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در ای��ن ب��ازار ب��ا قیمت هاي ک��م نفت، 
تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز فش��ار زی��ادی 
را تحم��ل مي کنند ت��ا ضمن افزایش س��ود 
و باالب��ردن توانمندي ه��اي خ��ود، موفق به 
کاهش هزینه هایش��ان نیز بشوند. خوشبختانه 
قابلیت ه��ای  و  جدی��د  فن آوری ه��ای 
نوآوری های نفت��ی دیجیتال مي توانند به طور 

مؤثر در این شرایط موفق عمل کنند.
ترکیبی از سنسورهای کم هزینه، ابزارهای 
عملیات��ي هوش��مند و ابزاره��ای اطالعاتی، 
تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز را قادر می کند 
اطالعات بیشتری جمع آوری کرده و در عین 
حال سیستم های تولید و باالبر مصنوعی خود 
را بهتر کنترل کنند. این سیستم های هوشمند 
مصنوعی به تولیدکنندگان کمک می کند تا 
سه مزیت اصلی کسب و کار را در برنامه های 
کاربردی چاه های خود به دست آورند: دید 
دقیق تر عملیاتي، بهینه س��ازی تولید وکاهش 

هزینه های عملیات.

الف( دید دقیق تر عملیاتي
و  ب��زرگ  گاز  و  نف��ت  تولیدکنن��دگان 
چندملیت��ی اغلب از سنس��ورهاي هوش��مند 
زیرزمین��ي ب��رای نظ��ارت بر فش��ار و دمای 
مخازن اس��تفاده می کنند. با این حال بسیاری 
از تولیدکنندگان متوسط و کوچک به دالیل 
هزینه هاي اولیه ی زیاد و هزینه هاي نگهداري 
این سیستم ها شرایط استفاده از آنها را ندارند.

هنگام��ی ک��ه سنس��ورهای زیرزمینی در 
دس��ترس نیس��تند، جریان س��نج هاي مجازی 
)VFM( جایگزی��ن اقتصادی بس��یار خوبی 

ب��رای درک ش��رایط زیرزمینی محس��وب 

مي ش��وند. این جریان سنج ها، س��ه فاز آب، 
نف��ت و گاز را در چ��اه محاس��به ک��رده و 
تحلی��ل خوب��ی برای بهب��ود عملک��رد ارائه 
می دهند. آنها می توانند داده ها را در هر یک 
از بخش ه��اي تولی��د از چاه محاس��به کنند. 
VFM ها نیاز به کالیبراسیون اولیه دارند، اما 

آنها همچنین جزئی از هزینه ی سنس��ورهای 
زیرزمین��ي هس��تند و می توانن��د داده هایي با 
دقت مش��ابه را تولیدکنند. نتایج یک تحقیق 
روي این ابزارها نشان داد که VFM  بیش از 
90 درصد دقت داده را در مقایسه با داده های 

حاصل از چاه آزمایي ارائه کرده است.

ب( بهینه سازی تولید
هنگامی که یک تولیدکننده ی نفت و گاز 
اطالعات VFM را جمع آوری می کند، باید 
بتوان��د آن را تجزیه و تحلی��ل کرده و برای 

بهبود عملکردها اقدام نماید.

برخی تولیدکنندگان نفت و گاز تصمیم به 
استخدام پیمانکاران یا ارائه دهندگان خدمات 
خارج از کش��ور برای جم��ع آوری داده ها و 
فعالیت های تجزیه و تحلیل داده ها می گیرند. 
با این حال بس��یاری از تولیدکنندگان ترجیح 
می دهند داده ه��ای خود را در خانه مدیریت 
کنند. این امکان با نرم افزار هوشمند کسب و 
کار فراهم ش��ده است. نرم افزار هوش کسب 
و کار، کار تجزی��ه و تحلی��ل و ادغام داده ها 
نه تنها از VFMها بلکه از تمامی ورودی های 
دیگر در یک می��دان نفتي را ارائه مي دهد و 
همچنین یک سیس��تم مدیری��ت اطالعات و 
پشتیبانی براي اتخاذ تصمیم را فراهم می کند 
که می تواند به تمامی جنبه های تولید کمک 
نماید. ای��ن نرم افزار همچنی��ن امکان تبدیل 
داده هاي خام به اطالعات قابل استناد را فراهم 
مي سازد و با اس��تفاده از آن، تولیدکنندگان 
نفت و گاز می توانند به قدرت داده های خود 

