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مقاالت تحلیلي-كاربردي

ذخیره سازی زیرزمینی، گاز طبیعی، آمار جهانی، مخازن تخلیه شده، شبیه سازی

مريم بهرامی كهيش نژاد*، علی وطنی، عباس بحرودی، ساناز كاسبی دانشگاه تهران

بررسی ذخيره سازی زيرزمينی گاز طبيعی
 در مخازن هيدروكربنی تخليه شده

ذخایر گازی  فراوان ایران، تنوع و روند افزایشي مصرف گاز طبیعي، ناهماهنگی عرضه و تقاضای آن در فصل سرما و همچنین اجرای به موقع تعهدات 
بین المللی صادرات نشان از اهمیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی1 دارد. با توجه به اهمیت موضوع ذخیره سازي گاز، تحوالت جهانی در زمینه 
مخازن تخلیه شده و تعداد قابل  توجه این مخازن در مناطق مختلف کشور، در این مقاله وضعیت موجود ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن 
تخلیه ش��ده بررس��ی شده است. در این مطالعه مخازن تخلیه شده و تزریق و برداشت گاز طبیعی ارائه می  شود. سپس فرآیند و داده های مورد نیاز برای 
شبیه س��ازی مخزن توس��ط نرم افزارهای تخصصی مرتبط معرفی و نتایج حاصل از این دست شبیه سازی ها ذکر خواهد شد. در پایان اطالعات آماری 

ذخیره سازی زیرزمینی گاز ارائه شده و شرایط ذخیره سازی در کشورهای مختلف جهان با ایران مقایسه می شود.

مقدمه
ایران از دیدگاه ذخایر گازي رتبه  اول دنیا را 
به  خود اختصاص داده است. با این حال گسترش 
اس��تفاده و تنوع مصرف گاز طبیعي و عدم تعادل 
عرض��ه و تقاضاي آن در فصول س��رد، ضرورت 
برنامه ری��زي جهت ایج��اد ذخای��ر راهبردي در 

کشور را دو چندان کرده است.
ذخیره  سازي گاز در مخازن زیرزمیني روشي 
متداول و ش��ناخته ش��ده در جهان ب��راي جبران 
کمب��ود گاز و تأمین کمبود مص��رف در فصول 
سرد اس��ت. بدین ترتیب که در فصول گرم سال 
مازاد گاز طبیعي در یك مخزن زیرزمیني مناسب 
تزریق مي ش��ود تا نیاز فصول پرمصرف و س��رد 
سال تأمین شود. در سال 1915 نخستین آزمایش 

 Ontario ذخیره سازی گاز جهان در میدان گازي
در کشور کانادا انجام ش��د. در سال 1916 اولین 
تأسیس��ات ذخیره س��ازی گاز طبیع��ی در مخزن 
تخلیه ش��ده نزدی��ك ایالت Buffalo در کش��ور 
آمریکا احداث ش��د ]1[. در س��ال 2009 میالدی 
حج��م گاز ذخیره س��ازي ش��ده در جهان حدود 

109×465 مترمکعب برآورد شد ]2[.
مجموع��ه  ح��دود 630  اکتب��ر 2009،  ت��ا 
تأسیسات ذخیره س��ازي زیرزمیني گاز در سطح 
جهان وجود داش��ت که از کل گاز ذخیره شده، 
حدود 83 درص��د در مخازن تخلیه ش��ده گاز یا 
نفت، ح��دود 12درص��د در آبخ��وان، حدود 5 
درص��د در مغاره��اي نمک��ي، 0/02 درصد در 
مغاره��اي س��نگي و 0/001 درص��د در مع��ادن 

