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 )CO2,H2S( جمع آوري و تزريق گازهاي اسیدي

در سازندهاي زمین شناسي با هدف حفاظت از محیط زيست

 مريم جهانديده *

مقدمه: 
  گازه��اي اس��يدي ش��امل تركيبي از گاز س��مي س��ولفيد 
2CO مي باش��د كه ه��ر دو جزء آالينده هاي  2H و يا  s هيدروژن 
محيط زيس��ت ب��وده و از محص��والت جنب��ي صناي��ع نف��ت و 
گاز محس��وب مي ش��وند. افزاي��ش چش��مگير گاز گلخان��ه اي 
دي اكس��يد كربن )%75 از گازه��اي گلخانه اي( در ج��و كرة زمين در 
دهه ه��اي اخير باعث بروز مش��کالت زيس��ت محيطي متعددي 
همچ��ون افزايش دم��اي زمين، تغيي��رات ناگهان��ي آب  و هوا، 
خشکسالي و ... شده است كه پيش بيني مي شود در صورت عدم 
جلوگي��ري از انتش��ار اين گاز، خطر بزرگي ك��رة زمين را تهديد 
خواه��د كرد. پس از انعقاد پيمان كيوت��و )Protocol Kyoto( در 
سال 1997 توسط سازمان ملل، كشورهاي صنعتي متعهد شدند 
ظرف ده س��ال آينده حجم انتشار گازهاي گلخانه اي خود را %5 
كاهش دهند. جمع آوري و تزريق گازهاي اس��يدي در سازندهاي 
زمين شناس��ي در اعماق زمين به عنوان يك گزينه محتمل براي 
كاه��ش گازه��اي گلخان��ه اي و در نتيجه كاهش اث��رات مخرب 
 زيس��ت محيطي ناشي از انتش��ار اين گازها، در سطح دنيا مطرح 
اس��ت. در اين فرايند ابتدا گازهاي دي اكس��يد كربن و س��ولفيد 
هيدروژن از منابع اصلي انتش��ار جمع آوري مي گردند و تا مخزن 

مورد نظر براي تزريق منتقل مي ش��وند و پس از فش��رده شدن و 
آب زدايي در س��ازندهاي زمين شناس��ي واقع در اعماق زمين كه 
داراي پوش سنگ مناسب و ايمن بوده و قادر به نگهداري گازهاي 

اسيدي در طوالني مدت باشد، تزريق و ذخيره مي شوند.

  CO2 شكل -1: ميزان انتشار

* پژوهشکده ازدياد و برداشت از مخازن نفت و گاز 

در ادام�ة معرفي پروژه ها و طرح هاي پژوهش�كدة 
ازدياد برداش�ت در اين شماره نيز به معرفي يكي ديگر 

از اين طرح ها خواهيم پرداخت. 
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 امروزه حدود 60 درصد از گاز دي اكس��يد كربن از نيروگاه ها 
 و پااليش��گاه هاي نف��ت و گاز تولي��د مي گ��ردد ك��ه بي��ش از

40 درصد آن مربوط به نيروگاه ها مي باش��د. در ضمن بس��ياري 
 2CO از مخ��ازن نفت و گاز ايران ب��ه طورطبيعي حاوي گاز هاي 
و H2S هس��تند در حالي كه توليد، فراورش و شيرين سازي حجم 
ب��االي گاز، باع��ث تصاعد مق��دار زيادي از گازهاي اس��يدي در 
2CO  از منابع توليد  اتمسفر مي ش��ود. جمع آوري و جداس��ازي 
2CO و H2S از پااليش��گاه ها، اولين مرحلة پروژة تزريق  اين گاز و 

گازهاي اسيدي محسوب مي شود. 

