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  4 یعمل                3 يکاربرد                 2 ينظر                 1 يادي:  بنیقاتينوع کار تحق -ب

 6: پايان نامهتعداد واحد  -پ

  ق(:يق )مساله تحقيتحق یپرسش اصل -ت

  ؟کنند یعمل م يو به چه نحو کدامند؟ CNG يها گاهيدر جا يموثر بر کاهش مصرف انرژ يشاخص ها

 یها مربوط به پرسش یرهايمجهول و مبهم و متغ یها ان جنبهيق مساله، بيدق یح ابعاد، حدود مساله، معرفيان مساله )تشريب -5

 :ق(يق، منظور تحقيتحق

هاي سوخت، کاهش آاليندگی و صرفه جويی در منابع ملی  با توجه به اين موضوع که استفاده از گاز طبيعی جهت کاهش هزينه

جايگاه ها و در نتيجه آن افزايش سود حاصل از فروش هر مترمکعب گاز، يکی از  کاهش هزينه هاي صورت پذيرفته است،

بنابراين کاهش مصرف انرژي در می باشد. تاثيرگذار در جذب متقاضيان سرمايه گذاري در اين صنعت مترين عوامل مهم ومه

ن گا ديسپنسر، مخز) تجهيزات و ماشين آالت به کار رفته حائز اهميت می باشد. تجهيزات به کار رفته در جايگاه ها معموالً شامل

ی از کاهش انرژي در جايگاه می توان به فرآيند فشرده به عنوان مثال ( است. مکانيکی ز، کمپرسور گاز، قطعات الکترونيکی و

به منظور افزايش مسافت طی شده توسط خودرو  CNG  فرايند فشرده سازي گاز طبيعی در جايگاه هاي سازي گاز اشاره نمود،

ی مصرف توان الکتريک ن فشرده سازي مستلزمکاهش فضاي مورد نياز جهت ذخيره سازي گاز صورت می پذيرد، در حالی که اي و

، Cooler مانند الکتروموتورهاي یکاهش برق مصرف CNG يها گاهيدر جا يکاهش انرژ ياز روش ها یکو ي زيادي است

Blowerدارند. ) دهقان  گاهيجا يدر مصرف انرژ یمهم اريکه نقش بس باشد ی، الکتروموتور اصلی کمپرسور، هيتر دراير م

کاهش مصرف انرژي می تواند در نقطه سر به سر و کاهش هزينه ها کمک به سزايی داشته و سود حاصل از فروش را  (1390

 . اهند داشتونقش موثري خ مصنوعی و تحليل ديناميکی براي محاسبات عصبی افزايش بخشد. روش هاي علمی  شبکه هاي

العات را وراي اط قانون نهفته در ،که با پردازش داده هاي تجربیشبکه هاي عصبی مصنوعی جزء سيستم هاي ديناميکی می باشند 

براساس محاسبات روي داده هاي  به ساختار شبکه منتقل می کنند. به همين خاطر آن ها را سيستم هاي هوشمند می نامند، چرا که

، سعی در مدل سازي ساختار محاسباتی گيرند. اين سيستم هاي مبتنی بر هوش عددي و يا مثال ها، قوانين کلی را فرا می

تند، ولی سيستم هاي عصبی طبيعی قابل مقايسه نيس نروسيناپتيکی مغز بشر را دارند. شبکه هاي عصبی مصنوعی با وجود اينکه با

ي ررباتيک، کنترل و بطورکلی در هر جا که نياز به يادگي ويژگی هايی دارند که آنها را در بعضی از کاربردها مانند تفکيک الگوها،

می نمايد. اين ويژگيها شامل قابليت يادگيري، پردازش توزيعی و قابليت تعميم دهی  يک نگاشت خطی و يا غير خطی باشد، ممتاز

 (1381)منهاج .می باشند



 

 

محاسبه توابع حسابی و منطقی هستند )خليلی و همکاران،  که قادر بهروش هايی است عصبی مصنوعی يکی از  هاي شبکه

تم را خصوصيات سيس مصنوعی که زير مجموعه سيستمهاي هوشمند هستند قادرند با تکنيکهاي قوي ، ي عصبیشبکه ها (.1385

با استفاده از شبکه هاي عصبی می توان عملکرد شاخص هاي موثر  (.1389. ) صالحی هاي وسيع موجود به دست آورند از داده

