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چكيده
مخازن نفتي در اعماق چند هزار متري سطح زمين واقع شده و با شرايط دمايي و فشاري باال ،به لحاظ پارامترهاي زمين-
شناسي به شدت ناهمگن است .مديريت مخازن نفتي شامل تلفيق فناوري ،نيروي انساني و فرايندها به گونهاي است که منجر
به حداکثر توليد و بازيافت از مخزن در کنار حداقل شدن هزينههاي سرمايهاي و عملياتي شود .يكي از فناوريهاي جديد در
حوزه مديريت مخازن که از آن به عنوان نسل آينده مخازن نفتي ياد ميشود ،فناوري چاه هوشمند است .اين فناوري اخيراً
مورد توجه اکثر شرکتهاي بزرگ نفتي قرار گرفته است .اين تكنولوژي با استفاده از کاهش هزينههاي عملياتي و سرمايه-
گذاري ،شتابدهي به روند توليد ،امكان توليد آميخته و همزمان و امكان افزايش بازيافت نهايي از مخازن سبب بهبود
مديريت مخازن ميشود.
تعدد پارامترهاي توصيف کننده مخزن نفتي و روابط غيرخطي پيچيده بين آنها منجر به ايجاد محيط ناهمگني ميشود که با
توجه به ابعاد بزرگ مخزن و در دسترس نبودن آن به شدت با عدم قطعيت همراه است .اين شرايط ريسك سرمايهگذاريهاي
هنگفت براي توسعه مخزن نفت ي با استفاده از فناوري چاه هوشمند را تشديد ميکند .از اينرو ضروري است که با توجه به
ارزش افزوده ناشي از به¬کارگيري اين فناوري در مخازن نفتي و محدوديتهاي منابع مالي و تجهيزات هوشمندي  ،اولويت-
بندي داراييها (مخازن هيدروکربوري) براي استفاده از اين فناوري انجام شود .با توجه به اين نياز در اين مقاله با استفاده از
يك روش جديد و طراحي يك جعبه ابزار تصميمگيري چند معياره ،مخازن نفتي جهت به¬کارگيري اين فناوري غربالگري
مي شوند عمده ابزارهاي مراحل مختلف ،نظريات کارشناسي کارشناسان مبتني بر تجربيات و مطالعات خويش و استفاده از
روشهاي تحليل سلسله مراتبي ميباشد .در اين مقاله پارامترهاي اصلي فني ،زمينشناسي ،اقتصادي ،زيستمحيطي و
جغرافيايي استخراج و با توجه به اهميت هر کدام در بهبود تابع هدف وزن دهي ميشوند .اين روش شامل مراحلي نظير
ساخت سلسله مراتبي ،مقايسههاي زوجي پارامترها ،ترکيب وزنها ،تحليل حساسيت و رتبهبندي/اولويتبندي ميباشد .که
خروجي اين مطالعات ،استخراج و ارائه پارامترهاي موثر زيستمحيطي ،جغرافيايي ،فني و اقتصادي در غربالگري مخازن و
درصد سهم وزني هر کدام نسبت به ديگران و جعبه ابزار تصميم گيري چند معياره ميباشد.
كلمات كليدي :چاه هوشمند ،عوامي محيط زيستي ،عوامل جغرافيايي ،عوامل زمينشناسي ،درخت تصميمگيري ،پارامترهاي
فني
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 .1مقدمه:
چاه هوشمند چاهي است که به يك سري ابزار و ادوات سختافزاري و نرمافزاري تجهيز شده و از طريق يكپارچه کردن
عملكرد تجهيزات ،بهرهدهي از مخازن را به طور چشمگيري بهبود ميبخشد .استفاده از اين تكنولوژي سبب کاهش هزينههاي
سرمايه گذاري اوليه و عملياتي شده و از طريق بهبود مديريت مخازن سبب افزايش ميزان هيدروکربور قابل استحصال ميشود.
براي تعيين ميزان ارزش واقعي و کاملي که تكنولوژي ميدان هوشمند ميتواند ايجاد کند ،يك حلقهي بستهاي ارائه مي¬شود
که در شكل  1آمدهاست .ارزش افزوده کامل اين تكنولوژي زماني حاصل ميشود که اين حلقه بهطور کامل بسته شده و به
شيوه مناسب اجرا شود.
همانطور که در اين شكل  1نشان داده شده است ،به طور کلي ميتوان ميدان هوشمند را به چهار بخش تقسيم نمود.
 سخت افزار
 داده
 مدل
 طرح و تصميمگيري
اين چهار بخش توسط حلقهاي موسوم به حلقه ارزش 1با يكديگر در ارتباط هستند بهطوريكه برخي فعاليتهاي مندرج در
اين حلقه حالت واسط بين چهار مرحله فوق دارند نظير مرحله انتقال داده که نقش واسط بين مرحله سختافزار و داده را بر
عهده دارد.
اين حلقه ،بر اساس يك الگوريتم کنترلي نظير کنترل بهينه ،کنترل پيشبيني يا تطبيقي يك مسير بهينه جهت رسيدن به شرايط
عملياتي بهينه را محاسبه مينمايد .در نهايت سيگنالهاي کنترلي توسط سيستم انتقال فرمان به شير کنترلهاي درونچاهي
ارسال ميگردند .بدين ترتيب حلقه ارزش ميدان هوشمند تكميل ميگردد و مجدداً در لحظه بعدي کليه دادههاي مربوط به
شرايط عملياتي توسط حسگرهاي نصب شده اندازهگيري و جمعآوري ميشوند و اين حلقه تكرار ميشود.
از آنجا که از بروز يك ايده جديد تا توليد يك محصول ،ورود به بازار و استقبال مشتريان از محصول ،مسيري طوالني بايد
طي شود ،براي هر ايده جديد ،تمهيدات و ريسكهاي خاص خود وجود دارد .مديريت مرحلهاي درگاهي ،ابزاري براي
نظارت مستمر بر پروژههاي تجاريسازي و توسعه محصول جديد ،بر مبناي شاخصهاي تجاري ،از ابتداي ارايه ايده تا
انتهاي کاربرد تجاري است.
مراحل جريان کاري يا به عبارت ديگر الگوي هوشمند سازي و ملزومات آن که شكل آن در زير آمده است به تفصيل مورد
بررسي قرار خواهد گرفت .در يك نگاه کلي اين الگو به شش فاز تقسيمبندي ميشود که عبارتند از :فازهاي شناسايي،
ارزيابي ،انتخاب ،تعريف ،اجرا و عمليات.
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شكل :1حلقه ارتباط شاخههاي درخت تكنولوژي ()1

