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سر مقاله

w بنده اصرار دارم بر حمایت از مســئوالنی
که اجرای کار برعهده شان است، از همه ی 
دولت ها بنده حمایت می کنم، از مسئوالن 
- مســئوالن داخلی، مســئوالن خارجی - 
حمایت می کنم و وظیفه ی ما اســت. من 
خودم مسئول اجرایی بوده ام، وسط میدان 
بوده ام، ســنگینی کار و ســختی کار را با 
همه ی وجود احســاس کرده ام؛ میدانم که 
کار اداره ی کشور کار سختی است. لذا این 
ها به کمک احتیاج دارند، من هم کمکشان 
می کنم، حمایتشان میکنم؛ این یک طرف 
قضّیه اســت که قطعی اســت. از آن طرف 
اصرار دارم بــر تثبیت حقوق ملّت ایران، از 

جمله مسئله ی حقوق هسته ای؛ اصرار داریم 
بر ایــن که از حقوق ملّت ایــران یک قدم 
عقب نشینی نباید بشود. ما البّته در جزئّیات 
ایــن مذاکــرات مداخله نمــی کنیم؛ یک 
خطوط قرمزی وجــود دارد، یک حدودی 
وجود دارد، این حدود باید رعایت بشــود؛ 
این را گفتیم به مســئولین و موّظف اند که 
ایــن حدود را رعایت کنند؛ از هارت وهورت 
دشــمنان و مخالفان هم واهمه ای نداشته 

باشند و ترسی به خودشان راه ندهند.

در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج 
سراسر کشور 1392/08/29

خدا را شــاکریم تا بار دیگر این سعادت را داشتیم که 
در کنار دیگر اعضای نشــریه در خدمت شما باشیم، 
این شماره از نشریه دســت خوش تغییراتی در بدنه 
مدیریتی شده اســت و نظر به مصوبات جدید مربوط 
به نشــریات دانشجویی از این پس نشریه صنعت برتر 
افتخار دارد تا به همراه ســر کار خانم دکتر مســتانه 
حاجی پور به  عنوان صاحب امتیاز نشــریه به فعالیت 
خود ادامه دهد، ضمنا از زحمات تمامی دوستانی که 
در شــماره های قبلی در خدمت ایشان بودیم ولی در 
این شماره هر کدام به دالیل مختف در کنار ما نیستند 

بسیار سپاس گزاریم.
هم چنین برای تمامی اعضای جدید نشــریه آرزوی 

موفقیت و کامیابی را داریم.
در پایان از همکاری های بی دریغ سرکار خانم نورین 
مسئول دبیرخانه نشــریات دانشجویی و جناب آقای 
طالبی مدیر گروه معارف اسالمی کمال تقدیر و تشکر 

را داریم.
امید است بتوانیم با انتشار این مجله نقش کوچکی در 

اعتالی علم و فرهنگ ایران اسالمی ایفا کنیم.

باسپاس و احترام
محمدمهدی صباغیان

16 آذر روز دانشجو 
گرامی باد
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به طورکلی مخازن نفتی بر مبنای ساختار 
زمین شناسی بسترهای نگهدارنده نفت، 
مکانیزم تولیــد و روش های بهره برداری 
و اســتخراج نفت در گروه های مختلفی 

دسته بندی می شوند.

طبقه بندی ذخایــر نفتی بر مبنای 
مشخصات زمین شناسی

بــه طورکلــی، ذخایر نفتــی موجود در 
بســترهای زمین در شــکل هــا و ابعاد 
مختلفی وجــود دارند. یکی از روش های 
متداول طبقه بندی ذخایر نفتی، در نظر 
گرفتن شرایط شکل گیری هر یک از این 
ذخایر است. از این دیدگاه  می توان ذخایر 

نفتی را به گروه  های زیر تقسیم کرد:
 

 1. ذخایرگنبدی شکل یا ذخایر تاقدیسی
 2  . ذخایرگسلی 

3  . ذخایرگنبدی شکل نمکی 
4  . ذخایر ناهمگون 
5  . ذخایر نوع لنزی

6 . ذخایر ترکیبی

ذخایرگنبدی شکل یا ذخایر تاقدیسی
 این نوع ذخایر به واســطه فشــرده شدن 
الیه های سنگی زمین تشکیل می شوند. 
ســاختارکلی این نوع ذخایر در شکل )1( 
نشــان داده شده است. شــکل کلی این 
ذخایر به صورت گنبدهای مدوری اســت 
که قوس بلند و باریکی دارند. بدین ترتیب 
در میان این بسترهای ســنگی، گاز و یا 
نفــت خام از طریق الیه های متخلخل به 
ســمت باال حرکت نموده و در نهایت در 
میان صخره های گنبدی شکل به دام می 
افتد و یک ذخیره نفتی را شکل می دهند.

ذخایر گسلی 

 همان طورکه در شــکل ) 2  ( نیز نشــان 
داده شده است، این دسته از ذخایر نفتی 
به واســطه شکافته شــدن و جابه جابی 
بســترهای متخلخل زمین به وجود می 
آیند. بدین ترتیــب، حرکت صخره های 
غیر متخلخل در جهت خالف بســترهای 
متخلخل موجب می شود تا گاز و یا نفت 
خام در میان الیه های زمین محبوس شود. 
همان طورکه در شکل ) 2  ( نیز مشاهده 
می شــود، در این دســته از ذخایر نفتی، 
پس و پیش بــودن الیه های متخلخل و 
غیر متخلخل زمین، فضای بسته ای را در 
داخل بسترهای زمین ایجاد می کند که 
موجب می شــود نفت خام قادر به فرار از 

آن نباشد.

ذخایر گنبدی شکل نمکی 
 این دسته از ذخایر نفتی نیز شکلی شبیه 
به گنبد دارند)شــکل3(، ولی نحوه شکل 
گیــری آن ها به گونه ای بوده اســت که 
در اثــر حرکت یک الیه بــزرگ گنبدی 
شــکل نمکی و نفوذناپذیر به سمت باال و 
تغییر شــکل الیه های ســنگی مجاور به 
آن، فضایی محبوس بــرای ذخیره گاز یا 
نفت خام شکل گرفته است. گاهی اوقات 

دورتا دور بســتر را الیه های ســنگی و 
بخش گنبدی شکل آن را یک الیه نمکی 

تشکیل می دهد.

 

شکل ) 2  ( مقطع برش خورده یک 
مخزن گسلی

انواع ذخایر نفتی
بررسی ذخایر نفتی موجود در بسترهای زمین

y petroleum and gas processing

 شکل )1 ( نحوه شکل گیری ذخایر نفتی تاقدیسی در میان الیه های سنگی زمین
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شــکل ) 3  ( متقطع برش خورده ای از 
یک بستر نفتی گنبدی شکل نمکی 

ذخایر ناهمگون 
 ســاختار کلی این دســته از ذخایر نفتی در 
شــکل ) 4  ( نشان داده شده است. بسترهای 
نفتی مذکور، شکلی ناهمگون دارند و پیرامون 
آن ها را الیه های سنگی نفوذ ناپذیر تشکیل 
می دهنــد و گاز یا نفت خام در بســترهای 

پایین تر به دام می افتند.

شکل ) 4  ( ساختار کلی یک بستر نفتی 
ناهمگون

ذخایر نوع لنزی
 در این دســته از ذخایر نفتــی، نفت خام در 
میان بسترهایی از الیه های غیر متخلخل به 
دام می افتد. نشست غیر متداول و ناهماهنگ 
رسوب ها و ســنگ های رسی یکی از دالیل 
احتمالی ناهمگون شدن شکل این نوع ذخایر 

نفتی بوده است.

نفتی  بسترهای  ساختارکلی   )5( شکل 
لنزی ماسه سنگی

ذخایر ترکیبی 
 این نوع ذخایر در واقع ترکیبی از تمامی انواع 
ذخایر نفتی مختلف هســتند که در قسمت 

های مختلف 
 آن ها تغییرات شــدیدی در خواص و جنس 

الیه های پیرامونی رخ می دهد.

مکانیزم های تولید
 در هنگام شکل گیری ذخایر نفتی و انباشته 
شــدن نفت خام در میان بسترهای مختلف 
زمیــن، عالوه بــر ذخیره نفت خــام، انرژی 
فشاری ناشی ازگاز و آب ذخیره شده در این 
بســترها نیز به همراه نفت در میان الیه های 
زمین محبوس شده است. بنابراین در هنگام 
حفر چاه برای اســتخراج نفت خام، فشاری 
که در چاه حفاری وجود دارد در مقایســه با 
فشــاری که از جانب نفت خام، گاز و آب به 
الیه های زمین وارد می شــود کمتر اســت، 
بنابراین انرژی فشــاری ذخیره شدن در این 
بســترها به عنوان عامل به حرکت درآوردن 
نفت خام و هدایت آن به بســترهای فوفانی 
زمین می شــود. بنابراین یکی دیگر از روش 
های دســته بندی ذخایر نفتی، طبقه بندی 
آن هــا بر مبنای مکانیزم تولید و اســتخراج 
نفت خام از بســترهای درون زمین به سطح 
زمین اســت. به طورکلی برای استخراج نفت 
از بسترهای نفتی داخل زمین از سه مکانیزم 

استفاده می شود:

1- ذخایری که تولید نفت در آن ها با استفاده 
از نیروی رانــش گاز محلول انجام می گیرد. 
در این دســته از ذخایر نفتی بسته به فشار و 
دما بســتر ذخیره، مقادیر مختلفی ازگازهای 
محلول در داخل نفت خام وجود دارد که این 

گازهــا تنها در صورتی موجب خارج کردن 
نفت خام از داخل بســتر به ســطح زمین 
می شوند که فشــار آن ها تا اندازه معینی 
کاهــش یابد که به آن فشــار نقطه حباب 
گفته می شــود. فشار نقطه حباب در واقع 
یکی از خواص نفت خام به شــمار می رود. 
بنابرایــن در هنگام حفاری چاه  ، به منظور 
تامین فشــاری که پایین تر از فشار نقطه 
حباب نفت باشد، شرایط فشار به طور دایم 
تحت کنترل قرار مــی گیرد. بدین ترتیب 
گازهای محلول آزاد شــده  منبسط و نفت 
خام را به خاج تا ســطح زمین هدایت می 
کنند. به آن دسته از ذخایر نفتی که در آن 
ها برای استخراج نفت خام صرفا از نیروی 
انبساط گازهای محلول در آن استفاده  می 
شود، ذخایر نفتی با رانش گاز محلول گفته 
می شود. الزم به ذکر است که مکانیزم یاد 
شــده  ، یکی از کم اثرتریــن مکانیزم های 
رانش نفت خام به شــمار مــی رود. با این 
روش تنها می توان پانزده  تا بیســت و پنج 
درصد از نفت خام موجود در بستر نفتی را 

استخراج کرد.

2- ذخایــر نفتی که تولیــد نفت در آن ها 
با اســتفاده  از نیروی رانش کالهک گازی 
انجام می گیرد. ســاختار بسیاری از ذخایر 
نفتی به گونه ای است که در آن ها گازهای 
آزاد ســطح آزاد نفت خام را به صورت یک 
کالهک گازی پوشش داده  اند. علت شکل 
گیری این کالهک گازی آن است که مقدار 
گاز موجود در بســتری نفتــی بیش از آن 
مقداری اســت که امکان حل شدن آن در 
دما و فشــار نفت خام وجود داشته باشد. 
بنابرایــن مقدار اضافی گازی که نمی تواند 
در نفــت خام حل شــود، از نفت خام جدا 
می شود و به دلیل نیروی جاذبه و سنگین 
تر بودن نفــت خام، این گازهای به صورت 
یک کالهک گازی بــر روی نفت خام قرار 

می گیرند. 
 در این دســته از ذخایر نفتــی، نفت خام 
بــر مبنای نیــروی حامل از انبســاط گاز 
درکالهک گازی به سطح زمین هدایت می 
شود. به طوری که با استخراج نفت خام از 
بستر زیرزمینی، این گاز جای آن را اشغال 
نموده  و امکان استخراج مقادیری بیشتری از 
نفت خــام را فراهم می آورد. البته در اکثر 
موارد بخشی از نیروی رانش نفت خام نیز 
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با اســتفاده  ازگازهای محلول در آن تامین می 
شود.

در شــرایط مطلوب، بخشی ازگاز محلول در 
نفت خام به سمت باال حرکت نموده  و بدین 
ترتیب کالهک گازی ایجاد شــده  را توسعه 
می دهد که این مســاله موجب ذخیره  شدن 
برخی از انرژی گاز درکالهک گازی توســعه 
یافته می شــود. آن دسته از ذخایر نفتی که 
اســتخراج نفت در آن ها با استفاده  از نیروی 
رانش ناشی از انبساط کالهک گازی صورت 
می گیرد، ذخایر نفتی با رانش کالهک گازی 
نامیده  می شــوند. این مکانیزم در مقایسه با 
مکانیزم رانش گاز محلول کارایی باالتری دارد 
و با استفاده  از آن می توان بین بیست و پنج 
تا پنجاه  درصد ازکل ذخیره  نفت خام موجود 

در بستر زیرزمینی را استخراج کرد.

3- ذخایر نفتی که استخراج نفت در آن ها با 
اســتفاده  از نیروی رانش آب انجام می گیرد. 
بســیاری از ذخایر نفتی بــزرگ، گاز یا نفت 
خام ذخیره  شــده  در بستر زیر زمینی بخش 
عمده   ای از بســترهای زیرین را آب شور با 
فشار بسیار باال تشــکیل داده   است. در این 
دســته از ذخایر نفتی، استخراج نفت خام از 
طریق کاهش دادن فشار داخل چاه   نسبت به 
فشار داخل بستر زیر زمینی انجام می گیرد. 
بدین ترتیب آب شــوری که در بستر زیرین 
قرارگرفته است منبسط شده   و نفت خام را به 
سمت باال هدایت می کند. این آب شور پس 
از تخلیه نفت خام، جای خالی آن را گرفته و 
امکان استخراج مقادیر بیشتری را فراهم می 
آورد. جا به جا شدن آب برای استخراج نفت 
خام از بســترهای زیر زمینی، یکی از عواملی 
اســت که موجب بــه تاخیر افتــادن فرایند 
اســتخراج نفت خام و ذخیره  نیروی ناشی از 

انبساط هیدروکربن ها می شود. 
 آن دســته از ذخایر نفتی که استخراج نفت 
در آن ها بــر مبنای انبســاط و حرکت آب 
شور موجود در بســترهای زیرین نفت خام 
انجام می گیرد را ذخایــر نفتی با رانش آب 
می نامند. مکانیزم استخراج نفت با رانش آب 
یکی از بهترین روش های اســتخراج نفت به 
شــمار می رود که با استفاده  از آن می توان 
بیش از پنجاه  درصد ذخیره  نفتی موجود در 

بسترهای زیرزمینی را استخراج کرد.
 

بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده جهان
گزارش سازمان اطالعات انرژی آمریکا 

y پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد

طبق آمار در حدود 80 درصد کل ذخایر 
نفتی اثبات شده جهان در اختیار کشورهای 
اوپکی اســت و از این میــزان 66 درصد در 
خاورمیانه اســت . در حال حاضر میزان کل 
ذخایر نفتی اثبات شــده اوپک 1199.71 
میلیارد بشکه برآورد شده است . در اینجا به 
فهرســتی که از 10 کشور دارنده بزرگترین 
ذخایر نفتی اثبات شــده جهان که از سوی 
ســازمان اطالعات انرژی آمریکا تهیه شده 

اشاره شده است : 

1. ونزوئال : ونزوئال در جایگاه نخســتین 
کشــور دارنده بزرگترین ذخایر نفتی اثبات 
شــده جهان قرار دارد . میزان ذخایر نفتی 
اثبات شــده این کشــور در ســال 2013 
میالدی 297.6 میلیارد بشــکه برآورد شده 
اســت . میزان کل عرضه نفت این کشور در 
ســال 2012 میالدی 2490.2 هزار بشکه 
در روز اعالم شــده است . سال گذشته این 
کشور با عبور از عربســتان سعودی عنوان 
بزرگترین دارنده ذخایر نفتی اثبات شــده 
جهان را به خود اختصاص داد با این وجود 
میزان تولیدات ساالنه این کشور در مقایسه 

با عربستان سعودی بسیار پایین است . 

2. عربستان سعودی : میزان ذخایر نفتی 
اثبات شده این کشور 267.91 میلیارد بشکه 
برآورد شده اســت . میزان کل عرضه نفت 
این کشــور در سال گذشته 11545.7 هزار 
بشــکه در روز اعالم شده است . این کشور 
در حدود یک پنجم کل ذخایر نفتی اثبات 
شــده جهان را در خودجای داده  و عنوان 
بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت 

در جهان را به خود اختصاص داده است . 

3. کانــادا: ذخایر نفتی اثبات شــده این 

کشــور در ســال 2013 برابر با 173.105 
میلیارد بشکه اعالم شده و میزان عرضه نفت 
این کشــور در سال 2012 میالی 3854.4 
هزار بشــکه در روز اعالم شده است . بخش 
عمده ذخایر نفتی اثبات شــده این کشور را 

ماسه نفت ها تشکیل داده اند .
 

4. ایران: ایران در جایگاه چهارمین کشور 
بزرگترین دارنده ذخایر نفتی اثبات شــده 
جهان قراردارد و میزان کل ذخایر نفتی این 
کشــور 154.45 میلیارد بشکه اعالم شده 
است . میزان عرضه نفت این کشور در سال 
2012 میالدی روزانه برابر با 3558.4 هزار 

بشکه اعالم شده است . 

5. عــراق : کشــور عــراق در جایــگاه 
پنجمین کشور در این فهرست قرار گرفته 
.میزان ذخایر نفتی اثبات شــده این کشور 
141.35میلیارد بشکه و میزان عرضه نفت 
این کشور در سال 2012 میالدی 2986.6 
هزار بشــکه در روز برآورد شــده است . با 
وجود ذخایر ارزنده نفتی اثبات شــده این 
کشور در دســتیابی به اهداف تولیدی خود 
ناکام مانده که علــت اصلی آن را می توان 
نبود زیرســاخت های تولیدی و مناقشات 

سیاسی دانست . 

6. کویت : میزان ذخایر نفتی اثبات شده 
این کشــور حدود 104 میلیارد بشکه است 
و میزان تولیدات روزانه نفتی این کشور در 
سال 2012 میالدی 2796.8 هزار بشکه در 
روز اعالم شده اســت . این کشور در میان 
کشورهای عضو جی سی ســی در جایگاه 
دومین کشور دارنده بزرگترین ذخایر نفتی 
اثبات شده و پس از عربستان سعودی قرار 

دارد . 
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7. امــارات متحده عربی :میــزان ذخایر 
نفتی اثبات شــده این کشور 97.8 میلیارد 
بشــکه و عرضه نفتی ان در ســال 2012 
میالدی روزانه برابر با 3213.2 هزار بشــکه 
اعالم شده است . در حال حاضر استفاده از 
تکنیک های افزایش طول عمر میادین نفتی 

فرسوده برای این کشور در اولویت است . 

8. روسیه : میزان ذخایر نفتی اثبات شده 
این کشــور 80 میلیارد بشــکه نفت است 
. کل تولیــدات روزانه نفتی این کشــور در 
سال 2012 میالدی 10397 هزار بشکه در 
روز اعالم شده است . روسیه که در جایگاه 
بزرگتریــن دارنده ذخایــر گازی و دومین 
دارنده ذخایر زغال ســنگی جهان نیز قرار 
دارد پس از عربستان سعودی دومین تولید 
کننده بزرگ نفت در جهان نیز به شمار می 

رود . 

9. لیبــی : ذخایر نفتی اثبات شــده این 
کشــور 40.01 میلیارد بشــکه و تولیدات 
روزانه نفتی این کشــور طی ســال گذشته 
1483 هزار بشــکه در روز اعالم شده است 
. این کشور در میان کشــورهای آفریقایی 

عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفتی 
را بــه خود اختصاص داده اســت . 
در ســال 2011 بروز جنگ داخلی 
موجــب توقف تولیــدات نفتی این 
کشور شد اما در ســال 2012 این 
کشــور تولیدات خود را به ســطح 

پیش از جنگ بازگردانید . 
10. نیجریــه : ذخایر نفتی اثبات 
شده این کشور 37.2 میلیارد بشکه 
و تولیدات روزانه نفتی این کشور در 
سال گذشــته 2524.1 هزار بشکه 
در روز اعالم شــده اســت . ذخایر 
هیدروکربنی نیجریه مهمترین منبع 
درآمد اقتصادی این کشور است اما 
بی ثباتی در دلتای نایجر این بخش 

را به شدت تهدید می کند .



  8   صنعت برتر  شماره سوم  آذرماه 93 

S&I Mag

بنزین سیالی ارزشمند است و اهمیت آن برای ما همانند اهمیت خون برای بدن انسان هاست. آنچه مسلم 
است بدون بنزین وگازوییل دنیایی که ما می شناسیم متوقف شده و دیگر در آن از حرکت و پویایی اثری 

نخواهد بود. امروزه فقط در کشور امریکا ساالنه ١30  میلیارد گالن )تقریبا معادل 500  میلیارد لیتر( 
بنزین مصرف می شود. حال سوال این است که در بنزین چیست که آن را این گونه مهم و ارزشمند 

ساخته است !؟ 

راهنمای شناخت سیال ارزشمند هیدروکربنی \

هرآن چه باید درباره بنزین بدانیم 
y سید علی جهانگیری | دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج



 صنعت برتر  شماره سوم  آذرماه 93  9   

بنزین هیدروکربنی اســت که تنها از 
هیدروژن و کربن تشــکیل می شــود و 
ساختار آن زنجیری شکل است. مولکول 
هــای بنزین در هر زنجیره خود بین 7  تا 
11 اتم کربــن دارند. در زیر چند آرایش 
اتمی معمول مولکول های بنزین مشاهده 

می شود.
 زمانی که بنزین در شــرایط ایده آل 
و با اکســیژن کافی بسوزد، محصول دی 
اکسید کربن )حاصل از سوختن اتم های 
کربن بنزین( و مقــداری آب )حاصل از 
ســوختن اتم های هیدروژن در بنزین( 
و مقدار زیادی حــرارت خواهد بود. یک 
گالن بنزیــن 132  میلیون ژول انرژی در 
خود دارد که معادل 125000  بی تی یو 
یا 36650  وات ســاعت است. این میزان 
انرژی )در یک گالن بنزین ( معادل انرژی 
حاصل از 24  ســاعت کارکرد یک بخاری 
برقی 1500  وات بــا تمام ظرفیتش می 
باشــد. اگر انســان می توانست بنزین را 
بخورد،ارزش غذایی یک گالن آن معادل 
31000  کالری بــود یعنی معادل انرژی 
و کالری موجــود در 110 همبرگر مک 

دوناند.

