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هــوش مصنوعی )AI(، به عنوان مهم ترین فنــاوری همه منظوره ی امروزی، 
به ســرعت در حال ورود به صنایع است و پتانسیل قابل توجهی برای نوآوری 
و رشــد ایجاد می کند.]1و2[ هوش مصنوعی قبال در مراقبت های بهداشتی، 
حمل ونقل، خرده فروشی، رســانه و امور مالی، تغییرات اساسی ایجاد کرده و 
قوانین رقابت را تغییر داده است. به جای تکیه بر فرآیندهای تجاری سنتی و 
انســان محور، شرکت های این صنایع با استفاده از راه حل های هوش مصنوعی 
ارزش خلق می کنند. الگوریتم های پیشرفته ای که بر روی مجموعه داده های 
بزرگ و مفید آموزش داده شــده اند و به طور مــداوم با داده های جدید ارائه 
 Gero.ai می شــوند، فرآیند ایجــاد ارزش را هدایت می کنند. به ایــن ترتیب
بــا کووید-19 مبارزه می کند، آمازون قیمــت محصوالتی را که ارائه می دهد 
 Yandex نامه ها را در اولویت قــرار می دهد و InboxVudu ،تعیین می کنــد

اتومبیل ها )خودران( را جابه جا می کند.]3-5[
بــا این حال، نه تنها شــرکت های صنایع دیجیتالی از هوش مصنوعی ســود 
 برده اند، بلکه شرکت های نفت و گاز، معدن و شرکت های ساختمانی که دیرتر 
به دیجیتالی سازی می رسند، وابستگی بیشتری به راه حل های هوش مصنوعی 
پیــدا کرده اند. اگرچه اولین کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز 
در دهه ی 1970 مورد توجه قرار گرفت، این صنعت از چند سال پیش شروع 
به جستجوی فعاالنه تر برای فرصت های کاربردی هوش مصنوعی کرده است.

این اتفاق، هم زمان با رشــد تصاعدی قابلیت هــای هوش مصنوعی و حرکت 

صنعت به ســمت "نسل4" نفت و گاز اســت که هدف اصلی آن دستیابی به 
ارزش باالتر با اســتفاده از فناوری های دیجیتال پیشرفته است. از آنجایی که 
شرکت های نفت و گاز بسیار سریع تر فناوری های جدید را به کار می گیرند تا 
اینکه مدل های کســب وکار خود را آزمایش کرده و آنها را تغییر دهند، هدف 
اولیه ی هوش مصنوعی )و سایر دیجیتالی سازی ها( تالش  جهت بهبود کارآیی 
است. در عمل، این معموال به معنای تسریع فرآیندها و کاهش خطرات است. 
ایــن مقاله قصد دارد به تفصیل بحث کند و نشــان دهــد که چگونه هوش 
مصنوعی، نفت و گاز را در باالدست تغییر می دهد. در اينجا عمدتا بر روی سه 

سوال تمرکز شده است:]8،11و13[
 خطر زدایی در صنعت نفت و گاز به چه معناســت و هوش مصنوعی چگونه 

به آن کمک می کند؟
 کدام فرآیندها را می توان با اســتفاده از هوش مصنوعی تســریع کرد و چه 

مقدار؟
 آنچه قبال انجام شــده است و پیشــرفت های مورد انتظار در سال های بعد 

چیست؟
از آنجایــی که صنعت نفت و گاز پیچیده و متنوع اســت، ما بحث خود را بر 
روی بخش باالدســتی متمرکز کرده ایم. باالدســت صنعت، تولید نفت خام و 
گاز طبیعی را پوشــش می دهد. این شامل جستجو برای میدان های بالقوه ی 
نفت خــام و گاز طبیعــی زیرزمینی یا زیر آب، حفاری چاه های اکتشــافی و 

مجتبی کریمی*،  معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

در این مقاله بحث می شــود که چگونه هوش مصنوعــی بخش مهمی از بخش انرژی، یعنی صنعت نفت و گاز 
را تغییر می دهد. در اينجا تمركز بر بخش باالدســتی به  عنوان ســرمایه برترین بخش نفت و گاز و بخشــی از 
عدم قطعیت های عظیم اســت. بر اســاس تجزیه وتحلیل احتماالت کاربرد هوش مصنوعی و بررسی برنامه های 
کاربردی موجود، جدیدترین روندها در توســعه ی ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را ترســیم کرده و اثرات 
آنها بر تسریع و کاهش ریسک فرآیندها در صنعت شناسایی می شود. همچنين رویکردها و الگوریتم های هوش 
مصنوعی و نقش و در دســترس بودن داده ها بررســی مي شــود. عالوه بر این، چالش های غیرفنی اصلی مورد 
بحث قرار می گيرد که از کاربرد فشرده ی هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز مربوط به داده ها، افراد و اشکال 
جدید همکاری جلوگیری می کند. همچنین سه سناریوی احتمالی در مورد چگونگی توسعه ی هوش مصنوعی 

در صنعت نفت و گاز و چگونگی تغییر آن در آینده )در 5، 10 و 20 سال( ترسیم شده است.

هوش مصنوعی در باالدستی نفت و گاز: روندها، چالش ها و سناریوهای آینده
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مباحث ویژه

متعاقبا حفاری و بهره برداری از چاه هایی است که برای بیرون  آوردن نفت خام 
یا گاز طبیعی خام به سطح استفاده می شوند. 

بخش باالدســتی از آنجایی که سرمایه برترین و مهم ترین بخش از سه بخش 
در تجارت نفت و گاز اســت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت هایی از 
این بخش با عدم قطعیت های عظیمی برخورد می کند که به صورت دســتی 
و بــا تکیه بر دانش تخصصی، نه داده های واقعی انجام می شــود. ضرب المثل 
"یک ســنگ، دو مفهوم زمین شناسی، سه نظر" چیزهای زیادی در مورد عدم 
قطعیت ها و خطراتی که شــرکت های نفت و گاز باید با آن دســت وپنجه نرم 

کنند، می گوید. 
هنگام تصمیم گیری چند میلیاردی در مورد مکان و نحوه ی ســرمایه گذاری 
در 5 تا 20 ســال آینده، عدم قطعیت ها نیاز به رســیدگی دارند. با این حال، 
علی رغم ماهیت پیچیده و نامشــخص مشــکالت، مدیریــت در این بخش، 
رویکردهای تک معیاری از لحاظ تاریخی بر تصمیم گیری غالب بوده اند. برای 
اســتفاده از داده های میدانی موجود برای توضیح عدم قطعیت های مرتبط با 
ادراک و تصمیم گیــری ذهنی متخصصان، بر اســاس تجربه اولین گام ها در 
اســتفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین در باالدست انجام شده و به 

طور فزاینده ای در حال گسترش هستند.
این مقاله از آموخته های ده ها پروژه ی هوش مصنوعی انجام شــده، استفاده 
می کند که در طول ســه سال گذشــته برای شرکت های پیشروی نفت و گاز 
باالدست در سراســر جهان به کار گرفته شده است. این پروژه ها راه حل های 
هوش مصنوعی را برای کل طیف فعالیت های باالدستیـ  ارزیابی زمین شناسی 

مخازن، بهینه سازی حفاری، مهندسی مخازن/توسعه ی میدانی و بهینه سازی 
تولید ـ پوشــش می دهند. جزئیات بیشــتر در جدول1 آمده است.  مقاله ی 
حاضر، برداشتي آزاد از مجموعه مقاالت منتشر شده درباره ی هوش مصنوعي، 
خصوصــا مقاله اي كــه در آن روندها، چالش ها و ســناريوهاي كاربرد هوش 

مصنوعي در صنعت نفت را مورد مطالعه قرار داده، است.
در بخش 2 مقاله، تصویر بزرگی از نیاز به استفاده از هوش مصنوعی در بخش 
باالدستی صنعت نفت و گاز بر اســاس تجزیه وتحلیل عمیق احتماالت برای 
استفاده از هوش مصنوعی و برنامه های کاربردی موجود ترسیم شده است. در 
بخش 3، جدیدترین روندها در توســعه ی  ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی 
برای این بخش مورد بررســی قرار گرفته و تاثیــرات آنها در درجه ی اول بر 

تسریع و کاهش خطر شناسایی می شود. 
بخش 4 فرآیندهــای موجود در صنعت به طور خالصــه رویکردهای هوش 
مصنوعــی و الگوریتم های مورد اســتفاده در راه حل ها را بررســی می کند و 
بخــش 5 به طور مفصل نقش و در دســترس بودن داده هــا را در این بخش 
تجزیه وتحلیــل می کند. عالوه بر این، در بخــش 6، چالش های اصلی کاربرد 
فشــرده ی هوش مصنوعــی در صنعت با تمرکز بر الزامــات جدید مربوط به 
داده ها، افراد و همکاری مورد بحث قرار گرفته اســت. در نهایت، با تشــریح 
سه ســناریوی ممکن در مورد چگونگی توسعه ی هوش مصنوعی در صنعت 
و چگونگی تغییر آن در آینده )5، 10 و 20 ســال( در هر یک از ســناریوها، 

نتیجه گیری انجام مي شود.]14[

   1    پروژه های انجام شــده ی )غیر محرمانه( هوش مصنوعی در بخش باالدســتی نفت و گاز ]14[

خطرزداییشتابدهیرویکرد هوش مصنوعیابزار توسعه یافتهفعالیت باالدستی

 ارزیابی
ژئوفیزیکی

 ابزاری برای نقشه برداری خودکار خواص 
سنگ مخزن بر روی یک منطقه ی نفتی

 ابزاری برای استخراج اطالعات زمین شناسی 
از نمودارگیری به چاه

 ابزاری برای تایپ سنگ بر اساس تصاویر 
نمونه هاي سنگ استخراج شده از چاه ها

 بهینه سازی گرادیان بدون تکنیک +
درون یابی

 تقویت گرادیان شبکه هاي عصبی
عمیق

 روند نقشه برداری دستی را از چند هفته
به چند ثانیه سرعت بخشید
برابر افزایش سرعت +100

