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مقدمه
در سال های 2008 تا 2009 پس از اکتشاف 
می��دان گازی ف��رزاد )میادی��ن B ،C و A( در 
خلیج فارس، طرح توسعه ی این میادین توسط 
ش��رکت Aramco عربس��تان در دس��تور کار 
ق��رار گرفت. طرح اولیه ی توس��عه  بر اس��اس 
حف��ر چاه ه��ای انحراف��ی )55-50 درجه( از 
س��کوهای اقماری جهت تولی��د حداکثری از 
کل ضخامت الیه مدنظر قرار گرفت. حفاري 
38 در  8

چاه ه��ا در بخش مخزني ب��ا حفره ی "
 Monobore الیه ی کربناته ی خوف به صورت
و Extended reach و ب��ا اس��تفاده از لوله های 
آس��تری "7 برنامه ریزی گردید. الیه آزمایی ها 
و نیز تفس��یر نمودارهای پتروفیزیکی نشان داد 
که این الیه از نظر تولید و بهره دهی، پتانس��یل 
بسیار خوبی دارد. به طوری که مخزن ساختار ی 
ش��کاف دار و وس��یع با ضخامت الیه ای بسیار 

زیاد و نیز فشار و دمای زیادی دارد.
 A در ابتد حف��اري 23 حلقه چاه در میدان
برنامه ریزی شد که با مشکالت زیادی همراه 
بود و منجر به کاهش اندازه ی لوله ی آستری 
در الیه ی تولیدی گردید. مهم ترین مشکالت 

عبارت بودند از:
 وجود س��اختارهای گسلی و شکاف دار در 

الیه های کم عمق
 وجود الیه های پرفشار و کم فشار

ای��ن دالی��ل باعث ه��رزروی ش��دید گل 
حفاری، گیر ک��ردن لوله های حفاری، ورود 
س��یال به درون مخ��زن و در نتیجه از دس��ت 
رفتن اندازه ی حفره مخزني می شد. با این حال 
مهندس��ی حفاری ب��ا کنترل وزن و س��رعت 
چرخش گل و استفاده از مواد کنترل کننده ی 
هرزروی توانست حفاری چاه ها را با برنامه ی 
از قبل طراحی ش��ده به س��رانجام برس��اند. بر 
اس��اس تجرب��ه ای که مهندس��ی حف��اری در 
حفاري چاه های انحرافی در الیه های پرفشار 

و ش��کاف دار با توجه به هرزروی شدید گل 
به دس��ت آورد تصمیم بر این ش��د که چاه ها 
به ص��ورت عم��ودی حفر گردن��د. مطالعات 
بهینه س��ازی تولید نش��ان داد تکمیل چاه های 
Large Wellbore به ص��ورت   عم��ودی 

 Completion ع��الوه بر افزای��ش بهره دهی 
چاه ها،کاه��ش ملزومات حف��اری و متعاقب 
آن کاه��ش هزینه ها را درب��ر دارد. در نتیجه 
برنامه ی بهینه شده ی جدید، به صورت حفاري 
حف��ره ی "12 در بخش مخزن��ی به طوری که 
 Monobore 59 به صورت 8

چاه ها با لوله های"
تکمیل گردند ارائه ش��د. حف��اري اولین چاه 

توصیفی به صورت آزمایشی در میدان C انجام 
گردید. موفقیت این برنامه به عنوان مطالعه ای 
کلیدی بس��یار حائز اهمیت بود. به طوری که 
الزامات الزم جه��ت اجرای برنامه های بعدی 

را مشخص می کرد.
پ��س از ارزیابی های دقیق ب��ا به کارگیری 
59 به صورت  8

لوله های آس��تری و تولی��دی "
Monobore در تکمیل چاه ها و حفاري فقط 
ی��ک چاه عم��ودی از هر یک از س��کوهای 
اقم��اری )Single platform( درنظ��ر گرفته 
شد. این طراحی باعث دو برابر شدن بهره دهی 
چاه ها و نیز برطرف ش��دن مش��کالت مربوط 

Large Wellbore Completion بررسی بهینه سازی تولید چاه های گازی با استفاده از روش

قدیر مهدوي، شركت نفت فالت قاره ایران

 1   شماتیک نحوه ی تکمیل روش متداول و  تکمیل با لوله های "9-5/8

 
 

 9-8/5"هاي آستري و تولیدي كارگیري لولههببا . بدين ترتیب شدهاي دقیق اين روش استفاده پس از ارزيابی
 Singleي اقماري )يک چاه عمودي از هر يک از سکوها فقط يراحف وها در تکمیل چاه Monoboreصورت هب

platformمشکالت مربوط به برطرف شدن ها و نیز دهی چاهاين طراحی باعث دو برابر شدن بهره نظر گرفته شد.( در
 ست:هادو روش تکمیل چاهي هسيمقاشماتیک  1-شکل .شدمیهاي كناري تداخل تولیدي چاه

