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تقاضــای انرژی در جهان روزبــه روز افزایش می یابــد در حالی که 
مهم ترین منبع انرژی نفت و گاز اســت. صنعت نفت و گاز صنعتی 
پرســود و ضروری اســت اما در عین حال بســیار چالش برانگیز و 

پرریسک می باشد. 
اگر ریســک های این صنعت، هوشــمندانه مدیریت نشــود، شاهد 
فاجعه های زیســت محیطی، اقتصادی، سالمتی و سیاسی مختلفی 
خواهیــم بود. نیاز جهانی به انرژی به طــور مداوم در حال افزایش 
اســت و منجر به تالش های فوق العاده و سرمایه گذاری های عظیم 
توســط شــرکت های انرژی برای یافتن منابع جدید نفت می شود. 
  offshore بخشی از این صنعت بزرگ، صنعت نفت و گاز فراساحلی یا
است که به تاسیسات و فعالیت های اکتشاف، حفاری و تولید نفت و 

گاز در دریاها و اقیانوس ها اطالق می شود.
در سال 1887 در سامرلند کالیفرنیا تولیدکنندگان نفت متوجه  شدند 
که هرچه چاه های حفر  شده به دریا نزدیک تر باشد، تولید نفت بیشتر 
می شــود. در  نتیجه برای اولین بار فردی به  نــام H-L-Williams در 
ساحل اسکله ای بنا کرد و روی آن دکل حفاری ساخت و اولین دکل 

خارج از خشکی به  وجود آمد.
سکوهای حفاری یک سازه ی بزرگ همراه با امکانات حفر چاه نفت، 

اســتخراج نفت و فرآوری آن و ذخیره ســازی موقــت نفت تا زمان 
انتقال آن به ســاحل و پاالیشگاه می باشد. سکوهای نفتی می توانند 

به صورت ثابت در بستر دریا یا به  صورت شناور در آب باشند. 
ســکوهای متحرک سکوهای حفاری هســتند که قابلیت حرکت و 
جا بجایی دارند. این ســکوها تا محــل موردنظر حرکت کرده و پس 
از توقف، عملیات حفاری را انجــام می دهند. پس از انجام عملیات 
حفاری سکوها مجددا به ساحل بازگشته و توانایی انجام این عملیات 

را به طور مکرر دارند. 
ســکوهای ثابت سکوهای سر چاهی هســتند که به  صورت مستحکم بر 
روی چــاه حفاری نصب می شــوند. این ســکوها دارای تجهیزات کافی 
برای اســتخراج، پاالیش اولیه و انتقال فرآورده های استخراج به ساحل و 

همچنین نیازمندی های کارکنان سکو می باشد.]2[
منطقه ی خلیج فارس یکی از مهم ترین مناطق دنیا از نظر اکتشاف و تولید 
نفت و گاز و تردد کشــتی های نفتی است. بنابراین پتانسیل وقوع حوادث 
ناگوار نفت و گاز در این منطقه بســیار باال است، اما متاسفانه توجه الزم 

برای پیشگیری از این حوادث در این منطقه وجود ندارد. 
در نتیجــه اهمیت مفاهیمــی مانند شناســایی خطــرات، مدیریت و 
پیشــگیری از ریســک ها در صنایع باالدســتی نفــت و گاز این منطقه 

اهمیت فراوانی دارد.
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مقاالت پژوهشی 

اکتشــاف و تولید نفت فراســاحلی به خاطر چالش های عظیم آن، کار 
در محیط های سخت و اســتفاده از آخرین و پیچیده ترین فناوری ها به 
خوبی شناخته شده  اســت. عملیات های موفق می توانند به پاداش های 
قابل توجهــی منجر شــوند اما این ریســک ها به همان انــدازه بزرگ و 
قابل توجه هســتند. یکی از روش هایی که می تواند به ما در شناســایی 
و مدیریت این ریســک ها کمک کند، بررســی حوادث گذشته و درس  
گرفتن از اشــتباهات و نقاط ضعف قبلی است. اگر قرار باشد از حوادث 
گذشــته درس بگیریم پس چه حادثه ای بهتر از انفجار دکل فراساحلی 

Deepwater Horizon در سال 2010!

1-1- انواع آلودگی های دکل نفتی
دکل های حفاری باعث پیشــرفت اقتصادی می شــوند، اما در عین حال 
آلودگی هــای مختلفی را برای اکوسیســتم منطقه ایجــاد می کنند. این 

آلودگی ها به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند:
 آلودگی های روزمره )routine(: آلودگی هایی که در اثر فعالیت های 
عادی و روزمره ی دکل در مراحل مختلف حفاری و تولید از میدان ایجاد 

می شوند، مانند: آلودگی هوا، تخلیه ی گل حفاری و...
 آلودگی های تصادفی )accidental(: آلودگی هایی که در اثر وقوع حادثه ای 
ناخواسته و پیش بینی نشده ایجاد می شوند، مانند: نشت نفت از دکل، فوران چاه و...

 1  پتانســیل تولید نفت فراساحلی در نقاط مختلف دنیا]1[

 2  انواع آلودگی های دکل نفتی]1[
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2-1- آلودگی نفتی در خلیج فارس
منطقه ی خلیج فارس با منابع فراوان نفت و گاز، اهمیت بســیار زیادی در 
جهان دارد. عالوه بر میادین پرشمار نفت و گاز، تردد کشتی های نفتی نیز 

در این منطقه بسیار زیاد است و آلودگی قابل توجهی ایجاد کرده است.

