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فرآیند تخمین ذخایر و مقایسه دیدگاه  هاي طبقه  بندي 
منابع هیدروكربوري

مقدمه
فرآيند تخمین ذخاير هیدروكربوري از عمده 
كه  مي  آيد  شمار  به  مخزن  مهندسان  وظايف 
مهمي  نقش  آن  صحیح  به  روزرساني  و  اجرا 
میادين  كالن  و  خرد  تصمیم  گیري  هاي  در 
اين  زياد  اهمیت  مي  كند.  ايفا  هیدروكربوري 
قطعیت  هاي  عدم  كنار  در  پايان  ناپذير  فرآيند 
به  مختلف  ديدگاه  هاي  تا  شده  سبب  موجود 
منظور طبقه  بندي منابع هیدروكربوري از سوي 
در  شود.  ارائه  علمي  انجمن  هاي  و  مؤسسات 
تکنولوژي  نوع  اقتصادي و  شرايط  میان،  اين 
مهم هستند كه در  فاكتور  منابع، دو  برداشت 
هیدروكربوري  منابع  مختلف  طبقه  بندي  هاي 

بیشتر مورد توجه قرار گرفته  اند.
در اين نوشتار سعي شده ضمن اشاره به اهداف 
ديدگاه  هاي  و  فرآيند  اين  مهم  چالش  هاي  و 
مختلف طبقه  بندي، مقايسه  اي میان تعاريف و 

اصول بنیادي اين ديدگاه   ها ارائه شود.
امروزه با پیشرفت تکنولوژي و افزايش قیمت 

هیدروكربوري  منابع  از  زيادي  بخش  نفت، 
دشواري  هاي  با  آنها  برداشت  گذشته  در  كه 
منابع  بود،  همراه  اقتصادي  و  فني  فراوان 
حساب  به  برداشت  قابل  هیدروكربوري 
مي  آيند. از اين رو بديهي است كه برنامه  هاي 
بايستي  توسعه و تولید میادين هیدروكربوري 
براساس شرايط كنوني و حجم جديد ذخاير3 
لحاظ  به  برداشت  قابل  هیدروكربوري  )منابع 
نفت4(  مهندسان  انجمن  اقتصادي؛  و  فني 
صحیح  اجراي  اهمیت  شود.  به  روزرساني 
طرح  با  آن  ارتباط  و  ذخاير  تخمین  فرآيند 
توسعه هر میدان به اندازه  ای زياد است كه در 
از  گروهی  دنیا،  نفتی  از شركت  های  بسیاری 
اطالعات  تحلیل  و  تجزيه  به  تنها  كارشناسان 
از تخمین ذخاير می  پردازند و سالیانه  حاصل 
جدولی از آمار ذخاير و تغییرات آن نسبت به 
سال  های گذشته تهیه می  كنند. مطابق شکل1، 
از  بعد  نفت  خیز  كشورهاي  از  بسیاري  ذخاير 
موضوع  اين  كه  كرده  تغییر  سال   5 گذشت 

و  برداشت  تکنولوژي  هاي  با  تنگاتنگي  رابطه 
آن كشور  منابع كشف شده  اقتصادي  ارزش 
تکنولوژي  هاي  پیشرفت  مثال  براي  دارد. 
سالیان  در  نفت  قیمت  افزايش  و  برداشت 
نفت  هاي  از  زيادي  بخش  تا  شده  سبب  اخیر 
قیري كانادا )كه در  ماسه  هاي  فوق سنگین و 
در  نمي  شدند(  محسوب  ذخاير  جزء  گذشته 

گروه ذخاير طبقه  بندي شوند.

1- هـــــدف از تخمیــن ذخایــر و اهمیت 
اجراي آن

توسعه  نحوه  و  میدان  يك  از  تولید  فرآيند 
يك  كه  است  سؤاالتي  مهم  ترين  آن  آينده 
دولت يا شركت نفتي با اجراي فرآيند تخمین، 
تصمیم  گیري بهتري راجع به آن انجام مي  دهد. 
طور  به  تخمیني  ذخاير  حجم  ديگر،  بیاني  به 
اقتصادي  و  عملیاتي  سیاست  هاي  بر  مستقیم 
اين  از  است.  تأثیرگذار  نفتي  شركت  هاي 
نوع  تعیین  موردنیاز،  سرمايه  تعیین حجم  رو، 

ناصر میاحي1  دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه 
شاهین ُكرد2  شركت ملي مناطق نفت  خیز جنوب
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تجهیزات و مشخص نمودن نیازهاي اولیه اين 
تعیین  تخمیني  منابع  براساس حجم  شركت  ها 
مي  شود. به همین دلیل، اين فرآيند به فرآيندي 
پايان  ناپذير از شروع تولید تا زمان ترک مخزن 
مراحل  در  مطابق شکل-2  است.  تبديل شده 
اختیار  در  كافي  اطالعات  كه  كشف  اولیه 
با هدف تصمیم  گیري  اولیه  نیست، محاسبات 
انجام  میدان  تولیدي  پتانسیل  تعیین  و  سريع 
داده  ها،  تکمیل  و  تولید  با شروع  اما  مي  شود، 
جديد  اطالعات  براساس  تصمیم  گیري  ها  اين 
تخمیني  ذخاير  حجم  و  شده  به  روزرساني 

جديد، گزارش مي  شود.

