمايه گذاري جهت اجراي الزامات  بدون در نظر گرفتن او بروز بيماري

ثري نداشته و در کاهش بروز بيماريها و حوادث نقش مو HSEها بوده و باعث شده تا سرمايه گذاري در حوزه  ث و بيمارينتايج حواد
  منجر به سودآوري و نرخ بازگشت سرمايه در اين حوزه نگردد.
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 /ظور ازدياد برداشتبررسي آزمايشگاهي تزريق آب هوشمند بهمراه مواد فعال سطحي آمفوتري ويسکواالستيک هوشمند به من  ٢٢

ت (دانشگاه تربي ارشناسي ارشدک - عليرضا بهراميان.استاد مشاور اميرحسين سعيدي دهاقاني؛  استاد راهنماحسين مرادي؛  نگارش
  .١٣٩۵مدرس، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي نفت)، 

   
 /ntSurface active ageماده فعال سطحي  /) EOREnhanced oil recoveryازدياد برداشت نفت ( /Water injectionتزريق آب 

  rosityPoتخلخل  /Productionتوليد  /Wettabilityترشوندگي  /Intelliganceهوشمندي  /Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي 
   

٩۵٠٠٧۴  
  چکيده 

د نفت را ند تولييش برداشت نفت مي توامشاهدات فزاينده اي نشان داده است که تنظيم ترکيب يوني آب تزريقي در مخزن به منظور افزا
جريان  وقعيت ومبهبود بخشد. ترشوندگي عامل بسيار مهمي در فرآيندهاي بازيافت نفت است زيرا در طول توليد اثر شديدي روي توزيع 

ندگي ير ترشوتغي با نام آب هوشمند شناخته مي شود يکي از روش هاي هتنظيم ترکيب يوني و يا شوري آب کنفت و آب در مخزن دارد. 
ب تزريقي، ازند، آمخازن کربناته شناخته مي شود. براي بررسي کامل مکانيسم هاي تکنيک آب هوشمند بايد اثرات متقابل نفت خام، آب س

 سالم چنين ش داد. هرا به سيستم هاي دو به دو براي بررسي کاه سنگ را روي هم بررسي کرد اما اين سيستم بسيار پيچيده است و بايد آن
ي و ب تزريقهاي متمادي است که از روکنشگرها به عنوان اصالح گر ترشوندگي مخازن کربناته و هم چنين کاهش کشش ميان رويه ي آ

 ،4POاي هنفت استفاده مي شود. در اين مطالعه روي اثرات آب تزريقي، نفت خام در شرايط مختلف بررسي انجام شده است و يون 
3Sio ،7O4B 4ا يون براي مقايسه بSO براي تعيين  به جاي آن در آب دريا جايگزين شده است. همچنين اثر غلظت هرکدام از يون ها

ب آنشگر و غلظت بهينه و شوري نمک ها در دماهاي مختلف بر روي تغيير ترشوندگي بررسي شده است. در نهايت نيز اثر ترکيب روک
يار موثر هستند بس4SOه نشان مي دهد که آنيون هاي استفاده شده به جاي يون هوشمند مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات انجام شد

نين اثر ند. همچو مي توانند بطور کامل ترشوندگي سنگ کربناته را به حالت آب تري برگردانند و بسيار در توليد نفت موثر واقع شو
وثر مخزن م ماده ترکيبي بسيار روي اصالح ترشوندگي ترکيب آب هوشمند با روکنشگرها روي تغيير ترشوندگي بررسي شده است و اين

شد و اين  دي انجامرو آزمايش هاي آشام خودبخو است اما از نظر زاويه تماس تفاوت آشکاري با خود آب هوشمند و روکنشگر ندارد از اين
م هايي نيز مکانيس ز پس اين آزمايش هاماده ترکيبي اثر خود را روي توليد نفت و ميزان نفوذ خود به درون محيط متخلخل نشان داد و ا

ف به دليل يي مختلمعرفي شده است که کمتر در مطالعات گذشته مورد توجه قرار گرفته است. انعقاد (اتصال) قطرات آبي با ترکيب شيميا
ريان اسمز يجاد جرها، اجريان مارانگوني با پاره کردن فيلم نفتي، تغيير فشار گسيختگي اليه نفتي و ناپايدار کردن آن توسط روکنشگ

جاد زه و ايت اثر حضور آب سازند در مغـل و در نهايـط متخلخـشيميايي و الکترواسمز توسط آب هوشمند و جابجايي نفت درون محي
  جريان هاي مختلف از جمله جريان اسمزي، مارانگوني و انعقاد  قطرات آبي و نفتي از مکانيسم هاي معرفي شده است.

  
  

شيما ابراهيم زاده  نگارش /يشگاهي و مدل سازي پديده آشام در تزريق آب کم شور در يک مخزن کربناته شکافداربررسي آزما  ٢٣
 دکتري - عليرضا بهراميان، مصطفي گنجه قزويني.اساتيد مشاور علي اکبر سيف کردي، شهاب گرامي؛  اساتيد راهنمارجايي؛ 

  .١٣٩٩گروه مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي)،  (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده نفت و مهندسي شيمي،
   

مدل سازي  /Fractured reservoirمخزن شکافدار  /Carbonate tankمخزن کربناته  /Water injectionآشام/ تزريق آب 
Modeling/  ترشوندگيWettability/  بازيافتRecovery/  اشباع شدگيSaturation/  تراواييPermeability/ ه نفشار مويي

Capillary pressure/  شبيه سازيSimulation  
   

٩٩٠٠٠٢  
  چکيده 

هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز پيشنهاد مي گردد و آشام خودبخودي يک  روش تزريق آب کم شور به عنوان يکي از روش
يک  ،اينکه روش تزريق آب کم شور دليل به مکانيسم مهم در طول تزريق آب در محيط متخلخل شکافدار مي باشد. در اين مطالعه،

تکنولوژي مهم و در حال بررسي در بازيافت نفت از مخزن کربناته مي باشد و از طرفي به دليل وجود چالشها در سازند مخزن شکافدار 
ونه طبيعي خصوصا جايي که مکانيسم غالب، آشام خودبخودي است، ارزيابي آزمايشگاهي و مدلسازي روي نمونه مغزه هاي يک نم

مخزن کربناته شکافدار با انجام تست هاي آشام آب کم شور و مدلسازي آن انجام شد. در بخش آزمايشگاهي اين مطالعه، تعدادي آزمايش 
شامل آشام خودبخودي و اجباري به منظور تعيين بازيافت نفت بر حسب زمان ،انديس ترشوندگي آموت ،اشباع نفت باقيمانده ، نقاط انتهايي 

نسبي نفت و آب در دماي مخزن تعريف گرديد. نمونه مغزه هاي مورد آزمايش گرفته شده از يک مخزن نفتي کربناته شکافدار با تراوايي 
جنس غالبا دولوميتي از جنوب کشور ايران با تراوايي کمي است و تزريق رقتهاي مختلف آب کم شور بر روي اين نمونه ها مورد بررسي 

يک رابطه بدون بعد زمان مناسب با شرايط مخزن  جهت مقياس افزايي نتايج آزمايشات در مقياس ميداني،قرار گرفت. در اين مطالعه 
در اين مطالعه  مکانيسم هاي توليدي موثر در تزريق آب کم شور، pH مورد مطالعه تعيين گرديد. به دليل وجود تناقضات بر در حين،
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آشام خودبخودي مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش مدلسازي، در ابتدا روابط موازنه مکانيسم هاي حالليت کاني، افزايش  انجام آزمايش 
جرم جهت سه فاز نفت، آب و نمک به صورت تک بعدي با لحاظ نيروي مويينه و اثر تغيير ترشوندگي به منظور مدلسازي آشام 

سازي تجاري بر اساس حل هم زمان معادالت انتقال خودبخودي ثانويه آب کم شور در مقياس مغزه بررسي گرديد و از نرم افزار شبيه 
جرم جهت فاز نفت و آب و نمک با در نظر گرفتن تاثير غلظت نمک بر خواص فيزيکي سيال استفاده گرديد و نتيجه آن تطابق تاريخچه 

هاي مربوط به خواص سيال و نتايج ميزان بازيافت نفت آزمايشات آشام خودبخودي در شبيه سازي با نتايج آزمايشات مي باشد. پارامتر
سنگ مورد کاربرد در مدل، از نتايج آزمايشگاهي در اين مطالعه استفاده شده است. پارامترهاي مورد استفاده در اين مطالعه جهت تطابق 

شور تزريقي  تاريخچه ،توان رابطه کوري تراوايي نسبي آب و نفت و فرمول فشار مويينه در شرايط بعد از تغيير ترشوندگي توسط آب کم
مي باشد که اين رابطه تابعي از غلظت نمک مي باشد. همچنين نتايج شبيه سازي نشان مي دهد که رژيم جريان آب در نمونه مغزه هاي اين 
مطالعه به صورت غير همسو بوده که با نتيجه به دست آمده حاصل از محاسبه عدد بدون بعد معکوس باند همخواني دارد. نتايج 

توليد نفت  آشام خودبخودي با کمک تزريق آب کم شور در رقتهاي مختلف آب دريا نشان مي دهد که با کاهش غلظت نمک، آزمايشگاهي
همچنين نتايج تعيين مي کند که حالليت کاني يک مکانيسم موثر در ١٩افزايش يافته و مکانيسم تغيير ترشوندگي به بهبود آن کمک مي کند.  

مي گردد. به عالوه اين نکته حائز اهميت  pHبهبود بازيافت نفت تنها در تزريق آب کم شور با رقت باالتر توليد نفت است که منجر به 
 است که مکانيسم اثر افزايش اتفاق مي افتد. نتايج شبيه سازي در بازيافت نفت در رقتهاي مختلف آب کم شور نشاندهنده دبي بازيافت آهسته

  .و پايين در محيط متخلخل است
  
  

اساتيد منامن؛ د شادنوي استاد راهنمامجتبي غريبي ممسني؛  نگارش /بررسي استفاده از طيف موجک ريکر در تجزيه طيف لرزه اي  ٢۴
 - فت(دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده مهندسي معدن، رشته مهندسي ن سي ارشدکارشنا - کاظم کاظمي، مرضيه ميرزاخانيان.مشاور

  .١٣٩۴اکتشاف)، 
  

مدل ها  /requencyFبسامد  /Deconvolutionواهماميختي  /Waveletموجک  /Seismic dataاي هاي لرزههداد /Spectraطيف 
Models  

   
٩۴٠٠٨٩  

  چکيده 
 ود نمايشمحدوده هاي فرکانسي خاص از طيف دامنه داده ي لرزه اي و در نتيجه بهب فرکانسي به منظور تقويت يک سري فيلترهاي

مفيد  ي توانددوده هاي فرکانسي صورت مي گيرد که در مراحل مختلف تفسير هاي ساختماني و چينه اي مساختارهاي متناظر با اين مح
بر   مالً ب او کاباشد.  در روش هاي معمول، مفسر فيلتر مد نظر خود را از روي طيف داده ي لرزه اي طراحي مي کند که در اين انتخا

. در ه گرديدي براي انتخاب فيلتر از روي طيف دامنه و مدل سازي مستقيم ارائاساس تجربه شخصي عمل مي کند. روش باز ترکيب طيف
الب به اين روش فرکانس هاي غالب به صورت دستي از روي طيف دامنه داده ي لرزه اي انتخاب مي شوند. انتخاب فرکانس هاي غ

ساس يک ارا بر  تحقيق ما انتخاب فيلترهاي ريکر صورت دستي ممکن است با اشتباه همراه باشد و به تجربه مفسر وابسته است. در اين
مترين کقالب  له را درئبه صفر مي رسد. براي اين کار مس منطق رياضي و به صورت اتوماتيک بيان کرديم که با اين کار دخالت مفسر

شان داد که سنجي ن مرحله اعتبارمربعات غير خطي جدا پذير بيان نموديم و براي حل آن از روش تصوير متغير استفاده کرديم.  نتايج در 
از  ناشي شتباهاتاين روش به خوبي قادر است اساسي ترين مولفه هاي ريکر را از روي طيف دامنه تخمين بزند. بنابراين با اين کار ا

هاي  وشي با ريفمي رود. مقايسه نتايج حاصل از روش باز ترکيب ط ناصلي از بي هاي ريکر نتخاب مولفها انتخاب دستي و دخالت مفسر در
ت آمده از يکر بدسردستي بيانگر اين است که بهينه تريت فيلترهاي ريکر با اين روش انتخاب شده اند. عالوه بر آن، عملکرد فيلترهاي 

 ن پژوهش،. در ايروش باز ترکيب طيفي در مقايسه با فيلتر فرکانسي ارمسبي نشان دهنده ي نتايج بهتري در تشخيص اليه هاي نازک است
ر تخمين دين روش ابا توجه به پتانسيل روش باز ترکيب طيفي در برآورد مولفه هاي ريکر تشکيل دهنده ردلرزه ها، براي اولين بار از 

اي هر داده دموجک چشمه و واهماميخت لرزه اي استفاده شده است. مقايسه نتايج حاصل از اين روش با روش مرسوم واهماميخت وينر 
وش يز با رنرد بهتر روش باز ترکيب طيفي در افزايش تفکيک پذيري قائم است. اين روش روي داده هاي واقعي مصنوعي نشانگر عملک

  واهماميخت وينر مقايسه گرديد و عملکرد آن در افزايش تفکيک پذيري قائم به اثبات رسيد.
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 - برات قباديان. ؛ استاد مشاورالهيار داغبندان استاد راهنماي وند؛ آزاده امامقل نگارش /بررسي بازيافت متانول در فرآيند توليد بيوديزل  ٢۵

  .١٣٩٠، روه مهندسي شيمي)(دانشگاه گيالن، دانشکده فني، گ کارشناسي ارشد
  

ها/ بازيافت کاتاليست /Neural networkشبکه عصبي  /Biofuelsها سوختزيست /Diesel fuelسوخت ديزلي  /Methanolمتانول 
yRecover/  مدل سازيModeling  

   
٩٠٠١١٢  

  چکيده 
وز راهميت  به دليل محدوديت و کاهش منابع سوخت هاي فسيلي، حفظ منابع موجود، مسائل زيست محيطي مانند پديده گرمايش زمين و

زين براي ک جايگيديزل افزون انرژي، استفاده از منابع نوين و سوخت هاي جايگزين مانند بيوديزل امري اجتناب ناپذير است. سوخت بيو
انند مد پذير سوخت ديزل محسوب مي شود و عبارت است از استرهاي منو الکيل اسيدهاي چرب با زنجير طويل که از منابع طبيعي تجدي

راي ن روش بروغن هاي گياهي يا چربي هاي حيواني تهيه مي شود. براي تهيه بيوديزل به روش ترانس استريفيکاسيون که معمول تري
ست انجام کاتالي يد بيوديزل مي باشد، بعد از فرآوري روغن گياهي يا چربي حيواني، واکنش روغن با الکل (اغلب متانول) در حضورتول

 داري متانولميشه مقشده و بيوديزل و محصول جانبي گليسيرين توليد مي شود. براي تسريع در انجام واکنش ميان عوامل توليد بيوديزل، ه
 قتصاد توليدار بر اد مي شود که الزم است در پايان انجام واکنش بازيافت گردد. از اين رو، يکي از عوامل تاثير گذاضافي وارد فرآين

قيق حاضر، . در تحبيوديزل، بازيافت متانول اضافي در فرآيند توليد اين سوخت است که مقدار آن در مقياس صنعتي حائز اهميت مي باشد
هاي  شترين رو تقطير در خالء به عنوان مناسب و همچنين ضريب فراريت ترکيبات نسبت به يکديگر، تقطير با توجه به نقاط جوش اجزاء و

)، فشار C  ١٠٥و  ٩٥، ٨٥، ٧٥جداسازي متانول انتخاب شده و پارامترهاي موثر در اين دو روش شامل دماي حمام روغن (دماهاي 
مورد بررسي قرار  )- C  ٥و  ١٠، ٢٥) و دماي کندانسور (دماهاي mmHg ٤٠٠و٢٦٠، ١٣٠تقطير (فشار اتمسفريک و فشارهاي خالء 

ماي دزي داشته و د جداساگرفتند. نتايج آزمايشگاهي به دست آمده نشان داد دماي حمام و بعد از آن فشار تقطير بيشترين تاثير را در فراين
فتي تانول بازيامر، حجم ش فشار درون سيستم و ايجاد خالءهاي باالتکندانسور تاثيري در اين فرايند ندارد. با افزايش دماي حمام و يا کاه

م اي دماي حماارامترهافزايش يافته و زمان بازيافت کاهش مي يابد، اگر چه خلوص متانول بازيافتي به مقدار بسيار کمي کاهش مي يابد. پ
ثير چنداني بر بازيافت ) ، پارامتر فشار تقطير تاC  ١٠٥و  ٥٩و فشار تقطير بر يکديگر تاثير گذار هستند و در دماهاي روغن حمام باال (

بود.  کافي خواهد متانول متانول ندارد. لذا، استفاده از يکي از پارامترهاي دماي حمام يا فشار تقطير در حالت بيشينه در فرايند بازيافت
يشتر متانول (بيش بازيافت متانول بيشتر بوده و بخش ب دقيقه ابتداي بازيافت متانول، سرعت ٤٠نتايج يافته ها همچنين نشان داد در 

دير يني مقا) در همين مدت زمان بازيافت مي شود. شبکه هاي عصبي به عنوان روشي قدرتمند و سريع براي مدل کردن و پيش ب%٨٠از
 ول بازيافتيجم متاناست پارامتر ح ورودي و خروجي در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. شبکه طراحي شده با دقت قابل قبولي قادر

  .ي نمايدرا پيش بيني نمايد. نتايج اين بررسي به خالص سازي بيشتر بيوديزل و اقتصادي تر شدن آن براي توليد انبوه کمک م
  
  

 نگارش /بررسي تاثيرات استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي بر تسهيل صادرات و واردات کاال در منطقه اقتصادي انرژي پارس  ٢۶
ه (دانشگاه آزاد اسالمي، رشت ارشناسي ارشدک - صادق دانش دوست.استاد مشاور احمد عسگري؛  استاد راهنماابوالحسن کراماتي؛ 

  .١٣٩۵گرايش بازاريابي)،  - مديريت بازرگاني
   

 مدل /ergy Zonepecial Economic EnPars Sمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Exports and importsصادرات و واردات 
  Foreign tradeتجارت خارجي  /Conceptual frameworkمفهومي 

   
٩۵٠٠۵٨  

  چکيده 
حساسيت و اهميت صادرات و واردات براي کشورها موجب شده است تا ابزار ها و عوامل موثر در آن را شناسايي و در تسهيل تجارت 

ر تسهيل و تسريع صادرات و واردات محسوب مي گردد. هدف از انجام اين خارجي تالش نمايند. پنجره واحد يکي از ابزار هاي موثر د
پژوهش، شناسايي ميزان تاثير استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي بر شاخص هاي تسهيل صادرات و واردات شامل امنيت اطالعات 

ات و واردات کاال در منطقه ويژه اقتصادي تجاري، شفافيت و سهولت خدمات تجاري، کاهش تعداد اسناد، کاهش زمان و هزينه هاي صادر
نفر  ١٧٤انرژي پارس مي باشد. روش تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي   پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش 

استفاده از فرمول از مديران و کارشناسان نهادهاي مرتبط با صادرات و واردات در منطقه ويژه پارس تشکيل مي دهند. حجم نمونه با 
نفر به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شده است. پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار جمع آوري داده ها مورد  ١٢٠کوکران 

استفاده قرار گرفته است. روايي پرسشنامه با تاييد و اظهار نظر استاد راهنما و کارشناسان متخصص د ررابطه با وضعيت سواالت حاصل 
است براي بررسي پايايي طيف هاي مورد استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که ضريب آلفاي کرونباخ حاصل از اين  شده

اري) در نوسان مي ـت اطالعات تجـ( مربوط به امني %٧٨٠( مربوط به مولفه سهولت خدمات تجاري) تا  ٪٦٧٨ ايي از حداقلـضريب پاي



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

١٥ 
 

، براي سنجش نرمال يا SPSSقبول هستند. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار  باشد که همگي در حد قابل
اسميرنوف و جهت آزمودن فرضيه ها از آزمون فريدمن استفاده گرديده است. نتايج حاصل - غير نرمال بودن داده ها از آزمون کالموگروف

رت فرامرزي تاثير مثبتي بر صادرات و واردات در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دارد. از تحليل نشان داد استقرار پنجره واحد تجا
در خصوص فرضيه هاي فرعي با استقرار پنجره واحد، امنيت اطالعات تجاري، شفافيت و سهولت خدمات تجاري بهبود يافته و تعداد 

ين هر شش فرضيه فرعي مورد پذيرش قرار گرفتند. از حيث رتبه بندي يابد بنابرا مي اسناد تجاري، هزينه و زمان فرآيندهاي تجاري کاهش
  .اثرات پنجره واحد، متغير کاهش تعداد اسناد بيشترين تاثير را بر تسهيل صادرات و واردات دارد

  
  

ن منطقه ويژه در سازما line of sightبررسي تاثير استراتژي سازماني بر عملکرد از طريق مديريت منابع انساني بر اساس مدل   ٢٧
ني، اد اسالمي، دانشکده علوم انسا(دانشگاه آز - محمدرضا دلوي. استاد راهنماهادي زراعت پيشه؛  نگارش /اقتصادي انرژي پارس

  .١٣٩٢گروه آموزشي مديريت)، 
   

Energy  pecial EconomicPars Sمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Human resource managementمديريت منابع انساني 
Zone/  تفکر راهبرديStrategic thought/  مدل هاModels/  مدل مفهوميConceptual framework/  استراتژيStrategy/ 

  Organizational Cultureفرهنگ سازماني 
   

٩٢٠٠٣٣  
  چکيده 

 ، بررسيدف کلي اين تحقيقدر عصر کنوني تحوالت شگرف دانش مديريت وجود استراتژي سازماني را اجتناب ناپذير نموده است. ه
العات ه آن مطباثرات استراتژي سازمان بر عملکرد سازماني در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد که براي دستيابي 

اري جامعه آم صورت گرفت. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي تحليلي  با روش پيمايشي است. ٩٢کتابخانه اي و تحقيقات ميداني در سال 
مونه توسط ننفر است. حجم  ١٤٣٤تحقيق شامل تمامي مديران و کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد و شامل 

ده هاي پژوهش پرسشنامه برگشت داده شد. دا ٢٦١نفر برآرود و به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند که  ٣٠٥فرمول کوکران برابر با 
ورت صوري و صتجزيه و تحليل گرديد. روايي پرسشنامه به  SPSSق ساخته جمع آوري و با استفاده از نرم افزار توسط پرسشنامه محق

. يافته هاي را بدست آورد %٨٣محتوايي برآورد و پايايي ابزار توسط آلفاي کرونباخ سنجش گرديد که پرسشنامه محقق ساخته ضريب 
مبستگي داري و هبا ابزارهاي مطرح شده منابع انساني در محل خط ديد برتر رابطه معناتحقيق نشان مي دهد که بين استراتژي سازمان 

روني) دماهنگي مثبت وجود دارد بنابراين هريک از سيستم هاي موجود در سطوح استراتژي سازمان هم بايد با زير سيستم هاي خودش (ه
اعث ا کند و ببيروني) هماهنگ باشد تا موضوع مديريت تجلي پيد(هماهنگي  و هم بايد با سطوح باالدست و سيستم هاي هم تراز خودش

ه ويژه ان منطقايجاد هم افزايي جهت رسيدن به هدف هاي سازمان شود. در اين صورت است که مي توان نتايج مطلوب تري را عايد سازم
  اقتصادي انرژي پارس نمايد.

  
  

 استاد راهنماقاسم متين فرد؛  نگارش /پااليي مواد نفتي توسط يونجه و چمن بررسي تاثير استفاده از بيوچار در بهبود کارآيي گياه  ٢٨
وه آموزشي دانشگاه محقق اردبيلي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گر( کارشناسي ارشد - اميد سفاليان.استاد مشاور اکبر قويدل؛ 

  .١٣٩۵لوم خاک) ، ع - علوم و مهندسي خاک، رشته مهندسي کشاورزي 
   

گياه  /lutionPetroleum polآلودگي نفتي  /Soil pollutionآلودگي خاک  /Ecosystemsاکوسيستم ها  /Pollutantآالينده  /Soilخاک 
)Plant (botany  

   
٩۵٠٠۵٩  

  چکيده 
ر اين تحقيق هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي از عمده ترين آالينده هاي اکوسيستم هاي آبي و خاکي در سراسر جهان مي باشند. د

براي حذف اين آالينده ها از خاک، تاثير بيوچار بر فرايند گياه بااليي مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق به صورت فاکتوريل در قالب 
اقد طرح پايه کامال تصادفي انجام گرفت. فاکتورهاي آزمايش به اين ترتيب بودند: فاکتور گياه در سه سطح شامل، گياهان چمن، يونجه و ف

گرم به ازاي هر يک کيلوگرم خاک) و عدم وجود بيوچار و فاکتور غلظت  ١٥گياه (شاهد)، فاکتور بيوچار در دو سطح شامل وجود (
ميلي گرم فنانترن در کيلوگرم خاک و فاقد فنانترن و با سه تکرار مورد بررسي قرار  ١٠٠٠و  ٥٠٠آالينده فنانترن شامل غلظت هاي 

تعيين گرديد. نتايج  Mass-GCآزمايش، مقدار فنانترن باقيمانده و ترکيبات حاصل از تجزيه آن با استفاده از دستگاه  گرفت. پس از اتمام
نشان داد که فنانترن موجود در تيمارهاي حاوي گياه و بيوچار، گياه بدون بيوچار و بيوچار فاقد گياه به طور کامل حذف شده است. از 

درصد متابوليت  ٦٠متيل اشاره کرد که بيش از - ٣اتيل - ١تجزيه مي توان به اکتان، پلي گون، سيکلوپنتان متابوليت هاي شاخص حاصل از 
هاي حاصله را به خود اختصاص داده اند. نتايج نشان داد که  پارامتر هاي عملکرد گياه شامل طول و وزن تر و خشک ريشه و ساقه و 
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چار و فنانترن در مقايسه با تيمار هاي فاقد بيوچار و حاوي فنانترن در گياه يونجه افزايش و حجم ريشه و کلروفيل در تيمار هاي حاوي بيو
در گياه چمن کاهش داشته اند. همچنين بررسي پارامترهاي تنفس پايه، تنفس برانگيخته و ماده ي آلي در ريزوسفر گياه و خاک 

طور معني داري بيشتر از خاک غيرريزوسفري بود. در همين راستا  غيرريزوسفري نشان داد که اين پارامترها در خاک ريزوسفري به
وجود آالينده باعث کاهش اين پارامترها و نيز وجود بيوچار در مقايسه با شرايط بدون بيوچار باعث افزايش اين پارامترها شده است. به 

هان چمن و يونجه داشته و اين فرايند را تسريع بخشيده است. نظر مي رسد که بيوچار تاثير مثبتي بر گياه پااليي فنانترن با استفاده از گيا
ي نتايج اين تحقيق نشان داد که بيوچار به عنوان يک کمک کننده به فرايند گياه پااليي، ماده اي موثر در حذف آلودگي هاي نفتي از خاک ها

  آلوده مي باشد.
  
  

محمدحسن  نگارش /ازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسهاي آموزشي بر قصد ترک خدمت کارکنان سبررسي تاثير دوره  ٢٩
ريت، (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مدي ارشناسي ارشدک - علي شباني.استاد مشاورمحمدصادق حري؛  استاد راهنماحسيني نژاد؛ 

  .))MBA،  ١٣٩۵گروه مديريت اجرايي، رشته مديريت اجرايي(
   

pecial Economic Energy Pars Sمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Personnelان کارکن /Training courseدوره آموزشي 
Zone/  مدل سازيModeling/  آموزشEducation/  مدل مفهوميConceptual framework/  تعهدCommitment/  رضايت
  Job satisfactionشغلي 

   
٩۵٠٠۶٠  

  چکيده 
ود اصل مي شحو اندوخته هاي تجربي و آموزشي که طي دوران خدمت براي کارکنان منابع انساني، سرمايه ارزشمند هر سازمان هستند 

صد ترک شي بر قبا ساير عوامل مانند فناوري، سرمايه و ... قابل مقايسه است. لذا هدف از اين پژوهش بررسي تاثير دوره هاي آموز
ق هاي ته تحقييق از نظر هدف، پژوهشي کاربردي و در دسخدمت کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بوده است. اين تحق

ضعيت وعلمي قرار دارد جامعه ي مورد پژوهش شامل کارشناسان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بوده که براي سنجش 
اين  ر گرفت. درستفاده قراسوالي استفاده شد که پس از تاييد روايي و پايايي جهت جمع آوري داده ها مورد ا ٢٨موجود از پرسشنامه 

رضيه ها فتحليل  تحقيق براي بررسي روابط بين اجزاء مدل از معادالت ساختاري استفاده شده است. از نرم افزار ليزرل براي تجزيه و
 شغلي، تعهد ي رضايتاستفاده شده است. با توجه به تجزيه و تحليل داده ها نتايج حاکي از آن بوده است که مهارت هاي خاص بر متغير ها

 مومي برععاطفي، درک انتقال، سرمايه و قصد ترک شغل تاثيرگزار است ولي بر متغير تعهد مستمر تاثيرگزار نيست، مهارت هاي 
نيست،  ارگذاثيرولي بر متغير قصد ترک شغل تار است ذرگمتغيرهاي رضايت شغلي، تعهد عاطفي، تعهد مستمر و درک انتقال سرمايه تاثي

رمايه متغير درک انتقال س ار نيست. ولي برذي رضايت شغلي، تعهد عاطفي، تعهد مستمر و قصد ترک شغل تاثيرگعوامل کاربرد
ي ديگر از سو وار است ذار است و همچنين متغيرهاي تعهد عاطفي، تعهد مستمر، و درک انتقال سرمايه بر قصد ترک شغل تاثيرگذتاثيرگ

  ت.ار نيسذضايت شغلي بر قصد ترک شغل تاثيرگر
  
  

استاد راضيه سامريان؛  نگارش /بررسي تاثير رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني بر چابکي کارکنان منطقه ويژه انرژي پارس  ٣٠
لوم عدانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تحصيالت تکميلي، رشته ( کارشناسي ارشد - ندا عيناوي.استاد مشاور محمد بهروزي؛  راهنما

  .١٣٩۵آموزشي))،  تربيتي(گرايش مديريت
  

طقه من /Personnelکارکنان  /Organizational learningيادگيري سازماني  /Transformational leadershipرهبري تحولگرا 
  Testsآزمون ها  /Assaluyeعسلويه  /pecial Economic Energy ZonePars Sويژه اقتصادي انرژي پارس 

   
٩۵٠٠۶١  

  چکيده 
آفرين و يادگيري سازماني بر چابکي کارکنان منطقه ويژه انرژي پارس (عسلويه)  رسي تأثير رهبري تحولموضوع تحقيق حاضر بر

آفرين و يادگيري سازماني بر چابکي و  کارکنان منطقه ويژه انرژي پارس است. فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از اينکه رهبري تحول
آفرين و يادگيري سازماني متغيرهاي مستقل تحقيق و متغير چابکي سازماني ي تحول(عسلويه) تأثير معني داري دارد. متغيرهاي رهبر

ها دهند که تعداد آنمتغير وابسته تحقيق ميباشند. جامعه آماري تحقيق را کليه کارکنان منطقه ويژه انرژي پارس (عسلويه) تشکيل مي
نفر از  ٢٩١منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق تعداد باشد. بهين) مينفر (رسمي، قراردادي پيماني تبديل وضعيتي و انجام کار مع ١١٩٦

ها خواسته اند و از آنشدهکارکنان منطقه ويژه انرژي پارس (عسلويه) بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب
) و ٢٠٠١، پرسشنامه يادگيري سازماني نيف ()٢٠٠٠آفرين باس و آوليو (شد تا پرسشنامه تحقيق که شامل پرسشنامه رهبري تحول

پرسشنامه تکميل و عودت شد.  ٢٦٩) بود تکميل کنند که از اين تعداد حجم نمونه تعداد ١٩٩٩پرسشنامه چابکي سازماني شريفي و ژانگ (
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اسپيرمن، تحليل رگرسيون و ويتني، کروسکال واليس، ضريب همبستگي  - هاي تحقيق از آزمون يو منوتحليل و آزمون فرضيهبراي تجزيه
آفرين و يادگيري سازماني اند از: متغير رهبري تحولترين نتايج تحقيق عبارتاستفاده شده است. مهم ١٧ Spssتحليل مسير در نرم افزار 

ارد. همچنين، از آفرين بر يادگيري سازماني تأثير معني داري دتأثير معني داري بر چابکي سازماني داشت. بعالوه، متغير رهبري تحول
هاي داري بر يادگيري سازماني دارد اما مؤلفهبخش تأثير معنيهاي نفوذ آرماني و انگيزش الهامآفرين، مؤلفههاي رهبري تحولميان مؤلفه

بر  آفرينهاي رهبري تحولترغيب ذهني و مالحظات فردي تأثير معني داري بر يادگيري سازماني ندارد. از طرف ديگر تمامي مؤلفه
  چابکي سازماني تأثير معني داري دارد.

  
  

استاد احمد مطهري؛  نگارش /بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٣١
وه جامعه انساني، گر (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم سي ارشدکارشنا - کرامت هللا راسخ.استاد مشاور عليرضا خدامي؛  راهنما

  .١٣٩۴شناسي، رشته جامعه شناسي)، 
   

pecial Economic Energy Pars Sمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Personnelکارکنان  /Social capitalسرمايه اجتماعي 
Zone/  زندگيLife/ شناسي جامعهSociology  

   
٩۴٠٠٩٠  

  چکيده 
. در اين ي باشندميم گسترده اي هستند که داراي معاني گوناگوني براي افراد و گروه هاي مختلف کيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي مفاه

يک ديدگاه  فاده اززمينه با کاربرد روش پيمايشي سعي شده است که اطالعات مورد نياز با توجه به اهداف و فرضيه هاي تحقيق و با است
مايه ثيرات سرکلمن، فوکوياما و ديگر صاحب نظران اين بخش، ابعاد و جوانب تاتلفيقي از صاحب نظران اين حوزه از جمله بورديو، 

ماعي و ايه اجتن رابطه بين سرمياجتماعي بر کيفيت زندگي کارکنان مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد. هدف اساسي اين مطالعه، تبي
اده هاي وده و دبشد. اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي وضعيت کيفيت زندگي کارکنان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي مي با

ي پارس دي انرژتحقيق با استفاده از تکنيک پرسشنامه جمع آوري گرديده است. جامعه آماري تحقيق، کليه کارکنان منطقه ويژه اقتصا
د که با استناد به سمي و قراردادي مي باشنفر از کارکنان ر ٣٨٤نفر بوده است. حجم نمونه تعداد  ٣٠٠٠جنوبي مي باشد که تعداد آنها 

ت. ار گرفته اسييد قران آلفاي کرونباخ بررسي و مورد تفرمول کوکران انتخاب شدند. اعتبار و روايي متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمو
ون چند متغيره به رسون و رگرسيمورد تجزيه و تحليل واقع شدند و نتايج همبستگي پي SPSSفرضيه هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار 

نا دار وي و معشرح ذيل مي باشند. بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي کارکنان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبيرابطه اي ق
ون نشان سين رگروجود دارد. همچنين هر شش شاخص سازنده سرمايه اجتماعي با کيفيت زندگي کارکنان رابطه معنادار داشته اند. همچني

 .دز متغير وابسته را تبيين مي کنا %٤١در اين مطالعه، متغير مستقل تا  داد که
  
  

محمد  استاد راهنما وحيد پاکروان؛ نگارش /بررسي تاثير عدالت سازماني بر انگيزش کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس  ٣٢
 دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تحصيالت تکميلي، گروه مديريت( کارشناسي ارشد - احسان مهدي زاده.استاد مشاور بهروزي؛ 

  .١٣٩٨اجرايي، رشته مديريت اجرايي)، 
  

 Parsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Personnelکارکنان  /Motivationانگيزش  /Organizational justiceعدالت سازماني 
pecial Economic Energy ZoneS/  سازمان دولتيnt organizationGovernme  

   
٩٨٠٠١٧  

  چکيده 
وع نقيق از تحقيق با هدف بررسي تأثير عدالت سازماني بر انگيزش کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس انجام شد، روش تح

ه ويژه اقتصادي نفر از کارکنان سازمان منطق ١٠٠نفر و نمونه با استفاده از جدول مورگان  ١٢٠همبستگي است. جامعه آماري  - توصيفي
نامه نامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن و پرسشپارس که بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري اطالعات از دو پرسش

 منطقه ويژه سازمان انگيزش کاري از ديدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام استفاده شد. نتايج نشان داد عدالت سازماني بر انگيزش کارکنان
پارس را   هاي عدالت سازماني قابليت پيش بيني انگيزش کارکنان سازمان منطقه ويژه  اقتصاديتصادي پارس تأثير مثبت دارد. مؤلفهاق

  دارند.
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١٨ 
 

  
سعيده  نگارش /رسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروندي در بين کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسبر  ٣٣

(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تحصيالت  ناسي ارشدکارش - شهرام نخعي.استاد مشاور محمد بهروزي؛  اهنمااستاد ررضايي؛ 
  .١٣٩٨تکميلي، رشته مديريت آموزشي)، 

   
 pecial Economic SParsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Organizational citizenship behaviorرفتار شهروندي سازماني 

eEnergy Zon/  آزمون هاTests/  اعتمادTrust/  کارکنانPersonnel  
   

٩٨٠٠١٨  
  چکيده 

س رژي پارپژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروندي در بين کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي ان
اي ه ع پژوهشزان کنترل متغيرها، از نوا و ميه است و از جهت نحوه گردآوري داده گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي

که تعداد   باشد. جامعه آماري شامل کليه مديران و کارشناسان و کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارستوصيفي پيمايشي مي
گيري ساس جدول نمونهفي ساده و بر اگيري تصادستفاده از روش نمونهاي آماري و با نفر مي باشد. بر اساس تعداد نفرات جامعه ٦٠٠آنها 

ي آوري اطالعات از دو پرسشنامهنفر انتخاب و مورد پژوهش و بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق جهت جمع ٢٤٠مورگان ، تعداد 
قبولي برخوردار ها از اعتبار و روايي قابل ها بيانگر آن است که اين آزمونفضيلت سازماني و رفتار شهروندي استفاده شد که بررسي

ش ها با استفاده از آمارهاي توصيفي مانند جداول فراواني و شاخص هاي گرايتحليل شدند. داده SPSSافزار ها توسط نرماست. نتايج داده
ليل هاي مستقل، تحبراي گروه tزمون آتک نمونه اي،  tهاي آمار استنباطي آزمون به مرکز شامل ميانگين، انحراف معيار و روش

ين دهد که همبستگي باريانس يک راهه ، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان ميو
باشد يم٠٫٦١٣  فضيلت سازماني و رفتار مناسب شهروندي سازماني در بين کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس برابر با

توان ادعا کرد که بين فضيلت سازماني و يم ٠٫٩٥باشد و در سطح اطمينان مي ٠٠٠/٠ي برآورد شده که برابر و با توجه به سطح معنادار
  .رفتار مناسب شهروندي سازماني در بين کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس رابطه معناداري وجود دارد

  
  

وساني بر عملکرد حرارتي آبگرمکن هاي خورشيدي صفحه تخت و حذف سيال بررسي تجربي تاثير استفاده از لوله هاي حرارتي ن  ٣۴
 دکتري - اسپور.مجيد عب ،محمد طيبي رهنياساتيد مشاور  ؛محمد بهشاد شفيعي استاد راهنماهادي کارگر شريف آباد؛  نگارش /واسطه

  .١٣٩٢(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مهندسي مکانيک)، 
  

لوله  /onFuel consumptiمصرف سوخت  /Optimizationسازي بهينه /Heat transferتقال گرما ان /Fluidsسيال  /Pipeلوله 
ژي انر /Simulationشبيه سازي  /Genetic algorithmالگوريتم ژنتيک  /Neural networkشبکه عصبي  /heat pipeگرمارسان 
  Mathematical modelمدل رياضي  /Solar energyخورشيدي 

   
٩٢٠٠٣٣  

  ده چکي
در اين مطالعه آزمايشگاهي تاثير دما و شوري بر بازدهي ازدياد برداشت ميکروبي با استفاده از باکتري ها مورد بررسي قرار گرفته 

 Clostridiumنتايج حاکي از اين است که  .دانجام ش %٢٠تا %٠و   ٧٠تا    ٤٠است. آزمايشات در دماها و شوري هاي به ترتيب 
Perfringen ي آزاد سازي نفت را از محيط متخلخل ندارد و بازدهي توانايBacillus subtilis  وLeuconostoc mesenteroides  با

همچنين افزايش دما  .اتفاق افتاد %٥در شوري  Bacillus subtilisافزايش شوري کاهش مي يابد در حالي که بيشترين بازدهي براي 
دار  داد. جدا از آزمايشات ذکر شده، کارايي روش ميکروبي در محيط متخلخل ترک تاثير منفي بر روي بازدهي هر سه باکتري نشان

درون ميکرومدل هاي شيشه اي بررسي شد. نتايج اين آزمايشات و بررسي هاي بيشتر بر روي تاثير باکتري ها بر ويسکوزيته نفت، 
ماتريکس به علت توليد بيو پليمر عاملي  - دهانه ترکتراوايي مطلق محيط و خاصيت ترشوندگي محيط متخلخل نشان داد که گرفتگي در 

به علت  subtilis Bدرون محيط متخلخل ترکدار مي شود. از طرفي  L. mesenteroidesاست که موجب کاهش کارايي باکتري و 
نتايج آزمايشات کاهش دادن ويسکوزيته نفت و کشش سطحي بين آب و نفت کارايي بهتري در محيط ترک دار دارد.همچنين با توجه به 

  مربوط به تاثير باکتري ها بر تراوايي محيط متخلخل روش جديدي جهت ممانعت از حرکت آالينده هاي درون خاک مطرح شد.
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استاد سينا عليزاده؛  نگارش /آب سازند و اثر آن روي تشکيل امولسيون - بررسي تجربي تشکيل رسوب حاصل از اختالط آب هوشمند  ٣۵

ن فت مخازدانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي ن( کارشناسي ارشد - حسين سعيدي دهاقاني. امير راهنما
  .١٣٩۶، هيدروکربوري)

   
ب زني سيال /Formationسازند  /Water injectionتزريق آب  /ulfateSها سولفات /Precipitateرسوب  /Emulsionامولسيون 

Water flooding/ زمايشگاهي بررسي آLaboratory study  
   

٩۶٠٠۵٧  
  چکيده 

م گار باهرسوب يکي از جدي ترين مشکالت حوزه نفتي در سيستم تزريق آب هنگام اختالط دو آب ناسازگار است. اگر دو آب ناساز
ظت باال  ، با غلآب دريامخلوط شوند واکنش شيميايي بين آنها انجام مي شود و مواد معدني رسوب مي کند. از جمله نمونه هاي معمولي 

ث رسوب اند باعيون سولفات و آب سازند با غلظت بااليي از يون هاي کلسيم، باريم و استرانسيوم هستند. اختالط اين دو آب، مي تو
د و آب ازنسدر آب  سولفات کلسيم، سولفات باريم و سولفات استرانسيم شود.  در اين پژوهش ابتدا به بررسي تاثير غلظت يون هاي موجود

هاي  غلظت نمکوصورت مي باشد که ابتدا ترکيب آب هوشمند ثابت  استفاده شده بدين است. روش شده هوشمند در دما و فشار محيط پرداخته
د در آب اي موجوآب سازند تغيير مي يابد تا تاثير غلظت يون هاي موجود در آب سازند مورد بررسي قرار گيرد و در ادامه اثر يون ه

ايش يون نين افزرد بررسي قرار گرفت که نتايج نشان مي دهد افزايش يون هاي باريم و کلسيم و استرانسيم آب سازند و همچهوشمند مو
 D ٠٫٢به  D ٠٫٢٦٧سولفات آب هوشمند باعث کاهش رسوب هاي سولفاته شد.پس از تزريق آب هوشمند به ميکرومدل ميزان تراوايي از 

شکيل وب در تيکرومدل در اثر تشکيل رسوب کاهش يافته است. در نهايت براي بررسي اثر ذرات رسرسيد که نشان مي دهد نفوذپذيري م
شکيل تسوب در رامولوسيون آب نمک داراي ذرات رسوب سولفاته را با نفت مدل با نسبت برابر مخلوط کرديم نتايج نشان مي دهد ذرات 

ده شده نشان دا ميکرومدل و مقايسه آن با تزريق آب نمک بدون ذرات رسوبامولوسيون آب و نفت تاثير بسزايي دارند پس از تزريق در 
  که ذرات رسوب باعث افزايش بازيافت نفت مي سوند.

