ارزيابي اقتصادي استفاده از گازهاي همراه ميادين نفتي با سناریوهای مختلف
سجاد خلیلی* ،محمدامین همت ،معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

بـرای کشـورهای تولیدکننـدهی نفـت ،گازهـاي همراه نفـت منابع عظيـم انرژي با ارجحیت نسـبت به
مشـتقات نفتخـام هسـتند .اگرچـه جمـعآوري گازهـاي همـراه نفـت و اسـتفاده از آن در برنامههاي
تزريـق گاز يـا مصـارف داخلـي از مهمتريـن برنامههـاي وزارت نفـت بهشـمار ميآیـد امـا بهدالیـل
مختلـف در کشـور مـا از ایـن منبـع انرژی بهخوبی اسـتفاده نشـده اسـت.
گاز غنـی همـراه جـدا شـده از نفـت ارزش حرارتـي زيـادي دارد امـا قبـل از اسـتفاده از آن بهعنـوان
سـوخت ميتـوان اجـزاء سـنگينتر آنـرا در واحدهـاي گاز مايـع جـدا کـرده و بـراي توليـد
فرآوردههـاي ارزشـمند نفتـي يا پتروشـيميايي مصرف نمود .گاز سـبک باقيمانده ميتوانـد در صنايع
ديگـر پتروشـيمي بـهکار رفتـه يـا به شـبکهی گاز مصرفي کشـور يا صـادرات اضافه شـود .گاز همراه
همچنيـن بهتريـن گزینـه بـراي تزريـق در مخـازن زيرزميني نفـت با هـدف ازدياد برداشـت از مخازن
اسـت .در ايـن مقالـه متغیرهـای اقتصـادی بـرای تزريـق گاز در مياديـن نفتـي ،تبديـل گاز بـه بـرق
و کاربـرد پتروشـيميايي (توليـد متانـول) بـا يکديگـر مقايسـه گرديـده و منافـع اقتصـادي هريـک در
شـرايط مختلـف بـا يکديگر سـنجيده شـده اسـت.
 -1کاربردهای مختلف از گازهای همراه تولیدی

جمعآوري گازهاي همراه با اهداف زير انجام میشود:
■ جلوگيري از سوزانده شدن گازها بهعنوان حفظ يک ثروت ملي
■ جلوگيري از آلودگي محيط زيست
■ تزريــق گاز جهــت دسـتيابي بــه بازيافــت ثانويــه از مخــازن (توليــد
صيانتــي نفــت)
■ برداشــت مايعــات گازي و تغذيــهی گاز ســبک بــه کار خانههــاي
پتروشــيمي
■ تأمين گاز سوخت مصرفي جهت توليد برق
جهــت بهرهبــرداري از گازهــاي همــراه توليــدي کــه در حــال حاضــر
ســوزانده ميشــود ميتــوان بــا درنظــر گرفتــن نــوع گاز و اجــزای
تشــکيلدهندهی آن از روشهــاي مختلــف زیــر اســتفاده کــرد:
الـف) تبديـل گاز بـه بـرق ( )1 GTWبـا اسـتفاده از توربوژنراتورهـاي
سفارشـي
ب)برداشت ميعانات با استفاده از غشاي نيمهتراوا
ج) تبديل گاز به مايع ()2 GTL
د) فشردهسازي گاز طبيعي ()3 CNG
ه) تبديل به محصوالت پتروشيميايي نظير متانول
طب ــق بررســيهاي انج ــام ش ــده در س ــطح جهان ــي مهمتري ــن عوام ــل
*
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نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()kalilisajjad@yahoo.com

تاریخ ارسال نویسنده96/01/25 :
تاریخ ارسال به داور96/02/12 :
تاریخ پذیرش داور96/04/27 :

واژگان کلیدی:

گاز همراه ،جمعآوری گاز ،تزريق و ارزیابی
اقتصادي

تأثيرگـــذار در خصـــوص شـــيوهی اســـتفاده از گازهـــاي همـــراه و
جلوگيــري از ســوزاندن آنهــا عبارتنــد از حجــم گاز همــراه توليــدي و
فاصلــهی مي ــدان از مب ــادي مص ــرف .ش ــکل 1-بهص ــورت ش ــماتيک
بهتريـــن روشهـــاي اقتصـــادي بـــراي اســـتفاده از گازهـــاي همـــراه را
بـــر اســـاس دو عامـــل حجـــم توليـــد و فاصلـــه تـــا مصرفکننـــدگان
نشـــان ميدهـــد.
 -2وضعیـت کنونـی گازهـای همـراه تولیـدی و طرحهـای در