بار افزایش سرعت +1.000.000~

 حذف خطاهای انسانی که باعث
 نقشه برداری اشتباه می شود =
 ایجاد تعریف دقیق تر از اهداف

هیدروکربنی درست

حفاری
 ابزاری برای تشخیص نوع سنگ حفر شده و

شکست احتمالی
با استفاده از تله متری حفاری بالدرنگ

 ترکیبی از الگوریتم هاي یادگیری
ماشین

 تا20درصد صرفه  جویی در زمان و تا
 15درصد  صرفه جویی در طراحی و

زدن چاه

 به حداکثر رساندن تماس بین چاه
و ناحیه ی تولیدی

مهندسی مخزن
 ابزاری برای تسریع در شبیه سازی مخزن

معمولی
شتاب 200 تا 2000شبکه های عصبی عمیق

 امکان بررسی سناریوهای توسعه ی
 میدانی بسیار بیشتری برای

 انتخاب بهینه ترین آنها را فراهم
می کند

بهینه سازی تولید
 ابزار مبتنی بر داده برای پیش بینی عینی

کارآیی کمپین های تصفیه ی چاه
 افزایش گرادیان + انتخاب ویژگی

مبتنی بر متخصص
 تخمین +100 برابر سریع تر اثر درمان

چاه
 افزایش تا20 درصد رشد
حاشیه ای سرمایه گذاری ها
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 2- مشکل و نیاز به هوش مصنوعی 
غلبه ی ذخایر نفت و گاز "سخت بازیابی" در ده سال گذشته ضرورت رویکردهای 
عملیاتی و مدل های تجاری جدید در اکتشــاف و تولیــد هیدروکربن ها را با 
هدف اطمینان از سودآوری مناسب تولید نفت و گاز دیکته می کند. این مورد، 
برای مخازن هیدروکربنی زیرسطحی توسعه یافته ی قديمي )میادین قهوه ای( 

و تازه کشف شده )میادین سبز( صادق است.
اگرچه اکثریــت قریب به اتفاق ميادين قديمي توســعه يافته از نظر اندازه ی 
هندسی نسبتا بزرگ و از نظر ویژگی های حمل ونقل و ذخیره سازی )تخلخل 
و نفوذپذیری( خوب هســتند، اما مقدار نفت و گاز قابل بازیافت با ســیالبی 

ارزان بسیار کم است. 
در اصــل، تمام میادین بالغ معمولی آب بیشــتری نســبت بــه نفت تولید 
می کنند. برای حفظ ســطح تولید، شرکت های عامل باید مقدار کافی پول را 
بــرای یکی از این عملیات ها خرج کنند: حفاری اضافی، عملیات بهبود تولید 
چاه )مثال شکســتگی هیدرولیک( یا روش های بهبــود یافته ی بازیافت نفت 
در مقیاس میدانی )ماننــد افزایش تحرک نفت باقی مانده در مخزن با تزریق 
مواد شــیمیایی(. در بسیاری از موارد، پولی که در این اقدامات سرمایه گذاری 
می شــود، نتیجه نمی دهد و باعث می شــود که این میدان های بالغ در روند 

آهسته مردن قرار گیرند.
وضعیت برای اکتشافات جدید نیز بهتر نیست. تقریبا تمام مخازن هیدروکربنی 
تازه کشــف شده نیز مشکل هستند. آنها ممکن است در مکان هایی با شرایط 

محیطی سخت )به عنوان مثال در فالت قطب شمال( واقع شوند. 
از نظر هندسه پیچیده )به عنوان مثال الیه های نازک و پیچ درپیچ سنگ های 
اشــباع شــده از نفت با ترک های زیاد(، در زیر الیه ی  بسیار ضخیم آب دریا 
و مــواد معدنی نمک )بــه عنوان مثال برزیل( یا از نظــر نفوذپذیری ضعیف.

)به طوری که هیدروکربن تقریبا در داخل ســنگ مخزن بی حرکت اســت( 
توســعه ی این ميدان های تازه كشف شــده، نیازمند فناوری های گران قیمت 

است و سودآوری تولید بیشتر نفت را زیر سوال می برد.
تصمیم گیرندگان عدم قطعیت های مربوط به ســرمایه گذاری های بلندمدت و 
با ارزش باال در نفت و گاز باالدســت را به صورت دســتی و بر اســاس دانش 
تخصصی مدیریت می کنند، نه داده های واقعی. دو سوال عمده وجود دارد که 

باید در این زمینه به آنها پاسخ دهند. 
اول: آیا این دیدگاه، دربردارنده ی دارایی خاصی اســت؟ آیا باید برای ارزیابی 
پتانســیل دارایی برای مطالعات ژئوفیزیک هزینه کنیم؟ به طور معمول، این 
سوال با مدل ســازی زمین شناسی و جریان کار مدل سازی مخزن پاسخ داده 
می شــود که بســته به ضرورت بررســی های ژئوفیزیکی اضافی و پیچیدگی 

رویه های درون شرکت، از چند ماه تا چند سال طول می کشد.]14[ 
ســوال دوم این اســت که آیا برای افزایش تولید نفت دارایی خود پول خرج 

کنيم؟ اگر چنین اســت، چه فناوری هایی ارزش ســرمایه گذاری دارند؟ این 
سوال به طور غالب توســط متخصصان رسیدگی می شود و در برخی سطوح 
توسط ابزارهای مدل سازی مخزن معمولی پشتیبانی می شود. وابستگی شدید 
بــه نظر متخصص و ناکافی بــودن داده های ورودی مناســب برای ابزارهای 

مدل سازی سنتی منجر به پاسخ های نامطمئن می شود. 
برای هر دو سوال، سیستم های هوش مصنوعی که با داده های میدانی مناسب 
آموزش دیده اند، می توانند با ســرعت بخشــیدن به فرآیند ارزیابی دارایی و 
عینی تر کردن یا مســتقل تر کردن آن از متخصصان کمک قابل توجهی ارائه 
کنند. اولیــن قدم ها در این جهت و احتماالت آینــده در بخش بعدی مورد 

بحث قرار می گیرد.

3- چگونه هوش مصنوعی باالدست را تغییر می دهد 
صنعت نفت )نفت و گاز( به باالدست، میان دست و پایین دست تقسیم می شود. 
باالدســت معرف بخش زیرســطحی صنعت، از جمله اکتشاف و به دنبال آن 
توســعه ی میدانی و تولید نفت خام و گاز است. میان دست، معرف حمل ونقل 
نفت و گاز و پایین دست، معرف پاالیشگاه و پتروشیمی، یعنی تولید سوخت، 
روان کننده ها، پالســتیک و سایر محصوالت است. با تشریح جزئیات بسیاری 
از فعالیت های باالدســتی، نکاتی را که راه حل های هوش مصنوعی قبال در آن 
اعمال شــده اند و نتایج آنها را مورد بحث قرار می دهیم. همچنین مشــخص 
می کنیم که انتظار داریم هوش مصنوعی در کجا مورد اســتفاده قرار گیرد و 

چه نتایجی می تواند از کاربرد آن حاصل شود.]14[

1-3- اکتشاف با کمک هوش مصنوعی  
اکتشــاف ذخایر نفــت و گاز مجموعه ای از عملیات اســت که منجر به یک 
مدل زمین شناســی ســه  بُعدی از یک میدان یا مخزن نفت يا گاز می شود. 
این عملیات شــامل مطالعات ژئوفیزیــک و پتروفیزیک و پردازش داده های 
به دســت آمده در طول مطالعات است. مطالعات ژئوفیزیکی و پتروفیزیکی 
معموال شامل بررسی لرزه ای در مقیاس مخزن، نمودارگیری و تجزیه وتحلیل 
آزمایشگاهی مغزه و در برخی موارد بسیار خاص، آنالیز دیجیتال مغزه است.

لرزه نــگاری مجموعــه ای از ثبت حســگرها به نــام آثار لــرزه ای را تولید 
می کند. ردیابی ها ســری های زمانی هســتند که قدرت امواج االستیکی را 
نشــان می دهند که توســط یک ویبراتور در سطح شــروع شده و مرزهای 
تقســیم کننده ی الیه های مختلف زیرســطحی را منعکــس می كنند. این 
ســری های زمانی ثبت  شــده همراه با مختصات فضایی حسگرهای مربوطه 
و ویبراتور در یک الگوریتم بازســازی ویژه قرار می گیرند که منجر به ایجاد 
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تصاویر سه بُعدی )احتماال همراه با نویز( می شود که برخی از مرزهای بازتابی 
را نشان می دهد. فرآیند بازسازی به دلیل الزامات بسیار مهم برای محاسبات 
با عملکرد باال، زمان بر اســت. مطالعات متمرکز بــر هوش مصنوعی با هدف 

تسریع این مرحله انجام می شود.
به تصاویر ســه بُعدی، مکعب های لرزه ای می گویند. مکعب های لرزه ای توسط 
مفســرهای لرزه ای مــورد مطالعه قــرار می گیرند که می تواننــد در تنظیم 
پارامترهای فاز بازسازی قبلی نیز نقش داشته باشند. مفسرها تصاویر سه بُعدی 
را با انتخاب نقاط، خطوط و ســطوح درون ســه بُعدی تقسیم بندی می کنند. 
مکعب، قطعا مربوط به مرزهای بین الیه های مختلف در ســازند زیرسطحی 
است. ما "قطعا" را نقل می کنیم، زیرا هیچ معیار عینی برای تعریف این نقاط، 
خطوط و ســطوح وجود ندارد. کل فرآیند، از بازسازی تا تقسیم بندی مکعب 

