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ذخیره سازی، مخازن هیدروکربنی، اوج مصرف، ساختارهای نمکی، آبخوان

 محمد حسين چاكری  شركت ذخيره سازی گاز طبيعی محسن دور انديش*  شركت ملی گاز ايران

استراتژی توسعه ذخيره سازی گاز طبيعی در ايران

ایران با در اختیار داش��تن بیش��ترین منابع گازی متعارف و در جایگاه سومین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان، از نظر توسعه مخازن 
ذخیره سازی گاز در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد.

 تعیین استراتژی های توسعه در بخش ذخیره سازی گاز طبیعی براساس شرایط تولید ومصرف گاز، اقلیم های مختلف آب و هوایی کشور، الگوی رفتار 
مصرفی هر یك از بخش های مختلف مصرف کننده گاز و انواع روش ها و مخازن ذخیره سازی، ضمن ترسیم نقشه راه توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی 
در افق چشم انداز بیست ساله صنعت گاز، تضمین کننده افزایش پایداری و امنیت عرضه در شرایط اوج مصرف گاز در شبکه گسترده انتقال و توزیع 

کشور بوده و از سرمایه گذاری های کالن جهت پاسخ گویی سیستم تولید، پاالیش و انتقال گاز کشور جلوگیری می نماید.
با توجه به بررسی شرایط زمین شناسی ایران، مراکز ثقل مصرف گازدر کشور و مزایا و معایب هریك از انواع مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، 
به نظر می آید هدف گذاری برای توسعه مخازن پیش گفته و سهم هریك از آنها در ایجاد ظرفیت مورد نیاز ذخیره سازی، از الگوی 70درصد در مخازن 

هیدروکربوری تخلیه شده، 20درصد در ساختارهای نمکی و 10درصد در آبخوان ها پیروی نماید.

مقدمه
ای��ران در جای��گاه اولی��ن دارن��ده منابع 
گاز طبیع��ی ، س��ومین تولید کننده و س��ومین 
مصرف کنن��ده گاز طبیعی در جه��ان و با در 
اختیار داشتن یکی از طوالنی ترین شبکه های 
انتق��ال و توزی��ع گاز، از نظر توس��عه مخازن 
ذخیره س��ازی گاز طبیعی ک��ه الزمه افزایش 
پای��داری و امنی��ت عرض��ه در ش��بکه انتقال 
اس��ت، در ابتدای راه قرار دارد. در این مقاله 
ضم��ن معرفی و مقایس��ه روش ه��ای متداول 
ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی1، وضعیت 

ذخیره سازی در کشور های مختلف و همچنین 
توس��عه این بخش از دیدگاه استراتژی توسعه 
صنع��ت گاز در کش��ور، مورد بررس��ی قرار 

گرفته است.

1-روش های ذخيره سازی گاز طبيعی
ب��ه روش های  ذخیره س��ازی گاز طبیعی 

مختلف انجام می شود، از جمله:
Underground Gas Storage(UGS), L iquefied Natural 
Gas(LNG),  Compressed Natural Gas(CNG), Stor-
age Gas to Liquid(GTL), Storage and Pipeline Ca-
pacity Storage(PLNG) 

با توجه به شرایط و امکانات ذخیره سازی 
و احجام مورد نیاز ش��بکه مصرف،نوع روش 

متفاوت است. ]1[
ب��رای ذخیره س��ازی در احج��ام بزرگ، 
روش های ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی 
از مزی��ت بیش��تری نس��بت به س��ایر روش ها 
برخوردار اس��ت. س��ه نوع اصل��ی این روش 

ذخیره سازی عبارت است از :
   مخازن تخلیه شده هیدروکربوری2 

   آبخوان ها 3
   مغاک های نمکی 4

(dourandish@nigc.ir) نویسندة عهده  دار مکاتبات *
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هر کدام از این س��ه روش از مشخصات 
فیزیکی و اقتصادی خاصی برخوردارند:]2[