بنزین چگونه تولیه می شود؟ 
 بنزیــن از نفت خام گرفته می شــود. 
نفت خام مایعی شامل هیدروکربن های 
مختلف می باشــد که تفــاوت آن ها در 
طول زنجیره ساختار اتمی مولکول های 
شان می باشــد. جداسازی وتفکیک این 
هیدروکربن ها از نفت خام در پاالیشگاه 
هــا و در برج تقطیر صــورت می گیرد. 
محصــوالت جدا شــونده از نفت خام در 
این برج به ترتیب عبارتند از: سبک ترین 
هیدروکربن موجود در نفت خام )متان(یا 
   C2H6 و به دنبال آن اتان C1 همــان
پروپــان C3H8 و بوتان .C4H10 هر 
چه طــول زنجیره اتمی و تعداد کربن ها 
بیشتر می شود هیدروکربن ها سنگین تر 

می شوند.
به طور کلــی هیدروکربن های C1 تا 
  C19 مایع، و از C18 تا  C5 گاز C4

به باال جامد  هستند.

 C5 و C6 و C7 مایعات بسیار سبک 
و بســیار فرار هســتند که ما آن ها را به 

عنــوان نفتا می شناســیم و از آن ها در 
ساخت حالل ها به ویژه حالل های رنگ 
استفاده می شــود. زنجیره های C7 تا 
C11 معموال با هم ترکیب می شــوند و 

بنزین را تشکیل می دهند. 
ســفید  ))نفــت  بنزیــن  از   پــس 
)C12  ) Kerosene تا C15 پس از 
آن گازوییل و سوخت های سنگین تر و 
بعد هم روغن های روانکاری که بر خالف 
بنزین به هیچ عنــوان در درجه حرارت 
های طبیعی محیط تبخیر نمی شــوند. 
برای مثــال روغن خودرو می تواند بدون 
آن که ذره  ای تبخیر شــود در تمام روز 
در درجه حرارت  121درجه سانتی گراد 

کارکند. 
 زنجیر  های C19 و C20 به باال جامد 

هستند )از پارافین تا آسفالت(

 شرط مرغوبیت یک بنزین، تنها باال بودن 
عدد اکتان نیســت. سایر ویژگی ها نظیر 
فشار بخار - منحنی تقطیر- مقدار صمغ و 
گوگرد نیز باید در حد مطلوب باشند. انواع 
مواد افزودنی می توانند در بهبود کیفیت 

بنزین موثر باشند....

منظور از عدد اکتان چیست؟ 
 همان طورکه می دانید اکثر خودروها 
در جهان دارای موتورهــای چهار زمانه 
بنزین ســوز هســتند. در این موتورها و 
در کــورس تراکم مخلوط بنزین و هوا ذر 
محفظه سیلندر و تا قبل از آن که توسط 
جرقه شمع محترق شــوند، تحت فشار 
قــرار گرفته و متراکم می شــوند. میزان 
این تراکم را "نســبت تراکم موتور" می 
نامیم. نسبت تراکم در موتورهای معمولی 

معموال 8  به ا است. 
 شاخص عدد اکتان به ما می گوید که 
یک نوع مشــخص از بنزین را تا چه حد 
می توان قبل از آن که دچار احتراق خود 
به خود و زودرس شــود متراکم نمود. در 
صورتی که بنزین در اثر دمای باالی ناشی 
از تراکم دچار احتراق زودرس شود، موتور 
ضربه می زند )Knoching ( و این ضربه 
می تواند به موتور و اجزای آن آسیب وارد 
نماید. بنزین با اکتان پایین )نظیر بنزین 

معمولی با اکتان 87  ( قادر است حداقل 
تراکم را قبل از محترق شدن توسط شمع 

تحمل نماید. 
 نسبت تراکم موتور مشخص می نماید 
کــه از بنزین با چه محــدوده ای از عدد 
اکتان باید اســتفاده نمود. یک راه ممکن 
بــرای افزایش اســب بخار یــک موتور 
معین افزایش نســبت تراکم آن است و 
به طورکلی موتورهای بــا راندمان باالتر 
در بین موتورهای هــم وزن و هم حجم 
نســبت تراکم باالتری دارند و به بنزین با 

اکتان باالتری نیاز دارند. 
 حال ببینیم نــام عدداکتان ازکجا می 
آید: همان طور که گفته شــد نفت خام 
در پاالیشگاه  و در برج تقطیر در نهایت به 
صورت زنجیره های هیدروکربنی با طول 
هــا و نام های مختلف تبدیل می شــود 
که از ترکیب برخــی از آن ها با یکدیگر 
ســوخت هایی که ما می شناسیم تولید 
می شــود. برای مثال از ترکیب پروپان و 
بوتان گاز مایع )LPG( تولید می شود. 
بنزین نیز عمدتا ترکیبی از هپتان C7 و 

اکتان C8 است. 
 در صورتی کــه هپتان را به تنهایی یر 
موتور بسوزانید نسبت تراکم بسیار پایینی 
را تحمل خواهــد کرد و خیلی زود دچار 
خود احتراقی می شود. اما بالعکس اکتان 
در صورتی که به تنهابی ســوزانده  شود، 
نسبت تراکم بسیار باالیی خواهد داشت. 
شــما می توانید مخلوط اکتان و هوا را تا 
حد زیادی متراکم کنید و هیچ اتفاقی هم 

نمی افتد.
به همین علت در تولید بنزین و ترکیب 
زنجیره  های C7 تا C11 سعی می شود 
تا بیشــتر از اکتان استفاده  شود. بنابراین 
وقتی برای مثال می گوییم اکتان بنزینی 
87  است این بدان معناست که در ساخت 
و تولیــد آن 87  درصد اکتان و 13درصد 
هپتان )یا هیدروکربن های دیگر( به کار 

رفته است.

افزودنی های بنزین 
 شــرط مرغوبیت یک بنزین، تنها باال 
بودن عدد اکتان نیســت. سایر ویژگی ها 
نظیر فشار بخار - منحنی تقطیر- مقدار 
صمغ و گوگرد نیــز باید در حد مطلوب 
باشــند. انواع مواد افزودنی می توانند در 
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بهبود کیفیت بنزین موثر باشــند. یکی 
از افزودنی هــای مهم بنزیــن تترااتیل 
سرب )TEL ( است که با افزودن مقادیر 
ناچیزی از آن به پایین ترین درجه بنزین 
عدد اکتان تا حد چشمگیری افزایش می 
یابــد . اما عیب این ماده،  ســمی بودن و 
آلوه  نمودن محیط زیســت است. امروزه 
ثابت شــده  که تترااتیل سرب یک سوپر 

سم است.
به خاطر وجود ســرب در TEL  کلیه 
بنزین هایــی که با این ماده اکتانشــان 
افزایش یافته اســت را بنزین ســرب دار 
)Leaded Gasoline( مــی نامیم. 
 TEL امروزه بــه خاطر خطرات زیان بار
 افزودنی هــای دیگری چون MTBE یا 
MMT جایگزین آن شــده اند و بنزینی 
که بــا افزودن این مواد )جانشــین های 
TEL( محــدد اکتانش افزایش می یابد 
 Lead-free( را بنزیــن بــدون ســرب

Gasoline( می نامیم. 
 MTBE از مهم ترین ویژگــی های 
)متیل ترشــیئری بوتیل اتر( می توان به 
دو مورد یکی توان افزابی اکتان و دیگری 
 )Oxygenation ( خاصیت اکسیژن دهی
آن اشاره نمود که مورد آخر باعث افزایش 
ســطح اکســیژن به هنگام احتراق شده 
و بــا کاهش میزان مونو اکســیدکربن و 
هیدروکربن های نسوخته در گاز خروجی 
از اگــزوز باعث بهبود کیفیت احتراق می 
شــود. اما امروزه هنوز استفاده از بنزین 
سرب دار در موتور هواپیماها مجاز است. 
شــایان ذکر اســت به علت راندمان فوق 
العاده باالی موتور هواپیماهای پیستونی 
عدد اکتان بنزین مصرفی آن ها در حدود 
115 اســت. بد نیست بدانیم که سوخت 
موتورهای جت امــروزه ماهیتا بنزینی یا 

نفتی است. 
 ) JP ( ســوخت های جت بنزینــی 
معموال در هواپیماهای جنگنده و نظامی 
استفاده می شــوند و سوخت موتورهای 
جــت هواپیماهای مســافربری در واقع 
همان نفت سفید ) Kerosene  ( است 
کــه تا حدودی کیفیــت آن بهبود یافته 

است. 
 بزرگ ترین مشکل MTBE این است 
که بــه راحتی در زمین نفــوذ کرده و با 

رسیدن به منابع آب زیرزمینی این منابع 
را آلوده می نماید. بنابراین در پمپ بنزین 
هایی که بنزیــن را در مخازن زیرزمینی 
ذخیره می نمایند این مساله بسیار حایز 
اهمیت اســت چرا که در صورت هرگونه 
نشت یا وجود سوراخ در بدنه این مخازن 
امــکان نفــوذ MTBE بــه منابع آب 

زیرزمینی وجود درد.

به دالیل فوق امروزه MTBE نیز در 
حال جایگزینی با موادی دیگر است. یکی 
از جانشــین های MTBE ماده اتانول 
)الکل معمولی است که از MTBE گران 

تر است اما سرطان زا نیست. 
 مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف 
بنزین مصرف بنزین در موتورخودروها دو 
مشکل اساسی ایجاد می کند. یکی ایجاد 
مــه دود )Smog ( و ازن در شــهرهای 
بزرگ و دیگری تولید گاز گلخانه ای دی 
اکســیدکربن ) CO2( است که به روند 
گرمایش تدریجی کره زمین سرعت می 
بخشــد. در صورتی که بنزین به صورت 
ایده آل بســوزد محصوالت احتراق تنها 
باید دی اکسیدکربن و مقداری آب باشد 
اما متاسفانه از آنجا که موتورهای احتراق 
داخلی موتورهای ایده آلی نیســتند طی 
فرآیند احتراق بنزین محصوالت مضر زیر 

نیز تولید می شوند: 
 1 . مونو اکســیدکربن )CO( که یک 

گاز سمی است.
 2  . اکســیدهای نیتــروژن که عامل 
اصلی ایجاد مه دود )Smog( در مناطق 

شهری هستند. 
3  . هیدروکربن های نسوخته که عامل 
اصلی ایجاد ازن در مناطق شهری هستند. 
 البته شــایان ذکر است که مبدل های 
کاتالیستی بر سر راه مسیر اگزوز تا حدود 
زیــادی این آلودگی ها را حذف و از ورود 
آن ها به اتمسفر جلوگیری می کنند اما 
متاسغانه این مبدل ها نیزکامل و ایده آل 

نیستند. 
 همــان طورکه بیان شــد بنزین منبع 
غنی ازکربن اســت و محصــول احتراق 
آن در ایــده آل تریــن حالــت گاز دی 
اکسیدکربن است که یک گازگلخانه ای 
در  اســت.   )Greenhouse gas(

اینجا برای درک بهتر از میزان واقعی دی 
اکسیدکربن تولیدی در اثر احتراق بنزین 
به ذکر یک مثــال جالب می پردازیم: )) 
تصور کنیــد که اگر دی اکســید کربن 
تولیــدی به صــورت جامد بود درســت 
مثــل این بود که شــما در حین حرکت 
با خــودروی خود به ازای مصرف هر یک 
گالــن بنزین یک کیســه 5  پوندی ذی 
اکســیدکربن را از پنجره به بیرون پرتاب 
کنید. امــا از آنجا که دی اکســیدکربن 
تولیدی به شکل گاز است ما نسبت به آن 

غافل هستیم.(( 
 همان طورکــه می دانید امروزه از نظر 
علمی ثابت شــده که تولیــد روزافزون 
گازهای گلخانه ای به دســت بشر علت 
اصلی گرمایــش تدریجی کره زمین می 
باشد. درست به همین دلیل است که در 
چند ســال اخیر و در بیشتر نقاط جهان 
شــاهد باال آمدن ســطح دریاها - وقوع 
سیل ها و تخریب نواحی ساحلی و به هم 
خوردن الگوهای آب و هوایی می باشیم. 

 مجموع مضرات فوق امروزه دانشمندان 
و مهندســان را بر آن داشــته است که 
تحقیقات فراوان و گسترده ای را در جهت 
جایگزین نمودن سوخت های هیدروژنی 

به جای بنزین انجام دهند. 

اکتان

هپتان

نونان

دکان
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در پایان  یکصد و شصت و ششمین نشست  سازمان اوپک در وین \

سقف تولید روزانه ٣0 میلیون بشکه ای  بازهم ثابت ماند

به گزارش مهر، وزیران نفت ســازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک(  در 
پایان نشســت )پنج شــنبه، 6آذر( پشت 
درهای بسته در نشست 166 این سازمان 
تصمیم گرفتند ســقف تولیــد روزانه 30 
میلیون بشکه ای این سازمان را هم چنان 

بدون تغییر حفظ کنند.
با این تصمیم اعضای اوپک پیش بینی 
می شــود روند کاهش قیمت نفت در بازار 
جهانی نه تنها متوقف نشــود که شــیب 
سقوط آزاد قیمت طالی سیاه تند تر هم 

شود.

بر این اساس گمانه زنی موسسات معتبر 
بین المللــی از کاهش قیمت نفت حتی تا 
سقف بشکه 60 تا 65 دالر حکایت دارد با 
این وجود پیش از آغاز نشست 166 اوپک، 
قیمــت های جهانی نفت بار دیگر کاهش 
یافت و به پایین ترین ســطح آن در چهار 

سال گذشته رسیده است.

بر این اســاس قیمت نفــت برنت در 
بازارهای آســیا و اروپا با بیش از یک دالر 
و هفتاد و پنح ســنت کاهش به بشکه ای 
کمتــر از 76 دالر رســید که پایین ترین 
قیمت آن از ماه ســپتامبر ســال 2010 

میالدی به شمار می رود.

در همین حال بیژن زنگنه روز گذشته 
در بــدو ورود به وین در جمع خبرنگاران 
با تاکید بر لزوم پایبنــدی اعضای اوپک 
به ســهمیه های تولیدی اعالم کرد: ایران 
هیچ برنامه ای برای کاهش تولید خود )در 
صورت کاهش رسمی سقف تولید اوپک( 

ندارد.

همزمان بــا این اظهار نظــر، احتمال 
کاهش یک میلیون بشکه ای سقف تولید 
نفت اوپک در رســانه هــای بین المللی 
از چند روز گذشــته مطرح شده و حتی 
ونزوئال رســما از کاهش سقف تولید نفت 

این سازمان حمایت کرده است.

رافائــل رامیرز وزیر امور خارجه ونزوئال 
اعالم کرده اســت: "دولت کاراکاس برای 
تثبیــت قیمت نفــت در بــازار حاضر به 

کاهش تولید و عرضه نفت خود است."

در همین حــال وزیران نفت جمهوری 
اسالمی ایران و عربســتان سعودی شب 
گذشــته در وین دیــدار و گفتگو کردند 
و به نظر می رســد این دو کشــور بزرگ 
نفتخیز جهان بــر روی طرح کاهش یک 
میلیون بشکه ای تولید نفت اوپک به توافق 

رسیدند.

بیژن زنگنــه وزیر نفت ایــران پس از 
دیار با علی انعیمی وزیر نفت عربســتان 
ســعودی، اعالم کرد: دیدگاه های ایران و 
عربستان درباره یکصد و شصت و ششمین 
نشست سازمان کشــورهای صادر کننده 

نفت )اوپک( به هم نزدیک است.

در حــال حاضر تولید روزانه ســازمان 
اوپک حدود 30 میلیون و 200 هزار بشکه 
در روز است که با وجود کاهش تولید نفت 
برخی از کشورها همچون عربستان، عراق، 
قطر، آنگوال، کویت و نیجریه در ماه نوامبر 
ســال جاری میالدی بازهم اعضای اوپک 
روزانه بیش از 200 هزار بشــکه باالتر از 
سقف تعیین شــده نفت تولید و به بازار 

عرضه می کنند.
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 گفت و گو

 در محضر استاد گرامی \

دکتر محمد ابراهیم شفیعی
y محمد رمرودی| دانشجوی مهندسی نفت - بهره برداری
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فارغ  \ بفرماییــد؛  لطفا  اســتاد 
التحصیل کدام دانشگاه هستید؟چه  
رشته ای؟از چه ســالی مشغول به 
تدریــس در واحد علوم و تحقیقات  

هستید؟
محمد ابراهیم شفیعی هستم دکترای 
مهندســی نفت گرایش مخازن دانشگاه 

کلگری کانادا.
در واحد علوم و تحقیقات حدود چهار 
سال می باشــد و قبل از آن در دانشگاه 

نفت و پلی تکنیک درس می دادم.

چگونه با این رشته آشنا شدید؟ \
به خاطر عالقه ای که داشتم این رشته 
را انتخاب کردم و در حال حاضر بیش ار 
40 سال است که در این صنعت هستم. 

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات  \
را چگونه ارزیابی می کنید؟

از دانشــجویان علوم و تحقیقات عده ی 
قلیلــی  بچه های درس خــوان و خیلی 
خوبی هســتند یک گــروه دیگری هم 
هســتند که متاسفانه خیلی دل به درس 
نمی دهند و بیشــتر به دنبــال گرفتن 
مدرک هستند و این مشکل برای کالس 
درست می کند،یک عده فقط برای درس 
خواندن آمده اند ولی یک عده فقط برای 
نمره و مدرک آمده اند و برای این مسئله  
در دانشــگاه های دیگر یــک هماهنگی 
نســبی وجود دارد فی ما بیــن حداقل 
توانایی کالس تا حداکثر آن،در دانشــگاه 
علــوم و تحقیقات متاســفانه این چنین 
نیســت و این دامنه بسیار باز است یعنی 
تعدادی بســیار بسیار بچه های خوب، با 
ســواد و درس خوان اما تعدادی هستند 
که به کالس مــی آیند برای گرفتن یک 
نمره ای و یک مدرکی و این درس دادن 

را سخت می کند.

به نظر شــما امکانات واحد علوم  \
و تحقیقات برای تربیت دانشجویان 

نفت چگونه است؟
البته از نظر آزمایشــگاه ها من خیلی 
بازدید نکرده ام چون در دانشــگاه های 
دیگــر  دیده ام ولــی در اینجا من ندیده 
ام منتها اگر اینجا دانشــگاه این امکان را 
می داد که بتوانیم دانشجویان را ببریم و 
با خود حوزه عملیاتی آشــنا کنیم خیلی 

خوب می شد در دانشگاه های دیگر این 
امکانات فراهم اســت مثال دانشــجویان 
کالس ول الگیــن  را یکــی دو جلســه 
می برند و دســتگاه های الگ انواع الگ 
به ایشان نشــان می دهند و دانشجویان 
ازدیاد برداشت را به پژوهشگاه می بریم یا 
مثال دروس خواص ســنگ را همین طور 

ولی اینجا این امکانات را من ندیده ام

هزینه هــای این بازدیــد ها با  \
دانشگاه است یا ادارات میزبان؟

دو بخش هزینه داریم یک بخش گرفتن 
ماشین و این هاست که خود دانشگاه ها 
ایــن امکانات را دارنــد دوم برای بازدید 
معموال شــرکتی که میزبانــی را برعده 
دارد هزینــه ای نمی گیرد،اگر می شــد 
این مســائل را باز کنیم خیلی خوب می 
شد،فرض کنید در هر درسی دانشجویان 
به پژوهشــگاه صنعت نفت بروند و در آن 
حوزه حداقل با آن موضوع آشــنا بشوند 

خیلی خوب می شد.

استاد، برای دانشگاه ما این امکان  \
وجود ندارد؟

نمی دانم من نماینده دانشگاه نیستم!

این ســاز و کار وجود دارد که ما  \
بتوانیم صحبت کنیم تا این اتفاق رخ 

بدهد؟
ببینید این دو طــرف دارد طرف اول 
دانشگاه است که باید شــرایط را فراهم 
کنــد و در طرف دوم صنعت اســت ،در 
طرف صنعت من هستم و معموال هر جا 
که بوده ام این کار را انجام داده ام طرف 
دانشــگاه اگر بتواند شرایط را فراهم کند 

خیلی خوب می شود.

نفت  \ مهندسی  دانشجویان  جذب 
واحد در صنعت را چگونه می بینید؟

البته من آمار دقیقی نگرفته ام از تعداد 
دانشــجویانی که جذب شده اند، که چه 
تعدادی  از دانشــگاه علــوم و تحقیقات 
بودند اما همان طــور که گفتم بعضی از  

این جا دانشجویان بسیار باسوادی دارد 
که مــی توانند با هر دانشــگاه  دیگر 
رقابت کنند طبیعی اســت که اگر این ها 

برای  فقــط  عده  یک 
اند  آمده  خواندن  درس 
ولی یک عده فقط برای 
نمره و مــدرک آمده اند 
و برای این مســئله  در 
یک  دیگر  های  دانشگاه 
هماهنگی نســبی وجود 
دارد فــی ما بین حداقل 
توانایی کالس تا حداکثر 
آن،در دانشــگاه علوم و 
این  متاسفانه  تحقیقات 
چنین نیست و این دامنه 
یعنی  است  باز  بســیار 
بسیار  بســیار  تعدادی 
بچه های خوب، با سواد 
و درس خوان اما تعدادی 
هستند که به کالس می 
آیند بــرای گرفتن یک 
نمره ای و یک مدرکی و 
این درس دادن را سخت 

می کند.
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وارد بشوند جذب می شوند.

در حال حاضر دانشــجویان نفت  \
چگونه می توانند بیشــتر با صنعت 

خود آشنا بشوند؟
اجازه بدهید یک توضیح راجع به وضع 
فعلی بدهم دانشگاه ظاهرا در پی ارتباط 
نزدیک با صنعت نفت اســت و به خاطر 
همین اخیرا تعدادی از کارهای پژوهش 
و فناوری بخش مخزن به دانشگاه واگذار 
شــده که این خیلی می تواند این ارتباط 

را بیشتر کند 

دوم این که هر چقدر این ارتباط بیشتر 
باشــد خوب بهتر است و هر کاری که از 
دســت ما بر بیاید ما مــی توانیم آن کار 
را انجام بدهیم دوم خود دانشجویان هم 
در هر صورت باید تالش کنند دانشجویی 
که دنبال کار هســت مثال می تواند کار 
آموزی های خود، پایان نامه های خود را 

از موضوعات صنعت انتخاب کنند.

با توجه به پذیرش دانشــجویان  \
دختر در رشته مهندسی نفت تاثیر 
حضور خانم هــا در صنعت نفت را 

چگونه می بینید؟
هر صنعت دارای دو حوزه می باشــد، 
یکی  حوزه عملیات و یکی حوزه ستادی 
در حوزه های ســتادی ما هیچ مشکلی 
بــرای جذب خانم هــا نداریم و در حوزه 
های عملیاتی هم اگر شرایط جذب فراهم 
باشد هیچ مشکلی نیست همان طور که 
من میدانــم دیگر در نفت آن محدودیت 
های قدیمــی وجود ندارد و این که خانم 
ها نباید وارد صنعت بشوند برداشته شده 

و نباید مشکلی وجود داشته باشد.

