مقاالت تحليلي-كاربردي

بررسی ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی
در مخازن هیدروکربنی تخلیهشده

مریم بهرامی کهیش نژاد* ،علی وطنی ،عباس بحرودی ،ساناز کاسبی دانشگاه تهران

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
بینالمللی صادرات نشان از اهمیت ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی 1دارد .با توجه به اهمیت موضوع ذخيرهسازي گاز ،تحوالت جهانی در زمینه
مخازن تخلیهشده و تعداد قابلتوجه این مخازن در مناطق مختلف کشور ،در این مقاله وضعیت موجود ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن
تخلیهش��ده بررس��ی شده است .در این مطالعه مخازن تخلیهشده و تزریق و برداشت گاز طبیعی ارائه میشود .سپس فرآیند و دادههای مورد نیاز برای
شبیهس��ازی مخزن توس��ط نرمافزارهای تخصصی مرتبط معرفی و نتایج حاصل از این دست شبیهسازیها ذکر خواهد شد .در پایان اطالعات آماری
ذخیرهسازی زیرزمینی گاز ارائه شده و شرایط ذخیرهسازی در کشورهای مختلف جهان با ایران مقایسه میشود.
ذخیرهسازی زیرزمینی ،گاز طبیعی ،آمار جهانی ،مخازن تخلیهشده ،شبیهسازی
مقدمه

ايران از ديدگاه ذخاير گازي رتب ه اول دنيا را
بهخود اختصاص داده است .با اين حال گسترش
اس��تفاده و تنوع مصرف گاز طبيعي و عدم تعادل
عرض��ه و تقاضاي آن در فصول س��رد ،ضرورت
برنامهري��زي جهت ايج��اد ذخاي��ر راهبردي در
کشور را دو چندان كرده است.
ذخيرهسازي گاز در مخازن زيرزميني روشي
متداول و ش��ناخته ش��ده در جهان ب��راي جبران
كمب��ود گاز و تأمین کمبود مص��رف در فصول
سرد اس��ت .بدين ترتيب كه در فصول گرم سال
مازاد گاز طبيعي در يك مخزن زيرزميني مناسب
تزريق ميش��ود تا نیاز فصول پرمصرف و س��رد
سال تأمین شود .در سال  ۱۹۱۵نخستين آزمايش

