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سخن نخست

طــرح توســعه ی میــدان نفتــی آذر، روز دوشــنبه 
مصــادف بــا 11 اســفندماه ســال 1399 به صورت 
ویدیوکنفرانس توسط رئیس جمهور به صورت رسمی 
به بهره برداری رســید. میدان مشــترک آذر به عنوان 
یکی از پیچیده ترین میدان های نفتی کشور از دیدگاه 
زمین شناســی، در قالب قــرارداد بیع متقابل به ارزش 
حدود 1.4 میلیارد یورو که از سوی کنسرسیوم ایرانی 
توســعه  یافته، با ظرفیت تولید روزانه 65 هزار بشکه 
نفت به بهره برداری رسمی رسید. این میدان در بلوک 
اناران واقع شده و تاکنون حدود 36 میلیون بشکه نفت 

از آن برداشت شده است.
بلوك اكتشــافي اناران به وسعت 3200 كيلومتر مربع 
در اســتان ايالم و در مرز ایران و عراق واقع شــده و 
جزو 17 بلوكي اســت كه در ســال 1378 در اولين 
دور مناقصات بين المللي توســط مديريت اكتشــاف 
به شــركت هاي نفتي ارائه شــد. از ميان چهار شركت 
متقاضي، شــركت نــروژي هيدرو کــه هم اكنون به 
Equinor مشــهور اســت، به عنوان برنده ی مناقصه 
شناخته شــد. نوع قرارداد بيع متقابل با ريسك كامل 

پيمانكار و زمان آن 52 ماه بوده است. 

طبق قرارداد منعقده، شــركت مذكور متعهد به انجام 
مطالعات و عمليات اكتشاف تفصيلي و حفاري چاه هاي 
اكتشافي با سرمايه و ريسك خود بوده است. ضمنا در 
سال 1381پيمانكار با تصويب شركت ملي نفت ايران، 
25درصد از ســهم قراردادي خود در بلوك اناران را به 
شركت روسي لوك اويل واگذار کرد تا با توان بيشتري 

به عمليات اكتشافي ادامه دهد.
فعاليت هاي انجام شده در طي دوره ی اكتشاف شامل 
مطالعات و عمليات زمين شناســي، پردازش و تفسير 
لرزه نگاري و حفاري سه حلقه چاه اكتشافي بوده است. 
با توجه به وجــود ميادين گســترده ی آلوده به مين 
و مواد منفجــره ی به جاي مانــده از جنگ تحميلي 
در محــدوده ی قراردادي، طراحــي و انجام اين حجم 
گســترده ی عمليــات زميني موجب شــد تا دوره ی 

اكتشاف به ناچار به مدت دو سال تمديد شود. 
ســه حلقه چاه اكتشافي بر روي ســاختمان هاي آذر 
)آذرـ1 و آذرـ2( و چنگولــه ی شــمال غربي حفاري 
شــد كه در چاه هاي آذرـ2 و چنگوله ی شمال غربي ـ 1 
حضور نفت به ميزان اقتصادي در ســازند ســروك به 

اثبات رسيد. 

چاه هــاي مزبــور از نظر فنــي و عملياتــي از جمله 
پيچيده ترين نمونه هاي موجود در كشور بوده اند. پس 
از پايان عمليات اكتشــافي، گزارش ارزيابي اقتصادي 
بلــوك اناران به شــركت ملي نفت ايران ارائه شــد و 
در نهايــت با توجه به نتايــج حاصله، ميدان نفتي آذر 
به عنوان يك ميدان تجاري مــورد تاييد قرار گرفت. 
شــرکت پیمانکار در این بلوک اکتشافی تقریبا 200 
میلیون دالر برای مطالعات و عملیات زمین شناســی و 

ژئوفیزیک و حفاری هزینه کرد.
میدان آذر یکی از پیچیده ترین میدان های نفتی است 
که به دلیل ســاختار زمین شناســی خاص و تغییرات 
گسترده ی رخساره ای، حفاری در این میدان به یکی از 
پرچالش ترین حفاری ها تبدیل شده است، به طوری که 
متوسط طول دوره ی حفاری چاه های این میدان چند 
برابــر طول دوره ی حفاری در دیگــر چاه های مناطق 
خشــکی در کشــور بوده و اجرای عملیــات حفاری 
و برخــی ســرویس های درون چاهــی در این میدان 
به دلیل توالی الیه های پرفشــار و کم فشار و رژیم های 
خاص فشــاری سازندهای این میدان، از سخت ترین و 

زمان برترین خدمات حفاری به شمار می رود.
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از اواخر اسفند 89 و با قطع امید از حضور شرکت های 
بین المللی برای ســرمایه گذاری و توسعه ی این میدان 
مشــترک و با در نظر گرفتن محدودیت های شــدید 
اســتفاده از منابع داخلی شــرکت ملی نفــت ایران، 
مذاکرات فنی، قراردادی و مالی با شــرکت مهندسی 
و ســاختمان صنایع نفت )اویک( در دســتور کار قرار 
گرفت و قرارداد بیع متقابل توســعه ی میدان، مهرماه 

سال 90 امضا شد. 
این قرارداد در 28 اســفندماه ســال 90 )پس از اخذ 
مجوز شورای اقتصاد( تنفیذ شد. کنسرسیوم متشکل 
از شرکت های اویک و صندوق سرمایه گذاری کارکنان 
نفت بــرای راهبری توســعه ی میدان آذر، شــرکت 
مهندسی و توسعه ی ســروک آذر را تاسیس کردند و 
مجوز هیات مدیره ی شــرکت ملی نفــت ایران در این 

ارتبــاط اخذ و طرح آذر در اولویت اســتفاده از منابع 
صندوق توسعه ی ملی قرار گرفت. 

قرارداد توســعه ی این میدان ســال 91 با کنسرسیوم 
مذکــور امضا و در قالب 2 مرحلــه ی زودهنگام و فاز 
نخست، اجرایی شــد که مرحله ی نخست آن با تولید 
روزانه 30 هزار بشــکه از اردیبهشــت ماه سال 1396 
عملی و فــاز دوم این طرح با تولیــد روزانه 65 هزار 

بشکه از دی ماه سال جاری محقق شد.
نکته ی مهم دربــاره ی این طــرح، تکمیل زنجیره ی 
ارزش اســت. بــه این معنا که عالوه بــر تولید نفت و 
فــرآورش آن، گاز ترش همــراه تولیدی از این میدان 
نیز پس از جداســازی به مرکز جمع آوری گاز دهلران 
منتقــل و از آن طریق به همــراه گازهای میدان های 
چشمه خوش، آبان، پایدار غرب، پایدار شرق، دهلران و 

دانان به ان جی ال 3100 ارسال می شود. بخشی از این 
گاز به شــبکه ی سراسری گاز تزریق و بقیه به خوراک 

یک واحد پتروشیمی تبدیل می شود. 
از دیگر نقاط قوت این طرح توســعه می توان به سهم 
ســاخت داخل در این پروژه اشــاره کرد کــه بالغ بر 
75درصد بوده است. تامین عمده ی کاالهای موردنیاز 
و اجرای طراحی های اســتاندارد با بهترین کیفیت از 

سوی کارشناسان ایرانی انجام شده است. 
همچنیــن این طرح در دوران اوج فعاليت های اجرایی 
سایت بیش از 3740 نفر و در دوران بهره برداری بیش 
از 800 نفر اشتغال زایی به همراه داشته است. همچنین 
در مجموع 10 هزار نفر اشتغال زایی غیرمستقیم برای 
تکمیل شــدن این طرح در بخش های مختلف برآورد 

می شود.


