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نگاهينوبهاهمیتجمعآوريوکاربرددادههایفنيدرصنایعباالدستينفت

 یزدانفرجی*،برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران 

امـروزه بـا گذشـت بیش از صد سـال از عمـر صنعت نفت در جهـان، هنوز موضـوع اهمیت اطالعات 
و داده هـاي فنـي در توسـعه ی باالدسـتي ایـن صنعت براي برخي شـرکت هاي اکتشـاف و تولید به قدر 
کافي َآشـکار نشـده اسـت. بدیهي اسـت که اولین حلقه از زنجیره ی سـترگ صنعت نفت از باالدست 
تـا پایین دسـت، گـردآوري، پـردازش و تفسـیر، ذخیره سـازي و کاربـرد اطالعـات فني اسـت. در این 
مقالـه اهمیـت اطالعـات فنـي از جوانـب مختلـف از جملـه ارزش داده هـا در ارتبـاط با زمـان، ارزش 
داده هـا در صـورت تجمیـع بـا داده هـاي دیگـر، ارزش داده هـا ناشـي از افزایـش بهـره وري کارکنـان 
شـرکت و تصمیمـات صحیـح اتخاذ شـده و در نهایـت ارزش داده ها به دلیل تأثیر در کاهش ریسـک 
بررسـي مي شـود. ضمـن اینکـه مفهـوم ارزش اطالعـات )VOI(1 و مدیریـت به هنـگام مخـازن بیـان 
شـده و نمونـه اي از اطالعـات فنـي مورد اسـتفاده در سرشـت نمایی2 مخازن ارائه مي گـردد. در نهایت 
نیـز بـر موضـوع صـرف هزینـه ی  الزم جهـت اخـذ و به کارگیـري ایـن اطالعـات در راسـتاي افزایش 

دارایي هـاي هـر شـرکت نفتـي تأکید مي شـود.

مدل هـاي  بـه روزآوري  و  هیدروکربنـي  مخـازن  مطالعـات  امـروزه 
اسـتاتیکي و دینامیکـي بـا اسـتفاده از اطالعـات کسـب شـده از میادین، 
نقشـي کلیـدي در تعییـن برنامه هـاي توسـعه و نگهداشـت تـوان تولیـد 
میادیـن نفتـي و گازي ایفـا مي کنـد. به گونـه اي کـه بـا انجـام مطالعـات 
جامـع میادیـن، اجـراي طرح هـاي توسـعه و پروژه هـاي افزایـش ضریب 
بازیافـت نفـت و گاز، بـا دقـت و اطمینـان بیشـتري صـورت مي گیـرد. 
امـا آنچـه انجـام مطالعـه ی میادیـن را ثمربخـش مي سـازد حصـول نتایج 
درسـت و قابل اعتماد اسـت. در این خصوص سـه مورد زیر در دسـتیابي 

بـه نتایـج قابل قبـول دخیـل هسـتند: )شـکل-1(:
■ بهره گیـري از متخصصـان نخبـه و مجـرب حـوزه ی باالدسـتي صنعت 

نفت
شبیه سـازهاي  از  )اعـم  بـه روز  و  معتبـر  نرم افزارهـاي  از  اسـتفاده   ■

)... و  فرآینـد  حفـاري،  مخـزن،  دینامیـک  و  اسـتاتیک 
در  اطالعـات  تغذیـه ی  و  ذخیره سـازي  دسـته بندي،  جمـع آوري،   ■

زها شبیه سـا

در مقالـه ی حاضـر فـرض بـر اینسـت کـه شبیه سـازهاي بـه روز دنیـا در 
دسـترس بـوده و متخصصـان مربوطـه از دانـش و تجربـه فنـي الزم براي 
انجـام مطالعـه برخـوردار باشـند. بنابرایـن مـورد سـوم یعنـي صحـت و 
کفایـت اطالعـات ورودي به شبیه سـازها مـورد بحث اسـت. همان گونه 
بـه  منجـر  شبیه سـازها  در  کافـي  و  صحیـح  اطالعـات  تغذیـه ی  کـه 
کسـب نتایـج قابل قبـول مي گـردد نقـص در اطالعـات ورودي، نتایـج 

چنیـن  از  اسـتفاده  صـورت  در  کـه  مـي آورد  به بـار  غیرقابل اعتمـادي 
نتایجـي شـاهد اتـالف هزینه، زمان و انـرژي خواهیم بـود و حتی ممکن 
اسـت ابعـاد این خسـارت ها بسـیار گسـترده تر نیز باشـد. در واقـع اهمیت 
مطالعـات میادیـن خـود نمایانگر اهمیت موضـوع اطالعات فنـي میادین 
اسـت. بر این اسـاس در شـرکت هاي نفتي معتبر دنیـا فرآیند جمع آوري 

اطالعـات بـا دقـت و حساسـیت ویـژه اي انجـام مي شـود.

