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مقدمه [1و2]
اقداماتى  مجموعه  كلى  مفهوم  در  پدافند 
كاهش  خنثى سازى،  دفع،  به  منظور  كه  است 
تأثير اقدامات آفندى و جلوگيرى از دست  يابى 

دشمن به اهداف خودى انجام مى گيرد. پدافند 
مى شود.  غيرعامل تقسيم  عامل و  دسته  دو  به 
پدافند عامل عبارت از رويارويي و مقابله مستقيم 
مناسب  جنگ  افزارهاي  به  كارگيري  و  دشمن  با 

خنثي  كردن  و  حمله  دفع  منظور  به  موجود  و 
به  غيرعامل  پدافند  است.  آفندي  اقدامات 
بحران  هنگام  در  آسيب پذيري  كاهش  معناي 
از  استفاده  بدون  غيرطبيعى)  و  طبيعى  (حوادث 

توسعه ميادين مشترك مرزى و ميادين مشترك با محدوده شهرى، 
فن آورى هاي  و  روش  ها  از  استفاده  با  ساحلى  خطوط  و  جزاير 

نوين حفارى با نگرش پدافند غيرعامل1
مهران مكوندى*، مصطفى مرادى نژاد   شركت ملى حفارى ايران

از مهم  ترين ملزومات پايدارى طرح ها و برنامه هاى توسعه اى كالن هر كشور، رعايت اصول امنيتى است. يكى از راه هاى برقرارى امنيت زيرساخت هاى 
حياتى و حساس هر كشور جهت توسعه پايدار، پدافند غيرعامل است. پدافند غيرعامل تنها محدود به امنيت اطالعات و حفظ سامانه هاى ارتباطى نشده 
و شامل زيرساخت هاى حياتى و صنعتي كه پشتوانه اقتصاد كشور است نيز مي باشد. با توجه به اينكه در حال حاضر حوزه صنعت نفت و گاز يكى از 
اركان اصلى اقتصادى و در برگيرنده عمده  ترين مراكز صنعتى و تأمين كننده عمده انرژى كشور است از مهم  ترين حوزه هاى پدافند غيرعامل به شمار 
مى آيد. هم  جوارى برخى از شهرها، مراكز صنعتى و مناطق سوق  الجيشى با ميادين نفت و گاز به دليل توسعه شهرنشينى و ازدياد جمعيت، حفارى در 
جزاير با وسعت كم و در خطوط ساحلى2 و هم  چنين اولويت توسعه ميادين مشترك مرزى ايجاب مى كند تا با اتخاذ راهكارى مناسب در قالب تدوين 
سند راهبردى پدافند غيرعامل همراه با راهكار استقرار نظام جامع مديريت بحران، اقدامات پيش  گيرانه جهت به حداقل رساندن آسيب ها و خسارات 
احتمالى با انجام برخى اقدامات صورت گيرد. از جمله اين اقدامات مي توان به احداث چاه هاى خوشه اى با حوضچه عميق3، تأمين دستگاه هاى حفارى 
با قابليت حفر چاه هاى خوشه اى4، استفاده از فن آورى حفارى دست  يابى به اهداف از راه دور (ERD)5 با سيستم دورانى هدايت شونده (RSS)6 براى 
حفر چاه هاى جديد جهت توسعه ميادين در فواصلى مناسب از مناطق مسكونى شهرى و مرزى و مناطق مشخصى از جزاير و خطوط ساحلى اشاره 
كرد. با به كارگيري اين اقدامات مي توان از يك سو احتمال وقوع خطرات و از سوى ديگر هزينه هاى تمام شده توسعه ميادين را به شدت كاهش 
داد. رعايت اصول پدافند غيرعامل (احداث چاه هاى خوشه اى با حوضچه عميق) در اين مناطق و استفاده هم  زمان از دستگاه هاى حفارى با قابليت 
حفر چاه هاى خوشه اى و به  كارگيرى فن آورى حفارى به روش ERD از طريق سيستم RSS باعث ايمن سازى چاه ها در مناطق شهرى، مرزى، جزاير 
سياالت  هزينه هاى  كاهش  هم چنين  و  زيست  محيطى  مشكالت  چشم  گير  كاهش  باعث  اقدام  اين  اينكه  ضمن  مي شود.  ساحلى  خطوط  و  كوچك 
حفارى، كاهش هزينه هاى توسعه ميادين، كاهش هزينه  هاى ساخت حوضچه چاه، كاهش زمان و هزينه جابجايى، كاهش آسيب ديدگى دستگاه  هاى 

حفارى حين جابجايى و به ويژه ورود فن آورى نو به كشور خواهد شد.
(RSS)سيستم دورانى هدايت شونده ،(ERD)پدافند غيرعامل، چاه هاى خوشه اى با حوضچه عميق، فن آورى حفارى دست يابى به اهداف از راه دور

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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اقدامات نظامي و تنها با بهره گيري از فعاليت هاي 
غيرنظامي، فني، مهندسى و مديريتي است كه با 
اجراى آنها مى توان از وارد شدن خسارات مالى 
به تجهيزات و تأسيسات حياتى و حساس نظامى 
و غيرنظامى و تلفات انسانى جلوگيرى كرده يا 
ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن 
رساند. در پدافند غيرعامل تمام نهادها، نيروها، 
مي توانند  عادي  مردم  حتي  و  صنايع  سازمان ها، 
پدافند  در  حالي  كه  در  كنند؛  ايفا  مؤثري  نقش 
عامل مانند سيستم هاي ضدهوايي و هواپيماهاي 
مسلح  نيروهاي  برعهده  تنها  مسئوليت  رهگير، 
غيرعامل  پدافند  طرح  هاي  حقيقت  در  است. 
صلح  زمان  در  و  تهاجم  مراحل  انجام  از  قبل 
تهيه و اجرا مي  شوند. با توجه به فرصتي كه در 
فراهم  طرح  هايي  چنين  تهيه  جهت  صلح  زمان 
در  تمهيدات  قبيل  اين  است  ضروري  مي  شود، 

متن طراحي  ها لحاظ شوند. 

1- مهم  ترين اهداف پدافند غيرعامل [1و2و3]
 افزايــش قابليــت بقــا، اســتمرار عمليــات و 
فعاليت هاي حياتي و خدمات رســاني مراكز 
حياتي، حســاس و مهم نظامي و غيرنظامي 
كشــور در شــرايط وقوع تهديد، بحران و 

جنگ
 تسهيل اداره كشور در شرايط تهديد و بحران 

ناشي از تجاوز دشمن و حفظ بنيه دفاعي
 كاهش قابليت و توانايي سامانه هاي شناسايي، 
هدف گيري تســليحات  و دقت  هدف يابي 

آفندي دشمن
 كاهش آســيب پذيري و خسارات و صدمات 
تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني مراكز 
حياتي، حســاس و مهم نظامي و غيرنظامي 
كشور در برابر تهديدات و تجاوزات دشمن

 سلب ابتكار و آزادي عمل از دشمن
 صرفه  جويــي در هزينه هاي تســليحاتي و نيروي 

انساني
 فريب و تحميل هزينه بيشتر به دشمن و تقويت 

بازدارندگي
 افزايش آستانه مقاومت مردم و نيروي خودي 

در برابر تهاجمات دشمن
 حفظ روحيه و انســجام وحــدت ملي و حفظ 

سرمايه  هاي ملي كشور
 حفــظ تماميت ارضي، امنيت ملي و اســتقالل 

كشور

 2- پدافند غيرعامل در حوزه انرژى
كشور  يك  قدرت  عناصر  امروزه  اگرچه 
كار  نيروى  سرمايه  بودن  دارا  از  متأثر  بيشتر 
پيشرفته  ارتباطاتى  اطالعاتى  فن  آورى  و  خالق 
نسبى  كاهش  جغرافيا  و  سرزمين  اهميت  و  بوده 
بر  سيطره  برتر  قدرت  هاى  براى  اما  است؛  يافته 
سرزمين  هاى ثروتمند (به ويژه كشورهاى داراى 
منابع عظيم نفت و گاز) با روش هاى مختلف اعم 
از جنگ، كودتا، تهديد، تحريم، استثمار و ... از 
اهميت خاصى برخوردار است. بررسى پراكندگى 
جغرافيايى ذخاير نفت جهان كه به وضوح حاكى 
از تمركز اين منابع در منطقه خاورميانه و به ويژه 
و  جنگ ها  وجود  هم  چنين  و  است  فارس  خليج 
دست  بيشتر  كه  منطقه  اين  در  زياد  نا آرامى هاى 
ديده  آنها  در  جهانى  قدرت هاى  دخالت هاى 
نفت،  صنعت  ارزشمند  تجهيزات  حفظ  مى شود 
مكان يابى مناسب، اصل پراكندگى و مقاوم سازى 
عوارض  از  مناسب  استفاده  و  استحكام بخشى  و 
طبيعى محيطى جهت حفاظت بيشتر از اين منابع 
از  يكى  گفت  مى توان  لذا  مى كند.  گوشزد  را 
عنوان  به  غيرعامل  پدافند  حوزه هاى  مهم  ترين 
گاز  و  نفت  صنعت  حوزه  انرژى،  تأمين  كننده 
است؛ حوزه اى كه شامل مهم  ترين مراكز صنعتى و 
اقتصادى است. آنچه در اين نوشتار به آن پرداخته 
خواهد شد طرح توسعه چاه هاى ميادين مشترك با 