شكل :2فازهاي مختلف تدوين الگوي هوشمندسازي()1

کليد موفقيت در پروژه مخازن هوشمند ،شناسايي و به کارگيري وجه مشترک ميان تخصص هاي مختلف و مرتبط است .در
سه فاز اول الگوي تدوين شده هوشمندسازي ،فرصتهايي که به واسطه بهکارگيري تكنولوژي مخازن هوشمند بهدست مي-
آيد شناسايي ميشوند و امكانپذيري بهکارگيري اين تكنولوژي مورد ارزيابي واقع ميگردد .در مرحله انتخاب با توجه به
زمان بر و هزينه بر بودن مدلسازي و شبيه سازي هوشمندي مبتني بر تحليل ريسك ،الزم است تا در مرحله اول در قسمت
انتخاب ،اولويتبندي بين گزينه ها (مخازن مختلف) انجام شود .در اين مطالعه ،با توجه به ماهيت مساله و وجود پارامترهاي
مختلف تصميمگيري و اهميت موضوع استقالل يا وابستگي پارامترها نسبت به هم ،از روشهاي تحليل سلسله مراتبي استفاده
شده و به تفصيل مورد بحث قرار ميگيرد .در فاز تعريف ،اصوالً مسئله سازگاري اجزاي چاههاي هوشمند با اجزاي ديگر در
چاه ،زير دريا (در صورت فراساحلي بودن مخزن) و سيستمهاي سطحي مدنظر قرار ميگيرد .کليد موفقيت در فاز اجرا ،يك
برنامه دقيق ارزيابي و کنترل کيفيت مي باشد که در نصب موفق سيستم هوشمند کمك شاياني خواهد نمود .در فاز عمليات،
يك محيط کاري همكارانه 1پيشنهاد ميشود تا دادهها ،اطالعات و نيروي انساني از مكانهاي مختلف شامل محل عمليات و
اداره مرکزي در يك مكان گرد هم آيند تا تصميم گيري به هنگام جهت بهينه سازي صورت پذيرد.
به طور کلي ،سه فاز اول منجر به انتخاب مخزن با اولويت باالتر جهت هوشمند سازي ميشود .در سه فاز بعدي با توجه به
انتخاب صورت گرفته ،چگونگي انتخاب و اکتساب کليه تجهيزات الزم تا اجرايي شدن پروژه هوشمند سازي مدنظر قرار
خواهد گرفت.
شناسايي فرصتهاي هوشمندسازي مخازن اولين گام در انجام يك پروژه هوشمند سازي است .هدف از اين فاز پاسخگويي
به اين پرسش است که آيا به کارگيري تكنولوژي هوشمند در توسعه ميدان ارزش افزوده ايجاد خواهد کرد .به عبارت ديگر،
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در اين فاز با توجه به قابليت هايي که اين تكنولوژي دارد ،مخازني که پتانسيل جذب اين قابليت ها را دارند شناسايي شده و
سپس برا ي انجام مراحل بعدي الگوي هوشمندسازي مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرند.

 .2طرح مساله:
مساله اصلي اين است که درست است که با به¬کارگيري تكنولوژي هوشمند در مخازن و چاهها ممكن است ايجاد ارزش
افزوده شود اما اين تكنولوژي براي بعضي مخازن ذاتاً مناسب تر است ولي حتي اگر براي تمامي مخازن قابل استفاده باشد با
توجه به محدوديت هاي مالي و زماني بايستي ميزان ارزش افزوده در هر کدام سنجيده شود و مخازن براي به¬کارگيري اين
تكنولوژي اولويت بندي شوند .لذا براي اين تصميم چه پارامترهايي براي غربالگري مخازن بايد مد نظر قرار گيرد و وزن هر
کدام و ارتباط دروني اين پارامترها چگونه بايد باشد؟
روش حل مساله
فرآيند انتخاب يك مخزن جهت هوشمندسازي بايد جامع باشد تا اطمينان خاطر نسبت به اولويتبندي ايجاد شود .بايد کليه
جوانب عالوه بر بحث افزايش ضريب بازيافت  1و تحليل حساسيت 2پارامترها و تمامي عوامل تاثيرگذار ميبايست مدنظر
قرار گيرد.
بر اساس بررسيهاي مفصل و طوفان مغزي 4هاي متعدد انجام شده پارامترهاي فني و غيرفني متعدد نظير تعداد و نوع چاه،
تعداد و ضخامت اليه نفتي و ضخامت  ، Net Payفاصله اليه نفتي از سطح تماس آب و نفت و گاز ،دبي ،تراوايي و فشار ،نرخ
تغييرات و مشكالت و عوامل غير فني استخراج شده است .براساس مطالعات مدون و منظم پارامترهاي مختلف در گروهها و
زيرگروههاي مختلف تقسيمبندي شده و جهت انجام اولويتبندي از طريق روش تحليل سلسله مراتبي ،درخت تصميمگيري
ترسيم گرديده است.در اين بررسي دو سري ماتريس توليد 3شده که سري اول مربوط به اهميت پارامترهاي هوشمندسازي
نسبت به همديگر بدون توجه به مخازن واقعي و سري دوم ماتريسها اهميت کاربرد اين پارامترها در مخازن نفتي نسبت به
يكديگر بوده است که در نهايت از تلفيق ضرايب وزني در دو ماتريس مذکور و استفاده از نرم افزارهاي تصميم گيري،
اولويتبندي مخازن جهت بهکارگيري اين فناوري انجام پذيرفته است.

