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Abstract 
The present research has been conducted with the aim of the pathology of 
conservation in the production of the Parsi oil field and providing solutions for 
improved maintenance production process. For this purpose, using the SWOT 
approach and analyzing the information collected from the questionnaires was 
completed by experts and specialists of the National Iranian Oil Company in 1400. 
The results indicate that the production conditions of protection in the situation of 
conservative strategies are based on the final scores of the internal and external 
factors of the SWOT matrix, which are 1.988 and 2.67, respectively. Also, the 
results show that the expertise and efficiency of the workforce and the existence of 
knowledge and technology required to use reservoir-based overdraft methods with 
scores of 0.24 and 0.177, respectively, are the most important strengths. Moreover, 
lack of principle of safe production in practice due to reasons and lack of 
comprehensive and specialized planning in accordance with the goals of safe 
production to convert potential oil into actual at the ministry level with scores of 
0.063 and 0.062, respectively, have been identified as the most important 
weaknesses. In addition, the support of upstream documents on the conservation in 
the production and the nationality of the NISOC with scores of 0.228 and 0.224, 
respectively were identified as important opportunities. It should be noted that the 
existence of restrictive regulations and programs of the Ministry and the existence of 
some anti-conservation in the production of oil contracts with scores of 0.057 and 
0.056, respectively, are the main threats. Therefore, the existence of integrated 
management with a focus on the conservation in production and attention to internal 
and external factors could improve the conservation in the production process. 
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 پارسی تدوین راهبردهای بهبود فرآیند تولید صیانتی از میدان نفتی

 عابدیسمانه 

 اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران هیأت علمی دانشکده 

  

 خسرو رضایی میرقاید
انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی،  کارشناس ارشد اقتصاد

 تهران، ایران

 چکیده
یند آن آراهکارهای بهبود فرشناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه  آسیبهدف  مطالعه حاضر با

های  تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه و و تجزیه سواتشده است. برای این منظور از رویکرد  انجام
 گرفته بهره 1400خیز جنوب در سال  شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت تکمیل

میدان نفتی پارسی بر اساس نمرات نهایی شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از 
کارانه  در وضعیت راهبردهای محافظه 67/2و  999/1 ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به ترتیب با مقادیر

قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تخصص و کارایی نیروی کار و وجود دانش و فناوری الزم 
عنوان  به 177/0و  24/0اشت مخزن محور به ترتیب با امتیازات های ازدیاد برد جهت استفاده از روش

ترین نقاط قوت تعیین گردید. عالوه بر آن اصل و محور قرار نگرفتن مفهوم تولید صیانتی در عمل و  مهم
ریزی جامع و تخصصی منطبق با اهداف تولید صیانتی در تبدیل نفت بالقوه به بالفعل در سطح  عدم برنامه
شده است. حمایت  ترین نقاط ضعف شناسایی عنوان مهم به 062/0و  063/0ه ترتیب با امتیازات وزارتخانه ب

عنوان دو فرصت مهم به  و تأکید اسناد باالدستی از تولید صیانتی و ملی بودن شرکت ملی نفت ایران به
های  ات و برنامههای مقرر اند. الزم به ذکر است محدودیت شده تعیین 224/0و  229/0ترتیب با امتیازات 

عنوان  به 056/0 و 057/0وزارتی و وجود برخی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی به ترتیب با امتیازات 
اند. لذا وجود مدیریت  شده ترین تهدیدهای پیش رو در تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی شناخته اصلی

و بیرونی موجب بهبود اجرای فرآیند تولید  یکپارچه با محوریت تولید صیانتی و توجه به عوامل درونی
 شود. صیانتی می

تولید صیانتی، حداکثر نرخ بازیافت کارا، رهیافت سوات، مخازن هیدروکربوری،  ها: کلیدواژه
 میدان نفتی پارسی

  JEL: Q42 , Q38 , Q01 , Q35 بندی طبقه
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 مقدمه .0
مند بوده و  محصولی بهره خیز معموالً از ساختار اقتصاد تک با توجه به آنکه کشورهای نفت

های مختلف  وابستگی باالیی به درآمدهای نفتی دارند و این درآمدها از ثبات الزم در دوره
های فعلی و  مند نمودن نسل ها نفتی جهت بهره باشند، لذا تولید بهینه از میدان برخوردار نمی

آینده از این درآمدها از اهمیت بسیار زیادی برای این کشورها برخوردار است. ایران نیز 
سو  ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان که از یک عنوان یکی از بزرگ به

همچنان به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز وابسته بوده و از طرف دیگر اقتصاد آن 
های فعلی و آتی، به کسب  های اقتصادی، به منظور تأمین منافع نسل جهت توسعه زیرساخت

حداکثر درآمدهای نفتی نیاز دارد، از این قاعده مستثنا نبوده و نیازمند برنامه مدون در 
(. در 1396ها نفتی خود است )شکری و همکاران،  میدان سازی تولید از راستای بهینه

زا در کشور، رفع وابستگی از درآمد نفت، قدم  ریزی برای توسعه پایدار و درون برنامه
برداری بهینه از مخازن  کند که دولت با بهره اصلی بوده و منافع ملی در بلندمدت ایجاب می

مند سازد.  نده را نیز از این درآمد بهرههای آی نفتی ضمن رفع تنگناهای جاری ارزی، نسل
ناپذیری از تخلیه اقتصادی نفت و امکانات بالقوه ایران در ذخایر  همچنین با توجه به اجتناب

کارگیری ابزارهای افزایش ضریب بازیافت با  نفت و گاز، موضوع صیانت از مخازن و به
یران اهمیت روزافزون دارد توجه به تجربه موفق روش تزریق گاز در ازدیاد تولید نفت ا

(. توجه بیشتر به تولید صیانتی در برداشت از منابع فسیلی، 1399)محمدی و معتمدی، 
رو تولید صیانتی  نماید. ازاین ازپیش منتفع می های آینده را در استفاده از این منابع بیش نسل

د است خواه از مخازن نفت و گاز در یک رویکرد عقالیی و منطقی، ضروری و مورد تأکی
برداری خودسرانه و به دور از  میدان مورد نظر مستقل باشد و خواه مشترک، تصور بهره

اصول و موازین فنی تولید صیانتی در دنیای کنونی به دور از انصاف، منطق و عقل است. 
های فراوان این دسته از  های فسیلی و قابلیت های منحصر به فرد انرژی توجه به ویژگی

کند )غفاری و تکلیف،  لزوم تمرکز بر تولید صیانتی را بیش از پیش متبلور می ها، انرژی
(. توجه به موضوع تولید صیانتی در اسناد باالدستی هم منعکس شده است. ازجمله 1394

های کالنی است که در حوزه استخراج  شده در اسناد باالدستی، سیاست موضوعات مطرح
طور  شور تهیه و ابالغ شده است و در این اسناد بهبرداری از معادن و مخازن ک و بهره

مشخص به موضوع تولید صیانتی پرداخته شده است که نشان از اهمیت باالی این مسئله در 
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های کالن کشور دارد. در مجموع هر آنچه را که به لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی،  سیاست
ها برشمرد، خود دلیلی بر  ن این سیاستعنوان دالیل تدوی توان به محیطی و نظایر آن می زیست

توان به بین نسلی بودن این منابع اشاره  باشند. ازجمله این دالیل می اهمیت تولید صیانتی می
برداری غیر صیانتی موجب  ها، هرگونه بهره کرد که به دلیل ماهیت تجدیدناپذیر بودن آن

نمود و با توجه به  ع محروم خواهدتضییع منابع شده و آیندگان را از برخورداری از این مناب
جایگاهی که نفت در اقتصاد ایران دارد موضوعات مختلفی همچون رشد اقتصادی، تولید، 

های کلی اقتصاد  اشتغال و رفاه اجتماعی به آن وابسته است. در این زمینه در سیاست
ازار جهانی مقاومتی، بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در ب

ها  ویژه در میدان های تولید نفت و گاز، به نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت
های کلی اقتصاد مقاومتی( و همچنین افزایش ارزش افزوده از  سیاست 14بند »)مشترک 

طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه 
های نفتی با تأکید بر برداشت  صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده و باال بردن

های کلی اقتصاد مقاومتی( تأکید شده است. همچنین  سیاست 15صیانتی از منابع )بند 
منطبق بر قانون نفت، وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن 

انت ذخایر نفتی و حفاظت منابع های صحیح، نظارت و مراقبت کامل جهت صی ریزی برنامه
های طبیعی و تأسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست )هوا، آب، خاک(  و ثروت

، 1366قانون نفت مصوب سال  7)ماده « ربط عمل کند های ذی با هماهنگی سازمان
 (. 1390اصالحیه سال 
یر قابل استحصال و میدان نفتی فعال، اهتمام الزم برای افزایش ذخا 79وجود  در ایران با

