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 هاي آنآشنايي با صنعت حفاري، جايگاه و چالش
 

 
 

 

 چكيده

تر شدن ت در امر توسعه، موجب فعاليدر جهان است که گذشته از محور يراهبرد ييامروزه نفت کاال

با ارزش  يدروکربوريهن ماده يد ايتول .شوديد ميع جديها و صناتيجاد ظرفيا ايو  يصنعت يهاتيظرف

، اولين گام براي استخراج نفت، کشف است مناسب يمهندس يزات و دانش فنيمستلزم داشتن تجه

لحاظ ميزان ذخاير ايران به 2015سال مخازن زيرزميني و تخمين ميزان نفت درجاي آنهاست. در 

لحاظ ذخاير اثبات شده به در مقام چهارم وپس از کشورهاي ونزوئال، عربستان و کانادا اثبات شده نفت 

لحاظ ذخاير اثبات شده نفت و گاز اگرچه ايران به جهان قرار گرفته است. اولگاز طبيعي در مقام 

داراي وضعيت خوبي است، اما متأسفانه توليد نفت و گاز آن متناسب با ميزان ذخايري که در اختيار 

 ،گام دوم استخراج نفت و گاز ري الزم را ندارد.المللي نفت و گاز اثرگذادارد، نيست و در بازارهاي بين

لحاظ فني و اقتصادي است. سومين و آخرين گام از مراحل استخراج نفت ارزيابي مخازن کشف شده به

 ترين مراحل آن حفاري چاه نفت است.و گاز، توسعه ميادين کشف شده است که يكي از اصلي

از جايگاهي ف، ارزيابي و توسعه مخازن نفت و گاز يندهاي اصلي اکتشاآعنوان يكي از فربهحفاري  

هاي اصلي در صنعت نفت ايران عنوان يكي از چالشهمواره بهو  اتژيك در صنعت نفت برخوردار استاستر

ترين آن ترين و گرانهيزات و ادوات مختلفي است که مهمصنعت حفاري نيازمند تجمطرح بوده است. 

عدد  116دکل خشكي در اختيار دارد که مالكيت  118حاضر  حالايران در. است همان دکل حفاري

 8فعال بوده و  خشكي دستگاه دکل حفاري 110هاي ايراني است، شايان ذکر استآن متعلق به شرکت

هاي در اختيار درحال تجهيز، تعمير يا انتقال هستند. همچنين در بخش دريا نيز مجموع دکل دستگاه

ميان  شايان ذکر است دردستگاه غيرفعال است.  12ن فعال بوده و دستگاه آ 25دستگاه است که  37

 هاي داخلي است. اه متعلق به شرکتدستگ 23نيز  هاي درياييدکل

 

 مقدمه

درصد  2/1رشد متوسط  )با 2035تا سال  يانرژ يتقاضا يدرصد 35رشد  1،يانرژ يالمللنيبآژانس 

. در خواهد شدنفت و گاز تأمين  لهيوسبهنيز ده است که بخش اعظم آن کر ينيبشيپدر سال( را 

و  2012 يهاسالانرژي اوليه در تأمين تقاضاي انرژي جهان در  يهاحاملسهم انواع  1شكل 

 است. شده دادهنشان  2040بيني سهم هريك از آنها در سالپيش

                                                 
1. International Energy Agency 
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 2040و 2012 يهاسالانرژي اوليه در تأمين تقاضاي انرژي جهان در  يهاحامل. سهم انواع 1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: World Energy Outlook 2014, IEA. 

 

از طريق  2040شود، بخش اعظم انرژي اوليه دنيا تا سال مالحظه مي 1شكل طور که در همان 

 .دنفت و گاز تأمين خواهد ش

مانند  متعارفنا يدروکربورياز منابع ه يبرداربهرهد و يجد يهايفناورشدن توسعه  صرفهبهمقرون 

ران با مجموع يباعث شده است که ا 3زغالدر بستر گاز متان  2،متراکم 1،ليش ي، منابع گازيل نفتيش

درصد ذخاير نفت جهان(، پس از  3/9)معادل  2015ارد بشكه نفت خام در سال يليم 8/157ر يذخا

ران تا يوري است که االزم به يادآ 4.رديقرار گا يو کانادا در رتبه چهارم دن يونزوئال، عربستان سعود

د و لحاظ يجد يش از ظهور ذخاير غيرمتعارف نفتي، در مقام دوم قرار داشته که با کشف منابع نفتيپ

به مقام چهارم تنزل  ،ونزوئال و کانادا ينفت کشورها شده اثباترمتعارف در ذخاير ير غينمودن ذخا

در مقام اول جهان قرار گرفته  2015در سال  ذخاير اثبات شده گاز طبيعياز نظر  همچنين. ابدي

بايد ضمن توجه به اکتشاف منابع  يالمللنيب يگاه خود در بازارهايحفظ جا منظوربهايران لذا  5است.

د از مخازن درحال توسعه خود يت توليش ظرفيبه موضوع افزا ياژهيوجديد، توجه  يدروکربوريه

عت حفاري، وضعيت حفاري در ايران و کشورهاي در نوشتار حاضر ابتدا درباره اهميت صن داشته باشد.

 ها و مشكالت اين صنعت بحث شده است.منطقه و در پايان چالش

 

 

                                                 
1. Shale Gas 

2. Tight Gas 

3. Coal-Based Methane Gas 

4. BP statistical review of world 2016 

5. BP statistical review of world energy 2015 
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 1مراحل توسعه ميدان. 1

مجزا طي شود که شامل  مرحلهيك مخزن نفتي يا گازي اصوالً بايد سه براي توليد هيدروکربور از 

 مرحله اکتشاف، ارزيابي و توسعه است.

 

 اكتشاف مرحله. 1-1

از دانش  يريگشود که با بهرهيده مينام يات اکتشافين، عملين گام در راه کشف نفت در اعماق زمياول

 يكي از است. اکتشاف ريامكانپذ، موردنظرن در محل يت و ساختمان طبقات زمي، وضعيشناسنيزم

وز هيچ شناختي در اين مرحله هن زيراشود، يصنعت نفت محسوب مدر فعاليت مراحل ترين پرريسك

با ايجاد شناخت  ،نسبت به مخزن وجود ندارد. هرچه از اکتشاف به سمت توسعه و توليد پيش برويم

مراحل  ي. اکتشاف نفت داراابدييمکاهش  هاسكيرو  هاتيقطع بهتر و افزايش اطالعات از مخزن، عدم

ات ير عمليك )نظيزي، ژئوفياالرضسطح يشناسني، زميبردارات نقشهياست که عمل يمختلف

 .هستند هاآنجمله از يديو تحد يفي، توصياکتشاف ي( و سرانجام حفارينگار، لرزهيسنجثقل

. هاستتين فعالين بخش ايتردهيچين و پيترينفت و گاز تخصص يهاچاه يان حفارين ميدر ا 

کار هب ينيرزمير زيذخا يينه شناسايزات در زميگر امكانات و تجهيو د ياچه امروزه مطالعات ماهوارهاگر

. هزينه حفاري يك چاه اکتشافي تا زنديحرف اول را م يهنوز چرخش مته حفار شود، امايگرفته م

و بسته به اينكه چاه در خشكي باشد يا دريا و تا  به موقعيت جغرافيايي آن بستگي داشتهحد زيادي 

صد ميليون دالر متغير باشد.  تاممكن است هزينه حفاري آن از حدود ده  ،چه عمقي حفاري شود

ي را از روي چاه، حجم و کيفيت مخازن هيدروکربورکه بتوانند بدون حفاري  ييهايفناور نبود دليلبه

خصوص مكان حفاري نخستين چاه، در موفقيت در يريگميتصمسطح زمين و با دقت تعيين کنند، 

موفقيت در عمليات تلقي  نشانهتوان ميعمليات بسيار تأثيرگذار است. تحقق هريك از موارد زير را 

 کرد؛

 ،ورمشاهده هيدروکربـ  

 ،بشكه در روز 3000دست آوردن کمترين نرخ توليدي برابر توليد از چاه و به يهاشيآزماانجام ـ  

 ،نياز به تحقيقات بيشتر را مرتفع نمايد کهيطوربه کشف هيدروکربورـ  

 که توسعه ميدان را از لحاظ اقتصادي توجيه کند. بوردستيابي به مقداري از هيدروکرـ  

 موفقيت در مرحله اکتشاف يك ميدان نفتي به عوامل متعددي ازجمله موارد زير بستگي دارد:

 ،شناسان باتجربه و کارآمدي از زمينريگبهرهـ  

                                                 
نوشته سيدتقي ابطحي  «در توسعه ميادين نفت و گاز هاسکيرانواع  يبندطبقه»اي با عنوان . مطالب اين بخش از مقاله1

اساتخرا  شاده  1393  خارداد 112شاماره ترويجي اكتشاا  و تولياد نفات و گااز  -فروشاني چاپ شده در ماهنامه علمي
 است.



