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چکیده
سرعت یا نرخ نفوذ حفاری ( )ROPیکی از پارامترهای مهم در راستای دستیابی بهینه به منابع هیدروكربوری
است كه بهینهسازی آن باعث افزایش راندمان عملیات حفاری و در نتیجه كاهش هزینه و زمان عملیات میشود.
لذا در این مقاله ابتدا عوامل اساسی موثر در نرخ نفوذ حفاری معرفی میگردد .این عوامل شامل نوع مته،
مشخصههای ذاتی سازند ،خصوصیات سیال حفاری ،شرایط عملیاتی كاركرد مته ،ساییدگی دندانه مته و در
نهایت هیدرولیک مته میباشد.
با توجه به اینکه نرخ نفوذ حفاری به پارامترهای مکانیکی و هیدرولیکی زیادی بستگی دارد و همچنین با عنایت
به اهمیت زیاد طراحی بهینه هیدرولیک حفاری در دستیابی به بیشینه سرعت حفاری ،بهینهسازی هیدرولیک
حفاری حفره آخر (" )8 1/2یکی از چاههای میادین جنوب ایران در نرمافزار  Drilling Officeانجام گردیده
است.
ابتدا با استفاده از اطالعات موجود در برنامه حفاری چاه مورد مطالعه ،چاه مزبور در نرمافزار Drilling Office

شبیهسازی گردید .در ادامه كار به منظور بهینهسازی هیدرولیک حفاری و در نتیجه بهبود راندمان و نرخ نفوذ،
پارامترهای دبی جریان سیال ( ،)GPMوزن گل ( ،)MWویسکوزیته پالستیکی گل ( ،)PVنقطه واروی گل
( )YPو همچنین سطح مقطع نازلهای مته ( )TFAبه عنوان پارامترهای ورودی و تابع هدف(خروجی) مدل،
پارامتر  )Hydraulic Power Per Square Inch( HSIدر نظر گرفته شد كه بر اساس نتایج آنالیز حساسیت
در نرمافزار بیشینه گردید .البته در این مطالعه محدودیت مساله ،میزان فشار مجاز برای تجهیزات سطحی و
پمپها بوده كه میبایست رعایت شود .نتایج مطالعه نشان میدهد با بکارگیری پارامترهای هیدرولیکی بهینه
بدست آمده برای چاههای میدان مورد مطالعه میتوان نرخ نفوذ حفاری در حفره پایانی این چاهها را بیشینه
نمود.

كلمات كلیدی:

نرخ نفوذ حفاری ،بهینهسازی هیدرولیک حفاری ،نرمافزار  ،Drilling Officeپارامتر HSI
abbasspour@aut.ac.ir
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 -1مقدمه
پرهزینهترین فاز توسعه یک میدان نفتی ،فاز عملیات حفاری آن میدان است .اگر چه هزینههای عملیات حفاری
تا حد زیادی به محل چاه ،عمق چاه ،توسعهای یا اكتشافی بودن چاه بستگی دارد اما پس از حفاری چاههای
اكتشافی و توصیفی و جمعآوری اطالعات الزم ،به حداقل رساندن هزینههای حفاری در طراحی بهینه چاهها باید
به عنوان یک اصل در نظرگرفته شود .فلسفه بهینهسازی ،استفاده از وقایع و دادههای چاههای قبلی برای برآورد و
به كارگیری تکنیکهایی در حفاری چاههای بعدی است؛ به گونهای كه هر چه زودتر حداقل هزینهی حفاری یک
چاه در آن میدان میسر گردد[1].
به زبان ساده میتوان گفت هر زمان كه هزینههای حفاری كاهش یابد بهینهسازی انجام شده است .بدین منظور
همیشه باید دو راهکار زیر همزمان باهم در نظر گرفته شود:
-1به حداقل رساندن هزینهی حفاری به ازای هر متر.
-2به حداقل رساندن مواجهه با مشکالت در حین و پس از حفّاری.
مشکالت حفاری كه در حین یا پس از حفاری یک حفره ایجاد میشوند باعث اتالف وقت و در نتیجه هدر رفت
هزینهها خواهند شد .بنابراین باید با اجتناب از به كارگیری پارامترهای ناصحیح تا حد ممکن از ایجاد مشکالت
جلوگیری نمود[2].
بهینهسازی حفاری از اوایل دهه  1391مورد مطالعه قرار گرفت .پس از اینکه حفاری از حالت سنتی
خود فاصله گرفت و با ایجاد سیستمهای اتوماتیک حفاری ،سیستمهای تصفیه گل و سیستمهای
كامپیوتری كنترل و ثبت دادهها قدمهایی به سوی دانشبنیان شدن برداشت ،در اوایل دهه 1391
تالشها برای بهینهسازی و افزایش سرعت حفاری آغاز شد[9].
در دهه  ، 1331رویکردهای طراحی متفاوتی پدید آمدند .امکان پایش پارامترهای حفاری در نقاطی
دورتر از محل چاه امکانپذیر شد .پارامترهای حفاری به سادگی جمعآوری ،ذخیره و منتقل شده و
سیستمهای اتوماتیک ثبت اطالعات و ارتباط آنها با سرویسهای كنترل نرمافزاری و بهینهسازی
لحظهای و همزمان حفاری شروع به كار كردند[4].
در سال  Maidla and Ohara ،1331در ابتدا با استفاده از اطالعات حفاری چاههای قبلی ،ضرایب
الزم مدل  Bourgoyne – yongرا بدست آورده و به وسیله این مدل به پیشبینی سرعت حفاری در
آن میدان پرداختند و نمودارهایی را جهت بهینهسازی هزینهها در آن میدان ارائه كردند[9] .

