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بررسی مقدار انتشار گازهای مشعل و لزوم سیاستگذاری جهت کاهش انتشار آن
عبدالصمد رحمتی* ،فرخ علیخانی ،شرکت ملی نفت ایران

چکیده

در حال حاضر محیط زیس��ت و انرژی دو متغیر اصلی در توس��عهی کشورها محسوب میشوند .برای کشورهای
تولیدکنن��دهی نفت ،این م��اده یکی از مهمترین عوام��ل تأمین بودجه و به گردش درآم��دن چرخهای اقتصادی
محس��وب میشود .بنابراین عمده ی کش��ورهای وابسته به نفت ناگزیر به افزایش تولید و صادرات هستند .بههمراه
نفت ،گازهای همراه نیز تولید میش��وند که س��وزاندن آنها یکی از سرچش��مههای مهم تولید گازهای گلخانهای
محسوب شده و جمع آوری آنها از اهمیت بهسزایی برخوردار است .بر اساس آمار جدید بانک جهانی ،ایران با تولید
 17/7میلیارد مترمکعب جایگاه س��وم جهان را در تولید گازهای مشعل دارد .راهکارهای بسیاری جهت جلوگیری
از سوزاندن گازهای همراه نفت وجود دارد .اما در کشور موضوع سیاستگذاری و قانونگذاری توسط یک رگالتور
ب��رای تبیی��ن برنامههایی که س��رمایهگذاران را جذب کرده و انگیزههای مالی و در کن��ار آن مجازات را برای آنها
تعریف کرده باش��د بهدرستی اجرایی نشده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد مشکالت سیاستگذاری ،تعریف
نشدن قوانین تنبیهی و تشویقی ،محدودیتهای مالی و فنآوری و همچنین پراکندگی جغرافیایی گازهای مشعل
از جمله مهمترین علل عدم موفقیت در کنترل و کاهش گازهای مشعل در کشور هستند.
مقدمه

در فرآیند اس��تخراج نفت همواره مق��داری آب و گاز طبیعی در الیههای
س��ازندی و همراه ب��ا نفتخام وجود دارند که بههنگام اس��تخراج ،همراه
نفت از چاه خارج میش��وند .وقتی نفتخام به س��طح زمین میرس��د و
همفش��ار اتمسفر میگردد هیدروکربنهای س��بکتر موجود در نفت هم
تبخیر ش��ده و به ش��کل گاز درمیآیند .مجموع ای��ن گازها را گاز همراه
نفت ( )Associated Gasمینامند .در بس��یاری موارد جمعآوری این
گازها که از لحاظ ارزش حرارتی بس��یار غنی هم هستند دشوار است .در
نتیجه به دالیلی مثل حفظ ایمنی منطقه ،ترشی بیش از حد ،دوری محل
اس��تخراج از خشکی ،دشواری انتقال گاز و ...گازهای همراه نفت در محل
تولید س��وزانده میشوند .در اصطالح به سوزاندن گازهای همراه فلرینگ
میگوین��د که س��االنه حجم زی��ادی از آنها وارد محیط میش��ود .بر این
اس��اس موضوع گازهای همراه نفت و فلرینگ آنها از دو منظر اقتصادی و
زیستمحیطی حائز اهمیت است.
در جدول 1-آمار حاصل از گازهای مش��عل در جهان نش��ان داده ش��ده
اس��ت .بان��ک جهان��ی یکی از مؤسس��ات فع��ال در زمین��هی پروژههای
مدیریت کاهش گازهای فلرینگ (مش��عل) محس��وب میشود که برآورد
و تخمينه��ای حاصل از اطالعات ماهوارهای آن در س��ال  2017نش��ان
میدهد ،حجم گازهای سوزانده شده در جهان  140/6ميليارد مترمكعب
گاز ب��وده ک��ه معادل  26درص��د گاز مصرفی اروپا و خاورمیانه در س��ال
 2017ی��ا تقریباً معادل گاز مصرفی کل آفریقا در همان س��ال اس��ت .بر
اس��اس آمار بانک جهانی در سال  2017کشورهای روسيه ،عراق و ایران

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/02 :
تاریخ ارسال به د   اور98/04/02 :
تاریخ پذیرش د   اور98/04/18 :

