ميدان رگ سفيد
 مديريت برنامهريزي تلفيقي

مقدمه:
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میدان رگسفید در  150کیلومتری شرق اهواز در نزدیکی بندر دیلم واقع شده است .مخزن آسماری این میدان در سال
 1343شناسایی و کشف شده است.میزان نفت در جای اولیه  16/5میلیارد بشکه برآورد شده است و پیشبینی میشود 3/44
میلیارد بشکه از آن قابل برداشت باشد.
این میدان پس از میدان پازنان دارای دومین حجم کالهک گازی در بین میادین نفتی کشور است که میزان حجم گاز در جای
اولیه آن حدود  7/7تریلیون فوت مکعب برآورد شده است.
فش�ار اولیه مخزن  4016پام بوده اس�ت .در این میدان تاکنون  119حلقه چاه حفر ش�ده است .تولید انباشتی از این میدان تا
پایان سال  85به  1/92میلیارد بشکه رسیده که فشار مخزن را به  3470پام کاهش داده است.

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

زمينشناسي

شكل :1-نمودار تغييرات نرخ توليد نفت و نسبت
گاز به نفت ( )GORتوليدي ميدان در طول زمان

* سيد تقي ابطحي  -گردآوري و تهيه

مخزن آسماري ميدان «رگس��فيد» يك طاقديس بومرنگ
شكل با  45كيلومتر طول و  7-16كيلومتر عرض در سال 1951
توس��ط زمينشناسي سطحاالرضي ،در سالهاي  1957تا 1963
با مطالعات ژئوفيزيكي و نهايتاً در س��ال 1964توسط اولين چاه
اكتشافي  1-RSبه اثبات رسيد.
اي��ن مخ��زن از دو برآمدگ��ي ( )Culminationب��ا دو محور
متفاوت تش��كيل ش��ده اس��ت ك��ه وج��ود كوهه��اي «خويز» و
«بنگس�تان» در جوار اين ميدان ،يك سيس��تم هيدروديناميكي
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 آبزدگي اوليه بعضي از چاهها در يال شمالي و
جنوبي آن را تصديق ميكند).
همچنين به علت فعالبودن گسل عرضي در ميدان رگسفيد
در زمان رس��وبگذاري سازند «س��روك» ،سازندهاي «گورپي»،
«ايالم» و «س��روك بااليي» در قس��مت ش��رقي مي��دان حضور
نداشته و در اليهبندي مشاهده نگرديده است.

جدول :1-مطالعات جامع انجامشده بر روي ميدان
شركت مطالعه

تاريخ اتمام

تعداد

چاهها

MMMSTB

اكسون()Exxon

1355

26

13/85

14/75

پترسيم()Petresim

1375

65

17

19/54

170

نفت كيش CMG

1383

105

14/5

16/2

250

كننده

مطالعه

نفت اوليه درجا

گاز كالهك اوليه

حداكثر سقف توليد

ذخيره نفت

TSCF

MSTB/D

MMMSTB

280

4/96
4/62
4/49

م��دل اس��تاتيكي و زونبن��دي س��ازندهاي «آس��ماري»
و «بنگس��تان» براس��اس اليهبن��دي س��ازندها ،ارزيابيه��اي
پتروفيزيك��ي و توصيف��ات زمينشناس��ي از نمونهه��اي مغزه
س��اخته شده است به طوري كه سازند «آسماري» به  10زون
ش��امل  j ، l ، m ، o ، q ، h2 ، h1 ، a2 ، a1و ( sزونهاي . a2
 h1عمدتاً از سنگهاي كربناته) و سازند «بنگستان» به  7زون تقسيم
گرديده است.
تاريخچه تصميمات و مصوبات اخير در خصوص توسعه ميدان

تاكنون س��ه مطالعه جامع در ميدان به شرح زیر انجام شده
است (جدول.)1-
آخرين مطالعه جامع ميدان «رگس�فيد» در سالهاي 1380
تا  83با مشاركت شركت «نفت كيش» و شركت كانادايي ،CMG
به كارفرمايي شركت «مهندسي و توسعه نفت» و نظارت «شركت
ملي مناطق نفتخيز جنوب» صورت پذيرفت .مش��اور براس��اس
نتاي��ج حاصل از مطالعات فوق ،توليد  250هزار بش��كه در روز با
نگهداش��ت سقف توليد به مدت  18س��ال را براي ميدان مذکور
متصور دانست ،ليكن در جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن،
بناب��ه اعتقاد اكثر اعضاء اين ميزان تولي��د با واقعيتهاي مخزن
همخواني نداشته و بسيار خوشبينانه تلقي گرديد.
لذا هرچند براس��اس مصوبه هيئتمديره ش��ركت ملي نفت
ايران در ابتدا مقرر گرديد تا ظرفيت توليد  250هزار بش��كه در