 سازي توليد در دوران نفت ارزانهوشمندسازي عمليات، مكانيزمي براي بهينه

  

  
  

كنند تا ضمن افزايش سود توليدكنندگان نفت و گاز فشار زيادي را تحمل مي ،نفت كمهاي قيمت با در اين بازار
هاي جديد و يآورفنهايشان نيز موفق شوند. خوشبختانه هاي خود، در كاهش هزينهو باالبردن توانمندي

توانند موفق ثر در اين شرايط ميؤطور ماند، بههاي نفتي ديجيتال ايجاد شدههايي كه از طريق نوآوريقابليت
  عمل كنند.

هزينه، ابزارهاي عملياتي هوشمند و ابزارهاي اطالعاتي، توليدكنندگان نفت و گاز را تركيبي از سنسورهاي كم
هاي توليد و باالبر مصنوعي خود را آوري كرده و در عين حال سيستما جمعد تا اطالعات بيشتري ركنقادر مي

  .بهتر كنترل كنند
تواند به توليدكنندگان كمك كند كه سه مزيت اصلي كسب و كار را در هاي هوشمند مصنوعي مياين سيستم

هاي توليد وكاهش هزينهسازي بهينه ،يعمليات تردقيقديد  دست آورند:هاي خود بههاي كاربردي چاهبرنامه
  .عمليات

  

هوشمندسازي عملیات، مکانیزمي براي بهینه سازي تولید در دوران نفت ارزان
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اوپک در بخش��ی از گ��زارش اخیر خود 
با عنوان چش��م ان��داز 2040 تأثیر فن آوری 
اطالعات و فن آوری ه��ای نو را در آینده ی 
صنعت نفت بررس��ی ک��رده اس��ت. ارتقاء 
بهره وری و فن آوری های خالقانه تنها بر بُعد 
تقاضا در بازار انرژی اث��ر نمی گذارند بلکه 
چندی��ن تحول مهم نیز در بُع��د تولید ایجاد 

می کنند.
ب��رای نمونه حف��اری جه��ت دار در کنار 
شکس��ت هیدرولیکی، دسترس��ی به ذخایر 
نفتی را ک��ه در گذش��ته غیراقتصادی تلقی 
می ش��دند ممکن کردند. مجم��وع تجربه ی 
فنی و عملیاتی، به ویژه در آمریکا به احتمال 
زی��اد توس��عه ی بیش��تری خواه��د یافت و 
بهره وری در حفاری و شکست هیدرولیکی 
را ارتقاء و هزینه ی تولید را کاهش می دهد. 
ب��ا وجود انتقاده��ا از این ف��ن آوری به دلیل 

آس��یب رس��اندن به محیط زیس��ت )در اثر 
مواد ش��یمیایی مورد اس��تفاده برای شکست 
هیدرولیک��ی و خنک س��ازی یا س��وزاندن 

ناق��ص گازه��ای هم��راه(، تح��والت اخیر 
ف��ن آوری این چالش ها را م��ورد توجه قرار 
داده  و انتظار م��ی رود در آینده ای نزدیک، 

هاي توانند دادههاي هوشمند ميكنند و سيستمبرق كار مي با مصنوعي عمدتاً يپيشرفته هاي باالبرسيستم
اين . ها بتوانند مصرف خود را نظارت كنندكنند تا شركت آوري و تجزيه و تحليلمربوط به مصرف انرژي را جمع

توانند د با درايوهاي مجهز به قدرت احيا شوند و قدرت را به شبكه بازگردانند يا ميتوانمصنوعي نيز مي يآورفن
  .از انرژي خورشيدي براي كاهش مصرف برق استفاده كنند

  

  
  

