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چالش ها و راهكارهاي پيشبرد پروژه هاي 
ذخيره سازي گاز طبيعي در كشور

ب��ا توجه به س��بد مصرف��ي انرژي کش��ور و 
چالش ه��اي موجود، مبحث ذخیره س��ازي گاز 
طبیعي یکي از موضوعات مهم در صنعت نفت 
و گاز کش��ور اس��ت. در همین راس��تا ماهنامه 
اکتش��اف و تولی��د نف��ت و گاز در گفتگ��و با 
صاحب نظران و مدیران مرتب��ط با این موضوع 
اس��تراتژي ها، چالش ه��ا،   وضعی��ت موج��ود، 
مشکالت و چشم انداز آینده ذخیره سازی گاز 

را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
در ادامه گزارش��ي از گفتگوهاي انجام شده 
با آقایان  مهندس س��امي وند مدیرعامل شرکت 
ذخیره س��ازي گاز طبیعي، مهندس ثمري معاون 
عملیات ش��رکت مل��ي گاز و مهندس اس��دي 
معاون مدی��ر برنامه ریزي تلفیقي ش��رکت ملي 
نفت در نظارت بر بهینه س��ازي مصرف انرژي و 

ارزشیابي طرح ها انعکاس یافته است.

تاريخچه پروژه هاي ذخيره سازي گاز
در ابت��دا ب��ا دیدگاه هاي مهندس س��امي وند 
مدیر عامل ش��رکت ذخیره س��ازي گاز طبیعي 
ای��ران در زمینه تاریخچ��ه و اهمیت پروژه هاي 

ذخیره سازي در کشور آشنا خواهیم شد:

اج�راي  تاريخچ�ه  لطف�ًا   :

در  طبيع�ي  گاز  ذخيره س�ازي  طرح ه�اي 
ايران را به اختصار توضيح دهيد.

ذخیره س��ازي گاز طبیع��ي در ایران از س��ال 
1367 و ب��ا عنوان پروژه هاي ذخیره س��ازي گاز 
طبیعي آغاز گردید. این طرح شامل پروژه هاي 
ذخیره س��ازي در یورتشاي ورامین و پس از آن 
س��راجه قم بود. تا سال 1386 به علل مختلف از 
جمل��ه عدم نیاز جدي ب��ه گاز طبیعي، کم بودن 
تعداد مشترکین گاز مصرفي، قطع صادرات گاز 
و عدم وجود س��ازمان ذخیره سازي این مسئله با 
جدیت الزم پیگیري نمي ش��د و همین موضوع 
سبب شد مس��ئولیت پروژه هاي یاد شده دو سه 
بار از ش��رکت ملي گاز به ش��رکت ملي نفت و 
بالعکس منتقل گردد. بنابراین طرح هاي مذکور 
تا سال 86 )یعني حدود 20 سال( نتیجه مطلوبي 
نداش��ت. در آخرین انتقال مس��ئولیت، در سال 
1383 پیش��نهاد انج��ام طرح ذخیره س��ازي گاز 
توسط شرکت ملي گاز ایران و تأسیس شرکتي 
به نام شرکت ذخیره س��ازي گاز طبیعي به عنوان 
یکي از ش��رکت هاي ستادي ش��رکت ملي گاز 
مطرح شد. شرکت ذخیره سازي گاز طبیعي در 
بهمن 86 با س��ازماني همه جانب��ه ولي محدود و 
با تخصص هاي مهندس��ي مخ��زن، ژئوفیزیك، 
زمین شناس��ي )تحت االرضي و سطح االرضي(، 

حفاري و فرآیند ایجاد ش��ده و فعالیت خود را 
آغاز کرد. با توجه به لزوم استفاده از متخصصان 
مختل��ف، افرادي ب��ا تخصص هاي م��ورد نیاز 
از مناط��ق مختلف ش��رکت ملي نف��ت ایران از 
جمل��ه ش��رکت مل��ي مناطق نفت خی��ز جنوب 
جذب شرکت ذخیره س��ازي گاز طبیعي شدند. 
این گ��روه فعالیت جدي خ��ود را براي اجراي 
طرح ذخیره سازي گاز در مخزن سراجه قم که 
بخش��ي از کار آن از سال 83 ش��روع شده بود 
آغاز کردند. این طرح که با س��رعت قابل قبولي 
به پایان رس��ید در زمس��تان سال گذش��ته افتتاح 
ش��ده و به مدت 80 روز مورد بهره برداري قرار 
گرفت. ش��ایان ذکر است که این طرح پایلوتي 
براي ذخیره س��ازي گاز در ایران بود و موازي با 
آن پروژه عظیم پاالیشگاهي و ذخیره سازي در 
میدان شوریجه- دي از اواخر اسفند ماه سال 89 

آغاز گردید.

پروژه ه�اي  وضعي�ت   :
ش�ركت  خاتمه يافت�ه  و  اج�را  دس�ت  در 
ذحيره س�ازي گاز طبيع�ي ب�ه چ�ه ص�ورت 

است؟
دو طرح عظیم س��راجه قم با نام مجتمع شهید 
فهمیده و ش��وریجه-دي با ن��ام ثامن الحجج که 

عبداهلل يونس آرا  برنامه ريزی شركت ملی گاز ايرانميراحمد حسيني  مديريت پژوهش و فن آوري شركت ملي نفت ايران 
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ظرفیت فاز اول این پروژه با ظرفیت3/9 میلیارد 
مترمکعب تکمیل شده اس��ت. زیر ساخت  فاز 
دوم این دو طرح براي دس��ت یابي به ظرفیت 8 
میلیارد مترمکعب نیز مهیا ش��ده که انشاءاهلل در 

