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گسترش ذخيره سازي گاز طبيعي در قرن بيستم 
 جلوگيري از غيرصيانتي بودن طرح هاي ذخيره سازي گاز طبيعي 

توسط شركت ملي نفت ايران

لزوم صيانتي بودن فرايندهاي تخليه و تزريق در مخازن ذخيره سازي گاز طبيعي 

تاريخچه
پس از آنكه در س��ده گذش��ته مصرف كنندگان س��وخت هاي فسيلي به 
مزاياي گاز طبيع��ي به عنوان حامل انرژي ارزان قيمت پي بردند به تدريج 
ب��ر كاربرده��اي گاز در بازار مصرف افزوده ش��د. ش��ايد بت��وان گفت در 
اين زمان بود كه فكر اس��تفاده از مخازن زيرزميني و ذخيره س��ازي گاز 
جهت دس��تيابی آس��ان به گاز طبيعی در مواقع اوج مصرف، مورد توجه 

تأمين كنندگان گاز قرار گرفت.
اولين تجربه موفق در ذخيره س��ازي گاز در سال 1915 از طريق استفاده 
از مخ��زن تخلي��ه ش��ده گازي در انتاريو )كان��ادا( مورد اجرا واقع ش��د. 
پس از آن در س��ال 1916 مي��دان Zoar در ايالت نيويورك -كه در 
سال 1888 كش��ف ش��ده بود- با ظرفيت ذخيره سازي 17 ميليون 
مترمكع��ب تبديل به مخ��زن ذخيره گاز طبيعي ش��د كه هم اكنون 
نيز مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. توس��عه مخ��ازن ذخيره زيرزميني 
گاز )Underground Gas Storage( از اواخر دهه 30 قرن گذش��ته رشد 
پيوسته اي به خود گرفت. گرچه تمامي اين پروژه ها در حال اجرا بر روي 

ميادين تخليه ش��ده قديمي نفت و گاز بود، ولي اولين پروژه اس��تفاده از 
مخازن س��فره های آب زيرزمينی ب��ه عنوان نوع دوم UGS در ايالت ايلي 
نويز آمريكا در س��ال 1953 ب��ه ظرفيت 300 ميلي��ون مترمكعب مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
در سال 1956 اولين تجربه استفاده از UGS در نيمكره شرقي در كشور 
فرانسه و در يك مخزن آبي به اجرا در آمد. نوع ديگري از مخازن ذخيره 
گاز در سال 1959 در يك معدن متروكه در كلرادو آمريكا مورد استفاده 
قرار گرفت. از اين س��ال به بعد كش��ور روسيه نيز به ذخيره سازي گاز در 
مخ��ازن زيرزمين��ي روي آورد و به تدريج بر تع��داد و ظرفيت آنها افزود. 
اولين استفاده از گنبدهاي نمكي به عنوان مخازن زيرزميني گاز در سال 
1964 هم زمان در كانادا و ارمنس��تان آغاز ش��د و تاكنون نيز ادامه دارد، 
در ده��ه 70 ميالدي رويكرد كش��ورهاي مختلف در احداث تأسيس��ات 
ذخيره س��ازي گاز به ويژه روسيه باعث افزايش ظرفيت جهاني ذخيره گاز 
در مخازن UGS ش��د. در س��ال 1979 بزرگترين مخزني كه تاكنون به 
عنوان UGS مورد اس��تفاده قرار گرفته به نام استاروپولس��كف در ميدان 
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شكل 1- روند احداث تاسيسات ذخيره سازي گاز در جهان

تخليه ش��ده هيدروكربوري در روسيه به ظرفيت عملياتي 23.8 ميليارد 
مترمكعب به بهره برداري رسيد. جالب است كه در حدود 820 حلقه چاه 
در اي��ن ميدان وجود دارد و 1.8 ميليارد مترمكعب از ظرفيت اين ميدان 
هنوز توسعه نيافته اس��ت. دومين مخزن ذخيره گاز در جهان در اكراين 
قرار دارد كه به ظرفيت عملياتي 17 ميليارد مترمكعب در س��ال 1990 
م��ورد بهره ب��رداري قرار گرفت. با اين همه در س��ال هاي پاياني دهه 90 
ميالدي و پس از آن، روند توس��عه UGS دچار كاهش محسوس��ي شده 

است )شكل 1(.

