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مقدمه
با توجه به تعهدات بین المللي و همینطور 
ایران  انس��اني حف��ظ محیط زیس��ت،  اصول 
باید آمادگ��ي الزم جهت کاه��ش گازهاي 
گلخانه اي را داش��ته باش��د. یکي از مهمترین 
بخش هاي صنعت براي کاهش این آلودگي، 
بخش باالدستي صنعت نفت در قالب مدیریت 

کربن است که فرصتي اس��ت تا از این گاز، 
ب��راي افزایش ازدی��اد برداش��ت و همچنین 
جنبه هاي اقتص��ادي و پاداش ه��اي مرتبط با 
ذخیره س��ازي آن در مخازن نفتي تخلیه شده 
و یا س��اختارهاي زمین شناس��ي استفاده کرد. 
از آنجایي ک��ه بزرگتری��ن پروژه ه��اي بخش 
باال دس��تي دنیا در منطقه خاورمیانه اجرا شده 

اس��ت، این منطقه بزرگترین نقش را در دفع 
این گازه��ا در آینده نزدیك ب��ازي خواهد 

کرد.
همچنی��ن نظر به س��اختار زمین شناس��ي 
منطق��ه خاور میانه که بیش��تر از ن��وع کربناته 
مي باش��د، هم��کاري و اس��تفاده از تجارب 
س��ایر کش��ورهاي این منطق��ه مي تواند براي 

دي اکسید کربن، ازدیاد برداشت، مدیریت کربن، جمع آوري و ذخیره سازي کربن

محسن سعيد*،  عماد رعايائي  پژوهشکده ازدياد برداشت

جايگاه ايران در مديريت كربن در مقايسه با كشورهاي 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و ارزيابي پتانسيل هاي 

CO2 موجود براي  ازدياد برداشت  و ذخيره سازي

افزایش گازهاي گلخانه اي و از جمله دي اکس��ید کربن س��بب گرمایش زمین شده که با روند موجود و در درازمدت هر گونه حیاتي را بر روي 
کره زمین تهیه خواهد کرد. جدا از اهمیت زیس��ت محیطِي این موضوع براي هر کش��وري و س��المت ملت ها، قوانی��ن والزامات بین المللي در 
جهت وضع و ایجاد فرصت هاي تشویقي و پاداش هاي مالي براي کشورها و شرکت هایي که در جهت کاهش این آالینده ها گام بر مي دارند، 
س��ازمان یافته تر می شود و ازآنجایي که صنعت نفت، جایگاه ویژه ای در تولید طبیعي دي اکسید کربن، استفاده از این گاز براي ازدیاد برداشت 
از مخازن نفت و گاز و هچنین کاهش انتشار آن دارد، شناخت پتانسیل هاي موجود همراه با انتقال تجربه و فناوري مرتبط براي کشورهاي نفتي 
از جمله ایران و به خصوص براي خاور میانه که داراي بزرگترین مخازن هیدرو کربوي دنیا مي باش��د، بس��یار مفید است. در این مقاله، ابتدا میزان 
انتش��ار گازهای مختلف در خاورمیانه و جایگاه ایران، مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته و سپس نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با پتانسیل 
تولید نفت و همچنین میزان ذخیره سازي در کل منطقه و همچنین میادین نفتي بزرگ آن ذکر گردیده است. نهایتاً جایگاه و میزان فعالیت هاي 
انجام شده در بخش مدیریت کربن در تمامي کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا و همسایگان ایران که در این رابطه فعالیت و تجربه داشته اند، 
بررس��ي شده و س��پس در مقایسه با دنیا، جایگاه و میزان پیشرفت آن ارزیابي گردیده اس��ت. این تجارب مي تواند با توجه به اشتراکاتي که به 
لحاظ نوع مخزن و موقعیت جغرافیایی وجود دارد، به مش��خص نمودن نقش��ه راه مدیریت کربن، ذخیره س��ازي آن و باالخره، ازدیاد برداشت 

جهت افزایش سطح تولید نفت کشور کمك نماید.

