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موضــوع توليد صيانتي و مفهوم آن همچنان محل بحث و مناقشــات علمي 
در ميان متخصصان حوزه ی نفت و اقتصاد اســت. هر چند براي اولين بار اين 
اصطالح در قوانين نفت و ذيل اصالح قانون نفت 1390]4[ تعريف و تصويب 
شــد و در برخي اسناد باالدستي کشور )مانند سياست هاي اقتصاد مقاومتي( 
نيز مورد تاکيد قرار گرفت، با اين  حال هنوز اجماعي ميان خبرگان اين حوزه 

بر روي مفهوم آن ايجاد نشده  است. 
در کنار اينها، برخي از کارشناســان منکر وجود چنين بحثي در صنعت نفت 
و گاز دنيا و کشورهاي توسعه يافته در حوزه ی نفت و گاز هستند و آن را يک 
مانع در جهت افزايش ميزان توليد کشــور و تبديــل آن به دارايي روزميني 

مي پندارند.  
با اين  حال مي تــوان حوزه هايي از مباحث فني و اقتصادي را در ادبيات رايج 
اين حوزه )مانند نرخ توليد کارآ1، حداکثرسازي ضريب بازيافت2، بهينه سازي 
بهره بــرداري از دارايي هاي نفت و گاز3 و...( مورد اشــاره قرار داد که به نوعي 
هم راستا با مفهوم توليد صيانتي )مبتني بر آنچه در متن قانون نفت و فرامتن 

فضاي سياستگذاري و قانونگذاري  کشور مي گذرد( مي باشند. 
در ايــن مقاله تالش خواهيم کرد ضمن بيان برخــي توضيحات در ارتباط با 
مفهوم توليد صيانتي، به بيان تجارب مرتبط با اين مفهوم در ســاير کشورها 

پرداخته و نشان دهيم که اين موضوع مختص ايران نبوده و در ساير کشورها 
نيز از دهه ها قبل مورد توجه بوده و اساسا ايده ی توليد صيانتي از صنعت نفت 

آمريکا نشأت گرفته است. 
در اين راســتا، عالوه بر بررســي تجربه ی آمريکا، تجارب دو کشور ديگر که 
از صنعت نفت و گاز توســعه يافته اي برخوردار هستند )انگلستان و نروژ( نيز 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و نشان مي دهيم كه توليد صيانتي در مفهوم 
عام آن در اين دو كشــور نيز مورد توجه است و حجم وسيعي از فعاليت هاي 

كارشناسي و سياستگذاري حول آن به انجام رسيده  است.
نکته ی قابل توجه اين است که طبق بررسي هاي انجام شده در اين کشورها، 
مفهوم توليد صيانتي تنها ناظر بر مرحله ی توســعه و توليد نيست و مي تواند 
بخش هاي ديگري همچون اکتشــاف و مصرف را نيــز دربرگيرد. اين تعريِف 
موســع، در قانون اصالح قانون نفت 1390 نيز مــورد توجه قرار گرفته و در 
بند7 ماده ی یک بيان مي دارد: »کلیه ی عملیاتی که منجر به برداشــت بهینه 
و حداکثــری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشــور در طول عمر منابع 
مذکور می شــود و باعــث جلوگیری از اتالف ذخایــر در چرخه ی تولید نفت 

براساس سیاست های مصوب می گردد.«
در واقع مي توان اســتنباط کرد که تولید صیانتی به معنای تعیین چارچوب 

  محمدحســین احدي مجدآباد، دانشجوي  فاضل مریدي فریماني*، اســتادیار دانشــکده ی اقتصاد و علوم سیاســي دانشــگاه شــهید بهشتي  
  حمیدرضا شاهوردي، استادیار دانشکده ی مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي اصفهان  کارشناسي ارشد اقتصاد  

اصطالح "توليد صيانتي" بارها در قوانين و اسناد باالدستي مرتبط به صنعت نفت و گاز مورد اشاره قرار گرفته ، 
بــا اين  حال و علي رغم ارائه ی تعريفي اجمالي از آن در اصالح قانــون نفت 1390، هنوز يک اجماع و توافقي 
قابل اتکا ميان کارشناسان اين حوزه ايجاد نشده  است. حتي برخي از متخصصين اين حوزه معتقدند که اساسا 
ارجاع به توليد صيانتي تنها در صنعت نفت ايران رايج اســت و اين اصطالح فاقد پايه هاي علمي اســت و در  
کشورهاي با صنعت نفت توسعه يافته ديده نمي شود. در اين مقاله تالش شده  پس از ارائه ی تعريف مختصري از 
توليد صيانتي و ابعاد گوناگون آن، ضمن بررسي دقيق قوانين نفت و گاز و دستورالعمل هاي اجرايي رايج در سه 
كشور پيشرو در اين صنعت )نروژ، انگلستان و آمريكا(، نشان داده شود كه توليد صيانتي و مفاهيم پيراموني آن 
يك مفهوم كامال شناخته شده، به روز و قابل مشاهده در دستورالعمل ها و قوانين اين كشورها است. كشورهاي 
توســعه يافته هريك به تناســب نياز و دوره ی توسعه ی صنعت خود به شكلي به دنبال دستيابي به هدف توليد 

صيانتي بوده اند و آثار و ردپاي آن به  خوبي در قوانين و اسناد آنها قابل مشاهده است. 
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مباحث ویژه

و ســاختاری برای بهره برداری و اســتفاده ی بهینه از منابع نفتی اســت اما 
هریک از کشــورهای تولیدکننده ی نفت بخشــی از این هدف را پیگیری و 