کوتاهترین زمان به بهره برداری خواهد رسید.
در ح��ال حاض��ر ای��ران داراي رتب��ه پنجم 
ذخیره س��ازي گاز در جهان است. این در حالي 
اس��ت که کش��ور ما قبل از آغاز ای��ن طرح ها 
در بین 36 کش��ور دارنده ای��ن فن آوري جایي 
نداش��ت. مهم تر از همه اینک��ه ایران به دانش و 
فن آوري ذخیره س��ازي گاز دس��ت یافته است. 
در همین راستا شرکت ذخیره سازي گاز طبیعي 
ایران در مهرماه س��ال جاري به مدت چهار روز 
میزب��ان اعضاي کارگروه جهاني ذخیره س��ازي 

گاز طبیعي )IGU( نیز بود.
در این خصوص ش��رکت ذخیره  سازي گاز 
طبیعي در حال حاضر 220 مخزن را در سراس��ر 
کش��ور مورد ارزیابي اولیه ق��رار داده و حدود 
40 س��اختار مناسب ذخیره  س��ازي گاز انتخاب 
کرده اس��ت. همچنین چهار پروژه مهم ساختار 
ک��وه احمدي ش��یراز، گنب��د نمک��ي نصرآباد 
کاش��ان، قزل تپ��ه گرگان و یورتش��اي ورامین 
نی��ز در مرحله مطالعه تکمیلي و اجرا هس��تد. با 
انج��ام این طرح  ه��ا ایران یک��ي از جایگاه  هاي 
برتر ذخیره  س��ازي گاز دنیا را به خود اختصاص 

خواهد داد.
کش��وري که حدود 85 درصد انرژي مورد 
نیاز خود را از طری��ق گاز طبیعي تأمین مي  کند 
و قرار اس��ت در تجارت جهاني گاز به جایگاه 
رفیعي رسیده و در مخازن نفتي خود نیز حداکثر 
ازدیاد برداش��ت را ایجاد کن��د، باید با جدیت 
هرچ��ه تمام  تر به امر ذخیره  س��ازي گاز بپردازد 
ت��ا بتواند بیش��ترین گاز را از مخازن مش��ترک 

برداشت کرده و از رقباي خود عقب نیافتد.

و ض�رورت  اهمي�ت  عل�ل   :
انج�ام طرح  هاي ذخيره  س�ازي گاز طبيعي 

در ايران چيست؟
هر پ��روژه  اي باید در گام نخس��ت از لحاظ 

اقتصادي مورد ارزیابي قرار گیرد. در خصوص 
طرح  ه��اي ذخیره  س��ازي گاز طبیع��ي عالوه بر 
توجیه اقتصادي طرح، بحث اس��تراتژیك بودن 
آن نی��ز از اهمیت خاصي برخوردار اس��ت. در 
کش��ور ما اکثر مخازن گازي در جنوب کشور 
قرار دارند. در حالي که تمرکز جمعیت کشور 
در ش��مال و غرب اس��ت و جه��ت انتقال گاز 
از مب��ادي تولید ب��ه مبادي مص��رف بعضاً باید 
ح��دود2000 کیلومتر خط لوله احداث ش��ود. 
در حال حاضر بیش از 33000 کیلومتر خطوط 
لول��ه اصلي گاز )IGATها( در کش��ور احداث 
شده اس��ت. اما با ذخیره  س��ازي گاز طبیعي در 
مخازن مناس��ب مي  ت��وان از ظرفیت  ه��اي این 
خط��وط، تأسیس��ات پاالیش��گاهي، چاه  ها و ... 
در فص��ول کم  مصرف اس��تفاده ک��رده و گاز 
را در مخازن��ي نزدیك به کالن  ش��هرها ذخیره 
نم��ود. با تحقق این امر ه��م دغدغه کمبود گاز 
در فصل س��رما رفع مي شود و هم در هزینه  هاي 
اح��داث و نگهداری خط��وط لوله صرفه  جویي 
به عمل خواه��د آمد. ذخیره  س��ازي گاز عالوه 
بر صرفه  جوی��ي میلیاردي، مزیت  ه��اي فراوان 

زیست  محیطي نیز دربر دارد.

: اهمي�ت اس�تراتژيك انجام 
و  طبيع�ي  گاز  ذخيره  س�ازي  طرح  ه�اي 
جاي�گاه آن در س�بد آين�ده تأمي�ن انرژي 

كشور چيست؟
ذخیره  سازي گاز در دنیا استاندارد مشخصي 
دارد و هر کش��ور حدود 14 درصد از مصرف 
س��الیانه گاز خود را از طریق ذخیره  سازي گاز 
طبیعي تأمی��ن مي  کند تا بتوان��د در بحران  هاي 
طبیعي و غیرطبیعي )حوادث غیرمترقبه( حاشیه 
امني ب��راي تأمین انرژي خود ایجاد نماید. براي 
دست  یابي به ظرفیت تولید بیش از یك میلیارد 
مترمکعب گاز در روز طب��ق افق برنامه 1404، 
بای��د 140 میلی��ون مترمکع��ب در روز گاز از 
طریق ذخیره  س��ازي تأمین گردد. این به معناي 
ذخیره  س��ازي حداقل 14 میلیارد مترمکعب گاز 
در کش��ور خواهد ب��ود. با انجام ای��ن پروژه  ها 

حجم ذخیره  سازي گاز ایران بیش از 14 میلیارد 
مترمکعب خواهد ش��د. طرح  هاي ذخیره  سازي 
گاز طبیع��ي اص��والً هزینه  ب��ر هس��تند ولي در 
مقایس��ه با تولید و انتق��ال آن از میادین گازي/

مستقل گازي به  مراتب کم  هزینه  تر هستند. پس 
از بحران سرماي س��ال 1386 سرمایه  گذاري و 
انج��ام هزینه در این بخش ب��ا نظر مثبت  تري در 
وزارت نف��ت ص��ورت گرفت و س��ازمان  هاي 
مختل��ف از این ط��رح حمایت مناس��بي انجام 

دادند.

