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مهار فوران گاز در میدان ابوذر

محمود خردو، هادی خلیلی دیزجی  شركت نفت فالت قاره ایران 

مقدمه 
حفاري چاه جديد شــماره-20 از ســکوي 
 A-11مخزن دمام در میدان ابوذر به وسیله دكل 
خلیج فارس متعلق به شركت ملی حفاری ايران، 
درتاريخ 1 بهمن ماه 1387 آغاز شد و تا 13 بهمن 

ماه كه  حادثه فوران مشاهده شد ادامه يافت.
عمــق نهايی چاه تا زمان فوران حدود 2000 
متــر بود وتا آن زمان طي عملیــات حفاري لوله 
13 اينــچ در عمق 306 متری رانده و  38 سیمان كاری شــده بود. پس از حفاری سیمان و جداری 
كفشك لوله جداري، تصمیم گرفته شد به منظور 
ارزيابی مته، رشــته حفاری از چاه بیرون كشیده 
شود. در اين هنگام جريان گاز از فضای حلقوی 
مشاهده شد كه بالفاصله در ساعت 17:30 فضای 
اطراف لوله حفاری به وســیله مســدودكننده ای 
بسته شد. يك ساعت پس از بسته شدن فشار سر 

چاه به psi 30 افزايش يافت.
جهت باال بــردن ضريب ايمني، وزن گل از 
64/5 تــا pcf 75  افزايــش يافت و چرخه گل به 
آهستگی انجام شد. در همین حال چاه به منظور 
ديدن نشــانه هايی از جريان، مورد بررســی دقیق 

قرار گرفت. تا ساعت 22:30 جريان گاز به همراه 
2 بشکه سیال اضافی در سطح مشاهده می شد. در 
ساعت 23:00 در حالیکه كماكان جريان ناچیزي 
از حباب گاز در سطح دريافت می شد، وزن گل 
تا pcf 76 افزايش داده شد. مسئولین دكل تصور 
مي كردند كه جريان تحت كنترل است بنابراين 
تصمیم گرفته شــد به منظور بررســی مته رشــته 

حفاری بیرون آورده شود.
 در ســاعت 5:30 روز 11 بهمن، مقرر شــد 
12 اينچ چاه از عمق 306 تا 310  14 حفاری حفره 
متــری ادامه يابد كه پس از انجام اين كار دوباره 
حباب های گاز در گل مشاهده شد. در اين هنگام 
رشته حفاری از چاه بیرون كشیده شد و به مدت 
يك ساعت با مشاهده گل ، 3 بشکه جريان سیال 

  1    فوران گاز از زیرپایه های دكل و از بستر دریا

2 

 

  ادامه24 ساعت  ها تا  اين تالش . ل چاه را در دست بگيرند      كنتر ،و تزريق سيمان    تالش كردند با افزايش وزن گل      كاركنان
 فضاي حلقوي بين  زمان جريان شديد گاز از     حاصل شد اما هم   يات فوق، كنترل نسبي روي چاه       متعاقب انجام عمل  . داشت

8لوله هادي و لوله جداري 
  . مشاهده گرديد)17-چاه(مجاور توليدي چاه اينچ  313

اطـالع    فـالت قـاره   ستاد مركزي بهحادثه شدند و دوراز دكل افراد وسيله قايق ه   ب ، به منظور حفظ ايمني    رحلهدر اين م  
  .داده شد

چـاه، فـوران گـاز از         و كنترل جريان درون اين     20- در چاه  (BOP)گير فورانبا بستن شيرهاي    گونه كه گفته شد،      همان
8هاي جداري    طريق فضاي حلقوي بين لوله    

 و از   17-چنين گاز از اطراف چاه    ! هم .دش مشاهده   17- اينچ چاه  30و   313
ديـك   احتمال وجومبني بر ها  زني اولين گمانه.)2و1-لاشكا( كف دريا به صورت حباب با شدت به سطح جريان پيدا كرد     

  . مسير جريان احتمالي بين اين دو چاه بود
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اضافی دريافت شد. در ساعت 7:30 دقیقه صبح 
 چاه بســته شد و پس از 2 ســاعت فشار سطح به
psi 30 افزايش يافت. در ساعت 10 چاه از طريق 
شیر كنترل چند راهه1 به ســمت ظرف گاز زدا2 
هدايت شــد كه دوباره در آن گاز مشاهده شد. 
 76 pcf تصمیم گرفته شــد دوبــاره وزن گل تا
افزايــش يابد. پس از آن تا ســاعت14 چرخش 
گل انجــام شــد. پس از بیرون كشــیدن رشــته 
حفاری، جريان چاه وارسی شد كه در اين مرحله 
تا ســاعت 23 دريافت 1 تا 2 بشکه جريان سیال 
اضافی مشاهده گرديد. سپس رشته و مته حفاری 
از چاه بیرون كشیده شد و پس از نصب تجهیزات 
اندازه گیری حین حفــاری و نمودارگیری گاما، 
رشته مجددا به درون چاه رانده شد. اين مراحل تا 
ساعت 6 صبح روز 13 بهمن به طول انجامید و تا 
ساعت 10 صبح حفاری تا عمق 380 متری ادامه 
يافــت.در اين عمق  ناگهان جريان گاز خروجی 
از چاه به شدت افزايش يافت و فشار در سطح به  
psi 600 رسید. كاركنان تالش كردند با افزايش 
وزن گل و تزريق سیمان، كنترل چاه را در دست 
بگیرند. اين تالش ها تا ســاعت 24 ادامه داشت. 
متعاقب انجام عملیات فوق، كنترل نســبی روی 
چاه حاصل شــد اما هم زمان جريان شــديد گاز 
از فضای حلقــوی بین لوله هادی و لوله جداری 
13  اينــچ چــاه  تولیــدی مجاور)چــاه-17(  38

مشاهده گرديد.
در ايــن مرحله بــه منظور حفــظ ايمنی، به 
وســیله قايق افراد از دكل دور شدند و حادثه به 

ستاد مركزی فالت قاره اطالع داده شد.
همان گونه كه گفته شــد، با بستن شیرهاي 
فوران گیــر)BOP( در چــاه-20 و كنترل جريان 
درون ايــن چــاه، فــوران گاز از طريــق فضاي 
13  و 30 اينچ  38 حلقوي بین لوله هــاي جداري 
چاه-17 مشــاهده شــد. هم چنین گاز از اطراف 
چاه-17 و از كف دريا به صورت حباب با شدت 
به سطح جريان پیدا كرد )شکل های-1و2(.اولین 
گمانه زني هــا مبني بر احتمال وجود يك مســیر 

جريان احتمالی بین اين دو چاه بود. 
نشــت گاز از بســتر دريا خطرات بیشــتری 
در برداشــت چون در صورت عدم كنترل، كل 
ســکوی تولیدی كه شــامل 19 حلقه چاه بود با 
خطر مواجه شــده و جان افراد بســیاری به خطر 

مي افتاد. 