ذخيرهسازی گاز جهان در ميدان گازي Ontario

در کشور کانادا انجام ش��د .در سال  1916اولين
تأسیس��ات ذخيرهس��ازی گاز طبیع��ی در مخزن
تخليهش��ده نزدي��ک ایالت  Buffaloدر کش��ور
آمريکا احداث ش��د [ .]1در س��ال  2009میالدی
حج��م گاز ذخيرهس��ازي ش��ده در جهان حدود
 465×109مترمکعب برآورد شد [.]2
ت��ا اکتب��ر  ،2009ح��دود  630مجموع��ه
تأسیسات ذخيرهس��ازي زيرزميني گاز در سطح
جهان وجود داش��ت که از کل گاز ذخیره شده،
حدود  83درص��د در مخازن تخليهش��ده گاز یا
نفت ،ح��دود 12درص��د در آبخ��وان ،حدود 5
درص��د در مغاره��اي نمك��ي 0/02 ،درصد در
مغاره��اي س��نگي و  0/001درص��د در مع��ادن
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متروكه انجام ش��ده بود [ .]2در داخل کشور نيز
مطالعات و اقداماتی از جمله  217طرح مطالعاتی
وکالن ملی ذخیرهسازی زیرزمینی نفت وگازدر
حال اجراست .از مجموع اين طرحها بیش از 10
مخزن و گنبد نمکی برای ذخیرهسازی گاز طبیعی
مناس��ب شناخته شده است [ .]3با توجه به اهمیت
موض��وع ذخيرهس��ازي گاز ،توجه و پیش��رفت
جهانی در زمینة ذخیرهسازی در مخازن تخلیهشده
و تع��داد قابلتوجه اين مخازن در مناطق مختلف
کش��ور ،ضرورت انجام مطالع��ات و پروژههای
بیشتري در این زمینه مش��خص ميشود .با توجه
به کمبود مطالعات جام��ع ،جزئی بودن موضو ِع
ِ
مطالعات پیش��ین و لزوم بررس��ی و ارائه راهحل
مناس��ب جهت بهبود مش��کالت ذخیره سازی،
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هدف مقاله حاضر آش��نایی با روش ذخیرهسازی شبیهسازی مناسب و بررسی آماری این روش در
تخلیهشده هیدروکربنی
زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیهشده ،روند ایران و جهان میباشد.
در بي��ن روشه��ای مختل��ف ذخيرهس��ازي
زیرزمین��ی گاز طبیعی ،ذخيرهس��ازي در مخازن
3
تخليهشده نفت و گاز مزایای متعددی دارد ازجمله
اینکه زمينشناس��ی منطق��ه در فرآیند اکتش��اف
0
4
مش��خص ش��ده و توان پوشس��نگ اين ميادين
5
براي ذخيرهس��ازي هيدروکربنها به اثبات رسيده
5
اس��ت [ .]4معموالً با ذخیره سازی گاز در مخازن
5
5
تخليهشده ،حجم ذخيرهسازي و نیز مقدار تحويل
گاز بيش��تري در مقایسه با س��اير روشها حاصل
خواهد ش��د .این مخازن ب��ه مصرفکننده نهایی
نزديکترن��د و در دوره بهره ب��رداری میتوان از
چاهها و تأسیس��ات سرچاهی و س��طحي موجود
در نزدیک��ی آنها اس��تفاده ك��رد [ .]5این مخازن
500
بهطور مش��خص در نزديكي خط��وط لوله اصلي
6
كش��ور قرار دارند [ .]6از ديدگاه فنی و اقتصادی
ذخیرهس��ازی در این مخازن بهترین روش بوده و
7
هزین��ه کمتری ني��ز در ب��ر دارد [ .]7خالصهای از
مش��خصات ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی در
مخازن تخلیهش��ده هیدروکرب��وری در جدول1-
ارائه شده است.
1
2
شكل ،1-نمای کلی یک مخزن ذخیرهسازی
زیرزمینی از نوع تخلیهش��ده را نشان ميدهد [.]5
قس��متهای مختلف شمارهگذاری ش��ده در این
1000
شکل عبارتند از:
 -1پوش سنگ
0
500
1000 meters
 -2فضای متخلخل ذخیرهسازی
 -3تأسیسات سطحاالرضی
 1نمای کلی یک مخزن ذخیرهسازی زیرزمینی از نوع تخلیهشده []8
 -4چاههای تولیدی
6،5و -7چاههای مشاهدهای []8
 1مشخصات کلی و عمده ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیهشده هیدروکربنی []4
در ای��ن روش گاز تزريق��ي ب��ا ترکیب��ات
هیدروکربنی باقیمان��ده و همچنین ترکیبات غیر
سازندهای متخلخل و تراوا
محیط
هیدروکربنی از جمل��ه آب و تركيبات گوگردي
متراکم کردن گاز و تزریق آن توسط چاه تزریقی
فرآیند ذخیرهسازی
موجود به مخزن تزريق ميش��ود .بنابراین پيش از
اصول فرآیند
تراکم و انبساط گاز طبیعی ،تخلخل و تراوایی سنگ مخزن
تزريق دوباره به خط لوله بايد فرآيندهاي مختلف
حجم ذخیره زياد و امكان کاربرد مجدد تجهیزات سطحاالرضی
مزیتهای عمده
فرآورش گاز طبیعی نظير نمزدايي ،شيرينسازي
نوسان فصلی مصرف گاز و ذخیرهسازی راهبردی
کاربردهای عمده
و ...انجام ش��ود .ش��کلهای2-و ،3بهترتیب نمای
 -1ذخیرهس�ازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن

meters

21

مقاالت تحليلي-كاربردي

کلی تأسیس��ات و مراحل تزریق و برداش��ت یک
س��ایت ذخيرهس��ازي زیرزمین��ی گاز در مخازن
تخلیهشده را نشان میدهند [.]5
 -2روش مناس�ب شبیهس�ازی ی�ک مخ�زن
هیدروکربنی

