
)Reservoir Management(مدیریت مخازن

  دكتر عباس عباس زاده شهری )عضو هياُت علمی دانشگاه آزاد همدان(
          روشنك رجبلو )دانشجوی كارشناسی ارشد ژئوفيزيك دانشگاه آزاد همدان(

چكيده:
يکی از مسايل مهم و مناقشه برانگيز س�اليان اخير موضوع فرآيند توليد و توس�عه مخازن نفت و گاز و ساختار 
مديريت مخازن در كشور بوده است. در اين ميان رويکرد های مختلفی نس�بت به مديريت اين فرآيند به چشم 
می خورد به طوری كه برخی مديريت اين فرآيند را همان مهندسی مخزن و برخی ديگر مديريت توليد می دانند و 
عده ای نيز بر اين باورند كه مديريت مخازن شامل برخی متغيرهای خارجی و محيطی از جمله متغيرهای انسانی ، 

تکنولوژی ، سياسی ، اقتصادی ، زيست محيطی و ...می باشد كه آن را فراتر از صرف مهندسی مخزن می برد.
همين نگاهها و تعاريف مختلف ساختارهای مختلفی را در مديريت اين فرآيند رقم می زند و آغازگر مناقشات و 

مباحث مختلفی در حوزه ساختار مديريت مخازن در كشور است.
مقدمه:

اكتشاف نفت در حدود 150 سال پيش را می توان نقطه شروعی برای صنعتی شدن زندگی انسان دانست. ذخاير 
عظيم زيرزمينی نفت ، دسترسی آس�ان به آنها ، مايع بودن و قابليت حمل و نقل آسان ، توليد انرژی قابل توجهی 
كه به طور مستقيم قابل استفاده می باشد از نکاتی هستند كه اقبال به استفاده از ذخاير نفت و انرژی نفت و گاز را 
بيش از پيش افزايش داده اند. با اين حال با وجود ذخاير عظيم نفتی ، نيازمندی ش�ديد زندگی صنعتی امروزی به 
انرژی ذخاير زيرزمينی نفت و گاز ، پايان پذير بودن اين ذخاير و برگش�ت ناپذيری انرژی حاصل از آنها ، جايگزين 
نشدن سوختی مناسب به جای نفت و گاز و همچنين نياز هر چه بيشتر نسلهای آينده به اين منابع انرژی اهميت و 

توجه به داشتن يك مديريت موفق را در مخازن بيش از پيش آشکار می نمايد]6[ .
درک و شناخت مديريت مخازن در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوريکه به تدريج ، شاهد 
شکل گيری متدولوژی واحدی جهت تسهيل در اجرای فرايند مديريت مخزن هستيم. در ابتدا ، مديريت مخزن 
با مهندس�ی توليد و بهره برداری معادل شناخته می شد؛ س�پس معنايی مترادف با شبيه سازی مخزن پيدا كرد. 
معنايی كه امروزه از آن ارايه می گردد ، عبارت اس�ت از فرآيندی مبتنی بر حدس وخطا ، كه شبيه سازی مخزن و 

مهندسی توليد ، تنها دو جز ء آن هستند]2[.

تاريخچه 
بیش��تر افراد مدیریت مخزن را مترادف با مهندس��ی مخ��زن می دانند به 
طوری که در اوایل دهه 1970 نیز مهندس��ی مخزن به عنوان مهمترین جنبه 

فنی در مدیریت مخزن مطرح بود.
پدید آمدن روشها و فناوریهای برتر ، پیشرفت علوم و دستیابی به اطالعات 

دقیق ت��ر و مطمئن تر در مورد ش��رایط و خصوصیات مخزن ، نقش س��ودمند 
ش��بکه های بهم پیوسته رایانه ای و رایانه های شخصی در انجام عملیات وسیع 
بر روی داده ها ، مدیریت ، ذخیره س��ازی و مستند سازی داده ها و... ، نقش موثر 
نرم افزارها در انجام محاس��بات و بررسی عملکرد گذشته و پیش بینی عملکرد 
آین��ده مخزن ، لزوم به کارگیری رویک��ردی گروهی و توجه به هماهنگی بین 
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کلی��ه بخش��های علم��ی و عملیاتی مرتب��ط با مخ��زن و ... باعث پیش��رفت 
چشمگیری در امر مدیریت مخزن در طول 20 تا 30 سال اخیر گردیده است. 
در بین س��الهای 1970 تا 1980 همکاری بین علوم مهندسی و زمین شناسی 
در امر مدیریت مخزن بیش از پیش حائز اهمیت گشت و علوم زمین شناسی و 
ژئوفیزیک نقش خود را در میزان موفقیت مدیریت مخزن هر چه بیشتر نمایان 
س��اختند. ام��روزه اکثر بخش��های مرتبط با مخ��زن )اعم از زمین شناس��ی 
وژئوفیزیک ، مهندس��ی حفاری ، مهندس��ی عملیات و بهره برداری ، مهندسی 
طراحی و س��اخت ، بخشهای اقتصادی ، حقوقی ، زیس��ت محیطی و...( همه و 
همه در یک تعامل موثر با یکدیگر به طور مستقیم در فرآیند مدیریت مخزن و 

