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 مقدمه 
ــده از موقعيت  اطالعات جمع آورى ش
جغرافيايى چاه، ايده الزم براى تكميل 
ــى آورد. انتخاب  ــم م ــاه را فراه آن چ
ــل، باعث  ــت براي تكمي ــه درس گزين
ــش بهره وري،  ــش هزينه ها، افزاي كاه
افزايش عمر چاه و مخزن و در نتيجه 
ــود. در نهايت  ــرات كم تر مي ش تعمي
براي تكميل يك چاه بايد مسايل ذيل 

عميقاً مورد بررسي قرار گيرد:
1. مناسب ترين روش تكميل براي چاه

2. مسير جريان توليد چاه
ــتم تكميل چاه براي  3. انتخاب سيس

انتقال سيال توليدى به سطح 
ــدرت  ــر ق ــل در براب ــه تكمي 4. هزين

بهره دهي چاه
ــاه كه  ــل چ ــر از روش تكمي صرف نظ
ــا لوله پوش  ــت حفره باز ي ــن اس ممك
ــاب  انتخ ــد،  باش ــذاري)  (جداره گ
مسيرهاي جريان و اندازه اين مسيرها 
نيز بسيار مهم است. منطقي است كه 
ــير منحصر  هر اليه بهره ده به يك مس
ــاز دارد؛ به طورى كه دو يا  ــه خود ني ب
چند اليه بهره ده با فشارهاي متفاوت، 
ــير نياز دارند.  براى توليد به چند مس
همواره اين اصل را بايد در نظر داشت 
ــار متفاوت را  كه هرگز اليه  هاى با فش
ــه هم مرتبط  ــط حفارى ب نبايد توس
ــاد فوران  ــر به ايج ــود، چون منج نم

مي شود.
ــب، به انواع  ــمت اول اين مطل در قس
ــاره شد، در  طرح هاي تكميل چاه اش
اين قسمت به انواع رشته هاي تكميلي 

چاه پرداخته مي شود [1،2]. 
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    تكميـل يگانـه بـا لولـه مغزي 
(تكميل يك اليه اي)

ــازندهاي  ــياالت خورنده، س ــود س وج
ــارهاي  ــه زا، اليه هاي بهره ده با فش ماس
متفاوت، گراني و غير قابل تعويض بودن 
لوله هاي جداري، ايمني چاه هاي حومه 
شهري، مسايل زيست محيطي چاه هاي 
ــار، چاه هاي  ــازن كم فش ــي، مخ درياي
تزريقي، تكميل هاي فوق پيشرفته و ... 
ــتفاده از لوله مغزي در  موجب لزوم اس

چاه ها مي شوند.
اگر چاهي فاقد لوله مغزي باشد، لوله هاي 
ــتقيم در تماس با  ــداري به طور مس ج
ــزن خواهند بود؛  ــياالت خورنده مخ س
اين امر سبب پوسيدگي آن ها مي شود. 
تعمير اين چاه ها نيز نيازمند هزينه هاي 
ــت . در  ــي اس ــان طوالن ــت و زم هنگف
صورت بـروز خـوردگـي در لـولـه هـاي 
ــي از چاه ها،  ــتري در برخ جـداري/ آس
ــودن لوله هاي  ــا پس آويز نم مي توان ب
آستري تا سطح 2، محل خوردگي لوله 
جداري را پوشاند؛ انجام اين كار نيز نياز 
ــر روي چاه و توقف  ــتقرار دكل ب به اس

2 Tie back  

ــه اين عمليات  ــد از چاه دارد. البت تولي
ــا محدوديت قطر  ــه ب ــي ك در چاه هاي
ــتند، كاربردي نبوده چرا كه  مواجه هس
سبب افت دبي سيال توليدي مى شود. 
ــياري از موارد، عمليات تعمير و  در بس
ــاه را براى بازكردن پنجره از  تكميل، چ
درون جداري ها و ايجاد حفره جديد (در 
صورت بروز مشكل در توليد از حفره اول 
به سبب مانده گذاري يا عدم سيمان بندي 
ــاي بااليي و هم جواري با كالهك  اليه ه
ــود) با  ــره جديد ايجاد مى ش گازي، حف

