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 ]OPEC [سازمان کشورهای صادرکننده نفت
اوپــك نام مخفف انگليســی يك ســازمان

 Organization of the   Petroleum(
)E x p o r t i n g C o u n t r i e s
سازمان كشــورهای صادركننده نفت است .

ونزوئــال اولين كشــوری بود كه بــا نزديك 
ايران-عراق-كويت-عربســتان  بــه  شــدن 
سعودی درســال 1949ارائه پيشنهاد تبادل 
نظربين اين كشورها درحوزه نفت درراستای 
تاســيس ســازمان كشــورهای صادركننده 
نفت )OPEC(گام برداشــت كه ســرانجام 
درسپتامبر 1960نمايندگان دولت های پنج 
گانــه كشورموســس اوپكOPEC((يعنی 
ايران-عراق-كويت-عربستان سعودی و ونزوئال 
از تاريخ )10تا14سپتامبر1960( در كنفرانس 
بغداد شــركت كردند و اوپــك به عنوان يك 
سازمان تاسيس شد.پنج كشور در آن  زمان 
حدود%67 از ذخايرنفت و%36بازارنفت جهان 
را در اختيارداشتند.اين سازمان بين سال های 
)1960تا1975(گسترش يافت وشش كشور 
ديگر نظير قطــر )1961(اندونزی )1962(
ليبی )1962( امارات متحده عربی)1967( 
بــه  ونيجريــه)1971(  الجزايــر)1969( 
جمــع كشــورهای اوپــك پيوســتند و دو 
كشــوراكوادور وگابن نيــز بعدها به عضويت 
اوپك درامدنند كه گابــن درژانويه)1995( 
از جمــع كشــورهای اوپك خارج شــد ولی 

اكوادور كه عضويت خويش را به درخواســت 
خود از تاريخ )31دســامبر1992(معلق كرد 
مجددا درســال)2007( درخواست عضويت 
اوپك را داد و مورد قبول اعضای اوپك شــد.

تخمين ها بيانگر آن اســت كه اعضای فعلی 
اوپــك توليد كننده  قريب بــه%40 ازنفت 
ذخايرنفتی  وحــدود65%  هســتند  جهان 
شناخته شده جهان دراختيار آنهاست درحالی 
اســت كه كشورهای عضوســازمان همكاری 
اقتصــادی وتوســعه آن ها تنهــا حدود% 
23 واتحادشــوروی ســابق %15ازتوليدات 
نفت جهــان رابه خــود اختصــاص دادند.

اهداف سازمان اوپک
سياســت  ســازی  يكپارچه  و  1-هماهنگی 
های نفت كشــورهای عضو وتعيين بهترين 
راه بــرای تامين منافع جمعــی يا فردی آنها
2-طراحی شــيوه هايی برای تضمين ثبات 
قيمــت نفــت در بازارنفــت بيــن الملی به 
منظورازبين بردن نواسانات  مضر وغيرضروری

3-عنايت وتوجه ويژه به كشورهای توليد كننده 
ی نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم كردن 
درآمد ثابت برای كشورهای تولييد كننده نفت

4-تامين نفت كشــورهای مصرف كننده به 
صورت كارامد،مقرون به صرفه وهميشــگی
5-بازده مناســب ومنصفانه برای آنهايی كه 
درصنعت نفت ســرمايه گــذاری می كنند.

6-تمام ملل جهان برای حفظ و بهبود سطوح 
زندگــی ناگزيرند به طورنســبی بــه نفت به 
عنوان يكی ازمنابــع اوليه انرژی توجه كنند.

تصميماتی كــه اوپك اتخاذ مــی كند تاثير 
بسيار زيادی درقيمت نفت جهان دارد.با اين 
وجود تاثير اوپك براقتصاد نفت هميشه ثبات 
بخش نبوده.توسعه بيش ازحد ميادين نفتی 
درخليج مكزيك ودريای شــمال كه كاهش 
ســهم اوپك درتوليد جهانی رامنجرشده و بی 
ثباتی روزافزون بازارموجب شــده است توان 
اوپك درارتباط با كنترل قيمت نفت درمقاسيه 
با دوران طاليی آن كاهش زيادی داشته باشد.
با اين حال اوپك  هنورهم تاثيرفراوانی برقيمت 
دارد كه ازاين ســازمان معموالبه عنوان نمونه 
ای ازيك كارتل )انحصارگربازارنفت(يادميشود.

ارکان سازمان اوپک
به طوركلی ســازمان اوپــك از3بخش اصلی 
تشــكيل شــده اســت كه كنفرانس-هيئت 
عاملــه و دبيرخانه تشــكيل شــده اســت.

کنفرانس
عالی ترين مقام اين سازمان می باشد واعضای 
كنفرانس رانمايندگان كشورها تشكيل می دهند.
درهركشــورعضو فقط يك رأی خواهد داشت 
وكشــورهای غيرعضونيزمی توانند به عنوان 
ناظر و دركنفرانــس حضوريابند و تصميمات 
كنفرانــس حداكثر تا30 روزبعــد از تصويب 
قابــل اجراخواهد بود مگرآنكــه اعضاء تاريخ 
معينی بــرای اجــرای آن مشــخص كنند.
برخی ازمهم تريــن وظايف كنفرانس تعيين 
سياســت های كلــی وراهنمای اجــرای اين 
سياست ها ،بررسی تقاضای عضويت انتصاب 
رئيــس كل وقائــم مقام دبيركل می باشــد.

هیئت عامله
ازكســانی كه توســط اعضــاء نامزد شــده 
و توســط كنفرانــس تصويــب می شــوند.
برخی ازمهم ترين وظايف هيئت عامله عبارت 
است از:اجرای قراردادهای سازمان وبرنامه های 
كنفرانس ،برنامه ريزی بودجه ســازمان برای 
هرسال بررسی وتصويب گزارش فرستاده شده 
ازطرف دبيركل وبرخی وظايف ديگرمی باشد.

دبیرخانه
عهــده دار انجــام دادن كارهــای اجرايــی 
ســازمان طبق قوانين مصوبه است ودبيرخانه 
ازدبيــركل معاونــش وكارمندانش تشــكيل 
شــده اســت و مركز آن در وين قــراردارد.

  محمدرضاسیجاوندی فرح آبادی
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بررسی عملکرد سازمان اوپک 
ازسال 1996تاسال های اخیر

هريك ازاين مقاطع باتوجه به شــرايط داخلی 
،خارجی كه مؤثربراقدامات اين سازمان دراين 
دوران هابوده،متفاوت ازديگردوران هاعمل كرده 
است.درذيل به بررسی عملكرداين سازمان به 
طورخالصه درهريك ازدهــه هامی پردازيم.

1-عملكرداوپک ازسال های 1960تا1970
انتظارجوامع بين المللی درسال های اوليه شكل 
گيری اين ســازمان پس ازمدتی ازهم پاشيده 
خواهد شــد ولی برخــالف انتظارتعداداعضاء 
اوپك تا آخردهــه1960 بــه دو برابرافزايش  
يافت.در اين مقطع عملكرد اوپك بيشتر مبتنی 
برتثبيــت وجلوگيــری از كاهش قيمت نفت 
بوده وهماهنگی وانســجام الزم درميان اعضاء 
اوپك وجود نداشت وكشورهای عضواوپك به 
صــورت يكپارچه عمل نمــی كردندوهركدام 
سياســت خاص خود را اعمــال می نمودند.

پييرتزريــان درايــن زمينــه معتقد اســت 
اوپــك  كشــورعضو  كه:درســال1960پنج 
))عراق-كويت-ايران-ونزوئال-عربســتان 
ســعودی((%82 درصــد از صــادرات نفــت 
خــام جهــان را بــه خــود اختصــاص داده 
بودند،ليكــن به دودليل عمده اين كشــورها 
نمی توانند ازاين موقعيت ها اســتفاده كنند
الف-مــازاد عرضــه نفــت خام نســبت 

جهانــی بازارهــای  در  تقاضــا  بــه 
كشــورمربوطه  پنــج  منافــع  ب-تضــاد 
كــه برخــی خواهــان افزايــش توليــد و 
برخــی ديگرخواهــان كاهــش آن بودنــد.

2-عملكرداوپک ازسال1971تا1980
باشروع دهه70 كشــورهای صادركننده نفت 
با تجربه10 ســاله ی خودبــه تدريج آگاهی 
بيشــتری نســبت به منافع ملــی دربرخورد 
با شــركت های بــزرگ نفتــی پيداكردند و 
تــالش نمودند مشــاركت بيشــتری دربهره 
برداری ازمنافع نفتی خود داشــته باشند كه 
اين امرمنجربه ))ملی شــدن صنعت نفت((

در الجزاير،ليبی،ايران وعراق شــد.درواقع اين 
مقطع رابايد دوران طاليی اوپك دانســت.چرا 
كــه دراين دهه با توجه به شــرايط اقتصادی 
وسياســی خاص آن،اعضای اوپك توانســتند 
كنترل،توليدوقيمت گذاری رابه دست بگيرند.

دراين دهه دوعامل نقش بسيارمهمی درافزايش 
قيمت داشت كه عبارت بوداز:1-بحران سياسی 
جنگ اعــراب واســراييل درســال1973كه 
ايــن رويداد،نقــش نفــت رابه عنــوان يك 
كامالآشكارســاخت سياســی  ابزاروحربــه 

2-پيروزی)انقالب اسالمی(ايران 
درسال1979،درواقع پيروزی انقالب اسالمی 

وسرنگونی نظام سلطنتی به مثابه نظامی 
باگرايش به غرب وجهان صنعتی،نفوذانقالب 

درمنطقه وازهم پاشيدگی نظام دو ستونی 
ايران به عنوان نظامی وعربستان به عنوان 

ستون مالی وكمبود عرضه نفت،توام بانگرانی 
مربوط به عدم امكان عرضه نفت درآينده 

ازجمله عوامل مهمی درافزايش نفت بودند.
مهم ترين اقدام ســازمان اوپــك دراين دهه 
تعيين قيمت نفت پايه،برای فروش نفت ميان 
اعضاء بود به طوری كه بهای نفت خام،درفاصله 
ســال های1970تا1973به5.11دالر،دسامبر 
همان ســال به 10.84دالرودرســپتامبر197
يافت. افزايش  5به11.45دالربرای هربشــكه 

3- عملكرداوپک درسال های1981تا1990
مهم ترين مسائلی كه اوپك دراين دهه با آنها 
روبه روبودعبارت است از:مازاد برعرضه،سهميه 
بندی وكاهش توليد،ازدست دادن سهم توليد 
دربازارهــای جهانی،افزايــش توليد كنندگان 
برســرقيمت،تخلف  غيرعضواوپك،جنــگ 
اعضاءازسهميه تعيين شــده ازجمله عواملی 
بودندكــه باعث شــد ســازمان اوپك كنترل 
خودرابرسرقيمت گذاری نفت ازدست بدهند.
ازطرفی عواملی نظير تأســيس))آژانس بين 
المللی انرژی((برنامه ريزی برای صرفه جويی 
وسياســت  غيرنفت  انرژی  درنفت،جايگزينی 
توسعه اكتشافات نفتی دربيرون ازحوزه های 
نفتی ازجملــه ابزارهای كشــورهای صنعتی 
درراستای مقابله با اوپك بودكه ازسال1981به 
بعد درتضعيف جايگاه اين سازمان مؤثرواقع شد.

به طوركلی دراين دهه با افزايش كشــورهای 
نفتی غيراوپك ديگراين سازمان قدرت غالب 
درصحنه های جهانی نبود وبازارنفت آن درحال 
كوچك ترشدن بود و وجودتوليد مازاد ازظرفيت 
كشــورهای عضو،قيمت نفــت راكاهش داد.

4- عملكرداوپک درسال های1991تا2000
درايــن دهــه باحــوادث و وقايعــی روبــه 
روشــد كه باعث شــد اقدامات اين ســازمان 
باضعــف وقــوت هــای مواجــه باشــد كه 
درذيل به برخی ازحوادث اشــاره می شــود:
1-فروپاشی شــوروی درسال1991مهم ترين 
تحولی بود كــه تأثيرزيادی براوپك داشــت 
وفروپاشی شوروی كشورهای جديدی استقالل 
پيداكردند همانند)روسيه،تاجيكستان،قزاقستان 
وآذربايجان(ودربازارهــای جهانــی نفــت به 
عنوان رقيــب جدی اوپك مطرح شــده اند.

2-فن آوری جديد دراكتشــافات واســتخراج 

نفت،انرژی های جايگزين وكاستن ازميزان اتكاء 
بــه نفت،وجودگارطبيعی به دليل برخورداری 
ازمزايای مطلوب واثرات كمترزيست محيطی 
وكاهش نقــش مواد خــام ازجملــه عوامل 
كاهش تقاضا برای نفــت درطی ای دهه بود.
3-درســال2000،برگزاری اجــالس ســران 
اوپك دركاراكاس وانتخابات رياست جمهوری 
آمريــكا باعــث باالرفتــن تقاضــای جهای 
نفــت وافزايش ســريع قيمــت جهانی نفت 
تاســقف40دالربرای هربشكه رسيد،كه درپی 
درسال2000برای  عضواوپك  آن،كشــورهای 
نخســتين باردرطول حيات اين سازمان3بار 
اقدام بــه افزايــش توليد نفــت خودكردند.

5- عملكرداوپک درسال های2001تا2010
درآغازايــن دهه،قيمــت های نفــت اندكی 
تنــزل يافت اما دوبــاره افزايش مجدد قيمت 
نفت به طورمشخص ازســال 2002 آغازشد.