روز نفتخ��ام به دس��ت آید ،اما در اصالح��ات بعدي اين رقم به
 220هزار بشكه در روز كاهش يافت.
براس��اس این مصوبه ،اجراي طرح توس��عه میدان به ش��ركت
توسعه صنايع نفت و انرژي قشم ( )OEIDواگذار گرديد ،اما به دليل
آنكه ش��ركت مشاور نتوانس��ت در مهلت مقرر شركت سرمايهگذار
مناس��بی را پيدا نماي��د ،لذا جهت جلوگي��ري از تأخير در اجراي
طرح ،توسعه ميدان به شركت ملي مناطق نفتخيز محولشد.
طرح پيشنهادي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

اس��اس ط��رح توس��عه ارائهش��ده ،روش تخلي��ه طبيعي با
انج��ام عملياتي از قبيل حف��اري و تعمير و تكميل چاه و احداث
تأسيس��ات جمعآوري و فرآورش گازهاي همراه توليدي و انجام
مطالعه جامع اس��ت كه طی آن س��عي خواهد شد سقف كنوني
توليد ( 180هزار بشكه در روز) حفظ گردد.
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب حالت عدم سرمايهگذاري
و انجام س��رمايهگذاري را در چهار گزينه مقايسه و امكانسنجي
فني نموده كه خالصه آن در جدول 2-ارائه شده است.
از ميان حاالت فوق ،حالت  4به دليل مزاياي متعدد و قابليت
آن در افزايش سقف توليد كنوني در سالهاي آتي ،از لحاظ فني
ارجحيت بيشتري نسبت به ساير گزينهها دارد و به عنوان گزينه
اصلي در نظر گرفته ميشود.

جدول :2-حالتهاي مختلف توسعه ميدان رگسفيد در بررسي شركت مناطق نفتخيز جنوب
حاالت

مختلف توسعه
حالت 1

شاخصهاي اصلي
عدم انجام هرگونه فعاليت توسعهاي و
سرمايهگذاري در ميدان
رعايت  GORمجاز كنوني ميدان

حالت 2

مزايا
عدم نياز به سرمايهگذاري

()640scf/stb

رعايت چارچوب فعاليتهاي مصوب كنوني

سرمايهگذاري كم

مناطق نفتخيز
حالت 3

رعايت  GORمجاز كنوني ميدان ()640scf/stb

انجام گسترده تعميرات در چاههاي با توليد گاز اضافي
رعايت  GORمجاز ميدان

حالت 4

تا سقف ()1500scf/stb

احداث تأسيسات جمعآوري ،مايعگيري و
انتقال گازهاي همراه توليدي

حجم سرمايهگذاري نسبتاً كم

معايب
افت شديد دبي توليدي
سوختهشدن گازهاي همراه توليدي
عدم امكان توليد مستمر از چاههاي ميدان
سوختهشدن گازهاي همراه توليدي
عدم امكان توليد مستمر از چاههاي ميدان
هزينه اضافي جهت تعمير چاههاي ميدان

جلوگيري از افت شديد توليد از ميدان
جلوگيري از سوخته شدن گازهاي همراه
امكان توليد مستمر از چاههاي ميدان
كاهش تعداد چاههاي تعميري مورد نياز

حجم سرمايهگذاري قابل توجه

27
شمــاره  / 53دي ماه 87

جدول :3-تأسيسات عمده موجود در ميدان رگ سفيد
ظرفيت واحد بهرهبرداري
(هزار بشكه در روز)

ظرفيت واحد نمكزدايي
(هزار بشكه در روز)

ظرفيت ايستگاه تراكم گازهاي
همراه (مفمر)

رگ سفيد( 1-آغاجاري)

175

110

63

رگ سفيد( 2-گچساران)

155

55

42

جمع (كل ميدان)

330

165

105

ناحيه

موقعيت ميدان نفتي رگ سفيد در جنوب غربي ايران
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تأسيسات سطحاالرضي جديد مورد نياز