مشكل روبه رو مى كند [3].
ــا راه مبارزه با  ــي مواقع نيز تنه در برخ
ــياالت خورنده  ــي از س ــي ناش خوردگ
ــتفاده از  ــتري، اس لوله هاي جداري/آس
عمليات تعمير چاه براى خارج سازي اين 
لوله ها از درون رشته تكميلي است كه 
اين كار، متضمن مخارج سنگين است. 
وقتي چاهي به لوله مغزي مجهز باشد، 
ــياالت خورنده با  ــن لوله از تماس س اي
لوله هاي جداري و درنتيجه از خوردگي 
ــا جلوگيري كرده و فقط خود لوله  آن ه
ــود. در اين صورت با  مغزي خورده مي ش

ــبك3 و صرف  ــزام دكل تعميراتي س اع
هزينه و زمان اندك، مي توان لوله مغزي 
را از چاه خارج كرده و لوله مغزي جديدي 
جايگزين آن نمود. البته مي توان با تزريق 
ــته يا متناوب مواد ضدخوردگي  پيوس
ــه درون لوله مغزي،  و پمپاژ گازوييل ب
ــه را از ابتدا تا انتها با  ــطح داخلي لول س
ــيار نازكى از اين مواد پوشاند و  اليه بس
از تماس مستقيم لوله با سياالت خورنده 
پيشگيري كرد. در شكل 1 رشته تكميل 

يگانه آورده شده است. 

     رشته تكميلي زنده سازي4  
اساساً طراحي رشته تكميلي زنده سازي، 
ــار ستون  ــت كه فش ويژه چاه هايي اس
سيال توليدي در آن ها، نزديك به فشار 
مخزن يا بيش تر از آن است. هرگاه فشار 
ــتون سيال توليدي  مخزن نتواند بر س
ــود يا اين اختالف فشار منجر  فايق ش
به توليد با دبي كم گردد، ناگزير از لوله 
ــتفاده مي شود. بدين صورت  مغزي اس
ــته و  ــه با پمپاژ گاز از طريق اين رش ك
ــتون و توليد از فضاي  سبك كردن س
حلقوي، مشكل را حل مي نمايند. بدين 
ــه بعد از پمپاژ، گاز از جايگاه  صورت ك
ــير فرازآوري خارج شده و به  جانبي ش
سبك كردن ستون سيال اقدام مي كند. 
البتـه بـايد تـوجه كرد كـه كـم شـدن 
قطـر حفـره تـوليد كـه بـر اثـر راندن 
ــتـه ها ايجاد مي شود،  ايـن گـونـه رش
ــرعت سيال شده و به  باعث افزايش س
ــيال براى از دست دادن گاز محلول  س
ــري مي دهد.  ــت كم ت ــود، فرص در خ
ــردن چنـد  ــه به كار ب ــت ك بديهي اس
3 Workover
4 Kick Off Completion 

انواع روش هاي تكميل  چاه
قسمت دوم و پايانى-   رشته هاي تكميلي

دكتر محمدرضاعادل زاده1  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

(no provision for tubing Movement) 1 |  تكميل يگانه كل
شـ

 

  
  

  )no provision for tubing Movement(تكميل يگانه : 1شكل 
  

   1سازي رشته تكميلي زنده
 هايي است كه فشار ستون سيال توليدي چاه ويژه ،سازي اساساً طراحي رشته تكميلي زنده

هرگاه فشار مخزن نتواند بر ستون سيال . استاز آن  تر بيشنزديك به فشار مخزن يا  ،ها در آن
لوله مغزي از ليد با دبي كم گردد، ناگزير ق شود يا اين اختالف فشار منجر به تويتوليدي فا

با پمپاژ گاز از طريق اين رشته و سبك كردن ستون و توليد  بدين صورت كه. شود استفاده مي
از جايگاه جانبي شير فرازآوري گاز ، بعد از پمپاژ. نمايند از فضاي حلقوي، مشكل را حل مي

كه كم شدن قطر  كردبته بايد توجه ال .كند مياقدام خارج شده و به سبك كردن ستون سيال 
شود، باعث افزايش سرعت سيال شده و  ها ايجاد مي گونه رشته حفره توليد كه بر اثر راندن اين

كار  به كه بديهي است. دهد ميتري  فرصت كم ،از دست دادن گاز محلول در خود برايبه سيال 
پمپاژ گاز را از اعماق مختلف سازي،  در رشته زنده 2بردن چند جايگاه جانبي شير فرازآوري

