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نشست تخصصي ماهنامهی اكتشاف و توليد با
مديران شركت نفت خزر
تهیه و تنظیم :میر احمد حسینی ،مجتبی کریمی ،مهدی تدینّی ،مهدی شاهحسینی

يك��ي از رس��التهاي ماهنامهی اكتش��اف
و توليد شناس��ايي دس��تاوردها و پيشرفتهاي
ش��ركتهاي تابع��هی ش��ركت مل��ي نفت در
بخش باالدس��تي و ارائه و اشتراك آنها با ساير
همكاران صنعت نفت است .در اين راستا سعي
ب��ر آن بوده که با ارائهی گ��زارش و برگزاري
نشس��تهاي تخصصي ،فعاليتهاي گوناگون
انج��ام ش��ده در بخشهاي مختلف باالدس��تي
صنعت نفت به اطالع مخاطبان رس��انده ش��ود.
ت��ا بهحال نشس��تهاي مختلف��ي در خصوص
چالشهاي حفاري ،ازدياد برداشت ،بلوكهاي
اكتش��افي ،مديري��ت س��كوهاي نفت��ي و ...و
همچنین تعدادی س��مينار علم��ي و تخصصي
نيز برگزار ش��ده اما سابقهی چنين ارتباطي بین
ماهنام��هی اكتش��اف و توليد و ش��ركت نفت
خزر وجود نداشته اس��ت .اميدواريم در آينده
اين نوع ارتباطات بيشتر ش��ود تا دستاوردهاي
شركتها در ماهنامه نمود بيشتري داشته باشد.
در این نشست كه با حضور مديران و رؤساي

واحدهاي مختلف ش��ركت نفت خزر برگزار
ش��ده ،بحثهاي مختلف فن��ي و تخصصي در
حوزههاي متنوع و منحصر بهفرد اين ش��ركت
مطرح شد .اين ميزگرد با حضور مهندس گيتي
رئيس ادارهی پتروفيزي��ك ،مهندس رحمانلو
رئي��س ادارهی حفاري ،خان��م مهندس غالمي
رئي��س اداره ژئوفيزيك ،دكت��ر طاعتي رئيس
ادارهی زمينشناس��ي ،مهندس شيرزادي رئيس
ادارهی مهندس��ي مخازن ،مهندس خودآفرين
رئيس ادارهی پژوه��ش و فنآوري و مهندس
متينف��رد رئي��س ادارهی تكمي��ل و آزمايش
چاه ش��ركت نفت خزر برگزار ش��د .در ادامه
خالصهاي از مباحث مطرح شده خواهد آمد:
 :سوابق اکتش�افی اعم از
مطالع�ات زمينشناس�ی ،لرزهن�گاری و
ژئوفيزيكي در حوزهی خشکی و دريایي
شركت نفت خزر چه بوده و برنامههاي
آتي اين ش�ركت در حوزهی اكتش�اف

و شناس�ایي منابع هيدروكربني چيست؟
نتاي�ج مطالع�ات کنسرس�يوم  SCSGدر
اين زمينه چه نقش و جايگاهي دارد؟
غالم�ی :قبل از تأس��يس اين ش��ركت (س��ال
 )1376تمام��ی فعاليتهاي اكتش��افي كش��ور
توس��ط مديريت اكتش��اف ش��رکت ملی نفت
ای��ران انج��ام میش��د .تاريخچ��هی مطالعات
اكتش��افي در خش��كي (دش��ت گرگان) حتي
به قبل از انقالب اس�لامي میرس��د که در آن
زمان این مطالعات توسط شركتهاي خارجي
انجام میش��د .نخس��تین عملي��ات لرزهنگاري
طي س��الهاي  56و  57خورش��یدی در دشت
گرگان و آخرين عمليات برداش��ت دادهها در
 1992میالدی انجام ش��د .نتايج تفس��ير دادهها
چن��د تاقديس را در منطقه نمايان س��اخت كه
هيچك��دام پس از حف��اري نتاي��ج مثبتي دربر
نداشتند .اين موارد از گزارشهای مطالعه شده
در مديريت اكتش��اف در زمان انجام وظیفه ی
بنده در آن مدیریت كسب شده است.
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گزارش

