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اکتشافنفتوگازبرمبنای1Play؛نگاهینوبهموضوعیکهن

 سیدصالحهندی*، شهرامشرکتی،مدیریت اكتشاف 

ــبد  ــیلی در س ــرژی فس ــه ان ــش قابل توج ــعه، نق ــرای توس ــرژی ب ــه ان ــر ب ــده ی بش ــاز فزاین ــل نی به دلی
ــره ی ارزش صنعــت نفــت  ــا زنجی ــط ب ــه ی مرتب ــی حلق ــع هیدروکربن ــرژی و اینکــه اکتشــاف مناب ان
ــگاه  ــاکان از جای ــال کم ــب 150 س ــس از قری ــاف پ ــب و کار اکتش ــی رود، کس ــمار م و  گاز به ش
ــت  ــات صنع ــل حی ــن دالی ــی از مهم تری ــت. یک ــوردار اس ــت برخ ــن صنع ــی در ای ــر اهمیت ــیار پ بس
نفــت در ایــن زمــان طوالنــی، تحــوالت فــن آوری و نوآوری هــای بــه کار گرفتــه شــده در آنســت. 
ــه ی مختلــف در شــاخه های زمین شناســی،  ــداع و پیشــرفت های فن آوران ــه اب از آن جملــه می تــوان ب
ژئوفیزیــک، ژئوشــیمی، حفــاری و توســعه ی نرم افزارهــای مدل ســازی و شبیه ســازی بــرای یکپارچــه 
کــردن اطالعــات اشــاره کــرد کــه امــکان دسترســی بــه اهــداف بــا عمــق بیشــتر، اکتشــاف آبهــای 
ــده را میســر کــرده اســت. اصــالح و بازنگــری  ــه ای پیچی ــواع تله هــای ســاختمانی و چین ــق و ان عمی

ــه شــود. ــد دســت کم گرفت ــز نبای روش هــای اکتشــاف نی
ــع  ــک روش مرج ــه ی ــاف ب ــت اکتش ــروزه در صنع ــه ام ــای Play  ک ــر مبن ــاف ب ــداع روش اکتش اب
ــب بیــش از دو دهــه ی گذشــته توســط شــرکت های Exxon, BP & Shell انجــام  ــل شــده قری تبدی
شــده و هــدف آن پاســخ گویی بــه نیــاز صنعــت اکتشــاف در کاهــش ریســک، اختصــاص بهینــه ی 
ــی  ــر نگــرش شــرکت های نفت ــن روش در حقیقــت تغیی ــری ســود اســت. ای ــع و کســب حداکث مناب
از نــگاه بــه اهــداف اکتشــافی بــه play به عنــوان واحــد پایــه ی اکتشــاف اســت کــه امــکان ارزیابــی 
کّمــی احتمــال موفقیــت را بــه شــیوه ای مؤثــر و یکنواخــت در حوضــه ی رســوبی ممکــن می ســازد. 
ایــن روش همچنیــن به شــکلی پویــا موجــب به روزرســانی پورتفولیــوی اکتشــاف هــر شــرکت پــس 
از کســب هــر داده یــا مطالعــه ی جدیــد و هــر حفــاری اکتشــافی می شــود. روش اکتشــاف بــر مبنــای 
Play به عنــوان ابــزاری تصمیم ســاز و راهبــردی بــرای مدیــران، می توانــد جهــت تعییــن ســطح 
ــی، نیــروی انســانی و تعییــن اســتراتژی هایی  ــع مال ســرمایه گذاری در یــک حوضــه، اختصــاص مناب
برنامــه ی پنج ســاله ی اکتشــافی اســتفاده شــود. ایــن روش کارآیــی خــود در کاهــش ریســک 
اکتشــافی در محیطــی کــه دائــم حجــم عظیمــی از اطالعــات در حــال تولید را دارد نشــان داده اســت.
ــاف  ــه ی اکتش ــه مرحل ــران ک ــوبی ای ــای رس ــاف در حوضه ه ــی اکتش ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــده و  ــک، پیچی ــاً کوچ ــده غالب ــداف باقیمان ــیده و اه ــان رس ــه پای ــاً ب ــاختمانی آن تقریب ــای س تله ه
ــر مبنــای Play خواهــد توانســت در اکتشــاف ســایر  عمیــق هســتند، بهره گیــری از روش اکتشــاف ب
ــن  ــدف از ای ــد. ه ــا باش ــیار راهگش ــاده بس ــی جاافت ــای احتمال ــی و افق ه ــای هیدروکربن ــواع تله ه ان
نوشــتار آشــنا کــردن خواننــده بــا روش اکتشــافی بــر مبنــای Play و مفاهیــم آنســت. در عیــن حــال 
ــه  ــز ارائ ــن نی ــا روش متعــارف اکتشــاف هیدروکرب ســعی شــده مزیت هــای ایــن روش در مقایســه ب

شــود.

