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الگوی جامع توسعه ي ميادين نفتی غرب كارون

مهدي شاه حسيني*  معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

مقدمه
بزرگ تری��ن  و  پرآب تری��ن  کارون 
رودخانه  ي ایران اس��ت. در کنار این رود که 
در سنگ نوش��ته های باستانی کرن، کرنک و 
کوهرنگ نیز نامیده شده، نخستین تمدن های 
بش��ری ش��کل گرفته اند. کارون با طول 950 
کیلومتر طوالنی ترین رودی است که تنها در 

داخل ایران قرار دارد.
کارون  اصل��ی  ش��اخه های  سرچش��مه ي 
در اس��تان چه��ار مح��ال و بختی��اری بوده و 
ش��اخه های فرعی آن از کوه های مختلفي در 
اس��تان هاي کهگیلویه و بویراحمد و لرستان 
سرچش��مه می گیرند. ای��ن رود پس از گذر 
از مناطق کوهس��تانی وارد دش��ت خوزستان 
آب  تأمی��ن  ب��ر  ع��الوه  کارون  می ش��ود. 
آشامیدنی کالن ش��هر اهواز، خوزستان را به 

جلگه ای بی نظیر تبدیل کرده است.
کارون غی��ر از تأمی��ن آب آش��امیدنی و 
کش��اورزی و همچنین تولید ب��رق مصرفی، 
بس��تر مناسبی برای جذب س��رمایه گذاری و 

ایج��اد اماکن تفریح��ی پررونق و نیز حمل و 
نقل ارزان کاالس��ت. از طری��ق حمل و نقل 
آبی در ای��ن رود می توان کاالهای تجاری و 
صادراتی کش��ور را از اهواز و حتی شوش��تر 
تا بنادر بین المللی خوزستان مانند خرمشهر و 

آبادان منتقل کرد.
اما مواهب کارون برای کشورمان محدود 
به موارد یاد ش��ده نیس��ت؛ چراکه حاشیه ي 
ش��رقی و غربی این رود نیز سرش��ار از منابع 
هیدروکربنی اس��ت. به طوری که بس��یاري از 
میادین بزرگ و مهم نفتی کشور چه از لحاظ 
می��زان ذخایر و چه از نظر می��زان تولید نفت 
در غرب و شرق این رودخانه ي بزرگ واقع 

شده اند.
میادی��ن واقع در دو س��وي کارون به دلیل 
موقعیت جغرافیایي از لحاظ توس��عه یافتگي، 
نوع سنگ مخزن، تنوع و مشخصات سیاالت 
و همچنی��ن اهمی��ت راهبردي نس��بت به هم 
تفاوت هاي عمده اي دارن��د. میادین واقع در 
ش��رق کارون عمدت��اً حاوي نفت س��بک با 

تاریخچه ي طوالني تولید هس��تند؛ حال آنکه 
میادی��ن واق��ع در غرب ای��ن رودخانه اغلب 
توس��عه نیافته، حاوي نفت سنگین و از جمله 

میادین مشترک مي باشند.
در ای��ن نوش��تار به بررس��ی میادین بخش 
غربی کارون که در ناحیه ي رس��وبی دش��ت 

آبادان واقع شده اند خواهیم پرداخت.

  1  مســیر و موقعیــت جغرافیایــی رود 
کارون

  ميادين نفتي غرب كارون ي الگوي جامع توسعه
  وزارت نفتريزي  معاونت برنامه -*حسيني مهدي شاه

  (m_shahhoseini@yahoo.com)دار مكاتبات   نويسندة عهده: * در پايين صفحه نخست

 

  مقدمه
 كرن، باستاني هاي نوشته سنگ دركه  رود اين كنار در. است ايران ي  رودخانه ترين بزرگ و ترين پرآب كارون
 كيلومتر 950 طول باكارون  .اند شكل گرفته بشري هاي تمدن يننخست ه،شد ناميده نيز كوهرنگ و كرنك

  .دارد قرار ايران داخل در تنها كه سترودي ا ترين طوالني
 هاي كوه از آن فرعي هاي شاخه و بوده بختياري و محال چهار استان در كارون اصلي هاي شاخه ي سرچشمه
 مناطق از گذر از پس رود اين. گيرند سرچشمه مي لرستان و بويراحمد و كهگيلويه هاي استان در مختلفي

 را خوزستاناهواز،  شهر كالن آشاميدني آب مينأتعالوه بر  كارون. شود مي خوزستان دشت وارد كوهستاني
  .است كرده تبديل نظير بي اي جلگه به
  

 
  موقعيت جغرافيايي رودخانه كارون مسير و -1 شكل

 
 جذب براي مناسبي بستر مصرفي، برق توليدهمچنين  و كشاورزي و آشاميدني آب مينأت از غير كارون
 در آبي نقل و حمل طريق از .كاالست ارزان نقل و حمل نيز و پررونق تفريحي ناكما ايجاد و گذاري سرمايه
 خوزستان المللي بين بنادر تا شوشتر حتي و اهواز از را كشور صادراتي و تجاري كاالهاي توان مي اين رود

  .كرد منتقل آبادان و خرمشهر مانند
 اين رود نيزشرقي و غربي  ي چراكه حاشيه نيست؛شده ياد مواهب كارون براي كشورمان محدود به موارد  اما

كه بسياري از ميادين بزرگ و مهم نفتي كشور چه از لحاظ ميزان  طوري هب .استي نسرشار از منابع هيدروكرب
  .اند واقع شدهبزرگ  ي رودخانهاين ذخاير و چه از نظر ميزان توليد نفت در غرب و شرق 

)m_shahhoseini@yahoo.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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1- موقعي�ت جغرافياي�ی و خصوصيات اصلی 
زمين شناسی ناحيه ي رسوبی دشت آبادان

ناحیه ي رس��وبی دش��ت آبادان در انتهای 
جنوب غربی ای��ران و در بخش جنوب غربي 
کمربند چین خ��ورده ي زاگرس واقع ش��ده 
و از ش��مال و شمال ش��رقی ب��ه مح��دوده ي 
چین ه��ای زاگ��رس، از جنوب به عربس��تان 
و خلیج ف��ارس و از غ��رب به کش��ور عراق 
بلنداهاي شمالي- محدود مي ش��ود. حضور 

جنوب��ي و شمال ش��رقي-جنوب غربي )روند 
عربي( و تاقدیس هایي با امتداد شمال غربي-

در  ک��ه  زاگرس��ي(  )رون��د  جنوب ش��رقي 
حاش��یه ي جنوب غربي فروب��ار دزفول واقع 
ش��ده اند از ویژگي هاي اصلی ساختمانی این 