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ ___________________________________________________ 

 

 

4 

 ،منطقه يشناسنيطبيعت و پيچيدگي زمـ  

 يهـا تلـه يا ساختماني باشـند، معمـوالً    يانهيچ واندتيمنفتي  يهاتله، نوع تله نفتي و اندازه آنـ  

تا حـد   يبعدسه ينگارلرزهکمتري دارند و با انجام  يهايدگيچيپ يانهيچ يهاتلهساختماني نسبت به 

 هستند و بنابراين ريسك کمتري دارند. صيتشخ قابلزيادي 

روز دنيـا   يهايفناورتفاده از نوين در زمينه ژئوفيزيك و علوم زمين، اس يهايفناوردسترسي به ـ  

طـور  دهـد. بـه  يعدم قطعيت و ريسك را کاهش مه شناخت بيشتر مخزن نفتي کمك کرده و تواند بيم

 يهـا يحفـار در شناخت منطقه و تأثير آن در افـزايش   يبعدسه ينگارتوان به استفاده از لرزهيمثال م

، درصد بود 25احتمال حفاري موفق در آمريكا  ،يدبعسه ينگارقبل از استفاده از لرزهموفق اشاره کرد. 

 يهـا يحفـار درصـد   ،2005در سـال   بعـدي نگـاري سـه  لـرزه  از روش گسـترده  اسـتفاده به محض  اما

درصـد نيـز    88بـه   ياتوسـعه  يهاچاهدرصد افزايش يافت. اين رقم براي  50اکتشافي به  زيآمتيموفق

 رسيد.

بسـياري از   تاکنوني در جهان محدود است و و ذخاير هيدروکربورع منابنهايت بايد توجه داشت که  در 

نسـبي فنـاوري،    يهـا شرفتي. بديهي است در چنين شرايطي با وجود پاندشدهشناخته  الوصولسهلميادين 

در مقايسه با گذشته دشوارتر شده و با عدم قطعيـت و ريسـك    ،اندرمتعارفيغکشف ميادين جديد که عمدتاً 

 روز کاهش يابد.هاي اکتشافي روزبهست. لذا بديهي است که ضريب موفقيت فعاليتبيشتري همراه ا

 

 مرحله ارزيابي. 1-2

و رسـيدن بـه موفقيـت اقتصـادي اسـت.       يشناسـ نيزمـ  تيـ موقعاين مرحله در واقـع مرحلـه گـذر از    

نيـز  اقتصـادي   مرحلـه بـه   يشناسنيزم مرحلهدرصد موارد موفقيت در  50کمي بيش از  طورمعمولبه

 نيتـر مهماست که در آن پس از اخـذ اطالعـات الزم،    يامرحله ،شود. به تعبير ديگر، ارزيابييمنجر م

 انجام شود يا ميدان به حال خـود رهـا گـردد، گرفتـه خواهـد شـد.       يگذارهيسرماتصميم درباره اينكه 

جـم نفـت درجـاي    جمله حجم اطالعات موجـود، ح ازمهمي است که اطالعاتي ارزيابي مرحله  ،بنابراين

 شناسي، تعداد چاه مورد نياز جهت حفاري، محدوديت زماني امتياز ارزيـابي ي زمينهايدگيچيپميدان، 

پس از طي مرحلـه ارزيـابي ميـدان و در صـورتي کـه نتيجـه       ثرند.ؤگيري اين مرحله بسيار متصميم در

 رسد.ها مثبت باشد، نوبت به مرحله توسعه ميدان ميارزيابي

 

 له توسعه ميدانمرح. 1-3

صـحيحي بـراي اسـتفاده در مرحلـه      يشناسـ نيمدل زمـ  ،انجام شده باشد يدرستبهاگر مرحله ارزيابي 

توسعه ميدان ايجاد خواهد شد. اين مدل بايد شامل اطالعات نسبتاً دقيقي درخصوص سـاختار و حجـم   



 

 ___________________________________________________________  

 

 

5 

دل در مرحلـه  مخزن، خصوصيات سيال مخزن و چگونگي توزيع آن در مخزن باشـد. براسـاا ايـن مـ    

 توسـعه توسعه ميدان، ميزان حجم نفت قابل برداشت از ميدان، پروفايل يـا نمـودار توليـد، نـوع طـرح      

مـورد   يفـرآور  ساتيتأس، زمان حفاري هر چاه، نوع هاآنهاي مورد نياز، آرايش شامل تعداد چاه ،ميدان

 ،بيشتر باشد يشناسنيمدل زمنياز و موارد متعدد ديگر تعيين خواهد شد. بديهي است هرچه اشكاالت 

 صدمات وارده به اقتصاد طرح نيز بيشتر خواهد بود. 

اختصـار   بـه هاي اکتشاف و توسعه ميادين نفـت و گـاز کشـور    وضعيت کنوني بخشدرباره در ادامه 

 شده است. بحث

 

 دروكربوري در ايرانيوضعيت جاري اكتشاف منابع ه. 2

حال توليـد هسـتند، در نيمـه عمـر خـود قـرار       نفتي کشور که دربا توجه به اينكه بيشتر مخازن بزرگ 

مشـتر،، اکتشـاف در    يهـا دانيـ مجبران کاهش توليد از مخازن، کشف نفت و گاز در  منظوربهدارند، 

 اشـناخته ن يهـا سيطاقـد و حفاري در  ينگار، عمليات لرزهال توليدحدر يهادانيماز  ترقيعم يهاافق

منجر بـه کشـف   1393اکتشاف نفت و گاز در سال  يهاتيفعالکتشاف است. مديريت ا يهاتياولوجزء 

ك يـ آمار مربوط بـه هر  1در جدول  1خام شده است. نفت اوليه درجاي ذخاير بشكه ميليون 910حجم 

کـه در   يرداربو نقشه يعدبو سه يك دوبعديزي، ژئوفيشناسنيات زمياز مراحل مختلف اکتشاف و عمل

 انجام شده، نشان داده شده است. 1393-1383 يهاسالطول 

 

 1393-1383 يهاسالاكتشافي طي  يهاتيفعال. 1جدول 
 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 واحد شرح

عمليات 

 شناسيزمين
 50477 36480546596/1128835212667456167013060630353513426656800 لومترمربعيک

ئوفيزيك عمليات ژ

 دوبعدي
 72/913 8445508311457/8856/27063/24304/193628/1357209395/1587 کيلومتر

عمليات ژئوفيزيك 

 بعديسه
 5/10 -159613721/3825/31266/52526/90683/1415235 لومترمربعيک

عمليات 

 بردارينقشه
 - 501023281484--15104/2484-12000 کيلومتر

 .1393، يدروکربوريهترازنامه  مأخذ:

 

هـايي  . طبق تعريف، نسبت چاهاستاکتشافي ضريب موفقيت  يهاتيفعالمهم  يهاشاخصيكي از  

عنوان ضريب موفقيت نام بـرده  به ،حفرشدههاي به کل تعداد چاه رسنديمکه به مرحله توليد اقتصادي 

ايـران بـه يكـي از     ،اخيـر  يهـا فـت، در سـال  شود. بر طبق گزارش مديريت اکتشاف شرکت ملـي ن يم

                                                 
 .1393. ترازنامه هيدروكربوري  1
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 گـذرد يمـ اينكه هرچه از عمر اکتشـاف   رغميعلاست.  شده ليتبدکشورها در حوزه اکتشاف  نيترموفق

علت پتانسـيل  ضريب موفقيت بايد کاهش يابد، لكن به جهيدرنتشده و  ترکوچكدامنه اکتشافات کشور 

ي اخيـر همچنـان افـزايش يافتـه اسـت      هـا السـ خوبي که در کشور وجود دارد ضريب موفقيـت طـي   

درصـد اسـت، ايـن     35تـا   30متوسط جهاني ضريب موفقيت عمليـات اکتشـاف در حـدود     کهيدرحال

 درصد بوده است. 70ي ايران در حد برا 1393ضريب، در سال 

 

 هاچالشو  اندازچشمگاه، ي: جايصنعت حفار .3

 اثبات شده نفت و گاز وضعيت توسعه ميادين نسبت به ميزان ذخاير. 1-3

با توجه به کمبود اما  رونديمشمار مهم صنعت نفت به يهاتياکتشافي در زمره فعال يهاتياگرچه فعال

نفـت و   صـيانتي  و افزايش ظرفيت توليـد  شده کشفتوسعه ميادين  ،ي و محدوديت بودجهگذارهيسرما

بسياري را در اختيـار دارد کـه    شده کشفگاز داراي اولويت باالتري هستند. درحال حاضر ايران مخازن 

باقي مانده و درحال حاضر براي  نخوردهدستپيچيده،  يهايفناوربه  آن دليل هزينه توليد باال يا نيازبه

و توليـد نفـت کشـورهاي عمـده      شده اثباتميزان ذخاير  2ندارد. در جدول وجود  يابرنامه آنهاتوسعه 

 ه شده است.دارنده ذخاير نفت دنيا نشان داد

 

 2015در سال  و توليد نفت كشورهاي عمده دارنده ذخاير نفت دنيا شده اثبات. ميزان ذخاير 2جدول 

نام کشور

 (در روز بشكه ميليون) توليد)ميليارد بشكه( شدهاثباتذخاير 

نسبت ذخيره 

*به توليد
 سهم از كل

)درصد(
 

 سهم از كل

 )درصد(
2015

ز سهم ا

 كل

)درصد(

3/669/313ونزوئال

عربستان

کانادا

   ايران

عراق

روسيه

آمريكا
Source: BP statistical review of world energy 2016. 

