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جايگاه ايران در مديريت کربن در مقايسه با کشورهاي
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و ارزيابي پتانسيلهاي
موجود براي ازدياد برداشت و ذخيرهسازي CO2
محسن سعيد* ،عماد رعايائي

پژوهشکده ازدياد برداشت

افزايش گازهاي گلخانهاي و از جمله دياکس��يدکربن س��بب گرمايش زمين شده که با روند موجود و در درازمدت هرگونه حياتي را بر روي
کرهزمين تهیه خواهد کرد .جدا از اهميت زيس��تمحيطيِ اين موضوع براي هر کش��وري و س�لامت ملتها ،قواني��ن والزامات بينالمللي در
جهت وضع و ايجاد فرصتهاي تشويقي و پاداشهاي مالي براي کشورها و شرکتهایي که در جهت کاهش اين آاليندهها گام بر ميدارند،
س��ازمانیافتهتر میشود و ازآنجایي که صنعت نفت ،جايگاه ويژهای در توليد طبيعي دياکسيدکربن ،استفاده از اين گاز براي ازدياد برداشت
از مخازن نفتوگاز و هچنين کاهش انتشار آن دارد ،شناخت پتانسيلهاي موجود همراه با انتقال تجربه و فناوري مرتبط براي کشورهاي نفتي
از جمله ايران و بهخصوص براي خاورميانه که داراي بزرگترين مخازن هيدروکربوي دنيا ميباش��د ،بس��يار مفيد است .دراينمقاله ،ابتدا ميزان
انتش��ار گازهای مختلف در خاورمیانه و جايگاه ايران ،مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته و سپس نتايج تحقيقات انجام شده در رابطه با پتانسيل
توليد نفت و همچنين ميزان ذخيرهسازي در کل منطقه و همچنين ميادين نفتي بزرگ آن ذکر گرديده است .نهايتاً جايگاه و ميزان فعاليتهاي
انجام شده در بخش مديريت کربن در تمامي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا و همسايگان ايران که در اين رابطه فعاليت و تجربه داشتهاند،
بررس��ي شده و س��پس در مقايسه با دنيا ،جايگاه و ميزان پيشرفت آن ارزيابي گرديده اس��ت .اين تجارب ميتواند با توجه به اشتراکاتي که به
لحاظ نوع مخزن و موقعيت جغرافیایی وجود دارد ،به مش��خص نمودن نقش��ه راه مديريت کربن ،ذخيرهس��ازي آن و باالخره ،ازديادبرداشت
جهت افزايش سطح توليد نفت کشور کمک نمايد.
دياكسيدكربن ،ازديادبرداشت ،مديريت كربن ،جمعآوري و ذخيرهسازي كربن
مقدمه

با توجه به تعهدات بينالمللي و همينطور
اصول انس��اني حف��ظ محيطزيس��ت ،ايران
بايد آمادگ��ي الزم جهت کاه��ش گازهاي
گلخانهاي را داش��ته باش��د .يکي از مهمترين
بخشهاي صنعت براي کاهش اين آلودگي،
بخش باالدستي صنعت نفت در قالب مديريت

کربن است که فرصتي اس��ت تا از اين گاز،
ب��راي افزايش ازدي��اد برداش��ت و همچنين
جنبههاي اقتص��ادي و پاداشه��اي مرتبط با
ذخيرهس��ازي آن در مخازن نفتي تخليه شده
و يا س��اختارهاي زمينشناس��ي استفاده کرد.
ازآنجایيک��ه بزرگتري��ن پروژهه��اي بخش
باالدس��تي دنيا در منطقه خاورميانه اجرا شده

* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()saeed.mohsen@gamil.com
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اس��ت ،اين منطقه بزرگترين نقش را در دفع
اين گازه��ا در آينده نزديک ب��ازي خواهد
کرد.
همچني��ن نظر به س��اختار زمينشناس��ي
منطق��ه خاورميانه که بيش��تر از ن��وع کربناته
ميباش��د ،هم��کاري و اس��تفاده از تجارب
س��اير کش��ورهاي اين منطق��ه ميتواند براي
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کش��ور ايران بسيار مفيد واقع ش��ود .با توجه
ب��ه اينکه اکثر مخازن اين منطقه به س��ن بلوغ
خ��ود رس��يدهاند و نياز ب��ه ازديادبرداش��ت
دارند ،اس��تفاده از دياکس��يدکربن با توجه
به تحقيقات انجام ش��ده ،يک گزينه بس��يار
مناس��ب اس��ت .همچنين ،با توجه به متفاوت
ب��ودن منابع  CO2و س��اير الزام��ات مکاني و
زماني ميادي��ن هيدروکربوري ،همکاري اين
کشورها ميتواند در بخش جمعآوري منابع
دياکسيدکربن و ايجاد يک شبکه مشترک،
بسيار مفيد باشد .ازاينرو ،شناخت دقيق منابع
تولي��د  CO2و روشهاي جم��عآوري آن و
در ادامه ،ارزيابي س��اختارهاي زمينشناس��ي

و ميادي��ن نفت��ي ب��راي ذخيرهس��ازي و
ازديادبرداش��ت ،از اهميت ويژهاي برخوردار
اس��ت .در اين ميان ،ايران با داشتن رتبه سوم
مناب��ع نفت��ي و رتبه دوم در مناب��ع گازي دنيا
ميتواند نقش عمدهاي بهخصوص در منطقه
براي استفاده از اين فناوری داشته باشد.
 -1وضعيت توليد دياکس�يدکربن در جهان،
خاورميانه و ایران

ميزان كل انتشار دياکسيدکربن در سال
 2010بر طبق آخرين آمار ارائه شده در سال
 2012و در س��طح دنيا برابر ب��ا  31گيگات ُن
ميباش��د كه ح��دود  43درصد اي��ن گاز از

 | 1ميزان انتشارات دياکسيدکربن در منطقه خاورميانه ،شمال آفريقا و همسايگان مهم در مقايسه
با دنيا

منطقه

ميزان کل
انتشارات

دنيا

102.3 31

انتشار سرانه

نفت

گاز طبيعي

زغال سنگ

(میزان انتشار
4.44

890.5 10

179.1 6

065.9 13

تقسیم بر جمعیت)

