ضرورت همكاريهاي بينالمللي در كاهش
ميـزان گـازهــاي ســوزانده در
شركتهاي نفتي جهان
 مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز

*

چكيده:
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در ص�ورت نبود برنامهريزي براي كنترل انتش�ار گازهاي گلخانهاي ،رش�د اقتصاد جهاني در دههه�اي آتي با ركود قابل
توجهي روبرو خواهد ش�د .بخشي از گازهاي دياكس�يدكربن منتشرشده در جو بهدليل نسوختن در مشعلهاي صنايع نفت
وگاز اس�ت .گرچه كاهش اين آاليندهها با موانع و چالشهاي متعددي روبروس�ت ولي تالشهاي جهاني در س�الهاي اخير بر
كش�ورهايي كه س�هم عمدهاي از اين آاليندگي دارند متمركز شده است .در اين ميان كشور ايران نيز بهعنوان سومين كشور
از لحاظ حجم گاز سوزانده مشعل شناخته شده است .در اين بررسي به پروژههاي در دست اجراي شركت ملي نفت ايران كه
با هدف مهار مشعلها و استفاده مناسب از گاز آغاز شدهاند ،ميپردازيم.
كلمات كليدي :دياكسيدكربن ،مشعل ،گازهاي سوزانده ،پروژههاي جمعآوري گازهاي همراه ،شركت ملي نفت ايران.

اثرات زيستمحيطي گاز دياكسيدكربن

گاز دياكس��يدكربن حج��م قاب��ل توجهي از بي��ن گازهاي
گلخانهاي كه هرساله به جو زمين وارد ميشوند تشكيل ميدهد.
در ح��ال حاض��ر برآوردهاي متفاوت��ي از هزينه متصاعدش��دن
گازه��اي گلخانهاي وج��ود دارد .بهطور مثال از رقم  3دالر بر هر
تن تا  95دالر بر هر تن دياكس��يدكربن در گزارش��ات آمده كه
بهطور متوس��ط هزينه  12دالر برهرتن دياكس��يدكربن در نظر
گرفته شده است.
در مطالع��هاي كه توس��ط آق��اي نيكالس اس��ترن – معاون
ارش��د بانك جهاني -در اكتبر س��ال  2006منتش��ر ش��د تأكيد
ش��ده كه تغييرات ش��ديد آب و هوايي ميتواند رشد جهاني را تا
ي��ك پنجم كاهش دهد مگر آنكه اقدامات پيش��گيرانهاي جهاني
اتخاذ ش��ود .او همچنين پيش��نهاد داده كه س��االنه يك درصد
از تولي��د ناخالص جهاني ( )GDPبايد صرف س��رمايهگذاري در
پروژههاي كاهش آاليندههاي محيطي شود .وي هشدار داده كه
ريس��ك عدم برنامهريزي و اختصاص چنين بودجههايي منجر به
رك��ود اقتصادي تا مرز  20درصد  GDPجهاني خواهد ش��د .وي
همچنين تأكيد كرده كه دامنه تأثير اين مش��كالت فراگير و در
* وحيد دخاني

همه بخشهاي اقتصادي نمايان خواهد شد.
انتش��ار چنين گزارش��ي گرچ��ه انعكاسه��اي متفاوتي در
اقتصاددانان و سياس��تمداران بهدنبال داش��ته اس��ت ،اما نگراني
بيمهگزاران بيش از همه بوده است .طبق برآوردها محدود كردن
انتشار كربن ميتواند تا  80درصد از طوفانهاي سهمگين استوايي
پيشگيري كند .در همين راستا ريسكهاي زيستمحيطي بهدليل
تغييرات آب و هوايي ساليانه بين  2تا  4درصد رشد دارد .بهطور
مثال خس��ارات ناشي از سيل در انگلستان در سال 2003-1998
حدود  6ميليارد پوند گزارش ش��ده كه نسبت به دوره پنج سال
قبل آن دو برابر ش��ده است .دو ش��ركت بزرگ بيمهگذار جهاني
( Swiss Reو  )Munich Reدر مطالع��ه س��ال  2002پيشبين��ي
كردهاند كه هزينههاي ناش��ي از افزايش پديدههاي آب و هوايي
ش��ديد (نظير سيل ،طوفان و خشكسالي) ميتواند در دهه آينده
ساالنه  150ميليارد دالر خسارت در پي داشته باشد كه در حال
حاضر معادل 0/3درصد توليد ناخالص جهاني است .اين هزينهها
در درجه اول بر عهده دولتها و صنايع و نيز مردم خواهد بود.