بازیافت ازدیاد برداشت نفت صورت نگرفته است. پایین بودن ضریب  اجرای عملیات بهبود/
های ازدیاد برداشت ازجمله تحقق نیافتن کامل  مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرح

های اخیر به دلیل افزایش مصرف و  های تزریق گاز به مخازن نفتی در سال اهداف برنامه
کشور های مطرح بخش نفت در سند ملی راهبرد انرژی  گاز، ازجمله تنگناها و چالشکمبود 

واحد درصد  5است. در سند مزبور مقرر گردیده که تا پایان افق زمانی این سند، حداقل 
های ازدیاد برداشت و  کارگیری روش ها نفتی کشور از طریق به بازیافت میدان به ضریب

سئله مهم در (. در ایران راستا، م1396)ترازنامه انرژی سال، تولید صیانتی افزوده گردد 
سازی ارزش اقتصادی مخزن در طول عمر آن است. در این زمینه تولید صیانتی حداکثر
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های  الزم به ذکر است ریشه موضوعیت یافتن مسئله تولید صیانتی از ساختار و ویژگی
شناسی موجود  اختاری و زمینهای س ت گرفته است. با توجه به محدودیتئسنگ مخزن نش

شده توسط بشر نیست  در مخازن نفتی، این مخازن طبیعی همچون مخازن مصنوعی ساخته
که فقط حاوی سیال در فضای خالی درون خود باشند و بتوان به همان سادگی مخازن 

های معمول استخراج نمود. بلکه  ها را با روش مصنوعی تا قطره آخر نفت درون آن
مخازن با توجه به نوع و ساختار سنگ مخزن، فشار و نوع سیاالت موجود در  استخراج از

شده در  های استفاده آن و همچنین نوع سیاالت قابل تزریق، تابع عوامل مختلف و روش
همچنین نفت قابل استحصال از مخزن به مخزن دیگر متفاوت است.  استخراج بوده و از هر

وسیله پمپ یا وسایل  که به هر میزانی بتوان از آن بهمخازن نفت کشور مانند انباری نیست 
دیگر استخراج نمود بلکه تنها به نحوی خاص که مبتنی بر ضوابط علمی حرکت سیاالت 

حل بهینه آن، تزریق گاز و باال بردن فشار مخزن به  گیرد. تنها راه است عمل تخلیه انجام می
در دنیاست که  «نفت درجا»ذخایر  ترین حداکثر ممکن است. ایران دارای یکی از بزرگ

 400شود. از این مقدار حدود  میلیارد بشکه تخمین زده می 450حجم اولیه آن بیش از 
قرار دارند. از این  «تک تخلخلی»و بقیه آن در مخازن « دار شکاف»میلیارد بشکه در مخازن 

داشت است. بر درصد قابل 20میلیارد بشکه نفت خام یعنی بیش از  91مجموعه بیش از 
عالوه باید توجه داشت که متوسط بازیافت نفت خام از مخازن شکافدار تا حدودی کمتر  به

 (.1393از مخازن تک تخلخلی با همان خصوصیات است )سعیدی، 
سازی ارزش اقتصادی مخازن نفتی کشور در فرآیند که حداکثر بنابراین ازآنجا

مطرح است، لذا توجه به موضوع تولید عنوان یک هدف با اولویت اصلی  برداری به بهره
شود. بر این ها نفتی، بیشتر احساس می منظور افزایش ضریب بازیافت از میدان صیانتی به

بندی عوامل مؤثر بر تولید  اساس مطالعه حاضر در تالش است تا ضمن تعیین اولویت
و ارایه  شناسی فرآیند اجرای تولید صیانتی صیانتی از میدان نفتی پارسی، به آسیب

راهکارهای بهبود تولید صیانتی در میدان نفتی منتخب بپردازد. الزم به ذکر است، شرکت 
 45بردار نفتی در ایران با مدیریت  ترین شرکت بهره خیز جنوب بزرگ ملی مناطق نفت

کننده حدود  هزار مترمربع تولید 70بر  ای بالغ مخزن هیدروکربوری در گستره 65میدان و 
های  درصد از گاز کشور است و تولید صیانتی از اولویت 16کل نفت خام و  درصد از 90

یند تولید آها، در این پژوهش فر تولیدی این شرکت است، لذا با توجه به این ویژگی
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شده  ها تحت مدیریت این شرکت بررسی صیانتی از میدان منتخب نفتی پارسی از میدان
های دوم و سوم بیان شده است.  در بخش است. در ادامه پیشینه پژوهش و روش تحقیق

 اند. های چهارم و پنجم مطرح شده گیری از مطالب نیز در بخش ها و نتیجه یافته

 . پیشینۀ تحقیق 4
های  به دلیل ابعاد وسیع مبحث تولید صیانتی و متأثر بودن آن از عوامل مختلف در حوزه

توان  مبانی نظری واحدی را نمی المللی و مانند آن، اقتصادی، فنی، حقوقی، سیاسی، بین
زمینه تولید صیانتی  برای تولید صیانتی در نظر گرفت همچنان که مطالعات واحدی در

های مختلف  صورت نگرفته است. بلکه مطالعات در این زمینه طیف وسیعی از حوزه
ایر المللی و نظ سازی اقتصادی، فنی و مهندسی مخازن، قراردادهای نفتی و مسائل بین بهینه

های مؤثر بر تولید  آن را شامل شده است. مطالعات صورت گرفته تاکنون تحت تأثیر حوزه
توان حداکثر کردن ارزش  اند ولی درمجموع می صیانتی از زوایای متفاوت به بحث پرداخته

های مطالعاتی در نظر  عنوان هدف واحد تمامی حوزه اقتصادی مخزن در طول عمر آن را به
ها اساساً تعریف مبانی نظری  این نکته ضروری است که در برخی از حوزهگرفت. توجه به 

های اقتصادی با توجه به ماهیت آن حوزه  سازی به معنای تعریف روابط ریاضی و مدل
ها، کنکاش و بررسی موضوع تنها از  گونه حوزه پذیر نیست. زیرا اصوالً در این امکان
قراردادهای نفتی(. و هرگونه اصرار و های تحلیلی میسر است )همانند بررسی  روش

های ریاضی، به قیمت دور شدن از واقعیات و در نظر گرفتن فروض  سازی پافشاری بر مدل
رفتار تمام خواهد  منظور ایجاد تابع ریاضی خوش های انتزاعی به سازی غیرواقعی و تقریب

داشت بلکه موجب تنها کاربردی نخواهند  شد که درنتیجه در عرصه عملیاتی و واقعی نه
 ایجاد انبوهی از مطالعات نظری و دور از واقعیات میدانی خواهند شد. 

در ادبیات موضوع، ارزش اقتصادی یک مخزن تابع دو متغیر قیمت نفت خام و حجم 
ضرب روند  صورت حاصل توان آن را بهتولید صیانتی در هر مقطع زمانی است و لذا می

صیانتی از مخزن در خالل عمر مخزن تعریف کرد. تولید روند تولید  قیمت نفت خام در
مهندسی و مدیریت بهینه  ـاساس موازین فنی تی تابعی از شرایط مخزن است و برصیان

که قیمت نفت خام تابعی از شرایط حاکم بر بازار جهانی  حالی شود در مخزن تعیین می
یدگاه مدیریت مخازن ویژه روند تحوالت عرضه و تقاضای نفت خام است. از د نفت به



 010 |و رضایی میرقاید عابدی  | پارسی تدوین راهبردهای بهبود فرآیند تولید صیانتی از میدان نفتی

هایی است که منجر  نخستین گام برای تحقق ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، اتخاذ روش
ویژه در  تر نفت اما همراه با بازدهی باالتر است. کاربرد این روش به به جابجایی آهسته

جایی سریع نفت اما همراه با  ههایی که منجر به جاب مخازن نفتی ایران، نسبت به روش
 در باشد. به عبارت دیگر مراتب از اولویت باالتری برخوردار می بازدهی کمتر است، به

مدت افزایش یابد تا  مدت و میان روش دوم، هدف این است که تولید از میدان در کوتاه
ترتیب شرکت نفتی طرف قرارداد و نیز صاحب مخزن هر دو از افزایش درآمد در  بدین

ردار شوند، لیکن این افزایش تولید، استمرار نخواهد داشت مدت برخو مدت و میان کوتاه
تر  رغم پایین روش اول، علی سرعت ظاهر خواهد شد. در و روند کاهشی تولید نفت به

مدت، استمرار  بودن سطح تولید روزانه در مقایسه با روش دوم، تولید از میدان در بلند
عمر مفید میدان، در مقایسه با  بیشتری خواهد یافت و لذا حجم نفت تولیدشده در طول

جایی  ههای نوع اول که مستلزم جاب مراتب بیشتر خواهد بود. بنابراین روش روش دوم، به
آهسته اما بازدهی باالتر است با موازین تولید صیانتی سازگار بوده و منافع ملی را بهتر 

