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 چکیده

های هموار، کوهستان، مناطق شهری، فالت قاره کم عمق)خلیج دشتین شناسی متنوع و مختلفی مثل از آنجا که در کشور ما ایران، نفت در ساختارهای زم

به انواع روشها و . در این مطالعه فارس( و یا اعماق دریای خزر یافت می شود، الزم است قابلیت های انواع روش های حفاری را مورد مطالعه قرار داد

، که نتایج نشان داد که اکثر مخازن و شرایط عملکرد هرکدام از آن ها پرداخته شد های حفاری و اصول به کارگیری آن ها و بررسی مزایا و معایبفناوری

ر در اث نفتی ایران به دلیل وجود ترک ها و شکستگی های فراوان در آن، در بین مخازن دنیا منحصر به فرد می باشند )مثل سازند آسماری( و همواره

راه داشته و آسیب هایی هم به سازند وارد شده است. اولویت اصلی در حفاری چنین سازندهای هرزرفت گل در این شکستگی ها هزینه های مالی به هم

همچنین در مخازنی که به نفوذ سیاالت و مواد جامد حساسند و یا در مقابل عمل انگیزش دچار چالش می است.  UBDترکداری، استفاده از حفاری 

در سازندهایی که دارای ترک ناشی از شکست شیل دارند)مثل سازند دشتک در فارس( به دلیل هرزروی استفاده کرد.   UBDشوند نیز باید از روش 

هترین نوع باالی گل، استفاده از روش های معمول حفاری خسارت های بسیاری را در عملیات حفاری و گیر لوله ها برجای می گذارد. در این موارد نیز ب

اما راه سیال هایی مثل فوم است. سرعت باالی حفاری عامل تأثیرگذاری در عملیات حفاری در این مناطق است. به هم UBDحفاری استفاده از حفاری  

شده و قطر در عین حال در سازندهایی که دیواره چاه در آن استحکام و پایداری کمی دارد، )افزایش احتمال ریزش چاه ( همچنین سازند هایی که متورم 

 اصالً توصیه نمی شود. UBDزند های آبدار، حفاری به صورت چاه را می کاهند و یا سا

 دار، حفاری زیر تعادلی، سیال حفاری، مخزن نفتکلمات کلیدی: حفاری دورانی، حفاری جهت

 

 

 مقدمه

الت قاره کم از آنجا که در کشور ما ایران، نفت در ساختارهای زمین شناسی متنوع و مختلفی مثل دشت های هموار، کوهستان، مناطق شهری، ف

ی موثر حفاری عمق)خلیج فارس( و یا اعماق دریای خزر یافت می شود، الزم است قابلیت های انواع روش های حفاری را مورد مطالعه قرار داد و پارامتر ها

جهت ، های مرسوم حفاری به شمار می رود  که امروزه جزء الینفک روش 1استفاده از حفاری جهت دار را برای انتخاب بهترین روش حفاری بررسی کرد. 

میادین نفتی بسیار معمول است. برخالف حفاری عمودی که در آن تنها انتخاب و طراحی طول چاه مهم است، در روش حفاری جهت دار می  هتوسع
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روش  و سازگاری معماری چاه با طول آنپارامترهای مناسب حفاری،  2بایست مواردی از قبیل سیستم اندازه گیری، ابزار دقیق، ابزار آالت انحراف

انواع روشها و فناوری های حفاری و اصول به کارگیری آن ها و بررسی مزایا و معایب  مقالههدف از نگارش این . ]1[سیمانکاری موثر در نظر گرفته شود

به حفاری انحرافی پرداخته شده است و در ادامه شیوه  و شرایط عملکرد هرکدام از آن ها است. بدین منظور در ابتدا به شیوه های قدیمی حفاری و سپس

 بررسی شده است. UBDهای جدیدتر حفاری چون

  روش های حفر چاه -1
 روش هایی که برای حفاری یک چاه مورد استفاده قرار می گیرند، بدین شرح هستند:

 .: در این سیستم، حفاری با کمک نیروی انسانی و بدون استفاده از انرژی مکانیکی صورت می گیرد 3سیستم حفاری دستی -1-1

دستگاه  اولین بار توسط چینی ها جهت حفاری چـاه های آب مورد استفاده قرار گرفت. 5حفاری ضربه ای یا کابلی :4سیستم حفاری ضربه ای -1-2

فوالدی سخت و لبه تیزی که به انتهای یک سیم فلزی بسته شده و به وسیله یک جرثقیل فرو می رفت و باال می آمد  متهحفاری ضربه ای عبارت بود از 

رون را با سطل بی کرد. در واقع این طریق کندن چاه مثل آن بود که ما با یک دیلم چاله ای در زمین بکنیم و خاک آن و بدین ترتیب زمین را سوراخ می

مهمترین عامل جهت استفاده  اولین چاه نفت امریکا و جهان را در ایالت پنسیلوانیا به این طریق حفاری کرد . "6دریک نلوکل" 9185بکشیم. در سال 

 از حفاری کابلی هزینه پایین آن در چاه های کم عمق می باشد. به طور کلی مزایای استفاده از این روش عبارتند از:

  هزینه سوخت، نگهداری، پرسنل و...هزینه پایین عملیات روزانه از جمله 

 هزینه پایین جابجایی و انتقال دکل 

  زمان کم و در نتیجه هزینه کم  برپایی دکل 

    سرعت حفاری باال در چاه های کم عمق به خصوص درسازند های سخت در مقایسه با روش حفاری دورانی 

 ینچ طراحی شده اند. لذا برای چاه های با قطر و عمق کم، روش ضربه عمدتاً سیستم حفاری چرخشی برای چاه هایی با قطر بیش از چهار ا

 ای از اولویت برخوردار است.    

