
نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

4

نگاهي به چالش هاي مديريت 
مخازن نفت و گاز

چشم انداز 

فرآين��د توليد و توس��عه مخازن نفت و گاز ش��امل متغيرهاي 
پيچيده و درهم تنيده اي اس��ت كه كنترل نظام يافته و برنامه ريزي 
هوش��مندانه آنها منجر به بهره برداري صحي��ح و حداكثري از آنها 
خواهد ش��د. بدون شك شناسايي، دسته بندي و كشف ارتباط بين 
اين متغيرها نق��ش مهمي در مديريت 

اين پروسه خواهد داشت. 
در اي��ن مي��ان رويكرده��اي 
مختلفي نس��بت به مديريت اين 
فرآيند به چشم مي خورد: برخي 
مديري��ت اين فرآيند را همان 
»مهندسي مخزن« مي دانند 
و معتقدن��د مديري��ت موفق 
يك ميدان، مهندس��ي موفق 
آن است و برخي ديگر مديريت 
موف��ق مخ��زن را بهره برداري 
و  مي دانن��د  آن  از  موف��ق 
معتقدند مديريت مخرن همان 
»مديري��ت تولي��د« اس��ت اما 
عده اي ديگر ب��ر اين باورند كه 
مديريت مخازن ش��امل برخي 
متغيره��اي خارجي و محيطي 
اس��ت كه آن را فراتر از صرف 
مهندسي مخزن مي برد. در اين 
رويكرد مديريت مخازن شامل 
متغيرهاي انس��اني، تكنولوژي، 
زيس��ت  اقتص��ادي،  سياس��ي، 
محيطي و ... مي باش��د. مديريت مخازن 
در اين نگاه، مديريت سيس��تمي به هم پيوس��ته از 
اين متغيرها اس��ت كه برخي تابع و برخي مستقل اند. 
در اي��ن ن��گاه تنها ش��رط موفقيت مديري��ت مخزن، 
مهندس��ي موفق آن نيس��ت بلكه توفيق در اين مسير 

مستلزم وجود زير ساخت هاي مختلف انساني، مديريتي و ... است. 
در امت��داد اين ن��گاه نظرياتي بديع و تحول س��از رخ مي نمايد. 
از جمل��ه اينكه مديريت موفق مخزن مس��تلزم وج��ود »مديريت 
هوش��مندانه تكنولوژي« در بنگاه و در س��طح كالن است )در اين 
مورد مي توان به س��ند اس��تراتژي تكنولوژي براي مديريت مخازن 
RTRM  در كشور نروژ اشاره كرد(. همين نگاه ها و تعاريف مختلف 
است كه ساختارهاي مختلفي را در مديريت اين فرآيند رقم مي زند 
و آغازگر مناقش��ات و مباحث مختلفي در حوزه س��اختار مديريت 

مخازن در كشور است. 
بر اين اس��اس برخي از صاحبنظران مديريت موفق مخازن در 
كش��ور را مس��تلزم ايجاد تحولي بزرگ در ساختار مديريت مخازن 

در كشور مي دانند. 
از س��ويي ديگر، تحوالت س��ريع در صنع��ت و اقتصاد جهاني، 
س��اختارهاي مديريتي را از حالتي عمودي به س��اختارهايي تخت 
تغيير داده اس��ت. ساختار مديريت مخازن نيز امروزه در كشورهاي 
پيش��رفته از حالت س��نتي و وظيفه محور )functional(، به حالت 
يكپارچ��ه و تيم��ي )team-work(  تغيير پيدا كرده اس��ت. در اين 
ش��رايط نيازمند نيروهايي با مهارتهاي مختلف هستيم كه فراخور 
ش��رايط بتوانند به س��رعت تغيير نقش بدهند. اين چرخش شغلي 
نيازمند س��امان اداري و س��ازماني متناس��ب خود اس��ت كه البته 
در بره��ه اي از زمان در س��اخترا مديريت مناط��ق نفت خيز جنوب 
)اوس��كو( به اجرا در آمده و بس��ياري از مجربين امروز صنعت نفت 
كش��ور پرورش يافتگان آن سيستم هستند. نوع خاص مخازن نفت 
و گاز در كش��ور ما نيز تمهيدات خاصي را در برنامه ريزي مديريت 
مخازن در كش��ور ض��روري مي س��ازد. اكثر مخازن كش��ور از نوع 
»كربناته ش��كافدار« هستند و براي مديريت اين نوع مخازن ناگزير 
بايد زير س��اخت هاي متناس��ب آن را فراهم كرد. شناخت تأثيرات 
اين نوع خاص از مخازن در ابعاد مختلف مديريتي آنها از جمله امر 
س��ازماندهي، برنامه ريزي، نظارت و ... يكي از ضروريات كاميابي و 

