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تحلیل تصاویر ابرطیفی برای تشخیص نشت نفت با استفاده از تکنیک الگوریتم SAM
*2

احمد كشاورز 1و سید محمد كریم هاشمیزاده

 1استاديار ،دانشكده مهندسي دانشگاه خليج فارس ،بوشهر  ،ايران
 2دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه مخابرات سيستم ،دانشگاه آزاد اسالمي بوشهر ،بوشهر ،ايران
تاریخ ارسال 03 :خرداد  ،1394تاریخ اصالح24 :تیر  ،1394تاریخ پذیرش 04 :آبان1394

چکیده
لكههای نفتي يكي از چالشهای عمده زيست محيط دريايي ميباشد .از مهمترين تاثيرات آن کاهش در انتقال نور به
آبهای عميق و جذب اکسيژن است که باعث جلوگيری از عمل فتوسنتز گياهان آبزی ميشود .در اين پژوهش با استفاده
از دادههای سنجنده هوابرد  SpecTIRلكههای نفتي ناشي از افق آبهای عميق که در سال  2010در خليج مكزيک
رویداده ،استخراج و طبقه بندی گرديده است .از آنجا که دادههای اخذ شده در سطح راديانس بودند ،ابتدا تصحيح
اتمسفری با استفاده از الگوريتم  ،FLAASHبر روی آنها انجام گرديد .سپس با اعمال الگوريتم تصحيح اتمسفری از 360
باند ،باندهای  183تا  198و  255تا  279با توجه به نسبت کم سيگنال به نويز ( )SNRحذف شدند .سپس از باند  1تا
 119به دليل غيرمرتبط بودن با اعضای خالص طيف نشت نفت حذف شدند .در مرحله بعد با استفاده از جعبه ابزار طيفي
متلب ،اعضای خالص به صورت نسبي در  6کالس طيفي نسب نفت به آب استخراج گرديدند .سرانحام با استفاده از دسته
بندی اعضای خالص و الگوريتم جداسازی طيفي  ،SAMتصوير بدستآمده در  6کالس طبقه بندی شد .اين کالسها
شامل  % 100نفت %80،نفت و  %20آب %60 ،نفت و  %40آب %40 ،نفت و  %60آب %20 ،نفت و  %80آب و  %100آب
ميباشند.
كلمات كلیدی :نشت نفت ،الگوريتم جداسازی تصاوير فراطيفي ،جعبه ابزار ابر طيفي ،سنجنده هوابرد  ،SpecTirالگوريتم
SAM
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بررسی آزمایشگاهی و پیشبینی رسوب آسفالتین در جریان آرام در لوله با استفاده از روش
انتقال گرما
فرهاد سلیمی ،1سید شهاب الدین آیت اللهی 2و محسن وفایی سفتی

*3

 1استاديار ،گروه مهندسي شيمي ،دانشكده فني مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ايران
 2استاد ،گروه مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه صنعتي شريف ،تهران ،ايران
 3استاد ،گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
تاریخ ارسال 27:مرداد  ،1395تاریخ اصالح 20 :آذر  ،1395تاریخ پذیرش 18:دی 1395

چکیده
در اين مطالعه ،رسوب آسفالتين از نفت خام به صورت آزمايشگاهي و تئوری با استفاده از سيستم لوپ بسته در جريان آرام
مورد مطالعه قرار گرفته است  .تاثير پارامترهايي همچون سرعت نفت و دمای سطح بر روی ضخامت رسوب تشكيل شده
مشاهده گرديده است .نتايج نشان داد که ضخامت رسوب آسفالتين با افزايش دمای سطح افزايش مييابد .همچنين
مشاهده گرديد که با افزايش سرعت جريان ،ضخامت رسوب کاهش مييابد .روش گرمايي برای تشريح سازوکار درگير در
اين فرايند استفاده شد و نتايج برازش دادهها نشان داد که تطابق خوبي بين نتايج آزمايشگاهي و نرخهای تهنشست رسوب
آسفالتين وجود دارد .مطالعه تئوری فرايند تشكيل رسوب همچنين نشان داد که نرخ رسوب آسفالتين با سرعت جريان در
خطوط لوله که با نتايج آزمايشگاهي اثبات شد رابطه عكس دارد.
كلمات كلیدی :آسفالتين ،مدل تئوری ،نرخ رسوب ،آمايش لوپ بسته ،جريان آرام
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كنترل تولید شن در مخازن ماسه سنگ با استفاده از رزین اوره فرمالدئید اصالح شده
2

