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واژگان کلیدی

چکیده

مدیریت ریسک ،حفاری،
تالش در جهت مدیریت ریسکهای حفاری میتواند دستاوردهای قابل توجهی در جهت به حداقل رساندن
نقشه سه بُعدی،
هزینهها و بهبود سرعت حفاری داشته باشد .هدف این مقاله بیان نحوه صحیح اجرای مراحل مدیریت ریسک
ریسک فرم جامع،
حفاری در جهت بهینهسازی عملیات است .شناسایی ،ارزیابی و اولویتبندی مراحلی هستند که منجر به تشکیل
ضریب چالش ،مسیر چاه
ریسک فرم جامع حفاری میشوند .در ریسک فرم جامع حفاری تمام ریسکها در کنار سازند محل وقوع،
احتمال وقوع و شدّت تأثیر آنها به ترتیب ضریب چالش مرتب شدهاند .در مرحلهی برنامهریزی ،تمرکز این مطالعه بر روی جلوگیری از وقوع
ریسکها در حفاریهای آینده است  .به عنوان یک روش جدید در جهت دور ماندن از وقوع ریسک ،با کمک گرفتن از روش زمین آماری
کریجینگ ،یک نقشه سه بُعدی از سرعت حفاری در تمام میدان تشکیل شد که در آن میزان سرعت حفاری در نقاط مختلف میدان و در عمقهای
مختلف زمین نشان داده میشود  .این نقشه با نشان دادن تفاوت سرعت در نقاط مختلف ،در حالی که به صورت ضمنی نقاط پُر ریسک و کم
ریسک را نشان میدهد ،میتواند برای تعیین مسیر بهینه چاه در حفاریهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.

 .1پیشگفتار
بخش حفاری به عنوان کلید فتح مخازن نفتی را ،شاید بتوان
مهمترین و پرچالشترین بخش از مراحل توسعه مخازن نفتی
دانست؛ که بخش عمدهای از هزینههای توسعه مخازن را به
خود اختصاص میدهد .کاهش هزینههای حفاری و به حداقل
رساندن آنها گامی مهم در جهت به حداقل رساندن هزینه-
های توسعهای میدان به خصوص در شرایط نامناسب قیمت
نفت است .هزینههای حفاری در مخازن دارای عملیات حفاری
پیچیده بسیار باالست؛ به گونهای که بسیاری از شرکتها به
منظور تقسیم ریسکهای سرمایهگذاری تشکیل گروه می-
دهند ( .)Bourgoyne et al., 1986چالشهای حفاری به عنوان
یکی از اصلیترین دالیل طوالنی شدن حفاری و باال رفتن
هزینهها در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
سرعت نفوذ مته به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در

تعیین زمان حفاری به عوامل مختلفی از جمله سرعت چرخش
میز دوار ( ،)Johnston, 1995نوع مته ،وزن روی مته ( Bahari
 ،)et al., 2007خصوصیات گل و مشخصات سنگ بستگی دارد.
هر چه سرعت نفوذ مته باالتر رود ،عملیات حفاری در زمان
کمتری خاتمه مییابد .مدت زمانی که به خاطر از دست رفتن
تجهیزات و سیاالت از دست میرود را زمانهای غیر تولیدی
مینامند ( .)Aldred et al., 1999مدیریت ریسکهای حفاری
میتواند در جهت کاهش این زمانهای تلف شده بسیار مفید
باشد.
هرزروی گل ،ناپایداری دیواره چاه ،چسبیدن لولههای
حفاری از جمله چالشهایی است که در زمان حفاری به وقوع
پیوسته و هزینهها را افزایش میدهند .کاهش زمان حفاری
میتواند تا  20میلیون دالر در بهبود هزینههای حفاری
تأثیرگذار باشد ( .)Kristiansen et al., 2010قبل از اینکه
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مسئلهای بزرگ در آینده جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر،
اصلیترین هدف از اجرای مراحل مدیریت ریسک ،ممانعت از
تبدیل شدن مشکالت کوچک به اتفاقات جبران ناپذیر است
( .)Aldred et al., 1999به این ترتیب ،پاسخ پیشگیرانه نسبت
به مسائل بالقوه ،به جای واکنش نسبت به مسائل و مشکالت
آینده ،میتواند صرفهجویی در هزینه و زمان را به همراه داشته
باشد .حفاری چاههای نفت و گاز به دلیل مواجهه با خطرها و
مشکالت اجرایی ،همواره خسارتهای زیادی به دنبال داشته
است .در زمان حفاری چالشهای بسیاری به وقوع میپیوندد
که باعث عقب افتادن برنامه حفاری از برنامه پیشبینی شده
میشود .مدیریت ریسکهای حفاری ،موجب به حداقل
رساندن هزینههای حفاری و از بین بردن زمانهای از دست
رفته حفاری میگردد .مدیریت ریسک شامل مراحل متعدد و
فرایند سیستمی و پیوسته است (.)Williams, 1999

