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ــعل(  ــای مش ــده )گازه ــوزانده ش ــت س ــراه نف ــای هم ــاالی گازه ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ب
در کشــور )42 میلیــون متــر مکعــب در روز( و اهمیــت زیســت محیطی و اقتصــادی، 
ــر حضــور  ــا رویکــردی مبتنــی ب وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت در شــرایط فعلــی ب
بخــش خصوصــی در نظــر دارنــد تــا طرح هــای جمــع آوری گازهــای مشــعل را در 
ــه بخــش خصوصــی و  قالــب طرح هــای کوتاه مــدت از قبیــل فــروش گازهــای مشــعل ب

ــد. ــرا کنن ــی اج ــش خصوص ــه بخ ــای NGL ب ــذاری واحده ــل واگ ــدت از قبی بلندم

ولــی بررســی اجــرای ایــن طرح هــا مبتنــی بــر حضــور بخــش خصوصــی نشــان می دهــد 
کــه طــی 4 ســال اخیــر )از ســال 1393 تــا 1397( هنــوز واحــد NGL ای بــه بهره بــرداری 
ــرای  ــه اج ــق ب ــکار گاز موف ــرکت تام ــا ش ــز تنه ــدت نی ــای کوتاه م ــیده و در طرح ه نرس
یــک طــرح شــد کــه حجــم کمــی نســبت بــه گازهــای مشــعل را جمــع آوری می کنــد. 
بررســی رونــد اجــرای طرح هــای جمــع  آوری گازهــای مشــعل بــا حضــور بخــش 
خصوصــی حاکــی از ایــن اســت کــه برخــی موانــع قانونــی، اقتصادی-مالی، فنــی و نهادی 
موجــب شــده اســت تــا بخــش خصوصــی نتوانــد مطابــق بــا انتظــارت ایــن طرح هــا را بــه 

ــد از: ــع عبارتن ــا و موان ــن چالش ه ــه ای ــاند، از جمل ــرداری برس بهره ب

از  تولیــدی  )مایعــات گازی(  محصــوالت  دســتوری  قیمت گــذاری  مکانیســم   -
ــت ــراه نف ــای هم گازه

ــذاری  ــرای قیمت گ ــت ب ــی نف ــرکت مل ــده ش ــه ش ــول ارائ ــفافیت در فرم - عدم ش
ــت  ــراه نف ــای هم گازه

- تأمین مالی پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت
- پائین بودن قیمت برق  تولیدی از گازهای همراه نفت

- فرسودگی تأسیسات موجود جمع آوری گازهای همراه نفت 
- وابستگی تأمین خوراک واحدهای NGL به توسعه طرح های باالدستی

- نبود قانون جامع و کامل برای جمع آوری گازهای همراه نفت
- بروکراســی اداری در اجــرای طرح هــای ســرمایه گذاری جمــع آوری و اســتفاده از 

گازهــای همــراه نفــت
- عدم دسترســی ســرمایه گذار بخــش خصوصــی بــه اطالعــات مربــوط بــه مشــخصات 

گازهــای همــراه نفت

خالصه مدیریتی
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ــای  ــای گازه ــرای طرح ه ــا اج ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــن بخش ه ــی بی - عدم هماهنگ
همــراه نفــت

- وجــود قــدرت انحصــاری در بخش هــای باالدســتی و پائین دســتی طرح هــای 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی

ــت(  ــی نف ــرکت مل ــت و ش ــئول )وزارت نف ــازمانهای مس ــتگذاران و س ــرو، سیاس از این
ــن اســاس،  ــر ای ــد. ب ــن چالش هــا در نظــر بگیرن ــع ای ــه منظــور رف بایســتی راهکارهــا را ب
ــای  ــوان راهکاره ــا می ت ــن چالش ه ــع ای ــور رف ــه منظ ــه ب ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس

ــرار داد: ــر ق ــر را مدنظ زی

- تصویب قانون جامع ساماندهی گازهای مشعل
ــع آوری  ــای جم ــرای طرح ه ــهیل اج ــت تس ــی در جه ــای داخل ــن آئین نامه ه - تدوی

گازهــای مشــعل
ــور  ــای مذک ــه برنامه ه ــوط ب ــا مرب ــتورالعمل ها و آئین نامه ه ــن، دس ــات در قوانی - ثب

جمــع آوری گازهــای مشــعل
ــا برنامه هــای جمــع آوری گازهــای مشــعل  - ایجــاد مکانیــزم مالــی شــفاف مرتبــط ب
توســط بخــش خصوصــی در بدنــه شــرکت ملــی نفــت و شــرکتهای تابعــه بــه منظــور 

ــن برنامه هــا تســریع در اجــرای ای
- بکارگیری ابزارهای بدهی برای تأمین مالی طرح های جمع آوری گازهای مشعل

- ایجاد مکانیزم قیمت گذاری توافقی برای محصوالت )مایعات گاز(
- اجــازه صــادرات گاز اســتحصالی از گازهــای مشــعل توســط بخش هــای خصوصــی  

اســتفاده از زیرســاخت های موجــود
ــای جمــع آوری  ــاس کوچــک در طرح ه ــل حمــل1  در مقی - اســتفاده از تأسیســات قاب

گازهــای مشــعل
- ایجاد هماهنگی درون سازمانی برای کاهش بروکراسی اداری

- دادن اطالعات دقیق و به روز مرتبط به گازهای مشعل به بخش های خصوصی

1- Skid Mounted
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1. مقدمه

حجم باالی گازهای همراه نفت سوزانده شده )حدوداً 42 میلیون متر مکعب در روز معادل 65 درصد 
گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی( و آلودگی زیست محیطی و ارزش افزوده از دست رفته ناشی از 
سوزاندن این گازها حاکی از اهمیت قابل توجه بهره برداری از طرح های جمع آوری این گازها در 
کشور می باشد. علیرغم اینکه از اوایل دهه 1380 طرح های مختلفی برای جمع آوری گازهای مشعل 
مطرح شده است ولی هیچ یک از این طرح ها هنوز به بهره برداری نرسیده است که علت آن ناشی 
از برخی موانع اقتصادی-مالی، فنی-تکنولوژیکی، نهادی و ... می باشد. لذا این گزارش در نظر دارد 
تا ضمن تشریح چالش های موجود در زمینه جمع آوری گازهای مشعل، راهکارهایی را برای رفع این 

چالش ها مطرح نماید.

2.آخرین وضعيت گازهای مشعل به تفکيک مناطق نفتی تا سال 1396

به منظور شناخت دقیق از وضعیت گازهای در مشعل کشور، ارزیابی این گازها به تفکیک مناطق 
عملیاتی الزم و ضروری است. به طور کلی، بهره برداری میادین نفتی کشور، توسط چهار شرکت 
تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت فالت قاره، شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی و 
شرکت نفت اروندان )غرب کارون( انجام می گیرد. از اینرو، در مناطق عملیاتی تحت مدیریت هر یک 
از این شرکت ها، بخشی از گازهای در مشعل موجود می باشد. بررسی آمارها نشان می دهد که مطابق 
جدول زیر، در سال 1396 حدود 40 درصد از گازهای همراه نفت سوزانده شده )17.5 میلیون متر 
مکعب در روز( درمنطقه عملیاتی شرکت مناطق نفت خیز جنوب و حدود 35 درصد نیز در شرکت 
نفت فالت قاره سوزانده می شود. شرکت های اروندان و مناطق مرکزی نیز به ترتیب 13.6 و 11.4 

درصد در سوزاندن گازهای همراه نفت سهم دارند.
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جدول1.میزان گازهای همراه نفت سوزانده شده به تفکیک شرکت های عملیاتی نفت میلیون متر مکعب در روز

سهم شركت در 13861387138813891390139113921393139413951396شركت عملياتينوع گاز
سال 1396 )درصد(

گاز غني

19.518.618.519.4720.3516.3516.7315.7513131335.2شركت نفت فالت قاره ايران

14.113.915.412.7312.685.65.129.28.851617.539.8شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

3.34.13.84.13.981.832.573.243.3655/7611/4شركت نفت مناطق مركزي

2.53.63.80.940.461.451.632.412.335/56/613/6شركت بهره برداري نفت و گاز اروندان

39.540.341.537.2437.4625.2326.0530.627.541/542/8100جمع

منبع: گزارش های شرکت مناطق نفت خیز جنوب، تراز هیدروکربوری سال 1395، کتابچه سبز )1397(

2-1. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مناطق نفت خیز جنوب باالترین سهم را در تولید نفت دارد. عملیات بهره برداری نفت در این منطقه 
تحت مدیریت شرکت نفت و گاز مناطق نفت خیز جنوب انجام می گیرد. البته این شرکت در قالب 
شرکت های نفت و گاز کارون، مارون، گچساران، مسجدسلیمان و آغاجاری مطابق با جدول زیر 

عملیات  بهره برداری از میادین نفت و گاز را انجام می دهد.