1- اقدامات اولیه
بالفاصله پس از وقوع حادثه، هماهنگی های 
الزم با شــركت ملــی حفاری ايــران )به عنوان 
مجری حفاری چاه( انجام و ستادهاي چهارگانه 
بحران در ســتاد شــركت نفت فــالت قاره در 
تهــران، منطقه خارگ، ســکوی ابــوذر و دفتر 
شــركت ملی حفــاری ايران در اهواز تشــکیل 
شــد. هم چنین ســتاد مديريت بحراني به منظور 
واكنش سريع و جهت اتخاذ تصمیمات الزم به 

صورت 24 ساعته تشکیل گرديد.
پس از تشــکیل جلسات كارشناسی، تیمی 
از متخصصــان كارآزمــوده و مديران با تجربه 

متشــکل از برنامه ريــزی، مهندســی مخــازن، 
حفــاری، بهره برداری و تکمیــل چاه، ايمنی و 
بازرسی فنی، محیط زيست و... به محل حادثه 
اعزام شــدند. هم زمان در تهران ستاد بحران به 
سرپرســتي مديريت امور فني تشکیل گرديده 
و به صورت مســتمر جلســات شــبانه روزي از 
طريق ويديو كنفرانس با سکوی ابوذر برگزار 
شده و مسائل توسط كارشناسان مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
ســکوی ابــوذر بــه صــورت 4 ســکوی 
مجزاســت كه بــا پل های فلزی بــه هم متصل 
شــده اند .از آنجايــی كه اين دوچــاه بر روی 
ســکوی شــماره-11 ابوذر و در كنــار ديگر 
چاه های تولیدی قرار داشــتند، به منظور حفظ 
ايمنی و پیش گیری از بروز آتش سوزی تصمیم 
بر آن شــد چاه های تولیدی ســکو بسته شوند. 
از تعــداد 19حلقه چاه موجــود تعداد 10حلقه 
چاه هاي تولیدی نفت بود كه در صورت بروز 
آتش ســوزی خطوط انتقال اين چاه ها آتش به 
ساير بخش های ســکو و و احدهای فرآورش 

منتقل مي شد.
وجود گاز بســیار سمی هیدروژن سولفوره 
در گاز فورانی احساس می شد. به دلیل نزديکی 
محل وقوع حادثه به سکوهای مسکونی، افراد 
ســاكن در معرض خطر قرار داشــتند. از آنجا 
كــه اولويت اصلی در چنین شــرايطي حفظ و 
نجات جان افراد اســت، تجهیــزات الزم برای 
مــوارد اضطراری در اختیــار افراد قرار گرفت 
و گروه های ايمنی و حفاظت به حالت شرايط 

فوق العاده و آماده باش در آمدند.
كشــتی های آتش خوار به صــورت آماده 
باش در اطراف ســکو مســتقر شــده و تعداد 
2 فرونــد هلیکوپتــر در جزيــره خــارگ بــه 
طور مســتمر نقــل و انتقال پرســنل، ملزومات 
و تجهیــزات ضــروري به ســکو را بــه عهده 
گرفتند. ســکوی ســرچاهی كه دكل بر روی 
آن قرار داشــت بــه صورت كامل تخلیه شــد 
و افراد ســاكن در ديگر ســکوها نیــز به تعداد 
حداقل كاهش يافتند. هم چنین در سکو حالت 
اضطراری اعالم شــد و عبور و مــرور افراد به 
منطقه محدود و منوط به هماهنگی با مســئول 

عملیات گرديد.   2    فوران گاز به سطح آب 

3 

 

 

حلقه  19 كه شامل كل سكوي توليدي     ، چون در صورت عدم كنترل     ،داشت بيشتري در بر   نشت گاز از بستر دريا خطرات     
  . افتاد!مي و جان افراد بسياري به خطر دش ميچاه با خطر مواجه 

  

  اقدامات اوليه -2
 و انجـام ) حفـاري چـاه   مجـري بـه عنـوان   (ملي حفاري ايران   هاي الزم با شركت    هماهنگي،   وقوع حادثه  بالفاصله پس از  

بحران در ستاد شركت نفت فالت قاره در تهران، منطقه خارگ، سكوي ابـوذر و دفتـر شـركت ملـي                     چهارگانه   يدهاستا
 اتخـاذ تـصميمات      جهـت   به منظور واكنش سـريع و      ي ستاد مديريت بحران   چنين   و هم   شد در اهواز تشكيل  ايران  حفاري  

  . ساعته تشكيل گرديد24الزم به صورت 
 مهندسـي   ريـزي،  برنامـه  تجربه متشكل از    كارآزموده و مديران با    ، تيمي از متخصصان   پس از تشكيل جلسات كارشناسي    

زمـان    هم .ند اعزام شد  حل حادثه به م ...  محيط زيست و   ،بازرسي فني  برداري و تكميل چاه، ايمني و       بهره مخازن، حفاري، 
 را از طريـق   روزي   شـبانه لسات  صورت مستمر ج  ه   ب و تشكيل شده     امور فني  يت در تهران به سرپرستي مدير     ستاد بحران 

  . قرار گرفتنظر بين تمامي كارشناسان مورد بحث و تبادلئل و مسا گرديدكنفرانس با سكوي ابوذر تشكيل ويديو 
از آنجايي كـه ايـن دوچـاه بـر روي           .اند   هاي فلزي به هم متصل شده      كه با پل   سكوي مجزاست    4ه صورت   سكوي ابوذر ب  
  بـروز   بـه منظـور حفـظ ايمنـي و پيـشگيري از            ،هاي توليدي قـرار داشـتند      ر ديگر چاه  در كنا و   ابوذر   11-سكوي شماره 

 آبسطحبهگازفوران:2شكل
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2- مهار فوران
پس از مشــاهده فوران گاز در چاه-17 كه 
در نتیجــه عملیــات كنترل چاه-20 ايجاد شــد،  
تالش ها برای مهار آن آغاز شد. پس از استقرار 
دكل بر روی اين چاه ، تصمیم گرفته شد تمامی 
مشــبك های تولیدي چاه-17 با تزريق ســیمان 
مسدود شود . با اين كار جريان سیال از مخزن به 
سطح، كنترل و احتمال بروز آتش سوزي كاهش 

می يافت. )شکل-3(
 پس از ســیمان كاری، جريان از مشــبك ها 
به درون چاه كنترل شــد اما هیچ گونه تغییری در 
میزان و شدت گاز در حال فوران  از بستر دريا در 
اطراف اين چــاه و هم چنین فضای حلقوی لوله 