 CO2  شكل- 2: منابع انتشار
 

1- مخزن ذخيره
پس از جداس��ازي گازهاي اس��يدي )Capture(، حضور يك 
مخزن مناس��ب براي ذخي��رة گاز )Geo-Sequestration(، اولين 
و مهمترين ش��رط اجراي پروژه مي باشد. مخزني كه براي تزريق 
انتخاب مي ش��ود بايد ب��ه اندازة كافي بزرگ باش��د تا بتواند كل 
حج��م گاز اس��يدي را در مدت پروژه در خ��ود جاي دهد، عالوه 
بر اين تا حد امکان به محل جداس��ازي گازهاي اس��يدي نزديك 
باشد تا هزينه و ريسك انتقال )گازهاي اسيدي باعث خوردگي لوله ها و 
تجهيزات مي ش��وند( را كاهش دهد. با توجه به مهاجرت رو به باالي 
گازهاي اس��يدي درون مخزن، مخزن بايد از اطراف و باال داراي 
پوش سنگ مناسب و مطمئن باشد تا از فرار گاز به سطح و يا به 

ديگر مخازن مجاور و يا اليه هاي آب شيرين ممانعت كند. 
به طور كلي 4 دسته مخزن براي تزريق گاز دي اكسيد كربن 

مورد نظر هستند: 
)Aquifer( اليه هاي آب زيرزميني شور 

)Depleted Oil &Gas Reservoirs( مخازن نفت و گازتخليه شده 
                                  )Producing Oil &Gas Reservoirs(مخازن نفت و گاز درحال توليد 
    )Coal Bed Methane Reservoirs( مخازن گاز متان زغال سنگ 

                                    
 سفره هاي آب زيرزميني:

 بس��ياري از مخازن نفت و گاز را از باال و يا پايين سفره هاي 
آب زيرزميني پوش��انده اس��ت. حضور اين سفره ها در بسياري از 
مخازن، حجم بزرگ اليه هاي آبي، انحالل باالي گاز اس��يدي در 
آب، در دسترس بودن و فراواني اليه هاي آبي از مهمترين مزاياي 
اين نوع از مخازن بوده و آنها را به يك گزينة مناس��ب براي دفع 

و يا ذخيره تبديل كرده است. 

نکت��ة قابل اهميت در مورد اين مخازن ش��ور بودن اليه هاي 
آبي مي باش��د تا به مصارف ش��هري و كش��اورزي نيايد و تا حد 
امکان در اعماق واقع ش��ده باش��د، اگر چه با افزايش عمق، فشار 
بيش��تري براي تزريق الزم اس��ت كه به نوبة خود باعث افزايش 

هزينة عمليات نيز مي شود.

شكل-3 :  سيستم ذخيرة ساختماني گاز اسيدي

 مخازن نفت و گاز تخليه شده:
از آنجاي��ي ك��ه اين نوع مخ��ازن توانايي خ��ود را در حفظ و 
نگهداري هيدروكربورها به اثبات رس��انده اند، گزينه هاي مناسبي 
براي دفع گازهاي اس��يدي به ش��مار مي روند. اگر چه بايد اذعان 
داشت يافتن مخازن هيدروكربوري تخليه شده آن هم در مجاورت 

محل جمع آوري گازهاي اسيدي تا حد زيادي دشوار مي باشد.

 مخازن هيدروكربوري در حال توليد:
اي��ن مخازن در صورتي انتخاب مي ش��وند ك��ه تزريق در دو 
مورد باال امکان پذير نباش��د. از برنامة تزريق گازهاي اس��يدي به 
مخازن هيدروكربوري در حال توليد مي توان به عنوان طرح ازدياد 
برداشت نفت و گاز از مخزن و يا حفظ فشار مخزن استفاده نمود. 
گازهاي اسيدي در فشار نسبتاً پايين با نفت امتزا ج پذير بوده و با 
كاهش گران روي نفت، باعث افزايش توليد مي شوند در حالي كه 

مقداري از اين گازها نيز بدين طريق ذخيره مي گردد. 
الزم به ذكر اس��ت مخازن متان زغال سنگي در ايران وجود 
ندارن��د. تحقيق��ات نش��ان مي دهد حج��م مخازن ب��راي تزريق 
 گازهاي اس��يدي بيش از حجم كل گاز اس��يدي توليدي جهان 
اس��ت و اين مخازن قادر به نگهداري اين گازها براي 70 تا 500 
2CO در مخازن  سال هستند. از اين ميان 675 تا 900 گيگا تن 
نفت و گاز، 15 تا 200 گيگا تن در مخازن زغال سنگي و بيش از 

1000 گيگا تن در اليه هاي آبي شور جهان قابل تزريق است. 

