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  پيشگفتار
 بـدون دليـل   " و خيزهاي سريع و ظـاهرا       سال اخير، غير از افت     ۱۵۰در نمودار تغييرات دماي كره زمين در طول         

د كـربن در ايـن مـدت،        يك روند رو به رشد ديده مي شود كه با آهنگ رو به افزايش توليد و انتـشار دي اكـسي                    

هاي گلخانه اي را تنها عامل موثر افزايش دماي زمين بـه حـساب بيـاوريم،          اين كه بخواهيم گاز   .  دارد هماهنگي
اتفـاقي  . انـد  همه آن را به عنوان مهم ترين پارامتر دخيل در اين اتفاق پذيرفته            " چندان منصفانه نيست، اما تقريبا    

ين عواقب آن   كه آب شدن يخ هاي دائمي قطب و باال آمدن آب اقيانوس ها ، بديهي ترين و قابل پيش بيني تر                    
  .خواهد بود

شـده در فعاليـت هـاي     چاره اي كه بشر در شرايط عادي و تا پيش از اين براي رهايي از دي اكسيد كربن توليد                    
 اما بعيد است اين سه بتوانند ،پناه بردن به جنگل ها، اقيانوس ها و خاك: طبيعي و انساني مي انديشيد، ساده بود 
  . هاي فسيلي كاري از پيش ببرنددر مقابل رشد شديد دود شدن سوخت

 در بسياري از كـشورهاي دنيـا         هاي حمل و نقل،     ترين سوخت براي استفاده در شبكه       ترين و معمولي    تاكنون مهم 
خودرو هايي كه سوخت بنزين يا گازوئيل مصرف مي كنند، موجب انتشار مواد مـضر             .بنزين و گازوئيل بوده است    

با آن كه . گردند شوند كه به نوبه خود سبب توليد ازن در سطح زمين مي           چيده مي آالينده با تركيبات شيميايي پي      و

هاي معاينه فني خودروها يـا نـصب سيـستم هـاي كنتـرل                تمهيدات گوناگون براي كاهش آلودگي اعم از برنامه       
ا در شـهرهاي  ها در كشورهاي پيشرفته بكار گرفته شده، اما اين برنامه هـ        خودرو خروجي موتور    انتشار آالينده در  

  .ها را به حد كافي كاهش نداده است بزرگ، توليد ازن و آالينده
 يعني با اكسيژن موجود در هوا ،سوزند هاي فسيلي با تركيب هيدروكربورهاي مختلف بطور كامل مي وقتي سوخت

داري از  حال اگر عمل سوختن كامل نباشد، بـه جـاي مقـ           . كنند  آب توليد مي    شوند، دي اكسيد كربن و      تركيب مي 
همچنين برخي از  . اي بسيار سمي است     شود كه ماده    توليد مي ) CO(،  مونوكسيد كربن     )CO2(دي اكسيد كربن    

اتم هاي كربن موجود در تركيبات سـوخت بـصورت نـسوخته و ذرات جامـد كـربن روي هـم انباشـته و همـراه                          

  .شوند هيدروكربورهاي نسوخته از اگزوز خودروها بصورت دوده خارج مي
دروكربورهاي نسوخته نيز به همراه مقاديري از سوخت كه پيش از ورود بـه موتـور تبخيـر و بـه هـوا منتـشر                         هي

 و شدهنيتروژن حاصل از عمل احتراق در موتور، تركيب  شوند، در مجاورت نور خورشيد با تركيبات اكسيدهاي        مي

دن به سمت زمين مي شـود، امـا در سـطح            اگر چه ازن مانع از عبور نور ماوراي بنفش و رسي          . كنند  ازن توليد مي  
و توليد كننده مواد سمي مضر بـراي سـالمتي          ) smog(ترين عوامل ايجاد كننده مه دوده شيميايي          زمين از مهم  

  .شود انسان محسوب مي



  
 

د 

هاي پاك داراي خواص فيزيكي و شيميايي ذاتي هستند كه آنها را از بنزين با ساختار و تركيبـات كنـوني                     سوخت
كند، بطور كلي اين سوخت ها هنگام احتـراق، هيـدروكربور نـسوخته كمتـري توليـد              تر مي   احتراق، پاك در عمل   

. كنند و مواد منتشر شده از احتراق آنها فعاليت شيميايي كمتري براي تشكيل ازن و مواد سـمي ديگـر دارنـد                       مي
 كه سـبب گـرم شـدن زمـين     استفاده از سوخت هاي جانشين، شدت افزايش و انباشته شدن دي اكسيد كربن را           

  .شوند نيز كاهش مي دهد مي
گـروه  "حاضر كه به منظور شناخت اجمالي سه نوع از مهمترين فراوريهاي گازي توسط بخش شهرسـازي          نشريه  

 حركت بـه سـوي اسـتفاده بهينـه از            توسعه و  تهيه شده است، گامي كوچك در جهت      " مهندسين مشاور ره شهر   
  . رود مار ميمنابع عظيم گازي كشورمان به ش

  
  

  سعيد شهيدي                                                                                                    
  مدير بخش تحقيق و توسعه
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  مقدمه

ح بـا بـاال رفـتن جمعيـت و سـط          .  ميليارد نفـر خواهـد رسـيد       ۳/۱۱ به   ۲۱جمعيت كره زمين در پايان قرن       
سـازمان اطـالع    بر اين اسـاس     . استانداردهاي زندگي بشر، رشد مصرف انرژي نيز رشد چشمگيري خواهد داشت          

 مـيالدي دو برابـر    ۲۱ سـال اول قـرن       ۲۵كند كه ميزان مصرف انـرژي در           پيش بيني مي   (EIA) انرژي   رساني
  .خواهد گرديد

انـرژي از   ي اوليه با منابعي از      ها  انسان. ده است  نيازهاي بشر بو   از ديرباز استفاده از انرژي، از جمله مهمترين       
 بعدها با كشف منابع جديد انرژي از قبيـل زغـال   .كردند  نياز خود به انرژي را برآورد مي      قبيل باد و آب و خورشيد     

هاي نفتي منبع جديـد       سنگ دوران جديدي براي توسعه صنعت و حمل و نقل به وجود آمد و نهايتاً با كشف چاه                 
اري غالب مطرح شد وليكن در عصر حاضر كاهش سريع جه عرصه جهان گذاشت و به عنوان سوخت تانرژي پا ب

بنابراين نياز بـه    .  انرژي دارد   بزرگ ترين تأمين كننده انرژي، نشان از يك خالء         منابع نفتي جهان به عنوان اصلي     

 خـصوصياتي چـون فراوانـي     و گاز طبيعي بـا داشـتن  وجود دارديك جانشين مناسب به عنوان منبع انرژي جديد   
، )بـا توجـه بـه داشـتن ارزش حرارتـي          (پراكندگي در جهان، هزينه كمتر استخراج، قيمت مناسب، قابليت رقابت           

بر همـين اسـاس    . هاي فسيلي داراي ارزش بيشتري است       آاليندگي كمتر محيط زيست در قياس با ساير سوخت        

 دو برابر شده و گاز طبيعي انـرژي برتـر           ۲۰۱۰يعي تا سال    كارشناسان مسائل انرژي عقيده دارند، تقاضاي گاز طب       
  . خواهد بود۲۱قرن 

مـصارف تجـاري،     مصارف خانگي، : توان به موارد زير اشاره كرد        مي به عنوان مهمترين مصارف گاز طبيعي،     
ت هـاي نفـت، توليـد محـصوال         ه  مصارف صنعتي، حمل و نقل، توليد برق با استفاده از گاز طبيعي، تزريق در چـا               

  ...پتروشيمي و
آوري حمـل و نقـل،        همچنين گاز طبيعي داراي مزاياي فراواني چون آاليندگي كم، قيمت ارزان، پيـشرفت فـن              

  . تأمين نمايد راها قادر خواهد بود نياز بشر به سوخت باشد و تا مدت جايگزيني مناسب براي نفت و بنزين مي

  . هاي اخير مويد همين امر است رژي در سالهاي ان رشد سريع مصرف گاز در مقايسه با ساير حامل
 گاز طبيعـي مـايع      :هاي مرتبط با گاز كه كاربردهاي فراواني در اين صنعت دارند عبارتند از              وريآ  از جمله فن  

  (CNG)، گاز طبيعي متراكم (LPG)، گاز نفتي مايع (LNG)شده 

  
  
  



  
 

و 

ايـران و توسـعه ميـدان پـارس جنـوبي بـه       اي مبني بر ميزان ذخاير گازي   از ارائه مقدمه سدر اين نشريه پ   
  .پردازيم ميها  هاي مذكور، كاربرد آنها، ميزان مصرف آنها در جهان و مقايسه آنها با ساير سوخت آوري  فنمعرفي 

توانيم در كشوري كه از لحاظ ذخـاير گـازي بـسيار غنـي اسـت و        ب هاي نو    با استفاده از تكنولوژي    اميدواريم
  .باشد از اين منابع عظيم و تجديد ناپذير استفاده بهينه نمايم از دنيا ميداراي مقام دوم ذخاير گ

  
                                                                                                        بخش شهرسازي

  مهندسين مشاور ره شهر
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  :گاز به جاي نفت

شيميايي ذاتي هستند كه آنها را از بنزين با ساختار و تركيبـات كنـوني             هاي پاك داراي خواص فيزيكي و         سوخت
 بطور كلي اين سوخت ها هنگام احتـراق، هيـدروكربور نـسوخته كمتـري توليـد            ،كند  تر مي   در عمل احتراق، پاك   

ـ                       مي . دكنند و مواد منتشر شده از احتراق آنها فعاليت شيميايي كمتري براي تشكيل ازن و مواد سـمي ديگـر دارن
استفاده از سوخت هاي جانشين، شدت افزايش و انباشته شدن دي اكسيد كربن را كه سـبب گـرم شـدن زمـين                

  .شوند نيز كاهش مي دهد مي
انرژي بـاد و     ر آالينده از جمله انرژي خورشيد،     در اين حال رويكرد جهاني به سمت استفاده از برخي انرژيهاي غي           

ه و پاسـخگوي نيـاز روز افـزون         تــ  گسترش كـافي نياف    ،مييشرايط اقل هاي جغرافيايي و     به دليل محدوديت   آب،
از سوي ديگر افزايش قيمت جهاني نفت و كشف مخازن جديد گاز طبيعي همـه توجـه را بـه             . انرژي نبوده است  

   نده هـدايت  ـــــ هـاي پـاك و فاقـد آالي        سوي استفاده از گاز طبيعي و امكان تبديل اين منبع انرژي به سـوخت             

  .تنموده اس
  : ناشي از سوخت گازي و سوخت نفتي را مقايسه كرديتوان ميزان آلودگي هوا در جدول زير مي

