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مصاحبه

: جايـگاه پرديـس پژوهش و 
توسعه ى صنايع باالدسـتى در پژوهشگاه چيست و 
اين پرديس از چه بخش هايى تشكيل شده است؟

پژوهشــگاه صنعت نفــت از دو بخش به عنوان 
صف و ستاد تشكيل شده است. بخش صف بدنه ى 
پژوهشــى-مطالعاتى، خود از سه پرديس پژوهش 
و توســعه (صنايع باالدســتى، صنايع پايين دستى و 
انرژى و محيط زيست) تشكيل شده است. پرديس 
پژوهــش و توســعه ى صنايع باالدســتى نيز خود 
متشكل از سه پژوهشكده ى علوم زمين، مهندسى 
نفت و مطالعات مخازن و توســعه ى ميادين است 
كه شــامل گروه هاى پژوهشى زمين شناسى نفت، 
ژئوشيمى، ژئوفيزيك، تكنولوژي حفاري، توليد 
و بهره وري، ازدياد برداشت، مدل سازي، مطالعات 
مخــازن، مديريت مخزن و توســعه، پتروفيزيك، 
سنگ و سيال، تكنولوژى و سياالت حفارى است.

: محور اصلى فعاليت هاى هر 
يك از پژوهشكده هاى پرديس باالدستى چيست؟

پرديس پژوهش و توســعه ى صنايع باالدســتي 
نفت، با بيش از نيم قرن تجربه و پشت سر گذاشتن 
فراز و نشيب هاي فراوان، در حال حاضر ساختاري 
پژوهش محور دارد كه عالوه بر سه پژوهشكده ى 
ذكر شده، شامل دو مركز به نام هاى مركز توسعه ى 
نرم افزارهــاى باالدســتى نفت و مركــز فن آورى 
اطالعات باالدستى نفت است. اما پرديس پژوهش 
و توســعه ى صنايع باالدستى براى ايجاد هم افزايى 
بيشــتر، با وجود داشتن پژوهشــكده هاي مستقل،  
اســاس كار خــود را بــر انجام طرح هــاي جامع، 
چندرشته اي و بين رشته اي بنيان نهاده و بدين منظور 
اين گونه طرح ها با ساختارهاي جدا از پژوهشكده ها 

مديريت مي شوند.
اين پرديس با تكيه بر منابع انســاني دانشــي، با 
تجربــه و كارآمد و همچنين تجهيزاتــى مدرن و 
پيشرفته با رويكرد كار گروهي سعي مي كند با انجام 
پژوهش هاي بنيــادي و كاربردي، مطالعات جامع، 
انجام خدمات علمي و آزمايشگاهي و مشاوره هاي 
علمي و مديريتــي، نيازهاي تكنولوژيكي صنعت 
نفــت را برآورده كرده و معضــالت عملياتي اين 

صنعت پايه را در كشور برطرف نمايد.
در راستاي برنامه ى چشم انداز كه پژوهشگاه را 
ســازماني نوآور، يكي از نقش آفرينان جهاني در 
توليد فن آوري هاي برتر در صنعت نفت و برخوردار 
از سرمايه ى فكري متعالي و متعهد به توسعه ى پايدار 
مي دانــد و توليد، انتقال و عرضــه ى فن آوري هاي 
مــورد نياز صنعــت نفت، توســعه ى محصوالت 
جديد، بهبود مســتمر فرآيندهاى عملياتي موجود 
و ارائه ى برنامه هاي كشــف، توسعه و بهره برداري 
بهينه از منابع انرژي را در حيطه ى وظايف ذاتي اين 
سازمان به شمار مي آورد. از اين رو پرديس باالدستي 
نيز ضمن ارج نهادن به ســرمايه هاي فكري در راه 
حركت به سمت تعالي براي استفاده ى حداكثري از 
توان موجود و برنامه ريزي جهت اشتراك دانش و 
انتقال فن آورى، تالش خود را به ايجاد شبكه هاي 
علمي و پژوهشــي متشكل از دانشــگاه ها و مراكز 
تحقيقاتي، شــركت هاي دانش بنيان، فعاالن بخش 
خصوصي و نخبگان در داخل و خارج از كشــور 
معطــوف نموده و ســعي مي كند از ايــن طريق به 
توانمندسازي خود در توليد علم و فن آوري بپردازد.