سازي از بين  تعمير جهت تعميق رشته زنده براي را  آينده چاهسازد و نياز  پذير مي امكان
از جايگاه جانبي شير فرازآوري استفاده  ،سازي زندهبراي  خواسته شود كهچه  چنان. برد مي

   .]1،4[ود استفاده نم 3از جايگزين شير ،، بايد در حين راندن رشتهگردد
  

                                                 
Kick Off Completion  ١  
Side Poket Mandrel  ٢  
Dummy Valve  ٣  
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ــير فرازآوري1 در  جـايـگـاه جـانبـي ش
ــته زنده سازي، پمپاژ گاز را از اعماق  رش
مختلف امكان پذير ساخته و نياز آينده 
ــر به منظور تعميق  ــاه را  براى تعمي چ
رشته زنده سازي از بين مي برد. چنان چه 
ــود كه براى زنده سازي، از  ــته ش خواس
ــير فرازآوري استفاده  جايگاه جانبي ش
ــته، از  ــد در حين راندن رش ــردد، باي گ

جايگزين شير2 استفاده نمود [1،4]. 

     رشته تكميلي حومه شهري3  
هدف از طراحي و تكميل رشته تكميلي 
ــتانك  ــهري، بهره گيري از پس حومه ش
ــير ايمني عمقي4  است.  مخصوص ش
اين وسيله تحت االرضي براى جلوگيري 
ــداد و ايجاد خطر و براي  از هرگونه رخ
حفظ جان مردم و پاسداري از چاه حومه 
شهري، مرزي و دريايي نصب مى شود و 
در صورت بروز نشت يا فوران از شيرآالت 
يا خطوط جرياني سرچاه، جريان چاه را 
از 60 ± متري عمق چاه قطع مى نمايد و 
چاه را ايمن مي سازد. كيفيت اين تكميل 
در مواقعى كه چاه دچار مشكل مى شود، 

1 Side Poket Mandrel
2 Dummy Valve
3 Urban Completion 
4 3SV (Sub Surface Safety Valve) 

نمايان مى گردد. در صورت عدم تجهيز 
چاه به SSSV، مهار فوران و آتش سوزى 
ــت تا ماه ها به طول انجامد و  ممكن اس
ــارات جبران ناپذير جانى و مالى در  خس
پى داشته باشد؛ بنابراين شايسته است 
ــهرى، مرزى،  ــاى حومه ش كليه چاه ه
ــم به اين صورت  دريايى و چاه هاى مه
ــوند [4،1]. شكل 2 يك چاه  تكميل ش
مجهز به رشته تكميل حومه شهري را 

نشان مي دهد.

     رشـته تكميلـي گازي و نفتي 
محافظ

ــن نوع تكميل، ويژه چاه هاي گازي يا  اي
ــت كه سيال توليدي  چاه هاي نفتي اس
ــدروژن يا  ــولفيد هي ــاوي س ــا ح آن ه
ــت. هدف از راندن  دي اكسيدكربن اس
ــي، حفاظت از  ــته تكميل اين گونه رش
ــن است  ــت. روش لوله هاي جداري اس
ــل تعويض و  ــا غير قاب ــن لوله ه كه اي
ــتگي به  تعمير بوده و عمر يك چاه بس
ــولفيد  ــتقامت و تداوم آن ها دارد. س اس
ــيدكربن در شرايط  هيدروژن و دي اكس
مخزن، به صورت محلول مي باشند؛ اما 
ــرايط توليد، به دليل افت فشار و  در ش
دما، آزاد شده و با رطوبت موجود تشكيل 
اسيد مى دهند و باعث خوردگي شديد 

مي گردند. به كار بردن لوله هاي مغزي و 
تجهيزات درون چاهي ضد خوردگي تا 
حد زيادي نياز چاه به تعمير را به تعويق 

مي اندازد [4،1].
ــي  ــير جانب ــگاه ش ــه در جاي چنان چ
ــير درون چاهي استفاده  فرازآوري از ش
ــود، مي توان مواد ضد خوردگي را به  ش
ــپ نمود. اين  ــاي حلقوي پم درون فض
مواد از طريق شير تزريق به صورت اليه 
بسيار نازكي روي سطح داخلي لوله هاي 
ــتقيم  ــته و از تماس مس ــزي نشس مغ
سياالت توليدى چاه با لوله ها جلوگيري 
ــه اين روش  به طور  مي نمايند. چنان چ
ــود، احتمال خوردگي  مستمر انجام ش
ــاند. البته اين  را به كم ترين حد مي رس
ـــارى تـا  ــتم در محـدوده فـش سيـس

ــواب مى دهد و چنان چه  5000psi ج
ــد، بايد هر  ــار مخزن و چاه باال باش فش
ــت يك بار مواد ضد خوردگى را  چند وق
به درون چاه تزريق نمود، سپس مجدداً 

چاه را جريان داد[3].

