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نشستتخصصيماهنامهیاکتشافوتولیدبا
مدیرانشرکتنفتخزر

یک��ي از رس��الت هاي ماهنامه ی اکتش��اف 
و تولید شناس��ایي دس��تاوردها و پیشرفت هاي 
ش��رکت هاي تابع��ه ی ش��رکت مل��ي نفت در 
بخش باالدس��تي و ارائه و اشتراک آنها با سایر 
همکاران صنعت نفت است. در این راستا سعي 
ب��ر آن بوده که با ارائه ی گ��زارش و برگزاري 
فعالیت هاي گوناگون  نشس��ت هاي تخصصي، 
انج��ام ش��ده در بخش هاي مختلف باالدس��تي 
صنعت نفت به اطالع مخاطبان رس��انده ش��ود. 
ت��ا به حال نشس��ت هاي مختلف��ي در خصوص 
چالش هاي حفاري، ازدیاد برداشت، بلوک هاي 
اکتش��افي، مدیری��ت س��کوهاي نفت��ي و...  و 
همچنین تعدادی س��مینار علم��ي و تخصصي 
نیز برگزار ش��ده اما سابقه ی چنین ارتباطي بین 
ماهنام��ه ی اکتش��اف و تولید و ش��رکت نفت 
خزر وجود نداشته اس��ت. امیدواریم در آینده 
این نوع ارتباطات بیشتر ش��ود تا دستاوردهاي 
شرکت ها در ماهنامه نمود بیشتري داشته باشد.

در این نشست که با حضور مدیران و رؤساي 

واحدهاي مختلف ش��رکت نفت خزر برگزار 
ش��ده، بحث هاي مختلف فن��ي و تخصصي در 
حوزه هاي متنوع و منحصر به فرد این ش��رکت 
مطرح شد. این میزگرد با حضور مهندس گیتي 
رئیس اداره ی پتروفیزی��ک،  مهندس رحمانلو 
رئی��س اداره ی حفاري، خان��م مهندس غالمي 
رئی��س اداره ژئوفیزیک، دکت��ر طاعتي رئیس 
اداره ی زمین شناس��ي، مهندس شیرزادي رئیس 
اداره ی مهندس��ي مخازن، مهندس خودآفرین 
رئیس اداره ی پژوه��ش و فن آوري و مهندس 
متین ف��رد رئی��س اداره ی تکمی��ل و آزمایش 
چاه ش��رکت نفت خزر برگزار ش��د. در ادامه 

خالصه اي از مباحث مطرح شده خواهد آمد:

: سوابقاکتش�افیاعماز
لرزهن�گاریو مطالع�اتزمینشناس�ی،
ژئوفیزیكيدرحوزهیخشكیودریایي
شرکتنفتخزرچهبودهوبرنامههاي
آتياینش�رکتدرحوزهیاکتش�اف

وشناس�ایيمنابعهیدروکربنيچیست؟
نتای�جمطالع�اتکنسرس�یومSCSGدر

اینزمینهچهنقشوجایگاهيدارد؟
غالم�ی: قبل از تأس��یس این ش��رکت )س��ال 
1376( تمام��ی فعالیت هاي اکتش��افي کش��ور  
توس��ط مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت 
ای��ران انج��ام می ش��د. تاریخچ��ه ی مطالعات 
اکتش��افي در خش��کي )دش��ت گرگان( حتي 
به قبل از انقالب اس��المي می رس��د که در آن 
زمان  این مطالعات توسط شرکت هاي خارجي 
انجام می ش��د. نخس��تین عملی��ات لرزه نگاري 
طي س��ال هاي 56 و 57 خورش��یدی در دشت 
گرگان و آخرین عملیات برداش��ت داده ها در 
1992 میالدی انجام ش��د. نتایج تفس��یر داده ها 
چن��د تاقدیس را در منطقه نمایان س��اخت که 
هیچک��دام پس از حف��اري نتای��ج مثبتي دربر 
نداشتند. این موارد از گزارش های مطالعه شده 
در مدیریت اکتش��اف در زمان انجام وظیفه ی 

بنده در آن مدیریت  کسب شده است.

تهیهوتنظیم:میراحمدحسینی،مجتبیکریمی،مهدیتدیّنی،مهدیشاهحسینی
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در قس��مت کم عمق و س��احلي دریاي خزر 
نیز پس از برداش��ت داده هاي لرزه اي دوبُعدي 
توس��ط مدیریت اکتشاف، س��ه حلقه چاه حفر 
گردید که هیچک��دام به نتای��ج مطلوبی منجر 
نشد. به ثمر نرسیدن حفاري هاي خشکي و دریا 
در شمال کش��ور، این منطقه را از اولویت هاي 
اکتش��افي مدیریت اکتش��اف خ��ارج کرد و با 
تأس��یس شرکت نفت خزر، منطقه ی مذکور به 

این شرکت تحویل شد.
بنده در س��ال 1387 وارد شرکت نفت خزر 
ش��دم و آقاي جهدی به عنوان پیشکس��وت این 
ح��وزه، اطالعات موج��ود لرزه ن��گاري را در 
اختی��ار من ق��رار دادند. قابل ذکر اس��ت که با 
توجه به اولویت ش��رکت ملي نف��ت ایران در 
ش��روع فعالیت ه��اي نفت��ي کش��ور در دریاي 
خ��زر، عم��ده ی مطالع��ات پای��ه ي اکتش��افي 
ش��امل مطالعات زمین شناس��ي، برداش��ت هاي 
ژئوفیزیکي و به ویژه لرزه ن��گاري دوبُعدي در 
بخ��ش جنوبي دریاي خ��زر انجام ش��د و این 
مطالعات طي س��ال هاي 1998 تا 2000 توسط 
کنسرس��یوم SCSG )متش��کل از شرکت های 
ش��ل، وبا، السمو و ش��رکت نفت خزر( انجام 
گردی��د. طي ای��ن مطالعه بی��ش از هزار برگ 
نقش��ه تهیه ش��د که پایه ی اصل��ي مطالعات و 
برداش��ت هاي ل��رزه اي دوبُع��دي ب��ود و براي 
مراحل پایه ي مطالعات اکتشافي مي توان از آن 
به عنوان اس��توارترین عامل یاد کرد. بنابراین با 
مطالعه و بررسي گزارش ها و اطالعات موجود 
در این ش��رکت، تمامی تصورات قبلي بنده در 
خص��وص غیرمفید بودن نتای��ج حاصل رنگ 
باخ��ت و با ش��وق و انگیزه ی ف��راوان از ورود 
ب��ه ش��اخه اي از عل��م ژئوفیزی��ک، در جهت 
تکمی��ل مطالعات قبلي مش��غول به کار ش��دم. 
داده ه��اي جدید در آبهاي عمیق باعث ش��د با 
وجود کم بودن منابع انس��اني در ش��رکت نفت 
خزر، با تالش همکاران��ي مانند آقاي جعفري 
که از بدو تأس��یس در شرکت مشغول بوده اند، 

