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ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره 103 / مرداد ماه 1392

مصاحبه اختصاصي با دكتر محمد قويدل سيوكي زاده؛
افق هاي پيش روي اكتشاف منابع هيدروكربوري در كشور

محسن كرمانشاه  مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملى نفت ايران

 : لطفاً سابقه  فعاليت هاي خود 
را در طول خدمت در شركت ملي نفت ايران 

بيان فرمائيد.
1364 به عنوان  سال  سال1356 تا  از  اينجانب 
سر  در  فسيل شناسي  مسئوليت  با  و  زمين شناس 
چاه هاى ميادين نفتى مارون، اهواز، پازنان، دهلران، 
در   ... و  بندرعباس  اللى،  چشمه خوش،  موسيان، 
شركت ملى نفت ايران مشغول به كار بوده ام. در 
در  را   (Devonian) دونين  رسوبات   1361 سال 
حوضه زاگرس كشف كردم كه اين موضوع در 
سال 1364 جهت بررسى نهائى به صورت مقاله اى 
در  پالئونولوژى  كنگره بين المللى  ششمين  در 
كالگرى كانادا ارائه گرديد. اين كشف و تصويب 
آن از جانب كنگره مذكور، موجب افزايش انگيزه 
در  زمين شناسى  تحقيقات  گسترش  جهت  بنده 
كشور شد. الزم به ذكر است با كشف اين موضوع 

يك  شماره  شيرين  چاه  زمين شناسى  مشكالت 
اين  از  استفاده  با  و  شد  رفع  بندرعباس  شمال  در 
دانش نو (پالئونولوژى) كه براي اولين بار در ايران 
به كارگرفته مي شد از صرف هزينه هاى مربوط به 

حفر پنجاه حلقه چاه ديگر جلوگيرى به عمل آمد.
به  دست يابى  جهت  حفارى  به منظور  ادامه  در 
زمين شناسى  افق هاى  جديد در  گاز  و  نفت  منابع 
رسوبات  روى  بررسى  و  تحقيق  قديمي تر،  بسيار 

زندگي نامه
دكتر محمد قويدل سيوكي زاده متولد 1324 هجري خورشيدي سيوك در حومه تربت حيدريه از استان خراسان رضوي است. وي تحصيالت خود را در زمينه علوم 
زمين شناسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد طي سال هاي 1356-1349 در دانشگاه تهران به پايان رسانده و در طول خدمتش در شركت ملي نفت ايران، 
موفق به دريافت بورسيه تحصيلي اين شركت به منظور ادامه تحصيل در مقطع دكترا و در شاخه پالئونولوژي علوم زمين در دانشگاه ميشيگان آمريكا طي سال هاي 
1369-1364 گرديد. قويدل در فاصله سال هاي 1386-1356 در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران حضور و فعاليت داشته است. وي هم اكنون به عنوان 
يكي از اعضاي هيئت مديره دانشگاه تهران مشغول به فعاليت در مجموعه انيستيتوي نفت تهران است. شايان ذكر است در مراسم گرامى داشت انتشار يكصدمين 
شماره ماهنامه اكتشاف و توليد، به پاس يك عمر فعاليت بى وقفه و مؤثر دكتر قويدل در صنعت نفت و گاز، از ايشان به عنوان چهره ماندگار عرصه باالدست تقدير به 

