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یک دهه پژوهش در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
شهرام شرکتی ،محمود حاجیان* ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

بر کسـی پوشـیده نیسـت که اکتشـاف منابع هيدروكربنی پس از گذشـت بیش از یکصد سال فعالیت،
پیچیدهتـر و ریسـک آن بیشـتر شـده اسـت .تغییـر رویکـرد اکتشـاف صـرف تلههـای تاقدیسـی ،بـه
تلههـای مرکـب و منابـع نامتعـارف هیدروکربنی و اسـتفاده از فناوریهای نوین در ادامه مسـیر ،امری
اجتنابناپذیـر اسـت .پژوهـش نیـز بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد اکتشـاف هيدروكربن
نمیتوانـد از ایـن تحـوالت دور بمانـد .چراکـه به خصـوص در فضـای فعلی کسـب و کار ،فنآوری
بهعنـوان یـک عنصـر مزیتسـاز ،جایـگاه ویـژهای را بـهدسـت آورده اسـت .قریـب یـک دهـه از
آغـاز بـهکار واحـد پژوهـش در مدیریـت اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران میگـذرد و تجربیـات
ارزشـمندی در برنامهریـزی پژوهشـی کالن اکتشـاف هيدروكربـن در سـطح کشـور در ایـن مـدت
حاصل شـده اسـت .سـرعت ایـن تحـوالت ،مدیریت اکتشـاف را بر آن داشـت تا برای شـناخت بهتر
مسـیر پیـشرو ،مـروری گـذرا بـر تاریخچه تحـوالت پژوهـش (در مدیریت اکتشـاف) از آغـاز تا به
امـروز داشـته باشـد و بـا تاکیـد بـر درسآموختههـا سـعی کنـد ،پژوهـش را هـر چـه بیشـتر در مسـیر
پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد این کسـب و کار پرریسـک قـرار دهد.
پ ــس از گذش ــت قری ــب ی ــک ده ــه از ش ــروع بــهکار واح ــد پژوه ــش
در مدیری ــت اکتش ــاف ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران ،ب ــر آن ش ــدیم ت ــا
س ــیر تح ــول ای ــن واح ــد س ــتادی را بررس ــی کنی ــم .مدیری ــت اکتش ــاف
یکــی از آخریــن زیرمجموعههــای شــرکت ملــی نفــت ایــران بــود کــه
واح ــد پژوه ــش در آن تاس ــیس و راهان ــدازی ش ــد .عل ــت ای ــن تاخی ــر،
اعتق ــاد مدی ــران وق ــت ب ــه پژوهش ــی ب ــودن ماهی ــت کاره ــای اکتش ــافی
بـــود کـــه تفکیـــک پروژههـــای پژوهشـــی از ماموریـــت اکتشـــاف را
بســـیار دشـــوار میکـــرد .بـــا ایـــن حـــال بـــا حمایـــت مدیـــر وقـــت
اکتش ــاف ،ای ــن واح ــد در س ــال  1386راهان ــدازی ش ــد .ه ــدف نخس ــت
از تاس ــیس ،پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای آن ــی فعالیته ــای مطالعات ــی و
عملیاتــی اکتشــاف ،یــا حــل مشــکل ( )Trouble Shoutingو همچنیــن
ســـاماندهی بـــه رســـالههای متعـــدد دانشـــجویی کارشناسیارشـــد و
دکت ــری ب ــود .ام ــا ای ــن اداره نوپ ــا ،در ط ــول حی ــات ده س ــاله خ ــود ب ــا
تغیی ــر نگرشه ــای اساس ــی در مس ــیر تحول ــی خ ــود مواج ــه ب ــود ک ــه
برخـــی بـــا منشـــاء بیرونـــی و از الیههـــای باالیـــی مدیریتـــی پژوهـــش
و فـــن آوري در ســـطح شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران و وزارت نفـــت
جـــاری شـــد و برخـــی دیگـــر ناشـــی از تکامـــل نگـــرش بـــه مقولـــه
پژوه ــش در مجموع ــه مدیری ــت اکتش ــاف ب ــود .در ای ــن مقال ــه س ــعی
ش ــده ب ــا م ــرور ی ــک ده ــه پژوه ــش در مدیری ــت اکتش ــاف بهعن ــوان
یــک ســازمان دانــش بنیــان ،نقــاط ضعــف و قــدرت و همچنیــن درس
آموختههـــای ایـــن مســـیر بررســـی شـــود.
*
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واژگان کلیدی:

