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اهمیت نفت در تامین انرژی و اقتصاد جهانی باعث شــده است که به  عنوان 
یک کاالی اساسی محسوب  شود، از این  جهت از زمان پیدایش نفت تاکنون، 
شرکت ها همواره به دنبال بهینه ســازی، پیشرفت فناوری و کاهش هزینه ها 
در صنعــت نفت بوده  انــد. یکی از بخش های مهم در زنجیــره ی تولید نفت، 
عملیــات حفاری و حفر چاه های نفت و گاز اســت. چاه هــا تنها راه ارتباطی 
با مخازن هیدروکربوری هســتند و برای انجــام هرگونه عملیات  انگیزش1 ، 
نمودارگیری2 ، فشارافزایی، ازدیاد برداشت نفت3 و... باید از طریق چاه ها اقدام 
کرد. با توجه به اینکه بیشــتر مخازن بزرگ جهان کشف شده است و مخازن 
باقی مانده پیچیده و کوچک هستند، شناســایی و برآورد هزینه های حفاری 
به جهت بهینه ســازی و کاهش هزینه ها، یک مسئله ی حیاتی خواهد بود، به 
 خصوص در مورد مخازنی که هنوز کشــف نشــده اند. برای شرکت های نفتی 
فعــال در بحث اکتشــاف4 ، هزینه ی  حفر چاه های نفتی، بــه جهت ارزیابی 
اقتصادی پروژه بســیار مهم اســت و به همین جهت قبــل از انجام عملیات 
حفاری، برآورد دقیقی از مقدار هزینه ای که برای حفر چاه موردنیاز اســت را 
انجام می دهند. حفــاری چاه های نفت یک فعالیت چند بُعدی و چند وجهی 
است، در این عملیات مجموعه ای از پارامترهای مختلف نقش دارند و بر روی  
یکدیگر تاثیرگذار هســتند به همین دلیل برآورد هزینه ی حفر یک چاه کار 
بســیار دشــواری خواهد بود. در این مقاله برخی از مدل های برآورد هزینه ی  

حفر چاه، به همراه مزایا و معایب هر کدام بررسی  شده است.

1- انواع هزینه ها در پروژه های باالدستی

یک پروژه در بخش باالدست را می توان به 4 نوع هزینه تقسیم کرد:
1. هزینه های اکتشافی که عمدتا قبل از کشف ذخایر هیدروکربنی انجام  شده 
است و شامل: بررســی های ژئوفیزیکی5  و امواج زمین لرزه ای6 ، بررسی های 

زمین شناسی، حفاری های اکتشافی و انجام نمودارگیری خواهد بود.
2. هزینه های ســرمایه گذاری شــده7  در بخش چاه های توصیفی8  به  منظور 

شناخت مخزن و خصوصیات آن
3. سرمایه گذاری های توسعه ای که عبارتند از:

 حفر چاه های تولیدی9  و در صورت لزوم چاه های تزریقی10  
 ساخت تاسیســات ســطحی11  مانند مخازن ذخیره12 ، واحدهای پمپاژ و 

اندازه گیری، جداکننده ها و...
 ســاخت تاسیســات انتقالــی13 مــواد هیدروکربنی مانند خطــوط لوله و 

ایستگاه های تقویت فشار
 هزینه های عملیاتی14 شامل هزینه های حمل ونقل، هزینه های کارکنان و...

وزن هزینه های انجام  شــده از پروژه ای به پروژه ی دیگر متفاوت است و بسته 
به محیط، شــرایط مخزن، نوع سیال و شــرایط قراردادی حاکم بر آن پروژه 
متفاوت خواهد بود. همان گونه که در هزینه های گفته شده مشاهده می کنید 
بیشــتر موارد به  طور مستقیم و غیرمســتقیم به چاه ها ارتباط دارند و عمال 

