
 
 
 

 
 

 
 هفتمبخش 

 سازيذخیره
 

 صادراتی  عملیاتی/ خام  . مخازن ذخیره نفت1-7
 رسـید و ارسـال،  براي تثبیت شرایط عملیاتی تولید و جلوگیري از نوسـانات   خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفت در

ـ  هاي انتقال نفت خانه برداري و همچنین در محل تلمبه سازي در واحدهاي بهره مخازن ذخیره  هـاي   ه پایانـه خام ب
 باشند. سات میادین بزرگ نفتی نصب شده و یا در جریان احداث میصادراتی بخصوص در تاسی

خام تولیدي از سکوهاي دریایی مناطق مختلـف خـارك، سـیري، الوان و    نفت ،شرکت نفت فالت قاره در
 شود. بهرگان با خطوط زیردریایی به مخازن ذخیره در جزایر مذکور هدایت می

اند،  ایران پراکنده سرزمین آن در گستره جغرافیایی يو گاز نفتیکه میادین ت نفت مناطق مرکزي شرک در
رسید و ارسـال در هـر منطقـه از اهمیـت بسـزایی      تداوم عملیات  و وجود مخازن ذخیره براي پوشش تعمیرات

 .شده استبه مخازن ذخیره کافی مجهز  منطقه به این ترتیب هربرخوردار است 
مجهـز بـه    ،شمال کشـور در نکا پایانه وارداتی در جنوب و  ماهشهر-عسلویه-خاركاي صادراتی هپایانه

خـام از کشـورهاي    (سوآپ نفت خامکش جهت صادرات و واردات نفتي نفتها کشتی ها براي پهلوگیرياسکله
(از عسلویه و  ت گازيماهشهر) و صادرات مایعات و میعانا-(به نکا هاي نفتیو یا فرآورده همسایه شمالی در نکا)

ها، مخازن ذخیـره و تاسیسـات بـارگیري و     و سایر تسهیالت متداول مربوط به عملیات پذیرش کشتی ماهشهر)
جهت  پذیر نبودههاي موجود امکانسکلها . عالوه بر آن در نقاطی که ساخت اسکله و یا استفاده ازباشند تخلیه می

 گرفته شده است. هاي شناور بهرهگويپهلوگیري، بارگیري و تخلیه مواد نفتی از 
 سـازي، انجام عملیات دریافت، ذخیرهبا نکا، همچنان  خارگ و درهاي نفتی  شرکت پایانه 1390در سال 

وره و کـ  سـوآپ و واردات نفـت   خام ، نفتخام نفتو سنجش کمی و کیفی، بارگیري و تخلیه گیري اندازهامتزاج، 
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صادرات عملیات و از این طریق  داده میکش را انجام  هاي نفت ازي کشتیو جداس پهلودهیعالوه برآن عملیات 
خام تولیـدي شـرکت ملـی منـاطق      نفت ،. این شرکتبه عهده داشته است راخام کشور  درصد نفت 90از   بیش
 بـه ط لولـه زیـر دریـایی    خیز جنوب را که به صورت دو نوع سبک و سنگین به طور مجزا از طریق پنج خـ  نفت

این شرکت واردات و صادرات برخی   ،آنافزون بر .کند سازي می شود، دریافت و ذخیره ارسال می كرجزیره خا
 900 ،1391 طـی سـال   عهـده دارد. برنیـز  ي از بنـدر عسـلویه را   میعانات گازو ها و صادرات مایعات  هفرآورد

یات دریایی با اسـتفاده از  ساعت عمل 800هزار و  21هاي ایران پهلو گرفتند و بیش از  نفتکش خارجی در اسکله
عملیـات پهلـودهی و    5500هاي نفتی در کشور صورت گرفته و در مجموع در این سال حدود  شناورهاي پایانه
 ها انجام شده است. جداسازي نفتکش

هاي نفتی مناطق دریایی در اطراف جزیره خارك تولید  خام شرکت نفت فالت قاره نیز که از حوزه نفت
هـاي   خـام  شـود و سـایر نفـت    صورت مجزا دریافت و صادر مـی به  ،خام فروزان معروف است شود و به نفت می

 شوند. هاي سیري و الوان صادر می صادراتی این شرکت از پایانه
و شـمال   كهاي صـادراتی خـار   تعداد و ظرفیت عملیاتی مخازن و مشخصات پایانه 7-2و  7-1جداول 

 دهد. کشور را نشان می

 
 1391در سال نفتی خارك و شمال  پایانه سازي در خیرهذ مخازن. 7-1جدول 

 

 (بشکه) مخازن ظرفیت عملیاتی تعداد مخازن نوع مواد نفتی پایانهنام 
 21318193 41 و  نفت کورهگاز  خام سبک، سنگین، نفت  نفت خارك
 920010 6 خام و  نفت کوره نفت شمال

 

هاي نفتی و میعانات گازي در  ، فرآوردهخام فتی نهاي صادراتی و واردات مشخصات پایانه 7-2جدول 
 1391سال 

)تناژ(ها پذیرش کشتی ظرفیت عملیاتی هاي صادراتی نوع محموله  و نام اسکلهتعداد  نام پایانه

 خارك
 هزار تن 270حداکثر گاز  نفت کوره و نفتفروزان، خام سبک، سنگین،   نفت اسکله شرقی
 هزار تن 500بالغ بر نفت کورهفروزان، ، خام سبک، سنگین  نفت اسکله غربی

 نامحدود فروزان و میعانات گازيخام سبک، سنگین،   نفت )STSترمینال سیار (
 )متر 5/4خور  تن (با اب 6200 نیو بنز گاز نفتخام، نفت کوره،   نفت سه پهلوگاه دریایی شرق شمال