ناحیه است.
ناحی��ه ي م��ورد نظ��ر پهنه اي حد واس��ط 
وس��یع میان پلتفرم عربس��تان در جنوب غربی 
و فروافتادگی دزفول در شمال شرقی به شمار 
مي رود. بر اساس اطالعات حفاری و لرزه ای 
جمع آوری ش��ده، گس��لش در پی  س��نگ و 
حرک��ت نمک هرمز به عن��وان عوامل اصلی 
با روند شمالی- جنوبی  زایش ساختمان هایی 
و شمال شرقی - جنوب غربی معرفی شده اند و 
تاقدیس های این منطقه که اغلب اثر سطحي 

نیز ندارند از منش��أ فشارشي نیستند. اوج این 
فعالیت ه��ا در زمان کرتاس��ه اتف��اق افتاده و 
ب��ا گس��ترش ح��رکات زاگرس��ی در اواخر 
ترشیاري ساختمان هایی با روند عربی دوباره 
فعال ش��ده اند. همچنی��ن در برخ��ی نواحی 
ساختمان هایی با روند عربی به صورت مانعی 
در مقابل دگرش��کلی ناشی از چین خوردگی 
موقعی��ت   .]1[ کرده ان��د  عم��ل  زاگ��رس 
جغرافیایی این ناحیه در ش��کل-2 نشان داده 

شده است.
در  عدم قطعیت ه��ا  وج��ود  مجم��وع  در 
ناحی��ه ي دش��ت آب��ادان )بخ��ش ایرانی و 
غیرایرانی( این موضوع را  نش��ان مي دهد که 
فقط تغییرات س��اختمانی در این ناحیه مؤثر 
نیس��ت بلکه تغیی��رات رخس��اره ای در این 
ناحیه نیز به شدت زیاد است. بنابراین مخازن 
دش��ت آبادان برخالف مخازن زاگرس که 
از ن��وع تاقدیس ه��ای س��اده  اند، به احتمال 
ف��راوان تله های نفتی ترکیبي )س��اختمانی-
 چینه ای- دیاژن��زی( هس��تند. به همی��ن دلیل 
ام��کان تخمین دقی��ق حج��م هیدروکربن 
درج��ا و قابل برداش��ت و همچنین پیش بینی 
تولید از چاه ها شبیه به تاقدیس های زاگرس 
امکان پذیر نیست و تولید از چاه ها تابع شرایط 

 دیاژنزی-چینه ای بوده و کمتر تابع وضعیت 
ساختمانی است ]2[.

مهم ترین س��ازندهای مخزن��ی این ناحیه، 
س��روک، فهلیان، ای��الم و گدوان هس��تند. 
البت��ه در بخش های مح��دودی از این ناحیه 
در برخی س��ازندهای دیگر از جمله کژدمی، 
خامی، گورپی و آس��ماری نیز نفت کش��ف 
ش��ده اس��ت. به علت عدم تطاب��ق و تغییرات 
جانبی، الیه های تولیدی در این ناحیه متفاوت 
هستند. به عنوان مثال در مناطق شمالی، سازند 
ایالم و س��روک و در ناحیه جنوبی، س��ازند 

فهلیان از نظر مخزنی اهمیت پیدا می کنند.

2-معرفی ميادين نفتی غرب كارون 
فعالیت های اکتشافی نفت و گاز در مناطق 
غرب کارون از سال 1340 خورشیدي آغاز 
شد و نخستین چاه این منطقه )1346( منجر به 

کشف نفت خام در میدان آب تیمور گردید.
کارون  غ��رب  ناحی��ه ي  نفت��ی  میادی��ن 
ش��امل آزادگان ش��مالي، آزادگان جنوبی، 
ی��ادآوران، ی��اران ش��مالی، ی��اران جنوبی، 
جفی��ر،  بندکرخ��ه،  دارخوی��ن،  ارون��د، 
سوسنگرد، آب تیمور، سهراب و سپهر است 
که توس��عه ي آنه��ا تحت نظارت ش��رکت 

  2  موقعیت جغرافیایی ناحیه ي رسوبی 
دشت آبادان ]2[

يافتگي، نوع سنگ مخزن، تنوع و  لحاظ توسعه ازدليل موقعيت جغرافيايي  بهكارون  دو سويميادين واقع در 
ميادين واقع در شرق . اي دارند هاي عمده تفاوتنسبت به هم  اهميت راهبرديهمچنين مشخصات سياالت و 

اين حال آنكه ميادين واقع در غرب  هستند؛طوالني توليد  ي حاوي نفت سبك با تاريخچه كارون عمدتاً
  .باشند مياز جمله ميادين مشترك نيافته، حاوي نفت سنگين و  اغلب توسعه رودخانه

خواهيم  اند دهشرسوبي دشت آبادان واقع  ي هناحيكه در  اين نوشتار به بررسي ميادين بخش غربي كارون در
  .پرداخت

  
  دشت آبادان رسوبي ي هناحيشناسي  زمين اصلي و خصوصيات موقعيت جغرافيايي - 1

 ي خورده چين كمربند غربي جنوب بخش ايران و در غربي جنوب انتهاي در آبادان دشت رسوبي ي هناحي
 و عربستان به جنوب از زاگرس، هاي چين ي محدوده به شرقي شمال و شمال از و شده واقعزاگرس 

-شرقي شمال و جنوبي- شمالي بلنداهاي حضور. دشو مي محدود عراق كشور به غرب از و فارس خليج
 ي حاشيه در كه) زاگرسي روند( شرقي جنوب-غربي شمال امتداد با هايي تاقديس و) عربي روند( غربي جنوب
 نظر مورد ي ناحيه. است ناحيه ايناصلي ساختماني  هاي ويژگي از اند شده واقع دزفول فروبار غربي جنوب
 شمار به شرقي شمال در دزفول فروافتادگي و غربي جنوب در عربستان تفرمپل ميان وسيع واسط حد اي پهنه
 هرمز نمك حركت و سنگ  پي در گسلش شده، آوري جمع اي لرزه و حفاري اطالعات اساس بر. رود مي
 اند شده معرفي غربي جنوب - شرقي شمال و جنوبي - شمالي روند با هايي ساختمان زايش اصلي عوامل عنوان به

 در ها فعاليت اين اوج. نيستند فشارشي منشأ ندارند از نيز سطحي اثر اغلب هاي اين منطقه كه و تاقديس
 عربي روند با هايي ساختمان رياترشي اواخر در زاگرسي حركات گسترش با و افتاده اتفاق كرتاسه زمان
 مقابل در مانعي صورت به عربي روند با هايي ساختمان نواحي برخي در همچنين. اند شده فعال دوباره

نشان  2-در شكل هناحياين  جغرافيايي موقعيت. ]1[ اند دهكر عمل زاگرس خوردگي چين از ناشي دگرشكلي
  .داده شده است

  

  

  3  موقعیت برخی از میادین نفتی واقع در غرب کارون ]3[

 منطقه ن
 آن ليارد

 بشكه، د

ميليارد  
 از درجا 

كشور در 
غرب  ي ه

 با ارون

  