سه بعدی، بسیار زمان بر و متخصص محور است.
کل پردازش داده های پیمایش می تواند بیش از یک سال طول بکشد تا یک 
مطالعه ی دقیق لرزه ای انجام شــود، همان طور که زمین شناســان بر اساس 
مکعب های ســه بعدی تقسیم بندی شده، تصمیم می گیرند که در کجا اولین 
مجموعه چاه های اکتشــافی حفر شــود تا درک ویژگی های زیرســطحی را 

اصالح کنند.
تکنیک های تشــخیص الگوی مــدرن مبتنی بر یادگیری عمیق، شــروع به 
عميق شــدن در این عملیات مرتبط با لرزه ای کرده اند و تفســیر را با ضریب 
10-1000 تســریع می کنند. احتمال کمی وجود دارد که تکنیک های هوش 
مصنوعی بخش فیزیکی )یعنی مقدار، هزینه و چیدمان قرارگیری حســگرها( 
اولین بررسی لرزه ای در یک دارایی را بهینه کنند. با این حال، آنها ارزشی را 
در بهینه سازی بررســی های ثانویه در همان دارایی اضافه می کنند. ریاضیات 
سیستم های توصیه گر و قابلیت های درون یابی الگوریتم های یادگیری ماشین، 
توصیه های مناسبی را برای ارزان تر کردن بررسی های ثانویه با کاهش جزئی 

در ارزش اطالعات به  دست  آمده ممکن می سازد.
در حالی که تصاویر لرزه ای اطالعاتی در مقیاس بزرگ )پوشش ده ها کیلومتر( 
با وضوح کم )تا ده ها متر( در مورد توپولوژی سنگ مخزن و خواص کشسانی 
آن ارائه می دهند، از نمودارگیری چاه برای به دست آوردن اطالعات دقیق تر 
در مورد خواص فیزیکی مختلف زیرســطحی استفاده می شود. در امتداد چاه 
وضوح نمودارگیری به سانتی متر می رسد. سنسورهای چاه نگاری )نمودارگیری( 
می توانند مقاومت الکتریکی، شــدت پرتوی گامای طبیعی، پاسخ به تحریک 
مغناطیسی )مطالعه ی رزونانس مغناطیسی هسته ای(، چگالی نوترون و برخی 
موارد دیگر را اندازه گیری کنند. پتروفیزیکدانان از داده های نمودارگيري چاه 
برای روال تفسیر خود اســتفاده می کنند، از جمله نوع سنگ در امتداد چاه، 
تخمین تخلخل و نفوذپذیری در امتداد چاه، و تخمین اشــباع نســبی سیال 

)مقدار نفت در مقابل مقدار گاز و مقدار آب( در طول چاه.

تفســیر پتروفیزیکی یک فرآیند نسبتا وقت گیر اســت و نتیجه ی تفسیر به 
شــدت به مفسر )متخصص( بستگی دارد. متخصصان در هنگام توسعه ی یک 
الگوریتم تفســیر خودکار مبتنی بر یادگیری ماشــین برای شرکت های نفتی 
بــا این موضوع مواجه شــدند. الگوریتم آموزش داده شــده بر روی داده های 
 ML نمودارگیری قدیمی، به داده های چاه های جدید اعمال شد. دقت تفسیر
)آموزش ماشین: machine learning( در مقابل تفسیر دستی 92درصد بود، 
با اين تفاوت كه تفســیر ML حدود 1000 برابر سریع تر از روش دستی بود. 
سپس تصمیم گرفته شد كه تفســیر دستی دیگری از همان داده ها با همان 
متخصصان انجام شود. جالب توجه است که تفسیر دستی دوم در مقابل اولین 

تفسیر دستی دقت 91درصد را نشان داد.
در این دیدگاه، فناوری ها به کمک هوش مصنوعی راه آشــکاری برای تسریع 
و شــاید حتی مهم تر، حذف بخش ذهنی فرآیند تفســیر هســتند. عالوه بر 
این، آزمایش های داخلی که برای شــرکای صنعتی انجام شــد نشان می دهد 
 ML که بخشــي از اندازه گیری های نمودارگيري چاه را می توان به راحتی با
بازســازی کرد. این امکان اســتفاده از یادگیری ماشــینی را برای ســاختن 
سیســتم های توصیه ای فراهم می کند که به شرکت های نفتی کمک می کند 
در بخش فیزیکی نمودارگيري چاه کمتر هزینه کنند. اتفاق مشابهی با آنالیز 

مغزه نيز امکان پذیر است.
سپس از نتایج تفسیر پتروفیزیکی برای اصالح تفسیر لرزه ای استفاده می شود. 
زمین شناســان و پتروفیزیکدانان، خواص به دست آمده از مناطق نزدیک به 
چاه را به مکعب لرزه ای تعمیم می دهند و مکعب سه بُعدی را با تخلخل، توزیع 
نفوذپذیری و مقادیر اشــباع ســیال تکمیل می کنند. این درون یابی احتماال 
زمان برترین و ذهنی ترین بخش کل جریان کار مدل سازی زمین شناسی است. 
بــا تمام تمرینات تنظیم، این فرآیند می تواند از چند ماه تا چند ســال طول 
بکشد. انتظار است که اگر به درستی روی چندین تمرین برون یابی انجام شده 
به صورت دستی آموزش داده شود، معماری های مولد شبکه های عصبی عمیق 
می توانند این روند را تا 1000 برابر تســریع کنند. اگرچه انتظار این نیســت 
که در آینده ی نزدیک، زمین شناســان و تصمیم گیرندگان مدل زمین شناسی 
ســه بُعدی تولید شــده به طور خودکار را به عنــوان حقیقت مطلق بپذیرند، 
با این حال اتوماســیون با یادگیری عمیق فرصتی عالی برای پیشــنهاد نوع 
مستقل از متخصص و سریع برای موارد بیشتر است. به بیان ساده، پیش بینی 
می شــود که تصمیم گیری نهایی می تواند بسیار ســریع تر با فعال کننده های 

هوش مصنوعی انجام شود.

2-3- توسعه ی میدان با کمک هوش مصنوعی
زمانی که مدل اولیه ی زمین شناســی ساخته شد، در اختيار مهندسان مخزن 
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قرار مي گيرد. مهندسان مخزن یک مدل مخزن از مدل زمین شناسی می سازند. 
بــه طور معمول، آنها ارتقای مقیــاس )Up-Scaling( را انجام می دهند که با 
افزایش اندازه ی ســلول ها از مدل زمین شناســی، تعدد سلول های سه بُعدی 
توصیف کننده ی ویژگی های مخزن را کاهش می دهد. پس از ارتقا، مهندسان 
مخزن از نرم افزار مدل ســازی مخزن برای مدل ســازی جریان های مخزن در 
طرح های توســعه ی میدانی مختلف استفاده می کنند. طرح توسعه ی میدانی 

شامل طرح حفاری چاه و عملیات چاه است.]14[
نتیجه ی هر یک از مدل ســازی های مخزن، پیش بینــی تولید نفت/گاز برای 
سال های آتی )معموال 10 تا 25 سال( برای یک طرح توسعه ی میدانی خاص 
اســت. مهندسان مخزن با انجام بســیاری از اجراها، طرح توسعه ی میدان و 

طرح توسعه ی میدان بهینه را انتخاب می کنند. 
کلمه ی بهینه برای شــرکت های مختلف معانی متفاوتــی دارد. یک گروه از 
شرکت ها، معموال شرکت های متوسط تا بزرگ، به دنبال حفظ تولید بلندمدت 
در سطح مناسبی در یک سرمایه گذاری ثابت برای توسعه ی میدانی و عملیات 

تولید هستند. 
گروه دوم، معموال شرکت های کوچک تا متوسط، به دنبال حداکثر نتیجه در 
تولید نفت/گاز با حداقل هزینه ی حفاری در طی چند سال هستند. گروه سوم 
ممکن اســت بخواهد اطمینان حاصل کند کــه دارایی یا زمینه را می توان با 
قیمت معقولی پس از مدتی عملیات میدانی به فروش رســاند. از نظر ریاضی، 

شرکت های مختلف عملکردهای متفاوتی برای بهینه سازی دارند.
تمرین مهندسی مخزن فقط برای میدان های سبز )نابالغ( انجام نمی شود، بلکه 
برای میدان های بالغ نیز کاربردی است. ميدان های بالغ دارای سابقه ی تولید 
هســتند که به اصالح مدل های اولیه از طریق تطابق تاریخچه و کاهش عدم 
قطعیت در پیش بینی تولید کمــک می کند. از لحاظ نظری، تطابق تاریخچه 
یک مسئله ی معکوس بدون راه حل منحصربه فرد است، اما جریان های کاری 

عملی برای مدیریت آن در کاربرد مهندسی مخزن وجود دارد.
سه فرصت عمده برای به کارگیری هوش مصنوعی در مهندسی مخازن وجود 
دارد. اولی مربوط به محاسباتی است که با ابزارهای مدل سازی مخزن مرسوم 
انجام می شــود. ابزارها حل های عددی معادالت دیفرانســیل جزئی را انجام 
می دهند که فیزیک جریان های مخزن را توصیف می کند. محاســبات بر روی 
شبکه ی سه بُعدی انجام می شود که معموال شامل یک میلیون تا چند میلیارد 

سلول است. 
محاسبات نسبتا طوالنی هستند، حتی با ایستگاه های کاری مدرن و سرورهای 
HPC کــه تعداد اجراهای ممکن را محدود می کنــد. بدين ترتیب كه توانایی 

بهینه ســازی را برای برنامه ریزی مناسب توســعه ی میدانی محدود می کند. 
شتاب مدل ســازی مخزن یکی از جهت گیری های آشــکار برای فناوری های 

هوش مصنوعی است. 