1-1- مخازن تخليه شده هيدروكربوری
تخلیه ش��ده  مخ��ازن  در  ذخیره س��ازی 
هیدروکربوری مهمتری��ن و متداول ترین نوع 

ذخیره سازی زیرزمینی است.
 اس��تفاده از چنی��ن مخازن��ی از نقطه نظر 
اقتصادی حائز اهمیت است زیرا امکان استفاده 
مجدد از زیرساخت های بهره برداری و شبکه 
توزیع باقیمان��ده از مرحله تولید هیدروکربور 
اولی��ه را بوجود آورده و هزینه های احداث و 

نصب آن ها را کاهش می دهد.
ب��ودن  اختی��ار  در  به دلی��ل  همچنی��ن،   
زمین شناس��ی،  مش��خصات  و  اطالع��ات 
ژئوفیزیکی و مخزن��ِی این نوع مخازن که در 
دوره بهره برداری تهیه ش��ده اس��ت، مطالعه و 
بررس��ی قابلیت ذخیره س��ازی و میزان احجام 
گاز قاب��ل ذخی��ره و برداش��ت از آنها دارای 
ریس��ك پایین تری اس��ت. بنابرای��ن، مخازن 
تخلیه ش��ده به طور کل��ی ارزانتری��ن و مقرون 
به صرفه ترین روش برای توس��عه، نگهداری 
و بهره ب��رداری نس��بت ب��ه س��ایر روش های 

ذخیره سازی زیر زمینی گاز است.
به منظور حفظ میزان فشارهای عملیاتی در 
ذخائر تخلیه شده، در حدود 50 درصد از گاز 
طبیعی در این مخ��ازن باید به عنوان گاز پایه5  
باقی بماند. به طور معم��ول این مخازن دارای 
یك چرخه تزریق و برداشت در سال هستند؛ 
به طوری که گاز در طول ماه های کم مصرف 
تابستان تزریق و در فصل سردکه اوج مصرف 
گاز است، مورد بهره برداری قرار می گیرد. از 
این نوع مخازن بیشتر برای اوج سایی6 مصرف 

فصلی و ماهیانه استفاده می شود.]3[
دو عامل مه��م در انتخ��اب و مزیت بین 
مخازن تخلیه شده هیدروکربوری عبارتند از:

   نزدیکی جغرافیایی به مراکز ثقل مصرف و 
زیرساخت های شبکه انتقال گاز

   نفوذ پذیری و تخلخل باالی س��نگ مخزن 
تخلخ��ل س��ازند یک��ی از عواملی اس��ت که 
می��زان گاز طبیعی قابل نگه��داری در مخزن 
را مش��خص می کند. نفوذپذیری نیز س��رعت 
جریان یافتن گاز طبیعِی درون سازند را معین 
کرده و در نهایت س��رعت تزریق و برداشت 

گاز طبیعی را مشخص می کند.

1-2-آبخوان ها
نفوذپذیر،  س��نگی  سازندهای  آبخوان ها 
متخلخ��ل و زیرزمینی ای هس��تند که به عنوان 
مخ��ازن آب طبیعی بوده و در برخی موارد از 
آن ها می توان برای ذخیره س��ازی گاز طبیعی 

نیز استفاده کرد. 
معم��والً آبخوان ها همانن��د مخازن تخلیه 
ش��ده دارای چرخ��ه ی تزری��ق و برداش��ت 
یك بار در س��ال بوده ولی ب��ا توجه به اینکه 
مش��خصات فیزیکی و زمین شناس��ی آن ها از 
قبل دردس��ترس نیس��ت، بررس��ی پتانسیل و 
ارزیابی پایداری آبخوان جهت ذخیره س��ازی 
گاز طبیعی نیازمند س��رمایه گذاری های کالن 
اس��ت. همچنین، در ص��ورت مناس��ب بودن 
مش��خصات آبخوان از نظر ذخیره سازی گاز، 
الزم اس��ت تمام زیرس��اخت های مربوطه از 
ابتدا ایجاد ش��ود که این مسأله باعث افزایش 
هزینه ه��ای توس��عه در مقایس��ه ب��ا مخ��ازن 