ــک  ــش ریس ــع افزای ــده و بالطب ــازن باقیمان ــی مخ ــش پیچیدگ ــا افزای ب
ــن  ــاف هیدروکرب ــد اکتش ــیوه های جدی ــاذ ش ــاف، اتخ ــه اکتش و هزین
ــرن گذشــته  ــار اکتشــافات در ق ــه آم ــر اســت. نگاهــی ب ــاب ناپذی اجتن
ــته  ــی داش ــد نزول ــده رون ــف ش ــر کش ــم ذخای ــد حج ــی ده ــان م نش
پیچیده تــر و پرهزینه تــر شــده  )شــکل-1( و اکتشــاف رفتــه رفتــه 
ــرکت  ــال 2013 ش ــزارش س ــه گ ــتناد ب ــا اس ــر ب ــوی دیگ ــت. از س اس
ــوص در  ــی به خص ــافات فعل ــد اکتش ــه رون ــود ک ــی مي ش BP پیش بین

خشــکی و فــالت قــاره در همیــن ســطح حفــظ شــده و تــا ســال 2050 
ــکل-2(. ــد )ش ــه یاب ادام

در  نفتـی  شـرکت های  کـه  شـده  حاصـل  آنجـا  از  خوش بینـی  ایـن 
حوضه هـای بالغ )از دید اکتشـافی( توانسـته اند آمار اکتشـاف را به مدت 
بیـش از دو دهـه ی گذشـته تقریبـاً ثابـت نگـه دارنـد. از ایـن رو راهبـرد 
بازگشـت بـه حوضه هـای بالـغ از دیـد اکتشـافی ایـن بـار بـا دیدگاه های 

جدیـد در دسـتور کار شـرکت های نفتـی قـرار گرفـت.

تاریخارسالنویسنده:95/12/14
تاریخارسالبهداور:96/01/18
تاریخپذیرشداور:96/03/14

واژگانکلیدی:
هیدروکربــن، Play، حوضــه، اکتشــاف، 
بــا ریســک مشــترک، حجــم  اجــزاء 

ریســک و حجــم موفقیــت
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روش PBE یکـی از روش های اکتشـافی اسـت کـه از دهه ی 90 میالدی 
در شـرکت های بـزرگ نفتـی ابـداع و به کار گرفته شـد. اسـتفاده از این 
روش، توقـف رونـد نزولی اکتشـاف و حفـظ آن در سـطحی قابل قبول، 
همزمـان بـوده اسـت. بـا وجـود اسـتفاده ی گسـترده از روش PBE در 
شـرکت های نفتـی مقـاالت محـدودی در ایـن زمینـه منتشـر شـده. از 
ایـن رو در مقالـه ی حاضر سـعی بر آنسـت که معدود اسـناد منتشـر شـده 

بـه کار رود ]8و6و5[.

1-تاریخچه
روش اکتشـافی PBE زمانـی کـه قیمـت نفـت کاهـش یافتـه بود توسـط 
شـرکت های Exxon Mobile, BP &Shell ابـداع شـد. هـدف این روش 
بازگشـت بـه حوضه هایـی بـا درجـه ی بـاالی بلـوغ اکتشـافی بـود و کار 
بـا حفـر چاه هـای  در نزدیکـی میادیـن هیدروکربنـی2 کـه در مقایسـه 
درنظـر  بایـد  دارد.  کمتـری  ریسـک  بکـر4  در حوضه هـای  اکتشـافی3 
داشـت کـه این روش قادر به پاسـخگویی نیـاز کوتاه مـدت و میان مدت 
شـرکت ها بـوده و در درازمـدت نمی توانـد موجـب افزایـش پیوسـته ی 

حجـم در پورتفولیـوی اکتشـاف شـود.
بـا نگاهـی بـه اسـناد قدیمـی ]2و1[ می تـوان دید زمین شناسـان اکتشـافی 
ناحیـه ای  نقشـه های  تهیـه ی  بـا  نوعـی  بـه  ایـن روش  ابـداع  از  پیش تـر 
گسـترش سـنگ منشـاء، مخزن، پوشـش و ... و به روزرسـانی آنها سـعی 
در کاهـش ریسـک اکتشـافی می کردنـد. روش PBE ضمـن نظام منـد 
در  را  جدیـدی  دیـدگاه  سـنتی،  روش هـای  کـردن  کّمـی  و  کـردن 
اکتشـاف مطـرح نمـود کـه پیش تـر مـورد توجـه قـرار نمی گرفـت و آن 
بررسـی اثـر هـر حفاری بـر پورتفولیوی اکتشـاف بود که در ادامه بیشـتر 

مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفت.

2
و  قرار گیری  جایگاه  تفکیک  به  اخیر  دهه ی  دو  اکتشافات  آمار 
پیش بینی روند اکتشافات در آینده ]6[. بر اساس این پیش بینی 
انتظار نمی رود فعالیت های اکتشافی در آبهای عمیق و نواحی قطبی 
برای طوالنی مدت ادامه یابد. در صورتی که نواحی خشکی و فالت 
به شمار  هیدروکربنی  منابع  اکتشاف  اول  شانس  کماکان  قاره 

می روند.

