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نقدي بر مدیریت مخزن در شرکت ملي نفت ایران

مقدمه
دهه ها از جاري شدن مديريت مخزن در شركت هاي 
معتبــر توليد نفت دنيا مي گذرد اما در صنعت نفت 
ايران، هنوز نه تنها اصول اوليه ی آن اجرا نشده بلكه 
حتي آموزش نيز داده نشده است. در اين زمينه، گه گاه 
نسيمي از جانب برخي دست اندركاران صنعت نفت 
وزيده، اما در برابر هجوم بادهاي مسموم روزمرگي به 
فراموشي سپرده شده است. با يك ارفاق بزرگ، شايد 
بتوان جرقه اي كه در يک زمان خاص در شركت ملي 
نفت ايران با نام "بودجه ريزي ميدان محور" زده شد 
را شروع بسيار ضعيفي براي اجبار شرکتهاي توليدي 
براي حرکت به سمت مديريت مخزن به حساب آورد، 
ولــي آن طرح نيز با توجه به تغييرات انجام شــده 
در سطح مديريت شــركت ملي نفت ايران، در حد 
تشكيل چند جلسه ی اوليه متوقف شد. با اغماض از 
اين جرقه ی گذرا، به جرات ميتوان گفت که تاکنون 
هيچ گونه حركتي كه نشان دهنده ی اراده ی شركت 
ملي نفت ايران براي ايجاد ساختار مبتني بر مديريت 
مخزن باشــد، مشاهده نشده اســت. در بخش هاي 
باالدســتي، ســاختار موجود و روند كار بر مبناي 
تعاريفي است كه سال ها بلكه ده ها سال است منسوخ 
و ثابت شده كه اين ساختار و تعاريف، كارآيي خود را 

از دست داده  است. 
در يادداشــتي كــه در شــماره ی160 ماهنامه ی 
اكتشاف و توليد منتشــر شد، اينجانب اشاره كردم 
كه عــدم هدف گذاري شــركت ملي نفــت ايران 
براي استانداردســازي سيستم عملياتي )باالدستي 
و پايين دســتي( منجــر به روزمرگي خواهد شــد 
كــه آثــار آن  را مي تــوان در عدم پيشــرفت در 
به كارگيري روش هاي نوين توليد و استخراج نفت، 
به  ســادگي مشــاهده كــرد. در آن مقاله نيز يك 
مثــال واضح و ملمــوس مطرح كــردم. حدود 70 
 ســال از اجراي اولين عمليات شكاف هيدروليكي 

)Hydraulic fracturing( در دنيــا مي گذرد و 
تاكنون حدود 2/5 ميليون عمليات شكاف هيدورليكي 
در سرتاسر دنيا انجام شــده است. اين عمليات در 
 حال حاضر بــه عنوان يك كار مرســوم و معمول 
)Routine job( در تكميل چاه ها اجرا مي شود. ولي 
از اين تعداد عملياتي كه در دنيا انجام شده است، سهم 
ايران نزديك به صفر است و تاكنون فقط چند عمليات 
آزمايشي و ناموفق انجام شده است. در مورد بقيه ی 
فناوري هاي نوين توليد )چاه محور و مخزن محور( نيز 
وضع بهتر از اين نيست. متاسفانه اكنون كه نفت در 
حال تبديل به كاالي غيراستراتژيك در سطح دنيا 
است، شايد اين يادداشــت و مويه و شيون بر عدم 
توجه به مديريت مخزن، نوشــداروي پس از مرگ 
سهراب به حساب بيايد، اما همين بهانه نيز نگارنده 
را از بيان اين موضوع بازنمي دارد و اينجانب كماكان 
اميدوار به بازگشت عقالنيت كاري و اهتمام به تدوين 

برنامه هاي جامع مديريت مخزن هستم.