بدون حفر چاه سایر موارد قابل انجام نخواهند بود.]1[
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طی ســالیان گذشــته مدل های مختلفی جهت ارزیابی و برآورد هزینه های حفاری ارائه  شده که با استفاده از 
پارامترهای مختلف و تاریخچه ی هزینه های حفاری جهت برنامه ریزی های مرتبط مورداســتفاده قرار گرفته اند. 
الزم به ذکر است که هر کدام از این مدل ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. با این  وجود مدلی جامع 
جهت تخمین دقیق هزینه ها به دلیل عدم قطعیت های موجود در مســیر حفر یک چاه کمتر ارائه  شــده است. 
عالوه بر این امکان استفاده از این مدل ها در هر محیط و شرایطی ممکن نیست. در این مقاله برخی از مدل های 
مبتنی بر روش های آماری و روابط بین پارامترها به  صورت معادله اســتفاده  شــده تا برآورد هزینه های حفاری 

بهتر انجام شود. همچنین تاریخچه و مزایا و معایب هرکدام گفته شده است.
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1-1- هزینه های اکتشافی 

1-1-1- هزینه های لرزه نگاری

امروزه با پیشــرفت تکنولوژی، امکان لرزه نگاری در محیط های مختلف وجود 
دارد. هزینه های انجام لرزه نگاری هم تا حد زیادی وابسته به محیط موردنظر 
اســت. هزینه ی لرزه نگاری ســه بُعدی15 در دریا16 ، حدود 5 هزار دالر در هر 
کیلومترمربع )km2( اســت و می تواند به 50 هــزار دالر در هر کیلومترمربع 

)km2( در خشکی17 نیز برسد.)شکل1(

2-1-1- هزینه ی حفر چاه اکتشافی

هزینه ی حفر یک چاه اکتشــافی می توانــد بین 5 تا 20 میلیون دالر و حتی 
بیشتر باشد به همین دلیل است که شرکت های بین المللی18 فعال در زمینه ی 
اکتشــاف نفت و گاز با انواع روش ها ســعی در کم کــردن عدم قطعیت ها و 

اندازه گیری دقیق احتمال موفقیت چاه های اکتشافی می کنند.]1[

2-1- هزینه های توسعه ای 

در صورت موفقیت چاه های اکتشــافی حفر شــده در چشــم انداز19 حفاری 
موردنظــر و اطمینان از اقتصادی بــودن، مخزن موردنظر وارد فاز توســعه 
می شــود که هزینه های این بخش به  صورت نســبتا مســاوی بین عملیات 
حفاری، تاسیســات تولیدی، بهره برداری و سیستم های انتقال شامل خطوط 

لوله و... تقسیم می شود.)شکل های2 و 3(]1[

AFE20 -2 و پارامترهای موثر بر هزینه ی حفاری

در یک عملیات حفاری پارامترهای بســیار زیادی بر هزینه ی عملیات حفاری 
تاثیرگذار اســت، به همین دلیل قبل از شــروع حفاری یک چاه، باید ارزیابی 
 )AFE ( اقتصادی آن انجام شــود که در اصطالح بــرآورد هزینه های حفاری
می گوینــد که توســط اپراتور مربوطه تهیه و تایید می شــود و در آن  همه ی 
 ،AFE هزینه های پروژه ی موردنظر فهرست شــده است. هنگام تهیه ی یک
نوع، ســایز تکمیل و ســایر موارد را در آن در نظر می گیرند و ســناریوهای 
مختلف را بررســی می کنند، البته برنامه ریزی در مورد نوع تکمیل و ســایر 
پارامترها باید مطابق با ویژگی های مخزن و مکانیزم تولید21 آن باشد. به  طور 

کلی یک AFE از این موارد تشکیل  شده است:
1. آماده سازی محل چاه

2. انتقال و برپایی دکل22 
3. اجاره ی دکل23 

4. گل حفاری24 
5. مته25 و ابزارهای مورد نیاز عملیات

6. لوله ی جداری26 
7. ارزیابی سازند

هر کدام از موارد باال بنا بر نوع مخزن، محیط سطحی، نوع سازند و نوع دکل 
اســتفاده  شده و ســایر موارد می تواند متفاوت باشــد. در یک تخمین هزینه 
حتــی جنبه های غیر فنی مانند نوع شــرکت، مهارت فنی و تخصصی نیروی 
انسانی شاغل در آن شــرکت نیز می تواند تاثیرگذار باشد. همین امر تخمین 
هزینه های حفاری را به کاری سخت و دشوار تبدیل می کند. امروزه مدل های 
بســیاری برای تخمین هزینه های حفاری ارائه  شده است که با کنار هم قرار 
دادن همین پارامترها ســعی می کنند هزینه های حفاری را تخمین بزنند. در 