پرديس پژوهش و توسعه ى صنايع باالدستي نفت 
استراتژي فن آوري خود را با بررسي مشكالت فعلي 
و آينده نگري براي نيازهاي فن آورانه ى آتي صنعت 

نفت تدوين كرده، نقشه ى راه قابل حصولي را براي 
رســيدن به آن تدارك ديده و با توجه به جذابيت 
فن آوري براي صنعت و توانمندي ها، اهداف كالن 

خود را حول محورهاي زير بيان كرده است.

الف) حوزه ى اكتشاف
 شناســايي و مطالعــه ى منابــع هيدروكربنــي 

غيرمتعارف
 مطالعــه و مدل ســازي حوضــه ى رســوبي و 

سيستم هاي نفتي

ب) حــوزه ى توليــد، بهره برداري و توســعه ى 
ميادين

 توصيــف و پايش مداوم مخزن با اســتفاده از 
فن آوري هاي پيشرفته و ايجاد زيرساخت هاي الزم 

براى مخازن و ميادين هوشمند
 توصيف و مطالعه ى يكپارچه ى مخازن و ارائه ى 

سناريوهاي توليد بهينه و صيانتي از ميادين كشور
 توسعه و بومي ســازي فن آوري هاي حفاري، 
تكميل و انگيزش چاه و كاهش هزينه هاي حفاري

 به كارگيري و توسعه ى فن آوري هاي پيشرفته ى 
ازدياد برداشت و رفع مشكالت توليد و بهره برداري

 مطالعه و توســعه ى دانش فني مواد شــيميايي 
پرمصرف و راهبردي در صنايع باالدستي

ج) حوزه هاي عمومي
توسعه ى نرم افزارهاي باالدستي متناسب با شرايط 
ويژه ى مخازن: پرديس باالدستي با حركت نظام مند 
در راستاي محورهاي مصوب، بيشترين تالش خود 
را جهت تعامل سازنده با بدنه ى عملياتي و مطالعاتي 
شركت هاي تابعه ى وزارت نفت داشته و در مسيري 

تهيه و تنظيم: جواد هنرمند  پژوهشگاه صنعت نفت

مصاحبه با دكتر محمدرضا كمالى؛ رئيس پرديس پژوهش و توسعه ى صنايع باالدستى پژوهشگاه صنعت نفت؛

رويكردها، توانمندى ها و پروژه هاى شاخص پرديس 
پژوهش و توسعه ى صنايع باالدستى
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مستقيم به دور از اغواگري هاي پيراموني به راه خود 
ادامه مي دهد. اين سازمان هر روز بالنده تر از قبل به 
پيشاهنگي در امور تحقيقاتي و مطالعاتي ادامه داده و 
ضمن رفع مشكالت روزمره ى صنعت، با همكاري 
ساير پژوهشگران در جهت اعتالي اين مجموعه ى 
عظيم باني خدمات قابل تحســينى در سطح كشور 
شده است. خوشبختانه تمامى فعاليت هاي جاري در 
پرديس با درخواست متقاضي توأم بوده، با نظارت 
مســتقيم نمايندگان آنها انجام مى شود و همواره با 

كسب رضايت مشتري خاتمه مي يابد.

: نحـوه ى همـكارى و تعامل 
سـاير شـركت ها و مديريت هـاى زيرمجموعـه ى 
وزارت نفت با بخش باالدسـتى پژوهشگاه به عنوان 
بازوى پژوهشـى و مطالعاتى صنعت نفت را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
خوشبختانه پروژه هاى صنعتى و پژوهشى انجام 
شده و همچنين ظرفيت هاى تجهيزاتى و منابع انسانى 
موجود در پرديس باالدستى سبب شده نگاه وزارت 
نفت به پژوهشگاه از يك مركز ارائه ى خدمات در 
زمينه ى سنگ و سيال به بازويى تحقيقاتى و توانمند 
براى وزارت نفت تغيير كند. در سايه ى چنين نگاهى 
پروژه هــاى تحقيقاتى-مطالعاتى بزرگى توســط 
شــركت ها و مديريت هاى مختلف مانند مديريت 
اكتشاف شــركت ملى نفت، شركت نفت فالت 
قاره، شركت مناطق نفت خيز جنوب، شركت نفت 
و گاز پارس، شركت نفت مناطق مركزى، شركت 
نفت و گاز اروندان، شركت ملى گاز ايران و ساير 

شركت ها به پژوهشگاه واگذار شده است.