سنتي  باالبرهايهاي سيستم كند.جويي در هزينه فراهم ميكنترل سرعت متغير نيز فرصت ديگري براي صرفه
ها را كنند تا زماني كه شكست بخورند، يا سيستمها يا سيستم را اجرا ميدر نتيجه، شركت. كنترل سرعت ندارند

در . تواند منجر به جابجايي شن و ماسه در تجهيزات پايين حفره و مسدود شدن آن شودكه مي خاموش كنند
ها در قالب تعميرات پرهزينه و هاي اين روشكنندگان نفت و گاز در نهايت به پرداخت هزينهتوليد هر صورت

توانند از كنترل سرعت مي هاي باالبر مصنوعي مدرنسيستمبا اين حال يابند. خرابي توليد ناگهاني پايان مي
  .وري توليد حداكثر استفاده كنندمتغير براي جلوگيري از اتصال و بهره

دهند هاي بهبود يافته را به عمليات ارائه ميهاي باالبر مصنوعي، بينشهاي هوشمند سيستمسيستم هايتدر ن
يك  الًمث .گذاري خود را بهتر مديريت كنندهاي سرمايهها كمك كند تا هزينهتواند به شركتمياين امر كه 

فن آوري هاي نوین و نقش آن در آینده ی صنعت نفت جهان

اخبار فناوری

برای بهینه سازی عملیات بیافزایند.

ج( كاهش هزینه های عملیاتی
سیس��تم های هوش��مند باالب��ر مصنوع��ی 
می توانن��د به روش های مختل��ف هزینه های 
تولید را کاهش دهند. مثاًل مصرف انرژی در 
تولید نفت و گاز ب��ا وجود هزینه ی عملیاتی 

قابل توجه اغلب نادیده گرفته می شود.
سیس��تم هاي باالب��ر پیش��رفته ی مصنوعی 
عمدت��اً با ب��رق کار می کنند و سیس��تم های 
هوش��مند می توانن��د داده ه��ای مرب��وط به 
مص��رف ان��رژی را جم��ع آوری و تجزیه و 
تحلیل کنند تا ش��رکت ها بتوانند بر مصرف 
خود نظارت داش��ته باش��ند. ای��ن فن آوري 

مصنوع��ی نی��ز می تواند ب��ا درایوهای مجهز 
به ق��درت احیا ش��ده و قدرت را به ش��بکه 
بازگرداند یا می تواند از انرژی خورش��یدی 
برای کاه��ش مصرف ب��رق اس��تفاده کند. 
کنترل س��رعت متغی��ر نیز فرص��ت دیگری 
ب��رای صرفه جویی در هزین��ه فراهم می کند. 
باالبرهاي س��نتی کنترل سرعت  سیستم های 
ندارند و بنابراین یا سیس��تم را اجرا می کنند 
تا زمانی که شکس��ت بخورند، یا سیس��تم ها 
را خاموش کنند که ای��ن امر می تواند منجر 
به جابجایی شن و ماس��ه در تجهیزات پایین 
حفره و مس��دود شدن آن شود که در نهایت 
تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز در نهای��ت ب��ه 
پرداخ��ت هزینه های این روش ه��ا در قالب 

تعمی��رات پرهزینه و خرابی تولی��د ناگهانی 
پایان می یابند. با این حال سیس��تم های باالبر 
مصنوع��ی مدرن می توانند حداکثر اس��تفاده 
را از کنترل س��رعت متغیر برای جلوگیری از 

اتصال و بهره وری تولید بنمایند.
در نهای��ت سیس��تم های هوش��مند باالب��ر 
مصنوع��ی، بینش ه��ای بهبود یافت��ه ای را به 
عملیات ارائه می دهند ک��ه این امر می تواند 
به ش��رکت ها کم��ک کن��د ت��ا هزینه های 
س��رمایه گذاری خود را بهتر مدیریت کنند. 
مثاًل یک ش��رکت با توجه به دس��ت یابي به 
داده هایی خوب، ش��رایط آین��ده ی مخزن و 
میدان نفتي خود را براي استفاده از روش هاي 

جایگزین تولید به خوبي مدیریت کند.
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رشد بي سابقه ی فن آوري میدان نفتي هوشمند )دیجیتال(