اجرایی کرده اند. 
تولید صیانتی به فراخور شــرایط اقتصادي هریک از کشورهای تولیدکننده ی 
نفت، نگاه قانونگذاران و سياستگذاران به منابع نفت و گاز، نوع ذخاير موجود 
در هر کشــور و ويژگي ها و رفتار مخازن آن کشــور، دربرگیرنده ی مفاهیم و 
اهداف متفاوتي است. با عنایت به مفاد مورد اشاره تولید صیانتی دارای تعریف 
واحدی نبوده با اين حال مي توان تجارب کشــورهاي مختلف در اين حوزه را 

شناسايي و ارائه کرد. 
بررســي تجارب کشورهاي مختلف در اين راستا، عالوه بر آنکه نشان مي دهد 
موضوع توليد صيانتي يک بحث کامال شــناخته شده در ادبيات رايج است، به 
سياســتگذاران و مديران کمک مي کند که بتوانند تنظيم گري موفق تري در 

اين حوزه اعمال کنند.
در ادامــه، پــس از مروري بر مفهوم توليد صيانتــي و اختالفات حول آن، به 
بررسي تجارب کشورهای آمريکا، نروژ و انگلستان مي پردازيم و در انتها تالش 

مي شود که جمع بندي و توصيه هاي سياستي ارائه شود.

مروري بر مفهوم توليد صيانتي
بنــا بر تعريف مندرج در قانون نفت، توليد صيانت شــده عبارت اســت از: 
كلیه ی عملیاتی که منجر به برداشــت بهینــه و حداکثری ارزش اقتصادی 
تولید از منابع نفتی کشــور در طول عمر منابع مورد اشاره می شود و باعث 
جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخه ی تولید نفت بر اســاس سیاســت های 
مصــوب می گردد.)بند7 قانون اصــالح قانون نفت مصوب 1390( بررســي 
دقيق تر ادبيات محدود موجود در اين حوزه  نشــان مي دهد كه مفهوم توليد 
صيانتــي عمدتا ناظر به حفظ ذخاير هيدروكربــوري و ممانعت از هدررفت 
آن، جلوگيري از حداكثرســازي درآمد مالي بــه قيمت كاهش نرخ بازيافت 
نهايــي و يا يافتن نقطه اي بهينه ميان حداكثر منفعت مالي و حداكثر توليد 
تجمعي است. به عبارتی، تولید صیانتی در خالل عمر مخزن، روندی از تولید 
است که هماهنگ با حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخزن و رعایت منابع نسل 
فعلی و نســل های آینده باشد. بنابراین تولید صیانتی مفهومی پویا است، زیرا 
تولیــد فردای ما از مخازن نفتی تابعی از کمیــت و کیفیت تولید امروز ما از 

همان مخازن است.]2و11[
همچنين بايد اشــاره داشــت که تعاريف اين حــوزه متمرکز بر حفظ ذخاير 
نفت و گاز و حداکثرســازي ارزش اقتصادي آنها اســت و مفاهيمی همچون 

محيط زيست، مباحث کالن اقتصاد و... موردنظر نيست. 
همچنين بررســي ادبيــات تخصصي اين حوزه نشــان مي دهد كه در برخي 

كشــورها، موضوع از مباحث مربوط به چگونگي توســعه ی ميدان و طراحي 
مســير توليد فراتر رفته و به حوزه ی اكتشاف، همكاري بين اپراتورها در يك 
پهنه يا ميدان، چگونگي بهره برداري از تاسيســات مشترك و مهم تر از آن در 
نظر گرفتن منافع ملي كشــور ميزبان در كنار منافع شركت هاي پيمانكار نيز 

گسترده شده  است. 

بررسي تجربه ی آمريکا
واژه ی صیانت از توليــد4 اولین بار در دهه ی 1930 و در صنعت نفت آمریکا 
ابداع و به کارگيري شــد. ماجرا به کشف ميدان جديد نفتي در شرق تگزاس 
و هجوم شــرکت هاي نفتي به اين منطقه براي اکتشــاف و توليد برمي گردد. 
سرعت حفر چاه در این منطقه به قدری افزایش یافت که در هر ساعت معادل 
یک چاه در این منطقه حفر می شــد و پس از گذشت 10 ماه از این وضعیت، 

1000چاه در این منطقه ی نفت خیز حفر شد. 
به دلیل مازاد تولید انجام شده، قیمت نفت از حدود 1/10 دالر در هر بشکه 
به 10سنت سقوط کرد.]1[ در چنین شرایطی بود که فرمانداران ايالت هاي 
اوکالهامــا و تگزاس با هــدف جلوگیری از ورشســتگي صنعت نوپاي نفت 
مجبور به دخالت شــدند و نســبت به وضع مقررات و قوانین محدودکننده 
اقدام کردنــد. يکي از اين اقدامات تشــکيل "کمیســیون معاهده ی نفتی 
بین ایالتی )IOCC( 5"بــود.]5[ در نهايت نیز موضوع نظارت بر صنعت نفت 

را به "کميسيون راه آهن تگزاس6" واگذار کردند. 
قوانيني که در آن مقطع در آمريکا به تصويب رســيدند عمدتا ناظر بر کنترل 
توليد و نتيجتا حفــظ قيمت و همچنين حفظ ذخاير نفت و گاز و جلوگيري 
از هدررفــت و نابودي آن در پي توليــد بي رويه بود. در ادامه به ابعاد مختلف 
اين قانونگذاري اشــاره مي شــود. نظام تنظیم گری مرتبط با تولید صیانتی از 
منابع هیدروکربوری در صنعت نفت و گاز آمریکا حداقل در سه حوزه توسعه 

يافته است.