بـه  بر نرخ توليد نفت آن کشـور در همـان سـال     2015نتهاي سال در ا شده اثباتاز تقسيم ميزان ذخاير  (،R/P Ratioنسبت ذخيره به توليد )*

داوم توليـد گفتـه   تـ و به آن مدت زمـان   هددايتواند توليد نفت داشته باشد را نشان ميي را که مخزن با همين نرخ ميهاو تعداد سال ديآيم دست

 سال آينده نفت خواهد داشت. 110ا بماند، ت ميليون بشكه در روز باقي 92/3اگر نرخ توليد ايران  مثالعنوانبهشود. مي

 

در مقايسـه بـا سـاير     ايـران ( R/P) نسـبت ذخيـره بـه توليـد     شاخص 2براساا اطالعات جدول  

که دليل اصلي آن نرخ توليد پـايين نفـت ايـران اسـت.      .کشورهاي دارنده ذخاير هيدروکربوري باالست
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ـ  ، بـرآو ياکتشاف يهات در حوزهيجاد ظرفيچون ا اهدافي ن، ياديـ توسـعه م  يبـرا  يرد و مطالعـات مخزن

مجموعـه   يانتيد صـ يـ تول يهـا تيـ بـه ظرف  يابيت دستيو در نها ديش توان توليحفظ، نگهداشت و افزا

ر تحقق يدر مس يبه نوع يند که همگيآيشمار مهك صنعت نفت در سراسر جهان بياستراتژ يراهبردها

گام در جهت توسعه ميادين نفتي، تقويـت صـنعت    . لذا اولينهستند يبر توان صنعت حفاريخود مبتن

در ادامه مروري خواهيم داشـت بـر وضـعيت صـنعت حفـاري در ايـران و مقايسـه آن بـا          حفاري است.

 کشورهاي صاحب نام و فناوري.

 

 بر صنعت حفاري يامقدمه. 2-3

ق و يـ ر، تزريـ م، تعميف، تـرم ياکتشاف، توسعه، توص ياست که برا برهيسرماصنعتي تخصصي و  ،يحفار

فقـط بـا تخيـل و فرضـيات      ،شود. تا پيش از عمليات حفـاري ياز مخازن نفت و گاز انجام م يبرداربهره

دربـاره ايـن حدسـيات     توانيمهاي مختلف تعيين شده و تنها در هنگام حفاري ها و عمقمختلف، اليه

اي و حفـاري  ربههـاي نفـت و گـاز، حفـاري ضـ     دو روش عمده جهت حفاري چـاه  اطمينان حاصل کرد.

يـك دکـل    1دکل حفاري اسـت کـه انـواع مختلـف دارد.     ،لوازم حفاري نيترياصليكي از  دوراني است.

هـاي حفـاري   در نظر گرفت. انواع دکـل  2يك کارخانه با محصولي به نام چاه منزلهبهتوان حفاري را مي

 از: عبارتند

 هاي خشكي:دکلـ 

  3ثابت. 1

 Portable Mastو نوع  knife-ckaJوع که دو نوع است: ن 4متحر،. 2

 هاي دريايي:دکلـ 

 شود.مي 7شناورو دکل نيمه 6که خود شامل کشتي حفاري 5شناور. 1

هـاي  شود. براي حفـر چـاه  مي 10و جك آپ 9که خود شامل بارج 8هاي ثابت روي کف درياداراي پايه. 2

 شود.يدر دريا از اين نوع دکل استفاده م ترقيعم

هـاي جديـدي هسـتند کـه بـراي      و حفاري زير فشار تعادلي دو نمونه از فنـاوري  دارتجهحفاري  

 روند.کار ميهاي نفت و گاز بهو حل مشكالت حفاري چاه تسريعافزايش بازدهي، 

                                                 
 .1391نفت  گاز  پتروشيمي و نيروگاهي   يالمللنيباولين كنفرانس   . مصطفي كرمي  تجهيزات و دكل حفاري1

2. Well 

3. Conventional 

4. Mobile 

5. Floating 

6. Drill Ship 

7. Semi-Submersible Rig 

8. Bottom Support 

9. Barge 

10. Jck up 
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 وضعيت جاري صنعت حفاري در ايران. 3-3

شـمار  بـه  وريمخـازن هيـدروکرب  ترين رکن اکتشاف و توليـد  صنعت حفاري يكي از ارکان و شايد اصلي

صـنعت  ريـزي جهـت سـازماندهي و توسـعه     رود و تحقق اهداف توليد نفت و گاز کشور بدون برنامهمي

رو است که به همراه يـك دکـل   اينگستردگي صنعت حفاري ازو اهميت امكانپذير نخواهد بود. حفاري 

نعت از دهنده خدمات حفاري وجـود دارد کـه عظـيم بـودن ايـن صـ      شرکت سرويس 15حفاري حدود 

سازد. سرعت توسعه در صـنايع نفـت و گـاز    لحاظ تكنولوژي و نيروي انساني را بيش از پيش آشكار مي

 1.ابسته استشود به حفاري واز آنچه تصور مي بيش

اهميت موضوع خدمات حفاري در رشد صنعت حفاري با توجه به اجراي صحيح و سرعت مناسـب   

ارکان اساسي عمليات حفاري و بازوي اجرايي آن شـمرده   که موضوع خدمات حفاري از شدهآنها باعث 

هـاي حفـاري متعـددي    دهنـده سـرويس  هـاي ارائـه  شود. در طول يك دهه گذشته خوشبختانه شرکت

 3در جـدول   ي داشـته اسـت.  تشكيل شده و بخش خصوصي مشارکت و فعاليت خوبي در زمينه حفـار 

 ري نشان داده شده است.  هاي حفاسهم مالكيت و حضور در بازار هر يك از شرکت
 

 1394 سال خشكي ايران در حفاريناوگان  وضعيت. 3جدول 

 شركتنام 
هاي تعداد دكل

 فعال

هاي تعداد دكل

 غيرفعال
 درصد مالكيت مجموع كل

درصد سهم 

 بازار

700 رانيا يحفار يمل

9 شمال يحفار

 گستر پارا يانرژ و اکتشاف يشرکت حفار

0 شيگلوبال پتروتك ک

 ريتدب يحفار

 دانا يحفار

 مپنا يحفار

  يراحفاريشرکت پ

 سپنتا

 ييايسات دريسأشرکت ت

 کاونفت

 ايپرش يحفار

 ن دکل صبايمأت

 شيا سپهر کيپو

PTS 

CNPC 

 جمع كل

 جداول آماري. ،1395 مرداد و شهريور، ششم و هفتمماهنامه خبري، تحليلي، آموزشي و پژوهشي صنعت حفاري، سال دوم، شماره  مأخذ:

                                                 
موزشاي و پووهشاي صانعت حفااري  ساا، او،  ت نفت  ماهناماه خباري  تحليلاي   . حفاري دروازه طاليي توسعه صنع1

 . 1394ماه شماره او،  دي
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دکل خشكي در اختيار دارد که مالكيت  118درحال حاضر  ، ايران3ل براساا اطالعات جدو 

دستگاه دکل حفاري خشكي  110هاي ايراني است، شايان ذکر استعدد آن متعلق به شرکت 116

 37حدود ايران در بخش دريا نيز  .دستگاه درحال تجهيز، تعمير يا انتقال هستند 8فعال بوده و 

 14هاي ايراني و دستگاه آن متعلق به شرکت 23رد که مالكيت دکل حفاري در اختيار دا دستگاه

، امارات متحده عربي و ژاپن است. هايي از کشورهاي هند، چين، انگليسکتدستگاه متعلق به شر

و يك  فاراجيخل يهاآبدر  دستگاه 24 ي،دستگاه دکل حفاري درياي 37شايان ذکر است از اين 

 1.درحال تجهيز، تعمير يا انتقال هستند دستگاه باقيمانده 12و فعال هستند دستگاه در شمال کشور 

-1384هاي اي، تعميراتي و تكميلي طي سالهاي حفاري اکتشافي، توسعهکليه فعاليت 4در جدول 

 نشان داده شده است. 1393

 

 3139-4138 يهادر سال يليو تكم يراتي، تعمياو توسعه ياكتشاف يحفار يهاتيفعال .4جدول 

 1393 138413851386138713881389139013911392 واحد شرح

708983809400  متر شده يحفارمتراژ 

 تعداد دکل در اختيار
دکل در 

 سال
105134

هاي حفر، تعداد چاه

 هشد ليتكمتعمير و 
350385 حلقه

متوسط متراژ حفاري 

شده به ازاي هر دکل در 

 سال

متر بر 

 دکل
690065236411699359715574908757996752 6040 

تعداد چاه حفاري شده به 

 ازاي هر دکل در سال
 7/3 1/34/38/21/34/29/28/37/23/3 حلقه

 .1393کل کشور، سال  يانرژ ترازنامه مأخذ:

 .شوديرا شامل نم يالمللنيب يهامربوط به پروژه يچهار دستگاه حفار 

 .شوديرا شامل نم يالمللنيب يهامربوط به پروژه يسه دستگاه حفاروستيب 

 .شوديرا شامل نم يالمللنيب يهامربوط به پروژه ينوزده دستگاه حفار 

 

هـاي حفـاري/ تعميـر/ تكميـل شـده و      تعـداد چـاه   1393هد که در سـال  دجدول فوق نشان مي 

درصـد افـزايش داشـته     16/14و  6/27، 10ترتيب کار گرفته شده و ميزان متراژ حفاري بهههاي بدکل

ي نفـت ايـران   هـاي شـرکت ملـ   درحال حاضر چندين شرکت حفاري در حفاري نفت و گاز طـرح است. 

