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سخن نخست

امروزه هوشمندسازی یا تکمیل هوشمند چاه ها 
افزایش چشم گیری در هر سه  در سراسر دنیا 
فاز حفاری، بهره برداری و مخزن  داشته است. 
تکنولوژی  این  کاربرد  و  اجرا  دلیل  همین  به 
در چاه  های میدان های ایران می  تواند باعث 
افزایش تولید از چاه ها و همچنین افزایش در 
شود.  ایران  نفتی  مخازن   Recovery Factor

مناسبی  بسیار  کاندیدای  هوشمند  چاه های 
با  و  الیه  چند  مخازن  در  کارگیری  به  برای 
در  چاه ها  نوع  این  هستند.  فراوان  پیچیدگی 
منطقه ی فالت قاره و میدان های مشترک  هم، 
برای کاهش دخالت انسان و دارای ریسک زیاد 
بسیار استفاده می شوند؛ به خصوص در مواقعی 
که بخواهیم از الیه ی افقی تولید زیادی داشته 
باشیم، چرا که در حقیقت این تکنولوژی بـازده 

جاروب شدگی )Sweep Efficiency( را افزایش 
و  بوده  به قسمت  این چاه ها قسمت  می دهد. 
کنترل دبی تزریقی و تولیدی هر قسمت بطور 
برداشت  ازدیاد  است.  اپراتور  دست  در  کامل 
دبی تولیدی  کنترل  طریق  از  نفتی  مخازن  از 
کربناته  مخازن شکافدار  به خصوص  تزریقی  و 
درون چاهی کنترل  شیرهای  کمک  به 

»)Internal Control Valves (ICV« به راحتی 
قابل اجرا است. به ازای حفر یک چاه از سطح 
زمین، در زیر زمین این چاه ها به چند شاخه 
مجزا تقسیم شده و مساحت و حجم بیشتری 
قرار می دهند،  پوشش خود  را تحت  از مخزن 
درجه ی  به  توجه  با  می تواند  که  ای  گونه  به 
تزریقی  ها  شاخه  این  از  یک  هر  هوشمندی، 

گازی  کالهک  به  گاز  تزریقی  آبده،  به  آب 
مکانیزم  با  باشد.  نفتی  الیه ی  از  تولیدی  یا  و 
برای چاه هوشمند، هر یک  ریزی شده  برنامه 
آب  موارد  حداقل  توانند  می  شاخه ها  این  از 
باال،  بازدهی  با  نفت،  میزان  حداکثر  و  گاز  و 
باشند. داشته  چاه  حلقه  یک  حفر  ازای  به 

از آنجایــی که مخازن کربناته عمدتا شــکافدار 
هستند و لذا ناهمگونی در آنها بیشتر از مخازن 
ماســه سنگی است، کنترل جریان و رسیدن به 
sweep efficiency مناسب در حضور شکاف و 

ماتریکس در آنها امری حیاتی جلوه می کند. با 
توجه به نکات بیان شده، بهترین گزینه در این 

نوع مخزن، چاه هوشمند است. به خصوص اگر 
بخواهیم تزریق آب را انجام دهیم چاه هوشمند 
با توجه به قســمت به قسمت بودنش و توانایی 
در کنترل جریــان گزینه ی مناســبی خواهد 
بود. از آنجایی که این فناوری برای ســازندهای 
ناهمگن و شــکافدار و مخــازن هیدروکربوری 
با ریســک تولید آب و گاز باال بســیار ایده آل 
اســت، لذا در میادینی با ایــن ویژگی می تواند 
بســیار حائزاهمیت باشــد. به دســت آوردن 
اطالعات تولیــدی و تعمیــر و تکمیلی، زمین 
شناســی، حفاری و مخزنی چــاه های این نوع 
میدان هــا، از جمله ملزومات بــه جهت یافتن 
کاندیدای مورد نظر برای هوشمندسازی چاه ها 
و همچنیــن توســعه، مدیریــت و صیانت این 
میدان ها خواهد بود. بنابراین داشــتن اطالعات 
چاه ها و میدان ها، بسیار ضروری بوده، تا بتوان 
با شناســایی گزینه ی مناسب هوشمندسازی، 
پایه و اساس طراحی نهایی و عملیاتی را نیز در 
پیــش گرفت. از طرفی در بحث عملیاتی کردن 
هوشمندســازی چــاه های موردنظر، داشــتن 
اطالعات کافی برای طراحی تجهیزات مربوطه، 
الزامی به نظر می رســد. اطالعــات و داده های 
مورد نیاز برای بررســی های الزم، فارغ از نوع 
میدان و مخزن خاص، داده هایی به این شــرح 

