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طبقهبندی انواع ریسکها در توسعهي میادین نفت و گاز
سيدتقي ابطحي فروشاني

*

فاطمه نيكبختي

مديريت برنامهريزي تلفيقي شرکت ملی نفت

مؤسسهي آموزشي پااليش

آشنایی با انواع ریسک ها در توسعهي میادين نفت و گاز کمک بسیار مؤثری براي سرمایهگذاران و شرکتهایی است که تمایل بهحضور در
این عرصه دارند .دلیل عمدهي ناموفقبودن بسیاری از شرکتهای سرمایهگذار در توسعهي میادین ،عدم آشنایی و درک صحیح از دستهبندی
ریس��کها و میزان اهمیت آنهاس��ت .در این مقاله با معرفی و دستهبندی انواع ریسکها در توسعهي میادین نفت و گاز سعی شده دیدی کلی
نس��بت بهریس��کهای موجود در این صنعت حاصل شود .چراکه هزینههای سرمایهگذاری در این زمینه بسیار زياد است و عدمآشنایی با انواع
ریس��کها میتواند زيانهای جبرانناپذیری براي س��رمایهگذار درپي داش��ته باشد .ریسکهای ذكر شده بر اس��اس مراحل مختلف توسعهي
یک میدان هیدروکربنی از کش��ف میدان تا تولیدي ش��دن آن و انتقال نفت تولیدی به مبادی مصرف در پنج دستهي کلی ریسک زمینشناسی
(اکتشاف ،ارزیابی و توسعه) ،ریسک تأسیسات سطحاالرضی ،ریسک تغییر در مقررات دولتی ،ریسک متغيرهاي اقتصادی و ریسک ناشی از
شرکاء بررسی شده است .در این میان ریسک مرحلهي اکتشاف اصليترين ريسك در توسعهي یک میدان ارزيابي گرديد.
مدیریت ریسک ،ریسکهای بحرانی ،ذخاير هیدروکربنی ،توسعهي ميادين نفت و گاز
مقدمه

اکتش��اف و تولی��د منابع نف��ت و گاز همواره
ریسکهای فراواني داش��ته است .تعیین شکل و
حجم مخازن از حیث پیچیدگیهای ساختمانی،
محدودهي مخزن��ی و میزان نف��ت و گاز درجا،
همواره با عدمقطعیتهايي همراه اس��ت .از سوی
دیگ��ر ارزیابیه��ای اقتصادی ک��ه در خصوص
طرحهای توس��عهي میادین انجام میش��ود نیز با
عدمقطعیتهایی روبرو اس��ت .چراكه هزینههای
طرح و همچنين قیمت نف��ت را نمیتوان بهطور
قطع پیشبینی كرد .ضمن اينكه ممکن است حجم
نفت و گاز درجای میدان و متعاقب آن میزان نفت
و گاز واقعی تولیدشده دقیقاً مطابق با پیشبینیهای
انجام شده نباشد .حتی در مرحلهي توسعه و تولید
از میدان ،متغيرهاي مهندسی نظیر پروفایل تولید از
میدان ،کیفیت نفت تولیدی ،هزینههای عملیاتی و

خصوصیات مخزنی نیز با عدمقطعیت همراهند.
هرچند در موارد متعدد عبارتهای عدمقطعیت
و ریس��ک بهجای يكدیگر بهکار میروند اما در
اینجا مفه��وم عدمقطعیت عبارت اس��ت از عدم
دانش و شناخت کافی از آینده و مفهوم ریسک،
داللت بر عدمقطعیتی دارد که ممکن است سبب
ضررهای مالی ،فنی و  ...گردد .بر اساس تعریف
هانس��ل و كوهن ( ،)1956زمانی ریسک مفهوم
مییابد که انسان تصمیم به انجام کاری میگیرد
که نس��بت به توانایی انجام آن یا در موفقیتآمیز
بودن نتیجهي آن اطمین��ان کامل ندارد .همچنين
عدمقطعیت در خصوص رخداد یا تصمیمی است
که میتواند خروجیه��ا و نتایج متفاوتی(اعم از
موفقیت یا شکست) بههمراه داشته باشد [.]1
در مجم��وع عوامل و متغيره��اي عدمقطعیت
متعددی در اجرای طرحهای صنعت نفت وجود
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دارند که ش��رکتهایی که قص��د فعالیت در این
عرص��ه را دارند باید بهخوبی با آنه��ا و میزان اثر
هریک در روند پروژه آش��نایی داش��ته باش��ند.
البته منابع ریس��ک و عدمقطعیت برای هر میدان
نفت��ي ی��ا گازی با می��دان دیگر متفاوت اس��ت.
بهطور مثال در تحقیق��ي که دربارهي میدان نفتی
آزادگان ش��مالی انجام شد ،هشت مورد به عنوان
ریسکهای بحرانی معرفی گردید که عبارتند از
محدودیتهای تأمی��ن کاال و تجهیزات ،بیمهي
کاال و تجهی��زات ،تحریم سیاس��ی و اقتصادی،
برداش��ت نف��ت از اين میدان مش��ترک توس��ط
کشور همس��ایه ،نوسانات قیمت فوالد و میلگرد،
عدموجود زیرس��اختهای الزم در منطقه جهت
اجرای پروژههای صنعتی ،نوسانات قیمت سیمان
و در نهايت عدمجذب س��رمایهگذار خارجی در
اجرای پروژه [.]2
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با این حال برای طرحهای توسعهي میادین نفتی
بهطورکل��ی میتوان عوام��ل و عدمقطعیتهايی
مش��اهده كرد که کموبیش برای تمامی طرحها
مشترک اس��ت .در این مقاله جهت سهولت فهم
مطالب ،عوام��ل عدمقطعیت در صنعت نفت ،در
پنج دستهي کلی طبقهبندی و ارائه شدهاند.
 -1ریسک زمین شناسی