       تكميل چنداليه اي
رشته هاي تكميلي كه براى توليد از دو 
ــتفاده مي كنند، ويژه  يا چند مسير اس
ــتند كه دو يا چند سازند  مخازني هس
بهره ده با فشارهاي مختلف دارند (مخازن 
ــه اي5). براي بهره برداري از اين  چند الي
ــط يك چاه، ناگزير است  سازند ها توس
كه در ازاي هر سازند بهره ده يك مسير 

جداگانه در نظر گرفته شود.
ــد چند اليه،  ــردن خطوط تولي جدا ك

5 Multilayer

2 |  رشته تكميلي حومه شهري كل
شـ

 

  
  رشته تكميلي حومه شهري: 2شكل 

  

  رشته تكميلي گازي و نفتي محافظ
ها  هاي نفتي است كه سيال توليدي آن هاي گازي يا چاه چاه ويژه ،اين نوع تكميل

گونه رشته تكميلي،  هدف از راندن اين. است اكسيدكربن دييا هيدروژن سولفوره  حاوي
ها غير قابل تعويض و  اين لولهاست كه  روشن. باشد هاي جداري مي حفاظت از لوله

 ،در شرايط مخزن. دارد ها آنتعمير بوده و عمر يك چاه بستگي به استقامت و تداوم 
ر شرايط توليد با اما د ؛باشند مي صورت محلول به اكسيدكربن دي وهيدروژن سولفوره 

اعث و ب دهند مي، اين گازها آزاد شده و با رطوبت موجود تشكيل اسيد افت فشار و دما

3 |  رشته تكميلي گازي و نفتي محافظ كل
شـ

 

  
  رشته تكميلي گازي و نفتي محافظ: 3شكل 

  

  يا تكميل چنداليه
مخازني  ويژه ،كنند استفاده مياز دو يا چند مسير توليد  برايهاي تكميلي كه  رشته
براي  .)1يا يهمخازن چند ال(ده با فشارهاي مختلف دارند  كه دو يا چند سازند بهره هستند

                                                 
1Multilayer  

4 |  اليه مياني داراي نفوذپذيري باالتري از اليه هاي باال و پايين است كل
شـ

 

ده يك  در ازاي هر سازند بهرهاست كه ناگزير ، توسط يك چاه ها برداري از اين سازند بهره
  .ه شودمسير جداگانه در نظر گرفت

ا، بلكه ه اي مختلف آنه نه تنها براي مخلوط نشدن نفت ،جدا كردن خطوط توليد چند اليه
اليه  شود، مشاهده مي 4شكل طور كه در  همان. اليه نيز الزم است ربراي كنترل ميزان توليد ه

عالوه داراي گاز هيدروژن  به ،هاي باال و پايين است مياني داراي نفوذپذيري باالتري از اليه
زمان، نفت مخزن را تكميل  صورت هم توان با تكميل يگانه به نمي بنابراين ،باشد نيز ميسولفوره 

  .ستنياز اهاي تكميل چندگانه  به استفاده از روش  كرد و

  
  است هاي باال و پايين داراي نفوذپذيري باالتري از اليهاليه مياني :  4شكل 

  
  :گيرد صورت مي ذيلهاي  صورت يكي از روش توليد از چندين الية مخزن به

    

   1ـ جريان مخلوط1
، اين نمونه از 5شكل . شوند در اين روش، جريان دو يا چند اليه با هم مخلوط مي

   .دهد تكميل چندگانه را نشان مي

                                                 
1 Co-mingled Flow 
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ــدن نفت هاي  نه تنها براي مخلوط نش
مختلف آن ها، بلكه براي كنترل ميزان 