نقش ذخيره سازي گاز در زنجيره توليد
در دهه هاي اخير بر نقش ذخيره س��ازي گاز به منظور مقابله با نوس��انات 
مصرف گاز طبيعي در فصول مختلف س��ال و همچنين جبران توقف هاي 
احتمالي توليد و يا حفظ ذخاير اس��تراتژيك افزوده ش��ده اس��ت. نقش 
ذخيره س��ازي در زنجي��ره تأمي��ن گاز با توج��ه به موارد زير مش��خص 

مي  شود؛
1- تراز نمودن و ايمن س�اختن عرضه: مديريت عوامل خارجي وارده بر 
ب��ازار تقاضا معم��والً از عهده توليدكنندگان خارج مي ش��ود و همين امر 
امنيت عرضه را به مخاطره مي اندازد. مخازن زيرزميني گاز )يا به اختصار 
)UGS( مي توانند در صورت بروز بحران يا افزايش تقاضاي مصرف، امنيت 

بازار را با عرضه مناسب تأمين كنند.
2- با توجه به وجود ظرفيت توليد در فصول گرم سال، لزوم بهره برداري 
از اي��ن منابع عرض��ه با توجه به مق��رون به صرفه ب��ودن خريد گاز )در 

بازارهاي بين المللي( برجسته تر مي شود.
به طور خالصه مي توان نقش UGS را در كوتاه مدت، اطمينان از ظرفيت 
كاف��ي توليد جهت مواجهه به بروز مش��كالت ناخواس��ته و در بلندمدت، 
عرضه مطمئن جريان گاز و هدايت س��رمايه  گذاري جهت توس��عه منابع 

مورد نياز توليد برشمرد.

ارزيابی عملكرد مخازن ذخيره سازی گاز طبيعی
ارزيابي عملكرد و كارايي انواع مخازن كانديداي طرح ذخيره  سازي گاز با 

توجه به سه پارامتراصلی زير صورت مي گيرد:

)Inventory( 1- توانايی انباشت گاز
ذخي��ره گاز ب��ه حجمي از گاز گفته مي ش��ود كه در الي��ه مخزني به دو 
 )Top/working( و غيرهم��زاد )Cushion/base( صورت گاز هم��زاد

موج��ود  باش��د. گاز همزاد كه بخش��ي از آن غيرقابل بازيافت اس��ت در 
مخزن ذخيره س��ازي گاز باقي مي ماند و انرژي )فش��ار( مورد نياز جهت 
تخليه و برداش��ت گاز غيرهمزاد را فراهم مي كند. گاز غيرهمزاد برداشت 
ش��ده در ماه هاي س��رد س��ال در هر سال توس��ط تزريق در فصول گرم 

جايگزين مي شود.

2- عدم مهاجرت گاز 
 عوام��ل زيادي در مهاج��رت گاز از افق مخزني ذخيره س��از گاز مؤثرند 
كه از جمله آنان مي توان به مواردي چون گراديان فش��ار، تراوايي سنگ 
مخزن. نوع پوشش سنگ، ساختار هندسي و زمين شناسی مخزن، وجود 

شكستگي ها وگسل های ميدان و شرايط عملياتی اشاره كرد.

)Deliverability( 3- قابليت توليد
اي��ن پارامتر كه توانايي مخزن جهت تحويل و توليد گاز ذخيره ش��ده را 
نش��ان می دهد وابستگي زيادي به فشار مخزن دارد كه خود نيز تابعي از 

ميزان گاز ذخيره شده در مخزن )inventory( مي باشد.