در قس��مت كمعمق و س��احلي درياي خزر
نيز پس از برداش��ت دادههاي لرزهاي دوبُعدي
توس��ط مديريت اکتشاف ،س��ه حلقه چاه حفر
گردید كه هيچك��دام به نتاي��ج مطلوبی منجر
نشد .بهثمر نرسيدن حفاريهاي خشكي و دريا
در شمال كش��ور ،اين منطقه را از اولويتهاي
اكتش��افي مديريت اكتش��اف خ��ارج کرد و با
تأس��يس شركت نفت خزر ،منطقهی مذکور به
اين شركت تحویل شد.
بنده در س��ال  1387وارد شركت نفت خزر
ش��دم و آقاي جهدی بهعنوان پيشكس��وت اين
ح��وزه ،اطالعات موج��ود لرزهن��گاري را در
اختي��ار من ق��رار دادند .قابل ذكر اس��ت كه با
توجه به اولويت ش��ركت ملي نف��ت ايران در
ش��روع فعاليته��اي نفت��ي کش��ور در درياي
خ��زر ،عم��دهی مطالع��ات پاي��هي اكتش��افي
ش��امل مطالعات زمينشناس��ي ،برداش��تهاي
ژئوفيزيكي و بهویژه لرزهن��گاري دوبُعدي در
بخ��ش جنوبي درياي خ��زر انجام ش��د و اين
مطالعات طي س��الهاي  1998تا  2000توسط
کنسرس��يوم ( SCSGمتش��کل از شرکتهای
ش��ل ،وبا ،السمو و ش��رکت نفت خزر) انجام
گردی��د .طي اي��ن مطالعه بي��ش از هزار برگ
نقش��ه تهيه ش��د که پايهی اصل��ي مطالعات و
برداش��تهاي ل��رزهاي دوبُع��دي ب��ود و براي
مراحل پايهي مطالعات اكتشافي ميتوان از آن
بهعنوان اس��توارترين عامل یاد کرد .بنابراین با
مطالعه و بررسي گزارشها و اطالعات موجود
در اين ش��ركت ،تمامی تصورات قبلي بنده در
خص��وص غیرمفید بودن نتاي��ج حاصل رنگ
باخ��ت و با ش��وق و انگيزهی ف��راوان از ورود
ب��ه ش��اخهاي از عل��م ژئوفيزي��ك ،در جهت
تكمي��ل مطالعات قبلي مش��غول بهکار ش��دم.
دادهه��اي جديد در آبهاي عميق باعث ش��د با
وجود کمبودن منابع انس��اني در ش��رکت نفت
خزر ،با تالش همکاران��ي مانند آقاي جعفري
كه از بدو تأس��يس در شركت مشغول بودهاند،
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اطالعات ژئوفيزيك بازنگري شده و با جديت
مورد بررس��ي و مطالعه قرار گيرد .در اين میان
س��عي بر تطابق روشهاي ژئوفيزيكي روز دنيا
ب��ا اطالعات موجود بود تا باتوج��ه به منابع در
دسترس ،جهش و حركت جديدي آغاز شود.
خوش��بختانه يكي از ويژگيه��اي اين کار،
حض��ور ايرانيها و كارشناس��ان نفت خزر در
انجام مطالعات بود كه از ابتدا در تمامی مراحل
حضور داش��تند و هركجا ابهام یا مشكلی پیش
میآمد به كارشناسان مربوطه مراجعه ميشد.
برخ��ي ويژگيه��اي مطالعات انجام ش��ده
بهطور خالصه عبارت است از:
جامعیت مطالعات
پوش��ش مس��احتي ح��دود 120000
كيلومترمربع از خطوط لرزهنگاري دوبُعدي در
ناحیهی خزر جنوبي
برداش��ت لرزهن��گاري س��هبُعدي بهميزان
 4000كيلومترمرب��ع كه يك��ي از بزرگترين
پروژههاي لرزهنگاري سهبُعدي کشور است
لحاظ کردن اطالعات چاههاي گذش��ته و
دادههاي چاههاي تركمني و آذري
دقيق بودن متغیرهاي برداش��ت لرزهنگاري
دوبُعدي و سهبُعدي در دريا و خشكي
طراح��ي س��كانس پردازش��ي دوبُعدي و
سهبُعدي و نظارت مس��تقيم شركت نفت خزر
بر مراحل پردازش��ي و در نتيج��ه بهرهمندي از
كيفيت بهينهی لرزهنگاري س��هبُعدي در هنگام
تفسير
انجام تمامی مراحل تعبير و تفسير اطالعات
لرزهنگاري دوبُعدي و سهبُعدي توسط مفسرين
شركت نفت خزر
بهرهگی��ری از ش��ركتهاي ايران��ي در
مراحل برداش��ت لرزهنگاري سهبُعدي در دريا
و خش��كي (دش��ت گرگان) توس��ط شركت
عمليات اكتشاف
الزم بهذك��ر اس��ت كه پ��ردازش اطالعات

لرزهنگاري دوبُعدي توسط شركت پردازشگر
Veritasو دادههاي س��هبُعدي توس��ط شركت
 CGGك��ه از قدرتمندتري��ن پردازش��گرهاي
دنياست با بهترين كيفيت انجام شده است.
ب��ه ای��ن ترتی��ب پ��س از ر ّد مفروض��ات و
تصورات اوليه مبنی بر عدم وجود هیدروکربن
در دری��ای خزر با توجه به چالشهاي پيشرو،
فرضيات جديد ش��کل گرفت و اقدامات الزم
جهت مطالعه و بررسی آغاز شد.
پس از انجام اين اقدامات ،با تفسير دادههاي
سهبُعدي در دريا و دشت گرگان ،ساختارهاي
دري��ا در اولويت حفاري واقع ش��د .زمينههاي
ش��فاف و روش��ني براي حف��اري ب��ه ادارهی
حف��اري و ادارهی زمينشناس��ي اعالم گردید
و بر اين اس��اس ساختار ميدان س��ردار جنگل
در اولويت نخس��ت حفاري واقع ش��د .استفاده
از روشهاي نوي��ن ژئوفيزيك��ي در پيشبيني
مخاطرات حف��اري در آبه��اي عميق ،موجب
ش��د حفاري چاهه��اي اول و دوم اين ميدان با
نگرش دقيقتري صورت گيرد .محاسبهی عمق
دقيق سرس��ازندها ،بهویژه سازندهاي مخزني و
سایر پديدههاي زمينس��اختي ،قبل از حفاري
چاههاي س��ردار جنگل و همخواني آن پس از
حفاري چاهه��ا با دادههاي  VSPاز ديگر نقاط
قوت تفس��ير دادههاي لرزهنگاري سهبُعدي اين
ميدان بوده است.
در خاتمه باید گفت:
تا كن��ون هم��هی روشه��اي ژئوفيزيكي
كارب��ردي در آبه��اي عميق بررس��ي و مطالعه
شده است.
در اي��ن راس��تا از نرمافزاره��اي تخصصي
طراح��ي ،پ��ردازش ،تفس��ير و وارونس��ازي
مث��ل O M N I ، V I S TA ، P r o M A X ،
GeoFrame، Petrel، Russell-Hampson

