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فنی

»نام آوران«؛ دستاورد بزرگ و مهم اکتشافی صنعت نفت ایران

رئی��س جمه��وری، 19 آبان امس��ال در 
جمع مردم یزد خب��ری را اعالم کرد که 
بالفاصل��ه با بازتاب وس��یع در رس��انه ها 
همراه شد. رس��انه های مطرح بین المللی 
مانند آسوش��یتدپرس، رویترز، بلومبرگ، 
دویچه ول��ه، الجزیره، بی بی س��ی و ...به 
سرعت این خبر را در ابعاد وسیع منعکس 

کردند.
حس��ن روحانی در جمع مردم یزد گفت: 
»خبر خوش من این اس��ت که کارکنان 
ش��رکت ملی نفت ایران پس از چند سال 
تالش به ویژه از سال 9۵ تا کنون، به یک 
میدان جدید نفت��ی بزرگ با ۵3 میلیارد 
بشکه نفت درجا دس��ت یافته اند که من 
این خب��ر را به محضر مل��ت ایران اعالم 
می کنم. این هدیه کوچک دولت و شرکت 
مل��ی نفت ای��ران و وزارت نف��ت به ملت 
بزرگ ایران اس��ت. این یک میدان نفتی 
بزرگ اس��ت که از بستان آغاز می شود تا 
نزدی��ک امیدی��ه و ۲4۰۰ کیلومتر مربع 
وس��عت این میدان نفتی است؛ این الیه 
نفتی 8۰ متر ضخامت دارد و نفت درجای 
آن ۵3 میلیارد بشکه است که این نشان 
دهنده این  است کشور ثروتمندی داریم. 
تنها یک درصد افزای��ش ضریب بازیافت 
از این میدان نفت��ی، 3۲ میلیارد دالر بر 
درآمدهای کش��ور می افزاید. اگر ضریب 
بازیاف��ت از این می��دان نفتی 1۰ درصد 
باش��د، این به معن��ای 3۲۰ هزار میلیارد 
درآمد است و چنانچه ضریب بیشتر باشد 
درآمد بیش��تری نیز به دس��ت می آوریم؛ 
بنابراین باید با علم، دانش و فناوری روز، 
رفاه و آس��ایش م��ردم را افزایش دهیم و 

با این روش راه و مس��یر درست آینده را 
روشن سازیم.« درست یک روز بعد وزیر 
نفت در جمع رس��انه ها جزییات بیشتری 
از این مخزن کشف شده ارائه کرد. زنگنه 
ن��ام ای��ن مخزن نفت��ی را »ن��ام آوران« 
معرفی کرد و گفت: »اس��م این مخزن به 
پاس خدمات همه افرادی که در گوشه و 
کنار کشور به خدمت می پردازند، به ویژه 
کارکنان مدیریت اکتش��اف شرکت ملی 
نفت ایران ک��ه ن��ام آوران گمنام صنعت 
نفت هس��تند، »نام آوران« گذاش��ته شد. 
این می��دان بعد از الیه آس��ماری میدان 
گچس��اران )با ٥٤ میلیارد بش��که ذخیره 
نفت درجا(، دومین مخ��زن نفتی بزرگ 
ای��ران اس��ت.« زنگن��ه  کشف ش��ده در 
اف��زود: عملیات اکتش��اف ای��ن میدان با 
پیش��رفته ترین روش ه��ای اکتش��افی به 
عنوان یک اکتش��اف فناورانه و کار جدید 
اکتش��افی با س��ه حلقه چاه از س��ال ٩٥ 
آغاز ش��د و با توجه ب��ه اینکه حدود ٣١ 

میلیارد بش��که اکتشاف های پیشین بوده 
اس��ت، حدود ٢٢ میلیارد بشکه به ذخایر 
نفت درجای کش��ور و ٢.٢ میلیارد بشکه 
به ذخایر نفت قابل برداشت کشور افزوده 

می شود.
وزی��ر نفت با اش��اره به اینک��ه تاکنون از 
این مخزن ۵3 میلیارد بش��که نفت درجا 
کشف شده است که احتمال گسترش این 
میدان به س��مت جن��وب غربی و جنوب 
شرقی وجود دارد، اظهار کرد: »با هر یک 
درصد بهبود ضری��ب بازیافت از این ۵3 
میلیارد بش��که نفت، ۵3۰ میلیون بشکه 
نفت حاصل می شود که با قیمت کنونی، 
3۲ میلی��ارد دالر ثروت به کش��ور اضافه 
می ش��ود؛ بنابراین باید همه اهتمام خود 
را در بحث توس��عه فناوری و تحقیقات و 
پژوهش و فناوری در بخش باالدست نفت 

