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فنی

خبر اکتشاف یک مخزن نفتی بزرگ توسط رییس 
جمهور در روز دوش��نبه 19 آب��ان ماه در اجتماع 
مردم یزد اعالم گردید و در ادامه وزیر محترم نفت 
در فردای آن روز طی مراسمی با حضور خبرنگاران 
درباره جزییات این کشف توضیحاتی ارائه داد. وزیر 
نف��ت در توضیحات خود، نام مخزن را »نام آوران« 
خواند و اظهار داشت کارشناسان مدیریت اکتشاف 
ش��رکت ملی نفت ای��ران با اس��تفاده از روش ها و 
فناوری ه��ای جدید موفق به کش��ف مخزن نفتی 
جدیدی در اس��تان خوزس��تان ش��ده اند؛ مخزنی 
که ۲۲ میلیارد بش��که بر حج��م ذخایر نفت درجا 
و ۲.۲ میلیارد بش��که )با احتساب ضریب بازیافت 
1۰ درص��د( بر حجم ذخایر نفت قابل اس��تحصال 
کش��ور افزوده و ب��ا در نظر گرفتن اکتش��اف های 
پیش��ین در این ناحیه، در مجم��وع ۵3.3 میلیارد 
بش��که نفت درجا در خود ذخیره کرده اس��ت. در 
ادام��ه ضمن برش��مردن ویژگی ه��ای این مخزن، 
گف��ت: مخزن ن��ام آوران با وس��عت ۲ هزار و 4۰۰ 
کیلومتر مربع در گستره ای به طول 13۰ کیلومتر 
و عرض ۵۰ کیلومتر، در جنوب و غرب شهر اهواز، 
در دو طرف رودخانه کارون و در میان میدان های 
نفتی منصوری، آب تیمور، سوسنگرد، جفیر، سپهر 
و دارخوی��ن ق��رار دارد و ضخامت و عمق این الیه 
مخزنی به ترتیب به طور میانگین 8۰ متر و 31۰۰ 
متر می باش��د. از طرفی دیگر، س��ید صالح هندی، 
مدیر اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران نیز در این 
مراسم توضیحاتی درخصوص چگونگی کشف این 
الیه جدید نفتی ارائه داد. هندی کشف بزرگ اخیر 
را نتیجه تغییر رویکرد در مدیریت اکتشاف دانست 
و گفت: »مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
ب��ا توجه به این واقعیت که دوران کش��ف تله های 
ساختمانی و طاقدیسی به تدریج به پایان می رسد 
و باید به دنبال روش های جدید مبتنی بر تله های 
ترکیبی و چینه ای بود، از سال 9۵ تغییراتی را در 
رویکرد، نگاه و حتی س��اختار خود اعمال کرد« به 
گفته او، این تغییر رویکرد حدود 1۰ س��ال پیش 
در غول های نفتی جهان رخ داده و به اکتش��افات 
ت��ازه ای در سراس��ر جهان انجامیده اس��ت. از این 

رو، با تاکید مدیریت اکتش��اف بر ضرورت مطالعه 
یکپارچه به جای نگاه های بخش��ی و جزئی به یک 
منطقه، ایده ای مطرح ش��ده مبنی بر اینکه ممکن 
است بین میدان های قدیمی نیز نفت وجود داشته 
باشد راهبرد کشف میان میدان های بزرگ را پیش 

