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   87تابستان ، دوم، شماره دهعلوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره 
  

   از چهار نیروگاه کشور بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد
  

  
  1عبدالرضـا کرباسی

  2فریده عتابی
  )مسئول مکاتبات( 3ناهید اسـالمی علیشاه

    

 13/4/85: تاریخ پذیرش            14/1/85 :تاریخ دریافت

  چکیده 
ر ورداـ بـر خـ     می کند و از اهمیت خاصـی            را تأمین  انسان ها  نیاز اساسی    نیروگاه ها  این   است برق   نیروگاه های  ،یکی از منابع تولید انرژی    

از همـین رو یکـی از   .  در معرض خطر قرار مـی گیـرد    انسان ها د سالمت    برق تولید می کن    نیروگاه های  به آالینده هایی که      می باشد بر اثر   
خصوص دی اکـسید گـوگرد      ه   تولید برق ،کنترل و پیشگیری از انتشار بیش ازحد مجاز آالینده ها ب             نیروگاه های  مشکالت اساسی     و مسایل

)SO2  (      و اکسیدهای نیتروژن)NOx ( و نحـوه پـراکنش    شـد از این رو در تحقیق حاضر به بررسی آالینده هـای فـوق پرداختـه     . می باشد 
NOx  و SO2 افزار  با استفاده از نرم Screen-3 و در محیط Arc viewنتایج حاصل به شکل منحنی های هم.  مورد پردازش قرار گرفت 

  . کیلومتر تهیه گردیده است25تراز غلظت در محدوده ای به وسعت 
 در    نیروگاه هـای   با استانداردها نشان داد که SO2 و  NOxدر این مطالعه چهار نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه نتایج پراکنش  

دو نیروگـاه  ) نیروگاه بخاری رامین اهواز، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین، نیروگاه گازی ری، نیروگاه دیزلی لوشان          (مورد مطالعه   
بار آلودگی ایـن  لذا باید اقدامات کنترلی جهت کاهش . ند بیش از حد استاندارد تولید می کشهید رجایی قزوین و نیروگاه ری آالینده هایی 

  . دو نیروگاه با توجه به ارزیابی های اقتصادی صورت گیرد
  

  نیروگاه، آلودگی هوا، پراکنش آالینده های هوا ، اکسیدهای ازت، دی اکسیدگوگرد :واژه های کلیدی

                                                 
 ده محیط زیست ، دانشگاه تهران استادیار دانشک-1
   استادیار، دانشکده محیط زیست و  انرژی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی-2
  کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی -3
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  24                                          کرباسی و همکاران                              87 تابستان علوم و تکنولوژی محیط زیست                                       

  مقدمه
امروزه افـزایش جمعیـت جهـان همـراه بـا پیـشرفت        

معیـت  ار ج ـــ  شدت یافته است کـه آن را انفج        آن چنان   تمدن  
چنین افزایش بی رویه ای مشکالت اجتماعی فراوانی       . می گویند 

از قبیل تقلیل امکان تأمین غذا در کـشورهای در حـال توسـعه              
،کوچک کردن منازل در شهرهای بزرگ دنیـا، آلـودگی محـیط            

را بـه همـراه     .... زیست به وسیله صـنایع در بـسیاری کـشورها و          
آلــودگی زیــست از میــان ایــن مــشکالت عمــده، . داشــته اســت

 مطـرح شـده      حـاد  محیطی در سال های اخیر به عنوان مشکلی       
 30در طـی  . یابـد به تدریج در سراسر دنیا گسترش می  است که   

سال اخیر اثرات زیست محیطی به میزان بسیار باالیی به دلیـل            
مسائل مختلفی از قبیل افزایش جمعیت جهان، افزایش مـصرف          

رچـه آلـودگی بـه میـزان        اگ. و فعالیت صنعتی، رشد کرده اسـت      
مشخــصی کــاهش یافتــه اســت، امــا بــسیاری از اثــرات زیــست 