 مقايسه کرد و به نتايج مهمی دست يافت.نچه که اتفاق می افتد را پيش بينی نمود و انها را با آ

يک روش  DEA استفاده می گردد. سنجش توانمندي هاي واقعیجهت ارزيابی عملکرد و براي  ها تحليل پوششی دادههمچنين 

ه واحدهاي تصميم گيري مشابه ک رياضی می باشد که براي ارزيابی کارآيی مجموعه اي از ناپارامتريک و مبتنی بر برنامه ريزي

اين روش به واحد اندازه گيري . از مزيتهاي اين روش آن است که ستاده هاي چندگانه می باشد به کار می رود داراي نهاده ها و

قابليت  ،کامل واحد هاي تصميم گيرنده دارد قابليت بسيار بااليی در رتبه بندي، فقط کارايی را مشخص می کند، حساس نيست

 تواند در ارزيابی عملکرد شاخص هاي کاهش انرژي در جايگاه موثر واقع شود.تعميم پذيري دارد و غيره که می 

 سئواالت تحقيق:

 کدامند؟ CNG يها گاهيدر جا يموثر بر کاهش مصرف انرژ يشاخص ها .1

   چگونه است؟ زاتيتجه يموثر بر کاهش مصرف انرژ يشاخص ها ريتاث زانيم .2

 ها هيها و نظريش تئوريا آزماين و ساخت يقوان ، رها، اصولين متغيها و روابط ب دهياء پديت اشيکشف ماهبه است که  یپژوهش ياديق بنيتحق -1

 .دينما یدانش کمک م يپردازد و به توسعه مرزهایم

 .شودینجام ما يا ه مطالعات کتابخانهيپا کند و بریاستفاده م یل عقالئياستدالل و تحل يهااست و از روش ياديپژوهش بن ینوع يق نظريتحق -2

دات، يل، توليار، وساها، ابزبه منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش يق کاربرديتحق -3

 .شودیانجام م یمورد استفاده جوامع انسان يساختارها و الگوها

 د.شویانجام م یو با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسان ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش یق علميتحق -4

 

ج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و يقات انجام شده درباره موضوع و نتايان مختصر سابقه تحقيسوابق مربوط )ب -6

 ق(:يموجود درباره موضوع تحق یعلم ینظرها

 CNGاز جايگاه سوخت رساني تك منظوره  برداری بهره و احداث منفعت –تحليل هزينه  ": تحت عنوان مقاله ای با عنوان 1387، عتابي

جوييهای اقتصادی قابل توجه ناشي از كاهش مصرف بنزين در خودروهای  صرفهبيان داشته است،  "برای بخش خصوصي در شهر تهران

احتراق سوخت در اين خودروها نسبت به خودروهای با سوخت بنزين و گازوئيل ، از نتايج بسيار  های ناشي از گازسوز و كاهش آالينده

ميباشد كه در شرايط كنوني يكي از راههای كنترل مصرف  CNGرساني  مهم گازسوز كردن خودروها و احداث جايگاههای سوخت

قانون اساسي و  44ظور تحقق اهداف اصل من نيباشد . بهمرويه سوختهای بنزيني و ديزلي و كاهش آلودگي محيط زيست شهری مي  بي

سازی مصرف سوخت موظف به  ، شركت بهينه 13و ابالغ هيات نمايندگان ويژه تبصره  1386قانون بودجه سال  13در چارچوب تبصره 

كليه تجهيزات جايگاه  به بخش خصوصي با تسهيالت ويژه ) اعطا ء CNGرساني  برداری و احداث جايگاههای سوخت واگذاری ، بهره

شده و نرخ بازده  ارزيابي اقتصادی اين طرح انجام COMFAR EXPERT ΙΙΙ 1با استفاده از نرم افزار  .به طور رايگان ( شده است

 .درصد به دست آمده است 3/56داخلي آن 

 

فرايند بيان داشته است،  "CNGبررسي روش های كاهش برق مصرفي در جايگاه های  "با عنوان یتحت عنوان مقاله ا: 1390، قندی

به منظور افزايش مسافت طي شده توسط خودرو و كاهش فضای مورد نياز جهت ذخيره  CNGفشرده سازی گاز طبيعي در جايگاه های 



 

 

كه  ي زيادی است، حال با توجه به اين موضوعسازی گاز صورت مي پذيرد، در حالي كه اين فشرده سازی مستلزم مصرف توان الكتريك