                  سادگی ساختمان و راحتی بازسازی و تعمیر قطعات آن 

 به عالوه معایبی اساسی نیز در این روش دیده می شود که به چند مورد آن اشاره می شود:

  محدودیت این روش سرعت حفاری و عمق چاه می باشد. در چاه های عمیق به دلیل زمان و هزینه باالی حفاری، این روش مهمترین عامل

 فوت می باشد که هزینه زیادی صرف آن شد.  11145مقرون به صرفه نیست. عمیق ترین چاهی که با این روش حفاری شده است، 

 ت عدم وجود سیال حفاری عدم امکان مقابله با فوران احتمالی چاه به عل 

 ) عدم پایداری دیواره چاه در سازند های سست )به علت عدم وجود سیال حفاری 

 تعدد در پارگی کابل و در نتیجه صرف زمان و هزینه گزاف مانده یابی 

این روش منسوخ شد و روش دیگری با توجه به معایب فوق و عدم حفاری چاه های عمیق با این روش و نیز کشف مخازن هیدروکربوری در اعماق زمین، 

 .]3و2[ به نام حفاری دورانی معرفی گردید

در این روش حفاری در اثر اعمال ضربه همزمان با چرخش  :(D.T.H  =Down The Holeچرخشی)  –سیستم حفاری ضربه ای  -1-2-1

بالفاصله  ،حفاری که نقش ضربه زن را بر عهده داردپیستون یا چکش  D.T.Hدرسر مته، توسط چکش حفاری و نیروی هوای فشرده صورت می گیرد. 

نیز موجود بعد از مته قرار دارد و با آن به داخل چاه می رود. چون واسطه ای بین چکش حفاری و مته وجود ندارد، اتالف انرژی از طریق لوله حفاری 

هوای فشرده کمپرسور به همراه مقداری فوم و روغن را داشته باشد.  این امر موجب می شود تا ماشین توانایی حفر چاههای عمیق تر و قطورتر نمی باشد.

ی کند. ضمنًا از طریق لوله ها، وارد چکش شده و پیستون درون آن را به حرکت در می آورد که آن هم ضرباتی را پی در پی با بازدهی باال بر مته وارد م

له ای گردن مته به ته آن رسیده و از انتهای مته خارج شده و خرده های حفاری را به هوا و کف تزریقی بعد از عبور از داخل چکش از طریق مجرای لو

میلی متر ( است. فشار هوای  230تا  101اینچ )  9تا  4های با قطر بین  برای چاه حفارییکی از سیستم های طر ف باال هدایت می کند. این روش 

متر در دقیقه(  1200دقیقه )  فوت در 4000 اًت هوا جهت انتقال ذرات حفاری از ته چاه حدودو سرع تغیرم  psi 250تا  100مورد نیاز معموال بین 
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لوله  (D.T.Hبه قطر مته و دور مته بستگی دارد. در حفاری با ) ( معموالD.T.Hً) حفاریگونه سیستم یا بار روی مته مورد نیاز برای این Trust. است

نه انرژی ضربه زن. همچنین سر  ،است وزن روی متهانرژی ناشی از  ،تنها انرژی که آنها از خود عبور می دهند چون ها از طول عمر بیشتری برخوردارند.

دارای حفره و یا شیل  یدر داخل چاه قرار دارد. از مشکالت این ماشین در چاهها ،و صدا است چون ضربه زن که خود عامل سر ؛و صدا بسیار کم است

به جز زمین های سست و ریزشی، در کلیه  ضربه زن نیز از دست خواهد رفت. ،انتقال آن با روشهای رایج امکان پذیر نباشداست که اگر مته گیر کند و 

 .]4[ اینچ است 4 معموالً ،می توان حفاری نمود D.T.H قطر چاهی که با سازندهای زمین شناسی می توان از این روش حفاری استفاده کرد. حداقل

اولین دکل حفاری دورانی معرفی گردید. در این روش سیال حفاری به طور مداوم در حال حرکت  1890در سال  : 7دورانیحفاری سیستم   -1-3

بود که در عمق  1901است و خرده های حفاری را به سطح انتقال می دهد. اولین چاهی که با حفاری دورانی حفر گردید، چاهی در تگزاس و در سال 

 ی دورانی روشی است که هم اکنون از این روش جهت حفاری چاه های نفت و گاز استفاده می شود.فوتی به نفت رسید. روش حفار 1020

 

 .]7[دورانی حفاری سیستم -1شکل

ه از لوله اددر این سیستم مته به لوله حفاری متصل بوده و عمل نفوذ نمودن در سنگ و حفر چاه از طریق چرخش مته و اعمال نیروی رو به پایین با استف

ریسیته ا الکتضخیم و سنگینی به نام لوله های وزنه که در باالی مته قرار دارد، انجام می گیرد. قدرت آن معموالً توسط موتور بخار، دیزل، گازوئیل ی های

در سطح از تأمین می شود و ذرات خرد شده در قعر چاه توسط گردش هوا یا آب یا گل حفاری به سطح انتقال داده می شود. این کنده های حفاری 

 .]5و3و2[ سیال حفاری جدا می شوند

 حفاری به روش میز گردون -1-4

 :مزیت های حفاری به روش میزگردان

  در نتیجه اپراتوری ساده عدم نیاز به سیستم های کنترلی جدید و (1

 هزینه تعمیرات ونگهداری مناسب (2

 جابجایی آسان حجم کم و (3

 روی هر دکل امکان استفاده از این تجهیزات بر (4

 

 :معایب حفاری به روش میزگردان

لودگی و آ ایمنی : در حفاری به روش میزگردان هدایت لوله ها در هنگام اضافه و کم شدن توسط اپراتور انجام می شود که با توجه به سنگینی لوله ها (1

      . ایمنی اپراتور کمتر است ،محیط کار

مدت زمان حفاری: درسیستم حفاری با میز گردان با توجه به ثابت بودن عامل محرک و جابجایی کلی جهت اعمال گشتاور، همواره یک قسمت از ( 2 

 برده باید باال Kellyهر مرحله از اتصال لوله ها  باتوجه با اینکه در اشغال می شود. دارد،فوت  40طولی در حدود  که معموالً Kellyارتفاع دکل توسط 

 .زمان قابل توجه ای به این شکل تلف می شود ،شده و مجدداً پایین برود
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وله ها عدم کنترل دقیق ل ،طول عمر لوله حفاری : درهنگام اتصال لوله جدید به رشته حفاری با توجه به اینکه این اتصال توسط اپراتور انجام می شود( 3

