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مقدمه  
هنگام وجود »عدم اطمينان«، آناليز ريس��ك كارايي الزم را 
پيدا مي كند. بحث در مورد عدم اطمينان به معنی بررس��ی همه 
جانبه در مورد نتايج ممكن اس��ت و ريسك يك نتيجه ممكن از 
گس��تره احتماالتی ع��دم اطمينان ]2[. اجرای اي��ن آناليز يعنی 
جلوگيري از ضررهاي هنگفت و باال بردن تطابق حداكثر و ممكن 

در اجرای بهينه كار و اخذ بهترين تصميمات از نتايج كاربرد آن، 
به ويژه در صنعت حفاري مي باشد. 

اين تحليل ها نه تنها در شفاف سازي حفاری اهداف اكتشاف 
و تولي��د ذخاير هيدرو كربنی كاربرد پيدا كرده اند، بلكه در موارد 
خاص تكنيكي همچون پيدا كردن بهينه ترين عمق براي آرايش 
لول��ه جداري ها ، حفاري زاويه دار، عمليات چاه پيمايي، پايداري 
چاه ، پيش بيني فش��ار منفذي و گراديان شكستگي ها نيز كاربرد 
اساس��ي يافته ان��د ]3 , 4[. حفاري در ش��رايط ايمني حداكثر و 
ني��ز مديري��ت و پيش بيني هزينه ه��اي نهايي عملي��ات از ديگر 

كاربردهای اعمال اين روش هاست. 
علي رغم وجود نرم افزارها و تئوری های گوناگون در اين مقوله ، 
به س��بب پيچيدگي كاربرد و ش��ناخت ابزارها براي كارشناسان، 

آناليز ريسك در صنعت حفاري هنوز خوب جا نيافتاده است. 
 داده ه��اي قبل��ي و عدم اس��تفاده بهين��ه از آنه��ا و وجود 
پارامتره��اي واجد عدم اطمين��اِن كمي، از ديگ��ر موانع كاربرد 

Outcome )a( with
associated result A

P )a( 

P )b( = 1 - P )a(

Expected Value 
)EV( = {A.P )a( + [B. [1-P)b(]}

Outcome )b( with
associated result B

نگاره – 1 ساخت يک درخت تصميم گيری با مشخصه 
درصد احتمال يک عملكرد و ارزش مالی آن

چكيده 
      طي س�ه دهه گذش�ته آناليز ريسك ابزار بس�يار مهم در صنعت نفت بوده است. روش هاي آناليز ريسك با راهبردهاي متفاوتي 
به عنوان ابزار سودمند ارزيابي پروژه هاي تجارت اكتشاف و توليد و نيز تصميم گيري هاي سرمايه بر - عملياتی در بخش باالدستی 
مطرح اند. اين تحليل ها روش هايي براي عملكردهاي بهينه اقتصادي در مهندسی حفاری ارائه داده اند و در حال حاضر ضرورت آن 

مورد قبول مديران اين بخش است]1[.
     اين مقاله ابزار مورد ذكر را در عمليات حفاري و ارتقاي سطح عملكرد حفاري )EDP( مورد ارزيابي قرار داده و كاربرد و توسعه 
آن را در آناليز ريسك عمليات مانده يابي و رفع انسداد چاه  )Fishing( شرح مي دهد. بر اساس آناليز تصميم گيري عمليات چاه هاي 

حفاري، آناليز ريسك مي تواند باالترين درجه احتمال در برخورد با بهترين نتايج اقتصادي را نشان دهد. 

كليد واژه ها :  آناليز ريسك، حفاری، مانده يابی Fishing ، استوكاستيك، درخت تصميم گيری 

كاربرد آناليز ريسك و تصميم گيري 

با روش استوكاستيك در 
عمليات حفاری

دكتر بيژن مستقل*

* رئيس پژوهش و فن آوري - مديريت اكتشاف 
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اين آناليز در صنعت نفت بوده اس��ت. در اين نوشتار كارايی اين 
آناليز و مديريت ريس��ك در موارد و كاربردهاي متفاوتی نش��ان 
مي دهد كه يك فرهنگ تيمي كارشناسی در صنعت حفاري برای 
تصميم گيري هاي مديريتي و تعيين حد آستانه سود دهي چقدر 

ملموس و ضروري مي باشد]5[. 
- استفاده از آناليز ريسك :

قدم های اساسي ذيل در هر آناليز ريسك ضروری است :
1- تعيين موضوع و سوژه آناليز ؛

2- تخصيص ابزار آناليز و كٌمي كردن موارد تصميم گيري های 
ممكن ؛

3- تشخيص خروجي هاي ممكن؛
4-  تخمين بهترين نتيجه اقتصادي و عملياتي. 

