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  پيشگفتار

و آگاهي از اهميت بسـيار زيـاد ذخـاير نفـت و گـاز، تحـول        )ميالدي 1859(هجري شمسي  1238با كشف نفت در سال 
هـاي مطالعـاتي و اكتشـافي     نون در نقاط مختلـف جهـان، فعاليـت   از آن زمان تا ك. جديدي در دنياي صنعتي به وجود آمد

و شناسـي نفـت    هاي زمين شناخت كافي از ويژگي ضرورتهمه آنها نشان از  ومتنوعي در حوزه نفت و گاز انجام گرفته 
ف است كـه تخمـين، ارزيـابي و اكتشـا     بيانگر آن  اين مهم . استداشته  نفت و گاز ايعپيشرفت صن نقش محوري آن در

منابع هيدروكربني و نيز توسعه مخازن نفتي بايد بر پايه اطالعات دقيق و قابل اعتماد استوار باشـد تـا بـه كمـك آن بتـوان      
هاي آواري، كربناته و  مخازن عمده نفت در سنگ .داشتهاي حاوي نفت و گاز در زير زمين بيني درستي از سازند پيش

بـا   بنيصـيانت از مخـازن هيـدروكر    .هاي آذرين فرسوده وجود دارند گواري و انواع سنآگاهي اوقات در رسوبات آذر
  .ها بستگي داردو تكامل بعدي آن تا حد زيادي به منشاء ،هاي رسوبي ضههاي خوب در حو سنگ پوش و الفشار با

قطـه نظـر   از ن -كه تقريبـاً تمـامي ذخـاير نفتـي و گـازي سـاده        توان چنين برداشت كرد گرفته، ميبر طبق مطالعات انجام 
 ؛كار سخت رسيده استشرايط اند و اكنون نوبت به اكتشاف و توليد نفت از مناطق با مشكالت و  كشف شده - اكتشافي

توان گفت كه تقريباً ديگر شانس زيادي در اكتشـاف حجـم قابـل تـوجهي از ذخـاير نفتـي ارزان قيمـت         ميبر اين اساس 
، پرهزينـه  شـوند  مـي اكتشـاف و اسـتخراج    در آينـده كه  1يا غير متعارفياز اين رو تمامي ذخاير نفتي جديد . وجود ندارد
اين، دور از انتظار نخواهد بود كه شاهد يك اختالف فزاينده بين اكتشافات انجام شده و ميزان توليـد در  بنابر. خواهند بود

الدي انجـام شـده اسـت، در آن    مـي  1965بيشترين ميزان اكتشاف نفت دنيـا در سـال   . هاي اخير و احتماالً آينده باشيم سال
، انجمن مطالعـه پيـك نفـت و گـاز     انجام گرفته توسط بر طبق مطالعات .ميليارد بشكه در سال رسيد 55زمان اين ميزان به 

 2007تـا   2002هـاي   تا جايي كه در خـالل سـال   ،تهثابت كاهش داش با روندي نسبتاًميزان اكتشافات از اين تاريخ به بعد، 
در سـال   رويتـرز  گـزارش همچنين بر طبق . رسيده است ميليارد بشكه در سال 10كمتر از به ميزان ميالدي به طور متوسط 

 مانده اسـت باقي ميليارد بشكه در سال ثابت  20تا  15حدود  يميالدي، ميزان اكتشاف ساليانه ميادين جديد در رقم 2010
  .ميزان نيز خواهيم بود بيش از اينهد كاهش شانيز در آينده  احتماالًو 

مـديريت اكتشـاف، اسـتخراج و    منابع طبيعي غنـي كشـورمان را بـه خـوبي بشناسـيم و در       وظيفه داريم با اين توصيف، ما
و  شناسي نفت زمين"نگارنده با اين هدف مبادرت به تدوين كتاب. فروش منابع، نقش اصلي و محوري خود را ايفا نماييم

در قبـال كشـور عزيزمـان     را بخشي از وظيفه خـود بدينوسيله تا  ،ه استنمود "ر اكتشاف مخازن هيدروكربند آنكاربرد 
شناسي مخازن هيـدروكربني و كـاربرد    تا ضمن ارائه كلياتي در مورد زميندر اين كتاب سعي شده است . ادا نمايد ،ايران

بني ي كـه منجـر بـه كشـف و اسـتخراج ذخـاير هيـدروكر       هاي مطالعـات  تمامي عوامل و روشآن در اكتشاف نفت و گاز، 
هاي مختلـف   مهندسي نفت و نيزكارشناسان بخش كارشناسي ارشدهاي كارشناسي و  شود، در اختيار دانشجويان دوره مي

 .ارزش اين ثروت خدادادي بيش از پيش بر همگان روشن شود و ،قرارگيرد عالقمندان به علوم زمينساير و  صنعت نفت

                                                            
1 Unconventional reservoirs 



پژوهان و دانشجويان اين عرصه با تالش و كوشش و اعتماد به نفس علمي، بتوانند منابع سرشار كشورمان  ت دانشاميد اس
  .هاي علمي بيشتري در اين زمينه گردند گشاي پيشرفت بشناسند و راهبه خوبي را 

زيـرا ايـن مهـم بـدون حمايـت و       زندانم هديه و مونا نهايت تشكر را ابـراز دارم و فرهمسرم فهيمه دانم از الزم مي پاياندر 
عهـده  بـه  را جردي كه ويـرايش ايـن مجموعـه    مهندس حسين مهر آقاياز در اينجا الزم مي دانم . ها ميسر نبود نتشويق آ
از سويي ديگر از تمامي عزيزاني كه در به ثمر رسيدن ايـن اثـر از هـيچ تـال شـي  دريـغ       . نمايم  دانيقدرصميمانه  ،گرفتند

با تقبل كه  "رهان آوران انديشه نوره "شركت علم پرور مسئولين محترماز  همچنين. شكر را دارمنكرده اند كمال ت
  .سپاسگزارم، ندرا فراهم نمود ، امكان انتشار اين اثرهزينه چاپ
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