تخلیه شده می گردد.
 این هزینه ها شامل حفر چاه ها، تجهیزات 
بهره برداری، خطوط لوله، تأسیسات آبزدایی 
و کمپرسور هاس��ت. به دلیل آنکه آبخوان در 
ابتدا دارای آب ب��وده و به طور طبیعی گازی 
در سازند وجود ندارد، بخشی از گاز تزریقی 
به ط��ور فیزیک��ی غیر قابل بازیافت اس��ت، در 
نتیجه ذخیره سازی در آبخوان ها به طور معمول 
نیاز به گاز پایه بیشتری نسبت به مخازن تخلیه 
ش��ده دارد، ک��ه بی��ن 50-80 درص��د حجم 
کلی گاز اس��ت. با توجه به عوامل بیان ش��ده، 
توس��عه تجهیزات یك ذخیره آبخوان معموالً 

زمان بر و هزینه بر است. به طور کلی، آبخوان ها 
مطلوبیت کمتری نس��بت به س��ایر روش های 

ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی دارند.

1-3-مغاک های نمكی
یکی دیگ��ر از روش های ذخیره س��ازی 
زیر زمینی، استفاده از ساختارهای نمکی است. 
ای��ن مغاک های نمکی با داش��تن دیواره های 
مستحکم و غیر قابل نفوذ، از خروج گاز تزریق 
ش��ده جلوگیری می کنند. پس از شناسایی و 
ارزیاب��ی توانایی یك س��اختار نمکی جهت 
ذخیره س��ازی گاز، یك یا چند مغاک درون 
این ساختار ایجاد می گردد. این فرایند توسط 
روش انح��الل7 ص��ورت می پذی��رد. در این 
روش، آب شیرین از طریق چاهِ حفاری شده، 
به درون الیه ی نمك پمپ می شود. بخشی از 
نمك، حل ش��ده و آب شور8 مجدداً به سطح 
زمی��ن پمپ می گ��ردد. براث��ر انحالل نمك، 

حفره ای در ساختار نمکی به وجود می آید. 
این فراین��د تا زمانی که مغاک ب��ه اندازه 
مناسب برسد، ادامه پیدا می کند. معموالً تعداد 
مغاک های ایجاد ش��ده در ساختار نمکی تابع 
حجم س��اختار نمکی، می��زان خلوص نمك، 
عمق رأس و ریشه نمك و همچنین ارزیابی و 

آنالیز ریسك گسل های منطقه است.
س��اختار نمکی مناسب برای ذخیره سازی 
بای��د دارای خلوص نمك ب��االی 80 درصد 
ب��وده و همچنی��ن خ��زش الی��ه نمک��ی که 
عامل موثری در زماِن بس��تگی نمك اس��ت، 
بای��د در مرحل��ه مطالعات و ارزیابی بوس��یله 
آزمایش های ژئومکانی��ك بر روی مغزه های 
الیه نمکی تعیین گ��ردد. در این روش، میزان 
م��ورد نیاز گاز پایه کم ب��وده و در حدود 33 

درصد ظرفیت کلی گاز ذخیره شده است.
در  تأثیر گ��ذار  پارامتره��ای  از  یک��ی 
بررس��ی امکان پذیری ذخیره س��ازی گاز در 
س��اختار نمکی، دسترس��ی به آب مورد نیاز ، 
تأمین حج��م الزم آن ب��رای انحالل نمك و 
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نح��وه ی بازیافت ش��ورابه حاص��ل از فرایند 
شست وش��وی الیه نمك اس��ت. در صورت 
عدم دسترس��ی آسان به آب مورد نیاز، انجام 
پ��روژه، هزینه ی زی��ادی به هم��راه دارد که 
اقتصادی بودِن ذخیره س��ازی گاز این روش 
را تحت الش��عاع خود قرار می دهد. به منظور 
انج��ام عملیات شست وش��و و انحالل هر متر 
مکعب نمك، حدود 8 تا 10 متر مکعب آب 

