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* مصاحبه كننده 

ب�ا توج�ه به رويكرد جدي�د ماهنامه اكتش�اف و توليد در راس�تاي 
بررسي تخصصي موضوعات باالدستي و دستيابي به اهداف تعيين شده، 
در ش�ماره هاي قب�ل گفت وگوهايي با مديران ش�ركت مل�ي نفت، حول 
محورهاي كليدي س�ازمان ص�ورت گرفت. از اهداف تهي�ه اين گزارش، 
ورود به بحث هاي مهم، س�ازنده و بعضًا چالش�ي در فرآيندهاي توس�عه 
باالدستي بوده تا با مطرح شدن ديدگاه هاي مختلف، زمينه ورود و تالقي 
افكار در س�طوح كالن تصميم گيري هاي ش�ركت ملي نفت ايران فراهم 
ش�ود. آنچه كه در پ�ي مي آيد گفت وگ�وي فني-تخصص�ي ماهنامه در 
خصوص مباحث باالدستي با برخي مسئولين حوزه مديريت فني شركت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب است كه در اين شماره مباحثي نظير ضريب 
بازياف�ت، مطالعات جامع مخازن، فرآيند توس�عه و توليد، نگهداش�ت و 
افزاي�ش ظرفيت توليد مورد بح�ث قرار مي گيرند. به دليل گس�تردگي 
موضوع�ات، مباحثي همچون طرح هاي تزري�ق گاز، پروژه هاي راهبردي 
حفاري، تحقيقات و تأمين كاالهاي حفاري در ش�ماره آينده از نظر ش�ما 

خواهد گذشت.
ش�ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با دارا بودن 67 مخزن نفتي و 
گازي و 42 ميدان فعال نفتي، توان توليد 3/2 ميليون بشكه در روز نفت 
خ�ام، بي�ش از 110 ميليون مترمكعب در روز گاز )اع�م از گازهاي همراه، 
گنب�دي و س�ازندي(، نزديك به 120 ه�زار بش�كه در روز مايعات گازي 
و 22 هزار بش�كه در روز نفتا را دارا مي باش�د. اين ش�ركت بيش از 75 
درصد توان توليد نفت خام كشور را در اختيار داشته و جزء قديمي ترين 

مجموعه هاي نفتي در سطح منطقه به حساب مي آيد. 

شركت كنندگان در مصاحبه:
كريم زبيدي: رئيس اداره مطالعات مهندس��ي مخازن ش��ركت ملي 

نفت خيز جنوب، استاد دانشگاه صنعت نفت. 
حميد دريس: معاونت مهندسي نفت، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب. 
حسين نورالدين موسي: كارشناس ارشد زمين شناسي، شركت ملي 

مناطق نفت خيز جنوب و مشاور مديرعامل 

مطالعات جامع مخازن
  مطالع�ات جامع مخازن در ش�ركت ملي مناط�ق نفت خيز از چه زمان 

آغاز شد؟
زبي�دي: ابتدا بايد اش��اره كرد كه بحث كل��ي مطالعات مخازن 
شامل محاسبه حجم ذخيره، مطالعات مهندسي مخزن )جمع آوري 
اطالعات، تجزيه تحليل عملكرد مخزن و انجام محاسبات حجمي(، 
مطالعه موازنه مواد، مدل س��ازي و شبيه سازي مخازن كه به كمك 
آن ميزان توانمندي و آينده مخزن را بررس��ي مي كند و س��رانجام 
مطالعه جامع مخزن كه شامل همه موارد فوق است. هدف از انجام 
مطالعه جامع ش��ناخت كامل مخزن و تعيين روش مناس��ب ازدياد 
 )MDP( برداشت است كه منتج به تهيه برنامه توسعه جامع ميدان
مي ش��ود. آناليزهاي اقتصادي طرح توس��عه نيز در كنار آن مطرح 
و تمامي ديدگاه ها و س��ناريوهاي ممكن نيز بررس��ي مي ش��ود. در 
قبل از انقالب عمده كارها توس��ط ش��ركت هاي اروپايي- آمريكايي 
انجام مي شد و ايرانيان در واقع در كارهاي فني مهندسي مشاركت 