 باشند.رکت ملي حفاري ايران و شرکت خصوصي حفاري شمال ميها شفعاليت دارند که مهمترين آن

هاي مهم صنعت حفاري که بر هزينه عمليات حفاري تأثير بسزايي دارد، بازدهي يكي از شاخص

حفاري است. بازدهي حفاري به معناي متراژ حفاري شده توسط هر دکل در زمان مشخص است. 

به  1390دکل در سال  50هاي در اختيار از اد دکلدهد اگرچه تعدنشان مياطالعات موجود  بررسي

                                                 
 .همان. 1
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متر در سال  9087دکل از  افزايش يافته، اما متراژ حفاري شده به ازاي هر 1393دکل در سال  134

دهنده اختالل، تأخير و کاهش بازدهي يافته که نشانکاهش  1393در سال  متر 6040به  1390

متراژ حفاري ست که ا حالياين در است. 1390 هاي اخير نسبت به سالعمليات حفاري در سال

هزار  61به  1980هزار متر در سال  30شده توسط هر دكل در كشوري مانند آمريكا از حدود 

ذكر است متوسط متراژ حفاري توسط هر شايان رسيده است. همچنين  2010متر در سال 

اين فاصله ناشي از چند  1ت.هزار متر بوده اس 4/27، برابر 2013دكل براي كشور نروژ در سال 

ي هاستميساست، دوم اينكه ما از  ترنييپاي ما از اين کشورها اورفنعامل است، نخست اينكه سطح 

که استاندارد  است نياو عامل سوم هم  ميکنينماستفاده  هاکار گرفته شده در اين کشورمديريتي به

شود، يكسان نيست چه در اين کشورها استفاده ميتجهيزات و کاالهاي مورد استفاده ما در حفاري با آن

  .مينيبيمبه لحاظ استاندارد اين فاصله را  جهيدرنتو 

هاي حفاري شرکت ملي حفاري ايران با در اختيار داشتن امكانات پيشرفته يكي از معدود شرکت 

دهد. اين نجام ميهاي نفت و گاز و خدمات فني و مهندسي مربوطه را اجهان است که عمليات حفاري چاه

هاي خوزستان، ايالم، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، فارا و در استان 1392شرکت در سال 

خيز جنوب، شرکت مهندسي و توسعه نفت، شرکت نفت خراسان رضوي در حوزه عملياتي شرکت ملي نفت

تشاف شرکت ملي نفت فالت قاره، شرکت نفت مناطق مرکزي، شرکت نفت و گاز پارا و مديريت اک

كرد عمل 5جدول در  است. طوري که سهم اول بازار حفاري کشور را در اختيار داشتهدرحال حفاري بوده، به

 داده شده است.هاي متقاضي نشان به تفكيك شرکت 1392در سال  حفاري شرکت ملي حفاري ايران

 

 1392. خالصه عملكرد شركت ملي حفاري ايران در سال 5جدول 

 حلقه چاه متراژ حفاري شده نوع حفاري متقاضي رديف

 112 35/204168 اي/ توصيفي/ تعميري/ اکتشافيتوسعه خيز جنوبمناطق نفت  1

 17 2/35161 اي/ توصيفي/ تعميري/ اکتشافيتوسعه نفت مرکزي  2

 3 5/6565 اي/ توصيفي/ تعميري/ اکتشافيتوسعه اکتشاف  3

 12 7585 ي/ اکتشافياي/ توصيفي/ تعميرتوسعه فالت قاره  4

 0 4/7097 اي/ توصيفي/ تعميري/ اکتشافيتوسعه متن  5

 27 31591 اي/ توصيفي/ تعميري/ اکتشافيتوسعه نفت و گاز پارا  6

7  CNPC 11 1/40772 اي/ توصيفي/ تعميري/ اکتشافيتوسعه 

 0 55/2856 اي/ توصيفي/ تعميري/ اکتشافيتوسعه سرو، آذر  8

 4 3842 صيفي/ تعميري/ اکتشافياي/ توتوسعه سينوپك  9

 186 1/339639 جمع

 .30، صفحه 1392ترازنامه هيدروکربوري  مأخذ:

 

                                                 
1 . Technologies to Improve Drilling Efficiency and Reduce Costs, A report from OG21’s 

technology group on drilling and intervention (TTA3). Issued for public release, October 15, 2014. 
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که از اين  کردهحلقه چاه حفاري  186تعداد  1392از ابتداي سال شرکت ملي حفاري ايران  

بر شرکت عالوهاين حلقه تعميري بوده است.  97حلقه اکتشافي و  2حلقه چاه جديد،  87تعداد 

پيمايي، نمودارگيري از سيال عمليات حفاري، عمليات خدمات فني و مهندسي شامل نمودارگيري، چاه

گذاري چاه، پذيري، حفاري با هوا، لولههاي مغزي سيار، اسيدکاري ويژه و گسترده، تزريقحفاري، لوله

ملكي و استيجاري هاي حفاري دهي چاه را با دستگاهحفاري فروتعادلي، نصب آويژه و آزمايش و بهره

خيز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزي، مديريت هايي همچون شرکت ملي مناطق نفتخود به شرکت

هاي پارا اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، شرکت مهندسي و توسعه نفت، شرکت فالت قاره، پروژه

 کند.هاي بخش خصوصي ارائه ميجنوبي و تمامي شرکت

فني تخصصـي شـرکت ملـي حفـاري ايـران را در       ملكرد خدماتآمار مربوط به خالصه ع 6جدول  

 دهد.نشان مي 1392سال 

 
 1392. خالصه عملكرد خدمات جنبي شركت ملي حفاري ايران در سال 6جدول 

 متر حفاري زير فشار تعادلي 2192متر حفاري با هوا و  24365عمليات و  7305تعداد  خدمات فني

 عمليات 9/1283تعداد  خدمات ويژه

 حفره عمليات انجام شده است. 81متر که بر روي  1964متر و مغزه گرفته شده  39915دار حفاري جهت

 .همان مأخذ:

 

هاي فعال در عرصه حفاري کشور است و تنها شرکت شرکت حفاري شمال از ديگر شرکت 

هاي آب لط به حفاري درسالمللي است که در خاورميانه و کشورهاي عضو اوپك مخصوصي حفاري بين

 2دکل خشكي و  7دستگاه حفاري شامل  9با  1392متر است. اين شرکت در سال  700عميق باالي 

هاي حفاري، خدمات فني/ بر فعاليتو عالوه دکل دريايي در صنعت نفت ايران فعال بوده است

 کاري،اي و اکتشافي نفت و گاز را نظير سيمانهاي تعميري، تكميلي، توسعهمهندسي در چاه

ان، تعمير و نصب تأسيسات سرچاهي و سازي مواد شيميايي و سيماسيدکاري، سرويس ذخيره

خالصه عملكرد شرکت حفاري شمال در سال  7در جدول ل حفاري انجام داده است. نمودارگيري از گِ

 نشان داده شده است. 1392
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 1392در سال  د شركت حفاري شمالخالصه عملكر. 7جدول 

 نوع حفاري متقاضي رديف
متراژ حفاري 

 شده )متر(

حلقه 

 چاه
 ميدان

 13 43790 ايتوسعه نفت مرکزي 1
دهلران، خانگيران، دانان، گنبدلي، هما، سرخون، 

 شنار، تابنا،، وراوي، چشمه خو

 خار، 2 1175 تعميري فالت قاره 2

 پتروپارا 3
اي/ توسعه

 اکتشافي
 فازهاي جديد پارا جنوبي 7 14861

 سردار جنگل 1 3215 اکتشافي نفت خزر هاکتساير شر 4

5 
هاي فعاليت

 مرزيبرون

دراگون 

 اويل
 LAM 7 19689 ايتوسعه

  30 82730 جمع

 1392حفاري شمال در سال  خدمات تخصصي فني شركت

 متراژ )متر( تعداد شرح

  7 مجموع خدمات فني حفاري ارائه شده در رابطه با افزايش توليد

 5/1679 4 دار اتمام يافته )حفاري انحرافي(جهتعمليات حفاري 

 .32، صفحه همان مأخذ:

 

هاي مهم صنعت حفاري كه بر هزينه عمليات حفاري تأثير بسزايي دارد، يكي از شاخص 

بازدهي حفاري است. بازدهي حفاري به معناي متراژ حفاري شده توسط هر دكل در زمان 

هاي در اختيار تعداد دکل 1391که اگرچه در سال  دهدنشان مي 4اطالعات جدول مشخص است. 

