
40

مقاالت تحلیلي-کاربردي

مدیریت ریسک، ریسک  های بحرانی، ذخایر هیدروکربنی، توسعه  ي میادین نفت و گاز

فاطمه نيكبختي  مؤسسه  ي آموزشي پااليشسيدتقي ابطحي فروشاني*  مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملی نفت

طبقه بندی انواع ريسک ها در توسعه  ي ميادين نفت و گاز

آشنایی با انواع ریسک ها در توسعه  ي  میادین نفت و گاز کمک بسیار مؤثری براي سرمایه گذاران و شرکت هایی است که تمایل به  حضور در 
این عرصه دارند. دلیل عمده  ي ناموفق  بودن بسیاری از شرکت های سرمایه گذار در توسعه  ي میادین، عدم آشنایی و درک صحیح از دسته بندی  
ریس��ک ها و میزان اهمیت آنهاس��ت. در این مقاله با معرفی و دسته بندی انواع ریسک ها در توسعه  ي میادین نفت و گاز سعی شده دیدی کلی 
نس��بت به  ریس��ک های موجود در این صنعت حاصل شود. چراکه هزینه های سرمایه گذاری در این زمینه بسیار زیاد است و عدم  آشنایی با انواع 
ریس��ک ها می تواند زیان  های جبران ناپذیری براي س��رمایه گذار درپي داش��ته باشد. ریسک های ذکر شده بر اس��اس مراحل مختلف توسعه  ي 
یک میدان هیدروکربنی از کش��ف میدان تا تولیدي ش��دن آن و انتقال نفت تولیدی به مبادی مصرف در پنج دسته  ي کلی ریسک زمین شناسی 
)اکتشاف، ارزیابی و توسعه(، ریسک تأسیسات سطح االرضی، ریسک تغییر در مقررات دولتی، ریسک متغیرهاي اقتصادی و ریسک ناشی از 

شرکاء بررسی شده است. در این میان ریسک مرحله  ي اکتشاف اصلي  ترین ریسک در توسعه  ي یک میدان ارزیابي گردید.

مقدمه
اکتش��اف و تولی��د منابع نف��ت و گاز همواره 
ریسک های فراواني داش��ته است. تعیین شکل و 
حجم مخازن از حیث پیچیدگی های ساختمانی، 
محدوده  ي مخزن��ی و میزان نف��ت و گاز درجا، 
همواره با عدم  قطعیت  هایي همراه اس��ت. از سوی 
دیگ��ر ارزیابی ه��ای اقتصادی ک��ه در خصوص 
طرح  های توس��عه  ي میادین انجام می ش��ود نیز با 
عدم  قطعیت هایی روبرو اس��ت. چراکه هزینه های 
طرح و همچنین قیمت نف��ت را نمی توان به طور 
قطع پیش بینی کرد. ضمن اینکه ممکن است حجم 
نفت و گاز درجای میدان و متعاقب آن میزان نفت 
و گاز واقعی تولیدشده دقیقاً مطابق با پیش بینی های 
انجام شده نباشد. حتی در مرحله  ي توسعه و تولید 
از میدان، متغیرهاي مهندسی نظیر پروفایل تولید از 
میدان، کیفیت نفت تولیدی، هزینه های عملیاتی و 

خصوصیات مخزنی نیز با عدم  قطعیت همراهند.
هرچند در موارد متعدد عبارت های عدم  قطعیت 
و ریس��ک به  جای یکدیگر به  کار می روند اما در 
اینجا مفه��وم عدم  قطعیت عبارت اس��ت از عدم 
دانش و شناخت کافی از آینده و مفهوم ریسک، 
داللت بر عدم  قطعیتی دارد که ممکن است سبب 
ضررهای مالی، فنی و ... گردد. بر اساس تعریف 
هانس��ل و کوهن )1956(، زمانی ریسک مفهوم 
می یابد که انسان تصمیم به انجام کاری می گیرد 
که نس��بت به توانایی انجام آن یا در موفقیت آمیز 
بودن نتیجه  ي آن اطمین��ان کامل ندارد. همچنین 
عدم  قطعیت در خصوص رخداد یا تصمیمی است 
که می تواند خروجی ه��ا و نتایج متفاوتی  )اعم از 

موفقیت یا شکست( به همراه داشته باشد ]1[.
در مجم��وع عوامل و متغیره��اي عدم  قطعیت 
متعددی در اجرای طرح های صنعت نفت وجود 

دارند که ش��رکت هایی که قص��د فعالیت در این 
عرص��ه را دارند باید به خوبی با آنه��ا و میزان اثر 
هریک در روند پروژه آش��نایی داش��ته باش��ند. 
البته منابع ریس��ک و عدم  قطعیت برای هر میدان 
نفت��ي ی��ا گازی با می��دان دیگر متفاوت اس��ت. 
به  طور مثال در تحقیق��ي که درباره  ي میدان نفتی 
آزادگان ش��مالی انجام شد، هشت مورد به عنوان 
ریسک های بحرانی معرفی گردید که عبارتند از 
محدودیت  های تأمی��ن کاال و تجهیزات، بیمه  ي 
کاال و تجهی��زات، تحریم سیاس��ی و اقتصادی، 
برداش��ت نف��ت از این میدان مش��ترک توس��ط 
کشور همس��ایه، نوسانات قیمت فوالد و میلگرد، 
عدم  وجود زیرس��اخت  های الزم در منطقه جهت 
اجرای پروژه  های صنعتی، نوسانات قیمت سیمان 
و در نهایت عدم  جذب س��رمایه گذار خارجی در 

اجرای پروژه ]2[.
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با این حال برای طرح های توسعه  ي میادین نفتی 
به طور کل��ی می توان عوام��ل و عدم  قطعیت  هایی 
مش��اهده کرد که کم  و  بیش برای تمامی طرح ها 
مشترک اس��ت. در این مقاله جهت سهولت فهم 
مطالب، عوام��ل عدم  قطعیت در صنعت نفت، در 

پنج دسته  ي کلی طبقه  بندی و ارائه شده اند.

