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ــازی به  پيش از آغاز بحث پارامترهای مربوط به احجام ذخيره س
شرح زير معرفي شده اند:

ــازی گاز : بيشترين مقدار گازی كه مي توان در   ظرفيت ذخيره س
مخزن ذخيره كرد.

ــه : حجمي از گاز كه به عنوان ذخيره دايمي مخزن برای   گاز پاي
ــت مناسب و اطمينان از  ــار، حفظ آهنگ برداش تامين حداقل فش

پايداری فضا در نظر گرفته مي شود.
ــترس برای برداشت در يك   گاز عمياتي(كاری): حجم گاز در دس

زمان مشخص و برابر تفاضل كل گاز موجود و گاز پايه است.
ــبت گاز عملياتي به ظرفيت ذخيره سازی (W/T): نسبت گاز   نس
عملياتي به ظرفيت ذخيره سازی كه بر حسب درصد بيان مي شود.

ــار، دما و خواص گاز  ــازی گاز طبيعي تابع فش ظرفيت ذخيره س
ــت. كميت های باال برای شرايط  به ويژه فاكتور تراكم پذيری آن اس

استاندارد گزارش مي شوند. 
ــازی گاز طبيعي در سازندهای نمكي، استفاده  هدف از ذخيره س
ــبكه توزيع اين ماده حامل  ــوان يك تنظيم كننده در ش از آن به عن
ــي زمان های كم مصرف (كم بار)،  ــت؛ به گونه ای كه در ط انرژی اس
ــات پرمصرف (پربار) در  ــده و در طي اوق گاز در مخازن ذخيره ش
ــود. دوره های زماني كم بار و پربار بسته به نياز  شبكه تزريق مي ش

ــبكه، هدف ذخيره سازی و همچنين امكانات تجهيزاتي مي تواند  ش
ــال و نظاير اينها باشد. در صورتي كه  ــي از يك روز، هفته، س بخش
ــال (يعني ماه های گرم تابستان و بهار) به  گاز در ماه های كم بار س
مخازن تزريق شده و در اوقات افزايش تقاضا و پربار (يعني ماه های 
سرد زمستان و پاييز) برداشت مي شود، نوع سيكل ذخيره سازی را 
ــازی فصلي گويند. استفاده از سيكل ذخيره سازی  سيكل ذخيره س
ــتان های گرم و  ــه دارای تابس ــورها ك ــياری از كش ــي در بس فصل

زمستان های سرد هستند، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
ــار باقي بماند  ــداری از گاز بايد در مغ ــك، مق ــای نم در مغاره
ــه با نام گاز  ــدار گاز باقي مانده ك ــود. مق تا پايداری مغار حفظ ش
ــت كه مي توان از آن استفاده  ــود، گازی اس عملياتي خوانده مي ش
ــبت حجم گاز عملياتي به حجم كل گاز درون  اقتصادی نمود. نس
ــي فني و اقتصادی  ــت كه در بررس ــيار مهمي اس مغار پارامتر بس

پروژه های ذخيره سازی در نظر گرفته مي شود.
ظرفيت ذخيره سازی عملياتي گاز درون مغارهای نمكي از ديدگاه 
ــون مطالعات زيادی بر روی  ــزايي دارد. تاكن اقتصادی اهميت به س
فشارهای دروني مغارهای نمكي و تاثيرات آن بر ساير پارامترهای 
ــان مطالعات كمتری در  ــت. در اين مي ــي مغار انجام گرفته اس فن
ــارهای بهره برداری با ظرفيت ذخيره سازی مغار  ارتباط با تاثير فش
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صورت پذيرفته است. در جدول-۱ به برخي از اين مطالعات اشاره 
شده است. با افزايش عمق احداث مغار، امكان افزايش فشار بيشينه 
ــار كمينه نيز بايد تا حدی  گاز درون مغار وجود دارد. از طرفي فش
افزايش داده شود تا پايداری و كارايي مغار حفظ شود. مقادير فشار 
ــينه در هر مخزن ذخيره سازی با توجه به مالحظات  كمينه و بيش

