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از مهم ترین منابع انرژی جهان، گاز طبیعی5 اســت که عموما 
برای رســاندن آن به مصرف کننده از خطــوط انتقال گاز که 
اســتفاده  نیز محســوب می شــود،  انتقال  بهینه تریــن روش 
می گــردد.]1[ به دلیل وجود ناخالصی موجود در گاز طبیعی، 
جهت پاک ســازی داخل این خطوط از ناخالصی ها حداقل هر 
شــش ماه یک بار می بایســت اقدام به توپک رانی کرد که این 
امر نیازمند احداث ایســتگاه های فرستنده ی توپک در ابتدای 
خط و گیرنده ی توپک در انتهای آن می باشــد.]2[ همچنین 
بــا توجه به قدرت اشــتعال بــاالی گاز، انجــام تعمیرات در 
خطوط لوله دشــوار بــوده و عموما با ریســک باالیی همراه 
اســت که می بایســت قبل از این تعمیرات، خط از گاز تخلیه 
شود. لذا شــیرهای بین راهی که وظیفه ی قطع و وصل کردن 

جریــان گاز در زمــان تعمیرات و یــا رخ دادن حادثه را بر 
عهــده دارنــد در فواصل معیــن بین ایســتگاه های گیرنده و 
فرســتنده ی توپک احداث می شــوند. مکان یابی نادرســت و 
ضعیف این ایســتگا ه ها موجــب تحمیل هزینه های اقتصادی و 
زیســت محیطی چه در حین احداث ایســتگاه و چه در زمان 
بهره برداری می شــود که برخی از آنها جبران ناپذیر هســتند.

در این تحقیق ســعی بر آن است سلسله عواملی که می بایست 
در مکان یابی ایســتگاه های شــیر بین راهی خطوط انتقال گاز 
مدنظر قرار گیرد، تجزیه و تحلیل شــده و با بررســی نمونه ی 
مــوردی، کاســتی ها و نقاط ضعــف و قوت اســتاندارد های 

موجود بیان و راه کارهای اصولی پیشــنهاد شود.
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جمهوری اســالمی ایران داری دومین ذخایر شناخته شده ی گاز طبیعی جهان و ۳6هزار کیلومتر خط 
انتقال گاز است. این امر نشان دهنده ی پتانسیل باالی کشور در اجرای طرح های توسعه ی خطوط انتقال 
سراســری و صادرات گاز است. در کنار گســترش این خطوط می بایست نگاهی یکپارچه و از بیرون به 
درون داشت که ضمن کاهش هزینه های ساخت، اصول توسعه ی پایدار که حلقه ی گمشده ی پروژه های 
بخــش انرژی اســت، مورد توجه قرار گیــرد. در برخی موضوعات خاص وجود نقص در اســتانداردها و 
نبود دســتورالعمل مشخص، موجب عملکرد ســلیقه ای طراحان و مجریان شده است. این امر تخریب 
اکوسیستم های خاکی، جنگل ها، مراتع و آلودگی منابع آب و نیز افزایش هزینه های ساخت و بهره برداری 
را در پی دارد. یکی از مواردی که در اســتانداردهای شــاخص خطوط انتقال نفت و گاز1 بدان پرداخته 
نشــده یا صرفا توضیح مختصری برای آن ذکر شــده اســت، الزامات مکان یابی ایستگاه های فرستنده2، 
گیرنده ی توپک۳ و شــیر  بین راهی4 خطوط انتقال گاز می باشــد. در این تحقیق با رعایت استانداردهای 
مربوطه و نیز تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شــده در زمان ســاخت و بهره برداری پروژه ی مورد 
مطالعه، الزاماتی در سه بخش توسعه ی پایدار، مسائل اقتصادی و مباحث ایمنی برای مکان یابی صحیح 
ایســتگاه ها آورده شده است. لذا جهت رعایت اصول توســعه ی پایدار می بایست مواردی مانند  وضعیت 
حوضه ی آبریز منطقه، عدم وجود مناطق مسکونی و باغات و زمین های کشاورزی در مسیر وزش باد که 
موجب انتقال مواد آالینده به آنها می شــود و نیز وجود موانع طبیعی بین ابنیه محل تجمع و ایستگاه ها 
جهــت کاهش آلودگی های صوتی، مورد مطالعه قــرار گیرند. جهت کاهش هزینه ها نیز باید به فاصله ی 
ایستگاه ها از یکدیگر، حجم عملیات خاکی و دسترسی به خطوط انتقال نیرو دقت داشت. نهایتا مواردی 
مانند نزدیکی به جاده های اصلی، حداقل فاصله ی ایســتگاه ها از مکان های شــهری و روستایی و شکل 

