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چالشها و راهكارهاي پيشبرد پروژههاي
ذخيرهسازي گاز طبيعي در كشور
ميراحمد حسيني

مديريت پژوهش و فن آوري شركت ملي نفت ايران

ب��ا توجه به س��بد مصرف��ي انرژي كش��ور و
چالشه��اي موجود ،مبحث ذخيرهس��ازي گاز
طبيعي يكي از موضوعات مهم در صنعت نفت
و گاز كش��ور اس��ت .در همين راس��تا ماهنامه
اكتش��اف و تولي��د نف��ت و گاز در گفتگ��و با
صاحبنظران و مديران مرتب��ط با اين موضوع
وضعي��ت موج��ود ،اس��تراتژيها ،چالشه��ا،
مشكالت و چشمانداز آينده ذخیره سازی گاز
را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
در ادامه گزارش��ي از گفتگوهاي انجام شده
با آقايان مهندس س��اميوند مديرعامل شركت
ذخيرهس��ازي گاز طبيعي ،مهندس ثمري معاون
عمليات ش��ركت مل��ي گاز و مهندس اس��دي
معاون مدي��ر برنامهريزي تلفيقي ش��ركت ملي
نفت در نظارت بر بهينهس��ازي مصرف انرژي و
ارزشيابي طرحها انعكاس يافته است.
تاريخچه پروژههاي ذخيره سازي گاز

در ابت��دا ب��ا ديدگاههاي مهندس س��اميوند
مدير عامل ش��ركت ذخيرهس��ازي گاز طبيعي
اي��ران در زمينه تاريخچ��ه و اهميت پروژههاي
ذخيرهسازي در كشور آشنا خواهيم شد:
 :لطف� ًا تاريخچ�ه اج�راي

عبداهلل یونس آرا

برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران

طرحه�اي ذخيرهس�ازي گاز طبيع�ي در
ايران را به اختصار توضيح دهيد.

حفاري و فرآيند ايجاد ش��ده و فعاليت خود را
آغاز كرد .با توجه به لزوم استفاده از متخصصان
مختل��ف ،افرادي ب��ا تخصصهاي م��ورد نياز
از مناط��ق مختلف ش��رکت ملي نف��ت ايران از
جمل��ه ش��ركت مل��ي مناطق نفتخي��ز جنوب
جذب شرکت ذخيرهس��ازي گاز طبيعي شدند.
اين گ��روه فعاليت جدي خ��ود را براي اجراي
طرح ذخيرهسازي گاز در مخزن سراجه قم که
بخش��ي از کار آن از سال  83ش��روع شده بود
آغاز كردند .اين طرح كه با س��رعت قابلقبولي
بهپايان رس��يد در زمس��تان سال گذش��ته افتتاح
ش��ده و بهمدت  80روز مورد بهره برداري قرار
گرفت .ش��ايان ذکر است كه اين طرح پايلوتي
براي ذخيرهس��ازي گاز در ايران بود و موازي با
آن پروژه عظيم پااليشگاهي و ذخيرهسازي در
ميدان شوريجه -دي از اواخر اسفند ماه سال 89
آغاز گرديد.

ذخيرهس��ازي گاز طبيع��ي در ايران از س��ال
 1367و ب��ا عنوان پروژههاي ذخيرهس��ازي گاز
طبيعي آغاز گرديد .اين طرح شامل پروژههاي
ذخيرهس��ازي در يورتشاي ورامين و پس از آن
س��راجه قم بود .تا سال  1386بهعلل مختلف از
جمل��ه عدم نياز جدي ب��ه گاز طبيعي ،کمبودن
تعداد مشترکين گاز مصرفي ،قطع صادرات گاز
و عدم وجود س��ازمان ذخيرهسازي اين مسئله با
جديت الزم پيگيري نميش��د و همين موضوع
سبب شد مس��ئوليت پروژههاي ياد شده دو سه
بار از ش��ركت ملي گاز به ش��ركت ملي نفت و
بالعكس منتقل گردد .بنابراين طرحهاي مذكور
تا سال ( 86يعني حدود  20سال) نتيجه مطلوبي
نداش��ت .در آخرين انتقال مس��ئوليت ،در سال
 1383پيش��نهاد انج��ام طرح ذخيرهس��ازي گاز
توسط شرکت ملي گاز ايران و تأسيس شرکتي
 :وضعي�ت پروژهه�اي
بهنام شرکت ذخيرهس��ازي گاز طبيعي بهعنوان
در دس�ت اج�را و خاتمهيافت�ه ش�ركت
يکي از ش��رکتهاي ستادي ش��رکت ملي گاز
ذحيرهس�ازي گاز طبيع�ي ب�ه چ�ه ص�ورت
مطرح شد .شرکت ذخيرهسازي گاز طبيعي در
است؟
بهمن  86با س��ازماني همهجانب��ه ولي محدود و
دو طرح عظيم س��راجه قم با نام مجتمع شهيد
با تخصصهاي مهندس��ي مخ��زن ،ژئوفيزيک،
زمينشناس��ي (تحتاالرضي و سطحاالرضي) ،فهميده و ش��وريجه-دي با ن��ام ثامنالحجج که
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گزارش