حـال بهرهبـرداری

ســابقهی اجــرای طــرح جم ـعآوری گازهــای همــراه میادیــن نفتــی در
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه ســال  1349همزمــان بــا تأســیس شــرکت
ملــی گاز ایــران برمیگــردد .میتــوان یکــی از دالیــل اولی ـهی ایجــاد
شــرکت ملــی گاز ایــران را جمـعآوری گازهــای همراهــی دانســت کــه
در میادیــن تحــت مدیریــت شــرکت ملــی نفــت ســوزانده میشــده
اســت.
در دهــهی  50بهدلیــل عــدم بهرهبــرداری از میادیــن مســتقل گازی،
گازهــای همــراه پــس از جمــعآوری و فــرآورش بــه خطلولــهی
اول سراســری (بهطــول  1100کیلومتــر) جهــت گازرســانی شــهری و
نیروگاهــی (بخشهایــی از شــیراز و تهــران) تزریــق و بخــش عمــدهای
از آن نیــز بــه شــوروی ســابق صــادر میشــد .همچنیــن گازهــای همــراه
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جمــعآوری شــده از میادیــن نفتــی اهــواز ،آغاجــاری و مــارون پــس
از فــرآورش در پاالیشــگاه گازی بیدبلنــد از طریــق خطلولــهی اول
سراســری گاز و ایســتگاههای تقویــت فشــار بینراهــی بــه مصــارف
داخلــی کشــور و صــادرات اختصــاص یافتــه بــود.
هماکنــون حــدود  100میلیــون مترمکعــب گاز همــراه در روز از طریــق
ســامانههای خطــوط لولــه و ایســتگاههای تقویــت فشــار جمــعآوری
و در کارخانههــای ان.جــی.ال و از طریــق طــرح آمــاک ،فــرآورش
و محصــوالت تولیــدی برداشــت میشــود .از مجمــوع پانــزده
کارخانــهی گاز و گازمایــع شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب،
ان.جــی.ال ســیری و همچنیــن طــرح آمــاک معــادل  2/5فــاز اســتاندارد
پارسجنوبــی از میادیــن نفتــی گاز جم ـعآوری و فــرآورش میشــود.
محصــوالت تولیــدی کارخانههــای گاز و گاز مایــع ،شــامل گازهــای
ســبک (گازهایــی کــه بــه شــبکهی سراســری تحویــل یــا در مخــازن
نفتــی تزریــق میشــود) ،اتــان ،پروپــان ،بوتــان ،پنتــان ،مایعــات و
میعانــات گازی و در برخــی مــوارد گوگــرد اســت .در نتیجــه احــداث
و توســعهی مجتمعهــای  NGLافــزون بــر جلوگیــری از ســوزاندن
گازهــای همــراه و تأمیــن منافــع ملــی و حفــظ و صیانــت از محیــط
زیســت ،بــازده اقتصــادی زیــادی بــرای ســرمایهگذاران و درآمــد
مناســبی بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران بههمــراه خواهــد داشــت.
ظرفیــت موجــود جمــعآوری گازهــای همــراه نفــت در طرحهــای
مختلــف در جــدول 1-آورده شــده اســت.
عــاوه بــر مــواردي كــه در جــدول 1-بــه آنهــا اشــاره شــده از محــل
طــرح آمــاک (مربــوط بــه میادیــن نفتــی آبتیمــور ،منصــوری ،اهــواز
و کوپــال) نیــز روزانــه  240میلیــون فوتمکعــب در روز گاز همــراه
جمــعآوری میشــود.
همچنیــن در حــوزهی فعالیــت شــرکت نفــت فــات قــاره نیــز ان.جــی.
ال جزیــرهی ســیری ظرفیــت جم ـعآوری  140میلیــون فوتمکعــب در
روز گاز همــراه نفــت توليــدي از منطقـهی دريايــي ســيري را دارد .ایــن

