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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 هیدروکربنی پس از گذشـت بیش از یکصد سال فعالیت، 
پیچیده تـر و ریسـک آن بیشـتر شـده اسـت. تغییـر رویکـرد اکتشـاف صـرف تله هـای تاقدیسـی، بـه 
تله هـای مرکـب و منابـع نامتعـارف هیدروکربنی و اسـتفاده از فناوری های نوین در ادامه مسـیر، امری 
اجتناب ناپذیـر اسـت. پژوهـش نیـز بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد اکتشـاف هیدروکربن 
نمی توانـد از ایـن تحـوالت دور بمانـد. چراکـه به  خصـوص در فضـای فعلی کسـب و کار، فن آوری 
به عنـوان یـک عنصـر مزیت سـاز، جایـگاه ویـژه ای را بـه  دسـت آورده اسـت. قریـب یـک دهـه از 
آغـاز بـه کار واحـد پژوهـش در مدیریـت اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران می گـذرد و تجربیـات 
ارزشـمندی در برنامه ریـزی پژوهشـی کالن اکتشـاف هیدروکربـن در سـطح کشـور در ایـن مـدت 
حاصل شـده اسـت. سـرعت ایـن تحـوالت، مدیریت اکتشـاف را بر آن داشـت تا برای شـناخت بهتر 
مسـیر پیـش رو، مـروری گـذرا بـر تاریخچه تحـوالت پژوهـش )در مدیریت اکتشـاف( از آغـاز تا به 
امـروز داشـته باشـد و بـا تاکیـد بـر درس آموخته هـا سـعی کنـد، پژوهـش را هـر چـه بیشـتر در مسـیر 

پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد این کسـب و کار پرریسـک قـرار دهد.

ـــش  ـــد پژوه ـــه کار واح ـــروع ب ـــه از ش ـــک ده ـــب ی ـــت قری ـــس از گذش پ
ـــا  ـــدیم ت ـــر آن ش ـــران، ب ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــاف ش ـــت اکتش در مدیری
ـــم. مدیریـــت اکتشـــاف  ســـیر تحـــول ایـــن واحـــد ســـتادی را بررســـی کنی
یکـــی از آخریـــن زیرمجموعه هـــای شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــود کـــه 
ـــر،  ـــن تاخی ـــت ای ـــدازی شـــد. عل واحـــد پژوهـــش در آن تاســـیس و راه ان
ـــت کارهـــای اکتشـــافی  ـــودن ماهی ـــه پژوهشـــی ب ـــت ب ـــران وق ـــاد مدی اعتق
بـــود کـــه تفکیـــک پروژه هـــای پژوهشـــی از ماموریـــت اکتشـــاف را 
ــا ایـــن حـــال بـــا حمایـــت مدیـــر وقـــت  ــیار دشـــوار می کـــرد. بـ بسـ
ـــدازی شـــد. هـــدف نخســـت  ـــن واحـــد در ســـال 1386 راه ان اکتشـــاف، ای
ـــی و  ـــای مطالعات ـــی فعالیت ه ـــای آن ـــه نیازه ـــخگویی ب ـــیس، پاس از تاس
عملیاتـــی اکتشـــاف، یـــا حـــل مشـــکل )Trouble Shouting( و همچنیـــن 
ــد و  ــجویی کارشناسی ارشـ ــدد دانشـ ــاله های متعـ ــه رسـ ــاماندهی بـ سـ
ـــا  ـــود ب ـــاله خ ـــات ده س ـــول حی ـــا، در ط ـــن اداره نوپ ـــا ای ـــود. ام ـــری ب دکت
ـــه  ـــود ک ـــه ب ـــود مواج ـــی خ ـــیر تحول ـــی در مس ـــای اساس ـــر نگرش ه تغیی
برخـــی بـــا منشـــاء بیرونـــی و از الیه هـــای 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 
ـــعی  ـــه س ـــن مقال ـــود. در ای ـــاف ب ـــت اکتش ـــه مدیری ـــش در مجموع پژوه
ـــوان  ـــاف به عن ـــت اکتش ـــش در مدیری ـــه پژوه ـــک ده ـــرور ی ـــا م ـــده ب ش
ـــان، نقـــاط ضعـــف و قـــدرت و همچنیـــن درس  یـــک ســـازمان دانـــش بنی

آموخته هـــای ایـــن مســـیر بررســـی شـــود. 

