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های صنعتی جدید در حوزه های مرتبط های علمی و یافتهکنفرانس دوساالنه نفت، گاز و پتروشیمی یک رویداد علمی بین المللی برای پایش پژوهش

یماه سال د 10الی  8توسط دانشگاه خلیج فارس در تاریخ  آن دوره سومین که است زیست محیط و انرژی با مهندسی نفت و مهندسی شیمی و نیز 

فوق الذکر  روز به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این کنفرانس قصد دارد، نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعتی را در حوزه های 3به مدت  9913

.ها و اختراعات علمی، توسعه فناوری، پیشرفت پایدار و تبادل دانش گردهم آوردبا هدف ارتقاء و عرضه تجارب ویژه صنعتی، پژوهش  

یج فارس و اعضای هیئت علمی مهندسی نفت دانشگاه خلکنفرانس دکتر رضا آذین وهمچنین دبیر اجرایی به عهده دکتر علی رنجبر  دبیر علمی این

 میباشند.  F P P E عضو دپارتمان 

 از جمله نکات مهم و برجسته این کنقرانس:

Iچاپ مقاالت در پایگاه اسنادی جهان اسالم  - SC 

SIVILIاسنادی سیویلیکانمایه شدن مقاالت در پایگاه  - CA  

 لینک به صنعت و دانشگاه های بین المللی حامی کنفرانس  -

 اعضای برجسته داخلی و بین المللی در حوضه نفت ،گاز ، انرژی و پتروشیمی در کمیته علمی -

 برگزاری ورک شاپ ها و کارگاه های مجازی با حضور چندین سخنران کلیدی داخلی و بین المللی -

 این کنفرانس: و ازجله اهداف

 ها و دستاوردهای علمی و صنعتی در حوزه فناوری های باالدستی و پایین دستی نفت، انرژی و محیط زیستپایش آخرین یافته  -

ف تبادل گردهمایی نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعتی در حوزه فناوری های باالدستی و پایین دستی نفت، انرژی و محیط زیست با هد -

 ها و اختراعات علمیعرضه تجارب ویژه صنعتی، پژوهشدانش، ارتقا و 

 های تخصصی با حضور خبرگان صنعتی و نخبگان دانشگاهی جهت بررسی تحلیلی معضالت و ارائه راهکاربرگزاری پنل -

 تقویت نگرش حفظ محیط زیست و توسعه پایدار -

 توسعه تعامالت دانشگاه و صنعت -

 و پایین دستی نفت، انرژی و محیط زیست در پایتخت انرژی ایرانتقویت شبکه متخصصان فناوری های باالدستی  -

 فت، گاز و پتروشیمیننامه در حوزه صنایع ها و موسسات دارای تفاهمتقویت ارتباط موثر دانشگاه خلیج فارس با دانشگاه -

 له کشورهای حاشیه خلیج فارسز جماهای مختلف سراسر جهان تقویت ارتباطات دانشگاهی و شبکه سازی علمی با پژوهشگران دانشگاه -

های التحصیالن دانشگاه خلیج فارس شاغل در دانشگاهتقویت شبکه ارتباطات دانشگاهی و صنعتی با پژوهشگران و خبرگان ایرانی و فارغ -

 المللیهای معتبر بینداخلی و خارجی و شرکت

 های جهاندانشگاه صنعتی به-وتوریسم اک های استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس در حوزهمعرفی ظرفیت  -

 OGPC2020@PGU.AC.I R 

     

 
 آرش ابراهیمی ، دبیرخانه کنفرانس

 



 

 سخن سردبیر

ردازم امیدوارم حال دالتون فرصتی دوباره دست داد تا به بهانه انتشار مجدد نشریه نفت نامه با خوانندگان گرانمایه به گفت گو بپ

 خوب باشه

معه جهانی را که در ماههای اخیر شکل گرفته و به شکل یک ویروس ناشناخته جابحران نوظهوری ˓باوجود بحران های پیشین

تاثیر قرار گیرد.بحران  باعث شده تا تمام فعالیت ها و برنامه های روزمره و آینده در سطح ملی و بین المللی تحت˓تهدید میکند

د همه پیشرفت های این واقعیت دارد که با وجوهمه گیر کرونا که کشورها از آن به عنوان دشمن مشترک یاد میکنند نشان از 

رحالی که اکثر دانشگاه حاصل شده بشرهنوز در بسیاری از زمینه های نوظهور راه طوالنی را در پیش دارد.در ادامه این روند و د

از حرکت وزش های دنیا برای نخستین بار در دوران حیات خود تعطیالت پیش بینی نشده ای را تجربه میکنند چرخ های آم

ت خود بهترین بهره نایستاده و به صورت مجازی گسترش یافته است.در این شرایط که فرصتی برای همه ی ما پیش آمده تا از وق

دهیم هیچ گاه داشته  اگر قرار باشد که همیشه کارهایی را که بلد هستیم انجام˓را برده و به دنبال توانایی های جدید باشیم

و به توانایی  ن گشترش نمیابد و همیشه همانی که بودیم خواهیم ماند پس فرصت را غنیمت شمردههایمان و توانایی هایما

 هایمان بیفزاییم 

اشته است که برای این ملک پدرانی د˓پدر یعنی دولت˓طال یعنی نفت˓رضا امیر خانی در کتاب نفحات نفت میگه مادر یعنی وطن

دان است از دست پدر همت فرزن˓وخته اند در چنین خانواده هایی تنها مایه نجاتحکومت نه طالی مادر بلکه خود مادر را نیز فر

 کاری برنمی آید.