2- عناصر الزم براي مدیریت مخزن
براي تدويــن و اجراي برنامــه ی مديريت مخزن، 
ملزومات و عناصر مشــخصي الزم است تا بر پايه ی 
اين ملزومات، اجراي مديريت مخازن عملي شــود. 
اين ملزومات و عناصر، مجموعه اي از منابع انساني، 
تغيير در فرآيندها و رويه ها، فراهم کردن سخت افزار 
و نرم افزارهاي الزم، الزامات بخش هاي باالدســتي و 
پايين دستي، الزامات فني و مهندسي و... مي باشند. 
با توجه به منابع مختلف و تجارب شركت هاي معتبر 
بين المللي و بر اساس مسير اجراي مديريت مخزن 
)شکل1(، مجموعه ی موارد زير را مي توان به عنوان 
عناصر اصلــي و الزم براي تدويــن و اجراي برنامه 

مديريت مخزن برشمرد:
الف- عناصر بدیهي

1- آمادگي سازماني و فردي و خواست مديران ارشد

2- وجود ســاختارهاي مرتبط )مهندسي ارزيابي 
مخازن، مهندسي بهره برداري، حفاري، زمين شناسي، 
مديريت توليد و تاسيسات سطح االرضي، متخصصين 

اقتصادي و مالي و...(
3- وجود داده هاي خام قابل توجه

4- نيروي انساني با تجربه و با دانش

ب- عناصر اصلي
1-  ايجــاد ســاختار مديريــت مخــزن )و تغيير در 

ساختارهاي موجود(
2-  نقشــه ی راه مديريت داده هــاي مخزن )داده هاي 
موجود، داده هــاي موردنياز، برنامه ی تهيه ی داده هاي 

موردنياز، بررسي اعتبار داده ها و...(
3-  سيستم كســب و پايش داده ها به صورت برخط و 
بالدرنــگ real time monitoring )انواع داده هاي 

درون چاهي، سرچاهي و سطح  االرضي(
4-  مدل هاي مبتني بر تحليل داده ها )به صورت آنالين 

و آفالين(
 5- شناســنامه ی كامل تمامي مخازن تحت مديريت 

)از طريق داشبوردهاي مديريتي(
6-  مدل زمين شناسي براي همه ی مخازن
7-  مدل هاي شبيه ساز براي همه ی مخازن

8-  مدل هاي يکپارچه ی مخازن همجوار
9-  مدل تك چاه

10- مدل حفاري چاه ها
11- مدل هاي سطح  االرضي )مدل تاسيسات، خطوط 

لوله و...(
12- مدل هاي بازرگاني  ـ  اقتصادي

13- مدل هاي تحليل ريسك
14- استانداردهاي زيست محيطي

15- مدل هــاي بومي )مدل هاي بومي براي ســنگ، 
خواص سيال، آناليز پتروفيزيك و...(

16- استانداردها، الگوها و الگوريتم هاي توسعه ی مخازن
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17- مدل هاي مبتني بر تكنيك هاي مقايسه اي
18- برنامه هاي جامع طرح ارتقا و آموزش در حین 

کار نيروي انساني

3- کجاي کار هستیم؟
حال بايد بپرسيم در مسير تدوين و اجراي برنامه ی 
مديريت مخــزن، در چه نقطه اي ايســتاده ايم؟ آيا 
تاكنون قدمي برداشــته ايم   كه بتوان آن را به عنوان 

قدم هاي اول يا چندم در نظر بگيريم؟ 
با توجه به قدمت شــركت ملــي مناطق نفت خيز 
جنوب در توليد نفت، بر اساس شرايط اين شركت 
كه بزرگ ترين و قديمي ترين شركت توليدكننده ی 
نفت كشور است يادداشــت خود را ادامه مي دهم. 
به  منظور بررسي درجه ی بلوغ شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب براي اجراي سيستم مديريت مخزن، 

ابتدا داشته هاي آن را بررسي مي كنيم:

الف- بررسي "درجه ی بلوغ" شرکت 
براي  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملي 

اجراي مدیریت مخزن
عناصر بديهي در دسترس

1- وجود ســاختارهاي مرتبــط )ارزيابي مخازن، 
مهندســي بهره بــرداري، حفاري، زمين شناســي، 