واژگان کلید   ی:
محی��ط زیس��ت ،ان��رژی ،گاز مش��عل،
سیاس��تگذاری ،محدودی��ت مال��ی و
فنآوری

بهترتيب با س��وزاندن  17/8 ،19/9و  17/7ميليارد مترمكعب گاز مشعل
مقامهای اول تا س��وم را بين کشورهای جهان داشتهاند (شکل .)1-عالوه
بر این با بررسی شدت سوزاندن گازهای همراه نفت (نسبت هر مترمكعب
گاز همراه نفت س��وزانده شده نسبت به هر بش��كه نفتخام توليدی) در
بین  30کش��ور اول س��وزاننده ی گاز مش��عل در جهان (شکل )2-نشان
میدهد کش��ورهای س��وریه و ایتالیا با  233و صفر مترمكعب بهازای هر
بش��كه بهترتيب بيشترین و کمترین ميزان نس��بت یاد شده را در اختيار
دارند .شدت س��وزاندن گازهای همراه نفت ایران نيز  10/9مترمكعب در
هر بش��كه بوده است .همچنین در ش��کل 3-کل گازهای سوزانده شدهی
مش��عل طی س��الهای  1996-2016نمایش داده ش��ده که در این بازه،
تولید نفت  33درصد افزایش و انتش��ار گازهای مشعل  15درصد کاهش
یافته است [.]2
س��وزاندن گازهای همراه نفت یکی از سرچش��مههای مهم تولید گازهای
گلخانهای در ایران اس��ت ک��ه از دو جنبهی اقتصادی و زیس��تمحیطی
زیانهای مهمی در پی دارد .این حجم از گاز سوزانده شده ،موجب اتالف
بخ��ش قابلتوجهی گاز قابل بهرهبرداری مجدد میش��ود که فرآوری آن
میتوان��د به افزایش توليد گاز س��بک و مایعات گازی منجر ش��ود .عالوه
بر این ،آزادس��ازی ميليونها تن گاز دیاکس��يدکربن به اتمسفر تغييرات
آب و هوای��ی را بهدنب��ال دارد .چنين ش��رایطی برای ای��ران که از لحاظ
س��وزاندن گاز همراه در رتبهی س��وم جهان قرار دارد نيز صادق اس��ت.
بنابراین ضرورت دارد کش��ورمان برنامههایی جهت جلوگيری از سوزاندن

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()s.rahmati777@gmail.com
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مقاالت کاربرد ی

گازه��ای همراه نفت اجرایی کند .برآوردها نش��ان میدهد که در س��ال
 2017حدود  633/7میلیون تن گاز دیاکسیدکربن در ایران منتشر شده
که  55میلیون تن دیاکس��یدکربن از طریق گاز مش��عل در ایران منتشر
میشود [ .]3این موضوع در حالی است که بر اساس توافقنامهی پاریس،
ایران باید  4-8درصد از انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش دهد.
در شکل 4-طرح به صفر رساندن گاز مشعل تا  2030میالدی از سوی بانک
جهانی نش��ان داده شده که این بانک قصد دارد دولتها ،شرکتهای نفتی و
 1برآورد بانک جهانی در خصوص سوزاندن گازهای همراه حاصل از
اطالعات ماهوارهای در سال 2017
 30کش��ور نخس��ت دنیا در زمینه ی انتشار گازهای مشعل طی س��ال های  2013الی -2017براساس داده های
ماهواره ای (ارقام به میلیارد متر مکعب)

مؤسس��ههای توسعه را بر سر این موضوع به اجماع برساند که از سوخت گاز
مشعل تا  2030میالدی جلوگیری کرده و راهکارهایی برای دستیابی به این
هدف ارائه دهند .بر این اس��اس دولتها نیز مل��زم خواهند بود تا طرحهای
توس��عهی میدانهای نفتی را بر اس��اس قوانین جدید بدون س��وزاندن گاز
همراه تدوین نمایند .ش��رکتهای نفتی هم که در این طرح ابتکاری شرکت
میکنند میادین نفتی جدید را مطابق با استانداردهایی (شامل عدم سوزاندن
گاز همراه با نفت) توس��عه خواهند داد .ش��رکتهای نفتی همچنین متعهد
میشوند سوختن گاز همراه با نفت در میادین فعلی خود را تا  2030میالدی
به صفر برس��انند .مؤسسههای توسعه نیز که در این برنامهی ابتکاری شرکت
میکنند روند همکاری و اجرا را تس��هیل خواهند کرد و استفاده از ابزارهای
مالی و سایر ابزارها را مد نظر قرار میدهند .در شکل 5-راهنمای سیاستها
و مقررات کاهش گاز مش��عل و گاز نشت یافته از تأسیسات باالدستی نفت و
گاز که توسط بانک جهانی تدوین گردیده ،شرح داده شده است [.]4
 -1مشکالت زیستمحیطی گازهای مشعل

