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محمدرضا مقدم*، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  محمدرضا شکوهی1، مسلم مرادی2 دانشگاه صنعت نفت  

بررس��ی تاریخی قراردادهای نفتی ایران و کش��ورهای مشابه دیگر مثل عراق که رژیم مالی قرارداد آن بر اساس حق الزحمه به ازای 
هر بش��که تولید نفت بوده، می تواند راه حل های مناس��بی برای اعمال ش��اخص های مطلوب مدل مالی بر اساس منافع ملی و اسناد 
باالدستی کشور بیابد. قراردادهای نفتی به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای توسعه ی صنعت باالدستی از اهمیتی خاص برخوردارند. 
با نگاهی به سیاست های کلی کشور، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکتی ملی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
)اصول 14 و 15( درمی یابیم که برخی از مهم ترین اولویت های باالدس��تی صنعت نفت کش��ور، برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت از 
میادین )عملیات بهبود / ازدیاد برداش��ت( اس��ت. پژوهش پیش رو به تبیین نحوه ی تعیین حق الزحمه برای پیمانکار جهت اعمال در 
الگوی جدید قراردادهای نفتی پرداخته؛ به نوعی که مشخصه س��ازی آن در جهت اعمال خودکارآمد اهدافی مانند برداش��ت صیانتی 
و ازدیاد برداش��ت خواهد بود. همان گونه که در اقتصاد کالن به دنبال سیس��تم ها و ضوابط خودکارآمد بوده، در قراردادهای نفتی نیز 
باید تاحّدامکان بتوان سیستم خودکارآمد جهت تحقق اهداف و منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طرفین قرارداد وضع نمود. 
همچنین در عین اینکه قرارداد باید برای پیمانکار انگیزه های اجرایی داش��ته باش��د، اهداف ملی توس��عه ی میادین نفت و گاز به ویژه 
برداشت صیانتی و افزایش ضریب بازیافت به صورت مطلوب نیز محقق شود. مطابق الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران )IPC( مبنای 
پرداخت حق الزحمه ی پیمانکار منوط به تولید به ازای هر بشکه نفت اضافی از خط پایه ی تخلیه تعیین شده است. بنابراین از آنجا که 
انگیزه ی اقتصادی پیمانکار عالوه بر بازپرداخت هزینه  ها، تنها در حق الزحمه ی عایدی نهفته است، باید قرارداد مطلوب منافع بلندمدت 
کشور را به عایدی پیمانکار وابسته کرد که این پیشنهاد می تواند خود را در مدل مالی قرارداد نشان دهد. نتایج مطالعات قراردادهای 
نفتی و اصول مهندسی مخازن نشان می دهد که باید مبنای پرداخت حق الزحمه را به سه دسته ی حق الزحمه به ازای تخلیه ی طبیعی 
با اعمال نرخ بهینه ی برداشت، حق الزحمه به ازای تخلیه ی ثانویه جهت رعایت الزام برداشت صیانتی و حق الزحمه به ازای تخلیه ی 
ثالثیه جهت ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت مخزن تقسیم کردکه بر حسب پیچیدگی اجرای هر یک از روش ها، ضریب و مقدار 

حق الزحمه ی پرداختی تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این مقاله به نوعی پیوند ریسک مخزن با مدل مالی است.
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 تبیین شاخص های مدل مالی؛ همسو با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی
)IPC( در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

مقدمه
با گذش��ت بیش از ی��ک قرن از پیدایش صنعت نفت کش��ور، چالش 
دس��تیابی به مدل  مطلوبی از قراردادهای نفتی موجب ش��ده سیس��تم های 
قراردادی مختلف مثل امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی در صنعت 
نفت کش��ور اجرا گردد و اکنون هم پس از الگوی قراردادی بیع متقابل3، 
به عنوان مدلی از سیستم خدماتی4، مدل جدیدی از سیستم خدمات تحت 
عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه ش��ده است. مهم ترین نواقص 
فنی-مهندسی مدل ها وسیس��تم های قراردادی پیشین صنعت نفت کشور 
را می توان ع��دم توجه به مواردی از قبیل تولی��د صیانتی، افزایش ذخایر 
هیدروکربن��ی قابل برداش��ت و انتقال دانش و فن آوری ن��ام برد؛ اگرچه 
مش��کالت فنی دیگری نی��ز در خالل قراردادها رخ داده اس��ت. بنابراین 
انتظار می رود هرگونه مدل پیشنهادی جدید، ضعف  های مدل های پیشین 

را رفع نماید.
پس از انقالب اسالمی مفاهیمی مثل صیانت از مخازن، حقوق و منافع 
بین نس��لی، افزایش مقدار ذخایر هیدروکربنی، دانش فنی بومی، استفاده 
از ت��وان داخل��ی و ... در ارتباط با بخش باالدس��تی صنعت نفت کش��ور 
مطرح ش��ده و با توجه به اهمیت راهبردی این مسائل در آینده ی کشور، 

ابالغیه ی سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی این مفاهیم را جزء اهداف و 
اس��تراتژی های کشور معین کرده اس��ت. در مقدمه این اصول کلی، نیل 
ب��ه اقتصاد متکی به دانش و ف��ن آوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، 
پویا و پیشرو را به عنوان زمینه های ایجاد الگوی الهام بخش نظام اقتصادی 

اسالم معرفی می کند.
بنده��ای 14 و 15 از این سیاس��ت ها، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز 
کش��ور جهت اثرگذاری در بازار جهان��ی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و 
توسعه ی ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک را بیان 
کرده اس��ت. در بند 15 همچنین به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل 
زنجی��ره ی ارزش صنعت نفت و گاز، توس��عه ی تولی��د کاالهای دارای 
بازدهی بهینه بر اس��اس شاخص شدت مصرف انرژی و افزایش صادرات 
ب��رق، محصوالت پتروش��یمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداش��ت 
صیانتی از منابع اش��اره شده است. از منظر مسائل فنی می توان دریافت که 
بر اساس الزام این سیاست ها، هرگونه قرارداد پیشنهادی باید متضمن تولید 
صیانتی، ازدیاد برداش��ت، ذخایر قابل برداش��ت و متعاقباً افزایش ظرفیت 
تولید، اس��تفاده از حداکث��ر توان داخلی5 و حفظ حقوق منابع بین نس��لی 
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باشد. اگرچه سیستم های قراردادی پیشین نیز بر این مسائل تأکید داشته اند 
اما در تحقق اهداف فوق با مش��کالت عدیده ای روبرو شدند. شاید بتوان 
مهم ترین دلیل عدم موفقیت را نبود سیس��تم خودکارآمد در قراردادهای 
نفتی پیشین دانس��ت و بنابراین هرگونه قرارداد پیش��نهادی باید بر اساس 
تدوین و اجرای سیس��تم خودکارآمد باشد. به عبارتی باید جهت گیری به 
سویی باشد که قرارداد به طور خودکارآمد روی ریل توسعه ی بلندمدت 

