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 چکیده

 ،به طور خـاص  ،و بخش باالدستی آن ،به طور عام ،هاي صنعت نفت و گاز هاي انجام شده، پروژه براساس تحقیق
ها با ریسـک بـاالیی    ن پروژهگذاري در ای سرمایه ،رواز این ،هاي بسیاري است و قطعیت ها و عدم داراي پیچیدگی

هـاي   هاي ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشـرفت  ها و تکنیک همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش
انـد دیـد جـامعی نسـبت بـه       افزاري بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلـی نتوانسـته   افزاري و نرم سخت

هاي انبوه  گذاري ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه نمایند. اهمیت این پروژههاي باالدستی نفت و گاز ارائه  ریسک
 ،هاي بخش باالدستی نفت وگاز را بندي ریسک در بخش باالدستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت

سـاختار شکسـت    در این تحقیق با استفاده از قالـب  ،روکند. از این ضروري می ،به صورت روشمند و ساختاریافته
 PEST بنـدي و تفکیـک   و با استفاده از طبقـه  )PMBOKریسک مبتنی بر راهنماي پیکره دانش مدیریت پروژه (

 60ایـن اسـاس    اند. بـر  بندي شده اي و توصیفی شناسایی و طبقه هاي باالدستی نفت و گاز با روش کتابخانه ریسک
بنـدي   مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویتبندي شده است که در  دسته طبقه 4ریسک شناسایی  و در 

بنـدي   هـاي باالدسـتی، اولویـت    هـاي پـروژه   اند. نتیجه تحقیق نشان داد که عالوه بر گستردگی و تنوع ریسک شده
هـاي نـاهمگون را از سـطوح      ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک 3صورت گرفته که براساس سطح 

له ضـرورت دقـت در انتخـاب ابزارهـاي مـدیریت ریسـک مناسـب بـراي         ئد که این مسشو دو و یک را شامل می
 کند. ها را دوچندان می مواجهه با این ریسک

 
 JEL: D81, N55, C69بندي طبقه
 .هاي بخش باالدستی نفت وگاز، تکنیک تاپسیس مدیریت ریسک، ریسک هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه. 1
گـذاري، تجـارت،    هاي مربوط به آن در گستره وسـیعی از امـور ماننـد سـرمایه     امروزه ریسک و گرایش

هاي صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و اجتمـاعی و نظـامی    بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژه
اي در مباحث پروژه و ریشه  ایگاه ویژهجایگاه خود را پیدا کرده است. در این راستا، مدیریت ریسک ج

هایی چون منحصر بـه فـرد بـودن پـروژه، قابلیـت اعتمـاد نسـبی در         ویژگی مشترکی با این مباحث دارد.
و تدارك تجهیزات  تأمینفرضیات، اهداف و الزامات پروژه، همچنین عدم قطعیت در برآورد، طراحی، 

 وجـود ه بین اعضا و اهداف پـروژه و نیـز انتظـار بـ     باتمناسعوامل محیطی بر پروژه،  تأثیراصلی پروژه، 
گردنـد و بـه    قلمـداد مـی    در پـروژه   بروز ریسک أآمدن محصول مورد نظر در انتهاي فرآیند پروژه، منش

هـاي پـروژه    هـا و ریسـک   ریزي استراتژیک مدیریتی جهت بررسی عدم قطعیت همین علت نیاز به برنامه
 باشد. اجتناب ناپذیر می

 ریسـک  بـا  برخـورد  طرز و ارزیابی تحلیل، براي  سیستماتیک و منطقی روش یک ریسک مدیریت
 ،هـا  فرصـت  ازمزایـاي   گیـري  بهـره  ضمن تا سازد می قادر را ها سازمان که است فعالیت نوع هر به مربوط

 ایـن  دارد شـرکت  یـک  براي ریسک مدیریت که اي فایده ترین بزرگ .برسانند حداقل به را ها خسارت
 در طریق این از و آورد می پایین را مربوط هاي هزینه و اجتناب قابل حوادث وقوع کلی طور به که است

 ریـزي  برنامه تر، آگاهانه گیري تصمیم به ریسک، مدیریت ،واقع در .شود می سهیم تجاري فعالیت تداوم
 رقابـت،  دتشـ  محیطـی،  پیچیـدگی  که است درحالی این .شود می منجر منابع از بهتر استفاده و منسجم

 و کاالها عرضه نوین هاي شیوه ارتباطات، و اطالعات فناوري توسعه پیشرفته، و نو هاي تکنولوژي رواج
 هاي بنگاه و ها سازمان است شده موجب که است اي عمده عوامل از... و محیطی زیست مسائل خدمات،
 نشـده  بینـی  پـیش  حتـی  و زیـاد  خطـرات  و متعـدد  ارـبسیـ  هاي ریسک با خود حیات دوران در اقتصادي

 .شوند مواجه
تــرین  یکـی از اصــلی  کــه اکثـر متخصصــان کسـب و کــار بخـش باالدســتی نفـت و گــاز معتقدنـد     

هاسـت. بـه رغـم ایـن، تحقیـق       هاي باالدستی نفت و گاز پر ریسک بودن ایـن پـروژه   هاي پروژه ویژگی
نموده باشد وجود ندارد. حتی بندي  بندي و اولویت دسته  هاي باالدستی را شناسایی، منسجمی که ریسک

هاي باالدستی نیز در دسترس نیست. البته این احتمال به صورت  بانک اطالعات ریسک مربوط به پروژه
هـاي اطالعـاتی را بـه عنـوان      ها و بانـک  این روش هاي بزرگ نفتی مطمئناً قوي مطرح است که شرکت

-بندي ریسکنسبت به شناسایی و طبقه اوالً الزم است ،روهاي فنی نزد خود محفوظ دارند. از این دانش

. به همـین منظـور در   شودبندي آنها اقدام  اولویت دوماًهاي این بخش حساس و مهم از اقتصاد کشور و 



ک س  59   فت و گاز در ایران با استفاده از قالب .... باالدستی نهاي پروژههاي شناسایی و اولویت بندي ری

هاي انجام شده داخلی و خارجی، به مبانی نظـري موضـوع    این مقاله بعد از بررسی سابقه و پیشینه تحقیق
سی ساختار یافته و منسجمی مبتنی بر راهنماي پیکره دانش مـدیریت  شنا شده است. روش  مقاله، پرداخته

هاي بخش باالدستی نفت و گـاز   تشریح و ریسک )TOPSIS( ) و تکنیک  تاپسیسPMBOK( پروژه
 اند. بندي شده لویتوشناسایی، دسته بندي و ا

 
 پیشینه تحقیق. 2

بخـش   ،ویـژه هبـ  ،گـاز و  تحقیق مسـتقلی کـه مـدیریت ریسـک در صـنعت نفـت و       داخلیدر تحقیقات 
درخصـوص سـایر    ،رغم ایـن مند مورد مطالعه قرار داده باشد وجود ندارد. به باالدستی را به صورت نظام

ن داخلی بوده است. اموضوع مدیریت ریسک مورد توجه محقق ،خصوص صنعت بانکداريه صنایع و ب
 شود. هاي انجام شده اشاره می ترین تحقیقدر ادامه به مهم

، »مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفـت در ایـران  «) در مقاله خود با عنوان1385( می و قنبريابراهی
. در این تحقیق ندابه بررسی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت با استفاده از قراردادهاي آتی پرداخته

شرطی ) و ناهمسانی واریانس OLS( هاي حداقل مربعات معمولی براي تعیین بهترین نرخ پوشش از مدل
دهـد کـه کلیـه     ) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میBV_GARCH( خود همبسته دو متغیره

ریسک دارنـد و بـا طـوالنی شـدن سررسـید قراردادهـاي آتـی        هاي پوششی توان باالیی در کاهش  نرخ
 شود.  قدرت آنها نیز بیشتر می

مدیریت ریسک بـه وسـیله   ریسک در  تعیین استراتژي پاسخ به« مقالۀ)، در 1389( اي دري و حمزه
، ANP، با استفاده از روش »، (مطالعه موردي: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی)ANPتکنیک 

هاي مدیریت ریسک را به صورت موردي بـراي پـروژه    گیري در خصوص انتخاب راهبرد تصمیم مسئله
ها  بعد از شناسایی و ارزیابی و تحلیل ریسکتوسعه میدان نفتی آزادگان شمالی مورد مطالعه قرارداده و 

در   تـرین ریسـک   بـراي مهـم    از بین راهبردهاي مختلف فراهم شده به روش یاد شده، بهتـرین اسـتراتژي  
 اند. پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی را انتخاب نموده

 باالرود سد یزیست محیط ریسک ارزیابی«)، در مقاله خود با عنوان 1389( جوزي و همکاران
 و شناسایی هدف ، با»مراتبی سلسله تحلیل فرآیند) AHP(از استفاده با ساخت مرحله در خوزستان

 محیط و ها فعالیت شناسایی از باالرود، پس سد ساختمانی عملیات ناشی از احتمالی هاي ریسک ارزیابی
 انسان، آن بر مواجه حتمالیپیامدهاي ا و وقوع اثر، احتمال شدت به با توجه مطالعاتی محدوده زیست
 انجام دلفی متدولوژي قالب ها را در بندي ریسک طبقه و شناسایی کار تجهیزات، و زیست محیط
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 و بیوفیزیکی طبیعی، رویدادهاي قالب در ریسک بندي عوامل مولد اند. در این تحقیق پس از دسته  داده
 وقوع احتمال به توجه با ،زوجی هاي ایسههاي مق ماتریس ،(AHP) مراتبی سلسله انسانی به روش تحلیل

 دهد  زیرمعیارها انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می و از معیارها یک هر براي اثر، شدت  خطر و
. باشد می مطالعه مورد منطقه محیطی در زیست ریسک ترینمهم خاکریزي و خاکبرداري عامل که

 .باشند می وموس دوم هاي اولویت انفجار و حفاري ،همچنین
هاي  ریسک بندي اولویت و شناسایی«پژوهشی تحت عنوان  )، در1389فرتوك زاده و الهی(

 راهبردي هاي ریسک ،با روش دلفی  ،»)ملت بانک موردي مطالعه(ربا  بدون بانکداري در راهبردي
به صورت  تمل بانک در تحقیق دلفی اجراي اند.  فرآیند نموده بندي شناسایی و اولویترا  ملت بانک
 هاي پاسخ وتحلیل تجزیه تنظیم شده است و با وفاق و بنديتحدید، اولویت فکري، طوفان گام چهار

 و تجاري نام پروژه، فناوري، رقیبان، مشتریان، زمینه 6 در هاي استراتژیکریسک منابع ،اولیه پرسشنامه
 بعد 4 در بندياولویت و گینهاي میان روش از این پژوهش در .شده است بنديهاي محیطی طبقهعامل

شده  استفاده هاداده تحلیل براي ها نوسان و ارزیابی اثر شدت ارزیابی احتمال، ارزیابی اهمیت، ارزیابی
-نقشه ریسک پایان در رسیده و وفاق به درصد 65 باالتر از دامنه در دهینمره لحاظ از خبرگان است. 