ر هنگام بسته شدن، خطر ضربه خوردن لوله و آسیب دیدن دنده های آنها زیاد است. همچنین با و نداشتن کنترل الزم جهت حفظ راستای لوله ها د

 .]6[توجه به محکم کردن دنده ها به یکدیگر به صورت دستی و عدم کنترل جهت اعمال گشتاور الزم، عمر دنده لوله ها کم می شود

 دارحفاری جهت -2

از حالت عمودی  8حفاری جهتدار نوعی از حفاری است که در آن مسیر چاه بر اساس نقشه ای معین و از پیش طراحی شده، برای رسیدن به ناحیه هدف 

یلی هدف می شود که بنابه دال این نوع حفاری زمانی انجام و در برخی موارد به آن حفاری کج، مایل یا هدایت شده نیز اطالق می شود. منحرف می شود

امروزه، باتوجه به باال بودن هزینه های جاری برای تولید و استخراج . ]7[به صورت جانبی دارای فاصله باشد شروع حفاری بر روی زمین، از محل ،نهایی

ر دگان را در سراسنفت و گاز، حفاری جهت دار به عنوان یک ضرورت جلوه می کند. می توان گفت مهم ترین خصوصیت این روش آن است که تولید کنن

 .]7[ تمی سازد از مخازنی برداشت نمایند که برداشت از آن ها از نظر اقتصادی با هیچ روش دیگری امکان پذیر نیس   جهان قادر 

 

 .]8[انحرافی حفاری از مدلی -2 شکل

دار دانست. هم چنین ساخت دستگاه های موقعیت را می توان از مهم ترین عوامل در پیشرفت صنعت حفاری جهت   9توسعه و پیشرفت در موتورهای گل

پیشرفته به عنوان وسایلی برای جهت دهی به  10 دقت باال به توسعه این صنعت کمک شایانی نموده است. هم اکنون، دستگاه های هدایت گر سنج با

درون لوله حفاری رانده شده و پس از قرارگرفتن در جای موتورهای گل جایگزین وسایل موقعیت سنج قدیمی شده اند. این دستگاه ها به وسیله کابل به 

ایط رمناسب و گذشتن از فواصل معین، اطالعات را به سطح زمین می فرستند. این اطالعات به وسیله کامپیوتر پردازش شده و موقعیت دقیق چاه و ش

این دستگاه ها به عنوان وسیله ای با دقت و صرفه اقتصادی قابل  ، یک نمونه جدید از"۱۹۸۰"در دهه  د.می گرد دما و فشار ته چاه از آن ها استخراج

می شوند. نمونه جدید این دستگاه ها به همراه دستگاه  با موتورهای گل قابل هدایت، رانده "MWD" قبول ساخته و معرفی گردید. امروزه دستگاه های

 .]9[لیات حفاری، امکان بررسی و شناسایی سازند را فراهم می آورداشعه گاما و مقاومت، ساخته شده است که همزمان با عم (log) های الگ

برای رسیدن به مخزن استفاده گردد، ولی در  11 هنگام حفر یک چاه اصل بر این است که روش حفاری عمودی: ی حفاری انحرافیکاربردها -2-1

 .شود استفاده می بعضی موارد به دالیل فنی یا اقتصادی به جای این روش، از روش حفاری جهتدار

 زدن و یا گذشتن از روی مانده  انحراف از مسیر اولیه، اولین روش برای حفاری جهت دار بود. هدف از این کار دور:  12انحراف از مسیر اولیه

بود. امروزه انحراف مایل بسیار متداول است و به عنوان مثال هنگامی که تغییرات پیش بینی نشده درساختار زمین  13های درون چاهی

گاهی اوقات بر اثر عوامل متعددی چون جنس، شیب و جهت سازند، نامتعادل بودن د. شناسی مشاهده می شود از این روش استفاده می شو

ی و تا حدودی  سرعت دورانی در حفاری مستقیم مته میل به انحراف پیدا می کند. بنابراین حفاری وزن روی مته، نوع و ترکیب رشته حفار

 ]9و3[ چاه های عمودی که از مسیر خود منحرف شده اند نیز می تواند جزء حفاری جهت دار به حساب آورد.

                                                           
8 - Target Area 
9 - Mud Motor 
10 - Steering Tools 
11 - vertical 
12 - Side Tracking 
13 - Fish 
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 ].9[ چاه حفاری مسیر در انحراف  -3شکل

 :مشخصات بارز میدان های نفتی بزرگ در جنوب غربی ایران شیب زیاد سازند در یال های جنوبی ساختار یکی از  تصحیح عمق ورود به مخزن

زمین شناسی میدان است. به عنوان مثال می توان از میدان های آغاجاری، پازنان، رگ سفید، بی بی حکیمه و مارون نام برد. چون در 

درجه برسد، دارای انعکاساتی مانند گسله خواهد شد، لذا دقت تفسیر این انعکاسات  45مطالعات لرزه نگاری هرگاه شیب الیه به بیش از 

بسیار کاهش یافته و ضعیف می شود. به همین خاطر گاهی عمق ورود به سازند مخزن بیشتر از مقدار پیش بینی شده می شود. در نتیجه 

ر هر صورت در چنین حالت هایی بهترین راه حل، مسدود کردن چاه مثالً به جای نفت به طور ناخواسته وارد بخش آب مخزن می شود. د

قسمتی از انتهای حفره و کج کردن چاه به سمت نقطه مطلوب است. این روش در ایران متداول بوده و در اغلب ساختار های یاد شده تعداد 

 .]10[ر خاورمیانه منحصر به فرد است.زیادی چاه با این روش حفاری شده است. توجه به این نکته نیز جالب است که شرایط فوق د

 همواره بخشی از مخازن نفتی در زیر شهرهای از پیش ساخته شده ) مانند ناحیه کیان آباد و کورش و ملی   :مکان های غیرقابل دسترسی

 .عمودی به این مخازن دسترسی داشتقرار دارند که نمی توان با استفاده از حفاری یا تاسیسات غیر قابل انتقال راه اهواز ( و یا در زیر کوه ها 