پژوهش و فناوری ،مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران ،چالشها ،درس آموختهها

 -1تاریخچه پژوهش در مدیریت اکتشاف از ابتدا تا امروز
دوره ده ســاله پژوهــش در مدیریــت اکتشــاف بــه ســه بخــش قابــل
تقســیم اســت کــه در مجمــوع  15پــروژه پژوهشــی در ایــن بــازه زمانــی
خاتمــه یافتــه و  2پــروژه در حــال اجــرا اســت (جــدول .)1-همچنیــن 8
پــروژه در ســبد پروژههــای پژوهشــی ســال جــاري مدیریــت اکتشــاف
تعریــف شــده و مراحــل تصویــب را ســپری میکنــد و چندیــن طــرح
پژوهشــی بلندمــدت در حوزههــای تخصصــی مرتبــط بــا اکتشــاف
هيدروكربــن بــا دانشــگاههای داخــل کشــور در حــال نهاییســازی
اســت.
بخـــش اول ( :)1386-1390در ای ــن دوره ن ــگاه ب ــه پژوه ــش ب ــا
هـــدف حـــل مشـــکالت مـــوردی فعالیتهـــای مطالعاتـــی و عملیاتـــی
اکتشـــاف بـــود و طـــول مـــدت پروژههـــا کوتـــاه و حداکثـــر یکســـاله
تعریـــف شـــد .از جملـــه پروژههـــای پژوهشـــی ایـــن دوره میتـــوان
بـــه مـــواردی ماننـــد "تهیـــه روغنهـــای ســـنتزی زیســـت ســـازگار
و بررســـی اســـتفاده از آن بـــه جـــای گازوئیـــل درگل حفـــاری پایـــه
روغنـــی"" ،بـــرآورد میـــزان شـــتاب در کارهـــای لرزهنـــگاری
اکتش ــاف" و "تضعی ــف نوفهه ــای زمی ــن غل ــت و تصادف ــی در پ ــروژه
 Wide Line Profileتاقدی ــس ک ــوه دارا" اش ــاره ک ــرد .ای ــن پروژهه ــا
بـــرای حـــل مســـائل پیـــشروی فعالیتهـــای اکتشـــافی بســـیار مفیـــد
ب ــود و نتای ــج آنه ــا هن ــوز ه ــم در م ــوارد مواج ــه ب ــا مش ــکالت مش ــابه،
اســـتفاده میشـــود.

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()sh.sherkati@niocexp.ir
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از جملــه نتایــج ایــن پروژههــا مــی تــوان بــه روغــن ســنتزی اشــاره
کــرد کــه بــا جایگزینــی گازوئیــل ،در کاهــش آالیندگــی فعالیتهــای
اکتشــافی و در نتیجــه کاهــش آلودگــی محیطزیســت بســیار موثــر
بــود .آئیــن نامــه اثــرات مخــرب فعالیتهــای لرزهنــگاری بــر ابنیــه نیــز
از دیگــر نتایــج ایــن دوره از فعالیتهــای پژوهشــی مدیریــت اکتشــاف
بــود کــه در دفــاع از حقــوق شــرکت ملــی نفــت ایــران در محاکــم
1

1395

بســیار مــورد اســتفاده بــود .برنامــه حــذف نوفههــای زمینغلــت نیــز
از دیگــر خروجیهــای مهــم ایــن دوره اســت کــه هــم اکنــون نیــز
اســتفاده میشــود.
بخــش دوم ( :)1391-1394دوره جدیــد فعالیتهــای پژوهشــی
مدیریــت اکتشــاف بــا تغییــر نگــرش کالن وزارت نفــت بــه مقولــه
پژوهــش همــراه بــود .در ایــن بــازه زمانــی تــاش گســتردهای بــرای
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مقایسه و ارزیابی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های منشأ و هیدروکربورهای نفتی در شرق و غرب
گسل کازرون
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تهیه روغن های سنتزی زیست سازگار و بررسی استفاده از آن به جای گازوئیل در گل حفاری پایه
روغنی

3

تحلیل پیچیدگی های ساختمانی سازند دشتک و تأثیر آن بر هندسه چین ها در بلندای گاوبندی

4

تحقیق در گسل و خطواره های زاگرس و تهیه نقشه آنها در ناحیه فارس ساحلی و نیمه ساحلی (حد
فاصل گسل کازرون تا رازک)