در راستای سیاست های کالن کشور و اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
ویژگی اصلی ک��ه قراردادهای جدید نفتی را از قراردادهای بیع متقابل 
متمایز می کند، انعام یا پاداش به ازای هر بش��که نفت است که در قرارداد 
جدید به حق الزحمه ترجمه ش��ده است. البته تمامی هزینه های سرمایه ای 
مستقیم شامل هزینه های مهندس��ی و تمامی هزینه های بهره برداری شامل 
مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره برداری هزینه می شود و تمامی 
هزینه های سرمایه ای غیرمستقیم مانند هزینه های بیمه، مالیات و نظایر آن و 
به طور کلی هر هزینه ای که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد 
باش��د از محل حداکثر 50 درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد 
ش��د. از این رو "فی" را نمی توان حق الزحمه به معنای مصطلح آن ترجمه 
کرد. به موجب بن��د 5-3: پذیرش حق الزحمه... با هدف ایجاد انگیزه در 
ط��رف دوم قرارداد ب��رای به کارگیری روش های بهین��ه و فن آوری های 
نوین و پیش��رفته در اکتشاف،  توسعه و بهره برداری  است. استفاده از "فی" 
 در ایران برای نخس��تین بار در قرارداد کنسرس��یوم مصوب 6 آبان 1333 
)بعد از کودتای 28 مرداد( مطرح شده است. در مطالعه و تحلیل پیش رو بر 
مبنای بررسی ها و تجربیات، سعی شده به نوعی مهم ترین اهداف بلندمدت 
شامل برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت به حق الزحمه ی دریافتی پیمانکار 
مطابق الگ��وی جدید قراردادهای نفتی )IPC( مرتبط ش��ود تا عالوه بر 
تحقق صد درصدی این اهداف، ب��رای پیمانکار انگیزه ای جهت اجرای 

طرح های پرهزینه به وجود آید.

1- همسوسازی اهداف بلندمدت ملی با قرارداد نفتی
با نگاهی به سیاست های کالن کشور و افق های طرح ریزی شده می توان 

ویژگی های فنی مطلوب یک قرارداد نفتی را تحقق اهداف زیر دانست:
 رعایت اصول حاکمیت و مالکیت بر مخزن در جریان عملیات توسعه و 

بهره برداری مطابق قوانین باالدستی کشور
 حف��ظ حقوق و منافع مل��ی در جریان عملیات نفتی اعم از اس��تفاده از 

روش های صحیح توسعه و بهره برداری
 توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی شامل برداشت صیانتی و افزایش ذخایر 

قابل برداشت نفت و گاز
 انتقال فن آوری و توجه به استفاده از حداکثر توان داخلی

 انتقال و ارتقاء دانش فنی و مدیریتی در توس��عه و بهره برداری یکپارچه 
از میادین نفت و گاز

ام��ا چگون��ه می توان ق��راردادی در جه��ت منافع بلندمدت کش��ور و 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی تنظیم کرد که متضم��ن حل چالش های 
مذکور باش��د؟ هرگونه سیستم خودکارآمد، باید در عایدی و مدل مالی 
پیمانکار بروز یابد تا در جهت انگیزه ی پیمانکار باش��د. در ادامه ویژگی 
و متغیره��ای مدل مالی مطلوب الگ��وی جدید قرارداده��ای نفتی ایران 
جهت اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی پیش��نهاد خواهند شد. علت 
ضعف مدل های پیش��نهادی ناش��ی از درنظر گرفتن عایدی پیمانکار تنها 
بر اس��اس تولید بوده و هرگونه تغییر منفی یا مثبت شرایط مخزن ناشی از 
عملکرد پیمانکار را نادیده می گیرند. بنابراین ش��اخص های بیان ش��ده ی 
این پژوهش معطوف به پیش��نهادهایی برای اجرای خودکار سیاست های 

اقتصاد مقاومتی از نگاه کارفرما به عنوان نماینده ی منافع ملت است.

2- رویک�رد سیاس�ت های كلی اقتصاد مقاومتی در باالدس�ت 
نفت

در غال��ب قراردادهای رایج دنیا، حفظ مناف��ع ملی در جریان عملیات 
تولید به صراحت بیان می گردد. اما نکته ی قابل توجه اینست که منافع ملی 
در جریان عملیات بهره برداری و تولید به چه معناس��ت؟ برداشت صیانتی 
و ازدیاد برداش��ت دو مقوله ی اساسی است که باید در خالل بهره برداری 
مورد توجه قرار گیرند و با توجه به بلندمدت بودن طراحی الگوی جدید 
قراردادهای نفت��ی، این دو مقوله چند برابر حائ��ز اهمیت خواهند بود. با 
نگاهی ژرف بر اس��اس اصول مهندس��ی مخزن،  مفاهیم ازدیاد برداشت 
و همچنی��ن تولید صیانتی )بند 15 سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی( را 

 می توان چنین تشریح کرد.

2-1- تبیین مفهوم برداشت صیانتی
برداش��ت صیانتی به معنای حفظ تعادل مخزن در طول عمر آنس��ت تا 
بتوان بدون تغییری در ش��رایط اولیه ی مخزن کل نفت قابل برداشت اولیه 
را از میدان تولید کرد؛ در عین اینکه به مس��أله ی حداکثرس��ازی سود نیز 
توجه داش��ت. بنابراین برداش��ت صیانتی الزاماً مترادف با ازدیاد برداشت 
نهایی نبوده و مترادف با حفظ شرایط اولیه  ی مخزن جهت برداشت طبیعی 
همان مقدار قابل برداشت هیدروکربن اولیه ی مخزن است. منظور از تعادل 
مخزن، تعادل سنگ و سیال و همچنین تعادل زمین شناسی حجمی مخزن 
است. بنابراین بر اس��اس مفاهیم و اصول مهندسی مخزن می توان دو بعد 
تزریق س��یال و نگهداشت فش��ار و همچنین نرخ بهینه ی تولید6 را معرفی 

کرد.



ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150 

27

2-1-1- بُعد اول صیانت از مخزن
طبق اصول مهندس��ی مخزن اگر در اثر تخلیه، فش��ار7 مخزن افت کند 
و س��یالی به مقدار الزم برای حفظ فشار جایگزین نشود با توجه به شرایط 
س��نگ و زمین شناسی نفت، پدیده ی فش��ردگی مخزن8 رخ خواهد داد. 
ای��ن پدیده باعث کاهش قطر حفرات9 و خلل و فرج ش��ده و در کرنش 
حجمی10 مخزن قابل توجه خواهد بود. در نتیجه فش��ار موئینگی11 افزایش 
خواه��د یاف��ت و موجب می ش��ود که مق��داری از نفت مخ��زن که قباًل 
قابل تولید بوده از طریق روش های معمول از دسترس تولید خارج گردد. 
جهت جلوگیری از فش��ردگی مخزن و رعایت صیانت از آن، باید تا حد 
امکان از کاهش فش��ار مخزن جلوگیری به عمل آید تا فضای خالی برای 
فشردگی ایجاد نش��ود. این امر الزام می کند که جهت حفظ فشار مخزن 
و در نتیجه کاهش مقدار کرن��ش12 از همان ابتدای تولید، عملیات بهبود 
برداش��ت انجام گردد. به عبارتی صیانت از مخزن به طور نس��بی و ضمنی 
حفظ خواهد ش��د اگر و تنها اگر جهت حفظ فشار مخزن از همان ابتدای 
تولید عملیات تزریق انجام ش��د و بنابراین مفهوم صیانت در این بخش از 

رویکرد، معطوف به حفظ شرایط تعادلی ناشی از تزریق است.