ظرفيت فاز اول اين پروژه با ظرفیت 3/9ميليارد
مترمکعب تکميل شده اس��ت .زير ساخت فاز
دوم اين دو طرح براي دس��تيابي به ظرفيت 8
ميليارد مترمکعب نيز مهيا ش��ده كه انشاءاهلل در
كوتاهترين زمان به بهره برداری خواهد رسيد.
در ح��ال حاض��ر اي��ران داراي رتب��ه پنجم
ذخيرهس��ازي گاز در جهان است .اين در حالي
اس��ت كه كش��ور ما قبل از آغاز اي��ن طرحها
در بين  36کش��ور دارنده اي��ن فنآوري جايي
نداش��ت .مهمتر از همه اينک��ه ايران به دانش و
فنآوري ذخيرهس��ازي گاز دس��ت يافته است.
در همين راستا شرکت ذخيرهسازي گاز طبيعي
ايران در مهرماه س��ال جاري به مدت چهار روز
ميزب��ان اعضاي کارگروه جهاني ذخيرهس��ازي
گاز طبيعي ( )IGUنیز بود.
در اين خصوص ش��رکت ذخيرهسازي گاز
طبيعي در حال حاضر  220مخزن را در سراس��ر
کش��ور مورد ارزيابي اوليه ق��رار داده و حدود
 40س��اختار مناسب ذخيرهس��ازي گاز انتخاب
كرده اس��ت .همچنين چهار پروژه مهم ساختار
ک��وه احمدي ش��يراز ،گنب��د نمک��ي نصرآباد
کاش��ان ،قزل تپ��ه گرگان و يورتش��اي ورامين
ني��ز در مرحله مطالعه تکميلي و اجرا هس��تد .با
انج��ام اين طرحه��ا ايران يك��ي از جايگاههاي
برتر ذخيرهس��ازي گاز دنيا را به خود اختصاص
خواهد داد.
کش��وري که حدود  85درصد انرژي مورد
نياز خود را از طري��ق گاز طبيعي تأمين ميكند
و قرار اس��ت در تجارت جهاني گاز به جايگاه
رفيعي رسيده و در مخازن نفتي خود نيز حداکثر
ازدياد برداش��ت را ايجاد كن��د ،بايد با جديت
هرچ��ه تمامتر به امر ذخيرهس��ازي گاز بپردازد
ت��ا بتواند بيش��ترين گاز را از مخازن مش��ترک
برداشت كرده و از رقباي خود عقب نيافتد.

اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد .در خصوص
طرحه��اي ذخيرهس��ازي گاز طبيع��ي عالوه بر
توجيه اقتصادي طرح ،بحث اس��تراتژيک بودن
آن ني��ز از اهميت خاصي برخوردار اس��ت .در
کش��ور ما اکثر مخازن گازي در جنوب کشور
قرار دارند .در حالي که تمركز جمعيت کشور
در ش��مال و غرب اس��ت و جه��ت انتقال گاز
از مب��ادي توليد ب��ه مبادي مص��رف بعضاً بايد
ح��دود 2000کيلومتر خط لوله احداث ش��ود.
در حال حاضر بيش از  33000کيلومتر خطوط
لول��ه اصلي گاز (IGATها) در كش��ور احداث
شده اس��ت .اما با ذخيرهس��ازي گاز طبيعي در
مخازن مناس��ب ميت��وان از ظرفيته��اي اين
خط��وط ،تأسيس��ات پااليش��گاهي ،چاهها و ...
در فص��ول کممصرف اس��تفاده ک��رده و گاز
را در مخازن��ي نزديک به کالنش��هرها ذخيره
نم��ود .با تحقق اين امر ه��م دغدغه کمبود گاز
در فصل س��رما رفع ميشود و هم در هزينههاي
اح��داث و نگهداری خط��وط لوله صرفهجويي
بهعمل خواه��د آمد .ذخيرهس��ازي گاز عالوه
بر صرفهجوي��ي ميلياردي ،مزيته��اي فراوان
زيستمحيطي نيز دربر دارد.
 :اهمي�ت اس�تراتژيك انجام
طرحه�اي ذخيرهس�ازي گاز طبيع�ي و
جاي�گاه آن در س�بد آين�ده تأمي�ن انرژي
كشور چيست؟

ذخيرهسازي گاز در دنيا استاندارد مشخصي
دارد و هر کش��ور حدود  14درصد از مصرف
س��اليانه گاز خود را از طريق ذخيرهسازي گاز
طبيعي تأمي��ن ميكند تا بتوان��د در بحرانهاي
طبيعي و غيرطبيعي (حوادث غيرمترقبه) حاشيه
امني ب��راي تأمين انرژي خود ايجاد نمايد .براي
دستيابي به ظرفيت توليد بيش از يک ميليارد
مترمکعب گاز در روز طب��ق افق برنامه ،1404
 :عل�ل اهمي�ت و ض�رورت باي��د  140ميلي��ون مترمكع��ب در روز گاز از
انج�ام طرحهاي ذخيرهس�ازي گاز طبيعي طريق ذخيرهس��ازي تأمين گردد .اين به معناي
ذخيرهس��ازي حداقل  14ميليارد مترمکعب گاز
در ايران چيست؟
هر پ��روژهاي بايد در گام نخس��ت از لحاظ در كش��ور خواهد ب��ود .با انجام اي��ن پروژهها
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حجم ذخيرهسازي گاز ايران بيش از  14ميليارد
مترمکعب خواهد ش��د .طرحهاي ذخيرهسازي
گاز طبيع��ي اص��والً هزينهب��ر هس��تند ولي در
مقايس��ه با توليد و انتق��ال آن از ميادين گازي/
مستقل گازي بهمراتب کمهزينهتر هستند .پس
از بحران سرماي س��ال  1386سرمايهگذاري و
انج��ام هزينه در اين بخش ب��ا نظر مثبتتري در
وزارت نف��ت ص��ورت گرفت و س��ازمانهاي
مختل��ف از اين ط��رح حمايت مناس��بي انجام
دادند.
 :انواع مخازن ذخيرهس�ازي