و  ...نرمافزارهاي تخصصي شركتهاي شل و
 CGGاستفاده شده است.
همزمان با پيشبرد فعاليتها ،س��ختافزار
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و نرماف��زار تفس��ير ادارهی ژئوفيزي��ك ارتقاء
يافته و نس��خ پشتيبان در شرايط مناسب حفظ و
نگهداري شدهاند.
همچنين طي اين مدت اطالعات موجود در
اس��تان گلستان نيز بازنگري شد و پس از تفسير
مجدد اطالعات لرزهاي دوبُعدي قديمي دشت
گرگان ،مناطق جديد برداشتهاي لرزهنگاري
سهبُعدي تعيين گردید.
در ن��وار م��رزي تركمنس��تان ني��ز ب��ا توجه
به كمب��ود خط��وط دوبُعدي ،در س��ال 1391
برداش��تهاي ل��رزهاي جديد انجام ش��د و بر
اس��اس تفس��ير اطالع��ات ،س��اختارهايي كه
تاكن��ون حفاري نش��ده مش��خص گرديد كه
هماكنون حفاري يكي از ساختارها مورد بحث
و تبادلنظر است.
همچني��ن بهكارگي��ري مدلس��ازيهاي
پيشرفتهی س��هبُعدي بهمنظور توس��عهی ميدان
سردار جنگل در برنامههاي آتي اين اداره بوده
و در حال حاضر طرح آن با برخي ش��ركتها
در دست بررسي است.
اق��دام اعضای محترم ماهنامهی اكتش��اف و
توليد نيز كه با اشتياق ،پيگير برگزاري ميزگرد
تخصصي ش��ركت نفت خزر بودند شایس��تهی
قدرداني است.
 :ب�ا توج�ه ب�ه توضيحات
ارائ�ه ش�ده ،اطالع�ات ژئوفيزيك�ي
دوبُع�دي و س� هبُعدي دري�اي خ�زر
موجود اس�ت .اما در خصوص مطالعات
زمينشناس�ي اين منطقه بهنظر ميرسد
تنها مطالعات زمينشناسي خط ساحلي،
توس�ط مديري�ت اكتش�اف انجام ش�ده
باش�د .محدوديته�اي موج�ود از
جمل�ه پوش�يدگي بيرونزدگيه�اي
زمينشناس�ي در خ�ط س�احلي و تعداد
ك�م چاههاي حفاري ش�ده و بهتبع آن
كمب�ود اطالع�ات پتروفيزيك�ي و مغزه،

باعث ش�ده نس�بت به س�اير حوزههاي
زمينشناس�ي كش�ور ،از ای�ن ناحی�ه
اطالع�ات جامعي وجود نداش�ته باش�د.
ادارهی زمينشناس�ي شركت نفت خزر
ب�راي رفع كمبودهاي اش�اره ش�ده  تا
بهح�ال چ�ه اقدامات�ي انج�ام داده و
برنامههاي آتي این شرکت براي غنيتر
شدن دانستههاي موجود چيست؟
طاعتي :نواحي تحت قلمرو وظايف سازماني
شركت نفت خزر اس��تانهای گلستان ،گيالن
و مازن��دران و درياي خزر اس��ت ك��ه بهدليل
پوش��ش گياهي منطقه از نظر بيرونزدگيهاي
زمينشناس��ي ( )Out Cropضعي��ف اس��ت.
عم��دهی فعاليته��اي زمينشناس��ي مبتني بر
اطالع��ات حاص��ل از چاههاي حفر ش��ده در
منطق��ه و خطوط لرزهاي دوبُعدي و س��هبُعدي
موج��ود اس��ت .قب� ً
لا در ناحيهی خش��كي در
دش��ت گرگان ،مازندران و گي�لان حدود 16
حلق��ه چاه توس��ط خارجيها و ش��ركت ملي
نفت ايران حفاري شده که تنها در چاه گرگان
-3ال��ف و چ��اه قزلتپ��ه آث��ار هيدروكربني
(تع��دادی اليهی ح��اوي گاز) گزارش ش��ده
ك��ه نتايج آزمایش آنها نيز مش��كوك اس��ت.
چاههاي بس��یار قديمي ،اطالعاتی ناقص (مثل
س��تونهاي ناقص ،الگهاي ضعيف و ناقص)
در اختيار ما قرار ميدهن��د كه اعماق مختلفي
دارن��د و عميقترين آنها در  1970در قزلتپه تا
عمق حدود  5800متر حفر شده است.
بهغي��ر از حفاريه��اي جدي��د انجام ش��ده
توسط ش��ركت نفت خزر در ساختمان سردار
جنگل ك��ه در بخش عميق دري��اي خزر قرار
دارد ،در مناطق كمعمق این دريا دو حلقه چاه
در قسمت ش��رقي و يك حلقه چاه در قسمت
غربي (نزديك انزلي) حفر شده که در حقيقت
نقاط كنترل��ي موجود در دريا مح��دود به اين
چاههاست.
بهعن��وان تاريخچ��هی مختص��ري از

