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مقدمه
همانگونه كه در شماره قبل اشاره گرديد، در هر شماره طرحها 
و پروژه هاي توس��عه اي فعال يكي از شركت هاي تابع شركت  ملي  
نفت ايران معرفي مي ش��ود در اين ش��ماره با طرح ها و پروژه هاي 

توسعه اي شركت نفت و گاز پارس آشنا مي شويم:

طرحها و پروژه هاي توسعه اي شركت نفت و گاز پارس
ش��ركت نفت و گاز پارس از جمله ش��ركت هاي تابعه شركت 
ملي نفت ايران مي باشد كه مسئوليت توسعه ميدان گازي عظيم 
پارس جنوبي را به عهده دارد. عالوه بر آن، توسعه اليه نفتي پارس 
جنوبي و ميدان گازي پارس ش��مالي نيز در حيطه مسئوليت اين 

شركت قرار دارد.
ميدان گازي پارس جنوبي روي خط مرزي ايران و قطر قرار 
داشته و با ساحل جنوبي ايران حدود يكصد كيلومتر فاصله دارد. 
وسعت كل ميدان بالغ بر 9700 كيلومتر مربع مي باشد كه بخش 

ايراني آن در حدود 3700 كيلومتر مربع وسعت دارد.
حج��م گاز در جاي اين بخش حدود 14 تريليون متر مكعب 
تخمين زده مي شود كه معادل 8 درصد كل ذخاير گازي جهان و 

50 درصد ذخاير گازي كشور مي باشد.
با توجه به وس��عت بس��يار زياد ميدان و براس��اس مطالعات 

مخزني و نتايج به دست آمده از حفر چاه هاي اكتشافي، ميدان در 
قالب تقس��يم بندي بلوك هاي دريايي، به 24 فاز تقس��يم گرديد 
و توليد متوس��ط از هر فاز بطور متوسط يك ميليون فوت مكعب 

پيش بيني مي شود.
 آخرين وضعيت عملكرد طرح هاي عمده ش��ركت نفت و گاز 

پارس به شرح زير است:

طرح توسعه فاز يك
اهداف طرح: افزايش توانايي توليد از س��كوهاي بخش دريا و 

پااليشگاه خشكي فاز يك
پيمانكار اصلي: شركت ايراني پتروپارس

تاريخ شروع: فروردين 1385
تاريخ پايان: آبان 1388

پروژه هاي طرح
1( مهندسي خط لوله 18 اينچ.

2( خريد و تأمين خط لوله 18 اينچ.
3 ( تعويض خط لوله 18 اينچ.

4( مطالعه و ايجاد تغييرات براي افزايش ظرفيت بخش دريا.
5( مطالعه و ايجاد تغييرات جهت افزايش ظرفيت بخش خشكي.

* مديريت برنامه ريزي تلفيقي 

 

 

طرح ها و پروژه هاي توسعه اي؛ 
شركت نفت و گاز پارس 

 سيد تقي ابطحي*



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 
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آخرين وضعيت طرح
تعويض خط لوله به طول 5 كيلومتر و انتخاب مش��اور براي 
افزايش ظرفيت سكوهاي دريايي انجام گرفته و انتخاب پيمانكار 

EPC در حال انجام مي باشد.

طرح توسعه فازهاي 8-7-6
اه��داف طرح: اس��تحصال گاز ترش براي تزري��ق به ميادين 
نفتي آغاجاري، توليد گاز مايع )LPG( و ميعانات گازي به منظور 

صادرات.
برنامه توليد: 

 گاز ترش: 110 ميليون متر مكعب در روز 	

 ميعانات گازي: 158 هزار بشكه در روز 	

 گاز مايع: 1/6 ميليون تن در سال 	

 پيمانكار اصلي: پتروپارس و استات اويل
 تاريخ شروع: تير 1379

 تاريخ اتمام: اسفند 1387
 نوع قرارداد: بيع متقابل

 آخرين وضعيت طرح: عمليات سازه هاي فوقاني، گوي شناور 
و خطوط لوله حدود 90 درصد پيش��رفت داش��ته اس��ت. درصد 
پيش��رفت پااليشگاه و تأسيسات خش��كي 99/3 و نيروگاه گازي 

98/5 مي باشد.
عمليات نصب س��كوي فاز SPD7( 6( در تاريخ 87/4/16 در 
دريا انجام گرفت و س��كوي ف��از 7 در 87/8/25 بارگيري خواهد 
شد. عمليات راه اندازي پااليشگاه گاز خشكي فاز 6 و7 و عمليات 
پيش راه اندازي گاز خش��كي فاز 8 انجام ش��ده اس��ت. راه اندازي 
كامل طرح توس��عه فازهاي 6 و7و8 پارس جنوبي و تزريق گاز به 

شبكه سراسري تا پايان سال 87 به  انجام خواهد رسيد.