1)IHS 2015( توزیع حجم ذخایر کشف شده به تفکیک دهه

3

هرم اکتشاف هیدروکربن. قاعده ی هرم مختص مطالعات در مقیاس 
حوضه بوده و بخش عمده ی مطالعات را به خود اختصاص می دهد. 
با  اجزاء  نقشه ی  تهیه ی  با  که  Plays است  بعدی شناسایی  مرحله ی 
نهایت  در  و  می یابد  ادامه  لیدها12  شناسایی  و  مشترک11  ریسک 
دادن  شکل  و  اکتشافی  اهداف  بر  مطالعات  تکمیل  و  شناسایی  به 

پورتفولیوی اکتشاف ختم می شود.

4

این تصویر مونتاژ جهت شناخت مفهوم Play تهیه شده. ویال در این 
تصویر معرف هدف اکتشافی و زمین های اطراف معرف Play است. 
اینکه این ویال در کجا  از  قطعًا صرف داشتن یک ویالی خوب فارغ 

واقع شده نمی تواند مد نظر باشد.
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Play2-تعریف
امـروزه فـن آوری به مـا اجـازه می دهـد جزئیات بیشـتری از سـاختارهای 
زیرسـطحی را دریابیـم و دیـد بسـیار بـا ارزشـی نسـبت بـه هـر هـدف 
جنبه هـای  شـده  موجـب  حـال  عیـن  در  امـا  کنیـم.  اکتشـافی5 کسـب 
ناحیه ای زمین شناسـی را دسـت کم بگیریم. در روش متعارف اکتشـاف 
منابـع هیدروکربنـی، پـس از شناسـایی حوضه ی رسـوبی کار با بررسـی 
اهـداف اکتشـافی ادامـه می یابـد. تجربـه نشـان داده کـه بـا جهـش از 
مطالعـه در مقیـاس حوضـه ی رسـوبی بـه مقیاس هـدف اکتشـافی برخی 
پیچیدگی هـای ناحیـه ای نادیـده گرفتـه می شـود. امـا در روش جدیـد 
مبانـی شـکل گیری  از  عمیق تـری  کـه درک  اینسـت  بـر  تـالش   PBE
ایـن رو  از  شـود.  کسـب  آن  افتـادن  به تلـه  و  مهاجـرت  هیدروکربـن، 
به جـای تمرکـز مسـتقیم بـر اهـداف اکتشـافی بالفاصله پس از شناسـایی 
حوضـه، عنصـر دیگـری بـا عنوان play شناسـایی می شـود تا به شـناخت 
بهتـر ریسـک ها و فرصت هـا کمـک کـرده و موجـب غنای بیشـتری در 
ارزیابـی و اولویت بنـدی اهـداف اکتشـافی شـود )شـکل-Play .)3 در 
تعریـف عبارتسـت از ناحیـه و ضخامتـی مشـخص بـا شـرایط مطلـوب 

بـرای تولیـد، مهاجـرت و تجمـع هیدروکربـن. یـک Play ممکن اسـت 
شـامل بیـش از یـک مخـزن باشـد. ذکـر یـک مثـال می توانـد بـه درک 
بهتـر مفهـوم Play کمـک کنـد. تصـور کنیـد قصـد خریـد ویالیـی در 
محـدوده ی شـهر را داریـد. شـهر در حکـم حوضه ی رسـوبی شماسـت. 
حـال بـا توجـه بـه شـکل-4 متوجـه می شـوید همـه ی نواحـی دورتادور 
شـهر ارزش یکسـانی ندارنـد. از ایـن رو بایـد قبـل از پرداختـن بـه هدف 
اکتشـافی )یـا همـان ویـال در مثـال حاضـر(، حوضـه ی رسـوبی از دیـد 
مشـخصه های مهـم هیدروکربنـی نظیـر گسـترش سـنگ مخـزن، سـنگ 
منشـاء، سـنگ پوشـش، پختگـی سـنگ منشـاء و غیـره ارزیابـی شـده و 
بـه نواحـی کوچک تـری تقسـیم شـود. سـپس بـا انتخـاب بهتریـن ناحیه 
کـه تمامـی شـرایط الزم بـرای شـکل گیری یـک سیسـتم هیدروکربنـی 
موفـق را دارد نسـبت بـه بررسـی اهـداف اکتشـافی اقـدام نمود )شـکل-
5(. شـکل-3 نشـان می دهـد که شناسـایی حوضـه و Play، پایه و اسـاس 
ارزیابـی یـک هـدف اکتشـافی به شـمار مـی رود. در تعریـف Play بایـد 
بـه دو نکتـه توجه کرد؛ نخسـت گسـترش ناحیـه ای و دوم ارتبـاط اجزاء 
نظیـر  نقشـه هایی   6 Play اجـزاء  نقشـه های  قائـم.  مقطـع  یـک  در   Play
نقشـه های سـنگ مخـزن، سـنگ منشـاء و سـنگ پوشـش هسـتند کـه 
گسـترش عناصـر اصلـی یـک سیسـتم هیدروکربنـی را نشـان می دهنـد.