توپوگرافی منطقه به بهبود پدافند غیر عامل و افزایش ایمنی کمک خواهد کرد.
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1- موقعیت جغرافیایی پروژه ی مورد مطالعه 
 نام پروژه: احداث خط لوله گاز 48 اینچ صادرات به عراق در محدوده ی 

.EPC 6 کوهدشت به چهارمله به روش
 طول پروژه: 1۳1 کیلومتر.

بخش E )مهندسی( پروژه: توسط پیمانکار تامین می شود.
 کارفرما: شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران که طی قراردادی در 
تاریخ 1۳۹4/11/1۰ به شرکت نفتانیر به عنوان سرمایه گذار واگذار شد.

 پیمانکار: مشارکت نصر )نصر میثاق اهواز )دانیال پترو(- توسعه آب و 
خاک- شرکت هراز راه(.

 بهره بردار: شرکت تابان انرژی پاسارگاد.
این خط لوله، انشــعابی از خط 56 اینچ ششم سراسری است که بخش 
اول آن از روســتای پیازآباد استان لرســتان آغاز و تا روستای چهارمله 
در اســتان ایالم ادامه پیدا می کند. هــدف از احداث آن صادرات روزانه 
4۰میلیون مترمکعب گاز به کشــور عراق اســت که به صورت EPC به 
پیمانکار واگذار شــده اســت و در تاریخ 1۳۹6/1۰/۰4 به بهره برداری 
رسیده است. در این محدوده، هفت ایستگاه شیر  بین راهی، دو ایستگاه 

انشعاب 6 اینچ، یک فرستنده و یک گیرنده احداث شده است.

2- بررسی عوامل تاثیرگذار بر مکان یابی ایستگاه 
1-2- فاصله ی ایستگاه های شیر از یکدیگر

در خطوط انتقال گاز، احداث یک ایســتگاه فرستنده ی توپک در ابتدا 
و یک ایســتگاه گیرنده ی توپک در انتهای مســیر برای انجام عملیات 
توپک رانی الزامی اســت. همچنین تعیین حداکثر فاصله ی ایستگاه های 
شیر  بین راهی به حداکثر فشــار طراحی7 و نیز حریم ایمنی خط لوله8 
بســتگی دارد. حداکثر فاصله ی بین ایستگاه های شیر به شرح جدول1 

است:]۳[

در برخی موارد از جمله طرفین رودخانه های بزرگ و یا گســل ها۹ نیاز 
به ایستگاه شــیر وجود دارد که با توجه به اضافه شدن این ایستگاه ها، 

فاصله ی بین آنها را می توان کاهش داد.]4[
بــا توجه به اینکه کارفرمایان، عموما در طراحی برای کاهش هزینه های 
ساخت از لوله با کالس لوکیشن1 استفاده می کنند، جهت افزایش ضریب 

