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روش پیشنهادی برای بهینه سازی تولید در میدان پارس  جنوبی
همراه با آنالیز گره ای و استفاده ازتکنولوژی چاه های چندشاخه  اي

مقدمه
نی��از روز افزون به س��وخت های هیدروكربنی و همچنین كاهش 
انرژی بس��یاری از مخ��ازن هیدوركربوري، اس��تفاده از فناوری های 
جدي��د برای افزايش بهره برداری از مخازن و كاهش هزينه های تولید 
را امری اجتناب ناپذير نموده اس��ت. يکی از فناوری های توسعه يافته 
در صنع��ت نفت و گاز، اس��تفاده از چاه های چندش��اخه ای اس��ت. با 
پیش��رفت روز افزون تکنولوژی چاه های چندشاخه ای و هوشمند در 
صنع��ت نفت و گاز، اس��تفاده از اين تکنولوژی ب��رای افزايش بازده 
بهره برداری از مخازن هیدروكربوری به امری متداول در كش��ور های 
مختلف جهان تبديل ش��ده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در كشور 
ايران تولید از مخازن همچنان به وسیله چاه های متداول تک شاخه اي 
انجام می شود. البته در مخازن واقع در خشکی با مکانیسم تولیِد تخلیه 
فش��ار طبیعی، اي��ن روش اقتصادی اس��ت. اما در میادين فراس��احلی 
مانن��د می��دان پارس جنوبی كه س��اختار مخزن به ص��ورت چنداليه2 
اس��ت، نیاز به اس��تفاده از فناوری های جديد ب��رای افزايش تولید از 
مخازن و كاهش هزينه های حفاری و بهره برداری احس��اس مي ش��ود 
كه به دلیل اهمیت در دس��تور كار ش��ركت ملی نف��ت ايران نیز قرار 
گرفته اس��ت. از آن جايی كه می��دان گازی پارس جنوبی دارای چهار 
اليه تولیدی با خواص مخزنی متفاوت اس��ت و همچنین توجه به اين 
موضوع كه حفاری در دريا به مراتب پرهزينه تر و دشوارتر از حفاری 

در خش��کی است، استفاده از چاه های چند ش��اخه ای می تواند بخش 
بیش��تری از مخ��زن را با حفاری فقط يک چاه تح��ت تأثیر قرار دهد. 
اين امر ضمن اين كه باعث تولید بیش��تر مي گردد، هزينه هاي حفاری 
در ازای برداش��ت را نیز در میادين فراساحلی خلیج فارس به طور قابل 

مالحظه ای كاهش مي دهد]1[.
بهینه سازي طراحي و مش��خصات چاه، تأثیر اساسي بر دبي تولید 
از مخ��زن دارد. طراحي چاه ب��ا توجه به قابلیت ه��اي مخزن موضوع 
بس��یار مهمي در دس��ت يابي به تولید بهینه است. عواملي كه مي توانند 
در بهینه س��ازي طراحي استفاده شوند ش��امل نوع و هندسه چاه، قطر 
لوله مغزي، فشار سرچاهي و... هستند. با بهبود و توسعه روش حفاری 
چاه های چندش��اخه ای، مي ت��وان تولید را در می��دان پارس جنوبي يا 
س��اير میادين فراس��احلی كش��ور به طور قابل مالحظه ای بهبود داد. با 
وجود منافع بالقوه و اثبات ش��ده چاه های هوش��مند و چند شاخه ای، 
هنوز درک غالب اين اس��ت كه اين فن��اوری در كاربرد بیش از حد 
پیچیده بوده و ريس��ک بااليی به همراه دارد. اين در حالی اس��ت كه 
اين فناوری پتانس��یل قابل توجهی برای كاهش هزينه ها در برنامه های 
باال دستی توسعه نفت و گاز كشور دارد. با استناد به سوابق شركت های 
پیش��تاز در كاربرد اين فناوری، حركت به سمت چاه های هوشمند و 
چند شاخه اي و اس��تفاده از اين فناوری موجب كاهش هزينه حفاری، 
بهینه سازی تولید و افزايش برداش��ت مي گردد. ضمن اين كه كاهش 

چاه های چند شاخه ای، طراحی چاه، هندسه چاه، آنالیز گره ای، نرخ تولید، ويژگی های مخزن

به دلیل محدوديت ها و ويژگی های مخزنی و زمین شناس��ی خاص میدان گازی پارس جنوبی، در حال حاضر تولید از هر چهار اليه میدان 
پارس جنوبي صورت نمی پذيرد. با اطالع از ويژگی های مخزنی و زمین شناس��ی اين منطقه و با به كارگیری تکنولوژی چاه های چند ش��اخه ای 
و هوش��مند در اين میدان، بهره برداری از كلیه اليه ها امکان پذير اس��ت. نکته مهم در اين خصوص بررس��ی دقیق مخزن از نظر میزان تراوايی، 
تخلخل و نوع س��ازند به نحوی اس��ت كه بتوان با توجه به مش��خصات مخزني بهترين س��اختار چاه چند ش��اخه ای را جهت دستیابي به حداكثر 
تولید و با كمترين هزينه پیش��نهاد و طراحي نمود. برای طراحی و بررس��ی ساختار  چاه هاي چند شاخه ای از نرم افزار Prosper بهره گرفته شده 
اس��ت. به منظور بررس��ی نتايج به دست آمده از شبیه سازی های انجام شده به مقايسه نرخ تولید چاه ها و انتخاب مدل هندسی مناسب چاه و نهايتاً 

بهینه سازی اجزاء و پارامتر های چاه با استفاده از آنالیز گره ای پرداخته شده است.

فرهاد اورک1  دانشجوی كارشناسی ارشد حفاری و بهره برداری، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده  استاد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

پیمان پورافشاری  استادیار دانشگاه تهران، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
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هزين��ه را می توان به آس��انی ب��رای توجیه كارب��رد موفقیت آمیز اين 
فناوری اندازه گیری و مش��خص نم��ود]2[.در مخازنی كه در آن ها از 
تکنولوژی چاه های چند شاخه ای استفاده می شود، بهینه سازی ساختار 
چاه چندش��اخه ای و تعیین اس��تراتژی  تولید بسیار پر اهمیت است. در 
اين تحقیق هدف آن اس��ت ت��ا نتايج مربوط به تخمی��ن نرخ تولید و 
عملک��رد مخزن میدان پارس جنوبی با اس��تفاده از تکنیک های عادی 
بهره ب��رداری و اس��تفاده از آنالیز گره ای و همچنی��ن در حالتی كه از 
چاه های چند شاخه ای با هندسه متفاوت استفاده می شود، بررسی شده 

و نتايج مقايسه شوند.

