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مصرف جهانی گاز طبیعی در سال های اخیر رشد پایداری را تجربه کرده است 
و از 2941 میلیارد مترمکعب در سال 2009 با رشد متوسط ساالنه 3/3درصد 
در ســال 2019 به 3929 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.]1[ از گاز در 
حال حاضر به صورت گسترده در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی استفاده 
می شــود، به طوری که نزدیک به 25درصــد از نیاز دنیا به انرژی از طریق این 

سوخت فسیلی تامین می شود.]2[
گاز طبیعی به صورت معمول یک ســوخت فصلی محسوب شده و تقاضای 
آن معموال در فصول ســرد به دلیل رشد مصرف در بخش گرمایش خانگی 
و تجــاری افزایش می یابــد، بنابراین همواره به حجــم گاز طبیعی تولید 
شــده نیاز نیست و می توان آن را برای مدت زمان طوالنی ذخیره کرد. از 
انبارهای ذخیره ی گاز برای حصــول اطمینان از عدم اختالل در عرضه ی 

گاز هنگام تغییرات فصلی و رشــد ناگهانی تقاضا استفاده می شود.
تاسیســات ذخیره ی گاز تاثیر فراوانی در افزایش قابلیت اطمینان عرضه ی 
گاز بــه مصرف کننده داشــته و عرضه کننده ی گاز را قادر می ســازد تا اثر 

نوســانات روزانه ی مصرف گاز را کاهش داده و اوج تقاضا در زمســتان را 
تامین کند. ذخیــره ی گاز طبیعی در هنگام اتفاقــات غیرمترقبه، بالیای 
طبیعــی و ســایر اتفاقاتی که منجــر به اختالل در تولیــد یا عرضه ی گاز 
می شــوند بســیار موثر بوده و در مجمــوع باعث بهبــود وضعیت امنیت 

عرضه ی گاز خواهد شد.
افزایش روزافــزون مصرف گاز طبیعی و لزوم تامیــن حجم زیادی از این 
نوع ســوخت نیاز به احداث تاسیســات ذخیره ی گاز را روزبه روز افزایش 
می دهد. از طرفی در آینده با افزایش ســهم انرژی باد و خورشید در تولید 

برق، نیاز به ذخیره سازی انرژی افزایش می یابد. 
با استفاده از باتری می توان انرژی برق را برای چندین روز ذخیره کرد اما 
باتری برای ذخیره ســازی طوالنی مدت یا فصلی مناسب نیست. تاسیسات 
ذخیره ســازی گاز می تواند انــرژی را برای مدت طوالنی تــر و با هزینه ی 
کمتر ذخیره کند.]3[ از ســوی دیگر وجود مخازن ذخیره ســازی ســبب 
خواهد شــد تا کشــورهای صادرکننده ی گاز طبیعی از موقعیت به مراتب 
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یکی از مشــخصه های بارز الگوی مصرف گاز طبیعی در ایران نوســانات شــدید فصلی است، به طوری که متوسط 
تقاضای گاز طبیعی در 4 ماهه ی فصل ســرد )آذر تا اســفند( حدود 200 میلیون مترمکعب در روز بیشــتر از 8 
ماهه ی فصل گرم )فروردین تا آبان(  اســت. این افزایش شــدید تقاضا به ویژه در بخش خانگی و تجاری ســبب 
می شــود تا عرضه ی گاز به سایر بخش ها به ویژه نیروگاه های گازی مختل شود. اختالل عرضه ی گاز به نیروگاه ها، 
مصرف ســوخت مایع را افزایش خواهد داد کــه عالوه بر تحمیل بار مالی حــدودا 2 میلیارد دالری، آلودگی هوا 
را نیــز تشــدید می کند. تداوم این روند طی ســالیان آینده می توانــد با توجه به محدودیت های مالی و تشــدید 
ســخت گیری ها در رعایت الزامات محیط زیستی منجر به خاموشــی های گسترده در فصل سرد سال شود. یکی از 
راهکارهای اساسی برای مدیریت مصرف گاز طبیعی در فصول سرد، افزایش ظرفیت تاسیسات زیرزمینی ذخیره ی 
گاز طبیعی به منظور پیک ســایی مصرف اســت. در حال حاضر ظرفیت عملیاتی ذخیره ی گاز طبیعی ایران تنها 
یک درصد از مصرف این ســوخت را پوشــش می دهد. به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اختالل در عرضه ی گاز 
طبیعی، ضرورت افزایش ظرفیت ذخیره ســازی گاز طبیعی با اولویت مخازن تخلیه شده ی هیدروکربوری )با توجه 
به هزینه ی پایین و برخورداری از دانش فنی و تجهیزات( بیش از پیش احساس می شود. گرچه تعیین عدد دقیق 
برای ظرفیت ذخیره ســازی به عوامل فراوانی بســتگی دارد با توجه به فاصله ی متوســط تقاضای گاز طبیعی بین 
فصول ســرد و گرم سال و بر اســاس مطالعات تطبیقی، نسبت ظرفیت عملیاتی ذخیره ی گاز طبیعی به تقاضا باید 

طــی یک برنامه ی پلکانی از یک درصد کنونی به 10 تا 15درصد افزایش یابد.
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مقاالت پژوهشی

بهتری در مذاکرات برخوردار باشــند و بتوانند از این طریق عرضه ی بدون 
اختالل گاز طبیعی به کشــور مقصد را تضمین کنند. ذخیره سازی گاز در 
ظرفیت های کم به صورت فشرده ســازی گاز طبیعی یــا گاز طبیعی مایع 
شــده روی می دهد، اما برای ذخیره ی حجم  هــای بزرگ باید گاز را تحت 

فشار باال در ساختارهای زیر زمین ذخیره کرد. 
با توجه به سهم ۷0درصدی گاز در سبد انرژی اولیه ی ایران]4[ و احتمال 
بــروز اختالل در عرضــه ی گاز طبیعی به بخش هــای مختلف در ماه های 
سرد سال، توســعه ی ظرفیت تاسیســات زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی 
به عنوان راهکاری برای مقابله با نوســانات مصرف گاز طبیعی ضروری به 

می رسد. نظر 
ساختار ادامه ی مقاله ی حاضر به این شرح است: انواع تاسیسات زیرزمینی 
ذخیره ی گاز طبیعی، ظرفیت تاسیســات ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 
و کشــورهای منتخب، چالش مدیریت اوج مصــرف گاز طبیعی در ایران، 
ضرورت توســعه ی تاسیســات زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی در ایران و 

نتیجه گیری.