5

مقایسه و ارزیابی ژئوشیمیایی گچ های ترش  ،آب های گوگردی  ،الیه های انیدریتی سازندهای
تبخیری و سیاالت گازی میادین هیدروکربوری حوضه رسوبی زاگرس

6

طراحی سیال حفاری پایه آبی با قابلیت پایداری حرارتی باال و تثبیت باالی شیل ها به منظور حفاری
چاه های اکتشافی با درجه حرارت و فشار باال

7

چینه نگاری نهشته های الیگومیوسن در حوضه های ایران مرکزی و تهیه فرهنگ چینه شناسی

8

تضعیف نوفه های زمین غلت و تصادفی در پروژه  Wide Line Profileتاقدیس کوه دارا

9

برآورد میزان شتاب در کارهای لرزه نگاری اکتشاف

10

بررسی ژئوفیزیکی تفصیلی منابع هیدرات گازی در دریای عمان در مقیاس مطالعه موردی

11

ارزیابی و ارائه مدل ژئوشیمیایی سنگ های منشاء و هیدروکربورهای افق های مخزن میادین مختلف
وااقع در دشت آبادان و شمال غرب خلیج فارس

12

24

13

مطالعه فسيلشناسي وبيوزوناسيون رسوبات پالئوزوئيك حوضههاي زاگرس و ايران مركزي

14

مطالعه ژئوشیمیایی سنگ ها و هیدروکربورها و استفاده از سیستم پختگی مصنوعی جهت تعیین و
مقایسه وضعیت توان  ،کیفیت و میزان تولید نفت از شیل های سازند کژدمی در ناحیه گچساران و
دزفول جنوبی

15

ارزیابی حجم ذخیره منابع غیرمتعارف نفت شیل در رسوبات ژوراسیک-کرتاسه در منطقه قالیکوه

16

ارزیابی حجم ذخیره منابع غیرمتعارف شیل گازی در شمال غرب زاگرس

17

بایو استراتیگرافی (بر اساس فرامینیفرها) و بررسی ایزوتوپ های اکسیژن و کربن سازندهای پابده و
جهرم در اطراف گسل کازرون
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نظاممنــد کــردن پژوهــش در تمامــی زیرمجموعههــای شــرکت ملــی
نفــت ایــران انجــام شــد .تفــاوت عمــده نگــرش جدیــد بــا نگــرش ســابق
را میتــوان در توجــه بــه ثبــت ،نگهــداری و توســعه دانــش تولیــد
شــده و تجاریســازی آن بیــان کــرد .بــرای اولیــن بــار در ایــن دوره
در مدیریــت اکتشــاف عــاوه بــر توجــه بــه حــل مســائل مــوردی ،بــه
تحقیقــات کاربــردی پای ـهای توجــه ویــژهای شــد و ایــن پروژههــا در
بازههــای زمانــی  1تــا  5ســاله تعریــف شــدند کــه نشــاندهنده بلــوغ
نســبی نــگاه اکتشــاف بــه مقولــه پژوهــش و فنــاوری بــود .بــا توجــه بــه
پیچیدگیهــای تصویــب پروژههــا در ایــن دوره و ضــرورت اخــذ
مجــوز از کارگــروه باالدســتی صنعــت نفــت ،مدیریــت اکتشــاف از
جملــه اولیــن زیرمجموعههــای شــرکت ملــی نفــت ایــران بــود کــه
توانســت  12پــروژه پژوهشــی خــود را بــه تصویــب رســانده و آغــاز
کنــد .توجــه بــه ارزیابــی منابــع غیرمتعــارف (هیــدرات گازی ،نفــت
شــیل و شــیل گازی) و اکتشــاف افقهــای عمیقتــر (مزوزوئیــک
زیریــن و پالئوزوئیــک) از جملــه اهــداف اصلــی پژوهــش در ایــن
ســالها بــود .از مهمتریــن پروژههــای ایــن دوره میتــوان بــه "بررســی
ژئوفیزیکــی تفصیلــی منابــع هیــدرات گازی در دریــای عمــان در مقیاس
مطالعــه مــوردی"" ،مطالعــه جامــع فسیلشناســی براســاس پتانســیل
میکروفســیلهای موجــود (پالینومورفهــا ،فرامینیفرهــا ،نانوفســیلها،
آمونیتهــا) ایزوتوپهــای استرنســیوم و بایوزوناســیون ســازندگرو در
حوضــه زاگــرس"" ،مطالعــه فسيلشناســي و بيوزوناســيون رســوبات
پالئوزوئيــك حوضههــاي زاگــرس و ايــران مركــزي"" ،اکتشــاف
منابــع غیرمتعــارف نفــت شــیل در محــدوده قاليكــوه" و "ارزیابــی
منابــع شــیل گازی در شــمال غــرب حوضــه زاگــرس" اشــاره کــرد.
اجــرای موفــق پروژههــای ارزیابــی منابــع غیرمتعــارف بــا همــکاری
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و انســتیتو نفــت دانشــگاه تهــران موجــب
شــد ،درک صحیحــی نســبت بــه تنــوع پتانســیل منابــع غیرمتعــارف
کشــور و احجــام آن بدســت آیــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل ،فــاز
دوم طــرح اکتشــاف منابــع هیــدراتگازی در دریــای عمــان در حــال
اخــذ حمایــت معاونــت علمــي و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان
یــک طــرح پژوهشــی ملــی اســت .همچنیــن فــاز دوم ارزیابــی حجــم
ذخیــره منابــع نفــت شــیل در محــدوده قاليكــوه ،بــا هــدف تولیــد نیمــه
صنعتــی دنبــال شــد و در مرحلــه اخــذ مجوزهــای الزم اســت.
اکتشــاف توالیهــای رســوبی کرتاســه زیریــن و پالئوزوئیــک بــه عنــوان
دومیــن هــدف کالن مدیریــت اکتشــاف بــا انجــام دو پــروژه پژوهشــی
بــرای شناســایی بهتــر ایــن واحدهــای رســوبی و معرفــی بایوزونهــای
کاربــردی -قابــل اســتفاده در زمــان حفــاری -دنبــال شــد کــه نتایــج
آنهــا در حــال حاضــر در مدیریــت اکتشــاف در حفــاری چاههــای
عمیــق اســتفاده میشــود.
بخــش ســوم ( 1395تاکنــون) :تکامــل رویکــرد وزارت نفــت