2-1-2- بُعد دوم تولید صیانتی
جلوگی��ری از کاه��ش ضریب بازیافت ناش��ی از برداش��ت ناصحیح 
اس��ت. مقدار برداشت از میادین نفت و گاز باید به نحوی باشد که حقوق 
نسل های فعلی و آتی حفظ گردد. صیانت از مخزن را می توان با عملیات 
فنی که تش��ریح شد حفظ کرد. اما چگونه می توان حقوق و منافع ملی را 
تضمین نمود؟ این امر مس��تلزم تعیین نرخ بهینه ی برداشت از مخزن است 
که نرخ بهینه، با توجه به حداکثرس��ازی س��ود اقتصادی، سهم نسل های 
آین��ده از نفت و نرخ تولید طبیعی مخزن )که با توجه به س��رعت طبیعی 
س��یال در مخزن و شرایط مرزی مخزن محاسبه می شود( به دست می آید. 
به عبارتی صیانت از حقوق و منافع بین نس��لی به طور نسبی و ضمنی حفظ 
خواهد ش��د اگر و تنها اگر نرخ برداش��ت بهینه ی مخزن13 تعیین ش��ده و 
تولید بر آن اساس صورت گیرد. باید جهت افزایش تولید از میادین، این 
مس��أله را به طور نسبی لحاظ کرد؛ چنانچه با توجه به عایدی، پیمانکار در 
برداش��ت بیشتر، تولید را افزایش خواهد داد. در واقع یک تناقض مستقیم 
بین صیان��ت از مخزن و حق الزحمه ی14 پیمانکار ناش��ی از افزایش تولید 

طبیعی وجود دارد.

2-2- تبیین مفهوم مکانیزم ها و روش های ازدیاد برداشت
ای��ن الزام در چارچوب اجرای عملیات ازدیاد برداش��ت انجام خواهد 
ش��د؛ چنانکه تولید و تخلیه ی مخزن در س��ه مرحله ی تخلی��ه ی اولیه15، 

تخلیه ی ثانویه16 و تخلیه ی ثالثیه17 اتفاق می افتد.
خاطر نشان می شود تخلیه ی اولیه شامل تولید طبیعی از مخزن و/یا تولید 
توسط پمپ18/فرازآوری با گاز19 انجام می شود. تولید طبیعی توسط حفر 
چاه های جدید تولیدی20، عملیات تحریک چاه اعم از اسیدزنی یا شکاف 
هیدرولیکی و غیره است. اغلب میادین ایران به دلیل وجود شرایط مخزنی 
خوب می توانند برای چند دهه تولید طبیعی مناس��بی داشته باشند. برخی 
میادی��ن مانند میدان اهواز می توانند بدون هیچ گونه عملیات بهبود/ازدیاد 

برداشت، چند دهه به تولید طبیعی خود ادامه دهند.
تولید و تخلیه ی ثانویه ی مخزن عبارت اس��ت از مقدار نفتی که توسط 
روش ه��ای تزریق آب ی��ا گاز غیرامتزاجی تولید می گ��ردد. در تخلیه ی 
ثانویه، نفت های غیرقابل برداش��ت تولید نمی ش��وند، بلکه ش��رایط تولید 
نفت های قابل برداشت محقق می شود که مهم ترین شرط آن، فشار مخزن 
اس��ت. تخلیه ی ثالثیه نیز به تولید نفت ناشی از عملیات ازدیاد برداشت به 
روش های تزریق مواد ش��یمیایی، گرمایی، امتزاجی و غیرامتزاجی گاز و 

همچنین روش های زیستی اطالق می گردد.
عملیات بهبود برداش��ت نیز به تمام عملیاتی اطالق می شود که موجب 
بهبود فرآیند برداش��ت نفت از مخزن می گردد. عملیات ازدیاد برداشت 
)EOR( به عملیاتی اطالق می ش��ود که موجب قابل برداشت شدن نفت 
غیرقابل برداش��ت می گردد که توس��ط روش های معمولی قابل برداش��ت 

نبوده است. این عملیات شامل موارد زیر است:
 روش های تزریق مواد شیمیایی؛ تزریق آلکالین، پلیمر، سورفکتانت و ...

 روش های گرمایی؛ بخار آب، احتراق و ...
 روش های امتزاج��ی و غیرامتزاجی گاز؛ تزریق گازهای هیدروکربنی، 

تزریق دی اکسیدکربن و ...
 روش های زیستی شامل انواع مواد سازگار با محیط زیست

البته در نگاهی دیگر نیز ازدیاد برداشت را به دو دسته ی کلی روش های 
حرارتی و غیرحرارتی تقسیم می کنند که خارج از بیان این پژوهش است. 
طب��ق تعاریف 21SPE، عملیات ازدیاد برداش��ت جزئی از عملیات بهبود 
برداش��ت لحاظ می ش��ود. اما در تعاریف صنعتی عموماً این دو عملیات 
را از یکدیگ��ر تفکیک می کنند و تفاوت این دو را در اثری می دانند که 
هر عملیات روی مخزن برجای می گذارد. عموماً عملیات بهبود برداشت 
مترادف با تخلیه ی اولیه و عملیات ازدیاد برداش��ت مطابق تعریف انجمن 

مهندسی نفت شامل تخلیه ی ثانویه و ثالثیه درنظر گرفته می شود.
چالش مورد نظر در این بخش آنست که هزینه ی سرمایه ای و عملیاتی 
ب��رای فعالیت های تخلیه ی اولیه کمتر از تخلیه ی ثانویه و بس��یار کمتر از 
هزینه ی تخلیه ی ثالثیه مخزن اس��ت. بنابراین اگر عایدی پیمانکار تنها بر 
اس��اس تولید باش��د، پیمانکاران تا جایی که امکان داش��ته باشد تمایل به 
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تخلی��ه و تولید اولیه و طبیعی دارند و فقط در صورتی که بس��یار ضروری 
باشد تخلیه و تولید ثانویه را انجام می دهند. در نهایت اگر تولید از مخزن 
به روش های اولیه و ثانویه مقدور نباش��د مجبور به برداش��ت با روش های 
ثالثیه خواهند ش��د که نس��بت ب��ه تولید اولی��ه و حتی ثانوی��ه هزینه های 
س��رمایه ای بسیار بیشتری دارد. طبیعی اس��ت که وقتی مدل مالی قرارداد 
بر اساس تولید باشد، پیمانکار برای افزایش تولید، کم هزینه ترین اقدام را 
عمل خواهد کرد؛ حتی در صورتی که این فعالیت مغایر با اصول صیانتی 

و افزایش مقدار ذخیره ی قابل برداشت باشد.