: انواع مخازن ذخيره  س�ازي 
گاز طبيع�ي و جاي�گاه اي�ران در اي�ن ميان 

چگونه است؟
ذخیره  س��ازي گاز در مخ��ازن مختلفي انجام 

مي  شود که عبارتند از:
 مخازن هیدروکربني )نف��ت و گاز( تخلیه 
 :)Depleted Oil & Gas Reservoirs( ش��ده
بهترین و بیش��ترین ذخیره  سازي گاز در دنیا در 
مخازن هیدروکربني تخلیه شده صورت گرفته 
است )81/4 درصد(؛ چراکه بخش عمده  اي از 
تأسیسات مورد نیاز مهیا بوده و مطالعات مخزن 
نی��ز به  ش��کل نس��بي انج��ام ش��ده و بنابرای��ن 
ذخیره  س��ازي گاز در این نوع مخازن با اطمینان 
و س��رعت بیش��تري انجام مي  ش��ود. دو مخزن 
سراجه قم و ش��وریجه-دي درخانگیران از این 
نوع مخازن هس��تند. مخزن قزل تپه نیز از همین 
نوع اس��ت ولي هن��وز تخلیه نش��ده و مطالعات 
تکمیل��ي آن در مراحل پایاني مي  باش��د. به  طور 
کلي ذخیره  س��ازي گاز در مخازن تخلیه ش��ده 
هیدروکربن��ي از نظ��ر اقتص��ادي نی��ز مق��رون 

به  صرفه  تر است.
 مخازن س��فره  هاي عمیق آبهاي زیرزمیني 
)Aquifers(: هزین��ه ذخیره  س��ازي در این  گونه 
ش��ده  تخلی��ه  مخ��ازن  از  بیش��تر  مخ��ازن 
هیدروکربوري اس��ت. س��هم ذخیره  سازي گاز 
جهان در این  گونه مخازن 14/5 درصد است که 
مخزن یورتشاي ورامین از این نوع مي  باشد. فاز 
نخس��ت این طرح 95 درصد تکمیل شده و فاز 
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دوم آن در شرف آغاز است. حجم ذخیره  سازي 
در ای��ن آبخ��وان 570-230 میلیون مترمکعب 
محاس��به ش��ده اس��ت. البته تع��داد دیگري از 
این  گون��ه آبخوان  ها نیز در کش��ور وجود دارد 

که تحت مطالعه و بررسي قرار دارند.
 ساختارهاي نمکي )Salt Structures(: در 
این نوع مخازن بای��د مطالعات زیادي از جمله 
تعیی��ن درجه خل��وص، اس��تحکام و ضخامت 
نمك انجام گرفته و در صورت شرایط مطلوب 
و استاندارد س��اختار، ذخیره  سازي گاز در آن 
انجام خواهد ش��د. 1/4 درصد از ذخیره  سازي 
گاز دنیا در این  گونه ساختارها انجام شده است. 
دالیل استقبال کمتر از این  گونه مخازن در دنیا 
عواملي از جمله محدودیت وس��عت، ضخامت 
نمك، نیاز به حجم زیاد آب جهت شستش��وي 
زی��اد  هزین��ه  و  ف��راوان  اس��تحکام  نم��ك، 
ذخیره  س��ازي در این نوع ساختارهاست. گنبد 
نمکي نصرآباد کاشان از این نوع ساختارهاست 
ک��ه ط��رح ذخیره  س��ازي گاز در آن تا کنون 
پیش��رفت بیش از 50 درصدي داش��ته است. با 
انجام این کار براي نخستین بار در کشور شش 
دانش و فن  آوري جدید در بخش نمك حاصل 

شده که عبارتند از:
 انجام طراحي، برداش��ت، پردازش و تفس��یر 
داده  اي گراني  سنجي و MT روي ساختارهاي 

نمکي با هدف ذخیره  سازي گاز
 انجام طراحي، برداش��ت، پردازش و تفس��یر 
ل��رزه نگاري س��ه بعدي روي س��اختارهاي 

نمکي
 عملیات��ي ش��دن طراحي مغاره��اي نمکي و 
اجراي عملیات آب  ش��ویي نمك در عمق با 

هدف ذخیره  سازي گاز
 انجام مغزه  گیري یك  پارچه از نمك در عمق 

1500 متر
 ام��کان انج��ام آزمایش  ه��اي ژئومکانیک��ي 
مخص��وص نم��ك از جمل��ه آزمایش  هاي 
تعیین فش��ار تزریق، حج��م گاز قابل  ذخیره، 

تعیین ابعاد و فاصله مغارها
 ام��کان انج��ام آزمایش  هاي ژئوش��یمیایي و 

ش��یمیایي جهت تعیین و شناس��ائي ترکیب 
ش��یمیایي و کاني  شناس��ي نم��ك ب��ا هدف 

آب  شویي و ذخیره  سازي گاز روي نمك
همچنی��ن گنبده��اي نمکي دیگ��ري نیز در 
کش��ور وجود دارد که مطالعه جهت بررس��ي 
ش��رایط ذخیره  س��ازي در آنها در ح��ال انجام 
س��اختارهاي  در  گاز  ذخیره  س��ازي  اس��ت. 