در سال  Hareland and Hoberock ،1339با در نظر گرفتن تاثیر عواملی همچون
 Chip hold down effectو « اثر ساییدگی دندانه مته» مدل حفاری اصالح شدهی  Warrenرا
ارائه نمودند[6] .
در سال  Samuel and Miska ،1338بهینهسازی حفاری با موتور ) (PDMرا مورد بررسی قرار
دادند[7] .
در سال  Pereia ،1333پارامترهای بهینهسازی را در چاههای افقی تعیین و تاثیر آن را روی كاهش
هزینهها بررسی كردند[8] .

 -2عوامل موثر بر سرعت حفاری
عوامل موثر بر سرعت حفاری را میتوان به دو دسته قابل كنترل 2و محیطی( 9غیر قابل كنترل) تقسیم بندی
كرد .عوامل قابل كنترل (مانند  WOBو  )PRMعواملی هستند كه میتوان آنها را به طور لحظهای تغییر داد.
از سوی دیگر عواملی همچون خصوصیات سازند كه خود تعیینكننده پارامترهای دیگری هستند را عوامل
محیطی مینامند.
مهمترین عوامل موثر بر سرعت حفاری عبارتند از]:[3
-1نوع مته
-2مشخصههای ذاتی سازند
-9خصوصیات سیال حفاری
-4شرایط عملیاتی كاركرد مته
-9ساییدگی دندانه مته
-6هیدرولیک مته
اگر چه تعدادی از این عوامل خود بستگی نزدیکی به سایر عوامل دارند اما آزمایشات زیادی جهت تعیین اثر هر
یک از این عوامل با ثابت نگه داشتن سایر عوامل انجام گرفتهاند كه در ادامه هر یک از این عوامل بررسی
میگردد.
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 -1-2نوع مته
انتخاب صحیح نوع مته ،برای حفاری یک حفره ،تاثیر مستقیمی روی سرعت حفاری خواهد داشت .فرآیند
انتخاب مته 4با بررسی و مطالعهی دقیق ركوردهای مته 9از اطالعات چاههای مجاور 6آغاز میگردد .بهترین و
بدترین كارآیی ،ارزیابی « نمره دهی فرسودگی مته ها »7در سازندهای مشابه باید مورد تحلیل قرار گرفته و از آن
ها جهت انتخاب مته و همچنین انتخاب بهترین كارآیی آن ،استفاده گردد .در این بررسیها باید به جزئیاتی
مانند :خرابی پیش از موقع مته ،دلیل بیرون كشیدن مته از چاه و همچنین خصوصیات فرسودگی دندانه مته
توجه ویژهای شود .به عنوان مثال اگر نوع فرسودگی دندانه مته ،از نوع شکستگی باشد ،نشان دهنده آن است كه
برای حفاری این سازند باید از متههای ویژه سازندهای سختتر استفاده شود[11] .
امروزه گستره وسیعی از انواع مته توسط سازندگان برای استفاده در شرایط مختلف به بازار عرضه میشود.
بنابراین الزمه یک انتخاب صحیح ،شناخت كامل از انواع مته و آگاهی از تفاوتهای ناشی از طراحی مختلف
متهها میباشد.
در یک طبقه بندی كلی متهها برحسب آنکه دارای اجزا متحرک یا ثابت باشند به دو گروه-1كاج غلتان 8و -2
تیغه ثابت 3طبقهبندی میشوند .البته نوع دیگری از مته تیغه ثابت به نام  Drag-Bitsكه در گذشته مورد
استفاده قرار میگرفته ،امروز منسوخ شده است.
الزم به ذكر است معیارهای انتخاب صحیح مته را بر اساس سه نوع اطالعات دستهبندی میكنند]:[11
-1سیال حفاری
-2نوع حفاری (مستقیم یا جهت دار)
-9سنگ شناسی سازند

