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در این تحقیق و پژوهش با استفاده از جامعه ی آماری و اطالعات آزمایشگاهی 
با اندازه گیری مولفه های مختلف سامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام، ساخت 
یک الگوریتم جامع از ســامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام به دســت آمده 
اســت. با نرم افزار اکســل پیشــرفته و نرم افزار متلب به اندازه گیری و سپس 
ارزیابــی و تعمیم مدل مولفه های دینامیــک ترکیب نفت خام از جمله میزان 
نمک ترکیب نفت خام، درصد حجمی آب )ذرات امولســیون آب( در ترکیب 

نفت خام، هدایت ســنجی ترکیب نفت خام، وزن مخصوص ترکیب نفت خام و 
فشار بخار ترکیب نفت خام انجام شده است و اثر برهم کنش مولفه های مذکور 
و روند میزان تغییرات مولفه های ســامانه ی ترکیب نفت خام كه بر كيفيت آن 

موثر هستند، به دست آمده است. 
با اســتفاده از این الگوریتم جامع از ســامانه ی دینامیــک ترکیب نفت خام 
99درصد اثر برهم کنش و تغییرات مولفه های مســتقل و وابسته ی سامانه ی 
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اندازه گيــري كيفيــت نفت خام يكي از مهم تريــن دغدغه هاي صنعت نفت در توليد و صادرات اســت. يكي از 
پارامترهــاي كيفي مدنظر ميزان نمك در نفت خام اســت. در اين خصوص راه هاي متعــددي وجود دارد. در 
این پژوهش، دستگاه سل الکتروشــیمیایی3230 که بر اساس مکانیک کوانتومی عمل می کند، به عنوان یک 
شاخص مناسب برای اندازه گیری مولفه های موجود در سامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام در نظر گرفته شده 
است. دســتگاه 3230 به منظور سنجش نمک در سامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام بر اساس هدایت سنجی 
ذرات امولســیون آب در ترکیب نفت خام به کار برده می شود. از این رو با در نظر گرفتن عملکرد دستگاه3230 
که به منظور سنجش نمک در ترکیب نفت خام و سنجش میزان هدایت سنجی ذرات امولسیون آب در سامانه ی 
دینامیک ترکیب نفت به کار می رود، با اســتفاده از نرم افزار اکســل پیشرفته و نرم افزار متلب اثر برهم کنش و 
تغییرات دیگر مولفه های مهم و کاربردی سامانه ی دینامیک نفت خام از جمله وزن مخصوص ترکیب نفت خام، 
فشــار بخار ترکیب نفت خام، درصد حجمی ذرات آب در ترکیب نفت خام، هدایت ســنجی ترکیب نفت خام و 
میزان نمک در ترکیب نفت خام بر اســاس نمودارهای رگرســیونی به دست آمده است. با توجه به انبوه داده ها 
و اطالعــات آزمایشــگاهی از دســتگاهASTM D 3230 و از طریق این جامعه ی آمــاری داده ها، یک الگوریتم 
جامع بر اســاس  مدل های آماری برای تحلیل ارتباط عملکرد دستگاه به منظور تخمین روابط بین متغیرهای 
مســتقل و وابسته، مدل و شبیه سازی شده اســت. این روش علمی شامل تکنیک های زیادی برای مدل سازی 
و شبیه ســازی و تحلیل متغیرهای خاص است ـ  در اینجا مولفه های سامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام  ـ و با 
تمرکز بر رابطه ی بین متغیر وابســته و چند متغیر مســتقل و بر اساس تحلیل رگرسیونی و معادالت حاکم بر 
روند تغییرات مولفه های ســامانه ی ترکیب نفت خام اندازه گیری شده است. این روش علمی به صورت گسترده 
و با قابلیت انعطاف پذیری مناســب برای پیش بینی و شناخت ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته و کدنویسی 
بهترین احتمال آماری و همچنین یافتن بهترین ضریب همبســتگی، واریانس، انحراف استاندارد، پیش بینی و 
دیگر فاکتورهای مهم و کاربردی به منظور درک و شــناخت سامانه ی دینامیک ترکیب نفت به کار رفته است. 
ارزیابــی مدل و تعمیم آن برای مولفه های میزان هدایت ســنجی در ترکیــب نفت خام، میزان نمک در ترکیب 

نفت خام و میزان ذرات امولسیون آب در ترکیب نفت خام اندازه گیری شده است.
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ترکیب نفت خام پیش بینی و تخمین زده شده است. همچنین با به کارگیری 
این الگوریتم، مصرف مواد خطرناک و ســمی با حد تماس مجاز TLV 1 پایین 
)از جمله بوتانول، زایلین، تولوئن، اســتون و متانول(، کنترل و بهینه ســازی 
خواهد شــد. یکی از اهداف مهم و کاربردی این طرح پژوهشی عینیت دادن 
به داده ها و اطالعات آزمایشــگاهی اســت که با تلفیق و مکمل سازی داده ها 
یــک رویکرد جدید و یک مرجع کاربردی حاصل شــده اســت. از این رو در 
تجزیه وتحلیل نتایج آزمایشــگاهی از ســامانه ی دینامیــک ترکیب نفت خام 