)saeed.mohsen@gamil.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات *
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کش��ور ایران بسیار مفید واقع ش��ود. با توجه 
ب��ه اینکه اکثر مخازن این منطقه به س��ن بلوغ 
خ��ود رس��یده اند و نیاز ب��ه ازدیاد برداش��ت 
دارند، اس��تفاده از دي اکس��ید کربن با توجه 
به تحقیقات انجام ش��ده، یك گزینه بس��یار 
مناس��ب اس��ت. همچنین، با توجه به متفاوت 
ب��ودن منابع CO2 و س��ایر الزام��ات مکاني و 
زماني میادی��ن هیدروکربوري، همکاري این 
کشورها مي تواند در بخش جمع آوري منابع 
دي اکسید کربن و ایجاد یك شبکه مشترک، 
بسیار مفید باشد. از این رو، شناخت دقیق منابع 
تولی��د CO2  و روش هاي جم��ع آوري آن و 
در ادامه، ارزیابي س��اختارهاي زمین شناس��ي 

و  ذخیره س��ازي  ب��راي  نفت��ي  میادی��ن  و 
ازدیاد برداش��ت، از اهمیت ویژه اي برخوردار 
اس��ت. در این میان، ایران با داشتن رتبه سوم 
مناب��ع نفت��ي و رتبه دوم در مناب��ع گازي دنیا 
مي تواند نقش عمده اي به خصوص در منطقه 

براي استفاده از این فناوری داشته باشد.

1- وضعيت توليد دي اكس�يد كربن در جهان، 
خاورميانه و ايران

میزان کل انتشار دي اکسید کربن در سال 
2010 بر طبق آخرین آمار ارائه شده در سال 
2012  و در س��طح دنیا برابر ب��ا 31 گیگا تُن 
مي باش��د که ح��دود 43 درصد ای��ن گاز از 

سوختن زغال، 36 درصد از نفت و 20 درصد 
آن از سوختن گاز طبیعي بوده است. ]1[

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 
5 درصد دي اکس��ید کربن دنیا تولید مي شود 
که بیش از نیمي از آن  مرتبط با سوختن نفت 
است و نقش گاز طبیعي هم قابل توجه است. 
ایران بزرگترین تولید کننده دي اکس��ید کربن 
در ای��ن منطقه ب��ا تولید 509 میلی��ون تن در 
س��ال 2010 بوده که در جای��گاه نهم دنیا نیز 
ق��رار دارد و همان طور که در جدول-1 دیده 
مي ش��ود، حدود نیمي از آن در اثر س��وختن 
گاز طبیعي ایجاد ش��ده است. نکته قابل توجه 
این است که مصرف زغال سنگ که در سطح 
دنیا بیشترین میزان آلودگي را به خصوص در 
کش��ورهاي چین و آمریکا ایجاد مي کند، در 

این منطقه بسیار ناچیز است. ]1[

2-پتانس�يل ذخيره س�ازي دي اكس�يد كربن و 
ازدياد برداش�ِت همزمان در دنيا و مقايسه آن 

با خاورميانه
موج��ود  روش ه��ای  هم��ه  می��ان  در 
تزری��ق  روش  آلودگ��ي،  کاه��ش  ب��راي 
زمین شناسي  ساختارهاي  در  دي اکسید کربن 
و یا میادین هیدروکربوری از جایگاه بس��یار 
ویژه اي در س��طح دنیا ب��راي برآورده کردن 
این ه��دف برخوردار اس��ت. در این روش، 
CO2 از منابع انتش��اراتي به روش هاي صنعتي 

و مختلف جمع آوري گردیده و س��پس، هم 
می توان آن را به یك س��اختار زمیني شناسي 
منتقل نمود و با تزریق در آن س��اختار، براي 
همیش��ه گاز را مدف��ون کرد و هم به ش��کلی 
دیگ��ر، با تزریق دي اکس��ید کربن در مخازن 
نفت و گاز مي توان ضمن ذخیره سازي دائمی 
آن، به افزایش ازدیاد برداشت و تولید صیانتي 