رس��وبگذاري دري��اي خزر بای��د گفت اين
بخش را باقيمان��دهی تتيس قديمي (پالئوتيس)
درنظر گرفت��ه و در مطالعات جدي��د از لحاظ
تكتونيك��ي آنرا ب��ه ش��ش زون س��اختاري
(آپش��رون ،ناحي��هی ميث��م و مقداد ،قس��مت
مرك��زي دري��اي خ��زر ،نواحي ول��گا و آمو
دريا) تقسيم ميكنند .مهمترين تأمينكنندهی
رس��وبات حوضهی رس��وبي از زم��ان انتهاي
ائوس��ن از ناحيهی ولگا در غرب و ش��رق آمو
دريا میباش��د كه سيستمهاي رسوبي دلتايي را
تشكيل داده است .رس��وبات ترشياري حوضه
بهسمت كپهداغ و همچنين بهسمت غرب درياي
خزر روي رس��وبات كرتاسه آنلپ ()on lap
ميكند .بررس��ي اطالعات حاص��ل از حفاري
در س��اختمان قزلتپ��ه و خط��وط لرزهنگاري
مؤيد آن است كه رس��وبات ترشياري پليوسن
درياي خزر بهصورت دگرشيب روي كرتاسه
(س��ازندهاي تيرگان و سرچش��مه و س��نگانه)
قرار گرفتهان��د .حفاريهاي اخير انجام ش��ده
در ساختمان س��ردار جنگل در بخش مركزي
نش��اندهندهی ي��ك حوضهی عميق رس��وبي
اس��ت .الزم بهذكر اس��ت كه چاههاي س��ردار
جن��گل1-و 2با فاصلهی حدود  1400متر روي
يك ساختمان قرار گرفتهاند.
زمينشناسان معتقدند پيسنگ خزر شمالي
مرب��وط ب��ه زم��ان پالئوزوئي��ك و پركامبرين
روس��يه اس��ت ،خزر مياني پيسنگ هرسينين
دارد و پيسنگ خزر جنوبي مزوزوئيك از نوع
اقيانوسي و بازالتي اس��ت .پس از اليگوسن در
اثر فرونشس��تهاي انجام شده ()subsidence
نرخ رس��وبگذاري بسیار بيشتر از ساير مناطق
شده اس��ت ( نرخ آن حدود  2ميليمتر در سال
تخمين زده میشود) .این امر سبب شده حدود
 25كيلومت��ر رس��وبات روي پيس��نگ ايجاد
گردد .سيستمهاي هيدروكربني حوضهی خزر
خيلي جوانتر از حوضهی زاگرس هستند.
در مورد نقاط كنترل��ي در درياي خزر بايد
9
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اين نكته را اضافه كرد كه س��ه حلقه چاهی که
قب ً
ال حفاري ش��ده در قس��مت كمعم��ق دريا،
نزديك به س��احل و فاقد نتاي��ج هيدروكربني
بوده اس��ت .اطالعات اين سه چاه كامل بوده و
بهغي��ر از مغزهها و خردهها ،تمامي اطالعات از
مديريت اكتشاف به ش��ركت نفت خزر انتقال
داده ش��ده اس��ت .در چاه خزر 1-در قس��مت
پليوس��ن حدود  200ت��ا  300مت��ر مغزهگيري
انجام شده و در ناحيهی مقداد و ميثم بر اساس
اطالعات مديريت اكتش��اف سر سازندها دقيق
مشخص نشده است.
در مجموع از نظر زمينشناس��ي ب��ا تكيه بر
اطالعات س��ه حلقه چ��اه ذكر ش��ده ميتوان
ليتولوژي س��ازندهاي ناحيه را مش��خص كرد.
اما بهعلت عدم دسترس��ي ب��ه بيرونزدگيهاي
زمينشناس��ي ( )out cropمناس��ب ،واحدهاي
ليتواس��تراتيگرافي برگرفت��ه از واحده��اي
ليتواس��تراتيگرافي آذربايج��ان و تركمنس��تان
مش��خص ش��دهاند .آنه��ا ه��م س��ازندها را با
مفه��وم واقعي تعريف نكردهاند و اش��كوبها
را بر اس��اس اش��كوبهاي زماني و رس��وبات
معادل ب��ا آن درنظر گرفتهاند (مث ً
ال آپش��رون،
چلك��ن ،آكچاگي��ل و  .)....البت��ه واحده��اي
درنظ��ر گرفته ش��ده در س��مت اي��ران تفاوت
ليتول��وژي و ضخامت فاحش��ي ب��ا معادلهاي
خود در تركمنس��تان و آذربايجان دارند .الزم
بهذكر است که سيس��تم رسوبي غالب ،سيستم
تخريبي اس��ت و رس��وبات عمدتاً آواري و از
نوع ماسهسنگ ،س��ليتون و سنگرس هستند.
وقتي به رسوبات كرتاس��ه برخورد ميكنيم به
آهك و شيل تبديل ميشود كه با زون كپهداغ
مشابهت دارد.
توال��ي س��ازندها در چاههاي حفاري ش��ده
بهراحت��ي قابلتماي��ز نیس��ت؛ چراک��ه از نظر
سنگشناس��ي تغييرات زيادي ديده نميشود تا
نياز به مطالعات بيشتر در زمينهی پالئونتولوژي،
مطالع��ه و مقايس��هی الگه��اي الكتريك��ي،
10

اطالعات ژئوشيمي و مطالعهی كانيهاي رسي
داشته باشد .البته كش��ور آذربايجان با سابقهی
حف��اري چندين دهه در درياي خ��زر ،در اين
زمينه تجربهی مناس��بی دارد كه ميتوان از آن
اس��تفاده كرد .هرچند آذربایجانیها واحدهاي
چينهشناسي را تعريف كرده ،ماركرهاي مورد
نياز ب��راي تطابق چينهشناس��ي را دارند و براي
نامگذاري از آنها استفاده ميكنند.
در مجم��وع با درنظ��ر گرفت��ن توضيحات
ب��اال ،در مطالع��ات  SCSGچارچ��وب
سايزمواس��تراتيگرافي ()Sismo stratigraphy
ب��راي مطالع��هی س��ازندها درنظر گرفته ش��د
که اين نوع مطالع��ه نيازمند افقهايی با ارزش
اس��تراتيگرافي زی��اد اس��ت .بههمي��ن علت از
پايينس��ري توليدي (پليوس��ن زيرين) تا كف
دريا هشت افق تعريف ش��ده كه این تعاریف
بر مبن��اي ژئومت��ري اليهها ،تغيير رخس��ارهها
(پي��شروي ،پ��سروي و  )...و ماركره��اي
روي خطوط لرزهاي انجام ش��ده است .تمامی
خطوط استراتيگرافي در حوضهی درياي خزر
قابلرديابي تش��خيص داده ش��ده و بر اس��اس
چارچوب ذكر ش��ده براي تطابق مورد استفاده
قرار ميگيرند.
 :ب�ا توجه به اينكه فواصل
چاههاي حفر شده در درياي خزر زیاد
اس�ت مبناي مطالعات ش�ما بيش�تر بر چه
اساسي استوار است؟
طاعتي :اس��اس مطالعات ،تطابق زمينشناسي
بر اس��اس س��ايزميك اس��تراتيگرافي است كه
روي خطوط س��ايزميك و سهبُعدي انجام شده
است.
غالمی :در مطالعات ژئوفیزیکی در حوضهی
خزر جنوبی ،خأل ( )Gapپوش��ش لرزهنگاری
نداش��تهایم .در مطالع��ات  SCSGح��دود 73
حلقه چاه در خش��كي و دريا بررس��ی شده که
از این میان ،اطالعات  29حلقه چاه كامل است