بر اساس نتایج یک تحلیل در منطقه ی فراساحلی استان بوشهر، گزارشات 
آلودگی های نفتی طی ســال های 1386 تا 1394 بررسی شدند. در این 
بررســی تعداد حوادث و دالیل آلودگی های نفتی در مناطق نفتی استان 

بوشهر بررسی شدند و نتایج به  صورت اشکال3 و 4 به  دست آمدند.]2[

 3  تعداد گزارشــات آلودگی نفتی منطقه ی نفتی بوشهر]2[

 4   علل آلودگی های نفتی منطقه ی بوشــهر]2[
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مقاالت پژوهشی 

3-1- نمونه هایی از آلودگی های نفتی بزرگ در آب های آمریکا
 دیپ واتر هورایزن: ایــن حادثه ی نفتی در اثر فــوران و انفجار در 
سکوی نفتی متعلق به شــرکت BP در آپریل 2010 اتفاق افتاد و در اثر 

آن حدود 800 میلیون لیتر نفت وارد دریا شد.]3[
 اکســون والدز: در 23 مارس 1989 و در دریاهای آالســکا، کشتی 
نفتکش اکسون والدز به صخره برخورد کرد. در نتیجه 10.8 میلیون گالن 

نفت به دریا ریخت و هزینه ی پاک سازی آن 2.5 میلیارد دالر برآورد شد.
 سکوی نفتی ایکستوک1: در ســال 1979 سکوی نفتی Ixtoc 1 در 

خلیج مکزیک فوران کرد و 7 میلیون بشکه نفت به دریا ریخت.
 سانتا باربارا: در سال 1969 خط لوله ی بزرگی در سواحل بندر سانتا 
باربارا ایالت کالیفرنیا نشــت کرد و 100 هزار بشــکه نفت به اکوسیستم 

منطقه وارد شد.

 5   بزرگ ترین حوادث نشــت نفت در آب های ایاالت متحده ی آمریکا]4[

]4[ Deepwater Horizon 6   موقعیت دکل فراســاحلی 
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4-1- فاجعه ی نفتی دیپ واتر هورایزن
در 20 آوریل 2010، ســکوی نفتی دیپ واتر هورایزن در خلیج مکزیک 
منفجر شــده و منجر به بزرگ ترین نشــت نفــت در تاریخ صنعت نفت 

offshore شد. 
این رویداد به عنوان یک فاجعه ی زیســت محیطی و اقتصادی موردتوجه 
قرار گرفت. در زمان وقوع این حادثه، واحد حفاری دریایی سیار نیمه شناور 
33 هزار تنی متعلق به ترنس آوشــن که به شرکت بریتانیایی) BP(  اجاره 
داده شده  بود،]5[ در حال حفاری چاه اکتشافی در میدان نفتی ماکوندو 

در خلیج مکزیک در 40 مایلی ساحل لوئیزیانا بود. 
در نتیجه انفجار ســکوی نفتی "دیپ واتر هورایزن" و نشــت نفت پس از 
آن ) که به نام نشت نفت ماکوندو نیز شناخته می شود( نشت نفت BP به 
مــدت 3 ماه به خلیج جریان یافت و بزرگ ترین فاجعه ی نشــت نفت در 
تاریخ صنعت نفت شــد. انفجار در این تجهیزات منجر به کشته شدن 11 
مرد و زخمی شدن 17 تن دیگر شد.]6[ این حادثه 780 هزار مترمکعب 

) 4.9 میلیون بشکه(  نفت به داخل خلیج مکزیک منتشر کرد. 
حدود 800 کیلومتر ) 500 مایل(  از خط ساحلی لوئیزیانا، می سی سی پی، 
فلوریدا و آالباما توســط نفت بی پی آلوده شــده  بود. این نشــت هر نوع 
پوشش گیاهی و جانوری در منطقه را تحت تاثیر قرار داد.]7و8[ نهنگ ها 
و دلفین ها دو برابر نرخ نرمــال خود ُمردند،]9[ علف های تاالبی، گیاهان 
و جوامع مرجانی از بین رفتند]10و11[ و ماهی گیری و توریســم متوقف 
شد.]12و13[ یک توده ی نفتی در زیر آب که در سطح دریا دیده نمی شد، 
گیاهان و جانوران دریایی را کشــت. بی پی به اشتباه خود اعتراف کرد و 
خیلی زود پس از این حادثه یک صندوق 20 میلیارد دالری برای جبران 

خسارت قربانیان نشت نفت ایجاد کرد.]3[
پس از تقریبا ســه ماه تالش بی ســابقه از نظر مقیاس و پیچیدگی برای 
بســتن چاه، نشــت در نهایت متوقف شــد. هزینه ی کل نشت نفت در 
ماکوندو شامل بستن چاه و عملیات پاک سازی، پرداخت هزینه های پاسخ 
دولت به آلودگی نفت و جبران خسارت ادعای خسارات ناشی از آلودگی و 
همچنین جریمه های جنایی، بیش از 30 میلیارد دالر پیش بینی می شود. 
مقادیر زیادی از مواد پراکنده کننده اســتفاده شد و برای اولین بار، مواد 

پراکنده کننده در زیر سطح دریا اضافه شدند. 
خــود  اســت]14[چون  بحث برانگیــز  پراکنده کننده هــا  از  اســتفاده 
پراکنده کننده ها ممکن اســت باعث اثرات سمی در ارگانیسم های دریایی 
شوند. میکروارگانیســم ها نقش مهمی در تجزیه ی نفت در آب داشتند و 
فرض بر این بود که این امر در کاهش اثرات زیســت محیطی کلی نشت 

نفت ) زیست پاالیی(  مهم است.]15[
این آسیب ها به سه عامل عمده نسبت داده می شوند: 

 1-  خطای انســانی و نقص تجهیزات در واحد حفاری ســاحلی دیپ واتر 
 BP هورایزن

 2-  شکست دولت آمریکا در تخصیص و در برخی موارد مجوز منابع برای 

کمک به مهار نشت نفت
 3-  اطالعات نادرســت منتشر شده توسط رســانه های خبری در مورد 

میزان و مکان آلودگی نفت در آب و سواحل خلیج مکزیک]16[
دکل های مشــابه در کل دنیا فراوان هســتند و بــا توجه به حادثه ی 
خلیج مکزیک هر کدام از این دکل ها اگر به  درســتی مدیریت نشوند، 

باعث فجایع مشــابه در نقاط مختلف دنیا می شوند.]17[
عوامــل مختلفــی در وقوع این حادثه تاثیر داشــته  اســت، مانند نقص 
تجهیــزات، نقص فرهنگ HSE،]18[ نادیــده گرفتن مالحظات ایمنی و 
آیین نامه ها به  علت صرفه جویی مالی و... در نهایت شــرکت BP )مسئول 
پروژه( و پس از آن شرکت هالیبرتون )مسئول تولید و آزمایش سیمان و 