ریسکها به مشکلی تبدیل شوند که تأثیر نامناسب روی پروژه
بگذارند بایستی مورد شناسایی قرار گیرند .برای دستیابی به
یکپارچگی چاه ،شناسایی و ارزیابی ریسکهایی که اتفاقات
غیرمنتظرهای را در پی دارند ،الزم و ضروری است ( Dethlefs
 .)et al., 2012آنالیز ریسکها به معنی تبدیل دادههای ریسک
به اطالعات قابل تصمیمگیری ،در مرحله بعد از شناسایی آنها
است .به همین منظور ریسکها از دو جهت احتمال و شدّت
مورد ارزیابی قرار میگیرند .هدف از هر فعالیتی که در جریان
عملیات حفاری صورت میگیرد ،بایستی کاهش اتالف و
تأثیرات نامناسب آنها باشد (.)Baumann et al., 2012
اخیراً برای کمک به بهینهسازی عملیات حفاری از مدل-
سازی حفاری چاهها نیز کمک گرفته میشود ( Cayeux et al.,
 .)2012در برنامهریزیهای مدیریتی ،برای اجتناب از وقوع
ریسک و همچنین کاهش اثر آن تالش میشود .دور ماندن از
ریسکها به چگونگی عملکرد افراد مختلف در شرایط یکسان
خطر اشاره دارد ( )Atkinson, 1957و ( .)Thomas, 2013اجرای
درست فرایند دور ماندن از وقوع چالشها ،هزینههای توسعه-
ای را به شدّت کاهش میدهد و اجازه میدهد که میلیونها
دالر به درستی مصرف شوند (.)Aldred et al., 1999
روشهای بسیاری برای تخمین میزان دادههای نامعلوم
از روی دادههای مشاهدهای اطراف وجود دارد
( .)Linchtenstern, 2013روش کریجینگ  1963یکی از
همین روشهاست که در این تحقیق به منظور تخمین سرعت
حفاری در مکانهایی که چاه وجود ندارد از آن استفاده شده
است .روش کریجینگ بر پایه روش واریوگرام ( Webster et
 )al., 2007استوار است .در این روش فرض اصلی آن است که
موقعیت نقاط (دادههای عددی) نسبت به هم عامل مؤثر در
تعیین مقدار نقاط نامعلوم میباشد ( .)Wackernagel, 2013در
این روش هر چه دو نقطه از نظر مکان به هم نزدیکتر باشند،
مقدار عددی نزدیکتری به هم دارند (.)Linchtenstern, 2013

 .3متدولوژی
همانطور که اشاره شد مدیریت ریسک دارای مراحل مختلفی
است که این تحقیق شامل چهار مرحله شناسایی ،ارزیابی،
اولویتبندی و برنامهریزی میباشد .در تمام مراحل تحقیق از
دادههای یکی از مخازن جنوب غرب کشور استفاده شده است
که دارای حفاری پیچیده و پر ریسک میباشد.

 1.3شناسایی ریسک
در مدیریت ریسک ،قبل از هر کاری باید ریسکها را شناسایی
کرد .برای شناخت چالشهای به وقوع پیوسته در حفاریهای
گذشته مطالعه گزارشهای روزانه حفاری و همچنین گزارش
پایانی ضروری است .در این مرحله عنوان ریسکهایی که در
حفاریهای گذشته اتفاق افتادهاند ،فارغ از تعداد دفعات تکرار
آنها ذکر میشوند.

