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خالصه مدیریتی

ــزرگ نفــت  ــع کشــف شــده نفــت و نزدیــک شــدن بســیاری از مخــازن ب ــا کاهــش مناب در نیمــه دوم قــرن بیســتم ب

ــاد برداشــت افزایــش یافــت. تعــداد پروژه هــای  ــه انجــام پروژه هــای ازدی ــل ب ــه نیمــه دوم عمــر خــود، تمای جهــان ب

ازدیــاد برداشــت رابطــه معنــاداری بــا قیمــت جهانــی نفــت و میــزان تقاضــای بــازار دارد. روش هــای مرســوم ازدیــاد 

برداشــت بــه ســه دســته کلــی تقســیم می شــوند: الــف( روش هــای گرمایــی ماننــد تزریــق بخــار و ســوختن درجــا؛ ب( 

روش هــای تزریــق مــواد شــیمیایی ماننــد تزریــق شــوینده ها و پلیمــر؛ ج( روش هــای تزریــق گاز ماننــد نیتــروژن و دی 

اکســید کربــن 

مطالعــه مــوردی پروژه هــای ازدیــاد برداشــت در آمریــکا نشــان می دهــد کــه از ســال 1970 تاکنــون تعــداد پروژه هــای 

ازدیــاد برداشــت گرمایــی تقریبــاً ثابــت )50 تــا 100 مــورد در ســال( بــوده اســت. در همیــن بــازه زمانــی میزان اســتفاده 

ــه دلیــل هزینــه زیــاد و  از روش هــای تزریــق مــواد شــیمیایی ماننــد تزریــق پلیمــر و کاهش دهنــده کشــش ســطحی ب

ــه کمتــر از 5 مــورد در  ــه طــوری کــه در ده ســال اخیــر اســتفاده از ایــن روش هــا ب مشــکالت فنــی کاهــش یافتــه، ب

ســال رســیده اســت. تزریــق گاز بــر خــالف روش هــای شــیمیایی، بــه دلیــل هزینــه کــم، ســهولت انجــام و همچنیــن 

جنبه هــای زیســت محیطــی تنهــا روشــی اســت کــه همــواره رو بــه رشــد بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه پــس از ســال 

ــا ســال 2008  ــه و ت ــق گاز از دو روش دیگــر پیشــی گرفت ــب تزری ــاد برداشــت در قال ــداد پروژه هــای ازدی 2002 تع

ــت در  ــاد برداش ــت. ازدی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــکا را ب ــت آمری ــاد برداش ــای ازدی ــد پروژه ه ــش از 60 درص بی

قالــب تزریــق گاز اغلــب در مخــازن کربناتــه و مخــازن نفــت ســبک اســتفاده می شــود. تزریــق نیتــروژن، بازگردانــی 

گازهــای هیدروکربنــی و تزریــق دیاکســیدکربن از جملــه روش هــای متــداول تزریــق گاز هســتند.

بررســی میــزان تولیــد گاز و چگونگــی مصــرف آن در آمریــکا نشــان می دهــد تولیــد از مخــازن شــیلی ســرعت بســیار 

باالیــی دارد؛ بــه طــوری کــه بیــش از پنجــاه درصــد تولیــد گاز هــم اکنــون بــه تولیــد از ایــن مخــازن اختصــاص دارد 

و بــا تولیــد از ایــن مخــازن میــزان صــادرات گاز کشــور آمریــکا افزایــش و واردات آن کاهــش پیــدا کــرده اســت و 
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همچنیــن ایــن افزایــش تولیــد گاز بــه مصــارف شــهروندی یــا صنعتــی اختصــاص پیــدا نکــرده اســت بلکــه بــه ســمت 

تولیــد بیشــتر بــرق ســوق یافتــه اســت. ایــن کاربــرد گاز طبیعــی در صنعــت نیروگاهــی بــه جــای بخــش ســاختمان یــا 

صنعــت موضوعــی اســت کــه  بــرای ایــران نیــز می توانــد بســیار مهــم باشــد.

بررســی اطالعــات منتشــر شــده نشــان می دهــد کــه در کشــور آمریــکا، هــم درصــد گاز هیدروکربنــی تزریقــی در 

ــند.  ــترش می باش ــال گس ــه روز در ح ــی روز ب ــر هیدروکربن ــای غی ــق گازه ــه تزری ــم اینک ــت و ه ــش اس ــال افزای ح

طبــق بررســی های صــورت گرفتــه در میــان گازهــای تزریقــی غیرهیدروکربنــی، گاز CO2 مناســب ترین گاز جهــت 

تزریــق بــه میادیــن آمریــکا بــوده و روز بــه روز تعــداد پروژه هــای تزریــق گاز CO2 در ایــن کشــور در حــال افزایــش 

اســت. بنابرایــن پیشــنهادی کــه بــرای ایــران مطــرح اســت بررســی چگونگــی تزریــق گازهــای غیرهیدروکربنــی بــه 

خصــوص گاز CO2 درون مخــازن و همچنیــن بررســی علــل عــدم تزریــق مناســب و کافــی بــه درون مخــازن جهــت 

ــد. ــن می باش ــت از میادی صیان
پایان
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1- بررسی توليد و مصرف گاز در آمریکا

1- 1- منابع طبيعی توليد گاز در آمریکا

ــد گاز  ــای گازی، تولی ــد گاز از چاه ه ــوند: تولی ــیم می ش ــته تقس ــار دس ــه چه ــکا ب ــد گاز در آمری ــی تولی ــع طبیع مناب

ــا Gas cap(، تولیــد گاز از مخــازن ذغــال ســنگی و تولیــد گاز از مخــازن شــیلی. از چاه هــای نفتــی )گاز همــراه و ی

ــوت  ــون ف ــدوداً 32.6 تریلی ــال 2016 ح ــکا در س ــد گاز آمری ــت کل تولی ــخص اس ــودار 1 مش ــه در نم ــور ک همانط

مکعــب می باشــد کــه از حــدود ســال 2006 رونــد افزایشــی خــود را آغــاز کــرده اســت. بــرای یافتــن علــت افزایــش 

تولیــد، بــه بررســی منابــع طبیعــی تولیــد گاز در آمریــکا بایــد پرداخــت.

)eia :نمودار 1: نمودار کل تولید گاز آمریکا )منبع

1- 1- 1- توليد گاز از چاه های گازی

ــه 26/4  ــد ک ــب می باش ــوت مکع ــون ف ــدوداً 8.5 تریلی ــال 2016 ح ــای گازی در س ــکا از چاه ه ــد گاز آمری کل تولی

درصــد کل تولیــد گاز را بــه خــود اختصــاص می دهــد )نمــودار 2(. همانطــور کــه در نمــودار 2 مشــاهده می شــود در 

دو دهــه ی اخیــر تولیــد از چاه هــای گازی رونــدی نزولــی را طــی کــرده اســت. بنابرایــن بایــد علــت افزایــش تولیــد 

را در دیگــر منابــع تولیــد جســتجو کــرد.
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)eia :نمودار 2: نمودار کل تولید گاز امریکا از چاه های گازی )منبع

)Gas cap 1- 1- 2- توليد گاز از چاه های نفتی )گاز همراه و یا

ــه 19/6  ــد ک ــب می باش ــوت مکع ــون ف ــدوداً 6.3 تریلی ــال 2016 ح ــی در س ــای نفت ــکا از چاه ه ــد گاز آمری کل تولی

ــه خــود اختصــاص می دهــد )نمــودار 3(. همانطــور کــه در نمــودار 3 مشــاهده می شــود  ــد گاز را ب درصــد کل تولی

در دو دهــه ی اخیــر تولیــد از چاه هــای نفتــی رونــدی نســبتاً ثابــت را طــی کــرده اســت. بنابرایــن بایــد علــت افزایــش 

تولیــد را در دو منبــع دیگــر تولیــد جســتجو کــرد.