اطالعات ژئوفیزیک بازنگري شده و با جدیت 
مورد بررس��ي و مطالعه قرار گیرد. در این میان 
س��عي بر تطابق روش هاي ژئوفیزیکي روز دنیا 
ب��ا اطالعات موجود بود تا باتوج��ه به منابع در 
دسترس، جهش و حرکت جدیدي آغاز شود.

خوش��بختانه یکي از ویژگي ه��اي این کار، 
حض��ور ایراني ها و کارشناس��ان نفت خزر در 
انجام مطالعات بود که از ابتدا در تمامی مراحل 
حضور داش��تند و هرکجا ابهام یا مشکلی پیش 

می آمد به کارشناسان مربوطه مراجعه مي شد.
برخ��ي ویژگي ه��اي مطالعات انجام ش��ده 

به طور خالصه عبارت است از:
 جامعیت مطالعات

 120000 ح��دود  مس��احتي  پوش��ش   
کیلومترمربع از خطوط لرزه نگاري دوبُعدي در 

ناحیه ی خزر جنوبي
 برداش��ت لرزه ن��گاري س��ه بُعدي به میزان 
4000 کیلومترمرب��ع که یک��ي از بزرگ ترین 

پروژه هاي لرزه نگاري سه بُعدي کشور است
 لحاظ کردن اطالعات چاه هاي گذش��ته و 

داده هاي چاه هاي ترکمني و آذري
 دقیق بودن متغیرهاي برداش��ت لرزه نگاري 

دوبُعدي و سه بُعدي در دریا و خشکي
 طراح��ي س��کانس پردازش��ي دوبُعدي و 
سه بُعدي و نظارت مس��تقیم شرکت نفت خزر 
بر مراحل پردازش��ي و در نتیج��ه بهره مندي از 
کیفیت بهینه ی لرزه نگاري س��ه بُعدي در هنگام 

تفسیر
 انجام تمامی مراحل تعبیر و تفسیر اطالعات 
لرزه نگاري دوبُعدي و سه بُعدي توسط مفسرین 

شرکت نفت خزر
در  ایران��ي  ش��رکت هاي  از  بهره گی��ری   
مراحل برداش��ت لرزه نگاري سه بُعدي در دریا 
و خش��کي )دش��ت گرگان( توس��ط شرکت 

عملیات اکتشاف

الزم به ذک��ر اس��ت که پ��ردازش اطالعات 

لرزه نگاري دوبُعدي توسط شرکت پردازشگر  
Veritasو داده هاي س��ه بُعدي توس��ط شرکت 

CGG ک��ه از قدرتمندتری��ن پردازش��گرهاي 

دنیاست با بهترین کیفیت انجام شده است.
ب��ه ای��ن ترتی��ب پ��س از رّد مفروض��ات و 
تصورات اولیه مبنی بر عدم وجود هیدروکربن 
در دری��ای خزر با توجه به چالش هاي پیش رو، 
فرضیات جدید ش��کل گرفت و اقدامات الزم 

جهت مطالعه و بررسی آغاز شد.
پس از انجام این اقدامات، با تفسیر داده هاي 
سه بُعدي در دریا و دشت گرگان، ساختارهاي 
دری��ا در اولویت حفاري واقع ش��د. زمینه هاي 
ش��فاف و روش��ني براي حف��اري ب��ه اداره ی 
حف��اري و اداره ی زمین شناس��ي اعالم گردید 
و بر این اس��اس ساختار میدان س��ردار جنگل 
در اولویت نخس��ت حفاري واقع ش��د. استفاده 
از روش هاي نوی��ن ژئوفیزیک��ي در پیش بیني 
مخاطرات حف��اري در آبه��اي عمیق، موجب 
ش��د حفاري چاه ه��اي اول و دوم این میدان با 
نگرش دقیق تري صورت گیرد. محاسبه ی عمق 
دقیق سرس��ازندها، به ویژه سازندهاي مخزني و 
سایر پدیده هاي زمین س��اختي، قبل از حفاري 
چاه هاي س��ردار جنگل و هم خواني آن پس از 
حفاري چاه ه��ا با داده هاي VSP از دیگر نقاط 
قوت تفس��یر داده هاي لرزه نگاري سه بُعدي این 

میدان بوده است.
در خاتمه باید گفت:

 تا کن��ون هم��ه ی روش ه��اي ژئوفیزیکي 
کارب��ردي در آبه��اي عمیق بررس��ي و مطالعه 

شده است.
 در ای��ن راس��تا از نرم افزاره��اي تخصصي 
طراح��ي، پ��ردازش، تفس��یر و وارون س��ازي 
 O M N I  ، V I S TA ، P r o M A X ، مث��ل
 GeoFrame، Petrel، Russell-Hampson

و ... نرم افزارهاي تخصصي شرکت هاي شل و 
CGG استفاده شده است.