1

کارخانــه بــا ســرمایهگذاری حــدود  500میلیــون دالر از ســال 1392
در مــدار تولیــد و بهرهبــرداری قــرار گرفتــه و محصــوالت آن شــامل
پروپــان ،بوتــان ،پنتــان ،مایعــات گازی ،میعانــات گازی و گاز خشــک
ســبک مشــتمل بــر متــان و اتــان اســت.
 -3برنامههـای آينـدهی وزارت نفـت در زمينـهی سیسـتمهای
جمـعآوری گاز همـراه

در حــال حاضــر شــرکت ملــي نفــت ايــران طرحهــاي گســتردهاي بــراي
جمـعآوري و جلوگيــري از ســوزاندن گازهــاي همــراه در دســت اجــرا
دارد کــه از آن جملــه ميتــوان بــه مجتمعهــاي گاز و گازمايــع شــامل
ان.جي.الهــاي  ،3200 ،3100 ،2400 ،2300 ،1800 ،1700ان.جــي.ال
خــارگ ،تأسيســات تزريــق و فــرازآوري گاز و ايســتگاههاي تقويــت
فشــار اشــاره کــرد.
طــي ســال  ،1392مقــدار  75ميليــون مترمکعــب در روز گاز همــراه
توليــد شــده کــه از ايــن مقــدار  27ميليــون مترمکعــب در روز آن
1
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200
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160

3
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200

4

ان.جی.ال 400

522

5

ان.جی.ال A 400

260

6

ان.جی.ال 500

160

7

ان.جی.ال A 500

160

8

ان.جی.ال 600

500

9

ان.جی.ال  700و 800

380

10

ان.جی.ال 900

1500

11

ان.جی.ال 1000

1500

12

ان.جی.ال 1200

260

13

ان.جی.ال 1300

180

14

ان.جی.ال 1500

274

15

ان.جی.ال 1600

600
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ســوزانده ميشــود کــه حاکــي از ســوزانده شــدن قريــب بــه  35درصــد
از گاز همــراه توليــدي کشــور اســت .از کل گاز همــراه توليــدي 62
درصــد در مناطــق نفتخيــز جنــوب 25 ،درصــد در فــات قــاره10 ،
درصــد در مناطــق مرکــزي و  6درصــد در شــرکت ارونــدان توليد شــده
اســت .از کل گاز همــراه ســوزانده شــده  63درصــد در فــات قــاره21 ،
درصــد در مناطــق نفتخيــز جنــوب 10 ،درصــد در مناطــق مرکــزي
و  6درصــد در شــرکت ارونــدان ســوزانده ميشــود .همانطــور کــه
مالحظــه ميشــود بيشــترين گازســوزي در بخــش دريايــي (فــات
قــاره) وجــود دارد .از لحــاظ اقتصــادي بــا احتســاب میانگیــن جهانــي
قيمــت گاز ( 15ســنت بــراي هــر مترمکعــب گاز) ارزش گاز ســوزانده
شــده طــي ســال گذشــته در حــدود  1/5ميليــارد دالر اســت.
جهــت بهرهبــرداری هرچــه بيشــتر از گازهــای همــراه نفــت ،وزارت
نفــت قصــد دارد ده مجتمــع گاز و گازمایــع بــا ســرمایهگذاری حــدود
 11میلیــارد دالر احــداث كنــد .بــا راهانــدازی ایــن مجتمعهــا روزانــه
 2641میلیــون فوتمکعــب ( 75میلیــون مترمکعــب) گاز معــادل ســه
فــاز اســتاندارد پارسجنوبــی ،جمــعآوری و فــرآورش میشــود کــه
2

 -4خالصـهی ارزيابي اقتصـادي از كاربردهـای مختلف گازهاي
همراه

بــا توجــه بــه شــکل 1-و درنظــر گرفتــن شــرايط واقعــي مربــوط بــه
گازهــاي همــراه در يــک ميــدان نفتــي ،ارزيابــي اقتصــادي بــراي ســه
طــرح تزريــق گاز بــه ميــدان نفتــي ،احــداث واحــد پتروشــيمي (متانــول)

