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یکی از نکات مهم در قراردادهای نفتی، انطباق آن با سیاســت های 
تولید صیانتی اســت. از این رو این مســئله در تعیین نوع قرارداد از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. در واقع بهره برداری از مخازن نفتی 
زمانی بهینه اســت که اهداف و سیاست های نفتی آن کشور محقق 
شود. پس انتخاب نوع قرارداد برای رسیدن به این اهداف مهم است. 
در واقع مدیریــت بهینه ی مخازن در این گونــه قراردادها از موارد 
مهمی اســت که باید مورد توجه قرار گیــرد. اصول حاکم بر تولید 
صیانتی، برداشــت بهینه از مخازن نفتــی از نکات مهم قراردادهای 
نفتی محسوب می شــود، اما در قراردادهای نفتی به دلیل تاکید بر 
ازدیاد برداشــت و کسب حداکثر منافع اقتصادی، این مسئله کمتر 

مورد توجه قرار گرفت.
بــا توجه بــه هدف اصلی دولــت به عنوان مالک مخــزن در بخش 
نفــت و گاز، زمانی می توان یک قــرارداد را مطلوب ارزیابی کرد که 
در آن امکان حداکثرســازی ارزش اقتصــادی مخزن در طول عمر 
آن فراهم باشــد. این هدف در شــرایطی محقق می شود که مقدار 
اســتخراج از مخزن در هر زمان به نحوی تعیین شود که با در نظر 
گرفتن همزمان ویژگی های زمین شناسی، شرایط بازار و نرخ زمانی 
بهره بردار، مجموع جریان ارزش خالــص انتظاری از بهره برداری از 
مخزن در طول عمر آن حداکثر شــود. به مقادیر استخراج از مخزن 
در طی ســال های عمر آن که تامین کننده ی شــرایط فوق باشــد، 
اصطالحا مســیر بهینه ی تولید گفته می شــود، بنابراین در صورتی 
که یک قرارداد مبنای تنظیم مناســبات بین دولت به عنوان مالک 

منابع و شــرکت بین المللی نفتی به عنوان بهره بردار باشد و یا تاثیر 
حاصل از رفتار پیمانکار در آن قرارداد به نحوی بر شکل دهی رفتار 
بهره بــردار در طول عمــر مخزن تاثیرگذار باشــد، مهم ترین معیار 
مطلوب بودن این قرارداد از نظر دولت این خواهد بود که اســتفاده 
از آن، امکان و انگیزه ی برنامه ریزی تولید بهینه در طول عمر مخزن 
را توســط بهره بردار فراهم کند. به هــر میزان که قرارداد موردنظر، 
موجب فاصله گرفتن بهره بردار از مسیر تولید بهینه شود، آن قرارداد 
از وضعیت مطلوب فاصله گرفته و لذا اصالح بندهایی از این قرارداد 

که باعث ایجاد این وضعیت می شود، ضروری است.]1[
در قرارداد مشــارکت در تولید، شــرکت طرف قرارداد درصدی از 
نفت تولید شــده را به عنوان حق الزحمه ی خــود دریافت می کند. 
شــرکت های نفتی معموال تمایل زیادی به انعقاد قرارداد مشارکت 
در تولید دارنــد، زیرا که قادر خواهند بود ســهم خود را به صورت 
بشکه نفت دریافت کنند و لذا درآمد آنها با افزایش قیمت نفت خام 
افزایش خواهد یافت. شــرکت های نفتی معموال استدالل می کنند 
که چون در قراردادهای مشارکت در تولید ریسک کاهش قیمت را 
پذیرفته اند پس بایــد مالک درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نیز 
باشــند. برخی نویسندگان معتقدند این استدالل قانع کننده نیست، 
چون به نفع شــرکت های طرف قرارداد است و آنها را در درآمدهای 
بادآورده ای که حاصل افزایش قیمت نفت خام است سهیم می کند. 
ایــن افزایش قیمت ناشــی از تحــوالت بازار جهانی نفت اســت و 
شــرکت های نفتی خارجی هیچ گونه نقشی در ایجاد آن نداشته اند. 
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اصل حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی و رعایت حقوق و منافع ملی 
در جریان عملیات نفتی ایجاب می کند که این درآمدهای بادآورده 
فقط نصیب صاحب مخزن شــود. ناگفته نماند هیچ گاه شرکت های 
نفتی ادعا نکرده اند که به همان نســبت افزایش قیمت نفت در سود 
شریک باشند بلکه سهم بری آنان معموال به صورت پلکانی است و با 
افزایش قیمت نفت این رقم به شدت کاهش می یابد. از سوی دیگر، 
مشــارکت شرکت نفتی در افزایش قیمت می تواند بر اساس مقیاس 
متغیر باشد که طبعا این نگرانی را کاهش می دهد. با وجود این هیچ 
توجیه منطقی حتی برای یک درصد سهم بری شرکت نفتی در سود 