مورد نیاز است. ]4[.
آب های س��طحی از قبی��ل رودخانه ها، 
آب ه��ای زیرزمینی و یا پس��اب های موجود 
در منطقه از قبی��ل خروجی تصفیه خانه ها، از 

مهمتری��ن منابع تأمین آب به ش��مار می رود. 
حجم مغاک نمکی معموالً بس��یار کوچکتر 
از مخزن تخلیه ش��ده گاز و آبخوان اس��ت. 
تجهی��زات مغاک نمکی در حدود یك صدم 

مخزن تخلیه شده، فضا اشغال می کند.
 بنابراین، مغ��اک نمکی نمی تواند حجم 
زیادی از گاز الزم ب��رای مصرف گاز را در 
خود ذخیره کند. در مقابل، میزان بهره برداری 
از مغاک نمکی بس��یار بیشتر از آبخوان ها و 
مخازن تخلیه ش��ده اس��ت به طوری که دوره 
تزری��ق و برداش��ت گاز از آن ه��ا کوتاه تر و 
س��ریع تر ب��وده و در مواق��ع اضط��راری و یا 

در ط��ول بازه ه��ای کوتاه م��دِت تقاضاهای 
پیش  بینی نش��ده، بس��یار مفید است. با وجود 
اینک��ه ایجاد چنی��ن مخازنی هزینه بیش��تری 
نس��بت به مخازن تخلیه شده دارد، اما قابلیت 
اجرای چندین بار چرخه تزریق و برداش��ت 

در سال، هزینه های مؤثر را کاهش می دهد.

 2-مقايس�ه روش های ذخيره سازی زير زمينی
گاز طبيعی

در ج��دول-1 مقایس��ه روش های اصلی 
ذخیره س��ازی زیر زمینی گاز طبیع��ی از نظر 
می��زان گاز پایه ی مورد نیاز، مدت زمان دوره 
تزریق و طول دوره برداشت ذکر شده است. 
همانگون��ه ک��ه مالحظه می ش��ود تعداد 
چرخ��ه تزریق_برداش��ت از س��اختار نمکی 
پنج تا شش بار در سال و از آبخوان و مخازن 
تخلیه ش��ده، یك ب��ار در س��ال خواهد بود. 
همچنین، میزان گاز پایه مورد نیاز در ساختار 
نمکی بس��یار کمتر از س��ایر گزینه هاس��ت. 
در مقاب��ل، حجم گاز قابل ذخیره س��ازی در 
مغاک ه��ای نمکی بس��یار کمت��ر از مخازن 
تخلیه ش��ده و آبخوان هاس��ت. مخازن تخلیه 
ش��ده و آبخوان ه��ا بیش��تر برای اوج س��ایی 
فصلی و ماهیانه ی مصرف گاز مورد استفاده 
ق��رار می گیرند و مخازن نمکی بیش��تر برای 
اوج س��ایی روزان��ه و س��اعتِی مص��رف گاز 

کاربرد دارند.

3- مخ�ازن ذخيره س�ازی زير زمين�ی گاز در 
ساير كشورها

 در ج��دول-2 می��زان تولی��د و مصرف 
گاز و همچنین تعداد تأسیسات ذخیره سازی 
و حج��م گاز کاری9 آن ه��ا در کش��ورهای 

مختلف آورده شده است. 
همچنین در ش��کل-1 میزان اس��تفاده از 
گاز کاری مخازن ذخیره سازی در کشورهای 
مختلف بر اساس گزارش سال 2012 اتحادیه 

جهانی گازی10 نشان داده شده است.
براین اساس آمریکا دارای بیشترین منابع 

دوره برداشت )روز(دوره تزریق )روز(گاز پایهنوع مخزن

150 – 250100 - 50200%مخزن تخلیه شده هیدروكربوری
150 – 250100 – 80200% - 50%مخزن آبخوان
20 – 4010 – 3020% - 20%ساختار نمکی