1- تاسیسات زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی
در حال حاضر تاسیســات زیرزمینی ذخیره ی گاز به ســه دســته تقســیم 

می شود:
1- مخازن تخلیه شده1 در میادین نفتی و گازی 

2- آب خوان ها2 
3- ساختارهای نمکی3]5[

1-1- مخازن تخلیه شده
اکثر تاسیســات ذخیــره ی گاز طبیعی دنیا در مخازن تخلیه شــده ی گاز 
طبیعی و نفت خــام که در نزدیکی مراکز مصرف قرار دارند، احداث شــده 
اســت. مزیت اســتفاده از چنین مخازنی این اســت که تبدیل یک میدان 
گازی یا نفتی به تاسیســات ذخیره سازی به دلیل آنکه اکثر تجهیزات مورد 
نیــاز برای اســتخراج و توزیع از قبل در آن مکان وجــود دارد، هزینه های 

سرمایه گذاری را به شدت کاهش می دهد. 
به دلیل دســترس پذیری باال، مخازن تخلیه شــده ی نفت خام و گاز طبیعی 
رایج ترین نوع از تاسیســات ذخیره ی گاز طبیعی است. از لحاظ جغرافیایی، 
مخازن تخلیه شــده باید به زیرســاخت های توزیع و انتقــال و مراکز ثقل 

مصرف  نزدیک باشند.
یک مخزن تخلیه شده ی مناسب برای ذخیره ی گاز باید از تخلخل و تراوایی 
باالیی برخوردار باشــد. تخلخل مخزن، ظرفیت تاسیســات ذخیره سازی و 

تراوایی نرخ تزریق و برداشت گاز را تعیین می کند. 

اگر در یک مخزن تخلیه شده، برداشت نفت خام و گاز طبیعی باعث کاهش 
تخلخل یا تراوایی شده باشد، آن مخزن برای تبدیل شدن به انبار ذخیره ی 

گاز مناسب نخواهد بود.

2-1- آبخوان ها
آبخوان یک ســاختار ســنگی زیرزمینی با تخلخل و تراوایی باال اســت. از 
آبخوان های طبیعی به شــرطی می توان برای ذخیره ی گاز استفاده کرد که 
ســاختار رســوبی حاوی آب با یک الیه ی غیرقابل نفوذ پوشانده شده باشد. 

عالوه بر این، آبخوان نباید بخشــی از سیستم آب شرب باشد.
به طور معمول مخازن تخلیه شده ی نفت و گاز بر آبخوان ها ارجحیت دارند 
و تنهــا در مناطقی از آبخوان برای ذخیره ی گاز اســتفاده می شــود که در 

نزدیکی آن مخازن تخلیه شــده ی نفت و گاز وجود نداشته باشد. 
گرچه ســاختار زمین شناســی آبخوان مشــابه مخازن نفت و گاز است، به 
منظور ذخیره ی گاز در آبخوان به حجم بیشــتری از گاز پایه نیاز اســت. به 
منظور تبدیل آبخوان به تاسیســات ذخیره ی گاز باید تمام زیرســاخت های 
مرتبط، شــامل تجهیزات حفر و اکتشــاف چاه، خطوط لوله و تاسیســات 

رطوبت زدایی در محل نصب شوند. 
از آنجایی که آبخوان ها معموال پر از آب هستند، در برخی موارد از تجهیزات 
قدرتمندی برای ایجاد فشار تزریق استفاده می شود تا امکان جایگزینی آب 
با گاز طبیعی فراهم شــود. به عالوه گاز ذخیره شــده در آبخوان ها معموال 

پیش از توزیع باید تحت فرآیند رطوبت زدایی قرار گیرد.

3-1- مغاک های نمکی
مغاک های نمکی از رسوب های نمکی ساخته می شود. این رسوب های نمکی 

زیرزمینی به دو شــکل وجود دارند: گنبدهای نمکی4 و الیه های نمکی5. 
هنگامی که گنبد نمکی یا بســتر نمکی مناســب برای ذخیره ی گاز کشف 

شــد، الزم است تا "مغاک نمکی6" در داخل این ساختار ایجاد شود. 
از آب برای حل کردن و اســتخراج مقدار مشخصی از نمک استفاده می شود 
تا یک فضای خالی بزرگ برای ذخیره ی گاز ایجاد شود. این فرآیند از طریق 
حفر چاه به داخل ســاختار و به گــردش درآوردن حجم عظیمی از آب از 

طریق چاه انجام می شود. 
برخی از نمک در آب حل شــده و محلول نمک از طریق یک پمپ به سطح 
زمین برگردانده می شــود. این فرآیند آنقدر تکرار می شــود تا مغاک نمکی 
به اندازه ی دلخواه تبدیل شــود. گرچه فرآیند تبدیل یک رســوب نمکی به 
مغاک نمکی می تواند هزینه بر باشــد اما نرخ تزریق و برداشــت گاز در غار 

نمکی بسیار باال است. 
عــالوه بر این حجم گاز پایه ی مورد نیاز در این نوع از تاسیســات ذخیره ی 
گاز از دو نــوع دیگر کمتر اســت. در مغاک های نمکی تقریبا یک ســوم از 
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کل حجم ظرفیت ذخیره ســازی به عنوان گاز پایه اســتفاده می شــود.]5[ 
دیواره های مغاک های نمکی دارای اســتحکام ســاختاری مشابه فوالد است 

که باعث می شود در مقابل فرسایش مقاوم باشد.
حجم گاز ذخیره شــده در تاسیســات ذخیــره ی گاز را معموال به دو گروه 