 عسلویه
 هزار تن300  میعانات گازي گوي شناور یک

 هزار تن320  میعانات گازي اور دوگوي شن
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هاي صادراتی کشـور  در پایانه 1391تا  1386 هاي سازي را در سالذخیرهمخازن وضعیت  7-3جدول 
 دهد.شان مین

      1386-91ي ها سالسازي آن در خام و مقدار ذخیرهذخایر نفتعملیاتی . ظرفیت کل 7-3جدول 
 : میلیون بشکهخامنفت واحد
 ت گازي: هزار متریک تنواحد میعانا

 نوع مخزن نوع حامل انرژي
 سازي در پایان سال مقدار ذخیره

1386 1387 1388 1389 1390 1391 
 186/29 39/47 23/61 46/50 81/28 21/29 مخازن ساحلی و شناور خام نفت

 میعانات گازي پارس جنوبی
 92/1133 88/871 1131 - - مخازن شناور

78/3227 
 29/369 18/467 311 - - یمخازن ساحل

 
سـازي بـا   عـدم تطـابق مقـدار ذخیـره     باتوجه بـه  1391سال در ، ستمشهود افوق  جدولاز ارقام  که چنان

 خام تولیدي از مخازن شناور استفاده شده است.سازي نفتاحتماالً براي ذخیره )7-1جدول ( هاظرفیت کل در پایانه
 اند عبارتند از: در دست اجرا قرار داشته 1391دراتی در سال هاي صا اي که در پایانه هاي عمده طرح

بـرداري از   اي در پایانه نفتی خارك که در دست اجرا قرار داشت و با بهـره  مخزن یک میلیون بشکه 4ساخت  
 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. 28سازي در خارك به  آنها در اواخر سال آینده ظرفیت ذخیره

هـاي   اور به منظور پایداري عملیات صـادرات و جلـوگیري از قطـع صـادرات در زمـان     هاي شن بازسازي گوي 
هاي شناور در پایانه دریایی گناوه به عنوان پایانه سیار شناور ایجاد خواهـد شـد. در    این گوي بوده و اضطراري

قرار گرفته  در دست اجرا 1391گوي شناور وجود دارد که بازسازي آنها در سال  7حال حاضر در این منطقه 
 و یکی از آنها تعمیر و به آب انداخته شده ضمن آنکه تعمیر دومین گوي نیز در مراحل اجرایی بوده است.

حوضچه فراگیر پایانه نفتی شمال به عنوان پشتیبان توسعه و تولید نفت در شمال کشور و دریـاي   طرح احداث 
در مراحل الیروبی در دست اجـرا قـرار    1391 میلیون و پانصد هزار بشکه که در سال 2خزر با هدف ذخیره 

با ساخت این پـروژه سـه اسـکله     کههکتار است  300گرفته است. مساحت حوضچه فراگیر پایانه نفتی شمال 
 متر افزایش خواهد یافت. 20اسکله با آبخور  14متر به  5تا  4موجود با آبخورهاي 

طق عملیـاتی الوان و بهرگـان توسـط شـرکت نفـت      خام در منا میلیون بشکه مخازن ذخیره نفت 5/3افزایش  
 برداري قرار گرفت. تکمیل و در مدار بهره 1391فالت قاره که در سال 

احـداث  در دست اجـرا قـرار داشـت. طـرح      1391سازي گوره و امیدیه در سال  طرح احداث مخازن ذخیره 
میلیـون   3سازي  با ظرفیت ذخیره مخزن 4خام در گوره و امیدیه با هدف ایجاد  سازي نفت مخازن بتنی ذخیره
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شود. با توجه به درصـد بـاالي    میلیون بشکه در گوره دنبال می 4مخزن به ظرفیت  6بشکه در امیدیه و ایجاد 
 1392پیشرفت کار در طرح احداث مخازن گوره قرار است مخازن ذخیره نفت در این منطقه تـا پایـان سـال    

 برداري قرار گیرند. در مدار بهره

 ها پاالیشگاه خام خوراك نفت ذخیرةمخازن 

و میعانات خام  نفت( خوراك ةخام و توان روز مصرف ذخیر و مخازن نفت ها پاالیشگاه بالفعلظرفیت  7-5جدول 
 دهد. را نشان می ها پاالیشگاهدر گازي) 

ـ   خام و میعانـات گـازي در مخـازن ذخیـرة خـوراك پاالیشـگاه      میزان ذخایر نفت 7-5جدول  ان هـا را در پای
 .دهدهاي کشور نشان می گازي در پاالیشگاه خام و میعاناتدر مقایسه با کل ظرفیت ذخایر نفت 1386-91هاي  سال

 1391در پایان سال  خام و توان روز مصرف ذخیره و مخازن نفت ها پاالیشگاهخوراك . 7-4دول ج

 پاالیشگاه
 ها خوراك  پاالیشگاه

 (هزاربشکه در روز)
 توان روز مصرف ذخیره شکه)ظرفیت مخازن (هزارب

 میعانات گازي خام  نفت (روز) خام نفت

 08/10 5/1224 2/18145 87/1800 پاالیشگاه کشور 9

 

سازي آنها و مقدار ذخیره ها پاالیشگاه خام و میعانات گازي خوراك. ظرفیت کل ذخایر نفت7-5جدول 
  1386-91 يها سالدر پایان 

                 واحد: هزار بشکه                                                                                                                                                

ظرفیت کل  
 ذخایر

 سازي در پایان سال ذخیره
1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 خام نفت
میعانات گازي 

