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Abstract 

The purpose of this research is to gain a better understanding of the application of artificial 
intelligence in the oil industry and the background of research in the management and development 
of the oil and gas supply chain. The use of artificial intelligence in important topics was investigated 
in three upstream, Midstream and downstream sections. The results of the analysis showed essential 
artificial intelligence implementation in the oil and gas industry. In addition, various 
recommendations were provided for technology managers, policy makers, professionals and leaders 
in the oil and gas industry to ensure the successful implementation of AI. Finally, based on the 
analysis and review, recommendations and potential directions for the application of artificial 
Intelligence in the oil field development were presented. 
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  چکیده
پیشینه تحقیق در مدیریت و توسعه و همچنین  مصنوعی در صنعت نفت بررسی کاربردهاي هوش این تحقیق از هدف

در سه بخش باالدستی، میان دستی و پایین دستی بررسی  مصنوعی هوش کاربرد زنجیره تامین نفت و گاز می باشد.
 را نشان گاز و نفت صنعت در مصنوعی هوش سازي پیاده ضرورت شده، انجام تحلیل و تجزیه از حاصل شد. نتایج

 و نفت صنعت در رهبران و متخصصان گذاران،سیاست فناوري، مدیران براي مختلفی هايتوصیه این، بر عالوه. داد
 بررسی، و تحلیل و تجزیه اساس بر نهایت، در .شد ارائه مصنوعی هوش آمیزموفقیت اجراي از اطمینان براي گاز

  .شد ارائه نفتی فرایندهاي توسعه در مصنوعی هوش کاربرد بالقوه هايگیريجهت و هاتوصیه
  نفت صنعت داده، کالن ماشین، بینایی مصنوعی، هوش دیجیتال، تحولکلمات کلیدي: 
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  مقدمه -1
 که است روباتیک و) 2NLP( طبیعی زبان پردازش ،1ML شامل که است هاییفناوري از ايمجموعه مصنوعی هوش

 مکک گیريتصمیم به تا بگیرند یاد و کنند عمل کنند، تفسیر کنند، حس را هاداده تا دهدمی اجازه هاماشین به
 رد بیشتر وريبهره  باعث و کنددگرگون میمتحول و  و مختل را هاماشین و افراد بین رابطه مصنوعی هوش .کنند
  .)1شود (شکل می وکارها کسب

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  کاربردهاي هوش مصنوعی -1شکل 

: ردک مطرح را معروف سوال این بریتانیایی، ریاضیدان تورینگ، آلن که زمانی شد، آغاز 1950 سال از مصنوعی هوش
 در جدید تحقیقاتی زمینه یک عنوان به رسمی طور به )3AI( مصنوعی . هوش»کنند؟ فکر توانند می ها ماشین آیا«

 زمانی رسید، فرا مصنوعی هوش بهار اولین سپس .شد تعریف و پیشنهاد 1956 سال در دارتموث آکادمیک کنفرانس
 . ]2, 1[رفت  کار به مختلف هاي زمینه در سرعت به مصنوعی هوش که

. شد پیشنهاد انجمن در 1970 دهه اوایل در المللی بین انجمن در نفت مهندسی زمینه در مصنوعی هوش از استفاده
 يفناور از استفاده ترویج براي را "بینی پیش تحلیل و تجزیه در مصنوعی هوش" از اي شاخه SPE  ،2009 سال در

 از جوجست نتایج اساس بر. کرد تاسیس مرتبط هاي بحث منظم سازماندهی منظور به نفت، زمینه در مصنوعی هوش
 که است یافته افزایش توجهی قابل طور به 2000 سال از مصنوعی هوش مورد در مقاالت تعداد ،One petroپلتفرم 

 سیستم ،SVM)6(پشتیبانی بردار ماشین ،5فازي منطق ،ANN)4(مصنوعی عصبی شبکه شامل آن اصلی هاي الگوریتم

                                                        
1  Machine learning 
2 Natural Language Processing 
3  Artificial intelligence 
4  Artificial neural network 
5 fuzzy logic 
6  Support vector machine 

ML 
 قیعم يریادگی 
 انهگویشیپ لیو تحل هیتجز  

خبره يها ستمیس  

NLP 
 ترجمه 
 طبقه بندي و خوشه بندي 
 استخراج اطالعات  

  چشم انداز (بینایی)
 شناسایی تصویر 
 بینایی ماشین  

 گفتار

 گفتار به متن 

 متن به گفتار  

کیربات  

زمان بندي ،يزیبرنامه ر  

يساز نهیبه و  
AI 
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ها الگوریتم همه بین است. در PSO)9 (ذرات ازدحام سازيبهینه ،GA)8( ژنتیک ، الگوریتمHIS)7 ( ترکیبی هوشمند
ANN تصنع در مصنوعی هوش کاربرد به محققان روزافزون عالقه دهندهنشان دارد. این موضوع را مطالعه بیشترین 

ي صنعت نفت به تعداد مقاالت در مورد هوش مصنوعی در دنیا در سه حوزهروند افزایشی  2است. در شکل  نفت
کشور هاي دانشجویی در داخل روند افزایشی در مورد پایان نامه این 3وضوح مشاهده می شود. همچنین در شکل 

  شود. نیز به استناد سامانه ایرانداك مشاهده می

  
  
  
 
  
  

  

   و دستی میان) ب( باالدستی،) الف( در مورد هوش مصنوعی در دنیا  مقاالت روند افزایشی تعداد -2 شکل
 ]3[دستی  پایین) ج(

 
 
 

  
  

  

  ایرانروند افزایشی تعداد پایان نامه هاي دانشجویی در حوزه هوش مصنوعی در  -3شکل 
 الف) صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ب) کل صنایع 

