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زمين شناسي 
مخزن آسماري ميدان »رگ س��فيد« يک طاقديس بوم رنگ 
شکل با 45 كيلومتر طول و 16-7 كيلومتر عرض در سال 1951 
توس��ط زمين شناسي سطح االرضي، در سال هاي 1957 تا 1963 
با مطالعات ژئوفيزيکي و نهايتاً در س��ال 1964توسط اولين چاه 

اكتشافي RS-1 به اثبات رسيد.
اي��ن مخ��زن از دو برآمدگ��ي )Culmination( ب��ا دو محور 
متفاوت تش��کيل ش��ده اس��ت ك��ه وج��ود كوه ه��اي »خويز« و 
»بنگس�تان« در جوار اين ميدان، يک سيس��تم هيدروديناميکي 
فع��ال در اين ميدان پديد آورده كه در نتيجه، 189 متر اختالف 
در سطح تماس آب- نفت بين يال شمالي و جنوبي پديدار گشته 
اس��ت. )اطالعات فشار آب و آب زدگي اوليه بعضي از چاه ها در يال شمالي و 

جنوبي آن را تصديق مي كند(.
همچنين به علت فعال بودن گسل عرضي در ميدان رگ سفيد 
در زمان رس��وب گذاري سازند »س��روك«، سازندهاي »گورپي«، 
»ايالم« و »س��روك بااليي« در قس��مت ش��رقي مي��دان حضور 

نداشته و در اليه بندي مشاهده نگرديده است. 

مقدمه:
ميدان رگ سفيد در 150 كيلومتری شرق اهواز در نزديكی بندر ديلم واقع شده است. مخزن آسماری اين ميدان در سال 
1343 شناسايی و كشف شده است.ميزان نفت در جای اوليه 16/5 ميليارد بشكه برآورد شده است و پيش بينی می شود 3/44 

ميليارد بشكه از آن قابل برداشت باشد.
اين ميدان پس از ميدان پازنان دارای دومين حجم كالهک گازی در بين ميادين نفتی كشور است كه ميزان حجم گاز در جای 

اوليه آن حدود 7/7 تريليون فوت مكعب برآورد شده است.
فش�ار اوليه مخزن 4016 پام بوده اس�ت. در اين ميدان تاكنون 119 حلقه چاه حفر ش�ده است. توليد انباشتی از اين ميدان تا 

پايان سال 85 به 1/92 ميليارد بشكه رسيده كه فشار مخزن را به 3470 پام كاهش داده است.

* سيد تقي ابطحي - گردآوري و تهيه 

   شكل-1: نمودار تغييرات نرخ توليد نفت و نسبت
 گاز به نفت )GOR( توليدي ميدان در طول زمان
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م��دل اس��تاتيکي و زون بن��دي س��ازندهاي »آس��ماري« 
و »بنگس��تان« براس��اس اليه بن��دي س��ازندها، ارزيابي ه��اي 
پتروفيزيک��ي و توصيف��ات زمين شناس��ي از نمونه ه��اي مغزه 
س��اخته شده است به طوري كه سازند »آسماري« به 10 زون 
 . a2 زون هاي( s و j ،  l ، m ، o ، q ، h2 ، h1 ، a2 ، a1 ش��امل
h1 عمدتاً از سنگ هاي كربناته( و سازند »بنگستان« به 7 زون تقسيم 

گرديده است.

تاريخچه تصميمات و مصوبات اخير در خصوص توسعه ميدان 
تاكنون س��ه مطالعه جامع در ميدان به شرح زير انجام شده 

است )جدول-1(.
آخرين مطالعه جامع ميدان »رگ س�فيد« در سال هاي 1380 
 ،CMG تا 83 با مشاركت شركت »نفت كيش« و شركت كانادايي
به كارفرمايي شركت »مهندسي و توسعه نفت« و نظارت »شركت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب« صورت پذيرفت. مش��اور براس��اس 
نتاي��ج حاصل از مطالعات فوق، توليد 250 هزار بش��که در روز با 
نگهداش��ت سقف توليد به مدت 18 س��ال را براي ميدان مذكور 
متصور دانست، ليکن در جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن، 
بناب��ه اعتقاد اكثر اعضاء اين ميزان تولي��د با واقعيت هاي مخزن 

هم خواني نداشته و بسيار خوش بينانه تلقي گرديد. 
 لذا هرچند براس��اس مصوبه هيئت مديره ش��ركت ملي نفت 
ايران در ابتدا مقرر گرديد تا ظرفيت توليد 250 هزار بش��که در 

روز نفت خ��ام به دس��ت آيد، اما در اصالح��ات بعدي اين رقم به 
220 هزار بشکه در روز كاهش يافت.