هادی مشاهده نشد.
بــا توجه به اين موضوع بــه نظر می آمد كه 
منبع و منشــاء گاز بايد پیچیده تر باشد. به منظور 
درک بهتــر و علت يابــی وقوع حادثــه نیاز بود 
ســاختار تکمیل اين دو چاه حادثــه ديده مورد 
بررسي بیشتري قرار گیرد. اغلب چاه هاي میدان 
ابوذر به نحوي كه در شــکل-4 نشان داده شده 
تکمیل شده اند. با اين حال چاه-17 كه نخستین 

چاه حفاری شــده به منظور ارزيابــی و تولید از 
مخزن نفتی دمام بوده، ســاختار تکمیل متفاوتی 
داشت. كارشناسان در تشخیص علت حادثه با دو 

ابهام عمده رو به رو شدند: 
میدان ابوذر میدانی كامال توســعه يافته بود. 
با توجه به زمین شناسی منطقه و حفاری چاه های 
اكتشافی و توســعه ای پیشین هیچ اليه گازی در 
عمق 360 متری وجود نداشــت؛ در صورتي كه 
حین حفاری چــاه-20 با گازي كه به درون چاه 
راه يافته بود مواجه شديم. اليه های زمین شناسی 

اين ناحیه در شکل-4 نشان داده شده است.
در حقیقــت چرايي فــوران گاز از چاه-17 
پس از كنترل فوران چاه-20 نامشــخص بود. در 
تمامی چاه های حفاری شــده پیشــین اين سکو، 
در محــدوده عمقی 306 تا 380 متری، يك اليه 
ماسه ای متخلخل مشــاهده شده بود. اين احتمال 

وجود داشت كه اليه فوق حاوي گاز باشد.
بــه منظور بررســی اين موضوع نخســت از 
ادارات زمین شناسی و مخازن شركت نفت فالت 
قاره خواسته شد ســاختار اليه ای و زمین شناسی 
میــدان را مــورد بازبینی مجدد و موشــکافانه تر 

قرار دهند. همان گونه كه قبال ذكر شد بر اساس 
اطالعات موجــود هیچ گونه شــواهدی مبنی بر 
وجــود اليه گازی در اين عمق وجود نداشــت. 
هم چنیــن اداره ژئوفیزيك و مديريت طرح های 
اكتشافی شــركت نفت فالت قاره مأمور بررسي 
اطالعات لرزه نگاری سه بعدی با هدف تشخیص 
وجود اليه هــای گازی احتمالي در اعماق كم و 

در محدوده سکو شد.
از  پــس  مذكــور،  اهــداف  راســتای  در 
بررسی های دقیق توسط امور فني،گزينه های زير 

به عنوان منشأ احتمالی گاز پیشنهاد گرديد:
*اليه گازی مستقل

*گاز بــه تله افتــاده در نتیجــه مهاجرت از 
مخزن عمیق تر آسماری بااليی

*گاز بــه تله افتــاده در نتیجــه مهاجرت از 
مخزن عمیق تر غار

ساير مخازن تولیدي، دمام و برگن هستند كه 
نفتی بوده و فشــار اشباع آنها باالتر از نقطه شبنم 
اســت. بنابراين احتمال حضور گاز درآنها پايین 
اســت. لذا اليه های گازی غار و آسماری بااليی 
به عنوان كانديداهای منبع گاز فورانی در سطح، 

تعیین شدند )شکل-8(.
برای تشخیص منشــأ گاز تولیدی، از بین 3 
احتمال فــوق، از گاز فورانی چاه-17در ســطح 
نمونه گیــری به عمل آمد و با تركیب گاز مخزن 

غار مقايسه شد.
پس از آنالیز گاز نمونه گیری شده در سطح، 
نمودار اثر انگشــت گاز مخزن غار و گاز مخزن 
آســماری بااليی جهت مقايسه ترسیم شد و اين 
نتیجه حاصل شــد كه گاز فورانی در ســطح به 

احتمال فراوان به مخزن غار تعلق دارد.
 بــه منظور تأيید بیشــتر موضوع و بررســی 
تمامــی گزينه هــا و هم چنین به منظــور ارزيابی 
وجود اليه گازی مستقل، مطالعات زمین شناسی 
و ژئوفیزيــك نیز انجام شــد. نتايج اين مطالعات 
نشــان داد كه احتمال وجود اليه گازی مســتقل 
منتفی اســت. با اين حال مطالعات زمین شناســی 
و ژئوفیزيکــي نشــان داد كــه در اعمــاق 300 
الــی 400 متــری اليه های ماسه ســنگی باريکی 
بــه صورت پراكنــده وجــود دارد. اين اليه های 
پراكنده می تواند به عنــوان تله ای برای گازهای 
مهاجرت كرده از اليه هــای پايینی عمل كند. با    3    سیمان كاری مشبک های چاه-17 در مخزن دمام

5 

 

 
  دمام درمخزن 17-چاه يها مشبك يكار مانيس:3شكل

 كننده گونه تغييري در ميزان و شدت گاز فوران         چاه كنترل شد اما هيچ     ها به درون    مشبك جريان از  ،كاري پس از سيمان  
  .دشچنين فضاي حلقوي لوله هادي مشاهده ن از بستر دريا در اطراف اين چاه و هم

 وقـوع   يـابي  و علـت   بهتربه منظور درك     .تر باشد   گاز بايد پيچيده   ء و منشا  عآمد كه منب   ه اين موضوع به نظر مي     ببا توجه   
ميـدان ابـوذر بـه       يهـا  چاه اغلب.  گيرد قرار ي بيشتر  مورد بررسي   حادثه ديده   چاه  اين دو  لحادثه نياز بود ساختار تكمي    

 چـاه حفـاري شـده بـه منظـور           كه نخـستين   17-با اين حال چاه    .اند  نشان داده شده تكميل شده     4-شكلنحوي كه در    
 بـا دو    تشخيص علت حادثـه   در  كارشناسان   .تفاوتي بود م  تكميل ساختارداراي  ه،  ارزيابي و توليد از مخزن نفتي دمام بود       

  : رو شدند به ابهام عمده رو
اي  هـاي اكتـشافي و توسـعه       چـاه شناسي منطقـه و حفـاري        با توجه به زمين    . توسعه يافته بود   ال ميداني كام  ريدان ابوذ م

 به درون چاه    ي كه گاز با   20- كه حين حفاري چاه    ؛ در صورتي  وجود نداشت   متري 360 عمق   هيچ اليه گازي در   پيشين  
  . نشان داده شده است4-در شكل اين ناحيه ناسيش زمينهاي  اليه . مواجه شديمراه يافته بود

چاه شماره 20چاه شماره 17

سطح دريا

بستر دريا
لوله جداری 20 اينچ در عمق 61 متری 

باشنه لوله جداری 3/8 13 اينچ در عمق 302 متری 

باشنه لوله جداری 3/8 13 اينچ در عمق 302 متری 
باشنه لوله جداری 3/8 13 اينچ در عمق 302 متری 

راس سازنده دمام

راس سازندغار

باشنه لوله جداری 5/8  9 اينچ 
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توجه به آنالیز سیال، اين طور به نظر می رسید كه 
گاز ازمخزن غار به سمت باال مهاجرت كرده و 
در يکی از اين اليه های ماســه ای به دام افتاده و 
طی حفاری در اين عمق به صورت ناخواسته در 
مسیر حفاري قرار گرفته باشد. تا اين جا ابهامات 
موجود در مورد منشــاء گاز تا حدودی بر طرف 
شده بود اما كماكان اينکه چگونه در نتیجه بستن 
چــاه-20، گاز از چاه-17 فــوران كرده مجهول 

باقی مانده بود.