18145* 
1224* 

5383 
66 

1/6487 
5/307 

6/8940 
2/524 

6366 
411 

8325 
741 

8615 
538 

 1391ظرفیت کل ذخایر در سال *

هاي کشـور در   خام خوراك در پاالیشگاه سازي نفت توان ذخیره ،دهدنشان میفوق ول اکه ارقام جد چنان
 ،خام خوراك ا از مراکز تامین نفته لب پاالیشگاهبوده که با توجه به بعد مسافت اغ روز 10بیش از  1391سال 

. عـالوه  باشـد  می مناسب )برحسب تجارب(پاالیش و پخش ملی شرکت روز  10استاندارد معمول  در مقایسه با
سـازي  یلیـون بشـکه ظرفیـت ذخیـره    م 18بیش از با وجود  ،گردد  مالحظه می 7-5در جدول چنان که  ،بر آن
میلیون بشـکه   6/8خام در پایان این سال  نفت  ذخیره ،1391سال در  ي مختلفها پاالیشگاه خام خوراك در نفت

سـد ایـن   ر استفاده شده است که به نظر می ها پاالیشگاه نصف کل ظرفیت مخازن موجود در ازتقریباً بوده یعنی 
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سـازي  ذخیـره  .خام صادراتی صورت گرفتـه اسـت   و اولویت در تأمین نفتخام  نفتتولید میزان امر با توجه به 
ظرفیت کـل مخـازن   با  مطابقت تنظیم آنعدم شان از ن نیز 1391  سال پایاندر  ها پاالیشگاه انات گازي درمیع

  ت و در این مورد نیز کمتر از نیمی از ظرفیت مخازن ذخیره استفاده شده است.اسداشته 

 هاي نفتی مخازن ذخیره فرآورده. 2-7
 ي کشورها پاالیشگاه ها در مخازن ذخیره فرآورده

ه از کـ چنان نشان داده شـده اسـت.   7-6در جدول   هر پاالیشگاه دربه تفکیک مخازن ذخیره کل ظرفیت  دارمق
حـدود  در  1391هاي کشـور در سـال    پاالیشگاهها در ظرفیت کل مخازن فرآورده ،شودمشاهده می زیرجدول 

 .گزارش شده استمیلیون بشکه  83/30

 1391هاي کشور در پایان سال  شگاههاي پاالی ظرفیت مخازن فرآورده. 7-6جدول 
 ارقام: بشکه

 شیراز تبریز اصفهانشهید تندگویان تهران آبادان ها پاالیشگاه

 2323600 1740665 1970400 3066906 13015800 ها جمع فرآورده

 جمع بندرعباسخمینی(ره)شازند امام الوان کرمانشاه ها پاالیشگاه

   30836415 3642000 2522600 2095184 459260 ها جمع فرآورده
 يهـا  سـال در پایـان   هـا  پاالیشـگاه  وضعیت ذخایر پنج فرآورده اصلی را در مخازن ذخیـره  7-7جدول 

 دهد.در مقایسه با ظرفیت کل مخازن ذخیره آنها نشان می 91-1386 

 يسازي آنها در انبارهامقدار ذخیرهسوخت جت و اصلی و  هاي. ظرفیت ذخایر فرآورده7-7جدول 
                   1386-91ي ها سالي کشور در پایان ها پاالیشگاه

 واحد: مترمکعب                                                                                                         
 1391 1390 1389 1388 1387 1386 ظرفیت کل مخازن* فرآورده

 42955 27153 20845 26836 4/17888 12564 95518 گازمایع
 425128 454031 405082 483818 5/517800 489186 778364 موتوربنزین
 205636 220718 207901 269630 5/159416 149258 337561 سفیدنفت

 446733 373161 405059 331249 8/375482 343310 803124 گازنفت
 730755 483084 692192 643594 9/564488 494720 1400674 کورهنفت

 98280 78515 79164 75680 - - 140529 سوخت سنگین جت

 - - - - - - 35487 سوخت سبک جت
 1391*ظرفیت در سال 
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هـاي اصـلی در   ارقام در جدول فوق نشان از آن دارد که ضمن تنظیم و نگهداشـت سـطح ذخـایر فـرآورده    
، گـاز نفـت موتـور،  یر بنـزین امقـدار ذخـ   ،ت کل مخازن ذخیره آنهـا ي کشور در زیر سطح ظرفیها پاالیشگاه انبارهاي

ایـن امـر را    .انـد روبـرو بـوده  کمـی   هاي اخیر با نوسـانات  در سالدر پایان هر سال سوخت سنگین جت و  سفید نفت
لـیکن در  هاي پاالیشی و شرکت ملی پخـش نسـبت داد   توان به روند عادي و مطلوب عملیات تحویل بین شرکت می
تـوان  که مـی  اند از افزایش بسیار زیادي برخوردار بودهاخیر هاي  در پایان سالسازي ذخیره ،کورهنفتگازمایع و ورد م

کـوره   مشکالت عملیـاتی صـادرات نفـت   همچنین ها و  هاي توسعه پاالیشگاه به افزایش تولید گاز مایع در طرحآن را 
 .مرتبط دانست

 سراسر کشورهاي نفتی در  انبارهاي تدارکاتی فرآورده
وجـود دارد.   هـا  پاالیشـگاه هـاي نفتـی نهـایی     جهت دریافت فـرآورده  الزمدر جوار هر پاالیشگاه انبار تدارکاتی 
 مختلـف  لها با وسـای  و ارسال فرآوردهبارگیري، تخلیه ها،  دریافت فرآوردهانبارهاي نفت تدارکاتی به تاسیسات 

 نیـز  ریلی و حمـل دریـایی   وسایل به ،موارد برخی در و اهاي جاده پیم خطوط لوله سراسري، نفتکش نظیر حمل
، هـا  اسـتان انبارهاي بزرگ تدارکاتی سـایر   عالوه بر تغذیۀ ها پاالیشگاه باشند. انبارهاي تدارکاتی جنب می مجهز