نفت و گاز کمك کرد.]2و11و9[
در س��پتامبر 2012 بر طبق آمار موسس��ه 
جهاني CCS، در سطح دنیا بیش از 75 پروژه 

زغال سنگ گاز طبیعي نفت
انتشار سرانه

)میزان انتشار 
تقسیم بر جمعیت(

میزان کل 
انتشارات

منطقه

065.9 13 179.1 6 890.5 10 4.44 102.3 31 دنیا

6.9 699.8 839.6 7.56 1546 خاور میانه

119.7 73.2 72.8 3.65 265.9 ترکیه

0.7 53.9 44.0 2.78 98.6 الجزائر

2.8 85.3 89.5 2.19 177.6 مصر

- 12.3 39.3 8.12 51.6 لیبي

10.8 1.3 33.8 1.44 46.0 مراکش

- 10.0 11.9 2.08 21.9 تونس

15.7 57.2 61.8 0.78 134.6 پاکستان

- 18.9 4.7 18.71 23.6 بحرین

3.2 279.7 226.1 6.88 509.0 ایران

- 9.8 94.7 3.23 104.5 عراق

- 5.3 13.3 3.08 18.6 اردن

- 28.0 59.4 31.93 87.4 کویت

0.9 0.5 17.3 4.40 18.6 لبنان

- 21.3 19.0 14.47 40.3 عمان

- 53.3 11.6 36.90 64.9 قطر

- 145.7 300.2 16.25 446.0 عربستان سعودي

0 17.5 40.3 2.82 57.8 سوریه

2.8 118.0 33.2 20.50 154.0 امارت متحده عربي

- 1.7 19.9 0.90 21.7 یمن

1 | میزان انتشارات دي اكسید كربن در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و همسایگان مهم در مقایسه 
با دنیا

میزان انتشارات بر حسب میلیون تن
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با هدف ذخیره س��ازي در مقی��اس بزرگ و 
صنعت��ي در تم��ام مراحل از مرحل��ه تعریف 
و ش��روع ت��ا مراح��ل پایاني و نهای��ي وجود 
داش��ته اند. از این تعداد، ح��دود نیمي از آنها 
به ص��ورت ترکیب��ي از ازدیاد برداش��ت نفت 
و ذخیره س��ازيCO2  بوده ان��د. در جدول-2 
تع��داد این پروژه ها بر حس��ب ن��وع تزریق، 
نش��ان داده ش��ده اس��ت. همچنین تعداد کل 
پروژه ه��اي بزرگ و تعریف ش��ده ی تزریق 
دي اکس��ید کربن ک��ه در منطق��ه خاورمیانه 
و ش��مال آفریق��ا در جریان اس��ت، 4 پروژه  
مي باش��د که انتظار مي رود این تعداد با توجه 
به پتانسیل موجود، به سرعت افزایش یابد. ]3[

در 8 پروژه اي که در حال حاضر عملیاتي 
ش��ده اند، س��الیانه 23 میلیون تن CO2 ذخیره 
مي گردد و پیش بیني مي ش��ود با تکمیل شدن 
این پروژه ها و شروع پروژه هاي جدید تا سال 
2050 ، حدود 123 گیگا تن دي اکس��ید کربن 
ذخیره ش��ود ک��ه س��هم بزرگ��ي از کاهش 
آلودگي در قرن اخیر خواهد بود. باید توجه 
داش��ت که ب��ر طب��ق مطالعات انجام ش��ده، 
اس��تفاده از ای��ن روش به ص��ورت صیانتي و 
ازدیاد برداش��ت باید در زمان مناسب از عمر 
مخزن ص��ورت پذیرد و در ص��ورت تأخیر، 
ظرفی��ت الزم ب��راي ب��راي ازدیاد برداش��ت 

کاهش خواهد یافت. 