وضعیت مناسبی حاصل شده است. 
همچنین ارزیابی دقت مدل و شبیه سازی از سامانه ی ديناميك آشوب ترکیب 
نفت خام در پیش بینی و قدرت تخمین از روند تغییرات مولفه های مســتقل و 
وابسته اندازه گیری و به منظور اعتبارسنجی و تعمیم مدل، فاکتورهای مهم و 

کاربردی از داده های مدل آماری اندازه گیری شده است.]2،1و3[

1- عنوان اول
1-1- مقدمه

بــا توجه به نیاز روزافزون به منابع انرژی و کاهش منابع ســوخت فســیلی، 
ضرورت ســالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های 
برق رسانی و تامین سوخت برای نقاط صنعتی و... استفاده از روش های نوین و 
جدید در حفظ انتروپی محیط زیست و کاهش و کنترل مواد سمی و خطرناک 
در نقاط صنعتی کشــور می تواند به کیفیت مصــرف انرژی و کاهش انتروپی 

محیط های صنعتی کمک کند. 
مدیریت مصرف یکی از مباحث مهم و استراتژیک به منظور دستیابی به تعالی 
و توسعه ی اقتصادی کشورها است، چراکه پس از طی عصر کشاورزی با هدف 
تامین غذا و ورود به عصر صنعتی با هدف تامین ابزار و ماشین، هرچند گذر از 
دوره ی محصول گرایی با تفکر رشد اقتصادی در اواخر قرن نوزدهم همراه بود 
ولی به مرور زمان و با گذر از دوره ی بازارگرایی در نیمه ی اول قرن بیســتم و 
ورود به عصر فراصنعتی و پیدایش رقابت شدید در محیط پویای تهدیدآمیز، 
باعث گرایش به ســمت بهره وری و متعاقبا تالشــی مفید برای برخورداری از 
بهره وری در کنار رشــد اقتصادی با هم افزایی به اصطالح »در حال توســعه« 
شــد و مدیریت مصرف را به سوی وضعیت »توســعه یافته« هدایت کرد، به 
طوری که توجه خاص به مدیریت مصرف با مفهوم مدیریت توســعه در عصر 
اطالعات و کاربردی کردن اســتراتژی با استفاده از مدیریت دانش، امری کارآ 

و موثر تلقی شد. 
یقینــا مدیریــت مصرف در انــرژی نیز با کمــک این نــوع مدیریت، توان 
پیاده ســازی و عملیاتی شدن را از خود نشــان خواهد داد. از این رو در این 
مطالعــه و تحقیق به ســاخت یــک الگوریتم جامع در آزمایشــگاه مناطق 

نفت خیز جنوب اهواز بر اســاس جامعه ی آماری و داده های آزمایشگاهی به 
منظور بهینه ســازی مصرف مواد استراتژیک و سمی از جمله بوتانول، اسید 
سولفوریک و کلروفرم و... دســت خواهیم زد.]4و5[ با در نظر گرفتن انبوه 
داده هــای تجربی و جامعه ی آماری یک مدل آماری برای ســنجش میزان 
نمک ترکیب نفت خام، درصــد حجمی آب ترکیب نفت خام، وزن مخصوص 
ترکیب نفت خام و فشــار بخار ترکیب نفت خام انجام شــده است. همچنین  
برای تحلیل داده های ســامانه ی دینامیک نفت با کمی ســازی این سامانه 

آشوب ترکیب نفت، به کار رفته است. 
این مدل ســازی برای دســتگاهD 3230 که هدف آن سنجش نمک ـ یکی از 
مولفه هــای مهم در ترکیب نفت مناطق نفت خیزـ که با دیگر مولفه های نفت 
به عنوان مثال، درصد حجمی آب، میزان نمک، دانســیته ی نفت، فشار بخار 
نفت، گرانروی نفت و دیگر فاکتورهای ترکیب نفت، ارتباط و همبستگی دارد، 
از طریق مدل و شبیه ســازی سامانه ی نفت و دستیابی به مولفه ی هدف )که 
در این تحقیق میزان نمک و درصد حجمی آب اســت( در ترکیب نفت است 

را بررسی کرد. 
در این مقاله بر اســاس مدل های آماری تحلیل رگرســیون یا تحلیل ارتباط 
یــک فرآیند آماری بــا 80 بار آزمایش بر روی مولفه های مختلف ســامانه ی 
دینامیک ترکیب نفت خام برای تخمین روابط بین متغیرها می باشد. این مدل 
و شبیه ســازی با اکسل پیشرفته پیاده سازی شده است که شامل تکنیک های 
زیادی برای مدل ســازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصربه فرد، تمرکز بر 

رابطه بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل می باشد. 
تحلیل رگرســیون کمک می کند در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با 
تغییر هر کدام از متغیرهای مســتقل و با ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل 
تغییر می کند. بیشترین کاربرد تحلیل رگرسیون تخمین امید ریاضی شرطی 
متغیر وابسته از متغیرهای مستقل معین است که معادل مقدار متوسط متغیر 

