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انتظار می رود با رشد روزافزون فناوری، هزینه های جانبی استخراج 
نفت کاهش بیابد و همچنین بیشــترین مقدار انرژی نیز استخراج 
شــود. طبیعتا هرچه روش های حفاری و استخراج همراه با صرفه ی 
اقتصادی بیشــتری باشند یعنی هزینه ها و آســیب های حاصل از 
حفاری به حداقل برســد می توان انرژی را ارزان تر استخراج کرد و 

صرفه ی اقتصادی را افزایش داد. 
روش های حفاری عبارتند از: 

1- روش حفاری فراتعادلی1
2- روش حفاری فروتعادلی2]1[  

یکی از مشــکالت شایع در روش های قدیمی حفاری ایجاد آسیب 
ســازند به دلیل نفوذ ســیال حفاری به  درون ســازند می باشــد، 
مهمترین راه حل برای به  حداقل رســاندن آســیب سازند، حفاری 

فروتعادلی است.]2[   
در زمان حفاری اگر فشار سیال حفاری کمتر از فشار منفذی3 باشد، 
آنگاه حفاری از نوع فروتعادلی خواهد بود. ســیال حفاری می تواند 
هوا یا گاز باشــد و همین طور می تواند سیال تک فاز یا سیالی دوفاز 
باشــد.]1[ امروزه حفاری فروتعادلی به دلیل کاهش آسیب سازند، 
افزایــش نرخ نفوذ، نبود هرزروی گل، بهبود و آسان ســازی ارزیابی 
ســازند مورد توجه قرار گرفته اســت.]2[ سیاالت استفاده شده در 

حفاری فرو تعادلی را می توان به این دسته ها تقسیم بندی کرد: 
1- سیاالت حفاری به صورت گاز، هوا، مه4 و کف ناپایدار5: تکنولوژی 
حفاری با گاز و هوا از هوای فشــرده و دیگر گازها به  عنوان ســیال 
حفاری بهره جســته  اســت. زمانی که مایعات به جریان گاز اضافه 
شــوند، سیال حفاری به کف یا کف ناپایدار مبدل می شود. هدف از 
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امروزه از روش های حفاری فراتعادلی و فروتعادلی اســتفاده می شــود. حفــاری فروتعادلی یک فناوری 
جدید اســت که به دلیل مشــکالت حاصل از حفاری فراتعادلی ارائه شده است. اگر فشار حین حفاری 
سیال حفاری از فشار مخزن کمتر باشد، حفاری فروتعادلی است و در نتیجه ی آن ورود سیال به چاه را 
به دنبال دارد و به دنبال آن آســیب ســازند حذف خواهد شد که این عامل، سبب افزایش ضریب تولید 
می شود. در صورتی که فشــار سیال حفاری از فشار سازند بیشتر باشد، حفاری فراتعادلی است. سیاالت 
به کار گرفته شــده در حفاری فروتعادلی به صورت گاز، مه، کف و مایعات هوازده هســتند. کشــورهای 
غرب آسیا و حوزه ی خلیج فارس همواره به دنبال کاهش هزینه های حفاری و استخراج هستند. حفاری 
فروتعادلی به ســبب کاهش زمان حفاری حاصل از ســرعت زیاد حفاری و افزایش ضریب تولید، بسیار 
کاربردی شده اســت. مخازن موجود در غرب آسیا بیشتر از نوع کربناته و از نوع شکاف دار هستند. یکی 
از مهمترین معایب حفاری این سازندها هرزروی گل یا حتی قطع گردش گل در آن است. از آنجایی که 
گل حفاری در این حفاری به ســازند نفوذ نمی کند، شــرکت های این حوزه بیشــتر از این نوع حفاری 
استفاده می کنند. این مقاله به بررسی مشکالت حفاری مخازن شکاف دار در غرب آسیا پرداخته است و 
همچنین از مزایای حفاری فروتعادلی و لزوم به کارگیری آن بحث شــده است. کشورهای ایران، کویت و 
عمان به دلیل تنوع عملیات های انجام شــده و قدمت آنها در این حفاری در این مقاله آورده شده اند. در 
مخازنی که دچار افت فشار شده اند این نوع حفاری الزامی است. در چاه های افقی استفاده از این روش، 
کاربردی تر اســت. مهمترین ویژگی های حفاری فروتعادلی عدم آسیب سازند و کاهش هزینه ی حفاری 

است و به همین دلیل هم اکنون در غرب آسیا بسیار به کار گرفته می شود. 

حفاری فروتعادلی مخازن شکاف دار غرب آسیا: چالش ها و راهکارها

مقدمه

چکیده

)aras.t.avarvand@gmail.com( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
حفــاری فروتعادلــی، مخازن شــکاف دار، 

غرب آسیا، آسیب سازند.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 99/09/23
تاریخ ارسال به د   اور: 99/09/24

تاریخ پذیرش د   اور: 99/11/28

اطالعات مقاله



مقاالت کاربرد ی/مروری

80

افزودن مایعات به سیال حفاری، تر کردن خرده های حفاری است و 
مزیت این کار جلوگیری از ایجاد حلقه ی گل اســت که این مشکل 