  نفت  گاز طبيعي  انواع آالينده ها

  ۱۴۲  ۴۳  اكسيدهاي نيتروژن

  ۴۳۰  ۳/۰  دي اكسيد گوگرد

  ۳۶  ۲  ذرات معلق
  باشد واحدها برحسب كيلوگرم به ازاي هر ژول انرژي مصرف شده مي

 World Energy Council Website: ماخذ

عالوه بر مزيت هاي محيط زيستي، رقابت پذيري مطلوب و قابل دسترس بودن منابع گسترده قابل اكتشاف، گاز         
 با اقبـال روبـرو سـاخته        ،اي به عنوان يك محصول نزد مشتريان به مثابه سوختي مناسب            طبيعي را بطور فزاينده   

  .است
 درصد در سال ۲۶ درصد به ۲۳هاي عمده جهاني از   فزايش تقاضاي انرژي  رود كه گاز سهم خود را در ا         انتظار مي 

  . ميليون تن معادل نفت در اين سال برساند۳۱۴۹ افزايش دهد و مصرف گاز طبيعي را به ۲۰۲۰
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  :ا براي گاز طبيعي در جهانضتقا

 در  ۲۰۲۵ تـا    ۲۰۰۰ر منطقه اي پيش بيني تقاضاي گاز طبيعي و همچنين ميزان رشد مصرف طي سالهاي                تصوي
  .مناطق مختلف جهان در جدول زير آمده است

  
  چشم انداز تقاضاي جهاني گاز طبيعي

 

۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۲۰ ۲۰۲۵ 

متوسط رشد 

 ۲۰۰۰ساالنه 
 ۲۰۱۰تا 

متوسط رشد 

 ۲۰۱۰ساالنه 
 ۲۰۲۰تا 

متوسط رشد 

 تا ۲۰۲۰ساالنه 
۲۰۲۵  

  OECD ۵/۱۱۴۳ ۲/۱۲۹۱ ۹/۱۵۰۴ ۰/۱۶۲۲ ۲/۱ ۵/۱ ۵/۱ نواحي

  شمالي كايآمري
 

۸/۶۵۲ ۹/۷۰۹ ۲/۸۳۵ ۷/۹۰۸ ۸/۰ ۶/۱  ۷/۱  

  ۱/۱ ۲/۱ ۵/۱ ۲/۵۳۱ ۰/۵۰۲ ۹/۴۴۴ ۵/۳۸۴ اروپاي غربي

  ۷/۱ ۱/۲ ۵/۲ ۱/۱۸۲ ۷/۱۶۷ ۳/۱۳۶ ۱/۱۰۶ اقيانوس آرام

  ۷/۴ ۷/۴ ۱/۵ ۱/۷۶۶ ۵/۶۰۹ ۰/۳۸۵ ۱/۲۳۴ اوپك

  كشورهاي درحـال  
 توسعه

۵/۱۹۶ ۶/۳۸۰ ۴/۷۱۰ ۳/۹۴۷ ۸/۶ ۴/۶ ۹/۵  

  ۷/۳ ۲/۴ ۵/۵ ۳/۸۶ ۷۲ ۹/۴۷ ۱/۲۸ قشوروي ساب

  ۶/۲ ۸/۲ ۵/۳ ۹/۹۹۰ ۷/۸۷۳ ۱/۶۶۳ ۴۷۱ چين

  ۴/۱  ۵/۱  ۷/۱  ۳/۴۰  ۶/۳۷  ۳/۳۲  ۴/۲۷  ساير اروپا

  ۲/۳ ۱/۳ ۹/۲ ۹/۴۴۵۲ ۱/۳۸۰۸ ۱/۲۸۰۰ ۶/۲۱۰۰ مجموع جهان
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ان بيشترين شتاب تقاضا را كشورهاي در حال توسعه و پس از آن كـشورهاي عـضو                 در ميان مناطق مختلف جه    
 تعلـق  OECD اوپك به خود اختصاص خواهند داد، اين در حالي است كه بيشترين ميزان مصرف به كشورهاي 

  .ددار
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  :مصرف گاز طبيعي در ايران

نـرخ رشـد    . اورميانه شـناخته خواهـد شـد      هاي آينده به عنوان يكي از بازارهاي مهم مصرف گاز خ            ايران در سال  
 بطـور   ۱۳۷۸ تـا    ۱۳۷۳ درصـد و در سـال        ۴/۷ بطور متوسط حـدود      ۱۳۷۳ تا   ۱۳۶۹مصرف گاز در ايران از سال       

 ميانگين رشد ساالنه مصرف گاز كشور       ۱۳۸۳در پنج سال منتهي به      .  درصد در سال بوده است     ۱۲متوسط حدود   
 كه متوسط رشد ساالنه مصرف در خاورميانه در همين دوره حـدود         درصد رسيد و اين در حالي است       ۱۰به حدود   

  .هد شم انداز مصرف گاز را نشان ميجدول زير روند تاريخي و چ.  درصد برآورد شده است۳
  

  )ميليون متر مكعب( گاز طبيعي ايران مصرف

 ۱۳۹۳ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۸۰ ۱۳۷۸ ۱۳۷۳ ۱۳۶۸ سال

 ۴۴۸ ۳۶۹ ۲۶۰ ۱۷۹ ۶/۱۵۲ ۱/۸۷ ۸/۶۰ مصرف داخلي

 - ۷/۶ ۵/۷ ۷/۷ ۴/۱۰ ۵/۷  درصد رشد ساالنه

  ۵گزارش نفت و توسعه، شماره : مآخذ

  
  : ذخاير گاز طبيعي ايران

از . آيد   به شمار مي   جهان درصد از ذخاير گاز دنيا، دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي            ۱۵ دارنده حدود    عنوانايران به   
  ايـران را در مـوقعيتي مهـم        ،   و از جملـه گـاز طبيعـي        افـزون كـشورهاي جهـان بـه انـرژي           سوي ديگر نياز روز   

  .دهد قرار مي
  . سال است۱۷۹تاريخ اتمام ذخاير قابل استحصال كشور در صورت كشف نشدن ذخاير جديد براي گاز ، 

  )تريليون متر مكعب (ذخاير گاز ايران

تا پايان (ذخيره   موقعيت
  )۸۳سال 

  ۲۲۲/۲  خشكي

  ۲۱۷/۰  دريا

  ۴۳۹/۲  جمع

  
 انرژي كشور بر اساس بهره گيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم گاز در سـبد مـصرفي       سياست

حاملهاي انرژي از طريق توسعه ظرفيت توليد و توسعه شبكه هاي انتقال و گازرساني شكل گرفته است تا از اين                  
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 توانـد درآمـدهاي صـادراتي    رهگذر صرفه جويي اساسي در مصرف نفت خام و فراورده هاي نفتي مايع كـه مـي        
، نـشان  ۱۳۷۶-۱۳۸۳نگرشي به فعاليت هاي شركت ملي گاز ايران طي دوره           . كشور را افزايش دهد حاصل شود     

  .دهنده تالش همه جانبه براي تحقق اين سياست در كشور است
 بطـور مختـصر بـه    قرار دارد كه در ادامـه " پارس جنوبي"ايران در ) با نفت(بزرگترين حوزه گاز طبيعي غير همراه     

  .پردازيم معرفي اين حوزه و اهداف آن مي
  

  :ميدان گازي پارس جنوبي

 قطـر قـرار دارد و در سـال    (North Dome) پارس جنوبي كه در امتداد ميدان گازي گنبد شـمالي  ميدان گازي
بـي  اين ميدان در يكصد كيلومتري جنـوب غر       .  كشف شده است بزرگترين منبع گازي مستقل جهان است         ۱۳۶۸

قطر در سرمايه گذاري براي برداشت   . بندر عسلويه در خليج فارس واقع شده و با حوزه گازي قطر مشترك است               

با توجه به شرح مذكور، توسعه اين ميدان با هدف تامين .  سال جلوتر از ايران است۱۰از ميدان گاز پارس جنوبي      
صادرات ميعانات گـازي ،     ه ميادين نفتي و همچنين      تقاضاي رو به رشد گاز طبيعي مورد نياز كشور و تزريق آن ب            

  .در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است
 ۶۰۰۰يـران و   كيلومتر مربع آن در آبهـاي ا ۳۷۰۰ كيلومتر مربع بوده كه ۹۷۰۰وسعت ميدان گازي پارس جنوبي     

ربـوط بـه ايـران طبـق آخـرين      ذخيره گـازي بخـش م  .  كشور قطر قرار گرفته استكيلومتر مربع آن در محدوده    
 درصد ذخاير گازي جهان و نيمي از ذخاير گاز ايران           ۲/۷ده كه حدود     تريليون فوت مكعب بو    ۴۵۰دها حدود   برآور

  .را به خود اختصاص داده است

جدول زير اليه هاي مختلف اين ميـدان را بـا           .  ميليارد بشكه ميباشد   ۱۷همچنين حجم ميعانات گازي آن حدود       
  :هر اليه نشان ميدهدذكر ذخيره 
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  نام اليه
                 حجم گاز

  )تريليون متر مكعب(
ــازي  ــات گـ ــم ميعانـ                          حجـ

  )ميليون بشكه استاندارد(

K1 ۲۷۶۶  ۳۱۱۷  

K2 ۲۱۶۹  ۲۹۸۷  

K3 ۲۸۸۳  ۳۷۱۵  

K4 ۵۳۱۲  ۷۲۹۸  

  ۱۷۱۱۶  ۱۳۱۳۰  جمع

  
  :توسعه پارس جنوبي

 گازي پارس جنوبي بر كسي پوشيده نيست و جزو اولويت هاي مهم صنعت نفـت كـشور                  اهميت ميدان مشترك  
 فاز تقسيم شده است و هر فاز به گونه اي طراحي شده كه روزانه توان ۲۸جهت بهره برداري، ميدان به . باشد مي

شور قطـر بهـره   نظـر بـه اينكـه كـ    . گاز را داشته باشد)  ميليارد فوت مكعب۱حدود ( ميليون متر مكعب  ۲۸توليد  
 سال قبل از ايران آغاز نموده است تسريع در روند اجراي فازهـاي پـيش بينـي شـده             ۱۰برداري از اين ميدان را      

  .امري اجتناب ناپذير است
مـشتمل بـر تاسيـسات خـشكي و تاسيـسات دريـايي           " فازهاي مختلف توسعه ميدان گازي پارس جنوبي عمومـا        

شگاههاي گاز، خطوط لوله انتقال گاز و تاسيسات جنبي و زيربنايي بوده و             الياتاسيسات ساحلي شامل پ   . گردند  مي
به منظور پـشتيباني از فعاليتهـاي ايـن         . باشد تاسيسات دريايي شامل سكوهاي دريايي و خطوط لوله زير دريا مي          