ادامه به بررسی برخی از این مدل ها پرداخته  شده است.]2[

3- مدل های تخمین هزینه های حفاری

1-3- مدل عمومی تخمین هزینه

یکــی از عمومی ترین مدل های تخمین هزینه های حفاری با اســتفاده از این 
روابط و پارامترهای موجود به تخمین هزینه می پردازد:

                                                                                Cowc=Cf+ Co                                               )1( رابطه ی  

در این رابطه، Cowc هزینه ی کلی چاه بدون احتســاب تولید )بر حسب فوت 
بــر دالر(، Cf هزینه ی حفاری در واحد عمق )بر حســب فــوت بر دالر( که 
از رابطه ی2 محاســبه می شــود و Co تمام هزینه های دیگر حفاری شــامل 
 Cf .نمودارگیری، ســیمان کاری ، سوخت و... )بر حسب دالر( را بیان می کند

از رابطه ی2 به دست می آید:

                                                                                    Cf = (Cb+ Cr (tb+ tc+ tt )) /∆D                        )2( رابطه ی  

در این رابطه، Cb هزینه ی مته ی حفاری )بر حسب دالر(، Cr هزینه ی عملیاتی 
ثابت دکل در واحد زمان )بر حســب دالر بر ساعت(، D∆ عمق حفاری  شده 
 tc ،)بر حسب ساعت( کل زمان چرخش مته در درون چاه tb ،)بر حسب فوت(
کل زمان توقف عملیات چرخش مته )بر حسب ساعت( و tt زمان پیمایش )بر 
حسب ساعت( را نشــان می دهد. به  طور معمول با افزایش عمق چاه حفاری 
 شــده، هزینه های حفــاری نیز به  صورت تصاعدی افزایــش پیدا می کند، به 

همین دلیل به وسیله ی رابطه ی3 هزینه ی موردنظر تعدیل شده است:
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                                                                                     Cdc = adc.e
bdc.D                                             )3( رابطه ی  

در این رابطه، Cdc هزینه های حفاری )بر حسب دالر(، adc پارامتر ثابت وابسته 
(ft به محل چاه )بر حسب دالر(، bdc پارامتر ثابت وابسته به چاه )بر حسب1-

و D عمق نهایی )بر حسب فوت( تعریف می شود.]3[

1-1-3- مزایا و معایب

یکی از مزایای این روش این اســت که با استفاده از پارامترهای در دسترس 
و قابل  اندازه گیری می تــوان هزینه ی حفاری را تخمین زد که البته به دلیل 
سادگی و اســتفاده از پارامترهای کمتر نسبت به ســایر مدل ها هزینه ی به 
 دســت  آمده از این مدل خیلی دقیق نیست. عالوه بر آن، این مدل مفاهیمی 
مانند نرخ تورم، اثرات زیست محیطی پروژه و هزینه های آن و عوامل ریسکی 
موجــود در پروژه را که می توانند موجب بروز خطر و حادثه شــوند، در نظر 
نگرفته اســت، همچنیــن نتایج حاصل از تخمین هزینــه در بعضی از موارد 
باید با قضاوت های مهندســی تعدیل شوند تا برآورد مناسبی حاصل شود، به 
همین دلیل اســتفاده از این مدل برای برآورد دقیق هزینه ی حفاری توصیه 

نمی شود.]3[

JAS 2-3- مدل

1-2-3- تاریخچه

از ســال 1954 انجمن بررسی مشــترک یا به  صورت مخفف JAS28 شروع 
بــه کار کرد. این انجمن با همکاری با ســایر بخش ها مانند موسســه ی نفت 
آمریکا29 شروع به فعالیت کرد و از سال 1959 داده های هزینه ای را به  صورت 
مرتب جمع آوری کرد. هدف JAS ارائه ی اطالعات مربوط به هزینه ی حفاری، 
هزینه های اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز در آمریکا بود. شیوه ی کار این 
نشریه به این صورت بود که پرسشنامه هایی را برای اپراتورهای حفاری ارسال 
و از آنها درخواســت می کرد هزینه های حفاری را به تفکیک ارسال کنند. با 
گذشت زمان، JAS مدل ها و روابطی برای تخمین هزینه ی چاه های گزارش 