انتظار می رود بازار جهانی میدان نفتي 
دیجیتال از 28/31 میلیارد دالر در س��ال 
2016  به رقم بي س��ابقه ی 40/61 میلیارد 
افزای��ش  برس��د.   2022 س��ال  در  دالر 
فعالیت ه��ای اکتش��افی و تولید، افزایش 
تقاضا برای به حداقل رساندن هزینه های 
تولی��د و افزای��ش نگرانی ه��ای امنیتی، 
بعضی از عوامل رش��د بي س��ابقه ی این 
بازار اس��ت. عالوه بر این پیش��رفت های 
راه حل ه��ای  در  اخی��ر  فن آوران��ه ی 
نفتی باعث تقویت رش��د ب��ازار مذکور 
می ش��ود. با این حال نوسان قیمت نفت، 
پذی��رش ک��م فن آوری ه��ای جدید، از 
عوامل محدودکننده ی رش��د بازار تلقي 

مي شوند.
انتظ��ار م��ی رود بخش اتوماس��یون و 
س��رمایه ی  به دلی��ل کمبود  اب��زارآالت 
انس��انی در صنعت و افزایش هزینه های 
افزایش  نفتی، ش��اهد  فرآیند خ��ودکار 
بیشتر نرخ رشد در دوره ی پیش بینی شده 
باشد. خاورمیانه یکی از بازارهای کلیدی 
ب��رای راه حل های نفتی دیجیتال اس��ت. 
آمریکای شمالی س��هم قابل توجهی در 
بازار جهانی دارد و انتظار می رود در چند 
س��ال آینده فرصت های رش��د سودآور 
در بازار فراهم ش��ود. انتظ��ار می رود با 
صنعتی ش��دن و گسترش صنعت نفت و 
گاز منطقه ی آسیای اقیانوسیه سریع ترین 

منطقه ی روبه رشد باشد.
برخ��ی از بازیکن��ان کلی��دی در بازار 
دیجیت��ال  جهان��ی  ب��ازار  راه حل ه��ای 
 Baker Hughes هس��تند:   بدی��ن ش��رح 
 Inc.، CGG SA، DIGI International

ش��رکت  ،Halliburton ش��رکت   ،.Inc

 ،.Honeywell International Inc.، IHS Inc

 Kongsberg ،مدیری��ت داده ی کاتالیس��ت
 GruppenAsa، National Oilwell

 Varco، Inc .، Ovation Data Services،

 Inc.، Paradigm Limited، Pointcross

 Inc.، Rockwell Automation، Inc.،

و    AG زیمن��س   ،.Schlumberger Ltd

.Weatherford International PLC شرکت

راه حل هایی برای آنها ارائه ش��ود. الیه های 
زمین شناس��ی ب��ا ضخام��ت کمت��ر احتمال 
دارا بودن ذخای��ر نفت، نیازمن��د تجهیزات 
لرزه نگاری ارتق��اء یافته اند تا بهره برداری از 

ذخایر به دام افتاده آسان تر شود.
قدرت محاس��باتی روزاف��زون تجهیزات 
کن��ار  در  اطالع��ات،  ف��ن آوری  نوی��ن 
درب��اره ی  داده ه��ا  مس��تمر  جم��ع آوری 
و جغرافیای��ی  زمین ش��ناختی  ویژگی ه��ای 
زمی��ن،  پوس��ته ی  از  بزرگ��ی  بخش ه��ای 
و  جدی��د  ذخای��ر  اکتش��اف  ارتق��اء  ب��ه 
ارزیاب��ی ذخای��ر کنونی کم��ک می کنند. 
روش ه��ای خالقان��ه ی تصویرب��رداری، از 
جمله روش ه��ای لرزه ن��گاری چندبعدی و 
لرزه ن��گاری همزمان، برای دس��تیابی به این 
اهداف مهم هس��تند. رویکرد کلی به سوی 
تجمیع دامنه ای گس��ترده از منابع اطالعاتی 