ارتباطي،  ساخت فرودگاه بين المللي و پروژه هاي شهرك مسكوني ، احداث خط لوله انتقال گاز، جاده هاي        ،طرح

  .مهار سيالب، اسكله، تامين آب و غيره نيز انجام پذيرفته است
اين مخزن گازي مانند همه مخازن ديگر نفت و گاز، همانند يك اسفنج سخت بصورت يك اليـه سـنگ پـر از                       

اگر از يك طرف چنين مخزني برداشت كنيم، گاز، .  تبعيت مي كند  رتبطباشد و از قوانين ظروف م      خلل و فرج مي   

  .بنابراين هرچه بيشتر حفاري كنيم، بهتر است. ز ناحيه پر فشار به ناحيه كم فشار منتقل مي شودا
جنوبي در قالب منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به اين شـرح            برداري ازميدان گازي پارس       فازهاي مختلف بهره  

  : دنباش  مي
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 ميليون دالر به روش بيع متقابل       ٩١٠سرمايه گذاري    با   ١٣٧٦عمليات توسعه اين فاز در بهمن ماه سال         : ١ فاز -
 آغـاز و در آبـان مـاه         ١٣٨٢عمليات راه اندازي اين فاز در تيرماه سال         . به شركت ايراني پتروپارس واگذار گرديد     

   .ندمورد بهره برداري قرار گرفت"  رسما١٣٨٢سال 
وبي به صـورت بيـع متقابـل در تـاريخ            طرح توسعه ميدان گازي پارس جن      ٣ و ٢اجراي فازهاي   : ٣و  ٢ فازهاي   -
 اين دو فـاز در بهمـن مـاه سـال            .از پروم و پتروناس واگذار گرديد     هاي توتال، گ       به كنسرسيوم شركت   ٢٥/٧/٧٦

  .ندمورد بهره برداري قرار گرفت"  رسما١٣٨١

پتروپـارس ايـران   ايتاليا و » اني  « به صورت بيع متقابل بين شركت ٥و  ٤قرارداد توسعه فازهاي    : ٥و٤ فازهاي   -
  .ند مورد بهره برداري قرار گرفت١٣٨٤ و در فروردين ماه سال  به امضاء رسيد٦/٥/٧٩در روز 

عمليات توسعه اين فازها به منظور تزريق گاز ترش به ميادين نفتي آغاجـاري پـيش بينـي         :٨و٧و   ٦ فازهاي   -
رد و نهصد و شـصت و چهـار ميليـون دالر             با سرمايه گذاري بالغ بر يك ميليا       ١٣٨٢شده است كه در بهمن ماه       

   ژاپـن،  JGC و   TOYOبصورت بيع متقابل به كنسرسيومي متشكل از شركت ايرانـي پتروپـارس و شـركتهاي                
م كره جنوبي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران واگذار گرديد و بهره بـرداري كامـل از ايـن فازهـا،                      ييلد

  .گردد  پيش بيني مي۱۳۸۵سال 
 ميليـارد   ۲ با سرمايه گـذاري بـيش از         ۱۳۸۱ عمليات تو سعه اين فازها در شهريور ماه سال           : ١٠ و   ٩  فازهاي -

به ) فاينانس(، خريد، ساخت و راه اندازي به روش تامين مالي پروژه ها              شامل مهندسي    (EPCC)دالر بصورت   
 و  (OIEC) نفـت     شـركت مهندسـي و سـاختمان صـنايع           كره جنـوبي،   (LG)كنسرسيوم متشكل از شركتهاي     

 سـال    براي زهامل از اين فا    واگذار و بهره برداري كا     (IOEC)شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران        
  .گردد  پيش بيني مي۱۳۸۶

.  طراحي و اجرا خواهد شدPARS LNG به منظور تامين گاز ترش مورد نياز واحد ١١طرح توسعه فاز :١١  فاز-
  . توتال و پتروناس واگذار گرديده استطرح توسعه اين فاز به شركتهاي

  ميليون مترمكعب گاز از مخزن طراحي و اجرا خواهد شد۸۴ به منظور توليد روزانه ۱۲طرح توسعه فاز : ۱۲ فاز -
 و يا بصورت ترش جهت تزريق بـه ميـادين   NIOC LNG ميليون مترمكعب آن جهت تغذيه واحدهاي ۵۶كه 

  . تصفيه و شيرين سازي جهت مصارف داخلي اختصاص خواهد يافت ميليون مترمكعب آن پس از۲۸نفتي و 
 PERSIAN به منظور تامين گاز ترش مورد نياز واحـد  A۱۳ و ۱۳طرح توسعه فازهاي  : A۱۳ و ١٣فازهاي  -

LNGطرح توسعه اين فازها به شركتهاي .  طراحي و اجرا خواهد شدRepsol و Shellواگذار گرديده است .  
  .باشد عه اين فاز در مراحل مطالعاتي ميطرح توس: ۱۴ فاز -
  .صدرا واگذار خواهد شد/ قرب/ طرح توسعه اين فازها به مشاركت شركتهاي اكركورنر:۱۶و ۱۵ فازهاي -
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. گـردد   كيلومتري و در منطقه عسلويه احداث مـي   ۱۰۰تاسيسات ساحلي اين طرح در فاصله       : ۱۸ و   ۱۷ فازهاي   -
 اينچ  ۵/۴وله   اينچ دريايي انتقال گاز، دو خط ل       ۳۲ چاه، دو رشته خط لوله        حلقه ۲۷دو سكوي حفاري توليد شامل      

ل ، واحدهاي شيرين سازي گاز و سرويسهاي وابسته تاسيسات ساحلي و دريايي اين طـرح           انتقال محلول گاليكو  
سلويه و  بوده و در منطقه ع۱۶ و۱۵پااليشگاه ساحلي اين طرح عينا مشابه طرح توسعه فازهاي . شود را شامل مي

  .گردد  احداث مي۱۶و ۱۵مجاور فازهاي 
  .باشد طرح توسعه اين فازها در مراحل مطالعاتي مي: ٢١و٢٠و١٩زهاي  فا-
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   پارس جنوبي فازهاي مختلف توسعه ميدان گازياهداف توليدي

 فازهاي در حال مناقصه فازهاي در حال بهره برداري و يا در دست اجرا
فازهاي  ١فاز  شرح

 ٣و٢
ي فازها
 ٥و٤

فازهاي 
 ٨و٧و٦

فازهاي 
 ١٠و٩

فاز 
١٢ 

فازهاي 
 ١٨و١٧

فاز 
١١ 

فاز 
 ١٣Aو١٣

فاز 
١٤ 

فازهاي 
 ١٦و١٥

فازهاي 
 ٢٠و١٩

 ٦/٥٦ ٦/٥٦ ٤٠ ٨٤ ٦/٥٦ ٦/٥٦ ٨٤ ٦/٥٦ ٨٥ ٦/٥٦ ٦/٥٦ ٣٠/٢٨ )ميليون متر مكعب در روز(توليد از مخزن 

 ٥٠ ٥٠ _ _ _ ٥٠ ٢٥ ٥٠ _ ٥٠ ٥٠ ٢٥ )ميليون مترمكعب در روز(گاز طبيعي تصفيه شده 

 _ _ _ _ _ _ _ _ ٨٠ _ _ _ )ميليون مترمكعب در روز(گاز ترش جهت تزريق 

 _ _ _ ١٥ ١٠ _ ١٠ _ _ _ _ _ )ميليون تن در سال (LNGگاز طبيعي مايع شده 

 ١ ١ _ _ _ ١ ٥/٠ ١ _ ١ ٭ ٭ )ميليون تن در سال) (خوراك پتروشيمي(گاز اتان 

 ٠٥/١ ٠٥/١ _ _ _ ٠٥/١ ٥٣/٠ ٠٥/١ ٢/١ ٠٥/١ ٭ ٭ )سالميليون تن در ) (LPG(گاز مايع 

 ٧٥ ٧٥ ٥٦ ١٠٥ ٧٠ ٧٥ ١١٠ ٨٠ ١٢٠ ٨٠ ٨٠ ٤٠ )روزهزار بشكه در ) (CONDENSATE(ميعانات گازي 

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٢٨٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ _ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠  )تن در روز(گوگرد 

 _ _ ١١٠ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GTL (هزار بشكه در روز)    

  شود گاز مايع و اتان در پتروشيمي جدا مي٭                   
۵گزارش نفت و توسعه شماره : مآخذ
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  :هاي گازي وريآ انواع فر
  

  LNG, CNG, LPG, GTLتـوان از    گازي كه در اين صنعت كاربردهاي فراواني دارند ميهاي فرآورياز انواع 
  .نام برد.... و
  

  مختلفتركيبات موجود در سوخت هاي گازي 

  
  

 از  هاي جايگزين نفت شناخته شده انـد           به عنوان سوخت    كه در اين گزارش، انواع هيدروكربورهاي گازي طبيعي      
  .بطور خالصه معرفي شده اند) CNG(و گاز طبيعي فشرده ) LPG(، گاز مايع )LNG(جمله گاز طبيعي مايع 

 بخـصوص در ايـران، در ايـن        CNG و   LPG نـسبت بـه      LNGاهميت بيشتر   الزم به ذكر است كه با توجه به         
  . با جزئيات بيشتري توضيح داده شده استLNGگزارش، بخش 

  
  ) LPG) Liquefied Petroleum Gas گاز نفتي مايع -الف

  
  : گاز مايعمعرفي

هـاي    يلن در نـسبت   ان، پروپيلن، بوتان و بوت    پونبي صنعت نفت است كه عمدتاً شامل پر       يك محصول ج  گاز مايع   
گاز مايع فاقـد  .  از پروپان و بوتان با نسبتي تقريباً مساوي تركيب شده استLPGقسمت عمده  . باشد  مختلف مي 
 است و بطور كلي زيان آور نيست ولي در صورتيكه حجـم زيـادي از آن استـشمام گـردد باعـث      طعمرنگ، بو و  

  . باشد مي ) ۱۰۵حدود  (باال  اكتان  داراي عددLPG.بيهوشي خواهد شد
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 كـامالً     از ايـن گازهـا      LPGدر كشورهايي كه نفت استحصالي داراي مقدار قابل توجهي گاز همراه است توليد              
عنوان  برخي موارد به      در سايل نقليه و نيز    بيشتر به عنوان سوختي جايگزين براي و       LPG. مقرون به صرفه است   

