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با سالم و احترام؛
باالخره شماره نخست نشریه صنعت برتر مراحل ویراستاری و 

صفحه بندی را پشت سر گذاشت و وارد مرحله چاپ شد!
اثری که پیش رو دارید حاصل تالش برادران گرامی ام در قســمت 
های مختلف نشریه می باشد که با وجود داشتن دغدغه های فراوان 
کمر همت به ارتقا ســطح علمی و فنی دانشــکده نفت و به تبع آن 

پیشرفت صنعت نفت بسته اند.
در شــماره اول سعی بر انتشار مطالب عمومی مهندسی نفت بوده تا 

مطالب تخصصی و دانشگاهی آن.
ان شــاءاهلل در شــماره های بعدی مطالب منسجم تر و با ساختاری 

منظم تر ارائه خواهد شد.
با توجه به تازه تاســیس بودن نشریه و عدم تجربه اینجانب در حوزه 
وظایفم از شما خواننده بزرگوار پیشاپیش عذر تقصیر دارم، و امیدوارم 
تا به کمک دوســتان در آینده ای نه چندان دور شاهد پیشرفت هر 
چه بیشتر نشریه بوده و گامی هرچند کوتاه جهت اعتالی تکنولوژی 

مهندسی نفت و سطح علمی این رشته در ایران اسالمی بپیماییم.
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سخن مدیر مسئول

باسمه تعالی

صنعت نفت ایران اسالمی یکی از صنایع نوپای کشور بوده که این 
صنعت را می توان بمانند کودکی پر شور و نشاط تشبیه کرد که هر 

از چندی بر اثر شور خود خانواده ای را شاد و همسایگانی را ناخشنود 
می نماید،که خشنودی خانواده البته بسی دلنشین تر است و در این 
بین جامعه مهندسین نفت نیز چون گذشته به مانند تار و پود لباس 

این کودک اند و نباید بگذارند تا نگاهی سوء به کودک دلفریب 
خانواده انداخته شود،این جامعه مهندسین تا وقتی می توانند بر این 

کودک حجاب گردنند که چون تار و پود  لباس انسجام و همبستگی 
خود را حفظ کرده تابتوانند از رخنه ها جلوگیری نمایند.

و در پایان از آقای قدرت اهلل حیدری سردبیر نشریه چشم انداز 
نفت،خانم نورین مسئول نشریات دانشگاه،آقای محسن احمد پور 

نماینده نشریه در دانشگاه صنعت نفت آبادان،آقای حسین خان بابایی 
مسئول کانون نشریات، آقای حسین محمدی مسئول هسته علمی 

نفت و گاز ، مسئول  کانون علمی فرهنگی شهید احمد سوداگر 
و کلیه عزیزان و دوستانی که ما را در تهیه و تنظیم این نشریه 

دانشجویی کمک و همراهی کردند کمال تشکر را دارم.

با تشکر
محمد جواد تنومند

سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز

اتخاذ تدابیر و راهکارهاي مناســب براي گســترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل 
منابع کشور.

افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداري کشور از 
افزایش قدرت اقتصادي، امنیتي و سیاسي.

افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلي 
و حداکثِر جایگزیني با فرآورده هاي نفتي.

گســترش تحقیقات بنیادي و توسعه اي و تربیت نیروي انساني متخصص و تالش براي 
ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندســي انرژي در سطح بین المللي و 

ارتقاي فناوري در زمینه هاي منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمي.

تــالش الزم و ایجاد ســازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مــورد نیاز داخلي و 
خارجي در امر نفت و گاز در بخش هاي مجاز قانوني.

بهره برداري از موقعیت منطقه اي و جغرافیایي کشــور بــراي خرید و فروش، فرآوري و 
پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.

بهینه سازي مصرف و کاهش شدت انرژي.

جایگزیني صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشــیمي به جاي صدور نفت خام و گاز 
طبیعي.
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آیا می دانید که؟!

- چگالی بنزین0/۷۱۹ گرم بر سانتی متر مکعب است 
و به همین دلیل همیشه بر روی آب شناور می ماند به 
همین علت آب ابزار خوبی برای خاموش کردن آتش 

بنزین نیست؟

- پاالیشگاه آبادان با تولید روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین  
بزرگترین پاالیشگاه ایران محسوب می شود؟

- شرکت ملی نفت ایران دومین شرکت بزرگ نفتی 
دنیا برپایه تولید نفت سالیانه می باشد؟
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چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در 1404 هجري شمسي 

- توســعه يافته، متناســب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي 
و تاريخــي خــود، متكي بر اصول اخالقي و ارزش هاي 

اســالمي، ملي و انقالبي، با تاكيد بر: مردم ساالري ديني، 

عدالت اجتماعي، آزادي هــاي مشــروع، حفــظ كرامت و 

حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.

برخــوردار از دانــش پيشــرفته، توانــا در توليــد علــم و   -
فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي 

در توليد ملي.

- امــن، مســتقل و مقتــدر بــا ســامانه دفاعي مبتني بر 
بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.

- برخــوردار از ســالمت، رفــاه، امنيت غذايي، تامين 
اجتماعــي، فرصت هاي برابــر، توزيع مناســب درآمــد، نهاد 

مســتحكم خانــواده، بــه دور از فقــر، تبعيــض و بهــره منــد از 

محيط زيست مطلوب.

- فعــال، مســئوليت پذيــر، ايثارگر، مومن، رضايت مند، 

برخــوردار از وجدان کاري،انضباط،روحيه ی تعاون و ســازگاري 

اجتماعي، متعهد به انقالب و نظامي اســالمي و شــكوفايي 

ايران و مفتخر به ايراني بودن.

- دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري 
در سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي )شــامل آسياي ميانه، 

قفقــاز، خاورميانــه و كشــورهاي همســايه( بــا تاكيد بر جنبش 

نرم افزاري و توليد علم، رشــد پرشــتاب و مستمر اقتصادي، 

ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

- الهــام بخش، فعال و موثر در جهان اســالم بــا تحكيم 
الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي، 

نوانديشــي و پويايــي فكــري و اجتماعــي، تاثيرگــذار بــر 

همگرايي اســالمي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسالمي و 

انديشه هاي امام خميني )ره(

- داراي تعامل ســازنده و موثر با جهان بر اساس اصول 
عزت، حكمت و مصلحت.

با اتكال به قدرت اليزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش برنامه ريزی شده و مدبرانه جمعی و در مسير 

تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بيست ساله، جامعه ی ايرانی در افق اين چشم انداز چنين 

ويژگی هايی خواهد داشت: 

* رقابت کنید در خصلت های پسندیده و بردباری های بزرگ واندیشه های بلند تا پاداشتان بزرگ گردد.

* از علم ودانش پیروی کن واز جهل و نادانی نافرمانی من تا رستگار شوی.

* سزاوار است که فخر کردن به همت های واال و وفاداری به پیمان ها و مبالغه در بزرگواری وکرم باشد نه به
كالم  امير \ استخوان های پوسیده و خصلت های نکوهیده.

y )امیرالمومنین امام علی)ع



تاريخ نفت
y http://www.nioc.ir     منبع: شرکت ملی نفت ایران

نفت عــالوه بر ویژگي هاي خاص خود در 
عرصه تولید و اقتصاد؛داراي پیشینه و تاریخ 
خاص خود نیز مي باشد.براي بررسي پیشینه 
و تاریخ نفت مي توان از مبحث زمین شناسي 
نفت و شــرایط خاصي که نفت در آن تولید 
مي شود بررســي را آغاز نموده و پس از آن 
به  ویژگیهاي کاربردي نفت در روزگار باستان 
پرداخت . نگاهي به مسجدسلیمان؛ مهد نفت 
ایران در روزگار باستان در این میان مي تواند 
به  تفهیم اهمیت و کاربردهاي نفت در روزگار 

باستان کمک شایاني نماید.
واژه نفت: ریشــه واژه نفت در زبان فارسي 
به طور یقین مشخص نیست. به عقیده زبان 
شناســان نفت از کلمه اوستایي )نپتا( گرفته 
شده است که کلدانیان و اعراب آن را از زبان 
مــادي گرفته و )نفتا( خوانــده اند. پترولیوم 
)petroleum( واژه اي التین هم ارز نفت است 
که از دو کلمه پترا )petra( به معني ســنگ 
و )oleum( به معني روغن گرفته شــده است 
پترولیوم در واقع در مواد هیدروکربني است 
که به صورت طبیعي عمدتاً در ســنگ هاي 

رسوبي واقع مي گردد. 

پترولیــوم مــي تواند به صــورت فازهاي 
مختلف، از جمله فاز گازي، نظیر گاز طبیعي 
 crude( فاز مایع، نظیر نفت خام ،)natural gas(
oil( و فاز جامد، مانند قیر )asphalt( در خلل 

و فرج و شکستگي هاي سنگ ها تجمع یابد.
 تاریخچــه: صنعت نفت در جهان تاریخي 
بســیار کهن دارد و قدیمیترین تمدني که تا 
به حال شناخته شده در دره هاي نیل، دجله 
و فرات و در چین بوده اســت. اسناد تاریخي 
و کاوشهاي باســتان شناسي نشان مي دهد 
که مردم مزبــور از کهن ترین روزگاران نفت 
را مي شناختند. چهار هزار سال قبل از میالد 
مســیح مردم دجله و فــرات قیر را به عنوان 
مالط ساختمان ها به کار میبردند. این ماده 
را از قرنها پیش بصورت گاز در آتشکده و یا به 
فرم قیر )کاده اي که پس از تبخیر مواد فرار 
یا سبک نفت از آن باقي مي ماند( مي شناخته  
انــد. به طوري که در کتب مقدس و تاریخي 
اشاره شده است در ساختمان برج بابل از قیر 
استفاده گردیده و کشتي نوح و گهواره موسي 
نیز به قیر اندوده بوده اســت. بابلي ها از قیر 

بعنوان ماده قابــل احتراق در چراغها و تهیه 
ســاروج جهت غیر قابل نفوذ نمودن ســدها 
و باالخره جهت اســتحکام جاده ها استفاده 

مي کرده اند. 

در ایران کاوش هاي باستان شناسي معلوم 
داشته که ساکنین کشــور ما از 5 تا 6 هزار 
سال پیش قیر را به عنوان مالط در ساختمان 
و یا براي نصب و بهم چســباندن جواهرات و 
ظروف سفالین و اندود کردن کشتي ها بکار 

مي بردند. 

آیا می دانید که؟!

