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مدیریتمخزن؛بایستهیفراموششده

 سیدتقیابطحیفروشانی*،شیرکوبهادری،شركت ملی نفت ایران  

مدیریــت مخــزن؛ عبارتــی کــه بارهــا و بارهــا 
ــه  ــند ب ــا بپرس ــر از م ــاید اگ ــا ش ــنیده ایم. ام ش
می گوینــد،  مخــزن  مدیریــت  چیــزی  چــه 
جواب هایمــان بســیار متفــاوت باشــد. عــده ای 
می کننــد  تصــور  ســاده انگارانه  نــگاه  بــا 
مخــزن  مهندســی  همــان  مخــزن  مدیریــت 
ــزن  ــت مخ ــث مدیری ــه بح ــت؛ در حالی ک اس
و  علــوم  از  مجموعــه ای  و  از  فراتــر  بســیار 
ــتر  ــه در بس ــرد ک ــر می گی ــا را درب تخصص ه
کار گروهــی و بــا یــک هــدف واحــد در 
ــتار  ــن نوش ــد. در ای ــرار گرفته ان ــم ق ــار ه کن
ــا  ــت آن ب ــوع و اهمی ــن موض ــده ای ــعی ش س
چالش هــای  و  مختلــف  نمونه هــای  ذکــر 
ــه صنعــت نفــت کشــور بررســی شــود. مبتالب

1-تعریف
از  را  متفاوتــی  تعابیــر  مختلــف  محققــان 
ــاید  ــا ش ــد. ام ــان کرده ان ــزن بی ــت مخ مدیری
یکــی از جامع تریــن و کامل تریــن تعاریــف 
را بتــوان این گونــه عنــوان کــرد: مدیریــت 
مخــزن عبــارت اســت از به کارگیــری بهینــه ی 
فــن آوری  انســان،  از  اعــم  موجــود  منابــع 
رســاندن  حداکثــر  بــه  بــرای  ســرمایه  و 
ســود اقتصــادی از یــک مخــزن از طریــق 
ــاندن  ــل  رس ــا به  حداق ــت ب ــازی برداش بهینه س
.]1[ عملیاتــی  هزینه هــای  و  ســرمایه گذاری 

2-اهداف
بــه طــور کلــی مدیریــت مخــزن یــک هــدف 
خــاص را دنبــال نمی کنــد بلکــه انتظــار می رود 
ــه ای  ــح آن مجموع در صــورت اجــرای صحی
ــداف  ــه اه ــردد. از جمل ــق گ ــداف محق از اه
ــوارد  ــه م ــوان ب ــزن می ت ــت مخ ــی مدیری اصل

زیــر اشــاره کــرد:
■ کاهش ریسک

■ افزایش تولید از مخزن
ــل برداشــت(  ■ افزایــش ذخیــره ی )حجــم قاب

مخــزن
■ به حداقل رساندن هزینه های سرمایهای

■ به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی
■ به حداکثر رساندن ضریب بازیافت

بایــد توجــه داشــت کــه مدیریــت مخــزن 
ــاًل  ــد. مث ــال می کن ــان دنب ــاال را توأم اهــداف ب
تولیــد و ذخیــره ی یــک مخــزن بــا درنظــر 
ریســک  و  هزینــه ای  متغیرهــای  گرفتــن 
ــد از  ــت تولی ــن اس ــردد. ممک ــر می گ حداکث
ــه ی  ــا هزین ــه ی آن بیشــتر شــود ام ــدار بهین مق
ــش  ــدر افزای ــام آنق ــکه نفت خ ــر بش ــد ه تولی
یابــد کــه تولیــد واحدهــای اضافــی نفت خــام 

ــد. ــته باش ــه نداش توجی

3-ویژگیها
ســایر  از  را  مخــزن  مدیریــت  آنچــه 
ــد آنســت  ــز می کن ــای دیگــر متمای مدیریت ه
ــناخته  ــود ناش ــک موج ــزن ی ــوالً مخ ــه اص ک
اســت و در واقــع بــا لرزه نــگاری و تولیــد 

ــودی را  ــد موج ــاه بای ــه چ ــد حلق ــا چن از تنه
شــناخت و آنــرا مدیریــت کــرد کــه چندهــزار 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــطح زمی ــر س ــر زی مت
مدیریــت  مخــزن،  مدیریــت  یعنــی 
آن  در  عدم قطعیــت  و  ناشناخته هاســت 
حــرف اول را می زنــد و بنابرایــن جمــع آوری 
حداکثــری اطالعــات و اســتفاده درســت و 
بهینــه از آن، نقــش کلیــدی در یــک مدیریــت 
ایفــا می کنــد. مخــزن صحیــح و کارآمــد 

