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چكيده:
در ص�ورت نبود برنامه ريزي براي كنترل انتش�ار گازهاي گلخانه اي، رش�د اقتصاد جهاني در دهه ه�اي آتي با ركود قابل 
توجهي روبرو خواهد ش�د. بخشي از گازهاي دي اكس�يد كربن منتشرشده در جو به  دليل نسوختن در مشعل هاي صنايع نفت 
وگاز اس�ت. گرچه كاهش اين آالينده ها با موانع و چالش هاي متعددي روبروس�ت ولي تالش هاي جهاني در س�ال هاي اخير بر 
كش�ورهايي كه س�هم عمده اي از اين آاليندگي دارند متمركز شده است. در اين ميان كشور ايران نيز به عنوان سومين كشور 
از لحاظ حجم گاز سوزانده مشعل شناخته شده است. در اين بررسي به پروژه هاي در دست اجراي شركت ملي نفت ايران كه 

با هدف مهار مشعل ها و استفاده مناسب از گاز آغاز شده اند، مي پردازيم.
كلمات كليدي: دي اكسيد كربن، مشعل، گازهاي سوزانده، پروژه هاي جمع آوري گازهاي همراه، شركت ملي نفت ايران.

 

 
 مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز *

ضرورت همكاري هاي بين المللي در كاهش 
ميـزان گـازهــاي ســوزانده در 

شركت هاي نفتي جهان

* وحيد دخاني

اثرات زيست محيطي گاز دي اكسيد كربن
گاز دي اكس��يد كربن حج��م قاب��ل توجهي از بي��ن گازهاي 
گلخانه اي كه هرساله به جو زمين وارد مي شوند تشكيل مي دهد. 
در ح��ال حاض��ر برآوردهاي متفاوت��ي از هزينه متصاعدش��دن 
گازه��اي گلخانه اي وج��ود دارد. به طور مثال از رقم 3 دالر بر هر 
تن تا 95 دالر بر هر تن دي اكس��يد  كربن در گزارش��ات آمده كه 
به طور متوس��ط هزينه 12 دالر برهرتن دي اكس��يد كربن در نظر 

گرفته شده است.
در مطالع��ه اي كه توس��ط آق��اي نيكالس اس��ترن – معاون 
ارش��د بانك جهاني- در اكتبر س��ال 2006 منتش��ر ش��د تأكيد 
ش��ده كه تغييرات ش��ديد آب و هوايي مي تواند رشد جهاني را تا 
ي��ك پنجم كاهش دهد مگر آنكه اقدامات پيش��گيرانه اي جهاني 
اتخاذ ش��ود. او همچنين پيش��نهاد داده كه س��االنه يك درصد 
از تولي��د ناخالص جهاني )GDP( بايد صرف س��رمايه گذاري در 
پروژه هاي كاهش آالينده هاي محيطي شود. وي هشدار داده كه 
ريس��ك عدم برنامه  ريزي و اختصاص چنين بودجه هايي منجر به 
رك��ود اقتصادي تا مرز 20 درصد GDP  جهاني خواهد ش��د. وي 
همچنين تأكيد كرده كه دامنه تأثير اين مش��كالت فراگير و در 

همه بخش هاي اقتصادي نمايان خواهد شد. 
انتش��ار چنين گزارش��ي گرچ��ه انعكاس ه��اي متفاوتي در 
اقتصاددانان و سياس��تمداران به دنبال داش��ته اس��ت، اما نگراني 
بيمه گزاران بيش از همه بوده است. طبق برآوردها محدود كردن 
انتشار كربن مي تواند تا 80 درصد از طوفان هاي سهمگين استوايي 
پيشگيري كند. در همين راستا ريسك هاي زيست محيطي به دليل 
تغييرات آب و هوايي ساليانه بين 2 تا 4 درصد رشد دارد. به طور 
مثال خس��ارات ناشي از سيل در انگلستان در سال 2003-1998 
حدود 6 ميليارد پوند گزارش ش��ده كه نسبت به دوره پنج سال 
قبل آن دو برابر ش��ده است. دو ش��ركت بزرگ بيمه گذار جهاني 
)Swiss Re  و Munich Re( در مطالع��ه س��ال 2002 پيش بين��ي 
كرده اند كه هزينه هاي ناش��ي از افزايش پديده هاي آب و هوايي 
ش��ديد )نظير سيل، طوفان و خشكسالي( مي تواند در دهه آينده 
ساالنه 150 ميليارد دالر خسارت در پي داشته باشد كه در حال 
حاضر معادل 0/3درصد توليد ناخالص جهاني است. اين هزينه ها 