جدول2- میادین تولیدی شرکت مناطق نفت خیز جنوب

ميادين نفتیشركت عملياتی

اهواز، آب تيمور، منصوری، رامينشركت نفت و گاز كارون

مارون، كوپال، شادگانشركت نفت و گاز مارون

آغاجاری، پازنان )1(، كرنج، پرنج، رگ سفيد )1(، رامشير، پارسی، مارون )2(شركت نفت و گاز آغاجاری

بينک، گچساران، بی بی حکيمه، نرگسی، چهاربيشه، پازنان )2(، رگ سفيد )2(، خويز، گلخاری، شركت نفت و گاز گچساران
منصورآباد، چلينگر، سياه مکان، كرنگان، رودک، كيلوركريم، سوالبدر

مسجدسليمان، اللی، نقت سفيد، هفتگل، لب سفيد، قلعه نار، زياليی، پرسياه، كارون، كبود، شركت نفت و گاز مسجدسليمان
پلنگان، مسجدسليمان

همان طوری که بیان شد حدود 40 درصد از گازهای مشعل کشور مربوط به این منطقه عملیاتی 
تفکیک شرکت های  به  را  مشعل  گازهای  و  نفت  تولید  به  مربوط  آمارهای   )3( می باشد. جدول 
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بهره برداری در مناطق نفتی نشان می دهد. همان طوری که در این جدول مشاهده می شود، طی 
سال های قبل از تحریم )قبل از سال 1390(، به ازای هر بشکه تولید نفت، حدود 4/3 متر مکعب، 
گازهای همراه نفت سوزانده می شد که این رقم در دوره تحریم ها با افت تولید نفت و گازهای همراه 
نفت به 2/5 متر مکعب در روز رسیده است. ولی با رفع تحریم ها و افزایش تولید نفت، میزان گازهای 
همراه سوزانده شده به ازای هر بشکه نفت در سال 1396 به 5/63 متر مکعب افزایش یافته است 
که علت باال رفتن این شاخص، افزایش GOR و فرسودگی تجهیزات جمع آوری گازهای همراه نفت 
می باشد. پس، این موضوع بایستی مدنظر بخش خصوصی قرار گیرد که در حال حاضر مبتنی بر 

دالیل ذکر شده، حجم گازهای در مشعل در منطقه عملیاتی مناطق نفتخیز افزایش یافته است.

جدول3- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده مناطق نفت خیز جنوب طی دوره زمانی 1386-95

13861387138813891390139113921393139413951396

توليد نفت )ميليون بشکه در 
3/1873/0753/13/0062/9782/1482/1142/12/1022/973/1روز(

گازهای همراه نفت سوزانده 
14/113/915/412/712/75/65/129/28/8516/517/46شده )ميليون متر مکعب در روز(

نسبت شدت سوزاندن گاز همراه 
4/424/54/954/224/262/62/424/384/215/555/63نفت )متر مکعب/بشکه(

مأخذ: تراز هیدروکربوری سال های 94-1386، کتابچه سبز )1397(

الزم به توضیح است که برای جمع آوری گازهای مشعل این منطقه عملیاتی، طرح های موجود و 
برنامه در دستور کار، مطابق با جدول زیر می باشد.
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جدول 4-طرح های موجود و برنامه های جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب

توضيحاتبرنامهطرح های موجودشركت بهره بردار

---مسجدسليمان

- پتروپااليش مسجدسليمان
- تزريق گازهای همراه نفت به 
ميادين قلعه نار، هفتکل، لب سفيد 

و نفت سفيد

- طرح پتروپااليش مسجدسليمان پيشرفت 
فيزيکی خاصی نداشته است

- پروژه های تزريق گازهای همراه نفت 
به ميادين قلعه نار، هفتکل، لب سفيد و 

نفت سفيد تا پايان سال 1396 به ترتيب 
دارای پيشرفت فيزيکی 94/9، 97/33، 

80/6 و 13 درصد می باشد

گچساران
-NGL ،NGL1200 طرح های

1300، تزريق گاز به ميدان نرگسی 
NGL-900 و

- ارسال گازهای مشعل منطقه 
به NGL1300 ،NGL1200 و 
پااليشگاه گازی بيدبلند2 توسط 

هلدينگ خليج فارس

پيشرفت فيزيکی پروژه پااليشگاه گاز 
بيدبلند2 تا پايان سال 1396 برابر با 73 درصد 
بوده است و مطابق با برنامه ريزی ها در سال 

1399 به بهره برداری خواهد رسيد.

آغاجاری

 ،NGL100-300، NGL1500
 ،NGL1600 ،NGL1000
ارسال گازهای مشعل پارسی 

به NGL1500 توسط شركت 
تامکارگاز

- ارسال گازهای مشعل به 
 NGL1300 ،NGL1500

پااليشگاه گازی بيدبلند2 توسط 
هلدينگ خليج فارس

- كه NGL-100، NGL-200 و 
NGL-300 فرسوده شده اند. به نحوی كه 
 NGL-200 100 فعاليتی نداشته و-NGL
و NGL-300 دارای نرخ عملياتی زير 30 

درصد می باشند.
 NGL-2400 و NGL-1800 دو طرح -

برای جمع آوری گازهای مشعل ميدان 
آغاجاری و رگ سفيد1 از سال 1382 در 

دستور كار قرار گرفته است كه به دليل حجم 
باالی منابع مالی مورد نياز، در حال حاضر 

ساخت دو طرح مذكور لغو گرديد.

NGL500 ،NGL400مارون

- جمع آوری و ارسال گازهای 
مشعل مارون آسماری و خامی به 
پااليشگاه گازی بيدبلند2 توسط 

هلدينگ خليج فارس
- بهينه سازی رديف های تراكم 
ايستگاه های تقويت فشار طرح 
آماک توسط پتروشيمی مارون

- جمع آوری گازهای مشعل كوپال 
و شادگان در قالب طرح 28 مخزن
- جمع آوری گاز مشعل مارون 6 

براساس مزايده سال 1393

در ابتدا برای جمع آوری گازهای مشعل مارون 
آسماری و خامی طرح NGL-2300 تعريف 
و به پتروشيمی اميركبير واگذار شده بود. ولی 
در ادامه، با موافقت پتروشيمی اميركبير و در 
قالب واگذاری طرح های جمع آوری گازهای 
مشعل به واحدهای پتروشيمی، جمع آوری 
گازهای مشعل مارون آسماری و خامی به 

هلدينگ خليج فارس واگذار گرديد

كارون
 ،NGL700 ،NGL600

NGL800، پااليشگاه شيرين سازی 
گاز )بخشی از طرح آماک

ارسال گازهای مشعل منطقه به 
واحدهای NGL موجود توسط 

پتروشيمی مارون
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2-2. شرکت نفت فالت قاره ایران

بخش دریایی نفت و گاز و یا همان فالت قاره تحت مدیریت شرکت نفت و گاز فالت قاره مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. حوزه عملیاتی در این منطقه از نظر جغرافیایی به دو بخش شمالی و 
جنوبی تقسیم می شود که در هر یک از بخش های مطابق جدول )5( میادین نفت و گاز قرار دارند.

جدول 5- میادین نفتی و گازی منطقه فالت قاره

ميادين نفتی و گازیمنطقه

لی
شما

ش 
ميادين نفتی بهرگانسر، هنديجان، نوروز، سروش و ميدان توسعه نيافته ماهشهرمنطقه بهرگانبخ

ميادين نفتی درود، ابوذر، فروزان و ميادين در حال توسعه اسفنديار و آرش و ميادين توسعه نيافته بينالود منطقه خارک
و ايران دهر

بی
جنو

ش 
بخ

ميادين نفتی سلمان، رسالت، رشادت، بالل و ميادين توسعه نيافته آلفا، فردوسی، تندر، هامون، گلشن، منطقه الوان
فرزاد آ و ب

ميادين نفتی سيوند )سيری سی(، دنا )سيری دی(، نصرت، اسفند )سيری يی(، الوند )سيری ای(، مبارک منطقه سيری
و ميادين توسعه نيافته فرزام، فروز آ و ب

ميدان عظيم گازی كيشمنطقه كيش

ميدان نفتی هنگام، ميادين توسعه نيافته توسن، نفتان، هرمز ای و دی، ميادين گازی سلخ و گورزينمنطقه قشم

بررسی های آماری نشان می دهد که طی دوره زمانی 1396-1386 میزان تولید نفت و گازهای همراه 
نفت سوزانده شده مطابق جدول زیر می باشد.
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جدول 6- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده منطقه فالت قاره طی دوره زمانی 1386-1396

13861387138813891390139113921393139413951396

توليد نفت )ميليون بشکه 
0/7240/7070/660/6330/6110/435428/010/40/3940/40/4در روز(

گازهای همراه نفت 
سوزانده شده )ميليون 

متر مکعب در روز(
19/518/618/519/520/416/416/7315/75131313

نسبت شدت سوزاندن 
گاز همراه نفت )متر 

مکعب/بشکه(
2726/352830/733/337/539/539/373332/532/5

همان طوری که در جدول باال مشاهده می شود طی دوره قبل از برقرار تحریم ها به طور متوسط در 
این منطقه به میزان 19/3 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت سوزانده می شد. در دوره 
تحریم و بعد از آن به دلیل افت تولید نفت و کاهش گازهای همراه نفت، میزان گازهای در مشعل نیز 
کاهش یافته است. به منظور جلوگیری از سوزاندن این حجم از گازهای همراه نفت دو طرح اصلی 
NGL سیری و NGL خارک و برخی طرح های فرعی از قبیل خودمصرفی و تولید برق در دستور 

 NGL سیری در سال 1392 به بهره برداری رسید و NGL کار شرکت نفت فالت قاره قرار گرفت که
خارک هنوز به بهره برداری نرسیده است.