با توجه به ذخایــر عظیم نفت و  \
گاز در ایران شما عدم توسعه کافی 
چه  در  را  نفــت  صنعت  تکنولوژی 
می بینید؟ این مســئله به دانشگاه 
دیگری  یا مشکالت  است  مربوط  ها 

وجود دارد؟
سه مشکل اساسی داریم اول از صنعت 
شــروع می کنیــم ، صنعت بیشــتر به 
حوزه عملیاتی نگاه می کند بیشــتر یک 
مطالعات عملیات و تحقیقات میدانی را به 
عنوان ابتدا و انتهای کار نگاه می کند و از 
این مسیر ما نمی توانیم به نتیجه مطلوب 
برســیم از این طرف دانشــگاه های ما با 
فرض این که دارای اســاتید صاحب علم 
هســتند و می تواند خودشان تولید علم 
داشتده باشــند و خودشان می توانند به 
درجه ای برسند که به تولید علم  واقعی 
برسند، نقد بیان دیگران تنها علم نیست، 
علم آن اســت که خودمان بتوانیم تولید 
کنیم چون خیلی از مقاالت ما یا اقتباس 
از مقاالت دیگران اســت یــا نقد مقاالت 
دیگران اســت یا کارهایی است که قبال 
انجام شده که حاال اینجا مطرح می شود، 

منظور از صاحب علم این اســت خودش 
بتواند به صورت پایه تولید علم کند حتب 
اگر بتواند یک قدم پیش بگذارند ،اما اگر 
این علم فقط در جایگاه علم بماند ارزش 
چندانی نخواهد داشــت نه این که بدون 
ارزش است اما ارزش چندانی ندارد ،علم 
هنگامــی می توانــد ارزش پیدا کند که 
تبدیل به عمل بشــود که از این علم یک 
فن آوری به دســت بیاید و این فن آوری 
در صنعت به کار گرفته شــود در نتیجه 
نیــاز به یک ارتباط تنگاتنگ بین صنعت 
و دانشــگاه داریم ،بلوغ دانشگاه هنگامی 
اســت که بتواند هم تولید علم هم تولید 
فناوری و هم درک و فهم برقراری ارتباط 
مســتقیم با صنعت را داشته باشد همین 
مشــکل را در صنعت داریم یعنی صنعت 
وقتــی موفق اســت که بتوانــد چندین 
دانشــگاه بزرگ را در خدمت خود بگیرد 
اگر این اتفــاق بیوفتد که خوب خیلی از 
مشکالت حل می شوند هم برای کشور و 

هم برای فرهنگ بهتر می شود.

انتشــار نشــریات در آگاهــی  \
بخشیدن به دانشجویان را چگونه می 

بینید؟یعنی تاثیری خواهد داشت؟
اصال شــک نکنید... ببینید دانشــگاه، 
یعنــی چه؟ یعنی جایی کــه باید دانش 
تولید بشــوند و این دانش مراحل بعدی 
دارد،اولیــن مرحله، پایه اولیه برای تولید 
دانش، دوم نشــر و انتشــار این دانش و 
ســوم تولید دانش جدید اگــر این اتفاق 
بیوفتد خوب دانشجو خیلی موفق خواهد 
شــد زمانی که این زنجیــره تکمیل می 
شــود،یعنی دانشــجو هم خوراک کافی 
دارد و در اخیارش باش ،هم وادار بشــود 
یک جایی مطالعه و تحقیق بکند و دنبال 
مطالب جدید باشــد و ایــن مطلب را به 
نتیجه برساند که ســاده ترین آن انتشار 

یک مقاله است.

مهندسی  \ رشته  التحصیالن  فارغ 
نفت توانایی الزم برای ورود به صنعت 

را دارند؟
ببینیــد اگر ما فرض کنیــم که تمام 
دانشجویان ما دانشجویان خوبی هستند 
نه کســانی که صرفا برای گرفتن مدرک 
آمده اند، چون متاسفانه در دانشگاه های 
ما ارتباط بــا صنعت دورهــای طوالنی 

صنعت بیشتر به حوزه عملیاتی نگاه 
می کند بیشتر یک مطالعات عملیات 
و تحقیقات میدانی را به عنوان ابتدا 
و انتهای کار نــگاه می کند و از این 
مسیر ما نمی توانیم به نتیجه مطلوب 
برسیم از این طرف دانشگاه های ما 
با فرض این که دارای اساتید صاحب 
علم هســتند و می تواند خودشــان 
تولید علم داشتده باشند و خودشان 
می توانند به درجه ای برسند که به 
تولید علم  واقعی برســند، نقد بیان 
آن  نیســت، علم  تنها علم  دیگران 

است که خودمان بتوانیم تولید کنیم 
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کارآموزی، کار ورزی ،آشــنایی با صنعت 
و  کار در فیلد انجام دادن خیلی کم است 
در نتیجه ما باید از ســال دوم و سوم این 
ارتباط را برقرار کنیم این اولین قدم و دوم 
این که به هر حــال در دروس آکادمیک 
برای آن موقع کــه وارد یک کار صنعتی 
می شــوند بخش کمی از علومی که می 
آموزند بــه درد آن ها می خورد بنابراین 
در آن جــا آموزش و پرورش پیرامون آن 
موضوع احتیاج دارند که خود صنعت این 
کار را انجام می دهد و اگر آن ها پایه قوی 
دانشته باشند خیلی خوب می توانند وارد 

کار بشوند و پیشرفت کنند.

دانشــجویان  \ به  خطاب  آخر  در 
مهندســی نفت اگر صحبتی دارید 

بفرمایید.
اول ایــن که بــه صورت 
عمیق ســعی کنند دروس را 
امتحان  و  نمره  بفهمند،برای 
کارشــان  نخوانند در  درس 
،برای  باشــند  جدی  بسیار 
داشته  ریزی  برنامه  خودشان 
باشند هم برای امروز هم برای 
آینده یشــان و بعد هم سعی 
کنند از همان ابتدا با یک گوشه 
ای از صنعت مرتبط باشند و هر 
طرحی و توسعه ای که دارند 
اگر بتوانند به  نحوی به صورت 
عملی انجــام بدهند دارای  
تاثیر بیشتری خواهد بود و بعد 
سعی هم کنند فرآیند تحقیق و 
توسعه را به بهترین شکل انجام 
بدهند و کاری که می خواهد 
آکادمیک  صرفا  بدهند  انجام 
نباشــد  یک مقدار کاربردی 
تر هم باشــد و همین طور که 
دارند ادامه تحصیل می دهند 
،اساتید  صنعت  با  ارتباطشان 
صنعتی بیشتر کنند که  فردا که 
بدانند  شدند  التحصیل  فارغ 
صنعت یعنی چه چه باید بکنند 

کجا باید کار کنند.

هر طرحی و توسعه ای 
که دارنــد اگر بتوانند به  
عملی  صورت  به  نحوی 
انجام بدهند دارای  تاثیر 
بیشتری خواهد بود و بعد 
ســعی هم کنند فرآیند 
تحقیق و توســعه را به 
انجام  شــکل  بهترین 
بدهنــد و کاری که می 
خواهــد انجــام بدهند 
نباشــد   آکادمیک  صرفا 
یک مقــدار کاربردی تر 
هم باشــد و همین طور 
تحصیل  ادامه  دارند  که 
با  ارتباطشان  دهند  می 
صنعتی  ،اساتید  صنعت 
بیشتر کنند که  فردا که 
شــدند  التحصیل  فارغ 
چه  یعنی  صنعت  بدانند 
باید  کجا  بکنند  باید  چه 

کار کنند.
تولید دانش جدید 

پایه اولیه تولید دانش

نشر  دانش
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متـــه
y حمید محمدی | دانشجوی مهندسی نفت - حفاری واستخراج

مته وسیله ای اســت در انتهای رشته 
حفاری به منظور کندن زمین بسته می 

شود.
    متــه جزء اصلی دســتگاه حفاری 
محسوب می گردد . زیرا تجهیزات اصلی 
برش وسایش سنگ ها و سازند ها است 
و بخش فرسایش پذیر بوده و در مقایسه 
با سایر تجهیزات از عمر کمتری برخوردار 
است. زیرا بعد از مدتی کار کردن کند می 
گردد . وبرای تعویض آن عملیات حفاری 

متوقف نیز می گردد.
مته حفــاری اولین ابزاری اســت که 
جهت حفــر چاه های نفــت و گاز مورد 
اســتفاده قرار می گیرند . این وسیله در 
اثر چرخش رشــته حفاری به حرکت در 
آمده و باعث سوراخ کردن زمین می شود.

مته ها بر اســاس 3 اصل زیر طراحی 
می شوند:

مته هایی که باعث تراشیدگی و   •
ریزشدن سنگ ها می شوند.

مته هایی که با عمل مماســی   •
و عمل برشــی موجب نفوذ در ســنگ 

می شوند.
مته هایــی که با ایجاد بریدگی   •
و خراش انــدازی موجب نفوذ در ســنگ 

می شوند.
از نظر کاربرد نیز مته ها به 2 دســته 

تقسیم می شوند:

مته های حفاری  •
مته های مغزه گیر  •

از نظر کاربرد نیز مته ها به 2 دســته 
تقسیم می شوند:

مته های حفاری  •
مته های مغزه گیر  •

بر اساس استاندار سایز مته ها به شرح 
زیر می باشد:

8/7 5  
8/1 6  

3/4 8  
1/2 8  

1/4 12  
1/2 17  

26  
 

انواع مته حفاری:

مته سایشی یا تیغه ای  •
مخروطی  یــا  کاجــی  متــه   •

چرخشی
مته های الماسه  •

مته های تــک غلطکی یا یک   •
مخروطی
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 سکوهای نفتی

 بررسی محرک های اصلی در حفاری و تولید \

محرک های اولیه

محرک اصلی واحدی اســت که انواع 
مختلف انرژی ورودی را به کار مکانیکی 
تبدیــل می کند. از جملــه محرک های 
اصلی آشنا می توان به موتورهای احتراق 
داخلــی، توربیــن هــای گازی، توربین 
های آبی، موتورهای بخــار و موتورهای 
الکتریکی اشــاره کرد. از میان موارد یاد 
شده در ادامه تنها به بررسی آن دسته از 
محرک های اولیه خواهیم پرداخت که در 
سکوهای نفتی امروزی بیش ترین کاربرد 

را در عملیات حفاری و تولید دارند. 

 موتورهای احتراق داخلی 
 موتورهای ســیلندر پیستونی از جمله 
موتورهای احتراق داخلی به شــمار می 
روند کــه در میدان های نفتــی کاربرد 
بســیاری دارند. فرایند احتراق در چنین 
موتورهایی به صورت حجم ثابت، فشــار 

ثابت یا ترکیبــی از آن ها در نظرگرفته 
می شود. ساختارکلی موتورهای احتراق 
داخلی سیلندر پیستونی به گونه ای است 
که مجموعه ای از پیستون ها به صورت 
متوالی در داخل محفظه ای  بسته به نام 
سیلندر قرار می گیرند. طراحی موتورهای 
سیلندر پیستونی با آرایش های مختلفی 
امکان پذیر است. متداول ترین ساختاری 
که برای ساخت سیلندر و پیستون های 
این دســته از موتورها مورد استفاده قرار 

می گیرند عبارت اند از: 
 موتورهای خطــی: در این دســته از 
موتورها تمامی ســیلندر و پیستون ها به 
صورت متوالی و در یک سمت میل لنگ 
قرار می گیرند )شــکل1(. این دســته از 
موتورها عمدتا از 7  سیلندر تا 16  سیلندر 

ساخته می شوند. 

شکل)1( نمونه ای از یک موتور خطی

یا خورجینی:  شکل   V موتورهای 
در این دســته از موتورها تعداد مساوی 
از ســیلندر و پیستون ها در دو ردیف به 
صورت V شــکل قرار مــی گیرند. بدین 
ترتیب سیلندر و پیســتون هایی که در 
دو ردیف مجزا به صورت مایل قرارگرفته 
اند به صورت V شــکل یا خورجینی در 
می آیند )شکل 2(. موتورهای خورجینی 
عمدتا از 4  سیلندر تا 12  سیلندر ساخته 

می شوند. 
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شکل)2( نمونه ای از یک موتور V  شکل

موتورهــای دو طرفــه، تخت یا 
خوابیده: در این دسته از موتورها تعداد 
مساوی از سیلندر و پیســتون ها در دو 
ردیف در جهت مخالف یکدیگر قرار می 
گیرند. بدین صورت که در مقابل هر یک 
از ســیلندر و پیســتون ها با زاویه 180 
 درجه یک ســیلندر و پیستون دیگر در     
آن سمت میل لنگ قرار می گیرند )شکل 
3(. این دســته از موتورها نیز عمدتا از 4 

 سیلندر تا 8  سیلندر ساخته می شوند. 
 یکی ازمهم ترین عواملی که درهنگام 
بررســی موتورهای احتــراق داخلی باید 
مــورد توجه قرار داد حجــم جابه جابی 
 Vd موتور است. حجم جابه جایی که با
نشــان می دهند با استفاده از رابطه )1( 

قابل محاسبه است:

رابطه 1        

در رابطه فوق: 
 d  : قطرخارجی پیستون یا قطر داخلی 

)inch(سیلندر
داخــل  در  پیســتون  کــورس   :  i  
سیلند)طولی از سیلندر که پیستون قادر 

)inch()است در آن حرکت کند
 n: تعداد سیلندرها 

شکل)3( نمونه ای  از یک موتور تخت

موتورهای  تراکم  نســبت  نامی   مقدار 
احتراق داخلی از جمع حجم جابه جابی 
و حجم آزاد سیلندر تقسیم برحجم آزاد 
بدســت می آید. در عمل مقــدار واقعی 
نسبت تراکم موتورهای احتراق داخلی از 

مقدار نامی آن کمتر است بنابراین فشار 
تراکم ســیلندر را می توان با استفاده از 

رابطه )  2( تخمین زد:

 رابطه )2(       

 در رابطه فوق: 
)Psia( فشار مانیفولد هوا :pm
 ra  : مقدار واقعی نسبت تراکم 

 بــه طوری کلــی موتورهــای احتراق 
داخلی از دیدگاه چرخه کاری به دو دسته 

تفسیم بندی می شوند: 

 :   SI موتورهای اشــتعال جرقه ای یا 
در موتورهایی که بر اســاس این چرخه 
کار می کنند مخلوطی از ســوخت و هوا 
در داخل ســیلندر مشتعل می شود. این 

چرخه به چرخه اتو نیز شهرت دارد. 
 موتورهای اشتعال تراکمی :CI در این 
موتورها به موتورهای دیزلی نیز شــهرت 
دارند از ســوخت هــای دیزلی و ترکیب 
آن هــا با هوا برای بــه حرکت در آوردن 
پیستون در داخل ســیلندر استفاده می 

شود. 
 در برخی از موتورها نیز به طور همزمان 
از هر دو چرخه اتو و دیزل اســتفاده می 
شود که به این دسته از موتورها، موتورها 
یا چرخه فشــار محدود یــا ترکیبی می 

گویند. 
 در موتورهای اشــتعال جرقــه ای از 
مایعات یا گازهای فرار به عنوان سوخت 
استفاده می شــود و نسبت ثراکم آن ها 
معموال از 6:1 تا 12:1  متغیر است. بنزین 
مایع متداول ترین سوختی است در این 
دســته از موتورها و به ویژه در موتورهای 
خودروها، کامیــون هــا و هواپیماها به 
کارگرفته می شود. در موتورهای احتراق 
داخلی بزرگ که به صــورت ثابت مورد 
اســتفاده قرار می گیرند اغلب از سوخت 
های گازی ماننــد گاز طبیعی، گاز زغال 
و . . . اســتفاده می شود. ساختار تمامی 
موتورهای احتراق داخلی نوع SI  به گونه 
ای اســت که در آن ها به منظور اختالط 
سوخت با مقادیر مناسب هوا و انجام عمل 
احتراق از کاربراتور، سوپاپ های اختالط 
گاز یا سیســتم های انژکتور اســتفاده 

می شود. اختالط ســوخت فرار و حجم 
مناســب هوا ممکن اســت مستقیما در 
داخل ســیلندر و یا پیش از ورود سوخت 

به محفظه سیلندر انجام پذیرد. 
 در موتورهای اشتعال تراکمی از سوخت 
های با فراریت پایین )اغلب سوخت های 
مایع( استفاده می شود. نسبت تراکم در 
این دسته از موتورها بین 11/5:1  تا 22:1 
 است. موتورهای اشــتعال تراکمی اغلب 
درکامیــون ها و اتوبــوس ها و همچنین 
موتورهای بزرگ مورد اســتفاده قرار می 
گیرند. ساختار موتورهای اشتعال تراکمی 
به گونه ای اســت که در آن ها به منظور 
مخلوط نمودن ســوخت با هوای متراکم 
از یک سیستم انژکتوراستفاده می شود. 
بدین ترتیب سوخت مایع پیش از ورود به 
سیلندرهای موتور مستقیما با هوا مخلوط 

می شود. 
 از دیدگاهی دیگــر موتورهای احتراق 
داخلی بــه دو گروه موتورهای دو زمانه و 
موتورهای چهار زمانه تقســیم بندی می 
شوند. در موتورهای دو زمانه در هرچرخه 
کامــل احتراق دو کورس پیســتون طی 
می شــود که معادل با یک دور چرخش 
میل لنگ است. این در حالی است که در 
موتورهای چهار زمانه برای کامل شــدن 
چرخه احتراق چهارکورس پیستون باید 

طی شود که معادل با دو دور 
 چرخش میل لنگ است. 

 اســتانداردهایی که بــرای موتورهای 
احتــراق داخلی به عنــوان مرجع مورد 
اســتفاده قرار می گیرند توسط موسسه 
نفــت آمریکا )API(انجمن ســازندگان 
موتورهای دیزل )DEMA( و موسســه 
 )ICEI( موتورهــای احتــراق داخلــی
تدوین شــده اســت. همچنین عالوه بر 
اســتانداردهایی که توســط موسســات 
یاد شــده تدوین می گــردد، هر یک از 
ســازندگان این موتورها نیــز به صورت 
اســتانداردهای خاص  مجزا رویکردها و 
خود را به کار مــی گیرند. در هر صورت 
درکاربردهــای عملی باید از این مســاله 
اگاهی داشــته باشید که برای ساخت هر 
موتور دقیقا ازچه اســتانداردی استفاده 
شــده اســت. عواملی که در میدان های 
نفتی بــرای انتخاب موتورهــای احتراق 
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داخلی مورد توجه قرار می گیرند شامل 
مجموعــه ای از اســتانداردهای از پیش 
تعیین شده است که رعایت نمودن آن ها 
تضمین کننده آن خواهد بود که موتوری 
که انتخاب خواهد شد برای کاربرد مورد 

نظر مناسب است. 
 در اســتانداردهای )API(  روش های 
مورد استفاده برای ارزیابی موتورها، روش 
های توصیه شــده برای نصب، راه اندازی 
و تعمیر و نگهداری موتورهای به صورت 
مفصل مورد بررسی قرارگرفته شده است. 
الزامات تعیین شــده در اســتانداردهای 
بیشــترین  نفتی  )API(در میدان های 

کاربرد را دارند. 
 تعاریف مهمی که در این عرصه بسیار 
مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از: 
 موتور لخــت: منظــور از موتور لخت 
موتوری اســت که به استثنای لوازمی و 
قطعاتــی که برای کارکــرد موتور الزامی 
است از لوازم جانبی اضافی تشکیل نشده 
باشد. تمامی لوازم و تجهیزاتی که به طور 
معمول برای کارکرد موتور مورد نیاز است 
مانند سیستم جرقه، پمپ آب، فیلتر هوا، 
پمپ روغن و . . . باید به همراه موتور در 

نظرگرفته شده باشد. 
 مولد توان: مولد توان متشــکل از یک 
موتور لخت و تجهیزات دیگری مانند یک 
فن برای خنک کاری هوا، پمپ های آب 

مخصوص و... است.
حداکثر توان ترمزی استاندارد: در هر 
سرعت دورانی مشــخص، حداکثر توان 
ترمزی اســتاندارد برابر با حداکثر توانی 
اســت که تحت شرایط اســتانداردی که 
دردســتورالعمل آزمایش موتور قید شده 
به صورت مداوم قادر به کار است. شرایط 
استاندارد برای آزمایش و تحلیل عملکرد 
   85 °F  موتورهای احتراق داخلی دمای

)C° 4/29( و فشــار 39/28  اینج جیوه 
)99KPa  ( است. توجه داشته باشید که 
مقادیر یاد شده با شرایط استانداردی که 
برای بررسی مشخصات هوا و سایرگازها 

در نظرگرفته می شود متفاوت است. 
اســتاندارد:   حداکثرگشــتاور 
حداکثرگشــتاور استاندارد در هر سرعت 
دورانی مشــخص باید بــا حداکثر توان 
ترمزی در آن ســرعت مطابقت داشــته 

باشد. 
 موتورهای آزمایشی باید از نظر طراحی 
دقیقا مشــابه با موتورهایی باشند که در 
عمــل مورد اســتفاده قرار مــی گیرند. 
توان ترمزی اندازه گیری شــده در حین 
آزمایش موتور لخت ) H0 ( یا مولد توان 
را می توان با استفاده از رابطه )3 ( به توان 

ترمزی استاندارد تبدیل کرد: 

       )3(
 

که در رابطه فوق: 

P0  : فشــار بارومتریک اندازه گیری 
 )in. Hg( شده

E0  : فشــار بخــار آب موجود در هوا 
- مقدار آن با اســتفاده از مقدار رطوبت 

)in. Hg( نسبی قابل محاسبه است
t0: مقدار اندازه گیری شده برای دمای 
هــوا)F°( هنگامی که یک موتور احتراق 
داخلی در شرایط کارکردی غیر از شرایط 
استاندارد مورد اســتفاده قرار می گیرد 
)شرایط اســتاندارد با تغییر ارتفاع دچار 
تغییر می شود(، مشــخصات عملکردی 
موتــور باید در ارتفاع مــورد نظر مجددا 
مورد ارزیابی و تحلیل قرارگیرد. در چنین 
شرایطی مقدار توان ترمزی )H  ( در فشار 
و دمای کارکرد موتور را می توان با رابطه 

)4( محاسبه کرد:

          )4(

که در رابطه فوق: 

)in. Hg( فشار بارومثریک محلی :  P
 E: فشار بخار آب موجود در هوا - مقدار 
آن با اسثفاده از مقدار رطوبت نسبی قابل 

)in. Hg( محاسبه است
 t: مقدار اندازه گیری شده برای دمای 

 )  °F( هوا
 به طورکلی در شرایط محیطی مختلف، 
رابطه بین مقدار توان خروجی موتورهای 
احتراق داخلی )H  ( با گشتاور موتور در 
آن سرعت مشــخص با استفاده از رابطه 

)5 ( تعیین می شود: 

         )5(  
    

 که در رابطه فوق: 
)ft-lb(گشتاور موتور :  T

)rpm( سرعت دورانی : N
 بنابراین برای نسبت های انتقال سرعت 
مختلف و در سرعت های مختلف موتور، 
حداکثر مقدارگشتاور خروجی را می توان 
با استفاده از حداکثر توان ترمزی تولیدی 

موتور بدست آورد. 
ساختار موتورهای احتراق داخلی مورد 
استفاده در عملیات حفاری و بخش های 
تولیــدی میدان های نفتــی به گونه ای 
است که بســته به سفارش کاربر قابلیت 
کار با سوخت های مختلف ازجمله بنزین، 
گاز طبیعی یا گاز مایع را دارند. همچنین 
بسته به سفارش می توان این موتورها را 
به صورت دوگانه سوز و یا چندگانه سوز 
نیــز طراحی نمود. ایــن قابلیت با اضافه 
کــردن کیت های تبدیل سیســتم های 
سوخت رســانی به یک دیگر امکان پذیر 

خواهد بود. 
مســاله دیگری کــه از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت، مصرف سوخت هر یک 
از این موتورها، کیت های تبدیل و میزان 
تغییر مصرف سوخت با تغییر نوع سوخت 
در موتورهــای دوگانه ســوز و چندگانه 
سوز اســت. در جدول شماره )1( مقادیر 
تقریبــی مصرف ســوخت در موتورهای 

جدول )1( مقادیر تقریبي مصرف سوخت براي موتورهاي احتراق داخلي چند سیلندر
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احتراق داخلی چند سیلندر برای سوخت 
های مختلف ارایه شــده است. در جدول 
شماره )2  ( نیز مقدار تقریبی مصرف این 
موتورها با سوخت گازی ارایه شده است. 