سوزاندن گاز طبیعی تصفیه نشده و بهدنبال آن تشكيل دود از دودكشهاي
مش��عل در بخش باالدس��ت صنعت نفت و گاز موجب افزايش مخاطرات

 2رتبهبندی  30کشور نخست دارای بیشترین شدت فلرینگ طی سالهای 2013-2017

 1رتبهبندی  30کشور اول دارای بیشترین مقدار فلرینگ طی سالهای 2013-2017
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زیس��تمحیطی ناش��ي از انتشار مواد ش��يميايي به طبيعت ميگردد .در
ادامه مهمترین آاليندههای ناشی از گازهای مشعل نام برده شده است.
 -1-1مواد آلي فرار از جمله بيش از  300مادهی سمي و سرطانزا مانند:
بنزوپيرن ،بنزن ،ديسولفيدكربن ،كربونيل سولفيد و تولوئن
 -2-1هيدروكربنهاي نسوخته ،مونوكسيدكربن و ذرات كربني

 4نقشهی تأییدکنندگان طرح به صفر رساندن گاز مشعل تا  2030میالدی

اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و
ﻣﺠﺎزات

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي
ﮔﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻣﻴﺎن دﺳﺖ

ﺣﻘﻮق ﻛﺴﺐ
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از

ﻣﻘﺮرات ﮔﺎز ﻣﺸﻌﻞ و ﮔﺎز ﻧﺸﺖ
ﺎﻓﺘ

رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ:
ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﺮزﻫﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺐ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﮔﺰارش
ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮا
اﻓﺸﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

روشهاي مختلفی جهت کاهش گازهاي ورودی به فلر و همچنین بازیابی
گازهاي فلر وجود دارند .اما در این زمینه باید از حیث جنبههاي عملیاتی
و فنی به مواردي توجه ش��ود که بر هزینهه��اي تولید هر مترمکعب گاز
بازیابی ش��ده از فلر اثر مس��تقیم یا غیرمس��تقیم دارد .با توجه به مقدار
زیاد فلرينگ و قديمي بودن تأسيس��ات مرتبط به سيس��تمهاي فلرينگ
يكي از بهترين راهكارهاي ارائه ش��ده بازيافت گازهاي سوزانده شده است
(شکل .)6-از آنجا كه هميشه جمعآوري گازهاي سوزانده شده از مناطق
مختلف ميس��ر نیست راهكارهاي مربوط به بازيافت گاز در شكل 7-نشان
داده شده است.

 -1-3نیجریه

ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادي

ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات

 -2کاربرد گازهای همراه نفت و بازیابی آنها

 -3بررسی تجربیات کشورهای موفق در زمینهی کاهش گاز مشعل

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ )ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز(

ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎﻟﻲ

 -3-1دياكسيدكربن
 -4-1اكسيدهاي نيتروژن
 -5-1دياكسيدگوگرد
 -6-1فلزات مانند :جيوه ،ارسنيك ،كروم

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺮرات:
واﺿﺢ ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و اﻫﺪاف
اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮدي
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ

در این کش��ور ش��رکتهای بزرگ نفتی و بینالمللی در قالب شرکتهای
سرمایهگذاری مشترک با قراردادهای امتيازی و مشارکت در توليد در این
کشور حضور مستقيم دارند .بنابراین اعمال نظارت و سياستهای تنبيهی
و تش��ویقی در خصوص جمعآوری گازه��ای همراه نفت و عرضهی آن به
بازار داخلی یا صادرات ،از این منظر آسانتر است .یكی از نكات قابلتوجه
در رابطه با تجربهی نيجریه آنس��ت که این کشور قانونی قدیمی دارد که
نشاندهندهی مقدار توجه قانون تزریق مجدد گازهای همراه نفت توسط
مسئوالن و قانونگذاران این کشور است.
الف) سياستهای تشویقی در نیجریه