مختلـف حمـل تـامین     وسـایل  ها را در اقصـی نقـاط کشـور بـا     نیاز انبارهاي دیگر شهرستان هاي مورد فرآورده
گـزارش  انبار باب  93حدود، 1391تعداد کل انبارهاي تدارکاتی فعال در سراسر کشور در پایان سال  نمایند. می

. انـد  لیتـر بـوده   میلیارد 6/11 حدود با ظرفیت مجازفرآورده اصلی مجهز به مخازن ذخیره براي چهار شده که 
در سـال  هـا   تفکیـک فـرآورده  تدارکاتی سراسر کشور به مجاز مخازن چهار فرآورده اصلی در انبارهاي ظرفیت 

 شده است. ارایه 7-8در جدول  1391

سراسر کشور به تفکیک تدارکاتی مجاز مخازن چهار فرآورده اصلی در انبارهاي . ظرفیت 7-8جدول 
 1391در سال  هافرآورده

 واحد: متر مکعب
 جمع کوره نفت گاز نفت سفید نفت بنزین موتور فرآورده

 11591840 1367932 4055020 2856668 3312220 ظرفیت مخازن
 هاي مجاز مخازن گزارش شده است. ها براساس ظرفیت ظرفیت

 
 

انبارهـاي شـرکت ملـی پخـش در پایـان       ذخایر پنج فرآوردة اصلی را در مخـازن ذخیـرة   7-9جدول 
 دهد.در مقایسه با ظرفیت کل مخازن ذخیره انبارها نشان می 1386-91ي ها سال
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مخازن انبارهاي سازي آنها در هاي اصلی و مقدار ذخیرهخازن ذخیره فرآورده. ظرفیت کل م7-9جدول 
 1386-91ي ها سالپایان پخش در 

 میلیون لیترواحد: 

ظرفیت کل مخازن در  فرآورده
 1391 1390 1389 1388 1387 1386(مترمکعب)1391سال

 25431 24733 28938 18869 2808337615 47035 تن) حسببر گازمایع(
 2/916 385/1820476/2619056/21111438 1614 3312220 موتورینبنز
 9/1220 984/1090363/1063370/1168878 594 2856668 سفیدنفت
03/1136 236/1815467/1863184/1936810 769 4055020 گازنفت
 7/474 237 378/620 875/552 844/307 407 1367932 کورهنفت
 756/1363/121 567/162 814/126 - - 258863 جت نفت

 - 225/12 - - - - - بنزین جت
 

 :کهدهد میارقام جدول فوق نشان تجزیه و تحلیل 
  تر از پائیناي با اختالف قابل مالحظه 1391 سالدر پایان اصلی فرآورده  پنجنگهداشت ذخایر سطح  -

 انبارهاي شرکت ملی پخش بوده است. ةمخازن ذخیرمجاز سطح ظرفیت 
 اي   بـه میـزان قابـل مالحظـه    قبل هاي  نسبت به سال 1391در پایان سال  موتور یر بنزیناسطح ذخ -

بـه  و هاي پتروشـیمی   و استفاده از مخازن ذخیره مجتمعکه احتماال به علت مصرف زیاد  ،کاهش یافته
 تحریم در واردات این فرآورده بوده است.خصوص 

توجـه بـه سـوابق    بـا   ،کاهش روبرو بودبا  1390سال  در پایانکه  گاز سفید و نفتسطح ذخایر نفت -
هاي قبـل افـزایش    به روند سال و فصل تابستان 1391سال  ابتدايهاي ها در ماهمصرف این فرآورده

قبـل و در   رایط مطلوبتر زمستان نسبت به سالشبه علت سفید  این افزایش در مورد نفت یافته است.
در مقایسـه بـا    استفاده از برش سنگین نفتیهمچنین دات این فرآورده و گاز آغاز مجدد وار مورد نفت

 سال قبل بوده است.
در  ،هاي قبـل  رو بود تقریباً به روند سال با کاهش روبه 1390 سال که در پایانکوره سطح ذخایر نفت -

مشـکالت  ها و  افزایش تولید پاالیشگاهتوان به  افزایش یافته است که دالیل آن را می 1391پایان سال 
 نیز نسبت داد.و کاهش بانکرینگ نسبت به سال قبل عملیاتی صادرات این فرآورده 

توسط شرکت هاي نفتی  سازي فرآورده هاي مهمی براي افزایش ظرفیت ذخیره شایان ذکر است که طرح
سازي کشـور   در دست اجرا قرار داشت که ظرفیت ذخیره 1391در سال هاي نفتی  ملی پخش فرآورده

 توان به موارد زیر اشاره نمود: از آن جمله می .دهد هزار لیتر افزایش می 350را یک میلیارد و 
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 166میلیـون لیتـر)، انبـار نفـت شـیراز (      300میلیون لیتر)، انبار نفت ماهشهر ( 350انبار نفت کرمان (
یون لیتر)، انبار نفت مالیر میل 100میلیون لیتر)، انبار نفت بیرجند ( 120میلیون لیتر)، انبار نفت ارومیه (

) در مـدار  1392بنـدي قـرار اسـت تـا پایـان سـال آینـده (        زمانبرنامه بر طبق  کهمیلیون لیتر)،  70(
سازي کـه در   ظرفیت ذخیرهالذکر  هاي فوق برداري از طرح با بهرهترتیب برداري قرار گیرند. بدین  بهره

 .رسیدمیلیارد لیتر خواهد  13 به حدود ،شدهمیلیارد لیتر گزارش  6/11در حدود  1391پایان سال 