2- عدم قطعیت در فرآیند تخمین ذخایر
يا خارجي  به هر عامل ذاتي  اين فرآيند،  در 
)نوع و پیچیدگي ساختار زمین  شناسي مخزن، 
عملیاتي،  شرايط  مخزن،  سیال  بلوغ  درجه 
مکانیسم رانشي، روش تخمین ذخاير، تجربه 
و دانش مهندس ارزياب و ...( كه حضور آن 
پروژه  تجاري  و  فني  ريسك  افزايش  سبب 
اطالق  قطعیت  عدم  مي  شود،  ذخاير  توسعه 
كشف  اولیه  مراحل  در  اغلب  كه  مي  شود 
يك میدان شديدتر است. معموالً شدت عدم 
قطعیت در اين فرآيند، تركیبي از خطاها5 و 
جهت  گیري  هاي اشتباه6 است. منظور از خطا 
محدوديت در داده  هاي ورودي است و نبايد 
اشتباه گرفته  تفسیر غلط داده  هاي ورودي  با 
اقداماتي  شود. منظور از اشتباهات، مجموعه 
از  فرآيند  طول  در  مهندس  يك  كه  است 
انجام  غیرعمد  صورت  به  و  ناآگاهي  روي 
طور  به  مذكور  فرآيند  بنابراين،  مي  دهد. 
ذاتي فرآيندی پیچیده  است كه هم به كاربرد 
روش  هاي تئوري و هم به متخصص خبره  اي 
نیاز دارد كه ضمن آشنايي با عدم قطعیت  هاي 
موجود، با انتخاب روش مناسب )كه معموالً 
را  آن  چاه  هاست(،  تعداد  و  مخزن  عمر  تابع 

اجرا كند.

منابــع  طبقه  بنــدي  دیدگاه  هــاي   -3
هیدروكربوري

منظور  به  گوناگوني  ديدگاه  هاي  تاكنون 
سوي  از  هیدروكربوري  منابع  طبقه  بندي 
ارائه  علمي  انجمن  هاي  و  مؤسسات  محققان، 
تفاوت های  وجود  با  ديدگاه ها  اين  كه  شده 
كلّی، در مواردی شباهت  هايي نیز دارند. تالش 
جهت ارائه يك مدل و طبقه  بندي يکنواخت 
از منابع هیدروكربوري و تعیین درجه ريسك 
)شدت عدم قطعیت( هر يك از انواع منابع در 
بحث سرمايه  گذاري و تولید ذخاير دو هدف 
مجزا  يا  توأم  صورت  به  كه  هستند  عمده  اي 
در تمام ديدگاه  ها، رعايت و تعريف شده  اند. 
سهولت مقايسه میزان و نوع منابع تحت كنترل 
و  يکديگر  با  نفتي  شركت  هاي  و  كشورها 
افزايش شفافیت در بخش چگونگي محاسبه 
از جمله  هیدروكربوري  منابع  و  میزان ذخاير 
تعريف  جامع  مدل  و  زبان  يك  تهیه  مزاياي 

منابع زيرزمیني نفت و گاز مي  باشد.

Lahee 3-1- دیدگاه طبقه  بندی
كه  است  طبقه  بندي  نخستین  ديدگاه  اين 
نفت  انستیتوي  اعضاي  )از   Lahee توسط 

)جدول- شد  ارائه   1944 سال  در  آمريکا( 
به  هیدروكربوري  ذخاير  روش،  اين  در   .)1
كه  مي  شود  اطالق  نفت  خامي  و  طبیعي  گاز 
هیدروكربوري كشف  توده  به صورت يك 
مي  شوند.  دسته    بندي  گروه   4 در  و  شده  اند 
گروه اول ذخاير اثبات شده7 هستند كه خود 
در  )ذخاير  شده  حفاري  ذخاير  دسته  دو  به 
دست تولید از چاه  هاي حفر شده( و حفاري 
نشده تقسیم  بندي مي  شوند. گروه دوم ذخاير 
آنها  نفت  تولید  پتانسیل  كه  هستند  محتمل8 
آنها  از  برداشت  اما  رسیده،  اثبات  به  كاماًل 
است  حوزه  ای  از  بخشي  توسعه  به  مشروط 
برداشت آنها  انتظار  يا  قرار دارند  كه در آن 
كه  دارد  وجود  كنوني  چاه  هاي  طريق  از 
الزمه آن تغییر يا اصالح نوع تکمیل چاه  هاي 

