مدیریت مخزن؛ بایستهی فراموش شده
سیدتقی ابطحی فروشانی* ،شیرکو بهادری ،شرکت ملی نفت ایران  

مدیریــت مخــزن؛ عبارتــی کــه بارهــا و بارهــا
شــنیدهایم .امــا شــاید اگــر از مــا بپرســند بــه
چــه چیــزی مدیریــت مخــزن میگوینــد،
جوابهایمــان بســیار متفــاوت باشــد .عــدهای
بــا نــگاه ســادهانگارانه تصــور میکننــد
مدیریــت مخــزن همــان مهندســی مخــزن
اســت؛ در حالیکــه بحــث مدیریــت مخــزن
بســیار فراتــر از و مجموعــهای از علــوم و
تخصصهــا را دربــر میگیــرد کــه در بســتر
کار گروهــی و بــا یــک هــدف واحــد در
کنــار هــم قــرار گرفتهانــد .در ایــن نوشــتار
ســعی شــده ایــن موضــوع و اهمیــت آن بــا
ذکــر نمونههــای مختلــف و چالشهــای
مبتالبــه صنعــت نفــت کشــور بررســی شــود.
 -1تعریف

محققــان مختلــف تعابیــر متفاوتــی را از
مدیریــت مخــزن بیــان کردهانــد .امــا شــاید
یکــی از جامعتریــن و کاملتریــن تعاریــف
را بتــوان اینگونــه عنــوان کــرد :مدیریــت
مخــزن عبــارت اســت از بهکارگیــری بهینـهی
منابــع موجــود اعــم از انســان ،فــنآوری
و ســرمایه بــرای بــه حداکثــر رســاندن
ســود اقتصــادی از یــک مخــزن از طریــق
بهینهســازی برداشــت بــا بهحداقــل رســاندن
ســرمایهگذاری و هزینههــای عملیاتــی [.]1
 -2اهداف

بــه طــور کلــی مدیریــت مخــزن یــک هــدف
خــاص را دنبــال نمیکنــد بلکــه انتظــار میرود
در صــورت اجــرای صحیــح آن مجموع ـهای
از اهــداف محقــق گــردد .از جملــه اهــداف
اصلــی مدیریــت مخــزن میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:
■ کاهش ریسک
*
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■ افزایش تولید از مخزن
■ افزایــش ذخیــره ی (حجــم قابــل برداشــت)
مخــزن
■ به حداقل رساندن هزینه های سرمایهای
■ به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی
■ به حداکثر رساندن ضریب بازیافت
بایــد توجــه داشــت کــه مدیریــت مخــزن
اهــداف بــاال را توأمــان دنبــال میکنــد .مث ـ ً
ا
تولیــد و ذخیــره ی یــک مخــزن بــا درنظــر
گرفتــن متغیرهــای هزینــهای و ریســک
حداکثــر میگــردد .ممکــن اســت تولیــد از
مقــدار بهینــه ی آن بیشــتر شــود امــا هزین ـهی
تولیــد هــر بشــکه نفتخــام آنقــدر افزایــش
یابــد کــه تولیــد واحدهــای اضافــی نفتخــام
توجیــه نداشــته باشــد.
  -3ویژگیها

آنچــه مدیریــت مخــزن را از ســایر
مدیریتهــای دیگــر متمایــز میکنــد آنســت
کــه اصــوالً مخــزن یــک موجــود ناشــناخته
اســت و در واقــع بــا لرزهنــگاری و تولیــد

از تنهــا چنــد حلقــه چــاه بایــد موجــودی را
شــناخت و آنــرا مدیریــت کــرد کــه چندهــزار
متــر زیــر ســطح زمیــن قــرار گرفتــه اســت.
یعنــی مدیریــت مخــزن ،مدیریــت
ناشناختههاســت و عدمقطعیــت در آن
حــرف اول را میزنــد و بنابرایــن جم ـعآوری
حداکثــری اطالعــات و اســتفاده درســت و
بهینــه از آن ،نقــش کلیــدی در یــک مدیریــت
مخــزن صحیــح و کارآمــد ایفــا میکنــد.
 -4الزامات و چالشها