عامل اصلی ایجاد گیر لوله6 است.]3[
2- ســیاالت حفاری به  صورت مایعات هوا زده7: حفاری با 
مایعــات هوا زده، حفاری با گل هوا زده و حفاری با مایع گازدار نیز 
نامیده می شــود. چگالی میانگین در مایعات گاز زده به کسرحجمی 
گاز، فشــار و دما بستگی دارد. گازهای اســتفاده شده در سیاالت 
گاز زده معموال هوا یا نیتروژن اســت و مایعات عموما گل حفاری، 

سوخت دیزل یا نفت سازند هستند.]3و4[
3- سیاالت حفاری به  صورت کف پایدار8: حفاری با کف پایدار 

نسبت به حفاری با گاز چندین مزیت دارد:
 نبود شوییدگی دیواره9 در سازندهای غیرمستحکم در زمان حفاری

 حمل عالی خرده های حفاری )7تا8 برابر بهتر نسبت به آب(
 نیاز کم به فشرده سازی

کف پایدار شــامل آب، عوامل کف زا )مواد فعال کننده ی سطحی( و 
گاز یا هوا است.]3[ مقایسه ی کارآیی و عملکرد انواع سیاالت مورد 

استفاده در حفاری فروتعادلی در جدول1 نشان داده شده است. 
شــکاف10 از دیدگاه های متفاوتــی قابل تعریف اســت. از دیدگاه 
ژئومکانیکی، هر ســطحی که دارای عدم پیوســتگی باشد، در  واقع 
دارای شکاف است. از دیدگاه کلی تر شکاف، ناپیوستگی است که به 
 واسطه ی آن الیه های سنگی به بلوک هایی در طول آن ناپیوستگی 
می شــکنند.]5[  مشــکالت حفاری مخازن شــکاف دار به ساختار 

چینه شناسی این مخازن بر می گردد. 
مهمترین مشــکل حفاری این گونه مخازن، هرزروی شــدید سیال 
حفاری است که به علت وجود شکاف های سازند است ولی مشکالت 
دیگری مانند بازیافت ضعیف مغزه )حدود 30درصد(، نمودارگیری 
مشکل تر به  واسطه ی نفوذ فراوان اندود گل به  درون سازند و سرعت 
حفاری بسیار پایین )مخازن شــیلی شکاف دار کالیفرنیا( نیز وجود 
دارد.]5[ هرزروی گل ممکن اســت در سازندهای شکاف دار، غاردار 
و یا به  شــدت تراوا رخ دهد.]6[ هرزروی تجربه شــده در حفاری 
مخازن کربناته ی ایران در حدود 35درصد است که علت اصلی آن 

شکاف های طبیعی مخزن است.]7[
فشــار مخزنی در ناحیه ی جنوبی مکزیک در طول 25 ســال تولید 
دچار افت شده  بود و به  منظور جبران این افت فشار، سه چاه افقی 
حفر شده بود که نتایج قابل قبولی در بر نداشت. حفاری چاه بعدی 
با گاز نیتروژن برای غلبه بر مشکالت حفاری همچون هرزروی گل 
حفاری و گیر اختالف فشاری اســتفاده شده  و نتایج نسبت به سه 

چاه دیگر قابل قبول بود.]8[
حفاری فروتعادلی در ســامانه هایی که دارای تخلخل باال یا شکاف 
زیاد هســتند به منظور جلوگیری از آســیب سازند و کاهش تولید 
نهایی گاز یا نفت استفاده می شود. اگر در تمام مدت حفاری شرایط 
فروتعادلی وجود نداشته باشد در روی دیواره ی چاه اندود گل ایجاد 
می شــود حتی اگر شرایط فروتعادلی رعایت شــود، به  دلیل آشام 
فیلتره های گل پایه ی روغنی یا پایه ی آبی به درون ســازند، آسیب 

سازند حادث می شود.]9[
ســازند شعیبه ســازند آهکی شــکاف دار در کویت است که دچار 
هرزروی شــدید ســیال حفاری شــده  بود و به منظــور مقابله با 
هرزروی از روش حفاری فروتعادلی استفاده شد. حفاری فروتعادلی 
می تواند سبب کاهش یا حتی حذف آسیب سازند شود. یکی دیگر 
از مزایای این نوع حفاری، بهبود شناســایی خواص سنگ مخزن 

است.]10[
حفاری به روش فراتعادلی ســبب صدمات جبران ناپذیری به دلیل 
نفوذ گل حفاری به ســازند خواهد شــد و در حفاری های جهت دار 
عملیــات همراه با مشــکالت و هزینه های متعــددی خواهد بود و 
حتی امکان بی نتیجه ماندن عملیــات نیز وجود دارد. از آنجایی که 
حفاری فروتعادلی سبب تولید هنگام حفاری می شود پس مقداری 
از هزینه هــا در همان زمــان حفاری جبران خواهد شــد. حفاری 
فروتعادلی به  ویژه در حفــاری افقی با توجه به بحث های اقتصادی 

ضروری است.]11[
حفــاری فرو تعادلی یک روش کاربردی به  ویژه برای حفاری الیه ی 
مخزنی اســت. به منظور طراحی و برنامه ریزی حفاری یک چاه به 
روش فروتعادلی بایــد غربال گری مخازن به  خوبی و با دقت فراوان 
انجام شــود. عوامل گوناگونی در طراحی حفاری باید مورد نظر قرار 
گیرد، از جمله: خواص ســنگ و فشار مخزن، جنس دیواره ی چاه، 
نوع مته، تجهیزات ســطحی و... در مخازنــی که بر اثر تولید، دچار 
افت فشــار شده اند، حفاری با فوم پایدار به  دلیل رئولوژی مناسب و 

