
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گزارش پژوهشی؛

سوزی گازهای نفتیمشعل  

شودثروتی که دود می   

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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  برجسته نکات*
 

 سوزی، در واقع سوزاندن گازهای همراه نفت به دلیل ایجاد فشار در تاسیسات نفتی است.فلرینگ یا مشعل 

  ارزشمند کشور، از عوارض فلرینگ گاز است.آلودگی محیط زیست و از دست رفتن سرمایه 

 میلیارد متر مکعب گاز تحت عنوان فلرینگ )یا سوزاندن گازها  1۵۰در جهان ساالنه افزون بر گوید بانک جهانی می

 .شودمشعل( به مواد آالینده تبدیل می به وسیله

 .برای کاهش فلرینگ در ایران قوانین باالدستی وجود دارد 

  تواند هم به اشتغال کمک و دخیل کردن بخش خصوصی در استفاده از این انرژی می یگاز های مشعل کردنخاموش

 .منجر شودکند و هم به ارتقای سالمت محیط زیست 

 مقدمه*

ی گیرد. هنگامی که حفارتر بودن روی نفت قرار میشود و به دلیل سبکزمان تشکیل نفت، مقداری گاز نیز تولید می 

کنند و چون میزان آن زیاد است، برای حفاظت از خطر فشار این گازها به سمت سطح زمین حرکت میشود نفتی آغاز می

ستفاده یابد و مورد اکشی مناسب وجود دارد، این گاز انتقال میسوزانند، البته در مناطقی که لولهباال در تاسیسات، آن را می

خصوص کاربرد دارد و گازهای متم احتراق است که در صنایع سیستم فلر در واقع یک دستگاه دارای سیس گیرد.قرار می

های آتش است که در مناطق پاالیشگاهی سوزاند. این همان مشعلتولید شده در هنگام استخراج را به صورت کنترل شده می

 قابل مشاهده است.

 ی انجام شد.، به روش اسنادمعاونت سیاسی یاین موضوع دستمایه تحقیقی قرار گرفت که در پژوهش خبر

 

 دالیل فلرینگ گاز*

 
 

سوزی در کاهش خطر آتش
تاسیسات نفتی

جلوگیری از تولید محصوالت 
ناخواسته

یر استفاده در مواقع عملیات تعم
ها برای هو نگهداری پاالیشگا
حفظ ایمنی

ه رها تخریب کمتر محیط زیست نسبت ب
ضرر گاز متان ) کردن گاز در طبیعت 

موجود در گازهای نفتی برای طبیعت 
است بسیار بیشتر از دی اکسید کربنی

(شودکه بعد از فلرینگ آزاد می

ار ابزاری برای ایمنی و کاهش فش
در تاسیسات

دشواری انتقال گازدوری محل استخراج از خشکیحفظ ایمنی منطقه
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 معایب فلرینگ*

 

 آخرین وضعیت فلرینگ در جهان*

به دلیل ارزشمند بودن گازهای همراه نفت و قابلیت استفاده از آنها به عنوان خوراک واحدهای مختلف، در دنیا به جای  

های خود را در سوزاندن، تمایل به مهار و فروش آن بسیار زیاد است. کشورهایی مثل عربستان و کویت خیلی از مشعل

 ی از آن هستند.بردارها خاموش کردند و مشغول بهرهپاالیشگاه

مشعل( به مواد  به وسیلهمیلیارد متر مکعب گاز تحت عنوان فلرینگ )یا سوزاندن گازها  1۵۰در جهان ساالنه افزون بر  

شود که بر اساس آمارهای بانک جهانی این رقم چیزی معادل یک سوم مصرف گاز کل اروپا است. از کل آالینده تبدیل می

 1.شودآنها محسوب می وکشور است که ایران هم جز 1۰درصد آن متعلق به  ۷۵حجم گازهای آالینده، 

میلیارد  150، با افزایش چشمگیری به رقم 2019به گزارش بانک جهانی، مشعل سوزی گاز در جهان، در سال 

ن، کشور روسیه، عراق، آمریکا و ایرا 4سابقه بوده و سال گذشته بی 10متر مکعب رسیده است که این رقم در 

 .به خود اختصاص داده اند را ، در جهان2019تا  2017درصد از مشعل سوزی گاز از سال  45

 

ور کننده گاز در جهان، در کشور برتر شعله 3۰درصد کاهش روبرو بوده است و  1۰، با 2۰2۰اما این رقم در سه ماهه اول 

