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ارزیابياقتصادياستفادهازگازهايهمراهمیادیننفتيباسناریوهایمختلف

 سجادخلیلی*،محمدامینهمت،معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت 

بـرای کشـورهای تولیدکننـده ی نفـت، گازهـاي همراه نفـت منابع عظیـم انرژي با ارجحیت نسـبت به 
مشـتقات نفت خـام هسـتند. اگرچـه جمـع آوري گازهـاي همـراه نفـت و اسـتفاده از آن در برنامه هاي 
تزریـق گاز یـا مصـارف داخلـي از مهم تریـن برنامه هـاي وزارت نفـت به شـمار مي آیـد امـا به دالیـل 

مختلـف در کشـور مـا از ایـن منبـع انرژی به خوبی اسـتفاده نشـده اسـت.
گاز غنـی همـراه جـدا شـده از نفـت ارزش حرارتـي زیـادي دارد امـا قبـل از اسـتفاده از آن به عنـوان 
تولیـد  بـراي  و  کـرده  جـدا  مایـع  گاز  واحدهـاي  در  آنـرا  سـنگین تر  اجـزاء  مي تـوان  سـوخت 
فرآورده هـاي ارزشـمند نفتـي یا پتروشـیمیایي مصرف نمود. گاز سـبک باقیمانده مي توانـد در صنایع 
دیگـر پتروشـیمي بـه کار رفتـه یـا به شـبکه ی گاز مصرفي کشـور یا صـادرات اضافه شـود. گاز همراه 
همچنیـن بهتریـن گزینـه بـراي تزریـق در مخـازن زیرزمیني نفـت با هـدف ازدیاد برداشـت از مخازن 
اسـت. در ایـن مقالـه متغیرهـای اقتصـادی بـرای تزریـق گاز در میادیـن نفتـي، تبدیـل گاز بـه بـرق 
و کاربـرد پتروشـیمیایي )تولیـد متانـول( بـا یکدیگـر مقایسـه گردیـده و منافـع اقتصـادي هریـک در 

شـرایط مختلـف بـا یکدیگر سـنجیده شـده اسـت.

1-كاربردهایمختلفازگازهایهمراهتولیدی
جمع آوري گازهاي همراه با اهداف زیر انجام می شود:

■ جلوگیري از سوزانده شدن گازها به عنوان حفظ یک ثروت ملي
■ جلوگیري از آلودگي محیط زیست

■ تزریــق گاز جهــت دســت یابي بــه بازیافــت ثانویــه از مخــازن )تولیــد 
صیانتــي نفــت(

ــاي  ــه کار خانه ه ــبک ب ــه ی گاز س ــات گازي و تغذی ــت مایع ■ برداش
ــیمي پتروش

■ تأمین گاز سوخت مصرفي جهت تولید برق

ــرداري از گازهــاي همــراه تولیــدي کــه در حــال حاضــر  جهــت بهره ب
ســوزانده مي شــود مي تــوان بــا درنظــر گرفتــن نــوع گاز و اجــزای 

ــرد: ــتفاده ک ــر اس ــف زی ــاي مختل ــکیل دهنده ی آن از روش ه تش
الـف( تبدیـل گاز بـه بـرق )GTW 1( بـا اسـتفاده از توربوژنراتورهـاي 

سفارشـي
ب(برداشت میعانات با استفاده از غشاي نیمه تراوا

)2 GTL( تبدیل گاز به مایع )ج
)3 CNG( فشرده سازي گاز طبیعي )د

ه( تبدیل به محصوالت پتروشیمیایي نظیر متانول
ـــل  ـــن عوام ـــي مهم تری ـــطح جهان ـــده در س ـــام ش ـــي هاي انج ـــق بررس طب