محمدرضا طالقت*1و احمد رضا بهمنی

 1استاديار ،گروه مهندسي نفت و گاز ،دانشگاه صنعتي شيراز ،شيراز ،ايران
 2دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي نفت و گاز ،دانشگاه صنعتي شيراز ،شيراز ،ايران
تاریخ ارسال22 :اردیبهشت ،1395تاریخ اصالح 25 :تیر  ،1395تاریخ پذیرش 20 :آذر 1395

چکیده
روشهای مختلفي برای کنترل توليد شن در مخازن ماسهسنگ استفاده ميگردد .هدف از اين پژوهش ،ارائه يک رزين
مناسب به عنوان عامل جامد ساز (تثبيت) برای استفاده در مخازن نفتي است .برای رسيدن به اين منظور ،پس از مطالعه
منابع و بروشور شرکتهای ايراني توليد رزين ،رزين اوره فرمالدئيد ،رزين فنل – فرمالدئيد و رزين اوره -فرمالدئيد اصالح
شده برای آزمايش انتخاب شدند .نمونه مغزهها با استفاده از ماسههای حوزههای نفتي جنوب ايران و با متوسط نفوذپذيری
مطلق  600-500ميلي دارسي و متوسط تخلخل  20-15درصد تهيه و با درصد های مختلفي از هر رزين ساخته شدند.
نفوذپذيری ،تخلخل و مقاومت فشاری نمونه مغزهها اندازهگيری گرديد .نتايج نشان داد که برای فرايند جامد سازی با
رزين ،رزين اوره فرمالدئيد اصالح شده به عنوان يک عامل جامد ساز از دو نوع رزين ديگر مناسبتر است .نمونه مغزههای
ماسه جامد شده با اين رزين واجد مقاومت فشاری بين  3100و  4150پوند بر اينچ مربع ،نفوذ پذيری بين  980و 6823
ميلي دارسي و تخلخل بين  8و  98درصد ميباشند.
كلمات كلیدی :جامد سازی شيميايي ،رزين ،نفوذپذيری ،تخلخل ،مقاومت فشاری
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ارزیابی چهار مدل الکترولیت برای پیشبینی ویژگیهای ترمودینامیکی محلولهای الکترولیتی
آبی
3

كمالالدین مومنی ،1حسام نجیبی *2و محمدتقی صادقی

 1دانشجوی دکتری ،دانشكده مهندسي گاز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران
 2استاد ،دانشكده مهندسي گاز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران
 3دانشيار ،دانشكده مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ايران
تاریخ ارسال 07:تیر  ،1394تاریخ اصالح 02 :آبان  ،1394تاریخ پذیرش 17 :آبان 1394

چکیده
در اين مقاله ،کارايي چهار مدل الكتروليت به منظور پيشبيني ضريب اسمتيک و ضريب فعاليت چندين محلول الكتروليت
در دمای  298کلوين ،فشار اتمسفريک و در محدوده وسيعي از غلظتها ارزيابي شده است .در دو نوع از اين مدلها شامل
الكتروليت تصادفي دومايع ( )Non-Random Two-Liquid e-NRTLو الكتروليت ميانگين تخمين کروی تصادفي دومايع
( )Mean Spherical Approximation-Non-Random Two-Liquid AMSA-NRTLفرض بر آن است که همبستگي بين
يونهای با بار مخالف وجود نداشته باشد .ولي در دو مدل ديگر ميانگين تخمين کروی تصادفي دومايع همراه

