نيمنگاهي به:

اولين كنگره ملي توسعه مخازن شكافدار،
چالشهاي پيشرو
 بيژن مستقل

مقدمه

 13و  14آذرماه س�ال جاري ،اهواز ميزبان خيل كثيري از كارشناس�ان ،مديران و
متخصصين امور باالدستي در حوزه مهندسي و زمينشناسي نفت بود.
در ي�ك ه�واي مهآلود و مطبوع ،خوزس�تان ب�ه ميزباني عروس ش�هرهاي خود
پروازه�اي چارتر نفت را با هدف برگزاري ميزگرده�ا و ارائه مجموعه مقاالت منتخب
و البت�ه آغازي با چش�مانداز توجيهي مديرعامل بزرگوار ش�ركت نف�ت ،جناب آقاي
مهندس جشنساز در فضاي صميمي پذيرا بود.

اهداف كنگره عبارت بود از:

بررسي چالشهاي پيشروي توسعه مخازن شكافدار كشور؛
مشاركت در رشد و توسعه مخازن شكافدار كشور؛
تالش در جهت بوميكردن تكنولوژي مخازن شكافدار؛
استفاده از تجارب فني -مديريتي اساتيد ،متخصصين و مديران
در بخش مخازن شكافدار؛
طرح مشكالت توسعه مخازن شكافدار در جامعه علمي كشور
و آش��نايي با آخرين دستاوردهاي علمي مرتبط با توسعه مخازن
شكافدار.
در حاشيه اين كنگره غرفههايي هم به شركتهاي بهرهبردار
يا س��ازماني مناطق نفتخيز جنوب اختصاص داده شده بود كه
هر كدام اگرچه نهچندان پررنگ ،پوسترها و مستندات طرحهاي
توسعهاي خود را براي مخاطبين مطرح كردند.
برخي از ميزگردها مثل بررس��ي س��اختار شركت ملي نفت
ايران و تأثير آن در مديريت ميادين و مخازن كشور به سرپرستي
* كارشناس ارشد مهندسي نفت/مديريت اكتشاف

مهندس محمد آويني و برخي اعضاي كميسيون انرژي كشور و يا
ميزگرد جايگاه نيروي انس��اني متخصص در توسعه ميادين ،خود
عناويني بود كه صرفنظر از پرس��ش و پاسخهاي مطرحشده در
اين ميزگردها ،ميتواند عنوان تحليلها و نقدهاي آتي مخاطبين
نشريه اكتشاف و توليد باشد:
در حوزه ميزگردهاي تخصصي ب��ه دليل اينكه اولين تجربه
ب��راي ايران بود ،به ق��ول همگان كار ضعي��ف ،ابتدايي و ناپخته
برگزار شد.
مهندس «جشنساز» ضمن اعالم عدم حضور وزير نفت بهدليل
همراهي هيئت دولت در س��فر لرستان ،روند توليد صيانتي قبل
و بعد از انقالب را با آماري كه نشاندهنده حفظ ميزان توليد در
روند برداش��ت از مخازن هيدروكربني به صورت تقريباً يكنواخت
مينمود ،مقايسه نموده و روند شيبدار توليد از  500هزار بشكه
در روز نفت را تا  6ميليون بشكه در روز در زمان قبل از انقالب،
دليلبر عدم برداش��ت صيانتي مطرح نمودن��د .البته تحليل اين
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

ش��رايط از دو نقطهنظر ميزان س��رمايهگذاري و پارامترهاي فني
توليد از مخازن جاي گزارشي تحليليتر و موشكافانه را ميطلبد
ام��ا به هر حال اين نگاه از مديرعامل ،نش��اندهنده حساس��يت
در بخش سياس��تگذاري توليد در مجموع��ه حاضر NIOCبود.
صرفنظر از اينكه س��اختار فعلي ش��ركت ملي نفت ايران و روند
قراردادهايي كه منجر به جذب س��رمايهگذاري و رقابتهاي بازار
جهاني در توسعه ميادين موجود در كشور ميشود چگونه است،
برداش��ت صيانتي از موجوديهاي در دس��ترس ،نقش استخدام
فنآوريها و نيروهاي مجرب و مديران بخش ويژهاي تحت لواي
«مديري��ت يكپارچه مخازن» را در س��اختار  NIOCميطلبد كه
هنوز به صورت ش��فاف و س��ازمانيافته آن را در در بدنه شركت
نميبينيم.
مث� ً
لا كارش��ناس خب��رهاي در دي��دار از يك��ي از غرفههاي
ش��ركتهاي تولي��دي كه دركنگره حضور داش��ت پوس��تري از
س��اختمان ميدان سوسنگرد را ديده بود كه به عنوان يك ميدان
نفتي براي توسعه معرفي ش��ده است .بنابر اظهار اين كارشناس
هنوز كارهاي اكتشافي اين ساختمان درحال مطالعه و كار است
و هي��چ اليه نفتي تا به حال از آن گزارش نش��ده درحالي كه به
عنوان يك ميدان نفتي واجد توسعه معرفي و تبليغ ميشود!
خ��وب اين يعني عدم مديريت يكپارچ��ه و اصولي مخازن و
فاصله بين اكتشاف تا توليد را با ابهام و بدون مطالعه پركردن.

مقاالت در اين كنگره به سه دسته اساسي تقسيم ميشود:
يك دس�ته ،كه اكثريت را ش��امل ميش��د مقاالتي است كه

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از تجربيات ميدانهاي مخازن
ش��كافدار خود در گروه آسماري و بنگستان بهدست آورده و در
البالي گزارش��ات و پروژههاي عملي خود كس��ب كرده است كه
البته از نقطهنظرهاي متفاوت مثل نمودارهاي تصويرگر ،مغزهها،
چاهآزمايي و لرزهاي برخي هم ديدگاههاي ازدياد برداش��ت روي
اين مخازن بوده است.
دس�ته دوم ،مق��االت عنوانه��اي آكادميك برخي اس��تادان
دانش��گاه يا مديران فني ش��ركتهاي بهرهبرداري بوده است كه
بيش��تر نگاه تئوريك و توصيفي و ش��ناختي دارد و نشاندهنده
تجربيات آكادميك آنها ي��ا منابع اطالعاتي و احياناً پژوهشهاي
دانشگاهي و آزمايشگاهي است.
دسته سوم ،نيز مقاالتي با چشمانداز مديريتي و بايد و نبايدها
در مديريت مخازن شكافدار است كه به صورت سياستگذاري و
احساس مسئوليت مديريتي در اين مقوله ارائه شدهاند.