نخستین چاه نفت کشور که به نفت 
رسید در مسجد سلیمان حفر شد، نفت 
از این چاه 5 خرداد ماه 1287 هجری 
شمسی از چاه حفاری شده فوران کرد.
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مدت زمان مدیدي، مورد اســتعمال نفت 
فقــط براي مصــارف خانگي و یا بــه عنوان 
چرب کننده ها بود، اما از آغاز قرن شــانزدهم 
میالدي روز به روز موارد اســتعمال آن رو به 
افزایش نهاد تا اینکه در ســال 1854 دو نفر 
داروســاز وجود یک فراکســیون سبک قابل 
اشــتعال را در روغن زمیني تشخیص دادند 
و همچنیــن به کمک تقطیــر ، مواد دیگري 
بدســت آوردند که براي ایجاد روشنایي بکار 
مي  رفت. بر اســاس این کار آزمایشــگاهي 
بود که بعدا دســتگاههاي عظیم تصفیه نفت 
طرح ریزي و مورد بهره بــرداري قرار گرفت. 
اولین چاه نفت در دنیا در شــهر پنســیلوانیا 
بنام تیستوســوپل امریکا توسط شخصي به 
نام ادوین دریک در ســال 1859 حفر شــد. 
عمیقترین چاه در دنیا چاهــي در لویزیناي 
امریکاست که 6500 متر عمق دارد. در سال 
1908 نفــت در خاورمیانه براي اولین بار در 
ایران و در شــهر مسجد سلیمان کشف شد و 
بعد از آن در دیگر کشورهاي خاور میانه نفت 
کشف شد. امروزه بزرگترین منابع نفتي جهان 
در خاورمیانه، ایاالت متحده امریکا، آفریقاي 

شمالي و روسیه است.
تاریخچه اســتخراج نفــت در ایران:ویلیام 
ناکس دارسي)میلیونراســترالیایي( نخستین 
کســي بود که بــا روش هاي جدیــد روز و 
دســتگاه هاي حفاري مکانیکــي در ایران به 
حفر چاه جهت اکتشاف نفت پرداخت. او ابتدا 
گروهي فني را به سرپرســتي زمین شناسي 
به نام برلز اســتخدام و به ایــران اعزام کرد. 
این گروه، پس از بررســي هاي زمین شناسي 
احتمال وجود نفت در حوالي قصرشــیرین و 
شوشتر را زیاد و در دیگر نقاط را امیدوارکننده 

دانست.
پــس از دریافــت ایــن گزارش، دارســي 
نماینده اي به نام ماریوت را در سال 1901 به 
دربار ایران فرستاد. ماریوت امتیاز اکتشاف و 

استخراج نفت در تمام ایران، به جز 5 ایاالت 
شــمالي را از مظفرالدین شاه گرفت. چند ماه 
پس از امضــاي قرارداد، حفاري اولین چاه در 
محلي به نام چیاسرخ یا چاه سرخ، در شمال 
غرب قصرشیرین آغاز شد. کار حفاري به علت 
نبود راه و ناامنــي به کندي پیش مي رفت تا 
آن که درتابستان 1903 در عمق 507 متري 
به گاز و کمي نفت رســید. چــاه دوم هم در 
همین ناحیه در عمقي مشــابه به نفت رسید. 
بهره دهي این چاه حدود 175 بشــکه در روز 
بود. دارســي با ارزیابي نتایج، دریافت اگر در 
ناحیه چیاســرخ نفتي بیش از این مقدار هم 
بیابد به علت دوري از دریا و نبود امکان حمل 

به بازار مصرف، سودي عاید او نخواهد شد.
در ادامه فعالیت هاي فرســتادگان دارسي، 
اولین و دومین چاه در منطقه خوزســتان نیز 
حفر شــد که نتیجه اي در بر نداشت. در نیمه 
اول سال 1908 سرمایه شرکت رو به پایان بود 
و هنوز نفتي کشف نشده بود. روساي شرکت 
به مسوول عملیات که مهندسي به نام رینولدز 

بود، دستور توقف عملیات را دادند، ولي او که 
در محــل وضع را بهتر ارزیابي کرده بود چند 
روزي از اجراي دســتور توقف خودداري کرد 
و به حفاري ادامه داد. ســرانجام در روز پنجم 
خرداد 1287 شمسي )1908 م( مته حفاري 
به الیه نفت دار برخورد و نفت با فشار از چاه 
فوران کرد. عمق چاه 360 متربود. دومین چاه 
که 10 روز بعد به نفت رسید 307 متر عمق 
داشت. با به نفت رســیدن این دو چاه وجود 
نفت به مقدار زیاد در ایران به اثبات رســید و 
صنعت نفت ایران به عنوان اولین تولیدکننده 
نفت در منطقه خاورمیانه فعالیت خود را آغاز 

کرد.

تاريخچه استخراج نفت در ايران
مسجدسليمان ؛مهد نفت ايران در روزگار باستان

y http://www.nioc.ir   منبع: شرکت ملی نفت ایران
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 مصاحبه صميمانه با رياست محترم دانشکده نفت \

دكتر ابوسعيد رشيدی
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لطفا خودتان را برای خوانندگان معرفی فرمایید. \

من ابوسعید رشــیدی هستم، رشته تحصیلی من 
درمقطع کارشناسی شــیمی محض بوده وفوق 
لیسانس من رشــته پتروشیمی و در مقطع دکترا 
شیمی نســاجی هست. به دلیل اینکه کارشناسی 
ارشــد من در پتروشــیمی بود و به کاربرد مواد 
نساجی بیشتر از پتروشیمی عالقه داشتم ، به این 

خاطر تغیر رشته دادم وبه قسمت نساجی آمدم.

 فارغ التحصیل کدام دانشگاه هستید؟ \

من فارغ التحصیل انگلستان هستم،
کارشناسی ارشد در دانشگاه ونیت منچستر و 

دکترا در دانشگاه لیدز انگلستان.

چند سال سابقه فعالیت در دانشکده نفت واحد علوم  \

و تحقیقات دارید؟

واحد علوم وتحقیقات از سال ۱382 در مقطع 
کارشناسی ارشد ودر رشته نفت دانشجو پذیرش 
کرد و در آن زمان زیرگروه دانشکده فنی مهندسی 
بود،در آن موقع من ریاســت دانشــکده فنی و 
مهندسی را برعهده داشتم در نتیجه در آن زمان 
رشته نفت را گرفتیم. از سال 8۵ دیگر خود رشته 
نفت یک دانشکده شد و از آن سال که از دانشکده 
فنی ومهندسی جدا شد من ریاست دانشگده نفت 
را بــر عهده گرفتم. وبا توجه بــه تجربه ای این 

دانشکده را راه اندازی کردیم. 

آیا وضعیت دانشگاه به گونه ای است که با دیگر  \

دانشگاه های کشور تعامل علمی داشته باشد؟

جهت اطالعتان باید عرض کنم اســاتیدی که 
انتخاب شده اند از اســاتید دانشگاه صنعت نفت 
آبادان، دانشــگاه نفت تهران و دانشــگاه شریف 
وپلــی تکنیک هســتند که با ما همــکاری می 
کنند وبا توجه به اینکه اســاتید ما اساتید برتری 
هستند ،دانشجویانی که در مقطع کارشناسی دارند 
تحصیــل می کنند هنگامی کــه فارغ التحصیل 
میشوند به راحتی میتوانندبرای ادامه تحصیل در 

دانشگاه های دولتی قبول شوند.
همــان گونــه که بســیاری از دانشــجویان 
کارشناسی ما وقتی لیســانس خود را گرفتند در 
دانشــگاه های دولتی قبول شــدند وتعدادی از 
دانشجویان ارشــد ما در خارج از کشور مشغول 

تحصیل در مقطع دکترا هستند.

تلخ ترین وشیرین ترین خاطره شما به عنوان ریاست  \

دانشکده نفت چه بوده است؟ 

همه ی خاطرات شیرین بوده...

یعنی اصالًخاطره تلخ نداشتید؟ \

)خنــده(... باتوجــه بــه اینکــه همه ی 
دانشجویان ما جوان هستند و هرسال تعویض 
می شوند و دانشجویان جدید می آیند برای 
ما بســیار جذاب خواهد بودکــه با نیروهای 
جوان وجدید همکاری کنیم و از آن ها انرژی 

می گیریم، همه خوبند ...

فــرض کنید به دوره قبل از کنکور برگردید دوباره این  \

مسیر را انتخاب می کنید؟

بله...اتفاقاًمن دوست داشتم رشته نفت را 
بخوانم ولی به دلیل اینکه شــیمی عمومیت 
بیشتری داشت رشته شیمی را برگزیدم ولی 
دوست داشتم که شــیمی نفت را هم بخوام 
با توجه به اینکه مهندســی نفت شــاخه ای 
از علم شــیمی است و پیوســته هستند ، به 
نظر من ما سه رشته اصلی در دانشگاه داریم 
که یکی از آن ها علوم پایه اســت که شامل 
دروس شیمی، فیزیک و ریاضی هستند این 
سه رشته رشته های اصل علوم است که البته 

خیلی ها با این امر موافق نیستند. 

به نطر شما دانشجویان ما آموزش کافی برای کار در  \

صنعت را می بیینند؟

ببینید االن رقابت بین دانشجویان بسیار زیاد 
است و در این بین دانشــجویی موفق است که 
وقتی فارغ التحصیل می شــود کار را یاد گرفته 
باشــد و اگر کار را یاد گرفته باشــد در صنعت به 
ســرعت می تواند  پیشــرفت کنــد. مخصوصًا 
دانشجویان واحد علوم تحقیقات را به راحتی جذب 
می کند بنا براین رقابت بین دانشجویان چه خارج 
کشــور و چه داخل زیاد است کسی موفق خواهد 
بود که کار را یاد گرفته باشد و با توجه به اساتیدی 

که داریم این امر قابل تحقق است.