متوجه افزایش ضریب بازیافت کنیم.«
مطالعه احتمال وجود نفت در حد فاصل 
میدان ه��ای نفتی منص��وری، آب تیمور، 
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سوسنگرد، جفیر و سپهر در جنوب غربی 
ش��هر اهواز و در دو سوی رودخانه کارون 
در اواخر س��ال 139۵ ش��روع ش��د و با 
حفاری چاه های اکتشافی آرمان )در شرق 
میدان دارخوین(، منصوری غربی )در حد 
فاص��ل میادین منص��وری و آب تیمور( و 
س��پهر شرقی )در ش��رق میدان سپهر( و 
اس��تفاده از اطالعات چ��اه تحدیدی آب 
تیم��ور-۵3، در نیمه س��ال 1398 وجود 
نفت در گستره  وسیع و یکپارچه بین این 
میدان ها محرز ش��د.  حجم نفت درجای 
مخزن نام آوران در میدان های یاد شده، 
حدود 31.3 میلیارد بش��که اعالم کشف 
ش��ده بود که پ��س از مطالع��ات اخیر و 
فعالیت های حفاری  انجام موفقیت آمی��ز 
اکتش��افی، بر اس��اس آخرین نقشه های 
به روز ش��ده از این میدان ه��ا و محدوده 
بین این میدان ها، حجم نفت درجای این 
مخزن ب��ه ۵3.3 میلیارد بش��که افزایش 

پیدا کرد.
سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران نیز این گونه از کشف این 
میدان نفتی یاد ک��رد: »ضرورت مطالعه 
یکپارچه به ج��ای تمرکز بر یک منطقه، 
مدیری��ت اکتش��اف را بر آن داش��ت که 
پروژه بزرگ لرزه نگاری سپهر را در دشت 
آب��ادان تعریف کند. با اج��رای این پروژه 
لرزه نگاری که بسیار هم کارساز بود، این 
ایده ش��کل گرفت که ممکن اس��ت بین 
میدان های قدیمی که وجود دارند و قباًل 
کشف شده اند، باز هم نفت وجود داشته 
باشد. داده های کسب شده از 4 حلقه چاه 
حفاری شده با داده های حاصل از اجرای 
پروژه های لرزه نگاری به عنوان یک عنصر 
یکپارچه س��از و همچنین انجام اقدامات 
شبیه س��ازی و مدلسازی، نش��ان داد که 
یک مخزن بزرگ یا از نظر زمین شناس��ی 

یک الیه بزرگ به نام ایالم در این منطقه 
با حجم عظیمی از نفت وجود دارد.«

وی افزود: »ادامه فعالیت های اکتش��افی 
مخ��زن نفت��ی ن��ام آوران در س��ه جبهه 
ش��مالی، ش��رقی و جنوبی ادامه دارد که 
پیش بینی می ش��ود با حفاری حداقل 4 
حلقه چاه اکتش��افی– تحدی��دی دیگر، 
مقدار قابل توجهی به حجم نفت درجای 
این مخزن افزوده ش��ود.« هندی با اشاره 
به اینکه در 4۰ سال بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، 73 میدان کشف شده که 
از می��ان آنها 36 میدان نفتی، 37 میدان 
گازی و در مجم��وع ۲6 می��دان مرزی و 
مش��ترک بوده اس��ت، گفت: »ایران طی 
س��ال های ۲۰۰1 تا ۲۰۰۵، رتبه نخست 
اکتش��افات نفت و گاز را در دنیا داش��ته 
که با اکتشافات جدید انتظار می رود این 
رکورد، تکرار شود. همچنین مجموع نفت 
تولید شده در طول این 4۰ سال با کشف 

نفت قابل استحصال دقیقاً جایگرین شده 
اس��ت و اما در بخش گاز وضعیت بس��یار 
مطل��وب بوده به طوری ک��ه مجموع گاز 
کشف ش��ده، 8 برابر گاز تولید شده بوده 

است.«
در پایان این مراسم با حضور وزیر نفت و 
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفت ای��ران از 
اطلس اکتش��افات مخازن نفت و گاز که 
شامل تمام کشفیات منابع هیدروکربنی 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران است، 
رونمایی ش��د. مدیراکتشاف شرکت ملی 
نف��ت در این باره گف��ت: »این اطلس که 
م��روری اس��ت ب��ر اکتش��افات مناب��ع 
هیدروکرب��وری در ای��ران، در بردارن��ده 
موقعیت، سال کشف، حجم ذخایر، حجم 
مخزن و مشخصات فنی میدان های نفتی 
و گازی اس��ت که بسیار دقیق و متناسب 
با اس��تانداردهای زمین شناسی به ۲ زبان 

فارسی و انگلیسی تهیه شده است.«