اجرای سیمان کاری( مقصران اصلی این حادثه شناخته  شدند.
متاســفانه برنامــه و راه حل کارآمدی برای پیشــگیری از این حوادث در 
منطقه ی پرریسک خلیج فارس طرح ریزی نشده  است. ناتوانی در پیشگیری 
از حــوادث نفت و گاز در این منطقه می توانــد باعث وقوع فجایع بزرگی 
شود که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی جبران ناپذیری به 

 دنبال دارد. 
در این مقاله ســعی  شده  است تا با تحلیل مهم ترین فاجعه ی نفتی تاریخ 
آمریکا )حادثه ی دیپ واتر هورایزن(، عوامل و دالیل این حادثه مشخص 
شود و پیشــنهادات نوآورانه ای برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در 

صنایع باالدستی نفت و گاز خلیج فارس ارائه شود.

2- تشریح حادثه
1-2- خط زمانی حادثه

در ایــن بخش مراحل مختلف عملیات دکل Deepwater Horizon در روز 
20 آپریل 2010 را مرور می کنیم. ســعی می کنیم اشتباهات و کمبودها 
در هر مرحله را مشــخص کنیم و مجموعه عواملی که منجر به وقوع این 

فاجعه شده  است را استخراج کنیم. 
 )HSE این عوامل شــامل اشتباهات انسانی، ضعف های مدیریتی )فرهنگ
و عملکرد نادرســت تجهیزات است. وظیفه ی ما در واحد HSE نفت و گاز 
این اســت که اجازه ندهیم این عوامل در پروژه هــای آینده دوباره تکرار 
شوند. در ادامه مشکالت و ضعف های هر قسمت تشریح می شود. در آخر 

همه ی عوامل دسته بندی شده اند.

2-2- تشریح دالیل حادثه
همه چیز از سیمان معیوب شروع می شود! ورود سیال از مخزن به درون 
چاه و وقوع اتفاقات بعدی به  دلیل ضعف سیمان یا عملیات سیمان کاری 
بوده  است. سیمانی که باید از چاه در مقابل فشار سیاالت مخزن حفاظت 
کند. شــرکت BP در گزارشــات خود اظهار می کند که در حین عملیات 
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ســیمان کاری floatcollar به  درستی عمل نکرده و 9 مرتبه تالش شد تا 
با اعمال فشار بیشتر سیمان تزریق شود.]19[

ضعف سیمان می تواند به این دالیل باشد:
1- ترکیب ســیمان برای پروژه ای در این مقیاس مناســب نبوده  است. 
شرکت هالیبرتون در طراحی سیمان فقط بر روی برخی خصوصیات پایه 
مثل چگالی، تمرکز داشته  است و جزئیاتی مانند پایداری فوم، هرزروی و 

احتمال آلودگی در نظر گرفته  نشده  است. 
عــالوه بر آن، این شــرکت آزمایش های الزم برای ارزیابی ســیمان مثل 
آزمایــش هــرزروی و ژل اســتاتیک را انجام نداده  اســت و فقط برخی 
آزمایش های پیِش پا افتاده اجرا شــده  است. این اطالعات از گزارش های 

شرکت هالیبرتون به  دست آمده  است. 
همچنین گروه تحقیقاتی حادثه DWH سیمان مورد استفاده در عملیات 
تکمیل چاه را در آزمایشــگاه و با همان ترکیبات بازسازی کردند. پس از 
انجام آزمایشــات الزم، دریافتند که ســیمان بیش از حد نیتروژن داشته 
 است. نیتروژن باعث روان تر شدن ســیمان می شود، ولی اگر زیاد از حد 

باشد سیمان بسیار رقیق و ناکارآمد خواهد  شد.
2- هرزروی گل باعث رقیق شدن سیمان شده  است.

3- مقدار سیمان کافی نبوده  است.)51 بشکه(
4- زمان الزم برای خشــک شدن ســیمان 24 ساعت بوده   است ولی در 

اینجا فقط 20 ساعت به سیمان زمان داده اند.
5- گاز مخزن در سیمان حل شده و آن را رقیق کرده  است.

چیزی که در اینجا واضح اســت، معیوب بودن ســیمان است ولی این 
مشــکل به  راحتی بــا cement bond log قابل شناســایی بوده  اســت. 
متاســفانه شــرکت BP به  دلیل عقب بودن 43 روزه از برنامه ی زمانی 
پروژه و صرفه جویی در هزینه ها، برخالف آیین نامه ها و مقررات، تســت 
استحکام ســیمان را انجام نمی دهد و نمایندگان شرکت شلمبرژه )که 
برای عملیات well logging اســتخدام شــده  بودند( را مرخص می کند. 
هــدف BP خاتمه دادن به عملیات حفــاری، تکمیل چاه برای عملیات 

تولید در آینده و انتقال دکل به میدان نفتی بعدی بوده  اســت. 
تاخیر بیشــتر در برنامه باعث تحمیل هزینه های بسیار بیشتری می شود، 
در نتیجه فرآیند ارزیابی ریســک نادیده گرفته  می شود. پس از شکست 
ســیمان و عبور سیاالت از casing به چاه، shoe track باید ادامه ی مسیر 
ســیاالت را مســدود و از ورود آنها به لوله ی حفاری جلوگیری می کرد. 
احتماال ترکیب ســیمان shoe track مناســب نبوده و یا توســط سیمان 
 check فضای حلقوی )که پیشتر بررسی شد( آلوده شده  است. همچنین
valve هــا احتماال به  دلیل فشــار و جریان زیاد عمل نکرده اند. در نتیجه 

ابزار کنترلی shoe track شکست خورده  است.
 )negative pressure tes t( برای اطمینان از استحکام چاه آزمایش فشار منفی

باید انجام شود. 
در ایــن آزمایش مقداری از گل حفــاری را تخلیه و هم زمان آن را با آب 