  
  

حمزه گرجي فرد؛ امير نگارش /بررسي تحليلي اثر بخشي حسابرسي داخلي در شرکت نفت مناطق مرکزي ايران و شرکت هاي تابعه  ٣۶
نشگاه (دا شدکارشناسي ار - جواد مرادي، منصور عبدالرسول نيا، اميد انصاري پادوک.تيد مشاور اساهاشم ولي پور؛  استاد راهنما

  .١٣٩١آزاد اسالمي، رشته حسابداري)، 
   

 Riskارزيابي احتمال خطر  /National Iranian Central Oil Companyشرکت نفت مناطق مرکزي ايران  /Auditingحسابرسي 
assessment/  اثربخشيctivenessEffe/  سازمان دولتيGovernment organization/  ضريب همبستگيCorrelation 
coefficient/  مدل هاModels  

   
٩١٠٠٣١  

  چکيده 
 يفه مهمبحث نظارت بر عملکرد سازمان، يکي از وظايف مهم و اصلي مديريت عالي يک سازمان محسوب مي گردد. جهت تحقق اين وظ

ا نظارت بي کند و مرا زير نظر مستقيم مدير عامل سازماندهي مي نمايند که به عنوان بازوي مديرعامل عمل و کليدي، سازمان ها واحدي 
ين واحد ملکرد اعکامل بر عملکرد واحدهاي اجرايي و عملياتي، تصويري شفاف از سازمان را به مديريت منعکس مي نمايد. لذا ارزيابي 

 وبررسي تحليلي اثربخشي واحد حسابرسي داخلي در شرکت نفت مناطق مرکزي  نظارتي، کاري ضروري است. در اين پژوهش به
نفري  ١٢٥نفري از جامعه  ٦٧نوبي، شرق و غرب) پرداخته مي شود. براي انجام اين کار، يک نمونه ج- شرکت هاي تابعه (زاگرس

سشنامه طريق پر ارشد، انتخاب و نظرات آنان ازمديران، روساي واحدهاي مالي، روساي واحدهاي ستادي و مناطق عملياتي و کارشناسان 
استفاده گرديده  tudents-tهاي پژوهش از روش آماري  جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش، جمع آوري گرديده است. براي آزمون فرضيه

ستفاده شده تباط اان اراست. همچنين از مدل چند متغيره رگرسيوني جهت آزمون وجود ارتباط بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل و ميز
بولي قاست. نتيجه پژوهش نشان مي دهد که حسابرسي داخلي در شرکت نفت مناطق مرکزي و شرکت هاي تابعه از اثر بخشي قابل 

ده شخص نموبرخوردار نمي باشد. همچنين ميزان اهميت (ضريب) معيارهاي مختلف مورد مطالعه جهت ارزيابي اثربخشي حسابرسي را م
حصيلي بر رشته ت والعات جمعيت شناختي مانند ديدگاه هاي پاسخ دهندگان بر اساس ميزان تحصيالت، سابقه  کار، سمت اداري و تاثير اط

  اثربخشي را نيز مورد مطالعه قرار مي دهد
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بناته گازي در و نگاره هاي مرسوم در يکي از مخازن کر FMIبررسي تخلخل هاي اوليه و ثانويه با استفاده از نگار تصويرگر   ٣٧

 شدکارشناسي ار - حسن اشراقي.استاد مشاور مجيد نبي بيدهندي؛  استاد راهنماعلي بهروزي حسينخاني؛  نگارش /جنوب ايران
  .١٣٩٠(دانشگاه تهران ژئوفيزيک، رشته ژئوفيزيک گرايش ژئو الکتريک)، 

  
 /Geophysicsفيزيک زمين /Permeabilityاوايي تر /Well logنگار چاه  /Porosityتخلخل  /Carbonate tankمخزن کربناته 
 /phyStratigraشناسي چينه /Imageryتصويربرداري  /Dalan formationسازند داالن  /Kangan formationسازند کنگان 

  Fractureشکستگي 
   

٩٠٠١١٧  
  چکيده 

وده است. بن مخزن ياز متخصصين پتروفيزيک و مهندساتعيين دقيق پارامترهاي پتروفيزيکي از قبيل تخلخل و تراوايي همواره بزرگترين ن
هيه مغزه، تباالي  نمودارهاي پتروفيزيکي در نبود مغزه نقش موثري در مرتفع ساختن اين نياز ايفا مي کنند. در عين حال بخاطر هزينه

 ازن معموال اين مخ در مخازن کربناته استفاده از داده هاي مغزه در خيلي از مواقع غير ممکن مي شود. با توجه به وجود پديده دياژنز
هاي  هومي نگارمعطور ه هاي معمولي به درستي امکان پذير نيست.  ب طريق نگاره ناهمگن مي باشند و شناسايي و بررسي اين ناهمگني از

ما تعيين اي دهد منشان  مرسوم به ما تخلخل کل را مي دهند. آناليزهاي ابتدايي تصاوير درون چاهي، بطور کيفي حضور تخلخل ثانويه را
يرگر گار تصونکمي اين نوع تخلخل کار دشواري است. در واقع فرض اصلي اين است که تصاوير الکتريکي کاليبره شده با استفاده از 

لبته ود. اده مي شنمودارهاي هادي از ديواره چاه هستند و براي تبديل چنين نمودارهايي به نمودارهاي تخلخل از معادالت آرچي استفا
پکت معادالت آرچي در مخازن کربناته ناهمگن پاسخگوي نياز ما نمي باشند. در تفسيرهاي انجام شده، با ترکيب روش پورس

)porospectز ت آمده ا) که در تصاوير درون چاهي تغيير مي دهد و تخلخل حاصل از نگارهاي مرسوم و مقاومت ويژه الکتريکي بدس
 که به چهار ي هستندتصويرگر بدست مي آيد، سازندهاي مورد مطالعه در اين تحقيق کنگان و داالن باالي جانبي نگار کم عمق، تخلخل نگار

ثال براي م تقسيم بندي مي شوند. تخلخل هاي محاسبه شده از نگار تصويرگر و تخلخل ظاهري (که از نگارهاي معمولي A,B,C,Dزون 
قاطع ي مختلف اين سازندها نشان مي دهد. همچنين به کمک نگار تصويرگر و ممي آيد) ناهمگني را در زون ها چگالي بدست - نوترون

لخل ثانويه است. با به دليل ناهمگني باال داراي بيشترين تخ Dنازک تخلخل هاي اوليه و ثانويه در اين زون ها مشاهده مي شود که زون 
شود  ده ميوم خوانگار تصويرگر کمتر يا بيشتر از نگارهاي مرسهاي ناهمگن مقدار تخلخل ن توجه به تفسيرهاي انجام شده همچنين در بخش

صويرگر و تب نگار که با مقايسه تخلخل نگار تصويرگر و تخلخل مغزه مي توان دقت باالي نگار تصويرگر را نشان داد. در واقع با ترکي
  هيم.داهش مي کر هزينه ها را تا حد زيادي نگارهاي مرسوم دقت محاسبات و نتايج را در زون هاي ناهمگن افزايش داده و با اين ام

  
  

مهدي  نگارش /بررسي توربين هاي بادي مجهز به ژنراتورهاي دوسو تغذيه از طريق کنترل غيرخطي در زمان افت ولتاژ شبکه  ٣٨
ه آزاد گا(دانش ارشناسي ارشدک - هادي لقمان زاده.مهدي شاهپرستي، محمداساتيد مشاور مجيد حسين پور؛  استاد راهنماصيدي؛ 

  .١٣٩۵، اسالمي، رشته مهندسي برق)
   

شبيه  /gModelinمدل سازي  /Networkشبکه  /Electric generatorمولد الکتريکي  /voltageولتاژ  /Wind turbineتوربين بادي 
  Controlکنترل  /Simulationسازي 

   
٩۵٠٠۶٢  

  چکيده 
صنعت  ورد توجهمهمچنين آاليندگي سوخت هاي فسيلي و هسته اي امروزه، بسيار انرژي هاي تجديد پذير به دليل بحران انرژي جهاني و 

وليد انرژي ابليت تو دانشگاه قرار گرفته است. در اين ميان انرژي باد به دليل بازگشت سرمايه ي مناسب و در دسترس بودن و همچنين ق
ي دوسو ر القايت. در اين ميان توربين هاي مجهز به ژنراتوبرق در مقياس مگاوات بسيار مورد توجه صنعت و دانشگاه قرار گرفته اس

هاي  السکه در  شکلي مورد توجه است. به مناسب بسيار کيفيت توان خطا و هاي حين تغذيه به دليل ساختمان ساده، مبدل قدرت کوچک، قابليت
توربين  جزاي يکات. در اين پايان نامه ابتدا اخير حجم اصلي توربين هاي بادي نصب شده در سرتاسر جهان را به خود اختصاص داده اس

هاي  کننده لط، کنترهاي رياضي آن ارائه شده است. سپس با توجه به اين رواب سازي شده و مدل تغذيه مدل سوالقايي دو به ژنراتور بادي مجهز
را  ن جريانه شده است که توسط آمناسب ارائه گرديده است. سپس روشي غير خطي بر مبناي کنترل هيسترزيس و جدول جست و جو ارائ

ن است. روش دل ماشيممطابق با مرجع آن به توربين تزريق مي کند. اين روش با توجه به اينکه فاقد تبديالت پيچيده دستگاه و مستقل از 
ختلف معت هاي سربسيار مناسبي براي کنترل مبدل سمت موتور است. شبيه سازي هاي متعدد که در اين پايان نامه ارائه شده است، در 

  .باد و همچنين در خطاهاي شبکه، صحت عملکرد توربين بادي مجهز به ژنراتور القايي دو سو تغذيه را نشان مي دهد
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امير  نگارش /بررسي رابطه بين مديريت کيفيت جامع و مديريت دانش و نوآوري (مورد مطالعه: شرکت پااليش نفت تهران)  ٣٩

(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و حسابداري، رشته مديريت  A.Mکارشناسي ارشد  - ثتايي اعلم.فاطمه  استاد راهنمامحمدي؛ 
  .١٣٩٨دولتي)، 

  
پااليش  /Innovationsنوآوري  / anagementmKnowledgeمديريت دانش  /Total quality managementمديريت کيفيت جامع 

  Modelingمدل سازي  /ran refineryTehپااليشگاه تهران  /Petroleum refiningنفت 
   

٩٨٠٠٣٩  
  چکيده 

ن) فت تهراهدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مديريت کيفيت جامع و مديريت دانش و نوآوري (مورد مطالعه: شرکت پااليش ن
بق حجم نمونه ط نفر مي باشد. ٣٠٠است. جامعه آماري اين تحقيق مديران و کارکنان شرکت پااليش نفت تهران مي باشد که تعداد آنها 

متغير  نفر است. در اين پژوهش براي جمع آوري اطالعات الزم از پرسشنامه استفاده شده است. براي بررسي ١٦٩جدول مورگان 
ه ) طراحي شد١٣٩٠گويه مي باشد و توسط مقيمي و رمضان ( ١٧مديريت کيفيت جامع از پرسشنامه ابعاد مديريت کيفيت جامع که شامل 

غير گويه و براي بررسي مت ٢٤) که داراي ٢٠٠٣( بعد است. براي بررسي متغير مديريت دانش شرون الوسون ١٠است و داراي 
رآيند ف(نوآوري محصول و  سوال بوده و هدف آن سنجش ميزان گرايش به نوآوري سازماني از ابعاد مختلف ١٣نوآوري که داراي 

) ( به نقل از ٢٠٠٦( )، پراجگوو سوهل٢٠٠٦( )، پنيادز٢٠٠٨( سشنامه هاي جيمنز و ديگراننوآوري) مي باشد که ترکيبي از پر
وزيع ل بودن ت) مي باشد، استفاده شده است. در اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي و از نظر هدف کاربردي است. نرما١٣٩٠چوپاني،

حقيق از تضيه هاي به اينکه توزيع اده ها نرمال نبود به منظور آزمون فرداده ها با آزمون کولموگروف اسميرنف بررسي شد و با توجه 
تهران  پااليش نفت استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين مديريت کيفيت جامع، مديريت دانش، نوآوري در شرکت plsنرم افزار 

  رابطه وجود دارند و همه فرضيه هاي پژوهش تاييد شد.
  
  

اده و چند گانه هوش معنوي، ادراک حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري زنان کارکنان بررسي رابطه س  ۴٠
امين رساتيد مشاواذبيح هللا عباس پور؛  استاد راهنمامريم نداي علي؛  نگارش /سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه)

  .١٣٩۵گاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم انساني، گروه مشاوره، رشته مشاوره)، دانش( کارشناسي ارشد - کرايي، اسماعيل حمادي.
  

طقه من /Personnelکارکنان  /Spiritualityمعنويت  /Job satisfactionرضايت شغلي  /Emotional intelligenceهوش عاطفي 
  Pars Especial Economic Energy Zoneويژه اقتصادي انرژي پارس 

   
٩۵٠٠۶٣  

  ه چکيد
رايط رد در شبا توجه به اثرات مثبت حمايت اجتماعي و هوش معنوي بر تاب آوري و تاثيرات اين متغيرها بر انطباق مثبت و رشد ف

در  مشکل، هدف از اجراي اين پژوهش بررسي نقش پيش بيني کنندگي هوش معنوي، حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي
ن ن کارکنامنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس(عسلويه) بود. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي زناتاب آوري زنان کارکنان سازمان 

 نابزارهاي اي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بود. براي انتخاب آزمودني ها از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شده.
اس تماعي چند بعدي زيمت، داهليم و زيمت وفارلي، خرده مقي)، ادراک حمايت اجSISRL( پژوهش پرسشنامه هوش معنوي کينگ

اين  ) و مقياس تاب آوري کانر و ديويدسون بود. نتايجENRICHرضايت از وضعيت اقتصادي پرسشنامه رضايت زناشويي اينرچ (
ين چنين اجود دارد. همپژوهش نشان داد هوش معنوي، حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري رابطه معنا دار و
  پژوهش نشان داد هوش معنوي، حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي پيش بيني کننده تاب آوري هستند.
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 نگارش /هاي نفت اهوازهاي نفت با هدف استفاده مجدد مطالعه موردي چاهبررسي روش بهينه تصفيه پساب عمليات حفاري چاه  ۴١

(دانشگاه تهران،  ارشناسي ارشدک - بيدهندي.عماد رعايايي، غالمرضا نبياساتيد مشاور مهردادي؛ ناصر استاد راهنما اسالم شانوازلو؛
  .١٣٩٠ب و فاضالب)، آ - دانشکده محيط زيست، رشته مهندسي محيط زيست

   
  onmentEnvirمحيط زيست  /Oil wellچاه نفت  /Drillingحفاري  /Wastewaterپساب  /Refinementتصفيه 

   
٩٠٠١١٨  

  چکيده 
اي هرد روش براي حفظ  محيط زيست مناطق نفت خيز ايران بررسي جنبه ها و رفع آثار زيان بار زيست محيطي عمليات حفاري و کارب
ي ه هايژه کندومديريت و تصفيه پساب و زايدات حفاري چه در خشکي يا دريا تا کنون هيچ اقدامي جدي صورت نگرفته است. ضايعات به 
ي مواد ريان هاحفاري و پساب مازاد گل حفاري در گودال هاي خاکي کنار دکل يا در دريا تخليه مي شوند. پساب حفاري از مهمترين ج

ق منابع و ين تحقيازايد است که حين عمليات حفاري  چاه هاي نفت و گاز تخليه آن به محيط زيست آثار زيان باري بر جا مي گذارد. در 
رفته گث قرار حفاري مورد بحث قرار گرفته است. ميزان توليد پساب حفاري بيان شده است و تاثيرات آنها مورد بح ويژگي هاي پساب

موارد  ده است.است. روش هاي فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي و ترکيبي تصفيه پساب حفاري در ايران و جهان مرور گرديده و مقايسه ش
ت که عدم پساب حفاري و سوابق موجود اين نتيجه حاصل شده اس TSSو  COD ،BODزه گيري مهم استفاده مجدد بيان شده و با اندا

واد جامد م). با توجه به غلظت باالي COD %٣به  BODتجزيه پذيري پساب حفاري از مهمترين مشکالت تصفيه اين پساب است (نسبت 
ب براي ده منعقد کننده مناساست ابتدا با استفاده از آزمايشات جار ما فاکتور تعيين کننده TSSمعلق و از آنجا که براي استفاده مجدد ميزان 

ي دفع شود. اي حفارهتصفيه پساب حفاري انتخاب شده است. نکته قابل توجه مصرف باالي مواد منعقد کننده است که بايستي همراه با کنده 
زايش يابد. شاخص در انعقاد آزمايش گشته تا تجزيه پذيري اف پس از UVيک روش اکسيداسيون با استفاده از ماده فنتون و تلفيق با اشعه 

ون و زمان مقدار ماده فنت PHافزايش يافته است. تاثيرات  %٤٧به  %٣ است که در اين آزمايش CODبه  BODنظر گرفته شده نسبت 
ميلي  ١٠٠و  ٢٠٠رتيب تا پساب خروجي را به ت TSSو  CODبررسي گرديده و مشخص شده است با روش ترکيبي مي توان  UVاشعه 

  گرم برليتر کاهش داده و مجددا  در فرآيند حفاري استفاده کرد.
  
  

مجيد  استاد راهنماالهه مولوديان؛  نگارش /بررسي روش وارون سازي رنگي و مقايسه آن با روش وارون سازي خارهاي پراکنده  ۴٢
تشاف دانشگاه امير کبير، دانشکده مهندسي نفت، رشته مهندسي اک( کارشناسي ارشد - محمدرضا سکوتي.استاد مشاور هندي؛ نبي بيد
  .١٣٩۴نفت)، 

   
  Well loggingنگاري هچا /Modelingمدل سازي  /Porosityتخلخل  /Seismic dataاي هاي لرزهداده /Inversionوارون سازي 

   
٩۴٠٠٩١  

  چکيده 
وتي زير قاومت صمده قرار گيرد. وارون سازي لرزه اي فرآيند محاسبه مدل داده لرزه اي براي اکتشاف نفت وگاز مي تواند مورد استفا

باشد  نطباق داشتهده ها اسطح زمين به وسيله داده لرزه اي مي باشد. با استفاده از داده لرزه اي مي توان به يک مدل پتروفيزيکي که با دا
 يمانبارش ي پس از بر شود. در حيطه پس ازبرانبارش انجام ميدست يافت. بطور کلي وارون سازي در دو حيطه ي قبل از برانبارش و 

ل اعتماد بزاري قابازبرانبارش ا- هاي زير را در نظر گرفت: بازگشتي، بر پايه مدل، خارهاي پراکنده، رنگي. وارون سازي پس توان روش
ون سازي نامه به بررسي روش هاي واربراي شناخت جزئيات مخزن به ويژه تعيين ويژگي هاي سنگ شناسي مي باشد. در اين پايان 

سازي  ونوار روش نسبي به مقاومت صوتي آوردن دست هاست که براي ب است. الزم به ذکر شده خارهاي پراکنده پرداخته سازي وارون رنگي و
و ل از دحاص رنگي ابتدا يک عملگر طراحي گرديده است سپس عملگر طراحي شده بر روي داده لرزه اي اعمال شده است. سپس نتايج

ست ه شده اروش وارون سازي رنگي و وارون سازي خارهاي پراکنده در حالت نسبي و حالت مطلق با يکديگر مقايسه شده است. مشاهد
 ون سازيکه دو روش در حالت نسبي نتايج مشابهي بدست مي دهند همچنين در حالت مطلق روش وارون سازي رنگي نسبت به روش وار

 ازي رنگيستفکيک پذيري بيشتري برخوردار است. همچنين تاثير حضور چاه بر روي نتايج حاصل از روش وارون خارهاي پراکنده از 
مي دهد.  لي بدستمورد بررسي قرار گرفته و مشاهده شده که اين روش حتي در زماني که تعداد چاه ها محدود باشد نيز نتيجه قابل قبو

نتخاب اازي خارهاي پراکنده بررسي گرديده است و اين نتيجه حاصل شده است که سپس تاثير انتخاب موجک بر روي روش وارون س
وتي صقاومت  صحيح موجک بر کيفيت نتايج حاصل از وارون سازي به اين روش تاثير بسزايي دارد.  در پايان ميزان تخلخل به کمک م

ربني هيدروک تخلخل با مقاومت صوتي نسبي در ناحيه نسبي بدست آمده از روش وارون سازي رنگي، برآورد شده و مشاهده شده است که
  رابطه معکوس دارد.
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سعيد  استاد راهنمامهدي موسوي؛  نگارش /بررسي عملکرد محيط متخلخل تصادفي پرکوالسيوني بر توليد از ميکرومدل پرينت شده  ۴٣

  .١٣٩٨نفت)،  انشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسيمدرس، د دانشگاه تربيت( کارشناسي ارشد - ژاله قرباني.استاد مشاور نژاد؛  صادق
   

زن سنگ مخ /Simulationشبيه سازي  /Modelingمدل سازي  /Computational fluid dynamicsاي ديناميک سياالت محاسبه
Reservoir rock/  تخلخلPorosity/  تراواييPermeability  

   
٩٨٠٠١٩  

  چکيده 
باشد. شناخت ناپذير در مهندسي نفت ميهاي پاياناي جداناپذير از تحقيق و توسعه و يکي از چالشئلهتر از مخازن مسشناخت بهتر و دقيق

نمايد. در اين ريزي توسعه مخازن ميخاصيت هاي ظرفيتي نظير تخلخل و خاصيت هاي جرياني مانند تراوايي کمک شاياني به برنامه
منظور فهم ها ابزاري قدرتمند بهرو مدلو توليد درون محيط متخلخل با استفاده از ميک اي تزريق سياالتميان مطالعات آزمايشگاهي مشاهده

بعدي، سه باشند. چاپدقيق اثرات الگوها و خواص مختلف محيط متخلخل نظير مسير معلق ،انتهاي بسته ، مسير پشتيبان اصلي  و غيره مي
هاي حفرات توان از شبکهکند. همچنين ميها تبديل ميانجام آزمايشهاي فيزيکي براي هاي ديجيتال سنگ مخزن را به نمونهمدل

هاي محاسبات عددي براي شده، در آزمايشات مربوط به فرضيات حاکم بر جريان سيال مخزن در آزمايشگاه و همچنين در روشساخته
هاي بندي داده) تقسيم١مرحله کلي است:  ان کار مورد استفاده در اين مطالعه شامل پنجهاي سنگ استفاده نمود. جريتخمين ويژگي

) چاپ ٣بعدي؛ و انه براي چاپ سهد- سازي و مدل حفره) ساخت مدل شبکه حفرات براي فرآيند شبيه٢توموگرافي به دو فاز حفره و دانه. 
ناپذير بر روي مدل پذير و امتزاج) انجام فرآيندهاي آزمايشگاهي تزريق امتزاج۴دانه و انجام پس پردازش. - بعدي حفرهبعدي مدل سهسه
سازي. همچنين رآيند آزمايشگاهي و شبيه) اعتبار سنجي و مقايسه نتايج ف٥سازي بر روي مدل شبکه حفرات و شده و شبيهبعدي چاپسه

ه در مقايسه با بعدي داراي ترشوندگي نفت دوست بوده کدهد که جنس ماده مورد استفاده در چاپگر سهاطالعات زاويه تماس نشان مي
خصوص براي بعدي بهدوست بوده و نياز به تغيير ترشوندگي دارند، برتري استفاده از چاپگر سهاي که غالبا  آبهاي شيشهميکرومدل

دهد. جهت اعتبارسنجي فرآيندهاي آزمايشگاهي و شبيه سازي از شاخص تشابه ساختاري  هاي کربناته را نشان ميسازي رفتار سنگشبيه
 ٨٥هاي برابر، باالي پذير در زمانسازي تزريق امتزاجتفاده گرديد. درصد شباهت ساختاري دو تصوير فرآيند آزمايشگاهي و شبيهاس

يد. در نتيجه، درصد گزارش گرد ٨٨درصد بوده است و به طور مشابه، درصد شباهت ساختاري براي فرآيند تزريق امتزاج ناپذير باالن 
 سازي دقيق جرياناجزاء جهت شبيه باهت ساختاري بين نتايج  اين پژوهش بر مبناي معادالت مومنتم، پيوستگي و بقاءگيري ميزان شاندازه

  توان از ساخت اين مدل اطمينان داشت.گردد و ميشده توصيه ميانتقال جرم و همچنين شاخص شباهت ساختاري، در محيط متخلخل چاپ و
  
  

ماني آرمان؛  راهنما استادپور؛  صادق علي نگارش /سرمايه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسبررسي مشوق هاي موثر بر جذب   ۴۴
  .١٣٩٣اجرايي)،  مديريت رشته تحقيقات، و علوم اسالمي، دانشکده (دانشگاه آزاد ارشد کارشناسي - علي قاسمي. حسيني، يعقوب مشاور اساتيد

   
Economic  pecialPars S پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه /investment Foreignجي خار گذاريسرمايه /Investmentگذاري سرمايه

Energy Zone/  بازاريابيMarketing/  تسهيالتFacilities/  قراردادهاContracts/  صادرات و وارداتExports and imports  
   

٩٣٠٠۴٠  
  چکيده 

ن انتخاب ين ميارسد و در ا قالل اقتصادي و اجتماعي امري ضروري به نظر ميبرنامه ريزي براي رسيدن به توسعه پايدار در راستاي است
ق ويژه اد مناطخاصي دارد. ايج اقتصادي اهميت به ساختار ها و استعدادهاي دروني جامعه با توجه راهبردي مناسب براي بکارگيري ظرفيت

دي رفاه اقتصا افزايش شده و بر پايه اهدافي نظير جذب سرمايه و اقتصادي نيز شايد يکي از راهکارهايي باشد که در اين راستا موثر واقع
ويژه  س مناطقشکل مي گيرد. از اين رو سالهاست که بسياري از کشورهاي در حال توسعه به منظور جذب سرمايه گذار، اقدام به تاسي

هاي  هبرنام قالبه روند رشد اقتصادي، دربخشيدن ب اقتصادي نموده اند. بر اين اساس ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در راستاي سرعت
ارس به انرژي پ منطقه ويژه اقتصادي جذب سرمايه در بر موثر هاي مشوق هدف شناسايي اين تحقيق با گنجانده شد. ايران نيز توسعه اقتصادي در

ذب جر روي بساختي کانات زيرمشوق هاي مالياتي و ام عنوان پايتخت انرژي کشور صورت گرفته و به تاثير متغيرهاي تسهيالت مالي،
رسشنامه پابزار  سرمايه مي پردازد. روش اجراي پژوهش پيمايشي بوده و اهداف کاربردي را دنبال مي کند. براي جمع آوري داده ها از

و پارس  نس کنکااستفاده گرديده و جامعه آماري نيز شامل مديران شاغل در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (شامل پارس جنوبي، پار
داول في از جشمالي) مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش توصي

ماري مانند ن هاي آفراواني، درصد فراواني، نمودارها، ميانگين، انحراف معيار و در بخش استنباطي براي اثبات فرضيه هاي تحقيق آزمو
تحيق را  رضيه هايفنمونه اي و مدل سازي معادالت ساختاري استفاده شده است. از آنجا که تجزيه و تحليل داده ها و نتايج  تکtآزمون 

اين  مايه درمورد تاييد قرار مي دهند، عواملي همچون تسهيالت مالي، مشوق هاي مالياتي و امکانات زير ساختي مناسب، برجذب سر
  ذيرد.صورت پ ارگيري و مد نظر داشتن آنها، براي توسعه سرمايه گذاري در اين منطقه اقدامات الزممنطقه موثر و اميد است با بک
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٢٤ 
 

  
 /بررسي منحني رفتار کشش سطحي بين گاز و نفت در فشار و دماهاي مختلف در يکي از مخازن نفتي اليه ي آسماري ايران  ۴۵

(دانشگاه  شناسي ارشدارک - حسن محموديان، رياض خراط.مشاور  اساتيدمحمد علي عمادي؛  استاد راهنماداود عاليخاني؛  نگارش
  .١٣٩٠، آزاد اسالمي)

   
گاهي بررسي آزمايش /capillarityمويينگي  /Asmari reservoirمخزن آسماري  /Fluidsسياالت  /Surface tensionکشش سطحي 

Laboratory study/  مدل هاModels  
   

٩٠٠١١٣  
  چکيده 

هاي  هن آزمايشگاايرا در است و پرهزينه اي دماهاي باال معموال کار بسيار سخت و و فشار در کشش سطحي بين نفت و گاز گيري ميزان اندازه
ر ميزان ن نوشتاواحد سياالت مخازن پژوهشگاه صنعت نفت شايد تنها مرکز علمي و پژوهشي است که اين مهم را انجام داده است. در اي

يزان مرفتار  رت رابطه اي براي يکي از مخازن نفتي اليه آسماري در ايران بدست آمده است. منحنيکشش سطحي بين نفت و گاز به صو
 ١٥٠و  ١٠٠ف و دماهاي مختل Psiکشش سطحي بين نفت و گاز در برابر تغييرات فشار از فشار اتمسفري تا فشارهاي باالي چند هزار 

طريق  ا که ازراست. اين نوشتار ميزان کشش سطحي بين نفت و گاز مورد نظر  درجه سيليوس نيز در اختيار خوانندگان قرار داده شده
و دقت  د درستيآزمايش بدست آمده است را با روشهاي محاسباتي ارائه شده توسط آقاي طارق احمد و دکتر دانش مقايسه و پس از تايي

 ن مطالعه بره در ايکند را ارائه مي دهد. رابطه ارائه شداندازه گيري ها رابطه اي را که کشش سطحي اندازه گيري شده از آن پيروي مي
 زمايشگاهي وآده هاي خالف مطالعات پيشين بر اساس هيچ کدام از معادالت مرسوم مثل مکليود و يا هوکات و ..... نيست. بلکه تنها بر دا

در  يار سريع راوب و بسابطه امکان تخميني با دقت خپيوند اين نقاط و معادله اي استوار است که اين نقاط را بکديگر متصل مي کند. اين ر
اصل از حهاي صورت گرفته و اطالعات  هاي پيشين به آزمايش دسترس کاربران قرار مي دهد. در اين نوشتار پس از بررسي پژوهش

 ين بررسي هااايم.  ررسي کردهاندازه گيري ها پرداخته ايم و نتيجتا  منحني رفتار ميزان کشش در برابر تغييرات فشار و تغييرات دما ب
هد که ان مي دنشان مي دهد که نقاط اندازه گيري شده توسط دستگاه قطره معلق از پيوستگي بسيار بااليي برخوردار است. نتايج نش

هاي  وشواقص راست. و رابطه اي نشان دهنده اين رفتار است، ارائه شده است. در نهايت به ن ٠٫٩٣همبستگي بين فشار و تنش برابر 
  آزمايشگاهي نيز پرداخته شده است.

  
  

استاد پور؛ ول عسکررس استاد راهنماآرش شيرعلي؛  نگارش /بررسي مولفه هاي موثر بر قيمت گذاري نفت اوپک در بازار جهاني  ۴۶
اجرايي  اسالمي، دانشکده علوم انساني، گروه مديريت، رشته مديريت (دانشگاه آزاد کارشناسي ارشد - کوروش محمدي.مشاور 

  .١٣٩٨گرايش استراتژيک)، 
  

ها تحريم /Economic Factorsعوامل اقتصادي  /World marketبازار جهاني  /OPECاوپک  /Crude oilنفت خام  /Pricesقيمت 
Embargos/  سياستPolitics  

   
٩٨٠٠٢٠  

  چکيده
ها براي اخصشم کشورهاي دنيا وابسته به آن هستند و از مهم ترين اس تماترين منابع انرژي در دنيا است و بر همين اسنفت يکي از اصلي

يين اين شود و با تعاقتصاد جهان و کشورهاي نفتي قيمت نفت است که قيمت گذاري آن به چند صورت و با استانداردهاي خاصي تعيين مي
ين قيمت گذاري ي سياسي جهان نيز متاثر از همهاگيريکند و بسياري از تصميمهاي اقتصادي جهان تغيير ميقيمت بسياري از شاخص

از  هاي تعيين قيمت نفت در جهان، سازمان کشورهاي صادر کننده نفت اوپک است. عدم قطعيت قيمت نفت متاثراست. يکي از سازمان
ضا) و و تقا ن عرضهعوامل مانند مسائل سياسي، مسائل اقتصادي، عوامل قيمت گذاري، عوامل جغرافيايي، بازارهاي جهاني نفت (ميزا

ها قابل اطمينان باشد به گونه اي که ارزيابي يک طرح نفتي بدون در نظر گرفتن اين عدم قطعيتها ميپيشرفت تکنولوژي و نظير آن
هاي مؤثر بر قيمت ها و مؤلفهادهله پيش بيني قيمت نفت سعي در بررسي و تحليل دئر با توجه به اهميت مسضباشد. در پژوهش حانمي

 2020V.MAXQDAگذاري نفت خام اوپک و تحليل اطالعات با استفاده از رويکرد کيفي به روش تحليل محتوا به وسيله نرم افزار 
فيايي، دهد که عالوه بر عوامل سياسي، اقتصادي، جغراانجام شد. نتايج تحليل قيمت گذاري نفت اوپک در پژوهش انجام شده نشان مي

ها هاي عليه منطقه خاورميانه و اعمال قدرت بعضي از دولتهاي تکنولوژي، نوسانات نرخ ارز و تحريمتبازارهاي جهاني نفت و پيشرف
  نقش بسزايي در تغيير قيمت نفت دارند.
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 /بررسي ميزان انطباق شغل با شاغل بر اساس الگوي تيپ هاي شخصيتي در سطح سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ۴٧

 شدکارشناسي ار - اسمعيل کمالي راد، مرتضي کماليان.اساتيد مشاور محمد بهروزي؛  استاد راهنماهدي زاده؛ احسان م نگارش
  .١٣٩۵(دانشگاه آزاد اسالمي، گروه مديريت اجرايي / بازاريابي، رشته مديريت اجرايي)، 

   
 / cial Economic Energy ZonepeSParsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Occupationsشغل  /Personalityشخصيت 

  Modelsمدل ها  /Testsآزمون ها  /Productivityوري بهره /Adjustmentسازگاري  /Personnelکارکنان 
   

٩۵٠٠۶۴  
  چکيده 

ويژه  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي ميزان انطباق شغل با شاغل بر اساس الگوي تيپ هاي شخصيتي در سطح سازمان منطقه
ازمان، لي در سنرژي پارس مي باشد. نتايج حاصل از اين طرح مي تواند به سازمان در جهت شکل دهي به روحيه اتحاد و همداقتصادي ا

ر دفه هايي که ير مولبخشي و ساافزايش کارايي و اثر ايجاد بينشي استراتژيک در سازمان، ايجاد روحيه تمايل به تغير، افزايش بهره وري،
ي تمامي اند براو مي توانند به موفقيت سازمان کمک نمايند، بکار رود و از طرف ديگر نتايج تحقيق مي تو قالب عملکرد مطرح هستند

مل حقيق، شاتها جهت پيشبرد استراتژي ها و دستيابي به اهداف مورد نظر مثمر ثمر باشد.  روش شناسي: جامعه آماري اين  سازمان
 ي انرژيمحقق به طور مطالعه موردي پرسنل رسمي سازمان منطقه ويژه اقتصاد سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بوده و

 ورت استصپارس را انتخاب کرد. روش نمونه گيري در اين پژوهش روش نمونه گيري در دسترس مي باشد. روش تجزيه و تحليل بدين 
راي بداخته شد. بر اساس الگوي تيپ هاي شخصيتي پرپرسشنامه و با آزمون آنوا به بررسي ميزان انطباق شغل با شاغل  ٢٥٠که با پخش 

ررسي پايايي استفاده شده.  يافته ها و نتيجه گيري: براي ب Smart PLS ٨٫٠٨و  spss ٢٠تجزيه و تحليل پرسشنامه از نرم افزار 
شانگر پايا بودن بود که ن %٩٧پرسشنامه از آلفاي کروناخ استفاده شد استفاده شد که با بررسي کل پرسشنامه مقدار پايايي پرسشنامه 

از  با استفاده تاييدي پرسشنامه است و براي روايي محتوا نيز از نظر اساتيد محترم استفاده شد.براي برازش مدل کلي نيز از تحليل عاملي
ليه کت آمد که دساستفاده شد که نشان داد مدل ما داراي برازش مناسب مي باشد. با تحليل وضعيت اين نتيجه ب PLS Smartنرم افزار 

  متغير ها باهم منطبق هستند.
  
  

بررسي ميزان تاثيرگذاري نحوه تلفيق روش هاي مختلف اکسيداسيون پيشرفته با روش تصفيه بيولوژيکي کمپوستينگ در حذف   ۴٨
گس نر اهنمار استادجواد طغياني؛  نگارش /آالينده هاي با منشا آلي موجود در لجن هاي نفتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

  .١٣٩٨دانشگاه اميرکبير، رشته محيط زيست)، ( کارشناسي ارشد - عبدالزهرا طالبي. مشاوراستاد فالح؛ 
  

شرکت  /ulfateSها سولفات /Refinementتصفيه  /Oxidesاکسيدها  /Petroleum pollutionها/ آلودگي نفتي آالينده /ludgeSلجن 
  tional Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCNaهاي نفتي ايران (ملي پخش فرآورده

   
٩٨٠٠٢١  

  چکيده 
هاي نفتي منطقه قم، با استفاده گاز شرکت ملي پخش فرآوردههاي با منشا آلي موجود در لجن نفتي مخزن نفتدر اين پژوهش حذف آالينده

تصفيه و روش زيستي کمپوستينگ به عنوان هاي پيشن به عنوان روشهاي اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات، فنتون و الکتروفنتواز روش
+ بر ميزان 2Fe، غلظت پرسولفات و غلظت کاتاليست pHتصفيه نهايي، مورد بررسي قرار گرفت. در فرايند پرسولفات تأثير سه پارامتر 

موالر و نسبت مولي ميلي ٥٠پرسولفات ، غلظت ٧=pHبررسي شد. براساس نتايج به دست آمده با روش طراحي کالسيک،  CODکاهش 
به   .به دست آمد %٤٥حدود  CODعنوان شرايط بهينه تعيين شد. در اين شرايط درصد حذف به ٥/٠+ به پرسولفات برابر 2Feکاتاليست 

هيدروژن  ، غلظتpHمنظور مقايسه و بهبود ميزان بازدهي، روش فنتون نيز مورد بررسي قرار گرفت. در اين روش سه پارامتر 
بررسي شدند. براساس نتايج طراحي  COD+  به عنوان مؤثرترين پارامترها در حذف 2Feپراکسيد به عنوان اکسنده و غلظت کاتاليست 

+ به هيدروژن پراکسيد برابر 2Feموالر و نسبت مولي کاتاليست  ٢٫٩٦، غلظت هيدروژن پراکسيد ٤/٩٦=BBD ،pH آماري با روش 
به دست  ٪٨٣/٧٦بيني شد که نتايج واقعي آزمايش پيش COD ٪٩٦٫٥٥بهينه تعيين شد. در اين شرايط درصد حذفعنوان شرايط به ١/٠

نيز از نمونه مخلوط لجن و مايع فنتون و همچنين لجن فنتون گرفته شد که به ترتيب برابر  TPH، آناليز CODآمد. عالوه بر پارامتر 
 CODثير هر يک از پارامترها و همچنين تأثير متقابل هر دو پارامتر بر درصد حذف است. در اين روش تأ mg/kg ٨٧٨/٥و  ٣/٣٤٥٣

و همچنين تأثير غلظت لجن نفتي در پساب بررسي شد که در نهايت  CODها با شاخص بررسي شد. عالوه بر اين، سينتيک حذف آالينده
به منظور بهبود و اصالح فرايند فنتون، روش خاب گرديد. نوان غلظت بهينه انتليتر آب به عميلي ٢٥گرم لجن نفتي در  ١مخلوط 

و ميزان اکسنده برابر با مقدار بهينه به دست آمده در فرايند فنتون در نظر گرفته شد و از  pHالکتروفنتون مورد ارزيابي قرار گرفت. 
در چگالي  CODبي شد. بيشترين درصد حذف الکترودهاي آهن به عنوان کاتاليست استفاده شد. پارامتر چگالي جريان در سه سطح ارزيا

و  3Kg/m ٠٠٫١٠ر اين چگالي جريان به ترتيب برابميزان آهن و انرژي مصرف شده د .به دست آمد ٪٩٢ برابر 230mA/cmجريان 



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

٢٦ 
 

١٩٣٢. 3KWh/m ي تصفيه به دست آمده است. با توجه به نتايج به دست آمده، روش الکتروفنتون به عنوان يک روش الکتروشيميايي برا
باشد. در اين تحقيق به منظور تلفيق روش شيميايي و زيستي، فنتون به عنوان روش هاي نفتي مانند لجن نفتي مناسب ميکامل آالينده

نوع کود مرغ، کود  ٤تصفيه انتخاب شد و سپس مخلوط لجن و مايع فنتون به روش زيستي کمپوستينگ تصفيه شد. در اين روش از پيش
روز  ٧٥خانه پااليشگاه و لجن فعال تصفيه خانه شهري به عنوان منبع ميکروبي استفاده شد. در طول مدت عال تصفيهباغچه، لجن ف

 .بود  ٪٩/٣و فسفر ٪٢/١٧، نيتروژن ٪٣/٢) مربوط به کود باغچه با نسبت باغچه با نسبت کربن TPH %٢/٣بيشترين بازده حذف 
  
  

فريبرز محبي حسين  نگارش /الئوزوئيک در ساختمان هاي دارنگ، کوه سياه و زيرهبررسي و ارزيابي ژئوشيميايي رسوبات پ  ۴٩
انشکده علوم (دانشگاه آزاد اسالمي، د ارشناسي ارشدک - نادر کهنسال، فريد تژه.اساتيد مشاور محمود معمارياني؛  استاد راهنماآبادي؛ 

  .١٣٩۴پايه، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي نفت)، 
   

سوبي محيط ر /Geologyزمين شناسي  /Paleozoicپالئوزوئيک(دوران)  /Drilling fluidگل حفاري  /Geochemistryيمي شزمين
Depositional environments/  سنگ منشاSource rock/  مدل سازيModeling/  سازندFormation  

   
٩۴٠٠٩٢  

  چکيده 
امترهاي اده از پاردارنگ (واقع در ناحيه فارس ساحلي) با استف زيره و سياه،هدف از انجام اين مطالعه مقايسه مواد آلي ميادين کوه 

د کوه، ايل اهو، زرژئوشيميايي مي باشد. از ميان سازندهاي انتخاب شده به عنوان سنگ منشاء احتمالي، سازندهاي فراقان، سرچاهان، سي
ند.مطالعات ب گرديدمبرين به عنوان سازندهاي مورد مطالعه انتخابيک، نهشته هاي اردويسين، نهشته هاي کامبرين و نهشته هاي اينفراکا

منطقه،  وجود درمانجام شده برروي نمونه سنگ، شامل آناليزهاي راک  ايول و بيومارکرها مي باشد، از ميان سنگ هاي منشاء احتمالي 
 و IIي ازنوع ي کروژننگ منشاء، مناسب بوده و داراسازند هاي فراقان و سرچاهان در ميدان کوه سياه از نظر دارا بودن پتانسيل توليد س

 د.ز قرار دارنکاتاژن محيط تشکيل آنها احيايي دريايي مي باشند و نمونه هاي اين دو سازنداز نظر ميزان بلوغ در اواسط تا اواخر مرحله
ه ودارنگ دين زير. سازندهاي ديگردرمياکيفيت هيدروکربن هاي توليدي باتوجه به دياگرام مثلثي، اغلب نفتنيک ويا پارافينيک ميباشد

جام شده برروي محيط احيايي دريايي مي باشند. مطالعات ان و III و IIداراي پتانسيل ضعيف سنگ منشاء، و غالبا داراي کروژن نوع 
لودگي و آ فته اندرار گري قنمونه هاي مواد آلي ميادين کوه سياه، زيره و دارنگ نشان داد که اين نمونه ها تحت تاثير گل حفاري پايه روغن

بيشتر   HIوOCTmax,T(ويا اينکه سياالت زايش شده از سنگ مولد باعث آلودگي گشته اند) و همين امر باعث مي شود که ميزان  دارند
  از حد واقعي نشان داده شود.