1- ريسک زمين شناسی
عدم  قطعیت و ریسک مربوط به زمین  شناسی از 
این حقیقت ناشی می ش��ود که ذخایر نفت و گاز 
صدها متر در زی��ر زمین مدفون هس��تند. بنابراین 
ذخایر از چش��م و دسترس��ي مس��تقیم به  دور بوده 
و باید با انجام عملیات زمین شناس��ی و مهندسی و 
آزمایش های حین حفاری به طور تخمینی موقعیت 
و میزان آنها تعیین ش��ود که بدیهی است این امر با 
عدم  قطعیت  هایی همراه باشد. اکتشاف، جمع آوری 
اطالعات و ساخت مدل های استاتیک زمین شناسی 
و مدل ه��ای دینامیک مخزنی به تفس��یر اطالعات 
حاصل از اعماق زمین بس��تگی دارد. برای تولیدي 
ش��دن یک مخ��زن نفتی یا گازی اصوالً باید س��ه 
مرحله  ي مجزا طی شود: اکتشاف، ارزیابی و توسعه.

1-1- مرحله  ي اكتشاف
اکتش��اف مرحله ای اس��ت که پُرریسک ترین 

می ش��ود؛  محس��وب  نف��ت  صنع��ت  فعالی��ت 
چراک��ه در ای��ن مرحل��ه هن��وز هیچ ش��ناختی 
 نس��بت به  مخزن وجود ن��دارد. ای��ن موضوع در 
شکل-1 به خوبی نشان داده شده است. همان گونه 
که در این ش��کل دیده می شود هر چه از اکتشاف 
به سمت توسعه و تولید پیش برویم با ایجاد شناخت 
بهتر و افزایش اطالعات از مخزن، عدم  قطعیت  ها و 

ریسک ها کاهش می یابد ]3[.
یک��ی از اقدامات��ی که معم��والً در این مرحله 
انجام می ش��ود رسم نموداري موس��وم به  نمودار 
انتظ��ارات حجمی اس��ت. در این نم��ودار میزان 
کمینه  و بیش��ینه  ي هیدروکربنی که احتمال دارد 
کش��ف ش��ود در محور افقی و احتمال انباش��تی 
موفقیت در محور عمودی رسم می شود. به عنوان 
مثال در شکل- 2 یک نمودار انتظار حجمی رسم 
شده اس��ت. همان گونه که در این شکل مالحظه 
می شود حجم احتمالی اکتش��افي از صفر تا 200 
میلیون بش��که تخمین زده شده اس��ت. بر اساس 
این نمودار 50 درصد احتمال کشِف صفر تا 200 
میلیون بش��که نفت وجود دارد اما تنها 25 درصد 
احتمال کشِف دس��ت  کم 75 میلیون بشکه نفت 
وجود دارد. ب��ا کمک این نم��ودار می توان حد 
اقتصادی و میزان احتمال موفقیت برای رسیدن به 

حد مدنظر را محاسبه کرد ]4[.

 هزین��ه  ي حف��اری یک چاه اکتش��افی تا حد 
زیادی ب��ه موقعیت جغرافیایی آن بس��تگی دارد 
و بس��ته به اینکه چاه در خشکی باشد یا دریا و تا 
چ��ه عمقی حفاری ش��ود ممکن اس��ت هزینه  ي 
حف��اری آن از حدود ده تا صد میلیون دالر متغیر 
باش��د. با توجه به عدم وج��ود فن  آوري  هایي که 
بتوانند بدون حفاری چاه، حجم و کیفیت مخازن 
هیدروکربنی را از روی سطح زمین و با دقت تعیین 
کنند، تصمیم گی��ری در خصوص مکان حفاری 
نخستین چاه بسیار در موفقیت عملیات تأثیرگذار 
اس��ت. احتمال موفقیت در حفاری نخستین چاه 
)چاه اکتش��افی( به  طور معمول کمتر از ده درصد 
است. البته در اینجا برداشت های مختلفی از مفهوم 
موفقیت وجود دارد؛ به طور مثال می توان تحقق هر 
یک از موارد زیر را نش��انه  ي موفقیت عملیات و 
عدم  تحقق هر یک را نشانه  ي شکست در عملیات 

تلقی کرد ]1[:
 مشاهده هیدروکربن در چاه

 انج��ام آزمایش های تولید از چاه و به دس��ت 
آوردن کمترین نرخ تولیدي برابر با 3000 بش��که 

در روز
کش��ف هیدروکرب��ن به طوری ک��ه نی��از به 

تحقیقات بیشتر را مرتفع نماید
 دس��تیابی ب��ه مق��داري از هیدروکرب��ن که 

توسعه  ي میدان را از لحاظ اقتصادی توجیه کند
هرچن��د می ت��وان دس��تیابی به ی��ک ماده  ي 
ارزشمند )در اینجا نفت یا گاز( را به  نوعی موفقیت 
تلقی کرد اما ب��رای آنکه به طور قطع بتوان گفت 
که پروژه  ي توس��عه  ي یک میدان نفتی یا گازی 
موفقیت آمیز بوده، الزم است تا پایان اجرای طرح 
توس��عه و بهره برداری از میدان که به طور معمول 
15 تا 20 سال طول می کشد انتظار کشید. بدیهی 
اس��ت در طول این مسیر چندین س��اله اتفاقات، 
عدم  قطعیت ها و ریسک های زیادی اجرای طرح 

