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تشریح سطوح انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتي

ابالغ خط مشی و راهبرد توسعه و بهره برداری صیانتی از مخازن نفت و گاز

مدیرعامــل  معــاون  منوچهــری  غالمرضــا 
ــش  ــل "نق ــران،  در پن ــت ای ــي نف ــرکت مل ش
پیوســت فنــاوری قراردادهــای نفتــی ایــران در 
اجــرای راهبــرد جهــش فناورانــه صنعــت نفت" 
بین المللــی  کنفرانــس  یازدهمیــن  در  کــه 
ــد،  ــزار ش ــوآوری برگ ــاوری و ن ــت فن مدیری
ــه انتقــال فنــاوری به عنــوان یکــی از اهــداف  ب
صنعــت نفــت در برنامــه ششــم توســعه اشــاره 
اهدافــی  برنامــه،  ایــن  در  گفــت:  و  کــرد 
ــه  ــام ب ــد  نفت خ ــت تولی ــش ظرفی ــد افزای مانن
حــدود 4/8 میلیــون بشــکه در روز، همــکاری 
طرح هــای  در   E&P ایرانــی  شــرکت های 
باالدســتی، ارتقــای ضریــب بازیافــت مخــازن 
ــای  ــی و گازی، حداکثرســازی همکاری ه نفت
ــان  ــرای کارشناس ــتغال ب ــاد اش ــی و ایج جهان
ســطوح  دیگــر  و  مهندســی  رشــته های 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــه ای م حرف
ضریـب  افزایـش  اهمیـت  دربـاره  منوچهـری 
برنامـه ششـم  در  کـه  نفتـی  مخـازن  بازیافـت 
گفـت:  گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مـورد  توسـعه 
مایـع  هیدروکربـور  ذخایـر  میـزان  هم اکنـون 
قابـل اسـتحصال باقیمانـده کشـور حـدود 1۵7 
افزایـش  در صـورت  و  اسـت  بشـکه  میلیـارد 
1۰ درصـدی متوسـط ضریـب بازیافـت نفـت، 
بـه حجـم ذخایـر  بشـکه  میلیـارد  بـر 7۰  بالـغ 
قابـل اسـتحصال نفـت افـزوده می شـود کـه بـا 
احتسـاب بهـای کنونی هر بشـکه نفـت، معادل 

دارد. ارزش  دالر  میلیـارد   ۵۰۰ و  هـزار  سـه 
وی بـه بحـث انتقـال فنـاوری در قالـب مـدل 
کـرد  اشـاره  هـم  نفتـی  قراردادهـای  جدیـد 

انتقـال  قراردادهـا،  ایـن  اجـرای  در  افـزود:  و 
پیمانـکاران، مشـاوران،  بـه کارفرمـا،  فنـاوری 
دانشـگاه های  و  تجهیـزات  سـازندگان 
مدیریـت  دانـش  و  مي شـود  محقـق  ایرانـی، 
شـرکت های  بـه  روزآمـد  فناوری هـای  و 
می گـردد.  منتقـل  ایرانـی   تولیـد  و  اکتشـاف 
بـه گفتـه وی، در ایـن مدل قـراردادی، مدیران 
مدیریـت  سـاختار  در  ایرانـی  کارشناسـان  و 
طـرح، دفاتـر طراحـی پایـه، فراینـد معـادالت 
تخصصـی،  و  کمیته هـای  فنـی  مناقصـات،  و 
کمیتـه  راهبـری و کمیتـه مشـترک برگـزاری 
دوره هـای کارآمـوزی حضـور می یابنـد و بـه 
ایـن ترتیـب، انتقـال فنـاوری بـه شـرکت های 