هـر یـک از ایـن نقشـه ها می تواننـد از تلفیـق نقشـه های متعـددی تهیـه 
شـده باشـند. مثـاًل نقشـه ی رخسـاره ی مخزنـی می توانـد از نقشـه هایی 
نظیـر نقشـه های هم ضخامـت افـق مخزنـی، نسـبت ضخامت افـق مخزنی 
بـه ضخامـت کل سـازند7، تخلخـل، نشـانگرهای ژئوفیزیکـی8، محیـط 
رسـوبی سـاده شـده ی ناحیه ای9 و ... تشـکیل شـده باشد. سـپس از تلفیق 
اکتشـافی  فعالیت هـای  تمرکـز  بـه  نیـاز  کـه  محـدوده ای  نقشـه ها  ایـن 
دارد یـا به عبـارت دیگـر ناحیـه ي مسـتعد10 بـرای فعالیت هـای اکتشـافی 
مشـخص می شـود )محدوده ی سـبز رنگ در شـکل-5(. در معرفی یک 
Play عـالوه بـر ضـرورت تعییـن گسـترش افقـی نواحی مسـتعد نحوه ی 
ارتباط سـنگ منشـاء، سـنگ مخزن، سـنگ پوشـش و چگونگی شـارژ 

هیدروکربـن در یـک مقطـع قائـم نیـز باید شـناخته شـود.

3-روشاجرا
شناسـایی  جهـت   ،Plays شناسـایی  مرحلـه ی  از  پـس   PBE روش  در 
گسـترش جانبـی آنها سـه مرحلـه ی اجرایـی جهت تهیـه ی PEM وجود 

دارد کـه در ادامـه تشـریح می شـوند.

3-1-مرحلهیاول
مرحلـه ی نخسـت تهیـه ی نقشـه های احتمـال موفقیـت Play 13 اسـت.در 
زمینـه ی تعـداد و انـواع نقشـه های Play میان زمین شناسـان شـرکت های 
نفتـی اتفاق نظـر وجـود نـدارد. امـا هـدف اصلـی، کسـب درک صحیح 
تهیـه ی  روش،  مرسـوم ترین  اسـت.  منطقـه  زمین شناسـی  وضعیـت  از 
توسـط  کـه  اسـت  راهنمایـی  چـراغ  نقشـه های  بـه  موسـوم  نقشـه هایی 
سیسـتم  عنصـر  هـر  روش  ایـن  در  اسـت.  شـده  ابـداع   BP شـرکت 

5

این  PEM است. فصل مشترک  رنگی معرف یک  از خطوط  هر یک 
مشخص  را   Play گستره ی  شده  مشخص  سبز  رنگ  با  که  نقشه ها 
پتانسیل  اکتشافی داخل محدوده ی سبز رنگ  کرده است. اهداف 

باالی اکتشافی دارند.

6

یکی از روش های مرسوم نمایش ریسک Play استفاده از نقشه های 
چراغ راهنمایی است. رنگ قرمز معرف ریسک زیاد، رنگ زرد معرف 
در  است.  اکتشافی  کم  ریسک  معرف  سبز  رنگ  و  متوسط  ریسک 
نهایت نقشه ی ریسک کلی از حاصل ضرب نقشه های ریسک تک تک 
عناصر مهم شکل گیری یک سیستم هیدروکربنی به دست می آید که 

به نقشه ی تلفیقی اجزاء با ریسک مشترک14 معروف هستند]6[.
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هیدروکربنـی نظیـر شـارژ، مخـزن و پوشـش بـه نواحـی با ریسـک کم، 
متوسـط و زیـاد تقسـیم می شـود. سـپس بـا روی هـم انداختن نقشـه های 
تک تـک عناصـر اصلـی، مناطقـی کـه در تمامـی نقشـه ها بـا رنگ سـبز 
مشـخص شـده باشـند کمـاکان در نقشـه ی تلفیقـی نیـز سـبز می ماننـد و 
اگـر فقـط در یکـی از نقشـه ها ریسـک زیـاد )رنـگ قرمـز( باشـد، در 

نقشـه ی نهایـی نیـز رنـگ قرمـز به خـود می گیـرد )شـکل-6(.

نقشـه هایی کـه در ایـن مرحلـه تولیـد می شـوند معـرف مناطقـی هسـتند 
کـه در آنهـا عناصـر اصلـی Play به نحـو مطلوبـی گسـترش یافتـه اسـت. 
ایـن تنهـا یـک بـرآورد نسـبی و کیفـی اسـت کـه به آسـانی قابل تولیـد 

اسـت و طبعـاً نقایصـی بـه شـرح زیـر دارد )شـکل-7(:
■ در ایـن روش بـرآورد ریسـک و انتخاب محدوده ی هر رنگ توسـط 
کامپیوتـر از گریـد کردن اطالعـات ورودی، تولید شـده و فاقد هرگونه 