 2.3ارزیابی ریسک
بعد از شناسایی اولیه ریسکها ،برای کمّی سازی ریسک و
تبدیل آنها به اطالعات قابل تصمیمگیری ،همه ریسکها با
توجه به سازند محل وقوع آنها مورد ارزیابی قرار میگیرند.
هر ریسک دارای دو بُعد کمّی شدّت تأثیر و احتمال به وقوع
پیوستن میباشد .شدّت تأثیر ریسک ،به معنی مجموع
خسارت و زیانی است که بر عملیات حفاری تحمیل میشود.
این خسارت در درجه اول تعداد روزهای عقب افتادگی حفاری

 .2مبانی نظری مدیریت ریسک
مدیریت ریسک بخش جدا نشدنی در موفقیت یک پروژه است؛
که اگر طی فعالیت یک پروژه به موقع آغاز شود ،سودمند بوده
و میتواند ابزار قدرتمندی برای شناسایی زود هنگام ضعفها
باشد تا تیم مدیریت بتواند برنامههای عملیاتی را جهت اداره
کردن ریسکها سازماندهی نموده و از تبدیل شدن آنها به
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از برنامه زمانبندی پیشبینی شده است .هزینه دکلهای
حفاری به خصوص در دریا بسیار باالست و هر گونه عقب
افتادگی ،یا از دست دادن سایز حفاری که موجب صرف زمان
دوباره میشود زیان بسیار باالیی را به پروژه تحمیل میکند.
عالوه بر این از دست دادن موادی مانند سیمان و گل یا
تجهیزاتی مانند رشته حفاری نیز میتواند موجب صرف هزینه
شود .احتمال رخ دادن یک ریسک در مقابل سازند حفاری را
نیز میتوان از نسبت تعداد دفعات رخ دادن یک ریسک در
مقابل سازند به تعداد دفعاتی که آن سازند مورد حفاری قرار
گرفته است محاسبه نمود .واضح است که هر چه تعداد دفعات
رخ دادن ریسک در گذشته بیشتر باشد احتمال اینکه آن
ریسک در حفاریهای آینده نیز به وقوع بپیوندد باالتر است.
هر چالش بایستی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
در پایان مرحله ارزیابی فارغ از اهمیت ریسکها ،همه
ریسکها بایستی بر اساس عدد و رقم قابل بیان باشند.

جدول  .2تعیین ضریب چالش
شدّت/
احتمال

پرتکرار

محتم
ل

فاجعه
بار

5

5

5

بحرانی

5

5

4

3

جدی

4

4

3

2

1

ضعیف

3

3

2

1

1

قابل
اغماض

3

2

1

1

1

در این تحقیق برنامهریزی برای مقابله با ریسکها ،با تمرکز
بر اجتناب از وقوع ریسکها و حفاری از مسیر دارای حفاری
کم چالش در دستور کار قرار گرفته است .مفهوم اجتناب از
وقوع ریسک آن است که افراد در مواجهه با مسیرهای با
سودآوری یکسان ،مسیری را انتخاب کنند که چالش کمتری
داشته باشد .برای تهیه نقشهای از میدان که بتواند مسیرهای
با میزان ریسک حداقل را نشان دهد ،میتوان از پارامترهایی
نظیر سرعت میانگین حفاری ،میزان زمانهای از دست رفته
و یا زمان حفاری استفاده کرد .مسیرهایی با زمانهای از دست
رفته بیشتر ،در واقع نشان دهنده ریسکهای به وقوع پیوسته
بیشتر در حین حفاریهای گذشته است .این نقشه با درس
گرفتن از حفاریهای گذشتهی یک میدان ،به نوعی میزان
دشواری حفاری در نقطههای مختلف میدان را نشان میدهد.

