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1و2 كارشناس ارشد مهندسي مخازن / دانشگاه صنعت نفت 

 

 

سيستم مديريت منابع نفتي
)PETROLEUM RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM(

 مترجمين : سجاد افشاري1 و روح الدين ميري2

 سيستم مديريت منابع نفتی
تخمين منابع نفتی ش��امل تفسير حجم ها و مقاديری است كه 
هر يك دارای درجه عدم قطعيت هس��تند. اس��تفاده از يك سيستم 
دسته بندی هماهنگ بر اساس شرح حال پيش بينی توليد و برداشت، 

موجب ارتقاء  مقايسة بين پروژه و سهام شركت ها می شود.
اين سيستم بايد هر دو فاكتور تكنيكی و تجاری را كه در رابطه 
ب��ا امكان اقتصادی ب��ودن پروژه، عمر بهره ده��ی و جريان نقدينگی 

هستند، در نظر بگيرد.

چهار چوب دسته بندی منابع نفتی
اصطالح منابع)Resources( كه در اين مقاله به كار می رود كليه 
مقادير نفت )Petroleum( كه به صورت طبيعی در پوسته زمين قرار 

دارد، كشف شده و كشف نشده به عالوه مقاديری كه توليد شده است، 
را ش��امل می شود. همچنين هر دومنابع متعارف )Conventional( و 
غير متعارف )Unconventional( را در بر می گيرد.  الزم به ذكر است 
ك��ه واژة نفت)petroleum( تمام انواع هيدروكربن ها )گاز و نفت و...( 

را شامل مي شود.
 SPE, WPC,  ش�كل 1-1 چارچوب سيس�تم دس�ته بندی منابع نفتی

AAPG, SPEE را نشان مي دهد.

اين سيس��تم كالس ه��ای عمدة منابع قابل برداش��ت را تعريف 
كرده است.

 :)Range of uncertainty( دامنه عدم قطعيت
نش��ان دهندة دامنة تخمين منابع قابل برداش��ت از انباش��تگی 

مقدمه
تالش های بين المللی برای اس�تاندارد كردن تعاريف منابع نفتی و چگونگی تخمين آنها در س�ال 1930 آغاز شد. بر اساس 
كاری كه به وس�يلة انجمن مهندس�ين ارزيابی نفت )SPEE( صورت گرفت انجمن SPE تعاريف جامعی از ذخاير را در س�ال 
1987 منتش�ر كرد. در همان س�ال ش�ورای نفتی دنيا )WPC( تعاريف خود را به طور مستقل انتشار داد. به واسطة نياز به 
تعاريف مش�ترك، بعد از همكاری چند س�اله، سرانجام در س�ال SPE, WPC, AAPG, SPEE  2007 تعاريف خود را يكسان 
گردانيده و در قالب گزارشی منتشر كردند. اين تعاريف بر اساس سيستم جامع دسته بندی منابع در حال حاضر در سطح 

بين المللی در صنعت نفت استفاده می شود.
 اين تعاريف و دس�تورالعمل ها مرجع مش�تركی برای صنعت نفت و گزارش آماری شركت ها در سطح بين المللی به حساب 
می آيد و هدف آن، ارتقاء ش�فافيت در تبادل جهانی اطالعات منابع نفتی اس�ت. در اين مقاله تعاريف و دس�ته بندی سند 

مشترك سال 2007 بررسی می شود.



شمــاره 51 / آبان ماه 87

33

)Accumulation( ب��ه وس��يلة ي��ك پروژه اس��ت. مح��ور عمودی 
»احتمال صرفه اقتصادی« )Chance of commerciality( - ش��انس 
اينكه پروژة توسعه يافته اي به وضعيت توليد تجاری برسد - را نشان 

مي دهد.
تعاريف زي�ر برای زيرش�اخه های عمده دس�ته بندی منابع به كار 

می رود:
 )Total Petroleum Initial In Place(» تمام نفت اوليه در جا« 
مقادير نفتی كه تخمين زده می شود به صورت طبيعی انباشته 

شده است.
 Discovered Petroleum( »نفت اوليه در جا كشف شده« 
Initial In Place( : مقادير نفتی كه تخمين زده می ش��ود يك 

انباشتگی معين در بر داشته باشد.
 »تولي��د«)Production( : جمع مقادير نفتی كه برداش��ت 

شده است.
 »ذخاي��ر« )Reserves( : آن مقادي��ر نفتی اس��ت كه توقع 
می رود با اس��تفاده از پروژه های توسعه يافته از يك انباشتگی 
معين – از يك زمان مشخص رو به جلو -  به صورت اقتصادی 

قابل برداشت باشد.
ذخيره بايد چهار فاكتور را داش�ته باش�د: 1. كش��ف شده 2. قابل 

برداشت 3. صرفه اقتصادی 4. پايداری.

