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چشم انداز

ايران از نظر ميزان ذخاير گازي رتبه دوم را 
در جهان داراســت. با اين حال، گسترش فزاينده 
تنــوع مصرف گاز طبيعي به عنــوان يك حامل 
انــرژي فــراوان و ارزان، همچنيــن حفظ تعادل 
عرضه و تقاضاي گاز طبيعــي به ويژه در فصول 
ســرد، نياز به برنامه ريزي براي ذخيره ســازي و 
برداشــت حداكثــري از ذخاير گاز كشــور را 
ايجــاب مي كند. عرضه پايــدار، ركن اصلي در 
صنعت گاز جهان اســت و ذخيره ســازي، راهي 
اساســي براي مديريت عرضه و تقاضاي گاز در 
بخش مصارف داخلي و صادرات اين ســوخت 

پاك به شمار مي رود.
بازگردانــي و ذخيره ســازي گاز در مخازن 
زير زميني روش متداول شــناخته شده در جهان 
براي جبران كمبود گاز براي مواقع خاص است. 
ايــن مخازن در تامين بار مــازاد انرژي مورد نياز 
كشورها در فصول پر مصرف، عمل به تعهدات 
بين المللي مطابق برنامه و تاثير گذاري بيشــتر در 
بازارهاي جهاني انرژي نقش مهمي ايفا مي كنند. 
اين مخازن مي تواننــد در نزديكي بازار مصرف 
نهايي قرار داشــته باشــند تا قادر به جبران سريع 
كمبود گاز در مواقع مورد نياز باشــند. همچنين 
ذخيره سازي گاز طبيعي، جريان گاز را در زمان 
وقوع هرگونه حادثه يا مشــكل در شــبكه انتقال 
و توزيــع و توليد گاز تامين مي نمايــد. بنابراين 
مخازن ذخيره سازي گاز طبيعي به عنوان بخشي 
از ذخاير استراتژيك به عنوان مساله روز كشور، 

يك موضوع حياتي به قلمداد مي شود. 
در ايــن ميان، با توجه به در دســترس بودن 
اطالعات قابل اطمينان و امكان احراز شــناخت 
كافي از مخزن، تبديــل يك مخزن گاز يا نفت 

تخليه شــده به مخــزن زيرزميني ذخيره ســازي 
گاز طبيعي معموالً ســاده تر و ارزان تر از ســاير 
روش ها اســت. عمده اين مخازن، مخازن گازي 
تخليه شــده هســتند، هر چند تعدادي از مخازن 
نفت نيز براي اين منظور بكار برده شــده اســت. 
اين مخازن شــرايط تراوايي و تخلخل مورد نياز 
فرايند را تامين مي كنند. همچنين، زمين شناســي 
منطقه از پيش مشخص است و توان پوش سنگ 
ايــن ميدان ها براي ذخيره ســازي هيدروكربن ها 
بدون خطر نشت از مخزن به اثبات رسيده است. 
به عالوه، از چاه ها و تاسيسات سرچاهي و سطح  
االرضي موجود در نزديكي اين مخازن مي توان 

استفاده نمود.
امروزه در حدود 600 مخزن ذخيره ســازي 
گاز زيرزميني در ســطح جهان وجود دارد. طبق 
گزارش ســال 2010 اتحاديه جهاني گاز حدود 
81/6 درصد ذخيره ســازي گاز در مخازن تخليه 
شــده گاز يا نفت، 14/5 درصد در مخازن آبده، 
3/9 درصــد در غارهاي نمكــي، 0/2 درصد در 
معادن متروكه و 0/02 درصد در غارهاي سنگي 
انجام مي شــود. همچنين براســاس اين گزارش 
حــدود 35 درصــد مخــازن ذخيره ســازي در 
آمريكاي شمالي و جنوبي، 42 درصد در اروپاي 
شرقي، 19 درصد در اروپاي غربي، 2 درصد در 
منطقه خاورميانه و 2 درصد در آســيا واقع شده 

است. 
با توجه به اينكه عمده منابع توليد گاز كشور 
در مناطــق جنوبي ايــران متمركز اســت، طول 
مســير انتقال گاز از اين منابع به مناطق شمالي و 
مبــادي مصرفي و صادراتــي، در هر خط انتقال 
متجــاوز از هزار كيلومتر بوده و در صورتي كه به 

هر دليل در سيســتم خطوط انتقال، نقصي بروز 
نمايد تأمين گاز مصرفي مناطق شــمالي و مبادي 
صادراتي كشور ممكن است دچار مشكل شود. 
همچنين در فصول گرم ســال كه ميزان مصرف 
گاز كمتر از ايام سرد سال است، از تمام ظرفيت 
توليد اســتفاده نمي شــود و بالعكــس، در فصل 
سرما (به ويژه در روزهاي سرد) كه مصرف گاز 
افزايش چشــم گير مي يابد با وجود اســتفاده از 
حداكثر ظرفيت توليد گاز، كشور با كمبود گاز 

مواجه مي شود.
ســخن آخر اينكه، وزارت نفــت مي تواند 
بــا اجراي طرح هــاي ذخيره ســازي گاز طبيعي 
و برداشــت از آن در فصل ســرما يا ديگر مواقع 
مورد لزوم، ضمن جبران بخشــي از كمبود گاز 
مصرفي در ايام ســرد ســال از وقوع مشــكالت 
ديگر جلوگيري نمايد. خوشــبختانه مطالعات و 
عمليات اجرايي براي بازگرداني و ذخيره سازي 
گاز در مخــازن تخليــه شــده هيدروكربوري و 
شناسايي ساختارهاي مناســب زير زميني جهت 
ذخيره ســازي گاز طبيعــي در مجموعه وزارت 
نفت از ســال 1368 آغاز شده و تاكنون تعدادي 
تاقديس شناسايي گرديده است كه از بين مخازن 
بررســي شــده، ميدان ســراجه به عنوان نخستين 
مخزن كانديد ذخيره سازي گاز طبيعي در كشور 
انتخــاب و عمليات اجرايي پروژه ذخيره ســازي 
در اين ميدان در مراحل نهايي اســت. شايســته 
است با بررسي دقيق كارشناسي نتايج حاصل از 
اجراي اين پروژه، مســير اجراي پروژه هاي آتي 
اين حوزه هموارتــر و زمان اجراي آنها كوتاه تر 

گردد.
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مديريت عرضه و تقاضاى گاز