و یا یک مسیر محیط زیست حساس واقع شده باشد، الزم است  ،کوهزیر یک شهر، رودخانه (target) هنگامی که مخزن و یا هدف حفاری

این    .پیدا کرد می توان به هدف دسترسی   که دستگاه حفاری را در مکانی دورتر از آن قرار داد. در این مواقع با حفر یک چاه جهت دار 

به دفعات  ،در امتداد شهر اهواز کشیده شده است و کیلومتر عرض دارد ۱۵کیلومتر طول و  ۸۵مورد به خصوص در میدان نفتی اهواز که 

 "و  "بیمارستان شرکت نفت اهواز "هایی که به صورت انحرافی در زیر  و یا چاه "اهواز ۱۸ "توان به چاه  شود. از آن جمله می مشاهده می

ای کوهستانی و مرتفع ه برخی از مخازن نفت و گاز از لحاظ جغرافیایی در ناحیه. ] 11و9[اشاره کرد ،این شهر حفاری شده است "فرودگاه

ه فقرار دارند. بنابراین جاده سازی برای انتقال تجهیزات به محل مورد نظر بسیار پرهزینه بود است و استفاده از روش انحرافی مقرون به صر

باشد. همچنین در نواحی کوهستانی به دلیل اختالف ارتفاع زیاد از سطح دریا، در صورت استفاده از روش حفاری عمودی فشار مخزن به  می

یاد  "پاریس ۲۴ "به عنوان نمونه میتوان از چاه  .بنابراین بهتر است از روش انحرافی برای حفر چاه استفاده کرد .یابد شدت کاهش می

 .]11[کرد

 می شوند. حفاری از درون  گاهی مخازن نفتی زیر گنبدهای نمکی که پوش سنگ های سختی هستند، مشاهده  :14حفاری گنبدهای نمکی

 هالیه های نمکی مشکالت بسیاری به همراه دارد. یک راه حل برای گریز از این مشکالت استفاده از حفاری جهت دار و اجتناب از ورود به الی

حفاری این چاه ها معموالً در کنار گنبد نمک و خارج از محدوده کالهک سخت و توده های نمک آغاز شده و سپس به . های نمکی است

 .]10[قسمت زیر کالهک که نفت در آن می باشد، جهت داده می شود

 

 .]10[نمکی های گنبد در انحرافی حفاری -4شکل

                                                           
14 - Salt Dome 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز و نفت درون گنبدهای نمکی است که  ،اقتصادی فـــراوانی استیکی دیگر از قابلیتهای حفاری جهت دار که دارای صرفة  

مزیت بسیار زیاد  چهاراین روش دارای  .در منطقة قم و چندین چاه در منطقه ورامین اشاره نمود1-های کوه نمک  بعنوان مثال می توان به حفر چاه

 : می نماییم شارهجهت ذخیره سازی گاز است که در زیر به آنها ا

 ایمنی ذخیره سازی گاز (الف 

 امکان ذخیره سازی گاز در منابع حساس کشور از جمله پایتخت و غیره  (ب 

 کاهش هزینه ذخیره سازی گاز  (ج 

ز مملکت از خروج ار میلیون دالر 3نتیجه این مهم و نیز کارکرد گروهای عملیاتی حفاری جهت دار / افقی باعث شده که ماهیانه مبلغی بالغ بر  د( 

 .]11[اسالمی جلوگیری بعمل آید

 گاهی اوقات چاه هایی که به صورت عمودی حفاری شده اند، کج می شوند. این پدیده معموالً به دلیل وجود گسل در الیه های زیر  : 15گسل

. شود و از برخورد با گسل پرهیز کنیم. معموالً بهتر است که یک چاه جهت دار حفر که ضریب زاویه زیادی از خط عمود دارند سطحی است

گاهی برای ممانعت از برخورد چاه با صفحه گسل آن را با شیب کمتر شیب صفحه گسل منحرف و حفاری می نمایند تا از بروز خطرات و 

 اید، جلوگیری شود زیان های ناشی از زلزله که می تواند باعث حرکت الیه های زمین روی گسل شده و لوله های جداری یک چاه را قطع نم

]10[. 

 نه امی توان با مسدود کردن یک چاه در عمق معین و ایجاد انحراف، یک چاه جدید حفر کرد. ده  :از یک دهانه چاه 16 چاه اکتشافی چندگانه

 های زیر سطحی را یک چاه می تواند به عنوان نقطه ای برای انشعاب چاه های دیگر مورد استفاده قرارگیرد. این عمل اکتشاف و بررسی الیه

 .]11[ بدون نیاز به حفر چندین چاه کامل، میسر می سازد

 با نصب دکل در خشکی و حفر چاه جهت دار می توان به مخازنی که در زیر سطح آب قراردارند، دسترسی   :17حفاری از خشکی به درون دریا

در ایران نمونه  .ه های باالی حفاری در دریا نیز اجتناب کردپیدا کرد. با این کار می توان ضمن نصب شیرهای سرچاهی در خشکی، از هزین

 .]11[ .این کار در میدان نفتی خارک انجام شده است

 قابل توجه است که بخش عظیمی  .عمده کاربرد حفاری جهتدار، امروزه در درون دریا می باشد : 18چاههای متعدد از روی یک دکل دریائی

 برای هر حلقه در دریا, Plat formمخازن گازی و نفتی کشورمان در جایی مانند خلیج فارس واقع است ) پروژه پارس جنوبی (. ساخت  از

های جهتدار در مسیرهای  روی بستر دریا تعداد زیادی چاه Plat formدر این روش با ثابت کردن یک  .کاری غیر عملی و غیراقتصادی است

یکی دیگر از مزایای روش فوق استفاده بهینه از دکل دریائی می باشد. بطور مثال می . حفاری می شوند Plat formگونــاگون از روی یک 

بی میدان گازی پارس جنو 10و  9های متعددی که در منطقه ابوذر و روی دکل مورب حفاری شده است و همچنین فازهای  توان به چاه