برآورد سرمایهگذاری مورد نیاز برای طرحهای جمعآوری گازهای همراه []2

ظرفیت (میلیون
فوتمکعب در روز)

برآورد سرمایهگذاری
مورد نیاز (میلیون دالر)

مالحظات

1

ان.جی.ال 1700

180

541

گاز همـراه مخـزن بنگسـتان واقـع در محـدودهی عملیاتـی شـرکت
بهرهبـرداری نفـت و گاز کارون

2

ان.جی.ال 1800

200

1107

جمـعآوری گازهـای همـراه میدانهای حـوزهی عملیاتی شـرکت نفت
و گاز آغاجاری

3

ان.جی.ال 1900

-

1000

جمعآوری گازهای همراه الیهی خامی

4

ان.جی.ال 2000

134

1000

گاز الیهی خامی میدان بیبیحکیمه

5

ان.جی.ال 2300

270

1016

گازهای همراه الیهی خامی میدان مارون

6

ان.جی.ال 2400

180

1000

جمـعآوری گازهـای همـراه میـدان رگسـفید و تزریـق گاز تولیـدی
سـبک بـه میـدان کرنج

7

ان.جی.ال 2600

100

500

جمـعآوری گازهـای همـراه الیـهی آسـماری و خامـی میـدان نفتـی
منصـوری

8

ان.جی.ال 3100

270

1500

جمـعآوری گازهـای همـراه میدانهـای غرب کشـور (مناطـق دهلران،
چشـمهخوش ،پایـدار ،پایـدار غـرب ،دالپری و نفتشـهر)

9

ان.جی.ال 3200

500

1500

گازهـای همـراه میدانهـای آزادگان شـمالی و جنوبـی ،فـاز اول و دوم
میـدان یـادآوران ،جفیـر ،دارخویـن و یـاران شـمالی و جنوبی

10

ان.جی.ال خارک

620

1500

گاز همراه میدانهای دریایی منطقهی خارگ (درود ،ابوذر ،فروزان)

2641

10664

ردیف

عنوان

مجموع
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بخــش عمــدهی آن مربــوط بــه توســعهی میادیــن نفتــی جدیــد و مخازن
خامــی اســت .گازهــای همــراه جمـعآوری شــده از ایــن ده مجتمــع گاز
و گازمایــع بــرای تأمیــن خــوراک بــه واحدهــای پتروشــیمی منطقــه
ویــژهی ماهشــهر و بنــدر امــام (ره) و همچنیــن پتروشــیمیهای جدیــد
ماننــد دهلــران ارســال میشــود.
ایــن مجتمعهــای جدیــد گاز و گازمایــع شــامل ان.جی.الهــای ،1700
 3200 ،3100 ،2600 ،2400 ،2300 ،2000 ،1900 ،1800و همچنیــن
ان.جــی.ال خــارگ هســتند .بــرآورد ســرمایهگذاری مــورد نیــاز،
ظرفیــت جمـعآوری گاز و مالحظــات مربــوط بــه هــر طــرح در جــدول
زیــر گــردآوری شــده اســت [.]2
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مفروضات مربوط به ارزیابی اقتصادی سناریوهای استفاده از گازهای همراه

3

توضيحات

مفروضات

كلي

ميزان توليد گاز همراه براي هر سه گزينه يكسان درنظر گرفته شده اما در واقع توليد گاز در عمليات تزريق گاز بيشتر خواهد بود
نرخ تسعير براي هر دالر  30000ريال است.
ارزش خالص فعلي طرحها در نرخهاي سود  20 ،15 ،10 ،5و  25درصد محاسبه گرديده است.

تزريق

ميانگين ضريب برداشت گاز تزريقي  75درصد درنظر گرفته شده و قيمت گاز خشك كه پس از تزريق غيرقابلبرداشت ميگردد برابر با 1000
ريال فرض شده است.
شرايط قيمتي براي هر بشكه نفتخام معادل  80 ،60و  100دالر لحاظ شده است.
اضافه توليد ناشي از تزريق گاز از سال چهارم شروع می شود و بهطور میانگین با تزريق هر  2094فوتمكعب گاز ميتوان يك بشكه نفت اضافه
توليد كرد.
هزينهی سيستم جمعآوري ،لولهكشي و تزريق گاز 110ميليون دالر درنظر گرفته شده است.
بهدليل مخلوط شدن مايعات گازي با نفت توليدي قيمت مايعات برابر با قيمت نفت درنظر گرفته شده است.