در درجه اول بر عهده دولت ها و صنايع و نيز مردم خواهد بود.
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منشأ گازهاي دي اكسيد كربن
مناب��ع تولي��د گاز دي اكس��يد كربن در جهان ك��ه عمدتاً از 
سوخت هاي فس��يلي نش��أت گرفته اند )در دوره 2000-2004( به 
ترتيب زير بوده اند؛  س��وخت هاي مايع )36%(، سوخت هاي جامد 
)35%(، س��وخت هاي گاز طبيع��ي )20%(، حمل ونق��ل هوايي و 
دريايي )4%(، كارخانه هاي س��يمان )3%( و س��وختن مشعل هاي 
گازي در مراكز جمع آوري و توليد نفت و گاز )حدود 1%(. با اين 
 CO2 وجود آمارها نش��ان مي دهد كه در همي��ن دوره حجم گاز
منتش��ره در منطقه خاورميانه از منش��أ گازهاي سوخته شده در 
مشعل ها معادل 3/3 درصد 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 150 ميلي��ارد مترمكع��ب گاز )TCF 5/3( از طريق مش��عل ها 
به دلي��ل عدم جمع آوري س��وخته و يا در جو آزاد مي ش��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 20 روز كل جهان را دارد. 
ب��ا در نظر گرفتن رقم 6  دالر ب��ه ازاي هر ميليون BTU )ارزش 
حرارت��ي گاز(، ارزش اين گازها بي��ش از 30 ميليارد دالر برآورد 
ش��ده است. از س��وي ديگر با فرض توليد 60/3 تن CO2 به ازاي 
س��وختن هر ميليون فوت مكعب گاز، با اين حجم گاز س��اليانه 
320 ميليون تن CO2 وارد جو مي شود. از سوي ديگر با توجه به 
مباحثي كه در بخش قبل در مورد هزينه هاي زيست محيطي گاز 
دي اكس��يد كربن اشاره ش��ده، با فرض متوسط هزينه 12 دالر بر 
هر تن CO2، سوختن اين حجم گاز ساليانه موجب خسارت 3/8 

ميليارد دالر عالوه بر ارزش 30 ميليارد دالري گاز مي شود.
بايد توجه داشت كه نزديك به 75 درصد حجم كل گازهاي 

سوزانده مشعل ها تنها در 10 كشور جهان رخ مي دهد. بيشترين 
حجم گازهاي س��وزانده در كشور روسيه، نيجريه و پس از آن در 
ايران است. جدول شماره 1 تخمين 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 ماهواره اي برآورد شده( نشان مي دهد. 
گرچه آمارهاي فوق رس��مي نيستند و گزارشات متفاوتي توسط 
خود كشورها ارسال شده است اما حجم باالي سوزانده مشعل ها 
تأمل برانگيز است. در بخش هاي بعدي به علل و موانع موجود در 

راه كاهش گاز مشعل ها به تفصيل صحبت خواهيم كرد.
توزي��ع مص��ارف گاز تولي��دي جه��ان در س��ال 2005 در 
نمودار - 2 نش��ان داده ش��ده اس��ت. مالحظه مي  شود كه غير از 

