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بررسی ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی
ساناز کاسبی* ،علی وطنی ،عباس بحرودی ،مریم بهرامیکهیشنژاد

دانشگاه تهران

بهمنظور ارتقاي امنیت عرضه گاز طبیعی ،از ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی استفاده میشود .این نوع ذخیرهسازی در مخازن گازی یا نفتی تخلیهشده،
سفرههای آب زیرزمینی ،مغارهای نمکی ،مغارهای سنگی یا معادن متروکه انجام میشود .ذخیرهسازی گاز در سازندهای نمکی از سال  1961انجام شده و
این روش ،جایگاهی ویژه در جهان دارد .طی سالهای اخیر ،مطالعه و اجرای طرح ذخیرهسازی گاز طبیعی در مغارهای نمکی در ایران نیز آغاز شده است.
تخلخل و نفوذپذیری ناچیز سازندهای نمکی شرایط مناسبی را برای ذخیرهسازی گاز فراهم میکند .عملکرد بهینه مغارهای نمکی در درازمدت مستلزم
طراحی صحیح و ساخت دقیق آنهاست .در این مقاله ،عوامل مؤثر در طراحی مغارهای نمکی و مراحل شبیهسازی آن بررسی شده است.
ذخیرهسازی ،گاز طبیعی ،آمار جهانی ،مغار نمکی ،طراحی
مقدمه

گاز طبیع��ی بهعن��وان یک��ی از مهمتری��ن
حاملهای انرژی ،نقش��ی کلی��دی را در تأمین
انرژی بخشهای مختلف کشور دارد .بهدالیل
مختلف از جمله نوس��انات دمای فصلی و بُروز
بحران ،عرضه و تقاض��ای گاز طبیعی در تمام
فصول سال برابر نیست .از اینرو ،ذخیرهسازی
گاز طبیعی بهمنظور تزریق به شبکه گازرسانی
در مواقع خاص ،ضروری است .در ظرفیتهای
ک��م تا متوس��ط ،ذخیرهس��ازی گاز بهصورت
فشردهس��ازی گاز طبیعی( )CNGیا گاز طبیعی
مای��ع( )LNGانجام میش��ود .برخالف مخازن
روزمینی ،حجم عظیمی از گاز طبیعی را میتوان
با فش��ار باال در زی��ر زمین ذخیره ك��رد .برای
ذخیرهسازی زیرزمینیِ گاز ،مساحت کمتری از
زمین مورد نیاز بوده و از لحاظ پدافندی نیز این
روش برتری دارد .بنابراین ،در ظرفیتهای باال،
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ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی ایمنترین و
اقتصادیترین روش است.
اگر ذخیرهس��ازی زیرزمینیِ گاز طبیعی بهطور
مناسب انجام ش��ود ،میتوان نیازهای فصلی گاز
طبیع��ی را تأمین نموده و از کمب��ود گاز در زمان
اوج مصرف جلوگیری كرد .در فصول سرد سال،
برای جلوگیری از کمبود گاز در بخش خانگی،
معموالً گاز مورد نیاز نیروگاهها با س��وختهای
دیگر جایگزین میشود .با در اختیار داشتن ذخیرۀ
مناس��ب گاز ،میتوان س��وخت پاک م��ورد نیاز
نیروگاهها و صنایع را در تمام فصول تأمین نمود.
معموالً این نوع ذخیرهس��ازی گاز طبیعی ،در
مخازن گازی یا نفتی تخلیهش��ده ،سفرههای آب
زیرزمین��ی ،مغارهای نمکی ،مغارهای س��نگی یا
معادن متروکه انجام میشود .مخازنی که بهمنظور
ذخیرهس��ازی گاز انتخ��اب میش��وند ،بای��د در
نزدیکی خطوط سراسری انتقال گاز و مراکز ثقل

مصرف قرار داشته باشند.
ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی در مغارهای
نمکی در مقایسه با سایر روشهای ذخیرهسازی،
روش مناس��بی اس��ت .امروزه این روش بهعنوان
یکی از مناس��بترین روشهای ذخیرهسازی در
جهان مورد توجه است .در این مقاله ،ویژگیهای
این روش ذخیرهس��ازی و چگونگ��ی طراحی و
ساخت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1روشه�ای ذخیرهس�ازی زیرزمین�ی گاز
طبیعی
 -1-1ذخیرهس�ازی در مخ�ازن گازی یا نفتی
تخلیهشده