وابسته است، وقتی که متغیرهای مستقل ثابت هستند. 
کمتریــن کاربرد آن تمرکــز روی چند پارامتر مکانی توزیع شــرطی متغیر 
وابسته از متغیر مستقل معین است. در همه ی موارد هدف، تخمین یک تابع 
ازمتغیرهای مســتقل است که تابع رگرســیون نامیده شده است. در تحلیل 
رگرسیون تعیین پراکندگی متغیر وابسته ی اطراف تابع رگرسیون مورد توجه 

است که می تواند توسط یک توزیع احتمال توضیح داده شود. 
تحلیل رگرســیون به صورت گســترده برای پیش بینی استفاده شده است. 
تحلیل رگرســیون همچنین برای شــناخت ارتباط میان متغیر مســتقل و 
وابســته و شکل این روابط استفاده شده است. در شرایط خاصی این تحلیل 
برای استنتاج روابط عالی بین متغیرهای مستقل و وابسته می تواند استفاده 

شود.]6و7[
ایــن مطالعــه و پژوهش که می تــوان چندین مقاله ی علمی و پژوهشــی از 
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آن اســتخراج کرد، یک مرجع کاربردی بســیار مفید است، همچنین دارای 
تکنیک های زیادی برای انجام تحلیل رگرســیونی توســعه ای می باشد. روش 
آشنا همچون رگرسیون خطی و حداقل مربعات که پارامتری هستند، در واقع 
در آن تابع رگرسیون تحت تعداد محدودی از پارامترهای ناشناخته از داده ها 

تخمین زده شده است. 
در این تحقیق و پژوهش با توجه به به کارگیری منحنی های رگرسیون، جداول 
و معــادالت مربــوط و ارزیابی و تعمیــم برخی مدل ها و بــه اثر برهم کنش و 
تغییرات مولفه های دینامیک ترکیب نفت خام، یکی از کارکردهای ساخت این 
الگوریتم جامع، در ابتدا منجر به کاهش حالل بوتانول و ســپس حذف حالل 
بوتانول در ســنجش میزان نمک در دستگاهD 3230 ترکیب نفت خام می شود. 
همچنین با دســتیابی به این الگوریتم جامع از داده ها و نتایج آزمایشــگاهی 
99درصد صورت بندی نتایج آزمایش ها را داریم 0.1 و یا 0.01درصد دقیق تر از 

صورت بندی آزمایش ها قابل دسترسی است.]8[)بر اساس اصل عدم قطعیت(

2-1- شرح آزمایش
این مطالعه و تحقیق برای ســاخت یک الگوریتم جامع بر اســاس انبوه داده ها 
و جامعــه ی آماری و با 80 بــار آزمایش بر روی مولفه های میزان نمک ترکیب 
نفت خام، درصــد حجمی میزان آب ترکیب نفت خام، هدایت ســنجی ترکیب 
نفت خام و وزن مخصوص ترکیب نفت خام با اســتفاده از دســتگاه ســنجش 
نفتD 3230 انجام شــده است. ارتباط رگرســیونی میان میزان نمک نفت با 
هدایت ســنجی، وزن مخصــوص نفت، درصد حجمی آب، فشــار بخار و دیگر 
ترم های نفت بر اساس زمان )25 درجه ی سانتی گراد کالیبره شده ی دستگاه(، 
فشــار)14.7 بار( و دمای عملیاتی دســتگاه در نمودارهای رگرســیونی و 
جداول مربوط به آن اندازه گیری و آورده شده و برای هر نمودار روند آن بر 
اساس معادله ی مربوطه تحلیل و تفسیر و بهترین احتمال آماری کدنویسی 

شده است. 
در این تحقیق برای مقادیر مختلف نمک نفت که توســط دســتگاه سنجش 
نمک نفت بر اساس زمان، دما و مقادیر آماری از سنجش میزان نمک نفت که 
در اینجــا به عنوان یک مولفه ی مهم برای پی بردن به دیگر مولفه های مورد 
آزمایش نفت از قبیل درصد حجم آب، هدایت سنجی، وزن مخصوص، ضریب 
انقباض و فشــار بخار نفت در زمان هــای مختلف و با در نظر گرفتن تغییرات 
جزئــی دما و زمان آزمایش، مدل و شبیه ســازی شــده و طرح صورت بندی 
هریک از مولفه های مســتقل و وابسته در سامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام 

آمده است. 
از این رو ابتدا طبق اســتاندارد ASTM  دستگاهD 3230 را عملیاتی می کنیم، 
الکترود دســتگاهD 3230 را درون بشــر حاوی محلول نفــت مورد آزمایش 

می گذاریم، میزان هدایت ســنجی بر حسب میکرواهم و میزان نمک بر حسب 
گرم در مترمکعب را تا ثابت شــدن هر دو فاکتور هدایت ســنج و میزان نمک 
با در نظر گرفتن دما، فشــار14.7 بار و زمان آزمایشــگاه یادداشت می کنیم. 
با توجــه به دینامیکی بودن ســامانه ی نفــت به منظور دســتیابی بهترین 
احتمال آمــاری دما، فشــار)14.7بار( و زمان عملیاتی دســتگاه از مجموع 
دماها، زمان ها، هدایت ســنجی، میزان نمک نفت، وزن مخصوص و فشار بخار 
ســامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام به ترتیــب میانگین، واریانس و انحراف 
معیار، اندازه گیری می شــود. همچنین به منظور دستیابی به دیگر مولفه های 
مهم نفت به همین طریق به بهترین ضریب همبســتگی داده ها و کدنویسی 
بهترین احتمال آماری دست می یابیم. در این پژوهش نمودارهای مختلفی از 
ســامانه ی دینامیک نفت خام شامل اثر برهم کنش نیروهای مختلف بر اساس 