مدل های مخزن جایگزین با یک موتور محاسباتی جدید مبتنی بر شبکه های 
عصبی عمیق شــده، ابعاد مسئله ی ریاضی فشــرده شده و مشتقات زمانی را 
تقریبی می کنند که در عین حفظ عملکرد مشابه، 100 تا 1000 برابر سرعت 

مدل های معمولی را تضمین می کنند.
دومین فرصت در افزایش مقیاس است.)یعنی آوردن اطالعات به دست آمده 
از مقیاس های مختلف مطالعات ژئوفیزیک به یک مدل مخزن زمین شناســی 
و ســپس هیدرودینامیکی( فرآیند ارتقای مقیاس، بخش مهمی از هنر را در 
خود دارد. هیــچ چارچوب علمی کافی برای ارتقا وجود ندارد و بســیاری از 
مهندسان مخزن از ترفندهایی برای اجرای آن به روشی استفاده می کنند که 

برای خودشان درست به نظر می رسد. 
این یک ســوگیری قوی برای مدل مخزن معرفی می کند. از آنجایی که هیچ 
روش صحیــح و عینی واحدی برای ارتقای مقیاس وجــود ندارد، می توان با 
جمع بندی تجربیات متعدد با یک ابزار هوشمند، به افزایش عینیت فکر کرد. 
ایــن را می توان با یک الگوریتم یادگیری عمیــق که در موارد متعدد ارتقای 

مقیاس دستی آموزش داده شده است، به خوبی انجام داد. 
نتیجــه در اینجا نه تنها افزایش عینیت، بلکه افزایش ســرعت فرآیند ارتقای 
مقیاس خواهد بود.ســومین فرصت مشابه افزایش مقیاس است، اما مرتبط با 

تطابق تاریخچه است. 
رویه در اینجا می تواند یکســان باشد: تالش برای درگیر کردن یک ماشین یا 

یادگیری عمیق برای تطابق تاریخچه ی سریع تر و کمتر جانبدارانه. 
همان طور که در مقدمه اشــاره شد، بیشــتر میدان های سبز دارای مخازنی 
هســتند که از نظر هندسه و ویژگی های زمین شناسی پیچیده هستند. مورد 
دوم، مســتلزم ســاخت چاه های با تکنولوژی باال با قطعــات افقی و تکمیل 

چندجانبه است.)شکل های1 و 2(
حفــر چاه در توســعه ی میدانی پرهزینه ترین عملیات در توســعه ی میدانی 
است. برای سرمایه گذاری زیاد در حفاری و تکمیل چاه برای پرداخت هزینه، 

استفاده از تمام اطالعات حسگرهای حفاری ضروری است. 
هدف، اطمینان از بهترین تماس بین چاه و بخش تولیدی ســازند و حداکثر 
سرعت کل فرآیند ساخت چاه با حداقل خطر شکست و بنابراین حداقل زمان 

غیرمولد است.
حفاری مدرن یک فرآیند غنی از داده است. سه نوع سنسور وجود دارد. ابتدا 
سنسورهای روی سطح هستند که پارامترهای مکانیکی فرآیند حفاری را در 

زمان واقعی ثبت می کنند. 
دوم، سنســورهای ورود به سیســتم در حین حفاری )LWD( هســتند که 
پارامترهای فیزیکی ســازند پشــت متــه ی حفاری را ثبت می کنند. ســوم، 
سنسورهای مکانیکی در حین حفاری )MWD( هستند که داده های مکانیکی 

را از مجموعه ی پایینی چاه ضبط می کنند.
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همه ی حسگرها ســری های زمانی تولید می کنند که می تواند برای مدیریت 
حفاری و به روزرسانی مدل زمین شناسی یا مخزن میدان نفتی استفاده شود. 
روش های متعددی برای سریع تر کردن، ایمن تر کردن و دقیق تر کردن فرآیند 

حفاری وجود دارد. 
انتظار اين اســت که با توســعه و اجرای سیســتم های پشــتیبانی حفاری 
بــا کمک هوش مصنوعی که بــا تله متری حفاری بالدرنــگ کار می کنند، 
زمان غیرمولد به طور متوســط به 20 تا 40درصد کاهش و زمان خرابی به 

90درصد کاهش یابد.

3-3- تولید با کمک هوش مصنوعی
مخازن تولیدی برای ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی و همچنین میدان های 
ســبز جذاب هســتند. برنامه های کاربردی یادگیری ماشــین آشکاری برای 
پمپ های مختلف برای اجرای تعمیر و نگهداری پیش بینی و انتخاب رژیم های 
عملیاتــی بهینه در رابطه با هزینه های عملیاتــی در مقابل تولید وجود دارد. 
بســیاری از پمپ ها از جمله پمپ های شــناور الکتریکی، پمپ های چاه های 
تزریق، شکســتگی هیدرولیک و ســایر پمپ های عملیات بهبود چاه، مجهز 
به تعداد زیادی سنســور برای اندازه گیری فشــار، دما، ارتعاشات، نرخ جریان 
و... هســتند. مثال های زیادی وجود دارد که کامال مبتنی بر داده یا یک مدل 
ترکیبی حاوی ریاضیات مبتنی بر فیزیک و داده محور به بهینه سازی رژیم ها، 
جلوگیــری از خرابی های غیرمنتظــره و صرفه جویی در تعمیر و نگهداری در 

زمان بندی کمک می کند.
جــدا از این کاربردهای آشــکار برای تعمیر و نگهــداری تجهیزات، عملیات 

بهبود چاه بــه عنوان منطقه ی دیگری با پتانســیل صرفه جویی در هزینه ی 
باال پیش بینی می شــود. عملیات بهبود چاه برای تحریک جریان هیدروکربن 
به یک چاه قدیمی یا افزایش ســرعت جریان شروع یک چاه تازه حفر شده، 
انجام می شــود. محبوب ترین روش هــای بهبود چاه، شکســت هیدرولیکی 
و عملیات شــیمیایی اســت. هزینه های بهبود چاه قابل توجه و قابل مقایسه 
با هزینه ی ســاخت چاه است. ســرمایه گذاری در کمپین های چاه درمانی به 
دو دلیل همیشــه در معرض خطر اســت. اولین مورد به این واقعیت مربوط 
می شود که مدل های مبتنی بر فیزیک برای پیش بینی اثر بهبود چاه به دلیل 
عدم دانش دقیق از خواص فیزیکی ســازند نزدیک چاه، تخمین های بســیار 
نادرســتی را ارائــه می دهند. دومی مربوط به تعصب کارشناســان در تعیین 
انتخــاب نهایی روش های بهبود توليد چاه بــرای مجموعه ی خاصی از چاه ها 
است. این سوگیری عمدتا به دلیل رویه های استاندارد ارزیابی حاشيه ی سود 
در شــرکت های عامل است. بسیاری از استانداردها سطوح ثابتی از حاشیه ی 
ســود را در نظر می گیرند که توسط کارشناسان برای دریافت سرمایه گذاری 

برای مشاغل تحریک چاه مورد هدف قرار می گیرند.
یک فرصت عالی برای کاهش ریسک های سرمایه گذاری با جمع آوری داده ها 
از مشــاغل درمان چاه قبال تولید شده وجود دارد. تالش های پیشگامی برای 
 ML پیش بینی کارآیی کارهای شکست هیدرولیکی و تجزیه وتحلیل مبتنی بر
مسائل تزریقی انجام شده است. انتظار است که توسعه ی بیشتر الگوریتم های 
مبتنی بر ریاضی بهینه ســازی و برنامه نویسی سیســتم های توصیه کننده در 
مقیاس کامل را فعال کند. سیستم های پیشنهادی به انتخاب طرح بهبود چاه 
خــاص برای یک چاه خاص و برنامه ریزی کمپین های بهبود توليد چاه کمک 

می کنند.]14[

 1    شــماتیک ساخت چاه. چاه های مدرن اغلب دارای یک بخش افقی 

هســتند که باید هندسه ی الیه ی تولیدی را به طور کامل دنبال کند.]14[
 2    طرح چاه های چندجانبه. چاه های حفر شــده از یک نقطه در ســطح 

می توانند به چندین مخزن هیدروکربنی موردنظر برســند.]14[
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4-3- هوش مصنوعی برای ایمنی
جدای از کاربرد هوش مصنوعی برای کاهش هزینه و کاهش ریســک، باید به 
تاثیر فوق العاده ی آن بر اقدامات ایمنی اشاره کرد. عملیات در میدان های نفتی 
برای پرسنل مخاطره آمیز است، زیرا عوامل خطر متعددی از جمله تجهیزات 
ســنگین، تجهیزات چرخشی بدون پوشش، فشار باال، عملیات در دمای باال و 
مواد شــیمیایی تهاجمی وجود دارد. بسیاری از سیستم های فناوری اطالعات 
مبتنی بر یادگیری عمیق وجــود دارند که به ماموران ایمنی کمک می کنند 
تا خشــونت پروتکل های ایمنی را شناسایی کنند. تشخیص الگو با استفاده از 
یادگیری عمیق انجام مي شود و پخش های ویدئویی با دوربین ضبط می شوند 
تا در صورتی که کارمند به اندازه ی کافی برای مجموعه عملیات خاص لباس 
پوشیده نیســت، هشــدار دهد. عالوه بر این، تجزیه وتحلیل های پیش بینی، 
اپراتورها را در مورد وضعیت ســالمت تجهیزات هشــدار می دهد و اقدامات 
پیشــگیرانه را برای جلوگیری از یک فاجعه با پیامدهای ســالمت، ایمنی و 

محیط زیست ممکن می سازد.