و اطالعات نمودارگیری آنها نظیر نمودارهای
سرعت ( )sonicو سایر نیازمندیها نیز موجود
ب��وده و کام ً
ال مطالعه ش��ده اس��ت .بر اس��اس
تفس��ير چين��هاي مقاطع ل��رزهاي ،هش��ت افق
تفسيري تعیین شده که نخس��تین آنها افق بستر
درياس��ت .افقهاي تفس��ير ش��ده با ماركرهاي
چاههای ش��اهدنیز در ش��مال منطقه و س��ه چاه
مقداد ،میثم و خزر 1-در جنوب نيز تطبيق داده
شده اس��ت .با بررسي نقش��ههاي همضخامت
( )Thickness Mapناحي��هاي ،مي��زان تغيي��ر
ضخامت اليهها در بخش شاهدنیز در مقايسه با
بخش ایرانی خزر (جنوب خزر) قابلمشاهده و
محاسبه است .بنابراين با در دست داشتن چنين
اطالعات��ي ،فاصل��هی بي��ش از 100کیلومتری
ما از ش��اهدنیز دلیلی بر نتوانس��تن یا ميسر نشدن
تفس��یر دادههای لرزهنگاری نبوده و با کنار هم
ق��راردادن تمام��ی اطالعات چاهه��ا ،دادههای
لرزهنگاری و س��ایر فنآوریها ميتوان مطالعه
را بهصورت یکپارچه انجام داد .قابل ذكر است
که دادههاي لرزهاي س��هبُعدي برداش��ت شده
توس��ط ادارهی ژئوفيزيك شركت نفت خزر،
بهتري��ن كيفيت ممكن (در حد وضوح تصاوير
ل��رزهاي س��هبُعدي) را دارن��د .اي��ن اطالعات
مهمتري��ن و اصليترين اب��زار در فعاليتهاي
پايهاي اكتشافي هستند که حاصل آنها كشف
نفت در نخستين ساختار حفر شده در حوضهی
خزر جنوبي (ميدان نفتي س��ردار جنگل) بوده
است.
 :ب�ا توج�ه ب�ه مش�کالت
تأثیرگ�ذار عملی�ات حف�اری در آبهاي
عمي�ق دري�اي خ�زر ،مختص�ري در
خص�وص چالشه�اي موج�ود در این
زمینه توضیح دهید.
رحمانلو :ب��ا عنايت به س��ابقهی طوالني بنده
در حف��اري و تجربهی فعاليت در تمامي مناطق
خشكي و دريایی كشور باید گفت که مقولهی
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حفاري در درياي خزر كام ً
ال متفاوت از س��اير
نواحي اس��ت .زي��را حفاری در اي��ن منطقه در
عمق ح��دود  700مت��ري آب دريا ،نخس��تین
تجربهی كش��ور در زمينهی حفاري در آبهای
عميق است كه با توجه به محدوديت استفاده از
منابع خارجي مديري��ت و برنامهريزي عمليات
حفاري توسط كارشناس��ان بومي انجام شده و
هدايت اي��ن عمليات كام ً
ال در ش��ركت نفت
خزر صورت ميپذيرد.
برخ��ی از مش��کالت تأثیرگ��ذار عملی��ات
حفاری بهشرح زیر است:
براي ش��ناخت تش��كيالت زمينشناس��ي،
سازندها و نيز مخازن هيدروكربني جهت آغاز
موفقیتآمیز عملیات حفاری ،از ش��باهتهاي
موج��ود بين چ��اه در حال حفاري ب��ا چاههاي
مج��اور (معم��والً در فاصل��هي  500متری تا 2
كيلومتری)استفاده ميشود؛ اين در حالي است
ك��ه نزديكترين ميدان حداقل  100كيلومتر با
ميدان س��ردار جنگل فاصل��ه دارد و همين امر
ريسك عمليات حفاري را افزايش ميدهد.
با توجه به تفاوتهاي حفاري در خشكي
ی��ا آب كمعم��ق ب��ا حف��اري در آب عميق،
غبارآل��ود ب��ودن بس��تر دري��ا و ع��دم وجود
ديد كافي در بيش��تر مواق��ع در طول عمليات
جابجايي و در زمان حفاري بدون رايزر ،وجود
جريان در بس��تر دريا ،سستي بستر دريا ،وجود
جريانات پر فش��اركمعمق(SWF= Shallow
 ، )Water Flowگازهاي كمعمق (Shallow
 )Gasو س��رعت رس��وبگذاري فراوان كه
س��بب توليد اليههايی با فشار سازندي بحراني
و غيرعادي ميشود از معضالت كار در آبهای
عميق بهشمار ميرود.
بهمنظ��ور آغ��از عملیات حف��اری در چاه
اكتش��افي ،به حفر حفرهی راهنما ()pilot hole
نیاز اس��ت که از طریق آن میتوان محل نصب
لولههای جداری بهویژه لوله ی جداري  20اينچ
و نیز ش��ناخت بهتری از مسیر حفاری از لحاظ

وجود پاکتهای گازی و  ...را بهدست آورد.
موان��ع طبيعي از قبيل گس��لهای فراوان و
پیچیده در مس��یر حفاری س��بب هرزرويهاي
ش��ديد حين عمليات حفاري ميشد که عمدتاً
منجر به ارتباط چاه با بستر دریا میگردید.
بهدلیل آبکی و سس��ت بودن رسوبات زير
بستر دریا ،امکان سیمانکاری مناسب و پایدار
کردن لولههای جداری بسیار کار دشواری بود
که ب��رای حل این مس��أله از ترکیبات مختلف
سیمان اس��تفاده ش��د .مث ً
ال جدیدترین ترکیب
سیمان معرفی ش��ده توسط ش��رکت شلمبرژه
برای حفاری در آبه��ای عمیق (با وزن تقريبي
دوغاب سيمان  )10ppgمورد بهرهبرداری قرار
گرفت که باز هم بهدلیل شرایط رسوبگذاري
اليهها این روش نیز موفق نبود.
ضخام��ت زی��اد لج��ن در زير بس��تر دریا
(حدود  15مت��ر) از دیگر معضالت حفاری در
بخش جنوبی دریای خزر بهشمار میرود.
برخ��ورد با اليهها و جريانهاي پر فش��ار و
هرزروي توأمان چاه
ريسك برخورد با ِگلفِشان و هيدروكربن
از دیگر مس��ائلی که س��بب افزایش زمان
حف��اری و زمانه��ای انتظ��ار احتمالی دکل
حف��اری نيمهش��ناور و در نهای��ت تأخي��ر در
عملی��ات حف��اری میش��ود ،نب��ود امکانات،
تجهی��زات الزم و کارشناس��ان متخصص در
کشور است .البته شایان ذکر است که حفاری
در آبهای عمیق در کش��ور بس��یار نوپا بوده و
پ��رورش نیروهای باتجربه در کش��ور نیازمند
زمان اس��ت .از جمل��ه داليل منجر ب��ه تأخير
عملي��ات میتوان ب��ه تعمیر و تأمی��ن قطعات
مورد نیاز جهت سرویس و نگهداري شيرهاي
فورانگير ( )BOPاشاره کرد كه در نوع خود
بس��يار خاص و منحصر به ف��رد بوده و جهت
کنترل فوران چاه اس��تفاده ميش��ود .شيرهاي
باال با فش��ار كاري  ،15000psiبهطول تقريبي
 14مت��ر و وزن  202تن توس��ط رايزر بهدرون