اين ميادين ي
ميل 12 كم ت

ميليارد 5/7 ي
  .استشت 

12 تيمور با 
خام نفتشكه 

قع در شرق ك
شور در منطقه

كا ي و شرقي

  
]3[ ب كارون

درجاي خام فت
دست ،موجود 

ي ذخيره با ك
برداش لقاب فت
آب بشكه، رد
بش اردميلي 4 

ير ميادين واق
مايع كش نكرب

  
غربي يها اشيه

ي واقع در غرب

نف ذخاير جموع
هاي آوري فن

وكرس شامل
نف بشكه ليارد
ميليار 15 با

كدام با حدود

 كشور و ذخاي
ذخاير هيدروك

حا ميادين يع
  شور

ميادين نفتي

مج نفت، ملي
از استفاده ا

كارون غرب
ميل 2 ي خيره
يادآوران شكه،

و جفير هر ك
 .]4[ روند مي

ه كل ذخاير
درصد ذ 8ود

ماي نهيدروكرب
كشو ميادين ر

عيت برخي از

  ب كارون
م شركتوسط
با كه شود مي

غ ي منطقه ي
با ذ كه و ايالم

بشك ميليارد 3
و بندكرخه و

م شمار به طقه
اين منطقه به
ن اساس حدو

هيبرداشت  ابل
ساير

موقع -3 شكل

ميادين غرب
تو شده منتشر
م برآورد شكه

  .د
ينهيدروكرب ي
ميليارد بشك 2
33 از بيش با 

بشكه ميليارد
منط اين در ود
برداشت لقاب 

بر اين .ده است
  

قا ذخاير رصد

ش

خام م ير نفت
م هاي گزارش

بش ميليارد 10
شت خواهد بود

هاي طاقديس 
5/2 ي  ذخيره

آزادگان فتي
م 7 با رخوين

موجو ميادين 
خام  خاير نفت

شان داده شد
.ع شده است

در ي مقايسه-

  

  

ذخاي - 3
گ اساس بر

00حدود 
برداشت لقاب

ترين مهم
فهليان با

نف نيدامي
داربشكه، 

ترين مهم
نسبت ذخ

نش 4-شكل
كارون واقع

4 شكل
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مهندسی توسعه  ي نفت و شرکت نفت و گاز 
اروندان در حال اجراست. مدیریت راهبری، 
تولید و بهره برداري از این میادین نیز )به جز 
آب تیمور( به ش��رکت نف��ت و گاز اروندان 
- به عنوان یکی از قطب های نفتی کشور در 

آینده نه چندان دور - واگذار شد.
اغل��ب این میادی��ن طي س��ال هاي 1372 
تا 1385 کش��ف ش��ده اند که برخي از آنها 
حاوي ذخای��ر عظیم نفتي ب��وده و بعضي از 
آنه��ا به تنهایي ظرفیت تولی��دي معادل میزان 

کاهش تولید ساالنه کشور دارند.
ش��ایان ذکر اس��ت که این منطقه یکی از 
مهم ترین اولویت های اکتشافی آتی شرکت 
ملی نف��ت ای��ران ب��وده و طب��ق اظهارنظر 
کارشناس��ان، با وجود کشف میادین عظیم 
در دهه های گذش��ته، منطقه ي دشت آبادان 
از جمل��ه مناطق مس��تعد با پتانس��یل فراوان 
ذخای��ر هیدروکربنی اس��ت. ضم��ن اینکه 
پیش بینی می ش��ود این منطقه عالوه بر دارا 
بودن تله ي تاقدیسی، تله ي چینه ای نیز داشته 
باشد و احتمال کشف ذخایر بیشتري درآن 

وجود دارد.

3-ذخاير نفت خام ميادين غرب كارون
بر اس��اس گزارش های منتشر شده توسط 
ش��رکت ملی نفت، مجموع ذخایر نفت خام 

درجای میادین این منطقه حدود 100 میلیارد 
بش��که برآورد می ش��ود ک��ه با اس��تفاده از 
فن آوری های موجود، دس��ت کم 12 میلیارد 

آن قابل برداشت خواهد بود.
هیدروکربن��ی  طاقدیس ه��ای  مهم تری��ن 
منطق��ه ي غ��رب کارون ش��امل س��روک با 
ذخیره ي 7/5 میلیارد بشکه، فهلیان با ذخیره ي 
2/5 میلیارد بشکه و ایالم با ذخیره ي 2 میلیارد 

بشکه نفت قابل برداشت است.
میادین نفت��ی آزادگان با بیش از 33 میلیارد 
بشکه، یادآوران با 15 میلیارد بشکه، آب تیمور 
با 12 میلیارد بشکه، دارخوین با 7 میلیارد بشکه 
و بندکرخه و جفیر هر کدام با حدود 4 میلیارد 
بش��که نفت خام درجا از مهم ترین میادین این 

منطقه به شمار می روند ]4[.
نس��بت ذخایر نفت  خام قابل برداش��ت این 
منطقه به کل ذخایر کش��ور و ذخایر میادین 
واقع در ش��رق کارون در شکل-4 نشان داده 
ش��ده اس��ت. بر این اس��اس حدود 8 درصد 
ذخایر هیدروکربن مایع کش��ور در منطقه ي 

غرب کارون واقع شده است.

4- آخري�ن وضعي�ت توس�عه ي ميادين غرب 
كارون

بر اساس اعالم مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
ش��رکت ملی نفت، تاکنون جهت طرح های 

توس��عه ای میادین نفتی غ��رب کارون 4/4 
میلی��ارد دالر در این حوزه س��رمایه گذاری 
ش��ده اس��ت. بخش قابل توجهی از میادین 
غرب کارون با کش��ور عراق مشترک است 
و به همین دلیل طرح توس��عه ي این میادین با 
سرمایه گذاری افزون بر 20 میلیارد دالر، در 
اولویت کاری ش��رکت ملی نفت ایران قرار 

دارد ]5[.
در ادام��ه طرح ها و پروژه های فعال در این 
منطقه معرفی ش��ده و اه��داف اصلی و زمان 

اتمام اجرای آنها بیان گردیده است ]6و7[.

4-1- طرح توس�عه  ي مي�دان نفتی آزادگان 
شمالی

میدان نفتی آزادگان شمالی در حدود 120 
کیلومت�ری غرب اه�واز و در مرز مش��ترک 
بی��ن ایران و ع��راق واقع ش��ده که عمدتاً در 

تاالب هورالهویزه قرار گرفته است.
طی فاز اول توس��عه ي این میدان تولید 75 
هزار بش��که در روز از طری��ق حفر 58 حلقه 
چاه ش��امل 43 حلق��ه چاه تولی��دی افقی، 2 
حلقه چاه توصیف��ی عمودی، یک حلقه چاه 
کلی��دی عمودی، 2 حلقه چاه دفع پس��آب و 
10 حلقه چاه جه��ت انجام طرح نیمه صنعتی 
ازدیادبرداشت در حال اجراست. همچنین در 
صورت توافق با پیمان��کار، تولید زودهنگام 
دس��ت کم 20 هزار بش��که نفت خام در روز 
)قابل افزایش تا 40 ه� ب ر( در برنامه  ي میدان 
آزادگان ش��مالي قرار دارد و هدف فاز دوم 
توسعه  ي این میدان افزایش تولید نفت خام به 

75 هزار بشکه در روز می باشد.
پیمانکاران اصلی بخش بیع متقابل فاز اول 
این طرح، ش��رکت CNPCI چی��ن بوده و بر 
اس��اس قرارداد، تاریخ بهره برداری از آن 15 

تیرماه 92 تعیین شده است.