رسیدن به اهداف آن فعالیت و همکاری دارند]6[.
مديريت مخازن

wiggens and stratzman)1990( مدیری��ت مخ��زن را به صورت 
مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی معرفی کردند که به وسیله آنها یک مخزن 
مش��خص ، توصیف و اندازه گیری ش��ده ، تولید و توس��عه یافته و در طول عمر 
مخ��زن از زمان اکتش��اف تا ترک نهایی مخ��زن مورد نظ��ارت و ارزیابی قرار 
می گیرد. همچنین )Thakur )1991 مدیریت مخزن را اس��تفاده منطقی و 
درس��ت از منابع برای به حداکثر رساندن تولید اقتصادی تعریف نمود. در سال 
Cole ، 1993 منظ��ور از مناب��ع در تعری��ف فوق را نیروی انس��انی ، امکانات ، 
فناوری و س��رمایه و منابع مالی  عنوان کرد. در سال Satter ،  1992 مدیریت 
مخ��زن را بکارگیری منابع موجود  اعم از انس��ان ، فناوری و س��رمایه ، برای به 
حداکثر رس��اندن س��ود اقتصادی از یک مخزن از طریق بهینه سازی برداشت 
ضمن به حداقل رس��اندن سرمایه گذاریها و هزینه های عملیاتی تعریف نمود. 
همچنین در س��ال 1996 در تعریف��ی ک��ه Rafi Al-Hussaini ارائه داد 
مدیریت مخزن را فرآیندی دانس��ت که ارزش هیدروکربن موجود مخزن را به 
عنوان یک س��رمایه به حداکثر می رساند. آنها ارزش یک مخزن هیدروکربن را 
مطلق ندانس��ته و معتقدند ب��رای افراد مختلف و در زمانه��ای مختلف معنا و 
مفهومی خاص و متفاوت می تواند داش��ته باشد]6[. در تعریفی  دیگر مدیریت 
مخازن عبارت اس��ت از اس��تفاده از مناب��ع موجود در جه��ت حداکثر کردن 
س��ودآوری مخازن  ، بیش��ینه کردن بازیافت آنها و حداق��ل کردن هزینه های 
عملیات . به عبارتی مدیریت مخزن استفاده منطقی و درست از منابع جهت به 
حداکثر رس��اندن تولید اقتصادی آن اس��ت]4[. در میان تعاریفی که در مورد 
مدیریت مخزن ارائه ش��ده است Sawabini در س��ال 1997 تقریبا تعریف 
جامع تری نس��بت به س��ایر تعاریف ارائه داد ، وی مدیریت مخزن را فرآیندی 
می داند که در ضمن تکرار شدن ، با کنار هم قرار دادن کلیه خصوصیات مخزن 
و به کارگیری قواعد و اصول مهندسی مخزن عملکرد آینده مخزن را پیش بینی 
کرده و متناس��ب با آن کلیه امکانات سطح االرضی و تجهیزات تحت االرضی را 
طراحی نموده و میدان را تحت توسعه و نظارت و کنترل قرار می دهد تا حداکثر 
تولی��د در طول عمر مخ��زن و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مرتبط با مس��ایل 
اقتص��ادی و زمانی صورت گیرد. ضمن این ک��ه در کلیه این مراحل رویکردی 

گروهی باید در نظر گرفته شود]6[.
ب��ا توجه به این تعاریف هدف از مدیریت مخازن کاهش ریس��ک ، افزایش 