همان طوری که در جدول زیر مشاهده می شود به منظور جمع آوری گازهای در مشعل در میادین 
بخش شمالی فالت قاره )میادین منطقه خارک و بهرگان( و جنوبی دو واحد NGL خارگ و سیری 
در دستور کار قرار گرفت که NGL سیری در سال 1392 به بهره برداری رسیده و NGL خارگ 
هنوز به بهره برداری نرسیده است. الزم به توضیح است که شرکت ملی نفت با توجه به مشکالت 
مالی، برنامه ریزی نمود تا از طریق قرارداد اجاره، این واحد را به بخش خصوصی برای دوره 34 
ساله اجاره دهد که در نهایت شرکت صنایع فراساحل )صف( در قالب پروژه های مشارکت عمومی 
با  را  قراردادی  توانست   BOT )Build-Operate-Transfer( مختلف  اشکال   )PPP( خصوصی 

شرکت نفت فالت قاره امضا کند. 
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جدول 7- مشخصات واحد NGL خارک و سیری

NGL واحد
منبع 

تأمين كننده 
خوراک

گاز ورودی 
)م.ف.م.ر.(

گاز سبک 
)م.ف.م.ر.(

مايعات گازی 
)بشکه در 

روز(

محل 
ارسال گاز 

سبک

محل ارسال 
مايعات 
گازی

سرمايه گذاری 
مورد نياز 

)ميليون دالر(

وضعيت 
پيشرفت تا سال 
1393 )درصد(

خارگ

گازهای همراه 
نفت منطقه 
خارگ و 
بهرگان

282194/325000

تزريق به 
ميدان درود 
و سوخت 
تأسيسات 

خارگ

پتروشيمی 
70057/7خارگ

سيری

گازهای همراه 
نفت ميادين 
الوند، سيوند، 
دنا، نصرت، 

ايالم، دو واحد 
خشکی نصر و 

اسفند

14310813000

مصرف 
در جزيره 
سيری، 
قشم و 
كيش

بهره برداری 500صادرات
شده

2-3. شرکت نفت مناطق مرکزی

بهره برداری از میادین نفت و گاز مناطق مرکزی تحت مدیریت شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی 
قرار دارد که در قالب سه شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، زاگرس شرق )فاقد میادین نفتی( و 
زاگرس جنوبی عملیات بهره برداری از نفت و گاز را انجام می دهد. با توجه به اینکه شرکت نفت و گاز 
شرق فاقد میادین نفتی است، لذا گازهای در مشعل در میادین تحت مدیریت دو شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب و جنوبی قرار دارد آمارها نشان می دهد که میزان تولید نفت و گازهای همراه نفت 

سوزانده شده در این منطقه طی دوره زمانی 96-1386 مطابق جدول زیر است.

جدول 8- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده مناطق مرکزی طی دوره زمانی 1386-95 

13861387138813891390139113921393139413951396

توليد نفت )ميليون بشکه 
در روز(

0/1340/151---0/1550/1600/0750/0910/1020/1060/180/206

گازهای همراه نفت 
سوزانده شده )ميليون 

متر مکعب در روز(

3/34/23/84/141/82/573/243/3655/5
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13861387138813891390139113921393139413951396

نسبت شدت سوزاندن 
گاز همراه نفت )متر 

مکعب/بشکه(

24/627/8---26/45252428/2431/7631/727/726/7

منبع: تراز هیدروکربوری سال های 94-1386، گزارش های میدانی

تنها طرحی که به منظور جمع آوری گازهای در مشعل این منطقه در دستور کار قرار دارد، طرح 
NGL-3100 با ظرفیت 260 میلیون فوت مکعب در روز )7/4 میلیون متر مکعب در روز( می باشد. 
البته این واحد برای بهره برداری به صندوق بازنشستگی )OPIC( و شرکت مهندسی و ساختمان 
صنایع نفت )OIEC( واگذار شده است و در دست ساخت می باشد. بررسی آخرین اطالعات نشان 
می دهد که بعد از 2 سال )شهریور 95 تا شهریور 97( پیشرفت فیزیکی NGL-3100 حدوداً 20 

درصد می باشد.
3100-NGL جدول 9- مشخصات واحد

واحد 
NGL

منبع تأمين كننده 
خوراک

گاز ورودی 
)م.ف.م.ر.(

گاز سبک 
)م.ف.م.ر.(

مايعات گازی 
)بشکه در روز(

محل ارسال 
گاز سبک

محل ارسال 
مايعات 
گازی

سرمايه گذاری 
مورد نياز )ميليون 

دالر(

3100

گازهاي همراه 
نفت ميادين 

چشمه خوش، 
پايدار-پايدار 
غرب،دانان، 

دهلران، آذر و 
چنگوله

26016045000

تزريق در 
ميادين 

نفتي چشمه 
خوش و 
دهلران

مجتمع 
پتروشيمي 
دهلران/ 

مارون

1500

2-4. شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان

عملیات بهره برداری از میادین نفتی واقع در منطقه غرب کارون تحت مدیریت شرکت نفت و گاز 
اروندان انجام می گیرد. میادین نفتی واقع در این منطقه عبارتند از: دارخوین، آزادگان، یادآوران، 
جفیر، بندر کرخه، سوسنگرد، مشتاق، خرمشهر، امید و یاران. آمارها نشان می دهد که میزان تولید 
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نفت و گازهای همراه نفت از میادین منطقه غرب کارون طی دوره زمانی 96-1386 به صورت جدول 
زیر بوده است.

جدول 10- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده منطقه غرب کارون طی دوره زمانی 1386-95

13861387138813891390139113921393139413951396

توليد نفت )ميليون 
0/0590/0840/0850/1490/1550/1840/1880/190/1920/3350/340بشکه در روز(

گازهای همراه نفت 
سوزانده شده )ميليون 

متر مکعب در روز(
2/53/73/80/90/51/451/72/412/335/56/6

نسبت شدت سوزاندن 
گاز همراه نفت )متر 

مکعب/بشکه(
42/374444/763/27/87912/712/1316/417/6

مأخذ: تراز هیدروکربوری سال های 94-1386، گزارشات میدانی

همچنین، در برنامه ریزی هایی که شرکت ملی نفت برای افزایش تولید نفت از میادین این منطقه 
طراحی کردند، برای جمع آوری گازهای در مشعل، یک واحد NGL-3200 مدنظر قرار گرفته شده 

است. مشخصات این واحد NGL مطابق با جدول زیر است.

3200-NGL جدول 11- مشخصات واحد

واحد 
NGL

منبع تأمين كننده 
خوراک

گاز ورودی 
)م.ف.م.ر.(

گاز سبک 
)م.ف.م.ر.(

مايعات گازی 
)بشکه در روز(

محل ارسال گاز 
سبک

محل ارسال مايعات 
گازی

سرمايه گذاری 
مورد نياز 

)ميليون دالر(

3200

گازهای همراه 
نفت ميادين 
آزادگان، بندر 

كرخه، يادآوران، 
جفير و دارخوين

50025472000

تزريق به 
مخازن نفتی 
و تحويل به 

شركت ملی گاز

خوراک واحد 
اولفين پتروشيمی 

بندر ماهشهر
1500
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عالوه بر این در مزایده گازهای در مشعل سال 1393، گازهای در مشعل آزادگان، یادآوران، دارخوین 
و جفیر برای فروش به بخش خصوصی عرضه شدند که یکی از بخش های خصوصی )شرکت هیربد 
نیرو( توانست گازهای در مشعل آزادگان را خریداری نماید. ولی طرح این بخش خصوصی برای 
استفاده از گازهای در مشعل آزادگان به دالیل مختلفی از جمله مشکالت موجود در فروش لغو 
گردید. الزم به ذکر است که عملیات ساخت و اجرای آن از تیر ماه 1392 آغاز شده که تیر ماه 
پارسال ساخت آن به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد. هلدینگ خلیج فارس نیز به عنوان 
یادآوران خلیج فارس  به شرکت  را  این واحد  بهره برداری  مالک NGL-3200، عملیات ساخت و 

واگذار کرده است که تا پایان سال 1396 پیشرف این طرح حدوداً 38 درصد بوده است.

3. عدم النفع ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت

مالحظات اقتصادی یکی از دالیل مهم برای جمع آوری گازهای مشعل محسوب می گردد. در اینجا 
به منظور نشان داددن اهمیت این موضوع، عد النفع ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت در سه 
سناریوی تولید برق از گازهای مشعل، فرآوری گازهای مشعل و فروش گازهای مشعل به بخش 

خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
3-1. عدم النفع تولید برق از گازهای مشعل

محاسبات نشان می دهد که با استفاده از هر متر مکعب گاز می توان 3/6 کیلووات در ساعت برق 
تولید کرد.1 در اینجا دو سناریو برای تولید برق با استفاده از گازهای همراه نفت در نظر گرفته شده 
است. در سناریوی اول، فرض بر این است که کل گازهای همراه نفت به برق تبدیل گردد و در 
سناریوی بعدی فرض شده است که با توجه به وجود زیرساختار در بخش خشکی، فقط گاز مشعل 
در بخش خشکی به برق تبدیل گردد. همان طوری که در جدول زیر مشاهده می گردد، با مفروضات 
مشخص شده در زمینه قیمت برق، نرخ دالر و میزان گاز مورد استفاده برای تولید هر کیلووات 
ساعت، در سناریوی اول که کل گازهای همراه نفت برای تولید برق اختصاص می یابد. میزان ارزش 
از دست رفته ناشی از سوزاندن گاز همراه نفت معادل 0/7 میلیارد دالر در سال است. همچنین در 
1. این معیار براساس نظرات شرکت ملی نفت مبنی بر تولید 3000 مگاوات برق با فروش 20 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است. 