می کنند: تقسیم بندی 
1- گاز پایه7: که همواره باید در تاسیســات وجود داشته باشد تا فشار الزم 
بــرای خروج حجم باقی مانده را فراهم کند و غیرقابل برداشــت محســوب 

می شود. 
2- گاز عملیاتی8: حجمی از گاز داخل تاسیســات ذخیره سازی که باالتر 

از سطح گاز پایه است.]6[
در جدول1 این ســه روش ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی از نظر میزان 
گاز پایه، مدت زمان دوره ی تزریق و مدت زمان دوره ی برداشــت مقایســه 
ـ برداشت  شده اند. همان گونه که نشان داده شده است، تعداد چرخه ی تزریق 
از ســاختارهای نمکی بین 5 تا 6 بار در سال است، در حالی که این چرخه 
در ارتباط با روش های آبخوان و مخازن تخلیه شــده تنها یک بار در ســال 

روی می دهد. 
ساختار نمکی، در بین ســه روش ذخیره سازی، نیازمند کمترین میزان گاز 
پایه اســت، اما حجم گاز ذخیره شــده در مغاک های نمکی بسیار کمتر از 
مخازن تخلیه شــده و آبخوان اســت. در مجموع، از مخازن تخلیه شــده و 
آبخوان برای پیک ســایی فصلی و از مخازن نمکی برای پیک سایی روزانه و 

ساعتی مصرف گاز استفاده می شود.]۷[
با آزادســازی بازارهای گاز طبیعی، ســهم مغاک های نمکی در تاسیســات 
ذخیره ســازی گاز طبیعــی در اروپــا و آمریکای شــمالی بــه دلیل لزوم 

ذخیره سازی کوتاه مدت افزایش یافته است. در حال حاضر حدود 15درصد 
از کل تاسیســات ذخیره ســازی زیرزمینی گاز طبیعی را مغاک های نمکی 

تشکیل می دهند.]8[

2- ظرفیت تاسیسات زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی در دنیا
تا پایان سال 2019، تعداد تاسیسات زیرزمینی ذخیره ی گاز در کل جهان، 
661 مورد گزارش شــده است.]9[ مطابق شکل1، از این تعداد، 441 مورد 
)معــادل 6۷درصد( در آمریکای شــمالی، 141 مورد )معادل 21درصد( در 
اتحادیه ی اروپا، 4۷ مورد )۷درصد( در کشــورهای عضو شوروی سابق، 28 
ـ اقیانوسیه و 4 مورد نیز در سایر نقاط جهان  مورد )معادل 4درصد( در آسیا 
)3 مــورد در خاورمیانه با ظرفیت عملیاتی 6/9 میلیــارد مترمکعب و یک 

مورد در آرژانتین( قرار دارد.

  1     مقایســه ی عملیاتی انواع روش های ذخیره سازی گاز]7[

نوع مخرن
گاز پایه 
)درصد(

دوره ی تزریق 
)روز(

دوره ی برداشت 
)روز(

150-250100 - 50200مخازن تخلیه شده ی نفت خام و گاز طبیعی 

150-250100 - 80200-50آبخوان

20-4010-3020-20مغاک های نمکی

 1  تعداد تاسیســات زیرزمینی دنیا تا سال 2019 به تفکیک مناطق مختلف]9[                                        
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 2  حجم گاز قابل برداشــت از تاسیســات زیرزمینی دنیا تا سال 2019 به تفکیک مناطق مختلف]9[                                    

 3  حجم گاز پایه در تاسیســات زیرزمینی دنیا تا ســال 2019 به تفکیک مناطق مختلف]9[                                  

حجم گاز قابل برداشــت از این تاسیســات در پایان ســال 2019 به 422 
میلیارد مترمکعب -0/9درصد بیشــتر از پایان ســال 2018- رسید. مطابق 
شــکل2، از این میــزان، 164/58 میلیارد مترمکعب در آمریکای شــمالی، 
122/38 میلیارد مترمکعب در کشــورهای عضو شــوروی سابق، 109/۷2 
میلیــارد مترمکعب در اروپــا، 21 میلیارد مترمکعب در آسیا-اقیانوســیه و 

8/44 میلیارد مترمکعب در سایر مناطق قرار دارد.
حجم گاز پایه ی این تاسیســات تا پایان سال 2019 حدود 3۷5 میلیارد 
مترمکعب تخمین زده می شود که از این میزان مطابق شکل3، 35درصد 
در آمریکای شــمالی، 31درصد در اروپا، 2۷درصد در کشــورهای عضو 

شوروی سابق و ۷درصد در آسیا-اقیانوسیه قرار دارد.

80درصد از حجم گاز عملیاتی دنیا در مخازن تخلیه شده، ذخیره شده اند 
و حدود 26درصد از حجم برداشت گاز از مغاک های نمکی صورت گرفته 
است. به دلیل آنکه چرخه ی تزریق و برداشت مغاک های نمکی بین 5 تا 
6 بار در سال است، حجم برداشت گاز طبیعی از این مخازن بیشتر از کل 

ظرفیت ذخیره سازی این تاسیسات است. 
تا پایان سال 2019، 58 پروژه ی ذخیره سازی گاز طبیعی در حال ساخت 
بــود که 41 میلیارد مترمکعب به ظرفیت گاز عملیاتی دنیا اضافه خواهد 
کرد. کشــور چین به تنهایی 41درصد از ظرفیت  ذخیره ســازی در حال 

ساخت را به خود اختصاص داده است.
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 4  ظرفیت تاسیســات زیرزمینی ذخیره ی گاز در اتحادیه ی اروپا به تفکیک کشــور و نوع تاسیســات      منبع: شرکت نفت و گاز اوکراین]10[                              