2-كنترل و محدود كردن مخازن  
كنترل و نگه داش��تن گازهاي اس��يدي دفع شده در مخازن 
 از اهمي��ت خاص��ي برخ��وردار اس��ت. آگاهي از زمين شناس��ي 
ناحيه اي به منظور تعيين حدود س��ازندها و پوش س��نگ اطراف 
منطقة دفع و نيز بررس��ي احتمال مهاجرت سياالت تزريق شده 
از طريق گس��ل ها، درز و ش��کاف ها به ديگر طبق��ات و آب هاي 
زيرزميني و نيز سطح زمين الزم است. در مخازن هيدروكربوري 

ساير بخش ها 
14%

نيروگاه ها 40%

صنعت 22%

وسايل نقليه 24%
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تخلي��ه ش��ده و يا در حال توليد مس��ئلة كنت��رل و محدود نگه 
داش��تن گازهاي اس��يدي به دليل اينکه توانايي خود را در حفظ 
و نگهداري س��ياالت هيدروكربوري و آب طي ميليون ها سال به 
اثبات رسانده اند از اهميت كمتري برخوردار است. اما در اليه هاي 
آبي اين مس��ئله نيازمند مطالعه و بررس��ي هاي بيشتر مي باشد. 
فش��ار تزريق نبايد از فشار شکستگي س��نگ مخزن بيشتر باشد 
زيرا در صورت وجود شکس��تگي، احتمال خروج گاز اس��يدي از 
مخزن وج��ود دارد. در برنامة دفع گازهاي اس��يدي، تعيين يك 
فشار حداكثر و ايمن كه از يك طرف متضمن انجام بهينه فرايند 
تزري��ق ش��ود و از طرف ديگر ايمني الزم را دربرداش��ته باش��د، 
الزم اس��ت. به طور كلي احتمال اينکه در مخازن هيدروكربوري 
تولي��دي يا تخليه ش��ده فش��ار از حد مجاز تج��اوز كند و باعث 
نشت سيال شود، عموماً كم است. اما در مورد اليه هاي آبي فشار 
تزريق گازهاي اس��يدي بايستي بيش از فشار اوليه مخزن باشد و 
از اين رو امکان وقوع نشس��ت در آنها بيشتر است، اما با توجه به 
حجم بزرگ اليه  هاي آبي فش��ار سريع در مخزن پخش مي شود 
و قبل از آنکه بر روي س��نگ پوشش تأثير گذارد به سرعت افت 
مي كند. در مواردي كه احتمال انجام دفع گازهاي اسيدي با فشار 
تزريق بيش از فش��ار مجاز س��نگ پوشش وجود دارد، محاسبه و 
شبيه سازي دقيق گراديان فشار چاه تزريقي ضروري مي باشد. به 
عالوه تخمين فش��ار درز و شکاف ها در طول مدت پروژة دفع نيز 
الزم اس��ت.  موضوع مهم ديگر؛ كل حجم گازهاي اسيدي تزريق 
شده در مدت پروژه و بررسي تجاوز فشار بيش از حد مجاز ناشي 
از تزريق اس��ت. در اين مورد مطالعات شبيه سازي مخزن در طي 

انجام پروژه تزريق توصيه مي گردد.
 

3-رفتار فازي گاز اسيدي
گاز هاي اسيدي براي تزريق در ساختارهاي زيرزميني بايد تا 
حد مناسبي فشرده شوند كه طي آن گاز اسيدي، فازهاي مختلفي 
خواهد داشت، بررسي و پيش بيني رفتار فازي گازهاي اسيدي به 
منظ��ور آگاهي از چگونگي رفتار آن ها درون مخزن و چاه در دما 
و فش��ارهاي مختلف و همچنين براي طراحي صحيح تأسيسات 
تزريق ضرورت دارد. رفتار فازي گازهاي اسيدي در حالت خالص 
با حالتي كه گاز اسيدي داراي آب و يا هيدروكربن باشد متفاوت 
 و H2S خالص و همچنين 