                                                        
7 Hybrid intelligent system 
8 Genetic algorithm 
9 Particle swarm optimization 
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 هوش مفهوم که چرا است، توسعه حال در سرعت به گاز و نفت صنعت در مصنوعی هوش کاربرد حاضر، حال در
 مندهوش پاالیشگاه هوشمند، لوله خط هوشمند، تولید هوشمند، حفاري صنعت، مختلف مراحل در تدریج به مصنوعی

 سري یک مصنوعی، هوش هايالگوریتم با آینده تحقیقات جهت. شد خواهد تبدیل آن به و کندمی نفوذ غیره و
 حاضر حال در ANN روش از استفاده اکتشاف، زمینه در. اندداده توسعه و تولید را اکتشاف در کاربردي هايفناوري

 حفاري، زمینه در. ]4[ است یافته دست اکتشافی هايچاه موفقیت میزان بهبود و خطرات کاهش در خوبی نتایج به
 هب را هزینه و بخشیده بهبود را حفاري سطح هوشمند حفاري لوله و اتوماتیک حفاري دکل مانند جدید تجهیزات

 نهبهی نفتی، میدان تولید تاریخی هايداده اساس بر نفتی، میدان توسعه در. است داده کاهش توجهی قابل میزان
 يتر دقیق روش مصنوعی هوش این، بر عالوه. است مصنوعی هوش فناوري اصلی کاربردي حالت توسعه، طرح سازي

  است. کرده ارائه هدف هاي الیه و عامل هاي چاه انتخاب و موضوع شکست طراحی براي را
 هوش فراوان محتویات و هاروش دلیل به اند، گذاشته اشتراك به را خود دستاوردهاي محققان از بسیاري اگر چه

 .ندارد وجود نفتی میدان توسعه زمینه در مصنوعی هوش کاربرد مورد در خاصی گیري نتیجه و خالصه مصنوعی،
 بینیپیش و اییشناس و نفت بازیافت افزایش نفت، باقیمانده شناسایی توسعه، سازيبهینه تولید، عملکرد بینیپیش

 عهتوس در اصلی وظایف هستند، برخوردار ايویژه اهمیت از که غیرمتعارف مخازن در مصنوعی هايشکستگی صحیح
 اوردهايدست کردن خالصه و تحلیل و تجزیه آثار، این در مصنوعی هوش فناوري پذیرش براي. می باشند نفتی میدان
   .]2[دارد  زیادي اهمیت موجود

  گاز و نفت تامین زنجیره در مصنوعی هوش -2
 4برخی کاربردهاي مهم هوش مصنوعی در نفت و گاز در سه بخش باالدستی، میان دستی و پایین دستی در شکل 

 نیایم بهبود آمده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. البته الزم به ذکر است برخی از کاربردها مانند چگونگی
موضوع  ینا. باشدمشترك می دست پایین تا باالدست از گاز و نفت تامین زنجیره سراسر در عملیاتی عملکرد و کلی

 ریسک بر مبتنی بازرسی ،)10PSM( فرآیند ایمنی مدیریت مانند هایی فعالیت براي ML از استفاده با توانمی را
)11RBI(، موارد، این در. کرد محقق نگهداري و تولید به مربوط وظایف و بالیا ارزیابی ML فرآیندهاي تسریع به 

 و تکیفی بهبود بالیا، هايارزیابی در اختالل و پذیريآسیب  بینیپیش ،PSM در هاداده تحلیل و تجزیه و آوريجمع
   .است کرده کمک صحت و دقت افزایش

 زنجیره سراسر در حوادث به مربوط دانش کسب به کمک براي )NLP(طبیعی زبان پردازش از عالوه بر این، استفاده
 انشد ساختار یک ایجاد براي تواندمی داده هايپایگاه کمک با فناوري گیرد. البته اینمی قرار تامین مورد استفاده

  .]7-5[ایمنی استفاده شود  بهبود به کمک براي هاشرکت و کشورها در قوي اشتراك قابل
 
 
  

                                                        
10 process safety management 
11 risk-based inspection 
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  12باالدستی گاز و نفت در مصنوعی هوش -1-2
 اکتشاف، در. 15تولید و 14میدان توسعه ،13اکتشاف از عبارتند گاز، و نفت صنعت باالدستی بخش در حیاتی حوزه سه

نقشه  نظیر هاییفعالیت در مورد هاداده تحلیل و تجزیه و انتقال آوري،جمعجهت ) ML( ماشین یادگیري هايمدل
ش کاه ها و خطاهااین استفاده هزینه نتیجه اند. درشده استفاده هسته تحلیل و تجزیه و هاچاه ثبت اي،لرزه برداري

 . ]8[یافته و کارایی بهبود خواهد یافت 
  

  
 ]8[ پتانسیل هاي کاربرد هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز  -4 شکل

انند م هاییفعالیت براي میدانی، توسعه در مصنوعی هوش هايفناوري کاربردهاي بر تحقیقاتی کارهاي از بسیاري
 کاربردهاي آن هیبریدهاي و ماشین یادگیري هايمدل. اندشده متمرکز 18هازیرساخت و 17مخازن مهندسی ،16حفاري
 و حفاري کارایی ایمنی، بهبود براي بهینه حفاري پارامترهاي و گل خواص بینیپیش براي حفاري در را موفقی

 اهداف براي آن هیبریدهاي و ML زیرساخت، و مخازن مهندسی در مشابه طور به. دهندمی نشان هزینه اثربخشی
 به که شوندمی استفاده سیالب سازيبهینه و شبنم نقطه فشار تخمین مانند هاییفعالیت در سازيبهینه و تخمینی
  .]11-9[کند می کمک مالی سود رساندن حداکثر به و نفت تولید سازيبهینه هیدروکربن، تولید کردن حداکثر