عدمقطعیت و ریسک مربوط به زمینشناسی از
این حقیقت ناشی میش��ود که ذخاير نفت و گاز
صدها متر در زی��ر زمین مدفون هس��تند .بنابراين
ذخاير از چش��م و دسترس��ي مس��تقیم بهدور بوده
و باید با انجام عملیات زمینشناس��ی و مهندسی و
آزمایشهای حین حفاری بهطور تخمینی موقعیت
و میزان آنها تعیین ش��ود كه بدیهی است اين امر با
عدمقطعیتهایی همراه باشد .اکتشاف ،جمعآوری
اطالعات و ساخت مدلهای استاتیک زمینشناسی
و مدله��ای دینامیک مخزنی به تفس��یر اطالعات
حاصل از اعماق زمین بس��تگی دارد .برای تولیدي
ش��دن یک مخ��زن نفتی یا گازی اصوالً باید س��ه
مرحلهي مجزا طی شود :اکتشاف ،ارزیابی و توسعه.
 -1-1مرحلهي اکتشاف

اکتش��اف مرحلهای اس��ت که پُرریسکترین

فعالی��ت صنع��ت نف��ت محس��وب میش��ود؛
چراك��ه در اي��ن مرحل��ه هن��وز هیچ ش��ناختی
نس��بت بهمخزن وجود ن��دارد .ای��ن موضوع در
شکل 1-بهخوبی نشان داده شده است .همانگونه
که در این ش��کل دیده میشود هرچه از اکتشاف
بهسمت توسعه و تولید پیش برویم با ايجاد شناخت
بهتر و افزایش اطالعات از مخزن ،عدمقطعیتها و
ریسکها كاهش مییابد [.]3
ً
یک��ی از اقدامات��ی که معم��وال در این مرحله
انجام میش��ود رسم نموداري موس��وم ب ه نمودار
انتظ��ارات حجمی اس��ت .در این نم��ودار میزان
كمين ه و بيش��ينهي هیدروکربنی که احتمال دارد
کش��ف ش��ود در محور افقی و احتمال انباش��تی
موفقیت در محور عمودی رسم میشود .بهعنوان
مثال در شکل 2-یک نمودار انتظار حجمی رسم
شده اس��ت .همانگونه که در این شکل مالحظه
میشود حجم احتمالی اکتش��افي از صفر تا 200
میلیون بش��که تخمین زده شده اس��ت .بر اساس
ِ
كشف صفر تا 200
این نمودار  50درصد احتمال
میلیون بش��که نفت وجود دارد اما تنها  25درصد
ِ
كشف دس��تكم  75میلیون بشکه نفت
احتمال
وجود دارد .ب��ا کمک این نم��ودار میتوان حد
اقتصادی و میزان احتمال موفقیت برای رسیدن به
حد مدنظر را محاسبه كرد [.]4
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هزین��هي حف��اری یک چاه اکتش��افی تا حد
زیادی ب��ه موقعیت جغرافیایی آن بس��تگی دارد
و بس��ته به اینکه چاه در خشکی باشد یا دریا و تا
چ��ه عمقی حفاری ش��ود ممکن اس��ت هزینهي
حف��اری آن از حدود ده تا صد میلیون دالر متغیر
باش��د .با توجه به عدم وج��ود فنآوريهايي که
بتوانند بدون حفاری چاه ،حجم و کیفیت مخازن
هیدروکربنی را از روی سطح زمین و با دقت تعیین
كنند ،تصمیمگی��ری در خصوص مکان حفاری
نخستين چاه بسیار در موفقیت عملیات تأثیرگذار
اس��ت .احتمال موفقیت در حفاری نخستين چاه
(چاه اکتش��افی) بهطور معمول کمتر از ده درصد
است .البته در اینجا برداشتهای مختلفی از مفهوم
موفقیت وجود دارد؛ بهطور مثال میتوان تحقق هر
یک از موارد زیر را نش��انهي موفقیت عملیات و
عدمتحقق هر یک را نشانهي شکست در عملیات
تلقی كرد [:]1
مشاهده هیدروکربن در چاه
انج��ام آزمایشهای تولید از چاه و بهدس��ت
آوردن کمترین نرخ تولیدي برابر با  3000بش��که
در روز
کش��ف هیدروکرب��ن بهطوریک��ه نی��از به
تحقیقات بیشتر را مرتفع نماید
دس��تیابی ب��ه مق��داري از هیدروکرب��ن که
توسعهي میدان را از لحاظ اقتصادی توجیه كند
هرچن��د میت��وان دس��تیابی به ی��ک مادهي
ارزشمند (در اینجا نفت یا گاز) را بهنوعی موفقیت
تلقی كرد اما ب��رای آنکه بهطور قطع بتوان گفت
که پروژهي توس��عهي یک میدان نفتی یا گازی
موفقیتآمیز بوده ،الزم است تا پایان اجرای طرح
توس��عه و بهرهبرداری از میدان که بهطور معمول
 15تا  20سال طول میکشد انتظار کشید .بدیهی
اس��ت در طول این مسیر چندین س��اله اتفاقات،
عدمقطعیتها و ریسکهای زیادی اجرای طرح
را تهدید خواهد كرد.
ِ
موفقیت در مرحلهي اکتشاف یک میدان نفتی
بهعوامل متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
طبیعت و پیچیدگی زمینشناسی منطقه :هرچه
میدان از لحاظ زمینشناس��ی ساختار پیچیدهتری
داشته باش��د (بهطور مثال وجود گسلهای متعدد
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تجربهي فراواني نیز نیاز دارد.
منابع و ذخاي��ر هیدروکربنی در جهان محدود
اس��ت و در طول عمر صد س��الهي صنعت نفت،
بس��یاری از آنها (از جمله میادین س��هلالوصول)
شناخته شدهاند .بدیهی است در چنین شرایطی با
وجود پیشرفتهای نسبی فنآوري ،کشف میادین
جدید که عمدتاً غیرمتعارفند در مقایسه با گذشته
دش��وارتر شده و با عدمقطعیت و ریسک بيشتری
همراه است.