طرح توسعه فازهاي 9و10
اه�داف طرح: توليد گاز طبيعي براي ش��بكه سراسري، توليد 
اتان براي مصرف پتروش��يمي، توليد ميعان��ات گازي و گاز مايع 

)LPG( و گوگرد براي صادرات.
برنامه توليد: 

 گاز طبيعي تصفيه شده :50 ميليون متر مكعب در روز 	

 ميعانات گازي: 80 هزار بشكه در روز 	

 گاز مايع )LPG(: 1/05 ميليون تن در سال 	

 اتان: يك ميليون تن در سال 	

 گوگرد: 400 تن در روز 	

 پيمانكار اصلي: جي اس- اويك- تأسيسات دريايي/ ملي حفاري
 تاريخ شروع: اسفند 1381
 تاريخ پايان: اسفند 1387

 نوع قرارداد: فاينانس
اقدامات انجام شده و آخرين وضعيت پيشرفت طرح

پيشرفت سكوها و پايه سكوها 95/6 درصد مي باشد  احداث 
خطوط لوله و پااليشگاه گازي به ترتيب 92و87 درصد پيشرفت 
داش��ته اس��ت. بيش از 50 درصد نيز عملي��ات حفاري چاه هاي 

توسعه به انجام رسيده است.
سكوي فاز 9 عماًل آماده دريافت گاز ترش از چاه ها مي باشد.

خ��ط لول��ه اول انتقال گاز خش��كي نيز مراح��ل انتهايي خود را 
مي گذراند  و طبق برنامه ريزي انجام ش��ده تا آذرماه سال جاري، 
900 ميليون متر مكعب و تا اواس��ط زمستان 1000 ميليون متر 

مكعب گاز از فازهاي مذكور توليد خواهد شد.

طرح توسعه فاز 12
اهداف طرح : توليد گاز شيرين، توليد ميعانات گازي

برنامه توليد: 
 گاز شيرين : 78 ميليون متر مكعب در روز 	

 ميعانات گازي: 110 هزار بشكه در روز 	

 گوگرد دانه بندي شده: 750 تن در روز 	

 پيمانكار اصلي: پترو پارس
 تاريخ شروع: مرداد 1384
 تاريخ پايان: بهمن 1389
 نوع قرارداد: بيع متقابل

اقدامات انجام شده و آخرين وضعيت پيشرفت طرح
خط لوله، سازه فوقاني و پايه سكوها حدود 6 درصد و بخش 

خشكي نيز حدود 2 درصد پيشرفت داشته است.
تاكنون عمليات آماده سازي محوطه انجام شده است. مناقصة 
احداث پااليشگاه خشكي در حال انجام مي باشد كه پس از تعيين 

برنده، قرارداد منعقد خواهد شد.

طرح توسعه فازهاي 15و16
اهداف طرح : 

 توليد گاز طبيعي:  براي شبكه سراسري 	

 توليد اتان: جهت مصرف پتروشيمي 	

 توليد ميعانات: گاز مايع و گوگرد براي صادرات 	

 پيمان�كار اصلي: قرارگاه خاتم، ش��ركت مهندس��ي و ساخت 
تاسيسات دريايي و صف

 تاريخ شروع: آبان 1385
 تاريخ پايان: اسفند 1389

 نوع قرارداد: فاينانس
اقدامات انجام شده و آخرين وضعيت پيشرفت طرح

پايه و عرش��ه س��كوها حدود 9 درصد، اح��داث خطوط لوله 
دريايي 52 درصد، و بخش خش��كي حدود 14 درصد پيش��رفت 
داشته اند. براساس برنامه تا نيمه اول سال 1390 فازهاي 15و16 

تكميل خواهد گرديد.

طرح توسعه فازهاي 17 و18
اهداف طرح: 

 توليد گاز طبيعي براي شبكه سراسري 	

 توليد اتان براي مصرف پتروشيمي 	

 توليد ميعانات ، گاز مايع و گوگرد براي صادرات 	

 پيمانكار اصلي: ايدرو، اويك، تأسيسات دريايي
 تاريخ شروع: خرداد 1385

 تاريخ پايان: مهر 1389
 نوع قرارداد: فاينانس

اقدامات انجام شده و آخرين وضعيت پيشرفت طرح
پايه و عرش��ه س��كوها حدود 9 درصد، بخش احداث خطوط 
لول��ه درياي��ي 67 درصد و عملي��ات بخش خش��كي نيز حدود 
8درصد پيشرفت داشته اند. در اين بخش عمليات محوطه سازي 

در مراحل نهايي مي باشد.