مديريت توليد و تاسيسات سطح االرضي(

2- داده هاي خام قابل توجه 
3- نيروي انساني با تجربه و با دانش

عناصر اصلي در دسترس
1- مدل زمين شناسي براي برخي از مخازن

2- مدل شبيه ساز براي برخي از مخازن
فــارغ از درجه ی اهميت هرکــدام از عناصر اصلي 
پيش گفتــه در بخش2، در واقــع از 4 مورد عناصر 
بديهي، 3 مورد آن )75درصد( و از 18 مورد عناصر 
اصلي فقط 2 مورد آن )11درصد( در شــرکت ملي 
مناطق نفت خيز جنوب وجود دارد. با توجه به اينکه 
عناصر بديهي )که از نامشان پيداست( را نمي توان 
به عنوان شاخصي براي درجه ی بلوغ اجراي مديريت 
مخزن در نظر گرفت، بر مبناي عناصر اصلي، شرکت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب حدود 11درصد آمادگي 

الزم براي اجراي مديريت مخزن را دارا مي باشد.

ب- چالش هاي دیگر
با وجــود اينکه از نظر درجه ی بلوغ، شــرکت ملي 
مناطــق نفت خيز جنوب فقــط 11درصد آمادگي 
الزم براي اجراي مديريت مخزن را دارا مي باشــد، 
اين شرکت براي اجراي اين سيستم، با چالش هاي 
ديگري نيز مواجه است که در بررسي عناصر اصلي 
لحاظ نشده است. از جمله اين چالش ها مي توان به 

موارد زير اشاره کرد:
* تقسيم شدن اين شرکت به ستاد و 5 شرکت فرعي 
بهره بردار و باال رفتن احتمال ناهماهنگي براي اجراي 

سيستم يکپارچه ی توليد.
* عدم اســتقالل اين شرکت در تغيير ساختارهاي 

سازماني و وابستگي به شرکت ملي نفت ايران.
* وظيفه محور بودن شرکت و فاصله ی زياد با تبديل 
به شرکت خالقيت محور و در نتيجه باال بودن احتمال 
مقاومت سازماني در برابر تغييرات موردنظر )مانند 
ادغام برخــي ادارات يا مديريت ها، چالش در تغيير 

نگرش فردي و جمعي و...(
* قديمي بودن تاسيسات و تجهيزات سطح االرضي

ايــن  واحدهــاي  و  چاه هــا  تجهيــز  عــدم   *
زنــده  مانيتورينــگ  سيســتم  بــه   شــرکت 

)real time monitoring(
* عدم امــکان ارتباط گيري کامل با تکنولوژي هاي 
نوين )به  داليل سياسي مانند تحريم هاي ظالمانه، 

شرايط اقتصادي و...(

4- نتیجه ی نهایي
عدم هدف گذاري براي استانداردســازي سيســتم 
عملياتي )باالدســتي و پايين دستي( و عدم تمايل 
به ايجاد ســاختار مبتني بر مخزن محور )مديريت 
مخزن( منجر بــه روزمرگي خواهد شــد. اين امر 
خود را در دوره هاي کاهش توليد مخازن، بيشــتر 
نمايان خواهد کرد. در حال حاضر، ساختار شرکت، 
نگرش فردي و جمعي، نحوه ی استفاده از روش هاي 
نوين توليد و افزايش بهره دهي و ميزان اســتفاده از 
روش هاي پيشــرفته جهت ثبت داده ها و تجزيه و 
تحليل آنها، نشان مي دهد که شرکت ملي نفت ايران 
و شرکت هاي بهره بردار تابعه از درجه ی بلوغ پاييني 

براي اجراي مديريت مخزن برخوردار هستند.
فارغ از درجه ی بلوغ شــرکت ملي نفت ايران براي 
ايجاد ســاختار مديريت مخزن و در هر نقطه  اي از 
مسير که هستيم، امروز دير نيست. اما دقت داشته 

باشيم که ممکن است فردا دير شود.

1   مسیر اجراي مدیریت مخزن

79