البته بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که این معیار به واقعیت نزدیک است.
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سناریوی دوم، که فقط گاز مشعل در بخش خشکی برای تولید برق اختصاص یافته است، ارزش از 
دست رفته سالیانه ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت معادل 0/49 میلیون دالر خواهد بود.

جدول 12-ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای تولید برق

سناريوها
ميزان برق توليدی 
از هر متر مکعب 
)كيلووات ساعت(

ميزان گاز مورد 
استفاده برای توليد 
برق )ميليون متر 

مکعب در روز(

ميزان برق 
توليدی 
)مگاوات(

قيمت هر 
كيلووات ساعت 

برق )ريال/
كيلووات 

ساعت(1

درآمد حاصل 
از فروش برق 
)ميليارد ريال 

در سال(

درآمد حاصل از 
فروش برق )ميليارد 
دالر در سال )با نرخ 
دالر 30000 ريال((

سناريوی 
3/642/866.429100056.3180/7اول

سناريوی 
3/629/864.479100039.2360/49دوم

مأخذ: محاسبات تحقیق )تراز هیدروکربوری سال 1392 و بررسی های میدانی(

3-2. عدم النفع شیرین سازی و فرآوری گازهای مشعل

معیار دیگری که با استفاده از آن می توان هزینه اقتصادی ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت را 
بدست آورد، مبتنی بر ارزش گاز سبک و مایعاتی است که از فرآورش گازهای همراه نفت استحصال 
می گردد. گاز سبکی که هم می تواند برای مصارف داخلی اختصاص یابد و هم می تواند صادر گردد. 
در اینجا نیز دو سناریو در نظر گرفته شده است. در سناریو اول فرض شده است که گاز استحصالی 
از فرآورش گازهای همراه نفت برای مصارف داخلی اختصاص یابد و در سناریوی دوم نیز فرض شده 
است که گاز استحصالی از فرآورش گازهای همراه نفت صادر گردد. همچنین فرض شده است که 
نسبت گاز سبک تولیدی از گازهای مشعل 70 درصد و از هر 100 میلیون فوت مکعب گازهای 
مشعل 10 هزار بشکه مایعات استحصال می شود. بدین ترتیب، محاسبات انجام گرفته نشان می دهد 
که مطابق با سناریوی اول، اگر گاز سبک استحصالی از گاز همراه نفت به بخش هایی غیر از بخش 
پتروشیمی فروخته شود آنگاه ارزش اقتصادی از دست رفته ناشی از سوزاندن گاز همراه نفت معادل 
1/93 میلیارد دالر در سال است و اگر فروش این گاز به بخش پتروشیمی باشد آنگاه هزینه سوزاندن 
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گازهای همراه نفت معادل 2/48 میلیارد دالر در سال خواهد بود. همچنین مطابق با سناریوی دوم، 
با فرض صادرات گاز استحصالی از گاز همراه نفت، ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای 

همراه نفت معادل 4/67 میلیارد دالر در سال خواهد بود )جدول )13((.

جدول 13- ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای فرآورش این گازها

سناريوی اول
سناريوی دوم مصرف در بخش 

مصرف در بخش پتروشيمیغيرپتروشيمی

86/4286/4286/42ميزان گاز مشعل )ميليون متر مکعب در روز(

ميزان گاز سبک استحصالی از فرآورش گاز مشعل 
303030)ميليون متر مکعب در روز(

05/01/03/0قيمت گاز سبک )دالر در هر متر مکعب(

درآمد حاصل از فروش گاز سبک )ميليارد دالر 
547/0095/1285/3در سال(

151/395395/151395/151حجم توليد مايعات گازی )هزار بشکه در روز(

252525قيمت مايعات گازی )دالر در هر بشکه(

درآمد حاصل از فروش مايعات گازی )ميليارد دالر 
4/14/14/1در سال(

93/148/267/4درآمد كل )ميليارد دالر در سال(
مأخذ: محاسبات تحقیق )تراز هیدروکربوری سال 1392(

3-3. هزینه ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای فروش گاز همراه نفت

معیار دیگری که می توان برای یافتن هزینه سوزاندن گازهای همراه نفت در نظر گرفت، فروش مستقیم 
گازهای همراه نفت می باشد. در اینجا فرض بر این است که گاز همراه نفت بدون فرآورش اولیه می تواند 
به فروش برسد. از آنجایی که فرآورشی بر روی گاز همراه نفت انجام نمی گیرد پس قیمت گاز همراه نفت 
نیز کمتر خواهد بود. از اینرو، فرض می گردد که قیمت گاز همراه نفت بدون فرآورش اولیه معادل 3 سنت 
برای هر متر مکعب باشد. همان طوری که در جدول زیر مشاهده می شود، ارزش اقتصادی ناشی از فروش 
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مستقیم گازهای همراه نفت معادل 469 میلیون دالر خواهد بود.

جدول 14- ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای فرآورش این گازها

42/86ميزان گاز مشعل )ميليون متر مکعب در روز(

0/03قيمت گاز سبک )دالر در هر متر مکعب(

0/469درآمد حاصل از فروش گاز سبک )ميليارد در سال(

مأخذ: محاسبات تحقیق )تراز هیدروکربوری سال 1395 و اطالعات منتشره توسط شرکت ملی نفت(

بنابراین، در این بخش مشاهده می گردد که سوزاندن گاز همراه نفت در شرایط فعلی )سوزاندن 
و  بیان شده حداقل 0/469 میلیارد دالر  براساس معیارهای  42/86 میلیون متر مکعب در روز( 
حداکثر 4/67 میلیارد دالر در سال عدم النفع خواهد داشت. پس، در یک زنجیره ارزش )تولید برق 
یا فرآوری گازهای مشعل(، استفاده از گازهای مشعل می تواند ارزش افزوده قابل مالحظه ای را ایجاد 

کند که نشان از اهمیت جمع آوری این گازها به لحاظ اقتصادی دارد.

4. وضعيت سرمایه گذاري در طرح های جمع آوري گاز مشعل

NGL 4-1. طرح های

بررسی طرح های NGL پیش بینی شده برای استفاده از گازهای مشعل حاکی از موارد زیر است:
 NGL1700، NGL1800، NGL2300، شامل NGL 1- از اوایل دهه 1380 تعداد 9 طرح
برای  سیری   NGLو خارگ   NGL2400، NGL2600، NG3100، NGL3200، NGL

جمع آوری گازهای مشعل بخش باالدستی نفت تعریف شده بود که از بین این طرح ها، تنها 
NGL سیری در سال 1392 به بهره برداری رسید. الزم به ذکر است که ظرفیت کل طرح ها 

پیش بینی شده معادل 2287 میلیون فوت مکعب در روز )1877 میلیون فوت مکعب در روز 
مربوط به گازهای همراه نفت و بقیه مربوط به گاز غنی( بود.

2- با توجه به وجود مشکالت در تأمین مالی طرح های NGL مطروحه، از اوایل دهه 1390 



چالش های موجود در زمینه
22 جمع آوری گازهای مشعل و ارائه راهکار

واگذاری این واحدها به بخش خصوصی مطرح گردید. در این راستا اقدامات زیر تا سال 1397 
انجام گرفت:

- واحد NGL1700 به پتروشیمی مسجدسلیمان واگذار گردید. با برنامه ریزی های این 
واحد پتروشیمی، طرح NGL1700 به پتروپاالیشگاه بختیاری مسجدسلیمان تغییر نامه 

داده و ظرفیت آن با احتساب مخازن گازی جدید و گاز کالهک افزایش یافت.
- طرح NGL2300 به پتروشیمی امیرکبیر واگذار شد.

- طرح NGL2600 لغو گردید.
شرکت  و  )اویک(  نفت  صنایع  ساختمان  و  مهندسی  شرکت  به   NGL3100 طرح   -

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت )اوپیک( واگذار شد.
- طرح NGL3200 به هلدینگ خلیج فارس واگذار گردید.

- طرح NGL خارگ به شرکت صنایع فراساحل )صف( واگذار شد.
نفتخیز  مناطق  مشعل  گازهای  جمع آوری  برای  نفت،  ملی  شرکت   ،1397 تیر  از   -3
جنوب، 40 طرح را برای واگذاری به پتروشیمی مارون، هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی 
 NGL1800، NGL2400 مسجدسلیمان معرفی کرده است. با این طرح ها، ساخت احداث
و NGL2300 به نحوی لغو می گردد. البته در این رابطه هنوز مذاکراتی در جریان می باشد. 
خالی  ظرفیت  از  استفاده  موجود،  مشعل  گازهای  جمع آوری  برای  جایگزین،  طرح  در 

NGL1200، NGL1300، NGL1500 و پاالیشگاه بیدبلند2 مدنظر قرار گرفته است.

