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سخن نخست

هفته ی گذشــته در حال تهیه ی مطلب برای سخن 
نخســت پیرامون اعالم خبر "کسب رتبه ی نخست 
اکتشــاف نفت و گاز توسط شــرکت ملی نفت ایران 
در ســال 2019" به دلیل کشــف دو میدان "ارم" 
و "نــام آوران" و اهمیــت ایــن اکتشــافات بودم و 
همچنیــن، بر ضرورت تداوم فعالیت های اکتشــافی 
در ایــران به خصوص در مناطق شــمالی و مرکزی 
ایران و دور از مناطق نفت خیز جنوب و خلیج فارس 
پرداختــم. همزمان با این، خبر بســیار تاســف بار 
درگذشــت مرحوم مهندس همایون مطیعی، نام آور 
صنعت نفت و زمین شــناس پرآوازه ی ایران در میان 
جامعــه ی نفتی پیچیــد. نام پرافتخار ایشــان برای 
تمامی کارشناســان صنعــت نفت، دانشــجویان و 
اساتید دانشــگاهی، با زمین شناسی زاگرس آمیخته 
شده اســت. چه کســی اســت که از زمین شناسی 
زاگرس و خلیج فارس ســخن به میــان بیاورد و نام 
ایشــان را ذکر نکنــد. زنده یاد مطیعــی، نزدیک به 
پنجــاه ســال )1399-1351( در کوه های زاگرس 
تا ژرفــای خلیج فارس الیه های مختلف را با چشــم 

مســلح و غیرمسلح می کاوید و  به قلم درمی آورد.
نــام مرحوم مطیعــی، در مقدمه و پیشــگفتار اکثر 
کتــب و پایان نامه های دانشــگاهی که به وســیله ی 
زمین شناســی  و  نفت  و متخصصــان  دانشــجویان 
نــگارش یافته به عنــوان مرجع ســازندها و میادین 
نفت و گاز زاگرس برده شــده است. وی با همکاری 

در کلیــه ی امور علمی و پاســخگویی در موضوعات 
مطروحــه همــواره فــردی خوشــنام و باصالحیت 
شناخته شــده بود. او در حل موضوعات و معضالت 
موجود در زمین شناســی حوضه ی زاگرس و جنوب 
و جنوب غــرب، به عنوان مهمترین شناســاگر مطرح 
بود. به جرات می توان گفت در حوزه ی مورد اشاره، 
موضوعــی را نمی توان یافت که مهندس مطیعی آن 

را به مطالعه و مکاشفه نگذاشته باشد. 
زنده یــاد مطیعی، در عرصه ی صنعــت نفت به مدد 
هوش سرشــار و تجارب اجرایی و عملیاتی، همواره 
به عنوان پرچمــدار فعالیت های ابتکاری مطرح بوده 
اســت. مطالعه بر روی چاه هــای انحرافی و ارائه ی 
راه حل هــای موثــر، همچنیــن مطالعه، بررســی و 
پیشــنهادهای عملی در زمینــه ی چاه های افقی و 
تجهیزات و ادوات مورد نیــاز و نحوه ی به کارگیری 
ـ مطالعاتــی  آنهــا از دیگــر فعالیت هــای تحقیقاتی 
وی به حســاب می آمــد. در ادامه به طــور مختصر، 

زندگینامه ی زنده یاد آورده شده است.
مرحــوم همایــون مطیعی در پانزدهم شــهریورماه 
سال 1326 در شهر اصفهان به دنیا آمد. تحصیالت 
ابتدایی خود را در دبســتان مهر و دوره ی متوسطه 
را در دبیرســتان شاپور اهواز و ســعدی اصفهان به 
پایان برد. پس از موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه 
اصفهان تحصیالت دانشگاهی خود را در دانشکده ی 
علوم آن دانشــگاه و در رشته ی زمین شناسی آغاز و 
در بهمن ماه سال 1349 با موفقیت به اتمام رسانید 
و به اخذ مدرک کارشناســی زمین شناسی با رتبه ی 
ممتاز نایل آمد. مرحــوم مطیعی در دوران تحصیل 
از خصلــت طلبگی کامل برخوردار بود و ضمن تدبر 
در مســائل علمی و دریافت درک عمیق، پیوســته 
در صــدد تحقیق و تفحــص و گســترش دامنه ی 
اطالعات خود برمی آمــد. او پس از پایان تحصیالت 
نظــام وظیفه  بــه خدمت  بالفاصله  زمین شناســی 
مشغول شــد و این دوره را به عنوان افسر مهندسی 

در لشکر اهواز گذراند.

مرحــوم مطیعی در ســال 1351 با اســتخدام در 
شــرکت اکتشــاف و تولید نفت ایران )کنسرسیوم( 
بــه خانــواده ی صنعت نفت پیوســت. وی کار خود 
روی  بــر  و  عملیاتــی  زمین شــناس  به عنــوان  را 
چاه های نفت خوزســتان آغاز کرد. فعالیت در کنار 
کارشناســان خارجی مقیــم و در منطقه ی چاه های 
در حال حفاری در نقش های گل شــناس، نمودارگیر 
و در کنار مســئوالن فنی و کارشناسان ارشد ضمن 
برخــورداری از تجربیات ذی قیمــت، او را به عنوان 
یک کارشــناس جــوان و باهوش و فــردی مطلع و 
فاضل برای مســئوالن خارجی و کارشناسان ایرانی 
شناســاند. با پیروزی انقالب و خروج کارشناســان 
خارجی، مسئولیت اداره ی چاه های در حال حفاری 
عمدتــا به پرســنل جوان صنعت نفت محول شــد. 
کمبــود ارز و سیاســت کلی صنعت نفــت مبنی بر 
صرفه جویــی و پرهیز از هزینه های غیرضرور موجب 
می شــد تا کارشناســان با توســل به دقت، ابتکار و 
خالقیت و بدون اســتفاده از دستگاه های نمودارگیر 
و پیشــرفته در صدد کنترل جریان حفاری برآیند. 
مهندس مطیعی به عنوان ســمبل حرکت قشر مبتکر 
موفق شــد در زمانی کوتاه و از طریق انجام مطالعه 
در ســاختار و تشــکیالت زمین شناســی موجود و 
نمودارهای حفــاری چاه های قبلــی، دیدی کلی و 
جامع از محل گســل ها، چین هــا و مخازن موجود 
به دســت آورد و با اتکای به تجــارب کافی که در 
تطبیــق علوم زمیــن با دیگر علوم مرتبط داشــت، 
توانست با حداقل هزینه های الزم، امور حفاری را با 
کارآیی به انجام رســاند. این دقت و ابتکار عمل در 
حال حاضر نیز در فعالیت های زمین شناسی مناطق 
واجد ذخایر نفت، معمول می شــود. زنده یاد مطیعی 
با وقوف کامل بر موضوعات علمی، پیوسته به عنوان 
یک مهندس برجســته ی صنعت نفــت مطرح بوده 
است و در ابتکار عمل همواره گامی فراتر از همگان 

بود. روحش شاد...
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