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ميدان گازي پارسجنوبي و توجهي به آينده
محمود مويدي

شركت ملي نفت ايران | سيدتقي ابطحي فروشاني

مقدمه

ميدان گازي پارسجنوبي -
گنبدشمالي بزرگترين منبع گازي جهان
است كه بر روي خط مرزي مشترك
ايران و قطر در خليجفارس قرار داشته
و يكي از اصليترين منابع انرژي كشور
بهشمار ميرود .مساحت اين ميدان
 9700كيلومتر مربع است كه قسمت
ايراني آن ،يعني پارسجنوبي3700،
كيلومتر مربع و بخش قطري آن 6000
كيلومتر وسعت دارد .اين ميدان عظيم
بين كشورهاي ايران و قطر مشترك
بوده و توليد از آن در هر دو طرف
ساليان زيادي است كه در جريان است.
بخش قطری این میدان كه گنبدشمالي
نام دارد در آبهاي كمعمق خليجفارس
در شمالشرقي قطر قرار دارد .ميدان
گنبدشمالي در سال  1971توسط
شركت شل كشف گرديد .چاه North
 West Dome-1اولين چاه اين بخش
از ميدان بوده كه طي آن وجود گاز
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اثبات گرديد .ميدان گنبدشمالي
داراي 100كيلومتر طول و  54كيلومتر
عرض است .مخزن اوليه ،سازند كربناته
خوف ،داراي  5ناحيه رسوبي است.
اين سازند  854متر ضخامت داشته و از
سنگهاي كربناته به همراه آنيدريت،
دولوميت متراكم و اليمستون تشكيل
يافته است .مقدار تخلخل اين ناحيه
مخزني بين  5تا  15درصد است .ذخيره
قابل بازيافت و تجاري اين ميدان در 4
اليه مخزني خوف  4-3-2-1قرار دارد
كه اليه خوف 4-اصليترين پتانسيل
توليدي اين مخزن است .توليد قطر از
اين ميدان درسال  1991آغاز گرديده
است.

سمت ايراني اين ميدان عظيم،
پارسجنوبي ناميده ميشود .توليد ايران
از پارسجنوبي در سال  2001آغاز
گرديده است .ذخيره گاز پارسجنوبي
حدود  14تريليون مترمكعب به همراه

 18ميليارد بشكه ميعانات گازي برآورد
شده است كه حدود  7/5درصد از
كل ذخاير گاز دنيا و نزديك به نيمي
از ذخاير گاز كشور را شامل ميشود.
سازندهاي توليدي اين ميدان مشترك
در حال حاضر شامل كنگان و داالن
بااليي بوده كه توليد از آنها نيز
همچون بخش قطري از  4اليه  K1تا
 K4بهعنوان سازندهاي مخزني اصلي
صورت ميپذيرد .الزم به ذكر است
كه كيفيت نواحي  K4و  K2بهتر از
دو ناحيهي ديگر ميباشد .همچنين
اليههاي انيدريتي ،زون غيرتوليدي
مخزن پارسجنوبي هستند .توسعه ميدان
گازي پارسجنوبي بهمنظور تأمين
تقاضاي روبه رشد داخلي گاز طبيعي و
ميعانات گازي ،تزريق به ميادين نفتي،
توليد الانجي و همچنين صادرات گاز
و ميعانات گازي صورت ميپذيرد.
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مهــاجـرت