موجود است.
گروه سوم گروه ذخاير ممکن9 هستند كه به 
حال  در  ذخاير  به  نزديك  كشف  شده  منابع 
به  نزديك  نواحي  از  محدوده  اي  يا  تولید 
لحاظ  از  كه  غیرتولیدي  و  كشف  شده  منابع 
ساختار زمین  شناسي شباهت زيادي به نواحي 
ذخاير تولیدي دارند، اطالق مي  شود. ذخاير 
ديدگاه  اين  ذخاير  نوع  آخرين  فرضي10 

  1     نمودار تغییرات حجم ذخایر تخمیني برخی از كشورهاي نفت  خیز دنیا در مدت 5 سال
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هستند كه شامل بخشي از توده يا اطراف آن 
است كه هنوز تولیدي از آنها انجام نشده و 
احتمال برداشت از آنها به لحاظ اقتصادي و 

فني به مراتب كم  تر از ساير گروه  هاست.

McKelvey 3-2- دیدگاه طبقه  بندي
 McKelvey اين ديدگاه در سال 1972 توسط
زمین!شناسي  مطالعات  انجمن  اعضاي  )از 
طبقه  بندي  مبناي  بعدها  و  شد  ارائه  آمريکا( 
گرفت  قرار  غربي  كشورهاي  از  بسیاري 
و  زمین  شناسي  قطعیت  درجه  )جدول-2(. 
بازده برداشت اقتصادی دو فاكتور طبقه  بندي 
اين ديدگاه است. در اين روش منابع شناخته 
شده و ناشناخته11 )كشف  شده و كشف  نشده( 
به ترتیب به منابعي اطالق مي  شود كه از درجه 
برخوردار  اندكي  و  باال  زمین  شناسي  قطعیت 
يا  يك  شامل  شناخته  شده  منابع  يعني  باشند. 
يا  كه يك  هستند  هیدروكربوري  توده  چند 
چند چاه اكتشافي در آنها حفر شده و پتانسیل 
اجراي كامل چاه  آزمايي،  با  آنها  نفت  تولید 
رسیده  اثبات  به  نمونه  گیري  و  چاه  نگاري 

است.
زيرزمیني  منابع  از  بخشي  ذخاير،  هم  چنین 
بازده  كه  مي  باشند  برداشت كشف  شده  قابل 
برداشت اقتصادي مطلوبي دارند. توقع منطقي 
مقدار  حداقل  يا  تولید  تمام  براي  خريد  از 
و  بهره  برداري  پیش  بیني  شده در زمان  فروش 
ارزيابي منطقي از اقتصاد آينده و تطابق شرايط 
و  سرمايه  گذاري  معیارهاي  با  پروژه  توسعه 
عملیاتي از شروط اقتصادي  بودن ذخاير است. 
در اين ديدگاه، اگر پتاسیل به تولید رسیدن 
منابع كشف  شده اندک باشد و يا تولید آنها 
باشد  فراوان  هزينه  هاي  صرف  به  مشروط 
ترتیب  به  منابع  سنگین(،  نفت  مخازن  )مانند 
در گروه منابع با صرفه اقتصادي كم12 و منابع 
پايین13 گروه  بندي  بسیار  اقتصادي  پتانسیل  با 

مي  شوند.

 SPE / 3-3- دیدگاه طبقه  بندي اســتاندارد
WPC / AAPG

اين ديدگاه نخستین بار در كنگره سالیانه نفت 
استانداردسازي  هدف  با  و   )2000 )فوريه 
شد  ارائه  هیدروكربوري  منابع  طبقه  بندي 
اولیه  منابع  ديدگاه،   اين  براساس  )شکل-3(. 
گاز  و  نفت  مجموع  از  كمیتي  زيرزمیني 
تخمیني هستند كه در يك زمان مشخص و 
به صورت يك توده در اليه  هاي زمین تجمع 
تولیدي،  كشف  شده  شکل   3 به  و  يافته  اند 
باقي  مانده، و كشف  نشده حضور  كشف  شده 
اولیه  از منابع  دارند. هم  چنین، ذخاير كمیتي 
قابلیت  اقتصادي  و  فني  لحاظ  از  كه  هستند 
و  مشخص  مکان  يك  در  آنها  برداشت 
به سه گروه عمده  زمان معین وجود دارد و 

تقسیم  بندي مي  شوند:
الــف( ذخایــر اثبات  شــده: ذخايــر بــا درجــه 
قطــــعیت 90 درصــــد؛ يعنــي 90 درصــد 
ــه  ــه ب ــي ك ــدار حجمـــ ــال دارد مقـــ احتم
صــــورت واقعــي از توده برداشــت مي  شــود، 
ــر  ــي ذخاي ــشتر از حجــم تخمین ــا بیـ ــرابر ي بـ