  
  

اهکارهاي مناسب در جهت کاهش هرچه بررسي و تعيين سينتيک تشکيل لجن نفتي و پارامترهاي موثر در پديدار شدن آن و ارائه ر  ۵٠
نعتي ص(دانشگاه  شدکارشناسي ار - اسداله کريمي. مشاوراستاد  اسماعيل فاتحي فر، استاد راهنماافسانه بابائي؛  نگارش /بيشتر لجن

  .١٣٩٨سهند، دانشکده مهندسي شيمي، رشته محيط زيست)، 
   

  delKinetic moمدل سينيتيکي  /Optimizationسازي بهينه /Precipitateرسوب  /Environmentمحيط زيست  /ludgeSلجن 
   

٩٨٠٠۴١  
  چکيده 

هاي  ي واکنشلجن نفتي مايعي با دانسيته باال، شامل مقدار زيادي مواد آلي، آب و درصد قابل توجهي ناخالصي مکانيکي است که ط
تواند  يمهاي نفتي  شود. لجن فراورده محسوب مي محيطي هاي خطرناک زيست جزء زباله EPAاز نظر  فيزيکي و شيميايي ايجاد مي شود و

دي را ينه زياسبب کاهش ظرفيت مخازن نگهداري شود. همچنين پاک سازي مخازن از اين آالينده هاي باارزش بسيار وقت گير است و هز
ود. در اين بن خواهد بر ميزان توليد آدر پي دارد. استفاده از روش هايي به منظور کاهش توليد لجن مستلزم آگاهي از عوامل تاثيرگذار 

ده است. داخته شتحقيق به بررسي اثر دما و ميزان آب بر غلظت لجن توليدي با روش پردازش تصوير، بر دو نمونه بنزين و گازوئيل پر
ايط در شر ه هابراي شروع کار از طراحي آزمايش براي طراحي شرايط آزمايشي بهينه در محدوده دما و غلظت آب استفاده شد. نمون

ها  وي نمونهعمليات عکس برداري هر ماه ر يقات محيط زيست قرار داده شدند ومشابه مخازن ذخيره فراورده هاي نفتي در مرکز تحق
ز روش و روش تئوري با استفاده ا RSMانجام گرديد تا روند رسوب لجن با زمان مشخص شود. نتايج بدست آمده از طريق روش  

د افزايش ان مي دهبدست آوردن رابطه سنتيکي توليد لجن مدل سازي شد و سپس اين رو روش با هم مقايسه شد. نتايج نشديفرانسيلي براي 
ده شگزارش  دما و افزايش ميزان آب موجود در نمونه ها مي تواند باعث افزايش غلظت لجن توليدي گردد. در صد خطاي نسبي پايين

ش لظت آب گزارچنين غ اند پيش بيني مناسبي از ميزان توليد لجن نفتي با متغير دما و زمان و همحاکي از آن است که مدل پيشنهادي مي تو
  کند.
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استاد زهره جبرئيلي؛  نگارش /بررسي وضعيت انتقال آموزش مديران پروژه شرکت ملي نفت به محيط کار با استفاده از مدل هالتون  ۵١

ي (دانشگاه شهيد بهشتي، رشته آموزش و بهساز ناسي ارشدکارش - صلت خراساني.ابا مشاوراستاد غالمرضا شمس مورگاني؛  راهنما
  .١٣٩۶منابع انساني)، 

  
 /National Iranian Oil Company (NIOCشرکت ملي نفت ايران ( /Modelsمدل ها  /Managersمديران  /Educationآموزش 

  ce managementHuman resourمديريت منابع انساني  /Work environmentمحيط کار 
   

٩۶٠٠۵١  
  چکيده 

ه بهدف از پژوهش حاضر، بررسي وضعيت انتقال آموزش مديران پروژه صنعت نفت بر اساس مدل هالتون مي باشد. روش پژوهش 
ي ه آماري، جامعلحاظ هدف، کاربردي مي باشد و به لحاظ نحوه گردآوري اطالعات، از نوع آميخته (کيفي و کمي) مي باشد. در بخش کيف

عنوان نمونه ي بهنفر از آن ها به روش نمونه گيري هدفمند گلوله برف ٨پژوهش را کليه مديران پروژه شرکت ملي نفت تشکيل دادند که 
اي هوتحليل داده آماري پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در بخش کيفي، مصاحبه نيمه ساختارمند بود که جهت تجزيه

. در بخش ررسي شدبيل محتوا به شيوه مقوله بندي استفاده شد. پايايي بخش کيفي نيز از طريق توافق بين کدگذاران مصاحبه از روش تحل
نفر از آن ها به روش  ٥٢نفر تشکيل دادند که تعداد  ٦٠کمي پژوهش نيز جامعه آماري پژوهش را مديران پروژه شرکت نفت به تعداد 

بود.  ٧٨ شنامه محقق ساخته با پاياييانتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها در بخش کمي، پرسعنوان نمونه پژوهش تصادفي ساده به
هاي ه شد. يافته هاي بخش کيفي پژوهش نشان داد که شاخصتک نمونه اي استفاد tوتحليل داده هاي بخش کمي نيز از آزمون جهت تجزيه

افي در کزمينه  وجود نظام بازخورد مناسب در سازمان در بخش بازخورد و وجود تناسب محتوا با نيازها و اهداف شغلي در بخش محتوا،
ن ن بر اساس ايکه در پايا شوندگان مي باشدسازمان براي تغيير در بخش آزادي براي تغيير بيشترين فراواني رادارند و مورد تائيد مصاحبه

نويه، هاي عوامل ثاوهش نشان داد که انتقال آموزش ازلحاظ مؤلفهگويه به پرسشنامه افزوده شد. يافته هاي بخش کمي پژ ٨شاخص ها 
  توانائي و انگيزشي در وضعيت مطلوبي قرار دارند اما عوامل محيطي در وضعيت نامطلوب قرار دارند

  
  

نفت  با مطالعه موردي در تجهيزات مخابراتي شرکت BSCو رويکرد  FMEAزي نت بر اساس تحليل قابليت اطمينان يبرنامه ر  ۵٢
 ريمي، قدرت هللامهدي کرباسيان، خسرو کاساتيد مشاور مجتبي سجادي؛  استاد راهنماعليرضا خاکباز ابيانه؛  نگارش /زاگرس جنوبي

هره وري)، بني و مهندسي، گروه مهندسي صنايع، رشته مديريت سيستم و (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده ف کارشناسي ارشد - قنبريان.
١٣٩٠.  

  
مخابرات  /Planningريزي برنامه /Maintenanceشرکت بهره برداري نفت و گاز/ تعمير و نگهداري  /Reliabilityطمينان قابليت ا

Telecommunication  
   

٩٠٠١١٩  
  چکيده 

ي باشد. م د و خنجمنطقه عملياتي پارسيان مشتمل بر چهار ميدان عملياتي فعال تابناک، هما، وراوي  و شانول در مجاورت شهرهاي المر
اين  ي باشد. هدفحلقه چاه گازي فعال وجود دارد که توان توليد آنها در مجموع در حدود هشتاد ميليون متر مکعب م ٦٠در اين منطقه 

ارسيان لياتي پپژوهش معرفي شيوه اي مناسب براي نگهداري و تعميرات موثر و بهينه براي تجهيزات مخابراتي شرکت نفت در منطقه عم
رسيمات کنند، ت در روش ارائه شده ابتدا گروه هاي تخصصي نت دياگرام اجزاي تشکيل دهنده تجهيزات مخابراتي را ترسيم ميمي باشد، 

 ز ترسيمابه گونه اي است که در آن ترکيب اجزاي سري، موازي و يا عضو آماده به کار سيستمها بطور کامل مشخص مي باشد. پس 
بوط به ساسي مراپرسش از هفت پرسش  جوي اجزاي تجهيز انجام مي شود. پنخرابي و آثار آن بر ر اجزاي تجهيزات، آناليز حالت بالقوه

راي ادامه کار ب) توسط آناليز حاالت بالقوه خرابي پاسخ داده مي شود. RCM II( روش نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان
يشنهاد پر تجهيز هاطمينان دو مدل براي انتخاب شيوه مناسب نت براي اجزاي  هاي ششم و هفتم نت مبتني بر قابليت براي پاسخ به پرسش

ي انتخاب تبي براشده است. در مدل اول، عدد اولويت ريسک و چهار جنبه کارت امتيازي متوازن به عنوان معيار در يک تحليل سلسه مرا
ت مبتني بر جموعه نمگوريتمي براي انتخاب يکي از روشهاي زير گزينه هاي نت مبتني بر قابليت اطمينان استفاده مي شود. در مدل دوم ال

نبه هاي دل در جمقابليت اطمينان براي نگهداري و تعميرات اجزاي ارائه شده و از کارت امتيازي متوازن براي سنجش ميزان اثر بخشي 
ده ن مدل استفاآيان از ازي در منطقه عملياتي پارسمختلف، پس از اجرا استفاده شده است. با توجه به ساده تر بودن مدل دوم براي پياده س

ه هاي ايستگا شده است. براي اين کار کارشناسان مخابرات منطقه به دو گروه چهار نفره تقسيم شده اند و مراحل مدل دوم را براي
از نظر  راج شدهخابراتي استخمخابراتي منتخب منطقه اجرا کرده اند. روشهاي مختلف نگهداري و تعميراتي که براي اجزاي هر تجهيز م

نطقه مخابرات زماني همگن شده اند و براي هر ايستگاه مخابراتي فرم مناسب نت با فاصله زماني مشخص، طراحي شده است تا پرسنل م
  بر طبق آن و با توجه به پريود زماني تعيين شده، اقدامات نگهداري و تعميرات الزم را براي تجهيزات انجام دهند.



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

٢٨ 
 

  
 نگارش /ر گيري فناوري شبکه هاي عصبي فازي برگشت پذير جهت کنترل باز فرکانس سيستم هاي قدرت بهم پيوستهبکا  ۵٣

د اسالمي، (دانشگاه آزا ارشناسي ارشدک - جاسم جمالي، لقمان زاده.اساتيد مشاور حميد کيواني؛  استاد راهنماعبدالرسول قشقايي نيا؛ 
  .١٣٩۵رشته برق گرايش الکترونيک)، دانشکده مهندسي برق، گروه الکترونيک، 

   
بسامد  /Technologyفناوري  /Controlکنترل  /power systemسيستم قدرت  /Fuzzy neural netشبکه عصبي فازي 

Frequency/  الگوريتم ژنتيکGenetic algorithm/  شبيه سازيSimulation  
   

٩۵٠٠٧۵  
  چکيده 

خمين تس آموزش بار فرکانس سيستم قدرت بهم پيوسته، يک کنترل کننده تطبيقي جديد بر اسادر اين پايان نامه جهت رفع مشکل کنترل 
ر هاي پيشرو و شامل کنترل کننده هاي هوشمند و مرسوم به ترتيب در مسي FELخطاي فيدبک تنظيم شده، پيشنهاد گرديده است. فناوري 

)، به PIDتقي()، به عنوان مثال کنترل کننده تناسبي انتگرالي مشCFC( فيدبک مي باشد. در اين روش يک کنترل کننده فيدبک مرسوم
سيستم  ) جهت آموزش معکوسINFCمنظور تضمين پايداري مجانبي يک سيستم کلي، ضروري بوده و يک کنترل کننده پيشرو هوشمند (

ع به درستي انجام ، رديابي سيگنال مرجمعکوس سيستم کنترلي را ياد مي گيرد INFCکنترلي در نظر گرفته شده است. بنابراين زماني که 
وبي خرلي را، به در شرايط عملياتي نامي سيستم طراحي شده است و در نتيجه نمي تواند بهترين عملکرد کنت CFCمي گيرد. به طور کلي 

نترل کننده ه يک کن نامپايداري کلي، جهت محدوده گسترده اي از تغيرات در شرايط عملياتي سيستم فراهم نمايد. بنابراين در اين پايا
ي پارامترهاي مورد نياز است. در طول تغييرات ناگهانCFC، يک کنترل کننده مراجعه کننده به جدول مبنا، براي تنظيم  SCنظارتي 

ک يسيستم کلي،  را با توجه به شرايط عملياتي تنظيم مي نمايد، عالوه بر اين براي بهبود عملکرد PIDپارامترهاي  SCسيستم قدرت، 
ستفاده ابه جاي استفاده از شبکه هاي عصبي مرسوم که در مطالعات گذشته مورد  INFC) در RFNNشبکه عصبي فازي برگشت پذير (

ني بر آموزش پيشنهادي با کنترل کننده مبت FELبود، بکار گرفته مي شود و بر اساس تعدادي از شاخص هاي عملکردي، کنترل کننده 
  مقايسه شده است. PIDکنترل کننده ) و CFELخطاي فيدبک مرسوم (

  
  

محمدرضا  استاد راهنماپرستو اله ديني؛  نگارش /بهبود تحليل سرعت پس از تضعيف بازتاب هاي تکراري به روش رادون سهموي  ۵۴
ناسي)، شه لرزه ئوفيزيک، رشتژ پايه، گروه علوم اسالمي، دانشکده آزاد (دانشگاه ارشد کارشناسي - ابراهيم زارع. مشاوراستاد  بختياري؛

١٣٩۴.  
   

 /Seismic methodاي روش لرزه /Reflectionبازتاب  /Velocityسرعت  /Geophysicsفيزيک زمين /Seismologyشناسي لرزه
  Seismic dataاي هاي لرزهداده

   
٩۴٠٠٩٣  

  چکيده 
قطع) ر (يا منوعي، پردازش آنها و تهيه تصويهدف از لرزه نگاري در صنعت نفت ثبت امواج لرزه اي حاصل از چشمه هاي لرزه اي مص

اب هاي اص بازتخاز اليه هاي زير سطحي ، جهت اکتشاف ميادين هيدروکربوري مي باشد.  در اثر بازتاب و تکرار از موج بين دو اليه 
اب هاي ين بازتامي گردد. له باعث تضعيف انرژي موج و ايجاد اليه هاي مجازي در مقاطع لرزه اي ئتکراري ايجاد مي نمايد که اين مس

ابراين با ايد، بنتکراري در طيف سرعت، با بازتاب کننده اصلي همپوشاني دارد که تحليل سرعت انجام شده را با مشکالتي همراه مي نم
ها  يتکرار له تضعيفئمست با دقت بيشتري انجام مي گردد. تضعيف اين بازتاب هاي تکراري، طيف سرعت نمايان تر شده و تحليل سرع

رفت  يه شمار مبها  ترين ابزار جهت حذف تکراري ها برانبارش مهم براي سال له اي پرسابقه در پردازش داده هاي لرزه اي مي باشد.ئمس
هاي  ه روشاعث توسعهاي پيش از برانبارش نظير تحليل دامنه بر اثر دور افت، ب اما محدوديت هاي اين ابزار و همچنين نياز به پردازش

باشد  ها روش رادون مي ها در مرحله پردازش پيش از برانبارش گرديده است. يک روش مناسب براي تضعيف تکراري اريحذف تکر
نتقل وزه رادون محادون به رها، ابتدا داده ها توسط تبديل  که در اين پايان نامه به آن مي پردازيم. در اين پايان نامه براي تضعيف تکراري

نهايت تحليل مي شوند و در ) بازگرداندهx-tها حذف شده و نتيجه حاصله به حوزه ( مناسب در اين حوزه تکراري شده و با اعمال يک فيلتر
  سرعت بر روي نتيجه حاصله انجام مي گردد.
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٢٩ 
 

  
 آرش نگارش /بر پايه الگوريتم کلوني مورچه به منظور تشخيص و جلوگيري از حمله سيبل TORAبهبود مسيريابي در پروتکل   ۵۵

 (دانشگاه آزاد ارشناسي ارشدک - مهدي صادق زاده، سيروس سالمي.اساتيد مشاور حسين مومن زاده؛  استاد راهنماحيات داودي؛ 
 .١٣٩٨، ي)العات گرايش شبکه هاي کامپيوتراسالمي، دانشکده تحصيالت تکميلي، گروه فني و مهندسي، رشته مهندسي فناوري اط

  
بکه ش /Optimization algorithmالگوريتم بهينه سازي  /Ant Colony algorithmي مورچه الگوريتم کلون /Protocolپروتکل 

Network/  مدل شبيه سازيSimulation model  
   

٩٨٠٠٢٢  
  چکيده 

که ي يهاسيم غير متمرکز است که فاقد ساختار از پيش تعيين مي باشد. يکي از انواع پروتکلسيم موردي سيار، يک شبکه بييک شبکه بي
ه و بدون حلقه براي يقي، توزيع شديک پروتکل مسيريابي تطب TORAمي باشد.  TORAرود ها به کار ميبراي مسيريابي دراين شبکه

) QOSخدمات ( رات توپولوژيکي از خود نشان مي دهد. پشتيباني از کيفيتيترين سربار را در تغي گامي مي باشد که کمشبکه هاي چند
هاي  کانيزماست. همچنين هنگامي که م برانگيز تبديل شده توجه به توپولوژي ديناميکي آن به يک کار چالش با MANET در TORAبراي 

بريم، کارايي کل شبکه پايين مي آيد. در حال حاضر حمله سيبل يک خطر جدي براي به کار مي TORAامنيتي را براي پروتکل 
ريابي ورچه هستند داراي خصوصياتي هستند که آنها را براي مسيپايه کلوني مهاي ادهاک محسوب مي شود. الگوريتم هايي که بر شبکه

شند. با مي دکارخو داراي توازن بار مقاوم و کامال تطبيقي، شده، ها به شکل توزيع مناسب ساخته است. اين الگوريتم MANETدر شبکه هاي 
، آن را با TORAهاي سيبل در پروتکل و مقابله با گره ) و همچنين تشخيصQOS( دراين تحقيق به منظور باال بردن کيفيت سرويس

و در فرايند رچه هاي پيش رو و مورچه هاي پس رهاي اطالعاتي با عنوان مو ايم. دراين الگوريتم بستهالگوريتم کلوني مورچه ترکيب کرده
يس شبکه ي در معيارهاي ارزيابي کيفيت سروتم عملکرد خوبسازي نشان داد که الگوريمي شوند. نتايج حاصل از شبيه کشف مسير استفاده

اين تحقيق براي توان از نتايجدهد. درآينده ميها، تاخير انتها به انتها و مصرف انرژي از خود نشان مينظير نرخ از دست رفتن بسته
  هاي موردي سيار استفاده کرد.اي در شبکهارتباطات چند رسانه

  
  

) به منظور ارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان (مطالعه موردي: منطقه ويژه BSCمتوازن (به کارگيري تئوري کارت امتيازي   ۵۶
 شدکارشناسي ار - مرتضي کماليان. مشاوراستاد محمد بهروزي؛  استاد راهنمانازنين نادري؛  نگارش /اقتصادي پارس جنوبي)

  .١٣٩۵يش مديريت آموزشي))، (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تحصيالت تکميلي، رشته علوم تربيتي(گرا
  

صادي منطقه ويژه اقت /Organizationsسازمان ها  /Strategyاستراتژي  /Balanced Scorecard (BSCکارت امتيازي متوازن (
  delsMoمدل ها  /Optimizationسازي بهينه /Evaluationارزيابي  / pecial Economic Energy ZoneSParsانرژي پارس 

   
٩۵٠٠۶۵  

  ده چکي
ه موردي: مطالع( زيابي استراتژي هاي جاري سازمان) به منظور ارBSCهدف اين پژوهش به کارگيري تئوري کارت امتيازي متوازن (

ارس جنوبي بود نفر از کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي پ ٤٧٢منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي) است. جامعه آماري اين پژوهش 
ن نمونه آماري نفر به عنوا ٢١٢اساس فرمول حجم نمونه کوکران با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده  ها بر که از ميان آن

اده از دآوري ردپژوهش انتخاب شد. نوع تحقيق از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر نحوه جمع آوري داده ها، پيمايشي بوده است. براي گ
گيري تئوري مره بکارمتوازن استفاده گرديد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که بين ميانگين نگيري تئوري کارت امتيازي پرسشنامه بکار

فاوت رکنان تکارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي از ديدگاه کا
ري ابي تئوي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي براساس ارزيمعناداري وجود دارد. بين ميانگين نمره وضعيت رشد و نوآور

نطقه ويژه ازمان مکارت امتيازي متوازن از ديدگاه کارکنان تفاوت معناداري وجود دارد. بين ميانگين نمره وضعيت فرآيندهاي داخلي س
گين نمره ين ميانبان تفاوت معناداري وجود دارد. اقتصادي پارس جنوبي براساس ارزيابي تئوري کارت امتيازي متوازن از ديدگاه کارکن

ان ه کارکنوضعيت مشتري مداري سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي براساس ارزيابي تئوري کارت امتيازي متوازن از ديدگا
کارت  تئوري س ارزيابيتفاوت معناداري وجود دارد. بين ميانگين نمره وضعيت مالي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي براسا

ور وازن به منظيازي متامتيازي متوازن از ديدگاه کارکنان تفاوت معناداري وجود دارد. بين ميانگين نمره به کارگيري تئوري در کارت امت
 ريعنادامارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي بر حسب جنسيت و سطح تحصيالت کارکنان تفاوت 

  وجود ندارد.
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٣٠ 
 

  
علي  نگارش /با ضخامت کم ١٢٠٠بهينه سازي پارامترهاي جوش اصطکاکي اغتشاشي در اتصال لبه روي هم ورقهاي آلومينيوم  ۵٧

 (دانشگاه آزاد ارشناسي ارشدک - ي حقيقي، علي شکري فومشي.اعتمادشهرام اتيد مشاور اسصادق رحمتي؛  استاد راهنماخورسندي؛ 
  .))M.Sc،  ١٣٩۶ه مکانيک و هوا فضا، گروه مهندسي مکانيک، رشته مهندسي مکانيک (اسالمي، دانشکد

   
مدل سازي  /Mechanical engineeringمهندسي مکانيک  /Friction weldingجوشکاري اصطکاکي  /Weldingجوشکاري 
Modeling/  الگوريتم ژنتيکGenetic algorithm/  طراحيDesign/  آلياژهاAlloys  

   
٠٠۵٢٩۶  
  چکيده 

روش جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي فرآيندي است که يک روش اتصال حالت جامد محسوب مي شود و اولين بار براي جوشکاري 
ر دل ذوبي آلياژهاي آلومينيوم به کار برده شده است. اين روش تا حدود زيادي محدوديت ها و اشکاالت موجود در روش هاي اتصا

رح اتصال جوش نيز طآنيل شده و نوع  ١٢٠٠برطرف کرده است. در اين پايان نامه جنس قطعه کار آلومينيوم  آلومينيوم و آلياژهاي آن را
زار بر لبه روي هم در نظر گرفته شده است و اثر پارامترهاي سرعت دوراني، سرعت پيشروي، زاويه انحراف و هندسه ي پين اب

ل، اندازه ول اتصازيمم دماي کاري فرآيند، استحکام کششي اتصال، درصد ازدياد طپارامترهاي نيروي افقي و عمودي وارد بر ابزار، ماک
داد و دانه در مرکز جوش، سختي در مرکز جوش و مقدار ضخامت اتصال در راستاي خط جوش مورد بررسي قرار داده شده است. تع

آزمايش تعيين شده  ٣٠فضاي پارامترهاي ورودي، شرايط آزمايش ها با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي براي پوشش دهي بهتر 
ازي تک است. بعد از انجام جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي و جمع آوري نتايج تست هاي مکانيکي و ريز ساختاري، عمليات بهينه س

بر  هدفي به روش تاگوچي براي تک تک پارامترهاي خروجي انجام شده است. سپس ميزان اثر هر يک از پارامترهاي ورودي
ون براي پرسپتر پارامترهاي خروجي با استفاده از تحليل واريانس بررسي شده است. در مرحله بعد مدلي با استفاده از يک شبکه عصبي

تب سازي تيک با مرسپس با به کار گيري اين مدل در نسخه دوم الگوريتم ژن شده و ايجاد خروجي ارتباط بين پارامترهاي ورودي و کردن پيدا
روش هاي  اده از، با استفد از مشخص شدن مجموعه نقاط بهينهسازي چند هدفي در فضاي معين انجام شده است. بع عمليات بهينه نامغلوب،

هاي  فتن نامعينينظر گر نزديک ترين نقطه به نقطه ايده آل و تاپسيس نقاطي به عنوان پيشنهاد ارائه شده اند. در نهايت بهينه سازي با در
ي با روش که دربهينه سازي تک هدف بهينه سازي چند هدفي در فضاي نامعين مي باشد انجام شده است. به طورياحتمالي که همان 

ر فضاي معين دنيوتن بدست آمده اما در حالت بهينه سازي چند هدفي  ١١٧٣٫٣٢تاگوچي در خصوص نيروي افقي و شرايط بهينه ، مقدار 
و  ١٨٦٠ب مقدار نيوتن و با روش تاپسيس به ترتي ١٧٢٦و ١٤٨٣يده آل به ترتيب مقدار  و نامعين با روش نزديک ترين نقطه به نقطه ا

ي آنها راکندگپنيوتن حاصل شده است. هدف از اين تحقيق، بهينه کردن پارامترهاي خروجي فرآيند و همچنين کمينه کردن ميزان  ١٢٩٣
  مي باشد.

  
  

 /هاي سازند سروک در تنگ چنارباشي، طاقديس کبير کوه (جنوب شرق ايالم) بيو استراتيگرافي و چينه نگاري سکانسي نهشته  ۵٨
کده (دانشگاه تربيت معلم، دانش ارشناسي ارشدک - علي معلمي. مشاوراستاد  ؛جهانبخش دانشيان استاد راهنماکاميار يونسي؛  نگارش

  .١٣٩٠علوم، گروه زمين شناسي، رشته چينه شناسي و فسيل شناسي)، 
  

 /Sarvak formationسازند سروک  /Fossilفسيل  /Depositنهشته  /Sequence stratigraphyسکانسي  چينه نگاري
  Cretaceousکرتاسه  /Depositional environmentsمحيط رسوبي  /Lithostratigraphyشناسي چينهسنگ

   
٩٠٠١٢٠  

  چکيده 
شرق شهرستان ايالم واقع در مرکز استان ايالم از جهت سنگ نمونه از سازند سروک در برش تنگ چنارباشي در جنوب  ١٤٨مطالعه 

) Hunt & Tuckerچينه نگاري، سيستماتيک، زيست چينه نگاري (بر اساس فرامينفرا و اليگوستژيند) و چينه نگاري سکانسي بر اساس (
شيل آهکي و ميان اليه سنگ آهک انجام شد. با مطالعه سنگ چينه نگاري مشخص شد، که در اين مطالعه مرز زيرين سازند سروک با 

سازند گرو پيوسته و با سنگ آهک هاي رسي سازند سورگاه به صورت پيوسته نما است. همچنين براي اولين بار بيشترين ضخامت از 
 ٩٢جنس و  ٦١طبقات آلبين از سازند سروک گزارش مي شود. مطالعه سيستماتيک فرامينفرا و اليگوستژيند انجام شد که منجر به شناسايي 

 ٦جنس و  ٥گونه فرامينفراي پالنکتونيک و  ٤١جنس و  ١٦گونه فرامينفرا بنتيک،  ٤٥جنس و ٤٠گونه از فرامينفرا و اليگوستژيند شامل 
 گسترش چينه شناسي ميکروفسيل هاي شناسايي شدهين بار از ايران گزارش مي شوند. گونه اليگوستژيند شد. برخي از اين گونه براي اول

 primulaنشان مي دهد که نهشته هاي سازند سروک در اين مطالعه مربوط محدوده زماني آلبين مياني تا سنومانين پسين است. بيوزن هاي 
zone  وTicinella roberti zone  نشانه وجود نهشته هاي آلبين مياني در اين مطالعه است. طبقات آلبين بااليي با اولين ظهور
nsisBiticinella breggie   شروع مي شوند و شامل بيوزن هايBiticinella breggiensis Subzone   و دو زيروزن

praeticinensis subzone Ticinella و  rotalipora subticinensis subzone و rotalipora ticinensis zone   است. همچنين
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نشانه  paracostellageringa libycaمطالعه اولين ظهور در اين مطالعه ديده نشده است. در اين  rotalipora appeninicaبيوزن 
( به عنوان بيوزن هاي  paracostellageringa libyca zoneشروع سنومانين است. طبقات سنومانين در اين مطالعه شامل بيوزت هاي 

ra greenhornensis rotalioبا دوزيروزون  rotalipora cushmani zoneمحلي) متعلق به ابتداي سنومانين زيرين، بيوزن 
subzone  (ميانه سنومانين مياني) وdicarinella algeriana subzone  (سنومانين بااليي) و بيوزنwhiteinella archaeocretacea 

zone  نين ( سنومانين بااليي) است. با توجه به تنوع کم فرامينفراي بنتيک هيچ نوع بيوزني براساس فرامينفراي بنتيک شناسايي نشد. همچ
و با کمي تغييرات بيوزن  favosella washitensis zone , oligostegina zone radiolarian -zon rotalipora ,بيوزن هاي 

alveolinids zone -nezzazata  ) وايندwynd و بيوزن (radiolaria zone-stomiosohaera  ) آدامز و همکارانadamez et al (
ها از جهت اورتوکم و نوع فراواني آلوکم شش ميکروفاسيس مربوط به چهار کمربند رخساره اي حوضه، شناسايي شدند.  با تحليل نمونه 

شلف درياي باز، حاشيه شلف عميق و جلوريف شناسايي شد. محيط رسوبي احتمالي پالتفرم مجزا است. شش ميکروفاسيس شناسايي شده 
م قرار گرفته اند. مطابق فرامينفراي پالنکتوني شاخص بدست آمده مرتبه سکانس رسوبي درجه چهار ٩سکانس رسوبي درجه سوم و  ٥در 

  هر سکانس مشخص شد.
  
  

 /نگاري سکانسي نهشته هاي سازند سروک در برش تنگ باولک، تاقديس کبيرکوه، جنوب شرق ايالمبيواستراتيگرافي و چينه  ۵٩
انشکده (دانشگاه تربيت معلم، د ارشناسي ارشدک - سيدعلي معلمي. رمشاواستاد  ؛جهانبخش دانشيان استاد راهنماعباسعلي آزاد؛  نگارش

  .١٣٩٠، شناسي، رشته چينه و فسيل شناسي) علوم، گروه زمين
   

 زمين /Fossilفسيل  /Anticlineتاقديس  /Sarvak formationسازند سروک  /Sequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي 
  tional environmentsDeposiمحيط رسوبي  /Geologyشناسي 

   
٩٠٠١٢١  

  چکيده 
متر سنگ آهک، سنگ آهک رسي، سنگ آهک دولوميتي، سنگ آهک  ٨٧٠سازند سروک در برش تنگ باولک، جنوب ايالم شامل 

نمونه از نهشته هاي سازند سروک واقع در طاقديس کبير کوه،  ١١٧گلوکونيتي، سنگ آهک پيريتي و سنگ آهک چرتي است. با مطالعه 
بيواستراتيگرافي  بر اساس فرامينيفرا و چينه نگاري سکانسي اين نهشته ها مورد بررسي قرار گرفت. مطالعات انجام شده بر روي 

جنس متعلق به  ٣٥گونه از  ٣٥جنس متعلق به فرامينيفرا پالنکتونيک،  ١٤گونه از  ٣٥فرامينيفرا در اين برش منجر به شناسايي 
جنس متعلق به اليگوستژينيدها شد. سازند سروک بر روي نهشته هاي سازند گرو با ناپيوستگي پيوسته نما  ٦گونه از  ٦فرامينيفرا بنتيک و 

قرار گرفته است. از طرف ديگر توسط نهشته هاي سازند سورگاه با ناپيوستگي پيوسته نما پوشيده است. بر اساس فرامينيفرا پالنکتونيک 
 Ticinella roberti Partialدتا  جهاني هستند تقسيم مي شود. بيوزن ها عبارتند از: بيوزن شماره يک بيوزن که عم ٦سازند سروک به 

Range Zone بيوزن شماره دو ،Biticinella breggiensis Total Range Zone بيوزن شماره سه ،Microhedbergella risci 
partial Range Zone بيوزن شماره چهار ،libyca total Range Zoneparacodtellagerina  بيوزن شماره پنج ،Rotalipora 

cushmani Total Range Zone  و بيوزن شماره ششWhiteinella archeocretacea Partial  Range Zone بر مبناي .
ه است. همچنين در فرامينيفرا شاخص و بيوزوناسيون، سازند سروک در محدوده مورد مطالعه در آلبين مياني تا سنومانين پسين نهشته شد

هاي  گذاري رسوب نبود شد. داده تشخيص پسين مياني تورونين سن با Zone Marginotruncana sigali Partial Range بيوزن سورگاه سازند
مشخصي در بخش هايي از ستون هايي چينه شناسي، نظير آلبين بااليي، بخش هاي بااليي سنومانين زيرين، بخش هاي پاييني سنومانين 

مرز سنومانين مياني با سنو مانين  Dicarinella algerianaياني و تورونين زيرين از سازند سورگاه وجود دارد. با توجه به نبود گونه م
ريز رخساره شناسايي شد. تجزيه و  ٩بااليي قابل تفکيک نيست. در برش مورد مطالعه سازند سروک بر اساس مطالعات پتروفيزيکي 

) شلف درياي باز basinمحيط رسوبي اصلي در برش تنگ باولک شد. که شامل حوضه ( ٤ا منجر به تشخيص تحليل ميکروفاسيس ه
)open sea shelf) شلف درياي عميق ،(deep sea shelf ) و جلوي شيب قاره (foreslope است. بر اساس اين پژوهش محيط رسوبي (

) 2SBسکانس با مرزهاي سکانسي نوع دوم( ٧ت چينه نگاري سکانسي سازند سروک مربوط به بخش هاي عميق دريا است. در مطالعا
  تشخيص داده شد. اين سکانس ها در دوره اي بين يک تا ده ميليون سال به طول انجاميده و جزء سکانس هاي رده سه به حساب مي آيند.
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فرشته  استاد راهنماندا بهرامي حصاري؛  نگارش /مرکزيپالينولوژي سازند نيور در برش چينه شناسي تيکدر، شمال کرمان، ايران   ۶٠

ه (چين (دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي کارشناسي ارشد - حسين هاشمي آريانسب.مشاور استاد سجادي؛ 
  .١٣٩۴شناسي و فسيل شناسي))، 

  
   

ترکيبات  /fnesذرات ريز  /Ecologyشناسي بوم /Formation سازند /Stratigraphyشناسي چينه /Paleoecologyشناسي ديرينه بوم
  Precipitateرسوب  /Organic compoundsآلي 

   
٩۴٠٠٩۴  

  چکيده 
متر به طور عمده از سيلتستون، ماسه سنگ و  ٢٥٥شناسي تيکدر، واقع در شمال کرمان، با ضخامت حدود سازند نيور در برش چينه

شيل تشکيل شده و با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سازند شيرگشت و زير سازند پادها قرار دارد. در هايي از سنگ آهک با ميان اليه
گونه  ٨ها، جنس) از آکريتارک ١٤گونه (منتسب به  ٢٥ها، جنس) از سيست پرازينوفيت ١گونه (متعلق به  ١مطالعه پالينولوژي حاضر، 

شناسي جنس) از اسپورها شناسايي شد. براساس الگوي پراکندگي چينه ٢(متعلق به  گونه ٢جنس) از کيتينوزوآها و  ٦(مربوط به 
Lophosphaeridium  -Evittia denticulata denticulataهاي موجود، يک زون زيستي تجمعي تحت عنوانپالينومورف

Eupoikilofusa striatifera assemblage zone-papillatum ها وکيتينوزوآهاي داراي ريتارکمعرفي شد. با توجه به حضور آک
 Ancyrochitina convexaو   Eupoikilofusa striatifera ،Geron amabilis ،Spinachitina fragilis شناسي نظيرارزش چينه

شناسي مورد مطالعه به سيلورين پيشين هاي سازند نيور در برش چينههاي شاخص سيلورين مياني و پسين، نهشتهو عدم وجود فرم
)Llandoveryزمان در ساير نقاط جهان مشخص شد که هاي تقريبا  همشود. با مقايسه پالينوفلوراهاي مورد مطالعه با فرم) نسبت داده مي

اين مجموعه با پالينوفلوراهاي گزارش شده از ساير نواحي ايران (ايران مرکزي و زاگرس) و جهان (آرژانتين، استوني، بالتيک و ولز) 
ها، محيط رسوبي ) و فيتوکالستAOMشکل (ها، مواد آلي بيپس از شمارش دقيق عناصر پالينولوژيکي نظير پالينومورف شباهت دارد. 

شناسي تيکدر، محيطي کم عمق، کم اکسيژن، نزديک به خط ساحلي با سرعت رسوبگذاري پايين که فقط در سازند نيور در برش چينه
  لي دورتر شده تشخيص داده شد.اي از رسوبگذاري تا حدي از خط ساحبازه

  
  

پردازش و وارون سازي داده هاي مگنتوتلوريک و تلفيق آن با داده هاي لرزه اي و نمودار هاي چاه پيمايي به منظور اکتشاف   ۶١
هروز ب استاد راهنماعيسي منصوري؛  نگارش /ساختارهاي هيدروکربوري در ميدان نفتي سه قنات واقع در جنوب غربي ايران

(دانشگاه تهران ژئوفيزيک، رشته ژئوفيزيک گرايش  کتريد - الوست بورستينگ پدرسن، رحمان جواهري.اساتيد مشاور يي؛ اسکو
  .١٣٩۴الکترومغناطيس)، 

   
 Wellچاه پيمايي  /Magnetotelluric methodروش مگنتوتلوريک  /Seismic dataاي هاي لرزهداده /Explorationاکتشاف 
logging/ ي ميدان نفتOil field/  وارون سازيInversion/ فيزيک زمينGeophysics/  الگوريتمAlgorithm/  مدل سازي

Modeling  
   

٩۴٠٠٨٢  
  چکيده 

در سال هاي اخير جايگاه ويژه اي را در بين ساير روش هاي اکتشافي به خود اختصاص داده است. روش ژئوفيزيکي مگنتوتلوريک 
ترين عوامل در پيشرفت  رم افزاري در حوزه هاي برداشت، پردازش و مدل سازي داده ها، از مهمتوسعه روز افزون سخت افزاري و ن

اين تکنيک ژئوفيزيکي به شمار مي رود. وجود تباين در مقادير مقاومت ويژه الکتريکي در گذر از اليه ها و ساختار هاي زيرسطحي 
کاربرد روش فوق در زمينه اکتشافات هيدروکربوري نيز قابل توجه بهترين هدف اکتشافي براي روش مگنتوتلوريک محسوب مي شود. 

بوده و اين امر در مناطقي که روش  لرزه نگاري انعکاسي با مشکالتي مواجه شده، از اهميت بيشتري برخوردار است. در مواردي که 
يده شده باشد، کيفيت داده هاي لرزه اي سطح زمين از اليه هايي ناهمگن، داراي خواص پالستيک و با سرعت موج لرزه اي  باال پوش

انعکاسي به شدت تضعيف شده و در بسياري از موارد غير قابل تفسير مي گردند. در ميدان نفتي سه قنات نيز رخنمون سازند تبخيري 
. از طرف ديگر و گچساران که داراي ويژگي هاي فوق الذکر مي باشد، باعث شده است تا تفسير مقاطع لرزه اي با مشکالتي مواجه شود

بر اساس نگار هاي چاه پيمايي، وجود اختالف چشمگير در مقادير مقاومت ويژه الکتريکي سازند گچساران با سازند هاي زيرين، استفاده 
سه قنات در جنوب غربي از روش مگنتوتلوريک را به عنوان مکمل داده هاي روش لرزه نگاري در دستور کار قرار داد.  ميدان نفتي 

گيرد،  برميدرصد ميادين نفتي ايران را در ٩٥ميدان در حوضه رسوبي زاگرس که بيش از  است. اين واقع شده فارس غرب استان در و اناير
ترين ذخيره هيدروکربني  قرار گرفته است و هدف عمده اکتشافي در آن، افق آسماري و تاقديس سه قنات مي باشد. سازند آسماري بزرگ

درصد توليد نفت خام کشور از اين تشکيالت زمين شناسي استحصال مي شود. در منطقه مورد  ٨٥ود و بيش از ر ايران به شمار مي
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مطالعه، سازند تبخيري گچساران رخنمون عمده در سطح زمين مي باشد و به شکل سنگ پوش روي سازند آسماري قرار گرفته است. 
اظ دارا بودن ذخائر هيدروکربني در اين منطقه محسوب مي شود و به لحاظ تاقديس سه قنات، اصلي ترين ساختار زمين شناسي به لح

ايستگاه و در طول پنج پروفيل  ٦٠٠ساختماني، داراي اندازه اي متوسط و شکلي نسبتا  ساده مي باشد. داده هاي مگنتوتلوريک در بيش از 
س سه قنات، برداشت شده اند. به منظور انجام تصحيح شمال شرقي و عمود بر امتداد زمين شناسي تاقدي- موازي با جهت جنوب غربي

ايستگاه اندازه گيري هاي الکترومغناطيسي در حوزه زمان  انجام شده است. در اين پايان نامه پس از ويرايش و  ٤٠٠جابجايي پايا  نيز در 
..)، نتايج حاصل از مطالعات بعد  و امتداد  پردازش کليه داده هاي تحت مطالعه (زمين شناسي، چاه پيمايي، لرزه اي، مگنتوتلوريک و .

داده هاي مگنتوتلوريک در قالب مقاطع دوبعدي محاسبه و مورد بررسي قرار گرفته است. وارون سازي  داده هاي مگنتوتلوريک نيز در 
ت. علي رغم کيفيت پايين ادامه کار انجام شده و خروجي آن به شکل مدل هاي دوبعدي و سه بعدي مقاومت ويژه الکتريکي آورده شده اس

 داده هاي لرزه اي در اکثر مناطق، تطابق مدل هاي مقاومت ويژه مگنتوتلوريک و مقاطع دو بعدي لرزه اي در حد بااليي بوده و تفسير هم
لوريک و زمان آنها، تصوير جامعي را از ساختارهاي زمين شناسي زير سطحي ارائه مي کند. در وارون سازي سه بعدي داده هاي مگنتوت

به منظور اعمال قيد محدود کننده، از مقاطع برانبارش لرزه اي و مدل هاي مقاومت ويژه الکتريکي حاصل از وارون سازي دوبعدي داده 
هاي مگنتوتلوريک به عنوان مدل اوليه ورودي به الگوريتم، استفاده شده است. در تمامي مدل ها يک اليه سطحي با مقاومت ويژه بسيار 

شود که بيانگر سازند گچساران است و حضور اليه هايي با مقاومت ويژه باالتر در قسمت هاي زيرين در ارتباط با سازند - يده ميپايين د
آسماري تفسير مي گردد. با توجه به مقادير مقاومت ويژه مشاهده شده در نگار الکتريکي چاه اکتشافي و انطباق آن با مدل هاي 

اهم متر در ارتباط با تشکيالت مخزني  ١٠٠تا  ١٠اهم متر نشان دهنده سازند گچساران و مقادير بين  ١٠ز مگنتوتلوريک، مقادير کمتر ا
آسماري و ديگر افق هاي کربناته زيرين تشخيص داده شد. تاقديس سه قنات در کليه مدل هاي مگنتوتلوريک قابل تفکيک بوده و ديگر 

س هاي فرعي و گسل ها نيز به نقشه در آمده اند. در مناطقي که کيفيت داده هاي لرزه اي ساختارهاي زمين شناسي منطقه از قبيل تاقدي
  مطلوب نمي باشد، تفسير نهايي بر اساس مدل هاي مقاومت ويژه الکتريکي انجام شده است.