از آنجــا کــه مدیریــت مخــزن مجموعــهای
از علــوم و تخصصهــای مختلــف را دربــر
میگیــرد بایــد عــاوه بــر ســازماندهی
یــک ســامانهی هوشــمند بــرای جمــعآوری
حداکثــری اطالعــات مرتبــط بــا هــر
تخصــص ،مدیریــت دانــش و ارتبــاط مؤثــر
بیــن تخصــص و بخشهــای مختلــف نیــز
مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
بخــش فنــی (شــامل ژئوفیزیــک،
زمینشناســی ،پتروفیزیــک ،مهندســی مخــزن،
مهندســی حفــاری ،مهندســی بهرهبــرداری
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و مهندســی ســاختمان) ،بخــش اقتصــادی،
بخــش حقوقــی ،بخــش بازرگانــی و بازاریابی،
محیــط زیســت و ...علــوم و تخصصهــای
مختلفــی هســتند کــه ارتبــاط مؤثــر و بههنــگام
آنهــا بــا یکدیگــر نقــش بســیار حیاتــی در
موفقیــت یــک مدیریــت صحیــح و کارآمــد
بــازی میکنــد و متأســفانه ایــن دقیقــاً همــان
نقطــهای اســت کــه مــا در صنعــت نفــت
ضعــف داريــم؛ یعنــی عــدم ارتبــاط مؤثــر
و کارآمــد بیــن بخشهــا و تخصصهــای
مختلــف و فقــدان مدیریــت دانــش بیــن آنــان.
در میــدان چــاه اکتشــافی حفــر میشــود،
میــدان را کشــف کــرده و تجــاری اعــام
میکننــد امــا از زمــان اکتشــاف تــا توصیــف،
وقفــهای طوالنــی اتفــاق ميافتــد .میــدان
را جهــت توســعه مطالعــه میکننــد؛ در
حالیکــه حداقــل اطالعــات مــورد نیــاز بــرای
انجــام یــک مطالعــه هنــوز اخــذ نشــده اســت؛
طــرح توســعهي مبتنــی بــر مطالعــه و ســناریوی
برتــر پیشــنهاد میشــود؛ در حالیکــه اوالً
تخمیــن هزینــه بهدرســتی انجــام نشــده و
ثانیــاً در ارائــهی ســنایوی برتــر ،آخریــن
سیاســتگذاریهای کالن شــرکت ملــی
نفــت ایــران و برنامهریزیهــای میانمــدت
و بلندمــدت مبتنــی بــر آن مــورد توجــه قــرار
نگرفتــه اســت.
ایــن مــوارد و مثالهــای بیشــمار از ایــن
دســت همگــی مبیــن آنســت کــه ارتبــاط
همبســته و تنگاتنگــي بیــن بخشهــای مختلــف
وجــود نــدارد .در حالیکــه مدیریــت مخــزن
مســتلزم یــک کار تیمــی اســت و بایــد از
لحظـهی اکتشــاف تــا لحظـهی تــرک مخــزن،
تمامــی عوامــل درونــی و بیرونــی تأثیرگــذار
پایــش گردیــده و ارتبــاط مؤثــر ،بههنــگام و
ســازندهای مابیــن بخشهــای مختلــف برقــرار
شــود.
در مدیریـــت مخـــزن بایـــد بهصـــورت
همزمـــان مســـائل فنی/اقتصادی/حقوقـــی و
زیســـتمحیطی درنظـــر گرفتـــه شـــود .زیـــرا
همــهی ای ــن مس ــائل ب ــر نتای ــج م ــورد انتظ ــار
ً
مثـــا فـــرض میکنیـــم
مؤثـــر خواهنـــد بـــود.
توســـعهی یـــک میـــدان از لحـــاظ فنـــی و

