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دیدگاه مدیر محترم اکتشاف درخصوص ماهنامه 
اکتشاف و تولید

دکت�ر قالون�د: در ابت��دا الزم مي دان��م به عنوان 
مدیر اکتش��اف و عضو ش��وراي سیاس��ت گذاري 
ماهنامه، تقدیر و تشکر خود را از تالش و زحمات 
تک ت��ک افراد فعال در ماهنام��ه علمي و ترویجي 
اکتش��اف و تولید ازجمله مدیر مس��ئول، جانش��ین 
مدیرمس��ئول، س��ردبیر، هیات تحریری��ه، اعضاي 
دبیرخانه و همکاران دیگر اعالم نمایم. این ماهنامه 
در س��طح ش��رکت ملي نفت میان کارشناس��ان و 
مدیران توزیع مي گردد و اینجانب در آخر هفته آن 
را به عنوان یکي از مجلالت علمي مورد مطالعه قرار 

مي دهم.
اینجان��ب به خاطر دو موضوع در خدمت ش��ما 
عزیزان هستم؛ یکی آنکه تقدیر و تشکر خود را از 
اعض��اي ماهنامه از نزدیک ابراز نمایم که با حداقل 
امکانات قب��ول زحمت کرده و بار این مس��ئولیت 
علمي را بر دوش دارند، و موضوع دیگر، در ارتباط 
با مطالب منتشره در ماهنامه است. بنده به عنوان یک 
مدیر که پیش تر، عهده دار مس��ئولیت های مرتبط با 
مجموعه فعالیت هاي بهره برداري و تولید در شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جن��وب بوده و درحال حاضر، 
فعالیت هاي مربوط به حوزه اکتش��اف در مجموعه 
مدیری��ت اکتش��اف را بر عه��ده دارم، در خدمت 
ش��ما عزیزان هس��تم. با توجه به مدرک تحصیلي 
مرتب��ط با علوم زمین و فعالیت هاي اکتش��افي ام، تا 

به حال تعداد زیادي رس��اله هاي کارشناسي ارشد و 
دکتري را راهنمایي و مشاوره کرده و با وجود تمام 
مش��غولیت هاي ذهني و کاري، هن��وز ارتباط خود 
را به عنوان مدرس با دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتي 
قطع نکرده ام. با این نگاه و س�ابقه علمی و تجربه ی 
عمل�ی ام، مقاالت ش�ما را مطالعه و بررس�ي کرده ام 
و باید بگویم از نظر من، در مجموع، مقاالت منتش�ر 
ش�ده در ماهنامه، درجه و رتبه ی باال و امتیاز بس�یار 

خوبي را کسب مي کنند.
از بررسي مجموعه مطالب و مقاالت منتشر شده 
که مورد مطالعه قرار داده ام، به این نتیجه رس��یده ام 
که ماهنام��ه، کلیه مطال��ب مربوط ب��ه حوزه هاي 
باالدس��تي را تحت پوش��ش قرار می دهد و نقص 
زیادي را در کار ش��ما ندیدم. ولي درخواستی که 
از ش��ما دارم، این اس��ت که مطالب نوین و تازه اي 
 IOR،درحوزه هاي مختلف حفاري، ازدیاد برداشت
EOR، و عل��وم زمین به ص��ورت دوره اي تکرار و 
منتش��ر کنید. زیرا بخش��ي از مخاطبان شما مدیران 
صنعت نفت هس��تند ک��ه مطالب را م��ورد مطالعه 
ق��رار مي دهند و مش��غله هاي زیاِد ح��وزه کارهاي 
اجرایي و عملیاتي، وقت زیادي را براي مطالعه باقي 
نمي گذارد. به همین علت، اینجانب به عنوان عضو 
کوچک�ي از مجموعه ی ماهنامه اکتش�اف و تولید 
در ش�وراي سیاس�ت گذاري، پیش�نهاد مي نمای�م 

براي بهب�ود وضعیت ماهنامه، هر چند وقت یک بار 
اطالع رس�اني در س�طح مدیریت�ي انجام ش�ود و 
از ط�رف س�ردبیر محت�رم، نظ�رات ب�ه طوری که 
پیش�نهادهاي اعضاي شوراي سیاست گذاري اخذ 
ش�ده و جهت ارتق�اي ماهنامه به کار گرفته ش�ود 
به ط�وری که ب�ا ارایه گزارش محوري س�الیانه از 
طرف سردبیر محترم، در مورد موضوعات مختلفي 
که در طول سال مطرح گردیده، نظرات اعضاي 
هیات مدیره ش�رکت ملي نفت که عمدتًا اعضاي 
شوراي سیاست گذاري نیز هستند، اخذ شده و در 