دریا جایگزین می کنند. در نتیجه فشار چاه کاهش می یابد و فشار سازند 
از فشــار چاه بیشتر می شود. Annular preventer بسته می شود و در این 
حالت اگر در drill pipe افزایش فشار دیده  شد، نشانگر این است که سیال 
از مخزن وارد لوله ی حفاری می شود و تکمیل و استحکام چاه به  درستی 

انجام نشده  است. 
همچنین برخی ابزار کنترلی مثل shoe track معیوب هســتند. با شروع 
تســت، فشــار لوله ی حفاری افزایش می یابد. بر اساس گفته ی شاهدین 
تا psi 1260 باال می رود. 15 بشــکه گل برگشــتی باال می آید. بر اساس 
آنالیزهای تیم تحقیقاتی حادثه، ســیال برگشتی مورد انتظار، با توجه به 

حجم آب تزریقی دریا، 3.5 بشکه بوده  است. 
این اختالف حجم و ازدیاد ســیال برگشتی از چاه، نشانگر وجود جریان 
برگشــتی از مخزن به چاه است که متاسفانه پرسنل دکل به این موضوع 
توجه نکرده اند. پس از افزایش فشار تا psi 1260 تست، متوقف می شود، 

زیرا این فشار اصال نشانه ی خوبی نیست. 
 )BP بنابر اظهار شــاهدین در این زمان مسئول سایت )نماینده ی شرکت
اظهار می کند که بنابر دستوالعمل های شرکت BP تست فشار منفی باید 
بر روی kill line اجرا شود و نه بر روی لوله ی حفاری. پرسنل حفاری قانع 

می شوند که تست را روی لوله ی kill line تکرار کنند.
با شــروع تست، فشــار در kill line و لوله ی حفاری باال می رود. اما فشار 
kill line بالفاصله کم می شود. در بازه ی 30 دقیقه ای فشار kill line صفر 
و فشــار لوله ی حفاری 1400 باقی می ماند در حالی که فشار این دو لوله 

باید یکسان باشد.
بنابر اظهــار شــاهدین، toolpusher دلیل این ازدیاد فشــار را پدیده ی 
Bladdereffect بیــان می کنــد و می گوید که قبال ایــن پدیده را تجربه 
کرده  اســت. پس از بحث و توضیحات پرســنل قانع می شوند و مسئول 
سایت تصمیم می گیرد مالک آزمایش kill line باشد که 30 دقیقه فشار 
 Bladder effect و جریان برگشتی صفر دارد و در لوله ی حفاری پدیده ی
اتفاق افتاده  است. دلیل این  که فشار و جریان در kill line صفر شده   است 

می تواند این دالیل باشد:
 spacer موجود در loss circulation material )LCM( 1- مواد موجــود در
)مــاده ای که جلوتر از آب دریا تزریق می شــود تا بین گل حفاری و آب 
دریا قرار گیرد و از اختالط این دو جلوگیری کند( باعث بســته شدن 

kill line شده  است.]22[
2- سیستم به  درســتی چیده نشده بوده شاید یک شیر به اشتباه بسته 

بوده  است.
تا به امروز پدیده ی Bladdereffect به شکل علمی ثابت نشده  است. 

در نهایت تست فشــار منفی موفقیت آمیز در نظر گرفته می شود و مجوز 
تخلیــه ی گل حفاری و پایان فرآیند حفاری صادر می شــود، در حالی که 

استحکام چاه مشکالت زیادی داشته  است.
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 timeline   7 عملیات روز حادثه]20[

]21[ shoe track   8 
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متاسفانه نتایج این تســت به  درستی تفسیر نشده  است]23[ و بار دیگر 
اهمیــت مفاهیمی از قبیل آموزش، صالحیت و رهبری اثبات می شــود. 
همچنین مشکلی که وجود داشته است ضعف دستورالعمل و آیین نامه در 

مورد روش ها، تفسیر نتایج و محدوده های تست فشار منفی بوده  است.
عملیات تخلیه ی گل حفاری آغاز می شود. 

فشــار چاه افزایش می یابد و حجم ســیال برگشتی نسبت به آب تزریقی 
بیشــتر اســت. این دو عالمت نشان دهنده ی ورود ســیال مخزن به چاه 
و ترکیب گاز با گل حفاری خروجی اســت. ایــن عالئم به  طور واضح از 
ســاعت 20:58 یعنی 50 دقیقه قبل از blow out مشاهده می شود اما هم 
خدمه ی حفاری و هم mud logger متوجه این مســئله نشــده اند و یا به 
 درســتی این عالئم را تفسیر نکرده اند. تا ساعت 21:38 که جریان سیال 
وارد riser می شود)شکل9( و اولین اقدامات کنترلی جهت توقف فرآیند و 
بستن چاه ساعت 21:41 انجام می شود که متاسفانه بسیار دیر شده است 

و فایده ای ندارد.
بین ساعات 20 تا 21 و در حین تخلیه ی گل حفاری، چارت پارامترهای 
حفاری نشــانگر افزایش حجم mud pit در اثر افزایش گل برگشتی است. 
بــه  طوری که recorder چهار بار صفر می شــود و دوباره افزایش می یابد. 

تخلیه ی گل 20:10 متوقف می شــود و با کاهش گل برگشتی نگرانی ها 
برطرف شــده و پمپ ها دوباره روشن می شــوند. ساعت 21:30 عملیات 
دوباره متوقف می شــود اما این بار برخالف دفعه ی قبل فشــار همچنان 
افزایشی است و حجم گل برگشتی افزایش می یابد. خدمه باالخره متوجه 

جریان سیال از مخزن به چاه می شوند.
بنابر گفته ی شاهدین در ســاعت 21:40 گل به  شکل غیرقابل کنترل از 
چاه باال می آید و وجود نفت و گاز در آن شناسایی می شود. پرسنل اقدام 
به بستن Annular preventer می کنند ولی نمی تواند جلوی جریان سیال 
را بگیرد، زیرا ســیال به riser رسیده و فشار و جریان بسیار زیادی دارد. 
به  دلیل مشاهده ی گاز در گل حفاری و جریان زیاد آن، جریان گل را به 
 سمت MGS یا Mud Gas Separator منحرف می کنند ولی جریان از تصور 
آنها بیشــتر می شود. MGS برای این حجم گل و گاز طراحی نشده  است، 
در نتیجه MGS کم می آورد و نشــت گاز اتفاق می افتد و سطح زیادی از 
دکل با گاز قابل اشتعال پر می شود. در این شرایط به جای انحراف گل به 
ســمت MGS باید گل را توسط Starboard diverter 14 اینچی به سمت 

دریا منحرف می کردند تا به  شکل ایمن از دکل تخلیه شود.