محدوده شهرى، جزاير و ميادين مشترك مرزى با 
نگرش پدافند غيرعامل است.

3- فصل مشـترك ميادين نفت و گاز با محدوده 
شهرى

و  جديد  گاز  و  نفت  ميادين  كشف 
ازدياد  و  شهرنشينى  توسعه  آن  موازات  به 
باعث  روز  فن آورى  در  محدوديت  و  جمعيت 
و  نفتى  ميادين  بين  مشتركى  بخش هاى  شده 
كشور  شهرهاى  از  بعضى  شهرى  محدوده هاى 
به  وجود آيد؛ به  گونه اى كه تعداد قابل  توجهى از 
اين محدوده ها (مناطق  در  گاز  و  نفت  چاه هاى 
مسكونى و ساختمانى) حفر و يا در حال حفارى 
هرگونه  بروز  صورت  در  آنجاكه  از  هستند. 
تعرض دشمن، تأسيسات و چاه هاى نفت و گاز 
با  است  ضرورى  لذا  هستند  اهداف  اولين  جزء 
سند  تدوين  قالب  در  مناسب  راهكارى  اتخاذ 
راهكار  با  همراه  غيرعامل  پدافند  راهبردى 
اقدامات  بحران،  مديريت  جامع  نظام  استقرار 
پيش  گيرانه جهت به حداقل رساندن آسيب  ها و 
خسارات احتمالى به عمل آيد. عالوه بر اين در 
صورت بروز هرگونه حادثه طبيعى و غيرطبيعى 
زمين  سطح  به  گاز  و  نفت  نشت  سبب  كه 
ناايمن  شدن  و  آلودگى  موجب  امر  اين  شود، 
محدوده وسيعى از اطراف دهانه چاه كه عموماً 
جهت  شد.  خواهد  است  شهرى  و  مسكونى 
خسارت  ميزان  و  آلودگى  محدوده  پيش بينى 
مى توان به حوادث مشابه در چاه هاى اهواز-50 
وسيعى  منطقه  كه  و...  كنگان-23  مارون-104، 
بر  در  را  چاه  محل  كيلومترى  چندين  شعاع  تا 
خسارات  موجب  چاه  مهار  زمان  تا  و  گرفته 

فراوانى شد اشاره كرد.
با توجه به تجارب حاصل از مهار چاه هاى 
احتمال  حادثه  بروز  صورت  در  كرده،  فوران 
منجر  كه  ملى  سطح  در  ناگوار  فاجعه  وقوع 
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و  مسكونى  منازل  از  زيادى  تعداد  تخريب  به 
امور  و  نظم  در  خلل  و  جانى  تلفات  احتماالً 
عنوان  به  دارد.  وجود  است  شهرى  روزمره 
توسعه  پيش روى  مشكالت  به  مى توان  مثال 
مشترك  نواحى  برخى  در  اهواز  نفتى  ميدان 
به  اهواز  ميدان  كرد.  اشاره  شهرى  محدوده 
تقريبى  عرض  و  كيلومتر   70 تقريبى  طول 
مخازن  بزرگ  ترين  از  يكى  كيلومتر   10-15
دنيا محسوب مى شود كه در 40 سال گذشته 
به  شهرى  بافت  ناهماهنگى ها،  برخى  به دليل 
در  است.  شده  نفتى كشيده  اين مخزن  سمت 
و  شهرى  مناطق  از  قسمت هايى  حاضر  حال 
اهواز  مخزن  از  بخشى  روى  بر  شهر  صنعتى 
قرار دارد كه در صورت حفارى اين چاه ها با 
روش  هاى معمول موجب افزايش و پراكندگى 
و  ساختما  ن ها  مسكونى،  مناطق  در  آنها  بيشتر 
تأسيسات شهرى شده كه اين امر با راهبردهاى 
پدافند غيرعامل در تضاد بوده و همواره باعث 
و  طبيعى  عوامل  اثر  در  بالقوه  خطرات  ايجاد 
غيرطبيعى در شهرها خواهد شد. شكل-1 قرار 
گرفتن چاه هاى نفتى در برخى مناطق مسكونى 
است  به  ذكر  الزم  مى دهد.  نشان  را  اهواز 
بين المللى  فرودگاه  اطراف  حاضر  حال  در 
به  مشغول  حفارى  دستگاه هاى  نيز  اهواز 
توسعه  براى  اينكه  به  توجه  با  اما  هستند.  كار 

منطقه  در  دكل  استقرار  به  نياز  ميدان  مناسب 
فرودگاه است، اين امكان وجود دارد كه در 
موضوع  اين  تأثير  تحت   پرواز ها  دراز  مدت 
قرار گيرند. به همين دليل برخى اخبار حاكى 
يا  ديگر  نقطه اى  به  اهواز  فرودگاه  انتقال  از 
اين  در  حفارى  جديد  شيوه هاى  از  استفاده 
منطقه است كه هر دو مورد نيازمند مطالعات 
كارشناسى، زمان و هزينه فراوان خواهد بود. 
شكل-2 وضعيت فرودگاه بين  المللى اهواز را 
نفتى  ميدان  در  آن  مجاور  چاه هاى  به  نسبت 
اهواز نشان مى دهد. اين در حالى است كه با 
وجود تمامى محدوديت هاى موجود شهرى و 
احتمال بروز اتفاقات، جهت حفارى در ساير 
مناطق فصل مشترك ميدان اهواز با محدوده 

در  حفارى  دستگاه  استقرار  جز  راهى  شهرى 
استقرار  شكل-3  ندارد.  وجود  مناطقى  چنين 
شهر  مسكونى  مناطق  در  را  حفارى  دستگاه 
اهواز نشان مى دهد. بنابراين ضرورى است با 
اين  طرف  يك  از  مناسب  راهكارهاى  ارائه 
كاهش  ممكن  حداقل  به  را  بالقوه  خطرات 
داد و از طرف ديگر به حداكثر بهره بردارى از 
مخازن نفتى و گازى اين نواحى در شرايطى 
ايمن و براى مدت زمانى طوالنى دست يافت.