 اجزاي و هاویژگی تشخیص و انتخاب بینی،پیش نظارت، براي عمدتاً آن هیبریدهاي و ML هايمدل تولید، حوزه در
 قطع مراحل در تولید کننده، خفه دریچه جریان نرخ شامل این. شوندمی استفاده بهینه تولید براي حیاتی مختلف

 و نگهداري دتولی بینی پیش معیوب، رویدادهاي جداکننده، انتخاب ماسه، و شن تولید آسفالتین، بارش باال، بسیار آب
 اپراتورهاي و اه تکنسین آموزش براي کامپیوتر بینایی فناوري باالدستی، بخش در این، بر است. عالوه شده بینی پیش

 نعی در زمان آموزش و و هزینه کاهش به امر این. است شده استفاده مجازي واقعیت محیط یک از استفاده با میدانی

                                                        
12 upstream 
13 Exploration 
14 Field development 
15 Production 
16 Drilling 
17 Reservoir engineering 
18 Infrastructure 

 

 پایین دستی میان دستی باالدستی

 اکتشاف
 لرزه نگاري
 چاه پیمایی

هسته  تجزیه و تحلیل  
  تولید

  فرازآوري مصنوعی
  ترمیم چاه

 جداسازي مایعات
  توسعه میدان  

  حفاري و تکمیل
  مهندسی مخزن

 زیرساخت
  

  حمل و نقل
  خطوط لوله
  کشتی ها

 وسیله نقلیه جاده اي

  تصفیه خانه
  تولید سوخت

 کننده ها، پالستیک هاروان 
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بهینه سازي  زمینه در آن مختلف الگوریتم هاي مصنوعی و هوش .]14-12[ است کرده کمک ایمنی بهبود حال
 پمپ هاي الکتریکی و اسبی کله هايپمپ فرسایش و خرابی عملکرد، پیش بینی شامل مصنوعی فرازآوري هايشرو

  . ]15[است  شده هزینه ها کاهش سبب و موثري داشته کاربرد چاهی درون شناور
نفت  میادین در هوشمند مخازن فناوري هوشمند، کاربردهاي چاه هاي سیستم توسعه نحوه ضمنا در بخش باالدست 

  .]17, 16[گاز بررسی شده است  و
  19میان دستی گاز و نفت در مصنوعی هوش -2-2
 هاي سیستم ترین مهم از مورد دو مخازن و ها لوله. است توزیع و نقل و حمل اصلی کارکردهاي میانی، بخش در

 شده گرفته نظر در مقاالت از هستند. بسیاري صنعت در گاز و نفت سازي ذخیره و نقل و حمل در استفاده مورد
. دادند قرار بحث مورد گاز لوله خطوط سازيبهینه و ارزیابی نظارت، سازي،مدل براي را ML هايالگوریتم کاربردهاي

 ظارتن هاي سیستم توسعه لوله، خطوط در انتقال مقدار و عملیات سود بین بهینه تعادل یافتن براي ML ویژه، به
 هایتن در و است شده استفاده آنها عمر طول افزایش به کمک و لوله خط ایمنی از اطمینان براي اعتماد قابل و مستمر

 کاهش براي کنندهبینیپیش هايسازيشبیه و هامدل از استفاده با ریسک ارزیابی و طراحی خاص، عملیات بهبود به
  .]19, 18[عملیاتی کمک نموده است  و نگهداري هايهزینه

 طوالنی سازي ذخیره و مدت طوالنی نقل و حمل براي مداوم طور به که آنهایی ویژه به سازي، ذخیره مخازن و ها لوله
 ست،ا ناامن و پرهزینه قطعات این انسانی بازرسی. دارند اي دوره نگهداري و بازرسی به نیاز شوند، می استفاده مدت

ضمنا سیستم هاي نشت یابی هوشمند با متدهاي . است مطلوب بسیار قطعات این خودکار جابجایی و بازرسی بنابراین
ش رو، حسگرهاي کابلی، جریان سنج هاي شدت صوت ، پایش خاك، نمونه برداري گازيمتفاوت نظیر: روش صوتی، 

و غیره قابل استفاده می باشد. ضمنا پژوهشگاه صنعت نفت  روش هاي مبتنی بر پایه نرم افزار، مغناطیسینشت شار 
  انجام داده است. RTTMدر این زمینه پروژه هاي تحقیقاتی و پایلوتی متعددي را بر مبناي الگوریتم 

  20دستی پایین گاز و نفت در مصنوعی هوش -3-2
 هايمالگوریت است، نهایی محصوالت توزیع همچنین و گاز و نفت پاالیش اصلی کارکردهاي دستی، پایین بخش در

ML نیبیپیش براي را موفقی کاربردهاي و هستند تواناتر معمولی هايمدل به نسبت هاآن ترکیبی هاينسخه و 
 براي گاز و نفت دستی پایین صنایع در همچنین آن هیبریدهاي و ML. دهندمی نشان تعمیر به مربوط حوادث

 دقت و بینییشپ قابلیت بهبود به آن از استفاده که جایی اند،گرفته قرار استفاده مورد کلی مصرف و تقاضا بینیپیش
 ایینپ بخش در این، بر عالوه است. کرده کمک تولید مختلف هايفعالیت با آن سازيهمگام و شدهبینیپیش هايداده

