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نقش تفكيك جايگاه مالكيت مخازن از مديريت 
توليد  در توليد صيانتى از مخازن

از تاريخ اكتشــاف نفت در ايــران تا به 
امــروز، تحوالت بســيارى در ايــن صنعت  
را شــاهد بوده ايــم. امــروز آينــدة نفــت و 
پايدارى منابع ســوخت فسيلى، نگرانى هايى 
را برانگيخته اســت؛ به طورى كه پايين بودن 
ضريــب بازيافت توليد نفت در كشــورهاى 
توليدكنندة نفت از جملة اين دغدغه هاست. 
بنابرايــن اتخــاذ راهبردهايــى بــراى توليد 
صيانتــى نفــت و گاز و اجــراى طرح هــاى 
حداكثــر ســازى توليد نفــت در دورة عمر 
مخزن از جمله اولويت هــاى مالكان مخازن 
نفتى به شــمار مي رود. بــراى تضمين توليد 
صيانتــى نفت و گاز، جايگاه مالكيت مخزن 
و مديريــت توليــد اهميــت دارد. تبيين اين 
جايگاه نيازمند مطالعه، پژوهش و جلســات 
هم انديشــى با حضور كارشناســان خبره در 
حوزه هــاى مهمى چــون حقــوق و اقتصاد 
نفت و همچنين مطالعات مخازن اســت كه 
مســلماً طرح اين گونه مسائل در قالب يك 

مقاله نمى گنجد. اما آنچه واضح است اينكه 
وزارت نفت به منزلة مالك مخازن بايد بتواند 
توليد صيانتى را به  عنوان اصلى الينفك در 
اســتخراج نفــت و گاز در قراردادهايش با 
شــركت ملى نفت به الزام تبديــل كند و با 
اســتفاده از روش هاى ارتقاي توليد، ضريب 
بازيافت نفت و گاز را در مخازن كشــور به 
حداكثر رسانده و با توليد صيانتى نفت، سود 

اقتصادى و منافع ملى را تضمين كند.
همچنين باتوجه به سياست هاى كلى نظام 
در بخش انرژى و با توجه به سياست هاى كلى 
برنامة پنجم توســعه، الزم اســت براى ايفاى 
وظايف حاكميتى (سياست گذارى، هدايت و 
نظارت) و توليد صيانتى از مخازن نفت و گاز، 

نظام مديريتى شايسته طراحى و اجرا شود.

توليد صيانتى
ميــزان نفت موجــود در مخــازن نفتى 
كه نفت درجا ناميده مى شــود، به طوركامل 

نفــت  نيســت،  توليــد  و  قابل اســتحصال 
قابل استحصال تنها درصدى از نفت درجا را 
شامل مي شود. نسبت نفت قابل استحصال به 
نفت درجا «ضريب بازيافت» ناميده مى شود.

متوسط ضريب بازيافت در مخازن نفتى 
ايران حدود 26 درصد اســت كه نســبت به 
مقدار متوســط جهانــي (37 درصد) به طور 
قابل مالحظــه اي پايين تــر اســت. هرچنــد 
بخشــي از اين اختالف به دليل كربناته بودن 
و ســاختار پيچيــدة مخازن ايران اســت، اما 
به هرحال، اين ميــزان ضريب بازيافت بدين 
معناست كه شركت ملى نفت ايران با توجه 
بــه فنّاورى هاى در اختيــار و دانش موجود 
خــود در مقابل هر 100 بشــكه نفت موجود 
در مخازن نفتى، فقط قادر است 26 بشكه از 

آن را استحصال كند. 
بنابراين توليد صيانتى و افزايش ضريب 
بازيافت از اصلى تريــن اهداف بهره بردارى 
از مخازن نفتى اســت. اين امر به درستى در 

مجتبى كريمى  پژوهشگاه صنعت نفت
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سياســت هاى كلى ابالغى رهبــر انقالب در 
بخش نفت و گاز نيز آمده اســت: «افزايش 
ظرفيت توليد صيانت شــدة نفت، متناســب 
با ذخاير موجــود و برخورداري كشــور از 

افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي».
بنابراين براى تحقق آنچه در سياست هاى 
كلــى ابالغــى در بخش نفــت و گاز آمده، 
الزم اســت ســازوكارهاى الزم براى اعمال 
مالكيــت و نظــارت بر مخازن نفــت و گاز 
در راســتاى حصول اطمينان از صيانتى بودن 
توليد و برداشــت، در ســاختار صنعت نفت 

فراهم شود.
در ايــن راســتا اجــراى قانون تأســيس 
وزارت نفت مصوب 1358 شــوراى انقالب 
و قانــون نفت مصــوب 1366 الزم اســت. 
بــر  نفــت  مالكيــت وزارت  بر اين اســاس، 
مخــازن نفت و گاز جهت توليــد صيانتى و 
افزايش ضريب بازيافت اعمال خواهد شــد 
و شــركت هاى نفــت و گاز ايــران موظف 
خواهند شــد با نظارت وزارت نفت به توليد 

صيانتى نفت بپردازند.[1]
آنچه از عهــدة اين مقاله برمى آيد، ارائه 
يك نمونه از مديريــت منابع هيدركربورى 
در ســطح جهان اســت كه مى توانــد براى 
تصميم ســازان اين عرصه مفيد باشــد. قطعاً 
ارائــه اين نمونه به معنــاى مطلوب بودن اين 
مدل بــراى صنعت نفت ايران نيســت، بلكه 
فقط مدلــى از ميان مدل هايى اســت كه در 
يك كشــور پيش رو در حــوزة نفت و گاز 
كاربردى شــده اســت. هدف اين است كه 
مديران ارشــد در حوزة صنعــت نفت مدل 
متناسب با ســاختار صنعت نفت را شناسايى 

و آن را اجرايى سازند.
 در اين تحقيق به نروژ به منزلة نمونة موفق 

كشور توسعه يافته نفتى توجه شده است. 
نــروژ يكــى از موفق تريــن الگوهــاى 

دارد،  را  جهــان  نفتــى  منابــع  مديريــت 
به طورى كــه از ســوى صنــدوق بين المللى 
پــول، به نام نمونــة موفــق در مديريت منابع 
هيدروكربــورى معرفى شــد. در راســتاى 
بررســى تجربــة كشــورهاى موفــق در اين 
عرصه به بررســى چگونگى طراحى ساختار 
به معنــاى تفكيك جايگاه مالكيت مخزن از 
مديريت توليد نفت در اين كشــور خواهيم 
پرداخــت. در عين حال به نحــوة نظارت اين 
كشــور بر فعاليت هــاى نفتى اعــم از توليد 
صيانتــى، ايمنــى و ســالمت و محافظت از 
محيط زيست نيز در اين بخش توجه خواهد 

شد. [2]

قانون اساسى نروژ و مالكيت نفت
بنابر قانون اساسى نروژ، منابع نفت و گاز 
نروژ تحت مالكيت مردم نروژ است و دولت 
بايــد به طريقى اين منابع را مديريت كند كه 
ضامن حداكثر منفعت در زمان حال و آينده 

باشد.
بنابراين، در ساختار مديريت منابع طبيعى 
نــروژ نقش كليدى از آِن دولت اســت. اين 
قانون همچنين در موضوع تأمين منافع، فقط 
به منافع حال بسنده نمى كند و آيندة ذخاير، 
صيانت از مخازن و حفاظت از محيط زيست 

را هم در زمرة وظايف دولت قرار مى دهد.
دولت نــروژ ايــن صنعــت را از طريق 
قانون گذارى، فرآيند هاى ادارى، ماليات هاى 
مســتقيم و غير مســتقيم و بهرة مالكانه اداره 
مى كند. منافع و ســود حاصــل از اين منابع 
ســپس به نحوى ذخيره يا بازتوزيع مى شود 
كه نيازهاى جامعه را مرتفع كند. اين كار از 
طريق صندوق ذخيرة عمومى دولت صورت 
مى پذيــرد. اين صندوق يكــى از نمونه هاى 
موفق صندوق هاى تعديلگر درآمدهاى نفتى 

است. 

