
شمــاره 57 / خرداد ماه 88

27

حفاري چاه هاي افقي و چگونگي تأثير آن در افزايش راندمان توليد 

گسترش و توسعه حفاري هاي افقي و بهبود ضريب بازيافت ميادين  

امروزه به منظور اس��تخراج نفت از مخازني كه ب��ه داليل مختلف داراي 
توجيه فني و اقتصادي نمي باشند، از روش هاي جايگزين هرچند پرهزينه 
جه��ت افزايش توليد بهينه و مديريت بهتر مخازن نفت و گاز  اس��تفاده 
مي شود. روش هايي كه اس��تفاده از آنها نيازمند عوامل مختلفي از جمله 
برنامه ريزي صحيح و درنظرگرفت��ن پارامترهاي مؤثر در طراحي، آگاهي 
كامل از نحوه استفاده، كاركرد و شناخت معايب و محاسن آنها مي باشند 
كه با توجه به رعايت نكات فوق مي توان راندمان و كارايي اينگونه روش ها 
را به چالش كش��يد. يكي از اين روش ها كه اين روزها در صنعت حفاري 
در س��طح جهان به آن بيش��تر پرداخته مي ش��ود، حفاري چاه هاي افقي 
اس��ت كه در اين مجال س��عي به معرفي تاريخچ��ه آن در دنيا و ايران و 
همچني��ن به كاربردها، ضرورت ها و عوام��ل تاثيرگذار در طراحي و اجرا  

پرداخته مي شود.

1- تاريخچه حفاري افقي در جهان و ايران
اب��زار افقي با ش��عاع كوچ��ك )20 تا 40 فوت( به طور گس��ترده در دهه 
1940 و 1950 م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت و اين اب��زار در دهه 1950 
با پيدايش ش��كاف هيدروليكي )Hydraulic Fracture(، منسوخ گرديد. 
عالق��ه به حفاري افقي در اواخر دهه 1970 دوباره از س��ر گرفته ش��د و 
در سال 1985 توس��عه ابزارهاي حفاري با شعاع متوسط ) 200 تا 600 
فوت( توس��ط ش��ركت Arco و افزايش 3 تا 10 برابري توليد با استفاده 
از حفر چاه ها منجر به پيشرفت حفاري افقي شد. تعداد چاه هاي افقي از 
50 حلقه در سال 1985 به بيش از 1000 حلقه در سال 1990 افزايش 
يافته و طبق برآوردهاي انجام ش��ده تا سال 2007 اين مقدار از چاه هاي 
افق��ي به عنوان جايگزيني براي چاه هاي عم��ودي در اكثر مخازن جهان 
محس��وب مي ش��ود. حفاري افقي در ايران اولين ب��ار در جنوب باختري 

ايران به منظور برخورد بيشتر با شكستگي هاي طبيعي مخازن و باالخره 
افزايش توليد س��يال در س��ال 1371 در چاه هاي ميدان های گچساران 
)142( و مارون )199( مورد اس��تفاده قرار گرفته است و امروزه در حال 
گسترش بوده و از پيش��رفت چشمگيری برخوردارگشته است كه به طور 
مثال می توان از  طوالني ترين عمليات حفاري افقي در ميادين خش��كي 
به ط��ول 750 متر در بخش افقي در منطقه چش��مه خوش و انجام 737 
م��ورد عملي��ات حفاري افقي / جه��ت دار/ عبور از كن��ار مانده / حفاري 
س��رعتي / باز كردن پنجره طي 16 س��ال ) 1371 الي 1386 (  توس��ط 

شركت ملی حفاری ايران نام برد.
 

 شكل-1: حفاری افقی در ميدان چشمه خوش

  شايان ذكر است كه به علت جوان بودن حفاري هاي افقي در ايران ارائه 
يك قضاوت درست و نهايي در خصوص عملكرد آن مستلزم بررسي فني 

و اقتصادي و مقايسه صحيح و علمي با حفاري هاي عمودي است. 