دريا رانده ش��ده و در بستر دريا روي شير زير
دريايي ( )Well Headنصب میگردند.
بهط��ور کلی جهت رفع مش��کالت حفاری
در دری��ای خزر ب��ه ویژه ب��ا درنظ��ر گرفتن
شرایط فعلي ،تمامی روشهای موجود جهت
پیشروی حفاری در دس��تور کار قرار گرفت.
در این بین میتوان به استفاده از سیمان حاوی
کلرید کلس��یم اش��اره کرد که جه��ت انجام
عملی��ات س��یمانکاری در فواص��ل مختلف
چاه مناسب ارزیابی شد .همچنین براي راندن
لولهه��اي جداری  30اين��چ در اليههاي نرم و
سس��ت زير بس��تر دريا كه در حفاري آبهاي
عميق متداول است از روش شستشویjetting
نيز استفاده شد.
 :در مناطق�ي كه ش�رايط
تقريب� ًا مش�ابهی ب�ا دري�اي خ�زر دارند
از روشه�اي نوي�ن مطالعات�ي مث�ل
ژئومكاني�ك ب�راي تعيي�ن مح�ل دقيق
حفاريها اس�تفاده ميشود .آيا شركت
نف�ت خ�زر از اي�ن روشه�اي جدي�د
استفاده ميکند؟
گيتي :در نمودارهاي برداشت شده در چاه1-
نمودار تصويرگر صوت��ي ( )MSIPو همچنين
در بخش باالت��ر از مخزن ،نم��ودار تصويرگر
صوتي حين حفاري ( )SonicVisionبرداشت
و مطالعهی اوليه ی ژئومكانيكي روي آن انجام
شده اس��ت .با توجه به نرخ فش��ردگي (Rare
 )of Compactionک��م و رس��وبات سس��ت
 ))Unconsolidatedدر دو حلق��ه چاه حفاري
شده ،قرائت نمودارهاي صوتي براي هر دو نوع
موج طولي و عرضي بهشدت تحتتأثير بوده و
با اطالعات صوتي برداشت شده از سایر ميادين
هيدروكربني کش��ور ،تفاوت دارند .اميد است
در آين��ده ب��ا مغزهگيري و درياف��ت اطالعات
كاملت��ر نمودارها بتوان مطالع��هی جامعي در
این راس��تا آغاز كرد .البته اين مطالعه و بررسي
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مدل فش��ار فضاي متخلخل در قالب بخشي از
مدلسازي مخزن در شرف انجام است.
در ادامه در خصوص مش��كالت تأمين كاال
و لجستيك براي س��كوي اميركبير بحثهايي
انجام ش��د .مركزيت اغلب شركتهاي جانبي
و پيمانكار و كاالهاي بخش باالدس��تي صنعت
نف��ت (مثل حفاري يا نمودارگي��ري) در اهواز
يا كيش مس��تقر اس��ت .اين در حالي است كه
پايگاه عملياتي ش��ركت نفت خزر در نزديكي
بهش��هر بوده و س��كوي اميركبير ني��ز فاصلهی
زيادي با اين پاي��گاه دارد .بنابراین برنامهريزي
دقيقي جهت تأمي��ن بهموقع و كمهزينه ی ابزار
نياز است.
 :در مورد مطالعات مخزن
و برنامهه�اي توليدي در ش�ركت نفت
خزر چه اقداماتي انجام شده است؟
ش�يرزادي :مطالع��ات مخزن��ي اولي��هی
س��اختارهاي خزر جنوبي در قال��ب كارگروه
 SCSGو ب��ر پايهی تفس��ير اطالع��ات لرزهاي
و وارونس��ازيهاي ژئوفيزيك��ي مربوط��ه و
ني��ز اطالع��ات درونچاهي حاص��ل از ميادين
كش��ورهاي همجوار اس��ت .از طرفي بهمنظور
تعيين مي��زان هيدروكرب��ن قابلبازيافت از هر
س��اختار ،يك بانك اطالعات شامل اطالعات
چاههاي ميادين هيدروكربني فراساحل درياي
ش��مال در قالب يك نرمافزار داخلي ش��ركت
ش��ل اس��تفاده ش��ده اس��ت .مدلس��ازيهاي
مربوط به مخزن (شامل س��طوح تماس ،تعداد
زونهاي مخزني و خصوصيات سنگ و سيال)،
مدلس��ازي ن��رخ توليد هر چ��اه ،خصوصيات
 PVTسياالت مخزني و نيز مدل تغييرات فشار
و دماي مخزن بر اساس اطالعات و تحليلهاي
مختل��ف مهندس��ي نف��ت و ني��ز اطالع��ات و
گزارشه��ای منطق��هاي تدوي��ن ش��ده و در
نهايت مقدار هيدروكربن درجا و هيدروكربن
قابلبازيافت محاسبه شده است.
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با توجه به اكتشافي بودن و عدمقطعيتهاي
هر كدام از خصوصيات مخزني ،در محاسبات
حجم��ي از روش آماري مونتكارلو اس��تفاده
ش��ده و احجام خوشبينابه ،بدبينانه و بيش��ترين
احتمال در گزارشها ارائه شده است.
توج��ه ب��ه اين مطل��ب حائز اهميت اس��ت كه
بيشتر ساختارهاي ژئوفيزيكي مشخص شده در
خزر جنوبي در بخش آبه��اي عميق دريا واقع
شدهاند و مطالعات تخصصي روشهاي توسعه
و تولي��د از اين س��اختارها در قال��ب مطالعات
استراتژيك طرح توسعه ( )SMDPبا همكاري
ش��ركت  Petro-Consultant MAIانجام شده
اس��ت .بر اس��اس همين مطالعات و نیز با توجه
به پيشفرضهاي مدنظر ،س��ناريوهاي مختلفي
جهت توس��عهی هر ساختار بررس��ي و تحليل
شده است.
الزم بهذكر اس��ت ك��ه فنآوریهاي خاص
و پيش��رفتهی توس��عه و توليد از س��اختارهاي
آبهای عمي��ق ،هزينههاي فراوان س��رمايهاي و
عملياتي م��ورد نياز ،همكاري با ش��ركتهاي
صاحبتجرب��ه و ني��ز س��رمايهگذاريهاي
بينالمللي ،در تسريع پروژههاي توسعهاي بسيار
مؤثر است.
طي مطالع��هی س��اختارهاي حوضهی خزر
جنوبي ،بر اس��اس معيارهاي مش��خص ش��ده
(حجم درجا ،وجود نشانگرهاي هيدروكربني،
عدم وج��ود گس��لهاي ممتد تا بس��تر دريا و
 ،)...ساختار س��ردار جنگل در اولويت نخست
عمليات حفاري اكتشافي قرار گرفت.
س��اختار س��ردار جن��گل ي��ك تاقدي��س
تكتونيك��ي در قس��مت ميان��ي بخ��ش جنوبي
دري��اي خزر و در مركز بخش آبهاي عميق در
بل��وك ،6-در فاصلهی  210كيلومتري ش��رق
ش��هر آس��تارا و  193كيلومتري ش��مال نوشهر
واقع شده اس��ت .در میدان س��ردار جنگل دو
حلقه چاه حفاری ش��ده اس��ت .حفاری چاه1-
در تاريخ  88/11/20با هدف حصول اطالعات