]21[ kill line 9   تســت فشار منفی و انسداد احتمالی 
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 10   چارت پارامترهای حفاری حین عملیات تخلیه ی گل از ســاعت 20 تا 20:50 ]24[

 11   چارت پارامترهای حفاری حین عملیات تخلیه گل از ســاعت 21 تا 21:50 ]24[



56

مقاالت پژوهشی 

در شرایطی که گاز قابل اشتعال در فضای دکل پخش شده  است، سیستم 
Fire and Gas alarm باید وارد عمل شود ولی این سیستم به  خوبی عمل 
نکرده  اســت. سیســتم HVAC )فن هایی که وظیفه ی تهویه و تخلیه ی 
گاز درون اتــاق موتورها را داشــته اند( و همچنین damperهایی که باید 
جلوی ورود گاز به اتاق موتورها را می گرفتند، باید به  صورت دستی فعال 
می شــدند و حالت اتوماتیک نداشتند. دلیل آن تعداد زیاد false alarmها 
بوده که باعث توقف و مزاحمت در عملیات حفاری می شــود و یا این  که 

سیستم، مشکل فنی داشته  است. 
در نتیجه گاز قابل اشتعال وارد موتورهای رانشگر )که وظیفه ی هدایت و 
حفظ تعادل سکوی شناور را دارند( و تجهیزات الکترونیکی شده و انفجار 

رخ داده  است. 
بنابر اظهار شاهدین دو انفجار بزرگ و تعدادی انفجار جزئی رخ داده  است 
که به نظر می رســد انفجار اول در اثــر ورود گاز به اتاق موتورها و انفجار 
دوم در اثر ورود گاز به برخی از سیســتم های برقی و ژنراتورها بوده  است. 
متاســفانه سیستم Fire and Gas به وظیفه ی خود عمل نکرده  است و به 
نظر می رســد شرکت BP به  دلیل صرفه جویی مالی در تعمیر و نگهداری 
این تجهیزات سهل انگاری کرده  است. البته همان طور که پیشتر بیان شد، 
شرکت BP ادعا می کند سیستم معیوب نبوده و فقط قسمت اتوماتیک آن 

به  دلیل false alarmها غیرفعال بوده  است.
 5700 psi 1200 به psi در اتاقــک حفاری در ســاعت 21:47 فشــار از

 blow out می رسد و این آخرین فشار گزارش شده  است زیرا در این لحظه
اتفاق می افتد و کمی بعد در اثر انفجار برق دکل قطع می شود.

طبق اظهار شــاهدین 7 دقیقه بعد از اولیــن انفجار خدمه اقدام به فعال 
کــردن EDS یــا Emergency Disconnect Sequence کرده اند ولی این 
سیستم عمل نکرده  است. این سیستم، نوعی BOP است که برای شرایط 
 Blind Shear Ram اضطراری طراحی شده  است و وظیفه دارد تا با بستن
ارتبــاط چــاه و دکل را از پایین riser قطع کند. احتماال ســیم هایی که 
وظیفه ی ارتباط بین دکل و EDS را دارند در اثر انفجار آســیب دیده اند 
و سیســتم فعال نشده  است. در این شرایط اضطراری که پرسنل موفق به 
 Automatic mode function)AMF( نمی شوند، سیستم BOP فعال کردن
وارد میدان می شــود. این سیســتم دو control pod بــه رنگ های زرد و 
آبی دارد. اگر نیروی الکتریکی، ارتباط با دکل و فشــار هیدرولیکی برای 
هرکدام از این دو قطع شــود، یعنی شرایط اضطراری اتفاق افتاده  است و 
 BSR به  صورت اتوماتیک فعال می شود و اقدام به بستن AMF سیســتم
می کند، اما متاســفانه این سیســتم نیز عمل نکرده  است. پس از حادثه 
و جســتجو در محل چاه هر دو pod پیدا شــدند. پس از انجام تست های 
مختلف مشخص شد که باتری پاد آبی رنگ کم شارژ است و شیر 103 در 
پاد زرد رنگ به  درســتی کار نمی کند. اگر این شرایط در زمان حادثه نیز 

برقرار بوده باشد، سیستم AMF نمی تواند فعال شود.

]21[ mud gas separator   12 
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دلیل عمل نکردن BOP به  طور دقیق مشــخص نمی شود، ولی عالوه بر 
دالیل گفته شده، دالیل احتمالی دیگری نیز وجود دارد:

BOP 1- جریان باالی چاه و غلبه ی جریان بر
2- کم بودن فشار هیدرولیکی برای بستن چاه

3- لوله غیرقابل برش بوده یا ضایعات اطراف BSR وجود داشته  است.
متاسفانه در اینجا سیستم تعمیر و نگهداری شرکت ترنس اوشن )مالک دکل( 

به  خوبی عمل نکرده  است. 
این شــرکت قبل از شروع عملیات حفاری )یعنی قبل از اجاره ی دکل به 
شــرکت BP( تســت های الزم را بر روی AMF و BOP انجام نداده  است. 

هیچ اطالعاتی از چک کردن باتری کنترل پادها و بررسی اتصاالت حیاتی 
سیستم وجود ندارد. 

در حالی که در ســال 2007 زمانی  که BOP را به سطح می آورند، متوجه 
می شوند باتری آن کامال خالی شده  است و باید احتمال تکرار این مسئله 

را در نظر می گرفتند. 
همچنیــن در شــیرهای مورد اســتفاده در کنتــرل پادها، اجزای 
شده   دیده   

است.