جدول  :1-حجم گاز سوزانده مشعلها در سال ( 2007تخمين به كمك سنجش از راه دور)
حجم گاز سوزانده
(ميليارد مترمكعب در سال)

مجموع توليد نفت و گاز*
(ميليون تن معادل نفت خام در سال)

نسبت از كل گازهاي
سوزانده (درصد)

كشور
روسيه

50

1031.4

%34

نيجريه

16.8

144.6

%11.4

ايران

10.6

304.3

%7.2

عراق

7.0

^98.1

%4.7

قزاقستان

5.3

87.6

%3.6

الجزاير

5.2

162.6

%3.5

ليبي

3.7

98.9

%2.5

آنگوال

3.5

^ 69.4

%2.4

عربستان سعودي

3.4

580.9

%2.3

قطر

2.9

95.2

%2

بيست كشور اول

128

-

%87.1

كل جهان

147

6500.5

%100

* براساس آمار توليد سال  2006ارائه شده توسط شركت بي.پي تنظيم شده است.
^ آمار توليد نفت خام عراق و گاز آنگوال در دست نيست.

منشأ گازهاي دياكسيدكربن

مناب��ع تولي��د گاز دياكس��يدكربن در جهان ك��ه عمدتاً از
سوختهاي فس��يلي نش��أت گرفتهاند (در دوره  )2004-2000به
ترتيب زير بودهاند؛ س��وختهاي مايع ( ،)%36سوختهاي جامد
( ،)%35س��وختهاي گاز طبيع��ي ( ،)%20حملونق��ل هوايي و
دريايي ( ،)%4كارخانههاي س��يمان ( )%3و س��وختن مشعلهاي
گازي در مراكز جمع آوري و توليد نفت و گاز (حدود  .)%1با اين
وجود آمارها نش��ان ميدهد كه در همي��ن دوره حجم گاز CO2
منتش��ره در منطقه خاورميانه از منش��أ گازهاي سوخته شده در
مشعلها معادل  3/3درصد كل گاز منتشر شده در منطقه است.

بررسي آمار و داليل سوختن گاز مشعل

در ح��ال حاضر طبق آمارهاي بانك جهاني س��اليانه متجاوز
از  150ميلي��ارد مترمكع��ب گاز ( )5/3 TCFاز طريق مش��علها
بهدلي��ل عدم جمعآوري س��وخته و يا در جو آزاد ميش��ود .اين
حجم گاز معادل مصرف كش��ورهاي فرانسه و ايتاليا و يا دو برابر
مصرف آفريقا و يا س��ه چهارم صادرات گاز روسيه به اروپا است.
اين حجم گاز توان پاس��خگويي به نياز  20روز كل جهان را دارد.
ب��ا در نظر گرفتن رقم  6دالر ب��ه ازاي هر ميليون ( BTUارزش
حرارت��ي گاز) ،ارزش اين گازها بي��ش از  30ميليارد دالر برآورد
ش��ده است .از س��وي ديگر با فرض توليد  60/3تن  CO2به ازاي
س��وختن هر ميليون فوت مكعب گاز ،با اين حجم گاز س��اليانه
 320ميليون تن  CO2وارد جو ميشود .از سوي ديگر با توجه به
مباحثي كه در بخش قبل در مورد هزينههاي زيستمحيطي گاز
دياكس��يدكربن اشاره ش��ده ،با فرض متوسط هزينه  12دالر بر
هر تن  ،CO2سوختن اين حجم گاز ساليانه موجب خسارت 3/8
ميليارد دالر عالوهبر ارزش  30ميليارد دالري گاز ميشود.
بايد توجه داشت كه نزديك به  75درصد حجم كل گازهاي