در منطقه) احتمال موفقیت در مرحلهي اکتشاف
كمتر خواهد بود.
حجم نفت درجای میدان حاصلضرب چندین
نوع تلهي نفتی و ان��دازهي آن (تلههای نفتی
متغير مخزنی از جمله حجم ناخالص کل ،نسبت
ً
ضریب خالص به ناخالص ،تخلخل سنگ و اشباع
میتوانند چینهای یا س��اختمانی باش��ند) :معموال
نفت در سنگ است .هرچه این مقادير بيشتر باشد
تلههای س��اختمانی نس��بت به تلهه��ای چینهای
اقتصاد پ��روژه بهتر و تصمیمگیری در این مرحله
پیچیدگیهای کمتری دارند و با انجام لرزهنگاری
آسانتر خواهد بود.
س��هبعدی تا حد زیادی قابلتش��خیص هستند و
بنابراين ریسک کمتری دارند.
دسترس��ی به فنآوريهای نوین در زمینهي
 -3-2-1پیچیدگیهای زمینشناسی
هرچه س��اختار مخزن پیچیدهتر باشد ساخت
ژئوفیزیک و علوم زمین :استفاده از فنآوريهای
م��دل زمینشناس��ی دش��وارتر اس��ت و بنابراين
روز دنیا میتواند به ش��ناخت بیش��تر مخزن نفتی
 -2-1مرحلهي ارزیابی
اي��ن مرحل��ه در واق��ع مرحل��هي گ��ذر از عدمقطعیتها و ریس��کهاي بيش��تری به پروژه
کمک كن��د و بنابراین تا حد زیادی عدمقطعیت
و ریسک را كاهش ميدهد .بهطور مثال میتوان موفقی��ت زمینشناس��ی و رس��یدن ب��ه موفقیت تحمیلخواهدشد.درچنینشرایطیتصمیمگیری
به اس��تفاده از لرزهنگاری س�� هبُعدی در شناخت اقتص��ادی اس��ت .بهط��ور معم��ول کم��ی بیش برای توسعهي میدان مشكلتر ميشود.
منطق��ه و تأثیر آن در افزای��ش حفاریهای موفق از  50درص�� ِد م��وار ِد موفقی��ت در مرحل��هي
اش��اره كرد .در دهههای  70و  80میالدی (یعنی زمینشناسی بهموفقیت در مرحلهي اقتصادی نيز
 -4-2-1تعداد چاه مورد نیاز جهت حفاری
قبل از اس��تفاده از لرزهنگاری س�� هبُعدی) احتمال منجر میش��ود .به تعبیر دیگر ،ارزیابی مرحلهای
هزینههای حفاری بیش از  70درصد هزینههای
حفاری موفق در آمریکا  25درصد بود .بهمحض اس��ت ک��ه در آن پ��س از اخذ اطالع��ات الزم ،توسعهي میادین نفتی را بهخود اختصاص ميدهند.
اس��تفادهي گستردهی شرکتهای تولیدی از این مهمتری��ن تصمیم گرفته خواهد ش��د؛ اینکه آیا هرچه ساختار مخزن پیچیدهتر و نامنظمتر و عمق
روش ،در س��ال  2005حفاریهای موفقیتآمیز سرمایهگذاری انجام شود یا میدان بهحال خود رها حفاری بيش��تر باش��د باید چاههای بیش��تری در
اکتش��افی ب��ه  50درص��د افزای��ش یاف��ت .اين گردد .بنابراين ارزیابی مرحلهي بسیار مهمی است میدان حفاری گ��ردد که این امر هزینههای طرح
رق��م برای چاههای توس��عهای ب��ه  88درصد نيز که در آن موارد متعددی در نظر گرفته میشود:
را بهش��كل قابلمالحظهای افزاي��ش خواهد داد.
رسید [.]5
بنابراين تصمیمگیری برای ادامهي کار توسعهي
بهرهگیری از زمینشناسان باتجربه و کارآمد:
میادینی که پیچیده هستند دشوارتر بوده و با ریسک
 -1-2-1حجم اطالعات موجود
هرچ��ه در مرحل��هي اکتش��اف آزمایشهاي بيشتری روبرو است .البته در مرحلهي ارزیابی نیز
بدیهی اس��ت برای موفقیت در هر کاری (بهویژه
ام��ور تخصص��ی و فوقتخصصی) ،اس��تفاده از مدونتر و جامعتری برنامهریزی شده باشد شناخت برای جمعآوری اطالعات بیشتر ،چاههایی با عنوان
ﺗﺎ  200ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار 50 ،درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 200
نیروه��ای باتجربه و کارآمد بس��یار حائز اهمیت صحیحتری از حجم ،کیفیت و خصوصیات سیال چاههای ارزیابی حفاری میشود .تصمیمگیری در
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ اﻛﺘﺸﺎف ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  25درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  75ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ
تعداد این چاهها نیز دشوار است؛ چراكه
ميباش��د .اصوالً علم زمینشناسی از جمله علوم مخزن بهدس��ت آم��ده و در مرحل��هي ارزیابی ،خصوص
اﻛﺘﺸﺎف ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ
هرچند از یکسو این چاهها در شناخت میدان بسیار
] .[4است كه عالوه بر دانش فنی ،به تصمیمگیری صحیحتری انجام خواهد شد.
تخصصی
بس��یار
ﻧﻤﻮد
ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
مؤثرند اما از سوی دیگر سبب افزایش قابلتوجه
هزینههای طرح خواهند شد.
 -2-2-1حجم نفت درجای میدان