 است. شده ارائه ملت بانک استراتژیک هاي
نگاري اکتشاف و هاي لزره مدیریت ریسک در پروژه«)، در مقاله 1390پور و همکاران( اديمر

هاي لرزه نگاري تمرکز نموده و  ، بر روي مدیریت ریسک در پروژه»توسعه صنعت نفت و گاز کشور
صلی ها با استفاده از آمار استنباطی به آزمون سه پرسش ا بعد از ارائه مدل مدیریت ریسک در این پروژه

 . نداپرداخته
 کشـور  و گـاز  نفت صنعت توسعه و اکتشاف نگاريهاي لرزه ه پروژ در موجود هاى ریسک وزن .1

 است؟ چگونه

 و تـرین کیفیت، مهـم  و محدوده هزینه، زمان، شامل مدیریت پروژه چهارگانه اهداف به توجه با .2
 گـاز  و نفـت  صـنعت توسـعه   و اکتشـاف  نگاريلرزه هاي ه پروژ موجود در هاى ریسک مؤثرترین

 هستند؟ کدام ،اولویت ترتیب به ،کشور

 و نگـاري اکتشـاف   لـرزه  هـاي  پـروژه  در موجـود  هـاى  مؤثرترین ریسک و ترینمهم ،مجموع در .3
 کدامند؟ اولویت به ترتیب کشور گاز و نفت صنعت توسعه

 و متغیرهاىها  مؤلفه از یک هر وزن تعیین منظور به هاى اصلى مؤلفه تحلیل روش از گیري بهره با
 ، ریسکHSE هاى ریسک پروژه، مدیریت ریسک ریسک طراحى، شامل( گانه هشت هاى ریسک



ک س  61   فت و گاز در ایران با استفاده از قالب .... باالدستی نهاي پروژههاي شناسایی و اولویت بندي ری

 احتمال )عملیاتى ریسک و و سیاسی قانونی هاي ریسک سازمانى، اخذ مجوز، ریسک ریسک مالى،
عنوان  تحت متغیرها آن میانگین و ضرب گردیده )اهمیت( اثر میزان در ها گویه از هر یک وقوع

 .است دست آمده به ریسک وزن یا شده تعدیل گینمیان
 و نگاري اکتشاف لرزه هاي پروژه در موجود هاى مؤثرترین ریسک و ترینمهم بررسى منظور به
 شامل پروژه چهارگانه مدیریت اهداف به توجه با و اولویت به ترتیب کشور گاز و نفت صنعت توسعه
استفاده شده و نتایج به صورت  فریدمن امتريناپار آزمون از و کیفیت محدوده هزینه، زمان،

الذکر براي هریک از اهداف چهارگانه مذکور گزارش شده  گانه فوق هشت هاي بندي ریسک اولویت
هاي  پروژه  این تحقیق شامل پیشنهاداتی براي تیم اجرایی پروژه براي کاهش ریسک ،است. همچنین

 نگاري است.  لرزه
ها و  مدیریت ریسک در صنعت نفت و گاز کشور؛  ضرورت«مقاله )، در 1391منظور و نیاکان (

هاي صنعت نفت وگاز پرداخته و با معرفی  ، به تبیین نقش مشتقات مالی در مدیریت ریسک»ابزارها
هاي الزم  نیاز پیشدرخصوص انواع مشتقات، نقش آنها در مدیریت ریسک را مورد مطالعه قرار داده و 

 براي مالی مشتقات و بیمه بخشی، تنوع جمله از مختلفی هايروش از انرژي يبازارها اند. در دهکربحث 
 هاي ظرفیت ایجاد و انبار موجودي مدیریت از هابنگاه عالوه، به .شود می استفاده ریسک مدیریت
 از قیمت ناشی ریسک مدیریت مشتقه براي ابزارهاي از و تولید ریسک کنترل براي جدید تولیدي

 به مشتقه اگر ابزارهاي که است آن بیانگر مالی بازارهاي تجربه. نمایند می تفادهاس قیمت نوسانات
 خواهند مفید ریسک، پوشش راهبردهاي طریق از ریسک کنترل و تسهیم در شوند، استفاده درستی

 قیمت مورد در اطمینان انرژي، صنعت در ریسک مدیریت براي مشتقه ابزارهاي از استفاده .بود
 سوي از ریسک مدیریت هايفعالیت زمینه در شده انجام مطالعات .کند فراهم می را یافتیدر یا پرداختی

 دارایی، به بدهی نسبت( سرمایه ساختار به هااین فعالیت که است آن نشانگر گاز و نفت تولیدکنندگان
 و مالکیت ساختار خدمات مدیران، جبران هاي سیاست مالیاتی، وضعیت ،)غیره و ايبهره پوشش
 آن ساختار سرمایه در بدهی سهم و شرکت دارایی میزان هرچه. دارد بستگی آنها عملیاتی هايویژگی

 وابستگی ریسک، پوشش ابزارهاي از استفاده. شودمی استفاده بیشتري ریسک پوشش از باشد، بیشتر
 امر همین و داده کاهش را گذاريسرمایه هايپروژه ،مالی مینأت براي سرمایه بازارهاي ها به شرکت

 تئوري لحاظ به ترتیب، بدین ،و دهدمی کاهش هاشرکت مدیران را براي مالی هايبحران وقوع امکان
 در .شود می شرکت سهامداران وضعیت باعث بهبود ریسک پوشش هاي فعالیت که گفت توانمی

 تاکنون طبیعی گاز و نفت صنایع در مشتقه ابزارهاي از استفاده بودن مفید که گفت توانمی ،مجموع
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 طور به ابزارها این از باشد، تر شفاف بازار اطالعات و مالی اطالعات چه هر .است شده اثبات
 براي شرکت هاي حساب در مشتقه ثبت ابزارهاي حال، این با. شد خواهد استفاده تري گسترده

 طور به است مکنم ، مدیرانسبب همین به و کند می ایجاد مشکالتی را گذاران سرمایه از هایی گروه
 قیمت نقدي مورد در اعتماد قابل و موقعهب اطالعات نبود عالوه، به. کنند استفاده ابزارها این از محدود

 معامله براي را محلی ریسک مدیریت منظور به مشتقه اوراق عرضه بازارها، اغلب در معامالت مقدار و
 .نماید می و پرهزینه پیچیده گران

 در ارزش محاسبه گامی چهار فرایند تبیین«تحت عنوان  در پژوهش خود  )،1392( سجادي و فتحی
 سازي بهینه  مدل یک در آن سازي پیاده و ریسک گیري براي اندازه عنوان معیاري به خطر معرض
 روي بر آن سازي پیاده  نحوه خطر، معرض در محاسبه ارزش فرآیند تشریح بر ، عالوه»گذاري سرمایه

 در بدون خطر، معرض در ارزش روي قیدي بر نظرگرفتن در با گذاري، سرمایه سازي بهینه مدل یک
 ریسک گیري اندازه مهم معیار یک خطر، معرض در اند. ارزش دهکررا مطرح  خاص فرضی نظرگرفتن

 معیار این محاسبه براي هایی روش. کند می بیان یک عدد در را بازار ریسک که است مالی بازارهاي در
 اکثر در که دارد وجود کارلو مونت سازي شبیه و تاریخی سازي شبیه پارامتریک، شرو نظیر ریسک،

 بروز صورت در که ستا حالی در این .اند شده بیان مالی مهندسی و مالی ریاضی به مربوط متون
 نیست، کارا کافی به اندازه محاسبه، هايروش این از استفاده مالی، هاي سازيمدل در هایی پیچیدگی

 توزیعی گرفتن در نظر نظیر فرضیات از سري یک گرفتن نظر در مستلزم ها، روش این از استفاده هک چرا
 بازار عوامل ریسک بین خطی اي رابطه گرفتن نظر در یا و ها دارایی بازده احتمال توزیع مورد در خاص

 .است دیگر مفروضاتی یا و دارایی ارزش و
ها در توسعه میادین نفت و  بندي انواع ریسک طبقه«ه ) در مقال1393( ابطحی فروشانی و نیکبختی

اند و بدون استفاده از روشی  هاي مراحل اکتشاف و توسعه پرداخته بندي انواع ریسک به طبقه، »گاز
میادین  توسعه مراحل مختلف هاي ریسک انواع مقاله این اند. در دهکردسته ریسک را مطرح  5خاص 

تغییر  ریسک االرضی، سطح تأسیسات شناسی، ریسک زمین ریسک دسته شامل 5 در گاز و نفت
در  .بندي شده است شرکا طبقه از ناشی ریسک در نهایت و اقتصادي ریسک متغیرهاي دولتی، مقررات

هاي مختلف پیشنهاد  هاي ناشی از وقوع ریسک براي کاهش هزینه مهم این مقاله به عنوان یک راهکار
 انجام ملزم به ها )، شرکتMDP( مطالعه جامع توسعه میدان زا ضروري بخشی به عنوان شده است که

 زیادي حد تواند تا می نیز مهم هاي پروژه سنجی امکان مطالعه به تحلیل ریسک  باشند. الزام دادن
 .دهد کاهش را پروژه هاي ریسک
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 از ادهاستف با مینأت زنجیره در ریسک بندي رتبه و ارزیابی«در مقاله   )،1393( حیاتی و همکاران
 سلسله و جامع مدل یک هئارا ، با»)اصفهان آهن ذوب مجتمع: موردي مطالعه( تاکسونومی تحلیل روش

 ساختار روش بر تکیه با مینأت زنجیره اصلی هاي ریسک شناسایی ضمن ریسک، ارزیابی براي مراتبی
 نسبی اهمیت نآ براساس و شده تهیه جامعی پرسشنامه گیري، اندازه معیارهاي تعیین و ریسک شکست

 تاکسونومی تحلیل روش از استفاده با موردي مطالعه به عنوان اصفهان آهن ذوب شرکت در ریسک هر
 در ریسک عوامل مجموعه تعیین براي مناسبی مدل شده طراحی شکست ساختار. است شده تعیین

 ها فعالیت حدودهم و کیفیت هزینه، زمان، اهداف بر ریسک اثر حوزه گرفتن نظر در. است مینأت زنجیره
 اثرات تکمیلی هاي شاخص تعریف ،همچنین ،و متفاوت هاي وزن با مینأت زنجیره مختلف هاي بخش و

 قطعیت درجه ریسک، با مواجه میزان ریسک، وقوع نزدیکی محیطی، زیست اثرات اقتصادي، اجتماعی
 ها ریسک دقیق ارزیابی به منجر ریسک کاهش میزان و پذیري مدیریت میزان تخمین، اطمینان و

 روش اینبا  ها ریسک بندي رتبه و داده ارائه اعتمادي قابل نتایج تاکسونومی تحلیل روش. شود می
 واسطه به اعتبار این. گرفته است صورت ها ریسک ثراتأت و ثیرأت نزدیکی و بودن بحرانی میزان براساس

 تحلیلی نیز و روش پذیري افانعط ها شاخص بین تبادل شاخص، چندین همزمان گرفتن نظر در امکان
 ها ریسک ترین بحرانی به عنوان کنندهمینأت و مینأت فرآیند به مربوط هاي ریسک. است آن نتایج بودن

 .شدند اصفهان شناخته آهن ذوب مجتمع در
هاي بخش  مستقل که به ریسک  تحقیق -هاي داخلی  مشابه تحقیق - هاي خارجی نیز در تحقیق

ها با تکیه بر ارزیابی اقتصادي و  اختصاص داشته باشد یافت نشد. اغلب تحقیقباالدستی نفت و گاز 
اند و به صورت  هاي بخش باالدستی نفت و گاز پرداخته گذاري با لحاظ ریسک گیري سرمایه تصمیم

راهکارها و سایر فرآیندها را موضوع تحقیق  ،همچنین ،مستقل موضوع ریسک و لزوم مدیریت آن و
هاي موجود در  به عدم قطعیت  آنها، أها و منش ها بیش از ریسک . همچنین در اغلب تحقیققرار نداده اند

ها باالبودن  توجه اینکه اغلب تحقیق شایانهاي باالدستی نفت و گاز پرداخته شده است. نکته  پروژه
دانند.  یهاي باالدستی نفت و گاز م ه هاي پروژ ترین ویژگی میزان عدم قطعیت و ریسک را یکی از اصلی

 است. مقاله آمده اي از تحقیقات خارجی در حوزه ریسک و صنایع باالدستی در ادامه  نمونه
تمایل به ریسک و عملکرد بنگاه: مطالعه موردي صـنعت اکتشـاف   «)، در مقاله 1996( 1والز و دییر

 نـد. ای پرداختـه هاي نفت مشاهده و اثر آن در عملکرد بنگاه  هاي تمایل به ریسک ، به بررسی تفاوت»نفت
گیري  تمایل به ریسک بنگاه بر اساس تـابع مطلوبیـت    براي اندازه  براي این کار یک مدل نظري تصمیم

1. Walls & Dyer 
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ضمنی توسعه داده شده و تغییر در تمایل به ریسک بنگاه در ازاي تغییر در اندازه بنگاه مورد بررسی قرار 
ورهاي عملکرد اقتصادي مـورد آزمـون قـرار    تمایل به ریسک بنگاه و سایر فاکتنیز ارتباط گفته است و 

عنـوان نسـبت تحمـل    با گیري تمایل به ریسک  گرفته است. در این تحقیق یک سنجه جدید براي اندازه
داري  دهد که سیاست ریسک شرکت،  اثـر معنـی   هاي تحقیق نشان می ریسک نیز ارائه شده است.  یافته

 بر روي عملکرد اقتصادي بنگاه نفتی دارد. 
عامـل    7  ،»هـا  تحلیـل ریسـک: درس آموختـه   « در تحقیق خود با عنوان  )،1998( 1اندر و لوهرالکس

بـراي پیشـرفت یـک    کـه  کیـد دارنـد   أکنـد. آنهـا ت   اصلی براي یک پروژه موفق تحلیل ریسک ارائه می
 هر  دو تیم مدیریت و تیم فنی ضروري است. ،تحلیلی ریسک حمایت و تعهد

گـذاري مربـوط بـه     تحلیـل ریسـک و سـرمایه   «ر تحقیق خود با عنـوان  )، د2000( 2موتا و همکاران
هاي نفت و گاز بـا لحـاظ فاکتورهـاي ریسـک      ، به چارچوبی براي ارزیابی اقتصادي پروژه»صنعت نفت

هاي واگذار شـده در مرحلـه اول    پرداخته است. در این تحقیق ابتدا خالص ارزش حال هریک از بلوك
هـاي   المللی در پـروژه  هاي نفتی بین برزیل، که باعث حضور شرکت در م1998واگذاري براساس قانون 