سوزانده مشعلها تنها در  10كشور جهان رخ ميدهد .بيشترين
حجم گازهاي س��وزانده در كشور روسيه ،نيجريه و پس از آن در
ايران است .جدول شماره  1تخمين حجم گاز سوزانده در برخي
كش��ورهاي جهان ك��ه در گزارش بانك جهاني بيان ش��ده (و از
طريق س��نجش از راه دور ماهوارهاي برآورد شده) نشان ميدهد.
گرچه آمارهاي فوق رس��مي نيستند و گزارشات متفاوتي توسط
خود كشورها ارسال شده است اما حجم باالي سوزانده مشعلها
تأملبرانگيز است .در بخشهاي بعدي به علل و موانع موجود در
راه كاهش گاز مشعلها به تفصيل صحبت خواهيم كرد.
توزي��ع مص��ارف گاز تولي��دي جه��ان در س��ال  2005در
نمودار  2 -نش��ان داده ش��ده اس��ت .مالحظه ميشود كه غير از
شكل  :1-تصوير ماهوارهاي از مشعلها در خاورميانه

سال  -2004قرمز
سال  -1998سبز
سال  -1992آبي
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نمودار  :2-توزيع مصارف گاز جهان در سال 2005

اجراي پروژههاي بهبود
به منظور كاهش اتالف

كل مصرف  3750ميليارد مترمكعب در سال

گفتهه��اي  M. Oukiو  F. Moutonآمده ب��ه اختصار در جدول
شماره  2تحت عنوان چالشهاي پيش روي شركتهاي توليدي
و دولتها گردآوري و ارائه شده است1( .و)2
گرچ��ه محدوديتها در توس��عه زيرس��اختها بين  IOCو
NOCها مش��ترك اس��ت؛ ولي محرك اصلي در پيشبرد اهداف
بهرهوري ،اس��تراتژيهاي ملي و جهاني ب��راي برنامهريزيهاي
ميانمدت و درازمدت توليد هستند.
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گازسوختهش��ده توس��ط مش��علها؛ حجم ح��دود  340ميليارد
مترمكع��ب گاز در بخشهاي باالدس��تي و پاييندس��تي مصرف
ميشود .كاهش اين رقم مس��تلزم بهينهسازي فرايندهاي توليد
و بهكاربس��تن فناوريهاي جديد اس��ت .به طور مثال كشورهاي
ح��وزه اس��كانديناوي در دهه  90ميالدي با اعم��ال مالياتها بر
روي قيمت س��وختهاي فسيلي و تدوين قوانين زيستمحيطي
براي بهينهسازي مصرف گامهاي اساسي برداشتند .در عين حال
برخي تخفيفها براي مصرفكنندگان صنعتي در نظر گرفته شد
بررسي راهكارهاي پيش رو براي كاهش حجم گازهاي سوزانده
تا طي يك دهه خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
آنچه كه ام��روزه در س��طح جهاني بهعن��وان همكاريهاي
در يك بررسي كه توسط شركت توتال در سال  2005صورت
2
گرفت 64 ،درصد گاز سوزانده شده بهصورت ممتد 1و  36درصد مش��ترك در جه��ت كاهش گازهاي سوختهش��ده در مش��عل
آن بهطور مقطعي رخ داده است .مهمترين داليل سوزانده شدن پيگيري ميش��ود ،نتيجه تصويب و تش��كيل كميته همكاري در
گاز در مورد دوم شامل مش��كالت پيشبينينشده عملياتي (كه اجالس سران كش��ورهاي جهان در سال  2002در ژوهانسبورگ
توقف توليد در پي دارند) ،مالحظات ايمني و سوختهش��دن گاز آفريقاي جنوبي اس��ت .اين كميته ك��ه از حمايت بانك جهاني،
اتحاديه اروپا ،آمريكا و كانادا و نيز با اس��تفاده از كمكهاي مالي
در راهاندازي مجتمعهاي توليد بودهاند.
سازمان ملل متحد برخوردار است و بخشي از تالش اين سازمان
براي كنترل و كاهش انتش��ار گازهاي گلخانهاي بهويژه  CO2در
موانع موجود در راه كاهش گازهاي سوزانده
در گذش��ته بهدليل اولويتهاي نف��ت در برنامههاي توليد و سرتاس��ر جهان انج��ام ميگيرد .تاكنون  8ش��ركت بزرگ نفتي
مزيت عرضه و فروش آن ،نق��ش گاز در مبادالت هيدروكربوري بينالمللي ( )IOCو  11ش��ركت ملي ( )NOCبه اين مش��اركت
كمتر بوده اس��ت .از سوي ديگر برخي جمعآوري گازهاي همراه پيوس��تهاند .از سوي ديگر سازمان علوم جوي و اقيانوسي آمريكا
3
كمي را بر روي دادههاي ارائه ش��ده از حجم
را فاقد صرفه اقتصادي عنوان ميكردند .در اين خصوص محدود ( )NOAAمطالعه ّ
ب��ودن و ثابت نب��ودن روند توليد گاز از داليل آن نيز برش��مرده و موقعيت مش��علها از سوي كشورهاي عضو  -به منظور افزايش
ش��ده و از سوي ديگر وجود بازار تقاضا و انعقاد قراردادهاي مورد دق��ت تصاوي��ر ماهوارهاي -ب��راي نظارت بر مش��علها به كمك
نياز براي عرضه گاز فراورشش��ده با استقبال كمتري روبرو بوده فناوريهاي سنجش از راه دور ،دردست اجرا دارد.
مش��اركت  GGFRدر ح��ال كم��ك به كش��ورهاي نيجريه،
است .پراكندگي مشعلهاي گازي و محدوديتهاي زيربنايي نيز
از موانع قابل ذكر در پروژههاي جمعآوري گاز هس��تند .آنچه كه روس��يه ،الجزاير ،آنگوال ،كامرون و قطر است تا برنامههاي توليد
بهعنوان موانع اصلي و فرعي در راه جمعآوري گازهاي همراه در بدون مش��عل را اجرا كنن��د .از طرحهاي مطرح ش��ده 3 ،پروژه
جدول  :2-موانع شركتهاي توليد و دولتها در كاهش حجم گازهاي سوزانده
شركتهاي توليد
موانع اصلي