3- چگونگي ارتباط بین چاه ها و فوران
بــه دلیل حجم زياد فوران گاز از چاه-17 و 
زياد بودن میزان هیدروژن ســولفوره آن امکان 
اســتقرار دكل بر روی اين چاه و انجام عملیات 
مقدور نبود. بــا توجه به فوران چــاه-17 در اثر 
كنترل چاه-20 به نظر می رسید ارتباطی بین اين 
دو چاه وجود داشــته باشد. بنابراين برای كاهش 
شــدت فوران چاه-17، تصمیم گرفته شد چاه-
20 باز شده و گاز تولیدی به سمت مشعل هدايت 
شــود. پس از انجام اين عملیات از شدت فوران 

چاه- 17 كاســته شده و امکان اســتقرار دكل و 
انجام عملیات بعدي روي سکو فراهم گرديد.

مطالعات انجام شــده، مخزن غار را به عنوان 
منشــاء گاز فورانی پیشــنهاد می كــرد. بنابراين 
احتمــاالت زيــر به عنــوان مســیرهای احتمالی 
ارتباطی بین مخزن غار و اليه های ماسه ای گازی 

سطحی در نظر گرفته شد:

3-1- ارتبــاط از طریق پشــت لولــه جداری 
چاه های پیشین: 

به منظور يافتن مســیر ارتباطــی بايد تمامی 
چاه های تولیدی مورد بررسی قرار می گرفت.در 
چاه های متداول تولیدی اين مخزن، لوله جداری   
9 اينچ در رأس سازند غار و لوله آستری 7 اينچ  در درون مخزن قرار داده و سیمان كاری می شود. 58
اما شــرايط در چاه-17 متفاوت بود. در اين چاه 
به دلیل اينکه هدف تولید از مخزن عمیق تر دمام 
9 اينــچ در انتهاي چاه، در  58 زير سازند دمام قرار گرفت. بنابراين در صورت بود،  لوله جداری
ســیمان كاری نامناســب، مخازن غار و آسماری 

13 اينچ در 310  38 متــری ارتباط پیدا می كردنــد و احتمال كانالیزه مستقیماً به پاشنه لوله جداری 
شدن گاز وجود داشت )شکل-3(.

بنابرايــن از بین چاه  های موجــود، چاه- 17 
به دلیل شــکل خاص تکمیل آن و احتمال زياد 
مهاجرت گاز مخرن غار به ســمت باال به عنوان 

اولین گزينه مورد بررسی قرار گرفت.
ممکن اســت اين ســؤال پیش بیايد كه چرا 
 درحیــن حفــاری چاه-17 كــه بســیار قبل تر از 
چــاه-20 حفاری شــده و به طور حتــم اين اليه 
ماسه ای گازی را قطع كرده بوده، تا كنون هیچ گونه 
 گازی مشــاهده نشــده بود و تنها پس از كشتن
 چاه-20، با تزريق گل سنگین، فوران گاز از اين 
چاه ديده شد؟ در پاسخ بايد گفت عمقی كه گاز 
در چاه-20 مشاهده شد بسیار كم بوده و با توجه 
به حفاری چاه ها از روی يك سکو، در اين عمق 
فاصله چاه ها از يکديگر بسیار كم و در حد چند 
متر است. بنابراين  به نظر می رسد كه گل سنگین 
استفاده شده برای كشــتن چاه-20 فشاری بیش 
از فشار شکست به ســازند وارد كرده و موجب 
شکاف برداشتن آن شده است. با توجه به فاصله 
چند متــری چاه ها از يکديگــر در اين عمق، به 
احتمال زياد اين شــکاف يك مسیر ارتباطی بین 
دوچاه برقرار كرده است )شکل-6(. از آنجا كه 
13 اينچ چاه- 17  38 عمق كفشك لوله جداری 
نیز دقیقــاً در همین عمق حفاری چــاه-20 قرار 
دارد، شکاف باعث آسیب ديدگی سیمان پاشنه 
و هم چنین پشت لوله جداری شده و متعاقب اين 

امر گاز از پشت آن به سطح راه يافته است.
به منظور بررسی صحت اين احتمال  تصمیم 
گرفته شــد عملیات مشــبك كاری پشــت لوله 
9 اينچ چاه-17 توســط لوله مغزي  58 ســیار در دو مرحله و در ســازندهاي آســماري جــداری 
فوقاني و غار با هدف شناســايي و دسترســي به 

منشاء فوران گاز انجام شود.
پس از مشــبك كاری، عملیات تزريق گل 
حفاري و آب و مواد ردياب به مشــبك ها انجام 
شد اما كاهش محسوسي در میزان و شدت فوران 
گاز در سطح مشاهده نگرديد .هم چنین هیچ گونه 
مواد ردياب در دريا مشاهده نشد كه اين امر نشان 
مــی داد راهي بــرای هدايــت گاز از آن عمق به 

سمت باال وجود ندارد.   4    نمای تکمیل چاه و الیه ها در میدان ابوذر 

6 

 

هاي حفـاري شـده      در تمامي چاه   . بود نامشخص 20-كنترل فوران چاه  پس از    17-فوران گاز از چاه    چرايي در حقيقت 
ايـن احتمـال    .  شـده بـود    مشاهدهمتخلخل  اي   سه متري يك اليه ما    380 تا   306 در محدوده عمقي     ،پيشين اين سكو  

  .بود گاز حاوياليه وجود داشت كه اين 

 خواسـته شـد سـاختار       فـالت قـاره   نفت   شركت   شناسي و مخازن   ادارات زمين  از    نخست سي اين موضوع  ربربه منظور   
بـر اسـاس   گونه كه قبال ذكر شـد   همان.  قرار دهندتر شكافانهميدان را مورد بازبيني مجدد و مو شناسي   اي و زمين   اليه