با توجه به اینکه واحد علوم وتحقیقات در ســطح  \

کشور واحد خوبی است.آیا با این حال شما برنامه ای برای 

توسعه ی این واحد بخصوص دانشکده نفت دارید؟

ما برای  توسعه دانشکده نفت در نظر داریم که 
مقطع دکتــرا را هم راه اندازی کنیم ولی با توجه 
به این که تعداد اســاتید برای تدریس در مقطع 
دکترا بســیار کم است، وبا توجه به اینکه تعدادی 
هم که دکترا دارند بیشترشان جذب صنعت نفت 
می شــوند)با توجه بــه امکاناتی که صنعت نفت 
برایشان فراهم می کند ( یک مقدار کم با دانشگاه 
ما همــکاری میکنند ولی برنامــه ریزی کردیم 
تعدادی دانشــجو که فارغ التحصیل شــده اند یا 
ادامه تحصیل داده اند را بورسیه کنیم که اگر آنها 

جهت اطالعتان باید عرض کنم 

اساتیدی که انتخاب شده اند از 

اساتید دانشگاه صنعت نفت 

آبادان، دانشگاه نفت تهران و 

دانشگاه شریف وپلی تکنیک 

هستند که با ما همکاری می 

کنند وبا توجه به اینکه اساتید ما 

اساتید برتری هستند ،دانشجویانی 

که در مقطع کارشناسی دارند 

تحصیل می کنند هنگامی که 

فارغ التحصیل میشوند به راحتی 

میتوانندبرای ادامه تحصیل در 

دانشگاه های دولتی قبول شوند.

دانشجویی موفق است که وقتی 

فارغ التحصیل می شود کار را یاد 

گرفته باشد و اگر کار را یاد گرفته 

باشد در صنعت به سرعت می 

تواند  پیشرفت کند.
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برگردند صد در صد برای دکترا اقدام می کنیم.

ازسال 91 ما شاهد یک تغییر بودیم، آن هم پذیرش  \

دختران در رشته نفت بود به نظر شما حضور دختران چه 

تاثیرو پیشرفتی می تواند داشته باشد ؟

به نظر مــن با توجــه به اینکه رشــته نفت 
آزمایشــگاه های متعددی خواهد داشــت و دارد 
وبعضی از آقایان دانشــجو که فــارغ التحصیل 
شــده اند بعضی هایشان جذب این آزمایشگاه ها 
شده اند وبعضی به سمت مخزن ، دکل وجاهای 
مختلف رفته اند ودارنــد کار می کنند ولی برای 
انجام آزمایش های شــیمی الزم است برخی در 
این زمینه فعال باشــند ، در نتیجه ما خانم هایی 
که انتخاب کردیم ایــن ها می توانند بروند و در 
قسمت آزمایشگاه فعال باشند ویک فعالیت جدید 
هم برای خانم ها در آینده داشــته باشیم وبتوانند 

کار کنند. 

دانشــجویان فعلی دانشکده چگونه دانشجویانی  \

هستند؟

عرض کردم خدمتتون دانشجویان جوان های 
خوبی هستندو ما هم اینجا نشستیم ودر خدمتشان 
! ولی بعضــاً کارهایی انجام مــی دهند که مارا 
عصبانی می کنند ولی ما از این مسائل میگذریم 

ومشکلی وجود ندارد. 

نقش نشریات تخصصی نفت را در بین دانشجویان  \

چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در رابطه با نشریه اقدام کردیم و هم اکنون 
در وزارت علوم و هم اکنون در وزارت علوم مراحل 

 گرفتن مجوز را پشت سر می گذارد.

آقای رشیدی اگر شما خودتان صاحب یک شرکت  \

خصوصی نفتی بودید و فارغ التحصیالن دانشگاهی برای 

اســتخدام به شــما مراجعه کنند، آیا آزاد یا دولتی بودن 

مدرک برای شما مهم است یا خیر؟

بلد  كار  كه  است  اين  مهم  من  برای 
باشــد ، از نظر من اگر كار تخصصی 
بلد باشد موفق تر خواهد بود. به همين 
سعی  آزاد  دانشگاه  دانشجويان  دليل 
می كننداطالعات خود را باال ببرند واز 
نظر من اطالعات آن ها از دانشجويان 
باالتر  نباشد،  كم  دولتی  های  دانشگاه 
خواهد بود،چون ما اســاتيد قوی ای 

داريم.

باتشکر از شما آقای دکتر ابو سعید رشیدی که  \

وقتتون رو در خدمت ما گذاشــتید در پایان اگر توصیه ای 

است به ورودی های جدید دانشکده )ورودی های 92( 

دارید،بفرمایید. 

من آرزوی موفقيت برای همه ی آن 
ها دارم و دوست دارم از همان اول كه 
وارد دانشگاه می شوند درس خواندن 
را ماننــد دوران قبل كنکور را ادامه 
بدهند واگر خدای نکرده يک ترم ، دو 
نخوانند  و درس  بگيرند  كم  ترم دست 
قاعدتًا  كه  شوند  مشروط  است  ممکن 
امکان  پيداكند،  استمرار  امر  اين  اگر 
اخراجشان هست. واين را هم در نظر 
دبيرستان فرق می  با  اينجا  كه  بگيرند 
كند،اســم به نام دانشجو هست يعنی 
سری  يک  كه  معنا  اين  به  بجو!  دانش 
اطالعات از استاد بگيرند و اگر استادی 
به  او  يا كتابی معرفی می كند  منبعی 
دنبال آن برود واز اين طريق اطالعات 

خود را افزايش دهد.
خربنگار نرشیه:  حامد امیر خانی

مهم اين اســت كه)دانشجو( كار بلد 
باشد ، از نظر من اگر كار تخصصی بلد 

باشد موفق تر خواهد بود.
باران نامه

آن روز زمین و آسمان ریخت بهم

ساعت سپری شد و زمان ریخت به هم

دستی به زمین فتاد و آهی برخاست

رویای تمام کودکان ریخت به هم

****                     

او سوخت در آتشی که خود ساخته بود

امید رهایی به قفس باخته بود 

از قفل تمنای شکستن می کرد

مردی که خدای خویش نشناخته بود

y محمد ناصری
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پروژه شمال دريای خزر
y      http://www.offshoreenergytoday.com   :منبع

y مترجم: فرشاد پاشایی اصل 

شــرکت عامل خزر شــمالی )NCOC( به 
نمایندگــی از کنسرســیوم PSA دریای خزر 
دریای شــمال امروز اعالم کرد که اولین چاه 
باز و حجم اولیه نفت از میدان کاشــاگان در 

شمال دریای خزر در حال تولید است.
در 30 ژوئن، نورســلطان نظربایف، رئیس 
جمهــوری از پــروژه کاشــاگان بازدید و در 
جشــن تکمیل امکانات مورد نیاز برای تولید 
و برداشت اولیه شرکت کرد. این روز به عنوان 
شــروع راه اندازی امکانات تولید کاشــاگان 

مشخص شد.
میدان کاشاگان نشــان دهنده بزرگترین 
تجمع نفت در شــمال دریای خزر با ذخایر 
برآورد حدود 35 میلیارد بشکه نفت در محل 
میباشد. پروژه های توســعه آینده به میزان 
قابل توجهی پتانســیل افزایش حجم تولید 
را داراست و موقعیت کاشاگان به عنوان یک 
عامل مهم در بازار انــرژی جهان مطرح می 

کند.

The North Caspian Operating Company )NCOC( on behalf of the North Caspian Sea 

PSA Consortium announced today the first well was opened and the initial volumes of oil 

are being produced from the Kashagan field in the North Caspian Sea.

On the 30 June, RoK President Nursultan Nazarbayev visited the Kashagan project to 

celebrate the completion of the facilities required for initial production. This day marked the 

commencement of the start-up of the Kashagan production facilities.

The Kashagan field represents the largest oil accumulation in the North Caspian Sea with 

estimated reserves of approximately 35 billion barrels of oil in place. Future development 

projects bear the potential to significantly increase production volumes and position Kasha-

gan as an important contributor to the world energy market.
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آن چه امروز ذهن بسیاری از تولید کنندگان نفت جهان را به خود مشغول کرده است چگونگی افزایش عمده 

عرضه است تولید کنندگان ناچارند برای برطرف ساختن نیازهای بازار که براورده شده از حجم کنونی 85 میلیون 

شبکه در روز به 120 میلیون شبکه تا سال 2030 می رسد از تجهیزات و امکانات به مراتب پیچیده تری استفاده 

کنند. 

فناوری در صنعت

پرونده ای برای ازدياد برداشت از مخازن \

 EOR آشنايی با مبحث
y سید صالح مراقبی
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بسیاری از میدان های عمده نفت و گاز جهان 
چندین دهه اســت که به طور مداوم مورد بهره 
برداری قرار گرفته اند از این رو استخراج نفت و 
گاز بیشتر از این میدان ها مقوله ای بس پیچیده 
و دشــوار مینماید عالوه بر ایــن انتظار می رود 
ان دســته از میدان هایی که در دست اکتشاف 
قرار دارند یا بناست توســعه یابند استحصال و 
خروجی کمتری داشــته باشند این جاست که 
مبحــث جدیدی بــه نام چاههای هوشــمند و 
استخراج هوشمندانه نفت و گاز مطرح می شود. 
EOR مبحثي  راجع  به  روش هاي  مورد استفاده  

براي  بازیافت  بیشتر نفت  از مخازن  نفتي  است که  
جدا از برداشت  اولیه  و ثانویه  مي باشد.

 در برداشــت اولیه ، اســتخراج  نفت بیشتربا 
اســتفاده  از انــرژي داخلی مخزن ، که توســط 
گازهای تحت فشــار یا رانش طبیعي توسط آب 

ایجاد مي شود، صورت مي گیرد.
 در برداشــت  ثانویه ، بیشــتر از تزریق  آب  یا 
آبروبي  استفاده  مي شود. به  این  ترتیب   EOR به  
عنوان  سومین  مرحله  برداشت  مطرح  مي شود.  

 IOR(Improved Oil    ازدیــاد بازیافت  نفــت 
 AOR(   و بازیافــت  پیشــرفته  نفــت )Recovery

Advanced Oil Recovery ( معانــي  مشــابهي  با 

EOR  دارند به جز آنکه  آنها روش هاي  مقدماتي  

و ثانویه  برداشت  را نیز در برمي گیرند، در ضمن  
گاهي  اوقات  EOR  مي تواند زودتر از مراحل  قبل  
بکار رود. قبل  از تهیه  این  پژوهش ، آبروبي  نوعي    
از EOR  شــناخته  میشــد    ولي  االن  EOR  به  

عنوان  مرحله اي  پس  از آن  به  شمار مي رود

 Electro(الکترو مغناطیس امواج  از  اســتفاده 

:) )Magnetic Heating)EMH

 از جمله روش های نوین در ازدیاد برداشت 
برای مخازن دارای نفت نیمه سنگین و سنگین 
روش EMH می باشد که در آن از امواج الکترو 
مغناطیس برای گــرم کردن نفت درون مخزن 
اســتفاده می شــود.به همین دلیل این روش 
را جزء روشــهای   حرارتی ازدیادبرداشــت به 
شــمار می آوریم. که در آن با ایجاد یک میدان 

مغناطیســی متغییر بــا فرکانس بــاال انرژی 
مولکولهــا افزاِیــش داده و در نهایت از گرمای 
تولید شــده برای ازدیاد برداشت نفت استفاده 

می شود. 
   