1- تاریخچه پژوهش در مدیریت اکتشاف از ابتدا تا امروز
ــل  ــش قاب ــه بخ ــه س ــاف ب ــت اکتش ــش در مدیری ــاله پژوه دوره ده س
تقســیم اســت کــه در مجمــوع 1٥ پــروژه پژوهشــی در ایــن بــازه زمانــی 
خاتمــه یافتــه و 2 پــروژه در حــال اجــرا اســت )جــدول-1(. همچنیــن 8 
پــروژه در ســبد پروژه هــای پژوهشــی ســال جــاري مدیریــت اکتشــاف 
تعریــف شــده و مراحــل تصویــب را ســپری می کنــد و چندیــن طــرح 
پژوهشــی بلندمــدت در حوزه هــای تخصصــی مرتبــط بــا اکتشــاف 
هیدروکربــن بــا دانشــگاه های داخــل کشــور در حــال نهایی ســازی 

اســت.
ـــا  ـــش ب ـــه پژوه ـــگاه ب ـــن دوره ن ـــش اول )1390-1386(: در ای بخ
هـــدف حـــل مشـــکالت مـــوردی فعالیت هـــای مطالعاتـــی و عملیاتـــی 
اکتشـــاف بـــود و طـــول مـــدت پروژه هـــا کوتـــاه و حداکثـــر یکســـاله 
تعریـــف شـــد. از جملـــه پروژه هـــای پژوهشـــی ایـــن دوره می تـــوان 
ــازگار  ــت سـ ــنتزی زیسـ ــای سـ ــه روغن هـ ــد "تهیـ ــواردی ماننـ ــه مـ بـ
و بررســـی اســـتفاده از آن بـــه جـــای گازوئیـــل درگل حفـــاری پایـــه 
لرزه نـــگاری  کارهـــای  در  شـــتاب  میـــزان  "بـــرآورد  روغنـــی"، 
ـــروژه  ـــی در پ ـــت و تصادف ـــن غل ـــای زمی ـــف نوفه ه ـــاف" و "تضعی اکتش
ـــا  ـــن پروژه ه ـــرد. ای ـــاره ک ـــوه دارا" اش ـــس ک Wide Line Profile تاقدی

بـــرای حـــل مســـائل پیـــش روی فعالیت هـــای اکتشـــافی بســـیار مفیـــد 
ـــا مشـــکالت مشـــابه،  ـــوارد مواجـــه ب ـــوز هـــم در م ـــا هن ـــج آنه ـــود و نتای ب

ــود.  ــتفاده می شـ اسـ
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ــاره  ــنتزی اش ــن س ــه روغ ــوان ب ــی ت ــا م ــن پروژه ه ــج ای ــه نتای از جمل
کــرد کــه بــا جایگزینــی گازوئیــل، در کاهــش آالیندگــی فعالیت هــای 
ــر  ــیار موث ــت بس ــی محیط زیس ــش آلودگ ــه کاه ــافی و در نتیج اکتش
بــود. آئیــن نامــه اثــرات مخــرب فعالیت هــای لرزه نــگاری بــر ابنیــه نیــز 
از دیگــر نتایــج ایــن دوره از فعالیت هــای پژوهشــی مدیریــت اکتشــاف 
ــم  ــران در محاک ــت ای ــی نف ــرکت مل ــوق ش ــاع از حق ــه در دف ــود ک ب

ــز  ــت نی ــای زمین غل ــذف نوفه ه ــه ح ــود. برنام ــتفاده ب ــورد اس ــیار م بس
ــز  ــون نی ــم اکن ــه ه ــت ک ــن دوره اس ــم ای ــای مه ــر خروجی ه از دیگ