4- الگوریتم ها در بخش باالدست نفت و گاز 
یادگیری ماشــین کالســیک )Classical machine learning( و یادگیری 
عمیق )deep learning( رویکردهای غالبی هستند که در کاربردهای هوش 
مصنوعی در بخش باالدســتی و کل صنعت نفت و گاز مورد اســتفاده قرار 
می گیرند.]8[ آنها در حل طبقه بندی، خوشــه بندی یا رگرسیون انواع مسائل 

استفاده می شوند. 
الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق جعبه های سیاه هستند.)هیچ 
فرمــول واضحی وجود ندارد که توضیح دهد سیســتم های مبتنی بر آنها چه 
کاری انجام می دهند یا چگونه کار می کنند.( این الگوریتم ها شــامل عبارات 

جبری چند بُعدی بسیار پیچیده هستند. 
ضرایب درون این عبارات برای برازش داده های ورودی و خروجی که سیستم، 
شــی یا فرآیند را توصیف می کنند، تعریف می شــوند. به این فرآیند تطبیق، 
آموزش می گویند. پس از آموزش بر روی داده های شناخته شده، الگوریتم ها 

می توانند بینش های جدیدی را بر اساس ورودی های جدید ایجاد کنند.
عالوه بر این، مدل سازی ترکیبی که در آن مدل های مبتنی بر فیزیک همراه 
با الگوریتم های یادگیری ماشــین استفاده می شــوند، در کاربردهای صنعتی 

وجود دارد. 
بین مدل هــای ترکیبی تحت ســلطه ی فیزیک و مدل هــای ترکیبی تحت 
ســلطه ی داده ها تفاوت وجــود دارد. در مدل های ترکیبی تحت ســلطه ی  
فیزیک، یادگیری ماشین برای تنظیم ضرایب معادله با داده های واقعی تولید 

شده توسط یک شی مورد عالقه استفاده می شود. 

از ســوی دیگر، در مدل های ترکیبی مبتنی بــر داده، از مدل فیزیک محور 
برای تولید مقادیر زیادی از داده های آموزشی استفاده می شود که بر اساس 
آن )داده هــای واقعی( مدل ML فیزیک مســئله را یــاد می گیرد و به حل 
آن کمک می کنــد.]14[ در نهایت، اولین اعمال کننده شــامل برنامه ریزی 
هوش مصنوعی ـ مجموعه روش های بهینه ســازی و یادگیری ماشینی برای 
برنامه ریزی برخی اقدامات برای دســتیابی به یک هدف که معموال توســط 
روبات های مســتقل، عوامل هوشــمند و وســایل نقلیه ی بدون خدمه اجرا 

می شود ـ در صنعت نفت و گاز ظهور می کنند. 

5- داده ها در نفت و گاز باالدست
یک قائده ی مشترک همه ی رویکردهای هوش مصنوعی گفته شده این است 
که بدون دسترســی به داده های آموزشی بزرگ و خوب، الگوریتم های هوش 
مصنوعی به طور قابل توجهی کمتر مفید و گاهی اوقات بی فایده هســتند. "به 
انــدازه ی کافی خوب" به این معنی اســت که داده ها بایــد به اندازه ی کافی 
متنوع باشند تا همه ی رویدادها، فعالیت ها و رفتارهای مورد عالقه را پوشش 
دهنــد. به عنوان مثال، برای ایجاد یک راه حــل تعمیر و نگهداری پیش بینی 
موفق، مجموعه ی داده باید به اندازه ی کافی شامل خرابی های ثبت شده باشد 

تا برای یادگیری از آن مفید باشد. 
از ســوی دیگر، اینکه یک مجموعه داده ی "به اندازه ی کافی بزرگ" چیست، 
چندان واضح نیست، زیرا اندازه ی مجموعه داده ی مورد نیاز به زمینه ی  مشکلی 
که در حال بررسی است )و سرعت توسعه ی الگوریتم( بستگی دارد. محققانی 
)Goodfellow، Bengio و Courville( تخمیــن زدند که برای دســتیابی به 
سطوح عملکرد قابل قبولی با جالب ترین شکل هوش مصنوعی امروزی )یعنی 
یادگیری عمیق تحت نظارت( حدود 5000 نمونه ی برچســب گذاری شــده 

برای آموزش مورد نیاز است. 
در حالی که برای تطبیق یا فراتر از عملکرد سطح انسانی، حداقل 10 میلیون 
نمونه ی برچسب دار مورد نیاز است. صنعت نفت و گاز بسیار غنی از اطالعات 
اســت. در جدول2 منابع، فرمت ها، اندازه، نرخ تولید و حوزه های کاربردی آن 

در باالدست به صورت خالصه آمده است.
هــوش مصنوعی رویکرد جدیدی را در توســعه ی میدان های نفت و گاز ارائه 
می کند که در آن نقش داده ها کلیدی اســت. قبل از این انتقال، توســعه ی 
میدان های نفت و گاز و اســتفاده از داده های مرتبط از ســه مرحله ی اصلی 

عبور کرده است. 
آغاز قرن نفت )اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم( با این منطق مشخص 
می شــود که می توان چنیــن فرمول بندی کرد: »یک تپه وجــود دارد و در 
تپه ی همســایه یک چــاه تولیدی وجود دارد. بیایید تــا آنجا که امکان دارد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 13

https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3304-fa.html


44

مباحث ویژه

حفاری کنیم.« برای شناسایی و توسعه ی میدان های نفت و گاز، مردم از یک 
رویکرد کامال تجربی مبتنی بر موارد آنالوگ استفاده می کردند و از سنسورها، 

اندازه گیری ها و داده ها استفاده نمی شد. 
ایــن زمانــی تغییر کرد که بــرادران شــلمبرژر تصمیم گیــری تجربی را با 
اندازه گیــری خواص فیزیکی زیرســطحی که از مقاومت الکتریکی از ســطح 
و ســپس از دهانه های چاه شــروع می شــد، به روز کردند. این اندازه گیری ها 
داده های حســگر را به فرآیند تصمیم گیری برای تشــخیص نفت و توسعه ی 

یک میدان نفتی معرفی کرد.
توســعه ی بیشــتر با افزودن منابع داده های متعدد و استفاده از داده ها برای 
توصیف و تجزیه وتحلیل زمینه ها از طریق تمرین های مختلف شبیه ســازی و 
مدل ســازی انجام شد. در مرحله ی سوم، کارشناسان معموال از داده ها به سه 

طریق استفاده می کنند. 
لرزه نگاری، نمودارگیری چاه، مغزه و داده های ســیال عمدتا برای ساخت یک 
مدل زمین شناســی مخزن به دنبال ســاخت یک مدل مخزن مورد استفاده 
در مهندســی مخزن برای مدل ســازی ســناریو برای برنامه ریزی توسعه ی 
میدان اســتفاده می شود. این مدل ســازی ورودی کلیدی برای تصمیم گیری 

پرهزینه ترین در نفت و گاز باالدست است. 

برخــی از بخش های داده ها، مانند تله متری حفــاری، تله متری کار بهبود و 
تعمیرات چــاه، و نرخ های تولید، برای مدیریــت عملیاتی فرآیندهای فنی 
مختلف که در میدان نفتی اتفاق می افتند، اســتفاده می شــوند و برخی از 
داده ها )مانند نرخ تولید( برای گزارش اســتفاده می شود که وضعیت کنونی 
را در زمینــه ی جمع آوری و مدیریت داده هــای حوزه ی نفت و گاز توصیف 

می کند.
امروزه ما در یک دوره ی گذار در مرحله ی ســوم قرار داریم که از بسیاری از 
شیوه های فشرده ی داده اســتفاده می کند، مانند مهندسی مخزن، مهندسی 
حفاری و ژئومدلینگ به ســمت مرحله ی چهار که در آن داده ها کلید اصلی 
هستند و پیشرفت های مدرن هوش مصنوعی به غلبه بر برخی از چالش هایی 

که قبال با آنها برخورد نشده است، کمک خواهد کرد. 
الزم بــه ذکر اســت که هوش مصنوعی فقط فناوری نیســت کــه برخی از 
فرآیندها را قادر می سازد ســریع تر یا ارزان تر یا با کیفیت باالتر انجام شوند، 
بلکه ابزارهای هوش مصنوعی افراد را از بســیاری از فرآیندها حذف می کنند 
و به فرصت هــای متعددی برای نوآوری های مــدل عملیاتی و تجاری منجر 
می شوند و انجام کارها را به طور متفاوت در سطح معماری ممکن می سازند.