مقدار پيش بينی ش��ده برای ذخاير بر اساس درجه عدم قطعيت 
طبقه بندی می شود.

 » ذخايرمش��روط« )Contingent Resources(: آن دس��ته 
مقادير نفتی كه در يك زمان خاص تخمين زده می ش��ود كه 
پتانس��يل برداش��ت آن داراي يك انباشتگی معين باشد، ولی 
پروژه های به  كار رفته هنوز به اندازة كافی به بلوغ نرس��يده اند 
تا به توسعة اقتصادی برسند. به عنوان مثال پروژه ای كه برای 
آن بازار بادوام وجود ندارد يا پروژه هايی كه بهره برداری از آن 

نياز به فن آوری دارد كه در حال ساخت است.
 Undiscovered Petroleum( » نفت اوليه در جا كشف نشده « 
Initial In Place(: : مقادي��ر نفت��ی كه تخمين زده می ش��ود 

انباشتگی هايی كه هنوز كشف نشده اند، در بر داشته باشند.
دس��ته  آن   :)Prospective Resources( آت��ی«  »مناب��ع   
مقادير نفتی كه تخمين زده می ش��ود پتانس��يل برداشت آن 
از انباش��تگی هايی كه هنوز كش��ف نش��ده اند، با اس��تفاده از 
فن آوری ها و پروژه های توسعه يافته آينده، وجود داشته باشد 
منابع آتی دارای احتمال مركبی از احتمال كش��ف و احتمال 

توسعه است.
 »غي��ر قابل برداش��ت« )Unrecoverable(: آن قس��مت از 
منابع كش��ف ش��ده يا كشف نش��ده كه تخمين زده می شود 

)Resource classification Frame work(  شكل 1-1 : چارچوب سيستم دسته بندي منابع نفتي

)Resources Evaluation Data Sources( شكل 1-2 : ارزيابي منابع براساس داده هاي اوليه
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با پروژه های آتی نيز قابليت برداش��ت نداشته باشند. قسمتی 
از اي��ن منابع ممكن اس��ت در آينده بر اثر تغييرات ش��رايط 
اقتصادی يا فن آوری قابليت برداشت با صرفه اقتصادی يابند.

 :)Estimated Ultimate Recovery( »بازيافت نهايی تخمين زده ش��ده« 
مقادير نفتی كه تخمين زده می ش��ود پتانس��يل برداشت آن 
تحت ش��رايط تكنيكی و تجاری تعريف ش��ده وجود داش��ته 
باش��د. اين واژه در طبقه بندی منابع جا نمی گيرد ولی ممكن 

است برای يك انباشتگی به كار رود.

ارزيابی منابع بر اساس پروژه
فرآيند تخمين منابع شامل مراحل زير است:

 مشخص كردن برداشت يا پروژه های جمع شده در يك انباشتگی نفت
 تخمين نفت اولية در جا

 تخمين سهم مقادير در جا كه با هر پروژه برداشت مي گردد 
 دسته بندی پروژه ها بر اس��اس وضعيت بلوغ يا احتمال رسيدن به 

صرفه اقتصادی.
در سيس��تم پروژه ها، محور دسته بندی، با آزمون داده های اوليه 

كه در ارزيابی منابع نقش دارند، تبيين می گردد.)شكل 2-1(
مخزن )Reservoir(: ويژگی كليدی اس��ت ك��ه انواع ومقادير نفت 
درجای اوليه و خواص س��نگ و س��يال كه بر برداشت تأثير دارند را 

شامل می شود.
پروژه )Project(: هر پروژه بر قس��مت مش��خصی از توسعة مخزن 
اعم��ال می گردد و دارای برنام��ة توليد و جريان نقدينگی منحصر به 
خود می باشد. يك پروژه ممكن است در سطوح مختلف بلوغ تعريف 
شود كه شامل يك يا چند چاه و به همراه تسهيالت و امكانات توليد 
و فرآورش باش��د. ممكن است يك پروژه چند مخزن را توسعه دهد 

يا چند پروژه يك مخزن را.
مالكيت )Property( :  هر مالكيت ش��امل الزامات و قوانين مناقصه 
اس��ت. اين اطالعات اجازه مش��خص كردن س��هم هر يك از شركت 
كننده های در مناقصه را بر اساس مقادير توليد، مقدار سرمايه گذاری، 
هزينه ها و بازگش��ت س��رمايه در هر پروژه مشخص می كند. ممكن 

اس��ت يك مالكي��ت چند مخزن را در بر گيرد ي��ا يك مخزن دارای 
چند مالكيت باش��د، مالكيت ممكن است مقادير كشف شده و كشف 

نشده را شامل شود.
در اين روش پروژه به عنوان فاكتور اوليه دس��ته بندی منابع در 
نظر گرفته می شود. پروژه به عنوان رابط بين انباشتگی نفت و فرايند 
تصميم گيری اس��ت. يك پروژه ممكن است جزء سازندة توسعة يك 
ميدان يا مخزن يا اجماع توس��عة چند ميدان و تسهيالت همراه آن 

كه دارای مالكيت مشتركی دارند، باشد.