ويژگي هاي مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز
مخازن ذخيره سازي به طور عمده براساس نوع خدماتي كه ارائه مي دهند 
طبقه  بندي مي ش��وند. مخازن با حجم پاي��ه )base load( گونه اي از اين 
مخازن هس��تند كه با نرخ تخليه نس��بتاً يكسان در تمام طول سال مورد 
بهره ب��رداری قرار مي گيرند. گونه ديگر اين مخ��ازن كه به منظور تأمين 
نياز شديد مصرف گاز در زمان هاي كوتاه سال طراحي شده اند به مخازن 

پيك زدا )peak shaving( معروف مي باشند.
دو ويژگ��ي اساس��ي يك UGS كه ب��ه طور معمول بر س��اير مؤلفه هاي 
تصميم گيري اثرگذار مي باشند عبارتند از: حجم عملياتي كه مي تواند به 
صورت درصدي از كل ظرفيت UGS ارائه شود و ديگري حداكثر ظرفيت 
برداشت كه به صورت حجم گاز توليدي در روز بيان مي شود. نسبت اين 
دو ويژگ��ي بيانگر تعداد روزهايي اس��ت كه مي توان با حداكثر ظرفيت از 
مخزن گاز برداشت كرد. حجم گاز ذخيره در UGS بسيار متفاوت است. 
در حالي كه مخزن آلمن هاسن در آلمان تنها 30 هزار مترمكعب ظرفيت 
عملياتي دارد. مخزن استاروپولس��كف در روس��يه با قابليت ذخيره 23.8 

ميليارد مترمكعب بزرگترين UGS در جهان شناخته شده است.



شمــاره 57 / خرداد ماه 88

19

پراكندگي انواع مخازن زيرزميني گاز در جهان
مخازن نفتي و گازي تخليه شده، مخازن گاز ميعاني تخليه شده، سفره هاي 
آب زيرزميني وگنبدهای نمكي را مي توان از جمله س��اختارهاي مناسب 
جه��ت ذخيره س��ازي گاز به ش��مار آورد. هر گونه مخزن ذخيره س��ازي 
ويژگي ه��اي فيزيكي )از قبيل تخلخل، تراوايي، قابليت نگهداري و توليد(  
و اقتصادي )از قبيل هزينه هاي مربوط به آماده س��ازي، توليد و نگهداري 
مخزن( منحص��ر به خود را خواهد داش��ت. از مهم ترين ويژگي هاي يك 
مخزن ذخيره س��ازي زيرزميني گاز طبيعي مي توان به توانايي مخزن در 
نگهداشت گاز طبيعي جهت مصارف آتي و همچنين ميزان نرخ تخليه و 

برداشت گاز از آن اشاره كرد.
در حال حاضر 605 مخزن ذخيره زيرزميني گاز در 33 كش��ور جهان با 
ظرفيت ذخيره سازي 303 ميليارد مترمكعب در حال فعاليت هستند. به 
طور خوش��بينانه مي توان گفت كه حداكثر ميزان برداشت از اين مخازن 
4.98 ميليارد مترمكعب در روز اس��ت كه جوابگوي 67 درصد نياز روزانه 
جهاني )براس��اس آمار مصرف جهاني در سال 2004( به گاز مي باشد. در 
جدول ش��ماره 1 بر اس��اس ميزان حجم ذخيره و ظرفيت برداشت گاز از 

انواع UGS گردآوري شده است.
ميادين تخليه ش��ده نفتي يا گازي گزينه هاي مناس��ب تري جهت اجراي 
طرح هاي ذخيره سازي گاز ش��ناخته شده اند. هزينه هاي توسعه كمتر )با 
توجه به چاه هاي موجود و قديمی ميدان تأسيسات جمع آوري و خطوط 
لوله در دس��ترس( زمان كوتاه تر جهت دس��تيابي به بهره برداري اوليه و 
واقع ش��دن اين ميادين در نواحي توس��عه يافته سبب شده تا حدود 82 
درصد حجم گاز ذخيره جهاني در UGS در اين نوع ميادين ذخيره شده 
باش��د. پراكندگي اين نوع مخازن مورد استفاده در مناطق مختلف جهان 
متفاوت اس��ت. آمريكاي ش��مالي و اروپاي ش��رقي به ترتيب با 41 و 38 
درصد بيشترين حجم گاز ذخيره شده در اين مخازن را به خود اختصاص 
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شكل 2- حجم ذخيره عملياتي  در مخازن زيرزميني گاز جهان بر 
حسب ميلياردمترمكعب )ميادين تخليه شده نفتي/گازي(