4-الزاماتوچالشها
از آنجــا کــه مدیریــت مخــزن مجموعــه ای 
از علــوم و تخصص هــای مختلــف را دربــر 
ســازماندهی  بــر  عــالوه  بایــد  می گیــرد 
ــع آوری  ــرای جم ــمند ب ــامانه ی هوش ــک س ی
هــر  بــا  مرتبــط  اطالعــات  حداکثــری 
ــر  ــاط مؤث ــش و ارتب ــت دان ــص، مدیری تخص
بیــن تخصــص و بخش هــای مختلــف نیــز 

مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
ژئوفیزیــک،  )شــامل  فنــی  بخــش 
زمین شناســی، پتروفیزیــک، مهندســی مخــزن، 
بهره بــرداری  مهندســی  حفــاری،  مهندســی 

)taghi.abtahi76@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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اقتصــادی،  و مهندســی ســاختمان(، بخــش 
بخــش حقوقــی، بخــش بازرگانــی و بازاریابی، 
محیــط زیســت و... علــوم و تخصص هــای 
مختلفــی هســتند کــه ارتبــاط مؤثــر و به هنــگام 
آنهــا بــا یکدیگــر نقــش بســیار حیاتــی در 
ــد  ــح و کارآم ــت صحی ــک مدیری ــت ی موفقی
ــان  ــاً هم ــن دقیق ــفانه ای ــد و متأس ــازی می کن ب
نفــت  نقطــه ای اســت کــه مــا در صنعــت 
ضعــف داریــم؛ یعنــی عــدم ارتبــاط مؤثــر 
تخصص هــای  و  بخش هــا  بیــن  کارآمــد  و 
مختلــف و فقــدان مدیریــت دانــش بیــن آنــان. 
می شــود،  اکتشــافی حفــر  چــاه  میــدان  در 
میــدان را کشــف کــرده و تجــاری اعــالم 
می کننــد امــا از زمــان اکتشــاف تــا توصیــف، 
میــدان  مي افتــد.  اتفــاق  طوالنــی  وقفــه ای 
در  می کننــد؛  مطالعــه  توســعه  جهــت  را 
حالی کــه حداقــل اطالعــات مــورد نیــاز بــرای 
انجــام یــک مطالعــه هنــوز اخــذ نشــده اســت؛ 
طــرح توســعه ي مبتنــی بــر مطالعــه و ســناریوی 
اوالً  حالی کــه  در  می شــود؛  پیشــنهاد  برتــر 
و  نشــده  انجــام  به درســتی  هزینــه  تخمیــن 
آخریــن  برتــر،  ســنایوی  ارائــه ی  در  ثانیــاً 
ملــی  شــرکت  کالن  سیاســت گذاری های 
میان مــدت  برنامه ریزی هــای  ایــران و  نفــت 
ــرار  ــر آن مــورد توجــه ق و بلندمــدت مبتنــی ب

ــت. ــه اس نگرفت
ایــن  از  بی شــمار  مثال هــای  و  مــوارد  ایــن 
دســت همگــی مبیــن آنســت کــه ارتبــاط 
همبســته و تنگاتنگــي بیــن بخش هــای مختلــف 
ــدارد. در حالی کــه مدیریــت مخــزن  وجــود ن
مســتلزم یــک کار تیمــی اســت و بایــد از 
لحظــه ی اکتشــاف تــا لحظــه ی تــرک مخــزن، 
ــذار  ــی تأثیرگ ــی و بیرون ــل درون ــی عوام تمام
ــگام و  ــر، به هن ــاط مؤث ــده و ارتب ــش گردی پای
ســازنده ای مابیــن بخش هــای مختلــف برقــرار 

شــود.
به صـــورت  بایـــد  مخـــزن  مدیریـــت  در 
همزمـــان مســـائل فنی/اقتصادی/حقوقـــی و 
زیســـت محیطی درنظـــر گرفتـــه شـــود. زیـــرا 
ـــار  ـــورد انتظ ـــج م ـــر نتای ـــائل ب ـــن مس ـــه ی ای هم
مؤثـــر خواهنـــد بـــود. مثـــاًل فـــرض می کنیـــم 
توســـعه ی یـــک میـــدان از لحـــاظ فنـــی و 

