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بررسی الزامات اقتصادی و زیستمحیطی جهت مکانیابی ایستگاههای خطوط انتقال
گاز (مطالعهی موردی :خط  48اینچ صادرات گاز ایران به عراق)
زهرا حسنی* ،مهندسی عمران دانشگاه رازی فرشید حشمتی ،مدیر فنی شرکت تابان انرژی پاسارگاد

چکیده

جمهوری اســامی ایران داری دومین ذخایر شناخته شدهی گاز طبیعی جهان و 36هزار کیلومتر خط
انتقال گاز است .این امر نشاندهندهی پتانسیل باالی کشور در اجرای طرحهای توسعهی خطوط انتقال
سراســری و صادرات گاز است .در کنار گســترش این خطوط میبایست نگاهی یکپارچه و از بیرون به
درون داشت که ضمن کاهش هزینههای ساخت ،اصول توسعهی پایدار که حلقهی گمشدهی پروژههای
بخــش انرژی اســت ،مورد توجه قرار گیــرد .در برخی موضوعات خاص وجود نقص در اســتانداردها و
نبود دســتورالعمل مشخص ،موجب عملکرد ســلیقهای طراحان و مجریان شده است .این امر تخریب
اکوسیستمهای خاکی ،جنگلها ،مراتع و آلودگی منابع آب و نیز افزایش هزینههای ساخت و بهرهبرداری
را در پی دارد .یکی از مواردی که در اســتانداردهای شــاخص خطوط انتقال نفت و گاز 1بدان پرداخته
نشــده یا صرفا توضیح مختصری برای آن ذکر شــده اســت ،الزامات مکانیابی ایستگاههای فرستنده،2
گیرندهی توپک 3و شــیربینراهی 4خطوط انتقال گاز میباشــد .در این تحقیق با رعایت استانداردهای
مربوطه و نیز تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شــده در زمان ســاخت و بهرهبرداری پروژهی مورد
مطالعه ،الزاماتی در سه بخش توسعهی پایدار ،مسائل اقتصادی و مباحث ایمنی برای مکانیابی صحیح
ایســتگاهها آورده شده است .لذا جهت رعایت اصول توســعهی پایدار میبایست مواردی مانن د وضعیت
حوضهی آبریز منطقه ،عدم وجود مناطق مسکونی و باغات و زمینهای کشاورزی در مسیر وزش باد که
موجب انتقال مواد آالینده به آنها میشــود و نیز وجود موانع طبیعی بین ابنیه محل تجمع و ایستگاهها
جهــت کاهش آلودگیهای صوتی ،مورد مطالعه قــرار گیرند .جهت کاهش هزینهها نیز باید به فاصلهی
ایستگاهها از یکدیگر ،حجم عملیات خاکی و دسترسی به خطوط انتقال نیرو دقت داشت .نهایتا مواردی
مانند نزدیکی به جادههای اصلی ،حداقل فاصلهی ایســتگاهها از مکانهای شــهری و روستایی و شکل
توپوگرافی منطقه به بهبود پدافند غیرعامل و افزایش ایمنی کمک خواهد کرد.
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مقدمه

از مهمترین منابع انرژی جهان ،گاز طبیعی  5اســت که عموما
برای رســاندن آن به مصر فکننده از خطــوط انتقال گاز که
بهینهتریــن روش انتقال نیز محســوب میشــود ،اســتفاده
میگــردد ]1 [.به دلیل وجود ناخالصی موجود در گاز طبیعی،
جهت پا کســازی داخل این خطوط از ناخالصیها حداقل هر
شــش ماه یکبار میبایســت اقدام به توپکرانی کرد که این
امر نیازمند احداث ایســتگا ههای فرستند هی توپک در ابتدای
خط و گیرند هی توپک در انتهای آن میباشــد ]2 [.همچنین
بــا توجه به قدرت اشــتعال بــاالی گاز ،انجــام تعمیرات در
خطوط لوله دشــوار بــوده و عموما با ریســک باالیی همراه
اســت که میبایســت قبل از این تعمیرات ،خط از گاز تخلیه
شود .لذا شــیرهای بینراهی که وظیفهی قطع و وصل کردن

