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الملل و ایران با محوریت نقش شرکت ملی گاز  تاثیر گاز متان بر محیط زیست بین

 ایران

 

 2فرزاد طالبی، 1زاده محمدرضا حکاک

 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم 8

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم 2

 

 چکیده

هایی را برای محیط زیست ایجاد  نیاز روزافزون کشورهای مختلف به استفاده از انرژی های فسیلی از جمله گاز طبیعی چالش

ترین و  های بشری تبدیل شده است. در این میان یکی از مهم ترین چالش ای که امروز به یکی از مهم کرده است؛ مسئله

زیستی در فرآیند مصرف گاز  ای آالینده محیط از متان یکی از گازهای گلخانهحادترین این مشکالت انتشار گازمتان است؛ گ

المللی را بر آن داشته که در راستای توسعه پایدار اقتصادی  های بین زیست، کشورها و سازمان طبیعی است و تاثیر آن بر محیط

های بیشتر به  ابالغ کنند تا شاید بتوانند جلو آسیبالزامات و اقدامات قانونی را برای مقابله با کاهش انتشار گاز متان مصوب و 

های  های کاهش انتشار آن در فعالیت طبیعت را بگیرند. شناخت تاثیر انتشار گاز متان و منابع انتشار آن و ازسوی دیگر روش

مچنین قوانین المللی ه شرکت ملی گاز ایران در راستای این هدف حهانی یعنی پاسداری از طبیعت و الزامات قانونی بین

العاده است. بر این اساس، روش این تحقیق، توصیفی با مرور ادبیات پژوهشی موجود و روش  کشوری دارای اهمیتی فوق

ای یا مطالعه اسناد است که این مطالعه به اهمیت نشت متان و شناسایی منابع آن و تاثیر آن بر  ها، کتابخانه آوری داده گرد

المللی اختصاص دارد. عمده ترین گازهای گلخانه ای شامل دی اکسید کربن، متان،  یط زیست بینمحیط زیست ایران و نیر مح

زیست و به ویژه کیفیت هوا، میزان انتشار  ها هستند. یکی از معیارهای سنجش کیفیت محیط مونوکسید نیتروژن، فلورکربن

ای دارد. بر اساس آمارهای آژانس  ( اهمیت ویژهCH)ای، گاز متان  ای است. از میان انواع گازهای گلخانه گازهای گلخانه

درصد از انتشار گاز متان صنعت انرژی به خصوص صنعت تولید گاز طبیعی است. نشر  44المللی انرژی، منشاء حدود  بین

یران در قامت بندی کرد. شرکت ملی گاز ا توان به نشر احتراقی، نشرتخلیه و نشر فرار تقسیم گازهای آالینده از صنعت گاز را می
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ای از جمله متان با شناسایی منابع انتشار و برآورد  زیست، در راستای حذف یا کاهش گازهای گلخانه دار حافظ محیط پرچم

ای اقدامات  میزان نشر متان و همچنین ابالغ بخشنامه و دستورالعمل و مصوبات متعدد در راستای کاهش گازهای گلخانه

 ه است. شایسته و موثری را انجام داد

 

 ای، گاز طبیعی، متان، منابع انتشار گاز متان محیط زیست، گازهای گلخانههاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه

ترین منابع برای تامین انرژی هستند که بشر بدان نیاز دارد. اکنون  های های فسیلی، زغال سنگ، نفت و گاز، عمده سوخت

بع دیگر بیشتر است اگرچه امروز سهم نفت رو به کاهش است و گاز نیز سهم نفت و گاز در تامین منابع انرژی جهان از منا

 پیماید.  مسیر استفاده بیشتر را می

های منتشرشده، سهم منابع گاز طبیعی در آینده بیش از دیگر منابع افزایش خواهد  شده و گزارش های انجام بینی طبق پیش

  BP, 2014; IEA ,2448داشت ). )

تر خواهد  هایی که دچار آن است، پررنگ تامین انرژی مصرفی جهان، اهمیت توجه به این صنعت و چالش با افزایش سهم گاز در

جا که امروز کشورهای مختلف جهان برای دستیابی به توسعه اقتصادی در مصرف روزافزون انرژی از هم  شد و در پی آن، از آن

ای و آلوده شدن هوا را به همراه دارد  ر گازهای گلخانهگیرند، افزایش مصرف انرژی از منابع فسیلی، انتشا پیشی می

 (. 8711)محمدباقری، 

های  کارگیری روش ریزی بهینه و به کنند با برنامه زیستی، همه کشورهای جهان تالش می های محیط با اهمیت یافتن چالش

شی از رشد اقتصادی را نیز به کمترین زیستی نا های محیط های اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب تنها به هدف مناسب، نه

 (. 8717حد ممکن برسانند )صادقی و سعادت، 

ترین ارزش حرارتی برخوردار است و بر خالف سایر  های فسیلی متداول، از پایین گاز طبیعی در مقایسه با سایر سوخت

های نفت با گاز طبیعی صیانت از  یگزینی فرآوردههیدروکربورها، قابلیت تبدیل به مواد با ارزش افزوده باال را ندارد. بنابراین جا

های محیط  کند. همچنین از آنجا که از یك دهه گذشته، رویکرد جهانی به کاهش آالینده منابع باارزش نفتی را تسریع می

ی زیستی وارد مرحله نوینی شده است، گسترش استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوختی پاك، در دستور کار اکثر کشورها

 جهان از جمله ایران قرار گرفته است. 

صنعت گاز طبیعی وظیفه تولید، فرآوری، انتقال و توزیع و تحویل گاز طبیعی به مشتریان اعم از صنعتی، تجاری و خانگی را بر 

تا تحویل  های گاز در میادین عهده دارد. به عبارت دیگر، صنعت گاز طبیعی تمامی فعالیت های مربوط به گاز طبیعی را از چاه

 شود.  به مشتری، شامل می

متان که یکی از گازهای اصلی   های فوق، نشت قابل مالحظه گاز متان ترکیب اصلی گاز طبیعی است و در تمامی بخش

 ای است، وجود دارد.  گلخانه

ای یا  ها، کتابخانه دهآوری دا با ذکر نکته باال باید گفت روش این تحقیق، توصیفی با مرور ادبیات پژوهشی موجود و روش گرد

زیست ایران و نیز  مطالعه اسناد است که این مطالعه به اهمیت نشت متان و شناسایی منابع آن و تاثیر آن بر محیط

 المللی اختصاص دارد.  زیست بین محیط

 . در این مقاله همچنین اقدامات شرکت ملی گاز ایران در قامت متولی اصلی صنعت گاز طبیعی بررسی خواهد شد

های گازرسانی از دو منظر غیر قابل جبران است؛ اول این که انتشار  نشت گاز متان ناشی از نشتی در خطوط لوله انتقال و شبکه

زیست دارد و دوم مسئله هدررفت گاز طبیعی یعنی  ای با قدرت آالیندگی باال آثار تخریبی غیر قابل جبرانی بر محیط گاز گلخانه

 ی تولید دانش و فناوری امروز در میان است. منبع انرژی با ارزش برا

 پیشگیری از چنین اتفاقی به طور کلی برای کشور عزیزمان ایران و همچنین شرکت ملی گاز ایران حائز اهمیت بسیار است. 
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ایران های شرکت ملی گاز  زیست و ارتباطش با فعالیت در مجموع، پرسش اصلی این است که تاثیرات انتشار گاز متان بر محیط

 چگونه است؟ 

 شوند:  بندی می های فرعی نیز چنین صورت پرسش

 ای کدامند؟ گازهای گلخانه 

 کند؟ کدام گاز بیش از دیگر موارد به دست شرکت گاز انتشار پیدا می

 های شرکت گاز ایران کدامند؟  منابع انتشار گاز متان در فعالیت

 زیست چیست؟  تأثیر انتشار متان در محیط

 ای چیست؟  قانونی منبع انتشار گازهای گلخانهالزامات 

 توان انتشار گاز متان از این منابع را کاهش داد یا حذف کرد؟ هایی می با چه فعالیت

 المللی ای و الزامات بین تاثیر گازهای گلخانه

(، 28/21چین ) ای در جهان )درصد( کنندگان گازهای گلخانه ترین تولید ، بزرگ248۲بندی رسمی سال  طبق آخرین طبقه

(، ایران 35/8(، کره جنوبی )27/2(، آلمان )۲3/7(، ژاپن )57/4(، فدراسیون روسیه )24/۲(، هند )11/85ایاالت متحده )

 ( هستند. 5۲/8(، و عربستان سعودی )38/8(، کانادا )32/8)

های پی در پی  زیست و بروز بحران پس از انقالب صنعتی و رشد روزافزون صنایع و به دنبال آن افزایش آلودگی و تخریب محیط

های  ای برای برخورد با چالش ها از حدود چهار دهه قبل به طور جدی به تکاپو بیافتند تا چاره محیطی باعث شد دولت زیست

زیست، به تدریج اندیشه وضع قواعد و مقررات  محیطی بیابند. از این رو به منظور حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست

المللی تکامل یافت. در این معاهدات، بر جلوگیری از آلودگی  های بین ها و سازمان شکل گرفت و از رهگذر کنفرانسجهانی 

زیست تعیین شده  های مرتبط با محیط زیست تاکید بسیار و معیارهای جهانی مشترکی جهت به نظم در آوردن فعالیت محیط

زیست و مسائل مرتبط با  ای در زمینه حفاظت از محیط المللی و منطقه بین نامه معاهده و موافقت 214است. از این رو تاکنون 