هـا از   نفتی برزیل شد، برمبناي یک ارزش میانگین محاسبه شده و  بـه دنبـال آن بـراي  محاسـبه ریسـک     
سـازي مونـت کـارلو اسـتفاده شـده اسـت. تحلیـل  حساسـیت خـالص ارزش حـال براسـاس            روش شبیه

 اي و عملیاتی و قیمت نفت براي هر فاکتور  انجام شده است. رمایههاي س پارامترهاي مخزن، هزینه
سـازي   عدم قطعیت و تصـمیم   ریسک،«نامه دکتري خود تحت عنوان ) در پایان2000( 3مک میالن

، با اشاره به این نکته اساسی براساس ادبیات موجود کـه  »گذاري در صنعت باالدستی نفت و گاز سرمایه
 گیـري واقعـاً   هـاي تحلیـل تصـمیم    ن نداده است که استفاده از مفاهیم و تکنیکتاکنون هیچ تحقیقی نشا

پرداخته  مسئلهشناسی این   ها را براي اجراي اهدافشان کمک نمایند، به آسیب اند افراد و سازمانتوانسته
هـاي   است. به رغم چهار دهه تحقیق در خصوص  توسعه ابزارهاي تحلیـل تصـمیم، فهـم و درك جنبـه    

ها در عمل، هـیچ تحقیقـی نتوانسـته     گیر کارگیري تحلیل تصمیمهگیران و ب اختی و رفتاري تصمیمروانشن
جواب داده و کدام یـک جـواب نـداده     ها واقعاً کدام یک از این تحلیلکه است به طور قطع نشان دهد 

 3کمی، در  هاي است. در واقع این رساله دکتري به منظور پوشش این فاصله نظري و با استفاده از روش
هـاي تحلیـل تصـمیم بـراي      کدام یک از تکنیـک که کند  تحقیق تعیین می قسمت انجام شده است. اوالً

دهـد   ایـن تحقیـق نشـان مـی     هاي صنعت نفت قابل اسـتفاده اسـت. دومـاً    گذاري گیري در سرمایه تصمیم

1. Alexander & Lohr 
2. Motta & et. al. 
3. Macmillan 
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هـاي   ارزیـابی عمال هاي نفت و گاز کدام یک از ابزارهاي تحلیل تصمیم را به طور واقعی براي ا شرکت
کنـد کـه بـین     با استفاده از تحلیل آماري شواهدي ارائه مـی ، سرانجام، کنند و گذاري انتخاب می سرمایه

ها و عملکرد سازمانی مناسـب   شرکتاز سوي گذاري  استفاده از تحلیل تصمیم در اتخاذ تصمیم سرمایه
صـنعت  در به صورت مطالعـه مـوردي   در صنعت باالدستی نفت و گاز وابستگی وجود دارد.  این رساله 

گیـري و تحلیـل تصـمیم،     هـا و ابزارهـاي تصـمیم    نفت انگلستان انجام شده است و  در تشـریح تکنیـک  
کیـد قـرار   أري مـورد ت ـگیـ  ل در تصـمیم ـل و دخیـ ـن مسائـتری وان یکی از اساسیـموضوع ریسک به عن

 گرفته است. 
هـاي تولیـد    بینـی  در پـیش   تحلیل عدم قطعیـت « واناي با عن در مقاله  )،2001( 1استگال و همکاران

ها بر  ثیر  عدم قطعیتأسازي ت شناسی براي کمی ، یک روش»مخزن در فازهاي تولید آزمایشی و ارزیابی
سـازي و تکنیـک درخـت تصـمیم     هشناسی بر مبنـاي شـبی   کند. این روش ارزش اقتصادي ذخایر ارائه می

 وردي نیز این روش درخصوص میدان نفتی فالت قاره در برزیـل ریزي شده است. به عنوان مطالعه م پایه
ه، با تعدادي چاه و خط لـرزه نگـاري بـه کـار گرفتـه      ـابی و برآورد اولیـاز ارزیـدر ف  وس)،ـ(باسین کامب
 شده است.

ارزیـابی ریسـک توسـعه مخـزن در شـرایط عـدم       «اي با عنوان )، در مقاله2004( 2اسکوزر و لیگورا
وجود عدم سبب به  ،هاي مربوط به توسعه میدان نفتی ه به این واقعیت که تحلیل تصمیم، با اشار»قطعیت
هـاي کمـی کـردن اثـرات      شناسی هاي موجود در فرآیند، بسیار پر ریسک است، به ضعف روش قطعیت

پـردازد. یـک تحلیـل     هایی که باید لحاظ شـوند مـی   وجود تعداد باالي متغیر سببها به  این عدم قطعیت
گـذاري  تأثیرهاي جغرافیایی، اقتصادي، تکنولوژیکی متکی است که هریک درجه  ه عدم قطعیتکامل ب

هـاي   ،  ویژگـی مسـئله به ا توجه گیري را ب فرآیند تصمیم متفاوتی بر روي فرآیند بازیافت دارند واحتماالً
 دهند.  قرار می تأثیرهاي بازیافت و مرحله توسعه میدان در سطوح متفاوتی تحت  مخزن، مکانیستم

سـازي در   سازي عدم قطعیـت تـا تصـمیم    از کمی«عنوان  با)، در تحقیقی 2008( 3بیکل و برات ولد
 ند:دزیر را آزمو سؤالنمونه، دو  494پیمایشی بزرگ در بین جراي ، با ا»صنعت نفت و گاز

 سال گذشته ارتقا یافته است؟ 5قطعیت در صنایع نفت  گاز نسبت به   سازي عدمآیا کمی -
 ، به کار گرفته شده است؟ گیري سازي در بهبود تصمیم آیا این ارتقا در کمی -

1. Steagall et. al. 
2. Schiozer & Ligero 
3. Bickel & Bratvold 
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دوم اسـت. نتیجـه    سـؤال اول و پاسـخ منفـی بـه     سـؤال پاسخ مثبت بـه  ة دهند نتایج این تحقیق نشان
بـه   ،سازي عدم قطعیتفوق در این تحقیق به این صورت توجیه شده است که کمی سؤالمتناقض به دو 

درست است که نیازمند ارزیـابی از    اتخاذ یک تصمیم ،در واقع ،ف نیست. هدفیک هد ،خودي خود
صنعت نفت وگاز نتوانسته اسـت ایـن بصـیرت را    رسد که به نظر میهاي مربوط است.  قطعیت  تمام عدم

 ند که نتیجه و پیامد تصمیمات اساسی آنها چیست.کسازان خود ایجاد  براي تصمیم
تحلیـل ریسـک و عـدم قطعیـت در تولیـد و      «ر مقاله اي بـا عنـوان   ) د2009( 1ساسلیک و همکاران

هاي اخیر در خصوص تحلیل ریسک و عدم  هاي انجام گرفته در دهه ، با اشاره به پیشرفت»اکتشاف نفت
هاي صورت گرفته در   هاي اصلی جدید و پیشرفت قطعیت مربوط به تولید و اکتشاف نفت، به مرور جنبه

حقـق تصـمیمات در خصـوص اکتشـاف و تولیـد نفـت       مرداخته است. به نظـر  مرحله تولید و اکتشاف پ
تحلیـل   ،وجود تعداد زیادي از مسائل دخیل در فرآیند، بسیار پیچیده است. بـه هرحـال   سببهمچنان به 

 افزاري بسیار متداول شده است. افزاري و سخت هاي نرم ریسک و عدم قطعیت به واسطه پیشرفت
بخشـی بـه ریسـک صـنعت     تنـوع « ، در گزارش تحقیق خود با عنـوان )2011(  2دیسموکس و پیترز

و مرکـز مطالعـات    BOEM(3( که با حمایـت دفتـر مـدیریت انـرژي اوشـن       ،»انرژي در خلیج مکزیک
هاي فراساحلی خلیج مکزیک قبل از تغییرات  انرژي دانشگاه ایالتی لویزینا انجام شده، به بررسی ریسک

اي در دسترس را براي هریک مطرح نموده است. این تحقیق بـا   بیمه هاي پرداخته و پوشش م2004سال 
هـاي ناشـی از تغییـرات     طوفان ایوان، کاترینا، ریتا و آیک، به بررسی ریسک 4 چشمگیر  تأثیرکید بر أت

آن بر کسب و کار نفت و گاز در خلیج مکزیک پرداخته است. نتایج ایـن تحقیـق    تأثیرآب و هوایی و 
هـاي پوشـش    ها، به طور نسبی به تغییرات مربوط به محـدودیت  قبل از توفان ،بازار بیمهکه دهد  نشان می

هـا واکـنش نشـان داده اسـت.      بیمـه  ها، شرایط و مواد تسهیم ریسک و حق اي، مفاد و شرایط پوشش بیمه
هـاي   اراییکردن دهاي اطالعاتی ساالنه بیشتر براي بیمه دار به میزان نیازمندي یک تغییر غیر منتظره معنی

 شود. فراساحلی و ارزیابی باالتر ریسک دارایی مربوط می
بررسـی  «نامه کارشناسی خود در رشته مهندسی نفت و گاز طبیعی با عنوان ) در پایان2011( 4تونگا

، بـه بررسـی عـدم قطعیـت در     »5سازي براي میـدان نفتـی بـوزووا    هاي شبیه قطعیت با استفاده از مدل عدم
نفتی پرداخته اسـت. بـر    يها سازي و مفروضات مربوطه در مطالعات میادین و چاه بیهساختار مطالعات ش

1. Suslick et. al. 
2. Dismukes & Peters 
3. Bureau of Ocean Energy Management  
4. Tonga 
5. Bozova 
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سازي یک مخزن ساخت یک مدل جغرافیـایی بـراي    روش عمومی براي مطالعه شبیه ،اساس این تحقیق
هاي دینامیـک بـه صـورت     سازي بر مبناي داده هاي شبیه ل نمایش مخزن است که با استفاده از توسعه مد

هاي حساسیت در خصوص یک نمونه عالی بـراي رسـیدن بـه یـک مـدل       تحلیلشکل دادن و پروکسی 
هـا   سازي با حجم عظیمی از عدم قطعیت گیرد. هریک از مراحل این مدل سازي متناسب صورت می شبیه

بلکـه اثـرات ترکیبـی آنهـا،      ،هـا  قطعیـت  تنها دانستن اثر انفرادي مربوط به هریک از عدم مواجه است. نه
هـاي   بر روي عدم قطعیـت  اند در فهم  و مدیریت بهتر مخزن کمک نماید. در این تحقیق، منحصراًتو می

هاي سیال، ساختارهاي فیزیکی سنگ مخزن و  تماس آب نفـت پرداختـه شـده اسـت.      مربوط به ویژگی
 ها را نشان قطعیت عالوه بر تحلیل حساسیت براساس یک نمونه عالی، چون این روش فقط بخشی از عدم

سـازي مخـزن    هاي شبیه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. مدل 1دهد، تکنیک طراحی تجربی عاملی می
هاي تاریخی را داشتند مشخص شده و  بعـد از محاسـبه یـک تـابع هـدف،       که بیشترین همخوانی با داده

قطعیت مربوط  دهد که عدم اند. نتایج این تحقیق نشان می بندي شده براساس بیشترین تناسب هریک رتبه
داراي بـاالترین اثـر هسـتند و عمـق تمـاس آب       Pc/krel(2( هاي فشار مویینگی/تراوایی نسبی به منحنی

ي فشـار، حجـم و    )، رتبه بعدي را دارد و آخرین اثر مربوط به عدم قطعیت ناشی از دادهـا WOC( نفت
 است. PVT(3( دما

استفاده از تحلیل ریسک و عدم « با عنواننامه کارشناسی ارشد خود  ) در پایان2013( 4سوپرییادي
، ضمن نقد و بررسی عمیق رویکرد رایج به »هاي نفتی (ابتدایی) پروژه گیري  قطعیت در مرحله شکل

ها اطالعات کاملی  رسد که این تحلیل هاي نفتی، به این نتیجه می تحلیل ریسک در ارزیابی سناریو پروژه
تا تالش کرده است  ،رواز این ،کنند و روژه فراهم نمیهاي پیش روي پ و عدم قطعیت  از  ریسک

ند که با کها به عنوان عنصر اصلی ریسک ارائه  کید بر نقش اساسی عدم قطعیتأچارچوب جدیدي با ت
گیران  هاي تصمیم سازي تصمیمایجاد تصویري کامل از ریسک و عدم قطعیت، کارآیی بیشتري در بهینه

 نماید. فراهم می
 

 ريمبانی نظ. 3
تالش شده است مفاهیم اساسـی و    در این بخش با عنایت به گستردگی موضوع ریسک و مدیریت آن،

 مبانی ضروري بحث به صورت فشرده مطرح گردد. 