ام هفت دریا را فتح اگر ما شجاعت پاگذاشتن در دریا و دور شدن از ساحل خود را نداشته باشیم هستند افرادی که بروند و تم

 کنند پس سعی کنید شما و توانایی هایتان مایه نجات باشید

مه ی آنها خسته نباشید ر آخر از بچه های تیم نفت نامه که در این راه زحمت کشیده اند و وقت گذاشته اند تشکر میکنم و به هد

 میگویم

دعوت به همکاری  هنری در نفت نامه میتونید با ما همکاری داشته باشید˓ادبی˓و از همه شما عزیزان که در هر زمینه علمی

لم و تندرست باشیدمیکنم. حال دالتون شاد سا   

 
 محمد صادق خوبانی



 

 است.شده واقع فارس خلیج هایآب و ست که در استان بوشهراهای نفتی فالت قاره نوروز یکی از میدان

ه چاه فعال بوده حلق 14کیلومتری منطقه بهرگان قرار دارد و در ابتدا دارای  97میدان نفتی نوروز در 

نگ،حفاری جپس از پایان  .است که در خالل جنگ تحمیلی تاسیسات آن تقریبا به طور کامل منهدم شد

ر دسکونی حلقه چاه جدید افقی، یک سکوی بهره برداری حفاری، یک سکوی چاه و یک سکوی م 17

ی مطابق با این نوع نوع نفت خام میدان نوروز فوق سنگین است که به کار پاالیشگاههای .برنامه قرار گرفت

ورده های خوب و نفت می آید و اگر پاالیشگاهی امکان استفاده از این نفت را داشته باشد بدون شک فرآ

توان به نفت خام  ند که از جمله آنها میمفیدی را تولید می کند. ایران پنج نوع نفت خام را صادر می ک

وران تحریم و سبک، سنگین، نفت خام مخلوط فروزان، نفت خام سروش و نفت خام نوروز اشاره کرد. در د

وز و سروش نورحتی تا همین چند سال اخیر که فشارها بیشتر شده بود، فروش دو نوع نفت خام معروف 

دی را برای دنیاست کم نشد و همین ویژگی امتیازهای زیاکه جزو یکی از معروفترین انواع نفت خام 

. فروش نفت خام ایران به همراه داشت  

برای نمکزدایی  نوروز نفت و گاز تولیدی خودسکوهای نفتی نوروز و سروش شباهتهای زیادی با هم دارند 

ی کند و مصادر سکوی سروش نفت و گاز تولیدی میدان خود را همزمان آماده و و  به سروش می فرستد

به شود. یدر آن اجرا م جزو معدود مراکزی است که پروژه جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت

ش برای نیاز و مقداری از آن را پس از فرآور ندعبارتی فشار گاز تولیدی در میدان را باال می آور

. گاز ندرستفسکوی ابوذر می  نم زدایی به از پس را باقیمانده  و ندهای سکو استفاده می کنتوربین

مع های تولیدی سکوهای سروش و نوروز به جزیره خارک می رود و برای تاسیسات نفتی درود و مجت

.پتروشیمی ها استفاده می شود  

 مطالعات دانشگاه خلیج فارس در میدان نفتی نوروز



 

 

رآورش را روی فنوروز و سختی انتقال آن به ساحل برای صادرات تصمیم گرفت تا کل شرکت شل به دلیل ویژگی های نفت خام سنگین 

ه کار انتقال و ارسال دوباره نفت آب انجام دهد و نفت خام فرآورش شده را با انتقال به یک پایانه شناور صادراتی انجام دهد. با این کار اگرچ

هزار بشکه در  90یزان به م تی صفر تا صد عملیات تولید و آماده سازی نفت خامحذف می شود، اما کار روی سکو را سخت می کند. به عبار

 هم  و« سورنا»اور صادراتی برای انتقال به پایانه شن اینچ به میدان سروش منتقل و پس از فرآورش نهایی 22روز آغاز و از طریق خط لوله 

، در حالی که دهند می امانج سکو روی را باشد داشته وجود میان این در که دیگری مسئله هر و «فارس خلیج» صادراتی شناور پایانه اکنون

 وزارت نفتروژه را به زمانی که این سکو راه اندازی شد و شرکت شل پ.  و امکان مانور زیادی در این آبها وجود ندارد ندروی آب هست