اســتفاده می شــود.
ــی  ــای پژوهش ــد فعالیت ه ــش دوم )1394-1391(: دوره جدی بخ
ــه  ــه مقول ــت ب ــرش کالن وزارت نف ــر نگ ــا تغیی ــاف ب ــت اکتش مدیری
ــرای  ــترده ای ب ــالش گس ــی ت ــازه زمان ــن ب ــود. در ای ــراه ب ــش هم پژوه

لیست و زمان اجرای پروژه های پژوهشی در مدیریت اكتشاف از سال 1388 تا 11395

عنوان پروژه های پژوهشی مدیریت اکتشاف 13951394139313921391139013891388

مقایسه و ارزیابی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های منشأ و هیدروکربورهای نفتی در شرق و غرب 1
گسل کازرون

تهیه روغن های سنتزی زیست سازگار و بررسی استفاده از آن به جای گازوئیل در گل حفاری پایه 2
روغنی 

تحلیل پیچیدگی های ساختمانی سازند دشتک و تأثیر آن بر هندسه چین ها در بلندای گاوبندی3

تحقیق در گسل و خطواره های زاگرس و تهیه نقشه آنها در ناحیه فارس ساحلی و نیمه ساحلی )حد 4
فاصل گسل کازرون تا رازک(

مقایسه و ارزیابی ژئوشیمیایی گچ های ترش ، آب های گوگردی ، الیه های انیدریتی سازندهای ٥
تبخیری و سیاالت گازی میادین هیدروکربوری حوضه رسوبی زاگرس

طراحی سیال حفاری پایه آبی با قابلیت پایداری حرارتی باال و تثبیت باالی شیل ها به منظور حفاری 6
چاه های اکتشافی با درجه حرارت و فشار باال

چینه نگاری نهشته های الیگومیوسن در حوضه های ایران مرکزی و تهیه فرهنگ چینه شناسی7

تضعیف نوفه های زمین غلت و تصادفی در پروژه Wide Line Profile تاقدیس کوه دارا 8

برآورد میزان شتاب در کارهای لرزه نگاری اکتشاف9

بررسی ژئوفیزیکی تفصیلی منابع هیدرات گازی در دریای عمان در مقیاس مطالعه موردی1٠

ارزیابی و ارائه مدل ژئوشیمیایی سنگ های منشاء و هیدروکربورهای افق های مخزن میادین مختلف 11
وااقع در دشت آبادان و شمال غرب خلیج فارس

12

مطالعه فسیل شناسي وبیوزوناسیون رسوبات پالئوزوئیک حوضه هاي زاگرس و ایران مرکزي13

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

ارزیابی حجم ذخیره منابع غیرمتعارف نفت شیل در رسوبات ژوراسیک-کرتاسه در منطقه قالیکوه1٥