2CO است. شکل-4 منحني هاي فازهاي
مخل��وط اين گازها را ب��راي 3 مخلوط با درصده��اي مختلف از 
4CH كه توسط شبيه ساز Pvtsim به دست  H2S , 2CO و  گازهاي 

آمده نشان مي دهد. 
شكل -4 : نمودار فازي گاز اسيدي 

حضور متان در تركيب س��بب باز ش��دن منحن��ي دو فازي 
مي گردد و اين موضوع نش��ان مي دهد كه در يك دماي مشخص 

فش��ار بيشتري الزم خواهد بود تا گاز اسيدي به طور كامل مايع 
ش��ود و در يك فش��ار معين تركيب نياز به دم��اي كمتري دارد 
تا كام��اًل به مايع تبديل گ��ردد، بنابراين از دي��د طراحي بهينه 
تأسيس��ات مورد نياز تزريق، مق��دار هيدروكربن تركيب گازهاي 

اسيدي بايد به حد اقل برسد. 

4-گاز اسيدي و حضور آب 
ب��ه ط��ور معم��ول هنگام��ي ك��ه در گازه��اي اس��يدي 
پيچيده ت��ر  كم��ي  تركي��ب،  ف��ازي  رفت��ار  دارد،  وج��ود   آب 
مي شود. طي عمليات فشرده كردن گاز اسيدي بخار آب همراه با 
آن تبديل به مايع ش��ده و مشکالت متعددي را حين عمليات از 
جمله تشکيل فاز جامد هيدرات )Hydrate( و خوردگي تجهيزات 
را باعث مي ش��ود كه در صورت آب زدايي از گاز مي توان از بروز 

اين مشکالت جلوگيري كرد. 
گاز اس��يدي در حضور آب و تحت ش��رايط مشخصي از دما 
و فشار تشکيل فاز مس��تقل و جامد هيدرات را مي دهد. تشکيل 
هيدرات باعث بسته شدن لوله ها و همچنين فضاهاي خالي درون 
مخزن مي ش��ود كه بايد از تشکيل آن جلوگيري نمود. شکل -5 
2CO و H2S و مخلوط اين  ش��رايط تش��کيل هيدرات براي دو گاز 
گازها را نش��ان مي دهد. در س��مت چپ اين نمودارها، در حضور 
آب، هيدرات هاي جامد تش��کيل خواهند شد. براي گاز H2S  در 
 در دماي20 درجه 

2CO دم��اي زير80 درجه فارنهايت و براي گاز 
فارنهايت، با افزايش فش��ار هيدرات تش��کيل مي شود. با دانستن 
و در نظر گرفتن دما و فش��ار تش��کيل هي��درات براي يك مخلوط 
مشخص از گاز اسيدي مي توان از تشکيل هيدرات جلوگيري كرد. 

شكل - 5: شرايط تشكيل هيدرات براي گاز اسيدي 

5-تراكم و آب زدايي گاز اسيدي
مقدار فش��ار تخلية كمپرسور و يا فش��ار تزريق؛ به فشار ته 
چاهي يا فشار مخزن، عمق مخزن و تراوايي مخزن بستگي دارد. 
هنگامي كه فش��ارهاي ورودي و خروجي كمپرس��ورها محاس��به 
و معين ش��دند، كمپرس��ورها و تعدادش��ان را مي توان طراحي و 
محاس��به كرد. فش��ار تزريق، اندازه، تعداد و نوع كمپرس��ورها را 
تعيين مي كند. همچنين نوع و جنس كمپرسورها، خطوط انتقال 
و تمامي تأسيس��ات پايين دستي بايد به دقت انتخاب شوند تا در 
براب��ر گازهاي ترش، گازهاي اس��يدي و خوردگي كه در اثر آب 
همراه به وجود مي آيد مقاومت الزم را داش��ته باش��ند و فرسوده 
نش��وند.  فشردن گاز اس��يدي معموالً در 5 الي 6 مرحله )بسته به 