 وحيد دخاني

جايگاه مطالعات مخازن در فرآيند توسعه 
و توليد ميادين هيدروكربوري

گفتگوي تخصصي با مسئولين حوزه مديريت فني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
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نداش��تند و يا حضورش��ان خيلي كمرنگ بود. اما امروز مش��اركت 
ايراني��ان در بحث مطالعات و توس��عه ميادين قابل توجه اس��ت تا 
جايي كه نويس��نده فرانس��وي در مقدمه كتاب1 خود آورده اس��ت: 
»هيچ كتابي در مورد مطالعات نفتي بدون رجوع به كارهاي ايرانيان 
كامل نيس��ت و نويس��نده خود را مديون مهندس هايي مي داند كه 
اين مطالب را مطرح كرده اند.« در س��ال 1376 تصميم گرفته شد 
چند مطالعه جامع توس��ط ش��ركت ملي مناط��ق نفت خيز جنوب 
انجام ش��ود. به اي��ن منظور چهار مطالعه طي مدت چهار س��ال به 
اتمام رسيدند. اما در س��ال1380-1379 نيز هشت مطالعه توسط 
ش��ركت مهندس��ي و توسعه نفت آغاز ش��د كه نهايتاً به اين نتيجه 
رس��يدند بايد ناظرين مطالعات از ش��ركت مناطق نفت خيز جنوب 
باش��ند و س��ه مطالعه ديگر نيز با همكاري مشترك STATOIL و 
پژوهش��گاه صنعت نفت و با نظارت مناطق نفت خيز صورت گرفت. 
اي��ن مطالعه ها گرچه در برخ��ي بخش ها مفيد بودن��د ولي نياز به 
تصحيح داشتند و نمي توانستيم بر روي نتايج آنها برنامه ريزي كالن 
كني��م. پس از تغيير مديريت س��ازمان وقت، مقرر ش��د كه برنامه  
منسجمي به منظور مطالعه مجدد بر روي مطالعات قبل از انقالب و 
11 مطالعه مزبور و همچنين مياديني كه فاقد مطالعه بودند، تنظيم 
و در طي برنامه پنج س��اله اجرا ش��ود. به طوري كه براساس مصوبه 
هيئت مديره محترم شركت ملي نفت انجام مطالعه 21 ميدان نفتي 

به اين شركت ابالغ شد.

  وضعيت فعلي پروژه هاي مطالعات جامع در ش�ركت شما به چه صورت 
است؟

زبيدي: مطالعات جامع از نيمه دوم س��ال 1386 ش��روع شده 
اس��ت و تاكنون س��ه مطالعه به اتمام رس��يده و يا در حال انتش��ار 
است. مطالعه ميدان آغاجاري كه به كمك شركت مهندسي مشاور 
نفت كيش و ش��ركت كانادايي CMG انج��ام مي گيرد، ظرف چند 
ماه آتي به اتمام مي رس��د. ش��ش مطالعه نيز بي��ن 70-40 درصد  
و ي��ك مطالعه حدود 22 درصد پيش��رفت داش��ته اند. همچنين به 
منظور به كارگيري و اس��تفاده از توان تخصصي شركت هاي مشاور 
داخلي، اخيراً مطالعات ميادين آب تيمور، نفت س��فيد و كيلوركريم 
را نيز براي انتخاب ش��ركت مهندسي مشاور كانديد كرده ايم. برخي 
مطالعات موردي )Case study(، نظير بررس��ي مشكل آسفالتين در 

ميدان ذياليي و منصوري )بنگستان( نيز جهت مطالعه به ترتيب به 
شركت توتال فرانسه و شركت ايراني مپنا داده شده است. به خاطر 
اهميت مبحث EOR مطالع�ه اي )به كمك آخرين مقاالت SPE و 
كتب منتش�ره( انجام دادي�م كه نحوه غربالگ�ري را براي انتخاب 
 )EOR Screening Criteria( روش مناس�ب ازدي�اد برداش�ت
تشريح مي كند. اين مطالعه براي اولين بار در ايران توسط شركت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب انجام ش�ده ك�ه در نوع خود بي نظير 
اس�ت. گفتني اس�ت پروژه هم اكنون در مرحل�ه تصميم گيري در 

دست مديريت است.

