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چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل

فریده شعبانی جهرمی*، دانشگاه تهران  

ــت  ــن صنع ــت. ای ــت و گاز اس ــت نف ــای صنع ــک ترین بخش ه ــه پرریس ــاحل از جمل ــاری فراس حف
ــز  ــا چالش هــا و ریســک های متعــددی نی ــرای بازیگــران، ب ــراوان ب ــر ایجــاد فرصت هــای ف عــالوه ب
ــن  ــن شــده در ای ــش تعیی ــه اهــداف از پی ــاری و دســتیابی ب ــدی صنعــت حف ــه رو اســت. کارآم روب
ــه گســتردگی چالش هــا،  ــا توجــه ب حــوزه، مســتلزم شناســایی ریســک ها و مدیریــت آنهــا اســت. ب
ضــروری اســت در ســطوح مختلــف از جملــه ســطوح قانونگــذاری، صنعــت، شــرکت ها و همچنیــن 
ــی و  ــه ارزیاب ــه ســعی دارد ب ــرای مدیریــت آنهــا انجــام شــود. ایــن مقال قراردادهــا، اقدامــات الزم ب

ــردازد. ــاری فراســاحل بپ ــای حف بررســی چالش ه

دسـتیابی بـه مخـازن نفت و گاز، مسـتلزم انجـام عملیات هـای مختلف از 
جملـه حفـاری اسـت. عملیـات حفاری بـه عنـوان نقطه آغازیـن صنعت 
نفـت و گاز بـوده و نفـت و گاز موتـور محرکـه اقتصـاد جامعـه مـدرن 
اسـت. بنابرایـن اهمیـت آن را بـه عنـوان کاالیـی راهبـردی نمی تـوان 
نادیـده گرفـت. تمایـل به حفـاری فراسـاحل و آب های عمیـق در نتیجه 
افزایـش تقاضـا برای انـرژی و کاهش تولیـد از مناطق خشـکی به وجود 
آمـد. افزایـش قیمـت نفـت نیـز بـه عنـوان عامـل مؤثـر دیگـری باعـث 
تسـریع در رونـد فعالیت هـای حفـاری فراسـاحل شـد. مطابـق ارزیابـی 
آژانـس بین المللـی انـرژی1 در سـال 2٠1٠ سـوخت های فسـیلی 71/4 
درصـد مصـرف انـرژی جهـان را تأمیـن می کـرد ]1[ و امـروزه، حـدود 
یـک سـوم نفـت و گاز جهان در بخش فراسـاحل تولید می شـود ]4-2[. 
حفـاری پرریسـک ترین و تخصصی تریـن بخـش صنعـت نفـت و گاز 
اسـت و حفـاری اعـم از خشـکی و فراسـاحل بـه دلیـل پیچیدگـی بـا 
مشـکالت فنـی متعـددی از قبیـل گیرکـردن لوله هـای حفـاری در چـاه، 
هـرزروی گل، مانـدن رشـته حفـاری یـا برخی از ابـزار در چـاه )مانده(، 
ریـزش دیـواره چـاه، ترکیـدن لولـه جـداری در حیـن عملیـات رو بـه رو 
اسـت کـه روش هـای متفاوتـی در گـذر زمـان و بـا پیشـرفت تکنولوژی 
بـرای مواجـه بـا آنهـا ابـداع و اسـتفاده می شـود. حفـاری فراسـاحل بـا 
وجـود ایجـاد فرصت هـای بسـیار، چالش هـای زیـادی نیـز دارد. چرا که 
اصـوالً بـا افزایـش عمـق آب، چالش هـای فنـی نیـز افزایـش می یابد. در 
آب هـای عمیـق بـا افزایـش عمـق چـاه پنجره یـا فاصلـه بین فشـار داخل 
منفـذ سـازند و گرادیـان شکسـت کـم می شـود کـه ایـن امر حفـاری را 
بـا مشـکل روبـرو می کنـد و نیـاز به لولـه جداری و آسـتری بـرای فراهم 
کـردن تغییـر وزن گل را افزایـش می دهـد. همچنین حفاری سـازندهای 
انباشـته شـده بـا الیه هـای نمکی و قیر2 بسـیار دشـوار اسـت. بـرای نمونه 
یکـی از چاه هـای خلیـج مکزیک شـرکت Petrobras  بـه علت مواجهه 
بـا قیـر دچـار 127 روز تأخیر و متحمـل ٥٥/8 میلیـون دالر هزینه اضافی 
شـد ]٥[. بـا ازدیـاد عمـق، فشـار و دمـای چـاه نیـز افزایـش می یابـد کـه 
عـدم  و  دشـواری ها  همچنیـن  می کنـد.  ایجـاد  را  مختلفـی  مشـکالت 