1. Factorial experimental design technique 
2. Capillary pressure relative permeability  
3. Pressure , volume, temperature 
4. Supriyadi 
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 1ریسک و عدم قطعیت. 3-1
به صورت معادل و هم معنـی    »ریسک«و  »عدم قطعیت«دو واژه   در اکثر موارد و در مراودات مصطلح،

ولی عدم قطعیت با وجود رابطه تنگاتنگی که با ریسک دارد، معـادل ریسـک نیسـت و     روند. به کار می
دانان  شوند. ریاضی مجزا به کار برده می در ادبیات مدیریت ریسک نیز این دو اصطالح به صورت کامالً

 ).  19، ص 1387(نظري،  ندکن متفاوتی از این دو واژه بیان می و متخصصان علم آمار تعابیر کامالً
تـوان بـدین صـورت توضـیح داد کـه        تفاوت بین ریسک و عدم قطعیـت را مـی    تئوریک، لحاظاز 

کـه احتمـال    اسـت اي از رویدادهاي ممکـن و شـناخته شـده     ریسک رویدادي تصادفی از میان مجموعه
ی توان مشـخص کـرد. ولـ    بینی وقوع آنها را از قبل نمی باشد و لیکن پیش اتفاق افتادن آنها قابل محاسبه 

 ستها اي از ناشناخته علت فقدان علم و دانش بوده و رویدادي ناشناخته از میان مجموعهه عدم قطعیت ب
 ). 2، ص1394نیا و همکاران،  (نیایش

ریسک از تعامل اهداف پروژه یعنی زمان، هزینه، کیفیت، عملکرد، محـدوده کـار و عـدم قطعیـت     
هاي زیانبار که اهداف پروژه را به مخاطره  (ریسک تواند باعث تهدید گردد که خود می آنها حاصل می

هاي سودمند که باعث تسهیل و تسریع در رسـیدن   (ریسک وجود آمدن فرصته اندازد) و یا باعث ب می
 گردد.   شوند) به اهداف پروژه می

را متناظر بـا هـم دانسـت     هاتوان آن عدم قطعیت یکی از عناصر ایجاد ریسک است ولی نمیهرچند 
هر عدم قطعیتی منجر به ریسک نخواهد شد. براي مثال عدم قطعیت تغییر در قـوانین و مقـررات   چرا که 

داخلی و براساس مقتضیات کشور افغانسـتان تعریـف شـده اسـت،      آلمان براي کسب و کاري که کامالً
هـایی اسـت کـه     قطعیـت  کننـده عـدم  هـا عامـل تعیـین    اهداف پروژهبنابراین، موجد ریسک نخواهد بود. 

 توانند ریسک محسوب شوند. می
ز اهمیت است که در مقابل دیدگاه فوق که ریسک را به عنوان نوسانات یالبته توجه به این نکته حا

داند، دیدگاه رقیبی نیز وجود دارد که ریسک را فقط به  می ،ها اعم از مثبت و منفی در عایدي ،احتمالی
شـود   به معنی منفی آن به کار گرفته مـی  سک صرفاًکه ریداند. زمانی نوسانات احتمالی منفی محدود می

 رود. متناظر خطر به کار می
هاي مختلف مدیریت ریسک، ممکن است اینگونه به نظر برسد کـه هنـوز   دبا بررسی اولیه استاندار

هاي متتوع و مقبولی وجود دارد دوفاق عمومی بر روي تعریف واحدي از ریسک وجود ندارد. استاندار
نفی تا تعریف خنثی و در آخر تعریف جـامعی کـه بـه روشـنی شـامل تهدیـد و فرصـت        که از تعریف م

1. uncertainty 
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بـه نظـر     ها توجـه شـود،  دنمایند. با این حال جالب است که اگر بـه تـاریخ اسـتاندار    شود، استفاده می می
انـد و در طـول زمـان،     بـوده   منـد بـه اسـتفاده از تعریـف منفـی ریسـک      هتـر عالقـ   رسد مراجع قـدیمی  می

م، همـه   1997دهنـد از تعـاریف خنثـی یـا جـامع اسـتفاده کننـد. پـیش از سـال           ردها تـرجیح مـی  استاندا
اسـتاندارها   ،بـه بعـد   م1997انـد. از سـال    منفی از ریسک به کار بـرده  یهاي بررسی شده تعریفداستاندار

به بعـد   2000هایی که از سال داند. بیشتر استاندار دهکرشروع به استفاده از تعریف خنثی و تعریف جامع 
 کنند. است از تعریف معادل با تهدید، براي ریسک استفاده نمی چاپ شده 

 سسـه مـدیریت پـروژه   ؤمم، از سـوي  2004کـه در سـال    راهنماي مدیریت پـروژه آخرین ویرایش 
)PMI ( پیکره دانش مدیریت پروژه)، موسوم بهPMBOK( ریسـک  دربـاره  تري  ، دید وسیعمنتشر شد

 ).30، ص1387(نظري،  ه استرائه کردها ا و فرصت ها از نقطه نظر تهدید
 هـاي مثبـت و منفـی در نتـایج یـک فعالیـت اسـت یـا صـرفاً          از اینکه ریسک شامل جنبه نظرصرف

شود، یک توافق عمومی در خصوص ریسک وجود دارد که نقشـی اساسـی    هاي منفی را شامل می جبنه
و احتمال  2)تأثیر( 1، شامل دو عنصر شدتریسک با هر تعریفی بردي شدن تعریف ریسک دارد.ردر کا

 لفه مطرح خواهد شد.ؤشناسی توضیح بیشتر این دو م وقوع است. در قسمت روش
 
 هاي آن مدیریت ریسک و فرآیند. 3-2

براي اداره کردن ساختارمند تغییرات در پروژه و مدیریت آن در محیط است  کوششیمدیریت ریسک 
یسک این است کـه خـود بـه عنـوان عامـل تغییـر عمـل نمـوده،         در حال دگرگونی. هدف از مدیریت ر

در اختیـار تـیم    مسئلهپذیر را براي این مبهم فعلی را اداره کرده و روشی کنترل شده و مدیریت  موقعیت
 هاي متنوع و مختلفی کاربرد دارد. مدیریت بگذارد. مدیریت ریسک در بخش

 انـد  پرداخته ریسک مدیریت در  روش و ستانداردا تدوین به زیادي المللی بین سساتؤم و ها انجمن
  :شود می اشاره ذیال آنها  ترین مهم به که
 ).PMBOK( پیکره دانش مدیریت پروژهپدیدآورنده  ،)PMI( سسه مدیریت پروژهؤم .1

) از PRAM( مــدیریت و تحلیــل ریســک پــروژهپدیدآورنــده  ،)APM( انجمــن مــدیریت پــروژه .2
 .این انجمن همدیریت پروژپیکره دانش مجموعه 

-ISO( راهنمـاي مـدیریت کیفیـت در پـروژه    پدیدآورنـده   ،)ISO(د المللـی اسـتاندار   سازمان بـین  .3

10006.( 

1. Severity  
2. Impact  
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المللی  بین  راهنماي مبناي شایستگی انجمنپدیدآورنده  ،)IPMAالمللی مدیریت پروژه( انجمن بین .4
 ).ICB( مدیریت پروژه

 ،دیریت پـروژه همبسـتگی دارد. در حقیقـت   با مـ  هشود که مدیریت ریسک تا چه انداز مشاهده می
. در پدید آمدند م1950کی دارند و هر دو اواخر سال هاي مشتر مدیریت ریسک با مدیریت پروژه ریشه

، (تکنیک ارزیابی و بازبینی برنامه) که بـراي پـروژه موشـک فضـایی پـوالریس      PERTاین سال روش 
بـا فـرض عـدم      هـا،  ریزي فعالیت رسمی، براي برنامه ریزي توسعه داده شد، به عنوان اولین تکنیک برنامه

 ).33، ص1387  (نظري، مورد استفاده قرار گرفت  زمانی در پروژه  قطعیت
 

 ) PMBOKبوك ( .ام .پی دهاي مدیریت ریسک براساس استاندار فرآیند. 3-3
تـرین   وف) اسـت کـه معـر   PMIترین مرجع جهانی مدیریت پروژه، موسسه مدیریت پروژه ( شده شناخته
) را منتشر نموده است و هم اکنـون ویـرایش   PMBOK( پیکره دانش مدیریت پروژهموسوم به  ،راهنما
، پیکـره دانـش مـدیریت پـروژه    آن چاپ و منتشـر شـده اسـت. براسـاس آخـرین ویـرایش        م2004سال 

 مرحله است که عبارتند از: 6مدیریت ریسک شامل 
 برنامه ریزي مدیریت ریسک .1

 شناسایی ریسک .2

 زیابی کیفی ریسک ار .3

 ارزیابی کمی ریسک .4

 ریزي واکنش به ریسک برنامه .5

 پایش و کنترل ریسک. .6
هـاي   ، وارد این راهنما شده است و در ویرایش2000، از سال »ریزي مدیریت ریسک  برنامه«مرحله 
از سـال   ،، شناسایی ریسک اولین مرحلـه از مـدیریت ریسـک بـوده اسـت. همچنـین      م2000قبل از سال 

 بعد تحلیل ریسک به دو بخش ارزیابی کیفی و ارزیابی کمی تفکیک شده است.  به 2000
رویکــرد و نحــوه هــدایت   خصــوصگیــري در مفرآینــد تصــمی ،»ریــزي مــدیریت ریســک برنامــه«

متناسـب    سطح و نوع مدیریت ریسک،  هاي مدیریت ریسک دریک پروژه است. در این مرحله، فعالیت
هاي مدیریت ریسک و مبانی  راي سازمان، منابع مورد نیاز براي فعالیتبا ریسک پروژه و اهمیت پروژه ب

 گردد.   مواجه با ریسک مشخص می
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ها و  کارگیري روشهاعم از تهدید و فرصت، با ب، هاي پروژه ریسک ،»شناسایی ریسک«در مرحله 
هـاي محتمـل و    شوند. این زیر فرآیند شامل تعیین ریسک تشریح و مستند می  ابزارهایی خاص شناسایی،

 هاي آنهاست. سازي ویژگی مستند
هاي شناسایی شده در پروژه متعدد و بررسی تمام آنهـا زمـانبر و پرهزینـه     از آنجا که تعداد ریسک 

اولویـت   بنـدي کـرد. در مرحلـه ارزیـابی کیفـی،        است، براي مدیریت منطقی، ابتدا باید آنها را اولویـت 
تـر را در   هاي مهم شود تا ریسک پروژه تعیین می  آنها بر اهداف یرتأثها بر اساس احتمال وقوع و  ریسک

تـر پـروژه مـورد توجـه و      در نتیجه، نواحی و ابعاد پرمخاطره و حساس ،و، معرض دید مدیریت قراردهد
 هاي بعدي قرار گیرند. دقت کافی براي اقدام

 ارزیـابی کمـی انجـام داد.    هایی با اولویت بـاال  توان در مورد ریسک می  ،»ارزیابی کمی«مرحله در 
هـاي آن بـر اهـداف     هاي بحرانی و پیامـد  ارزیابی کمی به معنی تحلیل عددي احتمال هریک از ریسک

 پروژه است. 
هـاي   گـویی بـه ریسـک    گیري در باره نحـوه پاسـخ   باید تصمیم  بدیهی است بعد از ارزیابی ریسک،

فرآینـد تکـوین    »یـزي واکـنش بـه ریسـک    ربرنامـه «بندي شده صـورت گیـرد.    شناسایی شده و اولویت
 ها بر اهداف پروژه است. ها و تعیین اقداماتی براي کاهش تهدید انتخاب

هـاي   هـاي شناسـایی شـده، نظـارت بـر ریسـک       ریسـک  فرآینـد پیگیـري    ،»پایش و کنترل ریسک«
خشی آنها در هاي ریسک و ارزیابی اثرب هاي جدید، اطمینان از اجراي برنامه باقیمانده و شناسایی ریسک

 کاهش ریسک است. 
 