   2    منابع، فرمت ها، اندازه، نرخ تولید و حوزه های کاربردی آن در باالدســت]14[

مورد استفادهنرخ نسلاندازهفرمت دادهمنبع اطالعات

مدل  سازی زمین شناسییک تا چند بار در 25 سالتا 100 ترابایت برای یک میدانسری زمانی، تصاویر دُوعدی، تصاویر سه بُعدیبررسی هاي لرزه نگاری

مدل سازی ژئوفیزیکی و پتروفیزیکیچندین بار در 25 سالتا 10 ترابایت برای یک میدانبردارها، صفحاتنمودارگیری چاه

تصاویر دوبعدی و سه بعدی، صفحات گستردهآنالیز مغزه
تا 500 ترابایت برای یک میدان 

)با فرض مطالعه ی سنگ دیجیتال با 
میکروتوموگرافی اشعه ایکس(

مدل سازی ژئوفیزیکی و پتروفیزیکیچندین بار در 25 سال

مهندسی مخزنچندین بار در 25 سالتا 500 مگابایت برای میدانصفحات گستردهآنالیز جریان

مدیریت حفاری در زمان واقعیدر حین حفاری تا چندین عدد در ثانیهتا 100 مگابایت برای هر چاهسری هاي زمانیتله متری حفاری

مدیریت حفاری آفالینیک بار در روز برای هر چاه حفر شدهتا 2 مگا بایت برای هر چاهصفحات گسترده، متن غیر ساختاریافتهگزارش های حفاری

 نمودارگیری حین
حفاری

در حین حفاری تا یک عدد در ثانیهتا 100 مگا بایت برای هر چاهسری هاي زمانی
مدیریت حفاری در زمان واقعی/ 

Geosteering

مهندسی مخازن و مدیریت تولیدتا چندین بار در هر دقیقهتا 100 مگا بایت برای هر چاهسری هاي زمانیچاه آزمایی

گزارش، مدیریت تولید، مهندسی مخازنحداکثر یک بار در ساعتتا 100 مگا بایت برای هر چاه روزانهسری هاي زمانیمیزان تولید

 تعمیر و بهبود
داده هاي چاه

صفحات گسترده، متن غیر ساختاریافته
 تا 0/5 ترابایت برای عملیات بهبود

چاه
مهندسی مخازن، مدیریت تولیدچندین بار در طول عمر چاه
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6- چالش ها و توانمندسازهای کلیدی
در حالــی کــه برخی از شــرکت های نفــت و گاز ماننــد بریتیش پترولیوم، 
شــل، ســعودی آرامکو و گازپروم نفت، ابتکارات هــوش مصنوعی خود را با 
ســرمایه گذاری تهاجمی در اســتارت آپ ها و تحقیق و توسعه آغاز می کنند، 
چالش های متعددی مانع از اجرای ســریع و گســترده ی هوش مصنوعی در 
اکتشاف و تولید نفت و گاز می شود. این یک مشکل خاص نفت و گاز نیست، 
بلکه یک امر رایج در اســتفاده از هوش مصنوعی در این مرحله از توســعه ی 
آن است. بر اساس شــواهد ما، چالش های حیاتی به نمایه ی )جدید( افرادی 
کــه صنعت به آن نیاز دارد، اهمیت مرکزی داده ها و نیاز به همکاری های باز 

مربوط می شود. در ادامه به این سه موضوع می پردازیم.]14[

1-6- مردم
موفقیــت هوش مصنوعی به شــکل جدی به هوش انســان بســتگی دارد. 
راه حل های هوش مصنوعی عمومی نیســتند و نمی تــوان آنها را فقط خرید. 
حتی زمانی که راه حل های هوش مصنوعی توســط اشخاص ثالث توسعه داده 
می شــوند )و به صورت رایگان مانند Google’s TensorFlow ارائه می شوند( 
باید بر اســاس زمینه ی کسب وکار و داده های یک شــرکت سفارشی شوند. 
بنابراین، برای استفاده ی فعاالنه از هوش مصنوعی در فرآیندها و محصوالت، 
شــرکت ها باید تیم های داخلی متشکل از متخصصان داده و هوش مصنوعی 
را توســعه دهند. این تیم ها باید بتوانند از توســعه ی زیرســاخت های هوش 
مصنوعی )الگوریتم ها و مجموعه های داده( و حداقل سفارشی سازی ابزارهایی 
که شرکت ها بعدا در عملیات خود استفاده خواهند کرد، پشتیبانی کنند. این 
بدان معنا است که شــرکت های نفت و گاز به شرکت هایی )تا حدی( مبتنی 
بر داده تبدیل خواهند شــد و متخصصان هوش مصنوعی در حمایت از تقریبا 
تمام تالش های نوآوری در شرکت های نفت و گاز در 10 سال آینده غیرقابل 

جایگزین خواهند شد. 
بــا این حــال، یافتن و حفظ اســتعدادهای هوش مصنوعی یک کار بســیار 
چالش برانگیز اســت. کمبود قابل توجهی از اســتعدادهای هوش مصنوعی در 
بازار کار وجود دارد و با ورود شرکت های بیشتر و بیشتری به هوش مصنوعی 
و تشکیل گروه های هوش مصنوعی خود، چشم انداز برای دهه ی آینده خوب 

نیست. این امر به ویژه در مورد شرکت های نفت و گاز صادق است. 
در مرحلــه ی بعد، بــرای رقابت با غول های فناوری ماننــد گوگل، یاندکس، 
آی بی ام و آمازون، دانشــگاه های پیشرو و اســتارت آپ های جذاب در سراسر 
جهان بر ســر جذب اســتعدادها، صنعت نفت و گاز باید با نگرش های منفی 
نســبت به صنایع سوخت های فسیلی مبارزه کنند. این کار نيز آسان و ارزان 

نیست.]14[

اگرچــه ورود هوش مصنوعی به صنعت نفت و گاز »پایان مهندســی نفت را 
آن گونه که ما می شناسیم« اعالم می کند، ولی مهندسان نفت ناپدید نخواهند 
شــد. فقط نقش و مهارت مورد نیاز آنها تغییر خواهد کرد. برای موفقیت در 
نوآوری در عصر هوش مصنوعی، در کنار دانشمندان داده، شرکت های نفت و 
گاز به مهندســان نفت با حس قوی از علم داده و توانایی شناسایی و طراحی 

وظایفی که باید توسط هوش مصنوعی حل شوند، نیاز دارند. 
نقش آنها اطمینان از شناســایی مشکالت مناســب برای به کارگیری هوش 
مصنوعی، جمع آوری داده های مناسب و مطابقت راه حل ها با واقعیت فیزیکی 
و فرآیندی خواهد بود. با گذشت زمان، این به نقشی حیاتی تبدیل خواهد شد، 
زیرا در غیراین صورت ممکن اســت سواالت اشتباه پرسیده شود و اشتباهات 
انســانی موجود تشدید شود، همان طور که در مورد راه حل تشخیص سرطان 

سینه گوگل بر اساس ماموگرافی اتفاق افتاد. 
بنابراین، صرفا علم داده و مهارت های هوش مصنوعی به دلیل پذیرش هوش 
مصنوعی مورد تقاضا نیست، بلکه شیوه ی  جدیدی از تفکر در مورد مشکالتی 
که شــرکت های نفت و گاز در درک عمیق از فرآیندها و منطق اصلی وظایف 

که با آن روبرو هستند، ریشه دارد. 
بنابراین، نقش جدید مهندســان نفت بیش از پیش حیاتی خواهد شد. برای 
آماده ســازی نسل بعدی مهندســان نفت برای آن، برخی از دانشگاه ها مانند 
موسســه ی علم و فناوری Skolkovo روســیه و دانشــگاه ویرجینیای غربی 
)ایاالت متحــده(، قبال اجرای برنامه های آموزشــی ویژه ای را آغاز کرده اند که 

ترکیبی علمی ـ عملی از علم داده و مطالعات نفتی است.]14[ 
در کنار کار بیشــتر با داده و متخصصان داده، مهندسان نفت باید نحوه ی کار 
با دســتیاران هوش مصنوعی را بیاموزندـ  محصوالتی مشابه الکسا و سیریـ  
اما در عین حال بر کاربردهای صنعتی متمرکز شــوند. در این مشارکت های 
جدید، چالش ترکیب بهترین ها از دو طرف خواهد بود، توانایی هوش مصنوعی 
برای مقابله بــا داده های زیادی، یافتن الگوها و روابط و دانش عمیق حوزه ی 

صنعت مهندسین نفت. 
اگرچه انتظار می رود هوش مصنوعی بیشــتر توســط انســان ها برای تقویت 
توانایی های تصمیم گیری خود به جای جایگزین کردن آنها استفاده شود، این 
یک کار چالش برانگیز خواهد بود، زیرا ممکن است بسیاری از سواالت مربوط 

به اعتماد و ترس از دست دادن شغل ایجاد شود. 
یک مسئله ی حل نشده ی ديگر نیز مربوط به مردم است و آن دیدگاه حقوقی 
در مورد توصیه های هوش مصنوعی اســت. ممکن است مواردی وجود داشته 
باشد که ابزار هوش مصنوعی اقدامی را توصیه کند که منجر به از دست دادن 

پول، تولید یا حتی مشکالت شدید بهداشتی یا زیست محیطی شود. 
در این مورد، ما هیچ درک روشــنی از تقســیم مسئولیت بین خود الگوریتم 
هوش مصنوعی، کاربر الگوریتم هوش مصنوعی یا توســعه دهنده ی الگوریتم 
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هوش مصنوعی نداریم. با توسعه ی ابزارهای هوش مصنوعی، این سوال بیشتر و 
بیشتر مطرح می شود. رویه ی كنوني می گوید که الگوریتم ها و توسعه دهندگان 
آنها مسئولیتی ندارند، اما مسئولیت همچنان با تصمیم گیرندگان است که از 

هوش مصنوعی و کاربران هوش مصنوعی مشاوره می گیرند. 
بنابرایــن، برای بهره منــدی از فرصت برای گســترش قابل توجه قابلیت های 
تصمیم گیری، شــرکت ها باید نه تنها استراتژی هایی "برای هوش مصنوعی"، 

بلکه استراتژی هایی "با هوش مصنوعی" ایجاد کنند.

