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MRC چاه افقى، چاه افقى توسعه يافته، چاه چند شاخه اى، چاه

MRC ارزيابي چاه هاي چند شاخه اي و

در ســال هاي اخير رشــد روز افزون مصرف انرژي و محدود بودن منابع انرژي به ويژه منابع هيدروكربني كه سهم عظيمي از انرژي مصرفي جهان 
را تشــكيل مي دهند، كشــورهاي توليد كننده را به ســمت توليد صيانتي و حداكثري حتي از مخازن محدود نفت وگاز سوق داده است. از اين رو 
توليدكنندگان نفت و گاز جهت بهبود راندمان توليد، بهينه ســازي كل ميدان و كاهش ســرمايه گذاري و هزينه هــاي عملياتي به ايجاد ميدان هاي 
هوشمند1  روي آورده اند كه درتوسعه آن ها حفاري چاه هاي افقي2، چاه هاي افقي توسعه يافته3، چند شاخه اي4  و 5MRC اجتناب ناپذير است.[1] اين 

چاه ها نسبت به چاه هاي عمودي سطح تماس بيشتري با مخزن دارند. بنابراين، توليد از آن ها داراي راندمان باالتري است(شكل-1).
به طور كلي چاه هاي MRC و چند شاخه اي از توليد باالتر و اقتصادي ترى نسبت به چاه هاي افقي و افقى توسعه يافته برخوردارند زيرا در اثر توليد از 

آن ها، افت فشار كمتري ايجاد مي شود و ميزان توليد كلي چاه افزايش مي يابد [2].

مقدمه
 ML اساس حفاري چاه هاي چندشاخه اى و يا
در دهه 50 ميالدي شــكل گرفــت، اما به دليل 
روش هــاي ابتدايي حفاري و نبــود تجهيزات 
تكميــل چاه پيشــرفته، ايــن نــوع چاه ها فقط 
در بعضــي از موارد قابل حفــاري و كاربردي 
بودند[3]. پيشرفت در فن آوري هاي حفاري و 
تكميل چاه در دهه 90 ســبب افزايش حفاري 
چاه هاي چند شــاخه اي شد به طوري كه از سال 
1992 تا 1996 بيش از 35 حلقه چاه از اين نوع 
در خاورميانــه حفاري گرديد. از كشــور هاي 
فعال در اين زمينه مي توان به عربستان سعودي، 
امارات متحده عربي، عمان و قطر اشــاره كرد. 
از پيشــگامان حفاري چاه هاي چند شــاخه اي، 
دو شــركت آرامكــو6  و زادكــو7  را مى توان 
نــام برد؛ شــركت زادكــو پيــش رو در زمينه 
حفــاري چاه هاي بــدون جدار چند شــاخه اي 

و شــركت نفــت آرامكو پيــش رو در صنعت 
حفاري چاه هاي MRC است. شركت آرامكو 
در ســال 2002، اســتراتژي حفاري خود را از 
 MRC چاه هــاي افقي بــه چاه هــاي پيچيده تر
تغييــر داد و تا آوريل 2003 هشــت حلقه چاه 
MRC در ميدان شــيبا8  با شــكل هاي مختلف 

حفاري كرد كه در مجمــوع 67/4 كيلومتر با 
مخزن ســطح تماس داشتند. از سال 2004 تا به 
 MRC امروز، به جاي حفــاري چاه هاي جديد
، چاه هــاي معمولي با اين روش گســترش مي 
يابند كه كاهش توليد آب، كاهش نسبت گاز 
به نفت9  توليدي و افزايش شــاخص توليد10 را 
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  1  سطح تماس چاه هاى عمودى و افقى بامخزن [2]
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درپى دارد[4] .