1- چالش قرار گرفتن فازهاي جدید در كناره هاي مخزن
بیشتر فازهاي جديدي كه تاكنون در میدان پارس جنوبي تعريف 
 )K2 و K1( ش��ده اند در كناره هاي مخ��زن گازي و در دو اليه بااليي
قرار گرفته اند؛ اين جايي اس��ت كه اليه ه��اي اصلي گازده )اليه هاي 
K3 و K4 كه در عمق بیش��تري قرار گرفته اند( حضور ندارد. تنها 30 
ت��ا 40 درص��د گاز در اليه هاي K1 و K2 ق��رار دارد و اين در حالي 
اس��ت كه عمده گاز میدان در اليه هاي پايین تر K3 و K4 قرار گرفته 
اس��ت؛ براساس برآوردهاي انجام ش��ده بیش از پنجاه درصد گاز در 
پايین تري��ن اليه میدان )K4( ق��رار دارد كه از ضخامت بیش��تري نیز 
برخوردار اس��ت]3[. در اين میدان با استفاده از روش حفاري معمولی 
)چاه ه��ای متداول در حال حاضر( می توان به تولید 2/2 تا كمتر از 20 
میلیون فوت مکعب3 گاز در روز به ازای هر چاه دست يافت؛ اين در 
حالي است كه امکان آن وجود دارد كه با حفر چاه هاي چند شاخه ای 
)و ب��ا تولی��د از چهار اليه(، ظرفیت تولی��د گاز را 100 تا 140 میلیون 

فوت مکعب در روز افزايش داد]4[.

2- اطالعات چاه و مخزن
اليه ه��ای مخزنی میدان در دو س��ازند  داالن و كنگان قرار گرفته 
اس��ت كه از لحاظ چینه شناس��ی به چهاربخش تقس��یم  بندي مي شوند 
كه از باال به پائین ش��امل اليه هاي K1 و K2 )س��ازند كنگان به س��ن 
ترياس تحتانی( و K3 و K4 )س��ازند داالن به سن پرمین( به ضخامت 
 مي باشد.  حدود400متر و گراديان فش��ار 
جنس س��ازند های داالن و كنگان شامل توالي س��نگ های كربناته و 
تبخیری است كه توس��ط اليه های انیدريت از يکديگر جدا شده اند. 
ضخامت اين اليه ها در قسمت های مختلف مخزن نیز متفاوت است.

اين مخزن متشکل از سازند هاي كنگان و داالن با لیتولوژي سنگ 
آهک، سنگ آهک دولومیتی، انیدريت و رس هاي چسبنده درعمق 
تقريبي 2700متر اس��ت. عالوه بر اليه هاي گازدار كنگان و داالن كه 
اليه اصلي میدان مشترک پارس جنوبي است، اليه هاي ديگري نیز در 
اين میدان وجود دارد كه حفاري هاي انجام شده، وجود نفت در آن ها 

را تأيید كرده اس��ت. در اين میان، اليه نفتي "داريان" در اين میدان از 
اهمیت خاصي برخوردار اس��ت. تراوايی افقی در اين مخزن كم بوده 
و همین موضوع باعث ش��ده تا استفاده از چاه های افقی در اين میدان 
محدود ش��ود]5[. همچنین به دلیل اينکه نوع سیال مخزن گاز میعانی4 
اس��ت اس��تفاده از چاه های افقی، به دلیل تش��کیل میعانات گازی در 
ستون چاه، می تواند مشکالتی را ايجاد كند. با توجه به اين ويژگی ها، 
به نظر می رسد اس��تفاده از چاه های چند شاخه ای گزينه مطلوبی برای 

بهره برداری از اين میدان باشد.

3- مراحل مدل سازی در نرم افزار
اطالع از میزان بهره دهی چاه ها با س��اختارهای مختلف و مقايسه 
آنها با يکديگر می تواند كمک شايان توجهی به مهندسین طراح ارائه 
دهد. چاه های چند ش��اخه ای متفاوت ازچاه های تک شاخه اي هستند، 
زيرا ساختار متنوع تري دارند. تعداد شاخه ها و نحوه اتصال آنها متنوع 
بوده و همچنین الزم اس��ت تا اثر متقابل هر ش��اخه محاس��به شود. از 
اي��ن رو برای فهم رفتار اين نوع چاه ها باي��د از روش قابل انعطافی در 
مدل سازی استفاده ش��ود]6[. در اين مطالعه به منظور طراحی ساختار 
چندشاخه ای مناس��ب برای مخزن مورد مطالعه، چاه چند شاخه به دو 

صورت و با هندسه های مختلف طراحی  شده است.

3-1- مدل چاه چند شاخه ای با هندسه چهاربر
هدف از ساخت اين مدل بررسی افزايش تولید و ضريب بهره دهی 
در موقعیتی اس��ت كه چاه چند شاخه ای با ايجاد مسیر های جانبی افقی 
)با زاويه زياد در چهار ناحی��ه هدف مخزنی با ضخامت كم( حفاری 
می ش��ود. برای نیل به اين هدف، طراحی سیستم چند شاخه با توجه به 

شکل چاه و با انتخاب نقطه گره5، اتصال6 و تکمیل7 انجام گرفت.
نقط��ه گره به اين صورت تعريف می ش��ود كه هر چیزی باالتر از 
آن قس��متی از طراحی دهانه چاه8 به حساب آمده وبنابراين افت فشار 
دراين قس��مت جزء عملکرد جريان خروجی9 چاه محسوب می شود 
و هر چیزی پايین ت��ر از نقطه گره جزء عملکرد جريان ورودی10 چاه 
محس��وب ش��ده و افت فشار در اين قس��مت جزء محاسبات عملکرد 

جريان ورودی چاه است]7[.
س��پس داده های پیمايش انحراف، آزيموت و تجهیزات ته چاهی 
چاه های جانبی وارد ش��د. پس از وارد ك��ردن اطالعات در نرم افزار، 

هندسه مدل ساخته شده به صورت شکل1 مشخص شد .
 

3-1-1- عملکرد چاه و مخزن با هندسه چهاربر
PetroleumEx- با م��دل مخزن��ی IPR  رراين قس��مت منحن��ي
perts براي ش��رايط و اطالعات جريان درون ريز س��اخته شد. با وارد 
كردن اطالعاتی از قبیل فش��ار و دماي مخزن، نس��بت آب به گاز و... 
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)ج��دول1( كه با توجه به ن��وع مدل مورد نیاز ب��ود، نمودار عملکرد 
مخزن ايجاد شد )شکل2(.

الزم به ذكر است كه در مدل سازی انجام شده ضخامت اليه های 
تولیدی در قس��مت های مختلف مخزن متفاوت است و چاه های مورد 

بررسی نیز به صورت حفره باز طراحی شده اند.
در اين مدل تخلیه مخزن به صورت آرام و پايدار انجام می شود و از 
ايجاد اعوجاج و پديده مخروطی شدن جلوگیری می شود. اگرچه سطح 
تماس چاه با مخزن زياد است و همان طور كه در شکل 2 نشان داده شده 
است دبی تولیدی نسبتاً خوبی از آن حاصل می شود، اما هزينه و ريسک 
ب��االی حفاری و تکمیل اين چاه را نی��ز نبايد ناديده گرفت. به هر حال 
با توجه به ويژگی های مخزنی ك��ه در مورد اين میدان تأثیرگذارترين 
( است، اين طراحی نیز  آن ها نسبت پايین تراوايی عمودی به افقی )
معايبی دارد كه آن ها را بايد در نظر گرفت. همان طور كه در ش��کل 3 
مش��اهده می شود نقطه برخورد دو نمودار برای شرايط تعريف شده در 
مدل چاه و مخزن، نقطه عملیاتی11 تولید است كه مقدار تولید از اين چاه 