نشده ایجاد کرد.]4[

2-2-3- پارامترهای موجود در مدل

در این مدل پارامترهایی شــامل: منطقه ی جغرافیایی چاه )خشکی، دریایی(، 
نوع چاه )اکتشافی، توسعه ای، ارزیابی و..(، دسته بندی چاه )نفت، گاز، خشک( 
و... وجود دارد که به وســیله ی کنار هم قرار دادن ایــن پارامترها هزینه های 

حفاری را برآورد می کردند.

JAS 3-2-3-معادالت موجود در مدل

در بین سال های 1954 تا 1994 این مدل 5 مرحله تکامل  یافت. در سال های 
1954 تا 1965 چاه ها بر اســاس ســاختار زمین شناســی، شرایط حفاری و 
انتظارات اقتصادی طبقه بندی شدند. هزینه ی چاه برای هر فوت حفر شده بر 
اساس دامنه ی عمق در برابر متوسط عمق هر چاه تخمین زده می شد. سپس 
در سال های 1966 تا 1977 متوسط هزینه ی هر فوت حفاری برای چاه های 
طبقه بندی  شــده بر اســاس نوع، محل و عمق چاه محاســبه شد. همچنین 
هزینه های مشــهود30 و نامشهود31 تجمیع شــدند و خطوط رگرسیون  برای 
توصیــف رابطه ی عملکردی بین هزینــه در هر فوت و عمق، برای هر منطقه 

مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به  صورت رابطه ی4 درآمد:

    Z = α0+ α1TD                                           )4( رابطه ی  

در رابطــه یZ ،4 نشــان دهنده ی هزینه ی هر فــوت و TD عمق نهایی چاه 
است. در سال های 1992-1978 این مدل بار دیگر تکامل پیدا کرد و این بار 
به وسیله ی یک رگرسیون32 خطی گام به گام برای هزینه ی حفاری در هر فوت 
با توجه به منطقه ی موردنظر، نوع چاه، ســه متغیر عمقی، نوع تکمیل )تک، 

چندگانه( به  صورت رابطه ی5 ارائه شد:
α1 

TD
log Z = α0+ + α2 TD + α3 TD + β1 I1+ ... +β9                      )5( رابطه ی                     

در ایــن رابطــه ضرایــب )αi (i = 0,…,3 و )Bi = ( i =1,…,9 از طریــق 
رگرســیون، حداقل مربعات33 را تخمین می زنند و مقدار Z نشــان دهنده ی 
هزینه ی هر فوت اســت. متغیرهای شــاخص Ii , i = 1,…, 9 به  این صورت 

تعریف می شوند:
 I1=}1, در غیر این صورت, 0 , تکمیل تک , اکتشافی , چاه نفتی{
  I2=}1, در غیر این صورت, 0 , تکمیل تک , توسعه اي , چاه نفتی{
و برای هر یک از 9 دســته بندی: ])نفت، اکتشافی، تک(، )نفت، توسعه، تک(، 
)نفت، اکتشــافی، چندگانه(، )نفت، توسعه، چندگانه(، )گاز، اکتشافی، تک(، 
)خشــک([ به همین صــورت ادامه پیدا خواهد کرد. در ســال های 1993 تا 
1994 مدل های رگرسیون برای نوع چاه و منطقه ی جغرافیایی با استفاده از 

روابط عملکردی ارائه شد:
  Yα = β0 + β1TD + β2TD2                            )6( رابطه ی  
در این رابطه، Y بیانگر هزینه ی کل چاه و α , β0 , β1 , β2 توسط رگرسیون 
تعیین می شــدند. از ســال 1995 تاکنون مدل دیگری ارائه  شده که بر 
اســاس مدل های تجمعی 16 منطقه به وجود آمده اســت. در این مدل 
رگرسیون غیرخطی دوعاملی برای هر منطقه بر اساس فرمول7 ارائه  شد:
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Ln Y = α0+ αixi+ αijxixj