حاصل از افزایش قیمت نفت وجود ندارد.]2[
در این مقاله به بررسی تولید صیانتی در قرارداد مشارکت در تولید 
می پردازیــم آیا در این قرارداد تولید صیانتی رعایت می شــود و از 
مخازن نفتی اســتفاده بهینه می شود؟ و در پایان راهکارهایی برای 

این مسئله ارائه می شود.

مفاهیم تبیین   -2
قبــل از ورود به بحث تولید صیانتی در قراردادهای مشــارکت در 
تولید، ضروری اســت تا منظور از این اصطالحات را مورد بررســی 

قرار دهیم.

صیانتی تولید   -2-1
موضوع تولید صیانتی برای اولین بار در قانون اصالح قانون نفت مصوب 
خردادماه 1390 تعریف شده است. بر اساس بند7 ماده ی1 این قانون، 
تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از: »کلیه ی عملیاتی که 
منجر به برداشــت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع 
نفتی کشــور در طول عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از 
اتالف ذخایر در چرخه ی تولید نفت بر اســاس سیاست های مصوب 

می شود.« دو نکته ی مهم در این تعریف وجود دارد:
حداکثرسازی ارزش اقتصادی: حداکثرسازی ارزش اقتصادی منابع 
نفتی در حقیقت دامنه ی تولید صیانتی را از فرآیند استخراج نفت و 
گاز و تولیــد نفت و گاز خام فراتر بــرده و به دنبال تولید محصوالت 
نهایی حاصل از نفت و گاز تولیدی در کشور است. به تعبیر دیگر، نفت 

و گاز دیگر یک محصول نهایی محسوب نمی شوند.
طول عمر مخزن: از دیگــر ویژگی های قانون اصالحی جدید نفت، 
توجه بــه نگاه درازمدت به برنامه ی تولید مخزن اســت از این رو در 
انتخاب برنامه های تولیدی به میزان قابل اســتحصال ذخایر در طول 

