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ايران مركزى، ذخيره سازى، گازطبيعى، مغارهاى نمكى

دكتر عباس بحرودي2  استاديار دانشكده معدن دانشگاه تهرانمحمد سلسبيلي1   دانشجوي كارشناسي ارشد اكتشاف معدن دانشگاه تهران

ايران به عنوان دومين كشور دارنده منابع گاز طبيعي جهان، يكي از كشورهاي بالقوه در زمينه تأمين اين انرژي پاك در منطقه است. از آن جا كه مسأله تأمين انرژي در 
منطقه از اهميت استراتژيك برخوردار است، بايد به مقوله تأمين گاز و ذخيره سازي آن نگاهي استراتژيك داشت. به طور كلي، ذخيره سازي گاز به سه روش انجام مي شود؛ اين 
ــنگي و معادن متروك كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله بخش شمالي  ــازي در فضاهاي متخلخل، مغارهاي نمكي و مغارهاي س روش ها عبارتند از: ذخيره س
ايران مركزي از نظر زمين شناسي مورد بررسي قرار گرفته و انواع روش هاي ذخيره سازي گاز طبيعي با هم مقايسه شده اند؛ در نهايت نيز ذخيره سازي گاز درون مغارهاي نمكي 

(با توجه به شرايط زماني و مكاني) مناسب ترين روش تشخيص داده شد. 

چكيده

واژه هاي كليدي

 مقدمه
ــازي زيرزميني گاز، ايجاد تعادل بين مصرف و  وظيفه ابتدايي و اوليه ذخيره س
ــانات فصلي، روزانه و ساعات شبانه روز) و مكان ها  منابع تأمين در تمام زمان ها (نوس
ــكوني و بخش هاي تجاري كه ميزان مصرف با تغييرات دما به  به ويژه در مناطق مس
شدت تغيير مى كند، مى باشد. مقدار گاز تأمين شده توسط ساختگاه هاي ذخيره سازي 
ــد. بنابراين با حذف ريسك و خطرات  مي تواند تا بيش از 50 درصد گاز مصرفي باش
ــانات بازار و اختالالت  ــتم انتقال)، نوس ــكاالت فني در سيس كمبود عرضه (بروز اش
اقتصادي (افزايش قيمت گاز) را نيز مي توان كنترل كرد. از اين رو با اين روش عالوه 
بركاهش هزينه هاي شبكه توزيع گاز، هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت گاز (واردات 
ــال هاي 1997-1996، ذخيره سازي زيرزميني گاز با  گاز) نيز كنترل مي شود. در س
ــايت ذخيره سازي و ظرفيت كاري 262 ميليارد مترمكعب، مؤثرترين روش  580  س
ــا 32 پايانه دريافتي  ــس از آن، ذخيره گاز به صورت LNG ب ــازي بوده و پ ذخيره س
ــازي  ــت [1]. ذخيره س و ظرفيت 7/6 ميليارد مترمكعب گاز، در رده بعدي قرار داش

زيرزميني گاز به سه روش انجام مي شود كه عبارتند از: 
1. ذخيره سازي در فضاهاي متخلخل4 شامل مخازن تخليه شده5 و آبخوان ها6

2. ذخيره سازي در مغارهاي نمكي7 حاصل از معدن كاري محلولي
ــنگي8 و معادن متروك كه هم چنان تحت  ــازي در مغارهاي س 3. ذخيره س

مطالعه و بررسي است.
 

1. انواع روش هاي ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي 
1-1. ذخيره سازي در فضاهاي متخلخل

استفاده از مخازن تخليه شده نفتي يا گازي براى ذخيره سازى گاز در امريكا 
ــترده ترين و كم هزينه ترين روش ذخيره سازي گاز در  ــيار متداول است و گس بس

امكان سنجي روش هاي ذخيره سازي گاز طبيعي در محدوده شمالي 
ايران مركزي

ــمار مى رود. امروزه در سراسر جهان، 448 سايت ذخيره سازي  ــطح جهان به ش س
ــازي در مخازن  ــده اند [1]. اصول ذخيره س ــده واقع ش ــازن تخليه ش گاز در مخ
ــت، زيرا مخزن قبًال حاوي گاز يا نفت بوده، بنابراين براي  ــاده اس ــده س تخليه ش
ــد. به هر حال، قبل از  ــازي از تراوايي و تخلخل كافي برخوردار مى باش ذخيره س
ــده از نظر اهداف  ــازي در اين مخازن، بايد مخازن ياد ش انجام عمليات ذخيره س
توليدي (توليد باال در كوتاه مدت) و نفوذناپذيري پوش سنگ بررسى شوند[2]. 