)eia :نمودار 3: نمودار کل تولید گاز امریکا از چاه های نفتی )منبع

1- 1- 3- توليد گاز از مخازن ذغال سنگی

ــه  ــد ک ــب می باش ــوت مکع ــون ف ــدوداً 1 تریلی ــال 2016 ح ــنگی در س ــال س ــازن ذغ ــکا از مخ ــد گاز آمری کل تولی
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3/2 درصــد کل تولیــد گاز را بــه خــود اختصــاص می دهــد )نمــودار 4(. بــا توجــه بــه درصــد بســیار پاییــن تولیــد از 

ــکا باشــند. ــد گاز در آمری ــد علــت افزایــش تولی ــز نمی توانن ــن مخــازن نی ــن ای مخــازن ذغــال ســنگی بنابرای

)eia :نمودار 4: نمودار کل تولید گاز امریکا از مخازن ذغال سنگ )منبع

1- 1- 4- توليد گاز از مخازن شيلی

ــوت مکعــب می باشــد کــه 50/8  ــون ف ــکا از مخــازن شــیلی در ســال 2016 حــدوداً 16.5 تریلی ــد گاز آمری کل تولی

ــد گاز  ــد تولی ــه نمــودار 5 کــه رون ــا توجــه ب ــه خــود اختصــاص می دهــد )نمــودار 5(. ب ــد گاز را ب درصــد کل تولی

ــرد؛ چــرا کــه  ــی ب ــکا پ ــد گاز در آمری ــش تولی ــی افزای ــت اصل ــه عل ــوان ب از مخــازن شــیلی را نشــان می دهــد، می ت

رونــد تولیــد در ایــن مخــازن همیشــه صعــودی اســت و از ســال 2006 در چرخــه تولیــد گاز آمریــکا بــه ایفــای نقــش 

پرداختــه اســت.

)eia :نمودار 5: نمودار کل تولید گاز آمریکا از مخازن شیلی )منبع
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ــت  ــکا )نمــودار 6( دق ــدی در آمری ــزان کل گاز تولی ــه می ــدی از مخــازن شــیلی ب ــه نمــودار درصــد گاز تولی اگــر ب

شــود، مشــاهده می شــود رونــد تولیــد گاز از مخــازن شــیلی شــیب بســیار باالیــی دارد بــه طــوری کــه از 8 درصــد در 

ســال 2007 بــه بیــش از 50 درصــد در ســال 2016 رســیده اســت. بنابرایــن بــا وجــود اینکــه کمتــر از دو دهــه از تولیــد 

از مخــازن شــیلی می گــذرد در حــال حاضــر منبــع اصلــی تولیــد گاز آمریــکا از مخــازن شــیلی می باشــد.

)eia :نمودار 6: نمودار درصد گاز تولیدی از مخازن شیلی به میزان کل گاز تولیدی در آمریکا )منبع

نمودار دایره ای شماره 7 مقایسه ای از منابع تولید گاز در آمریکا را در سال 2016 به نمایش می گذارد.

نمودار شماره 7: منابع تولید گاز در آمریکا

1- 2- موارد مصرف گاز در آمریکا

ــر روی کل تولیــد گاز آمریــکا، در ادامــه  ــع ب ــع تولیــد و چگونگــی اثرگــذاری آن مناب پــس از مشــخص شــدن مناب
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نحــوه مصــرف گاز در آمریــکا مــورد بررســی قــرار می گیــرد. نمــودار 8 میــزان کل مصــرف گاز در آمریــکا را نشــان 

می دهــد. بــر اســاس ایــن نمــودار از حــدود ســال 2006 افزایــش مصــرف گاز در امریــکا مشــاهده می شــود؛ همانطــور 

کــه افزایــش تولیــد از همــان ســال بــه ســبب تولیــد از مخــازن شــیلی مشــاهده شــده بــود. بنابرایــن جهــت مشــخص 

شــدن چگونگــی مصــرف ایــن افزایــش بــه بررســی مــوارد مصــرف گاز بایــد پرداخــت.

)eia :نمودار 8: نمودار میزان کل مصرف گاز در امریکا )منبع

مصــرف گاز در آمریــکا بــه پنــج بخــش عمــده تقســیم می شــوند کــه عبارتنــد از: واحدهــا و عملیات هــای قــراردادی 

)Lease and Plant Fuel(، واحدهــای پخــش و توزیــع گاز )Pipeline & Distribution Use(، مصــرف کننــدگان 

.)Repressuring( و تزریق یا بازگردانی گاز )Vented and Flared( گاز ســوزانده شــده ،)Delivered to Consumers(

)Lease and Plant Fuel( 1- 2- 1- واحدها و عمليات های قراردادی

ــدان و عملیات هــای اجــاره ای )همچــون  ــراردادی گاز طبیعــی اســتفاده شــده در چــاه، می واحدهــا و عملیات هــای ق

گاز اســتفاده شــده در عملیــات حفــاری و کمپرســورهای میــدان( و یــا گاز طبیعــی اســتفاده شــده بــه عنــوان ســوخت 

در کارخانه هــای فرآینــد گاز طبیعــی را شــامل می شــود. میــزان مصــرف گاز در ســال 2016 در ایــن واحدهــا حــدوداً 

ــودار 9  ــد. نم ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــد گاز را ب ــد کل تولی ــه 4/8 درص ــد ک ــب می باش ــوت مکع ــون ف 1.5 تریلی

رونــد مصــرف گاز را در واحدهــای مذکــور نشــان می دهــد. طبــق نمــودار هرچنــد کــه رونــد افزایشــی مصــرف از 

حــدود ســال 2006 مشــاهده می گــردد، امــا بــا توجــه بــه درصــد پاییــن آن، ایــن افزایــش مصــرف نمی توانــد علــت 
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اصلــی افزایــش مصــرف کل گاز در آمریــکا باشــد.

)eia :نمودار 9: نمودار میزان مصرف گاز در واحدهای قراردادی در آمریکا )منبع

)Pipeline & Distribution Use( 1- 2- 2-  واحدهای پخش و توزیع گاز

میــزان مصــرف گاز در ســال 2016 در ایــن قســمت حــدوداً 697.4 میلیــارد فــوت مکعــب می باشــد کــه 2/1 درصــد 

کل تولیــد گاز را بــه خــود اختصــاص می دهــد. نمــودار 10 رونــد میــزان مصــرف را در ایــن قســمت نشــان می دهــد. 

ــه نمــودار رونــد مصــرف در ایــن قســمت نســبتاً رونــد ثابتــی را طــی میکنــد و بنابرایــن نمی توانــد عامــل  ــا توجــه ب ب

افزایــش مصــرف در آمریــکا باشــد.