1- تنظيم گري حفاری چاه های نفتی
به دليل فقدان قانونگذاري، هیچ مانعی بر ســر راه افراد و شرکت ها در فرآیند 
حفاری وجود نداشــت و شــرکت ها در تعيين تعــداد و موقعيت چاه ها هيچ 
محدوديتي نداشتند. این امر نه تنها اثرات جانبی منفی اقتصادی داشته بلکه 
به مخازن نفتی نیز آســیب می رســاند. در آن دوره قوانین مرتبط با شيوه ی 

حفاری چاه ها به این شرح تصويب و اجرا شد: 
1- حفــر چاه با رعایت فاصله از خط مالکیت )لــزوم فاصله گرفتن حفر چاه 

توسط مالکين از خطوط مرزي(
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2- حفر چاه با رعایت فاصله از دکل و سازه هاي موجود
3- رعایــت فاصله میان چاه هــا )محدود کردن تعــداد چاه ها باعث کاهش 
هزینه های توســعه و سرمایه گذاری بیشتر در اکتشــاف می شود، این فاصله 
بــرای چاه های تولید نفت 40 اکرج7 و برای چاه های تولید گاز 160 اکرج در 

نظر گرفته شده است(
4- همکاری مشترک اجباری8 )همراهی مالکان زمین و شرکت های بهره برداری 
نفتی در جریــان حفاری و بهره برداری( با توجه به قانــون rule of capture و 
تابعيــت مالكيت منابع زيرزميني از روي زميــن، ميادين نفت و گاز در آمريكا 
مي توانند به چندين نفر متعلق باشند. از اين رو، رقابتي شديد ميان اين مالكين 
براي بهره برداري حداكثري ايجاد مي شود كه مي تواند منجر به كاهش بازيافت 
نهايي ميدان شود. از اين رو، تنظيم گر حوزه ی نفت از مالكين خواسته است كه 

نسبت به يكپارچه سازي ميادين اقدام كنند.]6[
شــايان ذکر اســت که هر چند بخشــي از اين تنظيم گري ها با هدف کنترل 
عرضه و حفظ قيمت ها در بازار انجام شــده  است، اما ماهيتا به شکلي هستند 

که ناظر بر بهبود بازيافت نهايي از ميدان مي باشند. 
کنترل عرضه مي توانســت تنها با ايجاد ســقف براي هر چــاه، ميدان يا يک 
منطقه به انجام برسد کمااينکه اين نوع محدوديت ها نيز با جزئيات کامل و به 
تفکيک ميدان اعمال شــد. با اين  حال نهاد تنظيم گر اقدام به اعمال قواعدي 
کرده اســت که کامال ناظر به بهبود نرخ بازيافت نهايي هستند. به طور نمونه، 
حفــظ فاصله ی چاه ها از يکديگر و يکپارچه ســازي اجباري ميادين کامال در 

راستاي بهبود نرخ بازيافت نهايي انجام شده  است.

2- نسبت تولید گاز به نفت
در مخــازن نفتی نســبت گاز به نفت از پارامترهای مهــم در تولید از مخزن 
اســت. در صورت باال بودن این نســبت، میزان نفت تولیدی، کاهش یافته و 
گاهی باعث بسته شــدن چاه تولیدی می شود.]3[ کنترل نسبت گاز به نفت 
تولیدی یکی از موارد موثر بر بهبود تولید نفت و دســتیابی به حداکثر میزان 
نفت قابل بازیافت اســت. اين قوانين تا جايي پيش رفتند که حتي نسبت به 
تعيين نســبت مجاز گاز به نفت نيز اقدام کردند. به طور نمونه نسبت گاز به 
نفت در مخازنی که در تملک افراد بوده یا متعلق به عموم هست باید به میزان 

2000 فوت مکعب در هر بشکه باشد.

3- وضع محدودیت های مستقیم بر تولید
بررسي صنعت نفت و گاز در آمريکا اين واقعيت را نشان مي دهد که مسئله ی 
حفظ ميزان توليد تجمعي به نفت درجا يا به تعبيري ضريب بازيافت براي نهاد 

حاکميت و سياســتگذار مهم بوده  است و به  منظور کنترل رفتار شرکت هاي 
پيمانکار و بهره بردار، نســبت به قاعده گذاري هاي نســبتا سخت گيرانه اقدام 
كرده  اســت. اين قاعده گذاري ها گاه آنچنان جزئي مي شــود که سطح توليد 
يک چاه را نيز مورد اعمال سياستگذاري قرار مي دهد و براي آن سطح تعيين 
مي کنــد. به عبارت ديگر، مي توان گفت که در آن مقطع ميزان توليد تجمعي 
از ميدان از ارزش مالي استحصال شده از آن مهم تر بوده و همين مسئله منجر 
به تنظيم گري سختگيرانه شده  است. البته بايد دقت کرد که در برخي شرايط 
خاص، مانند ميادين مشترک بين کشورها، لزوما حداکثرسازي بازيافت نهايي 

مطلوب نيست و حداکثرسازي ارزش مالي بايد مورد توجه باشد.

بررسي تجربه ی انگلستان
اقتصاد انگلستان وابستگي نسبتا قابل توجهي به منابع نفت و گاز درياي شمال 
دارد. 67درصد از تقاضای نفت و 53درصد از تقاضاي گاز اين کشور از ميادين 

فالت قاره ی انگلستان9 تامين مي شود.]7[
از دهــه ی 1970 که اين پهنه ی جغرافيايي به نفت رســيد، حدود 50 ســال 
مي گذرد و طي اين سال ها تحوالت زيادي در اين پهنه ايجاد شده  است. تعداد 
ميادين از حدود 90 ميدان در دهه ی 1990 ميالدي به حدود 300 ميدان در 
ســا  ل هاي 2015 رسيد. با اين حال درياي شمال چه از حيث اکتشاف و چه از 
منظر توليد با دوران اوج خود فاصله ی زيادي گرفت و اين فاصله آنقدر زياد بود 
که زنگ خطر را در انگلســتان به صدا درآورد و پس از تهيه ی گزارش معروف 
به Wood که توســط سر يان وود10 تهيه شده يک برنامه ی مفصل ارائه کرد و 
يک سازمان مستقل براي اداره ی بخش نفت و گاز انگلستان به نام سازمان نفت 

