
   در جهان GTLد كننده ين تولي تا بزرگتر LNGد كننده ين توليقطر از بزرگتر

����� 

جهان، ) GTL(ي نفتيها فرآوردهل گاز به ي تبدن كارخانةي از بزرگتريبردار بهرهر قطر يش امي پيچند

 دكنندةيولن تي  بزرگترب كشور قطر كه قبالًين ترتيبه ا.  افتتاح كرد را  رسماPearl GTLًموسوم به پروژه 

)  Pearl( ِپرل پروژة. ل شديز تبدي نGTL دكنندةين توليبود، به بزرگترجهان ) LNG(ع شده ي مايعيگازطب

ران ي با ايدان مشترك گازي قطر از ميبردار زان بهرهيز هست و مي قطر نيانرژ ن پروژةين بزرگتريهمچن

  .ده استش داي افزايتوجه زان قابليز به ميرا ن) يجنوب ارسپ(

 ك پروژةيصورت ه نفت قطر و  شركت شل اجرا شده است، بي پرل كه با مشاركت شركت دولتروژةپ

د ي در قطر تا توليشمال دان موسوم به گنبديز حفرچاه در م ايعني است، ين دستي تا پائيكپارچه از باالدستي

 يها ا پروژهي يجنوب پارس ي فازهاها مانند همة د چاهيتول. شود يل م حاصله را شاميها فرآورده يريو بارگ

ن پروژه اطالعات ي در ايزان گاز استخراجيدر مورد م.  استيت گازعايا مايعانات ي قطر، شامل گاز و ميقبل

 هزار 120ن پروژه را معادل ي ايديعانات توليزان ميها و شركت شل م ي اما قطر، منتشر نشده استيقيدق

زان گاز يتوان حدس زد كه مي ميجنوب  پارسيسه با فازهايا مقاق بين طرياند و از ا بشكه در روز اعالم كرده

 معمول يون مترمكعب در روز و در واقع معادل سه فاز از فازهايلي م80 تا 75 آن حدود يديتول

رود و به  يمGTL  شگاه يا پاالي كه گاز آن به كارخانه استدر آن ن پروژه يت خاص اياهم.  استيجنوب پارس

ت و ياهمان ياز ب پسدر ادامه . شود يل ميل تبدين و گازوئي بنز و عمدتاًير نفتيتقط اني ميها فرآورده

  .ن تحول خواهم پرداختيت ايتر اهم قيان دقي در جهان به بGTL ي از فناوريا خچهيتار

GTL� و �� اه�� �  دارد؟���

Gas To Liquidن يت اياهم. ر نفت استيان تقطي ميها فرآوردهدن از گاز متان به ي رسي فناور

- هست و بيخام ن ن كامل نفتيگزي جايعي، گازطبين فناوريم بدون اي شود كه بداني آشكار مي زمانيفناور

 حفظ ي انرژيها  حامليان تمامي خود را در ميت محوريگاه و اهميخام هنوز جا ل است كه نفتين دليهم

ل ي تبديش به محصوالت متعددياالند پي ندارد، در فرآيچ كاربردي هماًيخام كه مستق نفت. كرده است

ن يمأ را تيش، حمل و نقل و روشنائيد، گرماي انسان در بخش توليازهاي از نيازينك يشود كه هر يم

  . كنند يم

ها  ن فرآوردهيل به برق شوند و مجموعة ايها تبد اهروگيتوانند در ن ي هم مي نفتيها فرآورده از يبرخ

ها را يگر انرژي از دياشد مجموعه متنوعكنند كه اگر نب يل مي تبدك سوخت جامع و كامليخام را به  نفت



ت و يخام نقش محور ل است كه  نفتين دليو به هم.  آن كرديها فرآوردهك از ين آن و هريگزيد جايبا

ز ي گاز و نيگذار متيشاخص ق) يها فرآوردها ي(مت  آن يكند و ق يفا مي جهان اي را در بازار انرژيرهبر

دروكربن و يهكه  يعيگازطب. ها است ير انرژيد ساي نبودن توليا اقتصادي بودن و يادشاخص اقتص

 ين برخيگزي جاي ول، بودهي نفتيها فرآورده از ين بعضيگزيخام است، تاكنون جا ن سوخت به نفتيتر كينزد

هان  كه در سطح جيهائ قات و تالشي تحقةرغم همي در صنعت حمل و نقل علخصوصاً. گر نبوده استيد