موانع فرعي

دولتها
موانع اصلي

موانع فرعي

 نبود تخمين هاي درست از حجم - ،شفاف نبودن خط مشي ملي در نبود تدوين و يا اجراي مقررات و دوري از بازار مصرفمالياتهاي زيستمحيطي
تعيين قيمت حاملهاي انرژي
تركيب گاز و موقعيت مشعلها
 محدوديت زيرساختها چهارچوبهاي محدود در جهت  -نبود استراتژيهاي ميانمدت و بلندمدت  -نبود تالشهاي هماهنگ با ساير كمبود اعتبارات مورد نيازنهادهاي ذينفع براي تسريع در
براي بهرهبرداري از گازهاي همراه
بهرهبرداري از گازهاي همراه در
 اطمينان از عرضه پايدار گاز توسعهنيافتگي بازار مصرف محصوالت بهرهبرداري از پروژههاي اولويتدارتوسعه ميادين جديد

تبدي��ل گاز به برق ،يك پروژه تزري��ق گاز به مخازن ،يك پروژه
انتق��ال گاز توس��ط خط لول��ه و دو پروژه تولي��د LNGو LPG
ميباشد .درصورت اجراي اين طرحها از سوزاندن حجمي معادل
 26/9ميليارد مترمكعب در س��ال جلوگيري ميش��ود .به عالوه،
اي��ن طرحها قادرند تا از مزيت اس��تفاده از اعتب��ارات كربن 4كه
مشوق سرمايهگذاري بينالمللي است بهره ببرند.
5
در عرص��ه داخلي بايد با طراح��ي برنامه جامع گاز با حضور
ش��ركتهاي عمده توليدكننده و مصرفكننده گاز؛ اعم از دولتي
و خصوصي؛و بهرهگيري از مش��اورين مجرب مطابق با الگوهاي
مصرف ان��رژي و مالحظات زيس��تمحيطي ،از برنامهريزيهاي
صرفاً تئوريك خودداري ش��ده و حركت يكپارچه براي دستيابي
به اهداف مقرر شده تنظيم شود.
مراحلي را كه در اين مس��ير شركتهاي بهرهبردار ميتوانند
به اجرا درآورند عبارتند از:
 -1ايجاد و تهيه بانك اطالعاتي الزم درمورد حجم و تركيب گاز
و نيز موقعيت مشعلها
 -2بررس��ي گزينههاي موجود براي اس��تفاده بهينه از گاز (نظير
تبديل به برق ،تزريق در مخازن و يا ارسال به خطوط لوله)
 -3ارزيابي ملزومات مورد نياز زيرس��اختهاي جديد و يا توسعه
منابع موجود
 -4بررسي نحوه دستيابي به تجهيزات و زيرساختهاي الزم
 -5برآورد منابع مالي مورد نياز
 -6تعيين مناطقي كه قابليت اجراي پروژههاي مش��ترك با ساير
صنايع و سرمايهگذاران را دارند
 -7تهيه برنامه زماني براس��اس اولويتبندي پروژهها با توجه به
شرايط موجود
به منظور تأمي��ن مالي پروژهها بايد به تالشهاي بينالمللي
براي بهرهمندي از تش��ويقهاي زيس��تمحيطي ني��ز پرداخت.
اجراي اين مراحل نياز به همكاريهاي مشترك بين شركتهاي
توليدي و دريافتكننده گاز دارد.
آمار گازهاي سوزانده در شركت ملي نفت ايران