حجم گاز سوزانده كشور
)ميليارد مترمكعب در سال(

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

نسبت از كل گازهاي 
سوزانده )درصد(

34%501031.4روسيه

11.4%16.8144.6نيجريه

7.2%10.6304.3ايران

4.7%^7.098.1عراق

3.6%5.387.6قزاقستان

3.5%5.2162.6الجزاير

2.5%3.798.9ليبي 

2.4%^ 3.569.4آنگوال 

2.3%3.4580.9عربستان سعودي 

2%2.995.2قطر

87.1%-128بيست كشور اول

100%1476500.5كل جهان

جدول -1: حجم گاز سوزانده مشعل ها در سال 2007 )تخمین به کمك سنجش از راه دور(

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

شكل -1: تصویر ماهواره  اي از مشعل ها در خاورمیانه

سال 2004-  قرمز
سال 1998- سبز
سال 1992- آبي
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گازسوخته ش��ده توس��ط مش��عل ها؛ حجم ح��دود 340 ميليارد 
مترمكع��ب گاز در بخش هاي باالدس��تي و پايين دس��تي مصرف 
مي  شود. كاهش اين رقم مس��تلزم بهينه سازي فرايندهاي توليد 
و به كاربس��تن فناوري هاي جديد اس��ت. به طور مثال كشورهاي 
ح��وزه اس��كانديناوي در دهه 90 ميالدي با اعم��ال ماليات ها بر 
روي قيمت س��وخت هاي فسيلي و تدوين قوانين زيست محيطي 
براي بهينه سازي مصرف گام هاي اساسي برداشتند. در عين حال 
برخي تخفيف ها براي مصرف كنندگان صنعتي در نظر گرفته شد 

تا طي يك دهه خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
در يك بررسي كه توسط شركت توتال در سال 2005 صورت 
گرفت، 64 درصد گاز سوزانده شده به صورت ممتد1  و 36 درصد 
آن به طور مقطعي رخ داده است. مهمترين داليل سوزانده شدن 
گاز در مورد دوم شامل مش��كالت پيش بيني نشده عملياتي )كه 
توقف توليد در پي دارند(، مالحظات ايمني و سوخته ش��دن گاز 

در راه اندازي مجتمع هاي توليد بوده اند.

موانع موجود در راه كاهش گازهاي سوزانده
در گذش��ته به دليل اولويت هاي نف��ت در برنامه هاي توليد و 
مزيت عرضه و فروش آن، نق��ش گاز در مبادالت هيدروكربوري 
كمتر بوده اس��ت. از سوي ديگر برخي جمع آوري گازهاي همراه 
را فاقد صرفه اقتصادي عنوان مي كردند. در اين خصوص محدود 
ب��ودن و ثابت نب��ودن روند توليد گاز از داليل آن نيز برش��مرده 
ش��ده و از سوي ديگر وجود بازار تقاضا و انعقاد قراردادهاي مورد 
نياز براي عرضه گاز فراورش ش��ده با استقبال كمتري روبرو بوده 
است. پراكندگي مشعل هاي گازي و محدوديت هاي زير بنايي نيز 
از موانع قابل ذكر در پروژه هاي جمع آوري گاز هس��تند. آنچه كه 
به عنوان موانع اصلي و فرعي در راه جمع آوري گازهاي همراه در 

گفته ه��اي M. Ouki  و F. Mouton  آمده ب��ه اختصار در جدول 
شماره 2 تحت عنوان چالش هاي پيش روي شركت هاي توليدي 

و دولت ها گردآوري و ارائه شده است. )1و2(
گرچ��ه محدوديت ها در توس��عه زيرس��اخت ها بين IOC  و 
NOC  ها مش��ترك اس��ت؛ ولي محرك اصلي در پيشبرد اهداف 
بهره وري،  اس��تراتژي هاي ملي و جهاني ب��راي برنامه ريزي هاي 

ميان مدت و دراز مدت توليد هستند.