و چنـين اداره ژئوفيزيـك        هم .داشتنبر وجود اليه گازي در اين عمق وجود         گونه شواهدي مبني     هيچ اطالعات موجود 
 بـا هـدف تـشخيص    نگـاري سـه بعـدي    اطالعات لرزه بررسي مأمورفالت قاره نفت هاي اكتشافي شركت    مديريت طرح 

  .شدهاي گازي در اعماق كم و در محدوده سكو  وجود اليهاحتمالي 

 گـاز  احتمـالي  أ منـش  هـاي زيـر بـه عنـوان        گزينـه ،امور فني  ي دقيق توسط  ها سيرپس از بر  مذكور،  در راستاي اهداف    
  :گرديد پيشنهاد

 اليه گازي مستقل •

 تر آسماري بااليي گاز به تله افتاده در نتيجه مهاجرت از مخزن عميق •

 تر غار گاز به تله افتاده در نتيجه مهاجرت از مخزن عميق •

 ابوذر دانيدرمهاهيالوچاهليتكمنماي:4شكل
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وجود باريکه هــای انیدريدی اليــه به اليه 
متراكم، در سازند گچساران و در باالی مخازن 
غار و آسماری توسط مطالعات زمین شناسی نیز 
تايید شد. ماهیت اين اليه ها به گونه ای است كه 
حجم آنها در اثر فشار زير سطحي، افزايش پیدا 
كرده و در نتیجه هرگونه فضای خالی بین سازند 
و لوله جداری را پر می كنــد. بنابراين حتی اگر 
ســیمان كاری پشت لوله ها به درستی انجام نشده 
باشد اين اليه ها می توانند جلوی مهاجرت گاز به 
سمت باال را بگیرند كه در عمل نیز همین اتفاق 

افتاد.
بــا توجــه بــه بررســی ها و اســتدالل های 
پیشین،گروه فني متوجه شــد چاه-17 و ارتباط 
از پشــت لولــه جــداری آن در بــاالی مخــزن 
غارنمی تواند منشاء اولیه مهاجرت گاز به سمت 

باال باشد.
با اين حال، به منظور رسیدن به قطعیت بیشتر 
در اين موضوع، عملیات نمودارگیری جريانی، 
دمايی، صوتی3 توسط شركتTGT  درچاه-17 

صورت گرفت.
در نمــودار گرفته شــده مشــخص گرديد 

كه گراديان زمین گرمايــی در چاه-17 از عمق 
160 تا350 متری گرادياني طبیعي اســت. اما در 
عمق تقريبی 160 متری با افت شــديد دما مواجه 
هســتیم كه اين افت دما می تواند در اثر حركت 
شديد سیال رخ دهد. نمودارگیری صوتی نیز اين 

موضوع را تأيید می كرد.
با توجه به محدوده فركانس، مشــخص شد 
ســیال در حال جريان، گاز اســت. نمودار، اين 
نکته مهم را نشــان می دهد كه ســیال راه يافته به 
چاه-17 از عمق 160 متری به پشت لوله جداری 
نفوذ كرده و در عمق های بیشتر هیچ گونه جريانی 

درپشت لوله جداری مشاهده نمی شود.
با توجه شــواهد به دســت آمده جمع بندی 

تاآن زمان بدين صورت بود:
در حیــن حفــاری چاه-20 ناگهــان با يك 
اليه گازی غیر منتظره مواجه شديم كه در نتیجه 
اســتفاده از گل سنگین برای كشتن چاه، فشاری 
بیش از فشار شکاف به سازند وارد شده و موجب 
ترک برداشــتن آن شده اســت. با توجه به اينکه 
مطالعات زمین شناســی وجود اليه های ماسه ای 
باريــك را اثبــات كرد اين اليه هــا و ترک های 

طبیعی بین چاه هاي- 17 و 20 و شکســتگی های 
ناشی از گل سنگین، گاز را به سمت باال هدايت 
كرده است. اين گاز از طريق اليه های ماسه ای به 
سمت باال حركت كرده تا اينکه در عمق تقريبی 
160 متــری با يك اليه مانع نفــوذ ناپذير مواجه 
شده اســت. اين امر باعث باال رفتن فشار گازی 
شــده كه  به تلــه افتاده اســت. در نتیجه افزايش 
فشار، گاز راه خود را از فضای حلقوی بین سازند 
9 اينچ چاه-17 در عمق 160  58 و لوله جــداری 
متری )كه ســیمان كاری آن نیز ضعیف بوده(، به 

سمت باال باز كرده است )شکل-7(.
با توجه به مردود شدن احتمال مهاجرت گاز 
از مخازن پايین تر و از طريق پشــت لوله جداری 
چاه-17، اكنون اين ســؤال پیش می آيد كه گاز 
از طريق كدام چاه به سمت باال حركت كرده كه 
موجــب به تله افتادگی آن در اعماق شــده و در 
نهايت اينکه آيا چــاه-20 با اين گاز به تله افتاده 

برخورد كرده است؟

3-2- احتمال ارتباط از درون چاه های مجاور
احتماالت ديگری از جمله امکان ارتباط از 
درون چاه هــاي مجاور وجود داشــت. در نتیجه 
آســیب ديدگی چاه هــای تولیدی و يــا متروكه 
مخزن غار، اين امکان وجود داشــت كه جريان 
گاز از درون ايــن چاه ها به ســمت باال حركت 
كــرده و در نتیجه آســیب ديدگی لوله جداری 
به پشــت آن و متعاقب آن به اليه شــنی راه يافته 
باشد. در اين راستا تصمیم گرفته شد در چاه های 
مجاور آب تزريق شود. اين كار دو هدف عمده 

را دنبال می كرد:
نخســت اينکــه در صورتــی كــه گاز اليه 
ماسه ســنگی از طريق اين چاه هــا و از طريق لوله 
جداری آســیب ديده تأمین می شده، تزريق آب 
در چاه هــای مجــاور جلوی ورود بیشــتر آن را 
بگیــرد.دوم اينکه از آنجايی كه ايــن چاه ها در 
مخزن غار به نســبت نزديك بودند تزريق آب و 
پیشروی آن در مخزن می توانست جلوی جريان 
احتمالی گاز را بگیرد. اين عملیات تا زمان اتمام 

مهار ادامه يافت.
تجربه چاه هاي-20 و 17 نشان می داد حفاری 
چاه جديد و در نتیجه ايجاد كانال برای مهاجرت 
گاز می تواند بر چاه های پیشــین تأثیرگذار باشد. 