خاور ميانه

1546

7.56

839.6

699.8

6.9

ترکيه

265.9

3.65

72.8

73.2

119.7

الجزائر

98.6

2.78

44.0

53.9

0.7

مصر

177.6

2.19

89.5

85.3

2.8

ليبي

51.6

8.12

39.3

12.3

-

مراکش

46.0

1.44

33.8

1.3

10.8

تونس

21.9

2.08

11.9

10.0

-

پاکستان

134.6

0.78

61.8

57.2

15.7

بحرين

23.6

18.71

4.7

18.9

-

ايران

509.0

6.88

226.1

279.7

3.2

عراق

104.5

3.23

94.7

9.8

-

اردن

18.6

3.08

13.3

5.3

-

کويت

87.4

31.93

59.4

28.0

-

لبنان

18.6

4.40

17.3

0.5

0.9

عمان

40.3

14.47

19.0

21.3

-

قطر

64.9

36.90

11.6

53.3

-

عربستانسعودي

446.0

16.25

300.2

145.7

-

سوريه

57.8

2.82

40.3

17.5

0

امارت متحده عربي

154.0

20.50

33.2

118.0

2.8

يمن

21.7

0.90

19.9

1.7

-

میزان انتشارات بر حسب ميليون تن

سوختن زغال 36 ،درصد از نفت و  20درصد
آن از سوختن گاز طبيعي بوده است]1[.
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا حدود
 5درصد دياکس��يدکربن دنيا توليد ميشود
که بيش از نيمي از آن مرتبط با سوختن نفت
است و نقش گاز طبيعي هم قابل توجه است.
ايران بزرگترين توليدکننده دياکس��يدکربن
در اي��ن منطقه ب��ا توليد  509ميلي��ون تن در
س��ال  2010بوده که در جاي��گاه نهم دنيا نيز
ق��رار دارد و همانطورکه در جدول 1-ديده
ميش��ود ،حدود نيمي از آن در اثر س��وختن
گاز طبيعي ايجاد ش��ده است .نکته قابلتوجه
اين است که مصرف زغالسنگ که در سطح
دنيا بيشترين ميزان آلودگي را بهخصوص در
کش��ورهاي چين و آمريکا ايجاد ميکند ،در
اين منطقه بسيار ناچيز است]1[.
-2پتانس�يل ذخيرهس�ازي دياکس�يدکربن و
ِ
برداش�ت همزمان در دنيا و مقايسه آن
ازدياد
با خاورميانه

در مي��ان هم��ه روشه��ای موج��ود
ب��راي کاه��ش آلودگ��ي ،روش تزري��ق
دياکسيدکربن در ساختارهاي زمينشناسي
و یا میادین هیدروکربوری از جايگاه بس��يار
ويژهاي در س��طح دنيا ب��راي برآوردهکردن
اين ه��دف برخوردار اس��ت .در اين روش،
 CO2از منابع انتش��اراتي به روشهاي صنعتي
و مختلف جمعآوري گرديده و س��پس ،هم
میتوان آن را به يک س��اختار زمينيشناسي
منتقل نمود و با تزريق در آن س��اختار ،براي
هميش��ه گاز را مدف��ون کرد و هم بهش��کلی
دیگ��ر ،با تزريق دياکس��يدکربن در مخازن
توگاز ميتوان ضمن ذخيرهسازي دائمی
نف 
آن ،به افزايش ازديادبرداشت و توليد صيانتي
نفتوگاز کمک کرد2[.و11و]9
در س��پتامبر  2012بر طبق آمار موسس��ه
جهاني  ،CCSدر سطح دنيا بيش از  75پروژه
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در  8پروژهاي که در حالحاضر عملياتي
ش��دهاند ،س��اليانه  23ميليون تن  CO2ذخيره
ميگردد و پيشبيني ميش��ود با تکميل شدن
اين پروژهها و شروع پروژههاي جديد تا سال
 ،2050حدود  123گيگاتن دياکس��يدکربن
ذخيره ش��ود ک��ه س��هم بزرگ��ي از کاهش
آلودگي در قرن اخير خواهد بود .بايد توجه
داش��ت که ب��ر طب��ق مطالعات انجام ش��ده،
اس��تفاده از اي��ن روش بهص��ورت صيانتي و
ازدیاد برداش��ت بايد در زمان مناسب از عمر
مخزن ص��ورت پذيرد و در ص��ورت تأخير،
ظرفي��ت الزم ب��راي ب��راي ازدياد برداش��ت
کاهش خواهد يافت.

با هدف ذخيرهس��ازي در مقي��اس بزرگ و
صنعت��ي در تم��ام مراحل از مرحل��ه تعريف
و ش��روع ت��ا مراح��ل پاياني و نهای��ي وجود
داش��تهاند .از اين تعداد ،ح��دود نيمي از آنها
بهص��ورت ترکيب��ي از ازديادبرداش��ت نفت
و ذخيرهس��ازي CO2بودهان��د .در جدول2-
تع��داد اين پروژهها بر حس��ب ن��وع تزريق،
نش��ان داده ش��ده اس��ت .همچنين تعداد کل
پروژهه��اي بزرگ و تعريف ش��دهی تزريق
دياکس��يدکربن ک��ه در منطق��ه خاورميانه
و ش��مال آفريق��ا در جريان اس��ت 4 ،پروژه
ميباش��د که انتظار ميرود اين تعداد با توجه
به پتانسيل موجود ،بهسرعت افزايش يابد]3[ .

 | 2تعداد پروژههاي بزرگ تزريق دياکسيدکربن موجود در دنيا بر حسب نوع ساختار زمينشناسي
و روش عملياتي