 (.1393کند )درخشان،  تأمین می
کننده مقدار استخراج نفت است.  هم تعیینفشار مخزن و عمر مخزن از متغیرهای م

اساس شواهد تجربی، منحنی فرضی تولید در یک مخزن نفت از زمان اکتشاف، توسعه و بر
(، 1( نشان داد. در نمودار فرضی )1توان بر اساس نمودار ) تولید تا ترک مخزن را می

نرخ افت  های مختلف منحنی، استخراج نفت از مخزن در حالت CFو  CD ،CEمسیرهای 
های بازیافت ثانویه و ثالثیه به  با اعمال دقیق و کامل روش CDدهد. مسیر  تولید را نشان می

آید. در این مسیر، افت تولید نفت کمترین مقدار ممکن را دارد و بیشترین مقدار  دست می
های  های بازیافت ثانویه در آغاز و سپس روش برداری است. اگر روش نفت هم قابل بهره

لثی برداشت نفت در زمان الزم اعمال نشوند، با هرز روی نفت، منحنی استخراج نفت در ثا
، مقدار ABCFگیرد. در این نمودار، مساحت زیر منحنی  قرار می CFو  CEمسیرهای 

دهد. اختالف بین مقدار  ( از مخازن نفت را نشان میطبیعی )بازیافت اولیه بازیافت
های ازدیاد برداشت را مشخص  حاصل از اعمال روش، مقدار نفت CFو  CDهای  منحنی

های بازیافت ثانویه، معادل ارزش اقتصادی ازدیاد نفت  کند. ارزش اقتصادی روش می
 (.1999، 1( )هانسونCFو  CDهای  شده است )تفاوت بین مقدار منحنی برداشت

                                                      
1. Hannesson 
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یابد، برای  معمول کاهش می طور تخلیه، ذخایر قابل بازیافت فنی بهبا افزایش نرخ 
که در برخی  حالی رود، در ها، فقط مقدار کمی با حفظ نرخ باال از بین می برخی از میدان

طور مسلط  مثال، میدانی که مکانیسم رانش به عنوان توجه است. به دیگر، ضررها قابل
انی که مکانیسم حساسیت کمتری نسبت به مید تحت تأثیر انبساط گاز محلول است، نرخ

انبساط کالهک گازی یا رانش آب است دارا است. از طرف دیگر، رانش مسلط در آن 
انبساط گاز محلول یک مکانیسم محرک بسیار ناکارآمد با عملکرد پایین است. در بیشتر 

افزایش داد. مهم است کارگیری نرخ بازیابی نسبتاً متوسط،  توان با به مخازن، بازیابی را می
حداکثر »که در اسرع وقت بررسی شود که آیا یک مخزن دارای حساسیت است یا خیر. 

شود که در آن ذخایر قابل بازیافت  عنوان نرخی تعریف می ( بهMER) «نرخ بازیافت کارا
 (.1997، 1کند )نیستاد فنی از وضعیت حداقل به وضعیت حداکثر تغییر می

ازجمله موارد بسیار مهم مؤثر بر تولید صیانتی مفاد قراردادهای الزم به ذکر است که 
برداری از مخازن نفتی است و سخن گفتن از تولید صیانتی بدون توجه به این  نفتی در بهره
پذیر نیست. هر قرارداد نفتی اساساً متضمن اجتماع دو فرآیند متعارض در  مقوله امکان

های نفتی طرف قرارداد و تأمین منافع  سط شرکتاهداف است، تأمین منافع سهامداران تو
الذکر به شرایط  آیند متعارض فوق های ملی نفت. تبدیل دو فر ملی بلندمدت توسط شرکت

با توجه به شرایط و مقتضیات مخازن نفتی کشور، مستلزم درک صحیح از  «بردـ  برد»
های ساختاری  عارضبرداری از مخازن نفتی است. ت مصادیق منافع ملی بلندمدت در بهره

المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثر  های نفتی بین بین اهداف شرکت
سازی سود در چارچوب اصول به نگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش 

                                                      
1. Nystad 
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شود که  اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می
های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات  ای با شرکت اد بهینهگاه نتوان قرارد هیچ

های فنی و مدیریتی با  اقتصاد مقاومتی باشد. فقط قراردادهای حمایتی و همکاری
تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد. با اجرای  های خدمات نفتی می شرکت

ذاری تغییر وضعیت داده و از روند گ های بهبود و افزایش بازیافت، ریسک سرمایه برنامه
 (. 1393کند )درخشان،  نزولی به روند صعودی تغییر می

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شود، متغیرهای مستقل  درواقع اگر تولید صیانتی را به
های عملیاتی و مطالعاتی است که موجب  اثرگذار بر آن شامل مجموعه وسیعی از فعالیت

شود و حداکثر تولید از مخزن را در خالل عمر آن رقم  یافت مخزن میافزایش ضریب باز
میزند. این متغیرها شامل، کیفیت و اثربخشی نیروی کار، فناوری، سرمایه، شرایط فیزیکی و 

های هیدروکربوری، قراردادهای حقوقی و فنی،  شناسی مخزن، قیمت جهانی فرآورده زمین
باشند که در این پژوهش،  ادی و فنی و نظایر آن میهای اقتص شرایط سیاسی منجر به تحریم

شناسی تولید صیانتی با شناسایی نقاط قوت و  هدف بررسی جامع این عوامل و آسیب
 شود. هایی است که از جانب این عوامل متوجه تولید صیانتی می ضعف و تهدیدها و فرصت

اوت است که هرچند های متف بنابراین تولید صیانتی متأثر از مباحث مختلف از حوزه
سازی تولید از مخازن نفتی از نگاه خود  هرکدام از این رویکردهای مطالعاتی به بهینه

تنهایی  کدام به پردازند که در تبیین روش دستیابی به تولید صیانتی الزم هستند ولی هیچ می
طالعات کنند. بلکه جمیع م کفایت مطالعاتی در تبیین مبحث تولید صیانتی را نمایندگی نمی

عنوان مطالعات حوزه تولید  های مختلف را باید به سازی تولید از مخازن نفتی در حوزه بهینه
کنون در مواجه با تولید بهینه از  های مطالعاتی که تا رو رویکرد این صیانتی در نظر گرفت. از

بندی در چهار رویکرد  توان در یک تقسیم مخازن هیدروکربوری صورت گرفته است را می
 های داخلی و خارجی هر رویکرد خواهیم پرداخت. در نظر گرفت که در ادامه به نمونه

برداری بهینه با نگاه به موضوعات فنی و مهندسی  الف( مطالعات معطوف به بهره
مخازن: مطالعات متعددی در علوم مختلف مهندسی ازجمله شیمی، نفت، حفاری و مخازن 

فنی و مهندسی ازجمله استفاده از مواد شیمیایی و  های در استفاده از اصول علمی و روش
برداری بهینه از  های نفتی و نظایر آن در بهره دار چاه های افقی و جهت ها، حفاری حالل

ذخایر نفتی و افزایش ضریب بازیافت صورت گرفته است که در حالت کلی، این مطالعات 
 برو چاه محور را در ، تجهیزات محورهای ازدیاد برداشت مخزن محور بررسی روش
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(، 1400توان به مطالعات فالح محمدجواد ) گیرند. از مطالعات داخلی و خارجی می می
(، 2021) 2(، آتیلهان و آپاریسیو2021) 1و دونکن(، رن 1397(، نعیمی )1399بحانی )س

(، در پژوهش 1399عنوان نمونه سبحانی ) ( اشاره نمود. به2019) 3کریشنامورتی و همکاران
منظور کاهش کشش بین  فرد نانو سیاالت به به های منحصر گیری از ویژگی د به بهرهخو

سطحی نفت سنگین پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که کاهش کشش 
تواند باعث حرکت بهتر نفت در مخازن شود و درنتیجه برداشت نفت از  بین سطحی، می

 مخزن افزایش یابد. 
به تولید بهینه نفت با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و مفاهیم مطالعات معطوف  ب(

عنوان یک منطق  (: هرچند تئوری هتلینگ و بسط آن به4حوزه اقتصاد )بسط نظریه هتلینگ
تنهایی موجبات رسیدن به اهداف تولید صیانتی را  تواند به سازی تولید از منابع نمی در بهینه

رفتن شرایط اقتصادی و مفاهیم حوزه اقتصاد ازجمله وجود در نظر گ این رقم بزند ولی با
تر نمودن تولید  های استخراج و امثال آن با بهینه های جهانی نفت، نرخ بهره، هزینه قیمت

تواند در این مهم مؤثر باشند. از  ها می اقتصادی از مخازن نفتی، در کنار سایر حوزه
(، اردالن خواه 1399العات ورهامی )توان به مط مطالعات داخلی و خارجی در این حوزه می

( اشاره 2019)و همکاران  7(، عبید2020و همکاران ) 6(، اوالینی2021) 5(، پمی1392)
خود به بررسی سیاست استخراج بهینه یک   (، در مطالعه2021عنوان نمونه پمی ) نمود. به

ها و  میدان نفتی و همچنین مالیات کارآمد از درآمدهای ایجادشده در پرتو محدودیت
 قیدهای اقتصادی مختلف پرداخته است. 