استفاده از گاز طبيعي جهت كاهش هزينه های سوخت، كاهش آاليندگي و صرفه جويي در منابع ملي صورت پذيرفته است، لذا كاهش 

اثيرگذار در هزينه های جايگاه ها و در نتيجه آن افزايش سود حاصل از فروش هر مترمكعب گاز، يك ی از مهمترين عوامل مهم و ت

جذب متقاضيان سرمايه گذاری در اين صنعت خواهد بود. سعي بر اين است تا در اين مقاله ضمن بررسي توان مصرفي تجهيزات با توان 

پايين، نقش صرفه جويي در برق مصرفي جايگاه بوسيله استفاده بهينه از اين تجهيزات نمايان گردد و از ميان روشهای كاهش مصرف برق 

 روشي به عنوان روش مطلوب انتخاب گردد.مصرفي، 

 

برای بخش  CNGبررسي اقتصادی تاسيس و بهره برداری از جايگاه سوخت رساني " با عنوان یتحت عنوان مقاله ا :1387، ماهوتچي

مطالعات  است . بر اساس در اين تحقيق توجيه اقتصادی اين طرح مورد بررسي قرار گرفته بيان داشته است، "خصوصي در شهر تهران

ريال است كه  CNG 14،209،000،000انجام شده، در حال حاضر ميزان سرمايه گذاری الزم برای احداث يك جايگاه سوخت رساني 

ريال آن از سوی دولت به صورت تجهيزات ) وام بال عوض ( به بخش خصوصي اعطا مي گردد . ميزان درآمد ماهانه  3،430،000،000

متر مكعب  15دقيقه يك خودرو با ظرفيت  6نازل ( كه در آن به طور متوسط هر  8ديسپنسر (  4تگاه سوخت رساني با برای يك ايس

 .ريال مي باشد 61،320،000سوختگيری مينمايد 

 

جايگاه  برداری بررسي و ارزيابي تعيين استراتژی و ارائه راهكارها برای نگهداری و بهره "با عنوان یتحت عنوان مقاله ا، 1390، فرامرز

افزايش  CNGكشور طي سال های اخير و تكنولوژی ها و استانداردهای طراحي و ساخت بيان داشته است كه  "كشور CNGهای 

ذعان ا تعداد جايگاه های متنوع بكار رفته در تجهيزات اين جايگاه ها و تغيير نيازها، خواسته ها و انتظارات مشتريان همگي به اين مطلب

دارد كه با داشتن استراتژی و طراحي يك سيستم منسجم و توجه سيستمي به امر خدمات پس از فروش ايمني، بهداشت و محيط زيست 

، و بهره برداری از ديدگاه فني، اقتصادی و كارآمد جايگاه ها ميسر خواهد شد. در اين مقاله سعي  HSEادامه كار بدون عيب، نقص 

كشور در خصوص سرويس،  CNGاستراتژی مشخص و با توجه به تجربيات كسب شده چندين ساله يك سيستم ، شده است تا با ارائه

 .، كارآمد ارائه گردد SCADAصنعت مديريت ايمني، نظام آموزش جهت ، CNGنگهداشت و بهره برداری جايگاه های 

 

با توجه به توليد بيان داشته است كه  "CNGارزيابي مالي و اقتصادی احداث جايگاه  " با عنوان یتحت عنوان مقاله ا: 1389، پورپرتوی

گسترده خودرو در ايران طي سالهای اخير روندمصرف بنزين در كشور رشد صعودی داشته و تداوم اين روند باعث ايجاد شكاف در 

حقيق بررسي كلي شاخص های مالي و اقتصادی جايگاه هدف از ارائه تتوازن بين ميزان مصرف و توليد بنزين در كشور گرديده است.

 مي باشد.

 

بيان  "و راهكارهای كاهش آن CNGآناليز هزينه های بهره برداری جايگاههای  "با عنوان یتحت عنوان مقاله ا: 1389، رضوی راد

در كشور به شكل دولتي و توسط شهرداريها و با عقد قرار داد با پيمانكاران بخش  CNGدر حال حاضر اكثر جايگاههای داشته است . 

هدف از ارائه تحقيق هزينه ای بهره برداری و  خصوصي كه مورد تاييد شركت ملي پخش فراورده های نفتي مي باشد اداره مي گردد.