1 | مقایسه مختصات عملیاتی انواع مخازن ذخیره سازی

2 | مقایسه میزان تولید، مصرف و گاز كاری تولیدی از مخازن ذخیره سازی در شبکه گاز

 gas production
BCM

 gas consumption
BCM UGS facilities Total Installed Working Gas Volume of UGS 

Facilities BCM

USA 681.4 722.1 414 126.5

CANADA 156.5 100.7 56 16.68

RUSSIA 592.3 416.2 22 65.62

CHINA 107.2 143.8 9 3.97

GERMANY 9 75.2 46 20.33

  1   رتبه بندی میزان گاز كاری تولیدی از مخازن ذخیره سازی در بین كشورهای مختلف.

Source :IGU ,WOC2 Report2012-

UGS Working Gas Volume bye Countries (bcm)

UGS Working Gas Volume bye Countries
smaller than 2.0 bcm
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و ذخای��ر ذخیره س��ازی درجهان ب��وده و در 
رتبه های بعدی کشورهای عمده تولید کننده 
و مصرف کنن��ده گاز طبیعی ق��رار گرفته اند. 
همچنین بررس��ی س��هم گاز کاری تولیدی 
از هری��ك از ان��واع مخ��ازن ذخیره س��ازی 
زیرزمینی، نش��ان دهنده نقش پررنگ مخازن 
تخلیه ش��ده در بین روش های ذخیره س��ازی 

گاز طبیعی است )شکل-2(.

3-1- مخازن زيرزمينی گاز طبيعی امريكا
آمری��کا به عن��وان یک��ی از بزرگتری��ن 
مصرف کنن��ده  و  تولید کنن��ده  کش��ورهای 
گاز طبیعی، دارای بیش��ترین تع��داد و میزان 
بی��ن  در  ش��ده  ذخیره س��ازی  گاز  حج��م 
کشورهای جهان است. مقایسه میزان ظرفیت 
ذخیره س��ازی، حج��م گاز کاری و تع��داد 
مخازن هر یك از انواع مخازن زیرزمینی گاز 
طبیعی در آمریکا در بازه زمانی 2008-2012 
در جدول-3 نش��ان داده شده است. در اینجا 
نیز سهم مخازن تخلیه ش��ده هیدروکربوری 
نسبت به سایر مخازن بیشتر است به نحوی که 
تا سال 2012،  بیش از 80 درصد کل ظرفیت 
گاز کاری تولیدی امریکا از این مخازن بوده 
که نش��ان دهنده مزیت باالی این نوع مخازن 

برای ذخیره سازی زیر زمینی گاز است.
همچنی��ن توزی��ع و پراکندگ��ی مخازن 
ذخیره س��ازی گاز ب��ه تفکیك ن��وع در پهنه 
جغرافیایی آمریکا در ش��کل-3 نش��ان داده 
ش��ده اس��ت. در این ش��کل، وجود مخازن 
ذخیره س��ازی، عالوه بر مراکز ثقل مصرف، 

در مناطق تولید گاز نیز مشهود است.

4-اس�تراتژی های توس�عه ذخيره س�ازی گاز 
طبيعی در ايران

وج��ود ذخای��ر مناس��ب گاز طبیعی در 
کشور، توسعه زیر ساخت های انتقال و توزیع 
گاز، سیاس��ت جایگزین��ی گاز ب��ا فرآورده 
و همچنین ارزان و دردس��ترس ب��ودن گاز، 

س��بب افزایش تقاضای گاز طبیعی در کشور 
گردی��ده به طوری ک��ه در حال حاض��ر، گاز، 
بیش��ترین س��هم را در س��بد ان��رژی به خود 