  
  

اساتيد  حسينعلي افخمي؛ ااستاد راهنمسکينه امين زاده؛  نگارش /پوشش اخبار سوخت و انرژي در شانا و بازتاب آن در مطبوعات  ۶٢
لي (دانشگاه عالمه طباطبائي، دانشکده پرديس تحصيالت تکمي ارشناسي ارشدک - نورالدين رضوي زاده، علي اصغر کياء. مشاور

  .١٣٩٧خودگردان، رشته ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري)، 
   

  Reflectionبازتاب  /Pressمطبوعات  /Energyانرژي  /Fuelسوخت 
   

٩٧٠٠۶٠  
  چکيده 

 ي ايران،(مطالعه موردي روزنامه ها پژوهش حاضر با هدف پوشش اخبار سوخت و انرژي در شانا و نحوه ي بازتاب آن در مطبوعات
بيش از  هر روز کيهان، اطالعات) انجام شده است که مي توان گفت با توجه به اهميت و قدرت وسايل ارتباط جمعي در دنياي کنوني که

آوري  در حال گسترش است و رسانه ها هر روز جايگزين ديگري مي شوند. روش پژوهش توصيفي کيفي مي باشد. پس از گردگذشته 
ز لحاظ ااطالعات از طريق روش تحليل محتوا، انواع مسايل و موضوعات مورد بحث در مسائل مختلف (از جمله حوزه مطبوعات) و 

هاي  (روزنامهقرار گرفته شد. يافته هاي پژوهشي حاکي از آن است که در اين توليداتکيفيت(اهميت و ارزش) مورد مطالعه و بررسي 
 ١٣٤ژي از بين مورد خبر مربوط به حوزه نفت و انر ٤٩ايران، اطالعات و کيهان) نشان داده که روزنامه اطالعات در تحليل کمي با 

 ٣مورد) پااليشگاه ( ٣٧( ترين بخش خبري خود را به حوزه نفتشماره بيشترين فراواني را داشته است. همچنين از حيث موضوع بيش
  مورد) اختصاص داده است.

  
  

 نگارش /هبود گياه پااليي آالينده هاي نفتي خاک از طريق باکتري هاي محرک رشد گياهي و زغال زيستي توليد شده از لجن نفتيب  ۶٣
(دانشگاه اروميه،  ارشناسي ارشدک - الدين مرادي.امين ملکي، صالحراساتيد مشاور کاظم بدو؛  استاد راهنماحبيب حسني ليواري؛ 

  .١٣٩٨رشته مهندسي محيط زيست)، 
   

 /Soilخاک  /mentEnvironمحيط زيست  /sludgeلجن  /Plant (botanyها/ گياه (آالينده /Petroleum pollutionآلودگي نفتي 
  Bacteriumباکتري 

   
٩٨٠٠٢٣  

  چکيده 
هاي  تصفيه خاک پااليش و در هاي نوين زيست پااليي ت علم و تکنولوژي، رويکرد جوامع پيشرفته به بهره مندي از فناوريامروزه با پيشرف

آلوده نفتي درخور توجه است. گياه پااليي از جمله رويکردهاي اصلي روش هاي زيست پااليي در حذف آلودگي هاي محيط زيستي مطرح 
هاي  توان به باکتري جمله کودهاي زيستي مي باشند. از يستي جايگزين مناسب براي کودهاي شيميايي ميباشد. همچنين امروزه کودهاي ز مي
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محرک رشد و زغال زيستي فعال (بيوچار) اشاره کرد. بيوچار نقش زيادي در افزايش ذخيره کربني، بهبود حاصلخيزي خاک و تعادل 
سازي  افزايش سرعت نيترات خاک، تحريک فعاليت ميکروبي خاک و ph کردن سطح ويژه، متعادل هاي خاکي، افزايش تخلخل و اکوسيستم

دارد. در اين تحقيق خاک مورد مطالعه به صورت مصنوعي به وسيله ي گازوئيل تهيه شده از شرکت ملي پخش و پااليش فرآورده هاي 
) بطور يکنواخت به تمام g.kg- ١٢٠خاک، گازوئيل (درصد وزني  ٢نفتي ايران آلوده شد. پس از آماده سازي خاک مورد مطالعه به ميزان 

تيمار شامل شاهد، آلوده، سويه  ٦کيلوگرمي در  ١٠سطوح خاک اسپري شد. اين آزمايش به صورت طرح کامال  تصادفي در گلدان هاي 
ماه مورد مطالعه صورت  ٤، و دو سويه باکتري جداسازي شده از لجن نفتي و بيوچار در سه تکرار به مدت PBCCباکتري نفت خوار 

) به دليل خصوصيات مورفولوژيکي انتخاب شد. آزمايش هاي مکانيک خاک Physalis Peruvianaگرفت. گياه فيساليس رقم پروويانا (
و هدايت الکتريکي  phاز قبيل آزمايش دانه بندي، حدود اتربرگ (حد رواني، خميري، انقباض خاک)، آزمايش هاي شيميايي خاک از قبيل 

هاي  )، بررسي شاخصTPHمواد نفتي خاک ( (آهن، روي، مس، منگنز) و ميکرو (نيتروژن، فسفر)، عناصر ماکرو اک، ماده آلي، عناصرخ
جوانه زني و رشدي بذور گياه فيساليس، بررسي هاي مورفولوژيک گياه پس از کشت از قبيل وزن تر و خشک اندام هوايي، وزن تر و 

، کلروفيل کل، ميزان b، کلروفيل aآزمايش هاي بيوشيميايي گياه از قبيل اندازه گيري محتواي کلروفيل  خشک ريشه، طول ريشه و ساقه،
قند محلول، ميزان پرولين و مطالعات آناتوميک ريشه در گياه فيساليس انجام گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که تيمارهاي 

و  ٩٧٫٩٥،٩٢.٨ نآلودگي نفتي به ترتيب با ميانگيدر شرايط  P+b.PBCCو  P + 2b.Isolated ،1solatedP+b.Iمختلف باکتري 
 ٧٨٤٤٫درصد بيشترين ميزان از آالينده هاي نفتي خاک را مورد پااليش قرار دادند. همچنين تيمار گياه با بيوچار (ميانگين  ٨٧.٨٧

درصد) گرديد. از طرفي گياه  ٣٨٫٧٤بدون محرک زيستي (ميانگين  درصد) منجر به بهبود عملکرد پااليش مواد نفتي نسبت به تيمار گياه
فيساليس به سبب عملکرد موفقيت آميز خود در محيط تحت تنش نفتي و شاخص هاي زيستي اندازه گيري شده به عنوان گياه استخراج گر 

بيشترين ميزان از حذف  ٢ايط عدم حضور گياه، سويه باکتري در خاک هاي نفتي معرفي مي گردد. در تيمارهاي مختلف باکتري تحت شر
  درصد نسبت به ساير تيمارهاي باکتريايي به خود اختصاص داد.٥١٫٧١آاليندگي با مقدار ميانگين

  
  

 /بيني کوتاه مدت و ميان مدت بار در شيکه هاي توزيع با استفاده از شبکه عصبي بهبود يافته توسط سيستم خبره فازيپيش  ۶۴
 شدکارشناسي ار - مهدي سياهي، محمدهادي لقمان زاده.اساتيد مشاور رضا ابراهيمي؛  استاد راهنمامهرداد ميرشکاري؛  نگارش

)M.Sc( دانشگاه آزاد اسالمي، گروه مهندسي برق، رشته مهندسي برق) - ١٣٩۵رايش قدرت)، گ.  
  

 /Regressionرگرسيون  /Modelالگو  /Fuzzy logicي منطق فاز /Expert systemسيستم خبره  /Neural networkشبکه عصبي 
  Pars Especial Economic Energy Zoneمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Simulationشبيه سازي 

   
٩۵٠٠۶۶  

  چکيده 
از  ه اينکهصنعت برق از صنايع زيربنائي يک کشور و رکني بسيار مهم در رشد و پيشرفت جوامع امروزي محسوب مي شود. با توجه ب

وان توز نمي هاي طوالني دارد و از طرفي با تکنولوژي موجود هن يک طرف پروژه هاي صنعت برق نياز به سرمايه گذاري کالن و زمان
د. ريکي باشلکتاي انرژي پاسخگوي مناسب تقاضاذخيره اين انرژي را در ابعاد بزرگ امکان پذير نمود. بنابراين برنامه ريزي توليد بايد با 

که  ي استاوسيله  دين جهت پيش بيني بار بعنوان عامل مهم در طرح توسعه و بهره برداري از سيستم هاي قدرت تلقي مي شود و در واقعب
بکه هاي ار در شله پيش بيني بئروري بر چند تحقيق انجام شده، مسبه کمک آن مي توان در جهت بهبود تصميم گيري اقدام نمود.  با م

ادي و سائل اقتصجايي که هر يک از عوامل دما، زمان، روزهاي تعطيل، فصول سال، م مورد ارزيابي قرار داد.از آنتوزيع را مي توان 
د را لحاظ مي موارقيمت تمام شده انرژي برق نقش موثري بر پارامترهاي بار شبکه دارد، نياز براي ارائه يک روش جامع که بتواند تما

ور پيش بيني ه الگوهاي بار مختلف ماهيانه به منظعصبي بر پاي - پايان نامه يک روش ترکيبي فازي نمايد بسيار ضروري مي باشد. در اين
نطق مبار مصرفي شرکت هاي توزيع ارائه شده است. در ادامه روابط رياضي مربوط به محاسبات، مفروضات، نوع شبکه عصبي و 

اده هاي دوجه به تستم خبره بر اساس وضعيتها و زمانهاي مختلف و با فازي به کار رفته و الگوريتم پيشنهادي ارائه شده است. اين سي
سيستم  ذشته يکگورودي تصميمي جهت استفاده از هر يک از الگوها اتخاذ مي کند؛ بدين منظور ابتدا داده هاي موجود در سال جاري و 

ايد توجه ، نتايج پيش بيني بار حاصل مي گردد. بصبي ارائه مي شود و پس از آموزش اين سيستم و استفاده از منطق فازيع- خبره فازي
فته نظر گر داشت که به منظور کاربردي تر شدن روش ارائه شده، الگوهاي بار به صورت دسته هاي مختلف روزهاي کاري و تعطيل در

اه مدت و ي بار کوت، برنامه اي کاربردي جهت پيش بينMATLABشده اند. بر اساس روش پيشنهادي ارائه شده و به کمک نرم افزار 
ت قعي شرکميان مدت بطور مناسب و مطلوب ارائه شده است. سپس با انتخاب نمونه هايي از مقاالت مرجع و همينطور داده هاي وا

  توزيع، برنامه تهيه شده اجرا و نتايج آن مورد ارزيابي قرار گرفته شده است.
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استاد سجاد اسکندريان؛  نگارش /هاي زمانياستفاده از شبکه عصبي و سري پيش بيني و جلوگيري از مشکل گير رشته حفاري با  ۶۵

سي (دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشکده مهند ارشناسي ارشدک - وامق رسولي؛ جهانگير حميدي.اساتيد مشاور چي، هزاد تخمب راهنما
  .١٣٩۵)، معدن، نفت و ژئوفيزيک، گروه مهندسي نفت، حفاري و بهره برداري، رشته مهندسي نفت

   
  

  Matricesماتريس  /Drilling fluidگل حفاري  /Algorithmالگوريتم  /Neural networkشبکه عصبي  /Drillingحفاري 
   

٩۵٠٠٨٣  
  چکيده 

ز به برو گير رشته ي حفاري، يکي از مشکالت رايج در صنعت حفر چاه هاي نفت و گاز مي باشد. وقوع اين پديده مي تواند منجر
شته ي روع گير ديده اي، از اتالف وقت و هزينه تا از دست رفتن چاه شود. در اين پژوهش سعي گرديد تا با ساخت مدلي، وقمشکالت ع

م جنوب دين عظيمدل از پارامترهاي عمليات و سيال حفاري، مربوط به حفر چاه هاي يکي از ميا نحفاري پيش بيني شود. براي ساخت اي
مورد مربوط به  ١٢٦مجموعه داده، که هر يک شامل پارامترهاي مختلف عمليات و سيال حفاري است.  ٩٧٣غربي ايران، استفاده شد. از 

هاي  مسط الگوريتده ها توي حفاري و مابقي مربوط به داده هاي عدم وقوع گير مي باشند. در اين پايان نامه ابتدا دا رشته هاي وقوع گير داده
 kريتم ندي شدند. الگورين همسايه و ماشين بردار پشتيبان، بر اساس الگوهاي گير و عدم گير دسته بنزديک ت kدسته بندي مانند الگوريتم 

پس توسط سدرصد در شناسايي دسته هاي گير و عدم گير موفق بودند.  ٩٧درصد و ماشين بردار پشتيبان  ٩٣٫٦ نزديک ترين همسايه
يد. از که عصبي، وقوع گير رشته ي حفاري شناسايي و پيش بيني گردشبکه عصبي پروسپترون چند اليه و سري هاي زماني تحت شب

د. شستفاده سري زماني به عنوان يکي از روش هاي ديناميکي جهت پيش بيني گير رشته ي حفاري بر اساس داده هاي روزهاي پيشين ا
تي پيش ي داده هاي آزمون به درسدرصد، گير و عدم گير را برا ٩٤٫٢ درصد و سري زماني ٩٤٫٩شبکه عصبي پرسپترون چند اليه 

وثر فراهم ممترهاي بيني نمودند. با اطالع از احتمال وقوع پديده ي گير رشته ي حفاري، امکان جلوگيري از آن به وسيله ي تغيير پارا
  خواهد شد.

  
  

مجيد  نگارش /ي عصبيتاثير پارامترهاي حفاري بر نرخ نفوذ مته در سازند دشتک و مدلسازي آنها با استفاده از شبکه ها  ۶۶
  .١٣٩٠(دانشگاه آزاد اسالمي)،  ارشناسي ارشدک - ابک امين شهيدي.ب مشاوراستاد  محمدعلي عمادي؛ استاد راهنمامقصودي؛ 

  
 /Modelingمدل سازي  /Neural networkشبکه عصبي  /Dashtak formationسازند دشتک  /Drillمته  /Drillingحفاري 

  lgorithmGenetic aالگوريتم ژنتيک 
   

٩٠٠١١۴  
  چکيده 

فاري اين ده در حنرخ نفوذ مته در سازند دشتک به علت خصوصيات خاص اين سازند پايين بوده و باعث افزايش تعداد مته هاي استفاده ش
رامترهاي پا ته ومسازند شده است. موفقيت و در نتيجه کارکرد اقتصادي يک عمليات حفاري به شرايط مته بستگي دارد. انتخاب نامناسب 

لياتي رهاي عمعملياتي آن حتي مي تواند باعث شکست يک پروژه حفاري و تحمل هزينه هاي باال گردد در نتيجه انتخاب مته و پارامت
ليز آنها در آنا مناسب چالش هاي اصلي هستند که در حين عمليات با آن مواجه هستيم. اما اين متغير ها زياد بوده و يکي از مشکالت

رکيب تجداسازيشان و پيدت کردن رابطه اي منطقي بين آنها مي باشد. شبکه هاي عصبي داراي ظرفيت گسترده اي براي دشواري 
د نها وجوآپارامترهاي گوناگون جهت پيش بيني شرايط مختلف مي باشد. شبکه هاي عصبي براي مسائلي که الگوريتم مشخص براي حل 

جربي، دانش ه هاي تاسبي ندارد استفاده مي شوند. در چنين مواقعي شبکه با پردازش روي دادندارد و مدلسازي رياضي نتيجه و کاربرد من
که هاي موجود و شب اده هايديا قانون نهفته در دل داده ها را شناسايي و به ساختار شبکه منتقل مي کند. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از 

ژنتيک  لگوريتماخ نفوذ مته در سازند دشتک آورده و سپس با استفاده از اين مدل و عصبي مصنوعي يک مدل کاربردي براي پيش بيني نر
ي حفاري در رامترهابهينه سازي پارامترهاي حفاري انجام شده است. در نهايت مي توانيم از آن در آينده براي مديريت انتخاب مته و پا

و آزمايش به  استفاده شده است. ميزان خطاي مجموعه هاي آموزش BMATLAسازند دشتک استفاده کنيم. براي اين منظور از نرم افزار 
رخ موثر بر ن مي باشد که کارايي نسباتا  مناسب شبکه را نشان مي دهد. سپس به بررسي پارامترهاي حفاري ٠٫٩٢٦٤و  ٠٫٩١٩٧ترتيب 

  ي شده است.ها بررسدست آمده تاثير اين پارامترنفوذ مته که در مدلسازي از آنها استفاده شده پرداخته و با استفاده از نمودارهاي ب
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تاثير سامانه جامع امور گمرکي بر رضايتمندي مشتريان شرکت هاي پتروشيمي در گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   ۶٧

عيد سسين کماني، حمد حماساتيد مشاور مهرداد احمدي؛  استاد راهنمامهتاب غالمي؛  نگارش /جنوبي با تاکيد بر نقش ميانجي شفافيت
  .١٣٩٨دولتي گرايش توسعه منابع انساني)،  رشته مديريت (دانشگاه پيام نور، گروه مديريت، کارشناسي ارشد - کالنتري.

  
گمرک  / pecial Economic Energy ZoneSParsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Client satisfactionرضايت مشتري 

Customs administration/  آزمون هاTests/  مدل مفهوميConceptual framework/  تحليل واريانسVariance analysis  
   

٩٨٠٠٣۶  
  چکيده 

زمان  ودشوار  پيش از راه اندازي سامانه جامع امور گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي دسترسي به آمار و اطالعات گمرکي بسيار
. لذا اين ال داردمتمرکز به ذينفع عرضه مي شود ارتقاي شفافيت در نظام گمرکي را به دنب بر بود. در اين طرح که خدمات از يک بستر

اثير فافيت تپژوهش به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا سامانه جامع امور گمرکي بر رضايت مشتري با تاکيد بر نقش ميانجي ش
رات و واردات شرکت پتروشيمي که فرآيند صاد ٤٦ن متشکل از تعداد دارد؟ اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي است و جامعه آماري آ

)، ١٩٨٨(در گمرک منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي انجام مي دهند . جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد سروکوال 
) استفاده شد. براي ٢٠٠٧ت سازماني راولينز (پرسشنامه سامانه جامع امور گمرکي که با نظر اساتيد تنظيم شده و همچنين پرسشنامه شفافي

ي رنف برابررسي و تجزيه و تحليل اطالعات از شاخص آمار توصيفي و از روش هاي آمار استباطي از جمله آزمون کولموگروف اسمي
. نتايج   ده استاده شمشخص شدن نرمال بودن داده ها ، براي آزمون فرضيه ها، رگرسيون چندگانه و آزمون تحليل واريانس فريدمن استف

 شفافيت وفرضيه ها نشان مي دهد که رابطه معناداري بين سامانه جامع امور گمرکي و رضايت مشتري، سامانه جامع امور گمرکي 
ثير زمون تاآوهمچنين شفافيت و رضايت مشتري  و همچنين سامانه جامع با نقش ميانجي شفافيت  بر رضايت مشتري وجود دارد. براي 

دهد در شان ميجامع امور گمرکي با نقش ميانجي شفافيت بر رضايتمندي مشتريان از ضرايب مدل رگرسيون سلسله مراتبي نيز ن سامانه
با ورود  مثبت و معنادار است و ٠٫١٨٥مرتبة اول، ضريب رگرسيون سامانه جامع امور گمرکي روي رضايتمندي مشتريان با مقدار 

يزان قابل مبه  ٠٫١٥ر ي روي رضايتمندي مشتريان با مقداتبه دوم ضريب سامانه جامع امور گمرکمتغير ميانجي يعني شفافيت در مر
توان نتيجه گرفت که شفافيت در رابطه بين سامانه جامع امور گمرکي و رضايتمندي مشتريان نقش کند. بنابراين ميتوجهي افت پيدا مي

  ميانجي را دارد.
  
  

گالله  نگارش /بال جرائم و تخلفات مربوط به مرحله توزيع و فروش و قاچاق فرآورده هاي نفتيتحليل سياست جنايي ايران در ق  ۶٨
 - ر سعيدي.عباس کاظمي نجف ابادي، محمد علي شهبازي، منصور مياساتيد مشاور غالمحسن کوشکي؛  استاد راهنمايادگار نوين؛ 

  .١٣٩٨ياسي، رشته حقوق)، (دانشگاه عالمه طباطبائي، دانشکده حقوق و علوم س کارشناسي ارشد
  

پيشگيري  /Punishmentمجازات  /Tradeتجارت  /Petroleum productفرآورده نفتي  /Politicsسياست  /Crimeجرم 
Prevention/  محيط زيستEnvironment/  آلودگي نفتيPetroleum pollution  

   
٩٨٠٠۴۶  

  چکيده 
محصولي اصطالح تکادي کشور، نقش انکارناپذيري در توسعه و اعتالي اقتصاد بهعنوان شاهرگ هاي اقتصنفت و فرآورده هاي نفتي به

ايران دارند؛ بنابراين داشتن يک سياست جنايي منسجم و کارآمد جهت حمايت و حفاظت از اين صنعت مهم و تأثيرگذار ضروري است. با 
اي که گونهحوزه علي الخصوص سياست هاي پيشگيرانه نداشته به گذار ايران خصوصا  بعداز انقالب التفات چنداني به ايناين وجود قانون

بسياري از قوانين مرتبط با اين حوزه نامتناسب با نيازهاي کنوني و در پاره اي موارد مانند  قانون راجع به مجازات اخالل گران در 
ها براي مقابله با جرم و پيشگيري از پديده ينه آنترين گزها مي گذرد که مجازات مهمقرن از تصويب آنصنايع نفت ايران  بيش از نيم

نامه حاضر که در پنج فصل نگاشته شده سعي شده است، با تحقيق و تبيين و بررسي سياست جنايي جنايي در اين حوزه بوده است. در پايان
رائم و تخلفات مرتبط با توزيع و موجود ايران اعم از اقدامات کنشي (پيشگيري غير کيفري) و واکنشي (پيشگيري کيفري) در قبال ج

 گذاري، راهبردها و قوانين جزايي موجود در اين زمينه ازجمله قانونفروش و قاچاق فرآورده هاي نفتي، ضمن تبيين و مطالعه سياست
و يا قانون صورت آتش سوزي يا انهدام در صنايع نفت و گاز ، در ارتباط با تخريب به١٣٣٦وب صاخاللگران در صنايع نفت ايران م

در ارتباط با تأثيرات مخرب صنايع نفت و گاز بر  ١٣٥٤حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 
محيطزيست، حمايت هاي کيفري تقنيني موجود از اين صنعت را مشخص نموده و نواقص و خألهاي احتمالي موجود در اين زمينه را 

عت به ترسيم سياستي مدرن و کارآمدتر در پيشگيري و مقابله با جرائم و تخلفات مرتبط با اين حوزه پرداخته نمايان ساخته و در حد بضا
شده است بدين گونه که ابتدا با ارائه توصيفي از وضعيت موجود تحليلي استفاده - شود. براي تحليل داده هاي اين پژوهش، از روش توصيفي

ينه جرائم و تخلفات مرتبط با حوزه نفت و گاز به دست آورده و با بهره گيري از قوانين جزايي، تالش گرديده که تصويري مناسب در زم
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شده است. همچنين در فصل مرتبط با بحث پيشگيري به علت کمبود طور تحليلي سياست جنايي ايران در قبال اين جرائم و تخلفات بررسيبه
حبه با کارمند اداره پيشگيري از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده هاي منابع در اين زمينه بخشي از داده ها از طريق مصا
  شده است.آورينفتي شرکت پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي جمع

  
  

تخريب فوتوکاتاليستي پساب خروجي تصفيه خانه پااليشگاه گازي پارس جنوبي با استفاده از فوتوکاتاليست مغناطيسي سنتزي   ۶٩
2@TIO2@SIO4O3FE/ ي حبيب هللا يونسي، ابراهيم حسناساتيد مشاور نادر بهرامي؛  استاد راهنماسعيد عاقل؛  نگارش

ته يست، رشطبيعي و علوم دريايي، گروه آلودگي هاي محيط ز (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده منابع کارشناسي ارشد - ضيابري.
  .١٣٩۵، آلودگي هاي محيط زيست)

   
 /Synthesisسنتز  /Spectrometryطيف سنجي  /Refinementها/ تصفيه آالينده /Wastewaterپساب  /Refineriesها پااليشگاه

  Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي 
   

٩۵٠٠۶٧  
  چکيده 

ت. هاي آبي اس وسيستمکاپساب پااليشگاه نفت به دليل دارا بودن گستره وسيعي از آالينده ها با غلظت هاي متفاوت، از منابع عمده آلودگي 
و به  مي بودهسبا توجه به وجود هيدروکربن هاي نفتي آليفاتيک و آروماتيک در غلظت هاي مختلف در پساب خروجي از پااليشگاه، که 

شود.  يما احساس هاي پيشرفته براي از بين بردن اين نوع آالينده ه به تکنيک شوند، نياز هاي مرسوم تصفيه تخريب نمي آساني توسط روش
ذرات  ت، نانودر اين مطالعه، تخريب فوتوکاتاليستي و حذف آالينده هاي آلي از پساب پااليشگاه گاز مورد بررسي قرار گرفت. نخس

2@Tio2@Sio4O3Fe   2با ثابت کردن فوتوکاتاليستTio   2بر روي ساختار نانو ذرات@Sio4O3Fe  توليد شد. سپس خواص
قرمز،  ، طيف سنجي تبديل فوريه مادونX، طيف سنجي انرژي متفرق اشعه  Xهاي پراش اشعه ساختاري و فيزيکي آن توسط تکنيک 

شخص شد. سپس م Visible-UVميکروسکوپ الکتروني روبشي، ميکروسکوپ الکتروني عبوري، مغناطومتر و روش طيف سنجي 
فاده قرار ورد استه پااليشگاه گازي پارس جنوبي مفوتوکاتاليست توليد شده به منظور حذف آالينده هاي آلي پساب خروجي از تصفيه خان

در روند  UVعه ، دما، غلظت فوتوکاتاليست و زمان قرار گرفتن در معرض اشPHگرفت. عالوه بر اين، اثر پارامترهاي مختلف از جمله 
رح مرکب طر قالب دشد. آزمايش  تصفيه مورد بررسي قرار گرفت و شرايط بهينه براي يافتن بيشترين کارايي حذف آالينده هاي آلي تعيين

ر ت و سايمرکزي و با استفاده از روش پاسخ سطحي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. غلظت فوتوکاتاليست بيشترين تاثير را داش
ه دوم اثر و مرتب HP ، تعامل بين غلظت فوتوکاتاليست و PHپارامترها به ترتيب اهميت: مرتبه دوم غلظت فوتوکاتاليست، مرتبه اول اثر  

PH  مهمترين تاثير را بر راندمان حذفCOD   ٤در شرايط بهينه با=ph ١-١=١٫٢، غلظت کاتاليزور/g  درجه سانتي گراد،  ٤٥دماي
 .به دست آمده است %٩٥به ميزان بيش از  2O2Hدقيقه و همراه با اکسنده  ٢٤٠برابر با UVزمان تماس با اشعه 

  
  

حجت  نگارش /رس با استفاده از داده هاي ارتفاع سنجي ماهواره اي و پروفيلهاي عمق سنجيتخمين توپوگرافي کف خليج فا  ٧٠
ان (دانشگاه تهر ارشناسي ارشدک - عليرضا آزموده اردالن. مشاوراستاد  وحيد ابراهيم زاده اردستاني، استاد راهنماکبيرزاده؛ 

  .١٣٩٠ژئوفيزيک، رشته ژئوفيزيک (گراني سنجي))، 
  

 /ityGravگراني (پديده فيزيکي)  / ulfGPersianخليج فارس  /Depthعمق  /Altimetryارتفاع سنجي  /ographyTopتوپوگرافي 
  Satelliteماهواره  /Geophysicsفيزيک زمين

   
٩٠٠١٢٢  

  چکيده 
دست آورد. بدريا  گراني را در خوبي ميدانجتوان با دقتجوسيله آن مي اي تکنيکي فراهم کرده است که به سنجي ماهواره ارتفاع اخير دهه در سه

، ه خليج فارسر منطقواقعي د دريا و تعداد محدودي عمق کنيم با استفاده از داده گراني بدست آمده برروي سطح نامه ما سعي مي در اين پايان
) ١٩٩٤دول(ت و سنعمق دريا را در نقاطي که در آن داده گراني موجود است تخمين بزنيم. فرآيند پيش بيني ما بر اساس روش اسمي

نين ي و همچبرگرفته شده و از روش پارکر در حوزه فوريه با تغييراتي در طول موج هاي گذر است. بر طبق تئوري جبران ايزوستاز
ي ند توپوگرافهاي بل جهت پايدار سازي مسئله ادامه فروسو ما تخمين خود را تنها در يک باند فرنکانسي محدود انجام مي دهيم و طول موج

ه بوسيله اي کوتاکف دريا را از عمق هاي واقعي بدست خواهيم آورد. در اين روش ابتدا طول موج هاي بلند عمق دريا را از طول موج ه
ه اي مق هاي ناحيرا به عفيلتر گاوسي جدا کرده و عمق هاي ناحيه اي را تشکيل مي دهيم. سپس داده گراني را نيز فيلتر باند گذر کرده و آن

موج  سبت طولندر مرحله قبل ادامه فروسو مي دهيم. در مرحله بعد در نقاطي که داده عمق واقعي داريم ضريبي که حاصل  بدست آمده
يان اين م. در پاي مي کنيبيا دست آورده و در نقاط ديگر شبکه درونه هاي کوتاه عمق دريا به گراني باند گذر و فروسو شده است را ب

  يند.دست آه هاي پيش بيني شده ب اي جمع مي کنيم تا عمق هاي ناحيه فروسو شده ضريب کرده و با عمق ضريب را در گراني باند گذر و
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استاد اکبر دادستاني؛  نگارش /تدوين استراتژي بازاريابي انرژي الکتريکي مورد نياز صنايع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٧١

د اسالمي، (دانشگاه آزا M.Aارشناسي ارشد ک - زاکتي عليزاده، محمد هادي لقمان زاده.حسين ناساتيد مشاور روح هللا تواليي؛  راهنما
  .١٣٩۶رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيک)، 

  
 SWOTشبکه اهداف ( /Electrical energyانرژي الکتريکي  /Competitive strategyاستراتژي رقابتي  /Marketingبازاريابي 

Opportunities. ThreatsStrengths. eaknesses. (/  مدل سازيModeling/  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسpecial SPars 
Economic Energy Zone/ ) کارت امتيازي متوازنBalanced Scorecard (BSC/ گذاري سرمايهInvestment  

   
٩۶٠٠۵٣  

  چکيده 
ر دموجود  هاي استراتژيهاي برون نگر و بهره گيري از فرصت تاسيس مناطق ويژه يکي از راهکارهاي توسعه کشورها با استفاده از

واند زمينه وتها بتنظام اقتصاد جهاني است، اين مناطق داراي مقررات اقتصادي متفاوتي با ديگر نقاط سرزمين اصلي هستند. تا اين تفا
 وقتصادي پشتيباني از فعاليت هاي ا جذب سرمايه، رونق تجاري و رشد اقتصادي را فراهم آورد. مناطق ويژه اقتصادي به منظور

يدها ا و تهدفرصت ه برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرک در اقتصاد منطقه اي تاسيس مي شوند.  آگاهي از نقاط قوت و ضعف،
هاي  تراتژيسموجب ميشود تا استراتژي هاي براي بازاريابي انرژي الکتريکي تدوين شود. براين اساس تحقيق حاضر با هدف تدوين ا

ين استراتژي ) انجام گرفته است. تدوSWOTبازاريابي انرژي الکتريکي در منطقه ويژه اقتصادي پارس عسلويه (با استفاده از روش 
دي اقتصا در منطقه براي بازار يابي انرژي الکتريکي براي توليد کنندگان اين محصول از مباحث جديد عرصه انرژي است مخصوصاً 

خوردار کيفي بر تاکنون تامين برق صنايع از وظايف بخش دولتي تلقي و در عمل نيز با مشکالت اجرايي از نظر کمي وپارس عسلويه که 
ژوهش ر اين پاست،مي تواند نقش موثري در شناسايي نقاط قوت و ضعف در داخل و فرصت ها وتهديدها در منطقه داشته باشد. گام موث

اين  تهديدهاي وشها و اهداف تحقيق بيان شده است. باتوجه به تعيين نقاط ضعف،قوت،فرصت ها استراتژي است که براساس پرس ٢٠ارائه 
 :از رتندآن عبا منطقه،انواع راهبردهاي مختلف براي منطقه اقتصادي پارس عسلويه تعيين شده است. که ضرايب عواملي بيروني و دروني

نطقه م) براي تدوين وضعيت کلي راهبردهاي ١٫٤٨٧٧( نقاط ضعف )،٩٨٩١٫٥( نقاط قوت )،١٫٣٢٨٧( تهديدها )،١٫٧٠٥٨( فرصت ها
يژه راهبردهاي منطقه و ) استفاده شده است.برطبق نتايج بدست آمده،SWOT( ايب نهايي هر بخشعسلويه از ضر- ويژه اقتصادي پارس

، سهم قابتيحفظ جايگاه خود در بازار ر د ضمناي تهاجمي نزديک شود و مسئولين بايد سعي کننه عسلويه بايد به استراتژي- اقتصادي پارس
د و قوت خو خود را افزايش دهند و با به حداقل رساندن نقاط ضعف و شناسايي فرصت ها و تهديدها گامي موثر در جهت تقويت نقاط

  .تدوين استراتژي هاي بازاريابي انرژي الکتريکي بردارند
  
  

 نگارش /ه هاي صنعتي مطالعه موردي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايراندر آشپزخان HSEتدوين الگوي ارزيابي عملکرد   ٧٢
(دانشگاه  شدکارشناسي ار - سولماز توتونچيان.مشاور استاد  تورج دانا، عليرضا سيد ميرزا حسيني؛ راهنما اتيداسسميرا ناظم البکاء؛ 

 .))M.Sc،  ١٣٩٨ت، رشته مديريت محيط زيست(آزاد اسالمي، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه مديريت محيط زيس
  

 Nationalهاي نفتي ايران (شرکت ملي پخش فرآورده /HSE) Health, Safety and Environmentايمني، بهداشت، محيط زيست (
Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC/  ارزيابي عملکردPerformance assessment/  شبکه اهداف

)T (Strengths. eaknesses. Opportunities. ThreatsSWO/  کنترلControl/  استانداردهاStandards/  طراحيDesign  
   

٩٨٠٠۴٢  
  چکيده 

ان توجه نمايد و غفلت از ترين مسائلي است که هر فرد در هر سطحي درمحيط کار و زندگي بايد بد ايمني، بهداشت و محيط زيست، از مهم
اندازد. اين پژوهش  و چه بسا زندگي فرد و حتي همکاران را به خطر مي ضايعات جبران ناپذيري را موجب خواهد شدصدمات و  آن بعضاً 

ها، تجهيزات  هاي کاري، فعاليت با هدف تدوين الگوي ارزيابي عملکرد ايمن در آشپزخانه هاي صنعتي صورت گرفته است. ابتدا ايستگاه
محيط زيست و  ايي شدند. سپس پرسشنامه اي با استفاده از کليه شاخص هاي ايمني، بهداشت،و خطرات آشپزخانه هاي صنعتي با شناس

سوال تدوين شد اين سواالت بر اساس  ٦٦٣تغذيه به منظور ارزيابي عملکرد طراحي گرديد و پس از کمي سازي، پرسشنامه اي با 
يي در گروه هاي مختلف همچون حريق اضطرار و موارد بخشهاي مختلف يک آشپزخانه صنعتي تقسيم بندي وبراي هر بخش شاخص ها

پرسشنامه مذکور در نهايت  اورژانسي، تجهيزات مورد استفاده، کارکنان، فضاي ساختماني و موارد اختصاصي آن بخش طراحي شدند.
برتر با کمک هاي  و استراتژي SWOTها و تهديدهاي آشپزخانه هاي صنعتي با کمک مدل  جهت تعيين نقاط قوت و ضعف، فرصت

QSPM .پس از تدوين الگوي ارزيابي مورد نظر، به منظور بررسي روش تدوين شده پرسشنامه در  مورد استفاده قرار مي گيرد
سوال، امتياز عملکرد ايمن محل  ٦٠٨آشپزخانه شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به عنوان محل مطالعه تکميل گرديد. از مجموع 

هاي مختلف آشپزخانه محل نمونه  هاي بخش نشان داد و عملکرد در رنج عالي قرار گرفت. در نهايت مشکالت و ضعف را ٤٦٨مطالعه 
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نقاط ضعف و قوت و استراتژيهاي  QSPMو SWOTرا بدست آورده و واحد داراي مشکل بيشتر شناسايي گرديد. سپس با استفاده از 
دست آمد که با توجه ه ب ١٨٢/٠و در ارزيابي عوامل خارجي امتياز  ١٠٥/٠متياز حاصل در ارزيابي عوامل داخلي ا برتر شناسايي گرديد.

استراتژي برتر شناسايي   QSPMنشان دهده ضعف هردو عامل مي باشد در نهايت با استفاده از ماتريس  ٥/٢کوچکتر بودن اعداد از عدد 
ارزيابي عملکرد ايمني يک آشپزخانه صنعتي مد نظر قرار دهد و  هاي جامعي را جهت الگوي تدوين شده حاضر تالش نموده شاخص شد.

هاي برتر در جهت بهبود عملکرد  ها و تهديدهاي موجود را شناسايي نموده و با مشخص نمودن استراتژي نقاط قوت و ضعف و فرصت
  آنها اقدام نمود.

  
  

قه پارس جنوبي با تکيه بر نگرش راهبردي و ورزش تدوين مدل ارائه راهکارهاي ارتقاء سالمت جسمي و رواني کارکنان منط  ٧٣
زاد آ(دانشگاه  شدکارشناسي ار - صالح الدين نقش بندي. مشاوراستاد مصطفي افشاري؛  استاد راهنمادنيز بابانژاد؛  نگارش /همگاني

  .١٣٩٨رزشي)، اسالمي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم و
   

دي انرژي منطقه ويژه اقتصا /Personnelکارکنان  /Organizational healthسالمت سازماني  /Health promotionارتقاي بهداشت 
مدل ها  /Strategic planningبرنامه ريزي استراتژيک  /Sportsورزش  / pecial Economic Energy ZoneSParsپارس 

Models  
   

٩٨٠٠٢۴  
  چکيده 

ر نگرش تکيه ب مطالعه حاضر با هدف طراحي تدوين مدل ارائه راهکارهاي ارتقاء سالمت جسمي و رواني کارکنان منطقه پارس جنوبي با
تفاده افته اسيراهبردي و ورزش همگاني انجام خواهد شد. اين تحقيق به لحاظ روش شناسايي از نوع کيفي از نوع مصاحبه نيمه ساخت 

ي يز خود دارانبنياد  ه در حين مصاحبه طرح گرديد بر اساس مدل پارادايمي نظريه داده بنياد خواهد بود نظريه دادهخواهد شد. سواالتي ک
 جامعه آماري ) استفاده خواهد شد.٢٠٠٨طرح هاي مختلفي است که در اين تحقيق از طرح نظام مند حاصل رويکرد اشتراوس و کوربين (

ودند، بحب نظر اه و مديران فدراسيون ورزشي و پارس جنوبي که در زمينه تربيت بدني و ورزش صااين پژوهش شامل کليه اساتيد دانشگ
خواهد  ا پايانهو معيار اشباع نظري در اين روش به تعداد مصاحبه  مي شوند نتخابه با روش نمونه گيري نظري اتشکيل خواهند داد ک

دقيقه  ٤٠تا  ٢٠شبکه اي خواهد بود. همچنين مدت زمان مصاحبه بين /برفي ونه گيري نظري از نوع گلولهداد. همچنين نحوه گزينش نم
تري نسبت  سي دقيقبود. نکاتي که در روند انجام مصاحبه مطرح مي شد يادداشت مي شد تا گاه با مرور چند باره گفتگوها، تحليل و برر

د سوال هاي در مور د سوال ها و يا ابهام هاي احتمالي خود راهاي طرح شده مصاحبه شوندگان انجام شود. در حين مصاحبه افرا به ديدگاه
پيدا  ه ادامهمصاحبه و منظور دقيق پژوهشگر مطرح مي کردند که پژوهشگر جواب مناسب را جهت رفع ابهامات ارائه مي نمود و مصاحب

پيش  خص و ازنظري، ايده و تعريف مش مي کرد. در نهايت پس از انجام مراحل مذکور داده ها گردآوري شد در اين شيوه هيچ چارچوب
که  ا اين عواملهقوله م تعيين شده اي براي مقوله ها وجود نداشته و مقوله ها بصورت اکتشافي و گام به گام استنتاج شدند. پس از استخراج

ه بنياد که يه دادادايمي نظرهاي تحقيق بودند به دو بخش اصلي و فرعي دسته بندي شدند. در بخش اصلي مقوله هاي الگوي پارهمان متغير
 شترک داشتندمفاهيم ي که ميشامل شرايط علمي، زمينه اي، مداخله گر، راهبردها و پيامد بود، قرار داشتند و بخش فرعي نيز از مقوله ها

به سه  ذاري هااين، براي تحليل داده ها از روش کد گذاري به کمک تحليل فراواني استفاده شده است. کدگ تشکيل شده بود. عالوه بر
نسخه  QDAMAXصورت کدگذاري باز (آزاد) محوري و گزينشي (انتخابي) بود. همچنين براي انجام تحليل هاي مذکور از نرم افزار  

  منتشر شده است، استفاده شد. ٢٠١٧که در سال  ١٢
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 استاد راهنماافشين خسروي؛  نگارش /در شرايط عدم قطعيت(سبد بهينه پروژه ها)  وياي چند هدفه مديريت پرتفوليوتدوين مدل پ  ٧۴

، گروه (دانشگاه پيام نور، دانشکده فني و مهندسي ارشناسي ارشدک - آلبرت بغزيان، جواد سهيلي.اساتيد مشاورمجيد سبزه پرور؛ 
  .١٣٩٣ ،صنايع) - نايع، رشته مهندسي صنايعمهندسي ص

  
ژي پارس منطقه ويژه اقتصادي انر /Optimizationسازي بهينه /Modelingي مدل ساز /Project managementمديريت پروژه 

Pars Especial Economic Energy Zone/ اي (فرآيند تحليل شبکهAnalytic Network Process (ANP/  عدم قطعيت
uncertainty  

   
٩٣٠٠۴١  

  چکيده 
ه در باشد ک يوي پروژه هاي زيرساختي در شرايط عدم قطعيت ميتحقيق حاضر به دنبال دستيابي به مدلي مناسب براي مديريت پرتفول

تدا در فاز حقيق ابتسازمان هاي پروژه محور مانند سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز قابليت بکارگيري داشته باشد. در اين 
هاي  خصليست شا در قالب پرسشنامه نسبت به تهيهنظرات خبرگان دانشگاه و صنعت  اي و اخذ نقطه اول بر اساس نتايج مطالعات کتابخانه

ب و ف، تصويسنجش مطلوبيت و ريسک پروژه هاي اقدام شده و در ادامه نقطه نظرات خبرگان حوزه هاي مختلف مرتبط با فرآيند تعري
ا با روژه هت زوجي پاجراي پروژه هاي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در ارتباط با وزن شاخص هاي تعريف شده و مقايسا

ان مطلوبيت سبه ميزيکديگر در هر شاخص تعيين شد. در اين فاز از تکنيک فرآيند تحليل شبکه اي فازي براي الويت بندي پروژه ها و محا
نه خصيص بهي(زمان محور) نسبت به ت و ريسک هر يک استفاده شده است.  در فاز دوم تحقيق با تعريف يک مدل خطي وابسته به زمان

ودن يق وابسته باين تحق (بودجه) به پروژه هاي الويت بندي شده در فاز اول مدل اقدام مي شود. مزيت بارز مدل ارائه شده در منابع سازمان
دل مسخ هاي پا شده است.ودي فاز دوم محسوب فاز اول و دوم مدل به يکديگر مي باشد به نحوي که خروجي فاز اول مدل به عنوان ور

ند. بديهي ابه ترتيب بيشترين اولويت را در تخصيص منابع به دست آورده  ١٨و ٧،١٩،١٠ضوع است که که پروژه هاي نشانگر اين مو
را از آن  رد نيازاست که به دليل پويا (زمان محور) بودن مدل مي توان مدل را در دوره هاي زماني مختلف اجرا نموده و جواب هاي مو

  گرفت.
  