ــتفاده از آبخوان ها  ــده، اس ــورت نبود مخازن هيدروكربوري تخليه ش در ص
ــايت ذخيره سازي  ــر جهان، 76 س ــود. امروزه در سراس جايگزين اين روش مي ش
گاز در آبخوان ها بنا شده است كه بيش تر آن ها در اياالت متحده آمريكا، شوروي 
ــازي در آبخوان ها، ساختن يك  ــه قرار دارند[1]. اصول ذخيره س ــابق و فرانس س
ــت.  ــيله تزريق گاز در خلل و فرج يك آبخوان اس ــي به وس ــدان گازي مصنوع مي
به همين دليل شرايط زمين شناسي آبخوان ها بايد به صورت تاقديس بسته همراه 
با مخزن تراوا و متخلخل و يك پوش سنگ با كيفيت عالي باشد (شكل 1- الف). 
ــت و گاز  تقريباً نيمي از گازي كه به مخزن تزريق مي گردد، قابل بهره برداري اس

كاري9 ناميده مي شود، مابقي نيز به عنوان گاز پايه10 در مخزن باقي مي ماند. 

2-1. ذخيره سازي گاز در مغارهاي نمكي
ــاي خالي از طريق معدن كاري محلولي با حفر يك چاه و حل كردن  فض
ــپس  ــيرين) و س ــدن نمك در آب ش ــط آب (با توجه به حل ش ــك توس نم

دكترشهرام شركتي3  مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران

1 m.salsabili@yahoo.com
2  bahroudi@ut.ac.ir
3 Ssherkati@niocexp.ir
4 Porous media
5 Depleted field

6 Aquifer
7 Salt cavern or cavity
8 Rock cavern
9 Working gas
10 Cushion gas
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ــيله چاه حفر شده، ايجاد مي شود. با تزريق گاز  ــتخراج محلول نمك به وس اس
ــازي گاز طبيعي فراهم مي گردد (شكل1- ب).  به همان چاه، امكان ذخيره س
ــده، ميزان كم تري گاز  ــبت به آبخوان ها و مخازن تخليه ش در اين مخازن نس
ــازي براي يك حجم مشخص از مغار  ذخيره مى گردد [2]. ظرفيت ذخيره س
ايجاد شده، متناسب با بيشينه فشار اعمال شده بوده و به عمق مغار بستگي 
ــي زياد، دوره  ــي به علت نرخ بهره برداري باال11، دسترس ــاي نمك دارد. مغار ه
ــدن، درصد پايين گاز پايه (راكد) و بازيافت كامل گاز پايه، مكمل  كوتاه پرش
مخازن متخلخل (تخليه شده و آبخوان ها) هستند [3]. بنابراين با تركيب دو 
ــده و آبخوان ها)، مي توان  ــازي در مخازن متخلخل (تخليه ش روش ذخيره س
ــازي گاز در  ــي از تغييرات فصلي و با ذخيره س ــر افزايش تقاضاي اوليه ناش ب
ــرعت  ــاي نمكي بر افزايش  ناگهاني تقاضا12 غلبه كرد. اين روش به س مغار ه
ــر جهان براي  ــال 1997، 54 سايت در سراس ــت و تا س ــعه اس در حال توس
ــايت در  ــازي گاز از اين تكنيك بهره مي برند كه از اين تعداد، 26 س ذخيره س

امريكا واقع شده است.

2. محدوده مورد مطالعه 
ــازي، نزديكي به  ــايت ذخيره س از جمله عوامل مهم در انتخاب محل س
اماكن پر مصرف (شهري و صنعتي)، راه هاي دسترسي و محل عبور لوله هاي 
ــكل 2). با توجه به پراكندگي شهرهاي پرجمعيت ايران به ويژه  گاز است (ش
ــمنان و هم چنين عبور لوله هاي اصلي گاز از  تهران، قزوين، اصفهان، قم و س
ــازي گاز مورد  ــمالي حوزه ايران مركزي براى ذخيره س اين منطقه، بخش ش

توجه قرار گرفته است. 