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮي
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺎزﻫﺎي
ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ) :(5ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ
کاهش انتشار
 5قانونگذاری توس��ط بانک جهانی در بخش باالدس��ت در خصوص

گازهای مشعل

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ارزش و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ

 -1ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ

اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ ﭼﺎه

ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺗﺸﻜﻴﻞ دود از دودﻛﺶﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲﮔﺮدد .در اداﻣﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزي

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎر

ﺗﺮزﻳﻖ ﺑﻪ درون ﭼﺎه

 -1-1ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺮار از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺶ از  300ﻣﺎدهي ﺳﻤﻲ و ﺳﺮﻃﺎنزا ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻨﺰوﭘﻴﺮن ،ﺑﻨﺰن ،ديﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻛﺮﺑﻦ،
ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ

ارﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

ﺗﻮﻟﻴﺪ اوره

 6سيستم بازيابي گازهاي مشعل

ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك

ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ درون ﭼﺎه

ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل

ﺗﻮﻟﻴﺪ دي ﻣﺘﻴﻞ اﺗﺮ

ﺗﻮﻟﻴﺪ LNG

ﺗﻮﻟﻴﺪ LPG

ﺗﻮﻟﻴﺪ GTL

ﺷﻜﻞ ) :(7راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎز ﻣﺸﻌﻞ

 7راهکارهای بازيافت گاز مشعل

 -3ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﻴﻨﻪي ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎز ﻣﺸﻌﻞ
 -1-3ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي
اﻣﺘﻴﺎزي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ و
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊآوري ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ و ﻋﺮﺿﻪي آن ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺻﺎدرات ،از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ آﺳﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ دارد ﻛﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
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مقاالت کاربرد ی

حجم اندک گازهای همراه نفت ميادین نفتی فعال در این کشور
معافيته��ا و تخفيف��ات ماليات��ی بلندمدت برای طرحه��ای مرتبط با
عدم دسترس��ی به شبكهی انتقال گاز و برق بهخصوص در ميادین واقع
جمعآوری گازهای مشعل
در منطقهی سيبری
تسهيالت درنظر گرفته شده در خصوص عوارض گمرکی
نب��ود ظرفيت خالی در ش��بكهی انتقال گاز سراس��ری در مناطقی که
زیرساختها در دسترس هستند
ب) سياستها و مقررات تنبيهی در نیجریه
الزام اپراتورهای نفتی به ارائهی برنامههای تفصيلی در خصوص چگونگی
جمعآوری و استفاده از گازهای همراه قبل از اعطای مجوز فعاليت توسط راهكارهای روسیه در این زمینه بهشرح زیر است:
اس��تفاده از گازهای همراه نفت در ميادین دوردست مثل سیبری برای
دولت
ارائ��هی گزارشه��ای س��اليانه در خصوص مقدار گازه��ای همراه نفت توليد برق جهت استفاده در محل
سوزانده شده در کنار بازرسیهای مكرر از سایتهای مربوطه
عرض��هی گازه��ای همراه نفت به پاالیش��گاههای گاز برای جداس��ازی
وضع جریمهی س��وزاندن گازهای همراه نفت بدون مجوز وزارت نفت ،مایعات گازی در مناطق دارای دسترسی به زیرساختهای الزم
حداقل برابر با قيمت گاز بهعالوهی جریمهی کيفری
 -4بررسی وضعیت گازهای مشعل در ایران

 -2-3عربستان

این کش��ور موفقيت خود در زمينهی جمعآوری و کاهش گازهای مشعل
را مدیون سه موضوع اساسی است:
سيس��تم جامع گاز توسط شرکتهای آمریكایی احداث شده و در ادامه
ش��رکت نفتی آرامكو با اس��تفاده از زیرس��اختهای موج��ود و تجربيات
آموخته شده این سيستم را توسعه داده است.
تراکم گازهای همراه نفت در ميادین عظيم نفتی (مثل قوار) در خش��كی
است که هزینهی جمعآوری گازهای همراه نفت را بسيار کاهش داده است.
تخصي��ص گاز به بخش پتروش��يمی و نيروگاهی که نس��بت به بخش
خانگی ،بازده و ارزش افزودهی بيشتری دارد.
 -3-3روسیه