  5    گزینه های احتمالی منشاء گاز 
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 بنابراين احتمـال  .استبوده و فشار اشباع آنها باالتر از نقطه شبنم فتي   كه ن  هستند دمام و برگن     ،مخازن توليدي  ساير
هاي منبع گاز فوراني در سطح،      ا به عنوان كانديد   گازي غار و آسماري بااليي    هاي    اليه لذا. استحضور گاز درآنها پايين     

  .)8-شكل( ندشدتعيين 

 بـا  و دمـ گيري به عمل آ    در سطح نمونه  17-چاه از گاز فوراني     ،فوق احتمال 3  بين  از ، گاز توليدي  أ منش تشخيصبراي  
  .دشگاز مخزن غار مقايسه  تركيب
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هم چنین از آنجا كه وجود اليه های انیدريدی در 
اعمــاق زياد مانع از مهاجرت گاز از پشــت لوله 
جداری مي شــود، اين احتمال مطرح گرديد كه 
گاز می تواند از درون چاه های موجود در میدان 
به سمت باال هدايت شده باشد. بنابراين تاريخچه 
و هم چنیــن وضعیت تولید، حفــاری و تکمیل 
تمامی چاه های مجاور مورد بررسی قرار گرفت.
بــا بررســی گزارش های حفــاری چاه های 
پیشین مشخص شــد كه در هنگام حفاری چاه-
18 در آبــان مــاه 1387 )يعنــی 3 مــاه پیش از 
حادثه(، در عمق تقريبی 384 متری، مته حفاری 

با مانعی برخورد كرده است.
با بررسی مسیر حفاری چاه مذكور مشخص 
شــد كه ممکن اســت چــاه صدمه ديــده، چاه 
متروكه شماره-14 باشــد. به دلیل متروكه بودن 
اين چاه پس از برخورد مته حفاری،خدمه دكل 
متوجه اثرات اين اتفاق نشده و در نتیجه گزارشی 

در اين زمینه ارائه نشده است.
با توجه به يکســان بودن عمق برخورد مته با 
چاه مجاور و عمق اليه ماسه ســنگی گازی، اين 
موضــوع به عنوان يك گزينه بالقوه تغذيه كننده 

گاز در نظر گرفته شد. بنابراين جزئیات حفاری، 
تکمیل و متروكه شدن چاه-14مورد بازبینی دقیق 

قرار گرفت.
چاه-14 با هدف تولیدازمخزن غار طراحي 
شده بود. اين چاه با موفقیت تا عمق 1800 متری 
حفاری شده و پس از آن لوله جداری 7 اينچ در 
چاه رانده و عملیات سیمان كاری آغاز شده بود. 
در زمان سیمان كاری توپك سیمان كاری به 
درســتی عمل نکرده و سیمان به جای پشت لوله 
جداری به درون فضای حلقوی چاه پمپ شــده 
بود. پس از سیمان كاری، عملیات بیرون كشیدن 
لوله حفاری با مشکل مواجه شده و در نهايت، با 
توجه به مشــکل گیركردن لوله ها تصمیم گرفته 
شــد لوله حفاری از عمــق تقريبی 400 متری باز 
شده و بقیه لوله های مانده، در چاه رها گردد. پس 
از آن با توجه به مشکالت دسترسی به درون لوله 
  Bridge Plug حفاری، طی دو مرحله با نصــب
در عمق 350 متری و مســدودكننده ســیمانی از 
عمق 275 تا 345 متری، چاه ايمن سازی و سپس 

متروكه شد.
بنابرايــن به نظر می رســید گاز از طريق لوله 

حفــاری مانده در چاه-14 و از عمق 1800 متری 
از مخزن غار به ســمت باال حركــت كرده و در 
پشت Bridge Plug محبوس شده است. با توجه 
به اينکه عمــق برخورد چاه-18 به اين چاه، 384 
متر بوده می توان نتیجه گرفت كه محل برخورد 
زيــر Bridge Plug نصــب شــده بــوده و گاز 
محبوس شــده در زير مانــع، از طريق اين صدمه 
ديدگــی به ســازندهای اطــراف و به خصوص 

اليه های ماسه ای هدايت شده است.
اين ارتباط تا زمان حفــاری چاه جديد-20 
كه اين اليه های ماسه ســنگی را قطع كرد، ادامه 
داشته است. با تمام اين احوال نیاز بود كه صحت 

گمانه زني فوق مورد ارزيابی قرار گیرد.

3-3- ارزیابی نشت از چاه-14 
برای آزمودن درستی گمان فوق، تصمیم 
گرفته شــد از چاه-14 نمودار تولیدی گرفته 
شــود. پــس از جا به جايی دكل بــر روی اين 
چــاه، مانع ســیمانی و Bridge Plug موجود 
در آن با استفاده از مته حفاری شد. بالفاصله 
پس از حفــاری Bridge Plug ، آثار افزايش 
فشــار كه شاهدي بر وجود سیالی پر فشار در 
زير موانع بود مشــاهده شــد. بنابراين به نظر 
می رســید حدس پیشین درســت بوده و لوله 
حفــاری جامانده در چاه گاز را از مخزن غار 
به ســمت باال هدايت كرده است. با اين حال 
به منظور اطمینان بیشــتر تصمیم گرفته شد با 
استفاده از لوله مغزی سیار، در اين چاه نمودار 
تولیدی گرفته شــود. نتايج نمودارگیری كه 
توســط شــركت ملی حفاری انجام شد نشان 
از حركت شــديد سیال به ســمت بیرون لوله 
جداری در عمق تقريبی 380 متری داشــت. 
اين امر كارشناســان را از حركت گاز به اين 
عمــق از طريق لوله حفــاری جامانده مطمئن 
كرد. بــا اخذ اطالعات جديــد تا حد زيادی 
ابهامات موجود بر طرف شد. به طور خالصه 

می توان ماجرا را چنین شرح داد:
لوله حفاری جامانده در چاه-14 بر خالف 
تصور، گاز را به سطح و تا عمق 350 متری پشت 
Bridge Plug هدايت كرده اســت. گاز در اين 
محل حبس بوده تا اينکه حفاری چاه-18 سبب 
آسیب ديدگی لوله جداری در زير مجرابند شده    6    ارتباط بین چاه - 20 و چاه- 17
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بـه   گـاز مخـرن غـار        مهاجرتزياد   احتمالو   آن   شكل خاص تكميل  دليل   ه ب 17هاي موجود، چاه       از بين چاه   بنابراين

  .به عنوان اولين گزينه مورد بررسي قرار گرفتباال  سمت

بـه طـور     حفاري شده و     20- از چاه  تر  قبل كه بسيار    17-ن حفاري چاه  يدرحچرا   مكن است اين سوال پيش بيايد كه      م
-و تنها پس از كشتن چـاه      بود  ده  شنمشاهده   گونه گازي  هيچتا كنون    گازي را قطع كرده بوده،     اي  اين اليه ماسه   حتم
شـد  مـشاهده    20-چاهدر  گاز   پاسخ بايد گفت عمقي كه       رد.  فوران گاز از اين چاه ديده شد       ،با تزريق گل سنگين    ،20