  در حوزه نيروي انس�اني جهت انجام مطالعات مخزن با چه چالش هايي 
روبه رو هستيد؟ 

زبيدي: از برنامه هاي استراتژيك و راهبردي شركت هاي بزرگ 
نفتي توجه ويژه به نيروي انس��اني است. مش��كالت كمبود نيروي 
انساني متخصص به مس��ئولين شركت و وزارت نفت منعكس شده 
و در ح��ال حاضر م��ا در بخش هاي مختلفي با اي��ن كمبود روبه رو 
هستيم. از سوي ديگر انجام 27 مطالعه جامع )با توجه به حجم كار 
مورد نياز( هزينه بر اس��ت. اين يك ضرورت اس��ت كه در طرح هاي 
مطالعاتي بايد به نيروي انس��اني متخصص توجه بيش��تري ش��ود. 
گرچه بودجه مورد نياز طرح هاي مطالعات جامع برآورد ش��ده و به 
هيئت مديره ارائه شده اس��ت، اما متأسفانه بوروكراسي اداري مانع 
تخصيص منابع مالي طرح هاي مطالعاتي ش��ده و در حال حاضر در 

اين زمينه با شكل مواجه هستيم. 

  توانمندي ه�اي م�ورد نظ�ر در اداره مطالعات مخازن ب�راي طرحهاي 
توس�عه اي كدامن�د و ب�ه لحاظ تخص�ص و عل�م روز در چ�ه جايگاهي 

هستيد؟
زبيدي: ابتدا الزم اس��ت متذكر ش��وم كه مطالعات جامع تنها 
توسط كارشناسان اداره مطالعت مخازن انجام نمي شود، بلكه توسط 
1. Reservior Engineering Aspect of Fractured Formations, L.H.Reiss

زبي�دي : به خاطر اهميت مبحث EOR مطالعه اي انجام داديم كه 
نحوه غربالگري را براي انتخاب روش مناس�ب ازدياد برداشت 

)EOR Screening Criteria( تشريح مي كند.     
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تيمي مركب از كارشناس��ان زمين شناسي، مهندس��ي پتروفيزيك، 
عمليات مهندس��ي مخازن، مهندس��ي فرآيند، مهندس��ي حفاري و 
بهره برداري، سيس��تمهاي مهندس��ي مخازن و مطالعت مهندس��ي 
مخازن انجام مي ش��ود. توانمندي هاي مورد نظر اعم از نيروي انساني 
متخصص و تكنولوژي هاي نرم افزاري و س��خت افزاري در حد خيلي 
خوب در اداره مطالعات مخازن وجود دارد. در بخش نيروي انس��اني، 
سرپرس��تان پروژه داراي تجربه باالي 15 سال هستند. به لحاظ دارا 
بودن نرم افزار و سخت افزار، آخرين نرم افزارهاي شبيه سازي در سطح 
جهان در اين اداره موجود اس��ت و مجوز آنها ساليانه تمديد مي شود. 
در زمينه پروژه هاي دانش��جويي نيز در دو مقطع كارشناسي ارشد و 
دكترا، در س��ال 1387 در 15 پروژه مشاركت داشته ايم و در مقايسه 
با شركت هاي ديگر از لحاظ دسترسي به منابع علمي و نرم افزار عقب 
نيس��تيم. در حال حاضر از طريق برگزاري ويدئو كنفرانس با اساتيد 
خارجي و يا دعوت از اس��اتيد برجس��ته، آخرين يافته هاي علمي را 
دريافت مي كنيم. با اين همه ما بي نياز از شركت هاي مشاور نيستيم.

ضريب بازيافت ميادين هيدروكربوري
  از چالش ه�اي مه�م صنعت نفت موضوع ضري�ب بازيافت ميادين نفتي 
اس�ت كه در حدود 27 درصد اعالم مي شود. نظر شما در مورد ارقام فعلي 

