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دیدگاه مدير محترم اكتشاف درخصوص ماهنامه
اكتشاف و توليد
تهیه و تنظیم :میراحمد حسینی

دکت�ر قالون�د :در ابت��دا الزم ميدان��م بهعنوان
مدير اكتش��اف و عضو ش��وراي سياس��تگذاري
ماهنامه ،تقدير و تشكر خود را از تالش و زحمات
تكت��ك افراد فعال در ماهنام��ه علمي و ترويجي
فوتولید ازجمله مدير مس��ئول ،جانش��ین
اكتش��ا 
مدیرمس��ئول ،س��ردبير ،هيات تحريري��ه ،اعضاي
دبيرخانه و همكاران ديگر اعالم نمايم .اين ماهنامه
در س��طح ش��ركت ملي نفت ميان كارشناس��ان و
مديران توزيع ميگردد و اينجانب در آخر هفته آن
را بهعنوان يكي از مجلالت علمي مورد مطالعه قرار
ميدهم.
اينجان��ب به خاطر دو موضوع در خدمت ش��ما
عزيزان هستم؛ یکی آنکه تقدير و تشكر خود را از
اعض��اي ماهنامه از نزديك ابراز نمايم كه با حداقل
امكانات قب��ول زحمت كرده و بار اين مس��ئوليت
علمي را بر دوش دارند ،و موضوع دیگر ،در ارتباط
با مطالب منتشره در ماهنامه است .بنده بهعنوان يك
مدير كه پیشتر ،عهدهدار مس��ئولیتهای مرتبط با
مجموعه فعاليتهاي بهرهبرداري و توليد در شركت
ملي مناطق نفتخيز جن��وب بوده و درحالحاضر،
فعاليتهاي مربوط به حوزه اكتش��اف در مجموعه
مديري��ت اكتش��اف را بر عه��ده دارم ،در خدمت
ش��ما عزيزان هس��تم .با توجه به مدرك تحصيلي
مرتب��ط با علوم زمين و فعاليتهاي اكتش��افيام ،تا

به حال تعداد زيادي رس��الههاي كارشناسيارشد و
دكتري را راهنمايي و مشاوره كرده و با وجود تمام
مش��غوليتهاي ذهني و كاري ،هن��وز ارتباط خود
را بهعنوان مدرس با دانش��گاهها و مراكز تحقيقاتي
قطع نكردهام .با اين نگاه و س�ابقه علمی و تجربهی

ش�ده و جهت ارتق�اي ماهنامه بهكار گرفته ش�ود

و باید بگویم از نظر من ،در مجموع ،مقاالت منتش�ر

طرف سردبير محترم ،در مورد موضوعات مختلفي

عمل�یام ،مقاالت ش�ما را مطالعه و بررس�ي كردهام
ش�ده در ماهنامه ،درجه و رتبهی باال و امتياز بس�يار

خوبي را كسب ميكنند.

از بررسي مجموعه مطالب و مقاالت منتشر شده
كه مورد مطالعه قرار دادهام ،به اين نتيجه رس��يدهام
كه ماهنام��ه ،كليه مطال��ب مربوط ب��ه حوزههاي
باالدس��تي را تحت پوش��ش قرار میدهد و نقص
زيادي را در كار ش��ما نديدم .ولي درخواستی که
از ش��ما دارم ،اين اس��ت كه مطالب نوين و تازهاي
درحوزههاي مختلف حفاري ،ازدیاد برداشتIOR،
 ،EORو عل��وم زمين بهص��ورت دورهاي تكرار و
منتش��ر كنيد .زيرا بخش��ي از مخاطبان شما مديران
صنعت نفت هس��تند ك��ه مطالب را م��ورد مطالعه
ق��رار ميدهند و مش��غلههاي زيا ِد ح��وزه كارهاي
اجرايي و عملياتي ،وقت زيادي را براي مطالعه باقي
نميگذارد .بههمين علت ،اينجانب بهعنوان عضو
كوچك�ي از مجموعهی ماهنامه اكتش�اف و تولید
در ش�وراي سياس�تگذاري ،پيش�نهاد مينماي�م

براي بهب�ود وضعيت ماهنامه ،هر چندوقتيكبار

اطالعرس�اني در س�طح مديريت�ي انجام ش�ود و
از ط�رف س�ردبير محت�رم ،نظ�رات ب�ه طوری که

پيش�نهادهاي اعضاي شوراي سياستگذاري اخذ

به ط�وری که ب�ا ارايه گزارش محوري س�اليانه از
كه در طول سال مطرح گرديده ،نظرات اعضاي
هيات مديره ش�ركت ملي نفت كه عمدت ًا اعضاي
شوراي سياستگذاري نيز هستند ،اخذ شده و در

برنامههاي آتي ماهنامه قرار گيرد.