در

گــــازی پـارسجنوبی

 | 1تاريخ راهاندازي فازهاي پارسجنوبي تاكنون

تاریخ شروع به تولید

نام فاز

بهمن 1380

فاز 2و3

آبان 1383

فاز1

اسفند 1383

فاز 4و5

شهریور 1387

فاز 6و7و8

دیماه 1389

فاز9و10

اسفند 1393

فاز12

دیماه 94

فاز15و16

میــــدان

اصوالً مقوله مهاجرت در میادین
هیدروکربوری مشترک بهعنوان یکی از
نگرانیهای اصلی در بین توسعهدهنگان
میدان مطرح میباشد؛ این مهم بیشک
در میادین گازی بهدلیل تحرکپذیری
بیشت ِر گاز نسبت به میادین نفتی از اهمیت
ويژهاي برخوردار بوده و بهعبارت
دیگر ،مهاجرت سیال در میادین گازی
بیشتر و سریعتر از میادین نفتی میتواند
رخ دهد .این موضوع همچنین با توجه
به سرعت توسعه در سمت مقابل ممكن
* fmoayyedi83@gmail.com
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گزارش

است تسريع گردد.

بر این اساس مقوله مهاجرت گاز در
ميدان گازي پارسجنوبي نكته مهمي
است كه بايد بهصورت دقيق و با
اطالعات كافي به آن پرداخت .اگرچه
دغدغه متخصصان نفتي كشور پيرامون
موضوع ميزان و روند مهاجرت گاز بين
پارسجنوبي و گنبدشمالي و انديشيدن
راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري
از آن قابل درك و ارزشمند است ،اما
بهتر آن است تا بررسي اين موضوع با
استفاده دادههاي واقعي و بر اساس رفتار
توليدي صورت پذيرد.

آنچه مشهود و مشخص است اين
است كه با توجه به نحوه توسعه
فازهاي پارسجنوبي و توليد مستمر
گنبدشمالي ،در حال حاضر مهاجرت
از سمت ايراني به سمت بخش قطري
است .يكي از داليل موثر در اين امر،
عدم راهاندازي بهموقع فازهاي مرزي
در پارسجنوبي است.
آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين
است كه راهاندازي هركدام از فازهاي
در دست اجرا و افزايش توليد گاز در
پارسجنوبي تأثير محسوسي بر كاهش
ميزان مهاجرت گاز خواهد داشت كه
بايد مورد توجه قرار گيرد.
براین اساس با توجه با تأثيرپذيري
شديد فاز 11-از توليد بخش
قطري(بهعلت مرزی بودن) و عدم
شروع توسعه این فاز بهعنوان تنها فاز
کام ً
ال مرزی توسعه نیافته ،باید توسعه
هرچه سريعتر آن و تعیین تکلیف نهایی
پیمانکار توسعه جزو اولويتهاي اصلي
در مجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار
گیرد .بیشک تأخیر در اینباره باعث
خسارات جبران ناپذیری شده و چهبسا
گذر زمان باعث ایجاد شکنندگی در
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اقتصاد توسعه میدان گردد.
 -2افــتفشـار سـريـع و لـــزوم

نصب كمپــرسـور و یا انجـام روشهای

جایگزین کـاهش افـتفشار

برداشت بهینه و حداکثری با
رویکردهای صیانتی یکی از مواردی
است که باید در تمامی میادین بهويژه
میادین مشترک در نظر گرفته شود.
در این میان و بهمنظور استفاده از
سیال تولیدی از مخزن ،تحت شرایط
مختلف باید بتوان موضوع انتقال گاز
به تأسیسات فراورشی را نیز میسر
ساخت .بیشک با گذر زمان و کاهش
فشار مخزن ،کاهش فشار درونچاهی
و سرچاهی نیز کاهش یافته و توانایی
سیال برای انتقال به تأسیسات فراورشی
کاهش میيابد .بدینجهت و با استفاده
از ابزارهای کمکی(در میادین نفتی
پمپهای فرازآوری مصنوعی و در
میادین گازی نصب کمپرسور) چاه
توانایی انتقال حجم بیشتر سیال و یا حفظ
توان تولید را خواهد داشت .این مهم
در میادین دریایی و در شرایط انتقال
سیال سهفازی(آب ،گاز و میعانات)
از چالشهای فراوانی برخوردار است.
اگرچه در میدان گازی گنبدشمالی
استفاده از نوع خاص تکمیل چاه بر
خالف استفاده از کمپرسور بهعنوان
گزینه بهینه تولید مدنظر قرار گرفته،
اما در میدان گازی پارسجنوبی به هر
روی مقوله استفاده از کمپرسور بهعنوان
یکی از گزینههای تولید بهینه در شرایط
کاهش فشار سرچاهی مورد توجه قرار
گرفته است .ذکر این نکته حائز اهمیت
است که با توجه به شرایط پسابرجام و
پساتحریم باید از فناوريهای روز دنیا و
شرکتهای توانمند در این زمینه بهره