4- طـرح توسـعه چاه هـاى مياديـن مشـترك با 
محدوده شهرى با نگرش پدافند غيرعامل

پراكندگي عناصر كليدى، يكي از مباحث 
در  كه  مى آيد  شمار  به  غيرعامل  پدافند  مهم 

قرار گرفتن چاه  نفت در مناطق مسكونى شهر اهواز  1    

وضعيت فرودگاه بين  المللى اهواز نسبت به چاه هاى مجاورآن     2  

استقرار دستگاه حفارى در مناطق مسكونى شهر اهواز     3  



34

مقاالت تحليلي-كاربردي

كاهش خسارات ناشي از ايراد ضربه تخريبي در 
اثر عواملى مثل جنگ، سيل، زلزله، رانش زمين 
جهت  پيشنهادى  طرح  است.  مؤثر  بسيار    .. و 
كاهش خطرات بالقوه در شرايط فعلى و با توجه 
پراكندگى  اصل  برخالف  موجود،  وضعيت  به 
پدافند غيرعامل، متمركز كردن محل حفر چاه ها 
در مناطقى دور از منازل مسكونى، ساختمان  ها و 
تأسيسات زيربنايى شهرها و مناطق سوق  الجيشى 

است.
استقرار  و  چاه  حفر  محل  روش  اين  در 
فصل  محدوده  از  عمًال  را  حفارى  دستگاه 
در  و  كرده  خارج  ميادين  و  شهرى  مشترك 
نزديك ترين شعاع ايمنى از اين مناطق قرار داده 
استفاده  با  چاه ها  اين  تكميل  و  حفارى  سپس 
شد.  خواهد  انجام  حفارى  نوين  روش  هاى  از 
و  شهرى  محدوده  از  چاه  حوضچه هاى  فاصله 
ميدان بستگى به وضعيت مرزهاى مخزن و نوع 
همان  گونه  دارد.  رفته  به  كار  حفارى  فن آورى 
كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد با استفاده 
از حفارى هاى افقى و انحرافى و به دليل داشتن 
جابجايى افقى بيشتر مى توان بر فاصله محل چاه تا 
ميدان و محدوده شهرى افزود و چاه را در مناطق 

دورتر و ايمن ترى از اين محدوده ها قرار داد.
حوضچه هاى  ساخت  محل  خصوص  در 
چاه خارج از محدوده فصل مشترك شهرى و 
ميادين، دو ديدگاه وجود دارد؛ يكى پراكندگى 
حوضچه هاى چاه و ديگرى متمركز كردن آنها 
محدوده  و  ميدان  از  مشخصى  فاصله هاى  در 
شهرى. با توجه به وجود مسائل زيست  محيطى، 
توسعه  و  فضا  محدوديت  حفاظتى،  مسائل 
متمركز  آينده،  در  جمعيت  ازدياد  و  شهرنشينى 
به  نسبت  معين  نقطه  چند  در  چاه ها  كردن 
پراكندگى آنها در اطراف شهرها داراى مزاياى 
بسيارى از جمله بهره گيرى از چاه هاى خوشه اى 
اطالق  چاه هايى  به  خوشه اى  چاه هاى  است. 
حلقه  چند  شرايط،  برخى  به  بنا  كه  مى شود 
كمى از يكديگر حفارى و  چاه در فاصله نسبتاً 
بيشتر  آگاهى  جهت  ادامه  در  مى  شوند.  تكميل 
در خصوص انواع حوضچه هاى چاه هاى نفت و 

گاز توضيحاتى ارائه خواهد شد.

5- انواع حوضچه هاى چاه
5-1- حوضچه هاى چاه با ارتفاع معمول [4]

تقريبى  ابعاد  داراى  معمول  حوضچه هاى 

 2/5-2/9 و  عرض  متر   3/5 طول،  متر   3/65
اساس مصوبات  هستند. بر  ارتفاع  متر عمق يا 
داراى  سمت  يك  از  حوضچه  استاندارد،  و 
پله و سرسره و در سمت مقابل فقط داراى پله 
مى باشد. در مركز حوضچه به نسبت عمق چاه 
لوله  به نام  لوله  يك  بااليى  اليه هاى  سختى  و 
بين 32-42  قطر  با  و  متر  به  طول 1-4  راهنما7 
اينچ در زمين قرار داده مى شود. استفاده از اين 
است.  متداول  بسيار  كشورمان  در  حوضچه ها 
معمول  چاه  حوضچه  يك  از  نمايى  شكل-4 
اين  در  مى دهد.  نشان  مختلف  زواياى  از  را 
حوضچه ها متعلقات مربوط به وسايل سطحى 
لوله هاى جدارى و بخش  هاى تكميل و توليدى 
چاه نصب مى شوند. با توجه به ارتفاع طراحى 
متر)،   2/5 (حدوداً  معمول  حوضچه هاى 
تكميل  و  جدارى  بخش  به  مربوط  متعلقات 
زمين  سطح  زير  در  و  حوضچه  درون  كامًال 
سطح  باالى  در  چاه  توليد  به  مربوط  بخش  و 
حوضچه هاى  شكل-5  مى گيرند.  قرار  زمين 
چاه با ارتفاع معمول را كه به  وسيله دو نمونه از 
متداول  ترين انواع Wellhead حفارى و تكميل 

شده اند نشان مى دهد.

نمايى از يك حوضچه چاه معمولى از زواياى مختلف   4    
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5-2- حوضچه هاى چاه عميق
حوضچه هاى چاه عميق از نظر ابعاد و شكل 
ظاهرى شبيه حوضچه هاى معمولى هستند؛ با اين 
معمولى  حوضچه هاى  به  نسبت  تنها  كه  تفاوت 
گرفتن  قرار  نيز  بيشتر  عمق  دليل  عميق ترند. 
و  حوضچه  داخل  در   Wellhead وسايل  تمامى 
حفاظت كامل از قسمت هاى مختلف آن به  ويژه 
نوع  اين  از  استفاده  است.  توليدى  بخش هاى 
شكل- نيست.  مرسوم  ما  كشور  در  حوضچه ها 

6 نمايى از حوضچه هاى چاه عميق را براى دو 
نمونه Wellhead نشان مى دهد.

5-3- حوضچه هاى خوشه اى با ارتفاع معمول
اين حوضچه ها در حقيقت تعدادى حوضچه  
با ارتفاع معمول و با فواصل مشخص از يكديگر 
در  استفاده  آنها  كاربرد  بيشترين  كه  هستند 
مناطقى با وسعت كم مانند جزاير و دستگاه هاى 
حفارى دريايى و هم  چنين مسائل زيست  محيطى 
است. چاه هاى اين مجموعه از نظر ابعاد و شكل 
معمولى  چاه  حوضچه هاى  با  تفاوتى  ظاهرى 
نداشته و معموالً با فواصل معينى از يكديگر قرار 
مى گيرند. هم  چنين تعداد چاه هاى اين مجموعه 
مى تواند  مخزن  توسعه  وضعيت  به  توجه  با 

متفاوت باشد. به  طور معمول هنگام بهره گيرى از 
حفارى  دستگاه هاى  از  خوشه اى  حوضچه هاى 
استفاده  نيز  خوشه اى  چاه هاى  حفارى  قابليت  با 
خوشه اى  حوضچه  شماتيك  شكل-7  مى شود. 
با ارتفاع معمول قبل و بعد از حفارى و شكل-

با  معمول  خوشه اى  حوضچه هاى  از  نمونه اى   8
تعداد 10 حلقه چاه و به فاصله 8 مترى از يكديگر 
را در يكى از مخازن گازى كشور نشان مى دهد. 
معمول  ارتفاع  با  خوشه اى  حوضچه هاى  در 
تمامى قسمت هاى توليدى چاه ها از سطح زمين 
باالتر بوده و در معرض ديد مستقيم قرار دارند. 

انواع Wellhead در حوضچه هاى چاه با ارتفاع معمول  5    

    6  Wellhead نمايى از حوضچه هاى چاه عميق براى دو نمونه 
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شماتيك حوضچه  هاى خوشه اى با ارتفاع معمول قبل و بعد از حفارى  7    

نمونه اى از حوضچه هاى خوشه اى معمولى در يكى از مخازن گازى كشور  8    

پدافند  مسائل  به  عدم توجه  نشان  دهنده  امر  اين 
با  خوشه اى  چاه هاى  خصوص  در  غيرعامل 
از  نمونه اى  است. شكل-9  چاه  زياد  تعداد 
معمولى  ارتفاع  با  خوشه اى  چاه هاى  تكميل 
را نشان  كشور  جنوب  نفتى  ميادين  از  يكى  در 
مى دهد كه بخش هاى توليدى چاه ها خارج  از 

حوضچه و در معرض ديد مستقيم قرار دارند.