اثبات  شــده باشــد )تخمیــن محتاطانــه14(
با  ذخاير  محتمل:  و  شده  اثبات  ذخایر  ب( 

درجه قطعیت50 درصد )بهترين تخمین(
ممکن:  و  محتمل  شده،  اثبات  ذخایر  ج( 
)تخمین  درصد   10 قطعیت  درجه  با  ذخاير 

خوش  بینانه15( )شکل-4(.
شرايط  برحسب  ذخاير  ديدگاه  اين  در 
توسعه  يافتگي، به دو گروه ذخاير توسعه  يافته16 

و توسعه  نیافته تقسیم  بندي مي  شوند.
كه  هستند  ذخايري  توسعه  يافته  ذخاير 
با  آنها  كنوني  چاه  هاي  از  برداشت  انتظار 
ذخاير  و  دارد  وجود  اندكي  هزينه  صرف 
تولیدشان  كه  )ذخايري  تولید17  خط  پشت 
تغییر  به  مشروط  كنوني  چاه  هاي  طريق  از 
است(  موجود  چاه  هاي  تکمیل  اصالح  يا 
ذخاير  هم  چنین  مي  شوند.  شامل  نیز  را 
كه  هستند  ذخايري  غیرتولیدي،  توسعه  يافته 
زمان  و  نشده  انجام  تولیدي  آنها  از  تاكنون 
ذخاير  اما  است.  نامعلوم  تولیدشان  به  آغاز 
توسعه  نیافته18 )ناحیه  هايی از توده كشف  شده 
تعمیق  يا  حفاري  آنجا  در  چاهي  هنوز  كه 

  2     فرآیند تخمین ذخایر
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كه  می  شود  اطالق  ذخايری  به  است(  نشده 
فراوان  هزينه  هاي  صرف  نیازمند  تولیدشان 
است و معموالً نسبت به هزينه مراحل حفاري 

و تکمیل چاه سنجیده مي  شود.
منابع مشروط19 كه نوع ديگر منابع تعريف  شده 
توده  از  كمیتي  به  هستند،  ديدگاه  اين 
تولیدی  شدن  كه  مي  شود  اطالق  كشف  شده 
داراي  هم  اكنون  اما   ، رسیده  اثبات  به  آنها 
نمي  توان  هرگز  البته  نیستند.  اقتصادي  صرفه 
بیان  اقتصادي  شرايط  از  جامع  تعريف  يك 
به شرايط  اينکه  بر  اين شرايط عالوه  كرد و 
به  نیاز  سرمايه  گذاري،  حجم  محیطي، 
تابعي  دارد،  بستگي  انرژي  قیمت  و  انرژي 
شركت  يا  كشور  آن  نظر  و  صالحديد  از 

بهره  بردار نیز هست.
نیز  كشف  نشده  منابع  طبقه  بندي،  اين  در 
منابع  گروه  دو  به  اقتصادي  و  فني  لحاظ  از 
مورد انتظار20 )منابع با صرفه اقتصادي و قابل 
برداشت  منابع غیرقابل  برداشت در آينده( و 
تقسیم  بندي  اقتصادي(  صرفه  بدون  )و 
حجم  از  كمیتي  انتظار  مورد  منابع  شده  اند. 
برداشت  امکان  كه  هستند  كشف  نشده  توده 
در  اقتصادي(  شرايط  و  فني  لحاظ  )از  آنها 
آينده وجود دارد. هم  چنین، منابع كشف  شده 
اين  در  نیز  برداشت  غیرقابل  كشف  نشده  و 
از  نه  كه  مي  شوند  تعريف  منابعي  ديدگاه 
قابل  اقتصادي  لحاظ  از  نه  و  فني  لحاظ 

بهره  برداري نیستند.