(AMSA-

 )NRTLو ميانگين تخمين کروی تصادفي دومايع اجباری ( ،)BiMSAاثرات انحالل و همبستگي لحاظ گرديده است .برای
ارزيابي کارايي اين چهار مدل الكتروليت به منظور پيشبيني ضريب اسمتيک و ضريب فعاليت در دمای  298Kو فشار
اتمسفريک ،از دادههای آزمايشگاهي گزارش شده در ديگر مقاالت استفاده شده است 28 .محلول الكتروليت نمكي مختلف
از جمله تيوسياناتها ،پرکلوراتها ،نيتراتها ،هيدروکسايدها و نمکهای آمونيوم چهارتايي مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج اين تحقبق نشان ميدهد که مدلهايي که در آنها اثرات انحالل و همبستگي لحاظ گرديده بهتر از دو مدل ديگر قادر
به پيشبيني ضريب اسمتيک و ضريب فعاليت به ويژه در غلظتهای باالی نمک ميباشند .همچنين نتايج نشان دهنده
اين است که بهترين پيشبيني مربوط به مدل  BiMSAميباشد.
كلمات كلیدی :مدلهای الكتروليت ،ضريب اسمتيک ،ضريب فعاليت ،خواص ترموديناميكي
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رابطه بین استراتژی ،سامانههای حسابداری مدیریت و عملکرد شركتهای پتروشیمی در قالب
تئوری اقتضایی
عباس علیمرادی* و سپیده برزوپور
 1استاديار ،گروه حسابداری ،دانشگاه صنعت نفت  ،تهران ،ايران
 2دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه حسابداری ،دانشگاه قم ،قم ،ايران
تاریخ ارسال 06 :آبان  ،1394تاریخ اصالح 30 :بهمن  ،1394تاریخ پذیرش 28 :شهریور 1395

چکیده
در جهان امروز به دليل پويايي و تحوالت سريع و همه جانبه ،آينده سازمانها پر ابهام است و سرعت تحوالت بهگونهای
است که هر نوع مقاومتي را در هم شكسته و سازمانها را با تغيير جدی جايگاه مواجه ميسازد .لذا سازمانها با هر ويژگي
و ماهيت بايد به نحوی طراحي شوند که پاسخگوی نيازهای محيطي باشند و در اين ميان سازمانهايي موفق خواهند بود
که توان انطباق با تغييرات را داشته باشند .بديهي است چنين موقعيتي بدون نگاه و تفكر استراتژيک و همچنين تدوين
استراتژیهای سازماني و سامانه حسابداری مديريت مناسب مقدور نخواهد بود .اين پژوهش به بررسي رابطه بين استراتژی،
سامانههای حسابداری مديريت و عملكرد شرکتهای پتروشيمي در قالب تئوری اقتضايي ميپردازد .در نگرش اقتضايي،
فرض بر اين است که تناسب ميان استراتژیهای سازمان و متغيرهای محتوايي ساختار سازماني ميتواند منجر به دستيابي
به عملكرد بهينه گردد .جامعه آماری اين پژوهش ،شرکتهای پتروشيمي خصوصي ايران است و اطالعات مورد نياز نيز از
طريق ابزار پرسشنامهای با مقياس ليكرت که پايايي آن با آلفای کرونباخ  83/4درصد تاييد گرديده جمع آوری شده است.
برای تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها از روش معادالت ساختاری با نرم افزار ليزرل استفاده شده است .نتايج
حاصل نه تنها رابطه مستقيم بين استراتژی انتخابي ،سامانه حسابداری مديريت و عملكرد در صنعت پتروشيمي را تاييد
مينمايد ،بلكه نقش سامانه حسابداری مديريت را به عنوان يک متغير ميانجي در رابطه بين استراتژی و عملكرد مورد تاييد
قرارميدهد .براساس اين نتايج مي توان مدعي گرديد که فرضيههای تئوری اقتضايي درصنعت پتروشيمي ايران نيز با همه
تمايزاتش مصداق دارد.
كلمات كلیدی :استراتژی ،عملكرد شرکت ،تئوری اقتضائي ،سامانه حسابداری مديريت ،مدليابي معادالت ساختاری
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ارزیابی در مقیاس منافذ بیوسورفکتانت تولید شده به روش برونجا ،به منظور ازدیاد برداشت
نفت
3