 -5-2-1محدودیت زمانی امتیاز ارزیابی

در بسیاری از کشورها فرصت محدودی جهت
ارزیابی میدان نفتی به پیمانکار میدهند .بنابراين
بسیار مهم است که ارزیابی تا حد امکان با سرعت
بیش��تری انجام ش��ود و در این مرحل��ه ،از انجام
عملیات زمانب��ر پرهیز گردد .ای��ن محدودیت،
سبب افزايش ریس��ک طرح خواهد شد .چراكه
ﺷﻜﻞ .2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﺠﻤﻲ ب]ه[4
طور مثال ممک��ن اس��ت در برنامهریزی انجام
 2محاسبهي حد اقتصادی و میزان احتمال موفقیت توسط نمودار انتظارات حجمی []4
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎري ﻳﻚ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺣﺪود
ده ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ درﻳﺎ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺣﻔﺎري ﺷﻮد ،ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژياي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ،ﺣﺠﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺨﺎزن
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري را از روي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎن ﺣﻔﺎري اوﻟﻴﻦ
ﭼﺎه ﺑﺴﻴﺎر در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺣﻔﺎري اوﻟﻴﻦ ﭼﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻪ
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شده برای حفاری چاهِ ارزیابی ،تأخیر ایجاد شود؛
بهطوریکه قبل از اتمام عملیات حفاری و کسب
اطالعات الزم ،زمان مجوز بهپایان برسد.
 -3-1توسعهي میدان