ــراه و  ــاي همـ ــتفاده از گازهـ ــیوه ی اسـ ــوص شـ ــذار در خصـ تأثیرگـ
جلوگیـــري از ســـوزاندن آنهـــا عبارتنـــد از حجـــم گاز همـــراه تولیـــدي و 
ـــماتیک  ـــورت ش ـــکل-1 به ص ـــرف. ش ـــادي مص ـــدان از مب ـــه ی می فاصل
بهتریـــن روش هـــاي اقتصـــادي بـــراي اســـتفاده از گازهـــاي همـــراه را 
بـــر اســـاس دو عامـــل حجـــم تولیـــد و فاصلـــه تـــا مصرف کننـــدگان 

ــد. ــان مي دهـ نشـ

2-وضعیـتكنونـیگازهـایهمـراهتولیـدیوطرحهـایدر
بهرهبـرداری حـال

ســابقه ی اجــرای طــرح جمــع آوری گازهــای همــراه میادیــن نفتــی در 
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه ســال 1349 همزمــان بــا تأســیس شــرکت 
ــه ی ایجــاد  ــل اولی ــوان یکــی از دالی ــران برمی گــردد. می ت ــی گاز ای مل
شــرکت ملــی گاز ایــران را جمــع آوری گازهــای همراهــی دانســت کــه 
ــده  ــوزانده می ش ــت س ــی نف ــرکت مل ــت ش ــت مدیری ــن تح در میادی

اســت.
در دهــه ی 50 به دلیــل عــدم بهره بــرداری از میادیــن مســتقل گازی، 
گازهــای همــراه پــس از جمــع آوری و فــرآورش بــه خط لولــه ی 
ــهری و  ــانی ش ــت گازرس ــر( جه ــول 1100 کیلومت ــری )به ط اول سراس
نیروگاهــی )بخش هایــی از شــیراز و تهــران( تزریــق و بخــش عمــده ای 
از آن نیــز بــه شــوروی ســابق صــادر می شــد. همچنیــن گازهــای همــراه 
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ــس  ــارون پ ــاری و م ــواز، آغاج ــی اه ــن نفت ــده از میادی ــع آوری ش جم
از فــرآورش در پاالیشــگاه گازی بیدبلنــد از طریــق خط لولــه ی اول 
ــارف  ــه مص ــی ب ــار بین راه ــت فش ــتگاه های تقوی ــری گاز و ایس سراس

ــود. ــه ب ــی کشــور و صــادرات اختصــاص یافت داخل
هم اکنــون حــدود 100 میلیــون مترمکعــب گاز همــراه در روز از طریــق 
ــع آوری  ــار جم ــت فش ــتگاه های تقوی ــه و ایس ــوط لول ــامانه های خط س
ــرآورش  ــاک، ف ــرح آم ــق ط ــی.ال و از طری ــای ان.ج و در کارخانه ه
پانــزده  مجمــوع  از  می شــود.  برداشــت  تولیــدی  محصــوالت  و 
ــوب،  ــز جن ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ــع ش ــه ی گاز و گازمای کارخان
ان.جــی.ال ســیری و همچنیــن طــرح آمــاک معــادل 2/5 فــاز اســتاندارد 
ــرآورش می شــود. ــی گاز جمــع آوری و ف ــن نفت ــی از میادی پارس جنوب

ــای  ــع، شــامل گازه ــای گاز و گاز مای ــدی کارخانه ه محصــوالت تولی
ــا در مخــازن  ــل ی ــه شــبکه ی سراســری تحوی ــی کــه ب ســبک )گازهای
نفتــی تزریــق می شــود(، اتــان، پروپــان، بوتــان، پنتــان، مایعــات و 
میعانــات گازی و در برخــی مــوارد گوگــرد اســت. در نتیجــه احــداث 
و توســعه ی مجتمع هــای NGL افــزون بــر جلوگیــری از ســوزاندن 
ــط  ــت از محی ــظ و صیان ــی و حف ــع مل ــن مناف ــراه و تأمی ــای هم گازه
زیســت، بــازده اقتصــادی زیــادی بــرای ســرمایه گذاران و درآمــد 
ــت.  ــد داش ــراه خواه ــران به هم ــت ای ــی نف ــرکت مل ــرای ش ــبی ب مناس
ظرفیــت موجــود جمــع آوری گازهــای همــراه نفــت در طرح هــای 