متر  5799به  1390متر در سال  9087افزايش يافته است اما متراژ حفاري شده به ازاي هر دکل از 

دهنده اختالل، تأخير و کاهش بازدهي عمليات حفاري در اين کاهش يافته که نشان 1391در سال 

ري شده توسط هر دكل در كشوري مانند آمريكا از متراژ حفاست که ا حالياين درسال است. 

ذكر است  شايانرسيده است.  2010ر متر در سال هزا 61به  1980هزار متر در سال  30حدود 

هزار متر  4/27، برابر 2013متوسط متراژ حفاري توسط هر دكل براي كشور نروژ در سال 

 ترنييپاي ما از اين کشورها فناورسطح  اين فاصله ناشي از چند عامل است، نخست اينكه 1بوده است.

و عامل  ميکنينماستفاده  هاکار گرفته شده در اين کشوري مديريتي بههاستميساست، دوم اينكه ما از 

که استاندارد تجهيزات و کاالهاي مورد استفاده ما در حفاري با آنچه در اين کشورها  است نياسوم هم 

 .مينيبيمبه لحاظ استاندارد اين فاصله را  جهيرنتدشود، يكسان نيست و استفاده مي

                                                 
1 . Technologies to Improve Drilling Efficiency and Reduce Costs, A report from OG21’s 

technology group on drilling and intervention (TTA3). Issued for public release, October 15, 2014. 
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وري، کاهش ا افزايش بهرهدرصد هزينه توليد به زمان حفاري وابسته است که ب 80تا  70بين  

 18چاه در خشكي حدود يك ذکر است درحال حاضر به طور متوسط هزينه حفر  شايان .1يابدمي

عوامل بسيار زيادي در بازدهي  2.گرددر برآورد ميميليون دال 38ميليون دالر و در فراساحل حدود 

چاهي وجود دارد عامل درون 101چاهي و عامل برون 35عمليات حفاري اثرگذار هستند، در اين ميان 

گردد و عوامل جمله انتخاب سرمته، ترکيب گِل حفاري و... به مهندا برميچاهي ازکه عوامل درون

چاهي مانند ضوابط، نحوه خريد کاال، آموزش نيروي انساني و عواملي از اين دست، به مديريت برون

زنيم، در حلقه چاه مي 8/3الي  7/2انه يشود. درحال حاضر ما با هر دستگاه دکل حفاري سالمربوط مي

توسعه 3نند.کچاه حفر مي 23الي  18انه يها به وسيله هر دستگاه دکل حفاري سالکه آمريكاييصورتي

شوند، متمرکز دنبال به حداقل رساندن کارهايي که دستي انجام ميهاي حفاري همواره بهفناوري دکل

که در افزايش بازدهي حفاري در کشورهاي پيشرفته نقش مؤثري دارند  عامل مهمشده است. سه 

 شرح ذيل است.به

هـايي  ت، شـامل زمـان  در زمـان عمليـا   4 NPT،(NPT) هاي تلف شده حفاريكاهش زمان .1

است که صرف تعويض مته، وارد کردن مفاصل اضافي به لوله مته و ارزيابي عمليات نمـودارگيري بـراي   

شـتر بـراي عمليـات و    يبه معناي صرف وقـت ب  NPTکاهش شود. ارزيابي پيشرفت عمليات حفاري مي

 انتظار زمان غيرمولد هستند.  هاي که زماناست، چرا 6مانند زمان انتقال 5وقت کمتر براي حالت انتظار

عنوان مثال سرعت نفوذ مته متأثر از عوامل زيادي است، به 7،(ROP) افزايش سرعت نفوذ .2

دهد. يكي از عواملي که درصد افزايش مي 117استفاده از سيال ترکيبي در گِل حفاري، سرعت نفوذ را 

 ROPدر اعماق مختلف است. لذا دارد، خواص فيزيكي سنگ مخزن  ROPبيشترين تأثير را بر روي 

عبارتند از  ROPبر  ؤثرممكن است بين دو حلقه چاه با يك مته يكسان متفاوت باشد. ديگر عوامل م

از حد مته، از  شخواص گِل، وزن مته و سرعت چرخش مته. همچنين خطرات حفاري مانند سايش بي

هاي غيرمولد دکل را تواند زمانمي دست رفتن سيال، فوران چاه نفت، انسداد لوله، سقوط لوله و...

هاي نفت، حفاظت از ساختمان چاه بدون تخريب آن افزايش دهد. لذا يك مسئله جدي در حفاري چاه

                                                 
هاي حفاري نفت و گاز  ماهنامه خبري  تحليلاي   موزشاي و پووهشاي صانعت حفااري  وري در شركت. راهكارهاي بهره1

 .1394ماه سا، او،  شماره او،  دي

. مروري بر چند چالش مهم صنعت حفاري  ماهناماه خباري  تحليلاي   موزشاي و پووهشاي صانعت حفااري  ساا، او،  2

 .119اره دوم  صفحه شم

 .1393  بهمن و اسفند 2(  شماره MEET) المللي و تخصصي انرژي خاورميانه. ماهنامه بين3

4. Non Productive Time (NPT) 

5. Waiting Time 

اند كه اجزاي  نها از يكديگر باز شده  پس از طي مسافت مشخص و رسيدن به هاي امروزي طوري طراحي شدهدكل .6

هاي قابل حمل ها  دكلتواند حفاري را شروع كند. برخي ديگر از انواع دكلساعت سرهم شده و مي 48مدت مقصد ظر  
هاي طراحي ساعت امكانپذير است. دوتا از ويوگي 2ها در كمتر از گونه دكلوسيله سكوهاي كشويي است. جابجايي اينبه
تر دكل ميان دو مكان مختلف ها براي حركت سريعنه دكلگوهاي اينها شامل كاهش وزن اجزاي دكل و ايمني ريلدكل

 بسيار حائز اهميت است.

7. Rate Of Penetrate 
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براي   2(RPM) و سرعت چرخش مته  1(WOB) سازي دو فاکتور وزن متهاست و شامل بهينه

هاي ت حفاري با بهبود و ويژگيرسيدن به بهترين نرخ نفوذ است. لذا بسياري از چالش ها و مشكال

 مته حفاري بهبود پيدا خواهد کرد.

هاي متوالي، عمليات موازي و استفاده از انجام فعاليت ،، منظور از اين عبارتعمليات هوشمند .3

گيري هايي مانند اندازهتكنولوژي براي نظارت بر پيشرفت کار و جلوگيري از مشكالت است. فعاليت

و نمودارگيري ميان  4(LWD) نمودارگيري حين عمليات حفاري 3(،MWP) حين عمليات حفاري

فتد، ابيني مشكالتي که ممكن است اتفاق بيآوري اطالعات و پيشمنظور جمعبه  5(TBL) مته

اطالعات بيشتر منجر به تصميمات بهتر زيرا شوند. هاي مهم و هوشمند معرفي ميعنوان استراتژيبه

هاي کاربردي مختلف و اوري به تنهايي اهميت ندارد بلكه انتخاب فناوريخواهد شد. لذا توسعه فن

آميز را افزايش داده و ريسك عمليات و خطرات آن ترکيب آنها به صورتي که احتمال نتايج موفقيت

 کاهش يابد نيز بسيار حائز اهميت است.