بررسي راهكارهاي پيش رو براي كاهش حجم گازهاي سوزانده
آنچه كه ام��روزه در س��طح جهاني به عن��وان همكاري هاي 
مش��ترك در جه��ت كاهش گازهاي سوخته ش��ده در مش��عل2  
 پيگيري مي ش��ود، نتيجه تصويب و تش��كيل كميته همكاري در 
اجالس سران كش��ورهاي جهان در سال 2002 در ژوهانسبورگ 
آفريقاي جنوبي اس��ت. اين كميته ك��ه از حمايت بانك جهاني، 
اتحاديه اروپا، آمريكا و كانادا و نيز با اس��تفاده از كمك هاي مالي 
سازمان ملل متحد برخوردار است و بخشي از تالش اين سازمان 
براي كنترل و كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي به ويژه CO2 در 
سرتاس��ر جهان انج��ام مي گيرد. تاكنون 8 ش��ركت بزرگ نفتي 
بين المللي )IOC( و 11 ش��ركت ملي )NOC( به اين مش��اركت 
پيوس��ته اند. از سوي ديگر سازمان علوم جوي و اقيانوسي آمريكا 
)NOAA(3 مطالعه كّمي را بر روي داده هاي ارائه ش��ده از حجم 
و موقعيت مش��عل ها از سوي كشورهاي عضو - به منظور افزايش 
دق��ت تصاوي��ر ماهواره اي- ب��راي نظارت بر مش��عل ها به كمك 

فناوري هاي سنجش از راه دور، دردست اجرا دارد.
مش��اركت GGFR در ح��ال كم��ك به كش��ورهاي نيجريه، 
روس��يه، الجزاير، آنگوال، كامرون و قطر است تا برنامه هاي توليد 
بدون مش��عل را اجرا كنن��د. از طرح هاي مطرح ش��ده، 3 پروژه 

کل مصرف 3750 میلیارد مترمكعب در سال

نمودار -2:  توزیع مصارف گاز جهان در سال 2005

جدول -2: موانع شرکت هاي تولید و دولت ها در کاهش حجم گازهاي سوزانده

اجراي پروژه هاي بهبود 

به منظور كاهش اتالف

 

دولت هاشركت هاي توليد

موانع فرعيموانع اصليموانع فرعيموانع اصلي

- دوري از بازار مصرف
- محدوديت زيرساختها

- كمبود اعتبارات مورد نياز
- اطمينان از عرضه پايدار گاز

- نبود تخمين هاي درست از حجم،    
تركيب گاز و موقعيت مشعل ها

- چهارچوب هاي محدود در جهت 
بهره برداري از گازهاي همراه در 

توسعه ميادين جديد

- شفاف نبودن خط مشي ملي در 
تعيين قيمت حامل هاي انرژي

- نبود استراتژي هاي ميان مدت و بلندمدت 
براي بهره برداري از گازهاي همراه

- توسعه نيافتگي بازار مصرف محصوالت

- نبود تدوين و يا اجراي مقررات و 
ماليات هاي زيست محيطي

- نبود تالش هاي هماهنگ با ساير 
نهادهاي ذي نفع براي تسريع در 

بهره برداري از پروژه هاي اولويت دار
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تبدي��ل گاز به برق، يك پروژه تزري��ق گاز به مخازن، يك پروژه 
 LPG و  LNG انتق��ال گاز توس��ط خط لول��ه و دو پروژه تولي��د
مي باشد. درصورت اجراي اين طرح ها از سوزاندن حجمي معادل 
26/9 ميليارد مترمكعب در س��ال جلوگيري مي ش��ود. به عالوه، 
اي��ن طرح ها قادرند تا از مزيت اس��تفاده از اعتب��ارات كربن4 كه 

مشوق سرمايه گذاري بين المللي است بهره ببرند.
در عرص��ه داخلي بايد با طراح��ي برنامه جامع گاز5 با حضور 
ش��ركت هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده گاز؛ اعم از دولتي 
و خصوصي؛  و بهره گيري از مش��اورين مجرب مطابق با الگوهاي 
مصرف ان��رژي و مالحظات زيس��ت محيطي، از برنامه ريزي هاي 
صرفاً تئوريك خودداري ش��ده و حركت يكپارچه براي دستيابي 

به اهداف مقرر شده تنظيم شود.
مراحلي را كه در اين مس��ير شركت هاي بهره بردار مي توانند 

به اجرا درآورند عبارتند از:
1- ايجاد و تهيه بانك اطالعاتي الزم درمورد حجم و تركيب گاز 

و نيز موقعيت مشعل ها
2- بررس��ي گزينه هاي موجود براي اس��تفاده بهينه از گاز )نظير 

