گفتوگوی «مشعل» با نويسنده
بيش از10مقاله در باب صنعت انتقال نفت ايران

شورش در پژوهش

زهره ربيعي  25آذرماه هرسال «روز
پژوهش» نامگذاري شده است .انديشيدن،
پژوهش و نوآوري ،اساسيترين نياز بشر براي
دستيابي به پيشرفت ،توسعه ،رفاه عمومي و
تأكيد بر پژوهش و تشويق
استقالل واقعي است .
پژوهشگرانو دانشمندانبهفعاليتهايپژوهشي
موردنيازكشور،يكيازمهمترينراههايرسيدن

به خودكفايي است .آنچه در ادامه ميخوانيد،
گفتوگويي است كوتاه با يكي از پژوهشگران
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران.
لطفاخودتانرامعرفيكنيد.
شورش شكوهي ،سرپرست تأسيسات
سنندج در منطقه غرب شركت خطوط لوله و
مخابرات نفت ايران و از سال 89تاكنون مشغول
خدمت در اين صنعت هستم.
ايد و
اده 
چند پژوهش انجام د 
تا كنون 
بيشتردرچهزمينههاييبودهاست؟
ادهام كه بيش از نيمي
بيست پژوهش انجام د 
از آن در زمینه خطوط لوله بوده و در مجالت
شده است .از جمله
خارجي معتبر هم چاپ 
انرژيهاينووبرقاضطراري،كنترلتوربينهاي
گازي ،پايش وضعيت و كشف خطاي موتورهاي
القايي(الكتروپمپها)و...
به نظر شما پژوهش و بهرهوري چه
ارتباطيبايكديگردارند؟
در صنعت نفت ،بويژه شركت خطوط لوله و
مخابراتنفتايران،راهيطوالنيدرپيشاست
كاركرد بهينه برسیم .اين كار

تا بتوانیم به نقطه
رویکرد فني و

كرد بهينه را ميتوان از دو

اقتصادي بررسي كرد .در بخش فني ،نقش
شودكهدرقسمتي
پژوهشاینگونهتعريفمي 
ارد كه مانع از
وجود د 

از سيستم ،مشكلي
عملكرد مطلوب ميشود،

رسيدن به آن نقطه
حال اين اشكال يا ناشي از نحوه بهرهبرداري
وجود اشكال در يك وسيله يا
است يا ناشي از 
مسير .رفع اين مشكالت باتعريف و انجام
پژوهشي در همان مسیر انجام می شود.در
موردنظربتواند
بخشاقتصادي ،يعنيپژوهش 
در مسیر كاهش هزينهها ،كاهش مصرف مواد
سوختي ،روغن و ،...افزايش بازدهي در ميزان
مواد در روز و ...گام بردارد.پژوهش در هر
انتقال 
دو بخش فني و اقتصادي ،چنانچه در مسير
ندبهافزايش
صحيحوكاربرديپيشبرود،ميتوا 
مقطعي و يا كلي بهرهوري هر شركتي از جمله
شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران
بینجامد.
تعریفپژوهشچیست؟
فرآيند رسيدن به راهحلهاي قابل

اطمينان از طريق گردآوري ،تحليل و
ادههابهگونهايبرنامهريزي
تفسيرد 
مندراپژوهشگوي
شدهونظام 
ند .پژوهش دو حالت دارد؛ يا
من سيستمي كه دارم،
درست كار ميكند و

تصميم به ارتقاي آن دارم يا درست كار نميكند
باید اصالح شود .تا زماني كه يك يا هردوي
و می 
اردنباشد،نيازيبهانجامپژوهشاحساس
اينمو 
باشد كه به فكر
بايد مشكلي 
نميشود .يعني 
اصالح يا ارتقای سيستم باشيم.

کار پژوهشی چه احساسي در شما
ايجادميکند؟

دو نوع پژوهش را ميتوان نام برد :پژوهش با
نتايج تئوري و شبيهسازي نرمافزار و دو پژوهش
بانتايجعمليوآزمايشگاهي.هردويآنهاارزش
مند است ،اما پژوهشي كه يك استدالل قوي و

منطقي رياضي (استدالل تئوري) آن را تأييد
كند ،سپس به صورت عملي روي يك دستگاه
واقعي يا نمونه آزمايشگاهي آن ،با يك تقريب
کند (نتايج
تأييد 
مناسب ،همان نتايج تئوري را 
عملي) بهترين حالت ممكن است و چنين
پژوهشي احساس رضايتمندي را در من به
وجودميآورد.زیراآنجاستكهاحساسميكنم