متانول

براي هر تن متانول قيمتهايي معادل  400 ،300و  500دالر لحاظ شده است.
ميانگین توليد متانول  31تن بهازاي هر ميليون فوتمكعب گاز فرض شده و ظرفيت اسمي واحد متانول برابر با  620تن در روز درنظر گرفته شده
است.
سرمايهگذاري مورد نياز براي اجراي طرح متانول  600ميليون دالر درنظر گرفته شده است.
هزينههاي عملياتي بهازاي هر تن متانول برابر  80دالر فرض شده است.

برق

ظرفيت توليد برق بهازاي هر ميليون فوتمكعب گاز تقريباً معادل  5مگاوات خواهد بود.
شرايط قيمتي براي هر كيلووات ساعت برق معادل  525ريال ( 2سنت) قيمت مصوب سال  95براي پلهی دوم مصرف 2025 ،ريال ( 7سنت) قيمت
مصوب سال  95براي پلهی چهارم مصرف) و  4100ريال ( 14سنت معادل با قيمت جهاني برق) درنظر گرفته شده است.
هزينهی ساخت نيروگاه يا تأمين ژنراتور بهازاي هر مگاوات برابر با یک ميليون دالر فرض شده است.
هزينههاي عملياتي براي هر مگاوات ساعت برابر با  5دالر درنظر گرفته شده است 3/5( .درصد درآمد ساالنه)

4

خالصهی ارزيابي اقتصادي از كاربرد گازهاي همراه

قيمت

تزريق

برق

متانول

NPV

((Rate 5:0/05

NPV

NPV

((Rate:0/10

((Rate:0/15

NPV

((Rate:0/20

NPV

((Rate:0/25

IRR6

100

3406/71

2028/24

1282/81

851/94

588/09

102/03

80

2681/82

1589/28

999/11

658/50

450/31

89/42

60

1956/94

1150/31

715/42

465/06

312/54

74/82

0/14

983/31

580/15

360/94

233/46

154/89

59/98

0/07

420/42

229/84

127/43

68/84

33/51

33/71

0/02

18/35

-20/39

-39/37

-48/75

-53/19

6/93

500

845/54

327/86

63/39

-77/41

-154/17

16/88

400

525/49

134/05

-61/87

-162/82

-215

13/03

300

205/45

-59/76

-187/12

-248/23

-275/83

8/51

(قيمت فروش براي پروژهی تزريق گاز بر حسب دالر بر هر بشكه نفت ،توليد برق دالر بر هر كيلووات ساعت و توليد متانول دالر بر هر تن است)
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و تبديــل گاز بــه بــرق در نرخهــاي مختلــف بهــره و بــا قيمتهــاي
متفــاوت بــراي توليــدات آنهــا ارزيابــي شــده اســت .در جــدول3-
مفروضــات مربــوط بــه ارزیابــی اقتصــادی بــرای ایــن ســناریوها ارائــه
شــده اســت.
4
ب ــر اس ــاس مطالع ــه ی انج ــام ش ــده خال ــص ارزش فعل ــي پ ــروژه ب ــراي
تزريـــق گاز معـــادل  3406ميليـــون دالر و نـــرخ بازگشـــت ســـرمايه
معـــادل  102درصـــد اســـت کـــه بســـيار قابلتوجـــه میباشـــد .در
م ــورد ب ــرق ب ــا لح ــاظ بهتري ــن ش ــرايط ب ــراي قيم ــت خري ــد ب ــرق،
خالـــص ارزش فعلـــي پـــروژه معـــادل  983ميليـــون دالر و نـــرخ
بازگشـــت ســـرمايه معـــادل  60درصـــد اســـت .در خصـــوص متانـــول
ای ــن ارق ــام بهترتي ــب مع ــادل  845ميلي ــون دالر و  17درص ــد خواه ــد
ب ــود .نتاي ــج ارزياب ــي تمام ــي م ــوارد نش ــان ميده ــد ک ــه تزري ــق گاز
بـــه مياديـــن نفتـــي از لحـــاظ اقتصـــادي بهمراتـــب بهصرفهتـــر اســـت.
گزينهه ــاي بع ــدي يعن ــي تبدي ــل گاز ب ــه ب ــرق توس ــط ژنراتوره ــاي
گاز ســـوز و توليـــد متانـــول ،ارزش اقتصـــادي کمتـــري خواهنـــد
داش ــت .نمونــهی ارزياب ــي انج ــام ش ــده در باالتري ــن قيمته ــا ب ــراي
هـــر ســـه طـــرح بههمـــراه خالصـــه ارزيابيهـــا پيوســـت گرديـــده
اس ــت.
نتیجهگیری