4-2- طرح توسعه ي ميدان آزادگان جنوبی
میدان نفت��ی آزادگان جنوب��ی در حدود 

  4  مقایســه ي درصد ذخایر قابل برداشــت هیدروکربن مایع میادین حاشیه هاي غربی و شرقی کارون با 
سایر میادین کشور

 منطقه ن
 آن ليارد

 بشكه، د

ميليارد  
 از درجا 

كشور در 
غرب  ي ه

 با ارون

  

اين ميادين ي
ميل 12 كم ت

ميليارد 5/7 ي
  .استشت 

12 تيمور با 
خام نفتشكه 

قع در شرق ك
شور در منطقه

كا ي و شرقي

  
]3[ ب كارون

درجاي خام فت
دست ،موجود 

ي ذخيره با ك
برداش لقاب فت
آب بشكه، رد
بش اردميلي 4 

ير ميادين واق
مايع كش نكرب

  
غربي يها اشيه

ي واقع در غرب

نف ذخاير جموع
هاي آوري فن

وكرس شامل
نف بشكه ليارد
ميليار 15 با

كدام با حدود

 كشور و ذخاي
ذخاير هيدروك

حا ميادين يع
  شور

ميادين نفتي

مج نفت، ملي
از استفاده ا

كارون غرب
ميل 2 ي خيره
يادآوران شكه،

و جفير هر ك
 .]4[ روند مي

ه كل ذخاير
درصد ذ 8ود

ماي نهيدروكرب
كشو ميادين ر

عيت برخي از

  ب كارون
م شركتوسط
با كه شود مي

غ ي منطقه ي
با ذ كه و ايالم

بشك ميليارد 3
و بندكرخه و

م شمار به طقه
اين منطقه به
ن اساس حدو

هيبرداشت  ابل
ساير

موقع -3 شكل

ميادين غرب
تو شده منتشر
م برآورد شكه

  .د
ينهيدروكرب ي
ميليارد بشك 2
33 از بيش با 

بشكه ميليارد
منط اين در ود
برداشت لقاب 

بر اين .ده است
  

قا ذخاير رصد

ش

خام م ير نفت
م هاي گزارش

بش ميليارد 10
شت خواهد بود

هاي طاقديس 
5/2 ي  ذخيره

آزادگان فتي
م 7 با رخوين

موجو ميادين 
خام  خاير نفت

شان داده شد
.ع شده است

در ي مقايسه-

  

  

ذخاي - 3
گ اساس بر

00حدود 
برداشت لقاب

ترين مهم
فهليان با

نف نيدامي
داربشكه، 

ترين مهم
نسبت ذخ

نش 4-شكل
كارون واقع

4 شكل

  

میادین شرق کارون
%52

میادین غرب کارون
%8

سایر میادین
%40
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80 کیلومت��ری غ��رب اهواز و در حاش��یه  ي 
مرز ای��ران و عراق واقع ش��ده اس��ت. طرح 
توس��عه ي جامع اولیه میدان که جهت تولید 
150 هزار بش��که در روز تعریف شده بود با 
هدف افزایش تولید نفت تا سقف 320 هزار 
بش��که در روز در فاز اول و 600 هزار بشکه 
در روز در ف��از دوم، بازنگ��ری ش��ده و در 
اواخر ژوئ��ن 2012 نهایی گردید. طبق طرح 
تجدی��د نظرش��ده ي جامع توس��عه ي میدان، 
فعالیت ه��ای اصلی فاز اول، بررس��ی مجدد 
مطالع��ات مهندس��ی مخزن ب��ا لحاظ  کردن 
نتایج عملیات لرزه نگاری سه بعدی، داده های 
حاصل از تولید زودهنگام، اطالعات حفاری 
5 حلقه چاه توصیفی، حفاری و تکمیل 175 
حلقه چ��اه تولیدی جدید، حف��اری 5 حلقه 
چاه دفع پسآب،  س��اخت واحد بهره برداری 
ش��امل واحد فرآورش با ظرفیت اسمی 350 
هزار بشکه در روز و همچنین انجام مطالعات 
مقدماتی مربوط به فاز دوم توسعه و مطالعه  ي 

روش های افزایش بازیافت از مخزن می باشد.
پیمانکاران اصلی بخش بیع متقابل فاز اول 
این طرح با مشارکت شرکت CNPCI چین 
و شرکت ملي نفت ایران با درصد مشارکت 
به ترتی��ب 70 و 30 و با مس��ئولیت اجرایی 
شرکت CNPCI بود که اخیراً شرکت چینی 
به دلی��ل تعل��ل و تأخیر بی��ش از حد خلع ید 
ش��ده و به زودی پیمانکار جدید توس��عه ي 
میدان تعیین خواهد ش��د. بر اساس قرارداد، 
تاریخ بهره ب��رداری از فاز اول طرح 18 دی 

ماه 95 است. 

4-3- طرح توسعه  ي ميدان نفتی يادآوران
میدان نفت��ی ی��ادآوران در 10 کیلومتری 
جنوب ش��رقی میدان آزادگان و در گستره ي 
نوار مرزی با کش��ور عراق واقع ش��ده است. 
هدف از فاز اول توسعه ي این میدان دستیابي 
به س��قف تولی��د 85 هزار بش��که در روز از 
طریق حف��اری 46 حلقه چاه تولیدی جدید، 

3 حلق��ه چ��اه توصیفی، 3 حلقه چ��اه تزریق 
آب زائ��د و تعمی��ر 3 حلق��ه چاه اکتش��افی 
موجود بوده است. تولید زودهنگام 20 هزار 
بش��که در روز با حفاری 5 حلقه چاه تولیدی 
جدید، تعمیر و تکمیل 3 حلقه چاه اکتشافی 
موجود و احداث خط لول��ه ي انتقال به طول 
45 کیلومتر به تأسیس��ات فرآیندی دارخوین 
در م��دت 28 ماه مدنظر بوده که از بهمن ماه 

90 محقق شده است.
پیش بینی فاز دوم توسعه ي میدان یادآوران 
تولید 180 هزار بش��که در روز در مدت 43 
ماه و فاز س��وم آن تولید 300 هزار بشکه در 
روز در م��دت 43 ماه ب��ا انجام آزمایش های 
تولی��د و پ��س از به روزرس��انی مطالعات بر 

مبنای اطالعات فاز دوم است.
پیمان��کار اصلی بخ��ش بیع متقابل فاز اول 
این طرح، ش��رکت Sinopec چین بوده و بر 
اس��اس قرارداد، تاریخ بهره برداری از آن 17 

تیر ماه 92 تعیین شده است. 