 

 
 9-8/5"هاي متداول و  تکمیل با لوله روشتکمیل  ي: شماتیک نحوه1شکل

 
 .ده استمقايسه ش هادر كنترل حفاري چاه Well Configerationتفاوت بین نوع  2-شکلدر 

 

24" DV

18-5/8"  DV

13-3/8"  casing@9330'

10-3/4"  casing@11228'

7"  Liner @12504'

38.25" OH/36" CSG@1329'

14"  TOL

38"  Conductor@290'

30"  Conductor@996'

24"  casing@3211'

18-5/8"  casing 5870'

روش Large Wellbore درتکمیل چاههای گازیتکمیل چاههای گازی به روش متداول

12" OH/ 9-5/8"  Liner @13032'

12-1/4" OH/11-3/4"  CSG 
@11737'

9-5/8"  TOL

17" OH/14" CSG@10466'

28" OH/24" CSG@4780'

34" OH/32" CSG@2169'

 ۲   تأثیرwell configuration  درکنترل میزان هرزروی گل حفاری در شکاف ها

 
 

 
 هادركنترل میزان هرزروي گل حفاري در شکاف  well configuration:تأثیر2شکل

 
سکوي از يک  Large Wellboreدهد يک چاه نشان می 3-در شکلعملکرد تولیدي در اين دو نوع تکمیل  يمقايسه
سايشی تولید  در روز قبل از رسیدن به نرخ گاز مکعب استانداردمیلیون فوت 325 نرخشیاره، چاه با تک اقماري

 رسید.مکعب در روز میمیلیون فوت 180تولید تا حداكثر  كند. اين در حالی است كه در طراحی قبلیمی
 

 
 تولیدي لوله در نرخ ياندازه يتأثیر اندازه:3شکل

 



15

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150  گزارش

به تداخ��ل تولیدی چاه های کناری می ش��د. 
شکل-1 شماتیک مقایسه ی دو روش تکمیل 

چاه هاست.
ن��وع  بی��ن  تف��اوت  ش��کل-2   در 
Well Configeration در کنت��رل حفاری چاه ها 

مقایسه شده است.
مقایس��ه ی عملکرد تولیدی در این دو نوع 
تکمیل در ش��کل-3 نش��ان می دهد یک چاه 
Large Wellbore از ی��ک س��کوي اقماري 
تک شیاره، چاه با نرخ 325 میلیون فوت مکعب 
اس��تاندارد گاز در روز قبل از رسیدن به نرخ 
سایش��ی تولید می کند. این در حالی است که 
در طراحی قبلی تولید تا حداکثر 180 میلیون 

فوت مکعب در روز می رسید.
ب��ا  چاه ه��ا  تولی��د  ن��رخ  ش��کل-4   در 

59 مقایسه شده است. 8
اندازه های"5  و "7 و"

 Large Wellbore روش  چالش ه�ای 
Completion

 مشکالت مربوط به تأمین تجهیزات و کاال
 وج��ود الیه هایی ب��ا درص��د H2S زیاد در 
اعم��اق ک��م که باع��ث اس��تفاده از لوله های 

جداری حتی با اندازه ی "48 می گردد.
 وج��ود ش��کاف های عمی��ق و گس��ل های 

ناپیوسته که باعث عدم کنترل چاه می گردد.
زی��اد  ظرفی��ت  ب��ا  دکل ه��ای  ب��ه  نی��از   
جه��ت  ک��ه  مش��عل هایی  و   )Super Rig(
آزمای��ش چاه ب��ا ظرفیت تولی��د 250 میلیون 

فوت مکعب در روز
 تمیزس��ازی و زنده ک��ردن چاه با ش��رایطی 
که بتواند ت��ا نرخ 120 میلیون فوت مکعب در 
روز تولی��د کند. به طوری که به دیواره ی چاه 

صدمه وارد نکند و باعث ریزش نگردد.
 جوشکاری لوله های جداری "48 رانده شده 
که رزوه ندارد که این کار نیازمند ش��رایطی 

ویژه و تیم باتجربه ای است.
 ش��ناخت دقیق خصوصیات مخزن از جمله 
ش��اخص بهره دهی، فشار، دما ،خواص سنگ 

و سیال

 Large Wellbore شرایط اس�تفاده از روش
Completion

 )Dry Gas( س��یال مخزن باید گازخش��ک 
باش��د تا در خص��وص تش��کیل میعانات در 
دهانه ی چاه یا باالآمدن س��یال در لوله های با 

اندازه ی بزرگ نگرانی وجود نداشته باشد.
  بایدضری��ب بهره دهی چاه ها زیاد باش��د تا 