 سازي گازطبیعی  . ذخیره3-7
هاي متمادي، مصرف گاز در کشور معموالً با نوسانات فصلی شدیدي روبـرو   برحسب تجارب بدست آمده در سال

فصـل   ماهـۀ  4آبـان) و   -فصل گرم (فـروردین  ماهۀ 8ۀ در سال در دو دامنگاز نوسانات فصلی مصرف باشد. می
در سـال  ( لولـه خطـوط  ثابـت  در نتیجه سیستم انتقال از منابع تولید با ظرفیـت   ،افتداسفند) اتفاق می -سرد (آذر

تـامین گـاز فصـول     برايعمالً  )بوده استدر روز میلیون مترمکعب  700 حدود ظرفیت خطوط انتقال گاز 1391
  52500هزار روستا،  14شهر،  1000 حدودبه رسانی گازبدین ترتیب  .گرددسرد با محدودیت شدیدي مواجه می
هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع که زیر پوشـش گازرسـانی    230گیري از  واحد صنعتی عمده و غیرعمده با بهره
یابد و از  کنندگان افزایش می خصوص در موقعیتی که هر ساله تعداد مصرف به قرار دارند کار بسیار دشواري است

ف کمترین میزان مصرف گاز در فصل گرم با بیشترین میزان مصرف گاز در فصل سرد سال تـا  تر اختال همه مهم
 رسد.  برابر می 7

رفـع  کننـده گـاز بـراي     دهد که کشورهاي عمده دارنده و مصـرف  شده نشان می منتشرآمارهاي آخرین 
نمایند.  سازي گاز استفاده می خیره، انتقال و توزیع از وجود ذ هاي تولید شبکهدر پایداري الذکر و حفظ  مشکالت فوق

میلیارد متر مکعب در سراسر جهان وجود دارد کـه   321مخزن ذخیره گاز با مجموع ظرفیت  600در حال حاضر 
سازي جهان را در اختیـار   درصد ذخیره 35 ،میلیارد متر مکعب 121سازي  مخزن با ظرفیت ذخیره 385آمریکا با 

بـه عنـوان   کـه  ایـران  براي  باشد. بنابراین  میلیارد متر مکعب می 106رفیت مخزن به ظ 22 دارايدارد و روسیه 
بـا توجـه بـه     باشـد،  می اولین دارنده گاز جهان با شبکه انتقال و توزیع گسترده BPدومین و یا بر اساس آمار اخیر 

ین منـابع بـه منـاطق    اینکه عمده منابع تولید گاز در مناطق جنوبی کشور متمرکز است و طول مسیر انتقال گاز از ا
در صورتی که به هر دلیل  و باشد متجاوز از هزار کیلومتر می ،انتقالشمالی و مبادي مصرف و صادرات در هر خط 

از طرفی حتی چنانکه مشکل هـم   و تامین گاز مناطق با مشکل مواجه خواهد شد ،در سیستم انتقال نقصی بروز کند
و برابر فصل گرم در چرخه تولیـد و انتقـال در فصـل سـرد سـال میسـر       بوجود نیاید، تامین گاز به میزان حدود د

این اساس و بـا  باشد. بر  هاي آینده از اهمیت زیادي برخوردار می سازي گاز جهت برنامه ایجاد ذخیره لذا ،باشد نمی
خود را  درصد از حجم مصرف ساالنه 7/13هر کشور باید معادل  ،توجه به اینکه به طور کلی بر طبق فرمول رایج
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انجـام  زیـر زمینـی   مخـزن   200داشته باشد، از چند سال پیش مطالعات بر روي  پشتیبانسازي  به صورت ذخیره
سـازي   مناسب تشخیص داده شده که براي ذخیـره شناسایی و  سازي مخزن براي ذخیره 40از آن میان  وگردیده 

عالوه بر افزایش ضـریب اطمینـان در تـامین    ه گاز، . ایجاد این مخازن ذخیرباشند دارا میرا هاي باالیی  گاز قابلیت
برطبـق برآوردهـاي    دهـد.  نیازهاي داخل، جایگاه کشور را در بازار تجارت جهانی گاز به نحو چشمگیري ارتقاء می

که بـا اجـراي    باشند را دارا میگاز سازي  میلیارد متر مکعب ظرفیت ذخیره 20مخازن در مجموع این  انجام شده،
میلیون متـر مکعـب گـاز در روز از آنهـا      80تا  70سازي در آنها امکان ذخیره و برداشت روزانه  رههاي ذخی طرح

 باشـند  میدر دست اجرا و یا  این مخازن که در حال حاضر تکمیل برخی از مشخصات عملیاتی  فراهم خواهد شد.
 ارائه شده است. 7-10به شرح زیر و در جدول 

 1391سازي گازطبیعی کشور در سال ت اقدام ذخیره.  مشخصات مخازن در دس7-10جدول 
 

 نام پروژه
درصد 

پیشرفت 
 پروژه

حداکثر حجم  حداکثر تزریق گاز حداکثر برداشت گاز
  ذخیره 

(میلیاردمترمکعب)

فاصله محل 
مخزن از شهر 

 مجاور
 مالحظات

 میزانمدت
روزانه) مترمکعب (میلیون

 میزانمدت
 مترمکعب روزانه) (میلیون

سازي  ذخیره
گاز طبیعی 
در مخزن 
 سراجه قم

ماه 4  55/99
در فاز اول 8/9( 22
 در فاز دوم)2/12

 (در فاز اول) 3/7ماه 7
در فاز 5/1( 3/3

در فاز 8/1اول 
 دوم)