 يكديگر بـسيار كـم و در حـد    ها از ها از روي يك سكو، در اين عمق فاصله چاه        و با توجه به حفاري چاه      هبسيار كم بود  
 فـشاري بـيش از فـشار        20-رسد كه گل سنگين استفاده شده بـراي كـشتن چـاه             به نظر مي    بنابراين   .استچند متر   
ها از يكـديگر در   با توجه به فاصله چند متري چاه . استشدهآن وارد كرده و موجب شكاف برداشتن      سازند  ه  شكست ب 
نجـا كـه عمـق      آاز  . )6-شـكل ( قـرار كـرده اسـت     ك مسير ارتباط بين دوچاه بر     به احتمال زياد اين شكاف ي      اين عمق، 

 17-هاچو20-چاهنيبارتباط:6شكل
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و باعث خروج گاز از چاه و راه يافتن به اليه های 
ماســه ای مجاور گرديده است. اين گاز تا زمان 
حفاری چاه-20 كه با اين چاه برخورد كرد، در 
اين اليه ها باقی مانده است. پس از مشاهده گاز 
در چاه-20 و تالش كاركنان دكل برای كنترل 

جريان، گل بســیار ســنگین تزريق شده موجب 
ايجاد شکاف در اطراف اين چاه شده و در نتیجه 
از درون اين شــکاف، گاز به سمت باال حركت 
كرده تا اينکه يك اليه نفوذناپذير موجب توقف 
حركت آن به سمت باال می شود. اين امر موجب 

افزايش فشار گاز شده است. با توجه به نزديکی 
چاه-17 به چاه-20 و ناكارآمدی ســیمان كاری 
چاه-17، گاز از پشت لوله جداری به سمت باال 
شرو ع به حركت كرده و از كف دريا و فضای 
بیــن لوله های جداری در محل تــاج چاه فوران 

می كند )شکل-8(.
3-3-1- مهار چاه-14

پس از تشــخیص چاه-14 به عنوان منشــاء 
جريان گاز، عملیات قطع اين جريان آغاز شــد. 
بدين منظور ضروری بود شکستگي لوله جداری 
چــاه-14 ترمیم شــود تــا از انتقال بیشــتر گاز 
جلوگیری به عمل آيد. به دلیل جريان بسیار زياد 
گاز، امکان نصب مجرابند در درون لوله جداری 
وجود نداشــت و بنابراين در مرحله نخست بايد 

جلوی گاز خروجی از لوله گرفته می شد.
بــرای نصــب مجرابند درون لولــه حفاری 
ابتدا بايــد از مجرابندي كه قباًل بــرای عملیات 
نمودارگیــری توســط متــه حفاری شــده بود 
عبور مي كرديــم. به دلیل قطــر كوچك حفره 
ايجاد شــده درون مجرابند، امــکان پايین بردن 
مجرابندهــای معمولی وجود نداشــت. بنابراين 
تصمیم گرفته شد از مجرابند منبسط شونده4 كه 
قطر كمتری دارد اســتفاده شــود.اين مجرابند با 
استفاده از لوله مغزي سیار در درون لوله حفاري 
جامانــده در چاه نصب و بالفاصله پس از نصب 

آن فوران گاز چاه-17 قطع شد.
به منظــور جلوگیری از تکرار اتفاقات مشــابه 
در آينده ، لوله جداری آســیب ديده توســط يك 
لوله آستری جديد پوشانده شده ودر نهايت جهت 
ايمن ســازی و متروكه كردن چاه مجــدداً مجرابند 
سیمانی در باالی لوله حفاری جامانده نصب گرديد.

4 - فعالیت  هاي هم زمان
4-1- بررسی، مکان یابی و هماهنگی جهت حفر 

چاه كمکی5
طی انجــام فرآيند مهار، به طــور هم زمان 
تیمی جهت بررسی وضعیت چاه های مجاور به 
منظور طراحی و اجرای حفاری يك حلقه چاه 
كمکی به ســمت چاه-14 و كنترل جريان گاز 
فورانی از درون مخزن تشکیل و برنامه ريزی های 
مربوطه انجام گرديد كه خوشــبختانه بدون نیاز 

به حفاری اين چاه، فوران مهار شد.

  7    مهاجرت گاز از چاه - 20 به سمت باال و نفوذ به چاه- 17

11 

 

در نتيجه استفاده از گل سنگين بـراي        كه    ناگهان با يك اليه گازي غير منتظره مواجه شديم         20-در حين حفاري چاه   
 بـه اينكـه     با توجـه  .  شده است  آن شكاف به سازند وارد شده و موجب ترك برداشتن           فشارفشاري بيش از     ن چاه، كشت
 و  17 -هاي  بين چاه ي طبيعي   ها  ترك و ها اليهاي باريك را اثبات كرد اين        هاي ماسه  جود اليه وت زمين شناسي    امطالع

اي به   هاي ماسه  اين گاز از طريق اليه     .دايت كرده است   گاز را به سمت باال ه      ، ناشي از گل سنگين    هاي و شكستگي  20
  امـر  ايـن . مانع نفوذ ناپذير مواجه شـده اسـت         متري با يك اليه    160سمت باال حركت كرده تا اينكه در عمق تقريبي          

ازند و فضاي حلقوي بين سـ  گاز راه خود را از ، در نتيجه افزايش فشار.است باال رفتن فشار گاز به تله افتاده شده    ثباع
8لوله جداري   

 به سـمت بـاال بـاز كـرده          ،)ضعيف بوده نيز  آن  كاري   كه سيمان  ( متري 160در عمق    17-چاه  اينچ 59
  .)7-شكل( است

 17-چاه به نفوذوباالسمتبه20-چاهازگازمهاجرت:7شكل

  8    مسیر ارتباط گاز میان چاه های-14 و 20 و 17

14 

 

گـل   ،دكل براي كنترل جريانكاركنان  و تالش  20-پس از مشاهده گاز در چاه     . نده است ا باقي م  ،د كرد  برخور اين چاه با  
 گاز به سمت بـاال      ، اين شكاف   از درون  در نتيجه و   دهش ايجاد شكاف در اطراف اين چاه        بموجشده  تزريق  بسيار سنگين   

 موجب افزايش فشار گاز     امر اين   .شود  باال مي  ناپذير موجب توقف حركت آن به سمت      كرده تا اينكه يك اليه نفوذ     حركت  
به سمت   لوله جداري   پشت ، گاز از  17-كاري چاه  مدي سيمان آ و ناكار  20- به چاه  17-با توجه به نزديكي چاه     . است شده

  .)8-شكل(كند  مي هاي جداري در محل تاج چاه فوران  و از كف دريا و فضاي بين لولهكردهباال شرو ع به حركت 