دانش و پژوهش من روي آن موضوع ،توانسته
است گروهي ازكار شركت را بگشايد.
آيا پژوهشهاي شما منفعتي براي
شركتداشتهاست؟
پژوهشي كه درباره موتورهاي القايي انجام
بود كه ما االن دستگاهي را با
شد ،به گونه اي 

كردهايم و يك ستاپ
همكاري دوستان آماده 
آماده شده داريم و آن را روي الكتروموتورها تست
هد تا بدون
ميكنيم كه اين امكان را به ما ميد 
بازشدنالكتروموتورها،خرابيآنبهمااعالمشود.
در صورتي كه قبل از آن از طريق بازكردن
الكتروموتورها ايرادها برطرف میشود .اين
پژوهش دريك مجله معتبر خارجي به چاپ
رسيده و درحال تست شدن است.
ادهايد،
مهمترين پژوهشي كه انجام د 
چيست؟
دو پژوهش به نامهاي الكتروموتورهاي
القايي كه به صورت عملي و تنظيم دور
توربينهاي گازي به صورت آنالين و بدون
دخالت بهرهبردار بوده كه به صورت تئوري
انجام شده است .پژوهش اولي در مرحله
تست آزمايشگاهي بوده و شركت ،همكاري
ارد از مدير
الزم را با آن داشته است كه جا د 
(واحد برق)
الوند 
منطقه لرستان كالنتر و د 
كمال تشكر را داشته باشم .اما پژوهش دوم
هنوز در مرحله تئوري باقي مانده است .دليل
آن هم انجام نشدن ريسك تست روي يكي
از توربينهاي گازي است كه با توجه به
قيمت باالي تجهيزات منطقي به نظر مير
سد.
هدفتانازانجامپژوهشهاچيست؟

عشق به پژوهش در من نهادينه
شده است .همچنين چه بهتر كه
اين عشق را در مسیر اعتالي
شركت خطوط لوله و مخابرات
نفت ايران بگیرم.

تک خبر
از سوی اداره کل اچ اس ای وزارت نفت صورت گرفت:

تعیین موجودی انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت نفت
د تقی جعفر زاده ،معاون محیط زیست
محم 
د غیر عامل وزارت نفت
اداره کل اچ اس ای و پدافن 
ازتعیینموجودیانتشارگازهایگلخانهایصنعت
نفت خبر داد .به گزارش «مشعل» ،وی با اعالم این
خبر گفت :افزایش دمای کره زمین در نتیجه
دگازهایگلخانهای،بهبزرگترین
انتشاربیشازح 
چالش بشر تبدیل شده که دارای ابعا د گسترده
اقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطیاست.میزان
نگرانیهای ناشی از افزایش دمای کره زمین به
حدی است که سران کشورهای دنیا بارها گر د هم
جمع شده و تصمیمات مختلفی را برای مقابله با
افزایش دمای کره زمین و کاهش اثرات ناشی از
آن اتخاذ کرده اند .از جمله مهمترین این اجالس
میتوان به اجالس پاریس اشاره کر د که در پایان
د و طی آن همه کشورهای
سال  2015برگزار ش 
د مشخصی را برای
دنیا (به جز دو کشور) تعه 
د و کشور ما هم کاهش
کاهش انتشار پذیرفتن 