ــت. ــده اس ــدول-1 آورده ش ــف در ج مختل
ــه آنهــا اشــاره شــده از محــل  ــواردي کــه در جــدول-1 ب ــر م عــالوه ب
طــرح آمــاک )مربــوط بــه میادیــن نفتــی آب تیمــور، منصــوری، اهــواز 
ــراه  ــب در روز گاز هم ــون فوت مکع ــه 240 میلی ــز روزان ــال( نی و کوپ

جمــع آوری می شــود.
همچنیــن در حــوزه ی فعالیــت شــرکت نفــت فــالت قــاره نیــز ان.جــی.

ال جزیــره ی ســیری ظرفیــت جمــع آوری 140 میلیــون فوت مکعــب در 
روز گاز همــراه نفــت تولیــدي از منطقــه ی دریایــي ســیري را دارد. ایــن 

ــال 1392  ــون دالر از س ــدود 500 میلی ــرمایه گذاری ح ــا س ــه ب کارخان
ــامل  ــوالت آن ش ــه و محص ــرار گرفت ــرداری ق ــد و بهره ب ــدار تولی در م
پروپــان، بوتــان، پنتــان، مایعــات گازی، میعانــات گازی و گاز خشــک 

ســبک مشــتمل بــر متــان و اتــان اســت.

3-برنامههـایآینـدهیوزارتنفـتدرزمینـهیسیسـتمهای
جمـعآوریگازهمـراه

در حــال حاضــر شــرکت ملــي نفــت ایــران طرح هــاي گســترده اي بــراي 
جمــع آوري و جلوگیــري از ســوزاندن گازهــاي همــراه در دســت اجــرا 
دارد کــه از آن جملــه مي تــوان بــه مجتمع هــاي گاز و گازمایــع شــامل 
ــي.ال  ــاي 1700، 1800، 2300، 2400، 3100، 3200، ان.ج ان.جي.ال ه
ــت  ــرازآوري گاز و ایســتگاه هاي تقوی ــق و ف خــارگ، تأسیســات تزری

فشــار اشــاره کــرد.
ــراه  ــب در روز گاز هم ــون مترمکع ــدار 75 میلی ــال 1392، مق ــي س ط
تولیــد شــده کــه از ایــن مقــدار 27 میلیــون مترمکعــب در روز آن 

همراه 1 گازهاي  از  استفاده  براي  اقتصادي  روش هاي 
)منبع: گودموندسون و موک، 2003(