است:
 اطالعات بهره برداری چاه نظیر دبی حجمی، 
دبی جرمی، فشار، دما و ... )اطالعات چاه آزمایی 

و بهره برداری(
ســاختار  و  شناســی  زمیــن  اطالعــات   

اهمیت تکنولوژی هوشمندسازی چاه ها در زمینه ی مخزن، حفاری و بهره برداری

دکتر رضا مسیبی بهبهانی، سردبیر 
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  200 

چینه  شناســی و الیه های ســازندهای اطراف 
چاه )اطالعات زمین شناسی و چاه پیمایی(

 اطالعات و داده هــای تکمیل و تعمیر چاه و 
شماتیکی از ساختار چاه و تجهیزات نصب شده 

در چاه
 در مباحث ازدیاد برداشت و مهندسی مخازن، 
طرح های توسعه ای میدان با تمرکز بر چاه های 

مجاور و شرایط آنها
از آنجایی که هوشمندسازی در ایران به ندرت 
مورد بررســی و تحقیق واقع شــده است، این 
فناوری می تواند در توسعه و مدیریت میدان های 
نفت و گاز کشور چه از لحاظ اقتصادی و چه از 
لحاظ بازدهی عملیاتی بسیار مورد استفاده قرار 
گیرد. از طرفی در سراسر جهان این موضوع به 
دلیل اهمیت و کارآیی بسیار زیاد مورد استقبال 
کثیری از شرکت های بزرگ نفتی قرار گرفته و 
میدان های نفتی و گازی بزرگ جهان را شامل 
می شود. به همین دلیل انجام مطالعات و بررسی 
برخــی از این تکنولوژی ها و نحوه ی همخوانی 
آنها بــا میدان ها و چاه های نفتی و گازی ایران 

می توانــد بســیار مفید و کاربردی باشــد. این 
فناوری در زمینه ی صنعــت نفت ایران جهت 
کارها و پژوهش های آینده و همچنین صرفه ی 
اقتصادی زیادی که دارد، از ابتدای فاز حفاری تا 
بحث تولید و تزریق و در نهایت ازدیاد برداشت 
و مدیریت و صیانت از مخازن، می تواند تحولی 
عظیم را در پیشرفت این صنعت، به وجود آورد. 
از مزایــای این فناوری می تــوان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 بهینه سازی عملیات حفاری چاه ها

 بهینه ســازی تولید و بهره برداری از یک چاه 
مورد نظر در یک میدان معین

 ازدیاد برداشت از مخازن به صورت چشمگیر
 تولیــد یکنواخت از مخازن بــا چند الیه ی 

تولیدی و پروفایل یکنواخت تولید در هر الیه
 تزریق مدیریت شده و یکنواخت

با گذشــت زمان نیاز به تولید بهینه از مخازن 
هیدروکربنــی بیش از پیــش اهمیت می یابد. 
در مناطق نفتــی و گازی ایــران )به  خصوص 
در میدان های مشــترک(، به دلیل هزینه های 

گــزاف در سیســتم های کنترلی پیشــرفته و 
تحریم های اِعمال شــده، معموال ایران دســت 
پاییــن را دارد. با اســتفاده از فنــاوری بومی 
چاه های هوشــمند، می توان در تمامی فازهای 
مهندسی نفت از حفاری، مخازن، بهره برداری، 
مدیریت و صیانت از مخازن، تا ازدیاد برداشــت 
گامی موثر در پیشــبرد اهداف ملی برداشــت. 
همان گونه که مطرح شد این تکنولوژی با بهره 
از سنسورهایی که به جهت هوشمندسازی چاه 
استفاده می شود، به میزان قابل توجهی میزان 
تولید و بهــره وری چاه را افزایش می دهد. این 
فناوری با اســتفاده از کنترل Real Time دبی 
و فشــار درون چاهی می تواند چه در حوزه ی 
بهره برداری بهینه و چه تزریق بهینه در حوزه ی 
ازدیاد برداشــت کاربرد وســیعی داشته باشد. 
همچنین با رصــد کردن پروفایل های جریانی، 
می توان جبهه های تولیــدی و تزریقی درون 
مخازن را کنترل کرده و با تولید پیســتونی از 
مخزن، بیشترین میزان تولید را به دنبال داشت.
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