4-4- ط�رح توس�عه  ي مي�دان نفت�ی ي�اران 
شمالی

می��دان نفت��ی ی��اران ش��مالی در فاصله ي 
تقریب��ی 130 کیلومت��ری غرب اه��واز، در 
راس��تای مرز ایران و ع��راق و در مجاورت 
ت��االب هورالهویزه قرار گرفت��ه و در غرب 

میدان آزادگان شمالی واقع شده است.
توسعه ي این بخش شامل دو مرحله تولید 
زودهنگام 2 هزار بشکه در روز و تولید نهایی 
30 هزار بشکه در روز از طریق حفر 18 حلقه 
چاه تولیدی، یک حلقه چ��اه تعمیری، یک 
حلقه چ��اه ارزیابی-تولیدی )در مجموع 20 
حلقه چ��اه( اس��ت. در حال حاض��ر چاه-1 
یاران ش��مالی تعمیر و تکمیل شده و به تولید 

زودهنگام رسیده است.
نوع قرارداد این طرح بیع متقابل و پیمانکار 
اصلی آن ش��رکت توس��عه  ي صنعت نفت و 
گاز پرشیا س��ت. در ابتدا قرارداد با پیمانکار 

 نفتي ين
 غرب ين
 20 بر ن

آنها بيان 

 عــراق و

 حلقه 43
 و بĤپس 
 با توافق 

ي    برنامه
زار بشكه 

 تاريخ ،اد

اقع شده 
 هدف با 
 بازنگري 

هاي  ليت

ميادي اي وسعه
ميادي از جهي

افزون گذاري يه

اجراي آ تمام

و ايران بين ك

3 شامل چاه 
دفع چاه لقه
صورت درن 
در )ر بـ ه 4

هز 75 بهخام 

 اساس قراردا

عراق و و ران
بود شده يف
دوم، فاز در ز
فعا ميدان، ي

تو هاي طرحت 
توج قابل خش
سرماي با ادين

و زمان ا صلي

مشترك مرز ر

حلقه 58 حفر
حل 2 عمودي،

همچنين. ست
40 تا افزايش 

خ نفت ش توليد

برو بوده ين 

  

اير مرز ي  شيه
تعري روز در ه
روز در بشكه ر

ي توسعه جامع

جهت تاكنون
بخ .است شده
امي اين ي سعه

  .]5[ د
اهداف اص ه و

درو  اهـواز ب

ح طريق ازز
ع كليدي چاه

سدر حال اجرا
قابل( روز در

ميدان افزايش

CNPCI چي

حاش درو  هواز
بشكه هزار 1
هزار 600 و ل
ج ي نظرشده د

  ارون
نفت، ملي ت

گذاري رمايه
توس طرحليل
دارد قرار يران

شدهمعرفي  ه

  شمالي
غرب لومتـري

  .است فته
رو در  بشكه

چ حلقه يك ي،
د ديادبرداشت

د خام نفت كه
ي اين   توسعه

شركت ،طرح
  .ت

 
اه غرب متري

50 توليد ت
اول فاز در روز
تجديد طرح ق

دين غرب كا
شركت تلفيقي

سر حوزه اين
همين دل به و
اي نفت ملي ت
هاين منطقدر

ش آزادگان ي
كيل 120 دود

گرف قرار هويزه
هزار 75 وليد

عمودي صيفي
ازد صنعتي مه

بشك هزار 20
هدف فاز دوم

اين طفاز اول
است يين شده

جنوبي دگان
كيلوم 80 دود

جهت كه يدان
ر در بشكه زار

بقط. گرديد

مياد ي وسعه
ريزي برنامه ت

در دالر ارد
است مشترك

شركت كاري ت
هاي فعال د ژه

نفتي ميدان 
حد شمالي در

هوراله تاالب ر
توميدان اين
توص چاه حلقه
نيم طرح نجام
كم دست گام

و ه قرار دارد

متقابل ف بيع ش
تعيي 92يرماه

آزاد ميدان ي
حد جنوبي در

جامع اوليه مي
هز 320 سقف

يينها 2012 

تو ن وضعيت
مديريت اعالم
ميليا 4/4ون 

مش عراق كشور
اولويت در الر،
ها و پروژ طرح
  .]7و6[ ست

ي  توسعه رح
ش آزادگان تي

در عمدتاً كه 
ا ي ول توسعه

ح 2 افقي، ي
ان جهت چاه 
زودهنگ توليد 

دگان شمالي
  .باشد ي
اصلي بخش ن
تي 15 آن از ي

ي توسعه رح
تي آزادگان ج

ج ي ح توسعه
س تا نفت وليد

ژوئن اواخر ر

آخرين -4
 اساس بر

كارو غرب
ك با كارون
دال ميليارد

در ادامه ط
اس گرديده

  
طر - 4-1

نفت ميدان
شده واقع

طي فاز او
توليد چاه
حلقه 10

،پيمانكار
ميدان آزاد
در روز مي
پيمانكاران

برداري بهره

  
طر - 4-2

ميدان نفت
طرح. است

تو افزايش
در و شده

 ،بعدي سه
 چاه حلقه

 ظرفيت 
 ي  مطالعه

ملي نفت 
 و تأخير 

خواهد ن 

 عراق شور
 از طريق 

 چاه حلقه
، جديد ي
 سيساتأ

 آن سوم 
 بر طالعات

 تاريخ ،اد

س نگاري لرزه 
ح 175 كميل

با فرآورش د
م توسعه و وم

شركت م و ن
دليل تعلل  به

تعيين  ميدان

كش با مرزي ر
بشكه در روز

ح 3 تعمير و 
توليدي چاه ه
أت به كيلومتر 

و فاز ماه 43
مط روزرساني

 اساس قراردا

عمليات تايج
تك و حفاري ،
واحد شامل ي
دو فاز به وط

CNPCI چين
بود كه اخيراً
ي ديد توسعه

  .ت

  