همانطورک��ه گفت��ه ش��د ،ذخیرهس��ازی
زیرزمینیِ گاز طبیعی در مخازن گازی یا نفتی
تخلیهشده ،متداولترین و اقتصادیترین روش
ذخیرهسازی اس��ت .این مخازن ،بهطور طبیعی
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بیش��تری دارد ،اما ِ
نمک موج��ود در الیههای
قابلیت نگهداری مواد هیدروکربنی را داش��ته است[.]1
س��فرههای آب زیرزمین��ی ،قابلیت ذخیره نمکی حاوی مواد انحاللناپذیر مانند ش��یل و
و امکان انتقال این مواد از عمق زمین به س��طح
وجود دارد .بنابراین ،میتواند برای ذخیرهسازی حجم باالی گاز را داشته و معموالً به محلهای انیدریت است .اگر مقدار این ناخالصیها کم
گاز مورد استفاده قرار گیرد .اولین بار در سال مص��رف نهایی نزدیک هس��تند .ام��ا طوالنی باشد ،بهصورت ذرات حلنشده در ته مغار باقی
 ،1915می��دان گازی تخلیه ش��دهای در کانادا بودن زمان تبدیل یک س��فرهی آب زیرزمینی میماند و قسمتی از فضای مغار را اشغال میکند.
بهمخزن ذخیرهس��ازی گاز تبدیل ش��د .تا سال ب��ه مخزن ذخیرهس��ازی گاز ،هزین��هی باالی اما اگر مقدار ناخالصیها زیاد باشد ،در فرایند
 2009میالدی ،تعداد تأسیس��ات ذخیرهسازی شناس��ایی س��فرهی آب زیرزمینی مناس��ب و انحالل نمک ،اخالل ایجاد میکند .از اینرو،
جهان در مخازن گازی تخلیه ش��ده  428و در انجام مطالعات زمینشناسی آن ،تولید مقداری ذخیرهسازی گاز در گنبدهای نمکی نسبت به
مخازن نفتی تخلیه شده  39مورد بوده است[ .]1آب هم��راه با گاز و باال بودن درصد گاز پایه ،الیههای نمکی از نظر فنی و اقتصادی ارجحیت
مخ��ازن گازی یا نفتیِ تخلیهش��ده ،معموالً
ﮔﺎزنمکی
نخستین مغار
ﺑﺮاي دارد[.]4
س��ازد .در
ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎيمحدود م
ﻧﻤﻚ،از این روش را
وﻳﮋهياس��تفاده
سازیالگازﻣﻲﺳﺎزد.
ذخیره اﻳﺪه
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي
ی را
ﻧﻤﻜﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
دارای تخلخ��ل و تراوایی مناس��ب هس��تند .با ای��ن نوع مخازن درص��د گاز پایه حدود  50تا طبیعی در سال  1961در ایالت میشیگان آمریکا
تعدادﻣﻲﻛﻨﺪ][4
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
س��الﮔﺎز
ﻧﺸﺖ
برداری از
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎز
 2009میالدی
شد .تا
است[.]3ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،بهره
در درصد
ﻧﻤﻚ 80
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮيقابلیت
اینحال ،باید اطمینان یافت که مخزن،
مغارهای
در
طبیعی
گاز
سازی
ه
ذخیر
تأسیسات
زمانی
در
ﻧﻤﻜﻲگاز
تزریق و برداش��ت مقادیر زی��اد
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز در ﺳﺎل را دارﻧﺪ .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺮداﺷﺖ را ﻣﻲﺗﻮان
نمکی  74مورد بوده است[.]1
کوتاه را داش��ته و گا ِز ذخیره شده ،از چاهها و  -3-1ذخیرهسازی در مغارهای نمکی
ﻳﻚ ﭼﺎه اﻧﺠﺎم داد و اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز ﺑﺎ دﺑﻲ زﻳﺎد وﺟﻮد دارد .زﻣﺎن آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻣﻐﺎر ﻧﻤﻜﻲ
خصوصی��ات وی��ژهی نمک ،س��ازندهای
ذخیرهسازی گاز طبیعی در مغارهای نمکی
پوشسنگ نش��ت نکند[ .]2اغلب ،این مخازن
ال در ﺣﺪود
ایدهو
طبیعیﻛﻢ
گاز ﭘﺎﻳﻪ
سازیﮔﺎز
ﻣﻘﺪار
و
اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺴﻴﺎر
ﮔﺎز
ﻧﺸﺖ
اﺣﺘﻤﺎل
اﺳﺖ.
ﺗﺮ
ﻛﻮﺗﺎه
سرچاهیدﻳﮕﺮ
روشﻫﺎي
ِ
هستند روش دیگری است که در سالهای اخیر مورد نمکی را برای ذخیره
تأسیسات
دارای تعدادی چاه و
ِ
برابر
در
نمک
نفوذپذیری
و
تخلخل
سازد.
ی
م
از
پس
روش،
این
در
اس��ت.
گرفته
قرار
توجه
برداشت
و
تزریق
برای
توانند
که پس از تعمیر می
درﺻﺪ اﺳﺖ] .[3ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺴﺖوﺷﻮي ﻧﻤﻚ و دﻓﻊ ﺷﻮراﺑﻪي ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴ
گاز مورد استفاده قرار گیرند .مزیت دیگر این رس��یدن چاه به عمق موردنظر ،آب شیرین به گاز ،نزدیک به صفر است ،بنابراین از نشت گاز
دﻓﻊ ﺷﻮراﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ روش اﺳﺖ.
روش این اس��ت ک��ه مطالعات زمینشناس��یِ فضای نمکی تزریق ش��ده و پس از حل کردن جلوگیری میکند[ .]4مغارهای نمکی قابلیت
منطقه قب ً
ال انجام ش��ده اس��ت .اما قدیمی بودن نمک و ایجاد فض��ای خالی ،آبنمک تخلیه چندین بار تزریق و برداش��ت گاز در س��ال را
ﺟﻬﺎن
در
ﻧﻤﻜﻲ
ﻣﻐﺎرﻫﺎي
در
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺎز
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺳﺎزي
ذﺧﻴﺮه
2
چاهها و تأسیسات سرچاهی ،احتمال نشت گاز میش��ود .وقتی مغار به ابعاد مور د نظر رس��ید ،دارند .عملیات تزریق و برداشت را میتوان از
را افزای��ش میدهد .تزریق گاز در فصول گرم گاز ،تزریق شده و آب ِ
نمک باقیمانده خارج طریق یک چاه انجام داد و امکان برداشت گاز
آن
از
ﭘﺲ
اﺳﺖ.
اول
رﺗﺒﻪ
در
ﺗﻌﺪاد
ﻟﺤﺎظ
ﺑﻪ
ﮔﺎزي
ﻣﺨﺎزن
ﺳﺎزي
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب
،
و برداشت آن از این مخازن معموالً
نمکی را میت��وان در الیههای با دبی زیاد وجود دارد .زمان آمادهسازی مغار
در مغار
ش��ود.
ذﺧﻴﺮه می
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتدر فصول
است .ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻴ
ﻣﻐﺎرﻫﺎي
ﻗﺮار
ضخامتﻣﻌﺎدن
ﺳﻨﮕﻲ و
ﻣﻐﺎرﻫﺎي
ﻣﺨﺎزنیا ﻧﻔﺘﻲ،
دارﻧﺪ.کوتاهتر
های دیگر
ﻣﺘﺮوﻛﻪروش
نمکی نسبت به
ایجاد کرد.
گنبدهای نمکی
ﻧﻤﻜﻲ ،نمکی
ﻣﻐﺎرﻫﺎيحدود 50
س��رد انجام میشود .درصد گاز پایه
گاز
مقدار
و
است
پایین
بسیار
گاز
نشت
احتمال
است.
نمکی
گنبدهای
از
کمتر
نمکی،
های
ه
الی
گاز
از
حجمی
درصد است[ .]3گاز پایه حداقل
ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .در ﺷﻜﻞ 1-ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧ
اس��ت که برای تأمین فش��ار داخلی بهصورت بنابراین ،س��قف مغار ایجاد ش��ده در الیههای پایه کم و در حدود  20تا  30درصد اس��ت[.]3
اﺳﺖ .هزینهبر بودن فرایند شستوشوی نمک و دفع
ﺷﺪه ریزش
دادهو خطر
ﻧﺸﺎنتن��ش
2009معرض
ﺳﺎلبیش��تر در
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎنمکی
دائم در مخزن باقی میماند.
قرار دارد .نمک در گنبدهای نمکی ،خلوص شورابهی حاصل و مش��کالت زیستمحیطی
 -2-1ذخیرهسازی در سفرههای آب زیرزمینی