ضريب بازيافت ميادين چيست؟
زبي�دي: ابتدا بايد توجه كرد كه فرآيند توس��عه ميدان تدريجي 
است و پس از حفر چاه هاي اكتشافي/ تحديدي/ توصيفي و توسعه اي 
و با نصب تأسيس��ات فرآيندي و كس��ب اطالعات مورد نياز، عملكرد 
ميدان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پس از انجام مطالعات، MDP اوليه 
تهيه مي ش��ود. در تعيين ضريب بازيافت ميدان از روش مقايس��ه اي 
)Analogy( و با كمك گرفتن از عملكرد مخازن مجاور نيز اس��تفاده 
مي ش��ود. اما در واقع عملكرد خود مخزن اس��ت كه تأثير مهمي در 
ارزياب��ي و برآورده��اي ما از ضري��ب بازياف��ت دارد. توجه كنيد كه 
تنها 11/5 درصد مخازن ما در ماس��ه س��نگ ها قرار دارد و مابقي در 
سنگ هاي كربناته قرار گرفته است. پيچيدگي مخازن كربناته بسيار 
بيش��تر از مخازن Conventional و رايج اس��ت. نكته ديگر اين است 
كه ضرايب بازيافت )RF( با كس��ب اطالعات جديد و انجام مطالعات 
مس��تمر مي تواند داراي رشد تدريجي باشد. مثال مخزني كه RF آن 
5/9 درصد بوده، با مطالعه در سال 87 و رفع ابهامات به 10/1 درصد 
افزايش يافته اس��ت و يا ضري��ب بازيافت مخزني 25/1 درصد برآورد 
ش��ده ولي پس از مطالع��ات مجدد به مقادي��ر 34/6 و بعد به 50/7 
درصد ارتقا يافته اس��ت. اصوالً طي مطالعات و با بررس��ي عملكرد و 
عكس العمل هاي مخزن و تجديد نظرها، ضريب بازيافت تغيير مي كند. 
به هرحال ضريب بازيافت قطعي در دوره پاياني عمر مخزن مشخص 
مي شود. همانطور كه مي دانيد توليد متناسب با تغيير ضريب بازيافت 
مخزن تغيير مي كند كه البته اين تغيير از جنس تغيير در فرآيندهاي 
شيميايي نيست. توجه كنيد كه توليد صيانتي به معني كاهش توليد 
نيس��ت بلكه معني آن اين اس��ت كه سطح توليد بهينه باقي بماند و 
در ط��ي فرايند توليد صدمه اي به مخزن وارد نش��ود. مخازن نفت و 
گاز از اين منظر ش��بيه موجود زنده هس��تند كه نبايد صدمه ببينند 
و باي��د براي تداوم توليد محافظت ش��ود. به بي��ان ديگر اگر مكانيزم 
كمكي نباش��د، مخزن ديگر قادر به همين مق��دار توليد هم نخواهد 
بود. متأسفانه از كلمه توليد صيانتي در برخي محافل سوء استفاده 
مي شود. اما در شركت ملي نفت ايران توليد صيانتي به عنوان يك 

راهبرد سرلوحه برنامه ها قرار گرفته است.
نورالدين موس�ي: رقم ضريب بازيافت در مخازن ماس��ه سنگي 
با كربناته متفاوت اس��ت. به طور متوس��ط ضري��ب بازيافت مخازن 

ماسه سنگي حدود 56 درصد ولي مخازن كربناته 15 درصد است و 
ميانگين ضريب بازيافت براي مخازن ايران در حدود 27 درصد است 
و اين به علت سهم بيشتر مخازن كربناته در كشور ماست. اما بايد به 
اين سئوال نيز پاسخ داد كه پارامترهاي تعيين كننده ضريب بازيافت 
كدامند؟ آيا صرفاً افراد، سازمان و يا تكنولوژي است كه ضريب بازيافت 
 Spraberry يك مخزن را مش��خص مي كند؟ ضريب بازيافت مخزن
در تگزاس آمريكا هفت درصد ذكر ش��ده اس��ت. چرا تكنولوژي هاي 
پيش��رفته در افزايش ضريب بازيافت اين ميدان نقشي نداشته است؟ 
جواب اين سئوال مشخص است كه نقش خصوصيات سنگ و سيال 
مخزن در تعيين ضريب بازيافت اساسي است. همچنين در خصوص 
بي��ان علل پايين ماندن ضريب بازيافت ميادي��ن نفتي ايران، بايد به 
برخي س��ئواالت نيز پاس��خ داد: )1( آيا مشكل ما سخت افزار است يا 
نرم افزار؟ )2( چه تكنولوژي هايي هستند كه مي توانند ضريب بازيافت 
را ب��ه كلي تغيي��ر دهند؟ )3( گزارش فني مربوط به اس��تفاده از آن 
تكنولوژي ها تاكنون براي كدام ميدان داخلي و يا خارجي ارائه ش��ده 
است؟ )4( آيا اين طرح ها فقط از طريق منابع و شركت هاي خارجي 