روس��یه از لحاظ س��اختار دولتی صنعت نفت و گاز تشابه زیادی به ایران
دارد .مثل شرکت ملی نفت ایران که دولتی است شرکتهای اصلی روسيه
در حوزهی باالدس��تی مثل رزنفت و گسپروم عمدتاً متعلق به دولت این
کش��ور هس��تند و پاالیش و انتقال گاز در روس��یه غالباً انحصاری اس��ت.
هرچند زیرس��اختهای پاالی��ش و انتقال گاز در این کش��ور عمدتاً تحت
مالكيت شرکتهای دولتی اس��ت اما شرکتهای بهرهبردار نفتی دولتی و
غيردولتی مختلفی در این کشور وجود دارند که جمعآوری گازهای همراه
نفت را بر عهده دارند .تفاوت اساس��ی روسيه با ایران در ساختار قراردادی
باالدس��تی این کشور اس��ت که عمدتاً بهصورت قراردادهای امتيازی بوده
و ش��رکتهای توس��عهدهندهی ميادین نفتی ،خود مسئوليت جمعآوری
گازهای همراه نفت را بر عهده گرفتهاند .از مهمترین مش��كالت جمعآوری
گاز همراه میتوان به موارد زیر اشاره کرد [:]1

78

در  ١٣٨٥پ��س از تأيي��د الحاق ايران به پروتكل كيوتو توس��ط ش��وراي
نگهب��ان و تعيين مرجع صالحي��تدار ملي ( ،)DNAش��ركت ملي نفت
اي��ران با داش��تن مجتمعهاي بزرگ صنعتي در بخ��ش توليد نفت و گاز
که قابليت بس��يار خوبي براي استفاده از مكانيزم توسعهی پاك (CDM:
 )Clean Development Mechanismدر طرحه��ا و پروژهه��اي خود دارد
پروژههاي��ي نظير جم��عآوري گازهاي هم��راه نف��ت در مناطق مختلف
عملياتي و بهينهس��ازي مصرف انرژي و س��وخت در صنايع تحت پوشش
را با بهكارگيري مكانيزم توس��عهی پاك ( )CDMپیگیری کرد که در آنها
ضمن ايجاد درآمدهاي جديد و اقتصادي كردن اين طرحها ،امكان تأمين
مالي اين پروژهها را از مبادي بينالمللي تسهيل میشد [.]5
در اغلب كش��ورهاي توليدكنندهی نف��ت و گاز بهدليل نبود فنآوريهاي
پيش��رفته و هزينهه��اي زیاد مهار و اس��تفادهی بهين��ه از گازهاي همراه
نفت ،اين گازها س��وزانده ميش��وند كه عالوه بر هدرروی منابع ارزشمند
گاز ،با انتش��ار گازهاي گلخانهاي ،به محيط زيست نيز آسيب جدي وارد
ميکنن��د .با توجه به اينك��ه كاهش گازهاي گلخان��هاي از جمله اهداف
پيشروي همه كشورهاس��ت مكانيزم توس��عهی پاك ب��ا افزايش توجيه
اقتص��ادي پروژههاي جم��ع آوري گازهاي همراه نفت ج��زء راهكارهای
مناس��بي اس��ت که در جهت دس��تيابي به اين هدف توسط شرکت ملی
نفت ایران پیگیری ش��ده اس��ت .در اين راستا شركت ملي نفت از ١٣٨٥
برنامههايي را براي اس��تفاده از مكانيزم توس��عهی پاك پيگيري نموده و
تالش کرده با همكاري ش��ركتهاي معتبر بينالمللي حداكثر اس��تفاده
را از فرصت موجود بنمايد .در ش��کل 8-مقدار انتش��ار گازهای مشعل به
تفکیک شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت ایران نشان داده شده است.
همچنین اس��تانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان بیشترین سهم انتشار
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فرآورش گازهای همراه نفت
عدم دسترسی به زیرساختهای انتقال برق ،گاز و بخار
نبود سازوکاری برای قیمتگذاری گازهای همراه نفت
کوتاهمدت بودن زمان واگذاری قراردادهای گاز مشعل به سرمایهگذاران
مقیاس بزرگ اغلب طرحهای استفاده از گازهای همراه نفت و هزینههای
سرمایهای زیاد آنها