دستورالعمل های دسته بندی و طبقه بندی
برای ش��رح هماهنگ پ��روژه نفتی، ارزيابی تم��ام منابع بايد بر 
اس��اس سيستم دس��ته بندی جامع كه در شكل1-1 نشان داده شد، 

باشد.
دستورالعمل ها، ارزيابی را به سيستم دسته بندی ارجاع می دهند 
و در آنجا پروژه ها بر اساس شانس رسيدن به صرفه اقتصادی )محور 
عم��ودی( و تخمي��ن منابع قابل برداش��ت هر پروژه بر اس��اس عدم 

قطعيت طبقه بندی مي گردد )محور افقی(.

دسته بندی منابع
برای دسته بندی ابتدا به اجراي معيارهايی بر منبع كشف شده، 
و بعد از آن به تمايز بين پروژة اقتصادی و زير اقتصادی، بر روی يك 

انباشتگی معين، نياز مي باشد.

تعيين وضعيت اكتشافی
منبع كشف ش��ده يك يا چند انباشتگی است كه در آن يك يا 
چند چاه اكتشافی زده شده و با اجراي كامل چاه آزمايی، چاه نگاری 

و نمونه گيری، پتانسيل باالي آن ثابت شده است.

تعيين وضعيت اقتصادی
مقدار كشف ش��دة قابل برداشت در صورتی توليد آن اقتصادی 
در نظر گرفته می ش��ود – به عنوان ذخيره ش��ناخته می شود – كه 

)Sub-classes based on Project Maturity( شكل 2- زير شاخه بندي بر اساس بلوغ پروژه
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معيار های زير را داشته باشد:
1. داليل و مداركی برای پشتيبانی جدول زمانی توسعه؛

2. ارزياب��ی منطقی از اقتصاد آينده و اينكه پروژة توس��عه ای با 
معيار سرمايه گذاری و عملياتی مطابق باشد.

3. توق��ع منطقی در مورد بازار خريد برای تمام توليد يا حداقل 
مقدار فروش پيش بينی شده وجود داشته باشد.

4. مداركی دال ب��ر اينكه امكانات توليد و انتقال موجود بوده يا 
به موقع به وجود می آيد.

ريسك تجاری و وضعيت پروژه
هنگامی كه يك پروژه به سوی درجات باالتر بلوغ می رود شانس 
اينكه انباش��تگی به صورت اقتصادی توسعه يابد بيشتر می گردد. به 
عالوه برای منابع مشروط و منابع آتی اين شانس می تواند به صورت 

شانسی تخمين زده شود كه ادغام دو مؤلفه كليدی زير است: 
شانس كشف شدن: شانس اينكه يك انباشتگی كشف گردد. 

ش�انس توس�عه: شانش اس��نكه يك انباش��تگی معين به صورت 
اقتصادی توسعه يابد.

بنابراين برای يك انباشتگی كشف نشده شانس رسيدن به صرفة 
اقتص��ادی حاصل ضرب اين دو مؤلفه اس��ت و برای يك انباش��تگی 
كشف شده ش��انس رسيدن به صرفه اقتصادی معادل شانس توسعه 

است.

شاخه های فرعی بلوغ پروژه
همانطور كه ش��كل -2 نش��ان می دهد، پروژه توسعه ای ممكن 

است بر اساس بلوغ پروژه زير شاخه بندی شوند.
تصميم��ات تجاری برای حركت پروژه به س��مت توليد به صرفه 

اقتصادی نياز دارد.

وضعيت ذخيره 
هنگامی كه پروژه ها معيار های ريس��ك تج��اری را برآورده كند 
مقادير آن به عنوان ذخيره دس��ته بندی می شود. اين مقادير ممكن 
اس��ت بر اساس سرمايه و وضعيت عملياتی چاه ها و تسهيالت همراه 

توسعة مخزن در يكی از زير شاخه های زير قرار بگيرد:

ذخاير توسعه يافته 
ش��امل مقادير پيش بينی شده اي است كه قرار است از چاه ها و 

تسهيالت همراه برداشت شود.

ذخاير توسعه نيافته
مقاديری كه انتظار می رود با سرمايه گذاری های آينده برداشت گردد.