ژئومكانيكي و تجهيزات و فناوری در دسترس تعيين مي گردند.
ــرداری و عمق  ــارهای بهره ب ــدف اين مطالعه اثر تغييرات فش ه
ــي گاز طبيعي در  ــازی عمليات ــت ذخيره س ــداث مغار برظرفي اح

مغارهای نمكي است. 
ــازی كلي ۵ ميليارد  برای مطالعه، مغاری با ظرفيت ذخيره س
ــد. روش كلي انجام  ــر گرفته ش ــب (5Bscf) در نظ ــوت مكع ف
مطالعه به صورت تحليل حساسيت است. بدين ترتيب هر كدام از 
پارامترهای موردنظر در محدوده ارايه شده تغيير داده مي شوند. 
ــپس نتايج آن بر ظرفيت ذخيره سازی عملياتي مورد تحليل  س
ــازی كلي مغار در همه حاالت  ــرار مي گيرد. ظرفيت ذخيره س ق
ــت. معموالً در مطالعات مرتبط با  ــده اس ثابت در نظر گرفته ش
ــازندهای نمكي از گراديان فشار  مبحث ذخيره سازی گاز در س

استفاده مي شود.
دراين پژوهش از نرم افزار Toolbox كه توسط موسسه تحقيقاتي 
ــعه يافته استفاده شده است. در  معدن كاری انحاللي (SMRI) توس
ــازی فصلي گاز طبيعي عموماً تنها يك سيكل  تاسيسات ذخيره س
ــود. بنابراين مي توان وضعيت گاز را با تقريب  ــال اجرا مي ش در س
نسبتاً مناسبي نزديك به حالت استاتيكي در نظر گرفت و از انجام 
ــزار Toolbox توانايي  ــبات ديناميكي صرف نظر كرد. نرم اف محاس
ــبه ظرفيت ذخيره سازی گاز درون مغار در حالت استاتيكي  محاس

را داراست[۶].
ــار، دما و خواص گاز  ــازی گاز طبيعي تابع فش ظرفيت ذخيره س
ــن كميت  باال برای  ــت. بنابراي ــژه فاكتور تراكم پذيری آن اس به وي
ــتاندارد گزارش مي شود. در بخش بعدی به اين موضوع  شرايط اس

پرداخته شده است.

1- بحث و روش كار
1-1- رفتار گاز حقيقى

فاكتور تراكم پذيری گازهای حقيقي با گاز ايده آل متفاوت است. 
ــود درون مغارهای نمك، رفتار  ــار و دمای گاز موج با توجه به فش
ــود و محاسبات ذخيره سازی بايد  گاز از حالت ايده آل خارج مي ش
ــرد. در معادله حالت  ــای حقيقي انجام گي ــا توجه به رفتار گازه ب

ــار، دما و حجم يك گاز رابطه زير برقرار  گازهای حقيقي، بين فش
است:

PV=Z  RT                      (۱)                                                                                       
ــه در آن m جرم گاز، M وزن ملكولي گاز، R ثابت جهاني گاز  ك
و Z=Z(P,T) فاكتور تراكم پذيری گاز است كه تابعي از فشار (P) و 

دما (T) است. برای گاز ايده آل مقدار Z=1 است.
ــتفاده از روش  در اين تحقيق فاكتور تراكم پذيری گاز (Z)، با اس
ــت  ــود (به پيوس ــبه مي ش Starling and Savidge (2003) محاس
ــود) [۷]. مقادير فاكتور تراكم پذيری گاز متان بر حسب  مراجعه ش
تابعي از دما و فشار با استفاده از اين روش در شكل-۱ نشان داده 

شده است.