متروکه انجام ش��ده بود ]2[. در داخل کشور نیز 
مطالعات و اقداماتی از جمله 217 طرح مطالعاتی 
وکالن ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت وگازدر 
حال اجراست. از مجموع این طرح  ها بیش از 10 
مخزن و گنبد نمکی برای ذخیره سازی گاز طبیعی 
مناس��ب شناخته شده است ]3[. با توجه به اهمیت 
موض��وع ذخیره  س��ازي گاز، توجه و پیش��رفت 
جهانی در زمینۀ ذخیره سازی در مخازن تخلیه شده 
و تع��داد قابل  توجه این مخازن در مناطق مختلف 
کش��ور، ضرورت انجام مطالع��ات و پروژه های 
بیشتري در این زمینه مش��خص مي  شود. با توجه 
به کمبود مطالعات جام��ع، جزئی بودن موضوِع 
مطالعاِت پیش��ین و لزوم بررس��ی و ارائه راه  حل 
مناس��ب جهت بهبود مش��کالت ذخیره سازی، 

(m_bahrami@ut.ac.ir) نویسندة عهده  دار مکاتبات *
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هدف مقاله حاضر آش��نایی با روش ذخیره سازی 
زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده، روند 

شبیه سازی مناسب و بررسی آماری این روش در 
ایران و جهان می باشد.

1- ذخيره س�ازی زيرزمينی گاز طبيعی در مخازن 
تخليه  شده هيدروكربنی

در بی��ن روش ه��ای مختل��ف ذخیره س��ازي 
زیرزمین��ی گاز طبیعی، ذخیره س��ازي در مخازن 
تخلیه شده نفت و گاز مزایای متعددی دارد ازجمله 
اینکه زمین شناس��ی منطق��ه در فرآیند اکتش��اف 
مش��خص ش��ده و توان پوش س��نگ این میادین 
براي ذخیره س��ازي هیدروکربن ها به اثبات رسیده 
اس��ت ]4[. معموالً با ذخیره سازی گاز در  مخازن 
تخلیه شده، حجم ذخیره سازي و نیز مقدار تحویل 
گاز بیش��تري در مقایسه با س��ایر روش ها حاصل 
خواهد ش��د. این مخازن ب��ه مصرف کننده نهایی 
نزدیك ترن��د و در دوره بهره ب��رداری می توان از 
چاه ها و تأسیس��ات سرچاهی و س��طحي موجود 
در نزدیک��ی آنها اس��تفاده ک��رد ]5[. این مخازن 
به   طور مش��خص در نزدیکي خط��وط لوله اصلي 
کش��ور قرار دارند ]6[. از دیدگاه فنی و اقتصادی 
ذخیره  س��ازی در این مخازن بهترین روش بوده و 
هزین��ه کمتری نی��ز در ب��ر دارد ]7[. خالصه ای از 
مش��خصات ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در 
مخازن تخلیه ش��ده هیدروکرب��وری در جدول-1 

ارائه شده است.
شکل-1 ، نمای کلی یك مخزن ذخیره سازی 
زیرزمینی از نوع تخلیه ش��ده را نشان مي دهد ]5[. 
قس��مت های مختلف شماره گذاری ش��ده در این 

شکل عبارتند از:
1- پوش سنگ

2- فضای متخلخل ذخیره سازی
3- تأسیسات سطح االرضی

4- چاه های تولیدی
5 ، 6 و 7- چاه های مشاهده ای ]8[

در ای��ن روش گاز تزریق��ي ب��ا ترکیب��ات 
هیدروکربنی باقی مان��ده و همچنین ترکیبات غیر 
هیدروکربنی از جمل��ه آب و ترکیبات گوگردي 
موجود به مخزن تزریق مي  ش��ود. بنابراین پیش از 
تزریق دوباره به خط لوله باید فرآیندهاي مختلف 
فرآورش گاز طبیعی نظیر نم زدایي، شیرین سازي 
و... انجام ش��ود. ش��کل های-2و3، به  ترتیب نمای 

سازندهای متخلخل و تراوامحیط

متراکم کردن گاز و تزریق آن توسط چاه  تزریقیفرآیند ذخیره سازی

تراکم و انبساط گاز طبیعی، تخلخل و تراوایی سنگ مخزناصول فرآیند

حجم ذخیره زیاد و امكان کاربرد مجدد تجهیزات سطح االرضیمزیت های عمده

نوسان فصلی مصرف گاز و ذخیره سازی راهبردیکاربردهای عمده

  1    مشخصات كلی و عمده ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروكربنی ]4[

  1   نمای كلی یک مخزن ذخیره سازی زیرزمینی از نوع تخلیه شده ]8[
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کلی تأسیس��ات و مراحل تزریق و برداش��ت یك 
س��ایت ذخیره  س��ازي زیرزمین��ی گاز در مخازن 

تخلیه شده را نشان می دهند ]5[.