 شناخت شاخص های اندازه گيری آن مي باشد.
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Martin Frick ،2007 :با عنوان یتحت عنوان مقاله ا "Optimization of the distribution of compressed natural 

gas (CNG) refueling stations: Swiss case studies " ،محصول به بازار انبوه،  كيشدن به  ليتبد یبرا بيان داشته است

سود  و نهيهز ليو تحل هيتجزمي بايست شبكه ای متراكم از جايگاه ها ايجاد نمود هدف از ارائه اين مقاله  ((CNGفشرده ) يعيگاز طب)

 باشد.در جايگاهها مي 

 :(نوشته شود یک جمله خبريه به صورت يفرض ها )هر هيفرض -7

 

 کدامند؟ CNG يها گاهيدر جا يموثر بر کاهش مصرف انرژ ي. شاخص ها1

 ؟به چه اندازه می باشد زاتيتجه يموثر بر کاهش مصرف انرژ يشاخص ها ري. تاث2

 

 

 

 

 

 

 ( 3ق يخاص انجام تحق یها ، و ضرورت 2 ی، کاربرد 1 یق )شامل اهداف علمياهداف تحق -8

1 

 . CNG يها گاهيدر جا يموثر بر کاهش مصرف انرژ يشاخص ها شناسايی .1 

  CNG. يها گاهيدر جا يموثر بر کاهش مصرف انرژ يشاخص ها ینيب شي. پ2

 

2 

 اي بهبود و کارايی هريک از آنهاهشناسايی شاخص ها و توجه به راه .1

 نقطه سر به سر جايگاهمحاسبه هزينه ها، سود و  .2

 

 هدف آرمانی 3

 CNGدر جايگاه هاي  HSEکمک به پياده سازي ايزو و  .1

 CNG يها گاهيدر جاتدوين ارزيابی مالی و اقتصادي  .2

 

 ره(يو غ يیو اجرا یوران )اعم از موسسات آموزش ان نام بهرهيب یدرصورت داشتن هدف کاربرد -9



 

 

سراسر کشور که از تجهيزات، ماشين آالت و تکنولوژي مشابه استفاده می کنند  CNGکليه کارشناسان و مديران در جايگاه هاي 

 می توانند از نتايج اين پژوهش به صورت کاربردي استفاده نمايند. 

 ل شود(ين قسمت توسط استاد راهنما تکمي)است؟ يق در چيد بودن تحقيو جد یجنبه نوآور -10

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء                                                                                                                 

 روش کار: -11

 ق:ينوع روش تحق -الف

 است . یشيمايو پ یفي، توص ياز نوع کاربرد قيتحق نيروش ا

ها، از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشتحقيق کاربردي: پژوهشی است که با استفاده 

شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انسانی انجام می

بررسی "در يک زمينه خاص است. براي مثال  کاربردي در يک زمينه خاص است. در اينجا نيز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما

 يک نوع تحقيق کاربردي است. "ميزان اعتماد مشتريان به سازمان فرضی

ها يا مشخصات گروهی آوردن اطالعاتی در باره ديدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها، انگيزهپيمايش، روشی است براي بدست

وان تشود. همچنين پيمايش را میه انجام تحقيق و پژوهش علمی ميسر میاز اعضاي يک جامعه اين روش آماري است که از را

آوري اطالعات درباره افراد، روشی علمی در تحقيقات اجتماعی قلمداد کرد که شامل، روشهاي منظم و استاندارد براي جمع

توان هم به ابزار استفاده براي هاي بزرگتري از گروههاي مختلف جامعه است. در حقيقت پيمايش را میها يا مجموعهخانواده

 گيري از آن ابزار تلقی کرد.هاي بکار گرفته شده هنگام بهرهها و هم به فرايندآوري دادهجمع

پروراندن مفاهيم ها، آزمودن فرضيه شود، با روابط بين متغيرها،تحقيق توصيفی که گاهی به عنوان تحقيق غيرتجربی ناميده می

توجه  تحقيقی به روابط تابعی هائی که داراي روائی جهان شمول است، سروکار دارد. چنين و يا نظريهو قوانين کلی، اصول 

پذير بوده و اي امکانبينی پديدهاحتمال پيشمربوط باشد،  yبه طور سيستماتيک با متغير xرود که اگر متغيردارد. انتظار می

آزمايش قرار گيرد. برخالف طرح تجربی، محقق در اجراي کند که بايد مورد نتايج حاصل احتماالً فرضيه جديدي را مطرح می