 .3معرفي اجزاي درخت تصميم گيري
 .1-3عوامل اقتصادي
 oهزينه سرمايه :هزينه سرمايه شامل هزينههاي حفاري ،تكميل (سيمانکاري ،مشبكکاري) ،هزينه لولهها و
وسايل درون چاه و تجهيزات سر چاهي است .استفاده از چاه هوشمند با توجه به مزايايي که ايجاد ميکند
سبب کاهش هزينههاي سرمايه مي شود .بايد ميزان کاهش هزينه سرمايه در هر يك از مخازن را با بهکارگيري
تكنولوژي مخازن هوشمند به صورت تخميني بررسي کرد.
 oهزينه عملياتي :هزينه هايي است که صرف توليد نفت و ملزومات آن (تعمير و نگهداري ،نيروي انساني و غيره)
مي شوند .بايد ميزان کاهش هزينه عملياتي در هر يك از مخازن را با بهکارگيري تكنولوژي مخازن هوشمند به
صورت تخميني بررسي کرد.

1
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 oدرآمد نفتي :ميزان درآمد حاصل از افزايش ضريب بازيافت با استفاده از تكنولوژي مخازن هوشمند براي هر
يك از مخازن بررسي مي شود .البته در اينجا براساس آنچه که در مقاالت مربوط به اين تكنولوژي در مورد
افزايش ضريب برداشت ذکر شده بسنده ميشود و شبيهسازي بر روي مخازن انجام نميپذيرد .به عنوان مثال در
مقاالت مختلف افزايش ضريب بازيافت حدود  2-10درصد نيز وجود داشته است .اين مقدار ميتواند به عنوان
مبناي محاسبات تخميني در اين بخش باشد.
 .2-3عوامل محيط زيستي
با توجه به آنكه به کارگيري تكنولوژي هوشمند در حفظ محيط زيست از آلودگي کمك شاياني ميکند ،اين عامل نيز به عنوان
يكي از عوامل اثرگذار در اولويت بندي هوشمندسازي انتخاب شده است .در اين مورد هر چه ميدان از لحاظ شرايط محيط
زيستي حساستر باشد هوشمندسازي در آن اهميت بيشتري پيدا خواهد کرد.
در اين زمينه موارد ذيل قابل مالحظه است:
حساس بودن محل ميدان از لحاظ مسئله بهداشت محيطزيست (تزريق آبهاي زائد و گاز به اليههاي زيرين)
کم شدن توليد سيال ناخواسته به دليل قابليت تكنولوژي هوشمند بر کنترل توليد اين نوع سياالت
بايد به اين مسئله توجه داشت که با توجه به آن که تكنولوژي هوشمند در جهت تغيير سناريوهاي توسعه ميادين کمك
مناسبي ميکند ميتوان با تعداد چاههاي کمتر البته با نوع متفاوت (افقي ،چندشاخه) ميادين را توسعه داد.
 .3-3عوامل زمينشناسي و فني
درجه ناهمگوني
يكي از کاربردهاي تكنولوژي هوشمند از بين بردن مشكالت توليد آب و گاز ناخواسته است .چون منشا توليد آب و گاز
ناخواسته از ناهمگوني ،فاصله مشبك کاري ها تا سطوح آب و نفت و گاز و فشار کالهك گازي و قدرت آبده ناشي ميشود
بنابراين به جاي مقايسه مخازن بر مبناي مشكالت توليد ،بر مبناي پنج عامل فوق الذکر در توليد آب و گاز ناخواسته مقايسه
شدهاند .وجود ناهمگوني زمينشناسي ،تفاوت چشمگير تراوايي افقي و عمودي و تخلخل در بخشهاي مختلف مخزن،
ليتولوژي ،مدل شكافها و غيره باعث مي شود که تغيير و تحوالتي که در جريان سيال در ته چاه رخ ميدهد ،قابل پيشبيني
نباشد .به طور کلي هر چه درجه ناهمگوني بيشتر باشد تمايل بيشتري جهت هوشمندسازي وجود دارد چرا که اين تكنولوژي
اثرات منفي اين خصوصيت مخزن بر عملكرد توليد را کاهش ميدهد.
عمر ميدان
:1

ميدان سبز اين معيار هم شامل مياديني است که هنوز وارد فاز توسعه نشدهاند و اطالعات خوبي از آنها در دست نيست و
هم مياديني است که از شروع فاز توسعه آنها زمان زيادي نميگذرد.
ميدان قهوهاي :2مياديني که از شروع فاز توسعه آنها زمان زيادي ميگذرد.
به طور کلي هر چه عمر ميدان کمتر باشد هوشمندسازي با توجه به اطالعات مناسبي که در اختيار قرار ميدهد منجر به بهبود
سناريوي توليد و بهبود طرح جامع توسعه 4ميگردد .به عبارت ديگر هر چه زمان باقي مانده از عمر يك ميدان بيشتر باشد،
ارزش افزوده ناشي از هوشمندسازي بيشتر خواهد بود.
به دليل آن که از زمان انتخاب و مطالعه و بررسي ميادين تا انجام مناقصه و خريد تجهيزات و نصب اين تكنولوژي در چاهها
زمان زيادي طول مي کشد ،بنابراين تصميم گرفته شد ،در اين فاز مياديني که عمر کمتر از  19سال دارند وارد فاز انتخاب
نشوند.
1

Green Field
Brown Field
1
Master Development Plan

2
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نوع چاه حفر شده :از لحاظ افقي ،عمودي ،انحرافي و چند شاخه بودن چاهها در ميادين و اينكه اکثريت چاهها به چه شكلي
هستند و يا به چه صورتي حفر خواهند شد؛ بايد در تصميمگيري براي هوشمندسازي لحاظ گردد .هر چه چاهها از حالت
عمودي فاصله داشته باشند هوشمندسازي از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود و منجر به ارزش افزوده بيشتري خواهد شد.
اليهبندي :با توجه به قابليت کنترل و بهينه سازي که در تكنولوژي هوشمند وجود دارد يكي از مواردي که باعث ميشود به-
کارگيري تكنولوژي در مخازن از اهميت باالتري برخوردار باشد اليهاي بودن مخزن ميباشد که ميتوان بهصورت آميخته و
يا توليد ترتيبي از آنها توليد کرد.
اگر به ريشه يابي عوامل توليد آب و گاز ناخواسته پرداخته شود ،اين مسئله داراي سه عنصر مي باشد که عبارتند از :درجه
ناهمگوني ،فاصله مشبك کاريها تا سطوح آب و نفت و گاز ،قدرت آبده و فشار کالهك گازي.