را تهدید خواهد کرد.
موفقیت در مرحله  ي اکتشاِف یک میدان نفتی 
به  عوامل متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

 طبیعت و پیچیدگی زمین شناسی منطقه: هرچه 
میدان از لحاظ زمین  شناس��ی ساختار پیچیده  تری 
داشته باش��د )به  طور مثال وجود گسل  های متعدد    1  تغییرات ریسک و عدم  قطعیت با تکامل تدریجی پروژه
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در منطقه( احتمال موفقیت در مرحله  ي اکتشاف 
کمتر خواهد بود.

 نوع تله  ي نفتی و ان��دازه  ي آن )تله های نفتی 
می توانند چینه ای یا س��اختمانی باش��ند(: معموالً 
تله  های س��اختمانی نس��بت به تله ه��ای چینه ای 
پیچیدگی  های کمتری دارند و با انجام لرزه  نگاری 
س��ه  بعدی تا حد زیادی قابل  تش��خیص هستند و 

بنابراین ریسک کمتری دارند.
 دسترس��ی به فن  آوري های نوین در زمینه  ي 
ژئوفیزیک و علوم زمین: استفاده از فن  آوري های 
روز دنیا می  تواند به ش��ناخت بیش��تر مخزن نفتی 
کمک کن��د و بنابراین تا حد زیادی عدم  قطعیت 
و ریسک را کاهش مي  دهد. به  طور مثال می  توان 
به اس��تفاده از لرزه  نگاری س��ه بُعدی در شناخت 
منطق��ه و تأثیر آن در افزای��ش حفاری  های موفق 
اش��اره کرد. در دهه  های 70 و 80 میالدی )یعنی 
قبل از اس��تفاده از لرزه  نگاری س��ه بُعدی( احتمال 
حفاری موفق در آمریکا 25 درصد بود. به  محض 
اس��تفاده  ي گسترده ی شرکت  های تولیدی از این 
روش، در س��ال 2005 حفاری  های موفقیت  آمیز 
اکتش��افی ب��ه 50 درص��د افزای��ش یاف��ت. این 
 رق��م برای چاه  های توس��عه  ای ب��ه 88 درصد نیز

 رسید ] 5[.
 بهره گیری از زمین شناسان باتجربه و کارآمد: 
بدیهی اس��ت برای موفقیت در هر کاری )به ویژه 
ام��ور تخصص��ی و فوق تخصصی(، اس��تفاده از 
نیروه��ای باتجربه و کارآمد بس��یار حائز اهمیت 
مي  باش��د. اصوالً علم زمین شناسی از جمله علوم 
بس��یار تخصصی است که عالوه بر دانش فنی، به 

تجربه  ي فراواني نیز نیاز دارد.
منابع و ذخای��ر هیدروکربنی در جهان محدود 
اس��ت و در طول عمر صد س��اله  ي صنعت نفت، 
بس��یاری از آنها )از جمله میادین س��هل الوصول( 
شناخته شده اند. بدیهی است در چنین شرایطی با 
وجود پیشرفت های نسبی فن  آوري، کشف میادین 
جدید که عمدتاً غیرمتعارفند در مقایسه با گذشته 
دش��وارتر شده و با عدم  قطعیت و ریسک بیشتری 

همراه است.

1-2- مرحله  ي ارزيابی
از  ای��ن مرحل��ه   در واق��ع مرحل��ه  ي گ��ذر 
موفقی��ت زمین شناس��ی و رس��یدن ب��ه موفقیت 
اقتص��ادی اس��ت. به ط��ور معم��ول کم��ی بیش 
م��وارِد موفقی��ت در مرحل��ه  ي   از 50 درص��ِد 
زمین شناسی به موفقیت در مرحله  ي اقتصادی نیز 
منجر می ش��ود. به تعبیر دیگر، ارزیابی مرحله ای 
اس��ت ک��ه در آن پ��س از اخذ اطالع��ات الزم، 
مهم تری��ن تصمیم گرفته خواهد ش��د؛ اینکه آیا 
سرمایه گذاری انجام شود یا میدان به حال خود رها 
گردد. بنابراین ارزیابی مرحله  ي بسیار مهمی است 

که در آن موارد متعددی در نظر گرفته می شود:

1-2-1- حجم اطالعات موجود
هرچ��ه در مرحل��ه  ي اکتش��اف آزمایش هاي 
مدون تر و جامع تری برنامه ریزی شده باشد شناخت 
صحیح تری از حجم، کیفیت و خصوصیات سیال 
مخزن به دس��ت آم��ده و در مرحل��ه  ي ارزیابی، 

تصمیم گیری صحیح تری انجام خواهد شد.

1-2-2- حجم نفت درجای ميدان
حجم نفت درجای میدان حاصل ضرب چندین 
متغیر مخزنی از جمله حجم ناخالص کل، نسبت 
ضریب خالص به ناخالص، تخلخل سنگ و اشباع 
نفت در سنگ است. هرچه این مقادیر بیشتر باشد 
اقتصاد پ��روژه بهتر و تصمیم گیری در این مرحله 

آسان  تر خواهد بود.

