سخن نخست

راهکاری برای کاهش زمان بین مرحله اکتشاف تا مرحله
آغاز توسعه میادین نفت و گاز
ِ
اکتش��اف
درحال حاضر ،فعالیتهای مدیریت
ش��رکت ملی نفت ایران در حوضههای رس��وبی
زاگرس ،خلیج فارس ،دریای عمان و(...به استثناء
حوضهي رسوبی خزر جنوبی و سه استان ساحلی
خ��زر که فعالیتهای اکتش��اف ،توس��عه و تولید
توسط ش��رکت نفت خزر انجام میگیرد) ،صرفاً
ِ
حفاری اکتش��افی انجام و پس از تأیید
تا مرحلهي
وجود و یا عدموج��ود هیدروکربور ،خاتمه یافته
تلقی میشود.
ب��ر اس��اس روال كنوني ،پس از کش��ف يك
مخ��زن هیدروکرب��وري و برآورده��اي اولي��هي
حجم ذخائر توس��ط مديريت اكتش��اف ،ميدان،
تحویل شرکتهای توسعهدهنده شده و بنابراين،
مديريت اكتشاف در بخش عمدهاي از فعاليتها
ازجمله عملیات توصیف ،تحدید ،محاسبه حجم
هيدروكربور در جای اولیه ،ذخایر قابل استحصال
و ...بهعلت نداش��تن مجوز جه��ت حفر چاههای
توصیفی-تحدیدی دخيل نيست .نكته قابل تأمل
دراينجا اين است كه در اكثر مواقع ،فاصله زماني
از کش��ف میدان تا آغاز توسعه اولیه ،يعني مدت
زم��ان واگذاري مي��دان از مديريت اكتش��اف به
ش��ركت بهرهبردار و متعاقب��اً اخذ مجوزهاي الزم
توس��ط ش��ركت بهرهبردار جهت توسعه ميدان و
نهايتاً انجام مناقصات و انعق��اد قرارداد با پيمانكا ِر
توسعهدهنده ،بس��يار قابل مالحظه است .از اينرو،
منافع ملی اقتضاء میكند که بهویژه در مورد میادین
مشترک که طوالنی شدن زمان ،موجب هدررفت
ثروت کشور میگردد ،با ارائه راهکارهای مناسب،
این زمان ،تاحد امكان کاهش یابد.
ِ
تأثیرات منفیِ فاصله کنونی از کشف
برخی از
توگاز تا شروع بهرهبرداری از آنها را
میادین نف 
ميتوان اينگونه برشمرد:
 -1طوالنی بودن سیر تصمیمگیری برای میدان
کشف شده
 -2زمانبر بودن مذاکرات قراردادی و در نتیجه،
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تأخیر در انجام عملیات توسعه
 -3عدم تولید بههنگام بهعلت تأخیر بهوجود آمده
 -4تأخی��ر در تولی��دي ش��دن ميادي��ن جديد
ازيكس��و و تعهد به حفظ س��قف تولید كش��ور
ازس��وي ديگر ،باعث صرف هزین ه بابت حفاری
چاههای اضافی در میادی��ن موجود جهت جبران
كاهش توليد ميگردد.
 -5وارد آمدن صدمات به مخازن ناشي از حفر
چاههای اضافی
 -6گرانت��ر ش��دن پروژههای توس��عه بهويژه
در خصوص میدانهای کش��ف شدهي مشترک
بهعلت تأخیرات زمانی بهوجود آورده.
 -7موضوع مهم ديگر ،بحث ش��رايط س��خت
تهيه دكل و در دسترس بودن آن()availability
و نيز مس��ائل خاص مربوط ب��ه انتقال دكل بهويژه
در خصوص ميادين دريايي اس��ت .براين اساس،
زمانيكه مديريت اكتش��اف ب��راي حفاري يك
حلقه چاه اكتش��افي اقدام ميكند ،درصورتي كه
حفاري چ��اه دوم(كه قاعدتاً ي��ك چاه توصيفي
اس��ت) نيز به اين مديريت واگذار ش��ود ،با توجه
به در اختيار ب��ودن و درمحل بودن دكل ،نهتنها به
مراتب در زمان و هزينه ،بهويژه هزينههاي مترتب بر
جابهجايي دكل ،صرفهجوييهاي قابل مالحظهاي
اتفاق ميافتد ،بلكه اطالعات كاملتر و جامعتري
توس��ط مديري��ت اكتش��اف دراختيار ش��ركت
توسعهدهنده قرار خواهد گرفت.
این نوشتار بهدنبال آن است تا موضوع را از منظر
اکتش��اف مورد بررس��ی قرار دهد .اگرچه فرایند
اکتشاف-توسعه-تولید معموالً در زنجیرهي ارزشی
بهدنبال هم آورده میش��وند ،ول��ی اين بدان معنی
نیست که هریک کام ً
ال مستقل از دیگری است.
برای توس��عهي یک میدان الزم است که طرح
جامعه توسعه( )MDPتهیه شود و این ،در صورتی
میس��ر اس��ت که اطالعات پای��ه از ابع��اد ،عمق،
ویژگیهای مخزن ،حجم هیدروكربور موجود در

آن ،میزان بهرهدهی چاه و توانمندی تولید از میدان
در دست باشد .در بسیاری از موارد ،شرکتهایی
که عملیات توسعهي میدان به آنها واگذار شده،
اطالعات موجود برای تهیه طرح جامع توس��عه و
آغاز توس��عه از میدان را کافی نمیدانند و پس از
طرح موضوع در ش��ورای عالي مدیریت مخازن،
اعالم میگ��ردد که ب��ه عملیات تکمیل��ی مانند
لرزهن��گاری د وبُعدی و س�� هبُعدی و حفاریهای
چاه(های) توصیفی-تحدیدی نیاز است.
حف��اری چ��اه (ه��ای) توصیف��ی  -تحدیدی
نی��ز عالوهب��ر بودجه و زم��ان زیاد ،ب��ه تجارب و
اطالع��ات و دادههای��ی نیاز دارد ک��ه همگی در
مدیریت اکتش��اف ،موجود و انتقال آن به شرکت
توس��عهدهنده ب��ا دش��واریهای زی��ادی روبهرو
میباش��د و همه اینها موجب می گردد که مقطع
زمانی قبل از توسعه طوالنی گردد.
ب��ا توجه به مراتب فوق ،این نیاز وجود دارد که
در مرحله اکتشاف ،انجام فاز ارزیابی برای میادین
کشف شده مشتمل بر توصیف-تحدید و با استفاده
از تجربیات و اطالعات و نیروی کارشناسی که این
مدیریت در اختیار دارد ،انجام شود تا دادههای پایه
و اساس��ی برای طرح جامع توس��عه و آغاز مرحله
توسعه در زمان کوتاهتری در دسترس قرار گیرد.
قطع ًا کاهش زمان بین مرحله اکتشاف تا مرحله
تولید ،نق�ش مؤث�ری در تس�ریع افزایش ظرفیت
تولید نفت خام خواهد داشت که موضوع افزایش
تولی�د نفت خ�ام به عن�وان مهمتری�ن محورهای
تحق�ق اقتص�اد مقاومتی باره�ا مورد تأکی�د وزیر
محترم نفت قرار گرفته است.

در این رابطه ،همکاری و مشارکت کارشناسان
ش��رکت توس��عهدهنده با کارشناس��ان مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران برای انجام بهینهي
مرحل��ه ارزیابی و تأيید ش��رحکار بس��یار مهم و
ضروری است.
سردبیر

