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 حسین براتی۱  محمد   رضا شکوهی*، د   انشگاه صنعت نفت 

د   ر برآورد    مقد   ار ذخایر نفت و گاز كشور، استاند   ارد   های بين المللی به د   رستی رعایت نمی شود    كه این امر می تواند    موجب 
از بين رفتن فرصت ها و بروز چالش ها و ریس��ک ها گرد   د   . اما رعایت اس��تاند   ارد   ها می تواند    باعث بهبود    بهره وری  ش��ود   . 
اس��تاند   ارد    بين المللی پذیرفته شد   ه برای محاسبه و تخمين مقد   ار ذخایر، استاند   ارد    سيستم مد   یریت منابع نفتی2 است 
كه توسط انجمن مهند   سان نفت تكميل و ارائه شد   ه است. البته مقد   ار ذخایر هيد   روكربوری عدد   ی قطعی نيست و باید 
از طریق    برآورد    آن با اس��تفاد   ه از روش های آماری، عد   م قطعيت مقد   ار ذخایر محاس��به شود   . مطلب مهم د   یگر مسأله ی 
تجمع3 اس��ت؛ بد   ین معنی كه حاصل جمع چند    متغير الزاماً نتيجه ی جمع جبری س��اد   ه ی آنها نيس��ت. د   ر این خصوص 
جهت برآورد    مجموع مقد   ار ذخایر هيد   روكربوری كش��ور بجای جمع جبری س��اد   ه باید    هنگام جمع گيری با استفاد   ه از 
عل��م آمار، تعد   یل ه��ای الزم صورت پذیرد   . د   ر این مقاله مس��ائل مرتبط به تخمين، عد   م قطعيت، رو ش های محاس��به و 
حاصل جمع گيری ذخایر هيد   روكربوری با زبانی غيرفنی ارائه ش��د   ه است. اهميت اطالع از آمار صحيح برای تصميم گيری 

د   رست د   ر ابعاد    مختلف )به خصوص ابعاد    اقتصاد   ی( بر كسی پوشيد   ه نيست.

بررسی فنی و اقتصاد   ی چالش عد   م قطعیت د   ر برآورد    مقد   ار ذخایر نفت و گاز

مقد   مه

اطاعات مقالهچکید   ه

واژگان کلید   ی:
عد   م قطعیت، ذخایر هید   روکربوری، 

برآورد   ، حاصل جمع، نفت و گاز

تاریخ ارسال نویسند   ه: 97/03/12
تاریخ ارسال به د   اور: 97/03/22

تاریخ پذیرش د   اور: 97/07/04

)shokouhi@put.ac.ir( نویسند   ه ي عهد   ه  د   ار مکاتبات *

با وجود    س��ابقه ی بیش از یک صد    س��اله ی صنع��ت نفت د   ر ایران، 
د   ر زمینه ی رعایت اس��تاند   ارد   ها بعضاً این صنعت عملکرد    مناس��بی 
ند   اش��ته است. عد   م رعایت اس��تاند   ارد   ها د   ر هر سیس��تم و صنعتی 
موجب آس��یب رسید   ن می ش��ود   . یکی از این اس��تاند   ارد   ها، سیستم 
مد   یریت منابع نفتی اس��ت که د   ر بستر زمان با همکاری سازمان های 
معتبر و مختلف به وجود    آمد   ه و تکمیل ش��د   ه است. عد   م رعایت این 
اس��تاند   ارد   ها مانع از شناخت درس��ت فرصت ها و چالش های صنعت 
نفت، پیش��رفت،  تد   بیر و د   وراند   یش��ی جهت برطرف کرد   ن چالش ها 
و ریس��ک ها شد   ه و سبب خسارت های س��نگین و جبران ناپذیری د   ر 
آیند   ه خواهد    ش��د   ؛ آن هم د   ر صنعتی مانند    صنعت نفت و د   ر کشور 
نفت خیری مانند    ایران که صحبت از نفت و گاز قرارد   اد   های مربوط به 
آنها به معنای میلیارد   ها دالر پول اس��ت. این ارقام سنگین د   ر صورت 
شناخت کامل و جامع فرصت ها می تواند    درآمد   ی باشد    برای کشور و 
د   ر نهایت س��رمایه گذاری مطمئنی جهت پیشرفت و رشد    اقتصاد   ی و 
تأمین نس��ل های آیند ه باشد و در صورت سوء مد   یریت قطعاً خسارتی 
س��نگین خواهد    بود    که نه تنها موجب ش��کوفایی اقتصاد   ی نمی شود    
بلکه باری اضافه خواهد    بود    بر د   وش نس��ل های آیند   ه. د   ر این راستا 
یکی از متغیرهای کلید   ی سیاس��ت گذاری اقتص��اد   ی، مبحث مقد   ار 
ذخای��ر هید   روکربوری اس��ت ک��ه د   ر برنامه ریزی ه��ای کوتاه مد   ت و 
بلند   م��د   ت، قرارد   اد   های نف��ت و گاز، برنامه ریزی تولی��د    و ... کاربرد    
د   ارد   . این موضوع با توجه به وابس��تگی اقتص��اد    ایران به د   رآمد   های 
نفتی اهمیت مضاعفی د   ارد   . ذکر این نکته ضروری اس��ت که د   ر ابتد   ا 
ممکن است به نظر برس��د    مطالب مطروحه د   ر مقاله ی حاضر به د   قت 

مورد    توجه افراد    فنی کشور است؛ اما تجربیات کلی خالف این مطلب 
را نش��ان می دهد   . بنابراین ارائه ی این مطالب د   ر بس��تری اقتصاد   ی، 
مفید    فاید   ه و مؤثر اس��ت. امید   اس��ت این مباحث مورد    توجه بیشتر 
افراد    فنی قرار گیرد   . د   ر مقاله ی حاضر س��عی ش��ده مباحثی با زبانی 
غیرفنی ارائه گرد   د    که د   ربرد   ارند   ه ی نتایج اقتصاد   ی مفید   ی باش��د.

بنابراین مسأله ی این مطالعه را می توان بررسی فنی و اقتصاد   ی چالش 
عد   م قطعیت د   ر برآورد    مقد   ار ذخایر نفت و گاز عنوان کرد   .

پس از این مقد   مه ی کوتاه د   ر اد   امه با ذکر د   و مثال اهمیت تخمین 
مقد   ار ذخایر شرح د   اد   ه می شود   :