اختصاص داده است.
بررس��ی ش��رایط مصرف گاز در کشور 
نشان می دهد س��هم بخش خانگی و تجاری 
نس��بت به س��ایر مصرف کنن��دگان از جمله 
نیروگاه ها و مصرف کنندگان صنعتی بیش��تر 
بوده به طوری که تا پایان س��ال 1391، س��هم 
این بخ��ش 40 درصد، صنع��ت 29 درصد، 
نیروگاه ه��ا 23 درص��د، ص��ادرات 6 درصد 
و تزری��ق به مخ��ازن نفتی 2 درص��د از کل 

مصرف گاز بوده اس��ت. در حال حاضر، بیش 
از 82 درصد جمعیت کش��ور، اعم از شهری 
و روس��تایی، زیر پوشش ش��بکه گاز طبیعی 
قرار گرفته اس��ت که این واقعیت، باتوجه به 
الگوی رفتاِر مصرفِی بخش خانگی و تجاری 
می تواند تأثیر به سزایی برروی زیر ساخت های 
تولید، پاالیش و انتقال گاز طبیعی در کشور 
گذاش��ته و هزینه های سنگینی را برای توسعه 
این بخش ها به کشور تحمیل نماید. مطالعات 
نش��ان می دهد بی��ش از 60 درص��د مصرف 
س��الیانه ی��ك خان��وار در بخش گرمایش��ی 
بوده و بخش عمده آن نیز در چند ماه س��رد 

3 | ظرفیت انواع مخازن ذخیره سازی گاز آمریکا دردوره 2008-2012

Underground Natural Gas Capacity in USA

(Capacity in million Cubic Feet 2008 2009 2010 2011 2012
Total Storage Capacity 8,498,535 8,655,740 8,763,798 8,849,123 8,991,335
Salt Cavems 341,213 397,560 456,009 512,279 715,821
Aquifers 1,351,832 1,340,633 1,233,017 1,231,891 1,237,269
Depleted Fields 6,805,490 6,917,547 7,074,773 7,104,948 7,038,245
Total Working Gas Capacity 4,211,193 4,327,844 4,410,224 4,483,650 4,576,356
Salt Caverns 230,456 271,785 312,003 351,017 488,268
Aquifers 396,950 396,092 364,228 363,521 367,108
Depleted Fields 3,583,786 3,659,968 3,733,993 3,769,113 3,720,980
Total Number of Existing Fieldes 401 409 411 410 414
Salt Cavers 34 35 37 38 40
Aquifers 43 43 43 43 44
Depleted Fields 324 331 331 329 330
Release Date:12/12/2013-ElA

  2   سهم انواع مخازن ذخیره در تولید گاز كاری مخازن زیرزمینی جهان.

Source :IGU ,WOC2 Report2012-

Working Gas Volume Distribution by Storage Types (bcm)
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سال رخ می دهد، به طوری که میزان مصرف 
بخ��ش خانگی و تجاری در زمس��تان، 3 تا 4 
براب��ر ماه های گرم س��ال اس��ت. این الگوی 
رفت��ارِی متغی��ر س��بب ش��ده اس��ت تمامی 
طراحی های ش��بکه انتقال کش��ور براس��اس 

ش��رایط اوج مصرِف زمستانی تعریف گردد. 
با این وجود، درصورت حاکم ش��دن شرایط 
آب و هوایی س��رد و افزای��ش مصرف گاز 
در بخ��ش خانگ��ی و تجاری، پاس��خگویی 
به تمام��ِی حجم تقاض��ای گاز دربخش های 

مختلف، از طریق ش��بکه ی تولی��د، پاالیش  
و انتق��ال گاز مقدور نب��وده و باید از مخازن 
ذخیره سازی گاز در جهت اوج سایی مصرف 
و افزایش پایداری ش��بکه گاز کشور استفاده 
کرد. درحال حاضر سهم بخش ذخیره سازی 
گاز طبیعی نس��بت به می��زان تولید و مصرف 
گاز در کش��ور بسیار ناچیز اس��ت. در ایران 
باتوج��ه ب��ه دارا ب��ودن ش��بکه ی گس��ترده 
و ب��ا تن��وع مصرف کنن��ده گاز، ض��رورت 
برنامه ریزی جهت توس��عه ذخیره سازی گاز 
کاماًل محسوس اس��ت. برنامه های توسعه در 
بخش تولید گاز نشان می دهد توان تولید گاز 
در کش��ور با بهره برداری از فازهای مختلف 
پارس جنوبی و س��ایر مخازن و میادین گازی 
در س��ال های آتی افزایش می یابد. از س��وی 
دیگر، مصرف گاز نیز در بخش های مختلف 
خانگی، تج��اری، نیروگاهی، صنعت، تزریق 
به مخازن نفتی و حمل و نقل افزایش خواهد 