س��فرههای آب زیرزمین��ی در صورتیک��ه
دارای فضای��ی ب��ا تخلخل و تراوای��ی کافی،
پوشسنگ مناسب و تاقدیسی با بستگی کافی
باش��ند ،میتوانند بهعنوان مخزن ذخیرهسازی
گاز طبیعی مورد اس��تفاده ق��رار گیرند .روباره
باید ضخامت کافی داشته باشد تا بتوان گاز را با
فشار باال ذخیره کرد .وجود آب باعث محبوس
شدن گاز و مانع از فرار آن میشود[ .]2در سال
 1946اولی��ن س��فره آب زیرزمین��ی در ایالت
کنتاکی آمری��کا به مخزن ذخیرهس��ازی گاز
طبیعی تبدیل شد .تا سال  2009میالدی ،تعداد
سفرههای آب زیرزمینی که برای ذخیرهسازی
گاز مورد استفاده قرار گرفتهاند 86 ،مورد بوده
28
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ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي
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ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ
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ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ و
ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﺮوﻛﻪ

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ630 :
 1تعداد تأسیسات ذخیرهسازی موجود در جهان تا سال ]1[ 2009
ﺷﻜﻞ -1ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل [1] 2009

%6

ﺷﻜﻞﻫﺎي 2-و  3ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري و ﮔﺎز ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز را ﻧﺸﺎن
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 12درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري را در ﺧﻮد ﺟﺎ دادهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 18درﺻﺪ
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﭘﺎﻳﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش را ﻣﺤﺪو
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دفع شورابه مهمترین اِشکال این روش است .س��فرههای آب زیرزمینی ،مغاره��ای نمکی ،نشان داده شده است.
ش��کلهای 2-و  3حج��م گاز کاری و گاز
مخازن نفتی ،مغارهای سنگی و معادن متروکه
 -2ذخیرهس�ازی زیرزمین�ی گاز طبیع�ی در ق��رار دارن��د .مغاره��ای س��نگی بیش��تر برای پایه موجود در تأسیسات ذخیرهسازی زیرزمینی
ذخیرهسازی نفت و فرآوردههای نفتی و گازی گاز را نشان میدهد .سفرههای آب زیرزمینی
مغارهای نمکی در جهان
تأسیس��ات ذخیرهس��ازی در مخازن گازی مایع کاربرد دارند .در شکل 1-تعداد تأسیسات 12درص��د حج��م گاز کاری را در خ��ود جا
بهلح��اظ تعداد در رتبه اول اس��ت .پس از آن ،ذخیرهس��ازی موجود در جهان تا س��ال  2009دادهاند .در حالی که به 18درصد گاز پایه نیاز
ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي
دارند .باال ب��ودن میزان گاز پای��ه از مهمترین
%5
%12
ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي
%5
دالیلی است که استفاده از این روش را محدود
%5
%
12
ﻧﻔﺘﻲ
ﻣﺨﺎزن
%5
میکند .مغارهای نمکی  5درصد گاز کاری را
ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ
ذخیره کردهاند ،اما تنها به 2درصد گاز پایه نیاز
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
%78
دارند .مقایسه این دو شکل ،پایین بودن درصد
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب
ﻧﻤﻜﻲ
ﻣﻐﺎرﻫﺎي
گاز پایه در مغارهای نمکی را بهروش��نی نشان
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
%78
میدهد.
ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ
ش��کل 4-حداکث��ر میزان برداش��ت گاز از
ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ﻛﻞ 352480 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
تأسیس��ات ذخیرهس��ازی زیرزمینی را نش��ان
ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ﻛﻞ 352480 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
میدهد .مقایس��ه این شکل و شکلهای 2-و 3
ﺷﻜﻞ 2-ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل [1] 2009
قابلیت برداشت باالی گاز از مغارهای نمکی را
 2حجم گاز کاری تأسیسات ذخیرهسازی موجود در جهان تا سال ]1[ 2009
آشکار میکند.
ﺷﻜﻞ 2-ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل [1] 2009
گرچه تع��داد اندکی از کش��ورها از روش
%2
ذخیرهسازی زیرزمینی گاز در مغارهای نمکی
ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي
%18
بهره میگیرند ،اما استفاده از این روش در جهان
%2
%4
رو به افزایش اس��ت .آلمان در زمینه استفاده از
ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ
ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي
%
18
این روش پیش��گام بوده و 39درصد حجم گاز
%4
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب
کاری تأسیس��ات ذخیرهس��ازی این کشور در
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻧﻔﺘﻲ
ﻣﺨﺎزن
%76
مغارهای نمکی ذخیره شده است .آمریکا پس
ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب
از آلمان بیشترین تعداد تأسیسات ذخیرهسازی
%76
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
در مغارهای نمکی را داراست [.]5 ,1
ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ
ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻞ 381255 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
تا س��ال  5 ،2009درصد حج��م گاز کاری
کل تأسیسات ذخیرهسازی جهان در مغارهای
 3حجم گاز پایه تأسیسات ذخیرهسازی موجود در جهان تا سال ]1[ 2009
نمکی ذخیره ش��ده بود .در حالی که در س��ال
ﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل [1] 2009
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
 381255ﮔﺎز
ﺷﻜﻞ -3ﺣﺠﻢ
ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻞ:
 ،2006سهم گاز کاری ذخیره شده در مغارهای
ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي
16
بوده است .این آمار گرایش
 9/3درصد
ﺷﻜﻞ و
نمکیاﻳﻦ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ %را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي
ﻞ 4-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان
بیشتر کشورها به این روش ذخیرهسازی را نشان
ﺳﺎلﻛﻨﺪ.
آﺷﻜﺎر ﺗﺎﻣﻲ
ﻧﻤﻜﻲ
ﮔﺎز از
ﺑﺮداﺷﺖ
ﻞﻫﺎي 2-و  3ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
%13[1] 2009
را در ﺟﻬﺎن
ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻐﺎرﻫﺎيﺳﺎزي
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮه
ﺑﺎﻻيﭘﺎﻳﻪ
ﺣﺠﻢ ﮔﺎز
ﺷﻜﻞ-3
ﻧﻔﺘﻲ
ﻣﺨﺎزن
میدهد .میزان اس��تفاده از این روش در مناطق
متفاوت بوده و به س��اختارهای
اﻳﻦجهان
مختلف
ﺷﻜﻞ و
دﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از
ﻞ 4-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ%7
%64
ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب
زمینشناسی خاص هر منطقه و زیرساختهای
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻻي ﮔﺎز از ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻞﻫﺎي 2-و  3ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
صنعت نفت آنها وابس��ته اس��ت .برای مثال،
ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ
ت��ا س��ال  68 ،2009درصد حج��م گاز کاری
تأسیسات ذخیرهسازی اروپا در مخازن گازی،
18درصد در آبخوانها12 ،درصد در مغارهای
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ 216854 :ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ
نمکی و تنها 1درصد در مخازن نفتی تخلیهشده
ذخیره شده است[.]1,6
 4حداکثر میزان برداشت تأسیسات ذخیرهسازی موجود در جهان تا سال ]1[2009
ﺷﻜﻞ -4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل [1]2009

ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از روش ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز در ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻔﺎده از اﻳﻦ روش در ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ .آﻟﻤﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮده و
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺲ
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مقاالت تحليلي-كاربردي

 -1-2ذخیرهس�ازی زیرزمینی گاز طبیعی
در مغارهای نمکی در ایران

گنب��د نمک��ی نصرآب��اد کاش��ان ب��ا ابعاد
 10×5×3/5کیلومت��ر ،در حوال��ی کیلومتر 50
اتوبان قم-کاش��ان و در منطقه نصرآباد کاشان
واقع اس��ت .بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده،
قابلیت ذخیرهس��ازی در این گنبد نمکی تایید
شده اس��ت[ .]7طبق مطالعات اولیه انجام شده
توسط شرکت ذخیرهس��ازی گاز طبیعی ،این
گنبد نمکی ظرفیت ذخی��ره  3تا  4میلیارد متر
مکع��ب گاز را دارا ب��وده و برنامهریزی برای
تبدی��ل این میدان به مخزن ذخیرهس��ازی گاز
انجام ش��ده اس��ت .انجام مطالع��ات تکمیلی
زمینشناس��ی ،عملیات گرانیس��نجی و ،MT

برنامهریزی بهمنظور انجام عملیات لرزهنگاری
برای شناسایی دقیق ابعاد و هندسۀ گنبد نمکی
و مشخص نمودن محل مناسب برای حفر چاه
اکتش��افی در حال انجام اس��ت .بهمنظور تأمین
منبع آب مورد نیاز برای شستوش��وی نمک،
مطالعاتی در منطقه انجام ش��ده اس��ت .استفاده
از فاضالب تصفیه ش��دۀ شهر کاشان میتواند
گزینۀ مناسبی برای این منظور باشد.
 -3شناسایی و انتخاب گنبد یا الیۀ نمکی

بهمنظور شناس��ایی و انتخاب گنب��د یا الیۀ
نمکی مناسب برای ذخیرهس��ازی ،معیارهایی
بای��د در نظر گرفته ش��وند .مهمترین فاکتورها
عبارتند از:

 1تعداد تأسیسات و ظرفیت ذخیرهسازی گاز در مغارهای نمکی موجود و برنامهریزیشده در جهان []5
نام کشور

تعداد تأسیسات ذخیرهسازی در
مغارهای نمکی

ظرفیت ذخیرهسازی (میلیون متر مکعب)

آلمان

47

17455

آمریکا

34

7905

انگلستان

18

4860

فرانسه

6

1716

پرتغال

4

301

کانادا

2

1019

دانمارک

1

420

لهستان

1

368

دیاپیریسم نمکی :مراحل دیاپیریسم ،شیب و
ارتفاع گنبدها
شرایط ساختاری زیرسطحی نمک :ضخامت
و عمق نمک
تکتونی��ک و لرزهخی��زی منطق��ه :می��زان
لرزهخیزی ،گسلهای موجود
ويژگىهاى فيزيكى و شيميايى سازند نمك:
مي��زان خل��وص و همگن��ى ،مياناليههاى
غيرنمكى ،نفوذپذيرى و تخلخل
هيدرول��وژى و هيدروژئول��وژى :آبه��اى
سطحى ،آبهاى زيرزمينى
مالحظ��ات زيس��تمحيطى :م��كان احداث
س��ايت ذخيرهسازى گاز ،محل و روش دفع
شورابه
مالحظات اقتص��ادى و اجتماعى :نزديكى به
مناطق پُرمصرف(شهرهاى پرجمعيت ،مراكز
صنعت��ى) ،نزديكى ب��ه خطوط لول��ۀ انتقال
گاز و راههاى دسترس��ى ،وجود نمكهاى
معدنى(پتاس)[]8
 -4ایجاد مغار نمکی

50
45
40
35
30
ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت

25

ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي )ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(

20
15
10
5
0

5
برنامهریزیشده
موجود و
مغارهای
ﻣﻐﺎرﻫﺎيگاز
س��ازی
ظرفیت
تأسیس��ات و
ﺟﻬﺎن ][5
نمکیﺷﺪه در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
درﻣﻮﺟﻮد و
ﻧﻤﻜﻲ
ذخیرهدر
ﺳﺎزي ﮔﺎز
ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﺧﻴﺮه
تعداد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و
ﺷﻜﻞ –5ﺗﻌﺪاد
در جهان []5

ﺗﺎ ﺳﺎل  5 ،2009درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ﻛﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﺟﻬﺎن در ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه
ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ،2006ﺳﻬﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ  9/3درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
آﻣﺎر ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در ﻣﻨﺎﻃﻖ
30
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
آنﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ ﺳﺎل  68 ،2009درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻛﺎري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي اروﭘﺎ در
ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي18 ،درﺻﺪ در آﺑﺨﻮانﻫﺎ12 ،درﺻﺪ در ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ و ﺗﻨﻬﺎ 1درﺻﺪ در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪﺷﺪه

ساخت مغار نمکی با معدنکاری انحاللی و
به دو روش انجام میشود:
گ��ردش مس��تقیم :در ای��ن روش ،آب از
لول��هی میانی چ��اه تزریق ش��ده و آبنمک
ن لولهی میان��ی و لولهی
از فضای حلق��وی بی 
خارجی ،بیرون فرستاده میشود(.شکل6-الف)
گ��ردش معک��وس :در ای��ن روش ،آب
از فضای حلق��وی بین لولهی میان��ی و لولهی
خارج��ی تزریق ش��ده و آبنم��ک از لولهی
میانی ،خارج میشود(.شکل6-ب)
میزان انح�لال در اطراف مح��ل ورود آب
بیشتر است .بنابراین ،برای ایجاد فضایی با شکل
منظم معموالً از هر دو روش بهصورت متناوب
استفاده میش��ود .با تغییر دادن تدریجی عمق
لولهها نیز میتوان ش��کل مغ��ار را کنترل کرد.
ب��ا اندازهگیری غلظت نم��ک در آب ورودی
و خروج��ی و دب��ی آب میت��وان حجم مغار
را محاس��به کرد .برای اطالع از ش��کل مغار از
برداش��تهای صوتی اس��تفاده میش��ود .وزن
مخصوص ِ
آب تازه کمتر از آبنمک اس��ت،
به همین دلیل ،تمایل بیش��تری به انحالل سقف

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻨﺒﺪ ﻳﺎ ﻻﻳﺔ ﻧﻤﻜﻲ

ﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻨﺒﺪ ﻳﺎ ﻻﻳﺔ ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-

دﻳﺎﭘﻴﺮﻳﺴﻢ ﻧﻤﻜﻲ :ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﺎﭘﻴﺮﻳﺴﻢ ،ﺷﻴﺐ و ارﺗﻔﺎع ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻚ :ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻚ
ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ و ﻟﺮزهﺧﻴﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ :ﻣﻴﺰان ﻟﺮزهﺧﻴﺰي ،ﮔﺴﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
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وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻤﻚ :ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص و ﻫﻤﮕﻨﻰ ،ﻣﻴﺎنﻻﻳﻪﻫﺎى ﻏﻴﺮﻧﻤﻜﻰ،

مغ��ار دارد .برای اطمینان از اس��تحکام مغار و نمک ،فاضالبهای شهری یا آب دریا باشد .انحاللی و عملیات ذخیرهسازی ،نیازمند استفاده
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮى و ﺗﺨﻠﺨﻞ
جلوگی��ری از گس��ترش رو به باال ،س��قف با برای دفع ش��ورابه میتوان از رسوبگیرهایی از تجهیزات سرچاهی خاص هر مرحله است.
کهﻫﺎى
ﺳﻄﺤﻰ ،آب
ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژى :آب
 ﻫﻴﺪروﻟﻮژى وزﻳﺮزﻣﻴﻨﻰرا روی آبهای س��طحی
کمتری��ن تأثیر
ﻫﺎى میشود[9
محافظت
پوشش��ی از هیدروکربن
ﺷﻮراﺑﻪ -5پارامترهای تأثیرگذار در طراحی مغارهای
كرد .در
��رب
زیرزمین��ی ُش
گاز و
اﺣﺪاثمانند
ﻣﻜﺎنم��وادی
منظور،
ب��رای ای��ن
ﻣﻼﺣﻈﺎت.]10
و
اس��تفادهدﻓﻊ
دارند ،روش
ﻣﺤﻞ و
ﮔﺎز،
ذﺧﻴﺮهﺳﺎزى
ﺳﺎﻳﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻰ:
زﻳﺴﺖ
طبیعی ،گاز نیتروژن ،پروپان و گازوئیل که از ص��ورت نزدیکی به دریا ،میتوان ش��ورابه را نمکی
 ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ :ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﻣﺼﺮف)ﺷﻬﺮﻫﺎى ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻰ(،هر س��ایت ذخیرهس��ازی ممکن اس��ت در
آب سبکتر هستند و نمک را حل نمیکنند ،ب��ه دریا ریخت .تزریق در س��ازندهای تراوای
ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز و راهﻫﺎى دﺳﺘﺮﺳﻰ ،وﺟﻮد ﻧﻤﻚﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ)ﭘﺘﺎس(][8
داخل مغار ،تزریق ش��ده و از تماس مس��تقیم س��طحی یا عمیق ،ب��ا در نظر گرفتن مس��ائل س��اختارهای زمینشناسی و در اعماق متفاوت
آب با سقف مغار جلوگیری میکنند .حداقل زیس��تمحیطی نیز میتوان��د موردتوجه قرار قرار گرفته باش��د .در الیهه��ای نمکی ،مغارها
ﻧﻤﻜﻲآب مورد نیاز برای شستوشوی نمک ،گی��رد .درصورتیکه ش��ورابه ح��اوی مواد با فشردهتر بوده و در اعماق کمتر(حدود  500تا
اﻳﺠﺎد ﻣﻐﺎر حجم
ازﺷﻮد:
ﻣﻲ
روش اﻧﺠﺎم
اﻧﺤﻼﻟﻲ و ﺑﻪ
برابرﻣﻌﺪن
ﻧﻤﻜﻲ ﺑﺎ
ﺖ ﻣﻐﺎر
جمله پُتاس باشد ،میتوان واحدهای  650متر) ق��رار گرفتهاند .در گنبدهای نمکی،
ارزشی
است .ازدواین رو،
ﻛﺎريایجاد شده
حجم مغار
8
تأمین آب مورد نیاز و یافتن روش��ی اقتصادی فراوری و تصفیۀ ش��ورابه احداث نمود و آب مغارهای بسیار بلند و باریک در اعماق بیشتر و
 .ﮔﺮدش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در اﻳﻦ روش ،آب از ﻟﻮﻟﻪي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و آبﻧﻤﻚ از ﻓﻀﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻴﻦ
و بهلحاظ زیس��تمحیطی ایمن ب��رای دفع یا تصفیه ش��ده را مج��ددا ً به چرخ��ۀ حفر مغار بین  1400تا  1850متر قرار گرفتهاند.
ﻟﻮﻟﻪي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻟﻮﻟﻪي ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺑﻴﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
از ن��گاه بهرهب��ردار ،مغارها باید بیش��ترین
فرآوری ش��ورابه تولی��دی ،از اهمیت زیادی برگرداند[.]11
 .ﮔﺮدش ﻣﻌﻜﻮس :در اﻳﻦ روش ،آب از ﻓﻀﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻟﻮﻟﻪي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و
مراحل ساخت مغار نمکی در شکل 7-نشان ظرفی��ت ذخیرهس��ازی(کمترین گاز پای��ه و
برخ��وردار اس��ت .آب م��ورد نی��از میتواند
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺧﺎرج
ﻟﻮﻟﻪي
غیراش��باع از داده شده است .انجام مراحل حفاری ،استخراج بیش��ترین میزان گاز کاری) و بیشترین قابلیت
��رب و
ﻣﻴﺎﻧﻲ،غیر ُش
زیرزمینی
آبﻧﻤﻚآازبهای
برداشت را داشته باش��ند و همگرایی ناشی از
خزش نمک کم باشد .بهعبارت دیگر ،بهطور
مؤث��ر و در دراز م��دت ،قابلی��ت بهرهبرداری
داشته باشند[.]12
پارامترهای موثر در طراحی مغار را میتوان
در چهار دسته کلی طبقهبندی کرد:
 -1-5پارامترهای زمینشناسی

