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اولي��ن كنگ��ره ملي صنع��ت حفاري 
ايران در روزهاي 18و19 ارديبهش��ت 
ماه س��ال جاري در شهرك نفت اهواز 

برگزار گرديد.
      از مهمتري��ن اهداف برگزاري اين 
كنگره مي توان به بررسي چالش هاي 
پيش روي توس��عه صنع��ت حفاري، 
مش��اركت در رش��د و توسعه صنعت 
حفاري كشور، تالش براي بومي كردن 
تكنول��وژي صنعت حفاري، اس��تفاده 
از تج��ارب فن��ي- مديريتي اس��اتيد، 
متخصصين و مديران صنعت حفاري 
و آش��نايي ب��ا آخرين دس��تاورد هاي 
علمي مرتبط با صنعت حفاري كشور 

اشاره نمود.

سخنرانان كنگره 
در مراسم افتتاحيه كنگره، پس از قرائت 
پيام آق��اي مهندس ن��وذري وزير نفت، 
مديران ارش��د وزارت نفت، شركت ملي 
نفت ايران و صنعت حفاري كش��ور و نيز 
نمايندگان شركت هاي داخلي و خارجي 
به س��خنراني پرداختند كه چكيده اي از 

آنها در ذيل آمده است:

پيام وزير نفت  
 »صنعت نفت كشور با حفاري آغاز گرديد 
و نقطه پايان آن نيز حفاري خواهد بود.« 
اين صنعت يكي از كهن ترين و مهم ترين 
بخش ه��اي صنعت نفت و گاز اس��ت كه 
ط��ي يك ق��رن در هم��ه س��اختارهاي 
اقتصادي، اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي 
كشور نقش آفريني كرده است و اكنون به 

برگزاري اوليـن كنگـره 
صنعت حفاري ايران 

سيد محمد تقي ابطحي*

* برنامه ريزي تلفيقي - شركت ملي نفت ايران 
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جايگاهي از قدرت و مهارت رس��يده كه به رقيبي فعال و توانمند 
در عرصه صنعت حفاري در خاورميانه تبديل شده است. اميدوارم 
اين كنگره بتواند در چارچوب اهداف ترسيم شده، آغازگر حركتي 
نو در تاريخ صنعت حفاري كشور شود و بستر هاي الزم براي رشد 

و پويايي آن در تمام زمينه ها را فراهم نمايد.«

مهندس س�يف اله جش�ن س�از، معاون وزير نف�ت و مدير 
عامل شركت ملي نفت ايران:

      » آماره��اي كش��ورهاي نفت خيز جهان، رش��د 3 درصدي 
حفاري در خشكي و 9 درصدي حفاري در دريا را در سال آينده 
رقم مي زند و منطقه خاورميانه و بخصوص كش��ور عراق مي تواند 
بازار بس��يار خوبي براي س��رمايه گذاري بخش خصوصي حفاري 

كشور باشد.
      زي��ر بناه��اي آموزش��ي در بخش حفاري ك��ه هم اكنون در 
اين ش��ركت وجود دارد ضمن تأمين نيازه��اي داخلي، مي تواند 
نياز كشورهاي حاشيه خليج فارس را نيز برآورده نمايد. بنابراين 
برنامه ريزي براي بازاريابي موثر در ش��ركت هاي خارجي ضروري 

است. «
 دكتر محمد جواد عاصمي پور، رئيس شوراي سياستگذاري 

كنگره:
      » اين كنگره فرصت مناسبي براي تبادل نظرات، تجربيات و 
دست يافته هاي اين صنعت راهبردي و پيچيده است و مي تواند به 

رشد علمي صنعت حفاري در حال و آينده كمك نمايد.
      مهمترين هدف كمي و كيفي كنگره، كمك به رشد و علمي 

كردن صنعت بومي حفاري در حال و آينده است. «

مهن�دس دلپريش، مدير برنامه ريزي تلفيقي ش�ركت ملي 
نفت ايران:

      » ش��ركت ملي نفت ايران، به عنوان كارفرماي اصلي صنعت 
حفاري كش��ور از ش��ركت هاي حفاري انتظار دارد كه با افزايش 