تولید نفت و گاز ، افزایش بازیافت و کاهش هزینه های تولید است]4[. 
اص��ول مدیریت مخزن بر پایه هایی مثل حفظ ان��رژي مخزن ، بکار گیري 
س��ناریو هاي ساده جهت تولید ، جمع  آوري اطالعات بصورت مستمر و برنامه 
ریزي شده ، بکارگیري پیوسته روشهاي استحصال بهینه از مخزن و استفاده از 
تیمه��اي کاري مش��تمل بر تخصص هاي مربوط به مهندس��ي نفت اس��توار 

مي باشد]5[.
متاس��فانه س��ازمان کنونی صنعت نفت ما متناس��ب با مدیریت علمی 

مخازن نیس��ت چرا که س��ه عامل اکتش��اف ، تولید و توسعه که عوامل مهم ، 
ارگانیک ، همبس��ته و تنگاتنگ مدیریت مخازن می باشند به طور جداگانه و 
غیر همبس��ته و با مدیریت های جداگانه اداره می شوند  ، در حالیکه مدیریت 
مخزن مس��تلزم کار تیمی اس��ت ، تیمی که از لحظه اکتشاف تا لحظه ترک 

مخزن با آن زندگی کند.
چالش های مديريت مخازن

مخازن نفت و گاز ، فرس��نگ ها زیرزمین  هستند و اساساً غیرقابل مشاهده. 
این مهم ، ضریب ریس��ک را در کلیه عملیات ها و فرآیندهای مرتبط با مخزن ، 
افزایش می دهد. مهندس��ی مخزن ، حرکت روی طناب باریکی است که دارای 
مخاطرات و ظرایف بس��یاری اس��ت؛ و غفلتی کوچک از برنامه و یا حرکت در 
خارج از چارچوب برنامه ریزی ش��ده ، منجر به دفن ثروت و س��رمایة عظیمی 
می ش��ود که به نوبه خود می تواند عامل جهشی در اقتصاد ملی باشد. بنابراین 
شاید بتوان گفت اساس��ی ترین چالش یک مدیر مخزن ، ضریب باالی ریسک 
است. ویژگی دیگری که مدیریت مخزن را با مشکالتی جدی مواجه می سازد ، 
منحصر به فرد بودن هر مخزن اس��ت که در نتیجه آن ، نمی توان مدل های حل 
مس��أله را تعمیم داد؛ چرا که مخزن جدید ، بسان مسأله ای جدید با مفروضات 
جدید اس��ت. باالخره می توان گفت عدم قطعیت ، پیچیدگی و تنوع متغیرها ، 
اساسی ترین چالش��هایی هس��تند که در کنار متغیرهای خارجی و محیطی 
)اجتماعی ، فرهنگی ، سیاس��ی و غیره( مدیریت مخزن را با مشکالتی اساسی 

مواجه می سازند]2[.
ه��دف اصل��ي از مدیریت مخزن فراهم نمودن ش��رایط به منظور حداکثر 
نم��ودن تولید اقتص��ادي از مخزن با کمترین ریس��ک ممکن مي باش��د. در 
اینحالت  ، اس��تراتژي تولید بر پایه استفاده از تمامي داده هاي موجود و فناوري 
در دس��ترس استوار مي باش��د. مدیریت مخزن تنها در شرایطي که اطالعات 
کلیدي ، جمع آوري و آنالیز شده باشد قابل پیاده شدن به نحو مطلوب خواهد 
بود. داشتن اطالعات فني از مهندسي نفت )خصوصیات سنگ و سیال مخزن ، 
مکانیزم هاي تولید ، فرایندهاي رانش نفت ، عملکرد چاههاي افقي ، پتروفیزیک ، 
شبیه س��ازي مخزن و ... ( از جمله ملزوم��ات اجراي یک مدیریت مخزن پویا و 

علمي مي باشد.
 فرایند مدیریت مخزن ش��امل م��واردی از قبیل تصمیم گیري صحیح در 
مواجه با موارد پیش بیني ش��ده و پیش بیني نش��ده به منظور حداکثر نمودن 

دبي تولید و تولید نهایي و در نهایت اجراي این تصمیمات است.
 توانایي براي گرفتن یک تصمیم بهینه متکي بر پیش بیني دقیق و صحیح 
نتیج��ه اجراي این تصمیمات اس��ت که حالت کلي بس��تگي ب��ه توانایي در 
مدلسازي رفتارهاي انتظاري از یک سیستم مخزن دارد. به طور کلي مي توان 
گفت مدیریت مخزن تنها با داش��تن یک تیم مجرب از تخصص هاي مختلف 
براي تصمیم گیري قابل اجرا مي باشد که با ارائه آموزش هاي مستمر و برگزاري 