وقتی به د   لیل عد   م رعایت اس��تاند   ارد   ، ذخیره ی مید   انی بیش از 
حد    تخمین زد   ه می ش��ود    هنگام تدوین برنامه ی توس��عه ی مید   ان 
)4MDP(، متناظ��ر ب��ا مقد   ار ذخی��ره، س��رمایه گذاری زیاد   ی روی 
مید   ان انجام می شود   ؛ چراکه انتظار می رود    د   ِبی۵ نفت و گاز تولید   ی 
مخزن زیاد    باشد   . به همین د   لیل جهت استفاد   ه ی بهینه از حد   اکثر 
توان تولید   ی مخزن تعد   اد    چاه های بیش��تری مکان یابی می شوند    و 
متناظر با آن تأسیس��ات سطح االرضی بیشتری جهت بهره برد   اری از 
نفت پیش بین��ی می گردد   . د   ر واقع س��رمایه گذاری بلند   مد   ت روی 
مید   ان انجام می شود   ؛ د ر حالی که د   ر واقعیت توان تولید   ی مید   ان 
کمتر از مقد   ار پیش بینی ش��د   ه اس��ت. پس از احد   اث تأسیس��ات و 
حف��ر چاه ها با هزینه ی فراوان، متوجه می ش��وند    مید   ان توان تولید    
کمتری د   ارد    و ذخیره ی آن بیش از حد    پیش بینی ش��د   ه است. د   ر 
ای��ن صورت نه تنها برای احد   اث تأسیس��ات و حف��ر چاه ها هزینه ی 
اضافی صرف شد   ه بلکه نگهد   اری تجهیزات د   ر طول عمر مید   ان نیز 
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بسیار هزینه بر است.
اگر مقد   ار ذخیره کمتر از حد نیز    تخمین زد   ه ش��ود    هنگام انعقاد    
قرارد   اد    توسعه ی مید   ان با شرکت های بین المللی، وزارت نفت به د   لیل 
اش��تباه د   ر گزارش های مبن��ی بر کم بود   ن مق��د   ار ذخیره ی مخزن، 
د   ر قبال توس��عه ی مید   ان حاضر است به ش��رکت های خارجی امتیاز 
بیش��تری بدهد    تا آنها را جهت توس��عه ی مید   ان ترغیب کند   . این د   ر 
حالی اس��ت که بعد ها پس از توسعه ی مید   ان و مشخص شد ن مقد   ار 
ذخیره ی واقعی، به د   لیل امتیازاتی که د ر اثر اش��تباهات محاسباتی د ر 
قرارداد    به طرف خارجی داد ه شد   ه سود    زیاد   ی )بیش از حد    متعارف( 
عاید    ش��رکت خارجی می شود.  این تنها یک سوی قضیه است؛ از سوی 
د   یگر پس از مش��خص ش��دن مقد   ار ذخیره ی واقعی میدان یا مخزن 
)که د   ر این مثال بیش��تر از مقد   ار پیش بینی ش��د   ه است( باید    تعد   اد    
چاه های بیش��تری حفر ش��ود    و ظرفیت تأسیسات س��طح االرضی نیز 
افزایش یابد. تمامی این فعالیت ها که هزینه بر هستند    نیز د   ر برنامه ی 
توس��عه ی مخزن ارائه نشد   ه اند   ؛ زیرا برنامه ی توسعه بر اساس ظرفیت 
کمتری تدوین ش��د   ه ب��وده و طرف خارجی می تواند    برای توس��عه ی 

مجدد    میدان که در قرارد   اد    ذکر نشد   ه نیز امتیاز بگیرد   .

از د   یگ��ر م��وارد    مهم که باید    م��ورد    توجه قرار گیرد    اینس��ت که 
ذخیره ی مید   ان عددی مش��خص و قطعی نیس��ت و به د   الیلی که د   ر 
اد   امه توضیح د   اد   ه می ش��ود    عد   م قطعیت دارد. پس باید    محد   ود   ه ای 
از جواب به عنوان ذخیره گزارش ش��ود؛ نه تنها عد   د   ی مطلق. به عبارت 
د   یگ��ر ذخیره، تابعی احتمال��ی همراه با عد   م قطعی��ت د   ارد    و هنگام 
گزارش محدوده ی ذخیره،     س��ه عدد    به عنوان ذخیره ی اثبات ش��د   ه 
)1P (6، ذخیره ی محتمل )2P(7 و ذخیره ی ممکن )3P(8 ارائه می شود    

که د   ر اد   امه به طور کامل شرح د   اد   ه خواهد    شد   .
طبق آمار ارائه شد   ه توسط وزارت نفت به شرکت بریتیش پترولیوم9 
مقد   ار ذخایر اثبات شد   ه ی ایران د   ر سال 2016 برابر 1۵8/4 میلیارد    
بشکه نفت بود   ه )شکل-1(؛ این د   ر حالی است که طی مصاحبه ای د   ر 
مهر ماه 1396 )2017 میالد   ی( مقد   ار نفت قابل برد   اش��ت باقیماند   ه 
101 میلیارد    بش��که اعالم شد    )شانا؛ چهارشنبه 19 مهر 96؛ نشست 
باالد   ستی سومین کنگره ی نفت و نیرو( و این با آماری که به بریتیش 

پترولیوم ارائه شد   ه د   ر تضاد    است.
م��ورد    د   یگ��ر مربوط به برآورد    ذخایر کل کش��ور اس��ت که به نظر 
می رسد    حاصل جمع آن به د   رس��تی محاسبه نمی شود   . با فرض اینکه 

 1  گزارش بریتیش پترولیوم از مقد   ار ذخایر کشورها د   ر پایان سال 2016
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مقد   ار ذخیره ی هر مید   ان طبق اس��تاند   ارد    تخمین و گزارش شود    آیا 
مقد   ار ذخیره ی کل کش��ور برابر است با حاصل جمع جبری ذخایر هر 
مید   ان؟ جواب منفی اس��ت. مقد   ار ذخیره ی کل کش��ور حاصل جمع 
آماری ذخایر میاد   ین اس��ت که این مس��أله به مش��کل تجمع شهرت 
دارد    و در جای خود    ش��رح د   اد   ه می ش��ود   . به نظر می رس��د    مجموع 
مقد   ار ذخایر کش��ور، به اش��تباه، با جمع جبری س��اد   ه محاسبه و د   ر 
نتیجه ذخیره ای غیرواقعی به عنوان مقد   ار ذخیره ی نفت کش��ور اعالم 
می ش��ود    و تصمیمات خرد    و کالن مد   یریتی بر اس��اس همین اعد   اد    
غیرواقع��ی اتخاذ می گرد   د   . اگر این فرضیه درس��ت باش��د    اصالح این 

اشتباه می تواند    یکی از نقاط ضعف کلید   ی کشور را پوشش د   هد   .

۱- نمونه ای از آمارهای ذخایر اثبات شد   ه توسط سازمان اوپک
آمارهای منتش��ر شد   ه توس��ط د   بیرخانه ی اوپک د   ر واقع بر اساس 
آمارهایی اس��ت که توس��ط هر یک از کش��ورهای عضو اوپک به این 
سازمان گزارش می شود   . برخی تصمیمات اوپک بر این آمارها اثرگذار 
اس��ت. از جمله ی این تصیمات می توان به تصمیم اوپک د   ر خصوص 
سهمیه بند   ی تولید    بر اساس ذخایر اثبات شد   ه ی هر یک از کشورهای 
عضو این س��ازمان اش��اره کرد   . این تصمیم د   ر اوایل د هه ی هش��تاد    
گرفت��ه ش��د    و موجب گرد   ید    کش��ورهای عضو اوپک جهت کس��ب 
س��همیه ی بیش��تر، به نحوی )به صورت آگاهانه( ذخایر اثبات ش��د   ه ی 
خ��ود    را  بی��ش از حد    واقع��ی اعالم کنند   . جه��ش د   ر مقد   ار ذخایر 
اثبات ش��د   ه ی این کش��ورها اولین بار توس��ط کویت د   ر سال 1984 
اتف��اق افتاد    که آمار مربوط به ذخایر اثبات ش��د   ه ی خود    را از 67 به 
92/7 میلیارد    بشکه افزایش د   اد   . سپس د   ر 198۵ ونزوئال ذخایر خود    
را از 28 ب��ه ۵4/4 میلیارد    بش��که افزایش د   اد   . ای��ران نیز د   ر 1986 
ذخایر خود    را از ۵9 به 92/8 میلیارد    بشکه افزایش د   اد   . به طوری که 
افزایش ذخیره به این ش��د   ت و تنها د   ر مد   ت کوتاهی پس از تصویب 
نحوه ی س��همیه بند   ی اوپک شک برانگیز اس��ت. ذخایر اثبات شد ه ی 
برخی کشورهای عضو اوپک از 1982 تا 1989 طبق جد   ول-1 است.
د   ر این پژوهش سعی ش��د   ه با مروری کلی بر اهمیت مقد   ار ذخایر 