بــه مقولــه پژوهــش ،همــراه بــا توجــه ویــژه مدیــر بــه ضــرورت توجــه
بــه فنــاوری در فعالیتهــای اکتشــافی ،موجــب آغــاز دور جدیــدی از
حیــات پژوهــش در مدیریــت اکتشــاف شــد .توجــه بــه شبکهســازی و
بهرهگیــری از حداکثــر تــوان علمــی و آزمایشــگاهی کشــور ،همــکاری
بــا موسســات تحقیقاتــی بینالمللــی ،توجــه ویــژه بــه تولیــد دانــش
فنــی ،توســعه فنــاوری و تجاریســازی ،تشــکیل شــورای پژوهــش و
فنــاوری ،تدویــن نقشــه راه در حــوزه اکتشــاف منابــع هيدروكربنــی،
تهیــه و امضــاء تفاهمنامــه بــا دانشــگاهها جهــت ســاماندهی امــور
رســالههای دانشــجویی ،اجــرا و همــکاری در ســمینارهای علمــی-
ی بــر تقاضــا توســط طرحهــای مصــوب،
تخصصــی و پژوهــش مبتنــ 
از جملــه ویژگیهــای دور جدیــد پژوهــش در مدیریــت اکتشــاف
اســت .در ایــن راســتا عالوهبــر ادامــه فعالیــت در ارزیابــی و اکتشــاف
منابــع غیرمتعــارف و تکمیــل مطالعــات انجــام شــده در فــاز نخســت،
بــه چهــار مقولــه مهــم در اکتشــاف منابــع هيدروكربنــی توجــه ویــژه
شــد .اول ،بهبــود روشهــای تصورســازی زیرســطحی ژئوفیزیکــی
بــه جهــت افزایــش کیفیــت خطــوط لــرزهای و کمــک بــه شناســایی
اهــداف عمیــق و پیچیــده .دوم ،تولیــد دانــش فنــی و بهرهگیــری
از فناوریهــای مــورد اســتفاده در ژئوشــیمی اکتشــافی بــه عنــوان
یــک روش تکمیلــی ،بــا هــدف کاهــش ریســک اکتشــاف .ســوم،
شــناخت بهتــر ســنگهایکربناته بــه عنــوان اصلیتریــن ســنگهای
مخــزن هيدروكربــن در حوضههــای رســوبی ایــران بــا تاســیس
مرکــز ســنگهایکربناته شــکافدار .چهــارم ،کاربــرد ژئومکانیــک
در اکتشــاف منابــع هيدروكربنــی و فناوریهــای نویــن حفــاری و
مهندســی نفــت و پنجــم ،تهیــه نقشــهراه فنــاوری مدیریــت اکتشــاف
در هــر یــک از حوزههــای بــاال .هماکنــون نیــز جهتگیــری جدیــد