اقتصـــادی بـــا عـــدم ســـرمایهگذاری در
خصـــوص جمـــع آوری گازهـــای همـــراه
اقتص ــادی باش ــد .ح ــال آنک ــه ب ــا توج ــه ب ــه
تبعـــات زیســـتمحیطی گازهـــای همـــراه
و قوانیـــن داخلـــی و بینالمللـــی حاکـــم بـــر
آن ،الزاماتـــی در خصـــوص رعایـــت قوانیـــن
زیســتمحیطی وج ــود دارد ک ــه درص ــورت
عـــدم توجـــه بـــه آن ،مدیریـــت مخـــزن و
نتایـــج مـــورد انتظـــار بـــا چالـــش جـــدی
مواج ــه خواه ــد ش ــد .بهعن ــوان مثال ــي دیگ ــر
ف ــرض کنی ــم ب ــا توج ــه ب ــه زیرس ــاختهای
ی ــک کش ــور ب ــرای توس ــعهی ی ــک می ــدان،
ق ــرارداد مش ــارکت در تولی ــد ق ــرارداد بهین ــه
باشـــد .امـــا قوانیـــن حاکـــم در آن کشـــور
اجــازهی انعقــاد چنیــن قراردادهایــی را ندهــد.
مـــورد دیگـــری کـــه در مدیریـــت مخـــزن
بایـــد بـــه آن توجـــه کـــرد سیاســـتهای
کالن دولـــت و شـــرکت ملـــی نفـــت اســـت.
ً
مثـــا فـــرض کنیـــد بـــر اســـاس طـــرح
توســـعهی ارائـــه شـــده ،تولیـــد در ســـقف
 100هـــزار بشـــکه در روز بهعنـــوان تولیـــد
بهین ــه از می ــدان پیش ــنهاد ش ــده اس ــت .ح ــال
آنکـــه ممکـــن اســـت بهدلیـــل سیاســـتهای
کالن دولـــت و شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
و بهدلیـــل حفـــظ ســـهمیهی اوپـــک ،تولیـــد
بیشـــتری از میـــدان مـــور د نظـــر در دســـتور
کار قـــرار گیـــرد یـــا بالعکـــس؛ بهدلیـــل
تحریمهـــا و کاهـــش تکلیفـــی ،تولیـــد