 هم زمان با پیش برد فعالیت ها، س��خت افزار 
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و نرم اف��زار تفس��یر اداره ی ژئوفیزی��ک ارتقاء 
یافته و نس��خ پشتیبان در شرایط مناسب حفظ و 

نگهداري شده اند.
همچنین طي این مدت اطالعات موجود در 
اس��تان گلستان نیز بازنگري شد و پس از تفسیر 
مجدد اطالعات لرزه اي دوبُعدي قدیمي دشت 
گرگان، مناطق جدید برداشت هاي لرزه نگاري 

سه بُعدي تعیین گردید.
در ن��وار م��رزي ترکمنس��تان نی��ز ب��ا توجه 
به کمب��ود خط��وط دوبُعدي، در س��ال 1391 
برداش��ت هاي ل��رزه اي جدید انجام ش��د و بر 
اس��اس تفس��یر اطالع��ات، س��اختارهایي که 
تاکن��ون حفاري نش��ده مش��خص گردید که 
هم اکنون حفاري یکي از ساختارها مورد بحث 

و تبادل نظر است.
مدل س��ازي هاي  به کارگی��ري  همچنی��ن 
پیشرفته ی س��ه بُعدي به منظور توس��عه ی میدان 
سردار جنگل در برنامه هاي آتي این اداره بوده 
و در حال حاضر طرح آن با برخي ش��رکت ها 

در دست بررسي است.
اق��دام اعضای محترم ماهنامه ی اکتش��اف و 
تولید نیز که با اشتیاق، پیگیر برگزاري میزگرد 
تخصصي ش��رکت نفت خزر بودند شایس��ته ی 

قدرداني است.

:ب�اتوج�هب�هتوضیحات
ژئوفیزیك�ي اطالع�ات ش�ده، ارائ�ه
خ�زر دری�اي س�هبُعدي و دوبُع�دي
موجوداس�ت.امادرخصوصمطالعات
زمینشناس�ياینمنطقهبهنظرميرسد
تنهامطالعاتزمینشناسيخطساحلي،
توس�طمدیری�تاکتش�افانجامش�ده
از موج�ود محدودیته�اي باش�د.
بیرونزدگيه�اي پوش�یدگي جمل�ه
زمینشناس�يدرخ�طس�احليوتعداد
ک�مچاههايحفاريش�دهوبهتبعآن
کمب�وداطالع�اتپتروفیزیك�يومغزه،

باعثش�دهنس�بتبهس�ایرحوزههاي
ناحی�ه ای�ن از کش�ور، زمینشناس�ي
اطالع�اتجامعيوجودنداش�تهباش�د.
ادارهیزمینشناس�يشرکتنفتخزر
ب�رايرفعکمبودهاياش�ارهش�دهتا
انج�امدادهو اقدامات�ي بهح�الچ�ه
برنامههايآتياینشرکتبرايغنيتر

شدندانستههايموجودچیست؟
طاعتي: نواحي تحت قلمرو وظایف سازماني 
شرکت نفت خزر اس��تان های گلستان، گیالن 
و مازن��دران و دریاي خزر اس��ت ک��ه به دلیل 
پوش��ش گیاهي منطقه از نظر بیرون زدگي هاي 
اس��ت.  )Out Crop( ضعی��ف  زمین شناس��ي 
عم��ده ی فعالیت ه��اي زمین شناس��ي مبتني بر 
اطالع��ات حاص��ل از چاه هاي حفر ش��ده در 
منطق��ه و خطوط لرزه اي دوبُعدي و س��ه بُعدي 
موج��ود اس��ت. قب��اًل در ناحیه ی خش��کي در 
دش��ت گرگان، مازندران و گی��الن حدود 16 
حلق��ه چاه توس��ط خارجي ها و ش��رکت ملي 
 نفت ایران حفاري شده که تنها در چاه گرگان

3-ال��ف و چ��اه قزل تپ��ه آث��ار هیدروکربني 
)تع��دادی الیه ی ح��اوي گاز( گزارش ش��ده 
ک��ه نتایج آزمایش آنها نیز مش��کوک اس��ت. 
چاه هاي بس��یار قدیمي، اطالعاتی ناقص )مثل 
س��تون هاي ناقص، الگ هاي ضعیف و ناقص( 
در اختیار ما قرار مي دهن��د که اعماق مختلفي 
دارن��د و عمیق ترین آنها در 1970 در قزل تپه تا 

عمق حدود 5800 متر حفر شده است.
به غی��ر از حفاري ه��اي جدی��د انجام ش��ده 
توسط ش��رکت نفت خزر در ساختمان سردار 
جنگل ک��ه در بخش عمیق دری��اي خزر قرار 
دارد، در مناطق کم عمق این دریا دو حلقه چاه 
در قسمت ش��رقي و یک حلقه چاه در قسمت 
غربي )نزدیک انزلي( حفر شده که در حقیقت 
نقاط کنترل��ي موجود در دریا مح��دود به این 

چاه هاست.
از  مختص��ري  تاریخچ��ه ی  به عن��وان 

رس��وب گذاري دری��اي خزر بای��د گفت این 
بخش را باقیمان��ده ی تتیس قدیمي )پالئوتیس( 
درنظر گرفت��ه و در مطالعات جدی��د از لحاظ 
ب��ه ش��ش زون س��اختاري  تکتونیک��ي آن را 
)آپش��رون، ناحی��ه ی میث��م و مقداد، قس��مت 
مرک��زي دری��اي خ��زر، نواحي ول��گا و آمو 
دریا(  تقسیم مي کنند. مهم ترین تأمین کننده ی 
رس��وبات حوضه ی رس��وبي از زم��ان انتهاي 
ائوس��ن از ناحیه ی ولگا در غرب و ش��رق آمو 
دریا می باش��د که سیستم هاي رسوبي دلتایي را 
تشکیل داده است. رس��وبات ترشیاري حوضه 
به سمت کپه داغ و همچنین به سمت غرب دریاي 
 )on lap( خزر روي رس��وبات کرتاسه آن لپ
مي کند. بررس��ي اطالعات حاص��ل از حفاري 
در س��اختمان قزل تپ��ه و خط��وط لرزه نگاري 
مؤید آن است که رس��وبات ترشیاري پلیوسن 
دریاي خزر به صورت دگرشیب روي کرتاسه 
)س��ازندهاي تیرگان و سرچش��مه و س��نگانه( 
قرار گرفته ان��د. حفاري هاي اخیر انجام ش��ده 
در ساختمان س��ردار جنگل در بخش مرکزي 
نش��ان دهنده ی ی��ک حوضه ی عمیق رس��وبي 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که چاه هاي س��ردار 
جن��گل-1و2 با فاصله ی حدود 1400 متر روي 