- هم. فا نكرده استي اياند و  گاز نقش جد ب خود را حفظ كردهيرق يگاه بيگاز جا ن و نفتيشده است، بنز

ن يشود و ا ي در جهان تنها در بخش حمل و نقل استفاده ميخام مصرف  درصد از نفت70ش از يكنون با

 ي در صورت اقتصادGTL يفناور. ست ا داراير نفتيتقط اني ميها فرآورده را به ين وابستگيشتريبخش ب

  . كند يل ميخام تبد  نفتي براين كامليگزي را به جايعيشدن و گسترش آن، گازطب

 بدون مشكل باشد و ي اگر از نظر فن،يتوجه صنعت ت قابلي با ظرف،س قطريسأدالتي جدGTLشگاه يپاال

 يها شگاهيابت با محصوالت پاالمت تمام شده قابل رقير را با قيتقط اني ميها فرآورده بتواند ياز نظر اقتصاد

در صورت . جاد خواهد كرديخام ا  با نفتيعي را در جهت رقابت كامل گازطبي، تحول بزرگ عرضه كندينفت

صورت  نيرد و درايگر نقاط جهان در دستور كار قرارگي در دين فناورين طرح ممكن است توسعه ايت ايموفق

  . ر خواهد نموديي تغيعيم و به سود گازطبخا ان نفتي به زي بلندمدت انرژياندازها چشم

ار ي بسي مشابه نفتيها فرآورده از GTLند ي بدست آمده از فرايها فرآوردهد توجه نمود كه ي باضمناً

ل ين دليبه هم. ار محدودتر استيشان بس يندگيست هستند و آاليز طيتر و سازگارتر با مح مرغوب

ت آنها يفي چون ك،كنند ي وارد بازار نمماًياز حاصله را مستقگ ن و نفتي بنز،GTLدكنندگان محصوالت يتول

 ي مشابه نفتيها فرآوردهها با  فرآوردهن ي ا حال حاضر جهان است و معموالًين استانداردهايشتر از باالتريب

  .شود تا آنها را به مشخصات استاندارد برساند يمخلوط م

� ��ز �� ������ ������ر���� (GTL) � �ت 

 دو دانشمند 1923اولين بار در سال  .  برخوردار استحدود نود سالخ يك تارينك از ي اGTL يفناور

هاي مايع تبديل  فرآوردهبه  گاز را بداع كنند كها را يندي فرآهاي فيشر و تروپش توانستند  آلماني به نام

ار كمتر ي حاصله بسيها ردهفرآو يزان ارزش حرارتيند از راندمان مطلوب برخوردار نبود و ميفرآ آن  اما ،كنند

ن گرچه به ي بنابرا. هم  مواجه بوديادي زيا گاز خوراك بود و با مشكالت فني گاز وارده ياز ارزش حرارت

، با ي نفتيها شگاهي حاصله  از پااليها فرآوردهبا سه ي آن در مقايها فرآورده اما ،ر شده بودي امكانپذيلحاظ فن

   . داشتيادي شدن، فاصله زي و تجاريه اقتصاديدا كردن توجيپ



ن تالش كردند كه ين دوره متفقيدر ا. افتي يشتريتوسعه بدر جريان جنگ دوم جهاني  ين فناوريا

 كنند يريدن سوخت به آنها جلوگياز رس، يلمانِ نازن و خصوصا آي متحديدن ناوگان نظام مختل كريبرا

ك آن ابعاد يت استراتژي به كارگرفته شد و اهممانتوسط ژاپن و آلك راه نجات، ي بعنوان ياين فناور ولذا

ج كردند و ي را بسيمي شسان ها و مهند دانيميتلر و عواملش، شيه. داديالشعاع قرار م  را تحتياقتصاد

از يع مورد ني سوخت ما،سنگ ار آنها قراردادند كه از گاز متان حاصله از معادن ذغالي را در اختيامكانات كاف

 در دهة.  داشتيادي شدن فاصله زي هنوز با تجارين فناورياما ا. ن كننديما تأتجاوز ر ين جنگيماش

گر موجب جهش يكبار دي، جنوبي عليه رژيم آپارتايد در آفريقايهاي نفتي سازمان ملل   تحريم،1960

 يبجنو يقايفرو پناه برده به آ ها  ي با نازي متهم به همكاري آلمانان  و مهندسان متخصص.  شدGTL يفناور

ن يكه بزرگتررا  GTLاي   بشكه22500پااليشگاه دو پرست،  نژادم يرژ.  نقش كردنديفاينه اين زميز در اين