جدول)2( مقدار تقریبی مصرف سوخت براي موتورهاي احتراق داخلي چند سیلندر

 سیر تاریخی گاز ایران

ذخایر و تولید گاز کشور 

ترازنامه انرژی ذخایر گازی کشــور را 
مجموعه گازهای موجود در کلیه میادین 
هیدروکربوری کشــف شــده  در خشکی 
و دریایــی برمی شــمارد. مطابق تعریف 
ترازنامه انرژی، این ذخایر شامل گازهای 
همراه  نفت خام )گاز محلول( کالهک های 
گازی میادین نفتی )ذخایرگازی گنبدی(، 
گاز ســازندهای گازی میادیــن نفتی و 

باالخره  میاذین مستقل گازی می باشد.
مطابــق آمــار وزارت نیــرو، مجموع 
ذخایرگازی قابل اســتحصال کشــور در 
پایان ســال 1380  برابر 57/26  تریلیون 
متر مکعب بوده است که حدود 52  درصد 
این مقــدار در مناطق دریابی و مابقی در 
مناطق خشکی قرار دارند. عمر ذخایر قابل 
اســتحصال گاز طبیعی کشور در صورت 
عدم کشف ذخایر جدید و برداشت ساالنه 
معادل سال 1380  ، نزدیک به 233  سال 

برآورد می گردد. 
مطابق جدول فوق گاز مورد نیازکشور 
عمدتا از میادین خشکی تامین می گردد. 
تا پایان سال 1380  حدود 7/12  درصد از 
ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی خشکی 
و حدود 0/9 درصــد از ذخایر موجود در 
دریا مورد بهره برداری قرارگرفته است. در 
حال حاضر از 76  میدان نفت و گاز کشور 
بهره برداری می شــود. همچنین فعالیت 
های اکتشافی بسیاری در سال های اخیر 
صورت گرفته اســت که منجر به اکتشاف 
74/1  تریلیون متر مکعب گاز طبیعی در 
جای اولیه و 5/2   میلیارد بشکه میعانات 

گازی درجا گردیده است. 

نفت،  هــای  ازچاه   گازهای خروجــی 
گازهای کالهک یا گازهای میادین مستقل 
قبل از انجام عمل فراورش را گاز غنی می 
نامند. بدین ترتیب منابع گاز غنی عبارت 

اند از: 
 گازهای همراه بافت که بسته به میزان 
نفــت خروجی و خصوصیــات هر مخزن 

نفتی تولید می شوند. 
گازهــای کالهــک میادیــن نفتی که 
ازکالهــک گازی میادین نفتــی واقع در 
خشــکی خارج می شــوند و عمدتا برای 
پــروژه های تزریــق گاز طبیعــی مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
 گازهای خروجی از ســازندهای گازی 
میادیــن گازی که می تواننــد به عنوان 
حاصل انرژی یا خــوراک در بخش های 

مختلف مصرف یــا در واحدهای صنعتی 
)نظیرواحدهای پتروشیمی( مورد استفاده 

قرارگیرند. 
 در ســال 1380  میزان تولید گاز غنی 
کشور 78/311  میلیون متر مکعب در روز 
بوده است که نســبت به سال گذشته از 
رشــدی معادل 4/4 درصد برخوردار بوده 

است. 
 جــدول )1  ( میزان تولید گازهای غنی 
کشــور را در فاصله سال های 1375-80 
 نشــان می دهد. مطابق جــدول میزان 
گازهای همراه وکالهک تولید شــده در 
فاصله ســال های 80-1375 تقریبا ثابت 

بوده است. 
 درحالی که تولید گاز از میادین مستقل 
روندی صعودی داشته است به طوری که 
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در ســال 1380  نســبت به سال 1375 
 رشدی معادل 76  درصد داشته است. 

گازهای همراه یا محلول در نفت خام 
 گازهای همراه نفت، گازهایی هســتند 
که همراه تولید نفت خام به دســت می 
آیند. این گونه گازها بــه ازای تولید هر 
بشکه یا هر متر مکعب نفت خام متناسب 
 GOR با نســبت گاز محلــول در نفت
تولید می گردند. بنابراین مقدار این گونه 
گازها متناســب با برنامه و میزان تولید 
نفت خــام از یک میدان شــخصی می 
باشد. گازهای همراه تولیدی در خشکی 
بــا توجه به غنی بــودن آن ها به عنوان 
خــوراک کارخانه جات میعانات گازی به 
کارگرفته می شــوند و پس از تفکیک از 
اجزای ســنگین آن هــا، گاز تولیدی به 
عنوان گاز ســبک مورد استفاده قرار می 
گیرد.گازهای همراه نفت در فالت قاره به 
علت موقعیت منابع نفتی درخلیج فارس 
پراکندگی مخازن، دوری از محل مصرف، 
کمیت و کیفیت گاز پس از تامین مصارف 

عملیاتی بهره برداری سوزانده می شود.
گاز همواه مناطق دریایی 

 میادین توســعه یافته دریابی به چهار 
منطقه بهرگان، خارک، الوان و ســیری 
تقســیم می شوند که به شــرح زیر می 

باشد: 
 1. منطقه بهرگان شامل: میادین نفتی 
هندیجان، بهرگانسه، نوروز و سروش می 

باشد. 
2  . منطقه خارک شامل: میادین نفتی 

ابوذر، درود و فروزان است. 
3  . منطقه الوان شــامل: میادین نفتی 

رشادت، رسالت و سلمان است. 
4  . منطقــه ســیری شــامل: میادین 

سیوند، دنا، نصرت، الوند و اسفند است. 
 قســمتی ازگاز های همراه این میادین 
در ســکوهای بهره برداری اســتفاده و یا 
سوزانده می شوند و مابقی همراه با نفت 
به پایانه هــای صادراتی منتقل و پس از 
تفکیک یا مورد استفاده قرار می گیرند و 

یا سوزانده می شوند. 
 نکته قابل تامل در جدول این اســت 
که بعد از ســال های متمادی از اکتشاف 
گاز و طرح ضرورت تزریق گاز به میادین 
نفتی جهت افزایش ضریب بازیافت نفت 
هنوز هم درصد باالیی ازگاز همراه میادین 

سوزانده می شود. 
 در تحلیل آمار ذخایر گازی کشور باید 
به این نکته توجه شــود که احتساب گاز 
کالهک های گازی در آمار ذخایر گازی نا 

درست است و نباید گاز 
کالهک را جزو ذخایرگازی به حساب 

آورد. 

تولید گاز سبک 
 شرکت های پاالیش گاز بعد از دریافت 
گاز غنی و جداســازی هیدروکربن های 
ســنگین تر، بخشــی از گاز سبک را به 
منظور اســتفاده  در بخش های مختلف 
تحویل می دهند و بخشــی دیگر را می 
ســوزانند. با توجه به ایــن که میزان گاز 
ســبک تولیدی با حجم گاز غنی نسبت 
مســتقیم دارد، بنابراین انتظار می رود با 
رشــد تولید گازهای غنی در سال های 
گذشته تولید گاز سبک نیز افزایش یابد.

تولیه میعانات گازی 
 میعانات گازی نفت سبکی می باشد که 
ازگاز کالهک میادین نفتی و یا از میادین 
مســتقل گازی جدا می شــود. میعانات 
گازی در پاالیشگاه های گاز و یا دستگاه 
های تفکیک در میدین مستقل گازی، از 
گاز جدا می شــوند و میزان تولید آن ها 

تابعی از حجم گاز تولیدی اســت. 
بخشــی از میعانــات گازی تولید 
شده صادر و بقیه آن برای مصارف 
داخلی به پاالیشگاه ها و انبارهای 
پخش فرآورده های نفتی تحویل 
می شود. نکته قابل توجه این که 

در آمارهای رســمی تولید نفت خام آمار 
میعانــات گازی جزو آمار تولید نفت خام 

محاسبه می گردد. 

تزریق گاز به میادین نفت 
 تزریــق گاز به میادیــن نفتی به چند 
دلیل عمده  از اهمیــت خاصی برخوردار 
اســت. لزوم حفظ حق آیندگان از منابع 
هیدروکربنی، لزوم نگه داشت این ثروت 
که به عنوان تامین کننده  سرمایه گذاری 
هــای بلند مــدت بخش نفــت و دیگر 
بخش های اقتصاد و اســتحکام بخشــی 
از دالیل این امر به شــمار مــی روند. با 
توجه به ویژگــی های خاص منابع نفتی 

کشــور و نیز رفتار مخزن در قبال تزریق 
گاز، توجه به دو نکته اساســی در تزریق 
گاز به مخازن ضروری اســت. با توجه به 
ویژگی های خاص فیزیکی و شــیمیایی 
هــر میدان، تزریق گاز با حجم و ترکیبی 
مناسب با میدان صورت پذیرد. تزریق گاز 
در زمان مقتضی و مناســب انجام شود تا 
از هــرزروی نفت میدان جلوگیری گردد. 
عدم تزریق به موقع به یک میدان، آسیب 
های جبران ناپذیر و غیرقابل برگشتی را 
به میدان وارد خواهد ساخت؛ به گونه ای 
که افزایش تزریــق گاز به یک میدان در 
زمانی پس از زمان مقتضی در بســیاری 
موارد، هیچ گونه تاثیری در بازیافت ثانویه 
نفت نخواهد داشــت. بنابراین، توجه به 
حجم و ترکیــب گاز تزریقی و نیز زمان 
مناسب تزریق، ســه عامل مهم و تعیین 
کننــده  برای تاثیرپذیری هرچه بیشــتر 

میدان از برنامه های تزریق است. 
 بررسی مقایسه ای اســتفاده  ازگاز در 
بخش های مختلف مصرف کننده، نشان 
می دهد که شاخص نت یک گاز در بخش 
تزریق معادل 11 سنت  متر مکعب است 
کــه از نت یک گاز در ســایر بخش های 

مصرف کننده  بیشتر است. 

جدول)1( تزریق گاز به میادین نفتی – منبع ترازنامه انرژی
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نفت یا برند؟ 
امروز کشــور کره با داشتن ١0 برند برتر، ١0 

برابر نفت ما می تواند درآمد ملی کسب کند.
برند جهانِی تولید یا خدمتی که از مرزها خارج 

شود و درآمدزایی کند کجاست؟
مگر نه اینکه نفت را می شــود تحریم کنند و 

نخرند.
اما اگر مزه ی زعفران ایران یا ســوهان یا گز 
یا پشــمک یا دیزی و کباب کوبیده و اشکنه 
یا محصــوالت و خدمات ایرانی را بچشــند 

می توانند تحریم کنند؟!
آیا می شود به راحتِی نفت خام، خودرو یا لوازم 

خانگی کره را تحریم کنیم؟
آیا می شود موتور جستجوهای اینترنتی آمریکا 

را تحریم کنیم؟
آیا شــبکه های اجتماعی  غربــی را می توان 

تحریم کرد؟
برند یا نفت؟ مسئله این است!

آیا می شود موتور جستجوهای اینترنتی آمریکا 
را تحریم کنیم؟

امروز وقت جهانی شدن است!
جهانی شدن از آن مدل که پایین و باال رفتن 

ما جهان را باال و پایین کند.
وقت تولید محصوالت و خدماتی) برندهایی( 

است که دنیا نتواند تحریم کند.

آرزویی به قدمت سه دهه
مروری بر بیانات رهبری انقالب برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت

y دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل سیدعلی خامنه ای

من هفده هجده سال قبل به دولتی که 
در آن زمان ســر کار بود و به مســئوالن 
گفتــم کاری کنید که ما هــر وقت اراده 
کردیم، بتوانیم در چاه های نفت را ببندیم. 
آقایان بــه قول خودشــان "تکنوکرات" 

لبخند انکار زدند که مگر می شود؟!«]1[

وقتــی در اولیــن روز ســال 92 و در 
سخنرانی عمومی رهبر انقالب اسالمی در 
حرم مطهر رضوی این عبارات از ایشــان 
شنیده شد موجی از اظهارنظرها از سوی 
افراد و رسانه های مختلف در تحلیل این 
ســخنان ایجاد شد. هرچند تفاسیر صرفاً 
سیاسی از این جمالت تا مدتی بر تحلیل 
عمیق مســأله از زوایایی چــون اقتصاد 
سیاسی و مدیریت کالن اقتصادی کشور 
ســایه افکنده بود، اما بــا ُفروکش کردن 
این امواج سیاسی و جدی تر شدن برخی 
فشارها و توطئه های دشمنان در زمینه ی 
مسائل اقتصادی، اکنون فرصت مناسبی 
اســت تا بار دیگر به ریشــه یابی و مرور 
درباره ی  خامنــه ای  آیت اهلل  دغدغه های 

مســأله ای به نام »اقتصاد منهای نفت« 
پرداخته شود.

  دهه 60: یک احتمال
خرداد ماه ســال 1368 و در روزهای 
آغازین رهبری آیت اهلل خامنه ای در حالی  
که دسته ها و گروه های گوناگونی از مردم 
و مســئوالن به 
ایشــان  دیدار 
 ، نــد مد می آ
در  رهبــری 
البه الی سخنان 
ضمــن  خــود 
کــردن  آگاه 
جامعه در مورد 
ی  جهت گیــر
برنامه هــای  و 
 ، ن شــمنا د
»مشکل تراشی 
دشــمن برای فــروش نفت ایــران« را 
امری بعید ندانســته و از مسئوالن کشور 
خواســتند در جســتجوی بهترین راه ها 
و موفق ترین شــیوه ها برای کم شــدن 

مشکالت اقتصادی مردم باشند:
تحلیل ها،  از  بعضــی  برخــالف  »من 
احتمال می دهم که دشــمن برای این که 
مردم را از ادامه ی ایــن راه و این حضور 
مأیوس و پشــیمان کند، حتی مشکالت 
جدید اقتصادی را بر مــا تحمیل نماید. 
هیچ بعید نیست مشکالتی را برای فروش 
نفت، تهیه ی مواد اولیه و کاالهای ضروری 
بــه وجود آورد، تا فشــار را بر مردم زیاد 
کنــد. دولت و مجلس و مســئوالن باید 
دست به دست هم دهند و بهترین راه ها 
و موفق ترین شیوه ها را جستجو کنند، تا 
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مشکالت اقتصادی مردم کم شود.«]2[

رهبر انقالب در این ســال ها تالش 
تبییــن مهم ترین  می کننــد ضمن 
وابستگی  از  ناگوار حاصل  پیامدهای 
در این حوزه، عموم مردم و مسئوالن 
را به ســمت برنامه ریــزی و تالش 
برای خداحافظی با اقتصاد نفتی سوق 

دهند.

 
این هشدار  و اعالم خطر را شاید بتوان 
یکی از اولین طرح بحث های جدی رهبر 
انقالب درباره ی ضرورِت کاهش وابستگی 
اقتصاد کشــور به فروش نفت دانســت. 
هشداری که طی سالیان دهه ی هفتاد به 
یکی از مطالبات جدی رهبری از مسئوالن 
دولت برای برنامه ریزی و اقدام تبدیل شد.

  دهه 70: ریشه یابی یک آرزو
هشــدار رهبری درباره ی این مسأله و 
مطالبه ی ایشان از مسئوالن را نباید تنها 
از زاویه ی بحث تحریم و فشــار دشــمن 
تحلیــل نمــود. هرچند ایــن موضوع از 
حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار بوده 
و هست اما خواســته ی رهبری در چند 
ســطح و الیه قابل بررســی و ریشه یابی 

است.

رهبــر انقالب در 13 اردیبشــهت ماه 
1373 از بستن چاه های نفت و شکل گیری 
اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی 
به عنوان »آرزوی واقعی« خود نام برده و 
همگان را به تالش در مســیر تحقق این 

مهم فراخواندند:
»آرزوی واقعی مــن- که البته ممکن 
است به این زودی ها قابل تحقق نباشد- 
این اســت که مــا در چاه هــای نفت را 
ببندیم و اقتصاد خود را براســاس کاالها 
و محصــوالت غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی 
فرض کنیم این کشور، کاالیی به نام نفت 

ندارد.«]3[
اما چرا آیــت اهلل خامنه ای از بســتن 
چاه هــای نفت و بنیاد نهادن اقتصادی بر 
مبنای تولیدات غیرنفتی به عنوان آرزوی 
خود یاد کردند؟ چه عواملی باعث شــد 
تا این مســأله به عنوان مشکل و معضلی 
اساسی از سوی ایشان مطرح شده و برای 

حل آن تالش کنند؟
 

در پاســخ بــه این ســؤاالت می توان 
از گــزاره ای به نام »نفت و وابســتگی« 
ســخن به میان آورد. استقالل طلبی در 
عرصه های گوناگون سیاســی، فرهنگی و 
اقتصادی به عنوان یکــی از اصلی ترین و 
مهم ترین آرمان های انقالب اســالمی در 
اندیشــه  ی آیت اهلل خامنــه ای از اهمیت 
زیــادی برخوردار بوده و هســت. تالش 
جهت تحقق اقتصاد منهای نفت و اتکای 
اقتصاد کشــور به تولیدات غیرنفتی نیز 
از زاویه ی کاهش وابســتگی کشــور به 

بیگانگان قابل ریشه یابی است.

انقالب  رهبر 
ضمــن معرفی 
پهلوی  رژیــم 
عامل  به عنوان 
وابستگی  ایجاد 
اقتصاد کشــور 
به نفت ســعی 
می کنند فضای 
جامعه  عمومی 
بــه تغییــر  را 
و  رونــد  ایــن 
جایگزین کردن 

تولیــدات گوناگــون غیرنفتــی به جای 
وابستگی به نفت ترغیب کنند:

»آن جوانانی که نمی دانند رژیم گذشته 
با این کشور چه کرده است، بدانند یکی 
از ده ها کار خیانت آمیزی که کردند، این 
است! اقتصاد این کشور را متکی به نفت 
کردند که به آســانی هم نمی شود آن را 
تغییر داد و دگرگــون کرد! این ملت اگر 
بتوانــد، باید با صادرات گوناگون صادرات 
میوه، صادرات معادن گوناگونی که در این 
کشور هست، تولیدات صنعتی، کشاورزی 

و خدمات این کشور را اداره کند.«]4[

  در مذمت وابستگی
رهبر انقــالب در این ســال ها تالش 
می کنند ضمن تبیین مهم ترین پیامدهای 
ناگوار حاصل از وابســتگی در این حوزه، 
عمــوم مردم و مســئوالن را به ســمت 
برنامه ریــزی و تالش بــرای خداحافظی 
با اقتصاد نفتی ســوق دهند. با دقت در 
بیانات رهبری می تــوان توجه به عواقب 
نامطلــوب وابســتگی به نفــت را در دو 
حوزه ی اصلی »اقتصاد سیاســی نفت« و 

»بنیان های اقتصاد ملی« مشاهده نمود:

و  کالن  سیاســت های  تعییــن   .1
قیمت گذاری نفت توسط بیگانگان

»متاســفانه، امــروز در دنیــا نفت به 
سیاســت های بین المللــی، کمپانی هــا 
و غارتگــران بــزرگ و جهان خــواران و 
مستکبران وابسته است. در حقیقت، نفت 

در مشت آن هاست.«]5[

»ماده ی ارزشــمندی که امــروز دنیا 
جانش به آن بند اســت یعنــی نفت به 
ملت های خاصی متعلق اســت عمدتاً در 
همیــن منطقه ی خود مــا، مقداری هم 
در جاهای دیگر اما سرنوشــت این ماده، 
قیمت گذاری و مصرفش، دســت دیگران 
اســت و صاحبان اصلــی در آن کمترین 

نقش را دارند!«]6[

»طبیعی اســت اقتصادی که بر پایه ی 
کاالیی اســت که قیمت گــذاری آن در 
دســت دیگران است، همین مشکالت را 
هم دارد؛ یک روز می شود بشکه ای هجده 
دالر و بیســت دالر، یک روز هم ناگهان 
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بــه هفت و نیم دالر و هشــت دالر تنزل 
می کند!«]7[

2. ناممکن بــودن بهره برداری از اهرم 
نفت در معادالت بین المللی

»به وســیله ی قدرت نفت، ملت ایران 
می تواند در صحنه ی سیاست بین المللی، 
ابــراز قدرت کند. یک وقت اعالن کند که 
من می خواهم نفتم را شش ماه نفروشم! 
همه ی دنیا را تحــت تأثیر قرار می دهد؛ 
همه ی سیاســت ها را تحــت تأثیر قرار 
می دهد. یا بگوید می خواهم این قدر کم 
کنم، یا این قــدر زیاد کنم!... همین پول 
نفــت را به خاطر نیاز کشــور می دهند و 

گندم وارد می کنند!«]8[

3. ترویج فرهنگ مصرفی غلِط غربی و 
عدم استفاده از درآمد نفت برای ساخت 

زیربناها
»فرهنگ  مصرفی غلط که  بر بسیاری 
از کشــورهای اســالمی و غیراســالمی 
جهان  ســوم  تحمیل  شده ، از کجاست ؟... 
کشــورهای تولیدکننــده ی نفت ، ثروت  
خدادادی متعلق  به  همــه ی مردم  را که  
باید صــرف  عمران  و آبادی کشورشــان  
بشــود، می دهنــد و در مقابل  وســایلی 
می گیرند کــه  جز انحطاط و فســاد در 
زندگی، تأثیر دیگری ندارند. همه ی اینها 
صادرات  فرهنگ  غربی و آمریکا و اروپا به  

کشورهای جهان  سوم  است .«]9[

»ما بــرای اداره ی امور کشــور، برای 

کارهای گوناگون کشــور، برای واردات و 
خدمات کشــور، برای آموزش و پرورش 
و بودجه ی جاری کشــور، مجبور نباشیم 
نفت را که ذخیره ی ماســت، بفروشیم و 
گندم، یا شیر خشک وارد کنیم! این غلط 
است... نفت، ذخیره ی همیشگی این ملت 
اســت و می ماند. اوالً از آن برای ساخت 
زیربناهای ماندگار و دیگر ســرمایه های 

اساسی کشور استفاده می شود.«]10[

4. دورشــدن از پیشــرفت در علــم و 
صنعت

»فکــر غلط، همان تفکری اســت که 
در دوران حاکمیــت عوامل آمریکا بر این 
کشور حاکم بود؛ و آن این که علم و صنعت 
و تکنولوژی و امور فنی، باید به وسیله ی 

خارجی هــا، اروپایی هــا و غربی ها آماده 
بشــود و به صورت محصول در اختیار ما 
قرار بگیرد؛ ما باید پول و نفت بدهیم و از 
محصول کار آن ها استفاده کنیم؛ این یک 

طرز تفکر بود.«]11[

در طول ســال های دهــه ی 70 رهبر 
انقالب ضمن تأکید بر »استقالل اقتصادی 
کشــور« پایان یافتن جنــگ را فرصتی 
مناسب برای برنامه ریزی و اقدام دولت در 
جهت کاهش وابستگی به نفت دانسته و 
خواستار حرکت مردم و مسئوالن در این 

مسیر می شوند.