 In situ( احتــراِق درجــا یــا آتش  روبــي   
 :)Combustion or Fire flooding

   ایــن  روش  اغلب  در مخــازن  حاوي  نفت  
ســنگین  با گرانروي  بســیار باال که  با روشهاي  
مرسوم  قابل  استخراج  نیستند صورت  مي گیرد. 
سوزاندن  مقداري  از نفت  در جا باعث  ایجاد یک  
زون  احتراِق و حرکت  آن  درون  سازند به  سمت  
چاههاي  تولیدي  مي شــود. نتیجــه  این  عمل  

با بهره گیری از این فناوری مــی توان حجم بازیابی و 

استخراج از میدان های نفتی را تا 8 درصد افزایش دادکه 

البته حجم بسیار کالنی است .

ایجاد یک  نیروي  رانش  بخار وگاز برای استخراج 
هوشــمندانه نفــت و گاز» مطــرح می شــود. 
کارشناسان انرژی معتقدند بازار آینده نفت و گاز 
در دست تولیدکنندگانی خواهد بود که از فناوری 
های هوشمند استفاده نمایند. چندی پیش «یاپ 
فان بالگوین» مدیر برنامه میدان های هوشــمند  
طی یک کنفرانس شــبکه ای زوایای جدیدی از 
این فناوری را نمایان ساخت .  بالگوین در بخشی 
از ســخنانش گفت: خبر خوش این است که ما 
می دانیم بخش عمده نفت، کجا خوابیده است. 
این نفت درهمان محل هایی قرار دارد که سالیان 
سال مورد اســتخراج و بهره برداریست براساس 
تحقیقات بــا بهره گیری از این فناوری می توان 
حجم بازیابی و استخراج از میدان های نفتی را تا 
8 درصد افزایش دادکه البته حجم بسیار کالنی 
است .به گفته بالگوین در بهره گیری از فناوری 
جدیــد ما حتی به منافعی دســت یافته ایم که 
هرگز پیش بینــی نکرده بودیم. البته باید اذعان 
داشت که کســب بهترین نتیجه منوط به کنار 
هم گذاشــتن تمام عناصر الزم از جمله مقیاس، 
نمونه سازی، تصمیم گیری و اجراست. شاخص 
های بهره برداری هوشــمند از یک میدان نفت 
وگاز این اســت که ابتدا ذخایــر میدان را اندازه 
بگیرید، سپس از محتویات، فعل و انفعاالت و هر 
آنچه در این میدان ممکن است در جریان باشد 
نمونه سازی کنید، آن گاه مجموعه تصمیم های 
خود را اتخاذ کنید و ســپس وارد مرحله اجرای 

تصمیمات شوید. 

متخصصان ژئوفیزیک اســترالیایی با بررسی کف 
دریا ها و اقیانوس ها دریافتند زلزله باعث می شــود 
آب های دریا به مرور تبدیل به طال و بسیار باارزش 

شوند.
به گزارش الیوساینس هنگامی که زلزله اتفاق می 
افتد ارتعاشات شدیدی در سطح عمودی کف دریاها 
و اقیانوس ها به وجود می آید که ســبب می شــود 
ترکیبات دریایی در ال به الی این پارگی ها و گسل 
ها گیر کند و به مرور زمان ســنگ های با ارزش و 

طال تولید می شود.
بررسی ها نشان می دهند زمانی که کانون زلزله 

در کف دریــا یا نزدیک آن باشــد در کف اقیانوس 
شکاف های عمیقی ایجاد می شود که از کف زمین 
و اقیانوس ها گل و الی هایی آزاد می شــود که این 
گل و الی ها به مرور سبب شکل گیری سنگ های 

با ارزش و طال می شود.

زلزله آب ها را به  \

طال تبديل می كند

y سید محمد رضا هاشمی
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Puzzle Questions

Solve It If You Can!
1) How Many Squares?

    
     
    
    
    
    
   
    
    
    
2)     

  2+3=13
3+4=25
4+5=41
5+6=??

افقی:

1-مرحله سنگ شدگی رسوبات.

3-از عناصری که به عنوان کاتالیزور در تبدیل مواد آلی به نفت نقش آفرینی 

می کند.

6-خروج هیدروکربن از سنگ منشاء

8-مواد آلی در شیل ها،منشاء......دارند.

9-از کانی های کربناته

10- یک استخر زیر سطحی از هیدروکربن های موجود در سازندهای متخلخل 

یا شکسته

عمودی:

2-میزان یا توانایی یک در سنگ در عبور دادن مایعات از خود

4-مواد آلی فاسد نشده در رسوبات

5-نفت سفید

7-اولین چاه نفتی در ایران

11-محل تجمع نفت وگاز

نماز است معبود  به  ترين هديه  زيبنده  است             نماز  مقصود  گوهر  ترين  ه  ارزند 

، ساقي موثر                  در مكتب ما شاهد و مشهودنماز است فرمود علي شير خدا 

است نماز  افزود  تو  توفيق  به  كه  سلمان             سري  به  گفت  مدني  رسول  نكته  اين 

است نماز   ، مقصود  و  مقصد  حسن  صلح  از  قيامت              روز  خدا  عدل  دادگه  در 

از آمدن كرب و بال آنچه به عالم                    مقصود حسين بن علي بود نماز است

است نماز  موعود  مهدي  هدف  اول  غيبت              پرده  پس  ز  آيد  كه  روز  آن 

                                                                                                    

هديه به معبود \

y جواد محدثی
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همایش آشنایی با صنعت نفت در روز 
چهار شــنبه مورخ 92/9/13 در سالن 
عالمه حلی ســاختمان انسانی به همت 
هسته علمی مهندسی نفت و گاز بسیج 
دانشجویی واحد با حضور  دکتر ابوسعید 
نفت،حسین  دانشکده  ریاست  رشیدی 
محمدی مسئول هسته علمی مهندسی 
نفت و گاز بسیج دانشجویی همچنین با 
تشریف فرمایی دکتر امینی عضو سابق 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
و مشــاور دکتر الریجانی در کمیسیون 

انرژی مجلس شــورای اسالمی برگزار 
شد،

بخش  و  کریم  قــرآن  قرائت  از  پس 
سرود جمهوری اسالمی ایران در ساعت 
1 بعــد از ظهر دکتر رشــیدی به ایراد 
سخنرانی پرداختند و در پایان سخنرانی 
به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند، 
در ادامه آقای حسین محمدی به نیابت 
از اعضای هسته ی علمی مهندسی نفت 
بر روی سن  گاز بسیج دانشــجویی  و 
رفته و به شــرح اقدامات هسته در نیم 

سال اول و دوم 92-93 پرداختند پس 
از پایان سخنرانی آقای محمدی جناب 
آقای دکتر امینی جهت ارائه توضیحات 
اجمالی پیرامون صنعت نفت کشــور به 
به  پایان  ارائه سخنرانی پرداختند و در 

سواالت دانشجویان پاسخ دادند. 
الزم به ذکر است ویدیو مراسم توسط 
هسته علمی مهندســی نفت و گاز به 
زودی بر روی شبکه اینترنت قرار گرفت. 

 

گزارش

با حضور مشاور دكتر الريجانی در كميسيون انرژی مجلس برگزار شد \

همايش آشنايی با صنعت نفت
y علی قربانی
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وقتی مردی بود خیاط در عفاف و صالح و 
زنی داشت عفیفه، مستوره و با جمال و کمال 
و هرگز خیانتی از وی ظاهر نگشته بود. روزی 
زن نزد شوهر خود نشسته بود و زبان تطاول 
گشاده، به سبیل مّنت یاد می کرد که: تو قدر 
عفــاف من چه دانــی و قیمت صالح من چه 
شناســی، که من در صالح، زبیده ی وقت و 
رابعه ی عهدم. مرد گفت: راســت می گویی؛ 
اما عفاف تو به نتیجه ی عفاف من است. چون 
من در حضرت، آفریدگار راست باشم، او تو را 
در عصمت بدارد. زن خشــمگین شد و گفت: 
هیچکس زن را نتواند داشت و اگر مرا وسیلت 
صالح و عّفت نیســتی، هر چه خواســتمی 
بکردمی. مرد گفت: تو را اجازت دادم به هر جا 

که خواهی برو و هر چه خواهی بکن.
زن، روز دیگر خود را بیاراســت و چادر در 
سر کشید و از خانه برون شد و تا شب بیرون 
بود؛ اما هیچکس به وی التفات نکرد مگر یک 
مــرد که چادر او را کشــید و رفت. چون زن 
به خانه باز آمد. مرد گفت: همه روز گشــتی 
و هیچکــس به تو التفات نکرد مگر یک کس 
و او نیــز رها کرد. زن گفت: تو از کجا دیدی؟ 
گفت: من در خانه ی خــود بودم؛ اما من در 
عمر خود به هیچ زن نامحرم به چشم خیانت 
نگاه نکردم، مگر وقتی در کودکی که گوشه ی 
چادر زنی را گرفتم و در حال پشــیمان شدم 
و رها کردم. دانستم اگر کسی قصد حرم من 
کند، بیش از این نباشــد! زن در پای شــوهر 

افتاد و گفت: مرا معلوم شــد که عفاف من از 
عفاف تو است.

فایده ی این حکایت آن است که هر کس 
خواهد که نا محرمان در حرم او خیانت نکنند، 
گو نظر از حرم مسلمانان گسسته دار که حق 
تعالــی به برکت عّفت تو، اهــل حرم تو را در 

پرده ی عّفت نگاه دارد.