جلسات پي در پي ، در باال بردن تولید نهایي موثر خواهد بود]5[. 
شروع مديريت مخزن

در حال��ت کلی باید گف��ت زمان ایده آل برای ش��روع مدیریت یک مخزن 
درس��ت همزمان با آغاز کش��ف آن مخزن می باشد. در واقع آغاز به موقع برنامه 
مدیری��ت مخزن نه تنها امکان نظ��ارت و ارزیابی بهتر را فراهم می کند بلکه در 
طوالنی مدت هزینه ه��ا را به میزان زیادی کاهش می دهد. به هر حال آنچه به 
طور معمول اتفاق می افتد آن است که مدیریت مخزن در زمان مناسب شروع 
نمی شود و مخزن ، چاه و سیستمهای سطح االرضی اغلب برای زمانی طوالنی 
م��ورد توجه و مدیریت قرار نمی گیرند. بیش��تر اوقات مدیریت مخزن در زمان 
عملیات ازدیاد برداشت شروع می شود. مورد مهم دیگر در مدیریت مخزن کار 
گروهی اس��ت که بی ش��ک یک��ی از ضروری ترین زیر س��اختهای الزم برای 
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موفقیت هر فرآیندی اس��ت ک��ه به دانش و تخص��ص در زمینه های متفاوت 
نیازمند است)شکل1(.

ضرورت این بحث زمانی آشکارتر می شود که به عوامل موثر و تاثیر گذار در 
بدس��ت آوردن حداکثر برداشت اقتصادی س��ودآور از یک میدان نفتی توجه 
خاصی شود. عوامل فنی و تخصصي از قبیل شناسایی و توصیف دقیق مخزن ، 
خواص س��نگ و س��یاالت مخزن ، حرکت و جریان سیاالت در محیط مخزن ، 
بررس��ی عملکرد گذش��ته و پیش بینی عملکرد آینده مخزن ، روشهای اولیه و 
ثانویه تولید ، روشهای ازدیاد برداشت ، حفاری و تکمیل چاههای حفاری و ...در 
کنار عواملی همچون مسائل اقتصادی مرتبط به نفت ، مسایل حقوقی و قانونی 
موثر بر تصمیم گیریها ، مسایل زیست محیطی و فضای سیاسی اجتماعی و ... 
همه و همه از جمله عواملی هس��تند که می توانن��د در تبیین راهبرد و تعیین 
برنامه توس��عه یک میدان نفتی نقش بسزایی داشته باشند. به هر حال اهمیت 
کار وتالش گروهی در فرآیند مدیریت مخزن زمانی مشخص تر خواهد شد که 
به ضرورت بکارگیری و به هم مرتبط ساختن عوامل موثر در توسعه یک میدان 
نفتی بخصوص داش��تن اطالعات دقی��ق و کافی در مورد خصوصیات مخزن و 
م��وارد غیر مرتبط با آن ، اس��تفاده از فناوریهای موجود و در دس��ترس ، وجود 
نیروی انس��انی متخص��ص و کارآمد و فراهم بودن امکانات و تس��هیالت الزم 

توجهی خاص شود]6[.
 

مدیریت مخازن فرآیندی است که  شامل 4 مرحله می باشد:
1- توصیف مخزن
2- عملکرد مخزن
3- عملکرد چاه 
4- توسعه میدان

    جمع  آوري مدلهاي تفسیر اطالعات در مدل واحد مخزن ممکن است به 
طریق قطع��ي یا احتمالي صورت گی��رد. در روش اخیر )احتمالي( ، س��طوح 
مختل��ف اعتب��ار داده مورد توجه قرار گرفته و یک مدل س��ه بعدي با تعریف و 
نمای��ش عدم قطعیت ها ارایه مي ش��ود. تکنیکهاي احتمالي ب��راي اوقاتي که 
اطالعات پراکنده هستند روشهاي خوبي هستند. در حالي که روشهاي قطعي 

براي اوقاتي است که اطالعات زیادي از میدان در دست باشد.
هدف توصیف مخزن عبارت اس��ت از تعریف یک مدل مخزن که اطالعات 
دینامیکي و اس��تاتیکي مخزن را نش��ان بدهد. به محض س��اخته شدن مدل 
مخزن ، باید هماهنگي و همخواني آن را با اطالعات و مدلهاي تفسیري موجود 
ثابت کرد. این به این معناس��ت که مدل مخ��زن باید قادر به تولید مجدد تمام 