 

 6ي در ايرانمروري بر چند چالش مهم صنعت حفار. 4-3

دارند که در افزايش بازدهي عمليات حفاري مؤثرند که تنها محدود به فناوري نيز  عوامل بسياري وجود

نيست و به مديريت عمليات نيز بستگي داشته و لذا نقش نيروي انساني در کاهش يا افزايش بازدهي 

ها و دنبال تكنولوژيعمليات حفاري قابل توجه است. متأسفانه درحالي که کشورهاي مختلف دنيا به

هاي حفاري هايي هستند که زمان و هزينه حفاري را کاهش دهند، در ايران بسياري از دکلاتژياستر

دليل نبود برخي قطعات مورد نياز حفاري در حين عمليات، فوران چاه، انسداد لوله و بسياري حوادث و به

هاي قديمي فناوري دليل استفاده از قطعات فرسوده يامنتظره که در حين عمليات حفاري بهاتفاقات غير

شوند. ستن چاه مياي مواقع تيم حفاري مجبور به بدر حالت انتظار به سر برده و در پاره ،وجود آمده استبه

در اين صنعت نيست بلكه  روز دنياهاي دليل نبود فناوريتنها بهدر ايران لذا پايين بودن بازدهي حفاري 

آمد، تصميمات مديريتي اشتباه، نبود لوازم و تجهيزات، نبود جمله نيروي انساني ناکارداليل مختلف ازبه

آالت نيد ماشيعدم خرگذاري، وجود آمده در چاه، خطاهاي نيروي انساني و نبود سرمايهقطعه، مشكالت به

ن، يت از چيفيبدون ک يحفار يهاصاحب دانش و در مقابل واردات دکل ياز کشورها يحفار يهاو دستگاه

در سطح وزارت  يريگيك برنامه منسجم نظارت و پي، نبود يانه کارشناسان خبره حفاريت ساليعدم ترب

                                                 
1. Weight Of the Bit 

2. Rotary Speed Of the Bit 

3. Measurement While Drilling 

4. Logging While Drilling 

5. Through the Bit Logging 

فاري  ماهنامه خبري  تحليلي   موزشي و پووهشي صنعت حفاري  سا، او،  مروري بر چند چالش مهم صنعت ح. 6

 .119شماره دوم  صفحه 
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موجب شده بوده و انتقال  يهاساختريه بودن زل فرسوديدلها بهدکل ييل و جابجااقتناش زمان يافزا و نفت

ع ين در صنارايا يماندگبا عقب .نشودنفت و گاز محقق صنعت کشور در حوزه  يحفار يهابرنامه عمالًکه 

ن رشد يشترير بيت، آنگوال و الجزاي، عراق، کويران همچون عربستان سعوديب نفت ايرق يکشورها يحفار

 .اندبه نام خود ثبت کرده يحفار ژن دکل و مترايمأرا در ت

منظـور کـاهش   دهنـده، بـه  هاي توسعههاي حفاري در بودجه شرکتتوجه به نقش عمده هزينه با 

هاي موجود بايست چالشيدان و افزايش راندمان عمليات حفاري در گام نخست ميهاي توسعه مهزينه

هـاي ايـن   برخي چالش در اين زمينه شناسايي و در گام بعدي راهكارهاي اصولي مرتبط با آن ارائه شود.

 حوزه به شرح زير است:

رتبـاط بـا کشـورهاي    عدم ادليل و عدم تأمين به موقع آنها به 1کيفيت پايين کاال و مواد مصرفيـ  

 توليدکننده تراز اول دنيا

و عـدم وجـود   از سيال حفاري با ترکيب پايه آبي يا روغني بـراي مـدت زمـان طـوالني      استفادهـ  

هـاي  نگاه به اين مقوله صـرفاً در قالـب شـرکت   ) بازدهي بيشترهاي با تحقيق و توسعه براي ساخت گِل

 .(کننده مواد و کسب درآمد بوده استتأمين

 هاي حفاري مناسب براي هر سازندهبانك اطالعاتي جامع متعدم وجود ـ  

شناسـي  بخش مطالعات ژئومكانيكي براي تهيه نقشه ژئومكانيكي ميادين و سـازندهاي زمـين  عدم وجود ـ  

 هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايراندر شرکت

ها و هـرزروي  ش ديوار چاه، گير لولهطراحي مسير حفاري بدون در نظر گرفتن مسير بهينه که باعث ريز ـ 

 شود.متعدد گِل حفاري مي

 قراردادهاي حفاري  خصوص بندي منسجم درار مشخص و طبقهعدم وجود سازوکـ  

 عدم تأمين بودجه مورد نيازـ  

 هاي فني مناسب مورد نيازعدم وجود بازرسيـ  

 کراسي زمانبر جهت تدار، به موقع کاال  رووجود بوـ  

نمايد جهـت حفـظ   صنعت حفاري ايران ايجاب مي يهاها و توانمنديها، قابليتبه ظرفيتبا توجه  

ح هاي مربوطه پس از بررسي کليه آنها بـراي هـر يـك شـر    منظور رفع چالشجايگاه و موقعيت خود به

 مديريتي و اجرايي تبيين نمايد.

 

 

                                                 
هاي پيشين  اغلب درخصوص مشكالت مرتبط با كاالي حفاري از  نجا كه قطعات مورد استفاده در صنعت حفاري در سا،. 1

مهندسي معكوس در ساخت قطعات توليد  هاي مادر بوده  طبيعي است كه با توجه به فر يندوارداتي و ساخت شركت
هاي اصلي نبوده و تا رسيدن به سطح استاندارد  كيفيت باال و برابر با قطعات داخل  اين قطعات داراي كيفيت مشابه شركت

 باشد.اصلي در سطح خودكفايي  نيازمند صر  زمان و هزينه مي
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 المللي صنعت حفاري. وضعيت بين4

« منا»، منطقه اي را در چند سال اخير تجربه کردهسابقهبيکاهش در شرايطي که قيمت نفت خام 

عنوان روزنه اميدبخش به خاطر پايين بودن هزينه استخراج،)خاورميانه و شمال آفريقا( همچنان به

با سقوط دور از انتظار بهاي نفت خام و کاهش چشمگير . ه استماندهاي نفتي باقي افزايش فعاليت

ميالدي، منطقه خاورميانه تنها  2014توليد باالدستي از تابستان سال هاي اکتشاف و بودجه طرح

تعداد اي در دنياست که همچنان شاهد انعقاد قراردادهاي جديد حفاري فراساحلي در آن هستيم. نقطه

شود، در آپ انجام ميهاي جكهاي دريايي توسط دکلچاه بيشتردر اين ناحيه که حفاري ها اين دکل

هاي فعال در مناطق مقابل، تعداد دکل دستگاه عبور نمود. در 130ميالدي از مرز  2015اواسط پاييز 

درصد  40تا  20مهم نظير جنوب شرق آسيا، غرب آفريقا و خليج مكزيك اياالت متحده در اين دوره 

 .کاهش يافته استدرصد  20 طور متوسطکاهش يافته و قراردادهاي حفاري در دنيا به

هـاي خاورميانـه در صـنعت    آفريني دولتگيري شرايط کنوني را بايد در نقشنخستين دليل شكل

هـاي اخيـر بـدون    هاي عربستان سعودي، ايران و امارات متحده عربي در سـال نفت و گاز دانست. دولت

هاي حفاري فراسـاحلي خـود را حفـظ و حتـي افـزايش      ها در بازار انرژي، دکلتوجه به دورنماي قيمت

پيگيـري   هريـزي شـد  هـاي برنامـه  راهبرد با هدف تحقق اهداف تعيين شده و توسعه پروژهاند. اين داده

مقايسه بـا   که هزينه تمام شده توليد اين منطقه در کردشود. در همين حال، بايد به اين نكته توجه مي

 تر است.ا و غرب آفريقا پايينپمناطقي نظير شمال غرب ارو

ترين کارفرماي حفاري آپ حفاري، بزرگدکل جك 45ارا بودن شرکت آرامكوي عربستان سعودي با د 

رود. نكته شايان شمار ميدر خاورميانه و دومين کارفرماي حفاري دنيا پس از شرکت پتروبراا برزيل به

هاي حفاري طرف قرارداد با شرکت ميالدي، تعداد دکل 2014تا  2011هاي توجه اينكه در فاصله سال

با تداوم شرايط کنوني که رهبران اوپك تمايلي به کاهش مقدار توليد نفت خود  است.آرامكو دوبرابر شده 

 هاي حفاري هستند.ها ندارند، مديران آرامكو همچنان خواهان افزايش تعداد دکلبراي افزايش قيمت

ري در هاي بسياالمللي با محدوديتهاي دشوار بيندليل اعمال تحريمهاي اخير بهايران نيز که در سال 

هاي مرتبط روبرو بوده، به هر هاي حفاري و بخشبخش اجاره دکل حفاري و استفاده از خدمات شرکت

هاي حفاري دومين دارنده دکلکشور ن هاي طرف قرارداد است. ايحفظ دکلقيمت ممكن درصدد 

 25به  2005دکل در سال  15هاي آن از هاي فعال حفاري در آبفراساحلي خاورميانه بوده و تعداد دکل

ها و ارائه مدل ها حاکي از آن است که با برطرف شدن تحريمبينيپيش رسيده است. 2015دکل در سال 

ها ميدان هيدروکربوري المللي براي توسعه دهدنبال يافتن پيمانكاران بينايران به ،جديد قراردادهاي نفتي

متحده عربي در يك سال گذشته تالش زيادي ست. در اين ميان دولت امارات در اين قراردادها معرفي شده

نظر دارد توليد نفت خود را در سال  هاي خود نموده است. اين کشور کوچك دربراي افزايش تعداد دکل
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هاي اماراتي برنامه دارند که ميليون بشكه در روز افزايش دهد. شرکت 5/3آور ميالدي به عدد بهت 2017

هاي خليج فارا حفاري نمايند. در مقابل تعداد د در بستر آبحلقه چاه جدي 160طي دو سال آينده 

ها با کاهش روبرو شده است. درمجموع با وجود شرايط دشوار کنوني فراروي صنعت نفت هاي قطريدکل

هاي حفاري در منطقه خاورميانه با کاهش روبرو نشده است. بدين ترتيب خاورميانه را بايد دنيا، تعداد دکل