و  امنیت  3-4- دیــدگاه طبقه  بندي كمیتــه 
تبادل ارز امریکا21

اين ديدگاه قوانین و تعاريف فقط شامل  در 
ذخاير  از  تعريفي  و  بوده  اثبات  شده  ذخاير 
نمي  شود.  ارائه  مشروط  و  ممکن  محتمل، 
ديدگاه  اين  اثبات  شده  ذخاير  هم  چنین 
به 2 دسته ذخاير  استاندارد  برخالف ديدگاه 
در  نمی  شود.  تقسیم  غیرتولیدي  و  تولیدي 
اين ديدگاه، ارزيابي دقیق اقتصاد پروژه  هاي 
ضروري  امري  اثبات  شده  ذخاير  برداشت 
طور  به  استاندارد  طبقه  بندي  در  اما  است. 
منطقي  به  فقط  و  نشده  اشاره  آن  به  مستقیم 
مي  شود.  بسنده  تخمیني،  ذخاير  حجم  بودن 
منابع  از  كمیتي  ذخاير  ديدگاه،  اين  براساس 
نفت و گاز كشف  شده هستند كه از قطعیت 
برخوردارند.  بااليي  اقتصادي  برداشت 
به  چاه  آزمايي  از  ديدگاه  اين  در  هم  چنین، 
مي  شود  ياد  ضروري  آزمايش  يك  عنوان 
بااليي  ريسك  تخمین  نتايج  آن  بدون  كه 
ديدگاه  در  كه  است  حالي  در  اين  دارد. 
آزمايش  ها  ساير  كه  صورتي  در  استاندارد، 
مغزه  گیري  و  پتروفیزيکي  ارزيابي  های  مثل 
داده  های  وجود  باشد،  شده  انجام  خوبي  به 
اين  عالوه،  به  ندارد.  ضرورت  چاه  آزمايي 
از  كه  استاندارد  ديدگاه  برخالف  طبقه  بندي 
دو روش توابع توزيع احتمال22 و قطعي23 در 
گزارش ذخاير تخمیني استفاده مي  كند، فقط 

از روش قطعي استفاده مي  كند.

3-5- دیدگاه طبقه  بندي فدراسیون روسیه24
جهت  التین  حروف  از  ديدگاه،  اين  در 
استفاده  هیدروكربوري  منابع  انواع  نام  گذاري 
گاز  توسعه  يافته  ذخاير  مي  شود.)جدول3( 
اين  در  نفت  خام  و  گازي  میعانات  طبیعي، 
زمین  شناسي  ويژگي  هاي  براساس  ديدگاه 

محیط به 2 گروه تقسیم مي  شوند:
از گاز  به كمیتي  زمین  شناختي25:  الف( ذخایر 
در  مدفون  نفت  خام  و  گازي  میعانات  طبیعي، 

اعماق زمین اطالق مي  شود.
ذخاير  از  بخشي  استخراج26:  قابل  ذخایر  ب( 
اقتصادي  برداشت  امکان  كه  زمین  شناختي 
آنها براساس يك تکنولوژي مناسب )در زمان 
مشخص( و با در نظر گرفتن مقررات حفاظت 
در  است.  شده  زده  تخمین  زيست   محیط  از
ترتیب  به   C1 و   B  ،A از  منظور  ديدگاه،  اين 
تولیدي27،  توسعه  يافته  و  اثبات  شده  ذخاير 
ذخاير اثبات  شده و توسعه  يافته بدون تولید28 و 
ذخاير اثبات  شده و توسعه  نیافته29 است. در اين 
ذخاير  معادل   B ذخاير  قطعیت  درجه  ديدگاه 
A است، اما به داليلي )از جمله تفاوت در نوع 
جنس سنگ و سیال( هنوز به تولید نرسیده  اند. 
ذخاير  مجموع  معادل  مفهومي   C2 هم  چنین، 
كه  دارد  استاندارد  ديدگاه  ممکن  و  محتمل 
معموالً از آن )كه تا حدودي نشان  دهنده ذخاير 
تعیین  و  مطالعه  جهت  است(  اولیه  درجاي 
مي  شود.  استفاده  میدان  يك  توسعه  پتانسیل 
مورد  ذخاير  حجم  نشان  دهنده  نیز   C3 پارامتر 

Lahee 1    دیدگاه طبقه!بندي McKelvey 2    دیدگاه طبقه  بندي 
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اولیه  درجای  منابع  تولیدي  پتانسیل  و  انتظار 
است كه نحوه توسعه و اجرای عملیات حفاري 

آنها در دست اقدام و آماده  سازي است.
به 3 گروه تقسیم   هم  چنین، ذخاير توسعه  نیافته 

مي  شوند:
الف( گروه D1: بخشي از توده كشف  شده كه 
پتانسیل تولید آن از طريق آزمايش  ها به اثبات 
طراحي  دست  در  آن  توسعه  نحوه  و  رسیده 
توسعه  چشم  انداز  و  پتانسیل  ذخاير  اين  است. 
اقتصادي  برداشت  قابلیت  از  و  هستند  میدان 

مطلوبي برخوردارند.
توده  چند  يا  يك  مجموع   :D2 گروه  ب( 

و  اقتصادي  برداشت  قابلیت  كه  كشف  شده 
كمبود  دلیل  به  آنها  شدن  تولیدی  پتانسیل 
داده  هاي میداني هنوز به اثبات نرسیده است.