تعيين و تعريف موضوع 
هر مهن��دس حفاري، مي تواند وضعيت ه��اي مختلفي را كه 
پارامتره��اي داراي ع��دم اطمين��ان  خاص به آن مرتبط اس��ت 

فهرست كند. 
به عالوه مراح��ل و گره های تصميم گي��ري در روند عمليات 
مي تواند هم در ميدان عملياتی و هم در دفتر كار مشخص شود. 
به طور مش��خص و منظمي، آناليز ريس��ك در عمليات حفاري با 
وضعيت هاي خاص روبروست كه در ذيل به برخي از اين امكانات 

اشاره مي شود: 
• انواع مته هاي حفاري كه در يك مقطع حفاري به طور خاص 

كاربرد دارند؛ 
• پارامتره��اي هيدروليك��ي و مكانيك��ي م��ورد اس��تفاده در 

برنامه ريزي حفاري؛
• انواع جداري ها و اعماق مختلف حفاري ؛

• نوع و دانسيته سيال حفاري ؛
• زم��ان و هزينه تخمين زده ش��ده براي ي��ك برنامه حفاري 

خاص ؛
• طول مقاطع افقي براي چاه هاي طويل و خاص ؛

• و...
در يك مدل كالس��يك ريس��ك، فرض بر اين اس��ت كه هر 
 Expected( پديده ي��ا مرحله، ي��ك » ارزش مالي مورد انتظ��ار
Value( را به همراه دارد؛ كه از ضرب س��ود يا زيان حاصل از آن 
در احتمال انجام آن به دس��ت مي آيد. اگر اين EV مثبت باش��د 
كار انج��ام مي گيرد و اگر منفي نباش��د نفي مي ش��ود. پس براي 

پي��دا كردن بهترين راه مؤثر در انج��ام عمليات و اجراي آن بايد 
فرآيندي مش��ابه نگاره-1 انجام گيرد، يعني س��اخت يك درخت 

تصميم گيري. 
كٌم��ي كردن درجه ريس��ك و عدم اطمين��ان در هر تصميم 

ممكن در فرآيند عمليات ضروري است. 
نتايج، بس��تگي مس��تقيم به ورودي ها دارد كه ممكن است 
بسته به سياس��ت و رونِد مديريت اجرايی هر شركت، در سطوح 
مختلف عملكرد، امكانات و درجة ريس��ك پذيري، متفاوت باشد. 
گاهي نوع عمليات و س��ناريوهاي مختلف اجراي آن مطرح است 
كه خود در روند فرآيند و ش��اخه هاي درخت تصميم گيري تأثير 

مستقيم دارد. 

تعيين خروجي هاي بهينه 
پس از اين مرحله، نتايج مورد انتظار در مدل آناليز ريس��ك 
به دس��ت مي آيد. اس��تفاده از» شبيه س��از مونت كارلو« يكي از 
موتورهای شبيه سازی و خروجي گيري است. براي سنجش درصد 
احتماالت هر عملكرد و پديده در اين فرآيند، اطالعات گذش��ته ، 

درك هاي مهندسي و آمار و اطالعات، كار ساز مي باشد. 

مثال كاربردي 
می خواهي��م بداني��م كه در ي��ك چاه نفتي، نوع��ی عمليات 
مانده يابي )رفع انس��داد چاه( و يا Fishing انجام بدهيم يا نه و يا 

با يك چاه انحرافي كار را ادامه بدهيم؟ 
يكي از مهمترين بحث ها در عمليات مانده يابي اين است كه 
تصميم بگيريم چه وقت كار را متوقف كنيم و يا منصرف ش��ويم. 
گاهي اگرچه عمليات فني ما موفق به نظر مي رس��د ولی با صرف 
وق��ت بيش از حد و در نتيجه هزينه هاي مازاد پيش آمده بايد با 

يك چاه انحرافي)Side tracked( كار حفاري را ادامه داد. 