  . گيرد سوخت در بخش خانگي و تجاري مورد استفاده قرار مي
  

  LPGتركيبات 

عدد اکتان موتور 

MON 

ارزش حرارتي 

BTU 
  ترکيب وزن مولکولي نقطه جوش چگالي 

١/٩٧  ٥٠٧٧/٠ ٢١٥٠٠  -١/٤٤ ٤٢   پروپان 

٦/٩٧  ٥٦٣١/٠ ٢١٠٩٠  - ٧/١١  ١/٥٨  ايزوبوتان 

٦/٨٩  ٢١١۴٥٨٤٤/٠ ٠  -۵ ١/٥٨  نرمال بوتان 

  
شـود   هاي گاز و نفت توليد مي بعنوان محصول فرعي پااليشگاهالبته بايد در نظر داشت با توجه به اينكه گاز مايع     

يني  به عنوان راه حل اساسـي در كـاهش آلـودگي و جـايگز    تواند  نمي بنابراين.لذا فراواني آن كامالً محدود است     

  . مطرح باشدسوخت در بسياري از نقاط جهان
  

  :شرايط نگهداري

LPG           ر اجزاي آن بـه مـايع تبـديل          اتمسف ۸-۱۰ تحت فشار    در شرايط فشار و دماي عادي بصورت گاز است و
بنابراين نگهداري و حمل و نقل اين محصول به سادگي امكان پذير است و هزينه قابل توجهي نخواهد           شود  مي

  .براي مكانهاي مختلف در فصول مختلف متفاوت است LPGداشت البته تركيبات 
  

  :ها با ساير سوخت LPGمقايسه 

. كننـد   توليد مـي  آلودگي كمتري نسبت به وسايل بنزين سوز و گازوييل سوز            LPGه با سوخت    عمدتاً وسايل نقلي  
 مقـدار قابـل تـوجهي كمتـر از           به  در وسايل نقليه   LPGروژني حاصل از احتراق     ت و اكسيدهاي ني    اي گاز گلخانه 

 ، بـرخالف  LPGزي، همچنين در مرحله توليد، انتقال و سوختگيري بدليل ماهيت گـا    . باشد  بنزين و گازوييل مي   

طور كلي پتانـسيل آلـودگي      ب. آلودگي براي آبهاي زيرزميني در پي ندارد      ،   MTBEبنزين و افزودنيهاي آن نظير      
از . يابـد   بعنوان جايگزين بنزين و گازوييل تا حد قابل قبولي كاهش مـي           LPG مصرف   ههوا بواسط آب و خاك و     

تواند جايگزين مناسبي  هاي معمولي دارد مي ه به سوخت به عنوان يك سوخت گازي كه حالتي شبي   LPGاين رو   
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 اياالت متحدهبراي نفت خام و همچنين بنزين و گازوئيل گرانقيمت وارداتي در كشورهاي توسعه يافته اروپايي و             
  .باشد

LPG در جهان  

ـ            ـ و كاهش انتشار آالين    LPGبه علت كيفيت سوخت گاز مايع        صورت ده ها، استفاده از ايـن سـوخت در جهـان ب
  تان انگلس  و ، ژاپن، آمريكا  )  خودرو ۱۵۰۰۰۰۰با  ( اي مورد توجه بوده و در كشورهاي مختلف مانند ايتاليا            فزاينده

  .استفاده از اين سوخت جايگزين مورد حمايت و تشويق دولتها مي باشد
ن رقـم در مكزيـك      اي. كنند  كار مي  LPGبا سوخت   )  خودرو ۳۳۰۰۰۰ ( درصد وسايل نقليه مسافري      ۴ در استراليا، 

 LPG هـزار خـودرو      ۱۷۰ هـزار و     ۳۵۰ نيز به ترتيـب      ادر اياالت متحده و كاناد    .  خودرو مي باشد   ۴۰۰۰۰۰حدود  
رشد جمعيـت، شـتاب توسـعه،       . ست ا آسيا LPG يكي از بزرگترين بازارهاي آينده براي مصرف         .كنند  مصرف مي 

در ايـن قـاره      LPGن، منجر به رشد بازار مصرف       چي و   افزايش نياز به انرژي در كشورهاي آسيايي خصوصاً هند        

  .شده است
رسـاني     بعنوان سوخت وسايل نقليه از طريق دو جايگاه سوخت         ۱۹۸۶براي اولين بار در سال       LPGدر اسپانيا نيز    

  .عرضه شد
كـه همگـي تاكـسي هـستند عرضـه           خـودرو    ۱۲۰۰۰ به   LPG سوخت    جهان  نقطه ۵۰در حال حاضر تقريباً در      

  .شود مي
  

   و نفت خام در جهانLPGيسه ميزان تقاضاي مقا
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  :در جهان LPGعرضه و تقاضاي 

 بعنـوان  LPGمسائلي نظير عدم وابستگي به يك نوع حامل انرژي براي تامين امنيت ملي كـشورها، اسـتفاده از        
 را  ار با محيط زيست بوده و هم پيچيدگي و مشكالت نقل وانتقال گاز طبيعـي              گ گاز طبيعي كه هم ساز     جايگزين

 موجـب  LPG و نيز هزينه نسبتاً پايين تغييرات خـودرو بـراي اسـتفاده از    LNGندارد، قيمت پايين آن نسبت به       
 از  LPGز جهـان بـه       نيـا  ، پشتيباني و برخي مسائل ايمني     شده با وجود برخي مشكالت نظير نبود شبكه مطمئن        

 حـاكي از     ها گزارش.  برسد ۲۰۰۰در سال    ميليون بشكه در روز      ۹/۵ به   ۱۹۹۰ ميليون بشكه در روز در سال        ۱/۴
 ۲۰۱۰ ميليـون بـشكه در روز در سـال           ۹/۷ تـا سـقف      LPG نشانگر رشد مصرف جهاني       و افزايش بازار مصرف  

  .بوده است به شرح زير ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۸ در نقاط مختلف جهان بين سالهاي LPGرشد بازار مصرف . باشد مي
   هزار بشكه در روز۴۵۰ :آمريكاي شمالي 

   هزار بشكه در روز۲۱۰: كاي التينآمري

   هزار بشكه در روز۲۱۰: اروپا
   هزار بشكه در روز۵۰: آسيا

   هزار بشكه در روز۱۲۰: خاورميانه
   هزار بشكه در روز۱۵۰: آفريقا

در جهـان مـشاهده    LPG هـزار بـشكه در روز كمبـود       ۲۰۰انه  يبطور كلي ، بـا مقايـسه آمارهـاي موجـود، سـال            
  : در شكل زير نشان داده شده است۲۰۰۵ در نقاط مختلف جهان تا سال LPG ميزان تقاضاي.شود مي
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  :ي  زيست محيطبرتري هاي

 بصورت استانداردهاي داراي كمتـرين چرخـه حيـات انتـشار گازهـاي              LPG، استفاده از    ي زيست  محيط از ديدگاه 
زن با اسـتفاده از ايـن سـوخت بـه نـصف      اپتانسيل كاهش . ختهاي تجاري است  در مقايسه با ساير سو      اي  گلخانه

ــي  ــاهش م ــزين ك ــد بن ــدروكربن همچ. ياب ــشار هي ــين انت ــسوخته   ن ــاي ن ــروژن  %۱۳ه ــسيدهاي نيت    %۲۰، اك
  . يابد در مقايسه با بنزين كاهش مي%  ۶۰مونوكسيد كربن 

  
   :LPGمزاياي مصرف 

  .گردد روشن ميسوز در هواي سرد نيز به راحتي  LPGموتور خودروي  ، LPGبدليل حالت گازي  -۱
  .باشد پوشيده بوده و ضايعات تبخيري آنها قابل اغماض مي LPGسيستم هاي سوخت  -٢

          CNG و  LNGري آن بــراي مــصرف كننــدگان بــرخالف ـگيــ قــل آن آســان بــوده و ســوختحمــل و ن -٣
 .استآسان 

 .ليزور ندارندسوز براي استاندارد شدن گازهاي خروجي نيازي به استفاده از كاتا LPGوسايل نقليه  -٤

 .استرات سمي حاصل از احتراق آن نسبت به بنزين و گازوئيل ناچيز ذ -٥

از منابع گاز طبيعي و نيز منابع پااليش نفت  LPGها، هر گونه افزايش تقاضا براي   در مقايسه با ساير سوخت     -٦
 .استخام قابل تامين 

 .استهاي فسيلي ناچيز  ختنسبت به وسايل نقليه با سو LPGاصل از احتراق  ح آلدهيد وPAHنشر  -٧

 .هاي پتروشيمي جايگزين مناسبي براي گاز طبيعي است در مجتمع -٨

 
  :LPG معايب مصرف 

 مخـازن  فضاي بيشتري نسبت بـه       LPG مخازنحد پايين بوده و از اين رو        وا در حجم      LPGمقدار انرژي    -۱
  .نمايند غال ميبنزين و گازوئيل اش

  . و ديزلي برخوردارندي نسبت به نوعهاي بنزينفشرده بوده و از وزن بيشتري LPG مخازن -٢

٣- LPG  ــن ــابر اي ــساط مــي باشــد بن ــا  مــي LPG مخــازن داراي ضــريب انب ــد ت ــت ۸۰توانن    درصــد ظرفي
 .پر شوند

٤- LPG ست، از اين رو براي شعله ور شدن نيازمند جابجايي مناسب است اسنگين تر از هوا. 