و گاز11 ايجاد شد. 
اگــر بخواهيم به طور خالصه به اين تحوالت اشــاره کنيــم بايد بگوييم: در 
حوزه ی اکتشــاف ميادين اوليه اي که کشف مي شدند بسيار بزرگ و ميادين 
جديد بســيار کوچک و کم سود بوده اند و تعداد چاه هاي اکتشافي حفر شده 

از 157 حلقه چاه در سال 1990 به فقط 15 حلقه در سال 2013 رسيد.
 از حيث توليد نيز به مرور تعداد شرکت هاي فعال در درياي شمال افزايش يافت 
که هر کدام ميادين کوچک تــر و به هم متصل تري را بهره برداري مي کردند. 
اين مســئله باعث شــد که نوعي رقابت در ميان اين شرکت ها براي استفاده 
از زيرســاخت هاي مشترک ايجاد شود و همين رقابت منجر به فرسودگي اين 
زيرســاخت ها شد. اين عوامل در کنار کم توجهي شرکت هاي حاضر در درياي 
شــمال به منافع کالن انگلستان و همچنين رقابت روزافزون میان کشورهاي 
حاشيه ی درياي شــمال )شامل انگلستان، نروژ و دانمارک( برای بهره برداری 
هرچه بیشــتر از میادین مشــترک، منجر به کاهــش 37درصدی توليد طي 
سال هاي 2010 تا 2013 شد. مهم تر از آن، شاخص کارآيي توليد از 80درصد 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

5.
8.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.195.8.1
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3236-fa.html


68

مباحث ویژه

در سال 2004 به 60درصد در سال 2012 رسيد.]7[
گزارش وود که در فوریه ی 2014 منتشر شد، با هدف حداکثر کردن بازيافت 
اقتصادي12 از درياي شمال تهيه شده بود و راهبردهای متعددي به این شرح 

ارائه كرده است: 
 راهبرد نظــارت و مراقبت از دارايي ها13 )شــامل مياديــن در حال توليد، 
پروانه هاي صادر شــده براي اکتشــاف و توســعه، مياديني که هنوز اکتشاف 

نشده اند و يا ميادين در حال اکتشاف(
 راهبرد توسعه ی منطقه  به منطقه در مقابل ميدان به ميدان

 راهبرد چگونگي بهره برداي از زيرساخت هاي موجود 
 راهبرد توسعه ی فناوري

 راهبرد توقف کامل توليد و رهاسازي ميدان )ترك ميدان(14
همچنين در اين گزارش تاکيد شــده بود که سازماني جديد و مستقل ايجاد 

شود و امور تنظيم گري را در حوزه ی باالدست نفت و گاز به عهده گيرد.15
در ايــن مقاله از جزئيات مربوط به چگونگي ايجاد اين ســازمان و اهداف آن 
مي گذريم16 و عمدتا بر مسئله ی سامان دادن به توسعه ی ميادين و چگونگي 

توليد مي پردازيم. 
شــايان ذکر اســت که راهبردهاي متعــددي در اين گزارش بــراي بهبود 
وضع بخش اکتشــاف در درياي شــمال و همچنين چگونگي بهره برداري از 
زيرساخت هاي مشترک بيان شده  است که از بيان آنها نيز صرف نظر مي کنيم 

و بيشتر بر مفاهيم مرتبط با توليد صيانتي تمركز مي كنيم.
در مقدمه ی گزارش وود بيان شــده  اســت که بايد در ســازماندهي جديد، 
شرکت هاي فعال در درياي شمال هم زمان که اهداف تجاري خود را پيگيري 
مي کنند، بر "حداکثر ســازي بازيافت اقتصادي17" براي انگلستان نيز تمرکز 

داشته باشند. 
اين بند از گزارش، حاوي دو پيام بســيار مهم است: شرايطي وجود داشته که 
بين منافع تجاري شرکت ها با منافع ملي کشور انگلستان تعارض وجود داشته 
و از اين رو سياســتگذار به اين نتيجه رسيده كه بايد براي هم راستاسازي اين 
منافع دســت به اقدامي بزند.18 دوم اينکه طي اين ســال ها و به دليل ضعف 
تنظيم گري و تعدد شــرکت هاي فعال در درياي شمال، کفه ی ترازو به سمت 
منافع تجاري شرکت ها سنگين شده و منافع ملي انگلستان مورد غفلت واقع 

شده  است. 
در مقدمه ی گزارش تصريح شــده  است که اشکاالت ايجاد شده ناشي از رژيم 
مالي انگلستان نيست بلکه ناشي از تنظيم گري ضعيف اين کشور در حوزه ی 
نفت و گاز و در نظر نگرفتن ضرورت هاي حضور پرشــمار شرکت هاي کوچک 
)در مقايســه با حضور کم تعداد شرکت هاي بزرگ در ابتداي دوران توسعه ی 
درياي شــمال( مي باشــد. در اين گزارش و براي بخش توسعه ی ميادين این 

راهبرد پيشنهاد شده  است:
بايد اطمينان کســب کرد که شــرکت هاي فعال براي بهره برداري از ذخاير و 
زيرســاخت هاي در اختيارشان پاسخگو هســتند و کامال منطبق بر چارچوب 
تعيين شده ي "حداکثرسازي بازيافت اقتصادي" عمل مي کنند. به طور خاص، 
از شــرکت ها انتظار مي رود که همواره نسبت به توسعه و نگهداشت دارايي ها  
به شــکلي بهينه و موثر اقدام کنند و اســتراتژي هاي خود را براي ســازمان 