روی مدیریت اکتشاف قرار داد.
ج��دا از اعداد و ارقام اعالم ش��ده و حجم کش��ف 
ش��ده، تغییر رویکرد چیس��ت؟ چ��ه عاملی باعث 
دس��ت یافتن و اکتش��اف این الیه ش��ده اس��ت؟ 
امروزه با پیش��رفت تکنیک های اکتش��افی جدید، 
دقت فعالیت های اکتش��افی بیشتر شده و شانس 
بیشتری برای موفقیت وجود دارد، اما با وجود این 
پیشرفت ها، اکتش��اف هنوز به صورت یک فعالیت 
با ریس��ک باال باقی مانده  اس��ت، زیرا قدیمی ترین 
نظری��ه برای اکتش��اف نف��ت، نظریه طاقدیس��ی 
)Anticline Theory(  اس��ت که به وس��یله هانت 
درس��ال 1861معرفی شد. کاربرد این نظریه برای 
یافتن نف��ت در قله طاقدیس ها اب��زار موفقی بود. 
این نظریه به عنوان نظریه اصلی برای اکتش��افات 
مهم نفتی در بسیاری از نقاط دنیا از جمله حوضه 
رس��وبی زاگرس ایران مورد استفاده قرار گرفت و 
باعث کش��ف تمامی میادی��ن نفتی در این منطقه 
از جمله آغاجاری، گچس��اران، م��ارون، اهواز و ..... 
گردید. ه��ر چند در مناطق دیگر مانند رس��وبات 
دریایی پنس��یلوانیا نفت کش��ف ش��ده ارتباطی با 
س��اختارهای طاقدیسی نداش��ت و تجمع نفت و 
ایجاد نفت گیر صرفاً ناشی از تغییر رخساره رسوبات 
بود، لذا مشخص شد که ذخایر نفتی می توانند در 
حوزه های غیر چین حوضه های هم وجود داش��ته 
باش��ند. در نتیج��ه مفهوم نفت گیره��ای چینه ای 
)Stratigraphic Traps( وارد عرص��ه مفاهیم نفت 
ش��د. ولی این مس��ئله در حوضه زاگ��رس بدلیل 
فراوانی و تعدد طاقدیس ها تا سال های اخیر مغفول 
مانده بود ت��ا اینکه طبق صبحت های آقای هندی 
مبنی بر اینکه "دوران کش��ف تله های ساختمانی 
و طاقدیس��ی به تدریج به پایان می رس��د و باید به 
دنب��ال روش های جدید مبتنی بر تله های ترکیبی 
و چینه ای بود، از س��ال 139۵ رویکرد اکتش��اف 

بر مبنای س��ری تل��ه )play( در برنامه اکتش��افی 
مدیریت اکتشاف قرار گرفته است.

 Play اب����داع روش اکتش����اف ب��ر مبن����ای
ک��ه ام��روزه در صنع��ت اکتش��اف ب��ه ی��ک 
روش مرج��ع تبدی��ل ش��ده قری��ب دو ده��ه 
 BP, Exxon گذش��ته توس����ط ش����رکت های
و Shell انج��ام ش���ده و ه�دف آن پاس�خ گویی 
ب�ه نی�از صنع�ت اکتش���اف در کاه�ش ریس�ک، 
اختص�اص بهین�ه مناب��ع و کس��ب حداکث��ری 
س��ود اس��ت. ای��ن روش در حقیق��ت تغیی��ر 
نگ��رش ش��رکت های نفت��ی از ن�گاه ب�ه اه�داف 
اکتش�افی )Prospect( ب�ه play به عن�وان واح�د 
پای�ه اکتش�اف اس�ت ک�ه ام�کان ارزیاب�ی کم�ی 
احتم���ال موفقی���ت را ب�ه ش���یوه های مؤث�ر و 
یکنواخ�ت در حوض�ه رس�وبی ممک�ن می س�ازد. 
اي�ن روش همچني�ن به ش�کلی پوی�ا موج�ب به 
روزرس���انی پورتفولی�وی اکتش�اف ه�ر ش�رکت 
پ�س از کس�ب ه�ر داده ی�ا مطالع�ه جدی�د و ه�ر 
حف�اری اکتش���افی می ش�ود. روش اکتش�اف ب�ر 
مبن�ای Play به عن��وان اب��زاری تصمیم س��از و 
راهب��ردی ب��رای مدی��ران، می توان��د جه��ت 
تعیی��ن س��طح س�رمایه گذاری در ی�ک حوض�ه، 
اختص�اص مناب�ع مال�ی، نی�روی انس�انی و تعیی�ن 
اس���تراتژی های برنام��ه پنجس����اله اکتش��افی 
اس��تفاده ش����ود. ای��ن روش کارآی��ی خ��ود 
در کاه��ش ریس��ک اکتش�افی در محیط�ی ک�ه 
دائ�م حج�م عظیم�ی از اطالع�ات در ح�ال تولید 

را دارد نش�ان داده اس�ت. 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط کنون��ی اکتش��اف 
در حوضه ه����ای رس����وبی ای����ران ک����ه 
مرحل��ه اکتش��اف تله ه��ای س��اختمانی آن 
تقریب����اً ب��ه پای����ان رس����یده و اه��داف 
باقیمان����ده غالب����اً کوچ����ک، پیچی��ده و 
عمی�ق هس�تند، بهره گی�ری از روش اکتش�اف 
ب�ر مبن�ای Play خواه�د توانس�ت در اکتش�اف 
س���ایر ان����واع تله ه����ای هیدروکربن����ی و 
افق ه����ای احتمال����ی جا افت��اده بس����یار 

راهگش��ا باش��د.
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