نوع تزريق

آمريکاي
شمالي

اروپا

آسيا

استراليا و
نيوزلند

خاورميانه و
شمال افريقا

مجموع

سفرههاي آب زير زميني

7

12

3

4

1

16

4

1

ازدياد برداشت

25

4

6

روشهاي ترکيبي و ساير

1

1

3

مجموع

33

21

13

مخازن تخليه شده

5
38

3

5
4

75

4

 | 3تخمين ظرفيت ازدياد برداشت نفت و ميزان ذخيرهسازي  CO2در حوضههاي رسوبي بزرگ
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منطقه

ظرفيت ازدياد
برداشت در اثر
تزريقCO2
(میلیون بشکه)

تعداد حوضه
هاي رسوبي

نسبت  CO2به
نفت
(Tonnes/
)Bbl

ظرفيت ذخيره
سازي CO2
()Gigatonnes

آسیا پا سیفیک

18376

6

0/27

5

مرکز و جنوب قاره آمريکا

31697

6

0 /32

10/1

اروپا

16312

2

0/29

4/7

کشورهايمشترکالمنافع

78715

6

0/27

21/6

خاورميانه و شمال افريقا

230640

11

0/30

70/1

آمريکاي شمالي بدون
اياالت متحده

18080

3

0/33

5/9

ايالت متحده آمريکا

60204

14

0/29

17/2

جنوب آسيا

-

0

-

--

آفريقا و قطبها

14505

2

0/30

4/4

مجموع

468530

50

0/30
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در اين ميان ،تحقيقاتي توس��ط موسس��ه
بینالملل��ی انرژي در س��ال  2009انجام ش��د
که پتانس��ل ذخيرهس��ازي و ازدياد برداشت
نف��ت در کل دنيا ب��ا اس��تفاده از تکنولوژي
پيش��رفته ازدياد برداشت را مورد بررسي قرار
داد(ج��دول .)3-ب��ر اين اس��اس ،حدود 50
درصد مخازن نفتي دنيا قابليت ذخيرهس��ازي
حجم وسيعي از دياکس��يدکربن را بهعنوان
يک راهح��ل ميانمدت خواهند داش��ت]4[.
در ای��ن تکنول��وژی ،تزری��ق گاز بهصورت
امتزاج��ي اس��ت و نتيج��ه آن ميتواند توليد
ح��دود  469ميلي��ارد بش��که نف��ت اضاف��ي
همراه با ذخيرهس��ازي ح��دود  139گيگ ات ُن
دياکسيدکربن باش��د که بسیار قابلمالحظه
اس��ت .اگر اين مکانيزم در مخازن کوچکتر
هم بهصورت موفقتآميز بهکار برده ش��ود،
اين اعداد رش��د قابلتوجهي خواهند داشت
و ميتواند به حدود يک تريليون بش��که نفت
اضاف��ي و  320گيگات ُن ذخیره س��ازی CO2
منجر شود.
از آنجایيک��ه منطق��ه خاورميانه داراي
بزرگترين مخازن نفتي و گازي دنيا ميباشد،
اي��ن روش ميتواند يک فرص��ت اقتصادي
مناس��ب و ت��وأم با يک محيطزيس��ت س��بز
براي کش��ورهاي منطقه باش��د .همانطورکه
در جدول 2-ديده ميشود ،خاورميانه داراي
پتانس��يل توليد  230ميليارد بش��که نفت بوده
ک��ه تقريباً مع��ادل مجموع س��اير نقاط ديگر
جه��ان و ي��ا بهعبارتي نيمي از دنيا ميباش��د.
از نظر پتانسيل ذخيرهس��ازي نيز در وضعيتي
مشابه 50 ،درصد پتانسيل جهان در اين منطقه
واقع ش��ده که مع��ادل  70گیگات ُن اس��ت .با
اين وجود ،در حالحاضر نس��بت به پتانس��یل
موج��ود ،پروژههای کمی در این منطقه فعال
هس��تند و ميزان ازدياد برداش��ت با استفاده از
این روش ناچیز اس��ت .در مقابل ،آمريکاي
ش��مالي با پتانس��یلی در حدود ی��ک چهارم
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 98درص��د از طری��ق ی��ک ش��بکه انتقال به
ط��ول  50کیلومت��ر به می��دان  Rumaithaدر
خش��کی جهت عملي��ات ازدياد برداش��ت و
ذخيرهس��ازي تزریق میش��ود .ای��ن پروژه با
مدیریت شرکت ملی نفت ابوظبی()ADCO
و مشارکت چندين شرکت بزرگ بينالمللي
انج��ام میش��ود .ظرفی��ت آن در ابتدا حدود
 0 /8میلیون ت ُن در س��ال است ]5[.تجربه اين
کشور در بخش جمعآوري  CO2و همينطور
مش��ابهت در س��اختار مخزني ميتواند براي
ايران بسيار مفيد باشد.