بررس��ي حجم ذخيره عملياتي اين مخازن بيانگر حجم متوس��ط 
550 ميلي��ون مترمكعب به ازاي هر مخزن اجرا ش��ده در ميادين 
تخليه ش��ده هيدروكربوري مي باش��د. در ج��دول 2 ارقام حجم 
متوس��ط ذخي��ره عملياتي گاز ب��ه ازاي ه��رUGS در تعدادي از 

كشورهاي جهان به همراه تعداد آن مخازن آورده شده است.
مخ��ازن س��فره های آب زيرزمينی نيز در صورتي ك��ه وجود يك 
پوش س��نگ نفوذناپذير در بخش فوقاني س��فره آبي مخزن محرز 
گ��ردد، قابليت تبدي��ل به مخ��زن ذخيره س��ازي گاز را خواهند 
داشت. علي رغم اينكه زمين شناس��ي انواع مخازن هيدروكربوري 
و س��فره های آبی يكسان اس��ت ولي كاربرد اينگونه مخازن جهت 
ذخيره سازي نيازمند حجم بيشتر گاز غيرهمزاد و نظارت و كنترل 
دقيق ت��ری بر عملكرد مخازن در س��يكل های برداش��ت و تزريق 

سهم برداشت  حداكثر برداشت 
)ميليون مترمكعب در روز(

حجم ذخيره عملياتي 
)ميلياردمترمكعب( تعداد نوع

%71.4 3524.208 248.276 452 مخازن تخليه شده نفتي/گازي

%13.4 660.096 41.841 86 مخازن سفره آبی

%15.2 748.488 13.058 65 گنبد نمكي

%0.1 6.192 0.06 2 معادن متروكه

%100 4938.98 303.235 605 مجموع

جدول  1- توزيع انواع مخازن زيرزميني گاز در جهان

جدول 2- حجم متوسط ذخيره عملياتي گاز در مخازن زيرزميني 
كشورهاي جهان

 UGS متوسط حجم عملياتي
)ميليون مترمكعب( UGS تعداد كشور

3025.4 21 روسيه

2452.3 13 اكراين

1741.5 10 ايتاليا

1666.7 3 هلند

816.8 4 بريتانيا

776.2 15 فرانسه

722.0 5 مجارستان

705.0 4 اتريش

460.0 5 روماني

456.6 42 آلمان

361.4 8 جمهوري چك

302.4 49 كانادا

266.8 378 آمريكا

259.3 6 لهستان

233.5 4 استراليا

135.5 4 ژاپن
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می باشد. همچنين در اينگونه مخازن نرخ تخليه وابستگي زيادي 
به فعاليت آبران )سفره آبی( ميدان خواهد داشت.

درگنبدهای نمكي بس��ته به حج��م عملياتی گاز می توان با حجم 
ان��دك گاز همزاد به نرخ هاي باالي تزريق و تخليه دس��ت يافت.

س��ازندهاي نمكي در مقايسه با مخازن هيدروكربوري تخليه شده 
از هزينه باالتري برخوردار مي باش��ند. به عبارت ديگر هزينه واحد 
تمام ش��ده )دالر ب��ه ازاي هر فوت مكعب گاز ذخيره ش��ده( اين 
مخازن نس��بت به هزينه واحد مخازن هيدروكربوري باالتر است، 
هر چند قابليت تخليه متعدد در طول سال، نرخ هزينه واحد تمام 

شده اين مخازن را كاهش مي دهد.