برنامه هاي آتي ماهنامه قرار گیرد.
براي توجیه ش��دن مدیران مختلف حوزه نفت، 
ض��رورت دارد که آن��ان، در جری��ان موضوعات 
جدی��د و اجتناب ناپذیر بودن آن ها ق��رار گیرند تا 
نس��بت به اجرای پروژه هاي نوین، مس��اعدت هاي 
الزم را انجام دهند. به عن��وان مثال، ضرورت ورود 
در موضوعات ت��ازه اي از قبیل مناب��ع غیرمتعارف 
)Unconventional(-که البته تا به حال، دو یا س��ه 
مقاله نیز در این مورد در ماهنامه منتش��ر گردیده - 

اجتناب ناپذیر است.
پیش��نهاد مي ش��ود که طي نامه اي به مدیر عامل 
محترم ش��رکت ملي نفت ایران، درخواس��ت ارایه 
فعالیت هاي هیأت تحریریه ماهنامه درحضور ایشان، 
به صورت دوره اي)هر شش ماه یک بار( مطرح شود 
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ت��ا از این طریق و با بازخورد آن، س��ایر مدیران در 
جریان اه��م فعالیت ها و تکنولوژي ه��اي روز قرار 
گیرند. همچنین، نظرات و رهنمودهاي هیأت مدیره 
و اولویت های آن ها اخذ شده و در برنامه ریزي آتي 

ماهنامه گنجانده شود. 
موضوع��ات دیگري نیز وج��ود دارد که عمدتاً 
دیدگاه هاي اینجانب است و براي افزایش و ارتقاي 
توانمندي ها و تخصصص هاي هم��کاران می تواند 
مفید باش��د. به عنوان مث��ال، در موضوعات مربوط 
 Non(به ح��وزه اکتش��اف، روش هاي غیرل��رزه اي
seismic( وجود دارد که با هزینه حدود یک میلیون 
یورو انجام مي شوند. این در حالي است که تبدیل به 
نقشه نمي شوند و محدوده و عمق مخازن احتمالي را 
نشان نمي دهند تا براي فعالیت هاي بعدي اکتشافي، 
مانند حفاري مورد استفاده قرار گیرند و فقط وجود 
یا عدم وجود یک آنومالي احتمالي در زیِر زمین را 
نشان مي دهند. با وجود این، در کشور هنوز فعالیت 
چهار بعدي ژئوفیزیکي انجام نش��ده اس��ت و بنده، 
شواري عالي اکتشاف مدیریت اکتشاف را مکلف 
کرده ام که برنامه ریزِي انجام یک فعالیت چهاربُعدي 
را براي اولین بار در ایران انجام دهند. البته، برنامه ی 
ما بر روي دو تاقدیس اس��ت که در حدود 8 س��ال 
پیش، بر روی آن ها لرزه نگاري سه بُعدي انجام شده 
و ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط و محدویت هاي انجام 
ش��ده براي این نوع فعالیت ها، لرزه نگاري سه بُعدِي 
دیگري انجام خواهد شد. زیرا در این حالت، زمان، 
مستتر اس��ت و حرکت دینامیک س��یال از تفاضل 
اطالع��ات قدیم و جدی��د حاصل مي ش��ود. براي 
این منظور، مخ��ازن میادین ش��ادگان، منصوري و 
دارخوین پیشنهاد شده و هم اکنون در مرحله بررسی 

و امکان سنجي است.
موض��وع دیگري ک��ه از هم��کاران خودمان در 
مدیریت اکتش��اف درخواس��ت کرده ام تا به عنوان 
موضوع جدید بر روي آن متمرکز ش��وند، عبارت 
است از انجام کورولیشن در سه بُعدي بیرون زدگي ها 
)Out crop( و الیه هاي درون زمین، به عنوان مثال در 
تاقدیس آنه که تمامي س��ازنده ها از قدیم به جدید 
از خامي تا آس��ماري باشیب 45 درجه بیرون زدگي 
دارد، مقرر ش��ده است تا یک لرزه نگاري سه بُعدي 
از بیرون زدگي ها انجام ش��ود. همچنین، لرزه نگاري 

س��ه بُعدي دیگ��ري از الیه ه��اي درون زمین انجام 
ش��ود و میان ای��ن دو لرزه نگارِي انجام ش��ده، یک 
انطب��اق)Correlation(  صورت گی��رد تا فرمول و 
رابطه اي به دس��ت آید ت��ا بتوان با اس��تفاده از یک 
پروفیل لرزه نگاري س��ه بُعدي، وجود یا عدم وجود 
ذخای��ر هیدروکربوري)نف��ت یا گاز( را مش��خص 
کرد. این در حالي اس��ت که در حال حاضر، امکان 
پیش بیني وجود یا عدم وجود ذخایر هیدروکربوري 
توسط مفسرین با استفاده از روش هاي امروزي بسیار 
مش��کل بوده و با خطاي خیلي زیاد همراه است که 
امیدواریم همگام با کشورهاي پیشرفته با روش هاي 

فوق بتوان به این دانش دست پیدا کرد.
الزم به ذکر است که ضریب موفقیت فعالیت هاي 
اکتش��افي در خارج از کش��ور در ح��دود 40 تا 45 
درصد مي باشد و این در حالي است که در مدیریت 
اکتش��اف این میزان به 65 درصد نیز مي رس��د. ولي 
انتظار مي رود درآینده با کش��ف مخازن بیشتر، این 
ضریب موفقیت کاهش پیدا کند و حتي احتمال دارد 
روزي میزان موفقیت به کمتر از 50 درصد نیز برسد.