مدیریت یک مخزن با اهداف مختلفی از جمله
ذخیرهسازی انجام میش��ود .یکی از چالشهای
مهم و اساس��ی در این زمین��ه ،لزوم توصیف بهینه
هر مخزن ب��ا توجه به محدودیته��ای اقتصادی،
سیاسی ،فنی و زیستمحیطی است .بهعبارت دیگر

اتصاالت داخلی

آزمایشگاه
اندازه گیری

میشود .با اعمال تغییرات و فرضیات مناسب در
شبیهسازی ،دقت را افزایش ميدهند تا اطالعات
تولید واقعی مخزن با اطالعات خروجی شبیهساز
مطابقت پيدا كند .پس از اتمام تطبیق تاریخچه
میتوان از شبیهسازی انجام شده برای پیشبینی
وضعی��ت آینده مخزن ،بررس��ی س��ناریوهای
مختلف تزریق و تولید و بررسی مشکالت این
روش استفاده كرد.

مدیری��ت مخزن کار پیچیدهای اس��ت که به مدل
شبیهسازی شده مخزن بستگی زیادی دارد.
ذخیرهسازی زیرزمینی به شبیهسازی مناسبی
از مخزن نیاز دارد كه برای بررسی و مطالعه در
این زمینه وجود مدل استاتیک و دینامیک دقیق
ضروری اس��ت .بدین منظور باید دادههای الزم
برای استفاده در نرمافزارهای شبیهسازی مناسب
آماده شوند .ابتدا مدل استاتیک (زمینشناسی)
و پ��س از آن م��دل دینامیک (حرکت س��یال)
تهيه خواهد ش��د .س��پس دادههای اصلی تولید  -1-2روش نرمافزاری مناسب
مخزن با دادههای تولید محاس��به ش��ده مقایسه  -1-1-2مراح�ل کل�ی س�اخت م�دل اس�تاتیک
(زمینشناسی) مخزن

واحدهای
فراورش
گاز

تجهیزات ایمنی

چاه ها
خط لوله به چاه ها

شبکه انتقال گاز
اتاق کنترل

کمپرسورها

سامانه تخلیه به
اتمسفر

شبکه از/به خط لوله

[[8]]8
ﺷﺪه
ﺷﻜﻞ -2ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪ
 2نمای کلی تأسیسات یک سایت ذخيرهسازي زیرزمینی گاز در مخازن تخلیهشده
ﺷﻜﻞ -2ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪﺷﺪه ][8

متراکم
سازی
اندازه گیری

تولید
تزریق

خط لوله

واحد بازیافت
NGL

واحد جدا
سازی جیوه
واحد جدا
سازی میعانات
وآب از
جریان گاز

واحد جدا
سازی
اسید ها

واحد نم
زدایی

واحد جدا
سازی
نیتروژن

 3مراحل تزریق و برداشت در یک سایت ذخيرهسازي زیرزمینی گاز در مخازن تخلیهشده []8

ﺷﻜﻞ -3ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪﺷﺪه ][8

 22ﺷﻜﻞ -3ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪﺷﺪه ][8

نرمافزاره��ای مختلف��ی در س��اخت م��دل
استاتیک استفاده میشوند .جهت این كار میتوان
از نرماف��زار  Petrelک��ه یک��ی از پرکاربردتری��ن
نرمافزارهای موجود در صنعت نفت و گاز اس��ت
اس��تفاده كرد .برخی از قابليته��اي این نرمافزار،
مدلسازي سهبعدي مخزن ،طراحی سهبعدی چاه،
محاسبات حجمي مخزن ،تفسیر دادههای لرزهای
دو و سهبعدی میباشد [ .]9روند کلی ساخت مدل
استاتیک یک مخزن به شرح زیر است:
 -1واردکردن مشخصات چاهها ،دادههای لرزهای
و سایر اطالعات ورودی مورد نیاز نرمافزار
-2تعیین محدوده و مرز پروژه
 -3شبکهبندی مدل زمینشناسی
-4مدلسازی چینهشناسی
-5مدلسازی گسلها
-6مدلسازی متغيرهاي پتروفیزیکی []10
 -2-1-2مراح�ل کل�ی س�اخت م�دل دینامی�ک
(حرکت سیال) مخزن