مبنای زمین شناسـی است.
■ اگـر اهـداف اکتشـافی که ریسـک زمین شناسـی بـرای آنهـا جداگانه 
محاسـبه شـده بـا نقشـه ی PlayCCRS تلفیـق شـود هیـچ ارتباطـی میـان 
ریسـک Play و ریسـک زمین شناسـی هـدف اکتشـافی از آن اسـتنباط 

نمی شـود.
■  اگـر یـک حفاری موفق انجام شـود امکان بررسـی اثر آن روی سـایر 

اهـداف وجود ندارد.
تفسـیر  پیچیـده،  تکتونیکـی  و  تاریخچـه ی رسـوبی  بـا  مناطقـی  در    ■

اسـت. همـراه  قطعیـت  عـدم  بـا  پلیگون هـا 

3-2-مرحلهیدوم
مرحلــه  ي دوم تلفیــق نقشــه های احتمــال موفقیــت Play بــا احتمــال 
موفقیــت زمین شناســی اهــداف اکتشــافی15 اســت. در ایــن مرحلــه 
نقشــه های  در  اکتشــافی  اهــداف  زمین شناســی  ریســک  نقشــه های 
ــده شــدن هــر  ــه دی ریســک Play ضــرب می شــوند. مزیــت ایــن مرحل
دو ریســک هــدف اکتشــافی و Play روی یــک نقشــه اســت. همچنیــن 
ــوده و معــرف مرزهــای  ــزاری نب ــد نرم اف ــان رنگ هــا تنهــا گری مــرز می
زمین شناســی اســت. امــا در ایــن مرحلــه از مطالعــات کمــاکان نواقصــی 
ــری  ــی میانگین گی ــه نوع ــا ب ــن آنه ــه مهم تری ــه از جمل ــود دارد ک وج
ریســک اســت. مثــاًل اگــر شــانس یــک Play ثابــت شــده 100 درصــد 
باشــد و ریســک یــک هــدف اکتشــافی در محــدوده ی ایــن Play معادل 
ــی اســت کــه در  ــادل حالت ــن دو باشــد مع 25 درصــد حاصل ضــرب ای
آن شــانس Play 50 درصــد و ریســک هــدف اکتشــافی نیــز 50 درصــد 
باشــد )شــکل-8(. همچنیــن کمــاکان اثــر هــر حفــاری بــر پورتفولیــوی 

اکتشــاف نامشــخص اســت.

7
در نمودار شماتیکِی ارائه شده جایگاه نقشه های احتمال موفقیت16 
پروژه مشخص  و هدف  کارآیی  پروژه،  زمان  مقابل  در   Plays برای 
مرحله  اولین   Play هر  موفقیت  احتمال  محاسبه ی  است.  شده 
به  نیاز  پاسخگوی  تنها  و  است   PBE به روش  اکتشافی  مطالعات  از 
زمینه ی  در  اطالعاتی  اما  بوده.   Plays ناحیه ای  گسترش  شناخت 
Play و هدف اکتشافی،  ارتباط میان ریسک  مرزهای زمین شناسی، 
بر  حفاری  هر  اثر  و  زمین شناسی  پیچیده ی  نواحی  در   Play تعریف 

پورتفولیو اکتشاف به دست نمی دهد.

8

که  نقشه هایی است  تهیه ی   PBE به روش  مطالعه  در  مرحله ی دوم 
همزمان ریسک Play و ریسک هدف اکتشافی را نمایش دهد. این 
نقشه ی ریسک  و   Play نقشه ی ریسک  از حاصل ضرب  که  نقشه ها 
آن  از  که  دارند  نواقصی  کماکان  می آید.  به دست  اکتشافی  هدف 
Plays در نواحی پیچیده ی  جمله عدم توانایی در تعریف محدوده ی 
زمین شناسی و عدم ارائه ی اثر هر حفاری بر پورتفولیوی اکتشاف 

است.
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3-3-مرحلهیسوم
مرحلـه ی سـوم بررسـی ریسـک مشـترک میان اهداف اکتشـافی اسـت. 
به عبـارت دیگـر اثر هـر حفاری بر پورتفولیو اکتشـاف ارزیابی می شـود. 
ایـن مرحلـه به صـورت سـنتی در حـد بررسـی کیفـی انجـام می شـده که 
در روش PBE به صـورت یـک مهـارت بـا قوانیـن مشـخص هر شـرکت 
نفتـی بـه کار گرفته می شـود. مثاًل فرض کنید نقشـه های ریسـک Play و 
زمین شناسـی بـرای یـک محیـط دلتایی تهیه شـده اسـت )شـکل-9(. در 
شـکل-A-9 ریسـک گسـترش Play در محـدوده ی رنـگ سـبز معـادل 
80 درصـد مشـخص شـده و در شـکل-B-9 نیـز ریسـک زمین شناسـی 
اهـداف اکتشـافی در ایـن محـدوده 60 درصـد بـرآورد شـده اسـت. از 
ایـن رو ریسـک کلـی حـدود 48 درصـد محاسـبه گردیـده اسـت. حـال 
در  حفـاری  بـرای   A,B,C&D اکتشـافی  هـدف  چهـار  کنیـد  فـرض 
نظـر گرفتـه شـده اند. بـا حفـاری هـدف C گسـترش الیـه ی ماسـه ای بـا 
خصوصیـات خـوب مخزنـی ثابـت می شـود. در ایـن صـورت ریسـک 
بـه  نیـز  کلـی  ریسـک  و  می یابـد  ارتقـاء  درصـد   100 بـه   80 از   Play
60 درصـد می رسـد. بدیـن ترتیـب حفـاری هـدف C توانسـته شـانس 