3.  بررسي زمين شناسي 
با توجه به اين كه هدف اكتشافي، بررسي قابليت و امكان سنجي ذخيره سازي 
ــي، اين  ــت، بنابراين در بيان پديده هاي زمين شناس ــده اس گاز در محدوده ياد ش

اهداف مورد نظر مى باشند. در ادامه به شرح آن ها پرداخته مي شود. 

1-3.  ذخيره سازي گاز در فضاهاي متخلخل 
ــعه يك فضاي متخلخل (آبخوان) به عنوان  پارامترهايي كه در انتخاب و توس

يك مخزن ذخيره سازي گاز طبيعي بايد در نظر داشت عبارتند از [2]: 
1. وجود يك ساختمان13 كه گاز بتواند در آن تجمع يابد. 

ــق چاه ها بتوانند  ــياالت از طري ــك اليه مخزني متخلخل كه س ــود ي 2. وج
جريان يابند. 

3. وجود يك پوش سنگ كه از فرار سياالت ذخيره شده جلوگيري كند. 
ــار باال ( براساس مالحظات  4. وجود روباره كافي (عمق) به منظور تأمين فش

اقتصادي، ارتفاع روباره معموالً بايد بيش از  300متر در نظر گرفته شود).
ــيال ذخيره شده در تمام جهات محبوس  ــود س 5. وجود آب كه باعث مي ش
ــده و از نشت گاز  ــنگ ش ــدن آن در پوش س گردد و هم چنين باعث محبوس ش

جلوگيري مي كند. 
ــازي گاز در فضاي  ــده، يك مخزن ذخيره س ــه موارد گفته ش ــا توجه ب ب
متخلخل مشابه يك سيستم نفتي است؛ با اين تفاوت كه سنگ مادر در اين 
ــده در ايران مركزي،  ــتم اهميتي ندارد. تنها سيستم نفتي شناخته ش سيس
سيستم نفتي قم است. وجود نفت در اين سيستم با حفر چاه در تاقديس هاي 

سراجه و البرز به اثبات رسيده است. در اين سيستم نفتى، سازند قم به عنوان 
ــازند مخزني و سازند قرمز فوقاني به عنوان پوش سنگ عمل مي كند. سازند  س
ــوده و خواص  ــت كه بخش C آن، آهكي ب ــده اس ــكيل ش قم از 9 بخش تش
ــاره و پايين بودن تخلخل و  ــديد رخس ــي دارد، اما به علت تغييرات ش مخزن
ــكل همراه است. سازند قرمز  ــازي گاز در اين بخش با مش تراوايي، ذخيره س
ــديد در  ــنگ را ايفا كند نيز به علت تكتونيك ش فوقاني كه بايد نقش پوش س
ايران مركزي با گسل هاي فراواني همراه است كه اين گسل ها خطر نشت گاز 

را افزايش مي دهند [4].
ــازي گاز در فضاهاي   فرضيه ديگري كه در ايران مركزي براي ذخيره س
ــود، انتخاب سازند قرمز تحتاني به عنوان پوش سنگ و  متخلخل مطرح مي ش
رسوبات آتشفشاني ائوسن به عنوان سازند مخزني است كه به علت عدم وجود 

اطالعات، در حد يك فرضيه باقي مي ماند. 

2-3.  ذخيره سازي گاز در مغارهاي نمكي
ــوند. اين نهشته ها يا  ــته هاي نمكي به دو صورت ديده مي ش معموالً نهش
ــده و  ــتند يا به صورت گنبد نمكي از اليه نمكي جدا ش به صورت اليه اي هس
ــت در سطح زمين  ــده اند. در اين حالت ممكن اس به اليه هاي باالتر تزريق ش
ــند يا اين كه به اليه هاي بااليي تزريق شده اما در سطح  ــته باش رخنمون داش