در  ســـرمایه گذاری  عـــدم  بـــا  اقتصـــادی 
خصـــوص جمـــع آوری گازهـــای همـــراه 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــال آنک ـــد. ح ـــادی باش اقتص
تبعـــات زیســـت محیطی گازهـــای همـــراه 
و قوانیـــن داخلـــی و بین المللـــی حاکـــم بـــر 
آن، الزاماتـــی در خصـــوص رعایـــت قوانیـــن 
ـــورت  ـــه درص ـــود دارد ک ـــت محیطی وج زیس
عـــدم توجـــه بـــه آن، مدیریـــت مخـــزن و 
نتایـــج مـــورد انتظـــار بـــا چالـــش جـــدی 
ـــر  ـــي دیگ ـــوان مثال ـــد. به عن ـــد ش ـــه خواه مواج
ـــاخت های  ـــه زیرس ـــه ب ـــا توج ـــم ب ـــرض کنی ف
ـــدان،  ـــک می ـــعه ی ی ـــرای توس ـــور ب ـــک کش ی
ـــه  ـــرارداد بهین ـــد ق ـــارکت در تولی ـــرارداد مش ق
ــور  ــم در آن کشـ ــن حاکـ ــا قوانیـ ــد. امـ باشـ
اجـــازه ی انعقـــاد چنیـــن قراردادهایـــی را ندهـــد. 
ــزن  ــت مخـ ــه در مدیریـ ــری کـ ــورد دیگـ مـ
بایـــد بـــه آن توجـــه کـــرد سیاســـت های 
کالن دولـــت و شـــرکت ملـــی نفـــت اســـت. 
بـــر اســـاس طـــرح  مثـــاًل فـــرض کنیـــد 
توســـعه ی ارائـــه شـــده، تولیـــد در ســـقف 
ــد  ــوان تولیـ ــکه در روز به عنـ ــزار بشـ 100 هـ
ـــال  ـــت. ح ـــده اس ـــنهاد ش ـــدان پیش ـــه از می بهین
آنکـــه ممکـــن اســـت به دلیـــل سیاســـت های 
کالن دولـــت و شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
و به دلیـــل حفـــظ ســـهمیه ی اوپـــک، تولیـــد 
ــتور  ــر در دسـ ــورد  نظـ ــدان مـ ــتری از میـ بیشـ
کار قـــرار گیـــرد یـــا بالعکـــس؛ به دلیـــل 
تولیـــد  تکلیفـــی،  کاهـــش  و  تحریم هـــا 

به مراتـــب کمتـــری از میـــدان مدنظـــر قـــرار 
گیـــرد. یـــک مدیریـــت مخـــزن پویـــا بایـــد 
ــت  ــای عدم قطعیـ ــری و آنالیزهـ ــا جامع نگـ بـ
ــای  ــکات و چالش هـ ــن نـ ــی ایـ ــد تمامـ بتوانـ
ـــه و  ـــر گرفت ـــرا درنظ ـــر آن ـــب ب ـــی مترت احتمال

مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار دهـــد.
می توانـــد  کـــه  دیگـــری  مهـــم  چالـــش 
تهدیـــدی  بـــا  را  مخـــزن  مدیریـــت 
جـــدی مواجـــه ســـازد، عـــدم ثبـــات در 
ــت ها  تصمیم گیـــری و تغییـــر مـــداوم سیاسـ
ــرات  ــن تغییـ ــه ایـ ــت. هرچـ و استراتژی هاسـ
مدیریـــت  باشـــد  شـــدیدتر  عدم ثبـــات  و 
ــارت  ــود. به عبـ ــد بـ ــوارتر خواهـ ــزن دشـ مخـ
ـــای  ـــزن در فض ـــح مخ ـــت صحی ـــر، مدیری دیگ
ملتهـــب و بـــا چرخـــش ناگهانـــی سیاســـت ها 
ـــد  ـــن خواه ـــد غیرممک ـــوار و در ح ـــیار دش بس
ـــه  ـــران همیش ـــت ای ـــت نف ـــفانه صنع ـــود. متأس ب
بـــا این گونـــه تغییـــرات و نابســـامانی ها در 
ــش  ــود کم وبیـ ــن خـ ــعه ی میادیـ ــد توسـ رونـ

