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چشم انداز

افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي در جهان ناشي از 
مصرف بي رويه انواع مختلف حامل هاي انرژي بوده كه 
سبب بروز پيامدهاي منفي براي محيط زيست از جمله 
گرمايش جهاني شده واثرات زيست محيطي زيادي را 
بر مناطق مختلف بويژه نواحي گرمسيري و نيمه گرمسير 
نظير ايران داشته كه گسترش نواحي بياباني، افزايش نياز 
به آب براي كشــاورزي، افزوني برخي بيماريها و ... از 
جمله پيامدهاي زيست محيطي آن است. از طرفي ديگر 
در صورت نبود برنامه ريزي براي كنترل انتشار گازهاي 
گلخانه اي، رشد اقتصاد جهاني در دهه هاي آتي با ركود 

قابل توجهي روبرو خواهد شد. 
ســهم ايران از انتشــار گازهاي گلخانه اي جهان 
حدود 1/2 درصد اســت كه باعث شــده كشور ما از 
لحاظ توليد و انتشــار گازهاي گلخانه اي ســيزدهمين 
كشــور در جهان باشــد كه اين ميزان انتشار نسبت به 
توليد ناخالص داخلي و توليد اقتصادي كشورمان زياد 
و نگران كننده است. به عنوان مثال طي سالهاي 1994 و  
2000 ميالدي به ترتيب انتشار گازهاي گلخانه اي 337 
491 ميليون تن معادل دي اكسيد كربن گزارش شده  و 
است در حاليكه ميزان نشر گازهاي گلخانه اي به ازاي 
توليد ناخالص ملي در افق سال 1400 بايد معادل حدود 

66 ميليون تن دي اكسيد كربن در سال باشد. 
در اين ميان و بر اساس ارزيابي هاي مركز تحقيقات 
و مطالعات محيط زيست و انرژي، سهم انتشار گازهاي 
گلخانه اي بخش نفت كشــور كه مهمترين موارد آن، 
گازهاي همراه سوزانده شده و گازهاي سوزانده شده 

در پااليشگاه ها هستند، در حدود 25 درصد كل انتشار 
گازهاي گلخانه اي در كشور است. بدين ترتيب بخش 
نفت، سهم بســزايي در انتشــارگازهاي گلخانه اي در 
كشور داشــته و كشــور براي برآورده كردن نيازهاي 
توسعه آتي خود نيازمند سرمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف ايــن حــوزه از جمله طرح هــاي جمع آوري 

گازهاي همراه سوزانده شده است. 
در گذشته به دليل اولويت هاي نفت در برنامه هاي 
توليــد و مزيــت عرضه و فــروش آن، نقــش گاز در 
مبادالت هيدروكربوري كمتر بوده اســت. از ســوي 
ديگر، برخي مديــران جمع آوري گازهــاي همراه را 
فاقد صرفه  اقتصادي عنوان مي كردند. در اين خصوص 
محدود بودن و ثابت نبودن روند توليد گاز از داليل آن 
نيز برشمرده شده و از سوي ديگر وجود بازار تقاضا و 
انعقــاد قراردادهاي مورد نياز براي عرضه گاز فراورش 
شده با استقبال كمتري روبرو بوده است. پر هزينه بودن 
انتقال گاز همراه توليد شــده از ميادين نفتي در مناطق 
دوردســت و سكوهاي دريايي، پراكندگي مشعل هاي 
گازي و محدوديت هاي زيربنايي نيز از موانع قابل ذكر 

در پروژه هاي جمع آوري گاز هستند. 
بر اساس برنامه پنجم توســعه و با اجراي 40 طرح 
و پروژه جمع آوري و تزريق گازهاي همراه ســوزانده 
شــده در ميادين نفتي خشكي و دريايي، ميزان گازهاي 
ســوزانده شده به 2 ميليون متر مكعب در روز در انتهاي 
اين برنامه كاهش مي يابد. درصورت اتمام و راه اندازي 
5 طرح و پروژه جمع آوري و تزريق گازهاي ســوزانده 

شده كه هم اكنون در حال اجرا با پيشرفت فيزيكي باالي 
80 درصد هستند(پروژه هاي جمع آوري و تزريق سيري، 
قلعه نار، نرگسي، لب سفيد، چشمه خوش)، از سوزانده 
شــدن حدود 10 ميليون متر مكعــب در روز گاز همراه 
توليدي جلوگيري خواهد شد. همچنين طرح جمع آوري 
 (NGL)گازهــاي همراه و اســتحصال مايعــات گازي
ميادين نفتي مناطق خارگ و بهرگان براي جمع آوري 
17 م.م.م.ر گاز از مهمترين پروژه هاي اين حوزه بوده كه 

عمليات اجرايي آن در حال پيگيري است.
سخن آخر اينكه صنعت نفت با تحقق پروژه هاي 
فوق الذكــر عــالوه بــر كاهــش نشــر آالينده هــاي 
زيست محيطي، موجب صرفه جويي در مصرف انرژي 
و حفاظــت از منابع و ذخاير طبيعي و همچنين افزايش 
امنيت عرضه سوخت و باال رفتن توان صادراتي كشور 
 مي شــود. در اين ميان تخصيص به موقع منابع مورد نياز 
نقش بســزايي در تســريع اجراي طرح ها و پروژه هاي 
مذكــور ايفا مي كنــد. همچنين با عنايــت به تصويب 
آيين نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل 
كيوتو و تصويــب آيين نامه اجراي پروژه هاي مكانيزم 
توســعه پاك(CDM) تحت پروتــكل كيوتو، اجراي 
پروژه هاي جمع آوري گازهاي همراه نفت در قالب اين 
آيين نامــه گام مهم و بلندي براي تحقق هدف كاهش 
انتشــار گازهاي گلخانه اي در اثر ســوزاندن گازهاي 
همراه در صنعت نفت و استفاده از مزاياي جهاني توسعه 

هواي پاك به شمار مي رود.
سردبير

جمـع آوري گازهـاي همـراه سـوزانده شـده، 
صرفـه جـويي در مصـرف انـرژي و حفـاظـت 

از محيـط زيسـت و ذخـاير طبيـعــي