قطعیت هـای فنـی و عملیاتـی و گسـتردگی حـوزه فعالیت هـای حفـاری 
کـه عالوه بـر عملیـات حفـاری شـامل خدمـات پشـتیبانی و جانبـی چـاه 
نیـز می شـود، چالش هـای پیـش روی ایـن صنعـت را افزایـش می دهـد. 
از سـویی، تکنولـوژی محـور بـودن ایـن صنعـت نیـز سـبب بکارگیـری 
تجهیـزات مختلـف و گـران قیمتی شـده که بخـش اعظـم موضوعات و 
جنبه هـای فنـی، اقتصـادی و حقوقی ایـن فعالیت ها را به خـود اختصاص 
داده اسـت. اصـوالً، ایـن صنعـت در مقایسـه بـا صنعت حفاری خشـکی 
بـا حـوادث زیانبارتـری مواجـه اسـت و دارای چالش هـا و مشـکالتی 
اسـت کـه بـه منظـور کنتـرل و مدیریت هرچـه بهتر آنهـا، باید نسـبت به 

شناسـایی و بررسـی آنهـا اقدام شـود.

1- سرمایه بر بودن
از جملـه چالش هـا و دشـواری های صنعـت حفـاری فراسـاحل نیـاز این 
صنعـت بـه حجم عظیـم سـرمایه گذاری اسـت. تأمین دسـتگاه حفاری و 
تجهیـزات مـورد نیاز حفاری فراسـاحل، نیازمند سـرمایه گذاری هنگفتی 
اسـت. به عـالوه ایـن احتمـال وجود دارد که بـا کاهش تقاضـا در بازار و 
در نتیجـه کاهـش تعـداد پروژه هـا، برخـی از دسـتگاه ها بیکار شـوند که 
نگهـداری این دسـتگاه ها مسـتلزم صرف هزینـه فراوانی اسـت. همچنین 
عمـق آب، عمـق چاه، فشـار و دمای مخزن و میـزان فاصله محل حفاری 
از سـاحل بـر هزینـه حفـاری تأثیرگـذار بـوده و هزینه نیـرو ی متخصص 
در حـوزه حفـاری فراسـاحل بسـیار بیشـتر از حفـاری خشـکی اسـت. از 
سـوی دیگـر به علـت وجود ریسـک های مختلـف عملیاتی، فعـاالن این 
حـوزه مکلـف بـه اجـرای مقـررات و انطبـاق با الزامـات ایمنـی مختلف 
و سـختگیرانه ای هسـتند کـه ایـن موضـوع نیز باعـث افزایـش هزینه های 

ایـن حوزه می شـود.

2- ریسک
صنعـت نفـت و گاز بـرای اکتشـاف و بهره بـرداری از میادین فراسـاحل، 
حفـاری  می شـود.  گزافـی  مالـی  و  جانـی  هزینه هـای  متحمـل  سـاالنه 
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فراسـاحل بـه دلیـل محـل عملیات بـا ریسـک های متعددی روبرو اسـت 
و در ایـن صنعـت حوادث بسـیار رخ داده که منجر به خسـارات سـنگین 
و حتی از دسـت دادن پرسـنل شـده اسـت. یکـی از اولین مـوارد، حادثه 
دسـتگاه حفـاری بریتانیایـی Sea Gem در دریای شـمال بود کـه دو پایه 
از پایه هـای دسـتگاه مذکـور در زمـان جابجایـی به محل حفـاری جدید 
در سـال 196٥ شکسـت و بـه سـقوط دسـتگاه در آب و مـرگ 13 نفـر 
انجامیـد. در بررسـی های صورت گرفته، نقص بخشـی از سیسـتم تعلیق3 
بـه عنـوان علـت اصلـی حادثـه شناسـایی شـد. همچنیـن در پـی سـقوط 
دسـتگاه Ocean Express بـه علـت شـرایط طوفانـی در خلیـج مکزیک  