)eia :نمودار 10: نمودار میزان مصرف گاز در قسمت پخش و توزیع گاز در آمریکا )منبع
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)Delivered to Consumers( 1- 2- 3- مصرف کنندگان

میــزان مصــرف گاز در ســال 2016 در ایــن قســمت حــدوداً 25.1 تریلیــون فــوت مکعــب می باشــد کــه 77/2 درصــد 

کل تولیــد گاز را بــه خــود اختصــاص می دهــد. بنابرایــن اکثــر میــزان مصــرف مربــوط بــه همیــن قســمت می باشــد. 

ــا بررســی رونــد مصــرف در ایــن قســمت )نمــودار 11( نیــز مشــخص می شــود کــه از حــدود ســال 2006 افزایــش  ب

مصــرف آغــاز شــده اســت. بنابرایــن رونــد افزایــش مصــرف کل گاز در آمریــکا بــه علــت مصــرف در همیــن قســمت 

می باشــد. پــس می بایســت بیشــتر بــه مــوارد مصــرف در ایــن قســمت بپردازیــم تــا علــت اصلــی افزایــش مشــخص تر 

گــردد.

)eia :نمودار 11: نمودار میزان گاز تحویل داده شده به مصرف کنندگان در امریکا )منبع

طبــق اطالعــات و آمارهــای ارائــه شــده، مصــرف کننــدگان گاز در آمریــکا بــه پنــج بخــش عمــده تقســیم می شــوند 

کــه عبارتنــد از: بخش هــای مســکونی، تجــاری، صنعتــی، ســوخت ماشــینی و تولیــد بــرق. جهــت مشــخص تر شــدن 

چرایــی افزایــش مصــرف در ایــن قســمت بــه بررســی بیشــتر ایــن بخشــها بایــد پرداختــه شــود.

)Residential( 1- 2- 3- 1- مسکونی

میــزان مصــرف گاز در واحدهــای مســکونی در ســال 2016 حــدوداً 4.3 تریلیــون فــوت مکعــب می باشــد کــه 13/3 

درصــد کل تولیــد گاز را بــه خــود اختصــاص می دهــد. نمــودار 12 میــزان مصــرف گاز در واحدهــای مســکونی در 

آمریــکا را نشــان می دهــد. همانطــور کــه از نمــودار مشــخص اســت رونــد مصــرف در ایــن بخــش پــس از دهــه ی 70 
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میــالدی رونــد نســبتاً ثابتــی را طــی کــرده اســت؛ بنابرایــن عامــل افزایــش مصــرف در بخــش مصــرف کننــدگان را 

بایــد در دیگــر بخش هــا جســتجو نمــود.

)eia :نمودار 12: نمودار میزان مصرف گاز در واحدهای مسکونی در آمریکا )منبع

)Commercial( 1- 2- 3- 2- تجاری

ــه 9/5  ــد ک ــب می باش ــوت مکع ــون ف ــدوداً 3.1 تریلی ــال 2016 ح ــاری در س ــای تج ــرف گاز در واحده ــزان مص می

ــارف  ــه مص ــده ب ــل داده ش ــزان گاز تحوی ــودار 13 می ــد. نم ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــد گاز را ب ــد کل تولی درص

تجــاری در آمریــکا را نشــان می دهــد. مطابــق نمــودار، رونــد مصــرف در بخــش تجــاری نیــز در ســه دهــه ی اخیــر، 

ــد. ــت می باش ــبتاً ثاب ــدی نس رون

)eia :نمودار 13: نمودار میزان گاز تحویل داده شده به مصارف تجاری در آمریکا )منبع
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)Industrial( 1- 2- 3- 3- صنعتی 

ــد کل  ــه 23/6 درص ــد ک ــب می باش ــوت مکع ــون ف ــدوداً 7.7 تریلی ــال 2016 ح ــی گاز در س ــرف صنعت ــزان مص می

ــکا را نشــان می دهــد.  ــی گاز در آمری ــزان مصــرف صنعت ــه خــود اختصــاص می دهــد. نمــودار 14 می ــد گاز را ب تولی

مطابــق نمــودار رونــد مصــرف در بخــش صنعتــی تــا ســال 2009 رونــدی کاهشــی دارد و پــس از آن یــک رونــد نســبتاً 

ــد یکــی از عوامــل افزایــش مصــرف در قســمت مصــرف کننــدگان  ــرد؛ بنابرایــن می توان ــه خــود میگی افزایشــی را ب

باشــد، امــا بــاز هــم عامــل اصلــی نیســت چــرا کــه رونــد افزایــش مصــرف در قســمت مصــرف کننــدگان از حــدود 

ســال 2006 بــوده در حالــی کــه در ایــن نمــودار در ســال 2006 رونــد مصــرف نزولــی میباشــد.

)eia:نمودار 14: نمودار میزان مصرف صنعتی گاز در امریکا )منبع

)Vehicle Fuel( 1- 2- 3- 4- سوخت ماشينی

ــد  ــه 0/1 درص ــد ک ــب می باش ــوت مکع ــارد ف ــدوداً 9.41 میلی ــال 2016 ح ــینی در س ــوخت ماش ــرف س ــزان مص می

کل تولیــد گاز را بــه خــود اختصــاص می دهــد. هــر چنــد بــا توجــه بــه نمــودار میــزان مصــرف ســوخت ماشــینی در 

آمریــکا )نمــودار 15( رونــد مصــرف در ایــن بخــش بــه حالــت کامــاًل صعــودی می باشــد، امــا بــه دلیــل درصــد بســیار 

ــه شــمار آیــد. پاییــن آن نمی توانــد عامــل افزایــش مصــرف در آمریــکا ب
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نمودار 15: نمودار میزان مصرف سوخت ماشینی در آمریکا

)Electric Power( 1- 2- 3- 5- توليد برق

میــزان مصــرف گاز در ایــن بخــش در ســال 2016 حــدوداً 9.9 تریلیــون فــوت مکعــب می باشــد کــه 30/5 درصــد کل 

تولیــد گاز را بــه خــود اختصــاص می دهــد. بنابرایــن باالتریــن درصــد مصــرف در میــان مصرف کننــدگان بــه مصــرف 

گاز جهــت تولیــد بــرق بازمی گــردد و همانطــور کــه از نمــودار میــزان گاز تحویــل داده شــده بــه واحدهــای تولیــد 

بــرق در آمریــکا )نمــودار 16( مشــخص اســت، رونــد مصــرف همیشــه حالــت صعــودی داشــته و تقریبــاً از ســال 2006 

شــیب بیشــتری نیــز بــه خــود گرفتــه اســت.

 )eia :نمودار 16: نمودار میزان گاز تحویل داده شده به واحدهای تولید برق در آمریکا )منبع
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اگــر نمــودار تجمعــی بخش هــای مختلــف مصــرف گاز تحویــل داده شــده بــه مصــرف کننــدگان در آمریــکا رســم 

شــود )نمــودار 17(، کامــاًل مشــخص می شــود کــه عامــل اصلــی افزایــش مصــرف گاز تحویــل داده شــده بــه مصــرف 

کننــدگان، مصــرف در بخــش تولیــد بــرق می باشــد.