  شناسایی ریسک. 3-4
  هدف از شناسایی ریسک، نمایان ساختن و ثبت کردن جزئیات مربوط به بیشترین تعداد اتفـاق نـامعین،  

گردد تا بتوان فضـاي مـدیریتی الزم بـراي برخـورد بـا       پیش از اتفاق افتادن آنهاست. این امر موجب می
ي محتمـل  هـا  آنها ایجاد کرد. هیچگاه امکان شناسـایی تمـامی ریسـک    ها پیش از وقوع احتمالی ریسک

 از: است ها عبارت تمام ریسکشناسایی نشدن دالیل از براي یک پروژه وجود ندارد. برخی 
بـه صـورت ذاتـی غیـر قابـل شناسـایی یـا         ،رواز این ،ها ناشی از نبود دانش است و برخی ریسک .1

 بینی است. پیش

اقداماتی که در آینـده قـرار اسـت    پس از هستند و » هاي در حال ظهور ریسک«  ها، برخی ریسک .2
ها ممکـن   اند، این ریسک شوند و از آنجایی که آن اقدامات هنوز انجام نگرفته انجام بگیرند ظاهر می

 است پنهان باشند. 
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 هسـتند وضـعیتی  اتفاقاتی غیرقطعی یا  ،در واقع ،هستند و» هاي آینده ریسک«  ها، برخی از ریسک .3
 بینی کرد. توان آنها را پیش اند و از دورنماي این مقطع زمانی نمی که هنوز اتفاق نیفتاده

. ایـن افـراد شـامل آن    اسـت نفعـان نـامرئی    هـاي ذي  ها یا انتخاب ها ناشی از تصمیم برخی ریسک .4
دي کـه  ثر ساختن پروژه را داشـته، ولـی از دیـد افـرا    أهایی هستند که توانایی مت دسته از افراد یا گروه

 ها دارند پنهان یا غیرقابل تشخیص هستند.  سعی بر شناسایی ریسک

» همیشـه پنهـان  «هـا هسـتند، بـه صـورت     ها از دید افرادي که در جستجوي ریسـک  برخی ریسک .5
 براي آنها غیرقابل درك و مشاهده است.  ،به واقع ،ها هستند. این ریسک

اي و اعم از  مطالعات کتابخانـه  ،اي شناسایی متنوعه ها و تکنیک توان از ابزار براي شناسایی ریسک، می
هـا،   اي دالیـل، تحلیـل چـک لیسـت      دلفی، مصاحبه، شناسایی ریشـه   بررسی اسناد، طوفان فکري، روش

هاي نموداري مانند نمودار علت و معلول، نمودار جریـان، تحلیـل    تحلیل مفروضات، به کارگیري روش
 مود. استفاده ن جز اینهامجموعه نیروها و 

منـد  ها بـه صـورت ضـابطه    ند که شناسایی ریسککتواند ساختاري فراهم  ها، می بندي ریسک طبقه
نظـران  میسر شود و اثربخشی و کیفیت فرآیند شناسایی ریسـک ارتقـا یابـد. مجـامع مختلـف و صـاحب      

ا را هـ  کنند که ریسـک  ها ارائه می بندي ریسک نحوه طبقهدرباب هاي مختلفی  مدیریت ریسک، دیدگاه
 کنند. بندي می طبقهغیره داخلی یا خارجی بودن و   مسئول مدیریت و کنترل،  ،أبرمبناي منش

) RBS( 1ها را در قالـب سـاختار شکسـت ریسـک     بندي ریسک ، طبقهپیکره دانش مدیریت پروژه
کـه ممکـن اسـت در یـک پـروژه      را هـا   هایی از ریسـک  ها و زیرگروه دهد. این ساختار، گروه انجام می

بنـدي   بـروز آنهـا طبقـه    أهـا در ایـن سـاختار براسـاس منشـ      کنـد. ریسـک   معمول بروز کنند، مشخص می
متعددي است کـه ممکـن اسـت باعـث      عللشوند. یکی از مزایاي استفاده از این رویکرد، یادآوري  می

 بروز ریسک شود. 
هـاي داخلـی    هـاي محیطـی و ریسـک    هـا را بـه ریسـک    تـوان ریسـک   بندي کلی مـی  در یک دسته

  ریسـک،  أهـاي زیـر بـراي منشـ     بنـدي  براساس یکی از دسته هاي محیطی معموالً . ریسککردبندي  طبقه
 :شوند بندي می شناسایی و طبقه

- PEST )،فناوري و اجتماعی اقتصادي، سیاسی.( 

- PESTLE )PEST محیطیزیست و حقوقی عناصر عالوه به(. 
- PESTLEIED )PEST شناسیجمعیت و محیطیزیست المللی،بین حقوقی، عناصر عالوه به(. 

1. Risk Breakdown Structure 
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- TECOP )سیاسی و عملیاتی تجاري، محیطی،زیست فنی، عناصر شامل(.  
تـوان تمـام    هاي فنی و مـدیریتی/ سـازمانی مـی    هاي داخلی، در قالب ریسک براي شناسایی ریسک

 د.کربندي  ها را دسته ریسک
 

  ارزیابی ریسک. 3-5
طور که اشاره شد، ریسک از تعامل اهداف پروژه یعنی زمان، هزینـه، کیفیـت، عملکـرد، محـدوده     همان

ها براساس  دو عامل شـدت   گردد. بر اساس ماتریس ریسک، ریسک کار و عدم قطعیت آنها حاصل می
 شوند.  و احتمال وقوع ارزیابی و تحلیل می

ن براي اتفاق افتادن آن رویداد توقع داشـت.  توا منظور از احتمال وقوع، میزان انتظاري است که می
شـود کـه    استفاده می 1در برخی متون مدیریت ریسک و بیمه به جاي احتمال وقوع، از اصطالح فراوانی

 روش وجود دارد:  3همان معناي واحد را دارد. در عمل براي تخمین احتمال وقوع یک پدیده 
 ،هاي ریاضی استفاده از مدل .1
 ،ي تاریخیها استفاده از داده .2
 .هاي متخصصان و خبرگان استفاده از قضاوت .3

اعی مانند پرتاب سکه و تاس قابـل اسـتفاده اسـت ولـی اگـر      زهاي انت محاسبات ریاضی براي پدیده
این روش بسیار پیچیده و در برخی موارد غیر  ،اع نباشدزهاي مختلف محدود و قابل شناسایی و انت حالت

هـاي   توجیـه نخواهـد داشـت. روش داده    شـود ابـداً   که صرف آن می اي ممکن است و یا به لحاظ هزینه
اند و در دفـاتر ثبـت ریسـک ثبـت     که قبال اتفاق افتادهدار شناسنامههاي  براي ریسک تاریخی نیز معموالً

هـاي بیمـه بـانکی از     شـرکت   شده باشند ممکن است. این روش در بیمـه بسـیار رایـج اسـت  و معمـوالً     
 کنند.  هاي آتی ثبت و نگهداري می گیر گذاران را به منظور بهره ها و حتی بیمه ریسک

ه ب ،روتصادفی هستند و از این افتند و کامالً ها وجود دارند که به ندرت اتفاق می اي از ریسک دسته
هـاي   هاي تاریخی در خصوص آنهـا مقـدور نیسـت. اغلـب ریسـک      کار بردن روش هاي ریاضی و داده

تر از رجوع به نظـر   ها روشی مناسب گیرند. درخصوص این دسته از ریسک ر میپروژه، در این دسته قرا
هاي کیفی ارزیابی ریسک، جـذابیت بیشـتري    روشبدین ترتیب،  ،متخصصان و خبرگان وجود ندارد و

 پیدا کرده است. 

1. Frequency  
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شـود. در واقـع    ریسک نیز تعبیر مـی  2تأثیرلفه اساسی ریسک است که به ؤریسک دومین م 1شدت
ریسک میزان خسارت یا سودي است که در صورت وقوع ریسک حاصل خواهد شد. به  تأثیرشدت یا 

عبارت دیگري میزان اثري است که در صورت وقـوع ریسـک، بـر یـک یـا چنـد هـدف پـروژه ایجـاد          
 شود.  می

دارد، اثـر ریسـک   خـاص  برخالف احتمال وقوع، که هر ریسک فقط عدم قطعیت و احتمال وقوع 
 قرار دهد. تأثیرتواند چندین هدف را به طور همزمان تحت  اشد یعنی میتواند متفاوت ب می

هرچند پولی کردن اثر ریسک در ارزیابی ریسک بسیار مرسوم است ولی دقت تحلیـل را کـاهش    
ریسک بر هریـک از اهـداف بـه صـورت هزینـه و خسـارت        تأثیر  دهد. در  پولی کردن اثر ریسک، می

شـود و یـک    ریسک صرفا به صورت افزایش هزینه سـنجیده مـی   تأثیر شدت یا ،در نتیجه ،لحاظ شده و
 کند. ارائه می ،که شامل احتمال وقوع و شدت ریسک استرا ماتریس ساده ریسک 

 
 روش تحقیق. 5

 تحقیق و با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک  نهیاي و پیش در این تحقیق براساس مطالعات کتابخانه
)RBS ،( هاي بخش باالدستی نفت وگاز  صورت گرفته است. بـا عنایـت    بندي ریسک هشناسایی و طبق

رغم سابقه بـیش  هاي باالدستی نفت و گاز به هاي پروژه به فقدان یک بانک اطالعاتی منسجم از ریسک
، 3المللـی  به چنین بانکی در سـطح بـین  نداشتن و دسترسی نبود بانک از صد ساله نفت در کشور و حتی 

هـاي مـرتبط    هـا و مقالـه   اي و مطالعـه اسـنادي از بـین تحقیـق     کتابخانه  با استفاده از روش ها ابتدا ریسک
 استخراج و شناسایی شدند. 

پدیـد   م1950 سـال  اواخـر  دو هـر  و دارنـد  مشـترکی  هـاي  ریشه پروژه مدیریت با ریسک مدیریت
 فضـایی  موشـک  روژهپـ  بـراي  که) برنامه بازبینی و ارزیابی تکنیک( ،PERT روش سال این در. آمدند

 بـا   هـا،  فعالیـت  ریـزي  برنامـه  بـراي  رسمی، ریزي برنامه تکنیک اولین عنوان به شد، داده توسعه پوالریس
طـور کـه   همـان  ).33ص ،1387  نظـري، ( گرفـت  قـرار  استفاده مورد  پروژه در زمانی  قطعیت عدم فرض
 سکیر تیریمد در  روش و استاندارد نیتدو به يادیز یالملل نیب موسسات و ها انجمنتر اشاره شد پیش

 مرجـع  تـرین  شـده  شناخته شد. با توجه به اینکه اشاره هاي قبلی در قسمت آنها نیتر مهم به که اند پرداخته

1. Severity  
2. Impact  

ت هاي بزرگ و چند ملیتی نفدر اختیار شرکت ،به احتمال قوي ،هاي نفتیبه نظر نگارندگان، بانک اطالعاتی ریسک.  3
 کنند. هاي فنی محافظت مینها به عنوان دانشآها از افشاي آن خودداري و از قرار دارد و این شرکت
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 پیکـره  بـه  موسـوم  راهنمـا  ترین معروف که است) PMI( پروژه مدیریت سسهؤم پروژه، مدیریت جهانی
 آن 2004 سـال  بـه  مربوط ویرایش اکنون هم و تاسکرده  منتشر را) PMBOK( پروژه مدیریت دانش
 .است، این استاندارد مبناي تحقیق حاضر لحاظ شده است. شده منتشر و چاپ
) RBS( سـک یر شکسـت  سـاختار  قالـب  در را هـا  سـک یر يبند طبقه ،پروژه تیریمد دانش کرهیپ
 پـروژه  کیـ  در اسـت  ممکـن  کـه  هـا  سکیر ازرا  ییها گروه ریز و ها گروه ساختار، نیا. دهد یم انجام

 يبنـد  طبقـه  آنهـا  بـروز  منشـا  اسـاس  بـر  سـاختار  نیـ ا در هـا  سـک یر. کند یم مشخص کنند بروز معمول
 اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  يمتعـدد  يمنشـاها  يادآوریـ  کرد،یرو نیا از استفاده يایمزا از یکی. شوند یم

 .شود سکیر بروز باعث
 يایـ مزا  همـه  تواند ینم کند، نفوذ سطح کی تا تنها اگر سکیربروز  مختلف علل از ساده یهرستف

 سطوح به است الزم شکست، ساختار يایمزا تمام از  استفاده يبرا. باشد داشته یپ در را سکیر شکست
 انـواع . گـردد  مشـخص  کامـل  صـورت  بـه  سـک یر معـرض  در ینواح تا شود پرداخته تریجزئ و زتریر

 .باشد مناسب پروژه و سازمان مختلف انواع يبرا تواند یم RBS مختلف
. دکـر  يبنـد  طبقـه  یداخلـ  يهـا  سـک یر و یطیمح يها سکیر به را ها سکیر توان یم یکلبه طور 

و   PEST ،PESTLE،PESTLEIED هـاي  بنـدي  دسـته  از یکـی  براساس معموالً یطیمح يها سکیر
TECOP در ،یداخلـ  يهـا  سـک یر ییشناسـا  يبـرا  .شوند یم يبند طبقه و ییشناسا  ریسک، أمنش براي 

 .دکر يبند دسته را ها سکیر همۀ توان یم یسازمان/ یتیریمد و یفن يها سکیر لبقا
بـه دلیـل    ،PESTتفکیک یک ساختار شکست سه سطحی مبتنی بر  ،در مقاله حاضر ،این اساس بر

هــاي محیطـی و تفکیــک فنـی و مــدیریتی/ سـازمانی بــراي     بنـدي بــا ریسـک   تناسـب بیشــتر ایـن تقســیم  
 شده است.  هاي داخلی استفاده ریسک

اسـت. مـاتریس ریسـک بـه نحـو        ها از ماتریس ریسک استفاده شده براي تحلیل و ارزیابی ریسک
شـود.  ایـن مـاتریس     گرفته می کارهبراي ارزیابی ریسک  ب  مؤثراي به عنوان رویکردي ساده و  گسترده