ظرفیت)میلیونفوتمكعبدرروز(عنوانردیف

200ان.جی.ال 1100

160ان.جی.ال 2200

200ان.جی.ال 3300

522ان.جی.ال 4400

5A 400 260ان.جی.ال

160ان.جی.ال 6500

7A 500 160ان.جی.ال

500ان.جی.ال 8600

380ان.جی.ال 700 و 9800

1500ان.جی.ال 10900

1500ان.جی.ال 111000

260ان.جی.ال 121200

180ان.جی.ال 131300

274ان.جی.ال 141500

600ان.جی.ال 151600

6856مجموع

1 Company, Iranian :ظرفیت موجود جمع آوری گازهای همراه نفت )منبع
)South Oil, 2006
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ســوزانده مي شــود کــه حاکــي از ســوزانده شــدن قریــب بــه 35 درصــد 
ــدي 62  ــراه تولی ــت. از کل گاز هم ــور اس ــدي کش ــراه تولی از گاز هم
ــاره، 10  ــالت ق ــد در ف ــوب، 25 درص ــز جن ــق نفت خی ــد در مناط درص
درصــد در مناطــق مرکــزي و 6 درصــد در شــرکت ارونــدان تولید شــده 
اســت. از کل گاز همــراه ســوزانده شــده 63 درصــد در فــالت قــاره، 21 
ــزي  ــق مرک ــد در مناط ــوب، 10 درص ــز جن ــق نفت خی ــد در مناط درص
ــه  ــور ک ــود. همان ط ــوزانده مي ش ــدان س ــرکت ارون ــد در ش و 6 درص
مالحظــه مي شــود بیشــترین گازســوزي در بخــش دریایــي )فــالت 
ــي  ــن جهان ــا احتســاب میانگی ــاره( وجــود دارد. از لحــاظ اقتصــادي ب ق
قیمــت گاز )15 ســنت بــراي هــر مترمکعــب گاز( ارزش گاز ســوزانده 

ــارد دالر اســت. شــده طــي ســال گذشــته در حــدود 1/5 میلی
ــت، وزارت  ــراه نف ــای هم ــتر از گازه ــه بیش ــرداری هرچ ــت بهره ب جه
نفــت قصــد دارد ده مجتمــع گاز و گازمایــع بــا ســرمایه گذاری حــدود 
ــه  ــا روزان ــن مجتمع ه ــدازی ای ــا راه ان ــد. ب ــداث کن ــارد دالر اح 11 میلی
ــه  ــادل س ــب( گاز مع ــون مترمکع ــب )75 میلی ــون فوت مکع 2641 میلی
ــه  ــود ک ــرآورش می ش ــع آوری و ف ــی، جم ــتاندارد پارس جنوب ــاز اس ف

بخــش عمــده ی آن مربــوط بــه توســعه ی میادیــن نفتــی جدیــد و مخازن 
خامــی اســت. گازهــای همــراه جمــع آوری شــده از ایــن ده مجتمــع گاز 
ــه  ــیمی منطق ــای پتروش ــه واحده ــوراک ب ــن خ ــرای تأمی ــع ب و گازمای
ــژه ی ماهشــهر و بنــدر امــام )ره( و همچنیــن پتروشــیمی های جدیــد  وی

ــود. ــال می ش ــران ارس ــد دهل مانن
ایــن مجتمع هــای جدیــد گاز و گازمایــع شــامل ان.جی.ال هــای 1700، 
1800، 1900، 2000، 2300، 2400، 2600، 3100، 3200 و همچنیــن 
ان.جــی.ال خــارگ هســتند. بــرآورد ســرمایه گذاری مــورد نیــاز، 
ظرفیــت جمــع آوری گاز و مالحظــات مربــوط بــه هــر طــرح در جــدول 

ــر گــردآوری شــده اســت ]2[. زی

4-خالصـهیارزیابياقتصـاديازكاربردهـایمختلفگازهاي
همراه

ــه  ــوط ب ــي مرب ــرایط واقع ــن ش ــر گرفت ــکل-1 و درنظ ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــراي ســه  ــي اقتصــادي ب گازهــاي همــراه در یــک میــدان نفتــي، ارزیاب
طــرح تزریــق گاز بــه میــدان نفتــي، احــداث واحــد پتروشــیمي )متانــول( 

ظرفیت)میلیونعنوانردیف
فوتمكعبدرروز(

برآوردسرمایهگذاری
مالحظاتموردنیاز)میلیوندالر(

شـرکت 180541ان.جی.ال 11700 عملیاتـی  محـدوده ی  در  واقـع  بنگسـتان  مخـزن  همـراه  گاز 
کارون گاز  و  نفـت  بهره بـرداری 

جمـع آوری گازهـای همـراه میدان های حـوزه ی عملیاتی شـرکت نفت 2001107ان.جی.ال 21800
و گاز آغاجاری