1-2-3- پيچيدگی  های زمين  شناسی
هر چه س��اختار مخزن پیچیده تر باشد ساخت 
م��دل زمین شناس��ی دش��وارتر اس��ت و بنابراین 
عدم قطعیت ها و ریس��ک  هاي بیش��تری به پروژه 
تحمیل خواهد شد. در چنین شرایطی تصمیم گیری 

برای توسعه  ي میدان مشکل  تر مي  شود.

1-2-4- تعداد چاه مورد نياز جهت حفاری
هزینه  های حفاری بیش از 70 درصد هزینه  های 
توسعه  ي میادین نفتی را به  خود اختصاص مي  دهند. 
هر چه ساختار مخزن پیچیده تر و نا منظم تر و عمق 
حفاری بیش��تر باش��د باید چاه های بیش��تری در 
میدان حفاری گ��ردد که این امر هزینه های طرح 
را به ش��کل قابل مالحظه ای افزای��ش خواهد داد. 
بنابراین تصمیم گیری برای ادامه  ي کار توسعه  ي 
میادینی که پیچیده هستند دشوارتر بوده و با ریسک 
بیشتری روبرو است. البته در مرحله  ي ارزیابی نیز 
برای جمع آوری اطالعات بیشتر، چاه هایی با عنوان 
چاه های ارزیابی حفاری می شود. تصمیم گیری در 
خصوص تعداد این چاه ها نیز دشوار است؛ چراکه 
هرچند از یکسو این چاه ها در شناخت میدان بسیار 
مؤثرند اما از سوی دیگر سبب افزایش قابل توجه 

هزینه های طرح خواهند شد.

1-2-5- محدوديت زمانی امتياز ارزيابی
در بسیاری از کشورها فرصت محدودی جهت 
ارزیابی میدان نفتی به پیمانکار می دهند. بنابراین 
بسیار مهم است که ارزیابی تا حد امکان با سرعت 
بیش��تری انجام ش��ود و در این مرحل��ه، از انجام 
عملیات زمان ب��ر پرهیز گردد. ای��ن محدودیت، 
سبب افزایش ریس��ک طرح خواهد شد. چراکه 
به طور مثال ممک��ن اس��ت در برنامه ریزی انجام    2  محاسبه  ي حد اقتصادی و میزان احتمال موفقیت توسط نمودار انتظارات حجمی ]4[

4 

 200صفر تا  دارد كه ازدرصد احتمال  50 ،نموداراين بر اساس  .شده استميليون بشكه تخمين زده  200تا 
ميليون بشكه نفت  75حداقل كه  وجود دارددرصد احتمال  25اما تنها  ،اكتشاف گرددميليون بشكه نفت 

توان حد اقتصادي و ميزان احتمال موفقيت براي رسيدن به حد  با كمك اين نمودار مي. اكتشاف گردد
  [4].نمودرا محاسبه مذكور 

  
 ]4[نمودار انتظارات حجمي به كمكحد اقتصادي و ميزان احتمال موفقيت  محاسبه. 2شكل

 
از حدود ممكن است حفاري يك چاه اكتشافي تا حد زيادي به موقعيت جغرافيايي آن بستگي دارد و  هزينه

با . متغير باشدبسته به اينكه در خشكي باشد يا دريا و تا چه عمقي حفاري شود، ده تا صد ميليون دالر 
د بدون حفاري چاه، حجم و كيفيت مخازن كه بتوانوجود ندارد  اي تكنولوژيآنكه هنوز توجه به 

اولين گيري در خصوص مكان حفاري  تصميم، لذا نمايدبا دقت تعيين را از روي سطح زمين هيدروكربوري 
به اكتشافي چاه يعني چاه نياول يحفار در تيموفق احتمال. ثيرگذار استأبسيار در موفقيت عمليات تچاه 
طور  به ؛وجود دارددر اينجا هاي مختلفي از مفهوم موفقيت  برداشتالبته  .است درصد ده از كمتر معمول طور
شكست در  نشانه تحقق هر يك راعدم موفقيت عمليات و  توان تحقق هر يك از موارد زير را نشانه مي ،مثال

 [1]: نمودعمليات تلقي 

 در چاههيدروكربور مشاهده  - 1

 بشكه در روز 3000برابر با  دست آوردن حداقل نرخ توليد هب هاي توليد از چاه و انجام آزمايش - 2

 .كه نياز به تحقيقات بيشتر را مرتفع نمايد طوري بههيدروكربور كشف  - 3
 .نمايدلحاظ اقتصادي توجيه به ميدان را  كه توسعههيدروكربور از  مقدارآن دستيابي به  - 4
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شده برای حفاری چاهِ ارزیابی، تأخیر ایجاد شود؛ 
به طوری که قبل از اتمام عملیات حفاری و کسب 

اطالعات الزم، زمان مجوز به پایان برسد.