قابل تأمين و اجراست؟
بررس��ي ها و مطالعات داخلي و بين المللي نشان داده است كه به 
كارگيري و اعمال روش هاي تزريق گاز در ميادين جنوب غرب ايران 
به لحاظ فني و اقتصادي روش��ي بهينه جهت ارتقاي ضريب بازيافت 
مخازن است. نكته مهم در اين است كه تزريق گاز بايد در حجم كافي 
و به موقع صورت گيرد. در مبحث تكنولوژي نيز بايد گفت كه برخي 
از اين تكنولوژي ها وارد كشور شده و در حال استفاده از آنها هستيم. 
ولي مايليم بدانيم تكنولوژي هايي كه بتواند ضريب بازيافت مخزن را 
بكلي تغيير دهند كدامند؟ و بايد پاسخگوي سئواالت مطرح شده در 
 )rate sensitive( باال باش��د. از سويي مخازن ما حساس به نرخ توليد
هستند. بدان معنا كه به دليل شكاف دار بودن، حركت دوگانه سيال 
و به تبع ريزش ثقلي مكانيزم اصلي توليد است و به بيان ديگر مقدار 

توليد تابع نرخ ريزش ثقلي مخزن است.

نگهداشت و افزايش ظرفيت توليد نفت
  جه�ت افزاي�ش ظرفيت توليد نفت خام چه اقداماتي انجام ش�ده و چه 
برنامه هاي�ي در راس�تاي توس�عه ميادين نفتي در دس�ت مطالع�ه و اجرا 

داريد؟
دري�س: در حال حاضر طرح هاي توس��عه متفاوتي در حال اجرا 
ب��وده و يا در برنامه قرار گرفته ان��د. به طوري كه مطالعه جامع ميدان 
اهواز )بنگستان( شروع ش��ده و در برنامه هاي توسعه اي شركت قرار 
دارد. همچنين طرح توس��عه ميدان رگ سفيد هم به تصويب رسيده 
اس��ت. ميدان منصورآباد از جمله مياديني اس��ت كه در سال 86 به 
بهره برداري رسيد. در اين خصوص سه حلقه چاه اكتشافي تعمير شد 
و وارد مدار توليد ش��دند. ش��رح نيازهاي ميدان در دست اقدام است 
كه توليد اين ميدان پس از اجراي فاز سوم به 25 هزار بشكه در روز 
خواهد رسيد. در ميدان چهاربيشه يك چاه در مدار توليد قرار دارد و 
دو چاه توصيفي نيز در نظر گرفته شده و براساس اطالعات چاه هاي 
توصيفي، توس��عه  اين ميدان ادامه خواه��د يافت. در ميدان جفير 3 
حلقه چاه اكتش��افي وجود داش��ته كه دو حلقه از آنها تعمير شده و 
پتانسيل توليد آنها محرز است، اما نياز به تجهيزات درون چاهي دارد 

نورالدين موسي: منظور از توسعه تدريجي ميدان اين است كه در 
فرآيند توسعه، فازهاي مختلفي تعريف مي شوند و متناسب با هر 

فاز يك مطالعه در نظر گرفته مي شوند. 
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دريس : مديريت واحد بر توليد و توس�عه جلوي تصميمات بدون 
مطالعه و شتاب زده براي توسعه و توليد را گرفته و بهترين روش 
تولي�د صيانتي بوده و از اتالف هزينه هاي توس�عه جلوگيري به 

عمل خواهد آورد.  