براس��اس اين مصوبه، اجراي طرح توس��عه ميدان به ش��ركت 
توسعه صنايع نفت و انرژي قشم )OEID( واگذار گرديد، اما به دليل 
آنکه ش��ركت مشاور نتوانس��ت در مهلت مقرر شركت سرمايه گذار 
مناس��بی را پيدا نماي��د، لذا جهت جلوگي��ري از تأخير در اجراي 

طرح، توسعه ميدان به شركت ملي مناطق نفت خيز محول شد.

طرح پيشنهادي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
اس��اس ط��رح توس��عه ارائه  ش��ده، روش تخلي��ه طبيعي با 
انج��ام عملياتي از قبيل حف��اري و تعمير و تکميل چاه و احداث 
تأسيس��ات جمع آوري و فرآورش گازهاي همراه توليدي و انجام 
مطالعه جامع اس��ت كه طی آن س��عي خواهد شد سقف كنوني 

توليد )180 هزار بشکه در روز( حفظ گردد. 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب حالت عدم سرمايه گذاري 
و انجام س��رمايه گذاري را در چهار گزينه مقايسه و امکان سنجي 

فني نموده كه خالصه آن در جدول-2 ارائه شده است.
از ميان حاالت فوق، حالت 4 به دليل مزاياي متعدد و قابليت 
آن در افزايش سقف توليد كنوني در سال هاي آتي، از لحاظ فني 
ارجحيت بيشتري نسبت به ساير گزينه ها دارد و به عنوان گزينه 

اصلي در نظر گرفته مي شود.

شركت مطالعه 
كننده

تاريخ اتمام 
مطالعه

تعداد 
چاهها

نفت اوليه درجا 
MMMSTB

گاز كالهک اوليه
TSCF

حداكثر سقف توليد
MSTB/D

ذخيره نفت
MMMSTB

)Exxon(13552613/8514/752804/96اكسون

)Petresim(1375651719/541704/62پترسيم

CMG 138310514/516/22504/49نفت كيش

جدول-2: حالت هاي مختلف توسعه ميدان رگ سفيد در بررسي شرکت مناطق نفت خيز جنوب

جدول-1: مطالعات جامع انجام شده بر روي ميدان

حاالت
مختلف توسعه

معايبمزاياشاخص هاي اصلي

حالت 1
 عدم  انجام  هرگونه  فعاليت   توسعه اي  و 

   سرمايه گذاري در ميدان
افت شديد دبي توليديعدم نياز به سرمايه گذاري

حالت 2
)640scf/stb(  مجاز كنوني ميدان GOR رعايت 
 رعايت چارچوب فعاليت هاي مصوب كنوني 

   مناطق نفت خيز
سرمايه  گذاري كم

 سوخته شدن گازهاي همراه  توليدي
 عدم  امکان  توليد  مستمر  از  چاه هاي  ميدان

حالت 3
)640scf/stb( مجاز كنوني ميدان GOR رعايت 
 انجام گسترده تعميرات در چاه هاي با توليد گاز اضافي 

حجم سرمايه  گذاري نسبتاً كم
 سوخته شدن گازهاي  همراه  توليدي

 عدم  امکان  توليد  مستمر  از  چاه هاي  ميدان
 هزينه  اضافي  جهت  تعمير  چاه هاي  ميدان

حالت 4
)1500scf/stb( مجاز  ميدان  تا سقف GOR رعايت 
 احداث تأسيسات جمع آوري، مايع گيري و  

  انتقال گازهاي همراه توليدي 

 جلوگيري از افت شديد توليد از ميدان
 جلوگيري از سوخته شدن گازهاي همراه
 امکان توليد مستمر از چاه هاي ميدان
 كاهش تعداد چاه هاي تعميري مورد نياز

حجم سرمايه گذاري قابل توجه
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جدول-3: تأسيسات عمده موجود در ميدان رگ سفيد 

 

باتوجه به موارد يا د ش�ده، شاخص هاي اصلي طرح توسعه ميدان »رگ 
سفيد« به صورت زير خالصه مي گردد:

• توليد به روش تخليه طبيعي؛
• تالش در جهت حفظ سقف كنوني توليد با حفر چاه هاي جديد 

و تعمير و تکميل چاه هاي موجود؛
• افزايش س��قف توليد كنوني و مدت نگهداشت سقف، منوط به 

نتايج مطالعه جامع؛
• جم��ع آوري و مايع گي��ري از گازه��اي هم��راه و جلوگي��ري از 

سوخته شدن آن.