تخاب خودشان فعال شد، کند؛ در این مدت چند مشاور با ان زدایی از نفت را حلتحویل داد، موفق نشده بود چند مسئله مهم از جمله نمک

ت سروش و نوروز روی آب اما دوباره موفق نشدند و سرانجام به دلیل مسائل سیاسی ایران را ترک کردند. از این رو چند میلیون بشکه نف

رکت ملی نفت و مدیریت ن، امور بین الملل شمانده بود. این چند میلیون بشکه نفت مانده روی آب با تدبیر مدیران شرکت ملی نفت ایرا

های این روند دادند، ها و فرمولبا تغییرهایی که در برنامه ریزی کشورمانشرکت نفت فالت قاره فروخته شد. در این مدت نیروهای 

ل، متخصصان ایرانی تن شتوانستند مشکل نمکزدایی از نفت میدانهای سروش و نوروز را برطرف کنند و به این ترتیب چند ماه پس از رف

.مشکل را برطرف کردند  

فارس ان نفتی نوروز به دانشگاه خلیج مطالعه میدکشور فرصت  دانشگاه منتخب ۹های نفتی کشور به به دنبال واگذاری مطالعات میدان

تخصصی ا بودن دانشکده ظرفیت ها، امکانات،تجهیزات و نیروی انسانی متخصص بسیار خوبی دارد و با دارد. دانشگاه خلیج فارس  سپرده ش

های باالیی در زمینه انجام پروژه های فناورانه در حوزه نفت برخوردار نفت، گاز و پتروشیمی و مرکز پژوهش و فناوری نفت و گاز از قابلیت

یت انسانی متخصص و با روی دانشگاه خلیج فارس قرار می دهد تا با نگاه علمی و تکیه به ظرف . این انتخاب فرصت ارزشمندی را پیشاست

که در حقیقت با قرار گرفتن چنین فرصتی در اختیار  مایش بگذاردنهای خود را در این عرصه به و قابلیتبهره گیری صحیح، شایستگی ها 

ه و پیش گرفتن از دیگر یی ها و سرمایه های مهم انسانی جهت پیشرفت در این حوزدانشگاه و دانشجویان،این دانشگاه می تواند از توانا

باشد. هکشور های منطقه و جهان استفاده کنند  

 
 رامین خان علی کردی



ست؟یمغزه چ ایکر   

مختلف  یو اندازه ها نییدر عمق پا نیشکل که از طبقات درون زم یاستوانه ا ینمونه ا 

نگ س اتیخصوص لیاز قب یشناس نیزم یلهایو تحل هیآن تجز یشود که به رو یگرفته  م

مورد  ینیزم ریز یتخلخل و درصد وجود نفت و گاز و آبها زانیسنگ،م ییتراوا  زانیمخزن،م

. ردیگ  یقرار م دهاستفا  

: لیبدست آوردن اطالعات مهم مخزن از قب   یریهدف از مغزه گ   

سنگ مخزن  لیو تحل هیتجز -1   

از وجود آثار نفت و گاز یآگاه-2   

یرینفوذ پذ زانیم -3   

نزسنگ مخ ییتخلخل و تراوا - 4  

گسن یها هیدر ال یعیطب یهایبردن به وجود شکستگ یپ -5   

از مخزن مورد نظر  یهبهره د زانیم -6   

 

 

 



 

 

 
برد کار با توجه نوع کار یمختف یها رویتوسط اعمال ن ریهمان مغزه گ ای ریدستگاه کرگ

. دستگاه شدبایم یکیدرولیموارد ه یو در بعض ینی، بنز یکیالکتر یکه شامل موتور ها کندیم

  تیکار اصطکاک و در نها نیجنس مصالح در ح زیبا توجه به جنس مته ها و ن یریکرگ

در صورت  مهار گردد. یمختلف یبه روشها دیبا زین نیکه ا کندیم دیلتو یقابل توجه یگرما

موتور  از اصطکاک الماسها با مصالح طول عمر مته کم شده و به یناش یعدم  مهار گرما

گرد و  مته از یکه ضمن خنک کار شودیم . معموال از اب استفادهدیآ یفشار  م زیمحرک ن

.کندیم یریجلوگ  زیشده ن دیخاک تول   



 

گرفته  یاه جددستگ نیا یمنید. اگر مسائل ایآن توجه کن اتیو به جزئ دیدستگاه حتما دفترچه دستگاه را بخوانقبل از کار با 

منجر شود. ینشود ممکن است به عواقب خطرناک  

نشسته باشد. شیسر جا یمته و دستگاه که بخوب نیاتصال ب نیمته : چک کردن پ نیپ -۱   

از فشار  یناش یاز هرگونه ترک باشد. در صورت وجود ترک در هنگام خستگ یمته که عار یفوالد هبدن یبدنه مته : بررس -۲ 

شکست فاجعه بار ختم شود.  کیممکن است به   

 یده بقدر کافداغ کار کرده و مواد خنک کنن اریمته بس دهدیمته که نشان م یرنگ لبه الماها رییرنگ الماس ها : کنترل تغ-۳