ایمنی، معموال حداکثر فاصله ی بین ایستگاه های شیر را 25کیلومتر در 
نظر می گیرند. در طراحی اولیه ی پروژه در کیلومتر 25، 5۰، 75 و 1۰۰، 
چهار ایستگاه شیر بین راهی در نظر گرفته شده بود که با توجه به وجود 
گسل در کیلومترهای 1۰8، 11۳ و 12۳ به دلیل اینکه احداث ایستگاه 
در طرفین هر یک از این گســل ها هزینه بر بوده و بار مالی زیادی را به 
پروژه تحمیل می کرد، با موافقت کارفرما مقرر شــد در بین هر دو گسل 
متوالی یک ایســتگاه احداث شود. لذا سه ایستگاه شیر در بین گسل ها 
و به ترتیب در کیلومترهای 1۰6،11۰ و 11۹ احداث شد)شکل1( تا در 
زمان وقوع حادثه در محل هر یک از این گســل ها قطع و تخلیه ی گاز 
لوله در کمترین زمان ممکن انجام و حداقل آسیب زیست محیطی وارد 
شود. با توجه به ساخت ایستگاه در کیلومتر 1۰6، این امکان در اختیار 
گروه طراحی قرار گرفت تا محل چهار ایســتگاه قبلی را به کیلومترهای 
4۹، 7۰ و ۹2 تغییر داده و با این کار، فاصله ی بین ایستگاه های شیر را 

کاهش داده و بهینه ترین استفاده را از آنها داشته باشند.
2-2- ارتفاع محل ایستگاه نسبت به مسیل های مجاور

حتی االمکان از احداث تاسیســات در مکان های مرتفع پرهیز و سعی 
شــد تاسیســات در اراضی پســت یا در جوار کوه هــا و تپه های بلند 
بنا شــود]5[ اما یکی از ریســک های خطوط لوله و ایســتگاه های آن 
آســیب دیدگی و تخریب توسط ســیالب ها در فصول بارندگی است. 
لذا ارتفاع ایســتگاه می بایست نسبت به ارتفاعات منطقه پایین تر ولی 
نســبت به حوضه ی آبریز محل باالتر باشد. باالتر بودن سطح ایستگاه 
از آب روها و مسیل های مجاور، از قرار گرفتن آن در معرض سیالب ها 
جلوگیری می کند و هدایت آب های سطحی توسط کانیوو احداث شده 
در اطراف ایســتگاه را آســان تر می کند. دریافت نقشه های توپوگرافی 
و تعییــن حوضه ی آبریز هر محل می توانــد کمک زیادی در رفع این 

مشکل داشته باشد.
در پروژه ی مورد مطالعه چون ایســتگاه شــماره6 در مسیر رواناب 
قرار گرفته )شــکل2( و حجم این رواناب بیشتر از ظرفیت تخلیه ی 
کانیوو احداثی اطراف ایســتگاه بود، به دلیل تجمع گل والی، مسیر 
کانیوو بســته شــده و آب به داخل ایســتگاه نفوذ کرده و تا چند 
هفته عملیات ســرویس شیرها و بازدید دوره ای ایستگاه مختل شده 

بود. )شکل۳(
همچنین با توجه به اینکه در زمین های اطراف ایستگاه، مواد شیمیایی 

1   موقعیت قرارگیری ایستگاه ها

 1    حداکثر فاصله ی مجاز بین ایستگاه ها

موقعیت محل
کالس لوکیشن 

1
کالس لوکیشن 

2
کالس لوکیشن 

3
کالس لوکیشن 

4
حداکثر فاصله ی 
بین ایستگاه ها 

)به مایل(
2015105

حداکثر فاصله ی 
بین ایستگاه ها 

)به کیلومتر(
3224168
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و ترکیبــات دوده حاصل از توپک رانی خط لوله نشســت می کند، عدم 
قرار گیری ایســتگاه در مســیر مســیل ها و رواناب ها، ورود این مواد به 
چرخــه ی آب و طبیعت را کمتر خواهد کرد که در ادامه به آن خواهیم 

پرداخت.