تبديل به برق، تزريق در مخازن و يا ارسال به خطوط لوله(
3- ارزيابي ملزومات مورد نياز زيرس��اخت هاي جديد و يا توسعه 

منابع موجود
4- بررسي نحوه دستيابي به تجهيزات و زيرساخت هاي الزم 

5- برآورد منابع مالي مورد نياز
6- تعيين مناطقي كه قابليت اجراي پروژه هاي مش��ترك با ساير 

صنايع و سرمايه گذاران را دارند
7- تهيه برنامه زماني براس��اس اولويت بندي پروژه ها با توجه به 

شرايط موجود
به منظور تأمي��ن مالي پروژه ها بايد به تالش هاي بين المللي 
براي بهره مندي از تش��ويق هاي زيس��ت محيطي ني��ز پرداخت. 
اجراي اين مراحل نياز به همكاري هاي مشترك بين شركت هاي 

توليدي و دريافت كننده 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��گاه هاي گاز، عمده گازهاي سوزانده در بخش 
گازهاي همراه نفت خام و يا سكوهاي دريايي )به دليل نبود امكان 
تقويت فشار گاز تفكيك شده( رخ مي دهد. در اين نوشتار پس از 
ارائه آماري از حجم گاز سوزانده ش��ده در شركت ملي نفت ايران 
به وضعيت پروژه هاي جمع  آوري و بهينه سازي توليد مي پردازيم. 
آمار گازهاي غني س��وزانده شركت ملي نفت ايران بين سال هاي 

1384 تا 1387 در نمودار شماره 3 آورده شده است.

پروژه  هاي در دست اجراي شركت ملي نفت ايران
در حال حاضر شركت ملي نفت ايران به منظور جلوگيري از 
سوخته ش��دن گازهاي همراه نفت خام پروژه هاي متعددي را در 
ميادي��ن مختلف نفتي در برنامه هاي خ��ود دارد كه در دو بخش 
طرح هاي در دست مطالعه و طرح هاي در حال اجرا قابل بررسي 
مي باشند. در اين بخش به بيان پروژه هايي كه مرحله اجرايي آنها 

شروع شده است مي پردازيم.
پروژه جمع آوري و تزريق گازهاي هم�راه واحد بهره برداري قلعه نار؛ 
ه��دف پروژه جم��ع آوری گاز همراه واحد بهره ب��رداري قلعه ن�ار 

)ميادين قلعه نار و كبود(،  فشارافزايي و  تزريق 33/2 م ف م ر 1 گاز 
در سازند آسماري مخ�زن قلعه ن�ار مي باشد كه مطالعات مهندسي 
مقدماتي آن توسط شركت طرح انديشان به اتمام رسيده و ...  آن 
توسط مش��اركت رش��د صنعت و صنعت گسترسهيل و ستيران 
درحال انجام اس��ت. پيشرفت فيزيكي كل پروژه تا پايان مهر ماه 
87 معادل 32/36 درصد در برابر 86/27 درصد برنامه مي باشد.

پروژه جمع آوری و تزريق گازهای همراه نرگسی- فاز1؛ هدف پروژه 
جمع آوري و فشار افزايي گازهاي همراه واحد بهره برداري نرگسي 
)ميدان هاي نرگسي و رودك( به حجم 19 م ف م ر به منظور تزريق 
درمخزن نرگس��ی مي باش��د كه مطالعات مهندسی مقدماتی آن 
توس��ط شركت طرح انديشان انجام ش��ده است. قرارداد EPC فاز 
1 پروژه توس��ط شركت پايندان در حال انجام می باشد. پيشرفت 
فيزيكي كل پ��روژه 90/55 درصد در براب��ر 100 درصد برنامه تا 