 است. نیز 
در مخازن گازی با تراوايی پايین، ش��اخه های افقی وسعت ناحیه 
تحت تخلیه را افزايش داده و لذا تعداد چاه های مورد نیاز برای تخلیه 
مخزن كاهش مي يابد. در مخازن گازی با تراوايی باال نیز كه س��رعت 
س��یال در نزديکی ديواره چاه زياد اس��ت، با استفاده از چاه های افقی 

می توان اثرات تالطم جريان12 را كاهش داد تا افت فش��ار در اطراف 
چاه به دلیل تالطم و اثرات Non-Darcy كمتر شود. اما در اين میدان 
( بسیار پايین است،  به علت اين كه نسبت تراوايی عمودی به افقی )
لذا تخلیه مخزن به آرامی صورت می گیرد و بنابراين ريس��ک تجمع 
مايعات میعانی در ته چاه و عالوه بر آن هزينه و ريسک حفاری افقی 
در چه��ار جهت و در عمق های مختلف از لحاظ اقتصادی جای بحث 

و تأمل بیشتری دارد]9[.
هدف از س��اخت اين مدل بیان موقعیت چاهی با هندسه دو شاخه 
در جهت مخالف يکديگر13 اس��ت كه با ايجاد دو مس��یر جانبی مايل 

شــاخه های رابــط بین نقطــه گره، اتصــال، تکمیل و مخــزن در چاه 
چند شاخه ای با هندسه چهاربر

منحنــی عملکرد جریــان ورودی کل )IPR( و الیه های مجزا برای چاه   1    
چندشاخه ای با هندسه چهاربر

    2  
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نسبت گاز به نفت 
  كل

scf/STB 7429  

  md5 تراوايي افقي
  ft 150ضخامت سازند

  ft 8660  عمق بااليي سازند
  md 15/0  تراوايي عمودي
acres 175  مساحت تخليه

هااطالعات وارد شده براي اليه -1جدول
  

هاي مختلف مخزن  هاي توليدي در قسمت سازي انجام شده ضخامت اليه در مدل الزم به ذكر است كه
  .اند صورت حفره باز طراحي شده ههاي مورد بررسي نيز ب متفاوت است و چاه

  

  
  چهاربر با هندسه اي چاه چندشاخه يارب هاي مجزا و اليه )IPR( كل وروديعملكرد جريان  منحني- 2شكل

  
شود و از ايجاد اعوجاج و پديده مخروطي شدن  صورت آرام و پايدار انجام مي تخليه مخزن به مدلدر اين 

نشان داده شده  2شكل طور كه در  هماناگرچه سطح تماس چاه با مخزن زياد است و . شود جلوگيري مي
حفاري و تكميل اين چاه را نيز  باالي شود اما هزينه و ريسك دبي توليدي نسبتاً خوبي از آن حاصل مياست 

 ها ثيرگذارترين آنأميدان تاين هاي مخزني كه در مورد  به هر حال با توجه به ويژگي. نبايد ناديده گرفت
 .گرفت بايد در نظرها را  معايبي دارد كه آننيز اين طراحي  ،است )(به افقي  عمودي تراوايينسبت پايين 

نقطه برخورد دو نمودار براي شرايط تعريف شده در مدل چاه و  شود مي اهدهمش 3 شكل طور كه در همان
  .است MMscf/day32/86 نيز توليد از اين چاه رمقدا كه استتوليد  11مخزن، نقطه عملياتي

  1    اطالعات وارد شده برای الیه ها

مقدارمشخصه

psig 4900 فشار مخزن

degF 200 دمای مخزن

˚API 49/5611 سنگینی میعانات گازی

sp. grav 0/924 چگالی گاز

ppm 40000 میزان شوری آب
5 درصددرصد برش آب

scf/STB 7429 نسبت گاز به نفت کل
md 5 تراوایی افقی
ft 150 ضخامت سازند

ft 8660 عمق باالیی سازند
md 0/15 تراوایی عمودی
acres 175مساحت تخلیه
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با زاويه عمودی نزديک ب��ه 45 درجه از دو اليه بااليی عبور كرده و 
قس��مت انتهايی چاه كه به صورت نس��بتاً افقی ب��ا زاويه نزديک به 80 
درجه است يک شاخه در اليه سوم و يک شاخه ديگر در اليه چهارم 
به انتها می رسد و بدين طريق هر چهار اليه را تحت تأثیر قرار می دهد. 
پس از وارد كردن اطالعات در نرم افزار، مدل هندسی چاه به صورت 

شکل 4 نمايان شد.

3-2-1- عملکرد مخزن با هندسه دو شاخه مایل
با وارد نم��ودن اطالعات مخزن برای اليه ه��ای مختلف، نمودار 
عملک��رد مخزن برای چاه چند ش��اخه ای با هندس��ه دوش��اخه مايل، 
مطابق ش��کل 5 به دس��ت آم��د. همان طور كه در ش��کل 5 مش��اهده 
می ش��ود عملکرد مخزن در اين مدل هندسی بهبود يافته است و نرخ 
تولیدی چاه در ش��رايط جريان مطلقMMscf/day 14 114/423 است 
 كه در مقايس��ه با مدل هندس��ی چاه چند ش��اخه ای با هندس��ه چهاربر 
)MMscf/day 164/576( )شکل2( افزايش چشم گیری داشته است. 
 ) علت اصلی اين مس��ئله نس��بت پايین تراوايی عم��ودی به افقی )

سنگ مخزن در اين میدان است.
 همچنین اين س��اختار با داش��تن فقط دو ش��اخه مايل نس��بت به 
س��اختار قبلی ساده تر بوده و حفاری آن نیز كم هزينه تر است. به دلیل 
بیش��تر بودن تراوايی افقی مخزن، تخلیه می��دان در اليه های بااليی به 
خوبی صورت می گیرد، ولي در اليه های پايینی كه امکان بروز پديده 
مخروطی ش��دن آب15 وجود دارد، با ادامه حفاری افقی اين شاخه ها، 
 K3( امکان كنترل اين پديده فراهم شده است. همچنین در اين اليه ها
و K4( كه اخیراً وجود نفت در آن تأيید ش��ده اس��ت، س��طح تماس 
با مخزن در ش��اخه های افقی انتهايی چاه بیش��تر ش��ده و افت فشار در 
آنها كمتر و مش��کل تجمع میعانات گازی در ته ش��اخه های افقی نیز 

مرتفع شده اس��ت. عملکرد مدل چاه چند شاخه ای با هندسه دو شاخه 
در ش��کل 6 نش��ان داده شده اس��ت. با توجه به نمودار فوق، عملکرد 
تولیدی چاه و مخزن مدل س��ازی شده در چاه چند شاخه ای با هندسه 
دو شاخه )نرخ تولید MMscf/day 97( در مقايسه با چاه چند شاخه ای 
با هندس��ه چهاربر )نرخ تولید MMscf/day 83( افزايش داشته است. 
پ��س با توجه ب��ه داليل مذكور، ب��رای اين میدان مدل هندس��ی چاه 
چند ش��اخه ای با هندسه دو شاخه مناس��ب تر به نظر مي رسد. در ادامه 
به بررس��ی و بهینه سازی پارامترهای مدل با اس��تفاده از آنالیز گره اي 

می پردازيم.