1-اهمیتاطالعاتفنيبرايشرکتهاينفتي]1[
آنهـا  دسترسـي  سـطح  بـه  وابسـته  نفتـي،  شـرکت هاي  منافـع  امـروزه 
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اسـت شـرکت هایي  بدیهـی  اسـت.  هیدروکربنـی  منابـع  اطالعـات  بـه 
کـه اطالعـات را بهتـر تفسـیر مي کننـد و دانـش خـود راجـع بـه ذخایـر 

بـود. خواهنـد  موفق تـر  مي دهنـد  افزایـش  را  زیرزمینـي 
مطالعـات نشـان داده کـه داده هـاي فنـي، ده هـا تـا صدهـا میلیـون دالر 
بـراي شـرکت هاي نفتـي ارزش آفرینـي مي کننـد. پـر واضـح اسـت کـه 
داده هـا به خـودي خـود قـادر بـه ایـن ارزش آفرینـي نیسـتند بلکـه بایـد 
توسـط ابزارهـاي دقیـق و متخصصـان مجـرب صنعـت نفـت پـردازش، 
تعبیـر و تفسـیر شـوند. امـا به هـر حـال بـدون داده هـاي قابل اعتمـاد، یک 

شـرکت نفتـي به راحتـي عرصـه را بـه رقبـا خواهـد باخـت.
به نظـر مي رسـد غالـب بودجـه ي یـک شـرکت نفتـي باید صـرف خرید 
مـدرن و همچنیـن جـذب و حفـظ  ابزارهـا و تجهیـزات  نگهـداري  و 
کارکنـان متخصـص و مجرب گـردد اما در یک شـرکت معتبر و موفق، 
صـرف هزینـه ی کافي جهـت جمـع آوري و مدیریت داده هـا یک اصل 

پذیرفته شـده اسـت.
و  جمـع آوري  بـراي  هزینـه  صـرف  کـه  داشـت  درنظـر  بایـد  البتـه 
تفسـیر اطالعـات بـدون ارزیابـي کافـي نیـز مي توانـد منجـر بـه اتـالف 
هزینـه شـود. در ایـن زمینـه بهتریـن رویـه آنسـت کـه بسـته بـه مقـدار 
ارزش آفرینـي داده هـا، بـراي مدیریـت آنهـا هزینـه شـود. بدیـن ترتیـب 
اگـر صـرف هزینه براي کسـب، پردازش، تفسـیر و نگهـداري از داده ها 
منجـر بـه ارزش آفرینـي بیشـتر گـردد، ایـن هزینـه توجیه پذیـر خواهـد 
بـود و اگـر عـدم صـرف هزینـه سـبب آثـار منفـي نشـود نبایـد هزینه اي 

پرداخـت گـردد.