شكل  :2عوامل ريشه اي توليد آب و گاز ناخواسته

فاصله از سطح تماس آب و نفت :1همان طور که در قبل توضيح داده شد يكي از مواردي که منجر به مشكل توليد آب
ناخواسته ميشود فاصله مشبك کاريها تا سطح تماس آب و نفت مي باشد .با فر

يكسان بودن ديگر عوامل ،هر چه چاه-

هاي موجود در يك ميدان داراي مشبك کاريهايي با فاصله کم از سطح تماس آب و نفت باشد بهکارگيري تكنولوژي
هوشمند در ميدان فوق الذکر در اولويت باالتري خواهد بود .نمونهاي از ميادين که اجبارا فاصله مشبكها از سطح تماس آب
و نفت کم ميباشد ،ميادين با ضخامت کم است.
فاصله از سطح تماس نفت و گاز :2همان طور که در قبل توضيح داده شد يكي از مواردي که منجر به مشكل توليد گاز
ناخواسته ميشود ،فاصله مشبك کاريها تا سطح تماس نفت و گاز ميباشد .با فر

يكسان بودن ديگر عوامل ،هر چه چاه-

هاي موجود در يك ميدان داراي مشبك کاريهايي با فاصله کم از اين سطح باشد بهکارگيري تكنولوژي هوشمند در ميدان
فوق الذکر در اولويت باالتري خواهد بود .نمونهاي از ميادين که اجبارا فاصله مشبكها از سطح تماس نفت و گاز کم مي
باشد ،ميادين با ضخامت کم است.
قدرت آبده :4يكي از مهمترين عواملي که در توليد آب ناخواسته ميتواند اثر داشته باشد قدرت آبده است .در صورتي که
عوامل ديگر در توليد آب ناخواسته در ميادين مختلف يكسان فر

شود آنچه که باعث ارجح شدن يك ميدان نسبت به

ديگري براي هوشمندسازي ميشود ،قدرت آبده است.
فشار كالهک گازي :3يكي از مهم ترين عواملي که در توليد گاز ناخواسته مي تواند اثر داشته باشد فشار کالهك گازي مي-
باشد .در صورتي که عوامل ديگر در توليد گاز ناخواسته در ميادين مختلف يكسان فر

شود آنچه که باعث ارجح شدن يك
1

Water-Oil Contact
Gas-Oil Contact
3
Aquifer Strength
4
Gas Cap Pressure
2
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ميدان نسبت به ديگري براي هوشمندسازي مي شود ،اين عامل است .الزم به ذکر است در صورتي که فشار کالهك گازي در

دو ميدان يكسان باشد حجم گاز کالهك گازي براي مقايسه مدنظر قرار خواهد گرفت.
 .4-3عوامل جغرافيايي


آب و هوا :يكي از فوايد و کاربردهاي تكنولوژي هوشمند ،استفاده از آن در شرايط آب و هوايي بد است .روحيات
کارکنان در شرايط نامناسب جوي تحت الشعاع قرار ميگيرد و به تبع آن بازدهي کار آنها به ميزان قابل توجهي
کاهش مي يابد .اما با بهکارگيري اين تكنولوژي و بهرهگيري از قابليت کنترل از راه دور اين مشكل برطرف خواهد
شد.



امنيت :با توجه به توانايي کنترل از راه دور چاههاي هوشمند ،تعداد بازديدهاي پرسنل از تجهيزات بسيار کاهش
مييابد .همچنين در صورت احساس بروز خطر ميتوان از راه دور چاهها را کنترل کرد.



مكان ميدان :فراساحلي بودن يا در خشكي بودن و به طور کلي دوري و نزديكي ميدان نيز بايد در تصميمگيري
جهت هوشمندسازي مدنظر قرار ميگيرد.

اين معيارها با توجه به سطوحي که در آن قرار دارند در قالب جداولي بر مبناي آنچه که در توضيحات روش تحليل سلسله
مراتبي گفته شد با يكديگر مقايسه ميشوند و وزن هر يك از اين معيارها استخراج ميشود .بعد از اين مرحله جداول تهيه
شده بر مبناي معيارهاي موجود در سطح آخر درخت تصميمگيري در اختيار کارشناسان قرار گرفت .کارشناسان و مديران
مربوطه پس از آشنايي با روش تحليل سلسله مراتبي و مفاهيم مخازن هوشمند ،با توجه به تجربيات خود نسبت به ميادين
مربوط به اين شرکت و تلفيق آن با مفاهيم تكنولوژي هوشم ند جداول را تكميل کردند .خروجي اين مرحله اولويتبندي
اوليه مخازن است.
يكي از عواملي که بعد از انجام مراحل فوق الذکر بايد مدنظر قرار گيرد ،سياستهاي کالن و استراتژيك هر شرکت نفتي مي-
باشد .بدين معنا که بعد از اولويتبندي اوليه ،شرکتها بر اساس سياستهايي از جمله (نظر مديران ،توانايي مالي ،و غيره)،
ممكن است مسائلي را مدنظر داشته باشند که نخواهند از اولويت هاي بوجود آمده پيروي کنند و نظر خود را اعمال کنند.
در ادامه شكل نهايي درخت تصميمگيري در فرآيند اولويتبندي هوشمندسازي آمده است.