 فرآوري هايکارخانه در نفت فرآوري با مرتبط مختلف پارامترهاي بر نظارت براي 21کامپیوتري بینایی فناوري دستی،
 ها،دوربین زا استفاده با پاالیشگاه داخل در نفت شعله دینامیک بر نظارت با فناوري این. است شده استفاده پاالیشگاه

 خودکار با و کندمی جلوگیري خطرناك بالقوه هايموقعیت از نتیجه در و بوده موفق ناپایدار شرایط وقوع بینیپیش در

                                                        
19 Midstream 
20 downstream 
21 Computer vision technology 
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 دیزل نیز گوگردي از ي ترکیب ها جداسازي همچنین در .]21, 20[دهد می ارتقا را ایمنی کنترل، سیستم کردن

  .]22[مصنوعی استفاده کرد  هوش میتوان از مدل هاي
  گاز و نفت تامین زنجیره در مصنوعی هوش سازي پیاده هاي چالش  -3
 ایدب مصنوعی هوش که آنجایی از اینکه وجود دارد. چالش اولاصلی  چالش سه گاز، و نفت صنعت باالدستی بخش در
 وسعهت از بتوانند که دارند نیاز داخلی هايتیم به ها شرکت شود، سفارشی بسیار تجاري هايداده و زمینه اساس بر

 رنامهب زیرا است داده چالش دوم،. کنند پشتیبانی مصنوعی هوش ابزارهاي سازي سفارشی و مصنوعی هوش زیرساخت
 ازب همکاري سوم، چالش. دارند کیفیت با داده زیادي مقادیر به دسترسی به نیاز مصنوعی هوش موفق کاربردي هاي
عالوه . تاس چالشی شرکتی، بین هايداده گذاري اشتراك به و باز داده منبع فقدان دلیل به که است سطوح تمام بین

 عملیات در خطرناك رویدادهاي براي که کرد اشاره ML هاي الگوریتم حوزه در ایمنی هاي چالش بر این می توان به
 عمیق یادگیري هايالگوریتم کمبود عموم، دسترس در هايداده مجموعه فقدان از جداي. شود می استفاده حفاري

 و مصنوعی هوش هايمدل ساخت همچنین هنگام .شده است مشاهده نیز حفاري فعالیت زمینه در عمدتاً سفارشی
ML خام، چالش هایی نظیر داده هاي ناکافی و پیکربندي نامناسب شبکه وجود دارند  نفت تقاضاي بینیپیش براي

ه  می توان ب گاز مصنوعی در صنعت نفت و هوش کارگیري به آورند. از سایر چالش ها درکه دقت نتایج را پایین می
 عدم و نهایت در و کارآمد اجراي براي توسعه ابزار کمبود ها،  تکنیک فنی ظرفیت مورد در دانش و آگاهی عدم

  .]21, 8[جدید اشاره نمود  هاي فناوري پذیرش ریسک و قطعیت
 خطر و حفاري الزامات بازرسی، باالي هزینه دلیل به ها داده گیري اندازه مشکالتی نظیر: گاز، و نفت میانی بخش در

ی مطرح م گاز و نفت لوله خطوط در باال اي حفره خوردگی عمق بینی پیش براي ویژه به پذیر، آسیب لوله خطوط
 4,0 گاز و نفت عصر به متعددي به واسطه ي گذار جداي از چالش هایی که قبال ذکر شد، مشکالت نهایت، در شوند.

 کلی اشاره ریزي برنامه و استانداردسازي عدم همچنین و منفی انداز نیز وجود دارد که از آن جمله می توان به: چشم
  .]19[نمود 

مصنوعی در بخش هاي باالدستی، میان  هاي هوشبر روي اجراي فناوري اي مقایسه تحلیل و تجزیه -4
  دستی و پایین دستی

 و زیهتج گاز، و نفت تامین زنجیره طول در مصنوعی هوش اجراي پویایی مورد در بیشتر بینش آوردن دست به براي
 و زیهتج با سپس و شد آغاز کمی کلی بررسی با ها تحلیل و تجزیه. شد انجام اي مقایسه و توصیفی هاي تحلیل
  .شد دنبال تامین زنجیره در مکان هر براي خاص تحلیل

مصنوعی با تمرکز بر سه بخش  تحقیقات بر روي هوشکلی در مورد  اي مقایسه تحلیل و تجزیه -1-4
  باالدستی، میان دستی و پایین دستی

 زنجیره انداز چشم در خاص مصنوعی هوش هايفناوري روي بر که بازبینی براي شده گرفته نظر در مطالعه 40 از
 بخش به درصد 15 دستی، میان بخش به درصد 18 باالدستی، بخش به درصد 50 داشتند، تمرکز گاز و نفت تامین
 هوش هايفناوري براي عرضه، بخش سه هر روي بر مقاالت از درصد 17 این، بر عالوه. مربوط می شوند دستی پایین

  .است شده داده نشان 5 شکل در کلی توزیع. اندشده متمرکز گاز و نفت تامین زنجیره در منتخب مصنوعی
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 زنجیره کل در شده انتخاب AI هاي فناوري سازي پیاده بر تمرکز با دانش مجموعه همان براي را کلی توزیع  6 شکل
 ماشین یادگیري به مربوط مصنوعی هوش فناوري اجراي از درصد 85 که کرد مشاهده توان می. دهدمی نشان تامین

 پردازش به مربوط درصد 2 و روباتیک به مربوط درصد 8 کامپیوتر، بینایی به مربوط درصد 5 ترکیبی، هايالگوریتم و
  .است) NLP( طبیعی زبان