1-2- ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در اتحادیه ی اروپا
نوع تاسیسات ذخیره ســازی مورد استفاده در اتحادیه ی اروپا در شکل4 به 
صورت کیفی نشان داده شده است. همان گونه که مالحظه می شود، مخازن 
تخلیه شــده ی نفت و گاز سهم عظیمی از تاسیسات زیرزمینی ذخیره ی گاز 
را در این اتحادیه به خود اختصاص داده اند. مخازن تخلیه شــده تنها در سه 
کشــور آلمان، فرانسه )مغاک های نمکی( و لتونی )آبخوان( سهم غالب را به 
خود اختصاص نداده اســت. به طور کلی در اروپا به دلیل اهمیت پیک سایی 

روزانه و ســاعتی حدود 35درصد از کل تاسیســات ذخیره سازی مربوط به 
مغاک های نمکی اســت تا عرضه ی گاز طبیعــی به بازارهای آزاد اتحادیه ی 

اروپا از انعطاف کافی برخوردار باشد.]8[
مجموع ظرفیت عملیاتی تاسیسات زیرزمینی ذخیره ی گاز در اتحادیه ی 
اروپا حدود 110 میلیارد مترمکعب برآورد می شود که آمار مربوط به هر 

کشور عضو این اتحادیه به شرح جدول2 است.

  2     ظرفیت ذخیره ســازی و تقاضای گاز طبیعی کشــورهای مهم اتحادیه ی اروپا]1,11[

درصد ظرفیت ذخیره سازی/تقاضای گازتقاضای گاز در سال 2019 )میلیارد مترمکعب(ظرفیت تاسیسات زیرزمینی ذخیرهی گاز )میلیارد مترمکعب(کشور

21/82888/724/6آلمان
18/82270/826/6ایتالیا

12/6443/429/12فرانسه
13/70436/837/24هلند

9/138/9102/58اتریش
6/6579/867/93مجارستان

4/878/86بریتانیا
--4/068اسلواکی

3/4418/341/45جمهوری چک
3/42120/416/76لهستان
3/27436/19/06اسپانیا
-2/5لتونی

--1دانمارک
0/86117/45بلژیک

--0/599بلغارستان
--0/462کرواسی
0/3416/15/6پرتغال

110554/121کل اروپا
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 5  اســتفاده از ظرفیت مخازن ذخیره ســازی گاز در اتحادیه ی اروپا       منبع: ]12[                              

مطابــق جدول 2 ظرفیت ذخیره ســازی گاز در اکثر کشــورهای صنعتی و 
مهم اتحادیه ی اروپا شــامل آلمان، فرانسه و ایتالیا، حدود 25درصد از کل 
تقاضای گاز آنها را پوشش می دهد. این عدد برای کل کشورهای اتحادیه ی 
اروپا به 21درصد می رســد. مطابق شــکل5، در آغاز فصل اوج تقاضای گاز 
)زمســتان(، همواره بین 90 تا 95درصد از ظرفیت مخازن ذخیره سازی این 

اتحادیه تکمیل است.

2-2- ظرفیت تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی در کشورهای عضو شوروی سابق
اوکراین و فدراسیون روسیه، بزرگ ترین ذخیره کنندگان گاز طبیعی در بین 
کشــورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق هســتند. ظرفیت تاسیسات 
زیرزمینــی گاز طبیعی در اوکراین 30/9 میلیــارد مترمکعب، معادل تقریبا 
یک سوم ظرفیت ذخیره سازی اتحادیه ی اروپا است که مخازن تخلیه شده ی 
گاز طبیعی و نفت خام، بیش از 90درصد این تاسیســات را شامل می شوند. 
بــا توجه به اینکــه تقاضای گاز طبیعی این کشــور حــدود 28/2 میلیارد 
مترمکعب است، ظرفیت ذخیره سازی اوکراین حدود 109درصد از تقاضای 

گاز آن را پوشش می دهد. 
همین موضوع باعث شــده تا اوکراین در فواصل سرد سال بتواند در صورت 
مناسب بودن شرایط، بخشی از گاز ذخیره شده ی خود را به اتحادیه ی اروپا 
نیز صادر کند. یکی از اصلی ترین دالیل ظرفیت باالی ذخیره ســازی گاز در 

این کشــور، وابستگی باالی آن به واردات گاز، به ویژه از روسیه است.
فدراســیون روســیه از طریق شــرکت گازپروم، حدود 23 انبار زیرزمینی 

ذخیــره ی گاز طبیعــی را تنها در خاک روســیه در اختیــار دارد که در 
فصول ســرد ســال بین 20 تا 40درصد از عرضه ی گاز گازپروم را تشکیل 
می دهند.]13[ تا پایان سال 2019 حجم ذخایر عملیاتی گاز در تاسیسات 
زیرزمینی این شــرکت به ۷2/232 میلیــارد مترمکعب افزایش یافته بود. 
ظرفیت گاز عملیاتی شــرکت گازپروم در تاسیســات خارج از فدراسیون 
روسیه در کشــورهایی مانند آلمان، اتریش، بالروس و ارمنستان به حدود 

می رسد. مترمکعب  12/9 میلیارد 
با توجه به اینکه تقاضای گاز روســیه در سال 2019 حدود 444/3 میلیارد 
مترمکعب بوده اســت، ظرفیت ذخیره ســازی این کشور حدود 19درصد از 
مصرف گاز این کشــور را پوشش می دهد. البته شــرکت گازپروم از بخشی 
از این ظرفیت ذخیره ســازی برای اطمینان از عدم اختالل در صادرات گاز 

استفاده می کند.
طبــق آخرین گزارش موسســه ی گلوبال دیتا9، تا پیش از شــیوع ویروس 
کرونا، شرکت گازپروم قصد داشت 9 سایت زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی 
را تا ســال 2022 با ظرفیت 24/84 میلیارد مترمکعب و با سرمایه گذاری به 