 13  در ســاعت 21:38 جریان سیال به riser می ر سد ]21[
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]20[ Deepwater Horizon دکل BOP 14  سیستم 
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از عوامل قابل توجه دیگر، عدم توانایی پرسنل در مدیریت بحران و کنترل 
شرایط اضطراری اســت، زیرا اقدامات آنها در شرایط اضطراری، ناکافی و 

در مواردی اشتباه بوده  است. 
آالرم تخلیــه ی اضطراری خیلی دیر فعال شــده و افراد به  درســتی با 
روند مدیریت بحران آشــنا نبوده اند. با تشریح حادثه، اهمیت موضوعات 
تعمیر و نگهداری، ارزیابی ریسک، آموزش، صالحیت، رهبری، مدیریت 
تغییر، به روزرســانی و بهبود دســتورالعمل ها و فرهنگ HSE به  وضوح 

دیده  می شود.
پس از تشریح حادثه و بررسی اقدامات و اتفاقاتی که منجر به وقوع فاجعه 

شد، می توانیم دالیل وقوع حادثه را دسته بندی کنیم.
شــرکت BP در گزارش حادثه ی DWH این گونه دسته بندی می کند که 

چهار دلیل اصلی باعث وقوع حادثه ی DWH شده  است:
1- تکمیل چاه و well integrity به  درســتی طراحی نشده بود و جریان 

سیال از مخزن به چاه آغاز می شود.
2-  جریان هیدروکربن ها بدون کشــف شدن وارد چاه شد و کنترل چاه 

شکست خورد.
3- هیدروکربن ها شعله ور شدند و باعث آتش سوزی و انفجار شد.

4- سیستم BOP در مسدود  کردن چاه ناتوان بود.
برای هر کدام از این دالیل اصلی، دالیل فرعی به این  شکل وجود دارد:
1-الف( سیمان فضای حلقوی نتوانست مانع عبور هیدروکربن ها شود.

1-ب( Shoe track نتوانست مانع عبور هیدروکربن ها شود.
2-الف( آزمایش فشار منفی )negative tes t( موفقیت آمیز در نظر گرفته 
 شــد، در حالی که تکمیل چاه به  درســتی انجام نشده  بود. آزمایش فشار 

منفی به  درستی تفسیر نشد.
2-ب( جریان هیدروکربن ها از مخزن به چاه زمانی مشــخص شــد که 
هیدروکربن هــا به riser رســیده  بودند و برای کنتــرل آنها خیلی دیر 
شده بود.)riser بین دکل و کف دریا قرار دارد و خط لوله ها را دربرمی گیرد(

2-پ( اقدامات کنترل چاه با شکست مواجه شدند.
3-الف( تغییر مســیر گل حفاری به ســمت mud gas separator باعث 

نشت گاز در دکل شد.
3-ب( سیستم آتش و گاز نتوانست جلوی شعله ور شدن گازها را بگیرد.
)AMF و EDS نتوانست چاه را مسدود کند.) سیستم BOP 4- حالت اضطراری

عالوه بر دســته بندی باال، دسته بندی های دیگری نیز وجود دارد. یکی از 
بهترین دسته بندی ها به این  صورت است:

1- اشتباهات و ضعف های مربوط به طراحی و تکمیل چاه
2- مشکالت و ضعف های تجهیزات دکل

BOP 3- مشکالت سیستم
4- مشکالت مدیریت ایمنی و فرهنگ ایمنی )فاکتورهای انسانی(

در بخش آخر بر اساس همین دسته بندی پیشنهاداتی برای بهبود ایمنی 
سکوهای نفتی ارائه  شده  است.

4- بحث و نتیجه گیری
در ادامه با ارائه ی پیشنهاداتی سعی شده  است تا راه های غلبه بر ضعف ها 

و برطرف کردن مشکالت مطرح شده در بخش دوم، بیان شود.

1-4- اشتباهات و ضعف های مربوط به طراحی و تکمیل چاه
رویداد اولیه در وقوع این حادثه شکست سیمان بوده  است. اول، طراحی 
و ساخت سیمان در آزمایشگاه و دوم، عملیات سیمان کاری باید به  شدت 

موردتوجه قرارگیرند.
پیشنهادات

 دستورالعمل ها و روش های تکمیل چاه باید به روزرسانی و تقویت شوند 
و ریسک های مختلف در آنها در نظر گرفته  شود.

 تمــام تجهیزات اساســی تکمیــل چــاه و barrierها )مثل
wellhead seals و...( باید با روش های جدید تســت شــوند. فرآیند انجام 
این تست ها و همچنین بازه های قابل قبول عملکرد در این تست ها باید به 

 خوبی مشخص باشند و توسط افراد باصالحیت اجرا شوند.
 مراحــل مختلــف عملیات تکمیل چــاه معموال توســط پیمانکاران و 
شــرکت های مختلــف انجام می شــود. باید اطالعات دقیق چاه توســط 
پیمانکاران بین همدیگر به اشــتراک گذاشته  شود و فرآیند به  شکل کار 
گروهی پیش برود. عالوه بر آن روش های اجرایی باید قبل از اجرا توسط 

همه ی شرکت ها مورد بررسی قرارگیرند.
 طراحی و ســاخت ســیمان باید با توجه به شــرایط چاه انجام شود و 

تست ها و شبیه سازی های الزم برای سیمان ساخته  شده، اجرا شود.
 آزمایش اســتحکام ســیمان )cement bond log( ضروری است. پس از 

اتمام تکمیل چاه ارزیابی ریسک ضروری است.