وضعيت ذخيره سازي گاز در مخازن زيرزميني جهان
ظرفيت توليد گاز در هر كشور به وضعيت منابع توليد گاز بستگي 
دارد و از س��وي ديگ��ر نياز مصرف گاز به مي��زان جمعيت، درجه 
توس��عه اقتصادي كش��ور و نياز صنايع به انرژي وابس��ته است. از 
آنجايي كه نقش مناب��ع UGS تنظيم تقاضاي مصرف گاز ماوراي 
توان توليد مي باش��د در اين بررس��ي حداكثر ظرفيت برداشت از 
UGS با مصرف گاز هر كش��ور مقايسه مي شود. در اينجا با فرض 
وجود تأسيسات ذخيره س��ازي سراجه موقعيت جمهوري اسالمي 

ايران در بين س��اير كشورها مقايسه ش��ده است. همانطور كه در 
شكل4 نشان داده شده كشورهايي كه در سمت چپ محور مركزي 
شكل )كه به صورت خطچين نشان داده شده( واقع شده اند ميزان 
ظرفيت برداش��ت آنها از منابع UGS بيش��تر از متوس��ط مصرف 
روزانه آنهاس��ت. به همين ترتيب كشورهايي كه در سمت راست 
واقع ش��ده اند متوسط مصرف روزانه آنها باالتر از ظرفيت برداشت 

آن كشورها از منابع UGS مي باشد.
بايد توجه داش��ت كه ظرفيت برداش��ت گاز از مناب��ع UGS با توجه 
به س��يكل هاي تزريق و برداش��ت تعيين مي شود و به صورت رايج در 
نيمي از سال اين تأسيسات قادر به تأمين گاز مورد نياز بازار خواهند 
بود. بنابراين براي مقايس��ه صحيح، به طور قراردادي نيمي از حداكثر 
ظرفيت برداش��ت از UGS را به عنوان منبع تأمين  كننده گاز در نظر 
گرفته ايم تا بتوان براس��اس متوسط مصرف روزانه گاز هر كشور سهم 
UGS در عرضه گاز مشخص شود. طبق آمار اعالم شده مقادير مصرف 
گاز كش��ورها در سال 2004 استخراج ش��ده و با ظرفيت برداشت از 

UGS در همان سال مقايسه شده است )شكل 5(.
همانگونه كه در ش��كل فوق مش��خص است متوس��ط اين پارامتر 
در بين كش��ورهاي جهان عدد 0.33 مي باش��د. اگر براساس آمار 
مصرف در س��ال 2004 و پارامتر اس��تخراج ش��ده قضاوت كنيم 
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شكل 4- مقايسه مصرف گاز و ظرفيت برداشت گاز از مخازن زيرزميني در برخي كشورهاي جهان

شكل 5- مقايسه سهم UGS در تأمين گاز در برخي كشورهاي جهان
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بايد ظرفيت برداش��ت از منابع UGS براي اي��ران 170 ميليون 
مترمكعب در روز تعيين ش��ود. حال آنكه مصارف گاز طبيعي در 
ايران در سال 85 )به جز صادرات( رقم 311.2 ميليون مترمكعب 
در روز بوده كه نس��بت به مصرف 256 ميليون مترمكعب در روز 
در سال 83 )2004 ميالدي( رشد قابل مالحظه اي )در حدود 22 

درصد( را نشان مي دهد.
توسعه مخازن زيرزميني ذخيره سازی گاز در ايران و جهان

ب��ا توجه به نقش��ي كه گاز طبيع��ي در بازار ان��رژي پيدا كرده و 
نيز رش��د 4 درصدي س��االنه مصرف گاز در جهان، توسعه منابع 
فعلي و ايجاد مراكز جديد UGS امري اجتناب ناپذير است. در اين 
بخش به بررس��ي اجمالي طرح هاي توسعه مخازن زيرزميني گاز 
 UGS در جه��ان مي پردازيم. ظرفيت عملياتي ذخيره گاز در انواع
در حال حاضر و تأسيس��ات در حال اجرا در ش��كل  6 آورده شده 
است. به جز چند مخزن در حال اجرا در ايران، تركيه و چين بقيه 