13 نفر در سـال 1967 کشـته شـدند.
دسـتگاه حفـاری نیمـه شـناور Ocean Ranger هم در فوریه سـال 1982 
درGrand Banks of Newfoundland در نتیجه امواج سـهمگین ناشـی 
از طوفـان واژگـون و غـرق شـد. در ایـن حادثـه 84 نفرکشـته شـدند. 
ایـن دسـتگاه بزرگ تریـن دسـتگاه حفـاری در آن دوره بـود و دارای 
نقـص طراحـی علی الخصـوص در اتـاق کنتـرل تعـادل و همچنین نقص 
در تجهیـزات ایمنـی پرسـنل بـود. در آسـیای دور نیـز کشـتی حفـاری 
Secrest در خلیـج تایلنـد واژگـون و غـرق شـد کـه ایـن حادثـه با فوت 
91 نفـر همـراه بـود ]7[. در تازه تریـن مـورد نیـز حادثـه Macondo در 
سـال 2٠1٠ عالوه بـر کشـته شـدن 11 نفـر دارای آثـار مخرب فـراوان بر 
محیـط زیسـت دریایـی، اقتصاد منطقـه، صنعت ماهیگیری و زیسـت بوم 
منطقـه بـود کـه موجـب صدور دسـتور توقـف موقـت عملیـات حفاری 
فراسـاحل در تاریـخ 3٠ مـه 2٠1٠  از سـوی مقامـات ایـاالت متحـده 

شـد. آمریکا 
بـرای  فعالیت هـای حفـاری فراسـاحل در بردارنـده خطـرات شـدیدی 
حیـات و سـالمتی پرسـنل و محیـط زیسـت بـوده و می تواند سـبب ضرر 
و زیـان مسـتقیم و غیرمسـتقیم و همچنین ایجاد خطر بـرای امنیت عرضه 
انـرژی شـود. نمونـه ای از خسـارات غیرمسـتقیم می توانـد بـه صـورت 
ضـرر ناشـی از سـقوط قیمـت سـهام شـرکت های اجـرا کننـده پـروژه 
 Macondo فراسـاحل پـس از بـروز حادثـه باشـد. چنانکه بعـد از حادثـه

سـهام BP در ژوئـن 2٠1٠ دچـار سـقوط ٥٠ درصـدی شـد ]8[.
انجـام  هزینـه  فراسـاحل،  حفـاری  فـراوان  ریسـک های  بـه  توجـه  بـا 
عملیـات حفـاری در ایـن حـوزه نیـز تحـت تأثیـر میـزان ریسـک قـرار 
دارد. شناسـایی ریسـک  فعالیت  هـای حفـاری بـرای نحـوه مدیریت آنها 
و همچنیـن نظـارت بـر آنهـا بسـیار مهـم و ضـروری اسـت ]9[. از این رو 

ریسـک ها بـه دو گـروه اختصاصـی و عمومـی تقسـیم می شـود.

2-1- ریسک های اختصاصی 
ریسـک هایی کـه ناشـی از ماهیـت فعالیـت حفـاری یـا محـل جغرافیایی 

فعالیت هـا اسـت.

2-1-1- ریسک های ناشی از ماهیت فعالیت حفاری
در ادامـه متداول تریـن ریسـک های ناشـی از فعالیـت حفـاری بررسـی 

می شـود:
■  فوران، ریزش و فرونشینی بستر دریا

کنترل  غیرقابل  خروج  حفاری،  فعالیت  رایج  ریسک  های  جمله  از 

هیدروکربن از چاه بوده که منجر به فوران4 و حتی آتش سوزی و انفجار 
می شود. در واقع اگر فشار سازند از فشار ستون گل حفاری بیشتر باشد، با 
ورود محتویات سازند به درون چاه و رسیدن به سطح زمین، فوران اتفاق 
می افتد. فوران بسیار مخرب بوده و می تواند سبب از بین رفتن پرسنل، 
بین رفتن دستگاه و  از  به محیط زیست و  موجودات دریایی، خسارت 
تجهیزات شود. فوران در نتیجه خطای انسانی، نقص تجهیزات یا تأثیر 
افزایش  به  منجر  می تواند  و  می دهد  رخ  طوفان  قبیل  از  طبیعی  عوامل 
هزینه های حفاری شود. در سال 1981 دستگاه حفاری Sedco 250  در 
آنگوال در پی ریزش چاه در اثر فوران فراساحل غرق شد. در اوت همان 
 Natuna در زمان عملیات در جزیره Petromar V سال کشتی حفاری
در اندونزی، در نتیجه ضربه به حفره گازی٥ و فوران چاه، غرق شد. در 
فراساحل مصری  سال 2٠٠٥ دستگاه حفاری دریایی که روی سکوی 
Temsah  قرار گرفته بود، در زمان انجام عملیات تعمیرات، دچار فوران 