)eia :نمودار 17: نمودار مقایسه راه های مصرف گاز تحویل داده شده به مصرف کنندگان در آمریکا )منبع

همانطــور کــه مشــاهده شــد در واقــع افزایــش تولیــد گاز بــه جهــت تولیــد از مخــازن شــیلی از ســال 2006 بــه افزایــش 

تولیــد بــرق اختصــاص پیــدا کــرده اســت و در بخــش مصــرف شــهروندی و صنعتــی افزایــش قابــل توجــه ای مشــاهده 

نشــد. بنابرایــن می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه افزایــش نیــاز بــه مصــرف انــرژی، بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت، 

ــن  ــه ای ــتقیم؛ ک ــورت مس ــه ص ــرف گاز ب ــش مص ــه افزای ــت ن ــده اس ــوق داده ش ــرق س ــرف ب ــمت مص ــه س ــتر ب بیش

موضــوع در ایــران هــم مشــاهده می شــود کــه مصــرف از گاز بــه ســمت بــرق در حــال افزایــش اســت. بنابرایــن بــرای 

پیشــنهاد می شــود زیرســاخت های موجــود جهــت تولیــد بــرق بیشــتر آمــاده شــود و اینکــه اساســاً بهتــر اســت بــه جــای 

ــر  ــه ســمت توســعه مصــرف بــرق در آن هــا پیــش برویــم. یعنــی عــالوه ب ــه بعــد ب گازســوز کــردن خانه هــا از ایــن ب

عرضــه بیشــتر بــرق، تقاضــا هــم تحریــک شــود.

)Vented and Flared( 1- 2- 4- گاز سوزانده شده

از دیگــر عوامــل مــورد توجــه در مصــرف گاز در آمریــکا گاز ســوزانده شــده می باشــد کــه درصــد بســیار پائینــی را 

بــه خــود اختصــاص می دهــد بــه طــوری کــه میــزان گاز ســوزانده شــده در ســال 2016 حــدوداً 210.5 میلیــارد فــوت 
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مکعــب یعنــی حــدود 0/6 درصــد کل تولیــد گاز می باشــد. همانطــور کــه در نمــودار میــزان گاز ســوزانده شــده در 

آمریــکا )نمــودار 18( مشــخص اســت رونــد ســوزاندن گاز همیشــه یــک رونــد نزولــی را طــی می کنــد.

)eia :نمودار 18: نمودار میزان گاز سوزانده شده در آمریکا )منبع

از آنجایــی کــه گاز ســوزانده شــده مربــوط بــه گازی اســت کــه از چاه هــای نفتــی تولیــد می شــود، جهــت بررســی 

بیشــتر نمــودار درصــد گاز ســوزانده شــده بــه میــزان گاز تولیــدی از چاه هــای نفتــی در آمریــکا در نمــودار شــماره 19 

رســم شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود ســوزاندن گاز همــراه در آمریــکا همیشــه رونــد نزولــی داشــته و 

در ســال 2016 تنهــا حــدود 3 درصــد آن ســوزانده می شــود.

)eia :نمودار  19: نمودار درصد گاز سوزانده شده به میزان گاز تولیدی از چاه های نفتی در آمریکا )منبع
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)Repressuring( 1- 2- 5- تزریق یا بازگردانی گاز هيدروکربنی

ــق گاز  ــزان تزری ــد. می ــی گاز می باش ــا بازگردان ــق ی ــکا، تزری ــرف گاز در آمری ــی مص ــل اصل ــر از عوام ــی دیگ یک

ــه  ــد گاز را ب ــون فــوت مکعــب می باشــد کــه 10/8 درصــد کل تولی ــی در ســال 2016 حــدوداً 3.5 تریلی هیدروکربن

 Delivered to( خــود اختصــاص می دهــد. در واقــع عمــده مصــرف گاز در آمریــکا در بخــش مصرف کننــدگان آن

ــودار 20(. ــد )نم ــق گاز )Repressuring( می باش ــمت تزری ــد از آن در قس Consumer( و بع

)eia :نمودار 20: مقایسه راههای مصرف گاز در آمریکا )منبع

روند میزان تزریق گاز هیدروکربنی را می توانید در نمودار 21 مشاهده نمایید.

)eia :نمودار 21: نمودار میزان تزریق گاز هیدروکربنی در آمریکا )منبع
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از آنجــا کــه مبحــث تزریــق گاز یکــی از مباحــث مهــم در بحــث ازدیــاد برداشــت از مخــازن می باشــد، در فصــل بعــد 

بــه صــورت کامــل بــه ایــن مبحــث پرداختــه خواهــد شــد.

1- 3- واردات و صادرات

از آنجــا کــه واردات و صــادرات گاز هــم در تولیــد منابــع و مصــارف آن حائــز اهمیــت می باشــند و تــا بــه اینجــا بــه 

منابــع تولیــد گاز و مــوارد مصــرف آن در  آمریــکا پرداختــه شــده اســت؛ پــس ضــروری اســت بــه میــزان واردات و 

صــادرات نیــز توجــه کنیــم. میــزان واردات گاز در آمریــکا در ســال 2016 حــدوداً 3 تریلیــون فــوت مکعــب و میــزان 

صــادرات آن برابــر بــا 2.3 تریلیــون فــوت مکعــب گاز می باشــد. نمــودار 22 رونــد میــزان واردات و صــادرات گاز را 

در آمریــکا نشــان می دهــد. اگــر بــه ایــن نمــودار دقــت شــود، واردات از ســال 2007 شــروع بــه کاهــش پیــدا کــرده 

اســت و صــادرات از ســال 2000 افزایــش پیــدا کــرده کــه ایــن موضــوع نیــز مربــوط بــه مخــازن شــیلی می باشــد. در 

واقــع بــا افزایــش تولیــد گاز بــه ســبب تولیــد از مخــازن شــیلی میــزان صــادرات افزایــش پیــدا کــرده اســت و واردات 

ــه یکدیگــر می باشــند. کاهــش پیــدا می کنــد و ایــن دو نمــودار در حــال رســیدن ب

)eia :نمودار 22: نمودار مقایسه میزان واردات و صادرات گاز در آمریکا )منبع

2- فصل دوم: تزریق گاز در آمریکا

2- 1- روش های تزریق گاز

در نیمــه دوم قــرن بیســتم بــا کاهــش منابــع اکتشــافی نفــت و نزدیــک شــدن بســیاری از مخــازن بــزرگ نفــت جهــان 
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ــاد  ــاد برداشــت افزایــش یافــت. تعــداد پروژه هــای ازدی ــه انجــام پروژه هــای ازدی ــل ب ــه نیمــه دوم عمــر خــود، تمای ب

برداشــت رابطــه معنــاداری بــا قیمــت جهانــی نفــت و میــزان تقاضــای بــازار دارد. روش هــای مرســوم ازدیــاد برداشــت 

بــه ســه دســته کلــی تقســیم می شــوند: 

الف( روش های گرمایی مانند تزریق بخار و سوختن درجا 

ب( روش های تزریق مواد شیمیایی مانند تزریق شوینده ها و پلیمر 

ج( روش های تزریق گاز مانند نیتروژن و دی اکسید کربن 

مطالعــه مــوردی پروژه هــای ازدیــاد برداشــت در آمریــکا نشــان می دهــد کــه از ســال 1970 تاکنــون تعــداد پروژه هــای 