1-3- توسعه  ي ميدان
اگر مرحله  ي ارزیابی به درس��تی انجام ش��ده 
باشد مدل زمین شناس��ی صحیحي برای استفاده 
در مرحله ی توس��عه  ي میدان ایجاد خواهد شد. 
این مدل باید ش��امل اطالعات نس��بتاً دقیقی در 
خصوص س��اختار و حجم مخزن، خصوصیات 
س��یال مخزن و چگونگی توزی��ع آن در مخزن 
باش��د. بر اس��اس این مدل در مرحله  ي توسعه  ي 
میدان، میزان حجم نفت قابل  برداش��ت از میدان، 
پروفای��ل یا نم��ودار تولید، نوع طرح توس��عه  ي 
میدان ش��امل تعداد چاه های مورد نیاز، آرایش 
آنه��ا، زمان حف��اری هر چ��اه، نوع تأسیس��ات 
فرآورش��ی مورد  نیاز و موارد متعدد دیگر تعیین 
خواهد شد. بدیهی اس��ت هرچه اِشکاالت مدل 
زمین شناس��ی بیش��تر باش��د صدم��ات وارده به 
اقتصاد طرح نیز بیش��تر خواهد بود. معموالً چند 
س��ال پس از توس��عه و تولید میدان، با افت فشار 
طبیع��ی مخ��زن، به تدریج تولی��د چاه ها کاهش 
مي  یابد. برای جلوگیری از این امر، باید عملیات 
نگهداشت فشار در میدان اجرا شود. این عملیات 
به دو فعالیت عمده تقسیم می شود؛ یکي تزریق 
آب در آب��ده ک��ه در صورت وج��ود، در زیر 
مخ��زن نفتي ق��رار گرفت��ه و دوم تزریق گاز در 
کالهک گازی که در ب��االی مخزن قرار دارد. 

تصمیم گیری در خصوص انجام یکي از این دو 
روش جهت نگهداشت فشار مخزن و زمان انجام 
کار، یکی از مهم  ترین تصمیمات در توس��عه  ي 

میدان است ]1[.
از دیگر مس��ائل مهمی که باید جهت کاهش 
عدم  قطعیت ه��ا و ریس��ک های توس��عه  ي میدان 
بدان توجه کرد به روزرسانی مدل مخزنی و طرح 
توس��عه  ي میدان اس��ت. معموالً چند سال پس از 
تولید میدان مش��اهده می  ش��ود که پیش بینی های 
انجام شده با عملکرد واقعی میدان ناهمخوانی هایی 
دارد. در   صورت قابل توجه بودن این ناهمخوانی ها 
مش��خص مي  ش��ود که م��دل مخزنی می��دان با 
اشکاالتی همراه است. بنابراین ضروري است در 
این مرحله با جمع آوری اطالعات جدید حاصل 
از مخزن و طراحی و انجام آزمایش های مخزنی، 
مدل شبیه س��ازی مخزن به روز رس��انی شده و در 
صورت لزوم، طرح توس��عه  ي میدان بر اساس آن 
اصالح گردد. به طور مثال اگر در طرح توسعه  ي 
اولیه پیش بینی ش��ده بود که تزریق گاز در میدان 
جهت نگهداشت فش��ار مخزن، از سال سوم و با 
نرخ 50 میلیون فوت  مکع��ب در روز انجام گردد 
و در مرحله  ي توسعه مشاهده شود که فشار مخزن 
سریع تر و بیش��تر از مقدار پیش بینی شده در حال 
کاهش اس��ت، بدیهی اس��ت به روز رسانی مدل 
مخزن��ی و اصالح طرح توس��عه ضروری خواهد 
بود. ش��اید نتایج مطالعه  ي جدید نش��ان دهد که 
تزریق گاز در میدان باید از سال دوم و مثاًل با نرخ 

100 میلیون فوت  مکعب در روز انجام گردد ]1[.

2- ريسک تأسيسات سطح االرضی
نف��ت تولی��دی از چاه های می��دان از طریق 
خطوط لوله جریانی وارد چند راهه ها شده و از 
آنجا به واحد های فرآورش منتقل می گردد. در 
این واحد ها ابتدا آب اضافی همراه و  گاز همراه 
نفت در تفکیک کننده های دوفازی و سه فازی 
جدا شده و در واحد های نمک زدایی، نم زدایی 
و گوگرد زدای��ی، ناخالصی ه��ای نف��ت گرفته 
خواهد ش��د. در خروجی واحد های فرآورش، 
نفت فرآوری  ش��ده از طریق خطوط لوله انتقال 
به پاالیش��گاه یا مبادی صادراتی منتقل خواهد 
ش��د. بنا براین نف��ت از اعماق زمی��ن تا نقطه  ي 
پایان، مس��یري طوالنی را طی خواهد کرد و از 
تأسیسات مختلف و متعددی عبور خواهد نمود. 
اما در این مسیر ریس��ک های متعددی از جمله 

موارد زیر وجود خواهد داشت ]1[:
 عدم تکمی��ل به  موقع تأسیس��ات، مطابق با 
برنام��ه  ي زمان بندی اجرای ط��رح به طوری که 
تأخیر در راه اندازی تأسیسات به شدت بر اقتصاد 

پروژه اثرگذار خواهد بود
 احتمال آلودگی زیس��ت  محیطی ناش��ی از 
نفوذ سیاالت تولیدي به الیه های سطح االرضی 

زمین
 اثرات زیس��ت  محیطی ناش��ی از نشت گاز 

گوگرد و سایر سیاالت آلوده  کننده
 خطاه��ای انس��انی در مرحل��ه  ي طراحی، 

ساخت و نصب تأسیسات یا حین انجام کار
 مقررات دولتی به ویژه در خصوص رعایت 

مسائل سالمت، ایمنی و محیط زیست

3- ريسک تغيير در مقررات دولتی
دولت ه��ا ب��رای فعالی��ت در صنع��ت نفت 
چارچوب  های��ی معین می کنند ک��ه پیمانکاران 
ملزم ب��ه فعالی��ت در آن چارچوب  ها هس��تند. 
پس از اخ��ذ تصمیم س��رمایه گذاری، هر گونه 
تغیی��ر در ای��ن چارچوب  ه��ا متضمن ریس��ک 
خواه��د ب��ود. به طور کلی دولت ه��ا در اجرای 
طرح های توس��عه  ي میادین در سه مورد اعمال 

