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* كارشناس مهندسي نفت شركت ملي نفت ايران 

ميدان گازي پارس جنوبي و گس��تره جنوبي آن، گنبدش��مالي 
)North Dome(، در خليج فارس واقع شده اند كه قسمت ايراني آن 
نيمی از ذخائر گازي كش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. وجود 
ذخائر عظيم گازي در اين ميدان و مشترك بودن آن با كشور قطر، 
توس��عه هر چه سريع تر را مي طلبد. طبق آخرين تصميمات متخذه 
در ش��ركت ملي نفت ايران، توس��عه بيش از 24 فاز در اين ميدان 
مش��ترك جهت مصارف داخلي، صادرات، تزريق به ميادين نفتي و 
توليد LNG در دس��تور كار شركت نفت و گاز پارس قرار گرفت. در 
اين راس��تا و در جهت تأمين گاز مصرفي داخل كشور، طرح توسعه 
فازهاي 9 و10 از ش��هريور س��ال 1381 شروع شده است. در اينجا 
ابتدا خالصه اي از تاريخچه كشف و مشخصات مخزني ميدان گازي 
پ��ارس جنوب��ي خواهد آمد و پس از آن به اجم��ال به معرفي طرح 
توس��عه فاز 9 و10، پيش��رفت پروژه وچالش ه��اي پيش رو خواهيم 

پرداخت.

ميدان گازي پارس جنوبي:
ميدان گازي پارس جنوبي پس از لرزه نگاري دو بعدي در سال 
1988 و حفر اولين چاه اكتشافي SP-01 كه وجود مخزن گازي در 
س��ازندهاي كنگان و داالن را نشان مي داد، كشف گرديد )شكل 1(. 
درحد فاصل سال هاي 1991 و 1992 اين ميدان پس از حفاري سه 

حلقه چاه تحديدي SP-02 و SP-03 و SP-04 تأييد گرديد.

 

 موقعيت ميدان پارس جنوبي در مرز ايران و قطر

تولي��د گاز از مي��دان گازي پارس جنوب��ي با توس��عه فاز 2 در 
دس��امبر 2002 و توسعه فاز 3 در آوريل 2003 و با هدف توليد 1 
ميليارد فوت مكعب گاز در روز در هر فاز آغاز گرديد.  در سال هاي 
اولي��ه، ميزان توليد روزان��ه گاز غني )Wet Gas( به 3 ميليارد فوت 

مكعب در روز افزايش يافت.
قبل از شروع توليد از ميدان پارس جنوبي، توليد گاز از قسمت 
قط��ري مي��دان، North Dome ، در س��ال 1989 و ب��ا نرخ توليد 

 بهبود خدمتي*

طرح توسعه فازهاي 9 و10 ميدان پارس جنوبي
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800 ميليون فوت مكعب گاز در روز آغاز ش��ده بود. بر طبق اخبار 
غيررسمي، طي توسعه ميدان در سال هاي 1989، 1992، 1994 و 
1997 توليد روزانه گاز از گنبدش��مالي به بيشتر از 5 ميليارد فوت 

مكعب در روز افزايش يافته است. 

مشخصات كلي ميدان گازي پارس جنوبي: 
ميدان گازي پارس جنوبي جمعاً با 8252 كيلومتر مربع مساحت 
يكي از بزرگترين س��اختمان هاي هيدروكربوري جهان مي باشد. از 
اين مقدار، 2311 كيلومت��ر مربع در بخش ايران و 5941 كيلومتر 

مربع آن در بخش قطر واقع است.
مي��دان گازي پارس جنوبي حاوي گاز در س��ازندهاي كنگان و 
 K1،K2،K3،K4 داالن ب��وده و داراي چهار اليه اصلي ب��ه نام هاي
مي باش��د. چهار اليه اصلي مخ��زن هر يک خود ب��ه زير اليه هايي 
تقس��يم مي ش��وند كه داراي خصوصيات مخزني متفاوتي بوده و در 
گس��تره خود خواص مخزني آنها تغيير مي كن��د. يكي از مهم ترين 
ويژگي ه��اي مخزن پارس جنوبي مورب بودن س��طح تماس آب و 
گاز در ميدان مي باش��د، كه شيب آن از غرب- جنوب غرب به طرف 
ش��رق- جنوب ش��رق بوده و به همين دليل بخش ش��رقي ميدان 
داراي س��طح تم��اس آب و گاز عميق ت��ر و در نتيجه حجم ذخيره 
گاز در بخش ايراني نس��بت به مس��احت آن )شمال شرق( افزايش 

يافته است.