کیلومتري  40
و   شهرستان قم

کیلومتري  140
 تهران

ي  درصد باقیمانده
پیشرفت پروژه، 

مربوط به عملیات 
اندازي بخش  راه

باشد. گاز می فراورش
سازي  ذخیره

گاز طبیعی 
در مخزن 
 شوریجه

ماه 4 64/88
 20در فاز اول  20( 40

 در فاز دوم)
 10(در فاز اول )ماه 8

در فاز 4/2( 8/4
در فاز 4/2اول 

 دوم)

 استان خراسان
سرخس/ رضوي 

 

سازي  ذخیره
  گاز طبیعی
 در طاقدیس
 یورتشا

ماه 4 _
در فاز اول 8/4( 6/9

 وم)در فاز د8/4
 3ماه 8

در 23/0( 57/0
در 34/0فاز اول 

 فاز دوم)

 -استان تهران 
 ورامین

ي هیئت  مصوبه
مدیره اخذ شده و در 

حال نهایی شدن 
موارد مرتبط با 

 باشد. فاینانس می

 
در مـدار   1391آن به طـور کامـل در سـال     فاز اول است که مخزن سراجهسازي گاز در  پروژه ذخیره

در فصـل گـرم و برداشـت    میلیون متـر مکعـب در روز    3/7 در این مخزن تزریق سقف .برداري قرار گرفت بهره
ایـن مخـزن بـه     ینزدیکـ دسترسی و  .زمستان در زمان پیک مصرف خواهد بودمیلیون مترمکعب در  8/9روزانه 

خـوبی   شمال غرب کشور پشتوانه هاي ، قم و استانتهران هاي و همچنین به استان يخطوط انتقال گاز شبکه سراسر
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به صورت پراکنده آغـاز شـد و    90در این مخزن از اوایل سال گاز تزریق  باشد. براي تامین گاز در فصل سرد می
ب در میلیـون متـر مکعـ    2برداشت از مخزن با حدود  1391نیز ادامه یافت سپس در اواخر آذر  91در تابستان 

 قرار گرفته است.  19کشور در رده  32ان در بین ایر گاز سازي ذخیرهرتبه پروژه ا افتتاح این روز شروع شد. ب

 8/4سـازي   قابلیـت ذخیـره  بـا  . این مخزن در دست اجرا قرار داشت 1391در سال  پروژه مخزن شوریجه
کمپرسور فعالیـت خواهـد    6با سه توربین و  ظرفیت دارد و هجبرابر مخزن سرا 5/1 ،میلیارد متر مکعب گاز

میلیون متر مکعب گاز در آن  400میلیارد و  2میلیون متر مکعب در روز  10کرد و در فاز نخست با تزریق 
ده و ش بینی میلیون متر مکعب در روز پیش 20و میزان فرآورش گاز براي تزریق به شبکه  ذخیره خواهد شد

ي بردار شود که پس از بهره بینی می برداري از آن آغاز گردد. بدین ترتیب پیش قرار است در سال آینده بهره
میلیون متر مکعب در  30از پروژه مخزن شوریجه ظرفیت برداشت از دو میدان سراجه و شوریجه در روز به 

 روز برسد.
میلیون متـر مکعـب تخمـین زده     340تا  230که ظرفیت نهایی آن پروژه مخزن (اکروفر) یورتشاء ورامین 

ثر سقف تزریق و برداشت پـس از  حداک شده است که دو چاه مطالعاتی در این مخزن در دست تکمیل است.
 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. 6/9و  3تکمیل این طرح به ترتیب 

تـرین   تعدادي مخازن دیگر در دست مطالعه قرار  دارند که مهـم  ،الذکر عالوه بر مخازن ذخیره فوق        
 آنها عبارتند از:

کیلـومتري   130یلـومتري جنـوب گرمسـار و    ک 70آبدار زمینی است که در  هاي از تاقدیسمخزن تلخه 
شرق ورامین واقع شده است. مخزن تلخه به لحاظ جغرافیایی در محدوده پارك ملی کـویر قـرار دارد کـه    

 زیست زیست است و اجراي این پروژه همچنان منوط به کسب مجوز از سازمان محیط تحت حفاظت محیط
 .باشد می

هاي شمال کشـور انتخـاب شـده کـه در      ضمین گازرسانی به استانبراي ت در استان گلستانتپه  میدان قزل
تاقدیسـی   ،ساختارانتهاي ضلع شمال غربی استان گلستان در مرز استان مازندران با گلستان قرار دارد. این 

 باشد. سنجی آن در دست اجرا می بوده و مطالعات این مخزن طی دو سال اخیر انجام شده و مطالعه امکان
بـراي  سازي مخزن قابلیت ذخیره ،بر اساس مطالعات اولیهکه است به صورت گنبد نمکی ن مخز :نصرآباد

ـ میل 5/7که بـا تزریـق    وجود داردمیلیارد مترمکعب گازطبیعی در آن  8/1سازي حداکثر ذخیره ون متـر  ی
 میلیون متر مکعب در روز را خواهد داشت. 18قابلیت برداشت حداکثر  ،مکعب در روز

 200هاي اکتشافی تاکنون بـیش از   به علت گستردگی فعالیت :سازيي مطالعاتی ذخیرههاپروژهسایر 
 ،مخزن مربـوط بـه غـرب کشـور بـوده و از ایـن تعـداد        92مخزن در سراسر کشور بررسی و مطالعه شده که 

میلیارد مترمکعب مثبت گـزارش شـده اسـت.     32مخزن باباقیر و بانکول با مجموع ظرفیت  2مطالعات درباره 
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داراي ظرفیت قابـل  این منطقه دارد که  ننشان از آاز نوع مخازن هیدروکربوري مطالعات و بررسی دو ساختار 
 باشد. که توسط شرکت نفت مناطق مرکزي در دست اقدام می هستندگاز سازي ي ذخیرهبرا حظهالم