 در این میان، تحقیقاتي توس��ط موسس��ه 
بین الملل��ی انرژي در س��ال 2009 انجام ش��د 
که پتانس��ل ذخیره س��ازي و ازدیاد برداشت 
نف��ت در کل دنیا ب��ا اس��تفاده از تکنولوژي 
پیش��رفته ازدیاد برداشت را مورد بررسي قرار 
داد)ج��دول-3(. ب��ر این اس��اس، حدود 50 
درصد مخازن نفتي دنیا قابلیت ذخیره س��ازي 
حجم وسیعي از دي اکس��ید کربن را به عنوان 
یك راه ح��ل میان مدت خواهند داش��ت.]4[ 
در ای��ن تکنول��وژی، تزری��ق گاز به صورت 
امتزاج��ي اس��ت و نتیج��ه آن مي تواند تولید 
ح��دود 469 میلی��ارد بش��که نف��ت اضاف��ي 
همراه با ذخیره س��ازي ح��دود 139 گیگا تُن 
دي اکسید کربن باش��د که بسیار قابل مالحظه 
اس��ت. اگر این مکانیزم در مخازن کوچکتر 
هم به صورت موفقت آمیز به کار برده ش��ود، 
این اعداد رش��د قابل توجهي خواهند داشت 
و مي تواند به حدود یك تریلیون بش��که نفت 
  CO2 اضاف��ي و 320 گیگا تُن ذخیره س��ازی

منجر شود.
از آنجایي ک��ه منطق��ه خاورمیانه داراي 
بزرگترین مخازن نفتي و گازي دنیا مي باشد، 
ای��ن روش مي تواند یك فرص��ت اقتصادي 
مناس��ب و ت��وأم با یك محیط زیس��ت س��بز 
براي کش��ورهاي منطقه باش��د. همان طور که 
در جدول-2 دیده مي شود، خاورمیانه داراي 
پتانس��یل تولید 230 میلیارد بش��که نفت بوده 
ک��ه تقریباً مع��ادل مجموع س��ایر نقاط دیگر 
جه��ان و ی��ا به عبارتي نیمي از دنیا مي باش��د. 
از نظر پتانسیل ذخیره س��ازي نیز در وضعیتي 
مشابه، 50 درصد پتانسیل جهان در این منطقه 
واقع ش��ده که مع��ادل 70 گیگاتُن اس��ت. با 
این وجود، در حال حاضر نس��بت به پتانس��یل 
موج��ود، پروژه های کمی در این منطقه فعال 
هس��تند و میزان ازدیاد برداش��ت با استفاده از 
این روش ناچیز اس��ت. در مقابل، آمریکاي 
ش��مالي با پتانس��یلی در حدود ی��ك چهارم 

آمریکاي نوع تزریق
شمالي

استرالیا و آسیااروپا
نیوزلند

خاورمیانه و 
شمال افریقا

مجموع

71234116سفره هاي آب زیر زمیني

415مخازن تخلیه شده

2546338ازدیاد برداشت

1135روش هاي ترکیبي و سایر

3321134475مجموع

2 | تعداد پروژه هاي بزرگ تزریق دي اكسید كربن موجود در دنیا بر حسب نوع ساختار زمین شناسي 
و روش عملیاتي

منطقه
ظرفیت ازدیاد 
برداشت در اثر 

 CO2تزریق
)میلیون بشکه(

تعداد حوضه 
هاي رسوبي

نسبت CO2 به 
نفت

Tonnes/(
)Bbl

ظرفیت ذخیره 
CO2 سازي

)Gigatonnes(

1837660/275آسیا پا سیفیک

3210/1/ 3169760مرکز و جنوب قاره آمریکا

1631220/294/7اروپا

7871560/2721/6کشورهاي مشترک المنافع 

230640110/3070/1خاورمیانه و شمال افریقا

آمریکاي شمالي بدون 
ایاالت متحده

1808030/335/9

60204140/2917/2ایالت متحده آمریکا

---0-جنوب آسیا

1450520/304/4آفریقا و قطب ها

468530500/30139مجموع

3 | تخمین ظرفیت ازدیاد برداشت نفت و میزان ذخیره سازي CO2  در حوضه هاي رسوبي بزرگ
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خاورمیانه، بیش��ترین نقش را در تولید نفت با 
بهره گیری از این تکنولوژي داشته است. 