1-2- بيان مساله
ــداث و پارامترهای بهره برداری  ــي تاثير عمق اح به منظور بررس
(شامل فشارهای بيشينه و كمينه)، بر ظرفيت ذخيره سازی (شامل 

 1  فاكتور تراكم پذيرى گاز متان بر حسب تابعى از دما (0 تا 100 درجه سانتيگراد)  
و فشار(0 تا 50 مگاپاسكال)

 1  مطالعات انجام شده بر روى اثر تغيير فشارهاى درونى مغار بر پايدارى 
مغار و ظرفيت ذخيره سازى گاز
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ــبت حجم گاز عملياتي به  ــت كلي، حجم گاز عملياتي و نس ظرفي
حجم كل گاز)، مغاری با ظرفيت ذخيره سازی كلي ۵ ميليارد فوت 

مكعب (5Bscf) گاز طبيعي در نظر گرفته شده است. 
ــازی، پنج عمق  ــي اثر عمق بر ظرفيت ذخيره س به منظور بررس
ــده است  مختلف برای مغار از ft ۱۵۰۰ تا ۵۵۰۰ در نظر گرفته ش

(شكل-۲). 
ــار بيشينه از  ــار بيشينه، چهارگراديان فش ــي اثر فش برای بررس
ــار كمينه، چهار گراديان  ــي فش psi/ft ۰/۷۵ تا ۰/۹۰ و برای بررس

ــده است. در  ــار كمينه از psi/ft ۰/۲ تا ۰/۳۵ در نظر گرفته ش فش
جدول-۲ محدوده تغيير پارامترهای بهره برداری و عمق مغار ارايه 

شده است.
ــای زمين برابر با  ۰F/ft ۰/۰۱۶ (يا ۰C/m ۰/۰۳) و  گراديان دم
ــنه چاه از سقف مغار ثابت و برابر با ft ۱۰۰  فرض شده  فاصله پاش

است.

1-3- روش حل مساله و معرفى نرم افزار
ــت.  ــيت اس ــام مطالعه به صورت تحليل حساس ــي انج روش كل
بدين ترتيب هر كدام از پارامترهای مورد نظر در محدوده ارايه شده 
ــپس نتايج آن بر پارامترهای ذخيره سازی  تغيير داده مي شوند. س

مورد تحليل قرار مي گيرد. 
ــبات از محصوالت  ــتفاده جهت انجام محاس ــرم افزار مورد اس ن
ــه تحقيقاتي معدن كاری انحاللي  با نام Toolbox مي باشد  موسس
ــبات مربوط به معدن كاری  كه به عنوان مرجع عمومي انجام محاس
ــت. از جمله  ــده اس ــازی در مغار پذيرفته ش ــي و ذخيره س انحالل
ــازی، گاز پايه  ــبه ظرفيت ذخيره س قابليت های اين نرم افزار محاس
ــرايط ترموديناميكي و دمايي  و گاز عملياتي بر مبنای نوع گاز، ش
ــتاتيكي  ــازند، عمق مغار، حجم مغار و موارد ديگر در حالت اس س

مي باشد. 
ــرايط مساله، در تاسيسات ذخيره سازی فصلي گاز  با توجه به ش
ــيكل در سال اجرا مي شود، مي توان  طبيعي كه عموماً تنها يك س
ــتاتيكي در  ــيال را با تقريب خوبي نزديك به حالت اس وضعيت س
ــرايط مي توان از نرم افزار Toolbox به منظور  نظر گرفت. در اين ش

محاسبه ظرفيت های ذخيره سازی گاز استفاده نمود.

2- اعتبارسنجى نرم افزار
ــزار، داده های پروژه  ــبات نرم اف به منظور اطمينان از دقت محاس
ــتان مورد محاسبه  ــازی گاز طبيعي در Gateway انگلس ذخيره س

ــبي با داده های واقعي پروژه  مجدد قرار گرفت كه همخواني مناس
داشت[۸]. 

ــد  ــای ايرلن ــرق دري ــازی Gateway در ش ــات ذخيره س تاسيس
ــامل ۲۰ مغار نمكي است كه  ــت. فاز اول پروژه ش ــده اس واقع ش
ــارد متر مكعب گاز عملياني  ــازی حدود ۱/۵ ميلي قابليت ذخيره س
(working gas) را دارند (www.gatewaystorage.co.uk) هر كدام 

ــای نمك حدود ۸۵ متر قطر دارند و ارتفاع آنها بين ۱۰۰  از مغاره
ــز در عمق حدود ۷۰۰  ــقف مغار ني ــا ۲۶۰ متر تغيير مي كند. س ت

متری قرار دارد. 