 .4نحوه بدست آوردن وزن معيارها
اجزاي اصلي روش تحليل سلسله مراتبي شامل ساخت سلسله مراتبي ،مقايسههاي زوجي ،ترکيب وزنها ،تحليل حساسيت و
رتبهبندي مي باشد .يكي از مراحل اصلي روش تحليل سلسله مراتبي انجام مقايسات زوجي ميان معيارها و زيرمعيارها در
درخت تصميمگيري ميباشد .که خروجي آن در نهايت بررسي ميزان اهميت وزني پارامترهاي مختلف نسبت به همديگر
براي بهکارگيري تكنولوژي مخازن هوشمند است
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شكل :4درخت نهايي معيارهاي تصميم گيري در فرآيند اولويتبندي هوشمندسازي
 .1-4مقايسات زوجي

اساس روش تحليل سلسله مراتبي ,بر مبناي مقايسات زوجي قرار دارد .لذا پس از تشكيل درخت سلسله مراتب تصميم،
عوامل و عناصر موجود در هر سطح به ترتيب از سطح پايين به باال نسبت به تك تك عوامل و عناصر موجود در سطوح
باالتر به صورت دو به دو توسط تصميمگيرنده ,مورد مقايسه قرار ميگيرند .بدين ترتيب ،جدولهاي مقايسهاي ايجاد
مي گردد .مقايسات زوجي و امتيازدهي مربوطه براساس جدول استاندارد در تحليل سلسله مراتبي به صورت جدول زير انجام
ميگيرد.
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جدول  :1درجه اهميت در مقايسه دو به دو

مقدار عددي

درجهي اهميت در مقايسه دوبهدو

1

ترجيح يكسان

2

يكسان تا نسبتاً مرجح

3

نسبتاً مرجح

4

نسبتاً تا قوياً مرجح

5

قوياً مرجح

6

قوياً مرجح تا ترجيح بسيار قوي

7

ترجيح بسيار قوي

8

بسيار تا بياندازه مرجح

1

بياندازه مرجح

جدول  1نشان ميدهد که امتيازدهي در جدولهاي مقايسهاي و يا ماتريس مقايسات زوجي در دامنه  1/5تا  5ميباشد .هنگام
مقايسه دو به دو ،در ابتدا معادل اهميت به طريق رتبهاي مشخص و سپس مقدار عددي متناظر با آن در جدول مقايسهاي ذکر
مي شود .حاصل اين کار ،تشكيل يك ماتريس است
با انجام مقايسات زوجي ،وزن هر يك از معيارها در زمينه بهکارگيري تكنولوژي هوشمند مشخص ميگردد.
بر اساس درخت تصميم گيري و براي پر کردن جداول مربوط به مقايسه دو به دو پارامترهاي موجود ،سوالهايي آماده گرديد
که تيم با توجه به داشتن اطالعات کافي در زمينه تكنولوژي هوشمند از طريق پيشزمينههايي که از مطالعه مقاالت بهدست
آورده بودند ،به رتبهبندي پارامترها و سپس وزندهي آنها به صورت جداگانه اقدام کردند .از آنجا که افراد مختلف در بيان
نظرات خود با يكديگر تفاوت دارند بالطبع در اين زمينه نيز تفاوتهايي وجود دارد که نرخ ناسازگاري روش تحليل سلسله
مراتبي مشخص ميکند ،که آيا اين تفاوتها براي انجام مراحله بعدي قابل چشم پوشي هست يا خير .نرخ ناسازگاري به اين
صورت عمل ميکند که بعد از ترکيب کليه قضاوتها در صورتي که در نتيجه نهايي ميزان ناسازگاري از  10درصد بيشتر
باشد مشخص است که بايد در قضاوتها تجديدنظر کرد.
پيش زمينه ذهني در مورد هر سوال به اين صورت است که در قالب يك نمونه ارائه ميگردد :اگر تصميم گرفته شود که در مخزني
تكنولوژي مخزن هوشمند به کار گرفته شود ،پارامتر درجه ناهمگوني اهميت بيشتري دارد يا اليهبندي آن مخزن؟ يا به عبارت ديگر
پارامتر درجه ناهمگوني شما را بيشتر براي هوشمندسازي ميانگيزاند يا اليه بندي مخزن؟ يا ميتوان به اين صورت نيز مطرح کرد که
هوشمندسازي روي درجه ناهمگوني ارزش افزوده بيشتري دارد يا روي اليه بندي؟
بدين منظور براي ساير پارامترها نيز سواالتي با توجه به درخت سلسله مراتبي طرح شد.

 .5مقايسه زوجي معيارها
با توجه به آنكه بدست آوردن وزن معيارهاي درخت تصميمگيري براي اولويتبندي مخازن از اهميت بااليي برخوردار است بايد افرادي
که در اين زمينه قضاوت ميکنند ،داراي دانش الزم باشند .به جهت اهميت اولويتبندي مخازن نفت ،تيم هوشمندسازي قبل از انجام
مقايسات زوجي ابتدا به اولويتبندي پارامترها هر سطح بدون تخصيص نمره پرداخت و بعد از آن اقدام به نمرهگذاري برمبناي جدول 1
کرد.
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 .1-5اولويت¬بندي معيارها بدون نمرهگذاري
در اين مرحله تيم هوشمندسازي طي جلساتي و با ارائه داليل کافي معيارها و زيرمعيارها را اولويتبندي کردند.الزم به ذکر است ،اينكه
معيار يا زيرمعياري باالتر از معيار يا زيرمعيار ديگر قرار مي گيرد به اين معني نيست که از لحاظ اهميت فاصله زيادي دارند؛ ممكن است
آن ها به صورت جزئي نسبت به هم برتري داشته باشند که در مرحله قضاوتها اين قضيه کامال مشهود است.
رتبهبندي در هر سطح به صورت زير مي باشد:

سطح اول:
 -1عوامل اقتصادي  -2عوامل فني  - 4عوامل جغرافيايي  -3عوامل محيط زيستي
داليل اين اولويتبندي را ميتوان به اين صورت شرح داد که تمامي شرکتهاي نفتي در انجام هر پروژه به فكر سود
اقتصادي ميباشند .هم چنين مزيت کارکردهاي هوشمندسازي در زمينه اقتصادي نسبت به معيارهاي ديگر از قبيل کاهش
تعداد چاهها ،کاهش تعداد عمليات مداخله در چاه ،چاهآزمايي و ديگر موارد بيشتر است .اگر چه عوامل فني نيز به نوبه خود
داراي اهميت ميباشد ولي بايد توجه داشت که به کارگيري تكنولوژي هوشمند اگر از لحاظ فني به سود باشد ولي صرفه
اقتصادي نداشته باشد به خودي خود تمايل براي به کارگيري آن از بين خواهد رفت .عوامل جغرافيايي در اولويت سوم است
چرا که در مقايسه عوامل جغرافيايي نسبت به محيط زيستي مسئلهاي که مدنظر قرار گرفته است اين است که اوال نيروي
انساني مهمترين دارايي هر شرکت محسوب ميشود و ثانياً شرکتهاي مختلف به دنبال جذب نيروهاي زبده هستند .براي
اين منظور هر چه محيط کار از لحاظ آب و هوا ،امنيت و رفت و آمد مناسبتر باشد دسترسي به اين مهم آسانتر خواهد بود.
به عالوه برخي از مناطق به دليل غير قابل دسترس بودن و نياز به کنترل از راه دور اهميت بااليي براي انجام عمليات
هوشم ندسازي دارند .ديدگاه فوق مربوط به کساني است که عوامل جغرافيايي را نسبت به عوامل محيط زيستي ارجح دانسته-
اند .اما در ديدگاه برخي اهميت اين دو پارامتر يكسان است و دليل آن هم توجه جهان به اهميت مسئله محيط زيست مي-
باشد .مزيتهاي هوشمندسازي در زمينه عوامل فني نس بت به عوامل جغرافيايي نيز با توجه به زيرمعيارهايي که دارند بيشتر
ميباشد ،بنابراين در اولويت بهتري نسبت به عوامل جغرافيايي قرار ميگيرد.
سطح دوم (زير معيارهاي عوامل اقتصادي):
 -1درآمد نفتي  -2هزينه سرمايه  -4هزينه عملياتي
دليل اين اولويتبندي را مي توان در نمودار زير که توسط دو شرکت رکسار و شل ارائه شده است مشاهده کرد][2

.شكل  4:اثر بهكارگيري تكنولوژي هوشمند روي هر يک از معيارهاي اقتصادي
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همانطور که مالحظه ميشود تكنولوژي هوشمند  49درصد هزينه سرمايه را بهبود ميدهد اما تنها  9درصد هزينه عملياتي را
تحت تاثير قرار داده است .نكته ديگر اين است که حذف يك چاه براي توسعه ميدان نسبت به حذف چندين عمليات مداخله
سودمندتر است .اما کساني که اهميت اين دو پارامتر را يكسان بيان کردند دليلشان اين بود که اوال با توجه به در نظر گرفتن
تعداد چاهها در يك ميدان و طول عمر ميدان و تعداد عمليات مداخله از سويي و کاهش تعداد چاهها به واسطه عمليات
هوشمندسازي از سوي ديگر و نيز استفاده از تجهيزات گرانقيمت جهت هوشمندسازي اهميت اين دو معيار يكسان است.
بيشترين درصد بهبود مربوط به ضريب بازيافت نهايي ميباشد که تاثير اصلي را در درآمد نفتي دارد.
بهعالوه ممكن است در صورت موفقيت آميز بودن هوشمندسازي در ميادين توسعه يافته منجر به بهبود هزينه سرمايه نشود
ولي مسئله کنترل و افزايش بهره وري ،که در نهاد اين تكنولوژي است باعث افزايش ضريب بازيافت شده و نهايتا درآمد نفتي
را افزايش ميدهد .در مورد مقايسه درآمد نفتي با هزينه عملياتي ،اگرچه تكنولوژي هوشمند باعث کاهش مداخله در چاه مي-
شود اما کمترين افزايش در ضريب بازيافت بيشترين سود را عايد شرکتهاي نفتي ميکند.
سطح دوم (زيرمعيارهاي عوامل فني):
 -1درجه ناهمگوني  -2نوع چاه حفرشده  -4عمر ميدان  -3اليهبندي  -9قدرت آبده و فاصله تكميل تا سطح تماس
آب و نفت  -1فشار کالهك گازي و فاصله تكميل تا سطح تماس نفت و گاز.
اين اولويتبندي در برخي از موارد با توجه به سناريوها و روشهاي جايگزين انجام شده است که در توضيحات به آنها
پرداخته خواهد شد.
ريشه بيشتر مشكالت چاه و مخزن اعم از مشكل توليد آب و گاز ناخواسته و تغييرات رفتاري چاه و مخزن در درجه
ناهمگوني ميباشد .بنابراين بهکارگيري تكنولوژي هوشمند با قابليت کنترل بههنگام و انعطاف پذيري 1الزم ميتواند کمك
شاياني را در رفع موارد فوق الذکر کند .مسائل مربوط به خصوصيات مخزن  2از قبيل وجود ناهمگوني زمينشناسي ،تفاوت
چشمگير تراوايي افقي و عمودي و تخلخل در بخشهاي مختلف مخزن ،ليتولوژي ،مدل شكافها و غيره باعث ميشود که
تغيير و تحوالتي که در جريان سيال ،در ته چاه رخ ميدهد قابل پيشبيني نباشد .به عالوه در موضوع مديريت مخزن بيشتر
بحث مديريت عدم قطعيت مطرح ميباشد که يكي از عوامل عدم قطعيت درجه ناهمگوني ميباشد .به طور کلي هر چه
درجه ناهمگوني بيشتر باشد تمايل بيشتري جهت هوشمندسازي وجود دارد چرا که اين تكنولوژي اثرات منفي اين
خصوصيت مخزن را کاهش ميدهد.
در مورد نوع چاه حفر شده در مقاالت متعدد اشاره به کاربرد بيشتر اين تكنولوژي در چاههاي افقي شده است که نشان از
اهميت نوع چاه ميباشد .به عالوه هنگامي که به شرکت هاي خدماتي جهت پياده سازي تكنولوژي هوشمند مراجعه ميشود،
اولين سوالي که پرسيده مي شود نوع چاه حفر شده در ميدان است چون ارزش افزوده تكنولوژي هوشمند به نوع چاه
وابستگي زيادي دارد].[4
در مقايسه عمر ميدان و نوع چاه حفر شده نيز بايد گفت اگر چه به کارگيري تكنولوژي هوشمند در مياديني که عمر باقيمانده
زيادي دارند (ميادين سبز) مناسب ميباشد ولي اگر توجه شود در صورتي که چاهها عمودي باشد ارزش افزوده کمي نصيب
شرکت نفتي خواهد شد .بنابراين توجه به نوع چاه نسبت به عمر ميدان از اهميت باالتري برخوردار است .براي مثال ارزش
افزوده بهکارگيري تكنولوژي هوشمند در ميداني که  19سال از عمر آن باقي مانده و داراي چاه افقي ميباشد به مراتب بيشتر
از ميداني است که  20سال ديگر عمر دارد ولي چاههاي عمودي در آن حفر شده است .الزم به ذکر است که براي برطرف
کردن مشكل توليد در چاههاي افقي جايگزيني در مقابل هوشمندسازي وجود ندارد اما در انواع ديگر چاهها اين جايگزيني به
صورت تكميلهاي سنتي وجود دارد.
Flexibility
Reservoir Characteristics
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علت آنکه اليهبندي بعد از عمر ميدان رتبه بندي شده اين است که فلسفه هوشمندسازي در ميادين با عمرهاي مختلف مزيت
يكساني ايجاد نميکند و نيز بر اساس مطالعات ،به کارگيري تكنولوژي هوشمند در ابتداي توسعه ميدان يا در ميادين با عمر
باقيمانده بيشتر ارزش افزوده بيشتري نصيب شرکت نفتي ميکند .بهعالوه عمر باقيمانده هر ميدان با توجه به سناريوي سنتي
آن تعيين شده و چه بسا با به کارگيري اين تكنولوژي و با توجه به اطالعاتي که در طول بهرهبرداري از ميدان از طريق
تكنولوژي هوشمند کسب ميشود ،بهتوان سناريوي توسعه بهتري براي مخزن براي آينده تدوين کرد که منجر به افزايش عمر
شود .اليه بندي تنها مقوله شتاب در توليد را در خود دارد که در مقابل عمر از ارزش کمتري برخوردار است.
جايگاه اليه بندي در رتبه باالتري از دو معيار قدرت آبده و فاصله تكميل تا سطح تماس آب و نفت است .علت اين است که
پارامتر اليهبندي عالوه بر داشتن مقوله کنترل و بهينه سازي توليد ،در برخي شرايط شتاب در توليد در شرايط توليد آميخته را
در خود دارد اما دو پارامتر ديگر ذکر شده به عنوان دو مورد از ريشههاي مشكالت چاه و مخزن محسوب ميشوند.
قدرت آبده و فاصله تكميل تا سطح تماس آب و نفت با توجه به ماهيتشان در يك سطح ديده شدهاند .هر دو معيار در
مشكل توليد آب تاثير دارند علت اينكه اين معيار نسبت به معيارهاي فشار کالهك گازي و فاصله تكميل تا سطح تماس گاز
و نفت در اولويت باالتري قرار داده شده است اين است که حل مشكل توليد آب بسيار مهمتر است چرا که اگر گاز نيز توليد
شود مي توان از جنبه مثبت فرازآوري گاز به آن نگاه کرد .به عالوه به دليل تحرک  1بااليي که گاز نسبت به آب دارد ،اگر
کنترل نواحي مشرف به گاز مد نظر قرار گيرد تنها راه حل مسدود کردن آن ناحيه ميباشد در صورتيکه در شرايط توليد آب
مي توان با بستن جزئي شيرهاي کنترلي و کاهش دبي توليد ،ميزان آب را کاهش داد].[3