جدول-4 مخازن و حوضه هاي رس��وبي 
مه��م در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا را 
نشان مي دهد که براي تزریق دي اکسید کربن 
به صورت امتزاجي، مناس��ب تش��خیص داده 
ش��ده اند. حوزه زاگرس در اش��تراک کشور 
ایران و عراق پتانس��یل تولید 32 میلیارد بشکه 
نفت اضاف��ي و ذخیره س��ازي 11/8 گیگاتُن 

CO2 را دارد که بسیار قابل مالحظه است. ]4[

3- وضعي�ت پروژه ه�ا در خاور ميانه و ش�مال 
آفريقا

3-1- امارات متحده عربي
از  یک��ي  حاض��ر  ح��ال  در  ام��ارات 
کش��ورهاي پیش��گام منطق��ه در رابط��ه ب��ا 

تزریق دي اکس��ید کربن اس��ت. سه پروژه در 
مقی��اس صنعتي در این کش��ور تعریف و در 
حین انجام اس��ت که به س��ه بخ��ش صنعت 
ام��ارات)ESI(، صنع��ت آلومینی��وم  ف��والد 
ام��ارات)EMAL( و انرژي هیدروژن ابوظبي 
مربوط مي ش��وند.  این سه پروژه با هم "پروژه 
مصدر" را تشکیل مي دهند که در سال 2007 
به عنوان بزرگترین پروژه شبکه اي سي سي اس 
در دنیا معرفي ش��د. پروژه مصدر قادر است 
 CO2  در آینده س��االنه حدود 5 میلی��ون تن
را از مراک��ز صنعتي جمع آوری کند. مراحل 
اجرایی این پروژه تازه ش��روع شده است. در 
مراحل ابتدائی این پروژه، دی اکسید کربن از 
 Mussafahدر و   Emirates Steel complex

به تأسیسات نم زدایی و فشرده سازی فرستاده 
و س��پس دی اکس��ید کربن ب��ا درجه خلوص 

98 درص��د از طری��ق ی��ك ش��بکه انتقال به 
ط��ول 50 کیلومت��ر به می��دان Rumaitha در 
خش��کی جهت عملی��ات ازدیاد برداش��ت و 
ذخیره س��ازي تزریق می ش��ود. ای��ن پروژه با 
 )ADCO( ابوظبی مدیریت شرکت ملی نفت 
و مشارکت چندین شرکت بزرگ بین المللي 
انج��ام می ش��ود. ظرفی��ت آن در ابتدا حدود 
8/ 0 میلیون تُن در س��ال است. ]5[ تجربه این 
کشور در بخش جمع آوري CO2 و همین طور 
مش��ابهت در س��اختار مخزني مي تواند براي 

ایران بسیار مفید باشد.

3-2- الجزاير
این کش��ور یکي از پیش��گامان در رابطه 
با ذخیره س��ازي گاز دي اکس��ید کربن است. 
الجزای��ر یک��ي از ش��ناخته ترین پروژه ه��اي 
عملیات��ي دنیا در رابطه با ذخیره س��ازي را در 
یك میدان گازي با همکاري ش��رکت بي پي 
ش��روع کرده که ضمن ذخیره س��ازي عملي 
CO2، نقش��ي اساس��ي در پژوهش و توس��عه 

و همچنی��ن تکنول��وژي نوی��ن مانیتورینگ 
این گون��ه پروژه ها داش��ته اس��ت. در پروژه 
"عین الصالح" که از سال 2004 در حال انجام 
است، سالیانه یك میلیون تُن دي اکسید کربن 
که همراه با گاز طبیعی در یك میدان بزرگ 
گازی تولید می   ش��ود، بعد از انتقال، در عمق 
دو کیلومتری زمین و در سازند Krechba در 
یك سفره آب زیر زمینی تزریق می گردد. ]6[

ای��ران نیز با داش��تن مخازن ب��زرگ گازي و 
مناب��ع دی اکس��ید کربن طبیع��ی، مي تواند از 

تجارب این پروژه استفاده کند.