 ای است.  کنوانسیون و پروتکل جنبه جهانی داشته و مابقی منطقه 34آن منعقد شده است که از این میان حدود 

اد مشکالت قلبی، سرطان، گذارد و باعث ایج ها از از کودك گرفته تا بزرگسال تأثیر منفی می گرمایش زمین بر سالمتی انسان

 های عفونی و آلرژی می شود.  بیماری

ترین نشریات علمی جهان منتشر  عنوان از مهم 244های انسانی ناشی از تغییرات اقلیمی، در بیشتر از  این هشدار درباره آسیب

 اند.  شده است و صدها دانشمند آن را امضا کرده

رود. این آثار مضر شامل حوادث  به شمار می -در سراسر جهان-ه افراد و جوامع این تغییرات تهدید بزرگی برای زندگی و رفا

ناگهانی است که شروع یك تهدید مستقیم بر زندگی و امنیت انسان را در بر خواهد داشت. همچنین، اشکال تدریجی از 

کند، تضعیف  ی بشر را تأمین میزیست وجود دارد که دسترسی به آب پاکیزه، غذا و سایر منابع اساسی که زندگ تخریب محیط

مندی از حقوق انسانی برای میلیاردها انسان دارد  ای تأثیر عمیقی بر بهره نماید. به همین علت، انتشار گازهای گلخانه می

(244۲ :Dalmedico,482انتشار بیش از حد گاز ) ای از جمله گاز متان در حال حاضر موجب پیدایش  های گلخانه

 کوسیستم و کمبود غذا در سراسر جهان است. خشکسالی، تخریب ا
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اند؛ برای مثال، افزایش سطح دریا بر ساکنان ساحلی و ایمنی و معیشت آنها  برخی مناطق بیشتر از سایر مناطق ضربه خورده

در  تأثیر معکوس دارد، و افزایش درجه حرارت باعث تغییرات قابل توجهی در اکوسیستم قطب شمال که بسیاری از مردم بومی

 . ( 2UNEP: 2485کنند، شده است ) آن منطقه زندگی می

محیطی و مسائل حقوقی و سیاسی مرتبط خواهد بود که در  الملل، متأثر از انواع تهدیدهای زیست تحوالت آینده حقوق بین

ت آب و هوایی بر محیط یابند. در این میان، دو نگرانی عمده عبارت خواهد بود از: تأثیر بی وقفه تغییرا مجامع مختلف تجلی می

زیست در حالی که تغییرات اقلیمی و  زیست جهان و نقش تبعی و گاه دارای همپوشانی آلودگی در تهدید سالمت بشر و محیط

نهد؛ اما سایه سنگین این دو مقوله بر کشورهای حاشیه سواحل و  نقاط جهان تأثیر می آلودگی بر روی کشورها و مردمان اقصی

ها مشهودتر است. این کشورها  های آسیب پذیر آن ای کوچك در حال توسعه و جمعیت خصوصاً کشورهای جزیرهها، و م اقیانوس

کنند. )محمدی؛  باال آمدن سطح آب دریاها ناشی از تغییرات اقلیمی را به خوبی لمس نموده یا آثار مخرب آن را پیش بینی می

4871 :82 ) 

های  آبی و موج گرما در روی کره زمین، به جز نارسایی دهد که مشکالتی نظیر کمشناسی تغییرات آب و هوایی نشان می  آسیب

زدگی، عوارض بارداری و  های گرمسیری مانند تب تنفسی و قلبی، به آسیب های خطرناك دیگری مانند سرطان پوست، عفونت

 ( 2428: 4، شود. )ساالری اختالالت روانی منجر می

اکثر مردم تغییر آب و هوا را تهدیدی برای »گوید:  ولوژیست بریتانیایی دراینباره میسر اندرو هاینز، پژوهشگر اپیدمی

زیست می دانند که البته این درست است. اما این پدیده همچنین تهدیدی برای سالمتی ما، برای سالمت نسل امروز و  محیط

دانیم، این امر باید همه ما را به تالشی واقعی برای نسل فرداست. اگر واقعا تغییرات آب و هوایی را تهدیدی برای سالمتی خود ب

 «کاهش انتشار گازهای خانگی سوق دهد. 

ترین این گازها به  ای دلیل عمده گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی آن است و متان یکی از مهم انتشار گازهای گلخانه

 کنند. )همان منبع(  دان چطور منابع نشت متان را پیدا میرود. در این تغییرات آب و هوایی خواهیم دید که دانشمن شمار می

های انسانی، خطرهایی برای آب و  ای ناشی ازفعالیت شواهد علمی نشان داد که انتشار گازهای گلخانه8114های دهه  در سال

ای  و تشکیل پیمان نامه ای المللی دوره های بین کند و به این ترتیب، افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانس هوای جهان ایجاد می

المللی  های بین ها برای پاسخ به افکار عمومی، یك سری کنفرانس برای حل این مسأله را بیش از پیش احساس کرد. دولت

مجمع عمومی سازمان ملل  8114المللی شدند. در سال  برگزار کردند و برای بررسی این مسأله خواستار تنظیم قراردادی بین

 ( ۲: 8713، الدول را برای تدوین کنوانسیون تغییر آب و هوا تشکیل داد. )مشهدی، رستگار رات بینمتحد، کمیته مذاک

در مقر سازمان ملل در نیویورك  8112می  1نویس در تاریخ  نویس کنوانسیون را تهیه کرد و این پیش کمیته مذاکرات، پیش

در ریودو ژانیرو )برزیل(، برای امضای اعضا آماده شد. در  8112به تصویب رسید. این کنوانسیون در اجالس زمین، در ژوئن 

االجرا شناخته شد.  الزم 811۲مارس  28کشور دنیا این کنواسیون را امضا کردند و از تاریخ  85۲طول جلسه ریو مقامات ارشد 

آمد.  پس از تصویب هیأت دولت و مجلس شورای اسالمی به عضویت این کنوانسیون در 8111ایران نیز در سال 

Aykut,2015et Bennani et101: 2001 ,al ) ) 

 -طرف رسیده است. اصول مبنایی کنوانسیون عبارتند از: الف  817این معاهده به تصویب  2441آگوست  21تا تاریخ 

 شده توسط ها متعهدند تا در تحقق اهداف تعیین های امضاکننده؛ بدین معنی که طرف نسلی طرف مسؤولیت بین نسلی و میان

های مشترك اما متفاوت خود بکوشند؛ با توجه ویژه به کشورهای در حال توسعه  ها و ظرفیت مطابق با مسؤولیت»کنوانسیون 
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ارتقای توسعه پایدار با  -تمهیدات احتیاطی؛ د -؛ ج«که به طور خاص در برابر آثار زیانبار تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرند

همکاری میان اعضا به منظور ایجاد یك نظام اقتصادی  -های توسعه ملی لحاظ شوند؛ هـ هها و تمهیداتی که در برنام سیاست

 خصوص کشورهای عضو در حال توسعه( منجر شود.  -المللی باز و مشوق که به رشد و توسعه اقتصادی پایدار همه اعضا )به  بین

وانسیون تغییرات آب و هوایی قرار بگیرند، که ها برای تحقق اهداف اصلی کن ها اصولی هستند که باید سرلوحه کوشش این

های انسانی خطرناك با سیستم آب و  ای در جو؛ در سطحی که مانع از تداخل فعالیت تثبیت غلظت گازهای گلخانه»عبارتند از: 

 ( 813: 4871)محمدی، « هوایی شود.

سی و اسپانیولی توسط دبیر خانه سازمان ملل متحد های انگلیسی، عربی، چینی، فرانسه، رو ماده، به زبان 2۲این کنوانسیون در 

(. اتحادیه اروپا در همین زمینه تنها پیشرو برنامه عملیاتی جهانی در changeclimate 1 ,396است )تهیه و تدوین شده 

اند.  یوستهتغییرات آب و هوایی است. این اتحادیه و همه کشورهای عضو آن، به کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو پ

( را با EC) NO 4424/7324این اتحادیه همچنین، از امضاکنندگان کنوانسیون وین برای محافظت الیه ازن است و مقررات

شود، اجرا کرده است. این اتحادیه از سوی دیگر نقش مهمی  ای برای منع مواردی که موجب سوراخ شدن الیه ازن می اصالحیه

نامه جدید  ، برای امضای یك موافقت2441ودگی مندرج در پروتکل کیوتو دارد و در دسامبر در توسعه کاهش میزان انتشار آل

 (. environment law,2483در مورد آب و هوا در کپنهاگ تالش کرد )

ار جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی بسی  در دهه های اخیر، پدیده تغییرات آب و هوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی 

و در پی آن،  8112می  1صورت گرفته است که از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در 

 ( 8: 8713پاریس است. )مشهدی؛ رستگار:  2484و همچنین، توافقنامه  8113پروتکل کیوتو در 

 2482ای خود را تا سال  میزان انتشار گازهای گلخانه کند که پیمان کیوتو که بدان اشاره شد، کشورهای صنعتی را متعهد می

یت این کنوانسیون در به عضو 811۲برسانند. ایران نیز از سال  8114درصد کمتر از میزان انتشار آن در سال 5/2به میزان 

 ( ۲7: 8871، و همکارانآمده است. )کاظمی 

 88( در COP7وانسیون، پروتکلی در سومین اجالس اعضا )در راستای ایجاد ساختار مناسب اجرایی برای حصول به اهداف کن

و کشورهای غیرعضو  "پیوست الف"ژاپن برگزار شد. در این پروتکل کشورها به دو دسته کشورهای عضو   دسامبردر کیوتو

اند  دهبطور مستقل یا مشترك براساس پروتکل کیوتو متعهد ش "پیوست الف"اند. هر یك از اعضای  تقسیم شده "پیوست الف"

یافته  ای کشورهای توسعه ای را حذف کنند یا کاهش دهند به طوری که میزان انتشار شش گاز گلخانه که انتشار گازهای گلخانه

کاهش یابد، ایران نیز از همان ابتدا به عضویت  8114زیر سطح انتشار سال  ٪5/2به 2482تا  2441در محدوده سالهای 

یران در عنوان یکی از کشورهای غیر عضو پیوست الف تعهدی در زمینه کاهش انتشار ندارد پروتکل کیوتو در آمد. با آن که ا

 ولی طبق اصل مسئولیت مشترك ولی متمایز، باید در راستای انطباق با اهداف پروتکل کیوتو اقدام کند. 