4- آنالیز گره اي برای بهینه سازی پارامترهای چاه
خ��واص س��یاالت هیدوكربن��ي در ط��ی گ��ذر از سیس��تم های 
بهره برداری بس��ته به ش��رايط فش��ار و دما در مکان های مختلف تغییر 
می كند. برای شبیه س��ازی جريان سیاالت در سیستم بهره برداری الزم 
به تقسیم كردن سیستم به بخش های مجزايي است كه همان گره های 
سیستم مورد بررسی به شمار رفته و خواص سیاالت در اين بخش ها به 

صورت محلی مورد ارزيابی قرار می گیرند.
در مهندس��ی نف��ت تجزيه و تحلیل سیس��تم برای تعیین فش��ار و 
ن��رخ تولید س��یاالت در نقطه ای معین، آنالیز گره اي نامیده می ش��ود.
آنالیز گره اي بر مبنای پیوس��تگی فشار شکل گرفته است كه تنها يک 
مقدار فش��ار واحد را در يک گره معین بدون در نظر گرفتن عملکرد 
تجهیزات باالدس��ت يا پايین دس��ت گره مورد ارزياب��ی قرار می دهد. 
منحنی عملک��رد تجهیزات پايین دس��ت گره هم��ان عملکرد جريان 
خروج��ی و منحنی عملکرد تجهیزات باالدس��ت گره همان عملکرد 
جريان ورودی اس��ت. نقطه تقاطع دو منحنی عملکرد، نقطه عملیاتی 
تعريف می شود كه فشار و نرخ جريان عملیاتی در گره معین است]9[.

نمودار عملکرد چاه و مخزن مدل سازی شده در چاه چند شاخه ای 
با هندسه چهاربر

    3  
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  اي با هندسه چهاربر شاخه در چاه چند سازي شده نمودار عملكرد چاه و مخزن مدل - 3شكل

  
هاي مورد نياز  افقي ناحيه تخليه را افزايش داده و لذا تعداد چاه هاي در مخازن گازي با تراوايي پايين، شاخه

كه سرعت سيال در نزديكي ديواره چاه زياد  نيز در مخازن گازي با تراوايي باال. يابد ميبراي تخليه كاهش 
را كاهش داد تا افت فشار در اطراف چاه به  12توان اثرات تالطم جريان افقي مي هاي است، با استفاده از چاه

به افقي  عمودي تراوايي نسبت كه اين اما در اين ميدان به علت. كمتر شود Non-Darcyدليل تالطم و اثرات 
ريسك تجمع مايعات ميعاني بنابراين گيرد و  تخليه مخزن به آرامي صورت مي، لذا است ينبسيار پاي) (

هاي مختلف از لحاظ  در ته چاه و عالوه بر آن هزينه و ريسك حفاري افقي در چهار جهت و در عمق
  .]9[اقتصادي جاي بحث و تامل بيشتري دارد

  
  اي با هندسه دو شاخه مايل شاخه مدل چاه چند -2- 3

 با كهاست  13يكديگرچاهي با هندسه دو شاخه در جهت مخالف  موقعيتبيان  مدل ينا ساخت از هدف
درجه از دو اليه بااليي عبور كرده و قسمت  45عمودي نزديك به  يهزاو باي مايل جانب يرمس يجاد دوا

اليه سوم و يك شاخه درجه است يك شاخه در  80صورت نسبتاً افقي با زاويه نزديك به  هانتهايي چاه كه ب
پس از وارد . دهد ثير قرار ميأرسد و بدين طريق هر چهار اليه را تحت ت ديگر در اليه چهارم به انتها مي
  .)4شكل( چاه به صورت زير نمايان شد هندسي كردن اطالعات در نرم افزار، مدل

  

ســاختار و جهت گیری مسیر شــاخه های جانبی با هندسه دو شاخه 
مایل )دید از جلو(

    4  
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تأثیر اندازه لوله مغزي بر ظرفیت تولید     7  
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١٠ 

 گرفتن نظر در بدون مشابه نتيجه يكنهايت در  چون نيست، حساسآن چنان  مسئله اين البته. كنيم مي
هاي جانبي در نظر گرفته شده  گره در ته چاه و در باالي شاخه در اينجا مكان(آيد  مي دست هب گره مكان
  ).است

 16آناليز حساسيت وبا رسم نمودار  .است يخروج و ورودي هاي جريان بيان نحوه كردن مشخص مرحله آخر
 وجريان ورودي جريان هاي منحني رسم با شده انتخاب جزء مشخصات تغيير يرأتاث كردن مشخصبه 

آناليز برداري با روش  سازي اجزاء سيستم بهره در بهينه .شود ميآنها پرداخته  تقاطع نقاط خواندن و خروجي
  .شود  گرفتهكار  به هرجزء براي بايد رويه ايناي،  گره

  توليد دبي بر مغزي لوله ثيرتغييراندازهأت - 4-1
 يكدر  فشار سرچاهي بردن باال باشد، نشده زياد آن خيلي اندازه كه زماني تا مغزي لوله اندازه ثير افزايشأت

مثالً با كاهش قطر لوله مغزي از  .شود ناشي مي مغزي لوله در فشار افتاين موضوع از . استمشخص  دبي
نشان داده شده است  7 طور كه در شكل همان) نقطه عملياتي توليد(تقاطع  نقطه ،اينچ 95/3اينچ به  18/6
 برداري سيستم بهره كل توليد ظرفيت بر را مغزي لوله اندازه ثيرأاين شكل ت .شود مي جابجا چپ سمتبه 

  .دهد مي نشان است گره در نقطه فشار Pwf كه هنگامي
  

  
  توليد بر ظرفيت مغزي لوله اندازه ثيرأت - 7شكل

توليد اينچ كه نرخ  18/6عملكرد چاه براي لوله مغزي با قطر  ،استشده مشخص  7 شكلدر طور كه  همان
MMscf/day 341/104 توليد اينچ كه نرخ 95/3لوله مغزي با قطر كند در مقايسه با  را حاصل مي

VLPنمودار 

VLPنمودار

VLPنمودار 

منحنــی عملکــرد جریــان ورودی کل و الیه هــای مجــزا بــرای چــاه 
چند شاخه ای با هندسه دوشاخه

    5  
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  دوشاخه با هندسه اي شاخه چاه چند يارب هاي مجزا كل و اليه وروديعملكرد جريان  منحني- 5شكل

  
كم  نيز و حفاري آنبوده تر  همچنين اين ساختار با داشتن فقط دو شاخه مايل نسبت به ساختار قبلي ساده

هاي بااليي به خوبي صورت  در اليه ميدانافقي مخزن، تخليه  تراواييبه دليل بيشتر بودن . باشد تر مي هزينه
وجود دارد، با ادامه حفاري افقي  15هاي پاييني كه امكان بروز پديده مخروطي شدن آب در اليه ليو ،گيرد مي

وجود كه اخيراً ) K4 و K3(ا ه همچنين در اين اليه. استمهيا شده ها، امكان كنترل اين پديده  اين شاخه
هاي افقي انتهايي چاه بيشتر شده و افت فشار در  شده است، سطح تماس با مخزن در شاخه نفت در آن تأييد