اکتشـاف و تولیـد ایرانـی اجـرا می شـود.
پیمانـکار اصلـی طـرح  داد:  ادامـه  منوچهـری 
موضـوع  فعالیت هـای  اجـرای  بـرای  بایـد 
قـرارداد، عمومـاً نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه 
بیـن  از  دسـت دوم  پیمانـکاران  انتخـاب  و 
و  خریـد  )مهندسـی،   EPC شـرکت های 
 OSC پیمانـکاران عمومـی( و( GC ،)سـاخت
)شـرکت های خدمـات نفتـی( اقـدام کنـد کـه 
ایـن رویـه، فرصت مناسـبی را بـرای بهره مندی 
شـرکت های ایرانـی و رونـق فعالیت هـای ایـن 

می نمایـد.  فراهـم  شـرکت ها 
به عنـوان  را  قراردادهـا  بـودن  بلندمـدت  وی 
مزیـت مـدل جدیـد قراردادهـای نفتـی مـورد 
میـدان،  توسـعه  افـزود:  و  داد  قـرار  اشـاره 
فیزیکـی نیسـت کـه پـس از  پـروژه ای صرفـاً 
سـه یـا چهار سـال اجرایـی شـود و پایـان یابد؛ 
بلکـه مخـزن ماننـد موجـود زنـده ای اسـت که 

شـود  کنتـرل  آن  رفتـار  درازمـدت  در  بایـد 
اقدامـات  مخـزن،  واکنش هـای  تناسـب  بـه  و 
مقتضـی صـورت گیـرد. اینجاسـت کـه نقـش 
اسـتفاده مسـتمر از فناوری در مهندسـی مخزن 

می شـود.  پُررنگ تـر 
مالــی در  منابــع  تأمیــن  منوچهــری دربــاره 
ــی هــم  ــد قراردادهــای نفت ــدل جدی اجــرای م
تابــع  قــراردادی،  مــدل  ایــن  داد:  توضیــح 
و  نیســت  متعــارف  مالــی  محدودیت هــای 
ازای  نیســتیم در  مــا مکلــف  مثــال  به طــور 
را  تجهیزاتمــان  کشــوری،  از  وام  دریافــت 
ــی  ــا حت ــم ی ــداری کنی ــور خری ــان کش از هم
ــده تســهیالت  ــای ارائه دهن ــا بانک ه تماســی ب
ــئول،  ــام مس ــن مق ــه ي ای ــیم. به گفت ــته باش داش
قبــال  در  ایــران  مرکــزی  بانــک  و  دولــت 
تأمیــن  پیمانــکار  از ســوی  تســهیالتی کــه 
ــد و  می شــود هیــچ مســئولیت و تعهــدی ندارن
مطالبــات صرفــاً از طریــق بخشــی از تولیــدات 
فــروش  از  حاصــل  درآمــد  یــا  و  میــدان 

می شــود.  بازپرداخــت  محصــوالت 
وی خاطرنشــان کــرد: در فراینــد اجــرای مــدل 
جدیــد قراردادهــای نفتــی، انتقــال فنــاوری بــه 
ــا  ــوان کارفرم ــران به عن ــی نفــت ای شــرکت مل
ــد  ــه بای ــا ک ــت و  از آنج ــر اس ــاب  ناپذی اجتن
در هــر پــروژه، یــک مرکــز تحقیــق و توســعه 
داخلــی، فرایندهــا را به طــور مســتمر رصــد 
کنــد، انتقــال فنــاوری بــه دانشــگاه ها و مراکــز 
تحقیقاتــی کشــور نیــز از دیگــر دســتاوردهای 
نفتــی  قراردادهــای  جدیــد  مــدل  اجــرای 

ــود. خواهــد ب

و  توسـعه  راهبـرد  و  »خط مشـی  نفـت  وزیـر 
و  نفـت  مخزن هـای  از  صیانتـی  بهره بـرداری 
گاز« )راهبـرد توسـعه مخـازن( را ابـالغ کـرد. 
آمـده  نفـت  وزیـر  زنگنـه،  بیـژن  ابالغیـه  در 