تحلیل رگرسیونی آورده شده است.]9و10[
در این مقاله برای رسیدن به یک صورت بندی جامع از اثر برهم کنش نیروهای 
مختلف در ســامانه ی آشوب نفت، ابتدا مدل های ساده و استاندارد را از انواع 
برهم کنش هــا و تغییرات نیروها و پارامترهای ســامانه ی ترکیب نفت خام با 
توجه به پارامترهای زمان، دما، فشــار، وزن مخصــوص، درصد حجمی آب، 
RVP، ضریب انقباض با مدل های ســاده ی آمــاری توصیف آماری کرده و به 

شناسایی نویزها در این مدل های ساده ی آماری می پردازیم. 
سپس گام به گام مدل ها و شبیه سازی های پیچیده از این سامانه ی دینامیک 
را صورت بنــدی می کنیــم تا در نهایــت به یک تصویر کلــی و در واقع یک 
نقشــه ی جامع که تمام تغییرات و اثر برهم کنش نیروهای مختلف که قابلیت 
پوشــش و سازگاری درونی مناســب به یکدیگر را داشته باشند، برسیم. این 
یکپارچه سازی انبوه داده ها و اطالعات، توصیف مناسبی از سامانه ی دینامیک 
نفت و کدنویســی مناســب ترین احتمــال آماری )بر اســاس افت وخیزهای 
کوانتومی سل الکتروشیمیایی( را برای ما فراهم می کند. همچنین با توجه به 
عملکرد دســتگاه الکتروشیمیایی3230 )افت وخیزهای کوانتومی( که در این 
مقاله به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی در ســنجش میزان یون های سدیم، 
کلسیم و منیزیم در ترکیب نفت خام در آزمایشگاه نفت مناطق نفت خیر است، 

بسیار استفاده می شود. 
همچنین در این مطالعه و پژوهش توزیع انرژی در سامانه ی دینامیک نفت خام 
با تقریب 0.1 تا 0.01 در بخش سنجش میزان نمک نفت خام و درصد حجمی 
آب در نفت خام بر اســاس هدایت سنجی دستگاه در نظر گرفته شده است و 
از طریق این ســه مولفه ترکیب نفت خام به مولفه های وزن مخصوص و فشار 

بخار ترکیب نفت خام دست می یابیم. 
بــا توجه بــه اینکه خطاهــای آماری، سیســتماتیک و خطاهای وســیله ی 
اندازه گیری لحاظ شده اســت، از این رو با در نظر گرفتن عدم قطعیت توزیع 
انــرژی در این ســامانه ی دینامیک نفت خام تقریب هــای 0.1 تا 0.01 برای 
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ســنجش میزان نمــک نفت خام و درصد حجمی آب در نفت خام بر اســاس 
هدایت سنجی دستگاه با داشتن انبوه داده ها و اطالعات تجربی این قابلیت را 
برای ما برای قوام دادن و ارتقای بیشــتر این مطالعه و پژوهش در آینده برای 

پژوهشگران فراهم می کند.]11و12[

2- عنوان دوم
1-2- نتایج آزمایش

به منظور ساخت الگوریتم جامع با در نظر گرفتن سیستم آشوب در سامانه ی 
نفت ابتدا برای تشخیص بیشترین تاثیرات مولفه ها بر روی یکدیگر نمودارهای 
هــر یک از مولفه های نفت )متغیرهای مســتقل و متغیرهای وابســته( و اثر 
برهم کنش هر یک را ردیابی و شناســایی کرده و تغییرات این دو مولفه را در 
جداول زیر که بر اســاس متغیر مســتقل که در اینجا میزان نمک نسبت به 

متغیر وابسته که هدایت سنجی می باشد، است بررسی می کنیم. 
همچنین سایر مولفه های ترکیب نفت خام با در نظر گرفتن دمای 25 درجه ی 
سانتی گراد )کالیبره شده ی دستگاه(، روند نمودار تابع شیب خط، تابع عرض 
از مبدا و تابــع پیش بینی و دیگر پارامترهای مهم، قابل اندازه گیری اســت. 
در ایــن تحقیق و پژوهش مطالعه ی اثر برهم کنش هدایت ســنجی بر میزان 
سنجش میزان نمک در ترکیب نفت خام با دقت 0.01 اندازه گیری شده است 
و بهترین مدل را برای ســنجش میزان نمک به عنوان مولفه ی مســتقل در 
مقابل هدایت ســنجی به عنوان مولفه ی متغیر به منظور تخمین و پیش بینی 