نوار ي گستره 
ب هزار 85 ليد

زائد آب زريق
حلقه 5 فاري

45 طول به ل
  . شده است

3 مدت در وز
ر به از پس و د

برو بوده ين 

نت كردن  حاظ
توصيفي چاه
برداري بهره حد

مربو مقدماتي

I شركت كت
ب CNPCI ت

ي پيمانكار جد
است 95 ماه ي

درو  زادگان
تولي سقف به ي
تز چاه حلقه 3

حف با روز در
انتقال ي لوله

محقق 90اه
رو در ر بشكه

توليد هاي ش

Sinopec چي

لح با مخزن ي
حلقه 5 اري

واح ساخت  ب،
م مطالعات ام

مشاركطرح با
شركت ييااجر
زودي هو بشده
دي 18طرح ل

آ ميدان رقي
دستيابييدان

3 توصيفي، ه
بشكه هزار 2

خط احداث
كه از بهمن ما

هزار 180 يد
آزمايش انجام با

شركت ،طرح
  .ت

مهندسي عات
حفا اطالعات

بĤپس دفع ه
انجا همچنين

  .باشد مي
اين ط فاز اول

مسئوليت با و
شيد  كت خلع

اول فاز از اري

 يادآوران ي
شر جنوب تري
مي ي اين سعه
چا حلقه 3 د،

20 زودهنگام
و موجود في
نظر بوده ك مد

تولي يادآوران
ب ماه 43 دت

اين ط فاز اول
است يين شده

مطالع مجدد 
،زودهنگام يد
چا حلقه 5 ي
ه و روز در ه

مخزن م از فت
متقابل بيع ش
و 30 و 70 ت

يني اين شرك
برد بهره تاريخ

نفتي ميدان ي
كيلومت 10 در

 از فاز اول توس
جديد توليدي
ز توليد.  است

اكتشاف چاه قه
ماه 28 مدت
ميدان ي سعه

مد در روز در 
  .باشد م مي

متقابل ف بيع ش
تعي 92 ماه ير

بررسي اول، 
تولي از حاصل
حفاري جديد،

بشكه هزار 35
بازياف افزايش 
اصلي بخش ن

مشاركت رصد
حد شركت چي
ت ساس قرارداد،

ي  توسعه رح
د يادآوران تي
هدف .است 
ت چاه حلقه 4
بوده موجود 

حلق 3 تكميل
م در دارخوين

توس دوم فاز 
بشكه هزار 3
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ح هاي داده
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50 اسمي
هاي روش
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در قالب موافقت نامه ي HOA منعقد ش��د که 
در ح��ال حاضر به ق��رارداد بیع متقابل جهت 
توس��عه ي کل میدان تبدیل گردیده اس��ت. 
تاریخ انعقاد موافقت نامه 90/09/13 و تاریخ 
اتم��ام ق��رارداد بیع متقابل 52 م��اه پس از آن 

می باشد. 

4-5- طرح توسعه ي ميدان ياران جنوبی
میدان نفتی یاران جنوبی در استان خوزستان 
و در فاصله ي تقریب��ی 130 کیلومتری غرب 
اهواز و در راس��تای مرز ای��ران و عراق قرار 
گرفت��ه اس��ت. ای��ن می��دان در جنوب غربي 
میدان آزادگان جنوبی و جنوب میدان یاران 
ش��مالی واقع شده اس��ت. هدف از توسعه ي 
می��دان ی��اران جنوبی، تولید 35 هزار بش��که 
در روز از طری��ق حفر 22 حلقه چاه تولیدی، 
ی��ک حلقه چ��اه تعمی��ری، ی��ک حلقه چاه 
 ارزیابی-تولی��دی و یک حلقه چاه تحدیدی 

)در مجموع 25حلقه( است.

اس��تراتژی توس��عه ي این ط��رح از طریق 
اس��تفاده از منابع داخلی و ت��وان پیمانکاران/
مش��اوران ایرانی و اجراي آن توسط شرکت 
مهندس��ی و توسعه  ي نفت خواهد بود. تاریخ 
تکمیل فاز نهای��ی طرح 48 ماه پس از تاریخ 

شروع آن )7 دی ماه 95( است.

4-6- طرح احداث كارخانه  ي گاز و گازمايع 
3200

ای��ن کارخان��ه در منطقه  ي جفی��ر بعد از 
روستای جفیر ثانی احداث خواهد شد. هدف 
از اح��داث این کارخانه جمع آوری گازهای 
همراه تولیدی میادین در حال توسعه ي منطقه 
غ��رب کارون اس��ت. ظرفیت ای��ن کارخانه 
بیش از 500 میلیون فوت مکعب در روز گاز 
غنی اس��ت و محصوالت آن در حدود 280 
میلیون فوت مکعب گاز در روز جهت تزریق 
در مخ��ازن نفتی و م��ازاد آن جهت انتقال به 
خطوط لوله ش��بکه سراسری گاز شهری، 72 

هزار بش��که در روز مایع��ات گازی به عنوان 
خوراک واحد الفین پتروش��یمی و حدود 50 
تن در روز گوگرد ب��رای مصارف داخلی یا 
صادرات اس��ت. احداث کامل این تأسیسات 
ع��الوه بر جلوگی��ری از س��وزاندن گازهای 
هم��راه در این منطقه، س��االنه بی��ش از 1/1 
میلیارد دالر درآمدزایی برای کشور به همراه 

خواهد داشت.
ای��ن ط��رح ب��ا مش��ارکت مالی ق��رارگاه 
سازندگی خاتم األنبیاء و پتروشیمی بندر امام 
)به ترتیب 30 و 70 درصد( و توس��ط قرارگاه 
س��ازندگی خاتم األنبی��اء اجرا خواهد ش��د. 
اج��رای ط��رح در مدت 48 ماه پ��س از عقد 
قرارداد و طی دو فاز 2 س��اله از سال 92 آغاز 

شده است.

4-7- طرح احداث نيروگاه غرب كارون
ب��رق  تأمی��ن  ه��دف  ب��ا  نی��روگاه  ای��ن 
طرح ه��ای توس��عه ای میادی��ن نفت��ی غرب 
کارون به صورت ق��رارداد تبدیل انرژی و با 
روش »اح��داث،  مالکیت، بهره ب��رداری« در 
مج��اورت کارخان��ه  ي گاز و گازمایع 3200 
توسط سرمایه گذار اصلی )شرکت مدیریت 
احداث  ایران-مپن��ا(  نیروگاهی  پروژه ه��ای 
خواهد شد. نوع نیروگاه سیکل ترکیبی بوده 
و ظرفیت آن 492 م��گاوات )ظرفیت واقعی 
در س��ایت: 440 مگاوات( می باشد. سوخت 
م��ورد نیاز نی��ز از خط لوله سراس��ری گاز و 
کارخان��ه  ي گاز و گاز مای��ع 3200 تأمی��ن 

می شود.