 [.12], اشاره نموداز این میدان D2از سکوی D2و  D1وحفر چاه های  

 

 ].12[ دریا در انحرافی حفاری کاربرد -5شکل

 با حفر حفره های متعدد در یک مخزن بجای حفاری تعداد زیادی چاه مستقیم که نیاز به استفاده  :حفاری چندین حلقه چاه در یک مخزن

می توان با استفاده از حفاری جهتدار و با استفاده از یک دکل چندین حلقه چاه را در یک مخزن حفاری  ،از چندین دکل در خشکی می باشد

 .]12[نه از دکل حفاری و نیز سرعت در استخراج نفت / گاز خواهد شدیاین روش باعث استفاده به .نمود

                                                           
15 - Fault 
16 - Multiplex Well 
17 - Onshore Drilling 
18 - Multiple wells from offshore structure 
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 چاه جهتدار به گونه ای حفر می شود که چندین الیه مخزنی شیب در این روش، یک   :تقاطع با چند الیه بهره ده با استفاده از یک حلقه چاه

اری دار را با هم قطع کند. این روش، این امکان را فراهم می آورد که با استفاده از تکمیل چندگانه چاه همزمان از چند مخزن مجزا بهره برد

ایی که در مجاورت صفحه گسل قرار دارند، مورد استفاده . این شیوه برای چینه های زیر گنبد نمکی، سنگ های زیر دگرشیبی و سنگ هشود

 .]13[قرار می گیرد

 

 .]13[ده با حفاری انحرافی بهره الیه چند از برداری بهره -6شکل

 هدف از این نوع چاه ها ایجاد ارتباط با چاه های درحال فوران در زیر سطح زمین است تا با پمپ کردن سیال  :19)امدادی(چاه های فرونشانی 

این کار زمانی انجام می شود که دیگر روش های کنترل فوران چاه امکان را انجام داد.  20به درون آن چاه بتوان عملیات کشتن چاه سنگین

مشکلی که وجود دارد اندازه کوچک هدفی است که چاه انحرافی باید به آن برسد. بنابراین، این کار نیاز به یک طراحی دقیق و  پذیر نباشد.

  "۱۲۶مارون "و  "۱۳۱آغاجاری  "چاههای  ،23توان به مهار چاه کنگان  بعنوان مثال می د.استفاده از دستگاه های موقعیت یاب حساس دار

 .]13[ اشاره نمود

 نفوذپذیریکاهش تولید از یک مخزن به عوامل زیادی بستگی دارد. این عوامل می تواند شامل مخروطی شدن آب و گاز و یا  : 21های افقیچاه 

می  مهندسیناساس این  بر باال بردن میزان بهره دهی از مخازن است. از کاربردهای جدید تر حفاری انحرافی عمودی سنگ مخزن باشد.

بدین منظور حفاری افقی که تکنولوژی آن نهایت پیشرفت حفاری  غلبه کنند. کاهش تولید توانند با طراحی و حفر چاه های افقی بر مشکالت

با اعمال این  ر است، معمول گشته است. این کار باعث ایجاد حفره هایی می شود که نفت تحت نیروی گرانش در آنها جمع می شود.جهتدا

 .]13[ برابر می گردد ) ازدیاد برداشت نفت ( روش استخراج نفت نسبت به روش حفاری معمولی ) عمودی ( حدود دو

22 این تقسیم بندی بر اساس سرعت افزایش زاویه چاه .ددگر می  بندی تقسیماز نظر شعاع جهتدار نمودن به سه دسته  افقی چاههای حفاری جهت دار

 2شعاع بلند : . ج(فوت 100درجه جهت دار در  20تا  8شعاع متوسط : . ب(درجه جهت دار در یک فوت 3تا  5/1شعاع کوتاه : : الف(می گیرد انجام 

 .فوت 100یک درجه جهت دار در  6تا 

 

 .]12[ شعاع نظر از جهتدار افقی چاه انواع  -7شکل

                                                           
19 - Relief Well 
20 - Well Killing 
21 - Horizontal Well 
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 .]12[ های حفاری شده در میادین نفتی ایران دارای شعاع جهت دار متوسط و بلند بوده اند عمده ترین چاه

 بخش زیادی از مخازن نفتی کشورمان با کشورهای همسایه مشترک است و یا در نزدیکی مرزهای کشورمان  :حفاری در مخازن نفتی مشترک

و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی خواهد شد. کشور قرار دارد. روش فوق, باعث بهره برداری بهینه و صیانت از مخازن نفت / گاز مشترک 

میدان گازی پارس جنوبی که با نیز عراق از جمله در ناحیه نفت شهر، دارخوین و پایدار و  بعنوان مثال می توان به مخازن مشترک با کشور

یکی از کم نظیر ترین حفاری های انحرافی ایران، حفاری  که با حفاری انحرافی به آن ها دسترسی پیدا شد. اشاره کرد ،قطر مشترک است

 .]12[ به نفت آن منطقه مشترک نفتی داشته استاست که نقش بسزایی در دسترسی  "پایدار"افقی در منطقه 

 :به منظور کشف محدوده بیشتری از ناحیه تولید، می توان از یک چاه قدیمی، از یک عمق مورد نظر، چاه را منحرف  کشف میادین جدید

 .]12[کرد

دار نیز مورد نیاز است. جهتبه طور کلی تجهیزاتی که در حفاری چاه های عمودی استفاده می شود، در حفاری  :روشها و ابزارهای انحراف -2-2

 های خمش در ابتدای شروع انحراف چاه یا اصالح کردن جهت حفره، مورد استفاده قرار می گیرند و پس از بدست آوردن شیب و جهت الزم، معموالً ابزار

 ه صورت معمولی وعادی ادامه پیدا می کند. برخی از تجهیزات اضافی مورد نیاز در حفاری جهت دار عبارتند از :کنار گذاشته شده و حفاری ب

  23MWDو ابزار های  Down hole Steerableاستفاده از سیستم های   .1

 انحراف شدید چاه   در Casingاستفاده از محافظ های الستیکی در رشته حفاری برای محافظت از سایش لوله ها و    .2