های  مفاد آن در سیاست، دولت ملزم به لحاظ کردن 8714با تصویب مفاد پروتکل به دست مجلس شورای اسالمی در سال 

توان  را می 2485( در دسامبر COP28خود است. با این همه اما این نکته نیز گفتنی است که نشست اقلیمی پاریس )

 2424کشور جهان و از سال  815المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوا دانست که مورد توافق  آور بین نخستین توافق الزام

 (. 2485د. )یونپ، االجرا خواهد ش الزم
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 مقاالت و نتایج مرتبط

زیست به این نتیجه  المللی محیط مشهدی و رستگار در بررسی تغییرات آب و هوایی، حقوق بشر و لزوم تاسیس دیوان بین

 زیستی را بیش المللی محیط رسیدند که بررسی مصائب و مشکالت، در نتیجه تغییرات آب و هوایی، لزوم تأسیس یك دیوان بین

 نمایاند.  از پیش مهم می

آور  زیستی دارای نهاد الزام ها و معاهدات محیط در این میان سؤالی مطرح است؛ با توجه به این که بسیاری از کنوانسیون

زیست،  های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر محیط نیستند، در صورت بروز اختالف میان طرف

 تواند مفید و کارآمد باشد؟  زیستی تا چه اندازه می مللی محیطال یك دیوان بین

تواند برای رفع  المللی دادگستری، می فرض مقاله حاضر بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین

 کننده و راهگشا باشد.  مسالمت آمیز اختالفات در زمینه محیط زیست کمك

المللی از جمله استاد بونپ  زیستی بین ای و همچنین با بررسی اسناد حقوقی محیط ش کتابخانهگفتنی است این مطالعه به رو

تواند در آینده نقش مؤثری  زیست می المللی محیط صورت گرفته و در نهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین

 ( ۲8: 8713زیست ایفا کند. )مشهدی، رستگار:  در حفظ محیط

های مختلف مصرف با هدف کاهش  در طراحی مدل تخصیص نفت و گاز به بخشزاده نیز  حسینراستا کاظمی و  در همین

اند. اصالح سیستم انرژی کشور با هدف کاهش گازهای  ها پرداخته ای با استفاده از رویکرد پویایی سیستم انتشار گازهای گلخانه

سازی و سناریوهای مختلف برای تخصیص منابع نفت و گاز کشور  بیهای و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، ش گلخانه

دهد که سناریوی  ها نشان می طراحی و نتایج حاصل از اجرای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحلیل

های خارجی و  بر تحریمهای برق در هر دو سطح مورد بررسی ناظر  کاهش سهم مصرف و افزایش تخصیص این مقدار به نیروگاه

بخش انرژی موجب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در بلندمدت خواهد شد. بنابراین افزایش سهم انرژی تخصیصی به 

: 1587 ،نیروگاه های برق سناریویی کار آمد است که در برآوردن اهداف زیست محیطی تأثیر بسزایی دارد. )کاظمی و همکاران

شود که مسائلی را بررسی  اصال گویا نیست. ابتدای آن از نتایج تحقیق کاظمی و حسین زاده سخن گفته میاین پاراگرف ( »۲3

 «. کرده اند که برای تحریم خارجی اعمال شده به کشور بوده اما ادامه آن پیوند متنی ندارد

م به صادرات تأثیر چندانی در کاهش یابند، کاهش سهم تزریق و افزایش این سه ها افزایش می از طرفی در شرایطی که تحریم

دهد لذا  ها امکان صادرات را کاهش می ای نخواهد داشت. یکی از دالیل این است که افزایش شدت تحریم انتشار گازهای گلخانه

 رسد. )همان(  در این شرایط افزایش سهم صادرات و کاهش تزریق، سناریوی مناسبی به نظر نمی

هایی از  تجاری محدودیت -های خانگی  شود برای کاهش مصرف در بخش ی دوم و ششم پیشنهاد میبنابراین با توجه به سناریو

بندی مصرف با توجه به مناطق مختلف کشور و اقشار مختلف با امکانات مختلف اعمال شود یا اینکه از  قبیل سهمیه

رسانی به عموم در مورد  ا حتی اطالعهای تشویقی برای کاهش مصرف در کنار تبلیغات برای بهبود فرهنگ مصرف ی سیاست

های برق  دردسر کاهش مصرف و گاه تهدید برای مصرف زیاد، استفاده شود تا بتوان سهم بیشتری را به نیروگاه های بی راه

 تخصیص داد. 

ای  نتیجه توان مشاهده کرد با توجه به وضعیت تحریم در کشور، افزایش سهم صادرات عمال در نتیجه سناریوی اول و پنجم می

رسد که در هر صورت کاهش صادرات و  در پی نخواهد داشت، زیرا تقاضا برای انرژی کشور کاهش یافته است. لذا به نظر می

 تخصیص سهم این بخش به تزریق نتایج بهتری دارد. )همان( 
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های تحقیق  ا استفاده از تکنیكب« ای ژی ایران با هدف کاهش گازهای گلخانه  ارایه مدل عرضه انر»کاظمی و همکاران درتحقیق 

 -های مختلف شامل خانگی در عملیات، به ارائه یك مدل ریاضی برای تخصیص بهینه منابع نفت و گاز طبیعی کشور به بخش

ها به عنوان تولیدکننده انرژی ثانویه پرداخته  تجاری، حمل و نقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاه

، با استفاده از یك 8444تا  8714های  کنندگان نهایی طی سال در تحقیق مذکور تخصیص بهینه منابع انرژی به مصرفاست. 

 8713تا  874۲های  های مربوط به سال ای انجام شده است. از داده ریزی خطی و با هدف کاهش گازهای گلخانه مدل برنامه

و بررسی اعتبار مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق،  های مختلف مصرف بینی تقاضای انرژی بخش برای پیش

گیران قرار  ریزی مناسب درباره تخصیص بهینه منابع انرژی کشور، راهکارهای علمی مناسبی را در اختیار تصمیم برای برنامه

 ( ۲8: 8871، دهد. )کاظمی و همکاران می

به این نتیجه رسیده که پس از بررسی « ای در ایران انتشار گازهای گلخانه اثر آزادسازی تجاری بر»طرزکار: فتحی در مطالعه 

ای در ایران در کوتاه و بلندمدت با توجه به اهمیت گاز متان در  اثرات نامتقارن آزادسازی تجاری برانتشار گازهای گلخانه

ای در نظر گرفته شده است. نتایج  ای گلخانهگرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، انتشار این گاز به عنوان شاخصی از انتشار گازه

دهد که ایران به عنوان یك کشور در حال توسعه با آزادسازی تجاری در کوتاه مدت با اثرات متقارن در انتشار  مطالعه نشان می

زه افزایش یا کاهش گاز متان مواجه است. به این معنا که با افزایش یا کاهش آزادسازی تجاری انتشار گاز متان دقیقا به یك اندا

خواهد یافت. نحوه تاثیر آزادسازی تجاری بر انتشار گاز متان بدین صورت است که با آزادسازی تجاری درآمد ملی افزایش و 

: 8711 ،دهد. )طرزکار؛ فتحی تبع آن شدت مصرف انرژی نیز بیشتر شده که براساس نتایج، انتشار گاز متان را نیز افزایش می

11 ) 

ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران توسط کاشفی و  ناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهدر پروژه ش

های تقویت  اکسیدکربن از عملیات انتقال گاز در ایران )شامل ایستگاه ای متان و دی همکاران ابتدا منابع انتشار گازهای گلخانه

اندازی، عملیات  ی و تجهیزات جانبی در پنج حالت عملیاتی مختلف شامل راهفشار، خطوط لوله سراسری، شیرهای بین راه

نرمال، تعمیرات، انحرافات و حوادث( شناسایی شد. سپس میزان نشر گاز متان از منابع مربوطه محاسبه و برآورد شده است. 