جمع آوری گازهای همراه الیه ی خامی1000-ان.جی.ال 31900

گاز الیه ی خامی میدان بی بی حکیمه1341000ان.جی.ال 42000

گازهای همراه الیه ی خامی میدان مارون2701016ان.جی.ال 52300

جمـع آوری گازهـای همـراه میـدان رگ سـفید و تزریـق گاز تولیـدی 1801000ان.جی.ال 62400
سـبک بـه میـدان کرنج

نفتـی 100500ان.جی.ال 72600 جمـع آوری گازهـای همـراه الیـه ی آسـماری و خامـی میـدان 
منصـوری

جمـع آوری گازهـای همـراه میدان هـای غرب کشـور )مناطـق دهلران، 2701500ان.جی.ال 83100
چشـمه خوش، پایـدار، پایـدار غـرب، دالپری و نفت شـهر(

گازهـای همـراه میدان هـای آزادگان شـمالی و جنوبـی، فـاز اول و دوم 5001500ان.جی.ال 93200
میـدان یـادآوران، جفیـر، دارخویـن و یـاران شـمالی و جنوبی

گاز همراه میدان های دریایی منطقه ی خارگ )درود، ابوذر، فروزان(6201500ان.جی.ال خارک10

264110664مجموع

برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های جمع آوری گازهای همراه ]2[2
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148

توضیحاتمفروضات

کلي
میزان تولید گاز همراه براي هر سه گزینه یکسان درنظر گرفته شده اما در واقع تولید گاز در عملیات تزریق گاز بیشتر خواهد بود

نرخ تسعیر براي هر دالر 30000 ریال است.
ارزش خالص فعلي طرح ها در نرخ هاي سود 5، 10، 15، 20 و 25 درصد محاسبه گردیده است.

تزریق

میانگین ضریب برداشت گاز تزریقي 75 درصد درنظر گرفته شده و قیمت گاز خشک که پس از تزریق غیرقابل برداشت مي گردد برابر با 1000 
ریال فرض شده است.

شرایط قیمتي براي هر بشکه نفت خام معادل 60، 80 و 100 دالر لحاظ شده است.
اضافه تولید ناشي از تزریق گاز از سال چهارم شروع می شود و به طور میانگین با تزریق هر 2094 فوت مکعب گاز مي توان یک بشکه نفت اضافه 

تولید کرد.
هزینه ی سیستم جمع آوري، لوله کشي و تزریق گاز110 میلیون دالر درنظر گرفته شده است.

به دلیل مخلوط شدن مایعات گازي با نفت تولیدي قیمت مایعات برابر با قیمت نفت درنظر گرفته شده است.

متانول

براي هر تن متانول قیمت هایي معادل 300، 400 و 500 دالر لحاظ شده است.
میانگین تولید متانول 31 تن به ازاي هر میلیون فوت مکعب گاز فرض شده و ظرفیت اسمي واحد متانول برابر با 620  تن در روز درنظر گرفته شده 

است.
سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح متانول 600 میلیون دالر درنظر گرفته شده است.

هزینه هاي عملیاتي به ازاي هر تن متانول برابر 80 دالر فرض شده است.

برق

ظرفیت تولید برق به ازاي هر میلیون فوت مکعب گاز تقریباً معادل 5 مگاوات خواهد بود.
شرایط قیمتي براي هر کیلووات ساعت برق معادل 525 ریال )2 سنت( قیمت مصوب سال 95 براي پله ی دوم مصرف، 2025 ریال )7 سنت( قیمت 

مصوب سال 95 براي پله ی چهارم مصرف( و 4100 ریال )14 سنت معادل با قیمت جهاني برق( درنظر گرفته شده است.
هزینه ی ساخت نیروگاه یا تأمین ژنراتور به ازاي هر مگاوات برابر با یک میلیون دالر فرض شده است.