3-2- توپوگرافی محل ایستگاه 
زمین محل ایســتگاه حداالمکان باید مسطح باشد. مسطح بودن زمین 
محل ایســتگاه موجب کاهش حجم عملیات خاکی شده و از این طریق 
می تــوان هزینه ها را کاهش داد و عملیات احداث ایســتگاه را در مدت 
زمان کمتری به اتمام رساند. همچنین حتی االمکان جنس زمین محل 

ایســتگاه سنگی نباشــد تا به انفجار یا پیکور زنی نیاز نداشته باشد زیرا 
جنس زمین تاثیر بسیار زیادی بر زمان کار انجام شده و هزینه عملیات 

خاکی دارد. 
 LBV 7 و LBV 5 در پروژه ی مورد مطالعه از مقایســه ی دو ایســتگاه
کــه حجم تقریبا مشــابهی دارند اما جنس زمین اولــی کامال خاکی و 
دومی 1۰۰درصد پیکوری است، مشخص می شود که هزینه ی عملیات 
خاک برداری ایســتگاه شــماره7 بیش از ۹ برابر ایستگاه شماره5 شده 

است.

3   آب گرفتگی ایستگا ه شماره6 2   وضعیت حوضه ی آبریز ایستگا ه شماره6

   2   هزینه ی خاک برداری محل ایستگاه ها با فهرست بهای سال1395 

کیلومتر ایستگاهشماره ایستگاهردیف
حجم عملیات خاکی

)مترمکعب(
خاک نرم
)درصد(

بلدوزری
)درصد(

پیکوری
)درصد(

مبلغ کل
)ریال(

1launcher000+071380055454.079.014.342

2LBV1000+23464308020180.560.799

3LBV2000+491302530700261.125.689

4LBV3000+701347308020523.949.095

5LBV4000+921226820800263.270.898

6LBV5000+10626901000027.342.553

7LBV6000+10972467525099.229.234

8LBV7000+119271700100264.387.961
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دومین مزیت مســطح بودن محل ایســتگاه این است که از ایجاد 
ترانشه بلند در اطراف ایستگاه جلوگیری می کند که خود از تسلط 
بر ایســتگاه در زمان وقوع عملیــات خرابکارانه و تهدیدات امنیتی 
جلوگیــری می کند.)پدافند غیرعامل( با توجــه به اینکه خط لوله 
یک دارایی غیرمتمرکز برای کشور محسوب می شود، هر قسمت از 
خط لوله مورد هدف قرار گیرد کل خط از مدار خارج می شود،]6[ 
لذا مکان ایســتگاه باید به گونه ای باشد که کمترین ترانشه را جهت 

تسلط به آن داشته باشد. 

4-2- راه دسترسی 
یکی از موارد دیگری که در مکان یابی محل ایســتگاه باید مدنظر 

قرار گیرد، ســهولت دسترسی به آن است. در تعیین محل ایستگاه 
می بایســت نزدیکی به جاده ی آســفالت جهت انجــام تعمیرات و 
نگهداری و انجام ســرویس های ادواری و نیز دسترسی به ایستگاه 
در شرایط اضطراری مدنظر قرار گیرد. به دلیل اینکه از نزدیک ترین 
راه آســفالته باید یک جاده ی دسترسی شوسه به عرض 5متر و به 
ضخامت ۳۰ســانتی متر تا درب ایستگاه احداث شود]7[ هرچه این 
فاصله بیشتر باشد، هزینه ی بیشــتری هم به پروژه وارد می سازد. 
در جدول2 طــول و هزینه ی احداث جاده ی دسترســی برخی از 
ایســتگاه های پروژه ی مورد مطالعه آورده شــده است که هزینه ی 
احداث جــاده LBV 4 وLBV 7 اهمیت نزدیکی به جاده ی اصلی را 

بیان می دارد.

5-2- دسترسی انشعاب جریان برق
همواره تامین برق ایســتگاه ها یکی از اساســی ترین نکاتی اســت 
کــه باید بــه آن توجه کرد. نزدیکــی به خط انتقــال برق جهت 
انشــعاب گیری، یک مزیت  اساسی است که موجب تسریع در انجام 
عملیات ساخت ایستگاه و کاهش هزینه ها می شود. همچنین کوتاه 
بودن این مســیر تعمیر و نگهداری آن را آســان تر کرده و کنترل 

انشعاب گیری غیرمجاز از خط انتقال برق را میسر می سازد.