دســـت بـــه گریبـــان بـــوده اســـت.
بیشـــتر  شـــد  اشـــاره  کنـــون  تـــا  آنچـــه 
و  ســـازماني  ســـاختاري،  چالش هـــاي 
ـــود.  ـــه ی مدیریـــت مخـــزن ب فرآینـــدي در مقول
ــر نیـــز در مدیریـــت  ــا عامـــل دیگـ ــا ده هـ امـ
ــا  ــد از آنهـ ــه نبایـ ــتند کـ ــر هسـ ــزن مؤثـ مخـ
ـــه  ـــه آن توج ـــر ب ـــه کمت ـــي ک ـــد. عامل ـــل ش غاف
بي اهمیـــت  اول  نـــگاه  در  شـــاید  و  شـــده 
جلـــوه کنـــد، بســـتر فرهنگـــی و به طـــور 
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مشـــخص فرهنـــگ کارگروهـــی در فضایـــی 
ــزن  ــرار اســـت مدیریـــت مخـ ــه قـ اســـت کـ
در آن انجـــام شـــود. ایـــن عامـــل نقشـــي 
ــت  ــا شکسـ ــت یـ ــکار در موفقیـ ــل انـ غیرقابـ
ــزن  ــت مخـ ــه مدیریـ ــي از جملـ ــر مدیریتـ هـ
دارد. قطعـــاً در کشـــوری کـــه فرهنـــگ کار 
گروهـــی ضعیـــف اســـت، مدیریـــت مخـــزن 
به مراتـــب دشـــوارتر از مدیریـــت مخـــزن در 
ـــنین  ـــراد از س ـــه در آن، اف ـــت ک ـــوری اس کش
ـــی  ـــی را به خوب ـــگ کار گروه ـــی فرهن کودک
شـــالوده ی  اصـــوالً  زیـــرا  فراگرفته انـــد. 
ـــا شـــده  ـــی بن ـــر اســـاس کار گروه ـــت، ب مدیری
و بـــدون چنیـــن فرهنگـــی، هرگـــز مدیریـــت 
ـــه نتیجـــه ی مطلـــوب نخواهـــد رســـید. مخـــزن ب

5-راهکارها
راه هـــاي حداقـــل کـــردن  از  یکـــي  امـــا 
در  بي برنامگي هـــا  و  مشـــکالت  این گونـــه 
ـــه ی  ـــن برنام ـــور، تدوی ـــازن کش ـــت مخ مدیری
جامـــع ازدیـــاد برداشـــت از مخـــازن اســـت. 
ـــم  ـــاله ی پنج ـــون پنج س ـــاده ی-130 قان ـــق م طب
توســـعه ی اقتصـــادي، اجتماعـــي و فرهنگـــي 
کشـــور و جهـــت افزایـــش یـــک درصـــدی 
ضریـــب بازیافـــت از مخـــازن، وزارت نفـــت 
ـــه ی  ـــه، برنام ـــال اول برنام ـــده در س ـــف ش مکل
ـــاد برداشـــت از مخـــازن  ـــت و ازدی ـــع صیان جام
نواحـــي  به تفکیـــک  را  هیدروکربنـــي 
ـــراي آن  ـــراي اج ـــه و ب ـــي تهی خشـــکي و دریای

اقـــدام کنـــد ]1[.
ــاد  ــع ازدیـ ــه ی جامـ ــه برنامـ ــودن بـ ــد بـ مقیـ
ــه ی راه  ــوان نقشـ ــازن به عنـ ــت از مخـ برداشـ
توســـعه ی میادیـــن کشـــور و به دنبـــال آن، 
تدویـــن و اجـــراي برنامه هـــاي پوششـــي و 
ــر  ــه صحیح تـ ــراي هرچـ ــراي اجـ ــي بـ حمایتـ
ـــد  ـــت، مي توان ـــاد برداش ـــع ازدی ـــه ی جام برنام
در روشـــن تر شـــدن فضـــاي حاکـــم بـــر 