یک ساختمان قرار گرفته اند.
زمین شناسان معتقدند پي سنگ خزر شمالي 
مرب��وط ب��ه زم��ان پالئوزوئی��ک و پرکامبرین 
روس��یه اس��ت، خزر میاني پي سنگ هرسي نین 
دارد و پي سنگ خزر جنوبي مزوزوئیک از نوع 
اقیانوسي و بازالتي اس��ت. پس از الیگوسن در 
 )subsidence( اثر فرونشس��ت هاي انجام شده
نرخ رس��وب گذاري بسیار بیشتر از سایر مناطق 
شده اس��ت ) نرخ آن حدود 2 میلي متر در سال 
تخمین زده می شود(. این امر سبب شده حدود 
25 کیلومت��ر رس��وبات روي پي س��نگ ایجاد 
گردد. سیستم هاي هیدروکربني حوضه ی خزر 

خیلي جوان تر از حوضه ی زاگرس هستند.
در مورد نقاط کنترل��ي در دریاي خزر باید 
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این نکته را اضافه کرد که س��ه حلقه چاهی که 
قباًل حفاري ش��ده در قس��مت کم عم��ق دریا، 
نزدیک به س��احل و فاقد نتای��ج هیدروکربني 
بوده اس��ت. اطالعات این سه چاه کامل بوده و 
به غی��ر از مغزه ها و خرده ها، تمامي اطالعات از 
مدیریت اکتشاف به ش��رکت نفت خزر انتقال 
داده ش��ده اس��ت. در چاه خزر-1 در قس��مت 
پلیوس��ن حدود 200 ت��ا 300 مت��ر مغزه گیري 
انجام شده و در ناحیه ی مقداد و میثم بر اساس 
اطالعات مدیریت اکتش��اف سر سازندها دقیق 

مشخص نشده است.
در مجموع از نظر زمین شناس��ي ب��ا تکیه بر 
اطالعات س��ه حلقه چ��اه ذکر ش��ده مي توان 
لیتولوژي س��ازندهاي ناحیه را مش��خص کرد. 
اما به علت عدم دسترس��ي ب��ه بیرون زدگي هاي 
زمین شناس��ي )out crop( مناس��ب، واحدهاي 
واحده��اي  از  برگرفت��ه  لیتواس��تراتیگرافي 
لیتواس��تراتیگرافي آذربایج��ان و ترکمنس��تان 
مش��خص ش��ده اند. آنه��ا ه��م س��ازندها را با 
مفه��وم واقعي تعریف نکرده اند و اش��کوب ها 
را بر اس��اس اش��کوب هاي زماني و رس��وبات 
معادل ب��ا آن درنظر گرفته اند )مثاًل آپش��رون، 
چلک��ن، آکچاگی��ل و ....(. البت��ه واحده��اي 
درنظ��ر گرفته ش��ده در س��مت ای��ران تفاوت 
لیتول��وژي و ضخامت فاحش��ي ب��ا معادل هاي 
خود در ترکمنس��تان و آذربایجان دارند. الزم 
به ذکر است که سیس��تم  رسوبي غالب، سیستم 
تخریبي اس��ت و رس��وبات عمدتاً آواري و از 
نوع ماسه سنگ، س��لیتون و سنگ رس هستند. 
وقتي به رسوبات کرتاس��ه برخورد مي کنیم به 
آهک و شیل تبدیل مي شود که با زون کپه داغ 

مشابهت دارد.
توال��ي س��ازندها در چاه هاي حفاري ش��ده 
به راحت��ي قابل تمای��ز نیس��ت؛ چراک��ه از نظر 
سنگ شناس��ي تغییرات زیادي دیده نمي شود تا 
نیاز به مطالعات بیشتر در زمینه ی پالئونتولوژي، 
مطالع��ه و مقایس��ه ی الگ ه��اي الکتریک��ي، 

اطالعات ژئوشیمي و مطالعه ی کاني هاي رسي 
داشته باشد. البته کش��ور آذربایجان با سابقه ی 
حف��اري چندین دهه در دریاي خ��زر، در این 
زمینه تجربه ی مناس��بی دارد که مي توان از آن  
اس��تفاده کرد. هرچند آذربایجانی ها واحدهاي 
چینه شناسي را تعریف کرده، مارکرهاي مورد 
نیاز ب��راي تطابق چینه شناس��ي را دارند و براي 

نام گذاري از آنها استفاده مي کنند.
در مجم��وع با درنظ��ر گرفت��ن توضیحات 
چارچ��وب   SCSG مطالع��ات  در  ب��اال، 
 )Sismo stratigraphy( سایزمواس��تراتیگرافي
ب��راي مطالع��ه ی س��ازندها درنظر گرفته ش��د 
که  این نوع مطالع��ه نیازمند افق هایی با ارزش 
اس��تراتیگرافي زی��اد اس��ت. به همی��ن علت از 
پایین س��ري تولیدي )پلیوس��ن زیرین( تا کف 
دریا هشت افق تعریف ش��ده که  این تعاریف 
بر مبن��اي ژئومت��ري الیه ها، تغییر رخس��اره ها 
مارکره��اي  و   )... و  پ��س روي  )پی��ش روي، 
روي خطوط لرزه اي انجام ش��ده است. تمامی 
خطوط استراتیگرافي در حوضه ی دریاي خزر 
قابل ردیابي تش��خیص داده ش��ده و بر اس��اس 
چارچوب ذکر ش��ده براي تطابق مورد استفاده 

قرار مي گیرند.

: ب�اتوجهبهاینكهفواصل
چاههايحفرشدهدردریايخزرزیاد
اس�تمبنايمطالعاتش�مابیش�تربرچه

اساسياستواراست؟
طاعتي: اس��اس مطالعات، تطابق زمین شناسي 
بر اس��اس س��ایزمیک اس��تراتیگرافي است که 
روي خطوط س��ایزمیک و سه بُعدي انجام شده 

است.
غالمی: در مطالعات ژئوفیزیکی در حوضه ی 
خزر جنوبی، خأل )Gap( پوش��ش لرزه نگاری 
نداش��ته ایم. در مطالع��ات SCSG ح��دود 73 
حلقه چاه در خش��کي و دریا بررس��ی شده که 
از این میان، اطالعات 29 حلقه چاه کامل است 