با توجه به اینکه احداث NGL2600 کاماًل لغو گردیده و از آنجایی که هنوز طرح های دیگر 
از قبیل NGL1800، NGL2400 و NGL2300 به صورت رسمی لغو نشده است، در ادامه 

ضمن معرفی هر یک از طرح های NGL، آخرین وضعیت طرح های NGL واگذار شده 
و نشده تشریح شده است. عالوه بر این، با اضافه شدن طرح پاالیشگاه گازی بیدبلند2 به 
طرح های جمع آوری گازهای مشعل، مشخصات و آخرین وضعیت این طرح نیز ارائه شده 

است.
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جدول15- مشخصات طرح های در دست مطالعه و در دست ساخت مربوط به جمع آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده2

واحدهای رديف
NGL)1(منبع تأمين كننده خوراک

ظرفيت 
اسمی)م.ف.م.ر( 

)1(

گاز سبک 
خروجی )1(
)م.ف.م.ر(

ميزان گاز 
اسيدی 

)م.ف.م.ر( 
)2(

مايعات )بشکه در روز( )1(

محل ارسال 
گاز سبک )1(

محل ارسال 
مايعات 
گازی )1(

برآورد سرمايه 
گذاری مورد 
نياز)ميليون 

دالر( )3(

وضعيت 
پيشرفت واحد 
تا سال 1396 

)درصد(

وضعيت 
پيمانکارانمالکيت

مايعات نفتا*
گازی

پلی اتيلن، 
پلی پروپيلن و 
...)تن در روز(

پتروپااليش 1
بختياری

گازهای همراه نفت  
مسجدسليمان و گاز كارون 

بنگستان
600388---274012600685

تزريق در 
مخزن كارون 

بنگستان

پتروشيمی 
در دست 3640مسجدسليمان

مطالعه
پتروشيمی 
مسجدسليمان

ووهان چين
 )قرارداد نهايی نيست(

گازهای همراه نفت آغاجاری، 21800
تزريق در ---27.8---1801248/5رامشير و پازنان

ندارد---در دستور كار595.2بندر ماهشهرمخازن نفتی

32300
گازهای همراه نفت  واحدهای 3 
و 5 بهره برداری مارون و مخزن 

خامی)گاز ترش(
تزريق در ---265218103100028300

ميدان مارون

پتروشيمی امير 
كبير و صادرات 

)نفتا(
بهره برداری 1080

بخش نفتای
پتروشيمی 

اميركبير
دايلم )قرارداد نهايی 

نيست(

تزريق در ---23000---1801455گازهای همراه نفت رگ سفيد42400
ميدان كرنج

صادرات يا 
پتروشيمی های 

منطقه
مطالعه 595.2

ندارد----مهندسی

53100
گازهاي همراه نفت ميادين چشمه 
خوش، پايدار-پايدار غرب،دانان، 

دهلران، آذر و چنگوله
260176.614---46000---

تزريق در 
ميادين نفتي 
چشمه خوش 

و دهلران

مجتمع 
پتروشيمي 

دهلران/ مارون
اويک و 110020

اوپيک
OIEC

63200
گازهاي همراه نفت ميادين بند 
كرخه،دارخوين،آزادگان شمالي و 

جنوبي،يادآوران و جفير
50028020---72000---

تزريق به 
مخازن نفتی 

و تحويل 
به شركت 

ملی گاز

خوراک واحد 
الفين پتروشيمي 

بندر ماهشهر
يادآوران 150038

خاتم االنبياءخليج فارس

گازهای همراه نفت منطقه خارک خارک7
---25000---30020035و بهرگان

تزريق به 
ميدان درود 
و سوخت 
تأسيسات 

خارک

صنايع 70050پتروشيمي خارگ
نداردفراساحل

بيدبلند82
گاز ترش و شيرين 

NGL900/1300/1200/1000 و 
گازهای مشعل

2000100089/2---92900---
تحويل به 
شركت 
ملی گاز

پتروشيمی های 
هلدينگ 300077ماهشهر

خليج فارس

كنسرسيوم سازه/
جهانپارس/تهران 

جنوب/آذرآب

4185جمع

منبع:)1(گزارش برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت )1393(، )2( گزارش برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت و شرکت مناطق نفتخیز جنوب 
)1385(، )3( براساس جدول )11(
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4-2. طرح های سرمایه گذاری در قالب مزایده فروش گازهای مشعل 

در آبان ماه سال 1393 گروه دوم از طرح های استفاده از گازهای همراه نفت سوزانده شده در قالب 
مزایده فروش این گازها توسط شرکت ملی نفت در دستور کار قرار گرفت. بررسی نتیجه مزایده 
فروش گازهای همراه نفت نشان می دهد که از بین 8 شرکت حاضر در مزایده، سه شرکت تامکار گاز، 
هیربد نیرو و نوگام موفق به خرید گازهای همراه نفت شدند. پروژه شرکت نوگام به دلیل مشکالت 
ایجاد شده در بدنه مدیریتی کاماًل لغو گردید و در نهایت پروژه شرکت های تامکار گاز و هیربد نیرو 

در فرآیند اجرایی قرار دارد که در ادامه مطالبی در این رابطه بیان شده است.

4-2-1. شرکت تامکار گاز 

برای جمع آوری گازهای همراه توسط این شرکت، قراردادی با دوره ساخت یک ساله و ظرفیت 23 
میلیون فوت مکعب در روز، از گاز فلر واحد بهره برداری مارون و پارسی با شرکت ملی نفت منعقد 
شد. طرح کلی شرکت تامکار گاز برای استفاده از گازهای مشعل، فشارافزایی این گازها و ارسال آن 
به واحدهای NGL اطراف می باشد. مایعات گازی استحصالی از گازهای مشعل به شرکت تامکار گاز 
جهت فروش به پتروشیمی بندر امام تحویل داده شده و گاز شیرین نیز در قالب سوآپ داخلی به 
واحدهای مصرف کننده فروخته شود. در حال حاضر شرکت تامکار گاز گازهای مشعل میدان پارسی 
را در همین قالب جمع آوری و به واحد NGL1500 ارسال کرده است و جمع آوری گازهای مشعل 

واحد بهره برداری مارون 6 را در دستور کار دارد.

4-2-2. شرکت هیربد نیرو

شرکت هیربد نیرو نیز همانند شرکت تامکار در قالب مزایده فروش گازهای همراه نفت، قراردادی 
را برای جمع آوری گازهای همراه نفت میادین مارون-3، منصوری و آزادگان با شرکت ملی نفت 
منعقد کرده است. الزم به ذکر است که شرکت هیربد نیرو در مزایده فروش، گاز همراه نفت هفتگل 
را خریداری نمود، ولی بعداً به جای گازهای همراه نفت این میدان، گازهای همراه نفت مارون-3 و 
منصوری به هیربد نیرو داده شد. الزم به توجه است که طرح کلی شرکت هیربد نیرو نیز مشابه با 
طرح شرکت تامکار گاز می باشد. بررسی آخرین وضعیت طرح های جمع اوری گازهای مشعل این 
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شرکت حاکی از عدم بهره برداری طرح های این شرکت می باشد.
4-3. اولویت بندی پروژه های جمع آوری گازهای مشعل

همان طوری که مالحظه می شود، دو دسته کلی طرح های برای جمع آوری گازهای مشعل مطرح 
است که عبارتند از:

1- طرح های بلندمدت )کالن( شامل طرح های جدید NGL و استفاده از زیرساختهای موجود 
فرآوری گازهای مشعل توسط واحدهای پتروشیمی منطقه

2- طرح های کوتاه مدت )خرد( در قالب فروش گازهای مشعل به بخش های خصوصی
نکته ای که در بررسی این طرح ها می توان مشاهده نمود این است که هر کدام از این طرح ها 
می تواند به صورت موازی )در کنار هم( اجرایی شوند. الزم به توجه است که برخی از طرح های 
کوتاه مدت ممکن است در میادینی اجرا گردد که برای آنها طرح های بلندمدت نیز تعریف شده 
اتمام دوره کوتاه مدت و بهره برداری گازهای مشعل توسط بخش  با  باشد که در این صورت، 
خصوصی، طرح های بلندمدت می تواند در آن میادین اجرایی شود. علیرغم این موضوع، با توجه 
به میزان جمع آوری گازهای مشعل در هر یک از پروژه های، پیشرفت پروژه ها و زیرساختهای 
موجود برای فروش محصوالت حاصل از فرآوری گازهای مشعل در بازار می توان اولویت بندی زیر 

را برای پروژه های جمع آوری گازهای مشعل در نظر گرفت.
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جدول 16- اولویت بندی پروژه های جمع آوری گازهای مشعل

حجم گاز قابل جمع آوری شده در توضيحاتعنوان طرح
اين طرح ها )م.ف.م.ر(*

اولويت 
اول

 NGL ،NGL3100 ،NGL3200
خارگ و پتروپااليش بختياری

- واحدهای NGL3100 ،NGL3200 و 
خارگ دارای پيشرفت فيزيکی بيش از 40 
درصد بوده و خوراک و بخش پائين دستی 

آن آماده می باشد.
- اگرچه پتروپااليش بختياری پيشرفت 

فيزيکی خاصی نداشته است ولی با 
توجه به وجود خوراک و آمادگی بخش 
پائين دستی، اين طرح نيز می تواند در 

اولويت قرار بگيرد.