توليد هر اليه نيز الزم است. 
ــاهده  ــكل 4 مش ــور كه در ش همان ط
ــود، اليه مياني داراي نفوذپذيري  مى ش
ــبت به اليه هاي باال و پايين  باالتري نس
ــولفيد  داراي گاز س ــالوه  به ع ــت،  اس
هيدروژن نيز مى باشد، بنابراين نمي توان 
با تكميل يگانه به صورت هم زمان، نفت 
ــتفاده از  مخزن را تكميل كرد و  به اس

روش هاي تكميل چندگانه نياز است.
ــد از چندين الية مخزن با يكي از   تولي

روش هاي ذيل انجام مى شود:
1ـ جريان مخلوط1  

ــن روش، جريان دو يا چند اليه با  در اي
هم مخلوط مي شوند. شكل 5، اين نمونه 

از تكميل چندگانه را نشان مي دهد. 
 2ـ جريان مجزا2 

ــا با هم  ــان اليه ه ــن روش، جري در اي
ــدام در  ــوند بلكه هر ك مخلوط نمي ش
ــت مي گردند.  ــير جداگانه اي هداي مس
ــكل 6، اين نمونه از تكميل چندگانه  ش

را نشان مي دهد. 

1 Co-mingled Flow
2 Segregated Flow 

 3ـ جريان متناوب3  
ــد از اليه ها به تناوب  در اين روش، تولي
صورت مي گيرد. شكل 7، نشان دهنده 

اين نمونه از تكميل چندگانه است.

       تكميل دوگانه4 
ــاده ترين روش تكميل چند اليه اي   س
ــاره شد، تكميل دوگانه اي  كه به آن اش
ــت كه در آن، طبقة پاييني از طريق  اس
لوله مغزي و طبقه بااليي از طريق فضاي 
حلقوي بين لوله مغزي و لوله جداري5 

توليد مي كند (شكل 8). 

3 Alternate Flow
4 Dual Completion
5 Dual Tubing Flow (one  packer, one

 tubing string)

ــه از طريق دو  لوله مغزي6   توليد دوگان
كاربرد بيش تري دارد، زيرا با داشتن لوله 
مغزي جداگانه براي هر سازند، مي توان 
در صورت نياز، عمل مكش چاه يا راندن 
ابزارهاي سيمي گوناگون براى عمليات 
ــيدكاري و ... را براي هر  چاه آزمايي، اس
ــام داد. در اين روش كه  ــازند انج دو س
روش تكميل چند اليه اي موازي ناميده 
ــود، مي توان تركيبي از اندازه هاي  مي ش
ــداري و مغزي را   ــون لوله هاي ج گوناگ
به كار برد. معايبي كه اين روش تكميل 
نسبت به روش قبلي دارد، هزينة بيش تر 

6 Dual Tubing Flow (2 packers, 2 tubing 
strings) 

5 |  تكميل به صورت جريان مخلوط كل
شـ

 

  
  

  Co-mingled Flowصورت  ميل بهتك: 5 كلش
  
  

   1ـ جريان مجزا2
شوند بلكه هر كدام در مسير  ها با هم مخلوط نمي در اين روش، جريان اليه

، اين نمونه از تكميل چندگانه را نشان 6شكل . دگردن اي هدايت داده مي جداگانه
   .دهد مي

                                                 
1 Segregated Flow   

7 |  تكميل به صورت جريان متناوب  كل
شـ

 

  
  جريان متناوب  صورت تكميل به: 7كل ش

  
  

  1كميل دوگانهت
است كه در  اي ، تكميل دوگانهكه به آن اشاره شد يا رين روش تكميل چند اليهت ساده 

فضاي حلقوي بين لوله مغزي و طريق له مغزي و طبقه بااليي از آن، طبقة پاييني از طريق لو
  . )8شكل ( ندك توليد مي 2لوله جداري

  
  

  )one  packer, one tubing string( تكميل دوگانه از طريق لوله مغزي و داليز: 8 كلش

                                                 
  1 Dual Completion  
2   Dual Tubing Flow one  packer, one tubing string  

6 |  تكميل به صورت جريان مجزا  كل
شـ

 

  
   جريان مجزا صورت تكميل به: 6كل ش

  
  

  

   1ـ جريان متناوب3
اين  دهنده نشان، 7شكل . گيرد صورت ميتناوب  بهها  توليد از اليه ،اين روشدر 