(LRC) LINED ROCK CAVERNمصنوعي
نی��ز در دنیا انجام ش��ده ک��ه در مقایس��ه با 
روش  ه��اي مرس��وم ذخیره  س��ازي گاز هزینه 
فراواني دارد. اس��تفاده از این  گونه ساختارها با 
وجود مخازن زیادي از انواع مرس��وم در ایران 

مقرون به  صرفه نیست.

: ورود بخ�ش خصوص�ي به 
در  طبيع�ي  گاز  ذخيره س�ازي  طرح ه�اي 
اي�ران و چالش ه�اي آنرا چگون�ه ارزيابي 

مي كنيد؟
حضور بخش خصوصي در هر صنعتي سبب 
ایجاد رقابت مي شود و رقابت نیز یکي از عوامل 
پیشرفت است. همچنین ورود بخش  خصوصي 
جهت انجام کارها در کنار شرکت هاي دولتي 
موجب نب��وغ، تفکر و اجراي بهینه کار خواهد 

شد.
موض��وع  ب��ه  خصوص��ي  بخ��ش  ورود 
ذخیره سازي گاز مستلزم جمع آوري اطالعات 
تکمیل��ي و انج��ام مطالعات اولی��ه کامل روي 
میادین توسط ش��رکت ذخیره سازي گاز است 
تا بخش خصوصي با اطمینان بیشتري بتواند در 
این عرصه قدم بردارد. بنابراین ضروري اس��ت 
تعیین و مطالعه امکان س��نجي مخازن بر اساس 
سیاس��ت هاي وزارت نفت و شرکت ملي گاز 
ایران در امر گازرساني، صادرات و تزریق گاز 
انجام ش��ود و پ��س از تش��خیص و تعیین دقیق 
مخازن مناسب ذخیره س��ازي گاز، تنها اجراي 
کار به بخش خصوصي واگذار گردد. به عنوان 
مثال ممکن است ذخیره سازي گاز در دل کویر 
نیز امکان داشته باشد ولي این کار با چه هدف 
و چ��ه امکاناتي باید انجام ش��ود؟ ضمن اینکه 

باید مراک��ز مصرف در اولویت ذخیره س��ازي 
باش��ند. در حال حاضر بر اس��اس سیاست وزیر 
محترم نفت، حضور بخ��ش خصوصي در این 
اولویت هاي شرکت ذخیره سازي  صنعت جزء 
ق��رار گرفت��ه و در همین راس��تا این ش��رکت 
از ش��رکت هاي خصوص��ي توانمن��د دع��وت 
به عم��ل آورده و ب��ا بعضي از آنه��ا مذاکراتي 
نی��ز انجام گردی��ده که حتي مي ت��وان مخازن 
مناس��بي که مطالعات اولیه آنها به اتمام رسیده 
و مناس��ب ذخیره س��ازي تش��خیص داده شده 
را در اختی��ار این ش��رکت ها ق��رار داد. در این 
مرحله شرکت هاي خصوصي باید تأسیسات و 
تجهیزات الزم را احداث و آماده ذخیره سازي 
ک��رده، گاز را خری��داري کنند و س��پس آنرا 
با مبلغي که ش��امل س��ود برگش��ت س��رمایه و 
هزینه هاي س��رمایه گذاري است )به طوري که 
براي بخش خصوصي به صرفه باشد( به صورت 
)B.O.T( به ش��رکت ذخیره س��ازي بفروشند. 
شرکت ملي گاز نیز متعهد به خرید گاز ذخیره 
ش��ده از بخش خصوصي خواهد بود. به زودي 
یك یا دو مخزن جهت واگذاري در روزنامه ها 

اعالم مي شود.

چالش هاي فراروي ذخيره سازي گاز طبيعي
شرکت ذخیره سازي گاز طبیعي به نمایندگي 
از ش��رکت مل��ي گاز ایران مس��ئولیت اجرائي 
طرح هاي ذخیره س��ازي گاز را ب��ر عهده دارد. 
مهن��دس ثمري مع��اون عملیات ش��رکت ملي 
گاز ظرفیت فعلي کشور در حوزه ذخیره سازي 
گاز طبیعي را محدود ارزیابي کرده و توس��عه 
آنرا نیازمند همکاري بیش��تر شرکت هاي تابعه 

صنعت نفت مي داند.

لطف�ًا در خص�وص نق�ش،   :
جايگاه و اهميت اس�تراتژيك ذخيره سازي 
در صنع�ت نف�ت و گاز كش�ور توضيحات�ي 

بفرماييد؟
بدیه��ي اس��ت کش��ور م��ا به عن��وان رتب��ه 
نخس��ت کش��ورهاي دارنده ذخایر اثبات شده 
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گاز و یک��ي از بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنندگان گاز طبیعي در سطح بین المللي 
و همچنین به دلیل در دس��ت داشتن قراردادهاي 
متعدی در حال و آین��ده در زمینه تجارت گاز 
باید در زمینه ذخیره سازي گاز طبیعي )به عنوان 
یک��ي از اجزاي مهم زنجیره ارزش گاز طبیعي( 
از ظرفی��ت مناس��بي برخوردار باش��د. تا همین 
چند س��ال قبل ایران در زمینه ذخیره س��ازي در 
نقطه صفر قرار داش��ت و این نقص��ان به خوبي 
در زنجی��ره گاز کش��ور مش��هود ب��ود. بدی��ن 
معني که بخ��ش مهمي از زنجی��ره گاز که هم 
تولیدکنندگان بزرگ و ه��م مصرف کنندگان 
عم��ده گاز از آن برخ��وردار بودند در صنعت 
گاز طبیعي ما وجود خارجي نداشت. هرچند در 
سال هاي اخیر طرح هاي ذخیره سازي در مخازن 
سراجه و شوریجه آغاز شده اما ایران همچنان با 
استانداردهاي جهاني فاصله بسیاري دارد. یعني 
مثاًل اگر در برخي کشورها ظرفیت ذخیره سازي 
20 درصد گاز طبیعي مصرفي اس��ت یا میانگین 
نس��بت جهاني ظرفی��ت ذخیره س��ازي 13-14 
درص��د مي باش��د، در حال حاضر ای��ن رقم در 

کشور ما حدود یك درصد است.