جریــان گاز در زمــان تعمیرات و یــا رخ دادن حادثه را بر
عهــده دارنــد در فواصل معیــن بین ایســتگا ههای گیرنده و
فرســتند هی توپک احداث میشــوند .مکا نیابی نادرســت و
ضعیف این ایســتگاهها موجــب تحمیل هزینههای اقتصادی و
زیســتمحیطی چه در حین احداث ایســتگاه و چه در زمان
بهر هبرداری میشــود که برخی از آنها جبرا نناپذیر هســتند.
در این تحقیق ســعی بر آن است سلسله عواملی که میبایست
در مکا نیابی ایســتگا ههای شــیر بینراهی خطوط انتقال گاز
مدنظر قرار گیرد ،تجزیه و تحلیل شــده و با بررســی نمونهی
مــوردی ،کاســتیها و نقاط ضعــف و قوت اســتاندار دهای
موجود بیان و را هکارهای اصولی پیشــنهاد شود.

ی عهد 
* نويسند    ه 
   هد   ار مکاتبات ()Zahrahasani6475@gmail.com
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مقاالت کاربرد ی/مروری

 -1موقعیت جغرافیایی پروژهی مورد مطالعه

نام پروژه :احداث خط لوله گاز  48اینچ صادرات به عراق در محدودهی
کوهدشت به چهارمله به روش .EPC 6
طول پروژه 131 :کیلومتر.
بخش ( Eمهندسی) پروژه :توسط پیمانکار تامین میشود.
کارفرما :شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران که طی قراردادی در
تاریخ  1394/11/10به شرکت نفتانیر بهعنوان سرمایهگذار واگذار شد.
پیمانکار :مشارکت نصر (نصر میثاق اهواز (دانیال پترو) -توسعه آب و
خاک -شرکت هراز راه).
بهرهبردار :شرکت تابان انرژی پاسارگاد.
این خط لوله ،انشــعابی از خط  56اینچ ششم سراسری است که بخش
اول آن از روســتای پیازآباد استان لرســتان آغاز و تا روستای چهارمله
در اســتان ایالم ادامه پیدا میکند .هــدف از احداث آن صادرات روزانه
40میلیون مترمکعب گاز به کشــور عراق اســت که بهصورت  EPCبه
پیمانکار واگذار شــده اســت و در تاریخ  1396/10/04به بهرهبرداری
رسیده است .در این محدوده ،هفت ایستگاه شیربینراهی ،دو ایستگاه
انشعاب  6اینچ ،یک فرستنده و یک گیرنده احداث شده است.

ایمنی ،معموال حداکثر فاصلهی بین ایستگاههای شیر را 25کیلومتر در
نظر میگیرند .در طراحی اولیهی پروژه در کیلومتر  75 ،50 ،25و ،100
چهار ایستگاه شیر بینراهی در نظر گرفته شده بود که با توجه به وجود
گسل در کیلومترهای  113 ،108و  123بهدلیل اینکه احداث ایستگاه
در طرفین هر یک از این گســلها هزینهبر بوده و بار مالی زیادی را به
پروژه تحمیل میکرد ،با موافقت کارفرما مقرر شــد در بین هر دو گسل
متوالی یک ایســتگاه احداث شود .لذا سه ایستگاه شیر در بین گسلها
و بهترتیب در کیلومترهای  106،110و  119احداث شد(شکل )1تا در
زمان وقوع حادثه در محل هر یک از این گســلها قطع و تخلیهی گاز
لوله در کمترین زمان ممکن انجام و حداقل آسیب زیستمحیطی وارد
شود .با توجه به ساخت ایستگاه در کیلومتر  ،106این امکان در اختیار
گروه طراحی قرار گرفت تا محل چهار ایســتگاه قبلی را به کیلومترهای
 70 ،49و  92تغییر داده و با این کار ،فاصلهی بین ایستگاههای شیر را
کاهش داده و بهینهترین استفاده را از آنها داشته باشند.
 -2-2ارتفاع محل ایستگاه نسبت به مسیلهای مجاور