معم��والً نرمافزارهای شبیهس��ازی دینامیک
مخ��ازن از جمل��ه  Eclipseو  ،CMGشبیهس��ازی
را با اس��تفاده از روشهای عددی انجام ميدهند.
نرماف��زار پرکاربرد  Eclipseقس��متهای مختلفی
دارد که در دو دسته اصلی پیش و پسپردازندهها
ق��رار میگیرن��د [ .]11رون��د کلی س��اخت مدل
دینامیک یک مخزن با اس��تفاده از این نرمافزار به
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شرح زیر است:
 -1شبکهبندی مخزن
 -2وارد کردن خواص سنگ و سیال
 -3تعیین شرایط اولیه مخزن و آبران مخزن
 -4تطبیق تاریخچه
 -5پیشبینی شرایط آینده مخزن
 -6بررسی سناریوهای مختلف تزریق ،برداشت و
ذخیرهسازی گاز []10

دادههای سیال

 -2-2اطالعات مورد نیاز

اطالع��ات ورودی از جمل��ه ان��واع نقش��هها
و دادهه��ای آزمایش��گاهی باید برای اس��تفاده در
نرمافزاره��ای شبیهس��ازی آماده ش��وند .نقش��هها
رقومیس��ازی واطالعات آزمایش��گاهی تحلیل و
دستهبندی میشوند .در شکل 4-برخی از دادههای
کلی و اولیه الزم برای مدلس��ازی و شبیهس��ازی
مخزن و روش تأمین آنها مشاهده میشود.
ضریبحجمیسازند

مطالعاتآزمایشگاهیسیالمخزن

گرانرویسیال

مطالعاتآزمایشگاهیسیالمخزن

نسبت گاز نفت محلول

مطالعاتآزمایشگاهیسیالمخزن
دادههای افزایش فشار
دادههای کاهش فشار

نفوذپذیری

آزمایشاتتداخل
آزمایشاتپتانسیلاولیه
تجزیه و تحلیل رگرسیون
اندازهگیریهایآزمایشگاهی
دادههاینمودارگیری

تخلخل

اندازهگیریهایآزمایشگاهی
روابط منتشر شده

ضخامتسازند

ورود
دادههای سنگ

ارتفاعسازند

تراکمپذیری

اشباعسیالهایمخزن

نقشههای Isopachناخالص
نقشههای Isopachخالص
دادههاینمودارگیری
الگهای ثبتشده در حین حفاری
مطالعاتآزمایشگاهیسیالمخزن
روابط منتشر شده
دادههای مغزه
دادههایفشارموئینگی
اندازهگیریازمایشگاهی