گازهای آالیندهی ناش��ی از گاز مش��عل در کش��ور را دارند که بهتبع آن
انتظار میرود چالشهای محیط زیستی در این استانها جدیتر باشد.
از اواي��ل دههی  80طرحهای مختلفی از جمل��ه احداث واحدهای NGL
برای جمعآوری گازهای مش��عل در دس��تور کار ش��رکت مل��ی نفت قرار
گرف��ت .اما بهدليل برخی مش��كالت از قبيل ع��دم تأمين مالی ،واحدهای
 NGLطی اين سالها به بهرهبرداری نرسيد .بنابراین از  1393شرکت ملی
نفت راهبردهایی مثل واگذاری واحدهای  NGLبه س��رمايهگذاران بخش
خصوصی و ف��روش اين گازها به س��رمايهگذاران بخش خصوصی را برای نتیجهگیری
جمعآوری گازهای مش��عل مدنظر قرار داد .اما موضوع قابل توجه اينس��ت از آنجا که گازهای مش��عل از دو دیدگاه اقتصادی و زیس��تمحیطی حائز
که اين سياس��ت ،ابزاره��ا و الزاماتی از قبيل نح��وهی واگذاری واحدهای اهمیتند باید گامهایی اساسی و زیرساختی توسط شرکت ملی نفت ایران
 ، NGLدورهی فروش گازهای مش��عل و مكانيسم قيمتگذاری این گازها برداش��ته شود که اصالح س��اختار قانونی در زمینهی جمعآوری گازهای
و محص��والت را برای حضور بخش خصوصی معين کرده که در طرح های مش��عل توسط ش��رکت ملی نفت ایران و بازنگری این شرکت در طرحها
جم��ع آوری گازهای مش��عل از لح��اظ اجرايی با برخ��ی محدوديتهای و برنامهه��ای جمعآوری گازهای مش��عل از جمله ی آن موارد هس��تند.
اقتص��ادی مالی ،نهادی و فنی برای س��رمايهگذاری بخش خصوصی روبرو همچنین مدیریت و برنامهریزی گازهای مش��عل در گام نخس��ت باید از
بوده و میتوان گفت همین مس��ائل تا به امروز مانع از پیش��رفت و اجرایی طریق هدفگذاری و مشخص کردن خطمشیها و استراتژیها آغاز شود
و در مرحلهی بعد برنامهریزی و سیاستگذاری جهت نیل به اهداف انجام
شدن جمعآوری و کاهش انتشار گازهای مشعل بوده است.
گردد .مرحلهی بعد اجرای سیاس��تها و استفاده از توان اجرایی و نظارت
 -1-4علل عدم پیشرفت پروژههای کاهش گاز مشعل در کشور
دقیق اس��ت که بر اس��اس آن ،موضوع بازنگری نیز انجام شده و اشکاالت
پراکندگی جغرافیایی گازهای مشعل
روشهای اجرایی برطرف می گردد .بر این اس��اس بهنظر میرس��د جهت
محدودیتهای مالی و فنآوری جهت انجام پروژهها
مدیریت و برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای مشعل میتوان موارد زیر را
فاصل��هی زیاد بی��ن مراکز جمعآوری گازهای مش��عل و ب��ازار مصرف مورد توجه قرار داد:
محصوالت آن
وضع قوانین و سیاس��تگذاری زیرساختی ش��رکت ملی نفت ایران در
عدم دسترس��ی به برخی فنآوریها از جمله تجهیزات قابلحمل برای خصوص کاهش گازهای مشعل
ملزم کردن شرکتهای تولیدی و بهرهبردار از میادین نفتی برای ارائهی
برنامهی کاهش گازهای مشعل در پروژههای موجود و جلوگیری از انتشار
این گازها در پروژههای جدید
ایجاد زیرساختهای قراردادی جذاب برای جذب سرمایهگذاران داخلی
و خارجی
اس��تفاده از فنآوریهای جدید برای کاهش سوزاندن گازهای مشعل از
طریق سرمایهگذاری بخش ها ی داخلی و خارجی
ایجاد قوانین و مقررات تنبیهی و تشویقی جهت مدیریت انتشار گازهای
 8مقدار انتش��ار گازهای همراه بهتفکیک ش��رکتهای تابعهی ش��رکت ملی نفت مشعل
ایران طی سالهای ]6[ 1396-1399
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