اسـت: بـه اسـتناد اختیـارات و وظایـف وزارت 
نفـت ناشـی از جزء 1 و 2 بند الـف و جزء های 
1 و ۵ بنـد ب مـاده 3 قانون و اختیارات وزارت 
نفـت مصـوب 13۹1 مجلـس محتـرم شـورای 

اسـالمی، مـوارد زیـر در خصـوص خط مشـی 
صیانتـی  بهره بـرداری  و  توسـعه  راهبـرد  و 
توسـعه  )راهبـرد  گاز  و  نفـت  مخزن هـای  از 

می شـود: ابـالغ  مخـازن( 
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اخبار فناوری

مصادیق انتقال فناوری در صنعت نفت

بیطـرف معـاون وزیـر نفـت در امور مهندسـی، 
پژوهـش و فنـاوری با بیـان اینکـه وزارت نفت 
فناورانـه  در چنیـن شـرایطی سیاسـت جهـش 
افـزود:  داد،  قـرار  کار  دسـتور  در  را  نفـت 
فناورانـه  توسـعه  قـرارداد   ۹ منظـور،  ایـن  بـه 
نفـت  صنعـت  باالدسـت  بخـش  در  میدان هـا 
بیـن شـرکت ملـی نفـت ایـران و دانشـگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی کشـور امضا شـد و سـپس 12 
قـرارداد هـم با هـدف انتقـال و توسـعه فناوری 
در حـوزه پایین دسـت صنعـت نفـت بیـن سـه 
شـرکت  اصلـی وزارت نفـت بـا دانشـگاه ها و 
پژوهشـگاه های معتبـر ایرانـی بـه امضـا رسـید.
وی از طـرح بومی سـازی 1۰ گـروه خانـواده 
کاالهـا و تجهیـزات صنعت نفـت به عنوان گام 
دیگـر وزارت نفـت در مسـیر توسـعه و انتقـال 
فنـاوری یـاد کـرد و گفـت: مناقصات سـاخت 
ایـن گروه هـای کاالیـی طـی سـال های اخیـر 
بـه  مربـوط  قراردادهـای  و  برگـزار  به تدریـج 
آنهـا منعقـد شـد و هم اکنـون سـاخت داخـل 

ایـن تجهیـزات در دسـت اقـدام اسـت.
بـه گفتـه معـاون وزیر نفـت، تمـام قراردادهای 
امضـا شـده در ایـن حـوزه، از ویژگـی انتقـال 
ایرانـی  بـه شـرکت سـازنده  فنـاوری سـاخت 
ایـن  در  نفـت  وزارت  و  اسـت  برخـوردار 
تخصصـی  انجمن هـای  ظرفیت هـای  از  مسـیر 
سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفت در کشـور 
نیـز بهره منـد می شـود. بیطـرف به تدویـن مدل 
جدیـد قراردادهـای نفتـی نیـز به عنـوان رکـن 
دیگـر تـالش بـرای انتقـال فنـاوری در دولـت 
یازدهـم اشـاره کـرد و افـزود: وزارت نفت در 
صـدد اسـت بـا اجـرای ایـن مـدل قـراردادی، 
از  حداکثـری  اسـتفاده  و  فنـاوری  انتقـال 
توسـعه  فراینـد  در  را  داخلـی  ظرفیت هـای 

میادیـن نفـت و گاز تحقـق بخشـد.
صحبت هـای  از  دیگـری  بخـش  در  بیطـرف 
خـود، بـه پیچیدگی هـای صنعـت نفـت به دلیل 
در  به ویـژه  صنعـت  ایـن  خـاص  فناوری هـای 
بخـش مهندسـی مخـزن اشـاره کـرد و گفـت: 

صـورت  بـه  داخلـی  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده 
حرفـه ای در صنعت نفت کشـور، از حدود 2۰ 
سـال گذشـته مطـرح شـد و بـه ویـژه در چهـار 