 ( ۲5: 8713)کاشفی و همکاران: 

 

 اي گازهاي گلخانه

 ید و مضراتی دارند؟ ای کدامند؟ چه فوا گازهای گلخانه

تواند  درجه سانتیگراد افزایش یافته است و ادامه این روند افزایش دما می 4، دمای کره زمین 28باید بدانیم که در طول قرن 

ای به زبان ساده داشته باشیم و به فواید و  برای حیات این کره خاکی خطرناك باشد. اگر بخواهیم تعریفی از گازهای گلخانه

کنیم. بیایید فرض کنیم در فصل تابستان جای  ای پی ببریم، موضوع را با یك مثال ساده آغاز می زهای گلخانهمضرات گا

کنیم، و بعد از چند ساعت مجدداً  گیر پارك می ایم و باالجبار آن را در مکانی آفتاب مناسبی برای پارك خودرویمان پیدا نکرده

ایم و در مواجه با آن حسی مشترك  که تقریبا همه ما با آن برخورد داشته گردیم، این موضوعی است به داخل خودرو برمی

 ( 1. 2428 ،داریم. پدیده گازهای گلخانه ایی داستانی مشترك با مثال ابتدایی که بیان کردیم دارد. )ساالری
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داری از انرژی آن را زمین کند، و وارد جو زمین می شود، مق نور خورشید با انرژی بیشتر از جو زمین )شیشه خودرو( عبور می

گردد، ولی این کسر انرژی، قدرت رد شدن از جو زمین را از نور خورشید تابیده  کند و در نهایت با انرژی کمتر باز می جذب می

 شود )همان(  دهد؛ لذا گرمای نور خورشید در جو زمین محبوس می گیرد و به آن اجازه عبور نمی شده می

 

 

 اي خانهگردش گازهاي گل 1شکل 

 

 ای چیست؟ اما به پرسش نخست بازگردیم. گازهای گلخانه

ای به طور طبیعی و با تعادل متناسب با طبیعت در جو کره زمین قرار دارند. گازهایی مانند بخار آب،  گازهای گلخانه

یزان این گازها را از حالت تواند م های انسان می کربن، متان، اکسید نیتروژن، و ازن؛ در این میان برخی از فعالیت اکسید دی

توان به  کند می طبیعی خودشان خارج کند و یا گازی به آنها بیافزاید. از جمله گازهایی که انسان وارد این چرخه طبیعی می

 ( اشاره کرد. )همان( CH4و متان )"( CFCsها ) کلروفلوروکربن"

شامل: دی اکسید کربن، متان، مونوکسید نیتروژن، نشان می دهد  7و2ای همانطوری که شکل  ترین گازهای گلخانه عمده

 ها جزء اصلی ترین این گازها است.  فلورکربن

 

 

 CO 2 دهد که همانطور که مشخص است دي اکسید کربن اي را نشان می گازهاي گلخانه 2شکل 
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 اي دهنده گازهاي گلخانه درصد گازهاي تشکیل 3شکل 

 

 

 دي اکسید کربن -1

ای در جو زمین است. این گاز  ترین گاز گلخانه بو و غیر قابل اشتعال است و ثابت رنگ، بی ( یك گاز بیCO2)دی اکسید کربن 

سازد. فتوسنتز عملیاتی است که درختان سبز و  شود که زندگی بشر را ممکن می در اتمسفر با فرآیند فوتوسنتز بازیافت می

افتد و استفاده  کنند. انرژی نورانی در دام می ابه انرژی شیمیایی تبدیل میدهند و انرژی نورانی ر ها انجام می سایر ارگانیسم

اکسید کربن در  اکسید کربن، آب و سایر مواد معدنی به اکسیژن، انرژی و ترکیبات ارگانیك غنی تبدیل شوند. دی شود تا دی می

 74یابد. ساالنه بشر بیش از  افزایش می ها در هوا های فسیلی برای انرژی و کاهش جنگل نتیجه تنفس انسان، سوختن سوخت

% افزایش 74بیش از  8354کند که این مقدار نسبت به سال  اکسید کربن را با این فرایندها به جو اضافه می بیلیون تن دی

 یافته است. 

 

 اي در طول زمان اکسیدکربن به عنوان یکی از گازهاي گلخانه روند افزایش غلظت گاز دي 4شکل 

 

کنند.  اکسید کربن جذب و اکسیژن رها می اکسید کربن هستند. به این معنی که درختان دی ه طور طبیعی جاذب دیگیاهان ب

اکسید کربن کمتری بازیافت  کند. پس در واقع با کاهش حجم در ختان دی کربن از طریق فتوسنتز به داخل درخت نفوذ می

 شود.  می
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 متان -2

شود. به  رنگ است. این گاز با فرسایش گیاهان و هنگامی که هوا خیلی کم است تشکیل می بو و بی زا، بی متان یك گاز اشتعال

، مقدار گاز متان دو برابر شده 8354ها زیاد است. از سال  گویند زیرا حجم آن اطراف آب و مرداب این گاز معموال گاز مرداب می

کنیم که این  میلیون تن متان به هوا اضافه می 544-754د بار دیگر دو برابر شود. هر سال ما حدو 2454است و می تواند تا 

 شود.  ها در دشت اضافه می های زغال سنگ، حفاری نفت و گاز و ریختن زباله مقدار با پرورش دام، توسعه معدن

ج نیز یکی دارد. کشت برن برابر بیشتر از دی اکسید کربن نگه می 24ماند اما گرما را  سال در جو باقی می 84این گاز تنها 

سال اخیر دو برابر گردیده  45های تحت کشت برنج در  ازعوامل تولید متان است که به تجارت بزرگی تبدیل شده است. زمین

شود که باکتری موجود در  های سیالبی تولید می کند. این محصول اغلب در زمین جمعیت جهان را تغذیه می7/8است. برنج

کنند.  ها نیز متان آزاد می ایی همچون گاو، گوسفند، بز، شتر بوفالو و همچنین موریانهکند. دام ه خاك آن تولید متان می

کند. هنگامی که این حیوانات بادگلوی  کند و مقداری از آن را به متان تبدیل می باکتری موجود در روده حیوان غذا را هضم می

میلیارد 7/8پوند متان در هوا ساطع کند. 2/8یك گاو می تواندشود. در یك روز  کنند به همراه آن متان آزاد می خود را آزاد می

 کنند.  گاو را در نظر بگیرید که چندین بار در روز متان آزاد می

 

 اي در طول زمان روند افزایش غلظت گاز متان به عنوان یکی از گازهاي گلخانه 5شکل 

 

 مونوکسید نیتروژن -3

رنگ است و بوی شیرینی دارد. کاربرد اولیه این گاز در تسکین درد است  ای بی انهمونوکسید نیتروژن یکی دیگر از گازهای گلخ

ها و باکتری موجود در خاك آزاد  آور معروف است. این گاز به طور طبیعی از اقیانوس و به دلیل این خصوصیت به گاز خنده

میلیون تن از این گاز را با استفاده  87-3ا %افزایش یافته است. ساالنه م85، 8354شود. گاز مونوکسید نیتروژن از سال  می

های باز یافت، اگزوز اتومبیل و منابع دیگر که هنوز شناخته  کردن از کودهای نیتروژنی، دفع فاضالب حیوانی و انسانی، کارخانه

وزه آزاد می کنیم تا کنیم. بسیار مهم است که تولید این گاز را کاهش دهیم زیرا اکسید نیتروژنی که ما امر اند تولید می نشده

سال اخیر دو برابر شده است. این کودها حاوی 85های با پایه نیتروژنی در  سال بعد در جو باقی می ماند. استفاده از کود 844

 مواد غذایی برای محصوالت کشاورزی هستند، با این حال وقتی در خاك تجزیه شوند، منوکسید نیتروژن در هوا آزاد می شود. 
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 وند افزایش غلظت گاز مونوکسید نیتروژن بعنوان یکی از گازهاي گلخانه اي در طول زمانر 6شکل 

 

 ها  فلورکربن -4

 ها یك عنوان کلی براب هر گروه از ترکیبات ارگانیك است که حاوی کربن و فلوئور باشد.  فلورکربن

از گاز به مایع و برعکس تبدیل شوند. به این دلیل توانند به راحتی  ( میCFCبسیاری از این ترکیبات، مثل کلرو فلوئور کربن )

CFC های تهویه مطبوع مورد استفاده قرار گیرند. مطالعات صورت گرفته  ها و سیستم های ایروسل، یخچال می توانند در قوطی

زمان استفاده از  کنند. از آن های الیه اوزون را تجزیه می شوند، مولکول ها وارد جو می CFCنشان داد که وقتی  8134در دهه 

CFC ها در ایاالت متحده ممنوع شده است. جایگزین  ها به شدت کاهش یافته و تولید آنCFC ها  ها هیدروفلوروکربن

(HFC هستند )HFC دارند و به صورت گاز  ها نیز گرما را در جو نگه می رسانند، اما آن ها به مولکول اوزون آسیب نمی

های تهویه مطبوع به کار می روند. روش کاهش میزان  ها و سیستم ها در یخچال HFCرند ای در گرم شدن زمین موث گلخانه

شود و همچنین نشتی در سیستم  کننده بازیافت می این گاز اینست که در هر دوی این وسائل مطمئن باشیم که ماده خنك

 کننده را حتما باید بازیافت کرد.  خنكوجود نداشته باشد. ذکر این نکته ضروری است قبل از دور ریختن این وسائل ماده 

 ای به شرح زیر ارائه شده است:  در تحقیقات مختلف راهکارهای کاهش تولید گازهای گلخانه

های  کند یك منبع قابل بازیافت است. انرژی توسط توربین هیدروپاور، که امروزه تنها شش درصد انرژی دنیا را تامین می -8

تواند  های تولید انرژی است ولی می ترین راه ترین و ارزان شود. این یکی از تمیز چرخند تولید می میهیدرولیکی که با نیروی آب 

 ها شود.  ها را عوض کند و موجب مرگ ماهی مسیر رودخانه

آلودگی  کند ولی به اراضی زیادی احتیاج دارد. نگرانی دیگر دررابطه با این منبع، ای تولید نمی انرژی باد هیچ گاز گلخانه -2 

درصد انرژی  54، 2474کنند. دانمارك امروزه در استفاده از انرژی باد پیشتاز است. تا سال  ها ایجاد می صوتی است که نیروگاه