خاورمیانه ،بيش��ترين نقش را در توليد نفت با تزريق دياکس��يدکربن اس��ت .سه پروژه در
مقي��اس صنعتي در اين کش��ور تعريف و در
بهرهگیری از اين تکنولوژي داشته است.
جدول 4-مخازن و حوضههاي رس��وبي حين انجام اس��ت که به س��ه بخ��ش صنعت
مه��م در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا را ف��والد ام��ارات( ،)ESIصنع��ت آلوميني��وم
نشان ميدهد که براي تزريق دياکسيدکربن ام��ارات( )EMALو انرژي هيدروژن ابوظبي
بهصورت امتزاجي ،مناس��ب تش��خيص داده مربوط ميش��وند .اين سه پروژه باهم "پروژه
ش��دهاند .حوزه زاگرس در اش��تراک کشور مصدر" را تشکيل ميدهند که در سال 2007
ايران و عراق پتانس��يل توليد  32ميليارد بشکه بهعنوان بزرگترين پروژه شبکهاي سيسياس
نفت اضاف��ي و ذخيرهس��ازي  11/8گيگات ُن در دنيا معرفي ش��د .پروژه مصدر قادر است
 CO2را دارد که بسیار قابلمالحظه است ]4[.در آینده س��االنه حدود  5ميلي��ون تن CO2
را از مراک��ز صنعتي جمعآوری کند .مراحل
 -3وضعي�ت پروژهه�ا در خاورميانه و ش�مال اجرایی این پروژه تازه ش��روع شده است .در
مراحل ابتدائی این پروژه ،دیاکسیدکربن از  -2-3الجزاير
آفريقا
اين کش��ور يکي از پيش��گامان در رابطه
 Emirates Steel complexو درMussafah
 -1-3امارات متحده عربي
ام��ارات در ح��ال حاض��ر يک��ي از به تأسیسات نمزدایی و فشردهسازی فرستاده با ذخيرهس��ازي گاز دياکس��يدکربن است.
کش��ورهاي پيش��گام منطق��ه در رابط��ه ب��ا و س��پس دیاکس��یدکربن ب��ا درجه خلوص الجزاي��ر يک��ي از ش��ناختهترين پروژهه��اي
عمليات��ي دنيا در رابطه با ذخيرهس��ازي را در
 | 4وضعيت حوضههاي رسوبي بزرگ منطقه خاورميانه و شمال افريقا براي تزريق دياکسيدکربن
يک ميدان گازي با همکاري ش��رکت بيپي
سهم ازدياد
ميزان ازدياد
ميزان نفت قابل
ش��روع کرده که ضمن ذخيرهس��ازي عملي
ميزان ذخيره
برداشت
نسبت  COبه نفت
برداشت
استحصال نهائي با
ميزان نفت درجا
سازي CO
توسط
کشور اصلي
نام حوضه رسوبي
()Tonnes/Bbl
باتزريق CO
CO -EOR
(ميلياردبشکه)
 ،CO2نقش��ي اساس��ي در پژوهش و توس��عه
()Gigatonnes
دی اکسید
(ميلياردبشکه)
(ميلياردبشکه)
کربن()%
و همچني��ن تکنول��وژي نوي��ن مانيتورينگ
اينگون��ه پروژهها داش��ته اس��ت .در پروژه
 Mesopotamianعربستان
27.2
0.31
89,069
20%
449,559
908,501
Foredeep
"عينالصالح" که از سال  2004در حال انجام
Greater
عربستان
13.2
0.30
43,348
22%
195,128
394,328
Ghawar Uplift
است ،ساليانه يک ميليون ت ُن دياکسيدکربن
ايران-
Zagros Fold
که همراه با گاز طبیعی در یک میدان بزرگ
11.8
0.30
39,274
21%
182,739
369,291
عراق
Belt
گازی تولید میش��ود ،بعد از انتقال ،در عمق
امارات
8.8
0.31
27,977
23%
121,539
245,615
Rub Al Khali
دو کیلومتری زمین و در سازند  Krechbaدر
ليبي
3.4
0.29
11,765
22%
54,698
110,538
Sirte
یک سفره آب زیرزمینی تزریق میگردد]6[.
عربستان
2.3
0.32
7,068
22%
32,438
65,553
Widyan
اي��ران نيز با داش��تن مخازن ب��زرگ گازي و
Trias/
الجزائر
1.5
0.29
5,185
24%
21,533
43,514
مناب��ع دیاکس��یدکربن طبیع��ی ،ميتواند از
Ghadames
مصر
تجارب اين پروژه استفاده کند.
1.0
0.32
3,072
20%
15,158
30,632
Red Sea
2