و  طرح هـا  مهم تريـن   :
پروژه هـاى مطالعاتى و پژوهشـى در حـال انجام 

كدامند؟
به منظــور  گاز  ذخيره ســازي  طــرح   
تهيــه ى ســامانه و پايــگاه اطالعاتــي و مكانــي 
و  ذخيره ســازي  منابــع  بــا  مرتبــط  جامــع 
قابل به روزرساني براي تصميم گيري هاي مديريتي 
و همچنين رتبه بندي ساختارهاي مناسب بر اساس 
مطالعــات شبيه ســازي مفهومي طبــق متغيرهاي 

تزريق پذيري و قابليت بازپس دهي گاز.
 طرح هوشمندســازي چاه ها به منظور طراحي 

تفصيلي زيرسطحي يكي از ميادين تحت مديريت 
شركت نفت و گاز اروندان در راستاي پياده سازي 
فن آورى مخازن هوشــمند و توسعه ى آن در ساير 
مخازن كشور به ويژه استفاده از سيستم هاي تحليلگر 

هوشمند در شناسايي خواص سياالت مخازن.
  پروژه ى طراحي پايلوت ازدياد برداشــت در 
ميــدان يادآوران كه گامي بلند در راســتاى تحقق 
طرح هاي توســعه ى بزرگ مقياس اين ميدان بوده 
و عدم قطعيت و ريســك عملياتي اجراي طرح را 

كاهش مي دهد.
 طرح شناســائي و ارزيابي منابع شيل گازي در 
توالي هاي رسوبي ژوراســيك مياني تا كرتاسه ى 
زيريــن در ناحيه ى لرســتان با هدف بازشناســي 
پراكندگي و تغييرات خصوصيات زمين شناســي 
توالي هاي شــيلي، تعيين ميزان، نوع و كيفيت مواد 
آلــي و بلوغ حرارتي توالي هاي مــورد مطالعه. در 
ضمن، تبيين خصوصيات ژئومكانيكي توالي هاي 
شيلي و اســتعداد آنها براي شكست هيدروليك، 
شناسايي نوع گاز در شيل ها و چگونگي ذخيره ى 
آن در ســنگ مخزن، ارزيابي ريســك اكتشافي 
منابع احتمالي، تخمين و برآورد حجم اوليه ى منابع 
موجود شــيل گازي نيز از ديگر دستاوردهاى اين 

طرح به شمار مي رود.
 طــرح مطالعه ى يكپارچــه ى افق هاي مخزني 
در دشت آبادان كه از طرف مديريت برنامه ريزى 
تلفيقى شركت ملى نفت به پژوهشگاه واگذار شده 
و با همكارى مديريت اكتشاف شركت ملى نفت 
در حال انجام است. گستردگى منطقه، وجود ميادين 
توليدى و اكتشافى متعدد و به ويژه ميادين مشترك 
اهميت خاصى به طرح بخشيده است. اين طرح با 
هدف ارائه ى تصوير روشنى از توزيع ويژگي هاى 
استاتيك مانند رخســاره ها، پديده هاى دياژنزى و 
سكانس هاى رسوبى و ارتباط آنها با كيفيت مخزنى 
افق هاى مخزنى (سازندهاى ايالم، سروك، گدوان 
و فهليــان) در منطقه مورد مطالعه انجام مى شــود. 
بديهي است دست يابي به اين مهم نقش مؤثرى در 
پاسخ گويى به سؤاالت و مشكالت مخزنى داشته و 
زمينه ى اكتشاف، توسعه و ازدياد برداشت از ميادين 

موجود در منطقه را فراهم خواهد كرد.
سيســتم هاي  ســه بعدي  مدل ســازي  طــرح   
هيدروكربني در خليج فارس و درياي عمان (طرح 