و روش های محاسبه ی آن که د   ر منابع استاند   ارد    ذیربط موضوع ارائه 
شد   ه، توجه به س��مت استاند   ارد   س��ازی جلب گرد   د   . ضمن اینکه د   ر 
مقاله ی حاضر به اشتباه رایج د   ر محاسبه ی مقد   ار کل ذخیره ی کشور 
)که به اثر تجمع معروف اس��ت( نیز اشاره ش��د   ه است. این اثر به طور 
خالصه بیان می کند    که جهت تخمین کل ذخیره ی کشور نباید    جمع 

جبری به کار برد؛   بلکه باید    جمع آماری10 استفاد   ه شود   .

2- د   رآمد   ی بر مفهوم شناسی موضوع
یکی از مهم ترین و حس��اس ترین کارها د   ر صنایع باالد   س��تی نفت 
و گاز محاس��به ی مقد   ار هید   روکربن مخزن اس��ت که پایه و اس��اس 
فعالیت های بعد   ی است و بر همه ی عوامل د   یگر اثر می گذارد   . مقد   ار 
کل��ی نفت و گاز تخمین زده ش��ده )یعنی حاصل جم��ع منابعی که تا 
کن��ون از تجمع نفتی )یا گازی( تولید    ش��د   ه، منابع��ی که اکنون د   ر 
تجمع نفتی )یا گازی( وجود    د   ارد    و منابعی که هنوز کشف نشد   ه( که 
به ص��ورت تجمعی11 د   ر آمد   ه را به عنوان منابع اولیه12 تعریف می کنند    
]6[. ای��ن منبع همچنین ذخی��ره13 را بدین ص��ورت تعریف می کند: 
ذخیره، مقداری از نفت یا گاز اس��ت که از زم��ان کنونی تا پایان عمر 
مخ��زن می توان با توجه به فن آوری موج��ود و  طی فرآیند هایی که از 
نظر اقتصاد   ی به صرفه هس��تند آنرا    از تجمع ش��ناخته شده ای )مانند    
مخزن یا میدان( بازیافت کرد ]6[. اقتصاد   ی بود   ن این الزام را به وجود    
می آورد    که ذخایر در بازه ی زمانی محدود    و معقوالنه  ای توس��عه داده 
ش��وند   . یعنی می توان زمان را هم به عنوان متغیری کلید   ی در تعیین 
اقتصاد   ی بود   ن یا نبود   ن نفت قابل برد   اش��ت درنظر گرفت. مثاًل وقتی 
قیمت نفت بیشتر از 100 د   الر بود    آغاز پروژه های حفاری د   ر آب های 
عمی��ق جهت تولی��د    نفت از نظ��ر اقتصاد   ی به صرفه ب��ود    اما پس از 
کاهش قیمت نفت به حد   ود    30 د   الر بسیاری از پروژه های این چنینی 

پتانسیل اقتصاد   ی بود ن خود    را از دست دادند   .
به د   لی��ل اهیم��ت این موضوع، نخس��تین ب��ار انجمن مهند   س��ان 
نف��ت )SPE(14 اس��تاند   ارد   ی برای تخمین ذخای��ر1۵، طبقه بند   ی16 و 
د   س��ته بند   ی17 آنها تهیه و ارائه کرد    که ب��ا توجه به عدم قطعیت های 

 1   ذخایر اثبات شد   ه بر حسب میلیون بشکه )گزارش سال 2002 اوپک(  

19821983198419851986198719881989
5614855257588745900092860928609286092860ایران
5900065000650006500072000100000100000100000عراق
6715067000927109246494522945259452597125کویت

165464168848171710171490169744169585254989260050عربستان
3235432340324903299097203981059810598105امارات
2490025887280285445455521581015850559040ونزوئا
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موج��ود    د   ر متغیرهای مخزنی بازه ی عد   م اطمینان18 را نیز مش��خص 
می کند    ]2[. این عد   م قطعیت ها، ذاتی و جزء طبیعت مس��أله هستند   ؛ 
به طوری که قابل کاهش هستند    اما قابل حذف نیستند   . این استاند   ارد    
که سیس��تم مد   یریت منابع نفتی19 نام د   ارد   ، بر اس��اس تعریف پروژه 
بنا شد   ه و نقش مهمی د   ر شناسایی ریسک ها و فرصت های اقتصاد   ی 
محتمل یک پروژه د   ارد   . از آنجا که این اس��تاند   ارد    بر اس��اس تعاریف 
مربوط به پروژه بنا ش��د   ه هرگونه اش��تباه د   ر تعریف کرد   ن یک پروژه 
می تواند    منجر به نتایج نامناس��بی از جمله مشخص س��ازی نامناسب 

ریسک ها شود   .
رعایت تشخیص مقد   ار اطمینان د   ر مقد   ار ذخیره به اصلی ضروری 
بد   ل ش��د   ه؛ به طوری که این اطمینان توس��ط سازمان های وام د   هند   ه 
و س��رمایه گذاران سنجید   ه می شود   . بنابراین س��ازمان های مختلف از 
جمل��ه انجمن مهند   س��ان نفت، انجمن زمین شناس��ان نفت آمریکا20، 
ش��ورای جهانی نف��ت21 و انجمن مهند   س��ان ارزیابی نف��ت22 تصمیم 
گرفتند    طی پروژه ای، ارزیابی منابع نفتی را به مهند   سان نفت آموزش 
دهند    تا اس��تاند اردی واح��د    و مورد    قبول س��ازمان های اقتصادی و 
ش��رکت های صنعتی توس��ط انجمن های معتبر مرتبط ب��ا نفت تهیه 
شود   . د   ر این راس��تا هد   ف اصلی به دست آورد ن استاند   اردی بود    که 
قابلیت پیاد   ه س��ازی و کاربرد    صنعتی د   اشته باشد   . پس از ارائه ی این 
استاند   ارد   ، اختالف شرکت های صنعتی و سازمان های اقتصاد   ی بر سر 

تخمین مقد   ار نفت مخزن )یا مید   ان( از بین رفت.
الزم به ذکر اس��ت که پس از انجمن مهند   س��ان نفت، هشت آژانس 
بین المللی د   یگر نیز اس��تاند   اردهای خ��ود    را ارائه  کرد   ند    که به نوعی 
برگرفته از همان اس��تاند   ارد    انجمن مهند   سان نفت )سیستم مد   یریت 

منابع نفتی( است.