گاز طبيع�ي و جاي�گاه اي�ران در اي�ن ميان
چگونه است؟

ذخيرهس��ازي گاز در مخ��ازن مختلفي انجام
ميشود كه عبارتند از:
مخازن هيدروکربني (نف��ت و گاز) تخليه
ش��ده (:)Depleted Oil & Gas Reservoirs
بهترين و بيش��ترين ذخيرهسازي گاز در دنيا در
مخازن هيدروکربني تخليه شده صورت گرفته
است ( 81/4درصد)؛ چراكه بخش عمدهاي از
تأسيسات مورد نياز مهيا بوده و مطالعات مخزن
نی��ز بهش��كل نس��بي انج��ام ش��ده و بنابراي��ن
ذخيرهس��ازي گاز در اين نوع مخازن با اطمينان
و س��رعت بيش��تري انجام ميش��ود .دو مخزن
سراجه قم و ش��وريجه-دي درخانگيران از اين
نوع مخازن هس��تند .مخزن قزل تپه نيز از همين
نوع اس��ت ولي هن��وز تخليه نش��ده و مطالعات
تکميل��ي آن در مراحل پاياني ميباش��د .بهطور
کلي ذخيرهس��ازي گاز در مخازن تخليه ش��ده
هيدروکربن��ي از نظ��ر اقتص��ادي ني��ز مق��رون
بهصرفهتر است.
مخازن س��فرههاي عميق آبهاي زيرزميني
( :)Aquifersهزين��ه ذخيرهس��ازي در اينگونه
مخ��ازن بيش��تر از مخ��ازن تخلي��ه ش��ده
هيدروکربوري اس��ت .س��هم ذخيرهسازي گاز
جهان در اينگونه مخازن  14/5درصد است که
مخزن يورتشاي ورامين از اين نوع ميباشد .فاز
نخس��ت اين طرح  95درصد تکميل شده و فاز
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دوم آن در شرف آغاز است .حجم ذخيرهسازي
در اي��ن آبخ��وان  230-570ميليون مترمکعب
محاس��به ش��ده اس��ت .البته تع��داد ديگري از
اينگون��ه آبخوانها نيز در کش��ور وجود دارد
که تحت مطالعه و بررسي قرار دارند.
ساختارهاي نمکي ( :)Salt Structuresدر
اين نوع مخازن باي��د مطالعات زيادي از جمله
تعيي��ن درجه خل��وص ،اس��تحکام و ضخامت
نمک انجام گرفته و در صورت شرايط مطلوب
و استاندارد س��اختار ،ذخيرهسازي گاز در آن
انجام خواهد ش��د 1/4 .درصد از ذخيرهسازي
گاز دنيا در اينگونه ساختارها انجام شده است.
داليل استقبال کمتر از اينگونه مخازن در دنيا
عواملي از جمله محدوديت وس��عت ،ضخامت
نمک ،نياز به حجم زياد آب جهت شستش��وي
نم��ك ،اس��تحکام ف��راوان و هزين��ه زي��اد
ذخيرهس��ازي در اين نوع ساختارهاست .گنبد
نمکي نصرآباد کاشان از اين نوع ساختارهاست
ک��ه ط��رح ذخيرهس��ازي گاز در آن تا کنون
پيش��رفت بيش از  50درصدي داش��ته است .با
انجام این کار براي نخستين بار در کشور شش
دانش و فنآوري جديد در بخش نمک حاصل
شده كه عبارتند از:
انجام طراحي ،برداش��ت ،پردازش و تفس��ير
دادهاي گرانيسنجي و  MTروي ساختارهاي
نمکي با هدف ذخيرهسازي گاز
انجام طراحي ،برداش��ت ،پردازش و تفس��ير
ل��رزه نگاري س��ه بعدي روي س��اختارهاي
نمکي
عمليات��ي ش��دن طراحي مغاره��اي نمکي و
اجراي عمليات آبش��ويي نمک در عمق با
هدف ذخيرهسازي گاز
انجام مغزهگيري يکپارچه از نمک در عمق
 1500متر
ام��كان انج��ام آزمايشه��اي ژئومکانيک��ي
مخص��وص نم��ک از جمل��ه آزمايشهاي
تعيين فش��ار تزريق ،حج��م گاز قابلذخيره،
تعيين ابعاد و فاصله مغارها
ام��كان انج��ام آزمايشهاي ژئوش��يميايي و

ش��يميايي جهت تعيين و شناس��ائي ترکيب
ش��يميايي و کانيشناس��ي نم��ک ب��ا هدف
آبشويي و ذخيرهسازي گاز روي نمک
همچني��ن گنبده��اي نمکي ديگ��ري نيز در
كش��ور وجود دارد كه مطالعه جهت بررس��ي
ش��رايط ذخيرهس��ازي در آنها در ح��ال انجام
اس��ت .ذخيرهس��ازي گاز در س��اختارهاي
مصنوعي(LRC) LINED ROCK CAVERN
ني��ز در دنيا انجام ش��ده ک��ه در مقايس��ه با
روشه��اي مرس��وم ذخيرهس��ازي گاز هزينه
فراواني دارد .اس��تفاده از اينگونه ساختارها با
وجود مخازن زيادي از انواع مرس��وم در ايران
مقرون بهصرفه نيست.
 :ورود بخ�ش خصوص�ي به