ازدیــاد برداشــت گرمایــی تقریبــاً ثابــت )50 تــا 100 مــورد در ســال( بــوده اســت. در همیــن بــازه زمانــی میــزان اســتفاده 

از روش هــای تزریــق مــواد شــیمیایی ماننــد تزریــق پلیمــر و کاهــش دهنــده کشــش ســطحی بــه دلیــل هزینــه زیــاد و 

ــر از 5 مــورد در  ــه کمت ــه طــوری کــه در ده ســال اخیــر اســتفاده از ایــن روش هــا ب ــه، ب مشــکالت فنــی کاهــش یافت

ســال رســیده اســت. تزریــق گاز بــر خــالف روش هــای شــیمیایی، بــه دلیــل هزینــه کــم، ســهولت انجــام و همچنیــن 

جنبه هــای زیســت محیطــی تنهــا روشــی اســت کــه همــواره رو بــه رشــد بــوده؛ بــه طــوری کــه پــس از ســال 2002 

تعــداد پروژه هــای ازدیــاد برداشــت در قالــب تزریــق گاز از دو روش دیگــر پیشــی گرفتــه و تــا ســال 2008 بیــش از 

60 درصــد پروژه هــای ازدیــاد برداشــت آمریــکا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ازدیــاد برداشــت در قالــب تزریــق گاز اغلــب در مخــازن کربناتــه و مخــازن نفــت ســبک اســتفاده می شــود. تزریــق 

ــق گاز  ــداول تزری ــه روش هــای مت ــن از جمل ــق دی اکســید کرب ــی، تزری ــی گازهــای هیدروکربن ــروژن، بازگردان نیت

هســتند.

2- 1- 1- تزریق گاز هيدروکربنی

تزریــق یــا بازگردانــی گاز هیدروکربنــی از ابتدایی تریــن روش هــای ازدیــاد برداشــت از مخــازن بــه شــمار مــی رود. 

رونــد ایــن تزریــق را در نمــودار شــماره 21 مشــاهده نمودیــد. اکنــون جهــت بررســی بیشــتر مقایســه ای میــان رونــد 

ــد. ــدی را در نمــودار 23 مشــاهده می کنی ــزان کل گاز تولی ــی و می ــق گاز هیدروکربن تزری
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)eia :نمودار 23: نمودار مقایسه میزان کل گاز تولیدی و میزان تزریق گاز طبیعی در آمریکا )منبع

همانطــور کــه مشــاهده می شــود رونــد کلــی نمــودار تزریــق گاز تــا حــدود ســال 1996 صعــودی اســت و بعــد از آن 

تــا کنــون میــزان تزریــق گاز تقریبــاً ثابــت بــوده اســت. بــا توجــه بــه نمــودار تولیــد گاز از ســال 1996 تــا حــدود ســال 

ــا ســال  ــق گاز ت ــزان تزری ــودن می ــت ب ــن ثاب ــد، بنابرای ــت را طــی می کن ــد ثاب ــز یــک رون ــد گاز نی ــزان تولی 2007 می

2007 تــا حــدودی قابــل توجیــه می باشــد. امــا از ســال 2007 گاز تولیــدی رونــد صعــودی بــا شــیب بســیار زیــادی را 

ــه  ــد ب ــن موضــوع می توان ــد. ای ــی می مان ــزان گذشــته باق ــه همــان می ــاً ب ــق گاز تقریب ــزان تزری ــا می ــد ام شــروع می کن

دالیــل متفاوتــی باشــد.

ــه دلیــل تولیــد  ــد صعــودی تولیــد گاز در امریــکا از ســال 2007 ب ــه ایــن موضــوع توجــه کــرد کــه رون ابتــدا بایــد ب

از مخــازن شــیلی اســت، پــس بایــد علــت ثابــت مانــدن تزریــق گاز را در مخــازن شــیلی جســتجو کــرد. از آنجایــی 

ــه درون مخــزن جهــت افزایــش طــول عمــر خــود  ــی گاز ب ــا بازگردان ــه تزریــق گاز و ی ــازی ب کــه مخــازن شــیلی نی

ــه بازگردانــی گاز بــه درون خــود مخــزن یــا مخــازن مجــاور می باشــد  ندارنــد و اکثــر میــزان گاز تزریقــی مربــوط ب

ــد گاز را همیــن علــت  ــا افزایــش تولی ــزان تزریــق گاز، همــراه ب ــوان یکــی از دالیــل عــدم افزایــش می بنابرایــن می ت

دانســت. چــرا کــه بــا توجــه بــه بررســیهای صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه 80 درصــد تزریــق گاز هیدروکربنــی 

در مکانی هایــی اســت کــه مخــازن شــیلی وجــود ندارنــد، یعنــی مخــازن مجــاور مخــازن شــیلی نیــز نیــاز بــه تزریــق 

گاز هیدروکربنــی نداشــته اند.

ــن  ــد شــده از مخــازن شــیلی باشــد بنابرای ــق گاز تولی ــر عــدم تزری ــرض ب ــن اســت کــه اگــر ف ــل توجــه ای ــه قاب نکت
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می تــوان تزریــق گاز را بــا تولیــد منهــای تولیــد شــیل مقایســه کــرد و در ایــن صــورت مطابــق نمــودار 24 ســهم گاز 

طبیعــی تزریــق شــده بــه میــزان کل گاز تولیــدی منهــای گاز تولیــدی از مخــازن شــیلی در امریــکا رونــدی صعــودی 

داشــته اســت. یعنــی در امریــکا بــا گذشــت زمــان، ســهم بیشــتری از گازهــای تولیــدی )بــه جــز گاز شــیل( بــه مخــازن 

تزریــق شــده اســت.

نمودار 24: نمودار درصد گاز طبیعی تزریق شده به میزان کل گاز تولیدی منهای گاز تولیدی از مخازن شیلی در 

امریکا

ــای  ــین گازه ــای جانش ــق گازه ــت، تزری ــق گاز یاف ــزان تزری ــش می ــدم افزای ــرای ع ــوان ب ــه می ت ــی ک ــت دوم عل

ــد. ــد ش ــی خواه ــتر بررس ــه بیش ــه در ادام ــت ک ــی )CO2  و N2  ( اس هیدروکربن

)N2( 2- 1- 2- تزریق گاز ازت

تزریــق گاز ازت بــرای ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت در ســال های اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. اولیــن 

ــای امریــکا در ســال 1977 میــالدی شــروع  پــروژه تزریــق گاز نیتــروژن در مخــزن Field Fordoche  ایالــت لوئیزیان

ــه  ــت عــدم دسترســی ب ــه عل ــق می شــده اســت و ب ــان تزری ــروژن گاز مت ــق نیت ــل از تزری ــن مخــزن قب ــد. در ای گردی

مقــدار قابــل نیــاز متــان و گــران بــودن آن، ازت جایگزیــن متــان گردیــده اســت. تزریــق گاز ازت بــرای تثبیــت فشــار 

) Maintenance Pressure ( ، بــرای برداشــت ثانویــه و ثالثیــه )برداشــت نفــت بعــد از تزریــق آب(، در حالــت امتزاجــی 

 ) Recycling ( ــی ــرای بازگردان ــز ب ــکاف و نی ــدون ش ــکافدار و ب ــنی، ش ــی و ش ــازن آهک ــی، در مخ ــر امتزاج و غی
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ــور  ــه ط ــق گاز ازت ب ــادا تزری ــکا و کان ــددی در امری ــازن متع ــروزه در مخ ــی رود. ام ــه کار م ــران ب ــازن گاز قط مخ

خالــص و یــا همــراه بــا گاز CO2 حاصــل از ســوخت بــه صــورت امتزاجــی و غیــر امتزاجــی انجــام می گیــرد و برنامــه 

تزریــق گاز ازت در چندیــن مخــزن دیگــر نیــز در حــال مطالعــه و بررســی اســت.

