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 - پارس جنوبي  گازي  میدان 
گنبدشمالي بزرگترین منبع گازي جهان 
مشترك  مرزي  خط  روي  بر  که  است 
قرار داشته  قطر در خلیج فارس  ایران و 
و یکي از اصلي ترین منابع انرژي کشور 
میدان  این  مساحت  مي رود.  به شمار 
قسمت  که  است  مربع  کیلومتر   9700
پارس جنوبي،3700  یعني  آن،  ایراني 
کیلومتر مربع و بخش قطري آن 6000 
عظیم  میدان  این  دارد.  کیلومتر وسعت 
مشترك  قطر  و  ایران  کشورهاي  بین 
طرف  دو  هر  در  آن  از  تولید  و  بوده 
سالیان زیادي است که در جریان است. 
بخش قطری این میدان که گنبدشمالي 
نام دارد در آبهاي کم عمق خلیج فارس 
میدان  دارد.  قرار  قطر  شمال شرقي  در 
توسط   1971 سال  در  گنبدشمالي 
 North شرکت شل کشف گردید. چاه
West Dome-1 اولین چاه این بخش 
گاز  وجود  آن  طي  که  بوده  میدان  از 

گنبدشمالي  میدان  گردید.  اثبات 
داراي100 کیلومتر طول و 54 کیلومتر 
عرض است. مخزن اولیه، سازند کربناته 
است.  رسوبي  ناحیه   5 داراي  خوف، 
این سازند 854 متر ضخامت داشته و از 
آنیدریت،  همراه  به  کربناته  سنگ هاي 
تشکیل  الیمستون  و  متراکم  دولومیت 
ناحیه  این  تخلخل  مقدار  است.  یافته 
مخزني بین 5 تا 15 درصد است. ذخیره 
قابل بازیافت و تجاري این میدان در 4 
الیه مخزني خوف 1-2-3-4 قرار دارد 
پتانسیل  اصلي ترین  خوف-4  الیه  که 
از  قطر  تولید  است.  مخزن  این  تولیدي 
گردیده  آغاز   1991 درسال  میدان  این 

است.
عظیم،  میدان  این  ایراني  سمت 
پارس جنوبي نامیده مي شود. تولید ایران 
آغاز   2001 سال  در  پارس جنوبي  از 
گردیده است. ذخیره گاز پارس جنوبي 
همراه  به  مترمکعب  تریلیون   14 حدود 

18 میلیارد بشکه میعانات گازي برآورد 
از  درصد   7/5 حدود  که  است  شده 
نیمي  به  نزدیک  و  دنیا  کل ذخایر گاز 
را شامل مي شود.  از ذخایر گاز کشور 
مشترك  میدان  این  تولیدي  سازندهاي 
داالن  و  کنگان  شامل  حاضر  حال  در 
نیز  آنها  از  تولید  که  بوده  باالیي 
تا   K1 الیه   4 از  قطري  بخش  همچون 
اصلي  مخزني  سازندهاي  به عنوان   K4
است  ذکر  به  الزم  مي پذیرد.  صورت 
از  بهتر   K2 و   K4 نواحي  کیفیت  که 
همچنین  مي باشد.  دیگر  ناحیه ي  دو 
غیرتولیدي  زون  انیدریتي،  الیه هاي 
مخزن پارس جنوبي هستند. توسعه میدان 
تأمین  به منظور  پارس جنوبي  گازي 
تقاضاي روبه رشد داخلي گاز طبیعي و 
نفتي،  میادین  به  تزریق  میعانات گازي، 
تولید ال ان جي و همچنین صادرات گاز 

و میعانات گازي صورت مي پذیرد.

میــــدان  در  مهــاجـرت   -1
  گــــازی پـارس  جنوبی 

میادین  در  مهاجرت  مقوله  اصوالً 
هیدروکربوری مشترك به عنوان یکی از 
نگرانی های اصلی در بین توسعه دهنگان 
میدان مطرح می باشد؛ این مهم بی شک 
در میادین گازی به دلیل تحرك پذیری 
بیشتِر گاز نسبت به میادین نفتی از اهمیت 
به عبارت  و  بوده  برخوردار  ویژه  اي 
دیگر، مهاجرت سیال در میادین گازی 
بیشتر و سریع تر از میادین نفتی می تواند 
رخ دهد. این موضوع همچنین با توجه 
به سرعت توسعه در سمت مقابل ممکن 