توانایی حمل کننده ی باال، بسیار موثر خواهد بود.]12[
در این پژوهش ســعی شده  است بررسی در سه کشور ایران، عمان و 
کویت انجام شود تا مشکالت حفاری فروتعادلی در سازندهای شکا ف دار 
و راه حل های آن در منطقه ی غرب آسیا بیان شود و تجربیات حاصل 
از آن به عنوان مقاله ای در اختیار مهندسان و دانش پژوهان قرار گیرد 
و کمکی به شــرکت های حفاری باشد تا آمادگی الزم برای مقابله با 
مشکالت حفاری ســازندهای شکاف دار را داشته باشند و به خوبی و 

به هنگام، بتوانند اقدام به رفع مشکالت کنند. 



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 186 

81

بــرای طراحی موفقیت آمیز حفاری فروتعادلی باید معیارهای زیر را 
در نظر داشت:

1- فشــار انتهای چاه: در تمام مدت حفاری و تکمیل، فشار در 
حال گردش انتهای چاه می بایست پایا باشد.

2- تمیزسازی گمانه: سیال به کار رفته باید توانایی گمانه را در 
هر جهتی و در هر عمقی داشته  باشد.

3- تجهیزات جداســازی سطحی: تجهیزات سطحی می بایست 
توانایــی جداســازی و کنترل حجم خروجی گل حفــاری به همراه 
هیدروکربن تولیدی را داشته  باشند در غیر این صورت خود این مسئله 

مشکل زا خواهد بود و در نهایت مجبور به کشتن چاه می شویم.
بر اســاس معیارهــای باال پنجــره ی حفــاری فروتعادلی تعریف 

می شود.]10[
ابتدا ویژگی های هر مخزن یا ســازند مورد بررســی قرار می گیرد و 
ســپس مشــکالت حفاری در آنها بیان خواهد شد و سپس به این 
پرداخته می شود که آیا حفاری فروتعادلی راهکار مناسبی بوده  است 

یا خیر؟ 
همچنین بررســی مزایــای جانبی حفاری فروتعادلی نیز بررســی 

می شــود و در پایان، اطالعات تکمیلی مانند نوع سیال حفاری بیان 
خواهند شــد. متاســفانه در همه ی موارد بررسی شده، اطالعات به 

 صورت کامل بیان نشده  است.

1- حفاری های فروتعادلی در غرب آسیا
1-1- حفاری های فروتعادلی در ایران 

در ابتدا به بررسی حفاری فروتعادلی در ایران می پردازیم. 90درصد 
مخازن ایران از نوع کربناته هستند و سازوکار تولید از این مخازن از 
طریق شبکه ی شکاف می باشد و این شکاف ها توسط ماتریس تغذیه 
می شــوند. اگر چاه حفر شده شکاف ها را قطع نکند، تولید یا بسیار 
کم خواهد بود یا باید چاه را ترک کرد. در چنین مواردی اســیدزنی 

در اکثر مواقع بی نتیجه خواهد بود.]7[
عملیات حفــاری فروتعادلی در میدان دهلران با ضخامت 300 متر 
انجام شده است که از نوع مخازن کربناته ی شکاف دار است. با توجه 
به جدول1 مشکل اصلی حفاری این میدان هرزروی گل حفاری از 

مقدار کم تا شدید بوده  است.

   1   هرزروی در چاه های میدان دهلران]7[

نوع گلمقدار هرزرویچاهنوع گلمقدار هرزرویچاه

معلوم نیستبدون هرزروی14گل پایه ی آبیهرزروی شدید2

گل پایه ی آبیهرزروی شدید16گل پایه ی روغنیبدون هرزروی3

گل پایه ی آبیهرزروی میانگین17گل پایه ی آبیبدون هرزروی4

گل پایه ی آبیهرزروی میانگین18گل پایه ی آبیهرزروی شدید5

گل پایه ی روغنیبدون هرزروی19معلوم نیستبدون هرزروی6

گل پایه ی روغنیهرزروی جزئی20روغن پایهبدون هرزروی11

گل پایه ی روغنیهرزروی جزئی21گل پایه ی روغنیبدون هرزروی12

   2   مقایسه ی روش حفاری فراتعادلی و فروتعادلی در میدان دهلران]7[

OBDUBD

)m( 10001000طول حفاری

)m/hr( 36نرخ نفوذ

)hour( 333167کل زمان حفاری

)hour( در ناحیه ی مخزنی TRIPPING 240زمان

24ندارد    زمان نصب تجهیزات 

)hour( 1200زمان تحریک چاه

)hour( 120120زمان تکمیل چاه

)hour( 597311کل زمان حفاری ناحیه ی مخزنی

)day( 12زمان ذخیره شده
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 1  نیم رخ چاه حفاری شده]13[

هنــگام حفــاری فراتعادلی اکثر شــکاف ها توســط گل یــا مواد 
جلوگیری کننده از هرزروی بسته می شوند که این مورد سبب آسیب 
شــدید به سازند می شــود. با به کارگیری حفاری فروتعادلی نه تنها 
مشکل هرزروی گل برطرف شده  است بلکه حفاری فروتعادلی سبب 