 حقیقاتیت کار تمرکز بیشترین ها،بخش سایر با مقایسه در اول،. کرد اشاره نتایج زیر به توانمی 6 و 5 با بررسی شکل
 یک نای .است متمرکز دستی پایین هايفعالیت روي بر کار تمرکز کمترین که حالی در است، باالدست به مربوط
 مربوط شبخ هر در عملیات و ها فعالیت پیچیدگی به توزیعی چنین درك کلید. است توزیعی چنین براي مهم پرسش

 و مدیریت يبرا بیشتري اطالعات بنابراین و هستند برترسرمایه و ترپیچیده بسیار باالدستی هايفعالیت . شود می
  .است نیاز آن با مرتبط هايریسک و پیچیدگی چنین کاهش

  
  پیشینه تحقیق با تمرکز بر سه بخش باالدستی، میان دستی و پایین دستی بررسی -5 شکل

 تامین زنجیره بخش هاي در مصنوعی می باشد که  فناوري اصلی اتخاذ شده هوش نوع، در این بخش ها نظر از دوم،
 مقاالت تمام از درصد 85( وضوح مورد استفاده قرار گرفته است به ترکیبی هايالگوریتم و ماشین یادگیري گاز، و نفت

 هايداده تحلیل و تجزیه براي آن هیبریدهاي و ML توانایی به توجه البته با). اندشده متمرکز ها فناوري این روي بر
 جاي ف،مختل هايگیريتصمیم در گاز و نفت تامین زنجیره مدیران به کمک و کنندهبینیپیش ايشیوه به مختلف
 هب منجر که دهدمی افزایش را تامین زنجیره کل دید مصنوعی، هوش فناوري تریناصلی عنوانبه ML. نیست تعجب
 یحیات صنعت این در خطرات کاهش همچنین و هزینه و زمان در که شودمی واقعی تقریباً آموزشی هايگیريتصمیم
  .کندمی جوییصرفه
 هر در مصنوعی هوش ترپایین پذیرش میزان بررسی براي بیشتري تحقیقات که دهدمی نشان همچنین نتایج سوم،

 هوش هايفناوري از برخی چرا اینکه کشف براي نیاز همین. است نیاز مورد دستی پایین و دستیمیان بخش دو
 زنجیره در مصنوعی هوش هايفناوري سایر به نسبت را کمتري توجه مطالعه این در مثال براي NLP مانند مصنوعی

  .]3[است  صادق نیز اندکرده جلب خود به گاز و نفت تامین

17%

50%

18%

15%

هر سه بخش
بخش باالدستی
بخش میان دستی
بخش پایین دستی
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 مصنوعی  هوش پیشینه تحقیق با تمرکز بر انواع فناوري هاي بررسی -6 شکل

  فناوري نوع و مصنوعی هوش بر اساس پیاده سازي  توصیفی تحلیل و تجزیه -2-4
 گاز و نفت تامین زنجیره مختلف هايدربخش که مختلف مصنوعی هوش هايآوريفن از مفصلی شرح بخش، این در

 هوش فناوري که جایی از فراتر تريدقیق بینش ارائه اصلی، هدف. است شده ارائه جدول قالب در اند،شده سازيپیاده
 مجموعه در مختلف هايبخش هاي فعالیت با آن ارتباط نحوه مورد در آن کلی نوع یا است شده متمرکز مصنوعی

 مختلف هاي فعالیت در شده سازي پیاده مصنوعی هوش مختلف هاي آوري فن 1 جدول .است شده تسخیر دانش
 روي بر شده گرفته نظر در ادبیات در مطالعه 20 مجموع در. کند می فهرست را تامین باالدست زنجیره در گاز و نفت

 هايعالیتف میدانی، تولید و توسعه. است شده متمرکز گاز و نفت تامین زنجیره باالدست در مصنوعی هوش کاربردهاي
 نف توانایی دلیل به عمدتا این. بود مصنوعی هوش غالب کاربردي فناوري عنوانبه  ML بر مبتنی هايحلراه با اصلی
 هايحل راه از استفاده. است پیشگیرانه نگهداري همچنین و تطبیقی تولید دقیق، حفاري به کمک براي ML هايآوري
ML و هافعالیت این در کلی بهینه عملکرد به منجر واند می اشیاء اینترنت با شده ادغام 22دیجیتال دوقلوهاي مانند 

 براي فعلی انسانی منابع مهارت ارتقاي اهمیت به باالدستی تحقیقاتی کارهاي دیگر. شود هزینه توجه قابل کاهش
  .کرد اشاره باالدستی هايفعالیت در مصنوعی هوش کاربرد بهبود و تسریع

  باالدستی هاي فعالیت در رفته کار به مصنوعی هوش هاي فناوري بر تمرکز با مقاالت -1 جدول
  نزنجیره تامیبخش  هافعالیت  فناوري هوش مصنوعیپیاده سازي  مراجع

Osarogiagbon et al. 
(2021)  [23] 

Machine learning – Supervised learning  Field development 
(Drilling)   

 
  
  
  
  
  

 بخش باالدستی

Li et al. (2020)  [2] Machine learning; Fuzzy logic; Swarm 
intelligence; Genetic algorithm; Hybrid  

Field development 
  

Mohamadian et al. 
(2021) [10]  

Hybrid [Machine learning - Supervised 
learning & Genetic algorithm]; Hybrid 

[Machine learning - Supervised learning & 
Swarm intelligence] 

Field development 
(Drilling) 

Ossai and Duru 
(2020)       [9] 

Machine learning – Supervised learning; 
Fuzzy logic; Swarm intelligence; Genetic 

algorithm; Hybrid (Multiple types) 

Field development 
(Drilling)  

Agwu et al. (2021)   [11] Machine learning - Multigene genetic 
programming 

Field development 
(Drilling)  