هزینه هاي عملیاتي براي هر مگاوات ساعت برابر با 5 دالر درنظر گرفته شده است. )3/5 درصد درآمد ساالنه(

مفروضات مربوط به ارزیابی اقتصادی سناریوهای استفاده از گازهای همراه3

قیمت
NPV

)Rate 5:0/05(
NPV

)Rate:0/10(
NPV

)Rate:0/15(
NPV

)Rate:0/20(
NPV

)Rate:0/25(IRR 6

تزریق

1003406/712028/241282/81851/94588/09102/03

802681/821589/28999/11658/50450/3189/42

601956/941150/31715/42465/06312/5474/82

برق

0/14983/31580/15360/94233/46154/8959/98

0/07420/42229/84127/4368/8433/5133/71

0/0218/35-20/39-39/37-48/75-53/196/93

متانول

500845/54327/8663/39-77/41-154/1716/88

400525/49134/05-61/87-162/82-21513/03

300205/45-59/76-187/12-248/23-275/838/51

خالصه ی ارزیابي اقتصادي از كاربرد گازهاي همراه4

)قیمت فروش براي پروژه ی تزریق گاز بر حسب دالر بر هر بشکه نفت، تولید برق دالر بر هر كیلووات ساعت و تولید متانول دالر بر هر تن است(
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ــاي  ــا قیمت ه ــره و ب ــف به ــاي مختل ــرق در نرخ ه ــه ب ــل گاز ب و تبدی
ــدول-3  ــت. در ج ــده اس ــي ش ــا ارزیاب ــدات آنه ــراي تولی ــاوت ب متف
ــه  ــرای ایــن ســناریوها ارائ ــی اقتصــادی ب ــه ارزیاب ــوط ب مفروضــات مرب

شــده اســت.
ـــراي  ـــروژه4 ب ـــي پ ـــص ارزش فعل ـــر اســـاس مطالعـــه ی انجـــام شـــده خال ب
ــرمایه  ــت سـ ــرخ بازگشـ ــون دالر و نـ ــادل 3406 میلیـ ــق گاز معـ تزریـ
معـــادل 102 درصـــد اســـت کـــه بســـیار قابل توجـــه می باشـــد. در 
ـــرق،  ـــد ب ـــت خری ـــراي قیم ـــرایط ب ـــن ش ـــاظ بهتری ـــا لح ـــرق ب ـــورد ب م
خالـــص ارزش فعلـــي پـــروژه معـــادل 983 میلیـــون دالر و نـــرخ 
بازگشـــت ســـرمایه معـــادل 60 درصـــد اســـت. در خصـــوص متانـــول 
ـــد  ـــد خواه ـــون دالر و 17 درص ـــادل 845 میلی ـــب مع ـــام به ترتی ـــن ارق ای
ـــق گاز  ـــه تزری ـــد ک ـــان مي ده ـــوارد نش ـــي م ـــي تمام ـــج ارزیاب ـــود. نتای ب
بـــه میادیـــن نفتـــي از لحـــاظ اقتصـــادي به مراتـــب به صرفه تـــر اســـت. 
ـــاي  ـــرق توســـط ژنراتوره ـــه ب ـــي تبدیـــل گاز ب ـــدي یعن ـــاي بع گزینه ه
گاز ســـوز و تولیـــد متانـــول، ارزش اقتصـــادي کمتـــري خواهنـــد 
ـــراي  ـــا ب ـــن قیمت ه ـــده در باالتری ـــام ش ـــي انج ـــه ی ارزیاب ـــت. نمون داش
ــده  ــت گردیـ ــا پیوسـ ــه ارزیابي هـ ــراه خالصـ ــرح به همـ ــه طـ ــر سـ هـ

ـــت. اس

نتیجهگیری
■ تجربه هــاي اخیــر از زمــان تکمیــل پروژه هــاي جمــع آوري گاز نشــان 
مي دهــد کــه بایــد مدیریت هــاي تولیــدي بــه تکمیــل پروژه هــاي 
جلوگیــري از ســوزاندن گازهــاي همــراه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
ملــزم شــوند و پیگیري هــاي مســتمر جهــت اجــراي طرح هــاي در 
ــص داده  ــع تخصی ــه  ی الزم به موق ــا بودج ــرد ت ــام گی ــدام انج ــت اق دس

شــود.