میدان گازي پارس جنوبي و توجهي به آينده
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است تسریع گردد.
در  گاز  مهاجرت  مقوله  اساس  این  بر 
مهمي  نکته  پارس جنوبي  گازي  میدان 
با  و  دقیق  به صورت  باید  که  است 
اطالعات کافي به آن پرداخت. اگرچه 
دغدغه متخصصان نفتي کشور پیرامون 
موضوع میزان و روند مهاجرت گاز بین 
پارس جنوبي و گنبدشمالي و اندیشیدن 
جلوگیري  جهت  مناسب  راهکارهاي 
از آن قابل درك و ارزشمند است، اما 
با  تا بررسي این موضوع  بهتر آن است 
استفاده داده هاي واقعي و بر اساس رفتار 

تولیدي صورت پذیرد. 
این  است  مشخص  و  مشهود  آنچه 
توسعه  نحوه  به  توجه  با  که  است 
مستمر  تولید  و  پارس جنوبي  فازهاي 
مهاجرت  حاضر  حال  در  گنبدشمالي، 
قطري  بخش  به سمت  ایراني  از سمت 
امر،  این  در  موثر  از دالیل  یکي  است. 
مرزي  فازهاي  به موقع  راه اندازي  عدم 

در پارس جنوبي است. 
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این 
است که راه اندازي هرکدام از فازهاي 
در دست اجرا و افزایش تولید گاز در 
پارس جنوبي تأثیر محسوسي بر کاهش 
که  داشت  گاز خواهد  مهاجرت  میزان 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
تأثیرپذیري  با  توجه  با  اساس  براین 
بخش  تولید  از  فاز-11  شدید 
عدم  و  بودن(  مرزی  قطري)به علت 
فاز  تنها  به عنوان  فاز  این  توسعه  شروع 
توسعه  باید  نیافته،  توسعه  مرزی  کاماًل 
هرچه سریع تر آن و تعیین تکلیف نهایی 
پیمانکار توسعه جزو اولویت هاي اصلي 
در مجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار 
باعث  این باره  در  تأخیر  بی شک  گیرد. 
خسارات جبران ناپذیری شده و چه بسا 
در  شکنندگی  ایجاد  باعث  زمان  گذر 

اقتصاد توسعه میدان گردد. 

لـــزوم  و  سـريـع  افــت فشـار   -2
نصب کمپــرسـور و يا انجـام روش های 

جايگزين کـاهش افـت فشار

با  حداکثری  و  بهینه  برداشت 
مواردی  از  یکی  صیانتی  رویکردهای 
به ویژه  میادین  تمامی  در  باید  که  است 
شود.  گرفته  نظر  در  مشترك  میادین 
از  استفاده  به منظور  و  میان  این  در 
شرایط  تحت  مخزن،  از  تولیدی  سیال 
گاز  انتقال  موضوع  بتوان  باید  مختلف 
میسر  نیز  را  فراورشی  تأسیسات  به 
ساخت. بی شک با گذر زمان و کاهش 
درون چاهی  فشار  کاهش  مخزن،  فشار 
توانایی  و  یافته  کاهش  نیز  سرچاهی  و 
سیال برای انتقال به تأسیسات فراورشی 
کاهش می یابد. بدین جهت و با استفاده 
نفتی  میادین  کمکی)در  ابزارهای  از 
در  و  مصنوعی  فرازآوری  پمپ های 
چاه  کمپرسور(  نصب  گازی  میادین 
توانایی انتقال حجم بیشتر سیال و یا حفظ 
مهم  این  داشت.  خواهد  را  تولید  توان 
انتقال  شرایط  در  و  دریایی  میادین  در 
میعانات(  و  گاز  سه فازی) آب،  سیال 
است.  برخوردار  فراوانی  از چالش های 
گنبدشمالی  گازی  میدان  در  اگرچه 
بر  چاه  تکمیل  خاص  نوع  از  استفاده 
به عنوان  کمپرسور  از  استفاده  خالف 
گرفته،  قرار  مدنظر  تولید  بهینه  گزینه 
به هر  اما در میدان گازی پارس جنوبی 
روی مقوله استفاده از کمپرسور به عنوان 
یکی از گزینه های 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 فناوري های روز دنیا و 
بهره  زمینه  این  در  توانمند  شرکت های 