زمين آثاري از نمك ديده نشود. 
ــته نمكي (اليه اي و گنبدي)، حفر مغارهاي  با توجه به اين دو نوع نهش
ــود. از  نمكي مي تواند درون اليه هاي نمكي يا درون گنبدهاي نمكي انجام ش
ــازند نمكي يا گنبد نمكي مورد  ــن پارامترهايي كه بايد در انتخاب س مهم تري
ــتر نمكي و ويژگي هاي فيزيكي و  ــي بس توجه قرار گيرد، خصوصيات هندس

شيميايي نمك تشكيل دهنده آن سازند است.
مطابق شكل 3، گنبدهاي نمكي در ايران مركزي عمدتاً در چهار منطقه 

ديده مى شوند[5]:

1  الف) مقطع شماتيك از يك مخزن ذخيره سازي در فضاي متخلخل 
ب) نمايي از چگونگي شستشو و ايجاد مغار نمكي [2]

ــر روز مي توان از يك  ــدار گازي كه در ه ــت از مق ــه عبارت اس Deliverability  11 ك
ساختگاه ذخيره سازي برداشت كرد.

12 Peak demand
13 Structure
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ــمنان  ــمال كوير كه در 50 كيلومتري جنوب س ــاي نمكي ش 1. گنبده
واقع شده اند 

2. گنبدهاي نمكي گرمسار  
3. گنبدهاي نمكي واقع در 70 كيلومتري شمال شرق اردكان 

4. گنبد نمكي قم و محدوده قم- كاشان  

ــأت  ــه، گنبدهاي نمكي از دو اليه اصلي نمك نش ــدوده مورد مطالع در مح
گرفته اند كه از نظر سنى به دو دسته ذيل تقسيم مي شوند [6]: 

1- نمك كهن تر (جكسون و همكارانش با نشانه Spe و وحدتي و همكارانش 
با نشانه EOs) با سن ائوسن – اوليگوسن 

2- نمك جوان تر (جكسون و همكاران با نشانه Spn و وحدتي و همكارانش 
M1d) با سن ميوسن پيشين تا مياني

u با نشانه
ــن اوليگوسن، در منطقه گرمسار به سن   اليه هاي نمك كهن در منطقه قم به س
ــن و در محدوده شمال كوير به سن ائوسن است [6]. مشخصه  ــن- اوليگوس ائوس
ــبت به نمك هاي  ــوص و همگني بيش تر آن نس ــن نمك، ضخامت، خل ــي اي اصل
ــن و جزيي از سازند قرمز فوقاني  ــن ميوس ــد. نمك جوان تر به س جوان تر مى باش
ــت. نمك هاي سازند قرمز فوقاني همراه با ميان اليه هاي ژيپس، مارن و شيل  اس
ــت، خلوص و همگني كافي برخوردار  ــازي گاز از ضخام بوده و به منظور ذخيره س

نيستند. 
ــاالً در حوضه ايران  ــي كهن تر (Spe) كه احتم ــا توجه به عمق اليه هاي نمك ب
ــت، امكان ذخيره سازي گاز به صورت اليه اي منتفي  مركزي از 2000 متر بيش تر اس
است و مطالعات بايد بر ساقه14 گنبدهاي نمكي حاصل از نمك كهن تر متمركز گردد. 

14 Stem

معايب مزايا

 به طور مشخص در نزديكي خطوط لوله اصلي كشور 
قرار دارند

 به دليل مكانيزم توليدي مخزن، حجم گاز فوقاني 
معموًال فقط يك بار در سال قابليت چرخش دارد

 اغلب اين مخازن و تأسيسات آن ها قديمي است و  داراي تأسيسات و تعدادي چاه قابل استفاده هستند
امكان نشت وجود دارد  زمين شناسي سايت به خوبي شناخته شده است

 1  مزايا و معايب ذخيره سازي در مخازن تخليه شده

2   الف) شبكه خطوط پرفشار گاز ب) محدوده مورد مطالعه

3   پراكندگي گنبدهاي نمكي در بخشي از ايران مركزي (تهيه 
شده توسط تفسير تصاوير ماهواره اي) 



59 [ شماره 78 ] . [ ارديبهشت 90 ]
w w w . n i o c . i r

59

4. مقايسه مزايا و معايب روش هاي ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي 
ــازي  ــه انواع روش هاي زيرزميني ذخيره س در جدول هاى 1، 2 و 3 به مقايس
ــده است [2، 3، 7 و8]. جدول 4 نيز عملكرد هر روش را  گاز طبيعي پرداخته ش

ارايه مى دهد. 