و اطالعات نمودارگیری آنها نظیر نمودارهای 
سرعت )sonic( و سایر نیازمندی ها نیز موجود 
ب��وده و کاماًل مطالعه ش��ده اس��ت. بر اس��اس 
تفس��یر چین��ه اي مقاطع ل��رزه اي، هش��ت افق 
تفسیري تعیین شده که نخس��تین آنها افق بستر 
دریاس��ت. افق هاي تفس��یر ش��ده با مارکرهاي 
چاه های ش��اه دنیز در ش��مال منطقه و س��ه چاه 
مقداد، میثم و خزر-1 در جنوب نیز تطبیق داده 
 شده اس��ت. با بررسي نقش��ه هاي هم ضخامت 
)Thickness Map( ناحی��ه اي، می��زان تغیی��ر 

ضخامت الیه ها در بخش شاه دنیز در مقایسه با 
بخش ایرانی خزر )جنوب خزر( قابل مشاهده و 
محاسبه است. بنابراین با در دست داشتن چنین 
اطالعات��ي، فاصل��ه ی بی��ش از 100کیلومتری 
ما از ش��اه دنیز دلیلی بر نتوانس��تن یا میسر نشدن 
تفس��یر داده های لرزه نگاری نبوده و با کنار هم 
ق��راردادن تمام��ی اطالعات چاه ه��ا، داده های 
لرزه نگاری و س��ایر فن آوری ها مي توان مطالعه 
را به صورت یکپارچه انجام داد. قابل ذکر است 
که داده هاي لرزه اي س��ه بُعدي برداش��ت شده 
توس��ط اداره ی ژئوفیزیک شرکت نفت خزر، 
بهتری��ن کیفیت ممکن )در حد وضوح تصاویر 
ل��رزه اي س��ه بُعدي( را دارن��د. ای��ن اطالعات 
مهم تری��ن و اصلي ترین اب��زار در فعالیت هاي 
پایه اي اکتشافي  هستند که حاصل آنها کشف 
نفت در نخستین ساختار حفر شده در حوضه ی 
خزر جنوبي )میدان نفتي س��ردار جنگل( بوده 

است.

ب�همش�كالت ب�اتوج�ه  :
تأثیرگ�ذارعملی�اتحف�اریدرآبهاي
در مختص�ري خ�زر، دری�اي عمی�ق
خص�وصچالشه�ايموج�وددراین

زمینهتوضیحدهید.
رحمانلو: ب��ا عنایت به س��ابقه ی طوالني بنده 
در حف��اري و تجربه ی فعالیت در تمامي مناطق 
خشکي و دریایی کشور باید گفت که مقوله ی 
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حفاري در دریاي خزر کاماًل متفاوت از س��ایر 
نواحي اس��ت. زی��را حفاری در ای��ن منطقه در 
عمق ح��دود 700 مت��ري آب دریا، نخس��تین 
تجربه ی کش��ور در زمینه ی حفاري در آبهای 
عمیق است که با توجه به محدودیت استفاده از 
منابع خارجي مدیری��ت و برنامه ریزي عملیات 
حفاري توسط کارشناس��ان بومي انجام شده و 
هدایت ای��ن عملیات کاماًل در ش��رکت نفت 

خزر صورت مي پذیرد.
برخ��ی از مش��کالت تأثیرگ��ذار عملی��ات 

حفاری به شرح زیر است:
 براي ش��ناخت تش��کیالت زمین شناس��ي، 
سازندها و نیز مخازن هیدروکربني جهت آغاز 
موفقیت آمیز عملیات حفاری، از ش��باهت هاي 
موج��ود بین چ��اه در حال حفاري ب��ا چاه هاي 
مج��اور )معم��والً در فاصل��ه ي 500 متری تا 2 
کیلومتری(استفاده مي شود؛ این در حالي است 
ک��ه نزدیک ترین میدان حداقل 100 کیلومتر با 
میدان س��ردار جنگل فاصل��ه دارد و همین امر 

ریسک عملیات حفاري را افزایش مي دهد.
 با توجه به تفاوت هاي حفاري در خشکي 
ی��ا آب کم عم��ق ب��ا حف��اري در آب عمیق، 
غبارآل��ود ب��ودن بس��تر دری��ا و ع��دم وجود 
دید کافي در بیش��تر مواق��ع در طول عملیات 
جابجایي و در زمان حفاري بدون رایزر، وجود 
جریان  در بس��تر دریا، سستي بستر دریا، وجود 
 SWF= Shallow(جریانات پر فش��ارکم عمق
 Shallow(  گازهاي کم عمق ، )Water Flow

Gas( و س��رعت رس��وب گذاري فراوان که 

س��بب تولید الیه هایی با فشار سازندي بحراني 
و غیر عادي مي شود از معضالت کار در آبهای 

عمیق به شمار مي رود.
 به منظ��ور آغ��از عملیات حف��اری در چاه 
 )pilot hole( اکتش��افي، به حفر حفره ی راهنما
نیاز اس��ت که از طریق آن می توان محل نصب 
لوله های جداری به ویژه لوله ی جداري 20 اینچ 
و نیز ش��ناخت بهتری از مسیر حفاری از لحاظ 

وجود پاکت های گازی و ... را به دست آورد.
 موان��ع طبیعي از قبیل گس��ل های فراوان و 
پیچیده در مس��یر حفاری س��بب هرزروي هاي 
ش��دید حین عملیات حفاري مي شد که عمدتاً 

منجر به ارتباط چاه با بستر دریا می گردید.
 به دلیل آبکی و سس��ت بودن رسوبات زیر 
بستر دریا، امکان سیمان  کاری مناسب و پایدار 
کردن لوله های جداری بسیار کار دشواری بود 
که ب��رای حل این مس��أله از ترکیبات مختلف 
سیمان اس��تفاده ش��د. مثاًل جدیدترین ترکیب 
سیمان معرفی ش��ده توسط ش��رکت شلمبرژه 
برای حفاری در آبه��ای عمیق )با وزن تقریبي 
دوغاب سیمان 10ppg( مورد بهره برداری قرار 
گرفت که باز هم به دلیل شرایط رسوب گذاري 

الیه ها این روش نیز موفق نبود.
 ضخام��ت زی��اد لج��ن در زیر بس��تر دریا 
)حدود 15 مت��ر( از دیگر معضالت حفاری در 