اطالعات مورد اس��تفاده در فرآیند توصیف باش��د. در مرحله اثبات ، باید پاسخ 
مدل مخزن توسط شبیه س��ازهاي مختلف )لرزه نگاري ، چاه نگاري ، جریان و 
مخزن( به منظ��ور اثبات توانایي بازتولید اطالعات و داده هاي فوق الذکر مورد 
محاس��به و بررس��ي قرار گیرد. براي یک مدل مخزن پاس��خ مخزن پاس��خي 
منحصر به فرد و یگانه اس��ت. اگر مدل شناس��ایي شده درست باشد ، اطالعات 
میداني و پاس��خهاي مدل بر هم منطبق خواهند شد. در غیر این صورت مدل 
باید مورد بازبیني قرار گیرد تا اشکاالت موجود در مراحل و سطوح جمع آوري 

اطالعات یا تفسیر آنها شناسایي شود.
    پ��س از ای��ن که مدل مورد تایید قرار گرفت ، این مدل مي تواند براي پیش 
بیني رفتار آتي مخزن در س��ناریوهاي مختلف توسعه مورد استفاده قرار گیرد. 
رفتار تولیدي مخزن اعم از فشار ، دبي ، درصدهاي اشباع سیاالت به وسیله شبیه 
سازهاي تنظیم شده جریان محاسبه مي شوند. براي پیش بیني رفتار میدان ، در 
نظر گرفتن کل سیستم )مخزن ، چاهها و تجهیزات سرچاهي( ضروري است که 
ب��ا توجه به تاثیرات متقابل ، این موارد باید با یکدیگر مورد بررس��ي و توجه قرار 
گیرند از شبیه س��ازي رفتار کل سیس��تم مخزن براي سناریوهاي مختلف ، به 
همراه مالحظات اقتصادي ، زیس��ت محیطي و امنیتي ، برنامه توسعه مخزن به 
دس��ت مي آی��د. اجراي ای��ن برنامه اطالع��ات جدیدي را تولی��د خواهد کرد. 
هماهنگ��ي و همخواني مدل مخزن با این اطالعات جدید نیز باید مورد مطالعه 
قرار گیرد. در صورت مشاهده ناهماهنگي ها باید مدل مخزن ارتقا یابد و با تغییر 
تعدادي از اطالعات ورودي و خواسته ها همه فرآیند تکرار شود تا برنامه توسعه 
تصحیح و تعدیل شود. نتایج خروجي شبیه ساز مخزن و پیش بیني آن منجر به 
تعریف میزان برداش��ت از مخزن یا اتخاذ روش��هایي پیرامون ازدیاد برداش��ت 
مي ش��ود. سناریوهاي تعریف شده توسط این شبیه سازها به عنوان نتایج مدل 
س��ازي مخزن ، روش��هایي مانند نیاز به حفر چاههاي جدید ، نی��از به اصالح و 
تکمیل روشهاي بهره برداري ، میزان تولید بهینه از مخزن و... را با رعایت اولویت 
ارایه مي دهد که ش��رکتهاي بهره بردار را قادر مي س��ازد با انجام این تغییرات به 

اهداف مورد نظر دست یابند)شکل2(]4[.

هر چند پیش��رفتهای فن��اوری و افزایش قدرت رایانه ها باعث می ش��ود تا 
ش��انس مدیریت موثر مخازن افزایش یابد اما استفاده پرسنل از این مهارتهای 
رایان��ه ای و فن��اوری جدید برای اتجام بهتر و موثرت��ر وظایف مدیریت مخازن 
منوط به گذراندن آموزش��های الزم می باش��د. همه پرسنلی که در یک یا چند 
زمین��ه از وظایف مدیریت مخازن  درگیر هس��تند می بایس��ت یاد بگیرند که 
چگون��ه فراتر از مرزهای آموخته های دانش��گاهی خ��ود در قالب یک گروه با 
همدیگر ارتباط برقرار کنند ، همکاری داش��ته باشند و نهایتا فرآیند مدیریت 

مخازن را پیش ببرند]6[. 
رویکرد سیستمی و نظام گرا در مطالعات و مدیریت مخازن ، مستلزم بسط 
و توس��عه برخی زیر س��اختها اس��ت از جمله زیر س��اختهای آموزش��ی و زیر 

ساختهای اطالعاتی.