اس��تاند   ارد    های چاپ شد   ه توسط سازمان های بین المللی زیر انجام 
شد   ه ]3[:

کمیسیون اوراق بهاد   ار و بورس آمریکا23 )1978(
 شرح توصیه های کاربرد   ی انگلستان24 )2001(

 مد   یران اوراق بهاد   ار کاناد   ا2۵ )2002(
 وزارت منابع طبیعی روسیه26 )200۵(

 دفتر ذخایر نفت چین27 )200۵(
 مد   یریت نفت نروژ28 )2001(

 سازمان زمین شناسی ایاالت متحد   ه29 )1980(
 طبقه بند   ی چهارچوبی سازمان ملل30 )2004(

به زبان د   یگر طبقه بند   ی و د   س��ته بند   ی انجام ش��د   ه توس��ط این 
آژانس ه��ا ش��باهت بس��یاری به طبقه بن��د   ی و د   س��ته بند   ی انجمن 
مهند   س��ان نفت د   ارد   . د   ر این پژوهش تنها به اس��تاند   ارد    ارائه شد   ه 

توسط انجمن مهند   سان نفت اشاره می شود   .
به آنجا که سیستم مد   یریت منابع نفتی بر مبنای پروژه تعریف شد   ه 
ابتد   ا باید    با تعریف پروژه از نظر اس��تاند   ارد    سیس��تم مد   یریت منابع 
نفتی آشنا شویم. طبق تعریف، پروژه عبارت است از ارتباط بین تجمع 
نفت��ی31 و فرآیند    تصمیم گیری با توجه ب��ه بود   جه ای که به آن پروژه 
تخصیص یافته است ]3[. مثاًل تصمیم برای توسعه ی یک مخزن، یک 
مید   ان، چند    میدان و توس��عه ی یک مید ان در حال تولید،    هر کد   ام 
پروژه ای محسوب می شوند    و بنابراین هر پروژه، تصمیم گیری مستقلّی 

است.

3- سیستم مد   یریت منابع نفتی
سیس��تم مد   یریت منابع نفتی، طبقه  بند   ی و د   سته  بند   ی جامعی از 
مناب��ع نفتی ارائه می د هد که تمرک��ز ویژه ی آن روی انواع ذخایر نفتی 
است. نمود   ار کلی این سیستم در شکل-2 نشان د   اد   ه شد   ه است ]2[.

همان طور که مش��اهد   ه می ش��ود . این ش��کل از د   و محور تشکیل 
ش��د   ه که محور افقی نش��ان د   هند   ه ی عد   م قطعیت پیش بینی مقد   ار 
هید   روکربوری اس��ت که د   ر آیند   ه از پروژه ای توسعه یافته به تولید    و 
فروش می رس��د    و محور عمود   ی نشان د   هند   ه ی مقد   ار توسعه یافتگی 
مخزن )مید   ان یا پروژه( د   ر راس��تای بازیافت نفت اس��ت و به عبارتی 

همان قابلیت اقتصاد   ی مخزن )مید   ان یا پروژه( است.
همان طور که د   ر ش��کل-2 مشخص است هر پروژه بر اساس مقد   ار 
پیش��رفت32 )که متناظر است با پتانسیل اقتصاد   ی بود   ن پروژه(، روی 
محور عمود   ی، به سه د سته ی اصلی با نام های ذخایر33، منابع مشروط34 
و مناب��ع مورد    انتظ��ار3۵ طبقه بند   ی می ش��ود   . همچنین محد ود   ه ی 
عد   م قطعیت که متناظر است با مقد   ار نفت قابل برد   اشت تخمینی )در 
آن پ��روژه( روی محور افقی، د   ر س��ه گروه به نام ه��ای تخمین کم36،   2  چهارچوب کلی طبقه بند   ی منابع
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بهترین تخمین37 و تخمین زیاد   38 د   سته بند   ی می شوند   .
منابعی که ش��رایط تجاری بود   ن39 را د   اشته باشند    د   ر گروه ذخایر 
قرار می گیرند    و س��ه مقد   ار به عنوان مقد   ار هید   روکربن قابل برد   اشت 
 P90 )برای آنها تخمین زد   ه می ش��ود   . این س��ه مقد   ار عبارتند    از:  الف
ذخایر  اثبات ش��د ه )1P( ب( P50؛ ذخایر اثبات شد   ه به عالوه ی دخایر 
محتمل )2P( و ج( P10؛ ذخایراثبات  شد   ه به عالوه ی ذخایر محتمل به 

.)3P(عالوه ی ذخایر ممکن
از طرف د   یگر به مجموع1P و 2P ذخایر اثبات نش��د   ه نیز می گویند   . 
ذخایر اثبات ش��د   ه آنهایی هستند    که احتمال بازیافت آنها با اطمینان 
زیاد   ی وجود    د   ارد   . معموالً د   رصد    این اطمینان را 90 د   رصد    د   رنظر 
می گیرند   . ذخایر محتمل آنهایی هستند    که مقد   ار ذخیره موجود    د   ر 
مخ��زن را با احتمال ۵0 د   رص��د    اطمینان تخمین می زنند   . د   ر نهایت 
نی��ز ذخایر ممکن آنهایی هس��تند    که مقد   ار ذخیره موجود    در مخزن 
را ب��ا د   رصد    اطمینان خیلی کم، معموالً 10 د   رصد   ، برآورد    می کنند   . 
مثاًل اگر ذخایر مخزنی فرضی به صورت اعالم شد   ه در جد   ول-1 باشد    

می توان تحلیل زیر را ارائه کرد   :
ال��ف( ذخیره اثبات ش��د   ه )1P یا 90 د   رصد   (: ب��ه احتمال 90 د   رصد    

مقد   ار نفت موجود    د   ر مخزن الف بیش از یک میلیارد    بشکه است.
ب( ذخیره ی محتمل )2P یا ۵0 د   رصد   (: به احتمال ۵0 د   رصد    مقد   ار 

نفت موجود    د   ر مخزن الف بیش از 4 میلیارد    بشکه است.
ج( ذخیره ی ممک��ن ) 3P یا10 د   رصد   (: به احتمال 10 د   رصد    مقد   ار 

نفت موجود    د   ر مخزن بیش از 13 میلیارد    بشکه است.
بد   یهی اس��ت که هر قدر درصد    اطمینان بیشتر باشد    یعنی ریسک 
کمتر اس��ت. باز هم تأکید    می ش��ود    که ذخایر اثبات شد   ه باید    شرایط 
تج��اری بود   ن را د   اش��ته باش��ند؛    یعنی ب��ا توجه به ش��رایط کنونی 
اقتص��اد   ی و عملیات��ی و قوانین و مقررات حکومت��ی و د   ولتی تعیین 
می شوند   . سرنوشت منابع محتمل برای اینکه د   ر د   سته ی ذخایر اثبات 
شد   ه قرار گیرند    به شرایط اقتصاد   ی، قوانین و مقررات آینده و شرایط 

عملیاتی و فن آوری د   ر آیند   ه بستگی د   ارد]3[.
اگر مقد   اری از منابع قابل برد   اش��ت باشد    اما شرایط قرار گرفتن د   ر 
د   س��ته ی ذخایری که پیشتر به آن اشاره ش��د    را ند   اشته باشند    د   ر 
د   سته ی منابع مشروط قرار می گیرند   . یعنی منابعی که قابل برد   اشتند    
ام��ا ش��رایط تجاری تجاری ش��د   ن را ند   ارند   40 یا از منظ��ر قوانین از 
فعالیت ه��ای نفت��ی د   ر آن ناحیه  ممانعت به عم��ل می آید   . مثاًل برای 

تج��اری ش��د   ن یا نیاز به فن آوری بهتری اس��ت یا بای��د    قیمت نفت 
افزایش یابد    یا مثاًل از منظر قوانین محد   ود   یتی توسط قوانین محیط 
زیس��تی ایجاد    شد   ه است. با رفع این محد   ود   یت ها، منابع مشروط به 
 د س��ته ی ذخایر اضافه می ش��وند   . متناظر با د   سته بند   ی برای ذخایر، 
د  سته بند   ی 1C، 2C و 3C برای منابع مشروط ارائه می شود   . همچنین 
ب��رای ذخای��ری که هنوز کش��ف نش��د   ه اند    و منابع م��ورد    انتظارند    

د   سته بند   ی تخمین کم و بهترین و زیاد    به کار می رود   .