 2  شماتيك قرارگيرى مغار نمكى در اعماق مورد نظر در سازند نمكى

 2  محدوده تغيير پارامترهاى بهره بردارى و عمق 

محدوده تغييراتواحدپارامتر

0/75 تا Psi/ft0/90گراديان فشار بيشينه
0/2 تا Psi/ft0/35گراديان فشار كمينه
1500 تا ft5500عمق سقف مغار
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ــات (با تعداد ۲۰ مغار) حدود  ظرفيت گاز عملياتي فاز اول تاسيس
ــبات انجام گرفته با  ــد. در محاس ــارد متر مكعب مي باش ۱/۵ ميلي
ــارد متر مكعب  ــدود ۱/۶ ميلي ــن ظرفيت ح ــزار Toolbox اي نرم اف

محاسبه شد كه همخواني خوبي با واقعيت پروژه دارد.

3- نتايج
مفروضات مساله در نرم افزار پياده سازی شد و تحليل حساسيت 
ــار  ــينه و فش ــار بهره برداری بيش ــه پارامتر عمق مغار، فش برای س

بهره برداری كمينه انجام گرفت. در ادامه نتايج ارائه مي شود.
ــكل-۳ تاثير پارامتر عمق و گراديان فشار بيشينه بر حجم  در ش
ــت. در اينجا ميزان گراديان فشار كمينه  ــان داده شده اس مغار نش
ثابت و برابر با psi/ft ۰/۲ در نظر گرفته شده و مقدار گراديان فشار 
بيشينه مطابق جدول-۱ از psi/ft ۰/۷۵ تا psi/ft ۰/۹ تغيير يافته 
است. با توجه به اين شكل مي توان نكات زير را در مورد حجم مغار 
ــازی مقدار معيني گاز طبيعي (در  نمكي مورد نياز برای ذخيره س

اينجا Bscf ۵) استنتاج كرد:
ــار بهره برداری، با افزايش عمق مغار، حجم   برای هر گراديان فش

مغار موردنياز برای ذخيره سازی كاهش مي يابد. 
ــتر از  ــزان تاثير تغيير پارامتر عمق بر مغارهای كم عمق، بيش  مي

مغارهای عميق است.

 تغييرات گراديان فشار بهره برداری بيشينه در مغارهای كم عمق 
تأثير زيادی بر حجم مغار الزم برای ذخيره سازی دارد.

 Bscf با توجه شكل-۴ برای مغاری با ظرفيت كلي ثابت ( در اينجا
۵)، مي توان گفت:

ــار بيشينه و همچنين افزايش عمق مغار،   با افزايش گراديان فش
ــي افزايش پيدا مي كند.  ــزان حجم گاز عملياتي به صورت نماي مي
ــينه باالتر،  ــار بيش ــن معني كه مغارهای عميق تر و دارای فش بدي

حجم گاز عملياتي بيشتری خواهند داشت.
با توجه به  شكل-۵ برای مغاری با ظرفيت كلي ثابت ( در اينجا 

Bscf ۵) مي توان بيان داشت:
ــي تقريباً  ــه، حجم گاز عمليات ــار كمين ــا افزايش گراديان فش  ب

به صورت خطي كاهش پيدا مي كند. 
ــار بيشينه و گراديان  ــه ميزان تأثير گراديان فش  در مقام مقايس
ــا ظرفيت كلي ثابت،  ــار كمينه بر حجم گاز عملياتي مغاری ب فش
ميزان تأثير پارامتر گراديان فشار كمينه تقريبا، دو برابر تأثيرگذاری 
ــت. البته بايد توجه داشت كه افزايش  ــينه اس ــار بيش گراديان فش
گراديان فشار بيشينه باعث افزايش گاز عملياتي و افزايش گراديان 

فشار كمينه باعث كاهش دو برابری حجم گاز عملياتي مي شود.
با توجه به شكل-۶ برای مغاری با ظرفيت كلي ثابت ( در اينجا 

Bscf ۵) مي توان گفت: 

 3  تاثير پارامتر عمق و گراديان فشــار بيشــينه بر حجم مورد نياز مغار (بر حسب 
ميليون بشكه MMbbls ) براى ذخيره سازى Bscf 5 گاز طبيعى
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 3  تاثير فشار بيشينه و كمينه بر حجم گاز عملياتى در مغارى با حجم 
ذخيره سازى ثابت