طرحه�اي ذخيرهس�ازي گاز طبيع�ي در
اي�ران و چالشه�اي آنرا چگون�ه ارزيابي
مي كنيد؟

حضور بخش خصوصي در هر صنعتي سبب
ايجاد رقابت ميشود و رقابت نيز يكي از عوامل
پيشرفت است .همچنين ورود بخش خصوصي
جهت انجام کارها در كنار شرکتهاي دولتي
موجب نب��وغ ،تفکر و اجراي بهينه کار خواهد
شد.
ورود بخ��ش خصوص��ي ب��ه موض��وع
ذخيرهسازي گاز مستلزم جمعآوري اطالعات
تکميل��ي و انج��ام مطالعات اولي��ه کامل روي
ميادين توسط ش��رکت ذخيرهسازي گاز است
تا بخش خصوصي با اطمينان بيشتري بتواند در
اين عرصه قدم بردارد .بنابراين ضروري اس��ت
تعيين و مطالعه امکانس��نجي مخازن بر اساس
سياس��تهاي وزارت نفت و شرکت ملي گاز
ايران در امر گازرساني ،صادرات و تزريق گاز
انجام ش��ود و پ��س از تش��خيص و تعيين دقيق
مخازن مناسب ذخيرهس��ازي گاز ،تنها اجراي
کار به بخش خصوصي واگذار گردد .بهعنوان
مثال ممکن است ذخيرهسازي گاز در دل کوير
نيز امکان داشته باشد ولي اين کار با چه هدف
و چ��ه امکاناتي بايد انجام ش��ود؟ ضمن اينكه

بايد مراک��ز مصرف در اولويت ذخيرهس��ازي
باش��ند .در حال حاضر بر اس��اس سياست وزير
محترم نفت ،حضور بخ��ش خصوصي در اين
صنعت جزء اولويتهاي شرکت ذخيرهسازي
ق��رار گرفت��ه و در همين راس��تا اين ش��ركت
از ش��رکتهاي خصوص��ي توانمن��د دع��وت
بهعم��ل آورده و ب��ا بعضي از آنه��ا مذاکراتي
ني��ز انجام گردي��ده كه حتي ميت��وان مخازن
مناس��بي که مطالعات اوليه آنها به اتمام رسيده
و مناس��ب ذخيرهس��ازي تش��خيص داده شده
را در اختي��ار اين ش��رکتها ق��رار داد .در اين
مرحله شرکتهاي خصوصي بايد تأسيسات و
تجهيزات الزم را احداث و آماده ذخيرهسازي
ك��رده ،گاز را خري��داري كنند و س��پس آنرا
با مبلغي که ش��امل س��ود برگش��ت س��رمايه و
هزينههاي س��رمايهگذاري است (بهطوري که
براي بخش خصوصي بهصرفه باشد) بهصورت
( )B.O.Tبه ش��ركت ذخيرهس��ازي بفروشند.
شرکت ملي گاز نيز متعهد به خريد گاز ذخيره
ش��ده از بخش خصوصي خواهد بود .بهزودي
يک يا دو مخزن جهت واگذاري در روزنامهها
اعالم ميشود.
چالشهاي فراروي ذخيرهسازي گاز طبيعي

شرکت ذخيرهسازي گاز طبيعي به نمايندگي
از ش��رکت مل��ي گاز ايران مس��ئوليت اجرائي
طرحهاي ذخيرهس��ازي گاز را ب��ر عهده دارد.
مهن��دس ثمري مع��اون عمليات ش��رکت ملي
گاز ظرفيت فعلي کشور در حوزه ذخيرهسازي
گاز طبيعي را محدود ارزيابي كرده و توس��عه
آنرا نيازمند همکاري بيش��تر شرکتهاي تابعه
صنعت نفت ميداند.
:

لطف� ًا در خص�وص نق�ش،

جايگاه و اهميت اس�تراتژيک ذخيرهسازي
در صنع�ت نف�ت و گاز کش�ور توضيحات�ي
بفرماييد؟

بديه��ي اس��ت کش��ور م��ا بهعن��وان رتب��ه
نخس��ت كش��ورهاي دارنده ذخاير اثبات شده
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گزارش

گاز و يک��ي از بزرگتري��ن توليدکنن��دگان و
مصرفکنندگان گاز طبيعي در سطح بينالمللي
و همچنين بهدليل در دس��ت داشتن قراردادهاي
متعدی در حال و آین��ده در زمينه تجارت گاز
بايد در زمينه ذخيرهسازي گاز طبيعي (بهعنوان
يک��ي از اجزاي مهم زنجيره ارزش گاز طبيعي)
از ظرفي��ت مناس��بي برخوردار باش��د .تا همين
چند س��ال قبل ايران در زمينه ذخيرهس��ازي در
نقطه صفر قرار داش��ت و اين نقص��ان بهخوبي
در زنجي��ره گاز كش��ور مش��هود ب��ود .بدي��ن
معني كه بخ��ش مهمي از زنجي��ره گاز که هم
توليدکنندگان بزرگ و ه��م مصرفکنندگان
عم��ده گاز از آن برخ��وردار بودند در صنعت
گاز طبيعي ما وجود خارجي نداشت .هرچند در
سالهاي اخير طرحهاي ذخيرهسازي در مخازن
سراجه و شوريجه آغاز شده اما ايران همچنان با
استانداردهاي جهاني فاصله بسياري دارد .يعني
مث ً
ال اگر در برخي کشورها ظرفيت ذخيرهسازي
 20درصد گاز طبيعي مصرفي اس��ت يا ميانگين
نس��بت جهاني ظرفي��ت ذخيرهس��ازي 13-14
درص��د ميباش��د ،در حال حاضر اي��ن رقم در
كشور ما حدود يک درصد است.
:دلي�ل ش�کاف محس�وس