موفقیـت هـدف B را نیـز افزایـش دهـد امـا اثـری در ریسـک اکتشـافی 
اهـداف A و D نخواهـد داشـت. اگـر بتـوان اینـکار را قبـل از حفـاری 
بـرای همـه ی عناصـر مؤثـر بر ریسـک انجـام داد می تـوان تأثیـر حفاری 
یـک هـدف اکتشـافی را روی سـایر اهـداف بررسـی کـرد. ایـن اثـر بـا 
متغیـر جدیـدی به نـام حجـم موفقیـت17 سـنجیده می شـود. فـرض کنید 
در یـک Play سـه هدف اکتشـافی )A,B&C( در پورتفولیوی اکتشـاف 
وجود دارد. حجم و ریسـک این اهداف محاسـبه شـده و در شـکل-10 
نمایـش داده شـده اسـت. کدام یـک از اهـداف را به عنـوان اولین هدف 
اکتشـافی حفـاری خواهیـد کـرد؟ طبیعی اسـت کـه در نـگاه اول هدف 
اکتشـافی A بـا شـانس موفقیـت زیاد، نزدیکی به سـنگ منشـاء و میادین 
کشـف شـده و برخـورداری از باالتریـن حجـم ریسـک )حاصل ضـرب 
شـانس موفقیـت در حجـم( می توانـد به راحتـی به عنـوان گزینـه ی اول 
حفـاری انتخـاب شـود. از جهـت دیگـری بـه موضـوع نـگاه کنیـم.  بـا 
توجـه بـه حفـاری سـه حلقـه چـاه خشـک در محـدوده ی شـکل-10 
می تـوان درنظـر گرفـت کـه هـدف اکتشـافی A در محـدوده ای واقـع 
شـده که شـانس مهاجـرت هیدروکربـن 100 درصد اسـت. در حالی که 
اهـداف اکتشـافی B&C تنها از 25 درصد شـانس مهاجرت هیدروکربن 
برخوردارنـد. فـرض کنیـد هـدف اکتشـافی C به عنـوان گزینـه ی اول 
حفـاری انتخـاب شـود. در صـورت موفقیـت )کـه شـانس 20 درصـدی 
دارد( مخزنـی بـا حجـم mmboe 30 کشـف خواهـد شـد و 80 درصـد 
احتمال شکسـت وجود دارد. از این رو حجم ریسـک18 هدف اکتشـافی 
هـدف  بررسـی  نتیجـه ی  ایـن  می شـود.  بـرآورد   6 mmboe معـادل   C
اکتشـافی C به صـورت منفـرد و فـارغ از اثرگـذاری نتیجه ی آن بر سـایر 
اهداف اکتشـافی اسـت. مزیـت اصلـی PBE فراهم کردن امکان تقسـیم 
ریسـک میـان اهـداف اکتشـافی اسـت. در ایـن مثـال اگر هـدف C پس 
از حفـاری منجر به کشـف شـد موجب افزایش شـانس مهاجـرت از 25 
بـه100 درصـد )یعنـی 4 برابـر( می شـود. در ادامه اثـر این تغییر ریسـک 

ناشـی از حفـاری موفـق C بـر هـدف اکتشـافی B بررسـی می شـود.

یعنــی حفــاری موفــق C موجــب افزایــش mmboe 15 بــه حجــم 
ــه  ــت ک ــر داش ــد درنظ ــا بای ــود. ام ــافی B می ش ــدف اکتش ــک ه ریس
ــه  ــی ک ــن معن ــت دارد. بدی ــانس موفقی ــد ش ــا 20 درص ــدف C تنه ه
حفــاری موفــق هــدف C موجــب افزایــش شــانس موفقیــت B خواهــد 
شــد کــه خــود mmboe 3 میــزان حجــم ریســک هــدف C را افزایــش 
ــا  می دهــد. mmboe 3 در اصــالح حجــم موفقیــت و حاصل جمــع آن ب
ــر  ــرف اث ــه مع ــم ک ــی19 می نامی ــک کل ــم ریس ــک را حج ــم ریس حج

ــت. ــاف اس ــوی اکتش ــر پورتفولی ــافی ب ــدف اکتش ــر ه ــه ی ه نتیج
ــافی  ــداف اکتش ــایر اه ــرای س ــی را ب ــک کل ــم ریس ــد حج ــال بای ح
ــر شــانس  ــری ب محاســبه کــرد. حفــاری و موفقیــت A عمــاًل هیــچ تأثی

9

هدف  ریسک  نقشه ی  در   Play ریسک  نقشه ی  حاصل ضرب  از 
اکتشافی نقشه ی ریسک کلی به دست آمده است. اهداف B&C در 
 C محدوده ی ریسک 48 درصد قرار گرفته اند. حال فرض کنید چاه
حفاری و به کشف هیدروکربن منجر شود. در این صورت نقشه ی 
ریسک Play از 80 به 100 درصد ارتقاء خواهد یافت )فونت قرمز( 
درصد   60 به  و  یافته  افزایش   B هدف  کلی  ریسک  نهایت  در  و 

می رسد. اما کشف C هیچ اثری بر اهداف A&D نخواهد داشت.