 -2بررسی عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی ایستگاه
 -2-1فاصلهی ایستگاههای شیر از یکدیگر

در خطوط انتقال گاز ،احداث یک ایســتگاه فرستندهی توپک در ابتدا
و یک ایســتگاه گیرندهی توپک در انتهای مســیر برای انجام عملیات
توپکرانی الزامی اســت .همچنین تعیین حداکثر فاصلهی ایستگاههای
8
شیربینراهی به حداکثر فشــار طراحی 7و نیز حریم ایمنی خط لوله
بســتگی دارد .حداکثر فاصلهی بین ایستگاههای شیر به شرح جدول1
است]3[:
 1حداکثر فاصلهی مجاز بین ایستگاهها
موقعیت محل

کالس لوکیشن کالس لوکیشن کالس لوکیشن کالس لوکیشن
4
3
2
1

حداکثر فاصلهی
بین ایستگاهها
(به مایل)

20

15

10

5

حداکثر فاصلهی
بین ایستگاهها
(به کیلومتر)

32

24

16

8

در برخی موارد از جمله طرفین رودخانههای بزرگ و یا گســلها 9نیاز
به ایستگاه شــیر وجود دارد که با توجه به اضافه شدن این ایستگاهها،
فاصلهی بین آنها را میتوان کاهش داد]4[.
بــا توجه به اینکه کارفرمایان ،عموما در طراحی برای کاهش هزینههای
ساخت از لوله با کالس لوکیشن 1استفاده میکنند ،جهت افزایش ضریب
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 1موقعیت قرارگیری ایستگاهها

حتیاالمکان از احداث تاسیســات در مکانهای مرتفع پرهیز و سعی
شــد تاسیســات در اراضی پســت یا در جوار کوههــا و تپههای بلند
بنا شــود[ ]5اما یکی از ریســکهای خطوط لوله و ایســتگاههای آن
آســیبدیدگی و تخریب توسط ســیالبها در فصول بارندگی است.
لذا ارتفاع ایســتگاه میبایست نسبت به ارتفاعات منطقه پایینتر ولی
نســبت به حوضهی آبریز محل باالتر باشد .باالتر بودن سطح ایستگاه
از آبروها و مسیلهای مجاور ،از قرار گرفتن آن در معرض سیالبها
جلوگیری میکند و هدایت آبهای سطحی توسط کانیوو احداث شده
در اطراف ایســتگاه را آســانتر میکند .دریافت نقشههای توپوگرافی
و تعییــن حوضهی آبریز هر محل میتوانــد کمک زیادی در رفع این
مشکل داشته باشد.
در پروژهی مورد مطالعه چون ایســتگاه شــماره 6در مسیر رواناب
قرار گرفته (شــکل )2و حجم این رواناب بیشتر از ظرفیت تخلیهی
کانیوو احداثی اطراف ایســتگاه بود ،بهدلیل تجمع گلوالی ،مسیر
کانیوو بســته شــده و آب به داخل ایســتگاه نفوذ کرده و تا چند
هفته عملیات ســرویس شیرها و بازدید دورهای ایستگاه مختل شده
بود( .شکل)3
همچنین با توجه به اینکه در زمینهای اطراف ایستگاه ،مواد شیمیایی
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 3آبگرفتگی ایستگاه شماره6

 2وضعیت حوضهی آبریز ایستگاه شماره6

و ترکیبــات دوده حاصل از توپکرانی خط لوله نشســت میکند ،عدم
قرارگیری ایســتگاه در مســیر مســیلها و روانابها ،ورود این مواد به
چرخــهی آب و طبیعت را کمتر خواهد کرد که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت.
 -2-3توپوگرافی محل ایستگاه