در جــدول4 طول و هزینه ی احداث خط برق ایســتگاه های پروژه 
آورده شده است. ایستگاه شماره2 در کنار مسیر خط برق جانمایی 
شده و بدون احداث تیر برق جدید مستقیما برق به داخل ایستگاه 
وارد شــده است در حالی که پیمانکار برای ایستگاه شماره7 مجبور 
به احداث خط برقی به طول بیش از 1۰کیلومتر شــده که بیش از 

55۰ برابر ایستگاه شماره2 هزینه داشته است. 

   3   هزینه ی احداث جاده ی دسترسی در سال 1396

کیلومتر ایستگاهشماره ایستگاهردیف
طول جاده ی دسترسی احداث شده 

)متر(
هزینه به ازای هر متر

طول )ریال(
هزینه ی کل )ریال(

1launcher000+01470385.000565.950.000

2LBV4000+23207385.00079.695.000

3LBV6000+1091850385.000712.250.000

4LBV7000+1199250385.0003.561.250.000

   4   هزینه ی احداث خط برق برای ایستگاه ها در سال 1396

کیلومتر ایستگاهشماره ایستگاهردیف
طول خط انشعاب برق

 )متر(
هزینه کاال

)ریال(
هزینه اجرا

)ریال(
هزینه ی کل

 )ریال(

1launcher000+01238504.274.54096.262.000600.536.540

2LBV1000+23286116.496.38020.592.000137.088.380

3LBV2000+49208.146.600720.0008.866.600

4LBV3000+701028418.735.24071.860.000490.595.240

5LBV4000+92262106.720.46016.752.000123.472.460

6LBV5000+1062255918.529.150253.890.0001.172.419.150

7LBV6000+1091778724.232.740142.240.000866.472.740

8LBV7000+119104044.237.861.320801.108.0005.038.969.320
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6-2- تعداد مالکین زمین مورد استفاده برای احداث ایستگاه شیر 
چون عمدتا ایســتگاه ها در مناطق دور از شــهر یا روســتا احداث 
می شوند، جهت سهولت در رفت وآ مد نگهبان های آنها، علی الخصوص 
در فصول سرد ســال، از نیرو های بومی استفاده می شود. در اغلب 
اوقات، مالکان زمین ایستگاه اجازه ی جذب نگهبان غریبه را نداده 
و استخدام نفر نگهبان را حق خود می دانند. با توجه به محدودیت 
در اســتخدام نگهبــان، تعدد مالکین زمین ایســتگاه چه در زمان 
ســاخت و چه در زمان بهره برداری موجب به وجود آمدن معارض 

ملکــی و در نتیجه توقف عملیات اجرایی و بهره برداری و به تبع آن 
افزایش هزینه های ساخت و روند نامطلوب بهره برداری از تاسیسات 
می شود. لذا می بایست حتی االمکان زمین در منابع طبیعی انتخاب 
شــود و اگر این امکان وجود نداشــت زمین ایستگاه دارای حداقل 
مالک باشد. در جدول5 وضعیت ایستگاه های پروژه ی مورد مطالعه 
از نظر تعداد مالکین، نگهبان و نگهبانان وابسته به مالکین زمین ها 

آورده شده است.

 همان گونه که مشــخص اســت 84درصد از نگهبانان، وابستگی 
فامیلی به مالکین دارند. این در حالی اســت که حفاظت فیزیکی 
ایســتگاه ها و خط لوله ی این پروژه طــی مناقصه ای به نهادهای 
نظامی کشور واگذار شــده بود. این نهادها در وهله ی اول سعی 
بر اســتخدام نفرات بر اساس آزمون اســتخدامی داشتند اما با 
معارضت های پیش آمده از ســوی کشاورزان و توقف کار در چند 
مرحله، جهت حفظ شــان و جایگاه نهادهای خود در بین مردم 
و جلوگیــری از به وجود آمدن تنش های احتمالی، اســتفاده از 
مالکیــن به عنوان نگهبان را به جذب این نفرات از طریق آزمون 
اســتخدامی ترجیح دادند. لذا با توجه به پیشینه ی شرکت های 
نفتی در اســتفاده از همین رویه جهت جذب نگهبان و با علم به 
اینکه حتی نهادهای نظامی هم در رفع این مشــکل دچار چالش 
شده اند، بهتر است در حین مکان یابی حداکثر دقت در خصوص 