توســـعه ی میادیـــن هیدروکربنـــي کشـــور 
بســـیار ســـودمند باشـــد. طـــرح غربال گـــري 
پروژه هـــاي  و  طرح هـــا  اولویت بنـــدي  و 
ســـاماندهي  طـــرح  میادیـــن،  توســـعه ی 
ــن  ــات از میادیـ ــذ اطالعـ ــع آوري و اخـ جمـ
ایـــن  مهـــم در  از جملـــه طرح هـــاي   ... و 
مقولـــه به شـــمار مي رونـــد کـــه خوشـــبختانه 
اخیـــراً در ایـــن خصـــوص اقدامـــات خوبـــي 
ــران در  ــت ایـ ــي نفـ ــرکت ملـ ــطح شـ در سـ
ـــت  ـــت مدیری ـــي اس ـــت. بدیه ـــام اس ـــال انج ح
مخـــزن در چنیـــن فضـــاي آرام و نظام منـــدي 
به مراتـــب راحت تـــر از مدیریـــت مخـــزن 
در فضـــاي نابســـامان، بـــي برنامـــه و ملتهـــب 

اســـت.
ــذ  ــع آوري و اخـ ــاماندهي، جمـ ــرح سـ در طـ
اطالعـــات از میادیـــن هیدروکربنـــي کشـــور، 
شـــرکت  تابعـــه ی  شـــرکت هاي  تمامـــي 
ــي  ــاي اطالعاتـ ــران کمبودهـ ــت ایـ ــي نفـ ملـ
میادیـــن تحـــت مســـئولیت خـــود را به همـــراه 
ـــاز جهـــت اخـــذ اطالعـــات  ـــورد نی بودجـــه ی م
مذکـــور شناســـایي و اعـــالم خواهنـــد کـــرد 
ــدي،  ــب اولویت بنـ ــر حسـ ــج و بـ ــا به تدریـ تـ
ـــي  ـــن هیدروکربن ـــي میادی کمبودهـــاي اطالعات
ــام  ــاز اصلـــي و حیاتـــي انجـ ــه نیـ کشـــور کـ
مطالعـــات مخزنـــي اســـت مرتفـــع گـــردد و 
ــرد  ــات عملکـ ــه واقعیـ ــات، بـ ــج مطالعـ نتایـ
ــر باشـــد.  مخـــزِن مـــورد مطالعـــه نزدیک تـ
ـــا  ـــه اي ب ـــج مطالع ـــه نتای ـــت ک ـــح اس ـــر واض پ
در اختیـــار داشـــتن کمتریـــن اطالعـــات، بـــا 
ــد بـــود  ــه خواهـ ــراوان مواجـ عدم قطعیـــت فـ
و اگـــر چنیـــن مطالعـــه اي مبنـــاي توســـعه ی 
ــزن  ــرد، مدیریـــت آن مخـ ــرار گیـ ــزن قـ مخـ
ــه رو  ــدي روبـ ــیار جـ ــی بسـ ــا چالش هایـ را بـ

خواهـــد کـــرد.
ـــی  ـــای آموزش ـــا و دوره ه ـــزاری کالس ه برگ
مدیریـــت مخـــزن بـــر اســـاس آخریـــن و 

به روزتریـــن روش هـــای مدیریـــت مخـــزن 
ــوزش  ــدف آمـ ــا هـ ــل بـ ــطح بین الملـ در سـ
مدیـــران میانـــی شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
و نیـــز اهمیـــت دادن بـــه مقولـــه ی مدیریـــت 
ـــری در  ـــد گام مؤث ـــور می توان ـــزن در کش مخ
جهـــت بهبـــود کیفیـــت مدیریـــت مخـــزن در 

کشـــور باشـــد.

نتیجهگیری
ــی و  ــه ای چندوجهـ ــزن مقولـ ــت مخـ مدیریـ
ــه غفلـــت  ــاد مختلفـــی اســـت کـ ــامل ابعـ شـ
یـــا ســـهل انگاری در هـــر بُعـــد آن می توانـــد 
نتایـــج مـــورد انتظـــار را بـــا چالشـــی جـــدی 
ـــزن در  ـــت مخ ـــفانه مدیری ـــد. متأس ـــه کن مواج
صنعـــت نفـــت کشـــور آن گونـــه کـــه بایـــد 
و شـــاید مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار نگرفتـــه 
ــای  ــاذ راهکارهـ ــا اتخـ ــت بـ ــد اسـ ــه امیـ کـ
ــد  ــه چنـ ــتار بـ ــن نوشـ ــه در ایـ ــب )کـ مناسـ
مـــورد از آن اشـــاره شـــد( مدیریـــت مخـــزن 
جایـــگاه واقعـــی خـــود را در شـــرکت ملـــی 

نفـــت ایـــران پیـــدا کنـــد.
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