مخ�زن  ي�ك  شبيه س�ازی  مناس�ب  روش   -2
هيدروكربنی

مدیریت یك مخزن با اهداف مختلفی از جمله 
ذخیره سازی انجام  می ش��ود. یکی از چالش های 
مهم و اساس��ی در این زمین��ه، لزوم توصیف بهینه 
هر مخزن ب��ا توجه به محدودیت  ه��ای اقتصادی، 
سیاسی، فنی و زیست محیطی است. به  عبارت دیگر 

مدیری��ت مخزن کار پیچیده  ای اس��ت که به مدل 
شبیه سازی شده مخزن بستگی زیادی دارد.

ذخیره سازی زیرزمینی به شبیه سازی مناسبی 
از مخزن نیاز دارد که برای بررسی و مطالعه در 
این زمینه وجود مدل استاتیك و دینامیك دقیق 
ضروری اس��ت. بدین منظور باید داده های الزم 
برای استفاده در نرم افزارهای شبیه سازی مناسب 
آماده شوند. ابتدا مدل استاتیك )زمین شناسی( 
و پ��س از آن م��دل دینامیك )حرکت س��یال( 
تهیه خواهد ش��د. س��پس داده های اصلی تولید 
مخزن با داده های تولید محاس��به ش��ده مقایسه 

می شود. با اعمال تغییرات و فرضیات مناسب در 
شبیه سازی، دقت را افزایش مي  دهند تا اطالعات 
تولید واقعی مخزن با اطالعات خروجی شبیه ساز 
مطابقت پیدا کند. پس از اتمام تطبیق تاریخچه 
می توان از شبیه سازی انجام شده برای پیش بینی 
وضعی��ت آینده مخزن، بررس��ی س��ناریوهای 
مختلف تزریق و تولید و بررسی مشکالت این 

روش استفاده کرد.

2-1- روش نرم افزاری مناسب
2-1-1- مراح�ل كل�ی س�اخت م�دل اس�تاتيك 

)زمين شناسی( مخزن
م��دل  س��اخت  در  مختلف��ی  نرم افزاره��ای 
استاتیك استفاده می شوند. جهت این کار می توان 
از نرم اف��زار Petrel ک��ه یک��ی از پرکاربرد تری��ن 
نرم افزار های موجود در صنعت نفت و گاز اس��ت 
اس��تفاده کرد. برخی از قابلیت ه��اي این نرم افزار، 
مدل سازي سه  بعدي مخزن، طراحی سه بعدی چاه، 
محاسبات حجمي مخزن، تفسیر داده های لرزه ای 
دو و سه   بعدی می باشد ]9[. روند کلی ساخت مدل 

استاتیك یك مخزن به شرح زیر است:
1- واردکردن مشخصات چاه ها، داده های لرزه ای 

و سایر اطالعات ورودی مورد نیاز نرم افزار
2-تعیین محدوده و مرز پروژه

3- شبکه بندی مدل زمین شناسی
4-مدل سازی چینه شناسی

5-مدل سازی گسل ها
6-مدل سازی متغیرهاي پتروفیزیکی ]10[

2-1-2- مراح�ل كل�ی س�اخت م�دل دينامي�ك 
)حركت سيال( مخزن

دینامیك  شبیه س��ازی  نرم افزارهای  معم��والً 
مخ��ازن از جمل��ه Eclipse و CMG، شبیه س��ازی 
را با اس��تفاده از روش های عددی انجام مي  دهند. 
نرم اف��زار پرکاربرد Eclipse قس��مت های مختلفی 
دارد که در دو دسته اصلی پیش و پس پردازنده ها 
ق��رار می گیرن��د ]11[. رون��د کلی س��اخت مدل 
دینامیك یك مخزن با اس��تفاده از این نرم افزار به 