تراوایینسبی

دادههایفشارموئینگی
دادههایمیدانی
روابط منتشر شده

اطالعاتتولید

فشارموئینگی

دادههایآزمایشگاهی

تولید نفت ،گاز و آب برحسب زمان

اطالعات ثبتشده از چاهها

فشارهای اندازهگیری شده ازچاه

اطالعات ثبتشده از چاهها

 4دادههای کلی و اولیه الزم برای مدلسازی و شبیهسازی مخزن و روش تأمین آنها []12

 -3نوآوریها و نتایج احتمالی

با دقت به مش��خصات کلی و فنی روشهای
عمده ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی ،کاستیها
و مشکالت ذخیرهسازی در مخازن هیدروکربنی
تخلیهش��ده مشخص خواهد شد .با هر پرسشی که
داليل ،راهحلها و روشهای پیشگیری را در زمینه
این مش��کالت مطرح نماید یک ن��وآوری خلق
خواهد شد .زمینههایی که میتوان در آنها راهکار
ارائه كرد عبارتند از:
 -1میزان گاز پایه
 -2چرخههای ممکن ساالنه
 -3جایگاه در تجارت امروزی
 -4مشکالت زیستمحیطی
 -5بومی بودن فنآوری ساخت
 -6بازدهی ذخیرهسازی
 -7زمان آمادهسازی []13
با آمادهس��ازی م��دل اس��تاتیک و دینامیک
مخزن هیدروکربنی ،نتایج متنوع و موردنیاز مبحث
ذخیرهس��ازی زیرزمینی در مخازن تخلیهش��ده را
میتوان از مدل بهدس��ت آورد .برخی از این نتایج
عبارتند از:
 -1پیشبین��ی عملک��رد آینده مخزن ب��ا تولید در
شرایط مختلف
 -2تعیین ناحیه تزریق
 -3تعیین حداکثر گاز قابلتزریق و ذخیرهسازی
 -4تعیین حجم گاز کاری ،گاز پایه و میزان بهینه
گاز تزریقی و تولیدی
 -5تعیین تعداد بهینه چاههای تولیدی و تزریقی
 -6مقایسه س��ناریوهای مختلف و تعیین سناریوی
نهایی تزریق و برداشت
 -7امکان بررس��ی تأثیر عوامل مختلف بر چرخه
تزریق و برداشت
 -8امکان داش��تن مش��خصات و بررسی وضعیت
سایت ذخیرهس��ازی زیرزمینی گاز طبیعی حاصل
از مخزن
 -9ام��کان یافت��ن داليل ،راهحله��ا و روشهای
پیش��گیری از مش��کالت حالحاضر یک مخزن
ذخیرهسازی زیرزمینی تخلیهشده هیدروکربنی ،در
23

مقاالت تحليلي-كاربردي

 2ذخيرهسازي زيرزميني گاز طبیعی در آمريكای شمالی تا سال]13[ 2010
کشور

تعداد تأسیسات ذخیرهسازی
زیرزمینی گاز طبیعی

ظرفیت ذخیرهسازی زیرزمینی
گازطبیعی(میلیارد مترمکعب)

ایاالت متحده آمریکا

326

105/ 569

کانادا

15

19 /910

 3ذخيرهس��ازي زيرزميني گاز طبیعی از نوع مخازن تخلیهشده هیدروکربوری در اروپای غربی
تا سال ]13[ 2010
کشور

تعداد تأسیسات ذخیرهسازی
زیرزمینی گاز طبیعی

ظرفیت ذخیرهسازی زیرزمینی
گازطبیعی(میلیارد مترمکعب)

اتریش

13

10/ 090

دانمارک

1

0/ 75

فرانسه

2

0/ 75

ایتالیا

28

19/ 663

اسپانیا

9

5/ 974

ایرلند

1

0/ 218

انگلستان

10

18/ 627

آلمان

16

12/ 313

 4ذخيرهسازي زيرزميني گاز طبیعی از نوع مخازن تخلیهشده هیدروکربنی در اروپای شرقی تا
سال * - ]13[ 2010آمار موجود تا سال 2009

24

کشور

تعداد تأسیسات ذخیرهسازی
زیرزمینی گاز طبیعی

ظرفیت ذخیرهسازی زیرزمینی
گاز طبیعی(میلیارد مترمکعب)

روسیه

23

*95 /561

جمهوری چک

5

2/ 260

لهستان

11

2/ 450

مجارستان

5

6/ 130

رومانی

11

4/ 844

کرواسی

1

0/ 55

اسلواکی

3

3/ 090

اوکراین

13

30/ 320

زمینههای زير:
میزان گاز پایه
چرخههای ممکن ساالنه
جایگاه در تجارت امروزی
مشکالت زیستمحیطی
بومی بودن فنآوری ساخت
بازدهی ذخیرهسازی
زمان آمادهسازی
 -4اطالعات آماری ذخیرهسازی زیرزمینی گاز در
مناطق مختلف جهان تا سال  2010میالدی