تندسازي مناسبی ها، مس هاي انفرادي و مجموعه ریسک مند ریسک چارچوب روشنی براي بازنگري نظام
) سـاختار یـک مـاتریس    1( کنـد. شـکل   بندي ریسک فـراهم مـی   بندي و اولویتبراي ایجاد منطق طبقه

هـا را برحسـب احتمـال وقـوع و      دهد. این ماتریس طیفی از انواع ریسکرا نشان می 5×5ریسک نوعی 
 دهد. شدت خطر نشان می
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 5×5ماتریس ریسک نوعی  .1 شکل
 

 شدت خطر
 

 خیلی کم کم میانه زیاد خیلی زیاد

 بسیار باال     

طر
 خ

 ع
قو

ل و
ما

حت
ا

 

 باال     
 متوسط     
 پایین     
 بسیار پایین     

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 
ریسک بر هریک از اهداف پروژه به پـول،   تأثیربراي اجتناب از کاهش دقت ناشی از تبدیل میزان 

هاي سنجش شـدت   ها را  به عنوان شاخص دف عمومی در پروژهه 3 ،به صورت مستقل ،در این تحقیق
 ایم. این سه هدف عمومی عبارتند از: ریسک لحاظ نموده تأثیریا 
 هزینه .1

 زمان .2

 کیفیت.  .3

ي است که وقوع آن ریسک بر یکـی از  تأثیرریسک به معنی  تأثیردر این تحقیق شدت یا  ،بنابراین
 ریسک قرار بگیرند. تأثیرتحت   هدف، 3ک یا هر گذارد. ممکن است ی گانه مذکور میاهداف سه

)، اسـتفاده  TOPSIS( هاي شناسایی و ارزیابی شده از تکنیک تاپسـیس  بندي ریسکبراي اولویت
د. ایـن مـدل یکـی از بهتـرین     کـر پیشنهاد  م1981در سال  1نگ و یونهوارا  TOPSIS شده است. مدل

گزینـه بـه    Mشـود. در ایـن روش    ده زیادي مـی گیري چند شاخصه است و از آن استفا هاي تصمیممدل
گیرد. اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار اسـت کـه گزینـه     شاخص، مورد ارزیابی قرار می Nوسیله 

ایـن   ( بهترین حالت ممکن) داشته باشد. فرض بر آل مثبتانتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده
واخت افزایشـی یـا کاهشـی اسـت. حـل مسـئله بـا ایـن روش         است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکن

 گام زیر است: 6مستلزم طی 
 

1. Hwang & Yoon 
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1 .و بی مقیاس سازي ماتریس تصمیم  کردنی کمN  براي  بی مقیاس سازي هم از روش نورم استفاده)
 .شود) می

را در  N(براي این کار ماتریس بی مقیاس شده  V به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون. 2
هاي مختلفی از جمله آنتروپی شانون محاسبه  که خود می تواند به روش -Wn*nها  یس قطري وزنماتر
 .کنیم) ضرب می -شود

آل مثبـت و منفـی بـه صـورت زیـر      آل منفی : راه حـل ایـده  حل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهتعیین راه. 3
 شود:تعریف می

+Vراه حل ایده آل مثبت(
jهر شاخص ماتریس  )= { بردار بهترین مقادیرV{ 
-Vراه حل ایده آل منفی (

j بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس } = (V{ 
منفی (فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایـده   هاي مثبت وآلهر گزینه تا ایده ۀبه دست آوردن میزان فاصل. 4

+d( آل مثبت
j( آل منفی) و تا ایدهd-

jشود)ب می) زیر حسا2) و (1هاي ()  براساس فرمول: 
 آل مثبت ) فاصله هر گزینه تا ایده1(

2

1
( ) , 1,2,...,

n

i ij j
j

d v v i m+ +

=

= − =∑
 

 آل منفی ) فاصله هر گزینه تا ایده2(

2

1
( ) , 1,2,...,

n

i ij j
j

d v v i m− −

=

= − =∑
 

 ))3) یک گزینه به راه حل ایده آل (فرمول (*CLتعیین نزدیکی نسبی (. 5

 آل ) تعیین نزدیکی نسبی  یک گزینه به راه حل ایده3(

* i
i

i i

dCL
d d

−

− +=
+ 

 تر باشد، بهتر است.آن بزرگ CLاي که  ها: هر گزینه بندي گزینهرتبه. 6

 گـاز،  و نفت باالدستی بخش هاي ریسک تحلیل و کارگیري تکنیک تاپسیس و ارزیابیبه منظور به
 نفـت  باالدستی بخش نامتخصص از و طراحی پرسشنامه قالب در شده بندي طبقه و شناسایی هاي ریسک

 افـزایش  هزینـه،  افـزایش  بر تأثیر( شدت وقوع، احتمال یعنی ،ها ریسک اصلی عامل 4 درخصوص وگاز
مـاتریس   دپرسشنامه مذکور به صورت پرسشنامه استاندار شد. آوري جمع نظرات) کیفیت کاهش زمان،

هـا   درخصـوص احتمـال و شـدت ریسـک     سؤالشوندگان  ریسک طراحی شده بود که در آن از پرسش
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عامـل افـزایش    3ها در پرسشـنامه بـه صـورت     به صورت درصدي پرسش شده بود. شدت ریسک لسؤا
 قرار گرفته بود.  سؤالهزینه،  افزایش زمان و کاهش کیفیت مورد 

 
 هاي باالدستی نفت وگاز  بندي ریسک نتایج شناسایی و طبقه. 6
و گـاز درقالـب سـاختار    هـاي باالدسـتی نفـت     بنـدي ریسـک   نتایج تحقیق درخصوص شناسایی و طبقه 

ریسک در بخش باالدستی نفت وگاز شد که بـر اسـاس سـاختار     60شکست ریسک، منجر به شناسایی 
 دهد. ) نتایج این مرحله را نمایش می1بندي شدند. جدول ( گفته طبقه پیش

 
 هاي باالدستی در قالب ساختار شکست ریسک بندي ریسک نتایج شناسایی و طبقه .1جدول 

 
 RBSسطح سه  RBS  سطح دو RBSسطح یک   RBS  سطح صفر

هاي  ریسک
هاي باالدستی  پروژه

 نفت وگاز
 محیطی يها ریسک

 هاي سیاسی ریسک
 (و حقوقی)

 ریسک مصادره و ملی کردن

 ریسک آشوب و شورش

 تروریسم  ریسک

 ریسک تغییر در مفاد قرارداد توسط دولت

 تبانی و ...)  (رشوه،  ریسک فساد

 خارجی گذاري سرمایه قوانین در تغییر ریسک

 المللی ریسک تحوالت بین

 ریسک عدم ثبات سیاسی کشور میزبان

 ریسک عدم امکان تبدیل پول داخلی به ارزهاي معتبر

 اعتباري  ریسک

 ریسک تغییر در قانون و مقررات 

 هاي خاصتحریم و ممنوعیت  ریسک

هاي  ریسک
هاي باالدستی  وژهپر

 نفت وگاز
 محیطی يها ریسک

هاي  ریسک
 اقتصادي

 ریسک تغییرات عرضه و تقاضا

 ها ریسک تغییر در مالیات

 ریسک تغییر در حقوق مالکانه

 ریسک نوسانات قیمت نفت

 ریسک نوسانات نرخ ارز

 ریسک نوسانات نرخ بهره 

 ریسک نوسانات نرخ تورم

 نوسانات در قیمت مواد اولیهریسک 
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 هاي اقتصادي کشور میزبان ثبات شاخص ریسک عدم
 رفاه و  توزیع درآمد و ...)  (فضاي کسب وکار،

 ریسک عدم تولید اقتصادي

طوفان، آتش   آمیز (زلزله، ریسک حوادث فاجعه
 فشان، تندباد و ...)

 ه)ریسک شرایط سخت اقلیمی (مکان و محدوده پروژ

هاي  ریسک
 اجتماعی

 گذار ریسک خوشنامی سرمایه

 ریسک اقدامات خرابکارانه

 ریسک عدم مقبولیت در اجتماعات محلی

 ریسک تغییر قوانین و مقررات مسئولیت اجتماعی

هاي چند ملیتی  ریسک نگرش منفی  به شرکت
 نفت وگاز در اجتماعات محلی

 ف کنندگانریسک تغییر در سالیق مصر

 ریسک نیروي کار بومی و اعتصابات کارگري

 ریسک امنیت عمومی

 ریسک دزدي و سرقت

  ریسک جرم و جنایت

 هاي فناوري ریسک محیطی يها ریسک
 باالدستی بخش فناوري در تغییرات ریسک

 مصرف کاهنده هاي فناوري در تغییر ریسک

 پیچیده بزرگ  هاي ریسک توان مدیریت پروژه

 هاي داخلی ریسک

 هاي فنی ریسک

 هاي پروژه ریسک مفروضات برآورد

 ریسک تخصص و کارآمدي شبکه همکاران

 ها و منابع اطالعاتی ریسک اعتبار داده

 ریسک دقت محاسبات و برآوردها

 هاي اکتشافی و ارزیابی ریسک کفایت چاه

زه، پیچیده بودن هاي زمین شناسی (نوع سا ریسک
 شناسی و ...)ساختار زمین

 ها نیازمندي  بینی ریسک عدم دقت در پیش

هاي  ریسک
 مدیریتی/سازمانی

ریسک حوادث پروژه (آتش سوزي، انفجار، 
 ها و ...) سقوط تجهیزات سرچاهی، تصادم شناور

 ریسک نشت نفت وگاز در دریا

 ثالثهاي مسئولیت در مقابل اشخاص  ریسک
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 تغییرات در دامنه و حوزه پروژه ریسک 

 ها ریسک افزایش هزینه

 بندي  ریسک زمان

 مالی تأمینریسک 

 ریسک خسارت به حیات وحش

 ریسک خسارت به محیط زیست

 ریسک نقدینگی

ایمنی و   (بهداشت، HSEهاي  ریسک
 زیست) محیط

 و تدارکات تأمینریسک 

 ریسک هماهنگی با شرکا

 ریسک ادعاهاي طرفین

 آالت و ...)  هاي عملیاتی(خرابی و توقف ماشین ریسک

 ریسک عدم کفایت نیروهاي متخصص
 
 محاسبات تحقیق  خذ: أم

 
 هاي باالدستی نفت وگاز  بندي ریسک نتایج ارزیابی و اولویت. 7
فــت وگــاز در بخــش باالدســتی در خصــوص  نظــر صــنعت نصــاحب 30هــاي دیــدگاهخالصــه نتــایج  

 ) گزارش شده است. 1آوري و در پیوست ( هاي فوق جمع ریسک
 مقیاس بی براساس روش  )،1( سازي نتایج پیوستمقیاس نتایج مرحله اول تکنیک تاپسیس یعنی بی 

آنتروپـی شـانون     هـا از روش  ) گزارش شده است. براي محاسبه وزن شـاخص 2نورم در پیوست ( سازي
 ) نشان داده شده است.2نتایج آن در جدول (و استفاده 

 
 آنتروپی شانون  ها بر اساس روش وزن شاخص .2جدول 

 

 کیفیت (درصد) زمان (درصد) هزینه (درصد) احتمال وقوع هاشاخص

Wj 20% 8% 10% 62% 
 
 تحقیق محاسبات  خذ:أم



ک س  81   فت و گاز در ایران با استفاده از قالب .... باالدستی نهاي پروژههاي شناسایی و اولویت بندي ری

اتریس بـی مقیـاس شـده در    ) را از طریق ضرب کردن مـ V( اکنون ماتریس بی مقیاس شده موزون
ها و دیگر عناصر آن صفر می باشد، که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخصرا،  Wn*nماتریس مربعی 

) آورده 3ه شـده در قالـب پیوسـت (   ـ) محاسبـ V( وزونـده مـ ـآوریم. ماتریس بی مقیاس شبه دست می
 شده است.