ارزیابی حجم ذخیره منابع غیرمتعارف شیل گازی در شمال غرب زاگرس16

بایو استراتیگرافی )بر اساس فرامینیفرها( و بررسی ایزوتوپ های اکسیژن و کربن سازندهای پابده و 17
جهرم در اطراف گسل کازرون
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ــی  ــرکت مل ــای ش ــی زیرمجموعه ه ــش در تمام ــردن پژوه ــد ک نظام من
نفــت ایــران انجــام شــد. تفــاوت عمــده نگــرش جدیــد بــا نگــرش ســابق 
را می تــوان در توجــه بــه ثبــت، نگهــداری و توســعه دانــش تولیــد 
ــن دوره  ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــرد. ب ــان ک ــازی آن بی ــده و تجاری س ش
ــه  ــه حــل مســائل مــوردی، ب ــر توجــه ب در مدیریــت اکتشــاف عــالوه ب
ــا در  ــن پروژه ه ــد و ای ــژه ای ش ــه ای توجــه وی ــردی پای ــات کارب تحقیق
ــوغ  ــان دهنده بل ــه نش ــدند ک ــف ش ــاله تعری ــا ٥ س ــی 1 ت ــای زمان بازه ه
نســبی نــگاه اکتشــاف بــه مقولــه پژوهــش و فنــاوری بــود. بــا توجــه بــه 
پیچیدگی هــای تصویــب پروژه هــا در ایــن دوره و ضــرورت اخــذ 
ــاف از  ــت اکتش ــت، مدیری ــت نف ــتی صنع ــروه باالدس ــوز از کارگ مج
ــه  ــود ک ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــای ش ــن زیرمجموعه ه ــه اولی جمل
ــاز  ــانده و آغ ــب رس ــه تصوی ــود را ب ــی خ ــروژه پژوهش ــت 12 پ توانس
ــت  ــدرات گازی، نف ــارف )هی ــع غیرمتع ــی مناب ــه ارزیاب ــه ب ــد. توج کن
شــیل و شــیل گازی( و اکتشــاف افق هــای عمیق تــر )مزوزوئیــک 
زیریــن و پالئوزوئیــک( از جملــه اهــداف اصلــی پژوهــش در ایــن 
ــه "بررســی  ــوان ب ــود. از مهمتریــن پروژه هــای ایــن دوره می ت ســال ها ب
ژئوفیزیکــی تفصیلــی منابــع هیــدرات گازی در دریــای عمــان در مقیاس 
مطالعــه مــوردی"، "مطالعــه جامــع فسیل شناســی براســاس پتانســیل 
ــیل ها،  ــا، نانوفس ــا، فرامینیفره ــود )پالینومورف ه ــیل های موج میکروفس
آمونیت هــا( ایزوتوپ هــای استرنســیوم و بایوزوناســیون ســازندگرو در 
ــوبات  ــیون رس ــي و بیوزوناس ــه فسیل شناس ــرس"، "مطالع ــه زاگ حوض
"اکتشــاف  ایــران مرکــزي"،  پالئوزوئیــک حوضه هــاي زاگــرس و 
منابــع غیرمتعــارف نفــت شــیل در محــدوده قالي کــوه" و "ارزیابــی 
ــع شــیل گازی در شــمال غــرب حوضــه زاگــرس" اشــاره کــرد.  مناب

ــکاری  ــا هم ــارف ب ــع غیرمتع ــی مناب ــای ارزیاب ــق پروژه ه ــرای موف اج
ــب  ــران موج ــگاه ته ــت دانش ــتیتو نف ــت و انس ــت نف ــگاه صنع پژوهش
ــارف  ــع غیرمتع ــیل مناب ــوع پتانس ــه تن ــبت ب ــی نس ــد، درک صحیح ش
ــاز  ــل، ف ــج حاص ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــت آی ــام آن بدس ــور و احج کش
ــای عمــان در حــال  ــدرات گازی در دری ــع هی دوم طــرح اکتشــاف مناب
اخــذ حمایــت معاونــت علمــي و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان 
ــی حجــم  ــاز دوم ارزیاب ــن ف ــی اســت. همچنی یــک طــرح پژوهشــی مل
ذخیــره منابــع نفــت شــیل در محــدوده قالي کــوه، بــا هــدف تولیــد نیمــه 

ــای الزم اســت. ــه اخــذ مجوزه ــال شــد و در مرحل ــی دنب صنعت
اکتشــاف توالی هــای رســوبی کرتاســه زیریــن و پالئوزوئیــک بــه عنــوان 
دومیــن هــدف کالن مدیریــت اکتشــاف بــا انجــام دو پــروژه پژوهشــی 
ــر ایــن واحدهــای رســوبی و معرفــی بایوزون هــای  ــرای شناســایی بهت ب
ــج  ــه نتای ــد ک ــال ش ــاری- دنب ــان حف ــتفاده در زم ــل اس ــردی -قاب کارب
آنهــا در حــال حاضــر در مدیریــت اکتشــاف در حفــاری چاه هــای 

ــود. ــتفاده می ش ــق اس عمی
ــت  ــرد وزارت نف ــل رویک ــون(: تکام ــوم )1395 تا کن ــش س بخ