نظر می کنند:   3  تغییرات قیمت نفت  خام در جهان از آغاز تا به امروز]6[

10 

 
  [6] از آغاز تا به امروز در جهان خامنفت تغييرات قيمت . 3شكل

 
هر عاملي كه  وگردد  ميعرضه و تقاضا حاصل ميان  خام از رابطه و موازنه طور معمول قيمت نفت البته به
خواهد ثير أت عرضه و تقاضاميان بر تعادل  تغيير يابد،كنندگان  مصرفرفتار توليدكنندگان يا شود باعث 

  .گردد ميخام  قيمت جهاني نفتدر تغيير باعث  ،در نتيجه وگذاشت 
 

 نرخ تسعير 4-2

در  ،طور مثال به .هاي پولي كشورهاي مختلف به يكديگر است ضريب تبديل واحد ،منظور از نرخ تسعير
دالر 364/1 هر يورو برابر بايعني  .باشد مي 364/1نرخ تسعير يورو به دالر آمريكا برابر با  1393بيستم خرداد 

. استبااليي نوسانات داراي  معموالً ،المللي نسبت به يكديگر تغييرات واحدهاي پولي بين .داردارزش  آمريكا
واحد پولي معتبر دنيا يعني پوند انگليس،  3تغييرات طور نمونه  بهبيشتر درك گردد، اين موضوع آنكه براي 

مالحظه گونه كه  همان. نشان داده شده است 4در شكلسال دالر آمريكا و يورو نسبت به يكديگر در طول يك
  [7]. همراه بوده استميالدي   2010در طول سال ي زياد با نوسانات بسياراين تغييرات  ،گردد مي
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مقاالت تحلیلي-کاربردي

3-1- مالكيت و واگذاری امتياز
با اعطای مجوز یا لیسانس در واقع به پیمانکار 
حق داده می شود که برای دوره  اي معین و تحت 
شرایط تکنولوژیکی و مالی مشخص ذخایر نفتی 

واقع در ناحیه  ي معیني را تولید کند.

3-2- اس�تانداردهای ايمن�ی و س�المت و محيط 
زيست

در تمام��ی مراحل از اکتش��اف اولیه تا تولید 
از میدان و پای��ان کار، دولت ها با وضع قوانیني 
بر فعالیت  ش��رکت های نفتی نظ��ارت می کنند 
تا میزان آس��یب هاي وارده به محیط زیس��ت به 
کمترین مقدار ممکن برس��د. بسیاری از قوانین 
و مق��ررات از قب��ل م��دون و اعالم ش��ده  اند و 
شرکت ها قبل از س��رمایه گذاری نسبت به آنها 
آگاهی دارن��د. بنابراین در خصوص این قوانین 
ریس��کی وجود ن��دارد اما مش��کل زمانی آغاز 
می شود که دولت ها بنا به  دالیلی به  یکباره قوانین 
و مق��ررات را تغییر مي  دهند. به طور مثال ممکن 
است وقوع یک حادثه  ي زیست  محیطی نفتی در 
کشور احساس��ات عمومی را به شدت تحریک 
کرده و فش��ار افکار عمومی، دولت را مجبور به 
وضع قوانین سخت گیرانه  تر زیست  محیطی نماید. 
نشت نفت در خلیج مکزیک نمونه بارزی است 
که وقوع آن س��بب تظاهرات بس��یار گسترده  ي 
مردم مکزیک در خیابان ها ش��د. مردم خواستار 
وضع قوانین زیس��ت محیطی س��خت گیرانه  تری 
ب��رای کمپانی های نفتی بودن��د و در نهایت نیز 

دولت های مکزیک و آمریکا مجبور شدند چنین 
قوانیني وضع کنند.

3-3- ماليات
ساختار نظام مالیاتی کشورها نسبت به یکدیگر 
متفاوت اس��ت. مالیاتی که شرکت های نفتی باید 
به دول��ت بپردازند یک��ی از مهم ترین متغیرهاي 
مؤثر بر اقتصاد پروژه تلقی می ش��ود. نظام مالیاتی 
و نرخ مالیات معموالً بس��یار متغیر است و یکی از 
مهم ترین منابع عدم  قطعیت در اجرای پروژه های 

نفتی به  شمار می رود.

4- ريسک متغيرهاي اقتصادی
س��رمایه گذاری های نفتی در نظامي اقتصادی 
اتفاق می افتد که ممکن است بسیاری از متغیرهاي 
مهم و تعیین کننده  ي آن در طول زمان تغییر کند. 
نکته مهم آن است که سرمایه گذار روی بسیاری 
از ای��ن متغیرها هیچ گونه کنترلی ن��دارد. در این 

قسمت تعدادی از این متغیرها معرفی می  شوند:

4-1- قيمت جهانی نفت
قیم��ت نفت مهم تری��ن و تأثیر گذارترین و در 
عین ح��ال غیر قابل پیش بینی تری��ن متغیر مؤثر در 
اقتص��اد یک پ��روژه نفتی اس��ت. بنابراین قیمت 
نفت عدم  قطعیت و ریسک زیادي به  همراه دارد. 
ش��کل -3 تغییرات قیمت نفت خام را از آغاز تا به 
امروز نش��ان می دهد. همان گونه که در این شکل 
می توان دید این تغییرات در دهه های اخیر بس��یار 

بیشتر از گذشته بوده است ]6[.
 البت��ه به طور معمول قیمت نفت خام از رابطه و 
موازنه  ي عرضه و تقاضا حاصل می شود. بنابراین 
ه��ر عاملی که باعث تغییر رفتار تولیدکنندگان یا 
مصرف کنندگان گردد بر تعادل عرضه و تقاضاي 
نفت  خ��ام مؤثر بوده و س��بب تغییر قیمت جهانی 

نفت خام می شود.