درســال2007 درآمدهای نفتی اوپك به730 
ميليارد دالررســيد كه بيــش از6برابردرآمد 
سال1998كشــورهای عضواوپــك بــود، در 
آخريــن روز ســال 2007 قيمت هر بشــكه 
نفت بــه بــاالی 96 دالر آمريكا رســيد، در 
حاليكــه در آغــاز ســال 2007 قيمــت هر 
بشــكه نفت در حــدود 60 دالر آمريكا بود.
به اين ترتيب قيمت نفت در ســال 2007 با 
افزايشی 58 درصدی، بيشترين افزايش قيمت 
را در يك دهه گذشــته داشته  است. تنشهای 
موجود در خاورميانه، كاهش قدرت دالر آمريكا 
و كمبود گنجايش ظرفيت كاری پااليشگاهها 
از عوامل موثر در اين افزايش قيمت بوده است. 
افزايش قيمت نفت بر قــدرت خريد مصرف 
كنندگان در بسياری از كشورها تاثير محسوسی 
داشته. قيمت محصوالت نفتی با افزايش نسبتاً 
چشمگيری در سال 2008 مواجه شد. قيمت 
نفت در اوايل تابستان 2008 به رقم بی سابقه 
148 دالر رســيد اما در اوج گرمای تابســتان 
2008 با آشــكار شــدن بحران مالی2007-
2009دراقتصادجهان، قيمت نفت روند نزولی 
گرفت و به زير 40 دالر در هر بشكه سقوط كرد.
قيمــت محصوالت نفتــی با افزايش نســبتاً 
ميــالدی   2010 ســال  در  چشــمگيری 
مواجــه شــد. قيمت نفــت در اوايل ســال 
2011 مجــدداً به رقــم 120 دالر رســيد.
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ازمهم ترين موانع اوپك درسال های اخيرميتوان
1-تحول درفناوری:كشــورهای عضو اوپك كه 
دارای ذخايرعظيم نفت وگاز ميباشــند،اغلب 
كشــورهای در حال توســعه اند كه ازقدرت 
تكنولوژی بااليی برخوردارنيستند و اين فقدان 
تكنولوژی باعث سلطه جهان صنعتی برمناسبات 
نفتی می شــوند،بنابراين تحــول درفناوری 
مــی تواند عــالوه بركاهش هزينــه ی توليد 
نفت به لحاظ زيســت محيطی نيزمؤثرباشد.

2-توسعه قراردادهای چند جانبه وحتی دوجانبه: 
يكی ازعوامل موفقيت يك سازمان بين المللی 

ميزان همگرايی وگستردگی روابط دو جانبه 
وچندجانبه ميان اعضاء می باشد.

ميان اعضای اوپك چه درحوزه ی كنواسيون 
های بين المللی زيست محيطی،استانداردهای 
جديد برای تجهيزات انرژی،ســازمان تجارت 
جهانی و...روبه روهســتند كــه به  كارگيری 
تــالش جمعی دربرخورد با اين معضالت روند 
و سيراين مسائل را تسهيل خواهدكرد و توسعه 
قراردادهــای دوجانبه وچندجانبــه می تواند 
درآينده برصحنه ی نفت تأثيرگذار باشدومنافع 
توليد كنندگان اوپك راتحــت تأثيرقراردهد.

3-تبلیغات منفی کشورهای مصرف کننده ی نفت:                       
ســازمان اوپك از بدو تأســيس بــا تبليغات 
منفی كشــورهای مصرف كننده مواجه بوده 
وپيوســته ازســوی اين كشــورها ازاوپك به 

عنــوان يــك كارتل))انحصارگربازارنفــت((
وعلــت افزايــش قيمت هاو نابســامانی های 
عرضه نفت ياد شده اســت وهمواره متهم به 
اســتفاده ازنفت به عنوان يك ابزارسياســی 
شده اند،لذا اوپك بايدتالش جدی درراستای 
تامين به موقع نفت،شفاف سازی درتصميمات 
واعتمادسازی وتصويرسازی مثبت نشان دهد.

// ریاست ایران بر  اوپک//
بيش ازســه دهه ازآخرين باركه ايران رياست 
اوپك رادراختيارداشت می گذشت كه سرانجام 
پس ازمدتها انتظار،درسال2011رياست اوپك 

به ايران رسيد.
3رئیس دریک سال

زمانی كه رياســت اوپك به ايران رسيد،سيد 
مســعود ميركاظمــی وزيرنفت بــود و بدين 
ترتيب ازدی مــاه سال1389رياســت اوپك 
راهم دراختيارگرفت.دردوران پنج ماه رياست 
ميركاظمی براوپك،تنها اتفــاق مثبت دراين 
ســازمان كه بــه ابتكارايــران رخ داد،دعوت 
دبيــركل اوپك وتعــدادی ازنمايندگان اوپك 
به تهــران همزمان با برگزاری شــانزدهمين 
نمايشــگاه بين المللــی نفت تهــران بود تا 
دراجالسی كه به مناســبت پنجاهمين سال 
تأسيس اوپك تشــكيل شده بود،حضوريابند.

آغازبی ثباتی :
هنوزمشخص نيست طرح ادغام دو وزارتخانه 
ی نفــت و نيروراچه كســی دردولت مطرح 
كرد وســرانجام چه شــد كه به همان راحتی 
كه مطرح شــده بودازدســتوركاردولت خارج 
شــد.برخی می گويند هدف ازطرح ادغام اين 
دو وزارتخانه،تســويه حساب جريانی دردرون 
دولت باســيد مســعود ميركاظمی وزيرنفت 
بود.بركناری او می توانســت دولت را ازسوی 
مجلــس وافكارعمومــی به دليل بــی ثباتی 
تحت فشــارقراردهد اما بركناری وزيردرغالب 
ادغــام دووزارتخانه،كارراحــت تــری بــود.

آنچه دراجالس 159گذشت
درصورتی كه اين اجالس 159 نزديك بود،كه 
هركس سرپرســتی وزارت نفت را برعهده می 
گرفت،رئيس اوپك هم می شد.اماســرانجام 
محمدعلی آبادی به عنوان سرپرست وزات نفت 
انتخاب شــد.اجالس159يكی ازپرتنش ترين 
نشست های تاريخ اوپك شد.اختالفات دراين 
اجالس به طوری بودكه ايران،الجزاير،آنگوال،ونز
وئال،عراق وليبی با افزايش سطح اوپك مخالفت 
كردنــد وازطرفی ديگرسايركشــورها ازجمله 
عربســتان خواهان افزايش توليد بودند.علنی 
شــدن اختالفات ايران وعربســتان دراجالس 
159اوپك عالوه برآنكه بازتاب زيادی دررسانه 
ها داشت،زمينه تضعيف اوپك راكه همواره مورد 
خواست كشورهای غربی است فراهم ساخت.

پس از بازگشت علی آبادی ازوين،ورق درايران 
برگشــت.همان گونه كه به راحتی  ادغام دو 
وزارتخانــه نفــت ونيرومنتفی شــد،به همان 
راحتی هــم معرفی علــی آبادی بــه عنوان 
وزيرپيشــنهادی نفت به مجلس منتفی شد.
اجالس160پايان خوش رياست ايران براوپك

رستم قاســمی به عنوان وزيرپيشنهادی نفت 
به مجلس معرفی شد.حضورقاســمی درسپاه 
كه نوک پيكان تهديدها و تحريم های آمريكا 
قراردارد،بهترين بهانه را برای رسانه های غربی 
برای هجمه به او فراهــم كرده بود.اما مواضع 
غيرسياســی قاســمی به مرورزمان نشان داد 
كه اوقصد نگاه سياسی به حوزه نفت راندارد.
قاسمی درشرايطی رياســت اوپك رابه عهده 
گرفت كه دريك سال ســومين رئيس ايرانی 
اوپك محســوب می شد.قاسمی قصد داشت 
دراخرين اجالســی كــه ايران رياســت آن 
رابرعهده داشت با خاطره ای خوش ازرياست 
ايران براوپــك رابرجــای بگذارد.تالش های 

 اوپک درسال های اخیر
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ديپلماتيكی ازسوی ايران برای بهبود روابط با 
عربستان كه دچارشكاف شده بود،پيش ازشروع 
اجالس اوپك آغازشد.حال وزيرنفت ايران بايد 
بزرگترين  رابــه  دراجالس160اوپك،تفاهــم 
سازمان كشورهای صادركننده نفت بازگرداند.
يك روزپيش ازآغازاجالس،قاسمی به ديدارعلی 
النعيمی وزيرنفت عربستان رفت،معلوم نيست 
درآن ديدارچه گذشت اما نتيجه آن مثبت بود 
چرا كه اجالس اوپك بدون اختالف برگزارشد.
توافق اجالس اوپك،افزايش سقف توليداوپك 
تا30ميليون بشكه برای سال جديدميالدی بود.

آنچه اوپك رابه تفاهم نزديك كرد تفاهم ايران 
وعربستان دوقطب بزرگ توليدنفت جهان بود.

رستم قاسمی كه جوان ترين وزيرنفت بود،پست 
رياست اوپك رادرميان لبخندورضايت همگان 
كه حاصل تفاهم دراوپك بود،به عراق واگزاركرد.

ســقوط نفــت اوپــك بــه پاييــن تريــن 
اخيررســيد هــای  خوددرســال  ســطح 

به گــزارش صبح الووند درمــورخ94/11/02  
به نقل از فارس، ســازمان كشــورهای توليد 
و صادركننده نفت،در آخرين به  روز رســانی 
سايت خود اعالم كرد: هر بشكه سبد نفتی اين 
سازمان، پنج شنبه اول بهمن ماه، با 41سنت 
افزايش نســبت بــه قيمت روز چهارشــنبه، 
22.89 دالر در هــر بشــكه فروختــه شــد.

قيمــت نفت اوپك در روز چهارشــنبه ركورد 
كمتريــن قيمــت خــود را بــرای چندمين 
بار در ســال 2016 شكســت و ايــن بار 22 
دالری شــد. نفــت اوپك در ايــن روز با يك 
دالر و 37 ســنت كاهــش نســبت بــه روز 
ســه شــنبه 22.48 دالر فروخته شــده بود.
متوســط قيمت نفت اوپك در ســال 2016 
تاكنــون 26.44 دالر در هــر بشــكه بــوده 
اســت كــه كمترين قيمــت اين نــوع نفت 
از ســال 2003 تاكنــون به شــمار می رود.
نفت اوپك ســال جديد ميــالدی را با قيمت 
31.79 دالر )4 ژانويــه( آغاز كرد كه با توجه 
به آخريــن قيمت آن، طی 17 روز گذشــته 
8.90 دالر از ارزش خود را از دست داده است.

قيمــت نفت از نيمه ســال 2014 تاكنون به 
علت عرضه بيش از حد و اشباع بازار حدود 70 
درصد از ارزش خود را از دست داده است. طی 
2 هفته گذشــته سقوط بورس چين و نگرانی 
از ركــود اقتصاد جهانی از عوامل ديگر كاهش 

قيمت نفت بود كه با لغو تحريم های ايران در 16 
ژانويه و به تبع آن ترس از اضافه شدن صادرات 
نفت ايران قيمت نفــت باز هم كاهش يافت.

اما تحليلگــران معتقدند كه كاهش قيمت به 
علت نگرانی در مــورد نفت ايران يك واكنش 
بدون فكر و هيجانی بازار اســت چراكه روند 
افزايش صادرات نفت ايران تدريجی خواهد بود.
بر اســاس آخرين به روز رسانی سايت اوپك، 
ســبد نفتی اين كارتل نفتــی 15.19 دالر از 
ارزش خود را در مقايســه با 4 دسامبر 2015 
زمانی كه صد و هشتاد و ششمين نشست اوپك 
برگزار شــد، از دســت داده است. سبد نفتی 
اوپك در آن روز 38.08 دالر معامله شده بود.

به گزارش فــارس، كمترين قيمت نفت اوپك 
در ســال 2015 نيز 21 دسامبر )30 اذر 94( 
برابر بــا 30.74 دالر رقم خورده بود. باالترين 
قيمتــی كه اين نوع نفت در ســال گذشــته 
ميــالدی فروخته شــده اســت، 64.96 دالر 
در هر بشــكه بود كه در روز چهارشــنبه 16 
ارديبهشت ماه  94 )6 می 2015( رقم خورد.

همچنين بر اســاس جــدول اوپك، كمترين 
قيمتی كه برای سبد نفتی اوپك در سال 2014 
به ثبت رسيد 52 دالر در هر بشكه و باالترين 
قيمت 110.26 دالر در هر بشــكه بوده است.
سبد نفتی اوپك متشكل از نفت صحرای الجزاير، 
نفت گيراســول آنگوال، نفت اورينت اكوادور، 
نفت سنگين ايران، نفت ســبك بصره عراق، 
نفت صادراتی كويت، سيدر ليبی، بونی اليت 
نيجريه، نفت مارين قطر، نفت سبك عربستان، 
نفــت موربان امــارات و ِمِری ونزوئال اســت.

کنند! با رفتار درستی ندارند.کار نیست، خونه نیست، هر کاری آقایون دلشون بخواد می 

-  تا حاال کاری کردی؟
- کسی گوش نمی کنه

خودتن!- تو خودت به حرف چند نفر گوش دادی؟ اونا هم مثل 
-  می گی چیکار کنم؟ وظیفه من فقط درس خوندنه!

- خوب وظیفه ی اونم نگه داشتن پستشه
- آقا اینطور که نمیشه

-  چطور واسه شما میشه واسه اونا نمی شه؟
-   اونا حقوق می گیرن!

به اونجا نرسیده!-  اونم زمان شما که بوده هزینه هاش رو انجام داده مفت 
ترمی 1.5 پول میدیم-عزیز من اون دوره رو با این دوره مقایسه نکن داریم 

     
-این  این دوره رو با دوره های بعد هم مقایسه می کنم! 

هیچ تفاوتی نمی کنه االن داری درس می خونی، فردا 
ازدواج می کنی ،زن و بچه داری، یک روز هوا گرمه، یک روز 

موقعیت شغلیه، و یک عمر بدون این که برای خودت یا 
جامعه ات خاصیتی داشته باشی در حال غر زدنی...

 
هر کسی روزبهی می طلبد از ایام

علت آنست که هر روز بَتر می بینم

برگرفته از نشریه فوران نوشته هوشنگ َزله
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مته های حفاری و اهمیت آن ها 
مته های حفاری در طول تاریخ نفت دارای بیشترین پیشرفت تکنولوژی نسبت به سایر ابزارهای حفاری بوده است.