5-4- حوضچه هـاى خوشـه اى عميـق (طـرح 
پيشنهادى)

حوضچه هاى خوشه اى با ارتفاع معمول در 
كشورمان بيشتر به دليل كمبود فضا و به منظور 

حفارى در جزاير و دستگاه هاى حفارى دريايى 
و كاهش هزينه هاى توليد استفاده مى شود. نكته 
افزايش  خوشه اى  چاه هاى  خصوص  در  مهم 
نزديكى  به دليل  حفارى  عمليات  حساسيت 
شرايط  به  توجه  با  لذا  است.  يكديگر  به  چاه ها 
جغرافيايى مخزن، فشار و نرخ جريانى سياالت 
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نمونه اى از تكميل چاه هاى خوشه اى با ارتفاع معمولى در يكى از ميادين نفتى جنوب كشور     9  

عمليات  از  ناشى  احتمالى  خطرات  توليدى، 
حفارى، مسائل پدافندى و ... بايد بهترين فاصله 

را براى اين چاه ها در مجموعه تعيين كرد.
بر اساس طرح پيشنهادى براى توليد ايمن از 
تمامى  بايد  طوالنى  مدت  در  خوشه اى  چاه هاى 
به  توجه  با  گرفت.  نظر  در  را  جوانب  و  شرايط 
توليد  جهت  راهكارها  بهترين  موجود  امكانات 
از  قبل  غيرعامل  پدافند  گرفتن  نظر  در  با  ايمن 
شروع حفارى، بهره گيرى از چاه هاى خوشه اى با 
حوضچه عميق و بعد از حفارى چاه، بهره گيرى 
است. در  مناسب8  و  ايمن  تكميلى  رشته  از 
وسايل  تمامى  عميق  خوشه اى  حوضچه هاى 
قسمت هاى  خصوص  (به  چاه  روى  شده  نصب 
توليدى) در امنيت كامل قرار گرفته و در تمامى 
ادامه  وقفه  بدون  مخزن  از  ايمن  توليد  شرايط، 

پيشنهادى  طرح  از  شكل-10شماتيكى  مى يابد. 
حفارى  از  بعد  و  قبل  عميق  خوشه اى  حوضچه 
واقع  چاه هاى  از  بسيارى  نشان  مى دهد. در  را 
(مانند  دارند  زيادى  حساسيت  كه  مناطقى  در 
چاه هاى حومه شهرى) جهت بهره گيرى از شير 
تكميلى  رشته  از   9(SSSV) سطحى  زير  ايمنى 
حومه شهرى استفاده مى شود تا در صورت بروز 
از  چاه  شير،  اين  عمل  كردن  با  مشكل  هرگونه 

پايين سطح بسته شود.
و  چاه ها  متمركز سازى  اخير  سال  چند  در 
مشكل  حل  براى  خوشه اى  چا ه هاى  از  استفاده 
توسعه ميادين با فصل مشترك محدوده شهرى 
مورد توجه كارشناسان صنعت نفت قرار گرفته 
توسعه  در  طرح  اين  شده  پياده  نمونه  است. 
مسكونى  مناطق  از  يكى  در  اهواز  نف تى  ميدان 

اين شهر قرار دارد. تصاوير هوايى ارائه شده در 
با  چگونه  كه  مى دهد  نشان  به  خوبى  شكل-11 
مناسب  فاصله  در  خوشه اى  چاه هاى  احداث 
حفارى  روش  از  استفاده  و  مسكونى  مناطق  از 
به  نفوذ  و  حفارى  به  اقدام  انحرافى/افقى 
و  شهرى  مناطق  زير  در  واقع  توليدى  اليه هاى 
اين  است.  شده  اهواز  ميدان  توسعه  نهايت  در 
جمله  از  كه  دارد  نيز  زيادى  كمبودهاى  طرح 
آنها مى توان به عدم رعايت كامل اصول پدافند 
غيرعامل، عدم استفاده از دستگاه هايى با قابليت 
حفر چاه هاى خوشه اى جهت كاهش هزينه هاى 
توسعه ميدان و عدم استفاده از روش هاى نوين 
حفارى در مناطق با دسترسى محدود اشاره كرد.

كاربرد چاه هاى خوشه اى محدود به توسعه 
محدوده  مشترك  فصل  با  ميادين  چاه هاى 
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  10    شماتيكى از طرح پيشنهادى حوضچه خوشه اى عميق قبل و بعد از حفارى

فن آورى  پيشرفت هاى  بلكه  نمى شود؛  شهرى 
خوشه اى  چاه هاى  كارايى  افزايش  باعث 
حفر  شده  تمام  هزينه هاى  فراوان  كاهش  در 
هم  زمان  استفاده  امروزه  است.  شده  چاه  يك 
حفارى  دستگاه هاى  و  خوشه اى  چاه هاى  از 
مانند خوشه اى  چاه هاى  حفارى  قابليت  با 

 Auto Move و   Pony Base  ،Cluster Rigs

به يكى از مباحث بسيار مهم در زمينه كاهش 
به  نياز  است.  شده  مبدل  حفارى  هزينه هاى 
زيست  محيطى،  مسائل  كاهش  كمتر،  فضاى 
جابجايى  هزينه هاى  حفارى،  سيال  هزينه هاى 
كاهش  و  چاه  حفر  شده  تمام  هزينه هاى  و 
حين  حفارى  دستگاه هاى  به  وارده  آسيب هاى 
از  استفاده  داليل  مهم  ترين  جمله  از  جابجايى، 
چاه هاى خوشه اى است. ذكر اين نكته ضرورى 
دكل  هر  جابجايى  متوسط  طور  به  كه  است 
توجه  با  مى انجامد.  طول  به  روز   12 حفارى 
حفارى  دستگاه  اجاره  روز  هر  هزينه  اينكه  به 
به طور متوسط 20000 دالر است؛ اين موضوع 
افزايش  حفاري،  توقف  روز   12 معناى  به 
زمان هاى  دست  رفتن  از  و  عمليات  هزينه هاي 
هم  زمان  استفاده  با  ولي  است.  دكل-روز  مفيد 
با  حفارى  دستگاه هاى  و  خوشه اى  چاه هاى  از 

قابليت حفارى چاه هاى خوشه اى، تجهيزات در 
يك جا متمركز شده و زمان و هزينه پروژه ها 
به  گونه اى  داشت؛  خواهد  چشم  گيرى  كاهش 
دستگاه  يك  جابجايى  زمان  مدت  تنها  كه 
حفارى از يك چاه به چاه ديگر از 12 روز به 6 

ساعت كاهش مى  يابد. 
به  غيرعامل  پدافند  نگرش  با  طرح  اين 
مناطق  از  توليد  و  شهرها  ايمن  سازى  موضوع 
به  بنا  كه  ميادينى  و  شهرى  مشترك  فصل  با 
از  گاز  و  نفت  راحتى  به  نمى توان  داليلى 
بيشتر  است.  شده  ارائه  كرد  استخراج  آنها 
تمامى  از  استفاده  بر  پيشنهادى  طرح  تكيه 
قابليت هاى چاه هاى خوشه اى است. به عبارت 
و  خوشه اى  چاه هاى  هم  زمان  كاربرد  ديگر 
دستگاه هاى حفارى با قابليت حفارى چاه هاى 
مناطق  از  توليد  مشكالت  تنها  نه  خوشه اى 
مى كند  مرتفع  را  ميادين  و  شهرى  مشترك 
حفارى  هزينه هاى  فراوان  كاهش  باعث  بلكه 

خواهد شد.
تدابير  اتخاذ  از  پس  مقاله  اين  ادامه  در 
استقرار  محل  خصوص  در  غيرعامل  پدافند 
به  نهايى  بخش  در  چاه،  حوضچه هاى 
حفارى  براى  حاضر  حال  در  كه  روش  هايى 

اين  گونه چاه ها در دنيا استفاده مى شوند اشاره 
خواهد شد.