براي توجيه ش��دن مديران مختلف حوزه نفت،
ض��رورت دارد كه آن��ان ،در جري��ان موضوعات
جدي��د و اجتنابناپذير بودن آنها ق��رار گيرند تا
نس��بت به اجرای پروژههاي نوين ،مس��اعدتهاي
الزم را انجام دهند .بهعن��وان مثال ،ضرورت ورود
در موضوعات ت��ازهاي از قبيل مناب��ع غيرمتعارف
(-)Unconventionalكه البته تا بهحال ،دو يا س��ه
مقاله نيز در اين مورد در ماهنامه منتش��ر گردیده -
اجتناب ناپذير است.
پيش��نهاد ميش��ود كه طي نامهاي به مدير عامل
محترم ش��ركت ملي نفت ایران ،درخواس��ت ارايه
فعاليتهاي هيأت تحريريه ماهنامه درحضور ایشان،
بهصورت دورهاي(هر ششماه يكبار) مطرح شود
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گزارش

ت��ا از این طریق و با بازخورد آن ،س��ایر مديران در
جريان اه��م فعاليتها و تكنولوژيه��اي روز قرار
گيرند .همچنین ،نظرات و رهنمودهاي هيأت مديره
و اولويتهای آنها اخذ شده و در برنامهريزي آتي
ماهنامه گنجانده شود.
موضوع��ات ديگري نيز وج��ود دارد كه عمدتاً
ديدگاههاي اينجانب است و براي افزايش و ارتقاي
توانمنديها و تخصصصهاي هم��كاران میتواند
مفید باش��د .بهعنوان مث��ال ،در موضوعات مربوط
به ح��وزه اكتش��اف ،روشهاي غيرل��رزهاي(Non
 )seismicوجود دارد كه با هزينه حدود یک ميليون
يورو انجام ميشوند .اين در حالي است كه تبديل به
نقشه نميشوند و محدوده و عمق مخازن احتمالي را
نشان نميدهند تا براي فعاليتهاي بعدي اكتشافي،
مانند حفاري مورد استفاده قرار گيرند و فقط وجود
يا عدم وجود يك آنومالي احتمالي در زي ِر زمين را
نشان ميدهند .با وجود اين ،در كشور هنوز فعاليت
چهاربعدي ژئوفيزيكي انجام نش��ده اس��ت و بنده،
شواري عالي اكتشاف مديريت اكتشاف را مكلف
كردهام كه برنامه ِ
ريزي انجام يك فعاليت چهاربُعدي
را براي اولين بار در ايران انجام دهند .البته ،برنامهی
ما بر روي دو تاقديس اس��ت كه در حدود  8س��ال
پيش ،بر روی آنها لرزهنگاري س هبُعدي انجام شده
و ب��ا در نظر گرفتن ش��رايط و محدويتهاي انجام
ش��ده براي اين نوع فعاليتها ،لرزهنگاري س هب ُ ِ
عدي
ديگري انجام خواهد شد .زيرا در اين حالت ،زمان،
مستتر اس��ت و حركت ديناميك س��يال از تفاضل
اطالع��ات قديم و جدي��د حاصل ميش��ود .براي
اين منظور ،مخ��ازن ميادين ش��ادگان ،منصوري و
دارخوين پيشنهاد شده و هماکنون در مرحله بررسی
و امكانسنجي است.
موض��وع ديگري ك��ه از هم��كاران خودمان در
مديريت اكتش��اف درخواس��ت كردهام تا بهعنوان
موضوع جديد بر روي آن متمركز ش��وند ،عبارت
است از انجام كوروليشن در س هبُعدي بيرونزدگيها
( )Out cropو اليههاي درون زمين ،بهعنوان مثال در
تاقديس آنه كه تمامي س��ازندهها از قديم به جديد
از خامي تا آس��ماري باشيب  45درجه بيرونزدگي
دارد ،مقرر ش��ده است تا يك لرزهنگاري س هبُعدي
از بيرونزدگيها انجام ش��ود .همچنين ،لرزهنگاري
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س�� هبُعدي ديگ��ري از اليهه��اي درون زمين انجام
ِ
نگاري انجام ش��ده ،يك
ش��ود و ميان اي��ن دو لرزه
انطب��اق( )Correlationصورت گي��رد تا فرمول و
رابطهاي بهدس��ت آيد ت��ا بتوان با اس��تفاده از يك
پروفيل لرزهنگاري س�� هبُعدي ،وجود یا عدم وجود
ذخاي��ر هيدروكربوري(نف��ت يا گاز) را مش��خص
كرد .اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر ،امكان
پيشبيني وجود يا عدم وجود ذخاير هيدروكربوري
توسط مفسرين با استفاده از روشهاي امروزي بسيار
مش��كل بوده و با خطاي خيلي زياد همراه است كه
اميدواريم همگام با كشورهاي پيشرفته با روشهاي
فوق بتوان به اين دانش دست پيدا كرد.
الزم به ذكر است كه ضريب موفقيت فعاليتهاي
اكتش��افي در خارج از كش��ور در ح��دود  40تا 45
درصد ميباشد و اين در حالي است كه در مديريت
اكتش��اف اين ميزان به  65درصد نيز ميرس��د .ولي
انتظار ميرود درآينده با كش��ف مخازن بيشتر ،اين
ضريب موفقيت كاهش پيدا كند و حتي احتمال دارد
روزي ميزان موفقيت به كمتر از  50درصد نيز برسد.
در اس��تفاده از روشه��اي مخت��ف از قبي��ل
غيرلرزهاي ،مديريت اكتشاف در حال مذاكره با يك
شركت روسي است كه بر اساس اظهارات خودشان
ميتوانند با اس��تفاده از روشهاي غيرلرزهاي ،وجود
يا ع��دم وجود نفت در زي ِر زمين را مش��خص كنند
ك��ه در صورت موفقيت ،ميتواند با صرفه اقتصادي
خيلي زياد همراه باشد .مث ً
ال به جاي انجام يك پروژه
ل��رزهاي دوبُعدي كه با هزينه بيش از ده ميليون دالر
انجام گرفته و نهایتاً فقط تبديل به نقش��ه ميش��ود و
وج��ود يا عدم وجود نفت را نيز مش��خص نميكند
مگر اينكه چاهي حفر شود تا از وجود نفت اطمينان
بهدست آيد ،در ِ
روش شركت روسي كه با استفاده از
روشهاي غيرلرزهاي است ،تشخیص وجود يا عدم
وجود هیدروکربور امکانپذیر است .اميدوار هستيم
ازاين روشها و تكنولوژيهاي روز ،در صنايع نفت
و گاز كشور بيشتر مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
در زمينه لرزهنگاريهاي س�� هبُعدي با س��ه مولفه
( )three componentهن��وز در كش��ور كاري انجام
نش��ده است و مديريت اكتش��اف در نظر دارد در دو
ماه آينده نسبت به اجراي پروژهاي با ويژگيهاي فوق
در ميدان سوس��نگرد اقدام نمايد كه اميد آن ميرود