■ تجربههــاي اخيــر از زمــان تکميــل پروژههــاي جمـعآوري گاز نشــان
ميدهــد کــه بايــد مديريتهــاي توليــدي بــه تکميــل پروژههــاي
جلوگيــري از ســوزاندن گازهــاي همــراه در کوتاهتريــن زمــان ممکــن
ملــزم شــوند و پيگيريهــاي مســتمر جهــت اجــراي طرحهــاي در
دســت اقــدام انجــام گيــرد تــا بودجــهی الزم بهموقــع تخصيــص داده
شــود.
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2. Gas To Liquid
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■ ب ــه مديريته ــاي تولي ــدي اج ــازه داده ش ــود در تأمي ــن مناب ــع مال ــي
پروژهه ــاي مص ــوب ب ــراي جلوگي ــري از س ــوزاندن گازه ــاي هم ــراه
ميادي ــن نفت ــي کوچ ــک و پراکن ــده ،ب ــا توج ــه ب ــه ضواب ــط تصوي ــب
ش ــده از س ــرمايهگذاري بخ ــش خصوص ــي (مش ــابه طرحه ــاي ارائ ــه
ش ــده توس ــط مرک ــز همکاريه ــاي فــنآوري) اس ــتفاده نماين ــد.
■ در بخـــش خشـــکي عمـــدهی گازســـوزي در مناطـــق نفتخيـــز
جن ــوب اس ــت ک ــه جه ــت جمــعآوري گازه ــاي مذک ــور ،چندي ــن
پ ــروژه تعري ــفش ــده ام ــا بهدلي ــل کمب ــود مناب ــع مال ــي اج ــراي آنه ــا
بهکنـــدي پيـــش مـــيرود .اختصـــاص بودجـــه از منابـــع داخلـــي يـــا
انجـــام آنهـــا از طريـــق بخـــش خصوصـــي پيشـــنهاد ميگـــردد .اگـــر
فرات ــر از پروژهه ــاي مص ــوب ذک ــر ش ــده ،کم ــاکان گازس ــوزيهاي
پراکنـــدهاي در ســـطح مناطـــق نفتخيـــز موجـــود باشـــد پيشـــنهاد
ميگـــردد از طريـــق بخـــش خصوصـــي پـــروژهی تبديـــل بـــه بـــرق
در م ــورد آنه ــا انج ــام و ب ــرق تولي ــدي ب ــه مص ــارف محل ــي رس ــانده
ش ــود.
■ در بخــش دريايــي ،گازســوزيها بهشــکل مجتمــع بــوده و
جمــعآوري و تزريــق آن بــه مخــازن نفتــي بهســهولت امکانپذيــر
اســت .از ســوي ديگــر تبديــل آن بــه بــرق و انتقــال آن بــه مبــادي
مصــرف مقرونبهصرفــه نخواهــد بــود .بــا توجــه بــه اينکــه عمــدهی
گاز ســوزانده شــده در بخــش دريايــي (فــات قــاره) اســت تســريع
در اجــراي پروژههــاي در دســت اجــرا جهــت جمــعآوري و تزريــق
بــه مخــازن نفتــي از طريــق تأميــن منابــع مالــي مــورد نيــاز پيشــنهاد
ميگــردد.
در پايـــان پيشـــنهاد ميشـــود همانگونـــه کـــه در سياســـتها و
خطمشـــي اساســـي صنعـــت نفـــت منعکـــس اســـت بـــه طرحهـــاي
جمـــعآوري گازهـــاي همـــراه اولويـــت خـــاص داده شـــود.
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