ــن  ــق بیشــتر از طریــق جداســازی ازت از هــوا ) Cryogenic Air Separation ( تامی ــرای پروژه هــای تزری ازت الزم ب

می شــود. حــدود 88 درصــد از حجــم گازهــای حاصــل از ســوخت ازت می باشــد کــه همــراه گاز CO2 بــه مخــازن 

تزریــق می شــوند. ســوخت دســتگاه جــدا کننــده ازت از هــوا گاز طبیعــی و یــا الکتریســیته اســت. بــرای بررســی بیشــتر 

در ادامــه بــه چنــد نمونــه از پروژه هــای تزریــق گاز ازت اشــاره میشــود.

1. مخــزن Devonian  از منطقــه نفتــی Block31 : ایــن مخــزن در ایالــت تگــزاس آمریــکا واقــع اســت. اولیــن پــروژه 

تزریــق گاز دنیــا بــا تزریــق گاز در ایــن مخــزن از ســال 1949 شــروع شــده اســت. تزریــق گاز ســبک هیدروکربنــی 

ســه و نیــم ســال بعــد از کشــف مخــزن در آن شــروع شــده اســت. از ســال 1966 تــا کنــون گاز حاصلــه از ســوخت 

)CO2 %12 +N2 %88( در یــک قســمت مخــزن تزریــق می شــود و در قســمت دیگــر مخلــوط گاز ازت و گازهــای 

هیدروکربنــی تزریــق می شــود. درصــد برداشــت نهایــی نفــت در ایــن مخــزن بیــش از 65 درصــد پیــش بینــی می شــود.

ــوده  ــام ب ــق 3600 پ ــان تزری ــام و فشــار زم ــه مخــزن 8950 پ ــکا : فشــار اولی ــا امری 2. مخــزن Lake Barre در لوئیزیان

اســت. ســنگینی نفــت 32-43 درجــه API می باشــد. قبــل از ازت در ایــن مخــزن گاز طبیعــی تزریــق می شــده اســت. 

تزریــق ازت از بــاال بــه پاییــن بــه صــورت پایــدار ثقلــی و نزدیــک بــه حالــت امتــزاج بــوده و مســئله تزریــق پذیــری 

ــن زده  ــت. تخمی ــده اس ــن گردی ــا تعیی ــه در ج ــت اولی ــد از نف ــزن 22 درص ــه مخ ــرداری اولی ــت. بهره ب ــته اس نداش

ــه شــود. ــی اضاف ــه برداشــت نهای ــق گاز ازت 10 درصــد ب ــا تزری می شــد کــه ب

ــام،  ــه 4176 پ ــار اولی ــه API ، فش ــزن 46 درج ــن مخ ــنگینی ای ــکا : س ــگ امری ــت وایومین ــزن Painter در ایال 3. مخ

فشــار تزریــق 4060 پــام و عمــق مخــزن 10300 پــا اســت. تزریــق گاز ازت در ایــن مخــزن در حــدود امتزاجــی اســت. 

ــرداری اولیــه ایــن مخــزن 26 درصــد از نفــت درجاســت و پیشــبینی شــده اســت کــه تزریــق امتزاجــی ازت از  بهره ب

بــاال و تزریــق آب از پاییــن مخــزن درصــد نهایــی برداشــت نفــت را بــه 68 درصــد نفــت اولیــه درجــا برســاند.

4. تزریــق گاز نیتــروژن N2 در میــدان جــی )Jay field( : میــدان جــی در جنــوب غربــی آمریــکا و در ناحیــه مــرزی 
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ــق  ــات تزری ــت. عملی ــده اس ــف ش ــال 1970 کش ــن س ــه و در ژوئ ــرار گرفت ــا ق ــت آالبام ــدا و ایال ــت فلوری ــن ایال بی

امتزاجــی گاز نیتــروژن )N2( بــه صــورت تناوبــی )WAG:Water Alternative Gas( در ســال 1981 شــروع شــد. تــا 

بــه حــال حــدود 53 درصــد نفــت خــام درجــا از ایــن میــدان تولیــد شــده و پیش بینــی می گــردد کــه ضریــب بازیافــت 

ــروژن صــورت  ــق امتزاجــی گاز نیت ــی کــه تزری ــه حــدود 60 درصــد برســد. در صورت ــدان ب ــن می نفــت خــام در ای

ــروژن  ــی گاز نیت ــق امتزاج ــن تزری ــید. بنابرای ــد می رس ــدود 50 درص ــه ح ــی ب ــت نهای ــب بازیاف ــت ضری نمی گرف

ضریــب بازیافــت نفــت خــام را حــدود 10 درصــد افزایــش داده اســت.

ــه  ــداث کارخان ــی و اح ــات سرمایش ــد تاسیس ــوا نیازمن ــروژن از ه ــازی نیت ــات، جداس ــن توضیح ــام ای ــود تم ــا وج ب

تولیــد نیتــروژن بــا حجــم زیــاد در نزدیکــی میــدان اســت. هزینــه فــراوان تزریــق نیتــروژن ســبب شــده در ســال های 

اخیــر تمایــل بــه اســتفاده از ایــن روش در مخــازن ماســه ســنگی بــه شــدت کاهــش یابــد. البتــه در ایــران چنــد مخــزن 

بــزرگ گازي حــاوي گاز ازت بــا درصــد بــاال وجــود دارنــد کــه عبارتنــد از : مخــزن گازي کبیــر کــوه، مخــزن گازي 

میالتــون و مخــزن گاز ســمند در الیــه داالن باالیــی کــه ضــروری اســت بیشــتر مــورد بررســی قــرار بگیرنــد.

)CO2( 2- 1- 3- تزریق گاز دی اکسيد کربن

ــاد برداشــت اســت کــه در مخــازن نفــت  ــژه گاز CO2 ، یکــی دیگــر از روش هــای مرســوم ازدی ــه وی ــق گاز ب تزری

ســبک مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن روش در هــر دو نــوع مخــازن کربناتــه و ماســه ســنگی قابــل اجراســت. 