  مطالبه گری و فضاسازی عمومی
ابالغ مســأله به دولت و مطالبه گری از 

آن یکــی از مهم ترین اقدامات رهبری در 
طول این سال ها است:

»بایــد اقتصاد ملــت ایــران از نفت 
جدا شود. این مســأله را اخیراً به دولت 
خدمتگــزار ابــالغ کرده ایم کــه برایش 
برنامه ریزی کند... دولت ما امروز حداکثر 
استفاده را از نفت می کند و باید هم بکند. 
اما باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا 
اعالم نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، 
تا یک سال یا چهل روز دیگر، می خواهم 
در چاه های نفت را ببندم. می خواهم یک 
قطره نفــت صادر نکنم. دولت باید بتواند 
تصمیم بگیرد. باید به نفت احتیاج نداشته 
باشد. ما ثروت، منابع طبیعی و تولیدات 
داخلی زیاد داریم. امکانات تولید ثروت در 
داخل کشــور، خیلی زیاد است. روزی به 
خاطر جنگ، این کارها عملی نبود، ولی 
بحمداهلل امروز عملی است. باید هم انجام 

گیرد و انجام دهند.«]12[
 

از ســوی دیگــر »تأکید بــر محیط 
آمــوزش  و  کارگــری  جامعــه ی  کار، 
کارگــران«]13[، فضاســازی عمومــی 
و ترغیــب عمــوم مــردم به خصــوص 
تولیدکنندگان و کارگران برای رشد تولید 
ملــی و تالش در جهت قطع وابســتگی 
اقتصاد کشــور به نفت، اقدام مهم دیگر 

رهبری در این زمینه بود:
»اگر ملــت ایران- اعم از کارگر ایرانی، 
جوان ایرانی، تولیدکننده ی ایرانی و معلم 
ایرانی- با همه ی تالش و غیرت خود وارد 
عمل شود و این کشور را به گونه ای بسازد 
که به خاطر صادرات و واردات و نیازهای 
مصرفی، محتاج فروش  نفت خود، آن هم 
بــا این قیمت پایین نباشــد، ببینید چه 
خدمــت بزرگی به امــروز و آینده ی این 

کشور خواهد بود!«]14[

  دهــه 80 و 90: رویکردهای نوین و 
جایگزین های مطمئن

بــا آغاز دهه ی 80 آیــت اهلل خامنه ای 
پیشــنهادات جدیدی برای خارج شدن 
اقتصاد ایران از شــرایط وابستگی نفتی 
مطرح کردند که جایگزینی تولید ثروت 
از دانش و استفاده از فناوری های نوین به 
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جای استخراج، مصرف و فروش نفت در 
آنها محوریت داشت.

بودجه ی کشــور ما متأسفانه از ده ها 
ســال پیش به این طرف، وابسته ی 
به نفت اســت. این روش را همه ی 
اقتصاددان های دلســوز رد می کنند؛ 
این روش در کشــور ما عادت شده 

است.

آیت اهلل  پیشــیِن  تالش هــای  رونــد 
خامنــه ای در دو عرصــه ی عمومــی و 
حاکمیتی به صورت متکامل تر در دهه ی 
هشــتاد ادامه یافت. برخی از اصلی ترین 
و مهم ترین تالش ها و اقدامات عمومی و 
گفتمان ساز رهبری در این دهه را می توان 

چنین برشمرد:

1. تــالش برای تولید ثروت از دانش و 
حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان

»آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور 
را از راه دانش مان به دســت بیاوریم و در 
چاه های نفــت را پلمب کنیــم، آن روز 
برای ما روز خوبی اســت. امروز ما داریم 
از ذخایرمان می خوریم. بیشــتر بودجه ی 
کشور از نفت است. نفت ذخیره ی ماست. 
گنجینه مــان را داریم تخلیه می کنیم؛ از 
روی ناچــاری. باید روزی برســد که این 
ملــت بتواند از دانش خــود ثروت تولید 
کند. آن وقت خود آن ثروت به پیشرفت 

دانش کمک خواهد کرد.«]15[
 

از طرفی بحــث انرژی های جایگزین و 
بی نیازی به نفت به صورت جدی از سوی 
ایشــان پیگیری شــد. یکی از مهم ترین 
دالیل ایستادگی آیت اهلل خامنه ای بر روی 
مســأله ی انرژی هسته ای و تأکید دائمی 
ایشان به ضرورت استفاده از این فناوری 

از همین زاویه قابل فهم است:

2. تــالش در جهــت جایگزین کردن 
نفت با انرژی هسته ای

»ما می خواهیم منابع تجدیدناپذیرمان 
برای نسل های دیگر بماند. این طور نباشد 
که بیست ســال دیگر، بیست وپنج سال 
دیگر، این کشــور نفت نداشــته باشــد؛ 
مجبور باشــیم نفت خــود را از آمریکا یا 
از عوامل آمریکا بخریــم. ما می خواهیم 
جایگزین نفت داشته باشیم و آن، انرژی 
هسته یی است. آن ها می گویند نه، نداشته 
باشــید؛ همان نفتتان را مصرف کنید تا 

تمام شود.«]16[

3. تأکید بر صادرات غیرنفتی
»بودجه ی کشــور ما متأسفانه از ده ها 
سال پیش به این طرف، وابسته ی به نفت 
است. این روش را همه ی اقتصاددان های 
دلســوز رد می کنند؛ این روش در کشور 
ما عادت شــده اســت. نفت را استخراج 
کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره 
کنند؛ این شیوه ی غلطی است... افزایش 
صادرات غیرنفتی موجب می شــود که ما 
به این هــدف ]بی نیازی به نفت[ نزدیک 

شویم.«]17[

  تالش برای اصالحات ساختاری
در ادامــه ی حرکت هــا و فعالیت های 
پیشــین رهبری، ورود جدی تر ایشــان 
به حــوزه ی اصالحات ســاختاری برای 
رهایی اقتصاد ایران از وابســتگی به نفت 
مســأله ی حائز اهمیت دیگری است که 
بیشــتر در عرصه ی سیاست گذاری های 
رسمی و حاکمیتی خود را نشان می دهد. 
جهت دهــی به اســتفاده از نفــت برای 
سرمایه گذاری های تولیدی و آماده سازی  
زیرســاخت ها با تأکید بر مواردی چون: 
»ایجاد صندوق توســعه ی ملی« و »قطع 
وابســتگی هزینه های جــاری دولت به 
درآمدهــای نفت و گاز« که بند 22 ابالغ 
برنامه ی پنجم توسعه  سیاست های کلی 
در دی ماه 1387 نمــود یافت در همین 

بستر قابل درک است:
»تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای 
حاصــل از آن، از منبــع تأمین بودجه ی 
عمومی به »منابع و سرمایه های زاینده ی 
اقتصادی« و ایجاد صندوق توسعه ی ملی 
با تصویــب اساســنامه ی آن در مجلس 
شورای اســالمی در ســال اول برنامه ی 
پنجــم و برنامه ریزی برای اســتفاده از 
مزیت نســبی نفــت و گاز در زنجیره ی 
صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته 

بدان.«]18[

با آغاز دهه ی 90 فشارهای نظام سلطه 
برای تغییر محاســبات ملت و مسئوالن 
نظام رنگ و بوی تــازه ای به خود گرفت 
و چنان که رهبری ســال ها پیش احتمال 
داده بودنــد دامنــه ی تحریم ها حتی به 

فروش نفت نیز کشیده شد.

ایشان به صراحت نارضایتی خود از 
قطع نشدن وابستگی کشور به فروش 
نفت طی سالیان پس از پایان جنگ 

را به زبان آورده و چنین می گویند:
»امروز شــما مالحظه کنید، وقتی 
روی نفت ما فشار می آورند، ما دچار 
مشکل می شویم، این ناشی از چیست؟ 
ناشــی از این اســت که ما تکیه مان 
را به نفت از بعــد از دوره ی جنگ و 
پایان جنگ تا امروز، نتوانســتیم کم 
کنیــم، اگر ما تکیه مان را به نفت کم 
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می کردیم، فشار بر روی نفت این قدر برای 
ما سخت تمام نمی شد.«]19[

به موازات این اعالم نارضایتی، آیت اهلل 
خامنه ای تالش می کنند عالوه بر حفظ و 
تعمیق گفتمان پیشرفت علمی و »حرکت 
به ســوی اقتصاد دانش بنیــان«]20[ با 
مطرح نمودن گفتمــان اقتصاد مقاومتی 
و مشخص ســازی حدود و چارچوب های 
آن در قالــب سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتــی، تهدید تحریــم را به فرصت 

تبدیل کنند:
»مــا در زمینــه ی تصمیم گیری های 
اقتصــادی و برنامه ریزی هــای اقتصادی 
نقاط ضعفی داشــته ایم؛ این نقاط ضعف 
موجب شــده اســت که دشمن احساس 
کنــد با تحریم و امثال آن می تواند رخنه 
ایجاد کند؛ این فرصتی اســت برای ما تا 
این نقاط ضعفمان را بشناســیم، آنها را 
برطرف کنیم و ان شااهلل برطرف خواهیم 

کرد.«]21[

بــه بیان دیگر، براســاس اســتراتژی 
آیــت اهلل خامنه ای می تــوان با جدیت و 
عملکرد صحیح در چارچوب اقتصاد دانش 
بنیان و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی 
تحریم های دشــمن  بی اثر کردن  ضمن 
بر روی فروش نفت ایــران عماًل معضل 
دیرینه ی اقتصاد کشــور در وابستگی به 

نفت را درمان نمود:
مؤلفه هــای  ]از  هفتــم  »نکتــه ی 
سیاست های مقاومتی[، کاهش وابستگی 
بــه نفت اســت؛ یکــی از ســخت ترین 
وابستگی  ما همین  اقتصادی  آسیب های 
به نفت است. این نعمت بزرگ خدادادی 
بــرای کشــور مــا در طول ده ها ســال 
مایــه ی فروریختگی هــای اقتصــادی و 
فروریختگی هــای سیاســی و اجتماعی 
شــد؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم. ما 
نمی گوییم از نفت استفاده نشود، ]بلکه[ 
تکیه ی ما بر استفاده ی حداقلی از فروش 
نفت خام است؛ نفت را می توان به صورت 
فرآورده در اختیار گذاشــت؛ که در این 
سیاست ها دیده شــده. یک کار اساسی 
و مهمی که باید انجام بگیرد این اســت؛ 
ایــن همت بلندی الزم دارد که ما در بند 
سیزده این سیاست ها به این پرداختیم و 

جداً باید این بند عملیاتی بشود.«]22[

عالوه بر بند 18 سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی که بر »افزایش ســاالنه  ی سهم 
صندوق توســعه ی ملی از منابع حاصل 
از صادرات نفت و گاز تا قطع وابســتگی 
بودجه به نفت«]23[ تأکید داشت در بند 
سیزدهم ابالغیه ی رهبری نیز به صورت 
تفصیلی راهکارهای »مقابله با ضربه پذیری 
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز«]24[ 

دیده شده است.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پانویس:

 ]1[ - در حرم مطهر رضوی 1/1/1392
]2[ - در مراســم بیعت رئیس و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی 24/3/1368
]3[ - در دیــدار جمعــی از کارگــران و معلمــان 

13/2/1373
]4[ -در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 

1/1/1377
]5[ - در اجتمــاع زائران و مجــاوران حرم رضوی 

4/1/1375
]6[ - در خطبه های نمازجمعه  4/10/1377

]7[ - در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 
1/1/1378

]8[ - در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 
1/1/1377

]9[ - در مراســم بیعــت اقشــار مختلــف مردم 
19/4/1368

]10[ - در دیــدار زائریــن و مجاورین حرم مطهر 
رضوی 1/1/1377

]11[ - در دیدار اقشار مختلف مردم 13/9/1370
]12[ - در اجتماع زائــران و مجاوران حرم رضوی 

4/1/1375

]13[ - در دیــدار جمعــی از کارگــران و معلمان 
15/2/1378

]14[ - در دیــدار جمعــی از کارگــران و معلمان 
1373/02/13

]15[ - در دیــدار نخبــگان جــوان دانشــگاهی 
5/6/1387

]16[ - در خطبه های نمازجمعه  24/5/1384
]17[ - در حــرم مطهــر رضــوی در آغاز ســال 

1/1/1390
]18[ - ابالغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه 

21/10/1387
]19[ - در دیــدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان 

رهبری 14/6/1392
]20[ - در دیدار کارگزاران نظام 3/5/1391

]21[ - در دیدار پنجاه هزار فرمانده بســیج سراسر 
کشور 29/8/1392

]22[ - در جلســه تبییــن سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی 20/12/1392

]23[ - ابالغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« 
30/11/1392

]24[ - ابالغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« 
30/11/1392

]25[ - در دیدار شــرکت کنندگان در هشــتمین 
همایش ملی نخبگان جوان 30/7/1393
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مسائل کلی عملیات حفاری
y غالمرضا صالحی راد - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

همانطوری کــه در اکثر کشــورهای 
دارای عملیــات حفــاری ثابــت شــده 
 Drilling( اســت، وجود یک ناظر فنی
 24 صورت  Superintendent(بــه 
ســاعته برای نظارت بر بهتر انجام شدن 
عملیات حفاری و کاهش مخارج بســیار 

مؤثر و الزم می باشد.
یک "ناظــر فنی" که بــرای برآوردن 
هدفهای فوق بــه دکل حفاری اعزام می 
شود باید دقیقاً اهداف حفاری آن چاه را 
بدانــد.  او باید کلیه نکات ذکر شــده در 
برنامه چــاه را درک کــرده و بهترین و 
اقتصادی ترین روش ها را برای رســیدن 

به مقصود در پیش گیرد.
نتایج بدســت آمده در هــر مرحله از 
عملیــات، و در هر مرحله از رســیدن به 
اهداف نهائی باید اساس برنامه های بعدی 
چاه قرار بگیرد.  ناظر فنی با انجام عملیات 
و گزارش آنها و بحث و بررســی کارهای 
انجام شــده بــا رئیس عملیــات و دادن 
پیشنهادات برای بهتر انجام شدن کارها 
مــی تواند مؤثرترین فــرد در انجام کلیه 

عملیات حفاری باشد. 
رئیس چــاه )Tool Pusher(بر اثر 
گرفتاری ها و وظایف خاص خود که باید 
بر روی دکل انجــام بدهد کمتر فرصت 
مطالعه و بررســی راههای پیشبرد بهتر 
عملیات را دارد و بنابراین از پیشــنهادات 
ســازنده ناظر فنی برای بهتر انجام شدن 

کارها استقبال خواهد کرد.
ناظر فنی بــا موقعیت و فرصتی که بر 
روی چاه دارد می تواند در کارکنان دکل 
فکر بهتر انجام شدن کارها را القاء نماید.  
کلیه کارکنان دکل مــی توانند بصورت 
بســیار مؤثر در بهتر انجام شدن عملیات 

حفاری شرکت نمایند.
هر یک از کارکنان دکل مسئول انجام 
وظایف محوله به خود می باشند.  و نباید 
این تصور پیش بیاید که تنها رؤسای دکل 
مســئول بهتر و با صرفه تر انجام شــدن 

کارها می باشند.
گل شناسان مسئول هزینه گل حفاری 
می باشند.  آنها باید سعی نمایند که گل 
های الزم بــرای حفاری چاه را با حداقل 
مخــارج تهیه نمایند.  بــه همین ترتیب 
سایر افراد مسئول دکل )برقکار، مکانیک 
و غیره( نیز مســئول نگهداری و استفاده 
صحیح از وسایل و موتورهای مربوط بکار 
خود می باشند تا مخارج آنها را به حداقل 

ممکن کاهش دهند.
از بین نرفتن یک کیســه از مواد گل، 
صدمــه ندیدن یک لوله حفــاری یا لوله 
جداری به هدر نرفتن چند بشکه گازوئیل 
و رعایت بســیاری موارد شبیه به این ها 
می تواند در تقلیل هزینه حفاری یک چاه 

بسیار مؤثر واقع شود.

در ذیل بعضی از مهمترین نکات مربوط 
به عملیات حفاری را جهت آگاهی متذکر 

می شویم:

کاماًل با ســازمانی که عملیات   -1
حفاری را انجام می دهد آشــنا شــده و 

مقررات آنرا مطالعه نمائید.

از مشــخصات فنی مربوط به   -2
دکل ها و وســایل شــرکت ملی حفاری 

مطلع باشید.

برنامــه حفاری چــاه را دقیقاً   -3
مطالعه کرده و مطمئن شوید که وسایل 
الزم برای هر مرحلــه از عملیات از قبل 

پیش بینی شده باشند.

رعایت مسائل ایمنی در درجه   -4
اول اهمیت قرار دارند.  هنگام استفاده از 
"فورانگیرها"ریسک نکنید.  شخصاً کلیه 
مراحل آزمایش فشــار آنهــا را از نزدیک 
نظارت نمائید.  کلیــه نواقص را گزارش 
کرده و به هیچ وجــه اجازه ندهید که با 
وسایل ناقص و یا دارای اشکال به عملیات 

ادامه داده بشود.

انجــام کلیه کارهــا را از قبل   -5
برنامه ریزی نمائیــد.  برنامه راندن لوله 
های جداری، سیمانکاری و آزمایش فشار 
آن ها را دقیقــاً مطالعه نمایید.  مطمئن 
شوید که کلیه افراد دکل به مسئولیت ها 
و کارهای محوله به خود آگاهی داشــته 

باشند.

کلیه وسایل مربوط به شرکت   -6
ملی حفاری و همچنین شرکت ملی نفت 
را مرتباً بازرســی کرده و از آماده به کار 

بودن آنها در هر شرایط مطمئن شوید.

کلیه گزارشــات را هــر روزه   -7
منعکــس نمــوده و در پرونــده مربوطه 

بایگانی نمایید.
در دادن گزارش ها دقیق و امین باشید.

به هزینــه انجام عملیات دقت   -8
نمایید.  کنترل دقیقــی بر روی مخارج 
روزانه داشــته و آنها را در حســاب های 

مخصوص به هر قسمت منعکس کنید.
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سنگ های تبخیری 
y  حسین محمدی| دانشجوی مهندسی نفت-اکتشاف

همان طور که از نام شان  پیداست، 
این سنگ ها در اثر تبخیر آب و باال 
رفتن درجه ی شوری آن تشکیل می 
تبخیری  ترین رسوبات  . مهم  شوند 
که در طبیعت به مقدار زیادی یافت 
می شوند ، کلرید ها و سولفات های 
ســدیم ، پتاسیم ، منیزیم و کلسیم 
هســتند. از عمده ترین نوع سنگ 
های تبخیری می توان ژیپس یا گچ 
)سولفات کلســیم آبدار( ، انیدریت 
)سولفات کلســیم ( و نمک طعام یا 

هالیت را نام برد.
کانی های سولفات کلسیم در طبیعت 
بــه صورت بلورهــای منفرد یــا مجزا و 
یا خوشه ای در ســنگ های میهمان از 
قبیــل کربنات هــا و آواری ها یافت می 
شوند. عالوه بر این ، غالبا این کانی ها به 
صورت رســوبات الیه ای با ضخامت زیاد 
در طبیعــت وجود دارند که حاوی مقدار 
کمی کربنات  ، سیلیکات و یا کانی های 

کربن دار هستند.
انیدریت و ژیپس ممکن است به صورت 

نودول ، توده ای و یا المینه دیده شوند . 
به طور کلی بر اثر باال رفتن درجه حرارت 
، میــزان تبخیر افزایــش پیدا می کند و 
آب از مواد محلول در خود اشــباع شده 
و باعث رسوب گذاری کانی های تبخیری 
می گردد. این چنین محیط هایی هم در 
مناطق غیر دریایی و هم در محیط های 

دریایی وجود دارد.
تبخیری ها اهمیــت اقتصادی زیادی 
دارند و دارای اســتفاده ها وکاربرد های 
وســیعی هســتند.الیه های تبخیری از 
اجزای مهم بسیاری از میدان های نفتی 
می باشــند و معموال سنگ های پوشش 
مخــازن هیدروکربنــی را تشــکیل می 
دهند)همانند خــاور میانه وغرب کانادا(. 
یا اینکه بر اثر دیاپیریسم نمکی تله های 

ساختمانی را تشکیل می دهند.
از نظر زمین شناســی تبخیری ها در 
مطالعات آب و هوای قدیمه مفید هستند 
، چون آنها معموال به نواحی خشــک با 
عرض جغرافیایی پایین )جایی که درجه 
حرارت خیلی باال و رطوبت نسبی پایین 

و تبخیر خیلی ببیشتر از بارندگی است ( 
محدود می شوند.