ارزش 2/4 میلیارد دالر در روسیه احداث کند.]14[
در مجمــوع به دلیل آنکه گاز طبیعی برای کشــورهای عضو اتحاد جماهیر 
شــوروی ســابق و در رأس آنها روســیه )به دلیل صادرات( و اوکراین )به 
دلیل اطمینان از عرضه ی بدون اختالل در زمســتان( کاالی اســتراتژیکی 
محســوب می شود و برای آنها ذخیره ی حجم بیشتری از گاز طبیعی نسبت 
بــه ذخیره ی کوتاه مدت گاز طبیعی در اولویــت باالتری قرار دارد، بیش از 
94درصد از تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی را مخازن تخلیه شده ی گاز 
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طبیعــی یا آبخوان ها تشــکیل می دهد و تنها 6درصد از این تاسیســات در 
مغاک های نمکی توسعه یافته اند.]8[

3-2- ظرفیت تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی در کشور چین
ظرفیت تاسیســات ذخیره ســازی گاز طبیعی چین تا پایان سال 2019، به 
10 میلیارد مترمکعب )44درصد بیشــتر از سال 2018(، معادل 4درصد از 
تقاضای گاز این کشــور در ســال 2019 افزایش یافت. چین تا پایان سال 
2019، 2۷ ســایت زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی احداث کرده است. این 
کشــور قصد دارد ظرفیت ذخیره سازی خود را به منظور پیک سایی در فصل 
اوج مصــرف گاز طی یک برنامه ی پلکانی تا ســال 2020 بــه 13 میلیارد 
مترمکعب، تا سال 2023 به 20 میلیارد مترمکعب و تا سال 2030 به بیش 

از 40 میلیارد مترمکعب برساند.]15[

4-2- ظرفیت تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی در ایاالت متحده ی آمریکا
تعــداد تاسیســات زیرزمینی ذخیــره ی گاز طبیعی در ایــاالت متحده تا 
پایان ســال 2019، 412 مورد بوده که از این تعداد، 3۷ مورد در ســاختار 
مغاک هــای نمکی )معادل 9درصد(، 4۷ مورد در آبخوان )معادل 11درصد( 
و 328 مورد در مخازن تخلیه شــده ی نفت و گاز )معادل 80درصد( احداث 

شده است.]16[
کل ظرفیت عملیاتی این مخازن، حدود 136/60 میلیارد مترمکعب تخمین 
زده می شود که از این میزان 13/۷ میلیارد مترمکعب در مغاک های نمکی، 
11/44 میلیــارد مترمکعــب در آبخوان و 111/4۷ میلیــارد مترمکعب در 
مخازن تخلیه شــده ی نفت و گاز قرار دارد. به طور معمول تا اوایل زمستان، 
حدود 90درصد از ظرفیت مخازن ذخیره ســازی گاز طبیعی ایاالت متحده 
تکمیل می شــود و در پایان فصل اوج تقاضا، ســطح مخــازن ذخیره ی گاز 

طبیعی آمریکا به حدود 20 تا 25درصد کاهش می یابد.
با توجه به اینکه تقاضای گاز طبیعی آمریکا در سال 2019، 846/6 میلیارد 
مترمکعب گزارش شــده اســت، ظرفیت ذخیره ســازی گاز آمریــکا تقریبا 

16درصد از تقاضای این کشور را پوشش می دهد.

3- چالش مدیریت اوج مصرف گاز طبیعی در ایران
یکی از مشــخصه های بارز الگوی مصرف گاز طبیعی در ایران، نوســانات 
شــدید فصلی اســت که دامنــه ی آن حــد فاصل 8 ماهــه ی فصل گرم 
)فروردین تا آبان( و 4 ماهه ی فصل ســرد )آذر تا اســفند( است. فاصله ی 
بین اوج تقاضا در فصول ســرد و گرم در ایران به 250 میلیون مترمکعب 

در روز نیز می رسد.]1۷[
این واقعیت ســبب شده تا تامین گاز در فصول سرد سال با محدودیت های 

جــدی روبرو شــود، تا حــدی که در این مواقع از ســال عرضــه ی گاز به 
نیروگاه هــا، واحدهای صنعتی، میادین نفتی )جهت افزایش ضریب بازیافت( 
و پتروشیمی ها به منظور تامین گاز بخش گرمایش به شدت کاهش می یابد.

کاهــش عرضه ی گاز به این واحدها علی رغم افزایش عرضه ی گاز در فصول 
سرد روی می دهد. تولید گاز ایران در حد فاصل سال های 1383 تا 139۷، 
با افزایش تقریبا 2 برابری از 400 میلیون مترمکعب در روز به نزدیک ۷00 

میلیون مترمکعب در روز رسیده است.]18[
وضعیت مصرف گاز طبیعی کشور در سال 139۷ در جدول3 نشان داده شده 
اســت. مطابق جدول3 متوسط تقاضای گاز کشور در 4 ماهه ی سرد به دلیل 
افزایش شــدید مصرف در بخش ساختمان به ویژه خانگی حدود 193 میلیون 
مترمکعب در روز بیشــتر از 8 ماهه ی اول سال است. این اختالف در نقطه ی 

اوج خود به 252 میلیون مترمکعب در روز نیز می رسد. 
این امر ســبب شــده تا نیروگاه ها در 4 ماهه ی پایانی ســال به جای تقریبا 
52 میلیون مترمکعب در روز گاز، ســوخت مایع بســوزانند که این عدد در 
اوج خــود به ۷0 میلیون مترمکعب در روز نیز می رســد. با توجه به اختالف 
متوســط مصرف گاز در ماه های سرد ســال با ماه های عادی در کشور برای 
جلوگیــری از اختالل در عرضه ی گاز به ســایر بخش ها به حدود 23 میلیارد 
مترمکعب ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی معادل تقریبا 10درصد 

کل مصرف نیاز دارد.
مطابق شــکل6 که مصرف گاز در دو بخش خانگــی و تجاری و نیروگاه را 
مقایســه می کند، افزایش شــدید مصرف گاز در بخش خانگی سبب شده تا 
نیروگاه ها در 4 ماهه ی پایانی سال به جای تقریبا 52 میلیون مترمکعب در 
روز گاز، ســوخت مایع مصرف کنند که این عدد در اوج خود به ۷0 میلیون 