بتوانند با نرخ های بسیار زیاد تولید کنند.
 فشار بس��یار زیاد مخزن که می تواند انرژی 
مخزن را جه��ت تولید با نرخ های زیاد فراهم 

کند.
 س��نگ مخزن کربناته ی مق��اوم با ضخامت 
زیاد؛ به طوری که پای��داری چاه در نرخ های 

مورد نظر مسأله ساز نباشد.
 اس��تفاده از س��کوهاي تک ش��یاره جه��ت 

چاه ه��ای تولی��دی )به دلی��ل افزای��ش ایمنی 
و کاه��ش هزینه ه��ای مرب��وط به تأسیس��ات 

سرچاهی در سکوهای تولیدی(.

 Large Wellbore روش  به كارگی�ری 
Completion در میادین ش�ركت نفت فالت 

قاره
جه��ت اج��رای این اس��تراتژی بهین��ه باید 
مشخصه س��ازی و شبیه س��ازی دقی��ق مخزن 
انجام شده و نیز آزمایش های مورد نیاز جهت 
بررسی عملکرد تولیدی مخزن و بررسی های 
اقتصادی انجام گ��ردد و تجهیزات حفاری و 
تکمیل خاص چاه مورد نیاز تأمین ش��وند. بر 
اس��اس مطالعه ی ش��رکت ONGC در میدان 
فرزاد B مش��خصات مخزن��ی طبق جدول-1 

 ۴   نتایج بهینه سازی تولید با نوع تکمیل چاه ها

 ۳   تأثیر اندازه ی لوله در نرخ تولیدی

 
 

 
 هادركنترل میزان هرزروي گل حفاري در شکاف  well configuration:تأثیر2شکل

 
سکوي از يک  Large Wellboreدهد يک چاه نشان می 3-در شکلعملکرد تولیدي در اين دو نوع تکمیل  يمقايسه
سايشی تولید  در روز قبل از رسیدن به نرخ گاز مکعب استانداردمیلیون فوت 325 نرخشیاره، چاه با تک اقماري

 رسید.مکعب در روز میمیلیون فوت 180تولید تا حداكثر  كند. اين در حالی است كه در طراحی قبلیمی
 

 
 تولیدي لوله در نرخ ياندازه يتأثیر اندازه:3شکل

 

 
 

 ه شده است.ارائ 4-در شکل 9-8/5 "و 7"، 5" هاياندازهها با چاه ي نرخهمچنین مقايسه
 

 
 هاتولید با نوع تکمیل چاهسازي : نتايج بهینه4شکل

 
 :Completion Large Wellbore های روشچالش

 مشکالت مربوط به تأمین تجهیزات و كاال 
 زياد درصد  با یهايوجود اليهS2H 48" ياندازهبا حتی هاي جداري در اعماق كم كه باعث استفاده از لوله 

 گردد.می
  گردد.كه باعث مشکالت عدم كنترل چاه میهاي ناپیوسته هاي عمیق و گسلشکافوجود 
  زياد هاي با ظرفیت دكلنیاز به(Super Rig) میلیون  250ظرفیت چاه  آزمايشجهت ی كه يهاو داشتن مشعل

 داشته باشد. تولیدفوت مکعب در روز 
 طوريهب كند.مکعب در روز تولید میلیون فوت 120 نرخكردن چاه با شرايطی كه چاه بتواند تا تمیزسازي و زنده 

 چاه صدمه وارد نکند و باعث ريزش نگردد. يكه به ديواره
 با جوشکاري به يکديگر متصل  د ورزوه ندار هااين لوله شود ورانده می 48"هاي جداري هدلیل اينکه لولبه

 اي است.تجربهتیم باشرايط ويژه و  مندكار نیاز اين و كهند شومی
  سیال ،خواص سنگ و دما، دهی ،فشاربهرهشاخص شناخت دقیق خصوصیات مخزن از جمله 

 
 :Completion Wellbore Largeشرایط استفاده از روش 
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است.
 Large روش  اج��رای  و  به کارگی��ری 
میادی��ن گازي  Wellbore Completion در 
بای��د از نظ��ر مهندس��ی حف��اری، مخ��ازن، 
مهندس��ی  و  چ��اه  تکمی��ل  و  بهره ب��رداری 
تأسیس��ات بررس��ی ش��ود که به طور خالصه 