6- طـرح توسـعه چاه هـاى مياديـن موجود در 
جزاير و خطوط ساحلى با نگرش پدافند غيرعامل

اكتشافات در برخى مناطق نشان  دهنده وجود 
منابع عظيم نفت و گاز واقع در زير برخى از جزاير 
يا در امتداد ساحل به درياست. كوچكى وسعت 
مخزن  قسمت  هاى  از  بخشى  شده  باعث  جزاير 
به  طورى  گيرد؛  قرار  (دريا)  فراساحل  ناحيه  در 
كه جهت بهره بردارى از اين نواحى نياز به نصب 
دريايى،  حفارى  دستگاه هاى  استقرار  سكو، 
خطوط انتقال نفت و گاز از دريا به ساحل و در 
كل افزايش فراوان هزينه هاى توسعه ميدان شده 
است. هم  چنين برخى ديگر از مشكالت حفارى 
در دريا مانند معضل تأمين كاال و مواد، مسائل 
مربوط به جابجايى، مسائل زيست  محيطى و ... را 
نيز بايد بر اين محدوديت ها افزود. در آب هاى 
و  جزاير  اين  از  نمونه هايى  كشورمان  سرزمينى 
دارند  وجود  دريا  به  ساحل  گسترش  با  ميادين 
كه در ادامه اين نوشتار به دو مورد از اين جزاير 

پرداخته خواهد شد.
يكى از اين جزاير به مساحت تقريبى 89/7 
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كيلومتر مربع  و از نظر محيط  زيست طبيعى يكى 
مى آيد  به  شمار  خليج فارس  مناطق  بكرترين  از 
كه در زير آن يك ميدان گازى با امتداد ساحل 

به دريا قرار گرفته است. 
تقريبى  مساحت  با  جزيره اى  دوم  مورد 
76 كيلومتر مربع است كه در زير آن نيز يك 
امتداد ساحل به دريا قرار گرفته  ميدان نفتى با 
در  بهره بردارى  جهت  حاضر  حال  در  است. 
ناحيه خشكى اين جزاير از چاه هاى خوشه اى و 
دستگاه هاى حفارى با قابليت حفارى چاه هاى 
خوشه اى استفاده مى شود كه تا حدودى توانسته 
مسائل مربوط به كمبود فضا، كاهش خسارات 
جابجايى  به  مربوط  هزينه هاى  و  محيط  زيست 
سازد.  مرتفع  را  چاه ها  حفر  محل  تمركز  نيز  و 
ديدگاه  از  جزيره  دو  اين  اهميت  وجود  با  اما 
سوق  الجيشى، تدابير پدافند غيرعامل مناسبى براى 
حوضچه هاى چاه در نظر گرفته نشده است. طرح 
پيشنهادى براى توسعه چاه هاى ميادين موجود در 
جزاير با نگرش دقيق تر به پدافند غيرعامل استفاده 
از چاه هاى خوشه اى عميق است؛ به  طورى كه 
در تمامى شرايط بخش توليدى اين چاه ها در 

حفاظت كامل قرار گيرد. 

7- طرح توسعه چاه هاى ميادين مشترك مرزى 
با نگرش پدافند غيرعامل

مشترك  ميادين  توسعه  اخير  سال  هاى  در 
بوده  نفت  صنعت  اصلى  اولويت هاى  از  مرزى 
است. خارج از هرگونه مناقشات مرزى و مسائل 
غيرعامل  پدافند  اصول  كشور،  دو  بين  موجود 
ايجاب مى كند در خصوص چاه هاى حفر شده 
خط  نزديكى  در  به  ويژه  و  مشترك  ميادين  در 
شود؛  اعمال  بيشترى  حساسيت  مرزى  صفر 
حفاظت  الزم  تمهيدات  اجراى  با  به  طورى  كه 

كامل از تأسيسات نفتى به  عمل آيد.
جهت توسعه ميادين مورد اشاره در مرزهاى 
مشترك خشكى كشورمان از روش  هاى متداول 
حفارى عمودى و در سال  هاى اخير از حفارى 
باعث  عمل  اين  است.  شده  استفاده  جهت  دار 
نزديك  محلى  در  چاه ها  زياد  بسيار  پراكندگى 
به خط مرزى كشور همسايه شده است. به  دليل 
پراكندگى بيش از حد چاه ها و حساسيت منطقه، 
نيازمند  چاه ها  از  مناسب  حفاظت  و  حراست 
بخش  هم  چنين  است.  بيشترى  انسانى  نيروى 
با  تفاوتى  هيچ گونه  نيز  چاه ها  اين  حوضچه اى 
خط  از  دور  شده  حفر  چاه هاى  حوضچه هاى 

اين  و  ندارد  كشور)  درون  امن  مناطق   ) مرزى 
به معنى عدم  توجه به اصول پدافند غيرعامل در 
مناطق مشترك ميادين مرزى است لذا ضرورى 
مناسب  راهكارى  اتخاذ  با  سريع تر  هرچه  است 
ضريب  افزايش  جهت  پيش  گيرانه  اقدامات 
ايمنى چاه هاى اين مناطق از طريق تقويت اصول 

پدافند غيرعامل به  عمل آيد.
چاه-24  فوران  كنترل  در  نمونه  عنوان  به 
نفت  شهر در مرز مشترك ايران با عراق كه چندى 
در  عديده  اى  مشكالت  شد،  حادثه  دچار  پيش 
پشتيبانى  و  لجستيكى  وسايل  ترابرى  خصوص 
مناطق  پاك  سازى  به  مربوط  مسائل  هم  چنين  و 

آلوده به مين به وجود آمده بود.
جديد  ميادين  توسعه  براى  پيشنهادى  طرح 
مشترك مرزى (يادآوران و آزادگان) با نگرش 
پدافند غيرعامل، حفارى چاه ها در مناطقى امن و 
دورتر از خط مرزى با تمركز چاه ها و بهره گيرى 
و  عميق  حوضچه هاى  با  خوشه اى  چاه هاى  از 
انحرافى/ حفارى  جديد  شيوه هاى  از  استفاده 
خواهد  پرداخته  آنها  به  ادامه  در  كه  است  افقى 

شد.
خصوص  در  پيشنهادى  طرح  ارائه  از  پس 

احداث چاه هاى خوشــه اى در فاصله مناســب از مناطق مسكونى شهر اهواز و حفارى جهت  دار با هدف بهره بردارى از اليه هاى توليدى واقع 
    در زير مناطق شهرى

11  



40

مقاالت تحليلي-كاربردي

حفارى  جهت  غيرعامل  پدافند  اصول  رعايت 
شهرى،  محدوده  با  مشترك  مخازن  توسعه  و 
جزاير و مناطق مرزى و بيرون بردن محل حفر 
مربوط  مشكالت  حل  و  مناطق  اين  از  چاه ها 
پدافندى  و  عملياتى  ديدگاه  از  ايمن  توليد  به 
باقى  مانده  مسئله  تنها  اوليه،  طراحى  مراحل  در 
استفاده از روش مناسب جهت حفارى اين  گونه 
از  چاه  حفر  محل  خارج   كردن  با  چاه هاست. 
محدوده شهرها، دور شدن از مناطق صفر مرزى 
جزاير  در  دريا  به  ساحل  از  حفارى  هم  چنين  و 
حفارى هاى  با  نمى توان  عمًال  كم  وسعت  با 
فاصله  كه  شرايط  برخى  در  حتى  (و  عمودى 
بين محل چاه و محدوده مخزن بسيار زياد باشد 
افقى)  و  انحرافى  حفارى  متداول  روش  هاى  از 
اليه هاى  و  مخزن  از  مؤثر  بهره بردارى  جهت 
در  پيشنهادى  راهكار  نمود.  استفاده  توليدى 
حفارى  فن آورى  از  استفاده  شرايطى  چنين 
به  دست يابى  انحرافى/افقى  "حفارى  پيشرفته 
ادامه  در  كه  است   "(ERD) راه دور  از  اهداف 

اين نوشتار به آن پرداخته مى شود.