تنظيم گر نيز بازگو کنند. 
سازمان تنظيم گر نيز موظف است شاخص هاي مورد انتظار براي حفاظت موثر 
از دارايي ها همچون "توليد بهينــه" و "بازيافت بهينه" اعالم کنند و مطمئن 
شــوند که اين شاخص ها کامال رعايت مي شوند. اين گزارش منظور خويش از 

توليد بهينه را به این شرح توضيح مي دهد:
تولید بهینه یا بازدهی تولید19، تولید از چاه اســت و منظور از بازیافت بهینه 
یا بازدهی بازیافت20، تولید از کل میدان مدنظر اســت. تولید از چاه می تواند 
متاثر از عواملی مانند تراوایی ســازند اطراف چاه، آســیب سازند  اطراف چاه 
)ناشی از گل حفاری یا تولید شن و ایجاد رسوبات معدنی و آلی(، تحریک چاه 

)شامل اسیدکاری یا ایجاد شکاف هیدرولیکی( باشد. 
البته تولید از چاه متاثر از خواص مخزن و عملکرد مخزن نیز می باشــد ولی 
عوامل اطراف چاه می تواند تولید از چاه را در کوتا ه مدت مورد تاثیر قرار دهد. 
حال آنکه تولید از کل میدان هدف کاهش اشباع نفت باقی مانده21 در سرتاسر 
مخــزن و در مدت عمر مخزن )در طوالنی مدت( اســت کــه متاثر از عواملی 
همچون موقعیت و تعداد چاه ها، شرایط فشار و شدت جریان چاه، روش های 
تولید ثانویه و ازدیاد برداشــت است. قطعا در تولید صیانتی از یک میدان بايد 

هم بهینه سازی نرخ توليد و هم نرخ بازيافت نهايي مدنظر قرار گیرد.]7[
همچنين ذيل راهبرد توســعه ی منطقه به منطقه در مقابل ميدان به ميدان 
تاکيد شــده اســت که: بايد توســعه ی فالت قاره ی درياي شمال بر اساس 
توســعه ی مناطق آن انجام شود و نه توســعه ی ميدان به ميدان. شرکت ها 
بايد همکاري الزم را با نهاد تنظيم گر و ســاير شــرکت هاي فعال و صاحبان 
پروانه در يک پهنه ی وســيع تر و همسايه ی خودشــان در همه ی زمينه ها 

داشته  باشند. 
اين همکاري شــامل اکتشاف تا ترک میدان22 شده و با هدف حداکثر کردن 
بازيافت اقتصادي از گروه ميادين و همچنين تک تک ميادين به تنهايي انجام 
می شود. اين راهبرد کمک خواهد که منفعت بيشتري هم براي خزانه ی دولت 

)کسب ماليات بيشتر( و هم براي شرکت هاي فعال ايجاد شود. 
همچنين شرکت هاي فعال بايد زيرساخت هاي در اختيار خود را به نرخ هاي 
منطقي و در عين حال ســودآور در اختيار ســاير شرکت ها در صورت لزوم 

قرار دهند.
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در نسخه ی نهايي سند گزارش وود در ارتباط با راهبرد توسعه و توليد ميدان 
آمده  است: 

افراد موظف هســتند برنامه ريزي، اجرا و ساخت زيرساخت ها را طوري انجام 
دهند که منجر به پيکربندي  بهینه23 و حداکثرســازي ارزش اقتصادي قابل 

بازيافت از منابع نفتي آن منطقه شود. 
همچنين تاکيد شده است که ساختار يا configuration در اينجا هم به معناي 
جايابي مکاني زيرساخت ها و هم به معناي نوع زيرساخت به کار رفته است. 

مالکان و بهره برداران زيرســاخت ها بايد بــه نحوي کار کنند که عمليات آنها 
دســتيابي به حداکثر ارزش اقتصادي قابــل بازيافت از هيدروکربن موجود را 

تسهيل کند. 
در جمع بندي بايد گفت که انگلســتان از حدود 7 ســال قبل متوجه ضعف 
نظــارت و تنظيم گــري در باالدســت نفت و گاز خويش شــد و نســبت به 
سياســتگذاري هاي دقيق در اين راســتا اقدام کرد. طي اين 7 سال تغييرات 
وسيعي در سازمان و اداره ی باالدست نفت و گاز اين کشور ايجاد شد که تماما 
در راستاي حداکثرســازي بازيافت اقتصادي از ميادين درياي شمال با هدف 

حفظ منافع ملي اين کشور بوده  است. 
اين مســير همچنان در حال تکميل اســت و طي اين ســال ها اسناد متعدد 

جديدي براي بهبود اين فرآيندها تهيه و ابالغ شــده اند و بررســي اســناد و 
گزارش هاي منتشر شده توسط سازمان نفت و گاز انگلستان نشان مي دهد که 
همچنان نيز اين روند ادامه دارد و آخرين اســناد منتشر شده در سال 2019 

ابالغ شده اند. 
به منظور حفظ اختصار، بررسي کامل اين اسناد را به مقاله ی ديگري موکول 

مي کنيم و در انتها اين جمع بندي ارائه مي شود:
نهادهــاي ذيربــط در انگلســتان به اين جمع بندي رســيدند کــه عملکرد 
شرکت هاي اپراتور در راستاي اهداف ملي نبوده و بايد اين رفتارها را با برخي 

تنظيم گري ها اصالح کرد. 
اين تنظيم گري ها دو بُعد مهم و اساســي دارد: چرخه ی اکتشاف تا توليد بايد 
لحاظ شــود، دوم اينکه هدف نهايي فقط حداکثر کردن ميزان توليد يا سود 
حاصله از يک ميدان نيســت بلکه هدف، حداکثر کــردن بازده نهايي از کل 

ميادين يک منطقه و در يک نگاه کلي تر درياي شمال مي باشد. 
در مجموع مي توان گفت که کشــور انگلســتان نيز با هدف کســب حداکثر 
بازيافت از پهنه ی درياي شمال نســبت به تدوين قواعد توليد صيانتي اقدام 
کرده  اســت و اين تصور که توليد صيانتي يک مفهوم مهجور در صنعت نفت 

جهاني است دقيق نمي باشد.