محمد حسین شعبانی ،1آرزو جعفری *2و سید محمد موسوی

 1دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي نفت ،دانشكده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس،تهران ،ايران
 2استاديار ،دانشكده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس،تهران ،ايران
 3دانشيار ،دانشكده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
تاریخ ارسال 03 :آذر  ،1395تاریخ اصالح 04 :بهمن ،1395تاریخ پذیرش 24 :اسفند 1395

چکیده
ازدياد برداشت از مخازن نفتي به روش ميكروبي يكي از روشهای نوين و در عين حال اقتصادی در جهت افزايش توليد
نفت از مخازن ميباشد .در ازدياد برداشت ميكروبي ،با استاده از ميكروارگانيسمهای مختلف ،ميتوان مواد متنوعي همانند
بيواسيدها ،بيوگاز ،بيوسورفكتانت و بيوپليمر توليد کرد که در ميان آنها ،بيوسورفكتانتها يكي از مهمترين توليدات توسط
ميكروارگانيسمها مي باشند .در انتخاب ميكروارگانيسم مناسب بايد سرعت رشد ،سايز کوچک و توانايي زنده ماندن آنها در
شرايط مخزن مورد نظر ،مورد توجه قرار گيرد .با توجه به اين موضوع ،در اين پژوهش از دو

باکتری Enterobacter

 cloacae subsp with PTCC:1798که از خاک آلوده به نفت يكي از مخازن جنوب ايران بدست آمده و همچنين باکتری
 Acintobacter calcoaceticus with PTCC:1318به منظور توليد بيوسورفكتانت مورد استفاده قرار گرفته است .به منظور
بررسي تاثير بيوسورفكتانت توليدی در ازدياد برداشت نفت ،از روش تزريق برونجا در ميكرومدل و مشاهده جابجايي نفت
و حرکت جبهه سيال استفاده شده است .همچنين از سيالبزني توسط آب ،به عنوان يک روش متداول در ازدياد برداشت
نفت برای مقايسه با نتايج سيالب زني توسط بيوسورفكتانت توليدی استفاده شده است .نتايج بدست آمده نشان ميدهد که
تزريق بيوسورفكتانت توليد شده توسط باکتریهای  Enterobacter cloacaeدر غلظت نمک  6درصد و

calcoaceticus

 Acintobacterدر غلظت نمک  3درصد ،هر کدام به ترتيب بهميزان  27و  35درصد ،ضريب بازيافت نفت را در مقايسه با
سيالبزني توسط آب افزايش مي دهد ،که علت اصلي آن کاهش بسيار زياد در نيروی کشش بين سطحي توسط
بيوسورفكتانتهای توليدی ميباشد .همچنين بيوسورفكتانت توليدی از باکتری  Enterobacter cloacaeبا شوری  6درصد
عدد ،کشش بين سطحي ميان آب و نفت را از  45به  7و بيوسورفكتانت توليدی از باکتری

Acintobacter calcoaceticus

با شوری  3درصد ،عدد کشش بين سطحي را از  45به ( 4ميلي نيوتون /متر) کاهش ميدهد.
كلمات كلیدی:بيوسورفكتانت ،ازدياد برداشت ميكروبي ،ريزمدل ،برونجا ،کشش بين سطحي
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