    2   نمای كلی تأسیسات یک سایت ذخیره  سازي زیرزمینی گاز در مخازن تخلیه شده ]8[
  ]8[ شدهيهسازي زيرزميني گاز در مخازن تخليك سايت ذخيره ساتيتأسنماي كلي  - 2شكل

  

  
  ]8[ شدهسازي زيرزميني گاز در مخازن تخليهمراحل تزريق و برداشت براي يك سايت ذخيره - 3شكل
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کمپرسورها اتاق کنترل

  3   مراحل تزریق و برداشت در  یک سایت ذخیره  سازي زیرزمینی گاز در مخازن تخلیه شده ]8[

  
  ]8[ شدهيهسازي زيرزميني گاز در مخازن تخليك سايت ذخيره ساتيتأسنماي كلي  - 2شكل

  

  
  ]8[ شدهسازي زيرزميني گاز در مخازن تخليهمراحل تزريق و برداشت براي يك سايت ذخيره - 3شكل

وله
ط ل

خ

واحد نم 
زدایی

واحد جدا 
سازی 
اسید ها

متراکم 
سازی

واحد جدا 
سازی میعانات 

وآب از 
جریان گاز

واحد جدا 
سازی 
نیتروژن

واحد جدا 
سازی جیوه

واحد بازیافت 
NGLری

ه گی
داز

ان

تولید 
تزریق



23

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 108 / دی ماه 1392

شرح زیر است:
1 - شبکه بندی مخزن

2- وارد کردن خواص سنگ و سیال
3- تعیین شرایط اولیه مخزن و آبران مخزن

4- تطبیق تاریخچه
5- پیش بینی شرایط آینده مخزن

6- بررسی سناریو های مختلف تزریق، برداشت و 
ذخیره سازی گاز ]10[

2-2- اطاعات مورد نياز
اطالع��ات ورودی از جمل��ه ان��واع نقش��ه ها 
و داده ه��ای آزمایش��گاهی باید برای اس��تفاده در 
نرم افزاره��ای شبیه س��ازی آماده ش��وند. نقش��ه ها 
رقومی س��ازی واطالعات آزمایش��گاهی تحلیل و 
دسته بندی می شوند. در شکل-4 برخی از داده های 
کلی و اولیه الزم برای مدل س��ازی و شبیه س��ازی 

مخزن و روش تأمین آنها مشاهده می شود.

3- نوآوری ها و نتايج احتمالی
با دقت به مش��خصات کلی و فنی روش های 
عمده ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، کاستی ها 
و مشکالت ذخیره سازی در مخازن هیدروکربنی 
تخلیه ش��ده مشخص خواهد شد. با هر پرسشی که 
دالیل، راه حل ها و روش های پیشگیری را در زمینه  
این مش��کالت مطرح نماید یك ن��وآوری خلق 
خواهد شد. زمینه هایی که می توان در آنها راهکار 

ارائه کرد عبارتند از:
1- میزان گاز پایه

2- چرخه های ممکن ساالنه
3- جایگاه در تجارت امروزی

4- مشکالت زیست محیطی
5- بومی بودن فن آوری ساخت

6- بازدهی ذخیره سازی
7- زمان آماده سازی ]13[

با آماده س��ازی م��دل اس��تاتیك و دینامیك 
مخزن هیدروکربنی، نتایج متنوع و موردنیاز مبحث 
ذخیره س��ازی زیرزمینی در مخازن تخلیه ش��ده را 
می توان از مدل به  دس��ت آورد. برخی از این نتایج 

عبارتند از:
1- پیش بین��ی عملک��رد آینده مخزن ب��ا تولید در 

شرایط مختلف
2- تعیین ناحیه تزریق 

3- تعیین حداکثر گاز قابل  تزریق و ذخیره سازی
4- تعیین حجم گاز کاری، گاز پایه و میزان بهینه 

گاز تزریقی و تولیدی
5- تعیین تعداد بهینه چاه های تولیدی و تزریقی

6- مقایسه س��ناریوهای مختلف و تعیین سناریوی 
نهایی تزریق و برداشت

7- امکان بررس��ی تأثیر عوامل مختلف بر چرخه 
تزریق و برداشت

8- امکان داش��تن مش��خصات و بررسی وضعیت 
سایت ذخیره س��ازی زیرزمینی گاز طبیعی حاصل 