ك��ه اميدواريم در خرداد 88 توليد زودهنگام از اين ميدان را ش��اهد 
باشيم )فاز اول 6 هزار بشكه در روز است(. همانگونه كه اطالع داريد 
توليد زودهنگام ميدان آزادگان از سال گذشته آغاز شده و گام هاي 
اوليه در توسعه ميدان برداشته شده است. گفتني است طرح توليد 
زود هنگام از اين ميدان در مدت ش�ش ماه به بهره برداري رس�يده 
اس�ت. طرح 20 + 30 )هزار بشكه در روز( در دست پيگيري است و 
بر اساس اطالعات اخذ شده، طرح افزايش توليد به 100 هزار بشكه 
در روز به شركت ملي نفت ايران ارائه شده است. از جمله برنامه هاي 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب به توليد رساندن ميادين اكتشافي 
جديد و اجراي طرح هاي توسعه اوليه با بهره گيري از امكانات موجود 
در منطقه اس��ت كه مي توان به مياديني همچون رامين )بنگستان(، 
پرنج و باالرود اشاره كرد. ميدان رامين )بنگستان( كه اكتشافي بوده 
و تعمي��ر يك چاه آن در حال اجراس��ت و اميدواريم كه به زودي به 
تولي��د از اين ميدان دس��ت يابيم. توليد از مي��دان پرنج كه يك چاه 
اكتشافي داش��ته بيش از يك سال است كه آغاز شده و چاه ديگري 
هم به تازگي راه اندازي ش��ده است. در اين ميدان حفر دو حلقه چاه 
توصيفي هم ديده شده كه اطالعات الزم اخذ و برنامه توسعه ميدان 

تكميل خواهد شد. 

  عملكرد ش�ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در راس�تاي نگهداش�ت 
ظرفيت توليد و فعاليت هاي توسعه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

دريس: از ابتداي س��ال 87 تا نيمه اسفند همان سال، 53 حلقه 
چاه توس��عه اي، راه اندازي شده است و راه اندازي برخي چاه هاي ديگر 
نيز در س��ال آين��ده خواهد بود. در دوره مذك��ور با تعمير حدود 50 
حلقه چاه تقريباً 157 هزار بشكه در روز به ظرفيت توليد اضافه شده 
اس��ت و در مجموع با فعاليت هاي ذكر شده 319 هزار بشكه در روز 
به ظرفيت توليد قبلي افزوده است. در مقابل 328 هزار بشكه در روز 
هم كاهش طبيعي توليد داش��ته ايم. نيمي از كارهاي صورت گرفته 
در مناطق نفت خيز جنوب مربوط به فعاليت هاي توس��عه اي است و 
در س��طحي فراتر از نگهداشت توليد مي باش��د. براي سال 88 تعهد 
حفاري و تكميل 57 حلقه چاه توسعه اي را در برنامه داريم. 70 چاه 
هم كانديداي تعمير هستند و تعمير برخي از آنها بدون نياز به دكل 

صورت مي گيرد.

يكپارچگي فرآيند توسعه و توليد
  يك�ي از بحث ه�اي مهم سياس�تگذاران فعاليت هاي باالدس�تي، نحوه 
مديريت فرايند توسعه و توليد است و بعضي از مديران معتقد به مديريت 
واح�د و توأمان توس�عه و توليد هس�تند، نظر جنابعال�ي در اين خصوص 

چيست؟
دري�س: براي ورود به بحث بايد اش��اره كرد كه مؤلفه توس��عه 
در واق��ع يك برنامه ريزي براي توليد بيش��تر در آينده اس��ت. الزمه 
برنامه ريزي، برخ��ورداري از اطالعات مربوط به توليد در گذش��ته و 
حال مي باشد. اين اطالعات زماني حاصل مي شود و مؤثر خواهد بود 
كه مديريت توس��عه، توسط مديران توليد انجام شود. مديريت واحد 
بر توليد و توس��عه جلوي تصميمات بدون مطالعه و ش��تاب زده براي 
توس��عه توليد را گرفته و بهترين روش توليد صيانتي بوده و از اتالف 
هزينه هاي توس��عه جلوگيري به عمل خواهد آورد. زيرا كه براساس 

اطالعات مربوط به تاريخچه توليد است كه مي توان در مورد افزايش 
ظرفيت توليد ميدان اظهار نظر و تصميم گيري نمود. 