نگران کننده آب و هوایی کنار گذاشته شده ، برخی موضوعات 19حال کاهش حجم آن هستند. با شیوع بیماری کووید 

 2هایی را به همراه خواهد داشت.است که چالش

                                                           
  1- ایسنا، 98/۰6/13

 com.ETEnergyworld.-.2 .2۰2۰جوالی  22

رکیب آنها با تغییرات آب و هوایی از تولید دی اکسیدکربن، گوگرد و نیتروژن در هنگام فلرینگ گاز و ایجاد باران اسیدی در ت
رطوبت هوا

های خطرناک مثل سرطان، مشکالت پوستی و تخریب ریه هنگام مجاورت با گازهای فلرینگبروز بیماری

ایجاد دود، صدا و بوی نامطبوع

هدر رفتن سرمایه کشور

ربن، کربونیل بنزوپیرن، بنزن، دی سولفید ک)افزایش مخاطرات زیست محیطی ناشی از انتشار مواد شیمیایی سمی در طبیعت 
وژن، دی اکسید های نسوخته، مونوکسیدکربن و ذرات کربنی، دی اکسید کربن، اکسیدهای نیترتولوئن، هیدروکربنسولفید و 

(گوگرد، جیوه، ارسنیک و کروم

سامان نگرفتن زنجیره ارزش تولید کاالی نهایی از گازهای نفتی

از دست رفتن اشتغال و تولید برای بومیان منطقه
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 المللی انرژیآژانس بینتحلیل *

اگر در هنگام استخراج نفت، گاز به عنوان یک محصول ارزشمند جانبی را نتوانند به چرخه بازار گاز بفرستند، چند گزینه   

ادن ور کردن آن و یا به هوا فرستبرای استفاده از این گاز، تزریق دوباره آن به زمین، شعلهپیش رو است: انتخاب یک اپراتور 

ز فلرینگ بارتر امورد چهارم برای محیط زیست بسیار زیان صال به شبکه اصلی گاز بهترین راه،مستقیم آن، که مورد اول و ات

شد که این میزان برابر با مصرف گاز در قاره آفریقاست.  میلیارد متر مکعب گاز در جهان شعله ور 14۵، 2۰18است.در سال 

ینی شود. پیش بای مثل کربن سیاه و اکسید نیتروژن میاین موضوع، سبب انتشار گازهای متان و سایر گازهای گلخانه

 1ادامه پیدا کند. 2۰3۰شود فلرینگ گاز در جهان تا سال می

کنند. نظارت بر این حوزه و تعیین سوزی خود منتشر میمیزان مشعل های آماری دقیق ازتعداد کمی از کشورها، داده

کشور جهان، به صورت تخمینی و ساالنه از طرف  8۵دقیق میزان فلرینگ نیز کار دشواری است اما این آمار در مورد 

میلیارد متر مکعب  14۵، بیش از 2۰18دهد در سال شود که نشان میمنتشر می"2سوزیشرکت جهانی کاهش مشعل"

 کشور )روسیه، عراق، ایران، آمریکا و الجزایر( هستند.  ۵درصد آن  ۵۰گاز در جهان سوزانده شده است که مسئول بیش از 

 مشعل سوزی در ایران*

میلیارد  3/1۷، به 2۰18میلیارد متر مکعب بوده که این رقم در سال  2/12،  2۰14حجم فلرینگ در ایران، در سال 

درصد کاهش داشته که احتماال به دلیل کاهش تولید نفت  2، بیش از 2۰18تا  2۰1۷مترمکعب رسیده است. اما از سال 

 بوده است. 
 

میلیون متر مکعب گاز در روز، با وجود مشکالت عملیاتی در کشور،  5الی  4طبق نظر وزارت نفت، سوزاندن 

 .ناپذیر استاجتناب
 

 باالدستی اسناد 

آوری گازهای همراه نفت در ایران، تخصیص بودجه هر ساله و قوانین تدوین در ارتباط با موضوع مشعل سوزی و جمع 

 شود.ها اشاره میترین آنشده نیز وجود دارد که در ادامه به مهم

  نظام مالی کشور در قالب پذیر و ارتقای : به صورت دائمی در قانون رفع موانع تولید رقابت1393بودجه سال  2بند

هایی که منجر به جلوگیری از سوختن در طرح گذاریو تاکید بر سرمایه 1394و ابالغ آن در سال  12ماده 