 مهدي تديني *

* شركت ملي نفت ايران 



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 
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2- حفاري چاه هاي افقی از نظر ش�عاع انحراف به س�ه دسته 
تقسيم بندي مي گردند: 

1. شعاع كوتاه: 1/5 تا 3 درجه جهت دار در يك فوت
2. شعاع متوسط: 8 تا 20 درجه جهت دار در 100 فوت
3. شعاع بلند: 2 تا 6 درجه جهت دار در يك 100 فوت

عمده تري��ن چاه هاي حفاري ش��ده در ميادين نفتي ايران داراي ش��عاع 
جهت دار متوسط و بلند بوده اند

  

شكل -2 : طبقه بندی حفاری های افقی از لحاظ شعاع انحراف

3- كاربرد چاه هاي افقي 
كاربرد اصل��ي چاه هاي افقي كم 
كردن و به تأخير انداختن پديده 
مخروطي شدن گاز و آب )پايين 
آمدن سطح گاز و باال رفتن سطح 
آب( بوده كه اين امر باعث توليد 
بيشتر از چاه ها مي شود. چاه هاي 
افق��ي بيش��تر در محيط مخزن 
ق��رار مي گيرند و اجازه س��رعت 
توليد بيشتر را در افت فشارهاي 
پايين تر مي دهن��د )كاهش افت 
فش��ار جري��ان و ايجاد س��طح 

تماس بيشتر چاه و مخزن(
  حف�اری چاه هاي متعدد از روي ي�ك دكل درياي�ي 

)from offshore Multiple wells structure(: عمده كاربرد حفاري 
جهت دار و افقی، امروزه در درون دريا مي باشد قابل توجه است كه بخش 
عظيم��ي ازمخازن گازي و نفتي كش��ورمان در جايي مانند خليج فارس 
واقع اس��ت )پروژه پارس جنوبي(. س��اخت Plat form براي هر حلقه در 
دريا،كاري غيرعملي و غيراقتصادي است. در اين روش با ثابت كردن يك 
plat form روي بستر دريا تعداد زيادي چاه هاي جهت دار و در ادامه افقی 
در مس��يرهاي گون��اگون از روي يك plat form حفاري مي شوند و يكي 
ديگر از مزاياي روش فوق اس��تفاده بهينه از دكل دريايي مي باشد. به طور 
مثال مي توان به چاه هاي متعددي كه در منطقه ابوذر و روي دكل مورب 
تاكنون توس��ط شركت ملی حفاری ايران، حفاري شده است و همچنين 

فازهاي 9 و 10 ميدان گازي پارس جنوبي، اشاره كرد.

  چاه ه�اي امدادي Relief wells: حفر اي��ن چا ه ها باعث جلوگيري از 
ه��در رفتن مقادير سرس��ام آور نفت و گاز از چاه فوران ش��ده مي گردد. 

به عنوان مثال مي توان به مهار چاه كنگان 23 اشاره كرد.
 حف�اري افق�ی در مخ�ازن نفت�ي مش�ترک: بخش زيادي از مخ��ازن نفتي 
كش��ورمان با كشورهاي همس��ايه مشترك اس��ت و يا در نزديكي مرزها 
ق��رار دارد. روش فوق، باعث بهره ب��رداري بهينه و صيانت از مخازن نفت/

گاز مشترك ميهن اسالمي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي خواهد 
ش��د. به عنوان مثال مي توان به مخازن مش��ترك با كشور عراق از جمله 

در ناحي��ه نفت ش��هر، دهلران و 
پايدارغرب و ميدان گازي پارس 
جنوبي كه با قطر مشترك است 
اش��اره كرد كه ب��ا انجام حفاري 
جه��ت دار در اين مناطق و انجام 
يكي از بي نظيرترين حفاري هاي 
افق��ي در منطقه پايدار كه نقش 
بس��زايي در دسترس��ي ب��ه اين 
مخ��ازن سرش��ار را ايف��اء كرده 

است، اشاره كرد.

