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رابطه تنگاتنگ بين صنعت و دانشگاه متضمن توليد صيانتي
 و ارتقاي صنعت نفت

اولي��ن كنگره ملي كاوش نف��ت و گاز- توليد صيانتي ك��ه در تاريخ 26 
و 27 فروردين ماه س��ال جاري توس��ط ش��ركت مل��ي مناطق نفت  خيز 
جنوب، پژوهش��كده آريا، پژوهش آلفا و انجمن صنعت حفاري نفت و گاز 
خاورميانه در ش��هر اهواز برگزار ش��د، طي مراسم اختتاميه باشكوهي به 

كار خود پايان داد.
ب��ا توجه به قرار گرفتن در يكصد و يكمين س��ال كس��ب تجربه توليد و 
بهره ب��رداري از نفت و گاز در ميهن عزيزمان و به منظور حفظ و افزايش 
توليد بدون قرار دادن مخ��ازن هيدروكربوري در مخاطره، لزوم برگزاري 
گردهمايي هاي علمي و تخصصي براي اس��تفاده از نتايج يك سده تالش 
پژوهش��گران برتر صنعت نفت به خوبي حس مي گردد. بنابراين برگزاري 
اولين كنگره ملي كاوش نفت و گاز- توليد صيانتي )اين دس��تاورد بزرگ 
انقالب اسالمي براي ارتقاي صنعت نفت( در دستور كار تيم برگزاركننده 

قرار گرفت.   
نخبگان، دانشجويان، اساتيد دانشگاه، مديران و كارشناسان و دانشمندان 
زبده صنعت نفت كه همگي به داش��تن دغدغ��ه در بحث توليد صيانتي 

اذعان داشتند، ميهمانان و مخاطبين اين كنگره بودند.
تعداد 205 مقاله تخصصي از سراسر كشور با موضوع هاي مهندسي نفت، 
مهندس��ي حفاري و اكتش��اف، زمين شناس��ي و ژئوفيزيك كه همگي به 
نوعي در رابطه با بحث توليد صيانتي نگاشته شده بودند، به دبيرخانه اين 
كنگره ملي ارس��ال ش��ده و پس از دو دوره بررسي و داوري، 35 مقاله به 

صورت س��خنراني و 20 مقاله به صورت پوس��تر پذيرفته و در كنگره ارائه 
ش��دند. همچنين ارائه مقاالت در قالب شش پنل تخصصي صورت گرفت 
كه چهار پنل مرتبط با مهندس��ي نفت، يك پنل در رابطه با مهندس��ي 

حفاري و يك پنل با موضوع زمين شناسي و ژئوفيزيك بود.
از مهمترين شاخصه هاي اين كنگره كه به نوعي آن را از ساير كنگره هاي 
برگزار ش��ده شبيه به خود متمايز مي ساخت، انتشار مقاالت برگزيده آن 
براي نخستين بار در يك نشريه معتبر ISI با شاخص نفوذ بسيار مطلوب 
بود. دبيران اجرايي اين كنگره با اعالم موضوع فوق، انتشار تمامي مقاالت 
ارائه شده در يكي از نشريات داخلي معتبر و مرتبط با صنعت نفت را نيز 

به شركت كنندگان نويد دادند.
ميهمانان ويژه نخس��تين كنگره ملي كاوش نف��ت و گاز- توليد صيانتي 
عب��ارت بودن��د از: دكتر عم��ادي )مدير پژوهش و فناوري ش��ركت ملي 
نفت ايران(، دكتر ناصر س��وداني )نايب رئيس كميس��يون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي و رئيس شوراي سياست گذاري كنگره(، دكتر عبدالهادي 
قزويني��ان )دبير جامعه آس��يايي مكانيك س��نگ(، و دكت��ر ولي احمد 
س��جاديان )مدير امور فني ش��ركت نفت و گاز اروندان و دبير كنگره( كه 

هر يك در بخش هاي مختلف كنگره به ايراد سخنراني پرداختند. 
دكتر عمادی به عنوان اولين س��خنران مراسم افتتاحيه، با مهم شمردن 
بحث توليد صيانتی و احساس نياز به برگزاری همايش ها و گردهمايی های 
علم��ی- تخصصی در رابط��ه با اين موضوع، به بر ش��مردن خالصه ای از 
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اهم فعاليت های پژوهش��ی صورت گرفته پيرامون موضوع توليد صيانتی 
در س��ال های اخير پرداخت. وی همچنين با مثبت شمردن وجود رابطه 
تنگاتنگ بين صنعت و دانش��گاه، در باب ميزان افزايش فعاليت پژوهشی 