كشور احداث نمود و شركت  آن ماني در بندر ماسل  آلان با كمك متخصصن نوع بود  يكارخانه جهان از ا

SASOLدر البته .ل شدي تبدين فناوري انةيزمدر شرو ي پيها ن شركتي از مهمتريكي به ي جنوبيقاي افر 

 CTL   (Coal To Liquid)يند آ به عبارت دقيق تر فرشد و يآنجا از متان حاصله از ذغال سنگ استفاده م

 نبود اما ي، اقتصاديجنوب يقاي در افرن روش،يبه اره ي غگاز و  ن و نفتيز مثل بنيهائ فرآوردهد ي تول . بود 

  . ن كنديمأق تين طريازش را از اي مورد نيها گرفته بود مجبور بود حداقلم قراريد كه تحت تحريم آپارتايرژ

- شريف (FTند ي و فراGTL ي بر روي بزرگ نفتيها  از شركتياري بس1990 ة و تا ده آن پساز 

 يدارااكنون همها   از شركتياري انجام دادند و بسيقاتي تحقييها تي كردند و فعاليگذار هيسرما) تروپش

 نمودن آن يش راندمان و اقتصادي و افزايقات در جهت حل مشكالت فني تحقي براGTLلوت ي پايواحدها

 در كشور »نتولويب« را برداشت و در شهر ي گام بلند1993ان شركت شل در سال ين مياما در ا. هستند

ن ي البته ا.و احداث نمود يارگذ هي بشكه در روز سرما12500ت يرف را به ظGTLك واحد بزرگ ي يمالز

  تعطيل و در حال 2000 دچار  سانحه شد و انفجاري در آن رخ داد  و  تا سال  1997در سال واحد 

برخورد مسأله ل انفجار بسيار بسته با اين يرساني در مورد دال بازسازي بود و شركت شل نيز  از نظر اطالع

توليد  % 50. آن بهره برداري شد از  مجددا2000ً اما  در سال .ميداشت كرد و اطالعات آن را محرمانه نگه

  الي 100هاي ميان تقطير و بقيه آن نرمال پارافين و واكس و غيره است كه روزانه  از  فرآوردهواحد مذكور 

  .شود  ميليون فوت مكعب گاز براي اين منظور استفاده مي120

 هزار 17  شامل دو واحدGTL يا  هزاربشكه34 ك كارخانةيز ي گذشته نيها  سالدولت قطر در

  .ده استي رسيبردار ك واحد آن به بهرهيساخته است كه حداقل » ساسول« را با مشاركت شركت يا بشكه

ن آن بوده يراندمان پائ مسألة  شدن آن بوده، ي كه تاكنون مانع اقتصادGTL ي از مشكالت فناوريكي

 از ،شد ي مGTLند يآاز وارد فر كه به صورت گين معنا كه در ابتدا از هر صد واحد ارزش حرارتيبه ا. است



ن راندمان در يكند كه ا ياما شركت  شل ادعا م. شد يد مي تولفرآورده واحد 50 كمتر از ينظر ارزش حرارت

 درصد 16 است و ي نفتيها فرآورده درصد آن بصورت 70ده است كه ي درصد رس86ن شركت، به ي ايفناور

ژن انجام ي در مجاورت اكسFTند يآفر. شود يد ميل توGTL است كه در كارخانه ينيريب شآآن ارزش 

تر، ني سنگيها دروكربنيل شدن به هي تبدي سبك برايها دروكربني هيط ادغام ملكوليشود و در شرا يم

زان آب ين ميو اگر بخواهند همند ك ي مد آبين تولژيب با اكسيدروژن با تركين هي  ا.شود يدروژن آزاد ميه

ن يبنابرا. شود يمصرف م) برق(ي انرژيتوجه د كنند مقدار قابليكن تول نيريب شآ يها ستگاهدن را با يريش

ق حاصل ين طري از اي درصد ارزش حرارت16ت دارد و ي اهمي در انرژيجوئ هز از نظر صرفي نيديآب تول

 ياز به مصرف انرژي مانند قطر كه ني در جاهائGTL يها يگذار هيتوان حدث زد كه سرمايالبته م. شود يم

  .تر است ن دارند مقرون به صرفهيرين آب شيمأ تيبرا

 قابل رقابت ي نفتيها شگاهي قطر با پاالGTL ةنيكرد كه هز يشركت شل در زمان عقد قرارداد ادعا م