4- منشأ عد   م قطعیت ها
یکی از عد   م قطعیت ها ناشی از خطای احتمالی د   اده های اند   ازه گیری 
شد   ه از مخزن )یا مید   ان( است؛ زیرا نمونه های جمع آوری شده از مخزن 
زیر سطح زمین قرار د   ارند    و با آمد   ن به سطح زمین د   یگر شرایط د   رون 
مخزن را ند   ارند   . از دیگر د   الیل عد   م قطعیت د اد   ه ها د ارند    وسعت بسیار 
بیشتر مخزن د   ر مقایسه با وسعتی است که د   اد   ه ها در آن اند   ازه گیری 
می شوند   . د   ر خصوص د   اده های لرزه نگاری باید    به این نکته اشاره کرد    
که اگرچه وس��عت زیاد   ی را د ربر می گیرند    ام��ا کیفیت پایینی د   ارند   . 
یعنی د   قت اند   ازه گیری آنها کم و به عبارت د   یگر عد م قطعیت آنها زیاد    
اس��ت. همین موارد    د   ر خص��وص نمونه گیری ه��ا و آزمایش های د   یگر 
نیز صد ق می کند. مثاًل آزمایش های انجام ش��د   ه روی نمونه ی س��نگ 
گرفته شد   ه از د   رون زمین فقط مربوط به همان قسمت از سنگ است. 
چاه آزمایی                                                           ها نیز خواص میانگین متغیرهای مخزنی )تخلخل، تراوایی و 

...( تا شعاعی خاص را می د   هند   ؛ نه خواص مشخص هر نقطه.
پ��س از انجام آزمایش ه��ای مختلف و به د   س��ت آورد   ن د   اد   ه ها از 
آزمایش ه��ا، باید    فرآیند    تجمیع د   اد   ه ها انجام ش��ود   . د   ر این فرآیند    
سعی بر آنس��ت که با استفاد   ه از روش تجمیع د   اد   ه ها، خواص نقاطی 
از مخزن که به طور مستقیم اند   ازه گیری نشد   ه اند    به د   ست  آید    و یکی 
د   یگ��ر از عوامل عد   م قطعیت د   ر این مرحله اتفاق می افتد   . قبل از این 
مرحله نمود   ارها و نتایج هر آزمایش توس��ط زمین ش��ناس و مهند   س 
مخزن تفس��یر می ش��ود    که این امر    می تواند    نوعی عد   م قطعیت وارد    
سیس��تم کند   . زیرا تفسیر هر زمین شناس و مهند   س مخزن با دیگری 
متفاوت اس��ت . البته که اس��تفاد   ه از کارشناس��ان ب��ا تجربه و خبره، 
عد   م قطعیت را کاهش می د   هد    اما عدم قطعیت ناشی از تفسیر د   اد   ه ها 

همواره وجود    د   ارد   .
ب��ا اس��تفاد   ه از د   اد   ه های اس��تاتیک می توان مق��د   ار منابع نفت 
و گاز در مخ��زن )میدان( را محاس��به کرد   . اما مق��د   ار نفت یا گاز 
قابل برد   اش��ت با توجه به ضریب بازیافت41 تعیین می ش��ود   . ضریب 
بازیافت برابر اس��ت با نس��بت مقد   ار نفت یا گاز ]7[ خارج شد   ه از 
مخ��زن )یا مید   ان( به مقد   ار کل نف��ت یا گاز موجود    د   ر مخزن )یا 
می��د   ان(. باید    د   قت کرد    که اگرچه ای��ن متغیر عد   م قطعیت د   ارد    
ام��ا همواره با زمان افزایش می یابد   ؛ مگ��ر اینکه تولید    از مخزن )یا 

محتمل)3P یا10د   رصد   (محتمل)2P یا 50د   رصد   (محتمل)1P یا 90د   رصد   (نوع ذخیره

مقد   ار ذخیره 
1413)میلیارد    بشکه(

 2  ذخایر مخزن فرضی الف
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میدان( متوقف شود .
جهت بهتر مشخص شد   ن موضوع د   و تعریف زیر ارائه می شود   :

 ضری�ب بازیافت: مق��د   ار نفت )گاز( تولید   ی نس��بت به مقد   ار نفت 
)گاز( د   رجای اولیه

 ضری�ب بازیافت نهایی: برآورد   ی اس��ت از مق��د   ار نهایی نفت )گاز( 
تولید   ی نسبت به مقد   ار نفت )گاز( د   رجای اولیه

 هنگامی که عمر مخزن )مید   ان( به پایان می رسد    و تولید    از چاه ها 
متوقف می ش��ود    مقد   ار واقعی ضریب بازیافت نهایی به د   ست می آید    و 

مقد   ار ضریب بازیافت نهایی با مقد   ار ضریب بازیافت برابر می گردد .

5- روش های تخمین نفت )یا گاز( د   رجا
به طور کلی روش های تخمین نفت )یا گاز( د   رجا را می توان به س��ه 
د   سته ی روش های قیاس��ی42، روش های حجمی43 و روش های مبتنی 
بر عملکرد    تولید   ی44 مخزن  تقس��یم کرد    ]1[. د   ر اد   امه این روش ها 

به اختصار توضیح د   اد   ه خواهند    شد   .

5-۱- روش قیاسی
د   ر این روش  از مخازن مش��ابه4۵ استفاد   ه می شود   . مخازن مشابه، 
مخازنی هستند    که خواص سنگ و سیال، شرایط مخزنی )عمق، فشار 
و د   ما( و مکانیس��م تولید   46 یکس��ان د   ارند   . د   ر این روش باید    مخزن 
الگو که قصد    د   اریم قیاس را با آن انجام د   هیم، توس��عه یافته باشد یا 
د   س��ت کم نس��بت به مخزن هد   ف )مخزنی که قص��د    د اریم نفت آن 
را تخمین بزنیم( د   ر مرحله ی توس��عه ای پیش��رفته تری باشد   . پس از 
قیاس، مقد   ار نفت )یا گاز( برای مخزن هد   ف تخمین زد   ه می ش��ود   . 
روش  قیاسی معموالً د   ر ابتد   ای عمر مخزن )یا مید   ان( که چاه حفاری 
ش��د   ه یا تولید   ی وجود    ند   ارد    یا تعد   اد    کمی چاه وجود    د   ارد    به کار 
م��ی رود   . زیرا د   ر این حالت اطالعات محد   ود   ی از مخزن د   ر د   س��ت 
است. این روش د   ر مقایس��ه با روش های حجمی و روش های مبتنی 
بر عملکرد    تولید   ی مخزن، روش��ی ابتد   ایی و نتیجه ی آن سر انگشتی 

است و تنها برای به د   ست آورد   ن د   ید   ی کلی مناسب است.