)IPC( 3- الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
در این الگو، بازه ی زمانی 20 تا حداکثر 25 سال برای دوره ی توسعه و 
بهره برداری بوده و مبنای عایدی پیمانکار آنست که عالوه بر اینکه تمامی 
هزینه های او اعم از هزینه های س��رمایه ای مستقیم، غیرمستقیم و عملیاتی 
مطابق توافق به وی بازپرداخت می گردد، حق الزحمه ای نیز به ازای تولید 
هر بش��که اضافی نفت از خط پایه ی تخلی��ه22 بر مبنای پروفایل تولیدی و 
تخلی��ه ی مخزن در زم��ان انعقاد قرارداد و با تواف��ق طرفین تعیین خواهد 
گردید. خط پایه ی تخلیه مبنای بازپرداخت تمامی هزینه ها و حق الزحمه 
ب��وده و بازپرداخت ها و حق الزحمه حداکث��ر از محل 50 درصد افزایش 

تولید نسبت به خط پایه ی تخلیه انجام خواهد شد.
بنابراین با توجه به مسائل فوق و بر مبنای مصوبه ی هیأت محترم دولت 
در مرداد ماه 1395 با عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای 
باالدستی نفت و گاز"، بررسی های زیر جهت اعمال مکانیزم خودکارآمد 

برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت صورت می پذیرد.

3-1- حق الزحمه ی قرارداد23
ب��ا توجه به عوامل مؤثر طرح ریزی ش��ده برای تعیی��ن پاداش پیمانکار 
به نظر می رس��د الزامات و سیاست های وضعی کشور را می توان به نحوی 
در پاداش عایدی پیمان��کار اعمال کرد که هم اهداف کالن و بلندمدت 
ملی تحقق یابد و هم پیمانکار انگیزه ی کافی برای اجرای این سیاس��ت ها 
داش��ته باش��د. به نوعی می توان این عوامل مؤث��ر را از اقدامات حاکمیتی 
در نس��ل جدی��د قراداد نفت��ی ایران تلقی ک��رد. پس از تواف��ق بر مقدار 
حق الزحمه ی مبنا در هر قرارداد، تأثیر متغیرهایی مثل تغییرات قیمت نفت 
و شاخص س��ودآوري پروژه24 نیز در حق الزحمه ی پرداختی به پیمانکار 

تعدیل می شود.
در طراح��ی م��دل مالی ق��رارداد، حق الزحمه متناس��ب با ش��اخص 
سودآوري پروژه خواهد بود. این شاخص که یکی از شناخته شده ترین 
عوامل س��ودآوری پروژه در قراردادهای باالدس��تی است  نسبت کل 

دریافتی ه��ا به پرداختی های پیمانکار در هر دوره ی زمانی مش��خص از 
قرارداد تعریف  می ش��ود و نشان دهنده ی سودآوری پروژه در مقاطع و 
دوره های مختلف قرارداد خواهد بود. این عامل که طی دوره ی اجرای 
ق��رارداد، در حال افزایش اس��ت به معنای افزایش دریافتی ها نس��بت به 
پرداختی های پیمانکار است. به عبارت دیگر سودآوری پروژه در طول 
دوره ی ق��رارداد افزایش یافته و باید حق الزحمه ی پرداختی به پیمانکار 
متناس��ب با ای��ن افزایش تعدیل گردد تا ضم��ن جلوگیری از پرداخت 
س��ود بادآورده به پیمانکار، انگیزه ی کافی ب��رای وی ایجاد گردد. از 
آنجا که حق الزحمه به عنوان پاداش پیمانکار در ازای تحمل ریس��ک، 
س��رمایه گذاری، انتقال فن آوری، دانش فنی و سایر تعهدات قراردادی 
اس��ت باید متناسب با سودآوری پروژه شناور باشد. بنابراین در قرارداد 
جدید نفتی ایران، حق الزحمه متناس��ب با سودآوری پروژه شناور و در 

بازه های مختلف متفاوت خواهد بود.

3-2- تحقق ابعاد مختلف برداش�ت صیانتی در الگوی جدید 
قراردادهای نفتی

از آنجا که مبنای عایدی شرکت پیمانکار حق الزحمه به ازای هر بشکه 
نفت تولیدی در نظر گرفته شده شرکت پیمانکار در تالش خواهد بود تا 
از طریق حداکثرس��ازی تولید در بازه ی زمانی اجرای قرارداد، سود خود 
را بیش��ینه کند. البته طبیعی است که الزام بنگاهی اقتصادی مانند شرکت 
بین المللی نفتی حداکثرس��ازی سود خود خواهد بود. باید توجه داشت تا 
زمانی که مبنای عایدات پیمانکار، منافع کوتاه مدت طرفین )شرکت ملی 
نفت25 ایران به عنوان کارفرما و شرکت بین المللی نفتی به عنوان پیمانکار( 
طرح ریزی می شود به سختی می توان به اهداف بلندمدت توسعه ی میادین 

اعم از ازدیاد برداشت و صیانت از مخازن دست یافت.
از آنجا که در الگوی جدید قراردادهای نفتی ش��رکت پیمانکار برای 
مدت 20 س��ال در توس��عه و بهره برداری از میدان حضور خواهد داشت 
خود را ملزم به رعایت جلوگیری از دس��ت رفتن بخش��ی از نفت مخزن 
قابل برداشت نخواهد کرد؛ چرا که طول عمر اغلب میادین از طول دوره ی 
مورد بهره برداری پیمانکار در الگوی جدید قراردادهای نفتی بیشتر است 
و بنابراین برای ب��ازه ی زمانی پس از دوره ی ق��رارداد در بهره برداری از 
می��دان حضور ندارد. بنابرای��ن از لحاظ اقتصادی انگی��زه ای برای تحقق 
برداش��ت صیانتی از مخزن برای او در این الگوی قراردادی دیده نش��ده 
است. البته اگر مدت زمان قرارداد کل طول عمر میدان قرار گیرد مسأله ی 
برداش��ت صیانتی نیز به طور کامل رعایت نخواهد ش��د؛ چراکه شرکت 
پیمان��کار تا جایی صیانتی عم��ل خواهد کرد که ب��رای پیمانکار ارزش 
اقتصادی قابل توجهی داش��ته باش��د. در صورتی که ممکن است شرایط 
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بهینه ی اقتصادی پیمانکار متضمن صیانت از مخزن نباشد.
اساساً برای هر نوع قراردادی که مدل مالی آن بر اساس منافع کوتاه مدت 
باش��د طول دوره ی قرارداد نمی تواند متضمن صیانت از مخزن باشد. مگر 
اینکه صیانت برای چرخه ی کامل عمر مخزن تعریف ش��ود. راه حل این 
ضعف درگیر کردن عایدی پیمانکار به جای عملکرد کوتاه مدت ) مقدار 
تولید( بر اس��اس عملکرد س��ناریوهای اجرایی پیمانکار اس��ت که روی 
مخزن اثرات منفی یا مثبت دارند. به عبارتی پیمانکار بر اساس عملیاتی که 
در جهت اهداف بلندمدت صیانتی اجرا می کند عایدی دریافت می کند. 
باید توجه داش��ت اگر مثاًل مخزن فشرده26 ش��ود نمی توان هیچ عملیاتی 

جهت بهبود آن و بازگشت به شرایط قبل انجام داد.
پیش تر بیان ش��د که حالت بهینه ی صیانت از مخزن حفظ فش��ار آن از 
هم��ان ابتدای تولید اس��ت. طبیعتاً پیمانکار از همان ابت��دای تولید، به امر 
صیانت از مخزن مش��غول نخواهد ش��د اما ممکن است در برخی مخازن 
برای تولید نفت، در آخرین س��ال های دوره ی ق��رارداد، عملیات ازدیاد 
برداشت را انجام دهد که این فعالیت جهت حفظ سطح تولید خواهد بود 