عملكرد مدل چاه . هاي افقي نيز مرتفع شده است آنها كمتر و مشكل تجمع ميعانات گازي در ته شاخه
با توجه به نمودار فوق، عملكرد توليدي  .داده شده استنشان  6 اي با هندسه دو شاخه در شكل شاخه چند

در ) MMscf/day 97 نرخ توليد(اي با هندسه دو شاخه  در چاه چند شاخه سازي شده چاه و مخزن مدل
پس با . افزايش داشته است) MMscf/day 83 نرخ توليد(اي با هندسه چهاربر  مقايسه با چاه چند شاخه

به نظر  تر اي با هندسه دو شاخه مناسب ين ميدان مدل هندسي چاه چند شاخهتوجه به داليل مذكور براي ا
  .پردازيم اي مي سازي پارامترهاي مدل با استفاده از آناليز گره در ادامه به بررسي و بهينه .رسد مي
  

در اين تحقیق ابتدا به مشخص كردن اجزايي از سامانه كه مي توان 
آنه��ا را تغیی��ر داد می پردازي��م. تغییرات گاهي به وس��یله تصمیمات 
قبلي محدود مي ش��وند. به طور مثال، هنگامي ك��ه چاهي با قطرحفره 
خاص حفاري مي ش��ود، اندازه جداره و در نتیجه لوله مغزي محدود 
مي شود. س��پس جزيي كه مي خواهیم به بهینه س��ازی آن بپردازيم را 
انتخاب می كنیم. در اين مطالعه به بهینه  سازی قطر لوله تولیدی و فشار 
س��ر چاهی و بررس��ی تأثیر مقدار آب تولیدی و ساير عوامل محدود 

كننده سیستم می پردازيم.
در مرحله بعد مکان گ��ره اي كه به بهترين صورت تأثیر تغییر در 

جزء انتخاب ش��ده را نش��ان می دهد، انتخاب می كنیم. البته اين مسئله 
آن چنان حساس نیست، چون در نهايت يک نتیجه مشابه بدون در نظر 
گرفتن مکان گره به دست مي آيد )در اينجا مکان گره در ته چاه و در 

باالی شاخه های جانبی در نظر گرفته شده است(.
مرحله آخر، مش��خص ك��ردن نحوه بیان جريان ه��اي ورودی و 
خروجی اس��ت. با رسم نمودار و آنالیز حساسیت16 به مشخص كردن 
تأثیر تغییر مش��خصات جزء انتخاب شده با رس��م منحني هاي جريان 
ورودی وجري��ان خروجی و خواندن نقاط تقاطع آنها می پردازيم. در 
بهینه سازی اجزاء سیستم بهره برداری با روش آنالیز گره اي، اين رويه 

بايد براي هرجزء به كار گرفته  شود.

4-1- تأثیرتغییراندازه لوله مغزي بر دبي تولید
تأثیر افزايش ان��دازه لوله مغزي تا زماني كه اندازه آن خیلي زياد 
نش��ده باشد، باال بردن فشار سرچاهي در يک دبي مشخص است. اين 
موضوع از افت فش��ار در لوله مغزي ناشي مي شود. مثاًل با كاهش قطر 
لول��ه مغزی از 6/18 اينچ ب��ه 3/95 اينچ، نقطه تقاط��ع )نقطه عملیاتی 
تولید( همان طور كه در ش��کل 7 نش��ان داده شده است به سمت چپ 
جابجا مي ش��ود. اين ش��کل تأثیر اندازه لوله مغزي را بر ظرفیت تولید 

كل سیستم بهره برداری نشان می دهد.
همان طور كه در ش��کل 7 مشخص شده است، عملکرد چاه برای 
لوله مغزی با قطر 6/18 اينچ كه نرخ تولید MMscf/day 104/341 را 
حاصل می كند در مقايسه با لوله مغزی با قطر 3/95اينچ كه نرخ تولید 
MMscf/day 79/52 را فراه��م می كند، كاركرد بهتری دارد. با توجه 

به اين كه هدف از اين طراحی افزايش تولید است و همچنین با در نظر 
گرفتن پتانسیل تولیدی باال كه در اثر سطح تماس چاه و مخزن حاصل 

می شود، لوله مغزی با قطر 6/18 اينچ گزينه مناسب تري است.

نمودار عملکرد چاه و مخزن مدل سازی شده در چاه چند شاخه ای با 
هندسه دو شاخه

    6  
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  اي با هندسه دو شاخه شاخه در چاه چند سازي شده نمودار عملكرد چاه و مخزن مدل - 6شكل

  
  سازي پارامترهاي چاه اي براي بهينه گره آناليز-4

هاي  فشار و دما در مكانشرايط به  بستهبرداري  بهره هاي از سيستم ردر طي گذهيدوكربني خواص سياالت 
كردن سيستم  تقسيمبه  الزم رداري بهره سازي جريان سياالت در سيستم براي شبيه. كند مختلف تغيير مي

خواص سياالت در اين  وشمار رفته  بهي مورد بررس يستمس هاي گره كه همان است ييي مجزاها بخش به
  .دنگير مي قرار يابيمورد ارز يبه صورت محل ها بخش

آناليز ، اي معين نقطهنرخ توليد سياالت در  فشار و يينتع يبرا يستمس يلو تحل يهتجز در مهندسي نفت
 واحد يك مقدار فشارتنها كه  گرفته است فشار شكليوستگي پبر مبناي  ايآناليز گره.شود يم يدهنام ايگره
 قرار يابيمورد ارز گره دست عملكرد تجهيزات باالدست يا پايين گرفتننظر  بدون در معينگره  يكدر  را

و منحني عملكرد تجهيزات  خروجي جريانعملكرد  همان دست گره منحني عملكرد تجهيزات پايين. دده مي
نقطه عملياتي تعريف  ،نقطه تقاطع دو منحني عملكرد .استورودي  يانجرعملكرد  همان باالدست گره

  .]9[ياتي در گره معين استعملشود كه فشار و نرخ جريان  يم
. پردازيم مي ايجاد كرد تغيير در آنها توان مي كه سامانه از اجزايي كردن مشخصابتدا به در اين تحقيق 

 خاص قطرحفره با چاهي كه هنگامي مثال، طور به. شوند مي محدود تصميمات قبلي وسيله به گاهي تغييرات
 يم بهخواه مي كه جزييسپس  .شود مي محدود مغزي لوله نتيجه در و جداره اندازه ،شود مي حفاري
چاهي  سازي قطر لوله توليدي و فشار سر  به بهينه مطالعه در اين. كنيم انتخاب مي را سازي آن بپردازيم بهينه