مقوله چگونگی نصب کمپرسور  بُرده، 
در فازهای مختلف میدان گازی پارس 
قرار  جدی  توجه  مورد  را  جنوبی 
کاهش  و  زمان  گذر  با  بی شک  داد. 
سرچاهی  فشار  به  توجه  مخزن،  فشار 
در  زیرا  مي یابد  بیشتری  اهمیت  نیز 
تأخیر  و  مهم  این  به  صورت عدم توجه 
در برنامه ریزی جهت نصب کمپرسور، 
خواهد  پیدا  نزولي  روند  میدان  تولید 
سیال  خاص  نوع  به  توجه  با  و  کرد 
به  فراوانی  خسارات  میدان)گازمیعانی( 

بار خواهد نشست.

3- لزوم توجه به تقاضاي باالي گاز و 
لزوم عدم ايجاد تعهد

دارنده  دومین  به عنوان  ایران  کشور 
بوده  مطرح  جهان  در  گازی  ذخایر 
میعانی  گاز  مخزن  میان،  این  در  و 
ذخایر  درصِد   40 از  بیش  پارس جنوبی 
گازی کشور را به خود اختصاص داده 
در  موجود،  آمارهای  اساس  بر  است. 
 65 حدود  ایران  جمعیت   1999 سال 
میلیون نفر بوده است. در سال 2009 این 
جمعیت به حدود 72 میلیون نفر افزایش 
جمعیت  رشد  10درصد  حدود  و  یافته 
توسعه  برنامه  دو  طی  کشور  در  را 
لحاظ  از  درحالی که  می دهد،  نشان 
مصرف  با  سال  همین  در  گاز  مصرف 
از  پس  مترمکعب،  میلیارد   132 ساالنه 
سوم  رده  روسیه  و  آمریکا  کشورهای 
است.  داشته  قرار  جهان  گاز  مصرف 
این رشِد قابل توجِه مصرف گاز حدود 
56 درصد نسبت به سال 1999 افزایش 
یافته است. این مصرف سرسام آور اگر 
مشکالت  یابد،  ادامه  ترتیب  به همین 

فراوانی را به همراه خواهد داشت.
حجم  بودن  دارا  گفت  بتوان  شاید 
نادرستی  تلقی  وجود  ذخایر،  از  عظیم 
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که  شده  باعث  مردم  عموم  بین  در  را 
از  برای هر مقدار  همواره عرضه کافی 
خواهد  وجود  کشور  در  گاز،  مصرف 
می تواند  نادرست  رفتار  این  داشت. 
در  گاز  ازهم گسیختگی مصرف  باعث 
به  توجه  میان،  این  در  گردد.  کشور 
کشور  در  گاز  تولید  تعهِد  ایجاد  عدم 
پتانسیل  به گذر زمان و کاهش  باتوجه 
مخزن در میادین گازی خصوصاً میدان 
فراوانی  اهمیت  از  پارس جنوبی  گازی 

برخوردار است. 

مازاد  ظرفیت  از  استفاده  لزوم   -4
تأسیسات و پااليشگاه های میدان گازی 

پارس جنوبی

تولید  با  و  زمان  گذر  با  بی شک 
گازی  میدان  مختلف  فازهای  از 
مجموعه  در  تولید  توان  پارس جنوبی، 
از  یافت.  فازهای میدان کاهش خواهد 
یا  و  وجود  به  عنایت  با  و  دیگر  سوی 
احداث تأسیسات پاالیشگاهی برای اکثر 
فازهای تولیدی و در حال توسعه میدان، 
آینده ای  در  که  داشت  انتظار  می توان 
از  قابل توجهی  بخش  دور  نه چندان 
منطقه  در  موجود  پاالیشگاهی  ظرفیت 
پارس-1و2(  سایت  )تأسیسات  عسلویه 
شد.  خواهد  خالی  اصطالح  به  و  آزاد 
خالی  ظرفیت  از  استفاده  و  مهم  این 
فراورشی  و  پاالیشگاهی  تأسیسات 
موجود در این منطقه باید به عنوان یک 
موضوع قابل توجه در تصمیم سازی های 
شرکت  مجموعه  بلندمدت  و  آتی 
وزارت  همچنین  و  ایران  نفت  ملی 
توسعه  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  نفت 
میادین گازی  میادین مجاور)مخصوصاً 
این  درنظرگرفتن  با  گازمیعانی(  و 
توجه  بی شک  شود.  بررسی  ظرفیت 
توسعه  هزینه  می تواند  موضوع  این  به 

نفت  ملی  شرکت  آتی  پروژه های  در 
منطقه  این  میادین گازی مجاور  به ویژه 

را کاهش دهد. 