 افزودن روان کننده های مخصوص در گل حفاری برای کاهش گشتاور  .3

 24استفاده از گل سنگین تر برای تمیز کردن موثر فضای حلقوی .4

 استفاده از لوله های حفاری مفصل دار، به خصوص در حفاری شعاع کوتاه .5

 محاسبات مهندسی ویژه انحراف چاه  .6

 برای حفظ مسیر و انتقال موثر وزن به روی مته  25انی رشته حفاریترکیب کردن مخصوص متعلقات تحت .7

 استفاده به موقع از ابزار های انحراف .8

 .]12[ابزار های فرمان مخصوص برای هدایت مته در طی مسیر دلخواه .9

 فناوری حفاری زیر تعادلی -3

حفاری سنتی فراتعادلی به تدریج کارایی خود را از دست بدهند.  بدون شک افت فشار ناشی از برداشت زیاد از مخازن نفتی موجب می شود تا روش های

( OBD) 26چرا که حفاری فرا تعادلی باعث بروز ضایعات جبران ناپذیر به سنگ مخزن و افزایش بیش از حد هزینه ها می شود. در روش سنتی فرا تعادلی

جوم سیال حفاری به درون سازند وجود دارد. این هجوم گل حفاری در سازند به دلیل بیشتر بودن فشار ته چاهی سیال حفاری از فشار سازند، همیشه ه

می گردد.  یهایی که باالی سنگ پوش قرار دارند، در فرآیند تولید هیدروکربن تأثیر به سزایی ندارد، لیکن موجب افزایش بیش از حد   هزینه های حفار

ربن می باشند، به شدت باعث آسیب دیدگی غیر قابل جبران سنگ مخزن و در نتیجه اما این ضایعات در سازندهای زیر پوش سنگ که حاوی هیدروک

به شکل  27کاهش شاخص بهره دهی چاه می شود. پس برای جلوگیری از این آسیب ها باید از هجوم سیال حفاری ممانعت کرد. روش حفاری زیر تعادلی

هدف اصلی از استفاده از این تکنولوژی جلوگیری از وارد  .]14[دریای شمال آغاز گردیددر  1988مدرن آن و با ابداع دستگاه فورانگیر دورانی در سال 

 شدن آسیب به مخزن بود.

فشار  ختالفبا تنظیم وزن گل با مواد وزن افزا می توان فشار هیدرواستاتیک گل را به نحوی تنظیم نمود که فشار های باالی سازند را کنترل نماید. ا

 نظر گرفت:می نامند. بر اساس این اختالف فشار می توان سه حالت را برای حفاری در  Differential Pressureهیدراستاتیک گل و فشار سازند را 

مثبت باشد: حفاری در این حالت را فرا تعادلی می نامند و در این حالت احتمال فوران چاه وجود ندارد.  Differential Pressureالف(  هنگامی که 

ی که فشار ولی به هر حال دیواره چاه شکسته  می شود و شاهد هرزروی زیاد گل به درون سازند هستیم. اگر هرزروی گل شدید باشد، به طور

 هیدرواستاتیک گل ناگهان کاهش زیادی یابد، احتمال فوران چاه نیز بوجود  می آید.
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صفر باشد، حفاری در حالت تعادل را خواهیم داشت. در این حالت نه فوران خواهیم داشت و هرزروی گل. البته  Differential Pressureب( چنانچه 

 ضریب اطمینان در نظر می گیرند. برای Psi 200معموالً یک اختالف فشار حدود 

روشی است که در آن فشار هیدرواستاتیک  UBDبه عبارتی حفاری  گویند. (UBD)منفی باشد، حفاری را زیر تعادلی Differential Pressureج( اگر 

در این شرایط، هنگام حفاری الیه های تراوا، سیاالت سازند به درون چاه جریان می  اعمال شده به ته چاه عمدتاً کمتر از فشار سازند نگه داشته می شود.

این نوع حفاری به طور معمول در میدان هایی که فشار مخزن آنها کم می آورند.    را با تجهیزات خاصی تحت کنترل در ددر این روش فشار سازنیابند. 

نها نمی توان فشار تحت تعادل مناسب را به طور طبیعی ایجاد نمود، استفاده می شود. هنگامی که یا به واسطه تولید تاحدی کاهش یافته است و در آ

یل و ئسنگ مخزن به دلیل وجود ترک و شکاف زیاد دارای تراوایی باالیی می باشد، هنگام حفاری با سیال معمولی مثل آب و حتی گل امولسیونی گازو

معمولی استفاده شود، با مشکالت فراوانی چون هرزروی شدید گل، گیر لوله ها و ابزارحفاری و ... روبرو بخصوص هنگام حفاری افقی، اگر از حفاری 

 .]5و7[هستیم

 

 .]11[ زیرتعادلی حرکت سیال مخزن در حفاری -8شکل

 مزایای حفاری زیر تعادلی -3-1

تراوایی، بهره دهی یک چاه نیز کاهش می یابد. این آسیب کاهش آسیب دیدگی سازند: در اثر آسیب دیدگی سازند اطراف چاه و کم شدن  (1

( چنین صدماتی به حداقل می UBDدیدگی ممکن است به علت ورود گل حفاری به درون سازند باشد. با اتخاذ روش حفاری زیر تعادلی )

که باعث تغییر خاصیت ترشوندگی  رسد. همچنین با انجام حفاری زیر تعادلی می توان از اثرات مخرب تهاجم مواد جامد و سیال حفاری

 28سنگ، تغییر تراوایی های نسبی و مسدود شدن خلل و فرج سنگ می شود، جلوگیری نمود. این مطلب بیانگر این است که زمان تمیز سازی

 .]14و11[.بعد از حفاری کاسته می شود، تولید از چاه افزایش می یابد و مهمتر از همه بازیابی نهایی از سازند افزایش می یابد

(: این افزایش سرعت به دلیل استفاده از سیاالت  سبک تر در عملیات حفاری زیر تعادلی در مقایسه با سیاالت ROPافزایش سرعت حفاری) (2