عالوه رویکرد فنی و مهندسی  یابی اقتصادی به ج( مطالعات تلفیقی از دو رویکرد بهینه
یابی تولید از  عنوان قیود فنی و محیطی: مطالعات بهینه های محیطی به مخازن و محدودیت

های ساختاری  های محیطی مخصوصاً محدودیت مخازن نفتی با در نظر گرفتن محدودیت
ر یابی اقتصادی تولید نفت و مؤثر ب حاکم بر مخزن نفتی نیز بخشی از مطالعات بهینه

(، احمدیان و ورهامی 1399زاده ) مطالعات تولید صیانتی از مخازن نفتی است. حاجی

                                                      
1. Ren and Duncan 

2. Atilhan and Aparicio 

3. Krishnamoorthy 

4. Hotelling 

5. Pemy 

6. Olayeni 

7. Abid 
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عنوان  (، به1997(، نیستاد )2019و همکاران ) 1(، جیون1399(، محمدی و معتمدی )1392)
ت ارزیابی ای یک مدل ارزیابی یکپارچه جه (، در مطالعه2019نمونه جیون و همکاران )
پروژه میدانی  40های تاریخی بیش از  اساس دادهبر CO2-EORعملکرد فنی و اقتصادی 

را با اکسید کربن  مؤثری انتشار گاز دیطور  به EORشده است که  ارائه نمودند. ثابت
حال تولید نفت  عین یابد و در اکسیدکربن صنعتی در زیرزمین، کاهش می سازی دی ذخیره

 دهد.  را نیز افزایش می
ادهای نفتی با آثار اقتصادی و بررسی از منظر تولید مطالعات معطوف به قرارد د(

صیانتی: ازجمله عوامل مؤثر بر تولید صیانتی قراردادهای نفتی است که چگونگی توسعه و 
توان مفاد یک قرارداد  کند، به همین دلیل می شرایط برداشت از میدان نفتی را مشخص می

برداری از  روند بهره سی و اقتصادی درعنوان یک عامل مهم با آثار فنی و مهند نفتی را به
گرو رعایت اصول  مخازن دانست که میزان بهینگی برداشت آینده از یک میدان نفتی در

طور خاص در نگارش مفاد آن دانست.  طور عام و اصول تولید صیانتی به تولید بهینه به
(، 1395ی )میرزای (، حاجی1397(، خورسندی و همکاران )1393(، درخشان )1399کاوسی )

و  3(، ژائو2012) 2(، قندی و سینتینا2021(، کشاورز و همکاران )1394تکلیف و غفاری )
روند تولید بهینه و  های خود به آثار و نتایج قراردادهای نفتی در (، در بررسی2012همکاران )

ه (، نشان داد ک1393عنوان نمونه نتایج درخشان ) اند، به صیانتی از مخازن نفتی پرداخته
المللی، برداشت از مخازن در مرحله تخلیه طبیعی است که  های نفتی بین اولویت شرکت

توانند با حداقل هزینه استحصال نمایند و سود حاصل از  بهترین حجم نفت میدان را می
که این رویه با  حالی های خود را با حداقل ریسک به حداکثر برسانند، در گذاری سرمایه

 بلندمدت کامالً در تعارض است و لذا با اصول اقتصاد مقاومتی ناسازگار است.منافع ملی در 

 . روش 3
شناسی تولید صیانتی با تأکید بر عوامل مؤثر بر تولید صورت  در این پژوهش، آسیب

ها بر مسیر تولید صیانتی  شده، اثرات آن ترین متغیرهای شناساییگیرد تا با استفاده از مهممی
اجرای »( 2سازی پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد سوات )نمودار  پیاده بررسی شود. در

مثابه یک کاال و محصول تولیدی و یا یک هدف و  به «مطلوب فرآیند تولید صیانتی

                                                      
1. Jieyun 

2. Ghandi and Cynthia 

3. Zhao 
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شده است. به عبارت  خیز جنوب در نظر گرفته خروجی نهایی در شرکت ملی مناطق نقت
خیز  یدی شرکت ملی مناطق نفتهای نفت تول بررسی نه تعداد بشکه دیگر محصول مورد

عنوان خروجی در این  شده بلکه آنچه به های چاه و متراژ حفاری جنوب یا تعداد حلقه
گیرد، میزان اجرای مطلوب فرآیند تولید صیانتی از مخزن می بررسی قرار شرکت مورد

 بشکه نفت به روش صیانتی، 1مثال در بررسی عملکرد این شرکت، تولید  عنوان است. به
میلیون بشکه نفت تولیدی به روش غیر صیانتی محسوب  1تری نسبت به  خروجی مطلوب

شود. به بیان دیگر اگر مخزن و سایر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر تولید )چه نقاط  می
های  عنوان ورودی ها و تهدیدهای پیرامونی( را به ضعف و قوت داخلی و چه فرصت

خیز جنوب است( در نظر گرفته شود و  ملی مناطق نفت سازمان )که در این مطالعه شرکت
ها و اهداف تولید صیانتی منظور شود، در این  خروجی و هدف سازمان میزان تحقق برنامه

صورت هدف این است که با استفاده از رویکرد سوات، وضعیت شرکت ملی مناطق 
 .رسیدن به اجرای مطلوب تولید صیانتی بررسی گردد خیز جنوب، در نفت

 مدل مفهومی پژوهش .4نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های تحقیق منبع: یافته
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خیز جنوب را در اجرا و دستیابی  زای مؤثری که شرکت ملی مناطق نفت عوامل درون
های درونی و عوامل  ها و ضعف کننده قوت کند، تعیین به اهداف تولید صیانتی متأثر می

ها و  عنوان فرصت کند به زای مؤثری که این شرکت را درزمینه تولید صیانتی متأثر می برون
 .شوند میل سوآت معرفی تهدیدها خارجی در تحلی

  0. تحلیل سوآت0-3
(. 2006، 6است )دوآرت 5و تهدیدها 4ها ، فرصت3ها ، ضعف2ها سرواژه عبارات قوتسوآت 

های موجود در محیط تکنیک یا ماتریس سوآت، ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصت
تدوین منظور سنجش وضعیت و  های داخلی آن به ها و قوتشناسی ضعف خارجی و باز

یکی از  سوآتن سیستم است. به عبارت دیگر مدل راهبردهایی برای هدایت و کنترل آ
ها و تهدیدهای  ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت

ریزی استراتژیک  (. گام اول در مراحل برنامه2007، 7و دویرن)یوکسل  برون سیستمی است
توان از طریق تحلیل آن می از های سازمان است و پسموریتتعیین رسالت، اهداف و مأ

سوآت که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد 
شود که اوالً به که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می

پرداخته شود و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی های داخلی و خارجی تحلیل محیط و تجزیه
. از دیدگاه این های محیطی متوازن سازد ا با فرصتهای سازمان ر اتخاذ نمود که قوت

ها و تهدیدها را به ها را به حداکثر و ضعفها و فرصتمدل، یک استراتژی مناسب قوت
و تهدیدات در  ها و فرصترساند. برای این منظور، نقاط قوت و ضعفحداقل ممکن می
های شود و گزینهصورت زیر پیوند داده می به WT , ST , WO , SOچهار حالت کلی 

ای است. بر  مرحله 9شود. این تکنیک شامل یک فرآیند ها انتخاب میاستراتژی از بین آن
( 1صورت جدول شماره ) توان بهاین اساس چهارچوب ماتریس تحلیلی سوآت را می

 (.1395یان و همکاران، )جعفر خالصه نمود

                                                      
1. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) 

2. Strenghths 

3. Weaknesses 

4. Opportunities 

5. Threats 

6. Duarte 

7. Yuksel and deviren 
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 . چارچوب ماتریس تحلیل سوات0جدول 

 (W)ها  نقاط ضعف (S)ها  نقاط قوت عوامل استراتژیک

 (Oها) فرصت

: استتتراتژی تجتتایای یتتا SOاستتتراتژی 
رشد با استفاده از نقاط قتوت دالیتی از   

برداری  های لاریی حداکثر بجره فرصت
 کند. را می

کارانه  یا محافظه: استراتژی ثبات WOاستراتژی 
هتتای محی تتی یجتتت یبتتران نقتتاط   از فرصتتت

 کند. ضعف استفاده می

 (T)تجدیدها 

: استتتراتژی ترکیبتتی یتتا   STاستتتراتژی 
رقابتی از نقاط قوت دالیی برای پشتت  
سر گذاردن تجدیتدات لتاریی استتفاده    

 شود. می

: استتتراتژی کتتاه  یتتا تتتدافعی TWاستتتراتژی 
پرهیت  از   برای کم کردن نقاط ضعف دالیتی و 

 شود. تجدیدات محیط لاریی تالش می

 