4-8- طرح احداث خطوط انتقال نفت خام و 
تلمبه خانه غرب كارون

بهینه ک��ردن ش��بکه  ای��ن ط��رح جه��ت 
جمع آوری نفت خام سبک و سنگین میادین 
غ��رب کارون، انتق��ال نفت خ��ام صادراتی، 
پاالیش��گاه  نی��از  م��ورد  خ��وراک  تأمی��ن 
خوزستان، طرح ش��بکه جمع آوری و انتقال 

  
  
  شمالي ياران نفتي ميدان ي  توسعه طرح -4-4

 در و عراق و ايران مرز راستاي در اهواز، غرب كيلومتري 130 تقريبي ي فاصله در شمالي ياران نفتي ميدان
  .است شده واقع شمالي آزادگان ميدان غرب درو  گرفته قرار هورالهويزه تاالب مجاورت
بشكه در  هزار 30 نهايي توليد و وزربشكه در  هزار 2زودهنگام  توليد مرحله دو شامل بخشاين  ي توسعه

 مجموع در( توليدي-ارزيابي چاه حلقهيك  تعميري، چاه حلقه يك توليدي، چاه حلقه 18حفر  از طريق روز
 رسيده زودهنگام توليد به و شده تكميل و تعمير شمالي ياران 1-چاه حاضر حال در .است )چاه حلقه 20

  .است
 در .باشد پرشيا مي گاز و نفت صنعت ي  توسعه شركتآن  اصلي پيمانكارمتقابل و  بيعاين طرح  قرارداد نوع
 متقابل بيع قرارداد به در حال حاضز كه شد منعقد HOA ي نامه موافقت قالب در پيمانكار با قرارداد ابتدا

 قرارداد و تاريخ اتمام 90/09/13 نامه موافقت انعقاد تاريخ .گرديده است تبديل ميدان كل ي توسعه جهت
  .باشد قرارداد مي انعقاد از پس ماه 52 متقابل بيع

  
  
  ميدان ياران جنوبي ي طرح توسعه -4-5

 راستاي در و اهواز غرب كيلومتري 130 تقريبي ي فاصله در و خوزستان استان در جنوبي ياران نفتي ميدان
 ياران ميدان جنوب و جنوبي آزادگان ميدان يغرب جنوب در ميدان اين. است گرفته قرار عراق و ايران مرز

  .است شده واقع شمالي
 يك توليدي، چاه حلقه 22حفر  از طريق وزردر بشكه  هزار 35 توليد ،جنوبي ياران ميدان ي هدف از توسعه

 چاه حلقه25 مجموع در( تحديدي چاه حلقه يك و توليدي- ارزيابي چاه حلقهيك  تعميري، چاه حلقه
  .است) برداري بهره
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نفت خام های سبک و س��نگین غرب کارون 
)ناحی��ه ی ارون��دان( از اهواز ب��ه بهرگان و 
گن��اوه از طری��ق دو خ��ط لول��ه ی نفت خام 
س��نگین و س��بک به قطر 32 و 30 اینچ و نیز 
دو تلمبه خان��ه ي ممزوج در غرب رودخانه  ي 
کارون و امیدیه و همچنین تأمین نیروی برق 
این تلمبه خانه ها توسط پست برق 132 به 33 
کیلوولت مجاور آنها و خطوط انتقال برق از 
پست های باالدست )400 به 132 کیلوولت( 
اج��را می گ��ردد. الزم به  ذکر اس��ت به دلیل 
افزایش تولید این منطقه که ناشی از اکتشاف 
میادی��ن جدید مث��ل یاران ش��مالی و جنوبی 
است در حال حاضر مطالعات جدیدی جهت 
احداث خطوط لوله  ي جدید انتقال نفت  خام 
ی��ا انجام تغیی��رات الزم در ابعاد خطوط لوله 
موجود در دس��تور کار قرار دارد. پیمانکاران 
اصلی پروژه ش��رکت تکوین صنعت، مارون 
کاران، رامپکو و اسس��کو هستند و بر اساس 
ط��رح 93/03/05   پای��ان  تاری��خ  ق��رارداد، 

می باشد.

4-9- طرح توسعه  ي ميدان نفتی دارخوين
این میدان در 30 کیلومتری شمال خرمشهر 
و 100 کیلومت��ری جنوب غرب��ی اه��واز، در 
امت��داد جاده  ي اهواز-خرمش��هر واقع ش��ده 
اس��ت. فاز ه��ای اول و دوم توس��عه  ي میدان 
 ENI دارخوین با پیمانکاری اصلی ش��رکت
ایتالیا و جهت تولید 160 هزار بش��که در روز 

به اج��را در آمد. با پایان فاز دوم توس��عه در 
مرداد ماه 89، روزانه 160 هزار بشکه نفت خام 
تولید و 280 میلی��ون فوت مکعب گاز به این 
میدان تزریق مي شود. مطالعات امکان سنجی 
فاز س��وم این طرح توس��ط ش��رکت ENI و 
مرحله ي توصیفی آن و آماده کردن مدارک 
این بخش با استفاده از منابع داخلی انجام شده 
اس��ت. همچنین حفاري چ��اه دارخوین-32 
جهت شناس��ایي الیه هاي ایالم و س��روک و 
نیز ارزیابي پتانسیل تولید گنبد جنوبي میدان 
پای��ان پذیرفته و برنامه ي توس��عه ي الیه هاي 
مذکور و این بخش میدان نیز در دست انجام 

است.
در اجرای طرح توس��عه ي فاز سوم میدان 
دارخوین، افزایش تولید 60 هزار بش��که در 

روز پیش بینی شده است.
 

ف�رآورش  افزاي�ش  وي�ژه  ي  ط�رح   -10-4
نفت خام در منطقه ي غرب كارون

محل اجرای طرح در نزدیکی تأسیس��ات 
می��دان جفیر ب��وده و هدف از اج��رای آن، 
اح��داث واح��د بهره ب��رداری و نمک زدایی 
به ظرفی��ت 165 هزار بش��که در روز با هدف 
فرآورش نفت خام تولی��دی برخی از میادین 
غرب کارون می باشد. اجرای طرح در مورخ 
90/09/01 ب��ا پیمانکاری ش��رکت طراحی و 
مهندس��ی صنایع انرژی، ش��رکت ساختمانی 
و مهندسی میس��ان و شرکت پیشرو توسعه ي 

ان��رژی و ب��ا نظارت ش��رکت نف��ت و گاز 
اروندان آغاز ش��ده و هم اکن��ون در مراحل 

نهایی اجرا به سر مي برد.

4-11- طرح توسعه ي ميدان بندكرخه
جنوب غربي  درضل��ع  بندکرخ��ه  می��دان 
بل��وک مه��ر و در فاصل��ه ي 20 کیلومت��ري 
جنوب غرب��ي میدان نفتي اهواز واقع ش��ده و 
جهت آن شمال غربي-جنوب ش��رقي اس��ت. 
الیه هاي اول، دوم و سوم سازند ایالم پتانسیل 
نفتي مناسبي دارند. توسعه ي این میدان توسط 
ش��رکت مهندس��ی و توس��عه  ي نفت مراحل 
اولی��ه ي را طي مي کند. تولی��د زودهنگام از 
این میدان 7500 بش��که در روز نفت سنگین 

با درجه سبکي حدود 24 خواهد بود.

4-12- ط�رح توس�عه ي ميادين نفت�ی جفير، 
اروند، سپهر، سوسنگرد و سهراب

ای��ن میادی��ن نفت��ی کوچ��ک در غ��رب 
رودخان��ه  ي کارون واق��ع ش��ده اند. عملیات 
اکتش��افی آنه��ا توس��ط مدیریت اکتش��اف 
ش��رکت ملی نفت ایران خاتمه یافته و مطالعه 
و برنامه ری��زي جهت توس��عه ي ای��ن میادین 
ب��رای تولید ح��دود 50 هزار بش��که در روز 
توسط شرکت نفت و گاز اروندان انجام شده 
است. همچنین تولید زودهنگام میدان جفیر با 
نرخ تولیدي 3 هزار بشکه در روز راه اندازي 

شده است.