 برق ذخیرة .4-7
ایـن   مگـاوات رسـید. بـر    68940بـه   ها نیروگاه قدرت نامی ،با نصب واحدهاي نیروگاهی جدید 1391در سال 

 مگـاوات  54043 اوجدر زمان  ها نیروگاه قدرت عملیو مگاوات  60723 ها نیروگاه قدرت عملی میانگین ،ساسا
به طور ، مگاوات) 43459(اصالح شده همزمان  ترتیب با توجه به حداکثر نیاز مصرف که بدین هگزارش گردید

 . بوده استظه قابل مالحذخیرة برق نیروگاهی کلی 
تغییرات حداکثر بار تامین شده همزمان با حداکثر نیاز مصـرف و حـداکثر    7-1و نمودار  7-11جدول 

 دهد. نشان می 1381-91نیاز مصرف اصالح شده همزمان را در دوره 

 ة. حداکثر بار تامین شده همزمان با حداکثر نیاز مصرف و حداکثر نیاز مصرف اصالح شد7-11جدول 
 1381-91در دوره همزمان 

 واحد: مگاوات                                                   

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 
حداکثر بار تامین شده همزمان 

 حداکثر نیاز مصرف با
2335526703280763106233729348503433337878 3944142367 43459 

 کثر نیاز مصرف حدا
 اصالح شده همزمان

2475027107292673230234269349833765137878 4023942367 43459 

 ماخذ: ترازنامه وزارت نیرو
 

هـاي قبـل اخـتالف رونـد      رغم اینکه در سال شود، علی مشاهده می 7-1 و نمودار فوق چنانکه از جدول
طـور هماهنـگ، در حـد     و حداکثر نیاز مصرف اصالح شده به حداکثر بار تامین شدة همزمان با حداکثر مصرف

اختالف بین این دو عامـل بـه حـداقل     1391و  1390 ،1389، 1388 هاي مگاوات ادامه داشته، در سال 1000
به استفاده بیشتر از پتانسیل تولید برق آبی که ها  در برخی از سالتوان  رسیده است. این امر را به طور عمده می

هـاي حرارتـی و    برداري از نیروگاه و افزایش بهره شود هاي پیک مصرف محسوب می ذخیره برق در ماه عنوان به
حرارتی و اتمی براساس میانگین قدرت هاي  برداري از نیروگاه بهره 1391در سال اتمی نسبت داد به صورتی که 

 بوده است. 1390سال  ساعت در 4170ساعت در مقایسه با  4190، عملی برق
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کـه   1387به اسـتثناي سـال    1381-91در دوره  ،مشهود است 7-1و نمودار  7-11از جدول  چنانکه
علـت خشکسـالی و عـدم      به "نیاز مصرف اصالح شده"با  ،"همزمان با حداکثر مصرف ةحداکثر بار تامین شد"

فاوت چنـدان زیـاد نبـوده،    ها ت در بقیه سال ،تفاوت فاحشی داشته هاي آبی برداري مطلوب از نیروگاه امکان بهره
 1391 الـی  1388هـاي   و در سـال  مگـاوات رسـیده   1000حداکثر بـه  ها  که اختالف در برخی از سال طوري به

 رسانی به کشور بوده است. نمایانگر وضع مطلوب برقناچیز بوده که رویهم رفته اختالف بین این دو عامل 

 بار همزمان  پیک
بـا در نظـر    ،حداکثر بار سیستم به مگـاوات  از مجموع بار مناطق در لحظۀ مزمانحداکثر بار ه ،بر طبق تعریف

ـ   آید. تغییرات حـداکثر   دست می گرفتن تلفات شبکه به  1391سراسـري در سـال    ۀشـبک  ۀبـار همزمـان ماهیان
 نشان داده شده است.  7-2 و نمودار 7-12همراه ساعات وقوع و تعداد اتفاق آنها در جدول  به

. حداکثر بار تامین شده همزمان با حداکثر نیاز مصرف و حداکثر7-1نمودار 
 1381-91نیاز مصرف اصالح شده همزمان در دوره 
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 1391سال طی  بار همزمان شبکه سراسري یکپ .7-12جدول 
 )مگاواتحداکثر بار ( ساعت روز ماه

 30011 20:37 23 فروردین
 36287 14:07 31 اردیبهشت
 40410 14:53 27 خرداد

 42321 14:37 24 تیر  
 43337 14:55 24 مرداد

 41117 14:27 01 شهریور 
 36512 19:08 01 مهر
 31879 18:58 01 آبان
 30188 17:41 26 آذر
 30586 18:25 25 دي
 30721 18:34 29 بهمن
 30772 19:03 19 اسفند
 ماخذ: سایت توانیر

 
 

 در مگاوات 43337حداکثر بار همزمان با مقدار  1391در سال از جدول و نمودار فوق مشهود است  چنانکه
شود  یل ارقام ماهیانه چنین نتیجه میماه اتفاق افتاده است. از تجزیه و تحلم مرداد وچهار بیست 14:55ساعت 

و در  15در محدوده ساعت به ترتیب  اغلبو تابستان در فصل بهار حداکثر پیک ماهیانه  1391که در سال 
 است.بوده با حداکثر تعداد اتفاق روز  18 ساعت در محدودهاغلب فصل زمستان 

در  1391ک بار همزمان شبکه در سال در مقایسه با پی ها نیروگاه روند تغییرات سوخت مصرفی ماهیانۀ

1391ها در سال  همزمان سوخت نیروگاهو مصرف  یک بار همزمان شبکه سراسري. پ7-2نمودار 
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 نشان داده شده است. 7-3نمودار  و 7-13جدول 
ها،  مقدار مصرف ماهیانۀ نفت گاز و نفت کورة نیروگاه براي 7-13جدول شایان ذکر است که در تنظیم 

انۀ شـرکت  ها از آمار و اطالعات گزارش سالی از آمار سایت شرکت توانیر و در مورد مقدار گاز مصرفی نیروگاه
 ملی گاز استفاده شده است.