یافت.
 ب��ا برنامه ریزی مناس��ب می توان فرصت 
مناس��بی ب��رای حض��ور ای��ران در بازارهای 
طری��ق  از  بین الملل��ی  و  منطق��ه ای  ان��رژی 
ص��ادرات گاز فراه��م آورد. ت��الش اصلی 
برنامه ری��زان انرژی کش��ور، کاهش ش��دت 
افزای��ش به��ره وری در بخش های  ان��رژی، 
تنوع بخش��ی  مختل��ف مصرف کنن��ده گاز، 
به س��بد انرژی و افزایش پای��داری و امنیت 
عرض��ه در ش��رایط اوج مصرف گاز اس��ت 
ک��ه در این می��ان، اس��تراتژی های توس��عه 
بخ��ش ذخیره س��ازی، نق��ش تعیین کننده ای 
در پایداری ش��بکه و اوج سایی مصرف گاز 
ایفا می کند. بررس��ی ش��رایط آب و هوایی، 
تمرکز جمعیتی و توس��عه صنعتی در کش��ور 
نش��ان دهنده مراکز ثقل مصرف گاز در پهنه 
جغرافیایی ب��وده که مهمترین آنه��ا عبارتند 
مرکز)مح��دوده  ش��مال غرب،  مناط��ق  از: 
اس��تان های تهران و اصفهان( و شمال ش��رق.  
شناسایی مخازن و توس��عه ذخیره سازی گاز 

  3   پراكندگی انواع مخازن ذخیره سازی زیر زمینی در آمریکا.

  4    تقسیم بندی نواحی زمین شناسی ایران .
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طبیع��ی در مناط��ق پیش گفت��ه، به نحوی که 
این ذخایر بتوانند در شرایط مصرف ماه های 
سرد سال، اوج س��ایی مصرف در این مناطق 
را پوشش دهند، یکی از استراتژی   های اصلی 
در این بخش به حس��اب می آید به طوری که 
فعالیت ها و سرمایه گذاری های انجام شده بر 
روی مخازن س��راجه و شوریجه نیز در همین 
راستا انجام شده اس��ت. توسعه و بکار گیری 
این ذخایر عالوه بر اوج س��ایی مصرف گاز، 
باعث افزای��ش پایداری و امنی��ت عرضه در 
شبکه انتقال گاز کشور شده و سرمایه گذاری 
در ش��بکه های انتق��ال محل��ی و منطق��ه ای 
را کاه��ش می ده��د. همچنی��ن، در صورت 
ایجاد خصوصی س��ازی در شبکه توزیع گاز 
کش��ور در س��ال های آینده و تنوع بخشی در 
قیمت ه��ای عرض��ه گاز در ماه های مختلف 
سال)همچنان که در حال حاضر در بسیاری از 
کشورهای جهان در حال انجام است(، انگیزه 
الزم در بخش خصوصی به ویژه نیروگاه ها و 
صنایع بزرگ برای سرمایه گذاری در توسعه 
برآوردن  مخازن ذخیره س��ازی گاز جه��ت 
نیاز در ش��رایط اوج مصرف س��الیانه و احیاناً 
فروش گاز به ش��بکه توزیع به وجود می آید. 
این مسأله موجب ایجاد بازارهای متنوع گاز 
ش��ده و مصرف کنن��دگان می توانند نیازهای 
فصل��ی و س��الیانه خ��ود را از ش��رکت ها و 
توزیع کنن��دگان مختل��ف خری��داری کنند. 