هاي فراساحلي موجود در نقاط تعداد دکل 8هاي حفاري فراساحلي دانست. در جدول کتکانون توجه شر

 هاي داراي قرارداد حفاري نشان داده شده است.مختلف دنيا و درصد دکل

 

 هاي داراي قرارداد حفاريهاي فراساحلي موجود در نقاط مختلف دنيا و درصد دكل. تعداد دكل8جدول 
 2015 اكتبر 2014اكتبر   منطقه

 خليج مكزيك

 116 118 هاي موجوددکل

 72 55 هاي داراي قرارداددکل

 9/80 4/76 هاي داراي قرارداددرصد دکل

 آمريكاي جنوبي

 78 68 هاي موجوددکل

 74 58 هاي داراي قرارداددکل

 100 6/90 هاي داراي قرارداددرصد دکل

 شمال غرب اروپا

 98 103 هاي موجوددکل

 93 79 اي داراي قراردادهدکل

 9/96 3/82 هاي داراي قرارداددرصد دکل

 غرب آفريقا

 88 74 هاي موجوددکل

 69 48 هاي داراي قرارداددکل

 3/87 6/69 هاي داراي قرارداددرصد دکل

 خاورميانه

 151 159 هاي موجوددکل

 135 132 هاي داراي قرارداددکل

 5/92 3/86 هاي داراي قرارداددرصد دکل

 جنوب شرق آسيا

 102 96 هاي موجوددکل

 80 50 هاي داراي قرارداددکل

 87 8/56 هاي داراي قرارداددرصد دکل

 کل دنيا

 863 849 هاي موجوددکل

 732 595 هاي داراي قرارداددکل

 7/91 8/78 هاي داراي قرارداددرصد دکل

 .21، صفحه 106و  105المللي گستره انرژي، سال نهم، شماره فراساحلي، ماهنامه تخصصي و بينخاورميانه، کانون اميد صنعت حفاري  مأخذ:

 

 1در صنعت حفاري مديريت و توسعه فناوري ها و راهكارهاي انتقال. چالش1-4

ها بر کسي پيشرفت و تحقق برنامه ،در روند توسعه ملي صنعت حفاري پيشرفت تكنولوژيك و نقش

ها در اکتشاف و توسعه مخازن نفت و گاز است که ترين عملياتري يكي از پرهزينهپوشيده نيست. حفا

به تكنولوژي گره خورده  لزوم افزايش سرعت عمليات حفاري و ايمني اين حوزه بيش از هر موردي

                                                 
هااي صانعت ها و راهكارهاي انتقاا،  ماديريت و توساعه فناوريچالشاي از مقاله با عنوان در اين بخش از گزارش خالصه. 1

  به چااپ 1394ماه ماهنامه خبري  تحليلي   موزشي و پووهشي صنعت حفاري  سا، او،  شماره او،  ديكه در حفاري  
 رسيده  بدون دخل و تصرفي در متن  ن  ورده شده است.
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سال از کشف اولين چاه نفت خاورميانه در مسجد سليمان و سپري شدن  107است. متأسفانه پس از 

هاي ريزيبرنامه نبوددليل از ملي شدن صنعت نفت ايران، اکنون صنعت حفاري ايران بهسال  65حدود 

صحيح و هدفمند نه تنها در زمره کشورهاي صادرکننده تكنولوژي صنعت نفت در دنيا نيست، بلكه با 

 هم هاي مدرن صنعت نفتتكنولوژي کننده ازاستفاده ءهاي تحريم حتي جزتوجه به مشكالت سال

. اين موضوع در بسياري از مواقع حتي با وجود تجربه باالي پيمانكاران و کارکنان اين صنعت، ستني

و صورت مديريت صحيح  گردد که درناپذيري ميموجب بروز حوادث و خسارات جانبي و مالي جبران

و ارزيابي اولين گام در مطالعه  توان از وقوع آنها جلوگيري کرد.مي هاي جديدترتكنولوژياستفاده از 

منظور ، بررسي توان و ظرفيت داخل کشور و تحليل وضعيت موجود بهاين بخشوضعيت تكنولوژي در 

ريزي ر جهت برنامههاي اين حوزه و سپس تعيين وضعيت مطلوب دها و چالششناسايي آسيب

تكنولوژي و انتقال مديريت براي هاي مناسب مسند و پيشنهاد برنامه و راهكارهاي عملي و مكانيهدفم

 شود:ه در ادامه به هريك اشاره ميک است

 هاي آنو ضعف تحليل وضعيت موجود

 ،سازي هدفمندريزي صحيح در توانمندسازي داخلي و بوميعدم برنامهـ 

 ،هاي فعال و کارآفرين داخليساماندهي نامناسب شرکتـ 

 ،انههاي خالقهاي مناسب جهت حمايت و تصويب ايدهفقدان معيارها و روشـ 

 ،صنعتي و اجرايي کشور ،توليدي ،مهندسي ،عدم وجود متولي براي نظارت و استفاده حداکثر از توان فنيـ 

 ،المللي در اين زمينهعدم استفاده از مشاوران بينـ 

 ،هاي موجوداطالعات بازار و توانمندي ،هاي اطالعاتي موجود در مورد سازندگان تجهيزاتضعف در زيرساختـ 

مورد چگونگي تعامالت بازار عرضه و تقاضا در حوزه ورود تكنولوژي و ساخت  دل مشخص درم نبودـ 

 ،تجهيزات

 ،هاي سازنده داخليبندي شرکتمشكالت رتبهـ 

 ،ضعف در آموزش نيروهاي متخصص و کارآمدـ 

ي المللي، کمبـود نقـدينگ  هاي وارداتي و محدوديت دسترسي به بازارهاي بينمشكالت گمرکي، تعرفهـ 

 ها در تأمين منابع مالي،اري بانكکارفرمايان، نبود سند اعتب

 ،نياز شديد به ضمانت فني در صنايع نفت و گازـ 

 ،نهادينه نشدن تفكر پژوهشي در انتقال تكنولوژيـ 

 ،هاي پژوهش و فناوريعدم پذيرش ريسك در انجام طرحـ 

 ز،و صنعت نفت و گا کوتاه بودن عمر دوران مديريتي در کشورـ 
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هاي خـارجي بـدون طـي مراحـل انتخـاب،      ها و تجهيزات با استفاده از فناوريانجام فاز طراحي پروژهـ 

 فناوري، سازيسازي و تجاريانتقال، بومي

سازي صرف بدون توجه به توليد ليسـانس و  طراحي تجهيزات با استفاده از مهندسي معكوا و شبيهـ 

 ،طراحي پايه داخلي

 ،منظور توسعه محصول و گرفتن گريدهاي تست مرجع بههعدم وجود آزمايشگاـ 

 ،هاسازي تكنولوژيگذاري و توجه به قدرت و توان داخلي در بوميعدم سرمايهـ 

 تعيين وضعيت مطلوب

 ،هامديريت دانش طرح استقرارالزام کارفرمايان به ـ 

 ،انساني هاي فني، تكنولوژيكي و نيرويهاي داخلي در زمينهارتقاي توان شرکتـ 

 ،مند نمودن سيستم يكپارچه صدور گواهينامه کيفيت کاال و خدمات حفارينظامـ 

 ،گذاري در صنعت نفتايجاد صندوق حمايتي براي تشويق سرمايهـ 

 ،بندي پيمانكاران، توليدکنندگان و سازندگانبي و طبقهاايجاد سيستم پوياي ارزيـ 

 ،هاي وارداتيكيجهاي تجهيزات و پتدوين کارشناسانه تعرفهـ 

 ،ريزي هدفمند در اين زمينهشناسايي نياز آينده بازار و برنامهـ 

 ،هاي انتقال دانش فنيريزي و تدوين سياستبرنامهـ 

صنعت در گذاران داخلي و خارجي گذاري و ايجاد جذابيت براي سرمايهپايين آوردن ريسك سرمايه ـ

 ،حفاري

 ،الملليهاي بينزي از بانكايجاد سازوکارهاي تأمين منابع ارـ 

سازي دانش فني مورد هاي موجود و بوميفناوري يمند نمودن پژوهش و فناوري در جهت ارتقانظامـ 

 ،نظر گرفتن تمامي اجزاي نظام فناوري نياز با در

 خريد خدمات و تجهيزات ساخت داخل، ايجاد سازوکارهاي تضمينـ 

جهت  هاي عملياتي صنعت حفاريهاي حوزهاز ظرفيت ايجاد سازوکارهاي مناسب براي استفادهـ 

 ،هاي جديد فناوريگذاري در حوزهگذاري مشتر، بر روي اقالم مشابه مورد نياز و افزايش توان سرمايهسرمايه

 ها و راهكارهابرنامه

 ،گذاري در ارتقاي توان سازندگان و پيمانكاران و صدور خدمات فني و مهندسيـ سياست

 ،زنجيره تأمين کاالي صنعت حفاري تدوين نظامـ 

 ،هاي موردنياز صنعت حفاريفناوري بندياولويتشناسايي و ـ 

 ،هاي داخلي در حوزه حفاريشناسايي توانمنديـ 

 از،هاي مورد نيهاي بالقوه و بالفعل در زمينه فناوريخألهاي ناشي از عدم تطابق توانايي ياحصاـ 
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 ،هاي حفاريتوسعه و مديريت فناوري ،ا و راهكارهاي انتقالهبررسي و تعيين الزامات و چالشـ 