ظرفي�ت ذخيرهس�ازي در اي�ران ب�ا
استانداردهاي جهاني چيست؟

ط��رح موض��وع ذخيرهس��ازي در مجموعه
صنع��ت نف��ت و گاز کش��ور بيش از  20س��ال
س��ابقه دارد .در آغ��از توجيه اقتص��ادي طرح
ذخيرهسازي گاز مورد سؤال بود و پاسخ به اين
س��ؤال نيز زمان زيادي را بهخود اختصاص داده
و موجب کندي پيشرفت فعاليتهاي اين حوزه
ش��د .در نهايت ه��م هنگام ط��رح موضوع در
هيأت مديره محترم شرکت ملي نفت و سازمان
مديريت و برنامهريزي وقت ،در زمان اختصاص
بودجه ،طرح نه از منظر توجيه اقتصادي بلکه از
ديدگاه اس��تراتژيک و با ه��دف افزايش امنيت
عرضه ان��رژي و گاز طبيعي بررس��ي گرديد و
عنوان شد که زنجيره توليد ،انتقال و توزيع گاز
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مانند برق نيس��ت که تولي��د و مصرف همزمان
باش��د .قبل از پي��روزي انق�لاب ،فرآوردههاي
نفت��ي در تأمين انرژي کش��ور نق��ش اصلي را
ب��ر عه��ده داش��تند .بالفاصله پ��س از پيروزي
انق�لاب و آغاز جن��گ تحميلي نيز كش��ور با
حمالت وس��يع به تأسيس��ات صنع��ت نفت در
بخشهاي باالدس��تي و پااليشي و انتقال مواجه
شد .س��کوهاي توليدي ،پااليشگاهها و خطوط
انتقال نف��ت و گاز بارها و بارها هدف حمالت
هوايي دش��من ق��رار گرفتند .اما عل��ت اينکه با
وجود تمام حمالت ،دش��من نتوانس��ت زنجيره
توليد و تأمين انرژي کش��ور را با اختالل جدي
مواجه کند ظرفيت ذخيره قابلتوجه كش��ور در
حوزه نفتخ��ام و فرآوردههاي نفت��ي بود .در
مب��ادي توليد نفتخام و ني��ز در بنادر صادرات
نفت کش��ور تعداد زيادي مخازن ذخيره وجود
داش��ت كه عمليات صادرات و تأمين نفتخام
را پش��تيباني ميک��رد .در پااليش��گاهها و نقاط
مختل��ف اس��تانها ،ش��هرها و شهرس��تانها نيز
ظرفي��ت ذخيرهس��ازي فرآوردهه��اي نفتي در
حد مورد نياز پيشبيني ش��ده بود .پااليشگاهها
هم از ظرفيت ذخيرهس��ازي خوراک نفتخام
و فرآوردهه��اي تولي��دي برخ��وردار بودن��د.
در اين ش��رايط مش��کلي حهت تأمي��ن نفت و
انرژي مصرفي کش��ور ايجاد نشد .يعني ظرفيت
ذخيرهس��ازي نفتخام و فرآورده در دورترين
نقاط کشور پيشبيني ش��ده بود و بههمين دليل
چرخ��ه تولي��د و تأمين انرژي ب��ا اختالل جدي
مواج��ه نش��د .امروزه همان نقش��ي ک��ه در آن
زمان نفت و فرآورده در اقتصاد کشور بر عهده
داشت بر دوش گاز طبيعي قرار گرفته است .اين
در حالي اس��ت که كشور ظرفيت مشابهي براي
ذخيرهس��ازي گاز طبيعي در اختيار ندارد و هر
لحظه ممکن اس��ت در بخشي از زنجيره توليد،
انتق��ال و توزيع گاز کش��ور مش��کلي عملياتي
ي��ا غيرعملياتي پيش آمده و س��بب اختالل در
تأمين بخشي از نياز کشور به گاز گردد .ممكن
اس��ت منابع پااليشي گاز کشور در بازه ظرفيت
 5-80ميلي��ون مترمکع��ب در روز با اختالالت