گفتم که مکن گفت مکن تا نکنند
 این یک سخنم چنان خوش آمد که مپرس

حکايت زن و شوهر عفيف
y سدید الدین محّمد عوفی -  جوامع الحکایات و لوامع الروایات

همان گونه که حجاب و پوشش ظاهري، 
لزوماً بــه معناي برخــورداري از همه ي 
مراتب عفاف نیســت، عفاف بدون رعایت 
پوشــش ظاهري نیز قابل تصور نیســت. 
نمي توان زن یا مردي را که عریان یا نیمه 
عریــان در انظار عمومي ظاهر مي شــود 
عفیف دانســت؛ زیرا گفتیم که پوشــش 
ظاهــري یکي از عالمت ها و نشــانه هاي 
عفاف است، و بین مقدار عفاف و حجاب، 
رابطه ي تأثیر و تأثّــر متقابل وجود دارد. 
بعضي نیز رابطه ي عفــاف و حجاب را از 
نوع رابطه ي ریشــه و میوه دانســته اند؛ 
با این تعبیر که حجــاب، میوه ي عفاف، 

و عفاف، ریشــه ي حجاب اســت. برخي 
افراد ممکن اســت حجاب ظاهري داشته 
باشــند، ولي عفاف و طهارت باطني را در 
خویش ایجاد نکرده باشــند. این حجاب، 
تنها پوسته  و ظاهري است. از سوي دیگر، 
افرادي ادعاي عفــاف کرده و با تعابیري، 
مثل »مــن قلب پاک دارم، خدا با قلب ها 
کار دارد«، خود را سرگرم مي کنند؛ چنین 
انسان هایي باید در قاموس اندیشه ي خود 
این نکته ي اساســي را بنگارند که درون 
پاک، بیروني پاک مي پروراند و هرگز قلب 
پاک، موجب بارور شــدن میوه ي ناپاِک 

بي حجابي نخواهد شد. 

حجاب و عفاف
y http://www.telavat.com      سازمان دارالقرآن کریم

سوره احزاب آیه ۵۹ : بگو ای پیغمبر زنان 
و دختران خود را و زنان و دختران مومنین 
را که نزدیک خود کنند و فرا گیرند روپوش 
و چادر خود را که این چادر سر کردن زن و 

روسری پوشیدن او نزدیکتر است به اینکه 
شناخته شوند به صالح و عفت پس به رنج 
نیفتند از آزار جسوران و خدا آمرزنده مهربان 

است.
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وب ســایت LinkedIn، یکی از شبکه 
های نوپا، همراه با بیش از ۱۱0 میلیون کاربر 
از سرتاسر جهان می باشد. این شبکه براساس 
آمارهای ebizMBA، رتبه ســوم در بین 
دیگر شبکه های اجتماعی را از آن خود کرده 
است. وب سایت LinkedIn به شما کمک 
می کند تا اطالعات و ایده های خود را با دیگر 
افراد حرفه ای موجود در شــبکه به اشتراک 
گذاشــته و فرصت ارتباط با آن ها برای شما 
مهیا شود. این شبکه یک فرصت مناسب است 
برای تمامی افــراد حرفه ای که به دنبال کار 

کردن در یک شرکت می باشند.
در زیر، بــه تفکیک هر ۵ دلیــل را مورد 
بررســی قرار میدهیم تا به این نتیجه برسیم 
که تا چه اندازه میتواند این شبکه برای خیلی 

از افراد و شرکت ها مفید واقع شود.
LinkedIn -1 بــه دنبال کیفیت 

است!
طــرز نگاه شــبکه LinkedIn به گونه 
ای اســت که کامــاًل با دیگر شــبکه های 
اجتماعی تفاوت دارد. برخالف ســایر شبکه 
های اجتماعــی، LinkedIn مکانی برای 
سرگرمی کاربران نیســت؛ بلکه مکانی است 
که تفکر “حرفه ای” درمیان کاربران حرفه ای 
 ،LinkedIn به اشتراک گذاشته شود. برای

کیفیت بسیار مهم تر از کمیت می باشد!
این شــبکه همچنین دارای بخشی برای 
کاربران می باشــد که آخریــن خبرهای دنیا 
در آن منتشر می شــود. LinkedIn برای 
کاربــران، صرفاً یک شــبکه اجتماعی جهت 
ســاخت یک “پروفایل”نخواهد بود! بلکه می 
تــوان از آن جهت دنبال کردن آخرین خبرها 

نیز استفاده نمود.
LinkedIn -2 فرصت های شغلی 

مناسبی را برای شما در نظر دارد!
شــاید این مورد، مهمترین دلیلی باشد که 
باعث می شــود شــما به این شبکه بپیوندید؛ 

چونکه LinkedIn باعث خواهد شــد که 
شما را برای یافتن یک شغل مناسب راهنمایی 

کند.
هم چنین شــرکت ها نبایــد از این مورد 
غفلت کنند که بــرای آن ها بهترین فرصتی 
خواهد بود که یــک کارمند حرفه ای با توجه 

به نیازهایشان از طریق این شبکه پیدا کنند.
پس شش دانگ حواستان را کاماًل متوجه 
این موضوع کنید که شاید آینده ای درخشان 

–به کمک این شبکه- خواهید داشت.
3- گرایش به تفکر “حرفه ای“!

همانطور که در مورد نخســت ذکر شــد، 
شــبکه LinkedIn یک شبکه ای با یک 
نــوع گرایش خاص به افراد حرفه ای اســت 
که برخالف مابقی شــبکه هــای اجتماعی، 
عالوه بر قرار دادن مشخصات فردی، عالیق، 
سن، نگاه سیاســی و دیگر موارد شخصی در 
پروفایلتان، میزان تحصیالت، دانشگاهی که 
در آن تحصیل کرده ایــد و حرفه های خود 
را نیز درمعرض دید دیگران قرار می دهد. این 
مورد باعث می شــود که شرکت هایی که به 
دنبال افراد خبــره و حرفه ای در زمینه مورد 
فعالیتشان هســتند را به راحتی بیابند و آن ها 

را استخدام کنند.
4- روشی خوب جهت یافتن آدرس 

یک شرکت
آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که به 

دنبال آدرس یک شرکت باشید؟
شــاید LinkedIn بهترین گزینه باشد! 
LinkedIn باعث می شــود که شــما در 
یافتن آدرس پســتی یک شــرکت راحت تر 
باشید. عالوه بر آدرس پستی، امکان مطالعه 
اطالعــات کامل یک شــرکت از قبیل تعداد 
کارمندان، زمینه فعالیت، آدرس وب ســایت، 
آدــرس ایمیل جهت ارتباط و خیلی اطالعات 

دیگر را بیابید.
از طرف دیگر، این یک نوع تبلیغ برای خود 

شرکت خواهد شد! چطور؟ خوب معلوم است، 
هنگامی که یک شرکت خود را در این چنین 
شبکه معروفی اطالعات خود را در معرض دید 
بقیه قرار میدهد، قطعاً موجب می شود خیلی از 
افراد با این شــرکت اشنا شوند و شاید یکی از 

مشتری های آن ها شود!

جهت  فرصتی  کــردن  فراهم   -5
مشارکت در بحث ها!

کاربران linkedIn عموماً به سه بخش 
تقسیم می شوند که به شرح زیر است:

کاربران: این دسته شــامل افرادی هستند 
که از linkedIn استفاده شخصی دارند و با 
تکمیل کردن اطالعات پروفایل خود، به دنبال 

یک شغل مناسب هستند.
شــرکت ها: این دسته شامل شرکت هایی 
هســتند که می خواهند شرکتشان به نوعی 
تبلیغ شود و افراد مختلف در جاهای مختلفی 
در ایــن جهان، آن ها را بشناســند. آن ها با 
تکمیل اطالعات عمومی شرکتشان در صفحه 
تخصیص یافته به خودشان، کمک می کنند 

که یک فرد بتواند شرکتشان را بهتر بشناسد.
گروه ها: گروه ها، توسط شرکت  ها ساخته 
و مورد استفاده قرار می گیرد. ایجاد این چنین 
گروهی باعث می شــود که افــراد مختلفی 
یک فرصت جهت بحــث و گفت و گو، ارائه 
پیشنهادات، نظرات و انتقادات را به شرکت ها 
وارد کند. همچنین موجب می شــود که یک 
ارتباط نزدیک تری میان شرکت ها و مشتری 

هایشان ایجاد شود.
سخن آخر:

این ۵ مورد شــاید تعدادی از دالیلی باشد 
که شما را به سوی LinkedIn بکشاند. اگر 
یک کاربر حرفه ای می باشید، همین حاال به 

این شبکه بپیوندید.

 LinkedIn شبکه اجتماعی
LinkedIn معرفی ويژگی های شبکه اجتماعی

y 
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)Shell(شركت شل
y علیرضا حاج محمد رفیع تاجر

شــرکت shell یک گروه جهاني از شرکت 
هاي انرژي و پتروشــیمي در حدود87،000 
کارمنــد و در بیش از 70 کشــور و منطقه 
حضور دارد. این شــرکت با اســتفاده از فن 
آوري هاي پیشرفته و روش هاي نوآورانه  به 

ایجاد انرژي پایدار در آینده کمک می کند

شرکت shell در یک نگاه

شل یک گروه جهاني از شرکت هاي انرژي 
 shell و پتروشیمي است . دفتر مرکزي شرکت
در الهه ، هلند ، و مدیر ارشد اجرایي ما پیتر 
ووسر است . شرکت اصلی گروه شل ، رویال 
داچ شل PLC، اســت که در انگلستان و ولز 

قرار گرفته است

استراتژي شرکت shell براي رشد و سودآور 
باقي ماندن مجموعه ،   پیشــرفت رو به جلو 
با برنامه سرمایه گذاري  و ارائه رشد پایدار و  
بازار رقابتي به سهامداران است،این در حالي 
که  پاســخگویي به تقاضــاي انرژي جهاني 

بسیار راه پر فراز و نشیبی است .

در باالدست شرکت shell در کشف ذخایر 
جدید نفت و گاز و توســعه پروژه هاي بزرگ 
به دارا بــودن ارزش تکنولوژي و دانش فني  

دارندگان منابع تمرکز مي کند
تعریف صنایع باالدســتی در صنعت نفت 
عبارت است از اکتشاف حفاری و تولید نفت 

خام و گاز طبیعی
صنایــع پایین دســتی در صنعت نفت به 
تصفیه نفت خام و فروش و توزیع گاز طبیعی 
و محصوالت مشتق از نفت خام گفته میشود

در پایین  دست تمرکز ما  در تولید ارزش 
افزوده مداوم از دارایي هاي موجود و سرمایه 
گذاري هاي درســت در بازارهایی است که 

رشد در آن ها وجود دارد 
 

استراتژي شرکت shell و پروژه هاي بزرگ .

ارزش هاي اصلي شــرکت  shell  صداقت، 
درســتي و احترام به مردم  اســت و اصول 

راهبردی شل اصول کسب و کار است .
 ) آمار سال 2012 (

 shell 70 کشور اســت که در آن شرکت+
کار می کند

~ 87،000 متوسط تعداد کارکنان
 50درصد از تولید شرکت shell گاز طبیعي 

است
20.2 میلیون تن LNG  در طول ســال به 

فروش مي رسد
3.3 میلیون بشــکه  نفت شرکت شل  هر 

روز تولید میکند
44،000  ایســتگاه هاي شل خدمات در 

سراسر جهان ارائه می کند
30 پاالیشگاه + و گیاهان شیمیایي 

آیا می دانید که؟!