بخش جنوبی دریای خزر به شمار می رود.
 برخ��ورد با الیه ها و جریان هاي پر فش��ار و 

هرزروي توأمان چاه
 ریسک برخورد با ِگل فِشان و هیدروکربن

 از دیگر مس��ائلی که س��بب افزایش زمان 
حف��اری و زمان ه��ای انتظ��ار احتمالی دکل 
حف��اری نیمه ش��ناور و در نهای��ت تأخی��ر در 
عملی��ات حف��اری می ش��ود، نب��ود امکانات، 
تجهی��زات الزم و کارشناس��ان متخصص در 
کشور است. البته شایان ذکر است که حفاری 
در آبهای عمیق در کش��ور بس��یار نوپا بوده و 
پ��رورش نیروهای باتجربه در کش��ور نیازمند 
زمان اس��ت. از جمل��ه دالیل منجر ب��ه تأخیر 
عملی��ات می توان ب��ه تعمیر و تأمی��ن قطعات 
مورد نیاز جهت سرویس و نگهداري شیرهاي 
فوران گیر )BOP( اشاره کرد که در نوع خود 
بس��یار خاص و منحصر به ف��رد بوده و جهت 
کنترل فوران چاه اس��تفاده مي ش��ود. شیرهاي 
باال با فش��ار کاري 15000psi، به طول تقریبي 
14 مت��ر و وزن 202 تن توس��ط رایزر به درون 

دریا رانده ش��ده و در بستر دریا روي شیر زیر 
دریایي )Well Head( نصب می گردند.

به ط��ور کلی جهت رفع مش��کالت حفاری 
در دری��ای خزر ب��ه ویژه ب��ا درنظ��ر گرفتن 
شرایط فعلي، تمامی روش های موجود جهت 
پیشروی حفاری در دس��تور کار قرار گرفت. 
در این بین می توان به استفاده از سیمان حاوی 
کلرید کلس��یم اش��اره کرد که جه��ت انجام 
عملی��ات س��یمان کاری در فواص��ل مختلف 
چاه مناسب ارزیابی شد. همچنین براي راندن 
لوله ه��اي جداری 30 این��چ در الیه هاي نرم و 
سس��ت زیر بس��تر دریا که در حفاري آبهاي 
   jettingعمیق متداول است از روش شستشوی

نیز استفاده شد.

: درمناطق�يکهش�رایط
تقریب�ًامش�ابهیب�ادری�ايخ�زردارند
مث�ل مطالعات�ي نوی�ن روشه�اي از
ژئومكانی�كب�رايتعیی�نمح�لدقیق
حفاريهااس�تفادهميشود.آیاشرکت
نف�تخ�زرازای�نروشه�ايجدی�د

استفادهميکند؟
گیتي: در نمودارهاي برداشت شده در چاه-1 
نمودار تصویرگر صوت��ي )MSIP( و همچنین 
در بخش باالت��ر از مخزن، نم��ودار تصویرگر 
برداشت   )SonicVision( صوتي حین حفاري 
و مطالعه ی اولیه ی ژئومکانیکي روي آن انجام 
 Rare( شده اس��ت. با توجه به نرخ فش��ردگي
of Compaction( ک��م و رس��وبات سس��ت 

Unconsolidated(( در دو حلق��ه چاه حفاري 

شده، قرائت نمودارهاي صوتي براي هر دو نوع 
موج طولي و عرضي به شدت تحت تأثیر بوده و 
با اطالعات صوتي برداشت شده از سایر میادین 
هیدروکربني کش��ور، تفاوت دارند. امید است 
در آین��ده ب��ا مغزه گیري و دریاف��ت اطالعات 
کامل ت��ر نمودارها بتوان مطالع��ه ی جامعي در 
این راس��تا آغاز کرد. البته این مطالعه و بررسي 
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مدل فش��ار فضاي متخلخل در قالب بخشي از 
مدل سازي مخزن در شرف انجام است.

در ادامه در خصوص مش��کالت تأمین کاال 
و لجستیک براي س��کوي امیرکبیر بحث هایي 
انجام ش��د. مرکزیت اغلب شرکت هاي جانبي 
و پیمانکار و کاالهاي بخش باالدس��تي صنعت 
نف��ت )مثل حفاري یا نمودارگی��ري( در اهواز 
یا کیش مس��تقر اس��ت. این در حالي است که 
پایگاه عملیاتي ش��رکت نفت خزر در نزدیکي 
بهش��هر بوده و س��کوي امیرکبیر نی��ز فاصله ی 
زیادي با این پای��گاه دارد. بنابراین برنامه ریزي 
دقیقي جهت تأمی��ن به موقع و کم هزینه ی ابزار 

نیاز است.

:درموردمطالعاتمخزن
وبرنامهه�ايتولیديدرش�رکتنفت

خزرچهاقداماتيانجامشدهاست؟
اولی��ه ی  مخزن��ي  مطالع��ات  ش�یرزادي: 
س��اختارهاي خزر جنوبي در قال��ب کارگروه 
SCSG و ب��ر پایه ی تفس��یر اطالع��ات لرزه اي 

و  مربوط��ه  ژئوفیزیک��ي  وارون س��ازي هاي  و 
نی��ز اطالع��ات درون چاهي حاص��ل از میادین 
کش��ورهاي هم جوار اس��ت. از طرفي به منظور 
تعیین می��زان هیدروکرب��ن قابل بازیافت از هر 
س��اختار، یک بانک اطالعات شامل اطالعات 
چاه هاي میادین هیدروکربني فراساحل دریاي 
ش��مال در قالب یک نرم افزار داخلي ش��رکت 
ش��ل اس��تفاده ش��ده اس��ت. مدل س��ازي هاي 
مربوط به مخزن )شامل س��طوح تماس، تعداد 
زون هاي مخزني و خصوصیات سنگ و سیال(، 
مدل س��ازي ن��رخ تولید هر چ��اه، خصوصیات 
PVT سیاالت مخزني و نیز مدل تغییرات فشار 

و دماي مخزن بر اساس اطالعات و تحلیل هاي 
مختل��ف مهندس��ي نف��ت و نی��ز اطالع��ات و 
گزارش ه��ای منطق��ه اي تدوی��ن ش��ده و در 
نهایت مقدار هیدروکربن درجا و هیدروکربن 

قابل بازیافت محاسبه شده است.