با توجه به ارس��ال گاز توليدي ميادين مس��تقل گازي براي
فراورش در پااليش��گاههاي گاز ،عمده گازهاي سوزانده در بخش
گازهاي همراه نفت خام و يا سكوهاي دريايي (بهدليل نبود امكان
تقويت فشار گاز تفكيكشده) رخ ميدهد .در اين نوشتار پس از
ارائه آماري از حجم گاز سوزاندهش��ده در شركت ملي نفت ايران
به وضعيت پروژههاي جمعآوري و بهينهسازي توليد ميپردازيم.
آمار گازهاي غني س��وزانده شركت ملي نفت ايران بين سالهاي
 1384تا  1387در نمودار شماره  3آورده شده است.
پروژههاي در دست اجراي شركت ملي نفت ايران

در حال حاضر شركت ملي نفت ايران به منظور جلوگيري از
سوختهش��دن گازهاي همراه نفت خام پروژههاي متعددي را در
ميادي��ن مختلف نفتي در برنامههاي خ��ود دارد كه در دو بخش
طرحهاي در دست مطالعه و طرحهاي در حال اجرا قابل بررسي
ميباشند .در اين بخش به بيان پروژههايي كه مرحله اجرايي آنها
شروع شده است ميپردازيم.
پروژه جمعآوري و تزريق گازهاي هم�راه واحد بهرهبرداري قلعه نار؛

ه��دف پروژه جم��عآوری گاز همراه واحد بهرهب��رداري قلعهنـار
 .1ميليون فوت مكعب در روز