3-3- عربستان سعودي
بر طب��ق ارزیابي هاي موسس��ه بین المللی 
مطالعات انرژي، این کش��ور داراي بزرگترین 
پتانس��یل در دنی��ا در عملیات همزم��ان ازدیاد 
در  اس��ت.   CO2 ذخیره س��ازي  و  برداش��ت 

کشور اصلينام حوضه رسوبي
میزان نفت درجا 

)میلیارد بشکه(

میزان نفت قابل 
استحصال نهائي با 

 CO2-EOR

)میلیارد بشکه(

سهم ازدیاد 
برداشت 
توسط 

دی اکسید 
کربن)%(

میزان ازدیاد 
برداشت 

CO2 باتزریق
)میلیارد بشکه(

نسبت CO2 به نفت
)Tonnes/Bbl(

میزان ذخیره 
CO2 سازي

)Gigatonnes(

 Mesopotamian
Foredeep

89,0690.3127.2%908,501449,55920عربستان

 Greater
Ghawar Uplift

43,3480.3013.2%394,328195,12822عربستان

 Zagros Fold
Belt

ایران- 
39,2740.3011.8%369,291182,73921عراق

Rub Al Khali27,9770.318.8%245,615121,53923امارات

Sirte11,7650.293.4%110,53854,69822لیبي

Widyan7,0680.322.3%65,55332,43822عربستان

Trias/
Ghadames

5,1850.291.5%43,51421,53324الجزائر

Red Sea3,0720.321.0%30,63215,15820مصر

 Interior
Homocline-
Central Arch

1,4210.300.4%14,6167,23320عربستان

 Fahud Salt
Basin

1,3460.290.4%12,6456,25722عمان

Illizi Basin1,1140.230.3%10,6085,24921الجزائر

230,6400.2970%2,205,8411,091,53121.5مجموع

4 | وضعیت حوضه هاي رسوبي بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال افریقا براي تزریق دي اكسید كربن
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

چند س��ال اخی��ر، قدم هاي بس��یاري در رابطه 
با انجام چندین پروژه در این کش��ور برداشته 
 ش��ده و یك نقش��ه راه جامع ه��م در رابطه با

 CO2-EOR  و CCS در بخ��ش پژوهش��ي ب��ا 
در نظ��ر گرفتن تمام اج��زاي آن تهیه گردیده 
اس��ت. س��ایر فعالیت ها در م��ورد چگونگي 
جم��ع آوري دي اکس��ید کربن از منابع ثابت و 
متحرک صنعتي مورد ارزیابي قرار گرفته اند. 
نهایتاً انجام یك پروژه ذخیره س��ازي به عنوان 
بخش��ي از ارزیابي و توجیه براي ش��روع یك 
پروژه ازدیاد برداشت نفت در سه ماه آخر سال 
2013 برنامه ریزي ش��ده است. به طور کلي، در 
این کشور دو هدف عمده پذیرفته شده است: 
انجام پروژه سي س��ي اس به عنوان یك راه حل 
جدي براي کاهش آالینده هاي زیست محیطي 
و همچنین حمای��ت مالي از برگزاري کارگاه 
و میزگرده��اي علمي در رابط��ه با فرصت ها، 