 تواند از باد تامین شود.  دانمارك می

کرده به  کند و انرژی حرارتی خورشید را مستقیما جذب ( استفاده میPVهای فوتوولتایك ) قدرت خورشیدی، از سلول -7

توان  های خورشیدی مثبت را می تامین انرژی کرد. سلولPVتوان با یك میدان  کند. یك جامعه را می الکتریسیته تبدیل می

کنند، اما  ای تولید نمی ها گاز گلخانه PV های فعلی نمود گرمکن برای گرم کردن آب استفاده کرد و آن را جایگزین آب

 لوژی پیشرفته نیاز دارند. قیمت هستند و به تکنو بسیارگران

ای هیچ گاز  گویند که این منبع، قابل اعتماد، پاکیزه و امن است. انرژی هسته ای که بسیاری از متخصصان می انرژی هسته -4

 ( 8711؛ 88شود. )امیری؛ اسالمیان؛  ای می های هسته کند ولی سبب ایجاد زباله ای تولید نمی گلخانه

 اهمیت آن گاز متان: منابع انتشار و
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ای است. از میان انواع  زیست و به ویژه کیفیت هوا، میزان انتشار گازهای گلخانه یکی از معیارهای سنجش کیفیت محیط

درصد واداشت تابشی اثر گازهای  24( از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که متان CHای، گاز متان ) گازهای گلخانه

اکسیدکربن توانائی جذب اشعه مادون  ل گاز متان حدود بیست برابر بیشتر از مولکول دیشود، هر مولکو گلخانه را شامل می

اکسید کربن است. پتانسیل  برابر بیشتر از درصد افزایش دی 2یابد که  افزایش می 8٪قرمز را دارد. متان در اتمسفر بطور ساالنه 

ای در گرم شدن زمین دارد(  العاده ست و لذا اهمیت فوقبرابر دی اکسید کربن ا 75-25افزایش حرارت کره زمین توسط متان 

2483 (Drabo( 15: 8711. )طرزکار؛ فتحی 

ها در تولید گازمتان، به هفت گروه شامل: تأمین و عرضه  ای در جهان به ترتیب سهم آن ترین منابع انتشار گازهای گلخانه مهم

های  های کشاورزی و دامپروری، حمل ونقل، ساختمان فعالیتانرژی، تولید صنعتی، تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگل، 

؛ سند ملی برنامه ششم توسعه، FAO ،2441شوند ) بندی می تجاری و مسکونی، و تولید پسماند و فاضالب و زباله طبقه

ا مقداری ها در تولید این گازه ای و سهم آن های اقتصادی تولیدکننده گازهای گلخانه ( بخشIPCC ،2484(. تعریف )8714

 متفاوت از تعریف فائو است. )همان( 

 
 

شمار  وهوایی آن است و متان یکی از مهمترین این گازها به شدن زمین و تغییرات آب ای دلیل عمده گرم انتشار گازهای گلخانه

های اوت، ژوئن  گرمترین تابستان اروپا در تاریخ اروپا امسال گرمترین تابستان ثبت شده را داشت و دمای میانگین ماهرود.  می

را هم  2481و  2484های  بود. گرمای تابستانی امسال رکورد سال 2424تا  8118های  یك درجه باالتر از میانگین سال

 شکست. 

گراد  درجه سانتی 1. 41ره را فرا گرفت و سیراکیوز در سیسیل ایتالیا با ثبت دمای از یك سو، موجی از گرما جنوب و شرق قا

رکورد تاریخی گرما را در کل اروپا شکست و از سوی دیگر، دمای هوا از فرانسه تا اوکراین و اسکاندیناوی یك درجه از میانگین 

 تر بود.  معمول پایین
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 یورونیوز 2۲2۲تا  1۹۹1هاي  ایسه با میانگین سالدر مق 2۲21تحوالت دماي اروپا در ماه اوت 

 

اکسید  برابر دی 14سال  24ای بسیار قدرتمندی است که تأثیرش دمای هوا در مدت  نباید فراموش کنیم که متان گاز گلخانه

 ع شد. وهوایی ماه گذشته خواستار تالش برای کاهش انتشار گاز متان در صنای دولتی تغییرات آب کربن است. هیئت بین

توان این منابع را در صنعت نفت و گاز  های مختلفی هست و از جمله با ماهواره کپرنیکوس می برای یافتن منابع نشت متان راه

 دنبال منبع نشت متان بگردیم.  بازیافت. روش دیگر کار آن است که عمال خیابان به خیابان به

افزایش داشته است. مقدار متانی که در فرآیندهای  %854ربیش از میالدی تاکنون، غلظت گاز متان در اتمسف 8354از سال 

میلیارد فوت مکعب در سال گزارش شده است که در  5744مختلف نفت و گاز سوزانده شده با به اتمسفر رها می شود، بالغ بر 

اهمیت موضوع، کاهش میزان مصرف اتحادیه اروپا است. با توجه به  ٪74مصرف سالیانه گاز ایاالت متحده آمریکا و  %25حدود 

 ( 5۲: 8711پذیر است.. )محمدی خرسندی و همکاران،  های مختلف بشر امکان ریزی روی فعالیت انتشار گاز متان با برنامه

 

 گاز طبیعی منبع اصلی نشر متان

با توجه به دهد. البته  درصد گاز طبیعی را تشکیل می 15تا  15گاز طبیعی شامل هیدرورکربنهای مختلفی است، متان 

(، سایر ترکیبات هیدروکربوری Associated Gasگازی )-( و نفتیAssociated Gas-Nonمشخصات فنی میدان گازی )

شوند، در گاز  نیز شناخته می NGLتر که به عنوان  از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان و حتی سایر ترکیبات سنگین

اکساید و  معمول گاز طبیعی دارای عناصر غیرآلی همچون نیتروژن، هلیم، کربن دیاستحصالی میادین وجود دارد. به طور 

هیدروژن سولفاید نیز است که نیاز دارد قبل از انتقال به مبادی مصرف در مجتمع های پاالیشگاهی مورد تصفیه و فراورش قرار 

 گیرد. 

در بین کشورهای دنیا قرار دارد. روسیه و قطر به ترتیب با  تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، در رتبه اول 75ایران عزیز با داشتن 

 1. 1، ایالت متحده آمریکا با 5. 83اند. ترکمنستان با  تریلیون مترمکعب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته 5. 24و  ۲. 72

های چهارم تا هفتم از  ب در رتبهتریلیون مترمکع 8. ۲و امارات متحده عربی نیز با  2. 1تریلیون مترمکعب، عربستان صعودی با 

و  8. 5، ۲. 5حیث ذخایر گازی در بین کشورهای دنیا قرار دارند. کشورهایی همچون ونزوئال، نیجریه و الجزایر نیز به ترتیب با 

 های بعدی قرار دارند. )مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز(  تریلیون مترمکعب ذخایر در رتبه 5. 4
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 ( ترکیب درصد اجزاي گاز استحصال شده از منابع مختلف1)جدول شماره 

 

گاز طبیعی در ایران، در شهرهای مختلف درصد های متغییری از هر عنصر با ترکیبات متفاوتی را دارا است. در جدول شماره 

 ( ترکیبات گاز طبیعی چند استان به تفضیل آمده است. 2)

 

  ( زیر ترکیبات گاز طبیعی2جدول شماره )

 

های تقویت فشار و شبکه توزیع گاز از اهمیت باالیی برخوردار است. در  بنابراین، کاهش نشتی در خطوط انتقال، ایستگاه

های اخیر تحقیقات بسیار اندکی در زمینه بررسی میزان نشر متان در تجهیزات فرآیندی و خطوط انتقال گاز طبیعی  سال

گیری دقیق و استفاده از آشکارسازهای حساس به نشت  های اندازه ه از دستگاهمنتشر شده است. ددیکوف و همکاران با استفاد

گیری و  اندازه 8113تا  811۲روسیه را طی سال های  Gazpromگاز، میزان انتشار گاز متان از تجهیزات انتقال گاز شرکت 

از کل میزان  ٪84تحقیق نشان داد که  نتایج به دست آمده را به تمامی خطوط لوله انتقال گاز روسیه بسط دادند. نتایج این

های تقویت فشار است. در  % مربوط به ایستگاه34% مربوط به خط لوله و 24انتشار گاز متان مربوط به بخش تولید و فرآورش، 
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میالدی میزان انتشار گاز  15-1۲طی سالهای  Gazpromتحقیق همزمان سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و شرکت 

 ( 5۲: 8711گیری و صحت نتایج دیکوف و همکارانش مورد تأیید قرار گرفت. )محمدی خرسندی و همکاران،  متان اندازه

 

 شکار ذرات متان براي یافتن منشأ نشت و ارتباط آن با گاز طبیعی

د. هرچند گردن دنبال منابع پنهان انتشار متان می حسین معاذاللهی و هانه نوت، دانشمندانی هستند که در اوترخت هلند به

هایی دارند که یك مولکول متان را در میان یك میلیارد مولکول هوا  رنگ و بوست اما این پژوهشگران دستگاه متان گازی بی

 دهند.  تشخیص می

روند. سپس نمونه هوای منطقه را  ها می ها و نیز فاضالب خانه های زیرزمینی گاز، مراکز صنعتی، تصفیه سراغ لوله ها به آن

یابند که منشأ نشت کجاست، چراکه ردپای عناصر شیمیایی موجود در  تر آن در آزمایشگاه در می د تا با تحلیل دقیقگیرن می

 دهد که این گاز دقیقا از کجا نشت کرده است.  متان نشان می

 دهد.  برابر میزان معمول، خبر از نشت متان در نزدیکی می 54حضور هزار ذرّه متان در یك میلیون، یعنی 

این گاز را آسانتر تشخیص داد.   هدف کار این پژوهشگران آن است که فناوری تشخیص سریع متان فراگیر شود تا بتوان نشت

 وهوایی دارد.  شدن زمین و تغییرات آب انتشار متان تأثیر چشمگیری بر گرم

یك پژوهش تازه نشان داده است که  نتایج»گوید:  باره می توماس روکمن، استاد فیزیك و شیمی جو، دانشگاه اوترخت در این

شدن  توانیم گرم انتشار متان را به نصف رساند و اگر ما از پس این کار بربیاییم تا میانه قرن حاضر می 2474توان تا سال  می

درصد کاهش بدهیم، و چنین کاری واقعا سهم چشمگیری در کاهش  54میزان یك چهارم و تا پایان قرن به میزان  زمین را به

 گرمایش زمین خواهد داشت. 