سـال اخیـر مـورد توجـه قـرار گرفت.
وی یکــی از دالیــل اتخــاذ رویکــرد اتــکا 
بــه ظرفیت هــای داخلــی در صنعــت نفــت 
ــا  ــزود: تحریم ه ــرد و اف ــوان ک ــم عن را تحری
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــل پروژه ه ــد تکمی ــث ش باع
ظرفیت هــای داخلــی بیــش از پیــش مــورد 
توجــه قــرار گیــرد و خوشــبختانه مــدل جدیــد 
ــتفاده  ــه اس ــگاه ب ــا ن ــم ب ــی ه ــای نفت قرارداده
حداکثــری از توانمندی هــای داخلــی و انتقــال 
به ویــژه  مختلــف  بخش هــای  در  فنــاوری 
ــروژه  ــت پ ــزن و مدیری ــی مخ ــش مهندس بخ
ــت  ــتور کار وزارت نف ــن شــده و در دس تدوی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
آکادمیـک  تحصیـالت  غنـای  بـه  بیطـرف 
و  راه  و  عمـران  بـرق،  ماننـد  رشـته هایی  در 
ایـن  تدریـس  طوالنـی  سـابقه  و  سـاختمان 

در مقدمه این ابالغیه مهم چنین آمده است:
ملـی  شـرکت  کـه  اقدام هایـی  مـوازات  بـه 
در  دولـت  مصوبـه  اجـرای  در  ایـران  نفـت 
خصـوص شـرایط عمومـی، سـاختار و الگـوی 
قراردادهـای باالدسـتی نفـت و گاز در دسـت 
بـا توجـه بـه اهمیـت  اقـدام دارد، الزم اسـت 
صیانـت از مخـازن نفـت و گاز اقدامـات زیـر 

برسـاند: انجـام  را 
میدان/مخزن  هر  توسعه ای  عملیات  الف- 
قالب  در  یا   )Green Field( نیافته  توسعه 
و  رسید  خواهد  انجام  به   IPC قراردادهای 
به  شروع  از  قبل  حتماً  صورت  این  غیر  در  یا 
برای  باید مطالعات الزم  اقدامی در مخزن  هر 
مشاور  توسط  میدان/مخزن  توسعه  طرح  ارائه 
معتبر ذی صالح به انجام رسیده و این مشاور، 

گزینه هایی را برای توسعه میدان ارائه نماید.
بهره بـرداری،  حـال  در  میدان هـای  در  ب- 

الزم اسـت ابتـدا بـا انتخاب مهندسـان مشـاوره 
و  انجـام  میدان هـا  ایـن  مطالعـات  ذی صـالح، 
طرح هایـی بـرای نحـوه بهره بـرداری صیانتـی/
توسـعه میدان/مخزن توسط ایشـان ارائه گردد.
ج- در همــه مــوارد موضــوع ذیــل بنــد »الــف« 
ــی پیشــنهادی  ــد »ب« الزم اســت طرح های و بن
مهندســان مشــاور طــرف قــرارداد، پــس از 
بررســی و تأییــد ابتدایــی کمیتــه مشــاوران 
مدیریــت مخــازن در شــرکت ملــی نفــت 
ــه  ــر ب ــرای تأییــد نهایــی از طریــق وزی ــران ب ای
شــورای عالــی مهندســی مخــازن نفــت و گاز 

ــود. ــاع ش ارج
برداشـت/ طـرح  تصویـب  از  پـس  د- 
میدان/مخـزن،  صیانتی/توسـعه  بهره بـرداری 
به ترتیـب مقـرر در بند »ج« الزم اسـت گزارش 
توجیـه فنـی، اقتصـادی و مالـی هـر طـرح تهیه 
و ارائـه شـود. ترجیحـاً در عمـده مـوارد بایـد 

اقتصـادی  گزارش هـای توجیـه فنـی، مالـی و 
طرح هـا با اتـکای به مـاده 12 قانون رفـع موانع 
اخـذ  تـا مصوبه هـای الزم  تهیـه شـود  تولیـد، 

