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چشم انداز

مالحظات راهبردي توسعه بخش اكتشاف منابع 
هيدروكربوري كشور 

بررسي ميزان اكتشافات هيدروكربوري طي دهه هاي گذشته بيانگر 
آن است كه اوج اكتشافات نفتي و گازي جهان از اواخر دهه1950 آغاز 
و تا انتهاي دهه1970 ميالدي ادامه پيدا كرده است. در حال حاضر اغلب 
ســاختارهاي بزرگ مورد كاوش قرار گرفته است و بر خالف گذشته، 
ديگــر نمي توان انتظار كشــف مياديني با مشــخصات آنچه در ســاليان 
گذشــته حاصل مي شــده را داشــت. امروزه روند اكتشاف نفت خام به 
سوي ساختارهاي پيچيده تر، اليه ها و نواحي عميق خشكي و دريا و منابع 
غيرمرسوم نفت و گاز سوق پيدا كرده است. البته در اين ميان، تحوالت 
تكنولوژيك و خلق فناوري هاي نوين اكتشافي در طي ساليان اخير باعث 
شــده تا ريســك و هزينه هاي عمليات هاي اكتشــافي در جهان كاهش 
چشمگيري داشته باشد. به طوري كه تعداد چاه هاي اكتشافي ناموفق از دهه 
1990 تا كنون در شركت هاي نفتي كه خود را به آخرين تكنولوژي هاي 

روز مجهز كرده اند، بيش از 80 درصد كاهش يافته است.
بررسي ميزان اكتشافات انجام شده طي بيش از يكصد سال اخير در 
ايران نيز نشــان دهنده آن اســت كه دوران طاليي و اوج اكتشافات نفتي 
كشــور طي سال هاي 1335 تا 1347 شمسي رخ داده است. اين دوران از 
مهمترين و پربارترين سال هاي اكتشاف نفتي در ايران بوده و در مجموع 
حدود 45 درصد از كل ذخاير درجاي كشور در اين دوره به اثبات رسيده 

است.

البته هر چند دوره اوج اكتشــافات نفتي در كشــور گذشته است اما 
عملكرد ســال هاي گذشــته حكايت از موفقيت نســبي اين بخش دارد. 
مقايسه ميان هيدروكربور مايع اكتشافي درجاي كشور طي سال هاي پس 
از انقالب اسالمي با توليد تجمعي هيدروكربور مايع بيانگر آن است كه 
طي اين دوران به ازاي هر يك بشــكه مايعات توليدي، بيش از 3 بشــكه 
جايگزين شده است. الزم به ذكر است متوسط نرخ جايگزيني نفت خام 
در ســاير كشورهاي جهان در دهه 2000 به كمتر از نيمي رسيده كه اين 
امر بيانگر آن اســت كه نرخ جايگزيني در ايران حدود 6 برابر متوســط 

جهاني است. 
همچنين بر اساس برنامه هاي تنظيم شده بخش اكتشاف در برنامه هاي 
چهارم و پنجم توسعه، شركت ملي نفت ايران مي بايست طي سالهاي 90-

1384 در مجموع حدود 12 ميليارد بشكه معادل نفت خام به ذخاير نفت و 
گاز قابل استحصال كشور مي افزوده كه عملكرد اكتشاف طي اين سالها 
2/8 برابر بوده است. لذا با توجه به اينكه اكثر ميادين بزرگ نفتي كشور 
در نيمه دوم عمر خود بسر مي برند، اهميت بخش اكتشاف به عنوان پشتوانه 
توليد و توســعه دو چندان مي شود. بنابراين در ادامه مالحظات راهبردي 

براي توسعه بخش اكتشاف منابع هيدروكربوري كشور ارائه مي گردد. 
1- با توجه به گستردگي اكتشافات نفتي در سال هاي گذشته، امكان 
افزايش توليد كشور با استفاده از منابع جديد كشف شده مهيا مي باشد. لذا 
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مناسب است ميادين اكتشافي جديد به تدريج وارد مدار توليد و توسعه شوند تا بتوان بيش از پيش جايگاه ايران در 
بازارهاي جهاني نفت و گاز را تقويت نمود.

2- يكي از رويكردهاي مناســب اتخاذ شــده توســط بخش اكتشــاف در ســال هاي اخير، اولويت به انجام 
فعاليت هاي اكتشافي در مناطق مرزي و مشترك با ساير كشورهاست. اين رويكرد اصولي مي بايست طي سال هاي 
آتي تقويت و تا اكتشاف كليه ساختارهاي مرزي خشكي و دريايي ادامه يابد. الزم به ذكر است در سال1390 كليه 
فعاليت هاي حفاري اكتشــافي دريايي در مناطق مرزي صورت گرفته اســت. ضمن اينكه 61 درصد حفاري هاي 
اكتشافي صورت گرفته و 67 درصد تعداد چاه هاي در حال حفاري در خشكي در مناطق مرزي انجام گرفته است. 
3- فعاليت هاي اكتشــافي به دليل ريسك باال نسبت به ســاير بخش هاي صنعت نفت از جذابيت كمتري براي 
ســرمايه گذاري برخوردار است. همچنين شرايط بين المللي موجود، صنعت نفت را به استفاده بيشتر از توان داخلي 
ســوق داده است. لذا شايسته است قراردادهاي ســرمايه گذاري در بخش اكتشاف منابع هيدروكربوري به گونه اي 
بازنگري و تنظيم گردند كه امكان فعاليت و حضور بخش خصوصي داخلي كه از توان مالي و قدرت ريسك پذيري 

كمتري نسبت به شركت هاي بين المللي برخوردارند را مهيا سازد. 
4- با توجه به محدود شدن اكتشاف به مناطق پيچيده تر، عميق و دريايي مي بايست توجه به دو مقوله به كارگيري 

و حفظ نيروي انساني زبده و استفاده از تكنولوژي هاي نوين بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد. 
5- در صورتي كه بتوان مرحله توصيف ميادين را به فعاليت هاي اكتشافي مديريت اكتشاف شركت ملي نفت 
ايران افزود، مي توان هزينه ها و ريسك مرحله توسعه را به طور قابل مالحظه اي كاهش داد. در واقع با توصيف كامل تر 
ميدان در مرحله اكتشافي و تحويل آن براي توسعه مي توان از هزينه هاي مترتب بر ريسك توسعه كه در قراردادها 

منظور مي شود كاست. 
6- طي ســال هاي گذشته دانش زمين شناســي پيشــرفت هاي قابل توجهي كرده، به طورى كه امكان موفقيت 
عمليات هاي اكتشافي را بسيار بيشتر كرده است. لذا الزم است رشته هاي دانشگاهي مرتبط با مهندسي اكتشاف نفت 
با درنظر گرفتن اين تحوالت به روز شوند. همچنين الزم است دوره هاي آموزشي الزم براي كاركنان بخش اكتشاف 

در شركت ملي نفت ايران در اين زمينه ها برنامه ريزي شود. 
7- نياز امروز كشــور در بخش اكتشــاف با توجه به اولويت هاي مالي موجود، جستجوي منابع هيدروكربوري 
به ويژه در نواحي مرزي است كه قابليت توليد و بهره برداري از آنها وجود داشته باشد. البته مطالعات اكتشاف منابع 
غيرمتعارف با استفاده از تكنولوژي هاي نوين نيز مي بايست در برنامه هاي ميان مدت و درازمدت وزارت نفت گنجانده 

شود كه اقدامات خوبي در اين زمينه در حال شكل گيري است. 
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