مخزني جهت دس��تيابي به ذخائر هيدروكربني
موجود در س��ري چلكن و ارزيابي پتانس��يل و
قابليت توليد مخزن آغاز ش��د .پس از عمليات
مش��بككاري در الي��هی مخزن��ي و ران��دن
تجهي��زات تهچاه��ي در این چاه ،طب��ق برنامه
طراحي شده آزمايش ساقمته انجام گرفت .در
نتیج��هی آزمايشهای جرياني ،جریان نفت در
این چاه مشاهده شد .با استفاده از نتایج آزمایش
س��اقمته در این چاه میتوان به تراوایی اطراف
چاه ،محدودهی جریان��ی آن و موانع احتمالی
تولیدی (مثل گسلها) پی برد.
حف��اری چ��اه 2-در تاری��خ  91/09/22و در
فاصل��هی  1400مت��ری از چ��اه 1-آغاز ش��د.
در ای��ن چاه با اندازهگیری فش��ار در  10نقطه،
آزمای��ش  MDTانجام گردید .نتایج حاصل از
این آزمایش کمک زیادی جهت تعیین ارتباط
بینالیهای (در صورت وجود اختالف فش��ار)
خواهد ک��رد .همچنین از نتای��ج این آزمایش
ميتوان برای تعیین و شناس��ایی سطوح تماس
اس��تفاده نمود .قابلذكر اس��ت كه حین انجام
این آزمایش ،تعداد ش��ش س��یلندر از نمونهی
س��یال مخزن اخذ شد که سه سیلندر آن جهت
انجام آزمایشهای س��یال مخزن در اختیار دو
آزمایش��گاه مختلف قرار گرفت .در نهایت هر
آزمایشگاه بر اساس كنترل كيفي اوليه ،نمونهای
جهت انجام آزمایشهای تکمیلی انتخاب کرد
که نتایج هر دو آزمایش��گاه همخوانی خوبی با
یکدیگر داش��ت .نتای��ج آزمایشهای نمونهی
سیال مخزن برای تعیین و کالیبراسیون معادلهی
حالت نفت مخزن اس��تفاده ميش��ود .در حال
حاضر ب��ا اس��تفاده از آزمایشه��ا و دادههای
اخذ ش��ده از این دو حلقه ،بهروز رس��اني مدل
اس��تاتيك در ح��ال انجام اس��ت و متعاقب آن
مدل دینامیک اوليهاي براي اليهی نفتي تدوين
خواهد شد.
طبق برنامهی طراحي ش��ده ،آزمایش ساقمته
روی چ��اه 2-در حال انجام اس��ت .همانطور
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ك��ه قب ً
ال اش��اره ش��د ب��ا توج��ه ب��ه هزینهی
ف��راوان توليد در آبه��ای عمیق ،ب��رای تعیین
پتانس��یل نهای��ی ،آزمای��ش طوالن��ی م��دت
 Extended well testingچ��اه 2-در ح��ال
برنامهريزي و طراحي است.
نفت توليد ش��ده از نخس��تين اليهی ساختار
س��ردار جنگل درص��د قابلمالحظهاي واكس
دارد كه اين خود چال��ش جديدي برای توليد
از اين ميدان بهش��مار میرود .البته اين مشكل
در چندين ميدان تولي��دي دنيا وجود دارد كه
در این موارد براي جلوگيري از ترسيب واكس
در لولهه��اي توليد از روشه��اي گرمادهي يا
بازدارندهها استفاده ميشود.
متينف�رد :توليد از اي��ن ميادين آبهاي عميق
از دیگر چالشهای این حوزه اس��ت كه مورد
توجه تمامي ش��ركتهاي بزرگ فعال در اين
زمینه نيز هست .همگی به اين نكته اذعان دارند
كه چالش تولي��د در آبهاي عميق ،بزرگتر از
چالش اكتش��اف در این آبهاست .چالشهاي
عمدهی اين زمینه که از نخس��تین چاه حفاري
شده در دورهی آزمایش رخ داد عبارتند از:
دم��اي آب :در بس��تر دري��ا دم��اي آب
 4درج��هی س��انتیگراد اس��ت ك��ه میتواند
مشكالتي در زمينهی واكس و آسفالتين ايجاد
كند.
سازند :یک بستر و سازند سست و ناپيوسته
( )Looseوج��ود دارد كه هنگام توليد س��بب
توليد ماسه ميشود.
مشكالت تأسيساتي و فرآيندي
ضم��ن اینكه مش��كالت توليدي مش��تركی در
خش��كي ،س��احل و درياي عميق وجود دارد.
از جمله وجود آب همراه سيال توليدی مخزن
كه نيازمند تأسيس��ات فرآورش متناسب با نوع
س��يال (نف��ت ،گاز و ميعان��ات گازي) خواهد
بود .در تقس��يمبندي تولي��د از آبهاي عميق ،از
بستر دريا به پايين شامل چاه و مخزن و از بستر