 مشکالت مربوط به مته یکی از مشکالتی اساسی است که در حین عملیات حفاری همواره دست به گریبان پیمانکاران نفتی می 
شود. و نیاز به بررسی های گونانون و دخیل نمودن متغییرهای مختلف است، به طور مثال در اعماق پایین، سرعت پایین می 

تواند هزینه های حفاری چاه را بسیار افزایش دهد.
همین امر باعث شده است تا پیمانکاران دائم در حال تحقیق، بررسی و تولید نسل های جدید و پیشرفته مته های حفاری گردند،

رده بندی انواع مته ها خود گویایی صحت ادعای فوق است.
قیمت مته 2تا3 درصد هزینه های تکمیل چاه را در بر می گیرد، همچنین بر 75% هزینه های کلی حفاری که شامل 45% هزینه 

تکمیل یک چاه می باشد تاثیر گذار است. 
به طور کل با توجه به پرهزینه بودن علمیات های حفاری انتخاب نوع مته و شناخت دقیق آن ها اهمیت باالیی می یابد.

دسته بندی مته ها :

 احسان خدمتگزار
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لطفا خودتان را بــرای خوانندگان معرفی  \
کنید.   

 1344 سال  متولد  غيايی  هومن 
فارغ  سليمان  مسجد  شهرستان 
ارشد  كارشناسی  درجه  التحصيل 
لستر  دانشگاه  از  معدن  اكتشاف 

انگليس هستم.
از چه زمانی در اين صنعت فعالیت می کنید  \

؟و در چه شرکت هايی تاکنون فعالیت داشته ايد؟   

از سال 1369 ،نزديك به 24 سال 
می  صنعت  اين  در  فعاليت  مشغول 
  Mud logging باشم،كار خود را با
مته  شركت  در  و  و   كردم  شروع 
Smith  و حفاری كج شركت های 
  Schlumberger و     Baker
از  كه  ای  تكنولوژی  آخرين  و 
كج حفاری  ام  كرده  استفاده  آن 
 Coil  N2با  Underbalanced
كه  است  بوده   Tubing and
حفاری به وسيله ی كامپيوتر صورت 
می گيرد و مهمترين مزيت آن توليد 

گاز در حين حفاری است

چگونه با بازار مته ايران آشنا شديد؟   \

می  كار    Smith در  كه  زمانی 
آشنا  ايران  مته  بازار  با  جا  كردم،آن 
های  چرخ  كه  اين  واقع  در  و  شدم 
می  كار  چگونه  ايران  در  مته  بازار 

را  خودش  قوانين  بازاری  هر  كند، 
  Baker و  Smith دارد و آن موقع
مته  بازار  فروشندگان  ترين  بزرگ 
كه  شد  باعث  آن  و  بودند  ايران  در 
آن شركت  در  كردن  كار  من ضمن 

ها،قوانين بازار ايران را هم بدانم.

از چه موقع به فكر تولید افتاديد؟     \

من  پيش  سال  دو  در  بار  اولين 
در يك مناقصه تامين سه ساله مته 
مربوط به فالت قاره شركت كردم از 
همان مناقصه هدفم اين بود كه اگر 
قرار  كنار همين  در  بردم  را  مناقصه 
باشم. و  توليد مته هم  به دنبال  داد 
زمان مناقصه مصادف شد با نوسانات 
بازار ازر و با توجه به اين كه قيمت 
هايی كه در مناقصه داده می شد می 
باشند من  ثابت  بايست در سه سال 

مجبور به انصراف شدم.
و  تعمير  دنبال  به  مناقصه  از  بعد 

توليد مته رفتم

چه اقداماتی پس از طرح تولید انجام داديد؟  \

با استاد كار كانادايی صحبت كردم 
برای  هست  كمك  به  حاضر  آيا  كه 
او  كمك  به  ما  اصل  مته؟در  ساخت 
نياز داشتيم و او هم قبول كرد كه به 
ما آموزش ساخت مته را بدهد،دليل 

ياد دادن او هم بر می گردد به اين 
كه چگونه با طرف مقابل وارد صحبت 

شد.
شرکتی برای همكاری اعالم آمادگی نمود ؟  \

اين همكاری به چه شكل بود؟
شركت های خيلی بزرگ عالقه ای 
شركت  اين  ندارند،ولی  دادن  ياد  به 
كانادايی چون متعلق به يك نفر بود 
و تو با يك نفر طرف حساب هستی 
نه با يك هيئت مديره و به هر حال 
آن شخص حاضر شد تا ساختن مته 
شانس  اصل  در  و  بياموزد  ما  به  را 
وارد  شركت  اين  با  كه  بود  اين  ما 
بزرگ  های  شديم،شركت  مذاكره 
يك  دهند  می  ياد  كه  چيزی  نهايتا 
جوشكاری است،چيزی ياد می دهند 
كه نشان بدهند ياد داده اند ولی در 

اصل چيزی ياد نداده اند

انتخاب  \ برای شروع  را    PDC مته های  چرا 
کرديد؟

البته مته های فوالدی برای مخازن 
بافشار زير 100pcf  بازار دارد و شما 
در اين شرايط فشار بدون دغدغه می 
توانی از مته فوالدی استفاده كنی،ما 
 100pcf خيلی چاه ها داريم كه زير
است الزم نيست بريم مته های گران 

استفاده كنيم
عمری  يك  كن  ترای  های  مته 
دارند كه عمر ساچمه های آن است 

گفت وگویی صمیمانه با

سازنده مته حفاری 
مهندس هومن غیایی
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كه  زمانی  تا   PDC های  مته  اما 
و  كنند  كار  توانند  می  دارند  الماس 

هزينه Trip  را كم تر كرد
نسبی  سادگی  بعدی  مسئله  و 
به  نسبت  مته  اين  افزار  سخت 
سايرين بود و تصميممان بر اين شد 
انرژی خود را صرف سخت  كه تمام 

افزار مته نكنيم.

شريک خارجی خود را چگونه پیدا کرديد؟ \

با مطالعه  حدودا  از دوسال پيش 
بيشماری از شركت های سازنده دنيا 
توانستيم با يك شركت توانمند غربی 
كه جز البی های مته ساز)مانند بيكر 
حاصل  باشد(توافق  نمی  واسميت 
گرديد كه طی ذوسال ويا با سفارش 
60 عدد مته دانش طراحی وساخت 

مته  pdcكامال ايرانی خواهد شد
نكته مهم اين است كه ما توانستيم 
تا  كنيم  قانع  را  استادكار خارجی  تا 
باما همكاری كند چرا كه اگر او نبود 

كار ما دشوار تر می شد.

اگر ما کامال به ساخت اين محصول دست پیدا  \
کنیم، می توانیم ساخته هايمان را توسعه بدهیم؟

دسته  دو  به   pdc های  مته 
matrix body  و فوالدی تقسيم 

می شوند،
زنده  موجود  يك  به  من  را  مته 

بخش؛  سه  از  كه  كنم  می  تشبيه 
افزار  مغز  و  افزار  افزار،نرم  سخت 

تشكيل شده است.
ما در حال حاضر برای اين محصول 
فعلی،سخت افزار را ياد گرفته ايم،در 
مرحله بعد اميدواريم تا نرم افزار آن 
را ياد بگيريم و مغز افزار آن عبارت 
است از مديريت اين موضوع كه كدام 
طرح ها در كدام مخازن بهتر جواب 
می دهند و در فالن مخزن اگر بد كار 
كرد نياز به تغيير در كدام بخش مته 
می باشد و الزم است كه خودمان اين 

را ياد بگيريم،
طور  به  و  معتبر  های  شركت  در 
كلی پيشرفته ، به بررسی اثر مته در 
سازند ها توجه می كنند و مدل های 

جديد را امتحان می كنند.
ها  تازگی  همين  مثال  برای 
فاصله  يك  مته  وسط  در  شلمبرگر 
ای ايجاد كرده اند و به جای الماس 
می  و  اند  كرده  كارگزاری  جت  يك 
خواهند امتحان كنند ، آيا می توانند 
مشخص  ميدانی  آزمايش  در  نه  يا 
الماس  اهميت  به  توجه  شود.،با  می 
شكسته  كه  صورتی  ،در  مته  وسط 
شود امكان كند شدن سرعت وجود 
دارد و اين ها در وسط آن يك جت 

گذاشته اند.
در حال حاضر مراحل توسعه در ايران به چه  \

شكل است؟ 
بنابراين مته يك موجود زنده است 
از اين بابت،حاال ما قدم اول را برداشته 

ايم، سخت افزار را يادگرفته ايم؛يك 
طرحی  به  توجه  ايم.با  ساخته  عدد 
ايم  ساخته  يكی  اند  داده  ما  به  كه 
حاال اگر اين تست نتيجه ی خوبی 
بگيرد و ما بتوانيم يك قرارداد 10-
20 يا 30 توليد مته بگيريم،در حين 
آن ساختن ها از شريك خارجيمان 
نرم افزار ها و نكته های طراحی مته 
ياد  كه  اين  از  بعد  و  بگيريم  ياد  را 
 Dull شود  می  افزار  مغز  گرفتيم. 
آوردن  بيرون  گزارش    grading
مته استفاده شده .و از دال گريدينگ 
دقيق تر نگاه كنيم،ببينيم سازند چه 
بوده،گل حفاری چه بوده كه البته با 
تجربه های كسب شده ما مقداری از 

اين را بلديم،مثال سازند های ايران 
مديريت  به  چهارم  مرحله  در  و 
ما    Casing در  مثال  ميرسيم، 
داريم،در  افزار  سخت  به  نياز  فقط 
را  ها  دستگاه  بار  يك  كيسينگ 
ميخريم و سپس ميسازيم و كيسنگ 
ماند،  می  چاه  در  هميشه  برای  هم 
نوآوری و خالقيت خاصی  به  نيازی 
مته  برعكس  دقيقا  اين  و  نيست 
است و مدام نياز به پيگيری دارد كه 
چگونه كار كرد  چه تغييری بايد در 
آن ايجاد نمود و اين احتياج به يك 
مديريت دارد. كه آن سخت افزار،نرم 
افزار و مغز افزار را به هم ربط بدهد 
و حاال ما داريم سعی می كنيم كه با 
همين قدم های كوچك اين چنينی 
شروع كنيم و اولين كار خودمان را 
بنای  سنگ  و  كنيم  شروع  درست 
اوليه را درست بگذاريم تا ديوار صاف 
باال برود و اين تجربه كار كردن  به 
به   . است  مختلف  های  شركت  در 
طور كلی بررسی مته بعد از استفاده 

شدن بسيار مهم است
دقيق گزارشات را نگاه می كنند و 
سپس با طراح صحبت می كنند  و 
می گويند كه در اينجا اين اتفاقات 
مته  و  بوده  اينجور  سازند  و  افتاده 
اينجور بيرون آمده و بعد طراح می 

آيد  اصالحات را انجام می دهد.

در واقــع کار تولید مته يــک کار کامال  \
پژوهشی محسوب می شود؟   

بله،پژوهشی ميدانی،گزارشاتی كه 
از ميدان بر ميگردد، طراح آن ها را 
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آن  پيش برد علم هست كه به عرضه 
ی خود ما بستگی دارد كه اين علم را 
توسعه بدهيم با امتحان كردن نمونه 
های جديد و بعد از اين مته فوالدی 
رويم  می  بادی  ماتريكس  دنبال  به 
كه خود آن يك علم تنور دارد يعنی 
االن مته فقط سخت افزار نيست  و 
می  حتما  شد  شروع  كار  كه  وقتی 
بايست روی نرم افزار و مغز افزار كار 
اين دو معقوله  اگر روی  كنيم يعنی 
كار نشود، فعاليت ما ارزشی نخواهد 
داشت و حاال هرچه بيشتر به اين ها 
ارزشمندتر  و  بهتر  كار  بدهيم  عمق 

خواهد شد 

برنامه شما برای صادرات چیست؟    \
موفقيت  نشانه  ما  برای  صادرات 
بازار خودت  در  تو  يعنی شايد  است 
موفقيت  نشانه  اين  ولی  باشی  موفق 
كه  است  اين  موفقيت  نيست،نشانه 
قدم  يك  خوبی  خودت  بازار  در  اگر 
بيرون بگذاری و يك مقداری در بازار 
های مثل عمان، عراق و... بتوانی مته 

بفروشی،
شروع  را  كار  وقتی  ما  برای  اين 
كرده ايم يك هدف است و هدف ما 
را  هايمان  مته  بتوانيم  كه  است  اين 

صادر كنيم.
شريك  همكاری  با  ضمن  در 
خارج  بازار  مطالعات  خارجی 
رسيدن  محض  وبه  گرفته  صورت 

محصول  اين  كافی   توانمندی  به 
صادر  خارجی  كشورهای  بازار  در  را 

خواهيم كرد .

تا چه حد خود را در اين راه موفق می دانید؟ \
بودند كه می  ها  از شركت  خيلی 
هم  ها  خيلی  بسازند  مته  خواستند 
شده  هم  ،حمايت  گويند  می  هنوز 
اند ولی فكر نمی كنم آن ها توجهی 
به آن حلقه ها داشته باشند و اكثرا 
افزار  توليد سخت  و  خريد  دنبال  به 
اين است كه نشان  ، و مهم  هستند 
بدهند سخت افزار را گرفته اند و يك 
به حالت كپی،  اند  را ساخته  چيزی 

پيست
اين حلقه های تولید را بیشــتر توضیح می  \

دهید؟
چينی  شركت  وقتی  مثال  برای 
  MG شركت  رفت  خودروسازی 
را  بود  شده  ورشكسته  كه  انگليس 
خريد نرفت كارخانه آن را بگيرد می 
گفت من كارخانه آن را نمی خواهم 
و طرح های موتور آن را خريد و اون 
برايش مهم بود كه طرح های موتور 
را  ها  طرح  همان  و  بيايد  چين  به 
دسترسی  يعنی  كنند  توليد  بتوانند 
اين  كرد  پيدا  موتور  توليد  علم  به 
ضعف ما بوده است حاال به هر دليلی 
كه هست  ما در اين چند سالی كه 
صنعت نفت داريم  نگاه كنيم كه ما 
يك  كه  داريم  موفق  شركت  چند 

محصولی در صنعت را بسازد

در نظر می گيرد و تغييراتی در مته 
ايجاد می كند

   Cutter قيافه  مثل  تغييراتی 
profile of bit and

چقدر از طراحی را خودمان می توانیم انجام  \
دهیم؟

نيروی  به  توجه  با  خوشبختانه 
در  تجربه  وبا  كرده  تحصيل  خوب 
شريك  صميمانه   وهمكاری  ايران 
خارجی  زمينه خوب انتقال آن قابل 
قاطعيت  با  توان  ومی  بوده  فراهم 
گفت با كاركردن دوش به دوش تيم 
فنی ما در كنار تيم فنی ان شركت 
در كمترين زمان ممكن  اين بخش 

نيز داخلی خواهد شد.