عمر مخزن توجه می شود.]3[

2-2- قرارداد مشارکت در تولید
قرارداد مشــارکت در تولید برای اولین بار در اندونزی اجرا شــد و 
امروزه، بیش از 10درصد از تولید نفت و گاز از طریق چنین توافقی 
انجام می شــود.]4[ قرارداد مشــارکت در تولید، رایج ترین شیوه ی 
قراردادی در توسعه ی صنعت باالدستی نفت جهان به حساب می آید 
و همچنان در کشورهایی نظیر اندونزی، مصر، غنا، روسیه، بحرین، 
رومانی، ســوریه، قزاقستان و... به کار گرفته می شود. در یک قرارداد 
مشــارکت در تولید که به اشــکال مختلف منعقد می شــود، دولت 
میزبــان به عنوان مالک مخزن، پروانــه ی بهره برداری و تولید از آن 
را با شــرایط خاصی که در قرارداد قید شده به شرکت نفتی واگذار 
می کند. شرکت نفتی نیز، همچون قرارداد امتیازی، به سرمایه گذاری 
در کل عملیــات تولیدی و بهره برداری از مخزن می پردازد و حاصل 
تولید پس از کســر هزینه های شــرکت نفتی که با بخشی از نفت 
تولیدی پرداخت می شود به نســبتی که در قرارداد قید شده، بین 
دولت کشور میزبان و شرکت نفتی تسهیم می شود.]5[ در واقع این 
قرارداد زیرمجموعه ای از قراردادهای مشــارکت است که در شرایط 
خطرپذیــری و یا غیر آن به کار می آید. در قراردادهای مشــارکتی 
حتی تمام انواع خطر می تواند تحت پوشــش قــرار گیرد و یا تنها 
شامل خطرپذیری اکتشاف باشد. به هر حال در شرایط خطرپذیری، 
در صورتی که شــرکت ســرمایه گذار قادر به اکتشاف نفتی یا گازی 

نباشد باید کلیه ی هزینه ی سرمایه گذاری شده را تقبل کند.]6[

تولید  قرارداد مشارکت در  تولید صیانتی در   -3
هــر مخزن نفتی مانند یک موجود زنده بــه برنامه ریزی، نگهداری، 
تغذیــه و مراقبت نیاز دارد تا بتواند بیشــترین بهره و بازدهی را به 
خــود اختصاص دهد. مدیریت صحیح بر مخازن به معنای انجام این 
فعالیت ها برای جلوگیری از تخریب مخزن است که نتیجه ی عملی 
آن می تواند برداشــت حداکثری و بلندمدت از مخزن باشد، ضمن 
توجه به این نکته که تولید متوازن می تواند از آســیب رســاندن به 
مخــزن جلوگیری کند. مقدار نفتی کــه از یک مخزن در اثر انرژی 
طبیعی مخزن تولید می شــود، بازیافت اولیه نام دارد. برای افزایش 
بازیافت نفت خام روش های مختلفــی همچون تزریق گاز یا آب به 
مخزن وجود دارد. با تزریق، فشــار مخزن تامین یا تقویت شــده و 
انرژی الزم برای رانش نفت بیشتر به سطح زمین ایجاد می شود که 
میزان نفت حاصل از ایــن روش را بازیافت ثانویه می نامند. امروزه 
در دنیا روش های مختلفی برای صیانت از ذخایر نفت خام و افزایش 
ضریب بازیافت نفت اعمال می شــود که با توجه به ویژگی های هر 
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مخــزن نفتی، با یکدیگر متفاوت هســتند. یافتن روش بهینه برای 
افزایش بازیافــت نفت از مخازن، نیازمند انجــام مطالعات جامع و 
ســپس اعمال روش مناســب اســت. برای تولید از هر مخزن باید 

برنامه ریزی کرد و قابلیت هر مخزن را مالک عمل قرار داد. 
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مخازن، برای دستیابی به نفت قابل 
استحصال از هر مخزن، باید به تعداد چاه های موردنیاز و همچنین 
روش چگونگی و رژیم برداشت نفت از مخزن توجه داشت. در تولید 
صیانتی باید به مجموع کل تولید از مخزن در خالل عمر مفید آن با 
توجه به محدودیت های ناشی از خصوصیات طبیعی و فعلی مخزن 
توجه کــرد. ضریب بازیافت در حال حاضــر در مخازن نفتی ایران 
حدود 26درصد است که نسبت به متوسط جهانی )35درصد( بسیار 
پایین اســت، به این معنا که در مقابل هر 100 بشکه نفت موجود 
در مخزن نفتی، شــرکت ملی نفت ایران با توجه به فناوری هایی که 
در اختیار دارد قادر است 26 بشکه از آن را استحصال کند، بنابراین 
به منظور افزایش میزان نفت خام در کشــور و به منظور دستیابی به 
اهداف پیش بینی  شده در چشــم انداز 1404 باید ضمن استفاده ی 
بهینــه از میادین و مخازن نفتی موجود، به کشــف میادین جدید 
اقدام شــود. در کنار این امر اســتفاده از روش های بازیافت ثانویه 
به منظور افزایش ضریب بازیافت با اســتفاده از آخرین تکنولوژی و 