  حف�اري گس�ل ها و گنبدهاي 
نمك�ي و يا مكان هاي�ی كه از نظر 
زمين شناس�ي حادثه خيز اس�ت: 
گاه��ي اوق��ات مخ��ازن نفتي 
در كن��ار و ي��ا زير يك گس��ل 
زمين شناس��ي ي��ا گنبده��اي 
نمكي ي��ا اليه هايي اس��ت كه 
حفاري عم��ودي در آنها باعث 
از دس��ت رفت��ن چ��اه حفاري 
ش��ده مي ش��ود )مانند ورود به 
ش��يل ها( يا از دس��ت رفتن يا 
پاره شدن لوله هاي جداري در 

برخورد با گسل ها مي گردد. حال با وجود قابليت حفاري جهت دار و افقی، 
برنام��ه حفر چاه را به گونه اي مي توان ارائه كرد كه مس��ير چاه برخوردي 
با خطرات يادش��ده نداشته باشد و اين به معناي جلوگيري از دست رفتن 

فرصت هاي فراوان جهت دسترسي به مخازن نفتي مي باشد.
   اس�تفاده بهين�ه از گنبدهاي نمك�ي جهت ذخيره س�ازي گاز:  يكي 
ديگ��ر از قابليت هاي حفاري جهت دار و افقی ك��ه داراي صرفه اقتصادي 
ف���راواني اس��ت ايجاد مخازن ذخيره س��ازي گاز و نفت درون گنبدهاي 
نمكي اس��ت كه به عنوان مثال مي توان به حفر چاه هاي كوه نمك -1در 
منطقه قم و چندين چاه در منطقه ورامين اش��اره كرد. اين روش داراي 
3 مزيت جهت ذخيره س��ازي گاز طبيعی اس��ت كه در زير به آنها اش��اره 

مي شود:
  الف- ايمني ذخيره سازي گاز

  ب- امكان ذخيره س��ازي گاز در منابع حس��اس كشور از جمله پايتخت 
و غيره 

  ج- كاهش هزينه ذخيره سازي گاز
- مخازن ريفي و كانال هاي ماس��ه اي، مانند بيشتر تله ها چينه ای هستند 
كه  احتمال برخورد با آنها توس��ط چاه هاي قائم كمتر و  مشكل تر است. 
چاه ه��اي افقي مي توانند با كارايي بيش��تري در پيدا كردن اين مخازن و 

توليد نفت استفاده شوند.
-  مش��كل اصلي مخازن نفت خام س��نگين با تراوايي كم، توليد كم نفت 
مي باش��د. چاه هاي افقي مي توانند عالوه بر آسان كردن تزريق گاز يا بخار 
درون مخزن، سطح تراوايي مخزن را افزايش دهند. اين چاه ها با افزايش 
سطح تماس بيشتر با مخزن مانند لوله ايی، شعاع زه كشي مؤثر را افزايش 

داده و در نتيجه سبب افزايش توليد مي شود.
 )ETHIC OIL( »اي��ن چاه  ه��ا همچنين ب��راي توليد »نف��ت اتي��ك -
از چاه ه��اي توليدي كه به علت باال آمدن س��طح آب ب��ه وجود مي آيد، 
اس��تفاده مي ش��وند. »نفت اتيك« نفتي است كه به صورت پاكت هايي از 

هيدروكربن در باالي تله هاي نفتي جدا مي شود. 
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دس�ترس:  غيرقاب�ل  مناط�ق   
همواره بخشي از مخازن نفتي در 
زير شهرهاي از پيش ساخته شده 
)مانند ناحيه كيان آباد و كورش و 
مل��ي راه اهواز( و يا در زير كوه ها 
قرار دارند كه نمي توان با استفاده 
از حف��اري عمودي به اين مخازن 
دسترسي داشت وليكن با استفاده 
از حفاري جهت دار/ افقي مي توان 
اين ام��ر را انج��ام داد و حداكثر 
بهره ب��رداري را از مخازن موجود 

فراهم آورد.
- چاه هاي افقي مي توانند براي حفاري در مناطق با سطح محدود، مانند 

جزاير يخي يا شني مورد استفاده قرار گيرند.
- در مناطق با فوران هاي س��طحي، دكل نمي تواند به اندازه كافي نزديك 
چ��اه فوران كننده ق��رار گيرد. بنابراي��ن، اين چاه ها مي توانن��د به عنوان 