انتظــار میــرود کــه اســتفاده از ایــن روش بــه دو دلیــل عمــده بهبــود برداشــت نفــت از مخــزن بــه خاطــر وجــود فرآینــد 

امتزاجــی و همچنیــن کاهــش انتشــار گاز گلخانــه ای CO2 بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد، همانطــور کــه در دو دهــه 

اخیــر بــه دلیــل وضــع پروتکل هــای زیســت محیطــی و قوانیــن بیــن المللــی )ماننــد پیمــان کیوتــو و کپنهــاگ(، انجــام 

ــت از  ــاد برداش ــه ای( و ازدی ــن گاز گلخان ــوان اصلی تری ــه عن ــیدکربن )ب ــازی دی اکس ــرح ذخیره س ــان دو ط ــم زم ه

طریــق تزریــق دی اکســیدکربن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر بیــش از 150 پــروژه اقتصــادی ازدیاد 

برداشــت بــه روش تزریــق CO2 در حــال اجــرا می باشــد کــه عمــده آن هــا در مخــازن کربناتــه غــرب تگــزاس و در 

ــه  ــن پروژه هــا دسترســی آســان و کــم هزین ــل موفقیــت ای ــکا میباشــند. یکــی از دالی حــوزه رســوبی Permian آمری
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ــن  ــوان گفــت کــه آینده دارتری ــی می باشــد. می ت ــن و مخــازن نفت ــی CO2 در مجــاورت میادی ــع طبیع ــه مناب ــا ب آن ه

روش تزریــق گاز، روش تزریــق CO2 اســت. تالشــی جــدی در جهــان جهــت کاهــش هزینه هــای جــذب دی 

اکســید کربــن از هــوا در حــال انجــام اســت. در راســتای ایــن تالش هــا، تزریــق CO2 در مخــازن نفــت ســبک جهــان 

می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. تزریــق هیدروکربن هــای گازی پتانســیل پایینــی بــرای اســتفاده دارد، مگــر در 

مــواردی کــه بــازاری بــرای آن در دســترس نباشــد. بــا توجــه بــه نمــودار 25، کــه رونــد تعــداد پروژه هــای تزریــق گاز 

ــق گاز  ــد تعــداد پروژه هــای تزری ــه قیمــت نفــت نشــان می دهــد، همانطــور کــه مشــاهده می کنی ــا توجــه ب CO2 را ب

دی اکســیدکربن در امریــکا روز بــه روز در حــال افزایــش اســت:

نمودار 25: تعداد پروژههای تزریق گاز CO2 با توجه به قیمت نفت )منبع: ...(

همچنین جدول 1 تعداد پروژه های تزریق گاز دی اکسیدکربن و منابع آن را نشان می دهد:

جدول 1: تعداد پروژه های تزریق گاز دیاکسیدکربن و منابع آن

2014 ,Oil Production

EOR projects CO2 136

b/d 1000 ,Oil production 300

Supplies CO2

Number of sources 17
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Natural 5

Industrial 12

supply. Bcfd CO2 3.5

Natural 2.8

Industrial 0.7

جهت یررسی بیشتر در ادامه به چند نمونه از پروژههای تزریق گاز دی اکسیدکربن اشاره می شود:

 Salt( ــک ــالت کری ــدان س ــورت WAG در مي ــه ص ــن ب ــيد کرب ــق گاز دی اکس ــا آب و تزری ــی ب ــيالب زن 1. س

Creek( : میــدان ســالت کریــک در ناحیــه کنــت )Kent( ایالــت تگــزاس واقــع شــده و در ســال 1950 کشــف شــده 

ــاز اول و  ــر 1993 ف ــد. در اکتب ــروع ش ــال 1953 ش ــق آب در س ــال 1952 و تزری ــق گاز در س ــات تزری ــت. عملی اس

ــق گاز دی اکســید  ــه اجــرا درآمــد. تزری ــدان ب ــن می ــن در ای ــق گاز دی اکســید کرب ــاز دوم تزری در مــارس 1996 ف

کربــن در ایــن میــدان هــم بــه لحــاظ اقتصــادی و هــم بــه لحــاظ فنــی موفقیــت آمیــز بــود و حــدود 12 درصــد ضریــب 

بازیافــت نفــت خــام را افزایــش داد. ضریــب بازیافــت نفــت خــام در ایــن میــدان در حــال حاضــر حــدود 54 درصــد 

ــش از 60 درصــد برســد. ــه بی ــم ب ــن رق ــی می گــردد کــه ای ــش بین می باشــد و پی

2. ســيالب زنــی بــا آب و تزریــق گاز CO2 بــه صــورت WAG در ميــدان مينــز )Means( : میــدان مینــز کــه در ناحیــه 

انــدروز ایالــت تگــزاس و در حــدود 50 مایلــی شــمال غربــی شــهر میدلنــد واقــع شــده اســت. در ســال 1934 میــالدی 

کشــف شــد. عملیــات بازیافــت ثالثیــه )تزریــق گاز دی اکســید کربــن( و حفــاری گســترده چاه هــا )infill wells( در 

دهــه 1980 شــروع شــد. بازیافــت نهایــی نفــت خــام ناشــی از ســیالب زنــی بــا آب در ایــن میــدان کمتــر از 20 درصــد 

نفــت خــام درجــا پیش بینــی شــده اســت. امــا در بخش هایــی از میــدان کــه در آن عملیــات تزریــق گاز CO2 اجــرا 

شــده اســت ضریــب بازیافــت نفــت خــام بــه 45 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

2- 2- نمونه هایی از چگونگی ازدیاد برداشت از ميادین در آمریکا

ــز  ــه حائ ــود. نکت ــام می ش ــت انج ــاد برداش ــت ازدی ــکا جه ــی در امری ــای مختلف ــد پروژه ه ــاهده ش ــه مش ــور ک همانط

ــاد  ــای ازدی ــای پروژه ه ــام دهنده ه ــا انج ــه آی ــت ک ــوع اس ــن موض ــت ای ــتر داش ــی بیش ــه بررس ــاز ب ــه نی ــی ک اهمیت

برداشــت، خــود صاحبــان میادیــن هســتند، یــا اینکــه شــرکت های دیگــری بــه جــز صاحــب میــدان پــروژه ی ازدیــاد 
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ــای  ــده پروژه ه ــام دهن ــدان انج ــان می ــود صاحب ــه خ ــورت گرفت ــی های ص ــق بررس ــد. طب ــام می ده ــت را انج برداش

ــا اشــاره می شــود. ــه از آن ه ــه دو نمون ــه ب ــاد برداشــت هســتند. در ادام ازدی

ــز  ــدان نی ــک می ــه مال ــرکت Chaparral Energy ک ــط ش ــکا توس ــای امری ــدان Camrick در اکالهام ــد از می 1. تولی

می باشــد بــه روش تزریــق گاز دی اکســیدکربن )miscible CO2(: ایــن شــرکت بــا آوردن CO2 از شــمال تکــزاس و 

تزریــق ) Mcf/d ( 12 میلیــون فــوت مکعــب در روز دی اکســیدکربن بــه میــدان توانســت ) Boe/d ( 550 بشــکه نفــت 

معــادل در روز از میــدان تولیــد کنــد.

2. تولیــد از میــدان Dover 33 در میشــیگان امریــکا توســط شــرکت Core Energy کــه مالــک میــدان نیــز می باشــد 

 ) BBLS ( توانســت بــه تولیــد CO2 ایــن شــرکت بــا تزریــق :)miscible CO2( بــه روش تزریــق گاز دی اکســیدکربن

2057 بشــکه نفــت در ژوئــن 2017 برســد.