دانش فنی می تواند راهگشا باشد.]7[
اگر تحریم فعلی آمریکا و تاثیر آن در کاهش تولید را نادیده بگیریم، 
مطالعات نشــان می دهد که در شرایط عادی، سطح تولید بهینه ی 
نفت خام حدود 3 تا حداکثر 3/5میلیون بشکه در روز است. مهمترین 
اولویت در سیاست های نفتی، با توجه به اصل تامین منافع ملی در 
بلندمدت، اســتمرار تولید در همین ســطح برای حداکثر دو نسل 
دیگر اســت. تحقق این هدف جز از طریق اجرای صحیح برنامه های 
تثبیت فشار و فشــارافزایی منطبق با ویژگی های هر یک از مخازن 
کشــور امکان پذیر نخواهد بود. از این رو، ازدیاد برداشــت در صدر 
اولویت هــا در قراردادهای نفتی قرار می گیرد.]2[ قراردادهای نفتی 
صرفا ابزاری برای تحقق اهداف مطلوب در سیاست های بهره برداری 
از مخازن نفتی است. با وجود این، سوابق بسیار طوالنی کشور ما در 
قراردادهای نفتی نشان می دهد که محور اصلی این قراردادها، صرفا 
کســب عایدات بیشتر از محل تولیدات حاصل از میادین نفتی بوده 
است. ناگفته نماند که شعارهایی همچون اصول حاکمیت و مالکیت 
بر منابع نفتی و رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی 
از جمله رعایت موازین تولید صیانتی از مخازن، انتقال دانش فنی و 
تربیت نیروی انسانی که تقریبا در همه ی قراردادهای نفتی تصریح 

شده است، عمال نتایج رضایت بخشی نداشته است.]2[
تمرکز اصلی مفهوم تولید صیانتی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی 
منافع حاصل از یک مخزن در طول عمر آن است. بدیهی است توجه 
بیشتر به تولید صیانتی در برداشت از منابع فسیلی، نسل های آینده 
را در اســتفاده از این منابع، بیش  از پیش منتفع می کند. از این رو، 
تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز در یک رویکرد منطقی، ضروری 
و مورد تاکید است.]8[ در قراردادهای نفتی به ویژه قرارداد مشارکت 
در تولید از منظر تولید صیانتی باید این نکات را موردتوجه قرار داد:

الــف ـ کمیت و کیفیت تولید از مخزن در زمان، نقش اساســی در 
حجم تولید نهایی ایفا می کند. به عبارت دیگر، این که در آینده چند 
درصد نفت درجا را می توان تولید کرد بســتگی به این دارد که در 
گذشــته و هم اکنون چه حجمی از ذخایر را با چه سرعتی برداشت 
کرده و می کنیم. تولید صیانتی مخزن بستگی به استفاده از مخزن 
دارد، بنابرایــن نمی تــوان فرآیندهای توســعه و تولید از مخزنی را 
طی قراردادی مثال 15 ســاله به یک شرکت نفتی واگذار کرد تا آن 
شــرکت برای حداکثرسازی منافع خود در کوتاه مدت و میان مدت، 
برداشت از مخزن را در فرآیند تخلیه ی طبیعی سرعت بخشد و برای 
حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخزن در خالل مابقی عمر آن مخزن، 
برنامه ریزی بهینه کرد بدون آن که آثار منفی عملکرد 15 ساله ی آن 
شــرکت را در فرآیند تولید صیانتی نادیــده گرفت. تولید نهایی از 
مخزن در خالل عمر مخزن به شــرطی حداکثر می شود که فرآیند 
تولید توسط آن شرکت خارجی در خالل 15سال بهره برداری اولیه، 