مطالعــات  به  تـوجه  لــزوم   -5
نــويـن گازمیعاني در مراکز پژوهشي

به عنوان  پارس جنوبی  گازی  میدان 
یکی از بزرگترین میادین گازمیعانی در 
دنیا قابل توجه بوده و بررسی فرایندهای 
مختلف بهبود برداشت در این میدان از 
از سوی دیگر،  اهمیت برخوردار است. 
در  پیچیدگی هاي خاص  به علت وجود 
رفتار فازی و جریانِی مخازن گازمیعانی 
به ویژه در نزدیک دهانه چاه و همچنین 
باعث  که  خاص  پدیده های  وجود 
اثرگذاری بر نمودارهای تراوایی نسبی 
به عالوه  می گردد،  مخازن  نوع  این  در 
خصوص  در  خاص  شیوه های  وجود 
گازمیعانی،  سیال  نمونه گیری  و  آنالیز 
علمی  و  دقیق  بررسی  پیش  از  بیش 
تأمل  و  قابل توجه  را  مخازن  نوع  این 

می نماید. 
در  خاص  مرکزی  وجود  لذا 
از  مخازن  نوع  این  بررسی  خصوص 
نهایتاً  و  پژوهشی)فناورانه(  و  فنی  نگاه 
مختلِف  موضوعات  نمودن  کاربردی 
مخازن  خصوص  در  بررسی  مورد 
در  نیز  و  میدانی  مقیاس  در  گازمیعانی 
مخزن  جامع  مطالعات  شبیه سازی ها، 
می تواند  عملیاتی  فعالیت های  انجام  و 
نوع  این  از  تولید  و  توسعه  بهبود  در 
این  در  گیرد.  قرار  موردتوجه  مخازن 
میان پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت 
ملی نفت ایران به عنوان یکی از مراکز با 
پتانسیل باال در این زمینه نقش ایفا نموده 
و الزم است مسئوالن شرکت ملی نفت 
نتایج  از  پارس  نفت و گاز  شرکت  و 
راستای  در  مجموعه  آن  بررسی های 

بهبود فعالیت های تولید از مخزن گازی 
مرکز  این  نمایند.  استفاده  پارس جنوبی 
نیز باید خود را به عنوان یکی از مراکز 
کشور  گازمیعانی  حوزه  در  تأثیرگذار 

روز به روز قوی تر نماید.

میعـانـات  به  تـوجـه  لـزوم   -6
مخــزن  در  اصلی  سرمايـه  به عنـوان 

گـازمیعـانی پارس جنوبی

وجود  گازمیعانی  میادین  در  اصوالً 
میدان  اصلی  سرمایه  به عنوان  میعانات 
مهم  این  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید 
نیز  پارس جنوبی  گازمیعانی  میدان  در 
تقسیم بندی  در  اگرچه  و  بوده  صادق 
تا  گازمیعانی)غنی  سیاالت  انواع 
میعانات  نسبت  با  مخزن  این  سبک(، 
بشکه   40 )CGR( حدود  اولیه  گاز  به 
محدوده  در  مکعب  فوت  میلیون  بر 
تولید  اما  قرار می گیرد،  سیاالت سبک 
روزانه بیش از 440 هزار بشکه در روز 
میعانات با چندین برابر ارزش نفت خام 
بی شک  میدان  این  مختلف  فازهای  از 
این  در  داشت.  خواهد  فراوانی  اهمیت 
با در نظرگرفتن اصول  میان الزم است 
به  توجه  و  گازمیعانی  مخازن  در  تولید 
در  حیاتی  عامل  به عنوان  فشار  پارامتر 
میعانات  توده  شدن  محبوس  و  تشکیل 
حداکثری  تولید  جهت  در  مخزن،  در 
بهینه  تولید  به  توجه  کنار  در  میعانات 

گاز تالش نمود.