بهمراتـــب کمتـــری از میـــدان مدنظـــر قـــرار
گیـــرد .یـــک مدیریـــت مخـــزن پویـــا بایـــد
بـــا جامعنگـــری و آنالیزهـــای عدمقطعیـــت
بتوانـــد تمامـــی ایـــن نـــکات و چالشهـــای
احتمال ــی مترت ــب ب ــر آن ــرا درنظ ــر گرفت ــه و
مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار دهـــد.
چالـــش مهـــم دیگـــری کـــه میتوانـــد
مدیریـــت مخـــزن را بـــا تهدیـــدی
جـــدی مواجـــه ســـازد ،عـــدم ثبـــات در
تصمیمگیـــری و تغییـــر مـــداوم سیاســـتها
و استراتژیهاســـت .هرچـــه ایـــن تغییـــرات
و عدمثبـــات شـــدیدتر باشـــد مدیریـــت
مخـــزن دشـــوارتر خواهـــد بـــود .بهعبـــارت
دیگ ــر ،مدیری ــت صحی ــح مخ ــزن در فض ــای
ملتهـــب و بـــا چرخـــش ناگهانـــی سیاســـتها
بس ــیار دش ــوار و در ح ــد غیرممک ــن خواه ــد
ب ــود .متأس ــفانه صنع ــت نف ــت ای ــران هميش ــه
بـــا اینگونـــه تغییـــرات و نابســـامانیها در
رونـــد توســـعهی میادیـــن خـــود کموبیـــش
دســـت بـــه گریبـــان بـــوده اســـت.
آنچـــه تـــا كنـــون اشـــاره شـــد بيشـــتر
چالشهـــاي ســـاختاري ،ســـازماني و
فرآين ــدي در مقول ـهی مديري ــت مخ ــزن ب ــود.
امـــا دههـــا عامـــل ديگـــر نيـــز در مديريـــت
مخـــزن مؤثـــر هســـتند كـــه نبايـــد از آنهـــا
غاف ــل ش ــد .عامل ــي ك ــه كمت ــر ب ــه آن توج ــه
شـــده و شـــايد در نـــگاه اول بياهميـــت
جلـــوه کنـــد ،بســـتر فرهنگـــی و بهطـــور
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مشـــخص فرهنـــگ کارگروهـــی در فضایـــی
اســـت کـــه قـــرار اســـت مدیریـــت مخـــزن
در آن انجـــام شـــود .ایـــن عامـــل نقشـــي
غيرقابـــل انـــكار در موفقيـــت يـــا شكســـت
هـــر مديريتـــي از جملـــه مديريـــت مخـــزن
دارد .قطعـــاً در کشـــوری کـــه فرهنـــگ کار
گروهـــی ضعیـــف اســـت ،مدیریـــت مخـــزن
بهمراتـــب دشـــوارتر از مدیریـــت مخـــزن در
کش ــوری اس ــت ک ــه در آن ،اف ــراد از س ــنین
کودک ــی فرهن ــگ کار گروه ــی را بهخوب ــی
فراگرفتهانـــد .زیـــرا اصـــوالً شـــالودهی
مدیری ــت ،ب ــر اس ــاس کار گروه ــی بن ــا ش ــده
و بـــدون چنیـــن فرهنگـــی ،هرگـــز مدیریـــت
مخ ــزن ب ــه نتیج ـهی مطل ــوب نخواه ــد رس ــید.
 -5راهکارها

امـــا يكـــي از راههـــاي حداقـــل کـــردن
اينگونـــه مشـــكالت و بيبرنامگيهـــا در
مديري ــت مخ ــازن كش ــور ،تدوي ــن برنامــهی
جامـــع ازديـــاد برداشـــت از مخـــازن اســـت.
طب ــق م ــادهی 130-قان ــون پنجس ــالهی پنج ــم
توســـعهی اقتصـــادي ،اجتماعـــي و فرهنگـــي
كشـــور و جهـــت افزايـــش يـــك درصـــدی
ضريـــب بازيافـــت از مخـــازن ،وزارت نفـــت
مكل ــف ش ــده در س ــال اول برنام ــه ،برنامــهی
جام ــع صيان ــت و ازدي ــاد برداش ــت از مخ ــازن
هيدروكربنـــي را بهتفكيـــك نواحـــي
خش ــكي و درياي ــي تهي ــه و ب ــراي اج ــراي آن
اقـــدام کنـــد [.]1
مقيـــد بـــودن بـــه برنامـــهی جامـــع ازديـــاد
برداشـــت از مخـــازن بهعنـــوان نقشـــهی راه
توســـعهی مياديـــن كشـــور و بهدنبـــال آن،
تدويـــن و اجـــراي برنامههـــاي پوششـــي و
حمايتـــي بـــراي اجـــراي هرچـــه صحيحتـــر
برنامــهی جام ــع ازدي ــاد برداش ــت ،ميتوان ــد
در روشـــنتر شـــدن فضـــاي حاكـــم بـــر