2

2

2

Interior
HomoclineCentral Arch

عربستان

14,616

7,233

20%

1,421

0.30

0.4

Fahud Salt
Basin

عمان

12,645

6,257

22%

1,346

0.29

0.4

Illizi Basin

الجزائر

10,608

5,249

21%

1,114

0.23

0.3

2,205,841

1,091,531

21.5%

230,640

0.29
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مجموع

 -3-3عربستان سعودي

بر طب��ق ارزيابيهاي موسس��ه بینالمللی
مطالعات انرژي ،اين کش��ور داراي بزرگترين
پتانس��يل در دني��ا در عمليات همزم��ان ازدياد
برداش��ت و ذخيرهس��ازي  CO2اس��ت .در
29

مقاالت تحليلي-كاربردي

چند س��ال اخي��ر ،قدمهاي بس��ياري در رابطه
با انجام چندين پروژه در اين کش��ور برداشته
ش��ده و يک نقش��ه راه جامع ه��م در رابطه با
 CO2-EORو  CCSدر بخ��ش پژوهش��ي ب��ا
درنظ��ر گرفتن تمام اج��زاي آن تهيه گرديده
اس��ت .س��اير فعاليتها در م��ورد چگونگي
جم��عآوري دياکس��يدکربن از منابع ثابت و
متحرک صنعتي مورد ارزيابي قرار گرفتهاند.
نهايتاً انجام يک پروژه ذخيرهس��ازي بهعنوان
بخش��ي از ارزيابي و توجيه براي ش��روع يک
پروژه ازدياد برداشت نفت در سه ماه آخر سال
 2013برنامهريزي ش��ده است .بهطورکلي ،در
اين کشور دو هدف عمده پذيرفته شده است:
انجام پروژه سيس��ياس بهعنوان يک راهحل
جدي براي کاهش آاليندههاي زيستمحيطي
و همچنين حماي��ت مالي از برگزاري کارگاه
و ميزگرده��اي علمي در رابط��ه با فرصتها،
چالشها ،پايش و نحوه ذخيرهسازي .CO2
 -4-3ترکيه