عمل آمد.
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گزارش

4

پالئوزوئيك در حوضه هاى زاگرس، البرز و ايران 
مركزى را آغاز كردم كه نتيجه اين مطالعات منجر 
رسوبى  افق هاى  به  مربوط  اطالعات  تكميل  به 
حوضه زاگرس و خليج فارس و ساير نقاط ايران 
حفارى  صورت  در  هم اكنون  كه  به طورى  شد؛ 
اطالعات،  اين  از  استفاده  و  پالئوزوئيك  افق هاى 
مشكل  با  حوضه ها  اين  عميق  كنترل چاه هاى 
كشف  به  منجر  تالش  اين  نيست.  روبرو  خاصي 
 ،(Ordovician  Late) باالئى  اردويسين  رسوبات 
رسوبات دونين و معرفى سه واحد سنگ چينه اى 
جديد به نام  سازندهاى سياهو، سرچاهان و زاكين 
در حوضه زاگرس شد كه به تصويب كميته ملى 
واحدهاى  ميان  از  رسيد.  نيز  ايران  چينه شناسى 
زاگرس  حوضه  در  مذكور،  سنگ چينه اى 
سازندهاي سرچاهان و سياهو به عنوان سنگ مادر 
مشهورند.  مخزن  سنگ  به عنوان  زاكين  سازند  و 
سرچاهان  سازندهاي  كه  است  يادآورى  به  الزم 
فراقون،  زاكين،  سازندهاى  مادر  سنگ  سياهو  و 
داالن،كنگان و سورمه محسوب مى شوند. ستون 
 Reservoir چينه شناسي مذكور در حاشيه سمينار
 2003 سال  در  كه   Optimization Conference
توسط شركت بين المللي شلمبرژه در ايران برگزار 
در  به سزايي  كمك  كه  گرديد  ارائه  بود  شده 

شناخت سازندهاي اين ناحيه داشت.
هم چنين از ديگر نتايج مطالعات و تحقيقات اينجانب، 
تغيير نگرش جدى در جايگاه واقعى زمين شناسى 
دو  خصوص  در  قبلى  به نگرش هاى  نسبت  ايران 
نيم كره  در  گندوانا  ابرقاره  يعنى  قديمى  ابرقاره 
جنوبى و ابرقاره لورازيا در نيمكره شمالى است.؛ 
رسوبى  تحقيقات حوضه هاى  اين  از  قبل  چراكه 
البرز و ايران مركزى به ابرقاره لورازيا و زاگرس 
به ابرقاره گندوانا نسبت داده مى شد. نتايج مطالعات 
بنده روشن ساخت كه هر سه حوضه رسوبى ايران 
متعلق به ابرقاره گندوانا بوده است. نظر به اينكه اكثرا 
كشورهاى متعلق به ابرقاره گندوانا (مثل الجزيره، 
عربستان  تونس،آمريكاى جنوبى،  مراكش،  ليبى، 
سعود ى) نفت خيز هستند، با تعيين تعلق البرز و ايران 
مركزى به ابرقاره گندوانا، پتانسيل هيدروكربورى 
هم چنين  مى يابد.  افزايش  برابر  چندين  كشورمان 
دو  كشف  نيز   اينجانب  فعاليت هاي  ديگر  از 
بين المللى  كميته  تصويب  با  فسيل  جديد  گونه 

فسيل شناسى است.

 : تحليل جنابعالي در خصوص 
بيش از يكصد سال فعاليت اكتشافي در كشور 
دوران هايي  چه  به  فعاليت ها  اين  و  چيست 

قابل تقسيم است؟
چنين فعاليت هايي در تمام دنيا مراحل مشخصي دارد 
كه نخستين آنها مطالعات زمين شناسي، برداشت 
از ناحيه، مطالعات فسيلي و پالئونولوژي، عمليات 
اكتشافي  چاه هاي  حفاري  انتها  در  و  لرزه نگاري 
در نواحي بكر با ريسك زياد اكتشافي مي باشد. 
فعاليت هاي اكتشافي در ايران به سه دوران اول، دوم 
و سوم زمين شناسي قابل تقسيم است. در ابتدا عمده 
زمين شناسي  سوم  دوران  به  اكتشافي  فعاليت هاي 
معطوف شده بود كه نتيجه اين فعاليت ها كشف و 
بهره برداري از ميادين در مناطقي مثل مسجدسليمان، 
گچساران و سازند آسماري ميدان آغاجاري كه 
نسبت به ساير سازندهاي زمين شناسي عمق كمتري 
دارند بود. در ادامه با پيشرفت علوم زمين، مطالعات 
انجام شده و فن آوري هاي جديد در صنعت نفت، 
ايران قادر به شناسايي افق هاي عميق تر ى از دوران 
دوم زمين شناسي شد. بسياري از سازندها مانند ايالم 
و سروك در زمره اكتشافات مربوط به اين دوره 
زمين شناسي هستند. در مرحله بعد پس از پيروزي 
انقالب اسالمي نيز شناسايي بسياري از سازندهاي 
مرتبط با دوران زمين شناسي اول كه پايين تر از دوره 
ترياس هستند در قالب فعاليت هاي اكتشافي دهه 60 

صورت پذيرفت.