8- حفارى انحرافى و افقى [6]
در اصطالح علم حفارى، به دانش حفر يك 
چاه در امتداد يك مسير انحرافى از پيش تعيين 
مشخص10،  هدف  يك  به  رسيدن  براى  شده، 
قرن  اواسط  از  مى شود.  گفته  جهت  دار  حفارى 
از  استفاده  با  كنترل  شده  انحرافى  حفارى  بيستم 
مخازن  از  نفت  توليد  به  منظور  و  دقيق  ابزارهاى 
در صنعت نفت دنيا رواج فراوان يافت. مهم  ترين 
چاه هاى  حفارى  انحرافى،  چاه هاى  كاربردهاى 
حفر  دريايى،  مناطق  در  سكو11  يك  از  متعدد 
چاه هاى امدادى12، حفارى كنارگذر13، حفارى 
گسل ها14،  حفارى  مشترك،  مخازن  در  افقى 
مناطق  در  حفارى  نمكى15،  گنبدهاى  حفارى 
ساحلى  خطوط  و حفارى  غيرقابل  دسترسى16 

است.
در  امروزه  كه  حفارى  روش هاى  از  يكى 
دارد  را  استفاده  بيشترين  جهان  نفت  صنعت 
مخازن  اكثر  در  است.  افقى  چاه هاى  حفارى 
جهان حفارى افقى به عنوان جايگزينى مناسب 
مى شود.  محسوب  عمودى  چاه هاى  براى 

مهم  ترين كاربردهاى چاه هاى افقى بهره بردارى 
سازندهاى  درون  طبيعى  شكاف  هاى  از  مؤثرتر 
توليدى، حفارى سازندهاى توليدى با مشكالت 
سازندهاى  حفارى   ،Water & Gas Coning

سازندهاى  حفارى  كم17،  ضخامت  با  توليدى 
توليدى با تراوايى كم، حفارى مخازن ناپيوسته18 
و فرآيندهاى ازدياد برداشت (EOR) 19 است. از 
ديدگاه شعاع انحراف، حفارى چاه هاى افقى را 

به سه دسته كلى تقسيم بندى مى كنند:
هر  در  انحراف  3-1/5درجه  كوتاه:  شعاع   

فوت، شعاع انحراف 40-20 فوت
در 100  انحراف  درجه  متوسط: 8-20   شعاع 

فوت، شعاع انحراف 700-140 فوت
 شعاع بلند: 6-2 درجه انحراف در 100 فوت، 

شعاع انحراف 3000-1000 فوت
حفارى هاى  خصوص  در  مهم  نكته 
جهت  دار، وابستگى كامل آن به عوامل مختلفى 
گرفتن  درنظر  صحيح،  برنامه ريزى  جمله  از 
عوامل مؤثر در طراحى، آگاهى كامل از نحوه 
محاسن  و  معايب  شناخت  و  كاركرد  استفاده، 

تفاوت چاه  هاى حفارى شده به صورت عمودى، انحرافى و ERD از نظر طولى و جابجايى افقى     12  
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آنهاست كه با توجه به اين نكات مى توان بازده 
و كارايى اين گونه روش ها را به چالش كشاند.

در طرح پيشنهادى پس از آماده سازى محل 
محدوده  از  خارج  در  خوشه اى  چاه هاى  حفر 
شهرى، مناطق مرزى و در نقاط معينى از جزيره 
چاه ها  اين  حفارى  براى  نيز  مناسب  روشى  بايد 
انتخاب كرد. در صورتى  كه فاصله بين محل چاه 
و مخزن بسيار زياد باشد به دليل عمق زيادى كه 
چاه خواهد داشت (در برخى شرايط عمق نهايى 
چاه به حدود 12000 متر نيز خواهد رسيد) عمًال 
حتى نمى توان روش هاى معمول حفارى انحرافى 
جهت  چاه  كنترل  متداول  ابزارهاى  و  افقى  و 
بهره بردارى مؤثر از مخازن و اليه هاى توليدى را 
استفاده كرد. در اين شرايط تنها راهكار موجود 

و  حفارى  پيشرفته  فن آورى هاى  به  دست  يابى 
است.  چاه  كنترل  و  جهت يابى  مدرن  ابزارهاى 
فن آورى حفارى ERD و RSS نمونه اى از اين 
پيشرفت ها هستند كه مى توانند نقش مؤثرى در 

موفقيت طرح ارائه شده ايفا كنند.

9- فن آورى پيشـرفته حفـارى انحرافى/افقى با 
طول زياد (ERD) [5و8]

درگذشته نه چندان دور به علت محدوديت 
در  فقط   ERD چاه هاى  تجربه،  و  فن آورى 
مقدارى  بعضاً  كه  مى شد  حفر  خاصى  مخازن 
مى ماند.  باقى  دست  نخورده  نيز  آنها  نفت  از 
جديد  فن آورى هاى  خلق  و  توسعه  با  امروزه 
به  ويژه در زمينه كنترل هرچه بهتر چاه و هم  چنين 

هدايت  امكان  بيشتر،  تجارب  آوردن  به  دست 
شده  ميسر  بيشترى  اعماق  در   ERD چاه هاى 
مخازن  فن آورى  اين  بدون  كه  به  طورى  است؛ 
ماند.  خواهند  باقى  نخورده  دست  عمًال  مذكور 
انحراف  با شعاع  جهت  دار  نوعى حفارى   ERD

است.  بلند20)  شعاع  با  افقى  (چاه  زياد  بسيار 
نسبت  كه  چاه هايى  به  ساده تر  تعريف  يك  در 
آنها  عمودى22  جابجايى  به  افقى21  جابجايى 
بيشتر از 2/5 برابر باشد چاه ERD اطالق مى شود 
نوعى   ERD حقيقت  در   .(HD/TVD >  2/5)
چاه افقى با طول شعاع بلند است كه همين امر 
نهايت  در  و  افقى  جابجايى  زياد  افزايش  باعث 
افزايش عمق نهايى چاه شده است. از نظر قابليت 
كاربردى مى توان گفت تمامى كاربردهاى گفته 

موتور درون چاهى 15    ابراز انحراف دهنده چاه(ويپ استاك) 14    

  13    چاه-M11 ميدان نفتى Wytch Farm؛ حفارى ERD از ساحل به دريا
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شده در مورد چاه هاى انحرافى و افقى مى تواند 
يكجا در ERD خالصه شود. كاربردهاى اشاره 
اين  كه  مى دهد  نشان  انحرافى  چاه  درباره  شده 
نوع حفارى بيشتر جهت رفع مشكالت عمليات 
حفارى است. هم  چنين در حفارى افقى، حفارى 
از  ناشى  مشكالت  رفع  براى  بيشتر  انحرافى 
مخزن است اما حفارى با روش ERD مى تواند 
مخزن  و  حفارى  مشكالت  رفع  براى  هم  زمان 
افزايش  بر  گواهى  اين  كه  شود  برنامه ريزى 
به  نسبت   ERD حفارى  تأثيرگذارى  و  قابليت 
روش  به  حفارى  حقيقت  در  سايرروشهاست. 
اين  با  جهت  دار است؛  حفارى  نوعى   ERD

افقى  و  انحرافى  چاه هاى  به  نسبت  كه  تفاوت 
(به  بيشترى  بسيار  افقى  جابجايى  و  طول  دارى 
محدود)  دسترسى  با  مخازن  به  دستيابى  منظور 

است (شكل-12).
 M11-با حفر چاه BP در سال 1997 شركت
با روش ERD در ميدان نفتى Wytch Farm واقع 
ركوردى  توانست  بريتانيا  جنوبى  سواحل  در 
جهان  در  جهت  دار  حفارى  عمليات  در  جديد 
با  روز   173 طى  كه  چاه  اين  رساند.  ثبت  به 
دريا23  زير  نفتى  اليه هاى  به  دست  يابى  هدف 
داراى  شد  حفارى  ساحلى  خط  در  منطقه اى  از 
عمق قائم 1605 متر، جابجايى افقى 10114 متر 
و عمق نهايى24 10658 متر بوده و توليد روزانه 
شكل-13  است.  روز  در  بشكه  هزار   20 آن 
و  ميدان  اين  در  شده  حفر   M11-چاه از  نمايى 
شماتيك اين چاه را پس از حفارى در مخزن به 

روش ERD  نشان مى دهد.
به   ERD روش  به  حفارى  فنى  ديدگاه  از 
زيست  محيطى  مشكالت  كاهش  باعث  شدت 
در  شده  انجام  حفارى هاى  و  شهرها  حومه  در 
جزاير (به  ويژه در حفارى هاى چاه هاى خوشه اى 
به  وسيله متمركز  كردن مديريت پسماند) خواهد 
شد. هم  چنين از اين روش براى توسعه مخازنى 

باقى  دست  نخورده   ERD از  استفاده  بدون  كه 
مى مانند يا افزودن سكوهاى جديد در دريا كه 

توجيح اقتصادى ندارند نيز استفاده مى  شود.
 ERD مهم  ترين عوامل تأثيرگذار در حفارى
 ، اصطكاكى25  نيروهاى  و  گشتاور  از:  عبارتند 
طراحى رشته حفارى26  ، پايدارى ديواره چاه27 
جدارى29  ، تميزسازى چاه28 ، طراحى لوله  هاى 
ديناميك   ، انحرافى30  حفارى  بهينه  سازى   ،

حفارى31  و انتخاب دستگاه حفارى32 . 
عوامل،  اين  تأثيرات  خصوص  در  توضيح 
اين  در  بيشتر  جزئيات  و  آنها  بهينه سازى  نحوه 

مقاله نمى گنجد.