پايان مهر ماه 87 است.
پروژه بهينه س�ازي سيس�تم ف�رآورش ميدان نفت�ي هفتگل؛ هدف 
پ��روژه اح��داث واح��د بهره ب��رداري جديد با ظرفي��ت 25 ه ب ر 
به عنوان جايگزين واحد بهره برداري هفتگل 4 و احداث ايس��تگاه 
تقويت فش��ار وتزريق گاز به منظور جمع آوري و تزريق 11 م ف م ر 
گاز در مخزن هفتگل مي باش��د كه مطالعات مهندسی مقدماتی 
آن توسط ش��ركت طرح و پااليش انجام شده است. پروژه دارای 
پيش��رفت فيزيكی 12 درصد در براب��ر 20 درصد ب�رنامه تا پايان 

مهر ماه 87 می باشد.
طرح آماك: هدف طرح جلوگيری از س��وزاندن گازهای همراه 
بنگس��تان )اليه ت��رش( در مناطق 7 گانه اه��واز 1 ، 2 و 3، آب 
تيمور، ك�وپال، م�ارون 3 و منصوري آس��ماري به حجم 243/2 
م ف م ر مي باش��د كه پس از جمع آوری و فش�ار اف�زايی در مراحل 
 Bو Aمختلف به پااليشگاه شي�رين سازی كارون )شامل 2 رديف
درGTP( و س��پس گاز سبك توليدي ب�ه كارخانه گاز و گازمايع 
700 و 800 اهواز منتقل مي ش��ود )فاز اول پروژه(. بخش ديگري 
ازگ�ازه�ای اسيدی حدود 5 م ف م ر پس از فشار اف�زايی از طريق 
خط ل�ول�ه »12 كه احداث خواهد ش��د، به پتروش��يمی رازی و 
مايع��ات گازي ترش )مع��ادل 4/5 هزار بش��كه در روز( نيز پس 
از شيرين س��ازي در واحد LSU پااليشگاه كارون به كارخانه گاز 
و گازماي��ع 700 و 800 اهواز ارس��ال می ش��ود )ف��از دوم پروژه(. 
پيمانكاران اصلي طرح كنسرس��يوم شركت بين المللي مهندسي 
ايران )ايريتك( و ايراسكو ايتاليا هستند. در اين طرح 177 م ف م ر 
گ�از س��بك براي مصارف شبكه گاز كشور و 27/8 هزار بشكه در 
روز مايعات گ�ازی ش��يرين براي مصارف پتروش��يمي استحصال 
خواهد شد. پيش��رفت فيزي�كي اين پروژه تا پايان آبان ماه سال 

جاري 99/86 درصد در برابر 100 درصد برنامه ب�وده است.

نمودار -3: آمار گازهاي غني سوزانده شرکت ملي نفت ایران

1. ميليون فوت مكعب در روز 
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جم�ع آوري گازه�اي هم�راه مناطق به�رگان و خ�ارگ و احداث 
NGL خ�ارگ: هدف پ��روژه جم��ع آوری گازهای هم��راه ميادين 

نفتي بهرگانس��ر، هنديجان، سروش و نوروز در منطقه بهرگان و 
ميادين نفتي ابوذر، دورود، فروزان و اس��فنديار در منطقه خارگ 
در مجموع 594 م ف م ر 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 جمع آوري 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، شيرين س��ازي، نم زدايي، 
استحصال مايعات گازي به كارخانه NGL خارگ انتقال مي يابد. 
مق��دار 130م ف م ر گاز برای تأمين خوراك مجتمع پتروش��يمی 
خارگ و بخش��ي ب��راي تزريق به ميدان نفت��ي دورود )گاز متان 
تصفيه ش��ده خروجی كارخانه NGL خارگ( تأمين خواهد شد و 
262 م ف م ر گاز خشك حاصل برای تحويل به شبكه سراسری گاز 
و بخشي براي تحويل به نيروگاه بزرگ خارگ استفاده می شود. در 
اين طرح استحصال 6/2  م ف م ر اتان و 3400 تن LPG به همراه 
7500 بش��كه در روز ميعانات گازي ب��راي صادرات در نظرگرفته 
ش��ده اس��ت. واحدهای توليدی طرح، س��كوهای دريايی ابوذر و 
فروزان و كارخانجات خش��كي دورود 1، 2 و 3 در منطقه خارگ 
و سكوهای دريائی بهرگانسر، س��روش و نوروز درمنطقه بهرگان 
هس��تند. پ�يش��رفت فيزيكی كل طرح تا آخر مهرماه 87 معادل 