بــه مقولــه پژوهــش، همــراه بــا توجــه ویــژه مدیــر بــه ضــرورت توجــه 
ــه فنــاوری در فعالیت هــای اکتشــافی، موجــب آغــاز دور جدیــدی از  ب
حیــات پژوهــش در مدیریــت اکتشــاف شــد. توجــه بــه شبکه ســازی و 
بهره گیــری از حداکثــر تــوان علمــی و آزمایشــگاهی کشــور، همــکاری 
ــش  ــد دان ــه تولی ــژه ب ــه وی ــی، توج ــی بین الملل ــات تحقیقات ــا موسس ب
ــش و  ــورای پژوه ــکیل ش ــازی، تش ــاوری و تجاری س ــعه فن ــی، توس فن
ــی،  ــع هیدروکربن ــاف مناب ــوزه اکتش ــه راه در ح ــن نقش ــاوری، تدوی فن
تهیــه و امضــاء تفاهم نامــه بــا دانشــگاه ها جهــت ســاماندهی امــور 
رســاله های دانشــجویی، اجــرا و همــکاری در ســمینارهای علمــی-
ــوب،  ــای مص ــط طرح ه ــا توس ــر تقاض ــی  ب ــش مبتن ــی و پژوه تخصص
از جملــه ویژگی هــای دور جدیــد پژوهــش در مدیریــت اکتشــاف 
ــی و اکتشــاف  ــه فعالیــت در ارزیاب ــر ادام ــن راســتا عالوه ب اســت. در ای
ــت،  ــاز نخس ــده در ف ــام ش ــات انج ــل مطالع ــارف و تکمی ــع غیر متع مناب
ــژه  ــی توجــه وی ــع هیدروکربن ــم در اکتشــاف مناب ــه مه ــار مقول ــه چه ب
شــد. اول، بهبــود روش هــای تصور ســازی زیر ســطحی ژئوفیزیکــی 
ــایی  ــه شناس ــک ب ــرزه ای و کم ــوط ل ــت خط ــش کیفی ــت افزای ــه جه ب
اهــداف عمیــق و پیچیــده. دوم، تولیــد دانــش فنــی و بهره گیــری 
از فناوری هــای مــورد اســتفاده در ژئوشــیمی اکتشــافی بــه عنــوان 
ــوم،  ــاف. س ــک اکتش ــش ریس ــدف کاه ــا ه ــی، ب ــک روش تکمیل ی
ــنگ های  ــن س ــوان اصلی تری ــه عن ــنگ های کربناته ب ــر س ــناخت بهت ش
تاســیس  بــا  ایــران  رســوبی  حوضه هــای  در  هیدروکربــن  مخــزن 
مرکــز ســنگ های کربناته شــکافدار. چهــارم، کاربــرد ژئومکانیــک 
در اکتشــاف منابــع هیدروکربنــی و فناوری هــای نویــن حفــاری و 
ــاف  ــت اکتش ــاوری مدیری ــه  راه فن ــه نقش ــم، تهی ــت و پنج ــی نف مهندس
ــد  ــری جدی ــز جهت گی ــون نی ــاال. هم اکن ــای ب ــک از حوزه ه ــر ی در ه

مقاطع 1 فارغ التحصیالن  و  شده  پذیرفته  دانشجویی  رساله های  آمار 
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و  هدفمنــد  برنامــه  یــک  قالــب  در  اکتشــاف  مدیریــت  پژوهشــی 
ــا همــکاری دانشــگاه های  درازمــدت )1٠  ســاله( برنامه ریــزی شــده و ب

ــت.  ــازی اس ــال نهایی س ــور در ح ــع کش مرج
یکـــی دیگـــر از فعالیت هـــای پژوهشـــی مدیریـــت اکتشـــاف در 
طـــول هـــر ســـه دوره، همـــکاری بـــا مراکـــز تحقیقاتـــی بین المللـــی 
ــت  ــای مدیریـ ــه همکاری هـ ــوان بـ ــه می تـ ــت. از آن جملـ ــوده اسـ بـ
 ،)EAGE( ـــی ـــین اروپای ـــان و مهندس ـــن زمین شناس ـــا انجم ـــاف ب اکتش
ــروه  ــازن گـ ــت از مخـ ــر ازدیاد برداشـ ــف نظیـ ــیوم های مختلـ کنسرسـ
ـــه )MEBE( و همـــکاری  بنگســـتان، تکامـــل حوضـــه رســـوبی خاورمیان
ــترالیا و  ــتان، اسـ ــه، انگلسـ ــورهای فرانسـ ــی کشـ ــز تحقیقاتـ ــا مراکـ بـ
ـــش  ـــزایی در افزای ـــهم بس ـــوق س ـــای ف ـــرد. همکاری ه ـــاره ک ـــا اش ایتالی
ـــت  ـــه روزرســـاني علمـــي و کارشناســـي، پرســـنل مدیری ـــی و ب ـــش فن دان