مرواريد-1) با هدف توسعه ى شناخت سيستم هاي 
هيدروكربني آن منطقه، تعيين منشــأ تشكيل، نوع 
مهاجرت، تشــخيص دقيق محل هــاي تجمع مواد 
نفتي و پتانسيل هاي مخازن موجود در آن منطقه با 
رويكرد افزايش بهره وري در عمليات اكتشــاف، 
حفاري و تأسيســات برون چاهي و مديريت مؤثر 
چالش ها و مشــكالت فرارو، مرتفع كردن آنها و 
كاهش ريسك ســرمايه گذاري هاي كالن. يكي 
از دســتاوردهاي اجرايي ايــن فعاليت ملي جهش 
فرهنگ كار گروهي در بين تيم هاي كاري اجرايي 
و اســتفاده از نتايــج اوليه آن در ســاير پروژه هاي 

اكتشافي خواهد بود.
 طــرح ملــى خودكفايى افزايه هاى شــيميايى 
پرمصرف و راهبردي در صنعت حفاري، تكميل و 
انگيزش چاه (طرح كيميا): با توجه به حجم فراوان 
مصرف افزايه هاى مورد نيــاز در صنعت حفارى، 
تكميل و انگيزش چاه در كشــور، هزينه ى گزاف 
تأمين آنهــا و وارداتى بودن اغلب مــواد افزودنى 
ضرورى بــود براي اجراى طرح ســاخت و توليد 
افزايه هاى مورد مصرف در صنعت حفارى، تكميل 
و انگيزش چاه به منظور دست يابى به خودكفائى و 
توليد دانش فنى، بررســى سازگارى مواد افزودنى 
با يكديگر جهت افزايش قدرت عملكرد آنها در 
شــرايط چاه هاى ايران اقدام مؤثري انجام شــده و 
افزايش ساخت آنها در مقياس نيمه صنعتى با استفاده 
از توانايي هاى موجود در كشور با جلب همكارى 
توليدكنندگان و توسعه دهندگان محصوالت جلب 
شود. در اجراي اين طرح تمامى حلقه هاى زنجيره ى 
ارزش آفرينى فــن آورى از ايده تا محصول فراهم 
خواهد شــد و بر اســاس دورنمايى مشــخص در 
راســتاى اجراى طرح، ضمن جلوگيــرى از انجام 
فعاليت هــاى موازى و اتالف زمان، اطالع رســانى 
مناسب و شبكه سازى بين متخصصان و بهره گيرى 
از امكانات پژوهشــى، مباحث مدنظر به اشتراك 

گذاشته خواهد شد.
 پروژه ى بررسي آزمايشگاهي تزريق متناوب و 
امتزاجــي آب و گاز در مغزه هاي كربناته ى مخزن 
فهليــان ميدان يــادآوران و تعيين شــرايط بهينه ى 
عملياتي با هدف طراحي پايلوت ازدياد برداشــت 
به منظور بررسي تأثير تزريق متناوب آب و گاز بر 
افزايش توليد در مقياس آزمايشگاهي و بهينه سازى 
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متغيرهاي عملياتي مثل نرخ و فشار تزريق، جهت 
برداشت حداكثري از مخزن.

 پــروژه ى تدويــن دانــش فنــي، ســاخت و 
بررســي عملكــرد نانوافزايه هــاي روان كننده و 
كاهنده ى اصطكاك رشــته هاي عمليات حفاري 
و توليــد نيمه صنعتــي و ارزيابي آنها در شــرايط 
ميداني به منظور شناســايي و ارزيابي مكانيزم هاي 
مختلــف كاهش اصطكاك و ســايش ناشــي از 
فرآيندهاي مختلف در عمليات حفاري، ساخت 
و توليد نانوســاختار (در مقياس آزمايشــگاهي و 
نيمه صنعتي)، عامل دار كردن و تعيين مشخصات 
محصول و پايدارســازي نانوســاختار در ســيال، 
ارزيابي عملكرد و كارآيي نانوســيال حفاري در 
شــرايط آزمايشــگاهي–ميداني، بررسي و تعيين 
عملكــرد نانوافزايــه در كاهش اعمــال نيروهاي 
كششي و گشتاور در باال و پايين بردن و چرخش 
لوله هــا و رفع گير آنها، ارائه ى روش هاي اجرايي 
مخلوط كردن افزايه هاي نانو، مقايسه ى عملكرد 
نانوذرات با نوع متعــارف (افزايه ى غيرنانو و گل 
روغني)، تدوين دانش فني و ســاخت نانوذرات 
با كارآيي مناســب در شــرايط حفاري با هدف 
ايجاد اليه ى محافظ بين دو ســطح جهت كاهش 
اصطكاك و ســاخت حداكثر سه نوع نانوذره در 
مقياس آزمايشگاهي و بهترين نمونه از سه نمونه ى 