مترمکعب در روز نیز می رسد.
بر اســاس جدول3، در 4 ماهه ی ســرد ســال 9۷ حــدود 6.24 میلیارد 
مترمکعب معادل گاز ســوخت مایع )نفت کوره و گازوییل( توسط نیروگاه ها 
مصرف شــده است. با فرض مصرف یکسان نفت کوره و گازوییل، این میزان 
تقریبا معادل است با مصرف 2.6۷ میلیون تن نفت کوره10 و 18.33 میلیون 

بشکه گازوییل11. 
قیمــت تحویل خلیج فارس هر تن نفت کوره و هر لیتر گازوییل در ژانویه ی 
ســال 2021، به ترتیب 324 و 60 دالر گزارش شــده است.]19[ بنابراین 
مصرف ســوخت مایع در نیروگاه ها در ســال 9۷ با قیمت های کنونی نفت 
کوره و گازوییل باعث شــده اســت تا ایران از حدود 2 میلیارد دالر درآمد 

صادرات این فرآورده ها محروم شود.
مصرف ســوخت مایع در نیروگاه ها عالوه بر تاثیرگــذاری منفی بر کاهش 
درآمد کشــور، اثرات زیســت محیطی مخربی را در پی داشته و در تشدید 

آلودگی هوا در فصل سرد سال بسیار  اثرگذار است.
محدودیت مالی و لجستیکی در تامین سوخت مایع و تشدید سخت گیری ها 
در رعایت الزامات زیست محیطی طی سالیان آینده می تواند در صورت عدم 
مقابلــه با نوســانات مصرف گاز در بخش خانگــی و کاهش عرضه ی گاز به 
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مقاالت پژوهشی

نیروگاه ها کشور را با خاموشی های گسترده مواجه کند.
بــا توجه به اختالف متوســط مصرف گاز در ماه های ســرد با عادی ســال 
در کشــور برای جلوگیری از اختالل در عرضه ی گاز به ســایر بخش ها، به 
ویژه بخش نیروگاهی، به حدود 23 میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره سازی 

زیرزمینی گاز طبیعی معادل تقریبا 10درصد کل مصرف نیاز اســت.
با عنایت به موارد باال، ایجاد ظرفیت ذخیره ســازی گاز در کشور، به ویژه در 
مناطق سردسیر، پرجمعیت و مراکز صنعتی، به منظور پیک سایی در فصول 

سرد سال، امری ضروری به نظر می رسد.

  3     میزان مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف و سوخت مایع مصرفی معادل گاز در نیروگاه های کشور در ماه های سرد و عادی سال 1397 )میلیون مترمکعب در روز(]17[

بخش

متوسط ظرفیت
مصرف در 

سال اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

216/2162/2121/8108/3113/7113/1139/3267351/5411/2414360/7231/14خانگی/تجاری/غیرعمده کشاورزی

164/9202/5250/6276/9280/5247/4212/3154/1136/594/386/8107/1185/6نیروگاه

103/597/4106/5102/299/8116/3114/4118/6115107/6103/7110/7107/9صنایع عمده

20/421/420/120/520/920/921/120/920/920/420/821/520/8حمل و نقل

20/39/96/49/67/614/66/818/829/370/459/248/724/8سوخت مایع نیروگاه معادل گاز

532/2726597/4جمع )متوسط با احتساب گازهای قرائت نشده(

192/8اختالف متوسط مصرف ماه های سرد و عادی

252حداکثر اختالف در ماه های سال

 6  مقایســه ی مصرف ماهانه ی گاز طبیعی در ســال 97 در دو بخش خانگی/تجاری و نیروگاه )واحد: میلیون مترمکعب در روز(                   
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در حال حاضر ایران دارای 2 ســایت زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی است:
1- مخزن سراجه ی قم: این سایت ذخیره سازی از نوع مخازن تخلیه 
شده، اســت. حداکثر حجم ذخیره ســازی آن 3/3 میلیارد مترمکعب 
)1/5 در فاز اول و 1/8 در فاز دوم( اســت. حداکثر قابلیت برداشــت 
از ایــن مخزن در مجموع دو فاز، 22 میلیون مترمکعب در روز اســت. 
دوره ی تزریق و برداشــت از این مخزن به ترتیب ۷ و 4 ماه می باشــد. 
در حال حاضر ظرفیت ذخیره ســازی گاز طبیعی در مخزن سراجه 1/2 

میلیارد مترمکعب است.]20[
2- مخزن شــوریجه ی خراسان رضوی: این سایت نیز از نوع مخازن 
تخلیه شــده، است. حداکثر حجم ذخیره ســازی در مجموع دو فاز، 4/8 
میلیارد مترمکعب و حداکثر نرخ برداشت از آن نیز 40 میلیون مترمکعب 
در روز اســت. مدت زمان تزریق و برداشــت از این مخزن به ترتیب 8 و 
4 ماه در نظر گرفته شــده است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی گاز 

طبیعی در مخزن شوریجه، 2/2 میلیارد مترمکعب است.]20[
بررسی عملکرد این دو سایت ذخیره سازی در سال 139۷ نشان می دهد 
که در مجموع حدود 2/34 میلیارد مترمکعب به این تاسیســات تزریق و 
1/91 میلیارد مترمکعب از این دو مخزن برداشــت شده است. در نتیجه 
ظرفیــت عملیاتی این دو مخزن در مجمــوع حدود 2 میلیارد مترمکعب 
است. این میزان کمتر از یک درصد از مصرف گاز ایران را پوشش می دهد.

عالوه بر تاسیســات شوریجه و سراجه، مطابق جدول4، 6 طرح دیگر نیز 
در دست مطالعه و بررسی قرار دارد.

