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سخن نخست

از فوران اولین چاه نفــت ایران و خاورمیانه در 
مسجد سلیمان و به  دنبال آن تولد صنعت نفت 

ایران بیش از صد سال می   گذرد. 
از آن زمــان کــه مــردم تنها برای روشــنایی 
از نفت خــام اســتفاده می کردند تــا امروز که 
تقریبــا در هــر صنعتی ردپایــی از نفت خام و 
فراوانی  فرآورده هایش دیده می شود، تحقیقات 
از سوی پژوهشگران مختلف در تمامی زمینه ها 
و کاربردهای مربوط به نفت خام انجام شده است.

همیــن تحقیقــات، پیشــرفت های تکنولوژی 
وســیعی را در زمینــه ی صنایع نفــت، گاز و 

پتروشیمی در پی داشته است. 
مسلما عامل موثری که میزان تولید در دهه های 
آینده به آن وابســتگی فراوانی دارد، تکنولوژی 
است. چگونگی ظهور و بروز تکنولوژی و نحوه ی 
به کارگیری آن، تعیین کننده ی میزان تولید در 

آینده ی صنعت نفت خواهد بود.
دستیابی به تکنولوژی های جدید و تثبیت آنها 
به  عنوان تاثیرگذارترین عامل در تولید، نیازمند 
انجــام تحقیقات متناســب و هدفمند اســت. 
بی شــک آنچه امروز مــا در مجموعه ی صنعت 
نفــت به  عنــوان تکنولوژی در اختیــار داریم، 
حاصل تحقیقاتی اســت که مدت های طوالنی 
روی موارد مختلف انجام شده و نتایج آن اکنون 
مورد اســتفاده و راهگشای شرکت های مختلف 

نفتی است. به همین دلیل، امروزه شرکت های 
کوچک و بزرگ نفتی دنیا، هر یک به تناســب 
ســهم خود از اقتصاد نفــت و گاز، بخش های 
ویژه ای را به امر پژوهــش و تحقیق اختصاص 

داده اند. 
بودجــه ای که شــرکت های بــزرگ نفتی دنیا 
صرف امــور تحقیقاتــی خــود می کنند، خود 
گواه بر اهمیت مقوله ی پژوهش و دســتیابی به 

تکنولوژی های نوین نزد آنها است.
تکنولوژی توانســته هزینه هــا را کاهش دهد و 
اشتیاق به ســرمایه گذاری در اکتشاف و تولید 
نفت و گاز طبیعی را در نقاط دوردست افزایش 

دهد و این روند کماکان ادامه خواهد یافت. 
ایران ۱۶درصد منابع گازی جهان را در اختیار 
دارد و عالوه بر آن بعد از عربســتان، روســیه و 
آمریکا، چهارمین تولیدکننده ی نفت خام است. 
نفت ما در جهان به عنوان یک عضو موثر انرژی 
جهانی مورد بحث، چالش و تصمیمات بســیار 

جدی و سرنوشت ساز قرار می گیرد. 
ســند  تدویــن  بــه  توجــه  بــا  طرفــی  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  چشم انداز۲۰ ســاله ی 
و ترســیم جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و 
فنــاوری در ســطح منطقه، صنعــت نفت به 
عنوان راهبردی ترین صنعــت در اقتصاد ایران 
مهم ترین نقش را در عرصه ی تحقق چشم انداز 

ملی ایفا می کند، به طــوری که می توان گفت 
توفیــق صنعت نفت در این مهــم همانا توفیق 
در بخش اقتصاد ایران اســت. بنابراین اهمیت 
موضوع پژوهش در این بخش از اقتصاد کشــور 
بیشــتر از گذشته درک می شــود. اما متاسفانه 
تحقیق و پژوهش درســت در زمانی که تقویم 
تاریخ صنعت نفت ایران صد سالگی آن را نشان 
می دهد، بسیار جوا ن تر از خود صنعت است و ما 
هنوز گام های اولیــه ی فعالیت های علمی را در 

این صنعت بر می داریم.

آسیب شناسی پژوهش و فناوری در صنعت نفت
امر پژوهش در صنعت نفت با راندمانی متناسب 
با تجربــه و قدمت تاریخــی آن حرکت نکرده 
اســت، بخشــی از دالیل آن بر این پایه استوار 
است که مشــکالت و ویژگی های آن به خوبی 

شناسایی نشده است. 
خصلت هــای زمان بر بــودن، هزینه بــر بودن و 
ریســک پذیری، کیفیتــی نه چنــدان مرغوب، 
مشکالت عدم تامین فاینانس و گارانتی های الزم 
از خصلت های ذاتی نهفته در امر پژوهش هستند.

در  پژوهش  بهبود وضعیت  پیشنهادهایی جهت 
صنعت نفت ایران

 با توجه به کمبودها و مشکالتی که در صنعت 

به مناسبت هفته ی پژوهش 
اهمیت پژوهش در صنعت نفت ایران

حجت ربیعی پورسلیمی، جانشین مدیرمسئول 
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