 .كند صد افت مي در۱۰-۱۵قدرت موتور در موتورهاي تبديلي به ميزان  -٥

  . مناسب را نداشته باشد درعبور از سربااليي ها توان وسيله نقليهممكن است موتور -٦
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  :جمع بندي

 LPG ، سـرمايه گـذاري بـراي فـروش وتوليـد             LPGبا توجه به مباحث قبل، در حال حاضر بازار مناسـب            
ـ    به گزينه نفت و گاز را  طبيعي خصوصاً در كشورهاي صاحب منابع      وجـود   ،ديل نمـوده اسـت  اي مناسـب تب

هاي نوين با بازدهي قابل قبول در كنار منابع نفت و گاز ارزان     وريآ  مند از فن    ههاي نفت و گاز بهره      پااليشگا
تواند كشورهاي صاحب منابع خصوصاً ايران را كه هنوز سياست خاصي براي استفاده از گازهـاي همـراه                    مي

ايـران در حـال حاضـر    . هاي خام موفق سازد     ز فروش فرآورده  خود ندارد به كسب ارزش افزوده هاي بيشتر ا        
  . هـاي نفـت و گـاز خـود مـي نمايـد       در پااليـشگاه  در روز    LPG هـزار شـبكه      ۲۰۰اقدام بـه توليـد حـدود        

با توجه به اين نكته كه كشور ما از منابع عظيم گاز طبيعي، وجود شبكه توزيـع مناسـب گـاز طبيعـي و نيـز            
نمايـد   LPGتواند اقدام به توليـد و صـادرات    مند است، مي  بهرهLPG فسيلي با    برنامه جايگزيني سوختهاي  

ايـن  . كه مباحث مطرح شده در اين گزارش نشانگر بازار رو به رشد ومناسبي براي توليد و صادرات آن است                  

   در خودروهــــا ، مراكــــز تجــــاري و خــــانگي و نيــــز LPG نيازمنــــد جــــايگزيني صــــحيح امــــر
  . گاز طبيعي استپتروشيمي باهاي  مجتمع

  
  

  )CNG)  Compressed Natural Gas گاز طبيعي متراكم -ب
  

  : گاز طبيعي متراكممعرفي

هـا   هاي نفت يا مايعات حاوي گاز از چاه گاز طبيعي نيز سوختي فسيلي است كه بصورت گاز و يا گاز همراه با چاه           

 داراي مقـادير نـاچيزي اتـان، پروپـان،          وتشكيل شده   ) CH4( گاز طبيعي بطور عمده از متان        .شود  اج مي راستخ
گـاز   CNG . اي كم رنـگ و نـسبتاً روشـن ميـسوزد      متان، بي رنگ و بي بو است و با شعله.بوتان و پنتان است

  .حجم اوليه تقليل يافته است      اي است كه حجم آن به       متراكم شدهطبيعي

CNG        و محل كار خود يا كارخانـه بـا فـشار پـايين اسـتفاده       آن در خانه از همان گاز طبيعي است كه ما روزانه 
  . به صرفه نيست،بديهي است ذخيره سازي گاز در چنين فشاري، به واسطه حجم زياد مورد نياز. كنيم مي

 و سـاير  كنـد  ترين سوخت فسيلي است، زيرا بطور عمده بخار آب و دي اكسيد كـربن توليـد مـي     پاك گاز طبيعي 
سـت و نـسبت بـه     ا گاز طبيعي فشرده، سوختي قابل اسـتفاده در خودروهـا       .ناچيز هستند هاي توليدي آن      آالينده

گيري است و معموالً  سوزد، قابل اندازه  اكتان بااليي دارد، تميز مي عدداين سوخت. بنزين مزيت ها و معايبي دارد
  .ميزان توليد گازهاي خروجي آن پايين است

۱  
۲۰۰ 
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   مـدل آن،   و  بـه نـوع     بسته  البته ، در زير يا در صندوق عقب خودرو       درون مخزني كه معموالً   ) CNG(گاز طبيعي   
در سيستم سوخت رساني خودروهاي گاز سوز همانند خودروهاي بنـزين سـوز، ابتـدا               . شود  نصب شده، ذخيره مي   

   بـه درون محفظـه احتـراق سـيلندر موتـور            آميخـتن سوخت بايد بـا درصـد مناسـبي از هـوا مخلـوط و پـس از                  
  .هدايت شود

  
  :ها  با ساير سوختCNGيسه مقا

 CNG هاي بنزين، گازوئيل و   ويژگي مهم از سوخت۳ به خاطر LPGاول آنكه وزن مخـصوص  . تر است  ايمن

CNG   بنـابراين در صـورتيكه     .  كه اين گاز از هوا نيـز سـبك تـر اسـت             ست ا بدان معنا  است و اين     ۵۸۷/۰ برابر  
 است، در C ۷۰۰° برابر CNGت خود اشتعالي    ركه درجه حرا  دوم اين . شود  نشت كند در جو صعود كرده و محو مي        

 از فوالدهـاي    CNGهـاي ذخيـره        مخـزن  اين كـه     سوم.  است C ۴۵۵°عالي بنزين تحاليكه درجه حرارت خود اش    

 هاي بنـزين   مخزنتر و ايمن تر از  شوند كه بسيار مستحكم ي ساخته ميـ ايمن استاندارداژي خاص و با رعايت      ـآلي
  .خودروها هستند

  
CNG در جهان:  

. به عنوان سوخت خودروها ، يك تكنولوژي كامالً شناخته شده اسـت   ) CNG(استفاده از گاز طبيعي فشرده شده       
 ، گاز طبيعي فشرده براي خودروها مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و در             ۱۹۴۰به عنوان مثال، در كشور ايتاليا از دهه         

آيــد، تكنولــوژي خودروهــاي بــا ســوخت  عــي بدســت مــيانول كــه هــر دو از گــاز طبيتــ و مLNGمقايــسه بــا 

CNG، گسترش بيشتري يافته است.  
كنند در حال تـردد    كار ميCNG ميليون خودروي گاز سوز كه با سوخت       ۱۱در حال حاضر در دنيا تعداد بيش از         

يز استفاده از گـاز  در زالند نو و آمريكاي شمالي ن. شود  استفاده ميCNGدر ايتاليا در مقياس وسيعي از . باشند  مي
 سـوز شـده انـد و حـدود          CNG خودرو در سال هاي اخير       ۲۵۰۰۰۰ نيوزيلند حدود     در طبيعي فشرده رواج دارد و    

اي  ريزي گسترده آرژانتين نيز در چند سال اخير برنامه.  در اين كشور را به عهده دارندCNG جايگاه ، عرضه ۲۵۰
  . سوز داردCNG خودروي ۷۰۰۰۰۰ طرح ريزي نموده و در حال حاضر CNG  ازرا براي استفاده

  
CNG در ايران:  

به ويژه در  آيد، رين و در دسترس ترين جانشين هاي بنزين به شمار مي      ت   يكي از مناسب   CNGگاز طبيعي فشرده    
   ســـال گـــاز طبيعـــي ۱۷۰بـــرداري از همـــه منـــابع شناســـايي شـــده تـــا حـــدود  ايـــران كـــه بـــا بهـــره

  .سازد نياز مي آل است و در صورت گسترش مصرف، كشور را از واردات بنزين بي ت، سوختي ايدهخواهد داش
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هـاي    كارخانـه ،آن و طـي كـردن مراحـل آغـازين     CNGدر كشور ما و در حال حاضر، به دليل نوپا بودن طـرح             
رف گـاز طراحـي شـده        برنامه مدوني جهت توليد انبوه خودروهايي كه از ابتدا براي مـص             توليدكننده خودرو هنوز  

  .ندارندرا باشند 
 شـمرده  CNGهاي مايع از مزيت هـاي ايـران بـراي اسـتفاده از      ارزان بودن قيمت گاز طبيعي نسبت به سوخت    

هاي كنوني واردات  هاي مايع از يك سو و هزينه شود ضمن آنكه هزينه و پااليش نفت خام براي تهيه سوخت    مي
با توجه به شرايط اقليمي ايران و با توجه بـه     CNG .هش خواهد يافت   كا شدتبه   CNGنيز با جايگزين كردن     

  .ست اها وجود شبكه گسترده توزيع گاز، جانشين بسيار مناسبي براي ديگر سوخت
  : به شرح زير است۱۳۸۴كردن خودروها تا آخر خرداد سال عملكرد طرح گازسوز 

  

  هدف  نام پروژه

پيشرفت 

فيزيكي 
  )درصد(

  توضيحات

ه ميزان صرف

جويي انرژي 
ده ساله 

  )ميليون دالر(
ــداث   احداث جايگاه ــاه ۴۰۰احــــ  جايگــــ

سوختگيري در شهرهاي بزرگ    

  ۳۳  كشور و جاده هاي بين شهري

 جايگاه به بهـره بـرداري    ۷۲
ــيده،  ــاده ۳۶رس ــاه آم  جايگ

بهــره بــرداري و بقيــه در   
راحــي يــا ســاخت طمرحلــه 

  باشند مي

_  

 هـــزار خـــودروي ۲۰تبـــديل   تبديل ناوگان

ــو ــوز در  س ــه س ــه دوگان اري ب
 هــزار ۱۰۰مرحلــه اول شــامل 

 هــزار ۱۰۰تبـديل كارگـاهي و   
  اي تبديل كارخانه

۱/۷۳  

ــيش از  ــودرو ۴۵۵۰۰بـ  خـ

  .گازسوز گرديده است

۸/۱۶۷۹  

ــات   ــازي كارخانج نوس

خودروسازي بـا هـدف     
كاهش مصرف سوخت   

ــردن   ــوز كــ و گازســ

  خودروها

كمك بـه توليـد يـك ميليـون         

دســتگاه خــودرو گازســوز كــم 
 روز جهـت    آوري  فنصرف با   م

ايجــاد ظرفيــت توليــد ســاالنه 

   هزار خودرو۵۰۰

۳۳  

ــين ســازمان  قــرارداد الزم ب

بهينه سازي مصرف سوخت    
كشور خودروسازان انجـام و     

خودروسازان در ايـن زمينـه      

ــرارداد   ــا طــرف خــارجي ق ب

  اصلي را منعقد نموده اند

۷۳۰۰  
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  :محيط زيستي هاي  برتري

 روز شـاهد هـواي      ۳۰۰ روز هر سال بيش از       ۳۶۵ر طي   بتشر شده از سوي منابع معت     ن م امروزه بر اساس آمارهاي   
 كه اين مهم هيچگاه از ديدگاه افـراد سـاكن حاضـر در    يمآلوده در حد خطرناك، در شهر بزرگي مثل تهران هست       

) CNG(يعـي  گازهاي آالينده منتشره از خودروهايي با سوخت گـاز طب . گيرد  قرار نمياين شهر، مورد توجه جدي 
به عنوان مثـال، آالينـده مونوكـسيد كـربن يـك خـودرو              . بسيار كمتر از خودروهاي بنزين يا گازوئيل سوز است        

 درصـد كمتـر از خـودرو        ۸۰ درصد و ذرات معلق حدود       ۷۰ درصد ، اكسيدهاي نيتروژن حداقل       ۶۵گازسوز تقريباً   
  .بنزين سوز است

ي ، آالينده هاي سمي ناشي از تبخير بنزين از باك خودرو را             همچنين خودروهاي گاز سوز به هنگام سوخت گير       
كنند نسبت به خودروهاي ديزلـي    كار ميCNGموتورهايي كه با سوخت گاز طبيعي  عالوه بر آن، . نخواهد داشت 

      اين ذرات ، خطر ابتال به سرطان و بيمارهاي ريـوي را بـه           . كنند   به مراتب ذرات معلق كمتري توليد مي       يو بنزين 

  .دنبال دارند
  

   :CNGمزاياي مصرف 

  .شود  هواي سرد به راحتي روشن مي در سوزCNG خودروي موتور -۱

٢- CNG  اكتان بسيار بااليي داردعدد.  