  .عوامل محدود كننده سيستم پرداخته شدساير ثير مقدار آب توليدي و أبررسي تو 
انتخاب  ،دهد مي رانشان شده انتخاب جزء در تغيير ثيرأت صورت بهترين به كه اي گره مكاندر مرحله بعد 
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4-2- بهینه سازی فشار سر چاهی
بهینه س��ازی فش��ار س��رچاهی برای ايج��اد يک رژي��م جريانی 
پايدار جهت بهینه س��ازی نرخ تولید با توجه ب��ه ظرفیت تولید از چاه 
و مخزن اس��ت. همان طور كه در ش��کل 8 مش��خص ش��ده اس��ت با 
كاهش فش��ار س��رچاه )از 2500Psi به 1500Psi(، دبی تولیدی از76 
میلیون فوت مکع��ب در روز ب��ه بی��ش از 100 میلیون فوت مکعب در 
روز افزايش يافته اس��ت. اما اين افزايش دبی ممکن اس��ت س��بب بر 
هم خوردن تولید صیانتی از مخزن ش��ده و همچنی��ن می تواند باعث 
ايجاد يک رژيم جريانی ناپايدار در ديواره چاه و پديده لغزش  ش��ده 
و جداي��ش فازها را به وج��ود آورد كه خود منجر به افزايش س��تون 
مايع در چ��اه و محدوديت تولید مي گ��ردد. بنابراين برای جلوگیری 
از بروز مش��کالت فوق و با در نظر گرفتن ظرفیت تجهیزات سطحی 
مث��ل كاهنده چندراهه و تفکیک كننده كه توان تحمل فش��ار خاصی 
را دارند و همچنین ايمنی بیش��تر در خطوط لوله17، فش��ار س��رچاهی 

2000Psi مناسب تر است.

4-3- تأثیر مقدار آب تولیدی
از مزايای اس��تفاده از مدل چاه چند ش��اخه ای با هندسه دو شاخه 
مايل می توان به امکان كنترل پديده مخروطی ش��دن آب اشاره كرد. 
در اليه های پايینی و در قسمت های يال مخزن پارس جنوبی كه سطح 
تماس آب و گاز باالتر اس��ت، امکان بروز پديده مخروطی شدن آب 

وجود دارد]9[.
در اكثر مواقع همراه با سیاالت تولیدی از مخزن، مقداری آب نیز 
تولید مي ش��ود كه امری عادی به شمار مي رود. اما با زياد شدن درصد 
آب تولیدی كه می تواند ناشي از پديده مخروطی شدن آب در مخزن 
باشد، مش��کالتي جدی در هنگام تولید به وجود مي آيد. از جمله اين 
مشکالت، افزايش مقدار غلظت )ppm( نمک است كه سیال تولیدی 

را از حالت اس��تاندارد برای فروش خارج می كند. همچنین اين مسئله 
باعث ايجاد مشکالت تصفیه و تفکیک سیاالت و بروز خوردگی در 
تجهیزات و از همه مهم تر باعث س��نگین ش��دن ستون سیال و كاهش 
دبی تولید می ش��ود. تأثیر بروز اين مشکل بر روی دبی تولید در شکل 

9 نشان داده شده است.
همان گونه كه در ش��کل 9 مشخص شده است چنان چه در هنگام 
تولی��د از مخ��زن، مق��دار آب تولیدی از صفر ب��ه 40 درصد افزايش 
 80 MMscf/day 97 به MMscf/day يابد نرخ تولید س��یال مخزن از
كاهش می يابد كه دلیل آن س��نگین ش��دن ستون س��یال و افت فشار 
ناش��ی از اصطکاک در ديواره چاه است. به همین دلیل فرض مي شود 
كه آب تولیدی اولیه از اين چاه )دو ش��اخه مايل( در شرايط واقعی 5 

درصد باشد كه مقداري منطقی و قابل قبول است.

4-4- عوامل محدود كننده تولید
در زم��ان عملیات حفاری، تکمیل و حت��ی در زمان تولید از چاه 
تراوايی مخزن در نواحی نزديک به ديواره چاه ممکن اس��ت به دلیل 
تشکیل رس��وب و آسفالتین دچار آسیب ش��ود. شکل 10 در مقايسه 
با ش��کل 6 نش��ان دهنده افت فش��ار بیش از اندازه در نزديکی ديواره 
چاه به دلیل صدمه ديدگي س��ازند18 ) ضريب پوسته ای19 7+( و به تبع 
آن كاهش تراوايی در محیط متخلخل مخزن اس��ت كه باعث محدود 
 MMscf/day ش��دن عملکرد جريان ورودی شده اس��ت )نرخ تولید
84(. اين شرايط در عمل باعث كاهش جريان و تجمع میعانات گازی 

در ته چاه می   شود.
 با توجه به ش��کل واضح است كه بهبود عملکرد شاخه تولیدی20 
)جريان خروجی( با انجام بهینه س��ازی تولید و اس��تفاده ازفرازآوري 
مصنوع��ي در چاه برای افزايش نرخ تولی��د بي نتیجه خواهد بود؛ زيرا 
در اين حالت مش��کل از ته چاه )ديواره ماس��ه ای زون تولیدی مخزن( 

تأثیر فشار سرچاهی بر دبی تولید     8  
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MMscf/day 52/79 كه هدف از اين طراحي افزايش  اين با توجه به .بهتري دارد كند، كاركرد را فراهم مي
همچنين با در نظر گرفتن پتانسيل توليدي باال كه در اثر سطح تماس چاه و مخزن حاصل توليد است و 

  .است يتر مناسبگزينه اينچ  18/6شود، لوله مغزي با قطر  مي
  
  چاهي سازي فشار سر بهينه - 4-2

سازي نرخ توليد با توجه به  بهينهجهت براي ايجاد يك رژيم جرياني پايدار  فشار سرچاهيسازي  بهينه
از ( فشار سرچاه كاهشاست با شده مشخص  8 شكلدر طور كه  همان. ظرفيت توليد از چاه و مخزن است

Psi2500  بهPsi1500(مكعب در  فوت ميليون 100به بيش از مكعب در روز  فوت ميليون 76، دبي توليدي از
شده و توليد صيانتي از مخزن خوردن بر هم  سبباما اين افزايش دبي ممكن است  .يافته استافزايش روز 

جدايش فازها را و پديده لغزش و  شدهتواند باعث ايجاد يك رژيم جرياني ناپايدار در ديواره چاه  همچنين مي
بنابراين براي  .گردد ميستون مايع در چاه و محدوديت توليد  افزايش منجر بهخود وجود آورد كه  به

گرفتن ظرفيت تجهيزات سطحي مثل كاهنده چندراهه و در نظر  با مشكالت فوق وبروز جلوگيري از 
 فشار سرچاهي، 17لوله كننده كه توان تحمل فشار خاصي را دارند و همچنين ايمني بيشتر در خطوط تفكيك

Psi2000 استتر  مناسب.  