جدول  .1محدوده میزان شدّت تأثیر و احتمال ( Tech
)report, 2000
بیش از
 10روز
بین  5تا
 10روز
بین  3تا
 5روز
بین  1تا
 3روز
کمتر از 1
روز

احتمال
فاجعه
بار
بحرانی
جدی
ضعیف
قابل
اغماض

کمتر از  1درصد

2

 4.3برنامهریزی

پس از کمّی سازی ریسکها ،برای برجسته کردن ریسکهای
پراهمیت و غیر قابل اغماض ،اولویتبندی ریسکها در دستور
کار قرار میگیرد .حاصل مرحله اولویتبندی ،یک لیست از
ریسکها به ترتیب میزان اهمیت آنهاست که در این مقاله
به آن ریسک فرم جامع حفاری گفته میشود .بر اساس
محدودههای مشخص شده در جدول  ،1هر کدام از ریسکها
در یکی از خانههای جدول  2قرار میگیرند.

بین  40تا 100
درصد
بین  15تا 40
درصد
بین  5تا 15
درصد
بین  1تا 5
درصد

4

3

به هر کدام از ریسکها یک ضریب چالش از  1تا ( 5به ترتیب
کم اهمیتترین تا پر اهمیتترین) تعلق میگیرد؛ که بر اساس
آن ضریب چالش اولویتبندی میشوند.

 3.3اولویتبندی

شدّت تأثیر

بعضی
مواقع

بعید

غیر
محتمل

پرتکرار
محتمل

 .4تجزیه و تحلیل دادهها:
همه مراحل مدیریت ریسک برای یکی از مخازن جنوب غرب
کشور به کار گرفته شده است .این میدان در گذشته دارای
حفاریهای بسیار دشواری در سازند سَروک بوده است .مطالعه
گزارش حفاریهای گذشته بیانگر آن است که ریسکهای
حفاری این میدان در چهار دسته کلی هرزروی گل ،مشکالت
سیمانکاری ،ورود جریان به داخل چاه ،مشکالت مربوط به

بعضی مواقع
بعید
غیرمحتمل
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لولههای حفاری قرار میگیرند.

است.

 1.4ارزیابی ریسک:

ریسکها حتی میتواند خسارتهای جبران ناپذیر جانی به
دنبال داشته باشد که خوشبختانه در طول حفاریهای
گذشته ،چنین اتفاقی نیفتاده است .معموالً برای کنترل این
چالش وزن گل حفاری را افزایش میدهند .در بعضی مواقع
که هرزروی گل رخ میدهد ،به دلیل کاهش فشار
هیدرواستاتیک ستون چاه ،احتمال رخ دادن این چالش
افزایش مییابد .نتایج حاصل از ارزیابیها در جدول  4آمده
است.

ورود جریان به داخل چاه :این ریسک بر خالف سایر
در مخزن مطالعه شده چهار چالش اصلی هرزروی گل ،ورود
جریان به داخل چاه ،مشکالت سیمانکاری و مشکالت مربوط
به لولههای حفاری شناسایی شده است .این چالشها برای هر
مخزن متفاوت است .چالشهای ذکر شده در مرحله شناسایی
در ادامه مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
هرزروی گل :در خسارات مربوط به هرزروی گل
میتوان به هزینه بابت تهیه گل ،هزینه پالگهای سیمانی،
هزینه افزودنیهای مختلف مانند (میکا و مگنست) ،هزینههای
مربوط به زدن کنارگذر و در نهایت زمان صرف شده برای
انجام تمام این فعالیتها اشاره کرد .گاهی اوقات هرزروی گل
حتی میتواند باعث به وقوع پیوستن ریسکهای دیگری از
جمله ورود جریان به درون چاه به دلیل خالی شدن دیواره
چاه یا گیرکردن لولهها به دلیل وارد شدن نیرو و چسبیدن به
دیواره چاه شود .احتمال رخ دادن هرزرویهای گل در مقابل
شکافها و شکستگیها و سازندهای با تخلخل باال بیشتر می-
شود ) .(Russell et al., 2005احتمال و شدّت تأثیر هرزروی
گل در مقابل سازندهای زمینشناسی در جدول  3آمده است.