بررسی روند اجرای پروژه های پیشــین نشان می دهد که فرآیند مطالعه 
و  اجرای پروژه های تاسیســات زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی با کندی 
پیش رفته اســت. برای مثال مطالعات امکان ســنجی اجرای طرح مخزن 
ذخیره ســازی یورتشای ورامین از ســال 13۷4 شروع شده و تاکنون نیز 
به ســرانجام نرسیده است.]21[ این وضعیت برای پروژه های گنبد نمکی 
نصر آباد کاشان،  قزل تپه ی گرگان و باباقیر نیز صادق است و این پروژه ها 
همچنــان در مرحله ی مطالعات تکمیلی و اجرا قرار دارند.]22[ بنابراین، 

یکی از چالش های اصلی پیشــبرد پروژه های ذخیره سازی گاز طبیعی در 
کشور، طوالنی شدن روند مطالعات است.

4- ضرورت توسعه ی تاسیسات زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی در ایران
وجود ذخایر عظیم، توســعه ی زیرساخت های انتقال و توزیع و ارزان و در 
دســترس بودن گاز بخشی از عواملی است که ســبب شده تا گاز طبیعی 
بیشــترین ســهم را در بین سایر حامل های انرژی در ســبد انرژی کشور 

باشد.  داشته 
از طرفی ســهم بخش خانگی و تجاری در مصرف گاز بسیار قابل توجه است، 
به طوری که در ســال 9۷ حدود 30درصــد از مصرف گاز در بخش خانگی 
و تجاری بوده اســت.]23[ در حال حاضر 95درصد از جمعیت کشور تحت 
پوشــش شــبکه ی گاز قرار دارنــد و طبق مطالعات 60درصــد مصرف گاز 
خانوارها را نیز بخش گرمایش تشــکیل می دهد که عمده ی آن مربوط به 3 
تا 4 ماه فصل سرد سال اســت.]6[ گرچه طراحی شبکه ی انتقال بر اساس 
شــرایط اوج مصرف در زمستان انجام شده است، در صورت افزایش مصرف 
گاز در بخــش خانگی، تامین تمــام حجم تقاضای گاز از طریق شــبکه ی 
تولید، پاالیش و انتقال غیرممکن اســت و باید از ذخیره سازی گاز در جهت 

پیک سایی استفاده کرد. 
از سوی دیگر وجود تاسیســات ذخیره سازی گاز طبیعی در کشور می تواند 
از بدعهدی کشــور در قراردادهای صــادرات گاز جلوگیری کرده و عرضه ی 
بدون اختالل گاز طبیعی را تضمین کند. برای مثال شرکت گازپروم روسیه، 
یکی بزرگ ترین شــرکت های صادرکننده ی گاز در جهان، در فصول ســرد 
سال بین 20 تا 40درصد از عرضه ی گاز طبیعی خود را از طریق تاسیسات 

ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی تامین می کند. 
این شرکت همچنین با احداث و در مواقع لزوم اجاره ی تاسیسات زیرزمینی 
ذخیــره ی گاز طبیعی در خارج روســیه و در سراســر اروپا، عرضه ی بدون 

اختالل گاز طبیعی به مشتریان خود را تضمین می کند.]11[

  4     پروژه های در دســت مطالعه و بررســی برای ایجاد تاسیسات زیرزمینی گاز طبیعی

محلنوع مخزنمخزن ذخیره سازیردیف

استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجمخزن گازیمختار1

استان ایالم، حدفاصل شهرستان های ایوان و چرداولمخزن گازی تخلیه شدهبانکول2

استان ایالم، شهرستان ایوانمخزن گازی تخلیه شدهباباقیر3

استان اصفهان، کاشانگنبد نمکینصرآباد4

استان تهران، ورامینمخزن گازی تخلیه شدهیورتشا5

استان گلستان، گرگانمخزن گازیقزل تپه6
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مقاالت پژوهشی

در شکل۷ نسبت ظرفیت ذخیره سازی به تقاضای گاز طبیعی در کشورهای 
منتخب مقایســه شده اســت. همان گونه که در شــکل، مشخص است این 
نسبت در کشورهایی که گاز ســهم قابل توجهی در سبد مصرف انرژی آنها 
دارد، مانند اتحادیــه ی اروپا )24درصد(، ایاالت متحــده ی آمریکا )حدود 
30درصد( و روســیه )بیش از 50درصد( بین 15 تا 20درصد اســت. کشور 
چین نیز که پیش بینی می شــود سهم گاز در سبد مصرف انرژی آن تا سال 
2040 دو برابر شــود، برنامه های مشــخصی برای افزایش 4 برابری ظرفیت 

ذخیره سازی گاز طبیعی تا سال 2030 دارد.
با توجه به شــکل۷ و این حقیقت که فاصله ی متوسط مصرف گاز ایران بین 
فصول ســرد و گرم سال حدود 200 میلیون مترمکعب در روز است، یکی از 
اصلی ترین راهکارهای جبران این فاصله افزایش ظرفیت ذخیره ســازی گاز 
طبیعی به 10درصد کل مصرف گاز و اســتفاده از ذخایر این تاسیســات در 

فصول سرد است.
مراکز مصرف گاز در کشــور با بررسی شــرایط آب وهوایی، تمرکز جمعیتی 
و توســعه ی صنعتی مشخص می شــود که مهمترین آنها عبارتند از: مناطق 
شــمال غرب، مرکز و شمال شــرق. شناســایی مخازن و احداث سایت های 
ذخیــره ی زیرزمینی گاز در این مناطق یکی از مالحظات مهمی اســت که 
باید در اســتراتژی توسعه ی تاسیســات زیرزمینی ذخیره ی گاز مدنظر قرار 

گیرد.]6[
با توجه به شــرایط زمین شناســی و وجود مخازن هیدروکربوری فراوان در 
کشــور، مخازن هیدروکربوری تخلیه شــده، به دلیل وجود زیرساخت های 
برداشت و انتقال، بیشترین پتانســیل را برای احداث سایت های زیرزمینی 
ذخیــره ی گاز طبیعی در ایران دارند، به ویژه اگــر این مخازن در نزدیکی 

شــبکه ی خطوط لوله یا مراکز مصرف گاز واقع شده باشند.