 .2-5مرحله دوم
مقايسه زوجي معيارها بر اساس جدول مقايسه دو به دو.
اساس قضاوت ها بر دو محور استوار است:
 -1تجربيات جهاني که در قالب مقاالت و انتشارات بيان شده است.
 -2نظر کارشناسي با توجه به تخصص و تجربه کارشناسان
جدول  :2مقايسه زوجي معيارهاي درخت سلسله مراتبي اولويتبندي هوشمندسازي توسط كارشناسان

مقايسه دو به دو

2

قضاوت اول

قضاوت دوم

قضاوت سوم

قضاوت چهارم

سطح اول درخت سلسله مراتبي
عوامل اقتصادي با
عوامل محيط زيستي
عوامل اقتصادي با
عوامل فني
عوامل اقتصادي با
عوامل جغرافيايي
عوامل فني با عوامل
محيط زيستي
عوامل فني با عوامل

9

1

1

1

4

4

2

4

1

9

9

1

9

3

9

4

9

4

3

4

Mobility

2
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مقايسه دو به دو

2

قضاوت اول

قضاوت دوم

قضاوت سوم

قضاوت چهارم

جغرافيايي
عوامل جغرافيايي با
عوامل محيط زيستي

2

2

4

1

سطح دوم درخت سلسله مراتبي -عوامل اقتصادي
هزينه سرمايه با هزينه
عملياتي
درآمد نفتي با هزينه
سرمايه
درآمد نفتي با هزينه
عملياتي

9

1

4

4

3

4

3

2

8

4

9

9

سطح دوم درخت سلسله مراتبي -عوامل فني (مديريت مخزن)
درجه ناهمگوني با
نوع چاه حفر شده
درجه ناهمگوني با
اليهبندي
درجه ناهمگوني با
عمر ميدان
نوع چاه حفر شده با
اليهبندي
نوع چاه حفر شده با
عمر ميدان
عمر ميدان با اليه-
بندي
درجه ناهمگوني با
GOC1
درجه ناهمگوني با
WOC
نوع چاه حفر شده با
GOC
نوع چاه حفر شده با
WOC

1

4

4

4

2

3

9

9

9

4

3

3

2

4

3

3

3

2

4

4

1

2

4

4

3

7

1

7

1

9

1

1

1

1

9

1

9

9

9

9

9

WOC GOC
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مقايسه دو به دو

2

قضاوت اول

قضاوت دوم

قضاوت سوم

قضاوت چهارم

اليهبندي با GOC

4

3

3

4

اليهبندي با WOC

2/9

4

4

4

 WOCبا GOC

2

1

2

1

عمر ميدان با GOC

9

3

9

9

عمر ميدان با WOC

4

3

3

9

2/9

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

9

9

3

9

9

9

1

1

1

7

1

7

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

9

9

9

9

1

9

1

9

اليهبندي با قدرت
آبده
اليهبندي با فشار
كالهک گازي
عمر ميدان با قدرت
آبده
عمر ميدان با فشار
كالهک گازي
درجه ناهمگوني با
قدرت آبده
درجه ناهمگوني با
فشار كالهک گازي
 wocبا قدرت آبده
 wocبا فشار كالهک
گازي
قدرت آبده باgoc
 gocبا فشار كالهک
گازي
نوع چاه حفر شده با
قدرت آبده
نوع چاه حفر شده با
فشار كالهک گازي
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مقايسه دو به دو