 -2-2مشخصههای ذاتی سازند
هنگامیكه وزن لولههای وزنه بر روی مته اعمال میشود باعث اعمال نیرو به دندانههای مته جهت فرو رفتن
دندانه در سازند میشود .این عمل ،فشار تماس بین سطح زیرین را تا آنجایی باال میبرد كه از مقاومت سنگ
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تجاوز كرده و سنگ را خرد كرده و در آن فرو میرود .در این حالت قطعات خرد شده بسیار ریزی در زیر دندانه
جمع میشوند .با ادامه یافتن افزایش فشار اعمال شده بر روی دندانه ،این قطعات خرد شده فشردهتر میگردند تا
جایی كه تنش برشی ) (از مقاومت برشی سنگ فراتر میرود و یک شکستگی(ترک) در سنگ شکل میگیرد.
این شکستگی هنگامیرخ میدهد كه فشار مابین دندانه و سنگ از یک مقدار حد آستانه 11عبور كند .حركت
دندانه مته ،تمام حجم خرد شده در باالی این شکستگی را از سنگ جدا كرده و این پدیده مدام تکرار میگردد.
مقدار حجمیكه در این پدیده از سنگ شکسته و جدا میشود به مقاومت برشی و استحکام تراكمی 11سنگ
بستگی دارد[11] .
تركیب كانیهای سازنده سنگ نیز بر روی سرعت حفاری تاثیر دارد .سنگهای دربردارنده كانیهای ساینده و
سخت باعث كند شدن سریعتر دندانههای مته میشوند .همچنین سنگهای دربردارنده كانیهای رس چسبنده
باعث «توپی شدن »12مته و در نتیجه كاهش سرعت حفاری خواهند شد.

 -9-2خصوصیات سیال حفاری
سیال حفاری وظایف متعددی را در حفاری سازند بعهده دارد كه تعدادی از آنها در جهت افزایش سرعت حفاری
تاثیر مثبت و تعدادی از آنها ناگزیر اثر منفی دارند .انتقال كنده و تمیزسازی چاه ،پایدار نگه داشتن دیواره چاه،
انتقال انرژی هیدرولیک و خنک سازی مته و روان سازی حركت دورانی از جمله كاركردهای مثبت سیال حفاری
هستند كه باعث افزایش سرعت حفاری خواهند شد از سوی دیگر عوامل دیگری همچون ایجاد فشار فراتعادلی
سیال حفاری باعث كاهش سرعت حفاری میشود[12].
خصوصیاتی از سیال حفاری كه بر سرعت حفاری تاثیر دارند عبارتند از -1 :چگالی (وزن مخصوص)  -2خواص
رئولوژی -9خاصیت تراوایی
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-4اندازه و درصد حجمیذرات  -9تركیب شیمیایی[3] .