با توجه به اکتشافي بودن و عدم قطعیت هاي 
هر کدام از خصوصیات مخزني، در محاسبات 
حجم��ي از روش آماري مونت کارلو اس��تفاده 
ش��ده و احجام خوش بینابه، بدبینانه و بیش��ترین 

احتمال در گزارش ها ارائه شده است.
توج��ه ب��ه این مطل��ب حائز اهمیت اس��ت که 
بیشتر ساختارهاي ژئوفیزیکي مشخص شده در 
خزر جنوبي در بخش آبه��اي عمیق دریا واقع 
شده اند و مطالعات تخصصي روش هاي توسعه 
و تولی��د از این س��اختارها در قال��ب مطالعات 
استراتژیک طرح توسعه )SMDP( با همکاري 
ش��رکت Petro-Consultant MAI انجام شده 
اس��ت. بر اس��اس همین مطالعات و نیز با توجه 
به پیش فرض هاي مدنظر، س��ناریوهاي مختلفي 
جهت توس��عه ی هر ساختار بررس��ي و تحلیل 

شده است.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه فن آوری هاي خاص 
و پیش��رفته ی توس��عه و تولید از س��اختارهاي 
آبهای عمی��ق، هزینه هاي فراوان س��رمایه اي و 
عملیاتي م��ورد نیاز، همکاري با ش��رکت هاي 
س��رمایه گذاري هاي  نی��ز  و  صاحب تجرب��ه 
بین المللي، در تسریع پروژه هاي توسعه اي بسیار 

مؤثر است.
طي مطالع��ه ی س��اختارهاي حوضه ی خزر 
جنوبي، بر اس��اس معیارهاي مش��خص ش��ده 
)حجم درجا، وجود نشانگرهاي هیدروکربني، 
عدم وج��ود گس��ل هاي ممتد تا بس��تر دریا و 
...(، ساختار س��ردار جنگل در اولویت نخست 

عملیات حفاري اکتشافي قرار گرفت.
تاقدی��س  ی��ک  س��اختار س��ردار جن��گل 
تکتونیک��ي در قس��مت میان��ي بخ��ش جنوبي 
دری��اي خزر و در مرکز بخش آبهاي عمیق در 
بل��وک-6، در فاصله ی 210 کیلومتري ش��رق 
ش��هر آس��تارا و 193 کیلومتري ش��مال نوشهر 
واقع شده اس��ت. در میدان س��ردار جنگل دو 
حلقه چاه حفاری ش��ده اس��ت. حفاری چاه-1 
در تاریخ 88/11/20 با هدف حصول اطالعات 

مخزني جهت دس��تیابي به ذخائر هیدروکربني 
موجود در س��ري چلکن و ارزیابي پتانس��یل و 
قابلیت تولید مخزن آغاز ش��د. پس از عملیات 
مش��بک کاري در الی��ه ی مخزن��ي و ران��دن 
تجهی��زات ته چاه��ي در این چاه، طب��ق برنامه 
طراحي شده آزمایش ساق مته انجام گرفت. در 
نتیج��ه ی آزمایش های جریاني، جریان نفت در 
این چاه مشاهده شد. با استفاده از نتایج آزمایش 
س��اق مته در این چاه می توان به تراوایی اطراف 
چاه، محدوده ی جریان��ی آن و موانع احتمالی 

تولیدی )مثل گسل ها( پی برد.
حف��اری چ��اه-2 در تاری��خ 91/09/22 و در 
فاصل��ه ی 1400 مت��ری از چ��اه-1 آغاز ش��د. 
در ای��ن چاه با اندازه گیری فش��ار در 10 نقطه، 
آزمای��ش MDT انجام گردید. نتایج حاصل از 
این آزمایش کمک زیادی جهت تعیین ارتباط 
بین الیه ای )در صورت وجود اختالف فش��ار( 
خواهد ک��رد. همچنین از نتای��ج این آزمایش 
مي توان برای تعیین و شناس��ایی سطوح تماس 
اس��تفاده نمود. قابل ذکر اس��ت که حین انجام 
این آزمایش، تعداد ش��ش س��یلندر از نمونه ی 
س��یال مخزن اخذ شد که سه سیلندر آن جهت 
انجام آزمایش های س��یال مخزن در اختیار دو 
آزمایش��گاه مختلف قرار گرفت. در نهایت هر 
آزمایشگاه بر اساس کنترل کیفي اولیه، نمونه ای 
جهت انجام آزمایش های تکمیلی انتخاب کرد 
که نتایج هر دو آزمایش��گاه همخوانی خوبی با 
یکدیگر داش��ت. نتای��ج آزمایش های نمونه ی 
سیال مخزن برای تعیین و کالیبراسیون معادله ی 
حالت نفت مخزن اس��تفاده مي ش��ود. در حال 
حاضر ب��ا اس��تفاده از آزمایش ه��ا و داده های 
اخذ ش��ده از این دو حلقه، به روز رس��اني مدل 
اس��تاتیک در ح��ال انجام اس��ت و متعاقب آن 
مدل دینامیک اولیه اي براي الیه ی نفتي تدوین 

خواهد شد.
طبق برنامه ی طراحي ش��ده، آزمایش ساق مته 
روی چ��اه-2 در حال انجام اس��ت. همان طور 
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ک��ه قباًل اش��اره ش��د ب��ا توج��ه ب��ه هزینه ی 
ف��راوان تولید در آبه��ای عمیق، ب��رای تعیین 
 پتانس��یل نهای��ی، آزمای��ش طوالن��ی م��دت

ح��ال  در  چ��اه-2   Extended well testing

برنامه ریزي و طراحي است.
نفت تولید ش��ده از نخس��تین الیه ی ساختار 
س��ردار جنگل درص��د قابل مالحظه اي واکس 
دارد که این خود چال��ش جدیدي برای تولید 
از این میدان به ش��مار می رود. البته این مشکل 
در چندین میدان تولی��دي دنیا وجود دارد که 
در این موارد براي جلوگیري از ترسیب واکس 
در لوله ه��اي تولید از روش ه��اي گرمادهي یا 

بازدارنده ها استفاده مي شود.