 .شودورده های نفتی ذی ربط میآگازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخل یا وارداتی با فر

 هیئت از سویموانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع 12یین نامه اجرایی ماده تصویب آ 

 1394.3وزیران در تیرماه 

                                                           
 emissions-https://www.iea.org/reports/flaring- 1المللی انرژی  آژانس بین

  Global Gas Flaring Reduction Partnership(GGFR) - 2 

 "قانون"قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور که در این آیین نامه به اختصـار  (12)های موضـوع ماده  کلیه دسـتگاه (1) ماده -3

ها، افزایش تولید کاالها و خدمات و ســـایر موارد  ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه جویی در مصرف نهاده توانند به منظور صرفه نامیده می شـود، می

قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصـــوب خود قراردادهـای لـازم را در چـارچوب قوانین و  (12)مذکور در ماده 



 

   ۵ 

 

  آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای های جمعقانون برنامه ششم توسعه: کلیه طرح 48بند الف ماده

ظرف  هانرخ عادالنه خوراک آنهمراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین 

االجرا شدن این قانون، از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار مدت حداکثر سه ماه از تاریخ الزم

 ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.نماید به گونه

  بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحمیلیارد تومان بابت  41۰۰: تخصیص 1398قانون بودجه سال  14تبصره 

قانون  12 موضوع ماده، برای مشعل و همراه گازهای آوریگازرسـانی، جمع انـرژی، مصـرف سـازیهای بهینـه

  کشور نظام مالی ارتقای پذیر و رفع موانع تولید رقابت

 داخلی اقدامات انجام شده 

میلیون  4۰۰میلیون متر مکعب، به  29۰۰های اول تا پنجم پارس جنوبی، فلرینگ از گاه، در پاالیش139۵تا  138۷از سال 

 متر مکعب رسید.

میلیون متر مکعب  21نقطه با ظرفیت  63شرکت ملی نفت ایران، برای مزایده عمومی برای گازهای مشعل  1393سال 

 فراخوان داد.

های پارس جنوبی، برخی شرکت 12جنوبی خاموش شد و در فاز یکی از فلرهای پاالیشگاه اول پارس  1396در سال 

 برای تولید برق و نوسازی تجهیزات نفت و گاز، قرارداد بست. زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی آنسالدو

جهت بازیافت و ، و شرکت صنعت سازه ثمین، قراردادی 1گس، شرکت ملی نفت ایران با شرکت فرانسوی سفره1396در سال 

 هزار تن گاز دی اکسید کربن امضا کرد. ۵۰۰در جهت جلوگیری از انتشار  پارس جنوبی، 3و  2مصرف گاز فلر در فاز 

های کاهش فلرینک از سوی کمیسیون ، مشکل تامین مالی به عنوان مهمترین عامل کندی در اجرای طرح139۷در بهمن 

 انرژی مجلس اعالم شد.

وجود همه قوانین، اقدامات و وعده ها همچنان ایران در میان بزرگترین مشعل سوزان جهان است و اما چرا با 

 رود؟های کاهش مشعل پیش نمیپروژه

 خواهد شد:ترین آنها اشاره برخی عوامل، سبب پیش نرفتن موضوع کاهش فلرینگ در ایران است که در ادامه به مهم

 مرتبط مسئوالن و هاهمکاری نکردن دستگاه

 برای آن خاصنبود آمار شفاف از میزان فلرینگ و عنوان کردن دالیل 

 بینی شدهنبود گزارش عملکرد مشخص و دقیق از درصد تحقق اهداف پیش

 نبود اجماع برای رفع موانع موجود در راه کاهش فلرینگ به دلیل غیر شفاف بودن

 گذارانسرمایهای برق و جذاب نبودن بازار برای قیمت یارانه

 هادر نظر نگرفتن ضمانت اجرایی و شیوه نظارت برخی قوانین در هنگام تصویب و فقط ارشادی شدن آن

 ای دولتهای پایهتوانایی کم بخش خصوصی برای مشارکت با توجه به قیمت

                                                           
م ا اقداگذاری ی مقررات با اشـــخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصـوصـی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سـرمایه

  .جویی ایجاد شده بازپرداخت شود قانون، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه( 12)ماده  (2)صـورت گرفته مطابق بند 

 ofregazS -2  
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 1طرفهای کالن بیگیرینبود نظام رگوالتوری مستقل و معتبر در حوزه انرژی، برای تصمیم