 8991منبع: یعفریان و هاکاران 

 . تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 4-3
ابزاری برای بررسی عوامل داخلی است. درواقع نقاط قوت  1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

خیز  و ضعف در دستیابی به تولید صیانتی از یک مخزن منتخب نفتی واقع در مناطق نفت
جنوب با توجه به عوامل مؤثر داخلی همچون نیروی انسانی، قوانین باالدستی، چگونگی 

اسی و فیزیکی مخازن کشور، شن های زمین ساختارهای مدیریتی حاکم بر مخازن، ویژگی
گذاری داخلی، کیفیت و چگونگی قراردادهای  فنّاوری در حال استفاده داخلی، سرمایه

 و ابزاری برای تجزیه 2کند. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نفتی و نظایر آن را ارزیابی می
یانتی ها و تهدیدهای خارجی مؤثر بر تولید ص تحلیل نحوه پاسخگویی و مواجهه با فرصت

المللی، عملکرد  های اقتصادی و سیاسی بین های جهانی نفت و گاز، تحریم ازجمله قیمت
گذاری خارجی، آثار ظهور  برداری از مخازن هیدروکربوری مشترک، سرمایه رقبا در بهره

های فسیلی در جهان و نظایر آن است.  عنوان جایگزین انرژی های نوین به و گسترش انرژی
عوامل داخلی و خارجی، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای مؤثر بر پس از شناسایی 

های عوامل درونی و خارجی برای  شود و در ماتریس دستیابی به تولید صیانتی مشخص می
رسیدن به تولید  هریک از این عوامل امتیازی برحسب اهمیتی که هریک از این عوامل در

ۀ بعد به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر شود. در مرحل صیانتی دارند در نظر گرفته می
(. ضریب 1393شود )موحد و همکاران،  اهمیت( تا یک )بسیار مهم( اختصاص داده می )بی

                                                      
1  . Internal Factor Evaluation(IFE) 

2  . External Factor Evaluation(EFE) 
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نظر از اینکه آیا عامل  شده به هر عامل بیانگر اهمیت نسبی آن در موفقیت است، صرف داده
حساب  تولید صیانتی بهعنوان یک نقطه قوت و ضعف داخلی در دستیابی به  نظر به مورد

آید، بنابراین به عاملی که دارای بیشترین اثر در دستیابی به اهداف تولید صیانتی است 
ضعف  -1) 4تا  1ای بین  شود. سپس وضع موجود هر عامل رتبه باالترین ضریب داده می

قوت بسیار(  -4قوت و  -3)نه ضعف و نه قوت(،  متوسط -5/2ضعف کم،  -2اساسی، 
شود، بدین منظور امتیاز هر ردیف از  آن امتیاز هر عامل محاسبه می از گردد. پس یتعیین م

عوامل درونی و بیرونی مؤثر در دستیابی به تولید صیانتی در وزن ضرب و در یک ستون 
شود )موحد و همکاران  گردد. در این مرحله جمع امتیازها محاسبه می جدید درج می

های عوامل خارجی و  ها و رتبه . پس از ضرب وزن(1394، زیتونلی و همکاران 1393
شود. چنانچه  کارانه و تدافعی( تدوین می داخلی، راهبردهای )تهاجمی، رقابتی، محافظه

باشد،  5/2جمع کل امتیاز نهایی ماتریس عوامل خارجی و ماتریس عوامل داخلی، بیش از 
های آن غلبه  دها و ضعفهای سازمان بر تهدی ها و قوت معنا خواهد بود که فرصت بدین

ها بر  دهنده غلبه تهدیدها و ضعف باشد، نشان 5/2خواهد کرد و اگر این امتیاز کمتر از 
 (.1399آر، های سازمان خواهد بود )فرد و قوتها  فرصت

الزم به ذکر است روش گردآوری اطالعات در این پژوهش مبتنی بر رویکرد 
نیز شامل کارشناسان و متخصصان شاغل در پرسشنامه است. جامعه آماری مطالعه حاضر 

خیز جنوب بوده است. در این پژوهش در ابتدا طی یک نظرسنجی  شرکت ملی مناطق نفت
اولیه از کارشناسان و متخصصین عوامل راهبردی قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای مؤثر 

این عوامل آن از هرکدام از  از شده است. پس بر تولید صیانتی به ترتیب اولویت استخراج
شده شامل  ترتیب پرسشنامه طراحی این عامل اول جهت طرح در پرسشنامه انتخاب و به 10

سؤال در چهار بخش شده است. با توجه به سطح دسترسی به متخصصان به دلیل  40تعداد 
استفاده قرار گرفت  شرایط کرونا، جامعه آماری که درنهایت در تکمیل پرسشنامه مورد

 ارشناسان این شرکت بوده است.تن از ک 50شامل 
مطالعه حاضر میدان نفتی پارسی است. میدان  طور که در پیش ذکر گردید، مورد همان

کیلومتری جنوب  130ها بزرگ نفتی است که در استان خوزستان و  پارسی یکی از میدان
سال گرفته است. میزان کل نفت تولیدی میدان پارسی تا پایان نیمه دوم  شرقی اهواز قرار

 92/63معادل  1399میلیارد بشکه است که تا پایان نیمه دوم سال  993/1برابر با  1399
شده است. حجم ذخیره نفت اولیه و ثانویه باقیمانده در میدان برابر  درصد از آن تخلیه
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جمعاً  1399تا پایان نیمه دوم  1379میلیارد بشکه است. از آغاز تزریق گاز در سال  069/1
میلیون فوت مکعب گاز  11/175طور متوسط روزانه  یلیارد فوت مکعب و بهم 034/1342

 94/402شده است. نسبت گاز تزریقی به نفت تولیدی در این نیمه معادل  در مخزن تزریق
شده است که فشار  ها فنی و تخصصی توصیه اساس گزارشفوت مکعب بر بشکه است. بر

افزایش یابد. در این راستا مجموع گاز تزریقی مخزن در اثر تزریق گاز به فشار اولیه مخزن 
درصد این میزان  57/31شده است که تاکنون فقط  تریلیون فوت مکعب محاسبه 25/4برابر 

مکعب جمع انباشتی میلیون فوت  6/13شده است. در این نیمه با تزریق روزانه  گاز تزریق
در کالهک گازی  میلیارد فوت مکعب بوده است. متوسط فشار گاز 499/2ماهه  شش

 پوند بر اینچ مربع است که نسبت به نیمه قبل تغییری نداشته است. از 2306مخزن حدود 
که نرخ تزریق گاز کمتر از نصف برنامه تزریقی بوده است، فشار گاز در کالهک  آنجایی

منظور تولید صیانتی از مخزن،  گازی مخزن در سالیان اخیر افزایش ناچیزی داشته است. به
ل شدن مکانیسم ریزش ثقلی و رسیدن به اهداف تزریق گاز، ضرورت دارد تزریق فعا

 (.1399خیز جنوب،  مطابق برنامه انجام گیرد )شرکت ملی مناطق نفت
 

 ای تولید از مخزن پارسی و فشار نفت در طی زمان . نمودار مقایسه3نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لی  ینوب شرکت میی مناطق نفت منبع:
 

 1379تا سال  1345شده است از سال  ( نشان داده3در نمودار شماره ) طور که همان
یافته است و به همین دلیل هم نرخ روزانه تولید  تدریج فشار نفت در مخزن کاهش به

منظور  به میدان بهتزریق گاز  1379و هرچند از سال  نفت سیر شدید کاهشی داشته است
انتی صورت گرفته ولی با توجه به افزایش فشار میدان و ایجاد شرایط تولید صی
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های قبل و همچنین عدم تزریق گاز به میزان کافی  های غیر صیانتی تولید در سال سیاست
وجود تداوم تزریق گاز، سیر کاهشی تولید از میدان متوقف نشده  جهت حفظ فشار مخزن، با

 از مخزن در های برداشت است. این مسئله اهمیت حفظ فشار مخزن با تزریق گاز و سیاست
خوبی نشان  برداری را بر تولید صیانتی از یک میدان نفتی به های بهره گذشته طی سال

های تولیدی به میزان دو و سه برابر در طی  وجود افزایش تعداد چاه نهایت اینکه با دهد. در می
تنها  ان، نهزمان آغاز پروژه تزریق گاز در این مید به بعد( و هم 1379های  دو دهه اخیر )از سال

تأثیر محسوسی در افزایش ظرفیت و تولید میدان ایجاد نشده است بلکه پس از یک دوره 
شده در باال یعنی  مدت، مجدداً روند کاهشی تولید به دالیل گفته شوک افزایش تولید کوتاه

های غیر صیانتی تولید درگذشته،  عدم تزریق میزان کافی گاز در شرایط فعلی و سیاست
های تولیدی بر نرخ ظرفیت تولیدی میدان  اشته است. تأثیر اندک افزایش تعداد چاهتداوم د