د (به صورت غیر مشروط) به عالوه
انتشار 4درص 
د (مشروط به دریافت کمکهای فنی و
 8درص 
د شده
مالی از کشورهای توسعه یافته) را متعه 
است.جعفرزادهبابیاناینکهمیزانانتشارگازهای
گلخانهایکشورمانبراساسسومینگزارشملی
ارائه شده (برای سال  )2010حدو د  827میلیون
تن برآور د شده است ،ادامه داد :سهم صنعت نفت
در انتشار گازهای گلخانهای با توجه به ساختار
اقتصادیکشورکهازیکسواتکایزیادیبهنفت
داشته و از سوی دیگر عمده انرژی مصرفی در
تاسیساتصنعتنفتنیزازسوختهایفسیلی
تامین میشود ،در خور توجه است .از سوی دیگر
فرصتهای مناسبی نیز برای کاهش انتشار
گازهای گلخانهای در صنعت نفت کشور وجود
داشته ،از این رو آگاهی از میزان انتشار گازهای
گلخانهای صنعت نفت ،از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .به گفته وی ،میتوان به طور
خالصه اهمیت برآور د انتشار گازهای گلخانهای
صنعتنفتراآگاهیازمیزانانتشارمنابعمختلف
و شناسایی فرصتهای کاهش انتشار در صنعت
نفت و ایجا د امکان هدف گذاری متعهدانه کاهش
انتشار برای بخشها و تاسیسات مختلف صنعت
نفت و تهیه برنامههای کاهش انتشار صنعت نفت
بیان کرد .معاون محیط زیست اداره کل اچ اس ای
د غیر عامل وزارت نفت افزود :با توجه به
و پدافن 
فقدانموجودیانتشار گازهایگلخانهایصنعت
د و یکپارچه
نفت و همچنین نبو د روشی نظاممن 
برایتعیینموجودیانتشارگازهایگلخانهایاین
داجراییطرحتعیینموجودیانتشار
صنعت،رون 
در معاونت محیط زیست اداره کل اچ اس ای و

د غیرعامل وزارت نفت آغاز شد .سطح
پدافن 
پوشش طرح ،مشتمل بر تمام صنعت نفت
(فعالیتهای تعریف شده برای چهار شرکت
اصلی) و از نظر زمانی از سالهای  1392تا 1394
تعریف شد .جعفرزاده ادامه داد :با در نظر گرفتن
نوع و ماهیت فعالیتهای صنعت نفت ،سه گاز
دنیتروسدر
دکربن،متانواکسی 
اصلیدیاکسی 
دنظرقرارگرفتهوبهعلت
تهیهموجودیانتشارم 
اهمیتناچیزسایرگازهایگلخانهایازبرآور دآنها
صرفنظرشدهاست؛البتهضریبگرمایشجهانی
گازهای گلخانهای متفاوت بوده و میزان آن برای
د کربن برابر یک و برای سایر گازها در
دی اکسی 
مقایسه با آن بیان میشو د که برای گازهای متان و
د نیتروس به ترتیب برابر 28و 265است.
اکسی 
وی اظهار کرد :با توجه به نوع فعالیتهای
صنعتنفتوتفاوتهایماهویدراینفعالیتها،
هشت پرسشنامه مختلف ،متناسب با نوع

فعالیتهایتاسیساتصنعتنفتتهیهواطالعات
مور دنیازجمعآوریودرقالباطالعاتعملکردی
تاسیساتصنعتنفتجمعبندیوگزارششد.در
د و یکپارچه برای محاسبه
ادامه ،روشی نظاممن 
میزان انتشار گازهای گلخانهای از روی اطالعات
عملکردی تدوین شد.سپس محاسبات مربوط
انجامومیزانانتشارگازهایگلخانهایصنعتنفت
بهتفکیکبخشهاوشرکتهایمختلفمحاسبه
وگزارششد .ویبهنتایجبهدستآمدهاشارهکرد
د که
یده 
و گفت :نتایج به دست آمده نشان م 
انتشارگازهایگلخانهایصنعتنفتطیسالهای
 1392تا  ،1394دارای نرخ افزایش  7/8درصدی
بودهوشرکتهایملینفت،گاز،صنایعپتروشیمی
و پاالیش و پخش فرآور دههای نفتی به ترتیب
جایگاههای اول تا چهارم انتشار را به عهده
داشتهاند.همچنینانتشارناشیازمنابعاحتراقی،
فلرها ،منابع فرار ،ونتهای فرایندی و انتشارات
غیرمستقیم (به واسطه خرید برق از شبکه
سراسری) به ترتیب منابع اصلی انتشار گازهای
گلخانهای بو دهاند .همچنین گازهای دیاکسید
د نیتروس به ترتیب سهم
کربن ،متان و اکسی 
انتشار گازهای گلخانهای را به خو د اختصاص
دا دهاند .جعفرزاده افزود :در مرحله بعد ،در نظر
است برای تعیین موجودی انتشار گازهای
گلخانهای صنعت نفت دستورعملی تهیه و در
اختیار تاسیسات صنعت نفت قرار گیر د تا پس از
آموزش کارکنان مربوطه موجودی انتشار گازهای
گلخانهایدرآنتاسیساتمحاسبهشدهوگزارش
شود .پیش نویس این راهنما هم اکنون تهیه شده
د شد.
و طی یک ماه آتی نهایی و ابالغ خواه 
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