از آنجایی كه با افزایش وزن گل ،اختالف فشار هیدرولیک ستون سیال و فشار سیال سازند (فشار فراتعادلی)
بیشتر میشود این افزایش فشار باعث كوچکتر شدن حفره ایجاد شده توسط دندانه مته كاج غلتان در سنگ شده
و در نتیجه باعث كاهش سرعت حفاری خواهد شد .همانطور كه در شکل  1نشان داده شده است با افزایش فشار
فراتعادلی ،سرعت حفاری كاهش مییابد و این روند كاهش در مقادیر پایین اختالف فشار ،شدت بیشتری از خود
نشان میدهد[19] .
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شکل  -1اثر افزایش فشار فرا تعادلی روی سرعت حفاری در یکی از میادین هیدروكربوری][19

خواص رئولوژی مناسب گل میتواند در مهیا نمودن هیدرولیک مطلوب و تمیزسازی مناسب چاه تاثیر
مستقیمیداشته و باعث افزایش سرعت حفاری شود .همچنین اگر مقدار تراوایی گل در حد مطلوب باشد سرعت
متعادل شدن فشار مابین كنده و سنگ افزایش مییابد و بدین صورت سرعت حفاری افزایش خواهد یافت.

 -4-2شرایط عملیاتی كاركرد مته
پارامترهای كاركرد مته ،مهمترین فاكتورهایی هستند كه مستقیما بر سرعت حفاری اثر میگذارند .این پارامترها
برای هر مته در حفاری هر سازند باید به گونهای تغییر یابند كه بهترین سرعت حفاری حاصل گردد .از جمله
مهمترین این متغیرها وزن روی مته ) (WOBو سرعت دورانی ) (RPMهستند .البته هیدرولیک مته نیز از
اهمیت خاصی برخوردار است اما هیدرولیک باید قبل از راندن مته درون چاه به نحو مناسب طراحی و اجرا گردد،
تحقیقات زیادی برای بهینه كردن سرعت حفاری با استفاده از تغییر  WOBو  RPMانجام گرفته كه مهمترین
نتایج آن به شرح زیر است]:[14
-1سازند نرم :افزایش ( PRMبا اندكی اثر بر روی سرعت ساییدگی دندانهها) سرعت حفاری را افزایش
میدهد WOB .نسبتا كم توصیه میشود.
-2سازند متوسط :افزایش  PRMبه اندازه تاثیر در سازند نرم ،باعث افزایش سرعت نخواهد شد بلکه یک
میزان متوسط از  WOBبه همراه اندازه متوسطی از  PRMسرعت حفاری را افزایش و مقدار فرسودگی مته را

كاهش خواهد داد .همچنان كه ساییدگی دندانه مته شروع میشود WOB .هم برای ثابت نگه داشتن سرعت،
باید زیاد گردد.
-9سازند سخت :افزایش  WOBاز افزایش  PRMتاثیرگذارتر است WOB .نسبتا باال به همراه حداقل
 PRMمعموال یک سرعت حفاری بهینه را در برخواهد داشت.

 -9-2ساییدگی دندانه مته
دندانههای مته دیر یا زود ساییده میشوند و در نتیجه سرعت حفاری كم خواهد شد .گرچه در اغلب موارد
فرسایش در یاتاقانها عامل اصلی پایان كار یک مته كاج غلتان است اما یک ارزیابی دقیق از راندمان مته میتواند
زمان دقیق پایان رفتن عمر مفید و بهینه مته را مشخص كند[19] .
نوع ساییدگی در متههای مختلف ،متفاوت است .در متههای كاج غلتان دندانهای فرسایش دندانه از نوع
ساییدگی 14و گاها لبه شکستگی 19میباشد .در مقابل متههای كاج غلتان دكمهای كمتر در اثر سایش فرسوده
میشوند و غالبا دندانههای آن دچار شستگی میشوند .گاهی نیز دندانه به طور كامل از مقر خود بیرون آمده و از
مته جدا میشود .همچنین در متههای  PDCهمه نوع فرسایش دندانهها (ساییدگی ،شکستگی و جداشدن) دیده
میشود[16].