1

آمار رسالههای دانشجویی پذیرفته شده و فارغالتحصیالن مقاطع
کارشناسیارشد و دکتری در بازه زمانی 1392-1395

25

پژوهشــی مدیریــت اکتشــاف در قالــب یــک برنامــه هدفمنــد و
درازمــدت ( 10ســاله) برنامهریــزی شــده و بــا همــکاری دانشــگاههای
مرجــع کشــور در حــال نهاییســازی اســت.
یکـــی دیگـــر از فعالیتهـــای پژوهشـــی مدیریـــت اکتشـــاف در
طـــول هـــر ســـه دوره ،همـــکاری بـــا مراکـــز تحقیقاتـــی بینالمللـــی
بـــوده اســـت .از آن جملـــه میتـــوان بـــه همکاریهـــای مدیریـــت
اکتش ــاف ب ــا انجم ــن زمینشناس ــان و مهندس ــین اروپای ــی (،)EAGE
کنسرســـیومهای مختلـــف نظیـــر ازدیادبرداشـــت از مخـــازن گـــروه
بنگس ــتان ،تکام ــل حوض ــه رس ــوبی خاورمیان ــه ( )MEBEو هم ــکاری
بـــا مراکـــز تحقیقاتـــی کشـــورهای فرانســـه ،انگلســـتان ،اســـترالیا و
ایتالی ــا اش ــاره ک ــرد .همکاریه ــای ف ــوق س ــهم بس ــزایی در افزای ــش
دان ــش فن ــی و ب ــه روزرس ــاني علم ــي و كارشناس ــي ،پرس ــنل مدیری ــت
اکتش ــاف داش ــته اس ــت.
 -2حمایت از رسالههای دانشجویی
حمایــت از رســالههای دانشــجویی کارشناســی ارشــد و دکتــری یکــی
دیگــر از فعالیتهــای پژوهــش و فنــاوری در مدیریــت اکتشــاف بــوده
اســت .مدیریــت اکتشــاف بــه جهــت حجــم گســترده اطالعــات،
تنــوع موضوعــات کاری و حمایــت از رســالههای دانشــجویی
همــواره مــورد توجــه دانشــجویان بــوده کــه آمــار ســالهای گذشــته
نشــان از عالقــه دانشــجویان بــه همــکاری بــا مدیریــت اکتشــاف دارد
(شــکل .)1-شــاخههای مختلــف زمیــن شناســی ،مهندســی نفــت،
پتروفیزیــک و حفــاری از جملــه زمینههــای همــکاری بــا رســالههای
دانشــجویی بــوده اســت .شــیوه همــکاری بــا دانشــجویان نیــز در طــول
ده ســال گذشــته تغییــرات چشــمگیری داشــته و بتدریــج تکامــل یافتــه
اســت .از جملــه مهمتریــن رئــوس ایــن تغییــرات میتــوان بــه تکامــل
شــیوههای ارزیابــی و انتخــاب دانشــجویان و همــکاری بــا دانشــگاهها،
طــرح موضوعــات رســاله توســط طرحهــای جــاری در مدیریــت
اکتشــاف ،پایــش منظــم کارکــرد دانشــجویان ،حفــظ محرمانگــی
اطالعــات ،تعامــل بــا دانشــگاهها جهــت کســب حــق مشــارکت در
ارزیابــی نهایــی رســاله دانشــجویی و نظاممنــد نمــودن فراینــد انتشــار
مقــاالت حاصــل از رســالههای دانشــجویی اشــاره کــرد .همــکاری بــا
دانشــگاهها و رســالههای دانشــجویی ،تاثیــر مثبتــی بــر فعالیتهــای
مدیریــت اکتشــاف داشــته و همــواره موجــب ورود ایدههــای جدیــد
و دیدگاههــای متفــاوت بــه مجموعــه مدیریــت اکتشــاف شــده اســت.
امــا ایــن ارتبــاط همــواره خطــی نبــوده و نســبت بــه ميــزان نيازهــاي
پژوهشــي و فــن آوري مديريــت اكتشــاف در حــال تغييــر اســت.
 -3درس آموختهها
■ پژوهــش در زمینــه حــل مشــکالت مــوردی ،تاثیــر اندکــی بــر
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اهــداف اســتراتژیک و بلنــد مــدت ســازمان دارد .بنابرایــن بــا توجــه بــه