بررسی ش��رایط زمین شناس��ی و ساختارهای 
هیدروکربوری در کش��ور نشان دهنده وجود 
مخازن متع��دد هیدروکرب��وری در الیه های 
ای��ران  و  زمین شناس��ی زاگ��رس، کپ��ه داغ 
مرک��زی است)ش��کل-4(. برای��ن اس��اس، 
مخ��ازن هیدروکرب��وری تخلی��ه ش��ده و یا 
مخازنی که پس از اتمام مطالعات اکتش��افی، 
برای تولید نامناس��ب تش��خیص داده ش��ده، 
می تواند بیش��ترین جذابیت و پتانسیل را برای 
ذخیره س��ازی گاز طبیعی داشته باشد، به ویژه 
اگر این مخ��ازن در کنار مراکز ثقل مصرف 
و شبکه خطوط لوله سراس��ری و اصلی گاز 
واقع ش��ده باش��د؛ نظی��ر مخزن س��راجه در 
ناحیه ایران مرکزی و مخزن ش��وریجه D در 
ناحی��ه کپه داغ. از طرف دیگر، شناس��ایی و 
توسعه مخازن ذخیره س��ازی در آبخوان ها و 
س��اختارهای نمکی دارای تن��وع جغرافیایی 
بیش��تری ب��وده و می توان��د بع��د از مخ��ازن 
تخلیه ش��ده، برای اهداف و احجام متفاوت 

ذخیره سازی، دارای اولویت باشد. 
بدیهی اس��ت اولویت استفاده از آبخوان ها 
بیشتر در مناطقی اس��ت که مخازن تخلیه شده 
هیدروکربوری وجود نداش��ته باش��د. مقایس��ه 
مخازن آبخوان و مغاک نمکی نش��ان می دهد 
ذخیره سازی در مخازن آبخوان برای دوره های 
برداشِت طوالنی تر بوده، ولی مغاک های نمکی 
با دارا بودن چرخه کوتاه مدت تزریق و برداشت، 

می تواند نقش مهمی در اوج س��ایی س��اعتی و 
روزانه مصرف گاز در کشور داشته باشد.

نتيجه گيری
   از آنجایی که مطالعات شناس��ایی مخازن و 
ساختارهای مناسب برای ذخیره سازی گاز در 
کشور در ابتدای مس��یر خود قرار دارد،تعیین 
استراتژی مناسب در توسعه این بخش می تواند 
س��رمایه گذاری های آت��ی را هدفمند کرده و 
انگیزه الزم برای حضور بخش خصوصی در 

کنار بخش دولتی را فراهم آورد.
   در ای��ن راس��تا و ب��ا توج��ه ب��ه مطالعات 
انجام ش��ده، ش��رایط زمین شناس��ی ایران و 
مراک��ز ثق��ل مص��رف گاز کش��ور، به نظ��ر 
می آید هدف گ��ذاری برای توس��عه مخازن 
زیرزمین��ی گاز طبیع��ی و س��هم هری��ك از 
روش های ذخیره س��ازی از ظرفیت مورد نیاز 
ذخیره س��ازی تا افق چش��م انداز بیست س��اله 
صنع��ت گاز،می تواند از الگ��وی زیر پیروی 

نماید:
ش��ده  تخلی��ه  مخ��ازن  توس��عه  ال��ف( 
هیدروکربوری تا 70 درصد ظرفیت مورد نیاز 

ذخیره سازی گاز،
 20 ت��ا  نمک��ی  س��اختارهای  توس��عه  ب( 

درصدظرفیت مورد نیاز،
ج( توس��عه آبخوان ها ت��ا 10 درصد ظرفیت 

مورد نیاز.

       پا نویس ها
1. Underground Gas 

Storage(UGS)
2. Depleted fields
3. Aquifers

4. Salt Caverns
5. cushion gas
6. Peak Shaving
7. Solution Mining

8. Brine
9. Working Gas Volume
10. IGC
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