فشار اوليه و فشار تزريق( انجام مي شود )شکل -6(. 
هم��ان طور كه در ش��کل نش��ان داده ش��ده اس��ت دماي 
كمپرسورها در هر مرحله، از دماي تشکيل هيدرات باالتر است و 
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در هر مرحله با افزايش فش��ار گاز اسيدي دماي آن نيز تا حدود 
F° 300 افزايش مي يابد كه ما بين هر مرحله براي كاهش دماي 
گاز تانك هاي خنك كننده و "آب زدا" نيز وجود دارد. بنابراين بعد 
از هر مرحله فش��ردن گاز اسيدي بر اثر كاهش مجدد دماي گاز، 
بخار آب مايع ش��ده و جدا مي ش��ود بدين ترتيب از گاز اسيدي 

آب زدايي مي گردد.
عموماً تركيب گاز اسيدي در حالتي كه فشار تخليه تا حدود  
1000Psi و باالتر افزايش پيدا كند به صورت مايع و يا فاز چگال 
اس��ت )به ش��رطي كه مقدار متان آنها كمتر از 5% باشد(. مطابق نمودار 
ش��کل -6 براي يك تركيب مش��خص، دما و فشاري را كه مقدار 

آب اشباع شدگي آن حداقل است، قابل تخمين مي باشد. 
بر اس��اس يك تئوري، اگر در اين دما و فش��ار از گاز اس��يدي 
آب زداي��ي به عم��ل آيد اطمينان حاصل خواهد ش��د ك��ه ديگر با 
افزايش فشار و كاهش دما، هيچ آب همراهي در هنگام تزريق وجود 
نخواهد داشت و اين تئوري اساس كار آب زدايي محسوب مي شود. 

شكل- 6 : نمودار فازي گاز اسيدي در مراحل فشار افزايي

6- تأثير گاز اسيدي روي سنگ مخزن و سيال مخزن
در حقيقت حفظ و نگهداري تزريق پذيري، كليد موفقيت در 
يك پروژة دفع گاز اسيدي است. تأثير گاز اسيدي بر روي سنگ 
مخزن و همچنين سيال مخزن مي تواند باعث كاهش و در مواردي 
نيز افزايش تزريق پذيري شود. مخازن زيرزميني مورد نظر براي 
دفع گازهاي اس��يدي معموالً از جنس كربناته يا ماس��ه س��نگي 
هس��تند و هنگام ورود گاز اسيدي به مخزن احتمال وقوع برخي 
فعل و انفعاالت ميان گاز اسيدي و سنگ وجود دارد. در صورتي كه 
مخزن كربناته باشد گاز اسيدي تزريق شده در تماس با آب سازندي 
 باع��ث ايجاد محيطي با PH پايين مي گ��ردد و در نتيجه انحالل 
كاني  ه��اي انحالل پذي��ر رخ مي دهد كه اين عم��ل باعث افزايش 

تراوايي در اطراف چاه مي ش��ود. آب سازندي كه با كاني هاي حل 
شده در آن اشباع شده به اطراف مهاجرت مي كند و رقيق شدن 
آن در فواصل دورتر باعث تغييرات PH محيط مخزن مي ش��ود و 
كاني هاي حل ش��ده دوباره رسوب مي كنند. رسوب گذاري مجدد 
در گلوگاه هاي فضاهاي خالي، باعث كاهش تراوايي و بسته شدن 

گلوگاه ها شده و عمليات تزريق را با مشکل مواجه مي سازد.

در صورت ماسه س��نگي بودن مخزن، تزريق باعث آزاد شدن 
ذرات ريزي )كوارتز، كربنات، ميکا، انيدريت، رس و ...( كه اطراف دانه هاي 
ماس��ه س��نگ را احاطه كرده است مي ش��ود و جابجايي و تجمع 
دوبارة آنها در مجاري باريك س��بب بسته شدن دهانة گلوگاه ها و 

كاهش نفوذ پذيري و در نتيجه كاهش تزريق پذيري مي گردد.