بُرده ،مقوله چگونگی نصب کمپرسور
در فازهای مختلف میدان گازی پارس
جنوبی را مورد توجه جدی قرار
داد .بیشک با گذر زمان و کاهش
فشار مخزن ،توجه به فشار سرچاهی
نیز اهمیت بيشتری مييابد زيرا در
صورت عدمتوجه به این مهم و تأخیر
در برنامهریزی جهت نصب کمپرسور،
تولید میدان روند نزولي پيدا خواهد
كرد و با توجه به نوع خاص سیال
میدان(گازمیعانی) خسارات فراوانی به
بار خواهد نشست.
 -3لزوم توجه به تقاضاي باالي گاز و

لزوم عدم ايجاد تعهد

کشور ایران بهعنوان دومین دارنده
ذخایر گازی در جهان مطرح بوده
و در این میان ،مخزن گاز میعانی
پارسجنوبی بیش از  40درص ِد ذخایر
گازی کشور را به خود اختصاص داده
است .بر اساس آمارهای موجود ،در
سال  1999جمعیت ایران حدود 65
میلیون نفر بوده است .در سال  2009این
جمعیت به حدود  72میلیون نفر افزایش
یافته و حدود 10درصد رشد جمعیت
را در کشور طی دو برنامه توسعه
نشان میدهد ،درحالیکه از لحاظ
مصرف گاز در همین سال با مصرف
ساالنه  132میلیارد مترمکعب ،پس از
کشورهای آمریکا و روسیه رده سوم
مصرف گاز جهان قرار داشته است.
این رش ِد قابلتوج ِه مصرف گاز حدود
 56درصد نسبت به سال  1999افزایش
یافته است .این مصرف سرسامآور اگر
بههمین ترتيب ادامه یابد ،مشکالت
فراوانی را بههمراه خواهد داشت.
شاید بتوان گفت دارا بودن حجم
عظیم از ذخایر ،وجود تلقی نادرستی
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را در بین عموم مردم باعث شده که
همواره عرضه کافی برای هر مقدار از
مصرف گاز ،در کشور وجود خواهد
داشت .این رفتار نادرست میتواند
باعث ازهمگسیختگی مصرف گاز در
کشور گردد .در این میان ،توجه به
عدم ایجاد تعه ِد تولید گاز در کشور
باتوجه به گذر زمان و کاهش پتانسیل
مخزن در میادین گازی خصوصاً میدان
گازی پارسجنوبی از اهمیت فراوانی
برخوردار است.
 -4لزوم استفاده از ظرفیت مازاد

تأسيسات و پاالیشگاههای میدان گازی
پارسجنوبی

بیشک با گذر زمان و با تولید
از فازهای مختلف میدان گازی
پارسجنوبی ،توان تولید در مجموعه
فازهای میدان کاهش خواهد یافت .از
سوی دیگر و با عنایت به وجود و یا
احداث تأسیسات پاالیشگاهی برای اکثر
فازهای تولیدی و در حال توسعه میدان،
میتوان انتظار داشت که در آیندهای
نهچندان دور بخش قابلتوجهی از
ظرفیت پاالیشگاهی موجود در منطقه
عسلویه (تأسیسات سایت پارس1-و)2
آزاد و به اصطالح خالی خواهد شد.
این مهم و استفاده از ظرفیت خالی
تأسیسات پاالیشگاهی و فراورشی
موجود در این منطقه باید بهعنوان یک
موضوع قابلتوجه در تصمیمسازیهای
آتی و بلندمدت مجموعه شرکت
ملی نفت ایران و همچنین وزارت
نفت مورد توجه قرار گرفته و توسعه
میادین مجاور(مخصوصاً میادین گازی
و گازمیعانی) با درنظرگرفتن این
ظرفیت بررسی شود .بیشک توجه
به این موضوع میتواند هزینه توسعه