دانشگاه ها در صنعت نفت به نكاتی اشاره كرد.
از ديگر س��خنرانان اين كنگره دكتر ولی احمد سجاديان مدير امور فنی 
ش��ركت نفت و گاز اروندان بود. وی در س��خنان خود به اين نكته اشاره 
ك��رد كه بحث تولي��د صيانتی و لزوم توجه به برداش��ت بهينه از مخازن 
به قدری حائز اهميت اس��ت كه شايد الزم باش��د هر روز در رابطه با آن 
كنگره و همايش در س��طح ملی برگزار گردد. وی همچنين سياست های 
غيرمنطبق با توليد صيانتی را مردود ش��مرد و اظهار داشت: »شايد امروز 
الزم باش��د اف��رادی را كه تولي��د غيرصيانتی انج��ام داده و تنها برحفظ 
و افزاي��ش ميزان توليد، بدون در نظر گرفتن ش��رايط مخزن پافش��اری 

مي كنند مجرم بدانيم.«
دكتر ناصر س��ودانی نايب رئيس كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی 
و رئيس ش��ورای سياس��ت گذاری اولين كنگره مل��ی كاوش نفت و گاز- 
تولي��د صيانتی پس از بازديد از نمايش��گاه جانب��ی و پنل های تخصصی 

كنگره، در مراسم اختتاميه به ايراد سخنرانی پرداخت.
وی تالش دانش��مندان و پژوهشگران جوان را برای ابداع و ارائه شيوه ها، 
دس��تگاه ها و نكات فنی جديد در صنعت نفت به تالش رزمندگان جوان 
حاضر در هشت سال دفاع مقدس تشبيه نموده و از زحمات دانشجويان، 
اس��اتيد و كارشناسان صنعت نفت برای اعتالی هر چه بيشتر اين صنعت 

تقديركرد.
دكتر س��وداني همچني��ن در بخش ديگری از س��خنرانی خود، برگزاری 
اولي��ن كنگ��ره ملی كاوش نفت و گاز- توليد صيانت��ی را به عنوان اولين 
ت��الش بخش خصوص��ی در همراهی با صنعت نفت ب��رای برگزاری يك 
كنگره فنی- تخصصی برشمرد و ضمن اشاره به برخی نواقص موجود در 
اجرای كار، از بوج��ود آمدن آپارتايد علمی برای برگزاری چنين محافلی 

انتقاد كرد.
برنامه ه��ای فنی- تخصصی اولين كنگره مل��ی كاوش نفت و گاز- توليد 
صيانتی عبارت بود از شش پنل تخصصی سخنرانی مقاالت و دو ميزگرد 

تخصصی.
پنل های ش��ش گانه اين كنگره ش��امل پنل زمين شناس��ی و ژئوفيزيك، 
مهندس��ی حفاری، مهندس��ی نفت )مخ��ازن هيدروكربنی(، مهندس��ی 
نفت )شبيه س��ازی و چاه آزمايی(، مهندسی نفت )توليد و بهره برداری( و 

مهندسی نفت )روش های احيا و ازدياد برداشت( بود. 
همچنين دو ميز گرد تخصصی در حاشيه اين كنگره برگزار شد. ميزگرد 
تولي��د »صيانت��ی- چالش ها و راهكاره��ا« اولين ميزگ��رد تخصصی اين 
كنگره بود كه دكتر رشيدی عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی اميركبير، 
مهن��دس خجس��ته مهر رئيس بررس��ي طرح هاي مناب��ع هيدروكربوري 
ش��ركت ملي نفت ايران و از كارشناسان برجسته اين شركت و تنی چند 
از كارشناس��ان نخبه شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب در آن به بحث 

در رابطه با توليد صيانتی پرداختند.     
ميزگرد تخصصی »دانش مكانيك سنگ و نقش آن در مهندسی نفت« از 