( i = 1 ) i < 1

5 5

∑ ∑ رابطه ی )7(                         

که در این رابطه، 
Y = Y ( Ω ) = )هزینه ی نهایی حفر چاه در منطقه ی موردنظر(
X1 = TD = عمق نهایی
X2 = TD2  عمق نهایی بر حسب فوت مربع
X3 = WT  نوع چاه
X4 = WC  طبقه بندی چاه
X5 = DIR  جهت چاه

در این رابطه، متغیرهای X1 و X2 عددی هستند، در حالی  که متغیرهای 
X3، X4 و X5 به  صورت طبقه بندی بر حســب متغیرهای شاخص تعریف 

می شوند.
 همچنیــن ضرایب )αi ( i = 0,1,…,5 و αij ( i,j = 1,…, 5 , i<j) برای هر 
منطقه ی جغرافیایی و فقط به  صورت آماری ارزیابی می شــوند. همچنین 
در این مدل از معیارهای آماری برای پذیرش یا رد داده های پرت استفاده 

 شد.]4[

JAS 4-2-3- مزایا و معایب مدل

در مــدل هزینه ی حفاری JAS ، چهار متغیرـ  عمق کل، نوع چاه، کالس 
چــاه و جهت چاهـ  در یک مدل رگرســیون غیرخطــی دوعاملی اعمال 
می شــود. این روش دارای محدودیت هایی اســت، زیرا به  وسیله ی چهار 
متغیر نمی تــوان پیچیدگی و جنبه های عملیاتی مربوط به حفر یک چاه 
را شرح داد و هزینه های مربوط به آن را تخمین زد. روش JAS نمی تواند 
یک برآورد هزینه ی قابل اطمینــان را در جهت برنامه ریزی هزینه ی یک 
چاه ارائه دهد. اما به  منظور برآورد داده های هزینه ای و توســعه ی الگوی 

هزینه های کل، روش JAS به  خوبی کار می کند.]4[

MRI 3-3-مدل

3-3-1-تاریخچه

شــاخص خطر مکانیکی یاMRI 34 در اواخر 1980 ارائه شــد. زمانی که 
مهندسان شــرکت کونوکو35  ماموریت یافتند داده های حفاری آفست36  
را برای مجموعه ای از چاه های دریایی در خلیج مکزیک مقایســه کنند. 
مهندسان "شــاخص خطر مکانیکی" را برای مقایســه ی عملیات ایجاد 
کردنــد و الگوریتمی بر اســاس تجزیه وتحلیل تجربــی داده های چاه با 

اســتفاده از فاکتورهایی مانند عمق آب، عمق اندازه گیری شده و نقطه ی 
شروع استخراج کردند. در اواســط دهه ی 1990، دودسون با استفاده از 
فاکتورهای اصلی حفاری، شــاخص خطر مکانیکی را اصالح و دارای حق 

تکثیر کرد و به  صورت بخشی از پایگاه داده های تجاری چاه گنجاند]4[

1-3-3- پارامترهای مورد استفاده در مدل

شــش متغیر اصلی شــامل کل عمــق اندازه گیری شــده )TD(، عمق 
عمودی )VD(، جابجایی افقی )HD(، عمق آب )WD(، تعداد رشته های 
لوله ی جداری )NS( و وزن گل در عمق کل )MW( اســت. در این مدل 
تمام فواصل با فوت اندازه گیری می شوند و وزن گل به  صورت پوند در هر 

گالن )ppg( گزارش می شود.]4[

MRI 2-3-3- معادالت موجود در مدل

روابط مورد استفاده در این مدل عبارتند از:
رابطه ی )8(  TD+WD

1000
φ1=

2((
رابطه ی )9(  TD + HDVD

VD1000
φ2=

2 (( ((
رابطه ی )10(  WD+VD

MW
VD

φ3=
2 (( ((

رابطه ی )11(  
MW

NS
(NS)2

φ4=φ1

φ3 برحسب  φ4 ،ppg2 بر 
 ، ft2بر حسب φ2 و  φ1 در این رابطه، پارامترهای

حسب ft2√1 + ppg  است. هر کدام از اجزای مربوطه در متغیرهای اولیه 
غیرخطی هستند.]4و5[