10- تكامل و گسترش تجهيزات حفارى انحرافى [7]
ابزارهاى  توسط  ابتدا  در  انحرافى  حفارى 
چاه33  انحراف دهندة  مانند  چاه  كج  كننده  ساده 
و برخى ابزارهاى چرخشى ساده براى رسيدن به 
نقطه هدف انجام مى گرفت. استفاده از اين ابزار 
عالوه بر صرف زمان زياد در عمليات حفارى، 
حفارى  تيم  اختيار  در  را  محدودى  كنترل 
انحرافى قرار داده و در بسيارى از موارد حفارى 
مورد  هدف  به  تعيين  شده  پيش  از  برنامه  طبق 

موتورهاى  جديد  تجهيزات  نمى شد.  ختم  نظر 
درون  چاهى (DHM)34، امكان هدايت قوى ترى 
كنترل  موجب  آورده،  پديد  حفارى  رشته  در 
محدوديت  شد.  انحرافى  حفارى  در  مؤثرترى 
استفاده از اين نوع موتورها، بازدهى كم آنها در 

حفارى لغزشى35 است.
چرخش  از  است  عبارت  لغزشى  حفارى 
سيال  نيروى  با  كه  موتورى  توسط  حفارى  مته 
حفارى در انتهاى چاه به چرخش درمى آيد. در 
اين نوع حفارى وسايل درون  چاهى ساق حفارى 
يك  يا  خميده36  قطعه  يك  توسط   (BHA)
موتور(PDM) يا هر دو تجهيز مى شوند. هنگامى 
شد  انجام  نظر  مورد  جهت  در  چاه  انحراف  كه 
كه  مى  كند  دوران  به  شروع  نيز  حفارى  رشته 
شده  ساخته  زاويه  نگه داشتن  بر  عالوه  كار  اين 

سرعت حفارى را نيز افزايش خواهد داد.
علت  به  انحرافى  موتور  فن  آورى  امروزه 
كشش  و  مته  به  شده  وارد  زياد  بسيار  گشتاور 
روش  لغزشى،  حفارى  در  حفارى  رشته  زياد 
در  اين وجود  با  مى  آيد.  به  حساب  ناكارآمدى 
به  شكل  ايران  در  فن آورى  اين  حاضر  حال 
دو  اساساً  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  وسيعى 

الف) شماتيكى از طرح پيشنهادى جهت توسعه ميادين داراى فصل مشترك با محدوده شهرى با نگرش پدافند 
غيرعامل

    16  
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ب) شماتيكى از طرح پيشنهادى جهت توسعه ميادين داراى فصل مشترك با  امتداد ساحل به دريا در خطوط 
ساحلى و جزاير با نگرش پدافند غيرعامل

    16  

ج) شماتيكى از طرح پيشنهادى جهت توسعه ميادين داراى فصل مشترك با ميادين مشترك مرزى با نگرش 
پدافند غيرعامل

    16  

نوع موتور حفارى انحرافى با گردش گل وجود 
دوم  نوع  و  توربينى37  موتورهاى  اول  نوع  دارد؛ 
موتورهاى  تمامى  مثبت38.  جابجايى  موتورهاى 
ياد شده صرف  نظر از اينكه در كدام دسته قرار 
هدايت  قطعه  ثابت:  بخش  هاى  داراى  دارند 
بخش  قدرت40،  انتقال  بخش  گل39،  جريان 
قابل  تنظيم42  بخش  رانشى41،  قطعه  يا  پيش  برنده 
هستند.  موتور43  گردش  روان  كننده  بخش  و 
حفارى  وسايل  از  برخى  شكل هاى-14و15  در 

انحرافى نشان داده شده اند.
انحراف چاه با به  كارگيرى موتورها و ساير 
موفقيت  مى  شود.  انجام  آنها  همراه  متعلقات 
توسعه  به  شدت  به  افقى  چاه هاى  حفارى 
تجهيزاتى كه براساس آنها بتوان موقعيت مته را 
در سطح تعيين كرد بستگى دارد. وسيله ديگرى 
نشان  براى  جهت  دار  حفارى  حين  همواره  كه 
با  همراه  چاه  انحراف  مسير  لحظه  به  لحظه  دادن 
ابزار مى شود  استفاده  درون  چاهى  موتورهاى 

قابليت هاى  بر  عالوه  ابزار  اين  است.   44 MWD

چاه،  مسير  مشخص  كردن  در  مفيد  و  فراوان 
عدم  هست.  نيز  معايبى  و  محدوديت  ها  داراى 
بدون  و  پيوسته  به  صورت  اطالعات  ارسال 
و  جهت  دار  حفارى  حين  گل  گردش  توقف 
مته  قرارگيرى  محل  با  اطالعات  مطابقت  عدم 
به  شمار  ابزار  اين  محدوديت هاى  مهم  ترين  از 
استفاده  مقاله،  اين  موضوع  به  توجه  با  مى آيند. 
باعث  عمًال   ERD حفارى  در  ابزار  اين  از 
اهداف  پيش  برد  در  عدم  موفقيت  و  ناكارآمدى 
با  اخير  سال  هاى  در  شد.  خواهد  پروژه  نهايى 
حفارى  فن آورى  در  چشم  گير  پيشرفت هاى 
انحرافى، ابزارهاى انحراف چاه نيز دست  خوش 
پيشرفت  ها،  اين  عالى  نمونه  شده اند.  تغييراتى 
هدايت  فن آورى دورانى  با  انحرافى  حفارى 

شونده (RSS) است.
مسائل  اعمال  از  پس  پيشنهادى  طرح  در 
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و  متمركزسازى  و  غيرعامل  پدافند  به  مربوط 
ساخت حوضچه هاى چاه در مناطق مشخص و 
دور از محدوده شهرى و مرز مشترك سرزمينى 
و مناطق مناسب جزاير و خطوط ساحلى، به  دليل 
قرار گرفتن در محلى به مراتب دورتر از محل 
اوليه چاهى كه بايد با روش هاى معمول حفارى 
حفارى  مفيد  بسيار  قابليت  از  استفاده  با  شود، 
مسير  دقيق  كنترل  طريق  از  و   ERD روش  به 
شونده  هدايت  دورانى  سيستم  ابزار  توسط  چاه 
كه  نقطه اى  همان  در  درست  مى توان   (RSS)
وارد  بود  شده  برنامه ريزى  معمول  روش هاى  با 
از  شماتيكى  شكل -16  در  شد.  توليدى  اليه 
ارائه  مناطق  اين  حفارى  جهت  پيشنهادى  طرح 
ابتدا  شده  داده  نشان  كه  به  طورى  است.  شده 
محل هايى مناسب جهت متمركزسازى چاه ها و 
احداث حوضچه هاى خوشه اى عميق با نگرش 
استقرار  با  سپس  و  شده  تعيين  غيرعامل  پدافند 
چاه هاى  حفارى  قابليت  با  حفارى  دستگاه هاى 
خوشه اى، چاه هايى با طول بسيار زياد و با هدف 
دسترسى به اهداف از راه دور حفارى شده و در 

نهايت عمليات توسعه ميدان خاتمه مى يابد.