2-4- مشکالت و ضعف های تجهیزات دکل
برخی سیســتم ها و تجهیزات دکل DWH در زمان حادثه به  خوبی عمل 
نکردنــد. اگر جریان خروجی ســیاالت از چاه روی دکل کنترل می شــد 
و نشــت گاز و نفوذ آن به قســمت های مختلف دکل اتفــاق نمی افتاد، 

پیامدهای این حادثه به  شدت کاهش می یافت.
پیشنهادات

 سیستم های کنترل و مانیتورینگ چاه، باید بر اساس آخرین استانداردها 
طراحی و آزمایش شــوند. سیستم های کنترل چاه باید با در نظر گرفتن 
بدترین ســناریوها طراحی و تقویت شوند تا بتوانند در مقابل جریان های 

بسیار شدید ایستادگی کنند.
 باید سیســتمی طراحی شود تا در صورت وجود جریان غیرقابل کنترل 
سیال در ســطح دکل، این سیستم جریان را به  طور ایمن از دکل خارج 

کند و عوامل محیطی )مثل باد( را نیز در نظر بگیرد.
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 در این حادثه پس از قطع برق دکل در اثر انفجار، ژنراتورهای اضطراری 
به  طور اتوماتیک فعال نشدند و برخی فرآیندها بدون برق با مشکل مواجه 
شدند. باید سیستم برق اضطراری تقویت شود. ژنراتورها، اتصاالت و ابزار 
کنترل آنها به گونه ای طراحی و جانمایی شــوند که در اثر انفجار احتمالی 

کارآیی خود را از دست ندهند.
 سیســتمی طراحی شود تا اطالعات حفاری و چارت فرآیندها، هم زمان 
به خشــکی ارسال شوند تا این اطالعات به دقت ذخیره  شده و در صورت 

حوادث احتمالی، ریشه ی حادثه به  راحتی قابل شناسایی باشد.
 سیســتم های آالرم باید به  طور مرتب بررسی شــوند و فقط در موارد 
خاص و توســط افراد خاص دارای صالحیت و اختیارات، امکان غیرفعال 

کردن آنها وجود داشته  باشد.
 تجهیــزات ایمنی و تخلیه ی اضطراری )مثل قایــق نجات( با توجه به 

نیازهای دکل فراهم و به  طور مرتب بررسی و نگهداری شوند.

BOP 3-4- مشکالت سیستم
سیســتم BOP به  عنوان آخرین مانع کنترلــی و آخرین محافظ دکل در 
مقابل blow out در این حادثه شکســت خورده  اســت. به نظر می رســد 
سیستم BOP برای این شرایط عملیاتی ضعیف بوده  و همچنین در تعمیر 

و نگهداری این سیستم سهل انگاری صورت گرفته  است.
پیشنهادات

 سیســتم BOP باید با در نظر گرفتن بدترین شرایط و سناریوها دوباره 
طراحی شود تا بهبود یابد و عالوه بر آن توسط تست ها و شبیه سازی های 

مختلف عملکرد آن آزمایش شود.
 BOPهای جدید باید بتوانند در شــرایط ســخت تر، انواع لوله ها را قطع 

کنند و عوامل مزاحم مثل سنگ ها و سیمان، مزاحم آنها نشود.
 باید سیستمی طراحی شــود تا سیستم BOP بدون وقفه پایش شود و 
ویژگی های مختلف مثل فشار هیدرولیکی، شارژ باتری ها و سالمت شیرها 
به  صورت لحظه ای کنترل شــوند. این سیســتم پایش باید با خشکی نیز 
 BOP در ارتباط باشد تا درصورت وقوع حادثه اطالعات دقیقی از وضعیت
قبل از حادثه در دســت داشته  باشیم و همچنین در صورت وقوع شرایط 

اضطراری، واحدهای مستقر در خشکی باخبر شوند.
 در صورت مشــاهده ی مشــکالتی در سیســتم BOP، باید کل فرآیند 

حفاری تا برطرف شدن مشکالت متوقف شود.
 سیســتم EDS باید به  شــکل مطمئن تر و موثرتری طراحی شود تا در 
شــرایط بدتر محیطی بتواند توســط کارکنان فعال شود و چاه را از دکل 

جدا کند.
 سیســتم BOP باید به گونه ای طراحی شــود که درصــورت لزوم بدون 

آسیب زدن به پروژه و چاه قابل آزمایش باشد.

4-4- مشکالت مدیریت ایمنی و فرهنگ ایمنی )فاکتورهای انسانی(
زمانی  که اشــتباهات انســانی جدی رخ می دهــد، آیین نامه ها و قوانین 
 BP نمی توانند از وقوع فاجعه جلوگیری کنند. به نظر می رســد شــرکت
مشــکل کمبود تجربه داشته  است. مخصوصا در قسمت مدیریت اجرایی 

سایت سهل انگاری های بزرگی اتفاق افتاده  است. 
در اینجا اولین کلمه ی کلیدی که به ذهن ما می رسد، آموزش در همه ی 
ســطوح شرکت است. اما گاهی مشاهده می شود که با وجود آموزش های 
فراوان و ارزیابی مستمر کارکنان، حوادث نامطلوب تکرار می شوند. مشکل 

اصلی، فقدان فرهنگ ایمنی است. 
فقدان فرهنگ ایمنی به این معنی نیست که افراد، حادثه را دوست دارند 
و از آسیب دیدن نمی ترسند، بلکه این ذهنیت اشتباه که "حادثه برای من 
رخ نمی دهد" یا "من به اندازه ای مهارت دارم که امکان ندارد اشتباه کنم" 
در بین کارکنان وجود دارد و باعث می شــود تا اصول و مقررات ایمنی را 

نادیده بگیرند و حوادث اینچنینی رخ دهد.
فاکتورهای انســانی که باعث وقوع این حادثه شــده اند را می توان به این 

 صورت خالصه کرد:
1- تقسیم بیش از حد هیات های ناظر به دسته های کوچک تر و کم شدن 

هماهنگی بین آنها
2- ارزیابی ضعیف کارکنان

3- اعتماد به نفس کاذب
4- ناتوانی در تفسیر عالئم فاجعه و یا تفسیر اشتباه آنها

5- اعتقــاد به این  کــه کارها در حد عالی انجام شــده و نیاز به ارزیابی 
ریسک و مالحظات بیشتر نیست

6- تسلط نداشــتن افراد به برخی دستورالعمل ها )آزمایش فشار منفی، 
مدیریت بحران، واکنش سریع و...(