ب��رای ارائه ی تصویری جامع و دقیق اس��ت 
که به آن راهبرد بزرگ داده گفته می ش��ود 
و می تواند نقشی فزاینده در آینده ی صنعت 
نفت و گاز ایفا کند. از دیگر مسائل مرتبط، 
اس��تفاده از روش بهب��ود و ازدیاد برداش��ت 
نف��ت )IOR/EOR( برای حف��ظ و افزایش 
تولید از میادینی اس��ت ک��ه در یک دهه ی 
گذشته، میادین پیر نامیده می شدند. این یک 
دارایی مهم برای کش��ورهای تولیدکننده ی 
نفت اس��ت. در حالی که یکی از روش های 
نخست ازدیاد برداشت نفت، استفاده از آب 
برای بیرون کشیدن نفت موجود بود، اکنون 
گاز کربنی��ک نی��ز به کار گرفته می ش��ود و 
 ممکن اس��ت جایگاه مهم تری نیز پیدا کند.

 این کار از آزادس��ازی گازهای گلخانه ای 
در ج��ّو هنگام تولید نفت جلوگیری می کند 
و ب��ه کاه��ش آالیندگ��ی گاز کربنیک در 

صنعت نفت کمک می کن��د. فرآورده های 
جانب��ی بی اس��تفاده که در گذش��ته تخلیه و 
س��وزانده می ش��دند یا به چاه ه��ا برگردانده 
می ش��دند، اکنون ب��رای کارب��رد اقتصادی 
انرژی های  از  بهره برداری  هدایت می شوند. 
تجدیدپذیر برای تولید بخار و برق و همچنین 
بهره برداری و انتقال در آینده نقشی فزاینده 
خواهند داش��ت؛ اگرچه این کار از سطحی 
نس��بتاً پایین آغ��از می ش��ود. به طور خالصه 
می توان نتیجه گرفت که با وجود تالش های 
فنی برای اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
به ج��ای س��وخت های فس��یلی، در آینده ای 
قابل پیش بین��ی این س��وخت ها همچنان منبع 
اصلی ان��رژی باقی می مانند.  پیش��رفت های 
ف��ن آوری تنها ب��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
کمک نمی کنن��د بلکه به ارتق��اء بهره وری 

انرژی به طور کلی یاری می رسانند.
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ی��ک کارش��ناس انرژی ضم��ن پیش بینی 
تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت اعالم 
کرد: این مس��أله س��بب جه��ش قیمت نفت 
در بازاره��ای جهانی نمی ش��ود. به گزارش 
بلومب��رگ، بیل ب��اروک؛ رئیس مؤسس��ه ی 
بلوالین فیوچ��رز با پیش بین��ی تمدید توافق 
جهان��ی کاه��ش تولید نف��ت اع��الم کرد: 
نباید انتظار داش��ت این مس��أله سبب جهش 
قیم��ت نفت ش��ود. وی در واکنش به برخی 
گمانه زنی ه��ا درباره ی خودداری روس��یه از 
همراهی با تواف��ق جهانی کاهش تولید نفت 
گفت: باور دارم که روسیه اکنون تنها در پی 
قدر نمایی است و آنها می خواهند نشان دهند 
درباره ی اقدامی که می خواهند انجام دهند، 
این کارش��ناس  قدرت تصمیم گیری دارند. 
اف��زود: آنه��ا س��رانجام با اوپ��ک همکاری 
خواهند کرد؛ به باور من هیچ ش��کی نیست 

که این توافق محقق می شود. باروک گفت: 
با ای��ن همه، تأثی��ر این توافق پیش��اپیش در 
قیمت ه��ا لحاظ می ش��ود و گم��ان نمی کنم 
س��بب افزایش ناگهانی قیمت شود؛ به همین 
دلیل ب��اور دارم که بس��یاری از معامله گران 

)پس از نشس��ت اوپک( سفارش های خرید 
خود را نقد می کنند و این مسأله تأثیری منفی 
بر قیمت ها خواهد داشت. طبق پیش بینی وی 
روند کنون��ی افزایش قیمت نف��ت تا قبل از 

برگزاری نشست اوپک ادامه خواهد یافت.