محس�وس  ش�كاف  :دلي�ل 
ب�ا  اي�ران  در  ذخيره س�ازي  ظرفي�ت 

استانداردهاي جهاني چيست؟
ط��رح موض��وع ذخیره س��ازي در مجموعه 
صنع��ت نف��ت و گاز کش��ور بیش از 20 س��ال 
س��ابقه دارد. در آغ��از توجیه اقتص��ادي طرح 
ذخیره سازي گاز مورد سؤال بود و پاسخ به این 
س��ؤال نیز زمان زیادي را به خود اختصاص داده 
و موجب کندي پیشرفت فعالیت هاي این حوزه 
ش��د. در نهایت ه��م هنگام ط��رح موضوع در 
هیأت مدیره محترم شرکت ملي نفت و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي وقت، در زمان اختصاص 
بودجه، طرح نه از منظر توجیه اقتصادي بلکه از 
دیدگاه اس��تراتژیك و با ه��دف افزایش امنیت 
عرضه ان��رژي و گاز طبیعي بررس��ي گردید و 
عنوان شد که زنجیره تولید، انتقال و توزیع گاز 

مانند برق نیس��ت که تولی��د و مصرف هم زمان 
باش��د. قبل از پی��روزي انق��الب، فرآورده هاي 
نفت��ي در تأمین انرژي کش��ور نق��ش اصلي را 
ب��ر عه��ده داش��تند. بالفاصله پ��س از پیروزي 
انق��الب و آغاز جن��گ تحمیلي نیز کش��ور با 
حمالت وس��یع به تأسیس��ات صنع��ت نفت در 
بخش هاي باالدس��تي و پاالیشي و انتقال مواجه 
شد. س��کوهاي تولیدي، پاالیشگاه ها و خطوط 
انتقال نف��ت و گاز بارها و بارها هدف حمالت 
هوایي دش��من ق��رار گرفتند. اما عل��ت اینکه با 
وجود تمام حمالت، دش��من نتوانس��ت زنجیره 
تولید و تأمین انرژي کش��ور را با اختالل جدي 
مواجه کند ظرفیت ذخیره قابل توجه کش��ور در 
حوزه نفت خ��ام و فرآورده هاي نفت��ي بود. در 
مب��ادي تولید نفت خام و نی��ز در بنادر صادرات 
نفت کش��ور تعداد زیادي مخازن ذخیره وجود 
داش��ت که عملیات صادرات و تأمین نفت خام 
را پش��تیباني مي ک��رد. در پاالیش��گاه ها و نقاط 
مختل��ف اس��تان ها، ش��هرها و شهرس��تان ها نیز 
ظرفی��ت ذخیره س��ازي فرآورده ه��اي نفتي در 
حد مورد نیاز پیش بیني ش��ده بود. پاالیشگاه ها 
هم از ظرفیت ذخیره س��ازي خوراک نفت خام 
و فرآورده ه��اي تولی��دي برخ��وردار بودن��د. 
در این ش��رایط مش��کلي حهت تأمی��ن نفت و 
انرژي مصرفي کش��ور ایجاد نشد. یعني ظرفیت 
ذخیره س��ازي نفت خام و فرآورده در دورترین 
نقاط کشور پیش بیني ش��ده بود و به همین دلیل 
چرخ��ه تولی��د و تأمین 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 طبیعي قرار گرفته است. این 
در حالي اس��ت که کشور ظرفیت مشابهي براي 
ذخیره س��ازي گاز طبیعي در اختیار ندارد و هر 
لحظه ممکن اس��ت در بخشي از زنجیره تولید، 
انتق��ال و توزیع گاز کش��ور مش��کلي عملیاتي 
ی��ا غیرعملیاتي پیش آمده و س��بب اختالل در 
تأمین بخشي از نیاز کشور به گاز گردد. ممکن 
اس��ت منابع پاالیشي گاز کشور در بازه ظرفیت 
80-5 میلی��ون مترمکع��ب در روز با اختالالت 

مختلف��ي مواجه ش��وند. همچنین ممکن اس��ت 
خطوط انتقال گاز به دالیل طبیعي یا غیرطبیعي 
از س��رویس خارج شوند. بنایراین با وجود همه 
تمهیدات نگهداري از تأسیس��ات، امکان وقفه 