های ازدیاد برداشت مخزن محور همچون اجرای صحیح  حکایت از اولویت داشتن روش
شیوه برداشت از مخزن نظیر تزریق مناسب و پیوسته گاز جهت حفظ فشار مخزن بر 

 های تولیدی دارد. ن افزایش تعداد چاههای ازدیاد برداشت تجهیزات محور همچو روش

 ها  . یافته0
تحلیل اطالعات حاصل از  و در این بخش با استفاده از رویکرد سوات و تجزیه

خیز  شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت های تکمیل پرسشنامه
صیانتی از جنوب به ارزیابی ماتریس عوامل داخلی و خارجی و تعیین راهبردهای تولید 

 خیز جنوب پرداخته شده است. مخزن پارسی در مناطق نفت

 های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تحلیل ماتریس و . تجزیه0-0
« عوامل داخلی»های مربوط به پرسشنامه، ماتریس ارزیابی  پس از تجزیه و تحلیل داده

ل راهبردی داخلی ( حاصل شد که این جدول وزن، رتبه و نمره هر عام2مطابق با جدول )
 دهد. مؤثر بر تولید صیانتی را نشان می

ها برای هر پرسش مطابق با  گرفته از پاسخگویان، آمار کمی پاسخ در نظرسنجی صورت
خصوص میزان اثرگذاری هرکدام از عنوان نظرات کارشناسی در ( به2جدول شماره )

نقاط ضعف و قوت عوامل راهبردی قوت و ضعف حاصل شد. مطابق با این جدول بررسی 
دهنده آن است  خیز جنوب نشان تولید صیانتی از مخزن پارسی در شرکت ملی مناطق نفت
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است به این معنی که  999/1که جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 
خیز جنوب بر  های تولید صیانتی از مخزن پارسی در شرکت ملی مناطق نفت ضعف

تولید صیانتی از مخزن « عوامل خارجی»چنین ماتریس ارزیابی های آن غلبه دارد. هم قوت
ه شده است. که این ئ( ارا3خیز جنوب در جدول ) پارسی در شرکت ملی مناطق نفت

 دهد. جدول وزن، رتبه و نمره هر عامل راهبردی خارجی مؤثر بر تولید صیانتی را نشان می
 

ی از میدان پارسی در شرکت ملی مناطق تولید صیانت« عوامل داخلی»ماتریس ارزیابی  .4جدول 
 خیز جنوب نفت

 (IFEعوامل راهبردی داخلی )

 نقاط قوت ردیف
لییی 
 زیاد

 کم لنثی زیاد
لییی 
 کم

 ناره رتبه وزن

 24/1 4 161/1 8 2 1 7 81 نیروی کار )تخصص و کارایی( 8

2 

وری الزم یجت استفاده از اویود دان  و فن
محور های ازدیاد برداشت مخ ن  روش

(IOR/EOR) 

91 1 1 9 8 119/1 9 877/1 

9 
مشترک نبودن مخ ن تحت مدیریت شرکت 

 )میدان پارسی( با کشورهای هاسایه
91 9 8 8 4 116/1 9 861/1 

 887/1 9 199/1 4 8 2 4 99 فشار باالی مخازن نفتی در ایران 4

1 

های  ویود فناوری الزم یجت استفاده از روش
محور )اسید کاری،  ازدیاد برداشت تججی ات

 حفاری انحرافی و ...(

87 9 1 82 81 196/1 9 811/1 

6 

ویود واحدهای مختیف فنی و مجندسی مرتبط 
شناسی، مخازن  با تولید صیانتی )اکتشاف، زمین

 و ...( در درون شرکت

86 2 2 9 28 194/1 9 812/1 

7 
بومی بودن دان  فنی مرتبط با عاییات تولید 

 شرکتصیانتی در س ح 
86 8 9 1 21 199/1 9 199/1 

1 
ری  و  ویود واحدهای تخصصی برنامه

 ساز در حوزه مخازن تصایم
84 4 8 7 24 199/1 9 199/1 

9 
های تخصصی مستار نیروی انسانی در  آموزش

 مجتاع آموزشی شرکت توسط کارشناسان مرتبط
88 6 1 81 29 192/1 9 196/1 

81 
اف ارهای روز مجندسی  نرمگیری از دان  و  بجره

 ساز مخازن و شبیه
81 4 9 4 89 198/1 9 199/1 

 299/8 - 489/1 ها و نمرات نقاط قوت جمع وزن
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 نقاط ضعف ردیف
لییی 
 زیاد

 کم لنثی زیاد
لییی 
 کم

 ناره رتبه وزن

8 

اصل و محور قرار نگرفتن مفجوم تولید صیانتی 
 های تولید در عال بنا بر دالییی چون برنامه
 تکییفی در س ح شرکت

41 8 1 8 1 169/1 8 169/1 

2 

ری ی یامع و تخصصی من بق با  عدم برنامه
اهداف تولید صیانتی و تبدیل نفت بالقوه به 
بالفعل در س ح وزارتخانه نفت )عدم اعاال 

حداکثر نرخ »مالحظاتی هاچون محدودیت 
( در تولید، عدم ت ریق به MER) «بازیافت کارا

 سیال و ...(حد کفایت 

47 8 1 8 8 162/1 8 162/1 

9 
های ازدیاد برداشت  عدم اولویت دادن به روش

 یای تججی ات محور  مخ ن محور به
41 2 8 2 1 162/1 8 162/1 

 168/1 8 168/1 8 8 1 4 44 عدم ویود یکپارچگی در مدیریت مخازن 4

1 

عدم ارائه اطالعات صحیح و شفاف مربوط به 
کشور یجت استفاده و نقد وضعیت مخازن 

متخصصین و پژوهشگران دالل و لارج از 
 وزارت نفت

44 2 8 9 1 168/1 8 168/1 

6 

های برداشت از  آثار سوء چگونگی سیاست
مخازن در سالیان گذشته و مؤثر بر افت معنادار 

 فشار مخازن

49 9 2 8 8 168/1 8 168/1 

7 

برداشت های ازدیاد  بندی در برنامه عدم اولویت
از مخازن مختیف برحسب ظرفیت اف ای  

 بازیافت هر مخ ن

41 1 8 9 8 119/1 8 119/1 

1 

گیری متارک  در وزارت  سازی و تصایم تصایم
نفت تجران و لارج از اراده متخصصین مناطق 

 عاییاتی

96 4 1 2 9 116/1 8 116/1 

9 

روز و مدرن نبودن فناوری و تججی ات در  به
اکتشاف، حفاری، استخراج و مراحل مختیف 

 برداری بجره

91 9 7 8 4 111/1 2 88/1 

81 
پایین بودن ضریب بازیافت مخازن ایران به 

 شناسی و آهکی شکافدار عیت سالتار زمین
21 4 9 1 81 147/1 2 194/1 

 619/1 - 117/1 ها و نمرات نقاط ضعف جمع وزن

 ناره رتبه وزن ها و نارات نقاط قوت و ضعف یاع وزن

 8 - 911/8 

 های تحقیق منبع: یافته
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تولید صیانتی از مخزن پارسی در شرکت ملی مناطق « عوامل خارجی ». ماتریس ارزیابی 3جدول 
 خیز جنوب نفت

 (EFEعوامل راهبردی لاریی)

 ها فرصت ردیف
لییی 
 زیاد

 کم لنثی زیاد
لییی 
 کم

 ناره رتبه وزن

8 

تولید صیانتی حاایت و تأکید اسناد باالدستی از 
های کیی اقتصاد  هاچون قانون نفت و سیاست
 مقاومتی

47 2 1 1 8 117/1 4 221/1 

2 

میی بودن شرکت متولی صنعت نفت ایران و در نظر 
  برداری عنوان منافع میی در بجره گرفتن تولید صیانتی به

از مخازن نفتی در مقابل منافع حداکثرسازی سود در 
 نفتی لصوصیهای  داری شرکت بنگاه

46 8 8 2 1 116/1 4 224/1 

9 
ویود ذلایر عظیم گازی کشور یجت ت ریق به 

 مخازن نفتی
44 9 1 9 1 111/1 4 22/1 

4 
های مختیف  صد ساله در بخ  تجربه باالی یک

 صنعت نفت
41 1 8 2 2 119/1 4 282/1 

1 

ت عالی أنظارت مستار مراک  نظارتی لصوصاً هی
طبق قانون اصالح قانون نفت نظارت بر منابع نفتی 

 8991مصوب 

99 6 2 8 2 119/1 4 282/1 

6 

سازی گاز از مخازن گازی  ویود برنامه انتقال و ذلیره
عنوان  مشترک با سایر کشورها به مخازن دالیی به

 فرصتی یجت ماانعت از افت فشار این مخازن

97 4 1 2 2 112/1 4 211/1 

7 

ساله و  1مدت  ساله، میان 8مدت  ویود برنامه کوتاه
ساله در س ح شرکت میی مناطق  21بیندمدت 