 هـر  بـراي  را ومنفـی  مثبـت  هـاي آلایـده  )، بایـد V( ماتریس بی مقیاس شده موزون بعد از محاسبه
 بـا  هـاي  شـاخص  کلـی  دسـته  دو به را ها شاخص  ابتدا است الزم کار این براي .آوریم دست به شاخص

 آلمثبـت، ایـده   جنبـه  بـا  شاخص براي آنگاه و نماییم بنديدسته منفی جنبه با هايشاخص و مثبت جنبه
 قاعـده  این برعکس و ،است V ماتریس قدارم ترینکوچک منفی آل ایده و V مقدار ترینبزرگ مثبت
هاي مورد استفاده براساس  با توجه به اینکه تمام شاخص. گرددمی اعمال منفی جنبه با هايشاخص براي

 آلایده و V مقدار ترینکوچک مثبت آلهستند، مقادیر ایده منفی جنبه داراي  ادبیات و سابقه تحقیق، 
 و مثبـت  هـاي  آل ها به همراه ایده ) جنس شاخص3( در جدول. ستا V ماتریس مقدار ترینبزرگ منفی
 .است شده آنها نمایش داده منفی

 ها شاخص منفی و مثبت هاي آل ایده. 3 جدول
 

 کیفیت (درصد) زمان (درصد) هزینه (درصد) احتمال وقوع شاخص ها

 منفی منفی منفی منفی جنس شاخص

 %2 %1 %1 %1 آل مثبت ایده

 %50 %2 %2 %5 آل منفی ایده
 

 تحقیق محاسبات  خذ:أم
 

هـاي   براسـاس فرمـول    هـا،  هاي مثبت و منفی براي هریک از ریسـک  آل نتایج محاسبه فاصله از ایده
 محاسـبه  آلایده حل راه به ریسک هر نسبی نزدیکی میزان م،اجنارسآمده است.   )4مربوطه در پیوست (

 مورد گزینه که معناست بدین باشد ترنزدیک یک هب چه هر و است یک و صفر بین CL مقدار .شودمی
نتایج محاسبه فاصله از  نیز به همراه نتایج  CLنتایج محاسبه . شده است ترنزدیک  آلایده جواب به نظر
 ) آمده است.4پیوست ( ها در هاي مثبت و منفی براي هریک از ریسک آل ایده
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 گیرينتیجه. 8
در ) کـه  RBS( اي مبتنـی بـر سـاختار شسـکت ریسـک      شناسی دو مرحلهشدر این تحقیق با استفاده از رو

بـا اسـتفاده    ،همچنین ،ارائه شده است و  )PMBOK( راهنماي مدیریت پروژه پیکره دانش مدیریت پروژه
  هاي بخـش باالدسـتی نفـت و گـاز شناسـایی،      ریسک  )،TOPSIS( از ماتریس ریسک و تکنیک تاپسیس

  ریسـک در بخـش   60اند. نتـایج مرحلـه شناسـایی منجـر بـه شناسـایی        بندي شده هارزیابی و رتب  بندي، طبقه
 بندي شدند. سطح طبقه 3ها در قالب ساختار شکست ریسک در  باالدستی ریسک شد که این ریسک

  بنـدي شـده بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه،       هاي شناسایی و طبقـه  نتایج مرحله اول، ریسک براساس
معیـار   4سازي شد و براسـاس  نظران بخش باالدستی نفت وگاز آمادهن و صاحبجهت اظهارنظر خبرگا

هـا بـا    دست آمده از پرسشنامههکیفیت مورد نظرخواهی قرار گرفتند. نتایج ب  زمان،  احتمال وقوع، هزینه،
 ریسک مورد نظر تحلیل شد. 60استفاده از تکنیک تاپسیس، براي 

ریزي ریسـک   تواند راهنمایی اولیه براي برنامه انجام شده می  بنديها و اولویت توجه به این ریسک
تـر در   هـاي جزئـی   هاي باالدستی نفت و گاز در کشور باشد. از آنجا کـه هـم بررسـی    در مدیریت پروژه
توانـد   ها با اهمیت اسـت، ایـن تحقیـق مـی     هاي ناشی از وقوع ریسک ها و هم خسارت خصوص ریسک

 تر و هزینه ناشی از وقوع) باشد. یئهاي جز این دو هزینه(بررسیزمینه مناسبی براي بهینه کردن 
هـا را نیـز    توان با استفاده از نتایج این تحقیق ابزارهاي مناسب در مدیریت ریسـک  میعالوه بر این، 
(افزایش زمان و هزینه و کاهش  هاي آنها و براساس شاخص احتمال وقوع و شدت اثر متناسب با ویژگی
 در موعد مناسب به کارگرفت.  کیفیت) انتخاب و
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 ها پیوست
 نظران صنعت نفت و گاز در بخش باالدستی نفت گاز خالصه  نظرات صاحب .1پیوست 

 
 وقوع احتمال شاخص ها

 (درصد)
 هزینه

 (درصد)
 زمان

 (درصد)
 کیفیت
 (درصد)

 ریسک مصادره و ملی کردن
8% 46% 44% 28% 

 ریسک آشوب و شورش
9% 29% 37% 23% 

 تروریسم  ریسک
16% 28% 31% 23% 

 ریسک تغییر در مفاد قرارداد توسط دولت
24% 24% 23% 24% 

 تبانی و ...)  (رشوه،  ریسک فساد
33% 21% 23% 22% 

 گذاري خارجی ریسک تغییر در قوانین سرمایه
19% 16% 21% 17% 

 المللی ریسک تحوالت بین
34% 20% 26% 22% 

 ریسک عدم ثبات سیاسی کشور میزبان
24% 26% 29% 25% 

ریسک عدم امکان تبدیل پول داخلی به ارزهاي 
 %13 %17 %28 %17 معتبر

 اعتباري  ریسک
15% 23% 22% 15% 

 ریسک تغییر در قانون و مقررات 
18% 22% 19% 21% 

 تحریم و ممنوعیت هاي خاص  ریسک
41% 29% 30% 24% 

 ریسک تغییرات عرضه و تقاضا
27% 28% 14% 19% 

 ها الیاتریسک تغییر در م
12% 21% 17% 19% 

 ریسک تغییر در حقوق مالکانه
10% 19% 20% 13% 

 ریسک نوسانات قیمت نفت
36% 33% 14% 18% 

 ریسک نوسانات نرخ ارز
36% 30% 19% 24% 

 ریسک نوسانات نرخ بهره 
30% 32% 15% 14% 



 

 ریسک نوسانات نرخ تورم
28% 31% 16% 21% 

 هریسک نوسانات در قیمت مواد اولی
27% 25% 22% 23% 

هاي اقتصادي کشور  ریسک عدم ثبات شاخص
 %19 %12 %26 %21 رفاه و  توزیع درآمد و ...)  میزبان(فضاي کسب وکار،

 ریسک عدم تولید اقتصادي
10% 34% 21% 17% 

طوفان، آتش  آمیز(زلزله، ریسک حوادث فاجعه
 %26 %34 %31 %14 فشان، تندباد و ...)

 %215 %25 %22 %17 لیمی (مکان و محدوده پروژه)ریسک شرایط سخت اق

 گذار ریسک خوش نامی سرمایه
12% 18% 19% 19% 

 ریسک اقدامات خرابکارانه
6% 20% 19% 14% 

 ریسک عدم مقبولیت در اجتماعات محلی
9% 21% 17% 9% 

 ریسک تغییر قوانین و مقررات مسئولیت اجتماعی
14% 19% 18% 16% 

هاي چند ملیتی نفت  شرکتریسک نگرش منفی  به 
 %8 %18 %17 %15 وگاز در اجتماعات محلی

 ریسک تغییر در سالیق مصرف کنندگان
7% 12% 22% 18% 

 ریسک نیروي کار بومی و اعتصابات کارگري
15% 23% 25% 18% 

 ریسک امنیت عمومی
12% 13% 20% 12% 

 ریسک دزدي و سرقت
15% 25% 18% 17% 

  ریسک جرم و جنایت
9% 16% 14% 9% 

 ریسک تغییرات در فناوري بخش باالدستی 
18% 21% 28% 28% 

 هاي کاهنده مصرف ریسک تغییر در فناوري
13% 23% 15% 26% 

 هاي پیچیده بزرگ ریسک توان مدیریت پروژه
20% 34% 33% 38% 



 

 هاي پروژه ریسک مفروضات برآورد
20% 26% 24% 19% 

 ریسک تخصص و کارآمدي شبکه همکاران
21% 23% 26% 29% 

 ها و منابع اطالعاتی ریسک اعتبار داده
18% 24% 28% 25% 

 ریسک دقت محاسبات و برآوردها
25% 26% 21% 21% 

 هاي اکتشافی و ارزیابی ریسک کفایت چاه
19% 29% 28% 27% 

هاي زمین شناسی (نوع سازه، پیچیده بودن  ریسک
 %23 %25 %21 %25 ساختار زمین شناسی و ...)

 ها نیازمندي  بینی ک عدم دقت در پیشریس
17% 27% 31% 28% 

ریسک حوادث پروژه (آتش سوزي، انفجار، سقوط 
 %31 %30 %34 %14 ها و ...) تجهیزات سرچاهی، تصادم شناور

 ریسک نشت نفت وگاز در دریا
14% 36% 26% 20% 

 هاي مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث ریسک
17% 26% 22% 15% 

 ات در دامنه و حوزه پروژهتغییر ریسک 
19% 25% 26% 16% 

 ها ریسک افزایش هزینه
25% 43% 31% 19% 

 بندي  ریسک زمان
25% 25% 42% 24% 

 مالی تأمینریسک 
24% 33% 33% 17% 

 ریسک خسارت به حیات وحش
14% 17% 17% 16% 

 ریسک خسارت به محیط زیست
19% 23% 24% 14% 

 ریسک نقدینگی
21% 21% 20% 20% 

 زیست) ایمنی و محیط  (بهداشت،  HSEهاي  ریسک
16% 22% 15% 19% 

 و تدارکات تأمینریسک 
23% 23% 32% 22% 

 ریسک هماهنگی با شرکا
17% 21% 23% 22% 



 

 ریسک ادعاهاي طرفین
18% 31% 28% 21% 

 %25 %26 %21 %25 آالت و ...)  هاي عملیاتی(خرابی و توقف ماشین ریسک

 روهاي متخصصریسک عدم کفایت نی
13% 24% 24% 26% 

 محاسبات تحقیق  خذ:أم

 
 گاز  هاي باالدستی نفت و مقیاس شده ریسک ماتریس بی .2 پیوست

 
 وقوع احتمال شاخص ها

 (درصد)
 هزینه

 (درصد)
 زمان

 (درصد)
 کیفیت
 (درصد)

 ریسک مصادره و ملی کردن
5% 23% 23% 10% 

 ریسک آشوب و شورش
5% 15% 19% 9% 

 ریسمترو  ریسک
10% 14% 16% 9% 

 ریسک تغییر در مفاد قرارداد توسط دولت
15% 12% 12% 9% 

 تبانی و ...)  (رشوه،  ریسک فساد
21% 10% 12% 8% 

 گذاري خارجی ریسک تغییر در قوانین سرمایه
12% 8% 11% 6% 

 المللی ریسک تحوالت بین
21% 10% 14% 8% 

 ریسک عدم ثبات سیاسی کشور میزبان
15% 13% 15% 9% 

 ریسک عدم امکان تبدیل پول داخلی به ارزهاي معتبر
11% 14% 9% 5% 

 اعتباري  ریسک
9% 12% 11% 6% 

 ریسک تغییر در قانون و مقررات 
11% 11% 10% 8% 

 تحریم و ممنوعیت هاي خاص  ریسک
26% 15% 16% 9% 

 ریسک تغییرات عرضه و تقاضا
17% 14% 7% 7% 

 ها ریسک تغییر در مالیات
8% 10% 9% 7% 

 ریسک تغییر در حقوق مالکانه
6% 9% 10% 5% 



 

 ریسک نوسانات قیمت نفت
23% 16% 7% 7% 

 ریسک نوسانات نرخ ارز
22% 15% 10% 9% 

 ریسک نوسانات نرخ بهره 
19% 16% 8% 5% 

 ریسک نوسانات نرخ تورم
17% 15% 8% 8% 

 ریسک نوسانات در قیمت مواد اولیه
17% 12% 12% 9% 

هاي اقتصادي کشور  عدم ثبات شاخص ریسک
 %7 %6 %13 %13 رفاه و  توزیع درآمد و ...)  میزبان(فضاي کسب وکار،

 ریسک عدم تولید اقتصادي
6% 17% 11% 6% 

طوفان، آتش فشان،  آمیز(زلزله، ریسک حوادث فاجعه
 %10 %18 %16 %9 تندباد و ...)

 ریسک شرایط سخت اقلیمی (مکان و محدوده پروژه)
11% 11% 13% 80% 

 گذار ریسک خوش نامی سرمایه
8% 9% 10% 7% 

 ریسک اقدامات خرابکارانه
4% 10% 10% 5% 

 ریسک عدم مقبولیت در اجتماعات محلی
6% 10% 9% 3% 

 ریسک تغییر قوانین و مقررات مسئولیت اجتماعی
9% 9% 10% 6% 

هاي چند ملیتی نفت وگاز  ریسک نگرش منفی  به شرکت
 %3 %10 %8 %9 ات محلیدر اجتماع

 ریسک تغییر در سالیق مصرف کنندگان
4% 6% 11% 6% 

 ریسک نیروي کار بومی و اعتصابات کارگري
10% 11% 13% 7% 

 ریسک امنیت عمومی
8% 6% 10% 5% 

 ریسک دزدي و سرقت
10% 12% 10% 6% 

  ریسک جرم و جنایت
5% 8% 8% 3% 

 ریسک تغییرات در فناوري بخش باالدستی 
11% 11% 15% 10% 



 

 هاي کاهنده مصرف ریسک تغییر در فناوري
8% 12% 8% 10% 

 هاي پیچیده بزرگ ریسک توان مدیریت پروژه
13% 17% 17% 14% 

 هاي پروژه ریسک مفروضات برآورد
12% 13% 13% 7% 

 ریسک تخصص و کارآمدي شبکه همکاران
13% 12% 14% 11% 

 ها و منابع اطالعاتی ریسک اعتبار داده
11% 12% 15% 9% 

 ریسک دقت محاسبات و برآوردها
16% 13% 11% 8% 

 هاي اکتشافی و ارزیابی ریسک کفایت چاه
12% 15% 15% 10% 

هاي زمین شناسی (نوع سازه، پیچیده بودن ساختار  ریسک
 %8 %13 %10 %16 زمین شناسی و ...)