وضعيت اقتصادی
تمامی پروژه هايي كه به عنوان ذخيره دس��ته بندی شده اند، بايد 

تحت شرايط تعريف شده ای، دارای صرفه اقتصادی باشند. 
براس�اس فرضياتی مربوط به آينده و اثرات آن بر اقتصاد پروژه هايی 
ك�ه در دس�تة پروژه های مش�روط ق�رار گرفته اند ب�ه دو گروه تقس�يم 

می شوند:

1( منابع مشروط مرزی 
مقادير به دس��ت آمده از پروژه های امكان پذير از لحاظ تكنيكي 
و اقتصادي و يا پروژه هايی كه طبق پيش بينی منطقی بهبود تجارت، 

صرفه اقتصادي دارند ولي بنا به داليلی به اجرا نرسيده اند.   
2( منابع مشروط دور از مرز

منابع مربوط به انباش��تگی كشف ش��ده ای كه بر اساس آناليزها 
توس��عة تكنيك��ی آن غير اقتصادی بوده يا ديگر ش��رايط برای صرفه 

اقتصادی آن مهيا نمي باشد.
همچني��ن باي��د از واژة »نامش��خص« برای وضعي��ف اقتصادی 

پروژه ای كه ارزيابی آن كامل نشده، استفاده كرد.

طبقه بندی منابع
محور افقی دس��ته بندی منابع، تخمين منابع قابل برداش��ت را 
تعريف می كند. اين تخمين ها شامل عدم قطعيت تكنيكی و تجاری 

می شود.

دامنة عدم قطعيت
دامن��ة ع��دم قطعي��ت مقادي��ر قاب��ل برداش��ت ممكن اس��ت 
توس��ط س��ناريو های قطع��ی)Deterministic( ي��ا ب��ا پراكندگ��ی 

احتمال)Probability Distribution( نشان داده شود.
هنگامی كه دامنة عدم قطعيت با پراكندگی احتمال نشان داده شود، 

تخمين به نحو زير مهيا می  گردد:
تخمين دس�ت ك�م: بايد حداقل 90% احتمال رس��يدن به مقدار 

تخمين يا بيشتر را دارا باشد.
بهتري�ن تخمي�ن: بايد حداق��ل 50% احتمال رس��يدن به مقدار 

تخمين يا بيشتر را دارا باشد.
تخمين دس�ت ب�اال: بايد حداقل 10% احتمال رس��يدن به مقدار 

تخمين يا بيشتر را دارا  باشد.

تعريف طبقه و دستور العمل ها 
اس��تفاده از واژگان هماهنگ موجب ارتقاي شفافيت در ارتباط 
ارزياب��ی نتايج می ش��ود. برای ذخيره ها واژه های تخمين دس��ت كم، 
بهترين، دس��ت باال به ترتيب با 3P/2P/1P  اش��اره می ش��وند. برای 
منابع مشروط واژه های تخمين دست كم، بهترين، دست باال به ترتيب 

با 3C/2C/1C اشاره می گردد.
 Associated Incremental( همچني��ن مقادير نم��وی هم��راه
Quantities( ب��ا واژه های قطع��ی )prove(، محتم��ل )probable(و 

ممكن )possible( به كار می روند.
ذخاي�ر قطع�ی: مقادي��ر قابل برداش��ت نفت��ی كه ب��ا آناليزهای 
زمين شناسی و داده های مهندس��ی، با قطعيت معقولی تخمين زده 
ش��ده اس��ت. اگر از س��ناريو قطعی استفاده ش��ود واژة درجة باالی 
اطمين��ان برای مقادي��ر قابل برداش��ت به كار م��ی رود. اگر از روش 
احتمالی اس��تفاده گردد بايد حداقل 90% احتمال رسيدن به مقدار 

تخمين يا بيشتر وجود داشته باشد.
 ذخاي�ر محتم�ل: مقادي��ر قابل برداش��ت اقتص��ادی نفتی كه با 
آناليزهای زمين شناسی و داده های مهندسی احتمال رسيدن به آن، 
كمتر از ذخاير قطعی اس��ت، اگر از روش احتمالی استفاده شود بايد 
حداقل50% احتمال رسيدن به تخمين يا بيشتر وجود داشته باشد.

ذخاير ممكن: مقادير قابل برداش��ت اقتصادی نفتی كه براس��اس 
آناليزهای زمين شناس��ی و داده های مهندسی احتمال رسيدن به آن 
كمتر از ذخاير محتمل اس��ت. اگر از روش احتمالی اس��تفاده ش��ود 
بايد حداقل 10% احتمال رس��يدن به تخمين يا بيشتر وجود داشته 

باشد.
 )2P(اگر فقط يك تخمين بايد گزارش ش��ود، از بهترين تخمين

به عنوان واقعی ترين ارزيابی منابع قابل برداشت استفاده می شود.
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