  
  توليد فشار سرچاهي بر دبي ثيرأت - 8شكل

  
  ثير مقدار آب توليديأت - 4-3
امكان كنترل پديده  توان به مي اي با هندسه دو شاخه مايل شاخه مزاياي استفاده از مدل چاه چند از

VLPهاينمودار

تأثیر درصد آب تولیدی بر دبی تولید     9  
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كه سطح تماس  جنوبي پارس هاي يال مخزن هاي پاييني و در قسمت در اليه .كرداشاره  شدن آب مخروطي
  .]9[گاز باالتر است، امكان بروز پديده مخروطي شدن آب وجود داردو آب 

شمار  بهكه امري عادي شود  ميتوليد نيز مقداري آب  ي از مخزن،توليد سياالت مواقع همراه بادر اكثر 
در مخزن باشد،  پديده مخروطي شدن آبناشي از تواند  اما با زياد شدن درصد آب توليدي كه مي .رود مي

نمك كه ) ppm(غلظت افزايش مقدار اين مشكالت، از جمله . آيد ميوجود  جدي در هنگام توليد به يمشكالت
همچنين اين مسئله باعث ايجاد مشكالت . كند خارج مي سيال توليدي را از حالت استاندارد براي فروش

تر باعث سنگين شدن ستون سيال و  تجهيزات و از همه مهمدر ردگي وخبروز و سياالت تصفيه و تفكيك 
  .نشان داده شده است 9 د در شكلبروز اين مشكل بر روي دبي توليتأثير . شود كاهش دبي توليد مي

  ثير درصد آب توليدي بر دبي توليدأت- 9شكل
  

مقدار آب توليدي از صفر  ،در هنگام توليد از مخزنچه  مشخص شده است چنان 9 شكلگونه كه در  همان
يابد كه  كاهش مي MMscf/day80به  MMscf/day 97درصد افزايش يابد نرخ توليد سيال مخزن از  40به 

فرض  به همين دليل .چاه است در ديواره سيال و افت فشار ناشي از اصطكاك ستون دليل آن سنگين شدن
منطقي  يكه مقدار باشددرصد  5در شرايط واقعي ) دو شاخه مايل(اوليه از اين چاه آب توليدي  كهشود  مي
  .است متداولو 
  
  توليد كننده محدود عوامل -4-4

از چاه تراوايي مخزن در نواحي نزديك به ديواره چاه توليد  زماندر زمان عمليات حفاري، تكميل و حتي در 
 6 شكل در مقايسه با 10 شكل. شودآسيب به دليل تشكيل رسوب و آسفالتين دچار ممكن است 

VLPهاينمودار
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مقــــالـــــات

اس��ت و بايد عملکرد جريان ورودی از ناحیه صدمه ديده س��ازند )يا 
نحوه تکمیل ته چاه( با اس��تفاده از عملیات تعمیری بهره برداری21 مثل 
اسید كاری22 و يا ش��کاف هیدرولیکی23 بهبود يابد و بنابراين ضريب 
پوسته ای 7+ به صفر و حتی منفی كاهش پیدا كند. در اين مدل سازی 
فرض ش��د كه ضريب پوس��ته ای 1+ باش��د كه مقداري متعارف بوده 
و در اكثر تجربیات میدانی نیز اعدادی نزديک به آن مش��اهده ش��ده 

است.

5- نتایج بهینه سازی بر روی مدل هندسی دوشاخه
پس از بهینه س��ازی و انتخاب پارامترهای اندازه لوله مغزي )6/18 
اينچ(، فش��ار س��ر چاهی )1500Psi( و فرض ضريب پوس��ته ای 1+ و 
مقدار آب تولیدی 5 درصد، نتايج محاسبات عملکرد جريان ورودی 
و خروجی با اس��تفاده از آنالیز گره ای در ش��کل 11 نش��ان داده شده 

است.
در نقطه عملیاتی به دس��ت آمده، بهینه س��ازی نرخ تولید با در نظر 
گرفتن تأثیر تغییر اندازه لوله مغزي بر دبي تولید، تأثیر عوامل محدود 
كنن��ده تولی��د، تأثیرات مقادير آب تولیدی و فش��ار س��رچاهی برای 
ايج��اد يک رژيم جريانی پاي��دار و با توجه به ظرفی��ت تولید از چاه 
و مخزن لحاظ ش��ده اس��ت. در اين طراحی بهینه ش��ده، تولید گاز تا 
س��قف MMscf/day 114/423 در مقايسه با حالت قبل از بهینه سازی 
)ش��کل 6 با نرخ تولید MMscf/day 97( افزايش يافته اس��ت، كه از 
لحاظ اقتصادی به س��رعت می تواند هزينه های اولیه برای حفاری چاه 
را جب��ران كند.به عن��وان نتیجه گیري ديگر می توان ب��ه اين موضوع 
اشاره كرد كه هرچه طول شاخه هاي افقی بیشتر شود تولید بیشتری نیز 
حاصل می ش��ود، ولی به دلیل پايین بودن تراوايی عمودی مخزن اين 
افزايش چشم گیر نخواهد بود. ولی به هر حال، برای بررسی اينکه آيا 

الزم است تا حفره های طويل تري حفاری شوند، بايد موضوع از منظر 
اقتصادی مورد بررسي هاي بیشتر قرار گیرد.

نتیجه گیري
در اين مطالعه سعی ش��د تا امکان و بلکه لزوم استفاده ازچاه هاي 
چند ش��اخه ای در میدان گازی پارس جنوبی كه يک��ی از مهم ترين و 
حس��اس ترين مخازن استراتژيک كش��ور اس��ت، مورد بررسی قرار 
گیرد. البته الزم اس��ت تا در عمل نیز اين موضوع از ديدگاه اقتصادی 
و سرمايه گذاری اولیه و تجربیات میدانی مشابه در نقاط مختلف جهان 
مورد تحقیق و بررس��ی بیشتر قرار گیرد. نتايج اصلی به دست آمده از 

اين پژوهش به شرح زير قابل ارائه هستند.
 در اين میدان، حف��ر چاه های افقی  * ب��ا توجه به نس��بت كم 
اگرچه س��طح تماس بیشتری را با مخزن در دسترس قرار مي دهد ولي 
به همان دلیل فوق گزينه مناسبی نمی باشد. به همین دلیل حفر چاه های 

مايل )مدل چاه دو شاخه ای( بازدهی بهتری دارد.
* مدل چاه نمونه دو شاخه ای مايل درهنگام تولید با لوله مغزی به 
قطر 3/95 و 4/78 اينچ موجب بروز محدوديت تولید از طرف ش��اخه 
تولیدی مي گردد. ام��ا در هنگام تولید با لوله مغزي به قطر 6/18 اينچ 

همچنان به ظرفیت تولید افزوده مي شود.
* با توجه به پتانس��یل تولیدی چاه و مخزن و شرايط تولید صیانتی 
و همچنین ظرفیت تجهیزات س��طحی، فشار سرچاهی 2000Psi برای 

چاه چند شاخه ای دو شاخه پیشنهاد مي شود.
* در ص��ورت ايج��اد محدودي��ت در تکمیل ته چ��اه و يا صدمه 
ديدن س��ازند، عملکرد جريان ورودی با اس��تفاده از عملیات تعمیری 
بهره برداری مثل اسید كاری يا شکاف هیدرولیکی قابل بهبود است و 

اثر نامطلوب پوسته ای نیز حذف مي شود.