االن درچه مرحله ای قرار داريد؟ \
در حال حاضر،تازه شروع كرده ايم.

در نمونه فعلی فقط از بابت سخت 
نرم  و  ايم  بوده  افزار خودمان دخيل 
تست  اين  در  اگر  ولی  نه،  افزاری 
قرارداد  يك  و  بگيريم  خوبی  نتيجه 
ببنديم و در آن تعداد مته ها ما نرم 
افزار را هم از شريك خارجيمان ياد 
می گيريم و به قول معروف مخ آن را 
دانلود می كينم و در مخ چند ايرانی 
كه  چيزهايی  آن  كنيم،و  می  آپلود 
ياد  سرعت  به  ما  را  دارد  دست  در 
يواش  سال   10 آييم  نمی  و  بگيريم 
مدت  اين  در  او  كه  يواش چيزهايی 
ياد گرفته است را ياد بگيريم و بعد از 
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كدام شركتی را داريم كه توانسته 
در  ايران  از  كند  صادر  محصولی 
را  پولش  پولی  نظر  از  كه  صورتی 
در  كه  داريم  هم  ايم،صنعت  داشته 
داريم  هم  ،هوشش  بشود  تست  آن 
،پس اينجا يك چيزی لنگ بوده كه 

اينها نتوانسته اند به هم برسند
هست  سال   40-  30 نروژ  كشور 
شركت  كلی  اند  پيداكرده  نفت  كه 
حفاری  لوازم  دارند  االن  كه  هست 
درست می كنند من نمی گم ما همه 
چيز را بايد االن درست كنيم و منكر 
مشكالت نيستم ولی به هرحال بايد 

كار را از يك جا شروع كنيم
هم  ماست،شايد  سعی  اين  حاال 
موفق نشويم،شايد بعدی موفق بشود  
می  شروع  كه  اول  اون  حداقل  ولی 
اين  با عقيده های درست  بايد  كنی 
ميكنم  فكر  بدهی،منم  انجام  را  كار 
است  همينی  مته  در  درست  عقيده 

كه االن توضيح دادم 
بيشتری  های  چيز  كار  در  و 

ميفهميم .

دلیل انتخاب فوالد برای جنس مته چه بود؟ \
نسبت  كه  شناختی  به  توجه  با 
را  فوالدی  مته  داريم  ايران  بازار  به 
انتخاب كرديم كه مراحل ساده تری 
اجازه  ما  به  و  داشت  ساختن  برای 
يادگيری  برای  فرصتی  تا  دهد  می 
طراحی داشته باشيم و همه انرژی ما 

درگير بخش سخت افزاری كار نباشد
های  قسمت  روی  كه  وقتی  و 
تسلط  افزاری  مغز  و  افزاری  نرم 
انواع ديگر مته  پيدا كرديم به سراغ 

خواهيم رفت.

لطفا کمی راجع بــه خط تعمیر مته توضیح  \
دهید.   

با دو تست ميدانی مشخص شد كه 
با  ايم  كرده  تعمير  ما  كه  هايی  مته 
نصف قيمت مثل يك مته نو كار كرد 
پس شما بعضی از مته ها، مثل مته 
خراب  آن  های  رزوه  كه   PDCهايی
های  ترک  كه   PDCهايی نشده،مته 
بدنی ناجوری نداره و رزوه جت سالم 

باشد  می توان تعمير كرد. 
يك مقدار از بازار فروش مته بازار 
خارجی  های  كشور  در  آن  كرايه 
است،و اين ديگر جا افتاده است،مته 
ی PDC يكبار مصرف نيست كه شما 
200-300 ساعت آن را مصرف كنيد 
و چون كه Cutter هايش شكست 
توانيم  می  راحت  ما  دور،  بيندازيش 

اين كار را انجام دهيم.
به  را  شيوه  اين  كنيم  سعی  بايد 
صرف  از  تا  كنيم  وارد  نفت  صنعت 
برخی از هزينه های اضافی جلوگيری 

نمود.

تولید  \ مته هايی که شــما مــی خواهید 
ارزان  چقدر  خارجی  های  نمونه  به  کنید،نسبت 

تر تمام می شود؟
نمی  االن  را  سوال  اين  جواب 
همانطور  كه  اين  بدهم،برای  توانم 
آدم  كه  دانيد،وقتی  می  خودتان  كه 
يك چيزی را توليد می كند در توليد 
شود.در  می  آن  های  هزينه  متوجه 

توليد های بااليی مثل 10-20 تا .

البته بعضی از شركت های بزرگ 
می  را  قيمت  و  بازار  در  آيند  می 
با ضرر بعضی وقت ها  شكنند حتی 

وارد بازار می شوند.
در  وقتی  خارجی  های  مته 
می  فروش  به  انبوه  ايران  بازار 
روند،قيمتشان را می دانيم.اما ما اول 
به صورت انبوه نه توليد می كنيم و 
ها  نمونه  همين  اما  فروشيم  می  نه 
كمی هم كه توليد می كنيم مسلما 
نسبت به نمونه خارجی آن ارزان تر 

خواهد بود
ولی با اين حال برای اولين بار كه 
قيمتی   %100 شويم  می  بازار  وارد 
زير قيمت مته های خارجی خواهيم 

داشت
نكته مهم بعدی اين است كه وقتی 
ما مته را می خريم ارز از كشور خارج 
می شود مثل همين ماشين هايی كه 
از دبی وارد می كنيم،پول بيرون می 

رود و ماشين جای آن می آيد.
الماس های مته همه  پول  به جز 
اجزای ديگر در ايران خرج می شود.
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حمايت  \ دولتی  های  شرکت  طرف  از  چقدر 
شده ايد؟

از  كمكی  بدون  مدت  اين  در 
نهادهای دولتی وتنها  با صرف وقت 
راه  اين  توانستم  شخصی  وهزينه 

سخت را طی كردم
مديران  های  اگركمك  البته  
وكارشناسان فالت قاره طی اين سال 
اين  به  يابی  دست  امكان   نبود  ها 
ميزان از موفقيت وجود نداشته است 
قاره  فالت  شركت  دلسوز  مديران 
كه قبول كردند مته من اينجا تست 
بشود و مته ای كه من آورده ام نمونه 
تست  سلمان  فيلد  در  اش  خارجی 
با  كه  ای  مكاتبه  با  من  و  بود  شده 
مته  كه  گفتم  دادم  انجام  مديران 
شده  تست  آنجا  اين  خارجی  مشابه 
و تاييد شده است و ما عين همان را 

ساخته ايم .

دانشگاه های ما چه نقشی می توانند در اين  \
روند خودکفايی ايجاد کنند؟

من يك مثال می زنم از آلمان كه 
و  است  اروپا  در  صنعتی  كشور  يك 
انستتيو  دارد.يك  ای  قوی  صنعت 
مثال  كه  آلمان  در  هستند  هايی 

آيد  نمی  واگن  فولوكس  شركت 
به كارش  مربوط  پژوهش های  تمام 
اين  به  پول  دهد  انجام  خودش  را 
انستتيو می دهد و اين انستتيو مياد 
با دانشگاه ها حرف می زند می گويد 
ما پژوهش می خواهيم در اين مورد 
ها و اين پول را به دانشگاه می دهد 
و دانشگاه انتخاب می كند كه فالن 
استاد يا دانشجو برود و پژوهش كند .

پس پژوهش يك حلقه خيلی مهم 
در صنعت می باشد.

كه  چيزی  آن  شايد  پژوهش  در 
می خواستيم را ياد نگيريم،شايد يك 
چيز ديگر را ياد بگيريم ولی بايد يك 
به  بتواند  صنعت  كه  باشد  ای  حلقه 
دانشگاه بگويد پژوهش در اين موارد 

برای ما بكنيد 
فرض كنيد 10 سال ديگر شركت 
ما  كنيم  صادر  مته  شويم  موفق  ما 

درآمد داريم،خوب ما درآمد داريم،
به  ما  كه  بود  اين  توانايی  اگر 
دانشگاه های معتبر بگوييم ما اينقدر 
با  شما  كه  كنار  ايم  گذاشته  پول 
خودتان  های  محصل  از  پول  اين 
پژوهش  ما  برای  ها  بخش  اين  در 

باشد،شايد  متالوژی  كنيد،شايد 
در  ،يا  باشه   Force dynamic
موقع  مته  كه  كنند  تست  آزمايشگاه 
كندن چگونه تميز می شود و از اين 

قبيل حرف ها

الماس های مته را نمی توانیم در کشور تولید  \
کنیم؟  

در حــال حاضر با توجــه به هزينه ی 
باالی دســتگاه ها كه بايــد روی  مواد را 
در شــرايط بســيار خاصی فعاليت انجام 
دهنــد كــه اين المــاس ذوب بشــود و 
پيوند)bonding المــاس به الماس به 

وجود بيايد 
ولی يكــی طراحی متــه و تكنولوژی 
الماس اســت كه پودر آن چگونه باشد و 
اين كه ايــن الماس با كاربايدســاركريد 
چگونه می چسبد و چگونه می توان اين 
پيوند را محكم تر كرد،خالصه در كار می 
توان به اين حالت ايده آل دست پيدا كرد.
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انواع کاويتاسیون

*کاویتاسیون هیدرودینامیک كه 
در اثر تغييرات فشار در جريان مايع كه 
خود به علت هندســه سيستم حادث 

مي شود، به وجود مي آيد . 

*کاویتاسیون آکوستیک كه در اثر 
امواج صوتي در يك سيال كه خود به 
تغييرات فشار منجر مي شود، به وجود 

مي آيد .

*کاویتاســیون نوري كه توســط 
فوتون هاي با شدت باال ) ليزر ( محيط 

مايع را مي شكافند، ايجاد مي شود.

*کاویتاســیون ذره اي كه توسط 
هر ذره بنيادي ديگر مانند پروتون كه 
محيط سيال را مانند فضاي يك حباب 

مي شكافد، ايجاد مي شود.

شرايط خاص فیزيكی پديده

بنابر قوانين فيزيك ســياالت، آب يا 
هر مايع ديگری در هر درجه حرارتی 
به ازای فشــار معين تبخير می شود 
بطورمثال آب كه در فشار 760 ميلی 
متر جيوه )يك اتمسفر يا همان فشار 
جو در ســطح دريــا( در دمای 100 
درجه ســانتيگراد تبخير می شود، در 
فشار 584 ميلی متر جيوه )در باالی 
كوه( در دمای 92 درجه ســانتيگراد 

تبخير می شود.
در واقع تبخير يا جوشيدن در شرايطی 
صــورت می گيرد كه انــرژی مايع به 
حدی برســد كه بر فشار محيط غلبه 
كند و اين شــرايط بــا افزايش دما يا 
كاهش فشــار محيط فراهم می شود. 
بنابراين هرگاه دمای مايع در فشــار 
ثابت افزايش يابد و يا فشــار مايع در 
دمای ثابت كاهش يابد تبخير صورت 

خواهد پذيرفت.
حباب های بخار بوجــود آمده در فاز 
مايع، به همــراه مايع به نقطه ديگر با 

حفره زايی يا 
کاويتاسیون

وقتی فشار در سیال به سطحی تا زیر فشار هوای آزاد کاهش می یابد در 
سیال حفره های توخالی ایجاد می شود که به این پدیده کاویتاسیون یا 

حفره زایی )cavitation( می گویند.
ایجاد حباب در یک مایع در اثر کاهش فشــار آن مایع را کاویتاسیون 

گویند.
اصل کاویتاسیون: زمانی که حجمی از یک مایع در معرض فشار کم ولی 
موثر قرار گیرد ممکن است مایع از هم گسیخته شده و حباب ایجاد شود.
این پدیده اولین بار توسط لرد رای لف  )Lord Rayleigh( در اواخر قرن 
19 بررســی کرد، وی فرض کرد که حبابهای کروی شکل در مایع سقوط 

می کند.

 سامان سلیمانی
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فشار باالتر حركت می نمايد.
در پمــپ ها حباب های بخار يا گازی 
كــه در فاز مايع بوجود مــی آيند به 
همراه مايع به نقطه ديگر با فشار باالتر 
حركت می كنند. اگر در محل جديد 
فشــار به اندازه كافی زياد باشد حباب 
هــای بخار در اين محــل تقطير می 
شوند و در نتيجه ذراتی از مسير اصلی 
خود منحرف شــده و با سرعت های 
فوق العاده زياد بــه اطراف و از جمله 
پره ها برخــورد می نمايند. در چنين 
مكانهايی بســته به شــدت برخورد، 
ســطح پره ها خورده شده و متخلخل 

می گردد.

کاويتاسیون در پمپ ها

وقتی كه يــك تيغه پروانــه در يك 
پمپ يا پروانه كشتی يا زيردريايی در 
سيال حركت می كند فشار در اطراف 
آن تيغه كاهش می يابــد. با افزايش 
سرعت تيغه اين كاهش فشار به جايی 
می رسد كه فشار تبخير سيال تامين 
می شــود. در اين حالت سيال تبخير 
شــده و حباب ايجاد می شود. )پديده 

كاويتاسيون(
وقتــی اين حباب ها می تركند، امواج 
ضربه ايی قوی در سيال بوجود می آيد 
كه قابل شنيدن است و حتی تيغه ها 

را از بين می برد.

كاويتاســيون در پمپ ها به 2 صورت 
است:

1- كاويتاسيون مكشی
2- كاويتاسيون تخليه ايی يا خروجی

کاویتاسیون مکشی
كاويتاسيون مكشــي زماني رخ مي دهد كه 
مكش پمپ در فشار پايين و شرايط خالء زياد 
رخ دهد تا جايي كه مايع در مركز باالبر پمپ 
تبديل به بخار مي شود . بخار ايجاد شده براي 
تخليه در اطراف پمپ ، به باال حمل شده ، تا 
جائي كه خالء بيشتري وجود نداشته باشد ، 
در اثر فشــار ناشي از تخليه در مايع ، به عقب 
فشــرده مي شــود، در اين حالت يك عمل 
انفجاري رخ داده و به ســطح باالبر صدمه مي 

رساند . 
اين كاويتاســيون به دليل فشار كم در مكش 
رخ می دهد كه سبب ايجاد حباب در ورودی 
پروانه پمپ شده و تا خروجی پمپ ادامه می 

يابد.
نكته مهم: در خروجی به دليل فشار زياد سيال 

اين حباب ها از بين می روند.

