
مقدمه:
در س��ال 2002 شركت نفتي »استات اويل« قراردادي با شركت پتروپارس 
امض��اء ك��رد كه طي آن پيمانكار فني فازه��اي 6 ، 7 و 8 ميدان پارس جنوبي 
را عهده دار ش��د. منطقة تحت توس��عه، شامل 3 بلوك هر يك به ابعاد 10×10 
كيلومتر می باشد. با نصب يك سكو در هر فاز برداشت، روزانه يك ميليارد فوت 
مكعب از هر فاز محقق مي ش��ود. در هر فاز، ده چاه جهت توليد و مجموعاً در 
فازه��اي 6 تا 8؛ س��ي چاه جهت بهره برداري از مخزن آماده ش��د كه 3 چاهي 
ك��ه قباًل به عنوان چاه هاي توصيفي حفر ش��ده بودن��د نيز جهت توليد تكميل 
شدند. پس از نصب سكوهاي بهره برداري، عمليات حفاري فاز 6 در اواخر ژانويه 
2004؛ فاز 7 در اوايل ژوئن 2004 و فاز 8 در اواسط دسامبر 2004 آغاز شد.

متوسط عملكرد حفاري و تكميل چاه در فازهاي توسعه اي ميدان گازي پارس جنوبي در 
نمودار شماره- 1 آورده شده است.

به طور متوس��ط زمان صرف ش��ده در حفاري و تكميل ب��راي هر چاه در 
فاز هاي 6-8 ، 43 روز بوده كه نس��بت به برنامه اوليه -72 روز- بيانگر كاهش 

حدود 40 درصدي بوده است.
 همچنين عملكرد حفاري فازهاي 7،6 و 8 نسبت به متوسط فازهاي قبلي 

حدود40 درصد كاهش نشان مي دهد. 
زمان بندي متوس��ط عمليات حفاري فازهاي مذكور به تفكيك بخش هاي مختلف چاه در 

نمودار شماره-2 ارائه شده است.

بهينه سازي عمليات:
تا س��ال 2003 در مجم��وع 31 چاه توليدي در فازه��اي 1، 2 و 3 ميدان 
پارس جنوبي حفر ش��د. به عالوه 9 حلقه چاه توصيفي )ش��امل 3 چاه توصيفي در 

 

 

نتايج بهينه سازي در عمليات باالدستي 

فازهاي 7،6 و 8 ميدان گازي پارس جنوبي

 وحيد دخاني*

چكيده:
ب�ا توج�ه به راه اندازي فازه�اي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در س�ال جاري، مطرح كردن 
برخي از ويژگي هاي اين پروژه در بخش حفاري و تكميل چاه به لحاظ مؤثر بودن آنها 
در ك�م كردن زمان عمليات در چاه هاي دريايي مي تواند برخي از دس�تاوردهاي فني 
كشور را در اجراي اين پروژه بازگو كند. همچنين مشكالت حفاري و راهكارهاي اجرا 

شده به طور خالصه مطرح مي شود.
 متن پيش رو خالصه اي از مطالب مقالة شماره SPE 99083 مي باشد كه در كنفرانس 

حفاري SPE/IADC در سال 2006 ارائه شده است.
واژگان كليدي: حفاري، تكميل چاه، بهينه سازي.

نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 
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* كارشناس ارشد نظارت بر توليد گاز 



فازه��اي 6، 7 و 8( ني��ز در اين ميدان حفر ش��ده بود. جمع آوري و 
مطالعة داده ه��اي مورد نياز برنامه ريزي حفاري از س��ال 2003 

آغاز شد.  
عالوه بر نداشتن تجربة كافي در حفاري سازندهاي كربناته، 
اطالعات الزم منطقه اي نيز مي بايس��ت از خارج از شركت تأمين 

مي شد.
 ضمن همكاري مش��ترك با ش��ركت هاي س��رويس دهنده، 
برنامه ريزي دقيق و تفصيلي بر اساس بهترين تجربيات اخذ شده 
در منطقه و نيز تجربيات شركت »استات اويل« تهيه شد. در هر 
فاز ابتدا دو چاه حفر شد و از يك ترتيب عملياتي يكسان پيروي 
گرديد تا تجربه الزم به دس��ت آيد و بتوان تغييرات احتمالي در 
اج��راي برنام��ه هر فاز را از قبل پيش بيني و بررس��ي كرد. تكرار 
فرآيندهاي عملياتي باعث شد دانش عملياتي به تدريج باال برود، 
از نظر پش��تيباني و هزينه ها نيز اقدام��ات مطلوب مورد ارزيابی 

قرار گرفت.
در اين بررسي مراحل مختلف عمليات در حفاري چاه مطالعه 
و تدوين گرديد. )جدول ش��ماره -1(. مش��كالت ب��ه وجود آمده در 
حين اجراي بخش هاي مختلف، به همراه راه حل هاي به كار رفته 
در اين جدول درج ش��ده است. بديهي اس��ت برخي راه حل هاي 
عنوان شده مي تواند در رفع چند مشكل مؤثر باشد و يا برخي از 

مشكالت عملياتي نيازمند چند راه حل باشد.

نتيجه گيری:
 در طراح��ي چاه هاي توس��عه اي فازهاي 6-8 دو عامل اساس��ي به 

عنوان موفقيت آميز بودن عمليات حفاري تشخيص داده شد:
: كه هر چه 

5
89    تعيين درس��ت عمق كفش��ك جداري  

نزديكتر به ابتداي مخزن قرار گيرد از بس��ياري از مش��كالت 
 در مخزن خواهد 

1
28 وقت گي��ر و هزينه بر در حفاري چال��ه  

كاست.
   طراحي رش��تة تكميلي: رشتة آستري به صورت از قبل 

مشبك كاري شده )Pre-drilled Liner( به كار گرفته شد.
 گرد آوري تجربيات قبلي توس��عه ميادين و به كارگيري آنها 

مي تواند راهكارهاي جديدي در عرصة بهبود فرآيند حفاري و 
تكميل چاه ارائه كند.

 آمادگ��ي مديريت عمليات ب��راي تجديد نظر در فرآيندهاي 
قبلي و نيز دارا بودن قدرت اجرايي الزم از عوامل اساس��ي در 

موفقيت طرح هاي صرفه جويي مي باشند.
 طراحي پروژه هاي عملياتي بر اس��اس اصل مديريت ريسك 

و الگوه��اي تصميم گي��ري مي توان��د در موفقي��ت پروژه هاي 
مخاطره انگيز به طور ويژه اي مورد توجه قرار گيرد.

منبع: 
Johannessen, B. et al.: « Implementation of Smart Solutions in the Per-
sian Gulf: Optimized Drilling and Completion in South Pars 6-8,» pa-
per SPE 99083, Presented at the IADC/SPE Drilling Conference held 
in Miami, FL, U.S.A., 21-23 Feb. 2006.
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نمودار 2 – زمان صرف شده در حفاري بخش هاي مختلف چاه در فازهاي 6 ، 7 و 8 

نمودار 1 – متوسط زمان صرف شده در حفاري و تكميل چاه در توسعه فازهاي پارس جنوبي 
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