موارد در اروپا واقع شده اند. 
از جمله پروژه های مهم و اس��تراتژيك ذخيره س��ازی گاز در ايران 

می توان به موارد زير اشاره كرد:
1- طرح ذخيره سازی گاز در مخزن سراجه ميدان قم

2- طرح ذخيره سازی گاز در مخزن شوريجه D ميدان خانگيران
3- امكان س��نجی ذخيره س��ازی گاز در ميادين باباقي��ر، بانكول، 

مختار، البرز، يورتشا و آران
4- امكان سنجی ذخيره سازی گاز در گنبدهای نمكی كاشان
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شكل6- مقايسه ظرفيت منابع UGS موجود و در حال اجرا

مراحل مختلف انتخاب و طراحی پروژه ذخيره  سازی گاز طبيعی 
 اولويت اول در ايجاد يك واحد جديد ذخيره سازي گاز و يا تبديل 
ساختارهاي مناسب زمين شناسی جهت ذخيره سازي، تأمين نياز 
مصرف گاز )ضريب بار load factor كه عبارتست از نسبت ميزان 

گاز در اوج مصرف به متوسط سال( با كمترين هزينه مي باشد.
به منظور تحقق اهداف ذخيره س��ازي و ذخي��ره X  ميليون فوت 
مكعب گاز در روز در تعداد Y روز از ماه هاي گرم س��ال، اقدامات 
مورد نياز كه در قالب س��ه گروه گردآوري و طبقه بندي اطالعات 
مخزن، طراحي مهندس��ي و برآورد اقتصادي طبقه بندي مي شوند 

در شكل 7 نشان داده شده است.
همانط��ور كه در ش��كل فوق مش��خص اس��ت گ��ردآوري و اخذ 
اطالعات زمين شناس��ي، اطالعات توليد، س��نگ و سيال مخزن و 
انجام آزمايشات مربوطه كه به منظور توصيف هر چه بهتر مخزن، 

شكل 7-مراحل مختلف انتخاب مخزن كانديد و طراحی پروژه های ذخيره سازی گاز طبيعی

هدف : ذخيره X MMCFD  گاز در Y  روز گرم با صرف كمترين هزينه

انتخاب فني مخزن كانديداي طرح ذخيره سازي 

برآورد ميزان گاز همزاد مخزن كانديداي طرح 

تعداد كل چاه هاي مورد نياز )با توجه به شاخص بهره دهي و توليد هر چاه( 

برآورد HP  )اسب بخار( مورد نياز جهت فشار افزايي گاز 

 NC : ميزان گاز پايه
 (HP) C  :اسب بخار مورد نيا ز  

   C  تحليل اقتصادي گزينه
 ) NPV,IRR تعيين پارامترهاي(

  B  تحليل اقتصادي گزينه
 ) NPV,IRR تعيين پارامترهاي(

انتخاب گزينه بهينه طرح ذخيره سازي 

  A  تحليل اقتصادي گزينه
 ) NPV,IRR تعيين پارامترهاي(

 NB : ميزان گاز پايه
 (HP) B  :اسب بخار مورد نيا ز  

 NA : ميزان گاز پايه
 (HP) A  :اسب بخار مورد نيا ز  

توصيف مخزن، اطالعات زمين 
 ،2D/3D شناسي، لرزه نگاري
نقشه هاي سازند ، نقشه هاي 

همتراز 

اطالعات چاه 
- اطالعات حفاري و تكميل چاه ها 
- مجموعه كامل نمودارهاي چاه پيمايي 

- آزمايشات مختلف 

عملكرد مخزن 
- اطالعات فشار/توليد)عملكرد واقعي( 

-  پيش بيني عملكرد آتي مخزن 
)مدل شبيه ساز( 

اطالعات سنگ و سيال 
اطالعات سنگ و مغزه نظير تخلخل تراوايي آزمايشات مكانيك سنگ، 
توليد و تزريق پذيري - اطالعات سيال : تركيب سيال آزمايشات سيال 

... , CCE , CVD تعيين منحني هاي فازي

انجام طراحي هاي مربوطه حفر و تكميل چاه ها واحد 
نمزدايي و فراورش گاز سيستم جمع آوري گاز، 

خطوط لوله ... 