تعداد دكل ها سرعت و راندمان حفاري را افزايش دهند.
      بخش اعظم س��رمايه گذاري در توس��عه مخ��ازن نفت و گاز 
در بخش حفاري صورت مي گيرد و ش��ركت ملي نفت ايران بايد 
س��عي نمايد هزينه هاي خ��ود را در اين بخش كاهش دهد. براي 
تحقق اين امر استفاده از روش هاي نوين فن آوري نيروي انساني 

ومديريت بايد در برنامه شركت هاي حفاري قرار گيرد.«

مهن�دس غالمرضا حس�ن بيگل�و، مدير عامل ش�ركت ملي 
مناطق نفت خيز جنوب:

      » ب��ا توج��ه به اينكه مخازن نفتي كش��ور در نيمه دوم عمر 
خود قرار دارند، نياز به حفاري افزايش يافته اس��ت و بايد ناوگان 

حفاري مورد توجه ويژه قرار گيرد.
      شركت ملي حفاري هر حلقه چاه را با كمترين هزينه نسبت 
ب��ه قيمت هاي جهاني حفر مي كند كه نش��انگر مديريت خوب و 

استفاده بهينه از منابع است.«
مهندس حيدر بهمني، رئيس كنگره:

      » از جمله اهداف كنگره، كش��ف و شناس��ايي اس��تعدادهاي 
علم��ي و بررس��ي راهكارهاي ب��ه منظور رفع مش��كالت فني و 

تخصصي حفاري مي باشد.

      حف��اري در مخ��زن گازي م��ارون خامي كه در عمق 5 هزار 
و 700 متري و با فش��ار 14 هزار پام و بدست متخصصان ايراني 
انجام شده، نش��ان دهنده توانايي بسيار زياد متخصصان صنعت 

حفاري كشور است.«
مهندس حميد بورد ، دبير كنگره:

      » تالش بر اين اس��ت كه با اس��تفاده از تجربيات اين كنگره 
نشست هاي آتي را در سطح بين الملل برگزار نماييم.

      تش��كيل نمايش��گاه خب��ر و برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي 
در نقاط مختلف كش��ور كه همزمان ب��ا روزهاي برگزاري كنگره 
برنامه ريزي گرديده اس��ت، مي تواند تاثير بسيار خوبي در افزايش 

وجهه علمي كنگره داشته باشد.«

ميزگردهاي تخصصي 
      در اين كنگرة دو روزه، دو ميزگرد تخصصي »روند توس��عه 
صنعت حفاري در جهان و چالش هاي پيش روي توس��عه صنعت 
حفاري كشور« به سرپرستي قائم مقام شركت ملي نفت ايران، و 
» انتظارات صنايع باال دستي نفت و گاز از صنعت حفاري و صدور 
خدمات فني مهندس��ي« به سرپرستي مدير برنامه ريزي تلفيقي 
ش��ركت ملي نفت ايران برگزار شد و ش��ركت كنندگان در آن به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

مقاالت 
يكي از مهمترين بخش هاي اولين كنگره ملي صنعت حفاري 
اي��ران، ارائه مقاالت برتر بوده اس��ت. در مجموع، كميته علمي و 
هي��ات داوران كنگره، از ميان 250 مقاله ارائه ش��ده،40 مقاله را 
ب��ه عنوان مقاالت برت��ر انتخاب كرد ك��ه در12 كار گروه و بطور 
همزمان در س��ه سالن مختلف ارائه شدند كه به اجمال به برخي 

از آنها اشاره مي گردد :
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1. بررسي آماري پارامترهاي موثر در حفاري سازند آسماري
اين مقاله، حاصل مطالعه و بررسي آماري پارامترهاي حفاري 
در سازند آسماري بوده كه در آن نحوة توزيع آماري پارامترهاي 
مؤثر در حفاري، نحوة وابس��تگي اين پارامترها نس��بت به هم از 
طريق تجزيه و تحليل خوش��ه اي و در نهايت تعيين بهترين تابع 
براي كنترل س��رعت حفاري در سازند آسماري از طريق تجزيه و 

تحليل مولفه هاي اصلي معرفي شده است.

