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معرفي نرمافزار PICARS
پريسا احمدينيا ،مدیریت  HSEشرکت ملی نفت ایران  

نرماف��زار

PICARS (Petroleum Industry

)Carbon Accounting Reporting Software

يا سامانهی محاس��به وگزارشدهي
ميزان انتش��ار گازهاي گلخانهاي بر
اس��اس راهنمايی بههمي��ن نام و با
توج��ه به نياز صنعت نفت و عضويت
كشور در پروتكلهاي بينالمللي نظير
كيوتو و موافقتنامهی پاريس مبنی
بر الزام ب��ه كاهش انتش��ار گازهاي
گلخانهاي و همچنين شناخت وضع
موجو ِد روند انتش��ار در صنعت نفت
بهمنظ��ور انج��ام اقدامات ب��ه موقع
و كارب��ردي جه��ت كاه��ش ميزان
آاليندههاي منتشره در مهر ماه سال
 1397توسط اداره كل  HSEوزارت
نفت تهيه و ابالغ گرديد.
حدود يا ماژولهاي نرمافزار

بخش عمومي ش��امل اطالعات توليد،
انتقال و توزيع محص��ول يا فرآوردهی
سازمانهاي س��طوح3-و2و 1است که
در ادامه تشريح خواهند شد (شكل.)1-

 1ماژولهای نرمافزار

 -1محاسبهی انتشارات احتراقي

ب��ا انتخ��اب س��وخت مصرف��ي اعم از
س��وخت ماي��ع و گازي ،ب��ا درنظ��ر
گرفتن ارزش حرارتي و ضريب انتش��ار
دياكس��يدكربن ب��راي س��وختهاي
مصرفي ،ميزان انتش��ار گازهاي CO2,
 CH4, N2Oبر حسب تن گاز گلخانهاي
و ت��ن معادل  CO2و بهصورت س��االنه
محاسبه ميشوند (شكل.)2-
 2محاسبهی انتشارات احتراقی
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فنی
کوتاه

 -2محاسبهی انتشارات گازسوزی

با در نظر گرفتن بازده مش��عل بسته به
نوع تأسيسات و تركيب درصد گازهاي
ارس��الي به مش��عل و وارد کردن مقدار
گاز سوزانده شده ،ميزان انتشار گازهاي
 CO2, CH4, N2Oب��ر حس��ب ت��ن گاز
گلخانهاي و تن معادل  CO2و بهصورت
ساالنه محاسبه ميشوند (شكل.)3-
 -3محاسبهی انتشارات پسماندسوزها

 3محاسبهی انتشارات گازسوزی

با وارد ک��ردن جريانه��اي ورودي به
پسماندس��وزها ميزان انتش��ار گازهاي
گلخانهاي منتشره را بر اساس تن CO2
در سال محاسبه ميشود (شكل.)4-
 -4محاسبهی انتشارات فرار

با انتخاب نوع تأسيس��ات مث� ً
لا توليد
نفت را بر حسب تن گاز گلخانهاي و تن
معادل  CO2و بهصورت ساالنه محاسبه
ميکند (ش��كل .)5-بخش محاسبه  ی
انتشارات مربوطه به انتشارات تخليهاي-
هيدروژنس��ازي و مختص پااليش��گاه
اس��ت و فرآيندهاي باالدستي را شامل
نميشود.

 4محاسبهی انتشارات پسماندسوزها

 -5محاسبهی انتشارات غيرمستقيم

انتشارات غيرمستقيم انتشاراتي هستند
که در اث��ر فعاليتهای تأسيس��ات در
منابع��ي که تح��ت کنت��رل و مالکيت
اين تأسيسات نيس��تند اتفاق ميافتد.
این انتشارات ش��امل انتشارات حاصل
از تولي��د ب��رق ،بخار و حرارتي اس��ت
که تأسيس��ات بهج��ای توليد در داخل
مجموعهی خ��ود ،آنها را از مجموعهای
ديگر خريداری ميکند .مث ً
ال انتش��ارات
مربوط به برق خريداری شده از شبکهی
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 5محاسبهی انتشارات فرار

 6محاسبهی انتشارات غيرمستقيم
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برق توسط يك پااليشگاه نفت .در اين
بخ��ش نيز ب��ا وارد کردن ن��وع انرژي
واردات��ي و مق��دار آن بهانضمام ضريب
انتش��ار  CO2ان��رژي واردات��ي ،ميزان
انتش��ار گازهاي گلخانهاهاي محاس��به
ميشود (شكل.)6-
 -6مجموع انتشارات سازمان در سطح3-

مادامي كه كاربر اطالعات اوليه را وارد
فيلده��اي نرمافزارميکن��د و گازهاي
گلخانهاي محاس��به ميشوند در شيت
مجموع ،بهص��ورت همزم��ان مجموع
انتشارات تكميل ميگردند (شكل.)7-
 -7تركيب درصد ياComposition

تركي��ب درص��د س��وختها ،گازهاي
ارسالي به مش��عل ،جريانهاي ورودي
به پسماندس��وز و ساير موارد ذكر شده
در آن وارد ميشوند.
Unit Conversion -8

تبديل حجم گاز به استاندارد مترمكعب،
كس��ر جرمي كربن بر اس��اس تركيب
درصد جريان و ضرايب تبديل واحدها
جهت دسترسي و س��هولت كابران در
محاس��به در این قسمت گنجانده شده
است.
 7مجموع انتشارات سازمان در سطح3-

سطحبندي

تأسیسات و شرکتهای زیادی مشمول
فرآین��د اندازهگی��ری و گزارشده��ی
گازه��ای گلخانهای هس��تند که همگی
از نظر س��اختار اداری در امتداد/موازات
ه��م قرار دارند .در فرآیند اندازهگیری و
گزارشدهی گازه��ای گلخانهای ،جهت
مش��خص کردن حیطهی مس��ئولیتی

شرکتهای اصلی/فرعی/تابعه/تأسیسات
و مناطق عملیاتی از اصطالح سطحبندی
استفاده شده است .بدین ترتیب تمامی
س��ازمانهای مش��مول این نرمافزار در
سه سطح طبقهبندی ش��دهاند .منظور
از سطح يك؛ ش��ركت ملي نفت ايران،
س��طح دو؛ ش��ركتهاي فرعي و سطح
سه؛ شركتهاي تابعه است.

گزارشدهي

هر سازمان بايد گزارش ميزان انتشار گازهاي
گلخانهاي خود را بهصورت ساالنه تهيه و ارائه
نماي��د .رويک��رد تهي��ه و گزارشدهي ميزان
انتش��ار گازهاي گلخانهاي رويکردی پايين به
ب��اال بوده و بای��د پس از تهي��هی گزارش در
سازمان سطح س��ه ،مراتب به سازمان سطح
باالتر ارائه گردد.
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