2-بررسيمفهومارزشاطالعات)VOI(]3و2[
از آنجـا کـه جمـع آوري اطالعـات میادیـن هیدروکربنـی و پـردازش از 
آنجـا کـه جمع آوري اطالعات میادین هیدروکربنی و پردازش و تفسـیر 
آنهـا جهـت اسـتفاده در مطالعـات مخـازن مسـتلزم صـرف هزینه هایـي 
اسـت بـا یکـي از مفاهیـم مصطلـح در آمـار ریاضـي موسـوم بـه ارزش 
اطالعـات مواجـه هسـتیم. مفهـوم ارزش اطالعـات هنـگام تصمیم گیري 
در حضـور عدم قطعیـت  بـه کار مـي رود. قبـل از تصمیم گیـري در هـر 
زمینـه اي ممکـن اسـت بـا پرداخـت هزینه هایـي اطالعاتـي جمـع آوری 
کنیـم تـا عدم قطعیت هـاي پیـش رو را تـا حـد امـکان رفـع نمائیـم کـه 
ایـن هزینـه وابسـته بـه عمـق و گسـتردگي عدم قطعیت هـاي موجـود و 
اهمیـت نتایـج حاصـل از تصمیم گیـري اسـت. اگر سـود مـورد انتظار از 
تصمیم گیـري صحیـح حاصـل از وجـود اطالعـات تکمیلـی، نسـبت بـه 
هزینـه ی جمـع آوري و تفسـیر آن اطالعـات برتـري قابل توجهـي داشـته 
باشـد، ارزش اطالعـات مدنظـر بـه خوبـي نمایـان مي گردد. مثـاًل ارزش 
اطالعـات ژئوفیزیکـي جهت اکتشـاف یک میدان نفتي نسـبت به ارزش 
اطالعـات ژئوفیزیکـي جهـت اکتشـاف یک میـدان گازي با نسـبت کم 

میعانـات بـه گاز در کشـوري بـا تـراز مثبـت گاز، مسـلماً برتـري دارد.
از دیـدگاه مدیریـت مخازن عامل دیگري موسـوم بـه هزینه ی اطالعات 
)COI(3 نیـز در ایـن زمینـه قابل بررسـي اسـت. بایـد بـه توجه داشـت که 

فرآینـد جمـع آوري و پـردازش اطالعات میادیـن هیدروکربنی عالوه بر 
هزینه هـاي مالـي هزینه هاي دیگـري نیز دارد. مثاًل بـراي برخي فعالیت ها 
از جملـه چاه آزمایـي و اندازه گیـري فشـار اسـتاتیک بایـد یـک یـا چند 
چـاه تولیـدي در یک میدان بسـته شـوند و صرف نظر از عدم النفع ناشـي 
از قطـع تولیـد، نـزول آمار تولید یک شـرکت بهره بـردار، بازخوردهایي 
را از جانـب سـطوح عالـي سـازمان درپـي خواهـد داشـت. با ایـن وجود 
موضـوع مقایسـه ی هزینه هـاي مذکـور و سـود ناشـي از اخـذ اطالعـات 
را مي تـوان در مبحـث ارزش اطالعـات بررسـي نمـود. بـر ایـن اسـاس 
عامـل سـومي به نام ارزش خالـص اطالعات )NVOI( تعریف مي شـود. 
ارزش خالـص اطالعـات معادل تفاضـل بین ارزش اطالعـات و هزینه ی 

اطالعات اسـت. 
پیـش روي  همـواره  زیـر  سـؤاالت  مخـازن  مشخصه سـازي  فرآینـد  در 

دارد: قـرار  متخصصـان 
■ آیا نیاز به انجام لرزه نگاري سه بعدي در میدان وجود دارد؟

■ آیا باید یک یا چند چاه توصیفي/تحدیدي در میدان حفر گردد؟
■ آیا باید نمونه ی مغزه و سیال از چاه ها اخذ گردد؟

بـراي پاسـخ بـه این سـؤاالت از مفهـوم ارزش خالص اطالعات اسـتفاده 
مي شـود. اگـر ارزش اطالعـات بیشـتر از هزینـه ی اطالعـات باشـد یـا 
به عبارتـي NVOI مثبـت باشـد بهتر اسـت اطالعات مذکـور اخذ گردد. 
به طـور خالصـه در اختیـار داشـتن داده هاي بیشـتر منجر به دقیق تر شـدن 
سرشـت نمایی مخـزن مي شـود. امـا در مدیریـت مخـزن لزومـاً اکتسـاب 

داده هـاي بیشـتر مطلوب نیسـت.
در ایـن بیـن بایـد بـه موضـوع مهـم کیفیـت داده هـا اشـاره نمـود. اگـر 
کیفیـت داده هـا پاییـن باشـد اسـتفاده از آنهـا مي توانـد منجـر بـه نتایـج 
نادرسـت شـده و خسـارت به بـار آورد. در ایـن راسـتا مفهـوم هزینـه ی 
هزینـه ی  شـامل  کـه  مي گـردد  تعریـف   4)COM( غلـط  اطالعـات 
اطالعـات به عـالوه ی خسـارت ناشـي از بـه کار گرفتـن اطالعـات غلـط 

اسـت.