اكتشاف  فعلي  وضعيت   :  
كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

از ديدگاه بنده فعاليت هاي اكتشافي در سال هاي 
پس از انقالب از وضعيت مناسبي برخوردار بوده كه 
در اين زمينه مي توان به كشف منابع هيدروكربوري 
ميدان  پارس جنوبي،  عظيم  ميدان  (مثل  بزرگي 
و  حسينيه  و  كوشك  ساختارهاي  آزادگان، 
ميدان جفير) در چند سال گذشته اشاره كرد كه 
حجم  افزايش  در  به سزايي  نقش  اكتشافات  اين 
هيدروكربن درجاي كشور داشته و شركت ملي 
نفت ايران در زمينه اكتشاف منابع هيدروكربوري 
(نفت و گاز)، به عنوان رتبه نخست جهان معرفي 
شده است. اين امر نشان مي دهد چنانچه برنامه ريزي 
هيدروكربوري  منابع  اكتشاف  جهت  منسجمي 
صورت پذيرد، كشف منابع جديد در اكثر مناطق 

ايران دور از ذهن نبوده و در طول سال هاي آتي 
هيدروكربن  حجم  پيش  از  بيش  افزايش  شاهد 
انجام  راستا  اين  در  بود.  خواهيم  كشور  درجاي 
هم چنين  و  بندرعباس  شمال  نواحي  روي  مطالعه 
مناسبي  را هكار  مركزي  ايران  و  لرستان  نواحي 

خواهد بود.

داخلي  توانمندي  جنابعالي   :  
فعاليت هاي  زنجيره  از  بخش هايي  چه  در  را 
اكتشافي مناسب ارزيابي مي كنيد و به نظر شما 
در چه بخش هايي نياز به فعاليت بيشتري داريم؟

شركت ملي نفت ايران در زمينه انجام فعاليت هاي 
بسياري  موفقيت هاي  نقشه برداري  و  ژئوفيزيكي 
قابليت ها  اين  از  بهره گيري  با  توانسته  و  داشته 
پتانسيل فراوانى در اين حوزه ايجاد كند. ولي از 
منظر آزمايش هاي مربوط به مطالعات اكتشافي و 
قرار  متوسطي  مرحله  در  زمين  شناسي ساختماني، 
داريم كه ضروري است امكانات و تجهيزات به روز 
دنيا براي انجام چنين مطالعاتي به خدمت گرفته شود.

 : نحوه تربيت نيروي انساني در 
بخش اكتشاف را چگونه ارزيابي مي كنيد و 
براي بهبود سيستم آموزشي در اين بخش چه 

پيشنهادهايي داريد؟
از ديدگاه بنده، در سال هاي گذشته شركت ملي نفت 
ايران در زمينه تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه 
اكتشاف به موفقيت هايي دست يافته؛ اگرچه هنوز اين 
كه  است  نيز روبرو  بسياري  چالش هاي  موضوع با 
بايد سعي كرد نواقص موجود برطرف گردد. به نظر 
مي رسد در اين راستا آموزش نيروهاي متخصص 
باشد؛  برخوردار  زيادى  اولويت  از  خدمت  حين 
به نحوي كه به منظور ايجاد ساختار نيروي انساني متبحر 
و متخصص در قالب پروژه هاي مشترك با كشورهاي 
مطرح بتوان اين آموزش ها را در قالب فعاليت هاي 
بين المللي انجام داد. با توجه به اهداف مورد نظر در 
سياست هاي كلي وزارت نفت، ضروري است در 
اين زمينه سرمايه گذاري بيشتري روي منابع انساني 
صورت گيرد. شايان ذكر است در اين حوزه نظارت 
و كارفرمايي كارشناسان در پروژه هاي شركت ملي 
نفت ايران به تنهايي مناسب و كافي نبوده و ضروري 
است كارشناسان در پروژه هاي مذكور شركت كرده 

و حضور مستمر داشته باشند.
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