بهره برداري صحيح و حداكثري از اين نوع از مخازن است. 
از جمله عوامل موثر ديگري كه بر برنامه و ساختار مديريت مخازن 
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تأثير مي گذارند، نيروي انساني و عامل تكنولوژي است؛ در اين راستا 
به خصوص بايد عامل »تكنولوژي« را از عامل »مديريت تكنولوژي« 
تفكيك كرد. ارنس��ت ب��راون در كت��اب »ارزيابي تكنولوژي« آورده 
اس��ت: جمله اي مع��روف وجود دارد كه جنگ مهم تر از آن اس��ت 
كه به ژنرال ها س��پرده ش��ود. در مورد تكنولوژي نيز بايد گفت كه 
تكنولوژي مهم تر از آن اس��ت كه به تكنولوژيست ها سپرده شود. بر 
اس��اس ، آنچه باعث توسعة تكنولوژي و هم راستا كردن آن با رشد 
و توسعه اقتصاد و صنعت و دستيابي بنگاه هاي اقتصادي به اهداف 
از پيش تعيين شده ش��ان مي باشد. »مديريت تكنولوژي« است. در 
حوزه باالدس��تي نفت نيز به اين نكته تأكيد مي ش��ود كه: مديريت 
موفق مخازن، مس��تلزم »مديريت موفق تكنولوژي« اس��ت. از اين 
روي درك صحيح از مفهوم تكنولوژي و ابعاد مختلف مديريتي آن 
از جمله : انتقال تكنولوژي، تحقيق و توسعه، نوآوري و بررسي تأثير 
و جايگاه آن بر برنامه و س��اختار مديريت مخازن در كش��ور بسيار 
ضروري اس��ت. آموزش نيروي انساني نيز از عوامل مؤثر و به تعبير 
بهتر از زير ساخت هاي مهمي است كه به نوبه خود نقش مؤثري در 
مديريت موفق مخازن دارد. در اين زمينه نيز ضعف هاي ش��ديدي 
در كشور وجود دارد كه متأسفانه بايد گفت ضعف هاي به جا مانده 
از دوره ه��اي قبل از انقالب نيز ب��ه دليل عدم توجه به ابعاد فراگير 
»مديريت مخازن«، تاكنون جبران نشده است و هنوز از نظر نيروي 
متخص��ص ضع��ف جدي داريم. نكت��ه مهم ديگر، نامناس��ب بودن 
س��ازوكارهاي تصميم سازي و سياس��ت گذاري در اين حوزه است. 
سازوكارهاي سياست گذاري و استراتژي پردازي نيز بايد متناسب با 
تحوالت و الزامات اين صنعت تغيير مي  يافتند. سياس��ت گذاري به 
زبان س��اده از سه بخش : شناسايي از وضع موجود به آينده ممكن 
و مطلوب تشكيل شده اس��ت. سياست گذاري امري بسيار پيچيده 
و حس��اس است و تصميم س��ازي و تدوين سياست هاي مناسب، به 
تفكري سازمان يافته نياز دارد كه بتواند با جمع آوري اطالعات مورد 
نياز و تجزيه و تحليل آنها ايده هايي نو و عميق بيافريند. متأس��فانه 
تجربه سياست گذاري و خط مشي گذاري كالن در حوزه انرژي نيز 
در كش��ور ما چندان موفق نبوده اس��ت. البته بر اس��اس آماري كه 
توس��ط مدير كل پژوهشي وزارت علوم منتش��ر شد. از ميان 160 
شوراي عالي كه تاكنون در كشور تشكيل شده است تنها 30 شورا 

فعال اس��ت، اما در اين ميان تجربة »ش��وراي عالي انرژي« بايد با 
توجه بيش��تر مورد بررس��ي قرار گيرد چرا كه ابعاد بس��يار كالني 
داش��ته و نياز به هماهنگي فرابخشي و اتخاذ تصميمات استراتژيك 
در اين حوزه بيش��تر به چشم مي خورد؛ گذشته از اينكه تصميمات 
اس��تراتژيك حوزه باالدستي نفت، حتي از محدوده وظايف شوراي 
عالي انرژي نيز فراتر بوده اس��ت و الزم بود س��تاد تصميم س��ازي، 
در س��طحي فراتر و با س��ازوكاري بسيار س��ريع و چابك بتواند در 
مواق��ع لزوم تصميمات اس��تراتژيكي اتخاذ كن��د و همه مالحظات 
كالن مديريت مخازن كش��ور را در آن مراعات كند؛ نه اينكه افراد 
مع��دودي با مالحظات بخش��ي خود تصميم بگيرن��د. البته چندي 
است ساختاري به نام »شوراي عالي مخازن« در حوزه برنامه ريزي 
ش��ركت نفت مشغول به كار شده است، در ضمن بايد نقش مراجع 
فرادس��ت شركت نفت را نيز در يك سازوكار تصميم گيري جامع و 
چابك ببينيم، اميدواريم حداقل همين ش��ورا بتواند با قّوت، ايفاي 
نقش كرده و بتواند در كنار وظيفه تصويب و اصالح نتايج مطالعات 
ميادين نفتي، به عنوان مرجع سياست س��ازي شركت ملي نفت نيز 

نقش آفريني كند. 
در كنار س��ازوكارهاي سياست گذاري، بايد جايگاه انديشكده ها 
و كانون ه��اي تفكر را نيز در نظر داش��ت. كانون ه��اي تفكر حلقه 
مفق��وده سياس��ت گذاري ها و تصميم گيري ه��اي دولتي هس��تند. 
نخبگان اجرايي باي��د دريابند كه به تنهايي قادر به درك و تحليل 
تمامي فرصت ها و موقعيت هاي تصميم و برنامه ريزي نيستند و بايد 
افراد زبده و انديش��مند گرد آمده در كانون هاي تفكر، كه كارش��ان 
تحلي��ل اوضاع و خلق ايده هاي نو اس��ت در انجام امور ياري ش��ان 
دهند. كانون هاي تفكر نهادهاي پش��ت پرده اي هستند كه در كل 
فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري مديران و رهبران )قبل از وقوع 
مس��أله، در حين مواجه��ه، زمان خلق گزينه ه��ا و راهكارها، موقع 
تصميم گي��ري و بعد از آن در برخورد ب��ا پيامدها( آنان را همراهي 
مي كنن��د. برخي از انديش��مندان، كانون هاي تفك��ر از جذاب ترين 

نوآوري فكري عصر ما توصيف مي كنند. 
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