در مقادیر باالی نمک و دستیابی به روند تغییرات انجام می دهیم. 
همچنین بــرای تجزیه وتحلیل دقیق تر و دســتیابی به رونــد تغییرات و اثر 
برهم کنش مولفه ی مســتقل، هدایت ســنجی در نظر گرفته می شود و متغیر 
وابسته میزان نمک در ترکیب نفت خام لحاظ می شود و معادالت و نمودارهای 
این تغییرات را برای شــناخت دقیق ســامانه ی دینامیک نفت خام با یکدیگر 

قیاس می کنیم.]13و14[
بــا پی بردن به ســاختارهای حاکم بــر روی انواع اثر برهم کنش ســامانه ی 
دینامیک نفت که در جداول زیر آمده است، می توان به مطالعه و بررسی این 
ساختارهای آماری و مناسب ترین معادله ی احتمال آماری و همچنین به یک 

تصور جامع از روند آزمایش ها و نتایج دست یافت.
در نمودارهای رگرســیون و جــداول و معادالت مربوط بــه این تحقیق و 
پژوهش که بر اســاس آمار و احتماالت انجام شــده است، مولفه های زمان، 
دما )ثابت شــده ی دستگاه(، فشار، هدایت ســنجی، میزان نمک در ترکیب 
نفت خام، درصد حجمی ذرات امولسیون آب در ترکیب نفت خام، دانسیته ی 
ترکیب نفت خام، فشــار بخار ترکیب نفت خام و تاثیر اثر برهم کنش هر کدام 

بر یکدیگر اندازه گیری و آورده شده است.

2-2- جداول
نمــودار و جدول روند افزایش میزان نمک در ترکیب نفت خام و تاثیر آن بر 
میزان وزن مخصوص آورده شده است.  همان طور که در جدول رگرسیونی 
مشاهده شده است به ازای افزایش نمک از 2.35 به 56.4 گرم بر مترمکعب 
در نفت خام، افزایش میزان وزن مخصوص از 0.8135 به 0.841 مشــاهده 
شــده اســت. این روند افزایش میــزان نمک در ترکیب نفت خــام به ازای 
98.7 گرم بــر مترمکعب با تقریب مناســب 0.005 بر روی وزن مخصوص 

نفت خام مشاهده می شود. 
همچنیــن به ازای افزایش 47 گرم بر مترمکعب نمک در ترکیب نفت خام، با 
تقریب مناسب میزان 0.003 وزن مخصوص ترکیب نفت خام افزایش می یابد. 
ایــن داده ها و نتایج از اثــر برهم کنش میزان نمــک در ترکیب نفت بر وزن 

مخصوص ترکیب نفت 80 بار آزمایش شده است. 
از این رو برای بررســی بیشــتر قدرت پیش بینی و تخمین داده های آماری و 
بررسی قابلیت تعمیم این مدل پارامترهای آماری با نرم افزار متلب نمودارهای 
رگرسیونی، فرمول و دیگر فاکتورهای مهم و کاربردی و اعتبارسنجی داده های 
آماری در شکل1 و جداول 3-2 آمده است در شکل2 داده های آماری و روند 
تغییرات و اثر برهم کنش برای این دو مولفه ی مهم اندازه گیری شده است. از 
این رو طبق جدول رگرسیونی پیش بینی حد باال، حد پایین وزن مخصوص به 

دست آمده است.]15و16[
در شــکل1 مولفه ی مستقل )x(میزان ســنجش نمک در ترکیب نفت خام و 
مولفه ی وابسته )y( میزان وزن مخصوص ترکیب نفت خام است. روند تغییرات 
و اثر برهم کنش این دو مولفه بر اســاس داده های آماری به دست آمده است 
و در جدول2 فرمول و فاکتورهای آماری مناســب با SSE = 0.00034438 و 
R 2= 0.9643 و Adjus ted  R 2 =0.9633 وRMSE=0.001827 و اندازه گیری 
شده است. از این رو قدرت پیش بینی و تخمین و اعتبارسنجی داده های آماری 
و فرمول تغییرات و اثر برهم کنش این مولفه های مورد اشاره مطلوب و مناسب 

و با قابلیت تعمیم داده های آماری می باشد.]17[
در جدول3 اثر برهم کنش و تغییرات مولفه ی وابســته ی میزان هدایت سنجی 
بر مولفه ی میــزان درصد حجمی ذرات امولســیون آب در ترکیب نفت خام 
اندازه گیری شده اســت. روند این تغییرات با در نظر گرفتن زمان در شکل3 

نشان داده شده است. 
در این شــکل با R 2=0.9642 و فرمول Y = 40.411 + 0.7796 روند مناسبی 
برای اثر برهم کنش و تغییرات بعد از 80 بار آزمایش اندازه گیری شــده است. 
همچنین روند تغییرات و اثر برهم کنش میزان هدایت ســنجی و میزان ذرات 
امولسیون آب در سامانه ی آشوب ترکیب نفت خام در زمان 19.8ثانیه شدت 

افزایش آن نسبت به زمان های قبلی بیشتر شده است.]19،18و20[
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Upper Confidence 
Bound(SP GR)

Lower Confidence 
Bound(SP GR)

Forecast(SP 
GR)