در تولید، پاالیش و انتقال گاز وجود دارد.
در س��طح بین المللي نیز ش��اهدیم که جامعه 
اس��تفاده  با  انرژي  کش��ورهاي مصرف کنن��ده 
از ذخای��ر اس��تراتژیك نفت خود توانس��ته در 
هن��گام بروز اخت��الل در عرضه نفت ب��ه بازار، 
قیمت ها را کنترل کرده و مانع از بروز ش��وک 
در ب��ازار گردد. در زمان حمل��ه ایاالت متحده 
به لیبي یک��ي از دغدغه هاي موج��ود، افزایش 
غیرقابل کنترل قیمت نف��ت در اثر بروز اختالل 
در عرضه نفت این کشور بود که امکان داشت 
ای��ن عام��ل مخالفت ش��دید جامع��ه جهاني و 
به ویژه هم پیمانان آمریکا را در سطح بین المللي 
به همراه داشته باش��د. اما آنچه در عمل رخ داد 
کاهش قیمت ها و ثبات نسبي بازار جهاني نفت 
ب��ود که این ام��ر با تکیه بر ذخایر اس��تراتژیك 
نفت خ��ام آمری��کا و آژان��س بین المللي انرژي 
صورت گرفت. همچنین آمریکا و کش��ورهاي 
عضو آژانس بین المللي انرژي توانسته اند با تکیه 
ب��ر منابع خود آث��ار تصمیمات اوپ��ك بر بازار 
نفت را نیز به نفع خود تعدیل کنند. بنابراین نگاه 
جهاني ب��ه موضوع ذخایر نگاهي اس��تراتژیك 
اس��ت. این موض��وع ط��ي س��ال هاي اخیر در 
کش��ور ما نیز مطرح ش��ده و بحث ذخیره سازي 
اس��تراتژیك نفت خام در مغاره ه��اي نمکي به 
یک��ي از جدي تری��ن گزینه هاي ذخیره س��ازي 
جهت تنظیم سیاست هاي کشور در بازار جهاني 

نفت خام تبدیل شده است.
این مالحظات اس��تراتژیك که در مورد گاز 
طبیعي نی��ز مطرح ش��ده، گریزناپذیر مي نماید. 
گازي که امروز در پاالیشگاه هاي پارس جنوبي 
تولید مي ش��ود فردا در تهران مصرف مي گردد. 
به عبارت��ي بدون وج��ود ذخیره س��ازي، ذخیره 
قابل اتکاي گاز کش��ور همان مقداري است که 
در لوله ها وج��ود دارد. این رقم در حدود یك 
میلیارد مترمکعب اس��ت که با توجه به مصرف 
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گاز طبیعي کش��ور )ح��دود 600-550 میلیون 
مترمکعب در روز( ذخیره ناچیزي به حس��اب 

مي آید.
در تقس��یم بندي روش ه��اي ذخیره س��ازي 
زیرزمین��ي گاز طبیع��ي، اس��تفاده از مخ��ازن 
هیدروکربوري تخلیه شده نفت و گاز مهم ترین 
گزین��ه موجود در س��طح بین المللي اس��ت. با 
درنظر گرفتن اینکه ایران یکي از کش��ورهایي 
است که بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان 
را دارد این گزینه مهم تری��ن و اقتصادي ترین 
گزینه موجود کش��ور محس��وب مي ش��ود. با 
عنایت به این ظرفیت گسترده، سایر روش هاي 
ذخیره س��ازي مثل آبخوان یا مغاره هاي نمکي 
در اولوی��ت بعدي قرار مي گیرند. این گزینه ها 
در مقایسه با مخازن هیدروکربوري تخلیه شده 
ریس��ك و هزینه مطالعاتي بیشتري دارند. اما با 
توجه به محدودیت هاي موجود، مطالعه آبده و 
مغاره هاي نمکي نیز در دستور کار شرکت ملي 
گاز قرار گرفته که مخزن یورتشاي ورامین از 
جمله این مخازن اس��ت. علت این رویکرد نیز 
محدودیت دسترسي به مخازن هیدروکربوري 
است. با توجه به مأموریت شرکت ملي گاز در 
تأمین گاز مصرفي کشور، این شرکت اشراف 
الزم را ب��راي تعیین مناس��ب ب��ودن موقعیت 
مخزن جه��ت ذخیره س��ازي گاز، دسترس��ي 
آن ب��ه ش��بکه انتق��ال گاز کش��ور و موقعیت 
مخزن نس��بت به قطب ه��اي اصلي مصرف در 
کش��ور دارد. بنابراین دسترس��ي شرکت ملي 
گاز ب��ه مخ��ازن هیدروکربوري تخلیه ش��ده 
مناسب براي توس��عه ظرفیت هاي ذخیره سازي 
ضروري اس��ت. همان گونه که طي س��ال هاي 
گذش��ته در مورد میدان س��راجه با فراهم شدن 
این امکان، نخس��تین مخزن ذخیره س��ازي گاز 
کشور عملیاتي ش��د. ولي در خصوص مخزن 
یورتش��اي ورامین به دلیل مشکالتي، با وجود 
فعالیت هاي انجام ش��ده در س��ال هاي گذشته 
هنوز امکان اس��تفاده، تزریق و برداش��ت گاز 
فراهم نشده است. در مورد مخزن سراجه نیز با 
وجود مصوباتي که در خصوص تخلیه مخزن 

وجود داشت اما مباحث کارشناسي و مطالعات 
مخزن به این نتیجه منجر ش��د که ممکن است 
تخلیه کامل مخزن موجب آسیب آن شود. در 
نهای��ت هم بدون تخلیه کام��ل مخزن عملیات 
تزریق انجام شد. بنده معتقدم اگر نگاه واحدي 
به ذخیره سازي وجود داشت باید تزریق گاز به 
مخزن سراجه و بهره برداري از آن بسیار زودتر 
محقق مي شد و چه بس��ا مخاطرات پیش آمده 

براي مخزن هم رخ نمي داد.