در این قسمت وضعیت ذخیرهسازی زیرزمینی
گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان تا س��ال 2010
که شامل تأسیسات عملیاتي و در حال برنامهریزی
است ،ارائه میشود.
همانطور که در جدول 2-نش��ان داده ش��ده
ایاالت متحده آمریکا تعداد و ظرفیت ذخیرهسازی
(از نوع مخازن تخلیهش��ده هیدروکربنی) بیشتری
نسبت به کانادا دارد و رتبه نخست آمریکای شمالی
را بهخود اختصاص داده است.
همانطور که در جدول 3-نش��ان داده ش��ده
ایتالیا نس��بت به س��ایر کش��ورهای اروپای غربی
تأسیسات ذخیرهس��ازی (از نوع مخازن تخلیهشده
هیدروکربوری) بیش��تری دارد و از ديدگاه تعداد
تأسیس��ات ،آلمان ،اتریش ،انگلس��تان و اسپانیا در
رتبههاي 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 ذخیرهسازی بیشتری دارد
و از دي��دگاه تعداد تأسیس��ات ،اوکراین ،رومانی،
لهس��تان و جمهوری چک در رتبههاي بعدي قرار
دارند .از نظر ظرفیت نيز پس از روس��یه ،اوکراین،
مجارستان و رومانی قرار دارند (جدول.)4-
همانگونه که در جدول 5-نشان داده شده در
بخش آسیا ،اقیانوسیه و استرالیا ،كشور ما بيشترین
ظرفی��ت ذخیرهس��ازی در مخ��ازن تخلیهش��ده را
داراست و پس از ایران ،استرالیا قرار دارد.
بررس��یهای آماری نش��اندهنده آنس��ت که
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روش ذخیرهسازی زیرزمینی در مخازن تخلیهشده ک��ه در دیماه  1391به بهرهبرداری رس��ید [ .]14از  5حلق��ه چاه جدید و تعمی��ر  4حلقه چاه قدیمی،
پرکاربردتری��ن روش جه��ان ب��وده و  76درصد دیگر پروژههاي ذخیرهسازي گاز در ایران میتوان عملیات تزریق و برداش��ت گاز انجام شود .در فاز
تأسیس��ات ذخیرهسازی جهان را بهخود اختصاص به مخازن تلخه ،ش��وریجه-بي و شوریجه-دی در دوم با اضافه ش��دن  9حلقه چ��اه دیگر در فصول
داده اس��ت .درصد کاربرد این روش در تأسیسات استان خراس��ان رضوی و قزلتپه در استان گلستان گرما روزانه  20میلی��ون مترمکعب گاز در مخزن
ذخیرهسازی مناطق مختلف در شکل 5-نشان داده اشاره كرد [ .]3براساس برنامه از مجموع  ۱۱۰میلیون تزریق ش��ده و در ماههاي س��رد س��ال  30میلیون
مترمکع��ب گاز ۳۰ ،میلیون مترمکع��ب در مخزن مترمکعب گاز برداش��ت میش��ود .مخزن سراجه
شده است.
ﺗﻌـﺪاد
دﻳـﺪﮔﺎه
از
و
دارد
ﺑﻴﺸـﺘﺮي
ﺳـﺎزي
ذﺧﻴﺮه
ﻇﺮﻓﻴﺖ
و
ﺗﻌﺪاد
ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
روﺳﻴﻪ
در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ،
سراجه قم ۴۰ ،میلیون مترمکعب در مخزن شوریجه که با حجم ذخیرهسازي  3/3میلیارد مترمکعب در
قابلیت برداشت مقطعی حداکثر  49میلیون
نمکی ﻧﻴـﺰس��ال،
ﻧﻈـﺮگنبد
مکعب در
میلیون متر
مجموع ۴۰
س�ازیدر و در
مه�م ذخیر
پروژهه�ای
-5آش�نایی ب�ا
ﭘـﺲ از
ﻇﺮﻓﻴـﺖ
دارﻧﺪ .از
ﺑﻌﺪي ﻗﺮار
رﺗﺒﻪﻫﺎي
ﺟﻤﻬﻮريه ﭼﻚ
ﻟﻬﺴﺘﺎن و
روﻣﺎﻧﻲ،
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ،اوﻛﺮاﻳﻦ،
)ﺟﺪول4-و(.یورتشای ورامین ذخیره خواهد شد [ .]14در ادامه مترمکعب گاز طبیع��ی در روز را دارد تنها پروژه
ش�ده در
ﻗﺮارتخلیه
مخازن
طبیع�ی در
زیرزمین�ی گاز
دارﻧﺪ
روﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و
روﺳﻴﻪ ،اوﻛﺮاﻳﻦ،
دو مورد از پروژههای ذخیرهس��ازی زیرزمینی گاز عملیاتی کشور اس��ت [ .]3طرح ذخیرهسازی گاز
ایران
طبیعی در مخزن سراجه مشتمل بر تأسیسات تزریق
پروژههاي ذخیرهس��ازي ایران بهطور عمده در کشور بهصورت مختصر معرفی میشوند.
ﮔـﺎز
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺳﺎزي
ﺴــﺎت ذﺧﻴــﺮهﺳــﺎزي ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﺧﻴﺮه
ﺗﻌــﺪاد
و فرآورش اس��ت که در فصول گرما روزانه 7/3
ﺗﺄﺳﻴواقع
صنعتی
ﻛﺸﻮر مناطق سردسیر ،پرجمعیت و قطبهاي
امکانﻃﺒﻴﻌﻲ
باید ﮔﺎز
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( میلیون مترمعکب گاز ذخی��ره كرده و در ماههاي
 -1-5سراجه
ش��ده است بر اساس برنامة پنجم توسعه
شناس��ایی سرد سال روزانه  9/7میلیون مترمعکب گاز از آن
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ذخیرهسازی روزانه  110میلیون مترمکعب گاز در  4از س��ال  1386مطالعات��ی بهمنظور 1/292
کش��ور وجود داشته باش��د .از مجموع  217مخزن مخازني ك��ه در منطقه ایران مرکزي (بهوس��عت برداشت میشود [.]14
3/3
1
اﻳﺮان
مورد مطالعه ،بیش از  10مخزن و گنبد نمکی براي تقریبی  170هزار کیلومتر) پتانس��یل ذخیرهسازي
سراجهﻪ ،اﺳﺘﺮاﻟ
تاقدیسﻴﺎﻧﻮﺳﻴ
است.آﺳﻴﺎ ،اﻗ
شدهﻲ در
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨ
طبیعیﺷﺪه
ﻣﺨﺎزنگازﺗﺨﻠﻴﻪ
شناختهﻲ از
مناسب ﻃﺒﻴﻌ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز
-2-5ﻴﺎقزﺗﺎلتپه
دارند انجام
ﻧﻮع[.]3
شدهاند
ﺳﺎزيگاز طبیعی
ذﺧﻴﺮهسازي
ﺟﺪول -5ذخیره
[13
] 2010
مخزن قزلتپه كه در محدودة گنبد کاووس در
متوس��ط س��نگ مخزن  2500مت��ر در این
عمق
ﺳﺎلقم با
از بین مخازن یاد ش��ده ،مخزن گازي س��راجه
تنها مخزن ذخیرهس��ازی زیرزمینی گاز ایران است منطقه قرار گرفته است .در فاز نخست باید با حفر شمالشرق کشور قرار دارد نيز توسط شرکت نفت
خزر براي ذخیرهسازي معرفی شده است [.]3
اقیانوسیه،ﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴـﺖ
ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺑﻴﺸـ
شدهو اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ،
اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻴﻪ
آﺳـﻴﺎ،
سازيداده
ﻧﺸﺎن
ﺟﺪول5-
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
5
هیدروکربنی در آسیا،
مخازن تخلیه
ﺑﺨﺶاز نوع
درطبیعی
ﺷﺪهگاز
زيرزميني
ذخيره
مطالعات اولیه پیشامکانسنجی ذخیرهسازي
سال 2010
استرالیا تا
[]13ﭘﺲ از ر اﻳﺮان ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻗﺮار دارد.
داراﺳﺖ و
ﺷﺪه را
ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪ
گاز طبیع��ی در این مخزن توس��ط ش��رکت
زیرزمینی
ظرفیت
سازی
ذﺧﻴﺮهذخیره
تأسیسات
سازیﺷـﺪه
ذخیرهﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﺨﺎزن
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در
ﺳﺎزي
تعدادروش
دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن
روشهس��ازی گاز و طرح ملی ذخیرهس��ازی
ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ذخیر
کشور
گاز طبیعی(میلیارد مترمکعب)
زیرزمینی گاز طبیعی
زیرزمینی نفت و گاز از طریق ش��ورای عالی
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و  76درﺻﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﺟﻬﺎن را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ روش در
1/292
4
استرالیا
علوم ،تحقیق��ات و فنآوری (عتف) در حال
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﻜﻞ 5-اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد.
3/3
1
ایران
انجام و پیگیري است.
نتیجهگيري