دقیقا بر اساس موازین تولید صیانتی انجام شده باشد.
ب ـ درصدی از نفت درجا که قابل اســتحصال اســت عمدتا تابعی 
از اجــرای صحیح و به موقع برنامه هــای IOR/EOR در مرحله ی 

تخلیه ی طبیعی است.
ج ـ با توجه به ساختار مخازن نفتی کشور، به ویژه در مناطق خشکی 
که نوعا آهکی شــکافدار اســت، تزریق گاز برای ازدیاد برداشــت 
همواره بازده به مراتب بیشــتری نســبت به تزریق آب دارد، لیکن 
ازدیاد برداشــت از طریق گاز معموال بعد از گذشت چند سال ظاهر 
می شــود. این ویژگی قطعا بر بازدهی سرمایه گذاری الزم بر اجرای 
برنامه های IOR/EOR تاثیرگذار خواهد بود و لذا برای شرکت های 
نفتی خارجی که قرار اســت مدت زمان محدودی در میدان حضور 
داشــته باشند، چندان سودآور نیســت.]2[ در قرارداد مشارکت در 
تولیــد در ذیل تعهدات پیمانــکار، به تولید صیانتی هم اشــاراتی 
داشــته اســت که مقرر می دارد: »تعهد پیمانکار به منظور کنترل و 
جلوگیری از دســت دادن یا هدر رفتن نفت، تعهد به اســتفاده از 
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تالش های معقول برای تولید نفت در حداکثر میزان بهره وری و ارائه 
به کمیته ی مدیریت، پس از تاریخ شروع تولید تجاری.« این شرط 
در قرارداد مشارکت در تولید زیاد مورد توجه قرار نگرفته و سازوکار 
آن مشخص نشده است. به نظر می رسد که کشورهای میزبان نسبت 
به این مســئله توجهی ندارند و همواره نســبت به این قراردادها به 
جنبه های مالی آن توجه دارند و ســایر موارد قرارداد از جمله تولید 

صیانتی و برداشت بهینه از مخازن را مورد توجه قرار نداده اند.

4- راهکار رفع چالش
از دیــدگاه مدیریت بهینــه ی مخازن، نخســتین گام برای تحقق 
ازدیاد برداشــت از مخازن نفتی، اتخاذ روش هایی است که منجر به 
جابه جایی آهسته تر نفت اما همراه با بازدهی باالتر است. کاربرد این 
روش، به ویژه در مخازن نفتی کشور، نسبت به روش هایی که منجر 
به جابه جایی سریع نفت اما همراه با بازدهی کمتر است، به مراتب از 
اولویت باالتری برخوردار است. به عبارت دیگر، در روش دوم، هدف 
این اســت که تولید از میدان در کوتاه مــدت و میان مدت افزایش 
یابد تا به این ترتیــب پیمانکار خارجی و نیز صاحب مخزن، هر دو 
از افزایش درآمد در کوتاه مدت و میان مدت برخوردار شــوند. لیکن 
این افزایش تولید، اســتمرار نخواهد داشــت و روند کاهشی تولید 
نفت به ســرعت ظاهر خواهد شــد. در روش اول، علی رغم پایین تر 
بودن سطح تولید روزانه در مقایسه با روش دوم، تولید از میدان در 
بلندمدت استمرار بیشتری خواهد یافت و لذا حجم نفت تولید شده 
در طول عمر مفید میدان، در مقایسه با روش دوم، به مراتب بیشتر 
خواهد بود، بنابراین می توان گفت که روش های نوع اول مســتلزم 
جابه جایی آهســته اما بازدهی باالتر است، با موازین تولید صیانتی 
ســازگار بوده و منافع ملی را بهتر تامین می کند.]2[ چنانچه کشور 
میزبان در توسعه و تولید از یک میدان گاز میعانی بر اهمیت تولید 
صیانتی تاکید داشته باشد، قرارداد استفاده  شده باید از ویژگی هایی 
برخوردار باشد که بتواند منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش 
اقتصادی تولید از مخزن گاز میعانی شــود. بــا توجه به روش های 
تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی، مهمترین ویژگی های موردنظر 
در قراردادهای نفتی برای پوشــش مناسب این روش ها به این شرح 