 شیافزا ایمنجر به از دست دادن تنش هسته و  یریدستگاه کرگ یاز حد مته ها شیشدن ب مته را خنک نکرده است. گرم

. شودیم غهیت ییاحتمال نارسا  

اضافه گردد.  شیاز سا یریفوالد با هم برابر است تا جلوگ یکه عرض الماسه ها دیعرض الماس ها : چک کن-۴  

جهت( باشد. معموال جهت  کیهمگرا )در  یشفت اصل رخشکه با جهت چ دیجهت فلش : جهت فلش مته را چک کن-۵

د. باشیساعت(  م یچرخش دستگاه پاد ساعتگرد )مخاف گردش عقربه ها  

تلف مخ ینداشته باشد. اگر در قسمتها یشکستگ ایتا ترک  دیچک کن یلبه مته را بخوب ایسالمت الماسها : الماسها -۶

د. شویم و هم اپراتور یهم به دستگاه اصل یمنجر به خطرات زین نیشد ا دوار گرید یباشد و فشار کار به قسمتها یشکستگ  

 اریسازگ هستند کار در حالکه  یبا جنس مصالح ایکه ا دیخنک کننده مته را کنترل کن یمواد خنک کننده : عامل ها-۷

.دصدمه نزن غهیت ایکه به مصالح ... نه ایدارند   

ه مته حک شد یمجاز برو یبه نوع مته انتخاب شود که معموال سرعت کار جهسرعت مجاز : سرعت گردش موتور با تو-۸  

نگدارنده  دیاپراتور با نی. بعد از اشودیو عمر  کم مته منجر م فیاست. که در صورت باالتر بودن سرعت مجاز ،به عملکرد ضع

اس لب دیاپراتور با یریکرگ وعستقر شده است. قبل از شرسطح م یدستگاه رو یکنترل کند که بخوب یرا بخوب هیپا یها

همه  یتست جهت و درست یو دستکش استفاده بکند. برا نکیمناسب مثل ع یمنیا  زاتیتجه نیمحافظ و مناسب و همچن

 یند. درانتهاک تست کند و بعد شروع به کار  یرا در چوب تا ارتفاع کم یریمغزه گ کباریقبل از برش  تواندیموارد اپراتور  م

.دیو بعد موتور را خاموش کن دیبکش رونیکردن موتور اول مته را از سوراخ زده شده ب شموکار قبل از خا  

 حسین پاپری



 

ق(اولین تجربه حضورصنعت نفت در آبهای عمیر )حفاری در دریای خز  

به منظور  وجود منابع و پتانسیل های هیدروکربنی در دریای خزر موجب شده کشورهای حاشیه این دریا

هوری اسالمی برداری از منابع هیدروکربنی حضوری فعال داشته باشند. در این میان جماستخراج و بهره 

لی کشور، اقدام به مایران نیز مانند دیگر کشورها برای بهره مندی از این منابع خدادادی و صیانت از حقوق 

جربیات حاصل از تهای عمیق دریای خزر نموده است. در نگاه ساده و مقایسه با فعالیت های اکتشافی در آب

لیات حفاری های عمیق اقدامی ساده به نظر می رسد اما در عمل عمحفاری در خلیج فارس، حفاری در آب

اد محدودی از کم عمق و خشکی دارد که با توجه به حضور تعد در آب عمیق شرایطی کامالً متفاوت از آب

.شودیرصه موفقیتی بزرگ محسوب مکشورهای صاحب نام در عرصه آبهای عمیق، ورود ایران به این ع  

عالم سازمان دریای خزر بعد از منطقه خلیج فارس و سیبری، سومین منبع انرژی جهان است که بر اساس ا

انرژی جهانی، مجموع ذخایر تایید شده نفت ارد بشکه نفت و میلی 100خام و گاز طبیعی دریای خزر بالغ بر 

است؛ ارقامی که به وضوح نشان می تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده شده 12 زر عالوه بر دهد، دریای خ

ارد و سهم دموقعیت ژئوپلتیک، از لحاظ ذخایر نفت و گاز نیز اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه خزر 

ود.شعمده این ذخایر به حوضه خزر جنوبی مربوط است که سهم ایران از این منابع را شامل می   

زر جنوبی و خیشتر ساختارهای هیدروکربوری اولویت دار در بخش میانی حوضه مطالعات نشان می دهد که ب

متر ( قراردارند. 800تا  600در قسمت های عمیق دریا )حدود   

صنعت  ساختار سردار جنگل نخستین ساختاری است که شرکت نفت خزر در آن اقدام به حفاری نمود و

ردید. این بار موفق به کشف نفت در دریای خزر گبرای اولین  1391اردیبهشت  20نفت کشور در تاریخ 

ر قابل برداشت میلیون بشکه از این مقدا 500میدان حاوی دو میلیارد بشکه نفت درجاست که حداقل میزان 