گروه تبخیــری ها ماننــد انیدریت و 
نمک از بهترین پوش ســنگ ها هستند 
چون تراوایــی نزدیک به صفــر دارند و 
عملکردشان در برابر نیروهای تکتونیکی 
شــکننده نیســت . در مناطــق فعــال 
تکتونیکی ،ســنگ های تبخیری شکل 
پذیر هســتند و رفتار پالستیک دارند و 

هرگز شکسته نمی شوند.
کانی های سولفات کلسیم در طبیعت 
بــه صورت بلورهــای منفرد یــا مجزا و 
یا خوشه ای در ســنگ های میهمان از 
قبیــل کربنات هــا و آواری ها یافت می 
شوند. عالوه بر این ، غالبا این کانی ها به 
صورت رســوبات الیه ای با ضخامت زیاد 
در طبیعــت وجود دارند که حاوی مقدار 
کمی کربنات  ، سیلیکات و یا کانی های 

کربن دار هستند.
انیدریت و ژیپس ممکن است به صورت 
نودول ، توده ای و یا المینه دیده شوند . 
به طور کلی بر اثر باال رفتن درجه حرارت 
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، میــزان تبخیر افزایــش پیدا می کند و 
آب از مواد محلول در خود اشــباع شده 
و باعث رسوب گذاری کانی های تبخیری 
می گردد. این چنین محیط هایی هم در 
مناطق غیر دریایی و هم در محیط های 

دریایی وجود دارد.
کاني هــاي تبخیــري در محیط هاي 
کوالبي یعنــي محیطي که میزان تبخیر 
نســبت به ورود آب فزوني دارد تشکیل 
مي شود. در این محیط اصل اشباع عامل 
ایجاد انواع رســوب هاي تبخیري بوده و 
چون درجه اشباع آب با حرارت متفاوت 
اســت، لذا ترتیــب خــاص در پیدایش 
سنگ هاي تبخیري پیدا مي شود که به آن 
شیل سنگ هاي تبخیري گفته مي شود. 
معــروف تریــن کاني هــاي تبخیري 
عبارت اند از هالیت، سیلویت، کارنالیت، 
انیدریــت، ژیپس، تناردیــت، میرابلیت، 

ترونا، گلوبریت و... 
و سیلگلیو پیشنهاد کرد که هنگامي که 
آب دریا در حدود 19 درصد از حجم اولیه 
اش تبخیر شده باشد، ژیپس رسوب مي 
کند و هنگامي که حجــم تا 9/5 درصد 
کاهش یابــد، هالیت یا نمک طعام ظاهر 

مي شود.

گروه  دو  را  تبخیــري  هاي  کاني 
اصلي تقسیم مي کنند:

1- کربنات هاي آلکالي خاکي شــامل 
آراگونیت، کلسیت، دولومیت، کلسیت کم 

و پرمنیزیم.
2- نمک هاي تبخیري شامل ژیپس، 

انیدریت، هالیت، ترونا و کارنالیت.
در یک محیط مساعد اولین گروه شکل 
گرفته کربنات ها هستند و ابتدا آراگونیت 
تشکیل مي شــود لذا غلظت Ca پائین 
آمده و Mg باال مي رود و شــرایط براي 
تشکیل کلسیت پر Mg فراهم مي شود، 
سپس کلســیت کم منیزیم و در انتهاي 
کربنات ها، دولومیت به صورت نادر ایجاد 

مي شود )اولیه(. 
بعد از کربنات ها، نمک هاي تبخیري 
ایجاد مي شــوند که در بین آنها ژیپس 
ابتدا ایجاد مي شــود و ســپس کلرورها 
تشکیل مي شود. بر این اساس مي توان 
گفت کاني هاي کربناتــه آلکالي عمدتاً 
اولیه اند و دســته دوم ثانویــه بوده، در 

اعماق تشکیل مي شوند. 
ژیپس و انیدریت ممکن است در سطح 

زمین، در زیر آب و در خشــکي رســوب 
کنند، با این وجود در هنگام دفن تا اعماق 
 CaSO4 بیش از چند صــد متر، تمام
موجود به صورت انیدریت است و معموالً 
در هنگام باال آمــدن انیدریت به ژیپس 
تبدیل مي شود. بیشتر مطالعات ژیپس- 
انیدریت نشان داده است که فاز پایداري 
به وســیله آکتیویته آب و درجه حرارت 

تعیین مي گردد. 

محیطهای رسوبی تبخیری ها 
در برخی موارد ضخامــت توالی های 
تبخیری به 1000 متر یا بیشتر می رسد 
کــه بیشــتر حوضه های نمکــی عظیم 
می نامند. ســایر توالی هــای تبخیری با 
رسوبات غیر تبخیری ، به ویژه سنگ های 
آهکی و مارن ها بــه صورت بین الیه ای 
هستند و در پالتفرم های پایدار و فالت ها 

و حوضه های در حال فرونشــینی یافت 
می شوند. تبخیری هایی که در دریاچه ها 
یا خلیج هــای دریایی رســوب کرده اند 
ممکن اســت در حوضه های جدا شده ، 
ریفت های داخل کریتونی و حوضه های 

کششی قرار داشته  باشند.

توالی سیکلی در رسوبات تبخیری
رســوبات تبخیری معمــوال به صورت 
سیکلی هستند. برخی از آن ها از تعدادی 
الیه نازک تبخیری ، با چندین متر تا ده 
ها متر ضخامت )بطور تیپیک از ژیپس و 
ایندریت با کمی یا بدون هالیت یا نمک 
طعــام( با تناوبی از ســنگ آهک و مارن 
تشکیل شده اند. رســوبات بسیار ضخیم 
نمک در حوضه های داخل کریتونی معموال 
از ژیپس و ایندریت تشکیل شده  است که 
به ســمت باال به نمک خیلی محلول ، با 
الیه های نازکی از نمکهای تلخابی بسیار 

زیادی  اقتصادی  اهمیــت  ها  تبخیری 
دارند و دارای استفاده ها وکاربرد های 
وسیعی هســتند.الیه های تبخیری از 
اجزای مهم بسیاری از میدان های نفتی 
می باشند و معموال سنگ های پوشش 
می  تشــکیل  را  هیدروکربنی  مخازن 

دهند

محلول )کلریدها و ســولفاتهای پتاسیم و 
منیزیم( تبدیل می شوند. 

منشا سنگ های تبخیری:
نمک و سایر رســوبات مشابه از تبخیر 
شــورآب های تغلیظ یافته حاصل شــده 
اند.منشــا اولیه ی این آب ها هم چیزی 
جز آب دریا نبوده اســت. تغلیظ آب دریا 
در غالب موارد به طور مســتقیم و تبخیر 
سطحی آب کوالب های پیوسته و یا جدا 
از آب دریا صورت می گیرد.این کوالب ها 
در واقع بازوهایی از دریای اصلی هستند 
که در مناطق گرم وخشک ارتباطشان با 
دریا ، ناقص و فقط از طریق ورودی های 
بســیار محدود ، تامین شده و یا به کلی 
ازآن مجزا شــده اند. شورآب ها همچنین 
ممکن اســت در حوضه هــای تبخیری 
مســتقل در مناطق گرم و خشک تولید 
شــود.در این صورت نمک و سایر امالح 
تبخیری همراه جریان شور فسیل و یا از 
طریق انحالل الیه ها و طبقات ســطحی 
قدیمی توســط آب های جــاری، به این 
قبیل حوضه ها وارد شــده است.در حال 
حاضر با توجه به اکتشــافات و یافته های 
محققان و متخصصان در سال های اخیر 
در زمینه ی محیط های رسوبی و نهشته 
های تبخیری در حال تشکیل ، دو الگوی 
رســوبی و یا دو نتیجه گیری علمی برای 
منشا رســوبات تبخیری در تاریخ مدون 
زمین و ســتون های استراتیگرافی وجود 
دارد.در الگوی اول تصویر بر آن اســت که 
رسوبات تبخیری درعمق کم دریاچه های 
آب شور و یا حوضه های کوالبی که شورآب 
در آنها دائما در حال تغلیظ است ته نشین 
می گردد. این کوالب ها بر خالف دریاچه 
های آب شــور در واقع بازوهای متصل به 
دریاهای آزاد هستند که به دلیل شرایط 
ژئومورفولوژیکی خاص، مبادله ی بین آن 
ها و دریای اصلی به کندی و به طور ناقص 
انجام می گیرد. در مدل دیگر معتقدند که 
نمک و ســایر امالح ، از تبخیر آب شوری 
که از زیر زمین به ســطح می رسد تامین 

می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــ
منابع:

- سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی
- رسوب شناسی دکتر حرمی
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بررسی مفاهیم به کار رفته در مدیریت 
مخازن در دو بخــش پاالیش و وضعیت 
چاه ها با اســتفاده از نانو حسگرها و نیز 
کنترل شــن و ذرات نا مطلــوب درون 
چاه با اســتفاده از نانو ذرات و نانوغشــا؛

ذرات ریز ســازندی به عنــوان ذرات 
سســت یا ذرات جامد رها شده شناخته 
می شوند که در خلل و فرج ماسه سنگ 
ها وجود دارند. این ذرات به راحتی با هر 
ســیالی که از بین ماسه سنگ ها جریان 
یافته، انتقال یافتــه و در نتیجه با تولید 
ســیاالت هیدرو کربونی یــا آب از چاه و 
در محیط  متخلخــل از فواصل دور و از 
تمامی جهات تا فواصل نزدیک دیواره چاه 
حرکت می کنند مقــدار زیادی از ذرات 
ریز در نزدیکی چاه تولیدی تجمع یافته 
، فعل و افعال انجــام داده و ذرات بزرگ 
تری را تشکیل می دهند . پرپانت ماده ای 
است که شکست هیدرولیکی ایجاد شده 
در ســنگ را باز نگاه داشته و از مسدود 
شــدن مجدد آن جلوگیــری می کند.

 امروزه از بســتر پروپانت پوشش داده 
شده توسط نانوکریستال های خاص که 
دارای نیروهای قابل توجهی مانند نیروی 
واندروالس واکتروستاتیک هستند و سبب 
چسبیدن این ذرات به سطح پروپانت ها 
می شــود اســتفاده می کنند. زمانی که 
ذرات ریز ســازندی به سمت منطقه ی 
پوشش داده با پروپانت حرکت می کنند 
توســط نیرو های نانو ذرات به دام افتاده 
و از نزدیک شــدن به دیــواره ی چاه باز 
مــی مانند. به منظور عملیات ، نانو ذرات 
توسط  ســیال حامل با استفاده از پمپ 
درون چاه تزریق شده و نیز می توانند بر 
روی پروپانت ها و یا ماســه پوشش دهی 
شــوند تا طی عملیات دیگر مثل شکاف 
هیدرولیکی و... مورد اســتفاده قرار گیرد 
در ادامه درعملیات نانوفیلتراسیون از نانو 
غشاها استفاده می شود. مهم ترین کاربرد 
نانو غشــاها در مدیریت مخازن ، مربوط 
به تزریــق آب دریا به مخازن در عملیات 
سیالب زنی تثبیت فشــار می باشد . از 

روش نانو فیلتراســیون جهت تولید آب 
تقریبا فاقد ســولفات )برای جلوگیری از 
خوردگی ( در عملیات تزریق آب استفاده 
مــی نمایند. در خصوص نانو حســگرها؛ 
کاربرد عمــده نانو حســگرها در صنایع 
نفــت و گاز مربوط به تعیین مکان دقیق 
مخازن و نیز تشــخیص گازهای سمی از 
چاه ها و معادن و بررســی وضعیت درون 
چاه مانند دما،فشار و... می باشد . امروزه 
شرکت های بزرگ نفتی و گازی به دنبال 
اســتفاده از میکــرو و نانو حســگرهایی 
هســتند که می توانند به دیواره ی چاه 
هــای نفتــی و گازی تزریق شــده و در 
داخل شکســت ها و حفــرات مهاجرت 
کــرده و اطالعات لحظــه ای از خواص 
مکانی  خصوصیات  و  فیزیکی،شــمیایی 
ســنگ ها ،  مواد معدنی و ســیال درون 
چاه جمع آوری نمایند که به اصطالح به 
آن روشن سازی مخزن اطالق می شود .      

  بررسی مفاهیم به کار رفته در مدیریت مخازن در دو بخش پاالیش و وضعیت چاه ها با استفاده از نانو 
حسگرها و نیز کنترل شن و ذرات نا مطلوب درون چاه با استفاده از نانو ذرات و نانوغشا

فناوری های نو

کاربرد نانوفناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز 

y فاطمه عباسی| دانشجوی مهندسی نفت- مخازن
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مسئولیت های شیعه بودن
y برگرفته از کتاب مسئولیت های شیعه بودن دکتر علی شریعتی

روشــنفکر مترقی و آگاهی که می داند 
و عمل نمی کنــد، با منحط جاهل خواب 
آلودی که نمی داند که عمل کند، مساوی 
است. کســی که تمام مسائل اجتماعی را 
دقیق و عالمانه تحلیل می کند، اما از تعهد 
هر مســئولیت اجتماعی ســر باز می زند، 
به اندازه کســی که اصاَلً نمی داند جامعه 
چیست، ارزش وجودی دارد، زیرا که "بد" 
و "خــوب" ، "ایمان" و "کفر" و "شــیعه 
بودن" و "شیعه نبودن"، بعد از عمل است 

که تحقق می یابد. 

دانشمندان شــیعه، با این اصل اضافی 
)اصالت عمل( نشــان می دهند که بینش 
اصلی شــیعی، تا چه حد برای مسئولیت، 
اصالت قائل اســت. اصالتی کــه در ذات 
"شــیعه بودن" نهفته است، نه وظیفه ای 
که هر فرد پس از شیعه بودنش باید انجام 

دهد. 

بحث اساســی ای که در جهــان امروز 
مطرح است، مسئله مســئولیت را بیش 
از آنچــه که مــا در فارســی از این کلمه 
می فهمیم، ارزش و تعمق بخشیده است. 
اصل اعتقــاد به اصالت "مســئولیت" یا 
"آزادی هنرمند"، بزرگ ترین تصادم میان 
دو قطب فکری جهان را )در شرق و غرب( 
ســبب شده است. آیا هنرمند کسی است 
که ارزش های مجرد هنــری را آن چنان 
که خود می گزیند، و بر اساس مالک هایی 
که خود می پســندد، خلق می کند؟ و یا 
هنرمند، آفریننده و خالقی است که پیش 
از اصالت دادن به اثر هنری خویش، خود 
را مسئول انجام تعهدی می داند، و اثرش 
را وســیله ای برای رســیدن به هدفی که 

رسالت خویش می شمارد؟ 

این دو تعریف، دانشمندان و متفکران، 
بخصوص هنرمندان و نویسندگان جهان 
را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است. و 
اصل "هنر برای هنر" را در برابر "هنر برای 

انســان" )و برای ترقــی و نجات و آزادی 
انسان و اجتماع(، نشانده است. آیا "علم" 
بخاطر خود علم است یا به عنوان وسیله ای 
در خدمت نیاز انسان ها، توده های مردم و 

جامعه بشری؟ 

آیا کســی که توانســت اثری پدید آرد 
که احساســی برانگیزد، و با عناصر کالم 
قطعه زیبایی بسازد، شاعر است؟ یا شاعر 
کسی اســت که تمام قدرت های بیان را 
به کار می گیرد، تا انســان ها را در نیل به 
هدف ها )و آگاهی بخشیدنشان به زندگی 
و احساس، و مسئولیت ها و ناهنجاری های 
سرگذشــت و سرنوشت شان( یاری کند؟ 
کدام یک از این ها واقعیت اســت؟ از قول 
"نیچــه" در یک جملــه می گویم: "هنر 
برای هنر"، "علم برای علم" و "شعر برای 
شعر"، فریبی است برای پوشاندن "نعش 
بودن" هنرمند یا دانشمند و )آبرومندانه( 
جلوه دادن گریزش از تعهد مسئولیت های 

اجتماعی! 

در قرن بیستم، فاجعه ای بزرگ، بسیار 
عمیــق و هنرمندانه طرح شــد، و علم به 
خاطر خود علم ارزش یافت. نه در خدمت 

اثبات یا انــکار مذهب، مکتب، ایدئولوژی 
و حــق و باطــل. "من جامعه شــناس" 
جامعه شناســی ام را وسیله قرار نمی دهم 
تا بــرای مــردم مکتب بســازم، راه حل 
پیشــنهاد کنم، و به وســیله آگاهی های 
علمِی جامعه شناسی ام به رهائی و نجات، 
هدایتشــان کنم... چون جامعه شناســی 
تکنیکی نیســت که راه حل نشان بدهد. 
پیغمبری نیســت کــه هدایــت کند، و 
مســئول اثبات و انکار مکتــب، یا هدفی 
نیست. کار جامعه شناسی محدود به این 
اســت که واقعیتی در جامعه )یا واقعیتی 
را به نــام جامعه( تجزیه و تحلیل و آنالیز 
کند. فقط بگوید پدیده ای که در جهان به 
وجود میاید، عواقبی چنین دارد، و حالتی 
که در جامعه هســت به علت این عوامل 
یا علل است. و چون راه نجات را بپرسی، 
میگوید: "مســئول راهنمائی نیستم، این 
کار فلسفه است و ایدئولوژی و مذهب...( 
و چون از عالم بجوئی پاسخ می شنوی که: 
"جواب به آن چه که می پرســی، علم را 
نوکر هدف های خاصی می کند، در صورتی 

که علم آزاد است!
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برای آنکه از ایمنی خط لوله گاز اطمینان 
حاصل شود، شرکت های خط لوله، مرتبا 
این خطوط را از لحــاظ خوردگی و پیدا 
شدن عیوب در آن، بازرسی می کنند. این 
کار با اســتفاده از وســیله ای به نام پیگ 
صورت می گیــرد. پیگ ها مــی توانند 
ضخامت لوله و گردی آن را تســت کنند، 
عالمت های خوردگی را چک کنند، نشتی 
های کوچــک را ثبت کنند و هر عیبی را 
در داخل لوله، که ممکن است مانع جریان 

گاز شود، 
 شناســایی کنند. عالوه  بر بازرســی به 
وســیله ی پیگ ها، چند احتیاط ایمنی 
نیز وجــود دارد که خطر اتفافات ناگوار را 
به حداقل می رســاند. در حقیقت، انتقال 
گاز طبیعی یکی از ایمــن ترین راه  های 
انتقــال انرژی اســت، از آن جــا که زیر 
ساختار آن ثابت است و لوله ها زیر زمین 
دفن شده  اند. طبق آن چه سازمان انتقال 
انرژی )DOP( اعالم کرده  اســت ، خط 
لوله ایمن ترین راه  برای حمل نفت و گاز 

طبیعی است. در حالی که بیش
از 100  حادثه منجر به مرگ در خطوط 
و کابــل های انتقال برق رخ داده اســت. 
سازمان انتقال انرژی درسال 2001  ، تنها 
دو مورد مرگ در انتقال نفت و گاز طبیعی 
از طریق خطوط لوله را گزارش داده است. 
 چند مورد ایمنــی که در رابطه با خط 
لوله گاز طبیعی وجود دارد در ادامه آورده 

شده است: 
 گشت های هوایی: از هواپیماها استفاده 
می شــود تا اطمینان حاصل شود، هیچ 
فعالیت ســاخت و ســازی که نزدیک به 
خطوط لوله باشــد، مخصوصا در نواحی 
مســکونی، صورت نمی گیــرد. با توجه 
به  NGAA ســاخت و ســاز و حفاری 
دراطراف خطــوط لوله، تهدیــدی برای 

ایمنی آن محسوب می شود. 
 آشکارسازی نشــتی ها: تجهیزاتی که 
نشتی گاز را درخط لوله آشکار می سازند، 
توسط کارکنان خط لوله روی سطح لوله 
گذاشته می شوند تا لوله را از لحاظ نشتی 
چک کنند. ایــن کار مخصوصا در نواحی 
کــه گاز فاقد بو اســت، از اهمیت خاصی 

برخوردار است. 
 مارکرهای خط لوله: عالمت هایی روی 
سطح خط لوله وجود دارد که وجود خط 
لوله در زیرزمین را به همه نشان می دهد 
و احتمال برخورد اتفاقی هرچیزی با خط 

لوله را کم می کنند. 
 نمونه برداری از گاز: نمونه برداری مداوم 
ازگاز طبیعــی در خط لوله ما را ازکیغیت 
آن مطمئن می سازد و می تواند خوردگی 
داخلی خط لوله را نشان دهد و یا ما را از 
وجود آالینده های درون آن باخبر سازد. 

 نگه داری و پیش گیری: این کار شامل 
تست کردن شــیرها و ازبین بردن موانع 

سطحی برای بازرسی خط لوله است. 
 پاسخ فوری: شرکت های خط لوله تیم 
هایی دارند که مسئولیت حوادث و اتفاقات 

غیر مترقبه را بر عهده دارند. 
 برنامــه تک زنگ: تمــام نواحی دارای 
برنامه ای هستند که تک زنگ نام دارد این 
برنامه همه حفاران، کارگران و هرکسی را 
که در رابطه با کارحفاری اســت، به یک 
شــماره تلفن مجهز می کند که هر زمان 
هر فعالیت حفاری که برنامه ریزی شود به 

آنان اطالع داده می شود. 
 گازطبیعی- سایزبندی لوله ها 

 جدول )1( می تواند برای ســایز بندی 
لوله های گاز مورد استفاده قرارگیرد.

بازرسی وایمنی لوله
ایمنی خطوط لوله از لحاظ خوردگی و پیدا شدن عیوب

y محمد مهدی صباغیان|دانشجوی مهندسی نفت - بهره برداری
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جدول )1( سایز بندی لوله های گاز

•   فشارکمتراز  psig  2/11 است. 
•   ضریب اتصال معمول مورد استفاده، 1/5 است- طول معادل لوله درجدول باال= طول لوله +  %50 

•   افت فشاربرابر 0/5  اینچ ستون آب است.
وزن مخصوص گاز طبیعی 0/6 است.  •

میزان انرژی طبیعی در گاز طبیعی Ib.Btu 1000  است.  •
K لوله مسی نوع  •

•   فشارکمتراز  psig  2/11 است.
•   ضریب اتصال معمول مورد استفاده، 1/5 است - طول معادل لوله درجدول باال= طول لوله +  %50 

افت فشاربرابر 0/5  اینچ ستون آب است.  •
•   وزن مخصوص گاز طبیعی 0/6 است.

میزان انرژی طبیعی در گاز طبیعی Ib.Btu 1000  است.  •
L لوله مسی نوع  •
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گفت و گو 

 گفت و گوی صمیمانه با مدیر بخش سیاالت حفاری شرکت مرزبان پترو انرژی \

مهندس تقی فرهادیان
y احسان خدمتگزار | دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج



 صنعت برتر  شماره سوم  آذرماه 93  35   

لطفا خودتان را معرفی کنید. \
تقی فرهادیان هســتم ،متولد 1330 
شهرستان شهرکرد اســتان چهار محال 
بختیاری ســال 1352 بــا دیپلم ریاضی 

وارد این صنعت شدم 

چگونه وارد این صنعت شدید؟ \
بعد از اخذ دیپلم و رفتن به ســربازی 
در یک شــرکت خارجی سیاالت حفاری 

مشغول به کار شدم.

به نظر شــما فــارغ التحصیالن  \
اختصاصی  )به صورت  نفت  رشــته 
به  گرایش حفاری و اســتخراج که 
صورت مســتقیم با سیاالت حفاری 
رابطه دارند( با توجه به آموزش های 
بینند چگونه می  دانشگاهی که می 
توانند در این بخش به خوبی خدمت 

کنند؟
هر کســی که عالقه مند به این بخش 

باشد می تواند.