 84در پی کاهش عرضه  2424( اعالم کرد که انتشار متان ناشی از تولید نفت و گاز در سال IEAالمللی انرژی ) آژانس بین

( در گزارشی اعالم کرد: IEAالمللی انرژی ) درصدی، کاسته شد. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، آژانس بین

درصد کاهش یافته و این موضوع دلیل  84، 2424ای متان ناشی از تولید نفت و گاز در سال  از قوی گلخانهانتشار جهانی گ

های نفت و گاز مانند خطوط لوله  های آب و هوایی، و احتمال دارد از زیرساخت اصلی کاهش تولید متان بوده است و نه اقدام

میلیون تن متان  34( بیش از 2424از در سال گذشته میالدی )نشت کند. این آژانس همچنین تصریح کرد: صنعت نفت و گ

ای از  المللی انرژی تاکید کرد: دلیل بخش عمده است. آژانس بین 2481درصد کمتر از سال  84منتشر کرد که این رقم حدود 

متان نقش چندانی در ها از انتشار گاز  تولید کمتر نفت و گاز بوده و جلوگیری شرکت 2424کاهش انتشار گاز متان در سال 

 کاهش تولید گاز متان نداشته است. 

 84سابقه نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش )اوپك پالس( سبب شد روزانه حدود  توافق کاهش تولید بی

ل درصد تقاضای جهانی نفت پیش از شیوع ویروس کرونا کاسته شود. در این سا 84میلیون بشکه از عرضه نفت جهان یا 

های داخلی رنج  و صنعت نفت لیبی به مدت زیادی از درگیری های ایاالت متحده آمریکا تولید نفت ونزوئال را فلج کرده تحریم

گیری ویروس کرونا  تحت تأثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفتند، زیرا همه 2424برده است. تولیدکنندگان آمریکایی در سال 

ای میان روسیه و عربستان سعودی ایجاد کرد. بر اساس گزارش این نهاد، روسیه و  دهتقاضا را کاهش داد و جنگ قیمتی گستر

 ( 84: 8711بودند. )شانا؛  2424ترین عامل انتشار متان در سال  ایاالت متحده بزرگ
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فت و گاز ها و سایر تجهیزات مورد استفاده در حفاری و تولید ن های کوچك دریچه در عملیات نفت و گاز طبیعی، متان از نشت

های تسکین فشار و شیر کنترل حاصل  بندی پمپ، دریچه تواند از آب شود. این نشتی ناخواسته است و می طبیعی ساطع می

شود. همچنین، گاهی اوقات در هنگام تخلیه و اگر در حین شعله ور شدن، احتراق ناقص وجود داشته باشد )به ترتیب بخشی از 

 شود.  کنترل شده یا آزاد کردن گازها است( متان آزاد می عملیات تولید روغن و گاز، سوختن

کشید، احتماالً مقداری کمی از متان، یکی از قدرتمندترین و مهمترین گازهای کره زمین را استشمام  شما هر بار که نفس می

اند. اگرچه  ه کردهکنید. متان، در هسته خودش، فقط یك مولکول کربن ساده است که چهار مولکول هیدروژن آن را احاط می

متان یکی از گازهای اصلی از جمله نیتروژن، اکسیژن و آرگون در جو ما نیست اما یکی از ترکیبات آلی روی زمین به شمار 

مزه  بو و بی رنگ، بی توانید وجود آن را احساس کنید، زیرا متان بی جا وجود دارد، شما هرگز نمی رود. اما با اینکه متان همه می

خوب و  -تواند در آینده زندگی روی کره زمین نقش اصلی  زه ندهید که نامرئی بودن آن شما را فریب دهد. متان میاست. اجا

 داشته باشد.  -بد 

المللی انرژی روز چهارشنبه چهارم اسفند سال  ترین آالینده جو زمین است. آژانس بین متان پس از گاز دی اکسید کربن بزرگ

 درصد باالتر از آمار رسمی است.  34ار گاز آالینده متان توسط صنعت انرژی در سطح جهان اعالم کرد حجم انتش 8444

هشدار داد که کشورهای جهان باید مقررات و اقدامات عملی  2422در سال « ردگیری متان»این آژانس در گزارشی با عنوان 

رش که برای اولین بار سهم صنایع ذغال سنگ در انتشار برای کاستن از میزان انتشار این گاز آالینده را افزایش دهند. این گزا

میلیون تن، سهم صنعت  42گوید که حجم انتشار این گاز توسط صنایع ذغال سنگ حدود  گاز متان را بررسی کرده است، می

 میلیون تن در سال است.  71و سهم صنعت گاز حدود  48نفت حدود 

دهد که برخی از کشورها  کشور در انتشار گاز متان را تعیین کرده و نشان می این گزارش در عین حال برای اولین بار سهم هر

اند. در این گزارش گفته شده است که چین، روسیه، آمریکا، ایران و هند  در زمینه کاستن از انتشار این گاز پیشرفت کرده

 کشورهایی هستند که بیشترین سهم را در گرمایش کره زمین بر عهده دارند. 

المللی انرژی در بخشی از  پنجمین سال گرم ثبت شده کره زمین بود. آژانس بین 2428تغییرات اقلیمی اروپا: سال اداره 

کمتر از پنج درصد افزایش یافته بود. با وجود کاهش مصرف انرژی  2428میزان انتشار گاز متان در سال»گوید:  گزارش خود می

رو به افزایش بوده است. ولی مقایسه آمارهای  2481ینده هنوز در مقایسه با سال در دوره بحران کرونا حجم انتشار این گاز آال

 «دهد که تالش برخی از کشورها برای کاستن از انتشار گاز متان به نتیجه رسیده است.  های اخیر نشان می سال

رك آمریکا و اتحادیه اروپا که در شهر گالسگو برگزار شد بیش از صد کشور جهان به طرح مشت 2428در اجالس اقلیمی سال 

 در مقایسه با میزان انتشار فعلی است.  2474درصد از انتشار گاز متان تا سال  74پیوستند که هدف آن کاستن 

شود. در نتیجه کاهش انتشار  اکسیدکربن است ولی با سرعت بیشتری تجزیه می تاثیر متان بر گرمایش جو زمین بیش از دی

 تری داشته باشد.  رمایش زمین تاثیر سریعتواند در مهار گ متان می

اگر تا پایان دهه میالدی جاری »المللی انرژی، در یك نشست خبری گفته است:  تیم گولد، مدیر بخش اقتصادی آژانس بین

 درصد کاهش داد تاثیر 74های بشر است، در مقایسه با حجم فعلی، حدود  بتوان میزان انتشار گاز متان را که محصول فعالیت

 «های جهان خواهد بود.  آن روی مهار گرمایش زمین در حد حذف آلودگی تمامی خودروها، هواپیماها و کشتی

درصد از انتشار گاز متان صنعت انرژی است. سایر صنایع به  44المللی انرژی، منشاء حدود  بر اساس آمارهای آژانس بین

گاز متان هستند. بیشتر در این باره سازمان ملل هشدار داده  ترین تولیدکنندگان خصوص صنعت کشاورزی نیز از جمله بزرگ
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رسد یکی از منابع اصلی انتشار گاز متان در جو زمین نشت این  درجه می 3. 2بود: با تعهدات فعلی کشورها گرمایش زمین به

های  گفت: اگر صنعت سوختالمللی انرژی،  گاز از تاسیسات نگهداری و انتقال نفت و گاز است. فاتح بیرول، رئیس آژانس بین

رود به  میلیارد متر مکعب گاز طبیعی که اکنون به هدر می 814فسیلی جلوی نشت کردن این گاز را بگیرد هر سال حدود 

 تولید آن افزوده خواهد شد. 

نشت متان در در شرایط فعلی که بهای گاز طبیعی به شدت افزایش یافته است با هزینه بسیار ناچیزی می توان از »او افزود: 

 «صنایع نفت و گاز پیشگیری کرد. 