شد که به از بین رفتن هر دو سازه منجر شد ]1٠[.
و  بهترین  است  ضروری  بنابراین  است.  زیاد  بسیار  فوران  ریسک 
گاز سطحی  فوران  بکارگرفته شود.  ایمنی  استانداردهای  کارآمدترین 
انفجار  از  ناشی  فشار  باشد.  خطرناک  حفاری  دستگاه  برای  می تواند 
و  انفجار  متعاقباً  و  دستگاه حفاری  به  است سبب خسارت  ممکن  گاز 
بین رفتن دستگاه شود.  در شرایطی ممکن است ریزش بستر دریا6   از 
این  نهایت  در  که  شود  دستگاه  ثبات  عدم  موجب  دستگاه  اطراف  در 
حادثه می تواند منجر به آسیب پایه های سازه یا سقوط و غرق دستگاه 
شود. همچنین، فوران گاز می تواند سبب از دست رفتن قدرت شناوری 
کشتی های حفاری و در نتیجه غرق آنها شود. از جمله حوادث فرونشینی 
بستر دریا7 می توان به فرونشینی بستر دریا در میدان Ekofisk  در دریای 
نتیجه  در  این حادثه  اشاره کرد.  اواسط 198٠  نروژ( در  شمال )کشور 
تأثیر  تخلیه سیال مخزن رخ داد. در صورتی که فرونشینی بستر دارای 
تا  دستگاه  فاصله کف  می تواند سبب کاهش  نباشد؛  دستگاه  بر  فوری 
بیشتر  موج  ارتفاع  مقابل  در  را  دستگاه  سطح آب8 شود که حساسیت 

می کند ]11[.

■ انفجار و آتش سوزی
آتش سـوزی و انفجـار از جملـه مهیب تریـن حـوادث فراسـاحل اسـت. 
محیـط  در  آن  بـه جمـع شـدن  منجـر  می توانـد  گاز  نامناسـب  کنتـرل 
بسـته شـده و در تمـاس گاز بـا منبـع احتـراق، آتش سـوزی و انفجار رخ 
دهـد. آتش سـوزی و انفجـار ممکـن اسـت در نتیجـه فـوران نیـز اتفـاق 
افتـد. از ایـن رو، دسـتگاه بایـد ضمـن مجهـز بودن بـه تجهیـزات کنترلی 
و اطفـاء حریـق، بگونـه ای طراحـی شـود کـه در صـورت بـروز حادثـه، 
متحمـل حداقـل خسـارت و نشـت نفـت هیدروکربـن بـه دریا شـود. در 
ایـن شـرایط، فـوران تـا زمان تخلیـه هیدروکربـن و یا کنتـرل مجدد چاه 
ادامـه خواهـد یافـت ]12[. حادثه Piper Alpha در دریای شـمال با 167 
کشـته، مرگبارتریـن حادثـه در صنعـت نفت و گاز فراسـاحل بود. میدان 
Piper در حـدود 12٠ مایلـی شـمال شـرق Aberdeen واقـع شـده و در 
ابتـدا نفـت خام تولیـد می کرد. در اواخر سـال 198٠، دسـتگاه فرآورش 
گاز نیـز بـر روی سـکو نصـب شـد کـه اجـازه تولیـد گاز را بـه سـکو 
  داد. خطـوط لولـه واقـع در بسـتر دریـا بـا سـکوی Claymore مشـترک 
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 Orkney Island در Flotta را بـه پایانـه نقتـی  Piper Alphaبـود کـه
متصـل می کـرد. همچنیـن Piper Alpha دارای خطـوط گاز متصـل بـه 
سـکوی Tartan و همچنیـن سـکوی MCP�01 بـود. در 6 ژوئیـه 1988، 
پرسـنل اقـدام بـه تعویض پمپ کردند که نشـت میعانـات گازی موجب 
آتش سـوزی در سـکو گردیـد. 2٠ ثانیـه بعـد لولـه9 گاز Tartan صدمـه 
دیـد و دومیـن انفجـار به همـراه آتش سـوزی وسـیع رخ داد و در نهایت 

انفجارهـای بعـدی بـه سـقوط سـازه منجر شـد ]13[.

■  جابجا کردن دستگاه های حفاری خود باالبر
برخـالف کشـتی حفـاری و دسـتگاه  های شـناور، دسـتگاه های حفـاری 
خـود باالبـر بـرای جابجایـی نامحـدود در دریـا طراحـی نشـده اند و بدنه 
آنهـا قابلیـت خودکششـی نـدارد. از ایـن رو بایـد جابجایـی دسـتگاه بـا 
کـه  شـود  انجـام  دسـتگاه  کـردن  بوکسـل  و  یدک کـش  بکارگیـری 
ایـن امـر دسـتگاه را در معـرض ریسـک قـرار می دهـد. بنابرایـن بـرای 
برنامه ریـزی حمـل دسـتگاه حفـاری، عوامـل مختلفی از قبیـل  پیش بینی 
هـوای  بـا  مواجهـه  از  جلوگیـری  هواشناسـی جهـت  درسـت  و  دقیـق 
طوفانـی و همچنیـن برنامه ریـزی بـرای شـرایط اضطـراری مـورد توجـه 
قـرار می گیـرد. الزامـات یدک  کـش و بوکسـل نمـودن از قبیـل بسـتن، 
یکپارچگـی دسـتگاه و وضعیت پایه ها باید بررسـی شـود. زیرا شکسـتن 