 کمبود زیرساخت و نبود مجاورت با بازار تجاری

 موانع خارجی 

 

 راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فلرینگ 

 

 کالم آخر*

تولید نفت و گاز برای کشورهای تولیدکننده آن از عوامل اصلی گردش اقتصاد است. گازهای همراه نفت بخشی از این   

 .دهدهدر میسوزی عالوه بر آلودگی زیستی، بخشی از سرمایه کشور را است که با مشعل حوزه

های صنایع، برای موضوع مشعل در مورد رفع آالیندگی 2یکی از اسناد الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحدبر اساس 

ی و های نفتاست. بانک جهانی نیز، قصد دارد موسسات توسعه، شرکت شده سوزی گازهای نفتی جرایمی در نظر گرفته

ای نیز برای این هدف در کند و راهکار و برنامه تشویق، 2۰3۰سوزی تا سال ها را به سمت صفر کردن میزان مشعلدولت

 های نفتی بدون سوزاندن گازهای همراه اشاره کرد.های توسعه میدانتوان به تدوین طرحنظر دارد که از آن جمله می

                                                           
  ، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد6/98، عظیمی نژاد، کارشناس تحلیل کسب و کار اللی -1

 Kyoto Protocol د.شونیمحسوب م ریاخ یهادر دهه نیشدن زمگرم یکه عامل اصل ،یاگلخانه یبه منظور کاهش صدور گازها یالمللنیب یمانیپ -2

گ
ش فلرین

ی کاه
ی برا

ی پیشنهاد
راهکارها

تواند به انرژی ور کردن میهای نفت و تولید مستقیم برق در محل تولید گاز است که به جای شعلهتاسیس نیروگاه در محل پاالیشگاه
. الکتریکی تبدیل شود

استفاده از توان بخش خصوصی برای کاهش فلرینگ 

های نوین و استقرار و توسعه آن در صنایع نفت و گاز آوریاستفاده از فن

هاها و نظارتسازی این قوانین در مورد مسئولیتبازنگری قوانین نفت و گاز و همچنین شفاف

فاده ها در راستای استگذاری و عملیاتی برای توسعه زیرساختهای ملی برای ایجاد فضای قانونی، نظارتی، سرمایهایجاد چارچوب
بهینه از گازهای همراه نفت

های محدودکننده فلرینگنظارت دقیق بر اجرای سیاست

هاشفافیت حداکثری در محاسبه و انتشار میزان این گازها و روش محاسبه آن

آوری کاهش فلرینگریزی برای توسعه فنهای تولیدی و برنامههمکاری و همسویی در تمام زنجیره ارزش هیدروکربن

ورگیری مستقیم گازهای شعلهاندازه

های میدانی در راستای اجرای کاهش فلرینگ ها و آزمایشحمایت و تامین بودجه برای شرکت

ه این گاز گذاری باالدستی و توسعه بازار و زیرساخت عرضگذاری و عملیاتی و همچنین سرمایهایجاد محیط قانونی، نظارتی، سرمایه
هابه بازار از سوی دولت

های نفتیاندازی میادین نفتی جدید بدون تولید گاز فلر از سوی شرکتایجاد و راه

ایهای کاهش فلر و به کارگیری ابزارهای مالی از سوی موسسات توسعهتسهیل اجرای طرح



 

   ۷ 

 

گذاران را به این حوزه کشانده و از سوختن این ماده ارزشمند جلوگیری شود که البته یهتواند سرمامالی می ایجاد انگیزه

 کند.ها در کشور یکی از عواملی است که کنترل و کاهش آن را دشوار میپراکندگی جغرافیایی این مشعل

 گذاران را ازهیاست که سرما یاز موارد یکی ،در کشور یبخش خصوص یبرق و امکان نداشتن صادرات برا ایارانهی متیق

 دهد باکند، اما متاسفانه دولت ترجیح مییدور از ساحل، منصرف م یدر مناطق خشک ژهیبازار پرسود، به و نیورود به ا

؛ اگر دولت آن را به صورت مجانی به بخش خصوصی ، اما آن را مجانی به بخش خصوصی واگذار نکندبسوزاند فلرینگ، گازها

 .خواهد ماندشود و هم محیط زیست در امان میاشتغال ایجاد  هم واگذار کند

ن برای اجرای قوانین و نظارت بر آن ر چیز به دلسوزی و هماهنگی مسئوالهای گازی، بیش از هخاموش شدن مشعل

 نیازمند است.

 