ب��ا توجه به آنك��ه از مجموع  180هزار بش��كه در روز توليد
نفت ميدان 120 ،هزار بش��كه در روز در ناحيه رگس��فيد 1-و
• YÂÅY
 60هزار بش��كه در روز در رگسفيد 2-توليد ميشود ،در صورت
توليد  GORمعادل  ،1500 scf/stbگازهاي همراه توليدي نواحي
رگسفيد  1و  2به ترتيب برابر با  180و  90میلیارد فوت مکب
|Ì¨ ±
فمر) خواهد بود.
در روز (م 
با توج��ه به ظرفيته��اي تراكم گازهاي هم��راه مندرج در
• {d
• ½ZnË|ÀÅ
جدول باال و اختصاص س��هم اندكي از گازهاي همراه توليدي به
• ]º¸Ë{ |À
مصرف س��وخت واحدها ،حداكثر مي��زان گازهاي همراه مازاد بر
Z§ lÌ¸y
ظرفيت در نواحي رگس��فيد  1و  2به ترتيب  108و  42مفمر
پيشبيني ميگردد.
بنابراي��ن به منظور فرآورش اين مق��دار گاز ،عالوهبر احداث
«رگ يك كارخانة جديد ( NGLبازيابي) به ظرفيت تقريبي 180مفمر؛
½YËY
Ê]£
¨{ |Ì
»½Y|Ìد ¿¨Êf
»«Â
ميدان
[ÂÀmتوسعه
اصلي طرح
±صهاي
ش�ده ،شاخ
 dÌموارد یا
باتوجه به
تأسيس��ات جم��عآوري ،تراك��م و انتق��ال گازه��اي هم��راه در
سفيد» بهصورت زير خالصه ميگردد:
رگسفيد 1-نيز مورد نياز خواهد بود.
• توليد به روش تخليه طبيعي؛
• تالش در جهت حفظ سقف كنوني توليد با حفر چاههاي جديد
و تعمير و تكميل چاههاي موجود؛
• افزايش س��قف توليد كنوني و مدت نگهداشت سقف ،منوط به
نتايج مطالعه جامع؛
• جم��عآوري و مايعگي��ري از گازه��اي هم��راه و جلوگي��ري از
سوختهشدن آن.

اقالم و زمانبندي اجراي طرح

الف -عمده عمليات پيشبينيشده شامل:
به روزرس��اني مطالعه جامع ،حف��اري  18حلقه چاه جديد،
تعمي��ر  42حلقه چاه موج��ود و احداث تأسيس��ات جمعآوري،
تراك��م ،فرآورش و انتقال گازهاي م��ازاد همراه ،در فاز اول انجام
ميشود كه مدت زمان اجراي آن  5سال خواهد بود.
اجراي فاز دوم پس از فاز اول ،به مدت سه سال پيشبيني
تأسيسات سطحاالرضي موجود در ميدان
بهطور كلي ميدان رگس�فيد به دو ناحية رگسفيد 1-و رگسفيد 2-ميش��ود و تنها به احداث يك ايس��تگاه تراك��م گاز در محل
رگس��فيد 2-برای انتق��ال گازهاي مازاد به «س��ياهمكان»
تقسيم ميگردد.
ناحيه رگس�فيد :1-كه نيمه ش��مالغرب ميدان را تش��كيل ( )1300-NGLمنحصر ميگردد.
ميدهد ،تحت كنترل شركت بهرهبرداري آغاجاري بوده و
ب -در صورت��ي ك��ه نتيج��ه مطالع��ه جامع در نيمه س��ال
ناحي�ه رگس�فيد : 2-كه نيمه جنوب شرق ميدان را تشكيل
ميدهد ،توس��ط ش��ركت بهرهبرداري گچس��اران اداره میشود 1388 .مؤيد افزايش  GORدر بخش جنوب ش��رقي ميدان شود،
تأسيس��ات س��طحاالرضي موجود در اين دو ناحيه در جدول 3-تأسيس��ات جمعآوري ،تراكم و انتقال گاز در رگسفيد 2-مورد
نياز خواهد بود .اجراي اين بخش از فعاليتهاي احتمالي از سال
آمده است:
عالوهبر موارد فوق تعداد  14مجموعه تفكيكگر س��رچاهي  1391به مدت سه سال پيشبيني شده است.
نيز در ميدان موجود است .در حال حاضر بخشی از گازهاي همراه
اميد اس�ت با اجراي طرح توس�عه ميدان «رگ س�فيد» ،اهداف
توليدي ميدان به كارخانه  1300-NGLواقع در «س��ياهمكان»
پيشبينيش�ده در جهت نگهداشت س�قف توليد كنوني و بهخصوص
منتقل ميگردد.
جلوگيري از سوزاندهشدن گازهاي همراه توليدي محقق گردد.