و نه صیانت از آن برای کل عمر میدان.
عملیات بهبود برداشت شامل فرازآوری )توسط گاز یا پمپ(، عملیات 
بازتکمیل )ش��امل مش��بک کاری ها و ...( و تحریک چاه27 )اس��یدزنی یا 
ایجاد شکاف هیدرولیکی( برای بهبود شرایط تولید در طول عمر قرارداد 
به نحو احسن انجام خواهد شد که این بدان دلیل است که عملیات مذکور 
در جهت تولید بیش��تر و ب��ازده کوتاه مدت و مقطعی هس��تند. اما نکته ی 
اساس��ی اینست که هزینه ی اجرای این عملیات در مقابل هزینه های ناشی 
از عملیات تخلیه ی ثانویه و تخلیه ی ثالثیه بس��یار ناچیز است. همین مسأله 
موجب می ش��ود رویکرد پیمانکار تولید طبیعی مخزن باش��د و صیانت از 

مخزن به خطر بیافتد.
عملیات ازدیاد برداشت ثانویه جهت حفظ فشار مخزن28 )تزریق آب و/

یا گاز( تا حدی انجام خواهد شد که تولید اقتصادی برای حداکثرسازی 
س��ود پیمانکار )از جهت به دس��ت آوردن حق الزحمه به ازای هر بشکه ی 
بیشتر( حاصل ش��ود. در صورتی که مطلوب رویکرد بلندمدت و صیانتی 
عدم افت فشار مخزن است تا هم تولید حفظ گردد و هم بخشی از مخزن 
تخلیه نشود؛ چراکه اگر قسمتی از مخزن خالی29 شود آن بخش در معرض 
فشردگی قرار خواهد گرفت و در نتیجه بخشی از نفت که تاکنون با فشار 
دینامیک��ی قابل تولید بوده برای تولید نیازمند روش های ازدیاد برداش��ت 
ثالثیه خواهد بود. باید توجه داشت که حتی با اجرای ازدیاد برداشت ثالثیه 
باز هم مقداری که به دلیل فش��ردگی و افزایش فشار موئینگی از دسترس 

تولید خارج شده به طور کامل بازیافت نخواهد شد.
دلیل اصلی عدم تحقق برداشت صیانتی در یک ساختار خودکارآمد، 

عدم درگیری منافع اقتصادی پیمانکار در راستای تحقق اهداف برداشت 
صیانتی است. البته تنها یک حالت وجود دارد که پیمانکار در این جهت 
اقدامات مؤثری را در اولویت قرار دهد؛ یعنی در ش��رایط نظارت عالیه ی 
شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما. اگرچه به طور طبیعی پیمانکار تنها در 
پی کاهش هزینه ها و افزایش س��ودآوری خود حتی در شرایط برداشت 

غیرصیانتی خواهد بود.

3-3- تحقق ازدیاد برداش�ت در الگ�وی جدید قراردادهای 
نفتی

با توجه به مبنای عایدات اعطا شده در بازه ی زمانی قرارداد به پیمانکار، 
به طور طبیعی عملیات ازدیاد برداشت روش های ثالثیه برای میادین بکر30 
کمتر انتظار می رود و اگر این به طور طبیعی عملیات برای میادین قهوه ای 
نیاز شود، به مقداری انجام می شود که سطح تولید تا پایان دوره ی قرارداد 

حفظ گردد.
همان طور که پیش تر مطرح شد هزینه ی سرمایه ای و عملیاتی برداشت 
ثالثیه بسیار بیشتر از برداشت ثانویه و اولیه است. تأکید می شودکه عملیات 
ازدیاد برداشت ثالثیه31 برای برداشت نفتی از مخزن است که عدم توانایی 
تولی��د آن به دلیلی غیر از فش��ار دینامیکی مخزن باش��د. یعنی آن بخش 
قابل توجهی از نفت که حتی اگر فش��ار دینامیکی بس��یار زیادی نیز به آن 
اعمال ش��ود قابل تولید نخواهد بود؛ چراکه اساساً موضوع فشار دینامیک 
برای آن بخش موضوعیت اصلی ندارد، بلکه مش��کالتی مثل زیاد بودن 
فشار موئینگی باعث ش��ده نفت قابل تولید نباشد. این مقدار نفت که تنها 
با عملیات برداش��ت ثالثی��ه قابل تولید خواهد بود ب��ا کاهش گلوگاه های 
حفرات و/یا افزایش کشش سطحی32، افزایش می یابد که فشار موئینگی 
افزای��ش خواهد یافت و با افزایش آن مقدار نفت کمتری قابل برداش��ت 

خواهد بود.
از سوی دیگر چون پیمانکار تنها به دنبال حداکثرسازی سود خود است 
در مدت زمان توس��عه و بهره برداری 20 ساله نیازی به آن بخشی از نفت 
که با عملیات برداشت ثالثیه قابل برداشت است نخواهد داشت و بنابراین 
به طور طبیعی تمایلی هم به اجرای این پروژه ها نخواهد داشت. فقط یک 
حالت وجود دارد که پیمانکار در این دوره عملیات ازدیاد برداشت ثالثیه 
انجام دهد و آن هم برای میادینی خواهد بود که در طول توس��عه مشکل 
ازدیاد برداش��ت ثالثیه داشته باشند که این مشکل در سال های پایانی عمر 
مخزن خود را نشان می دهد. در صورتی که بهترین زمان برای بیشینه کردن 
ضریب بازیافت نهایی از مخزن، ابتدای عمر آنست. در واقع باید مقداری 
نفت برای تولید طبیعی اولیه و ثانویه در طول بازه ی قرارداد وجود نداشته 
باشد تا پیمانکار اقدامات عملیاتی تولید ثالثیه را اجرا کند. به عبارتی چون 
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بازه ی قراردادی 20 ساله است پیمانکار به طور طبیعی در این جهت عمل 
خواهد کرد تا تمام نفتی که از طریق روش های غیرثالثیه قابل تولید است 
و سرمایه ی کمتر و بازگشت سرمایه ی بیشتری دارد را تولید کند. اما اگر 
پیمانکار هرگونه عملیات ازدیاد برداشت ثانویه و به ویژه ثالثیه را اجرا کند 
به دلیل دیر بازده بودن این پروژه ها نمی تواند در دوره ی قرارداد از همه ی 
آن نفتی که قابل برداشت کرده استفاده زیادی ببرد. در نتیجه به طور کامل 

و مطلوب به دنبال اجرای این فعالیت ها نخواهد رفت.
اگر پیمانکار ملزم به اجرای این پروژه ها ش��ود در بهترین و بهینه ترین 
حالت، این عملیات احتمال اجرایی ش��دن ندارد. زیرا به طور طبیعی منافع 
پیمان��کار درگیر انجام این پروژه ها نش��ده و او تمای��ل دارد هزینه ی این 
عملیات را برای توس��عه ی میدان دیگر ی سرمایه گذاری کند یا آنرا برای 
فعالیت های منجر به تولید طبیعی که بازگش��ت س��رمایه ی بیشتری دارند 
هزینه نماید. در صورتی ک��ه بهینه ترین زمان برای عملیات ثالثیه ی ازدیاد 
برداش��ت همان ابتدای عمر مخزن خواهد بود که هنوز ش��رایط سنگ و 