ی رسنگین در عملیات حفاری فراتعادلی می باشد. زیرا حفاری زیرتعادلی از ایجاد فشار باالی تعادلی روی سنگی که زیر مته قرار دارد، جلوگی

می کند. با از میان رفتن این فشار محدود کننده، برش سنگ برای دندانه های مته راحت تر می شود و در نتیجه براده های تولید شده، 

 سریعتر به سطح انتقال می یابند. این پدیده به تمیز شدن ته چاه کمک شایانی می کند و باعث افزایش کارایی مته و پیشرفت و ازدیاد سرعت

به خوبی ، 1و جدول ،9شکلمی شود. قابل توجه است که این افزایش سرعت حفاری درحالی است که وزن روی مته نیز کم است. حفاری 

نشان  ، 2در دو چاه در یکی از مخازن ماسه سنگی با هم مقایسه کرده است. همچنین جدول OBD و UBDسرعت حفاری را در دو روش 

 عمال گردد، سرعت حفاری بیشتر خواهد شد.می دهد که هرچه اختالف فشار بیشتری ا

 . OBDو UBD روش دو به یسنگ ماسه مخزنیک  در چاه شش نفوذ نرخ: 1جدول

 

                                                           
28 -Clean up 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 .OBD و UBD روش دو به یسنگ ماسه مخزنیک  در چاه شش نفوذ نرخ  -9شکل

 UBD .یحفار با چاه چند در مخزن فشار زانیم و نفوذ نرخ: 2جدول

 

در حفاری مخازن نفت و گاز شکافدار یا مخازن تخلیه شده، به دلیل  ، UBDکاهش هرزروی سیال حفاری: یکی از کاربردهای فراوان حفاری  (3

هرزروی در مخازن تخلیه شده و سازندهای دارای تراوایی باال، فشار کم و  OBDکاستن از هرزروی زیاد گل در این مخازن است. در حفاری 

شکافدار به وفور بوجود می آید. بسیار هم گران تمام می شود. در روش حفاری زیر تعادلی، چون هیچ گونه نیروی فیزیکی برای رانش سیال 

 .]14و11[رسد. حفاری به درون سازند وجود ندارد، میزان هرزروی گل حفاری به حداقل می

 افزایش عمر مته : مقاومت تراکمی سنگ در اثر فشار باالی تعادلی سیال حفاری، زیاد می شود؛ در حالی که این محدودیت فشار در حفاری (4

UBD  وجود ندارد. بنابراین در حفاریUBD .سنگ به آسانی به وسیله دندانه های مته خرد می شود و عمر مته افزایش می یابد 

بر روی دیواره چاه، به دلیل بیشتر بودن  ( Mud Cakeل رسیدن گیر اختالف فشاری: در حفاری معمولی با تشکیل اندود گل ) به حداق  (5

فشار سیال حفاری نسبت به فشار سازند، رشته حفاری به اندود گل می چسبد و قسمتی از سطح جانبی آن گیر می افتد. در بعضی حاالت 

 گیر اختالف"مکن است نیروی محوری بیشتری نسبت به مقاومت کششی لوله ها الزم باشد. این حالت را برای آزاد کردن رشته حفاری م

 هیچ گونه اندود گلی تشکیل نمی شود و پدیده گیر اختالف فشاری نیز روی نمی دهد. UBDمی نامند. اما در حین حفاری "29فشاری

از سازند تولید می شود، با استفاده از سیستم های بسته،  UBDفاری کاهش آلودگی زیست محیطی: سیاالت هیدروکربنی که در حین ح (6

 می شود.  جمع آوری و تفکیک می شوند و بدین ترتیب از آلودگی محیط کاسته

 در این روش نیاز کمتری به انگیزش چاه به دلیل کاهش آسیب دیدگی سازند می باشد.  (7

ده می توان هیدروکربن را دریافت نمود. جدول زیر نشان دهنده تولید از چاه الیه بهرهض ورود به تولید زود هنگام نفت؛ به طوری که به مح (8

 است. UBDدر هنگام حفاری با 

 

 .در یک مخزن ماسه سنگی UBD یحفار با چاه چند یبرا دیتول زانیم: 3جدول 

 

بهبود ارزیابی سازند: در هنگام حفاری به محض رسیدن به ناحیه هیدروکربن دار، با بررسی گل برگشتی در سطح می توان  به ورود مته به  (9

 مخزن پی برد. 

 تولید سریع و توانایی تولید باال و انجام آزمایشات جریانی حین حفاری: به شرط استفاده از تجهیزات مناسب سرچاهی و تفکیک گرهای (10

 چندگانه، می توان همزمان با حفاری تولید نیز داشته باشیم.
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دو چاه را که در میدان بی بی حکیمه یکی به ، 4در جدول و در نهایت کاهش هزینه های حفاری که می تواند نتیجه همه مزایای فوق باشد.  (11

 .]15و11[روش زیر تعادلی و دیگری به روش باالی تعادلی حفاری شده اند را مقایسه می کند.

 .مهیحک یب یب دانیم در 132 و33 یها چاه سهیمقا: 4جدول 

 

با این توصیفات به نظر می رسد حفاری سازند های ترکدار طبیعی، سازندهای آهکی و ماسه ای و سازندهایی : موارد کاربرد حفاری زیر تعادلی -3-2

 ].5و11[، بسیار باصرفه خواهد بود.. از مشکالت این روش می توان سختی عملیات مانده یابی را نام برد UBDکه دارای افت فشار هستند، با روش 

 موارد منع حفاری زیر تعادلی  -3-3

 د روجود فشار و تراوایی باال: اگر چه الیه های عمیق پرفشار با نفوذپذیری باال از نظر آسیب رساندن به سازند یکی از بهترین موارد  کارب

UBD   است، اما وجود ایمنی و کنترل چاه در فشار و تراوایی باال مهمتر است . فشارهایBHP   باال بخصوص در مخازن گازی برای

 معمولی، مناسب تر می باشد .  OBD حفاری

 ک ناحیه دارند، برای محدودیت های فشار زیاد : مخازنی که الیه الیه بوده و الیه ها فشار متفاوت و یا تغییرات فشار قابل توجه در ی

 حفاری زیر تعادل کاندیداهای مناسبی نمی باشند . 

