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معرفی میدان شاهدنیز واقع در دریای خزر
تهیه کنند ه :خاطره امیریان

شركت نفت خزر

می��د ان گازی ش��اهد نیز بزرگتری��ن
حوض��هی گاز طبیع��ی د ر س��واحل
آذربایجان اس��ت .این ميد ان با مساحت
 860کیلومتر مربع د ر میانهی د ریای خزر
و د ر حد ود  70کیلومتری جنوبشرقی
باک��و واقع ش��د ه و عمقه��ای مختلف
 100-600متری از سطح د ریای خزر را
پوشش مید هد .
می��د ان ش��اهد نیز و حوض��هی گاز و
میعانات آن ،د ر س��ال  1999کشف شد .
بر اساس برآورد های اولیه ،ذخایر گازی
این می��د ان یک تریلی��ون و ۵۰۰میلیارد
مترمکعب برآورد میش��ود  .بر اس��اس
ی��ک توافقنامهی مش��ارکت ،ش��رکت
بریتی��ش پترلیوم تولید از این مید ان را بر
عهد ه د ارد .
با توسعهی فاز اول شاهد نیز تولید گاز
آن از س��ال  2006آغاز شد  .فاز اول این
مید ان قابلیت تولید  ٩میلیارد مترمکعب
گاز د ر س��ال و تقریب��اً  ٥٠هزار بش��که
میعانات گازی د ر روز را د ارد  .بریتیش
پترولی��وم تا کنون  ٦میلی��ارد د الر برای
توسعهی فاز اول شاهد نیز سرمایهگذاری
کرد ه است.
با وجود پیچید گیهای حفاری چاه د ر
آبهای عمیق ،ساخت سکوها ،ساخت
ترمینال س��احلی و احد اث  ٧٠٠کیلومتر
خطلول��هی آذربایجان-گرجس��تان-
ترکی��ه ،ف��از اول می��د ان ش��اهد نیز طی
هفتس��ال توسعه د اد ه ش��د  .تولید گاز
از این مید ان ،ش��رایط امن و پاید اری را
برای تأمین گاز آذربایجان ،گرجس��تان