بگیرد.  مالکین صورت  تعداد 

7-2- جهت وزش باد و محــل قرارگیری blow down و رعایت حریم 
بنیه  ا

مهم تریــن عامــل تعیین کننده ی شــکل ایســتگاه و موقعیت 
قرارگیری تاسیســات نســبت به یکدیگر پــس از مباحث فنی، 
جهــت وزش باد اســت. به گونه ای که در هنــگام توپک رانی که 
پرچ گاز صورت می گیرد بلودان باید در قســمتی از ایستگاه قرار 
گیرد که گاز خارج شــده توسط باد به سمت بیرون از محوطه ی 
ایســتگاه هدایت شــود.]8[ در غیراین  صورت با وارد شدن گاز 
به ایســتگاه با توجه به وجود تاسیســات برقی داخل ایســتگاه، 
احتمــال وقوع انفجار وجود داشــته و ریســک عملیات افزایش 

می یابد.

   5   وضعیت تعداد نگهبان ها و تعداد مالکین زمین ایستگاه

تعداد نگهبان از خانواده مالکینتعداد نگهبانتعداد مالکینکیلومتر ایستگاهشماره ایستگاهردیف

1launcher000+0244

2LBV1000+23233

3LBV2000+49433

4LBV3000+70232

5LBV4000+92132

6LBV5000+106233

7LBV6000+109332

8LBV7000+119332
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اما مشــکلی که وجود دارد این است که دوده ی خارج شده از 
بلودان به وســیله ی باد در زمین هایی کــه در امتداد جهت باد 
قرار دارند، پخش می شــود. دوده حــاوی مقادیر زیادی فلزات 
ســنگین بوده که برای ســالمتی انســان مضر است.)جدول6( 
در گزارشــات عملیات های توپک رانی خط ششــم سراســری 
میزان دوده ی اندازه گیری شــده در تلــه ی گیرنده ی توپک با 
توپک های ســبک مانند Decocking  و Super Seal متغیر 
بــوده و در هر بار عملیــات چیزی بیــن ۳۰۰کیلوگرم تا یک 
تن دوده بوده  اســت. اما این مقادیر با توپک های هوشمند که 
ســنگین تر هستند و قدرت بیشتری دارند افزایش پیدا می کند.

)جدول7(

لذا می تــوان پیش بینی کرد به طور میانگین بــرای هر عملیات 
پیگ رانی ۳25۰کیلوگرم دوده به صورت پودر و لجن وارد محیط 
می شــود. با توجــه به اینکه قبــل از ایســتگاه گیرنده ی توپک 
هفت مرتبه عملیات تخلیه ی گاز و دوده در ایســتگاه های شــیر 
 بین راهی انجام می گیرد، پیش بینی می شــود حجمی برابر با این 
مقدار و یا بیشتر از آن از طریق ایستگاه ها وارد طبیعت می شود. 
دوده ی حاصله یا مستقیما از طریق مواد گیاهی پرورش یافته بر 
روی خاک آلوده و یا از طریق مصرف شــیر و گوشــت حیواناتی 
که از غذای آلوده مصرف می کنند به انســان انتقال پیدا می کند. 
همچنین پس از انباشــت این مــواد در خاک، از طریق بارندگی 
و رواناب های حاصله نیز وارد آب های ســطحی و زیرزمینی شده 

که موجب خســارت های انسانی و زیست محیطی می شود.
تصاویر ماهواره ای از ایســتگاه گیرنده ی توپک حسینیه در خط 
ششم سراســری نشــان می دهد که دوده ی حاصله بر اثر باد تا 
امتداد 4/1کیلومتر پخش و مســاحتی معــادل 88هکتار را در 
برگرفته است.)شکل5( این مسئله موجب خسارت به زمین های 