اگر مرحلهي ارزیابی بهدرس��تی انجام ش��ده
باشد مدل زمینشناس��ی صحیحي برای استفاده
در مرحلهی توس��عهي میدان ایجاد خواهد شد.
این مدل باید ش��امل اطالعات نس��بتاً دقیقی در
خصوص س��اختار و حجم مخزن ،خصوصیات
س��یال مخزن و چگونگی توزی��ع آن در مخزن
باش��د .بر اس��اس این مدل در مرحلهي توسعهي
میدان ،میزان حجم نفت قابلبرداش��ت از میدان،
پروفای��ل یا نم��ودار تولید ،نوع طرح توس��عهي
میدان ش��امل تعداد چاههای مورد نیاز ،آرایش
آنه��ا ،زمان حف��اری هر چ��اه ،نوع تأسیس��ات
فرآورش��ی مور د نیاز و موارد متعدد دیگر تعیین
خواهد شد .بدیهی اس��ت هرچه اِشکاالت مدل
زمینشناس��ی بيش��تر باش��د صدم��ات وارده به
اقتصاد طرح نيز بيش��تر خواهد بود .معموالً چند
س��ال پس از توس��عه و تولید میدان ،با افت فشار
طبیع��ی مخ��زن ،بهتدریج تولی��د چاهها كاهش
مييابد .برای جلوگیری از این امر ،باید عملیات
نگهداشت فشار در میدان اجرا شود .این عملیات
به دو فعالیت عمده تقسیم میشود؛ يكي تزریق
آب در آب��ده ک��ه در صورت وج��ود ،در زیر
مخ��زن نفتي ق��رار گرفت��ه و دوم تزریق گاز در
کالهک گازی که در ب��االی مخزن قرار دارد.

تصمیمگیری در خصوص انجام يكي از اين دو
روش جهت نگهداشت فشار مخزن و زمان انجام
کار ،یکی از مهمترین تصمیمات در توس��عهي
میدان است [.]1
از دیگر مس��ائل مهمی که باید جهت کاهش
عدمقطعیته��ا و ریس��کهای توس��عهي میدان
بدان توجه كرد بهروزرسانی مدل مخزنی و طرح
توس��عهي میدان اس��ت .معموالً چند سال پس از
تولید میدان مش��اهده میش��ود که پیشبینیهای
انجام شده با عملکرد واقعی میدان ناهمخوانیهایی
دارد .درصورت قابلتوجه بودن این ناهمخوانیها
مش��خص ميش��ود که م��دل مخزنی می��دان با
اشکاالتی همراه است .بنابراين ضروري است در
این مرحله با جمعآوری اطالعات جدید حاصل
از مخزن و طراحی و انجام آزمایشهای مخزنی،
مدل شبیهس��ازی مخزن بهروزرس��انی شده و در
صورت لزوم ،طرح توس��عهي میدان بر اساس آن
اصالح گردد .بهطور مثال اگر در طرح توسعهي
اولیه پیشبینی ش��ده بود که تزریق گاز در میدان
جهت نگهداشت فش��ار مخزن ،از سال سوم و با
نرخ  50میلیون فوتمکع��ب در روز انجام گردد
و در مرحلهي توسعه مشاهده شود که فشار مخزن
سریعتر و بیش��تر از مقدار پیشبینی شده در حال
کاهش اس��ت ،بدیهی اس��ت بهروزرسانی مدل
مخزن��ی و اصالح طرح توس��عه ضروری خواهد
بود .ش��اید نتایج مطالعهي جدید نش��ان دهد که
تزریق گاز در میدان باید از سال دوم و مث ً
ال با نرخ
 100میلیون فوتمکعب در روز انجام گردد [.]1

 -2ریسک تأسیسات سطحاالرضی

نف��ت تولی��دی از چاههای می��دان از طریق
خطوط لوله جریانی وارد چندراههها شده و از
آنجا به واحدهای فرآورش منتقل میگردد .در
این واحدها ابتدا آب اضافی همراه وگاز همراه
نفت در تفکیککنندههای دوفازی و سهفازی
جدا شده و در واحدهای نمکزدایی ،نمزدایی
و گوگردزدای��ی ،ناخالصیه��ای نف��ت گرفته
خواهد ش��د .در خروجی واحدهای فرآورش،
نفت فرآوریش��ده از طریق خطوط لوله انتقال
به پاالیش��گاه یا مبادی صادراتی منتقل خواهد
ش��د .بنابراین نف��ت از اعماق زمی��ن تا نقطهي
پایان ،مس��یري طوالنی را طی خواهد كرد و از
تأسیسات مختلف و متعددی عبور خواهد نمود.
اما در این مسير ریس��کهای متعددی از جمله
موارد زير وجود خواهد داشت [:]1
عدم تکمی��ل بهموقع تأسیس��ات ،مطابق با
برنام��هي زمانبندی اجرای ط��رح بهطوریکه
تأخیر در راهاندازی تأسیسات بهشدت بر اقتصاد
پروژه اثرگذار خواهد بود
احتمال آلودگی زیس��تمحیطی ناش��ی از
نفوذ سیاالت توليدي به الیههای سطحاالرضی
زمین
اثرات زیس��تمحیطی ناش��ی از نشت گاز
گوگرد و سایر سیاالت آلودهكننده
خطاه��ای انس��انی در مرحل��هي طراحی،
ساخت و نصب تأسیسات یا حین انجام کار
مقررات دولتی بهویژه در خصوص رعایت
مسائل سالمت ،ایمنی و محیط زیست
 -3ریسک تغییر در مقررات دولتی

