
توسعه مخازن گازی گروه خامی و بنگستان
گامی مهم در جهت تامين گاز مورد نياز برای تزریق در ميادین نفتی کشور
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مقدمه:
افزايش روزافزون اهميت گاز در چند دهه اخير به گونه ای بوده اس�ت كه صاحبنظران مس�ائل نفتی پيش بينی 
می كنند, با توجه به پايان يافتن اكثر مخازن نفتی جهان در قرن 21 و عدم وجود جايگزين مناس�ب برای آن, گاز 

مهمترين منبع تامين كننده نيازهای آتی واحدهای صنعتی دنيا خواهد بود.
با توجه به اين موضوع, شركت ملی نفت ايران در برنامه بيست س�اله توسعه, توجه جدی به توسعه مخازن گازی 
كشور نموده است. بر اين اس�اس توسعه مخازن گازی گروه خامی و بنگس�تان, به عنوان يکی از مهمترين منابع 

تامين كننده نياز آتی گاز كشور, از اولويت ويژه ای برخوردار است.

1. موقعيت جغرافيايی 
مخازن گازی گروه خامی وبنگس��تان عمدتا در حوزه شرکت ملی مناطق 
نفتخیزجنوب قرار گرفته اند؛ کرنج)خامی(, پازنان )خامی(, رگ سفید)خامی( 
و آغا جاری )خلیج( از شرکت بهره برداری آغا جاری, مارون)خامی( از شرکت 
به��ره ب��رداری م��ارون,  اهواز)خام��ی( از ش��رکت به��ره ب��رداری کارون, 
میالتون)س��ورمه( و بی بی حکیمه)خامی( از شرکت بهره برداری گچساران و 
باالخره کارون)بنگس��تان( و قلعه نار)بنگستان( از شرکت بهره برداری مسجد 
س��لیمان, مخازن گازی گروه خامی و بنگس��تان شرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب را تشکیل می دهند.
2. ميزان گاز درجا و قابل برداشت

می��زان گاز درج��ای مخ��ازن گازی گ��روه خامی و بنگس��تان نزدیک به 
17تریلیون فوت مکعب تخمین زده می شود که از این مقدار, برداشت بیش از 

10 تریلیون فوت مکعب گاز امکان پذیر خواهد بود.
 مخ��ازن اهواز)خام��ی(, ب��ی ب��ی حکیمه)خام��ی(, پازنان)خام��ی( و 
کارون)بنگستان( با حجم گاز درجای باالی دو تریلیون فوت مکعب, مهمترین 

مخازن گازی گروه خامی و بنگستان محسوب می شوند.
3. خصوصيات مخزنی

مخ��ازن گازی گ��روه خام��ی و بنگس��تان در مقایس��ه با س��ایر مخازن 
هیدروکربوری کش��ور عموماً دارای عمق بسیار زیادی می باشند که در نتیجه 
آن, فشار و دمای این مخازن بسیار باال است. از این بین, مخازن اهواز)خامی(, 
مارون)خامی( و کرنج)خامی(, با فش��ار باالی ده هزار پوند بر اینچ مربع در رده 

مخازن بسیار پر فشار تقسیم بندی می گردند. 
باتوجه به عمق زیاد و دما و فش��ار باالی این مخازن, اس��تفاده از تس��هیالت 
سرچاهی ویژه و انجام حفاریهای دشوار و طوالنی مدت اجتناب ناپذیر خواهد بود.

عالوه بر خصوصیات فوق, این مخازن عموماً دارای جرم مولکولی و نسبت 
مایع به گاز باالیی می باشند.

4. چشم انداز بيست ساله توسعه)افق 1404(
بر اساس برنامه پیش بینی بیست ساله توسعه و در صورت تحقق توسعه کامل 
مخازن گازی گروه خامی و بنگستان, مجموعاً دستیابی به ظرفیت تولید روزانه 
900 میلی��ون فوت مکعب گاز از مخ��ازن فوق امکانپذیر خواهد بود. نزدیکترین 

زمان برای رسیدن به این ظرفیت تولید, سال 1390 پیش بینی گردیده است.

5. اقدامات توسعه ای
تاکنون مطالعات امکان سنجی تمامی مخازن گازی گروه خامی و بنگستان 

انجام شده و مطالعات مهندسی مقدماتی/تفصیلی درحال انجام می باشد. 
از سال 1385 تولید از مخزن مارون)خامی( آغاز گردیده و پیش بینی می شود تا 

اوایل دهه 90 تمامی مخازن گازی گروه خامی و بنگستان در مدار تولید قرار گیرند.
برای دس��تیابی به این هدف, حفاری بی��ش از 20 حلقه چاه جدید )عالوه بر 
چاههای موجود( و احداث تاسیسات سطح االرضی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به 
شرایط خاص اینگونه مخازن که در باال به آن اشاره گردید, میزان سرمایه گذاری 

الزم برای توسعه این مخازن جمعاً بالغ بر 1100 میلیون دالر برآورد می گردد.
6. مبادی مصرف

براس��اس آخری��ن برنام��ه ریزیهای انجام ش��ده ق��رار اس��ت گاز مخازن 
کرنج)خام��ی(, پازنان)خامی(, میالتون)س��ورمه( و بی بی حکیمه)خامی( در 
خط لوله سراسری پنجم و گاز مخازن مارون)خامی( در مارون, آغاجاری)خلیج( 
در آغاجاری, کارون)بنگس��تان( در کارون)آس��ماری( و قلعه نار)بنگستان( در 
قلع��ه نار تزریق گردد. گاز مخزن رگ س��فید)خامی( نیز جهت تامین خوراک 

کارخانه گاز و گاز مایع 1300 به لخته گیر سیاه مکان منتقل خواهد گردید.
عالوه بر این, با توس��عه کامل این مخازن, روزانه در حدود 120 هزار بشکه 

مایعات گازی)C2+( و نفتا به کارخانجات پتروشیمی ارسال خواهد گردید.
جمع بندی

ب��ا توجه به اهمیت روزافزون گاز در جه��ان و کاهش و اتمام مخازن نفتی, 
توسعه مخزن گازی کشور مورد اهتمام و توجه جدی مدیران شرکت ملی نفت 
ایران قرار گرفته است. با توسعه مخازن گازی گروه خامی و بنگستان, دستیابی 
 ب��ه ظرفیت تولید روزان��ه 900 میلیون فوت مکعب گازغن��ی و تولید بیش از 
120 هزار بش��که مایعات گازی)C2+( و نفتا محقق خواهد ش��د که می تواند 
س��هم بزرگی در اقتصاد کش��ور و بخصوص تامین گاز مورد نیاز برای تزریق در 
مخازن نفتی کشور ایفا نماید. همچنین درصورتیکه از گاز مخازن خامي براي 
طرحهاي تزریق گاز امتزاج پذیر اس��تفاده شود، فواید زیادي را بدنبال خواهد 
داش��ت. زیرا بدلیل غني بودن، امتزاج پذیري با سهولت و کیفیت مطلوب تري 
انجام خواهد پذیرفت و به مراتب از لحاظ اقتصادي نسبت به گزینه اختالط گاز 

سبک با مایعات گازي بصرفه تر خواهد بود. 
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