مجموع76
آمریکا81
بررس��یهای آم��اری ،کارب��رد ف��راوان
آمریکا
شوروی سابق72
مخازن تخلیهش��ده را در ذخیرهس��ازی زیرزمینی
آمریکایی جنوبی 100
شوروی سابق
گاز در س��طح بینالملل��ی نش��ان میده��د
اروپا
اروپا55
(شکل .)5-مطالعه وضعیت ذخیرهسازی زیرزمینی
کانادا
استرالیا100
آسیا
گاز با استفاده از این روش در کشورهای مختلف
کانادا88
استرالیا
جهان و ایران ،بیانگر نیاز کش��ور ما به مطالعات و
آسیا100
آمریکایی جنوبی
انج��ام پروژههای بیش��تر در این خصوصاس��ت.
مجموع
خالصهای از بررس��یهای آماری انجام ش��ده در
مناطق مختلف جهان از جمله آمریکای ش��مالی،
 [13] 2010اروپای غربی و ش��رقی ،آسیا ،اقیانوسیه و استرالیا،
سال2010ﺳﺎل
ﻫﺮتاﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎزي
ذﺧﻴﺮه
ﺴﺎت
همه ﺗﺄﺳﻴ
شدهدردرﻫﻤﻪ
ﺷﺪه
ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﺨﺎزن
ﺷﻜﻞ5 :5
[]13
ناحیه
سازی هر
ذخیره
تأسیسات
تخلیه
مخازن
درﺻﺪ درصد
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مقاالت تحليلي-كاربردي