انجام طراحي هاي مربوطه حفر و تكميل چاه ها واحد 
نمزدايي و فراورش گاز سيستم جمع آوري گاز، 

خطوط لوله ... 

انجام طراحي هاي مربوطه حفر و تكميل چاه ها واحد 
نمزدايي و فراورش گاز سيستم جمع آوري گاز، 

خطوط لوله ... 
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پيش بيني واقعي تر عملكرد آتي آن و كاهش ريس��ك اجراي طرح 
مي باشد بخش عمده اي از فرايند مذكور را به خود اختصاص داده 

است.
ب��ا مش��خص بودن مي��زان گاز غيرهم��زاد مورد ني��از طراحي 
پ��روژه )X MMSCFD(، ابتدا محاس��بات مربوط به تعيين ميزان 
گاز همزاد )BASE / CUSHION( مورد توجه قرار مي ش��ود. اين 
ميزان گاز به طور مستقيم به حداكثر فشار اليه مخزني طي دوره 
ذخيره س��ازي مربوط مي گردد از آنجايي كه در طراحي ها به طور 
معمول حجم گاز غيرهمزاد از ابتدا مشخص و يا تخمين زده شده 
اس��ت، با تعيين حجم گاز پايه هر دو فش��ار حداقلي و حداكثري 
افق مخزني در طي هر دوره ذخيره سازي مشخص مي شود. سپس 
مي توان با تعيين فشارهاي ته چاهي در دو حالت حداقل و حداكثر 
)زمان  پايان دوره برداشت و پايان دوره تزريق( ميانگين پتانسيل 
تولي��د چاه هاي ميدان و در نهايت تعداد چاه هاي مورد نياز جهت 

ذخيره سازي گاز به ميزان X MMSCFD را برآورد كرد.
اخذ اطالعات جديد در رابطه با توصيف مخزن، تعيين پارامترهاي 
وي��ژه آن و همچنين نحوه نظارت بر عملكرد و بهبود رفتار مخزن 
در تمام��ی مراحل اجرا و بهره برداری از مخازن ذخيره س��ازی گاز 
مورد تأكيد می باشد. همانند مديريت مخازن نفت و گاز، مديريت 
صحي��ح UGS نيازمن��د مدل س��ازي دقيق مخزن مي باش��د. در 
حال حاضر اس��تفاده از شبيه س��ازي مخزن، مدل سازي استاتيك 
و دينامي��ك و تحلي��ل موازنه جرمي از روش هاي مورد اس��تفاده 
در مديريت UGS مي باش��د. گرچه شبيه س��ازي مخزن به يكي از 
پيش فرض هاي اساس��ي در تعريف رفتار و توان UGS تبديل شده 
ولي پيش بيني كارشناس��ان بر اين است كه شبيه سازي يكپارچه 
س��طح االرضي و تحت االرضي در آينده جايگاه مهمي در مديريت 

UGS پيدا كند.

نظارت بر عملكرد مخازن زيرزميني گاز
اهداف نظارت بر UGS را مي توان در موارد زير خالصه كرد: 
1- اطمينان از همگامي رفتار مخزن با مدل پيش بيني شده، 

2- كاهش عدم قطعيت هاي همراه با پارامترهاي مخزن، 
3- كنترل رفتار سنگ پوش مخزن، 

4-  بررسي امكان افزايش ظرفيت عملياتي مخزن. 
ب��ه طور معمول پارامترهاي كمي مورد بررس��ي در بخش نظارت 
ب��ر توليد و رفتار مخ��زن عبارتند از: حجم روزان��ه تزريق، حجم 
موجود گاز همزاد در مخزن، خصوصيات س��يال برداش��ت شده و 
تزريقي، فش��ار و دماي تزريق، سطح تماس گاز/آب و نحوه توزيع 

گاز درجاي مخزن.