گـردد.
ه- پــس از اخــذ مصوبــات الزم بــرای هــر 
نیافتــه  توســعه  میدان هــای  توســعه،  طــرح 
بهره بــرداری  حــال  در  یــا   )Green Field(
)Brown Field( بایــد اقدامــات اجرایــی بــرای 
ــق نظــام  ــکاران، مطاب ــکار/ پیمان انتخــاب پیمان
اجرایــی کــه متعاقبــا ابــالغ خواهــد شــد، بــرای 
ــد. ــام برس ــه انج ــا ب توســعه میدان ها/مخزن ه
در اجـرای بنـد »ب« الزم اسـت در میدان هـای 
مهندسـان  انتخـاب  بـا  بهره بـرداری،  حـال  در 
میدان هـا  ایـن  مطالعـات  ذی صـالح،  مشـاور 
انجـام و طرح هایـی بـرای نحـوه بهره بـرداری 
صیانتی/توسـعه میـدان/ مخـزن توسـط ایشـان 

ارائـه گـردد.
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147

احیاي چاه های نفت قدیمی در آمریكا

خدمات جدید شلمبرژه در زمینه مشخصه سازي سیال حین حفاري

رونمایي از یک فناوري جدید در بخش حفاری چاه های افقی 

و  کالیفرنیـا  مناطـق  نفتـی  شـرکت های 
بـرای  سـرمایه  جـذب  امـکان  اوکالهمـا، 
توسـعه چاه هـای قدیمـی را مورد بررسـی قرار 
داده انـد، حتـی درصورتی کـه نفت ایـن مناطق 
بشـکه ای 1۰ الـی 3۰ دالر محاسـبه شـود، بـاز 

دارد. اقتصـادی  صرفـه  هـم 
بــه گــزارش پورتــال پژوهشــگاه، شــرکت های 
دره  و  اوکالهمــا  مناطــق  در  فعــال  نفتــی 
مرکــزی کالیفرنیــا، احیــا و بازســازی چاه هــای 
ــه  ــاری پرهزین ــای حف ــه پروژه ه ــی را ب قدیم
ذخایــر شــیل Shale )نفــت و گازی کــه در 
میــان ســنگ های ســخت و ســاختارهای شــیل 

ــت و  ــده اس ــور ش ــر، محص ــورت درگی به ص
آزادســازی آن بــه اســتفاده از فنــاوری موســوم 
ــح  ــاز دارد( ترجی ــک نی ــت هیدرولی ــه شکس ب
ــرای  ــرکت ها ب ــن ش ــیاری از ای ــد. بس می دهن
ــن هزینه هــای خــود، از ســرمایه گذارهای  تأمی

ــد. ــک می گیرن ــی کم خصوص
ــت  ــکه نف ــر بش ــت ه ــه قیم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
WTI بــه کمتــر از ۵۰ دالر رســیده اســت و 
اســتخراج  بــرای  افقــی  چاه هــای  حفــاری 
می باشــد،  پرهزینــه  بســیار  شــیل  نفــت 
ــد از  ــح می دهن ــی ترجی ــرکت های آمریکای ش
ــای  ــاری چاه ه ــد در حف ــای جدی تکنولوژی ه

هزینــه  کننــد.  اســتفاده  عمــودی  قدیمــی 
احیــای یــک چــاه قدیمــی عمــودی کمتــر از 
در حالی کــه  می باشــد،  میلیــون دالر  یــک 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــیل ب ــر ش ــتخراج از ذخای اس

6 تــا 8 میلیــون دالر هزینــه دارد.