ﺷﻜﻞ .3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺟﻬﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز][6

 3تغییرات قیمت نفتخام در جهان از آغاز تا به امروز[]6

دولته��ا ب��رای فعالی��ت در صنع��ت نفت
چارچوبهاي��ی معين میکنند ک��ه پیمانکاران
ملزم ب��ه فعالی��ت در آن چارچوبها هس��تند.
پس از اخ��ذ تصمیم س��رمایهگذاری ،هرگونه
تغیی��ر در ای��ن چارچوبه��ا متضمن ریس��ک
خواه��د ب��ود .بهطورکلی دولته��ا در اجرای
طرحهای توس��عهي میادین در سه مورد اعمال
نظر میكنند:

ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖﺧﺎم از راﺑﻄﻪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ

ﻮد رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﻴﺮ

ز ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﻴﺮ ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در
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مقاالت تحليلي-كاربردي

 -1-3مالکیت و واگذاری امتیاز

با اعطای مجوز یا لیسانس در واقع به پیمانکار
حق داده میشود که برای دورهاي معین و تحت
شرایط تکنولوژیکی و مالی مشخص ذخاير نفتی
واقع در ناحیهي معیني را تولید كند.
 -2-3اس�تانداردهای ایمن�ی و سلامت و محیط
زیست

در تمام��ی مراحل از اکتش��اف اولیه تا تولید
از میدان و پای��ان کار ،دولتها با وضع قوانیني
ت ش��رکتهای نفتی نظ��ارت میکنند
بر فعالی 
تا میزان آس��یبهاي وارده به محیط زیس��ت به
كمترين مقدار ممكن برس��د .بسیاری از قوانین
و مق��ررات از قب��ل م��دون و اعالم ش��دهاند و
شرکتها قبل از س��رمایهگذاری نسبت به آنها
آگاهی دارن��د .بنابراين در خصوص این قوانین
ریس��کی وجود ن��دارد اما مش��کل زمانی آغاز
میشود که دولتها بنا بهدالیلی بهیکباره قوانین
و مق��ررات را تغییر ميدهند .بهطور مثال ممکن
است وقوع یک حادثهي زیستمحیطی نفتی در
کشور احساس��ات عمومی را بهشدت تحریک
كرده و فش��ار افکار عمومی ،دولت را مجبور به
وضع قوانین سختگیرانهتر زیستمحیطی نماید.
نشت نفت در خلیج مکزیک نمونه بارزی است
که وقوع آن س��بب تظاهرات بس��یار گستردهي
مردم مکزیک در خیابانها ش��د .مردم خواستار
وضع قوانین زیس��تمحیطی س��ختگیرانهتری
ب��رای کمپانیهای نفتی بودن��د و در نهایت نيز

دولتهای مکزیک و آمریکا مجبور شدند چنين
قوانیني وضع كنند.
 -3-3مالیات

ساختار نظام مالیاتی کشورها نسبت به یکدیگر
متفاوت اس��ت .مالیاتی که شرکتهای نفتی باید
به دول��ت بپردازند یک��ی از مهمترین متغيرهاي
مؤثر بر اقتصاد پروژه تلقی میش��ود .نظام مالیاتی
و نرخ مالیات معموالً بس��یار متغير است و یکی از
مهمترین منابع عدمقطعیت در اجرای پروژههای
نفتی بهشمار میرود.