ـــت. ـــته اس ـــاف داش اکتش

2- حمایت از رساله های دانشجویی
حمایــت از رســاله های دانشــجویی کارشناســی ارشــد و دکتــری یکــی 
دیگــر از فعالیت هــای پژوهــش و فنــاوری در مدیریــت اکتشــاف بــوده 
اســت. مدیریــت اکتشــاف بــه جهــت حجــم گســترده اطالعــات، 
دانشــجویی  رســاله های  از  حمایــت  و  کاری  موضوعــات  تنــوع 
ــار ســال های گذشــته  ــوده کــه آم ــورد توجــه دانشــجویان ب همــواره م
ــت اکتشــاف دارد  ــا مدیری ــه همــکاری ب ــه دانشــجویان ب نشــان از عالق
)شــکل-1(. شــاخه های مختلــف زمیــن شناســی، مهندســی نفــت، 
ــاله های  ــا رس ــکاری ب ــای هم ــه زمینه ه ــاری از جمل ــک و حف پتروفیزی
دانشــجویی بــوده اســت. شــیوه همــکاری بــا دانشــجویان نیــز در طــول 
ده ســال گذشــته تغییــرات چشــمگیری داشــته و بتدریــج تکامــل یافتــه 
ــل  ــه تکام ــوان ب ــرات می ت ــن تغیی ــوس ای ــن رئ ــه مهمتری اســت. از جمل
ــا دانشــگاه ها،  شــیوه های ارزیابــی و انتخــاب دانشــجویان و همــکاری ب
طــرح موضوعــات رســاله توســط طرح هــای جــاری در مدیریــت 
اکتشــاف، پایــش منظــم کارکــرد دانشــجویان، حفــظ محرمانگــی 
ــارکت در  ــق مش ــب ح ــت کس ــگاه ها جه ــا دانش ــل ب ــات، تعام اطالع
ــار  ــد انتش ــودن فراین ــد نم ــجویی و نظام من ــاله دانش ــی رس ــی نهای ارزیاب
ــا  مقــاالت حاصــل از رســاله های دانشــجویی اشــاره کــرد. همــکاری ب
دانشــگاه ها و رســاله های دانشــجویی، تاثیــر مثبتــی بــر فعالیت هــای 
ــد  ــای جدی ــب ورود ایده ه ــواره موج ــته و هم ــاف داش ــت اکتش مدیری
و دیدگاه هــای متفــاوت بــه مجموعــه مدیریــت اکتشــاف شــده اســت. 
ــاي  ــزان نیازه ــه می ــبت ب ــوده و نس ــی نب ــواره خط ــاط هم ــن ارتب ــا ای ام

ــت.  ــر اس ــال تغیی ــاف در ح ــت اکتش ــن آوري مدیری ــي و ف پژوهش

3-  درس آموخته ها 
■ پژوهــش در زمینــه حــل مشــکالت مــوردی، تاثیــر اندکــی بــر 

اهــداف اســتراتژیک و بلنــد مــدت ســازمان دارد. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
محدودیــت منابــع، ضــروری اســت کــه بــر پروژه هایــی بــا تاثیرگــذاری 

ــود. ــز ش ــازمان تمرک ــای س ــر فعالیت ه ــاال ب ب
■ توجــه بــه شبکه ســازی و بهره گیــری از تــوان علمــی و آزمایشــگاهی 
چند بــاره  تجهیــز  موجــب  آن  بــه  توجــه  عــدم  کشــور.  کل 
ــچ  ــه هی ــد ک ــد ش ــرمایه ها خواه ــالف س ــابه و ات ــگاه های مش آزمایش