 6کش��ورهایي كه بیش��ترین ظرفیت ذخيرهسازي زيرزميني گاز طبیعی از نوع مخازن تخلیهشده
هیدروکربنی در مناطق مورد بررسی را دارند []13
کشور

تعداد تأسیسات ذخیرهسازی
زیرزمینی گاز طبیعی

ظرفیت ذخیرهسازی زیرزمینی
گاز طبیعی(میلیارد مترمکعب)

روسیه

23

95/561

ایران

1

3/3

ایاالت متحده آمریکا

326

105/569

ایتالیا

28

19/663

در جدول 6-ارائه شده است .کشورهايی كه در
اين مناطق بیشترین ظرفیت ذخیرهسازی زیرزمینی
گاز طبیعی در مخازن تخلیهش��ده را دارند شامل
روس��یه ،ایران ،ایاالت متحده آمریکا و انگلستان
هس��تند .در بين این چهار کشور ،ایاالت متحده
آمری��کا و ای��ران بهترتيب بیش��ترین و کمترین

ميزان ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در مخازن
تخلیهشده را دارند.
با وجود اينكه ایران در روش ذخیرهس��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 ذخيرهس��ازي گاز،
توجه و پیش��رفت جهانی در زمینه ذخیرهس��ازی
در مخازن تخلیهش��ده ،حجم زیاد گاز تولیدی،
پتانسیل فراوان ساختارهای زمینشناسی در داخل
و تعداد قابلتوجه مخازن در حال تخلیه در مناطق
مختلف کشور ،عالوه بر پروژه ذخیرهسازی گاز
در س��راجه قم (که نخس��تين پروژه ذخیرهسازی
خاورمیانه اس��ت) انجام مطالع��ات و پروژههای
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.
مهمترین قسمت یک روش مطالعاتی مناسب را
شبیهس��ازی تش��کیل میده��د .با س��اخت مدل
اس��تاتیک و دینامیک دقیق و منطبق با تاریخچه
مخزن با اس��تفاده از نرمافزارهای مناسب ،گامی
اساسی و مهم در مطالعات ذخیرهسازی زیرزمینی
برداشته میشود.

پا نویس ها
underground gas storage
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