7- تقدم مسائل اقتصادی بر مسائل ایمنی
پیشنهادات

 شــرکت های اجرایی عملیات حفاری باید مســئولیت کامل طراحی و 
تکمیل ایمن چــاه را بپذیرند و تجهیزات و داده های الزم را فراهم کنند. 
اگر مسئولیت اجرایی با پیمانکاران است، پیمانکاران باید مسئولیت کامل 

ایمنی چاه را بپذیرند و کارفرما بر کار آنها نظارت کند.
 برای پیشرفت بهتر و ایمن تر صنعت، بهبود فرهنگ HSE ضروری است. 
زیرا مفاهیمی مثل ارزیابی ریســک، طراحی ذاتا ایمن، مدیریت ایمنی و 

کاهش خطرات، بدون وجود فرهنگ HSE بی معنی می شوند.
 آموزش دانشــگاهی برای کار در پروژه های پرریسک کافی نیست. باید 
مطالعات گسترده ای انجام شود تا سیســتم آموزش، امکانات آموزشی و 
صدور گواهی نامه های الزم برای کار در دکل های حفاری فراســاحلی به  
خوبی شناسایی شــوند. باید در انتخاب افراد کلیدی و تعیین شایستگی 

آنها وسواس بیشتری به  کار گرفته  شود.
 توجه بیشتر به مدیریت بحران و برگزاری مستمر آموزش ها و مانورهای 



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 190 

61

تخلیه ی اضطراری.]25[
 پایش مستمر افرادی که صالحیت آنها احراز شده  است.

 دستورالعمل ها و روش های اجرایی باید دقیق باشند، مرتب به روزرسانی 
شوند و برای همه ی کارکنان به  راحتی قابل دسترس باشند.

نتیجه گیری
 برای افزایش ســطح ایمنی و پیشــگیری از فجایع مشابه در خلیج فارس 
عالوه بر پیشــنهاداتی که پیشــتر به آنها اشــاره شــد، این پیشنهادات 

می توانند بسیار مفید باشند:
 سیســتم آموزش و تعیین صالحیت پرسنل باید تقویت شود، زیرا گاها 
مشاهده شده  اســت افرادی که در قسمت های مختلف دکل های حفاری 
فعال در خلیج فارس فعالیت می کنند، مدرک دانشــگاهی مرتبط ندارند و 

همچنین دوره  های آموزشی را نادیده می گیرند. 
بخــش مهمی از این آموزش ها مربوط بــه عملیات کنترل چاه و واکنش 
در شــرایط نامطلوب یا اضطراری است که باید با اهمیت بیشتری دنبال 
شوند. سیســتم آموزشی جدید باید بر اســاس آخرین به روزرسانی های 
دســتورالعمل ها و آیین نامه ها طراحی شود، به  صورت مستمر پایش شود 

و بهبود یابد.
 باید سیستمی طراحی شــود تا اطالعات چارت های حفاری و وضعیت 
قســمت های مختلف BOP به  صورت لحظه ای برای واحدهای مستقر در 
خشــکی ارسال شود تا در صورت وقوع حادثه احتمالی، 1- تمام جزئیات 
و عوامل منجر به حادثه در واحدهای مســتقر در خشــکی ذخیره شده 
 باشــد و علل حادثه به  راحتی مشخص شود، 2- اگر شرایط اضطراری به  
وجود  آمد، واحدهای امداد و نجات در همان لحظه باخبر شوند و عملیات 
امدادرســانی بدون فوت وقت آغاز شود و 3- اگر شرایط بحرانی به  وجود 
 آمد، در همان لحظه مــردم محلی، گردشــگران، ماهی گیران، کارکنان 

صنایع و تمام افرادی که در شــعاع مشخصی از محل دکل حضور دارند، 
باخبر  شوند. 

فعالیت هــا متوقف و درصــورت لزوم تخلیه ی اضطراری آغاز شــود. این 
اطالع رســانی می تواند از طریق پیامک، اینترنت یا اپلیکیشن های مرتبط 
انجام شود. این سیستم می تواند برای دکل های فعال در خلیج فارس اجرا 

شود و از وقوع فاجعه ی مشابه در این منطقه جلوگیری کند.
در نهایت هدف ما در اینجا بررســی عوامل، مشــکالت و ضعف هایی بود 
که باعث وقوع این فاجعه ی تاریخی شــدند و با ارائه ی پیشنهاداتی سعی 
شــد تا راه های غلبه بر این ضعف ها و برطرف کردن این مشــکالت بیان 
شود تا از وقوع دوباره ی فاجعه های مشابه در سرتاسر جهان و به  خصوص 
خلیج فارس پیشــگیری شود، زیرا همان طور که پیشــتر مطرح شد، در 
منطقه ی خلیج فارس، علی رغم پتانســیل باالی وقوع حوادث نفت و گاز، 
متاسفانه برنامه و روش مناسبی برای پیشگیری از این حوادث یا کنترل و 
کاهش پیامد آنها وجود ندارد. پیشنهادات ارائه  شده در این مقاله می تواند 
تا حدودی این کاســتی ها را جبران کند و ایده هایی جدید برای مطالعات 

آینده ایجاد کند. 
با مطالعه ی پیامدهای این فاجعه متوجه می شویم که رعایت نکردن برخی 
اصول ایمنی و مرتکب شــدن برخی اشــتباهات ظاهرا سطحی، می تواند 
شرایط بســیار تلخی به  وجود آورد که باعث مرگ انسان ها و آسیب های 

زیست محیطی و اقتصادی جبران ناپذیری خواهد شد. 
الزم به  ذکر است که تمرکز اصلی ما در اینجا بر روی عوامل فنی قرار دارد 

و عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی نشده  است.
متخصصین HSE همواره باید تمام تالش خود را در جهت توسعه ی پایدار 
)توســعه و پیشرفت با کمترین آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی( با 
اجرای EIA )ارزیابی اثرات زیســت محیطی( اعمال کنند، فرهنگ HSE را 

در تمام سطوح سیستم اجرا کنند و در جهت بهبود مستمر آن بکوشند.
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