زمین محل ایســتگاه حداالمکان باید مسطح باشد .مسطح بودن زمین
محل ایســتگاه موجب کاهش حجم عملیات خاکی شده و از این طریق
میتــوان هزینهها را کاهش داد و عملیات احداث ایســتگاه را در مدت
زمان کمتری به اتمام رساند .همچنین حتیاالمکان جنس زمین محل

ایســتگاه سنگی نباشــد تا به انفجار یا پیکورزنی نیاز نداشته باشد زیرا
جنس زمین تاثیر بسیار زیادی بر زمان کار انجام شده و هزینه عملیات
خاکی دارد.
در پروژهی مورد مطالعه از مقایســهی دو ایســتگاه  LBV5و LBV7
کــه حجم تقریبا مشــابهی دارند اما جنس زمین اولــی کامال خاکی و
دومی 100درصد پیکوری است ،مشخص میشود که هزینهی عملیات
خاکبرداری ایســتگاه شــماره 7بیش از  9برابر ایستگاه شماره 5شده
است.

 2هزینهی خاکبرداری محل ایستگاهها با فهرست بهای سال1395
ردیف

شماره ایستگاه

کیلومتر ایستگاه

حجم عملیات خاکی
(مترمکعب)

خاک نرم
(درصد)

بلدوزری
(درصد)

پیکوری
(درصد)

مبلغ کل
(ریال)

1

launcher

000+0

71380

0

55

45

4.079.014.342

2

LBV1

000+23

4643

0

80

20

180.560.799

3

LBV2

000+49

13025

30

70

0

261.125.689

4

LBV3

000+70

13473

0

80

20

523.949.095

5

LBV4

000+92

12268

20

80

0

263.270.898

6

LBV5

000+106

2690

100

0

0

27.342.553

7

LBV6

000+109

7246

75

25

0

99.229.234

8

LBV7

000+119

2717

0

0

100

264.387.961
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مقاالت کاربرد ی/مروری

قرار گیرد ،ســهولت دسترسی به آن است .در تعیین محل ایستگاه
میبایســت نزدیکی به جادهی آســفالت جهت انجــام تعمیرات و
نگهداری و انجام ســرویسهای ادواری و نیز دسترسی به ایستگاه
در شرایط اضطراری مدنظر قرار گیرد .بهدلیل اینکه از نزدیکترین
راه آســفالته باید یک جادهی دسترسی شوسه به عرض 5متر و به
ضخامت 30ســانتیمتر تا درب ایستگاه احداث شود[ ]7هرچه این
فاصله بیشتر باشد ،هزینهی بیشــتری هم به پروژه وارد میسازد.
در جدول 2طــول و هزینهی احداث جادهی دسترســی برخی از
ایســتگاههای پروژهی مورد مطالعه آورده شــده است که هزینهی
احداث جــاده  LBV4و LBV7اهمیت نزدیکی به جادهی اصلی را
بیان میدارد.

دومین مزیت مســطح بودن محل ایســتگاه این است که از ایجاد
ترانشه بلند در اطراف ایستگاه جلوگیری میکند که خود از تسلط
بر ایســتگاه در زمان وقوع عملیــات خرابکارانه و تهدیدات امنیتی
جلوگیــری میکند(.پدافند غیرعامل) با توجــه به اینکه خط لوله
یک دارایی غیرمتمرکز برای کشور محسوب میشود ،هر قسمت از
خط لوله مورد هدف قرار گیرد کل خط از مدار خارج میشود]6[،
لذا مکان ایســتگاه باید بهگونهای باشد که کمترین ترانشه را جهت
تسلط به آن داشته باشد.
 -2-4راه دسترسی

یکی از موارد دیگری که در مکانیابی محل ایســتگاه باید مدنظر
 3هزینهی احداث جادهی دسترسی در سال 1396

طول جادهی دسترسی احداث شده
(متر)

هزینه به ازای هر متر
طول (ریال)

هزینهی کل (ریال)