پایه هـا منجـر بـه آسـیب بـه بدنـه و غـرق دسـتگاه می شـود.
به  حمل  زمان  در   Sagar Pragati هندی  خودباالبر  حفاری  دستگاه 
اتصال  بودن شرایط جوی و عدم  نامساعد  به دلیل  دبی در سال 198٥ 
مناسب دستگاه به یدک کش دچار حادثه و خسارت سنگین به دستگاه 
به  دیگر  پایه  دو  و  رفت  بین  از  پایه ها  از  یکی  اتفاق،  این  پی  در  شد. 
صورت غیرقابل تعمیری خسارت دیدند. سرانجام دستگاه جهت تعمیر 
به سنگاپور حمل شد. دستگاه Rowan Gorilla-1  نیز در اثر طوفان بعد 
از جدا شدن از یدک کش در سال 1988 در دریای آتالنتیک شمالی 
دستگاه  حمل  خصوص  در  نیز  مختلفی  های  ریسک   .]14[ شد  غرق 
حفاری دریایی در صورتی که بر روی عرشه شناور1٠ قرار گیرد ، وجود 
دارد، از جمله می توان به لزوم بسته شدن تجهیزات بر دستگاه و استقرار 
مناسب دستگاه بر روی شناور حمل، میزان مقاومت شناور حمل کننده و 
توانایی دستگاه در تحمل حرکات شناور حمل اشاره کرد. بدیهی است 
در صورت از دست رفتن یکپارچگی دستگاه در زمان حمل، دستگاه در 

معرض خطر سقوط و غرق شدن قرار می گیرد.

■  تصادم
به منظور حفظ ایمنی دستگاه ها و همچنین شناورهای در حال حرکت، 
با  شوند.  مشخص  اخطاردهنده  تجهیزات  با  حفاری  دستگاه های  باید 
وجود این ریسک تصادم شناورها و کشتی ها با دستگاه حفاری فراساحل 
مستقر در مناطق نزدیک به مسیر دریانوردی، بسیار زیاد است. اطراف 
در حدود  ایمنی  منطقه  عنوان  فراساحل محدوده ای تحت  دستگاه های 
٥٠٠ تا 1٠٠٠ متر پیش بینی می شود که کشتی های تجاری مجاز به عبور 
از آن منطقه نبوده و فقط امکان عبور شناورهای تدارکاتی و پشتیبانی 
وجود دارد. اما این موضوع ممکن است توسط کشتی ها نادیده گرفته 
خسارت  و  ضرر  حفاری  دستگاه  به  کشتی  برخورد  صورت  در  شود. 

اندازه و نوع بار آن بستگی  به دستگاه، به سرعت شناور و یا کشتی و 
دارد. تصادم نفتکش با دستگاه حفاری یا سکو در صورتی که منجر به 
آتش سوزی و انفجار شود، می تواند نتایج سهمگینی را دربرداشته باشد. 
حتی ممکن است به شکستگی و یا سقوط دستگاه و در نتیجه رهاسازی 

غیرقابل کنترل هیدروکربن منجر شود.
همچنیـن در شـرایط نامسـاعد جـوی، در صورتـی کـه دسـتگاه از مهـار 
جـدا شـود یـا بـه خوبـی متصـل نشـده باشـد، ریسـک تصـادف وجـود 
دارد و امـکان بـروز تصـادف بـا زیرسـاخت های بسـتر دریا و تاسیسـات 
سـطحی وجـود دارد. در ژوئیـه 2٠٠٥، شـناور چنـد منظـوره در میـدان 
بـه سـازه های  بـه سـکو برخـورد و  Bomby High در فراسـاحل هنـد 

متصـل خسـارت وارد کـرد ]1٥[.