اقع، آورد. در وو يا براي وقوع رويدادها، شرايطی را به وجود نمیکند کاري نمیيک طرح تحقيق توصيفی، متغيرها را دست

يق توصيفی افتادند. تحقشوند اتفاق میمیگرفت، وقايعی که مشاهده و توصيف نمیاگر هيچگونه مشاهده يا تحليلی نيز انجام 

 اند که ممکن است به وضعيت زمان حال ارتباط داده شوند.اتفاق افتادهشامل وقايعی است که قبالً 



 

 

 

 

 ره(: يو غ یا، کتابخانهیدانياطالعات )م یروش گردآور  -ب

 روش گرد آوري اطالعات ميدانی می باشد

 

   و یشگاهيزات آزماي، تجهیبردار ش، جدول، نمونهياطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، ف یابزار گردآور -پ

 ره( يو غ یا و ماهواره یوتريکامپ یها و شبکه یاطالعات یها بانک

 خواهد شد.  جمع آوريCNGجايگاه کارشناس، مسئول در حوزه  ر،يمدنفر   180با اطالعات از طريق مصاحبه 

صادف  يري، نمونه گ يرينمونه گروش  شد يم یت سبه حجم ن .  فرمول کوکران يکی از پرکاربردترين روشبا مونه ها براي محا

 نفر محاسبه شده است 120نفر و تعداد نمونه  180آماري است. حجم جامعه : 

 

 ل اطالعات:يه و تحليروش تجز  -ت



 

 

مصاحبه  قياز طر CNG يها گاهيدر جا يمصرف انرژ يبرا یو خروج يورود  يها و شاخص ها رييمتغ يیبه جهت شناسا

 تيرتبه اهم زانيمذکور انجام خواهد شد. پس از کسب اطالع از شاخص ها و م راني، مصاحبه از کارشناسان و مد یخبرگ

 تيه از اهمک يینموده و شاخصها يرا رتبه بند اآنهتاپسيس فازي سلسله مراتبی آنها براساس نظر کارشناسان با استفاده از 

قابل  يمبنا کيبه دست آوردن  يموجود برا يبرخوردار هستند مد نظر گرفته و پس از آن با توجه به شاخص ها يشتريب

  .انجام می گيردعملکرد  یابيارز تحليل پوششی داده هااز روش استناد با استفاده 

لطفا با توجه به نظر استاد و توافقات انجام   :يینهاب تا دفاع يق از زمان تصويمراحل انجام دادن تحق یبندجدول زمان -12

 شده تکميل گردد

 خيتا تار خياز تار بيخ تصويتار

   يامطالعات کتابخانه

   اطالعات يآورجمع

   هال دادهيه و تحليتجز

   پايان نامهو نگارش  يريگجهينت

   يیخ دفاع نهايتار

 :قيتحق یطول مدت اجرا
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سومين كنفرانس ملي ، متوسط در ايران CNGامكان سنجي مالي و اقتصادی نصب و بهره برداری از جايگاه های سوخت گيری ، سعيد ،ماهوتچي -9
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 پايان نامهق يتحق یها نهيهز -14

 ره(يو غ یزاتي، تجهی، ارزیاليک )ريزان هر يو م پايان نامهن بودجه يمنابع تام -الف

 التيزات و تسهيتجه یبودجه ارز یاليبودجه ر نام موسسه فيرد
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 پايان نامه یها نهيهز -ب

 که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( يموارد ي)برا یپرسنل هزينه هاي -1ب

 تعداد افراد تينوع مسئول
کل ساعات کار 

 طرح یبرا
 جمع الزحمه در ساعتحق



 

 

     

     

     

     

 اليبه ر ینيتخم هزينه هایجمع 

 شوند( يداريد خريق بايکه صرفاً از محل اعتبار طرح تحق یليل )وسايمواد و وسا هزينه هاي -2ب

 لهيا وسينام ماده 
مقدار 

 ازيموردن

 - یمصرف

 یرمصرفيغ

ساخت 

ا يداخل 

 خارج

شرکت 

 سازنده

 مت کليق مت واحديق

 یارز یالير یارز یالير

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   اليل به ريموارد و وسا هزينه هایجمع 

 

 متفرقه هزينه هاي -3ب

 یارز یالير نهيشرح هز فيرد
 یاليمعادل ر

 یبودجه ارز
 الينه به ريکل هز
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     رينه تکثيهز 2

     ینه صحافيهز 3

     دينه عکس و اساليهز 4

5 
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    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع کل
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