آزمايشگاهي در مقياس نيمه صنعتي.
 پروژه ى تدوين دانش فني، ســاخت و بررسي 
عملكرد نانوافزايه ها در كاهش تقابالت سازندهاي 
رسي و شيلي با سيال حفاري و كاهش جذب آب 
و تورم آنها و توليد نيمه صنعتي افزايه هاي مذكور 
به منظور ســاخت و توليد نانوســاختار (در مقياس 
آزمايشگاهي و نيمه صنعتي) با روش هاي مختلف 
و عامــل دار كــردن آنها، تعيين مشــخصات فني 
محصوالت، ساخت نانوســيال حفاري و ارزيابي 
عملكرد و كارآيي آن در شرايط آزمايشگاهي در 
راستاي كاهش تقابالت سازندهاي رسي و شيلي با 
سيال حفاري، بررسي و تعيين عملكرد نانوافزايه ها 
در پايدارســازي ديــواره ى چــاه و جلوگيري از 
نفوذ آب و تورم اليه هاي حســاس، به كارگيري و 
آزمودن فن آورى نانو در تركيبات سياالت حفاري 
پايه آبي براي نخســتين بار در كشــور و حركت 
به ســمت توليد ملي و تدوين دانش فني و ساخت 
سياالت نســل جديد پايه آبي و دوست دار محيط 

زيست با كمترين آسيب وارده به سازند توليدي.
 پروژه ى مطالعه و بررسي روش هاي به كارگيري 
نانوســيال و فن آورى پيشرفته ى ميكروحباب هاي 
افــرون گازي در تعديــل فشارهيدرواســتاتيكي 
چاه هاي منطقه ى دي و سفيدزاخور شركت نفت 
مناطق مركــزي به منظور به كارگيــري فن آورى 
نوين نانو در هوشمندسازي سياالت حفاري ميادين 
هيدروكربني، جلوگيري از مهاجرت و هجوم ذرات 
جامد گل حفاري و جلوگيري از آســيب وارده به 
مخازن، شناســايي كامل و بهبود فن آورى جديد 
Aphron Drilling  مطرح شــده در دنيا و استفاده 
در كشــور، طراحى گل هــاى حفــاري پايه آبى 
در محــدوده ى كاربردي در شــرايط ميداني چاه 
هدف و بررســى نتايج، بومي ســازي و دست يابى 
بــه دانش فن آورى پيشــرفته ى حفــاري UBD با 
افرون، رفع مشــكالت حفارى مناطق كم فشــار، 
دســت يابى به ســيال حفاري ســبك متناســب با 
منطقه، ســبك كردن گل هاى حفارى ويســكوز 
و بــا چگالى زيــاد و حل مشــكل گاز خطرناك 
فــن آورى از  اســتفاده  بــا   H2S خورنــده ى  و 

. Aphron Drilling

و  پروژه هـا  مهم تريـن   :
طرح هاي خاتمه يافته كدامند؟

 طرح اكتشــاف منابع هيدرات هاي گازي در 
درياي عمان به منظور شناســايي اين منابع  انرژي، 
افزايش ذخاير اســتراتژيك منابع تأمين انرژي و 
دســت يابي به روش هاي نوين اكتشافي انجام شد 
كه دســتاوردهاي فوق العاده ملموسي را به همراه 
داشــت. از جمله ى اين دستاوردها قطعيت وجود 
منابع هيدرات هاي گازي، وجود آثار و شــواهد 
ذخاير متداول منابــع گازي در ناحيه و در نهايت 
دســت يابي بــه فــن آوري جديــد در مطالعات 