در پروژههای آتی شرکت ملی نفت
بهويژه میادین گازی مجاور این منطقه
را کاهش دهد.
 -5لــزوم تـوجه به مطالعــات

نــويـن گازميعاني در مراكز پژوهشي

میدان گازی پارسجنوبی بهعنوان
یکی از بزرگترین میادین گازمیعانی در
دنیا قابلتوجه بوده و بررسی فرایندهای
مختلف بهبود برداشت در این میدان از
اهمیت برخوردار است .از سویدیگر،
بهعلت وجود پیچیدگیهاي خاص در
رفتار فازی و جریانیِ مخازن گازمیعانی
بهويژه در نزدیک دهانه چاه و همچنین
وجود پدیدههای خاص که باعث
اثرگذاری بر نمودارهای تراوایی نسبی
در این نوع مخازن میگردد ،بهعالوه
وجود شیوههای خاص در خصوص
آنالیز و نمونهگیری سیال گازمیعانی،
بيش از پيش بررسی دقیق و علمی
این نوع مخازن را قابلتوجه و تأمل
مینماید.

لذا وجود مرکزی خاص در
خصوص بررسی این نوع مخازن از
نگاه فنی و پژوهشی(فناورانه) و نهایتاً
ِ
مختلف
کاربردی نمودن موضوعات
مورد بررسی در خصوص مخازن
گازمیعانی در مقیاس میدانی و نیز در
شبیهسازیها ،مطالعات جامع مخزن
و انجام فعالیتهای عملیاتی میتواند
در بهبود توسعه و تولید از این نوع
مخازن موردتوجه قرار گیرد .در این
میان پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت
ملی نفت ایران بهعنوان یکی از مراکز با
پتانسیل باال در این زمینه نقش ایفا نموده
و الزم است مسئوالن شرکت ملی نفت
و شرکت نفتوگاز پارس از نتایج
بررسیهای آن مجموعه در راستای

بهبود فعالیتهای تولید از مخزن گازی
پارسجنوبی استفاده نمایند .این مرکز
نیز باید خود را بهعنوان یکی از مراکز
تأثیرگذار در حوزه گازمیعانی کشور
روزبهروز قویتر نماید.
 -6لـزوم تـوجـه به ميعـانـات

بهعنـوان سرمایـه اصلی در مخــزن
گـازمیعـانی پارسجنوبی

اصوالً در میادین گازمیعانی وجود
میعانات بهعنوان سرمایه اصلی میدان
باید مورد توجه قرار گیرد .این مهم
در میدان گازمیعانی پارسجنوبی نیز
صادق بوده و اگرچه در تقسیمبندی
انواع سیاالت گازمیعانی(غنی تا
سبک) ،این مخزن با نسبت میعانات
به گاز اولیه ( )CGRحدود  40بشکه
بر میلیون فوت مکعب در محدوده
سیاالت سبک قرار میگیرد ،اما تولید
روزانه بیش از  440هزار بشكه در روز
میعانات با چندین برابر ارزش نفتخام
از فازهای مختلف این میدان بیشک
اهمیت فراوانی خواهد داشت .در این
میان الزم است با در نظرگرفتن اصول
تولید در مخازن گازمیعانی و توجه به
پارامتر فشار بهعنوان عامل حیاتی در
تشکیل و محبوس شدن توده میعانات
در مخزن ،در جهت تولید حداکثری
میعانات در کنار توجه به تولید بهینه
گاز تالش نمود.
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