هم اکنون پروژههاي عظيم ازديادبرداشت
ب��ا تزريق  CO2بهصورت عملياتي و اقتصادي
و ب��ا مکانيزم غيرامتزاج��ي در ترکيه در حال
انجام است .اولين پروژه از سال  1986توسط
ش��رکت  TPAQدر مقياس صنعتي و بزرگ
در جنوبش��رقي ترکي��ه آغاز ب��هکار کرد.
تقريب��اً يک ميل��ون ت ُن دياکس��يدکربن در
س��ال در مخازن کربنات��ه گارزن ()Garzen
در مي��دان  Bati Ramanتزري��ق ميگردد و
از آن بهعن��وان ي��ک تجربه بس��يار موفق در
ازدياد برداش��ت از يک ميدان نفتس��نگين
و در ي��ک مخزن ش��کافدار کربناته با تزريق
CO2ي��اد ميش��ود .انتظار م��يرود اين روند
روبهرش��د ادامه داشته باش��د که از اين نظر،
تجربه آن ميتواند براي مخازن نفتس��نگين
ايران که مشابه ترکيه هستند ،بسيار مفيد واقع
ش��ود .تقريباً حدود  50ميدان نفتي در ترکيه
30

وج��ود دارد ک��ه اگر منابع دياکس��يدکربن
بهطورکافي وجود داش��ته باش��د ،برداشت از
اي��ن مخازن در يک م��دت طوالني ميتواند
تضمين گردد[.]7
 -5-3قطر

تحقيقات گس��تردهاي در رابطه با ازدياد
برداشت و ذخيرهسازي با تزريق  CO2عمدتاً
در رابط��ه با مخ��ازن کربناته قط��ر ،در حال
انجام اس��ت .این تحقیقات مرتبط با مواردی
همچون مدلس��ازی و شبیهس��ازی ،بررسی
ساختار ش��کافهای طبیعی ،مکانیزم انحالل
و رس��وب و تأثی��ر آن بر حرکت س��یال در
مناف��ذ مخزنی و بهینهس��ازی تولی��د از طریق
تزریق دیاکس��یدکربن اس��ت .بهاينمنظور،
ش��رکت نفت قطر و پارک ف��نآوري علوم
قط��ر همکاريهاي پژوهش��ي مش��ترکي را
ب��ا امپريال کالج لندن و ش��رکت ش��ل انجام
ميدهن��د .بهعن��وان مث��ال 70 ،ميلي��ون دالر
براي فعاليتهاي پژوهش��ي در ده سال آينده
اختصاص يافته است ]8[.نتایج این تحقیقات،
منج��ر به دقیقت��ر نمودن یک نقش��ه راه برای
فعالیتهای مرتبط با تزریق دیاکس��یدکربن
تا سال  2018میشود.
 -6-3ايران

در چند س��ال گذش��ته ،بح��ث مديريت
کرب��ن در اي��ران ،بهدلیل اهمي��ت آن ،مورد
توجه بوده است .باتوجه به مخازن فراواني که
نيمهعمر آنها به اتمام رس��يده و نياز به استفاده
از روشهای ثانویه و ثالثیه دارند ،قدمهایي در
رابطه با ش��ناخت منابع صنعت��ي و طبيعي CO2
برداشته ش��ده و در چندين پروژهی پژوهشي،
مناب��ع  CO2در کش��ور شناس��ایي ش��دهاند.
همچنين با بهرهگیری از تجارب سودمند ساير
کشورهاي پيشرو ،س��اختارهاي زمينشناسي
و ميادي��ن نفتي بهخصوص در کنار بزرگترين

ميدان گازي دنيا در عس��لويه بهعنوان یکی از
منابع مهم دیاکس��یدکربن ،مورد بررسي قرار
گرفتند .يک پروژه ازدياد برداش��ت در میدان
رامین در حال نهایي ش��دن برای اجرا در سال
 2013است و پروژههاي همزمان ذخيرهسازي
و ازديادبرداشت در مرحله تعريف براي انجام
يک پايلوت در آینده نزدیک هستند.
 -7-3مصر و اردن