کشــاورزی اطراف و در پی  آن شکایت مالکین شد. در این زمان 
جهت اخــذ رضایت آنها تیــم بهره برداری مجبــور به پرداخت 
غرامت شــد. امــا این پرداخــت غرامت به کشــاورزان در برابر 
آسیب های زیســت محیطی وارده بســیار ناچیز است. اتفاق رخ 
داده در ایستگاه مذکور در تمامی ایستگاه های خط گاز با شدت 
مشــابه تکرار می شود و این میزان، بســتگی به میزان خوردگی 

لوله و ناخالصی گاز استخراج شده دارد.
با توجه به بررســی های انجام شــده، در صــورت خروج گاز از 
بلودان های شــیر بین راهی با حداقل فشــار psi 7۰۰، دوده ی 
حاصله تا شــعاع 5۰۰متــر و در ایســتگاه های گیرنده ی توپک 
که حجم دوده و مدت زمان خروج گاز بیشــتر اســت، متوسط 
تا شــعاع 2هزار متــر در فضای اطراف ایســتگاه و در جهت باد 
پراکنده می شــود. لذا بــا توجه به اینکه حداکثــر حریم ابنیه و 
تاسیسات شرکت ملی گاز 25۰متر است،]۹[ این میزان با توجه 
بــه گســتردگی دوده ی حاصله کافی نیســت. در نتیجه حداقل 
فاصله ی ایســتگاه های شــیر از محدوده ی طــرح هادی مناطق 
شــهری و روستایی و نیز زمین های کشــاورزی که در مسیر باد 
واقع شــده اند، بایــد حداقل 5۰۰متر در نظر گرفته شــود. این 
مقدار در ایســتگاه گیرنده ی  توپک برای زمین های کشــاورزی 
5۰۰متر و برای ابنیه ی شــهری و روســتایی تا 2هزار متر باید 
افزایش یابد. در غیر این صورت اثرات نامطلوبی بر محیط زیست 

و سالمت افراد خواهد داشت.

   6   آنالیز دوده و درصد وزنی عناصر 

درصد 
ترکیبدرصد وزنیترکیبدرصد وزنیترکیبدرصد وزنیترکیبدرصد وزنیترکیبوزنی

0.03P2O54.2SiO20.57Al2O30.6MgO0.8Na2O

1.4MnO23.2CaO0.28K2O0.3Cl0.9SO3

-->0.01La&Lu8.4L.O.I0.12BaO79.2Fe2O3+FeO

 7    مقادیر دوده ی اندازه گیری شده با پیگ هوشمند

دوده ی جمع شده در رسیور )کیلوگرم(نوع توپکردیف

1Caliper pig2750

2Caliper pig3000

3Caliper pig4500

4   خروج دوده از ایستگاه هنگام عملیات توپک رانی با ارتفاع بیش از 150متر
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8-2- جنس زمین محل احداث ایستگاه
به دلیل قرارگیری تاسیسات و ساختمان های مختلف در ایستگاه 
از جمله دکل مخابراتی، پایه ی  چراغ  برق و... زمین ایستگاه باید 
مقاومت فشــاری مناسبی داشته باشد تا بتواند در مقابل بار های 
وارده مقاومت کنــد. لذا نباید ایســتگاه در زمین هایی با خاک  
سســت و رانشــی و نیز خاک با تخلخل زیــاد مانند زمین های 
ماســه ای با درصد ریزدانــه ی کمتر از ۳درصد قــرار گیرد. در 
مناطــق جنوبی و ســاحلی که زمین های ماســه ای بــا تخلخل 
زیاد وجود دارد باید امکان تثبیت بســتر بــا روش های معمول 

متراکم سازی مانند تراکم دینامیکی، انفجار، زهکشی و یا تزریق 
ســیمان بررسی و ســپس جانمایی انجام شود.]1۰[ همچنین با 
توجه به اثر خورندگی آهک بر لوله، جنس زمین ایســتگاه نباید 