4-2- نرخ تسعير
منظور از نرخ تسعیر، ضریب تبدیل واحد های 
پولی کشورهای مختلف به یکدیگر است. به طور 
مثال در بیس��تم خرداد 1393 نرخ تس��عیر یورو به 
دالر آمریکا برابر با 1/364 بوده است. یعنی ارزش 
هر یورو برابر با ارزش 1/364 دالر آمریکاس��ت. 
تغیی��رات واحده��ای پولی بین المللی نس��بت به 
یکدیگ��ر معموالً نوس��انات زی��ادي دارد. برای 
درک بیشتر این موضوع به طور نمونه در شکل-
4 تغییرات س��ه واحد پولی معتب��ر دنیا یعنی پوند 
انگلیس، دالر آمریکا و یورو نسبت به یکدیگر در 
طول یک  سال نشان داده شده است. همان گونه که 
مشاهده می شود این تغییرات در طول سال 2010 

با نوسانات بسیاری همراه بوده است ]7[.
صنعت نفت یک صنعت کاماًل بین المللی است 
و بنابراین خرید، فروش، اخذ وام و سرمایه گذاری با 
واحدهای پولی کشورهای مختلف انجام می شود. 
پس از انعقاد قرارداد توسعه و در مرحله  ي اجرا، در 
صورت تغییر نرخ تسعیر بین برخی از این واحدهای 
پولی، ممکن اس��ت وضع مالی پروژه بهتر یا بدتر 
شود. مثاًل فرض کنید قرار است پروژه ای با سقف 
 قراردادي مع��ادل 1400 میلیارد ری��ال به  صورت 
lump sum در ایران اجرا شود. بدیهی است پیمانکار 

مجبور است بخشی از خریدهای خود را به صورت 
دالری انجام دهد. حال با افزایش نرخ تسعیر دالر 
ب��ه ریال، پیمانکار ضرر خواه��د کرد و برعکس. 
بنابراین نرخ تس��عیر نیز از جمله عدم  قطعیت هایی 
 اس��ت ک��ه هم��واره پروژه ه��ای نفت��ی ب��ا آن 

مواجهند ]1[.
به  طور عمده ریس��ک مربوط به تغییرات نرخ 
تس��عیر در دو ح��وزه  ي قیم��ت ف��روش نفت و 
بازپرداخت وام های بین المللی، طرح های توسعه  ي    4  تغییرات معتبرترین واحدهای پولی دنیا نســبت به یکدیگر در طول ســال 2010 )پوند انگلیس، 

دالر آمریکا و یورو(

11 

  
پوند انگليس، دالر ( 2010نسبت به يكديگر در طول سال پولي دنيا  هايواحد معتبرترينتغييرات . 4شكل

   )آمريكا و يورو
  

گذاري  سرمايهايجاد بنابراين خريد، فروش، اخذ وام و ، المللي است بينيك صنعت  كامل طور به صنعت نفت
نرخ  ،اجرا قرارداد توسعه و در مرحلهاخذ از اگر بعد . شود واحدهاي پولي كشورهاي مختلف انجام ميدر 

طور  به. يا بدتر شودو ، ممكن است وضع مالي پروژه بهتر تغيير يابد تسعير بين برخي از اين واحدهاي پولي
lump صورت به ميليارد ريال  1400با برابر  با سقف قرارداددر ايران قرار است اي  پروژهفرض كنيد  لامث

sum صورت دالري انجام دهد بديهي است پيمانكار مجبور است بخشي از خريدهاي خود را به. اجرا شود .
نرخ تسعير نيز از  ،بنابراين. بالعكس، پيمانكار ضرر خواهد كرد و افزايش يابد نرخ تسعير دالر به ريالاگر  حال

  [1].ندباش مي هاي نفتي با آن مواجه هايي است كه همواره پروژه قطعيتعدم جمله 
هاي  قيمت فروش نفت و بازپرداخت وام ي  در دو حوزه عمدتاً ،ريسك مربوط به تغييرات نرخ تسعير

 ؛دماين يميادين نفتي را تهديد م ههاي توسع طرح ،المللي بين
  
 نفت فروش متيق 1- 2- 4

 
يك شركت نفتي كه نظام مالياتي براي  تاًنتيج. شود دالر آمريكا تعيين ميواحد در  قيمت فروش نفت معموالً

قطعيت و ريسك ناشي از تغييرات نرخ عدم ، همواره در معرض است آن در واحد پولي ديگري تعريف شده
  .گيرد تسعير قرار مي

 
  يالمللنيب يهاوام بازپرداخت 2- 2- 4
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میادین نفتی را تهدید مي  کند.

4-2-1- قيمت فروش نفت
قیمت فروش نفت معموالً با دالر آمریکا تعیین 
می ش��ود. در نتیجه یک ش��رکت نفت��ی که نظام 
مالیاتی آن در واحد پولی دیگری تعریف ش��ده، 
همواره در معرض عدم  قطعیت و ریسک ناشی از 

تغییرات نرخ تسعیر قرار می گیرد.