شكل - 8 : سيستم كربناته قبل از تزريق گاز اسيدي

 گاز اس��يدي ع��الوه بر تأثير بر روي س��نگ مخزن، بر روي 
س��يال مخزن نيز اثر مي كند كه شامل رسوب هيدرات ها، رسوب 
)swelling(  آسفالتين و متورم شدن نفت و يا سيال درون مخزن

مي باش��د. گاز اسيدي انحالل پذيري بااليي، هم در نفت و هم در 
آب دارد. اين خاصيت باعث مي ش��ود گاز اس��يدي در » نفت در 

جاي« مخزن حل شده و سبب متورم شدن نفت گردد.
متورم ش��دن نف��ت و ي��ا آب درون مخزن اثر منف��ي در تزريق 
پذي��ري دارد و س��بب كاه��ش آن مي ش��ود. گازه��اي اس��يدي در 
 حضور آب و تحت ش��رايط مش��خصي از دما و فشار تشکيل هيدرات 
مي دهن��د. در صورت آب زدايي از گاز اس��يدي مي ت��وان از بروز اين 
مش��کل جلوگيري كرد. تش��کيل رسوبات آس��فالتين، به علت بر هم 
خوردن تعادل نفت در جاي مخزن و همچنين رسوباتي چون كلسيت، 

آهن و سولفور، از ديگر مضرات ناشي از تزريق گاز اسيدي است. 

7- مكانيسم هاي ذخيره گاز اسيدي
گازهاي اسيدي طي چند مكانيسم در مخزن ذخيره مي شوند: 

 مكانيس�م انحالل: انحالل باالي گاز اسيدي در آب و نفت سبب 
مي گ��ردد كه گاز اس��يدي به صورت يك فاز مس��تقل در مخزن 

نباشد و در آب و يا نفت حل شود.
 مكانيسم ذخيرة ساختماني: حضور يك تلة ساختماني مانند انواع 
طاقديس، ناوديس، شکستگي ها و انواع نفتگيرهاي چينه اي باعث 

به تله افتادن گازهاي اسيدي شده و مانع خروج آنها مي شود.
 مكانيسم رسوب كاني ها: در اثر واكنش گاز اسيدي با سنگ مخزن 

و يا سيال مخزن و در نتيجه تشکيل رسوبات كلسيم و سولفور.

شكل - 7 : سيستم كربناته بعد از تزريق گاز اسيدي                 
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يك�ي از مهمترين جنبه هاي اين پروژه، بحث HSE و رعايت نكات 
ايمني، س�المتي و محيط زيس�ت مي باش�د كه در تم�ام طراحي هاي 
مهندس�ي پروژه هم سطحي و زير سطحي بايستي رعايت شود. ضمن 
اينک��ه در يك مطالعة جامع اثرات احتمالي پروژه بر روي محيط 
زيس��ت اع��م از مخازن و اليه هاي آبي زير س��طحي و ريس��ك و 
خطرات محتمل آنها بايستي شناسايي و در پايان براي جلوگيري 

از بروز آنها تمهيداتي به عمل آيد.

 ب�ه طور كلي براي ارزيابي صحي�ح وضعيت پروژة تزريق گازهاي 
اس�يدي و اطمين�ان از ايمن ب�ودن پروژه و همچني�ن آگاهي از نحوة 
ذخيره ش�دن گاز اسيدي درون مخزن طي زمان مطالعات و موارد زير 

بايستي مدنظر قرار گيرد:

 آناليز كامل هيدروديناميکي؛
 مطالعة ژئو ش��يميايي ش��امل تأثير گاز تزريقي بر روي س��يال  

مخزن و سنگ مخزن؛
 شبيه سازي فرايند تزريق و ذخيره سازي؛

 زمين شناس��ي مخزن ش��امل: اليه بندي طبقات، همگن بودن، 
اطالعات پوش سنگ و نيز نفوذ پذيري سازند ها؛ 

 آناليز ژئو ش��يميايي آب سازندي ش��امل اندازه گيري كل ذرات 
؛ H S

CO
2

2
جامد حل شده و محاسبه

 دما و فشار مخزن دفع گازهاي اسيدي؛ 
 تخمين ظرفيت ذخيره مخزن و مکانيسم هاي ذخيره؛

 تاريخچ��ة حف��اري دقيق و كامل چاه هايي ك��ه در فاصلة چند 
كيلومت��ري از چاه هاي دفع گازهاي اس��يدي ق��رار دارند، كه به 
تعيين چاه ها يا ناحيه هايي كه احتماالً توسط سيال تزريقي تحت 
تأثير قرار خواهند گرفت كمك مي نمايد، مانند چاه هاي توليدي، 

متروكه و چاه هاي معلق.