 1    چاه تولیدی که در معرض مخروطی شــدن آب و گاز واقع شــده است ]8[
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مباحث ویژه

بررسي تجربه ی نروژ
كشــور نروژ و انگلســتان تقريبا در يك دوره ی زماني شــروع به اكتشاف و 
بهره بــرداري از منابع هيدروكربوري درياي شــمال كردند و تاكنون بيش از 
50 ســال از توليد نفت و گاز در دو سوي اين دريا )نروژ در شرق و انگلستان 

در غرب( مي گذرد. 
هرچند هر دو كشور از رژيم حقوقي ماليات ـ بهره ی مالكانه استفاده كرده اند 
و اين رژيم ها در طول زمان دســتخوش تغييرات گســترده شده  است،  با اين  
حال شــيوه ی حكمراني اين دو كشــور از حيث حضور دولت و شركت هاي 
دولتي در طرح هاي اكتشــاف و توسعه و همچنين شيوه ی نظارت و كنترل بر 

عملكرد شركت هاي فعال تفاوت هاي قابل توجهي داشته  است. 
مقايسه ی دقيق ميان سياست هاي اين دو كشور و نتايج حاصل از آن نيازمند 
يك پژوهش مستقل اســت، با اين  حال بررسي اجمالي اين دو تجربه حاكي 
از اين اســت كه كشــور نروژ تنظيم گري ها و نظارت هاي بيشتري بر عملكرد 
شــركت ها و پيمانكاران اعمال كرده، در حالي كه كشور انگلستان احتماال به 
دليل تفوق تفكرات مبتني بر اقتصاد آزاد و بازار، آزادي عمل بيشــتري براي 

شركت ها در نظر گرفته  است.
از آنجايي كه در اين مقاله بر بحث توليد صيانتي متمركز هستيم، به بررسي 
مختصر قانون نفت نروژ، شيوه ها و دستورا لعمل هاي موجود در صنعت نفت 
و گاز نروژ در زمينه ی نظارت بر توليد و برنامه هاي پيشــنهادي پيمانكاران 
مي پردازيم و نشــان مي دهيــم كه نظام حكمراني نروژ بــه چگونگي توليد 
پيمانكاران از ميادين و برنامه هاي پيشــنهادي آنــان و حفظ ذخاير نفت و 
گاز و هدر نرفتن آنها حســاس بوده و با جزئيات زياد بر عملكرد شــركت ها 

نظارت دارد.

قانون نفت نروژ )مصوب 1996 و اصالحيه ی 2015(
در ابتدا به بند 2-1 قانون نفت نروژ با عنوان "مديريت منابع24" اشاره مي كنيم:

»مديريت منابع بر اساس شــرايط مندرج در اين قانون و تصميمات پارلمان 
و به  وسيله ی پادشاه انجام مي شــود. مديريت منابع نفتي بر اساس يك نگاه 
درازمدت و با در نظرگرفتن منافع تمامي مردم نروژ انجام خواهد شد. در اين 
راستا، مديريت منابع، درآمد الزم براي كشور را و به منظور اطمينان از ايجاد 
رفاه، اشتغال، محيط زيست بهتر و همچنين تقويت تجارت، صنعت و توسعه ی 
صنعتي و ضمن توجه الزم به مالحظات منطقه اي و محلي و ســاير فعاليت ها 

فراهم خواهد كرد.«
همان طور كه مالحظه مي شــود، دولت نروژ يك نگاه بلندمدت به منابع نفت 
و گاز داشته و ملحوظ كردن منافع تمامي مردم نروژ را مورد تاكيد قرار داده 
 اســت. همچنين در توضيحاتي كه توســط وزارت نفت و گاز نروژ و در قالب 

ارائه هاي رســمي و براي تفسير اين بند آمده  اســت این موارد قابل مشاهده 
است:

سياســت كلي نروژ در حوزه ی نفت عبارت است از: مشــاركت بين المللي و 
نظارت/كنترل ملي. 

در توضيح "نظارت ملي" آمده  است كه به طور معمول ميان منافع شركت هاي 
بين المللي و منافع ملي نروژ ممكن است تضاد ايجاد شود و اين تضاد را بايد با 

توجه به يك سري اصول، حل و فصل كرد. 
ايــن اصول عبارتند از: هر فعاليت مهمي كه شــركت ها بخواهند انجام دهند 
)شــامل حفاري، توســعه، احداث خطوط انتقال و رهاسازي( بايد به تصويب 
وزارت نفت و گاز نروژ برســد. همچنين بايد با ايجاد انگيزش هاي مالي فضا را 

براي پيمانكاران ايجاد كنيم كه ميزان كيك را بزرگ تر كنند. 
طبيعتا منظور از بزرگ شدن كيك ميدان در اينجا افزايش عايدي كل حاصل 
از ميدان اســت كه حداقل يــك پايه ي آن متوقف بر افزايــش ميزان توليد 

تجمعي و يا بهبود نرخ بازيافت نهايي است.]10[
 Prudent 25 عــالوه بر اين در فصل 4 قانون مورد اشــاره، بخشــي به توليــد
اختصاص يافته  اســت. ما در اينجا از ترجمه ی اين اصطالح خودداري كرده و 