بیشتر از گذشته بوده است [.]6
البت��ه بهطور معمول قیمت نفتخام از رابطه و
موازنهي عرضه و تقاضا حاصل میشود .بنابراين
ه��ر عاملی که باعث تغییر رفتار تولیدکنندگان یا
مصرفکنندگان گردد بر تعادل عرضه و تقاضاي
نفتخ��ام مؤثر بوده و س��بب تغییر قیمت جهانی
نفتخام میشود.
 -2-4نرخ تسعیر

منظور از نرخ تسعیر ،ضریب تبدیل واحدهای
پولی کشورهای مختلف به یکدیگر است .بهطور
مثال در بیس��تم خرداد  1393نرخ تس��عیر یورو به
دالر آمریکا برابر با  1/364بوده است .یعنی ارزش
 -4ریسک متغيرهاي اقتصادی
س��رمایهگذاریهای نفتی در نظامي اقتصادی هر یورو برابر با ارزش  1/364دالر آمریکاس��ت.
اتفاق میافتد که ممکن است بسیاری از متغيرهاي تغیی��رات واحده��ای پولی بینالمللی نس��بت به
مهم و تعیینکنندهي آن در طول زمان تغییر کند .یکدیگ��ر معموالً نوس��انات زي��ادي دارد .برای
نکته مهم آن است که سرمایهگذار روی بسیاری درک بیشتر این موضوع بهطور نمونه در شکل-
از ای��ن متغيرها هیچگونه کنترلی ن��دارد .در این  4تغییرات س��ه واحد پولی معتب��ر دنیا یعنی پوند
انگلیس ،دالر آمریکا و یورو نسبت به یکدیگر در
قسمت تعدادی از این متغيرها معرفی میشوند:
طول یکسال نشان داده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود این تغییرات در طول سال 2010
 -1-4قیمت جهانی نفت
قیم��ت نفت مهمتری��ن و تأثیرگذارترین و در با نوسانات بسیاری همراه بوده است [.]7
صنعت نفت یک صنعت كام ً
عین ح��ال غیرقابلپیشبینیتری��ن متغير مؤثر در
ال بینالمللی است
اقتص��اد یک پ��روژه نفتی اس��ت .بنابراين قیمت و بنابراین خرید ،فروش ،اخذ وام و سرمایهگذاری با
نفت عدمقطعیت و ریسک زيادي بههمراه دارد .واحدهای پولی کشورهای مختلف انجام میشود.
ش��کل 3-تغییرات قیمت نفتخام را از آغاز تا به پس از انعقاد قرارداد توسعه و در مرحلهي اجرا ،در
امروز نش��ان میدهد .همانگونه که در اين شکل صورت تغییر نرخ تسعیر بین برخی از این واحدهای
میتوان ديد این تغییرات در دهههای اخیر بس��یار پولی ،ممکن اس��ت وضع مالی پروژه بهتر یا بدتر
شود .مث ً
ال فرض کنید قرار است پروژهای با سقف
قراردادي مع��ادل  1400میلیارد ری��ال بهصورت
 lump sumدر ایران اجرا شود .بدیهی است پیمانکار
مجبور است بخشی از خریدهای خود را بهصورت
دالری انجام دهد .حال با افزایش نرخ تسعیر دالر
ب��ه ریال ،پیمانکار ضرر خواه��د کرد و برعکس.
بنابراین نرخ تس��عیر نیز از جمله عدمقطعیتهایی
اس��ت ک��ه هم��واره پروژهه��ای نفت��ی ب��ا آن
مواجهند [.]1
بهطور عمده ریس��ک مربوط به تغییرات نرخ
تس��عیردﻻردر دو ح��وزهي قیم��ت ف��روش نفت و
ﺷﻜﻞ .4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ دﻧﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ) 2010ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ،
 4تغییرات معتبرترین واحدهای پولی دنیا نس��بت به یکدیگر در طول س��ال ( 2010پوند انگلیس،
بازپرداخت وامهای بینالمللی ،طرحهای توسعهي
آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻳﻮرو(
دالر آمریکا و یورو)
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ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪ ،ﻓﺮوش ،اﺧﺬ وام و اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ،ﻧﺮخ
ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﺑﻬﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺮوژهاي ﻗﺮار اﺳﺖ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1400ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت lump
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میادین نفتی را تهدید ميكند.
 -1-2-4قیمت فروش نفت

قیمت فروش نفت معموالً با دالر آمریکا تعیین
میش��ود .در نتیجه یک ش��رکت نفت��ی که نظام
مالیاتی آن در واحد پولی دیگری تعریف ش��ده،
همواره در معرض عدمقطعیت و ریسک ناشی از
تغییرات نرخ تسعیر قرار میگیرد.
 -2-2-4بازپرداخت وامهای بینالمللی

کمپانیهای بزرگ از مؤسسات مالی متعددی
در جهان وام میگیرند که این وامها در واحدهای
پولی مختلف و بازههای زمانی متفاوتی پرداخت
ميش��وند .هريک از این وامها ب��رای وامگیرنده
ریسک تغییرات نرخ تسعیر را دارد.
 -3-4تورم