در اي��ن بررس��ي 21811 گزارش مت��ه از 37 ميدان و 303 
حلقه چاه نفتي از ميادين نفت خيز جنوب و غرب ايران گردآوري 
و م��ورد تجزي��ه و تحليل قرار گرفته اس��ت. در نهايت براس��اس 
مطالعات آماري تك متغيره، مش��خص گردي��ده كه كاركرد مته 
بس��يار كمتر از عمر مفيد آنها و كمت��ر از 50 درصد توانايي آنها 
استفاده شده است. همچنين براساس تجزيه و تحليل مؤلفه هاي 
اصلي، بهترين تابِع كنترل كنندة نرخ نفوذ در س��ازند آس��ماري 
مش��خص گرديد. بدي��ن ترتيب با تغيي��ر در پارامترهاي حفاري 

مي توان تا 24 درصد بر نرخ نفوذ تاثير گذاشت.

2- طراحي وزن گل حفاري با توجه به ژئومكانيك سازند 
به منظور پايداري ديوار چاه

 هدف مقاله، بررس��ي پايداري فيزيكي دي��وار چاه از طريق 
ب��رآورد وزن مخص��وص بهينه گل حفاري ب��ا توجه به روش ها و 
روابط مرسوم فعلي و اضافه نمودن پارامترهاي مكانيكي سازندها 

به اين روش ها و ابداع و پيشنهاد روابط جديد است.

3- به كارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني 
و جلوگيري از گير رشته حفاري حالت اختالف فشاري در 

ميادين درياي خليج فارس
در حفاري چاه هاي دريايي ممكن است رشته حفاري بدليل 
فش��ارهاي ديفرانسيلي ناشي از تاثير خواص سيال حفاري و... به 
دي��وار چاه گير كند. اين عمل به تنهايي مي تواند هزينة توس��عه 
ي��ك چاه را 30 درصد افزايش دهد. در اين مقاله دو نوع مختلف 
شبكه عصبي، براي پيش بيني و كاهش گير حفاري ارائه مي شود 
كه مي تواند در طراحي بهينة س��يال حفاري و توس��عه چاه هاي 

نفتي در ميادين خليج فارس به كار رود.

4- بررس�ي عل�ل گي�ر ك�ردن رش�ته حف�اري در چاه هاي 
جهت دار ميدان نفتي اهواز، صرف نظر از زونهاي مختلف 

فشاري 
گيرك��ردن لوله ه��اي حفاري در چاه هاي جه��ت دار به علت 

ع��وارض طبيع��ي يا كارب��رد نامناس��ب تجهيزات حف��اري بروز 
مي نماي��د. اين مقاله ب��ه معرفي عواملي از گير ك��ردن لوله هاي 
حف��اري در چاه هاي جه��ت دار ميدان نفتي اه��واز پرداخته كه 

زونهاي مختلف فشاري كمترين اثر را بر آنها دارند.
در اي��ن مقاله با مطالع��ه بيش از 70 حلقه چ��اه جهت دار 
ميدان نفتي اهواز و بررسي علل گير كردن لوله ها، 32 حلقه چاه 

انتخاب و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

بررسي انجام شده بيانگر نتايج قابل توجهي مي باشد كه 
برخي از آنها عبارتند از: 

• بيشترين گير كردن لوله ها در زون فشار متوسط يعني طبقات 
زير پوش سنگ رخ داده است.

• سازندهاي سروك، ايالم، آغاجاري و آسماري به ترتيب بيشترين 
موارد گير كردن را داشته است.

• بيش��ترين گير كردن لوله ها در فواصل 100 متر قبل و بعد از 
شروع سازند حادث مي شود.

• با افزايش شيب اليه ها تا 4 درجه، روند گير كردن لوله ها تعداد 
ثابتي دارد و پس از آن با هر 2 درجه افزايش ش��يب، گيركردن 
لوله ها تا 2 برابر افزايش مي يابد. اين ميدان افزايش، در شيب 10 

درجه كاماًل چشمگير است.