جدول  .4احتمال و شدّت ورود جریان به داخل چاه در
مقابل سازندهای مختلف برای میدان مورد مطالعه
نام سازند

احتمال ()%

شدّت تأثیر (دکل روز)

آغاجاری

5

0

میشان

0

0

گچساران

15

0

پوش سنگ

15

0

آسماری

40

0

پابده

12

0

گورپی

26

0

جدول  .3احتمال و شدّت هرزروی گل در مقابل سازندهای

ایالم

5

0

مختلف برای میدان مورد مطالعه

سروک

15

41/5

نام سازند

احتمال ()%

شدّت تأثیر (دکل روز)

آغاجاری

10

5/54

میشان

0

0

گچساران

5

0/01

پوشسنگ

30

0/17

آسماری

80

6/5

به جز میشان ،ورود جریان به داخل چاه در همه سازندها اتفاق
افتاده است .بیشترین احتمال مربوط به سازند آسماری و بعد
از آن گورپی است .سازندهای گچساران ،پوش سنگ ،سروک،
پابده نیز احتمال باالیی دارند .این ریسک در بیشتر موارد
تأثیری در زمانبندی دکل نداشته است.

پابده

5.8

0/19

مشکالت سیمانکاری :اشکال در سیمانکاری لوله

گورپی

15.7

0/26

ایالم

0

0

سروک

40

0/97

جداری و لوله آستری باعث بروز جریان از زیر پاشنه و پدیده
نشت لبه میگردد .برای مقابله با آن ،اقداماتی از قبیل ،تزریق
سیمان ،نصب پس آویز و نصب مسدود کننده صورت میگیرد؛
که همگی عالوه بر هزینههای اضافی ،بخشی از زمان دکل را
به خود اختصاص میدهند .در بعضی موارد خالی بودن پشت
جداری منجر به تزریق سیمان دوباره به پشت جداری
میگردد .نتایج حاصل از ارزیابی این ریسک در جدول  5ارائه

هرزروی گل در سازند آسماری شدیدترین وضعیت را داشته
است؛ به عبارتی با احتمال  80درصد وقوع هرزروی شدید گل
و میانگین  6.5روز تأخیر دکل ،بیشتر از بقیه مورد تهدید

32

دو فصلنامهی علمی-پژوهشی ژئومکانیک نفت؛ دورهی 1؛ شمارهی 1؛ تابستان 1396

شده است.

جدول  .6احتمال و شدّت مشکالت مربوط به لولهها در
مقابل سازندهای مختلف برای میدان مورد مطالعه

جدول  .5احتمال و شدّت مشکالت سیمانکاری در مقابل

نام سازند

احتمال ()%

شدّت تأثیر (دکل روز)

سازندهای مختلف برای میدان مورد مطالعه

آغاجاری

30

17/74

میشان

0

0

گچساران

0

0

پوش سنگ

0

0/65

آسماری

20

33/37

پابده

0

0

گورپی

0

0

ایالم

0

0

سروک

15

47/99

نام سازند

احتمال ()%

شدّت تأثیر (دکل روز)

آغاجاری

15

0/27

میشان

0

0

گچساران

40

0/18

پوش سنگ

5

0/65

آسماری

10

0/14

پابده

0

0

گورپی

0

0

ایالم

5

0/83

سروک

10

2/07

بیشترین اشکال در سیمانکاری در مقابل سازند گچساران
اتفاق افتاده است ،اما در مقابل سروک آثار مخرب بیشتری را
به دنبال دارد.
مشکالت مربوط به لولهها :یکی از پرخسارتترین
چالشهای پیش روی حفاری ،گیر کردن و باقی ماندن رشته
حفاری در درون چاه است .هنگامی که لوله حفاری به دیواره
چاه چسبیده میشود ،گاهی اوقات مدیریت حفاری را به رها
کردن لوله و حفره و زدن کنارگذر در اطراف آن مجبور میکند
( .)Aldred et al., 1999باقی ماندن مانده درون چاه اگر با
عملیات ماندهیابی موفق همراه نباشد ،هزینههای بسیار باالیی
را به دنبال دارد .این مشکالت منحصر به رشته حفاری نیست،
بلکه در مورد سایر ابزار و وسایل همچون لوله مغزی سیار،
ابزارهای نمودارگیری و حتی لولههای جداری نیز احتمال
گیرکردن وجود دارد .نتایج ارزیابی این ریسک در جدول 6
آورده شده است.
این ریسک تنها در مقابل سه سازند آغاجاری ،آسماری
و سروک رخ داده است و در هر سه مورد تأثیرات فاجعه باری
را به دنبال داشته است.