MRI 4-3-3- مزایا و معایب مدل

در ایـــن مـــدل هماننـــد مدل هـــای پیشـــین بـــا در نظـــر گرفتـــن 
ـــای  ـــی از مزیت ه ـــد. یک ـــا پرداختن ـــی هزینه ه ـــه بررس ـــی ب پارامترهای
ـــه  ـــود در آن و توج ـــای موج ـــودن پارامتره ـــترس ب ـــدل در دس ـــن م ای
بـــه عمـــق حفـــاری  شـــده، لوله هـــای جـــداری، ســـیال حفـــاری در 
ـــای  ـــورم و هزینه ه ـــرخ ت ـــه ن ـــدل ب ـــن م ـــا در ای ـــت، ام ـــم اس ـــار ه کن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
20

0.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.200.3.3
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3318-fa.html


مقاالت پژوهشی

20

ـــود  ـــات وج ـــول عملی ـــا در ط ـــداد آنه ـــال رخ ـــه احتم ـــه ای ک غیرمترقب
دارد توجـــه نشـــده اســـت و می تـــوان ایـــن مـــورد را بـــه  عنـــوان 

ـــرد. ـــرح ک ـــدل مط ـــن م ـــب ای ـــی از معای یک

4- ویژگی هـای مدل مناسـب جهـت تخمین هزینه های حفـاری در ایران

ـــع  ـــات و وجـــود مناب ـــه گســـتردگی عملی ـــا توجـــه ب ـــران، ب در کشـــور ای
هیدروکربـــوری در خشـــکی و دریـــا، همچنیـــن وجـــود شـــرایط اقتصـــادی 
ـــال  ـــرکت های فع ـــاختار ش ـــور و س ـــر کش ـــم ب ـــاص حاک ـــی خ و قانون
ـــا  ـــن هزینه ه ـــرای تخمی ـــرایط ب ـــا ش ـــق ب ـــی مطاب ـــد مدل ـــاری، بای حف
ــه ی  ــای ظالمانـ ــل تحریم هـ ــه دلیـ ــفانه بـ ــت. متاسـ ــر گرفـ در نظـ
ــاری، از  ــت حفـ ــی از صنعـ ــور، بخش هایـ ــر کشـ ــده بـ ــال  شـ اعمـ
فناوری هـــای بـــه روز در جهـــان فاصلـــه پیـــدا کـــرده اســـت و ایـــن 
عامـــل تـــا حـــدودی باعـــث عقب افتادگـــی فنـــی و ابـــزاری شـــده 
ــمت هایی  ــا در قسـ ــش هزینه هـ ــث افزایـ ــئله باعـ ــن مسـ ــه همیـ کـ

از عملیـــات حفـــاری و تحمیـــل هزینه هـــای اضافـــی شـــده اســـت، 
ـــا  ـــق هزینه ه ـــرآورد دقی ـــت ب ـــان قابلی ـــی در جه ـــر مدل ـــن کمت بنابرای
را در ایـــران دارد و بـــا توجـــه بـــه ســـاختار و چالش هـــای موجـــود 
ــای  ــن هزینه هـ ــت تخمیـ ــی در جهـ ــب و بومـ ــی مناسـ ــد مدلـ بایـ
ـــرای  ـــع ب ـــگاه داده ی  جام ـــدون وجـــود پای ـــه کـــرد و ب ـــاری چـــاه ارائ حف
ـــن  ـــه ی چنی ـــاه، ارائ ـــر چ ـــاری در ه ـــای حف ـــز هزینه ه ـــع آوری ری جم
مدلـــی ســـخت و دشـــوار خواهـــد بـــود، زیـــرا الزمـــه ی مدل ســـازی 
ـــدم دسترســـی  ـــل ع ـــه دلی ـــه روز اســـت. ب ـــق و ب ـــات دقی داشـــتن اطالع
ــا  ــن هزینه هـ ــت تخمیـ ــازی در جهـ ــی مدل سـ ــا، توانایـ ــه داده هـ بـ
نیـــز ممکـــن نیســـت بـــه همیـــن دلیـــل در ایـــن مقالـــه مدلـــی در 
جهـــت تخمیـــن هزینه هـــای حفـــاری ایـــران ارائـــه نشـــده اســـت. 
ویژگی هـــای مـــدل مناســـب جهـــت تخمیـــن هزینه هـــای حفـــاری 