 .كند سوزد و ته نشيني كمتري در موتور ايجاد مي تميز مي -٣

 .موتورهاي بنزين و گازوييل سوز است كمتر از  سوز CNG  هزينه تعميراتي موتور -٤

 .گردد  خارج مي سوز CNG  خودروهاي ينده ناچيزي از اگزوزآال مواد -٥

 
  :CNGمعايب مصرف 

۱- CNG  كند و در نتيجه  شود هواي بيشتري در مقايسه با بنزين جايگزين مي چون بصورت گاز وارد موتور مي

  .تري دارد كارايي حجمي پايين
 آنكه موتور بتواند عالوه بـر گـاز از   كند مگر  طي مي  سوز  هاي بنزين   مسافت كوتاهتري در مقايسه با اتومبيل      -٢

  .بنزين هم استفاده نمايد

 .هاي بنزين سوز است  درصد كمتر از اتومبيل۱۵هاي گاز سوز رويهم رفته  قدرت موتور اتومبيل -٣
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  : جمع بندي

تفاوت فاحش در كاهش آلودگي هوا در مقايسه بين مصرف سوخت هاي مايع و گاز طبيعي، كشورهاي پيـشرفته         
 از اين و كشورهاي در حال توسعه را در شرايط كنوني بر آن داشته است تا به سمت و سـوي گـاز سـوز                          را پيش 

 درصد بنزين در بخش حمل و نقل و بـه ويـژه حمـل و      ۹۰در كشور ما كه بيش از       . كردن خودروها حركت كنند   
ــاده ــل ج ــي  نق ــصرف م ــه م ــن   اي ب ــه اي ــه ب ــد، توج ــوني   مرس ــاي كن ــت ه ــا و اولوي ــرورت ه ــم از ض ــه ه   ب

  .رود شمار مي
در . دهـد  گاز سوز شدن خودروها ضمن كاهش آلودگي هوا هزينه سوخت هر خودرو را تا يك دهـم كـاهش مـي          

 ميليـارد دالر بنـزين اسـت،    ۵/۱ ناچار به واردات    در سال جاري  حاليكه كشورمان به دليل افزايش مصرف بنزين،        
  . صرفه جويي خواهد داشتدر سال  ميليارد دالر۴اجراي طرح گاز سوز كردن خودروها معادل 

توان اطمينان داشت كه طرح گازسوز كردن خودروهـا   بنابراين ، با توجه به مطالب مطرح شده در اين گزارش مي           

به خصوص در كشورمان بسيار توجيه پذير خواهد بود كه البته در اين راستا، اقدامات اساسي صورت گرفته و اين                    
  .طرح در حال انجام است

  
  LNG ( Liquefied Natural Gas(  طبيعي مايع  گاز-پ

  : گاز طبيعي مايعمعرفي
  

 طبيعي گاز و مراكز صنعتي مصرف كننـده، مـستلزم يـافتن راهـي بـراي                 نوجود فاصله و بعد مسافت بين مخاز      
 هاي تكنولوژيكي  چند دهه پيشرفت. اط مختلف جهان بوده استقتبديل و انتقال اقتصادي گاز از محل توليد به ن

اي را پيش رو نهاده است و موجب شده تا سهم گاز در سبد مصرف انرژي در جهان تغيير نموده  ر راههاي تازهياخ
  هــاي كالنــي در تحقيقـــات و    كـــشورهاي توســعه يافتــه بودجــه   . دبــ و بــا گذشــت زمــان افــزايش يا    

تبـديالت و انتقـال گـاز       هاي آزمايشگاهي تبديل گاز سرمايه گذاري نموده و به انقالبي در              كاربردي كردن روش  

و  GTL تبديل گاز به سوخت سبز و گازوييل و بنزين فاقد آالينده           ،از زمره اين دستاوردهاي نوين    . اند  دست يافته 
  .براي سهولت در انتقال و ذخيره سازي آن است) LNG(نيز تبريد و مايع سازي 

LNG يا Liquefied Natural Gasايـن  ي به مايع اسـت كـه هـدف از     تغيير شكل فيزيكي و تبديل گاز طبيع
  .ل انتقال آن از مبادي استخراج و توليد به مراكز مصرف استهي تس،فرايند

ايـن مـايع   . گيـرد   و در فشار كمي باالتر از فشار اتمـسفر صـورت مـي    – C0 ۱۶۰فرآيند مايع سازي گاز در دماي     
كه تحت فشار كمي باالتر از فشار       ... و  تركيبي است عمدتاً متشكل از متان و درصدهاي كمتري از اتان، پروپان             

  اي   مــادهLNG.  درصــد متــان نيــز قابــل دســتيابي اســت۱۰۰تــا حــد  LNGالبتــه . شــود جــو نگهــداري مــي
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 به دليـل  LNGهر چند . آب استون بو، بيرنگ، شفاف و غير خورنده و سبك تر از         بدزا،    غير سمي، غير سرطان   
ر حالت مايع را ندارد اما در صورت نشت و تركيب با اكسيژن هـوا               نداشتن اكسيژن، خاصيت انفجاري و احتراق د      

نكته قابل توجه در اين تغيير شـكل        . به عنوان يك مخزن متراكم انرژي، از قدرت تخريب بااليي برخوردار است           
 قادر به حمل LNGيك تانكر   به عبارت ديگر. حجم اوليه است            كاهش چشمگير حجم گاز به،فيزيكي

  .شود  تانكر گاز طبيعي حمل مي۶۰۰ان سوختي است كه توسط ميز
  

   : LNGتاريخچه 

 دانـشمند انگليـسي مايكـل فـارادي انـواع            گردد كه    ميالدي برمي  ۱۹اولين تجربه مايع سازي گاز به قرن         -
  .مختلف گاز و گاز طبيعي را بصورت مايع درآورد

 در كليولنـد    ۱۹۴۱شد و اولين واحد تجاري در        در ويرجيناي غربي ساخته      ۱۹۱۲ در سال    LNGاولين واحد    -
  .برداري رسيد واقع در ايالت اوهايو به بهره

 . حمل گرديدتانساي در انگل  به جزيره۱۹۵۹در سال  متر مكعب ۵۰۰۰به حجم  LNGاولين محموله  -

 در  LNGبـرداري رسـيد و اولـين دريافـت             در الجزاير به بهره    LNG اولين تاسيسات صدور     ۱۹۶۴در سال    -
 .انجام شد تانانگلس

توسعه يافته و توليد اين فرآورده در برونئي ، انـدونزي، ابـوظبي،              LNG تجارت   ۱۹۹۰ تا   ۱۹۷۲در سالهاي    -

ـ   و مالزي ـ      همچنـين كـشورهاي كـره،     . ا آغـاز شـد    ـ استرالي         دگان ايـن  تـايوان و آمريكـا بـه جمـع وارد كنن
 .فرآورده پيوستند

 .طر، ترينيداد و نيجريه به مرحله توليد اين فرآورده رسيدند كشورهاي ق۲۰۰۰ تا ۱۹۹۴در سالهاي  -

 Liquefaction پايانه دريافت يـا      ۴۲ كشور جهان و     ۱۲ در   LNG واحد توليد    ۱۷بطور كلي در حال حاضر       -

 .اند  كشور احداث شده۱۱ در Regasifiction پايانه دريافت يا ۴۲ كشور جهان و ۱۲در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

۱  
۶۰۰ 
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  :در جهان LNGتوليد 

  

  
  

اندونزي بزرگتـرين   . كردند   توليد مي  LNG ميليون تن    ۱۱۳ حدود   ،LNG كشور صادر كننده     ۱۲ ،   ۲۰۰۲تا سال   
 توليد   LNGكند قسمت عمده       توليد مي   جهان را  LNG در جهان است كه يك پنجم حجم         LNGتوليد كننده   

  .شود وسط تايوان و كره جنوبي وارد ميشده در اندونزي توسط ژاپن و مقداري از آن هم ت

  
  انـــدونزي، مـــالزي، اســـتراليا، برونئـــي، روســـيه، : عبارتنـــد از LNGدر حـــال حاضـــر، توليـــد كننـــدگان 

  . ليبياد وقطر ، عمان، امارات متحده عربي، الجزاير، نيجريه، ترينيد

، ايـران،  پـرو  :غاز كنند عبارتند از خود را آLNGاي نزديك توليد     رود در آينده    همچنين كشورهايي كه احتمال مي    
  .ونزوئال، آنگوال و گينه

  

كشورهاي جهان  LNG    خريدسهم

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰

ژاپن نوبيج كره اياالت  اسپانيا
 متحده

  كشورهابقيه

  متر مكعب در سالميليارد
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صادر كنندگانLNG در جهان
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ميزان صادرات(ميليارد مترمكعب) درصد

  
  

LNG   در ايران:  
  

هاي مرتبط با صادرات گاز طبيعي كشور، شركت ملي صادرات گاز ايران در سال  با هدف ساماندهي كليه فعاليت
  . تشكيل شده است۱۳۸۰

  
 تعريـف  PERSIAN LNG و NIOC LNG ،PARS LNG صادراتي خود سه پروژه LNGايران براي توليد 

  .ندهنوز به مرحله اجرايي نرسيده اکرده است که 
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   ايران در سالهاي آتيLNGوضعيت قراردادهاي فروش 

نام 
  طرح

  پروژهآخرين وضعيت   نام خريدار  رديف
ميزان فروش 

ميليون تن در (
  )سال

تاريخ آغاز   بازار مصرف
  تحويل

  مالحظات

۱  IBERDROLA  امضاءTerms Sheet , MOU۲۰۰۹  اسپانيا و مكزيك  ۲/۴   نهايي و پاراف گرديد 
 در مرحلــه LNGمــذاكرات قــرارداد فــروش 

  نهايي

۲  IOC & GAIL , 
BAHARAT PET 

 بـه  ۱۳۸۴ در تيرماه (SPA)قرارداد نهايي خريد و فروش     
  امضاء رسيد

 ۲۰۰۹  هند ۵
بينـي شـده اسـت،         سال پيش  ۲۵مدت قرارداد   

  ون تن در سال ميلي۵/۷قابل افزايش تا 

ــضاي پــيش  ميتسوبيشي ژاپن  ۳ ــويس  ام  Terms Sheet و ارســال CAن
  توسط شركت ميتسوبيشي

 Terms Sheetدر مرحله مذاكرات   ۲۰۰۹-۲۰۱۰  ژاپن ۷-۲/۲

  . سال در نظر گرفته شده است۳۰مدت قرارداد  ۲۰۱۰  چين ۵/۲-۵  نامه امضاء يادداشت تفاهم و توافق  جنرونگ چين  ۴

N
IO

C
LN

G
 

 SINOPECچين   ۵
 Terms Sheet. امضاء يادداشت تفاهم انجام شده است

  .در مرحله مذاكره نهايي است
 ۲۰۰۹-۲۰۱۰  چين  ۱۰

 ۳۰ بـه مـدت      LNG ميليون تن    ۲۵۰فروش  
  سال

 و مذاكره قرارداد خريد و فـروش  Terms Sheetامضاء   توتال و پتروناس  ۱
LNG (SPA)در مرحله مذاكره نهايي است .  