سیال مخزن دستخوش تغییرات مکانیکی ناشی از تولید نشده است.
دلیل عدم تحقق مطلوب اهداف ازدیاد برداشت نیز عدم وابستگی مستقیم 
منافع و عایدی پیمانکار با اجرای روش های ازدیاد برداش��ت اس��ت. از آنجا 
که هزینه به ازای هر بش��که نفت ازدیاد برداش��ت در براب��ر هزینه به ازای هر 
بشکه تولید طبیعی بسیار بیش��تر است. پیمانکار ترجیح می دهد تا حد امکان 
تولید طبیعی داشته باشد و جهت اجرای چنین عملیاتی تنها با درخواست های 
کارفرما گام بردارد. خاطر نش��ان می شود مهم ترین مس��أله در یک قرارداد 
نفتی بلندمدت تدوین خودکارآمد بودن ش��رایط و ضوابط قرارداد است تا 
عالوه بر کاهش دعاوی و مشاجرات، طرفین قرارداد و به ویژه پیمانکار تالش 

حداکثری خود را جهت تحقق اهداف مورد نظر کارفرما انجام دهد.

4- وابسته سازی برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت به پرداخت 
حق الزحمه در الگوی جدید قراردادهای نفتی

به نظر می رس��د در عین لزوم جذابیت اقتص��ادی پروژه برای پیمانکار، 
ضروری است س��ود و عایدی او بر اساس منافع بلندمدت طرفین قرارداد 
تنظیم گردد. برای پایه گذاری سیس��تم خودکارآمد جهت تحقق اهداف 
تولید، برداش��ت صیانتی و ازدیاد برداش��ت، رژیم مالی قرارداد باید س��ه 

شاخص را درنظر گرفت:

4-1- حق الزحم�ه ب�ه ازای هر بش�که تولید اضاف�ی تخلیه ی 
طبیع�ی مخ�زن به هم�راه اعم�ال پاداش/جریم�ه ی تحقق و 

انحراف از نرخ بهینه ی برداشت
چنانک��ه در رژیم مالی مصوبه ی هیأت دول��ت عایدی پیمانکار بر این 

اس��اس ارائه شده  پیمانکار بر اس��اس اضافه تولید از میدان حق الزحمه ی 
مش��خصی را دریافت می کند که این پاداش برای شرایط متغیر اقتصادی 
و توس��عه ی میدان و ریس��ک هر مخزن مختلف اس��ت. در پرداخت این 
حق الزحمه عالوه بر مقدار تولیدی، محدودیت نرخ بهینه ی برداش��ت نیز 
اعمال می گردد تا بعد از اول برداش��ت صیانتی یعنی نرخ بهینه ی تولید از 
هر چ��اه و مجموع  تولید میدان به نحوی مطل��وب تحقق یابد. یا می توان 
ب��رای مقدار انحراف و تخلف از نرخ تولید غیربهینه ، جریمه ی مازاد نرخ 
بهینه ی برداش��ت وضع کرد که این جریمه هم روی حق الزحمه ی تولید 

اولیه اثری مستقیم دارد.

4-2- حق الزحم�ه ی پیمان�کار ناش�ی از برداش�ت صیانت�ی و 
اجرای روش های تخلیه ی ثانویه ی مخزن

پیش تر مطرح گردید که مفهوم برداشت صیانتی در دو بُعد نرخ بهینه ی 
تولید و تزریق نهفته اس��ت. نرخ بهینه ی تولی��د را می توان به حق الزحمه 
به ازای هر بشکه تولید طبیعی وابسته کرد. اما بُعد تزریقی برداشت صیانتی 
را بای��د به حق الزحمه ی تولید نفت به روش تخلیه ی ثانویه وابس��ته نمود؛ 
همان گونه ک��ه تزریق آب/گاز جهت حفظ فش��ار مخزن الزمه ی تولید 
صیانت��ی اس��ت. در ابت��دا و در ایده آل تری��ن حالت، نباید فش��ار کاهش 
یابد؛ چراکه موجب مش��کالت تولیدی و از دس��ت رفتن بخشی از نفت 
قابل تولید توسط روش های معمول تولید خواهد شد که جلوگیری از این 
پدیده مس��تلزم عملیات بهبود برداش��ت جهت حفظ فشار مخزن و تولید 
مقدار قابل برداشت اولیه اس��ت. بنابراین شاخصی برای صیانت از مخزن 
تعریف می کنیم تا اگر سناریوی توسعه ای و تولیدی پیمانکار اثری منفی 
بر مخزن داش��ته باشد از سود وی کاسته شود و برعکس. برای این منظور 
می توان افزایش مس��احت زیر سطح منحنی پالتو ناشی از عملیات تزریق 
آب/گاز که منجر به صیانت از مخزن می ش��ود را مبنا قرار داد و با توجه 
به افزایش مس��احت، دریافتی پیمانکار را افزایش داد. به عبارت بهتر باید 
پیمانکار مش��وق مالی داشته باشد تا عملیات تزریق آب/گاز را به صورت 
بهینه انجام داده و در ازای آن حق الزحمه ی بیشتری نسبت به تولید طبیعی 

دریافت کند.

4-3- عای�دی پیمان�کار ناش�ی از ازدی�اد برداش�ت و اجرای 
روش های ثالثیه ی تخلیه ی مخزن

جهت افزای��ش مقدار ذخیره ی قابل برداش��ت، بای��د پیمانکار عایدی 
قابل توجهی داش��ته باش��د ت��ا به طور خ��ودکار در این راس��تا عمل کند. 
همان گونه که پیش تر بیان ش��د هزینه های س��رمایه ای و عملیاتی اجرای 
پروژه های ثالثیه ی تولید بس��یار بیشتر از عملیات برای تولید اولیه و ثانویه 
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است. بنابراین جهت ایجاد انگیزه برای پیمانکار باید عایدی طرف مقابل 
به اجرای این گونه طرح ها وابس��ته باشد. در اینجا به افزایش حق الزحمه ی 
پیمان��کار که در الگوی جدید قراردادهای نفتی برای این عملیات درنظر 
گرفته ش��ده نیز توجه گردیده و پیش��نهاد حاضر برای کّمی س��ازی مدل 

پیشرفته تر از آنست.
مهم ترین دلیل ع��دم اجرای پروژه های ازدیاد برداش��ت، عدم منفعت 
پیمان��کار از آنها به دلیل عدم انتفاع از تولید ناش��ی از اجرای این عملیات 
اس��ت. چراکه ممکن است مقدار نفت قابل برداشت افزوده شده اثر خود 
را در طول دوره ی قرارداد در تولید نشان نداده یا کم نشان دهد و به همین 
عل��ت پیمان��کاران رغبت کمی خواهند داش��ت. جه��ت افزایش مقدار 
ذخیره ی قابل برداش��ت و اجرای روش های ثالثیه می ت��وان متغیری مانند 
ضریب بازیافت33 یا افزایش مس��احت زیر پالتو ناشی از اجرای عملیات 
ثالثی��ه را مبنا قرارداد و به مقداری که ضریب بازیافت یا س��طح زیر پالتو 
ناشی از برداش��ت ثالثیه توس��ط پیمانکار افزایش می یابد عایدی وی نیز 
بیشتر شود. البته در اینجا باید شرکت ملی نفت ریسک بسیار کم ناشی از 