کاويتاسیون تخلیه ايی يا خروجی
در اين نوع كاويتاســيون فشــار خروجی 
پمپ بســيار باال اســت و اين بدليل كار 
كردن پمپ در كمتر از 10 درصد راندمان 
آن می باشــد. فشــار خروجی باال سبب 
برقراری يك چرخه از ســيال درون پمپ 
می شــود تا اينكه آن سيال را به جريان 

وادار ســازد. همانطور كه سيال در اطراف 
پروانه جريان می يابد در اثر سرعت سيال 
خال ايجاد شده و حباب تشكيل می شود. 
در نتيجه كاويتاسيون موجب بروز اثرات 

مخرب در پمپ می گردد. 

اين اثرات عبارتنــد از: از بين رفتن تيغه 
هــا، از كار افتادگی كامل ياتاقان ها و آب 
بندهــای پمپ تحت فشــارهای باال، در 
شــرايط بحرانی تر می تواند محور پروانه 

را بشكند.

کاربردهای کاويتاسیون
برخالف بسياری از صنايع كه به دنبال حذف 
احتمال بروز اين پديــده در محصوالت خود 
هستند، در بسياری از صنايع از جمله پزشكی 
به دنبال ساخت تجهيزاتی برای ايجاد پديده 
كاويتاســيون و استفاده از اثرات و كاربردهای 

آن هستند.
*دســتگاه های پاک كننــده فراصوتی كه از 
فروپاشــی حباب ها برای تميز كردن سطوح 

ابزار استفاده می كند. 
*دستگاه های تصفيه آب 

*تجهيزات تجزيــه و تركيب برخی ذرات در 
*صنعت شيمی 

*دستگاه های سنگ شكنی كليه 
*سيستم های كاويتاسيون در زيبايی 
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بخش شــمالی اين ميدان با مساحتی بالغ بر 
460 كيلومتر مربع در حدود 120 كيلومتری 
)غرب اهواز و غرب رودخانه كارون( در منطقه 
مرزی مشترک ايران و عراق واقع شده است. با 
توجه به اطالعات و آماری كه وزارت نفت اعالم 
كرده، توليد نفت در بخش جنوبی اين ميدان 
نفتی از سال 1378 با ظرفيتی حدود 25 هزار 
بشــكه آغازبه كار نمود و هم اكنون به ميزان 

تقريبی 50 هزار بشكه در روز رسيده است.
اين شــرايط در حالی است كه توسعه ميدان 
آزادگان در سمت عراق توسط غول نفتی ريال 
داد شل با سرعت هرچه تمام تر انجام می شود 
و اين كشور كمپانی های نفتی چينی ازجمله 
شــركت ملی نفت چين را به همكاری دعوت 
نموده اســت. عراق از شــهريور سال 1392 
تنها از ميدان مجنون ـ كه قسمتی  از ميدان 
آزادگان جنوبی محســوب می شود ـ روزانه 
185 هزار بشكه نفت استخراج كرده و اميدوار 
است اين ميزان را بزودی به 400 هزار بشكه 

در روز برساند.
طرح توسعه:

طرح جامع توسعه جديد ميدان نفتی آزادگان 
جنوبی در دو فاز تعريف شده است كه در فاز 
نخست توسعه، توليد320 هزار بشكه نفت در 
روز و 197 ميليون فوت مكعب گاز پيش بينی 
و مقرر شده است اين ميزان توليد با حفر 185 
حلقه چاه، 52 ماه پس از تصويب طرح جامع 

تجديدنظر شده توسعه ميدان محقق شود. بر 
اين اســاس، افزايش توليد نفت اين ميدان به 
روزانه 600 هزار بشكه نيز در فاز دوم توسعه 
ميدان مدنظر قرار دارد. اين در حالی اســت 
كه حداكثر ميزان استخراج نفت ايران از اين 
ميدان مشترک 50 هزار بشكه در روز گزارش 

شده است.
هرچنــد اهميــت اين ميدان نفتــیـ  گازی 
مشــترک بين ايران و عراق برای كشورمان از 
بابت وجود ذخاير عظيم كربوهيدراتی در اين 
مخزن مطرح اســت، اما با توجه به پير شدن 
برخی چاه های نفت در ايران اين ميدان جوان 
با توجه به ظرفيت های بالقوه ای كه دارد می 
تواند بــه عنوان يكی از اميدهای صنعت نفت 
كشــورمان برای حفظ توليد روزانه و ارتقای 

جايگاه ايران در اوپك نيز مطرح باشد.
میدان نفتی سلمان

ميدان نفتی سلمان يكی از ميادين نفت و گاز 
بسيار غنی در آب های نيلگون خليج هميشه 
فارس و در محدوده جزيره الوان واقع اســت. 
براساس قوانين بين المللی مالكيت 70 درصد 
از آن متعلق به ايران و 30 درصد باقيمانده در 

اختيار امارات متحده عربی قرار دارد.
ابعاد اين ميدان نفتی مشترک ايران و امارات 
تقريبا 11 كيلومتر در 14 كيلومتر برآورد شده 
اســت. براســاس آمارهای ارائه شده، سلمان 
دارای 44 حلقــه چاه نفتــی و 10 حلقه چاه 
گازی است. اگر بخواهيم اوضاع كشورمان در 
اســتخراج نفت و گاز در اين ميدان مشترک 
گازی را بــرآورد كنيم، درمــی يابيم اوضاع 

كشورمان در برداشت از بخش نفتی اين ميدان 
مشترک بسيار مناسب تر از محصول گازی آن 
اســت و براساس برخی شواهد برداشت گازی 

در حد صفر است.
در مطالعــات اوليه از اين ميــدان نفت و گاز 
مشــترک بين ايران و امــارات متحده عربی، 
برآورد شده بود اين ميدان حدود 4.5 ميليارد 
بشكه نفت را در خود جای داده در صورتی كه 
به دليل شرايط زمين شناسی اين مخزن، فقط 
1.6 ميليارد بشكه از آن قابل استخراج است و 
با توجه به اســتخراج هايی كه تاكنون در اين 
ميدان صورت گرفته تنها نيم ميليارد بشكه از 
ذخاير نفتی ميدان ســلمان باقی مانده است. 
از ســوی ديگر سهم ايران از اين ميدان نفتی 

4.67 درصد برآورد شده است.
در بخش ايرانی ميدان نفتی سلمان 42 حلقه 
چاه نفتی حفر شده كه از اين تعداد چاه 250 
هزار بشــكه مايعات هيدروكربوردار استخراج 
می شود و با توجه به تركيب مواد خارج شده 
از اين چاه ها تنها 50 درصد نفت به دست می 
آيد و براساس آمار روزانه 60 هزار بشكه نفت 
از اين ميدان نفتی اســتخراج شده است. در 
حالی كه كشور امارات عربی متحده از ميدان 
ابوالبخوش )نام عربی سلمان( روزانه 40 هزار 
بشكه نفت از 70 حلقه چاه به دست می آورد 
و تاكنون در مجموع 400 ميليون بشكه نفت 

از ميدان ياد شده به دست آورده است.
میدان نفتی دهلران

ميدان نفتی دهلران گرچه براساس اطالعات 
اوليه به طور كامــل در داخل مرزهای خاكی 

میدان نفتی آزادگان ـ که شــامل دو بخش شــمالی و جنوبی است ـ یکی 
از بزرگ ترین میادین نفتی جهان اســت که ســال 1376 کشــف شــده و 
درمحدوده ای به وســعت 1500 کیلومترمربــع در یکصدکیلومتری غرب 
اهواز ومنطقه ای به نام دشت آزادگان واقع شده است. این میدان نفتی که در 
بخش عربیـ  عراقـ  از آن با نام مجنون یاد می شود، براساس تحقیقات و 
لرزه نگاری های موجود حدود 33 میلیاردبشکه نفت خام با ضریب بازیافت 
6 درصد را درخود جای داده اســت. این در حالی اســت که سال 1378 نیز 
الیه جدیدی درآن میدان به ظرفیت 2.2 میلیاردبشــکه کشــف شده  ا ست                                                                                                                                              

آزادگان؛ بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران
مهمترين میادين نفتی ايران

 امیرحسین بیرانوند
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بخــش عربی از آن به نام ميدان نفتی لؤلؤ ياد 
می شود و سال 1345 شمسی توسط شركت 
آيپك در تاقديس اســفنديار كشف شد. اين 
ميدان نفتــی در 95 كيلومتری جنوب غربی 
جزيره خارک قرار گرفته و با توجه به بررسی 
های لرزه نگاری و طرح نقشه های سه بعدی 
حاوی 532 ميليون بشــكه نفت خام درجا با 
درجه ســبكی ای. پی. آی 30 به عنوان يكی 
از پرمتقاضی ترين محصــوالت نفتی در بازار 
های جهانی است.هرچند براساس شواهد هنوز 
هيچ يك از طرفين در اين ميدان نفتی اقدام 
به برداشــت نكرده اند ولی با توجه به شتاب 

برداشــت نفت از ميادين مشــترک از سوی 
شــركای ايران،بی ترديد عربستان نيز پس از 
امضای قرارداد با كنسرسيومی خارجی بزودی 
مشــعل برداشــت نفت را از ميدان ياد شده 
روشن می كند و هر روز كمتر از روز قبل نفت 
برای بخش ايرانی باقی خواهد گذاشت. اين در 
حالی است كه در بخش ايران برسر طرح های 
توســعه يا بهره برداری اما و اگرهای فراوانی 
وجود داشــته و دارد و شــركت های خارجی 
بســياری در اين ميدان آغاز به كار كردند اما 
در نهايت هنوز برداشــت نفتی از اين ميدان 

صورت نگرفته است.

كشورمان قرار گرفته بود، اما مطالعات نهايی 
پس از خاتمه جنگ تحميلی بيانگر آن است 
كه بخش هايی از ميدان نفتی دهلران داخل 
خاک عراق قــرار دارد و همين موضوع باعث 

بروز اختالفاتی ميان دو كشور شده است.
اين ميدان نفتی ســال 1351 شمسی كشف 
شــد و با حفر يك حلقه چــاه بهره برداری از 
آن آغاز شد. ميدان نفتی دهلران دارای نفتی 
بــا 43.3 درجه API و 2.7 وزنی گوگرد بوده 
و تاكنون در مجموع 23 حلقه چاه در آن حفر 
شده اســت. در اين بين از 23 چاه حفر شده 
تعــدادی به دليل مشــكالت حفاری متروكه 

شده اند.
در بخش ايرانی اين ميدان نفتی مشترک هم 
اكنون 12 حلقه چاه مشــغول به كار است كه 
روزانه 24 هزار بشــكه نفت را به صنعت نفت 
كشورمان تحويل می دهد اين در حالی است 
كه با توجه به مشترک بودن اين ميدان نفتی 
با ابوغريب در كشــور عراق و سرمايه گذاری 
های گســترده شــركت های خارجی در اين 
ميــدان نفتی در خاک عراق، لزوم توســعه و 
البته انجام امور تحقيقاتی هرچه بيشتر بر هيچ 
كس پوشيده نيست، چون در غير اين صورت 
ميزان برداشــت كشور عراق بيشتر از ايران يا 
مالك اصلی اين ميدان خواهد شد و اين اتفاق 
ارمغانی بجز زيان مالــی و ملی برای ايران به 

دنبال نخواهد داشت.
میدان نفتی اسفنديار

اســفنديار نام يكی ديگر از ميادين مشترک 
نفتی ميان ايران و كشور عربستان است كه در 

میدان نفتی آزادگان همان طور که یکی از بزرگ ترین میادین نفتی جهان شــناخته شــده، 
تاکنون یکی از خبرســازترین میادین نفتی مشترک ایران با کشورهای همسایه نیز بوده 
اســت. هرچند این نوع اخبار مربوط به مناقشــات مالکیتی نبوده و در این زمینه تقریبا 
مشــکلی وجود ندارد، اما بحث توسعه و بهره برداری در این میدان همواره یکی از اصلی 
رین مناقشات داخلی کشورمان شناخته شده که تازه ترین آن، اخراج شرکت چینی سی ان 
پی ســی از منطقه یاد شده از سوی وزیر نفت به دلیل کارشکنی های متعدد و وقت کشی 

بوده که باعث عقب ماندن کشورمان در برداشت از این میدان مشترک شده است.

آزادگان؛ بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران
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تنش های برجا
مهم ترين خصوصيتی كه بايد برای انجام 
عمليات شكاف هيدروليكی اندازه گيری 
شــود، تنش های برجا می باشد. اندازه و 
جهت تنش ها دارای اهميت زيادی می 
باشد. شكافی كه در ديواره چاه عمودی 
ايجاد می شــود بســته به اينكه تنش 
حداقل برابر با تنــش عمودی و يا يكی 
از تنش های افقی باشــد، صفحه شكاف 
بــه ترتيب به صورت افقی و يا عمودی و 

موازی محور چاه تشكيل می شود.
تراوايی

يكی از علل اصلی انگيزش چاه چه با اسيد 
كاری و چه به صورت شكاف هيدروليكی 
افزايش تراوايی مسير مخزن به چاه می 
باشــد. هرچه تراوايی سازند كمتر باشد 
روش انگيزش چاه بيشتربه سمت استفاده 
از روش شكســت هيدروليكی پيش می 
رود. به ويژه در مخازن گازی اســتفاده از 
عمليات اليه شكافی هيدروليكی متداول 

تر است. 
خصوصیات هدر روی سیال

از دست رفتن سيال از شكاف به مخزن 
متخلخل به واسطه گراديان فشاری كه 
بين فشار پر از سيال و مخزن وجود دارد 
را هــدر روی ســيال )Leak Off( می 
نامند. و به مراحل زير تقسيم بندی می 

شود.
- مرحله جهش )Spurt Loss( با دبی 

هدر روی باال
كاهش دبی هدر روی )وارد شدن فيلترات 
يا سيال حفاری از ديواره شكاف به داخل 

سازند و ايجاد اندود گل خارجی(
- هدر روی ديناميكی همراه با دبی پايدار

هدر روی سيال به داخل سازند كه نقش 
تعيين كننــده ای در اجــرای عمليات 
شــكاف هيدروليكی دارد به اين صورت 
می باشد كه سرعت نفوذ سيال به داخل 

سازند را مشخص می كند.