 در يگذار هي سرمايها نهي تمام  هز2004 نفت پس از سال يمت جهانيد قيش شدي كه البته با افزا،است

ن دولت قطر ي كه بGTLگر يدا كرد و چند پروژه بزرگ دي پيتوجه چند برابر ش قابليع نفت جهان افزايصنا

ن پروژ ي اي نهائنةيست كه هزيهنوز معلوم ن.  شديتف جهان تفاهم شده بود مني بزرگ نفتيها و شركت

 ن يممكن است موجب شود كه هرگز هم ا) از چاه تا محصول(كپارچه بودن پروژه ي و البته .چقدر بوده است

  . كامال شفاف نشوده مسأل

  !.�ن ي+  ا�%ژ�(�) '&% در $#��ء !�ار���

 جهان را يع انرژي در صنايدي نقش كليفاينك اي نفت و گاز، ايا به مدد ثروت افسانهكشور قطر كه 

 اًري اخ است،(CGEF)»  صادركننده گازيمجمع كشورها«رخانه يمقر دب. در دستور كار خود قرار داده است

 انه برگزار نشده بوديرگز در خاورم كه ه، را(WPC)»  نفتيكنگره جهان «يعني ، جهانينفتن تجمع يبزرگتر

اط جهان را قگر ني نفت در ديدست ني و پائي باالدستيها  در بخشيگذار هين كشور برگزار نمود و سرمايدر ا

ز ي در جهان نGTL دكنندةين تولي و بزرگترLNG د كنندةين تولينك بزرگترين كشور ايا. آغاز كرده است

  .ل شده استي تبدي و تجاري مهم به سطح صنعتيك فناوريهست و به مركز جهش 

 هزار بشكه 260زان ي قطر به مي سبك نفتيها فرآوردهد يپروژه، تولن ي از ايبردار ن با بهرهيعالوه بر ا

ز در واقع ي نيات گازعاني هزار بشكه م120 آن GTLد ي هزار بشكه تول140بر  را عالوهيز. افته استيش يافزا

ن يارزش ا. شود يل ميتبد) گاز ن و نفتيبنز( سبك يها فرآورده به ار سبك است كه عمدتاًيخام بس ك نفتي

رود  ي مي نفتيها شگاهي كه به پااليخام صدهزار بشكه نفتيش از سيتوان با بي سبك را مفرآوردةمقدار 



ه را جبران ي و سوريبيد و صادرات دو كشور لير تول از كسيتواند بخش قابل توجه ين ميسه نمود و ايمقا

  . كند

ار داشتن ي كشورما با در اختي برا،يالت گازي مربوط به تبديها ي همه فناور و اصوالً،GTL يفناور

نه ين زمي در اياما تاكنون برنامه مدون.  برخوردار استياديت زي درصد از ذخائر گاز جهان از اهم17حدود 

انجام  در كشور ين فناوري در جهت ورود به اي در گذشته اقداماتيدر مقاطع مختلف زمان. دنبال نشده است

  .ده استيجه نرسيدا نكرده و به نتيچكدام تداوم پيشده اما ه

ن مشترك ياديخام قطر از م  از نفتيميش از ني و بي صادرات گاز و محصوالت گازي تمامباًيتقر

ورش و آ استخراج و فري را برايارديليم چند صد مي عظيگذار هيماشود و دولت قطر سر يد مياستخراج و تول

) مشترك(ن ياديد مي است كه در صورت افت فشار و كاهش توليهيبد. ل نفت و گاز انجام داده استيتبد

و چه در بخش ) خراجاكتشاف و است(ي چه در بخش باالدست،ها يگذار هين سرماي همه ا،ن كشورينفت و گاز ا

نگران  ن بابت دليدهد كه دولت قطر از ايز نشان ميشواهد ن.  دچار مشكل خواهد شد،)يوررآف (يدست نيپائ

ن ي همي را بر مبنا،يدان گازيم در  خصوصاً،شتري بة توسعيد براي جديها ش پروژهياست و از چند سال پ

ن ينت از ااي صيست كه دولت قطر براي نيفين احتمال ضعي ايطين شرايدر چن.  متوقف نموده استينگران

 از آن صدها ي خود، درصديها يگذار هيانت از سرماي و در واقع ص،بيشرفت رقي از پيرين و جلوگياديم

  .ار باشديار هشينه بسين زميد در ايب باينه كند و رقيارد دالر را هزيليم

  ر مسئوليمد

  