Agwu et al. (2018)[24] Machine learning – Supervised learning Field development 
(Drilling)  

Hourfar et al. (2019) 
[25]  

Machine learning – Reinforcement learning Field development 
(Reservoirs) 

                                                        
22 Digital twins 

85%

2%5%
8%

یبییادگیري ماشین و الگوریتم هاي ترک
پردازش زبان طبیعی
بینایی رایانه اي
رباتیک
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Rashid et al. (2019)  
[26]  

Machine learning - Supervised learning; 
Genetic algorithm used as an optimizer 

Production 
  

Aminu et al. (2019) [27]  Machine learning - Supervised learning; 
Swarm intelligence used as an optimizer 

Production 

Marins et al. (2021) [13]  Machine learning – Supervised learning; 
Bayesian optimizer 

Production 

WANG et al. (2020) 
[12]  

Machine learning - Supervised learning Production 

Sadi and Shahrabadi 
(2018)  [28] 

Machine learning - Supervised learning; 
Genetic algorithm used as an optimizer 

Production 

Al-Shabandar et al. 
(2021)  [14] 

Machine learning – Supervised learning Production 
(Forecasting)  

Syed et al. (2020)  [29] Machine learning – Supervised learning Production 
(Artificial Lift)  

Koroteev and Tekic 
(2021)  [8] 

Machine learning; Hybrid modelling 
[Physics-driven models and data-driven 

models] 

Exploration, Field 
development, 

Production  
Garcia et al. (2019)  

[30] 
Computer Vision Training 

. دهدیم نشان را گاز و نفت تامین زنجیره میانی جریان بر تمرکز با شده گرفته نظر در مقاالت تحقیقاتی 2 جدول
 پیشرو فناوري عنوان به دوباره ML بر مبتنی حل راه با که باشداصلی می فعالیت لوله خطوط طریق از نقل و حمل
 هدارينگ به تاریخی هايداده از استفاده با مصنوعی هوش پیشنهادي هايحلراه از بسیاري. گرفته است قرار بحث مورد

 از بسیاري در و اساسی نیاز یک عنوان به را هاداده بودن دسترس در اهمیت امر این. پردازندمی لوله خط نظارت و
  .کند می برجسته میانی هايفعالیت در مصنوعی هوش آمیز موفقیت اجراي براي چالش موارد،

  میان دستی هاي فعالیت در رفته کار به مصنوعی هوش هاي فناوري بر تمرکز با مقاالت -2 جدول
فناوري هوش پیاده سازي  مراجع

 مصنوعی
  نزنجیره تامیبخش  هافعالیت 

Ben Seghier et al. (2021) [19] Machine learning – Multiple 
types 

Transportation 
(Pipeline)  

 
 
 
 
 
 

 بخش میان دستی
 

Neuroth et al. (2000)  [31] Machine learning - Supervised 
learning; Fuzzy logic 

Transportation 
(Pipeline) 

Ibrahimov (2018)  [32] Robotics Transportation 
(Pipeline) 

Wu et al. (2014)  [33] Swarm intelligence Transportation 
(Pipeline) 

Mohamadi Baghmolaei et al. 
(2014) [34] 

Machine learning - Supervised 
learning; Adaptive Neuro-Fuzzy 

inference System; Fuzzy 
Inference System; Genetic 

algorithm used as an optimizer 

Transportation 
(Pipeline) 

Nazari et al. (2015)  [35] Machine learning - Genetic 
programming 

Transportation 
(Pipeline) 

Saade and Mustapha  [18] 
(2020) 

Machine learning - Supervised 
learning 

Transportation 
(Pipeline) 
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الن ک اهمیت شده بررسی مقاله دهد در بخش پایین دستی پژوهش کمتري انجام گرفته است. چندنشان می 3 جدول
 در )عملیات( هوشمند پاالیش و) ایمنی( حوادث بینی پیش براي را کامپیوتري بینایی هاي تکنیک و MLداده، 

  .کردند برجسته ها پاالیشگاه
  دستی پایین هاي فعالیت در رفته کار به مصنوعی هوش هاي فناوري بر تمرکز با مقاالت -3 جدول

 نزنجیره تامیبخش  هافعالیت  فناوري هوش مصنوعیپیاده سازي  مراجع
Eze and Masuku (2018)  [36] Machine learning - Supervised 

learning 
Downstream 
processing  

 
 

 
 
  

  بخش
 پایین دستی

 

Zaranezhad et al. (2019)  [20] Machine learning - Supervised 
learning; Fuzzy logic; Genetic 

algorithm; Metaheuristic algorithm; 
Hybrid (Multiple types) 

Accident 
prediction in 

refineries 
  

Arce-Medina and Paz-
Paredes (2009)  [37] 

Machine learning - Supervised 
learning  

Refinery process 
  

Silva et al. (2015)  [38] Computer vision Refinery process 
Li et al. (2018) [39] Hybrid [Machine learning - 

Supervised learning & Genetic 
algorithm] 

Consumption 
forecasting  

[21] Al-Fattah and Aramco 
(2021)    

Hybrid [Data mining & Genetic 
algorithm & Artificial neural 

network] 

Demand 
forecasting  

Shahbazian et al. (2018) [40]   Artificial Intelligence   Stripping Process 
  [41] Vasseghian and Ahmadi 

(2014) 
Artificial Intelligent   Hydrocracker 

Plant 

 هاییلحراه توانندمی که بودند متمرکز مصنوعی هوش هايفناوري بر شده گرفته نظر در تحقیقاتی کارهاي از گروهی
 فناوري NLP و ML رباتیک، آن در که را گروه این هايیافته 4 جدول. دهند ارائه بخش سه هر در مسائل براي را