نگاره -3 تابع دانسيته احتماالتی نشان دهنده احتمال 
موفقيت و زمان اقتصادی مانده يابی در روز اول

نگاره -2 تابع دانسيته احتماالتی  نشان دهنده احتمال 
 E0 در زمان اقتصادی مانده يابی اوليه P0 موفقيت اوليه
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فرض كنيم در يك چاه نفتي به دليل فرس��ودگي، رش��ته چاه 
قطع و از دست برود. اولين سؤال كه بايد جواب داده شود اين 

است كه آيا Fishing مي بايست اجرا شود يا نه؟ 
البته درصد احتمال موفقيت و هزينه اضافي نس��بت به يك 
 Fishing چاه انحرافي بايد مقايس��ه شود. می دانيم وقتي عمليات
شروع می ش��ود ادامه كار به طور مشخص و شفاف معلوم نيست. 
مثاًل بعد از گذش��ت 24 س��اعت زمان اگر موفقيت حاصل نشد، 
پيمانكار بايد با يك ميانگين آماري بگويد كه عمليات قطع شود 
يا نه. اگر وقت بيشتري گذاشتيم و باز موفق نشديم همين سؤال 

دوباره مطرح است. 
با استفاده از 

»)E( مفهوم : »زمان اقتصادي مانده يابي )1
  )Economic Fishing Time(     و

 )P( احتمال موفقيت )2
 E و P اين س��ؤاالت قابل پاس��خ گويي اس��ت. براي محاسبه

مي توان نوشت :
                                 

 معادله )1( 
) (.

) (.

n En

n

n

P t dt
Pn

Pt dt

+

∞= ∫
∫                                          

 معادله )2( 
) (.

.
) (.

n En

n

n

P t dt TsnEn
DFPt dt

+

∞= ∫
∫                                           

هنگامي  كه Pn برابر اس��ت با احتمال موفقيت بين روز n و 
روز )n+En(  در عمليات مانده يابي 

و En براب��ر اس��ت با زمان اقتص��ادي مانده ياب��ي )EFT( در       
روز/ n ام عمليات مانده يابي.

مفه��وم غير احتماالتي و دتر مينيس��تيك زم��ان اقتصادي 
مانده ياب��ي )EFT( عب��ارت اس��ت از : زمان ي��ك عمليات موفق 
كه واجد هزينه اي اس��ت معادل اين ك��ه در حالت ديگر، عمليات 
مانده يابي را قطع و چاه را بسته، با يك چاه انحرافي ادامه حفاري 

دهيم. اين مفهوم با معادله ذيل توجيه مي شود:

TSE
DF

= معادله )3(                                                

DF برابر اس��ت با هزينه روزانه مانده يابي و TS با كل هزينه 
ترك مانده يابي و زدن چاه انحرافي.

  EFT يك عمليات مانده يابي بايد در زمانی معادل يا كمتر از
انجام شود. اگر عالوه بر هزينه، احتمال موفقيت هم مدنظر باشد 

براي تعريف EFT بايد از معادل )4( استفاده كنيم.

 TSE P
DF

= معادله )4(                                             

تفاوت بين معادله 3 و 4 اهميت دارد، نگاه دترمينيس��يتك 
در مقابل نگاه احتماالتي يا استوكاستيك. حاال اگر تابع دانسيته 
احتماالت��ي يك چاه فرضی را در نظ��ر بگيريم )PDF(، در لحظه 
بروز مشكل مانده يابي )Fishing Problem( مقدار EFT از معادله 

جدول -1 تمام داده هاي 90 چاه اوليه

نگاره -4 تابع PDF برای روز n ام

 زمان به ساعت براي
عمليات مانده يابي موفق

تعداد عمليات مانده يابي

25 33

50 24

75 8

100 6

125 1

150 -

175 -

200 -

225 -

250 1

275 1

نگاره - 5   هيستوگرام موفقيت عمليات مانده يابی

نگاره – 6 منحنی PDF موفقيت عمليات مانده يابی در 
ميدان فوق
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جدول – 2 خالصه نتایج

)4(قابلمحاسبهاستبهطوريكه:
TSE P

DF
=

     معادله)5(

واحتمالموفقيتدرزمانصفر)اولش��روعمش��كل(ازمعادله
)6(حاصلميشود.

0
( ).

E
P P t dt= ∫





معادله)6(

نگاهكنيدبهنگاره-2وتابهدانسيتهاحتماالتيEFTباال.
باجايگذاريمعادله)6(درمعادله)5(معادله)7(بهدس��ت

ميآيد.

0
( ).

E TSE P t dt
DF

= ∫






  معادله)7(

واينيعنيمقدارEFTدرشروععملياتماندهيابي.
حاالفرضكنيددرروزاول)24س��اعتاول(مش��كلحل
نش��د،اينس��ؤالپيشميآيدكهادامهدهيمياچ��اهانحرافي
بزنيم؟پساگ��ربخواهيمدرصداحتمالموفقيتوارزشبعدي
EFTرااصالحكنيمبايدازمعادالت)8(و)9(ونگاره3استفاده

كنيم.

معادله)8(
11

1
1

1

( ).

( ).

E
P t dt

P
P t dt

+

∞= ∫
∫

معادله)9(
11

1 1
1

1

( ).
.