  سازند های معمولی: بسیاری از سازند ها می توانند در صورت طراحی مناسب ، عملیات حفاری زیر تعادلی موفقی داشته باشند؛ اما این

سازندهای  مخزن ممکن است با خطراتی مواجه شوند .تعادل و معمولی گرانتر است و از نظر خصوصیات  عملیات از حفاری های باالی

سیال، با طراحی عملیات حفاری باالی  -سیال و سیال -سازندهای با حساسیت کم سنگ میلی دارسی و500همگن با تراوایی کمتر از 

 .]15و11[ عادل خطرناک و گران حاصل خواهد شدتعادل، نتایج بهتری از عملیات زیر ت

   انتخاب سیال حفاری -4
ان عنو برای کاهش بیشتر وزن سیال حفاری، به منظور بهره مندی از مزایای حفاری زیرتعادلی درحفاری مخازن هیدروکربنی، از گل های پایه گازی به

وجود درصد باالی فاز دوم سیال حفاری استفاده می شود. معموالً فاز گازی سیال مورد استفاده در این نوع حفاری  نمی تواند هوا باشد؛ چرا که بدلیل 

 اکسیژن در هوا، خطر آتش سوزی بسیار باال می رود. بدین لحاظ اغلب از گاز نیتروژن که گازی خنثی است، استفاده می شود.

 :از طیف وسیعی از گازها و سیاالت سبک استفاده می شود که عبارتند از   UBDبه هر حال در حفاری

 گاز طبیعی (1

 نیتروژن (2

    30مه (3

  31مفو (4

 32گرد و غبار  (5

 گازهای حاصل از احتراق ماشین های درون سوز (6

  33گل هوا زده (7

 .]7[ هنگام استفاده از فوم و یا مه، سرعت حفاری کمتری نسبت به دیگر سیاالت داریم
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در دیواره چاه  می شوند. در این حالت باید مقداری  Mud Ring( و ایجاد Up Balledدر سازندهای مرطوب، خرده های حفاری باعث گلی شدن مته )

تشکیل می شود و پس از ورود  Mistرا به همراه هوا و یا گاز خشک برای حفاری به کار برد. با این کار یک سیال دوفازی مه گونه نام  34آب و مواد کف زا

 .]15[ به چاه باعث تمیز شدن مته می شود.

 گیرینتیجه -5

در حفاری دریایی از یک دکل حفاری برای حفر چندین چاه استفاده می شود که فقط یکی از آنها می تواند عمودی باشد و بقیه به صورت  (1

خلیج فارس و دریای خزر با  ، استفاده از این تکنولوژی در RSSانحرافی حفر می گردد. با توجه به مزایای فراوان موتورهای هدایت شده 

 مخازن مشترکی با همسایگان در این مناطق وجود دارد از تأثیرگذارترین عوامل حفاری خواهد بود. توجه به اینکه

فرد می باشند. سازند آسماری  اکثر مخازن نفتی ایران به دلیل وجود ترک ها و شکستگی های فراوان در آن، در بین مخازن دنیا منحصر به (2

و بخش های وسیعی از سازند گچساران، دارای شبکه ای از ترک های طبیعی و است  ری از مخازن بزرگ نفتی ایرانکه شکل دهنده بسیا

گسل ها است و همواره در اثر هرزرفت گل در این شکستگی ها هزینه های مالی به همراه داشته و آسیب هایی هم به سازند وارد شده است. 

همچنین در مخازنی که به نفوذ سیاالت و مواد جامد است.  UBDاولویت اصلی در حفاری چنین سازندهای ترکداری، استفاده از حفاری 

 استفاده کرد.   UBDحساسند و یا در مقابل عمل انگیزش دچار چالش می شوند نیز باید از روش 

 هایی که دارای ترک ناشی از شکست شیل دارند)مثل سازند دشتک در فارس( به دلیل هرزروی باالی گل، استفاده از روش هایدر سازند (3

معمول حفاری خسارت های بسیاری را در عملیات حفاری و گیر لوله ها برجای می گذارد. در این موارد نیز بهترین نوع حفاری استفاده از 

 به همراه سیال هایی مثل فوم است. سرعت باالی حفاری عامل تأثیرگذاری در عملیات حفاری در این مناطق است. UBDحفاری  

سازندهایی که دیواره چاه در آن استحکام و پایداری کمی دارد، )افزایش احتمال ریزش چاه ( همچنین سازند هایی که اما در عین حال در  (4

 اصالً توصیه نمی شود. UBDمتورم شده و قطر چاه را می کاهند و یا سازند های آبدار، حفاری به صورت 

 منابع -6

[1]K.A.Fattah, S.M.El-Katatney," Potential implementation of underbalanced Drilling  technique in Egyptian oil 
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[11]Z. Xu, C. Reed, R. Graves, R. Parker.( 2004) "Laser spallation of Rocks for Oil Well Drilling" Proceedings 
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The Comparison of Operational Capabilities in Different Drilling Ways and 

Presentation of Efficient Parameters in Choosing the Best Way of Oil Reservoir 

Drilling 
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Abstract  

In our country, Iran, oil has been found in various geological formations; the flat plains to mountains, urban areas, 

shallow continental shelf (Persian Gulf) to the depths of the Caspian Sea. Every oil company is always seeking 

the lowest cost to produce oil and gas and they use different engineering and expert organization and operational 

division; In order to achieve this goal. The purpose of writing this article is familiar with a variety of drilling 

methods and technologies  and applying the principles ' check of the advantages and disadvantages and 

Performance of any of its. In the article is referred the old way of drilling and in the following conventional method 

drilling and the basics included. In continues "Directional Drilling", application, and equipment commonly used 

in this type of drilling have been investigated. In continues drilling methods and newer technology such as: UBD 

and "Artificial Buoyant Seabed ", reviewed, compared and analyzed. 

Keyword: Rotary drilling, directional drilling, Under Balanced Drilling, mud drilling, oil reservoir 
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