، رونـد تغییـرات پیـک همزمـان بـار      1391دهد طی سال  نشان می 7-3و نمودار  7-13چنانکه جدول 
کـه بـه ترتیـب در     طوري  ها با روند تغییرات سوخت مصرفی ماهیانۀ آنها تقریباً مطابقت دارد به ماهیانۀ نیروگاه

در اوج و حـداقل مقـدار   به ترتیب ها،  اقل بار، سوخت مصرفی نیروگاهفصول تابستان و زمستان با حداکثر و حد
 که در فصول بهار و پاییز، میزان سوخت تقریباً با مصرف یکسان روبرو بوده است. خود قرار داشته در حالی

 1391در سال  ها نیروگاه سوخت روند تغییرات مصرف ماهیانۀ .7-13جدول 
سوخت معادل 

 مصرفی
گاز کوره بلند 

   گازوییل مصرفی مازوت مصرفی گاز طبیعی کک و

معادل  بشکه میلیون
 خام جمع کل تنف

میلیون بشکه 
 خام نفت معادل

بشکه   میلیون
خام  نفت معادل

مترمکعب  میلیون
 گازدرماه

ه بشک میلیون
خام  نفت معادل

میلیون 
 ماهدرلیتر

میلیون بشکه 
خام  نفت معادل

میلیون 
درماه   لیتر  ماه 

 فروردین 203 26/1 359 53/2 3438 18/21 11/0 08/2

 اردیبهشت 323 99/1 796 62/5 3811 48/23 11/0 2/31

 خرداد 415 57/2 1118 9/7 4473 55/27 11/0 13/38

 تیر 661 08/2 1622 45/11 4356 83/26 11/0 48/42

 مرداد 408 52/2 1409 95/9 5067 21/31 11/0 8/43

 شهریور 319 97/1 1165 22/8 5043 07/31 11/0 38/41

 مهر 182 12/1 910 43/6 4235 09/26 11/0 75/33

 آبان 321 98/1 1109 83/7 3088 02/19 11/0 95/28

 آذر 1627 05/10 1588 21/11 990 1/6 11/0 47/27

 دي 1835 33/11 1759 42/12 563 47/3 11/0 33/27

 بهمن 546 37/3 1521 74/10 2066 73/12 11/0 95/26

 اسفند 833 14/5 1106 81/7 2198 54/13 11/0 61/26

 ماخذ: سایت شرکت توانیر و گزارش سالیانه شرکت ملی گاز 

 فصول عادي مصرف
     زمـانی  ةکل کشور در فصول مختلـف و مـاه اوج بـار در دور    "همزمان ةاوج بار توان تولید شد"روند تغییرات 

 داده شده است. نشان  7-3و نمودار  7-14 جدولدر  91-1383
ترتیب توان تولید شدة همزمان، در فصـل   د که در هر سال بهنده می نشان 7-3و نمودار  7-14جدول 

مـاه   و اسـفند  ، ديترتیب اغلب با زمان وقوع مرداد ماهتابستان با بیشترین و فصل زمستان با کمترین مقدار، به
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ن، در فصول بهـار و پـاییز در محـدودة میـان دو فصـل      که مقدار توان تولید شدة همزما باشد در حالی روبرو می
توان  ترتیب فصول بهار و پاییز را می گیرند. بدین ترتیب با زمان وقوع خرداد و مهر قرار میتابستان و زمستان به

سازد که تجزیه و تحلیل فوق نیز بدون توجه به کمبـود   عنوان فصول عادي بار در نظر گرفت. خاطر نشان می به
 نماید. ها در فصول مختلف مطابقت می تامین سوخت جایگزین آن با وضعیت مصرف سوخت نیروگاهگاز و 

 

در  روند تغییرات فصلی اوج بار توان تولید شده همزمان در شبکه سراسري کل کشور .7-14جدول 
 1383-91دورة زمانی 

تاریخ اوج بار کل  اوج بار همزمان شرح تاریخ اوج بار اوج بار همزمان شرح
 تابستان بهار

 مرداد 27600 1383 خرداد 26004 1383
 مرداد 30694 1384 خرداد 28674 1384
 شهریور 32997 1385 خرداد 31168 1385
 مرداد 34583 1386 خرداد 33245 1386
 تیر 34270 1387 خرداد 32316 1387
 مرداد 37580 1388 خرداد 33421 1388
 تیر 40105 1389 خرداد 38590 1389
 مرداد 42248 1390 خرداد 36794 1390
 مرداد 43337 1391 خرداد 40410 1391

 زمستان پاییز
 اسفند 23766 1383 مهر 25067 1383
 اسفند 25945 1384 مهر 28048 1384
 اسفند 26806 1385 مهر 29594 1385
 دي 28415 1386 مهر 30204 1386
 دي 28724 1387 مهر 31245 1387
 اسفند 29044 1388 مهر 32414 1388
 دي 28227 1389 مهر 34840 1389
 دي 29757 1390 مهر 34147 1390
 اسفند 30772 1391 مهر  36512 1391

 توانیر   وزارت نیرو و سایت ماخذ: ترازنامه انرژي
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 روند تغییرات فصلی اوج بار توان تولید شده همزمان کل کشور. 7-3نمودار 