(ML) 1- چاه هاي چند شاخه اي
به طور كلي به چاهي چند شاخه اي گفته مي شود 
كه در آن، بيش از يك شــاخه افقــي يا تقريباً 
افقــي وجود دارد، به طوري كه اين شــاخه ها از 
يك چاه مادر ايجاد شــده اند و بــه يك دهانه 
چاه متصل مي شوند. امروزه بيش از 10 درصد 
از 74000 چــاه جديدي كه ســاالنه در جهان 
 ML حفاري مي شوند، قابليت حفاري به شكل
را داراســت[3] . اين چاه ها به دليل سطح تماس 
بيشــتر با مخزن نســبت بــه چاه هــاي معمولي، 
ميــزان توليد باالتــري دارند. چاه هــايML به 
اَشــكال مختلف حفاري مي شوند. در شكل-2 
ساختارهاى اساسي چاه هايML نشان داده شده 

است.
شركت هاي عملياتي اغلب جهت بهره برداري از 
چند سازند، مخزن و يا بخش هاي ايزوله شده ى 
يك مخزن، از چاه هايML اســتفاده مي كنند. 
ايــن چاه ها به طــور خاص بــراي مرتبط كردن 
ويژگي هاي عمودي و افقي يك سازند از جمله 
شكستگي هاي طبيعي و مخازن اليه اليه مناسب 
هســتند. مزايا و چالش هاي پيش روي چاه هاي

ML در زير آورده شده اند[4] : 

مزايا
1- كاهش تأثيرات بر محيط زيست

2- كاهش ريسك زمين شناسي
3- صرفه جويي در وقت و هزينه

4- توليد از مخازن غيراقتصادي (مخازن ايزوله 
يا نازك)

5- كاهش احتمال توليد آب يا گاز
6- افزايش دبي و برداشت نهايي از مخزن

7- كنتــرل بهتــر تزريــق و توليــد بــه كمك 
تجهيزات مناسب

8- افزايش بازدهي روش هاي ازدياد برداشت
چالش ها

1- باال بودن خطــرات نصب يا تعويض ابزارها 
در طي عمليات حفاري و يا بعد از تكميل چاه
2- مشكل بودن كنترل توليد ماسه از شاخه ها

3- مشــكل بودن مدل سازي و پيش بيني به دليل 
MRCسيستم پيچيده چاه هاي
4- پيچيدگي در ساختمان

5- مشــكل بــودن تحريــك11  و پاكســازي12  
به دليل وجود پيچيدگي در شاخه هاي چاه

2- فن آوري حفاري چاه هايML در ايران
چاه هايML در ايران توسط شركت هاي نفت 
فالت قــاره و مناطق نفت خيــز جنوب حفاري 

شده اند.
حفــاري چاه هــاي افقــي و ML در ميدان هاي 
عملياتي شركت نفت فالت قاره باعث افزايش 
ميانگين توليدي چاه از 2300 به 3400 بشكه در 
روز شده است. از جمله ميدان هايي كه اين نوع 
حفاري در آن انجام شده است، ميدان مشترك 
ســلمان در خليج فارس بوده كه 70 درصد اين 
ميدان متعلق به ايــران و 30 درصد آن متعلق به 

 MLامارات اســت. هر دو كشــور از چــاه هاي
براي توسعه اين ميدان استفاده كرده اند. 

شــركت نفت مناطــق نفت خيز جنــوب اولين 
چاه ML را در ســال 2008 در ميدان منصوري 
حفاري كــرد. حفاري ML در ايــن ميدان كه 
در 50 كيلومتري جنوب شــرقي شهر اهواز قرار 
دارد، سبب افزايش قابل مالحظه توليد چاه شد.  

MRC -3
چاه هــاي پيشــرفته MRC يك نــوع جديد از 
چاه هاي چند شــاخه اي هستند كه هر روز توجه 
بيش تري به آن ها معطوف مي شود و استفاده از 
آن ها به طور مشخص در خاورميانه در حال رشد 
است. چاه هاي MRC با تركيب حفاري چاه هاي 
ML و ERH ايجاد مي شــوند.  همان طور كه از 

نام آن مشــخص اســت، هدف،  ايجاد بيشترين 
سطح تماس با مخزن است به نحوي كه يك چاه 
MRC بتواند با اســتفاده از شــاخه هايش حجم 