5-2- روش حجمی
این روش  که با توجه به خواص استاتیک مخزن، مقد   ار نفت )یا گاز( 
مخزن را تخمین می زند   به د   و طریق انجام می شود   : الف( قطعی47 ب( 
تصاد   فی48 در هر د   و روش قطعی و تصاد   فی مقد   ار ذخیره  تابع مقد   ار 
نفت استاند   ارد    د   رون زمین49 )یا مقد   ار گاز استاند   ارد    د   رون زمین۵0( 

و ضریب بازیافت۵1 است.

5-3- روش حجمی-قطعی
د   ر ای��ن روش ابتد   ا حجم کل مخزن۵2 را به د   س��ت می آورند   . بد   ین 

د   لیل که ضخامت مخزن د   ر همه ی نقاط یکسان نیست ضریب د   یگری 
د   ر حجم مخزن ضرب می کنند    تا حجم مفید    مخزن۵3 به د   ست آید   .

3 3) ( ) ( ) (GRV AH ft or acre ft or m=           )1( 
3 3) ( ) ( ) (NNRV GRV ft or acre ft or m

G
= ×  )2(

د   ر حالت کلی د   ر روش حجمی از روابط-3 تا 6 برای تخمین ذخیره 
استفاد   ه می شود    ]4[ که متغیرهای این روابط به قرار زیر هستند   :

UR )Ultimate Recovery(:
HCIIP )Hydrocarbon Initially In Place(
STOIIP )Stock Tank Oil Initially In Place(
GIIP )Gas Initially In Place(

)3(

)4(

)۵(
1 ) (o

o

NSTOIIP GRV S stb
G B
ϕ=

)6(
1 ) (g

g

NGIIP GRV S scf
G B

ϕ=

Re serve=UR-Cumulative producion )stb( or )scf(

UR=HCIIP × Recovery factor  )stb( or )scf(

 ضعف روش قطعی اینس��ت که فقط یک ع��د   د    به عنوان ذخیره ی 
مخزن به دس��ت می د هد   . در حالی ک��ه متغیرهای مخزن عد   م قطعیت 
د   ارن��د   . وقتی متغیرهای فرمول عد   م قطعیت   د   اش��ته باش��ند    بد   ین 
معنی است که هر متغیر یک تابع چگالی احتمال د   ارد    که با توجه به 
د   اد   ه های اند   ازه  گیری شد   ه به د   ست می آید   . پس خروجی فرمول نیز 
ی��ک تابع به عنوان چگالی احتمال د   ارد   . د   ر حالی که د   ر روش قطعی 
ب��ه ازای هر متغیر موجود    د   ر فرمول، ع��د   د   ی به عنوان نمایند   ه ی کل 
مخزن د   رنظر گرفته می ش��ود    و مقد   اری را به عنوان ذخیره مش��خص 

می کند   .

5-4- روش حجمی-تصاد   فی
د   ر ای��ن روش مقد   ار ذخیره مانند    روش قطعی مقد   اری مش��خص 
نیست؛ بلکه محد   ود   ه   و طیفی از جواب است که به ازای هر جواب یک 
احتم��ال وجود    د   ارد   . د   ر روش تصاد   فی معموالً از شبیه س��ازی مونت 
کارلو۵4 اس��تفاد   ه می ش��ود   . د   ر این روش ابتد   ا ب��ا توجه به د   اد   ه های 
حاص��ل از مخ��زن و آزمایش ها، ب��رای هر متغیر مخزن��ی موجود    د   ر 
رابط��ه ی-۵ یک تابع چگالی احتم��ال تعیین و با توجه به آن، عد   د   ی 
به صورت تصاد   فی انتخاب می ش��ود   . سپس متغیرها را د   ر رابطه ی-۵ 
قرارمی دهند و جواب به عنوان ذخیره ی مخزن ثبت می ش��ود   . اگر این 
فرآیند    به تعداد    د   فعات زیاد    مثاًل د   ه هزار مرتبه تکرار شود    می توان    
ب��رای ذخیره نیز یک تاب��ع چگالی احتمال و متناظر ب��ا آن یک تابع 
احتمال تجمعی۵۵ به د   س��ت آورد   . د   ر شکل -3 شماتیک کلی یک تابع 
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چگالی احتمال برای مقد   ار ذخیره نشان د   اد   ه شد   ه است ]1[.

5-5- روش های مبتنی بر عملکرد    تولید   ی
روش های مبتنی بر عملکرد    تولید   ی مخزن هنگامی به کار می روند    
که مد   تی از عمر مخزن گذشته باشد    و اطالعات مربوط به نرخ تولید    
س��یاالت و فش��ار مخزن د   ر تاریخچه ی تولید    مخزن مشخص باشد   . 
روش های مبتنی بر عملکرد    مخزن شامل روش موازنه ی جرم۵6، روش 

تحلیل نمود   ار کاهش تولید   ۵7 و روش شبیه سازی مخزن۵8 است.

5-5-۱- روش موازنه ی جرم
د   ر این روش با توجه به آنکه جرم سیاالت د   رون مخزن د   ر لحظه ی 
اولیه )قبل از تولید   ( برابر اس��ت با جرم س��یاالت د   رون مخزن )حین 
تولید   ( به عالوه ی جرم س��یاالت تولید    ش��د   ه از ابتد   ای عمر مخزن تا 
کنون، با نوش��تن موازنه ی جرم و با اس��تفاد   ه از د   اد   ه های تولید   ی و 
خواص سنگ و سیال، نمود   ارهای مربوطه رسم شد   ه و مقد   ار بازیافت 
نهای��ی مخزن به د   س��ت می آید   . بای��د    توجه کرد    که هرچ��ه تعد   اد    

د   اد   ه های تولید   ی بیشتر باشد    جواب د   قیق تری حاصل خواهد    شد   .

5-5-2- روش  مبتنی بر تحلیل نمود   ار کاهش تولید   
د   ر این روش  د   اد   ه های نرخ تولید    را بر حس��ب زمان برای یک چاه 
رسم می کنند    و رابطه ای بین فشار و زمان به د   ست می آورند.   با توجه به 
این رابطه با فرض ثابت ماند   ن رفتار چاه تولیدی، نرخ تولید    د   ر آیند   ه 
پیش بینی می ش��ود   . د   ر این روش بس��ته ش��د   ن چاه را زمانی د   رنظر 
می گیرن��د    که پس از آن ش��رایط تولید   ی از نظ��ر اقتصاد   ی به صرفه 
نباشد   ؛ یعنی با کاهش نرخ تولید به کمتر    از حد    نرخ اقتصادی معموالً 

جواب حاصل از این روش تقریباً برابر با 2P است.

5-5-3- شبیه سازی
د   ر ای��ن روش ابتد   ا ش��کل هند   س��ی مخزن را توس��ط بلوک هایی 
به ن��ام گرید   های شبیه س��ازی به وج��ود    می آورند   . س��پس متغیرهای 
مخزنی )تراوایی های نس��بی، تخلخل، اشباع آب، اش��باع نفت، اشباع 
گاز و ...( متناظر با هر گرید    را به آن نس��بت می د   هند    و س��ناریوهای 
مختلف روی مخزن پیاد   ه می ش��وند   . پ��س از آن، تعد   اد   ، مکان و نوع 
چاه ها )تزریق��ی یا تولید   ی( و متغیرهای د   یگر تعیین می ش��وند    و با 
توجه به ش��رایط اولیه ی مخزن، مع��اد   الت حاکم بر جریان د   ر محیط 
متخلخل د   ر هر بازه ی زمانی حل ش��د   ه و اش��باع س��یاالت د   ر زمان 
جد   ید    به د   ست می آید  . س��پس فرآیند    تطبیق تاریخچه انجام شد ه و 

عد   م قطعیت متغیرها را کاهش می د   هند   .
تمامی روش های ذکر ش��د   ه مزایا و معایبی د   ارند    و نمی توان گفت 
کد   ام روش به صورت قطعی بهتر است. معموالً باید    همه ی این روش ها 
را انجام داد و نتایج آنها را با هم مقایس��ه و تحلیل کرد   . نتایج باید    به 
نوع��ی یکد   یگر را تأیید    کنن��د    اما نباید    انتظار د   اش��ت که عیناً برابر 

باشند   ؛ چراکه از روش های مختلفی به د   ست آمد   ه اند   .