  

 استاد راهنماپريسا اکبري؛  نگارش /PURSUIT -MATCHINGبدون کشيدگي با استفاده از الگوريتم  تصحيح برونراند نرمال  ٧۵
  .١٣٩۴دانشگاه صنعتي امير کبير، دانشکده نفت، رشته اکتشاف)، ( کارشناسي ارشد - هاله رامش.مشاوراستاد محمدرضا بختياري؛ 

  
هاي داده /Waveletموجک  /Kurtosisکشيدگي  /Algorithmيتم الگور /Normal moveoutبرونداد عادي  /Explorationاکتشاف 

  Seismic dataاي لرزه
   

٩۴٠٠٩۵  
  چکيده 

کار،  از اين تصحيح برونراند نرمال يکي از مراحل مهم پردازشي است که بر روي داده هاي نقطه مياني مشترک اعمال مي شود و هدف
باشد.  رمال ميني از مشکالت اصلي در انجام تصحيحات ديناميکي، کشيدگي برونراند دانيم يک تصحيح دور افت مي باشد. همانطور که مي

شيدگي کفتگي و به اين معنا که در اثر برونراند نرمال، موجک لرزه اي به خصوص در پديده هاي کم عمق و دور افت هاي دور دچار آش
شوند  يباال م هاي کم عمق دچار ضعف و فقدان انرژي در فرکانسشده و با عدم حذف اين اثر در يک ورداشت و برانبارش آن، رويدادهاي 

راحل مدگي بر و در نهايت منجر به کاهش قدرت تفکيک پذيري و يا به عبارت ديگر باعث کاهش قابليت تفسير مقاطع مي شود. اين کشي
يح دگي تصحردازش را اجرا کرد. کشيبعدي پردازش و وارون سازي تاثير مي گذارد، بنابراين با وجود آن نمي توان مراحل بعدي پ

مختلفي  ين روش هاي) همچنين بر روي تجزيه و تحليل تاثير دامنه بر دور افت اثر مي گذارد.  در اين راستا محققMMOبرونراند نرمال (
بر خالف روش  مي باشد. در اين روش pursuit-Matchingجهت انجام اين تصحيح ارائه داده اند. يکي از روش هاي ارائه شده، روش 

MMO يان ين پاکه به صورت نمونه به نمونه انجام مي شود، به صورت موجک به موجک براي ممانعت با کشيدگي، عمل مي کند. در ا
ه هاي مصنوعي و واقعي اعمال شده و نتايج و همچنين روش معمولي برونراند نرمال بر روي داد pursuit-Matchingروش  نامه،

  را نسبت به روش معمولي تصحيح برونراند نرمال نرمال نشان خواهد داد.برتري اين روش جديد 
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رامين  راهنما اتيداسجهاني؛  مهرزاد سبحاني نگارش /حوزه شعاعي تجزيه مقدار تکين تطبيقي در از استفاده زمين غلت با تضعيف امواج  ٧۶
  .١٣٩۴علوم، رشته ژئوفيزيک)،  دانشکده روميه،ا(دانشگاه  ارشدکارشناسي  - صدري. مريم مشاوراستاد کوهي؛  سياه حميدرضا نيکروز،

  
  Modelingمدل سازي  /Seismologyشناسي لرزه /Matricesماتريس  /Seismic dataاي هاي لرزهداده /Ground rollغلت زمين

   
٩۴٠٠٩۶  

  چکيده 
کنند،  د ميي را ايجامراحل بعدي پردازشي غالبا مشکالت ها در نوفهاين  .همراه است شود، عموما با نوفه اي برداشت مي هنگامي که داده لرزه

ن غلت شکي زميخه ها در ترين نوف ترين مراحل پردازش بوده است. يکي از مهم ترين و مهم لذا همواره مسئله تضعيف نوفه يکي از اساسي
ي با ع موج ريلنگاشت را مي پوشاند. غالبا از نوزمين غلت يک نوفه همدوس پاشيده است که معموال روي بازتاب هاي لرزه مي باشد. 

شکل تر و مرعت را سفرکانس کمسرعت کم و دامنه بلند مي باشد. اين نوفه به خاطر اينکه نسبت سيگنال به نويز را کاهش مي دهد، تحليل 
ن تري ه معمولکدارد  ودکردن آن وجراي فيلترهاي متعددي ب دارد. روشاز فيلتر  به استفاده کيفيت مقطع بر انبارش شده را پايين مي آورد نياز

زمان - کانحوزه م نگاشت را از است که دامنه لرزهبعدي مي باشد. تبديل شعاعي تکنيکيبعدي و دو هاي فرکانسي يکها استفاده از فيلتر آن
، امواج مستقيم و نند زمين غلتي خطي ، مامان نگاشت مي کند. اين بازآرايي داده ها رويدادهاز- مان يا سرعتز- معمول به حوزه زاويه

جزيه مقدار تي کند. کند و شکل و فرکانس رويدادهاي زير افق را حفظ م امواج شکستي را به رويدادهاي قائم ، با فرکانس پايين تبديل مي
حات در بعد از تصحي الرا از داده ورودي بازسازي نمايد و معمو )يا افقي(عنوان فيلتري امواج همدوس و قائم  LMOتکين مي تواند به يا 

در اين تحقيق روش تجزيه مقدار تکين در حوزه شعاعي براي فيلتر کردن امواج  LMO يا NMOزمان بکار برده مي شود. - حوزه مکان
 ي و برداشتل مصنوعزمين غلت بدون نياز به تصحيح قبل از اعمال فيلتر پيشنهاد مي گردد و نتايج آن با روش فيلتر فرکانسي بر روي مد

اعي وزه شعمشترک بدست آمده از عمليات صحرايي مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد که روش تجزيه مقدار تکين در ح NMOچشمه 
ب نال آسيامواج زمين غلت را بهتر تضعيف مي کند و همچنين بر خالف فيلترهاي فرکانسي، به قسمت هاي ارزشمند کم فرکانس سيگ

  داده نمي گردد.نرسانده و يا باعث اغتشاش در 
  
  

تعيين استراتژي بهينه بهره برداري از ميادين مشترک نفتي با رويکرد نظريه بازي مطالعه موردي: يکي از ميادين نفتي مشترک با   ٧٧
ه ا(دانشگ دکتري - عاطفه تکليف.مشاوراستاد علي امامي ميبدي، جواد کاشاني؛  راهنما اتيداسپريسا فتوحي مظفريان؛  نگارش /عراق

  .١٣٩٨مه طباطبايي، دانشکده اقتصاد، رشته اقتصاد نفت)، عال
   

  economics  Petroleum اقتصادنفتي / ايران /integration سازي يکپارچه /Utilization برداريبهره عراق/ /field Shared مشترک ميدان

   
٩٨٠٠٢۵  

  چکيده 
راتژي ايران است گاز، و تمخازن نف برداري از هاي بهرهسال طي ه است. اما درهمساي کشورهاي متعددي با مشترک گاز ايران داراي منابع نفت و

 ين پيشيخاصي در خصوص بهره برداري از ميادين مشترک نداشته و در بسياري از موارد کشورهاي همسايه از ايران در اين مياد
اهش دهد و کن مشترک فاصله خود با همسايگان را تاحدي يش سرعت و ميزان بهره برداري از مخزاند. ايران تالش نموده تا با افزاگرفته
ناسب مراتژي است گردد. به عنوان يک کشور داراي ميادين مشترک متعدد داشتن مشترک ميدان برداشت بيشتر سهم نفت و گاز خود در از مانع

ي بردار هاي بهرهانواع روش معرفي ش شد تا بااين پژوهش تال در رسد. مي ضروري به نظر مشترک امري ميادين از برداري بهينه براي بهره و
هاي بهره برداري روش يک ازهر معايب و مزايا ها، روش ايناستفاده از مشترک، شرايط توسعه و يکپارچه سازي نظير ،مشترک ميادين از مشترک

ين عه ميادا بررسي وضعيت توسذکر گردد و مشخص شود براي کشوري مانند ايران کدام روش مي توان کاربرد بيشتري داشته باشد. ب
فتي و هاي ن و سوابق همکاري مشترک نفت و گاز، وضعيت تحديد حدود مرزي با همسايگان، ميزان روابط تجاري با همسايگان کشور

رفته ظر گنترک در جايگاه در بازار بين المللي نفت، کشور عراق به عنوان نمونه در بين همسايگان ايران، براي همکاري در ميادين مش
 قارننامت اطالعات ايستا با قالب نوعي بازيدر يادين مشترکگيري در خصوص بهره برداري از مشد. با استفاده از نظريه بازي تصميم

ي اصلي کشورها در يکپارچه سازي حداکثرساز هدف که آنجااز گرديد. مشخص تصميمات يکديگر هاي کشورها درقبال استراتژي و تعريف
 از هاستفاد اسپس ب گردد و ذکر سازي يکپارچه افي حاصل از يکپارچه سازي است تالش شد تا ابتدا داليل عدم موفقيتارزش حال منافع اض

الت ح عراق در و ايران کشور دو منافع آمد. دست شوند، به مي ميدان سازي يکپارچه و همکاري به حاضر شرايطي که کشورها حداکثرسازي مسئله
يط در شرا ردو کشو سازي نحوه توزيع منافع بين يکپارچه حاصل از سود معين مقادير مشترک محاسبه و به ازاي انميد از برداري رقابتي بهره

رداري ب بهره ايبر بهينه و حل مناسب عنوان يک راه سازي به شد که يکپارچه گرفته نتيجه  گرديد. زني يکسان و متفاوت مقايسه مختلف قدرت چانه
يافتگي  توانند به کار گرفته شود به ميزان توسعه. اما اين که روش يکپارچه سازي براي چه مياديني مياز ميادين مشترک مطرح است

 از شتريبي العاتاط باشد، يافته بيشتر توسعه و باشد گذشته عمر ميدان چه بيشتر ازها بستگي دارد. هر د در دست از آنميدان و اطالعات موجو

  هم شناخته شده تر است، بنابراين احتمال موفقيت روش يکپارچه سازي بيشتر است.آن در دسترس است و خصوصيات ميدان 
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محمدامين  نگارش /در ناحيه فارس داخلي Bو  Aتعيين حجم هيدروکربور توليد شده از سنگ منشاء سازند کژدمي در ميدان نفتي   ٧٨

، (دانشگاه تربيت مدرس ارشناسي ارشدک - آهن جان. آرزو جعفري، اصغراساتيد مشاور مهرداد منطقيان؛  استاد راهنماباغباني؛ 
  .١٣٩۴دانشکده مهندسي شيمي، رشته مهندسي نفت)، 

  
 Hydrocarbonمخزن هيدروکربن  /Kazhdomi formationسازند کژدمي  /Oil fieldميدان نفتي  /Source rockسنگ منشا 
reservoir/  زمين شناسي نفتPetroleum geology/  مدل سازيngModeli/ رتاسه  کCretaceous  

   
٩۴٠١٠٣  

  چکيده 
دار خمين مقتهدف از اين مطالعه تخمين مقدار هيدروکربن زايش شده از سنگ هاي منشاء مقايسه آن با مقدار هيدروکربن کشف شده، 

ن و سروستا در دشتهيدروکربن باقي مانده قابل اکتشاف در اهداف اکتشافي آتي و پيش بيني موقعيت هاي احتمالي مخازن کشف نشده 
هاي  داده نفت و شناسي شناسي ساختماني، زمين شناسي، زمين چينه تعميم معادله بيالن جمعيتي براي مخازن هيدروکربني است. به اين منظور

 ٣٧يي مياز ژئوشيژئوفيزيکي دشت سروستان و نواحي مجاور آن مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته اند. همچنين بر اساس داده هاي آنالي
زايش شده  دروکربننمونه و با استفاده از نرم افزار يک بعدي پترومد، تاريخچه عمق تدفين و بلوغ حرارتي سنگ هاي منشاء و مقدار هي

 اشند.ناسايي مي بشه قابل محاسبه شده است. با توجه به مطالعه انجام شده در اين رساله دو سيستم نفتي پالئوزوئيک و کرتاسه مياني در ناحي
ي سنگ ها بخش احمدي از سازند سروک است. سازند کژدمي و سيستم نفتي کرتاسه مياني سبب انباشت هيدروکربن در دشت سروستان شده

.  دهند مي تشکيل دشت سروستان را در منشاء، بخش فوقاني سازند سروک سنگ مخزن و سازند گورپي پوش سنگ سيستم نفتي کرتاسه مياني
گر نيز به نام هاي که قبالض شناسايي و حفاري شده اند، دو تاقديس دي Bو  Aعمقي منطقه عالوه بر دو تاقديس با توجه به بررسي نقشه 

C  وD هداف اعنوان  در دشت سروستان قابل شناسايي هستند که با تکميل مطالعات زمين شناسي و داده هاي ژئوفيزيکي مي توانند به
کربن ش هيدرواست که اغاز زاي اين سازي حوضه با نرم افزار پترومد بيانگر تايج حاصل از مدلمطرح شوند. ن سروستان دشت در آتي اکتشافي

ل و اواي در دشت سروستان هم زمان نبوده است. نواحي جنوب شرق و شمال غرب دشت سروستان به ترتيب در اوايل پنجره نفت زايي
ر دشت داحمدي  کل هيدروکربن توليد شده از سازند کژدمي و بخش دارپنجره گاز زايي قرار گرفته اند. با استفاده از روش اشموکر مق

 ٥/٤٥رحدود د Bو  Aميليارد کيلوگرم محاسبه شده است. حجم کل هيدروکربن درجا کشف شده در ميادين  ١٧٨سروستان جمعا  در حدود 
 Dو  Cيس هاي ند تاقدر ساختارهاي تله اي ديگر ماندرصد هيدروکربن توليد شده مي باشد. بنابراين بقيه هيدروکربن ها به احتمال زياد د

بن با هيدروکر عالوه بر تخمين مقدار هيدروکربن زايش شده از سنگ هاي منشاء در ناحيه مورد مطالعه آهنگ زايش انباشته شده اند.
  باشد. مي سال کربن درهيدرو ميليون بشکه ٦/١٢١که اين مقدار حدود محاسبه گرديده  بي ايران نيزجنو براي نيمه جمعيتي معادله بيالن از استفاده

  
  

 /تعيين رخساره هاي الکتريکي و تخمين تراوايي با استفاده از مدل فازي در يکي از ميادين شرکت نفت مناطق مرکزي ايران  ٧٩
دانشگاه آزاد ( ارشناسي ارشدک - علي سلگي، محسن لشگري.اساتيد مشاور خدايي؛ علي کد استاد راهنماليال ابوطالبي؛  نگارش

  .١٣٩٠اسالمي، دانشکده علوم و تحقيقات، رشته زمين شناسي نفت)، 
   

 Petroleumزمين شناسي نفت  /National Iranian Central Oil Companyشرکت نفت مناطق مرکزي ايران  /Faciesرخساره 
geology/  تراواييPermeability/  منطق فازيFuzzy logic/  مدل سازيModeling  

   
٩٠٠١٢٣  

  چکيده 
کزي ايران ناطق مراين مطلعه با استفاده از داده هاي نمودارهاي چاه پيمايي و مغزه مربوط به سه چاه در يکي از ميادين شرکت نفت م

مک کازي به فصورت گرفته است. هدف اصلي اين مطالعه، تخمين تراوايي و تعيين رخساره هاي الکتريکي با استفاده از تکنيک منطق 
 ربوط بهعات نمودارهاي چاه پيمايي و مغزه است. روش هاي مذکور با داده هاي حاصل از نمودارهاي چاه پيمايي و مغزه ماطال

کيکي چند تف سازندهاي کنگان و قسمت بااليي سازند داالن در ميدان مورد مطالعه انجام شده است. در اين مطالعه روش خوشه بندي
ره هاي صلي جهت تعيين رخساره هاي الکتريکي مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا رخسا) به عنوان ابزار اMRGC( گرافيکي

ي تعيين شده و سپس رابطه بين رخساره ها GEOLOGنرم افزار  FACIMAGE) با استفاده از ماژول MRGC( توسط روش الکتريکي
 يين شد و باساره تعايي با نمودارهاي پتروفيزيکي در هر رخالکتريکي در هر کدام از چاه ها بدست آمده است. در مرحله بعد رابطه تراو

شده گيري ن استفاده از منطق فازي براي هر رخساره مدل سازي شده است. سپس مدل ساخته شده براي هر رخساره در فواصلي که مغزه
هاي  ارهرخس ينبخوبي  فازي، تطابق منطق سازي رخساره هاي الکتريکي توسط است.  در مدل اند، تعميم داده شده و تراوايي تخمين زده شده

راوايي براي هر يک از چاه ها بدست آمد. همچنين روش منطق فازي در تخمين ت MRGCفازي و رخساره هاي تعيين شده توسط روش 
يي که فاقد ه هاچا نيز براي هر کدام از چاه ها به طور موفقيت آميزي عمل کرد، به طوري ک نتايج حاصل از آن ها را مي توان به بقيه

  تعميم داد. ،مغزه هستند و يا بنا به داليلي مغزه گيري نشده اند
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يک مطالعه موردي در مخزن  DSIتعيين سنگ شناسي و نوع سيال مخزن با استفاده از امواج تراکمي و برشي حاصل از ابزار   ٨٠

(دانشگاه  شدکارشناسي ار - بهرام موحد.مشاور اد استمجيد نبي بيدهندي؛  استاد راهنماسجاد کرمي رودي؛  نگارش /پارس جنوبي
  .١٣٩٠تهران ژئوفيزيک، رشته ژئوفيزيگ گرايش ژئوالکتريک)، 

   
فيزيک زمين /Reservoirمخزن  /Fluidsسيال  /South Pars Gas Fieldميدان گازي پارس جنوبي  /Petrologyسنگ شناسي 
Geophysics/  سازندFormation/  موجWave/ نگار چاه Well log/  تخلخلPorosity/  شيلShale/  چگاليDensity  

   
٩٠٠١٢۴  

  چکيده 
هاي پتروفيزيکي (برشي) و رابطه آنها با سنگ شناسي و پارامتر S(تراکمي) و  Pتحوالت اخير عالقه مندي به تفسير سرعت هاي امواج 

تقاطعي  نحني هايمپارس جنوبي تجزيه و تحليل شدند. ابتدا را تجديد کرده است. در اين مطالعه نگارهاي صوتي دو چاه از ميدان گازي 
ي ها سرعت هاي پيکت و کريف (رابطه بين مجذور گرفتند. سپس ما از مدل سرعت نسبت به تخلخل، چگالي و حجم شيل مورد بررسي قرار

يلي سبت به شکه تخلخل و چگالي نامواج تراکمي و برشي) جهت تشخيص سنگ شناسي و سيال سازندي استفاده نموديم. نتايج نشان داد 
تي ت هاي صو(گاز) در فضاي خالي سنگ تاثير قوي بر سرع بودن، تاثير بيشتري بر روي سرعت دارد. همچنين وجود مايع قابل تراکم

نهايي دل به تجهت تشخيص سيال استفاده نمود. مدل ها نشان داد که يک م 2Vsبرحسب  2Wpدارد. لذا مي توان از منحني هاي تقاطعي 
  تيم.را نمي توان جهت تشخيص سنگ شناسي و سيال مورد استفاده قرار داد و ما حداقل نيازمند دو مدل براي اين منظور هس

  
  

 نگارش /منتشر شده از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 2coتعيين ظرفيت جنگل هاي مانگرو به منظور برنامه ريزي کاهش اثر  ٨١
اهيم حسني ادي، ابرهانا اعتم ؛اساتيد مشاورشراره پورابراهيم، نعمت اله خراساني، افشين دانه کار نماراهاتيد اسمعصومه محمودي؛ 

  .١٣٩٨حيط زيست)، م(دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعي، گروه محيط زيست، رشته  دکتري - ضيابري.
  

 Parsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Forestجنگل  /Carbon dioxideاکسيد ديکربن /Carbonکربن  /Storageسازي ذخيره
pecial Economic Energy ZoneS  

   
٩٨٠٠٢۶  

  چکيده 
هاي کاربري ها و گزينهگيري موجودي کربن و در نظر گرفتن استراتژيها يک گام مهم در اندازهسازگانارزيابي و مطالعه کربن در بوم

ها هاي مانگرو يکي از پرتوليدترينهاي جذب کننده کربن، جنگلسازگان. در بين بوماراضي براي افزايش و پيشبرد جداسازي کربن است
اي است. منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي  در عسلويه که برابر ساير درختان حاره ٥٠ها هستند و توانايي جداسازي کربن در آن

هاي گاز و تعداد زيادي فاز پااليشگاه ٢٤توسعه کامل منطقه براي حدود فعاليتهاي نفت، گاز و پتروشيمي در آن آغاز و  ١٣٨١از سال
اي در کشور است. حجم انتشار دي ترين تأسيسات فعلي و آتي  توليد گاز گلخانهريزي شده است، يکي از عمدهکارخانجات پتروشيمي برنامه

يبند واقع در انتهاي ساحلي استان بوشهر داراي دو رويشگاه ميليون تن در سال  است. خليج نا ٣٠اکسيد کربن از صنايع مذکور حدود 
منتشر شده از  2COهاي عسلويه و بساتين همجوار با منطقه ويژه انرژي پارس است. به منظور کمک به ترسيب مانگرو مهم به نام

هاي توان از توان طبيعي جنگلهاي مديريت کربن، ميجويي در طرحتأسيسات انرژي پارس در راستاي تعهدات اقليمي کشور، و صرفه
هاي حرا در منطقه، حراي نايبند در ترسيب کربن استفاده نمود. به منظور مطالعه ذخيره فعلي کربن و برآورد پتانسيل ذخيره کربن جنگل

از دو جنگل عسلويه از تأسيسات منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نمونه برداري و آماربرداري  2COسنجي اين پتانسيل با نرخ توليد هم
انجام شد. کربن موجود در پوشش گياهي به روش کوره و معادالت رشد سنجي و محتواي کربن رسوبات به  ١٣٩٧و بساتين در آبان ماه 

و   SPSS  ،XLSTATروش والکلي بلک انجام شد. اندازه ذرات توسط روش الک و هيدرومتر انجام شد. از نرم افزارهاي 
GRADISTAT کربن در جنگل عسلويه به  هاي تحقيق استفاده شد. نتايج مطالعه حاضر نشان داد مقادير ذخيرهيه و تحليل دادهجهت تجز

 ٠٣/٣و  ٣١/٦تن در هکتار بوده است. سرعت جداسازي فعلي کربن در جنگل عسلويه و بساتين  ١٤/٦٤٠و  ٨٩/٧٤٠، ٣٢/٧٩٦ ترتيب
هاي مورد مطالعه در اين تحقيق اختالف معني دار در رسوبات و پوشش گياهي ايستگاه تن در هکتار در سال بوده است. مقادير کربن

بوده است. بين ميزان کربن آلي در ٨٩/٠گنزهو در مل ٠٧/١هاي نايبند ). ميانگين درصد کربن آلي در جنگل0.05Pآماري داشته اند(
). نتيجه تحليل عاملي نشان داد درصد سيلت، 0.05Pي مشاهده شد(رسوبات و ويژگي هاي مربوط به سايز ذرات همبستگي معني دار آمار

و کشيدگي، جور شدگي و درصد رس در ذرات  ١درصد ماسه، درصد رس و سيلت، کج شدگي، سايز ذرات، چگالي و کربن آلي عامل 
ها بين نمونه ٧٧/٧٥ اند.اشتهبودند. چگالي، سايز ذرات، و درصد ماسه و چولگي رابطه منفي با ميزان کربن رسوب د ٢رسوب عامل 

ي مورد مطالعه نسبت به ساير مطالعات جهاني در حد متوسط رو به باال بوده است. قرار داشتند. مقادير ذخاير کربن در منطقه ٢و ١عامل 
 ٣و  ٢و  ١يوي تن در سال به دست آمد. نرخ جداسازي کربن طبق سنار  ٢٩٩٤١٩٩٠از منطقه ويژه انرژي پارس  2COميزان انتشار 
تن در سال بوده است. که به ترتيب معادل  ١٥/١٠٥٩٢و  ٨٤/٩٥٠٠، ٣٣/١٨٦٧ هاي نايبند به ترتيببراي جنگل
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داشته است.   ٣ترين ميزان جداسازي را سناريوي اکسيدکربن در سال است و بيشتن دي ١٩/٣٨٨٧٣و  ١٠/٦٨٥٣،٠٨/٣٤٨٦٨
صنايع منطقه ويژه   2COاز مقادير انتشار   ٧٧٠به  ١قادر خواهد بود نسبت   ٣ايبند طبق سناريوي ريزي و توسعه جنگل مانگرو نبرنامه

از منطقه ويژه انرژي پارس، انجام تعهدات  2COاقتصادي انرژي پارس را جداسازي و ترسيب نمايد. با توجه به ميزان زياد انتشار 
شود در کنار افزايش ظرفيت مانگرو ي مورد مطالعه خواهد بود. پيشنهاد ميهدر منطق 2COترين عامل کاهش صنايع نفت و گاز مهم

از  2COها و اقدامات کنترلي کاهش چنين سياستهاي ديگري از جمله ايجاد فضاي سبز و کاشت ساير درختان جنگلي خشکي و همگزينه
  مبدأ انتشار در نظر گرفته شوند.

  
  

 استاد راهنمابهنام غالمي؛  نگارش /ده هاي الگ صوتي در يکي از ميادين هيدروکربوري ايرانتعيين فشار منفذي با استفاده از دا  ٨٢
، رشته (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مهندسي نفت رشناسي ارشدکا - کمال قاسم العسکري.محمد استاد راهنماعبدالنبي هاشمي؛ 

  .١٣٩٠حفاري و استخراج)،  - مهندسي نفت 
   

چاه پيمايي  /Seismic dataاي هاي لرزهداده /Drillingحفاري  /Pressureفشار  /drocarbon reservoirHyمخزن هيدروکربن 
Well logging/  امواج صوتيAcoustical waves/  گل حفاريDrilling fluid  

   
٩٠٠١١۵  

  چکيده 
يق يزان دقوري مي باشد. عدم آگاهي از مفشار منفذي يکي از کميت هاي اصلي در بحث عمليات حفاري و اکتشاف چاه هاي هيدروکرب

ميزان  گاهي ازفشار منفذي در اليه هاي مختلف زمين سبب ايجاد خطرات مالي و جاني در حين عمليات حفاري را در پي خواهد داشت. آ
د. واهد شري خفشار منفذي در نقاط مختلف هر ميدان، باعث بهبود طراحي چاه، طراحي وزن گل حفاري و تعيين نقاط نصب لوله جدا

 ها و مقدار يک اليهتعيين فشار منفذي به کمک داده هاي لرزه نگاري قبل از حفاري، بدليل پايين بودن بسامد امواج لرزه اي، قدرت تفک
گيري،  طق مغزهدقيق فشار منفذي ميسر نيست. به علت اينکه اطالعات حاصل از مغزه گيري پيوسته نيست، پس فشار منفذي در همان منا

) از تمام TDSوله (بل قبول است. همچنين بدليل توقف عمليات حفاري و پر هزينه بودن آن، کسب اطالعات فشار منفذي با آزمايش ساق لقا
دن آن، دقت زينه بونقاط چاه امکان پذير نيست. از اين رو اطالعات حاصل از چاه پيمايي، به دليل باال بودن قدرت امواج صوتي و کم ه

طه ي فاده از رابدل، استين فشار منفذي را دارد. در اين تحقيق از نرم افزار ژئوالگ و با استفاده از اصل تنش ماتريس معاباالتري در تخم
 اده هاي چاهداصل از حبنيادي ترزاقي، استفاده از نمودار چگالي براي فشار روباره، فشار منفذي محاسبه مي گردد. در نهايت فشار منفذي 

شد. لذا قبول مي با و قابل ر منفذي با استفاده از اطالعات حفاري در مقايسه با وزن گل استفاده شده در چاه بسيار مطلوبپيمايي و نتايج فشا
  .ست آوردبا استفاده از داده هاي چاه پيمايي براي ارزيابي اليه ها و تخمين فشار منفذي، مقادير دقيق تري را مي توان بد

  
  
  

چند معياره با رويکرد ارزيابي ريسک و انطباق ساختار قرار دادي مناسب براي تحليل تطبيقي  توسعه مدل جامع تصميم گيري  ٨٣
اساتيد ي؛ وحيد محمود استاد راهنماتالين منصوريان؛  نگارش /ميادين گازي ايران )Monetizationاستراتژي هاي درآمدزايي (

هاي انشگاه تهران، دانشکده مديريت، رشته مديريت قرارداد(د کتريد - رضا دهقان، نصرهللا ابراهيمي، طهماسب مظاهري.مشاور 
  .١٣٩٩بين المللي نفت و گاز)، 

  
   

 Oil and gasميدان نفت و گاز  /Strategyاستراتژي  /Risk assessmentارزيابي احتمال خطر  /Decision makingگيري تصميم
field/  روش دلفيDelphi method/  تحليل سلسله مراتبيal hierarchy processAnalytic/  قراردادContracts/ گذاري سرمايه

Investment  
   

٩٩٠٠٠۴  
  چکيده 

منظور جبران اين هزينه ها و ايجاد درآمد ه توسعه و بهره برداري از ميادين گازي کشور مستلزم سرمايه گذاري هاي عظيمي است که ب
گرفته شود. استراتژي هاي عمده درآمدزايي گاز عبارتند از: خط لوله، گاز براي دولت، الزم است استراتژي هاي درآمدزايي مناسبي بکار

مايع شده، تبديل گاز به مايع، پتروشيمي و گاز فشرده شده. به منظور مقايسه و اولويت بندي اين استراتژي ها براي ميادين گازي منتخب 
کارگيري ه ميم گيري از طريق مرور ادبيات شناسايي و سپس با بب، کيش و هالگان، ابتدا معيارها و زيرمعيارهاي تص- ايران شامل فرزاد

معيار اصلي فني، اقتصادي/تجاري، زيست محيطي، سياسي/اجتماعي و بازار  ٥زيرمعيار در قالب  ١٥روش دلفي فازي، غربالگري و 
استراتژي با توجه به اين معيارها  ٥اي،  محصوالت انتخاب شده اند. سپس با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره فرآيند تحليل شبکه

مقايسه و اولويت بندي شده اند. معيار بازار محصوالت بيشترين وزن و معيار سياسي/اجتماعي کمترين وزن را بدست آورده اند. با اين 
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فوت مکعب در روز گاز  ميليون ١٠٠٠فرض که بازار شرق آسيا مقصد محصوالت بوده و ميادين گازي مورد نظر پتانسيل توليد حداقل 
ترين اولويت را بدست آورده اند. ريسک هاي  را دارند، استراتژي گاز مايع شده (ال ان جي) باالترين اولويت و استراتژي گاز فشرده کم

اهکارهاي وارد بر استراتژي گاز مايع شده شناسايي، ساختار شکست ريسک در دوسطح تشکيل و اثرات آنها بر استراتژي تحليل و نهايتا ر
معيار  ٩مايع شده، ابتدا  ها ارائه شده است. به منظور انطباق ساختار قراردادي مناسب براي عملياتي نمودن استراتژي گاز کاهش آن

مراتبي  اساس روش تحليل سلسلهبر قراردادي- گيري فني، فناوري، اقتصادي، مالي، رژيم مالي، تجاري، قراردادي، محيطي و حقوقي تصميم
الگوي قراردادي يکپارچه با باالدست، کارمزدي، فروش  ٥بندي و وزن دهي شده اند و سپس از طريق تلفيق آن با روش تاپسيس،  اولويت

گاز، مهندسي، ساخت و خريد و مهندسي، ساخت، خريد و تامين مالي مقايسه و اولويت بندي شده اند. ساختار قراردادي يکپارچه با 
براي اجرايي نمودن استراتژي گاز مايع شده بدست آورده و مناسب ترين قرارداد انتخاب شده است. جامعه  باالدست باالترين اولويت را

نفر از خبرگان و  ٣٠نفر و در بخش هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس،  ١١٩آماري در بخش هاي دلفي فازي و تحليل شبکه اي، 
هي بوده که همه به روش سرشماري براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي ساختارمند انتخاب تصميم گيران صنعت نفت و گاز و بخش دانشگا

  شده اند.
  
  

(دانشگاه تهران،  کارشناسي ارشد - محمد علي عبدلي، برات قباديان.اساتيد راهنما فاطمه محمدي؛  نگارش /توليد بيوديزل از پر طيور  ٨۴
  .١٣٩١، ش مواد زائد جامد)محيط زيست گرايدانشکده محيط زيست، رشته مهندسي 

  
ي انرژ /Substituting fuelسوخت جايگزين  /Diesel fuelسوخت ديزلي  /Environmentمحيط زيست  /Biodieselسوخت زيستي 

  Testsها/ آزمون ها آالينده /Renewable energyتجديدپذير 
   

٩١٠٠٣٢  
  چکيده 

حيط موستدار وليد شده از چربي پسماند پر مرغ به عنوان يک سوخت پاک و دتحقيق حاضر به منظور امکان سنجي جايگزيني بيوديزل ت
ع روزه دفزيست به جاي بخشي از سوخت هاي فسيلي، با هدف دوگانه زيست محيطي و توليد سوخت پاک بيوديزل صورت گرفته است. ام

ي ها روش حاضر در سطح جهان آيد. در حال مي جهان به شمار کشتارگاه ها از جمله معضالت حاد صنايع طيور در حجم عظيم ضايعات پر
کم  راک داممرسوم دفع ضايعات پر، گران و داراي مشکالتي هستند. اين ضايعات معموال  سوزانده يا دفع مي شوند و يا بصورت خو

آورند،  يم همراه به محيطي را اي مشکالت زيست دليل توليد گازهاي گلخانه يا به و هاي دفع ممنوع هستند شوند که اين روش کيفيت بازيافت مي
د بيوديزل اک ماننپاز طرفي، با توجه به محدوديت در توليد سوخت هاي نفتي، محققان تمايل دارند اين نوع از سوخت هارا با سوخت هاي 
ز . استفاده ايه استلجايگزين کنند. يکي از مشکالت اصلي در توليد بيوديزل در ايران، کمبود منابع روغن غير خوراکي به عنوان مواد او
ي يک منبع ن فناورضايعات پر براي توليد بيوديزل نه تنها راهي براي جلوگيري از دفن و سوزاندن اين پسماندبه نظر مي رسد، بلکه اي

هيه نند تف آن ماغير خوراکي و تجديدپذير را نيز براي صنعت بيوديزل به ارمغان مي آورد و ارزش اقتصادي پر را نسبت به ديگر مصار
ر پربي از کود و خوراک دام باال مي برد. در تحقيق حاضر پس از مطالعه کمي و کيفي پر توليدي در ايران، روش هاي استخراج چ

متوسط  يري شد.مطالعه شده و روش مناسب انتخاب شده است و در ادامه، ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي چربي هاي توليد شده اندازه گ
ت ه عنوان سوخبه دست آمد که با روش ترانس استريفيکاسيون به بيوديزل تبديل شد و ويژگي هاي آن ب ٪٦١٣بردرصد چربي پر مرغ برا

وي رکنش بر جايگزين گزوئيل بررسي شد. در اين تحقيق تاثير عوامل نسبت مولي الکل به روغن، غلظت کاتاليزور و زمان انجام وا
وش سطح راده از ه بهينه براي توليد بيوديزل از روغن پر با استفقطدند. سرانجام ناسيدهاي چرب به متيل استر بررسي ش لدرصد تبدي

يوديزل گرديد. بتبديل روغن به   ٪٦٢/٩٧ دقيقه تعيين شد که منجر به ٧٥و زمان  ٢٣/٧، نسبت به مولي٪٩٤پاسخ درصد وزني کاتالسيت 
هاي  عنوان بيوسوخت به منظور تجاري سازي ويژگي به داد که بيوديزل حاصل نشان  ASTM D- ٦٧٥١- ٠٩هاي استاندارد  آزمون

  مطلوبي دارد.
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 /و سردر) در محدوده شمال غرب جنوب شرق طبس ايران مرکزي ٢- چينه نگاري جامع رسوبات کربونيفر(سازندهاي شيشتو  ٨۵

 - دعلي کاوسي.فريبرز مسعودي، محممشاور  اساتيدجهانبخش دانشيان، آماليا اسپينا؛  راهنما اتيداسمحمدرضا آريا نسب؛  نگارش
  .١٣٩۵(دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم زمين، گروه زمين شناسي، رشته چينه شناسي و فسيل شناسي)،  دکتري

   
 Depositionalمحيط رسوبي  /Biostratigraphyشناسي زيستي چينه /Sequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي 

environments/ فسيل Fossil/  رخسارهFacies/ شناسي چينهسنگLithostratigraphy/  مدل هاModels  
   

٩۵٠٠٧۶  
  چکيده 

ر روي برساله پيش رو حاصل مطالعه جامع شامل ريز ديرينه شناسي، چينه نگاري سنگي، زيستي، شيميايي، ايزوتوپي و سکانسي 
اغ ونگ رخنمون يافته بسردر، در سه برش حوض دوراه، کال سردر و  ) و سازند٢- (بخش شيشتو رسوبات کربونبفر شامل سازند شيشتو

 ٢٧   ٣٤تا  ١١  ٣٠و عرض شمالي  ٤٩ ٠٠ ٥٧تا  ٠٠   ٥٦و در جنوب شرق تا شمال غرب طبس در محدوده جغرافيايي با طول شرقي 
ه، به منظور ته در سه ناحيه مورد مطالعنمونه دستي از انواع سنگ هاي رسوبي از توالي هاي رخنمون ياف ٧٦١است. در اين تحقيق 

شود.  يم قسيمتروزن براون  شناسي به دو گروه پالينومورف و ديرينه است. مطالعات در بخش ريز دستيابي به اهداف مورد نظر برداشت شده
از تورنزين  ٢- شتوسن بخش شيسن به دست آمده از دو گروه فسيلي به همراه سن ايزوتوپي به خوبي يکديگر را تاييد مي نمايند. بطوريکه 

شده، در  مشاهده مياني تا ويزين پسين بوده و سن سازند سردر از ويزين پسين تا مسکووين را شامل مي شود. بر مبناي ميکروفسيل هاي
بيوزون  ٣ زيرزون تعريف شدند. از اين بيوزون ها ٢بيوزون بر اساس روزن براون به همراه  ٥بيوزون پالينولوژيکي و  ٥مجموع 

بيوزون پالينولوژيکي و يک بيوزون روزن  ٣و همچنين  ٢- زيرزون مربوط به بخش شيشتو ٢بيوزون روزن براون و  ٤پالينولوژيکي و 
برز، ه در البراون مربوط به سازند سردر است. بيوزون هاي معرفي شده در اين منطقه را مي توان با انواع بيوزون هاي معرفي شد

والي ها، نشان ت) و c13s) و کربن (o18sروپا و امريکا تطابق داد. مطالعات چينه نگاري شيميايي و ايزوتوپي اکسيژن (خاورميانه، ا
لعه ست. مطاادهنده اثرات يکسان محيطي و اقليمي بر روي رسوبات چه در منشا آنها و چه در زمان رسوب براي سه برش مورد بررسي 

و  ٢- دوره گرم شدگي در طي نهشته شدن رسوبات واحدهاي سنگي شيشتو ٣دوره سرد شدگي و  ٤نشان دهنده  ١٨ايزوتوپ اکسيژن 
ي متنوعي شيمياي سردر مي باشد. بر اين اساس و بر مبناي تغييرات ميزان عناصر و نسبت عناصر در توالي هاي مورد مطالعه، دسته هاي

دسته مجموعه عنصري شناسايي  ٣ه عنصري و براي سازند سردر مجموع دو دسته ٢- در آنها قابل تفکيک و تطابق است. در بخش شيشتو
ري سکانسي ينه نگاشده است. از اين دسته ها مي توان نوع ليتولوژي، منشا سنگ هاي رسوبي و تغييرات آب و هوايي را استنتاج نمود. چ

يز رخساره روتوپي، گاري سنگي، زيستي، شيميايي، ايزبا استفاده از نتايج حاصل از ساير مطالعات در زمينه ريز ديرينه شناسي، چينه ن
اي برش هها و شواهد صحرايي منجر به تفکيک سکانس هاي رده سوم و شناسايي محيط هاي رسوبي نهشته ها شده است. ريز رخساره 

اره هاي نين ريزرخسريز رخساره مادستون آهکي، باندستون، وکستون بايوکلستي و پکستون بايوکلستي و همچ ٤حوض دوره اه شامل 
کلستي و ريز رخساره مادستون آهکي، وکستون بايو ٣سيليسي آواري است. ريزرخساره ها در برش هاي کال سردر و باغ ونگ شامل 

راي ديگر داپکستون بايوکلستي و همچنين ريزرخساره هاي سيليسي آواري است. اين ريز رخساره ها در برش هاي مورد مطالعه با يک
سکانس  ٧د و در محدوده محيط رمپ داخلي و مياني قرار مي گيرند. سکانس هاي رسوبي در برش حوض دوراه شامل تطابق هستن

سکانس رسوبي ديگر مربوط  ٤به سن تورنزين تا ويزين پسين و  ٢- سکانس رسوبي زيرين متعلق به بخش شيشتو ٣رسوبي مي شوند که 
 يز ديدهنست. سکانس هاي رسوبي برش حوض دوراه در دو برش کال سردر و باغ ونگ به سازند سردر به سن سرپوخوين تا مسکووين ا

ش ر دو بردمي شود با اين تفاوت که در برش کال سردر يک سکانس رسوبي (سکانس رسوبي دوم در اين برش) بيشتر ديده مي شود که 
و سازند سردر با  ٢- ات سنگ اهک بخش شيشتوگذاري است. بطور خالصه مي توان بيان داشت که رسوب ديگر به صورت نبود رسوب

ان ه در زمسن تورنزين مياني تا مسکووين در محيط رمپ نهشته شده اند. رسوبات تخريبي آواري رسوب شده حاصل محيط دلتا است ک
  عقب نشيني دريا بر روي رسوبات کربناته رمپ نهشته شده اند.
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 /با کاربردي در درون يابي داده هاي لرزه اي FISTAلي به کمک الگوريتم هاي پروانه اي و حل سريع و تنگ تبديل رادون هذلو  ٨۶

 شدکارشناسي ار - عباس زارعي. مشاوراستاد علي غالمي، حميدرضا سياه کوهي؛  راهنما اتيداسشهريار خاص احمدي؛  نگارش
  .١٣٩۴(دانشگاه تهران ژئوفيزيک، رشته ژئوفيزيک)، 

  
همگرايي  /Algorithmلگوريتم ا /Seismologyشناسي لرزه /Seismic dataاي هاي لرزهداده /sicsGeophyفيزيک زمين

Convergenc  
   

٩۴٠٠٩٧  
  چکيده 

ل گيري بر انتگرا تبديل رادون يک تبديل انتگرالي است که توسط يک رياضي دان به نام ج. رادون معرفي شد. اين تبديل با استفاده از
زمان به  - کانم، تبديل رادون خطي، يا داراي انحنا، تبديل رادون هاي سهموي و هذلولي، رخدادها را از فضاي روي مسيرهاي مستقيم

شد تقريب اشته بافضاي ديگري منتقل مي کند. اما هرچه مسير انتگرال گيري شباهت بيشتري به رخدادهاي موجود در داده هاي لرزه اي د
را با  ين تطابقداشت. بنابراين، از بين تبديل هاي رادون موجود تبديل رادون هذلولي بهتربهتري از آنها در حوزه رادون مي توان 

ه ر مي گيرد کمان قرازرخدادهاي لرزه اي خواهد داشت و بهترين تقريب را بدست خواهد داد. اما اين تبديل در دسته تبديل هاي وابسته به 
يست نانپذير اسبه ان در حوزه فرکانس و به صورت مجزا براي هر فرکانس امکبر خالف تبديل هاي مستقل از زمان، خطي و سهموي، مح

در نتيجه  ل رادونو در نتيجه انجام آن مخصوصا  در اندازه داده هاي مرسوم در لرزه نگاري امري زمان گير خواهد بود. از طرفي تبدي
کم و  ار وضوحم وجود داده در برخي نقاط گيرنده ها دچکمبود اطالعات از جمله دهانه محدود، گسسته سازي زماني و مکاني و يا عد

ريع سراي حل رخدادهاي مصنوعي است.  در اين پژوهش، به منظور حل سريع تبديل رادون هذلولي از الگوريتم پروانه اي که پيشتر ب
ربرد آن اال و کاا قدرت تفکيک بهمچنين به منظور داشتن يک حوزه رادون ب عملگرهاي انتگرال فوريه معرفي شده است استفاده مي شود.

