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موقعيت جغرافيايي:
ميادين سه گانة زاگرس مركزي شامل ميادين »شوروم«، 
»كوه ري��گ« و »دودرو« در 180 كيلومت��ري جن��وب غربي 
اصفهان و 90 كيلومتري ش��مال ميدان نفتي گچس��اران، در 
ارتفاعات زاگرس )2600-2000 متر باالي س��طح دريا( و در شمال 

غربي شهر شيراز قرار گرفته اند.

حجم نفت در جاي ميادين: 
حجم كل نف��ت و گاز در جاي اين ميادين در مجموع به 
ترتيب برابر با 2476 ميليون بشکه نفت خام و 1460 ميليارد 

فوت مکعب محاسبه گرديده است.

الزم به توضيح اس��ت ب��ه علت اطالعات محدود س��طح 
تم��اس آب و نف��ت در هر س��ه ميدان و س��طح تماس گاز و 
نفت در ميدان ريگ، عدم وجود اطالعات لرزه نگاري و كمبود 
اطالعات پتروفيزيکي، محاس��بات حجمي انجام شده از عدم 

قطعيت قابل توجهي برخوردار مي باشد.

خصوصيات سنگ مخزن:
1- ميدان »ش�وروم«: در اين مي��دان 8 حلقه چاه حفر گرديده 
اس��ت و نفت در سازند آهکي سروك قرار گرفته كه ضخامت 

آن در حدود 1000 متر در چاه ش��ماره 2 و 600 متر در چاه 
ش��ماره 8 ، تخلخل 2 درصد و ترآوايي آن بين 0/01 تا 100 

ميلي دارسي مي باشد. 
2- ميدان كوه ريگ: در ميدان كوه ريگ نيز تاكنون 8 حلقه چاه 
حفاري گرديده است. نفت ميدان در سازند دولوميتي داريان 
قرار گرفته كه ضخامت آن در حدود 200 متر در چاه ش��مارة 1، 
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جدول-1 مقادير نفت و گاز در جاي اين سه ميدان را به تفكيك نشان مي دهد.
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تخلخ��ل بين 1 تا 8 درصد و تراواي��ي آن بين 0/01 تا 200 
ميلي دارس��ي مي باشد. الزم به ذكر اس��ت كه در اين ميدان 
در باالي ستون نفتي س��ازند داريان، در سازندهاي سروك و 
كژدمي گاز مشاهده گرديده كه احتمال وجودنفت نيز در اين 

سازندها دور از انتظار نيست.

3- مي�دان دودرو: در اي��ن مي��دان تنها يك حلق��ه چاه حفر 
گرديده است. نفت ميدان در سازند آهکي فهليان قرار گرفته 
ك��ه ضخامت آن در ح��دود 245 متر، تخلخ��ل حداكثر 14 

درصد و تراوايي آن بين 0/02 تا 2 ميلي دارسي مي باشد.

خصوصيات سيال مخزن:
كلي��ة اطالع��ات PVT موج��ود بيانگر وجود نفت س��ياه 
)Black Oil( در اين ميادين با نسبت گاز به نفت 80 الي 400 

فوت مکعب اس��تاندارد به بشکه اس��تاندارد و ضريب حجمي 
1/07 - 1/2 بشکه مخزن بر بشکه استاندارد مي باشد.

ميادي��ن »ش��وروم« و »دودرو« از نوع زير اش��باع بوده و 
ميدان »ريگ« با توجه به مش��اهدة گاز در س��ازندهاي باالي 

داريان )كژدمي و سروك( احتماالً اشباع مي باشند.

نکت��ة قابل توجه، تغيير خالف انتظار خواص نفت با عمق 
در ميادين »ش��وروم« و »كوه ريگ« مي باش��د كه مي تواند به 
دلي��ل بخش بخش عم��ل كردن مخزن و يا احتمال اش��تباه 
در نمونه گيري باش��د. اما آنچه مس��لم است اظهار نظر دقيق 
در اين خصوص منوط به كس��ب اطالعات بيش��تر از وضعيت 

ساختماني و سيال مخزن خواهد بود.

مشكالت و عدم قطعيت هاي ميدان »شوروم« :
1- وج��ود گس��ل هاي معکوس زير زميني ك��ه در اكثر چاه ها 

ديده مي شود.
2- تکرار برخي از اليه ها در چاه هاي شماره 1، 5 ، 6 ، 7 ؛

3- اختالف نامعمول ضخامت سازند سروك در چاه هاي مختلف؛
4- اختالف در داده هاي PVT مربوط به چاه هاي مختلف؛

5- بهره دهي متفاوت چاه ها در آزمايش هاي مختلف توليد؛
6- افزايش بس��يار كند و عدم تثبيت فش��ار درون چاهي در 
ش��رايطي كه انتظار مي رود مخزن داراي ش��بکة شکس��تگي 

بسيار گسترده اي باشد.
7- ع��دم وج��ود اطالع��ات لرزه ن��گاري و در نتيجه ترس��يم 
نقش��ه هاي زيرزميني متفاوت توسط شركت هاي مختلف كه 

اين ميادين را مطالعه نموده اند.