اكتشاف منابع گازي بود.
 پروژه ى مطالعه ى محيط رسوبي، چينه نگاري 
سكانســي ناحيه اي و ارزيابي مخزني ســازندهاي 
جهرم/آســماري، رازك و گــوري در ناحيــه ى 
بندرعباس و شرق فارس ساحلي كه به منظور كسب 
اطالعــات جامع مورد نياز براي توســعه ى ميادين 
جديد اكتشــافي در ناحيه ى بندرعبــاس و فارس 

ساحلي با موفقيت اجرا شد.
 پروژه ى مطالعه ى جامع ژئوشــيميايي ناحيه ى 

كپه داغ غربي به منظور بررسي جامع ناحيه از ديدگاه 
هيدروكربن زايي، شناســايي، توصيف و ارزيابي 
ســنگ هاي مولــد در كپه داغ غربــي و آگاهي از 
وضعيت ناحيه به منظور افزايش ذخاير استراتژيك 

كشور كه با موفقيت خاتمه يافت.
 پروژه ى مطالعه، طراحي و فرموالســيون گل 
حفارى مناســب جهت كنترل هــرزروي و انجام 
آزمايــش ميدانــي در يكي از چاه هــاي مديريت 
اكتشــاف (طرح كيميا)كه اين طرح  با استفاده از 
افزايه هاي بومي به اجرا در آمد و در آذر ماه ســال 
جاري نخســتين آزمايش ميداني را با موفقيت در 
چاه پازنان منطقه ى عسلويه پشت سر گذاشت كه 
تأييد كارفرما مبين اين موضوع است. همچنين از 
آزمايش ميداني ديگــر محصول پروژه مي توان به 
RIPILQ  اشاره كرد كه اين محصول نيز در اسفند 
ماه 93 در يك چاه اكتشافي عسلويه به نام چارك 
آزمايش ميداني را با موفقيت پشت سر گذاشت. با 
معرفي چاه هاي مناسب، برنامه ريزي براي آزمايش 
ميداني ساير محصوالت توليدي نيز براى آينده ى 

نزديك در دست اجراست.
 پــروژه ى طراحــي و فرموالســيون گل هاى 
حفاري فوق ســبك با خواص مطلوب در شرايط 
عملياتــي در يكي از چاه هاي مديريت اكتشــاف 
(طرح كيميا) به منظور طراحي و فرموالسيون بهينه ى 
گل هاى حفاري سبك وزن در محدوده ى چگالى 
45PCF با استفاده از مواد سبك كننده ى بومي در 
تركيب سيال خاتمه يافت و آزمون ميداني يكي از 
محصوالت آن در منطقه ى عسلويه در حال انجام 

است.
 پروژه ى طراحي، فرموالســيون و انتخاب گل 
حفاري مناســب پايه آبى و زيست سازگار جهت 
حفاري اليه هاي شــيلي يكي از چاه هاي مديريت 
اكتشــاف (طرح كيميا) كه جايگزين گل روغني 
انجام شده و در حال حاضر منتظر معرفي ميدان براي 

انجام آزمون هاي ميداني است.
 طــرح جامع مطالعاتي مخزن بنگســتان ميدان 
آب تيمــور كه منجــر بــه بــرآورد 20 درصدى 
افزايش حجم درجاي مخزن شــد و ســناريوهاي 
مختلفي براي طرح بهبود مديريت مخزن در جهت 
توليد كوتاه مــدت و حداقل دو برابــري از ميدان 
با دســت يابي به شــناخت دقيق خصوصيات آن و 
ارائــه ى راهكارهاي عملي جهت رفع مشــكالت 
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احتمالي مخزن را فراهم آورد.
سيســتم هاي  ارائــه ى  و  بررســي  پــروژه ى   
 (Diverting System) منحرف كننــده ى 
محلول هــاي اســيدكاري جهــت كاهــش افت 
توليــد ســياالت در مخــازن عملياتــي بــا هدف 
بررســي و طراحي سيســتم هاي منحرف كننده ى 
اســيد در عمليات اســيدكاري به منظور دســتيابي 
به سيســتم منحرف كننده ى بهينــه و افزايش بازده 
عمليات اســيدكاري در چاه هايــي كه اليه هايي با 
تراوايي ناهمگون دارند انجام گرفت. اين سيســتم 
منحرف كننده ى بهينه سبب هدايت هدفمند اسيد به 
اليه ها شده و به افزايش يكنواخت تراوايي اليه هاي 