شدند، اكنون ها برگردانده مييا به چاهد شدنزانده ميتخليه سو ياستفاده كه در گذشتههاي جانبي بيفرآورده
هاي تجديدپذير براي توليد بخار و برق و همچنين برداري از انرژيبهره .شوندبراي كاربرد اقتصادي هدايت مي

 .شودبرداري و انتقال در آينده نقشي فزاينده خواهند داشت، اگرچه اين كار از سطحي نسبتاً پايين آغاز ميبهره

جاي هاي تجديدپذير بهتفاده از انرژيهاي فني براي استوان نتيجه گرفت كه با وجود تالشمي هطور خالصبه
مانند. بيني باقي ميپيشن منبع اصلي انرژي در آينده قابلها همچناهاي فسيلي، اين سوختسوخت
طور كلي وري انرژي بهبهره ءبه ارتقا بلكه كنندپذير كمك نميهاي تجديدي تنها به انرژيآورفنهاي پيشرفت
 رسانند.ياري مي

  
 ميدان نفتي هوشمند (ديجيتال) يآورفن يسابقهرشد بي

 61/40سابقه رقم بيبه  2016ميليارد دالر در سال  31/28رود بازار جهاني ميدان نفتي ديجيتال از انتظار مي
توليد، افزايش تقاضا براي به حداقل رساندن هاي اكتشافي و برسد. افزايش فعاليت 2022ميليارد دالر در سال 

  .اين بازار است يسابقههاي امنيتي، بعضي از عوامل افزايش رشد بيهاي توليد و افزايش نگرانيهزينه
 حالبا اين. شودبازار مياين هاي نفتي باعث تقويت رشد حلاخير در راه يآورانهفنهاي عالوه بر اين پيشرفت

  .شوندتلقي ميرشد بازار  ياز عوامل محدودكننده هاي جديد،آوريفن كمپذيرش نوسان قيمت نفت، 
 

 
  

در حال حاضر سرمایه گذاران در بازار 
سهام عربستان بیش از آنکه به قیمت هاي 
نفت توجه داش��ته باشند نگاه به حوادث 
سیاس��ي ری��اض دوخته اند. ب��ه گزارش 
world oil نفت خ��ام برنت و ش��اخص 
ت��وده وولبه تازگی روش ه��ای متفاوتی 
را در پی��ش گرفته ان��د؛ برخ��الف روند 
مثبتی که در اکثر دو دهه ی گذشته دیده 
عمده ی  تحلیل گران،  به گفته ی  می شود. 
دالی��ل رونده��اي غیرقاب��ل پیش بین��ي 
دس��تگیری های گس��ترده در عربس��تان 

و همچنی��ن تح��رکات ای��ن کش��ور در 
خاورمیانه است.

جاس��م الجب��رن، تحلیل گ��ر س��هامی 
الجزی��ره پایتخ��ت در ری��اض گف��ت: 
س��رمایه گذاران  ژئوپلیتیک  اخیر  مسائل 
را محتاط تر می کند. حتی با افزایش اخیر 
قیمت نف��ت، برای افزایش اش��تها کافی 
نیس��ت. Tadawul در ماه ج��اری 1/19 
درصد کاهش یافته است. هفته ی گذشته 
قیمت نف��ت برنت به باالترین س��طح از 
ژوئ��ن 2015 رس��ید ک��ه بخش��ی از آن 

به دلیل موارد اش��اره شده است؛ به طوري 
که ط��ي هفته ی منته��ي به آخ��ر نوامبر 
قیمت به 62/07 دالر در هر بشکه رسید.

یک نش��ریه ی نفت��ي در گزارش خود 
برای مش��تریان نوشت: س��ناریوي اصلي 
م��ا اینس��ت ک��ه رون��د اصالح��ات در 
عربستان س��عودی ادامه دارد و تنش های 
ژئوپلیتی��ک منطقه ای همچنان محدود به 
تبادل لفاظی های س��خت است که اجازه 
می ده��د بازاره��ای مال��ی و قیمت های 

انرژی در بازارها ثبات ایجاد کنند.

از حوادث سیاسي در عربستان تا تمدید توافق كاهش عرضه ی اوپک

پیش بیني تمدید توافق كاهش عرضه ی اوپک

اخبار فناوری