نتایج سناریوی ازدیاد برداشت را بپذیرد.
مث��اًل پیمانکار در طول دوره ی قرارداد عملیات ازدیاد برداش��ت برای 
تخلی��ه ی ثالثی��ه را انجام می دهد. اما به دلیل آنکه ممکن اس��ت نتایج این 
عملیات در ط��ول دوره ی قرارداد روی تولید اثر نگ��ذارد، باید کارفرما 
برای ایج��اد رغبت در پیمانکار ب��رای اجرای ای��ن پروژه ها درصدی از 
کمترین احتمال افزایش ذخیره ی قابل برداشت که توسط آزمایشگاه ها و 
شبیه سازها34 قابل محاسبه و پیش بینی است را به صورت ضریبی به عایدی 
پیمانکار اضافه کند. از آنجا که اغلب میادین ایران پتانس��یل بسیار خوبی 

دارند این ریسک ناچیز خواهد بود.
خاطر نش��ان می ش��ود در این پیش��نهاد عایدی پیمانکار بر اساس نتایج 
عملکرد س��ناریوهای توس��عه ای بلندمدت پیمانکار که در مخزن بر جای 
می گ��ذارد خواهد ب��ود و نه تنها نتایج کوتاه مدت ی��ا حق الزحمه به ازای 
بش��که ی تولید اضافی35. ضمن اینکه افزایش مق��دار ذخیره که رویکرد 
بلندم��دت داش��ته و در طوالنی مدت خود را نش��ان می ده��د به صورت 
کوتاه م��دت در قال��ب ضریبی از عایدی به ازای هر بش��که ب��ه پیمانکار 

پرداخت می شود.
مدل س��ازی مالی قرارداد بر اساس این پیشنهاد منجر به آن خواهد 
ش��د که پیمانکار تمام فن آوری های روز دنیا را به کار گیرد تا بتواند 
عایدی خود را افزایش دهد و از طرفی چون بیشترین سود پیمانکار در 
فن آوری های جدید و ازدیاد برداش��ت ثالثیه نهفته است او می کوشد 
تا بهترین روش های بهبود/ازدیاد برداش��ت را اجرا کند و حتی بستر 
انتقال فن آوری در حوزه ی ازدیاد برداش��ت به ط��ور طبیعی به وجود 

خواهد آمد.
در این مدل پیش��نهادی عای��دی پیمانکار عالوه ب��ر نتایج کوتاه مدت 
که همان تولید اس��ت به اثرات بلندمدت س��ناریوهای توسعه ای پیمانکار 
نیز وابس��ته شده است. ش��کل-1 نش��ان دهنده ی خالصه ی شاخص های 
پیشنهادی همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب عایدی پیمانکار 
بر اس��اس رژیم مالی قرارداد اس��ت. در واقع با استفاده از رژیم مالی زیر 
می توان در جهت اهداف حفظ س��طح تولی��د در کوتاه مدت، صیانت از 
مخزن و برداش��ت از آن و همچنین افزایش مقدار ذخیره ی قابل برداشت 

گام برداشت.
صورت ریاضی مدل ساخته شده   طبق رابطه ی-1 خواهد بود:
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مدت خود داشته و در طوالني بلندمدتكه رويكرد ذخيره  مقداركه افزايش . ضمن اين35توليد اضافي يبشكه
  شود.مي پيمانكار پرداختبه ازاي هر بشكه به عايدي به يدر قالب ضريب مدتكوتاه صورتبه دهديمرا نشان 

روز دنيا  يهاآوريفنپيمانكار تمام  كهخواهد شد  آنمالي قرارداد بر اساس اين پيشنهاد منجر به  يسازمدل
 يهاآوريفنسود پيمانكار در  بيشترينو از طرفي چون  دهافزايش دتواند عايدي خود را كار گيرد تا بهرا ب

ازدياد برداشت را اجرا كند و هاي بهبود/روشكوشد تا بهترين يم جديد و ازدياد برداشت ثالثيه نهفته است
  خواهد آمد. وجودبهطبيعي  طوربه ازدياد برداشت يدر حوزه آوريفنانتقال  حتي بستر

به اثرات بلندمدت  توليد است كه همان مدتكوتاه بر نتايج عالوهعايدي پيمانكار در اين مدل پيشنهادي 
 يهاشاخص يخالصه يدهندهنشان 1- شكل شده است.اي پيمانكار نيز وابسته سناريوهاي توسعه

 رژيم مالي قرارداد است.اقتصاد مقاومتي در قالب عايدي پيمانكار بر اساس  يهااستيسپيشنهادي همسو با 
انت از مدت، صيتوان در جهت اهداف حفظ سطح توليد در كوتاهمي زيردر واقع با استفاده از رژيم مالي 

  گام برداشت. برداشتقابل يذخيره مقدارچنين افزايش هم مخزن و برداشت از آن و
  

پيشنهادي مدل مالي مطلوب يهاشاخص يخالصه -1شكل 
  

  :خواهد بود 1-يشكل رابطهبهصورت رياضي نشان دهيم هبخواهيم مدل ساخته شده را ب اگر
  
  

)production ( )sec / ( ) / (fee fee bbl fee ondary Optimal fee tertiary EOR   

 

  )1- ي(رابطه
  

عايدي پيمانكار

)ي نفتتوليد هربشكه اضاف(في به ازاي توليد طبيعي

يانت از في به ازاي عمليات تخليه ثانويه و در نتيجه ص
مخزن

ال به في به ازاي افزايش يك بشكه نفت قابل استحص
روش ثالثيه

)رابطه ی-1(

 ش��اخص نخس��ت جهت تولید هر بش��که  نفت با اعمال مقدار اضافی 
تحق��ق نرخ بهین��ه ی تولید )یا جریم��ه ی مقدار انح��راف از نرخ بهینه ی 
برداش��ت( عاید پیمانکار می ش��ود که در الگوی جدید قراردادهای نفتی 
بخش مقدار تولید مبنا قرار گرفته و ش��اخص های دوم و سوم به نوعی در 
بردارنده ی اث��رات مثبت یا منفی عملیات پیمان��کار در مخزن، عاید وی 
خواهد شد و حتی ممکن است اجرای چنین طرح هایی در دوره ی حضور 

پیمانکار نیز اثر مطلوب خود را نشان ندهد.
جهت اجرای یک مدل مالی خودکارآمد در جهت اهداف کوتاه مدت 
و بلندمدت باید حق الزحمه به ازای افزایش یک بشکه نفت ناشی از روش 
ثالثیه بیش��تر از حق الزحمه ی ش��اخص دوم و به همین ترتیب شاخص اول 
درنظر گرفته و بهینه س��ازی شود. الزم به ذکر اس��ت که با بررسی ها فنی 
و مهندس��ی شبیه سازی و آزمایشگاهی می توان  نتایج سناریوهای اجرایی 
در مخزن را پیش بینی کرد و با گذش��ت زمان و به دس��ت آمدن داده های 

