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با توجه به معرفي انواع انتظارت موجود در فعاليت هاي گوناگون 
عمليات حفاري و چگونگي تأثير آن بر عملكرد دستگاه هاي حفاري 
در ش��ماره پيشين، اينک سعي شده اس��ت تأثير ديگر عامل عمده 
يعني زمان ه��اي مرتبط با جابجايي دكل هاي حف��اري در افزايش 
زمان، هزينه و كاهش راندمان دكل هاي حفاري در ايران مورد بحث 
و بررس��ي قرار گيرد. قبل از آن الزم اس��ت جهت درك بيشتري از 
رون��د فرآيند جابجايي )Moving( اندكي در خصوص انتخاب محل 
چاه و آماده س��ازي آن به منظور استقرار دكل حفاري مطالبي ذكر 

گردد.

مناسب ترين مكان به منظور حفر اولين چاه اكتشافي محلي است 
ك��ه اگر از آن چاهي حفر گردد در باالترين نقطه مخزن )crest( به 
نفت گير )trap( برس��د. البته ممكن است كه به علت عوامل طبيعي 
در س��طح زمين نتوان چني��ن نقطه اي را برگزيد از اين رو نقش��ه 
خطوط هم تراز زيرزميني باالي مخزن، نقش��ه زمين شناسي، نقشه 
توپوگرافي و عكس هاي هوايي ناحيه، مورد بررس��ي قرار مي گيرد و 
با توجه به عوامل طبيعي سطحي و ديگر عوامل فني، محل مناسبي 
به منظور استقرار دكل حفاري نزديک به قله مخزن انتخاب و روي 

نقشه ها و عكس هوايي مشخص مي گردد.

  مهدي تديني*

جابجايي دكل هاي حفاري عاملي مؤثر  
در عملكرد حفاري چاه هاي نفت و گاز 

* شركت ملي نفت ايران 
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شكل1- نماي يكي از سلر هاي چاه هاي گازي ايران

در اين انتخاب موقعي��ت محل روي خطوط هم تراز زيرزميني، 
سهولت تسطيح و محل آماده سازي آن براي استقرار دستگاه حفاري 
و مسائل راه سازي از عوامل تعيين كننده است. پس از انتخاب محل 
توسط كارشناس��ان زمين شناسي حفاري، نقش��ه برداري، راه سازي 
و غيره، عمليات راه س��ازي و س��اختماني آغاز مي گردد. گودالي در 
محل چاه خاك برداري مي ش��ود كه س��لر )cellar( ناميده مي شود 
)ش��كل-1( زيربناي بتوني مس��تحكمي براي استقرار دكل حفاري 
ساخته مي ش��ود اين زيربنا بايد وزن بسيار سنگين دكل حفاري را 
تحمل كند. مساحت مورد نياز در حدود صد متر در150 متر مربع 
مي باش��د كه در بعضي شرايط مانند مناطق كوهستاني ممكن است 

اين مقادير دست خوش تغييرات گردد.
الزم به ذكر است كه براي رسيدن به محل چاه و حمل دستگاه 
حف��اري اغل��ب نياز به س��اختن راه از چند تا چندي��ن ده كيلومتر 
مي باشد. پس از ساخت بناي زيرين دكل، راه هاي دسترسي و ديگر 
امكانات مورد نياز، دكل حفاري به سمت اين مكان حمل شده و با 

توجه به نوع دكل در اين محل برپا مي گردد.
با توجه به مطالب فوق، چندين عامل در جابجايي دكل حفاري از 

چاهي به چاه ديگر )در يک ميدان واحد يا دو ميدان مجزا( و برپايي 
آن نقش بس��يار مهمي دارند كه تأخي��ر در هر يک مي تواند فرايند 
جابجايي دكل ها را با مشكل و اتالف وقت و در نتيجه افزايش هزينه 
روبه رو سازد. در همين راستا به منظور بررسي عمليات جابجايي در 
اي��ران زمان جابجايي و انتظارات ناش��ي از عمليات جابجايي حدود 
58 دكل حفاري در قسمت خشكي و دريايي مورد بررسي و تجزيه 
و تحليل قرار گرفت. )ش��كل-2( كه نهايتًا در مجموع مدت زماني 
كه به اين عمليات اختصاص يافته بود بيش از 4 دكل سال برآورد 
گرديد كه به طور ميانگين جابه جايي هاي صورت گرفته به ازاي هر 
دكل بيش از 700 س�اعت محاسبه ش�د. همچنين ميزان انتظارات 
جابجاي�ي اين تعداد دكل در حدود 15 درصد دكل س�ال بوده كه 
س�هم آن در مقايس�ه با كل انتظارات حفاري و جابجايي در حدود 

10 درصد مي باشد.

عوامل مؤثر در كاهش فرايند جابجايي دكل ها:
1- طراحي برنامه مناس��ب براي دكل حفاري به طوري كه هر چه 
فاصله بين چاه هاي برنامه ريزي شده جهت حفاري براي يک دكل 
كمتر باش��د عملي��ات جابجايي و انتظارات ناش��ي از آن نيز كمتر 

خواهد بود.
2- افزايش تعداد دكل هاي موجود در ميادين عظيم نفت و گاز

3- عمليات جابجاي��ي دكل ها در صورت امكان تنها در داخل خود 
مي��دان صورت گيرد تا از جابجايي دكل ه��ا در فواصل موجود بين 

ميادين اجتناب گردد.
4- اس��تقرار چندين دكل در ميادين عظيم نفتي و گازي به منظور 

جلوگيري از صرف زمان و هزينه
 ب��ا توجه به مطالب مذكور اين گونه به نظر مي رس��د كه به منظور 
جلوگي�ري از جابه جايي ه�اي طوالن�ي مدت، خريد و س�اخت يا 
اجاره دكل هاي حفاري در كش�ورهايي مثل ايران كه از پراكندگي 
زيادي درخص�وص منابع عظيم نفت و گاز برخوردار اس�ت، امري 
اجتناب ناپذي�ر بوده و باعث افزاي�ش راندمان و عملكرد دكل هاي 

حفاري مي گردد. 
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 طراحی برنامه مناسب براي دکل حفاري بطوریکه هر چه فاصله بین چاه هاي برنامـه شـده  - 1

براي یک دکل کمتر باشد عملیات جابجایی و انتظارات ناشی از آن نیز کمتـر   جهت حفاري

  .خواهد بود

نفت و گاز افزایش تعداد دکل هاي موجود در میادین عظیم- 2

یی دکل ها در صورت امکان تنها در داخل خـود میـدان صـورت گیـرد تـا از      عملیات جابجا- 3

.موجود بین میادین اجتناب گردد فواصلجابجایی دکل ها در 

شكل2- آمار زمانهاي جابجايي برخي از دكلهاي حفاري در ايران