 ها نیازمندي  بینی ریسک عدم دقت در پیش
11% 13% 16% 10% 

سک حوادث پروژه (آتش سوزي، انفجار، سقوط ری
 %12 %16 %17 %9 ها و ...) تجهیزات سرچاهی، تصادم شناور

 ریسک نشت نفت وگاز در دریا
9% 18% 14% 7% 

 هاي مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث ریسک
11% 13% 12% 6% 

 تغییرات در دامنه و حوزه پروژه ریسک 
12% 12% 14% 6% 

 ها ریسک افزایش هزینه
16% 22% 16% 7% 

 بندي  ریسک زمان
16% 13% 22% 9% 

 مالی تأمینریسک 
15% 16% 17% 6% 

 ریسک خسارت به حیات وحش
9% 9% 9% 6% 

 ریسک خسارت به محیط زیست
12% 12% 13% 5% 

 ریسک نقدینگی
13% 10% 11% 7% 

 زیست) ایمنی و محیط (بهداشت، HSEهاي  ریسک
10% 11% 8% 7% 



 

 و تدارکات تأمینریسک 
15% 12% 17% 8% 

 ریسک هماهنگی با شرکا
11% 10% 12% 8% 

 ریسک ادعاهاي طرفین
12% 15% 15% 8% 

 آالت و ...)  هاي عملیاتی(خرابی و توقف ماشین ریسک
16% 10% 14% 9% 

 ریسک عدم کفایت نیروهاي متخصص
8% 12% 13% 10% 

 تحقیقخذ: محاسبات أم

 
 )V( ه موزونماتریس بی مقیاس شد .3پیوست 

 
 وقوع احتمال هاشاخص

 (درصد)
 هزینه

 (درصد)
 زمان

 (درصد)
 کیفیت
 (درصد)

 ریسک مصادره و ملی کردن
1% 2% 2% 6% 

 ریسک آشوب و شورش
1% 1% 2% 5% 

 تروریسم  ریسک
2% 1% 2% 5% 

 ریسک تغییر در مفاد قرارداد توسط دولت
3% 1% 1% 5% 

 تبانی و ...)  (رشوه،  ریسک فساد
4% 1% 1% 5% 

 گذاري خارجی ریسک تغییر در قوانین سرمایه
2% 1% 1% 4% 

 المللی ریسک تحوالت بین
4% 1% 1% 5% 

 ریسک عدم ثبات سیاسی کشور میزبان
3% 1% 2% 6% 

 ریسک عدم امکان تبدیل پول داخلی به ارزهاي معتبر
2% 1% 1% 3% 

 اعتباري  ریسک
2% 1% 1% 3% 

 ررات ریسک تغییر در قانون و مق
2% 1% 1% 5% 

 تحریم و ممنوعیت هاي خاص  ریسک
5% 1% 2% 5% 

 ریسک تغییرات عرضه و تقاضا
3% 1% 1% 4% 



 

 ها ریسک تغییر در مالیات
2% 1% 1% 4% 

 ریسک تغییر در حقوق مالکانه
1% 1% 1% 3% 

 ریسک نوسانات قیمت نفت
5% 1% 1% 4% 

 ریسک نوسانات نرخ ارز
4% 1% 1% 5% 

 نات نرخ بهره ریسک نوسا
4% 1% 1% 3% 

 ریسک نوسانات نرخ تورم
3% 1% 1% 5% 

 ریسک نوسانات در قیمت مواد اولیه
3% 1% 1% 5% 

 هاي اقتصادي کشور میزبان ریسک عدم ثبات شاخص
 %4 %1 %1 %3 رفاه و  توزیع درآمد و ...)  (فضاي کسب وکار،

 ریسک عدم تولید اقتصادي
1% 1% 1% 4% 

طوفان، آتش فشان،  آمیز(زلزله، جعهریسک حوادث فا
 %6 %2 %1 %2 تندباد و ...)

 ریسک شرایط سخت اقلیمی (مکان و محدوده پروژه)
2% 1% 1% 50% 

 گذار ریسک خوش نامی سرمایه
2% 1% 1% 4% 

 ریسک اقدامات خرابکارانه
1% 1% 1% 3% 

 ریسک عدم مقبولیت در اجتماعات محلی
1% 1% 1% 2% 

 ین و مقررات مسئولیت اجتماعیریسک تغییر قوان
2% 1% 1% 4% 

هاي چند ملیتی نفت  ریسک نگرش منفی  به شرکت
 %2 %1 %1 %2 وگاز در اجتماعات محلی

 اي مصرف کنندگانهیقهریسک تغییر در سل
1% 1% 1% 4% 

 ریسک نیروي کار بومی و اعتصابات کارگري
2% 1% 1% 4% 

 ریسک امنیت عمومی
2% 1% 1% 3% 

 دي و سرقتریسک دز
2% 1% 1% 4% 



 

  ریسک جرم و جنایت
1% 1% 1% 2% 

 ریسک تغییرات در فناوري بخش باالدستی 
2% 1% 2% 6% 

 هاي کاهنده مصرف ریسک تغییر در فناوري
2% 1% 1% 6% 

 هاي پیچیده بزرگ ریسک توان مدیریت پروژه
2% 1% 2% 9% 

 هاي پروژه ریسک مفروضات برآورد
2% 1% 1% 4% 

 صص و کارآمدي شبکه همکارانریسک تخ
3% 1% 1% 7% 

 ها و منابع اطالعاتی ریسک اعتبار داده
2% 1% 2% 6% 

 ریسک دقت محاسبات و برآوردها
3% 1% 1% 5% 

 هاي اکتشافی و ارزیابی ریسک کفایت چاه
2% 1% 1% 6% 

هاي زمین شناسی (نوع سازه، پیچیده بودن  ریسک
 %5 %1 %1 %3 ساختار زمین شناسی و ...)

 ها نیازمندي  بینی دقت در پیش نبودریسک 
2% 1% 2% 6% 

ریسک حوادث پروژه (آتش سوزي، انفجار، سقوط 
 %7 %2 %1 %2 ها و ...) تجهیزات سرچاهی، تصادم شناور

 ریسک نشت نفت وگاز در دریا
2% 1% 1% 5% 

 هاي مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث ریسک
2% 1% 1% 3% 

 امنه و حوزه پروژهتغییرات در د ریسک 
2% 1% 1% 4% 

 ها ریسک افزایش هزینه
3% 2% 2% 4% 

 بندي  ریسک زمان
3% 1% 2% 5% 

 مالی تأمینریسک 
3% 1% 2% 4% 

 ریسک خسارت به حیات وحش
2% 1% 1% 4% 

 ریسک خسارت به محیط زیست
2% 1% 1% 3% 



 

 ریسک نقدینگی
3% 1% 1% 4% 

 زیست) ایمنی و محیط (بهداشت، HSEهاي  ریسک
2% 1% 1% 4% 

 و تدارکات تأمینریسک 
3% 1% 2% 5% 

 ریسک هماهنگی با شرکا
2% 1% 1% 5% 

 ریسک ادعاهاي طرفین
2% 1% 1% 5% 

 آالت و ...)  هاي عملیاتی(خرابی و توقف ماشین ریسک
3% 1% 1% 6% 

 نیروهاي متخصص یکفایتبیریسک 
2% 1% 1% 6% 
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 هاي باالدستی نفت و گاز هاي مثبت و منفی براي هریک از ریسک آل صله از ایدهفا. 4پیوست 
 

 *d+ d- CL شاخص ها

 %91 %50 %5 ریسک مصادره و ملی کردن

 %93 %50 %4 ریسک آشوب و شورش

 %93 %50 %4 تروریسم  ریسک

 %92 %50 %4 ریسک تغییر در مفاد قرارداد توسط دولت

 %92 %50 %5 و ...)تبانی   (رشوه،  ریسک فساد

 %95 %50 %3 گذاري خارجی ریسک تغییر در قوانین سرمایه

 %91 %50 %5 المللی ریسک تحوالت بین

 %92 %50 %5 سیاسی کشور میزبان یثباتبیریسک 

 %96 %50 %2 ریسک عدم امکان تبدیل پول داخلی به ارزهاي معتبر

 %96 %50 %2 اعتباري  ریسک

 %94 %50 %3 مقررات ریسک تغییر در قانون و



 

 %90 %50 %6 تحریم و ممنوعیت هاي خاص  ریسک

 %93 %50 %4 ریسک تغییرات عرضه و تقاضا

 %95 %50 %2 ها ریسک تغییر در مالیات

 %98 %50 %1 ریسک تغییر در حقوق مالکانه

 %92 %50 %4 ریسک نوسانات قیمت نفت

 %91 %50 %5 ریسک نوسانات نرخ ارز

 %94 %50 %3 رخ بهرهریسک نوسانات ن

 %92 %50 %4 ریسک نوسانات نرخ تورم

 %92 %50 %4 ریسک نوسانات در قیمت مواد اولیه

  هاي اقتصادي کشور میزبان(فضاي کسب وکار، شاخص یثباتبیریسک 
 %94 %50 %3 رفاه و  توزیع درآمد و ...)

 %96 %50 %2 تولید اقتصادي نبودریسک 

 %92 %50 %4 طوفان، آتش فشان، تندباد و ...) زله،آمیز(زل ریسک حوادث فاجعه

 %37 %28 %48 سخت اقلیمی (مکان و محدوده پروژه) وضعیتریسک 

 %95 %50 %2 گذار ریسک خوشنامی سرمایه

 %97 %50 %1 ریسک اقدامات خرابکارانه

 %99 %50 %1 مقبولیت در اجتماعات محلی نداشتنریسک 

 %96 %50 %2 ئولیت اجتماعیریسک تغییر قوانین و مقررات مس

 %98 %50 %1 هاي چند ملیتی نفت وگاز در اجتماعات محلی ریسک نگرش منفی  به شرکت

 %96 %50 %2 کنندگانمصرف هايهریسک تغییر در سلیق

 %95 %50 %3 ریسک نیروي کار بومی و اعتصابات کارگري

 %98 %50 %1 ریسک امنیت عمومی



 

 %96 %50 %2 ریسک دزدي و سرقت

 %99 %50 %0  ریسک جرم و جنایت

 %91 %50 %5 ریسک تغییرات در فناوري بخش باالدستی

 %92 %50 %4 هاي کاهنده مصرف ریسک تغییر در فناوري

 %87 %49 %7 هاي پیچیده بزرگ ریسک توان مدیریت پروژه

 %94 %50 %3 هاي پروژه ریسک مفروضات برآورد

 %90 %50 %5 ریسک تخصص و کارآمدي شبکه همکاران

 %92 %50 %4 ها و منابع اطالعاتی ریسک اعتبار داده

 %93 %50 %4 ریسک دقت محاسبات و برآوردها

 %91 %50 %5 هاي اکتشافی و ارزیابی ریسک کفایت چاه

 %92 %50 %4 هاي زمین شناسی (نوع سازه، پیچیده بودن ساختار زمین شناسی و ...) ریسک

 %91 %50 %5 ها نیازمندي  بینی در پیش یدقتبیریسک 

ریسک حوادث پروژه (آتش سوزي، انفجار، سقوط تجهیزات 
 %90 %50 %5 ها و ...) سرچاهی، تصادم شناور

 %94 %50 %3 ریسک نشت نفت وگاز در دریا

 %96 %50 %2 هاي مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث ریسک

 %95 %50 %3 تغییرات در دامنه و حوزه پروژه ریسک 

 %93 %50 %4 ها فزایش هزینهریسک ا

 %92 %50 %5 بندي  ریسک زمان

 %94 %50 %3 مالی تأمینریسک 

 %96 %50 %2 ریسک خسارت به حیات وحش

 %96 %50 %2 ریسک خسارت به محیط زیست



 

 %94 %50 %3 ریسک نقدینگی

 %95 %50 %3 زیست) ایمنی و محیط  (بهداشت، HSEهاي  ریسک

 %93 %50 %4 و تدارکات تأمینریسک 

 %93 %50 %4 ریسک هماهنگی با شرکا

 %94 %50 %3 ریسک ادعاهاي طرفین

 %92 %50 %5 آالت و ...) (خرابی و توقف ماشین هاي عملیاتی ریسک

 %92 %50 %4 نیروهاي متخصص یکفایتبیریسک 
 
 تحقیقخذ: محاسبات أم