رود برابر  المللی انرژی، حجم گاز متان که در نتیجه نشت کردن از تاسیسات انرژی به هدر می های آژانس بین بر اساس ارزیابی

گاز طبیعی به بازار تواند عرضه  های تولید انرژی در اروپاست و جلوگیری از هدر رفتن آن می با سوخت مورد نیاز تمامی نیروگاه

 را افزایش داده و از باال رفتن قیمت آن جلوگیری کند. )براساس گزارش خبرگزاری رویترز/ش. ر/ك. ر( 

میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد و از  15کشور ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی است. در حال حاضر بیش از 

را در میان کشورهای جهان دارد. منابع دیگر انرژی نیز در کشور به میزان قابل توجهی  لحاظ ذخایر گازی، ایران اولین مقام

کننده تا  کننده انرژی به یك کشور وارد رویه مصرف انرژی در کشور، ایران را از یك کشور صادر وجود دارد. روند موجود رشد بی

اسایی موانع مدیریتی و غیر مدیریتی موجود در حوزه انرژی تبدیل کرده است. برای مقابله با این تهدید، شن 8444قبل از افق 

 (. 8711ها ضروری است )توالیی،  وری در مصرف انرژی و اصالح آن کشور برای بهبود بهره

کند  ای متان را که از میادین نفت و گاز اطراف جهان نشت می های عظیم گاز گلخانه ها نقشه انتشار توده برای اولین بار ماهواره

 اند. بستن راه فرار این گاز به اتمسفر زمین، گام مهمی در مهار تغییر اقلیم خواهد بود.  ه کردهتهی

 

 

اي متان که از میادین نفت و گاز اطراف جهان نشت  هاي عظیم گاز گلخانه براي اولین بار نقشه انتشار توده 7شکل 

 ها تهیه شده است.  کند با کمک ماهواره می

 

شود. سال گذشته  کیلومتری کشیده می 744های عظیم این گاز گاه تا شعاع بیش از  دهد که توده می تحقیقات تازه نشان

کاهش دهند. رایلی دی یورن از نویسندگان مقاله تازه و  2474کشور جهان قول دادند تصاعد گاز متان را تا سال  844حدود 

ما قبال از فوران شدید گاز متان در نقاط مشخص "گیرد گفت:  که تصاعد گاز متان در جهان را زیر نظر می "کاربن مپر"مدیر 

متان معموال در  "دهد.  خبر داشتیم، اما مطالعه تازه ابعاد واقعی انتشار متان از تاسیسات نفت و گاز در جهان را نشان می
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های  ه، یا از ایستگاهها یا خطوط لول کند؛ مثال هنگام تعمیر فلکه جریان عملیات مرمت از تاسیسات نفت و گاز نشت می

های زراعی و  کنند. این گاز همچنین از مراکز دفع زباله، زمین تاسیساتی که جریان و فشار گاز طبیعی را حفظ می -کمپرسور 

شود. این تحقیقات بر شناسایی نشت در صنایع نفت و گاز که در صورت سرمایه گذاری امکان  در عملیات تولید زغال منتشر می

در مقابله با  "یك گام سهل و موثر"جود دارد تمرکز دارد. دانشمندان معتقدند که کاهش شدید تصاعد گاز متان مهار آنها و

ای خیلی قوی است که جلوگیری از انتشار آن نسبتا آسان است. مطالعه سال قبل  تغییر اقلیم است، چون متان یك گاز گلخانه

درصد افزایش کنونی دمای  54تا  74گفت که  ته به سازمان ملل( میهیات میان دولتی تغییر اقلیم )آی پی سی سی وابس

در فرانسه نیز به بی بی سی Saclay-LSCE CEAزمین به دلیل گاز متان است. توماس الو، دانشمند ارشد مطالعه تازه در 

کنند، استوار  ت ها ارائه میای معموال بر ارقامی که کشورها یا شرک نیوز گفته بود که حساب کردن میزان تصاعد گازهای گلخانه

تری برای  تر و شفاف رویکرد قابل اعتمادتر، مستقل"ها مستقیما از اتمسفر توسط ماهواره  است. اما به گفته او جمع آوری داده

ها مشاهده شده ترکمنستان، روسیه و آمریکا  سه کشوری که بیشترین انتشار گاز متان در آن "محاسبه میزان تصاعد است. 

 . هستند

که در ماهواره های سنتینل اتحادیه اروپا تعبیه شده جمع آوری شد و  "ترومپی"توسط ابزارهای  2424تا  2481ها از  این داده

را شناسایی کرد. با  -درصد انتشار از صنایع نفت و گاز به آنها مربوط می شود  82که  -از جمله بزرگترین منابع نشت متان 

در پنج سال آینده، ردیابی گاز متان با وضوع خیلی بیشتر ممکن خواهد شد، که به این معنی است استقرار ماهواره های بیشتر 

که تاسیسات منفرد نفت و گاز که محل نشت باشند به راحتی قابل شناسایی خواهند بود. پال پالمر استاد علوم زمین در 

تر  رهای جدید، برای صنایع نفت و گاز خیلی سختدانشگاه ادینبورو به بی بی سی گفت: به زودی زود، با فعال شدن حسگ

 ها ناخواسته بوده است.  خواهد بود مشکل را به روی خود نیاورند و بگویند که این نشت

انداز برای کشورها به همراه خواهد داشت؛ شش میلیارد  ها میلیاردها دالر پس دهد که بستن راه این نشت تحقیقات نشان می 

گویند که از نظر فواید محیط  میلیارد دالر برای آمریکا. دانشمندان می ۲. 8میلیارد دالر برای روسیه و  4 دالر برای ترکمنستان،

ها مانع گرمایشی معادل پنج هزارم تا دو هزارم درجه خواهد شد. این معادل حذف کل تصاعد استرالیا از سال  زیستی، مهار این

در یك سال است. پروفسور پالمر در اینباره گفته است: شاید این طور به نظر  میلیون اتومبیل 24به این طرف یا تصاعد  2445

های خیلی بزرگ اثری نامحسوس خواهد داشت، اما پیامدهای اجتماعی آن قابل توجه  برسد که درپوش گذاشتن بر این نشت

 است. برای به حداقل رساندن گرمایش زمین نباید از انتشار حتی یك مولکول هم گذشت. 

را امضا کردند. هدف این  "قول جهانی متان"اسکاتلند  2۲کشور جهان در کنفرانس اقلیمی کاپ  844ماه نوامبر بیش از  در

 است. نتایج مطالعه تازه در مجله ساینس چاپ شده است.  2424درصدی تصاعد متان نسبت به سال  74تعهد کاهش 

 

 طبیعی منابع انتشار گاز متان در فرآیند بهره برداري از گاز

منابع انتشار متان از زمان استحصال، انتقال و توزیع بر اساس نوع تجهیزات، حاالت عملیات و نوع نشر به شرح ذیل تقسیم 

 شوند:  می

 بندی منابع انتشار بر اساس نوع تجهیزات انتقال:  تقسیم-8

شود.  ری خطوط لوله انتقال گاز انجام میها تا مراکز مصرفی، از طریق شبکه سراس گاز طبیعی از مبادی تولید و پاالیشگاه

وظیفه فراهم آوردن فشار مناسب برای جریان یافتن دبی موردنیاز گاز و غلبه بر افت فشار گاز در مسیر خط لوله بر عهده 
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های مختلف خطوط انتقال گاز در زمان تعمیرات، رفع  های تقویت فشار گاز است. همچنین جهت جداسازی بخش ایستگاه

شود.  کیلومتر بر روی خطوط انتقال( استفاده می 74های شیر بین راهی )در فواصل حدود  ترکیدگی خطوط، از ایستگاه نشتی و

هریك از تأسیسات مذکور شامل تجهیزات اصلی )مانند توربوبین، کمپرسور کولر هوایی( و تجهیزات منفرد دیگری )مانند 

 شود.  تجهیزات نیوماتیك، فلنجهاء، اتصاالت و... ( می

 تقسیم بندی منابع انتشار براساس حاالت عملیات: -2

های مختلف عملیات را شناخت که  به دلیل آنکه بیش از یك نوع نشر ممکن است در یك تجهیز خاص رخ دهد، باید حالت

  اندازی، عملیات نرمال، عملیات تعمیر و نگهداری، انحرافات غیر منتظره و حوادث. عبارت اند از: عملیات راه

 تقسیم بندی منابع انتشار براساس نوع نشر:  -7

بندی کرد. نشر احتراقی از انتشار  توان به نشر احتراقی، نشر تخلیه و نشر فرار تقسیم نشر گازهای آالینده از صنعت گاز را می

تواند  شود. نشر تخلیه می میای در اثر احتراق ناقص گاز در اگزوز موتورها، توربین ها، فلرهاء برترها و... ناشی  گازهای گلخانه

اندازی، خاموشی اضطراری  یك نشر پیوسته یا بسیار نامنظم و گاه و بیگاه باشد که در اثر آزادسازی تعمدی گاز به علت راه

ها، PSVتحریك ابزار آالت کنترل نیوماتیکی، شرایط عملیاتی غیر مطلوب )مانند آسیب دیدگی خطوط لوله(، تخلیه گاز از 

های مشخص یا در جاهای غیر منتظره اتفاق بیافتد. همچنین نشر فرار )یا نشتی( به اتالف غیر تعمدی  و.... در مکان تزریق گاز

شود؛ این نوع نشر معموال پیوسته بوده و در  شده اطالق می بندی ها، اتصاالت و دیگر سطوح نشت ها، فلنج گاز از شیرها، پمپ

دهد، لذا مدت زمان نشر فرار عموما بسیار بیشتر از نشر تخلیه است.  وجه رخ میحین عملیات نرمال و بدون عالئم قابل ت

 ( ۲5: 8713)کاشفی و همکاران 

 هاي شرکت ملی گاز ایران در راستاي کاهش نشر متان  اقدامات و فعالیت

اقدامات کاهش  درصدی انتشار گازهای گلخانه ای را می توان گام آغازین حرکت در مسیر 4-82تعهد ایران برای کاهش 

کشور بزرگ انتشار دهنده گازهای گلخانه ای، وابستگی شدید اقتصادی به مصرف و  84دانست. علیرغم رتبه نهم ایران در میان 