و  اول  گروه  توده  هاي  مجموع   :D3 گروه  ج( 
دوم هستند كه معموالً از آنها به عنوان پتانسیل 

بالقوه میدان ياد مي  شود.
از آن جايي كه مبناي روش طبقه  بندي روسیه، 
كشف   شده  توده  زمین  شناسي  قطعیت  درجه 
محاسبات  روش  بر  بیشتر  روش  اين  است، 
حجمي تخمین ذخاير اشاره دارد. درحالی كه 
ماهیت اين روش بیشتر مربوط به اوايل كشف 
به  است.  میدان  از  بهره  برداري  دوره  اوايل  يا 
روش  برخالف  طبقه  بندي  اين  در  دلیل  همین 

توده  هاي  مجموع  به  ذخاير  واژه  استاندارد، 
درجای  )منابع  كشف  شده  هیدروكربوري 
با  منابع  و  كم  اقتصادي  صرفه  با  منابع  اولیه، 
مي  شود.  اطالق  مطلوب30(  اقتصادي  صرفه 
هم  چنین، در اين ديدگاه به نوع سیال نیز توجه 
ذخاير  كل  كه  مي  شود  فرض  و  شده  خاصي 
برداشت هستند.  قابل  كشف  شده31 گاز طبیعي 
اما براي ذخاير كشف  شده نفت  خام و میعانات 
پیش  بیني  شده  بازيافت  ضريب  يك  گازي، 
براساس فاكتورهاي زمین  شناسي و شرايط فني 

محاسبه مي  شود.

ذخـــایر  اداره  طبقه  بنــــدي  دیدگاه   -6-3
نفتي چین32 

زيادي  حدود  تا  طبقه  بندي  ديدگاه  اين 
واژه  و  است  روسیه  كشور  ديدگاه  مشابه 
درجای  توده  كل  به  هیدروكربوري  ذخاير 
كشف  شده33 اطالق مي  شود. هم  چنین، ذخاير 
اثبات  شده در اين طبقه  بندي فقط شامل بخش 
باقي  مانده ذخاير درجاست كه هنوز به مرحله 
تولید نرسیده  اند. اما در روش استاندارد، ذخاير 
اثبات  شده مجموع ذخاير اثبات  شده تولیدي و 
ديدگاه  مشابه  ديدگاه  اين  هستند.  باقي  مانده 
تهیه گزارش  در  قطعي  از روش  بیشتر  روسیه 
روش  از  ندرت  به  و  مي  كند  استفاده  تخمین 

مي  شود. استفاده  آن  در  احتمال  توزيع  توابع 
)شکل-5(

3-7- دیدگاه طبقه  بندي انجمن نفت نروژ34
ديدگاه  به  زيادي  شباهت  ديدگاه  اين  چند  هر 
استاندارد دارد، اما مبناي آن را دو فاكتور اقتصاد و 
درجه تجاري  شدن پروژه تشکیل مي  دهد. در اين 
روش عالوه بر تقسیم  بندي انواع ذخاير برحسب 
يك  تبديل شدن  شانس  توسعه  يافتگي،  شرايط 
پروژه به پروژه تجاري نیز تعريف می  شود تا میان 
تفاوت  توسعه  در حال  و  توسعه  يافته  پروژه  هاي 
قائل شود. مهم  ترين تفاوت اين روش با ديدگاه 
استاندارد، در تعريف ذخاير مشروط است كه در 
اين روش به ذخاير كشف  شده  ای اطالق مي  شود 
كه هنوز تصمیمي جهت توسعه آنها اتخاذ نشده 
است. اما در ديدگاه استاندارد ذخاير مشروط به 
ذخايری گفته می  شود كه در حال حاضر امکان 
برداشت از آنها بنا به داليلي مقدور نیست. عالوه 
به  به روش تولید ذخاير  اين، در اين ديدگاه  بر 
عنوان يك پارامتر تأثیرگذار در طبقه  بندي اشاره 
شده است كه براساس آن،F35 و A36 به ترتیب به 
از طريق روش  هاي  ذخايری اطالق می  شود كه 
بازيافت اولیه )انرژي طبیعي مخزن( و روش  هاي 
ازدياد  و  ثانويه  )روش  هاي  پیشرفته  برداشت 

برداشت( تولید مي  شوند.)جدول-4(

  شدت عدم قطعیت همراه هر یک از انواع ذخایر اثبات  شده، محتمل 
و ممکن

    4   SPE/( انواع ذخایر برحســب شــدت عدم قطعیت و كیفیت تخمین 
)WPC/ AAPG

    3  
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3-8- دیدگاه طبقه  بندي سازمان زمین  شناسي 
ایاالت متحده امریکا37

اين ديدگاه بر مبناي دو اصل امکان برداشت 
زمین  شناسي  قطعیت  میزان  و  منابع  اقتصادي 
محیط پايه  گذاري شده است. در اين ديدگاه 
ذخاير  تقسیم  بندي  جهت  تالشي  طبقه  بندي، 
اين  است.  نگرفته  صورت  كشف  نشده 
اندازه  گیري  شده،  اصطالحات  از  طبقه  بندي، 
جاي  به  ترتیب  به  فرض  شده38  و  تعیین  شده 
ممکن  و  محتمل  اثبات  شده،  اصطالحات 
مترادف  معنای  به  اين  البته  مي  كند.  استفاده 
مثال،  براي  نیست.  اصطالحات  اين  بودن 
ذخاير فرض  شده اين روش را هرگز نمي  توان 
در  ممکن  ذخاير  خوش  بینانه  تخمین  معادل 