واحدپارامتر
حجم گاز عملياتى

ميزان تاثير (٪)محدوده تغييرات

Psi/ft0/90 - 0/7511گراديان فشار بيشينه
Psi/ft0/35 - 0/2-25گراديان فشار كمينه
ft5500 - 150012عمق سقف مغار
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ــبت حجم گاز عملياتي به ظرفيت كلي مغار   با افزايش عمق نس
ــرايط، از  ــاير ش ــد. يعني با ثابت بودن س ــش مي ياب (W/T) افزاي

ــي را مي توان  ــتری از گاز معين ــد بيش ــای عميق  تر درص مغاره
بهره برداری كرد. 

ــار بيشينه   در مغارهای عميق، ميزان تأثير افزايش گراديان فش
بر نسبت (W/T) بيشتر از مغارهای كم عمق است.

ــكل-۷ برای مغاری با ظرفيت كلي ثابت ( در اينجا  با توجه به ش
Bscf ۵)، مي توان اظهار داشت:

 (W/T) ــبت ــه باعث كاهش نس ــار كمين ــش گراديان فش  افزاي
مي گردد. 

ــان كمينه بر  ــزان تاثير افزايش گرادي ــای عميق، مي  در مغاره
نسبت (W/T) بيشتر از مغارهای كم عمق است.

ــار بيشينه،  ــه پارامتر گراديان فش در جدول-۳ ميزان تأثير س
ــار كمينه و عمق مغار بر حجم گاز عملياتي مغاری با  گراديان فش
ظرفيت ذخيره سازی كلي ثايت، به صورت خالصه نشان داده شده 
ــار كمينه بيشترين تأثير  ــت. همانطور كه قبًال اشاره شد، فش اس
ــا افزايش عمق مغار،  ــر حجم عملياتي گاز درون مغار دارد. ب را ب
حجم مغار كمتری برای ذخيره سازی مقدار معيني گاز الزم است. 
ــبت (W/T) در مغارهای نمكي با توجه به شرايط بهره برداری  نس

تغيير زيادی مي كند. 

4- بـرآورد تعـداد مغارهاى نمكـى مورد نياز به منظور پوشـش نياز 
ذخيره سازى گاز طبيعى كشور

ــن تعداد مغار نمكي مورد نياز به  ــبات، تعيي هدف از اين محاس
منظور پوشش نياز ذخيره سازی گاز طبيعي كشور بر اساس سند 

چشم انداز است.
ــت كه با وجود آنكه از ذخاير  ــور ما يكي از كشورهايي اس كش
عظيم گاز طبيعي برخوردار است اما به سبب وسعت و پراكندگي 
ــيار زياد در  ــن اختالف دمايي بس ــاط مصرفي و همچني ــاد نق زي
ــال برخي مناقط كشور با  ــتان و زمستان، در اوقات سرد س تابس
ــال های آينده و  ــوند. اين وضعيت در س ــود گاز مواجه مي ش كمب

اضافه شدن ميزان مصرف گاز كشور جدی تر خواهد شد.
ــزان نياز  ــاله، حداقل مي ــم انداز ۲۰ س ــند چش ــاس س ــر اس ب
ــل ۵ درصد مصرف گاز  ــي، معادل حداق ــازی گاز طبيع ذخيره س
كشور در افق ۱۴۰۴، معادل ۱۶/۴ ميليارد متر مكعب در سال گاز 
ــده است [۹]. (تهراني،  عملياتي (working gas) در نظر گرفته ش
ــازی  ــي، ۱۳۸۴). از آنجايي كه مخازن ذخيره س ــوروزی اصفهان ن