2-6- داده ها
ابزارهای هوش مصنوعی به داده های باکیفیت خوب و حجم مناسب نیاز دارند 
تا آموزش داده شوند و سپس در حالت عملیاتی به درستی کار کنند. در حالی 
که اســتفاده از الگوریتم های هوشمندتر ممکن است به دریافت نتایج بهتر از 
مجموعه داده های با اندازه ی محدود کمک کند، هیچ دستکاری نمی تواند به 

داده های بد کمک کند. 
بنابراین، دسترســی به داده های بزرگ و باکیفیت یک عامل مهم و مانع برای 
توسعه ی موفقیت آمیز برنامه های هوش مصنوعی است. میدان های نفت و گاز 
مقادیر زیادی داده ی خام تولید می کنند. با این حال، تضمینی برای موفقیت 
نیســت، زیرا مسائل شناخته شده ای در مورد کیفیت و دقت داده های میدانی 
و فقدان کلی حجم زیادی از داده های برچســب گذاری شده در صنعت نفت 

و گاز وجود دارد. 
مجموعه داده های آموزشــی باید به دقت از طریق روند برنامه ریزی شــده ی 
چند ساله ی خاص جمع آوری شوند. یکی از نمونه های خوب Ambyint است، 
یک اســتارت آپ مبتنی بر هوش مصنوعی با سرمایه گذاری VC و متمرکز بر 
بهینه ســازی تولید نفت و گاز که بیش از یک دهه را صرف ساخت پایگاه های 
داده ای تولید و بهینه سازی باکیفیت باال کرده است که برای آموزش و بهبود 

راه حل های خود استفاده می شود. 
برای افزایش ارزش داده هایی که شــرکت های نفــت و گاز دارند یا می توانند 
به آنها دسترســی داشته باشند، باید ساختارها و فرآیندهای سازمانی خود را 

دوباره طراحی و تنظیم کنند. 
شــرکت های نفت و گاز به دلیل رویکردهای توسعه ی چابک، ناب و از پایین 
به باال شــناخته نمی شــوند، بلکه به دلیل تقســیم صالحیت قضایی دقیق و 
فرآیندهــا و رویه های آبشــاری )waterfall processes( که باید تغییر کنند، 
همچنین ذخیره ســازی داده ها باید در یک یا تعداد کمــی از انبارهای داده 
متمرکز شــود تا به افراد و نرم افزارهای هوش مصنوعی امکان دسترســی و 

استفاده ی آسان را بدهد.]14[
چالش های داده )در سراســر صنایع، نه تنهــا در نفت و گاز( تالش های فنی 

را در بهبود سیســتم های هوش مصنوعی و اســتفاده ی عملی بیشتر آنها در 
اکتشاف و تولید نفت و گاز سوق می دهد. یکی از جهت های کلیدی در اینجا، 
یادگیری داده های کوچک است که آموزش الگوریتم های هوش مصنوعی را با 

تعداد کمی مثال ممکن می سازد. 
یادگیری داده های کوچک توجه جدی محققان در سراســر جهان را به خود 
جلب می کند، اما در حال حاضر هیچ پیشرفت قابل توجهی وجود ندارد. جهت 
دوم در مــورد انطباق کارآمد مدل های آمــوزش دیده ی قبلی برای مجموعه 
داده های جدید تولید شــده توسط اشــیا، فرآیندها یا سیستم های مشابه اما 

نه یکسان است. 
قابلیت به روزرســانی مــدل از پیش آموزش دیــده در حین پــرواز، به طور 
قابل توجهی پوشــش کاربردی بــرای ابزارهای مجهز به هــوش مصنوعی را 
افزایش می دهد. چنین مطالعات ســازگاری سریع نیز تحت تحقیقات فشرده 

هستند.]14[

3-6- همکاری باز
هوش مصنوعی در محیطی باز و مشــارکتی متولد می شــود که نتیجه ی آن 
این است که دانشگاه برای دهه ها نیروی پیشرو در تحقیقات هوش مصنوعی، 
تقریبا بدون هیچ گونه تاثیر تجاری بوده اســت. این فرهنگ اشــتراک گذاری 
رایگان )مثال GitHub( و انتشار آزاد )مثال arXiv( را ایجاد کرد که شرکت ها 
در سراســر صنایع )و در سراسر جهان( باید آن را به عنوان استانداردی برای 

موفقیت در عصر هوش مصنوعی در نظر بگیرند. 
پس از پیوســتن به این مسابقه، در حالی که نوآوری باز در حال تبدیل شدن 
به استاندارد در بخش فناوری است، شرکت های نفت و گاز به دلیل پروژه های 
صنعتی مشــترک خود، به ویژه بین رقبا و به ویژه در حوزه های اســتراتژیک 
مانند هوش مصنوعی مشــهور نیســتند. اگرچه بســیاری از شرکت ها اعالم 
می کنند که برخی از داده های خود را به منبع باز می آورند و ادعا می کنند که 
نیاز به اشــتراک گذاری داده های بین شرکتی و فرامرزی است، واقعیت اکنون 

نسبتا بدبینانه است. 
مــا منابع بســیار کمــی از داده هــای ژئوفیزیکی و تولیــدی داریم و 
کیفیت آنها مشــکوک اســت. مخزن ملی داده های نفت و گاز بریتانیا 
)UK’s oil and gas National Data Repository( یکی از اولین داده های باز 
بزرگ نفت و گاز است. این شامل 130 ترابایت داده ی ژئوفیزیکی، زیرساختی، 
میدانــی و چاه اســت که بیش از 12500 چاه، 5000 بررســی لرزه نگاری و 
3000 خط لوله را پوشش می دهد. فرصت های یادگیری ماشین و کاربردهای 

هوش مصنوعی بر اساس داده های موجود برجسته شده اند.
عالوه بر دسترسی به داده ها، نیاز به دستیابی به آخرین فناوری و استعدادهای 
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هوش مصنوعی دالیل دیگری برای شرکت های نفت و گاز برای اتخاذ همکاری 
باز اســت. توانایی زیر ســوال بردن همه چیز و آزمایش کارآمد با داده ها به 
اســتارت آپ های متولد شــده با هوش مصنوعی اجازه می دهد توجه ها را به 
خود جلب کنند و سرمایه گذاری ها را ثبت کنند. در سال 2019، شرکت های 
مرتبط با هوش مصنوعی در ایاالت متحده، 18.5 میلیارد دالر، تقریبا 2 میلیارد 

بیشتر از سال 2018 جذب کردند. 
بزرگ ترین شــرکت های نفت و گاز در خرید استارت آپ های هوش مصنوعی 
فعال هستند. به عنوان مثال، جنرال الکتریک و استات اویل به طور مشترک در 
 Earth Science Analytics سرمایه گذاری کردند. سعودی آرامکو در Ambyint

سرمایه گذاری کرد، اســتارت آپی که نسل بعدی نرم افزار هوش مصنوعی علوم 
 Belmont Technology زمیــن نفت را توســعه می دهد. شــرکت بی پــی در
سرمایه گذاری کرد، استارت آپی که هدف آن تقویت هوش مصنوعی و قابلیت های 
دیجیتالی شرکت در تجارت فراساحلی باالدستی است. شل، سعودی آرامکو و 
شــورون با هم در استارت آپ هوش مصنوعی Maana سرمایه گذاری کردند که 
با مایکروسافت برای استفاده از پلتفرم محاسبات ابری Azure شریک شد.]14[

آزمایشگاه های دانشگاه یکی دیگر از منابع مهم فناوری جدید هوش مصنوعی 
و استعداد هوش مصنوعی هستند. 

بنابراین، شــرکت های نفت و گاز باید در اســتراتژی های همکاری و تعامل با 
دانشگاه ها تجدیدنظر کنند. اما، نه فقط با آنها. هر سه چالش مربوط به موفقیت 
در عصر دسترسی به داده های هوش مصنوعی، دستیابی به فناوری های جدید 
و جذب استعدادها از شرکت ها در سراسر صنایع )از جمله صنایع نفت و گاز( 
می خواهند که نه تنها از نوآوری بســته به نــوآوری باز حرکت کنند، بلکه از 

رویکرد "مشارکت" به سمت رویکرد اکوسیستم حرکت کنند.
اکوسیســتم نفت و گاز مرتبط با هوش مصنوعی شــامل بسیاری از بازیگران 
متنوع ـ شــرکت ها و ســازمان ها از بخش های متفاوت ـ بــا مراحل مختلف 

توسعه ی هوش مصنوعی، استراتژی ها و اولویت های مختلف است. 
گروه اول، عمدتا متشــکل از شــرکت های نفتی بین المللی بزرگ، بر ساختن 
اولین زیرساخت مدرن ذخیره سازی داده ها )به عنوان مثال دریاچه های داده 
در سطح شرکت( و سپس راه حل های هوش مصنوعی، در راس آنها، متمرکز 

شده اند. 
گروه دوم که معموال توســط شــرکت های کوچک تر فعال در بخش عملیاتی 
میدان نفت و گاز نمایندگی می شــوند، تــالش می کنند تا از هر چیزی که به 
ســرعت  بخشــیدن به فرآیندهای تجاری و فناوری آنها در اســرع وقت کمک 
می کند، استفاده کنند و مسائل مربوط به ذخیره سازی داده ها و به عنوان مثال، 
زیرســاخت های فناوری اطالعات را به طور موازی کشف کنند.]14[ گروه سوم 
 ،)Ambyint نمایانگر بخش نوظهور فناوری پیشــرفته ـ اســتارت آپ ها )مانند
دانشــگاه ها )مثال دانشگاه استنفورد( و شــرکت های خدمات نفتی مبتنی بر 

فناوری )مثال Digital Petroleum(ـ  هستند که ابزارهای جدید با کمک هوش 
مصنوعی را برای شــرکت های نفتی )آنهایی که از ابتدا فعال بودند( توســعه 
می دهند.)منظور، دو گروه اول اشاره شده( گروه چهارم نماینده ی شرکت های 
فنــاوری اطالعات اســت که عمدتــا پلتفرم هــای دیجیتــال و قابلیت های 
ذخیره سازی داده ها را به شــرکت های نفتی عرضه می کنند. به عنوان مثال، 
پلتفرم Azure مایکروســافت توسط شل به عنوان زیرساخت پایه برای امکان 
مقیاس پذیری ســریع و تکرار برنامه های کاربردی هوش مصنوعی در سراسر 