ــود. ــد ب ــکار نخواهن ــغول ب ــل مش ــت کام ــا ظرفی ــدام ب ک
تولیــد شــده و  ثبــت و نگهــداری دانــش  بــه  ■ ضــرورت توجــه 
تجاری ســازی آن. ایــن نگــرش منجــر بــه تجاری ســازی پژوهــش 
ــرای  ــروت ب ــب ث ــی و کس ــب و کار، کارآفرین ــعه کس ــا توس ــراه ب هم

کشــور خواهــد شــد.
■ ضــرورت توجــه بــه فناوری هــای نویــن جهــت پاســخگویی بــه 
و  ریســک  کاهــش  و  منابــع  اکتشــاف  روزافــزون  پیچیدگی هــای 

افزایــش بازدهــی.
ـــی  ـــوع حاکمیت ـــه از ن ـــاف ک ـــت اکتش ـــت مدیری ـــه ماموری ـــه ب ـــا توج ■ ب
ـــط  ـــی مرتب ـــای پژوهش ـــف پروژه ه ـــده و تعری ـــق آین ـــیم دقی ـــت، ترس اس
ــه  ــل بدنـ ــد آگاهـــی کامـ ــازمان، نیازمنـ ــتراتژیک سـ ــداف اسـ ــا اهـ بـ
ـــمت و  ـــا و س ـــای روز دنی ـــاف از فناوری ه ـــت اکتش ـــی مدیری کارشناس
ـــع علمـــی و شـــرکت  ـــا مجام ـــاط ب ـــذا ارتب ـــده اســـت. ل ســـوی آن در آین
ـــی  ـــای اساس ـــه نیازه ـــی از جمل ـــای بین الملل ـــمینارها و کنفرانس ه در س
ـــاز  ـــک امتی ـــورت ی ـــه ص ـــته ب ـــال های گذش ـــوال در س ـــه معم ـــت ک اس
بـــرای پرســـنل دیـــده  شـــده اســـت. در حالی کـــه ایـــن امـــر بایـــد بـــه 
ـــه  ـــوان یکـــی از ماموریت هـــا و وظایـــف اصلـــی شـــغلی در نظـــر گرفت عن
شـــود. ســـابقه بیـــش از یکصـــد ســـال اکتشـــاف نفـــت در خاورمیانـــه 
ـــوان  ـــه مي ت ـــن منطق ـــت در ای ـــل موفقی ـــه دالی ـــد، از جمل ـــان مي ده نش
بـــه اســـتفاده از شـــواهد، قبـــول و بـــه اشـــتراک گذاری ریســـک، 
سخت کوشـــي، ســـرمایه گذاري گســـترده و اســـتفاده ازتجربیـــات 
ـــه  ـــي کـــه مرحل ـــاره کـــرد. در شـــرایط کنون ـــوار اش ـــق مناطـــق هم ج موف
اکتشـــاف آســـان درحوضـــه رســـوبي زاگـــرس بـــه پایـــان رســـیده و 
ــوص  ــوري، علي الخصـ ــاي هیدروکربـ ــواع تله هـ ــایر انـ ــي سـ پي جویـ
تله هـــاي چینـــه اي در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت، قطعـــاً 
ــوار، کمـــک  ــورهاي هم جـ ــق در کشـ ــات موفـ ــري از تجربیـ بهره گیـ
ـــش روی  ـــیر پی ـــیم مس ـــافي و ترس ـــک اکتش ـــش ریس ـــه کاه ـــري ب موث

پژوهـــش منطبـــق بـــا اهـــداف کالن ســـازمان مي کنـــد.
اســت.  پرهزینــه  و  پرریســک  فعالیتــی  هیدروکربــن،  اکتشــاف   ■
پژوهش هــاي مرتبــط بــا فعالیت هــای اکتشــافی نیــز از ایــن امــر مســتثنی 
نیســت. بنابرایــن تقســیم ریســک و هزینــه بــا شــرکت های دیگــر نفتــی 
ــد،  ــال می کنن ــی و خارجــی کــه اهــداف مشــترکی را دنب اعــم از داخل
بــه فعالیت هــای  از راهکارهــای شــتاب بخشــیدن  می توانــد یکــی 
اکتشــافی و پژوهش هــای وابســته در شــرایط کنونــی بــازار نفــت باشــد.