11- حفـارى انحرافـى بـا فـن آورى دورانـى 
[7] (RSS) هدايت شونده

فن  آورى RSS از اوايل دهه 90 ميالدى وارد 
صنعت حفارى شد. اين فن  آورى همواره تحسين 
سراسر  در  را  زمين  علوم  و  حفارى  كارشناسان 
جهان برانگيخته است. حفارى سال 1997 در ميدان

از  بريتانيا  جنوبى  سواحل  در  كه   Wytch Farm

خشكى به سمت دريا و توسط شركت BP انجام 
شد اولين كاربرد رسمى فن  آورى RSS بود كه 
از  بيش  انحرافى  طول  با  چاهى  حفر  آن  نتيجه 
دورانى  فن  آورى  عرضه  مى باشد.  كيلومتر   10
محدوديت هاى  و  مشكالت  شونده  هدايت 
حفارى  قبلى  ادوات  انواع  در  كه  را  زيادى 

انحراف  درون  چاهى،  موتورهاى  مانند  انحرافى 
در  مى  كند.  رفع  داشت  ... وجود  و  چاه  دهندة 
اين فن  آورى بدون آنكه به حفارى لغزشى نياز 
كنترل  شده  و  پيوسته  به  صورت  دوران  باشد، 
مى شود.  منتقل  حفارى  رشته  به  زمين  سطح  از 
گشتاور  وجود  عدم  مداوم،  چرخش  و  گردش 
بيش از حد مجاز و قرار گرفتن وزن بهينه روى 
مته در تمام مدت حفارى، سرعت حفارى45 را به 
ميزان زيادى نسبت به روش هاى پيشين افزايش 
مى دهد. اين گردش هم  چنين به تميزسازى چاه 
از طريق انتقال مستمر خرده هاى حفارى به سطح 
هم  چنين   RSS فن  آورى  مى كند.  كمك  زمين 
كنترل جهت گيرى چاه را در فضاى سه بعدى به 
شكل قابل  توجهى بهبود مى  بخشد كه نتيجه آن 
چاهى تميزتر، با ديواره هايى صاف تر و با عمقى 
با  حفارى  عمليات  ديگر  به  عبارت  است.  بيشتر 
سرعت بيشتر و مشكالت كمترى انجام خواهد 
شد. هم  چنين ريسك گيركردن رشته حفارى به 
حداقل رسيده و لوله هاى جدارى نيز با مشكالت 

كمترى به درون چاه رانده مى شوند. 

نتيجه  گيرى
و  طرح ها  پايدارى  ملزومات  مهم  ترين  از 
رعايت  كشور،  هر  كالن  توسعه اى  برنامه هاى 
برقرارى  راه هاى  از  يكى  است.  امنيتى  اصول 
امنيت در زيرساخت هاى حياتى هر كشور جهت 
توسعه پايدار، پدافند غير عامل است. از مهم  ترين 
است؛  انرژى  حوزه  غيرعامل  پدافند  حوزه هاى 
صنعتى  مراكز  عمده  ترين  شامل  كه  حوزه اى 
از  برخى  هم  جوارى  كشورهاست.  اقتصادى  و 
با  سوق  الجيشى  مناطق  و  صنعتى  مراكز  شهرها، 
ميادين نفت و گاز كه به موازات توسعه شهرنشينى 
و ازدياد جمعيت و محدوديت در فن  آورى روز 
هرگونه  بروز  صورت  در  شده  باعث  داده  رخ 
حادثه اعم از طبيعى و غيرطبيعى، محدوده وسيعى 

از اطراف دهانه چاه كه عموماً مسكونى و شهرى 
هستند آلوده و ناايمن   شود. اين مشكالت ممكن 
است تبديل به يك حادثه هولناك در سطح ملى 
داشته  همراه  به  جبران  ناپذيرى  خسارات  و  شده 
باشند. مسائل مربوط به حفارى در جزاير و خطوط 
ساحلى از ديگر مباحث مطرح در خصوص پدافند 
غيرعامل توسعه ميادين است. وسعت زياد ميادين 
در مقايسه با وسعت كم جزاير باعث شده تا بخشى 
(دريا)  فراساحل  ناحيه  در  مخزن  قسمت  هاى  از 
قرار گيرد؛ به  طورى كه جهت بهره بردارى از اين 
نواحى نيازمند نصب سكو، استقرار دستگاه هاى 
از  گاز  و  نفت  انتقال  خطوط  دريايى،  حفارى 
دريا به ساحل و در كل افزايش فراوان هزينه هاى 
توسعه ميدان هستيم. هم  چنين از آنجا كه يكى از 
اولويت هاى اصلى صنعت نفت در سال  هاى اخير 
مناطق  در  به  ويژه  مشترك  ميادين  توسعه  مبحث 
اين  در  درگيرى  هرگونه  بروز  لذا  است،  مرزى 
مناطق و تعرض به تأسيسات نفتى خسارات فراوانى 
به همراه خواهد داشت. لذا ضرورى است با اتخاذ 
راهكارى مناسب در قالب تدوين سند راهبردى 
جامع  نظام  استقرار  با  همراه  غيرعامل  پدافند 
مديريت بحران، از يك سو اقدامات پيش  گيرانه 
حوضچه  با  خوشه اى  چاه هاى  احداث  جمله  از 
عميق، تأمين دستگاه هاى حفارى با قابليت حفارى 
چاه هاى خوشه اى و استفاده از فن آورى حفارى 
به روش ERD  با سيستم دورانى هدايت شونده 
(RSS) براى حفر چاه هاى نفت جديد در فواصل 
مناسب از مناطق مسكونى شهرى، مرزى و فواصل 
رساندن  حداقل  به  جهت  جزاير،  از  مشخصى 
ديگر  سوى  از  و  احتمالى  خسارات  و  آسيب ها 
توسعه  شده  تمام  هزينه هاى  قابل  توجه  كاهش 

ميادين صورت گيرد.
مزاياى طرح پيشنهادى به شرح زير است:

 ايمن سازى چاه هاى مناطق شهرى، مرزى و جزاير 
كوچك با رعايت اصول پدافند غيرعامل
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       منــــابع

       پا نويس ها
1.passive defense
2.shore line drilling
3.wells  deep cellar cluster
4.cluster rigs
5.Extended Reach Drilling
6.Rotary Steerable System
7.conductor pipe
8.suitable and safe completionstring
9.Sub Surface Safety Valve
10.target
11.platform
12.relief wells
13.side track
14.fault drilling
15.salt dome drilling

16.inaccessible location
17.thin pay zone
18.irregular formation
19.Enhanced Oil Recovery
20.long radius
21.horizontal displacement
22.True Vertical Depth
23.offshore
24.measure depth
25.torque & drag
26.drill string design
27.wellbore stability
28.hole cleaning
29.casing design
30.directional drilling optimization

31.drilling dynamics
32.rig selective
33.whip stock
34.Down Hole Motor
35.slide drilling
36.bent sub
37.turbine motor
38.positive displacement motor
39.dump sub assembly
40.power section
41.drive assembly: rotor & stator
42.adjustable assembly
43.-mud lubricated bearing section
44.Measurement While Drilling 
45.rate of penetration
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 استخراج از مناطق دور از دسترس مخازن نفتى 
به  دليل موانع شهرى

 استخراج از ميادين مشترك مرزى
با  جزاير  در  ميادين  توسعه  هزينه هاى  كاهش   

وسعت كوچك
 كاهش چشم  گير مشكالت زيست  محيطى

 كاهش هزينه هاى سياالت حفارى
 كاهش هزينه  هاى ساخت حوضچه چاه

 كاهش زمان و هزينه جابجايى
حفارى  دستگاه  هاى  آسيب  ديدگى   كاهش 

حين جابجايى

 ورود فن آورى جديد به كشور
با به  كارگيــرى روش حفــارى ERD مى  توان 
بستر الزم جهت ورود فن آورى  هاى جديد از جمله 
دستگاه  هاى حفارى فوق  سنگين، حفارى انحرافى با 
استفاده از ابزار جديد RSS و LWD و كسب تجربه 
الزم جهــت حفر چاه  هاى عميــق و افقى در مناطق 
فراساحلى، شهرى و ... به شركت ملى نفت و شركت 
ملى حفارى ايران را فراهم آورده و از اين طريق زمينه 

ورود به بازارهاى جهانى مهيا خواهد شد.
اقدامات اجرايى كردن طرح پيشنهادى نيز به 

اين شرح است:

عميق  حوضچه  با  خوشه اى  چاه هاى  جانمايى   
شهرى،  محدوده  از  خارج  و  ايمن  مناطق  در 
ميادين هيدروكربورى مشترك مرزى، جزاير 

و خطوط ساحلى
 احداث حوضچه عميق چاه هاى خوشه اى

 انتخاب دستگاه  هاى حفارى و متعلقات مربوطه
 تأمين دستگاه  هاى فوق  سنگين

 برنامه ريزى براى حفارى چاه هاى خوشه اى با 
قابليت دسترسى از راه دور

ERD انتقال دانش 
LWD و RSS به  كارگيرى فن  آورى ابزارهاى 