استفاده از پروپانت 
دليل اســتفاده از پروپانت ســاده است. 
چرا كــه در انتهای عمليات شكســت 
هيدروليكی، شــكاف بايد برای اين كه 
سيال مخزن بتواند در مسير چاه حركت 

پارامترهای تاثیرگذار در        

فرآيند شكاف هیدرولیكی
 میثم خدایی | علی رجایی

قبــل از انجام هــر عملیات الیه 
سری  یک  هیدرولیکی  شــکافی 
و ســازند  مورد چاه  در  اطالعات 
چه از طریــق نمودارگیری و یا از 
طریق آزمایش مغــزه گیری باید 
حاصل شود تا انجام عملیات را که 
دارای هزینه اجرایی نسبتا زیادی 
بوده و در برخی موارد هزینه ای به 
اندازه حفر چاه و یا بیشتر دارد را 
ترین  مهم  نکند.  مواجه  مشکل  با 
اطالعات مــورد نیاز برای طراحی 
هیدرولیکی  شکافی  الیه  عملیات 
از لحــاظ اهمیت بــه صورت زیر       

می باشد.

جمله  از  پارامترهایی  میان  این  از 
گرانروی ســیال و دبــی و حجم 
پیش  ســیال  و  پروپانت  تزریق، 
تزریــق مورد نیــاز، قابل کنترل 
مانند  هم  پارامترهایی  هســتند. 
ســازند،  تراوایی  ســیال،  عمق 
تنش های برجــا در الیه تولیدی         
)Pay Zone( و الیــه اطراف آن، 
اینکه  اندازه گیری شــده یا  باید 
تخمین زده شوند ولی قابل کنترل 

نمی باشند.

اولین بهره برداری تجاری با استفاده از عملیات شکاف هیدرولیکی در سال 1949 در ایالت اوکالهاما – امریکا
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زياد به خاطر اين كه زمان كمتری برای 
هدرروی وجود دارد ميزان هدرروی كلی، 
كاهش می يابد. دبــی تزريق همچنين 
بر موارد ديگــری از قبيل طراحی طول 
شــكاف، عرض شكاف )مدل های عرض 
شكاف(، انتقال پروپانت، طراحی پل زدن 
با پروپانت و موارد ديگر اثرگذار می باشد. 
به طور كلی فشــار تزريــق ته چاهی با 

افزايش دبی تزريق افزايش می يابد.
به طور كلی تشــكيالت عمليات شكاف 
هيدروليكی به طور ويژه ای پيچيده می 
باشد. هدف از اين عمليات قرار گيری يك 
شــكاف بهينه با يك هندسه مشخص و 
قابليت هدايت پذيری مناسب است كه 
امكان بيشينه افزايش توليد را نسبت به 
چاهی كه مــورد انگيزش قرار نگرفته، با 
هزينه كمتــری فراهم كند. اين عمليات 
تركيبی از تقابل فشــار سيال، گرانروی 
با خصوصيات  و خصوصيات هــدرروی 

االستيك سنگ می باشد.

كنــد باز بماند. وظيفــه پروپانت باز نگه 
داشتن اين مسير می باشد. 

مورد نياز  )Pad( ميزان سيال عامل 
اولين ســيالی كه تزريق می شود سيال 
پيش تزريق)Prepad(  نام دارد. از اين 
ســيال برای پر كردن فضای داخلی لوله 
جداری و لوله مغزی، آزمايش سيســتم 
برای فشار و شكست سازند استفاده می 
شــود. پس از آن سيال عامل، تزريق می 
شــود كه دارای گرانروی بيشتری بوده و 
حاوی هيچ نوع پروپانتی نيست. هدف از 
اســتفاده از سيال عامل، شكستن ديواره 
چاه و ايجاد شــكاف می باشد. همچنين 
ســبب ايجاد نفــوذ كافــی و نيز عرض 
مناســب می شود تا در مرحله بعدی كه 
تزريق سيال به همراه پروپانت می باشد 
كمك نمايد و از هرزروی زياد ســيال در 
شكاف كاسته شود. از سوی ديگر هنگام 
ورود اوليــن ذرات پروپانــت بــه داخل 
شكاف عرض شــكاف بايد بيشتر از سه 
برابر قطر پروپانت باز شده باشد تا از پل 
بســتن پروپانت و ايجاد پديده پل زدن 

)Screen Out( جلوگيری كند.
گرانروی سیال تزريقی

گرانروی يعنی تغيير شــكل ســيال در 
اثر نيــروی وارده كه به تغيير دما، تنش 
برشی و تركيبات سيال وابستگی داشته 
و به صورت نســبت بين تنش برشی و 
نرخ برشی )Shear Rate( تعريف می 
شــود. همان طور كه از مفهوم عمليات 

شــكافت هيدروليكی استنباط می شود 
مكانيك سيال از پارامترهای مهم در اين 
عمليات می باشــد. دو مكانيزم غالب در 
ســيال، دبی تزريق سيال و گرانروی آن 
بوده كه بر فشار داخل شكاف )و بنابراين 
عرض شكاف( اثر داشته و به ميزان زيادی 
بر انتقــال و قرارگيری نهايی پروپانت در 

شكاف تأثيرگذار است.
ميزان گرانروی باال، موجب افزايش فشار 
خالص  )Net Pressure(داخل شكاف 
می شــود كه خود ســبب رشد عمودی 
شــكاف و كاهش نفوذ نسبت به ميزان 
دلخواه می شــود. در مورد سازندهايی با 
تراوايی باال كه احتياج به شــكاف طويل 
نمی باشــد، گرانروی باال بــرای انتقال 
پروپانت احتياج نمی باشد. در اين سازند 
ها امكان اين كه سيال ايجاد كننده نتواند 
ايجاد انــدود گل كند تا مانع از هرزروی 
سيال شــود وجود دارد. در مورد هندسه 
شــكاف، با كاهش گرانروی سيال ايجاد 
كننده شــكاف، طول شكاف افزايش می 
يابد در حالی كه عرض شكاف با كاهش 
گرانروی سيال كاهش می يابد. با توجه 
به اين مطالــب تعيين گرانروی بهينه از 
پارامترهای مهــم برای انجام عملياتی با 

نتيجه دلخواه می باشد.
دبی سیال تزريقی

دبی تزريق بر زمان پمپاژ اثر گذاشــته و 
در بررســی هدرروی و موازنه مواد مهم 
می باشــد. به عنوان مثال در دبی تزريق 

تجهیزات سرچاهی برای انجام عملیات شکاف هیدرولیکی
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استفاده از بارهای محوری در ارتباط با 
MWD سیستم دينامیک درون چاهی

ايــن مقاله اثــر همكاری اســتفاده از 
تركيب تجهيــزات درون چاهی جديد 
كه سيستم بارهای محوری و ديناميك 
درون چاهیMWD ناميده می شود را 

توضيح می دهد.
بارهای محوری بــرای افزايش قابليت 
تجهيزات درون چاهی ظريف از قبيل 
چرخش  بدون  حفاری  سيســتمهای 
    MWD     سيســتم و  دوار  ميــز 
پيچيــده ثابــت شــده انــد . بــرای                                  
مثال : قابيليت اطمينان حدود مقاومت 
الكتريكی در سيستمهای حفاری بدون 
چرخش ميز دوار به وســيله دو فاكتور 
طی پروژه حفاری فراساحلی نروژ ارتقا 

يافته است.
انالیز لغزش بر اساس واکنش عمل و 

عكس العمل سرمته :همكاری عملی و 
تئوری:

_عملكرد دو مرحله ای طرز رفتار رشته 
حفاری:

رفتار ســاكن به وسيله ی اناليز كيفی 
توصيف شده است. ازمايشات تناوبی با 

يك نظريه طبيعی موافقند.
يكــی از پارامترها)افزايــش وزن روی 
مته( سيســتم مورد نظر را تحت تاثير 
قرار می دهــد و باعث می شــود كه 
لغزش مته حفاری كمتر شود.سيستم 
های ديناميكی در حال حاضر توســط 
يك مجموعه مرزی خطی كنترل می 
شــود.با ضميمه كردن عمل و عكس 
العمل بين ســنگ و مته می توان اين 
موضوع را بررســی كرد و نتايج بهتری 
گرفت. اخريــن اناليز ها بــر روی اثر 
ازمايش زمانی كــه حفاری انجام نمی 
شود متمركز شــده اند.در اين مرحله 
عملياتی عملكرد عكس العملی سر مته 
تغيير می كند.شبيه سازی عددی كه 
توسط شــواهد ازمايشگاهی به وضوح 
توجيه شده اند،اثرات موثر يك ازمون 
كه در ان سيســتم ثبت شده است را 

نشان می دهد.
میرايی اثر مثبت 

:)positivedamping(
يك مته  pdc  جديد با مشخصاتی كه 
مته را قادر می سازد بر لغزش های خود 

غلبه كند.

ويژگی های عملكرد مجموعه ای از مته 
هایpdc  به خصوص از لحاظ پاســخ 
  PRMلرزشی و پيچشــی به تغييرات
،ارايه خواهد شــد. در جزييات اين نوع 
متــه در نقطه خنثی و نقطه اثر مثبت 
ميرايی مته به گونه ای طراحی شده اند 
كه در مواقعی كه بــا لرزش مته روبرو 
هستيم جلوی ان را بگيرد.اين مته ها 
اصالح شــده و پس از ان در ازمايشگاه 
،ميدان و يا هر دو مورد اســتفاده قرار 
گرفتند و در همه موارد پاسخ گشتاور 
مثبت ميرانشان داده شده است. عالوه 
بر اين اطالعات اجرا شــده در ميدان 
نشــان داده اند كه هيچ گونه لغزشی 

روی نداده است.
يشــرفت به ســوی يك راه حل برای 

:pdc لرزش گير رشته با مته
تحقيقات اوليه نشان داده اند كه رابطه 
ای ذاتی بين گشــتاور مته و شــدت 
ارتعاشی  چرخشــی  ســرعت  كنترل 

پيچشی مته   PDC وجود دارد.
مطالعات اخير بر ايجاد رابطه ســرعت 
گشــتاور دورانی مته برای انواع مته ها 
تمركز كرده اند كه اين تمركز با هدف 
توضيح هر 2 رفتار ارتعاشــی ميدان و 
شناســايی محرک زيرين در ارتباط با 

گشتاور و سرعت است.
انواع جديد ماشــين هــای حفاری و 
ازمايــش هــای ميدان بــرای تعيين 
كــردن روابــط تحت شــرايط واقعی 
حفاری استفاده شده اند و فرايند های 

چشمگيری به كار برده شده است.
اســتعداد انواع گوناگون لرزه ها برای 
شكســت در حين لرزش و اينكه انواع 
مختلف مته ها تــا چه اندازه لرزش ها 
را تحريك می كنند هر دو با تفســير 
اين نتايج توضيح داده شــده اند. اين 
ويژگــی ها مــی توانند به يكســری 
جنبه های خاص طراحی مته وابسته 
باشند،همچنين ارايه اگاهی های مورد 
نيازبرای جلوگيری از شكست زودرس 
مته   PDC  كــه اين اثر گامی بزرگ 
به سوی از بين بردن لرزش گير رشته 

حاصل از عمليات حفاريست.
فناوری   JAR NOVEL وتوســعه نرم 

افزار نامطلوب:
مفهوم ابزارات جديد به منطور افزايش 
اثر بخشی نا مطلوب معرفی شده است: 

- استفاده از بارهای محوری

-  آنالیز لغزش

- میرایی اثر مثبت

JAR NOVEL   فناوری -

-  ارتعاشات رشته لوله 

- حفاری دینامیک

يادداشت هايي درباره ارتش )6 (

لغزش ، لرزش رشته حفاری ، 
بارهای محوری 

مکانیسم های 
حفاری پیشرفته 

 مژده میر اسکندری
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ای  چاهيوســيله  درون   CLUTCH
است كه باالی مانده گير )JAR( قرار 

می گيرد.
امكان  ايــن  حفاری  رشــته  چرخش 
را فراهــم مــی كند كــه در عمليات   
JAR           عملكــرد   JARING
افزايش می يابــد . از ديگر مزايا بهبود 
تميزی چاه و كاهش خطر چسبندگی 
می باشــد . اين ابزار در حال كشيدن 
چاهای افقی و ديگر چاههای دسترسی 

طوالنی بسيار ارزشمندند. 
ارتعاشات رشته لوله در امتداد رسیدن 

به چاهها:
در برنامه های گسترش طوالنی ، بخش 
های طوالنی در رشــته لوله ها بر روی 
بخشــهای كوتاه از حفــره درون چاه 
در حين چرخش قــرار گيرد. زمانيكه 
سرعت چرخشــی از اســتانه بحرانی 
تجاوز می كند)بيشــتر ميشود( رشته 
لوله شــروع به تكان خوردن توســط 
لغزش به باال و پاييــن ديواره چاه می 
كنــد. اگر ســرعت چرخــش چاه ها 
بيشتر از سرعت استانه باشد در نهايت 
رشــته لوله شروع به چرخش )حركت 
گردابی( ميكند كه ميتواند به شــدت 
به مولفه های رشــته ياداده شده است 
كه در محدوده سرعتهای چرخشی در 
برنامه های كاربردی گســترش يافته 

استفاده می شود . 
حفاری دينامیک در حضور جريان گل :

مدل جديد ديناميك رشــته حفاری 
شامل يك واكنش عمل و عكس العمل 
بين رشته حفاری و گردش جريان گل 
و الی می باشد . بررسی رشته مته در 
يك سوراخ در ته چاه كه شامل گروهی 
)تعدادی ( از مته های  PDC  ، نوعی 
  ، MOINEAU  موتــور رانــش گل
رانشــگر پالــس و MWD درصورت 
تمايل مته حلقه و لوله های حفاری می 
شود . عالوه بر تاثير جريان گل و الی 
بهم فشرده گروهی ،  تحريك متهلگو 
محوری به دليل تحريك الگوی ته چاه 
، عدم تعادل موتور و اصطكاک حاصل 
از برخورد ديواره ها نيز می باشــد. اين 
برنامــه )عملكرد ( به يافتن شــرايط 
عمليات بحرانی و شناسايی پارامترهای 

سيستم كمك می كند . 