شماتیک جوانب مختلف قابل بررسي ارزش داده ها2
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در مجمـوع بایـد گفـت توجیـه عـدم جمـع آوري اطالعـات در میادیـن 
هیدروکربنـی بر اسـاس مترتب شـدن هزینه هاي مربوطـه از لحاظ علمي 
قابل دفـاع نیسـت و قضـاوت در ایـن زمینـه نـگاه ژرف تـري را مي طلبد.

3-بررسيارزشاطالعاتفنيازجوانبمختلف]4[
بررسـي کـرد.  از جوانـب مختلـف  را مي تـوان  فنـي  ارزش اطالعـات 

برخـي از ایـن جوانـب بـه قـرار زیـر هسـتند )شـکل-2(:

3-1-ارزشدادههادرارتباطبازمان
داده هـا معمـوالً بالفاصلـه پـس از جمـع آوري اسـتفاده مي شـوند. ارزش 
داده هـا در همیـن زمـان قابل توجه اسـت و معموالً پس از آن با گذشـت 
اوقـات در آینـده ارزش  امـا برخـي  بـه کاهـش مي گـذارد.  زمـان رو 
داده هـا دوبـاره افزایـش مي یابـد. ایـن پدیـده به عواملـي از جملـه موارد 

زیر بسـتگي دارد:
الف( اقبال مجدد به یک میدان نفتي یا گازي خاص

ب( عـدم توانایـي در جمـع آوري داده هـاي جدیـد مفید در یـک میدان 
در حال توسـعه

ــردازش و  ــر پ ــام را بهت ــاي خ ــه داده ه ــي ک ــرفت فن آوری های ج( پیش
تفســیر مي کننــد.

3-2-ارزشدادههادرصورتتجمیعبادادههايدیگر
ارزش اطالعـات فنـي زمانـي کـه بـا داده هـاي دیگـر از همـان نـوع یا از 
انـواع دیگـر تجمیـع مي شـوند رشـد خواهد کرد. مثـاًل تجمیـع داده هاي 
نسـبت  نمودارهـاي درون چاهـي  از  داده هـاي حاصـل  بـا  مغـزه  آنالیـز 
تجمیـع  دارد.  بیشـتري  ارزش  به تنهایـي  داده هـا  ایـن  از  یـک  هـر  بـه 
بـا داده هـاي حاصـل از مشـاهده ی الیه بنـدي و  داده هـاي لرزه نـگاري 

سـطوح تمـاس در چاه هـا نیـز بـر همیـن منـوال اسـت.

3-3-ارزشدادههاناشيازافزایشبهرهوريکارکنانشرکت
و  اکتشـاف  اختیـار کارکنـان شـرکت هاي  اگـر داده هـاي صحیـح در 
تولیـد قـرار گیـرد آنـان مي تواننـد وظایـف خـود را مؤثرتر انجـام دهند. 
داده هـا منجـر بـه افزایـش میـدان دید پرسـنل در حـوزه ی کاري شـده و 

بازدهـي کاري آنـان بهبـود خواهـد یافـت.

3-4-ارزشدادههابهدلیلتأثیردرکاهشریسک
در موضـوع تحلیـل ریسـک بـه ایـن نکتـه اشـاره مي شـود کـه داده هاي 
صحیـح بـا ریسـک هاي مختلـف در پـروژه نسـبت عکـس دارد. در این 

زمینـه بررسـي دو مـورد زیـر مفیـد خواهـد بود:

الـف(ریسـکهايسـالمت،ایمنـيومحیـطزیسـت)HSE(: اهمیت و 
حساسـیت موضـوع HSE در ذهـن هـر متخصـص صنعـت نفـت همواره 
کاهـش  در  اساسـي  نقشـي  داده هـا  وجـود  میـان  ایـن  در  پابرجاسـت. 

ریسـک هاي HSE دارد. بـا داشـتن اطالعـات بیشـتري مثـاًل در زمینـه ی 
وضعیـت  و  مخـزن  گاز  ترکیـب  سـنگ،  مکانیـک  سـازندي،  فشـار 
بهتـر  را   HSE مخاطـرات  مي تـوان  میـدان گازي،  یـک  در  تجهیـزات 

شـناخت و مدیریـت کـرد.