در کنفرانس فناوري دریایي در شـهر هیسـتون 
جدیـد  خدمـات  شـلمبرژه  شـرکت  آمریـکا، 
خـود را معرفـي کـرد. در ایـن کنفرانـس بسـته 
خصوصیـات  شناسـایي  از  جدیـدي  خدمـات 
بـراي  هنـگام حفـاري  در  سـیال درون چاهـي 
اولیـن بـار بـه صنعـت نفـت معرفـي شـد. ایـن 
چـاه  از  چاه هـا  مختلـف  انـواع  در  خدمـات 
اکتشـافي تـا چاه هـاي انحرافـي قابـل اسـتفاده 

سـیال  تحلیـل  در  موجـود  خطاهـاي  و  اسـت 
کاهـش  به شـدت  نمونه گیـري  عملیـات  و 

مي یابـد.
بنابرگـزارش بولتـن راه ازدیاد برداشـت،  بسـته 
خدماتـي SpectraSphere  تنهـا امکان موجود 
هنـگام  در  سـیال  خصوصیـات  شناسـایي  در 
خصوصیـات  آن،  در  کـه  مي باشـد  حفـاري 
بحرانـي، نـوع، ترکیبـات و نسـبت گاز به نفت 

سـیال در هنگام حفـاري ارزیابي مي شـود. این 
پارامترهـاي اساسـي و  از جملـه  خصوصیـات 
اولیـه بـراي تخمیـن نفـت درجـا، بهینه سـازي 
تکمیـل چاه، طراحي تأسیسـات سـطح االرضي 
و رسـیدن به میـزان تولید هدف، مي باشـد. این 
روش تاکنـون در خلیـج مکزیـک، خاورمیانه، 
آفریقـا، دریاي شـمال و مخـازن دریایي مالزي 

آزمایش شـده اسـت.

ــت  ــته اس ــت توانس ــی تات-نف ــرکت روس ش
حفــاری  زمینــه  در  جدیــدی  تکنولــوژی 
ــد و  ــا قُطــر کــم طراحــی کن چاه هــای افقــی ب
ــاه  ــن چ ــتخراج چهارمی ــات اس ــون عملی تا کن

افقــی را بــا موفقیــت بــه پایــان رســانده اســت. 
چشـــم انداز  افقـــی  چاه هـــای  حفـــاری 
نـــوع  ایـــن  دارد،  پیـــش رو  در  روشـــنی 
ـــتخراج و  ـــزان اس ـــش می ـــث افزای ـــاری باع حف

ــا  ــی هیدروکربن هـ ــن افزایـــش بازیابـ همچنیـ
ــودن  ــر بـ ــل کوچک تـ ــه دلیـ ــردد و بـ می گـ
ـــی  ـــای عملیات ـــده، هزینه ه ـــاری ش ـــای حف فض
کاهـــش می یابـــد. حفـــاری افقـــی باعـــث 

رشـته ها در دانشـگاه های معتبـر کشـور اشـاره 
کـرد و افـزود: متاسـفانه پرداختن به رشـته های 

ایـران  دانشـگاه های  در  نفـت  اختصاصـی 
محـدود بـوده و عمـده آمـوزش در ایـن حوزه 

بـه فعالیت  هـای دانشـکده نفـت آبـادان مربوط 
اسـت. می شـده 
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به تأخیـــر انداختـــن پدیـــده مخروطـــي شـــدن 
گاز و آب می شـــود و ایـــن امـــر راندمـــان 

حفـــاری را افزایـــش می دهـــد.

تفــاوت "حفــاری چاه هــای افقــی بــا قطــر کــم" 
ــن اســت  ــا حفاری هــای افقــی قدیمــی در ای ب
کــه  قطــر چــاه از ســطح زمیــن و لحظــه شــروع 

ــه  ــوده و ب ــان ب ــاه یکس ــای چ ــا انته ــاری ت حف
ــاری  ــه حف ــر و قطــر لول ــدازه 1۵۵/6 میلی مت ان

114 میلی متــر می باشــد.