نورالدين موسي: اصوالً توسعه و برنامه ريزي توليد بايد در درون 
يك سازمان قرار گيرند. بديهي است كه با توسعه تدريجي يك ميدان 
و كس��ب اطالعات بيشتر و كاهش عدم قطعيت ها، درصد خطا كمتر 
مي ش��ود. منظور از توس��عه تدريجي ميدان اين است كه در فرآيند 
توس��عه، فازهاي مختلفي تعريف مي ش��وند و متناسب با هر فاز يك 
مطالعه در نظر گرفته مي شوند. توجه كنيد كه مطالعه بخش كمي از 
هزينه توس��عه ميدان را در بر مي گيرد. اما برنامه ريزي توليد بر اساس 
نتايج آن صورت مي گيرد و همين بخش است كه حجم سرمايه گذاري 
مورد نياز را معين مي كند. مطالعات براي يك س��ازمان فني به منزله 

دستگاه تنفس براي انسان است.

  راهكارها و ديدگاه هاي شما در مورد فرآيند توسعه ميادين چيست؟
دريس: نكته قابل توجه اين اس��ت كه ش��ركت هاي مشاور هيچ 
تعهدي براي توليد ندارند و اين مسئله متوجه سازمان هاي بهره بردار 
اس��ت. انجام مطالعات ميادين، در حدود 2-3 درصد از هزينه توسعه 
يك ميدان را در بر مي گيرد. اما برنامه ريزي هاي آتي براساس همين 
مطالعات صورت مي گيرد. توجه كنيد كه متولي آينده ميدان، سازمان 
بهره ب��ردار خواهد بود. به عبارت ديگر س��ازمان بايد تمام تالش خود 
را در راس��تاي حفظ س��قف توليد ميدان براساس برنامه هاي تنظيم 
شده مطالعات در طول عمر آن ميدان انجام دهد. بايد به اين سئوال 
پاس��خ داد كه مسئوليت استمرار توليد با كيس��ت؟ اگر تهيه برنامه 
توليد را يك شركت/سازمان خاص عهده دار شود و از طرفي سازماني 
ديگر متعهد به اجراي برنامه توليد شود، اين دو مسئله در تعارض اند. 
مطالعات و توس�عه بخش هاي زنده و پوياي يك س�ازمان هس�تند 
و نباي�د از درون آن جدا ش�ود. بنابراين بايد فرآيند توس�عه درون 
سازمان تعريف شود، اما هيچ اشكال ندارد زير بخش هاي توسعه به 

شركت هاي خصوصي واگذار شود.

  ب�ا توجه به گفته هاي قبلي و نيز گس�تردگي كار مناط�ق نفت خيز، آيا 
ظرفيت مازاد براي فعاليت در بخشهاي باالدستي وجود دارد؟

دريس: با توجه به اينكه كارهاي مهندسي از قبل هم در مناطق 
نفت خيز انجام مي ش��ده، تعري��ف اين گونه فعاليت ه��ا امر جديدي 
نيست. البته ضروري است كه با انجام بررسي هاي مجدد، توان مازاد 
شركت ها را به سمت برنامه هاي توسعه اي هدايت كرد. حجم كارهاي 
صورت گرفته در س��ال هاي اخير در مناط��ق نفت خيز جنوب كمتر 
از توس��عه كامل يك ميدان جديد نيس��ت. يكي از مشكالت عنوان 
ش��ده، بحث تأمين بودجه مورد نياز است. طرح هاي توليد زودهنگام 
الگوهاي مناس��بي در اين خصوص هستند. مي توان بخشي از هزينه 
توس��عه ميدان را از محل توليد خود آن تأمين كرد تا در تأمين مالي 

پروژه ها با مشكل مواجه نباشيم.
زبيدي: در حال حاضر به سطحي رسيده ايم كه مي توانيم به طور 
كام��ل مطالعات را خودمان مديريت كني��م. بايد به توان داخلي اتكا 
كنيم. البته اين بدان معنا نيست كه نمي خواهيم از خدمات مشاور يا 
بخش خصوصي اس��تفاده كنيم، بلكه بايد براي صدور خدمات فني و 
مهندسي برنامه داشته  باشيم و از فرصت ها استفاده كنيم. الزم به ذكر 
است كه تس��ريع در انجام پروژه هاي اولويت دار و مؤثر بر توليد نفت 
و گاز خصوصاً توسعه ميادين مشترك و مخازني كه توسعه نيافته اند 
–نظير مخازن خامي- در كنار تأمين كاالهاي مورد نياز پروژه ها حائز 
اهميت است و ضروري است در صدر برنامه هاي مديريت فني شركت 

قرار گيرند.