 

  

یادم می آید مادرم به سختی مریض و در بیمارستان بستری بود. به اصرار مصطفی تا آخرین روز در کنار 
مادرم و در      بیمارستان ماندم.

  او هر روز برای عیادت به بیمارستان می آمد.

  مادرم به مصطفی می گفت: همسرت را به خانه ببر.

ولی او قبول نمی کرد و می گفت: باید پیش شما بماند و از شما پرستاری کند.

    بعد از مرخص شدن مادرم از بیمارستان، وقتی مصطفی به دنبالم آمد و سوار ماشین شدم تا به خانه 
خودمان    برویم، مصطفی دست های مرا گرفت و بوسید و گریه کرد و گفت:

   از تو بسیار ممنون هستم که از مادرت مراقبت کردی.

    با تعجب به او گفتم: کسی که از او مراقبت کردم مادر من بود نه مادر شما… چرا تشکر می کنی؟!

    او در جواب گفت: این دست ها که به مادر خدمت می کنند برای من مقدس است. دستی که برای مادر 
خیر نداشته باشد، برای هیچ کس خیر ندارد و احسان به پدر و مادر دستور خداوند است

خاطره ای ازشهیدچمران از زبان همسرش
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معرفی نرم افزار 
 Drilling office

در واقع مجموعه کاملی از برنامه های کاربردی حفاری مرتبط با هم 
می باشد که توسط شرکت شلمبرژر به صنعت حفاری معرفی گردیده 

است.
این نرم افزار مهندسین را قادر می سازد تا با طراحی جامع و کامل، 

علمیات حفاری را بهینه سازی نماید.

 Drilling برنامه های زير از برنامه های اصلی

office می باشند:

BHA Editor-1 : به منظور طراحی رشته ته 

چاهی و تعريف هندسه حفر چاه به كار گرفته می 

شود.

Close Approach-2 : امكان تحليل 

خطرات برخورد چاه ها را در اختيار كاربر می 

گذارد.

Data Browser-3: دسترسی راحت به 

اطالعات را فراهم می كند.

DrillViz-4 : با ايجاد تجسمی سه 

بعدی در تعيين خودكار سايز مدل ، نمايش 

نقاط Survey  و Casing  و محاسبات 

تكراری EOU  به كار می رود.

Hydraulics-5 : برای تحليل تميز 

كردن حفر چاه و اتالفات فشار برای مسير 

چاه حقيقی و طراحی شده به كار می 

رود.

Power Draw-6 : امكان دست 

كاری در خروجی گرافيكی ايجاد شده در 

Drilling office را برای كاربر فراهم 

می كند

Query Tool-7 : امكان جستجو و 

گرفتن خروجی از اطالعات ذخيره شده 

در Drilling office را برای كاربران 

فراهم می كند.

Well Design-8  : طرح هندسی چاه 

را ايجاد می نمايد.
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خــوب عزيزم دمدمی! بگو ببينــم تا حاال من چه 
گفته ام كه تو را آن قدر ترس برداشــته است. می 
گويــد: قباحت دارد ، مردم كه مغز خر نخورده اند. 
تا تو بگويی »ف« من می فهمم »فرح زاد« اســت. 
اين پيكره ای كه تو گرفته ای معلوم است آخرش 
چه ها خواهی نوشــت. تو بلكه فردا دلت خواست 
بنويســی: پارتی های بزرگان ما از روی هواخواهی 
روس و انگليس تعيين می شود. تو بلكه خواستی 
بنويســی ... در قزاقخانه صاحب منصبانی كه برای 
خيانِت به وطن حاضر نشــوند مسموم )در اين جا 
زبانش تپق می زند لُكنت پيدا می كند و می گويد( 
نمــی دانم چه چيز و چه چيــز، آن وقت من چه 
خاكی به سرم بريزم و چه طور خودم را پيش مردم 
به دوستِی تو معرفی بكنم. خير خير ممكن نيست. 
من عيال دارم، من اوالد دارم. من جوانم. من در دنيا 

هنوز اميدها دارم.
می گويم: عزيزم! اوالً دزِد نگرفته پادشاه است . ثانياً 
من تا وقتی كه مطلبی را ننوشــته ام كسی قدرت 
دارد بــه من بگويد: تو! ... بگذار من هر چه دلم می 
خواهد در دلم خيال بكنم هر وقت نوشتم آن وقت 
هر چه دلت می خواهد بگو. من اگر می خواستم هر 
چه می دانم بنويسم تا حاال خيلی چيزها می نوشتم 
مثاًل می نوشــتم: االن دو ماه است كه يك صاحب 
منصب قزاق كه تن به وطن فروشی نداده، بيچاره از 
خانه اش فراری است و يك صاحب منصب خائن با 

بيست نفر قزاق مأمور كشتن او هستند.
مثاًل می نوشتم: اگر در حساب نشانـۀ »ب« بانك 
انگليس تفتيش بشود بيش از بيست كرور از قروِض 

دولت ايران را می توان پيدا كرد.
مثاًل می نوشتم: اقبال السلطنه در ماكو و پسر رحيم 
خان در نواحی آذربايجان و حاجی آقا محســن در 
عراق و قوام در شــيراز و ارفع السلطنه در طوالش 
به زبان حال می گويند چه كنيم؟ اَلَخلِيُل يَأُمُرنِی 

َواَلَجلِيل يَنَهانِی .
مثالً می نوشتم: نقشه ای را كه مسيو »دوبروک« 
مهندس بلژيكی از راه تبريز، كه با پنج ماه زحمت و 
چندين هزار تومان مصارف از كيسـۀ دولت بدبخت 
كشيد، يك روز از روی ميز يك نفر وزير پر درآورده 
به آسمان رفت و هنوز مهندس بلژيكی بيچاره هر 
وقت زحماِت خودش در ســر آن نقشه يادش می 

افتد چشم هايش پر از اشك می شود.

وقتی حرف ها به اين جا می رســد دستپاچه می 
شــود می گويد: نگو نگو، حرفش را هم نزن، اين 

ديوارها موش دارد موشها هم گوش دارند .
می گويم: چشم! هر چه شما دستورالعمل بدهيد 
اطاعت می كنم. آخر هر چه باشد من از تو پيرترم 
يك پيرهن از تو بيشتر پاره كرده ام من خودم می 
دانم چه مطالب را بايد نوشت چه مطالب را ننوشت.
آيا من تا به حال هيچ نوشته ام چرا روز شنبـۀ 26 
ماهِ گذشته وقتی كه نمايندۀ وزير داخله آمد و آن 
حرف های تند و ســخت را گفت يك نفر جواب او 

را نداد ؟
آيا من نوشته ام كه: كاغذسازی در ساير ممالك از 
جنايات بزرگ محسوب می شود، در ايران چرا مورد 

تحسين و تمجيد شده؟
آيا من نوشــته ام كه: چرا از هفتاد شاگرد بيچاره 
مهاجِر مدرسـۀ آمريكايی می توان گذشت و از يك 

نفر مدير نمی توان گذشت؟
اينها كه از سراير مملكت است. اينها تمام حرفهايی 
است كه همه جا نمی توان گفت، من ريشم را كه 
توی آسياب سفيد نكرده ام ، جانم را از صحرا پيدا 
نكرده ام، تو آســوده باش هيچ وقت از اين حرفها 

نخواهم نوشت.
بــه من چه كه وكالی بلد را برای َفرِط بصيرت در 
اعمال شهِر خودشان می خواهند محض تأسيس 

انجمن ايالتی مراجعت بدهند.
به من چه كه نصرالدولـۀ پســر قــوام در محضر 
بــزرگان طهران رجز می خوانــد كه منم خورندۀ 
خوِن مسلمين. منم بَرندۀ عرِض اسالم . منم كه آن 
َده يــِك خاِک ايالِت فارس را به قهر و غلبه گرفته 
ام. منم كه هفتاد و پنج نفر زن و مرد قشقايی را به 
ضرب گلولـۀ توپ و تفنگ هالک كردم. به من چه 
كه بعد از گفتن اين حرفها بزرگان طهران هورا می 

كشند و زنده باد قوام می گويند ...
وقتی كه اين حرفها را می شنود خوشوقت می شود 
و دست به گردِن من انداخته روی مرا می بوسد می 
گويد: من از قديم به عقِل تو اعتقاد داشــتم، بارک 
اهلل! بارک اهلل! هميشه همين طور باش. بعد باكمال 
خوشحالی به من دست داده، خداحافظ كرده، می 

رود.

اگرچه دردســر مــی دهم، اما چه مــی توان كرد 
نُشخوار آدميزاد حرف است. آدم حرف هم كه نزند 
دلش می پوسد. ما يك رفيق داريم اسمش َدمَدمی 
است. اين دمدمی حاال بيشتر از يك سال بود موی 
دماغ ما شــده بود34 كه كباليی ! تو كه هم از اين 
روزنامه نويس ها پيرتــری هم دنيا ديده تری هم 
تجربه ات زيادتر است، الحمدهلل به هندوستان هم 
كه رفته ای پس چرا يك روزنامه نمی نويســی؟! 
می گفتم: عزيزم دمدمی! اوالً همين تو كه اآلن با 
من ادعای دوســتی می كنی آن وقت دشمن من 
خواهی شد. ثانياً از اينها گذشته حاال آمديم روزنامه 
بنويسيم بگو ببينم چه بنويسيم؟ يك قدری سرش 
را پاييــن می انداخت بعد از مدتی فكر ســرش را 
بلنــد كرده می گفت: چه می دانم از همين حرفها 
كه ديگران می نويسند: معايب بزرگان را بنويس؛ 
به ملت، دوست و دشمنش را بشناسان. می گفتم: 
عزيزم! واهلل بِاهلل اين جا ايران است اين كارها عاقبت 

ندارد.
می گفت: پس يقين تو هم مســتبد هستی. پس 

حكماً تو هم بله! ...
وقتی اين حرف را می شــنيدم می ماندم معطل، 
برای اينكــه می فهميدم همين يك كلمـۀ تو هم 

بله! ... چقدر آب برمی دارد.
باری چه دردسر بدهم آن قدر گفت گفت گفت تا 
ما را به اين كار واداشت. حاال كه می بيند آن روِی 
كار باالســت و دست و پايش را گم كرده تمام آن 

حرفها يادش رفته.
تــا يك فّراش قرمزپوش می بيند دلش می تپد، تا 
به يك ژاندارم چشــمش می افتد رنگش می پرد، 
هی می گويد: امان از همنشــين بد، آخر من هم 
به آتش تو خواهم ســوخت. می گويم: عزيزم! من 
كه يك دخو بيشتر نبودم چهار تا باغستان داشتيم 
باغبانها آبياری می كردند انگورش را به شــهر می 
بردند كشمشش را می خشكاندند. فی الحقيقه من 
در كنج باغستان افتاده بودم توِی ناز و نعمت همان 

طور كه شاعر َعلَيِه الرَّحَمه گفته:

نه بيل می زدم نه پايه
انگور می خوردم در سايه

در واقع تو اين كار را روی دســت من گذاشتی. به 
قول طهرانی ها تو مرا روبند كردی ، تو دســِت مرا 
توی حنا گذاشــتی . حاال ديگر تو چرا شماتت می 

كنی؟!

می گويد: نه، نه، رشد زيادی مايـۀ جوانمرگی است.
می بينم راستی راستی هم كه دمدمی است.

تو چرا روزنامه نمی نویسی؟

    "برگرفته از کتاب چرند و پرند عالمه علی اکبر دهخدا "
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چهار جبر اســت كه انســان را از خودآگاهی، از 
انتخاب و از آفرينندگی مانع می شوند. اين جمله 
»دكارت« خيلی معروف است: »من فكر می كنم 
پس من هســتم« اين شك دكارت است. اول در 
همه چيز شك كرد، بعد گفت، اما در اين كه من 
دارم شك می كنم، نمی توانم شك كنم، پس من 
هستم كه شك می كنم، پس من هستم. بعد روی 
اين جمله اش معروف شــد كه »من فكر می كنم، 
پس من هســتم«، و بر اســاس اين جمله، همه 

مكتبش را اثبات كرد. 

حرف دوم، حرف »ژيد« اســت: »من احســاس 
می كنم، پس من هســتم«. حرف ســوم، حرف 
»آلبر كامو« اســت: »من عصيان می كنيم، پس 
من هستم« و اين درست تر است. اين سه مالک 
»هســت« بودن، هر سه درست است؛ او كه فكر 
می كند، پس هست كه فكر می كند؛ آن كسی كه 
احساس می كند، پس هست كه احساس می كند؛ 
و كسی كه می شورد و عصيان می كند، پس هست 
كه عصيان می كند، اما سه تا »بودن« وجود دارد، 
و عالی ترين هســتنی كه خاص انسان می باشد، 

»من عصيان می كنم پس من هستم« است. 