در آغاز قرن بیســتم با اختراع موتورهای 
درون سوز و کاربرد روز افزون آنها، بنزین به 
تدریج مهم ترین محصول پاالیشگاه ها شد.
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چگونگی کسب و کار شرکت shell برای رشد 
سود پایدار

از باالدست که عبارت است  استفاده صحیح 
از بررسي و استخراج نفت خام و گاز طبیعي ، 

تصحیح پایین دست،که عبارت است از منابع 
سراسر  در  خام  نفت  هاي  کشتي  و  معامالت 
جهان ، تولید  و بازار یابی وسیع از محصوالت و 

تولید پتروشیمي براي مشتریان صنعتي است .

shell عملکرد مالي شرکت

    نمایش درامد آخرین نتایج سه ماهه شل

2012
• درآمد کل : 476،2 میلیارد دالر

• سود : 28.6 میلیارد دالر
• سرمایه گذاري خالص: 1.3 میلیارد دالر

• ســرمایه گذاري در تحقیق و توسعه : 1.3 
میلیارد دالر

 توسعه پايدار  شركت shell در يک نگاه

• 2.2 میلیارد دالر صرف توســعه انرژي هاي 
 CO2 جایگزین ، جذب و ذخیره ســازي کربن و
که مربوط به شــرکت R & D در طول پنج سال 

گذشته است .
• در حدود 14 میلیارد دالر در ســال 2012 
صرف کاالها و خدمات   شرکت ها در کشورهایی 

با درآمد پایین تر است .
• در حدود 149 میلیون دالر صرف ســرمایه 
گذاري هاي داوطلبانه اجتماعي در سال 2012 .

شل یک گروه جهاني ازمجموعه شرکت هاي 
انرژي و پتروشــیمي است.هدف shell این است 
که به نیازهاي انرژي جامعه پاسخگو  باشد و  از  
لحاظ اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي رشد 

و ترقي  مناسب داشته باشد

shell صنایع باالدستی در شرکت

شــرکت shell در جستجوي کســب و کار 
باالدســت و بهبود اکتشاف استخراج و حفاری 
نفت خام و گاز طبیعي اســت . در باالدســت 
همچنین در سدد تولید قیر و نفت سنگین نیز 
هست. در بخش  توســعه شرکت از نیروي باد 
نیز به عنوان وسیله اي براي تولید برق  استفاده 

شده است

shell صنایع پایین دستی درشرکت

مدیریت کســب و کار پایین دست شرکت 
،کارخانه تصفیه شــل و فعالیت هاي بازاریابي 
براي فــرآورده هاي نفتي و مواد شــیمیایي از 
جمله اقداماتی اســت که اهداف شــرکت در 
صنایع پایین دستی را روشــن میکند. پروسه 
پاالیش نفــت خام شــامل تولیــد ، عرضه و 
حمــل و نقل نفت خام اســت . بازاریابي برای 
طیف وســیعي از محصوالت، از جمله سوخت ، 
گریس ، قیر طبیعي و گاز مایع ) LPG ( ، براي 
خانــه ، حمل و نقل و اســتفاده هاي صنعتي، 
انجام میگیرد.  تولید مواد شیمیایي و بازاریابي 
پتروشــیمي براي مشــتریان صنعتي، از جمله 
مواد اولیه پالستیک، پوشش ها و مواد شوینده 

نیز صورت میگیرد

کســب و کار پایین دست شرکت نیز شامل 
معامــالت نفت خام، فــرآورده هــاي نفتي و 
پتروشــیمي که از جمله عرضه به کسب و کار 
خود شرکت اســت . .  خدمات حمل و نقل با 
مدیریت یکي از بزرگترین ناوگان های جهان از 
گاز طبیعي مایع )LNG(  و نفتکش صورت می 
پذیــرد. عالوه بر این ،در صنایع پایین دســتی 
اولویت بــا بهره برداری از انرژي هاي جایگزین 

)به استثناي باد ( و مدیریت CO2  است 

 اســراتژي شل به دنبال  تقويت موقعيت خود به 

عنوان يک جلودار در صنعت نفت و گاز است این در  

حاليست که  پاسخگويي به تقاضاي انرژي جهاين مسیر 

پر مسئولتی است.

پروژه ها و فناوري
پروژه هاي شــرکت shell از مدیریت ســازمان 
فنــاوري پروژه هاي بــزرگ و تحقیق و نوآوري و 
توسعه  استفاده کرده است .  ارائه فن آوري هاي 
جدید در فعالیت هاي صنایع باالدســت و پایین 

دست به خوبی مشهود است . 

shell استراتژي کلی شرکت

استراتژي شــل به دنبال  تقویت موقعیت خود 
به عنوان یک جلودار در صنعت نفت و گاز اســت 
این در  حالیست که  پاسخگویي به تقاضاي انرژي 
جهاني مسیر پر مسئولتی است. ایمني، مسئولیت 
زیســت محیطي و اجتماعــي در ذهن تک تک 

کارکنان نهادینه شده است.

  تقاضا بــراي انرژي در سراســر جهان  رو به 
افزایش اســت که به حداقل رساندن اثرات زیست 
محیطي و اجتماعي یک چالش مهم براي صنعت 

انرژي جهاني محسوب می شود
هدف شــل براي بهبود بهره وري انرژي عبارت 
از مدیریت تقاضاي انــرژي ، همچنان  تحقیق و 
توســعه فن آوري وافزایش بهــره وري و کاهش 
تولید گازهاي گلخانه اي در تولید محصوالت مایع 

و گاز طبیعي است.

 نشریه صنعت برتر  شماره اول  آذر ماه 92  19   



فناوري نانو منحصر به يک رشته خاص نيست، بلکه رشته اي ميان رشته اي است يعني به علوم مختلف وابسته 

است و با استفاده از پيشرفت هاي علوم مختلف مي توان به پيشرفت هاي فناوري نانو دست يافت. بنابراين 

کاربردهاي متفاوتـي را مي توان براي اين فناوري متصور شد. مانند کاربردهاي الکترونيکي پزشکي، زيستي و ... که 

از نظر رشته اي ارتباط خاصي با يکديگر ندارند . لذا ممکن است فناوري نانو رشته اي کامالً گسسته به نظر آيد که 

موضوعات آن هيچ ارتباطي با هم ندارند.

فناوری در صنعت

آشنايی اجمالی با  \

            فناوري نانو 
y محمد مقدم

تعاریف مختلف :
فناوري نانو عبارت است از هنر دستکاري 
مواد در مقیاس اتمي یا مولکولي و به خصوص 
ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپي )مانند 

روبات هاي میکروسکوپي(
فناوري نانــو، توانمندي تولید مواد، ابزار و 
سیستم هاي جدید با درست گرفتن کنترل 
در سطوح مولکولي و اتمي واستفاده از خواص 
آنها است که در آن ســطوح ظاهر مي شود 
فناوري نانو یک رشــته جدید نیســت، بلکه 

رویکردي جدید در تمام رشتـه هاست .
فنــاري نانــو فناوري اســت که بــر پایه 
دســتکاري تک تک اتم ها و مولکول ها استوار 
است بدین منظور که بتوان ساختاري پیچیده 

را با خصوصیات اتمي تولید کرد.

تعریف نانومتر:
یک نانومتر یک میلیاردم متر اســت.این 
مقدار حدودا" چهار برابر قطر یک اتم اســت.

مکعبی با ابعاد 2.5 نانومتر ممکن است حدود 
1000 اتم را شامل شود. 

تاریخچــه فنــاوري نانــو و برخــي 
رویدادهاي مهم این صنعت: 

در ســال 1959 ریچارد فیلیپس فاینمن 
مقاله اي را درباره قابلیت هاي فناوري نانو در 

آینده منتشر ساخت.
واژه "فنــاوري نانو" براي اولین بار در یک 
مقاله علمي در ســال 1974 به کار رفت، و 
اریک درکسلر ، مفاهیم فناوري نانو مولکولي 
را در انستیتوي فناوري ماساچوست درسال 

1977 معرفي کرد.
در سال 1981 میکروســکوپ تونل زني 
روبشــي که دانشــمندان را قادر به مشاهده 
جزئیات ساختار اتم ها ودستـکاري آنهـا مي 

نمود، اختراع شد.
در ســال 1985 باکي بال ) کربن خالص 

کره اي شکل و تو خالي ( کشف شد .
در ســال 1988 اولین درس دانشــگاهي 

فناوري نانو عرضه شد .
در سالIBM 1990 دستگاهي اختراع کرد 
کــه به کمک آن مي تــوان اتم ها را تک تک 

جا به جا کرد.
در سال1991 نانو لوله هاي کربني توسط 

دانشمندان ژاپني کشف شدند.
درسال 1993 اطالعات مربوط به فناوري 
نانــو مولکولي و محصــوالت مولکولي جمع 

آوري شد .
درســال 1993 اولین نقــاط کوانتومي با 

کیفیت باال تولید شد.
در ســال1996 اولین کنفرانــس اروپایي 

فناوري نانو برگزار شد .
در ســال 1997 اولیــن نانو ترانزیســتور 

ساخته شد.
در سال2000 اولین موتور DNA ساخته 

شد.
در ســال2001 یک مدل آزمایشــگاهي 
سلول سوخت با استفاده از نانو لوله تولید شد.
در سال 2002 شلوارهاي ضد لک مبتني 

برفناوري نانو به بازار عرضه شدند.
آزمایشگاهي  نمونه هاي  در ســال 2003 

نانوسلول هاي خورشیدي تولید شدند.