  .استنمونه از تكميل چندگانه 

                                                 
1  Alternate Flow 

8 |  تكميل دوگانه از طريق لوله مغزي و داليز 
                     ( 1 packer, 1 tubing string)            

كل
شـ

 

  
  جريان متناوب  صورت تكميل به: 7كل ش

  
  

  1كميل دوگانهت
است كه در  اي ، تكميل دوگانهكه به آن اشاره شد يا رين روش تكميل چند اليهت ساده 

فضاي حلقوي بين لوله مغزي و طريق له مغزي و طبقه بااليي از آن، طبقة پاييني از طريق لو
  . )8شكل ( ندك توليد مي 2لوله جداري

  
  

  )one  packer, one tubing string( تكميل دوگانه از طريق لوله مغزي و داليز: 8 كلش

                                                 
  1 Dual Completion  
2   Dual Tubing Flow one  packer, one tubing string  
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ــته لوله  ــتفاده از يك رش ــل اس (به دلي
مغزي و توپك بيش تر)، مخارج سنگين 
عمليات تعمير چاه و صرف زمان بيش تر 

است (شكل 9).  
ــاي توليد دوگانه، روش  از ديگر روش ه
ــته لوله مغزي  ــد از طريق يك رش تولي
ــت.  مجهز به كاهنده درون چاهي1 اس
معايب اين روش، فرسودگي سريع لوله 
جداري و كشتن هر دو سازند، در صورت 
ــازند  نياز به انجام عمليات تعمير در س

بااليي است.  
توليد دوگانه چاه  از طريق يك رشته لوله 
مغزي مجهز به يك كاهنده دو جرياني 
ــر است. توليد از  درون چاهي2 نيز ميس
ــازند پاييني و بااليي از طريق  هر دو س
كاهنده دو جرياني3  به داخل لوله مغزي 
ــود. در ورودي به كاهنده،  هدايت مي ش
جريان هر دو سازند قابل تنظيم و كنترل 
ــت. از معايب اين روش، فرسودگي و  اس
سايش كاهنده توسط ماسه توليدي از 

چاه مي باشد(شكل 10). 

1 2 packers, one tubing strings
2 one packer, one tubing string,

 one double flow choke
3 Double flow choke

     تكميل سه گانه4  
ــاي تكميل چند  ــي ديگر از روش ه يك
اليه اي چاه ها، تكميل سه گانه5 است. در 
اين روش، هر طبقه از سازند يا هر اليه 
ــزي جداگانه اي توليد  از طريق لوله مغ
ــط يك چاه،  مي كند. با اين روش، توس
توليد زيادتري حاصل مى گردد. معايب 

اين روش عبارتند از:
ــاه به دليل  ــات تكميل چ ــف) عملي ال
ــته هاي لوله مغزي،  دشواري نصب رش

مشكل و طوالني است.
ــه انجام عمليات  ــورت نياز ب ب) در ص
ارتباطي با سازندهاي مختلف، كار با اين 

روش دشوار است.
شكل 11، روش تكميل سه گانه چاه را 

نشان مي دهد.