.است  



رای مدت توان بهای عمیق خزر می شود دیگر نمیوقتی صحبت از حفر چاه اکتشافی به ویژه حفاری در آب

ل تا عمق زمان دقیقی تعیین نمود چرا که عملیات حفاری اولین چاه در میدان سردار جنگعملیات حفاری 

که منجر به  متری بارها با پدیده هایی همچون فوران آب نمک، فوران گاز و هرز روی کامل مواجه شد 2500

.ندارد ودافزایش مدت زمان حفاری گردید. این درحالی است که در خشکی چنین مشکالتی با این وسعت وج  

ه عنوان چشم ببه کار گیری ربات زیر دریایی یکی از وجوه تمایز حفاری در آب های عمیق است. این دستگاه 

این یکی از شاخص گروه حفاری محسوب شده و بسیاری از کار ها توسط این ربات زیر دریایی انجام میشود. بنابر

جوه تمایز کار در ووجود همین ربات ها است. از دیگر  هایی که ما را در حفاری آب های عمیق متمایز  می نماید

 آب های عمیق نسبت به آب کم عمق شیر های فوران گیر ویژه و رایزر ها هستند.

 و مشاهده مچنینه و غواصان محوله وظایف انجام شامل متنوعی های قابلیت و کاربردها دارای زیرآبی های ربات

 این آوری فن سطح ارتقاء، با و باشندمی مکانیکی بازوی از استفاده با هپیچید عملیات انجام تا ساده های بررسی

گیرند.می قرار استفاده مورد گسترده بصورت عمیق های آب در اکنون وسایل،  

دریا تا سکوی  متر است و لوله راهنما از کف 60تا  40شود بین در خلیج فارس عمق آبی که حفاری انجام می

های د. در خشکی یا آبگیرگیر و ادوات تاج چاه روی این لوله راهنما قرار میشیرهای فورانحفاری باال می آید و 

شود و جام میاینچ است و حفاری در فضایی استاتیک ان 36اینچ و یا  26کم عمق شروع حفاری عمدتا با مته 

گیرد. اما خود می اری را بههای خود در کف دریا حالت ثابت و پایدسکوی حفاری جک آپ نیز با پایین بردن پایه

حال حرکت  زنجیر است مواجه هستید که هر لحظه در 8در دریای خزر با یک سکوی نیمه شناور که متصل به 

-از اول را نمیفاست و با یک موج بلند ممکن است نظم سکو به هم بریزد و عملیات در نهایت متوقف شود و دو 

ل سکو آن را به سمت توانند با اختالل در تعادهای گازی میا هیدراتتوان کنترل کرد. وجود جریان آب، گاز و ی

های عمیق بآپایین بکشند و باعث غرق شدن سکو شوند. حفره راهنما یکی از ملزومات و خصوصیات حفاری در 

 است.

 



 

 از اطمینان صولح و اطالعات کسب از پس و حفر راهنما حفره اینچ 5/8 در این حالت در ابتدا با مته سایز 

شود.می حفاری اصلی حفره شناسیزمین شرایط و چاه ایمنی  

ستقرار و نصب اترین مشکل در مراحل اولیه حفر چاه می باشد که پس از فوران آب نمک، از بستر دریا مهم

ول با شرایط یزر، حفاری به صورت معمگیر و برقراری ارتباط حفره اصلی و سکو توسط لوله راشیر فوران

.های عمیق ادامه می یابدمربوط به آب  

 

رامین خانی  –سید علیرضا کمانی   
 



 

 لغت نامه 

 Bottom plug چاهی ته مجرابند  

 گل ایعم آن زیر که شود می رانده چاه درون به کاری سیمان عمل ابتدای در مجرابند این

 به جا عمل سیمان دوغاب کردن پمپ یا. گیرند می قرار سیمان دوغاب آن روی و حفاری

 و هشد سوراخ مزبور مجرابند فشار، ازدیاد با و گیرد می صورت سیمان توسط گل جایی

یابد. می راه جداری های لوله پشت به سیمان دوغاب  

Case (to) a well گذاری جدار  

 به بترتی به و شده متصل یکدیگر به سکو روی جداری های لوله. است چاه در لوله نصب

 چاه مقع آخرین به شود می نامیده کفشک که لوله ابتدای تا شوند، می فرستاده چاه درون

 رایب مدتی زدن سیمان خاتمه از بعد. شود می شروع سیمانکاری عمل موقع دراین. برسد

.است چاه کردن بندی جداره عمل پایان این و است الزم صبر سیمان دوغاب شدن سخت  

Catwalk ابزار گذرگاه لوله، رو راه  

 حفاری رجب پنجره مقابل در که زمین سطح از متر یک ارتفاع به و مستطیل شکل به جایگاهی

 انتهای. اردد طول متر ۱۰ از بیش و است حفاری ابزار و ها لوله جایی جابه محل. دارد قرار

 طریق از و رو راه روی از ابزار. است متصل افقی سطح این انتهای یک به برج پنجره پایینی