نتيجه گيري و پيشنهادات
با توجه به س��هم گاز در س��بد تأمين انرژي كشور، الزم است در 
يك مطالعه اقتصادي – سياس��ي نياز كش��ور به منابع ذخيره گاز 
برآورد و جهت تصميم گيري هاي كالن اعالم ش��ود. بر اين اساس 
ميادين مناس��ب ذخيره س��ازي گاز بايد جهت سرمايه گذاري هاي 
جديد شناسايي و اعالم ش��وند. براي پاسخ گويي مناسب به بازار 
داخلي، مشتريان بين المللي و تقويت جايگاه ايران در تأمين انرژي 
جهان، ايجاد مركز منطق��ه اي عرضه گاز در ايران )New HUB( با 
استفاده از شبكه گس��ترده شمال-جنوب گاز در كشور و تكيه بر 
نقش مخازن ذخيره سازي گاز، سياست گذاران بخش انرژي توسعه 

اين مراكز را با جديت بيشتري ادامه دهند. 
توس��عه ميادين نفت��ي و گازي كه هنوز به مرحل��ه تخليه كامل 
نرس��يده اند با برنامه ريزي دقيق و اس��تفاده از مش��اورين مجرب 
مي تواند به پروژه همزمان تخليه و ذخيره س��ازي تبديل ش��ود تا 
زم��ان الزم جه��ت تبديل ميدان به UGS كوتاهتر ش��ده و منابع 

ارزشمند هيدروكربوري نيز به طور صيانتي برداشت شود.
توج�ه به اين نكته حائز اهميت اس�ت كه همانند س�اير ميادين 
هيدروكرب�وری كش�ور كه به طور مرتب و مس�تمر نياز به انجام 
تعمي�رات، نگهداري و انجام آزمايش ه�اي بهره برداري و مخزني 
دارن�د، ميادي�ن ذخيره س�ازي گاز نيز در ط�ول دوران تزريق و 
برداش�ت، نيازمند انجام كليه اقدامات فوق الذكر مي باش�د زيرا 
به دليل حركت سطح آب و گاز در مخزن به هنگام تخليه، تغيير 
تركيب گاز تزريق ش�ده در محي�ط متخلخل و اختالط آن با گاز 
باقيمانده در مخزن، ميدان را در ش�رايط و چالش هايي مشابه با 
قبل از تزريق قرار می دهد و ضروري است تا مهندسين مخازن،  
رفت�ار مخ�زن را تحت نظر داش�ته و كنترل كنند ت�ا توزيع گاز 
تزريقي و متعاقب آن برداش�ت گاز و مايعات گازي بهينه  صورت 

پذيرد.
جه�ت انجام هر طرح ذخيره س�ازي، اجراي بخش باالدس�تی و 
پايين دس�تي طرح باي�د در هماهنگي كامل ب�ا يكديگر صورت 
پذي�رد. به عبارت�ي درصورتي كه در حين اج�راي عمليات الزم 
جه�ت تبديل يك ميدان هيدروكربوري به مخزن ذخيره س�ازي 
گاز، به هر دليل ش�رايط مخزن دچار تغيي�رات قابل مالحظه اي 
شود، مطالعه مجدد ميدان بايد در دستور كار قرار گيرد. بديهي 
اس�ت هرگونه تغيير در بخش باالدستي طرح، طراحي هاي انجام 
ش�ده در بخش پايين دس�ت را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و 
الزم اس�ت در صورت تغيي�ر طراحي در بخش باالدس�ت طرح، 

اصالحات الزم در بخش پايين دست نيز صورت پذيرد.
دس�ت آخ�ر اينك�ه نبايد ب�ه بهان�ه ذخيره س�ازي گاز، مخازن 
هيدروكربوري كش�ور را به صورت غيرصيانت�ي تخليه كرد زيرا 
در ص�ورت ب�روز چنين پدي�ده اي ع�وارض جبران ناپذير فني و 

اقتصادي متوجه مخزن و كشور خواهد شد.
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