مختلف كمك مى كند.
 پروژه ى بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي اثر 
تشكيل رسوبات آلي بر فرآيند تزريق گاز در مخازن 
ســروك و فهليان در ميدان نفتي ياداوران به منظور 
بررســي مكانيزم جريــان ســياالت در نمونه هاي 
منتخب سنگ مخزن ميدان نفتي دارخوين (سازند 
فهليان) و بررسي تأثير نشست آسفالتين در اثر تزريق 
گاز بر خواص پتروفيزيكي نمونه تعريف شده و با 

موفقيت خاتمه يافت.

: با توجه به تعداد زياد  و ابعاد 
طرح هايى كه به پرديس باالدسـتى واگذار شده و 
خواهد شد و رويكرد جنابعالى در خصوص استفاده 
از خدمات شركت هاى خصوصى فعال در حوزه ى 

باالدستى چيست؟
به عقيــده ى بنــده همــكاري با شــركت هاي 
خصوصي در چهارچوب اولويت هاي زير مدنظر 

قرار مي گيرد.
الــف) اســتفاده از پتانســيل ها و توانمندي هاي 
ويــژه ى بخش خصوصي كه پژوهشــگاه فاقد آن 
اســت. بدين ترتيب كه اگــر در پروژه هاي جامع 
و چندرشــته اي، پژوهشگاه به تخصص خاصي يا 
انجام خدمات پژوهشي ويژه اي نياز داشته باشد كه 
امكانات انجام آن فراهم نباشــد، با رعايت قوانين 
تعريف شده از خدمات شركت يا مراكز تخصصي 
و دانشگاهي استفاده خواهد شد. ما معتقديم اين نوع 
تعامل سازنده بوده و ضمن حصول نتايج اقتصادي 
در زمينه ى تحقيقات، يك شبكه سازي انجام شده 
و هم افزايــي و انتقال دانش فني نيز صورت گرفته 

است.

ب) از نظر پژوهشــگاه برون ســپاري به صورت 
بسته اي به شركت هاي خارجي/داخلي مردود بوده 
و تنها استفاده از مشاوره ى متخصصان جايز است؛ 
چراكه تنها در اين صورت اســت كه دانش واقعي 
رســوب كرده و انتقال فن آورى به مفهوم حقيقي 

انجام خواهد شد.

در  جنابعالـى  مجمـوع  در   :
بخـش باالدسـتى پژوهشـگاه چـه ويژگى هايـى 
را به عنـوان نقـاط قـوت و قابل اتـكا جهـت ايجاد 
ظرفيت قابل توجه براى انجام خدمات، مطالعات و 

پژوهش هاى كاربردى ارزيابى مى كنيد؟
سابقه ى بيش از نيم قرن فعاليت بخش باالدستى 
پژوهشگاه، به ويژه پروژه هاى انجام شده در دو دهه ى 
اخير سبب ايجاد ظرفيت هاى فراوانى در بخش هاى 
مختلف نيروى انسانى و تجهيزات در اين مجموعه 
شده؛ به طوري كه ضمن انجام پروژه هاى مطالعاتى 
و پژوهشــى مورد نياز شــركت ها و مديريت هاى 
مختلف زيرمجموعه ى وزارت نفت (با استفاده از 
توان كارشناسان داخلى يا كارشناسان خارجى در 
قالب پروژه هاى مشترك) نيروهاى تحصيل كرده در 
دانشگاه هاى معتبر داخلى و خارجى در حوزه هاى 
مختلف جذب و در طى پروژه ها تربيت شدند. در 
كنار برخــوردارى از چنين مجموعه ى تخصصى 
بزرگى، بخش باالدســتى پژوهشــگاه خــود را به 
امكاناتى مانند تجهيزات دستگاهى و نرم افزارى روز 
دنيا نيز مجهز كرده اســت؛ به طورى كه پژوهشگاه 
نه تنهــا در بين شــركت هاى داخلى بلكــه در بين 
كشورهاى منطقه نيز تبديل به يك مركز تحقيقاتى 
بى بديل شده است. اميدواريم صنعت نفت در آينده 
بيش از پيش از اين ظرفيت ها جهت حل معضالت 

و مشكالت كشور بهره گيرد.