شوند. می منتقل برج سکوی به پنجره  



 

Cavitation کاویتاسیون – سازی حفره زایی، حفره  

 اری،حف حال در حقیقی های نمونه توصیف نمودن مشکل بر عالوه چاه دیواره ریزش عمل

 توانند می ریزشی های سنگ خرده که این جمله از کند، می ایجاد نیز حفاری در مشکالتی

 که است گامیهن به ها لوله در حفره ایجاد آن دیگر معنی. باشند ها لوله افتادن گیر باعث

شود. کم مایع محتوی لوله داخل در فشار  

Cement plug سیمانی محرابند  

 د،موار از یکی. شود می داده قرار چاه در مختلف های علت به که سیمان از ستونی

 بخش ود ضروری، مواقع در تواند می ستون این. باشد می حفاری گل هرزروی از جلوگیری

 تا که ندک می پیدا ضرورت انحرافی چاه که، است زمانی دیگر مورد یک. کند جدا هم از را

کند. کج را چاه مسیر مانده یا سیمان ابتدای از و گذاشته سیمانی مانع مانده، ابتدای  

Circulation (normal-) حفاری گل عادی گردش  

 توسط قوی های پمپ توسط حفاری گل که معنی بدین حفاری گل عادی و معمولی گردش

 از عبور از پس و شده داخل حفاری های لوله درون به گل خرطومی لوله و گل ایستای لوله

 ضایف از فشار این توسط حفاری گل باالخره و شود می چاه حفره وارد مته های سوراخ

شود. می گل های تانک وارد دوباره و کرده عبور محصور،  



 

Cut ،نفوذ برش  

 تواند می سازند از حفاری درحین ،   ً مثال آن روی گذاشتن تاثیر و درسیستم سیال یک شدن داخل

 عمل، این قبمتعا و است بریده را حفاری گل نفت، یا گاز گویند می که گل سیستم وارد نفت یا گاز

شود. می ایجاد زده را آن و شده حفاری«  ببرد»  نفت گل یا زده گاز گل  

Cuttings کنده 

 بر ریحفا گل توسط محصور فضای از و درآمده ریزه سنگ صورت به که شده حفاری سازند یا سنگ

 ترین زشار با مغزه از پس ریزه، سنگ این. شود می ریخته لرزان مشبک صفحه یا لرزان الک روی

گیرد. می قرار تحلیل و تجزیه مورد شناس زمین توسط و آمده دست به که است سازند از نمونه  

Desilter زدا سیلت  

 حفاری لگ که صورت بدین. کند جدا حفاری گل سیستم از را گل جامد مواد است قادر که دستگاهی

 و دهش وارد دستگاه این درون به مخصوص پمپ توسط و شده ریخته لرزان الک روی چاه درون از

 گاهدست این. شوند می جدا حفاری گل سیستم از گل جامد مواد مرکز، از گریز نیروی دراثر

دارد. قرار لرزان الک درمجاورت  

Float collar شناور طوقه  

 شیر این. است طرفه یک شیر دارای و شده نصب جداری لوله تحتانی بخش در که کم طول با ای لوله

 درون به سیمان برگشت از زنی سیمان مواقع در و شود می حفاری لوله درون به مایع برگشت مانع

کند. می هدایت چاه درون به را سیمان نفوذ و کرده جلوگیری ها لوله  

 سید علیرضا کمانی 



 

 لغت نامه دکل حفاری

 
BLOWOUT PREVENTER (BOP)فورانگیر 

 نشت و بیرون به چاه درون سیاالت جریان از گیری جلو منظور به که شیرهایی از هریک

 این همجموع استفاده با. شود می نصب چاه سر در تکمیل و حفاری عملیات حین در فشار

 که قتیو یا است چاه در لوله که وقتی مثل مختلف، های حالت در را چاه توان می شیرها

بست. نیست، چاه در ای لوله  

CABLE-TOOL DRILLINGحفاری ضربه ای یا کلنگی 

 می جادای چاه کف بر تیز نوک مته یک متوالی کردن بارها چاه آن در که حفاری روش یک

 تبًامر زمین سطح در کابل است، وصل کابل یک به چاه درون مته ، روش این در.  شود

شود. حفاری چاه تا گردد می رها و شده کشیده  

CASINGلوله جداری 

 تا شوند می هداد قرار چاه درون گاز، و نفت های چاه حفاری عملیات در که فوالدی های لوله

 سازند از نفت انتقال برای مسیری و کرده جلوگیری حفاری حین در چاه دیواره ریزش از

کنند. ایجاد زمین سطح به مخزن  

 



 