SP GRNacl 

0.81352.35

0.8246674.7

0.83159.4

0.831514.1

0.83218.8

0.8327523.5

0.83428.2

0.834532.9

0.835537.6

0.83642.3

0.83947.2

0.839551.7

0.84156.4

0.841561.1

0.84265.8

0.842570.5

0.84375.2

0.843579.9

0.843584.6

0.843589.3

0.844594

0.845598.7

0.8485103.4

0.8485108.1

0.8495112.8

0.8495117.5

0.851122.2

0.8515126.9

0.852131.6

0.8525136.3

0.8525141

0.8535145.7

0.854150.4

0.854155.1

0.8545159.8

0.8545164.5

0.855169.2

0.855173.9

0.855178.6

0.855183.3

0.855188

0.855192.7

  1   روند تغییرات و اثر برهم کنش میزان نمک در ترکیب نفت خام بر وزن مخصوص ترکیب نفت خام جهت ســاخت الگوریتم جامع از ســامانه ی ترکیب نفت خام

Upper Confidence 
Bound(SP GR)

Lower Confidence 
Bound(SP GR)

Forecast(SP 
GR)

SP GRNacl 

0.855197.4

0.8555202.1

0.8555206.8

0.8555211.5

0.8555216.2

0.856220.9

0.856225.6

0.8565230.3

0.8565235

0.8565239.7

0.8565244.4

0.8565249.1

0.857253.8

0.857258.5

0.857263.2

0.857267.9

0.857272.6

0.857277.3

0.8575282

0.8575286.7

0.8575291.4

0.8575296.1

0.8575300.8

0.8575305.5

0.8575310.2

0.8575314.9

0.858319.6

0.858324.3

0.858329

0.858333.7

0.858338.4

0.858343.1

0.858347.8

0.858352.5

0.858357.2

0.8585361.9

0.8585366.6

0.8585371.3

0.8585376

0.8585380.7

0.8585385.4

0.8585390.1
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Upper Confidence 
Bound(SP GR)

Lower Confidence 
Bound(SP GR)

Forecast(SP GR)SP GRNacl 

0.8585394.8

0.8585399.5

0.859404.2

0.859408.9

0.859413.6

0.859418.3

0.859423

0.859427.7

0.859432.4

0.8595437.1

0.8595441.8

0.8595446.5

0.8615451.2

0.8615455.9

0.8635460.6

0.8635465.3

0.864470

0.864474.7

0.865479.4

0.8665484.1

0.8665488.8

0.8665493.5

0.870.870.86650.8665498.2

0.870.860.866805871502.9

0.870.860.867081265507.6

0.870.860.867356659512.3

0.870.860.867632053517

0.870.860.867907448521.7

0.870.860.868182842526.4

0.870.860.868458236531.1

0.880.860.86873363535.8

0.880.860.869009025540.5

0.880.860.869284419545.2

0.880.860.869559813549.9

0.880.860.869835207554.6

0.880.860.870110602559.3

0.880.860.870385996564

0.880.860.87066139568.7

0.880.860.870936784573.4

0.880.860.871212179578.1

0.880.860.871487573582.8

0.880.860.871762967587.5

Upper Confidence 
Bound(SP GR)

Lower Confidence 
Bound(SP GR)

Forecast(SP GR)SP GRNacl 

0.880.860.872038361592.2

0.880.860.872313756596.9

0.880.860.87258915601.6

0.880.860.872864544606.3

0.880.860.873139938611

0.890.860.873415333615.7

0.890.860.873690727620.4

0.890.860.873966121625.1

amount of waterConductivityTIME s
x-valuey-valuex-value

0.01250.052
0.01550.235
0.0250.5311
0.0250.8313.9
0.0251.1213
0.0251.4214.8
0.0251.6615
0.0251.9516.9
0.0252.2518
0.0552.4919.8
0.0552.7920
0.0553.0821
0.0553.3222.9
0.0553.6223.8
0.0553.9124
0.0554.2125.3
0.0554.7525.9
0.0555.0426.8
0.0555.2827
0.185.3927.4
0.188.9427.9
0.2510.1828.8
0.3512.4929
0.4215.7929.9
0.4520.630
0.5522.9830.8
0.5524.9831

 3  اثر برهم کنش زمان، میزان، هدایت ســنجی، درصد حجمی ذرات امولســیون 
آب در ترکیب نفت خام

General model Exp2:
     f(x) = a*exp(b*x) + c*exp(d*x)

Coefficients )with 95% confidence bounds(:
       a =      0.8508  )0.8487, 0.853(

       b =   2.791e-05  )2.123e-05, 3.459e-05(
       c =     -0.0298  )-0.03218, -0.02741(

       d =    -0.01728  )-0.02048, -0.01408(
Goodness of fit:

  SSE: 0.0003438
  R-square: 0.9643

  Adjusted R-square: 0.9633
  RMSE: 0.001827

  2   پارامترهای آماری پیش بینی، اعتبارســنجی داده های آماری  
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در شــکل2 ســه روند از اثر برهم کنش و تغییرات میزان دانسیته ی ترکیب 
نفت خام بر میزان نمک در ترکیب نفت خام به دست آمده است. مناسب ترین 

روند باR 2=0.9789 و فرمول 0.0007x + 0.8 =   مشاهده شده است.
در شــکل2 اثر برهم کنش و تغییرات دانســیته ی ترکیب نفت خام بر میزان 
نمک در ترکیب نفت خام مدل و شبیه ســازی شده و سه روند تغییرات با در 
نظر گرفتن متغیر مســتقل میزان نمک در نفت خام و متغیر وابسته ی میزان 
دانســیته ی ترکیب نفت خام پیش بینی و تخمین شده است. از این رو دو روند 

با R 2 نامناسب مشاهده شده است.