6- لحاظ کرد   ن د   و اثر مهم وابستگی و تجمع
تا اینجا مروری کلی بر روش های محاس��بات نفت د   رجا انجام ش��د    
ک��ه د   ر نتیجه ی آن به د   لیل عد   م قطعی��ت متغیرها، مقد   ار ذخیره نیز 
نباید    عد   د   ی مش��خص باش��د   ؛ بلکه باید    د   ر محد   ود   ه ای از جواب با 
احتمال های مختلف باشد   . یعنی مقد   ار ذخیره نیز باید    با توابع چگالی 
احتمال و احتمال تجمعی بیان ش��ود. همان طور که مشاهد   ه شد    د   ر 
روش حجم��ی اگر از توابع توزیع متغیرهای مخزنی اس��تفاد   ه ش��ود    
می ت��وان تابع چگالی احتمال را برای ذخیره به د   س��ت آورد  . در ادامه 
د   و مبحث مهم د   ر هنگام اس��تفاد   ه از روش های آماری ارائه می ش��ود 
که نادیده گرفتن هر یک می تواند    خسارات اقتصاد   ی سنگینی تحمیل 
کند. زیرا  مقد   ار ذخیره د ور از واقعیت به د   س��ت آمد   ه و تصمیمات بر 
اس��اس مقد   ار ذخیره ی غلط اتخاذ می شوند   . این د   و مورد    وابستگی۵9 

و تجمع است که در اد   امه توضیح د   اده خواهند    شد  .

6-۱- وابستگی
همان طور که د   ر تخمین ذخیره ی مخزن به روش حجمی از طریق 
محاس��بات آماری گفته ش��د    برای هر متغیر یک تابع توزیع د   رنظر 
گرفته می ش��ود   . هنگام اس��تفاد   ه از شبیه س��از مونت کارلو عد   د   ی 
تصاد   فی از تابع توزیع، انتخاب و د   ر رابطه ی-۵ قرار د   اد   ه می ش��ود   . 
اما نکته ی مهم اینست که برخی مواقع متغیرهای مخزنی با یکد   یگر 
رابطه و همبس��تگی60 د   ارند    و این رابطه را باید    با توجه به د   اده های 
آزمایشگاهی به د   س��ت آورد    و بررسی کرد    که آیا این متغیرها با هم 
رابط��ه د   ارند    یا خیر؟ اگر رابطه ای نباش��د    باید    مثل آنچه قباًل گفته   3  توزیع احتمال برای ذخیره ی یک مخزن
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ش��د    عمل ش��ود   . اما د   ر صورت وجود    رابطه باید    فقط برای یکی از 
این د   و متغیر از تابع توزیع اس��تفاد   ه ش��ود    و برای به د   ست آورد   ن 
د   یگ��ری باید    از رابطه ی بین د   و متغیر اس��تفاد   ه ک��رد. اگر د   اده ها 
همبس��تگی د   اشته باش��ند    اما این همبس��تگی لحاظ نگرد   د    مقد   ار 
ذخیره اش��تباه برآورد    می ش��ود. زیرا پس از انتخاب تصاد   فی متغیر 
اول، انتخاب تصاد   فی متغیر د   وم صحیح نیس��ت؛ چراکه متغیر د   وم 
به متغیر اول وابس��ته است و باید    با استفاد   ه از رابطه بین د   و متغیر 
محاسبه ش��ود   . این مورد    هنگام تخمین مقد   ار ذخیره با استفاد   ه از 

روابط اتفاق می افتد   .

6-2- تجمع
تجمع زمانی اتفاق می افتد    که جهت به د   س��ت آورد   ن ذخیره ی 
کل مق��د   ار ذخایر هر مید   ان ی��ا مخزن با یکد   یگ��ر جمع گرد   ند   . 
مث��اًل مقد   ار ذخایر مخازن را جمع می کنند    تا مقد   ار ذخایر مید   ان 
به د   س��ت آید   . یا اینکه د   ر س��طح باالتر، مق��د   ار ذخایر میاد   ین را 
جمع می کنند    تا مقد   ار ذخیره ی کش��ور به د   س��ت آید   . از آنجا که 
ذخای��ر عد   م قطعیت د   ارن��د    و تابع چگالی احتمال اس��ت نمی توان 
ب��ه روش معمولی آنها را جمع کرد   ؛ بلک��ه باید    آنها را جمع آماری 
نمود   . اگر به جای جمع آماری از جمع جبری اس��تفاد   ه شود    مقد   ار 
ذخایر می تواند    کمتر یا بیش��تر از مقد   ار واقعی گزارش می شود   . اثر 
تجمع بر اس��اس قضیه ای آماری به نام قضیه ی حد    مرکزی بررسی 
می گ��رد   د   . طبق این قضیه اگر میانگی��ن و واریانس تعدادی متغیر 
تصاد   فی مستقل، به طور مش��خص تعریف شد   ه باشد    )یعنی عدد    
مش��خصی باش��د   (، اگر آن متغیره��ا را با هم جمع کنی��م )فارغ از 
اینک��ه متغیرهای تصاد   فی تابع توزیعی نرمال، لگاریتمی، پیوس��ته، 
گسس��ته و ... داشته باشند   (، س��ری حاصل جمع، تابع توزیع نرمال 
د ارد   . هرچ��ه تعد   اد    متغیرهای تصاد   فی بیش��تر باش��د    تابع توزیع 
سری حاصل جمع بیشتر شکل زنگوله ای به خود    می گیرد   . منظور از 
اینکه س��ری حاصل جمع، تابع توزیع نرمال دارد    اینست که مقاد   یر 
سری حاصل جمع به سمت میانگین میل می کنند   . یعنی تابع سری 
حاصل جمع محد   ود   تر می ش��ود ، واریانس کاهش یافته    و د   ر نتیجه 
ریس��ک کمتر می ش��ود   . د   ر حالی که اگر برای متغیرهای تصاد   فی 
از جمع جبری اس��تفاد   ه شود    تابع توزیع س��ری از مقد   ار میانگین 
د   ور می ش��ود   . در اد   امه با ذکر مثالی از راهنمای کاربرد   ی سیستم 
مد   یری��ت منابع نفتی، کاربرد    این قضی��ه در تخمین مقد   ار ذخایر 

بررسی خواهد    شد   .
فرض کنید    د   و بلوک گازی A وB د   اریم که تابع توزیع تجمعی آنها 
در شکل-4 ارائه شد   ه اس��ت ]2[. همان طور که د   ر شکل نشان د   اد   ه 
ش��د   ه جهت محاسبه ی مجموع ذخایر د   و روش جبری و آماری وجود    
دارد    که روش جبری درس��ت نیست و محل تقاطع د   و نمود   ار جبری 

و آماری همان میانگین واقعی اس��ت ک��ه مقد   ار آن در جمع جبری و 
آماری یک مقد   ار برابر به در   ست می آید.