شرکت انتخاب شده است. 
گروه پنجم، نماینده ی تنظیم کننده ها هستند. بسیاری از طرف های عالقه مند 
دیگر مانند بانک ها، اپراتورهای مخابراتی و بســیاری دیگر درگیر توســعه ی 
هوش مصنوعی هســتند. به عنوان مثال، گازپروم نفت به برخی از بزرگ ترین 
شــرکت های فناوری روسیه )یعنی Yandex، Mail.ru، MTS و Sberbank( با 
هدف تشــویق توســعه ی راه حل های هوش مصنوعی و تسهیل توسعه ی یک 
بازار هوش مصنوعی پویا پیوست. این شبکه ی جدید به هم پیوسته از شرکا، 
بــا تجربه ی اغلب بســیار محدود از همکاری های قبلی، بایــد یاد بگیرند که 
چگونه وابســتگی های متقابل جدید را مدیریت کننــد، چگونه ارزش ایجاد 

کنند، مناسب کنند و به اشتراک بگذارند. 
نقش مرکزی داده ها و همگرایی رو به رشــد ماهیــت ارتباطات بین اعضای 
اکوسیســتم نفت و گاز در حال توســعه و در حال توسعه را هدایت می کند 
و نحوه ی مدیریت ریســک، توزیع ارزش و ســازماندهی همکاری را مشخص 

می کند.

7- بحث
موفقیت در رقابــت دیجیتال فقط مربوط به فناوری نیســت.]12[ ابتکارات 
هوش مصنوعی فقط به دلیل الگوریتم های بد شکست نمی خورد، بلکه بیشتر 
بــه دلیل کمبود چشــم انداز، تاخیر یا حتی عدم تغییــر در مدل عملیاتی و 
تجاری ســازمان، به دلیل نبــود داده های با وضوح بــاال و همکاری ضعیف، 
شکســت می خورد. بنابراین، اســتراتژی نقش کلیدی ایفــا می کند و نیروی 
محرکه ی تحول دیجیتال اســت]7[ و تعهد مدیریت ارشــد برای اطمینان از 
موفقیت هوش مصنوعی و سایر تالش های دگرگون کننده ضروری است.]14[ 
این ممکن اســت یکی از مشکالت اصلی صنعت نفت و گاز باشد که به دلیل 
فرهنگ ریســک گریز و شیوه های ضعیف مدیریت نوآوری معروف است.]14[ 
طعم شکســت اين صنعت دو بار در پنج ســال گذشــته تجربه شد، به ویژه 
آخرین مورد )آوریل 2020( که در آن قیمت نفت منفی شــد، شاید محرک 
مناسبی برای شروع تغییر مدل های تجاری آنها باشد. در غیراین صورت، خطر 
بسیار باالیی وجود دارد که در ابتدا نتایج خوب در استفاده از هوش مصنوعی 
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بــرای یک هدف به طور گمراه کننده به عنوان هدف نهایی درک شــوند.]7[ 
این امر می تواند شرکت ها را به ســرمایه گذاری بیشتر در فناوری سوق دهد 
که منجر به پیشرفت های حاشیه ای و نه تحول آفرین خواهد شد.]12[ با این 
حال، این یک مشکل خاص در صنعت نفت و گاز نیست، چراكه تنها 8درصد 
از شرکت ها در شــیوه های اصلی که از پذیرش گســترده ی هوش مصنوعی 
پشــتیبانی می کند، شــرکت می کنند. در عین حال، اکثر ابتکارات آزمایشی 

موقتی هستند که بر یک فرآیند تجاری گسسته متمرکز شده اند.
با فرض عدم وجود پیشــرفت های فنی عمده در حوزه ی انرژی و طوفان های 
اجتماعی که بر روند تقاضای انرژی فعلی در سال های آینده تاثیر می گذارند، 
می توانیم ســه ســناریوی احتمالی گســترش هوش مصنوعی در نفت و گاز 
باالدســت را مجســم کنیم. در اینجا ما فرض می کنیم که بحران کووید19 
به طور دائم فرضیه های اصلی صنعت را تغییر نخواهد داد. ســناریوها از نظر 
استفاده از پتانسیل پیشرفت های هوش مصنوعی به عنوان مثبت، واقع بینانه 

و منفی طبقه بندی می شوند.
ســناریوی مثبت مبتنی بر درک جهانی است که اشــتراک گذاری داده های 
بین شــرکتی و فرامرزی بسیار مهم اســت. با فرض رهبری قوی و متعهد در 
شــرکت های کلیدی و وجود پلتفرم های داده ی خوب، می توان انتظار رشــد 
بســیار ســریع قابلیت های هوش مصنوعی را برای برنامه های باالدستی و به 
دنبال آن ابزارهــای هوش مصنوعی برای تصمیم گیری در ســطوح مختلف 
داشــت. در اینجا می توانیم شجاعانه پتانســیل عظیمی را در رشد حاشیه ای 
کســب وکار باالدستی نفت و گاز به دلیل صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها و 
زیان های پولی ناشــی از تصمیم های غیر بهینه که به 50درصد سطوح فعلی 

می رسد، پیش بینی کنیم. 
همچنیــن بخش بزرگی از اثــرات محیطی در اینجا وجــود دارد. اگر هوش 
مصنوعی از این طریق در صنعت نفوذ کند، بسیاری از فرصت ها ردپای منفی 

فناوری های سخت افزاری باالدســتی را به حداقل می رساند. به عنوان مثال، 
می توان از یک مدل هوش مصنوعی مناســب برای به حداقل رساندن اجزای 
خطرنــاک در کارهای بهبود چاه یا اســتفاده ی مجدد از آب تولید شــده به 

گونه ای استفاده کرد که ضریب بازیافت را در سطح مناسب نگه دارد.
ســناریوی واقع بینانه )خنثی( زمانی اســت که پلتفرم های فناوری اطالعات 
در محل هستند، اما پیشــرفت در توافق نامه های اشتراک داده محدود است. 
محدود به این معنی اســت که برخی فرصت های اشــتراک گذاری اضافی در 
مورد آنچه اکنون داریم )مانند اشــتراک گذاری بین گروه هایی از شرکت ها در 

یک کشور( وجود دارد. 
برخی از ابزارهای هوش مصنوعی به  عنوان مشــاوران مفید پذیرفته می شوند 
و تمرکز در توســعه های هوش مصنوعی به ســمت مدل های ترکیبی جعبه 
خاکســتری معطوف خواهد شــد، جایی که بخش مبتنی بــر فیزیک، عدم 
دسترسی به مقدار مناســبی از داده های میدان واقعی را جبران می کند. این 
مــورد را مي توان به  عنوان واقعی ترین مــورد پیش بینی كرد، با تاثیر کلی بر 

حاشیه های باالدستی دو تا سه برابر کمتر از سناریوی مثبت.
ســناریوی منفی همه چیز در مورد انســداد به اشــتراک گذاری داده است. 
پیش بینی ما در اینجا به سادگی پایان قرن نفتی در 20 تا 30 سال است که 

دلیل آن کاهش مداوم حاشیه های کل دامنه ی باالدست است. 
در ســناریوی مثبت یا واقعی، اثر کلی بر چرخه ی حیــات میدان نفتی باید 
همان طور که به صورت شماتیک در شکل3 نشان داده شده است، تغییر کند. 
چرخــه ی حیات یک میدان نفتی در دوران قبــل از دوران AI )باال( و بعد از 
دوران AI )پایین( را نشان می دهد. به طور کلی، هوش مصنوعی باید اکتشاف 
و توســعه ی میدان فعال را ســریع تر و ارزان تر کند و در عین حال حاشیه ی 

تولید را در بلندمدت باالتر نگه دارد.

 3   چرخه ی حیات یک میدان نفتی در دوران پیش از هوش مصنوعی )باال( و دوره ی هوش مصنوعی )پایین(]14[
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نتیجه گیری
ما در مورد توسعه ی ابزارهای عملی مبتنی بر هوش مصنوعی برای نفت و گاز 
باالدست بحث کردیم. واضح است که اگرچه هوش مصنوعی یک روند نوظهور 
در نفت و گاز اســت، اما کاربردهایی وجود دارد که قبال ارزش قابل شمارش 
را به ارمغان آورده اســت. در اينجا چندین مثال ارائه شــد که چگونه هوش 
مصنوعی به ســرعت بخشــیدن و از بین بردن ریسک بسیاری از فرآیندهای 
تجاری مرتبط با اکتشاف منابع هیدروکربنی، توسعه ی میدان های نفت و گاز 

و تولید هیدروکربن های خام کمک می کند. 

یــک آزمایش در حال انجام در مــورد مقیاس پذیری هوش مصنوعی در کل 
صنعــت وجود دارد. در اینجا نه تنها محرک هــای فنی چنین مقیاس پذیری 
مورد بحث قرار داده  شــد، بلکه عوامل غیر فنــی نیز مورد بحث قرار گرفت. 
تاثیر آموزش، نگرش ســازمانی و در دسترس بودن داده ها بر سرعت و جهت 
نفوذ هوش مصنوعی به نفت و گاز باالدســت نيز ارزیابی شد. نهايتا بر اساس 
این تجزیه وتحلیل، ســه ســناریوی ممکن در مورد چگونگی گسترش هوش 

مصنوعی در نفت و گاز در پنج تا بیست سال آینده استخراج شد.
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