5- شناس�ايي ن�وع و عل�ل ه�رزروي گل حف�اري در چاه 
شانول 2 ناحيه فارس)فاز 12( 

      در اين مقاله علل هرزروي س��يال حفاري در بخش فاز 12 
اينچ چاه شانول 2 بررسي گرديده است. بدين منظور پارامترهايي 
نظير ليتولوژي سازندها، ويژگيهاي گل حفاري مثل وزن ، درصد 
جامدات، گرانروي قيفي، گرانروي پالس��تيكي و نيز مش��خصات 
هيدروليك چاه مانند دبي و فش��ار پمپ، از گزارش هاي روزانه و 
گزارش نهايي حفاري چاه استخراج گرديده و با بررسي و تحليل 
اطالعات و رسم نمودارهاي مقايسه اي، علل هرزروي بيان شده و 

نتايج زير را به دست داده است:
• ه��رزروي ب��ه درون ش��كاف هاي القاي��ي، ناش��ي از روش هاي 
نامناسب حفاري اس��ت؛ به عبارتي نامناسب بودن خواص سيال 
حفاري موجب شكست سازند مي شود. بنابراين در حين حفاري 
نبايد خواص گل حفاري مانند: درصد جامدات، وزن، نقطه وراوي 
و گرانروي پالس��تيكي بي جهت افزايش يابد. هنگام باال و پايين 
بردن لوله نيز، حركات بايس��تي به آرامي انجام ش��ود تا با ايجاد 

فشار موجي، شكستگي القايي در سازند به وجود نيايد.
• براي اصالح هرزروي پس از وقوع، مي توان از پالگ سيماني با 
انواع مختلف )اندازه هاي متفاوت( مواد هرزه گير )LCM( استفاده 

كرد.

وزير نفت : صنعت نفت كشور با حفاري آغاز 
گرديد و نقطه پايان آن نيز حفاري خواهد بود
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)UBD(6- فناوري حفاري زير فشار تعادل مخزن
در اي��ن مقاله ضمن بر ش��مردن مزاي��اي روش حفاري فرو 
تعادلي )UBD( نس��بت به روش متداول، نحوه انتخاب س��ياالت 
حفاري فرو تعادلي و ش��اخص هاي تعيين كننده دبي هاي بهينه 
عملياتي بررسي و به كمك نرم افزار WELLFLO نتايج محاسبات 

براي ميدان پارسي ارائه گرديده است.
از جمل��ه مزاياي روش حفاري فروتعادلي مي توان به كاهش 
آس��يب ديدگي سازند، افزايش س��رعت حفاري، كاهش هرزروي 
س��يال حفاري، افزايش عمر مته، به حداقل رساندِن گير اختالف 

فشاري و مزاياي زيست محيطي آن اشاره كرد.

نتايج مطالعه شامل موارد زير مي باشد: 
• چاه ه��اي نفت��ي ميادي��ن جنوب��ي اي��ران مانند گچس��اران، 
بي بي حكيم��ه، كرنج و پارس��ي گزينه هاي خوبي ب��راي حفاري 
فروتعادلي هس��تند، ولي بدليل آنكه س��نگ مخزن آنان اغلب از 
نوع آبدوس��ت مي باشد، فاز مايع تزريقي سيال بايد نفت_گاز و يا 

نفت خام باشد.
• براي جلوگيري از احتراق درون چاهي و همچنين رفع مشكل 
خوردگي لوله هاي رشته حفاري، بايد فاز گازي سيال حفاري را، 

نيتروژن انتخاب كرد.
• با توجه به محاس��بات انجام ش��ده در ميدان پارس��ي به كمك 
نرم اف��زار WELLFLO، حداكث��ر دبي مورد ني��از نيتروژن براي 

چاه هاي اين ميدان، 1200 فوت مكعب بر دقيقه مي باشد.

7- ل�زوم انج�ام مطالع�ات زيس�ت محيط�ي در صنع�ت 
حفاري

عملي��ات حفاري يك چاه از ابت��دا تا انتها، اثرات متعددي را 
برروي محيط زيس��ت خواهد گذاش��ت. حفر گودال هاي زميني 
در اطراف دس��تگاههاي حفاري، دفع پساب و كنده هاي حفاري، 
نفوذ سيال حفاري به درون سازند حين حفاري و مهمتر از همه 
دفع پس��اب و كنده ها به درون آب دريا و ده ها نمونه ديگر، باعث 