عنوان عامل  )ذکر عامل قوت بهلی  ینوب  نفت
 فرصت به دلیل اعاال تصایاات متارک  از وزارتخانه(

94 1 2 6 9 149/1 4 896/1 

1 

های اکتشاف،  ویود زنجیره کامیی از شرکت
و تولید در زیرمجاوعه شرکت حفاری، استخراج 

میی نفت ایران و امکان اعاال مدیریت هااهنگ و 
 ها یکپارچه مابین آن

99 4 4 6 9 141/1 9 844/1 

9 

ویود عیم مدیریت و صیانت از مخازن نفتی 
های  ها و پژوهشکده صورت آکادمیک در دانشگاه به

 کشور

99 6 2 4 1 141/1 9 844/1 

81 
های  شرایط تحریم در سال کاه  تولید نفت در اثر

 الیر
98 1 1 9 6 147/1 9 848/1 

 929/8 - 181/1 ها ها و نارات فرصت یاع وزن
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 تجدیدها ردیف
لییی 
 زیاد

 کم لنثی زیاد
لییی 
 کم

 ناره رتبه وزن

8 

های باالدستی، یبری و  ویود مقرارت و برنامه
محدودکننده وزارتی در حوزه استخراج و تولید 

 های تولید تکییفی برنامههاچون 

41 8 1 8 1 117/1 8 117/1 

2 
ویود برلی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی 

 (IPC)هاچون قراردادهای 
41 9 1 8 8 116/1 8 116/1 

9 

فقدان الگوی یامع انرژی در کشور یجت ایجاد 
بندی تقاضای گاز )تقاضای دالیی،  اولویت

 ها نفتی( صادرات و ت ریق به میدان

49 1 8 8 1 116/1 8 116/1 

4 
اف ای  مصرف دالیی گاز در کشور و کابود گاز 

 ها یجت ت ریق به میدان
48 4 2 2 8 114/1 8 114/1 

1 

های مرتبط باانرژی  عدم هااهنگی وزارتخانه
هاچون نفت، نیرو، صنعت و معدن و تجارت در 

ویژه  مدیریت ناودن عرضه و تقاضای سولت به
 گاز در کشورمدیریت تقاضای 

98 7 2 4 6 147/1 2 194/1 

6 
برداشت رقابتی، شتابان و با نرخ باال از مخازن 

 مشترک نفتی با سایر کشورها
21 7 1 9 7 146/1 2 192/1 

7 
های سازندی در مراحل مختیف حفاری،  آسیب

 تکایل، تحریک، تعایر و تولید چاه
27 4 4 6 9 149/1 2 116/1 

1 

های نوین )لورشیدی،  انرژیظجور و گسترش 
های  عنوان یایگ ین آینده سولت ای و ...( به هسته

فسییی و اثرگذار بر عرضه و تقاضا و بازارهای 
 دالیی و یجانی نفت

21 1 9 81 7 142/1 2 114/1 

 112/1 2 148/1 88 7 2 6 24 الاییی در حوزه نفت و گاز های بین تحریم 9

81 
دالیی( در صنایع  گذاری )لاریی و عدم سرمایه

 باالدستی نفت
21 1 1 9 1 141/1 2 111/1 

 748/1 - 412/1 ها و نارات تجدیدها یاع وزن

 ها و تجدیدها ها و نارات فرصت یاع وزن
 ناره رتبه وزن

8 - 67/2 
 

 های تحقیق منبع: یافته
 

پارسی ( بررسی نقاط تهدید و فرصت تولید صیانتی از مخزن 3مطابق با جدول شماره )
دهنده آن است که جمع امتیاز نهایی ماتریس  خیز جنوب نشان در شرکت ملی مناطق نفت
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های تولید صیانتی از مخزن  است به این معنی که فرصت 67/2ارزیابی عوامل خارجی 
 خیز جنوب بر تهدیدهای آن غلبه دارد. پارسی در شرکت ملی مناطق نفت

 سوآت و راهبردهاتحلیل ماتریس 
های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تحلیل  نتایج حاصل از ماتریس مطابق با

(. به این معنی 4 ( قرار دارد )نمودارWOکارانه ) سوآت در وضعیت راهبردهای محافظه
خیز جنوب در جهت  که باید از نقاط قوت و فرصت موجود در شرکت ملی مناطق نفت

این شرکت یا وزارت نفت بهره  کاهش اثرات نقاط ضعف و تهدید خارج از فضای
 گرفت.

 

 . وضعیت تولید صیانتی از مخزن پارسی بر اساس ماتریس تحلیل سوآت0نمودار 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های تحقیق منبع: یافته
 

گیری از  منظور بهره کارانه تولید صیانتی راهبردهایی به با توجه به استراتژی محافظه
 ( ارائه4ها به شرح جدول شماره ) ها و تهدید ضعفها در جهت جبران  ها و قوت فرصت

 شده است.
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 خیز جنوب . راهبردهای تولید صیانتی از مخزن پارسی در مناطق نفت0جدول
 کارانه راهبرد محافظه ردیف

8 
هایی هاچتون   طور عایی در مدیریت مخازن با حذف برنامه محور قرار گرفتن فرآیند تولید صیانتی به

 تولید تکییفی

2 
تویه به مقوله تولید صیانتی از مراحل آغازین فرآیند تولیتد هاچتون نتو  و مفتاد قراردادهتای نفتتی       

 کننده روش توسعه مخازن عنوان تعیین به

9 
محور بتا تویته بته تجربته و واحتدهای       یای تججی ات و چاه های مخ ن محور به گیری از روش بجره

 تخصصی مرتبط در س ح شرکت

4 
ارائه اطالعات صحیح و شفاف مربوط به وضعیت مخازن منظور  س ح وزارت نفت بهتغییر قوانین در 

 کشور یجت نقد و نظارت عاومی متخصصین و پژوهشگران دالل و لارج از وزارت نفت

1 
بندی تقاضای گاز )تقاضتای دالیتی،    ایجاد الگوی یامع و کارای انرژی در کشور یجت ایجاد اولویت

 ها نفتی( صادرات و ت ریق به میدان

6 
ها توسط ادارات ستادی دور از عاییات وزارت نفتت و تفتویا التیتار     سازی تارک زدایی در تصایم

 بیشتر به متخصصین مناطق عاییاتی

7 
های اکتشاف، حفاری، استتخراج و   ایجاد مدیریت هااهنگ در راستای تولید صیانتی در زنجیره شرکت

 تولید در زیرمجاوعه شرکت میی نفت ایران

1 
های نیرو، صنعت و معتدن و تجتارت در متدیریت عرضته و تقاضتای       سازی وزارتخانه ایجاد هااهنگ

 ویژه مدیریت تقاضای گاز در کشور سولت به

 های تحقیق منبع: یافته

 گیری  . بحث و نتیجه5
مطابق با نتایج ماتریس تحلیل سوآت، موقعیت تولید صیانتی از میدان پارسی توسط شرکت 

کارانه تعیین و راهکارهای  های محافظه خیز جنوب در وضعیت راهبرد نفت ملی مناطق
توجه به نتایج تحقیق، پرسش اینجاست که آیا در  متناسب با آن پیشنهاد شده است. با

های اخیر اصول تولید صیانتی حداقل در میدان پارسی به نحو مطلوب به اجرا درآمده  دهه
فرآیند تولید نفت، صیانت شده دانست؟ مطابق با  است که بتوان این میدان را در مسیر

خیز جنوب،  ها شرکت ملی مناطق نفت شده در فصول قبل و سایر گزارش اطالعات ارائه
شده است و با توجه به حجم  درصد در نظر گرفته 9/26ضریب بازیافت میدان پارسی، 

افت نهایی )اولیه و ای این میدان، حجم ذخیره قابل بازی میلیون بشکه 10990نفت در جای 
مکعب برآورد شده و تاکنون میزان  میلیارد متر 950/2ها شرکت  ثانویه( مطابق با گزارش

 92/63میلیارد مترمکعب بوده است که معادل با  993/1کل نفت تولیدی از این میدان 
درصد از کل حجم نفت قابل بازیافت مطابق با مشخصات میدان ازجمله ضریب بازیافت 
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 069/1شده است. حجم ذخیره نفت باقیمانده )اولیه و ثانویه( در میدان  گرفتهدر نظر 
درصد از حجم نفت قابل بازیافت است. با توجه به این  19/36میلیارد بشکه معادل با 

 اطالعات سه نکته زیر کامالً مشهود است:
این جای اولیه میدان پارسی در اعماق  درصد از نفت در 93که حدود  حالی در (الف

جای آن  درصد از کل نفت در 17مانده و تنها بخش اندکی حدود  میدان نفتی باقی
هزار بشکه  450حدود لید روزانه نفت از این میدان از وجود تو شده است، با این استخراج

یافته است.  کاهش 1399هزار بشکه در سال  50به کمتر از  نفت در دهه چهل خورشیدی
به حدود  2900و  3700همین بازه زمانی به ترتیب از حدود  همچنین فشار نفت و گاز در