شكل1- ارتباط مديرت مخزن با بخشهای مختلف

شكل2- ارتباط پارامترهای موثر در مديريت مخزن
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ایجاد زیرس��اختهای آموزش��ی مس��تلزم آن اس��ت که تدریس و آموزش 
گرایش��های مختلف مهندس��ی نفت ، از حالت مجرد و منفرد خارج گش��ته و 
صورتی یکپارچه و نظام یافته به خود بگیرد تا دانش��جو قادر به برقراری ارتباط 
بین انواع مختلف اطالعات و داده های حاصل از مخزن باش��د و بتواند تحلیلی 
سیس��تمی از کل فرایند تولید و توس��عه مخزن ارایه دهد. همچنین باید طی 
دوره های��ی کوتاه  مدت و با ارایه بس��ته هایی آموزش��ی  و ی��ا در خالل دروس ، 
مهارتها و دانش الزم برای تحلیل اقتصادی ، سیاس��ی ، انس��انی و… پروس��ه 
مدیریت مخزن را به دانشجویان انتقال داد. یکی دیگر از لوازم مهم توسعة تفکر 
نظام گرا ، ایجاد و توسعه ساختارها و مکانیسمهای اطالع رسانی است. طراحی و 
توسعه نرم افزارهای مدیریت اطالعات مخازن ، اساسی ترین گامی است که در 
این مرحله باید برداشته شود. عالوه بر موارد فوق ، ایجاد زیرساختهای فرهنگی ، 
تکنولوژیک ، حقوقی ، سیاسی و اداری از دیگر ملزومات توسعة رویکرد نظام گرا 
در مدیری��ت مخازن هس��تند که باید ب��ا نگاهی دقیق و جام��ع ، به طراحی و 

پی ریزی آنها پرداخت]2[.
نتيجه گيری:

چنانک��ه مالحظ��ه ش��د ، مدیری��ت مخزن بای��د به جاي یک س��ري از 
تکنیکه��اي تصادف��ي و نامرتبط به ص��ورت فرآیندي جام��ع و نظام یافته 
نگریس��ته ش��ود و این مهم نیاز به یک تالش ج��دي و همه جانبه دارد ولی 
هنوز هم در دانش��گاههاي کش��ور مش��اهده مي ش��ودکه هرکدام از اجزاي 
فرآیند به هم  پیوسته مدیریت مخزن ، به صورت موضوعي مستقل نگریسته 
مي ش��ود. این مشکالت اساسي باید رفع گردد تا قادر شویم به دانش پژوهان 
اطالع��ات و دان��ش کافي پیرامون مفاهیم اساس��ي توصی��ف مخزن ، مدل 
مخزن ، شبیه س��ازي مخزن و مدیریت مخزن ، همچنی��ن ارتباط بین انواع 
این اطالعات و نهایتاً پروس��ه یکپارچه سازي تمام اطالعات موجود را انتقال 
دهیم. رش��ته مدیریت مخزن علیرغم آن که در بس��یاري از دانش��گاههای 
معتبر دنیا تدریس مي ش��ود ،  هنوز در کش��ور ما چنان ک��ه باید مورد توجه 
قرار نگرفته اس��ت. بزرگترین مش��کلي که در این راس��تا نمود دارد ، کمبود 
اس��تاد و نیروي انساني متخصص در این گرایش است. راه اندازي دوره هاي 
دکتري اعزام به خارج در این رش��ته مي تواند نقش مهمي در برطرف کردن 
این خالء ایفاء  کند. یکي دیگر از ضرورتهای اساس��ي در این راس��تا ، تدوین 
بانک اطالعات جامع مخازن و مهندس��ي سیس��تمهاي گزارش و پردازش 
اطالعات است. توسعه نرم افزار هاي مربوط به این امر از جمله شبیه سازهاي 
مخزن و نرم افزارهاي سیس��تم اطالعات میادین نفتي ، گام اساسي  است که 

به نظر مي رس��د باید نگاه جدي تري به آن داش��ت. نکته دیگري که نباید از 
نظر دور داش��ت ل��وازم فرهنگي این موضوع اس��ت ، مثاًل بای��د فعالیتهاي 
گروهی را در برنامه  ریزي دانش��گاهها تقویت کرده  و روحیه کار  گروهی  را 

در دانشجویان پرورش داد.
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