مختلف��ي مواجه ش��وند .همچنين ممكن اس��ت
خطوط انتقال گاز به داليل طبيعي يا غيرطبيعي
از س��رويس خارج شوند .بنايراين با وجود همه
تمهيدات نگهداري از تأسيس��ات ،امكان وقفه
در توليد ،پااليش و انتقال گاز وجود دارد.
در س��طح بينالمللي نيز ش��اهديم که جامعه
کش��ورهاي مصرفکنن��ده انرژي با اس��تفاده
از ذخاي��ر اس��تراتژيک نفت خود توانس��ته در
هن��گام بروز اخت�لال در عرضه نفت ب��ه بازار،
قيمتها را کنترل كرده و مانع از بروز ش��وک
در ب��ازار گردد .در زمان حمل��ه اياالت متحده
به ليبي يک��ي از دغدغههاي موج��ود ،افزايش
غيرقابلکنترل قيمت نف��ت در اثر بروز اختالل
در عرضه نفت اين کشور بود كه امکان داشت
اي��ن عام��ل مخالفت ش��ديد جامع��ه جهاني و
بهويژه همپيمانان آمريکا را در سطح بينالمللي
بههمراه داشته باش��د .اما آنچه در عمل رخ داد
کاهش قيمتها و ثبات نسبي بازار جهاني نفت
ب��ود که اين ام��ر با تكيه بر ذخاير اس��تراتژيک
نفتخ��ام آمري��کا و آژان��س بينالمللي انرژي
صورت گرفت .همچنين آمريکا و کش��ورهاي
عضو آژانس بينالمللي انرژي توانستهاند با تکيه
ب��ر منابع خود آث��ار تصميمات اوپ��ک بر بازار
نفت را نيز بهنفع خود تعديل کنند .بنابراين نگاه
جهاني ب��ه موضوع ذخاير نگاهي اس��تراتژيک
اس��ت .اين موض��وع ط��ي س��الهاي اخير در
کش��ور ما نيز مطرح ش��ده و بحث ذخيرهسازي
اس��تراتژيک نفتخام در مغارهه��اي نمکي به
يک��ي از جديتري��ن گزينههاي ذخيرهس��ازي
جهت تنظيم سياستهاي کشور در بازار جهاني
نفتخام تبديل شده است.
اين مالحظات اس��تراتژيک كه در مورد گاز
طبيعي ني��ز مطرح ش��ده ،گريزناپذير مينمايد.
گازي که امروز در پااليشگاههاي پارسجنوبي
توليد ميش��ود فردا در تهران مصرف ميگردد.
بهعبارت��ي بدون وج��ود ذخيرهس��ازي ،ذخيره
قابلاتکاي گاز كش��ور همان مقداري است که
در لولهها وج��ود دارد .اين رقم در حدود يک
ميليارد مترمکعب اس��ت که با توجه به مصرف
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گاز طبيعي کش��ور (ح��دود  550-600ميليون
مترمکعب در روز) ذخيره ناچيزي بهحس��اب
ميآيد.
در تقس��يمبندي روشه��اي ذخيرهس��ازي
زيرزمين��ي گاز طبيع��ي ،اس��تفاده از مخ��ازن
هيدروکربوري تخليه شده نفت و گاز مهمترين
گزين��ه موجود در س��طح بينالمللي اس��ت .با
درنظر گرفتن اينکه ايران يكي از كش��ورهايي
است كه بزرگترين ذخاير نفت و گاز جهان
را دارد اين گزينه مهمتري��ن و اقتصاديترين
گزينه موجود کش��ور محس��وب ميش��ود .با
عنايت به اين ظرفيت گسترده ،ساير روشهاي
ذخيرهس��ازي مثل آبخوان يا مغارههاي نمکي
در اولوي��ت بعدي قرار ميگيرند .اين گزينهها
در مقايسه با مخازن هيدروکربوري تخليه شده
ريس��ک و هزينه مطالعاتي بيشتري دارند .اما با
توجه به محدوديتهاي موجود ،مطالعه آبده و
مغارههاي نمکي نيز در دستور کار شرکت ملي
گاز قرار گرفته که مخزن يورتشاي ورامين از
جمله اين مخازن اس��ت .علت اين رويکرد نيز
محدوديت دسترسي به مخازن هيدروکربوري
است .با توجه به مأموريت شرکت ملي گاز در
تأمين گاز مصرفي کشور ،اين شرکت اشراف
الزم را ب��راي تعيين مناس��ب ب��ودن موقعيت
مخزن جه��ت ذخيرهس��ازي گاز ،دسترس��ي
آن ب��ه ش��بکه انتق��ال گاز کش��ور و موقعيت
مخزن نس��بت به قطبه��اي اصلي مصرف در
کش��ور دارد .بنابراين دسترس��ي شرکت ملي
گاز ب��ه مخ��ازن هيدروکربوري تخليه ش��ده
مناسب براي توس��عه ظرفيتهاي ذخيرهسازي
ضروري اس��ت .همانگونه كه طي س��الهاي
گذش��ته در مورد ميدان س��راجه با فراهمشدن
اين امکان ،نخس��تين مخزن ذخيرهس��ازي گاز
کشور عملياتي ش��د .ولي در خصوص مخزن
يورتش��اي ورامين بهدليل مشکالتي ،با وجود
فعاليتهاي انجام ش��ده در س��الهاي گذشته
هنوز امکان اس��تفاده ،تزريق و برداش��ت گاز
فراهم نشده است .در مورد مخزن سراجه نيز با
وجود مصوباتي که در خصوص تخليه مخزن

وجود داشت اما مباحث کارشناسي و مطالعات
مخزن به اين نتيجه منجر ش��د که ممكن است
تخليه کامل مخزن موجب آسيب آن شود .در
نهای��ت هم بدون تخلیه کام��ل مخزن عمليات
تزريق انجام شد .بنده معتقدم اگر نگاه واحدي
به ذخيرهسازي وجود داشت بايد تزريق گاز به
مخزن سراجه و بهرهبرداري از آن بسيار زودتر
محقق ميشد و چه بس��ا مخاطرات پيشآمده
براي مخزن هم رخ نميداد.
:

طرحهاي ذخيرهسازي گاز طبيعي (با مشاركت
مديريت هماهنگ��ي و نظارت ب��ر توليد نفت
و گاز ش��ركت ملي نفت ايران ،ش��ركت نفت
مناطق مركزي ايران ،شركت ملي گاز ايران و
شركت ذخيرهسازي گاز طبيعي ايران) هستند.
با ايش��ان در خصوص ارزياب��ي پروژههايي تا
كنون در زمينه ذخيرهسازي گاز انجام شده به
گفتگو نشستيم:
:

وضعي�ت

پروژهه�اي

چگون�ه ميت�وان ب�ه

ذخيرهس�ازي انج�ام ش�ده ب�ا هم�كاري

هماهنگي بيش�تري در اجراي سياستها و

شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز

پروژههاي ذخيرهسازي گاز طبيعي رسيد؟

ايران را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

بهنظر ميرس��د بس��تر الزم براي هماهنگي
کامل در اين بخش وجود دارد؛ چراكه حوزه
مأموريتهاي ش��رکتهاي تابعه وزارت نفت
در اساس��نامهها مش��خص و روش��ن است .بر
اس��اس دادههاي موجود ح��دود  82درصد از
کل ظرفيت ذخيرهس��ازي گاز دنيا در مخازن
هيدروکرب��وري تخليه ش��ده ص��ورت گرفته
ك��ه ايران از اي��ن نظر از بهتري��ن ظرفيتهاي
قابلتصور برخوردار است .اين در حالي است
ک��ه در اثر فقدان ن��گاه س��اختاري ،در عمل
ظرفيت كش��ور در بخش ذخيرهس��ازي رشد
چنداني نداشته است.
بنده امي��دوارم با درنظ��ر گرفتن مالحظات
و الزام��ات عمليات��ي موج��ود در اي��ن بخش
بي��ن ش��رکت مل��ي گاز و ش��رکت ملي نفت
از يکس��و و وزارت نف��ت از س��وي ديگ��ر
هماهنگي بيش��تري صورت گي��رد تا در نتيجه
اين تعامل ،مخازن ذخيره س��همي شايس��ته در
توليد گاز طبيعي كشور ايفا كنند.
ارزياب�ي پروژهه�اي انج�ام ش�ده در زمين�ه

ذخيرهسازي گاز

مهندس اسدي معاون نظارت بر بهينهسازي
مصرف انرژي و ارزشيابي طرحها در مديريت
برنامهريزي تلفيقي ش��ركت ملي نفت ايران و
رئي��س كارگ��روه ويژه هماهنگ��ي و پيگيري

در ح��ال حاض��ر وضعي��ت پروژهه��اي
ذخيرهسازي گاز طبيعي در ميادين نفت و گاز
كشور به شرح زير است:
الف) ذخيرهسازي گاز در ميدان سراجه

ميدان گازي سراجه در فاصله  50كيلومتري
جنوبش��رق شهرس��تان قم و  140كيلومتري
تهران واقع شده است .سازند قم در اين ميدان
كه  125كيلومتر مربع وس��عت دارد س��ازندي
گازي اس��ت .با توجه به نزديكي ميدان سراجه
به مركز كش��ور و شهر تهران و نياز فراوان اين
مناطق به گاز در ماههاي س��رد سال ،اين ميدان
بهعنوان نخس��تين مخزن ذخيرهس��ازي گاز در
نظر گرفته شد .طرح ذخيرهسازي گاز در مخزن
س��راجه قم در دو بخش مجزا ش��امل احداث
تأسيسات باالدست توسط شركت نفت مناطق
مركزي ايران و احداث تأسيس��ات پاييندست
توسط شركت ذخيرهس��ازي گاز طبيعي ايران
تعريف و عمليات اجرايي آن از اواس��ط سال
 1386آغ��از گرديد .اين طرح براي نخس��تين
بار در كش��ور و با ه��دف تبديل مخزن گازي
سراجه قم به يك مخزن زيرزميني تخليه شده
بهمنظور تزريق روزانه  7ميليون مترمكعب گاز
در هشت ماهه گرم سال و بازتوليد روزانه 8/9
ميليون مترمكعب گاز در چهار ماهه سرد سال
انجام ش��د .طرح ذخيرهس��ازي گاز در سراجه
در س��ال  1391به بهرهبرداري رسيد و در حال

7

گزارش

حاضر (مورخ  )92/09/30از اين ميدان روزانه
 4/6ميليون مترمكعب گاز توليد و وارد شبكه
سراسري مصرف گاز ( )IGAT2ميشود.

اخير به دس��ت آمد نش��ان داد ك��ه حجم گاز
درجاي مخزن نسبت به مطالعه اوليه  40درصد
كاهش يافته است.

در ميدان خانگيران

به دستور معاون محترم وزير و مديرعامل
وقت ش��ركت ملي نفت اي��ران ،در مديريت
برنامهريزي تلفيقي كارگروهي با مش��اركت
مديري��ت هماهنگي و نظ��ارت بر توليد نفت
و گاز تش��كيل گرديد تا نظارت و هماهنگي
الزم را بر فعاليتهاي پاييندستي و باالدستي
كه بهترتيب توس��ط ش��ركت ذخيرهس��ازي
گاز طبيعي و ش��ركت نف��ت مناطق مركزي
انجام ميش��د اعمال نمايد .اي��ن كارگروه با
برگزاري جلس��ات منظم طرح ذخيرهسازي
گاز در ميادين سراجه و شوريجه ،مشكالت
موجود را بهشكل مس��تمر بررسي و پيگيري
كرده و ب��ا ايجاد هماهنگيه��اي عملياتي و
مديريتي اق��دام الزم جهت رفع معضالت را
بهعمل م��يآورد .از جمل��ه چالشهاي اين
موضوع عبارتند از:
ع��دم همخواني اطالعات مربوط به ميزان
تزري��ق انج��ام ش��ده توس��ط سيس��تمهاي
اندازهگيري در باالدست و پاييندست
ع��دم هماهنگ��ي و توافقنظر ب��راي لزوم
احداث منطقه تفكيك در باالدست
عدم هماهنگي مس��ئولين دو شركت براي
شروع عمليات تزريق و توليد
عدم هماهنگي پيشرفت فيزيكي تأسيسات
باالدستي و پاييندستي بهدليل انجام كار توسط
دو شركت مجزا