Punch-through یکپارچگی ساختاری و  ■
از جمله الزامات ایمنی دستگاه های حفاری خودباالبر، حفظ یکپارچگی 
ساختار سازه در زمان استقرار پایه ها است. معموالً دستگاه های حفاری 
قرار می گیرند.  استفاده  خودباالبر در محوطه های حفاری زیادی مورد 
همچنین این دستگاه ها در اعماق متفاوت آب و در بسترهایی با شرایط 
متفاوت و فشارهای محیطی مختلف فعالیت می کنند. همچنین در زمان 
جمع کردن پایه ها نیز امکان بروز مشکل وجود دارد. نفوذ سریع پایه های 
Punch- دستگاه در بستر سخت می تواند منجر به سقوط سازه شده و

through  حادث شود. در سال 2٠٠4 یک دستگاه حفاری در اندونزی 
به دلیل Punch Through از بین رفت. دستگاه ها ممکن است در زمان 
استقرار پایه ها یا در زمان جمع کردن پایه ها حتی در شرایط جوی مساعد 
نیز دچار آسیب شوند. همچنین نقص ساختاری دستگاه ها ممکن است 
ناشی از نقص طراحی یا ساخت باشد. این موضوع سبب می شود که 

دستگاه در معرض ریسک های بسیاری قرار گیرد ]16[. 

2-1-2 - ریسک ناشی از محل جغرافیایی فعالیت حفاری
بـه دلیـل انجـام فعالیت هـای حفـاری فراسـاحل در محیـط دریـا، ایـن 
فعالیت هـا بـا خطـرات و ریسـک های مختلفـی روبـه رو هسـتند کـه در 

بررسـی می شـود. ادامـه 

■  طوفان
ــی  ــا بخش ــام ی ــت در تم ــن اس ــاحل ممک ــاری فراس ــتگاه های حف دس
ــک از  ــج مکزی ــد. خلی ــرار گیرن از ســال در شــرایط نامســاعد جــوی ق
ژوئــن تــا نوامبــر در معــرض طوفان هــای اســتوایی قــرار دارد کــه ســبب 
ــت  ــده  اس ــاحل ش ــاری فراس ــتگاه های حف ــه دس ــیاری ب ــارات بس خس
]17[. دریــای جنوبــی چیــن و شــمال اســترالیا هــم معمــوالً در معــرض 
ــه  ــد ب ــان می توان ــرعت طوف ــرار دارد و س ــخت ق ــی س ــرایط طوفان ش
بیــش از 14٠ مایــل در ســاعت برســد. طوفــان Gamille در ســال 1969، 
ســبب خســارت بــه دو ســکو حفــاری شــد کــه یکــی از آنهــا واژگــون 
 ocean  Ranger و دیگــری از محــل اســتقرار فاصلــه گرفــت. همچنیــن
در فوریــه ســال 1982، در شــرق کانــادا در نتیجــه طوفــان از بیــن رفــت 
و کشــتی حفــاری Glomar Java Sea در نتیجــه طوفــان در دریــای 

ــن در 1983 واژگــون و غــرق شــد.  ــی چی جنوب
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طوفان Ivan و طوفان های Rita و Katrina  در سـال های 2٠٠4 و 2٠٠٥  
سـبب از بیـن رفتـن تعـداد قابـل توجهـی از سـازه های فراسـاحل شـدند 
و ایـن طوفان هـا بـه همـراه طوفان هـای Gustav و Ike در سـال 2٠٠8، 
تأثیـر بسـیار مخربـی بر عملیـات نفـت و گاز در منطقه فالت قـاره خلیج 
مکزیـک بـه جا گذاشـتند ]18[. طوفان هـای Gustav و Ike بـا فاصله دو 

هفتـه، 14 دسـتگاه حفـاری را تحـت تأثیر قرار دادنـد ]19[.

■  یخ
فعالیت هـای حفـاری فراسـاحل در محیط هـای طبیعـی سـخت هماننـد 
آب هـای شـمال و شـرق روسـیه، شـمال دریـای خزر و شـرق کانـادا در 
معـرض برخـورد بـا یخ یا کـوه یخ قرار دارنـد. هرچند تاکنون خسـارت 
و ضـرر قابـل مالحظـه ای حـادث نشـده اسـت، امـا احتمـال آن وجـود 
دارد و تـالش می شـود تـا تجهیزات فراسـاحل بگونـه ای مقـاوم در برابر 
یـخ سـاخته شـوند. در Cook Intel در آالسـکا و عملیـات حفـاری در 
Beau fort Sea دسـتگاه ها به نحوی سـاخته شـده اند تا بتوانند فشـار قابل 

توجهـی را تحمـل و از تجهیـزات حفـاری حفاظـت کنند.

■ خوردگی
خوردگـی11  یکـی از جدی ترین مشـکالت تأسیسـات فراسـاحل اسـت. 
خوردگی با افزایش شـوری آب و دمای باال تشـدید و تسـریع می شـود 
کـه می توانـد بـه نقص مکانیکـی و شکسـت تجهیزات منجر شـده و این 

موضـوع باعـث ایجاد خطـر و مشـکل در روند عملیات حفاری شـود.