2

قدرت آبده با فشار
كالهک گازي

قضاوت اول

قضاوت دوم

قضاوت سوم

قضاوت چهارم

2

1

2

1

همانطور که جدول فوق نشان مي دهد در مقايسه دو به دو بيشتر پارامترها ،روند مشترکي ميان نظرات کارشناسان وجود دارد.
اگر عددگذاريها با يكديگر تفاوت دارد به دليل آن است که اوال اعداد معادل مقايسه کيفي ميان دو پارامتر هستند که در
جدول  1آمده است و ثانيا نظر کارشناسي مشخص ميکند که به چه صورت اين عددگذاريها انجام شود .در حقيقت در
جدول 2مقايسات کيفي به صورت کمي گزارش شده است .الزم به ذکر است که اين تفاوتها زماني اهميت پيدا ميکند که
در هنگام ترکيب نظرات ،ناسازگاري نهايي از  10درصد بيشتر باشد که در اينصورت بايد در قضاوت ها تجديدنظر صورت
گيرد].[9
الزم به ذکر است تمامي پارامترهاي ذکر شده در زمينه هوشمندسازي يك ميدان داراي اهميت بااليي ميباشد و عددگذاري-
هاي فوق الذکر تنها نشان دهنده ارجحيت پارامترها نسبت به يكديگر ميباشند.

 .6نتيجه گيري
بعد از اينكه هر يك از اعضا قضاوتهاي خود را در مقايسه دو به دو معيارها انجام دادند تمام اين قضاوت ها با تمام
ويژگيهايي که دارند با يكديگر ترکيب ميشوند ،که اين ترکيب توسط نرم افزار صورت ميپذيرد .شكل  9و جدول  4نتيجه
نهايي وزن هر يك از معيارها را نشان ميدهد .همانطوريكه در ادامه مشاهده ميشود عوامل اقتصادي با ضريب 0,992
بيشترين ضريب اهميت و عوامل محيط زيستي با ضريب  0,07کمترين ضريب را در مقايسه با ساير عوامل دارد که نقش و
اهميت ساير ضرايب در ادامه آورده ميشود.
خروجي اين موضوع مويد اين است که يك تكنولوژي هر چند به لحاظ فني و تكنيكي و ساير موارد مورد پذيرش باشد ولي
کارايي اقتصادي نداشته باشد عمالً امكان توسعه آن وجود ندارد و بايد از لحاظ اقتصادي قابل قبول باشد .همچنين اهميت
خروجي اين کار به مراتب از ساير روشها به لحاظ پوشش بسيار مناسب تمامي عوامل درگير از جمله اقتصادي ،جغرافيا و
محيط زيست  ،به شرط انجام درست ،باالتر است اين درحالي است که بسياري از اين عوامل در ساير روشها لحاظ نمي-
شوند و فقط عوامل فني و اقتصادي را بررسي مينمايند .اعتقاد نويسندگان اين مقاله براين است که دانش مهندسي نفت و
مخازن و شبيه سازي مخازن يكي از ابزارهاي اين روش و متدلوژي ميباشد .نكته مهم اينكه ،در انتها ،ميدان انتخاب شده براي
بهکارگيري تكنولوژي مخازن هوشمند مي بايست با طراحي جزئيات مورد مطالعات کامل شبيه سازي قرار بگيرد.
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شكل  :5وزن نهايي معيارهاي اولويتبندي هوشمندسازي بر مبناي مقايسه زوجي

113

…  محيطزيست و،ارائه يك روش جامع براي تعيين ضريب اهميت عوامل زمينشناسي
 وزن نهايي معيارهاي اولويتبندي هوشمندسازي بر مبناي مقايسه زوجي:3جدول

وزن نهايي
)(درصد

زيرمعيار

13/3

هزينه سرمايه

6

هزينه عملياتي

35/1

درآمد نفتي

12

درجه ناهمگوني

5/1

نوع چاه حفر شده

4/1

عمر ميدان

3/2

اليهبندي

1/3
1/2
1/1
1

فاصله تكميل تا
WOC
قدرت آبده

)وزن نهايي (درصد

معيار

55/1

عوامل اقتصادي

27/1

هدف

عوامل فني و زمين
شناسي

اولويتبندي
هوشمندسازي

فاصله تكميل تا
GOC
فشار كالهک گازي

-

12

-

7

عوامل جغرافيايي
عوامل محيط
زيستي

" هيئت تحريريه مجله از آقايان دکتر محمد کرامتي و دکتر عباس شهرآبادي که داوري مقاله را بر عهده داشته اند کمال تشكر
"و سپاس را دارد
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Determining Geological, Environmental and Economical Impact
Weight for Oil Field Prioritization to Implement Smart Well
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Abstract
Deep oil reservoirs with high heterogeneity need thorough management to maximize
production and recovery along with minimizing OPEX and CAPEX. This management is
integration between technology, human resource and processes.
Smart Well technology helps oil companies to meet aforementioned goals. Since smart well
technology imposes high initial expenditure it is a risky and costly decision for oil companies
to apply it for all companies. Indeed, this fact dictates prioritization of oil fields based on
several parameters to decide where this technology should be implemented first.
In this paper we present a novel screening technique under Analytical Hierarchy Process
(AHP) engine. This technique needs criteria and sub-criteria affecting smart well potential of
fields such as Geological, Geographical, Environmental and Economical parameters.
In this study, the main components of the four main mentioned parameters have been
extracted. All of them weighted according to our objective function. The result of this
research would be impact weight of each parameter with respect to each other that can be
used an engineering box for making decision among several fields for implementing smart
well technology.
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