 6الف) معدنکاری انحاللی با روش گردش مستقیم .ب) معدنکاری انحاللی با روش گردش
معکوس[]9

 -6ﻋﻤﻠﻴﺎت
ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي

 -5ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎز
ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﺷﻮراﺑﻪ

 -4ﺗﻜﻤﻴﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺤﻼﻟﻲ

 -3اداﻣﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺤﻼﻟﻲ

 -2آﻏﺎز اﺳﺘﺨﺮاج
اﻧﺤﻼﻟﻲ

 -1ﺣﻔﺮ ﭼﺎه

ﺷﻜﻞ  -7ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻐﺎر ﻧﻤﻜﻲ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﮔﺎز][12
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7
سازی گاز[]12
ذخیره
ﻃﺮاﺣﻲنمکی
ایجاد مغار
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي مراحل
ﻧﻤﻜﻲ
ﻣﻐﺎرﻫﺎي
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در

ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ،ﻣﻐﺎرﻫﺎ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ﺑﻮده و در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ)ﺣﺪود  500ﺗﺎ  650ﻣﺘﺮ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي
ﻧﻤﻜﻲ ،ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﻚ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﻦ  1400ﺗﺎ  1850ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ،ﻣﻐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎز ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﻛﺎري( و
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺰش ﻧﻤﻚ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺆﺛﺮ و در دراز ﻣﺪت ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ].[12
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻐﺎر را ﻣﻲﺗﻮان در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد:

ضخامت الیه نمکی :حداقل ضخامت الیهی
نمکی به حجم مغار و برنامهی ُشستوش��و
بس��تگی دارد اما از نظر اقتصادی نباید کمتر
از  200متر باشد.
ماهیت نمک :هرچه نمک خالصتر باش��د،
شستوش��وی مغار راحتتر بوده و ش��کل
نهایی منظمتر است.
ش��رایط تکتونیکی محل :اگر سازند نمکی
تغییر شکل پیدا کرده باشد ،توزیع الیههای
انحاللناپذیر پیچیده ش��ده و شستوشوی
نمک دشوار میگردد .بهعالوه ،کششهای
زی��ا ِد درون آن ،ش��کل مغ��ار را تغیی��ر
میدهد[.]13
عمق قرارگیری مغار :وقتی نمک تحت تأثیر
فش��ار مداومی قرار گیرد ،مثل یک س��یال
گرانرو واکنش داده و مانند ماده پالستیک
رفت��ار میکند .ای��ن فرایند ،خ��زش نامیده
میشود .فش��ار مجاز با توجه به نرخ خزش
تعیین میشود.
31