ﻣﻴﺪان ﺷﺎهدﻧﻴﺰ

و ترکیه فراهم کرد ه اس��ت .بر اس��اس
آمارهای ش��رکت بریتی��ش پترولیوم ،از
اواخر  2006تا پایان  ،2010تقریباً 49/7
میلیون بشکه میعانات گازی این مید ان به
بازارهای جهانی صاد ر شد ه است.
بنا ب��ر اعالم این ش��رکت ،حجم گاز
تولی��د ی از ش��اهد نیز د ر س��ال ٢٠١٢
میالد ی  7/73میلیارد مترمکعب و حجم
میعانات گازی تولید ی آن  1/16میلیون
بشکه بود ه است.
توليد گاز از ميد ان فراساحلی شاهد نيز
د ر آذربایجان از  9/8ميليارد مترمکعب
د ر س��ال  2013ميالد ی ب��ه  9/9ميليارد
مترمکعب د ر سال  2014ميالد ی افزایش
یافته است .د ر  9ماه نخست سال ،2015
تولید این می��د ان  7/2میلیارد مترمکعب
گاز و  1/66میلی��ون تن (ح��د ود 13/4
میلیون بشکه) میعانات بود ه است.
س��وفاز؛ صند وق ملی نفت آذربایجان
اع�لام کرد ه که از س��ال  ٢٠٠٧تا کنون
ب��ا اجرای پروژهی این مید ان عظیم نفتی
شکل 1-موقعیت میدان شاهدنیز در دریای خزر
و گازی د ر بخ��ش آذربایجان��ی د ریای ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻴﺪان ﺷﺎهدﻧﻴﺰ در درﻳﺎي ﺧﺰر
خزر توانس��ته  2/12میلیارد د الر د رآمد
جنوب��ی .ط��ول خطلول��هی گاز طبیعی
کس��ب کند  .د رآمد های این صند وق از
ش��اهد نیز  ۶۹۲کیلومتر اس��ت که از این
ﺣﻮﺿﻪي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
ﺷﺎهدﻧﻴﺰ
ان ﮔﺎزي
ﻣﻴﺪان
ﺮﻳﻦ٥٢٣
ﺑﺰرگﺗنیز به
س��ال ٢٠١٤
مذکور د ر
مید
می��د ان د ر د ری��ای خ��زر و د ر نزد یکی
میلی��ون د الر رس��ید  .پروژهی ش��اهد نیز
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻛﻮ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻋ
آذربایجانﺟﻨﻮب
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
ﺣﺪود 70
ﺧﺰر و در
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻴﺎﻧﻪي درﻳﺎي
آغاز شد ه
جمهوری
باکو د ر
و خط��وط انتقالش بی��ش از  40میلیارد
و د ر ارزروم ترکیه خاتمه مییابد .
ﺧﺰر را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
استدرﻳﺎي
ﺳﻄﺢ
الر100-
600
ساالنه 16
ﻣﺘﺮيوازقرار
ارزش د ارد
د
د ر اواخ��ر س��ال  ٢٠١٣می�لاد ی،
آذربایجان
اعالم اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي او
ﺷﺪ .ﺑﺮ
1999
کنسرسیومﺳﺎل
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت آن ،در
گازﺿﻪراياز ﮔﺎز و
مترمکع��بﺣﻮ
میلیاردﺷﺎهدﻧﻴﺰ و
ﻣﻴﺪان
ﻛﺸﻒد نیز
مید ان شاه
توسعهی
به بازاره��ای جهانی انتقال د هد  .خطوط
این مید ان
توسعه
برای فاز د
اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن و 500ﻣﻴﻠﻴﺎرد کرد که
اﺳﺎس ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪي ﻣ
ی .ﺑﺮ
ﺷﻮد
ﺑﺮآوردوم ﻣﻲ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
انتقال ش��اهد نیز عبارتند از کاکوس��وس
قرارد اد جد ید ی ب��ه ارزش  ٣٦٥میلیون
ریاتیکرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
جنوب��ی واﻳﻦآدﻣﻴﺪان
آناتولی ﺗﻮﻟﻴﺪ از
جنوب��ی،ﭘﺘﺮﻟﻴﻮم
ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﺎز اول ﺷﺎهدﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز آن از ﺳﺎل  2006آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻓﺎز اول اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز در ﺳﺎل و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  50ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي در روز را دارد11 .
ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺗﺎ

دﻻر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﺎز اول ﺷﺎهدﻧﻴﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﺮده اﺳﺖ.

گزارش

د الر د رنظر گرفته اس��ت .ای��ن قرارد اد
با ه��د ف نظارت بر مهند س��ی تفصیلی،
مد یری��ت پروژه و خد مات تأمین کاال به
ش��رکت  KBRارائه شد  .بر اساس اعالم
شرکت بریتیش پترولیوم د ر آذربایجان،
قرارد اد یاد ش��د ه که مربوط به توسعهی
فاز د وم اين مید ان اس��ت د ر  ١٧د سامبر
 ٢٠١٣د ر باکو امضاء شد ه است.
فاز د وم توس��عهی ش��اهد نیز (توس��عه
کامل ای��ن مید ان) که د ر س��ال بیش از
 16میلیارد مترمکعب ب��ه تولید گاز فاز
نخس��ت اين مي��د ان (ح��د ود  9میلیارد
مترمکعب) اضافه میکند از بزرگترین
تحوالت گاز د ر جهان بهش��مار میرود
ک��ه با آورد ن مناب��ع گاز د ریای خزر به
بازاره��ای اروپا ،امنیت ان��رژی اروپا را
افزای��ش مید ه��د  .مح��د ود هی کاری
توسعهی فاز د وم ش��اهد نیز شامل موارد
زیر است:
د و س کوی د ریایی متصل به پل
 26حلقه چاه تولید ی گاز که توسط
د و سکوی نیمهشناور حفر شد هاند
 500کیلومتر خطوط لولهی زیر د ریا
ک��ه چاهها را به ترمینال خش��کی متصل
میکند
ارتقاء ساخت و سازهای د ریایی
گس��ترش تأسیسات پشتیبانی ساحلی
د ر ترمینال س��نگچال ش��امل د و رد یف
ف��رآورش گاز با ظرفی��ت روزانهی هر
رد ی��ف  ٩٠٠میلی��ون فوتمکع��ب و
تأسیسات تثبیت میعانات با ظرفیت ١٠٥
هزار بشکه د ر روز
نظ��ارت ب��ر تأمی��ن کاال و تجمی��ع
مد یریت اطالعات پروژه
بر اساس برنامهریزیهای انجام شد ه،
12