طرح توسعه فازهاي 9 و10 ميدان پارس جنوبي:
توس��عه فازه��اي 9 و10ميدان گازي پ��ارس جنوبي به منظور 
توليد 2000 ميليون فوت مكعب اس��تاندارد گاز غني در روز جهت 
تزريق به ش��بكه سراس��ري، 80 هزار بش��كه ميعانات گازي در روز 
جه��ت صادرات، تولي��د 1 ميليون تن اتان در س��ال جهت مصارف 
پتروش��يمي، 1/05 ميليون تن گاز مايع LPG در س��ال و 400 تن 

گوگرد در روز جهت صادرات برنامه ريزي شده است.
بلوك دريايي اين ميدان در قسمت شمالي ميدان پارس جنوبي 
واقع ش��ده است كه با مس��احت بيش از 110 كيلومتر مربع و گاز 
درجاي بالغ بر 28تريليون فوت مكعب، قابليت توليد ثابت در سقف 

را در يک دوره حداقل 15 ساله را دارا مي باشد.
پيمانكاران اصلي طرح شركت مهندسي و ساخت صنايع نفت، 
ش��ركت مهندسي و س��اخت تأسيس��ات دريايي و شركت GS كره 
جنوبي جهت طراحي، خريد و س��اخت تأسيس��ات دريا و خشكي و 
شركت ملي حفاري به عنوان پيمانكار حفاري طرح مي باشد.  قرارداد 

طرح توس��عه اين فازها در سال 1381 بس��ته شد كه نوع قرارداد به 
صورت EPC بوده و محل احداث تأسيس��ات خشكي در عسلويه مي 
باشد. شايان ذكر است كه برق مورد نياز واحدهاي پااليشگاه از محل 

نيروگاه هاي متمركز پارس جنوبي تأمين خواهد شد.
به منظور دستيابي به اهداف فوق، عمليات ذيل پيش بيني شده است: 

- حفاري 22 حلقه چاه توليدي 
- احداث 2 رشته خط لوله زيردريايي 

-  احداث 2 س��كوي بهره برداري مجهز به تجهيزات جداس��ازي آب 
آزاد، تأسيس��ات آزمايش  چاه ها، تصفيه كننده آب هاي آلوده به مواد 

نفتي و سرويس هاي وابسته، 
- احداث سكوهاي  مشعل 

- احداث تأسيس��ات فرآورش گاز طبيع��ي و تثبيت ميعانات گازي 
در خشكي 

- مخازني جهت ذخيره و صادرات ميعانات گازي 
- مخازني جهت ذخيره و صادرات گاز مايع پروپان و بوتان 

گاز تولي��دي از اي��ن فازها پس از تقويت فش��ار ب��ه خط لوله 
سراس��ري، تزريق مي گردد و بقيه محصوالت جهت صادرات در نظر 

گرفته شده است.

اقدامات صورت پذيرفته و چالش هاي موجود:
در حال حاضر احداث و راه اندازي تأسيسات خشكي فازهاي 9 
و10 پارس جنوبي پايان يافته اس��ت. همچنين پيشرفت بخش هاي 
اصلي پروژه س��كوها و پايه سكوها 99 درصد مي باشد كه در مرحله 
راه اندازي مي باش��ند. خطوط لوله زيردرياي��ي اين فازها نيز تكميل 

شده است. 
بزرگترين چالش اين دو فاز در حفاري چاه هاي دريايي مي باشد 
كه كمبود تجهيزات تكميل چاه، باعث تأخير در حفاري چاه ها شده 
 اس��ت. در حال حاضر بررسي چندين روش براي تكميل اين چاه ها 
در دس��تور كار متخصصين شركت نفت و گاز پارس قرار دارد كه با 
تصميم گيري آتي، در ماه هاي آينده شاهد پيشرفت بسيار خوبي در 

قسمت حفاري اين فازها خواهيم بود.
تا اوايل س��ال جاري پيشرفت پروژه در قسمت خريد تجهيزات 
و مواد حفاري باالي 97 درصد بوده كه در كل، پيش��رفت قس��مت 
حف��اري بيش از 50 درصد مي باش��د. قابل ذكر اس��ت پيش��رفت 
كل ط��رح ح��دود 94 درصد بوده كه با پاي��ان يافتن مراحل نهايي 
حفاري هاي فازهاي مزبور در آينده نزديک بهره برداري از كل طرح 

و توليد روزانه 2 ميليارد فوت مكعب گاز محقق خواهد شد 