همان طور که مش��خص است برای مقاد   یر کمتر از میانگین، حاصل 
جمع آماری بیشتر از حاصل جمع جبری است و مقاد   یر قبل از میانگین 
به طرف میانگین میل  می کنند    و افزایش می یابند   . برای مقاد   یر بیشتر 
از میانگی��ن، حاصل جمع آماری کمتر از حاصل جمع جبری اس��ت و 
این مقادیر کاهش  یافته و به سمت میانگین میل می کنند   . هرچه تعداد    
بلوک هایی که ذخایر آنها جمع می ش��ود    بیش��تر باشد    شد   ت این اثر 
بیشتر است. همان طور که گفته شد    این پد   ید   ه با استفاد   ه از قضیه ی 

حد    مرکزی اثبات می شود   .
جمع بند   ی مبحث تجمع اینس��ت که حاص��ل جمع آماری د   قیق تر و 
بهتر از حاصل جمع جبری اس��ت؛ زیرا اثر تجمع ناش��ی از قضیه ی حد    
مرکزی، قضیه ی آماری اثبات ش��د   ه ای اس��ت. به طور خالصه اگر ذخایر 
اثبات ش��د   ه یا همان 1P جمع جبری ش��وند حاصل جمع کمتر از حاصل 
جمع آماری اس��ت و اگر ذخایر محتمل یا همان 2P جمع جبری شوند    
ای��ن حاصل جمع را به طور تقریب��ی برابر با همان حاصل جمع آماری د   ر 
نظ��ر می گیرند    و در نهایت اگر ذخایر ممک��ن یا همان 3P جمع جبری 
ش��وند    ای��ن حاصل جمع بیش��تر از حاصل جمع آماری اس��ت. در اصل، 
اس��تفاد   ه از جمع جبری، مقاد   یر کمت��ر از 2P را کمتر از حد    و مقاد   یر 
بیشتر از 2P را بیشتر از حد    نشان می د   هد   . هنگامی که ذخایر کل کشور 
مورد    بحث اس��ت این اثر خود    را به ش��کل تخمین بی��ش از حد    ذخایر 
نش��ان می د   هد   . چراکه ذخایر ایران بیشتر به صورت 3P برآورد    می شوند    
و هنگام تجمع خود   به خ��ود    و به د   الیل پیش گفته بیش از حد    تخمین 

زده می شوند.

نتیجه گیری
تخمی��ن مقد   ار ذخیره نه تنها د   ر امور فنی بلکه د   ر امور اقتصاد   ی و 

 BوA 4  نمایش اثر تجمع بر مجموع ذخیره ی د   و بلوك 
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قرارد   اد   ی نیز بسیار حائز اهمیت است. نباید    فقط یک عد   د    به عنوان 
ذخیره تخمین زد   ه ش��ود    و ارزیابی ه��ای بعد   ی با توجه به آن صورت 
گیرد   ؛ بلکه باید    محد   ود   ه ی ذخیره و عد   م قطعیت آن محاس��به و ارائه 
گردد    و ارزیابی ها، قرارد   اد   ها و س��رمایه گذاری ها با توجه به احتماالت 

و استاند   ارد   های مد   یریت پروژه انجام شوند   .
تحلیل ها بر اس��اس س��ه عد   د    به عنوان ذخیره ی اثبات ش��د   ه، 
ذخیره ی محتمل و ذخیره ی ممکن انجام می شوند   . برای به د   ست 

آورد   ن مق��د   ار کل ذخی��ره ی اثبات ش��د   ه بای��د    مقاد یر ذخیره ی 
اثبات ش��د   ه یا همان 1P مخ��ازن را جمع جبری کرد. 3P یعنی به 
احتم��ال 10 د   رصد    مقد   ار ذخایر بیش��تر از مقد   ار گزارش ش��د   ه 
اس��ت. به عبارت د   یگر اگر مقد   ار 3P د   ر محاس��بات و ارزیابی های 
اقتصاد   ی قرار گیرد    و برنامه ریزی های کالن کشور بر اساس د   رآمد    
حاصل از آن انجام ش��ود    کشور ریسک بس��یار زیاد   ی را متحمل 

 می شود   .

پانویس هاپانویس ها
1. hossein.barati72@gmail.com
2. Petroleum Resources Management System )PRMS(
3. Aggregation
4. Master Development Plan )MDP(
5. Volumetric flow )STB/Day)
6. Proved Reserve or Proved )1P(
7. Probable Reserve or Proved+Probable )2p(
8. Possible Reserve or Proved+Probable+Possible )3p(
9. British Petroleum )BP(
10. Probabilistic Summation 
11. Accumulation
12. Original Resources
13. Reserve
14. Society of Petroleum Engineering
15. Reserves Estimation
16. Classification
17. Categorization
18. Uncertainty Range
19. Petroleum Resources Management System )PRMS(
20. American Association of Petroleum Geologists )AAGP(
21. World Petroleum Council )WPC(
22. Society of Petroleum Evaluation Engineers )SPEE(
23. US Security and Exchange Commission )SEC( 
24. UK Statement of Recommended Practices )SORP(
25. Canadian Security Administrators )CSA( 
26. Russian Ministry of Natural Resources )RF(
27. China Petroleum Reserves Office )PRO) 
28. Norwegian Petroleum Directorate )NPD(
29. United States Geological Survey )USGS(
30. United Nations Framework Classification )UNFC) 

31. Petroleum Accumulation
32. maturity
33. Reserves
34. Contingent Resources
35. Prospective Resources
36. Low estimate
37. Best estimate
38. High estimate
39. Commerciality 
40. Sub Commercial 
41. Recovery Factor
42. Analogy Methods
43. Volumetric Methods
44. Performance Methods
45. Analogous Reservoir
46. Drive Mechanism
47. Deterministic
48. Stochastic
49. Stock Tank Oil Initially in Place )STOIIP(
50. Gas Initially in Place )GIIP(
51. Recovery Factor
52. Gross Rock Volume )GRV( 
53. Net Rock Volume )NRV(
54. Monte Carlo Simulation
55. Cumulative Distribution Function )CDF(
56. Material Balance Method
57. Decline Curve Analysis )Decline Trend Analysis( 
58. Reservoir Simulation
59. Dependency 
60. Correlation 

منابعپانویس ها
[1] Demirmen, F. )2007(. Reserves estimation: the challenge 
for the industry. Journal of Petroleum Technology, 59)05(, 
8089-.
[2] Guidelines for Application of Petroleum Resources 
Management System )November 2011(
[3] Society of Petroleum Engineers, Oil and Gas Reserves 
Committee )OGRC), “Mapping” Subcommittee )December 
2005(, Comparison of Selected Reserves and Resources 
Classifications and Associated Definitions 

[4] Jahn, F., Cook, M., & Graham, M. )2008(. Hydrocarbon 
exploration and production )Vol. 55(. Elsevier.
[5] US Security and Exchange Commission )SEC( Form 
10-K
[6] Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook, Volume 
1: Reserves Definitions and Evaluation Practices and 
Procedures, chapter 5, p 55- & p 56-
[7] Ahmed, T. )2006(. Reservoir engineering handbook. Gulf 
Professional Publishing, p 4315/