بهبود تولید شده  است. 
در میادین یا سازندهایی که دچار افت فشار شده اند یا دارای سازند 
ســخت و یا سازندی آسیب دیده هســتند، می توان از روش حفاری 
فروتعادلی استفاده کرد. حفاری فروتعادلی در بهبود تولید از مخازن 
شکاف دار بسیار مناسب است، سبب بهبود تشخیص شبکه ی شکاف 
و کاهش زمان حفاری و آســیب سازند می شود و سرعت حفاری را  
افزایش می دهد، همان طوری که در جدول2 نشان داده شده است و 

تمامی این مزایا سبب صرفه جویی اقتصادی می شود.]7[
چاه PR - 70 )شــکل1( چاهی اســت که به  صــورت فروتعادلی در 
میدان پارســی حفر شده  است. ســازند هدف، آسماری است. این 
سازند دارای الیه های کربناته ی شکاف دار به همراه دولومیت و رس 
است. در واقع سازند آسماری به پنج بخش تقسیم می شود و عمدتا 
شکاف دار است. فشــار مخزن در باالی ناحیه ی مخزنی 2190پام، 

دمای مخزن 150 درجه ی فارنهایت و چگالی نفت API 33/5 است.
مشــکالت اصلی حفاری در مخازن پیــر مانند این میدان، به  روش 
فراتعادلی یکی هرزروی شــدید و دیگری آســیب فراوان به سازند 

است.
به کمک حفــاری فروتعادلی تولید چاه افزایــش می یابد. در زمان 
86 ســاعت قســمتی از چاه به روش فروتعادلی حفر شد. با شروع 
حفاری انحرافی، حفاری به روش فروتعادلی تغییر پیدا کرده  است. 
چــاه با موفقیت کامل به هدف خود دســت یافته اســت. در زمان 
حفاری فروتعادلی هیچ گونه هرزروی وجود نداشــت اما اگر به روش 
فراتعادلی اقدام می شد، مقدار هرزروی بسیار زیاد بود. یکی دیگر از 
مزایای حفاری فروتعادلی تولید اولیه ی نفت اســت که سبب بهبود 

وضع اقتصادی می شود.
ابتدا ســیال حفاری مورد اســتفاده، دیزل به همراه نیتروژن بود و 
ســپس به سیال مخزن پارســی به همراه نیتروژن تغییر پیدا کرد، 
علت اســتفاده از ســیال خود مخزن کاهش آســیب سازند و علت 

استفاده از گاز نیتروژن خنثی بودن آن است.
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 9000 SCFM نرخ متوســط نفت و گاز تولیدی در هنــگام حفاری
و bbl/min 250 اســت. یکی از نگرانی های ایــن حفاری تولید گاز 
H 2 S 11 ســولفیددی هیدروژن بود که در عملیــات از خنثی کننده ی

اســتفاده شد تا در سطح از سیال حفاری جدا شود. چاه با موفقیت 
به عمق هدف بدون هرزروی گل رســید و همچنین به  دلیل تولید 

اولیه سبب بهبود وضعیت اقتصادی  شد.]13[
محرکه ی اصلی اســتفاده از چاه های انحرافی و افقی، کاهش تولید 
نفت و نیاز به کاهش هزینه ی بازیافت و بهبود آن است. این واقعیت 
که اکثر مخازن به  صورت جزئی دچار افت تولید شــده اند بر کسی 
پوشــیده نیست و این مهم سبب شــده تا نیاز به حفاری انحرافی و 
افقی یا چاه های چند شاخه ای بیشتر حس شود. همچنین به  منظور 
کاهش آسیب سازند و افزایش نرخ نفوذ، حفاری فروتعادلی یک امر 

ضروری است.]14[
به همین منظور در یکی از مخازن جنوب غربی ایران، حفاری 7 حلقه 
چاه مورد بررسی قرار گرفته است که 3 حلقه به روش فراتعادلی و 4 
حلقه به روش فروتعادلی حفر شــده  است. چاه های 2،1و3 به روش 
فراتعادلی و انحرافی حفر شده اند. مشکالت حین حفاری این چاه ها 
عبارتنــد از: هرزروی گل حفاری، گیر کــردن لوله ها، مانده گذاری، 

افزایش زمان و هزینه ی حفاری.
حفاری افقی به دلیل اینکه مخزن بیشــتر در معرض حفاری است 

حســاس تر عمل می کند و حتی اگر تراوایی عمودی آن بیشتر از 
تروایی افقی آن باشــد حفاری فراتعادلی آسیب های بسیار زیادی 
به ســازند وارد می کند. بر خالف چاه هایی که به روش فراتعادلی 
حفر شده اند، چاه های6،5،4و7 به روش فروتعادلی حفاری شده اند 
و با توجه به جدول4 هیچ گونه مشــکلی در زمان حفاری به وجود 

نیامده است. 
متوسط ســرعت حفاری به روش فروتعادلی 2/125 برابر نسبت به 
حفاری فراتعادلی اســت که این مهم سبب کاهش زمان و هزینه ی 
حفاری خواهد شد. در نتیجه با توجه به مزایای حفاری فروتعادلی و 
معایب حفاری فراتعادلی در چاه های افقی و انحرافی می توان گفت 
که حفاری به روش فروتعادلی بســیار ضــروری و اقتصادی خواهد 

بود.]11[
مزایای جانبی حفاری فروتعادلی در این عملیات عبارتند از: کاهش 
هرزروی، هزینه ی حفاری و تولید اولیه ی نفت و ارسال آن به واحد 

بهره برداری.
با توجه به انجــام موفقیت آمیز عملیات حفاری فروتعادلی در ایران 
برای چاه های افقی، توصیه می شود که به  منظور حذف مشکالت به 
 وجود آمده از حفاری فروتعادلی استفاده  شود و همچنین در مخازنی 
که دارای فشار کمی هستند، به  منظور جلوگیری از آسیب سازند و 

هرزروی سیال حفاری باید از حفاری فروتعادلی بهره  جست.