 -6-2هیدرولیک مته
هدف از تمام برنامههای هیدرولیک ،بهینهسازی فشار مته است به گونهای كه حداكثر تمیزسازی چاه حاصل
گردد .بعد از آن كه احساس نیاز به تمیزسازی بهتر ته چاه در چاههای عمیق بیشتر احساس شد در سال 1348
برای اولین بار جت نازل به صنعت حفاری معرفی گردید .قبل از آن برای عبور سیال از درون مته ،سوراخی در
مركز مته قرار داشت .امروز در تمام متهها مقرهایی جهت نصب جت نازل تعبیه شده است( .در متههای كاج
غلتان سه یا چهار عدد و در متههای  PDCشش یا نه عدد و یا بیشتر) .هدف اصلی استفاده از جت نازلها،
افزایش سرعت سیال خارج شونده از مته است كه در واقع در بهینهسازی هیدرولیک مته نقش مهمیدارد[17].
در مورد آنکه كدام پارامتر هیدرولیکی بیشترین تاثیر را بر روی سرعت حفاری خواهد داشت دیدگاههای مختلفی
وجود دارد آنچه مسلم است هر چه انتقال كندهها از زیر مته و تمیز سازی ته چاه بهتر صورت گیرد سرعت
. Abrasion
. Chipping
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حفاری افزایش خواهد یافت .در مورد سازندهای نرم ،سازند ممکن است توسط عمل جت شدن سیال از جت
نازل مته حفر گردد و سرعت حفاری به دلیل تجمع كندهها در فضای حلقوی محدود گردد .در مقابل در
سازندهای سخت اگر ته چاه به خوبی تمیز شود عامل محدود كننده سرعت  WOBخواهد بود.
معموال آنچه در هیدرولیک مته محدود كننده است؛ تجهیزات سطحی است .حداكثر فشار مجاز تجهیزات و
همچنین حداكثر توان هیدرولیکی كه پمپهای گل میتوانند ایجاد كنند مهمترین عوامل محدود كننده
هیدرولیک مته هستند[18].
با توجه به اهمیت و تاثیر قابل توجه بهینه سازی هیدرولیک حفاری در دستیابی به نرخ نفوذ و سرعت
حفاری بیشینه در این بخش از مقاله بهینهسازی هیدرولیک حفاری حفره آخر یکی از چاههای میادین
جنوب ایران كه مربوط به عملیات حفاری در مخزن میباشد ،انجام میشود.

 -9شبیهسازی چاه مورد مطالعه
برای انجام عملیات شبیهسازی در نرمافزار  Drilling Officeابتدا اطالعات میدان مورد مطالعه و سپس دستگاه
حفاری و در نهایت مشخصات و برنامه چاه مورد مطالعه وارد نرمافزار میگردد .بنابراین پس از تعریف به ترتیب
میدان ،دستگاه حفاری،چاه و  Boreholeو نقطه هدف در نرمافزار ،در نهایت اطالعات مربوط به هر حفره از چاه
وارد نرمافزار میشود .الزم به ذكر است اطالعات چاه مورد مطالعه اعم از مختصات اولیه ورودی به نرمافزار،
اطالعات سیال حفاری استفاده شده ،مته حفاری ،هندسه چاه (عمق هر حفره و پاشنه جداری در هر حفره) و در
نهایت مجموعه تهچاهی بکار رفته به تفکیک هر حفره از برنامه حفاری چاه مزبور استخراج شده است.
باتوجه به اینکه هیدرولیک حفاری در این مقاله مورد مطالعه قرار میگیرد و یافتن پارامترهای هیدرولیکی بهینه
به منظور بهینهسازی نرخ نفوذ حفاری مقصود این تحقیق است ،بنابراین پارامتر  HSIبه عنوان نماینده
هیدرولیک حفاری تابع هدف قرار داده میشود كه میبایست بیشینه گردد .در واقع پارامترهای مساله طوری
انتخاب می گردند كه منجر به ماكزیمم شدن خروجی شوند.
ضمناً عالوه بر محدودیتهای عملیاتی مساله ،دو محدودیت اساسی در مدلسازی سیستم میبایست رعایت گردد:
 -1افت فشار كل باید كمتر از فشار مجاز برای تجهیزات باشد .در این مساله فشار مجاز برای دستگاه حفاری
 4111پام است.

 -2دبی جریان سیال حفاری باید از حداقل دبی الزم برای تمیزسازی فضای آنالوس از خردههای حفاری بیشتر
باشد.