385.000

565.950.000

385.000

79.695.000

ردیف

شماره ایستگاه

کیلومتر ایستگاه

1

launcher

000+0

1470

LBV4

000+23

207

3

LBV6

000+109

4

LBV7

000+119

2

385.000

1850
9250

 -2-5دسترسی انشعاب جریان برق

همواره تامین برق ایســتگاهها یکی از اساســیترین نکاتی اســت
کــه باید بــه آن توجه کرد .نزدیکــی به خط انتقــال برق جهت
انشــعابگیری ،یک مزیت اساسی است که موجب تسریع در انجام
عملیات ساخت ایستگاه و کاهش هزینهها میشود .همچنین کوتاه
بودن این مســیر تعمیر و نگهداری آن را آســانتر کرده و کنترل
انشعابگیری غیرمجاز از خط انتقال برق را میسر میسازد.

385.000

712.250.000
3.561.250.000

در جــدول 4طول و هزینهی احداث خط برق ایســتگاههای پروژه
آورده شده است .ایستگاه شماره 2در کنار مسیر خط برق جانمایی
شده و بدون احداث تیر برق جدید مستقیما برق به داخل ایستگاه
وارد شــده است در حالیکه پیمانکار برای ایستگاه شماره 7مجبور
به احداث خط برقی به طول بیش از 10کیلومتر شــده که بیش از
 550برابر ایستگاه شماره 2هزینه داشته است.

 4هزینهی احداث خط برق برای ایستگاهها در سال 1396
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ردیف

شماره ایستگاه

کیلومتر ایستگاه

طول خط انشعاب برق
(متر)

هزینه کاال
(ریال)

هزینه اجرا
(ریال)

هزینهی کل
(ریال)

1

launcher

000+0

1238

504.274.540

96.262.000

600.536.540

2

LBV1

000+23

286

116.496.380

20.592.000

137.088.380

3

LBV2

000+49

20

8.146.600

720.000

8.866.600

4

LBV3

000+70

1028

418.735.240

71.860.000

490.595.240

5

LBV4

000+92

262

106.720.460

16.752.000

123.472.460

6

LBV5

000+106

2255

918.529.150

253.890.000

1.172.419.150

7

LBV6

000+109

1778

724.232.740

142.240.000

866.472.740

8

LBV7

000+119

10404

4.237.861.320

801.108.000

5.038.969.320
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 -2-6تعداد مالکین زمین مورد استفاده برای احداث ایستگاه شیر

چون عمدتا ایســتگاهها در مناطق دور از شــهر یا روســتا احداث
میشوند ،جهت سهولت در رفتوآمد نگهبانهای آنها ،علیالخصوص
در فصول سرد ســال ،از نیروهای بومی استفاده میشود .در اغلب
اوقات ،مالکان زمین ایستگاه اجازهی جذب نگهبان غریبه را نداده
و استخدام نفر نگهبان را حق خود میدانند .با توجه به محدودیت
در اســتخدام نگهبــان ،تعدد مالکین زمین ایســتگاه چه در زمان
ســاخت و چه در زمان بهرهبرداری موجب بهوجود آمدن معارض

ملکــی و در نتیجه توقف عملیات اجرایی و بهرهبرداری و بهتبع آن
افزایش هزینههای ساخت و روند نامطلوب بهرهبرداری از تاسیسات
میشود .لذا میبایست حتیاالمکان زمین در منابع طبیعی انتخاب
شــود و اگر این امکان وجود نداشــت زمین ایستگاه دارای حداقل
مالک باشد .در جدول 5وضعیت ایستگاههای پروژهی مورد مطالعه
از نظر تعداد مالکین ،نگهبان و نگهبانان وابسته به مالکین زمینها
آورده شده است.