     نمونه اي از چگونگى تكميل چاه 
در مناطق نفت خيز جنوب

ــه امروزه در منطقه آب تيمور اهواز  آن چ
به عنوان تكميل دوگانه استفاده مي شود، 

4 Tripple Completion
5 two or three packers, 2 or 3  tubing 
strings

يك رشته تكميلي استاندارد نيست؛ اما با 
همين تكميل نيز تا سال ها مي توان با يك 
ــروك (سازند  ــازند ايالم و س چاه از دو س
ــاوت با درجه  ــتان)، دو نفت متف بنگس
ــته  ــتحصال نمود. رش API متفاوت اس
تكميلي كه در آب تيمور استفاده مي شود، 
نمونه اي ابتدايي از تكميل هاي پيچيده و 
پيشرفته اي است كه در مسير تكامل خود 
ــيره مي انجامند. با  به چاه هاي چند مس
كمي دقت در چگونگى تكميل اين چاه ها 
ــروك،  ــازند س مي توان پي برد كه در س
ــازند ايالم  چاه به صورت حفره باز و در س
به صورت لوله پوش تكميل شده است. در 
نهايت در اين تكميل براي جلوگيري از 
به وجود آمدن سازند هاي دزد6، يك رشته 
تكميلي پيشرفته به كار گرفته شده است. 
فشار سازند ايالم در عمق مبناي 2259 
متري، psi 4500 و فشار سازند سروك 
 5000 psi ،در عمق مبناي 3435 متري
ــد. به عبارتي ميان اين دو سازند،  مي باش
ــار psi 500 وجود دارد. اين  اختالف فش
اختالف فشار باعث مي شود سازند ايالم 
ــروك يك اليه دزد  ــبت به سازند س نس
ــده و چنان چه چاهي تك  ــوب ش محس
ــيره براي بهره برداري از هر دو سازند  مس
ــروك در ايالم تخليه  حفر شود، نفت س
ــود. در چاه هاي چند مسيره اختالف  ش
ــار فقط يكي از پارامترهاي بازدارنده  فش
ــود. گاه وجود سياالت  ــوب مي ش محس
ــازند بهره ده، انتخاب  خورنده در يك س
يك مسير مجزا را براي توليد رقم مي زند. 
ــبك يا سنگين  همچنين اختالف در س
بودن نفت باعث تكميل چند مسيره نيز 

مي گردد [1،4].

6 چنان چه دو اليه با فشار متفاوت وجود داشته باشد و با يك 
ــار در اليه كم فشار تخليه  ــوند، اليه پرفش چاه به هم مرتبط ش
مى شود. در اين صورت اليه كم فشار نسبت به اليه پرفشار، اليه 

دزد (ief Zone�) محسوب مى شود.

          نتيجه گيرى  
با توجه به مطالب گفته شده پيشنهادات 

ذيل ارايه مى گردد:
1. با توجه به شناخت كامل زمين شناسي 
ــته تكميلي  ــازندهاي مختلف، از رش س

مناسب استفاده  گردد.
2. براي چاه هاي حومه شهري، چاه هاي 
ــي از  ــن نظام ــرودگاه و اماك ــاور ف مج
رشته هاي تكميلي مجهز به شير ايمني 
ــتفاده گردد تا در مواقع  درون چاهي اس
ــطح به طور خودكار  خطر، چاه از زيرس

بسته شود.
3. براي جلوگيري از خوردگي لوله هاي 
جداري، توصيه مي شود كه در چاه هاي 
ــه مقدار گاز  ــاي نفتي ك گازي و چاه ه
ــيدي آن ها از حد مجاز باالتر است،  اس

لوله مغزي رانده شود.
ــته  4. در چاه هاي تزريق آب يا گاز، رش
تكميلي درون چاهي مناسب رانده شود.

ــار مواجه  5. در چاه هايي كه با افت فش
هستند، از رشته تكميلي مناسب مجهز  
ــرازآوري با گاز، پمپ  ــير ف به جايگاه ش

درون چاهي و ... استفاده گردد.

 منابع
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ستايش، تهران، چاپ اول، (1388)
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ــل چاه هاي نفت و گاز"،  خليل، "تعمير و تكمي
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10 |  تكميل دوگانه با كاهندة دو جرياني
               (1 packer, 1 tubing string, 1 double flow choke) 

كل
شـ

 

    
  

جريانيتكميل دوگانه با كاهندة دو : 10شكل 
)one  packer, one tubing string, one double flow choke(  

  

   1گانه كميل سهت
                                 ٢گانه ها، تكميل سه ي چاها هاي تكميل چند اليه يكي ديگر از روش

اي توليد  ، هر طبقه از سازند يا هر اليه از طريق لوله مغزي جداگانهدر اين روش. است
 معايب اين روش. شود حاصل ميبا اين روش، توسط يك چاه، توليد زيادتري . ندك مي

  :عبارتند از
  

، مشكل و طوالني هاي لوله مغزي دليل دشواري نصب رشته عمليات تكميل چاه به) الف
  .است
 اين روش، كار با عمليات ارتباطي با سازندهاي مختلف به انجامدر صورت نياز ) ب

  .دشوار است
  

  .دهد ، روش تكميل سه گانه چاه را نشان مي11شكل 

                                                 
١  Tripple Completion  
2 two or three packers, 2 or 3  tubing strings 

( 2packers, 2 tubing strings  ) 9 |  تكميل دوگانه با دو لوله مغزي كل
شـ

 

  
زيرا با داشتن لوله مغزي  ،تري دارد كاربرد بيش 1لوله مغزي  توليد دوگانه از طريق دو