تنها به توضيحات مندرج در ذيل آن،  بسنده مي كنيم:
»توليد نفت و گاز به صورتي انجام خواهد شد كه حداكثر نفت و گاز درجاي 
موجود در يك مخزن نفت و گاز يا چند مخزن به  صورت تركيبي، توليد شود. 
توليد بايد با در نظر گرفتن اصول فني prudent  و اصول اقتصادي دقيق و به 
شكلي انجام شود كه از هدر رفتن نفت و گاز مخزن و انرژي آن اجتناب شود. 
صاحب مجوز )ليســانس( بايد به  طور مرتب نظارت الزم بر روي راهبردهاي 
توليد و روش هاي فني اعمال كند و از ابزارهاي الزم در اين مســير اســتفاده 

كند تا اين اهداف محقق شوند.«]9[

راهنماي تهيه ی طرح توسعه ی ميدان
همچنين در راهنمايي كه براي تهيه ی طرح هاي جامع توسعه ی ميادين ارائه 
شده  اســت چارچوب هاي متعددي براي چگونگي تهيه ی طرح جامع توسعه 
بيان شــده  اســت كه برخي از آنها به موضوع توليد صيانتي مرتبط است كه 

ذيال بيان مي شوند.
همچنين حاكميت نروژ براي تهيه ی طرح هاي جامع ميدان يك دستورالعمل 
فني تهيه و به شركت ها ابالغ كرده است. قبل از آنكه جزئيات بيشتري از اين 
دســتورالعمل را مرور كنيم به يكي از اسناد منتشر شده توسط وزارت نفت و 

گاز و انرژي نروژ در باب اهميت اين دستورالعمل اشاره مي كنيم: 
»اين دستورالعمل براي اطمينان از بهره برداري بهينه از منابع نفت و گاز نروژ 

تهيه شده  است.«
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تاكيد بر بهره برداري بهينه از منابع نفت و گاز، آن هم در يك دســتورالعمل 
كامال فني و تخصصي نمي تواند مفهومي جز اشاره به رعايت اصول در توسعه 

و توليد و جلوگيري از آسيب رساندن به مخزن داشته باشد.
در بخش "فناوري توليد" به دو ســرفصل اشــاره شده  است: چاه ها و توليد و 
نظارت بر مخزن. در بخش چاه ها به اين موضوع اشاره شده  كه بايد توجيهات 
الزم در ارتبــاط بــا انتخاب تعــداد و موقعيت چاه هاي توليــدي، تزريقي و 
مشــاهده اي ارائه شود و همچنين اثر اين انتخاب بر نرخ توليد و نرخ بازيافت 

نهايي نيز بايد محاسبه و اعالم شود.]12[
در بخــش توليد و نظارت بر مخزن نيز آمده  اســت كــه حداكثر نرخ توليد 
برنامه ريزي شــده براي هر چاه بايد اعالم شــود. همچنين بايد حساســيت 
جابجايي ســیاالت درون مخزن26 و پديده ی مخروطی شــدن آب یا گاز27 به 
نرخ توليد محاســبه و اعالم شود. اســتفاده از فرازآوري با گاز نيز بايد مورد 

ارزيابي قرار گيرد و نتايج آن اعالم شود.)همان(
با توجه به اینکه پیمانکار برای مدت زمان محدودی حق بهره برداری از میدان 
را دارد لذا تالش دارد که بیشترین تولید را در زمان محدودی از میدان داشته 
باشد که این امر می تواند تولید بیشینه و بهینه از میدان را در درازمدت مورد 

تاثیر قرار دهد. 
در صورتی که شــدت جریان تولید از چاه بیشــتر از مقدار مشــخصی باشد 
باعث می شــود آب زیر الیه ی نفتی و یا گاز روی الیه ی نفتی زودتر از زمان 
معمول و به صورت مخروطی به درون چاه هجوم آورد و نســبت آب به نفت 
تولیدی28 و یا نســبت گاز به نفت29 به شدت افزایش یابد و دیگر تولید از آن 

چاه به صرفه نباشد. 
همچنیــن برای برخی مخازن که جنس ســنگ آنها در برخی نواحی ناپايدار 
اســت تولید بی رویه می تواند منجر به تولید شن از چاه شود و چاه تولیدی را 

در معرض آسیب جدی قرار دهد. 
بنابراین تمرکز بر تولید بیشینه از میدان در یک بازه ی زمانی می تواند ضریب 
بازیافــت نهایی و بهینه ی کل میدان را در درازمــدت مورد تاثیر قرار دهد و  
تولید از میدان، صیانتی نباشــد. این امر نظارت و تنظیم گری دقیق از سوی 
دولــت بر عملکرد پیمانکار در تمام طول قــرار داد را می طلبد. همچنين اگر 
احتمال توليد ماسه وجود دارد، بايد كامال توضيح داده شود كه چگونه با اين 

پديده برخورد خواهد شد. 
این نکات مهم و اساســی فنی در راهنماي تهيه ی طرح توسعه ی ميدان نروژ 

مورد اشاره قرار گرفته  است:
با توجه با اینکه تولیــد از یک مخزن می تواند مخازن دیگر را تحت تاثیر قرار 
دهد، بنابراین در طرح توسعه ی یک میدان باید مخازن موجود در یک منطقه 
به صورت جامع بررســی شــود به طوری که حداکثر بهره ی اقتصادی از کل 

منطقه حاصل شود.