در ایـــران را می تـــوان بـــه ایـــن  صـــورت بیـــان کـــرد:
ــر  ــم بـ ــی حاکـ ــرایط محیطـ ــا شـ ــب بـ ــی متناسـ ــه ی مدلـ 1- ارائـ

ــر ــرکت موردنظـ شـ

 1   نمودار هزینه ی لرزه نگاری در محیط های مختلف خشکی و دریا

 3   نمونه ای از هزینه های توسعه در دریا 2   نمونه ای از هزینه های توسعه در خشکی

9 
 

باید مدلی مطابق با شرایط  ،حفاري فعال يهاشرکتشرایط اقتصادي و قانونی خاص حاکم بر کشور و ساختار 
 ییهابخشبر کشور،  شده اعمال يظالمانه يهامیتحربه دلیل  سفانهامت .در نظر گرفت هانهیهزبراي تخمین 

 یافتادگعقبو این عامل تا حدودي باعث  است کرده دایپدر جهان فاصله  روزبه يهايفناورحفاري، از از صنعت 
 يهانهیهزتحمیل از عملیات حفاري و  ییهاقسمتدر  هانهیهزکه همین مسئله باعث افزایش  هشد فنی و ابزاري

را در ایران دارد و با توجه به  هانهیهزدقیق  برآورددر جهان قابلیت  یمدل کمتربنابراین  ،ه استشد اضافی
و  حفاري چاه ارائه کرد يهانهیهزموجود باید مدلی مناسب و بومی در جهت تخمین  يهاچالشساختار و 

چنین مدلی سخت  ي، ارائهحفاري در هر چاه يهانهیهزریز  يآورجمعجامع براي  يدادهبدون وجود پایگاه 
ت. به دلیل عدم دسترسی به اس روزبهداشتن اطالعات دقیق و  يسازمدل يزیرا الزمه ،و دشوار خواهد بود

نیست به همین دلیل در این مقاله مدلی در  نیز ممکن هانهیهزدر جهت تخمین  يسازمدلتوانایی  ،هاداده
 يهانهیهزمدل مناسب جهت تخمین  يهایژگیو ارائه نشده است. ایران حفاري يهانهیهزجهت تخمین 

 بیان کرد: صورتاین  به توانیمحفاري در ایران را 

 موردنظرمحیطی حاکم بر شرکت مدلی متناسب با شرایط  يارائه .1
 هانهیهزحفاري مختلف در جهت تخمین مناسب  يپارامترهادر نظر گرفتن  .2
و در نظر گرفتن این موارد در ساخت مدل  موردنظربررسی سطح فنی، تکنولوژیکی و ابزاري شرکت  .3

 د اشارهمور
(دریا، خشکی د اشاره جغرافیایی مختلف در مدل مور يهاتیموقعو در نظر گرفتن شرایط عملیاتی  .4

 و..)
جهت  د اشارهمدل مور حد از شیبو عدم پیچیدگی  موردنظردر نظر گرفتن سطح کارکنان شرکت  .5

 سهولت در استفاده از آن
 هاي مربوط به آنو هزینه در طول عملیات رمترقبهیغ يشامدهایپ اياعمال پارامتري در مدل بر .6
 هانهیهز ترقیدقبراي تخمین  موردنظراعمال نرخ تورم در مدل  .7

 

 

10 
 

 مختلف خشکی و دریا يهاطیمحدر  ينگارلرزه ينمودار هزینه -1شکل

 
 توسعه در خشکی يهانهیهزاز  يانمونه -2شکل

 

 توسعه در دریا يهانهیهزاز  يانمونه -3شکل

 

 يریگجهینت

ي به وجود آمده، مطابق با هامدلي حفاري بررسی شد. هانهیهزي تخمین هامدلدر این مقاله تعدادي از 
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ــت  ــف در جهـ ــاری مختلـ ــای حفـ ــن پارامترهـ ــر گرفتـ 2- در نظـ
تخمیـــن مناســـب هزینه هـــا