فراوانـي  مثال هـاي  نادرسـت:  اتخـاذتصمیمـات از ناشـي ب(ریسـک
مي تـوان یافـت کـه در یـک شـرکت اکتشـاف و تولید وجـود داده هاي 
کافـي و صحیـح منجـر بـه اتخـاذ تصمیمـات صحیـح و ایجـاد ارزش 
افـزوده شـده اسـت. همچنیـن داده هـاي ناکافـي یـا غلـط منجر بـه اتخاذ 

تصمیـات اشـتباه و بـروز خسـارت در شـرکت  شـده اند.
تصمیم گیــري بــراي حفــر چــاه در یــک میــدان جدیــد، احــداث واحــد 
فرآورشــي بــا ظرفیــت معیــن، خریــد تجهیزاتــي ماننــد کمپرســور جهــت 
تقویــت فشــار گاز و تزریــق آن در مخــزن نفتــي و ... از جملــه مــواردي 

هســتند کــه بــراي یــک شــرکت ریســک درپــی دارنــد.

4-بررسيمفهوممدیریتبههنگاممخازن]5[
ــت  ــي اس ــا و عملیات ــه تصمیم گیري ه ــامل مجموع ــزن ش ــت مخ مدیری
ــل  ــا حداق ــا ب ــود ت ــام مي ش ــرک آن انج ــا ت ــزن ت ــف مخ ــه از کش ک
ــردد.  ــل گ ــودآوري حاص ــترین س ــا بیش ــت ی ــترین بازیاف ــا بیش هزینه ه
ــوان  ــا به عن ــي دنی ــر نفت ــرکت هاي معتب ــزن در ش ــت مخ ــروزه مدیری ام
هیدروکربنــی  میادیــن  توســعه ی  طرح هــاي  در  غالــب  ســازوکار 
ــوط  ــاي مرب ــان حوزه ه ــي از متخصص ــط گروه ــده و توس ــناخته ش ش
بــه صنایــع نفــت و گاز، مهندســي صنایــع، فــن آوري اطالعــات و 
ــگام  ــه هن ــد مدیریــت ب اقتصــاد انجــام مي شــود. به طــور خالصــه فرآین
مخــزن چرخــه اي اســت کــه شــامل جمــع آوري مســتمر و برنامه ریــزي 
ــاي  ــه روزآوري مدل ه ــاز، ب ــورد نی ــاي م ــات در زمینه ه ــده ی اطالع ش
ــا،  ــراي مدل ه ــج اج ــاس نتای ــر اس ــري ب ــادي، تصمیم گی ــي و اقتص فن
انجــام به موقــع عملیــات در هــر یــک از مراحــل طــرح توســعه و پایــش 

میادین 3 در  مفید  فني  اطالعات  به  دستیابي  روند  کلي  شماتیک 
هیدروکربنی
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ــوان دریافــت کــه  ــا نگاهــي ایــن چرخــه مي ت ــات اســت. ب نتایــج عملی
جمــع آوري مســتمر اطالعــات اولیــن و آخریــن حلقــه از زنجیــره بــوده 

ــت. ــازن اس ــت مخ ــن مدیری ــن رک ــن مهم تری و بنابرای
ــر موضــوع جمــع آوري مســتمر اطالعــات  ــد ب ــن رو توجــه و تأکی از ای

ــد. ــاده مي کن ــازن آم ــگام مخ ــت به هن ــراي مدیری ــراي اج ــه را ب زمین

5-نمونهايازاطالعاتفنيمورداستفادهدرمشخصهسازيمخازن
کاربــرد اصلــي اطالعــات و داده هــاي فنــي اخــذ شــده از میادیــن 
هیدروکربنــی، مشخصه ســازي مخــزن اســت. ایــن داده هــا توســط 
ــا  ــي ی ــدان نفت ــک می ــا در ی ــا و آزمایش ه ــیعي از ارزیابي ه ــف وس طی
ــا تولیــد و تــرک آن به دســت مي آیــد.  گازي، از اکتشــاف و توســعه ت
مذکــور  آزمایش هــای  و  ارزیابي هــا  کلــي،  تقســیم بندي  یــک  در 
مشــتمل بــر ارزیابي هــاي ژئوفیزیکــي، آنالیــز مغــزه، آزمایــش خــواص 