  10    چاه محدودشده باجریان ورودی
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ضريب (  18ديدگي سازند صدمه دليل به اندازه در نزديكي ديواره چاه بيش از فشار افت دهنده نشان
 شدن عملكرد محدودباعث  است كه محيط متخلخل مخزندر  تراواييكاهش  آن و به تبع+) 7 19اي پوسته
جريان و تجمع  كاهش باعث اين شرايط در عمل). MMscf/day 84نرخ توليد (است  شدهورودي  جريان

  .شود   مي در ته چاه ميعانات گازي

  
  ورودي باجريان محدودشده چاه - 10شكل

  
 سازي توليد و با انجام بهينه )خروجي جريان( 20شاخه توليدي عملكرد بهبود كه است واضح شكل به توجه با

مشكل از حالت زيرا در اين  ؛بود خواهد نتيجه بي چاه براي افزايش نرخ توليد مصنوعي در ازفرازآوري استفاده
يا (ديده سازند  از ناحيه صدمه ورودي جريان عملكرد است و بايد) اي زون توليدي مخزن ديواره ماسه(چاه  ته

 23و يا شكاف هيدروليكي 22كاري مثل اسيد 21برداري با استفاده از عمليات تعميري بهره) چاه نحوه تكميل ته
شد  سازي فرض در اين مدل .به صفر و حتي منفي كاهش پيدا كند+ 7اي  ضريب پوسته بنابراين يابد و بهبود

در اكثر تجربيات ميداني نيز اعدادي نزديك به آن مقداري متعارف بوده و كه باشد  +1اي  ضريب پوستهكه 
  .مشاهده شده است

  
سازي بر روي مدل هندسي دوشاخه يج بهينهانت- 5

 و فرض) Psi1500( ، فشار سر چاهي)اينچ 18/6(مغزي  لوله سازي و انتخاب پارامترهاي اندازه پس از بهينه
با  خروجيو  وروديعملكرد جريان درصد، نتايج محاسبات  5مقدار آب توليدي و  +1اي  ضريب پوسته

  .نشان داده شده است 11 شكلاي در  استفاده از آناليز گره
  

نمودار عملکرد چاه و مخزن مدل سازی شده در چاه چند شاخه ای با 
هندسه دو شاخه پس از بهینه سازی پارامترهای مؤثر

    11  
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سازي پارامترهاي  شاخه پس از بهينه اي با هندسه دو شاخه در چاه چند سازي شده نمودار عملكرد چاه و مخزن مدل - 11شكل

  ثرؤم
  

 دبي بر مغزي لوله اندازه تغيير ثيرأسازي نرخ توليد با در نظر گرفتن ت بهينه ،آمده دست هب در نقطه عملياتي
براي ايجاد يك رژيم  سرچاهي ر آب توليدي و فشاريداثيرات مقأتوليد، ت كننده محدود ثير عواملأتوليد، ت

 توليد ،شده در اين طراحي بهينه. لحاظ شده است با توجه به ظرفيت توليد از چاه و مخزن و جرياني پايدار
 با نرخ توليد 6 شكل(سازي  در مقايسه با حالت قبل از بهينه MMscf/day423/114گاز تا سقف 
MMscf/day 97 (هاي اوليه براي حفاري  تواند هزينه افزايش يافته است، كه از لحاظ اقتصادي به سرعت مي

 يها اشاره كرد كه هرچه طول شاخهموضوع توان به اين  ميگيري ديگر  به عنوان نتيجه.چاه را جبران كند
عمودي مخزن اين  تراواييشود، ولي به دليل پايين بودن  حاصل مينيز افقي بيشتر شود توليد بيشتري 

 يتر هاي طويل حفرهالزم است تا ولي به هر حال، براي بررسي اينكه آيا . گير نخواهد بود افزايش چشم
  .هاي بيشتر قرار گيرد مورد بررسينظر اقتصادي ماز موضوع حفاري شوند، بايد 

  
  گيري نتيجه

جنوبي  اي در ميدان گازي پارس شاخه چند هاي امكان و بلكه لزوم استفاده ازچاهتا در اين مطالعه سعي شد 
البته الزم است تا  .قرار گيردترين مخازن استراتژيك ايران است، مورد بررسي  ترين و حساس كه يكي از مهم

گذاري اوليه و تجربيات ميداني مشابه در نقاط مختلف  اقتصادي و سرمايهديدگاه اين موضوع از نيز در عمل 
ارائه قابل دست آمده از اين پژوهش به شرح زير  هنتايج اصلي ب .جهان مورد تحقيق و بررسي بيشتر قرار گيرد

  .هستند
با را اگرچه سطح تماس بيشتري  هاي افقي حفر چاه ،در اين ميدان Kv/Khنسبت كم  به توجه با •
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* با توجه به پايداری س��ازند و نوع و س��اختار سنگ مخزن )كه از 
جنس دولومیت و آهک است(، تکمیل به روش حفره باز مناسب گزينه 

مناسبي بوده و نیاز به يکپارچگی مکانیکی در اتصال نیز نمی باشد.
* برای غلب��ه بر چالش مخروطی ش��دن آب و محدوديت تولید 
از دو ناحی��ه )K3 و K4( ب��ه علت آب زدگی و اس��تفاده از چاه های 
چند ش��اخه ب��ا ش��اخه های افقی و همچنی��ن كاهش ريس��ک ايجاد 
جريان متقاطع و تولید بهتر و بهینه در میدان مورد مطالعه، اس��تفاده از 
تکنولوژی چاه های هوشمند و به كارگیری ابزار كنترل جريان ورودی 

)ICD( راه حل مناسبی به نظر می رسد.
* نتايج اين مطالع��ه می تواند برای میدان گازی عظیمي كه اخیراً 
در آب های عمیق )712 متری( دريای خزر كش��ف ش��ده است مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. به عالوه اين نوع نحوه تکمیل به بهره بردار امکان 
آن را می ده��د تا بتواند از مزايای چاه های هوش��مند در كنترل تولید 
نیز اس��تفاده كند. در اين روش با استفاده از فناوری چاه های هوشمند، 
امکان پايش و كنترل هر شاخه به صورت جداگانه امکان پذير خواهد 

بود و در صورت بروز مش��کالت تولید نظیر مخروطی ش��دن آب و 
يا تداخل جريان در ش��اخه ها، بهره بردار می تواند تولید از هر ش��اخه 
م��ورد نظر را متوقف كرده يا به تعوي��ق درآورد. زيرا هدف اولیه در 
طراح��ي و تکمیل چاه، هزينه ي حداقل وس��ريع تر آماده ش��دن چاه 
جهت قرارگیري در مدار تولید اس��ت واهداف بعدي نیز سودبخشي 
مناس��ب و عدم بروز آسیب به ش��رايط مخزن در بلندمدت است. بايد 
توجه داش��ت كه يک تکمیل گران قیمت س��وددهي خود را در بلند 
مدت نش��ان مي دهد و لذا در برنامه ري��زي اقتصادي تکمیل يک چاه 
به جاي س��طحي نگري بايد به افق بلندمدت و ش��رايط آينده بیشتر از 
ش��رايط فعلي انديش��ید. يک برنامه ريزي س��طحي مي تواند تأثیرات 
بس��یار نامطلوبی را در بهره برداري بلند مدت از میدان به دنبال داش��ته 
باش��د. با توجه به مش��ترک بودن می��دان گازی پارس جنوبی و لزوم 
افزايش میزان بهره برداري، تخلیه س��ريع مخزن با اس��تفاده از فناوري 
چاه هاي چند شاخه ای با هندس��ه دو شاخه مايل امکان پذير بوده و لذا 

سرمايه گذاری در اين بخش نیز قابل توجیه است.