 نتيجه گيري 
ــي و گازي ديده  ــانه هايي از مخازن نفت ــزي نش ــه در ايران مرك ــر چ اگ
ــاره  ــراجه)، اما به علت كيفيت پايين رخس ــت (تاقديس البرز و س ــده اس ش
ــافى با  ــاال و حضور نفت در اين مخازن، انجام عمليات اكتش ــار ب مخزنى، فش
ــن رو فرايند مطالعاتي آن ها  ــى همراه بوده، از اي ــاى زمين شناس پيچيدگى ه
ــازي گاز در مغارهاي نمكي و  (مانند آبخوان ها) طوالني خواهد بود. ذخيره س
ــي حوضه ايران  ــاي متخلخل، مكمل هم بوده و با توجه به زمين شناس فضاه
ــا مغارهاي نمكي)  ــازي گاز (آبخوان ها ي ــزي، بايد هر دو روش ذخيره س مرك
مطالعه گردد؛ اما با توجه به اين كه فرايند مطالعه اكتشافي تبديل يك آبخوان 
ــيار طوالني تر از اكتشاف گنبدهاي نمكي  به يك سايت ذخيره سازي گاز بس
ــازي گاز در گنبدها  ــت، بنابراين براى صرفه جويي در زمان بايد ذخيره س اس

مورد توجه قرار گيرد. 
ــاف مواد معدني و  ــافي در ايران بيش تر بر اكتش به طور كلي، مطالعات اكتش
ــتوار است كه با توجه به نياز كشور به ذخيره سازهاي زيرزميني (به طور  نفت اس
ــازي گاز، دي اكسيد كربن، زباله هاي هسته اي و ...)، اين  عام، به منظور ذخيره س

موضوع بايد به گونه اي مورد توجه واقع شود.
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معايبمزايا

 نرخ بهره برداري زياد است
 به دليل هزينه بر بودن فرآيند شستشوي اليه 
يا گنبد نمكي به منظور ايجاد مغار، ذخيره سازي 

زيرزميني گاز درون مغار نمكي در مقايسه با ديگر 
روش ها، گران ترين روش به شمار مي آيد 

 گاز پايه كمي نياز دارد
 تحميل هزينه سنگين براي دفن 

(انباشت) شورابه توليده شده در طي 
فرآيند استخراج محلولي

 براي اجراي عمليات ذخيره سازي گاز به چاه هاي 
كم تري نياز است (حتي با يك چاه، عمليات 

ذخيره سازي امكان پذير است) 

 زمان آماده سازي و بهره برداري از يك مغار نسبت به 
ذخيره نفت /گاز تخليه شده كوتاه تر است

 داشتن مشكالت زيست محيطي ناشي از 
تخليه شورابه در طبيعت   مغار نمكي به علت آن كه از پوشش نمكي ديواره و 

سقف عالي برخوردار است، ذاتاً غيرقابل نفوذ مي باشد و 
احتمال هرگونه تراوش و نشت گاز را به حداقل مي رساند

 3  مزايا و معايب ذخيره سازي در مغارهاي نمكي

معايبمزايا

 قابليت بهره برداري باال 
نياز به زمان طوالني براي آماده سازي يك آبخوان و تبديل آن به ذخيره ساز (حجم گاز ذخيره شده)

 نزديكي به محل هاي 
مصرف نهايي

 زمين شناسي سايت آبخواني از قبل نامعلوم است و هزينه ها و ريسك هاي 
زيادي براي شناسايي و اكتشاف مي طلبد  

 تأسيسات عظيم و پرهزينه هستند

نبود گاز راكد در سازند ذخيره ساز آبخوان (وجود گاز پايه كافي در مخزن تا 
رسيدن به فشار انتقال و نگه داري نرمال ضروري است)

 داشتن محدوديت هاي زيست محيطي فراوان

 2  مزايا و معايب ذخيره سازي در آبخوان ها

 4  عملكرد انواع ساختگاه ذخيره سازي گاز [1] 
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