فروش سوختهای فسیلی چون نفت و گاز باعث شده است دولت جمهوری اسالمی با چالش جدی در راستای تحقق این هدف 

شود. هر چند ارزیابی وضع موجود و معضالت پیش رو در کنار برنامه ریزی و ایجاد بین المللی و محیط زیستی مواجه 

زیرساخت های الزم می تواند این مسیر را هموار تر سازد. روند صعودی انتشار گازهای گلخانه ای در کشور ایران مشهود و 

شار دهنده ها محسوب می شوند. )شفیع تجاری خانگی، حمل و نقل و صنعت، از مهم ترین انت -بخش های نیروگاهی، اداری 

 ( 8۲4: 8715پور؛ توکلی

مجلس شورای اسالمی( اقدام به هر  47/42/8734)قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  – 2ماده  همچنین براساس

یا عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظوراز آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یك 

کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری  آلوده چند

( شرکت ملی 41: 8711موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. )انصاریان  آور برای انسان و یا سایر که زیان

جه تعهدات بین المللی و قانون محیط زیست کشورمان در راستای کاهش نشر متان باتوجه به موثربودنش در گاز ایران باتو

 انتشار آن اقدامات و فعالیت های موثری را به شرح ذیل انحام دهد. 
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ای گاز طبق مصوبه ابالغی شرکت ملی گاز ایران واحدهای عملیاتی )پاالیشگاه ها، مناطق عملیات انتقال گاز و شرکت ه

استانی( ضمن مشخص نمودن نقاط انتشار، مقادیر انتشار گازهای گلخانه ی را در سه بخش سوخت مصرفی، فلرینگ و نشتی 

 گاز اندازه گیری در موارد غیر قابل اندازه گیری براورد و محاسبه نموده و جهت تهیه گزارشات ملی و بین المللی اعالم نمایند. 

زه گیری و یا براورد انتشار گازهای گلخانه ای )سوخت مصرفی در تاسیسات شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی گاز بر اساس اندا

های مالی  ها و مشوق فلرینگ و نشتی گاز( نقشه راه کاهش انتشار را مشخص و بودجه مورد نیاز را برآورد و با استفاده از فرصت

های  هت اجرای پروژه های کاهش انتشار از طریق شرکتو... در ج CDM ،GEF ،NAMAsو فنی ملی و بین المللی نظیر 

مادر و ذی صالح اقدام نماید و در سایر موارد نیز در صورت توجیه فنی و اقتصادی پروژه، منابع مالی را تامین نماید. و اثر 

 ران گزارش نماید. بخشی اقدامات و میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به صورت شش ماهه به هیات مدیره شرکت ملی گاز ای

طراحی مشوق های الزم به منظور ترتیب شرکت های برتر در فرایند پاالیش، انتقال و توزیع بمنظور اجرای مدیریت کربن و 

 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق طرح در مراجع ذی ربط. 

 از طبیعی. بر کاهش نشت متان در انتقال و توزیع گ UNFCCCگزارش ملی سوم به کنوانسیون 

شناسایی منابع انتشار و برآورد میزان نشر متان در شرکت های زیر مجموعه )مطابق جداول ذیل( از جمله پاالیشگاه ها و 

 خطوط انتقال و شرکت های گاز استانی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسایی منابع انتشار و برآورد میزان نشر متان در شرکت هاي زیر مجموعه گاز( 3جدول شماره )
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  ( شناسایی منابع انتشار و برآورد میزان نشر متان در شرکت هاي زیر مجموعه گاز3دامه جدول شماره )ا 
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 شناسایی منابع انتشار و برآورد میزان نشر متان در شرکت های زیر مجموعه گاز

تعدد باالدستی )مطابق جدول ذیل( و ابالغ به زیر مجموعه و در پایبندی و عمل به بخشنامه، دستورالعمل و مصوبات م -8

 راستای کاهش گازهای گلخانه ای همچنین پیگیری اجرای آنها 

 عنوان سند باالدستی ردیف
 شماره ابالغی

 تاریخ ابالغ

 های کلی جمهوری اسالمی در خصوص انرژی سیاست 1
1/76230 

1379/11/03 

 فقانون اصالح الگوی مصر 2
85011/386 

1389/12/17 

 ( 2484)سال  UNFCCCگزارش ملی دوم ایران به  3
 2488آگوست  88

 ( 8714مرداد ماه  24) 

4 
مصوبه هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران: اجرای 

 مدیریت کربن و بهره وری سبز 

 8۲213-215/ 4/دب 4گ

1391/07/18 

5 
و هوا و پروتکل آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب 

 های الحاقی

 ه  41857/ت283145

1391/11/7  

6 
مصوبه هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران: تهیه نقشه 

 راه مدیریت کربن

 83442-18/ 4/دب 4گ

1393/2/31 

7 
مصوبه هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران: الزامات مورد 

 نیاز مورد کربن

 83277-711/ 4/دب 4گ

1393/11/28 

8 
تشکیل کارگروه تغییرات اقلیم و کاهش انتشار گازهای 

 گلخانه ای وزارت نفت )ابالغیه مقام عالی وزارت( 

28/1-592885 

1393/12/13 

9 
شورای مدیران شرکت  8۲54صورتجلسه جلسه شماره 

 ملی گاز ایران

 271/ 4/دب 4گ

1394/06/30 

10 
ب و هوا و اصالحیه آیین نامه جرایی کنوانسیون تغییر آ

 پروتکل های الحاقی

 ه  41857/ت13858

1394/07/5 

11 
اقدامات برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار 

 گازهای گلخانه ای 

 ه  52587/ت882488

1394/08/26 

 سیاست های کلی محیط زیست مقام معظم رهبری 12
  

  

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه  13
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 عنوان سند باالدستی ردیف
 شماره ابالغی

 تاریخ ابالغ

 سند ملی راهبرد انرژی کشور  14
 ه  554417/ت573328

1396/5/7 

 ( 248۲)سال  UNFCCCگزارش ملی سوم ایران به  15
 2481نوامبر  27

 ( 8713اذر  2) 

اولویت بندی شرکت های گاز استانی جهت اجرای طرح و امکان استفاده از مشوق های بین المللی و سرمایه گذاری  -2

 ش انتشار گازهای گلخانه ای خارجی با هدف کاه

استفاده از اتصاالت مفصلی جدید و انعطاف پذیر در مقابل ضربات على الخصوص حوادث طبیعی همچون زلزله، جایگزینی  -7

به جای تجهیزات قدیمی در استانداردهای شرکت ملی گاز ایران )حذف تجهیز قدیمی( با توجه به کاهش چشمگیر میزان 

 از این نوع تجهیزات.  نشتى گاز با استفاده

 در شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران  HI FLOW SAMPLERخرید و نصب دستگاه  -4

 انجام پروژه های متعدد در شرکت های زیر محموعه در راستای حذف یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله گاز متان -5

 انتشار متان برای پروژه های کاهش MRVتدوین دستورالعمل  -۲

 خرید و نصب اتصال مفصلی بعد از رگوالتور در مشترکین قدیمی و جدید -3

 خرید و استفاده نانو سیال در هیتر های سطخ شرکت در راستای کاهش نشر گازهای گلخانه ای  -1

شرکت ملی گاز برگزاری دوره و سمینارهای مختلف آموزشی در خصوص گازهای گلخانه ای برای کلیه کارکنان در سطح  -1

 ایران

 

 گیري و پیشنهادات نتیجه

ترین این گازها به  ای دلیل عمده گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی آن است و متان یکی از مهم انتشار گازهای گلخانه

برای درصد انتشار متان نفت و گاز طبیعی است و این نشر متان به دو جهت 44رود. طبق تحقیقات منشاء بیش از  شمار می

بشر حائز اهمیت است؛ ازیك سو منجر به خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست شده و از سویی دیگر منابع عظیمی از انرژی 

 تواند منشاء تولید دانش، فناوری و توسعه باشد، به هدر دهد.  را که می

ها، مقاالت، نشریات و  ای کتب، پایان نامه های جلوگیری از آن با بررسی کتابخانه باتوجه به اهمیت چشمیگر انتشار متان و راه

ترین مسئله برای شرکت ملی  های انتشار متان و ارتباط آن با گاز طبیعی دانسته شده است. مهم های معتبر مخلتف، راه سایت

ر فرآیند المللی و ملی و شناخت منابع انتشار گاز متان د گاز به عنوان متولی گاز طبیعی پایبندی به الزامات قانونی بین

برداری و انجام اقدامات موثر در راستای کاهش نشر متان است که دراین راستا با ابالغ برنامه اجرایی از جمله شناسایی  بهره

منابع انتشار، استفاده از تجهیزات )اتصاالت و... ( انعطاف پذیر و... برای جلوگیری از انتشار گاز متان اهتمام به حل این مسئله 

 دارد. 

شود شرکت ملی گاز ایران با توجه به شناخت منابع نشر متان، سهم انتشار  شده پیشنهاد می ها و مطالعات انجام اس یافتهبراس

بندی براساس میزان سهم انتشار گاز متان هر کدام از  میزان متان هرکدام از منابع را با مطالعه راهبردی مشخص تا با اولویت
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ند هم از هدر رفت گاز طبیعی )متان( به عنوان سرمایه ملی جلوگیری کند و هم مانع از تخریب منابع و انجام اقدام شایسته بتوا

 محیط زیست بین المللی و کشور عزیزمان ایران شود. 
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