 5وضعیت تعداد نگهبانها و تعداد مالکین زمین ایستگاه
ردیف

شماره ایستگاه

کیلومتر ایستگاه

تعداد مالکین

تعداد نگهبان

تعداد نگهبان از خانواده مالکین

1

launcher

000+0

2

4

4

2

LBV1

000+23

2

3

3

3

LBV2

000+49

4

3

3

4

LBV3

000+70

2

3

2

5

LBV4

000+92

1

3

2

6

LBV5

000+106

2

3

3

7

LBV6

000+109

3

3

2

8

LBV7

000+119

3

3

2

همانگونه که مشــخص اســت 84درصد از نگهبانان ،وابستگی
فامیلی به مالکین دارند .این در حالی اســت که حفاظت فیزیکی
ایســتگاهها و خط لولهی این پروژه طــی مناقصهای به نهادهای
نظامی کشور واگذار شــده بود .این نهادها در وهلهی اول سعی
بر اســتخدام نفرات بر اساس آزمون اســتخدامی داشتند اما با
معارضتهای پیشآمده از ســوی کشاورزان و توقف کار در چند
مرحله ،جهت حفظ شــان و جایگاه نهادهای خود در بین مردم
و جلوگیــری از بهوجود آمدن تنشهای احتمالی ،اســتفاده از
مالکیــن به عنوان نگهبان را به جذب این نفرات از طریق آزمون
اســتخدامی ترجیح دادند .لذا با توجه به پیشینهی شرکتهای
نفتی در اســتفاده از همین رویه جهت جذب نگهبان و با علم به
اینکه حتی نهادهای نظامی هم در رفع این مشــکل دچار چالش
شدهاند ،بهتر است در حین مکانیابی حداکثر دقت در خصوص

تعداد مالکین صورت بگیرد.
 -2-7جهت وزش باد و محــل قرارگیری  blow downو رعایت حریم
ابنیه

مهمتریــن عامــل تعیینکنندهی شــکل ایســتگاه و موقعیت
قرارگیری تاسیســات نســبت به یکدیگر پــس از مباحث فنی،
جهــت وزش باد اســت .بهگونهای که در هنــگام توپکرانی که
پرچ گاز صورت میگیرد بلودان باید در قســمتی از ایستگاه قرار
گیرد که گاز خارج شــده توسط باد به سمت بیرون از محوطهی
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
مییابد.
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مقاالت کاربرد ی/مروری

اما مشــکلی که وجود دارد این است که دود هی خارج شده از
بلودان بهوســیلهی باد در زمینهایی کــه در امتداد جهت باد
قرار دارند ،پخش میشــود .دوده حــاوی مقادیر زیادی فلزات
ســنگین بوده که برای ســامتی انســان مضر است(.جدول)6
در گزارشــات عملیا تهای توپکرانی خط ششــم سراســری
میزان دود هی انداز هگیری شــده در تلــهی گیرند هی توپک با
توپکهای ســبک مانند  Decockingو  Super Sealمتغیر
بــوده و در هر بار عملیــات چیزی بیــن 300کیلوگرم تا یک
تن دوده بوده اســت .اما این مقادیر با توپکهای هوشمند که
ســنگینتر هستند و قدرت بیشتری دارند افزایش پیدا میکند.
(جدول)7

 4خروجدودهازایستگاههنگامعملیاتتوپکرانیباارتفاعبیشاز150متر

 6آنالیز دوده و درصد وزنی عناصر
درصد
وزنی

ترکیب

0.03

P 2O 5

4.2

1.4

MnO2

3.2

CaO

-

-

>0.01

La&Lu

درصد وزنی

ترکیب

درصد وزنی

ترکیب

درصد وزنی

ترکیب

درصد وزنی

ترکیب

SiO 2

0.57

Al 2O 3

0.6

MgO

0.8

Na 2O

0.28

K2O

0.3

Cl

0.9

SO3

8.4

L.O.I

0.12

BaO

79.2

Fe2O3+FeO

 7مقادیر دودهی اندازهگیری شده با پیگ هوشمند
ردیف

نوع توپک

دودهی جمع شده در رسیور (کیلوگرم)