كه نقش��ه دقيقي با اختالف مثبت و منفي بيست متر
بهدست آيد.
ي��ا درم��ورد انج��ام پروژهه��اي ژئوفيزيك��ي در
گنبدهاي نمكي ،كارهاي بس��يار كمي انجام شده و
در كمتر جايي ميتوان آنها را س��راغ داش��ت زيرا
امواج ،قابليت عبور از نمك را ندارند .در اين زمينه،
مديريت اكتش��اف در حال امضا ء كردن قرادادي با
دانشگاه بارسلوناس��ت كه با مشاركت يك شركت
خارجي همراه است و بهصورت يك مطالعه مشترك
با مديريت اكتش��اف و با سرمايهگذاري حدود شش
ميليون يورويي طرف خارجي انجام خواهد شد .البته،
براي انجام اين پروژه ،در تابس��تان گذشته موافقت و
مصوبه الزم از هيأت مديره ش��ركت ملي نفت ایران
اخذ گردیده است.
در ارتباط با بحثهاي ازدياد برداشت IOR، EOR
نيز از طرف ماهنامه مطالب مفيدي تا بهحال منتشر شده
است .همچنين ،مطالب مفيدي در ارتباط با تزريق گاز
عالوهبر تزريق گاز طبيعي ،مانند تزريق  CO2،N2و
 ...نيز كه در كش��ور در حال انجام ميباشد ،تا بهحال
منتش��ر گرديده اس��ت .البته الزم به ذكر است كه در
حد پروژههاي دانشجويي كارشناسيارشد و دكتري
و در مقياس آزمايشگاهي ،مطالعاتي در زمينه استفاده
از روشهاي تزريق نیتروژن ،تزريق بخار و ...نيز انجام
شده كه هنوز به مرحله آزمایش ميداني نرسيده است.
در ارتباط با موضوعات ديگري مانند هيدروليك
شكس��تگيها ( )Hydraulic Fractureب��ا توجه به
اينكه بيش��تر ميادين كش��ور در نيمه دوم عمر خود
قرار دارند ،مقاالت خوبي از ش��ركتهاي عملياتي
مانند مناطق نفتخيز جنوب و نفت مناطق مركزي به
چاپ رسيده است .در ارتباط با موضوعاتی از قبیل
پمپها نيز مطالب مفيدي در ماهنامه ديده شده كه
اينجانب نيز چند بار در هيأت مديره بر لزوم استفاده
از آنها تاكيد كردهام.
در خاتمه ،دوباره تقدير و تشكر خود را از تمامي
عزيزاني كه در راس��تاي ارتقاي ب��ار علمي ماهنامه
تالش ميكنند ،اعالم مينمايم و درخواست مجدد
خود را در مورد انتشار مقاالتي با موضوعات جديد و
همگام با پيشرفتهاي جديد تكنولوژي شركتهاي
پيشرفته و صاحب فناوري ،تكرار مينمايم .اميدوارم
موفق باشيد.