 ،هاي داخلي در زمينه حفاريها، سازوکارها و راهكارهاي حمايت جهت ارتقاي توانمنديتدوين سياستـ 

 ،دارهاي اولويتکارگيري فناوريراهبري سيستماتيك دانش، تجربه و بهـ 

 .هاي حفاريا، مديريت و اجراي پروژههتدوين نظام مديريت دانش در زمينه فناوريـ 

 

 گيرينتيجه

تريليون  34يليارد بشكه و ذخاير گاز طبيعي م 157ذخاير نفت خام قابل برداشت کشور حدود 

گذاري در صنعت سوي سرمايهشود. با توجه به مطلب فوق هدايت منابع مالي بهمترمكعب برآورد مي

هاي منظور انجام پروژهن بخش صنعت نفت است بهتريويژه بخش حفاري که پرهزينهنفت و به

 .استو حائز اهميت  ضرورياي و صيانتي مخازن هيدروکربوري امري بسيار توسعه

مجزا طي شود که شامل  مرحلهبراي توليد هيدروکربور از يك مخزن نفتي يا گازي اصوالً بايد سه  

کتشاف يك ميدان نفتي به عوامل متعددي موفقيت در مرحله امرحله اکتشاف، ارزيابي و توسعه است. 

نوع تله ، شناسي منطقهطبيعت و پيچيدگي زمين، شناسان باتجربه و کارآمدي از زمينريگبهرهازجمله 

مرحله بستگي دارد.  ي نوين در زمينه ژئوفيزيك و علوم زمينهايفناوردسترسي به و  نفتي و اندازه آن

و سومين  شناسي و رسيدن به موفقيت اقتصادي استزمين تيموقعدر واقع مرحله گذر از ارزيابي 

بايد شامل اطالعات نسبتاً دقيقي درخصوص ساختار و حجم مخزن، مرحله که مرحله توسعه است 

 خصوصيات سيال مخزن و چگونگي توزيع آن در مخزن باشد.

عمر خود قرار با توجه به اينكه بيشتر مخازن بزرگ نفتي کشور که درحال توليد هستند، در نيمه 

ي مشتر،، اکتشاف در هادانيمجبران کاهش توليد از مخازن، کشف نفت و گاز در  منظوربهدارند، 

ي ناشناخته هاسيطاقدنگاري و حفاري در ي درحال توليد، عمليات لرزههادانيماز  ترقيعمي هاافق

منجر به کشف  1393سال ي اکتشاف نفت و گاز در هاتيفعالي مديريت اکتشاف است. هاتياولوجزء 

ي هاتيفعالي مهم هاشاخصيكي از  .خام شده است نفت اوليه درجاي ذخاير بشكه ميليون حجم 

 رسنديمهايي که به مرحله توليد اقتصادي اکتشافي ضريب موفقيت است. طبق تعريف، نسبت چاه

شود. بر طبق گزارش عنوان ضريب موفقيت نام برده ميبه حفرشدههاي نسبت به کل تعداد چاه

کشورها در حوزه  نيترموفقهاي اخير ايران به يكي از مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت، در سال

 است.  شده ليتبداکتشاف 

اما با توجه به  ،رونديمشمار هاي مهم صنعت نفت بههاي اکتشافي در زمره فعاليتاگرچه فعاليت

و افزايش ظرفيت توليد صيانتي نفت  شده کشفميادين  ي و محدوديت بودجه توسعهگذارهيسرماکمبود 

ترين رکن اکتشاف و صنعت حفاري يكي از ارکان و شايد اصلي داراي اولويت باالتري هستند. ،و گاز
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ريزي رود و تحقق اهداف توليد نفت و گاز کشور بدون برنامهشمار ميتوليد مخازن هيدروکربوري به

 برهيسرماحفاري صنعتي تخصصي و فاري امكانپذير نخواهد بود. جهت سازماندهي و توسعه صنعت ح

برداري از مخازن نفت و گاز انجام است که براي اکتشاف، توسعه، توصيف، ترميم، تعمير، تزريق و بهره

 شود. مي

دستگاه  118کنند هاي دکل حفاري ايران که در بخش خشكي فعاليت ميمجموع کل دستگاه

هاي آنها در اختيار شرکت ملي حفاري ايران و مابقي در اختيار شرکتدرصد  60است که حدود 

هاي دکل حفاري دريايي در آبدستگاه  37نيز حدود خصوصي داخلي و خارجي است. در بخش دريا 

 هاي داخلي است.در اجاره شرکت درصد آنها متعلق به ايران و مابقي 62ايران قرار دارد که مالكيت 

صنعت حفاري که بر هزينه عمليات حفاري تأثير بسزايي دارد، بازدهي  هاي مهميكي از شاخص

حفاري است. بازدهي حفاري به معناي متراژ حفاري شده توسط هر دکل در زمان مشخص است. 

به  1390دکل در سال  50از هاي در اختيار دهد اگرچه تعداد دکلمياطالعات موجود نشان  بررسي

متر در سال  9087اما متراژ حفاري شده به ازاي هر دکل از  ،يافتهافزايش  1393دکل در سال  134

دهنده اختالل، تأخير و کاهش بازدهي که نشانکاهش يافته  1393در سال متر  6040به  1390

متراژ حفاري ست که ا . اين درحالياست 1390هاي اخير نسبت به سال عمليات حفاري در سال

هزار  61به  1980هزار متر در سال  30مريكا از حدود شده توسط هر دكل در كشوري مانند آ

ي ما اورفناين فاصله ناشي از چند عامل است، نخست اينكه سطح رسيده است.  2010متر در سال 

 هاکار گرفته شده در اين کشوري مديريتي بههاستميساست، دوم اينكه ما از  ترنييپااز اين کشورها 

که استاندارد تجهيزات و کاالهاي مورد استفاده ما در  است نيام و عامل سوم ه ميکنينماستفاده 

به لحاظ استاندارد اين فاصله  جهيدرنتشود، يكسان نيست و حفاري با آنچه در اين کشورها استفاده مي

  .مينيبيمرا 

سال از کشف اولين چاه نفت خاورميانه در مسجد سليمان و سپري شدن  107متأسفانه پس از  

هاي ريزيدليل عدم برنامهسال از ملي شدن صنعت نفت ايران، اکنون صنعت حفاري ايران به 65حدود 

صحيح و هدفمند نه تنها در زمره کشورهاي صادرکننده تكنولوژي صنعت نفت در دنيا نيست، بلكه با 

هاي مدرن صنعت نفت هم کننده از تكنولوژياستفاده ءهاي تحريم حتي جزتوجه به مشكالت سال

يست. اين موضوع در بسياري از مواقع حتي با وجود تجربه باالي پيمانكاران و کارکنان اين صنعت، ن

صورت مديريت صحيح  گردد که درناپذيري ميموجب بروز حوادث و خسارات جانبي و مالي جبران

وژي در توان از وقوع آنها جلوگيري کرد. اولين گام در مطالعه و ارزيابي وضعيت تكنولتكنولوژي مي

ها و منظور شناسايي آسيبکشور، بررسي توان و ظرفيت داخل کشور و تحليل وضعيت موجود به

ريزي هدفمند و پيشنهاد برنامه و هاي اين حوزه و سپس تعيين وضعيت مطلوب در جهت برنامهچالش

 هاي مناسب مديريت تكنولوژي است.مسراهكارهاي عملي و مكاني
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ريزي، ساماندهي نامناسب دليل عدم برنامهدر صنعت حفاري به درحال حاضر انتقال فناوري 

هاي اطالعاتي موجود درباره سازندگان تجهيزات هاي فعال اين حوزه، ضعف در زيرساختشرکت

هاي وارداتي و محدوديت هاي موجود، مشكالت گمرکي، تعرفهداخلي، اطالعات بازار و توانمندي

هاي مبود نقدينگي کارفرمايان، عدم پذيرش ريسك در انجام طرحالمللي، کدسترسي به بازارهاي بين

سازي تكنولوژي توجه به قدرت و توان داخلي در بوميعدم گذاري و پژوهش و فناوري، عدم سرمايه

اقداماتي از قبيل تدوين نظام نيازمند فتاده است و محقق شدن انتقال دانش و تكنولوژي واقعي ااتفاق ني

نياز صنعت حفاري،  هاي موردبندي فناوريي صنعت حفاري، شناسايي و اولويتزنجيره تأمين کاال

ها و راهكارهاي انتقال، هاي داخلي در اين حوزه، بررسي و تعيين الزامات، چالششناسايي توانمندي

ها، مديريت و هاي حفاري و تنظيم نظام مديريت دانش در زمينه فناوريتوسعه و مديريت فناوري

 هاي حفاري است.هاجراي پروژ
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