ـــي  ـــع مال ـــن مناب ـــود در تأمی ـــازه داده ش ـــدي اج ـــاي تولی ـــه مدیریت ه ■ ب
ـــراه  ـــاي هم ـــوزاندن گازه ـــري از س ـــراي جلوگی ـــوب ب ـــاي مص پروژه ه
ـــب  ـــط تصوی ـــه ضواب ـــه ب ـــا توج ـــده، ب ـــک و پراکن ـــي کوچ ـــن نفت میادی
ـــه  ـــاي ارائ ـــابه طرح ه ـــي )مش ـــش خصوص ـــرمایه گذاري بخ ـــده از س ش

ـــد. ـــتفاده نماین ـــن آوري( اس ـــاي ف ـــز همکاري ه ـــط مرک ـــده توس ش
■ در بخـــش خشـــکي عمـــده ی گازســـوزي در مناطـــق نفت خیـــز 
ـــن  ـــور، چندی ـــاي مذک ـــع آوري گازه ـــت جم ـــه جه ـــت ک ـــوب اس جن
ـــا  ـــراي آنه ـــي اج ـــع مال ـــود مناب ـــل کمب ـــا به دلی ـــده ام ـــف  ش ـــروژه تعری پ
به کنـــدي پیـــش مـــي رود. اختصـــاص بودجـــه از منابـــع داخلـــي یـــا 
انجـــام آنهـــا از طریـــق بخـــش خصوصـــي پیشـــنهاد مي گـــردد. اگـــر 
ـــوزي هاي  ـــاکان گازس ـــده، کم ـــر ش ـــوب ذک ـــاي مص ـــر از پروژه ه فرات
ــنهاد  ــد پیشـ ــود باشـ ــز موجـ ــق نفت خیـ ــطح مناطـ ــده اي در سـ پراکنـ
مي گـــردد از طریـــق بخـــش خصوصـــي پـــروژه ی تبدیـــل بـــه بـــرق 
ـــانده  ـــي رس ـــارف محل ـــه مص ـــدي ب ـــرق تولی ـــام و ب ـــا انج ـــورد آنه در م

ـــود. ش
و  بــوده  مجتمــع  به شــکل  گازســوزي ها  دریایــي،  بخــش  در   ■
جمــع آوري و تزریــق آن بــه مخــازن نفتــي به ســهولت امکان پذیــر 
ــادي  ــه مب ــال آن ب ــرق و انتق ــه ب ــل آن ب ــر تبدی ــوي دیگ ــت. از س اس
ــده ی  ــه عم ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــه نخواه ــرف مقرون به صرف مص
ــریع  ــت تس ــاره( اس ــالت ق ــي )ف ــش دریای ــده در بخ ــوزانده ش گاز س
ــق  ــع آوري و تزری ــت جم ــرا جه ــت اج ــاي در دس ــراي پروژه ه در اج
ــنهاد  ــاز پیش ــورد نی ــي م ــع مال ــن مناب ــق تأمی ــي از طری ــازن نفت ــه مخ ب

مي گــردد.
و  در سیاســـت ها  پیشـــنهاد مي شـــود همان گونـــه کـــه  پایـــان  در 
ــاي  ــه طرح هـ ــت بـ ــت منعکـــس اسـ ــت نفـ ــي صنعـ ــي اساسـ خط مشـ

ــود. ــاص داده شـ ــراه اولویـــت خـ ــاي همـ ــع آوري گازهـ جمـ

1. Gas To Wire
2. Gas To Liquid

3. Compressed Natural Gas
4. NPV

5. Rate
6. IRR
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