به نظر شــما در دانشگاه آموزش  \
الزم بــرای ورود به صنعت داده می 

شود؟
ممکن است آموزش داده شود اما این 

آموزش تئوری است.

برای حل این مسئله چه راهکاری  \
را پیشنهاد می دهید؟

من می گویم که اگر کسی بخواهد در 
تمام گرایش های نفت وارد بشــود بهتر 
اســت پیوندی بین عمل و تئوری وجود 
داشته باشد،دانشگاه ها اردو و دوره برگزار 
کننده و به دانشــجویان دوره های حین 
کار داده شــود،من کارآموزهــای زیادی 
داشتم از بین دانشــجویان کارشناسی و 
کارشناسی ارشد آن چه را در دانشگاه یاد 
گرفته اند و  آن چه را اینجا فرا می گیرند 
دارای جذابیتی بیشتری برای آن ها است، 
و دروس دانشــگاه برایشان نا آشنا بوده و 
می گویند ما ایــن را می فهمیم و آن را 

اصال نمی دانستیم که چه هست؟
ببنید دانشــجویان حتی اگر بتوانند از 
کســانی که در صنعت دارای تجربه می 

باشند باز هم یک گام جلو تر هستند.

تفاوتی  \ نظر علمی  از  نظر شما  به 
بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

و سایر دانشگاه ها وجود دارد؟
هم در دانشگاه آزاد دانشگاه دانشجویان 
خوبــی داریم و هــم در دانشــگاه های 
دولتی،دانشجو زمانی می تواند بهره خوبی 
ببرد که استاد خوبی داشته باشد و استاد 
نیز با عالقه تدریس کند یعنی اگر درس 
دادن صرفا به خاطر کسب مال و دارایی 
اســت جواب نمی دهد یــا نتیجه خوب 
به دســت نمی دهد حاال این هم مربوط 
به دانشــگاه آزاد می شود و هم دانشگاه 
دولتی. یکی از بزرگ ترین عیب هایی که 
در آموزش ما وجود دارد چه در ســطح 
آموزش عالی و سطوح پایین تر این است 
که دانشجوی ما صرفا درس می خواند که 
امتحان بدهد و قبول بشــود این که اصال 
بعدا چه اســتفاده ای از این درس داشته 
باشد کاری ندارد. ما خیلی از افراد را می 
بینیم که مرتبط با رشــته ای که خوانده 
اند کار نمی کنند،ضعف این است که ما 
نمی توانیم یا نمی خواهیم که دانشجوی 
ما در رشته ای که برای آن آموزش دیده 

پیشرفت بکند.

با توجه به دانشــگاه های موجود  \
در رشــته نفت و تعداد باالی فارغ 
این شانس  این رشــته  التحصیالن 
وجود داره که تمام فارغ التحصیالن 

جذب صنعت بشوند؟
نه...دولت وضیفه دارد که بازار کار ایجاد 
بکند،ما معموال به کارهایی می رویم که 
پول زیاد تری دربیاوریم،مثال دانشجویی 
وارد شرکت نفت بشود و حقوق 2 میلیون 
تومنی خود را با شاکرد مغازه که ماهی 5 
میلیون تومان مقایسه می کند،پول برای 

ما االن معیار است
مثال مــی بینیم یک فــارغ التحصیل 
مکانیک به شــغل آزاد روی آورده چون 

پول آن جاست .

از ســال 91 دانشکده ما اقدام به  \
پذیرش انشجویان دختر نموده،جذب 

آن ها در صنعت نفت چگونه است؟

یکی از بزرگ ترین عیب هایی که در 
آموزش ما وجود دارد چه در ســطح 
آموزش عالی و سطوح پایین تر این 
است که دانشــجوی ما صرفا درس 
می خواند کــه امتحان بدهد و قبول 
بشود این که اصال بعدا چه استفاده 
ای از این درس داشــته باشد کاری 

ندارد.
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در کارهای دفتری و محاســبه مانعی 
ندارد ولــی در بخش های عملیاتی ورود 

خانم ها امکان پذیر نیست.

چه توصیه ای برای دانشــجویان  \
نفت دارید که با اطالعات بیشــتری 

وارد صنعت بشوند؟
اصوال رشته های فنی اگر توام با عمل 
نباشند از ایشــان نتیجه خوبی به دست 
نمی آید مــن یک کارآموز از دانشــگاه 
امیر کبیر داشتم که درحال حاضر استاد 
دانشــگاه تبریز است وقتی با من صحبت 
مــی کرد آن چه را من بهش می گفتم و 
آن چه خودش یاد گرفته بود را با آموخته 
های دانشگاه مطابقت می داد، هم زمان 
هم به کار می آمد و هم درس می خواند و 
هنوز هم که با هم تماس داریم می گوید 
من حاضرم در رشــته سیاالت حفاری با 
شــما وارد کار بشــوم یعنی او کارفنی را 
هم یاد گرفته، یعنی می شــود از تئوری 
اســتفاده کرد و به عمل رسید.یعنی هر 
تلفیقــی از این دوتا مــی تواند به نتیجه 
عملیاتی هم برســاند ولی بعضی ها هم 
فقط درس می خوانند و ســر از نفت در 
نمی آوردن و اگر هــم وارد صنعت نفت 
بشوند وقتی وارد عمل نفت می شوند به 

مقدار زیادی دچار مشکل می شوند.

ارتباط  \ نظر شما درحال حاضر  به 
دانشگاه با صنعت چگونه است؟

دانشــگاه به هرحال مهد علم اســت، 
اما علم تئوری، اگر دانشــگاه های ما این 
تئوری را با عملیات حتی با اســتفاده از 
افــراد آمــوزش دیده محلی و با ســابقه  
استفاده بکنند مسلما وقتی دانشجو وارد 
بازار کار می شــود با سطح آگاهی ودید 
بهتر وارد می شود. مثال ما یاد گرفته ایم 
BaSO4  می شود باریت،رسوب سفید 
سولفات باریم می شود باریت ،حاال وقتی 
شما دانشــجو را می آورید و می گویید 
دو نمونه باریت کدام خالص تر است نمی 
دانــد چون باریــت را از نزدیک مالحظه 
نکرده است اما بعد از نشان دادن دو نمونه 
باریت دانشجو دیگر این را می فهمد ولی 
قبل از آن هر قدر که توضیح بدهیم هیچ 

فایده ای نخواهد داشت.

فرمودید دانشــجویان ما آگاهی  \
الزم را جهــت ورود به صنعت را در 
دلیل  این  کنند  نمی  دانشگاه کسب 

بر چیست؟
به فرض شــخصی داریم که دانشجوی 
خوبی هم هســت درســش هم خوبه با 
نمرات خوبی هم قبول شده  ولی به جایی 
مــی رود که امید پول دار شــدن برایش 
هســت می رود آن جا ولو این که سبزی 
فروشی این یعنی عدم ارتباط دانشجو و 
در نتیجه وارد رشته  خاص خودشان نمی 
شــوند. ما باید برنامه ریزی کنیم اگر ما 
از زمان دیپلم برای جــوان برنامه ریزی 
داشــته باشیم دانشجو ســر در گم نمی 
شود، اگر ما برنامه داشته باشیم این طور 
نمی شــود که دانشجو ما سال آخر باشد 
دانشــجوی درس خوان خوبی هم هست 

اما هنوز هم سر در گم است.

این برنامه ریزی وظیفه چه نهادی  \
است؟

آموزش و پرورش باید برای من جوان 
راه کار ارائه کند، کــه من باید چه کاره 
بشــوم، نقش من در جامعــه چه خواهد 
بود از من چه منفعی قرار است به جامعه 
برســد اگر راهکار تایین بکنند و از جایی 
که من نوعی به درک رســیده ام بیایند 
براورد بکنندکه من به چه دردی میخورم 
مثال من که آمده ام به دانشکده نفت دارم 
نفت مــی خوانم واقعا بــه خاطر این که 
اســمس نفت است دارم میخوانم یا واقعا 
می خواهم در نفت بمانم و خدمت بکنم 
اگر به این نیت رفته ام که عین ســعادت 

است.
بــه نظر من ایــن وظیفه نهــاد های 
آموزشــی مانند و اداره آموزش و پرورش 
اســت به هر جهت اگر مــن می خواهم 
دکتر بشــوم یا این که فرقی ندارد فقط  
می خواهم یک اســم دهن پر کن داشته 
باشــم،این که در جامعه سرگردان بشوم 
راه درستی نیست من باید هزینه ای که 
برای یک نفر می شود چه توسط والدین و 
دولت این وظیفه دولت است که دانشجو 
را آماده کند برای خدمت به جامعه، این 
که من یک دانشجو هستم و چگونه باید 

خدمت کنم-

اصوال رشته های فنی 
اگر توام با عمل نباشند 

از ایشان نتیجه خوبی به 
دست نمی آید تلفیقی 
از این دوتا می تواند 
به نتیجه عملیاتی هم 

برساند ولی بعضی 
ها هم فقط درس می 

خوانند و سر از نفت در 
نمی آوردن و اگر هم 

وارد صنعت نفت بشوند 
وقتی وارد عمل نفت می 

شوند به مقدار زیادی 
دچار مشکل می شوند.
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سیستمی است که در یک سیکل کار می کند و کار و گرما با محیط مبادله می کند، به طوری که کار 
خالص سیستم مثبت است. مثل: نیروگاه بخار، موتور اتومبیل، موتور جت.

این موتورها با سوزاندن مواد سوختی تولید قدرت می کنند و اصول کلی کار این موتورها بر اساس تشدید 
حرکت مولکول ها است. مواد هنگامی که در معرض حرارت قرار می گیرند حرکت مولکول هایشان سریع 

تر می گردد، البته این حرکت در گازها به شکل جابه جایی مولکول ها و در جامدات به شکل ارتعاش 
مولکول ها در سر جای شان است. 

موتورهای حرارتی 
y میثم خدایی| دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج

سیســتمی است که در یک سیکل کار 
می کند و کار و گرما با محیط مبادله می 
کنــد، به طوری که کار خالص سیســتم 
مثبت اســت. مثل: نیــروگاه بخار، موتور 

اتومبیل، موتور جت.
این موتورها با ســوزاندن مواد سوختی 
تولید قدرت می کننــد و اصول کلی کار 
این موتورها بر اســاس تشــدید حرکت 
مولکول ها اســت. مــواد هنگامی که در 
معرض حــرارت قــرار می گیرند حرکت 
مولکول هایشان سریع تر می گردد، البته 
این حرکت در گازها به شکل جابه جایی 
مولکول ها و در جامدات به شکل ارتعاش 
مولکول ها در سر جای شان است. موتور 
هــای حرارتی هم از این قاعده اســتفاده 
می کنند، لیکن در همه موتورهای حرارتی 
یــک گاز باعث انتقال حرارت و انرژی می 

گردد.

انواع موتورهای حرارتی
الف( موتورهای حرارتی احتراق خارجی 

)موتورهای بخار(
ب( موتورهای حرارتی احتراق داخلی 

موتورهــای رفت و برگشــتی   •
)پیستونی( : موتورهای اشتعال جرقه ایی 

و موتورهای دیزلی
موتورهای دورانی  •

موتورهای احتراق دائم : توربین   •
گاز و موتور جت

موتورهای حرارتی احتراق خارجی
در این موتورها کــه عموما موتورهای 
بخار نامیده می شوند، از بخار آب به عنوان 
عامل محرک پیســتون استفاده می شود. 
در این موتورها بخار داغ به علت محترق 
شدن ماده سوختنی، در خارج از سیلندر 
موتور ایجاد می شود و توسط یک لوله به 

محفظه سیلندر منتقل می گردد.
موتور بخــار یک موتور احتراق خارجی 
است که از انرژی گرمایی موجود در بخار 
آب استفاده کرده و آن را به کار مکانیکی 

تبدیل مي کند. موتور بخار به عنوان موتور 
اصلی پمپ ها، لکوموتیو ها وکشتی های 
بخار مورد استفاده قرار می گرفت. توربین 
های بخــار گونــه ای از  موتورهای بخار 
هســتند که به عنوان ژنراتور الکتریسیته 
در نیروگاه های حرارتی مورد استفاده قرار 

می گیرند .

موتورهای حرارتی احتراق داخلی
موتورهای رفت و برگشتی )پیستونی(

در ایــن موتورها عمل احتراق ســبب 
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حرکت خطی پیستون در داخل سیلندر 
می شود و حرکت خطی پیستون توسط 
دسته پیستون به میل لنگ منتقل شده 
و به حرکت دورانی تبدیل می گردد. این 
موتورها از نظر نحوه قرارگیری سیلندرها 
ممکن است به شــکل موتورهای خطی 
، موتورهای V شــکل یــا خورجینی و 

موتورهای شعاعی طراحی شوند .

موتورهای اشتعال جرقه ایی
در موتورهای اشــتعال جرقه ایی برای 
مشــتعل ساختن ســوخت از یک جرقه 

الکتریکی استفاده می شود.

بخشی از انرژی مکانیکی تولید شده در 
توربین، صرف چرخاندن کمپرسور خود 
توربین شــده و باقی انرژی، بسته به 
کاربرد توربین گاز، ممکن است ژنراتور 
برق را بچرخاند )توربو ژنراتور(، به هوا 
سرعت دهد )توربو جت و توربوفن( و 
یا توسط جعبه دنده به همان صورت 

مصرف شود
...

موتورهای دیزلی
در این موتورها برای مشــتعل ساختن 
سوخت از حرارت ایجاد شده در اثر تراکم 
هوا در محوطه احتراق  استفاده می شود .

موتورهای دورانی
در موتــور دورانی هماننــد یک موتور 
پیســتونی ، از فشــار تولید شده هنگام 
احتراق مخلوط  ســوخت و هوا استفاده 
می شود . در موتور پیستونی ، این فشار 
در سیلندر سبب حرکت خطی پیستون 
مــی شــود و میل لنگ حرکــت رفت و 

برگشتی پیستون ها را به حرکت دورانی 
تبدیل مــی کند. در حالــی که در یک 
موتور دورانی فشــار حاصل از احتراق در 
یک اتاقک ایجاد می شــود که این اتاقک 
قســمتی از فضای موتور اســت و موتور 
دورانــی از این اتاقک به جای پیســتون 

استفاده می کند.

موتورهای احتراق دائم
توربین گاز 

توربین گاز یک ماشــین دوار است که 
بر اســاس انرژی گازهای ناشی از احتراق 

کار می کند. 
هر توربین گاز شــامل یک کمپرسور 
برای فشــرده کردن هــوا، یک محفظه 
احتراق برای مخلوط کردن هوا با سوخت 
و محترق کــردن آن، و یک توربین برای 
تبدیل کردن انرژی گازهای داغ و فشرده 

به انرژی مکانیکی است. 
بخشی از انرژی مکانیکی تولید شده در 
توربین، صرف چرخاندن کمپرسور خود 
توربین شده و باقی انرژی، بسته به کاربرد 
توربین گاز، ممکن اســت ژنراتور برق را 
بچرخاند )توربو ژنراتور(، به هوا ســرعت 
دهد )توربو جت و توربوفن( و یا توســط 
جعبه دنده به همان صورت مصرف شود .

موتور جت
دراین موتورها از نیروی افزایش حجم 
گازها استفاده می شود. فشار و دمای هوا 
را افزایــش داده و این هوا ی فشــرده را  
به محفظه احتراق وارد می کنند. سپس 
ســوخت به داخل محفظه احتراق تزریق 
می گردد و به صورت مداوم مشتعل می 
ماند، پس از مشتعل شدن سوخت با هوا 
فراورده ها افزایش حجم پیدا کرده و گاز 
های خروجی با ســرعتی خیلی بیشتر از 
حالت ورودی آنها محفظه احتراق را ترک 

می کنند. 

              
پری از علم و طاعت

  
پر برآریم  طاعت  و  علم  از  گر   
پریم بر  برین  چرخ  به  این جا  از 

 
برکشیم نیلوفری  چرخ  از  سر 
نیلوفریم داننده  که  دانش  به 

جهل زنگار  و  مکر  رگ  دانش  به 
بستریم دل  ز  و  بگسلیم  بن  ز 

نگرویم بیدادگر  و  بیداد  به 
اکبریم داور  بنده  ما  که 

بد و  نیک  در  خواهیم  داد  اگر 
خوریم اندر  و  معذور  دادیم  به 

داد؟ خواهیم  که  از  کنیم  بد  خود  چو 
بریم! داور  به  را  خویشتن  مگر 

خود داد  خود  ندهیم  که  پس  چرا 
ازان پس که خود خصم و خود داوریم؟

اختری نیک  توست  و  من  دست  به 
اختریم نیک  نجوئیم  بد  اگر 

نکو نام  داریم  دوست  اگر 
گستریم؟ نکو  نام  نه  پس  چرا 

شویم سو  یک  به  دانش  به  تا  بیا 
لشکریم این  از  چند  وگر  زلشکر 

ما که  روشن  نمائیم  دشمن  به 
دفتریم سر  بر  دین  و  دنیا  به 

پسر، ای  دفتریم،  سر  ازیرا 
پیغمبریم اهل  شیعت  ما  که 

تشنه اند اندرون  هبیر  ریگ  به 
کوثریم برلب  ما  و  خلق  همه 

ناصر خسرو
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وضعیت حقوقی صنعت نفت ایران 

 قراردهای نفتی قراداد هایی را گویند که دولت ایران و یا 
شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکت های خارجی 
برای اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات زیر می بندند: 
 1. اکتشاف به شیوه زمین شناسی -ژئو فیزیکی و روش 

های دیگر به منظور تعیین شریط زمین شناسی قشرهای 
زیرین. 

2  . حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز 
طبیعی. 

3  . گرداندن دستگاه های تقطیر میدان نفت و دستگاه 
های گوگردگیری و به طورکلی عمل آوردن نفت خام و 

گاز طبیعی. 
4  . تصفیه و تهیه مشتقات و محصوالت دیگر با همین 

مواد یا به وسیله اختالط آن ها با مواد دیگر. 
5  . انبارداری، بسته بندی حمل و نقل و تحویل نفت خام 

وگاز طبیعی و فراورده ها و محصوالت دیگر با جمیع 
وسایل. 

6  . به کارگیری وسایل بارگیری کشتی. 
7  . خرید و فروش نفت خام، گاز طبیعی و محصوالت 

نفتی . 
 قراردادهای نفتی به گونه هایی چون امتیازی، مشارکتی، 

پیمانکاری، خرید خدمت و. . بخش می شوند.1 

1  . اهری، حسین، قرارداد های نفتی قیمت و 
درآمد نفت، تهران 1349، ص 21

 امتیاز، نخستین شکلی از قراردادهای نفتی بود که به موجب 
آن دولت حقوقی برای صاحب امتیاز در نظرگرفته و به او می 

بخشید. این امر سبب می گشت که تغییر و تبدیل شرایط 
امتیاز نیز بیشتر پیرو اراده دولتی باشد که امتیاز را بخشیده 

است.در ایران پس از امتیازنامه ها قراردادهای مشارکت منعقد 
شده و موضوع قانون حاکم در آن ها ساکت مانده بود و پس از 

1970 م. کم کم به حاکمیت قانون ایران در قراردادها، اشاره 
هایی شده در 1353  قانون نفت ایران تجدید نظر شد. قانون 

نفت 1336  ایران عمال رژیم حقوقی امتیاز را کنارگذارده و 
قراردادهای مشارکت را برنامه ریزی نموده، اما قانون جدید 

سال 1353  یک گام پیش تر رفته و قراردادهای خرید خدمت 
را جایگزین قراردادهای مشارکت نموده به دنبال قانون جدید 

نفت ایران، در سال 1353  شش قرارداد در ایران به امضا رسید. 
قرارداد های پیش از انقالب را می توان بدین ترتیب دسته 

بندی:2 
 1 . دسته ای از قرارداد های ناموفق که با وجود صرف هزینه 

های بسیار، ثمری نداشتند. 
2  . دسته ای که به لحاظ استخراج نفت کارایی نداشتند ولی 
منتهی به اکتشاف منابع بزرگ گاز شدند. طرف های قرارداد 

در هر دو دسته در پایان، ناحیه عملیات را به شرکت ملی نفت 
ایران برمی گرداندند. 

3  . دسته ای که موفق بودند و پس از پیمودن مرحله های 
گوناگون عملیات اکشاف و توسعه به مرحله استحصال و بهره 

 برداری رسیدند ولی این ها نیز درجریان اتقالب و پس از 
پیروزی آن به تصمیم شورای انقالب فسخ شدند.

2  . موحدی،پیشین، ص 251
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رشته مکانیک
در حقیقت رشته مکانیک بخشی از علم 
فیزیک است که با استفاده از مفاهیم پایه 
علم فیزیک و به تبع آن ریاضی به بررسی 
حرکت اجسام و نیرو های وارد بر آنها می  
پردازد و می  کوشــد تا بــا توجه به نتایج 
بررســی  های خود ، طرحی نو در زمینه 
فن  شناســی و صنعت ارائه دهد و در راه 
پیشرفت انســان گامی به جلو بردارد. به 
عبارت دیگر رشــته مکانیک، رشته پیاده 
کننده علم فیزیک است چون برای مثال 
بررســی حرکت خودرو و عوامل موثر بر 
روی آن برعهده فیزیک است. اما این که 
چگونه حرکــت آن تنظیم گردد بر عهده 

مکانیک می  باشد.
علم مکانیک به تحلیل حرکت و عوامل 
ایجاد کننده حرکت مانند نیرو ها و گشتاور 
ها و شکل حرکت می  پردازد. اما مهندسی 
مکانیک تا حدودی با علم مکانیک تفاوت 
دارد چرا که یک مهندس مکانیک عالوه 
بر علم مکانیک باید بسیاری از علوم دیگر 
را یاد گرفته و بعضی از هنرها را نیز کسب 
کند. شاید بتوان گفت که رشته مهندسی 
مکانیک ، رشته تحلیل و طراحی سیستم  

های دینامیکی و استاتیکی است.
 مهندســان مکانیک، اصول اساســی 
نیــرو، انــرژی، حرکت و گرمــا را به کار 
برده و با دانش تخصصی خود، سیســتم  
های مکانیکی و دستگاه  ها و فرآیندهای 
گرمایــی را طراحی کرده و می  ســازند. 
مهندســان مکانیک، گســتره وسیعی از 
دستگاه  ها، فرآورده  ها و فرآیندها را تولید 
مــی  کنند؛ از آن جمله می  توان به موتور 
ها و سیســتم  های کنترل، نیروگاه  های 
الکتریکی، دســتگاه  های پزشکی، چرخ  
دنده  ها، فناوری لیزر، طراحی، مهندسی 

و تولیــد به کمک رایانه، خودکار ســازی 
و رباتیک، دســتگاه  های تهویه متبوع و 

تجهیزات کارخانه  ها اشاره کرد.
مهندسی مکانیک ابتدا در طی انقالب 
صنعتی در اروپــا در قرن 18 میالدی به 
عنوان یک شــاخه مجزا شــناخته شد؛ 
با این وجــود این شــاخه دانش در طی 
هزاران سال توسعه پیدا کرده است. دانش 
مهندســی مکانیک در قرن 19 میالدی 
در نتیجه پیشــرفت  های فیزیک نشأت 
گرفت. این شــاخه به طور پیوســته  ای 
تکامل یافته تا پیشــرفت  های فناوری را 
به  کار گیرد و امروزه مهندســان مکانیک 
به دنبال گســترش دانش در رشــته  ها 
یی چون مواد مرکــب، مکاترونیک و نانو 
تکنولوژی هســتند. مهندسی مکانیک به 
با  متفاوتی، هم پوشــانی هایی  میزان های 
مهندسی هوافضا، مهندسی دریا، مهندسی 
خودرو،مهندســی پزشــکی، مهندســی 
مکاترونیک، مهندســی صنایع، مهندسی 

راه آهــن، مهندســی معدن، مهندســی 
متالورژی، مهندســی عمران، مهندســی 
برق، مهندسی هسته ای، مهندسی شیمی 

و مهندسی نفت دارد.