10

سه هدف اکتشافی در شکل با رنگ زرد و محدوده ی گسترش سنگ 
انتخاب  یک  در  خط چین مشخص شده اند.  با  شارژ  ریسک  و  منشاء 
ساده تنها بر اساس حجم ریسک هدف اکتشافی A به عنوان اولین 

گزینه ی حفاری انتخاب می شود
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موفقیــت B&C نخواهــد داشــت و از ایــن رو حجــم موفقیــت آن معــادل 
ــا اگــر هــدف B نخســت حفــاری شــود: ــر اســت. ام صف

حـال بـر اسـاس آنالیـز ریسـک، حفـاری هـدف C از اولویـت بیشـتری 
برخـوردار اسـت و ایـن مزیـت PBE اسـت کـه در آن می تـوان یـک 
ارتبـاط مسـتقیم عـددی میـان نقشـه ی Play و هـدف اکتشـافی برقـرار 
اکتشـاف  پورتفولیـوی  بـر  اکتشـافی  موفقیـت هـر هـدف  اثـر  و  کـرد 

شـکل-11(. و  )جـدول-1  بـود  خواهـد  قابل سـنجش 

4-مزیتهـایروشPBEوضـرورتاسـتفادهازآندربرخـی
کشـور حوضههای

روش PBE یـک ابـزار تصمیم سـازی در اکتشـاف هیدروکربن به شـمار 
بـرای  Play موجـب تعییـن مبنایـی  مـی رود. تصمیم گیـری در مقیـاس 
حوضـه  یـک  در  انسـانی  نیـروی  اختصـاص  و  سـرمایه گذاری  سـطح 
می شـود و در شـکل دادن راهبرد هـای برنامه هـای پنج سـاله ی اکتشـافی 
نیـز بسـیار مؤثـر اسـت. از مزایای مسـتقیم ایـن روش می توان بـه ارزیابی 
اکتشـافی در گسـتره ی  احتمـال موفقیـت حفـاری  مؤثـر و یکنواخـت 
حوضه، ایجاد بسـتر یکسـان بـرای تصمیم سـازی و اولویت بندی اهداف 
اکتشـافی، سـرعت بخشـیدن بـه فرآینـد تصمیم سـازی، استانداردسـازی 
به روزرسـانی پویـای  بهـره وری و کاهـش هزینـه،  افزایـش  فعالیت هـا، 
پورتفولیـو اکتشـاف و شناسـایی ناحیـه ای کـه نیاز بـه اطالعات بیشـتر یا 

بهتـر دارنـد اشـاره کرد.
ــوند:  ــیم می ش ــی تقس ــته ی کل ــه دو دس ــران ب ــوبی ای ــای رس حوضه ه
اول، حوضه هایــی کــه فعالیت هــای اکتشــافی آنهــا در مراحــل ابتدایــی 
اســت؛ نظیــر مکــران، تایبــاد، زابــل و بخش هایــی از ایــران مرکــزی. از 
ایــن رو مطالعــات در مناطــق مذکــور نیازمنــد تکمیــل در ســطح حوضــه 
ــافی  ــای اکتش ــتر فعالیت ه ــوغ بیش ــه از بل ــی ک ــت. دوم، حوضه های اس

ــران مرکــزی  ــه داغ، بخش هایــی از ای ــر زاگــرس، کپ ــد؛ نظی برخوردارن
و مغــان. در حوضه هــای اخیرالذکــر ســاختارهای تاقدیســی تقریبــاً 
ــق  ــا عمی ــک ی ــک، پرریس ــده، کوچ ــه باقیمان ــیده و آنچ ــام رس ــه اتم ب
ــری  ــي کمــک مؤث ــن حوضه های اســت. اســتفاده از روش PBE در چنی
ــواع تله هــای هیدروکربنــی،  ــه کاهــش ریســک در اکتشــاف ســایر ان ب
ــه،  ــه ی بودج ــاص بهین ــرده و در اختص ــده ک ــافی جامان ــای اکتش افق ه
مدیریــت منابــع و افزایــش بهــره وری مؤثــر خواهــد بــود. در اکتشــاف 

برای 1 شده  محاسبه  کلی  ریسک  حجم  و  موفقیت  حجم  ریسک،  حجم  مقادیر   
اهداف اکتشافی فرضی شکل-10