 2.4ریسک فرم جامع حفاری:
در ریسک فرم جامع حفاری تمامی چالشها به ترتیب اولویت
و بر اساس دو پارامتر شدّت تأثیر و احتمال بیان میگردند.
ریسک فرم جامع مربوط به چالشهای ارزیابی شده در مرحله
قبل ،در انتهای مقاله (جدول  )8آورده شده است .هرزروی
گل در سازند آسماری به عنوان مهمترین چالش پیش روی
حفاری در این میدان است .بعد از آن ورود جریان به داخل
چاه از سازند سروک در درجه دوم اهمیت قرار دارد .در جدول
 7ضریب چالش هر کدام از سازندها بیان شده است.
جدول  -7مجموع ضرایب چالشها
نام سازند

مجموع ضرایب چالش

سروک

15

آسماری

14

آغاجاری

12

گچساران

6

پوش سنگ

5

گورپی

4

پابده

2

ایالم

2

میشان

0

ضریب چالش سازندی ،بیانگر میزان پتانسیل ریسک حفاری
هر سازند است که از مجموع ضریب چالش ریسکها در مقابل
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آن سازند به دست آمده است .سروک ،آسماری و آغاجاری به
ترتیب باالترین پتانسیل تأخیر در عملیات را به خاطر وقوع
چالش دارند.

 3.4طراحی مسیر چاه:
مسیر چاه بایستی به گونهای طراحی شود که حفاری در
حداقل زمان ممکن و با کمترین میزان ریسک حفاری صورت
گیرد .یک نقشه سه بُعدی از سرعت میانگین حفاری در تمام
میدان مطالعه شده ،طراحی شده است (شکل  1و شکل .)2
برای طراحی این نقشه ،سرعت میانگین حفاری در چاههای
گذشته به عنوان نقطههایی با دادههای معلوم در نظر گرفته
شد و با استفاده از روش کریجینگ ،نقطههای با دادههای
نامعلوم تخمین زده شد .هر چه تعداد چاههای حفاری شده
در گذشته بیشتر باشد ،دقت نقشه تهیه شده باالتر میرود.

همانگونه که مشاهده میشود ،برای عملیات حفاری
مسیرهای با سرعت حفاری متفاوت وجود دارد .از شکل  3تا
شکل  11نقشه دو بعدی سرعت حفاری در هر کدام از سازندها
نشان داده شده است .در مورد ارتباط ریسکها با طراحی
مسیر چاه اشاره میشود که مسیرهای با سرعت حفاری بیشتر،
نشان دهنده ریسک کمتر میباشند و این میتواند در طراحی
مسیر بهینه حفاری جهت به حداقل رساندن هزینه و زمان
مفید واقع شود.

شکل  .3نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند
آغاجاری

شکل  .1نقشه سهبعدی سرعت حفاری

شکل  .4نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند
میشان

شکل  .2نقشه سهبعدی سرعت حفاری
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شکل  .5نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند

شکل  .8نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند پابده

گچساران

شکل  .9نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند

شکل  .6نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند پوش

گورپی

سنگ

شکل  .7نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند

شکل  .10نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند ایالم

آسماری
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شکل  .11نقشه دو بعدی سرعت میانگین حفاری سازند
سروک

دیگر ریسکهایی را که قابل چشمپوشی است بیان میکند.
بدون ارزیابی ریسک و اولویتبندی آنها ،اهمیت چالشها به
خوبی مشخص نیست و همین باعث میشود که چالشهای
مهم در میان چالشهای کم اهمیت مورد اغماض قرار گیرد و
آثار فاجعه باری را بر عملیات حفاری به جای گذارد .معرفی
سازندهای پر ریسک میتواند دقت در جریان عملیات حفاری
این سازندها را باال ببرد .نقشه سه بعدی سرعت حفاری تهیه
شده در این تحقیق ،میتواند بیانگر شاخصهایی از جمله
زمان ،هزینه و ریسک حفاری به صورت ضمنی نیز باشد .این
نقشه در یک نگاه میتواند ابزار کارا و مفیدی برای تعیین
مسیر حفاریهای آینده باشد.