  14-چاهمهار  -7
ضـروري بـود    بـدين منظـور     . شـد جريان آغاز   اين   جريان گاز، عمليات قطع      ء به عنوان منشا   14- از تشخيص چاه   پس

ـ دليل جريـان    ه  ب. به عمل آيد  گاز جلوگيري   بيشتر   تا از انتقال     ود ترميم ش  14- لوله جداري چاه   شكستگي ار زيـاد   يسب
 بايد جلـوي گـاز خروجـي از    نخستشت و بنابراين در مرحله بند در درون لوله جداري وجود ندا امكان نصب مجرا ،گاز

  .شد لوله گرفته مي

براي عمليات نمودارگيري توسط مته حفاري شـده         قبالً كه   يبند درون لوله حفاري ابتدا بايد از مجرابند       براي نصب مجرا  
بندهاي معمولي وجـود  ن مجراامكان پايين برد ،بندر كوچك حفره ايجاد شده درون مجرادليل قط ه  ب. كرديم  عبور مي بود  

اين مجرابند با استفاده    . استفاده شود  داردكه قطر كمتري     2مجرابند منبسط شونده  رفته شد از    بنابراين تصميم گ  . نداشت
  .دش قطع 17- فوران گاز چاهآن  از نصبسبالفاصله پو  نصب جامانده در چاهاز لوله مغزي سيار در درون لوله حفاري 

 17 و20و14-يهاچاهانيمگازارتباطريمس:8شكل
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4-2- اخذ تصاویر ماهواره ای جهت تشــخیص 
وجود و میزان آلودگی نفتی احتمالی در اطراف 

میدان ابوذر
ايــن تصاويــر در تاريخ 17 اســفند 1387با 
اســتفاده از ماهواره اروپايــی TerraSAR-X با 
دقت وضوح 3 متر عکس برداري شد و مشخص 
گرديد كــه هیچ گونه آلودگی نفتی كه منشــاء 
احتمالی آن از فوران میدان ابوذر باشد در منطقه 

مشاهده نمی شود.

4-3- بررسی و بازرسی بستر دریا با استفاده از 
ROV دستگاه

جهت تشخیص محل خروج گاز از بستر 
دريا و ابعاد حفره ايجاد شده در آن و احتمال 
آسیب رسیدن به پايه سکو، از دستگاهROV  و 

فیلم برداری زير سطحی استفاده گرديد.

4-4- كاهش غلظت گاز هیدروژن سولفوره 
به وسیله كشتی های آب پاش

با توجه به فوران شديد گاز و متصاعد شدن 
گاز هیدروژن سولفوره )به ويژه در روزهايی 
كه وزش باد بســیار كم بــود( و به دلیل راكد 
ماندن هوا، غلظت هیدروژن سولفوره در سکو 

بسیار افزايش يافته و مانع انجام كار می شد. در 
اين گونه مواقع كشتی های آب پاش با پاشیدن 
دايمــی آب روی ســکو غلظــت هیــدروژن 
سولفوره را به ســطح قابل قبول و ايمن جهت 

انجام عملیات می رساندند )شکل-9(.

5- اقدامات لجستیکي و عملیات دریایي
هم زمان با عملیات فني فوق الذكر، توسط 
واحدهاي ســتادي و عملیاتي متعدد، اقدامات 
تداركاتي گســترده اي جهت ارائه خدمات به 
پرسنل ســکو كه در تالش براي كنترل فوران 

بودند به شرح زير انجام پذيرفت:

5-1- واحد عملیات دریایي
*اعــزام ســريع شــناورهاي آتش خوار، 
تداركاتي و آماده باش به ســکو جهت كمك 

به تداركات و عملیات اطفاء حريق
*هماهنگي با واحدهــاي تداركات كاال 
و اداره حفاري و تعمیر چاه به منظور پشتیباني 

ازعملیات تداركاتي سکو از بنادر مختلف
*هماهنگي با عملیات دريايي چهار منطقه

*مبارزه با آلودگي دريا

5-2- مدیریت منابع انساني
*اجاره فوري بال گرد و استقرار آن در منطقه 

خارگ براي جابجايي نیرو و تجهیزات فني
*هماهنگي جهت آمادگي بال گردهاي شب 

پرواز در منطقه بهرگان
*هماهنگي بــا نیروي دريايــي ارتش براي 

ارسال اضطراري بار و تجهیزات
*ســرويس دهي و رســیدگي به امور نیروي 

مستقر در سکو و ستاد بحران

جمع بندي
فوران چاه شــماره-14 ســکوي -11 میدان 
ابوذر واقع در خلبج فارس كه در تاريخ 13 بهمن 
ماه 1387 به وقوع پیوست پس از 54 روز فعالیت 
بي وقفه مهار گرديد. شايان ذكر است كه عملیات 
مهار به شــیوه های كاماًل منحصر به فرد انجام شد 
كه در نوع خود بي سابقه بوده و براي اولین بار در 
ايران صورت پذيرفته است. اين عملیات هم اكنون 
جزو افتخارات و ابداعات جمهوري اسالمي ايران 
محسوب مي شود.عملیات مهار فوران در بدترين 
شرايط آب و هوايي زمستان، شرايط طوفاني دريا 
و شرايط نامســاعد خروج گازهاي سمي، بدون 
وقــوع هیچ گونــه حادثه و به صورت فشــرده، با 
پشتیباني بسیار قوي ستاد شركت ملي نفت ايران، 
شــركت ملّي حفاري ايران، شــركت ملّي نفت 
مناطق نفت خیز جنوب، شــركت پیراحفاري و با 
راهبري فني و عملیاتي شــركت نفت فالت قاره 
ايران و شركت ملّي حفاري ايران انجام شد. آنچه 
ابعاد مهم اين حادثه را برجسته تر مي سازد وحدت 
و هماهنگــي فرماندهي عملیــات، بي نظیر بودن 
عملیات مهار دريايي، استفـاده از تکنولـوژي روز، 
عـدم استفاده از شركـت هاي خـارجـي با تکیــه 
بـر تــوان داخـلي، سرعت عملیات پشتیباني، سر 
عت و دقت در فرآيند شناسايي و كنترل فوران به 
ويژه با توجه به نزديکي حادثه به سکوي مسکوني 
و فرآورشــي، انجــام عملیات بــا كمترين هزينه 
پیش بیني شــده و از همه مهم تر تالش و جلسات 
مشترک شــبانه روزي فني در ســتادهاي بحران 
چهارگانه بود. با خلق اين حماسه، برگ زريني بر 

كتاب افتخارات صنعت نفت افزوده شد.   9    آب پاشی سکو

       پا نویس  ها
1.chock mainfold
2. degasser

3. Super PLT
4. inflatable packer

5. relief well           