 -1-9بهینهسازی هیدرولیک حفاری حفره "8 1/2
شکل  2نمایش دهنده آنالیز حساسیت افت فشار سیستم در دبیهای مختلف جریان میباشد .همچنین در این
نمودار میزان افت فشار سیستم در دبی  411 gal/minكه برای حفاری این حفره پس از سعی و خطا انتخاب
گردیده ،نمایش داده شده است .میزان كل افت فشار سیستم با این شرایط  2383 psiمیباشد .باتوجه به شکل،
بخش زیادی از افت فشار ایجاد شده در مته اتفاق افتاده است كه این موضوع گویای طراحی بهینه هیدرولیک
حفاری برای این حفره میباشد .جزئیات افت فشار در هر قسمت در زیر نمودار آورده شده است .همچنین با
توجه به قسمت سمت راست نمودار دو محدودیت اساسی مساله نیز رعایت گردیده است .رنگ سبز در مقابل
گزینه های فشار كل سیستم(فشار پمپ گل) و همچنین دبی بحرانی نشانگر این است كه افت فشار كل سیستم
در طراحی مذكور كمتر از محدودیت فشاری تجهیزات حفاری( 4111پام) و نیز جریان سیال حفاری در آنالوس
بیشتر از میزان دبی بحرانی الزم جهت تمیزسازی آنالوس از خردههای حفاری میباشد .البته این نمودار حاصل
آنالیز حساسیت و روش سعی و خطا روی نازلهای مته است.
همچنین پس از رانهای متعدد در نهایت  1نازل  7/92و  8نازل  8/92برای این حفره به عنوان طراحی بهینه
نازلهای مته انتخاب شد .شکل  9مقادیر بهینه دبی جریان و نازلهای مته برای حفره "  8 1/2در چاه مورد
مطالعه را نشان میدهد.

شکل -2آنالیز حساسیت افت فشار سیستم نسبت به دبی جریان حفره "8 1/2

شکل  -9مقادیر بهینه دبی جریان و نازل مته برای حفره " 8 1/2

شکل  4حداقل دبی الزم جریان در آنالوس برای تمیزسازی چاه از خردههای حفاری را در نرخ نفوذهای مختلف
نمایش میدهد .باتوجه به اینکه نرخ نفوذ متوسط در حفاری چاههای مجاور در حفره " 8 1/2در میدان مورد
مطالعه  11 ft/hrبوده است ،بنابراین با قرار دادن این عدد در نرمافزار ،میزان دبی الزم برای تمیزسازی چاه طبق
نمودار  287 gal/minبدست آمده است بنابراین دبی  411 gal/minتامینكننده دبی الزم جهت تمیزسازی
آنالوس از خردههای حفاری میباشد.

شکل  -4نمودار رابطه بین نرخ نفوذ حفاری و حداقل دبی الزم برای تمیزسازی آنالوس در حفره "8 1/2

همانطور كه از نمودار فوق مشخص است با افزایش نرخ نفوذ حفاری ،دبی الزم برای تمیزسازی چاه از خردههای
حفاری به صورت خطی افزایش پیدا میكند.

درنهایت با بهینهسازی هیدرولیک سیستم HSI ،بدست آمده برای این حفره  9/76بود كه شکل  9نشاندهنده
آن میباشد.

شکل  -9خروجی های هیدرولیکی بدست آمده با نازلهای انتخابی برای حفره "8 1/2

 -4نتیجهگیری
با عنایت به نقش اساسی و موثر سیال حفاری در تمیزسازی ته چاه از خردههای حفاری جهت افزایش راندمان
مته ،مبحث هیدرولیک مته اهمیت دوچندان پیدا میكند .در این مقاله ابتدا عوامل اساسی موثر در نرخ نفوذ
حفاری بررسی گردید سپس شبیهسازی و بهینهسازی هیدرولیک حفاری برای حفره " 8 1/2انجام شده و با
استفاده از آنالیز حساسیت ،پارامترهای هیدرولیکی بهینه شده و همچنین دبی بهینه جریان برای این حفره
تعیین گردید .تابع هدف برای یافتن پارامترهای بهینه HSI ،مته انتخاب گردید و نتایج حاصل از بهینهسازی
نشان داد كه مقادیر پارامترهای بهینه نزدیک به مقادیر پیشنهادی در برنامه حفاری چاه میباشد.

پس از بررسی شبیهسازی انجام شده ،آنالیز حساسیت روی پارامترهای مختلف و روش سعی و خطا مقادیر بهینه
پارامترهای هیدرولیکی بدست آمد .جدول  1مقادیر بهینه پارامترهای هیدرولیکی را برای حفره " 8 1/2چاه مورد
مطالعه نشان میدهد.

جدول  -1مقادیر بهینه پارامترهای هیدرولیکی حفره " 8 1/2چاه مورد مطالعه براساس آنالیز حساسیت
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