ب�ه  مي ت�وان  چگون�ه   :
هماهنگي بيش�تري در اجراي سياست ها و 
پروژه هاي ذخيره سازي گاز طبيعي رسيد؟

به نظر مي رس��د بس��تر الزم براي هماهنگي 
کامل در این بخش وجود دارد؛ چراکه حوزه 
مأموریت هاي ش��رکت هاي تابعه وزارت نفت 
در اساس��نامه ها مش��خص و روش��ن است. بر 
اس��اس داده هاي موجود ح��دود 82 درصد از 
کل ظرفیت ذخیره س��ازي گاز دنیا در مخازن 
هیدروکرب��وري تخلیه ش��ده ص��ورت گرفته 
ک��ه ایران از ای��ن نظر از بهتری��ن ظرفیت هاي 
قابل تصور برخوردار است. این در حالي است 
ک��ه در اثر فقدان ن��گاه س��اختاري، در عمل 
ظرفیت کش��ور در بخش ذخیره س��ازي رشد 

چنداني نداشته است.
بنده امی��دوارم با درنظ��ر گرفتن مالحظات 
و الزام��ات عملیات��ي موج��ود در ای��ن بخش 
بی��ن ش��رکت مل��ي گاز و ش��رکت ملي نفت 
از یك س��و و وزارت نف��ت از س��وي دیگ��ر 
هماهنگي بیش��تري صورت گی��رد تا در نتیجه 
این تعامل، مخازن ذخیره س��همي شایس��ته در 

تولید گاز طبیعي کشور ایفا کنند.

زمين�ه  در  ش�ده  انج�ام  پروژه ه�اي  ارزياب�ي 
ذخيره سازي گاز

مهندس اسدي معاون نظارت بر بهینه سازي 
مصرف انرژي و ارزشیابي طرح ها در مدیریت 
برنامه ریزي تلفیقي ش��رکت ملي نفت ایران و 
رئی��س کارگ��روه ویژه هماهنگ��ي و پیگیري 

طرح هاي ذخیره سازي گاز طبیعي )با مشارکت 
مدیریت هماهنگ��ي و نظارت ب��ر تولید نفت 
و گاز ش��رکت ملي نفت ایران، ش��رکت نفت 
مناطق مرکزي ایران، شرکت ملي گاز ایران و 
شرکت ذخیره سازي گاز طبیعي ایران( هستند. 
با ایش��ان در خصوص ارزیاب��ي پروژه هایي تا 
کنون در زمینه ذخیره سازي گاز انجام شده به 

گفتگو نشستیم:

پروژه ه�اي  وضعي�ت   :
ب�ا هم�كاري  انج�ام ش�ده  ذخيره س�ازي 
شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز 

ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
پروژه ه��اي  وضعی��ت  حاض��ر  ح��ال  در 
ذخیره سازي گاز طبیعي در میادین نفت و گاز 

کشور به شرح زیر است:
الف( ذخيره سازي گاز در ميدان سراجه

میدان گازي سراجه در فاصله 50 کیلومتري 
جنوب ش��رق شهرس��تان قم و 140 کیلومتري 
تهران واقع شده است. سازند قم در این میدان 
که 125 کیلومتر مربع وس��عت دارد س��ازندي 
گازي اس��ت. با توجه به نزدیکي میدان سراجه 
به مرکز کش��ور و شهر تهران و نیاز فراوان این 
مناطق به گاز در ماه هاي س��رد سال، این میدان 
به عنوان نخس��تین مخزن ذخیره س��ازي گاز در 
نظر گرفته شد. طرح ذخیره سازي گاز در مخزن 
س��راجه قم در دو بخش مجزا ش��امل احداث 
تأسیسات باالدست توسط شرکت نفت مناطق 
مرکزي ایران و احداث تأسیس��ات پایین دست 
توسط شرکت ذخیره س��ازي گاز طبیعي ایران 
تعریف و عملیات اجرایي آن از اواس��ط سال 
1386 آغ��از گردید. این طرح براي نخس��تین 
بار در کش��ور و با ه��دف تبدیل مخزن گازي 
سراجه قم به یك مخزن زیرزمیني تخلیه شده 
به منظور تزریق روزانه 7 میلیون مترمکعب گاز 
در هشت ماهه گرم سال و بازتولید روزانه 8/9 
میلیون مترمکعب گاز در چهار ماهه سرد سال 
انجام ش��د. طرح ذخیره س��ازي گاز در سراجه 
در س��ال 1391 به بهره برداري رسید و در حال 
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حاضر )مورخ 92/09/30( از این میدان روزانه 
4/6 میلیون مترمکعب گاز تولید و وارد شبکه 

سراسري مصرف گاز )IGAT2( مي شود.
ب( ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه- دي 

در ميدان خانگيران
مخزن ش��وریجه-دی در می��دان خانگیران 
و در شمال ش��رق کش��ور واقع شده که به دلیل 
نزدیکي به مبادي پرمصرف اس��تان خراس��ان 
و امکان دریافت گاز از کش��ور ترکمنس��تان، 
قابلیت بسیار مناس��بي جهت ذخیره سازي گاز 
طبیع��ي دارد. این پروژه از س��ال 1387 در دو 
بخ��ش مجزاي احداث تأسیس��ات باالدس��ت 
توس��ط ش��رکت نفت مناطق مرکزي ایران و 
احداث تأسیس��ات پایین دست توسط شرکت 
ذخیره س��ازي گاز طبیعي ایران با هدف تزریق 
روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز در هشت ماهه 
گرم سال و تولید روزانه 20 میلیون مترمکعب 
گاز در چهار ماهه س��رد س��ال آغاز شد و در 
حال حاضر با پیش��رفت فیزیکي 100 درصدي 
در بخش پایین دس��ت و 74 درصدي در بخش 

باالدست آماده تزریق و تولید گاز مي باشد.