   3   شرایط حفاری فروتعادلی]13[

شرایط توصیه شده

)SCFM( نرخ تزریق نیتروژن)PSI( فشار ته چاه)PSI( فشار سر چاه)GPM( دبی موردنیاز سیال

1500199765386

شرایط واقعی

)SCFM( نرخ تزریق نیتروژن)PSI( فشار ته چاه)PSI( فشار سر چاه)GPM( دبی موردنیازسیال

300-10002000 -  2150300 - 800350 - 500

   4   جزییات عملیات حفاری فروتعادلی در چاه های حفاری شده به روش فروتعادلی]11[

گیر لولهمانده یابینفت تولیدی )بشکه(زاویه )درجه(عمق نهایی )متر(اندازه ی حفره )اینچ(شماره چاه

48/53232352147--

58/529365540519--

68/52713603109--

78/5254070380--
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 2    میادیــن نفتی کویت]15[

2-1- حفاری های فروتعادلی در کشور کویت
ســازند شعیبه در کویت سازندی به  شدت شکاف دار و از نوع آهکی 
اســت و به  طور طبیعی دارای فشــار غیرعادی کم می باشد که در 
زمــان حفاری  های انجام شــده در این ناحیه هــرزروی کامل گل 
حفاری اتفاق افتاده  است. فشار مخزن برابر با 3200پام است. هدف 
از حفاری فروتعادلی آشــنایی کارکنان بــا تجهیزات و روش کار با 
این روش بــود. ناحیه ی موردنظر بدون هیچ گونه هرزروی گل حفر 
شــد. نرخ نفوذ در سازند به  طور متوسط برابر با ft/hr 27 است.]10[ 
عملیات حفاری فروتعادلی مهندســی  شده سبب افزایش چشمگیر 
تولید چاه و کاهش زمان حفاری می شــود. کاهش آســیب سازند 
ناشــی از عدم هجوم ســیال حفاری به درون ســازند یکی دیگر از 
مزایای حفاری فروتعادلی اســت. با پیر شدن مخازن کویت نیاز به 

احیای مخزن بیشتر می شود.
حفاری فروتعادلی روشــی جایگزین برای حفاری فراتعادلی است. 
تعداد گوناگونــی از گازها در هر عملیاتی به کار گرفته می شــوند 
کــه عبارتند از: گازطبیعی، نیتروژن و... که هرکدام مزایا و معایب 

خاص خود را دارند. 
تزریق ترکیبات اکسیژن دار سبب وقوع آتش سوزی شده و همچنین 
خاصیت خورندگی ایجاد می کنند، به همین دلیل ســیاالت هوا زده 
توصیه نمی شــود. حفاری فروتعادلی ســبب جمــع آوری اطالعات 
ارزیابی ذخیره ی نفت و گاز در سازند شعیبه شده  است. گاز استفاده 
 شده در این عملیات نیتروژن است. حفاری فروتعادلی تحت شرایط 
تزریق gpm 400 آب و scfm 1200 نیتروژن فشــار ته چاهی گردشی 

برابر با 3150پام ایجاد می کند.

مخزن اوولیتی مناقش12 در میدان ام قدیر )غرب کویت(
میدان ام قدیر در غرب کویت مخزنی عمدتا کربناته اســت. مخزن 
به  عنوان اوولیت مناقش شــناخته می شود که شامل دو طاقدیس 
اســت، طاقدیس شــرقی تحت عنوان ام قدیر شرقی شناخته شده 
 اســت و دیگری ام قدیر غربی که این دو در ناحیه ای میانی به  هم 

متصل هستند.
مطالعات نشــان می دهد که مخزن اوولیتی منقاش از نوع مخازن 
با فشــار پایین )psi/ft 0/30( اســت از این رو در صورت حفاری به 
روش مرسوم سبب افزایش آسیب سازند و هرزروی سیال حفاری 
می شــود. با توجه به ویژگی های این مخزن به  منظور جلوگیری از 
آسیب سازند می توان از حفاری فروتعادلی استفاده کرد.)جدول5( 
عالوه بر حفاری موفقیت آمیز این چاه به  روش فروتعادلی می توان 

به مزایای زیر نیز اشاره کرد:
 بهبود بالقوه در عملکرد حفاری: حفاری فروتعادلی سبب افزایش 
عمر مته و نرخ نفوذ که در نتیجه سبب کاهش زمان و هزینه های 

حفاری می شود.
 بهبود شناســایی مخزن: حفاری فروتعادلی به  کمک اندازه گیری 
مهمترین ویژگی مخزن یعنی ویژگی تولید ســبب بهبود شناسایی 