ســیاالت، چاه آزمایــي و نمودارگیــري درون چاهــي اســت.
شـکل-3 شـماتیکي کلـي از رونـد دسـتیابي بـه اطالعـات فنـي مفید در 

میادیـن هیدروکربنـی را نشـان مي دهـد.
آنچــه در ایــن مقالــه مــورد تأکیــد اســت انجــام صحیــح عملیــات 
نشــان داده شــده در شــکل-3 به انــدازه ی کافــي و همین طــور دقــت در 
فرآینــد، آنالیــز، پــردازش و تفســیر داد ه هــاي خــام اســت. متخصصــان 
ــا اســتفاده از مجموعــه ي اطالعــات فنــي حاصــل  حــوزه ی باالدســتي ب
در انتهــاي زنجیــره ی ایــن شــکل، مــدل اســتاتیک و دینامیــک مخــزن 
را تهیــه مي کنــد و پیش بینــي تولیــد نفــت یــا گاز نیــز بــر اســاس 
ــور  ــات مذک ــن اطالع ــود. همچنی ــر مي ش ــات امکان پذی ــن اطالع همی
ــي از  ــناخت قابل قبول ــدل، ش ــه ی م ــا در تهی ــرد آنه ــر از کارب صرف نظ

مخــزن در اختیــار بهره بــردار قــرار  مي دهنــد.

نتیجهگیري
ــت اطالعــات  ــوان گفــت ارزش و اهمی ــوق مي ت ــب ف ــا بررســي مطال ب
فنــي در فرآیندهــاي اکتشــاف، توســعه و تولیــد میادیــن هیدروکربنــی 
قابل انــکار نیســت و بدون شــک اطالعــات فنــي بخشــي از دارایــي 
ــي از نقــش  ــي کــه به خوب هــر شــرکت نفتــي محســوب مي گــردد. مثال
داده هــا در دســتیابي بــه بهتریــن تصمیمــات و اقدامــات در رونــد کاري 
ــار  ــان بیم ــد درم ــت مي کن ــت حکای ــتي نف ــع باالدس ــان صنای متخصص
توســط پزشــک اســت. یــک پزشــک بــراي ارائــه ی نســخه ی درمانــي 
مناســب بــراي یــک بیمــار خــاص، از طریــق تجویــز انجــام آزمایش های 
گوناگــون، انــواع مختلــف تصویربــرداري پزشــکي، ثبــت امــواج برخي 
ــوع و  ــه ن ــبت ب ــدن، نس ــاي ب ــي بافت ه ــرداري از برخ ــا و نمونه ب اندام ه
ــدون  ــه ب ــت ک ــي اس ــد. بدیه ــب مي کن ــي کس ــاري آگاه ــدت بیم ش
ــز  ــکي و تجوی ــخیص پزش ــور، تش ــدارک مذک ــاهده ي م ــب و مش کس
دارو یــا هرگونــه اقــدام درمانــي ممکــن اســت عواقــب جبران ناپذیــري 
ــار آورد. در مــورد توســعه و تولیــد از یــک میــدان نفتــي یــا گازي  به ب
نیــز هــر اقدامــي بــدون شــناخت قابل قبــول از ســاختار میــدان و خــواص 
ســنگ و ســیال ممکــن اســت منجــر بــه مشــکالتي از قبیــل بــروز حادثــه 
در عملیــات حفــاري، حفــاري ناموفــق، برداشــت غیرصیانتــي از مخــزن، 
ــي تأسیســات ســطح االرضي احــداث شــده و در مجمــوع  عــدم کارآی

ــردد. ــرمایه گذاري ها گ ــي و س ــع زیرزمین ــت مناب هدررف
در ایــن راســتا شایســته اســت هــر شــرکت فعــال در زمینــه ی توســعه ی 
باالدســتي صنعــت نفــت بــه اهمیت اطالعــات فنــي میادیــن هیدروکربنی 
ــذ،  ــه ی اخ ــه ی الزم در زمین ــرف هزین ــا ص ــته و ب ــل داش ــی کام آگاه
پــردازش و تفســیر، ذخیره ســازي بــه روش هــای علمــی و کاربــرد ایــن 

اطالعــات، ســرمایه هاي خــود را صیانــت کــرده و ارتقــاء بخشــد.
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