روش استاندارد قلمداد كرد.
در اين طبقه  بندي، ذخاير فرض  شده آن بخشي 
از ذخاير كشف  نشده است كه كمیت و كیفیت 
و  زمین  شناسي  مشاهدات  اساس  بر  فقط  آنها 
و  شده  زده  تخمین  تحت  االرضي  نقشه  هاي 
از  مستقیمي  اندازه  گیري  يا  نمونه  گیري  هنوز 
نوع ذخاير كه  اين  نیامده است.  به عمل  آنها 
شرايط فني و اقتصادي آنها نیز در نظر گرفته 
آينده  برنامه  ريزي  و  توسعه  ، چشم  انداز  شده 
میدان هستند. ديگر تفاوت اين روش با روش 

استاندارد، استفاده از اصطالح ذخاير مبنا39 در 
شده  زده  تخمین  ذخاير  نهايي  گزارش  تهیه 
منابع  از  بخشي  مبنا  ذخاير  از  منظور  است. 
است كه با توجه به تکنولوژي  هاي موجود و 
پتانسیل  آمده،  عمل  به  اقتصادي  ارزيابي  هاي 
و قابلیت برداشت منطقي آنها به اثبات رسیده 
احتمال  توزيع  روش  از  ديدگاه  اين  است. 
مي  كند. استفاده  تخمین  گزارش  تهیه  در 

)جدول5(

3-9- دیدگاه طبقه  بندي سازمان ملل متحد40
با   1997 سال  در  بار  نخستین  طبقه  بندي  اين 
 ECOSOC42 و UNECE41 همکاري دو سازمان
و با هدف يکسان  سازي هر چه بیشتر گزارشات 
تخمین ذخاير و منابع زغال سنگ ابداع شد. در 
سال 2000 پیشنهاد شد تا از اين روش براي تمام 
منابع انرژي از جمله نفت، زغال سنگ و اورانیوم 
استفاده شود. از اين رو كارشناسان در تهیه اين 
طبقه  بندي جديد، مبنا را ديدگاه استاندارد قرار 
توجه  نیز  ساير روش  ها  به  آن  كنار  در  و  دادند 
را   UNFC طبقه  بندي   ، نهايت  در  آنها  كردند. 
يك  ديدگاه  اين  كردند.  منتشر   2004 سال  در 
 36 از  كه  است  3محوره  و  بعدي   3 ماتريس 
گروه پتانسیلي آن، 19 مکعب گروه آن به نفت 

اختصاص دارد. ابعاد طبقه  بندي، مهم  ترين تفاوت 
اين ديدگاه با طبقه  بندي استاندارد است. ديدگاه 
استاندارد يك روش دو بعدي است كه به جاي 
دو محور E و F )ديدگاه UNFC( از يك محور 
شدن  اقتصادي  شانس  نشان  دهنده  )كه  عمودي 
محور  هم  چنین  مي  كند.  استفاده  است(  فرآيند 
قطعیت  عدم  شدت  معادل  ديدگاه،  اين  در   G
نوع  مي  باشد.  استاندارد  ديدگاه  افقي  محور  و 
از  ديگر  يکي  قطعیت،  عدم  تعريف  نحوه  و 
استاندارد  ديدگاه  با  ديدگاه  اين  تفاوت  هاي 
است. در اين ديدگاه، عدم قطعیت مجموعه  اي 
و  تخمیني  ذخاير  همراه  اولیه  قطعیت  عدم  از 
عدم قطعیت در بازه پروژه توسعه منابع )مربوط 
كه  حالي  در  است،  پروژه(  اقتصادي  شرايط  به 
به عدم قطعیت در  استاندارد اشاره  اي  در روش 
روش  اين  در  است..  نشده  منابع  توسعه  پروژه 
عملیات  تحت  هنوز  كه  زيرزمیني  منابع  كلیه 
 G4 حفاري قرار نگرفته  اند، زير مجموعه گروه
قرار مي  گیرند.  هم  چنین، هر گونه عدم توسعه 
ناشي از نبود تکنولوژي مناسب برداشت ذخاير 
در اين روش با بلوک  هاي بدون انديس نمايش 
داده مي  شود و از دو روش قطعي و توزيع احتمال 
در تهیه گزارش تخمین ذخاير استفاده مي  شود.