باشد.]11[ آهکی 

9-2- آلودگی صوتی
یکی دیگر از مواردی که در مکان یابی محل ایســتگاه ها نیازمند 
توجه ویژه اســت مبحث آلودگی صوتی اســت. اســتانداردهای 

آلودگی صوتی در هوای آزاد به شرح جدول8 است:

5   عکس هوایی از قبل و بعد عملیات توپک رانی ایستگاه حسینیه

 8    مقادیر مجاز آلودگی صوتی]12[

10شب از شب تا 7 صبح )db(7روز از صبح تا 10 شب )db(نوع منطقه

5545مسکونی

6050تجاری مسکونی

6555تجاری

7060مسکونی ـ صنعتی

7565صنعتی
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شدت صوت اندازه گیری شده در یک متری بلودان در هنگام پرچ 
گاز با فشــار psi 75۰ تا 1۳5 دسی بل اندازه گیری شده است. این 
مقــدار با فاصله گرفتن از منبع صوت به صورت مالیم کاهش پیدا 
می کند. به طوری که برای رســیدن شدت صوت 87/1دسی بل به 
8۰/5دسی بل باید 1۰متر از منبع دور شد. اما همین مقدار فاصله 

برای رسیدن از 5۹/۳دسی بل به 57/۳دسی بل نیاز است.]1۳[ لذا 
با توجه به اینکه عملیات توپک رانی در شــب نیز انجام می شــود، 
می بایست فاصله ی ایســتگاه تا مناطق مختلف به حدی باشد که 

مقادیر حداقلی مجاز آلودگی صوتی را رعایت کند.)جدول۹(

در صورتی که شــرایط منطقه به گونه ای باشــد کــه بتوان محل 
ایستگاه را طوری تعیین کرد که بین ایستگاه و منطقه ی مسکونی 
مانع طبیعی مانند تپه، تل خاکی و درختان بلند یا مانع مصنوعی 

ماننــد دیوار قــرار گیرد به کاهش آلودگــی صوتی کمک زیادی 
می کند.]14[)شکل6(

نتیجه گیری
عوامل تاثیرگذار را در دو دســته ی اجبــاری و اختیاری می توان 

تقسیم بندی کرد: 
1- عوامل اجباری 
- تعداد ایستگاه ها

- حداکثر فاصله ی ایستگاه ها از یکدیگر  
2- عوامل اختیاری

- اقتصادی: از دیدگاه پیمانکاران عوامل اقتصادی در اولویت قرار 
می گیرند.

- ایمنــی و پدافند غیرعامل: از منظر بهره برداران ایمنی و پدافند 
غیرعامل مهم تر از سایر گزینه ها هستند.

- زیســت محیطی و توسعه ی پایدار: اگر دیدگاه کلی و از بیرون به درون 
داشــته باشــیم می بایســت پس از مباحث فنی، طراحان و مجریان به 
توسعه ی پایدار و رعایت اصول زیست محیطی دقت بیشتری داشته باشند 
که این موضوع حلقه ی گمشده ی پروژه های بخش انرژی است. زیرا اغلب 
شــرکت ها در پروژه ها به جای ســبز واقعی که نگاهی یکپارچه به رعایت 

اصول پایدار دارد  اقدام به سبزشویی1۰ و یا نهایتا سبزپاشی11 می کنند.

   9   حداقل فاصله ی مناطق مختلف از منبع آلودگی صوتی )بلودان(

فاصله )متر(نوع منطقه

190مسکونی

150تجاری مسکونی

124تجاری

109مسکونی ـ صنعتی

100صنعتی

6   وجود مانع بین ایستگاه و منطقه ی مسکونی
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پانویس هاپانویس ها
1. ASME, API, IGS, IPS
2. Launcher
3. Receiver
4. Line Break Valve)LBV(
5. Natural Gas
6. Engineering, Procurement, Cons truction

7. MAOP
8. Class Location
9. Fault

1۰. وانمود کردن به اجرای راه کارهای سبز در یک پروژه.
11. اجرای برخی راه کارهای سبز بدون در نظر داشتن یک نگاه یکپارچه.