۵ 
مديترانه،  انگلستان، 

  آتالنتيك و هند
۲۰۱۰ 

 ۵ سال، قابل تمديد به مـدت        ۲۵مدت قرارداد   
  سال

 ۲۰۱۰  چين MOU ۴-۳امضاء   پتروچاينا  ۲
 اسـت و  Pars LNG LTDطرف قـرارداد  
   سال ۲۵مدت قرارداد 

۳  ITOCHO طرف قرارداد  -  -  -  .مذاكرات اوليه انجام شده استPars LNG LTD 

Pars LN
G

 

  Terms sheetدر مرحله مذاكرات  ۲۰۱۰  هند و اروپا ۲  امضاي رئوس توافقاتنويس  تهيه پيش (GDF)گازدو فرانس   ۴

Persian 
LN

G
 

  شل و رپسول  ۱
نامه انجام شده است و مذاكره قرارداد خريد و  امضاي توافق

  .فروش در مرحله نهايي است
۸ 

حوزه مديترانه، 
  آتالنتيك و هند

۲۰۱۱-۲۰۱۰  
 ۵مديد به مـدت      سال، قابل ت   ۳۰مدت قرارداد   

  سال

)۸۴انتــــــــشارات اداره كــــــــل روابــــــــط عمــــــــومي وزارت نفــــــــت ، تيرمــــــــاه  (۱۳۷۶-۱۳۸۳گــــــــزارش نفــــــــت و توســــــــعه در يــــــــك نگــــــــاه  : منبــــــــع
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  : در آسياLNGعرضه و تقاضاي 

 درصد رشد ۵/۶ تا ۴ سال آينده ساالنه بطور متوسط بين ۱۰ در منطقه آسيا در LNGشود تقاضاي  بيني مي پيش
  . در بازارهاي نوظهور چين و هند خواهد داشتLNGر بستگي زيادي به توسعه استفاده از اين ام. نمايد

  .دهد  نشان مي۲۰۱۵را تا سال  LNG نمودار زير روند عرضه و تقاضاي
  

0

50

100

150

200

250

1995 2000 2005 2010 2015

سال

ن
ن ت

ليو
مي عرضه

تقاضا

  
  ۵گزارش نفت و توسعه، شماره : خذما

آيد كه بـر اسـاس        ود مي  شكافي بين عرضه و تقاضا به وج       ۲۰۰۵يابيم كه از اواخر سال        با توجه به نمودار در مي     
توان براي عرضه كنندگان پيش  اصول اوليه اقتصاد هر گاه كه تقاضا از عرضه پيشي بگيرد وضعيت بهتري را مي

  .بيني نمود
  

   : LNGفرآيند توليد 

  :باشد  به صورت زير ميLNG زنجيره فرايند
   اكتشاف و توليد گاز طبيعي -۱
  هاي صادرات مايع سازي و پايانه  -۲
  حمل و انتقال  -۳

  هاي دريافت و تبديل مايع به گاز  پايانه -۴
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  :LNG هزينه احداث واحد 

 نيز از اهميت بسياري برخوردار است، چـرا كـه نـوع تكنولـوژي     LNGتعيين تكنولوژي مورد استفاده يك پروژه     
 انعكاس مستقيمي در    آوري موجود،   مورد استفاده جهت مايع سازي گاز و تالش براي استفاده از مناسب ترين فن             

  . داردLNGميزان سرمايه گذاري الزم براي احداث، تجهيز و اداره يك واحد 
 دالر ۴۰۰ دالر بـه  ۵۰۰هـاي اخيـر از     در خـالل سـال    LNGسرمايه گذاري اوليه مورد نياز براي توليد هر تـن           

 هزينه احداث يك واحـد  . هر تن مورد نظر است     به ازاي   دالر ۱۵۰كاهش يافته است، هر چند دستيابي به هدف         
LNG          ميليون تن در سال با شرايط مكاني و آب و هـوايي مطلـوب در                ۵/۸ با دو خط توليد و با مجموع ظرفيت 

 ميليون تـن    ۶ با ظرفيت    تاسيساتي دالر بوده است، اما اين رقم براي         ميليارد ۲/۳هاي گذشته رقمي بالغ بر        سال
  . دالر استميليارد ۱/۴در سال اكنون معادل 

بـراي مثـال،   . هاي توليدي صورت گرفته است اي در ظرفيت واحد در خالل سه دهه اخير پيشرفت قابل مالحظه 

 ميليون تن در سال بـود، رونـد ظرفيـت           ۵ رقمي معادل    ۱۹۶۴ در سال    LNGدر حاليكه ظرفيت يك خط توليد       
بيـشتر بـراي يـك واحـد     طراحي ظرفيت هاي .  ميليون تن در سال در نظر گرفته شده است     ۳/۶طرح هاي آتي    

چنانچه هزينـه جـاري   . هاي جاري به دنبال خواهد داشت    ، صرفه جويي هاي قابل توجهي در هزينه       LNGتوليد  
 ۴ و   ۳ هزينـه     و  دالر ۶/۱ را يك دالر در نظر بگيريم، هزينه دو واحد معـادل             LNG با يك خط توليد      واحديك  

 LNG تاسيـسات اندازي، تعمير و نگهداري   هزينه هاي راه . دالر خواهد بود   ۶/۲ و   ۱/۲واحد آن به ترتيب معادل      

 توليدي خود   LNG با صرف هزينه در زمان از جانب يك عرضه كننده، منوط به اطمينان نسبي وي از تقاضاي                  
  .خواهد بود

 كه  (Ethane) محصول فرعي اتان     LNGتر، افزون بر تبديل گاز طبيعي به           پيشرفته LNGواحدهاي توليد   
 بـوده  كمي بيشتر) دوگانه(هزينه احداث اين گونه واحدهاي توليد  . كنند  ع پتروشيمي است، توليد مي    خوراك صناي 

  .اما بسيار به صرفه است
  

  :LNG  تجارت

يـك زنجيـره    . اي ، سرمايه بر و پيچيـده برخـوردار اسـت             از ماهيتي زنجيره   LNGصنعت گاز طبيعي مايع شده      
LNG         يك از آنها براي تجاري شـدن و تحقـق يـك طـرح صـادرات                 شامل اجزاي مختلفي است كه وجود هر

LNG  سـال را دارا   ۳۰ تا   ۲۰ بطوري كه قابليت تامين گاز مورد نياز         –وجود يك مخزن بزرگ گاز      . حياتي است 
كـه  ( با ظرفيت پاسخگويي به نيازهاي طرف قرارداد    LNG تكنولوژي مورد نياز براي احداث يك واحد -باشد

، تامين كننده مالي قابل اتكا، وجود تقاضـاي مـوثر بـراي             ) توليد برق در كشوري ديگر است      معموال يك نيروگاه  
LNG          و يـك شـركت كـشتي رانـي داراي تانكرهـاي           )  سـال  ۲۰حـداقل   ( مورد نظر طي دوره فعاليـت پـروژه
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جهيـزات  نهايتاً، تاسيسات و ت     توليد شده از مبدا توليد به بازار مصرف طي دوره قرارداد و            LNG حملمخصوص  
 LNG به گاز در ذخيره سازي و مصرف گاز ، بخش هاي مختلف يك زنجيـره                  مجدد مخصوص دريافت، تبديل  

  .دهند را تشكيل مي
 ۵/۴ درصد رشد تجارت گاز با خط لولـه و  ۱۰( درصد ۹ ميالدي به ميزان ۲۰۰۴رشد تجارت جهاني گاز در سال   

شـود    كه پيش بينـي مـي  باشد  و رشد صادرات آن مي     نشانگر افزايش توليد و مصرف گاز طبيعي        ، )LNGدرصد  
 بـه   ۲۰۰۴ متر مكعب در سـال       ميليارد ۶۸۰ سال گذشته آن از      ۱۰حجم تجارت جهاني گاز با توجه به روند رشد          

معادل ( ميليون تن ۳۵۰ مورد تقاضا LNG برسد كه به اين ترتيب ميزان  ۲۰۲۵مترمكعب در سال     ميليارد ۱۴۰۰
به وسيله خـط لولـه بـه        ) براي مبادله (و ميزان گاز اضافي مورد نياز       ) از طبيعي استاندارد   مترمكعب گ  ميليارد ۴۹۰

  . مترمكعب خواهد رسيدميليارد ۹۰۰بيش از 
   

  
  
  :LNG موارد مصرف  

 اغلـب بـه عنـوان       LNG. تواند بوسيله كشتي به تمام دنيا حمل گردد          مي LNGگاز طبيعي مايع شده      -
رشد تقاضا براي برق در آسيا از عوامل بسيار مهم      . گيرد  ها مورد استفاده قرار مي      سوخت مناسب نيروگاه  

  .در جهان شده است LNGدر رشد سريع انرژي بوده و باعث افزايش تجارت 

- LNG        هاي گرم سال ذخيره شده و در ماههـاي   تواند در ماه    به دليل اينكه قابليت ذخيره سازي دارد مي
  .ل مورد مصرف قرار گيردسرد سا

  تجارت جهاني گاز در طي سه دهه گذشتهمودارن   

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۱۹۷۰ ۱۹۷۵ ۱۹۸۰ ۱۹۸۵ ۱۹۹۰ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸  ۲۰۰۰ ۲۰۰۱
سال

  مترمكعبميليارد

LNG
خط لوله
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- LNG        همچنين . تواند جايگزين گازوئيل باشد  سوخت بسيار مناسبي براي وسايل نقليه ديزلي بوده و مي
عالوه بر ايـن بـه دليـل    . قابليت نگهداري بهتري دارد ) گاز طبيعي فشرده شده    ( CNGاين سوخت از    
 .باشد تر و كم ضررتر مي كهاي فسيلي پا  اين ماده از بسياري از سوختLNGوجود متان در 

  
  :روش نگهداري

ايـن  . طراحـي شـده اسـت   (bar)   بـار ١٦باشند و براي فشار كاري حداكثر تا   جداره ميو دLNGمخازن ذخيره 

با توجه به انتقـال حـرارت از        ( مخازن داراي لوله و اتصاالت الزم براي خارج كردن گاز در صورت افزايش فشار               
اين مخازن مجهز به سيستم اعالم پايـان سـوخت          . ال سوخت در زمان مصرف هستند      و يا انتق    )محيط به مخزن  

  .نيز هستند) پر شدن مخزن( گيري 
  

  :LNG انتقال 

بيني راهكارهاي مربـوط بـه آن در يـك            يك مساله مهم در تجارت اين صنعت است كه بايد پيش           LNGانتقال  
 در منطقـه مديترانـه،      LNGارقام مربوط به حمل     ه به   با توج . ت دقيق و روشن صورت بگيرد      بصور LNGپروژه  