توســـعهی مياديـــن هيدروكربنـــي كشـــور
بســـيار ســـودمند باشـــد .طـــرح غربالگـــري
و اولويتبنـــدي طرحهـــا و پروژههـــاي
توســـعهی مياديـــن ،طـــرح ســـاماندهي
جمـــعآوري و اخـــذ اطالعـــات از مياديـــن
و  ...از جملـــه طرحهـــاي مهـــم در ايـــن
مقولـــه بهشـــمار ميرونـــد كـــه خوشـــبختانه
اخيـــرا ً در ايـــن خصـــوص اقدامـــات خوبـــي
در ســـطح شـــركت ملـــي نفـــت ايـــران در
ح ــال انج ــام اس ــت .بديه ــي اس ــت مديري ــت
مخـــزن در چنيـــن فضـــاي آرام و نظاممنـــدي
بهمراتـــب راحتتـــر از مديريـــت مخـــزن
در فضـــاي نابســـامان ،بـــي برنامـــه و ملتهـــب
اســـت.
در طـــرح ســـاماندهي ،جمـــعآوري و اخـــذ
اطالع ــات از ميادي ــن هيدروكربن ــي كش ــور،
تمامـــي شـــركتهاي تابعـــهی شـــركت
ملـــي نفـــت ايـــران كمبودهـــاي اطالعاتـــي
ميادي ــن تح ــت مس ــئوليت خـــود را بههمـــراه
بودج ـهی م ــورد ني ــاز جه ــت اخ ــذ اطالع ــات
مذكـــور شناســـايي و اعـــام خواهنـــد کـــرد
تـــا بهتدريـــج و بـــر حســـب اولويتبنـــدي،
كمبوده ــاي اطالعات ــي ميادي ــن هيدروكربن ــي
كشـــور كـــه نيـــاز اصلـــي و حياتـــي انجـــام
مطالعـــات مخزنـــي اســـت مرتفـــع گـــردد و
نتايـــج مطالعـــات ،بـــه واقعيـــات عملكـــرد
مخـــز ِن مـــورد مطالعـــه نزديكتـــر باشـــد.
پ ــر واض ــح اس ــت ک ــه نتاي ــج مطالعــهاي ب ــا
در اختيـــار داشـــتن كمتريـــن اطالعـــات ،بـــا
عدمقطعيـــت فـــراوان مواجـــه خواهـــد بـــود
و اگـــر چنيـــن مطالعـــهاي مبنـــاي توســـعهی
مخـــزن قـــرار گيـــرد ،مديريـــت آن مخـــزن
را بـــا چالشهایـــی بســـيار جـــدي روبـــهرو
خواهـــد کـــرد.
برگ ــزاری کالسه ــا و دورهه ــای آموزش ــی
مدیریـــت مخـــزن بـــر اســـاس آخریـــن و

[ ]1مدیریـت مخـازن ،عبـاسزاده شـهری ،عبـاس ،رجبلـو ،روشـنک ،ماهنامـهی
اکتشـاف تولیـد ،شـمارهی ،-60شـهریور 88
[ ]2تدویـن برنامـهی جامـع صیانتـی و ازدیـاد برداشـت از مخـازن هیدروکربوری،
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بهروزتریـــن روشهـــای مدیریـــت مخـــزن
در ســـطح بینالملـــل بـــا هـــدف آمـــوزش
مدیـــران میانـــی شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
و نیـــز اهمیـــت دادن بـــه مقولـــهی مدیریـــت
مخ ــزن در کش ــور میتوان ــد گام مؤث ــری در
جه ــت بهب ــود کیفی ــت مدیری ــت مخ ــزن در
کشـــور باشـــد.
نتیجهگیری

مدیریـــت مخـــزن مقولـــهای چندوجهـــی و
شـــامل ابعـــاد مختلفـــی اســـت کـــه غفلـــت
یـــا ســـهلانگاری در هـــر بُعـــد آن میتوانـــد
نتایـــج مـــورد انتظـــار را بـــا چالشـــی جـــدی
مواج ــه کن ــد .متأس ــفانه مدیری ــت مخ ــزن در
صنعـــت نفـــت کشـــور آنگونـــه کـــه بایـــد
و شـــاید مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار نگرفتـــه
کـــه امیـــد اســـت بـــا اتخـــاذ راهکارهـــای
مناســـب (کـــه در ایـــن نوشـــتار بـــه چنـــد
مـــورد از آن اشـــاره شـــد) مدیریـــت مخـــزن
جایـــگاه واقعـــی خـــود را در شـــرکت ملـــی
نفـــت ایـــران پیـــدا کنـــد.
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