.CO2 چالش ها، پایش و نحوه ذخیره سازي
 

3-4- تركيه
هم اکنون پروژه هاي عظیم ازدیاد برداشت 
ب��ا تزریق CO2 به صورت عملیاتي و اقتصادي 
و ب��ا مکانیزم غیر امتزاج��ي در ترکیه در حال 
انجام است. اولین پروژه از سال 1986 توسط 
ش��رکت TPAQ در مقیاس صنعتي و بزرگ 
در جنوب ش��رقي ترکی��ه آغاز ب��ه کار کرد. 
تقریب��اً یك میل��ون تُن دي اکس��ید کربن در 
 )Garzen( س��ال در مخازن کربنات��ه گارزن
در می��دان Bati Raman تزری��ق مي گردد و 
از آن به عن��وان ی��ك تجربه بس��یار موفق در 
ازدیاد برداش��ت از یك میدان نفت س��نگین 
و در ی��ك مخزن ش��کافدار کربناته با تزریق  
CO2ی��اد مي ش��ود. انتظار م��ي رود این روند 

رو به رش��د ادامه داشته باش��د که از این نظر، 
تجربه آن مي تواند براي مخازن نفت س��نگین 
ایران که مشابه ترکیه هستند، بسیار مفید  واقع 
ش��ود. تقریباً حدود 50 میدان نفتي در ترکیه 

وج��ود دارد ک��ه اگر منابع دي اکس��ید کربن 
به طور کافي وجود داش��ته باش��د، برداشت از 
ای��ن مخازن در یك م��دت طوالني مي تواند 

تضمین گردد ]7[.

3-5- قطر
تحقیقات گس��ترده اي در رابطه با ازدیاد 
برداشت و ذخیره سازي با تزریق CO2 عمدتاً 
در رابط��ه با مخ��ازن کربناته قط��ر، در حال 
انجام اس��ت. این تحقیقات مرتبط با مواردی 
بررسی  همچون مدل س��ازی و شبیه س��ازی، 
ساختار ش��کاف های طبیعی، مکانیزم انحالل 
و رس��وب و تأثی��ر آن بر حرکت س��یال در 
مناف��ذ مخزنی و بهینه س��ازی تولی��د از طریق 
تزریق دی اکس��ید کربن اس��ت. به این منظور، 
ش��رکت نفت قطر و پارک ف��ن آوري علوم 
قط��ر همکاري هاي پژوهش��ي مش��ترکي را 
ب��ا امپریال کالج لندن و ش��رکت ش��ل انجام 
مي دهن��د. به عن��وان مث��ال، 70 میلی��ون دالر 
براي فعالیت هاي پژوهش��ي در ده سال آینده 
اختصاص یافته است. ]8[ نتایج این تحقیقات، 
منج��ر به دقیقت��ر نمودن یك نقش��ه راه برای 
فعالیت های مرتبط با تزریق دی اکس��ید کربن 

تا سال 2018 می شود.

3-6- ايران
در چند س��ال گذش��ته، بح��ث مدیریت 
کرب��ن در ای��ران، به دلیل اهمی��ت آن، مورد 
توجه بوده است. با توجه به مخازن فراواني که 
نیمه عمر آنها به اتمام رس��یده و نیاز به استفاده 
از روش های ثانویه و ثالثیه دارند، قدم هایي در 
 CO2 رابطه با ش��ناخت منابع صنعت��ي و طبیعي
برداشته ش��ده و در چندین پروژه ی پژوهشي، 
مناب��ع CO2 در کش��ور شناس��ایي ش��ده اند. 
همچنین با بهره گیری از تجارب سودمند سایر 
کشور هاي پیشرو، س��اختارهاي  زمین شناسي 
و میادی��ن نفتي به خصوص در کنار بزرگترین 

میدان گازي دنیا در عس��لویه به عنوان یکی از 
منابع مهم دی اکس��ید کربن، مورد بررسي قرار 
گرفتند. یك پروژه ازدیاد برداش��ت در میدان 
رامین در حال نهایي ش��دن برای اجرا در سال 
2013 است و پروژه هاي همزمان ذخیره سازي 
و ازدیاد برداشت در مرحله تعریف براي انجام 

یك پایلوت در آینده نزدیك هستند.