790

اولويت 
دوم

استفاده از زيرساختهای موجود 
جمع آوری گازهای مشعل از قبيل 
NGLهای 1200، 1300، 1500، 

پااليشگاه گازی بيدبلند2 و واحدهای 
NGL ديگر توسط شركتهای 

پتروشيمی

 NGL وجود ظرفيت خالی در واحدهای -
موجود

- پيشرفت فيزيکی 92 درصدی پااليشگاه 
گازی بيدبلند2

- جمع آوری گازهای مشعل با حداقل 
هزينه

450

اولويت 
سوم

افزايش استفاده از توانمندی 
بخش های خصوصی در جمع آوری 
گازهای مشعل از طريق افزايش 
مزايده های فروش گازهای مشعل

اولين طرح جمع آوری  اجرايی شدن   -
قالب طرح  در  مشعل  گازهای 

خصوصی  بخش  توسط  كوتاه مدت 
گاز(  تامکار  )شركت 

- عملياتی شدن جمع اوری گازهای مشعل 
مارون3، 6 و منصوری توسط شركتهای 

خصوصی )تامکار گاز و هيربد نيرو(
- توجه بخش های خصوصی ديگر به 

اين طرح ها

150

*آمارهای گازهای مشعل قابل جمع آوری مربوط به گازهای مشعل موجود می باشد و ظرفیت پروژه ها بیشتر از این ارقام است./ م.ف.م.ر: میلیون 
فوت مکعب در روز
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5. چالش های موجود در بهره برداری از طرح های جمع آوری گازهای مشعل و ارائه راهکارها

5-1. چالش ها 

5-1-1. اقتصادي-مالي

که  می دهد  نشان  مشعل  گازهای  جمع آوری  طرح های  اجرای  در  اقتصادی-مالی  موانع  بررسی 
مهمترین موانع در این رابطه عبارتند از:

- مکانیسم قیمت گذاری دستوری محصوالت )مایعات گازی( تولیدی از گازهای همراه 
 ،)NGL( نفت: قیمت محصوالت حاصل از فرآورش گازهای مشعل باالخص قیمت مایعات گازی
نقش قابل توجه ای را در توجیه اقتصادی طرح های جمع آوری این گازها دارد. بررسی روش 
قیمت گذاری مایعات گازی نشان می دهد که در حال حاضر، شرکت ملی نفت به دلیل حمایت 
از واحدهای پتروشیمی داخلی، قیمتی را برای مایعات  گازی تعیین می کند که برای واحدهای 
پتروشیمی مطلوب باشد. ولی این قیمت های دستوری موجب گردیده تا پروژه های استفاده از 

گازهای همراه نفت از قبیل واحدهای NGL به صورت مجزا توجیه اقتصادی نداشته باشند.
- عدم شفافیت در فرمول ارائه شده شرکت ملی نفت برای قیمت گذاری گازهای همراه 
نفت: یکی از عوامل دیگر که در اجرا شدن طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت و جذب 
سرمایه بخش خصوصی در این طرح ها نقش موثری دارند، قیمت گذاری گازهای همراه نفت 
می باشد. در مزایده فروش گازهای همراه نفت، شرکت ملی نفت در دوره 5 ساله، قیمت ثابتی 
را برای این گازها در نظر گرفته و برای دوره بعد از 5 سال و در صورت تمدید قرارداد فرمولی 
لحاظ نکرده است که این موضوع برای سرمایه گذار نوعی ریسک محسوب می شود. در واگذاری 
 NGL نیز، شرکت ملی نفت فرمولی را برای خوراک گازی واحدهای مختلف NGL واحدهای

ارائه کرده است که بررسی آن حاکی از وجود ابهاماتی برای سرمایه گذار می باشد. 
- تأمین مالی پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت: در حال حاضر یکی از مسائل اصلی 
در اجرای پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت، تأمین منابع مالی مورد نیاز می باشد. ارزیابی 
اولیه طرح های سرمایه گذاری جمع آوری گازهای همراه نفت حاکی از آن است که براساس نوع 
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طرح، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز بین 15 تا 1500 میلیون دالر خواهد بود که تأمین آن برای 
بخش خصوصی مشکل است.

- پائین بودن قیمت برق  تولیدی از گازهای همراه نفت: پائین بودن قیمت برق تولیدی از گازهای 
همراه نفت موجب شده است تا این طرح برای جمع آوری گازهای همراه نفت، توجیه اقتصادی نداشته 
باشد. محاسبات اقتصادی نشان می دهد که در قیمت های ذکر شده برای خرید تضمینی برق، اگر پروژه 
دارای دوره بهره برداری حداقل 10 ساله باشد، آنگاه توجیه اقتصادی خواهد داشت. در غیر این صورت 
پروژه برای دوره بهره برداری 4 ساله اقتصادی نخواهد بود. البته اگر قیمت برق به بیش از 1500 ریال 

برای هر کیلووات افزایش یابد، آنگاه طرح اقتصادی خواهد بود.

5-1-2. فني و تکنولوژیکی

موضوع دیگری که می تواند به عنوان مانعی برای جمع آوری گازهای همراه نفت مطرح گردد، موانع 
فنی و تکنولوژیکی است که از جمله این موانع عبارتند از:

فرسودگی تأسیسات موجود جمع آوری گازهای همراه نفت: فرسودگی تجهیزات و تأسیسات مورد 
استفاده در مناطق عملیاتی نفت، یکی از موانع اصلی جمع آوری گازهای همراه نفت می باشد. این 
فرسودگی شامل واحدهای NGL، ایستگاه های تقویت فشار، واحدهای بهره برداری و نمکزدایی و 
خطوط لوله می شود. بررسی واحدهای NGL موجود نشان می شود که از بین 12 واحد NGL  ای 
که جمع آوری گازهای همراه نفت را برعهده دارند، 4 واحد NGL3 دارای ظرفیت عملیاتی زیر 30 

درصد هستند. 
وابستگی تأمین خوراک واحدهای NGL به توسعه طرح های باالدستی: یکی از مشکالت دیگری 
که سرمایه گذاران بخش های خصوصی در اجرای طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت باالخص 
با آن مواجه هستند، وابستگی تأمین خوراک این طرح ها به توسعه بخش های   NGL طرح های
باالدستی واحدهای NGL می باشد. هزینه سرمایه ای باال، درگیر شدن سرمایه گذار در ریسک بخش 
باالدستی و عدم تخصص سرمایه گذار در انجام امور باالدستی نفت و گاز از مشکالت اصلی در چنین 
 ،NGL شرایطی است. لذا چنین وضعیتی عالوه بر زمانبر کردن اجرای پروژه بهره برداری از واحدهای

NGL-500 و NGL-100، NGL-200، NGL-300 3. واحدهای
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موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری نیز خواهد شد. 

5-1-3. نهادي

یکی از جنبه های دیگری که در اجرای طرح های سرمایه گذاری موانعی را ایجاد نموده است، جنبه 
تأخیر  به  با  این عوامل  نفت می باشد.  به طرح های جمع آوری گازهای همراه  امور مرتبط  نهادی 
انداختن روند اجرایی طرح ها و در برخی موارد با تأثیرگذاری بر اقتصاد طرح، در جمع آوری گازهای 
با اجرای طرح های جمع آوری  ایجاد می کنند. مهمترین موانع نهادی مرتبط  همراه نفت اختالل 

گازهای مشعل عبارتند از:
- نبود قانون جامع و کامل برای جمع آوری گازهای همراه نفت: یکی از مشکالت و موانع 
اساسی در جمع آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده عدم وجود قوانین و مقررات جامع و 
کامل برای استفاده از این گازها است. در برنامه های اول تا پنجم توسعه و قوانین بودجه ای 
کشور، بندهایی برای جمع آوری گازهای همراه نفت بیان شده است، ولی این قوانین در زمینه 
گازهای همراه نفت نتوانسته مکانیزمی اجرایی را برای جمع آوری این گازها ایجاد نماید. اخیراً 
نیز در راستای جمع آوری گازهای همراه نفت، در بند »الف« ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه 
بیان شده است که با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی گازهای مشعل بایستی 
در پایان برنامه به 10 درصد وضعیت فعلی برسد. ولی همان طوری که در باال اشاره شده است، 
تجارب گذشته نشان می دهد، علیرغم توجه قوانین مختلف به موضوع گازهای مشعل ولی این 
گازها جمع آوری نشده است که نبود قانون جامع و کامل برای جمع آوری گازهای همراه نفت 

یکی از دالیل اصلی در این رابطه است.
- بروکراسی اداری در اجرای طرح های سرمایه گذاری جمع آوری و استفاده از گازهای همراه 
نفت: بررسی روند اجرایی طرح های سرمایه گذاری جمع آوری گازهای همراه نفت نشان می دهد 
که روند ُکند پاسخگویی بدنه شرکت ملی نفت به سرمایه گذاران بخش خصوصی یکی از موانع 
در پیشرفت طرح های سرمایه گذاری جمع آوری و استفاده از گازهای همراه نفت می باشد. البته 
یکی از دالیل اصلی چنین شرایطی، نبود ساختار اداری، حقوقی و قراردادی مناسب برای فروش 



چالش های موجود در زمینه
30 جمع آوری گازهای مشعل و ارائه راهکار

گازهای همراه نفت به سرمایه گذاران بخش خصوصی می باشد.
- عدم دسترسی سرمایه گذار بخش خصوصی به اطالعات مربوط به مشخصات گازهای 
بررسی های  در  مهم  عوامل  از  یکی  نفت  همراه  گازهای  مشخصات  و  ویژگی  نفت:  همراه 
اقتصادی و فنی پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت محسوب می شود. هر چقدر اطالعات 
مربوط به مشخصات این گازها دقیق تر و در دسترس باشد، برآوردهای دقیق تری می توان از 
محصوالت تولیدی داشت. بررسی های میدانی نشان می دهد شرکت های بخش خصوصی که 
قصد سرمایه گذاری در طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت را دارد، بایستی به سختی به 
این اطالعات دست پیدا کند که موجب عدم دقت در برنامه ریزی های این شرکتهای برای اجرای 