از مخزن
9- ام��کان یافت��ن دالیل، راه حل ه��ا و روش های 
پیش��گیری از مش��کالت حال حاضر یك مخزن 
ذخیره سازی زیرزمینی تخلیه شده هیدروکربنی، در    4    داده های كلی و اولیه الزم برای مدل سازی و شبیه سازی مخزن و روش تأمین آنها ]12[

ضریب حجمی سازند

گرانروی سیال

نسبت گاز نفت محلول

نفوذ پذیری

تخلخل

ضخامت سازند

ارتفاع سازند

تراکم پذیری

اشباع سیال های مخزن

تراوایی نسبی

فشار موئینگی

تولید نفت، گاز و آب برحسب زمان

فشارهای اندازه گیری شده ازچاه

داده های سیال

داده های سنگ

اطالعات تولید

ورود

مطالعات آزمایشگاهی سیال مخزن

مطالعات آزمایشگاهی سیال مخزن

مطالعات آزمایشگاهی سیال مخزن

داده های افزایش فشار

داده های کاهش فشار

آزمایشات تداخل

آزمایشات پتانسیل اولیه

تجزیه و تحلیل رگرسیون

اندازه گیری های آزمایشگاهی

داده های نمودارگیری

اندازه گیری های آزمایشگاهی

روابط منتشر شده

نقشه های Isopach ناخالص

نقشه های Isopach خالص

داده های نمودارگیری

الگ های ثبت شده در حین حفاری

مطالعات آزمایشگاهی سیال مخزن

روابط منتشر شده

روابط منتشر شده

داده های مغزه

داده های فشار موئینگی

داده های فشار موئینگی

داده های میدانی

داده های آزمایشگاهی

اطالعات ثبت شده از چاه ها

اطالعات ثبت شده از چاه ها

اندازه گیری ازمایشگاهی
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زمینه های زیر:
 میزان گاز پایه

 چرخه های ممکن ساالنه
 جایگاه در تجارت امروزی

 مشکالت زیست محیطی
 بومی بودن فن آوری ساخت

 بازدهی ذخیره سازی
 زمان آماده سازی

4- اطاعات آماری ذخيره سازی زيرزمينی گاز در 
مناطق مختلف جهان تا سال 2010 ميادی

در این قسمت وضعیت ذخیره سازی زیرزمینی 
گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان تا س��ال 2010 
که شامل تأسیسات عملیاتي و در حال برنامه ریزی 

است، ارائه می شود.
همان  طور که در جدول-2 نش��ان داده ش��ده 
ایاالت متحده آمریکا تعداد و ظرفیت ذخیره سازی 
)از نوع مخازن تخلیه   ش��ده هیدروکربنی( بیشتری 
نسبت به کانادا دارد و رتبه نخست آمریکای شمالی 

را به  خود اختصاص داده است.
همان طور که در جدول-3 نش��ان داده ش��ده 
ایتالیا نس��بت به س��ایر کش��ورهای اروپای غربی 
تأسیسات ذخیره س��ازی )از نوع مخازن تخلیه   شده 
هیدروکربوری( بیش��تری دارد و از دیدگاه تعداد 
تأسیس��ات، آلمان، اتریش، انگلس��تان و اسپانیا در 
رتبه  هاي بعدي قرار دارند. از نظر ظرفیت نیز پس از 

ایتالیا، انگلستان، آلمان، اتریش و اسپانیا قرار دارند.
در اروپای ش��رقی، روس��یه نس��بت به س��ایر 
کشورها تعداد و ظرفیت ذخیره سازی بیشتری دارد 
و از دی��دگاه تعداد تأسیس��ات، اوکراین، رومانی، 
لهس��تان و جمهوری چك در رتبه  هاي بعدي قرار 
دارند. از نظر ظرفیت نیز پس از روس��یه، اوکراین، 

مجارستان و رومانی قرار دارند )جدول-4(.
همان گونه که در جدول-5 نشان داده شده در 
بخش آسیا، اقیانوسیه و استرالیا، کشور ما بیشترین 
ظرفی��ت ذخیره س��ازی در مخ��ازن تخلیه ش��ده را 