 و خشکی عملیات عملکرد بهبود براي رباتیک هاي حل راه. کند می خالصه بودند، پیشنهادي مصنوعی هوش هاي
 کل در بالیا و خطرات ارزیابی و بینیپیش افزایش براي همچنین ML هايمدل. گرفتند قرار بررسی مورد فراساحلی

 روابط کشف به کمک براي ها، داده اکتساب بهبود براي NLP. گرفتند قرار بحث مورد گاز و نفت تامین زنجیره
  .]3[شده اند  استفاده داده هاي پایگاه از تصادفی

  تامین زنجیره کل هاي فعالیت در رفته کار به مصنوعی هوش هاي فناوري بر تمرکز با مقاالت -4 جدول
  نزنجیره تامیبخش  هافعالیت  فناوري هوش مصنوعیپیاده سازي  مراجع

Shukla and Karki (2016a)  
[42] 

Robotics Onshore   
 
 
 

 هر سه بخش

 
 

Shukla and Karki (2016b)  
[43] 

Robotics Onshore 

Sattari et al. (2021)  [6] Machine learning – 
Supervised learning 

Predict and assess 
disasters  

Sakib et al. (2021)  [7] Machine learning – 
Supervised learning 

Predict and assess 
disasters 

Hanga and Kovalchuk (2019)  
[44] 

Machine learning; Multi-agent 
Systems 

Oil and Gas industry 
tasks  

Rachman and Ratnayake 
(2019)   [45] 

Machine learning Risk based inspection  

Single et al. (2020)  [5] Natural language processing Accident exploration  
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  پیشنهادات و گیري نتیجه  -5
 متمرکز قاطن سایر از بیش گاز و نفت تامین زنجیره بخش باالدستی در مصنوعی هوش کاربردهاي بر کنونی تحقیقات

 که تاس واقعیت این اول،. باشد اصلی دلیل دو به تواند می و است صنعت عملکرد کننده منعکس واقع در این. است
 هوش ايهفناوري. دارند توجهی قابل پیچیدگی سطح اینکه دوم و دارند را سرمایه بیشترین باالدستی هاي فعالیت

 منیای و کارایی وري،بهره بهبود پیچیدگی، کاهش ها،هزینه در توانندمی که مختلفی هايحلراه ارائه براي مصنوعی
  .هستند آلایده دهند، ارائه را باالدستی هايفعالیت این در

 املش که شود می مربوط لوله خط نقل و حمل بهبود بر مصنوعی هوش فناوري تأثیر به عمدتاً میانی هاي فعالیت
 ینا ایمنی حال عین در و کند می تضمین را نفت تحویل ردیابی که شود می هوشمند لوله خطوط در گذاري سرمایه
 امر این. کند می رشد سال در درصد 4 تا 3 جهان سراسر در لوله خطوط. کند می حفظ را مداوم رشد به رو خطوط

  .کند می صدق نیز میانی نقل و حمل مرحله این در استفاده مورد مختلف تجهیزات مورد در
 هادپیشن پاالیشگاهی هوشمند هاي سیستم توسعه براي مختلفی مصنوعی هوش هاي حل راه دست، پایین مورد در

 دهشآوريجمع هايداده از جدید (که هايپاالیشگاه این اشیاء در اینترنت با شده ادغام مصنوعی هوش نقش. شده است
 هايرخانهکا عملیات و تنظیمات سازيبهینه براي مصنوعی هوش دیجیتال هايمدل به تحویل و اشیاء اینترنت توسط

 همچنین انمک این در تحقیقات از برخیکنند) کامال نمایان می باشد. می استفاده مختلف محصوالت براي پاالیشگاهی
 تولید هايبرنامه کردن همسو براي مصنوعی هوش بینیپیش هايمدل از استفاده با فروش بینیپیش بهبود اهمیت بر

  دارد. تاکید امکان حد تا واقعی تقاضاي هايسیگنال با پاالیشگاه
 و عت نفتصن( کند می اشاره بیشتر هوشمندي و اتوماسیون سمت به گاز و نفت تامین زنجیره تکامل به تحقیق این
 تعمیر خودکار، تولید دقیق، حفاري جمله از تامین زنجیره هايرده مختلف هوشمندسازي طریق از امر این). 4,0 گاز

 یازن یک که است اهمیت حائز نکته این ذکر رابطه این در. شودمی داده نشان هوشمند پاالیش و هوشمند نگهداري و
  .است اکوسیستم کل آمیز موفقیت کردن دیجیتالی تکاملی، چنین براي اساسی

 هستند. تامین زنجیره هاي مکان تمام در مصنوعی هوش فناوري پیشرو نوع )(ML ماشینی یادگیري هاي حل راه
 و چیدهپی بسیار محیط این در آموزشی تصمیمات ارائه به کمک توانایی و آنها پذیري تطبیق دلیل به عمدتاً این

 وقلوهايد مانند هاییتکنیک از استفاده با واقعی زمان در تقریباً توانندمی هاتصمیم این این، بر عالوه. است پرهزینه
 اهر مصنوعی هوش محبوب تکنیک دومین. شوند انجام هستند، رشد حال در گاز و نفت صنعت در اخیراً که دیجیتال

 مورد ندرت به NLP هايفناوري شده، گرفته نظر در ادبیات بدنه در که است توجه جالب. می باشد رباتیک هاي حل
  .است نیاز صنعت این در آنها پتانسیل کشف براي بیشتر بررسی به هنوز و گرفتندمی قرار استفاده