برنامه های تخصصی روز دوم همايش بود كه با استقبال زياد پژوهشگران 
حاضر مواجه ش��د. مهندس هادی آش��تيانی عبدی، كارش��ناس مكانيك 
س��نگ و ژئومكاني��ك اداره زمين شناس��ی بنيانی ش��ركت ملی مناطق 
نفت خيز جنوب و دبير اجرايی  بخش كاوش نفت و گاز، هدف از برگزاری 
اي��ن ميزگ��رد را تبيين نقش علم مكانيك س��نگ به عن��وان يك دانش 
ج��وان و كليدی در حل مس��ائل متعدد موج��ود در صنعت نفت، به ويژه 
مهندسی حفاری و مهندسی مخازن هيدروكربوری برشمرد. وی اين علم 
را حلقه مفقوده حل مس��ائلی دانس��ت كه ام��روزه در بخش های مختلف 
صنعت نفت باالخص صنعت حفاری، موجب تحميل هزينه و صرف زمان 
زي��اد در پروژه ه��ای نفتی می گردند. گفتنی اس��ت در اين ميزگرد دكتر 
عبداله��ادی قزوينيان عضو هيأت علمی دانش��گاه تربيت مدرس و رئيس 
جامعه آس��يايی مكانيك سنگ، دكتر مهدی موسوی رياست گروه معدن 
دانش��كده فنی دانش��گاه تهران و مهندس صائمی كارشناس ژئومكانيك 
پژوهش��گاه صنعت نفت به سخنرانی علمی پيرامون جايگاه علم مكانيك 
س��نگ در تحليل مش��كالتی مانند ناپايداری ديواره چاه، توليد و كنترل 

ماسه، عمليات شكافت هيدروليكی و ...  پرداختند.
در مراس��م اختتاميه اين همايش پنج مقاله ب��ه عنوان مقاله برتر معرفی 
و به صاحبان س��ه مقاله برتر جوايزی اهدا ش��د. مقاالت برتر اين كنگره 

عبارتند از:
»بررس��ي تأثير خواص هندسي شبكه شكاف ها بر عملكرد فرآيند احتراق 
درجا در مخزن نفت س��نگين كربناته و شكاف دار كوه موند: شبيه سازي 
آزمايش لوله احتراق ش��كاف دار« نوشته: سيد مبين فاطمي، دكتر رياض 
خراط، و محمد ضيغامي؛ »بررس��ی و س��اخت دستگاه تميز كننده دهانه 
چاه توليدی نفت و گاز به كمك امواج التراس��ونيك« نوش��ته: محمدرضا 
جاللی سروس��تانی، دكتر محمد كمال قاس��م العسكری، دكتر عباسعلی 
چنگلواي��ی؛ » روش تحليلي جديد جهت تعيي��ن رابطه عملكرد جرياني 
)IPR( در مخازن ش��كاف دار طبيعي به وسيله چاه آزمايي« نوشته: اشكان 
جهانباني، سيدهشام حميد فرحاني، و دكتر سيدرضا شادي زاده؛ »كاربرد 
روش جديد اغتش��اش در تحلي��ل اطالعات چاه آزماي��ي و توليد مخازن 
گازي »نوش��ته: مهدي اميرس��رداري، فريبرز رش��يدي؛ و بررسي دياژنز 
و »خصوصيات مخزني س��ازند آس��ماري در ميدان گازي گشوي جنوبي  
)ش��مال غرب بندرعباس(« نوشته: ليلي بسطامي،  دكتر ميررضا موسوي 

و سيده طاهره حسيني نيا.
در مراس��م پايان��ی اولين كنگره ملی كاوش نف��ت و گاز- توليد صيانتی، 
نتيجه گي��ری كل��ی از موارد مطرح ش��ده در همايش كه توس��ط تمامی 
اعضای ش��ورای سياست گذاری و كميته راهبردی تأييد شده بود، توسط 
مهندس عيسی نويری دبير اجرايی بخش توليد صيانتي و از پژوهشگران 
جوان صنعت نفت قرائت ش��د. چكيده بندهای اي��ن نتيجه گيری كه در 

قالب جمله پايانی بيان گرديد به شرح ذيل می باشد:
»اگر قرن بيستم، قرن فروش نفت خام برای توسعه غرب بود، نبايد قرن 
بيس��ت و يكم قرن ص��دور گاز طبيعی ارزان قيمت برای توس��عه صنايع 
غرب باشد، كه اگر اينگونه باشد هيچ تجربه ای از صد سال توليد نفت در 

كشور به دست نياورده ايم ...«.