پایان عملی��ات اجرایی ای��ن پروژه (که
از ژانوی��هی  ٢٠١٤آغاز ش��د ه) و برای
سال  ٢٠١٨پیشبینی گرد ید ه و د ر حال
حاض��ر از نظر مهند س��ی ،ت��د ارکات و
ساختوس��از بیش از  50د رصد کارها
انجام شد ه اس��ت .هزینهی توسعهی فاز
د وم ش��اهد نیز ح��د ود  ٢٥میلی��ارد د الر
و تولی��د س��االنهی فاز د وم ای��ن مید ان
 ١٦میلی��ارد مترمکع��ب پیشبینی ش��د ه
که  ٦میلیارد آن ب��ه ترکیه و  ١٠میلیارد
باقیماند ه به اروپا صاد ر میشود .
ش��رکت ملی نف��ت ایران نی��ز د ر فاز
د وم ش��اهد نیز واق��ع د ر بخ��ش آذری
د ری��ای خ��زر  ١٠د رص��د س��هم د ارد .
بهج��ز بریتی��ش پترلی��وم ،ش��ركتهاي
استاتاويل ،س��وكار آذربايجان ،توتال،
لوكاويل روس��يه و  TPAOتركيه نيز از
د يگر س��هامد اران پروژهی توسعهی اين
ميد ان هستند  .طبق پيشبينيها قرار است
ارس��ال گاز ش��اهد نیز به تركيه د ر س��ال
 ۲۰۱۸آغاز شود و با توسعهی بيشتر اين
ميد ان ،د ر سال  ۲۰۱۹گاز به اروپا صاد ر
گرد د  .با توجه به نهايي ش��د ن نخس��تين

تصمي��م س��رمايهگذاري د ر اين ميد ان،
كنسرس��يوم موظ��ف اس��ت طرحهاي
مهند س��ي توسعهی فاز د وم ش��اهد نيز و
توس��عهی خطلولهی قفقاز جنوبي براي
انتق��ال گاز طبيعي آذربايجان از مس��ير
گرجستان به تركيه را نهايي کند .
كنسرس��يوم توس��عهد هند هی مي��د ان
ش��اهد نيز آذربايجان د ر د ري��اي خزر (به
ریاست بریتیش پترولیوم قرارد اد ي براي
انتقال مستقيم گاز طبيعي به اروپا بهمد ت
 ۲۵س��ال و ب��ه ارزش  ۱۰۰ميلي��ارد د الر
امض��اء کرد ه اس��ت .اي��ن تواف��ق براي
نخستين بار ،راه را براي انتقال مستقيم گاز
طبيع��ي به اروپا از طري��ق خطلوله فراهم
م��يآورد و به تقویت امني��ت انرژي اين
منطقه از طريق متنوعسازي منابع عرضه و
كاهش وابستگي به وارد ات گاز از روسيه
كم��ك ميكند  .اين ق��رارد اد ِ فروش ۲۵
س��الهی گاز ب��ا ش��ركتهاي تج��اري و
مصرفكنند ه ،يك��ي از موانع بزرگ اين
پ��روژهی  ۴۰ميلي��ارد د الري بریتی��ش
پترولیوم و شركايش د ر توسعهی فاز د وم
ميد ان شاهد نيز را برطرف كرد ه است.

ریای خزر
نیز در د
میدان شاهد
شکل  2-موقعیت سکوهای
ﺷﺎهدﻧﻴﺰ در درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻴﺪان
ﺳﻜﻮﻫﺎي
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