بخش پژوهش و فناوري صنعت نفت  بین داري در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازي اشاهد فاصله معن همروزا
ه ، این فاصلصنعت نفتهستیم که در جهت توسعه پایدار  در دنیاکشورهاي پیشرو  ) در23(لبه دانشدنیا  با دانش روز

  د. باید کاهش یاب

                                                        
23 Edge of knowledge 
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 فقدان) الف(گاز عبارتند از:  و نفت تامین زنجیره سراسر در مصنوعی هوش اجراي روي پیش هايچالش از برخی 
 شهو اجراي باالي هزینه) ج. (باز استانداردسازي و همکاري عدم) ب. (گاز و نفت به مربوط باز منبع کیفیت هاي داده

  .اي رشته بین استعداد فقدان) د( و مصنوعی
 شفک براي بیشتري تحقیقات هزینه، کاهش هاي تکنیک بر عالوه مصنوعی، هوش سازي پیاده باالي هزینه نظر از

در حال حاضر شاهد سرمایه گذاري هاي کالن شرکت هاي . شود انجام باید بهینه ریزي برنامه و گذاري سرمایه سبد
نفتی کشورهاي منطقه در زمینه هوش مصنوعی و فناوري هاي مرتبط به تحول دیجیتال هستیم. بعنوان مثال در 

ازون، مایکروسافت، گوگل، میلیارد دالري با غول هاي فناوري دنیا نظیر آم 9عربستان سعودي قرارداد  1401بهمن 
  منعقد کرده است.  ساخت مناطق رایانش ابرياوراکل، هوآوي در زمینه فناوري هاي نو و 

ابوظبی   24Adnoc با یاندکس و شرکت روسیه Gazpromچین با  هواوي و شرکت   Sinopecدر همین راستا شرکت
 قراردادهاي بزرگ نفتی در زمینه هوش مصنوعی، خطوط لوله هوشمند، تولید هوشمند و غیره دارند. Avevaبا 

  بنابراین سرمایه گذاري در این بخش نقش مهم و اساسی در پرکردن این فاصله را خواهد داشت.
 سرمایه تصمیمات همه براي که دارد گذاري ارزش رویکردهاي زمینه در هایی تالش به نیاز در همین زمینه این، 

 هوش فناوري از استفاده با که است وکار کسب مدل بهترین تعیین شامل این. شود می اعمال دیجیتال گذاري
 بازار مسه به منجر تواند می مشتري خدمات بهبود چگونه اینکه ارزیابی نهایت کند. درمی تضمین را رشد مصنوعی

  .باشد گذاري ارزش فرآیند این هنر باید شود بیشتر
موارد می باشد.  اکثر در آشکار نیاز یک گاز و نفت تامین زنجیره در فعلی کار نیروي مهارت هاي ارتقاي و مهارت
 طریق از باید یکسان طور به آموزشی موسسات و صنعت که دارد نیاز هامهارت از جدیدي مجموعه به مصنوعی هوش

 تا گرفته ساده هاي داده تحلیل و تجزیه از باشد، سطوح همه در باید این. دهند ارائه بیشتر هايمدرك و هاآموزش
 سازي یادهپ فعلی، مهارتی شکاف بردن بین از براي تالشی چنین بدون. مدلسازي عملیات و پیچیده سیستم طراحی

در حال حاضر فقدان متخصصین حوزه هوش مصنوعی  .برد می رنج خود فعلی کند سرعت از همچنان مصنوعی هوش
و فناوري اطالعات در کشور وجود دارد و متاسفانه برخی از نخبگان این رشته جذب کشورهاي پیشرو نظیر چین، 
آمریکا، کشورهاي حوزه خلیج فارس و کشورهاي اروپایی می شوند و الزم است این استعدادها در کشور مدیریت 

  شوند.
. است شده انجام )5,0مصنوعی ( صنعت  هوش اجراي با مرتبط اجتماعی و اخالقی مسائل مورد در کمی، تحقیقات

 نیروي جایگزینی به مربوط هاي نگرانی بررسی براي ها بخش همه در موارد این بیشتر بررسی به نیاز از اي نشانه این
  .است ها داده یکپارچگی و خصوصی حریم حفظ و کار

ورود به عرصه تحول دیجیتال نیاز به فرهنگ سازي و آگاهی مدیران مختلف نفتی به اهمیت هوشمندسازي و ضرورت  
اجراي آن در صنعت نفت دارد و الزمست همه دست اندرکاران و تصمیم گیران این حوزه به ضرورت اینکار و تاثیر 

ي عظیم شرکت هاي نفتی در دنیا) و امکان رقابت در آن بر بقاي سازمان (با توجه به سرمایه گذاري ها و پروژه ها
  بازار آینده بطور کامل آگاه شوند.

                                                        
24 Abu Dhabi National Oil Caompany 
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 در باالدستی سرعت همان با توانندمی مصنوعی هوش هايفناوري چگونه اینکه بررسی براي آینده تحقیقات
 براي ربیشت بررسی رايب خاص مصنوعی هوش هايحلراه. است نیاز مورد شوند، سازيپیاده دستیپایین و دستیمیان

 ادغام. هستند مجازي و افزوده واقعیت و NLP جمله از گاز و نفت تامین زنجیره در هاآن پتانسیل به بخشیدن تحقق
 به ور موضوع با ویژه (به داغ تحقیقات از دیگري حوزه ابري محاسبات و اشیاء اینترنت چین، بالك با مصنوعی هوش

 اربردک و واقعی نیاز با تحقیقاتی کار کردن همسو براي بیشتري میدانی کار نهایت، در. است )4,0 گاز و نفت افزایش
  .است نیاز مورد گاز و نفت تامین زنجیره هايشیوه فعلی
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