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 مشخصات ميدان
 مي��دان آزادگان ب��ا حجم نفت درجاي بالغ ب��ر 30 ميليارد 
بش��كه، يكي از عظيم تري��ن ميادين نفتي توس��عه نيافتة جهان 

محسوب مي گردد. 
تاكنون تعداد 7 حلقه چاه اكتشافي/ تحديدي در اين ميدان 
حفر ش��ده، كه 6 حلقه چاه در مراحل ابتدايي اكتش��اف ميدان و 
 Inpex قبل از ارائة پيش��نهاد طرح توسعة جامع ش��ركت ژاپني
حفاري ش��ده اند. عمليات حفاري چاه ش��مارة-7 ني��ز در اواخر 

ش��هريور سال 1386 توس��ط مديريت اكتشاف شركت ملي نفت 
ايران به پايان رسيده است.

در اين ميدان چهار الية »س��روك«، »كژدمي«، »گدوان« و 
»فهليان« به عنوان س��ازندهاي قابل بهره برداري شناخته شده و 
اخيراً با حفر چاه شماره - 7 اين ميدان، سازندهاي نفتي »ايالم« 
و اليه ماسه س��نگي »كژدمي« نيز حاوي نفت قابل توليد ارزيابي 

گرديده است.

* كارشناس ارشد مخازن - مديريت برنامه ريزي تلفيقي

 

 

معرفي يك ميدان : 
طرح توسعه ميدان آزادگان 

 رضا عاقبتي*

چكيده :      
مي�دان نفت�ي آزادگان در 80 كيلومتري غرب اهواز و در ناحيه م�رزي ايران و عراق 
واقع گرديده اس�ت. اين ميدان در س�ال 1378 شمس�ی توس�ط مديريت اكتش�اف 

شركت ملي نفت ايران كشف گرديد.
 مي�دان آزادگان با وس�عتي ح�دود 740 كيلومت�ر مربع يك�ي از بزرگ ترين ميادين 
توس�عه نيافتة دنيا به شمار می رود و احتمال مشترك بودن آن با ميادين كشور عراق 

بر اهميت آن افزوده است.
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در حال حاضر توليد از س��ازندهاي »س��روك«، »كژدمي«، 
»گدوان« و »فهليان« در اين ميدان صورت مي گيرد. بر اس��اس 
مطالعات انجام ش��ده توسط پيمانكار ژاپني )Inpex(، ميزان نفت 
درجاي اين ميدان بيش از 30 ميليارد بش��كه برآورد گرديده كه 
حدود 6درصد آن به صورت تخلية طبيعي قابل برداش��ت خواهد 

بود. 
با اجراي توسعة كامل اين ميدان روزانه 260 هزار بشكه نفت قابل 

توليد خواهد بود.

تاريخچة طرح توسعة ميدان آزادگان
پس از كش��ف اين ميدان در س��ال 1378شمسي، مذاكرات 
جهت توسعة آن با شركت ژاپني Inpex آغاز و با واگذاري قرارداد 
طرح به كنسرس��يومي متشكل از ش��ركت هاي Inpex و نفتيران 
)75% ش��ركت Inpex و 25% شركت نيكو( عمليات توسعة اين ميدان 
آغاز گرديد. از آنجا كه عمليات مين روبي ميدان با تأخير و پس از 
تاريخ تنفيذ قرارداد به اتمام رسيد، اين امر باعث بهانه گيري هايي 

از سوي شركت ژاپني گرديد.
اجراي طرح توس��عة اين ميدان به دليل عدم موافقت نهايي 
ش��ركت Inpex و با ارائة ايرادات مختلف و طرح بهانه هايي نظير 
افزاي��ش قيمت فوالد، دس��تمزد و ش��رايط غيرع��ادي بازار كاال 
)نسبت به زمان برگزاري مناقصات اوليه(، به تأخير افتاد. شركت مذكور 

همچنين با دس��تاويز ق��راردادن پاره اي مس��ائل، قصد به تعويق 
انداخت��ن اجراي طرح فوق را داش��ت، كه ب��ا صالحديد مقامات 
ذيربط كش��ور، تصميم بر آن ش��د كه ط��رف ژاپني  بخش اعظم 
مس��ئوليت اجرايي خود را واگذار نموده و به منظور تداوم روابط 
بين دو كشور ايران و ژاپن، شركت مزبور با سهم كمتري همچنان 