CASINGHEADسر جداره 

 می لمتص چاه در شده رانده جداری رشته سر به که فوالدی و سنگین فلنجدار، اتصال

 می نآویزا چاه سر بر که بعدی جداری های رشته مجموعه نشستن برای جایگاهی و شود

نماید. می ایجاد کنند  

CASING STRINGرشته جداری 

 می ه،شد رانده چاه داخل در که جداری های لوله شده بسته بهم های شاخه مجموعه به

 یا ها طول این شوند، می ساخته فوت ٣۰ حدود طولهای با جداری، های لوله. گویند

 رشته و شوند می برده پائین چاه داخل در و شده متصل بهم چاه سر در لوله، های شاخه

آورند. می بوجود را جداری  

CHAIN DRIVEرانش زنجیری 

 انجام زنجیر رخچ و راننده زنجیره از استفاده با توان انتقال آن در که مکانیکی رانش نوعی

 انتقال متما آنها در که شود می دیده قدیمی دکلهای در توان انتقال نوع این. شود می

 معروف قدر دکلهای به که دکلها نوع این ایران در شود می انجام میکانیکی صورت به توان

شود. می استفاده تعمیراتی کارهای برای هستند  



 

CHAIN TONGآچار زنجیر 

 جدا یا آنها صالات هنگام ها لوله چرخاندن برای که شدن آزاد قابل زنجیر یک و دسته یک از متشکل ابزاری

 برای چارآ دسته شود، می سفت و محکم سپس و شده حلقه لوله دور آچار زنجیر. رود می بکار کردآنها

شود. می محکم و پیچ یا باز و واپیچ لوله ترتیب این به رود می کار به آن گرداندن  

 
 CHRIST MAS TREE(X-MASS TREE)تاج سر چاه 

 جریان کنترل جهت چاه، تکمیل و حفاری پایان از پس که چاه، سر کاهنده های مجموعه و ها سنج فشار کنترل، شیرهای

شوند. می استفاده گاز و نفت  

 



 

CLUTCHکالچ   

 دو اتصال قطع یا و دادن اتصال برای مکانیسم یک در که مکانیکی اتصال یک

 دنکر درگیر که است این آن اساسی نقش و رود می بکار درآمده بحرکت قسمت

 به که دیدش و تند های ضربه و شوک ایجاد از و دهد انجام بطورتدریجی را دو این

کند. جلوگیری زند می آسیب قسمت دو هر  

COMPANY REPRESENTATIVEنماینده شرکت نفت 

 و سرچاه در مقیم نماینده بعنوان نفتی کارفرهای یا عامل شرکت کارکنان از یکی

است. شرکت منافع وحفظ چاه سر فنی نظارت اش وظیفه که حفاری، محل  

 

 

 سید علیرضا کمانی



 نامه به کنفرانسی که هرگز برگزار نشد...

 

 



 

هستند. همه سعی  کنفرانس عزیز، راستش را بخواهید، در دوران دانشجویی، امثال شما برای ما بسیار با ارزش

بتوانند ام کند، میکنند یک گوشه کار را بگیرند تا اگر یک روز، خدای ناکرده، شرکتی خواست آنها را استخد

ومه خود داشته باشند. را در گوشه ای از رز "عضو کمیته اجرایی فالن کنفرانس"عنوان پر ابهت و البته بی تاثیر 

ترهای استخدام تقریبا البته از بی تاثیر بودن خود ناراحت نباشید. این روزها، به لطف برادران پ.پ، همه پارام

 از ارزش های ما کم نمیکند.بی تاثیر شده اند. ولی مثل همیشه، این چیزی 

دوستان ما باشد با  بگذریم، االن سوال اینجاست که چرا به جای اینکه نام شما در یک کاغذ گالسه در کنار نام

سخ به این سوال دو امضا در پایین آن، چیزی به جز یک نام و خستگی های تدارکات در ذهن ها نیست؟ برای پا

 اری برگردیم.باید به چند ماه پیش از موعد برگز

. البته نه راستش را بخواهید هیچ کس نفهمید چطور شد. ولی همه چیز از یک روز گرم تابستانی شروع شد

هان، کرمان، فارس و ... لزوما گرم برای همه. چرا که اعضای کمیته اجرایی از اقصی نقاط ایران بودند. تهران، اصف

ایش احتیاج انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری یک هم. از سوی یک مرجع اعالم شد به چند نفر برای 

مثل همیشه،  است. کار سختی نبود. فقط باید هر کاری که گفته میشد انجام میدادیم و چیزی نمیخواستیم.

و هر کس باید در  پولی در کار نبود. باالخره ارزش آن کاغذ گالسه را نمیشد با پول سنجید. وظایف مشخص بود

ن، رزرو سالن وظیفه را به عهده میگرفت. طراحی پوستر و لوگو، هماهنگی محل اقامت مهمانا حد توانش چند

ن طور که همایش و بررسی و راه اندازی سیستم های صوتی و تصویری سالن. و چندها هماهنگی دیگر. هما

رای برگزاری میبینید هماهنگی های شما به آن سادگی ها هم نیست که گفتم. ولی شوق و ذوقی که دوستان ب

ده گرفت. چند شما داشتند هر سختی را بر آنها آسان میکرد. هر کس در حد توانش دو سه مسئولیت را به عه