1

Caliper pig

2750

2

Caliper pig

3000

3

Caliper pig

4500

لذا میتــوان پیشبینی کرد بهطور میانگین بــرای هر عملیات
پیگرانی 3250کیلوگرم دوده بهصورت پودر و لجن وارد محیط
میشــود .با توجــه به اینکه قبــل از ایســتگاه گیرندهی توپک
هفت مرتبه عملیات تخلیهی گاز و دوده در ایســتگاههای شــیر
بینراهی انجام میگیرد ،پیشبینی میشــود حجمی برابر با این
مقدار و یا بیشتر از آن از طریق ایستگاهها وارد طبیعت میشود.
دودهی حاصله یا مستقیما از طریق مواد گیاهی پرورشیافته بر
روی خاک آلوده و یا از طریق مصرف شــیر و گوشــت حیواناتی
که از غذای آلوده مصرف میکنند به انســان انتقال پیدا میکند.
همچنین پس از انباشــت این مــواد در خاک ،از طریق بارندگی
و روانابهای حاصله نیز وارد آبهای ســطحی و زیرزمینی شده
که موجب خســارتهای انسانی و زیستمحیطی میشود.
تصاویر ماهوارهای از ایســتگاه گیرندهی توپک حسینیه در خط
ششم سراســری نشــان میدهد که دودهی حاصله بر اثر باد تا
امتداد 4/1کیلومتر پخش و مســاحتی معــادل 88هکتار را در
برگرفته است(.شکل )5این مسئله موجب خسارت به زمینهای
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کشــاورزی اطراف و در پیآن شکایت مالکین شد .در این زمان
جهت اخــذ رضایت آنها تیــم بهرهبرداری مجبــور به پرداخت
غرامت شــد .امــا این پرداخــت غرامت به کشــاورزان در برابر
آسیبهای زیســتمحیطی وارده بســیار ناچیز است .اتفاق رخ
داده در ایستگاه مذکور در تمامی ایستگاههای خط گاز با شدت
مشــابه تکرار میشود و این میزان ،بســتگی به میزان خوردگی
لوله و ناخالصی گاز استخراج شده دارد.
با توجه به بررســیهای انجام شــده ،در صــورت خروج گاز از
بلودانهای شــیر بینراهی با حداقل فشــار  ،700 psiدودهی
حاصله تا شــعاع 500متــر و در ایســتگاههای گیرندهی 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 میشــود .لذا بــا توجه به اینکه حداکثــر حریم ابنیه و
تاسیسات شرکت ملی گاز 250متر است ]9[،این میزان با توجه
بــه گســتردگی دودهی حاصله کافی نیســت .در نتیجه حداقل
فاصلهی ایســتگاههای شــیر از محدودهی طــرح هادی مناطق
شــهری و روستایی و نیز زمینهای کشــاورزی که در مسیر باد
واقع شــدهاند ،بایــد حداقل 500متر در نظر گرفته شــود .این
مقدار در ایســتگاه گیرندهی توپک برای زمینهای کشــاورزی
500متر و برای ابنیهی شــهری و روســتایی تا 2هزار متر باید
افزایش یابد .در غیر این صورت اثرات نامطلوبی بر محیطزیست
و سالمت افراد خواهد داشت.

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 178


 5عکسهواییازقبلوبعدعملیاتتوپکرانیایستگاهحسینیه

 -2-8جنس زمین محل احداث ایستگاه
متراکمسازی مانند تراکم دینامیکی ،انفجار ،زهکشی و یا تزریق
بهدلیل قرارگیری تاسیسات و ساختمانهای مختلف در ایستگاه ســیمان بررسی و ســپس جانمایی انجام شود ]10[.همچنین با
از جمله دکل مخابراتی ،پایهی چراغبرق و ...زمین ایستگاه باید توجه به اثر خورندگی آهک بر لوله ،جنس زمین ایســتگاه نباید
مقاومت فشــاری مناسبی داشته باشد تا بتواند در مقابل بارهای آهکی باشد]11[.
وارده مقاومت کنــد .لذا نباید ایســتگاه در زمینهایی با خاک
سســت و رانشــی و نیز خاک با تخلخل زیــاد مانند زمینهای  -2-9آلودگی صوتی
ماســهای با درصد ریزدانــهی کمتر از 3درصد قــرار گیرد .در یکی دیگر از مواردی که در مکانیابی محل ایســتگاهها نیازمند
مناطــق جنوبی و ســاحلی که زمینهای ماســهای بــا تخلخل توجه ویژه اســت مبحث آلودگی صوتی اســت .اســتانداردهای
زیاد وجود دارد باید امکان تثبیت بســتر بــا روشهای معمول آلودگی صوتی در هوای آزاد به شرح جدول 8است:
 8مقادیر مجاز آلودگی صوتی[]12
نوع منطقه