مقاالت تحليلي-كاربردي

تفاضل فشار حداکثر و حداقل

با افزایش عمق مغار ،حداکثر فش��ار بیش��تر نرخ برداشت بهینه گاز
تعیین شکل و محل قرارگیری مغار
اعمال فش��ار ثاب��ت داخلی مغار ،برابر فش��ار
میش��ود ،اما از سوی دیگر ،حداقل فشار مجاز دمای گاز تزریقی
هیدرواس��تاتیک در عمق مربوطه .پس از این
نی��ز افزایش مییاب��د .برای تعیی��ن عمق بهینه طول عمر مفید مغار[]15
مرحله باید اجازه داد تا مدل به تعادل برس��د و
حوادث مشاهده شده در مخازن ذخیرهسازی
مغ��ار ،نمودار تفاضل فش��ار حداکثر و حداقل
سپس خزش برای مدت سه ماه بررسی گردد.
در هر عمق ،رسم میش��ود .بیشینۀ این نمودار نمک عمدتاً بهدلیل خزش نمک و اُفت حجم
مغ��ار ،انحالل کنترلنش��دۀ نم��ک و کاهش اعمال چرخۀ فش��ار برای مدت یک س��ال.
نشاندهندۀ عمق بهینه است [.]14
نوس��ان فش��ار مغ��ار بی��ن فش��ار حداقل و
پای��داری یا ری��زش مغ��ار ،نش��ت از لولهها،
فش��ار حداکث��ر ص��ورت میگی��رد .برای
نزدیکی مغار به مرزهای سازند نمکی و افزایش
 -2-5پارامترهای مکانیکسنگی
هرشبیهس��ازی ،تنش س��نگ و تغییر شکل
پس از تعیین محل تقریبی قرارگیری مغار ،احتم��ال نش��ت گاز و ایجاد تنشهای بُرش��ی
باید ارزیابی ش��ود .همچنی��ن ،امکان ایجاد
ارزیابیه��ای ژئومکانیک��ی در منطق��ه انجام ب��اال و همچنین وجود ناحیهه��ای آنومالی که
ریزترکهای س��ازندی و لغزش الیهها در
ميش��ود ،خصوصیات مکانیکی سنگنمک انحاللپذیرت��ر از نمک بوده و پایداری مغار و
طول ش��یب و در میان رخساره باید بررسی
در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و مدل چاه را کاهش میدهند ،رخ دادهاند[.]16
شود [.]17
ساختاری مناس��ب برای پیشبینی رفتار نمک
برای مشخص نمودن الیههای زمینشناسی
تحت تنش ارائه میش��ود .س��پس ،دادههای  -6شبیهسازی مغار نمکی
الگوی بهرهبرداری از مغارهای ذخیرهسازی از نرمافزاره��ای تخصص��ی زمینشناس��ی
بهدس��ت آمده ب��ا اطالعات زمینشناس��ی و
ِ
تن��ش اولیه گاز از ذخیرهسازی فصلی(یک چرخۀ تزریق میتوان اس��تفاده کرد .تخمین حج��م و ابعاد
ژئوفیزیک��ی تلفیق ش��ده ،میدا ِن
برآورد شده و با مدلهای تئوری مورد ارزیابی و برداش��ت در سال) تا چندین چرخۀ تزریق و نمک در گنب��د نمکی و تعیین تن��ش اولیه با
برداشت در سال برای تأمین نیاز بازار مصرف و اس��تفاده از این نرمافزارها میسر خواهد بود .با
قرار میگیرد.
مقاصد اقتصادی ،متغیر است .با پیچیدهتر شدن در اختیار داش��تن دادهه��ای چاهها و دادههای
حالتهای بهرهب��رداری ،اهمیت طراحی دقیق لرزهای منطقه ،دادههای گرانیس��نجی ،تلفیق
-3-5پارامترهای هندسی
قط��ر مغ��ار ،ارتفاع مغار ،ش��کل س��قف ،مغار و نظ��ارت بر تنش تودۀ س��نگ در حین دادههای ژئوفیزیک ،نقشههای زمینشناسی و
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﻣﺤﻞ :اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻤﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻻﻳﻪﻫﺎي اﻧﺤﻼلﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
تصاویر ماهوارهای و ب��ا بهکارگیری نرمافزار
فاصل��ه مغارها از یکدیگر و فاصله مغار نمکی بهرهبرداری افزایش مییابد.
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه و ﺷﺴﺖوﺷﻮي ﻧﻤﻚ دﺷﻮار ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻛﺸﺶﻫﺎي زﻳﺎد درون آن ،ﺷﻜﻞ ﻣﻐﺎر را
مناس��ب ،میتوان فضای سهبعدی گنبد نمکی
از س��ازندهای مجاور ،مهمتری��ن پارامترهای
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ].[13
را شبیهس��ازی نم��وده و محل تقریب��ی ایجاد
-1-6مراحل شبیهسازی
تأثیرگذار در طراحی مغار هستند[.]14
 ﻋﻤﻖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻐﺎر :وﻗﺘﻲ ﻧﻤﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﮔﺮانرو واﻛﻨﺶ
مطالع��ه ثُبات یک مغار منفرد که یک مغارهای نمکی را پیدا کرد.
برای
داده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﺧﺰش 1ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
برای تحلیل پایداری مغ��ار نمکی ،باید از
چرخه فش��ار را تحمل کرده است ،مراحل زیر
-4-5پارامترهای بهرهبرداری
ﻧﺮخ ﺧﺰش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶدستهای دیگر از نر مافزارها استفاده كرد .این
ﺣﺪاﻗﻞگیرد:
سازی انجام
باید برای شبیه
حداکثر فشار مجاز
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻐﺎر ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،
ایجادرﺳﻢنرمافزاره��ا با اس��تفاده از روشهای عددی،
تعری��ف الیههای زمینشناس��ی منطقه
حداقل فشار مجاز
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻐﺎر ،ﻧﻤﻮدار ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ،
رفتار مغار را تحت ش��رایط مختلف بررس��ی
تعیین شرایط تنش اولیه
و
مغار
گاز
نرخ تزریق بهینه
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻴﺸﻴﻨﺔ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻋﻤﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ ].[14
میکنن��د .مراحل انجام کار معموالً به ش��رح
زیر است:
ایجاد هندس��ه م��دل :هندسهس��ازی در این
نرمافزارها با ایجاد یک سری اِلِمان که عموماً
مِش نامیده میشود ،صورت میگیرد.
تعیین مدل رفتاری و مشخص کردن خواص مواد
اِعمال شرایط مرزی و اولیه :پس از مشخص
ك��ردن مرزها ،میتوان نیروه��ا و یا تنشها
را در مرزها یا بخش��ی از یک مرز مشخص
عمق بهینه
نمود .تنش اولیه را با استفاده از نرمافزارهای
زمینشناسی میتوان تخمین زد.
عمق
اجرای مدل و تفس��یر نتایج :هدف از اجرای
ﺷﻜﻞ  -8ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﻴﻨﺔ ﻣﻐﺎر ][14
برنامه ،بررسی تأثیر تنشهای موجود در اثر
8
ﺳﻨﮕﻲعمق بهینۀ مغار []14
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚتعیین
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي نمودار
-2-5
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻐﺎر ،ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 32ﺳﻨﮓﻧﻤﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،دادهﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﺷﺪه ،ﻣﻴﺪانِ ﺗﻨﺶِ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
-3-5

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ
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وزن یا فشار گاز ذخیرهشده بر پایداری مغار
است.
-2-6ارائه نتایج شبیهسازی

پس از شبیهسازی فضای گنبد نمکی و تعیین
ابعاد و موقعی��ت قرارگیری نمک ،مغار نمکی
با اس��تفاده از نرمافزارهای عددی شبیهس��ازی
میشود .با تغییر پارامترهای زیر ،پایداری مغار
ت بررسی شده و بهترین حالت برای
در هر حال 
هر پارامتر انتخاب میشود.
عمق قرارگیری مغار
حداقل و حداکثر فشار مجاز
ابعاد مغار(نسبت ارتفاع به قطر بهینه)
تعداد و فاصله مغارها از هم
فاصله مغارها از سازندهای مجاور
تعداد چرخههای تزریق و برداشت بهینه
 -7متروک كردن مغار نمکی

عم��ر بهرهب��رداری ه��ر مغ��ار روزی ب��ه
پای��ان میرس��د .بنابراین ،حفاظت س��طحی و