برخي اهداف فناوري نانو : 
1-توســعه فناوري و تحقیقات در سطوح 
اتمــي ، مولکولــي و یا ماکــرو مولکولي در 

مقیاس اندازه هاي 1 تا 100 نانومتر.
2-خلق و اســتفاده از ســاختارها ، ابزار و 
سیستم هایي که به خاطر اندازه کوچک آنها 

، خواص و عملکرد جدیدي دارند.
3-توانایي کنترل یا دســتکاري درسطوح 

اتمي 
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اهمیت نانو ابعاد :

دالیل زیادي براي اهمیت نانو ابعاد وجود دارد 
که بعضي از آنها به شرح زیر است : 

1-خصوصیات مــواد در اندازه هاي نانو متري 
دچار تغییراتي مي شــود و بــا طراحي مواد نانو 
متــري تغییــر در خصوصیات ماکروســکوپیک 
و میکروســکوپیک مــاده مانند رنــگ ، خواص 
مغناطیسي، دماي ذوب و ... بدون تغییر ترکیبات 

شیمیایي آن ممکن مي شود. 
2-از جمله خصوصیت مواد بیولوژیکي و زنده، 
ســازماندهي منظم آنها در ابعاد نانومتري است و 
توسعه در زمینه نانو فناوري به ما اجازه خواهد داد 
که چیزهاي نانو ابعادي ســاخت بشر را در داخل 
سلولهاي زنده قرار دهیم . همچنین این کار باعث 
خواهد شــد که با استفاده از خود چیني طبیعت 
بتوانیم مواد جدیدي بســازیم . مطمئناً این کار 
باعث ایجاد ترکیبات بیولوژي با علم مواد خواهد 

شد. 
3-ترکیبات نانو متري داراي نســبت سطح به 
حجم بسیار زیادي هستند ) حجم کمي دارند اما 
سطح زیادي را پوشش مي دهند ( و لذا استفاده 
از آنهــا در مواد کامپوزیتي دارو رســاني در بدن 
و ذخیره انرژي به شــکل شــیمیایي ) مانند گاز 

طبیعي و هیدروژن ( بسیار ایده آل خواهد بود. 
4-سیســتم هاي ماکروسکوپیک ساخته شده 
ازنانو ساختارها مي توانند چگالي بسیار بیشتري 
نســبت به مواد ساخته شــده از میکروساختارها 
داشته باشند و همچنین هدایت الکتریکي بهتري 
دارند . با اســتفاده ازبرهمکنش نانو ســاختارها 
مفاهیم جدیــدي در ابزارهاي الکترونیکي، مانند 
مدارهــاي کوچکتر و ســریعتر، کارایي بســیار 
پیشــرفته تر و مصرف برق بسیار کمتر پدید مي 

آید..

تفاوت فناوري نانو با فناوري دیگر:
در فناوري نانو تنها کوچک بودن اندازه مد نظر 
نیســت بلکه زماني که اندازه مواد در این مقیاس 
قرار مي گیرد، خصوصیات ذاتي آنها از جمله رنگ 
، اســتحکام، مقاومت در برابر خوردگي و ... تغییر 

مي یابد. 
در واقع اگر بخواهیــم تفاوت این فناوري را با 
فناوري هاي دیگر بیان نماییم ، مي توانیم وجود 
" عناصر پايه " را به عنوان یک معیار ذکر کنیم. 
عناصــر پایــه در حقیقت همــان عناصر نانو 

مقیاســي هســتند که خواص آنها در حالت نانو 
مقیاس با خواص شــان در مقیــاس بزرگتر فرق 

مي کند. 

عناصر پایه :
1-نانو ذرات

اولین و مهمترین عنصر پایه، نانو ذره اســت . 
منظــور از نانو ذره، ذراتي با ابعادي درحدود 1 تا 
100 نانو متر و در هر سه بعد مي باشد . نانو ذرات 
مي توانند از مواد مختلفي تشــکیل شوند، مانند 

نانو ذرات فلزي، سرامیکي و ...
2-نانو لوله هاي کربني

ایــن عنصر پایــه در ســال 1991 توســط 
دانشمندان ژاپني کشف شــد و در حقیقت لوله 
هایي از جنس گرافیت مي باشــند . این نانو لوله 
ها داراي اشــکال و اندازه هاي مختلفي هستند 
ومي توانند تک دیواره یا چند دیواره باشند . این 
لوله خواص بسیار جالبي دارند که منجر با ایجاد 

کاربردهاي قابل توجهي از آنها مي شوند .
3-نانو کپسولها

1- سومین عنصر پایه، نانوکپسول است . همان 
طوري که از اسم آن مشخص است ،کپسول هایي 
هســتند که قطر نانومتري دارند و مي توان مواد 

مورد نظر را درون آنها قرار داد و کپسوله کرد .
شاخه هاي فناوري نانو :

فناوري نانو منحصر به یک رشته خاص نیست، 
بلکه رشته اي میان رشته اي است یعني به علوم 
مختلف وابســته است و با استفاده از پیشرفتهاي 
علــوم مختلف مي توان به پیشــرفتهاي فناوري 
نانو دست یافت. بنابراین کاربردهاي متفاوتـــي 
را مي توان براي این فناوري متصور شــد. مانند 
کاربردهاي الکترونیکي پزشکي، زیستي و ... که از 
نظر رشته اي ارتباط خاصي با یکدیگر ندارند . لذا 
ممکن است فناوري نانو رشته اي کاماًل گسسته 
به نظر آید که موضوعات آن هیچ ارتباطي با هم 

ندارند.
برخي محققین فناوري نانو، این حوزه را به سه 

رشته تقسیم بندي مي کنند که عبارتند از  : 
" نانو فناوري مرطوب
" نانو فناوري خشک

" نانو فناوري محاسباتي
نانو فناوري مرطوب : 

این شــاخه به مطالعه سیســتم هاي زنده اي 
مي پردازد که اساســاً در محیط هاي آبي وجود 
دارند . دراین شاخه ساختمان مواد ژنتیکي، غشاء 

ها و ســایر ترکیبات ســلولي در مقیاس نانو متر 
مورد مطالعه قرار مي گیرند . پژوهشـگران موفـق 
شده اند ساختارهاي زیستي فراواني تولید کنند 
که بتــوان نحوه عملکرد آنها را در مقیاس نانویي 
کنترل کرد . این شاخه در برگیرنده علوم پزشکي، 
دارویي و به طور کلي علوم و روشــهاي مرتبط با 

زیست فناوري است. 

نانو فناوري خشک :
این شاخه ، از علوم پایه مانند شیمي و فیزیک 
مشــتق مي شود و به مطالعه ساختارهاي مواد از 
قبیل کربن ، سیلیکون و مواد غیر آلي و فلزي مي 
پردازد . نکته قابل توجه این اســت که الکترون 
هاي آزاد که در فنــاوري مرطوب موجب انتقال 
مــواد و انجام واکنش ها مي شــوند ،در فناوري 
خشــک خصوصیات فیزیکي مــاده را پدید مي 
آورند . در نانو فناوري خشک کاربرد مواد نانویي 
در الکترونیک، مغناطیس و ابزارهاي نوري مورد 
مطالعــه قرار مي گیــرد. براي مثــال طراحي و 
ساختن میکروسکوپ هایي که بتوان با استفاده از 
آنها مواد را در ابعاد نانو متر مورد مطالعه قرار داد. 

نانوفناوري محاسباتي :
در بســیاري ازمواقع ابزار آزمایشگاهي موجود 
بــراي انجام برخــي از آزمایشــهاي نانومتریک 
مناسب نیستند و لذا در مواردي چنین، از رایانه 
ها براي شبیه سازي فرآیندها و واکنش هاي اتم 
ها و مولکول ها استفاده مي شود.  شناختي که به 
وسیله محاسبه به دست مي آید، باعث مي شود 
که زمان الزم براي پیشــرفت نانو فناوري خشک 
بطور محسوسي کاهش یابد والبته تاثیر مهمي در 

نانو فناوري مرطوب نیز خواهد داشت. 
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سازند های ايران و ويژگی های آن ها
بررسی اجمالی سازند های ايران

y  حسین محمدی

به مجموعه ی رسوبات سنگ شده ای گفته می شود كه برخی از ویژگی های آن ها مانند سن، نوع فسیل، جنس، 

پیوستگی)قطع شدگی در آن دیده نشود و گسلی آن را قطع نكرده باشد(، ضخامت، رنگ و .... تا حدودی مشترك 

است. در این میان سن و نوع فسیل سازند از اهمیت بیشتری برخوردار است. ممكن است برخی از این ویژگی ها 

در یك سازند مشترك نباشد. به طور مثال سازند آسماری در میدان اهواز و مارون دارای ضخامت های متفاوتی 

است. اما به دلیل آن كه سایر ویژگی های سازند هم چنان در میدان های مختلف یكسان است، آن را یك سازند 

واحد می شناسند. 

یك سازند ممكن است از یك یا چند الیه ی رسوبی تشكیل شده باشد. البته الیه های یك سازند كامالً به هم پیوسته 

هستند.

 در این شماره به سازند هایی که در مناطق نفت خیز جنوب حفاری می شوند اشاره خواهد شد:

۱- سازند بختیاری: این سازند متشکل از کنگلو 
مرای چرتی و ســنگ های سلیسی و ماسه سنگ 
های دانه درشت سیلیسی اســت. این سازند در 
کوهســتان های زاگرس قابل مشاهده است ولی 
در دشــت خوزستان از بین رفته است. حفاری در 
این ســازند معموال با آب و مته های دندانه بلند 

صورت می گیرد.
2- سازند آغاجاری: این سازند حاوی مارنهای 
قرمز،ماسه سنگ های آهکی ، مارنهای خاکستری 
رنگ و گاهی الیه های نازک آهک می باشد که 
معموال با آب و به وسیله مته های دندانه بلند  حفار 
ی می گردد. با وجــود بزرگی قطر دهانه چاه در 
این ســازند بیشترین متراژ حفاری نسبت به زمان 

به دست می آید.
3- ســازند میشــان: این ســازند از مارنهای 
خاکستری و آهک های مارنی تشکیل شده است.

معموال سازند های بختیاری،آغاجاری، میشان و 
بخش هفتم سازند گچساران جزء سازند های کم 
فشار هستند. بطور کلی آب شیرین و گاهی محلول 
آب نمک به عنوان گل اســتفاده می شود و مقدار 

PHگل برای جلوگیری از خورندگی اکســیژن 
موجود در آب باید بین ۱0 تا ۱۱ باشــد. از آنجایی 
که این ســازندها کم فشار هســتند از گل با وزن 

حدود ۷۵pcf استفاده می کنند.
4- ســازند گچساران: این سازند شامل انیدرید 
)CaSO4(، نمک طعام، مارن های خاکستری و 
قرمز، طبقات نازکی از آهک و شیل های بیتومین 
دار می باشــد. مشــکالت حفاری در این سازند 
فراوان و گاهی غیر قابل پیش بینی می باشد. این 
سازند از ۷ بخش تشکیل شده است که باالترین 
بخش آن بخش هفتم آن است و جزء منطقه کم 

فشار محسوب می شود.
 الف(بخش هفتم: این بخش شــامل انیدرید، 
مارنهای خاکستری و آهک های رسی است. این 
بخش کم فشار بوده و مشخصات حفاری آن مانند 

سازند های آغاجاری و میشان است.
ب(بخش ششــم: این بخش شــامل انیدرید، 
مارنهای قرمز و خاکستری و همچنین نمک است. 
سر این بخش مترادف است با آغاز منطقه منطقه 
پر فشــار.به همین علت ۱ تا 2متری قاعده بخش 

 casing( هفتم به عنوان نقطه جدــاره گذاری
point( انتخاب می شــود. بدین ترتیب زونهای 
کم فشــار باالیی از زونهای پر فشار پایینی مجزا 

می شوند.
ج(بخش پنجم: این بخش شامل انیدرید و مارن 

های خاکستری و نمک می باشد.
د( بخش چهارم:این بخش شامل نمک، مارنهای 
خاکستری وانیدرید می باشد. از مشخصات عمده 
ایــن بخش فوران آب نمک و تنگ شــدگی چاه 

می باشد.
و(بخش ســوم: این بخش شــامل مارن های 
خاکســتری، انیدرید و گاهی الیه های نازکی از 
نمک می باشــد. این بخش به علت در بر داشتن 
الیــه های مارن ضخیم موجب بروز مشــکالت 

فراوانی در حین عملیات حفاری می باشد.