چاه هاي كمكي در فوران هاي سطحي به كار روند.
- در مناطقي كه چاه هاي اكتش��افي قائم بس��يار گران هستند، چاه هاي 
افق��ي فرعي متقاطع مي توانند براي ارزيابي بهتر يك ناحيه حفر ش��وند. 
اگ��ر چاه هاي قائم بتوانند وجود نفت را به اثبات برس��انند، چاه هاي افقي 
فرعي مي توانند براي مش��خص كردن وسعت مخزن و اصالح خصوصيات 

مخزن به كار گرفته شوند.
- در مخازني كه س��تون نفتي داراي ضخامت كمي باش��د، حفاري افقي 
اين س��تون نازك، باعث افزاي��ش توليد چاه در س��طح قابل مالحظه اي 

خواهد شد.
4- عوامل مهم و تأثيرگذار در حفاری چاه های افقی

يكي ديگ�ر از عوامل تأثيرگذار در بهينه س�ازي مراحل اجرايي حفاري 
چاه ه�اي افق�ي، برنامه ريزي صحيح و طراحي هر چ�ه دقيق تر اينگونه 

چاه ها است، كه بايد موارد ذيل حتي المقدور رعايت شود:
- طراحي چاه هاي افقي در برابر مس��يرهاي برنامه ريزي نشده و تغييرات 

مخزن بايد داراي انعطاف باشد.
- اس��تراتژي اهداف توليد طبق توانمندي هاي حفاري و عمليات تكميل 

چاه هاي افقي مدنظر قرار گيرد.
-  از مهندس��ين و متخصصي��ن با تجرب��ه كه از لحاظ زمين شناس��ی و 

مرفولوژی با منطقه آشنايی كامل دارند، استفاده شود.
- الزامات حفاري، زمين شناس��ي و توليد در نظر گرفته شود و بتوان بين 

آنها رابطه و تعادل ايجاد نمود.
بديهی است كه حفاري تمام چاه ها بستگي به نوع آن، نفتي يا گازي بودن 
ميدان، شرايط زمين شناسي، شرايط آب و هوايي و غيره دارد و متناسب 
ب��ا تغيير هريك از عوامل فوق برنامه ريزي و طراحي حفاري چاه ها اعم از 
خش��كي يا دريايي و عمودي يا افقي باي��د تغيير كند، كه درصورت نبود 
انعطاف پذي��ری و تغييرپذيری الزم در برنام��ه چاه ها، مخصوصاً چاه های 
افقی، راندمان اين گونه چاه ها به شدت كاهش يافته و تنها باعث افزايش 
هزينه ه��ا مي گردد. بنابراين بدين منظور پارامترهای مهمی كه می توانند 
تأثير بس��زايی در افزايش راندمان و كاراي��ي حفاري چاه هاي افقي ايجاد 

كنند را می توان به صورت ذيل اشاره كرد:
4-1چگونگي شروع حفاري افقي

)Inclination( در كل حفاری های افقی جهت آزيموت، آسانتر از شيب -
كنترل می گ��ردد و به طور عموم دقت اندازه گي��ري آزيموت می تواند 5 

+- تا 10 +- می باشد.
-  انح��راف چ��اه در نقط��ه KICK OFF باي��د به طور دقيق بررس��ي و 
اندازه گيري ش��ود، به دليل خطاي انحراف در نقطه KICK OFF مي توان 
تصحيحات مس��ير اصل��ي را در همان لحظه يا بالفاصل��ه بعد از عمليات 

انحراف از نقطه KICK OFF حذف كرد. 
- در نقطه اي كه انحراف چاه آغاز مي ش��ود بهتر اس��ت كه حداكثر زاويه 
انح��راف منظور گردد )زيرا بعد از نقطه انحراف كاهش زاويه آس��ان تر از 
افزايش زاويه انحراف ب��وده وخطاي حفاري را به ميزان قابل مالحظه اي 