 را به خـود اختـصاص   LNGحمل و نقل دريايي حدود يك سوم از كل سرمايه گذاري مورد نياز براي يك طرح                
شـود و تقاضـاي آن     كشور دنيا مـي   ۱۰۰ جهان در حال حاضر شامل بيش از         LNGناوگان حمل و نقل     . دهد  مي

هزينه سرمايه گـذاري بـراي يـك كـشتي بـا            . ، فزاينده بوده است    LNGت  همواره و متناسب با روند رشد تجار      

  LNG در ساخت ترمينال دريافـت       . ميليون دالر است   ۱۳۰ رقمي در حدود     LNG هزار متر مكعب     ۱۳۵ظرفيت  
 در طول سواحل پرجمعيـت بـه داليـل          LNGساخت يك ترمينال    . نيز مالحظات خاصي بايد مد نظر قرار بگيرد       

ضمن اينكه با گسترش ظرفيت مورد نظر براي سـاخت يـك ترمينـال    .اي مشكالتي خواهد بود دار  زيستي محيط
ناپـذير  درنهايت، براي چنين معامالت بزرگ ملـي، حـضور گريـز    . گردد بحث صرفه هاي اقتصادي نيز مطرح مي      

  .ه توليد وجود خواهد داشتدولت ها در هر دو جانب عرص
 

  :LNGمزاياي استفاده از 

LNG مـسافت  . شـود   زيرا بـه شـكل مـايع ذخيـره مـي      هاي گازي دارد، ژي باالتري نسبت به سوختر ان چگالي
 داراي   و سـازد   نپـذير مـي   پيمايش بيشتر و وزن كمتر مخازن ذخيره، استفاده از آن را در خودروهاي كوچكتر امكا              

      باشـد  ه مـي  دقيقـ ۶ الـي   ۴ به نحوي كه در خودروهاي بزرگ زمان سوختگيري          سرعت سوختگيري بااليي است   
ارزيابي و كنترل تركيب سوخت با دقت بااليي امكان پذير است و با توجه به اينكه              ).  گالن در دقيقه   ۴۰ الي   ۱۰( 
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LNG       درصد متان دارد، لذا كنترل و تعيين مناسب تركيب سوخت بازدهي موتور             ۹۹ توليد شده براي خودروها تا 
  .دهد و سوخت را نيز افزايش مي

   :LNGه از معايب استفاد

بسياري از مردم به استفاده از مواد در دماهاي پايين عادت نداشته لذا نياز به آموزش خاصي در زمينه اسـتفاده از                       
  .سوخت در دماي خيلي پايين وجود دارد

شامل لولـه هـا، شـيرآالت و وسـايل انـدازه      (گيري خطوط انتقال گاز از مخزن به خودرو      در ايستگاههاي سوخت  
 سـرد  سانتي گراد درجه   -۱۲۶ تا دماي    گيري   سوخت  در حالت مايع بايد پيش از شروع       LNGنتقال  جهت ا )گيري

  .شود در غير اينصورت منجر به تبخير بخشي از سوخت مي. شوند
 تا حد ماكزيمم ظرفيت، امكان پذير نيست زيـرا بـه انـدازه الزم فـضاي                 Cryogenic مخزن دو جداره     كردنپر  

  .جهت تبخير يا جوشيدن مايع بايد در مخزن در نظر گرفته شودخالي در باالي سطح مايع 

  
  : زيستي برتري هاي محيط

 درصد براي كل زنجيره در طول مسافتي معادل ۱۱ تا ۸ حدود LNGاز ديدگاه زيست محيطي، ضايعات و تلفات 
ـ   .  سـابقه خـوبي دارد  LNGاز لحاظ ايمني حمل و نقل، تجارت .  هزار كيلومتر است ۳ ژوهش هـاي  بـه عـالوه پ

 با كشتي، مصيبت بـار نيـست و   LNGمختلف نشان داده است كه تاثير هرگونه تصادف يا اتفاق در حمل و نقل      
  . اندكي بر محيط زيست دارد وتنها تاثير محدود

  
  :جمع بندي

، موجب توسعه اين بخش از صنعت گاز گرديده و تحقيقات صورت گرفته منجر             LNGرشد چشمگير تقاضا براي     
بهبود فرآيند، ساخت كشتيهاي حمل بـا       .  هزينه هاي تبديل و حمل اين فرآورده استراتژيك شده است          به كاهش 

ظرفيتهاي باالتر و اصالح ساختارهاي محدود كننده قـراردادي، موجبـات عموميـت و گـسترش اسـتفاده از ايـن         

 بـه مراكـز     LNGور در انتقال    علي رغم همه پيشرفتهاي اخير و با وجود قابليت مان         . فرآورده را فراهم آورده است    
در شـرايطي اسـتفاده     ، تنهـا     LNGمتعدد مصرف، به دليل لزوم احداث تاسيسات و پايانه هاي دريافت و تبديل              

حـال آنكـه      جغرافيايي و يا سياسي توجيه نداشته باشد        شود كه احداث خط لوله، به داليل اقتصادي، تكنيكي،          مي
LNG از طرفي كليه آزمايشات انجام . ز براي مواقع افزايش تقاضا به حساب آيدتواند نوعي از ذخيره سازي گا    مي

 يا ابر بخارات آن بـه  LNG كند زيرا نشت مايع  ، ايمن بودن اين سوخت را كامالٌ تاييد ميLNGشده و خواص 
وا محض تماس با زمين يا در اثر حرارت محيط به سرعت در هوا تبديل به گاز شده و چون در ايـن حالـت از هـ                       

  .شود  تر است در محيط پراكنده ميسبك
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   گيرينتيجه
نكته قابل توجه در مورد گاز طبيعي آن است  كه منابع عمده اين انرژي در كشورهايي قرار دارنـد كـه خـارج از                          

توان انتظار داشت كه در سالهاي دهه آينده با توجه به رشد   بنابراين ميباشند طق عمده مصرف گاز طبيعي ميمنا
  . رشد چشمگيري داشته باشد مصرف،قاضا براي گاز، تجارت و حجم انتقال گاز به مراكز عمدهسريع ت

 ضروري اسـت ايـن منـابع بـه      در اقتصاد ايرانها  و اهميت آنبي ترديد با توجه به تجديدناپذير بودن نفت و گاز         
تامين هزينه هاي مـصرفي و      هاي تجديد شونده پايدار تبديل و از بكارگيري آن براي            عنوان ثروت ملي به ثروت    

  .يا انجام سرمايه گذاري غير اقتصادي پرهيز شود

گاز طبيعي داراي مزاياي فراواني چون آاليندگي كم، قيمت ارزان، پيشرفت فن آوري حمـل و نقـل، جـايگزيني                    
ز طرفـي ،    ا.  تامين نمايـد    را مناسب براي نفت و بنزين مي باشد و تا مدت ها قادر خواهد بود نياز بشر به سوخت                 

 تـا سـال    از حـاال د كربن توليديي، حجم دي اكس   به همين ترتيب ادامه پيدا كند      منابع فسيلي اگر سوخت و سوز     

  .رسد  تن ميبيليون ۱۰  به حوالي۲۰۲۰
ايـن  . هايي قرار دارد كه توسعه نيافتـه انـد   و در حوزه)با نفت (قسمت اعظم ذخاير گازي ايران بصورت غير همراه         

عـالوه بـر   . باشـد  ست كه جمهوري اسالمي ايران داراي پتانسيل عظيمي براي توسعه گاز مي    ا اموضوع بدان معن  
مصرف داخلي كه به سرعت در حال افزايش است ايران توانايي آن را هم دارد كـه بـصورت يـك صـادر كننـده               

  .بزرگ گاز طبيعي درآيد
تـوان شـرايط بـالقوه         مـي  ،ارهاي جهـاني   درصدي تقاضاي گاز طبيعي در باز      ۱/۳با توجه به متوسط رشد ساالنه       

بازارهاي صادراتي گاز طبيعي در آينده را اميدوار كننده تلقي نمود و با توجه به امكـان كـسب درآمـدهاي ارزي،                      

  .گازي كشور، سرمايه گذاري وسيعتري انجام دادجهت توسعه ميادين 
يران از لحاظ ذخاير غني گاز طبيعي، امكان       همانطور كه در اين گزارش مطرح گرديد، با توجه به پتانسيل عظيم ا            

ورود كشور ما به بازارهاي جهاني گاز طبيعي مايع در جهان به دليل ارزاني خوراك در طرحهاي آن همواره وجود                    

  .خواهد داشت
در پايان، مجددا بايد به اين نكته توجه داشت كه با توجه به محدود بودن ذخاير نفتي و با توجه بـه در دسـترس                         

توانـد در اولويـت    سـتفاده از گـاز بـه جـاي نفـت مـي       ن منابع عظيم گازي با قيمت نسبتا ارزان در كشور ما، ا بود
 . نفت قرار گيرد محترمهاي وزارت برنامه
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10-  http:// www. NaturalGas.org 
11-  Energy Information administration , Office of Oil and Gas, January 2006 
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 )۱۳۷۲پائيز ) (بخش شهر سالم(شهرك ترافيكي كودكان  -

 )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم(مايشگرهاي ديجيتالي سازماندهي كاركردهاي بهينة ن -

 )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم(استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري  -

 )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو  پارك انرژي -

 )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز  بهينه -

 )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم( تهران هاي شمال بازارچه صنايع دستي در كوهپايه -

  

  :اند كتب زير منتشر گرديده" ضمنا

  )۱۳۷۲ ((PARKING STRUCTURES)هاي طبقاتي  سازة پاركينگ -۱

  )۱۳۷۳ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي   سازه -۲

  )۱۳۷۳ ((AUTO CAD. V.12 USER'S GUIDE)۱۲خودآموز اتوكد  -۳

 )۱۳۷۵ –ريزي كشور   و معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامهدفتر تحقيقات(برنامه ريزي و طراحي هتل  -۴



 ٣٥

دفتـر امـور فنـي و تـدوين معيارهـاي سـازمان مـديريت و                (بيست و پنج جلد استانداردهاي صـنعت آب كـشور            -۵

 )۱۳۷۵-ريزي كشور  برنامه

 )OPEN GL) ۱۳۸۲راهنماي برنامه نويسي سه بعدي  -۶

 )۱۳۸۴( هواي پاكيزه بكاريم –معماري سبز  -۷

   

  :شوند تب زير به زودي منتشر ميك

  )شهر ره: مترجم (LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES) طراحي، اجرا(منظرسازي  -۱

  )شهر ره: مترجم (ELECTRICAL GROUNDING) اتصال به زمين(اصول زمين كردن الكتريكي  -۲

 