معرفي بسته  نرم فزاري بهینه سازي تولید توسط شرکت ِوِدرفورد

استفاده از هوش مصنوعی و تكنولوژی "یادگیری ماشین" در حفاری ها

  شـرکت بین المللـي ودرفـورد نسـخه تجـاري 
 ForeSite نرم افـزار بهینه سـازي تولیـد را  با نـام
در کنفرانـس سـاالنه نرم افـزار ودرفـورد ارائـه 
اعـالم نمـود. ایـن بسـته نرم افـزاري مدل هـاي 
مبتنـي بـر فیزیـک را بـا اسـتفاده از روش هـاي 
هـدف  بـا  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه  پیشـرفته 
امکانـات  بهبـود عملکـرد چاه هـا، مخـازن، و 

سـطح االرضي ترکیـب نمـوده اسـت.
از  نسـخه  ایـن  کـرد  اعـالم  شـرکت  ایـن   
محصـول، اولیـن نمونـه از سـري نرم افزارهـاي 
بهینه سـازي  فنـاوري  کـه  اسـت  یکپارچـه اي 
تولیـد ودرفـورد را بـا اسـتفاده از اینترنت اشـیا  
دارایي هـا  مدیریـت  بـا  ابـري،  محاسـبات  و 
اعـالم  اسـاس  بـر  اسـت.  نمـوده  ترکیـب 

نرم افـزاري  بسـته  ایـن  هـدف  شـرکت،  ایـن 
بهبـود  جهـت  موجـود  داده هـاي  جمـع آوري 
نظـارت و افزایـش قـدرت کنتـرل و پیش بینـي 
امـکان تصمیم گیـري  بـه کاربـران  اسـت کـه 
همـراه  تولیـد  رسـاندن  حداکثـر  )بـه  بهتـر 
نفـت  بشـکه  هـر  ازاي  بـه  هزینـه  کاهـش  بـا 

مي دهـد. را  تولیـدي( 

علمی-تحقیقاتـــی  مرکـــز  متخصصـــان 
"گازپروم نفـــت" با کمک مهندســـان مرکز 
الگوریتم هایی   MFTI مســـکو  مهندسی  فنی 
را طراحـــی کرده انـــد کـــه بر اســـاس آنها 
می تـــوان در چاه هـــای حفـــاری از فناوری 

کرد.  اســـتفاده  ماشـــین"  "یادگیری 
ایــن تکنولــوژی، داده هــای عملیاتــی به دســت 
و  می بخشــد،  بهبــود  را  چاه هــا  از  آمــده 
شناســایی  را  جدیــد  الگوهــای  همچنیــن 
ماشــین  یادگیــری  تکنولــوژی  می کنــد. 
یکــی  به عنــوان   )Machine learning(
هــوش  پُرکاربــرد  و  وســیع  شــاخه های  از 
ــیوه ها و  ــاف ش ــم و اکتش ــه تنظی ــی، ب مصنوع
الگوریتم هایــی می پــردازد کــه بــر اســاس 
جدیــد  مطالــب  می تواننــد  رایانه هــا  آنهــا 
ــد و توانایــی یادگیــری داشــته باشــند. فراگیرن
بنابر گـزارش پورتال پژوهشـگاه صنعت نفت،  
اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی باعـث صرفه جویی 
در زمـان و هزینـه تحلیـل داده هـای عملیاتـی 

را  جدیـد  اطالعـات  الگوریتم هـا  ایـن  شـده، 
بهتریـن  و  می گیرنـد  فـرا  اکتشـاف  حیـن  در 
روش را بـرای افزایـش اسـتخراج نفت انتخاب 
چاه هـای  تمـام  عملیاتـی  داده هـای  می کننـد، 
مایـع،  قبیـل دبـی جریـان  )از  نفـت گازپـروم 

دبـی نفـت، میـزان آبدهـی و فشـار چـاه و...( 
را  اطالعـات  ایـن  و  کـرده  اندازه گیـری  را 
به صـورت ماهانـه تجزیـه و تحلیـل می کننـد. 
انسـانی  خطـای  بُـروز  از  روش هـا  ایـن  در 

می شـود.  جلوگیـری 