در شــکل3 اثر برهم کنش و تغییرات هدایت سنجی به عنوان مولفه ی وابسته 
نســبت به میزان درصد ذرات امولســیون آب به عنوان مولفه ی مســتقل در 
ترکیب نفت خام مدل ســازی و روند رگرســیونی آن مورد مطالعه و بررســی 
قرار گرفته اســت کــه اثر برهم کنــش و تغییرات میزان هدایت ســنجی بر 
ذرات امولســیون آب در ترکیــب نفت خام روند خطی دارد کــه این روند با 

دقتR 2=0.9642 و فرمول40.411x+0.7796 =   به دست آمده است.

 1  ارزیابی دقت مدل ســازی رگرســیونی و اعتبارســنجی در پیش بینی و تخمین داده های آماری مولفه ی مستقل میزان نمک و مولفه ی وابسته وزن مخصوص در 

ترکیب نفت خام

 2  مدل و شبیه ســازی دستگاه 3230 ســل الکتروشیمیایی و پیش بینی دانسیته ی نفت خام و میزان نمک در نفت
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در شــکل4 اندازه گیری دقت مدل آماری رگرســیونی در پیش بینی و 
تخمین مولفه مســتقل میزان درصد آب و مولفه وابســته هدایت سنجی 

در ترکیب نفت خام نشــان داده شده است فرمول و میزان 

وR 2=0.9853 و Adjus ted  R 2 =0.9884   وRMSE=0.7646 به دســت 
آمده است که نتایج داده های آماری مناسب و با قابلیت تعمیم داده های 

آماری حاصل شده است.

 3  نمودار مدل ســازی اثر برهم کنش و تغییرات میزان هدایت ســنجی بر میزان درصد آب در ترکیب نفت خام

 4  ارزیابی دقت مدل ســازی رگرســیونی و اعتبارســنجی در پیش بینی و تخمین داده های آماری مولفه ی مستقل میزان درصد حجمی آب و مولفه ی وابسته ی 

هدایت سنجی در ترکیب نفت خام
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Saltamount of waterConductivityTime s

x-valuex-valuey-valuex-value
10.01250.052
40.01550.235

90.0250.5311

140.0250.8313.9

190.0251.1213

240.0251.4214.8

280.0251.6615

330.0251.9516.9

380.0252.2518

420.0552.4919.8

470.0552.7920

520.0553.0821

560.0553.3222.9

610.0553.6223.8

660.0553.9124

710.0554.2125.3

800.0554.7525.9

850.0555.0426.8

890.0555.2827

1180.185.3927.4

1650.188.9427.9

1880.2510.1828.8

2120.3512.4929

2820.4215.7929.9

3760.4520.630

4000.5522.9830.8

4700.5524.9831

 5  اثر برهم کنش مولفه های زمان، هدایت ســنجی، ذرات امولســیون آب و میزان نمک در ترکیب نفت خام

General model Exp2:

f(x) = a*exp(b*x) + c*exp(d*x)

Coefficients (with 95% confidence bounds):

       a = 11.55  )11.15, 11.96(

       b = 0.926  )0.8539, 0.9982(

       c = -15.63  )-17.31, -13.96(

       d = -22.26  )-26.59, -17.92(

Goodness of fit:

  SSE: 61.97

  R-square: 0.9853

  Adjusted R-square: 0.9849

  RMSE: 0.7646

 4  پارامترهای آماری پیش بینی، اعتبارســنجی داده های آماری
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 5  نمودار اثر برهم کنش و تغییرات هدایت ســنجی بر میزان نمک در ترکیب نفت خام

 6  نمودار اثر برهم کنش و تغییرات هدایت ســنجی بر زمان در سامانه ی ترکیب نفت خام

3- کدنویسی بهترین احتمال آماری از داده ها و اطالعات آزمایشگاهی
انبوه داده های آزمایشــگاهی از سنجش نمک در ترکیب نفت خام توسط سل 
الکتروشیمیایی3230 اندازه گیری شده و در جدول5 با در نظر گرفتن مولفه ی 
زمان، هدایت ســنجی، درصد حجمی آب و نمک در ترکیب نفت خام به دست 
آمده اســت. کدنویســی بهترین احتمال آماری از تغییرات و اثر برهم کنش 
هر یک از متغیرها در زمان های معین انجام شــده اســت. در جدول6 مقادیر 
کدنویســی داده های آماری از سل الکتروشــیمیایی3230 با مقادیر به دست 
آمده از دســتگاه سنجش نمک IP روش قدیمی با اختالف ناچیز 0.5الی 0.1 

اندازه گیری شده است.]21و22[
در شــکل5 اثر برهم کنش و تغییرات هدایت سنجی به عنوان مولفه ی وابسته 