در مص��ر تالشهاي��ي ب��راي ارزيابي و
شناس��ایي مقدم��ات الزم براي انج��ام پروژه
 CCSدر بخشهاي فرآورش گاز و همچنين
صنع��ت نيروگاه��ي در ح��ال انجام اس��ت.
همچني��ن فعاليتهایي در رابطه با شناس��ایي
موان��ع و همچني��ن تأثيرات زيس��تمحيطي
اي��ن پروژه تعريف گرديده اس��ت .در اردن،
مطالعات ج��دي براي ارزياب��ي پروژه CCS
در بخ��ش  shale oilدر ح��ال انجام اس��ت
که شناسایي استراتژي توسعهاي ،شناسایي و
اقدام��ات الزم قانوني و حقوقي و موانع مالي
را شامل میگردد.
نتيجهگيري

منطق��ه خاورميان��ه از یک س��و دارای
بزرگتري��ن مناب��ع توليد دياکس��يدکربن
(بهنس��بت جمعیت) ،در دنيا بوده و از سوی
دیگر ،داراي محاس��ن بس��يار زيادي براي
اجراي پروژه ذخيرهسازي و ازدياد برداشت
با استفاده از دياکسيدکربن است .با توجه
به اینکه نیمی از پتانس��یل ازدیاد برداشت و
ذخیرهس��ازی ب��ا دیاکس��یدکربن در این
منطقه ق��رار دارد ،ارزيابي ميش��ود که در
آينده نزديک ب��ه بزرگترين مرکز تجارت
کرب��ن و مح��ل انج��ام پروژهه��اي متعدد
ازدیادبرداش��ت تبديل گ��ردد .همچنین ،با
توجه به مخازن موجود و رسيدن اکثر آنها
به نيمهعمر خود ،نياز به ازديادبرداشت براي
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 حوضه رس��وبی زاگرس نیز دارای.پذيرد
پتانس��یل عظیمی برای انجام این پروژه در
مخ��ازن متع��دد نف��توگاز ب��وده و این
اقدامات و همکاریهای مشترک میتواند
عالوهبر افزایش میزان تولید نفتوگاز در
 به انجام تعهدات ایران در کاهش،کش��ور
.آالیندهه��ای گلخان��های کم��ک کن��د
 ازدي��اد برداش��ت هم��راه با،بهطورکل��ي
 يک گزينه بهينه براي،CO2 ذخيرهس��ازي
داش��تن محي��ط زيس��تی س��المتر و
.برآوردهکردن انتظارات اقتصادي است

معموالً بهصورت تناوبی صورت میگیرد
ولی منابع تولید دیاکس��یدکربن از منابع
صنعتی بهص��ورت دائم��ی در حین تولید
 وجود یک ش��بکه تولید و تزریق،هستند
دیاکس��یدکربن در منطق��ه در آین��ده
میتوان��د نیازه��ای کش��ورهای منطقه را
پوشش داده و ریسک اقتصادی را کاهش
 اين رویکردها صرفاً منجر به افزايش.دهد
تولي��د از مخ��ازن نفتي و بال�� ِغ خاورميانه
نخواهد ش��د بلکه کمک خواهد کرد که
ذخيرهس��ازي ه��م در کن��ار آن صورت

حفظ س��طح تولي��د نفت فعل��ي ضروري
 از آنجاییکه مخازن نفتي در منطقه.است
 انتخاب،خاورميانه عمدتاً کربناته هس��تند
روش ازدياد برداش��ت با محدودیتهایی
 وج��ود،هم��راه اس��ت ام��ا در کن��ار آن
 درCO2 تجربیات موفق مش��ابه در تزریق
،اينگونه مخازن و در کشورهاي همسايه
ميتواند برای سایرین بس��یار مفید بوده و
ریسک انجام اینگونه پروژهها را کاهش
 بای��د توج��ه داش��ت از آنجاییکه.دهد
 بهمنظ��ور ازدیادبرداش��تCO2 تزری��ق
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