ده است. شبا يک عملگر مجاورت کلي به کار گرفته   FISTAدر درون يابي داده هاي لرزه اي، الگوريتم آستانه گذاري انقباضي 
هي را در ايج مشابمي تواند نت  onlog اي با همگراييهمانطور که در مثال هاي عددي نشان داده شده است استفاده از الگوريتم پروانه 

حاسبه از به مزماني بسيار کوتاه تر نسبت به روش معمول بدست دهد. از طرفي، براي بدست اوردن يک حوزه رادون با تفکيک باال ني
ربرد تيجه کاعملگرهاي پيشرو و پسرو رادون خواهد بود و استفاده از روش معمول براي محاسبه آنها بسيار زمان گير بوده و در ن

محاسبات را تا  ، همانطور که در مثال هاي عددي نيز نشان داده شده است، مي تواند زمان  FISTAوريتم و الگوريتم همزمان اين الگ
  ت.شده اس چندين برابر بهبود بخشد. کاربرد اين حوزه با وضوح باال در درون يابي و برون يابي داده هاي لرزه اي نشان داده

  
  

 /) در ميادين دريايي ايرانZero Dischargeپسماند حفاري به محيط هاي دريايي ( دستيابي به وضعيت عدم ورود هرگونه  ٨٧
ه (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکد ارشناسي ارشدک - رياض خراط. مشاوراستاد علي عمادي؛ محمد استاد راهنمااصغري؛ اتابک  نگارش

  .١٣٩٠رايش حفاري و استخراج)، گ - مهندسي نفت، رشته مهندسي نفت 
   

مديريت  /lingOffshore drilحفاري دريايي  /Drilling fluidگل حفاري  /Drillingحفاري  /Hysteresisپسماند  /Pollutantينده آال
  Environmental managementمحيطي زيست

   
٩٠٠١١۶  

  چکيده 
ه صورت کامال  مستقيم از روي عمليات حفاري دريايي مي باشند. در گذشته اين زائدات حفاري بهرزائدات حفاري جزء انکارناپذير

سکوهاي حفاري دريايي به دريا تخليه مي شد. به دليل اثرات زيست محيطي طوالني مدت و شديدا  مضر اين تخليه ها، سازمان هاي 
جديد و هايي را کم کمک براي چنين تخليه هايي آغاز نمودند. يکي از ايده هاي بسيار  زيست محيطي محلي و بين المللي، وضع محدوديت

است. انديشه انگيزه بخش و به وجود آورنده اين  Zero Dischargeموثر که محدوديت هايي را بر هر عملياتي اعمال مي کند، مفهوم 
 Zeroدر اين رساله مفهوم  يي و بيولوژيکي آب دريا مي باشد.مفهوم اجتناب از هر گونه تغيير مضر در شرايط فيزيکي، شيميا

Discharge هاي دريايي تبيين مي گردد. سپس شرايط رعايت و استقرار معيارهاي دستيابي به عدم ورود پسماندهاي حاصل  براي حفاري
مطلوب  Zero Dischargeاز حفاري از نقطه نظر زيست محيطي شرح داده شده است. اين رساله به دنبال راه حلي به منظور دستيابي به 

استفاده شده است. برهمين اساس ابتدا به بررسي عمليات حفاري پرداخته   EMPطي است که در آن از روش طراحي مديريت زيست محي
و در ادامه پسماندهاي حفاري در حين عمليات، منابع، انواع و مقادير هر يک بيان شده و ريسک حاصل از اين پسماندها بعداز تخليه به 

بايد يک سيستم کنترل و مديريت پسمانها و زائدات بشکل  eZero Dischargمحيط هاي دريايي شرح داده مي شود. جهت دستيابي به 
بهينه و مناسب طراحي شود. در سيستم و برنامه ارائه شده در گام هاي نخست تالش هايي بر اي حداقل سازي زائدات صورت گرفته است 

ي ديگر بيان شده است. زائدات باقيمانده پس از و متعاقبا  اقداماتي مناسب براي استفاده مجدد زائداتد توليدي در خود عمليات و يا در جاها
برسيم. سيستم  Zero Dischargeبهسازي بايد با توجه به شرايط عدم آاليندگي محيط زيست دريايي دفع شوند تا در نهايت به يک سيستم 
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بوط به آن مقايسه شده است. ميدان درد مورد بررسي قرار گرفته و با اطالعات مر P-102-Dمديريت زائدات ارائه شده در چاه شماره 
 ٤٠براساس مطالعات صورت گرفته با تغيير شيوه حفاري و تنتخاب روش مناسب حفاري با توجه به شرايط فعلي کشور مي توان حدود 

درصد  ٥د درصد از حجم زائدات توليدي کاست. با ادامه روند مديريت بهينه زائدات براي اين چاه و با تغيير گل حغاري مورد استفاده حدو
ديگر نيز از حجم زائدات توليدي کاسته مي شود. پس از ايجاد تغييرات و بهبود تجهبزات کنترل جامدات و ايجاد چرخه استفاده مجدد مي 

ر درصد ديگر کاهش داد. در نهايت به جايي رسيده ايم که عمليات بهسازي و دفع فقط ب ٢٣تا  ١٠توان حجم زائدات توليدي را به ترتيب تا 
درصد حجم زائدات اوليه صورت مي گيرد. حفاري چاه با قطر کوچک، استفاده از سياالت پايه مصنوعي، استفاده از تجهيزات  ٢٠روي 

درصد گل حفاري در مراحل بعدي و در نهايت دفع ايمن به صورت  ٣٠درصدي کارآيي، استفاده مجدد از تنها ١٠کنترل جامدات با بهبود 
  با هزينه معقول خواهد شد. Zero Dischargeتزريق به درون زمين منجر به دستيابي به يک فرآيند حمل به خشکي و يا 

  
  

استاد حسين شوکتي؛  استاد راهنماسعيد عيوضي نژاد؛  نگارش /رفتار خط لوله انتقال تحت اثر ترکيب نيروي محوري و بار موضعي  ٨٨
  .١٣٩٠، اسالمي، رشته مهندسي عمران سازه)د گاه آزا(دانش کارشناسي ارشد - محمدرضا شيدايي. مشاور

   
 Digitalسازي رقمي شبيه /Laboratory studyبررسي آزمايشگاهي  /resistorمقاومت  /Factorسازه  /Pipelineخط لوله 

simulation  
   

٩٠٠١٢۵  
  چکيده 

و  ي، توليدگاز هستند که در اکتشاف، حفاراعضاي لوله اي و در حالت کلي سازه هاي لوله اي طويل، ابزارهاي اصلي صنعت نفت و 
نيا ر کل ددها دارند.  انتقال بکار گرفته مي شوند. همچنين اين اعضا کاربرد وسيعي در ساخت سازه هاي فرا ساحلي، سکوها و جکت
رشدگي الت، قحترين برخورد مکانيکي نخستين تهديد به خطوط لوله فرا ساحلي بشمار مي رود و در بين انواع آسيب هاي مکانيکي شديد

ر نيروها با ساي هايي در لوله مي شود. لذا بررسي رفتار خط لوله انتقال تحت اثر ترکيبات بار موضعي قرشدگي صاست که سبب بروز نق
ه کده است ضروري بنظر مي رسد.  قبل از اعمال بارهاي موضعي، سازه ها بار سرويسي خود را حمل مي کنند. در اين تحقيق فرض ش

يکي ع استاتوله بار سرويسي خود را که از نوع نيروي محوري فشاري مي باشد حمل مي کند که در ادامه تحت بار موضعي از نوخط ل
عه بصورت ين مطالاقرار مي گيرد. ناديده گرفتن فشار و ساير نيروها از ايده آل سازي هاي اين تحقيق مي باشد. مسئله تعريف شده در 

که  مختلف" عنوان "سيستم تست خط لوله جدار ضخيم تحت اثر ترکيبات بار موضعي در شرايط تکيه گاهي آزمايشگاهي در دستگاهي با
 سازي بيهشالمان محدود جهت  روش همچنين از است گرفته شده، مورد تحقيق و بررسي قرار ساخته توسط خود محققين بدين منظور طراحي و

ه ر قرار گرفتعي مدنظست.  در اين مطالعه، ارزيابي دو گروه از سازه هاي تحت بار موضو مقايسه با نتايج آزمايشگاهي بهره گرفته شده ا
ثر اصلب تحت  خط لوله بر روي بستروري پيشين بارگذاري شده متفاوت  است. خط لوله بدون بستر (دهانه آزاد) تحت اثر نيروهاي مح

ت و ها ثاب مونه ها و فيزيکي مصالح در هر دو گروه از سازهنيروهاي محوري پيش بارگذاري شده متفاوت  تمامي خصوصيات هندسي ن
ثير ررسي تاتنها عامل متغير مقدار نيروي محوري پيش بارگذاري شده مي باشد. شش مقدار متفاوت براي نيروي محوري فشاري جهت ب

ت وازده تسدشش آزمايش و در کل آن در رفتار قرشدگي در نظر گرفته شده است لذا براي هر گروه از تست ها از نظر شرايط بستري 
لي بوسيله گي اعماانجام شده است.  در گروه اول از تست ها، بارگذاري موضعي تا بروز ناپايداري و در گروه دوم نيز تغيير شکل قرشد

اد نيز نبي زياجسنبه تا بيش از شعاع لوله اعمال شده است. تا رفتار اعضاي لوله اي تحت پيش بارگذاري فشاري تحت تغيير شکل هاي 
ر شرايط چنين اثمورد ارزيابي قرار گرفته باشد. از نتايج حاصل جهت بررسي اثر مقادير مختلف نيروي محوري پيش بارگذاري شده و هم
م گرفته، اي انجابستري در مقادير نيروهاي محوري يکسان در رفتار لوله اي بهره گرفته شده است. بعالوه جهت شبيه سازي عددي تست ه

ر اصل شد. دحاستفاده شده است که توافق نسبتا  خوبي براي قرشدگي اعضاي لوله اي تست شده در آزمايشگاه  ABAQUSرم افزار از ن
بررسي  قايسه ومانتها نتايج آزمايشگاهي با برخي روابط تئوريکي و تجربي و آئين نامه اي موجود در زمينه قرشدگي اعضاي لوله اي 

  گرديد.
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مريم لشني؛  نگارش /هاي ارتقاء توان داخلي در صنعت نفت کشورهاي در حال توسعه از طريق قوانين و قراردادهاي نفتي روش  ٨٩

کده (دانشگاه علم و فرهنگ، دانش ارشناسي ارشدک - مهدي پيري، محمد هادي فاطمي.اساتيد مشاوراصغريان؛  یمجتب استاد راهنما
  .١٣٩٨علوم انساني، رشته حقوق نفت و گاز)، 

   
 Internationalقراردادهاي بين المللي  /back contracts -Buyقراردادهاي بيع متقابل  /Foreign investmentگذاري خارجي سرمايه

treaties/  انتقال فناوريTechnology transfer/  دانشKnowledge/  آموزش کارکنانPersonnel training/  سياستPolitics  
   

٩٨٠٠٢٧  
  چکيده 

عات تطبيقي ، مطال خيرا کشورهاي داراي ذخاير نفت و گاز کوشيده اند تا با اتخاذ سياست هايي کاربردي ، استفاده از شروط قرارداديا
ز توان استفاده اها ، ميزان سهم خود از عمليات نفتي را افزايش دهند . تصويب قوانين حداکثر ت بهره بري از تجربيات ساير کشورجه

کشور ني آن د سرزميه اين سياست هاست. تا با به کار گيري خدمات نيروي انساني ، تجهيزات و کاال هاي توليدي در حدوداخل نيز از جمل
ز توان استفاده اآمد حاصل از استخراج نفت براي اقتصاد کشور ايجاد نمايند . در ايران قانون حداکثر ارزش افزوده اي مضاعف بر در

تقيم الزامات مربوط ) قانون ماليات هاي مس١٠٤هاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ( توليدي و خدماتي در تامين نياز
لزام رعايت ارجي  ، الزام انجام کار ، خارجي يا خا - به توان داخل را از جمله : الزام ارجاع کار به شرکت ايراني ، مشارکت ايراني 

از و مطالعه در صنعت نفت و گ پژوهش ضمن بررسي قوانين و مقررات حاکم بر ارتقا تواناين  .را بيان نموده است %٥١حداقل نصاب 
  خت .هاي قراردادي مربوط به آن در قرارداد هاي داخلي و تطبيق آن با قوانين و مقررات کشور هاي منتخب خواهد پردابند
  
  

مجتبي مقيمي فرد؛  نگارش /شرقي، شمال شرق مشهد مين شناسي ساختاري تاقديس چهچهه و پتانسيل هيدروکربني آن، کپه داغز  ٩٠
شگاه شهيد (دان شدکارشناسي ار - عبدهللا آقابابايي دهاقاني، حسام الدين ساجدي.اساتيد مشاور حسين حاجي علي بيگي؛  استاد راهنما

  .١٣٩۵بهشتي، دانشکده علوم زمين، گروه آموزشي زمين شناسي)، 
   

گسل  /phyStratigraشناسي چينه /Reservoir rockسنگ مخزن  /Formationسازند  /iclineAntتاقديس  /Geologyزمين شناسي 
Fault/ خوردگي چينFolding/ نگاري لرزهSeismography  

   
٩۵٠٠۶٨  

  چکيده 
 ٧٠ر دعرض شمالی،  ٣٦⁰    ٤٢تا ' ٣٦⁰   ٢٧طول شرقی و '  ٦٠⁰   '٣٤تا   ٦٠⁰  ١٣تاقديس چهچهه، با موقعيت جغرافيايی '

در غرب  وس اشلر کيلومتری شمال شرق مشهد در ناحيه کپه داغ شرقی واقع شده است. اين تاقديس در شمال تاقديس اميرآباد، شرق تاقدي
 –رب غی شمال ميادين گازی خانگيران قرار دارد. اين تاقديس، يک چين از دو سو مايل، دو کوهانه و نا متقارن، با اثر سطح محور

د. بر روی برش عرضی ترسيم ش ٦ال جنوب غربی آن بيشتر از يال شمال شرقی آن می باشد. بر روی اين تاقديس جنوب شرق که شيب ي
نگاری  رزههای ل رشبها و تطبيق آنها با  ها انجام شد. پس از مطالعه و بررسی اين برش بندی چين ها آناليزهای کمی مربوط به رده اين برش

هيت اور، ماچاه اکتشافی حفاری شده روی اين تاقديس و چاه های اکتشافی در تاقديس های مج منطقه، و همچنين داده های حاصل از
ند کشف رود که ساز ساختاری تاقديس چهچهه و نحوه ارتباط آن با ساختارهای مجاور تعيين گرديد. همچنين اين فرضيه که با توجه به اين

ر گرفت. ييد قراتاقديس چهچهه می تواند از نوع چين جدايشی باشد مورد تا در گستره مورد مطالعه به عنوان سطح جدايش عمل می کند،
وع چين ) و از ن١Bاز نظر ويژگی های هندسی چين، تاقديس چهچهه در تام برش های ساختاری، دارای ويژگی های چين های موازی(

د کشف ند، تا سازنانی هستبت به يکديگر دارای آرايش پلکدن اين تاقديس که نسوکوهانه باشد. پيشنهاد شد که اين آرايش دوباز تا ماليم می ب
آن ها به  پيوستن ورود ادامه دارد. اين کوهان ها در واقع دو چين مستقل از يکديگر بوده اند که فشارش و همگرايی منطقه سبب اتصال 

در اين  اری شدهوجه به خشک بودن چاه حفيکديگر شده و سبب گرديده تا يک چين بزرگ تر با منطقه لوالی سينوسی شکل پديد ايد. با ت
های  وهانبين ک شرقی و اکتشافی بر روی يال شمال رسد چاه تاقديس و مجاورت آن با ميادين گازی خانگيران و وجود دو کوهان، به نظر می

  ی باشد.مزدوران ان در سازند مگرفتن اين دو کوه نظر علت و به دليل عدم در بودن اين چاه نيز به همين است. خشک اين تاقديس حفاری شده
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 استاد راهنمافرشته فتاحي؛  نگارش /آسماري در ميدان نفتي خشت بر مبناي فرامينيفرها - زيست چينه نگاري سازندهاي جهرم  ٩١

ه رشت (دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمين، ارشناسي ارشدک - حسين مصدق، احسان غفراني.اساتيد مشاور محمود حسيني نژاد؛ 
  .١٣٩٠، گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي) زمين شناسي

   
 Oilميدان نفتي  /Asmari formationسازند آسماري  /Jahrum formationسازند جهرم  /Biostratigraphyشناسي زيستي چينه

field/ شناسي چينهسنگLithostratigraphy/ شناسي ديرينه بومPaleoecology/  رخسارهFacies/ حيط رسوبي مDepositional 
environments/  ميکروفاسيسMicrofacies  

   
٩٠٠١٢۶  

  چکيده 
در اين تحقيق به منظور مطالعه ي زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازندهاي جهرم و آسماري، دو برش چينه 

به  ٣و  ٢رفته است. ضخامت سازند جهرم در چاه شماره ) در ميدان نفتي خشت مورد مطالعه قرار گ٣و٢(چاه هاي  شناسي زيرزميني
متر مي باشد. از نظر سنگ شناسي هر دو چاه  ٢٨و  ٦٣به ترتيب  ٣و٢متر و ضخامت سازند آسماري در چاه شماره  ٤٠و  ٩٠ترتيب 

 ٤٥، ٢ ينه نگاري در چاه شمارهشامل آهک، آهک دولوميتي، دولوميت و ميان اليه هاي انيدريت مي باشد. بر اساس مطالعات زيست چ
 ٢گونه از زون داران بنتيک شناسايي گرديد. در چاه شماره  ١٨جنس و ٢٤، ٣گونه از زون داران بنتيک و در چاه شماره  ٣٥جنس و 

Nummulites giezhensis  -2Alveolina assemblage subzone -Nummulites- ١ بايوزون معرفي گرديد. ٣براي سازند جهرم 
Nummulites fabiani zone-3assmbllage subzone    براي دو تجمع اول سن ائوسن مياني و براي تجمع سوم سن ائوسن بااليي

 Borelis. ١بايوزون معرفي شد که هردو نشان دهنده سن بورديگالين مي باشند.   ٢پيشنهاد گرديد. در همين چاه براي سازند آسماري 
. Borelis melo group meandropsina assemblage zone2ne  melo curdica assemblage zo   براي  ٣در چاه شماره

 Dictyoconus Coskinolina Orbitolites. ١بايوزون معرفي گرديد که نشان دهنده سن ائوسن مياني مي باشد.   ١سازند جهرم 
complanatus assemblage zone   ١زون آکيتانين در نظر گرفته شد   ١سن سازند آسماري در اين چاه با معرفي .Aaustrotilina 

howchini peneroplis evolutus assemblage zone   تبه عل ٣و٢رسوبات موجود در سازند جهرم و آسماري در چاه شماره 
دهنده شرايط  حضور روزن داران بنتيک بزرگ و کوچک به همراه بريوزوئر، اکينيد، جلبک قرمز و حضور مرجان هاي ريف ساز نشان

، ٣ريزرخساره و براي چاه شماره ١٥، ٢اليگوتروفي تا يوتروفي براي آن زمان مي باشد. بر اساس مطالعات آزمايشگاهي براي چاه خشت 
) و رمپ خارجي Middle ramp( )، رمپ ميانيinner rampمحيط، رمپ داخلي ( ٣ريز رخساره شناسايي شد که بطور کلي در  ١٢

)Outr rampاست. گرفته روي يک رمپ هموکلينال صورتکربناته بر نشست اين توالي يط تهگرفت مح توان نتيجه مي آخر در گيرد. مي رار) ق  
  
  

 استاد راهنمامحمد لطفي نژاد؛  نگارش /سنجش بهره وري سازمان مناطق ويژه اقتصادي و اندازه گيري آثار سرمايه فکري بر آن  ٩٢
  .١٣٩٨(دانشگاه پيام نور، دانشکده تحصيالت تکميلي)،  شدکارشناسي ار - پورمحمد شاهيني.خشايار  مشاوراستاد رضا زارع؛ 

   
 عملکرد / pecial Economic Energy ZoneSParsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Intellectual capitalسرمايه فکري 

  Feasibility studyسنجي امکان /Testsآزمون ها  /Modelsمدل ها  /Organizational performanceسازماني 
   

٩٨٠٠٢٨  
  چکيده 

د سنجش عملکر رفکري" د سرمايه گيري آثار اندازه نام "تکنيک نوين مديريت به هايفن سنجي کاربرد يکي از هدف اين پژوهش بررسي امکان
که براي  يدترين تکنيک هاي مديريت استار سرمايه فکري يکي از جدباشد. اندازه گيري آثسازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي

 دو اين هه مطالعاتي کتوسط روبرت کپلن و ديويد نورتون دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد معرفي شد. با توجه ب ١٩٩٢اولين بار در سال 
بايد  يستند ووري سازمان ن ههاي مالي به تنهايي قادر به سنجش بهر شد که معيارها و سنجه هاي زيادي انجام دادند مشخص برروي شرکت

ر ابتدا به دکري که عالوه بر معيارهاي مالي، معيارهاي غير مالي را در سنجش بهره وري مد نظر قرار داد. اندازه گيري آثار سرمايه ف
 است. دهشبديل ت عنوان عاملي براي سنجش بهره وري معرفي شده بود امروزه به عنوان ابزار نيرومندي براي تحقق استراتژي سازمان ها

اند: مالي،  اندهي شدهمنظر يا سازه مختلف سازم ٤استراتژي سازمان را به اهداف و معيارهايي تبديل مي کند که در  و اين تکنيک چشم انداز
هاي هساز عناوين مشتري، فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد. به اين منظور چهار منظر مربوط به اندازه گيري آثار سرمايه فکري تحت

ابزار  فاده ازمالي، مشتري، فرآيندهاي درون سازماني و فراگيري و رشد در قالب چهار فرضيه اصلي مورد بررسي قرار گرفت. با است
هاي پژوهش از آوري شد. براي آزمون فرضيهمديريت فعال در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جمع ٢٩پرسشنامه، اطالعات 

ص سازي تجزيه و تحليل آماري پژوهش نشان داد امکان شاخ است.  شده استفاده يکطرفه واريانس دو و تحليل - استقالل کاي، آزمون tآزمون 
شخص يشتر مبهاي  در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس امکان پذير ميباشد. با بررسي فکري سرمايه گيري آثار منظراندازه ٤درهر

  فتند.قرارگر هاي بعد رتبه رشد در و يادگيري و مالي ترتيب فرايندهاي داخلي، منظرها به ساير و ترين منظر توجهمورد عنوان مشتري به منظر که شد
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(فرامينيفرها) و چينه نگاري سکانسي رسوبات کامپانين مائستريشتين در برش چينه اي  سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري  ٩٣

تي، علي آقا نبااساتيد مشاورداريوش باغباني؛  استاد راهنمااسماعيل اسمعيلي؛  نگارش /کوه دارنگ و چاه هاي کوه مند و بوشهر
  .١٣٩٠يه، گروه زمين شناسي، رشته چينه و فسيل شناسي)، (دانشکده علوم پا کارشناسي ارشد - فريدون صالحي.

  
 /Sequence stratigraphyري سکانسي چينه نگا /Biostratigraphyشناسي زيستي چينه /Lithostratigraphyشناسي چينهسنگ
  Well logنگار چاه  /Microfaciesميکروفاسيس  /Zoningبندي زون /Precipitateرسوب  /Fossilفسيل 

   
٩٠٠١٢٧  

  چکيده 
هر از ستان بوشاو برش سطح االرضي کوه دارنگ در  ٢ و کوه مند ٣در اين مطالعه رسوبات کامپانين و ماستريشتين در چاه هاي بوشهر 

ي و هاي سنگنظر چينه نگاري سنگي، چينه نگاري زيستي و چينه نگاري سکانسي به منظور شناخت و تعيين روند تغييرات جانبي واحد
ک متداد يزيستي و روابط رخساره هاي سنگ هاي منشا، مخزن و پوش سنگ مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و تغييرات آنها در ا

ازند گورپي شامل س مقايسه و تطابق داده شده اند.  رسوبات کامپانين و ماستريشتين در برش هاي مورد مطالعه برش ناحيه اي با يکديگر
نگ آهک رسي س - ٣شيل  - ٢سنگ آهک رسي  - ١بخش  ٣به  ٣مي باشد. اين رسوبات را از نظر سنگ چينه اي مي توان در چاه بوشهر 

نگ س - ٧شيل - ٦سنگ آهک - ٥سنگ آهک رسي - ٤سنگ آهک - ٣سنگ آهک رسي - ٢ک سنگ آه - ١بخش  ٧به  ٢و در چاه کوه مند 
نه هاي چاه مقطع ميکروسکوپي نمو ٤٥٠آهک رسي تقسيم نمود.  به منظور مطالعه فسيل شناسي و زيست چينه اي رسوبات مذکور تعداد

النکتونيک و پگونه از روزن بران  ١٤جنس و  ١٨عداد و برش کوه دارنگ مورد بررسي قرار گرفته که در نتيجه ت ٢ کوه مند ٣بوشهر 
وناسيون ساس بيوزاگونه از روزن بران بنتونيک شناسايي شده است. با توجه به توزيع چينه اي فرامينيفراهاي مذکور و بر  ٦جنس و  ٢٣

  بيوزن زير را مي توان تفکيک نمود. caronکارن.
  
  
  

هاي سعادت آباد ،قطب آباد و برش سطح چينه نگاري سکانسي سازند تاربور در چاه سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري و  ٩۴
 - ي.مدرضا اصنافمهناز پروانه نژاد شيرازي، محاساتيد مشاورمسيح افقه؛  استاد راهنماشميم پاينده؛  نگارش /االرضي حسين آباد

  .١٣٩۴، ين شناسي)وه زمين شناسي، رشته زم(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم، گر دکتري
   

ميکروفاسيس  /ellWچاه  /Fossilفسيل  /Biostratigraphyشناسي زيستي چينه /Sequence stratigraphyچينه نگاري سکانسي 
Microfacies/  رسوبPrecipitate  

   
٩۴٠٠٩٨  

  چکيده 
اين پژوهش، سه برش مجموعا به ضخامت  جهت مطالعه سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند تاربور در

و  ٢ برش تحت االرضي سعادت آباد ١متر مورد بررسي قرار گرفتند. اين برش ها عبارتنداز: برش تخت االرضي قطب آباد  ٧٠٢حدود 
ورت پيوسته برش سطح االرضي حسين آباد (هر سه در فارس داخلي)  از نظر سنگ چينه نگاري در برش قطب آباد سازند تاربور به ص

روي مارن و شيل هاي سازند گورپي قرار دارد. در اين برش مرز فوقاني سازند تاربور با آهک هاي دولوميتي سازند ساچون به صورت 
متر مي باشد. در برش سعادت آباد، مرز زيرين سازند  ٥٥/٣٢١ناپيوسته مي باشد. سازند تاربور در اين برش داراي ضخامتي حدود 

ن برش با سازند گورپي و مرز فوقاني آن با سازند ساچون، پيوسته مي باشد. سازند تاربور در اين برش داراي ستبرايي تاربور در اي
متر دارد. مرز زيرين اين سازند با اليه هاي  ٩٤متر است. سازند تاربور در تاقديس حسين آباد ستبرايي برابر  ٥١/٢٨٦معادل 

ائوسين پيشين) پيوسته مي باشد.  - (پالئوسن پسين تاربور با سازند ساچون فوقاني سازند باشد. مرز يوسته ميراديوالريتي پرکامپانين نيريز، ناپ
بيوزن شناسايي  ٤اساس فسيلهاي بدست آمده از رسوبات کامپانين   ماسترشين برش هاي مورد مطالعه،  بر از منظر زيست چينه نگاري،

مي باشند.  ٣٨و ساب زون  ٣٧،٣٦) بيوزون معادل بر بيوزن هاي WYND،١٩٦٥عرفي شده (اساس بيوزنهاي م ها بر که اين بيوزون شد
به سن ماستريشين پسين در نظر گرفته شده است. در  siderolites assemblage zone -omphalocyclusدر برش قطب آباد، بيوزون 
سن ماستريشين پيشنهاد شد. در برش حسين آباد با توجه به  omphalocyclus loftusia assemblage zoneبرش سعادت آباد، بيوزون 

 orbitoidesبه سن کامپانين پسين،  archaecyclus midorietalis range zoneبه ميکروفسيل هاي شناسايي شده بيوزون هاي 
goupillaudina assemblage zone  به سن ماستريشين پيشين وantalyna korayi range zone  پسين شناسايي به سن ماستريشين

  گرديد.
  
  
  



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

٥٢ 
 

  
علي رضا  نگارش /شبيه سازي عددي شکست هيدروليکي در ميدان نفتي سروک بر اساس خصوصيات مکانيک سنگي اين مخزن  ٩۵

، شد(دانشگاه آزاد اسالميکارشناسي ار - ليال فضلي، حسن گودرزي.اساتيد مشاور هاشم طباطبايي؛  استاد راهنماحاجي سليمي؛ 
  .١٣٩۵ته زمين شناسي گرايش نفت) ، دانشکده علوم، رش

   
 /nSarvak formatioسازند سروک  /Reservoir rockسنگ مخزن  /Reservoir propertiesخواص مخزن  /Oil fieldميدان نفتي 

  Modelingمدل سازي  /Faciesرخساره  /Modelsمدل ها  /Hydraulicsهيدروليک  /Fissionشکافت 
   

٩۵٠٠٧٧  
  چکيده 

غان متي دشت ايين مخازن نفتي در بسياري از موارد موجب غيراقتصادي بودن استحصال نفت از آن ها مي گردد که مخزن نفتراوايي پ
ش شکاف ترين روش ها جهت تحريک اين نوع مخازن و افزايش تروايي آن ها استفاده از رو يکي از اين موارد است. يکي از مهم

ک گمانه يه داخل فرايند ايجاد ترک در زمين به وسيله تزريق تحت فشار يک سيال ويسکوز ب هيدروليکي مي باشد. شکافت هيدروليکي، به
يرد. اين گرار مي قاتالق مي شود که در صنايع نفت و گاز به صورت گسترده براي تحريک مخازن نفتي با نفوذپذيري پايين مورد استفاده 

که  اري استنفوذپذيري کم تا متوسط مناسب است. مدل سازي عددي راهک روش يکي از تکنيک هاي تحريک چاه بوده و براي مخازني با
سترس بودن مر در دبه وسيله آن مي توان پيش از انجام عمليات شکاف هيدروليکي نسبت به امکان انجام آن مطالعه نمود که الزمه اين ا

فتي ايران نمخازن  ن انجام شکاف هيدروليکي در يکي ازاطالعات کاملي از پارامترهاي مخزن مورد مطالعه است. در اين پايان نامه امکا
اين ميدان  حلقه چاه حفر شده در ٢در سازند سروک مورد بررسي قرار گرفته است. اطالعات الزم جهت انجام مدل سازي مذکور، از 

شيلي،  دگي، ضخامت زوننفتي حاصل شده است. نحوه استخراج  پارامترهاي مخزن مورد مطالعه مانند حجم شيل، تخلخل، اشباع ش
ه بن نامه ليتولوژي مخزن و پارامترهاي مکانيک سنگي از مهمترين بخش هاي مدل سازي شکاف هيدروليکي مي باشد که در اين پايا

ستفاده از وک با اتفصيل در رابطه با آن بحث شده است. پس از محاسبه پارامترهاي اوليه، فرآيند ايجاد شکاف هيدروليکي در سازند سر
ز روابط استفاده انرم افزار آباکوس مورد مدل سازي قرار گرفته است. با انجام مدل سازي، پارامترهاي اين عمليات محاسبه شده و با 

ک از يابطه با هر ر، در رتحليلي ارائه شده در اين پايان نامه اعتبارسنجي در رابطه با آن ها انجام گرفته است. در پايان جهت بررسي بيشت
  هاي اوليه مدل،تحليل حساسيت انجام پذيرفته است.پارامتر

  
  

شناسايي تجمعات گازي مجاور زون هيدرات گازي با استفاده از نشانگرهاي دامنه در مقابل دور افت بر اساس نشانگرهاي عرض   ٩۶
 شدکارشناسي ار - طلق.حسن پور م مشاوراستاد ناصر کشاورز فرج خواه؛  استاد راهنماعفت بهبودي؛  نگارش /از مبداء و گراديان

  .١٣٩۴کتشاف)، ا - (دانشگاه صنعتي امير کبير، دانشکده مهندسي نفت، رشته مهندسي نفت
   

هيدرات گازي  /Seismic indicatorاي نشانگر لرزه /resistorمقاومت  /Seismic dataاي هاي لرزهداده /Inversionوارون سازي 
Gas hydrate/  گازGas/  شبيه سازيtionSimula  

   
٩۴٠٠٨٣  

  چکيده 
ه بشد. با توجه هاي لرزه اي از معتبرترين ابزارهاي مطالعه ي نيمه کمي براي شناسايي منابع هيدرات گازي و گاز آزاد زير آن مي باداده

 ش هاياند، استفاده از روعدم وجود داده هاي چاهي در بيش تر زون هاي هيدرات گازي که در آب هاي عميق اقيانوسي واقع شده
ازي کاربرد فراگيري يافته است. زيرا گ، براي ارزيابي گاز محبوس در زير زون هيدرات AVOسازي و مطالعه ي نشانگرهاي وارون

ز اتوليد  اين امر موجب مي شود که با مشخص شدن محل دقيق زون هاي غني از هيدرات گازي و گاز آزاد زير آن هزينه حفاري جهت
دگي ايجاد ولي کشي کاهش يابد. برانبارش معمولي داده هاي لرزه اي باعث افزايش نسبت سيگنال به نوفه مي شوداين منابع عظيم انرژي، 

نه شده و در دام شده در دورافت هاي بيش تر درنتيجه برونراند نرمال، خطاي آناليز سرعت و شيبدار بودن اليه هاي زمين موجب تغيير
ده هاي طاها داخو فرکانس داده ها را کاهش مي دهد ولي نشانگر عرض از مبدأ فارغ از اين  مقطع دورافت صفر واقعي را ايجاد نکرده

وج صوتي م مربوط به دورافت صفر را فراهم مي نمايد، لذا مقاومت صوتي موج تراکمي حاصل از مقطع دورافت صفر بهتر از مقاومت
رض از عنشانگر  زيرسطحي را بيان مي دارد. در اين تحقيق از مقطعتراکمي حاصل از داده هاي لرزه اي برانبارش شده، تغييرات محلي 

موج  منظور وارون سازي مقاومت صوتي استفاده شد و نتايج با وارون سازي مقاومت صوتيمبدأ (با حذف تأثير دورافت هاي دور) به
ون زمقطع نشانگر عرض از مبدأ، گسترش  اي مقايسه شد. در مقطع مقاومت صوتي موج تراکمي حاصل ازهاي لرزهتراکمي متداول داده

  دريا با قدرت تفکيک باالتري مشاهده شد. ساز دوگانه بسترگاز آزاد زير زون هيدرات گازي و شبيه
  
  
  



  پايان نامه                                                                                    لی نفت ايران       تازه های مرکز اطالع رسانی شرکت م    
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حسين حسني، عبدالرحيم جواهريان؛  راهنمااتيد اسمريم نوري؛  نگارش /شناسايي خودکار گسل با استفاده از برازش فرآيند گوسي  ٩٧

  .١٣٩٨دانشگاه اميرکبير، رشته مهندسي نفت)، ( دکتري - حميدرضا امين داور، سياوش ترابي.اور اساتيد مش
  

   
  Explorationاکتشاف  /Cognetive fitnessبرازش شناختي  /Gussian algorithmالگوريتم گوسي  /Faultگسل 

   
٩٨٠٠٢٩  

  چکيده 
شهاي کنون رو هموار واحدهاي سنگي برهم بخورد. تا مي شود سير گسل يک پديده ي مولد ناهنجاري معموال شديدي است که سبب

ه تالش ين رسالبسياري براي شناسايي گسل ارائه شده است. اما حضور يک نيروي انساني تقريبا در همه ي آنها امر ضروري است. در ا
شخيص ن اين تي شود بطوريکه تا حد امکاشده است که پديده گسل خوردگي به عنوان يک ناهنجاري جهاني در ادامه لرزه نگاري ردياب

يي مي شود. ي شناسامستقل از عامل انساني باشد. در روش هاي پيشين با استفاده از نشانگرهاي لرزه اي يا واکاوي داده محل گسل خوردگ
ده بي با استفان ردياازد. اياين در حالي است که روش ارائه شده به گسل به عنوان يک عامل برهم زننده نظم نرمال موجود در داده مي پرد

آيند گوسي انند فرماز خطاي تخمين مدل فرآيند گوسي برازش شده بر داده لرزه نگاري انجام شده است. انتظار مي رود يک فرآيند نرمال 
شيب  گسل، يبشقادر به توصيف چنين پديده هايي درون ساير داده نرمال داده ي لرزه نگاري نباشد. روش هاي پيشين برخي به نوفه، 

يي، ديده هاپساختار و پيچيدگي مقطع لرزه نگاري حساس هستند. به منظور بررسي توانمندي روش برازش فرآيند گوسي در حضور چنين 
اخته نمکي س مقاطع مصنوعي دوبعدي متنوعي حاوي شيب مختلف گسل، شيب مختلف بازتابنده ها، سطوح مختلف نوفه، گسا مقاطع و گنبد

ه ختلف نوفممصنوعي پيچيده اي که به طور همزمان حاوي ناپيوستگي، ساختار گوه شکل، گسل گرابن همراه با سطوح شده است. مقطع 
ي نيز نبد نمکگنيز ساخته شد و مورد آزمايش نيز قرار گرفت. عالوه بر مقاطع مصنوعي، داده هاي واقعي دو و سه بعدي حاوي گسل و 

در  )Receiver operating characteristicز معيار ارزيابي مشخصات گيرنده عامل (مورد ارزيابي و آموزش قرارگرفته است. ا
يج ست. نتاامجموعه داده مصنوعي جهت ارزيابي توانايي قدرت تشخيص روش ارائه شده در حضور سطوح مختلفي از نوفه استفاده شده 

ين آزمون ادرصد است. همچنين تحليل  ٥٥تشخيص باالي درصد و دقت  ٩٩اين آزمون نشان داد که روش ارائه شده داراي صحت باالي 
ناسايي گسل وش در شنشان مي دهد که نتايج روش پيشنهادي در منطقه محافظه کار قرار مي گيرد که بيانگر قابل اعتماد و استناد بودن ر

هاي شاخص ز معيارائوفيزيک با استفاده مي باشد. در مجموعه واقعي داده نتايج حاصل از روش پيشنهاد شده در مقايسه با تفسير مفسر ژ
تايج حاصل نيسه با شباهت ساختاري، خطاي ميانگين مربعات و توان نسبت سيگنال به نوفه مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج اين مقا

ره پيشنهاد طرحوا ن برتري) نيز مقايسه شد تا ميزادوارگي گسل و بيشينه انحناي منفياز برخي روش هاي پيشين شناسايي گسل ( تشابه، ش
هاي  وشسبت به رها نشان داد که شباهت ساختار گسل شناسايي شده با طرحواره پيشنهادي ن اين شاخص گردد. نتايج حاصل از شده ارزيابي

  درصد کاهش يافته است. ٢٠درصد افزايش و ميزان خطا  ٣٠پيشين 
  
  

علي  نگارش /رکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبيشناسايي و ارزيابي عوامل موثر در رضايت و تعهد کا  ٩٨
ديريت (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته م ارشناسي ارشدک - علي اکبر مهريار. مشاوراستاد محمد بهروزي؛  استاد راهنمارضايي؛ 

  .١٣٩۵، ( گرايش استراتژيک)) اجرايي
  

 Parsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /ational CommitmentOrganizتعهد سازماني  /Job satisfactionرضايت شغلي 
pecial Economic Energy ZoneS/  کارکنانPersonnel/  بوشهرBushehr/  مدل مفهوميConceptual framework  

   
٩۵٠٠۶٩  

  چکيده 
ي استان رس جنوباقتصادي انرژي پا هدف از اين تحقيق شناسايي و ارزيابي عوامل موثر در رضايت و تعهد کارکنان سازمان منطقه ويژه

اشد. بيفي مي هاي کاربردي و بر حسب نحوه گردآوري داده ها، از نوع توص بوشهر مي باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف، در گروه تحقيق
ستنباطي به ا از روش هاي مختلف آمار توصيفي و  Spssدر اين پژوهش براي روش تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

پرسشنامه  پايايي منظور طبقه بندي و بررسي ويژگي هاي پاسخ دهندگان و جامعه آماري استفاده و از آزمون آلفاي کرونباخ براي بررسي
رتند از وهش عبامعه آماري اين پژو آزمون تي تک نمونه اي و آزمون فريدمن و همچنين از آزمون اسپيرمن نيز استفاده شده است.  جا

د اده تعداسکه بر مبناي جدول مورگان و روش نمونه گيري تصادفي  دي انرژي پارس جنوبي استان بوشهران منطقه ويژه اقتصاکارکن
 بناي ديدگاهن بر مآنفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند.  ابزار گرد آموري داده ها از طريق پرسشنامه مي باشد که روايي  ١٣٥

ه مبين پايايي کبه دست آمد  %٨٢ بي شده است. ميزان آلفاي کرونباخآن بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ ارزيا خبرگان اساتيد و پايايي
ان منطقه ان سازممناسب ابزار تحقيق مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که شناسايي و ارزيابي عوامل موثر در رضايت و تعهد کارکن

  .شهر ارتباط مثبت و معني داري وجود داردويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي استان بو
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شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر افزايش اثر بخشي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت   ٩٩

گاه آزاد (دانش ارشناسي ارشدک - محسن حيدري طسوجي. مشاوراستاد حسن گيوريان؛  استاد راهنماميترا زارعين؛  نگارش /ايران
  .١٣٩۴اسالمي، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي)، 

  
   

ملکرد عمديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران/ ارزيابي  /Personnel evaluationارزشيابي کارکنان  /Effectivenessاثربخشي 
Performance assessment/  مدل هاModels/  روش دلفيi methodDelph  

   
٩۴٠٠٩٩  

  چکيده 
، به نقش اي اخيرارزيابي عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني، يک وظيفه مهم و حياتي مديريت منابع انساني تلقي مي شود . در سال ه

از  هيانبو ارزيابي عملکرد توجه زيادي معطوف شده است، زيرا طرفداران آن معتقدند يک نظام اثربخش ارزيابي عملکرد مي تواند
شنايي با نان و آمزيت ها را براي سازمان ها و کارکنان آنها ارزاني دارد. ما در اين پژوهش ضمن بررسي نظام ارزيابي عملکرد کارک

ور خاص در طکه به  عوامل موثر بر افزايش اثر بخشي آن در ادبيات تحقيق به دنبال شناسايي و اولويت بندي ابعاد و مولفه هايي هستيم
از (دلفي  ز تکنيککتشاف نفت شرکت ملي نفت بر اثر بخشي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان موثر است. لذا براي تحقق اين امر امديريت ا

هاي  ه از پرسشنامهواجد شرايط و خبره، با استفاد افراد از نفر ٣١دلفي شامل  بهره جسته و با انتخاب يک پانل )گروهي هاي کسب دانش روش
ه ضريب بش دلفي ات افراد متخصص در اين زمينه پرداختيم و در نهايت با استفاده از ضريب کندال در دور چهارم رومربوط به ثبت نظر

بي هايي که نظام ارزياستريابي عملکرد در قالب سه بعد بمولفه موثر در اثر بخشي نظام ارز ١٢اتفاق نظر قابل قبول دست يافتيم . در انتها 
 ملکرد مشروطعرزيابي که بايد در تعامل با نظام ارزيابي عملکرد قرار گيرد و سيستم ها و عواملي که نظام ا عملکرد نياز دارد، عواملي

وش ها و رقوي ،  به آن است شناسايي گرديد که پنج مولفه : تبيين اهداف روشن و دقيق براي نظام ارزيابي ، لزوم طراحي ابزار سنجش
اب ، صارتقا و انت ،لزوم ارتباط پاداش هاي مترتب بر نتايج ارزيابي با نظام پرداخت کارکنان فرم هاي مناسب براي ارزيابي عملکرد ، 

ص اي خصائمشارکت ارزيابي کنندگان و ارزيابي شوندگان در تعيين معيارهاي ارزيابي و توجه به عملکرد و رفتار کارکنان به ج
  دند.اب گردين در اثر بخشي به عنوان مولفه هاي کليدي موثر انتخشخصيتي با توجه به نظر کارشناسان مربوط و اولويت باالي آنا

  
  

فاطمه  نگارش /شناسايي و پياده سازي مناسب ترين روش نياز سنجي آموزشي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ١٠٠
عالمه طباطبائي، دانشکده  (دانشگاه ارشناسي ارشدک - يحيي مهاجر. مشاوراستاد عباس عباس پور؛  استاد راهنماطالوردي؛ 

  .١٣٩٠روانشناسي و علوم تربيتي، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي)، 
  

 Pars Especial Economicمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Needs assessmentنيازسنجي  /Training courseدوره آموزشي 
Energy Zone/  توسعه منابع انسانيevelopmentHuman resource d/  الگوModel/  مديريت منابع انسانيHuman resource 
management  

   
٩٠٠١٢٨  

  چکيده 
ن بود. آهدف از پژوهش حاضر شناسايي مناسب ترين روش نيازسنجي آموزشي براي سازمان منطقه ويژه انرژي پارس و پياده سازي 

مور اني و ابود. جامعه آماري کارمندان شاغل در بخش منابع انس پژوهش از نوع توصيفي   پيمايشي و از حيث هدف پژوهش کاربردي
 ٣٨ت که شامل . به علت کم بودن جامعه آماري کل آن در نظر گرفته شده اساست ١٣٩٠مالي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در سال 

عات از روش ه گرديد. براي گرد آوري اطالنفر در امور مالي بود به عبارتي از روش سرشماري استفاد ٢٥نفر در منابع انساني و 
و تحليل داده از روش  سوال تشکيل شده بود. براي تجزيه ٣٣کتابخانه اي، پرسشنامه محقق ساخته و تحليل اسناد استفاده شد. پرسشنامه از 

ز اين اه بدست آمد تايجي کستفاده شد. نکيفي تحليل محتوا و آمار توصيفي: ميانگين، ميانه، کمترين عدد، بيشترين عدد و انحراف استاندارد ا
اتي بعد ع اطالعقرارند: در بخش منابع انساني در سه بعد: موانع اطالعاتي بعد انتظار وظيفه، موانع اطالعاتي بعد ماموريت، موان

طالعاتي وانع ايت، ماطالعات جاري و در بخش امور مالي در سه بعد: موانع محيطي بعد روش يا رويه عمل، موانع اطالعاتي بعد مامور
  ن گرديد.خش تدويببعد اطالعات جاري، مانع وجود داشت. از آنجايي که اين موانع مربوط به بخش مديريتي بودند نيازهاي آموزشي براي 
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نفت  شناسايي و تعيين رابطه نظام جبران خدمات با بهره وري منابع انساني (مورد مطالعه: معاونت منابع انساني شرکت ملي  ١٠١

(دانشگاه آزاد  ارشناسي ارشدک - نورالدين ميرزايي. مشاوراستاد مهران مختاري؛  استاد راهنمامهتاب محمدي؛  نگارش /ايران)
  .١٣٩۵اسالمي، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي)، 

  
آموزش  /Rewardsپاداش  /Human resourceاني منابع انس /Productivityوري بهره /Compensationجبران خدمات 

Education/  کار گروهيTeamwork/  توانمندسازيEmpowerment  
   

٩۵٠٠٧٠  
  چکيده 

 حقيق از نظره شد. تدر اين تحقيق به شناسايي و تبين رابطه نظام جبران خدمات با بهره وري منابع انساني شرکت ملي نفت ايران پرداخت
تادي ساحدهاي ر مسير توصيفي، پيمايشي بود. جامعه آماري تحقيق حاضر کليه کارکنان شرکت ملي نفت ايران (وهدف کاربردي و از نظ

ه گيري تصادفي در نفر مي باشند. لذا از جامعه مورد نظر نمونه گيري صورت گرفت. روش نمون ٦٢٢در تهران) مي باشند  که تعداد آنها 
نفر بدست آمد. براي  ٢٣٧فرمول کوکران با حجم جامعه مشخص استفاده گرديد. که حجم نمونه دسترس بود و براي تعيين حجم نمونه از 

ناختي معيت شهاي ج جمع آوري داده هاي تحقيق از دو پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه داراي دو بخش بود. بخش اول بررسي ويژگي
) ٢٠١٠وس، گويه براي پرسشنامه جبران خدمات ( عثمان باباک ١٧مل سوال بوده، بخش دوم سواالت تخصصي که شا ١١افراد که شامل 

تن از  ١٥ده از نظر ) بود. روايي پرسشنامه با استفاده از سنجش روايي محتوا با استفا٢٠٠١گويه براي پرسشنامه بهره وري (ويل،  ١٤و 
نفر  ٤٠از  مونه اينساني دروني استفاده شد. پرسشنامه بين اساتيد مورد تاييد قرار گرفت و براي سنجش پاياني از روش سنجش پايايي هم

رديد، در نهايت گپرسشنامه بين نمونه آماري توزيع  ٢٣٧از اعضاي جامعه توزيع گرديد و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. سپس تعداد 
معادالت (تنباطي ع آوري شده با روش آمار اسکليه پرسشنامه ها بازگشت داده شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تحليل دادهاي جم

رض وجود ست که فساختاري) انجام گرفت. نتايج آزمون تحليل واريانس نشان داد که تنها سطوح دو بعد وضعيت استخدامي و سابقه کار ا
  اختالف معني دار بين آنها پذيرفته مي گردد.

