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تغییر رویکرد؛ راز موفقیت اکتشاف نفت
سردبیر

خبر اکتشاف یک مخزن نفتی بزرگ توسط رییس
جمهور در روز دوش��نبه  19آب��ان ماه در اجتماع
مردم یزد اعالم گردید و در ادامه وزیر محترم نفت
در فردای آن روز طی مراسمی با حضور خبرنگاران
درباره جزییات این کشف توضیحاتی ارائه داد .وزیر
نف��ت در توضیحات خود ،نام مخزن را «نامآوران»
خواند و اظهار داشت کارشناسان مدیریت اکتشاف
ش��رکت ملی نفت ای��ران با اس��تفاده از روشها و
فناوریه��ای جدید موفق به کش��ف مخزن نفتی
جدیدی در اس��تان خوزس��تان ش��دهاند؛ مخزنی
که  ۲۲میلیارد بش��که بر حج��م ذخایر نفت درجا
و  ۲.۲میلیارد بش��که (با احتساب ضریب بازیافت
 ۱۰درص��د) بر حجم ذخایر نفت قابل اس��تحصال
کش��ور افزوده و ب��ا در نظر گرفتن اکتش��افهای
پیش��ین در این ناحیه ،در مجم��وع  ۵۳.۳میلیارد
بش��که نفت درجا در خود ذخیره کرده اس��ت .در
ادام��ه ضمن برش��مردن ویژگیه��ای این مخزن،
گف��ت :مخزن ن��امآوران با وس��عت  ۲هزار و ۴۰۰
کیلومتر مربع در گسترهای به طول  ۱۳۰کیلومتر
و عرض  ۵۰کیلومتر ،در جنوب و غرب شهر اهواز،
در دو طرف رودخانه کارون و در میان میدانهای
نفتی منصوری ،آبتیمور ،سوسنگرد ،جفیر ،سپهر
و دارخوی��ن ق��رار دارد و ضخامت و عمق این الیه
مخزنی به ترتیب بهطور میانگین  ۸۰متر و ۳۱۰۰
متر میباش��د .از طرفی دیگر ،س��ید صالح هندی،
مدیر اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران نیز در این
مراسم توضیحاتی درخصوص چگونگی کشف این
الیه جدید نفتی ارائه داد .هندی کشف بزرگ اخیر
را نتیجه تغییر رویکرد در مدیریت اکتشاف دانست
و گفت« :مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
ب��ا توجه به این واقعیت که دوران کش��ف تلههای
ساختمانی و طاقدیسی بهتدریج به پایان میرسد
و باید به دنبال روشهای جدید مبتنی بر تلههای
ترکیبی و چینهای بود ،از سال  ۹۵تغییراتی را در
رویکرد ،نگاه و حتی س��اختار خود اعمال کرد» به
گفته او ،این تغییر رویکرد حدود  ۱۰س��ال پیش
در غولهای نفتی جهان رخ داده و به اکتش��افات
ت��ازهای در سراس��ر جهان انجامیده اس��ت .از این
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رو ،با تاکید مدیریت اکتش��اف بر ضرورت مطالعه
یکپارچه به جای نگاههای بخش��ی و جزئی به یک
منطقه ،ایدهای مطرح ش��ده مبنی بر اینکه ممکن
است بین میدانهای قدیمی نیز نفت وجود داشته
باشد راهبرد کشف میان میدانهای بزرگ را پیش
روی مدیریت اکتشاف قرار داد.
ج��دا از اعداد و ارقام اعالم ش��ده و حجم کش��ف
ش��ده ،تغییر رویکرد چیس��ت؟ چ��ه عاملی باعث
دس��ت یافتن و اکتش��اف این الیه ش��ده اس��ت؟
امروزه با پیش��رفت تکنیکهای اکتش��افی جدید،
دقت فعالیتهای اکتش��افی بیشتر شده و شانس
بیشتری برای موفقیت وجود دارد ،اما با وجود این
پیشرفتها ،اکتش��اف هنوز به صورت یک فعالیت
با ریس��ک باال باقی ماند ه اس��ت ،زیرا قدیمیترین
نظری��ه برای اکتش��اف نف��ت ،نظریه طاقدیس��ی
( )Anticline Theoryاس��ت که به وس��یله هانت
درس��ال 1861معرفی شد .کاربرد این نظریه برای
یافتن نف��ت در قله طاقدیسها اب��زار موفقی بود.