7روز از صبح تا  10شب ()db

10شب از شب تا  7صبح ()db

مسکونی

55

45

تجاری مسکونی

60

50

تجاری

65

55

یـصنعتی
مسکون 

70

60

صنعتی

75

65
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مقاالت کاربرد ی/مروری

شدت صوت اندازهگیری شده در یک متری بلودان در هنگام پرچ
گاز با فشــار  750psiتا  135دسیبل اندازهگیری شده است .این
مقــدار با فاصله گرفتن از منبع صوت بهصورت مالیم کاهش پیدا
میکند .بهطوریکه برای رســیدن شدت صوت 87/1دسیبل به
80/5دسیبل باید 10متر از منبع دور شد .اما همین مقدار فاصله

برای رسیدن از 59/3دسیبل به 57/3دسیبل نیاز است ]13[.لذا
با توجه به اینکه عملیات توپکرانی در شــب نیز انجام میشــود،
میبایست فاصلهی ایســتگاه تا مناطق مختلف به حدی باشد که
مقادیر حداقلی مجاز آلودگی صوتی را رعایت کند(.جدول)9

 9حداقل فاصلهی مناطق مختلف از منبع آلودگی صوتی (بلودان)
نوع منطقه

فاصله (متر)

مسکونی

190

تجاری مسکونی

150

تجاری

124

یـصنعتی
مسکون 

109

صنعتی

100

در صورتیکه شــرایط منطقه بهگونهای باشــد کــه بتوان محل ماننــد دیوار قــرار گیرد به کاهش آلودگــی صوتی کمک زیادی
ایستگاه را طوری تعیین کرد که بین ایستگاه و منطقهی مسکونی میکند(]14[.شکل)6
مانع طبیعی مانند تپه ،تل خاکی و درختان بلند یا مانع مصنوعی

 6وجودمانعبینایستگاهومنطقهیمسکونی

نتیجهگیری
 ایمنــی و پدافند غیرعامل :از منظر بهرهبرداران ایمنی و پدافندعوامل تاثیرگذار را در دو دســتهی اجبــاری و اختیاری میتوان غیرعامل مهمتر از سایر گزینهها هستند.
تقسیم بندی کرد:
 زیســتمحیطی و توسعهی پایدار :اگر دیدگاه کلی و از بیرون به درون -1عوامل اجباری
داشــته باشــیم میبایســت پس از مباحث فنی ،طراحان و مجریان به
 تعداد ایستگاههاتوسعهی پایدار و رعایت اصول زیستمحیطی دقت بیشتری داشته باشند
 حداکثر فاصلهی ایستگاهها از یکدیگرکه این موضوع حلقهی گمشدهی پروژههای بخش انرژی است .زیرا اغلب
 -2عوامل اختیاری
شــرکتها در پروژهها بهجای ســبز واقعی که نگاهی یکپارچه به رعایت
11
10
 اقتصادی :از دیدگاه پیمانکاران عوامل اقتصادی در اولویت قرار اصول پایدار دارد اقدام به سبزشویی و یا نهایتا سبزپاشی میکنند.میگیرند.
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پانویس ها

 .10وانمود کردن به اجرای راهکارهای سبز در یک پروژه.
 .11اجرای برخی راهکارهای سبز بدون در نظر داشتن یک نگاه یکپارچه.

7. MAOP
8. Class Location
9. Fault

ASME, API, IGS, IPS
Launcher
Receiver
)Line Break Valve(LBV
Natural Gas
Engineering, Procurement, Construction

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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