موارد زیر قابل توجه است:
 تاریخچه ی حف��اری دو حلقه چاه که در 
میدان فرزاد B انجام شده مشکالت مربوط به 
هرزروی بسیار زیاد گل حفاری حین عملیات 
را نشان می دهد. در صورت استفاده از روش 
Large Wellbore Completion بای��د م��واد 
کنترل کنن��ده ی ه��رزروی گل در الیه ه��ا با 
توجه به میزان گل سازگار با آن مورد بررسی 
دقی��ق قرار گیرد. از طرف��ی لوله های جداری 
با اندازه ی بیش��تر از "30 در حفاری چاه های 
ایران هرگز اس��تفاده نش��ده و این لوله ها باید 
از شرکت های س��ازنده ی خاصی درخواست 
گردد. شرکت های پیمانکار حفاری در ایران 
تجربه ی راندن این اندازه از لوله ها را ندارند و 
بر اساس بررسی ها، شرکت های کمی در این 
زمینه فعالیت می کنند که این مورد باید قبل از 

هرگونه تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد.
 با توجه به اطالعات مخزن کنگان و داالن 
 در میدان فرزاد به نظر می رسد جهت استفاده از 
Large Wellbore Completion در این میدان 
بای��د آزمایش های بیش��تری در این مخزن 

انجام ش��ود. از جمله آزمایش DST جهت 
نمونه گیری از سیال مخزن و حصول اطمینان 
 از گاز خشک بودن سیال مخزن و نیز تعیین 
Absolute open flow ک��ه مهم ترین متغیر 
جه��ت تصمیم گیری برای اس��تفاده از این 
روش اس��ت. بر اس��اس مقدار این متغیر در 
آزمایش ه��ای قبلی که ن��رخ حداکثری را 
حدود 50 میلیون فوت مکعب در روز نشان 
می دهد اس��تفاده از روش مذکور نمی تواند 
توجیه فنی داشته باش��د و می توان از روش 
تکمی��ل "Monobore 7 که در حال حاضر 
در میادین مختلفی انجام شده استفاده کرد.

مناط��ق  در  گذش��ته  ده��ه ی  در   
نفت خیرجنوب به دلیل تولی��د زیاد چاه  ها، 
59 به عنوان لوله های تولیدی  8

" از لوله ه��ای 
استفاده می ش��د. اما باید توجه کرد که این 
لوله ه��ا در اص��ل لوله های ج��داری بودند 
که برای تولید نیز اس��تفاده می ش��دند. این 
 )Tubingless Completion( نوع تکمی��ل 
به دلیل عدم وجود SSSV کاماًل فاقد ایمنی 
 Large Wellbore است. اس��تفاده از روش
نظ��ر  از  گازی  مخ��ازن  در   Completion
تکمی��ل چ��اه ملزومات و تأمی��ن تجهیزات 
وسیعی را می طلبد. به طوری که این تجهیزات 
غیرمعمول و تأمین آن کاماًل سفارشی بوده 
و فقط توسط بعضی شرکت های انحصاری 
انجام می ش��ود و باید زمان زیادی را صرف 

آماده س��ازی و تحویل آنها ک��رد. بنابراین 
باید تأمین این اق��الم جز اصلی ترین عوامل 
در تصمیم گیری باش��د. هر چند قیمت این 
اقالم موجود نیست اما با توجه به غیرمعمول 
بودن آن به نظر می رسد هزینه ی تکمیل این 
نوع چاه ها به میزان چندین چاه معمولی باشد 
 )Capex( باید در هزینه های سرمایه گذاری

درنظر گرفته شود.
 اس��تفاده از س��کوهاي تک ش��یار مس��تلزم 
به کارگیری س��کوهای متعدد در میدان است 
ک��ه این منجر ب��ه صرف هزین��ه و زمان زیاد 
جهت آماده س��ازی و نصب در میدان اس��ت. 
بنابراین باید مطالعات با دقت زیادی و خطای 

کم انجام گیرد.

نتیجه گیری
با عنایت به استفاده از فن آوری های جدید 
در کشور اس��تفاده از این روش بسیار مقرون 
به صرفه و از نظر تولید بس��یار بهینه اس��ت. اما 
ب��ا توجه به بررس��ی ها به نظر می رس��د قبل از 
هرگونه تصمیم گیری باید م��وارد زیر لحاظ 
ش��ده و ش��رایط الزم جهت به کارگیری این 

روش مهیا گردد.
 انج��ام آزمایش هاي مخزن��ي جهت تخمین 

AOF  میزان
 اخذ نمونه ای از سیال مخزن و کسب اطمینان 
)Dry Gas Reservoir( از خشک بودن گاز

 مطالع��ات مهندس��ي مخازن جه��ت تعیین 
موقعیت هاي مناسب چاه ها

 تأمین تجهزات و کاالهاي مورد نیاز در این 
فن آوری

 طراحي و ساخت جکت هاي تک شیاره
 تأمین Super Rig با پرس��نل مجرب و آشنا 

با فن آوری باال
 آموزش پرسنل جهت حفظ و نگهداري از 

چاه ها در صورت استفاده از این فن آوری
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