مراجعات حضوری  نفر که برای ترم تابستان در بوشهر حضور داشتند یا مقیم بوشهر بودند، اموری که نیاز به

ناگفته نماند که در این  را انجام میدادند. البته "ری هادور کا"داشتند را بر عهده گرفتند و بقیه هم به اصطالح 

هم کمک  گونه مسائل شرح وظایف آن طور که روی کاغذ نوشته میشود نیست و همه برای پیشرفت امور به

 میکنند،



 

وب پیش میرفت. خحتی اگر آن وظیفه را بر عهده نگرفته باشند. حداقل اینبار که اینطور بود. همه چیز داشت 

، "بودجه نداریم" گوییم نسبتا خوب. به هر حال در انجام امور از این قبیل، روبرو شدن با مشکالتی از جملهب

ته اجرایی راضی و ... دور از ذهن نیست. با این حال اعضای کمی "همینه که هست!!!"، "قانون اجازه نمیدهد"

 ور داشته باشند.و رطوبت طاقت فرسایش، حض بودند یک هفته کاری قبل از روز برگزاری، در بوشهر، با آن گرما

رایی در محل همایش ولی به دلیل عدم اتمام هماهنگی ها، شما را عقب انداختند. بد هم نشد. با استقرار تیم اج

ست که همه از اول امیشد شما را هرچه باشکوه تر برگزار کرد. مخصوصا که محیط خوابگاه ها آنقدر شور برانگیز 

وانست شور و شوق خارج میشدند و تا آخر شب درگیر انجام امور مربوطه میشدند. هیچ چیز نمیت صبح از خوابگاه

گ خوابگاهی که طبق کند. حتی فکر این که تختی نرم و غذایی گرم در اتاق بزر ءآنها را برای برگزاری شما ارضا

ئنا اگر میتوانستند، ه در کند. مطمآخرین استانداردهای جهانی ساخته شده است هم نمیتوانست آنها را از میدان ب

 حتی شب را هم خوابگاه نمی آمدند و امور برگزاری شما را پیگیری میکردند.

عد آن. و نه حتی برد و بدل نشد. و نه روز  "کمیته اجرایی همایش"تا آنکه یک روز، دیگر هیچ پیامی در گروه 

طر اینکه در آن گرما اجرایی ناراحت بودند. نه به خاروزهای بعد تر. شما لغو شده بودید. چند روز اول همه تیم 

اداری و سالن  باید پیاده و گاها سواره، آن هم به هزینه خودشان و بدون هیچ دست مزدی، بین ساختمان های

ر همایشی مثل شما دهمایش و هتل و ... رفت و آمد میکردند، نه. آنها از این ناراحت بودند که دیگر شرف حضور 

 د داشت.را نخواهن

رگزاری شما بهمانطور که در ابتدا گفته شد، هیچ کس نفهمید چطور شد. ولی ای کاش، اگر یک روز قرار بر 

قرر محیط پر تنش باشد، ابتدا تصمیم نهایی توسط مراجع اتخاذ شود تا دوستان مجبور نباشند زودتر از موعد م

اه و خوابگاه بازگردند. ط مملو از آسایش و آرامش دانشگخانواده و غذاهای بد مزه مادرانشان را رها کنند و به محی

 آخر میدانید، آسایش زیاد، فساد برانگیز است...

 



 انجمن علمی مهندسی نفت دانشگاه خلیج فارس

کایت با وجود نوپا بودن انجمن مهندسی نفت در دانشگاه خلیج فارس و بسیاری از مشکالت )میدونم کسی حوصله گله و ش

تمام سعی  اساتید و دوستان به بسیاری از اهداف انجمن دست یافتیم ونداره که ازشون صحبت کنم( به هر حال با کمک برخی 

 خود را کردیم تا انجمن به باال آمدن و درخشیدن مهندسی نفت کمکی کرده باشد.

ز دکل حفاری ارائه شده و چندین کارگاه و بازدید از جمله بازدید دوباره ا 98در ادمه برخی از برنامه های انجمن در سال 

امه نشدیم. امید تآسیسات نفتی آغار که متآسفانه بدلیل شرایط کرونا و تعطیلی دانشگاه موفق به برگذاری ادامه برن گلخاری  و

اده را برگزار است در ادامه و با بازگشت به دانشگاه و شهر زیبای بوشهر در خدمت دوستان باشیم و برنامه های به تعویق افت

 کنیم. 

 

SPE همکاری انجمن  برگزاری کارگاه متلب با -  

 

 

 

 



 برگزاری کارگاه پایپینگ با همکاری مدرسه کسب و کار دانشگاه خلیج فارس و مرکز 

بوشهرفنی حرفه ای   

 

خیز جنوب در منطقه گلخاری بازدید از دکل حفاری مناطق نفت-  

 

 

 



 

ه دانشجویان ورودی نودو هشت با همکاری انجمن مهندسی شیمیمعارف-  

 

 

 آرش ابراهیمی؛دبیر انجمن علمی مهندسی نفت

 