مشكالت و عدم قطعيت هاي ميدان ريگ:
1- عدم وجود نقشه هاي ساختماني زير زميني با دقت مناسب؛

2- عدم وجود تخلخل مناس��ب در سيستم ماتريس مخزن و 
در نتيجه پايين بودن ذخيرة آن 

3- عدم همخواني PVT در چاه هاي نمونه گيري شده با يکديگر
4- اگر چه آزمايش هاي جرياني انجام شده در چاه هاي كوه ريگ 
1و4 نشان دهندة تثبيت تقريبي فشار درون چاهي بوده اند، ولي 
در چاه شمارة 3  افزايش و تثبيت فشار حدود 69 ساعت طول 

كشيده است و چاه هاي 6 ، 7 و 8 نيز آزمايش نشده اند.

موقعيت ميادين سه گانه »كوه ريگ«، »شوروم« و »دودرو« و چاه ها ي مربوطه 

مدل سه بعدي مخزن و موقعيت  چاههاي ميدان شوروم
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تاريخچ�ة اقدام�ات و تصميم گيري ه�اي انج�ام ش�ده در 
ارتباط با توسعة ميادين: 

ميادين سه گانة زاگرس مركزي بين سال هاي 1965 تا 1970 
ميالدي توسط شركت »آجيپ« )AGIP(كشف گرديدند.

 )SIRIP( »اين ميادين در حوزة فعاليت ش��ركت »سيريپ
قرار داشته كه بعد از تجاري شناخته شدن آنها، قرار بود نفت 

اين ميادين توليد و صادر گردد.
پس از پيروزي انقالب اس��المي و خلع يد از شركت هاي 
وابس��ته و متعاقباً تشکيل شركت نفت فالت قاره ايران )مركب 
از حوزة فعاليت ش��ركت هاي س��ريپ، ايمينکو، الپکو، آيپاك و سوفيران( 
ميادين مذكور به ش��ركت ملي نفت ايران و مديريت اكتشاف 

و توليد واگذار گرديد.
به دليل ش��روع جنگ تحميلي و به تاراج رفتن تجهيزات 
خريداري شده در خرمش��هر و از طرفي كوچك بودن ميادين 
مذكور و خواص نسبتاً نامناسب مخزني، توسعة آنها در اولويت 

قرار نگرفت.
در ابتداي دهة 80 شركت نفت مناطق مركزي، تهية طرح 
جامع توسعة ميادين مذكور را به شركت مشاور توسعة صنايع 
نفت و انرژي قش��م و كنسرس��يومي متش��کل از شركت هاي 
انگليس��ي Petrofac و ECL و ش��ركت ايراني جهاد تحقيقات 

واگذار نمود.

براساس مطالعة مذكور توس��عة ميادين براي توليد نهايي 
35 ه��زار بش��که در روز و انتقال نفت به پااليش��گاه اصفهان 
بررسي ش��ده بود كه با توجه به مطالعة انجام شده، در جلسة 
مورخ 83/2/15 هيئت مديرة محترم ش��ركت ملي نفت ايران، 
اج��راي فاز ارزيابي ميدان هاي فوق ب��ا هدف ايجاد ظرفيت 8 
هزار بشکه در روز نفت خام مورد تصويب قرار داد. اما به دليل 
محدوديت هاي بودجه و اولويت سرمايه گذاري، موضوع توسعة 
س��ه ميدان طبق مصوبة 83/9/25 ب��ه دليل عدم اولويت هاي 

الزم از برنامه حذف گرديد.

ت��ا اينکه به دلي��ل تغيير ش��رايط بازار نف��ت و نيز بحث 
اثر گذاري توسعة ميادين مجدداً توسعة ميادين مذكور براساس 
مصوبه اخير هيئت مديرة محترم ش��ركت مل��ي نفت اي��ران 

)مورخ 86/11/10( در دستور كار قرار داد.

شرح كار و هزينة طرح:
1- تعمير چاه هاي شماره 5، »شوروم« و شماره 1 »كوه ريگ« با 
هدف برداشتن مجرابند درون چاهي، مشبك كاري مجدد، نصب 
پمپ درون چاهي و انجام آزمايشات كامل بهره برداري همراه با 

.PVT و Crude Assay نمونه گيري نفت و آناليز كامل
2- تعمير چاه هاي شماره 2 »شوروم« و شمارة 6 »ريگ« با هدف 
حفاري كنارگذر، مغزه گي��ري و راندن نمودارهاي پتروفيزيکي، 
تعميق چاه و دس��تيابي به اطالعات اليه هاي پايين تر، تکميل با 

پمپ درون چاهي و انجام آزمايشات كامل بهره برداري.
3- لرزه ن��گاري ميادي��ن همراه ب��ا پردازش، تعبير و تفس��ير 
اطالعات لرزه نگاري و به روز رس��اني مدل استاتيك/ديناميك 

سه ميدان.
4- احداث خطوط لولة جرياني و تأسيسات بهره برداري موقت 

به صورت Skid Mounted با ظرفيت 8 هزار بشکه در روز.
5- احداث خط لولة 10 انتقال نفت خام به تلمبه خانه مارون-6  
به ط��ول تقريب��ي 70 كيلومتر )خ��وراك پااليش��گاه اصفهان( يا 

تلمبه خانة گوره به طول تقريبي 160 كيلومتر )صادرات(.

در حال حاضر طرح توسعة ميادين »كوه ريگ«، »شوروم« 
و »دودرو« در رديف پروژه هاي اجرايي ش��ركت نفت مناطق 
مركزي ايران  قرار گرفته و اميد اس��ت با توس��عه و توليد اين 
ميادين، گام مهمي در جهت ش��کوفايي اقتصادي- اجتماعي 

منطقه برداشته شود.   

گردآوري و تهيه : 
سيد تقي ابطحي 
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