كاهش مي دهد.(
- حف��اري افق��ي دراليه بندي ه��اي متن��اوب و اليه هاي��ي ك��ه داراي 
شكس��تگي هاي فراوان مي باشد، دشوار بوده و آن را بيش از پيش مشكل 

مي سازد. 
 )1BOTTOM HOLE ASSEMBLY( BHA تغيير سرمته ها يا طراحي -
هيدرولي��ك يا روش هاي حفاري در س��رعت BHA تأثير قابل مالحظه اي 

دارند.
- س��طح مش��ترك بين سازند مخزني و س��طح حفاري شده در چاه هاي 

افقي از اهميت زيادي برخوردار است.

4-2 تكميل چاه هاي افقي
در اس�تفاده از آس�تري هاي س�يماني يا ديگر عملي�ات تكميل، هزينه 
تكميل مي تواند فاكتوري مهم در تعيين طول بهينه يك چاه افقي باشد 
در صورتي كه با اس�تفاده از آستري هاي شكاف دار )slotted liner( يا 
چاه باز )open hole( هزينه هاي تكميل غالبًا اثر كمتري در كل هزينه 
چاه دارد. نحوه تكميل چاه هاي افقي يكي از عوامل مهم ديگر در طراحي 
اين چاه ها اس��ت كه ش��امل مراحل چاه باز، الينره��ا، لوله هاي جداري، 

سوراخ كردن و )gravel-packing( مي باشد.
انتخاب نحوه تكميل در چاه هاي افقي به شرايط خاص منطقه و موقعيت 

چاه بستگي دارد كه شامل موارد زير است:
هزينه، نوع تكميل چاه، توليد س�ياالت، ظرفيت و توانايي تأسيس�ات، 
ش�رايط الزم براي تحريك، ش�رايط الزم براي عمليات توليد، عمليات 

workover سرويس كاري و
وقت��ي اطالعات مربوط به عوامل تأثيرگ��ذار در نحوه تكميل چاه حداقل 
باش��د استراتژي چاه براي تيم طراحي مش��كل و پيچيده مي شود كه در 

اين شرايط تيم طراحي بايد موارد زير را رعايت كند:
- شناخت اهداف چاه

- در نظر گرفتن نيازمندي هاي الزم در عمليات توليد
- در نظر گرفتن تمام شرايط خاص منطقه و موقعيت چاه

- استفاده از ساده ترين نحوه تكميل در حد امكان

5- نتيجه گيری
باتوجه به كاربردهای مثبت حفاری چاه های افقی و عوامل مهم و تأثيرگذار 
در افزايش راندمان و كاهش هزينه ها و همچنين س��ابقه بهره گيری از اين 
چاه ه��ا در دنيای امروز، اس��تفاده از حفاری چاه ه��ای افقی يك امر الزم 
و مقرون به صرفه منظور ش��ده اس��ت. البته اينكه از لح�اظ اقتصادی و 
كاهش هزينه های حفاری به چه ميزان نسبت به حفاری چاه های عمودی 
دارای برتری می باشد بس�تگی به عوامل مختلفی از قبيل برنامه ريزی و 
طراحی صحيح مسيرحفاری، محل شروع حفاری، تكميل چاه های افقی 
و غيره دارد كه به تفصيل به آن اش��اره ش��د، الزم به ذكر است در مورد 
استفاده و يا چگونگي استفاده از روش هاي حفاری انحرافي/ افقی نظريات 
متعددي وجود دارد كه تصميم گيري راجع به آنها نيازمند انجام آزمايشات 
موردي و بررس��ي هاي تطبيقي و مقايسه با روش هاي ديگر است. برخي از 
كارشناسان استفاده از روش هاي انحرافي/ افقی را موجب افت شديد فشار 
مخزن و در نهايت آسيب به آن مخزن مي دانند. البته قضاوت نهايي را در 
اين مورد بايد بعد از انجام مطالعات فني و اقتصادي و نيز مقايس��ه آن با 

روش هاي حفاری عمودي )Vertical( به عمل آورد. 
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