آدم تــا وقتی كه در بهشــت بود و عصيان نكرده 
بود، آدم نبود، فرشــته بود. اما انسان در بهشت و 
در زندگی مصرفی بهشت، عصيان می كند و بعد 
از خوردن آن ميوه )ميوه خرد و بينش و عصيان(، 
از آن بهشت طرد می شود كه بهشت برخورداری 
از مصــرف حيوانــی بود، نه بهشــت موعود )آن 
بهشت موعود، ضد بهشتی است كه از آنجا طرد 
شــده(، و بعد به زمين می آيد و وظيفه دارد كه 
با تالش و بــا جهاد و با مبارزه و با كشــمكش، 

زندگی خودش را تكفل بكند، همان طور كه وقتی 
پدر و مادر بچه شــان را عاق می كنند، يا از خانه 
بيرونش می كنند، عالمت اينســت كه مسئوليت 
زندگی خــودش را به خــودش واگذاشــته اند. 
ايــن درســت، ترجمــه حرف ســارتر، بــه نام 
»Délaissement«- اصل اگزيستانسياليسم- 
)اســت(؛ يعنی انســان يك »به خود واگذاشته 
شده« است. يعنی مسئوليت زندگی خودش را در 
طبيعت، خودش دارد، برخالف همه حيوانات كه 
طبيعت غرايزی بر آن ها تحميل كرده و آن ها)را( 
اداره می كند، و خودشان هرگز زندگی خودشان را 
نمی توانند انتخاب بكنند. انسانی كه به خودآگاهی 
رسيده و به عصيان عليه بهشت و حتی به عصيان 
عليه اراده خداوند رســيده، موجود تازه ايست كه 
در عالم خلق شــده. و همين انسان است كه بعد 
بــا عبادت و با اطاعت- كه بــاز، آن عبادت و آن 
اطاعت، اطاعتی است كه انتخاب كرده- می تواند 
به نجات برسد. اطاعت انسانی كه از همان اول عابد 
عبد ناخودآگاه است، و مثل يك جانور نمی تواند 
عصيان كند، بی ارزش است. اطاعت انسانی كه به 
عصيان رسيده، آن چيزی است كه خواسته شده. 
بنابراين انسان عبارتست از موجودی در طبيعت، 
كه فقط و فقط اوســت كه می تواند انتخاب كند؛ 
عصيان كه می كند، عالمت اينســت كه می تواند 
 »Révolte« انتخاب كند. حرف كامو كــه من
می كنم و بر عليه نظام حاكم بر خودم، بر طبيعت 
و بر جامعه می شــورم، و می توانم نفی كنم و به 
جايش چيز ديگری را انتخاب كنم، همين است. 
اين، يعنی انسان »هست« شده. اما حرف دكارت 
كه می گويد »من فكر می كنم پس من هستم«، 
يا حرف ژيد كه »من احســاس می كنم، پس من 
هستم«، »هست« بودن را اثبات كرده، اما انسان 

بودن را هنوز اثبات نكرده است. 

انســان، موجودی خودآگاه است، بدين معنی كه 
در تمــام طبيعت تنها اين موجود می باشــد كه 
به خودآگاهی رسيده اســت. تعريف خودآگاهی 

عبارتست از: 

ادراک كيفيت و سرشت خويش، كيفيت و سرشت 
ساختمان جهان، كيفيت و سرشت رابطه خويش 
با جهان. بشر به ميزانی كه به اين سه اصل آگاهی 

پيدامی كند، انسان می شود. 

دوم، انتخاب كننده اســت؛ يعنی تنها موجودی 
)است( كه می تواند در طبيعت بر خالف طبيعت، 
برخالف نظامی كه بر او حاكم اســت و برخالف 
حتی نيازهــا و ضرورت های بدنــی و روانيش و 
نيازهای طبيعی و كشش های غريزيش، عصيان 
كنــد و می توانــد چيزی را انتخــاب كند كه نه 
طبيعت مجبورش كرده و نــه بدن و فيزيولوژی 
او اقتضــای انتخاب چنين چيــزی را دارد. و اين 

عاليترين مرحله انسان شدن است. 

اين، يك نوع كاريســت كه خاص خداوند است. 
حيوانات ديگر، درســت دستگاه هائی هستند كه 
گرايش غريزی كه در درونشان نصب و خلق شده، 
آن ها را بدين طرف يا آن طرف می كشاند. درست 
سالی يك مرتبه شور جنســی در گوسفند پيدا 
می شود و نمی تواند پيدا نشود و بعد هم نمی تواند 
اعمال غريزه جنسيش را در آن فصل انجام ندهد، 
و بعد هم كه از آن شور افتاد ديگر به كلی مسأله 
جنسی را فراموش می كند. عشق در گوسفند پيدا 

می شود، 

چهار زندان انسان 
      دکتر علی  شریعتی 
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بعد ابراز می شود و بعد فروكش می كند، و اين 
يك خصوصيت جبری تحميلی طبيعت بر اندام 
گوســفند است. هر وقت طبيعت او خواست و 
اقتضا كرد، به وجــود می آيد و هر وقت اقتضا 

كرد كه فروكش كند، فروكش می كند. 

اما انسان اســت كه، نه تنها برخالف طبيعت 
بلكه برخالف طبيعت خودش عصيان می كند. 
برخالف غريــزه خودخواهی، به خودكشــی 
دســت می زند، بر خالف غريزه طبيعی كه او 
را به صيانت خــودش و به حفظ بدن خودش 
و زندگی خــودش می خوانــد، او به فداكاری 
دست می زند و خود را برای يك فكر يا ديگران 
نابود می كند. او انتخاب كرده، و بر خالف همه 
خصوصيــات طبيعی كه او را به انتخاب رفاه و 
زندگی و خوراک و پوشاک و مصرف می خوانند، 
می تواند اعتراض و عصيان نمايد و به زهدگرائی 
و پارسائی تن بدهد. اين ها عالمت اينست كه 
تنها اين موجود است كه می تواند انتخاب كند، 
عليرغم همــه عللی كه او را به انتخاب چيزی 

ديگری می خوانند. 

سوم، انسان موجودی است كه خلق می كند. 
خلق از كوچكترين شكل تا عظيم ترين صنايع 
و آثار هنری، تجلی قدرت آفريدگاری در فطرت 
آدمی اســت. تنها انسان اســت كه می سازد. 
اينســت كه بعضی از تعريف ها به اين شــكل 
در آمده كه انسان، حيوانی است ابزارساز. ولی 
انسان، سازنده است، نه فقط ابزار، بلكه بيشتر 

از ابزار. 

ســازندگی انســان بدين معنی اســت كه او 
احســاس می كند نيازهای او به ميزانی تكامل 
پيــدا كرده كــه چيزهائــی می خواهد كه در 
طبيعت نيســت. اين خودش، عالمت اينست 
كه انســان به وجود آمده. انســان تا وقتی كه 
آنچه در پيرامونش هست، برايش كافی باشد، 
حيوانی است طبيعی، در جستجوی مائده هائی 
كه طبيعــت، روزمره در اختيارش قرار داده. از 
اين جا منزلش با منزل حيوان ماقبل خودش در 
تكامل جدا می شود و به مرحله ای می رسد كه 
می بيند برخالف نيازهای طبيعيش، نيازهائی او 
را بــه دغدغه و حركت و تالش وا می دارند كه 
مايحتاجش را برای رفع آن نيازها در طبيعت 
نمی يابد. يعنی نشان می دهد كه اين انسان به 
قدری تكامل پيدا كرده كه از مجموعه امكانات 
طبيعت بيشــتر شــده؛ امكاناتش و احساس 
احتياجش از مجموعه قدرت ها و آفرينندگی 
طبيعت مادی، گسترش و تكامل بيشتری پيدا 
كرده و در اين جا اســت كــه به قول هايدگر، 
انسان به »تنهائی« می رســد. انسان وقتی به 
تنهائی می رســد كه احســاس می كند ديگر 
جنســش از جنس طبيعت مادی نيســت و 
هنگامی احساس می كند كه اينجائی نيست، 
كه احســاس كند نوع ســاختمان فطری او با 
نوع ســاختمان حيوانات ديگر اختالف دارد و 
احساس كند، ايده آل هائی او را به طرف خودش 
می كشــاند كه آن ايده آل ها در طبيعت وجود 
ندارد. يكی از كارهائی كه می كند اينســت كه 
به خلق دســت می زند. از يك مقدمه كوچك 
شروع می كند، می خواهد روی پشت بام برود، 

می خواهد پرواز كند، اما طبيعت به او پر نداده، 
نردبان می سازد و روی پشت بام می رود. از اين 
جا ابزارسازی شروع می شود تا كشتی، هواپيما 

و سفاين فضائی... يا امثال اين ها در صنعت. 

صنعت، مجموعه آفرينندگی های انسانی است 
كه می كوشــد تا طبيعــت را در مهميز اراده 
خــودش قرار بدهد و می كوشــد تا با امكانات 
بيشــتری كه آفرينندگی او به او می دهد، به 
آنچه در طبيعت هســت، ولــی نمی تواند به 
آسانی در دســترس او قرار بگيرد، برسد: نفت 
در زمين اســت، اما، با امكاناتی كه طبيعت به 
او داده نمی تواند از آن اســتفاده كند يا اين كه 
از اين گياه، به اين شكل نمی تواند با امكاناتی 
كه دارد استفاده كند؛ صنعت حفاری و تصفيه 
نفت يا صنعت كشاورزی به او امكانات تازه ای 

می دهند كه طبيعت نداده
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و من و تو ای برادر و خواهر آگاهم بياموزيم در دنيای 
فريب و تبعيض و ناعدالتی امروز ، زندگی يعنی پيكار 

يعنی عقيده و جهاد.
نســل امروز بيش از هر نســل ديگری قربانی جهل و 
غفلــت و هجوم فرهنگهای بيگانه و بی هويتی و مواد 
مخــدر و… قرار گرفته كه با ايــن همه علوم متعدد و 
ســرگرميهای متنوع بيش از همه و هميشه در خطر 
مسخ شدن قرار دارد بايد فكری كرد و قدمی برداشت 

هر چند كوتاه اّما خدا بزرگ است.
و در آخر بگفتۀ علی بزرگ : كار خير را انجام دهيد و 
اندک آنرا كوچك نشماريد زيرا كوچك آن نزد خداوند 
بزرگ و كم آن بسيار است، و بايد كسی از شما نگويد 
ديگری از من به انجام كار نيك ســزاوارتر اســت كه 
سوگند بخدا ديگری سزاوارتر و شايسته تر خواهد بود ، 
هر يك از خير و شر را اهل و دارنده ای است و هرگاه 
شــما يكی از آن دو را رها كنيد اهلش آنرا بجای شما 

انجام خواهند داد.
درود بر آنكه شايسته درود است.

خدايا شرح صدرمان عطا فرما تا از سختی مسئوليت 
تنگدل نشــويم و كار ما را آســان گردان و عقده را از 
زبانمان بگشا تا مردم سخنانان ما را درست فهم كنند 
و بپذيرند و پشت ما را به ياری خودت محكم و دلمان 

را با يادت آرام گردان.
سالم

اكنون در زمانی زندگی می كنيم كه متاسفانه فرهنگ 
ما آميخته شــده با مسائل غربی و بی هويتی و خرافه 
پرســتی كه نتيجه آن گريز از دين در قشر جوان ما و 
رو آوردن به شخصيتها و مكاتب و آرايشهای غربی كه 
ناتوانــی خانواده ها و مراكز آموزش و پرورش و نهادها 
و مكانها ومعلّمين و ســخنرانها در مســائل تربيتی و 
اخالقی آنرا ايجاد نموده ، و به اين ســبب اســت كه 
حياتی ترين و فوری ترين مســئوليت ها را در اذهان 
هر انســان آزاد و متعهد و آگاه بيدار ميكند كه كاری 
انجام دهد، در اين اوضاع كه نسل ما بيش از هر نسل 
ديگر نيازمند كسانی كه بتوانند خدايی ترين كلمات را 
به اين نســل كه شب روز با سكس و پول و مصرف و 
پوچی و يا ماترياليسم تغذيه ميشود، برساند كه چشم 
براه و متوقــع و منتظرند. و هر كس طبق موقعيت و 
جايگاهی كه بعنوان يك مسلمان يا انسان آزاد انديش 
دارد كمكی در اشاعه فرهنگ غنی و ناب انجام دهد تا 
اينگونه ذره ايی از توقعی كه اين نسل از شما بواسطه 
مسئوليتی كه از هر انســان كه برای انسانيت ارزشی 

قائل است را برآورده سازد، و آگاهی و ايمان ببخشد.
و شــما ای برادر و خواهر آگاه و آزادم حال كه نســل 
امروز كه همه چيز برای فروريختن شــأن انسانيتش 
دست بدســت هم داده ، تشنه است و نيازمند؛ و اين 
همه بی تاب برای يافتن حقيقتی ،چشــم براه كسی 
؛ بخداوند سوگند انصاف نيســت كه ساعاتی از شب 

و روز هر انســانی برای انديشــيدن راهی برای اطعام 
جوان گرسنه و تشنه و مشتاق بگذرد، و مبادا سستی 
و بيخبری ما آنها را بسمت طعامهای بيگانه سوق دهد.

و خواهشــی كه از شــما دارم و آن اينكه هر كس در 
حد امكان هــر مطلب كوتاهی كه آگاهــی و آزادی 
بخش و موثر درآزادی انسان در نظام وحشتناک ضد 
انسانی امروز باشد و شناختی به فداكاری و شهامتها و 
جان بازيها انســانهايی از قبيلۀ آزاد مردان كه در اين 
راه شــده بكند. و مانع از اشاعه هر عامل ضد انسانی و 
ضد اخالقی از طريق شما در دنيای مجازی گردد كه 
مســتلزم واقف بودن شما از اشتراک گذاشتن مطالب 
در صفحات فيس بوک ،وب ســايتها و… می باشد. تا 
به لطف و ياری خداوند بزرگ بتوان اينگونه كمكی به 
اين نسل و نسل آينده كرد. چرا كه در دنيای امروزی 
دنيای مجازی بيــش از هر چيز ديگری در ذهن اين 
نسل رسوخ كرده و همه بهتر ميداند كه اگر كنترل يا 

ياری نشود چه خواهد شد.
ما دين خود را منسوب به محّمد پيامبر آگاهی و آزادی 
و وحدت و پيرو علی بزرگ، انســانی كه برای رساندن 
ما به سعادت واقعی و بيداری ما از استعمار و استحمار 
رنجهای فروانی را متحمل خود و خانواده اش كرد،حال 
امروز انصاف نيســت آنها را در تاريخ رها كنيم و يا در 
بين كتب مدفون سازيم و گامی را برای شناختن آنها 
و عمــل كردن برنداريم و روش آنها را در زندگی خود 
جاری نســازيم كه اين، خيانت بزرگی است به محّمد 
وعلی بــزرگ و خانوادۀ عزيز او، پس با توكل بخداوند 
كمك كنيد تا ما نيز پيروان راســتين راه و روش آن 
بزرگواران باشيم و كاريی انجام دهيم هر كس در توان 
و موقعيــت خويش در جهت اهــداف آنها، در جهت 

رسالت و زندگی آنها در جهت انسانيت و آزادی.
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