3- نتيجه گيری ها و پيشنهادها

مهم ترین نتیجه گیری های این گزارش عبارتند از:

1- ســهم بــاالی شــيل در رشــد توليــد گاز در آمریــکا: بــا توجــه بــه نمــودار میــزان درصــد گاز تولیــدی از مخــازن 

ــازن  ــدی از مخ ــد گاز تولی ــا 8 درص ــال 2007 تنه ــه در س ــود ک ــخص می ش ــکا مش ــدی امری ــه کل گاز تولی ــیلی ب ش

شــیلی بــوده اســت و امــا اکنــون )ســال 2016( بیــش از پنجــاه درصــد گاز تولیــدی از مخــازن شــیلی می باشــد کــه ایــن 

موضــوع ســرعت بســیار بــاالی تولیــد مخــازن شــیلی را نشــان می دهــد.

2- کاهــش واردات و افزایــش صــادرات گاز در آمریــکا: بــا توجــه بــه نمــودار میــزان واردات و صــادرات، واردات 

از ســال 2007 کاهــش پیــدا کــرده اســت و صــادرات از ســال 2000 افزایــش پیــدا کــرده کــه ایــن موضــوع مربــوط بــه 

تولیــد از مخــازن شــیلی می باشــد. در واقــع بــا افزایــش تولیــد گاز بــه ســبب تولیــد از مخــازن شــیلی میــزان صــادرات 

افزایــش پیــدا کــرده و واردات کاهــش پیــدا می کنــد.

3- ســهم بــاالی نيــروگاه هــا در مصــرف گاز اضافــه ناشــی از شــيل: بــا توجــه بــه نمــودار نحــوه تقســیم گاز مصرفــی 

ــرق اســتفاده می شــود همیشــه حالــت صعــودی داشــته و از ســال  ــرای تولیــد ب مشــاهده شــد کــه میــزان گازی کــه ب
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ــه خــود گرفتــه  2007 کــه مخــازن شــیلی ســبب افزایــش تولیــد شــده اند ایــن رونــد صعــودی نیــز شــدت بیشــتری ب

اســت. بنابرایــن می تــوان بــه دو نحــوه اســتفاده از افزایــش گاز تولیــدی از مخــازن شــیلی اشــاره کــرد: یکــی صــادرات 

و دیگــری تامیــن بــرق.

همانطــور کــه مشــاهده شــد بــا افزایــش مصــرف گاز، مصــرف شــهروندی و صنعتــی در امریــکا افزایشــی نداشــت و 

افزایــش مصــرف مرتبــط بــا تولیــد بــرق بــود. بنابرایــن می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه افزایــش نیــاز بــه مصــرف 

انــرژی، بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت، بــه ســمت مصــرف بــرق بیشــتر ســوق داده شــده اســت نــه افزایــش مصــرف 

ــرق  ــه ســمت ب ــران هــم مشــاهده می شــود کــه مصــرف از گاز ب ــن موضــوع در ای ــه صــورت مســتقیم؛ کــه ای گاز ب

در حــال افزایــش اســت. بنابرایــن پیشــنهادی کــه بــرای ایــران مطــرح اســت آمــاده ســازی زیرســاخت های موجــود 

ــرق بیشــتر می باشــد. ــد ب جهــت تولی

4- ســهم انــدک ســوزانده شــدن گازهــای همــراه نفــت در آمریــکا: نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت 

ایــن موضــوع اســت کــه بــا توجــه بــه نمــودار درصــد گاز ســوزانده شــده از گاز همــراه، گاز ســوزانده شــده همیشــه 

یــک رونــد نزولــی را طــی کــرده و هــم اکنــون در حــدود 3 درصــد از گاز همــراه تولیــد شــده ســوزانده می شــود. 

ــه مــوارد ذکــر شــده در مــورد  ــا توجــه ب ــکا: ب ــی در آمری ــر هيدروکربن ــای غي ــق گازه ــزان تزری ــش مي 5- افزای

ــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه هــم درصــد گاز طبیعــی تزریقــی نســبت بــه کل تولیــد گاز منهــای تولیــد  تزریــق گاز ب

شــیل در حــال افزایــش اســت و هــم اینکــه تزریــق گازهــای غیــر هیدروکربنــی روز بــه روز در حــال گســترش اســت.

ــا ســایر روش هــای ازدیــاد برداشــت: در روش هــای ازدیــاد برداشــت  ــاالی تزریــق گاز در مقایســه ب 6- ســهم ب

ــن جنبه هــای زیســت  ــه کــم، ســهولت انجــام و همچنی ــل هزین ــه دلی ــر خــالف روش هــای شــیمیایی، ب ــق گاز ب تزری

محیطــی تنهــا روشــی اســت کــه همــواره رو بــه رشــد بــوده؛ بــه طــوری کــه پــس از ســال 2002 تعــداد پروژه هــای 

ازدیــاد برداشــت در قالــب تزریــق گاز از دو روش دیگــر پیشــی گرفتــه و تــا ســال 2008 بیــش از 60 درصــد پروژه های 

ازدیــاد برداشــت آمریــکا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

7- جذابيــت بــاالی تزریــق گاز CO2 در مقایســه بــا ســایر روش هــای تزریــق: طبــق بررســی های صــورت گرفتــه 

ــه روز  ــد و روز ب ــق می باش ــت تزری ــب ترین گاز جه ــی، گاز CO2 مناس ــی غیرهیدروکربن ــای تزریق ــان گازه در می
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ــت  ــرح اس ــران مط ــرای ای ــه ب ــنهادی ک ــن پیش ــت. بنابرای ــش اس ــال افزای ــق گاز CO2 در ح ــای تزری ــداد پروژه ه تع

ــد.  ــوص گاز CO2 می باش ــه خص ــی ب ــای غیرهیدروکربن ــق گازه ــی تزری ــی چگونگ بررس

8- یکســان بــودن متولــی بهره بــرداری از ميــدان و متولــی ازدیــاد برداشــت: همانطــور کــه در میــان نمونه هــای 

چگونگــی ازدیــاد برداشــت از میادیــن مشــاهده شــد متولیــان مباحــث تزریــق گاز و ازدیادبرداشــت از میادیــن همــان 

ــه شــرکت های دیگــر. ــدان می باشــند و ن ــان می صاحب

بنابرایــن پیشــنهاد می شــود بررســی امــکان تزریــق دی اکســید کربــن بــرای مخــازن ایــران مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

ــا افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز از ضرورت هــای برنامه ریــزی انــرژی  ــه توســعه بــرق همزمــان ب ضمــن اینکــه توجــه ب

ــد  ــان می ده ــکا نش ــت در آمری ــاد برداش ــای ازدی ــرداران و متولی ه ــودن بهره ب ــان ب ــن یکس ــت. همچنی ــران اس در ای

چینــش قــراردادی و پیمانــکاری در ایــران بایــد بــه نحــوی باشــد کــه بهره بــردار میــدان، خــود انگیــزه ازدیــاد برداشــت 

را داشــته باشــد.
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ــای  ــایر روش ه ــی و س ــا بازگردان ــه ب ــراق در مقایس ــای احت ــق گازه ــی از تزری ــت ناش ــاد برداش ــازی ازدی ــه شبیه س 10. مطالع

ــد نفــت و گاز؛  ــو؛ اکتشــاف و تولی ــی و مهــدی ابالغــی اینال تزریــق گاز؛ مهــدی زینلــی حســنوند، ســارا شــکراهلل زاده بهبهان

ــال 1392 س



ت نامه انرژی
سیاس
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