آلودگي منابع آب و محيط زيست مي شود.
 در اي��ن مقاله ضمن تش��ريح پارامتره��اي مختلف حفاري 
تاثير گذار بر محيط زيس��ت و لزوم انجام مطالعات ارزيابي زيست 

محيطي، پيشنهادات زير ارائه گرديده است: 
• بازنگ��ري ش��رح خدمات ارزيابي زيس��ت محيط��ي و توجه به 
نظرات كارشناس��ان و مدرس��ين دانش��گاه ها و ارائه يك ش��رح 

خدمات استاندارد و مدون؛
• توجه به آمايش س��رزمين، پيش از اج��راي پروژه هاي حفاري 

نفت ؛
• ل��زوم وضع قوانين و مق��ررات با ضمانت اجراي��ي معتبر براي 

جابجايي تخليه و بارگيري مواد نفتي؛
 STRATEGIC  ENVIRONMENT ASSESSMENT استفاده از •

SEA(S( در اجراي پروژه هاي حفاري نفت.

كارگاههاي آموزشي  
از ديگ��ر برنامه هاي كنگ��ره، برگزاري 22 كارگاه آموزش��ي 
صنع��ت حفاري كش��ور بود. كه در اين امر ش��ركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب، ش��ركت مل��ي حفاري اي��ران، اداره كل نمودار 
گيري، شركت نفت مناطق مركزي و دانشگاه صنعت نفت تهران 

مشاركت داشتند.
برخي از اين كالس ها عبارت بودند از:

• كارگاه آموزشي گل حفاري؛
• كارگاه آموزشي سيمان حفاري؛

• آشنايي با عمليات UBD و نرم افزار مهندس عمليات UBD؛
• آش��نايي ب��ا ن��رم اف��زار طراح��ي دو غ��اب س��يمان حفاري 

CEMCAD؛
• آشنايي با دوره »حفاري جهت دار« )DD(؛

• دوره آموزشي كنترل فوران چاه با ارائه مدرك IWCF؛
• دوره آموزش��ي كنت��رل ف��وران چ��اه با ش��بيه س��از حفاري            

DRILL SIM 5000؛
• آش��نايي ب��ا نمودارگي��ري در چاه ه��اي حف��ره ب��از و اب��زار 

نمودار گيري؛
• آشنايي با نمودارگيري در چاه هاي بهره برداري؛

• آشنايي با نرم افزارهاي TDAS , DRILL OFFICE؛
• آشنايي با مته هاي حفاري و تكنولوژي هاي جديد؛

• آشنايي با انواع رشته هاي تكميلي و نحوه راندن آن؛
. DROPS دوره آموزشي نرم افزار •

بازديد هاي علمي 
در حاش��يه كنگره س��ه بازديد علمي، بازديد از دكل دريايي 
شركت نفت فالت قاره، دكل خشكي شركت ملي حفاري و دكل 

دريايي البرز انجام گرفت.

سخن پاياني 
گردهمايي بيش از 800 نفر از متخصصين داخلي و خارجي 
صنعت حفاري، سخنراني مديران ارشد وزارت نفت، برگزاري دو 
ميزگرد تخصصي در س��طح مديري��ت كالن، دريافت 250 مقاله 
تخصصي و ارائه 40 مقاله برتر و برگزاري 22 كارگاه آموزشي در 
كشور، از جمله دستاوردهاي نخستين كنگره ملي صنعت حفاري 

كشور مي باشد.
در مجم��وع، اين كنگره ب��ه عنوان نخس��تين تجربه، گامي 
مثب��ت و نقطة عطفي در ش��كوفايي اين صنعت مهم محس��وب 
مي گردد. بديهي است در كنار نقاط مثبت قابل توجه، اين كنگره 
با كمبودها و كاستي ها و بعضاً نقاط ضعفي همراه بوده كه انتظار 
مي رود دس��ت  اندر كاران برگ��زاري كنگره با درياف��ت نظرات و 
پيشنهادهاي سازنده كارشناسان صنعت نفت، به ويژه كارشناسان 
صنعت حفاري كشور، در كنگره هاي بعدي، كمبودها و كاستي ها 
را به حداقل رسانده و ان شاءاهلل كنگره ملي صنعت حفاري ايران 

به يكي از كنگره هاي مهم در سطح بين الملل تبديل شود.