در پروژه باقي بماند. 
از آن پس شركت نيكو طي چندين مرحله، تقاضاي افزايش 
هزينه هاي س��رمايه اي به دليل تغيير ش��رايط بازار را داشت، كه 
مورد موافقت ش��ركت ملي نفت اي��ران قرار نگرفت و نهايتاً طرح 
تولي��د زودهنگام ميدان آزادگان با ه��دف توليد روزانه 20 هزار 

بشكه؛ به شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب واگذار گرديد.
به موازات اين تحوالت، عمليات پاكس��ازي اراضي فاز اول از 
مين و مواد منفجره به اتمام رس��يد، و در حال حاضر پاكس��ازي 
اراض��ي فاز دوم ني��ز تا 99 درصد پيش��رفت داش��ته و اقدامات 

آماده سازي از محل منابع داخلي در حال انجام مي باشد.

 طرح توسعه و رويكرد جديد اتخاذ شده 
پ��س از تعلل پيمانكار بيع متقاب��ل در اجراي مفاد قرارداد و 
طرح توس��عة جامع ميدان، دس��تور توليد زود هنگام از ميدان و 
بهره برداري از چاه هاي موجود، توس��ط وزي��ر محترم نفت وقت 
ص��ادر و پس از آن ش��ركت هاي ملي مناط��ق نفت خيز جنوب، 

موقعيت ميادين آزادگان - يادآوران و دارخوينموقعيت منطقه اي ميدان آزادگان 

مدل اليه اي مخزني ميدان آزادگان 



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

8

مديريت توليد از هر مخزن مستلزم سه ركن اساسي و جدا نشدني ذيل است كه الزم است در تمام طول عمر مخزن به صورت توأمان 
وجود داشته و در ساختار سازماني به صورت زنجيره به هم پيوسته، راهبري مخزن را به عهده داشته باشد: 

)Reservoir Management and IOR Planning( 1- سازمان مهندسي
)Developer( 2- سازمان اجرايي

)Operations( 3- سازمان عملياتي / توليدي
لذا ضرورت دارد به منظور توس��عة كليه ميادين، از ابتدا بهره بردار و متولي آتي ميدان مش��خص گردد تا بهره بردار از همان ابتدا 
وظيفة كارفرمايي خود را در توسعة ميدان انجام دهد. توسعة ميدان آزادگان نيز با رعايت اين چارچوب در حال انجام اقدامات تكميلي 

جهت توسعه مي باشد.
 اميد است با توسعة كامل ميدان عظيم آزادگان، گام مهمي در جهت شكوفايي منطقه و نيز تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران برداشته شود. 

 2. Development 

1.Res.Mgm& IOR Planning 3.Operations 

مهندس��ي و توس��عه نفت و پتروايران مطالعه و برنامة خود را 
جه��ت توليد زود هنگام از ميدان، به مديريت برنامه ريزي تلفيقي 
ش��ركت ملي نفت ايران ارسال كردند كه پس از تأييد آن؛ اجراي 
طرح توليد زود هنگام با ظرفيت توليد حدود 20 هزار بش��كه در 
روز از چاه هاي موجود آغاز و پس از گذشت حدود 6 ماه، انجام آن 
توسط ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب عملي گرديد. در پي 
پيشنهاد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب جهت افزايش توليد 
زود هنگام ميدان از20 به 50 هزار بشكه در روز، روند اجراي طرح 

توسعة ميدان آزادگان وارد مرحله  تازه اي گرديده است.

اكث�ر كارشناس�ان امر معتقد ب�ه رويكرد بلندم�دت در مديريت 
مخ�زن مي باش�ند، زيرا اصوالً توس�عة مي�دان كوتاه مدت اس�ت، اما 
مديريت مهندس�ي مخزن و راهبري تولي�د آن درازمدت خواهد بود. 
بنابراين اولويت اول در توس��عة هر ميدان، تعيين متولي و راهبر 
آتي آن ميدان جهت توليد است و تعيين توسعه دهنده در اولويت 
دوم و منوط به مش��خص شدن مديريت مهندسي مخزن و راهبر 

توليد از آن ميدان مي باشد.

مقايسه توزيع خواص پتروفيزيكي و تعداد بلوك ها در مدلهاي زمين شناسي و مخزني ميدان آزادگان 

نحوه ارتباط اركان مطالعه و توليد در تمام طول عمر مخزن