4-13- طرح احداث پااليشگاه خوزستان
پاالیش��گاه خوزس��تان به عنوان پاالیشگاه 
دوم آب��ادان ب��ا ظرفیت 180 هزار بش��که در 
روز و ب��ا هدف پاالیش نفت خام س��نگین و 
فوق س��نگین تولیدی میادی��ن نفتی آزادگان 
و ی��ادآوران و تولید روزان��ه 10 میلیون لیتر 
بنزی��ن و 12/5 میلیون لیتر گازوئیل و س��ایر 
فرآورده های س��بک طراحی ش��ده اس��ت. 
موقعیت این پاالیشگاه در 7 کیلومتری آبادان 
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و در منطقه ي آزاد اروند جانمایی شده است. 
قرار بود عملیات احداث این پاالیش��گاه از 
آذر ماه س��ال 85 آغاز ش��ود که متأس��فانه 

تاکنون محقق نشده است.

نتيجه گيری
 ضروری است انجام مطالعات یکپارچه 
و جامع  زمین شناسی، تمرکز سرمایه گذاری 
و تکمیل دانش فنی اکتش��اف ساختارهای 
جدید به ویژه تله های چینه ای منطقه ي غرب 

کارون انجام گردد.
 تس��ریع در بهره ب��رداري حداکث��ری از 
میادین مش��ترک نفتي در غرب کارون که 
همگی با عراق مش��ترک هستند تنها راه حل 
رسیدن به س��طحي برابر با کش��ور همسایه 
مي باش��د. بنابراین ضروري اس��ت این مهم 
جزء استراتژی های اصلی وزارت نفت قرار 

گیرد.
 تولی��د صیانتی و بهین��ه از میادین غرب 
کارون عالوه بر تکمیل طرح های توسعه ي 
باالدس��تی، در گ��رو تکمی��ل طرح ه��ای 
زیربنای��ی مث��ل اح��داث خط��وط انتق��ال 
نفت خام تلمبه خانه ي غرب کارون، نیروگاه 
غ��رب کارون و طرح ه��ای میان دس��تی و 
پائین دس��تی مث��ل اح��داث کارخانه  ي گاز 
و گاز مایع 3200 و پاالیش��گاه خوزس��تان 
اس��ت. مرور روند زمان مقرر برای تکمیل 
این طرح ه��ا در بخش قبلی ای��ن گزارش، 
نش��ان می دهد ک��ه عالوه بر تأخی��ر فراوان 
در اجرای طرح های توس��عه ي این میادین، 
تأخیر بسیار بیشتري نیز در اجرای طرح های 

زیربنایی، میان دس��تی و پایین دس��تی وجود 
دارد. این موضوع به وضوح نش��ان از اوضاع 
نابس��امان برنامه ریزی و عدم اجرای الگوی 
مناسب توسعه ي این منطقه دارد که متأسفانه 
در آینده ای نه چندان دور گریبان تولید نفت 
منطق��ه ي غ��رب کارون را خواهد گرفت. 
از س��وي دیگر ممکن اس��ت ع��دم اعمال 
مدیری��ت هوش��مند و یکپارچ��ه در تکمیل 
زنجیره ي تولید نفت این منطقه و پیش��رفت 
هم زمان همه ي طرح ه��ا، خود عامل ُکندی 
پیش��رفت اج��رای طرح ه��ا باش��د. بنابراین 
به دلی��ل وج��ود پتانس��یل ف��راوان و اهمیت 
توس��عه ي هرچه س��ریع تر میادی��ن واقع در 
غ��رب کارون، بازنگ��ری در الگوي جامع 
توسعه ي این میادین و تعیین برنامه ي منسجم 
در خص��وص س��اخت و نصب تأسیس��ات 
باالدستی و پایین دستي، جلوگیري از اتالف 
وقت، هزینه، دوباره کاري و حداکثرس��ازي 
اجتناب  تاپذیر خواهد  درآمدهاي حاص��ل، 

بود.
 طرح های نفتی این منطقه باید در س��طح 
ملی به بهره برداری برسد. بنابراین بهتر است 
جهت ج��ذب منابع مالی، طي یک فراخوان 
عموم��ی از ت��وان عم��وم جامعه ب��ا تصدی 
دولتی بهره گرفت )مشابه آنچه در توسعه ي 

فازهای پارس جنوبی انجام شد(.
 با وجود س��پری شدن بیش از هفت سال 
از زمان مقرر آغاز اجرای احداث پاالیشگاه 
خوزس��تان،  فوق س��نگین  و  نفت س��نگین 
هنوز عملیات اجرای این طرح آغاز نش��ده 
اس��ت. بناب��ر ض��رورت تکمی��ل زنجیره ي 

ارزش نف��ت تولیدی میادین غرب کارون و 
پرهی��ز از توقف تولید میادین مش��ترک این 
منطق��ه، به دلیل فقدان ظرفی��ت صادراتي و 
ذخیره سازی، تس��ریع در احداث پاالیشگاه 
اهمی��ت  از  فوق س��نگین  و  نفت س��نگین 

ویژه ای برخوردار است.
 ض��روري اس��ت منابع حاص��ل از تولید 
زودهن��گام میادی��ن ای��ن منطقه ب��ه اجرای 
طرح ه��ای اولویت دار در الگوی توس��عه ي 

جامع غرب کارون تخصیص یابد.
 با توجه به اینکه مدیریت و مسئولیت این 
میادین به ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز 
اروندان واگذار ش��ده تقویت این شرکت و 
تعیین دقیق و اصولي حوزه ي مس��ئولیت آن 
به منظ��ور جلوگیري از تداخل مس��ئولیت ها 
و اعم��ال مدیریت ه��اي چندگانه از اهمیت 

ویژه  اي برخوردار است.
در  کارفرمای��ی  نق��ش  بهت��ِر  اعم��ال   
پروژه ه��ای فع��ال صنع��ت نف��ت در غرب 
کارون از طریق دق��ت در انتخاب پیمانکار 
و تقویت بُنیه ي مدیریتی سازمان کارفرمایی 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در پای��ان ذکر ای��ن نکته ضروري اس��ت 
که اتخاذ تدابیر و راهکارهاي مناس��ب براي 
توسعه و نگهداش��ت توان تولید میادین نفتي 
غرب کارون و ش��ناخت کام��ل آنها جهت 
افزای��ش ظرفی��ت تولی��د صیانتي، متناس��ب 
ب��ا ذخایر موج��ود و برخورداري کش��ور از 
افزایش ق��درت اقتصادي، امنیتي و سیاس��ي 
بای��د در اولویت های نخس��ت وزارت نفت 

قرار گیرد. 