  
  

هادي خواجه زاده  نگارش /ي کلي در پروژه هاي بخش باالدستي نفتشناسايي و مدلسازي عوامل موثر بر ريسک سرمايه گذار  ١٠٢
ارف انشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسالمي و مديريت، رشته مع(د کارشناسي ارشد - محمد طالبي. استاد راهنمادزفولي؛ 

  .١٣٩١(گرايش مالي))،  اسالمي و مديريت
   

 /Contractsا قرارداده /Riskريسک  /Projectsپروژه ها  /tream operationsUpsصنايع باالدستي  /Investmentگذاري سرمايه
  Modelsمدل ها 

   
٩١٠٠٣٣  

  چکيده 
ترين  صلياعنوان  هبکند. نفت حدود صد سال است که نفت نقش بسيار کليدي و تاثيرگذاري را در حيات سياسي و اجتماعي جامعه ما ايفا مي

از آن،  مد ناشيت اقتصادي   سياسي کشور است و ساير بخش هاي اقتصادي ملي ما نيز به نفت و درآمنبع درآمد ارزي کشور، شريان حيا
امعه و جزندگي  متکي هستند.  توجه جدي به اين بخش و سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف آن، عالوه بر آن به ارتقاي کيفيت و سطح

گردد.  مي غال محسوبهمچنين ايجاد اشت و اقتصادي رشد وليد ناخالص ملي وافزايش ت رايحياتي ب ساختن نيازهاي تامين نشده، فعاليتي برآورده
و تا  ين حوزهدر اين زمينه، مشخص کردن ريسک ها و عوامل موثر بر سرمايه گذاري در اين حوزه، باعث رفع ابهام سرمايه گذاران ا

ذاري گسرمايه  پس از شناسايي عوامل عمده ي تاثيرگذار بر ريسکحدودي انجام سرمايه گذاري هاي داخلي مي گردد.  در تحقيق حاضر، 
است.  اص دادهکلي به اين نتيجه رسيد که ريسک مديريتي بيشترين نقش را داشته و بيشترين ضريب مسير را در مدلسازي به خود اختص

در نهايت ريسک زيست  پس از ريسک مديريتي، ريسک فني، رسک حقوقي، ريسک اقتصادي، ريسک عملياتي، ريسک سياسي و
  محيطي در رتبه هاي بعدي بيشترين تاثير گذاري قرار گرفتند.

  
  
  
  
  
  
  
  



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

٥٦ 
 

  
اصفهاني، رنص علي مشاور اساتيد صفري؛ علي راهنما استادسيدپور؛  مصطفي نگارش /ايرانجنفت ملي شرکت در سازماني غرور الگوي طراحي  ١٠٣

  .١٣٩٩)،  يبازرگان مديريت رشته مديريت، گروه اقتصاد، و اداري لومع دانشکده اصفهان، (دانشگاه دکتري - مرادمرادپوري.
   

             شرکت ملي نفت ايران /Organizational justiceعدالت سازماني  /Organizational behaviorرفتار سازماني 
)National Iranian Oil Company (NIOC/  ارزش هاValues/  مدل هاModels/  آزمون هاtsTes  

   
٩٩٠٠٠۵  

  چکيده 
ه است. هدف اصلي اين پژوهش طراحي و آزمون الگوي غرور سازماني است. روش اين پژوهش ترکيبي است و در دو مرحله انجام شد

نفر از مديران،  ١٩در مرحله اول که بر اساس نظريه داده بنياد است، ميدان پژوهش با در نظر گرفتن مفهوم اشباع نظري شامل 
کافي از  سال)، شناخت ١٠و کارشناسان شرکت ملي نفت ايران است. اين افراد با سه ويژگي؛ سابقه کاري مناسب (حداقلسرپرستان 

ورد مطالعه مها، الگوي  هاي انجام شده با آنشرکت و مطالعه در حوزه منابع انساني به روش گلوله برفي انتخاب شدند. با تحليل مصاحبه
است؛  احي شدهابط علي طراحي گرديد. اين الگو که بر اساس رويکرد سيستماتيک نظريه داده بنياد طراستخراج، تدوين و در قالب رو

)، سازمان شامل شرايط علي (انگيزش دروني، احساس غرور ملي، تاريخچه موفقيت آميز سازمان، تصوير سازماني و مهم بودن خروجي
اجتماعي و  - مل فرهنگيقانوني، عوا - اي (عوامل سياسيي)، شرايط زمينهپديده مرکزي (غرور سازماني هيجاني و غرور سازماني نگرش

يت مالي و شفاف - رايط مداخله گر (ارتباط مديران با کارکنان، عدالت سازماني ادراک شده، امکانات رفاهيفن آوري)، ش - عوامل اقتصادي
 اده نسبت بهو خانو ا سازماني، اشتياق شغلي، تعصب کارمندمسير شغلي)، راهبردها (ديدگاه مثبت نسبت به کليت سازمان، ديدگاه مثبت فر

افزايش  وهاي سازمان) و پيامدها (هويت سازماني، ماندگاري در سازمان، رفتارهاي شهروندي سازماني سازمان و پايبند بودن به ارزش
اي از وعهيفي پژوهش به صورت مجمهاي بخش که صورت کمي انجام شده است يافتهبباشد. در مرحله دوم که عملکرد کارکنان) مي

مورد آزمون کمي قرار گرفت.  ن شرکتنفر از کارکنا ٣٨١هاي تدوين شده، در ميان هش گزارهها تدوين گرديد و در اين مرحله پژوگزاره
ملي نفت  شرکت نانبين کارکو در شديه طراحي گو ٩٢هاي کيفي مرحله اول پژوهش در قالب هاي توسط پژوهشگر و با تحليل دادنامهپرسش

ها به هاي برازش دادهجه، محاسبة برآيند شاخصاطمينان از پايايي و روايي سازه سن از گيري خوشه اي توزيع شد. پسايران بر حسب نمونه
ص شخر نتيجه مدرصد انجاميد. د ٩۵مدل هاي معادالت ساختاري و معناداري ضرايب رگرسيوني آنها به تأييد فرضيات در سطح اطمينان 

هم مماني و دروني، احساس غرور ملي، تاريخچه موفقيت آميز سازمان، تصوير ساز سازماني (انگيزشگرديد شرايط علي در الگوي غرور
تماعي جا- مل فرهنگيقانوني، عوا - مل سياسي(عوا بستر کنار عوامل در دارد. اين دار معني و مثبت تاثير سازمانيغرور سازمان) بر خروجي بودن

گر رور سازماني (غرور سازماني هيجاني و غرور سازماني نگرشي) و همچنين شرايط مداخلهغفن آوري) و  - اقتصاديو عوامل 
ي رفتاري راهبردها شغلي) برمسير شفافيت ي ومال- کانات رفاهيشده، ام سازماني ادراک کارکنان، عدالت (ارتباط مديران با سازماني و مديريتي

مان، ه کليت سازبراهبردهاي رفتاري اعضاي سازمان (ديدگاه مثبت نسبت  شدمشخص  اً نهايتدار دارند.  عنيم تاثير مثبت واعضاي سازمان 
 وريامدهاي غرهاي سازمان) بر پشغلي، تعصب کارمند و خانواده نسبت به سازمان و پايبند بودن به ارزش سازماني، اشتياقديدگاه مثبت فرا

  .ار داردمعني د وازمان، رفتارهاي شهروندي سازماني و افزايش عملکرد کارکنان) تاثير مثبت (هويت سازماني، ماندگاري در س سازماني
  
  

ندا اماني؛  نگارش /طراحي محيط و منظر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي، عسلويه، نمونه موردي: حوزه خور بيدخون  ١٠۴
نشکده (دانشگاه تهران، دا ارشناسي ارشدک - علي احمد زاده. ،هنديغالمرضا نبي بيداساتيد مشاور ؛محمدرضا مثنوي استاد راهنما

  .١٣٩٣محيط زيست، رشته مهندسي طراحي محيط زيست) ، 
   

  restFoجنگل  /Ecosystemsاکوسيستم ها  /منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس / عسلويه /Environment designزيست  محيط طراحي
  - 

٩٣٠٠٣٨  
  چکيده 

اضي ي از ارتراتژيک عسلويه به عنوان قطب صنعتي در دهه هاي اخير، فعاليت هاي صنعتي، حمل و نقل و بهره بردارافزايش نقش اس
ج نگرو در خليوامع مااين منطقه، اختالالت، ارتباطات، آشفتگي هايي را در اکوسيستم هاي بومي آن به همراه داشته اند. حوزه رويشگاه ج

 ايجاد کرده يراموني)(اکوسيستم هاي پ رد، اکو سيستمي پويا و پايدار در ارتباط اکولوژيک دريا و دشتففارس با شرايط اکوتوني منحصر ب
ريب زايش تخروان بشمار مي روند. با توجه به روند رو به اف و هاي ساکن مثل و رشد آبزيان آبپرورشگاهي غني جهت تغذيه، توليد و

نظر به م، بررسي نحوه ارتباطات ساختاري عناصر و قطعات و حفاظت شدهخاص  منظر اکولوژيک مناطق صنعتي موجود در اقليم هاي
 ضروري کاظت از ساختارهاي اکولوژيمنظور ايجاد تعادل در روابط جوامع زيستي و اجتماعي، مرمت محيطي و طراحي مبتني بر حف

ي انرژي اقتصاد عوامل تهديد کننده آن در منطقه مطالعه به بررسي نقش و اهميت اکولوژيک زيستگاه هاي مانگرو و معرفي باشد. اين مي
طحي، هاي س جمله مديريت روان آباز(گاهي اين جوامع هايي جهت طراحي اکولوژيک حوزه رويش سپس استراتژي و جنوبي پرداخته پارس

  د.کر يسم منطقهجهت توسعه پايدار و اکوتورايجاد چهارچوبي در معرض تخريب، گياه پااليي وهاي در حفاظت و توسعه رويشگاه
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محمدرضا  استاد راهنمامعصومه بحيرايي؛  نگارش /طراحي و ارائه مدل رهبري اثربخش در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران  ١٠۵

ري، گروه (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و حسابدا ارشناسي ارشدک - مهرداد پيدايي، مجتبي غفاري.اساتيد مشاوربابايي؛ 
  .١٣٩۵ولتي، رشته مديريت دولتي)، مديريت د

  
مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران/ مدل سازي  /Transformational leadershipرهبري تحولگرا  /Leadershipرهبري 

Modeling/  آزمون هاTests/  رفتارBehavior/  سبک تفکرThinking style  
   

٩۵٠٠٨١  
  چکيده 

وليه به اان هاي هم مباحث مربوط به علم رفتار سازماني مي باشد که از ديرباز و از زمان انسموضوع رهبري يکي از موضوعات بسيار م
ه کل گرفتانحاء مختلف مطرح و مورد توجه قرار گرفته است و در حدود يکصد سال اخير که نظريات سيستمي در خصوص سازمان ها ش

، در قات و پژوهش هاي متعددي پيرامون آن انجام شده استاست، موضوع رهبري از موضوعات مهم بوده و مباحث مختلف و تحقي
رهبري  جوامع امروزي وسعت فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، حوزه اختيارات و نظارت را دچار مشکل نموده است. اتخاذ شيوه

ه راحي و ارائينکه طابا توجه به  متناسب با رشد و بلوغ کارکنان گام موثري در بهبود روابط مي باشد.  اين تحقيق از نگاه هدف و ماهيت
 اده ها،دمدل سبک رهبري اثر بخش در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران است، از نوع توسعه اي و از نگاه چگونگي گردآوري 

ديران م نفر از خبرگان صنعت نفت که شامل ٥٠يمايشي و اکتشافي به شمار مي رود. جامعه آماري شامل: گروه اول: پ - پژوهشي توصيفي
نفر از مديران، روسا و  ٣٠٠عالي صنعت نفت، مدبران منابع انساني، مديران و روساي در سطح مياني و کارشناسان مي باشد. گروه دوم: 

نوان نمونه آماري عنفر از آنها به  ٢٠٥کارشناسان مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران مي باشد که با نمونه گيري تصادفي انجام شده 
، فازي مورد HPAز روش خاب شدند. که با استفاده از روش دلفي ديدگاه هاي آنها استخراج گرديد و متغيير هاي بدست آمده با استفاده اانت

ه شرکت معيار طراحي گرديد و بعنوان مدل پيشنهادي ب ٢٤شاخص و  ٦پااليش مورد قبول قرار گرفت.  مدل سبک رهبري در قالب 
، اقدام به ب گذشتهي نفت ارائه شده است. تا بدينوسيله بتواند ضمن تحليل وضعيت موجود و بهينه کاوي از تجارمديريت اکتشاف شرکت مل

  ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمايد.
  
  

اتيد اسسعيد صدرمنصوري؛  نگارش /طراحي و تبيين مدل استعداديابي مديران مورد مطالعه صنعت نفت جمهوري اسالمي ايران  ١٠۶
  .١٣٩٨، اه پيام نور، رشته مديريت دولتي)دانشگ( دکتري - بيگي.مجتبي رجب مشاوراستاد ؛ علي اکبر احمدي، حسن درويش اراهنم

  
استراتژي  /Human resourceمنابع انساني  /Modelsمدل ها  /Managersمديران  /Talent managementمديريت استعداد 

Strategy/  شايستگيCompetence/ گيري تصميمDecision making  
   

٩٨٠٠٣٠  
  چکيده 

ر دعت نفت هدف از اين مطالعه، جستجوي عامل هاي شناسايي استعدادهاي بالقوه به منظورتصدي گري پست هاي مديريت عمومي در صن
هاي  فهابعاد و مول ييصنعت نفت به دنبال شناسا در مديران استعداديابي مدل تبيين قالب طراحي و در بدين منظور. باشد سال آينده مي ٥تا  ٣

 م پذيرفته ومي انجاکارکنان داراي استعداد بالقوه مديريتي در صنعت نفت و اولويت بندي آنها خواهيم بود. پژوهش در دو بخش کيفي و ک
 ده، سپسشاخص، از ادبيات موضوع و پيشينه استخراج گردي ١٠٧روش تحقيق مورد استفاده روشي آميخته مي باشد. در بخش کيفي، 

خش کمي با شاخص، مورد تأييد قرار گرفت. در ب ٦٣مرحله غربال، که در نهايت تعداد  ٣توسط خبرگان سازماني، به روش دلفي در 
يجاد و فرضيه ها ابندي مدل استعداديابي مديران  دسته طبقه بندي گرديد و صورت ٩شاخص بدست آمده در  ٦٣انجام تحليل عامل اکتشافي، 

اساس مدل يابي معادالت ساختاري در جامعه استعدادهاي بالقوه مديريتي صنعت نفت اعتباربخشي شد و برس به روش مدلتدوين گرديد. سپ
ي ت، حياتتصميم گيري چند معياره ويکور شاخص هاي موجود در هر عامل رتبه بندي گرديدند تا مشخص شود بر اساس سه شاخص اهمي

روش  ومه باز ر هر عامل بيشتر است. ابزار گردآوري داده ها در بخش اول (کمي) پرسشنابودن و ارزش افزوده، اولويت کدام شاخص د
گيري تمام شماري بود. در بخش اول، فرايند دلفي در گيري غيراحتمالي گوله برفي بود و در بخش دوم پرسشنامه بسته و روش نمونهنمونه

روايي و  قبول بوده و در بخش دوم، پس از اطمينان ازندال به سطح قابلسه دور اجرا شده که معيار توقف دورها رسيدن ضريب توافق ک
هاي تحقيق آزمون شد.  نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و فرضيه PSSSافزار آموس و هاي به دست آمده در نرمپايايي ابزار، داده

ادگيري، خود ييت هاي شناختي، انگيزش دروني، قابليت هاي مولفه اصلي مدل شامل مهارتهاي اجتماعي، قابل ٩بيانگر آن است که هر 
مسير  ضريب با به ترتيب چندگانه، هوش مديريتي و هاي مهارت بصيرت، کار، به اشتياق رهبري،

اشند و داراي تأثير مثبت و معني دار بر استعداديابي مديران صنعت نفت مي ب ٠٫١٧٬٠٫١٩٬٠٫٢٨٬٠٫٣٦٬٠٫٤٤٬٠٫٥٤٬٠٫٦٨،٠٫١٢ 
ينه سازي ن امر زمپيشنهاد مي گردد تصميم گيران و مديرا. شود مديريتي توسط متغيرهاي ذکرشده در مدل تبيين مي يانس استعدادوار ٠٫٧٤

  ند.يع گسترش دهاير صناسنمايند. محققان آتي مي توانند دامنه آزمون مدل استعداديابي مديران را در  کردن اين الگو فراهم را براي کاربردي
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عبدالرحيم  استاد راهنمااميرحسين مردان؛  نگارش /ايهاي مدفون در مقاطع لرزهالگوشناسي جهت تشخيص کانالکاربرد   ٠٧١

ندسي سي نفت، رشته مه(دانشگاه صنعتي امير کبير، دانشکده مهند دکارشناسي ارش - مرضيه ميرزاخانيان. مشاوراستاد جواهريان؛ 
  .١٣٩۵، اکتشاف نفت)

  
 Seismic/ رد لرزه Wavelet/ موجک Facies/ رخساره Seismic indicator/ نشانگر لرزهاي Seismic data دادههاي لرزهاي   

trace 
   

٩۵٠٠٨۴  
  چکيده 

ي مي باشند دروکربنهاي هي اي داراي فراواني در بحث اکتشاف و توسعه ميدان ترين انواع نفت گيرهايي چينه ها به عنوان يکي از مهم کانال
ود. از شاخته مي در داده هاي لرزه اي بدليل وسعت کمي که معموال  اين رخساره ها دارد، به عنوان يک چالش مهم شنو شناسايي آنها 

وسط زه اي تطرفي با توجه به افزايش روز افزون حجم داده هاي لرزه اي و نشانگرهاي معرفي شده، مطالعه خط به خط داده هاي لر
ايي نظير هاز روش  هزينه زيادي براي شرکت هاي نفتي دارد. از اين رو الگو شناسي با استفادهمفسران امري زمان بر بوده و بنابراين 

بوط به يانگين، نقشه هاي خود سازمان و سامانه بردار پشتيبان مي تواند به عنوان ابزاري مفيد در مطالعات مرم  - kتحليل مولفه اصلي، 
رزه اي لاده هاي اي شناخته شود.  در اين مطالعه چهار روش مورد اشاره بر روي دشناسايي رخساره ها با استفاده از داده هاي لرزه 

ود نحوه راي بهبببرداشت شده از جنوب غرب ايران اجرا گرديد و نتايج به دست آمده از آنها مورد مقايسه قرار گرفت. مهمترين عامل 
لفه اي تحليل موهگوريتم وجود استفاده از نشانگرهاي يکسان، خروجي ال استفاده از اين ابزار، انتخاب نشانگر مناسب و هدفمند مي باشد. با

ارت يانگين نتايج بهتري ارائه مي نمايد. براي استفاده از الگوريتم هاي يادگيري با نظم - kاصلي و نقشه هاي خود سازمان ده از الگوريتم 
مکن اشد و حتي مبياز مي مند و شناسايي دقيق تعداد دسته هاي مورد ننظير سامانه بردار پشتيبان نيز مهم ترين پارامتر، نمونه برداري هدف

  است نياز شود براي يک رخساره نظير کانال، چند دسته در نظر گرفته شود.
  
  

کاربرد بانک فيلتر جهتي براي تضعيف نوفه هاي زمين غلت و تصادفي در داده هاي لرزه اي بازتابي و جداسازي امواج باالرونده   ١٠٨
هندي؛ دجيد نبي بيبدالرحيم جواهريان، معاساتيد راهنما احمد مرتضوي؛  نگارش /ين رونده در داده هاي پروفيل لرزه اي قائمو پاي

ي نفت، (دانشگاه صنعتي امير کبير، دانشکده مهندس کتريد - حميدرضا امين داور، سياوش ترابي، محمدرضا بختياري.اساتيد مشاور 
  .١٣٩۵رشته اکتشاف نفت)، 

   
  Seismographyنگاري رزهل /Algorithmالگوريتم  /Seismic dataاي هاي لرزهداده /Ground rollغلت زمين /Noiseنوفه 

   
٩۵٠٠٨٢  

  چکيده 
اعث کاهش بوده که بترين آنها  امواج ثبت شده در عمليات لرزه اي عموما  با نوفه همراه هستند. نوفه زمين غلت و نوفه تصادفي از مهم

ه گاري قائم بل لرزه نداده لرزه اي مي گردد. بنابراين مساله تضعيف نوفه از موارد مهم در پردازش داده لرزه اي مي باشد. پروفيکيفيت 
ي ازش داده هادر پرد طور کلي شامل دو دسته امواج باالرونده و امواج پايين رونده مي باشد که مساله جداسازي اين امواج از موارد مهم

نواع اداراي  ي قائم محسوب مي گردد.  روش بانک فيلتر جهتي تا کنون بطور عمده در پردازش تصوير کاربرد داشته وپروفيل لرزه ا
براي  ي تواندمتنوعي است که توان جدا سازي پديده هاي مختلف موجود در يک تصوير با راستاها و مقياسهاي مختلف را دارد. لذا م

هاي  ررسياساس ب ردفي و جداسازي امواج باالرونده و پايين رونده مورد استفاده قرار گيرد. بتضعيف نوفه زمين غلت، تضعيف نوفه تصا
يک  در اين رساله به منظور اهداف فوق استفاده گرديده است.  براي تضعيف نوفه زمين غلت، PDTDFBصورت گرفته، از روش 

اندهاي حاوي نوفه ست. که مي تواند با استفاده از انرژي، زير بطراحي شده ا Adaptive PDTDFBالگوريتم تطبيقي دو مرحله اي بنام   
ه از کمکاني  زمين غلت و زمين غلت با دگرنامي مکاني را تشخيص داده و تضعيف نمايد. در مرحله دوم، نوفه زمين غلت با دگرنامي

ه واقعي ي و دادته است بر روي داده مصنوعمرحله قبل باقي مانده است، تضعيف مي گردد. بر اساس ارزيابي ها، فيلتر به خوبي توانس
که روش بهتر از آنها  نشان مي دهد svdو  k-fنوفه زمين غلت و با دگرنامي مکاني را تضعيف نمايد. همچنين مقايسه روش با روش هاي 

ه اقيماندباستاتيک نوفه زمين غلت را تضعيف نموده است. همچنين بر اساس آزمايش هاي صورت گرفته روش به حضور نوفه تصادفي و 
راي بک بعدي يدر داده حساسيت زيادي ندارد. براي تضعيف نوفه زمين غلت در حيطه تبديل شعاعي، بجاي استفاده از فيلتر فرکانسي 

مال روش طراحي شده است. بر اساس نتايج اع   iterative Adaptive PDTDFBتضعيف نوفه زمين غلت، يک الگوريتم تطبيقي بنام 
امي ا دگر نبده هاي مصنوعي و واقعي و ارزيابي هاي صورت گرفته، روش پيشنهادي مي تواند نوفه زمين غلت و زمين غلت بر روي دا

  مکاني را بهتر از روش مرسوم يعني استفاده از فيلتر فرکانسي يک بعدي تضعيف نمايد.
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محمود معماريان؛  استاد راهنماسميه پيري؛  شنگار /در حفاري و مطالعات مخازن هيدروکربني CECکاني هاي رسي و نقش   ١٠٩

ي، رشته ايه، گروه زمين شناسدانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پ( کارشناسي ارشد - سليماني. حميد وزيري، محمد اساتيد مشاور 
  .١٣٩٠، نفت)

  
سنگ مخزن  /Formationسازند  /Hydrocarbon reservoirمخزن هيدروکربن  /Clay mineralsهاي رسي کاني /Drillingحفاري 

Reservoir rock/  زمين شناسيGeology/  شيلShale/  خواص مخزنReservoir properties  
   

٩٠٠١٢٩  
  چکيده 

بندي  ستهدي رسي ها هاي مختلفي به نام کاني اند و بر اساس ساختار بلوري به گروه کاني هاي رسي از ذراتي با بلورهاي کوچک ساخته شده
ي شوند ممخلوط  ها هنگامي که با آب هاي رسي بيشتر در اثر هوازدگي و فرآيند هاي شيميايي از خاک توليد مي شوند. رس انيشوند. ک مي

نفوذپذيري  وباع آب حالت ارتجاعي به خود مي گيرند. اين کاني ها تاثير قابل توجه و مهمي بر خواص مخزن از جمله تخلخل، تراوايي، اش
تورم  ش ميزانب آب) بوسيله کاني هاي رسي با افزايش ظرفيت تبادل کاتيوني نسبت مستقيم دارد و با افزايدارند. ميزان تورم (جذ

ر دتقيم دارد. اثير مسمورفولوژي و ساختار کاني هاي رسي نيز تغيير مي نمايد. افزايش و کاهش ميزان تبادل کاتيوني بر روي رفتار شيل ت
بادل تظرفيت  رم و تخريب کاني هاي رسي و بررسي عملکرد آنها از طريق اندازه گيري ميزاناين تحقيق براي اندازه گيري ميزان تو

. اين آزمايشات ، و آب نمک اشباع استفاده گرديدppmهزار  ٢٠٠کاتيوني از سياالت مختلف مانند آب شير، آب دريا، آب نمک با غلظت 
 ر جنوب ايران انتخاب شده انجام گرفته است. ميزان تورم ازان نفتي واقع داز ميد FZ- ٨نمونه شيلي که از اليه آسماري چاه  ١٥بر روي 

حدوده متورم را به  درصد در مقابل استفاده از آب شيرين بوده است که استفاده از آب نمک اشباع اين ميزان ٥/١٣تا حداکثر  ٨/٥حداقل 
ده و ب معمولي بواد که بيشترين تورم و تخريب کاني ها در حضور آدرصد کاهش داد.  نتايج به دست آمده نشان د ٢٨/١تا حداکثر  ٣٩/٠

ان آمارشيل ود. ميزبا افزايش شوري آب، کاهشي در ميزان ظرفيت تبادل کاتيوني در نمونه ها و در نتيجه کاهش تورم و تخريب ديده مي ش
ان تبادل رين ميزونيت فعالترين کاني است که بيشتهايي که داراي کائولينيت بودند، کمترين مقدار بود. نمونه هاي حاوي مونت موريل

  کاتيوني را نشان داده است.
  
  

کشف ابعاد و پيشايندهاي جو عاطفي و تعيين مقياس سنجش آن در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه خراسان   ١١٠
 دکتري - فريبرز رحيم نيا.مشاور ستاد اعلي شيرازي، شمس الدين ناظمي؛  راهنما اتيداسحسين دهنوي؛ محمد نگارش /رضوي

  .١٣٩٨(دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، گروه مديريت)، 
  

 National Iranian Oil Productsهاي نفتي ايران (شرکت ملي پخش فرآورده /Organizational behaviorرفتار سازماني 
Distribution Company (NIOPDC/ ني فرهنگ سازماOrganizational Culture/ ساالري شايستهMeritocracy/  مديريت

  Personnelکارکنان  /Knowledge Managementدانش 
   

٩٨٠٠۴٣  
  چکيده 

 يراننفتي ا هاي هسنجش آن در شرکت ملي پخش فرآورد تحقيق حاضر با هدف کشف ابعاد و پيشايندهاي جو عاطفي و تعيين مقياسي براي
ا رسيدن به تفمند و انجام پذيرفت. بدين منظور ضمن اتخاذ رويکرد آميخته اکتشافي ابتدا بر اساس نمونه گيري هد )ضويمنطقه خراسان ر(

شد. سپس داده هاي  از مديران اين شرکت انجام ١٩مرحله اشباع نظري و کفايت نمونه گيري، مصاحبه هايي عميق و نيمه ساختار يافته با 
حبه ها و ازي مصامحتواي کيفي قراردادي، مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. در اين مرحله، پس از پياده س حاصله با استفاده از تحليل

بعد اصلي  ٨الب قزيرمقوله و در  ٢٣شناسايي و فشرده سازي واحدهاي معنايي، واحدهاي معنايي مرتبط با مفهوم جو عاطفي سازمان ذيل 
و شادي و ترس سازماني، جو خشم سازماني، جو عشق سازماني، جو تعجب سازماني، جسازماني، جو اميد سازماني ، ج اعتما دجو 

زي در شرده سافسازماني، و جو امنيت سازماني قرارگرفتند. همچنين واحدهاي معنايي مرتبط با پيشايندهاي جو عاطفي سازمان پس از 
شرکت،  رکنان، اعتبارهاي مديران، شايسته ساالري، احترام به کا که عبارتنداز: ويژگي زير مقوله قرارگرفتند ٤٥مقوله اصلي و  ١٧قالب 

اني، رفتارهاي سياسي، منفعت طلبي شخصي، سيستم رتبه بندي، خصوصي سازي، قوانين اداري، سيستم جبران خدمت، اخالق سازم
ء اد احصام با هدف سنجش ابعمحيط خارجي سازمان، عدالت سازماني، مديريت دانش، تعارض، نوع کار، و گردش شغلي. در مرحله دو

رديد گتوزيع  شده وهمچنين جهت ارائه مقياسي براي سنجش ابعاد جو عاطفي سازمان، دو پرسشنامه طراحي و در بين ک ارکنان سازمان
 يدي و با بهايعاملي ت پرسشنامه قابل استناد گردآوري شد. داده هاي حاصل از اين پرسشنامه ها با استفاده از روش تحليل ٢٤٢و در نهايت 

ء شده را اي احصاکارگيري نرم افزار آموس مورد تحليل قرارگرفت و در نهايت نتايج تحليل و شاخص هاي برازش مدل، ابعاد و پيشاينده
  مورد تاييد قرار دادند.
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 نگارش /ار دبي گذراکمي سازي عدم قطعيت و تخمين توزيع تراوايي در مخازن ناهمگن با استفاده از وارون سازي داده هاي فش  ١١١

(دانشگاه صنعتي  کتريد - شهاب گرامي. مشاوراستاد محمد احمدي، جالل فهيم پور؛  راهنما اتيداسحسين حيدري سورشجاني؛ محمد
  .١٣٩٨، رشته مهندسي مخازن هيدروکربوري) امير کبير، دانشکده مهندسي نفت،

  
دبي/  /rsionInveوارون سازي  /Well testsآزمايي چاه /rvoirHydrocarbon reseمخزن هيدروکربن  /Permeabilityتراوايي 

  Modelsمدل ها  /Optimization algorithmالگوريتم بهينه سازي 
   

٩٨٠٠٣١  
  چکيده 

ترين اطالعات الزم براي توصيف مخزن هستند. بطور معمول، تفسير ترين و اساسي هاي توليد جزو مهمآزمايي و دادههاي چاهداده
شود که در آنها فرضياتي ساده کننده لحاظ شده است. در مورد مخازن با درجه هايي ساده انجام ميهاي فشار گذرا و دبي گذرا با مدلادهد

اي در ردهها تقريبا قابل قبول هستند و به صورت گستناهمگني پايين و داراي جريان تک فازي (نفت زير اشباع يا گاز خشک)، اين روش
له ئک مسيکافي نيستند. آناليز فشار و دبي گذرا به عنوان  ناهمگ هايي براي توصيف مخازنلشوند. اما چنين مدستفاده ميصنعت نفت ا

سازي عدم قطعيت براي تعيين سازي، کميها در مسائل وارونگردد که با توجه به نايکتايي پاسخسازي (يا تطابق تاريخچه) تلقي ميوارون
هاي تحليلي، به صوص در روشدبي گذرا، بخ- نياز است. با اين وجود، در مطالعات قبلي در مورد آناليز فشار ها، مورداحتمال پاسخ

توان ها ميشوند که به کمک آنهايي ارائه ميدر ابتداي اين رساله، تکنيک م قطعيت چندان پرداخته نشده است.سازي عدموضوع کمي
تر کردن تخمين، گرايانهها، ضمن واقعتناظر آن در نمودار مشتق بازتنظيم نمود. اين تکنيکي مخصوصيات هر ناحيه از مخزن را با بازه

سازي هاي محاسباتي حل مسأله واروندهند. به عنوان يک نتيجه بسيار مهم، در عين کاهش هزينهسازي را نيز کاهش ميبعد مسأله وارون
ها ر اين تکنيکديابد. ابراز مورداستفاده در زمان حل مسأله تطابق تاريخچه بهبود ميهاي بهينه سازي از ابعاد باالتر، همگرايي الگوريتم

دهند که رويکرد ارائه شده نسبت به رويکرد متداول داراي برتري است. اين برتري، هم از نظر سازی عددي است. نتايج نشان ميشبيه
ه لحاظ بن زده شده مشهود است. روش ارائه شده، اگرچه دقيق، اما ميتر نمودار مشتق و هم از نظر دقت نقشه تراوايي تختطبيق دقيق

هاي تحليلي متمايل گرديد.  در بخش بعدي بر است. به همين دليل، در ادامه کار، رويکرد به سمت مدلسازي نسبتا  پيچيده و زمانپياده
ئه هاي فشار گذرا اراايي مخزن با استفاده از آناليز دادهرساله، رويکردي تعميم يافته از نظر هندسه جريان، براي تخمين تغييرات تراو

توان از شعاع بررسي استفاده نمود. بنابراين، به جاي استفاده از شعاع بررسي، استفاده هاي با هندسه غيرشعاعي، نميشود. در جريانمي
توان مشتق فشار چاه اي، ميهاي غيردايرهوسط در حلقههاي متاز افت فشار در مرز ناحيه بررسي پيشنهاد شده است. با استفاده از تراوايي

هاي ياي، فرآيند واروني ارائه شده است تا بتوان بواسطه آن تراوايبيني نمود. با الهام گرفتن از چنين مشاهدهرا به طرز قابل قبولي پيش
 تراوايي طي فرآيند کمينه نقشه دوبعدي رآيند وارون،هاي معادل با استفاده از فراواييتاي را تخمين زد. پس از تخمين متوسط غيردايره

هاي تحليلي جديدي ارائه ي کار، حلدر ادامهگردد. شه تراوايي ارائه مييت نقسازي عدم قطعشود. همچنين فرآيند کميسازي تخمين زده مي
هاي هاي ارائه شده در فرمتدهد. حلهش ميشد که فرآيند آناليز دبي گذرا در مخازن ناهمگن را آسان نموده، عدم قطعيت تخمين را کا

هاي ارائه شده براي هرگونه پروفايل فرضي تراوايي کاربردي اند. مدلهاي واقعي قابل اعمالساده ارائه شده و به سادگي بر روي داده
ها توسعه داده شد. پس از ب با آنهاي مناسي و فاصله در نظر گرفته شد و مدلهاي خاص بين تراوايهايي براي رابطههستند. همچنين، مدل

هاي واقعي ميداني ها براي آناليز دادههاي واقعي توليد استفاده شدند و کاربردي بودن آنهاي ارائه شده، براي آناليز دادهاعتبار سنجي، مدل
شرده ارائه دبي گذرا در مخازن ف ت ناهمگني بر مبناي آناليزسازي عدم قطعيمحرز گرديد. در نهايت، در بخش انتهايي رساله، روند کمي

نمايد. مدل بيني ميگرديد. در ابتدا، حل تحليلي جديدي ارائه شد که توليد از مخازن داراي ناهمگني در اطراف شکاف هيدروليکي را پيش
مورد  يد طوالني مدت از مخازنبيني تولي گذرا قابل کاربرد بود و بنابراين براي پيشتحليلي توسعه يافته در بخش قبلي کار تنها براي دوره

سازي ره خورده و فرآيند کميگ  مونت کارلو  - ي کار، مدل تحليلي ارائه شده به الگوريتم زنجيره مارکوفنظر قابل استفاده نبود. در ادامه
دم و همچنين ع راواييتيرات عدم قطعيت ناهمگني بر مبناي قاعده بيزارائه گرديد. در نهايت، فرآيند ارائه شده براي تخمين عدم قطعيت تغي

  يد.هاي واقعي ميداني اعمال گردموفقيت آميزي، بر روي مثال بيني توليد، به صورتقطعيت پيش
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ايرج گودرزنيا،  راهنما اتيداسمصطفي گمار؛  نگارش /مدلسازي آسيب مکانيکي وارده در مخازن شکاف دار در اثر عمليات حفاري  ١١٢

، دانشکده مهندسي شيمي و نفت، رشته مهندسي (دانشگاه صنعتي شريف دکتري - محسن مسيحي. مشاوراستاد رضا شادي زاده؛ 
  .١٣٩۴نفت)، 

   
ازند مخزن آسيب س /Mathematical modelingسازي رياضي مدل /Drillingحفاري  /Fractured reservoirمخزن شکافدار 

Formation damage/  پايداريStability/  چاهWell/  تراواييPermeability  
   

٩۴٠١٠٠  
  چکيده 

ها  ر تنشيراتي داين چنين تغي باشد. تغييرات تنش در اطراف چاه و مخزن از موارد مهم در مهندسي نفت و توسعه مخازن زمين گرمايي مي
 دند. در بحثيره گرجاد شکاف و غمي توانند باعث آسيب سازند، توليد ماسه، ريزش شيل و حاالت متفاوتي از ناپايداري چاه نظير برش، اي

ليد و يا جهت تو مهندسي نفت، حفاري چاه به عنوان ابتدايي ترين مرحله بهره برداري از يک مخزن به شمار مي رود. چاه هاي حفر شده
ر ه دليل تغييبردد، گ تزريق سياالتي نظير نفت، آب، گاز و سيال هاي شيميايي و ... به کار برده مي شوند. وقتي که حفاري چاه انجام مي

شود  مي ادايج چاه شده، تغيراتي در توزيع تنش اطراف هاي مکانيکي ايجاد فشار سيال در محيط متخلخل، تغيير در دماي سنگ و سيال و تنش
ري تبط با حفارممفهوم  که در نهايت اين تنش ها باعث ناپايداري چاه، تغيير در تراوايي ماتريس و شکاف مي گردد.  در اين پايان نامه سه

وايي شکاف، رات ترابررسي شده است. پايداري ديواره چاه، ميزان آسيب مکانيکي وارده به اطراف چاه در سنگ ها با تخلخل يگانه و تغيي
ر دما و فشا با بکار گيري روش المان محدود، توزيع تنش، وپورواالستيک - جهت بررسي هر سه پديده فوق ابتدا با استفاده از مفهوم ترمو

گوناگون  اي درجاهسيال در اطراف چاه براي شرايط اوليه و مرزي متفاوت (فشار سيال فرا و و فرو تعادلي، اختالف دماي متفاوت، تنش 
ايشگاهي ي و آزمو ...) محاسبه شده اند. جهت مطالعه پايداري ديواره، چهار معيار شکست سنگ به کار برده شده است. از روابط تئور

 - يلمان مرزتغييرات تراوايي ماتريس استفاده شده است و در نهايت تغييرات تراوايي شکاف با استفاده از روش اجهت شبيه سازي 
ف شرايط مختل فتد ودرجابجايي مجزا مدل سازي شده است.  نتايج نشان مي دهند که بيشترين تغييرات تنش برايند نزديک به چاه اتفاق مي ا

هش ميزان تنش مي گردد. پايدار شدن ديواره چاه به دليل کا mpa ٤٠وثر شعاعي و مماسي بيش از حداکثر تغييرات مقادير تنش هاي م
دورتر که  ر فواصلمماسي و افزايش ميزان اثر محدود کنندگي تنش شعاعي است. تغيير تراوايي ماتريس نزديک به چاه بسيار زياد است. د

يل تنش هاي ه به دلسيار حائز اهميت است. همچنين تغيير تراوايي شکاف نزديک چاتاثير تنش مکانيکي کاهش مي يابد تاثير دما و فشار ب
رشي بنش هاي تمکانيکي باال بسيار زياد است. براي شبکه شکاف هايي که نسبت به محور تنش هاي درجا به صورت مايل هستند، تاثير 

اراي وسعت رارتي دات تراوايي به دليل تاثير پديده همرفت حايجاد شده بر تراوايي بسيار زياد است. در روش فرا تعادلي دامنه تغيير
ر تنش هاي ي مقاديبيشتري نسبت به روش فروتعادلي است.در حالت کلي مي توان بيان نمود که با توجه به تغيير پيوسته فشار، دما و حت

پيوسته  تي بطوررهاي مهمي است که مي بايسدرجا، پايداري ديواره چاه، تراوايي ماتريس و شکاف ها وابسته به زمان است و از فاکتو
  بررسي و کنترل گردد.