طرح های جمع آوری گازهای مشعل می گردد.
- عدم هماهنگی بین بخش های مختلف مرتبط با اجرای طرح های گازهای همراه نفت: چالش 
دیگری که در طرح های جمع آوری و استفاده از گازهای همراه نفت وجود دارد، عدم هماهنگی 
از  برخی  در  که  آنجایی  از  می باشد.  نفت  همراه  گازهای  جمع آوری  مختلف  بخش های  بین 
طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت بخش های مختلف بدنه وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
درگیر هستند، وجود عدم هماهنگی می تواند روند اجرایی طرح را به تأخیر بیاندازد. به عنوان 
مثال یکی از طرح های استفاده از گازهای همراه نفت، فرآورش گازهای همراه نفت با استفاده 
از زیرساختهای موجود و فروش محصوالت تولیدی از جمله گاز سبک از طریق سواپ گازی 
می باشد. در این طرح، عالوه بر بخش های مختلف شرکت تابعه شرکت ملی نفت از قبیل بخش 
گاز و گاز مایع، بخش های قراردادی و حقوقی و بهینه سازی انرژی، شرکت ملی گاز و شرکت های 
پتروشیمی نیز درگیر می باشند که عدم هماهنگی بین این بخش ها می تواند مشکالتی را در 

اجرای طرح داشته باشد.
- وجود قدرت انحصاری در بخش های باالدستی و پائین دستی طرح های سرمایه گذاران 
بخش خصوصی: بررسی ساختار بخش های باالدستی و پائین دستی طرح های جمع آوری گازهای 
همراه نفت توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی باالخص طرح استفاده از زیرساختهای موجود 
نشان می دهد که این شرکت های بخش خصوصی در باالدست و پائین دست با ساختار انحصاری 
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مواجه است. در بخش باالدستی، شرکت ملی نفت تنها فروشنده گازهای همراه نفت می باشد، لذا 
می تواند در برخی از بخش های قراردادی از قبیل تعیین قیمت گازهای همراه نفت و یا تعیین 
تعرفه برای استفاده از زیرساختهای موجود از قدرت انحصاری خود برای کسب منفعت بیشتر 
استفاده نماید. در بخش پائین دستی نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فروش محصوالت 
با شرایط انحصاری توسط شرکتهای پتروشیمی و یا شرکت ملی گاز مواجه می باشد. در مجموع 

در این شرایط انحصاری، تأمین منافع بخش خصوصی مشکل خواهد بود.
5-2. الزامات و راهکارها جمع آوری گازهای مشعل

5-2-1. قانونی و آئین نامه ای

- تصویب قانون جامع ساماندهی گازهای مشعل: یکی از الزامات در زمینه جمع آوری گازهای مشعل 
تصویب قانون جامعی در این رابطه می باشد. قانونی که محورهای زیر در آن لحاظ شده باشد:

- مکلف کردن بهره بردار به جمع آوری گازهای مشعل
- استفاده از ابزارهای تنبهی و تشویقی

- تسهیل حضور بخش خصوصی در طرح های جمع آوری گازهای مشعل
- کاهش قدرت انحصاری بازیگران باالدستی و پائین دستی طرح های جمع آوری گازهای مشعل

- ایجاد سازوکار نظارتی و بازرسی
- تدوین آئین نامه های داخلی در جهت تسهیل اجرای طراح های جمع آوری گازهای مشعل: 
با توجه به اینکه تصویب قانون نمی تواند کلیه جوانب فرآیند اجرایی طرح های مختلف جمع آوری 
گازهای مشعل را پوشش دهد، لذا با توجه به تجربه ای 4 ساله  )از سال 1393( در رابطه با 
حضور بخش خصوصی در این طرح ها و احصاء شدن برخی مشکالت در فرآیند اجرایی، تدوین 
این  بارز  نمونه  نماید.  رفع  را  موجود  می تواند مشکالت  داخلی  بخشنامه های  و  آئین نامه های 
موضوع آئین نامه دادوستد گازهای مشعل می باشد که با ابالغ آن توسط وزیر نفت، مشکالت 
مختلفی از قبیل امکان سواپ گازی، استفاده از زیرساختهای شرکت ملی نفت و ... را در روند 

اجرای مزایده فروش گازهای مشعل برطرف نمود.
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- ثبات در قوانین، دستورالعمل ها و آئین نامه ها مربوط به برنامه های مذکور جمع آوری 
گازهای مشعل: موضوع دیگری که در جمع آوری گازهای مشعل بایستی مورد توجه قرار گیرد، 
اینکه رویکرد وزارت نفت در زمینه  با توجه به  وجود ثبات در قوانین و آئین نامه ها می باشد. 
جمع آوری گازهای مشعل استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در این زمینه می باشد، باید 
توجه کرد که بخش های خصوصی به ثبات سازوکارهای اجرایی توجه خاصی دارند و هر بی ثباتی 
در این رابطه می تواند اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل را دچار مشکل نماید. نمونه بارز این 
موضوع را می توان در مورد طرح صادرات گاز سبک استحصالی از گازهای مشعل فاز 12 مشاهده 
کرد. علیرغم اینکه براساس قوانین و آئین نامه ها موجود منعی برای صادرات گاز سبک استحصالی 
از گازهای مشعل وجود نداشت ولی وزارت نفت با اطالع از امکان اجرا چنین طرحی توسط بخش 

خصوصی، صادرات گاز استحصالی از گازهای مشعل را منع نمود.

5-2-2. اقتصادی و مالی

- ایجاد مکانیزم مالی شفاف مرتبط با برنامه های جمع آوری گازهای مشعل توسط بخش 
خصوصی در بدنه شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه به منظور تسریع در اجرای این 
برنامه ها: بررسی طرح )های( اجرا شده توسط بخش خصوصی حاکی از این است که علیرغم 
جمع آوری گازهای مشعل طی ماه های اخیر )7 ماه(، هنوز تسویه حسابی صورت نگرفته است. 
به عبارت دیگر، مکانیزم مالی برای تسویه حساب طرح های جمع آوری گازهای مشعل دارای 

مشکالتی است که این موضوع می تواند محاسبات مالی بخش خصوصی را دچار مشکل کند.
- بکارگیری ابزارهای بدهی برای تأمین مالی طرح های جمع آوری گازهای مشعل: یکی از 
مشکالت اصلی در اجرای طرح های جمع آوری گازهای مشعل تأمین مالی این طرح ها می باشد. 
به لحاظ سنتی، تأمین مالی عمده شرکتها مبتنی بر بانک می باشد، در حالی که با توجه به 
وجود ابزارهای بدهی در بازار سرمایه، امکان تأمین مالی در بازار سرمایه نیز وجود دارد. اهمیت 
بکارگیری بازار سرمایه زمانی خود را نشان می دهد که بنابر گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای 
مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان تأمین مالی از 



33 اندیشکده حکمرانی 
انرژی و منابع ایران

کانال بورس در سال 1396 حدوداً 830 هزار میلیارد ریال )معادل 10/375 میلیارد دالر مبتنی 
بر نرخ دالر 80 هزار ریالی سامانه نیما( بوده است که از این میزان، 649 هزار میلیارد ریال 
)معادل 8/11 میلیارد دالر( از طریق انتشار ابزارهای تأمین مالی بوده است. از اینرو، با استفاده از 
ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه امکان تأمین مالی بخشی از هزینه های سرمایه ای طرح های 

جمع آوری گازهای مشعل یا کل آن وجود دارد.
- ایجاد مکانیزم قیمت گذاری توافقی برای محصوالت )مایعات گاز(: همان طوری که در باال 
اشاره شده است، قیمت تعیین شده مایعات گازی توسط وزارت نفت موجب می شود که اقتصاد 
اگر مکانیزم قیمت گذاری  فرآوری گازهای مشعل دچار مشکل شود. در حالی که  پروژه های 
پروژه های در مقیاس کوچک  آنگاه  ایجاد گردد  مایعات گازی  فروشنده  و  بین خریدار  توافقی 
فرآوری گازهای مشعل دارای توجیه اقتصادی خواهند شد و این موضوع در کاهش گازهای 
مشعل موثر است. البته اگر موضوع حفظ مزیت و حمایت از پتروشیمی های داخلی مطرح باشد، 
وزارت نفت می تواند سازوکاری را ایجاد کند که قیمت مایعات گازی استحصالی از گازهای مشعل 

توسط طرح های در مقیاس کوچک طوری تعیین گردد که این طرح ها اقتصادی باشد.
- اجازه صادرات گاز استحصالی از گازهای مشعل توسط بخش های خصوصی: در حال 
حاضر، یکی از طرح های جمع آوری گازهای مشعل که دارای توجیه اقتصادی می باشد، صادرات 
گاز سبک استحصالی از گازهای مشعل به صورت CNG به کشورهایی همچون هند و مالزی 
می باشد. علیرغم توجیه اقتصادی این طرح ها، وزارت نفت صادرات گاز استحصالی از گاز مشعل 
را ممنوع کرده است و این موضوع موجب شده است تا این روش که می تواند موجب جمع آوری 

بخشی از گازهای مشعل و ارزآوری به کشور شود، به اجرا نرسد.
- کاهش در قیمت گازهای همراه نفت: با توجه به عدم امکان صادرات گاز تولیدی از گازهای 
مشعل برای بخش های خصوصی، عدم امکان صادرات برق تولید از گازهای مشعل توسط بخش 
خصوصی و پائین بودن قیمت گاز سبک، پس پروژه های فرآوری گازهای مشعل )چه طرح های 
کالن و چه طرح های خرد( دارای جذابیت اقتصادی پائین می باشد. لذا به منظور افزایش جذابیت 
اقتصادی این طرح ها الزم است تا شرکت ملی نفت، قیمت گازهای مشعل را کاهش دهد )حتی 
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در برخی موارد در صورت عدم دسترسی به زیرساختهای جمع آوری و انتقال گاز، قیمت صفر را 
برای گازهای مشعل در نظر بگیرد(.