متینف�رد: تولید از ای��ن میادین آبهاي عمیق 
از دیگر چالش های این حوزه اس��ت که مورد 
توجه تمامي ش��رکت هاي بزرگ فعال در این 
زمینه نیز هست. همگی به این نکته اذعان دارند 
که چالش تولی��د در آبهاي عمیق، بزرگ تر از 
چالش اکتش��اف در این آبهاست. چالش هاي 
عمده ی این زمینه که از نخس��تین چاه حفاري 

شده در دوره ی آزمایش رخ داد عبارتند از:
 دم��اي آب: در بس��تر دری��ا دم��اي آب 
4 درج��ه ی س��انتی گراد اس��ت ک��ه می تواند 
مشکالتي در زمینه ی واکس و آسفالتین ایجاد 

کند.
 سازند: یک بستر و سازند سست و ناپیوسته 
)Loose( وج��ود دارد که هنگام تولید س��بب 

تولید ماسه مي شود.
 مشکالت تأسیساتي و فرآیندي

ضم��ن اینکه مش��کالت تولیدي مش��ترکی در 
خش��کي، س��احل و دریاي عمیق وجود دارد. 
از جمله وجود آب همراه سیال تولیدی مخزن 
که نیازمند تأسیس��ات فرآورش متناسب با نوع 
س��یال )نف��ت، گاز و میعان��ات گازي( خواهد 
بود. در تقس��یم بندي تولی��د از آبهاي عمیق، از 
بستر دریا به پایین شامل چاه و مخزن و از بستر 

دریا تا سطح سیس��تمی به نام SURF است. این 
سیس��تم در واقع مجموعه اي از تجهیزات است 
که دسترس��ي ب��ه آن محدود و تنه��ا در اختیار 
ش��رکت هاي ب��زرگ بین المللي ب��وده و هنوز 

دانش آن در اختیار ما قرار ندارد.
مش��کالت تولی��د در آبه��اي عمیق بس��یار 
بزرگ تر از تولید در خش��کي و س��احل است. 
تولید از بخ��ش جنوبي خزر حتي در مقایس��ه 
با حوزه هاي مشابه مانند ش��اه  دنیز هم با مسائل 
پیچیده و خاصی روبرو اس��ت. همین امر باعث 
شده برنامه ی تولید ش��اه دنیز از 2014 به 2018 
تغییر کند. باید این واقعیت را درنظر گرفت که 
تولید از خزر نیز نیازمند یک برنامه ریزي دقیق 

و طوالني است.

: باتوجهبهمباحثطرح
شدهوپیچیدگيهايخاصدرزمینهی
اکتشاف،حفاريوتولیدازآبهايعمیق
دردری�ايخ�زر،پژوه�شوفنآوري
شرکتنفتخزرچهبرنامههایيجهت
ی�اريرس�اندنب�هبخشه�ايفن�يو
اس�تفادهازفنآوريه�ايروزدراین

زمینهدارد؟
خودآفرین:از حدود س��ال 80 که مدیریت 
پژوه��ش و ف��ن آوري ش��رکت مل��ي نف��ت 
پایه گذاري ش��ده تا حدود س��ال 88، بیش��تر 
تالش ه��ا در راس��تای ظرفیت س��ازي و ایجاد 
پتانس��یل هاي مورد نیاز در دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشي بوده و از سال 89 به بعد این مدیریت 
وارد حوزه ی تعریف پروژه هاي پژوهش��ي در 
صنعت نفت کشور شده است. اما فعالیت هاي 
نفت��ي ش��رکت نف��ت خ��زر در حوزه هاي نو 
و جدیدی اس��ت ک��ه فاقد س��ابقه ی فعالیت 
در س��ایر مناط��ق کش��ور مي باش��د. پژوهش 
و ف��ن آوري ش��رکت نفت خزر از س��ال 89 
اق��دام ب��ه تعریف پروژه ه��اي م��ورد نیاز در 
بخش ه��اي عملیاتي و فني کرده و از س��وی 

دیگ��ر همزمان ش��روع به ایج��اد ظرفیت هاي 
مختلف در بخش هاي پژوهش��ي و دانشگاهي 
کشور کرده اس��ت. به عنوان مثال در دانشگاه 
صنعت نفت بخش فراس��احلي تأس��یس شده 
و در پژوهش��گاه صنعت نفت نیز قرار اس��ت 
پژوهش��کده ی فن آوري ه��اي آبه��ای عمیق 
احداث و راه اندازي ش��ود. در دانشگاه سهند 
تبریز حوزه ی مطالعات س��ازه هاي نیمه شناور 
در دپارتمان سازه هاي دریایي فعال شده است. 
همچنین فعالیت هایي در جهت شناسایي مراکز 
توانمند در فن آوري هاي مورد نیاز حفاري در 

آبهای عمیق صورت گرفته است.
با دس��تور مدیر عامل محترم ش��رکت نفت 
خزر اهتم��ام وی��ژه اي در بحث مستندس��ازي 
تمام��ی فعالیت ه��اي ش��رکت انجام ش��ده تا 
تج��ارب منحص��ر به ف��رد موجود با خ��روج یا 
بازنشستگي افراد از بین نرود و نسبت به تدوین 
و مستندس��ازي آنها اقدام گ��ردد. همچنین در 
زمینه ی پژوه��ش و فن آوري نی��ز پروژه هایي 

تعریف شده است.
در خاتمه الزم اس��ت این نکت��ه یادآوري 
ش��ود که شرکت ملي نفت با ورود به حوزه ی 
حفاري و تولید از آبه��ای عمیق از میان ده ها 
ش��رکت مط��رح بین الملل��ي و مل��ي نفتي که 
قابلیت حف��اري و تولید نفت و گاز در آبهاي 
ساحلي و خش��کي را دارند به کالس باالتری 
ارتق��اء یافته و در میان چند ش��رکت محدود 
با توانمندي حف��اري و تولید در آبهای عمیق 
قرار گرفته است. این مهم نیازمند تغییر نگرش 
در قس��مت هاي مختل��ف نظی��ر برنامه ریزي، 
مال��ي، تأمی��ن کاال، پژوهش، آم��وزش و ... 
اس��ت. در ای��ن زمینه حتي بای��د تغییر نگرش 
در س��طح کالن تر و در مراک��ز قانون گذاري 
و سیاس��ت گذاري در س��طح وزارت نفت نیز 
انجام ش��ود تا بتوان با تکیه ب��ر توان داخلي و 
اس��تفاده از فن آوري هاي روز به موفقیت هاي 

مدنظر دست یافت.