مخزن می شود.
این مخزن شــامل چهار مرحله جداری  گذاری اســت که قسمت 
تولیدی افقی آن به  صورت چاه باز تکمیل شــده اســت. قســمت 
تولیدی توســط ســیال حفاری نیتروژن دار بــه روش فروتعادلی 
حفاری شــد که حدودا فشار سیال 10درصد کمتر از فشار سازند 

است.
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مخزن معدود در میدان بورغان )شرق و جنوب کویت(
مخزن معدود در شــمال کویت، به عنوان مخزنی با الیه ی آهکی 
تولیدی ضخیم شــناخته می شود که تولید خوبی هم دارد ولی در 
جنوب شرقی کویت، در میدان بورغان، تولید بسیار مشکل است و 

قسمت تولیدی سازند معدود تقریبا 12 متر ضخامت دارد. 
در این قســمت مخزن دارای تخلخل باال )18درصد( اســت ولی 
تراوایــی زمینه  کم )10 – 0/8میلی دارســی( اســت.]15[ همین 
موضوع سبب می شــود که از روش حفاری بهره جست که میزان 
تراوایی را از این مقــدار کمتر نکند، در غیر این صورت هزینه های 
تحریک چــاه افزایش پیــدا خواهد کرد در ضمــن از آنجایی که 
حفاری به صورت افقی اســت و در حفاری فراتعادلی میزان تهاجم 
سیال حفاری به ســازند در حد صفر است بهترین گزینه، حفاری 

فروتعادلی است. 
بر اســاس مدل سازی سیال و بررسی های مهندسی، مشخص شده 
 اســت که حفاری فروتعادلی راه حل مناسب برای مخزن معدود در 

میدان بورغان می باشد.
در صنعت، راه حل جلوگیری از آســیب ســازند، حفاری فروتعادلی است. 
حفاری فروتعادلی همواره در حین حفاری باید شرایط فروتعادلی را حفظ 
کند، در غیر این صورت به  دلیل عدم وجود اندود گل آســیب چاه بسیار 
شدید خواهد بود. در برخی مواقع حتی با رعایت شرایط فروتعادلی، آسیب 
سازند حاصل می شود که ناشی از آشام، ریزش ثقلی، لعاب مکانیکی13 و 

تاثیرات افت فشار است.]16[
با توجه به مطالب بیان شــده می توان گفت که حفاری فروتعادلی مزایای 

بسیاری دارد که ســبب کاهش هزینه های حفاری و عملیات های بعد از 
آن خواهد شد اما درصورت عدم رعایت شرایط فروتعادلی آسیب هایی به 
ســازند نیز وارد خواهد شد که در آینده سبب افزایش هزینه های تکمیل 

و تحریک چاه می شود.

3-1- حفاری های فروتعادلی در کشور عمان
در کشــور عمان در ســال 1992، چند چاه آزمایشــی به  منظور 
ارزیابــی عملیاتی بودن و مزایای مالی حفــاری فروتعادلی با کف 

پایدار انجام شد. 
دو چاه آزمایشــی با موفقیت مشبک کاری شــدند و نتایج تولید، 
تحســین برانگیز بود. چاه ســوم به علت ناپایــداری دیواره ی چاه 

)شیل های ریزشی( در قسمت افقی متوقف شد. 
در برخی میادین مانند فهود )مخزن کربناته ی شکاف دار( مقدار فشار 
زیاد گل حفاری ســبب قطع گردش گل می شود. برای مثال، حفاری 
در قســمت افقی میادن فهود همراه با هرزروی m 325000- 10 آب 
بوده  اســت و چاه در زمانی بین 6-2 مــاه، آب گل حفاری را تولید 
می کرد و سپس بیشترین میزان تولید نفت حاصل شد. همچنین این 

مورد سبب آسیب سازند نیز شد. 
در حفاری افقی همراه بــا کف، تجهیزات قدیمی مانند موتورهای 
درون چاهــی و ابزار اندازه گیری حین حفــاری )MWD( عملیاتی 
نیســتند و باید از ابزار اندازه گیری الکترومغناطیسی حین حفاری 
)EMMWD( و موتورهــای درون چاهــی مخصــوص حفاری با هوا 

استفاده کرد.

چاه عمل 43
چاه عمل 43 به  صورت عمودی در مخزن ماسه ســنگی حیما حفر 
شــده  اســت. بعد از نصب لوله ی الینر 7 اینچی در باالی مخزن، 
ضخامتی به طول 100 متر و قطر 5 8/7 به  روش فروتعادلی بدون 

هیچ گونه مشکلی حفاری شد. 
سیاالت برگشتی )شــامل نفت خام( به سمت مشعل گاز فرستاده 
شد. پتانسیل اولیه ی این چاه حدودا، 135 است که 50درصد 

بیشتر از مقدار تخمینی توسط نمودارهای چاه پیمایی بود. 
شــاخص تولید این چاه برابر با  035 /0 است که بیش از 
دو برابر میانگین چاه های عمودی اطراف اســت و طبق تحقیقات 

این چاه هیچ گونه آسیب سازندی ندارد.