مخزنی جدید قابل اصالح خواهند بود.
الزم به ذکر است که سود ناشی از اجرای شاخص دوم و سوم در مقابل 
اثر مثبتی که در مخزن برج��ای می گذارد در بلندمدت چندان قابل توجه 
خواه��د بود که حتی در صورت باالبودن حق الزحمه ی این ش��اخص ها، 
کارفرم��ا ریس��ک ناچیزی را متقبل ش��ده اس��ت. به دس��ت آوردن این 
ش��اخص ها را می توان با مرجع ق��راردادن یکی از روش های اندازه گیری 
آنها در مهندسی مخازن محقق کرد. با درنظر گرفتن شاخص های مطلوب 
مدل مالی، ریسک های اقتصادی، بازار، فنی و غیره را نیز می توان در این 
مدل س��ازی دخیل نمود وتمامی اینها را به نوعی پیوند ریس��ک مخزن با 

مدل مالی قرارداد تعبیر کرد.
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جمع بندی و نتیجه گیری
اساس��اً هدف ش��رکت های بین المللی نفتی تنها حداکثرسازی سود 
اقتصادی اس��ت که این مسأله در پاداش آنها نهفته است. از سوی دیگر 
شرکت ملی نفت عالوه بر بهینه سازی اقتصادی موظف به توجه به منافع 
ملی و بلندمدت اس��ت. بنابراین برای اعمال حاکمیت در قرارداد نفتی 
جهت اجرای خودکار و گام نهادن در جهت اهداف شرکت ملی نفت 

باید سیاست های خود را به نوعی در رژیم مالی قرارداد تأثیر دهد.
شیوه ی تعیین حق الزحمه ی متناسب با الگوی جدید قراردادهای نفتی 
به گونه  ای اس��ت که ابتدا ملزومات برداش��ت صیانتی و ازدیاد برداشت 
به تفکیک معرفی ش��ده و س��پس برای هر یک از نیازها، حق الزحمه ی 
جداگانه ارائه می شود. بدیهی اس��ت هزینه کردن برای تولید طبیعی با 
تخلیه ی ثانویه و ثالثیه مخزن بسیار متفاوت است و بنابراین باید انگیزه ی 
پیمانکار به نح��وی در اجرای این روش ها تعبیه ش��ود تا برای پیمانکار 
توجیه اقتصادی داش��ته باش��د. به عبارت بهتر ابتدا مبانی و مفاهیم کلی 

برداش��ت صیانتی و ازدیاد برداش��ت ارائه شده تا ش��مای کلی نحوه ی 
تحقق اهداف روش��ن گردد و س��پس ب��رای هری��ک از مکانیزم های 
برداشت اولیه، ثانویه و ثالثیه حق الزحمه تعریف شود تا به عنوان ساختار 
خودکارآمد در مدل مالی الگ��وی جدید قراردادهای نفتی قابل اعمال 

باشد.
در این پژوهش بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ملی 
نفت و همچنین سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص های رژیم 
مال��ی مطلوب که بتواند به طور خودکارآمد متضمن برداش��ت صیانتی 
و ازدیاد برداشت باش��د ارائه گردید و بر همین اساس عایدی پیمانکار 
ناشی از سه حق الزحمه ی تولید طبیعی با اعمال پاداش یا جریمه ی اجرا یا 
انحراف از نرخ بهینه ی برداشت، افزایش پالتو ناشی از عملیات تخلیه ی 
ثانویه جهت تحقق برداشت صیانتی و عایدی متأثر از افزایش سطح زیر 
منحنی پالتو ناشی از عملیات ازدیاد برداشت و اجرای روش های ثالثیه، 
بر مبنای مطالعات قراردادهای نفتی و اصول مهندس��ی مخزن مشخص 
گردی��د. انتظار می رود ب��ا تغییر مدل مالی الگوی جدی��د قراردادهای 
نفتی در متون تنظیمی با ش��رکت های اکتشاف و تولید، عالوه بر ایجاد 
انگی��زه در پیمانکاران برای اجرای طرح های پ��ر هزینه، تحقق اهداف 
برداش��ت صیانتی و ازدیاد برداش��ت به وقوع بپیوندند و به عبارت دیگر 
پیوند ریسک مخزن با مدل مالی قرارداد در تعادل قرار گیرد. امری که 
حتی در سطح بین الملل نیز کمتر بدان توجه شده و نیازمند پژوهش های 

میان رشته ای بیشتر در این زمینه است.
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مدت خود داشته و در طوالني بلندمدتكه رويكرد ذخيره  مقداركه افزايش . ضمن اين35توليد اضافي يبشكه
  شود.مي پيمانكار پرداختبه ازاي هر بشكه به عايدي به يدر قالب ضريب مدتكوتاه صورتبه دهديمرا نشان 

روز دنيا  يهاآوريفنپيمانكار تمام  كهخواهد شد  آنمالي قرارداد بر اساس اين پيشنهاد منجر به  يسازمدل
 يهاآوريفنسود پيمانكار در  بيشترينو از طرفي چون  دهافزايش دتواند عايدي خود را كار گيرد تا بهرا ب

ازدياد برداشت را اجرا كند و هاي بهبود/روشكوشد تا بهترين يم جديد و ازدياد برداشت ثالثيه نهفته است
  خواهد آمد. وجودبهطبيعي  طوربه ازدياد برداشت يدر حوزه آوريفنانتقال  حتي بستر

به اثرات بلندمدت  توليد است كه همان مدتكوتاه بر نتايج عالوهعايدي پيمانكار در اين مدل پيشنهادي 
 يهاشاخص يخالصه يدهندهنشان 1- شكل شده است.اي پيمانكار نيز وابسته سناريوهاي توسعه

 رژيم مالي قرارداد است.اقتصاد مقاومتي در قالب عايدي پيمانكار بر اساس  يهااستيسپيشنهادي همسو با 
انت از مدت، صيتوان در جهت اهداف حفظ سطح توليد در كوتاهمي زيردر واقع با استفاده از رژيم مالي 

  گام برداشت. برداشتقابل يذخيره مقدارچنين افزايش هم مخزن و برداشت از آن و
  

پيشنهادي مدل مالي مطلوب يهاشاخص يخالصه -1شكل 
  

  :خواهد بود 1-يشكل رابطهبهصورت رياضي نشان دهيم هبخواهيم مدل ساخته شده را ب اگر
)production ( )sec / ( ) / (fee fee bbl fee ondary Optimal fee tertiary EOR   

 

  )1- ي(رابطه
  

 مقدار ييا جريم( ديتول ياضافي تحقق نرخ بهينه مقداربا اعمال نفتي  توليد هر بشكه جهتنخست شاخص 
 مقداربخش  الگوي جديد قراردادهاي نفتيدر كه شود پيمانكار ميعايد برداشت)  يانحراف از نرخ بهينه

كه عمليات  است اثرات مثبت يا منفي ينوعي در بردارندهبهاي دوم و سوم هو شاخصمبنا قرار گرفته  توليد

عايدي پيمانكار

)ي نفتتوليد هربشكه اضاف(في به ازاي توليد طبيعي

يانت از في به ازاي عمليات تخليه ثانويه و در نتيجه ص
مخزن

ال به في به ازاي افزايش يك بشكه نفت قابل استحص
روش ثالثيه

حق الزحمه به ازای تولید طبیعی )تولید هر بشکه اضافی نفت(

حق الزحمه به ازای افزایش یک بشکه نفت قابل استحصال به روش 
ثانویه

حق الزحمه به ازای عملیات تخلیه ثانویه و در نتیجه صیانت از مخزن