همانگونه که مشاهده میشود در هر کدام از سازندها
مسیرهای متفاوتی بعضاً با سرعتهای حفاری بسیار متفاوت
وجود دارد .در سازند آغاجاری بعضی نقاط دارای سرعت باالی
 60متر بر روز و بعضی از نقاط سرعت حفاری کمتر از  30متر
بر روز است.
در انتها به این نکته اشاره میشود که در بعضی از
سازندها مانند پوش سنگ و ایالم که سرعت حفاری بسیار
پایینتر از سایر سازندها است ،میتوان مسیر چاه را بهگونهای
تعیین کرد که ضخامت این سازند در حداقل میزان مربوط به
خود باشد.

 .5نتیجهگیری
مدیریت ریسک در کاهش زمان حفاری و متعاقباً کاهش
هزینهها نقش کلیدی و اساسی را ایفا میکند .با توجه به اینکه
بسیاری از هزینههای حفاری به درستی مصرف نمیشوند؛
مدیریت ریسک میتواند این هزینهها را به حداقل برساند.
ایجاد ریسک فرم جامع حفاری که بتواند اولویتها را به خوبی
برای حفاری هر سازند نشان دهد در این زمینه کمک شایانی
مینماید.
ریسک فرم جامع ،ریسکهایی که بایستی تحت مطالعه
و برنامهریزی جدی قرار گیرند؛ همچون هرزروی گل در سازند
آسماری ،ورود جریان به داخل چاه در سازند سروک و
مشکالت لولههای حفاری در سازند آغاجاری ،برای میدان
مطالعه شده در این تحقیق معرفی میکند .همچنین از طرف
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جدول  .8ریسک فرم جامع حفاری
سازند

ریسک

احتمال

شدّت تأثیر (دکل روز)

ضریب چالش

نوع ریسک

آسماری

هرزروی گل

80

6/51

5

غیر قابل چشمپوشی

سروک

ورود جریان به داخل چاه

15

41/5

5

غیر قابل چشمپوشی

آغاجاری

مشکالت مربوط به لولهها

30

17/74

5

غیر قابل چشمپوشی

سروک

مشکالت مربوط به لولهها

15

47/99

5

غیر قابل چشمپوشی

آسماری

مشکالت مربوط به لولهها

20

33/37

5

غیر قابل چشمپوشی

آغاجاری

هرزروی گل

10

5/54

4

شدید

سروک

هرزروی گل

40

0/97

3

متوسط

آسماری

ورود جریان به داخل چاه

40

0

3

متوسط

گچساران

مشکالت سیمانکاری

40

0/18

3

متوسط

پوش سنگ

هرزروی گل

30

0/17

2

ضعیف

گورپی

هرزروی گل

15.78

0/26

2

ضعیف

گورپی

ورود جریان به داخل چاه

26

0

2

ضعیف

گچساران

ورود جریان به داخل چاه

15

0

2

ضعیف

پوش سنگ

ورود جریان به داخل چاه

15

0

2

ضعیف

سروک

مشکالت سیمانکاری

10

2/07

2

ضعیف

آغاجاری

مشکالت سیمانکاری

15

0/27

2

ضعیف

پابده

ورود جریان به داخل چاه

12

0

1

قابل چشمپوشی

پابده

هرزروی گل

5.8

0/19

1

قابل چشمپوشی

گچساران

هرزروی گل

5

0/01

1

قابل چشمپوشی

ایالم

ورود جریان به داخل چاه

5

0

1

قابل چشمپوشی

آغاجاری

ورود جریان به داخل چاه

5

0

1

قابل چشمپوشی

آسماری

مشکالت سیمانکاری

10

0/14

1

قابل چشمپوشی

پوش سنگ

مشکالت سیمانکاری

5

0/65

1

قابل چشمپوشی

ایالم

مشکالت سیمانکاری

5

0/83

1

قابل چشمپوشی
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