2-2- ریسک های عمومی
بخـش  ایـن  فراسـاحل،  حفـاری  اختصاصـی  ریسـک های  بـر  عـالوه 
ریسـک های  اسـت.  مواجـه  نیـز  عمومـی  ریسـک های  بـا  صنعـت  از 
عمومـی را می تـوان بـه عنـوان خطراتـی تعریف کـرد که سـایر صنایع و 
فعالیت هـای اقتصـادی نیـز بـا آنهـا مواجـه بـوده و ایـن خطـرات مختص 

حفـاری فراسـاحل نیسـت.

■  زمین لرزه 
بـر  توجهـی  قابـل  تأثیـر  آتش فشـان  یـا  و  زمین لـرزه  تاکنـون  اگرچـه 
عملیـات حفـاری نداشـته امـا ایـن خطـر همـواره وجـود دارد. بنابرایـن 
دسـتگاه ها بایـد بگونـه ای طراحی شـوند کـه دارای حداکثـر ایمنی بوده 
و ریسـک سـقوط سـکو به حداقل برسـد. البته تأثیر زمین لرزه بر سـکو 

بـه فاصلـه و شـدت آن بسـتگی دارد.

■  ریسک سیاسی
ــا آن  ــاحل ب ــاری فراس ــت حف ــه فعالی ــی ک ــک های سیاس ــی از ریس یک
ــت  ــی در فعالی ــر قانون ــه غی ــه و مداخل ــکاری، حمل ــرو اســت، خراب روب
ــه در  ــار، 113 حادث ــق آم ــاری فراســاحل اســت. مطاب دســتگاه های حف
ــال های  ــن س ــاحل در بی ــاری فراس ــتگاه های حف ــت دس ــوص امنی خص
197٥ تــا 2٠1٥ رخ داده اســت. پیــش از ســال 197٥ صرفــاً یــک حملــه 
امنیتی12-حادثــه Montecito  Mob- گــزارش شــده کــه البتــه بایــد 

تعــداد حــوادث در آن 7٥ ســال بســیار بیشــتر باشــد.

 بیـش از نیمـی از حـوادث امنیتـی )٥9 مـورد از 113 یـا ٥2 درصـد( 
اکثـر آنهـا  تـا 2٠1٥ رخ داده و  بیـن 2٠٠٥  در طـول مـدت 1٠ سـال 
بـا خشـونت همـراه بـوده اسـت امـا 33 درصـد از حـوادث امنیتـی )33 
مـورد 113( بـدون خشـونت اتفـاق افتاده انـد. مطابـق اطالعـات موجود، 
بیـن سـال های 2٠٠6 تـا 2٠1٠ حـوادث امنیتـی افزایـش یافـت و در ایـن 
دوره، 42 حادثـه فقـط در نیجریـه بـه وقـوع پیوسـت. حملـه و مداخلـه 
غیـر قانونـی در بخش هـای مختلـف جهـان از جملـه آنگـوال، اسـترالیا، 
کامـرون، جزایـر قنـاری، چیـن، کلمبیـا، هنـد، ایـران، عـراق، کویـت، 
مالـزی، مکزیـک، هلنـد، نیوزلنـد، نیکاراگوئـه، نیجریـه، نـروژ، تانزانیا، 
ترکیـه، امـارات متحـده عربـی، بریتانیـا، ایاالت متحـده آمریـکا، ویتنام، 
روسـیه و یمـن رخ داده اسـت ]2٠[. البته در برخـی از مناطق جغرافیایی، 
حمـالت بیشـتری صـورت می گیـرد که باید بررسـی الزم بـرای ارزیابی 
و مدیریـت ریسـک آنهـا انجـام شـود. از دیگـر ریسـک های سیاسـی 

می تـوان بـه جنـگ، سـلب مالکیـت و مصـادره اشـاره کـرد.