عظيمي از مخزن را پوشش دهد[3] . 
طبق تعريف، چاه MRC به چاهي يك شاخه يا 
چند شاخه گفته مي شود كه در مجموع، بيش از 
5 كيلومتر با مخزن تماس داشته باشد. اين چاه ها 
 MLنيز داراي مزيت هــا و چالش هاي چاه هاي
هستند. به طور كلي، ايده اســتفاده از اين چاه ها 

دست يافتن به اهداف زير است[5] :
1- بهبود توليد با ايجاد بيشترين سطح تماس با 

مخزن 
2- كاهش تعداد چاه ها و تجهيزات سطحي

3- كاهــش هزينه ي هر فوت حفــاري (ft/$) و 
($/bbl) توليد هر بشكه نفت

4- توليــد حداكثري از فضاهاي محدود شــده 
مخزن

انواع مختلــف چاه هايMRC از جمله شــكل 
چنگالي13  و اســتخوان ماهي14  حفر شده اند كه 
اين چاه ها مي توانند داراي جدار يا بدون جدار 
باشند. نوع چنگالي داراي يك چاه مادر كه دو 
شاخه از آن حفاري شده  و نوع استخوان ماهي 
داراي يــك چاه مــادر كه شــاخه هايي از آن 
حفاري شــده است، مي باشــد. در يك مورد،    2  سه ساختار اساسى چاه هاى چند شاخه اى  [3]
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شــركت آرامكــو از تركيب شــكل چنگالي 
و اســتخوان ماهي15  اســتفاده و طوالني تريــن 
ســطح تماس با مخزن را به طول 12/3 كيلومتر 
حفاري كرد. اين ســاختارها در شكل-3 نشان 
داده شده اســت. چگونگي به كار بردن اشكال 
مختلف چاه هايMRC بســتگي بــه تأثير آن ها 
بر عملكرد مخــزن دارد[5]. براي مثال چاه هاي

MRC در نواحي با تراوايي كم جهت به حداقل 

رساندن افت فشار و به حداكثر رساندن ضريب 
جاروب16  الزم است.

حفاري هر شــاخه از چاه MRC بايد به گونه اي 
باشد كه شاخه هاي حفاري شده ى قبلي توسط 
خرده هاي حفاري بسته نشوند. همچنين، فاصله 
اين شاخه ها و نواحي مشــبك كاري شده بايد 
به نحوي انتخاب شــود كــه از تداخــل توليد 
جلوگيري شــود. در اين چاه ها به دليل ســطح 
تمــاس طوالني بــا مخزن، تخلخــل و تراوايي 
ممكن اســت تغيير كند و در بعضي قســمت ها 
آب يــا گاز به جــاي نفت به دهانــه چاه وارد 
شود، به همين دليل چاه بايد به گونه اي حفاري 
و تكميل شود كه بتوان توليد از هر شاخه را در 
آينده كنتــرل كرد. در اين چاه ها جهت كنترل 
ميزان توليد از هر شــاخه، از شيرها و پكرهاي 
هوشــمند17 ، انواع مختلف كاهنده18  و زانوي 

انحراف19  استفاده مي شود[6] .

نتيجه گيرى 
 چاه هــايML و MRC به دليل ســطح تماس 
بيشتر با مخزن داراي راندمان توليدي باالتري 

هستند.
 چاه هــايML و MRC در اثــر توليد، با افت 

فشار كمتري مواجه مي شوند.
 با به كارگيري تجهيزات هوشمند تكميل چاه 
مي توان توليد از شــاخه هاي مختلف را كنترل 
و از توليــد گاز و آب به جاي نفت جلوگيري 

كرد.
 با اســتفاده از چاه هاي ML و MRC مي توان 
مخــازن غير اقتصادي را نيز قابــل بهره برداري 

كرد.
 اســتفاده از چاه هــايMRC جهــت تعمير، 

بازيابي و توليد از چاه هاي قبلي مناسب است.
 بهره برداري از مخازن مشــترك و فراساحل 
به وســيله ي چاه هايML و MRC امكان پذير 

است.
 به كارگيــري روش هاي ازدياد برداشــت در 
چاه هــايML و MRC بعد از برداشــت اوليه 
مي توانــد ضريــب بازيافت نهايــي را به طور 

قابل مالحظه اي افزايش دهد. 
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