30/22 درصد در برابر 60/66 درصد ب�رنامه بوده است.
پيگيري معاونت بين المل��ل وزارت نفت براي بهره مندي اين 
پروژه از اعتبارات تشويقي سازمان ملل تحت مكانيزم توسعه هواي 
پاك CDM در س��ال 1383 موجب شد تا اين طرح براي ارائه به 
سازمان ملل برگزيده شود. اين پروژه در سه بخش )1( جمع آوري 
گازهاي س��روش و نوروز، )2( NGL خ��ارگ و )3( دفن كربن به 
همراه گازهاي اسيدي در اليه هاي مخازن غيرفعال تعريف گرديد. 
با اجراي اين بخش ه��ا اعتباري حدود 300 ميليون دالر طي پنج 

سال بهره برداري نصيب شركت ملي نفت خواهد شد.
طرح احداث جمع آوري گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي 
منطقه س�يري: هدف ط��رح جمع آوری گازه���ای همراه ميادين 
نفتي الوند، س��ي�وند، دنا، نصرت )انتقال به وس��يله خط لوله »10 
به كارخانه نصر و س��پس NGL سيري( و اسفند )انتقال به وسيله 
خ��ط لوله »16 به كارخانه اس��فند و س��پس NGL س��يري( در 
مجموع به  135م ف م ر و اس��تحصال ميعان��ات گازي در كارخانه 
NGL س��يری به حج��م 5 ه ب ر )براي صادرات از طريق اس��كله 
س��يری( و ارس��ال گاز خش��ك توليدي به قش��م و كيش )براي 

مصارف صنعتي و س��وخت نيروگاه( می باشد. واحدهاي توليدي 
طرح، س��كوهای دريايي نصر، فاتح )س��يري A و C و D( و ايالم 
)سيري E( و كارخانه های خشكي نصر و اسفند در جزيره سيري 
هس��تند. پيش��رفت فيزيكی كل طرح تا آخر مهرماه 87 معادل 
77/38 درصد در برابر80/85 درصد برن�امه بوده اس��ت. پيشرفت 
فيزيكی پروژه س��اخت كارخانه NGL س��يري 63/66 درصد در 

براب�ر 68/2 درصد برن�ام�ه تا آخر مهرماه 87 می باشد.

نتيجه گيري:
از دهه هاي پيش همواره يكي از دغدغه هاي زيس��ت محيطي 
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 بهره وري 
منابع هيدروكربوري بوده اس��ت. با توجه به پروژه هاي در دست 
اجراي ش��ركت ملي نفت ايران اميد مي رود با بهره برداري از اين 
طرح ها، از سوخته ش��دن حدود 90 درصد از گازهاي همراه نفت 
خام جلوگيري ش��ده و فرآورده هاي اس��تحصالي ني��ز در اختيار 
س��اير بخش هاي توليدي قرار گيرد. سياس��ت گذاران با با اتخاذ 
راهكاره��اي الزم،  منابع مالي مورد نياز را از طريق بهره گيري از 
تشويق هاي بين المللي تأمين كرده و منابع داخلي شركت ها را به 

سمت توسعه اصولي مخازن هيدروكربوري هدايت كنند.
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جدول-3: خالصه طرحهاي در حال اجراي جمع آوري گازهاي همراه در شرکت ملي نفت ایران

درصد پيشرفتمحل مصرفگاز غني ) م ف م ر(نام طرح

32/3%تزريق در مخزن قلعه نار33/2جمع آوري گازهاي همراه قلعه نار

90/55%تزريق در مخزن نرگسي19جمع آوري گازهاي همراه نرگسي

12%تزريق در مخزن هفتكل11بهينه سازي سيستم فرآورش هفتكل

99/86%شبكه گاز- پتروشيمي243آماك

30/22%شبكه گاز- تزريق در مخزن درود- پتروشيمي600جمع آوري گازهاي همراه و NGL  خارگ

77/38%مصارف صنعتي و توليد برق135جمع آوري گازهاي همراه وNGL  سيري