انجمن مهندسین مکانیک
آمریکا  مکانیــک  مهندســین  انجمن 
که در ســال 1880م. تاســیس گردیده 
، یکــی از معتبرترین و شــناخته شــده 
ترین انجمن های مهندســی جهان است 
و بیشــتر بر موضوعات فنی ، آموزشی و 
پژوهشی تاکید دارد . این انجمن بیش از 
127000 عضو دارد و هر ســاله با برگزار 
نمودن 30 کنفرانس تخصصی و تشکیل 
حدود 200 دوره آموزشی فنی در زمینه  
مهندســی مکانیک و با در اختیار داشتن 
استانداردهای ساخت و صنعت ، به عنوان 
بزرگ ترین انتشــارات فنی دنیا به شمار 

می رود.
آمریکا  مکانیــک  مهندســین  انجمن 

انجمن مهندسین مکانیک
ASME  نگاهی به رشته مکانیک و بزرگ ترین انجمن مکانیک جهان

y   حسین خان بابایی| دانشجوی مهندسی نفت - اکتشاف

+راهنمای عضویت
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اولیــن ســازمانی اســت کــه در جهت 
ارتقــای دانش و علــوم کاربردی مربوط 
به مهندســی مکانیک و رشته های دیگر 
فنی و مهندسی و علوم وابسته به آن در 
سراسر دنیا پیشگام بوده است.از معروف 
ترین نشــریات ایــن انجمن مــی توان 
Mechanical Engineering را نام برد 
که ماهنامه رســمی و بین المللی انجمن 
 )ASME( مهندســین مکانیک آمریکا
اســت که طیف وسیعی از پیشرفت ها و 
کاربردهای فناوری در زمینه مهندســی 
مکانیــک را در بر می گیــرد . همچنین 
 Transaction 25 عنــوان ،  ASME
Journal را هر ســه ماه یک بار منتشر 
می کند . این ژورنال ها حاوی متون فنی 
هســتند که به دلیل ارزش علمی باالیی 
که دارند از ســوی انجمن برگزیده شده 
اند . در ایــن ژورنال ها کلیه زمینه های 
مهندسی مکانیک از کاربردهای مکانیک 
گرفته تا ارتعاشات و صوت ، تحت پوشش 
قرار گرفته اســت . ایــن انجمن بیش از 
500 اســتاندارد در زمینه های طراحی ، 
ساخت و نصب ابزارهای مکانیکی ، منتشر 
و نگهداری می کند که این اســتانداردها 
در 90 کشور از سراسر دنیا مورد استفاده 

قرار گرفته است.
ASME رقابت دانشجویی در

بدون شــک دانشــجویان برای رقابت 
در کنفرانــس ها حضور می یابند . در هر 
کنفرانس چهار رقابت برگزار می شود که 

عبارت اند از :
• Old Guard Oral 

Presentation Competition
• Old Guard Technical 

Poster Competition
• Technical Web 

Page Competition
• Student Design 

Competition

هر مســابقه قوانین و جوایــزی را دارا 
می باشــد . در رقابت طراحی دانشجویی 
، دانشجویان مهندسی دانش مهندسی و 
توانایی های خود را به نمایش می گذارند.

کتابخانه دیجیتالی ASME آرشــیو 
نوشته ها و واسپاری جاری می باشد که 

شامل :
ژورنال های ASME از سال 1990 تا کنون  •

شرح مذاکرات کنفرانس های ASME از سال 2002 تا کنون می باشد.  •
کتاب های الکترونیکی ASME انتخاب شده از سال 1990 تا کنون.  •

عضویت در انجمن مهندسین مکانیک

 Create Account شــوید. در باالی صفحه بر روی ASME.org 1( ابتدا وارد ســایت
کلیک کنید.

2( در صفحه بعدی فرم ثبت نام را به دقت پر کنید.
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3( با اســکرول ماوس خود قوانین سایت را به انتها آورده و سپس آنها را 
تایید نمایید و بر روی گزینه Register کلیک نمایید .

4( در صفحه بعدی به شــما می گوید که ثبت نام شما تقریبا تمام شده 
است و فقط باید به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعال سازی که 

برای شما فرستاده شده است کلیک نمایید.

5( با کلیک بر روی لینک صفحه ای باز می شود که به شما تبریک گفته 
است و از شما می خواهد تا وارد سایت شوید.

6( با وارد شدن به سایت شما به میز کار خود منتقل می شوید و در این 
مرحله سایت از شما می خواهد که پروفایل خود را کامل نمایید.

8( پس از تکمیــل پروفایل خود به باالی صفحه رفته و بر روی 
Shop ASME کلیک کنید.

9( در صفحه بعد میانه ی صفحه ســمت چپ بر روی گزینه ی 
Join ASME today کلیک نمایید.

10( در صفحه بعد از شما می خواهد ایمیل خود را وارد کنید 
و پس از آن از شما می پرسد که شما مشتری جدید هستید یا نه ، 
شما باید بر روی گزینه دوم کلیک کنید و رمزی که در سایت عضو 

شدید را وارد کنید و روی Continue کلیک کنید.

11( در صفحه ای که باز می شود شما باید فرمی که می بینید 
قسمت های ستاره دار آن  را پر کنید .
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12( پس از تکمیل فرم بر روی گزینه Submit کلیک کنید . در صفحه ی 
بعد دوباره از شما می خواهد فرم را پر کنید . اگر نمی خواهید که فرم را پر کنید 
بر روی گزینه Skip کلیک کنید ولی در صورت تمایل این فرم را نیز پر کنید و 

بر روی گزینه Submit کلیک کنید.

13( در صفحه بعد از شــما چند پرسش می پرسد که به ترتیب 1. دانشجو 
هستید؟ 2. سال تحصیلی 3. و نوع عضویت شما 

 Submit که باید رایگان آن را انتخاب کنیدو بعد از پاسخ پرسش ها بر روی
کلیک کنید .

14( در صفحــه بعد فــرم دیگری نمایش داده می شــود کــه مربوط به 
دانشــگاهی که در آن تحصیل می کنید می باشــد . پس از تکمیل فرم بر روی 

گزینه Submit کلیک کنید.

15( در صفحه بعد اطالعات کلیه فرم هایی که کامل کرده اید را نشان می 
دهد و در صورت صحیح بودن اطالعات بر روی Submit کلیک کنید.

16( در صفحــه بعد بر روی گزینــه Create New Address کلیک 
نمایید.

و در صفحه بعد فرم آدرس را پر کنید.

17( پس از پر کردن و تایید آن دوباره به صفحه ای که اطالعات وارد شده 
 Submit شــما در آن می باشــد می رویم و در صورت کامل بودن آن بر روی

کلیک نمایید.
سپس در صفحه باز شده قیمت کارت عضویت شما در آن نوشته شده که باید 

رایگان باشد و در آخر بر روی Finalize Order کلیک نمایید.

18( در صفحه بعد شماره تایید شما نمایان می گردد و کارت شما تا سه ماه 
آینده به آدرس پستی وارد شده تحویل می گردد.
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ترمو دینامیک و انرژی
y علی کشتمند ، محمد شوکتی دانشجویان مهندسی نفت | با تشکر از استاد گرامی دکتر ربابه نصیریان

ترمودینامیک را مــی توان علم انرژی 
تعریف کرد . اگر چه هر کس احساســی 
خاص از انرژی دارد اما به طور کلی ارائه 
تعریف دقیقی از آن مشــکل می باشد . 
انرژی می تواند به عنوان توانایی به وجود 
آوردن تغییرات در نظر گرفته شــود . نام 
  Thrme ترمودینامیک از کلمات یونانی
)حرارت( و Dynamis ) قدرت حرارت 
(گرفته شده اســت که بیشتر به منظور 
تشریح تالش های اولیه تبدیل حرارت به 
قدرت به کار می رود امروزه همین نام به 
صورت گسترده ای برای تمام جنبه های 
انرژی و تبدیالت آن شــامل تولید قدرت 
، تبرید و روابط بین خــواص و ماده نیز 

تفسیر می گردد .
یکی اساســی تریــن قوانین طبیعت ، 
اصل بقای انرژی می باشــد . این اصل به 
ســادگی بیان می کنــد  که در طی یک 
برهمکنش ) تأثیر متقابــل ( انرژی می 
تواند از یک شــکل به شکل دیگر تغییر 
یابد ، ولی مقدار کل انرژی ثابت باقی می 
ماند . بدان معنا که انــرژی نه می تواند 

خلق شود و نه نابود گردد . به طور مثال 
ســنگی که از روی یک صخره ســقوط 
می کند به علت تبدیل انرژی پتانســیل 
آن به انرژی جنبشــی سرعت می گیرد                     

) شکل .

بــرای مثال قانــون اول ترمودینامیک 
بیانی ســاده از بقای انرژی است و نتیجه 
مــی گیــرد که انــرژی  یــک خاصیت 

ترمودینامیکی است .

قانون دوم ترمودینامیک معین می کند 
که انرژی دارای کمیت و کیفیت می باشد 
و فرآیند واقعی در جهتی اتفاق می افتد 
که کیفیت انرژی کاهش یابد . به عنوان 
مثال چنان چه فنجانی حاوی قهوه روی 
میزی قرار گیرد قهوه به تدریج سرد می 
شود ، اما فنجان دیگری حاوی قهوه سرد 
که روی همان میز قرار دارد ، مســلماً  به 

خودی خود گرم نمی شود.

هــر چند کــه اصــول ترمودیناک از 

ابتدای خلقت جهان وجود داشته اند ولی 
ترمودینامیک به عنوان یک علم تا ساخت 
اولین موتور هــای موفقیت آمیز بخاری 
 Tomas آتمسفریک در انگلستان توسط
 Tomas در ســال 1697 و Savery
Newcomen در ســال 1712 مورد 
توجه واقع نشــد . این ماشــین ها بسیار 
آهسته و با بازده کم بودند ، اما راه را برای 
توسعه یک علم جدید باز نمودند قوانین 
اول و دوم ترمودینامیک به طور همزمان 
 Wiliam Rankine اولیه از کارهای 
 Lord و    ، Rodulph Clausius
 Wiliam  ( او  قبلــی  نــام   Kelvin
Thomson  ( در ســال هــای 1850 
بیــرون آمــد .  واژه ترمودینامیک برای 
    Lord Kelvin اولین بار در مقاله ای از
در ســال 1849 به کار برده شد . اولین 
کتاب درس ترمودینامیک در سال 1859 
توســطWiliam Rankine  اســتاد 

دانشگاه گالسکو نوشته شد .

درمطالعــه ترمودینامیک از نقطه نظر 
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ماکروســکوپی که نیاز به دانستن رفتار 
تک تک ذرات نمی باشد ، ترمودینامیک 
کالسیک نامیده می شود  که راهی آسان 
و مســتقیم برای حل مسائل مهندسی را 
ارائه می دهد. دیدگاه پیچیده تری که بر 
اساس میانگین رفتار گروه بزرگی از ذرات 
مشــخص ، بنا شده ترمودینامیک آماری 

خوانده می شود .

فشار
نیروی اعمال شده بر واحد سطح یک 
سیال را ، فشار می گویند . سخن از فشار 
هنگامی به میان می آید که با یک گاز یا 
یک مایع ســر و کار داریم . معادل فشار 
در جامدات تنش اســت . در یک سیال 
فشــار در هر نقطه ، در تمام جهات یک 
ســان است و فشــار درون یک سیال به 
علت وزن سیال با عمق افزایش می یابد 
. این بدین علت اســت که سطوح زیرین 
ســیال وزن بیشتری نســبت به سطوح 
فوقانی تحمل می کنند . فشار در جهت 
عمودی به علت تأثیرات جاذبه تغییر می 
کنــد ، اما در جهت افقــی هیچ گونه در 
فشار روی نخواهد داد . ممکن است فشار 
یک مخزن حــاوی گاز ، یکنواخت فرض 
شــود ، زیرا که وزن گاز آن قدر کم است 
که نمی تواند تغییری قابل توجه در فشار 
گاز درون مخــزن ایجاد کند . از آنجا که 
فشار به صورت نیرو بر واحد سطح تعریف 
می گــردد ، واحد آن نیوتن بر متر مربع  
 Pa (        است که پاسکال ) N/m2(

(  نامیده می شود :

واحد پاسکال نسبت به فشارهای که در 
عمل با آن سر و کار داریم بسیار کوچک 
اســت لذا واحدهای بزرگ تری از جمله 
 Pa 103  =  KPa 1 (  کیلو پاســکال
 =  MPa 1 (        و مــگا پاســکال )
Pa 106 ( ، استفاده می شود . دو واحد 
دیگر فشار ، بار و اتمسفر استاندارد بدین 

صورت تعریف می گردند :

  MPa 0.1  =  Pa 105  =  bar 1
KPa 100  =

انتقال حرارت
به طور تجربی همه می دانیم که قوطی 
نوشابه سردی که روی میزی قرار دارد به 
آرامی گرم می شــود و یک سیب زمینی 
تنوری داغ که روی همان میز قرار دارد به 

آهستگی سرد می شود .

هنگامــی که یک جســم در محیطی 
کــه با آن اختالف دما دارد ، رها شــود ، 
تبادل انرژی بین جسم و محیط اطراف تا 
رسیدن به تعادل گرمایی صورت می گیرد 
، یعنی جســم و محیط به دمای یکسانی 
می رســند . جهت انــرژی انتقال یافته ، 
همیشــه از جســم با دما باالتر به سمت 
جســم با دمای پائین تر است . در مثال 
سیب زمینی پخته شــده ، تبادل انرژی 
تا زمانی که ســیب زمینی به دمای اتاق 
نرســیده ، ادامه می یابد . لذا تا زمانی که 
تســاوی دمایی ایجاد نشده انتقال انرژی 
قطع نمی گــردد . در فرآیندهایی که در 
باال توضیح داده شد ، انرژی به شکل گرما 

جا به جا می شود .

گرما را می توان به صورت ››  شکلی از 
انرژی که بین دو سیستم ) یا یک سیستم 
و محیط اطرافش ( به علت یک اختالف 
دما انتقال می یابد. ‹‹ تعریف کرد .بدین 
معنی که به علت اختالف دما جابه جایی 
انرژی فقط به صــورت گرما امکان پذیر 
اســت . در نتیجه بین دو سیستمی که 
دارای دمای مساوی اند هیچ گونه انتقال 

دما ، نمی تواند وجود داشته باشد .

منابع انرژی حرارتی
در ادامه بسط قانون دوم ترمودینامیک 
بسیار مناسب است که یک جسم فرضی 
با ظرفیت انرژی حرارتی )  جرم × گرمای 
ویژه  ( زیاد داشــته باشــیم که توانایی 
جــذب یا عرضه مقــدار انــرژی حراتی 
محــدودی بــدون  تغییر دما را داشــته 
باشــیم . هم چنین جســمی که  منبع 
انــرژی حرارتی  یا فقــط یک  منبع  نام 
دارد . در عمل ، مقادیر بســیار زیاد آب  
مانند اقیانوس ها ، دریاچه ها رودخانه ها 
و همینطور هوای اتمسفری را دقیقأ می 
توان به عنوان منابع انرژی حرارتی در نظر 

گرفت . زیرا دارای قابلیت های زیادی در 
ذخیره ســازی مقادیر انرژی حرارتی ، یا 
جرم های حرارتی زیاد ، می باشند . برای 
مثال در زمستان بر  اثر حرارت دفع شده 
از منازل مسکونی اتمسفر گرم نمی شود 
. به عالوه مقادیر بســیار زیاد انرژی دفع 
شــده از نیروگاه ها به داخل رودخانه ها،  
تغییر دمای قابــل مالحظه ای را در آب 

رودخانه ها ایجاد نمی کند .

برای اینکه بتوان جسمی را به صورت 
یک منبع انــرژی در نظر گرفت ، لزومی 
ندارد آن جســم خیلی بزرگ باشد . هر 
جسم فیزیکی که ظرفیت انرژی حرارتی 
آن نسبت به مقدار انرژی که تولید یا دفع 
می کند  باال باشد ، را می توان یک منبع 
انرژی در نظر گرفت. بــرای مثال هوای 
یک اتاق را در ازای حرارت دفع شــده از 
یک دســتگاه تلویزیون در داخل اتاق را 
می توان یــک منبع در نظر گرفت ، زیرا 
مقدار گرمای دفع شده از تلویزیون برای 
ایجاد تغیرات زیاد دما در هوای اتاق کافی 

نیست .

موتورهای حرارتی
تبدیل کار انواع اشکال انرژی به سادگی 
امکان پذیر است ولی تبدیل انواع انرژی  
به کار ،  آســان نمی باشد . تبدیل کار به 
انرژی مستقیماً  و تماماً  صورت می گیرد 
ولی تبدیل انرژی به کار مســتلزم وجود 
تجهیزات خاصی اســت ، که موتورهای 

حرارتی نامیده می شود .

موتورهای حرارتی تفاوت های زیادی 
بــا یک دیگر دارند ولی همگی آنها را می 

توان در قالب های زیر مشترک دانست :

1.  آنها حرارت را از یک منبع با دمای 
باال )  انرژی خورشیدی ، کوره های نفتی 
، رآکتورهــای هســته ای و غیره …  ( 

دریافت می کنند .

2.    آنها بخشــی از حــرارت را به کار 
تبدیــل می کنند .)  معمــوالً  به صورت 

محور دّوار (
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3.  آنها حرارت باقی مانده را به صورت 
تلفات به یک چاهک )  تمسفر ، رودخانه 
ها و غیره … ( با دمــای پائین ، انتقال 

می دهند .

4.    آنها در یک چرخه کار می کنند .

موتورهای حرارتی و سایر دستگاه های 
چرخه ای ، عموما ً  شامل یک سیال می 
باشند که در حین تکمیل چرخه ، حرارت 
به آن انتقال یافته و از آن خارج می شود 

و به آن سیال عامل  گفته می شود .

چرخه کار نو
بازده یک چرخه موتور حرارتی بستگی 
زیادی به چگونگی هر یک از فرآیندهای 
تشــکیل دهنده ، چرخه دارد . در نتیجه 
بــازده چرخه، را می توان با به کار گیری 
فرایندهایی که نیاز به کار ورودی کمتری 
داشــته ولی دارای بیشترین کار خروجی 
می باشند ، یعنی به کارگیری فرآیندهای 
برگشت پذیر ، به حد اکثر رساند . شاید 
آشنا ترین چرخه برگشت پذیر ،  چرخه 
کارنو  باشد که در سال 1824 به وسیله 
یک مهندس فرانســوی به نام ســعدی 
کارنو ، پیشــنهاد شــد . موتور حرارتی 
تئوری که در چرخــه کارنو کار می کند 
، موتور حرارتی کارنو نامیده می شــود . 
چرخه کارنو شامل چهار فرآیند برگشت 
پذیر می باشــد – دو فرآیند دما ثابت و 
دو فرآینــد آدیاباتیک و می تواند در یک 
سیستم بســته یا یک سیستم جریان – 

دائمی ، عمل نماید .

نکاتی در مورد آنتروپی

با توجه به بحثی که انجام شــد ، می 
توانیم نتایج زیر را بدست آوریم :

1.  فرآیندها فقط می توانند در جهت 
معینی انجام شوند . نه در هر جهتی ، یک 
فرآیند باید در جهتی انجام شود که اصل 
افزایــش آنتروپی را بــرآورد   . این اصل 
اغلب واکنش های شیمیایی را مجبور می 
سازد که قبل از کامل شدن متوقف شوند 

قانون اول ترمودینامیک تنها 
بیانی از تئوری کار و انرژی یا 
قانون بقای انرژی است. یک 

آونگ ساده یا یک آونگ ایده آل 
برای همیشه به نوسان ادامه 

می دهد. فیلمی از یک آونگ که 
به جلو و عقب نوسان می کند 

را در نظر بگیرید. اگر ما فیلم را 
برعکس نشان بدهیم، نخواهیم 

توانست آن را از حالت عادی 
تشخیص بدهیم.

.

2.  آنتروپــی یک خاصیت غیر بقایی می 
باشد و چیزی به نام اصل بقای آنتروپی وجود 
ندارد . آنتروپی تنهــا در طول فرآیندهای 
واقعی افزایش مــی یابد و بنابراین آنتروپی 

جهان به طور مداوم افزایش می یابد .

3.  عملکرد سیســتم های مهندسی به 
دلیل وجود برگشت ناپذیرها تنزل می یابد 
و تولید آنتروپی مقیاســی به ازای سنجش 
بزرگی مقدار برگشت ناپذیرهای موجود در 
طول یک فرآیند می باشــد . هرچه مقدار 
برگشت ناپذیرها بیشتر باشد ، تولید آنتروپی 

به مقدار بیشتری انجام می شود .

 بنابراین از آنتروپــی می تواند به عنوان 
یک مقیاس کمی برای برگشت ناپذیرهای 
مربوط به فرایند اســتفاده نمود . همچنین 
می تواند به عنوان معیــاری برای عملکرد 
دستگاه های مهندســی مورد استفاده قرار 

گیرد .

سیســتم ترمودینامیکــی و حجم 
کنترلی

سیستم ترمودینامیکی وسیله یا ترکیبی 
از وسایل محتوی مقداری ماده است . برای 
تعریف دقیق تــر این مطلب حجم کنترلی 
ای انتخاب می شود که ماده و وسایل داخل 
ســطح کنترلی را در برمی گیرد . هر آنچه 
خارج حجم کنترلی باشــد ، محیط اطراف 
است و عمل جدایی را سطح کنترلی انجام 
می دهد . این سطح ممکن است نسبت به 
جریان های جرمی باز یا بســته و نسبت به 
انتقال گرما و کار در عرص آن دارای جریان 
های انرژی باشــد . مرزها ممکن است که 
متحرک یا ســاکن باشــد . وقتی که سطح 
کنترلی نسبت به جریان جرمی بسته است 
هیچ جرمی نمــی تواند وارد حجم کنترلی 
یا از آن خارح شــود آن را جرم کنترلی می 
نامند که در تمام مدت حــاوی مقدارماده 

ثابتی است .
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