کشــف و آماده سازی آبخوان ها و مغاک های نمکی به دلیل آنکه دارای تنوع 
جغرافیایی بیشــتری هســتند، می توانند در اولویت های بعدی قرار گیرند. 
از آبخوان ها برای دوره های برداشــت طوالنــی و از مغاک های نمکی برای 
دوره های برداشــت کوتاه مدت استفاده می شود که می تواند نقش مهمی در 

پیک سایی ساعتی و روزانه ی مصرف گاز داشته باشد. 
بر اســاس مطالعات تطبیقی انجام شده، می توان حدود 10درصد از ظرفیت 
ذخیره ســازی گاز طبیعی کشور را به مغاک های نمکی )برای مثال توسعه ی 
گنبد نمکی نصرآباد کاشان که ظرفیت ذخیره ی گاز آن بین 3 تا 4 میلیارد 
مترمکعب تخمین زده می شود]24[( جهت جبران کمبود گاز در کوتاه مدت 

اختصاص داد. 

نتیجه گیری
از مشــخصه های آشکار الگوی مصرف گاز طبیعی، نوسانات قابل توجه فصلی 
و دوره ای در تقاضــای گاز اســت. یکی از راه حل هــای اصلی کاهش اثرات 
ســوء این نوسانات ذخیره سازی در زمان عرضه ی مازاد و برداشت از مخازن 
در هنگام افزایش تقاضا اســت. ذخیره ی حجــم قابل توجهی از گاز طبیعی 
در تاسیســات مستقر در ســطح زمین عمال غیرممکن اســت. ایمن ترین و 

موثرترین گزینه، ذخیره ی گاز تحت فشــار باال در مخازن زیرزمینی است. 
سه شــیوه ی مختلف برای احداث تاسیســات زیرزمینی گاز طبیعی وجود 

دارد که عبارتند از: 
1- مخازن تخلیه  شده ی نفت خام و گاز طبیعی

2- آبخوان یا سفره های زیرزمینی آب 
3- مغاک های نمکی

 7  مقایســه ی نسبت ظرفیت ذخیره سازی به مصرف گاز طبیعی در کشورهای منتخب                       
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پانویس هاپانویس ها
1. Depleted reservoirs
2. Aquifer
3. Salt carven formation

4. Salt dome
5. Salt bed
6. Salt cavern

7. Base Gas
8. Working gas
9. Global Data

10. نسبت چگالی انرژی نفت کوره به گاز طبیعی= 1.046
11. نسبت چگالی انرژی گازوییل به گاز طبیعی= 1.015

در حــال حاضر رایج ترین نوع تاسیســات زیرزمینــی گاز طبیعی، به دلیل 
هزینه های ســرمایه گذاری پایین تر، تبدیل مخازن تخلیه  شــده به ســایت 
ذخیره ســازی است که حدود 80درصد از کل ظرفیت ذخیره سازی گاز دنیا 

را تشکیل می دهد.
طبق بررسی های انجام شــده، ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مناطق 
پرمصــرف جهان، همچــون اتحادیه ی اروپــا، ایاالت متحــده ی آمریکا و 
فدراسیون روســیه، بین 10 تا 20درصد از متوسط تقاضای این کشورها را 

پوشش می دهد. 
ایــن عدد برای چین که یکی از مراکز اصلی رشــد تقاضای گاز محســوب 
می شــود، در حال حاضر حدود 4درصد است. اما این کشور نیز قصد دارد تا 
در سال 2030 ظرفیت ذخیره سازی گاز خود را از 10 میلیارد مترمکعب در 

روز کنونــی به بیش از 40 میلیارد مترمکعب افزایش دهد.
جمهوری اســالمی ایران علی رغم موفقیت در افزایش تولید گاز طبیعی طی 
یک دهه ی اخیر به لطف توســعه ی میدان پارس جنوبــی، به دلیل افزایش 
افسار گسیخته ی مصرف گاز در فصول سرد سال با محدودیت های شدیدی 
در تامین گاز مواجه شــده، تا آنجا که برای تامین گاز بخش خانگی مجبور 
به کاهش شــدید عرضه ی گاز به میادین نفتی، نیــروگاه، مراکز صنعتی و 

پتروشیمی ها می شود.
بــا توجه به محدود بودن تــوان افزایش تولید گاز و بــاال بودن هزینه های 

ســرمایه گذاری آن، یکی از راه حل های اساســی بــرای مدیریت مصرف در 
فصول سرد، افزایش ظرفیت تاسیســات زیرزمینی ذخیره ی گاز طبیعی به 

منظور پیک سایی مصرف است. 
در حال حاضر ظرفیت عملیاتی ذخیره ی گاز طبیعی ایران، تنها یک درصد 
از تقاضای گاز را پوشش می دهد. با توجه به تداوم روند افزایش مصرف گاز 
طبیعی و احتمال آغاز روند کاهــش تولید گاز از میادین پارس جنوبی طی 
چندین ســال آینده و نیز جلوگیری از بدعهدی در قراردادهای صادرات گاز 
طبیعی، ضرورت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی، با اولویت مخازن 
تخلیه شــده ی هیدروکربوری )با توجه به هزینــه ی پایین و برخورداری از 

دانش فنی و تجهیزات(، بیش از پیش احساس می شود. 
توســعه ی تاسیســات ذخیره ســازی زیرزمینی گاز طبیعی در مغاک های 
نمکــی نیز بــرای جبران اختــالل کوتاه مدت در عرضــه ی گاز باید مورد 
توجــه قرار گیرد.)حداقل بــه میزان 10درصد از کل ظرفیت تاسیســات 
ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی( گرچه تعیین عدد دقیق برای ظرفیت 
ذخیره ســازی به عوامل فراوانی بســتگی دارد، اما طبق بررســی عملکرد 
کشــورهای پرمصرف و با توجــه به فاصله ی تقاضــای گاز در فصول گرم 
و ســرد که حدود 200 میلیون مترمکعب در روز اســت، نســبت ظرفیت 
عملیاتی ذخیره ی گاز به تقاضا باید طی یک برنامه ی پلکانی از یک درصد 

کنونی به 10 الی 15درصد برسد.
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