3-7- مصر و اردن
در مص��ر تالش های��ي ب��راي ارزیابي و 
شناس��ایي مقدم��ات الزم براي انج��ام پروژه 
CCS در بخش هاي فرآورش گاز و همچنین 

صنع��ت نیروگاه��ي در ح��ال انجام اس��ت. 
همچنی��ن فعالیت هایي در رابطه با شناس��ایي 
موان��ع و همچنی��ن تأثیرات زیس��ت محیطي 
ای��ن پروژه تعریف گردیده اس��ت. در اردن، 
 CCS مطالعات ج��دي براي ارزیاب��ي پروژه
در بخ��ش shale oil در ح��ال انجام اس��ت 
که شناسایي استراتژي توسعه اي، شناسایي و 
اقدام��ات الزم قانوني و حقوقي و موانع مالي 

را شامل می گردد.

نتيجه گيري
منطق��ه خاورمیان��ه از یك س��و دارای 
دي اکس��ید کربن  تولید  مناب��ع  بزرگتری��ن 
   )به نس��بت جمعیت(، در دنیا بوده و از سوی 
دیگر، داراي محاس��ن بس��یار زیادي براي 
اجراي پروژه ذخیره سازي و ازدیاد برداشت 
با استفاده از دي اکسید کربن است. با توجه 
به اینکه نیمی از پتانس��یل ازدیاد برداشت و 
ذخیره س��ازی ب��ا دی اکس��ید کربن در این 
منطقه ق��رار دارد، ارزیابي مي ش��ود که در 
آینده نزدیك ب��ه بزرگترین مرکز تجارت 
کرب��ن و مح��ل انج��ام پروژه ه��اي متعدد 
ازدیاد برداش��ت تبدیل گ��ردد. همچنین، با 
توجه به مخازن موجود و رسیدن اکثر آنها 
به نیمه عمر خود، نیاز به ازدیاد برداشت براي 
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حفظ س��طح تولی��د نفت فعل��ي ضروري 
است. از آنجایی که مخازن نفتي در منطقه 
خاورمیانه عمدتاً کربناته هس��تند، انتخاب 
روش ازدیاد برداش��ت با محدودیت هایی 
هم��راه اس��ت ام��ا در کن��ار آن، وج��ود 
تجربیات موفق مش��ابه در تزریق CO2 در 
این گونه مخازن و در کشورهاي همسایه، 
مي تواند برای سایرین بس��یار مفید بوده و 
ریسك انجام این گونه پروژه ها را کاهش 
دهد. بای��د توج��ه داش��ت از آنجایی که 
ازدیاد برداش��ت  به منظ��ور   CO2 تزری��ق 

معموالً به صورت تناوبی صورت می گیرد 
ولی منابع تولید دی اکس��ید کربن از منابع 
صنعتی به ص��ورت دائم��ی در حین تولید 
هستند، وجود یك ش��بکه تولید و تزریق  
آین��ده  در  منطق��ه  در  دی اکس��ید کربن 
می توان��د نیازه��ای کش��ورهای منطقه را 
پوشش داده و ریسك اقتصادی را کاهش 
دهد. این رویکردها صرفاً منجر به افزایش 
تولی��د از مخ��ازن نفتي و بال��ِغ خاورمیانه 
نخواهد ش��د بلکه کمك خواهد کرد که 
ذخیره س��ازي ه��م در کن��ار آن صورت 

پذیرد. حوضه رس��وبی زاگرس نیز دارای 
پتانس��یل عظیمی برای انجام این پروژه در 
مخ��ازن متع��دد نف��ت و  گاز ب��وده و این 
اقدامات و همکاری های مشترک می تواند 
عالوه بر افزایش میزان تولید نفت وگاز در 
کش��ور، به انجام تعهدات ایران در کاهش 
آالینده ه��ای گلخان��ه ای کم��ك کن��د. 
به طورکل��ي، ازدی��اد برداش��ت هم��راه با 
ذخیره س��ازي CO2، یك گزینه بهینه براي 
و  س��الم تر  زیس��تی  محی��ط  داش��تن 

برآورده کردن انتظارات اقتصادي است.