: اگـر نكته ى خاصـى مدنظر 
داريد عنوان فرماييد.

همان طور كه اشــاره شــد به ويژه در دو دهه ى 
اخير در بخش باالدســتى پژوهشــگاه، چه از نظر 
مقــدار و تنوع نيروى انســانى متخصــص و چه 
از نظــر تجهيزات متنوع و پيشــرفته، ظرفيت هاى 
زيادى ايجاد شده اســت. جهش علمى سال هاى 
اخير در بخش هاى مختلف كشــور و از جمله در 
صنعت نفت سبب رشد ظرفيت ها و توانمندى هاى 

تخصصى در حوزه ى باالدستى در ساير بخش هاى 
صنعت نفت كشــور نيز شــده اســت. با توجه به 
اينكه بر اســاس فرمايشــات رهبر انقالب تنها راه 
گذر از شــرايط حساس سياسى كشــور، پيروى 
از سياســت هاى اقتصاد مقاومتــى و اتكاء به توان 
داخلى است به نظر مى رســد ايجاد اين هم افزايى 
بين بخش هاى مختلف وزارت نفت سبب استفاده 
از تمامى ظرفيت هاى داخلى اعم از توان تخصصى 
و امكانات ســخت افزارى و نرم افــزارى موجود 
خواهد شــد. اين امــر مى تواند بــا رويكرد حل 
مشكالت اصلى موجود در صنعت نفت، در قالب 
تعريف پروژه هاى مشــترك به شكل كنسرسيوم 
طراحى و اجرا شــده و در بخش هاى مورد نياز بر 
حســب ضرورت از مشاوران خارجى نيز استفاده 
گردد. البته در طول ســاليان اخير بخش باالدستى 
پژوهشگاه، تجربيات موفقى در زمينه ى پروژه هاى 

مطالعاتى در كارنامه ى خود داشته است.

: جنابعالـى تـا چـه حـد بـا 
ماهنامـه ى اكتشـاف و توليـد نفت و گاز آشـنايى 
داريد و روند چندساله ى انتشار آنرا چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
بنده افتخار ارائه ى مقاله در نخستين شماره ى اين 
ماهنامه را داشــتم و از ابتداي فعاليت به طور پيوسته 
مطالب آنرا مطالعه كرده ام. ماهنامه ى اكتشــاف و 
توليد از لحاظ كميت و كيفيت مطالب، پيشــرفت 
قابل توجهي داشته و توانسته مخاطبين زيادي را در 
صنعت نفت و نيز مراكز تحقيقاتي و دانشــگاهي 
به خود جلب نمايد. از داليل ارتقاء كيفيت مقاالت 
منتشــر شــده، ارتقاء اين ماهنامه به رتبه ى علمي-

ترويجي است كه حاصل تالش، دقت و ممارست 
مديريت، اعضاي شــوراي سياست گذاري، هيأت 
تحريريه و ســاير عوامل در باال بردن سطح علمي 
مقاالت است. از مزاياى ماهنامه ى اكتشاف و توليد 
كه اين ماهنامه را از ســاير مجالت كشــور متمايز 
كــرده، ارائه ى مطالب نو و معرفــي فن آوري هاي 
كاربردي جديــد در موضوعات باالدســتي نفت 
است. مسلماً اين ماهنامه سهم به سزايي در افزايش 
سطح علمي و آگاهي كارشناسان و مديران صنعت 
نفت و دانشــجويان دانشگاه داشــته و اميد است با 
تداوم اين روند روبه رشــد، ماهنامه ى اكتشــاف و 

توليد بيش از پيش مثمرثمر واقع گردد.