ـــر  ـــرکت موردنظ ـــزاری ش ـــی و اب ـــی، تکنولوژیک ـــطح فن ـــی س 3- بررس
ـــاره ـــورد اش ـــدل م ـــاخت م ـــوارد در س ـــن م ـــن ای ـــر گرفت و در نظ

ـــی  ـــای جغرافیای ـــی و موقعیت ه ـــرایط عملیات ـــن ش ـــر گرفت 4- در نظ
ـــکی و..( ـــا، خش ـــاره )دری ـــورد اش ـــدل م ـــف در م مختل

5- در نظـــر گرفتـــن ســـطح کارکنـــان شـــرکت موردنظـــر و عـــدم 
پیچیدگـــی بیـــش  از حـــد مـــدل مـــورد اشـــاره جهـــت ســـهولت در 

اســـتفاده از آن
6- اعمـــال پارامتـــری در مـــدل بـــرای پیشـــامدهای غیرمترقبـــه در 

طـــول عملیـــات و هزینه هـــای مربـــوط بـــه آن
ـــر  ـــن دقیق ت ـــرای تخمی ـــر ب ـــدل موردنظ ـــورم در م ـــرخ ت ـــال ن 7- اعم

هزینه هـــا

نتیجه گیری

ـــاری  ـــای حف ـــن هزینه ه ـــای تخمی ـــدادی از مدل ه ـــه تع ـــن مقال در ای
بررســـی شـــد. مدل هـــای بـــه وجـــود آمـــده، مطابـــق بـــا شـــرایط 
ـــر  ـــتفاده در ه ـــل  اس ـــتند و قاب ـــط هس ـــا محی ـــرکت ی ـــر آن ش ـــم ب حاک
ـــا،  ـــای آنه ـــتفاده از مزای ـــه ی اس ـــتند و الزم ـــی نیس ـــت جغرافیای موقعی
ـــا  ـــق ب ـــد مطاب ـــدل جدی ـــک م ـــاخت ی ـــا س ـــر ی ـــدل موردنظ ـــل م تعدی
ــول  ــای آن در طـ ــا و هزینه هـ ــر و داده هـ ــرکت موردنظـ ــرایط شـ شـ

ـــت. ـــات اس عملی

پانویس هاپانویس ها
1. Stimulation
2. Well Logging
3. Enhanced Oil Recovery
4. Exploration
5. Geophysics
6. Seismic Waves
7. Capital Expenditures
8. Deleneation Well
9. Production Well
10. Injection Well
11. Surface Installations
12. Storage Tanks

13. Transport Facilities
14. Operating Expenditure
15. 3D Seismic
16. Offshore
17. Onshore
18. International Oil Company
19. Prospect
20. Authority For Expenditure
21. Production Mechanism
22. Rig Up
23. Rig Rental
24. Drilling Fluid

25. Bit
26. Casing
27. Cementing
28. Joint Association Survey
29. American Petroleum Institute
30. Tangible Costs
31. Intangible Costs
32. Regression Line
33. least square
34. Mechanical Risk Index
35. Conoco Company
36. Offset Drilling Data

منابعپانویس ها
[1]. Oil and Gas Exploration and Production: Reserves, Costs, Contracts. 
International Journal of Energy Sector Management, 2009. 3(2): p. 121-127.
[2]. Dipl.-Ing. Wolfgang, F. Prassl, Drilling Engineering, Curtin University of 
Technology Curtin University of Technology, pp,32-33.
[3]. Hossain, M.E., Drilling Costs Estimation for Hydrocarbon Wells. Journal 
of Sustainable Energy Engineering. 3(1): p. 3-32.

[4]. Kaiser, M., A survey of drilling cost and complexity estimation models, 
International Journal of Petroleum Science and Technology ISSN Number, 
2007, 1: p. 973-6328.
[5]. Kaiser, M.J. and A.G. Pulsipher, Generalized Functional Models for 
Drilling Cost Estimation. SPE Drilling & Completion, 2007. 22(02): p. 67-73.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
20

0.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.200.3.3
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3318-fa.html
http://www.tcpdf.org