تغییر قیمت کااله��ا و خدمات در طول زمان
را تورم میگويند .این افزایش قیمتها بهعوامل
متعددی بس��تگی دارد و میتواند خیلی سریع یا
بهکندی اتفاق بیافتد .از آنجا که قرار است حجم
سرمایهگذاری یک پروژه نفتی در طول سالهای
اجرای آن توزيع ش��ود و در سالهای مختلف بر
اس��اس برنامهي زمان ِ
بندی از پیش تعیینشدهاي
درصد خاصی از حجم سرمایهگذاری اختصاص
یابد ،هرچه دورهي اجرای پروژه طوالنیتر باشد
پروژه بیش��تر در معرض ریس��ک ناشی از تورم
قیمتها قرار خواهد گرفت .زیرا مث ً
ال پیشبینی
قیم��ت یک کاال در هفت س��ال آینده بهمراتب
سختتر از پیشبینی قیمت آن در سه سال آینده
است [.]1

 -5ریسک ناشی از شرکاء

بسیاری از ش��رکتهای نفتی جهت توسعهي
یک میدان ،بهدالیل مختلف با شرکتهای دیگر
مشارکت میكنند .از جملهي این دالیل میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش ریسک سرمایهگذاری
ع��دم اس��تطاعت جه��ت تأمی��ن حج��م
سرمایهگذاری الزم
در اختیار نداشتن فنآوری یا تجهیزات کافی
واقعشدن مخزن در دو یا چند بلوک اکتشافی
که هر بلوک به یک پیمانکار واگذار شده است
بنابراین با اش��اره به موارد باال مش��اهده میشود
که مش��ارکت چند ش��رکت جهت توسعهي یک
میدان نفتی امری اجتنابناپذیر است .این شرکتها
کنسرسیومي تشکیل داده و با هماهنگی و موافقت
یکدیگ��ر تصمیمات الزم را جه��ت اجرای پروژه
اتخاذ میكنند .ش��رکتهای عضو کنسرس��یوم با
ریس��کهای مختلف��ی از جمله م��وارد زیر روبرو
هستند:
تداخ��ل در اولویتهای فنی :هر ش��رکت بر
اساس تجهیزات ،نرمافزار ،تجربیات و فرآيندهای
کاری خ��ود ،از لح��اظ تکنیک��ی اولویتهایی
برای خود قائل ميش��ود که ممکن است با سایر
شرکتهای کنسرس��یوم تطابق نداشته باشد .این
مطلب میتواند سبب بروز مشکالتي گردد.
تداخل عالیق :ممکن است اجرای بخشی از
پروژه (مثل احداث خط لوله) آنقدر جذاب باشد
که هریک از شرکاء بخواهد بهتنهایی آنرا اجرا
كن��د .د ر حالیکه ممكن اس��ت محدودیتهاي
کنسرسیوم اجازه چنین کاری ندهد.
تف��اوت در آراء و دیدگاهها :ممکن اس��ت

برای اجرای قس��متی از پروژه روشهای مختلفی
وجود داشته باشد اما آراء و دیدگاههای شرکاء در
خصوص انتخاب بهترین روش با یکدیگر متفاوت
باشد.
عدم تعامل کاری شرکاء :در یک کنسرسیوم
باید مدیران ،مهندسان و کارشناسان یک شرکت
با همتايان خود در شرکتهای دیگر تعامل کاری
داش��ته باش��ند و ج ّو اعتماد و همکاری میان افراد
برقرار باش��د .در غیراینصورت ریسک فراواني
اجرای موفقیتآمیز پروژه را تهدید خواهد كرد.
نتیجهگیری

در این مقاله سعی شد انواع ریسکهاي مراحل
مختلف توس��عهي میادین نفت و گاز دس��تهبندی
گردد .انواع ریسکهای مورد بررسی ،در پنج دسته
طبقهبندی شد که عبارتند از ریسک زمینشناسی،
ریسک تأسیس��ات س��طحاالرضی ،ریسک تغییر
مقررات دولتی ،ریس��ک متغيرهای اقتصادی و در
نهایت ریسک ناشی از شرکاء .همانطور که مشاهده
ش��د نفت از مرحلهي ش��ناخت تا تولید ،مس��یری
طوالن��ی را طی میکند که در آن س��رمایهگذار با
ریسکهای متعددی مواجه میگردد .از آنجاکه
هزینهي اینگونه سرمایهگذاریها زياد است ،باید
مطالعات دقیقی در م��ورد جنبههای گوناگون آن
و با درنظر گرفتن ریسکهای موجود طي مراحل
مختلف انج��ام پذیرد .یکی از راهکارهای مهم در
این خصوص ملزم کردن شرکتها به انجام تحلیل
ریسک بهعنوان بخشی ضروری از انجام مطالعهي
جامع توس��عهی میدان ( )MDPاست .الزام به انجام
مطالعهي امکانسنجی پروژههای مهم نیز میتواند
تا حد زیادی ریسکهای پروژه را كاهش دهد.
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