  
  

مدلسازي اثر ورود هيدروژن در طول رآکتور فيشر تروپش با استفاده از غشاي نفوذ پذير هيدروژن و تاثير آن بر واکنش هاي   ١١٣
OCM وSRM/ فصحي.محمد مهدي ا مشاورستاد ا رفسنجاني؛ستار قادر، حسن هاشمي پور راهنما اتيداسقاشي؛ عباس قره نگارش - 

  .١٣٩١، رشته مهندسي شيمي گرايش پيشرفته)(دانشگاه شهيد باهنر، دانشکده فني و مهندسي،  کارشناسي ارشد
  
مدل سازي  /Permealibityنفوذپذيري  /Membraneغشا  /Hydrogenهيدروژن  /Synthesisسنتز  /Reactorراکتور    

Modeling  
   

٩١٠٠٣۴  
  يده چک

) که خوراک ورودي آن توسط دو راکتور اکسايش زوجي FTيک مدل يک بعدي و غيرهمگن براي بررسي عملکرد راکتور فيشرتروپش (
و  OCM-FT) حاصل شده است، در دو پيکربندي به صورت دو راکتور پشت سر هم SRM) و ريفورمينگ با بخار متان (OCMمتان (
SRM-FT  .در اين مورد، مورد بررسي قرار گرفته شدCO  2وH  که به مقدار بيشتر در محصوالتSRM  و مقدار کمتري در

بيشتري تبديل شوند. عالوه بر آن،  FT+ و محصوالت 2Cمصرف شوند و به  FTوجود داشتند، مي توانستند در سنتز  OCMمحصوالت 
مورد مطالعه  FTتوزيع هيدروژن در راکتور سنتز  با استفاده از FTو سنتز بيشتر محصوالت  COاستراتژي ديگري براي افزايش تبديل 

قبل از وارد شدن  SRMو  OCMبه عنوان راکتور پوسته و لوله فرض شده که محصوالت  FTقرار گرفت. در اين حالت، راکتور سنتز 
، ورود Pdي نفوذپذير که در قسمت پوسته اي آن قرار داشت، از سمت لوله اي راکتور عبور کردند. استفاده از غشا FTبه قسمت سنتز 

(غشاء) را ممکن ساخت و محصوالت سنتز بيشتري بدست آمد. هيدروژن اضافي در محيط  FTهيدروژن بيشتري به قسمت سنتز راکتور 
را افزايش داد. در اين مطالعه اثر پارامترهاي خوراک  CO+ و تبديل 5Cواکنش در مقايسه با پيکربندي اصلي، به خصوص بازدهي 
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FT-هاي مطالعه شده در - بررسي شده است. پارامتر FTبر محصوالت خروجي از راکتور  SRMو  OCMاکتورهاي ورودي به ر
OCM نسبت متان به اکسيژن، زمان تماس، دما و اثر رقت نيتروژن در خوراک، همگي در خوراک ورودي به راکتور ،OCM  بودند و

FT-بودند. در پيکربندي  SRMژن است، که همگي در خوراک راکتور ، نسبت بخار به متان، دما و گاز بي اثر نيتروSRM-FTدر 
OCM 2، در نسبت هاي بيشترO/4CH به دليل کافي نبودن اکسيژن در ،OCM  2برايC بازدهي کمتري حاصل شده است، اما به +

ر خوراک فرايند اثر مطلوب بود. حضور گاز بي اثر نيتروژن د FT+ص و ديگر محصوالت براي واکنش ٥صCدليل افزايش بازدهي 
+ 5C، بازدهي SRMدر خوراک ورودي به راکتور  4O/CH2H، در نسبت هاي بيشتر SRM-FTمثبتي بر بازده داشت. در پيکربندي 

+ با استفاده از اين 5C+ شد. بنابراين نرخ جريان و بازدهي 5Cدر ابتدا افزايش و سپس کاهش يافت. افزايش دما هم باعث افزايش بازدهي 
  کربندي افزايش پيدا کردند.دو پي

  
  

وحيد  نگارش /مدلسازي پارامترهاي موثر در خوردگي خطوط لوله فلزي آب آتش نشاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  ١١٤
و  (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده فني ارشناسي ارشدک - محمود بيات. ورامشاستاد حسين قهرماني؛  استاد راهنمامعصوم بيگلر؛ 

  .١٣٩٨ي، گروه آموزشي مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي)، مهندس
  

 National Iranian Oil Productsهاي نفتي ايران (شرکت ملي پخش فرآورده /Pipelineخط لوله  /Corrosionخوردگي 
Distribution Company (NIOPDC/  آبWater/  رسوبPrecipitate/  شبکه توزيعDistribution network/  عمليات

  fire fighting operationsنشاني آتش
   

٩٨٠٠۴۵  
  چکيده 

مين وران طرح تأتمام د هر سيستم انتقال و توزيع آب بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود که بتواند نياز تأمين آب را با فشار کافي و در
ي ات عديده گذاري مي باشد که باعث مشکال کند. امروزه يکي از عمده ترين مشکالت بهره برداري از تأسيسات آب، خوردگي و رسوب

ترهاي مؤثر ي پاراماز جمله انسداد لوله ها، تخريب تأسيسات شبکه، کاهش کيفيت آب آشاميدني مي گردد.  هدف از انجام اين تحقيق بررس
ن از آر نمونه برداري هاي نفتي مي باشد. در اين مطالعه که کادر خوردگي خطوط لوله فلزي آب آتش نشاني شرکت ملي پخش فرآورده

شاهده شده بود انجام محوزه از شبکه توزيع که قبال  در آنجا عمل خوردگي  ٥نمونه در ١٣تا مرداد ماه به طول انجاميد تعداد  ١٣٩٨بهار 
قبيل غلظت  زاو هدايت الکتريکي در محل نمونه بردراي و پارامترهايي  TDS، pHشد، پارامترهاي مورد نياز از قبيل درجه حرارت، 

 رندگي، شاملري و خوآنيونها و کاتيونها و قليائيت در آزمايشگاه اندازه گيري شد. براساس  نتايج حاصل از محاسبه انديس هاي رسوبگذا
ده هاي نفتي ) آب آتش نشاني شرکت ملي پخش فرآور١١/٨) و پوکوريوس (٣٣/١٤)، تهاجمي (٠٤/٨)، رايزنر (٥٢/٠انديسهاي النژليه (

  متمايل به رسوبگذاري نشان مي دهد. را
  
  

 نخبگان نظام وظيفه - حسنوند. طاهر استاد راهنماعلي حسيني؛  نگارش /مدلسازي رسوب آسفالتين در اثر تزريق گاز در ميدان درود  ١١۵
  .١٣٩۵(رشته مهندسي نفت)، 

  
ي مدل ساز /Dorood oil fieldي درود ميدان نفت /Gas injectionتزريق گاز  /Asphalteneآسفالتين  /Precipitateرسوب 

Modeling/  معادله حالتEquations of state/  نفت خامCrude oil/ ) ازدياد برداشت نفتEnhanced oil recovery (EOR  
   

٩۵٠٠٧١  
  چکيده 

ه رداشت ثانويدياد بت هاي ازپس از برداشت اوليه نفت با توجه به کاهش انرژي و افت فشار مخازن نفتي در طي زمان نياز به انجام فعالي
باشد.  ت ميداشت نفهاي ازدياد بر ترين روش هاي تزريق گاز از رايج ترين و مناسب و ثالثيه بسيار مبرم و غيرقابل اجتناب مي گردد. روش

ي باشد. مب نفت رکيهاي عمليات هاي تزريق گاز تشکيل رسوب آسفالتين در اثر اختالط گاز با نفت مخزن و تغير تجترين چالش يکي از مهم
چنين رسوب آسفالتين بر روي سطوح خلل و فرج مخزن نفتي موجب تغير ترشنودگي سنگ مخزن، کاهش تراوايي، کاهش تخلخل و هم

 ين، جلوگيريآسفالت انسداد منافذ جريان و در نهايت کاهش توليد نفت مي گردد. بنابراين با توجه به شدت مشکالت ايجاد شده توسط رسوب
، SAFT-PCيل اين رسوبات از اهميت ويژه اي در صنعت نفت برخوردار است. در اين پژوهش با استفاده از معادله حالت از تشک

ي از از خروجرسوب آسفالتين در اثر تزريق گاز در ميدان نفتي درود مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا به خصيصه يابي نفت و گ
ي و ي، دمايز خواص حاصل شده ميزان تغيرات آنست و رسوب آسفالتين در شرايط مختلف فشارمخزن پرداخته شده و سپس با استفاده ا

رار قبررسي  غلظت هاي متفاوت گاز تزريقي مورد بررسي قرار گرفته است. اثر سه گاز مختلف دي اکسيد کربن، متان ونيتروژن مورد
ت. با توجه رديده اسالتين مناسب ترين جهت تزريق به مخزن پيشنهاد گبا توجه به نتيج به دست آمده، از نقطه نظر رسوب آسف. گرفته است

  رند.به نتايج حاصله از گاز دي اکسيد کربن مناسبترين گاز جهت تزريق و پس از آن گاز هاي نيتروژن و متان قرار مي گي
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 استاد راهنمافربد ايزدي؛  نگارش /مدل سازي سه بعدي زمين شناسي سازند سروک در يکي از ميدان هاي نفتي جنوب غرب ايران  ١١۶

ده علوم (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشک ارشناسي ارشدک - علي کدخدايي، مسعود فريد عباسعلي نيا.اساتيد مشاورمحسن پور کرماني؛ 
  .١٣٩۴، مين شناسي، رشته زمين شناسي نفت)پايه، گروه ز

   
شناسي چينه /Modelingمدل سازي  /Oil fieldن نفتي ميدا /Geologyزمين شناسي  /Sarvak formationسازند سروک 
Stratigraphy/  کرتاسهCretaceous/  شبيه سازيSimulation/  الگوريتم بهينه سازيOptimization algorithm  

   
٩۴٠١٠١  

  چکيده 
د در ها موجواکثر ساختار رژيم زمين ساختي با کنترل نوع و ضخامت سنگ هاي رسوبي (اعم از تبخيري و غير تبخيري)، موجب شده که

ر د بعيت کنند.نهرين تناحيه دشت آبادان مانند ميدان  مورد مطالعه از ويژگي هاي ساختماني و بعضا مخزني ميدان هاي نفتي ناحيه بين ال
مدل  فزارم ااين پروژه، به منظور مطالعه ساختمان و ويژگي هاي مخزني سازند سروک در يکي از ميدان هاي جنوب غرب ايران از نر

بعدي)، اسکلت بندي و  ٢حلقه چاه و نتايج تفسير داده هاي لرزهاي  ١٩استفاده گرديد. پس از ورود اطالعات ( Petrel ٢٠١٣سازي 
 اخت زونسلول)، س ٧٩٢٦٩٤٥بندي ( کيلومترمربع)، شبکه ١٥x١٥چهارچوب ساختماني مخزن در اين ميدان با تعيين محدوده پروژه (

)، SGS( زير زون)، سطح تماس سياالت و اليه بندي  صورت پذيرفت. با انتخاب روش  شبيه سازي گوسي متوالي ٣ زون و ١٣ها  (
امترهاي آب، پس از تغيير مقياس داده هاي نمودارهاي پتروفيزيکي، مطالعه آماري و واريوگرافي پارمدل پارامترهاي تخلخل و اشباع

ه سروک ب قرار گرفت. بر اساس اين مدل، ميانگين درصد تخلخل و اشباع آب در سازند مذکور صورت  پذيرفت و مورد کنترل کيفيت
ي مناسبي از کيفيت مخزن ٧و  ٢بهترين بخش مخزني سازند سروک بوده و زون هاي  ٨و  ٣درصد مي باشد. زون هاي  ٥٤و  ١٥ترتيب 

فتي در نظر گرفته درصد، به عنوان ناحيه ن ٥٠و اشباع آب کمتر از در صد  ٦برخوردار نمي باشند. با اعمال حد برش، تخلخل بيشتر از 
ونت کارلو،  تحقق و با روش م ٣٠٠ميليون بشکه برآورد گرديد. آناليز عدم قطعيت با انجام  ٦٧١٦شد و ميزان نفت درجا در حدود 

ست که اين اشکه برآورد گرديد. اين در حالي ميليون ب ٦٧٦٤در صد معادل  ٥٠صورت گرفت و ميزان نفت درجا بر اساس سطح احتمال 
در صد) معادل  ٩٠ميليون بشکه و در حالت خوشبينانه (سطح احتمال  ٥٢٠٣در صد) معادل  ١٠مقدار در حالت بدبينانه (سطح احتمال 

  ميليون بشکه ارزيابي شد. ٨١٣٥
  
  

ابوالفضل مسلمي پور؛  نگارش /هاي آزمايشگاهيبا داده سنجي آني داراي واگ و صحتهاي کربناتهسازي شبکه حفره سنگمدل  ١١٧
رشته  (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مهندسي شيمي، سي ارشدکارشنا - ژاله قرباني.مشاور استاد سعيد صادق نژاد؛  استاد راهنما

  .١٣٩٨مهندسي نفت)، 
  

  Modelingمدل سازي  /Networkشبکه  /Dataها داده /Imageryتصويربرداري  /rockسنگ  /Carbonateکربنات 
   

٩٨٠٠٣٢  
  چکيده 

هايي با مقياس ها بسيار دشوار است. يکي از مشکالت اصلي، وجود حفرهي آنهاي کربناته به دليل ساختار پيچيدهبيني رفتار سنگپيش
ها به دليل تنوع دارند. واگست که تأثير بسزايي بر خواص سنگ از جمله تخلخل، تراوايي و فشار مويينگي تر به نام واگ ابزرگ
گذارند. در اين پژوهش به منظور درک تأثير اي که دارند، با ايجاد مسيرهايي در ساختار سنگ بر روي خواص جريان تأثير مياندازه
بکه دومقياسي ش) براي ساخت يک PNMسازي شبکه حفرات  (هاي کربناته، از يک روش جديد مدلها بر روي خصوصيات سنگواگ

تا  ٥٠ميکرومتر) و واگ ( ٢٥تا  ١هاي ميکروحفره (يک نمونه سنگ حاوي واگ، که در آن از ترکيب دو شبکه در مقياس از
هاي اند، استفاده شده است. عکساسکن بيمارستاني استخراج شدهتياسکن و سيتيهاي ميکرو سيميکرومتر) که از عکس١٠٠٠

) تهيه شده است. در اين روش ابتدا NaIاع با نمک ها در دو حالت خشک و تر (اشبي بهتر واگهاسکن بيمارستاني به منظور مشاهدتيسي
هاي ها در هر مقياس توسط روشسازي انجام شده است، سپس شبکههاي موجود عمليات پردازش تصوير و همگنبر روي عکس

  ) استخراج شده است.SNOWجداسازي شبکه کرت بندي  (
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محمد حسين صابري؛  نگارش /ژئوشيميايي سيستم نفتي دوران پالئوزوئيک در ناحيه فارس ساحلي و نواحي خليج فارسمطالعه   ١١٨
شکده (دانشگاه صنعتي امير کبير، دان کتريد - محمد رضا کمالي. مشاوراستاد احمدرضا رباني، محمد قويدل سيوکي؛ اساتيد راهنما 

  .١٣٩۴مهندسي نفت، رشته اکتشاف نفت)، 
  
ميدان گاز  /Fars provinceاستان فارس  / ulfGPersianخليج فارس  /Paleozoicپالئوزوئيک(دوران)  /Geochemistryشيمي مينز

  sedimentary Basinحوضه رسوبي  /Formationسازند  /Stratigraphyشناسي چينه /Iran gas fieldايران 
   

٩۴٠٠٨۴  
  چکيده 

ياالت مخزن سزوتوپي پيروليز راک اول، انعکاس ويترينايت، انعکاس کتينوزوا و ترکيب شيميايي، اي مطالعات ژئوشيميايي شامل آناليزهاي
ميدان در ناحيه  ٨و مواد آلي استخراج شده از سنگ هاي منشا محتمل در سيستم نفتي دوران پالئوزوئيک در کنار مدل سازي يک بعدي در 

ست. وزوئيک ااواخر اردويسين اوايل سيلورين سنگ منشا اصلي رسوبات دوران پالئفارس ساحلي نشان مي دهد، سازند سرچاهان با سن 
مواد آلي  ظر غنايمطالعه حاضر نشان داد که بر خالف اعتقادات گذشته تنها بخش تحتاني سازند سرچاهان با سن هرنانتين رودونين از ن

با اره سازند ق يتوان معادل پ- برش کوه فراقون)، اين بخش را ميمتر ابتداي سازند سرچاهان در  ٣٠مستعد زايش هيدروکربور مي باشد (
واد آلي در مين حجم ااز سازند قليبه (شيل داغ) دانست. مابقي سازند سرچاهان معادل پاره سازند شرورا از سازند قليبه مي باشد. وجود 

اره ابر ق اشيهحيايي در اواخر اردويسين در حبخش زيرين سازند سرچاهان نتيجه مستقيم شرايط عميق حوضه در کنار محيط شديدا ا
ده در محدو مطالعات مواد آلي سازند سرچاهان و مدل سازي حوضه رسوبي نشان مي دهد که اين بخش از نظر بلوغگندوانا مي باشد. 

اشد، که در محيطي مي ب IIIدر کنار نوع  IIپنجره گازي قرار داشته و مواد آلي رسوب نموده در زمان نهشته شدن اين سازند کروژن نوع 
طالعه مي مورد  مطالعات تکميلي ثابت مي نمايد که هيدروکربورهاي مخازن داالن و کنگان در محدوده به شدت احيايي نهشته شده است.

 ورچاهان انطباق بسيار خوبي با مواد آلي سازند سرچاهان دارند (نسبت ايزوتوپي کربن در مواد آلي استخراج شده از سازند س
ن، تنها سنگ که بخش زيرين سازند سرچاها می دهدپرميل است). اين نشان  ٢٨يدروکربورهاي گروه دهرم داراي مقدار عددي درحدود ه

  منشا اصلي مي باشد که در سيستم نفتي دوران پالئوزوئيک عمل نموده است.
  
  

مهرداد شالو؛  نگارش /اده از داده هاي ژئوفيزيکيمطالعه ساز و کار يکي از گسل هاي عميق بخش جنوبي فروبار دزفول با استف  ١١٩
(دانشگاه تحصيالت تکميلي  ارشناسي ارشدک - مهدي توکلي. مشاوراستاد محمدرضا سپهوند، ايرج عبدالهي فرد؛  راهنمااتيد اس

  .١٣٩۵رايش زلزله شناسي)، گ - صنعتي، دانشکده علوم و فناوري هاي نوين، گروه ژئوفيزيک، رشته ژئوفيزيک
  

زمين شناسي  /Mechanismساز و کار  /Dezful embuymentفروافتادگي دزفول  /Inversionوارون سازي  /Faultل گس
Geology/ نگاري لرزهSeismography/ فيزيک زمينGeophysics  

   
٩۵٠٠٧٨  

  چکيده 
و شرق فروبار دزفول جنوبي يش از اهميت بااليي در کنترل سيستم هيدروکربوري شمال غرب خليج فارس م- بلنداي قديمي خارگ

تفاده از ا با اسبرخوردار است. در اين پژوهش، با فرض آنکه فعاليت بلندا توسط گسل يا گسل هاي پي سنگي کنترل مي شود، سعي شده ت
اليت جود) فعاطالعات ژئوفيزيکي (شامل زلزله، لرزه اي و مغناطيس سنجي) و زمين شناسي (ضخامت سازندها در چاه هاي اکتشافي مو

با  ٢٠١٥تا  ٢٠٠٥هاي لرزهسازي شکل موج، سازوکار کانوني زمين ابتدا با روش وارون ده آن بررسي گردد.بلندا و گسل هاي ايجاد کنن
لرزه مختلف، ، پس از تغيير پارامترهاي ورودي براي سه زمينيجمنظور مقايسه نتارديد. سپس بهافزار ايزوال محاسبه گاستفاده از نرم

هاي لرزهخيزي محدوده بلندا، زمينن روند لرزهبه دست آورد جهتهاي مختلف بررسي و نتيجه حاصل شد. هاي کيفي براي حالتشاخص
نوبي در محدوده بلنداي ج- ها با روند تقريبي شماليلرزهآوري شدند، که طي آن تمرکز توزيع زمينجمع ٢٠١٥تا  ٢٠١٩دستگاهي از سال 

يش، سازوکارهاي کانوني م- داده در منطقه با بلنداي خارگهاي رويلرزهمنظور بررسي ارتباط زمينهميش مشهود است. ب- خارگ
ز منطقه آورده شده که ادر تصوير هوايي  SEDو  GCMTهاي شده از سايتآوريشده در مطالعه به همراه سازوکارهاي جمعمحاسبه

لزله ها زسنجي محاسبه سازوکار کانوني  ي ياد شده است. با هدف صحتاف بلندادهنده سازوکار غالبا  معکوس زمين لرزه ها در اطرنشان
جود به روش وارون سازي شکل موج، صفحه گسلي محاسبه شده در دو رويداد زمين لرزه بر روي خطوط لرزه نگاري دو بعدي مو

 انپنه گسل ج انطباق خوب اين دو روش دربا يکديگر سنجيده شد. نتاي زلزله شناسي و لرزه شناسي بررسي و ميزان انطباق دو روش

ري، رزه نگاخطوط ل و هاي اکتشافي اطالعات چاه از رسوبي سازندها بااستفاده ضخامت . با تحليل تغييراترا نشان می دهد گلخاري ساختمان
يش م- عاليت بلنداي خارگهاي هم ضخامت تهيه شده، شروع ف است. با توجه به نقشه ررسي شدهبميش در طول زمان - فعاليت بلنداي خارگ

ي سوبگذاربه صورت ضعيف از سازند فهليان تا اواسط سروک بوده است. سپس در اواخر سروک، فعاليت آن شديدتر شده و در زمان ر
ي نگار ط لرزهگيرد. درخطو هاي زاگرسي قرارميتاثير روند تحت يابد و مي سازندهاي ايالم تا آسماري، به تدريج فعاليت اين بلندا کاهش

  شود. بلندا مشاهده مي عملکرد ازجحاصل اين تغييرات ضخامت دوبعدي نيز



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

٦٥

 استاد راهنماعليرضا خزعلي؛  نگارش /مطالعه و ارزيابي پديده تخريب سازند به کمک مدلسازي شبکه منافذ در ميدان گچساران  ١٢٠
 .١٣٩۵(دانشگاه صنعت نفت)، - جمشيد مقدسي.

 /tyPermeabiliتراوايي  /Modelingمدل سازي  /Gachsaran Oil fieldميدان نفتي گچساران  /Formation damageآسيب سازند 
  Networkشبکه  /Fractured reservoirمخزن شکافدار 

٩۵٠٠٧٢  
  چکيده 

حريک چاه رخ فرآيند آسيب ديدگي سازند، فرايندي است که مي تواند در همه مراحل حفاري، تکميل و تعمير چاه، بهره برداري و يا حتي ت
دهد. در حين اين فرآيند، ناحيه اطراف چاه دچار کاهش تراوايي مطلق و يا تراوايي نسبي فاز هيدروکربني خواهد شد که در هر دوحالت 
کاهش توليد از نتايج آن است. از آن جايي که سطح در دسترس براي عبور سياالت به سمت چاه با نزديک شدن به چاه کاهش مي يابد، 

ي شرايط سنگ اطراف چاه در حداکثر تراوايي ممکن از اهميت بااليي برخوردار است.  در اين راستا، ساخت مدلي که بتواند نگهدار
ميزان آسيب وارده به سنگ را پيشبيني کند از اهميت فراواني برخوردار است. به ويژه از آنجايي که مخازن ايران از نوع شکافدار بوده و 

ين مخازن انجام گرفته است، انجام چنين مدلسازي جهت پيشبيني اثرات و کنترل ميزان آسيب کامال  ضروري به تحقيق کمتري در مورد ا
که  نظر مي رسد.  از آنجايي که پديده آسيب در مقياس ميکرو (حفره ها و گلوگاه ها) اتفاق مي افتد، براي شبيه سازي آن نياز به مدلي داريم

ي واقعي جريان چندفازي در اين ابعاد بسيار سخت و زمانبر است. ولي اخيرا  تکنيکي به نام مدلسازي شبکه در اين ابعاد کارکند. شبيه ساز
Hagen- حفرات  که مسيرهاي اسکن شده سنگ را به شبکه اي از حفرات و گلوگاه هاي نيمه منظم تبديل مي کند که مي توان معادله 

Poiseuille قابل مقايسه با شبيه سازي مستقيم و نتايج  اسباتي کاسته است. نتايج اين تکنيک کامالً را روي آنها حل کرد از حجم چنان مح
آزمايشگاهي است.  در تحقيق حاضر با استفاده از مدلسازي شبکه حفرات سعي شده است که پديده آسيب به سازند شکافدار بررسي شود و 

  و نسبي مورد مطالعه قرار گيرد. ميزان اثر عامل هاي آسيب زننده مورد بررسي بر تراوايي مطلق

جهت تعيين رخساره هاي الکتريکي و تخمين برخي از خصوصيات مخزني در  SOMو  MRGCمقايسه روش هاي خوشه بندي   ١٢١
بادتي، ناصر ع وراساتيد مشا مجيد نبي بيدهندي؛ استاد راهنمامحمد ضربعلي زاده؛  نگارش /يکي از ميادين هيدروکربني جنوب ايران

 .))M.Sc،  ١٣٩۴( مهندسي اکتشاف نفت (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته کارشناسي ارشد - ين جمالي.ام

شيل  /Porosityتخلخل  /Petrophysicپتروفيزيک  /Clustersها خوشه /Reservoir propertiesخواص مخزن  /Faciesرخساره 
Shale/  نگار چاهWell log/  چاه پيماييWell logging/ شبيه سازي Simulation/  مدل هاModels  

٩۴٠٠٨۵  
  چکيده 

ترين مراحل مشخص کردن شرايط مخزني و توان يک مخزن در توليد، محاسبه دقيق پارامترهاي پتروفيزيکي آن مخزن يکي از مهم
 شناسي تا نتايج دقيقميناطمينان، نيازمند در اختيار داشتن تمام اطالعات از مشخصات زخواهد بود؛ اما شرط داشتن نتيجه دقيق و قابل
دانيم، در بحث تحقيقات نفتي و برآوردهاي آن هميشه سه فاکتور طور که ميباشد؛ اما همانآزمايشگاهي ژئوشيمي آلي و پتروفيزيکي مي

وابسته به  رو مهندسين نفت و تمام مهندسينها و مشکالت و سختي دريافت کامل اطالعات، مطرح بوده است. ازاينمهم زمان، بحث هزينه
اطميناني دست يابند.  در اين پروژه ابتدا به رفع نقايص موجود هاي مختلف و سريع به نتايج قابلاند به هر نحوي با تلفيق روشآن در تالش

به سه  يزيکيشود و با محاسبه و ارزيابي پارامترهاي پتروفدرداده هاي نگار و توليد نگارهاي موردنياز به روش شبکه عصبي پرداخته مي
ابي هاي ارزيابي در کنار هم بهترين ارزيروش سريع، قطعي و احتمالي کار خود را شروع خواهيم کرد و در ادامه با مقايسه روش

بندي در تعيين هاي خوشهشده و بعد از انتخاب بهترين پارامترها در بهترين ارزيابي، در بخش دوم پروژه به تعيين و مقايسه روشانتخاب
شده، تعيين هاي الکتريکي با استفاده از خواص مخزني محاسبهي الکتريکي پرداخته مي شود، در ادامه نيز بهترين رخسارههارخساره

دهي و توليد، به تفکيک بخش مخزني از غير مخزني گردد. در ادامه مسير پروژه براي هويت بخشيدن به ارزيابي مخزن در بحث بهرهمي
ايي از تمام شده است. در انتهاي کار نيز با ارائه يک مدل نهي به دو بخش توليدي و غير توليدي پرداختهبندي بخش مخزنو همچين تقسيم

رامترهاي ، ارزيابي پاIPافزار ها نگار با نرمشده، کار خود را به پايان خواهيم رساند.  در اين پروژه، اصالح دادهمراحل اجراي گفته
وسط تافزار ژئوالگ و مدل کردن تمام پارامترها در يک ساختار استاتيکي مخزني ي توسط نرمپتروفيزيکي و تعيين رخساره الکتريک

  گرفته است.افزار پترل انجامنرم



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

٦٦

 نگارش /نرماليزاسيون و تعيين حد مطلوب شاخص هاي عملکرد زيست محيطي شرکت ملي نفت ايران با رويکرد توسعه پايدار  ١٢٢
مي، (دانشگاه آزاد اسال کتريد - .اعاليي و ابراهيم غفوريانحسين  مشاور استاد ؛ساداتي پورمحمدتقي راهنما  استادزينب عرفاني؛ 

 .١٣٩٨دانشکده علوم و فنون، رشته مهندسي محيط زيست)، 

ت شرکت ملي نف /Marine environmentمحيط دريايي  /Environmentمحيط زيست  /Sustainable developmentتوسعه پايدار 
  Standardizingاستانداردسازي  /National Iranian Oil Company (NIOCان (اير

٩٨٠٠٣٣  
  چکيده 

الينده ها آيت اين فرآيندهاي اکتشاف و توليد نفت، محيط زيست را تحت تاثير آالينده هاي خطرناک قرار مي دهند.  به منظور بررسي کم
 اردي از طرفاستاند ظم اين آالينده ها ماهيت تجمعي دارند تا بحال برايشان حدودشاخص هايي تعريف شده اند. اما از آنجايي که بخش اع

) Smeets ٢٠١٥و  Weteringsهاي متولي تعيين نشده است. مطالعات نشان مي دهند افراد بسياري بر اين مهم تحقيق کرده اند ( سازمان
ستاندارد حدود ا است. ضرورت پرداختن به اين شاخص ها و تعيين اما اين بررسي ها تا جايي بوده که به لزوم بررسي بيشتر اشاره شده

ا ه ريزي هبرنام لزوم گنجاندن آن در و مطلوب" وضع موجود به سمت وضعم اصل استراتژي توسعه پايدار"شود که دريابي مي تر روشن زماني
حيطي مزيست  هاي همپوشاني شاخص اين پژوهش ميزان رو در اين حذف يا کاهش اين آالينده ها تا سطح قابل قبول ميسر نمي گردد. از ونبد

سي گرديد. ايدار بررمنظور چگونگي تعيين ميزان نيل به توسعه په هاي بزرگ نفتي دنيا ب شرکت ملي نفت با ديگر کمپاني ها و يا سازمان
ملکرد زيست عر آمار است. براي اين کا تحقيقات نشان داد تعيين حد مطلوب اين شاخص ها با استفاده از روشهاي نرماليزاسيون امکانپذير

تعيين  .جام گرديد شرکت زير مجموعه بعنوان پايلوت در نظر گرفته شدند و نرمالسازي داده ها در مقياس توليد ان ١٥محيطي سه سال از 
مم داده ها م مينيي ماکزيمسطوح اورال دانش دستيابي به حدود مرزي مطلوب و نقطه ي بحراني را فراهم ساخت. نهايتا از طريق نرمالساز

  و بر مبناي مينگين اورال هاي مرزي، استاندارد سازي داده ها انجام شد.

اميرحسين عبادي کجاني؛  نگارش /نقش حراست در ارتقاي امنيت منطقه ويژه با توجه به تنوع فرهنگي و موقعيت استراتژيک  ١٢٣
وق و (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته حق ارشناسي ارشدک - مهريار.علي عسکر رمشاواستاد  ؛غفار زارعي، امين روانبند راهنمااتيد اس

 .١٣٩۶علوم سياسي)، 

 حفاظت /Strategyاستراتژي  / pecial Economic Energy ZoneSParsمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  /Securityامنيت 
Conservation/  توانمندسازي کارمندانEmployee empowerment  

٩۶٠٠۵۴  
  چکيده 

الت لب تشکيقحراست در اصل به معناي پاسداري و مراقبت کردن مي باشد . از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شودکه در 
اي هنحراف م ايک سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سالمت اجزاي ريز و درشت آن تشکيالت را در برابر انواع و اقسا

شور، به قتصاد کا. امنيت پايدار پارس جنوبي نتيجه تالش کارکنان حراست است، تداوم نقش محوري پارس جنوبي در ده داردموجود به عه
بدون  ته است.حضور پر رنگ کارکنان حراست در تامين ثبات و امنيت نيروي انساني و تاسيسات پااليشگاه هاي گازي اين منطقه وابس

 گاه هاير پر رنگ کارکنان حراست در تامين ثبات و امنيت نيروي انساني و تاسيسات پااليششک تداوم اين نقش محوري، به حضو
، مرهون ل هستندفازهاي پارس جنوبي وابسته است. و اينکه در چنين شرايطي متخصصان کشور به کار توسعه و توليد از اين ميدان مشغو

صادي هدف پژوهش حاضر بررسي نقش حراست در منطقه ويژه اقت نگاه تيزبين و همچنين اقتدار مجموعه خدوم حراست بوده است.
نگر آن است اده شده است نتايج پژوهش بياتحليلي استف - انرژي پارس با تاکيد بر موقعيت استراتژيک منطقه مي باشد که از روش توصيفي

دم يقين ع طقه گرديده است و به طورحضور حراست در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس موجب برقراري و ارتقاء امنيت در اين من
  د.حضور و حتي کمرنگ شدن حضور حراست در اين منطقه موجب وارد شدن خلل غير قابل جبران به امنيت اين منطقه خواهد ش
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ريت نيازسنجي دوره هاي کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت از ديدگاه مربيان تربيت بدني شرکت ملي نفت ( مطالعه موردي: مدي  ١٢۴
 راهنما استادعليرضا آذري دودران؛  نگارش /اکتشاف، مناطق نفتخيز جنوب، فالت قاره ايران و بهداشت و درمان صنعت نفت)

رشته  دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي،( کارشناسي ارشد - علي زارعي. مشاوراستاد عبدالرضا اميرتاش؛ 
 .١٣٩۴ورزشي)، مديريت راهبردي سازمان هاي 

 /National Iranian Oil Company (NIOCشرکت ملي نفت ايران ( /Sportsورزش  /In service trainingآموزش ضمن خدمت 
 /ionsSouth oil regمديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران/ مناطق نفتخيز جنوب  /Trainerمربي  /Needs assessmentنيازسنجي 

  Health & medicalبهداشت و درمان  /National Iranian Offshore Oil Companyيران شرکت نفت فالت قاره ا

٩۴٠٠٨۶  
  چکيده 

يران ناسب مدمديريت آموزشي مناسب و کارآمد نقش اساسي و کليدي در تمامي مراحل فرآيند حياتي آموزش بر عهده دارد و عملکرد م
وده و ضامن باهميت  رل کننده فراگيران و مربيان در اين فرآيند آموزش، بسيار حائزآموزشي به عنوان حلقه ارتباط دهنده، هدايت و کنت

مربيان  هاي کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت از ديدگاه . هدف پژوهش حاضر، نيازسنجي دورهکارائي و اثربخشي سازمان آموزشي است
ت بدني ان تربيي اجرا شد. جامعه آماري شامل کليه مربيتربيت بدني شرکت نفت بود. پژوهش مورد نظر توصيفي بوده که به شکل ميدان

ل شرکت نفت بودند که در دورهصهاي آموزشي ضمن خدمت شرکت کرده بودند، طبق آمار شرکت نفت حجم جامعه موردنظر در سا
مه توزيع شده نفر پرسشنا٢٣٥نفر به دست آمد. از  ٢٣٥نفر بود که براساس جدول نمونه گيري مورگان حداقل حجم نمونه ٣٠٠برابر با 

هاي  هدور ازسنجيرسشنامه نظرسنجي و نيها در اين پژوهش، شامل دو پ گشت داده شد. ابزار گردآوري دادهپرسشنامه قابل استفاده بر٢٣١
يتني و ومن ويها با استفاده از آزمونصهاي فريدمن،  ) بود. تجزيه و تحليل داده١٣٨٩آموزش ضمن خدمت برگرفته از پژوهش کياني (

 غيير نگرش، تناسبتها (دانش افزايي، بهبود مهارتصهاي عملي،  انجام شد. در تمام مؤلفه SPSS Ver. ١٨ويلکاکسون و توسط نرم افزار 
دمات کميت خ ومحتواي آموزشي، ميزان انگيزه و عالقه، ميزان افزيش رغبت و تمايل، کيفيت عملکرد مديريت و برنامه ريزي، کيفيت 

دريس سابقه ت کيفيت تدريس مدرسان، نحوه ارزشيابي از شرکت کنندگان و تحقق اهداف آموزشي) تفاوتي بين افراد براساسپشتيباني، 
کوتاه  ). همچنين، نتيجه آزمون کروسکال واليس براي نيازصهاي مربيان تربيت بدني به دورهصهاي تخصصيp ٠٫٠٥وجود نداشت (

٠ P(تناسب محتواي آموزشي تفاوت بين افراد براساس مدرک تحصيلي وجود نداشت مدت آموزش ضمن خدمت نشان داد. در مؤلفه  ٠٥ (
زشي با ميانگين در رتبه اول بهداشت ور٩٩٢/٠همچنين، نتيجه آزمون فريدمن نشان داد، کاربرد روانشناسي در ورزش با ميانگين رتبه 

  تبه سوم بيشترين اولويت را دارند.در ر ٩٦٥/٠در رتبه دوم و طب ورزشي با ميانگين رتبه ٩٧٢/٠رتب  

حسين  نگارش /وارون سازي داده هاي لرزه اي براي برآورد رخساره با استفاده از زمين آمار چند نقطه اي و آشفتگي احتمال  ١٢۵
(دانشگاه  تريکد - .پژمان طهماسبي، ايرج عبدالهي فرداساتيد مشاور عبدالرحيم جواهريان، مجيد عطائي پور؛  راهنما اتيداسهاشمي؛ 

 .١٣٩۴صنعتي امير کبير، دانشکده مهندسي نفت، رشته مهندسي نفت)، 

 /Modelingمدل سازي  /lationSimuشبيه سازي  /Geostatisticsآمار زمين /Faciesرخساره  /Seismic dataاي هاي لرزهداده
  Optimization algorithmالگوريتم بهينه سازي  /Probabilityاحتمال  /Neural networkشبکه عصبي 

٩۴٠١٠٢  
  چکيده 

در مدل سازي هاي مخزني از جمله مدل سازي رخساره، هدف به دست آوردن يک مدل معتبر و واقعي مبتني بر واقعيات و دانسته هاي 
ترس حائز اهميت مي باشد. باشد. در اين رهگذر، استفاده بهينه و کامل از تمامي اطالعات در دس ي مورد مطالعه مي شناسي از منطقه زمين
ترين روش هاي  مي سازند. دو گروه از متداول را ميسر  دارند هاي مختلف که منشاهاي متفاوتي نيز آماري امکان تجميع داده هاي زمين روش

نقطه اي اي و چند روش زمين آمار دونقطه زمين آماري عبارتنداز زمين آمار دو نقطه اي و زمين آمار چند نقطه اي. در اين رساله، هر دو
براي توليد مدل هاي رخساره به کار گرفته شده است.اين روش هاي زمين اماري بر روي يک ميدان نفتي کربناته واقع در جنوب غربي 
 ايران به کار گرفته شد. بازه ي ضخامتي مورد مطالعه، داراي کانال هاي بسيار زياد در ابعاد و هندسه هاي متفاوت مي باشد. وجود اين

پيکره ها وضعيت بسيار مناسبي براي ارزيابي عملکرد هر يک از روش هاي زمين اماري باال در به تصوير کشاندن پيکره هاي پيچيده 
تصوير آموزشي  زمين شناسي ذکر شده را فراهم نمود. در روش هاي شبيه سازي چند نقطه اي، توليد ساختارها و پيکره ها با اسکن يک

ن رساله، مبناي توليد تصوير آموزشي مقايسه محيط رسوب گذاري منطقه مورد مطالعه با محيط رسوب گذاري مشابه در ايانجام مي پذيرد.
در عصر حاضر قرار داده شد. بررسي مطالعات گذشته و انطباق چينه سکانسي چاه ها نشان داد که بازه ضخامتي مورد مطالعه عمدتا  در 

توليد تصوير آموزشي، اطالعات به دست آمده از پهنه ي جزر و مدي جزيره اندروس در ناحيه جزر و مدي نهشته شده است. براي 
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باهاماس مورد توجه قرار گرفت. براي دستيابي به نتايج قابل قبول عالوه بر توليد تصوير آموزشي معتبر، نتايج حاصل از روش زمين 
داده ي سخت طي يک فرآيند، پيکره هاي کانالي از داده هاي لرزه اي  آمار چند نقطه اي به داده هاي سخت و نرم مشروط شدند. براي توليد

نرم بيرون کشيده شدند. عالوه بر اين، داده هاي چاه پيمايي رخساره نيز به عنوان داده ي سخت مورد استفاده قرار گرفتند. براي توليد داده 
رخساره استفاده گرديد.  اين مطالعه نشان داد که روش هاي  از شبکه ي عصبي براي توليد مکعب هاي احتمال براي هر يک از کالس هاي

دو نقطه اي به طور کلي توانايي به تصوير درآوردن پيکره هاي پيچيده زمين شناسي مانند کانال هاي با پيچ و خم زياد ندارند. در مقابل 
در مرحله بعدي براي بهينه سازي تحقق هاي حاصل  زمين روش آمار چند نقطه اي توانايي بسيار خوبي در باز توليد اين پيکره ها داشت.

از روش زمين امار چند نقطه اي از يک الگوريتم بهينه سازي بر مبناي آشفته سازي احتمال بهره گيري شد. در اين روش تابع توزيع 
ي  اي توليد شد که لرزه مدل رخساره سازي، ي فرآيند بهينه شفته مي شود. در نتيجهآي رخساره از نمونه گيري مي شود، احتمالي که مدل نهاي

  مصنوعي حاصل از آن کمترين اختالف را با داده ي لرزه اي دارا بود.