تأسيسات سطح االرضي موجود در ميدان
به طور كلي ميدان رگ س�فيد به دو ناحية رگ سفيد-1 و رگ سفيد-2 

تقسيم مي گردد.
ناحيه رگ س�فيد-1:  كه نيمه ش��مال غرب ميدان را تش��کيل 

مي دهد، تحت كنترل شركت بهره برداري آغاجاري بوده و 
ناحي�ه رگ س�فيد-2 : كه نيمه جنوب شرق ميدان را تشکيل 
مي دهد، توس��ط ش��ركت بهره برداري گچس��اران اداره می شود. 
تأسيس��ات س��طح االرضي موجود در اين دو ناحيه در جدول-3 

آمده است:
عالوه بر موارد فوق تعداد 14 مجموعه تفکيک گر س��رچاهي 
نيز در ميدان موجود است. در حال حاضر بخشی از گازهاي همراه 
توليدي ميدان به كارخانه NGL-1300 واقع در »س��ياهمکان« 

منتقل مي گردد.

تأسيسات سطح االرضي جديد مورد نياز
ب��ا توجه به آنک��ه از مجموع 180 هزار بش��که در روز توليد 
نفت ميدان، 120 هزار بش��که در روز در ناحيه رگ س��فيد-1 و 
60 هزار بش��که در روز در رگ سفيد-2 توليد مي شود، در صورت 
توليد GOR معادل scf/stb 1500، گازهاي همراه توليدي نواحي 
رگ سفيد 1 و 2 به ترتيب برابر با 180 و 90 ميليارد فوت مکب 

در روز )م ف م ر( خواهد بود. 
با توج��ه به ظرفيت ه��اي تراكم گازهاي هم��راه مندرج در 
جدول باال و اختصاص س��هم اندكي از گازهاي همراه توليدي به 
مصرف س��وخت واحدها، حداكثر مي��زان گازهاي همراه مازاد بر 
ظرفيت در نواحي رگ س��فيد 1 و 2 به ترتيب 108 و 42 م ف م ر 

پيش بيني مي گردد. 
بنابراي��ن به منظور فرآورش اين مق��دار گاز، عالوه بر احداث 
يک كارخانة جديد NGL )بازيابي( به ظرفيت تقريبي 180م ف م ر؛ 
تأسيس��ات جم��ع آوري، تراك��م و انتق��ال گازه��اي هم��راه در 

رگ سفيد-1 نيز مورد نياز خواهد بود.

اقالم و زمان بندي اجراي طرح
الف- عمده عمليات پيش بيني شده شامل:

به روزرس��اني مطالعه جامع، حف��اري 18 حلقه چاه جديد، 
تعمي��ر 42 حلقه چاه موج��ود و احداث تأسيس��ات جمع آوري، 
تراك��م، فرآورش و انتقال گازهاي م��ازاد همراه، در فاز اول انجام 

مي شود كه مدت زمان اجراي آن 5 سال خواهد بود. 
اجراي فاز دوم پس از فاز اول، به مدت سه سال پيش بيني 
مي ش��ود و تنها به احداث يک ايس��تگاه تراك��م گاز در محل 
رگ س��فيد-2 برای انتق��ال گازهاي مازاد به »س��ياهمکان« 

)NGL-1300( منحصر مي گردد.

ب- در صورت��ي ك��ه نتيج��ه مطالع��ه جامع در نيمه س��ال 
1388 مؤيد افزايش GOR در بخش جنوب ش��رقي ميدان شود، 
تأسيس��ات جمع آوري، تراكم و انتقال گاز در رگ سفيد-2 مورد 
نياز خواهد بود. اجراي اين بخش از فعاليت هاي احتمالي از سال 

1391  به مدت سه سال پيش بيني شده است.

اميد اس�ت با اجراي طرح توس�عه ميدان »رگ س�فيد«، اهداف 
پيش بيني ش�ده در جهت نگهداشت س�قف توليد كنوني و به خصوص 

جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي همراه توليدي محقق گردد.

ظرفيت واحد بهره برداريناحيه
)هزار بشكه در روز(

ظرفيت واحد نمک زدايي 
)هزار بشكه در روز(

ظرفيت ايستگاه تراكم گازهاي 
همراه )م ف م ر(

17511063رگ سفيد-1 )آغاجاري(

1555542رگ سفيد-2 )گچساران(

330165105جمع )كل ميدان(
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