 5  اثر تغيير گراديان فشار كمينه بر حجم گاز عملياتى
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 6  اثر تغيير گراديان فشــار بيشــينه  و عمق مغار بر نسبت حجمى گاز عملياتى به 
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 7  اثــر تغيير گراديان فشــار كمينه و عمق مغار بر نســبت حجمــى گاز عملياتى به 
(W/T) ظرفيت كلى مغار
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زيرزميني گاز طبيعي همواره نياز به درصدی گاز پايه دارند (بسته 
ــا ۷۰ درصد)،  ــازی حدوداً بين ۲۰ ت ــرايط ذخيره س به روش و ش
ــازی كلي طبيعتاً مقداری بيشتر از ۱۶/۴  بنابراين ميزان ذخيره س
ميليارد متر مكعب است. محاسبات اين بخش بر اين فرض استوار 
است كه اگر قرار باشد تمام گاز مورد نياز برای ذخيره سازی كشور 
(يعني ۱۶/۴ ميليارد متر مكعب، معادل ۵ درصد مصرف گاز ساالنه 
كشور) در مغارهای نمكي ذخيره  شود، آنگاه به چه تعداد مغار نياز 

خواهد بود.
فرضيات زير برای انجام محاسبات در نظر گرفته شدند: 

 عمق متوسط سقف مغارها حدود ۱۰۰۰ متر
 حجم مغارها ۸۰۰ هزار متر مكعب

 ۰/۲ psi/ft گراديان فشار كمينه و بيشينه بهره برداری به ترتيب 
۰/۸ psi/ft و

۰/۰۳ ºC/m   گراديان دمای زمين 
با توجه به فرضيات در نظر گرفته شده، ظرفيت گاز عملياتي يك 
ــبه شد. بنابراين  مغار نمكي حدود ۱۱۰ ميليون متر مكعب محاس
به منظور پوشش نياز ذخيره سازی ۱۶/۴ ميليارد متر مكعبي كشور 
ــر مكعب نياز  ــا حجم ۸۰۰ هزار مت ــه ۱۵۰ مغار نمك ب ــدوداً ب ح
ــوم  ــود. همچنين ميزان گاز پايه مورد نياز حدود يك س ــد ب خواه
گاز عملياتي محاسبه شد. بنابراين ميزان كل گاز مورد نياز (يعني 
ــدود ۲۲ ميليارد متر مكعب  ــي و گاز پايه) ح ــوع گاز عمليات مجم

برآورد شد.

نتيجه گيرى
ــاره و دمای زمين افزايش مي يابد و  ــار روب  با افزايش عمق، مقدار فش
ــار بيشتری در مغار ذخيره كرد. بنابراين برای حجم  مي توان گاز با فش
ــده افزايش مي يابد.  ثابتي از مغار، با افزايش عمق ميزان گاز ذخيره ش
ــتفاده كرد و بايد  ــده نمي توان اس ــه ی گاز ذخيره ش ــا از طرفي هم ام
ــه در مخزن باقي بماند تا پايداری مغار  ــداری از گاز به عنوان گاز پاي مق
حفظ شود و با افزايش عمق مقدار گاز پايه نيز افزايش مي يابد. بنابراين 
به نظر مي رسد افزايش عمق اثری دوگانه بر ظرفيت ذخيره سازی دارد.

ــار بيشينه،   همچنين برای يك مغار در عمق ثابت، با افزايش فش
گاز بيشتری را مي توان ذخيره كرد. اما نحوه تاثير آن بر مقدار گاز 

پايه و عملياتي بايد روشن شود.
ــم گاز عملياتي به حجم كل گاز درون  ــبت حج  عالوه بر آن، نس
ــيار مهمي است كه در بررسي فني و اقتصادی هر  مغار پارامتر بس

پروژه بايد در نظر گرفته شود.
ــا افزايش عمق و تبع آن افزايش تنش های تفاضلي و   مي دانيم ب
ــي افزايش مي يابد تا  ــم مغار به صورت نماي ــا، آهنگ افت حج دم
ــيار تاثير  ــر جنبه اقتصادی پروژه بس ــي كه در برخي موارد ب جاي

گذاشته است. در اين بررسي از اين فاكتور چشم پوشي شد.
ــر پارامترهای  ــي تأثي ــي و درک چگونگ ــن تحقيق بررس ــدف اي  ه
ــتاتيك  ــازی در حالت اس بهره برداری و عمق مغار بر ظرفيت ذخيره س
ــرايط بهره برداری از مغارها با  ــت. نتايج اين تحقيق متناسب با ش اس

سيكل ذخيره سازی ساالنه است.