3- اثرات زیست محیطی
فعالیت هـای حفـاری فراسـاحل حتی اگر بـه هیچ حادثه ای منجر نشـود، 
دارای اثـرات زیسـت محیطی هسـتند. با اجـرای عملیات عـادی حفاری 
امـکان تخلیـه گل حفـاری، آب همـراه13  و خـرده های حفـاری به آب 
وجـود دارد کـه اثـرات زیانباری بـرای محیـط دریایی خواهد داشـت و 
مـواد شـیمیایی و فلـزات سـنگین موجـود در گل حفـاری می تواند وارد 
زنجیـره غذایـی موجـودات دریایـی شـود ]21[. البتـه میزان تخلیه سـیال 
حفـاری در دریـا متغیـر بـوده و در طـول عمـر چـاه اکتشـافی بیـن ٥٠٠٠ 
تـا 3٠٠٠٠ بشـکه تخلیـه می شـود ]22[. درکنـار ایـن مـوارد، صداهـای 
ناشـی از انجام عملیات حفاری و کشـتی های پشـتیبانی نیـز دارای اثرات 
سـوء بـر حیـات وحـش اسـت. البتـه میزان صـدا به نوع دسـتگاه بسـتگی 
دارد و دسـتگاه های ثابـت در مقایسـه بـا دسـتگاه های نیمه شـناور کـه بـه 

میزان نشت نفتمحل حفاریتاریخ حادثه

 1969/1/28
1٠٠-8٠ هزار بشکهسانتا باربارا، کالیفرنیا1969/2/12

 1979/6/3
3/3 میلیون بشکهIxtoc Well مکزیک1980/3/23

 1977/4/22
1977/4/30

Ekofisk، نروژ، دریای 
2٠2/381 هزار بشکهشمال

1980
 Funiwa Niger

2٠٠ هزار بشکهDelta،  نیجریه

 1980/10/2
1٠٠ هزار بشکهخلیج فارس1980/10/10

 2009/8/21
2009/11/3

دریای تیمور، استرالیا/
اندونزی

28/8 هزار بشکه میعانات 
گازی

2010/4/20
4/9 میلیون بشکهخلیج مکزیک2010/7/15
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کمـک رانشـگر مکان یابـی می شـوند، صـدای کمتـری ایجـاد می کنند. 
انتقـال دسـتگاه های حفـاری فراسـاحل می توانـد سـبب انتقـال گونه های 

غیربومـی مهاجـم بـه محیط زیسـت جدید شـود. 
عـالوه بـر مـوارد فوق، نشـت نفت به داخـل آب یکی دیگـر از خطرات 
حفـاری فراسـاحل اسـت. ایـن حادثـه ممکـن اسـت در نتیجـه عوامـل 
مختلفی از جمله خطای انسـانی، نقص دسـتگاه در زمـان انتقال گازوئیل 
از کشـتی تدارکاتـی یـا انفجـار و فـوران رخ دهـد. آلودگـی ناشـی از 
عملیـات انتقـال سـوخت چنـدان زیـاد نیسـت در حالـی کـه نشـت نفت 
ناشـی از فـوران می توانـد ضمـن اثـرات مخرب زیسـت محیطـی و لطمه 
بـه موجـودات دریایی، دارای آثار سـوء بر صنعت توریسـم و ماهیگیری 
نیـز باشـد.  میـزان اثـرات سـوء نشـت نفـت بـه عواملـی از قبیـل میـزان 
نفـت، فصـل، شـرایط جـوی، محیـط زیسـت مجـاور و نحـوه مدیریـت 
حادثـه بسـتگی دارد. نشـت نفـت در دریاهای بسـته همانند دریای سـیاه، 
مدیترانـه و یـا دریای بالتیک بـه مراتب دارای اثرات مخرب بیشـتری در 
مقایسـه بـا آب هـای آزاد اسـت ]23[. از زمـان پیدایـش صنعـت حفاری 

فراسـاحل فوران هـای مختلفـی موجب نشـت هیدروکربن بـه داخل آب 
شـده اسـت کـه در جـدول-1 بـه مهم ترین آنها اشـاره شـد.

نتیجه گیری
بهبود  اقتصادی،  استقالل  در  مؤثر  نقش  وجود  با  فراساحل  حفاری 
چالش ها  متضمن  شغلی،  فرصت های  ایجاد  همچنین  و  زندگی  شرایط 
نفت  صنعت  از  بخش  این  کارآمدی  که  است  فراوانی  ریسک های  و 
مستلزم کنترل آنها است. ریسک های این صنعت را می توان به دو گروه 
عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. ریسک های اختصاصی در دو دسته 
ریسک های ماهیتی و محیطی قرار می گیرند. عالوه بر این، اثرات زیست 
محیطی این فعالیت ها -فارغ از بروز حادثه در نتیجه عملیات عادی- نیز 
باید در طراحی دستگاه های  موارد  این  بنابراین، همه  دارد.  تأمل  جای 
حفاری فراساحل، انتخاب آنها توسط شرکت های فعال در این حوزه، 
این  قانونگذاری و توزیع مناسب  سیاست گذاری های کالن شرکت ها، 

قبیل ریسک ها در روابط قراردادی مورد توجه قرار گیرند. 
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