نمودار  :3-آمار گازهاي غني سوزانده شركت ملي نفت ايران

(ميادين قلعه نار و كبود) ،فشارافزايي وتزریق  33/2مفمر  1گاز
در سازند آسماري مخـزن قلعهنـار ميباشد که مطالعات مهندسي
مقدماتي آن توسط شركت طرحانديشان به اتمام رسيده و  ...آن
توسط مش��اركت رش��د صنعت و صنعت گسترسهیل و ستيران
درحال انجام اس��ت .پيشرفت فيزيكي كل پروژه تا پايان مهر ماه
 87معادل  32/36درصد در برابر  86/27درصد برنامه ميباشد.
پروژه جمعآوری و تزريق گازهای همراه نرگسی -فاز1؛ هدف پروژه
جمعآوري و فشار افزايي گازهاي همراه واحد بهرهبرداري نرگسي
(ميدانهاي نرگسي و رودك) به حجم  19مفمر بهمنظور تزریق
درمخزن نرگس��ی ميباش��د که مطالعات مهندسی مقدماتی آن
توس��ط شركت طرحانديشان انجام ش��ده است .قرارداد  EPCفاز
 1پروژه توس��ط شركت پايندان در حال انجام میباشد .پيشرفت
فيزيكي كل پ��روژه  90/55درصد در براب��ر  100درصد برنامه تا
پايان مهر ماه  87است.
پروژه بهينهس�ازي سيس�تم ف�رآورش ميدان نفت�ي هفتگل؛ هدف
پ��روژه اح��داث واح��د بهرهب��رداري جديد با ظرفي��ت  25هبر
بهعنوان جايگزين واحد بهرهبرداري هفتگل  4و احداث ایس��تگاه
تقویت فش��ار وتزریق گاز بهمنظور جمعآوري و تزريق  11مفمر
گاز در مخزن هفتگل ميباش��د كه مطالعات مهندسی مقدماتی
آن توسط ش��ركت طرح و پااليش انجام شده است .پروژه دارای
پیش��رفت فیزیکی  12درصد در براب��ر  20درصد بـرنامه تا پايان
مهر ماه  87میباشد.
طرح آماك :هدف طرح جلوگیری از س��وزاندن گازهای همراه
بنگس��تان (الیه ت��رش) در مناطق  7گانه اه��واز  2 ، 1و  ،3آب
تیمور ،کـوپال ،مـارون  3و منصوري آس��ماري به حجم 243/2
مفمر ميباش��د که پس از جمعآوری و فشـار افـزایی در مراحل
مختلف به پااليشگاه شیـرینسازی كارون (شامل  2رديف AوB
در )GTPو س��پس گاز سبك توليدي بـه كارخانه گاز و گازمايع
 700و  800اهواز منتقل ميش��ود (فاز اول پروژه) .بخش ديگري
ازگـازهـای اسیدی حدود  5مفمر پس از فشار افـزایی از طریق
خط لـولـه « 12كه احداث خواهد ش��د ،به پتروش��یمی رازی و
مايع��ات گازي ترش (مع��ادل  4/5هزار بش��كه در روز) نيز پس
از شيرينس��ازي در واحد  LSUپااليشگاه كارون به كارخانه گاز
و گازماي��ع  700و  800اهواز ارس��ال میش��ود (ف��از دوم پروژه).
پيمانكاران اصلي طرح كنسرس��يوم شركت بينالمللي مهندسي
ايران (ايريتك) و ايراسكو ايتاليا هستند .در این طرح  177مفمر
گـاز س��بك براي مصارف شبكه گاز كشور و  27/8هزاربشكه در
روز مایعات گـازی ش��يرين براي مصارف پتروش��يمي استحصال
خواهد شد .پيش��رفت فيزيـكي اين پروژه تا پايان آبان ماه سال
جاري  99/86درصد در برابر  100درصد برنامه بـوده است.
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جدول :3-خالصه طرحهاي در حال اجراي جمع آوري گازهاي همراه در شركت ملي نفت ايران
نام طرح

گاز غني ( م ف م ر)