شود تناسبی بین  اند. لذا چنانچه مالحظه می پوند بر اینچ مربع افت داشته 2300و  2500
نظر میزان افت تولید  شده از مخزن و تغییر وضعیت ایجادشده در مخزن از ذخایر استخراج

 روزانه و افت فشار وجود ندارد.
به افت معنادار و شدید فشار مخزن و متعاقب آن کاهش نرخ روزانه با توجه  (ب

درصد از  10تولید، دستیابی به ضریب بازیافت فعلی در پایان عمر مخزن و استحصال 
ای از ابهام  برداشت باقیمانده در آینده مطابق با محاسبات موجود نیز در هاله نفت قابل

 قرار خواهد گرفت.
فرآیند تولید صیانتی، افزایش و بهبود ضریب بازیافت است هرچند هدف نهایی در  (ج

دار فشار مخزن، بهبود  ولی با توجه به شرایط موجود میدان نفتی پارسی به لحاظ افت معنا
 نماید. عنوان هدف اول در فرآیند تولید صیانتی دور از ذهن می ضریب بازیافت مخزن به

 93وجود باقی ماندن حدود  مخزن بانکات فوق گواه بر کاهش تولید روزانه و فشار 
درصد از حجم نفت درجای اولیه است و نشان از عدم دستیابی به اهداف تولید صیانتی در 

های اخیر دارد. با توجه به این نکات و همچنین مطابق با نتایج سوآت، در شرایط فعلی  دهه
وضعیت خیز جنوب در  تولید صیانتی از میدان پارسی در شرکت ملی مناطق نفت

پذیری فرآیند  گرفته است و به این معناست که آستانه آسیب کارانه قرار راهبردهای محافظه
برداری از  تولید صیانتی در این میدان بسیار باال بوده و با توجه به عملکرد نامناسب بهره

های اخیر، این شرایط با وضعیت فعلی مخزن انطباق کامل دارد. بنابراین  میدان در طی دهه
هایی است که با  شرایط موجود نیازمند بازنگری، اصالح و ارائه راهکارها و سیاست

ها یا تهدیدهای مخرب  های موجود به رفع یا کاهش ضعف ها و فرصت گیری از قوت بهره
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های درونی جهت رفع تهدیدهای  های بیرونی و قوت دیگر از فرصت عبارت منتهی شود. به
 ده شود. های درونی استفا بیرونی و ضعف

توان پیشنهادهای مؤثر در جهت رفع  لذا مطابق نتایج عوامل درونی و بیرونی سوآت می
بندی نمود که در  سازمانی تقسیم سازمانی و برون مشکالت موجود را، به پیشنهادهای درون

 شده است.  طور جداگانه پرداخته ادامه به آنها به
طور عام و شرکت ملی  وزارت نفت به پیشنهادهای سیاستی با رویکرد مسائل داخلی در

بردار عبارت از فراتر در نظر گرفتن  عنوان شرکت بهره های آن به نفت ایران و زیرمجموعه
دامنه تولید صیانتی و ارزش اقتصادی مخزن نفتی از فرآیند صرفاً تولیدی و استخراجی منابع 

ر گسترش و تکمیل نفتی به فرآیند تولید محصوالت نهایی نفتی است. به عبارت دیگ
تواند درنهایت به افزایش درآمدهای حاصل از  افزوده منابع نفت و گاز می  زنجیره ارزش

منابع نفتی و کاهش نیاز به صادرات نفت شده و این مسئله خود موجب افزایش طول عمر 
 برداری از مخزن نفتی و حرکت در مسیر تولید صیانتی شود. بهره

دی همچون محرمانگی اطالعات، ممانعت از سوءاستفاده رقبا همچنین امروزه بنا بر موار
برداری از مخازن نفت  از اطالعات مخازن ایران و نظایر آن، آمار و اطالعات مربوط به بهره

شود. درنتیجه این رویه، دسترسی پژوهشگران و حتی نهادهای  و گاز کشور منتشر نمی
گیرد و یا اساساً  سختی صورت می یا به نظارتی مرتبط به اطالعات مخازن نفت و گاز کشور

پذیر نیست. بازنگری در قوانین و مقررات داخلی وزارت نفت در جهت تسهیل  امکان
تواند موجب ایجاد نقدهای سازنده به عملکرد  دسترسی به اطالعات مخازن نفت و گاز، می

ر مسیر بردار در چگونگی استخراج از منابع هیدروکربوری و حرکت د های بهره شرکت
که قراردادهای نفتی، روش  آنجایی دستیابی به اهداف تولید صیانتی شود. عالوه بر آن، از

های  ها و نگاه کنند لذا چرخش سیاست ها نفتی را مشخص می و سیاست توسعه میدان
مدت متضمن تولید بهینه از مخازن  مدت به بلند سیاستگزار نفتی از انعقاد قراردادهای کوتاه

تواند موجبات نیل به اهداف تولید صیانتی را میسر نماید. تولید صیانتی تنها  و مینفتی است 
با اتخاذ راهکارهایی که برداشت نفت در طول زمان و عمر مخزن را ممکن سازد، 

پذیر است در غیر این صورت و پس از انعقاد قراردادهایی که طول عمر مخزن را در  امکان
ای خواهد  تولید صیانتی از مخازن نفتی همچون آب ریخته گیرند، محاسبات خود نادیده می

 شد که هرگز به جوی بازنخواهد گشت.
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های تأسیسات  برداری مخزن محور نیز نسبت به روش های بهره بخشی به روش اولویت
سازی ارزش اقتصادی مخزن با افزایش ضریب تواند به حداکثر محور می یا چاه محور

ها با توجه به  بخشی تزریق گاز به میدان ام این مهم با اولویتبازیافت مخزن کمک کند. انج
پذیر است. مضاف بر آن  تک تخلخلی بودن مخازن داخلی جهت حفظ فشار مخزن امکان

های غیر فنی و سیاسی همچون  گیری ها و تصمیم سازی کاهش اختیارات ستادی در تصمیم
های  رات بیشتر به شرکتتصمیمات مطرح در چارچوب تولید تکلیفی و تفویض اختیا

 های فنی و غیر مصلحتی موجب برداشت از مخازن مطابق با گیری عملیاتی جهت تصمیم
 شود. های تولید صیانتی می سیاست

سازمانی وزارت نفت با توجه به  همچنین پیشنهادهای سیاستی با توجه به عوامل برون
ه ئن از عوامل مختلف، اراای بودن موضوع تولید صیانتی و اثرپذیر بودن آ رشته میان
بردار تولیدی و  های بهره که میزان تولید نفت خارج از اختیارات شرکت آنجا شود. از می

حتی وزارت نفت است، در نظر گرفتن روند قیمت جهانی نفت از طرف سیاستگزار 
ریزی در حوزه صادرات یا تنظیم اعداد و ارقام  باالدستی وزارت نفت در هنگام برنامه

ه کشور از این منظر که با افزایش قیمت، افزایش صادرات و برعکس با کاهش بودج
سازی ارزش اقتصادی مخزن در ریزی شود موجب حداکثر رات برنامهقیمت، کاهش صاد

طول عمر آن خواهد شد که این مسئله خود موجب حرکت در مسیر و منطق تولید صیانتی 
 خواهد بود.

ترین و  عنوان مهم برداری به ا نفتی در حال بهرهه که تزریق گاز به میدان آنجا از
شود و با توجه به محدود بودن  محور محسوب می کارآمدترین روش ازدیاد برداشت مخزن

زم است تا در سمت تقاضای گاز، عرضه گاز به دلیل محدودیت ذخایر گازی کشور، ال
گیرد. خصوصاً بندی در تخصیص منابع نفت و گاز صورت  اساس منافع ملی اولویتبر

ها نفتی در اولویت باالتری  اینکه با توجه به اهمیت باالی تولید صیانتی، تزریق گاز به میدان
ترتیب با حفظ فشار  این ها قرار گیرد. به رویه سایر بخش نسبت به صادرات و یا مصارف بی

ت و یاف مخازن نفتی و ازدیاد برداشت نفت به ضریب بازیافت باالتری در بلندمدت دست
 تولید همراه با صیانت از مخازن نفتی صورت پذیرد.

زمینه مدیریت  تواند در درنهایت ایجاد برنامه جامع انرژی خصوصاً در بخش تقاضا می
کدام از  که هر آنجا انرژی کشور خصوصاً مدیریت گاز بسیار مؤثر باشد. بدیهی است از
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ری در زیرمجموعه خود هستند گ دار وظایف حاکمیتی و تصدی های کشور عهده وزارتخانه
ریزی  د واحد که برنامهنها  بنابراین مسئله مهم مدیریت عرضه و تقاضای انرژی با ایجاد یک

ناپذیر و  صورت متمرکز انجام دهد، اجتناب های منافع ملی را به اساس اولویتمنسجمی بر
 ضروری است.

 . تعارض منافع6
 تعارض منافع وجود ندارد.
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