این نظریه به عنوان نظریه اصلی برای اکتش��افات
مهم نفتی در بسیاری از نقاط دنیا از جمله حوضه
رس��وبی زاگرس ایران مورد استفاده قرار گرفت و
باعث کش��ف تمامی میادی��ن نفتی در این منطقه
از جمله آغاجاری ،گچس��اران ،م��ارون ،اهواز و .....
گردید .ه��ر چند در مناطق دیگر مانند رس��وبات
دریایی پنس��یلوانیا نفت کش��ف ش��ده ارتباطی با
س��اختارهای طاقدیسی نداش��ت و تجمع نفت و
ایجاد نفتگیر صرفاً ناشی از تغییر رخساره رسوبات
بود ،لذا مشخص شد که ذخایر نفتی میتوانند در
حوزههای غیر چین حوضه های هم وجود داش��ته
باش��ند .در نتیج��ه مفهوم نفتگیره��ای چینهای
( )Stratigraphic Trapsوارد عرص��ه مفاهیم نفت
ش��د .ولی این مس��ئله در حوضه زاگ��رس بدلیل
فراوانی و تعدد طاقدیسها تا سالهای اخیر مغفول
مانده بود ت��ا اینکه طبق صبحتهای آقای هندی
مبنی بر اینکه "دوران کش��ف تلههای ساختمانی
و طاقدیس��ی بهتدریج به پایان میرس��د و باید به
دنب��ال روشهای جدید مبتنی بر تلههای ترکیبی
و چینهای بود ،از س��ال  1395رویکرد اکتش��اف

بر مبنای س��ری تل��ه ( )playدر برنامه اکتش��افی
مدیریت اکتشاف قرار گرفته است.
ابــ��داع روش اکتش��ــاف بــر مبنــ��ای Play
کــه امــروزه در صنعــت اکتشــاف بــه یــک
روش مرجــع تبدیــل شــده قریــب دو دهــه
گذشــته توس��ــط ش��ــرکتهای BP, Exxon
و  Shellانجــام ش��ـده و هـدف آن پاسـخگویی
بـه نیـاز صنعـت اکتش��ـاف در کاهـش ریسـک،
اختصـاص بهینـه منابــع و کســب حداکثــری
ســود اســت .ایــن روش در حقیقــت تغییــر
نگــرش شــرکتهای نفتــی از نـگاه بـه اهـداف
اکتشـافی ( )prospectبـه  playبه عنـوان واحـد
پایـه اکتشـاف اسـت کـه امـکان ارزیابـی کمـی
احتمـ��ال موفقیـ��ت را بـه ش��ـیوههای مؤثـر و
یکنواخـت در حوضـه رسـوبی ممکـن میسـازد.
ايـن روش همچنيـن به شـکلی پویـا موجـب به
روزرس��ـانی پورتفولیـوی اکتشـاف هـر شـرکت
پـس از کسـب هـر داده یـا مطالعـه جدیـد و هـر
حفـاری اکتش��ـافی میشـود .روش اکتشـاف بـر
مبنـای  Playبه عنــوان ابــزاری تصمیم ســاز و
راهبــردی بــرای مدیــران ،میتوانــد جهــت
تعییــن ســطح سـرمایهگذاری در یـک حوضـه،
اختصـاص منابـع مالـی ،نیـروی انسـانی و تعییـن
اس��ـتراتژیهای برنامــه پنجس��ــاله اکتشــافی
اســتفاده ش��ــود .ایــن روش کارآیــی خــود
در کاهــش ریســک اکتشـافی در محیطـی کـه
دائـم حجـم عظیمـی از اطالعـات در حـال تولید
را دارد نشـان داده اسـت.
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی اکتشــاف
در حوضههــ��ای رس��ــوبی ایــ��ران کــ��ه
مرحلــه اکتشــاف تلههــای ســاختمانی آن
تقریبــ��اً بــه پایــ��ان رس��ــیده و اهــداف
باقیمانــ��ده غالبــ��اً کوچــ��ک ،پیچیــده و
عمیـق هسـتند ،بهرهگیـری از روش اکتشـاف
بـر مبنـای  Playخواهـد توانسـت در اکتشـاف
س��ـایر انــ��واع تلههــ��ای هیدروکربنــ��ی و
افقهــ��ای احتمالــ��ی جا افتــاده بس��ــیار
راهگشــا باشــد.