: از ديدگاه شما چالش هاي 
گاز  ذخيره س�ازي  پروژه ه�اي  اج�راي 

طبيعي چيست؟
این چالش ها را مي توان به س��ه دسته عمده 

تقسیم کرد:
الف( چالش هاي فني و مهندسي 

به عن��وان مثال وجود ابهاماتي از جمله میزان 
گاز درج��اي مخزن )ناش��ي از اختالف بیش 
از 10 درصدي محاس��بات تجمع��ي و موازنه 
م��واد( و فعال ی��ا غیرفعال ب��ودن آبده مخزن 
در مطالعاتي که نخس��تین بار توس��ط شرکت 
س��فره گاز فرانس��ه در میدان سراجه انجام شد 
نی��از به مطالع��ه جدیدي جهت به روزرس��اني 
اطالعات میدان را ضروري ساخت. با توجه به 
حفاري هاي انجام شده مقرر گردید پژوهشگاه 
 HOL صنعت نفت با همکاري شرکت اتریشي
متولي این پروژه ش��ود. نتایج��ي که از مطالعه 

اخیر به دس��ت آمد نش��ان داد ک��ه حجم گاز 
درجاي مخزن نسبت به مطالعه اولیه 40 درصد 

کاهش یافته است.
ب(چالش هاي مديريتي-هماهنگي

 به دستور معاون محترم وزیر و مدیرعامل 
وقت ش��رکت ملي نفت ای��ران، در مدیریت 
برنامه ریزي تلفیقي کارگروهي با مش��ارکت 
مدیری��ت هماهنگي و نظ��ارت بر تولید نفت 
و گاز تش��کیل گردید تا نظارت و هماهنگي 
الزم را بر فعالیت هاي پایین دستي و باالدستي 
که به ترتیب توس��ط ش��رکت ذخیره س��ازي 
گاز طبیعي و ش��رکت نف��ت مناطق مرکزي 
انجام مي ش��د اعمال نماید. ای��ن کارگروه با 
برگزاري جلس��ات منظم طرح ذخیره سازي 
گاز در میادین سراجه و شوریجه، مشکالت 
موجود را به شکل مس��تمر بررسي و پیگیري 
کرده و ب��ا ایجاد هماهنگي ه��اي عملیاتي و 
مدیریتي اق��دام الزم جهت رفع معضالت را 
به عمل م��ي آورد. از جمل��ه چالش هاي این 

موضوع عبارتند از:
 ع��دم هم خواني اطالعات مربوط به میزان 
سیس��تم هاي  توس��ط  ش��ده  انج��ام  تزری��ق 

اندازه گیري در باال دست و پایین دست
 ع��دم هماهنگ��ي و توافق نظر ب��راي لزوم 

احداث منطقه تفکیك در باالدست
 عدم هماهنگي مس��ئولین دو شرکت براي 

شروع عملیات تزریق و تولید
 عدم هماهنگي پیشرفت فیزیکي تأسیسات 
باالدستي و پایین دستي به دلیل انجام کار توسط 

دو شرکت مجزا
ج (چالش هاي بين المللي

 اهم این چالش ها عبارتند از:
 تغییر نوع ارز مورد استفاده در قراردادهاي 
مربوط به تأمین کاالي خارجي از دالر به یورو 
ک��ه موجب تغییر در مف��اد قراردادها و صرف 
زم��ان تا تصوی��ب مجدد توس��ط دو طرف و 

تنظیم الحاقیه گردید.
 عدم توانایي شرکت ها در ارائه ضمانت نامه 
ارزي ک��ه در نهایت با ارائه مع��ادل ریالي آن 

موافقت به عمل آمد.
 تورم جهاني و عدم توانایي ش��رکت هاي 
پیمانکار نس��بت به عقد قرارداد با س��ازندگان 

خارجي
 خودداري بسیاري از س��ازندگان مندرج 
در ق��رارداد از پذیرفت��ن سفارش��ات به دالیل 

گوناگون ناشي از شرایط بین المللي
 عدم تمایل بانك ه��اي کارگزار خارجي 
نس��بت به گشایش اعتبار اس��نادي جهت عقد 

قرارداد با فروشندگان و سازندگان
 تأخیر فراوان در تأمین کاالهاي مورد نیاز 
پ��روژه و تأثیر منفي بر عملکرد پیمانکار نصب 

تأسیسات فرآورش سراجه

پيش�نهادي  راهكاره�اي   :
ش�ما در اج�راي سياس�ت ها و پروژه ه�اي 

ذخيره سازي گاز طبيعي چيست؟
الف( مستندسازي تجربيات فني

 با توجه به کسب نخستین تجارب ایران در امر 
ذخیره سازي گاز طبیعي در میدان سراجه پیشنهاد 
مي ش��ود همه تجربیات فن��ي و مطالعات مخزن 
به ش��کل یك بس��ته )Package( تهیه و جهت 

انجام پروژه هاي مشابه در آینده استفاده شود.
ب (هماهنگي بين شركت ها

 به منظور رفع چالش هاي موجود در اجراي 
پروژه هاي ذخیره سازي گاز طیبعي در کشور، 
ب��ا توجه به تجربیات موجود در ش��رکت ملي 
نف��ت ای��ران و تن��وع تخصص ه��اي مختلف 
باالدس��تي مورد نیاز از قبیل مهندس��ي مخزن، 
ژئوفیزیك، زمین شناس��ي، حف��اري و ...... و 
همچنین مس��ئولیت سنگین توس��عه و عملیات 
راهبري مخ��ازن نفت و گاز، ضروري اس��ت 
برنامه ری��زي عملی��ات و اج��راي پروژه ه��اي 
ذخیره سازي گاز به صورت یکپارچه و متمرکز 
انج��ام گی��رد ت��ا مش��کالت ناش��ي از ع��دم 
هماهنگي هاي فعلي در باالدست و پایین دست 
پروژه ه��اي  انج��ام  در  تأخی��ر  س��بب  ک��ه 
ذخیره سازي گاز مي شود به نحو مطلوبي مرتفع 

گردد.