داراست و پس از ایران، استرالیا قرار دارد.
بررس��ی های آماری نش��ان  دهنده آنس��ت که 

تعداد تأسیسات ذخیره سازی کشور
زیرزمینی گاز طبیعی

ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی 
گازطبیعی)میلیارد مترمکعب(

569 /326105ایاالت متحده آمریكا

910/ 1519کانادا

  2    ذخیره سازي زیرزمیني گاز طبیعی در آمریکای شمالی تا سال2010 ]13[

تعداد تأسیسات ذخیره سازی کشور
زیرزمینی گاز طبیعی

ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی 
گازطبیعی)میلیارد مترمکعب(

090 /1310اتریش

75 /10دانمارک

75 /20فرانسه

663 /2819ایتالیا

974 /95اسپانیا

218 /10ایرلند

627 /1018انگلستان

313 /1612آلمان

  3    ذخیره ســازي زیرزمیني گاز طبیعی از نوع مخازن تخلیه شده هیدروكربوری در اروپای غربی 
تا سال 2010 ]13[

کشور
تعداد تأسیسات ذخیره سازی 

زیرزمینی گاز طبیعی
ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی 

گاز طبیعی)میلیارد مترمکعب(

561/ 95*23روسیه

260 /52جمهوری چک

450 /112لهستان

130 /56مجارستان

844 /114رومانی

55 /10کرواسی

090 /33اسلواکی

320 /1330اوکراین

 4    ذخیره سازي زیرزمیني گاز طبیعی از نوع مخازن تخلیه شده هیدروكربنی در اروپای شرقی تا 
سال2010 ]13[ - * آمار موجود تا سال 2009
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روش ذخیره سازی زیرزمینی در مخازن تخلیه شده 
پرکاربردتری��ن روش جه��ان ب��وده و 76 درصد 
تأسیس��ات ذخیره سازی جهان را به  خود اختصاص 
داده اس��ت. درصد کاربرد این روش در تأسیسات 
ذخیره سازی مناطق مختلف در شکل-5 نشان داده 

شده است.

ذخيره س�ازی  مه�م  پروژه ه�ای  ب�ا  5-آش�نايی 
زيرزمين�ی گاز طبيع�ی در مخازن تخليه ش�ده در 

ايران
پروژه هاي ذخیره س��ازي ایران به  طور عمده در 
مناطق سردسیر، پرجمعیت و قطب هاي صنعتی واقع 
ش��ده  است بر اساس برنامۀ پنجم توسعه باید امکان 
ذخیره سازی روزانه 110 میلیون مترمکعب گاز در 
کش��ور وجود داشته باش��د. از مجموع 217 مخزن 
مورد مطالعه، بیش از 10 مخزن و گنبد نمکی براي 
ذخیره سازي گاز طبیعی مناسب شناخته شده اند ]3[. 
از بین مخازن یاد ش��ده، مخزن گازي س��راجه قم 
تنها مخزن ذخیره س��ازی زیرزمینی گاز ایران است 

ک��ه در دی ماه 1391 به بهره برداری رس��ید ]14[. از 
دیگر پروژه هاي ذخیره سازي گاز در ایران می توان 
به مخازن تلخه، ش��وریجه- بي و شوریجه-دی در 
استان خراس��ان رضوی و قزل تپه در استان گلستان 
اشاره کرد ]3[. براساس برنامه از مجموع 110 میلیون 
مترمکع��ب گاز، 30 میلیون مترمکع��ب در مخزن 
سراجه قم، 40 میلیون مترمکعب در مخزن شوریجه 
و در مجموع 40 میلیون متر مکعب در گنبد نمکی 
و یورتشای ورامین ذخیره خواهد شد ]14[. در ادامه 
دو مورد از پروژه های ذخیره س��ازی زیرزمینی گاز 

کشور به صورت مختصر معرفی می شوند.