و 11 اکتشافی  ریسک  تقسیم  مرحله ی   PBE روش  از  مرحله  آخرین 
بررسی اثر هر حفاری روی سایر پراسپکت های پورتفولیو اکتشاف 

است

12

قابل تشبیه  اکتشافی  اهداف  و   Plays هیدروکربنی،  سیستم 
سیستم  یک  حکم  در  درخت  اصلی  تنه ی  هستند.  درخت  یک  به 
هیدروکربنی در یک حوضه است و به یک سنگ منشاء متصل است. 
Plays به مثابه ی شاخه های اصلی این درخت است و اهداف اکتشافی 

را می توان به سرشاخه های مرتبط با هر شاخه ی اصلی تشبیه کرد.
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هیدروکربــن دو اســتراتژی مهــم وجــود دارد کــه همــواره بایــد تعادلــی 
میــان آنهــا برقــرار کــرد. نخســت، حفــاری اهــداف اکتشــافی بــا هــدف 
افزایــش ضریــب موفقیــت و حجــم و دوم، حفــاری اهــداف اکتشــافی 
ــای  ــودن افق ه ــده و گش ــداف باقیمان ــک اه ــش ریس ــدف کاه ــا ه ب
ــن اســتمرار  ــتراتژی ضام ــن دو اس ــان ای ــادل می ــافی. تع جدیــد اکتش

ــود. ــد ب ــاف خواه ــدت اکتش ــای بلندم موفقیت ه

نتیجهگیری
در خاتمــه بــرای جمع بنــدی می تــوان یــک سیســتم هیدروکربنــی 
ــه  ــکل-12( ک ــرد )ش ــبیه ک ــت تش ــک درخ ــه ی ــه را ب ــک حوض در ی
ــر  ــی عناص ــور تمام ــرورت حض ــار ض ــر در کن ــکل گیری مؤث ــرای ش ب
ــاء  ــنگ منش ــک س ــه ی ــدن ب ــل ش ــد وص ــی نیازمن ــی اصل زمین شناس
اســت. شــاخه های اصلــی در حکــم Plays هســتند و به عنــوان گروهــی 
ــه می شــوند کــه عناصــر  از میادیــن هیدروکربنــی مرتبــط درنظــر گرفت
شــارژ، مخــزن، پوشــش و تلــه به صورتــی مشــابه در شــکل گیری آنهــا 
نقــش داشــته اند. Plays معمــوالً بــا اســامی چینه شناســی و ســّن مشــخص 
ــوان سرشــاخه های  ــد. اهــداف اکتشــافی )Prospects( را می ت می گردن
هــر شــاخه ی اصلــی درنظــر گرفــت کــه مجموعــه ای از تله هــا به شــمار 
ــری  ــن اهــداف تأثی ــد شــد. برخــی از ای ــد کــه  حفــاری خواهن می رون
ــد.  ــیل Play ندارن ــا از پتانس ــناخت م ــافی و ش ــداف اکتش ــایر اه ــر س ب
ــش  ــا کاه ــش ی ــب افزای ــد موج ــر می توانن ــی دیگ ــه برخ در حالی ک

ریســک اکتشــافی ســایر اهــداف اکتشــافی شــوند. روش PBE کمــک 
می کنــد ایــن ارتبــاط میــان اهــداف اکتشــافی شــناخته شــود.

واژهنامه
(Chance of Success )COS: شانس موفقیت

(Common Risk Segments map )CRS: نقشه ی اجزاء با ریسک مشترک
نقشـه ی   :Composite Common Risk Segments Map )CCRS)

تلفیقـی اجـزاء بـا ریسـک مشـترک
(Gross Depositional Environment )GDE: محیـط رسـوبی سـاده 

ناحیه ای شـده ی 
(Near Field Exploration )NFE: اکتشاف در نزدیکی میادین تولیدی

Playاکتشاف بر مبنای :Play Based Exploration
Play نقشه های اجزاء :Play Element Maps )PEM)

(Probability of Success )POS: احتمال موفقیت 
Risked Volume: حجـم ریسـک )حاصل ضـرب شـانس موفقیـت در 

حجـم هیدروکربـن(
Success Volume: حجم موفقیت )حاصل ضرب شانس موفقیت در تفاضل 

حجم ریسـک قبل و بعد از حفر هر چاه در مجاورت هدف اکتشـافی( 
Sweet Spot: ناحیه ی مستعد

Total Risk Volume: حجـم ریسـک کلی )حاصل جمع حجم ریسـک 
و حجـم موفقیت( 

1. Play Based Exploration )PBE)
2. Near Field Exploration )NFE)
3. Wildcat
4. Frontier
5. Prospect
6. Play Element Maps )PEM)
7. Net to Gross

8. Geophysics Attributes
9. Gross Depositional Environment )GDE)
10. Sweet Spots
11. Common Risk Segments Map )CRS 
Map)
12. Leads
13. Probability of Success )POS)

14. Composite Common Risk Segment 
Maps )CCRS)
15. Prospect Probability of Success
16. Probability of success)POS)
17. Success Volume
18. Risked Volume
19. Total Risk Volume
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