است:
- تامین هزینه های تولید صیانتی با توجه به خصوصیات مخازن گاز 
میعانی. همان گونه که در روش های صیانتی بهره برداری از مخازن گاز 
میعانی مســتتر است، تولید صیانتی از این مخازن هزینه های زیادی 

به دنبال دارد و باید در قرارداد در این باره چاره ای اندیشیده شود.

- نحوه ی اســتهالک هزینه ها و پرداخت سود به طرف دوم قرارداد 
متناســب با اجرای موازین تولید صیانتی. با توجه به نوسانات تولید 
از مخازن گاز میعانی در شــرایط تولید صیانتی و تمرکز روش های 
صیانتــی موردقبول بــر جابه جایی زیاد نفت، اما آهســته. چنانچه 
در قرارداد انتخاب  شــده هزینه ها و ســود شــرکت عامل از محل 
محصوالت میدان مســتهلک و پرداخت شود، شرکت عامل باید این 

قبیل نوسانات را بپذیرد.
- انعطاف پذیــری قرارداد نســبت بــه تغییر رفتار مخــزن. تمامی 
مهندســان مخزن بر این باورند که رفتــار واقعی مخزن، مانند یک 
موجود زنده در حال تغییر است و نمی توان مطالعات اولیه و ابتدایی 
را بــه رفتار مخزن در طــول عمر آن تعمیــم داد. از این رو، امکان 
تغییر یا تعدیل روش های صیانتــی در تولید از مخازن گاز میعانی 
محتمل خواهد بود. قراردادهای اســتفاده  شده در توسعه و تولید از 
این مخازن باید نسبت به این تغییرات، انعطاف پذیری الزم را داشته 

باشند.
- به کارگیری دانش فنی در تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی. در 
تقسیم بندی کلی، دانش فنی در عملیات باالدستی، شامل دو بخش 
اســت: اول، فرآیندهای فناورانــه و دوم، تجهیزات فناورانه. با توجه 
به روش های صیانتی بهره برداری از مخازن گاز میعانی، دســتیابی 
به فرآیندهــا و تجهیزات فناورانه می تواند تاثیر بســزایی در تولید 
صیانتــی از مخزن بر جای گذارد. قرارداد انتخابی باید بتواند در این 

بخش کارآیی مناسب را ارائه کند.]9[
در قراردادهــای مشــارکت در تولید، حاکمیت کامل شــرکت های 
نفتــی بین المللی بر تمامی عملیات باالدســتی، تاثیر نامطلوبی در 
ویژگی های اول تا ســوم دارد، زیرا شــروع جریان تولید تجاری از 
میدان، این نوید را به شــرکت عامل می دهد که ســهم نفت سود و 
نفــت هزینه ی خود را در بازه ی زمانی مقــرر دریافت کند و اعمال 
هزینه های جدید برای این شرکت ها قابل پذیرش نیست. همچنین 
بازپرداخت این هزینه ها در بلندمدت امکان پذیر اســت. شرکت های 
نفتی بین المللی با هدف ســود بیشــتر وارد مذاکره با کشــورهای 
دارنده ی نفت می شــوند. این شرکت ها هنگام اجرای عملیات نفتی 
باالدســتی تالش چندانی در جهت رعایت اصــول و موازین تولید 
صیانتی نمی کنند، زیرا این تالش ها به کســب منفعت برای کشور 