4-2-2- بازپرداخت وام  های بين  المللی
کمپانی های بزرگ از مؤسسات مالی متعددی 
در جهان وام می گیرند که این وام ها در واحدهای 
پولی مختلف و بازه های زمانی متفاوتی پرداخت 
مي  ش��وند. هریک از این وام ها ب��رای وام گیرنده 

ریسک تغییرات نرخ تسعیر را دارد.

4-3- تورم
تغییر قیمت کااله��ا و خدمات در طول زمان 
را تورم می گویند. این افزایش قیمت ها به  عوامل 
متعددی بس��تگی دارد و می تواند خیلی سریع یا 
به  کندی اتفاق بیافتد. از آنجا که قرار است حجم 
سرمایه گذاری یک پروژه نفتی در طول سال های 
اجرای آن توزیع ش��ود و در سال های مختلف بر 
اس��اس برنامه  ي زمان بندِی از پیش تعیین  شده  اي 
درصد خاصی از حجم سرمایه گذاری اختصاص 
یابد، هر چه دوره  ي اجرای پروژه طوالنی  تر باشد 
پروژه بیش��تر در معرض ریس��ک ناشی از تورم 
قیمت ها قرار خواهد گرفت. زیرا مثاًل پیش بینی 
قیم��ت یک کاال در هفت س��ال آینده به مراتب 
 سخت تر از پیش بینی قیمت آن در سه سال آینده

 است ]1[.

5- ريسک ناشی از شركاء
بسیاری از ش��رکت های نفتی جهت توسعه  ي 
یک میدان، به دالیل مختلف با شرکت های دیگر 
مشارکت می کنند. از جمله  ي این دالیل می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
 کاهش ریسک سرمایه گذاری

حج��م  تأمی��ن  جه��ت  اس��تطاعت  ع��دم   
سرمایه گذاری الزم

 در اختیار نداشتن فن  آوری یا تجهیزات کافی
 واقع  شدن مخزن در دو یا چند بلوک اکتشافی 

که هر بلوک به یک پیمانکار واگذار شده است
بنابراین با اش��اره به موارد باال مش��اهده می شود 
که مش��ارکت چند ش��رکت جهت توسعه  ي یک 
میدان نفتی امری اجتناب ناپذیر است. این شرکت ها 
کنسرسیومي تشکیل داده   و با هماهنگی و موافقت 
یکدیگ��ر تصمیمات الزم را جه��ت اجرای پروژه 
اتخاذ می کنند. ش��رکت های عضو کنسرس��یوم با 
ریس��ک های مختلف��ی از جمله م��وارد زیر روبرو 

هستند:
 تداخ��ل در اولویت های فنی: هر ش��رکت بر 
اساس تجهیزات، نرم افزار، تجربیات و فرآیند های 
کاری خ��ود، از لح��اظ تکنیک��ی اولویت هایی 
برای خود قائل مي  ش��ود که ممکن است با سایر 
شرکت های کنسرس��یوم تطابق نداشته باشد. این 

مطلب می تواند سبب بروز مشکالتي گردد.
 تداخل عالیق: ممکن است اجرای بخشی از 
پروژه )مثل احداث خط لوله( آن قدر جذاب باشد 
که هریک از شرکاء بخواهد به تنهایی آن  را اجرا 
کن��د. در  حالی که ممکن اس��ت محدودیت هاي 

کنسرسیوم اجازه چنین کاری ندهد.
 تف��اوت در آراء و دیدگاه ها: ممکن اس��ت 

برای اجرای قس��متی از پروژه روش های مختلفی 
وجود داشته باشد اما آراء و دیدگاه های شرکاء در 
خصوص انتخاب بهترین روش با یکدیگر متفاوت 

باشد.
 عدم تعامل کاری شرکاء: در یک کنسرسیوم 
باید مدیران، مهندسان و کارشناسان یک شرکت 
با همتایان خود در شرکت های دیگر تعامل کاری 
داش��ته باش��ند و جّو اعتماد و همکاری میان افراد 
برقرار باش��د. در غیر  این صورت ریسک فراواني 

اجرای موفقیت آمیز پروژه را تهدید خواهد کرد.

نتيجه گيری
در این مقاله سعی شد انواع ریسک  هاي مراحل 
مختلف توس��عه  ي میادین نفت و گاز دس��ته بندی 
گردد. انواع ریسک های مورد بررسی، در پنج دسته 
طبقه بندی شد که عبارتند از ریسک زمین شناسی، 
ریسک تأسیس��ات س��طح االرضی، ریسک تغییر 
مقررات دولتی، ریس��ک متغیرهای اقتصادی و در 
نهایت ریسک ناشی از شرکاء. همان  طور که مشاهده 
ش��د نفت از مرحله  ي ش��ناخت تا تولید، مس��یری 
طوالن��ی را طی می کند که در آن س��رمایه گذار با 
ریسک های متعددی مواجه می گردد. از آنجا  که 
هزینه  ي این گونه سرمایه گذاری ها زیاد است، باید 
مطالعات دقیقی در م��ورد جنبه های گوناگون آن 
و با درنظر گرفتن ریسک های موجود طي مراحل 
مختلف انج��ام پذیرد. یکی از راهکارهای مهم در 
این خصوص ملزم کردن شرکت ها به انجام تحلیل 
ریسک به    عنوان بخشی ضروری از انجام مطالعه  ي 
جامع توس��عه ی میدان )MDP) است. الزام به انجام 
مطالعه  ي امکان سنجی پروژه  های مهم نیز می تواند 

تا حد زیادی ریسک های پروژه را کاهش دهد.