8- تزريق گاز هاي اسيدي در ايران و جهان
تکنولوژي تزريق گاز هاي اسيدي در سازند هاي زمين شناسي 
در جهان نس��بتاً جديد است و براي اولين بار در سال 1989 در 
يك مخزن نفت تخليه ش��ده)Blaimore field( , توس��ط شركت 
Chevron انجام گرفت و بعد از آن در س��ال 1994 در يك الية 
آبي ش��ور در كش��ور كانادا اجرا ش��د. در حال حاضر بيش از 60 

2CO و H2S  در اين كش��ور اجرا شده و در بسياري  پروژة تزريق 
از كشور هاي صنعتي جهان مانند آمريکا، استراليا، عمان، آلمان، 
ژاپ��ن، هلن��د، نروژ و الجزاي��ر با موفقيت در حال اجرا اس��ت. به 
عنوان نمونه در پروژة SALAH  در كش��ور الجزاير، ش��ركت هاي

Statoil  ،BP  و Sonatrach از س��ال 2004 س��االنه يك ميليون 
تن دي اكس��يد كربن را، در يك مخ��زن گازي واقع در صحراي 

"سالح")SALAH(، ذخيره مي كنند. 
ايران يکي از ده كش��ور عمدة توليد كنندة گاز طبيعي است؛ 
تولي��د، فراورش و شيرين س��ازي حجم باالي گاز، س��بب تصاعد 
حجم بس��ياري از گازهاي اس��يدي و در نتيجه بروز مش��کالت 
زيس��ت محيطي فراواني خواهد ش��د. ايران با انتشار حدود 470 
2CO در س��ال رتبة  س��يزدهم  را  در ميان كشور هاي  ميليون تن 

2CO دارد. اصلي منتشر كنندة 
جنبه هاي زيست محيطي فعاليت هاي صنعت نفت به عنوان 
يکي از صنايع مهم، همواره مورد توجه مردم و جوامع قرار داشته 
و با باال رفتن س��طح آگاهي عمومي دربارة محيط زيست توجه به 
اين موضوع روز به روز بيشتر مي شود. گرچه طرح هاي توسعه اي 
صنعت نفت در تمام س��طوح به عن��وان تأمين كنندة درآمدهاي 
ارزي غير قابل اجتناب اس��ت اما براي توس��عة پايدار، نمي توان از 

توجه به جنبه هاي زيست محيطي اين طرح ها چشم پوشيد. 
اطالعات جمع آوري ش��ده نش��ان مي دهد كه 141,250 تن 
دي اكس��يد كربن در روز )tones CO2/d( از نيروگاه ها و 13455 
تن دي اكس��يد كربن در روز از پااليشگاه هاي نفت و گاز متصاعد 
مي ش��ود. از اين ميان نيروگاه ش��هيد منتظري اصفهان، نيروگاه 
رامين، اهواز پااليشگاه بندر عباس  و آبادان بيشترين ميزان انتشار 

 را دارند. 
2CO

مس��ئوالن پژوهشکدة ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و گاز 
تالش مي كنند با پيشبرد چنين طرح هايي، چشم انداز روشني را 

براي حفظ و صيانت از محيط زيست ترسيم كنند.
2CO در سازند هاي زمين شناسي  طرح جمع آوري و تزريق گاز 
در اعماق زمين، توسط پژوهشکدة ازدياد برداشت از مخازن نفت 

و گاز، براي اولين بار در ايران، مطرح شده است. 

شكل-9 : بسته شدن گلوگاه ها در اثر تزريق گاز اسيدي