و زمان به عنوان مولفه ی مستقل به دست آمده است که میزان تغییرات این 
دو مولفه در زمان 19.8 ثانیه، روند تغییرات هدایت ســنجی با شدت بیشتری 

نسبت به زمان در مقایسه با زمان های قبلی افزایش نشان می دهد. 
بــا توجه به درصد حجمی آب 0.055 در زمان ثانیه ی 19.8 برای نمونه های 
مختلف ترکیب نفت خام عامل مهمی برای افزایش شدت میزان هدایت سنجی 
در ترکیب نفت خام است. از این رو در شکل5 روند شدت افزایش میزان نمک با 
هدایت سنجی مشاهده شده است. در شکل6 افزایش هدایت سنجی با گذشت 
زمان، اندازه گیری شــده است و همچنین در شــکل5 افزایش میزان نمک با 

افزایش هدایت سنجی اندازه گیری شده که رابطه ی خطی دارد.]23و24[
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 7  مدل ســازی اثر برهم کنش و تغییرات هدایت ســنجی بر زمان در سامانه ی دینامیک نفت خام

 8  نمودار اثربرهمکنش و تغییرات میزان نمک بر هدایت ســنجی در ترکیب نفت خام 

General model Exp2:

r-squaredinterceptslope

0.99837050.1523740.054708

Enter "X" to solve for"Y":

0X Entery:

#REF!Y Result:

Enter "Y" to solve for "X":

0.008336Y Enter:

#REF!X Result:

  6   کدنویســی بهترین احتمال آماری داده ها  

General model Exp2:

r-squaredinterceptslope

0.99670.1523370.0558

Enter "X" to solve for"Y":

0X Entery:

0.0085Y Result:

Enter "Y" to solve for "X":

0.0085Y Enter:

-2.57772X Result:
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همان طور که قبال توضیح داده شــد در شــکل6 اثر برهم کنش و تغییرات 
هدایت ســنجی به عنوان مولفه ی وابسته بر زمان به عنوان مولفه ی مستقل 
مورد بررســی و مطالعه قرار گرفته است که در شکل6 این روند افزایش در 
زمان ثانیه ی 19.8 با افزایش میزان هدایت ســنجی ذرات امولسیون آب در 

ترکیب نفت خام با شدت بیشتری مشاهده شده است. 
از ایــن رو افزایش مقدار نمک در ترکیب نفت خام در زمان 19.8 با شــدت 

بیشتری مشاهده شده است. 
در شــکل7 اثر برهم کنش و تغییرات هدایت ســنجی به عنوان مولفه ی 
وابسته نســبت به زمان به عنوان مولفه ی مســتقل در ترکیب نفت خام 
مدل ســازی شده و مورد مطالعه و بررســی قرار گرفته است که در زمان 
19.8 افزایــش میزان هدایت ســنجی ذرات امولســیون آب در ترکیب 

نفت خام مشاهده شده است. 
این روند با R 2=0.9421  مناســب و فرمول x 0.1723       به دست 

آمده است.
در شکل8 اثر برهم کنش و تغییرات میزان نمک به عنوان مولفه ی وابسته 
بر میزان هدایت ســنجی به عنوان مولفه ی مســتقل در ترکیب نفت خام 

مدل سازی شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. 
از این رو روند این تغییرات با R 2=0.9967 و فرمول 

به دست آمده است.]25و26[

نتیجه گیری 
1- در این مطالعه و پژوهش با شناخت و مقایسه ی اثر برهم کنش و تغییرات هر 
یک از مولفه های زمان، میزان هدایت ســنجی در ترکیب نفت خام، میزان نمک 
در ترکیب نفت خام، درصد حجمی ذرات امولســیون در ترکیب نفت خام و وزن 
مخصوص ترکیب نفت خام اندازه گیری شــده و با 80 بار آزمایش مناسب ترین 
مولفه ها به عنوان مولفه ی مســتقل و وابسته اندازه گیری شده است. اطالعات 
حاصل از تغییرات و اثر برهم کنش ثبت شــده است. از این رو یک صورت بندی 
جامع از عملکرد دستگاه سل الکتروشیمیایی     و فعل وانفعاالت 
فیزیکی مولفه ها از ســامانه ی ترکیب نفت خام بر اســاس مدل آماری به دست 

آمده است.
2- با ارائه ی این الگوریتم از سامانه ی دینامیک ترکیب نفت خام، پیش بینی و 
تخمین از میزان هدایت سنجی، میزان نمک در ترکیب نفت خام، میزان ذرات 
امولســیون آب در ترکیب نفت خام و وزن مخصوص ترکیب نفت خام حاصل 

شده است.
3- یکــی از نتایج مهم و کاربردی از محاســبه و ارائه ی این صورت بندی از 
سامانه ی آشوب ترکیب نفت خام بهینه سازی مصرف مواد و انرژی در آزمایشگاه 
مناطق نفت خیز جنوب اهواز است. از این رو این کار پژوهشی می تواند شروع 
بسیار مناســبی برای مدیریت انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی و 
کاهش خطرات  پیامدهای این گونه آلودگی های آزمایشگاه های شیمیایی در 

مناطق نفت خیز جنوب اهواز شود.
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