5-1- سراجه
از س��ال 1386 مطالعات��ی به  منظور شناس��ایی 
مخازني ک��ه در منطقه ایران مرکزي )به  وس��عت 
تقریبی 170 هزار کیلومتر( پتانس��یل ذخیره سازي 
گاز طبیعی دارند انجام شده است. تاقدیس سراجه 
با عمق متوس��ط س��نگ مخزن 2500 مت��ر در این 
منطقه قرار گرفته است. در فاز نخست باید با حفر 

5 حلق��ه چاه جدید و تعمی��ر 4 حلقه چاه قدیمی، 
عملیات تزریق و برداش��ت گاز انجام شود. در فاز 
دوم با اضافه ش��دن 9 حلقه چ��اه دیگر در فصول 
گرما روزانه 20 میلی��ون مترمکعب گاز در مخزن 
تزریق ش��ده و در ماه هاي س��رد س��ال 30 میلیون 
مترمکعب گاز برداش��ت می ش��ود. مخزن سراجه 
که با حجم ذخیره سازي 3/3 میلیارد مترمکعب در 
س��ال، قابلیت برداشت مقطعی حداکثر 49 میلیون 
مترمکعب گاز طبیع��ی در روز را دارد تنها پروژه 
عملیاتی کشور اس��ت ]3[. طرح ذخیره سازی گاز 
طبیعی در مخزن سراجه مشتمل بر تأسیسات تزریق 
و فرآورش اس��ت که در فصول گرما روزانه 7/3 
میلیون مترمعکب گاز ذخی��ره کرده و در ماه هاي 
سرد سال  روزانه 9/7 میلیون مترمعکب گاز از آن 

برداشت می شود ]14[.

5-2- قزل تپه
مخزن قزل  تپه که در محدودة گنبد کاووس در 
شمال  شرق کشور قرار دارد نیز توسط شرکت نفت 
خزر براي ذخیره سازي معرفی شده است ]3[. 
مطالعات اولیه پیش امکان سنجی ذخیره سازي 
گاز طبیع��ی در این مخزن توس��ط ش��رکت 
ذخیره س��ازی گاز و طرح ملی ذخیره س��ازی 
زیرزمینی نفت و گاز از طریق ش��ورای عالی 
علوم، تحقیق��ات و فن آ  وری )عتف( در حال 

انجام و پیگیري است.

نتيجه  گيري
ف��راوان  کارب��رد  آم��اری،  بررس��ی های 
مخازن تخلیه ش��ده را در ذخیره س��ازی زیرزمینی 
می  ده��د  نش��ان  بین الملل��ی  س��طح  در   گاز 
)شکل-5(. مطالعه وضعیت ذخیره سازی زیرزمینی 
گاز با استفاده از این روش در کشورهای مختلف 
جهان و ایران، بیانگر نیاز کش��ور ما به مطالعات و 
انج��ام پرو ژه های بیش��تر در این خصوص اس��ت. 
خالصه ای از بررس��ی های آماری انجام ش��ده در 
مناطق مختلف جهان از جمله آمریکای ش��مالی، 
اروپای غربی و ش��رقی، آسیا، اقیانوسیه و استرالیا، 

کشور
تعداد تأسیسات ذخیره سازی 

زیرزمینی گاز طبیعی
ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی 

گاز طبیعی)میلیارد مترمکعب(

41/292استرالیا

13/3ایران

  5    ذخیره سازي زیرزمیني گاز طبیعی از نوع مخازن تخلیه شده هیدروكربنی در آسیا، اقیانوسیه، 
استرالیا تا سال 2010 ]13[

  5    درصد مخازن تخلیه شده در همه تأسیسات ذخیره سازی هر ناحیه تا سال2010 ]13[

تعـداد   ديـدگاه و از  داردسـازي بيشـتري   تعداد و ظرفيت ذخيره نسبت به ساير كشورهادر اروپاي شرقي، روسيه 
پـس از  نيـز  قرار دارند. از نظـر ظرفيـت   هاي بعدي در رتبهين، روماني، لهستان و جمهوري چك ، اوكراساتيتأس