زیس��تمحیطی در درازم��دت بای��د در نظ��ر
گرفته ش��ود .برای این منظ��ور ،رفتار مغارهای
بالاستفاده و مهر و موم شده یا پُر شده با مایعات
یا م��واد جامد باید مورد مطالع��ه قرار گیرد .با
وجود برتری روش پُر کردن مغار با مواد جامد
نسبت به متروکه گذاشتن مغار ،روش پُر کردن
مغ��ار با آب ،در آلمان بیش��تر مورد توجه قرار
گرفته اس��ت [ .]12از مغاره��ای متروک برای
دفن پس��ماندهای هستهای و مواد سمی صنعتی
نی��ز میتوان اس��تفاده كرد .این م��وا ِد دورریز
میتواند بهصورت جامد و پودریشکل ،مایع
یا سوسپانس��یونی باش��د که پس از پمپ شدن
در داخل مغار ،س��خت میشود .پُر کردن مغار
ب��ا مواد جام��د ،تقریباً خالی از اِش��کال بوده و
پایداری مغا ِر پُر شده را تضمین میکند [.]18
نتیجهگیری

ذخیرهس��ازی زیرزمینی گاز طبیعی ضروری
است.
برای رویارویی با افزایش ناگهانی مصرف گاز

طبیعی و جبران کمب��ود گاز در کوتاهمدت،
ذخیرهس��ازی گاز در مغاره��ای نمک��ی
مناسبترین روش است.
اس��تفاده از این ِ
روش ذخیرهسازی در جهان،
بهس��رعت در حال افزایش اس��ت .گسترش
سازندهای نمکی در ایران ،امکان استفاده از
این ِ
روش ذخیرهسازی را فراهم آورده است.
ایج��اد مغ��ار در گنبده��ای نمکی نس��بت به
الیههای نمکی ،ایمنتر و اقتصادیتر بوده و
مشکالت عملیاتی کمتری دارد.
خزش نمک و کاهش حجم مغارهای نمکی
در درازمدت ،مهمترین چالش استفاده از این
روش ذخیرهسازی است .با طراحی دقیق مغار
و بهرهب��رداری صحی��ح از آن ،میتوان نرخ
خزش را محدود كرد .در این مقاله ،نکات و
پارامترهای اصلی طراحی مرور گرديد.
پ��س از پایان عمر مفید مغاره��ای نمکی(در
ِ
س��ازی گاز طبیعی) ،از
نقش مخ��زن ذخیره
آنها بهمنظور دفن پس��ماندهای اتمی و مواد
سمی صنعتی میتوان استفاده كرد.

منــــابع
مجازی ذخیرهسازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری :1390شاهرود.

[12] D. J. Evans, R.A.C., Underground Gas Storage: Worldwide
Experiences and Future Development in the UK and Europe,2009, London: The Geological Society.

[ ]13اسماعیلنژاد ،احسان؛ رجبی ،میثم؛ «پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد مغارهای
نمکی ذخیرهس��ازی گاز»؛ اولین کنفرانس مجازی ذخیرهسازی زیرزمینی مواد
هیدروکربوری :1390شاهرود.

[14] A. Suat Bagci, E.Ozturk, Performance Prediction of Underground Gas Storage in Salt Caverns. Energy Sources, 2007.
Part B: p. 155–165.
[15] L. B. Hilbert, V.K.S., Salt Mechanics and Casing Deformation in Solution-Mined Gas Storage Operations. American
Rock Mechanics Association, 2008. 08.

[ ]16عس��گری ،امی��ن؛ «مخاطرات ذخیرهس��ازی زیرزمینی م��واد هیدروکربوری
در س��ازندهای نم��ک و راهکارهای مقابله ب��ا آن»؛ اولی��ن کنفرانس مجازی
ذخیرهسازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری :1390شاهرود.

[17] Gang Han, M.B., Khang Lao, Luis Dorfmann, Jean Young,
Gas Storage and Operations in Single Bedded Salt Caverns:
Stability Analyses, 2006, American Rock Mechanics Association.
[18] Langer, M., Use of solution-mined caverns in salt for oil and
gas storage and toxic waste disposal in Germany. Elsevier
Science Publishers B.V., Engineering Geology, 1993. 35: p.
183-190.

[1] 2006-2009 Triennium Work Report, 24th World Gas Conference, 2009: Buenos Aires, Argentina.
[2] Sylvie Cornot, Underground Gas Storage in The World, CEDIGAZ, Center International d’Information, 1990.
[3] Chabrelie, M., et al., Underground Gas Storage: Technological Innovation for Increased Efficiency, CEDIGAZ, France,
2000.

[ ]4اس��ماعیلنژاد ،احس��ان؛ رجبی ،میثم؛ «ذخیرهس��ازي گاز طبیع��ی در مغارهاي
نمکی»؛ نخس��تین همایش ملی فناوريهاي نوی��ن در صنایع نفت و گاز :1389
دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه.

[5] www.energydelta.org
[6] 2003-2006 Triennium Work Report, 23th World Gas Conference, 2006: Amsterdam, The Netherlands.

[ ]7کوچکی ،احس��ان؛ «آشنایی با پروژههای ذخیرهسازی زیرزمینی گاز در ایران»،
اولی��ن کنفرانس مجازی ذخیرهس��ازی زیرزمینی م��واد هیدروکربوری:1390
شاهرود.
[ ]8سلس��بیلی ،محمد؛ «معیاره��ای مکانیابی مناطق مناس��ب برای ذخیرهس��ازی
زیرزمینی گاز در مغارهای نمکی»؛ اکتشاف و تولید؛ 1389؛ .77
[ ]9رازانی ،مجتبی؛ «روشهای حفاری جهت ذخیرهسازی گاز در مغارهای نمکی»؛
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران :1390سمنان.
[10] Ikoku, C.U., Natural Gas Reservoir Engineering,1984, Florida: Krieger Publishing Company.

[ ]11سعید کریمینسب ،روحاله عزیزی؛ «چالشهای تأمین آب در اجرای مغارهای
نمکی ذخیرهس��ازی زیرزمینی مواد هیدروکربنی در ای��ران»؛ اولین کنفرانس

33