ی( بخش اول: این بخش شامل انیدرید، مارن 
و آهک به صورت متناوب می باشــد. این بخش 
به عنوان پوش ســنگ )Cap Rock( سازند 
آسماری شناخته می شــود. این بخش به عنوان 
آخرین بخش از ســازند گچساران محسوب می 
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ه(بخــش دوم: این بخش کامال شــامل نمک می 
باشد ولی در آن انیدرید و مارن نیز یافت می شود.

ی( بخش اول: این بخش شــامل انیدرید، مارن و 
آهک به صورت متناوب می باشد. این بخش به عنوان 
پوش سنگ )Cap Rock( سازند آسماری شناخته 
می شــود. این بخش به عنوان آخرین بخش از سازند 

گچساران محسوب می شود.
بهترین نوع مته برای حفاری ســازند گچساران از 
 Diamond( بخش ششم تا پوش سنگ مته الماسه
 Roller Cone(میباشد. مته های دندانه دار )Bit
Bit( به سختی قادر به حفاری این سازند هستند. البته 
مته های PDCنيز پیشرفت خوبی را در حفاری این 

سازند نشان داده اند.
سازند گچساران به علت هایی چون سنگ شناسی 
و متشکل بودن از نمک، مارن، و همچنین دارا بودن 
زونهای پر فشــار از آب می بایســتی با گل سنگین 
جهت جلو گیری از فوران چاه و  اشــباع از نمک برای 
جلوگیری از حل شــدن نمک در گل و ایجاد غار در 
دیواره چاه ، حفاری شود. وزن گل در حفاری این سازند 
در حدود 140pcf میباشد. PH گل در  این سازند را 

بین ۹تا ۱0 نگه می دارند.
۵- سازند آسماری: این سازند که مخزن اصلی نفت 
محسوب می شود اکثرا شامل آهک)limestone(و 
دولومیت بوده و لی در میدان اهواز بخش ماسه سنگی 
نیز در آســماری توسعه یافته است.آسماری را معموال 
با مته های دندانه کوتاه و دکمه ای و حتی مته های 
الماسه حفاری می کنند. گل حفاری مورد استفاده در 

این سازند وزنی حدود 75pcf دارد.
6- ســازند پابده و گورپی: این دو سازند به ترتیب 
در زیر سازند آســماری قرار دارند و حاوی شیل های 
آهکی می باشند. مشکالت عمده حفاری در این سازند 
ها جذب آب توســط شیل ها، تنگ شدگی چاه و گیر 

کردن لوله های حفاری می باشد.
۷-  سازند های گروه بنگستان: گروه بنگستان در 
خوزستان شامل سازندهای ایالم و سروک می باشد که 
معموال از آهک های رســی تشکیل شده اند و از نظر 
تخلخل ضعیف تر  از ســازند آسماری می باشند. گل 
های به کار برده شده معموال آب نمک و یا امولسیون 
گازوئیل  و آب بوده و  وزن آنها کمتر از 75pcfمی 
باشــد. بکار گیری مته های الماسه در این سازندها با 

موفقیت همراه نبوده  است.
8-  ســازندهای کژدمی: این سازنداز شیل و شیل 
های آهکی تشکیل شده است. از دیدگاه حفاری این 
ســازند گاهی حاوی فشارهای غیر عادی زیاد است و 

گاهی با ایجاد تند شدگی چاه همراه است.
۹- ســازندهای گــروه خامی: این گروه شــامل 
گدوان)شــیلی(،  داریان)آهکــی(،  ســازندهای 
فهلیان)آهکی(، هیث)انیدرید( و ســرمه )کربناته( می 

باشد.
۱0- سازند گرو: این سازند که تماما  از شیل و شیل 
های آهکی سیاه رنگ تشکیل شده است به علت تورق 

شیل ها معموال دیواره چاه بسیار ناپایدار می باشد.
۱۱- ســازندهای گروه کازرون: این گروه شــامل 
سازندهای نیریز و دشتک می باشد. سازند نیریز عمدتا 
از دولومیت و آهک تشــکیل شده ولی سازند دشتک 
شامل انیدرید ، دولومیت و مقادیری شیل آهکی است. 
سازند دشــتک مهمترین پوش سنگ مخازن عظیم 

گازی خاور میانه محسوب می شود.
۱2- سازند گروه دهرم: این گروه شامل سازندهای 
کنگان، داالن و فرقان می باشــد.گروه دهرم به طور 
کلی دارای خواص مخزنی است و در پاره ای از میدان 
های حاوی گازی پر فشــار اســت مثل مخزن پارس 
جنوبی که احتیاج به استفاده از گل هایی با وزن بیشتر 

از 100pcf می باشد.

جاوید نامه اقبال
قوت دین از مقام وحدت است

وحدت ار مشهود گردد ملت است
شرق را از خود برد تقلید غرب

باید این اقوام را تنقید غرب
قوت مغرب نه از چنگ و رباب
نی ز رقص دختران بی حجاب
نی ز سحر ساحران الله روست

نی ز عریان ساق و نی از قطع موست
محکمی او را نه از الدینی است
نی فروغش از خط التینی است

قوت افرنگ از علم و فن است
از همین آتش چراغش روشن است

***

علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ
مغز می باید نه ملبوس فرنگ

اندرین ره جز نگه مطلوب نیست
این کله یا آن کله مطلوب نیست
فکر چاالکی اگر داری بس است
طبع دراکی اگر داری بس است
گرکسی شبها خورد دود چراغ

گیرد از علم و فن و حکمت سراغ
ملک معنی کس حد او را نبست

بی جهاد پیهمی ناید بدست
ترک از خود رفته و مست فرنگ

زهر نوشین خورده از دست فرنگ
زانکه تریاق عراق از دست داد

من چه گویم جز خدایش یار باد
بنده ی افرنگ از ذوق نمود

می برد از غربیان رقص و سرود
نقد جان خویش در بازد به لهو

علم دشوار است می سازد به لهو
از تن آسانی بگیرد سهل را
فطرت او در پذیرد سهل را

سهل را جستن درین دیر کهن
این دلیل آنکه جان رفت از بدن

اقبال الهوری
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هزینه تقریبی یک چاه             %

1- محوطه سازی چاه- جاده                            4.1

2- جابه جایی -ترانسپورت                3.9

3- حفاری               36.6

4- سوخت     1.1

5-گل حفاری      6.9

6- نمودار گیری- ارزیابی مخازن   5.5

7- حفاری کج     0.6

8- مشبک کاری     1.1

9- آزمایش سازند     3.0

10- سیمان کاری     3.7

11- لوله جداری - مغزی    17.5

12- لوازم کرایه ای    3.1

13- مته      1.6

14- شیرهای سر چاهی    1.8

15- مسدود کردن چاه    0.5

2.0      Over Head  16- باال سری

2.0 17- لوازم متفرقه     

5.0 18- هزینه های متفرقه    

 IPAA  COST  STUDY    :مرجع

تشريح دكل  حفاری خشکی
y http://www.foxoildrilling.com
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كوتاه و خواندنی
نکات كوتاه و خواندنی رشته نفت 

محصوالت نفتی مانند بنزین، گازوئیل، 
نفت سفید و غیره به لحاظ ظاهری همگی 

شفاف و بی رنگ و شبیه آب هستند و به راحتی 
قابل تشخیص نمی باشند. چه بسا مواردی گزارش شده 

که شخصی نفت را به جای آب نوشیده است.

- میدان گازی پارس جنوبی 
بزرگترین میدان گازی جهان است.

-ماده اولیه بیشتر داروها و حتی آنتی بیوتیکها از ترکیبات 
نفتی مشتق می شود.

- گاز طبیعی بعد از هیدروژن پاک ترین نوع 
سوخت فسیلی برای طبیعت است.

اولین
 مصرف کننده نفت 

کشور 
ایاالت متحده آمریکا 

می باشد.

اولین چاه نفت 
جهان در سال 347 میالدی 

در چین حفر شد. چینی ها برای 
حفاری از چوب بامبو استفاده کردند. این 

چاه 240 متر عمق داشت.

- برای تولید 1 لیتر بنزین 
23.5 تن گیاه در گذشته مدفون شده 

است.

- نخستین محصول پتروشیمی -رادیم گرانترین فلز است.
در سال ۱۹20 میالدی تولید شد و از 

سال ۱۹40 میالدی این صنعت به صورت 
یک صنعت عظیم و جهانی در آمد.

- صادرات فرآوردههای پتروشیمی در ایران چرخ هزاران 
کارخانه به گردش در آمده و ساالنه از خروج میلیون ها 

دالر ارز از کشور جلوگیری می کند.

ثعلب یکی از مواد تشکیل 
دهنده ی بستنی گاهی اوقات برای وزن 

دادن به گل حفاری در عملیات های حفاری 
مورد استفاده قرار می گیرد.

نخستین خط لوله نفت ایران در اواسط 
سال ۱۹۱۱ میالدی از سوی"چارلز ريش" پس 

از انجام آزمایشات اولیه به طول ۱30 کیلومتری از مسجد 
سلیمان به پاالیشگاه آبادان که تا آن زمان هنوز آماده نشده بود 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
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دعوت به همکاری
نشریه دانشجویی صنعت برتر از بین دانشجویان 
گرامــی که مایل به همکاری در قســمت های 
مختلف نشریه می باشــند دعوت به عمل می 
آورد همچنین مشتاقانه آماده دریافت انتقادات 

و پیشنهادات شما دوستان گرامی هستیم.

متشکریم!
Info@Simag.ir
30007477777772
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