در نظر گرفتن عدم قطعیت ها به صورت کمی
تمــام فعالیت های روی میدان بایــد یکپارچه30 انجام شــود یعنی عالوه بر 
ماکزیمــم کردن ســود از کل منطقه )نه یک مخزن(، اســتفاده از تجهیزات 
ســرچاهی و عملیاتی، انتقاالت و... باید برای کل منطقه در نظر گرفته شود. 
به طوری که در توســعه ی میادین جدید در آن منطقــه این یکپارچه نگری 
باید مالحظه و به روز شــود. همچنین مسائل زیست  محیطی و حتی اجتماعی 

لحاظ شود.
عدم قطعیت زیادی در محاســبات فنی و شبیه سازی وجود دارد که می تواند 
به شدت نقشه ی راه توسعه ی میدان را تحت تاثیر قرار دهد. این عدم قطعیت 
باید به صورت کمی و دینامیک لحاظ شود. البته این هم تا حدودی در ایران 

انجام می شود منتها ساده و دستی.

حساسیت سنجی پارامترهای تولید
البته در حفاری هم این جامع نگری وجود دارد، مثال اینکه برنامه برای پسماند 

و ضایعات حفاری و دفن آنها باید ارائه شود.

جمع بندي
در اين مقاله تالش شد که نشان داده شود مفهوم توليد صيانتي که در اسناد 
باالدســتي و اصالح قانون نفت مورد اشاره قرار گرفته  است، داراي پيشينه اي 
طوالني در صنعت نفت و گاز کشــورهاي توسعه يافته مي باشد. توليد صيانتي 
در کشورهاي مختلف عموما بر نقض يک مفهوم کلي داللت دارد و اين مسئله 
هنگامي که در بخش هاي مختلف زنجيره ی نفت مورد اشــاره واقع مي شود، 

صورت هاي مختلفي به خود مي گيرد. 
آن مفهوم کلي که مورد نقض قرار مي گيرد عبارت اســت از بي قاعدگي در 
بهره بــرداري از منابع، ترجيح منافع بنگاهي بــر منافع ملي در برنامه ريزي 
توســعه ی منابع، ترجيح منافــع کوتاه مدت بر بلندمدت و از دســت دادن 
بخشــي از منبع، نــگاه انفرادي به يک منبع و در نظر نگرفتن ســاير منابع 
موجود در برنامه ريزي. اين موضوع در تمامي فرآيندهاي اکتشــاف، توسعه، 
توليــد، انتقال و فــرآورش مورد توجه بوده و البته همــواره تاکيد بر بخش 

توسعه و توليد بوده  است. 
در آمريکا و در اوايل قرن بيستم، عمده ی تالش ها بر قاعده مند کردن حفاري 
و توليــد از ميادين به منظور حداکثر کردن ميزان بازيافت و همچنين مقابله 

با عرضه ی مازاد انجام شد. 
در انگلســتان تمرکز عمدتا بر هم راستاسازي منافع بنگاهي با منافع ملي بود 
و در نــروژ تاکيد بر جلوگيري از هدررفت انرژي ميدان، هدررفت هيدروکربن 
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و توليــد قاعده مند و با احتياط و تحت نظــارت کامل دولت مورد توجه بوده 
 است. در مجموع مي توان ادعا کرد که مفهوم توليد صيانتي يک مفهوم کامال 

شــناخته شــده در صنعت نفت دنيا بوده، هرچند که معادل مستقيم آن در 
گزارش ها و مقاالت مستقيما قابل مشاهده و مطالعه نباشد.
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پانویس هاپانویس ها
1. Maximum Efficient Recovery or Maximum Efficient Rate of Production
2. Ultimate recovery maximization
3. oil and gas asset optimization
4. Conservation in Production
5. Inters tate Oil Compact Commission
6. The Railroad Commission of Texas

7. در لغتنامه ی کمبریج اين توضيح براي مدخل Acreage ذكر شده است: یک واحد اندازه گیری مساحت است؛ مساحت 
قطعه  زمینی به اندازه ی 4،047 متر مربع یا 4840 متر مربع

8. Unitization
9. UK Continental Shelf )UKCS(
10. Sir Ian Wood
11. oil and gas authority
12. Maximizing Economic Recovery
13. Asset S tewardship
14. Decommissioning S trategy

15. تا پیش از سال 2014 اداره ی انرژی و تغییرات آب وهوایی موسوم به )DECC( مهم ترین مرجع در اعطای مجوزهای 
باالدستی صنعت نفت و گاز انگلیس بود اما پس از این سال، نهاد تنظیم گری مستقلی  با عنوان سازمان نفت و گاز تشکیل 
شــد. وظايف اين ســازمان عبارتند از: 1 - صدور مجوزهای نفت و گاز 2 - صدور مجوزهای اکتشاف و تولید نفت و گاز 

3 - تنظیم گری زیرساخت های نفت و گاز 4 -  تنظیم گری مناطق و چاه های نفتی 5 - تنظیم گری ذخیره سازی کربن

16. هرچند که مي توان در مقاله اي مستقل به اهميت و ضرورت ايجاد يک نهاد مستقل رگوالتوري در باالدست نفت و گاز 
ايران پرداخت و از تجربه ی انگلستان نيز استفاده کرد.

17. maximizing economic recovery
18. بد نيست در اينجا به اين مسئله اشاره شود كه اين تصور که رژيم مالي بهره ی مالکانه - ماليات بهترين نظام مالي است 
و به تنهايي مي تواند منافع کشورها را تامين کند اشتباه است. در واقع تجربه ی انگستان نشان مي دهد كه يك نظام مالي 

همچون بهره ی مالكانه- ماليات نيز بدون وجود نظارت و تنظيم گيري منافع كشور را تامين نكند.
19. Production Efficiency
20. Recovery Efficiency
21. Residual Oil Saturation
22. Decommissioning
23. optimum configuration
24. resource management

25. در لغتنامه ی آكسفورد اين توضيح براي مدخل prudent ذكر شده است:
Acting with or showing care and thought for the future
26. displacement
27. coning
28. Water cut
29. Gas oil ratio
30. unitization
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