وان در صورت نياز، عمل مكش چاه يا راندن ابزارهاي ت طور جداگانه، مي براي هر سازند به
 رد. را براي هر دو سازند انجام داد... آزمايي، اسيدكاري و  چاه براي عملياتسيمي گوناگون 

اي ه تركيبي از اندازهوان ت ميود، ش ي موازي ناميده ميا اين روش كه روش تكميل چند اليه
معايبي كه اين روش تكميل نسبت به روش . ار بردك اي جداري و مغزي را  بهه ون لولهگوناگ

، مخارج )تر دليل استفاده از يك رشته لوله مغزي و توپك بيش به(تر  قبلي دارد، هزينة بيش
  ).  9شكل (تر است  سنگين عمليات تعمير چاه و صرف زمان بيش

  
  

  )two  packers, two tubing strings( با دو لوله مغزي تكميل دوگانه: 9 شكل
  

به  هاي توليد دوگانه، روش توليد از طريق يك رشته لوله مغزي مجهز روشديگر از 
فرسودگي سريع لوله جداري و كشتن هر  ،اين روشمعايب  .است 2كاهنده درون چاهي

  .  دو سازند، در صورت نياز به انجام عمليات تعمير در سازند بااليي است
دو جرياني دوگانه چاه، از طريق يك رشته لوله مغزي مجهز به يك كاهندهتوليد 

دو  توليد از هر دو سازند پاييني و بااليي از طريق كاهنده. نيز ميسر است 3درون چاهي
در ورودي به كاهنده، جريان هر دو . شود به داخل لوله مغزي هدايت مي4جرياني

 كاهندهفرسودگي و سايش  اين روش از معايب .سازند قابل تنظيم و كنترل است
  ).  10شكل ( باشد توليدي از چاه مي ماسهتوسط 

                                                 
 )2 packers, 2 tubing strings (Dual Tubing Flow ١   

  )2 packers, one tubing strings( ٢  
one  packer, one tubing string, one double flow choke  ٣  

٤  Double flow choke  

11 |  تكميل سه گانه  كل
شـ

 

  
  

  )two or three  packers, 2 or 3  tubing strings(تكميل سه گانه : 11شكل 
  
  جنوب خيز در مناطق نفت چاه كميلتچگونگي اي از  نمونه

يك  ،شود استفاده ميتكميل دوگانه  عنوان هدر منطقه آب تيمور اهواز ب هچه امروز آن
توان با يك چاه از  ها مي اما با همين تكميل نيز تا سال ؛رشته تكميلي استاندارد نيست

متفاوت  API درجه دو نفت متفاوت با ،)سازند بنگستان( ايالم و سروك سازند دو
اي ابتدايي از  نمونه ،شود رشته تكميلي كه در آب تيمور استفاده مي .حصال نموداست

هاي چند مسيره  ست كه در مسير تكامل خود به چاها اي هاي پيچيده و پيشرفته تكميل
 سازنددر پي برد كه توان  ها مي تكميل اين چاه چگونگيبا كمي دقت در . انجامند مي

در . تكميل شده است پوش لولهصورت  هايالم ب سازنددر باز و  صورت حفره هچاه ب ،سروك
يك رشته تكميلي  1هاي دزد وجود آمدن سازند هدر اين تكميل براي جلوگيري از بنهايت 

         متري 2259 يايالم در عمق مبنا سازندفشار  .كار گرفته شده است هپيشرفته ب
psi 4500  متري  3435 يسروك در عمق مبنا سازندو فشارpsi5000 باشد مي. 
باعث  اختالف فشاراين . وجود دارد psi 500 اختالف فشار ،سازندميان اين دو  عبارتي به
چه  و چنان هشود سازند ايالم نسبت به سازند سروك يك اليه دزد محسوب شد مي

منجر به تخليه نفت  ،حفر شود سازندبرداري از هر دو  چاهي تك مسيره براي بهره

                                                 
اليه پرفشار در  ،شوند هم مرتبط چه دو اليه با فشار متفاوت وجود داشته باشد و با يك چاه به چنان ١

        اليـه كـم فشـار نسـبت بـه اليـه پرفشـار، اليـه دزد         صـورت  در اين. شود تخليه مي اليه كم فشار
)Thief Zone (شود محسوب مي. 