5-2-3. فنی و تکنولوژیکی

- استفاده از زیرساختهای موجود: بالغ بر 14 واحد NGL در کشور وجود دارد که مجموع 
ظرفیت اسمی آن ها 96/44 میلیون مترمکعب در روز است که متاسفانه در حال حاضر با کمتر 
از نصف ظرفیت مذکور کار می کنند. در نتیجه یکی از راهکارهای مهم در جمع آوری گازهای 
مشعل استفاده از واحدهای NGL موجود باشد. با این کار هم ظرفیت خالی واحدهای موجود پر 
می شود و هم از احداث واحدهای NGL با بازدهی کم ممانعت می شود. البته یکی از الزامات 
اجرایی این روش، وجود اطالعات جامعی از واحدهای NGL و پاالیش گاز و خطوط لوله مرتبط 
به آنها می باشد تا بتوان تصمیم گیر مرکزی بتواند استراتژی کالن مناسبی در این زمینه اتخاذ 

نماید.
- استفاده از تأسیسات قابل حمل4 در مقیاس کوچک در طرح های جمع آوری گازهای 
مشعل: یکی از رویکردهای شرکت ملی نفت برای جمع آوری گازهای مشعل، فروش این گازها به 
بخش خصوصی می باشد. از اینرو، بخش های خصوصی برای اجرای طرح های جمع آوری گازهای 
مشعل در قالب مزایده با دوره عمر کوتاه مدت )5 تا 10( بایستی به سراغ تکنولوژی های بروند 
که به لحاظ هزینه سرمایه ای و دوره ساخت و بهره برداری مناسب چنین روشی باشند. بکارگیری 

تأسیسات قابل حمل، از جمله روش هایی است که می تواند چنین ویژگی هایی داشته باشد.

5-2-4. نهادی و قراردادی

- ایجاد هماهنگی درون سازمانی برای کاهش بروکراسی اداری: با توجه به اینکه حضور بخش 
خصوصی در اجرای طرح های جمع آوری گازهای مشعل، تجربه اول شرکت ملی نفت در همکاری 
می گردد، پس  مشعل محسوب  گازهای  برای جمع آوری  بخش خصوصی  و  این شرکت  بین 
زیرساخت قراردادی، اداری و حقوقی هماهنگی در شرکت ملی نفت برای پاسخگویی به بخش 
خصوصی اجراکننده طرح های جمع آوری گازهای مشعل وجود نداشته است و همین موضوع 
4. Skid Mounted
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موجب تأخیر در اجرای طرح ها می شود. لذا شرکت ملی نفت بایستی مجموعه فرآیند اداری 
مربوط به بررسی تا اجرای طرح های جمع آوری گازهای مشعل توسط بخش خصوصی را طراحی 

و به بخش های مختلف مربوطه و بخش خصوصی اطالع رسانی نماید.
- دادن اطالعات دقیق مرتبط به گازهای مشعل به بخش های خصوصی: مشخصات و اطالعات 
مختلف مربوط به گازهای مشعل، از جمله موضوعاتی است که تأثیر زیادی در محاسبات فنی و 
مالی دارد. از اینرو، شرکت ملی نفت و واحدهای مربوط بایستی به منظورعدم اختالل در روند اجرای 
طرح های جمع آوری گازهای مشعل توسط بخش خصوصی، ضمن بروزرسانی و دقیق نمودن اطالعات 

مذکور، این اطالعات را در دسترس بخش های خصوصی اجراکننده طرح ها قرار بدهند.

6. جمع بندی و پيشنهادات سياستی

بررسی روند تاریخی گازهای همراه نفت سوزانده )گازهای مشعل( نشان می دهد که طی 25 سال 
اخیر به طور متوسط 40 درصد از گازهای همراه نفت )40 میلیون متر مکعب در روز( در کشور 
سوزانده می شود. با توجه به اهمیت اقتصادی و زیست محیطی این حجم از گازهای مشعل، طرح های 
مختلفی برای شامل واحدهای NGL توسط شرکت ملی نفت برای جمع آوری این گازها طراحی 
گردیده است. ولی این طرح ها به دالیل مختلفی از جمله نبود امکان تأمین مالی به بهره برداری 
نرسیده است. به همین دلیل، وزارت نفت و شرکت ملی نفت، در رویکرد جدید برای جمع آوری 
گازهای مشعل، امکان حضور بخش های خصوصی را در طرح های بلندمدت و کوتاه مدت جمع آوری 
گازهای مشعل را مطرح کرده اند. ولی مطابق با جدول زیر، برخی چالش ها موجب گردید تا این 

رویکرد نیز طی 4 سال اخیر نتواند پاسخگوی جمع آوری گازهای مشعل باشد.
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جدول 17- محدودیت های مرتبط با طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده

طرح های تأثيرپذيرمحدوديتنوع محدوديت

اقتصادی- مالی

مکانيسم قيمت گذاری دستوری محصوالت توليدی 
طرح های NGL و MiniNGLاز گازهای همراه نفت

عدم شفافيت در فرمول ارائه شده شركت ملی نفت 
طرح های NGL و MiniNGLبرای قيمتگذاری گازهای همراه نفت

تأمين مالی پروژه های جمع آوری گازهای همراه 
نفت

طرح های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمايه گذاران بخش خصوصی

پائين بودن قيمت برق توليدی از گازهای همراه 
نفت

فروش گازهای مشعل به سرمايه گذاران بخش 
خصوصی

فنی-تکنولوژيکی

فرسودگی تأسيسات موجود جمع آوری گازهای 
همراه نفت

طرح های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمايه گذاران بخش خصوصی

وابستگی تأمين خوراک واحدهای NGL به توسعه 
طرح های NGLطرح های باالدستی

نهادی

نبود قانون جامع و كامل برای جمع آوری گازهای 
همراه نفت

طرح های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمايه گذاران بخش خصوصی

بروكراسی اداری در اجرای طرح های سرمايه گذاری 
جمع آوری و استفاده از گازهای همراه نفت

طرح های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمايه گذاران بخش خصوصی

عدم دسترسی سرمايه گذار بخش خصوصی به 
اطالعات مربوط به گازهای همراه نفت

طرح های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمايه گذاران بخش خصوصی

عدم هماهنگی بين بخش های مختلف مرتبط با 
اجرای طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت

طرح های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمايه گذاران بخش خصوصی

وجود قدرت انحصاری  در بخش های باالدستی و 
پائين دستی طرح های بخش خصوصی

طرح های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمايه گذاران بخش خصوصی

با توجه به موانع و چالش هایی که در اجرا این طرح ها وجود دارد، راهکارهای زیر براساس اولویت 
می تواند در رفع این موانع و تسریع در اجرای طرح های جمع آوری گازهای مشعل مفید واقع گردد.
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جدول 18- راهکارهای مرتبط با طرح های جمع آوری گازهای مشعل مبتنی بر اولویت بندی

راهکارنوع راهکاراولويت

اقتصادی- مالیاولويت اول

ايجاد مکانيزم مالی شفاف مرتبط با برنامه های جمع آوری گازهای مشعل 
توسط بخش خصوصی در بدنه شركت ملی نفت و شركتهای تابعه به منظور 

تسريع در اجرای اين برنامه ها

كاهش در قيمت گازهای همراه نفت

اجازه صادرات گاز استحصالی از گازهای مشعل توسط بخش های خصوصی

بکارگيری ابزارهای بدهی برای تأمين مالی طرح های جمع آوری گازهای مشعل

ايجاد مکانيزم قيمت گذاری توافقی برای محصوالت )مايعات گاز(

فنی-تکنولوژيکیاولويت دوم

استفاده از زيرساختهای موجود

استفاده از تأسيسات قابل حمل در مقياس كوچک در طرح های جمع آوری 
گازهای مشعل

قانونی و اولويت سوم
آئين نامه ای

تدوين آئين نامه های داخلی در جهت تسهيل اجرای طراح های جمع آوری 
گازهای مشعل

تصويب قانون جامع ساماندهی گازهای مشعل

ثبات در قوانين، دستورالعمل ها و آئين نامه ها مربوط به برنامه های مذكور 
جمع آوری گازهای مشعل

نهادیاولويت چهارم
ايجاد هماهنگی درون سازمانی برای كاهش بروكراسی اداری

دادن اطالعات دقيق مرتبط به گازهای مشعل به بخش های خصوصی
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7. منابع و مأخذ

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )1396( گزارش  طرح های جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه )کتابچه سبز(.
مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری )1396(، نشست های خبرگانی جمع آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده.

موسسه بین المللی مطالعات انرژی )1393(، ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1395، تهران، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری 
وزارت نفت.

مرکز  پروژه  تهران،  نفت،  همراه  گازهای  ساماندهی  زمینه  در  اقتصادی  حقوقی-  مدل  طراحی   ،)1394( سبحان  انرژی  مطالعات  موسسه 
همکاری های فناوری و نوآوری های ریاست جمهوری.