)شکل-6، جدول-6(
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 6     عالئم و مفاهیم دیدگاه طبقه  بندي سازمان ملل متحد

  5    دیدگاه طبقه  بندي اداره ذخایر نفتي چین  6     دیدگاه طبقه  بندي سازمان ملل متحد

4- نتایج 5    دیدگاه طبقه  بندي سازمان زمین  شناسي ایاالت متحده آمریکا
مختلف  ديدگاه  هاي  بررسي  از  مقاله  اين  در 
طبقه  بندي منابع هیدروكربوري، نتايج زير حاصل 

شد:
 تشخیص برتري ديدگاه  هاي مورد بررسي  •

نســبت به يکديگر كار آسانی نیست و مي  توان 
آنها را در 3 گروه كلی و كاربردي دســته  بندی 

كرد:
پیش  گروه  اين  ديدگاه  اقتصادي:  گروه  الف( 
از آنکه ارائه  دهنده يك ديدگاه طبقه  بندي منابع 
و ضوابط  اقتصادي  ارزيابي  قوانین  باشد، شامل 
براي  نیاز  تعیین حجم معامالت و سرمايه مورد 
در  سرمايه  گذاري  خواستار  نفتي  شركت  هاي 
تبادل  و  امنیت  )كمیته  است  و گاز  نفت  بخش 

ارز امريکا(.
صنعتي:  و  نفت  خیز  كشورهاي  گروه  ب( 
كشورهاي  ويژه  بیشتر  گروه  اين  ديدگاه  هاي 
نفت  خیز است تا بر اساس آن نحوه توسعه میادين 
و  پیش  بیني  آينده  در  انرژي  مديريت  فرآيند  و 
طراحي شود و تعريفي از وضعیت منابع و پتانسیل 
داده  نشان  آينده  و  حال  در  كشور  آن  تولیدي 

شود.
هدف  يکپارچه  سازي:  مدل  هاي  ارائه  گروه  ج( 
اين گروه ارائه مدل  هاي طبقه  بندي منابع زيرزمیني 
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گروه  هاي  هم  گرايي  افزايش  بر  عالوه  تا  است 
مختلف در بحث تخمین ذخاير، مقايسه پتانسیل 
شود  تسهیل  مختلف  كشورهاي  منابع  اقتصاد  و 

)انجمن مهندسان نفت،  سازمان ملل متحد(.
 بــا توجه بــه اينکــه اغلــب ديدگاه  هاي  •

گروه دوم براســاس مفاهیم زمین  شناســي بنا 
نهــاده شــده  اند و عمکرد تولیدي و فشــاري 
مخزن )حال و آينده( در آنها لحاظ نشــده ، 
معمــوالً از واژه ذخاير به عنــوان میزان نفت 
درجای اولیه استفاده مي  شود و تخمین ذخاير 
براساس روش  هاي استاتیك )مانند محاسبات 
حجمي( انجام مي  شــود. اما ساير گروه  ها )با 
توجــه به عمر مخزني و حجــم اطالعات( از 
هر روشــي كه به افزايش دقت در محاسبات 

تخمین كمك كند، استقبال مي  كنند.
 اصل كاربرد چاه  آزمايــي يکي از اصول  •

بنیادي ديــدگاه كمیتــه امنیت و تبــادل ارز 
آمريکاســت كه نتايج تخمین بدون آن فاقد 
اعتبــار اســت. از اين رو به نظر مي  رســد كه 
با توجه بــه دقت روش  هــاي چاه  آزمايي در 
تخمیــن تراوايــي، مفهوم ذخاير اثبات  شــده 
اين ديدگاه ارتباط نزديکي با عامل ذكر شده 
دارد و به ذخايري اثبات  شــده اطالق مي  شود 
كه از توانايي سنگ مخزن در جابه  جايي آنها 

اطمینان حاصل شود.
 مطالعــه ديدگاه  هاي مختلف نشــان مي  دهد  •

كه وضعیت اقتصادي پروژه )هم از لحاظ حجم 
ســرمايه  گذاري و هم از لحاظ ارزش اقتصادي 

منابع( و نوع تکنولوژي، 2عامل مهم طبقه  بندي 
انواع منابع زيرزمیني هســتند كه هر 2 وابسته به 
مکان و زمان هستند. در اين میان، اقتصاد پروژه 
بیشــتر وابســته به مکان و حجم سرمايه  گذاري 
بوده و در مناطق مختلف متفاوت است. اما نوع 
تکنولوژي برداشت ذخاير بیشتر وابسته به زمان 
اســت. به عبارت ديگر با پیشــرفت تکنولوژي، 
حجم بیشــتري از منابع ممکن اســت به شــکل 
ذخايــری با پتانســیل زيــاد اقتصــادي )ذخاير 
اثبات  شــده( تولید شــود. الزم به ذكر است كه 
در تمام ديدگاه  ها و طبقه  بندي  هاي ارائه شــده، 
رعايت اقتصــادي بودن شــرايط تولید از توده 
كشف  شده نســبت به شــرايط فنی در اولويت 

قرار دارد.
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