   5   مشخصات مخزن اوولیتی منقاش]15[

آهک دانه ای و کریستالیچینه شناسی

نفت سیاهنوع سیال مخزن

Ft 8200عمق واقعی عمودی

کماحتمال ناپایداری دیواره ی چاه

خیرشکاف های طبیعی

   6   مشخصات مخزن معدود]16[

آهک تمیز/ دولومیت/ آهک گلوکونیتیچینه شناسی

Psi 1850فشار استاتیک مخزن

 ft 30ضخامت قسمت تولید
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چاه فهود شمالی 293
میــدان فهــود، مخزنــی کربناتــه ی شــکاف دار اســت. بعد از 
جداری گذاری، عملیات فروتعادلی به طول 777 متر و قطر  به 
 صورت افقی با موفقیت و در ایمنی کامل انجام شــد. فناوری های 
جدید )EM-MWD و موتور کف( بــه  خوبی عمل کردند. زمانی که 
حفاری فروتعادلی کامل شــد، افزایش تولیــد هیدروکربن پدیدار 
شــد، تقریبا بعد از حفــاری 600 متر از قســمت افقی، تخلیه ی 
سیاالت درون ســازند بسیار مشکل شد که علت آن هرزروی کف 
ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک ستون نفتی بود. عملکرد چاه 
در این مخزن به  شدت وابسته به تعداد شکاف ها است. چهار حلقه 
چاه افقی در این مخزن حفر شــده  است و این چاه کمترین میزان 
 330 شــکاف را دارا اســت. انتظار می رفت که تولید این چاه
نفــت به همراه برش آب اولیه 100درصــد و کاهش به 50درصد 
330 نفت به  بعد از ســه ماه باشد ولی در واقع تولید این چاه 

همراه برش آب 17درصد بعد از یک ماه بود.

چاه بهجه 18
چاه بهجه 18، اولین چاه از شش چاه افقی حفر شده بود که مخزن 
آنها دچار افت فشــار شــده  بود. این مخزن، مخزنی ماسه سنگی 

همراه با الیه های شیلی است. در حین برنامه ریزی چاه، ناپایداری 
الیه های شــیلی در نظر گرفته شــد ولی به دلیــل دیدگاه مالی، 

تصمیم گرفته شد که حفاری به  صورت فروتعادلی باشد.
حفاری با کف تا عمق 75 متری با ســرعت مناسبی در حال انجام 
بود، زمانی که به الیه ی شــیلی رســید، به  دلیل ریزش چاه و عدم 
توانایــی کــف در تثبیت پایداری دیواره ی چاه گشــتاور و نیروی 
کشش افزایش یافت. افزایش غلظت کف سبب بهبود وضعیت چاه 
نشــد پس، حفاری با کف متوقف شد و حفاری به روش فراتعادلی 

ادامه یافت.]17[
حفاری فروتعادلی در چندین میدان کربناته از میادین خوشــه ای 
در عمان به کار گرفته شــده  اســت و علت اصلی آن بهبود تولید و 
تزریق پذیری، مشخصه ســازی مخزن در زمــان واقعی و کاهش یا 

حذف آسیب سازند بوده  است.
میادین خوشــه ای در شمال عمان واقع شده اند. سه واحد مخزنی 
عمــده در مخزن کربناته ی شــعیبه در میادین خوشــه ای وجود 

دارند: شعیبه ی باالیی، خریب و شعیبه ی پایینی. 
حفاری فروتعادلی در میادین خوشــه ای در ســال 2003 با هدف 
مطالعــه ی امکان پذیری این نوع حفــاری و مزایای آن در مخزن 

شعیبه ی پایینی شروع شد.

 3    میادین خوشــه ای عمان]18[
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مثالی از میدان شماره 8
در ایــن چــاه، حفــاری فروتعادلی بــه منظور شناســایی توزیع 
شــکاف های دارای نفت انجام شد. اهمیت شناسایی این شکاف ها 
در تکمیل چاه ارزش می یابد. در حفاری این چاه، بدون اســتفاده 
از نگاره های تصویری چاه، شــکاف ها شناسایی شدند و همچنین 

توزیع سیاالت در این شکاف ها. 
تفاوت زیادی در نرخ تولید بین روش فروتعادلی و روش مرســوم 
وجود ندارد ولی در حفاری فروتعادلی شــتاب تولید بیشتر است. 
یعنــی به لحاظ زمانــی زودتر به تولید موردنظر خواهیم رســید. 
شــاخص تولید در چاه هایی که به روش فروتعادلی حفاری شده اند 
نســبت به روش مرسوم بیشــتر اســت ولی در برخی چاه ها این 
موضوع برعکس اســت که می تواند به علت قرار گرفتن در نواحی 

کم فشار باشد.]18[
جدا از مزایای حفاری فروتعادلی باید این نکته را در نظر داشــت 
که این نوع حفاری در سازندهای ریزشی از جمله شیل ها به  دلیل 
عدم توانایی ایجاد پایداری در دیواره ی چاه بســیار خطرناک است 

و به همین دلیل باید از روش فراتعادلی استفاده کرد.
نتایج به دست آمده از عملیات  های انجام شده در غرب آسیا نشان 
می دهد که عالوه بر حل مشــکالت شــایع در مخازن شکاف دار، 
مزایای دیگری در ایــن روش حفاری وجود دارد، همچون کاهش 
زمان و هزینه ی حفاری، شناسایی اولیه ی خواص مخزن و شناخت 

شبکه ی شکاف، بهبود وضعیت حفاری و تولید اولیه.