جمعآوري گازهاي همراه قلعه نار

33/2

تزريق در مخزن قلعه نار

%32/3

جمعآوري گازهاي همراه نرگسي

19

تزريق در مخزن نرگسي

%90/55

بهينهسازي سيستم فرآورش هفتكل

11

تزريق در مخزن هفتكل

%12

آماك

243

شبكه گاز -پتروشيمي

%99/86

جمعآوري گازهاي همراه و  NGLخارگ

600

شبكه گاز -تزريق در مخزن درود -پتروشيمي

%30/22

جمعآوري گازهاي همراه و NGLسيري

135

مصارف صنعتي و توليد برق

%77/38

جم�عآوري گازه�اي هم�راه مناطق به�رگان و خ�ارگ و احداث

14
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

محل مصرف

درصد پيشرفت

 NGLخ�ارگ :هدف پ��روژه جم��عآوری گازهای هم��راه میادین
نفتي بهرگانس��ر ،هندیجان ،سروش و نوروز در منطقه بهرگان و
میادین نفتي ابوذر ،دورود ،فروزان و اس��فنديار در منطقه خارگ
در مجموع  594مفمر اس��ت .اين طرح ش��امل فشارافزايي گاز
بهرگانسر و ابوذر و انتقال گاز از طريق سكوهاي جديد به جزيره
خ��ارك؛ انتقال گازهاي همراه ميدان فروزان با خط لوله جداگانه
به خارگ و جمعآوري گازهاي همراه نفت خش��كي شامل ميدان
درود و گاز كارخانجات ابوذر و فروزان خش��كي اس��ت .مجموعه
گازه��اي همراه ب��راي افزايش فش��ار ،شيرينس��ازي ،نمزدايي،
استحصال مايعات گازي به كارخانه  NGLخارگ انتقال مييابد.
مق��دار 130مفمر گاز برای تأمین خوراك مجتمع پتروش��یمی
خارگ و بخش��ي ب��راي تزریق به میدان نفت��ي دورود (گاز متان
تصفیهش��ده خروجی کارخانه  NGLخارگ) تأمین خواهد شد و
 262مفمر گاز خشك حاصل برای تحويل به شبکه سراسری گاز
و بخشي براي تحويل به نيروگاه بزرگ خارگ استفاده میشود .در
اين طرح استحصال  6/2مفمر اتان و  3400تن  LPGبه همراه
 7500بش��كه در روز ميعانات گازي ب��راي صادرات در نظرگرفته
ش��ده اس��ت .واحدهای تولیدی طرح ،س��کوهای دریايی ابوذر و
فروزان و کارخانجات خش��كي دورود  2 ،1و  3در منطقه خارگ
و سکوهای دریائی بهرگانسر ،س��روش و نوروز درمنطقه بهرگان
هس��تند .پـیش��رفت فیزیکی كل طرح تا آخر مهرماه  87معادل
 30/22درصد در برابر  60/66درصد بـرنامه بوده است.
پيگيري معاونت بينالمل��ل وزارت نفت براي بهرهمندي اين
پروژه از اعتبارات تشويقي سازمان ملل تحت مكانيزم توسعه هواي
پاك  CDMدر س��ال  1383موجب شد تا اين طرح براي ارائه به
سازمان ملل برگزيده شود .اين پروژه در سه بخش ( )1جمعآوري
گازهاي س��روش و نوروز NGL )2( ،خ��ارگ و ( )3دفن كربن به
همراه گازهاي اسيدي در اليههاي مخازن غيرفعال تعريف گرديد.
با اجراي اين بخشه��ا اعتباري حدود  300ميليون دالر طي پنج
سال بهرهبرداري نصيب شركت ملي نفت خواهد شد.
طرح احداث جمعآوري گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي
منطقه س�يري :هدف ط��رح جمعآوری گازهـ��ای همراه میادین

نفتي الوند ،س��یـوند ،دنا ،نصرت (انتقال بهوس��يله خط لوله «10
به كارخانه نصر و س��پس  NGLسيري) و اسفند (انتقال بهوسيله
خ��ط لوله « 16به كارخانه اس��فند و س��پس  NGLس��يري) در
مجموع ب ه 135مفمر و اس��تحصال میعان��ات گازي در كارخانه
 NGLس��یری به حج��م  5هبر (براي صادرات از طریق اس��کله
س��یری) و ارس��ال گاز خش��ک توليدي به قش��م و کیش (براي

مصارف صنعتي و س��وخت نیروگاه) میباشد .واحدهاي توليدي
طرح ،س��كوهای دریايي نصر ،فاتح (س��يري  Aو  Cو  )Dو ايالم
(سيري  )Eو كارخانههای خشكي نصر و اسفند در جزيره سيري
هس��تند .پیش��رفت فیزیکی كل طرح تا آخر مهرماه  87معادل
 77/38درصد در برابر 80/85درصد برنـامه بوده اس��ت .پیشرفت
فیزیکی پروژه س��اخت كارخانه  NGLس��يري  63/66درصد در
برابـر  68/2درصد برنـامـه تا آخر مهرماه  87میباشد.
نتيجهگيري:

از دهههاي پيش همواره يكي از دغدغههاي زيس��تمحيطي
در ش��ركت ملي نفت ايران كنترل و مهار گازهاي سوزانده شده
و اس��تفاده بهين��ه از اين منابع در راس��تاي افزاي��ش بهرهوري
منابع هيدروكربوري بوده اس��ت .با توجه به پروژههاي در دست
اجراي ش��ركت ملي نفت ايران اميد ميرود با بهرهبرداري از اين
طرحها ،از سوختهش��دن حدود  90درصد از گازهاي همراه نفت
خام جلوگيري ش��ده و فرآوردههاي اس��تحصالي ني��ز در اختيار
س��اير بخشهاي توليدي قرار گيرد .سياس��تگذاران با با اتخاذ
راهكاره��اي الزم ،منابع مالي مورد نياز را از طريق بهرهگيري از
تشويقهاي بينالمللي تأمين كرده و منابع داخلي شركتها را به
سمت توسعه اصولي مخازن هيدروكربوري هدايت كنند.
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