قبی��ل  از  مخت��ف  روش ه��اي  از  اس��تفاده  در 
غیرلرزه اي، مدیریت اکتشاف در حال مذاکره با یک 
شرکت روسي است که بر اساس اظهارات خودشان 
مي توانند با اس��تفاده از روش هاي غیرلرزه اي، وجود 
یا ع��دم وجود نفت در زیِر زمین را مش��خص کنند 
ک��ه در صورت موفقیت، مي تواند با صرفه اقتصادي 
خیلي زیاد همراه باشد. مثالً به جاي انجام یک پروژه 
ل��رزه اي دوبُعدي که با هزینه بیش از ده میلیون دالر 
انجام گرفته و نهایتاً فقط تبدیل به نقش��ه مي ش��ود و 
وج��ود یا عدم وجود نفت را نیز مش��خص نمي کند 
مگر اینکه چاهي حفر شود تا از وجود نفت اطمینان 
به دست آید، در روِش شرکت روسي که با استفاده از 
روش هاي غیرلرزه اي است، تشخیص وجود یا عدم 
وجود هیدروکربور امکان پذیر است. امیدوار هستیم 
ازاین روش ها و تکنولوژي هاي روز، در صنایع نفت 

و گاز کشور بیشتر مورد بهره برداري قرار گیرد.
در زمینه لرزه نگاري هاي س��ه بُعدي با س��ه مولفه 
)three component( هن��وز در کش��ور کاري انجام 
نش��ده است و مدیریت اکتش��اف در نظر دارد در دو 
ماه آینده نسبت به اجراي پروژه اي با ویژگي هاي فوق 
در میدان سوس��نگرد اقدام نماید که امید آن مي رود 

که نقش��ه دقیقي با اختالف مثبت و منفي بیست متر 
به دست آید.

ی��ا درم��ورد انج��ام پروژه ه��اي ژئوفیزیک��ي در 
گنبد هاي نمکي، کارهاي بس��یار کمي انجام شده و 
در کمتر جایي مي توان آن ها را س��راغ داش��ت زیرا 
امواج، قابلیت عبور از نمک را ندارند. در این زمینه، 
مدیریت اکتش��اف در حال امضاء  کردن قرادادي با 
دانشگاه بارسلوناس��ت که با مشارکت یک شرکت 
خارجي همراه است و به صورت یک مطالعه مشترک 
با مدیریت اکتش��اف و با سرمایه گذاري حدود شش 
میلیون یورویي طرف خارجي انجام خواهد شد. البته، 
براي انجام این پروژه، در تابس��تان گذشته موافقت و 
مصوبه الزم از هیأت مدیره ش��رکت ملي نفت ایران 

اخذ گردیده است.
 IOR، EOR در ارتباط با بحث هاي ازدیاد برداشت
نیز از طرف ماهنامه مطالب مفیدي تا به حال منتشر شده 
است. همچنین، مطالب مفیدي در ارتباط با تزریق گاز 
عالوه بر تزریق گاز طبیعي، مانند تزریق CO2،N2 و 
... نیز که در کش��ور در حال انجام مي باشد، تا به حال 
منتش��ر گردیده اس��ت. البته الزم به ذکر است که در 
حد پروژه هاي دانشجویي کارشناسي ارشد و دکتري 
و در مقیاس آزمایشگاهي، مطالعاتي در زمینه استفاده 
از روش هاي تزریق نیتروژن، تزریق بخار و... نیز انجام 
شده که هنوز به مرحله آزمایش میداني نرسیده است.
در ارتباط با موضوعات دیگري مانند هیدرولیک 
شکس��تگي ها )Hydraulic Fracture( ب��ا توجه به 
اینکه بیش��تر میادین کش��ور در نیمه دوم عمر خود 
قرار دارند، مقاالت خوبي از ش��رکت هاي عملیاتي 
مانند مناطق نفت خیز جنوب و نفت مناطق مرکزي به 
چاپ رسیده است. در ارتباط با موضوعاتی از قبیل 
پمپ ها نیز مطالب مفیدي در ماهنامه دیده شده که 
اینجانب نیز چند بار در هیأت مدیره بر لزوم استفاده 

از آن ها تاکید کرده ام.
در خاتمه، دوباره تقدیر و تشکر خود را از تمامي 
عزیزاني که در راس��تاي ارتقاي ب��ار علمي ماهنامه 
تالش مي کنند، اعالم مي نمایم و درخواست مجدد 
خود را در مورد انتشار مقاالتي با موضوعات جدید و 
همگام با پیشرفت هاي جدید تکنولوژي شرکت هاي 
پیشرفته و صاحب فناوري، تکرار مي نمایم. امیدوارم 

موفق باشید.