( ).

E
P t dt TsE

DFP t dt

+

∞= ∫
∫

وهمينطورپسازگذش��تnروزمعادالت)10(و)11(
ونگاره-4مدنظرخواهدبود.

معادله)10(
1

1

1

( ).

( ). ( )

n E

n
P t dt

P
P t d t

+

∞= ∫
∫

معادله)11(
( ).

.
( ).

nn E

n n
n

n

P t dt TsE
DFP t dt

+

∞= ∫
∫

كاربرد و استفاده از اين روش 
ب��همحضاينكهمنحنیدانس��يتهاحتماالتيبهدس��تآمد
ميتواني��مآنرابرايتمامكارهايماندهيابيبعديبهكارببريم.
روزه��ايبع��دي،درمواجههبااينمش��كل،مطابقباواقعياتو
دادههايوروديميتوانيمعملياتراادامهدهيموياقطعنماييم.
ب��ايكمثالاينموردراوبازبين��يميكنيم.برايتأييدصحت
عملكرِدروشفوقومحاس��نآن،بهوي��ژهدرتصميمگيريهاي
مؤثروقابلتوجهازنظرهزينه،ازاطالعاتيكميداننفتيواقع
درخش��كياس��تفادهكردهايم.دراينميدانبيشتراز150چاه
Fishingتوليدزدهشدهومقدارقابلتوجهيمشكلوماندهيابي

درآناعمالشدهاست:
• ابتدافهرستهمهعملياتماندهيابيتهيهشد.

 تعداد عملیاتی که  مشخصه
زدن چاه انحرافی است

 تعداد عملیاتی که سعی
در مانده یابی شده

 عملیاتی با استفاده از
روش آنالیز ریسک

نتایج حاصل از عملیات

موفق02424
ناموفق303

جدول – 3 پتانسیل سود صرفه جویی حاصل از اعمال روش آنالیز ریسک

نگاره – 7 درخت تصمیم گیری برای محاسبه EFT در روزهای متوالی

success

success

Failure

Try to Fish

Try to Fish

Sidetrack
the well 

Sidetrack
the well 

Failure

مانده یابی ناموفق حاصل آنالیز ریسک استوکاستیکیصرفه جویی مالی به دالر آمریکا

1.335.0003
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• جدول -1 تمام داده هاي 90 چاه اوليه را نشان مي دهد. 
• بر اساس اين جدول هيستوگرام نگاره- 5 رسم شد. 

• بر اس��اس اين هيستوگرام، منحني تابع دانسيته احتماالتي 
موفقيت عمليات مانده يابي در ميدان فوق رسم شد نگاره -6 .

• براي محاس��به EFT از درخت تصميم گيري كه حالت هاي 
استفاده از Fish يا زدن چاه انحرافي Sidetrack دو شاخه آن 

هستند استفاده شد  نگاره -7.
محاس��به هزينه م��ورد انتظار از محاس��به هزينه موفقيت يا 
شكست )CS( و )CF( در هر گره تصميم گيري و حاصل ضرب آن 

با درصد احتمال موفقيت يا شكست آن، به دست مي آيد. 
• در نهايت، هزينه هاي حقيقي عمليات مانده يابي با هزينه هايي 
كه پس از اعمال اين روش صورت مي گيرد مقايسه شد. نتايج 

اين مقايسه در جداول 2 و 3 آمده است. 
در نتيجة اين شبيه سازي 3 عمليات Fish ناموفق غيراقتصادي 
پس از حفر 90 چاه در اين ميدان مشاهده مي شود. اگر اين روش 
پياده مي شد نتيجه آن صرفه جويي باالي 1/3 ميليون دالر هزينه 
بود. اس��تفاده از داده هاي عمليات گذش��ته در اجراي اين روش 
بس��يار اهميت دارد. اگر داده اي در يك منطقه نباشد مي توان از 

مناطق مشابه آن كمك جست.
اين شبيه س��ازي نش��ان مي دهد اعمال روش هاي احتماالتي و 
تصميم گيري با روش اين آناليز ريس��ك براي يك ش��ركت حفاري، 

اهميت و سود صرفه جويي بسياري را به همراه دارد. 

نتيجه گيری  
• روشي براي اصالح تصميم گيري ها در شرايط عدم اطمينان 
در عمليات حفاري موجود اس��ت. اين روش استفاده از آناليز 
 )Fishing( ريسك با نگاه استوكاستيك در عمليات مانده يابي
ب��وده و در حفاري هاي متفاوت تحت ش��رايط عدم اطمينان 

كاربرد دارد. 
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