مقایسه ی حفاری فروتعادلی و حفاری فراتعادلی
با توجه به عملیات های باال می توان مقایسه ای بین حفاری فروتعادلی 
و فراتعادلی انجام داد. در حفاری فروتعادلی به  دلیل عدم نفوذ سیال 
حفاری به ســازند، آسیب سازند به  شدت کاهش می یابد، در نتیجه 
بهبود وضعیت تولید را خواهیم داشت ]17[ البته در برخی مناطق 
کم فشار شــاخص تولید کاهش یافته  اســت.]18[ در این حفاری 
هــرزروی گل حفاری نخواهیم داشــت.]13،11،7و16[ زمان هایی 
ماننــد ایجاد اتصال لوله یا خروج رشــته ی حفاری، در صورت عدم 
کنترل شرایط، ســبب تبدیل شدن شرایط فروتعادلی به فراتعادلی 
می شــود و در پی آن سیال حفاری وارد سازند شده و به  دلیل عدم 
وجود اندود گل روی دیواره ی چاه آســیب فراوانی به ســازند وارد 
خواهد شد.]16و19[ یکی دیگر از مزایای حفاری فروتعادلی افزایش 
سرعت حفاری و عمر مته  است که این دو مورد سبب صرفه جویی 

در زمــان و هزینه می شــوند.]17،13،11،10،7و18[ دیگر مزایای 
حفاری فروتعادلی عبارتند از: حفر ایمن تر چاه های افقی با آســیب 
ســازند کمتر، تولید اولیه ی هیدروکربن، شناسایی توزیع شبکه ی 
شــکاف و  کاهــش تولید آب. در مواقعی که نتــوان حجم تولیدی 
هیدروکربن را در ســطح کنترل کرد باید چاه کشــته شود و سیال 

سازند به درون آن برگردد.]13،11و18[
مهمترین عیب در حفــاری فروتعادلی عدم توانایی ایجاد پایداری 
دیواره ی چاه به خصوص در ســازندهای شــیلی است که می تواند 
ســبب ریزش دیواره ی چــاه و توقف حفاری شــود]17[ که این 
مشــکل سبب استفاده ی حفاری فراتعادلی  به  جای فروتعادلی در 

سازندهای ریزشی می شود. 
همچنیــن به  دلیل اینکه در این نوع حفاری لزوما از مایع اســتفاده 
نمی شود نیاز به نصب تجهیزات سرچاهی مانند تانک های مخصوص 
است، همچنین ابزار درون چاهی مانند ابزار EM-MWD و موتورهای 
درون چاهی مخصوص نیاز است که نصب این تجهیزات نیازمند صرف 
زمان و هزینه هســتند]7و17[ اما باید توجه داشــت که در کل، با 
توجه به افزایش سرعت حفاری زمان و هزینه کاهش می یابد.]7و11[ 
ســیاالت حفاری فروتعادلی باید به  دقت انتخاب شوند، از آنجایی که 
هوا دارای اکسیژن است، سبب ایجاد خورندگی می شود و در صورت 
اختالط با هیدروکربن درون چاه و ایجاد شــرایط آتش سوزی، انفجار 
درون چاهــی رخ می دهد و گاز طبیعی نیز احتمال دارد در ســطح، 
سبب انفجار شــود، به  منظور رفع این نقیصه می توان از نیتروژن به 

 عنوان گازی خنثی استفاده کرد.]10[

نتیجه گیری
حفــاری فروتعادلی یک فناوری کارآمد در صنعت حفاری اســت 
کــه مزایای بســیار فراوانی دارد و می تواند ســبب کاهش معایب 
حفاری فراتعادلی و یا حتی حذف آنها شــود. با توجه به بررســی 

عملیات های متفاوت در غرب آســیا می توان به این نتایج رسید:
1- بهتریــن گزینــه برای حفاری الیه ی مخزنی بــا توجه به عدم 
ایجاد آسیب ســازند و تولیدپذیری مخزن و کاهش کلی هزینه ها، 

حفاری فروتعادلی است.
2- حفاری فروتعادلی مزایای بســیار زیادی دارد ولی با توجه به 
عدم توانایــی حفاری فروتعادلی در ایجــاد پایداری دیواره ی چاه 
به خصوص در سازندهای شــیلی، می بایست در انتخاب سازند یا 
مخزن مناسب دقت فراوانی به  خرج داد در غیر این صورت عملیات 
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با شکست روبرو خواهد شد.
3- علــت اصلی به کارگیــری حفاری فروتعادلی در غرب  آســیا، 
بررســی امکان پذیری عملیات فروتعادلــی، جلوگیری از هرزروی 

گل و کاهش آسیب سازند است.
4- از دیگر مزایای حفاری فروتعادلی می توان به افزایش ســرعت 
حفاری، شــناخت شبکه ی شــکاف، تولید اولیه ی هیدروکربن که 
سبب بهبود وضعیت مالی و شناخت سیال مخزن می شود، کاهش 

زمان حفاری و به  طور کلی ســبب کاهــش هزینه های حفاری و 
عملیات های بعد از آن می شود، اشاره کرد.

5- در تمــام زمــان حفاری فروتعادلــی باید شــرایط فروتعادلی 
حفظ شــود، یعنی فشار ســازند از فشــار گل حفاری بیشتر باشد 
در غیر این صورت آسیب سازند حتی در مقایسه با حفاری فراتعادلی 
بیشتر خواهد بود و سبب افزایش هزینه های آتی مانند تحریک چاه، 

تکمیل چاه و دیگر موارد خواهد شد.
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