  ).4-دارند (جدولروسيه، اوكراين، مجارستان و روماني قرار 
  

ــداد كشور ــرهســاتيتأستع ســازي ذخي
  زيرزميني گاز طبيعي

گـاز  سازي زيرزميني ظرفيت ذخيره
  ي(ميليارد مترمكعب)عيطب

  292/1 4  استراليا
  3/3 1 ايران

تا  اياسترال، هيانوسياق، ايآس در ينهيدروكربشده ي از نوع مخازن تخليهعيطب گاز زيرزميني سازيذخيره -5جدول
  ]13[ 2010سال 

  
ترين ظرفيـت  بيشـ  كشـور مـا  در بخش آسـيا، اقيانوسـيه و اسـتراليا،     نشان داده شده 5-جدول دركه  گونههمان
  د.دارشده را داراست و پس از ر ايران، استراليا قرار سازي در مخازن تخليهذخيره
شـده پركـاربردترين روش   سازي زيرزميني در مخازن تخليهكه روش ذخيره آنستدهنده هاي آماري نشانبررسي

خود اختصاص داده است. درصد كـاربرد ايـن روش در   سازي جهان را بهذخيره ساتيتأسدرصد  76جهان بوده و 
  شود.استخراج مي 5-سازي مناطق مختلف از شكلذخيره ساتيتأس

  

  
  ]13[ 2010سازي هر ناحيه تا سالذخيره ساتيتأس همهشده در : درصد مخازن تخليه5شكل

شوروی سابق72شوروی  سابق 

استرالیا

استرالیا100

آمریکایی جنوبی 

آمریکایی جنوبی 100

اروپا55اروپا

مجموع

مجموع76

کانادا

کانادا88
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آسیا100
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       پا نویس ها
1.underground gas storage
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در جدول-6 ارائه شده است. کشورهایی که در 
این مناطق بیشترین ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی 
گاز طبیعی در مخازن تخلیه ش��ده را دارند شامل 
روس��یه، ایران، ایاالت متحده آمریکا و انگلستان 
هس��تند. در بین این چهار کشور، ایاالت متحده 
آمری��کا و ای��ران به  ترتیب بیش��ترین و کمترین 

میزان ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن 
تخلیه شده را دارند.

با وجود اینکه ایران در روش ذخیره س��ازی 
زیرزمینی گاز طبیعی در ناحیه آس��یا، اقیانوس��یه 
و اس��ترالیا بیش��ترین ظرفیت را دارد؛ اما نیازمند 
ارتق��اء وضعیت خود در س��طح جهان اس��ت. با 

توج��ه ب��ه اهمیت موض��وع ذخیره س��ازي گاز، 
توجه و پیش��رفت جهانی در زمینه ذخیره س��ازی 
در مخازن تخلیه ش��ده، حجم زیاد گاز تولیدی، 
پتانسیل فراوان ساختارهای زمین شناسی در داخل 
و تعداد قابل  توجه مخازن در حال تخلیه در مناطق 
مختلف کشور، عالوه بر پروژه ذخیره سازی گاز 
در س��راجه قم )که نخس��تین پروژه ذخیره سازی 
خاورمیانه اس��ت( انجام مطالع��ات و پروژه های 
بیشتر در این زمینه در داخل کشور ضروری است.

مطالعات بیش��تر در این زمینه نیازمند روش 
مطالعاتی مناس��ب، صحیح، دقیق و علمی است. 
مهم ترین قسمت یك روش مطالعاتی مناسب را 
شبیه س��ازی تش��کیل می ده��د. با س��اخت مدل 
اس��تاتیك و دینامیك دقیق و منطبق با تاریخچه 
مخزن با اس��تفاده از نرم افزارهای مناسب، گامی 
اساسی و مهم در مطالعات ذخیره سازی زیرزمینی 

برداشته می شود.

تعداد تأسیسات ذخیره سازی کشور
زیرزمینی گاز طبیعی

ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی 
گاز طبیعی)میلیارد مترمکعب(

2395/561روسیه

13/3ایران

326105/569ایاالت متحده آمریکا

2819/663ایتالیا

  6     كشــورهایي كه بیشــترین ظرفیت ذخیره سازي زیرزمیني گاز طبیعی از نوع مخازن تخلیه شده 
هیدروكربنی در مناطق مورد بررسی را دارند ]13[