ب) ذخيرهسازي گاز در مخزن شوريجه -دي

مخزن ش��وريجه-دی در مي��دان خانگيران
و در شمالش��رق كش��ور واقع شده كه بهدليل
نزديكي به مبادي پرمصرف اس��تان خراس��ان
و امكان دريافت گاز از كش��ور تركمنس��تان،
قابليت بسيار مناس��بي جهت ذخيرهسازي گاز
طبيع��ي دارد .اين پروژه از س��ال  1387در دو
بخ��ش مجزاي احداث تأسيس��ات باالدس��ت
توس��ط ش��ركت نفت مناطق مركزي ايران و
احداث تأسيس��ات پايين دست توسط شركت
ذخيرهس��ازي گاز طبيعي ايران با هدف تزريق
روزانه  10ميليون مترمكعب گاز در هشت ماهه
گرم سال و توليد روزانه  20ميليون مترمكعب
گاز در چهار ماهه س��رد س��ال آغاز شد و در
حال حاضر با پيش��رفت فيزيكي  100درصدي
در بخش پاييندس��ت و  74درصدي در بخش
باالدست آماده تزريق و توليد گاز ميباشد.
 :از ديدگاه شما چالشهاي

اج�راي پروژهه�اي ذخيرهس�ازي گاز
طبيعي چيست؟

اين چالشها را ميتوان به س��ه دسته عمده
تقسيم كرد:
الف) چالشهاي فني و مهندسي

بهعن��وان مثال وجود ابهاماتي از جمله ميزان
گاز درج��اي مخزن (ناش��ي از اختالف بيش
از  10درصدي محاس��بات تجمع��ي و موازنه
م��واد) و فعال ي��ا غيرفعال ب��ودن آبده مخزن
در مطالعاتي كه نخس��تين بار توس��ط شركت
س��فره گاز فرانس��ه در ميدان سراجه انجام شد
ني��از به مطالع��ه جديدي جهت بهروزرس��اني
اطالعات ميدان را ضروري ساخت .با توجه به
حفاريهاي انجام شده مقرر گرديد پژوهشگاه
صنعت نفت با همكاري شركت اتريشي HOL
متولي اين پروژه ش��ود .نتايج��ي كه از مطالعه
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ب)چالشهاي مديريتي-هماهنگي

ج)چالشهاي بينالمللي

اهم اين چالشها عبارتند از:
تغيير نوع ارز مورد استفاده در قراردادهاي
مربوط به تأمين كاالي خارجي از دالر به يورو
ك��ه موجب تغيير در مف��اد قراردادها و صرف
زم��ان تا تصوي��ب مجدد توس��ط دو طرف و
تنظيم الحاقيه گرديد.
عدم توانايي شركتها در ارائه ضمانتنامه
ارزي ك��ه در نهايت با ارائه مع��ادل ريالي آن

موافقت بهعمل آمد.
تورم جهاني و عدم توانايي ش��ركتهاي
پيمانكار نس��بت به عقد قرارداد با س��ازندگان
خارجي
خودداري بسياري از س��ازندگان مندرج
در ق��رارداد از پذيرفت��ن سفارش��ات بهداليل
گوناگون ناشي از شرايط بينالمللي
عدم تمايل بانكه��اي كارگزار خارجي
نس��بت به گشايش اعتبار اس��نادي جهت عقد
قرارداد با فروشندگان و سازندگان
تأخير فراوان در تأمين كاالهاي مورد نياز
پ��روژه و تأثير منفي بر عملكرد پيمانكار نصب
تأسيسات فرآورش سراجه
:

راهكاره�اي پيش�نهادي

ش�ما در اج�راي سياس�تها و پروژهه�اي
ذخيرهسازي گاز طبيعي چيست؟
الف) مستندسازي تجربيات فني

با توجه به كسب نخستين تجارب ايران در امر
ذخيرهسازي گاز طبيعي در ميدان سراجه پيشنهاد
ميش��ود همه تجربيات فن��ي و مطالعات مخزن
بهش��كل يك بس��ته ( )Packageتهيه و جهت
انجام پروژههاي مشابه در آينده استفاده شود.
ب)هماهنگي بين شركتها

بهمنظور رفع چالشهاي موجود در اجراي
پروژههاي ذخيرهسازي گاز طيبعي در كشور،
ب��ا توجه به تجربيات موجود در ش��ركت ملي
نف��ت اي��ران و تن��وع تخصصه��اي مختلف
باالدس��تي مورد نياز از قبيل مهندس��ي مخزن،
ژئوفيزيك ،زمينشناس��ي ،حف��اري و  ......و
همچنين مس��ئوليت سنگين توس��عه و عمليات
راهبري مخ��ازن نفت و گاز ،ضروري اس��ت
برنامهري��زي عملي��ات و اج��راي پروژهه��اي
ذخيرهسازي گاز بهصورت يكپارچه و متمركز
انج��ام گي��رد ت��ا مش��كالت ناش��ي از ع��دم
هماهنگيهاي فعلي در باالدست و پاييندست
ك��ه س��بب تأخي��ر در انج��ام پروژهه��اي
ذخيرهسازي گاز ميشود بهنحو مطلوبي مرتفع
گردد.