محدودیــت منابــع ،ضــروری اســت کــه بــر پروژههایــی بــا تاثیرگــذاری
بــاال بــر فعالیتهــای ســازمان تمرکــز شــود.
■ توجــه بــه شبکهســازی و بهرهگیــری از تــوان علمــی و آزمایشــگاهی
کل کشــور .عــدم توجــه بــه آن موجــب تجهیــز چندبــاره
آزمایشــگاههای مشــابه و اتــاف ســرمایهها خواهــد شــد کــه هیــچ
کــدام بــا ظرفیــت کامــل مشــغول بــکار نخواهنــد بــود.
■ ضــرورت توجــه بــه ثبــت و نگهــداری دانــش تولیــد شــده و
تجاریســازی آن .ایــن نگــرش منجــر بــه تجاریســازی پژوهــش
همــراه بــا توســعه کســب و کار ،کارآفرینــی و کســب ثــروت بــرای
کشــور خواهــد شــد.
■ ضــرورت توجــه بــه فناوریهــای نویــن جهــت پاســخگویی بــه
پیچیدگیهــای روزافــزون اکتشــاف منابــع و کاهــش ریســک و
افزایــش بازدهــی.
■ ب ــا توج ــه ب ــه ماموری ــت مدیری ــت اکتش ــاف ک ــه از ن ــوع حاکمیت ــی
اس ــت ،ترس ــیم دقی ــق آین ــده و تعری ــف پروژهه ــای پژوهش ــی مرتب ــط
بـــا اهـــداف اســـتراتژیک ســـازمان ،نیازمنـــد آگاهـــی کامـــل بدنـــه
کارشناس ــی مدیری ــت اکتش ــاف از فناوریه ــای روز دنی ــا و س ــمت و
س ــوی آن در آین ــده اس ــت .ل ــذا ارتب ــاط ب ــا مجام ــع علم ــی و ش ــرکت
در س ــمینارها و کنفرانسه ــای بینالملل ــی از جمل ــه نیازه ــای اساس ــی
اس ــت ک ــه معم ــوال در س ــالهای گذش ــته ب ــه ص ــورت ی ــک امتی ــاز
بـــرای پرســـنل دیـــدهشـــده اســـت .در حالیکـــه ایـــن امـــر بایـــد بـــه
عن ــوان یک ــی از ماموریته ــا و وظای ــف اصل ــی ش ــغلی در نظ ــر گرفت ــه
شـــود .ســـابقه بيـــش از يكصـــد ســـال اكتشـــاف نفـــت در خاورميانـــه
نش ــان ميده ــد ،از جمل ــه دالي ــل موفقي ــت در اي ــن منطق ــه ميت ــوان
بـــه اســـتفاده از شـــواهد ،قبـــول و بـــه اشـــتراکگذاری ريســـك،
سختكوشـــي ،ســـرمايهگذاري گســـترده و اســـتفاده ازتجربيـــات
موف ــق مناط ــق همج ــوار اش ــاره ک ــرد .در ش ــرايط كنون ــي ك ــه مرحل ــه
اكتشـــاف آســـان درحوضـــه رســـوبي زاگـــرس بـــه پايـــان رســـيده و
پيجويـــي ســـاير انـــواع تلههـــاي هيدروكربـــوري ،عليالخصـــوص
تلههـــاي چينـــهاي در دســـتور كار قـــرار گرفتـــه اســـت ،قطعـــاً
بهرهگيـــري از تجربيـــات موفـــق در كشـــورهاي همجـــوار ،كمـــك
موث ــري ب ــه كاه ــش ريس ــك اكتش ــافي و ترس ــیم مس ــیر پی ــش روی
پژوهـــش منطبـــق بـــا اهـــداف کالن ســـازمان ميکنـــد.
■ اکتشــاف هيدروكربــن ،فعالیتــی پرریســک و پرهزینــه اســت.
پژوهشهــاي مرتبــط بــا فعالیتهــای اکتشــافی نیــز از ایــن امــر مســتثنی
نیســت .بنابرایــن تقســیم ریســک و هزینــه بــا شــرکتهای دیگــر نفتــی
اعــم از داخلــی و خارجــی کــه اهــداف مشــترکی را دنبــال میکننــد،
میتوانــد یکــی از راهکارهــای شــتاب بخشــیدن بــه فعالیتهــای
اکتشــافی و پژوهشهــای وابســته در شــرایط کنونــی بــازار نفــت باشــد.