 قانون نفت نروژ و توليد صيانتى
براساس اين قانون دولت حق انحصارى 
اســتخراج ذخاير نفتى و مديريت و صيانت 
از منابع را دارد. مهم ترين هدف از مديريت 
صنايــع نفتى كســب حداكثــر منفعت براى 
عمــوم مردم نروژ اســت. بنابــر فصل چهار 
اين قانون دولت موظف اســت از روش هاى 
تكنيكى و اصــول اقتصادى كه از هدررفتن 
ذخايــر و مخــازن نفتــى در چرخــه توليد 
جلوگيرى مى كنند، اســتفاده كنــد. اين بند 
درواقــع توليد صيانتــى را از وظايف دولت 
تعييــن كــرده، به طورى كه دولــت موظف 
اســت در قراردادهايــى كه با شــركت هاى 
نفتى (معموالً شــركت هاى وابسته به دولت) 
مى بندد، اين موضوع را الزام آور نموده و  بر 

اجراى آن نظارت كند.
 (Petoro AS) در اجراى اين قانون، پترو
ســازماني دولتى است كه مســئول مديريت 
منافــع مالكيتى دولت نروژ اســت. مديريت 
توليد از اين منابع مالكيتى نيز برعهدة شركت 
نفتى دولتى نروژ، يعنى اســتات اويل اســت 
(اين شركت در ســال هاى اخير با واگذارى 
سهام دولت به تدريج خصوصى شده است).

شركت اســتات اويل در ســال 1972 و 
به دنبــال كشــف اولين مياديــن نفت و گاز 
نروژ، تأسيس شد. با شروع فعاليت هاى نفت 
و گاز نروژ در دهة 70 ميالدي، اين شركت 
به همراه دو شــركت نفتي بــزرگ ديگر به 
نام هاي Saga و Norsk Hydro كار خود را 
در ميادين نفت و گاز اين كشور آغاز كرد. 
در ابتداي كار، شركت مذكور شركتى كامًال 
دولتي بود و جهت گيري ُكلي اين شــركت 
نيز، ورود بــه حوزه هاي مختلف پروژه هاي 
نفت و گاز نروژ، تعريف شــده بود. حضور 
همزمان اين ســه شــركت نــروژي به همراه 
تعــدادى ديگــر از شــركت هاى بين الملي 
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نفــت و گاز در پروژه هــاي صنعــت نفــت 
نروژ، عالوه بر جلوگيرى از انحصارى شدن 
و تســلط يك جانبه شركت هاي خارجي بر 
فعاليت هاي نفت و گاز اين كشــور فرصت 
مناســبي را فراهــم آورد تا ضمن آشــنايي 
شركت هاي نفت نروژي با قواعد همكاري 
و رقابت با شــركت هاي توانمند بين المللي، 
به تدريــج (و البته از همــان آغاز پروژه هاي 
نفت و گاز اين كشــور) زمينه نهادينه شدن 
رقابــت در صنعت نفت اين كشــور نيز مهيا 
شــود و هم زمان نيز دولت بتواند با اســتفاده 
از اعمال نفوذ خود در اين ســه شــركت (و 
به ويژه شــركت اســتات اويل) سياست هاي 
كلي خود را در اين صنعت اجرا كند.[3و4]

شركت استات اويل مديريت سهام دولت 
را در ميادين و پروژه هاي نفتي اين كشــور تا 
ســال 2001 عهده دار بود. در ســال 2001 و 
به دنبال برخي اصالحات قانوني دربارة  ميزان 
مشاركت دولت نروژ در فعاليت هاي نفتي اين 
كشور، بيش از 18درصد از سهام اين شركت 
به شــركت هاي خصوصي داخلي و خارجي 
واگذار شد. همچنين، بر اساس قوانين مجلس 
نروژ، دولــت مي تواند حداكثر تا يك ســوم 
از كل ســهام شــركت مذكور را به بخـــش 

غيردولتـــي داخلي و خارجي واگذار كند.
بــا اجــراي ايــن تغييــرات، مســئوليت 
بازاريابــي و فــروش نفــت و گاز حاصل از 
ميادين نروژ به شــركت استات اويل واگذار 
شد و شركت دولتي پترو، وظيفة مديريت بر 