دريا تا سطح سيس��تمی بهنام  SURFاست .این
سیس��تم در واقع مجموعهاي از تجهيزات است
كه دسترس��ي ب��ه آن محدود و تنه��ا در اختيار
ش��ركتهاي ب��زرگ بينالمللي ب��وده و هنوز
دانش آن در اختيار ما قرار ندارد.
مش��كالت تولي��د در آبه��اي عميق بس��يار
بزرگتر از توليد در خش��كي و س��احل است.
توليد از بخ��ش جنوبي خزر حتي در مقايس��ه
با حوزههاي مشابه مانند ش��اهدنيز هم با مسائل
پيچيده و خاصی روبرو اس��ت .همين امر باعث
شده برنامهی توليد ش��اهدنيز از  2014به 2018
تغيير كند .بايد اين واقعيت را درنظر گرفت كه
توليد از خزر نيز نيازمند یک برنامهريزي دقيق
و طوالني است.
 :با توجه به مباحث طرح
شده و پيچيدگيهاي خاص در زمينهی
اكتشاف ،حفاري و توليد از آبهاي عميق
در دري�اي خ�زر ،پژوه�ش و فنآوري
شركت نفت خزر چه برنامههايي جهت
ي�اري رس�اندن ب�ه بخشه�اي فن�ي و
اس�تفاده از فنآوريه�اي روز در این
زمینه دارد؟
خودآفرين :از حدود س��ال  80كه مدیریت
پژوه��ش و ف��نآوري ش��ركت مل��ي نف��ت
پايهگذاري ش��ده تا حدود س��ال  ،88بيش��تر
تالشه��ا در راس��تای ظرفيتس��ازي و ايجاد
پتانس��يلهاي مورد نياز در دانشگاهها و مراكز
پژوهشي بوده و از سال  89بهبعد این مدیریت
وارد حوزهی تعريف پروژههاي پژوهش��ي در
صنعت نفت كشور شده است .اما فعاليتهاي
نفت��ي ش��ركت نف��ت خ��زر در حوزههاي نو
و جديدی اس��ت ك��ه فاقد س��ابقهی فعاليت
در س��اير مناط��ق كش��ور ميباش��د .پژوهش
و ف��نآوري ش��ركت نفت خزر از س��ال 89
اق��دام ب��ه تعريف پروژهه��اي م��ورد نياز در
بخشه��اي عملياتي و فني كرده و از س��وی

ديگ��ر همزمان ش��روع به ايج��اد ظرفيتهاي
مختلف در بخشهاي پژوهش��ي و دانشگاهي
كشور کرده اس��ت .بهعنوان مثال در دانشگاه
صنعت نفت بخش فراس��احلي تأس��يس شده
و در پژوهش��گاه صنعت نفت نيز قرار اس��ت
پژوهش��كدهی فنآوريه��اي آبه��ای عميق
احداث و راهاندازي ش��ود .در دانشگاه سهند
تبريز حوزهی مطالعات س��ازههاي نيمهشناور
در دپارتمان سازههاي دريايي فعال شده است.
همچنين فعاليتهايي در جهت شناسايي مراكز
توانمند در فنآوريهاي مورد نياز حفاري در
آبهای عميق صورت گرفته است.
با دس��تور مدير عامل محترم ش��ركت نفت
خزر اهتم��ام وي��ژهاي در بحث مستندس��ازي
تمام��ی فعاليته��اي ش��ركت انجام ش��ده تا
تج��ارب منحص��ر بهف��رد موجود با خ��روج يا
بازنشستگي افراد از بين نرود و نسبت به تدوين
و مستندس��ازي آنها اقدام گ��ردد .همچنين در
زمينه ی پژوه��ش و فنآوري نی��ز پروژههايي
تعريف شده است.
در خاتمه الزم اس��ت اين نكت��ه يادآوري
ش��ود كه شركت ملي نفت با ورود به حوزهی
حفاري و توليد از آبه��ای عميق از ميان دهها
ش��ركت مط��رح بينالملل��ي و مل��ي نفتي كه
قابليت حف��اري و توليد نفت و گاز در آبهاي
ساحلي و خش��كي را دارند به كالس باالتری
ارتق��اء یافته و در ميان چند ش��ركت محدود
با توانمندي حف��اري و توليد در آبهای عميق
قرار گرفته است .اين مهم نيازمند تغيير نگرش
در قس��متهاي مختل��ف نظي��ر برنامهريزي،
مال��ي ،تأمي��ن كاال ،پژوهش ،آم��وزش و ...
اس��ت .در ای��ن زمینه حتي باي��د تغيير نگرش
در س��طح كالنتر و در مراك��ز قانونگذاري
و سياس��تگذاري در س��طح وزارت نفت نيز
انجام ش��ود تا بتوان با تكيه ب��ر توان داخلي و
اس��تفاده از فنآوريهاي روز به موفقيتهاي
مدنظر دست یافت.
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