میزبان منجر می شود و سودی برای آنها نخواهد داشت. 
رعایــت موازین تولید صیانتــی در بلندمدت و در طول عمر مخزن 
اثربخش اســت و شرکت عامل تا زمان تســویه ی کامل قرارداد که 
اساســا کوتاه تر از عمر مخزن اســت، به اجرای ایــن اصول تمایلی 
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نخواهد داشــت. در صورت اجرای عملیــات تولید به صورت صیانت 
شده، از یک سو، هزینه های فراوانی به شرکت نفتی تحمیل می شود 
و از ســوی دیگر، حضور وی، تاثیر چندانی در تولید میدان نخواهد 
داشــت. مضافا اینکه در مدل قراردادی مشــارکت در تولید، فضای 
چندانی برای الزام شــرکت نفتی به رعایــت اصول و موازین تولید 
صیانتی وجود ندارد. لذا شــرکت نفتی نسبت به طرح یا طرح های 
اولیه، کمترین انعطاف پذیری را از خود نشــان می دهد و در مقابل 
هــر نوع تغییر، مقاومت خواهد کرد. به همین منظور شــرکت نفتی 
ســعی خواهد کــرد که تا حد ممکن به صــورت محرمانه عمل و از 
ارائه ی اطالعات فنی که می تواند نشــان دهنده ی ضرورت تغییر یا 
تعدیل در روش های صیانتی برداشت از مخزن باشد، خودداری کند. 
بررسی جزئیات عملیاتی که شــرکت نفتی مسئولیت اجرای آن را 
دارد نیز، مســتلزم وجود تشکیالت بزرگ فنی و مدیریتی است که 

در کوتاه مدت اجراشدنی نخواهد بود.]9[

نتیجه گیری
قراردادهای نفتی بیشتر وسیله ای برای تحقق اهداف مالی و تامین 
مخارج دولت ها بوده است. در واقع قراردادهای نفتی جنبه ی تامین 
مالی داشــته و درآمد آن مدنظر بوده تا ســایر موارد از جمله تولید 
صیانتــی. درج مواردی مانند اســتفاده ی بهینــه از مخازن نفتی و 
رعایــت تولید صیانتی از اهمیت کمتری برخوردار اســت. آنچه در 

ایــن قراردادها برای کشــور میزبان مطلوب اســت این که پیمانکار 
خارجــی در اســتحصال نفت اصول تولید صیانتــی را رعایت کند. 
ارزش اقتصادی استخراج در طول عمر مخزن به عنوان هدف طرفین 
قرارداد در قراردادهای نفتی اســت. استفاده ی حداکثری از مخازن، 
نیاز به منابع مالی و اســتفاده از فنــاوری روز دنیا دارد. با توجه به 
مولفه هــای تولید صیانتی و ماهیت قرارداد مشــارکت در تولید در 
این قرارداد، ترتیبات الزم پیش بینی نشــده است. فقط به حداکثر 
تولید اشــاره کرده است و به سایر مولفه های تولید صیانتی از جمله 
بهره وری و تعادل، توجهی نداشته است. اگر صرفا به حداکثر تولید 
توجه کنیــم در اینجا برخی منافع کارفرمــا در خصوص بهره وری 
تضییع می شود و لذا باید بین حداکثرسازی و بهره وری تعادل ایجاد 
شــود. به عبارت دیگر، منافع طرفین در رعایت تولید بهینه باید در 
نظر گرفته شــود، یعنی تولید صیانتی را باید در هر ســه مرحله ی 

اکتشاف، توسعه و تولید داشته باشیم. 
بدین ترتیب پیشــنهاد می شود گنجاندن شروطی از قبیل مطالعات 
جامع در منطقه ی قراردادی و ایجاد ســازمان نظارتی، بر حســن 
اجرای قرارداد در حوزه ی تولید صیانتی و مدیریت ریســک در این 
حوزه می تواند راهگشا باشــد. همچنین با درج شروطی پیمانکار را 
مجاب کرد در مقابل انجام تولید صیانتی ســهم بیشــتری از تولید 

به صورت درصدی ببرد.
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