كل سهام و امالك را بر عهده گرفت.
 دولت سهم عمدة فعاليت هاى بخش نفت 
را بــا اين روش كنترل مى كنــد. ابزار اصلى 
دولت در كنترل اين فعاليت ها، بهرة مستقيم 
مالى (SDFI) اســت. ايــن بهره 40درصد از 
منافع مالكيت مستقيم توليد نفت را به دولت 

منتقــل 
مى كنــد. ابــزار ديگــر دولــت در كنتــرل 
فعاليت هاى نفتى، مالكيت بخش عمدة سهام 
شركت هاى نفتى نروژ است، به طورى كه71 
درصد ســهام استات اويل و 44 درصد سهام 
نورسك هيدرو از آن دولت نروژ است و به 
اين ترتيب بخــش زيادى از تصميم گيرى ها 

در زمينة نفت زير نفوذ دولت است. 

 ساختار بخش نفت در نروژ
قانون  براســاس  بيان شــد  همان طور كه 
نفــت نروژ «دولــت موظف اســت ارزيابى 
پيآمدهاى تجارى، صنعتى، زيســت محيطى، 
اقتصادى و اجتماعى منتج از فعاليت نفتى در 
يــك حوزه را، قبل از بازگشــايى آن حوزه 
ارائه دهد». دولت نروژ در اين راستا وظايف 
نظارتى بــر فعاليت هــاى نفتــى را بين چند 
به طورى كه  وزارتخانه تقســيم كرده است؛ 
هر يــك از اين وزارتخانه ها به صورت مجزا 
وظيفــة نظارت بــر فعاليت هــاى نفتى را در 
حوزة تحت مسئوليتشــان برعهــده دارند و 
فعاليت هاى نفتى بايد به تأييد هر يك از اين 

پنج وزارتخانة ناظر برسد.[1و4] 

شكل1، نه تنها هرم نفت در نروژ را نشان 
 مى دهد بلكه شــكل پاســخگويى در زمينة 
فعاليت هاى نفتى نروژ را هم نمايش مى دهد. 
رأس هرم نفت، مجلس نروژ است كه شاخة 
قانون گــذارى نظام حاكم اســت و وظيفه ي 
خلق چارچوب فعاليت هاى نفتى را عهده دار 
است. مجلس همچنين مى تواند در باب نوع 
و شــكل فعاليت هاى نفتى از دولت ســؤال 
كنــد. اين امر نوعى الزام بــراى دولت نروژ 
در رعايــت كردن مبانى صيانتى از مخازن و 
تأسيســات نفتى، ايمنى و سالمت و باألخره 

محيط زيست فراهم مى كند.
 دولت نروژ شــاخة اجرايى نظام حاكم 
است و وظيفة آماده ســازى و اجراى قواعد 
و قوانيــن مصوب مجلس را بــر عهده دارد. 
اين كار از طريق وزارتخانه هاي اشاره شــده 

در جدول 1 اجرا مى شود.
بنابر ساختار فوق، وزارت نفت و انرژى 
 (NPD)يك سازمان به نام مديريت نفت نروژ
براى ادارة بخــش نفت دارد. نقش مديريت 
نفت نــروژ(NPD) در فعاليت هــاى مربوط 
بــه هيدروكربورها در نــروژ حائز اهميت و 
كليدى اســت. ايــن ارگان مهم ترين ارگان 

ساختار بخش نفت در نروژ
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  2    شركت هاى دولتى فعال در صنعت نفت نروژ

حوزه فعاليت تجارىشركت 

 AS  بهره ي مالى مستقيم دولتامور نفت (SDFI) 

 AS حمل گاز طبيعى از مخزنامور گاز 

 (GASNOVA) تقويت و حمايت از توسعه فّناورى گاز طبيعى هم خوان با طبيعتگسنوا 

توليد هيدروكربوراستات اويل

       منــــابع
1- گزارش"نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه"، اكبر تركان، زينب ابوطالبى، 

مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام-1389
2- كتاب "حاكميت بر صنعت نفت و گاز ايران"، اكبر تركان، مجتبى كريمى، 
زينب ابوطالبى، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام-

1390
3- Norwegian government, “Act 29 November 1996 No. 72 

relating to petroleum activities”, No3, 26 January 2007.
4- Norwegian government, “ The Petroleum Act 1998 

(Third Party Access) Order 2007”, No. 290, 2007 
5-  Norwegian government, “ Acts relating to the energy 

and water resources sector in Norway (unofficial transla-
tion)”, Royal Ministry of oil and Energy

مشــاور وزارت نفت و انرژى است و وظيفة 
حمايت اصولــى و تصميم گيــرى در روند 
فعاليت هاى نفتى اعم از اكتشاف، استخراج 

و... را بر عهده دارد. 
عــالوه برايــن وزارتخانه هــا، چنديــن 
شــركت دولتى وظيفــة ادارة امور مربوط به 

صنعت نفت را برعهده دارند[2و4].
وظايف هــر يك از اين شــركت ها در 

جدول2 آمده است.
هر يك از اين شــركت ها درمجموع به 
مديريت نفت نروژ(NPD) در باب عملكرد 
خويش پاسخگو هســتند و اين مديريت نيز 

به هريــك از وزارتخانه هاى اشاره شــده در 
نمــودار 1 در بــاب عملكرد نفتــى خويش 

پاسخگو است.
بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه تفكيك 
منافع مالكيتى از مديريت توليد يكى از داليل 
كارآمدى نظام نفتى حاكم بر نروژ اســت. در 
واقع بــا اين تفكيك وظيفــة نظارتى بر عهدة 
دولت قرار مى گيــرد و وظيفة مديريت توليد 
برعهدة شركت هاى دولتى نروژ. در عين حال، 
اين شركت ها دربارة عملكرد خويش به دولت 

پاسخگو خواهند بود.
در گام بعــدى دولــت نــروژ وظايــف 

نظارتــى خويــش را بيــن وزارتخانه هايش 
تقسيم كرده است؛ به طورى كه هر وزارتخانه 
از جايگاه تخصصــى خويش به فعاليت هاى 
نفتــى نظارت مى كند. بنابرايــن منافع جامعه 
و كشــور به نحو مطلوب تأمين مى شود. اين 
وزارتخانه ها به منزلة بازوهاي نظارتى دولت 
عمل كرده، از تجميــع همة اين وظايف در 
يك وزارتخانه جلوگيرى مى كنند. بنابراين 
نظام نظارتى حاكم بر بخش نفت نيز كارايى 

بااليى دارد.

جمع بندى
در اين نوشــتار، سعى شــد تا با مرور مدلى 
دربارة مديريت منابع و به ويژه تفكيك مالكيت 
مخازن از مديريت توليد، بر اهميت ساختار قوى و 
نظام مند در توليد صيانتى و ازدياد برداشت تأكيد 
شود. يك ساختار قوى مديريتى آنقدر مهم است 
كه در بررســى مكانيزم هاى صيانت از مخازن، 
به منزلــة يكى از زيرســاخت هاى الزم و حياتى 
براى دستيابى حداكثرى به اهداف توليد صيانتى 
و ازدياد برداشــت مطرح مى شــود. تحقيقاً ارائه 
نمونة نروژ به معناى مطلوب بودن اين مدل براى 
صنعت نفت ايران نيست، بلكه فقط يك مدل از 
يــك  در  كــه  اســت  مدلــى  ده هــا  ميــان 
گاز  و  نفــت  حــوزة  در  پيشــرو  كشــور 
كاربردى شده است. هدف اين مقاله آن بود كه 
نشان دهد، ساختارى منسجم و تفكيك مالكيت 
مخازن از مديريت توليد چگونه مي تواند ضامن 

توسعه و توليد صيانتي از مخازن شود. 

  1    وزارتخانه هاي سهيم در صنعت نفت نروژ و وظايف آنها

مسئوليت در حيطه نفت و گاز ارگان دولتى 

مديريت منابع و بخش نفت و گازوزارت نفت و انرژى 
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