 چنـان از لحـاظ انـدازه و مقیـاس رشـد نمـوده و از                 آنمحیطی،
آستانه تعیین شده گذر کرده که در آن سوی این آستانه، تـاثیر             

 را دیگـر نمـی تـوان نادیـده          بـوم هـا   بر سالمت انسان و زیست      
 زیـست محیطـی نیروگـاه هـای         یکی از منابع اثـرات    . )1(گرفت

ور ـــمین بـرق مـورد نیـاز کـش        أ جهت تـ   .تولید انرژی می باشد   
 سیکل  نیروگاه های .  فسیلی الزامی است   سوخت های استفاده از   

د دارای کــمترین اثرات سـوء زیـست محیطـی          توانترکیبی می   
لیکن سـرمایه گـذاری   . د فسیلی باشنیروگاه هاینسبت به دیگر   

 ، عمـدتاً موجـب مـی شـود تـا سیاسـت            گاه ها نیروزیاد این نوع    
 پـایین تـر اسـتفاده    بـازده  فسیلی با    نیروگاه های گذاران از انواع    

 فـسیلی بـه منظـور تـأمین         سوخت های در اثراستفاده از  . نمایند
برق، مــقادیر متنابهی ازآالینده ها وارد  هوا می شود کـه پـس              

، هـای سـطحی    ازترسیب موجب ایجـاد انواع آلـودگی هـای آب        
  .زیرزمینی و خاک می گردد

بـر  (یکی از مهم تـرین آلـودگی هـای بخـش انـرژی              
) اساس اقلیم،نوع فعالیـت و منـابع طبیعـی در منطقـه و غیـره                

آلودگی هوا در اثر انتـشار و نـشت گـاز هـای آالینـده ناشـی از                  
، (SOx)اکـسیدهای گـوگرد     .  فسیلی است  سوخت های احتراق  

، ذرات (CO)کـربن  ید،  مونوکـس (NOx)اکسیدهای نیتـروژن  
و دی اکـسید کـربن    (CH) هیـدرو کـربن هـا        ،(SPM)معلق  

(CO2)         کـه در اثـر     اسـت  از جمله گازهای آالینده و گلخانه ای 
هــای فعالیــت هــای بخــش انــرژی بــه ویــژه احتــراق ســوخت  

ـ        مـی در  نیروگـاه هـا نقـش مه   . دهیدروکربنی به جو راه مـی یاب
 سبب  CO2انه ای مانند    گازهای گلخ . دانتشار این آالینده ها دار    

بروز پدیده تغییر آب و هـوا و گرمـایش جهـانی شـده و از بعـد                  
در صورتی که گـاز هـای آالینـده         . دحایز اهمیت می باش   جهانی  

هـای اسـیدی،    سبب بارش باران CO , SOx , NOxای مانند 
بروز مخاطرات بهداشتی و سالمتی برای انسان و سایر موجودات          

ـرار یدگاه منطقه ای و ملی مـورد توجـه قـ           از د  گردیده و عمدتاًً  
  .)2(دمی گیر

رهــا جهــت کــاهش  راهکاارایــه متغیرهــای زیــادی در
، مقـدار   فـن آوری  ها شامل نوع     دکه اهم آن  بارآلودگی وجود دار  

. می گردد ... ها و    ، اقتصاد اجرای روش   رکاهش آلودگی مورد نظ   
، بـرآورد   تحقیق حاضـر ضـمن شـناخت کلیـه عوامـل          منظور از   

شار، پراکنش، تهیه نقشه های مناطق حساس و نهایتاً مقایسه          انت
درانتـشار  . ها درایجـاد آلـودگی اسـت        ونقش آن  نیروگاه ها انواع  

ه می  ــدخیل می باشند که ازجمـل    زیادی  آالینده ها متغیرهای    
ـ 1انحراف جریان توان به موضوع  ه   اشاره داشت و امید است با ب

نیروگـاه   انتشـارآالینده هـا از  وانــبتEPA کارگیری نرم افزار  
. های جوّی مـورد بررسـی قــرار داد    حالت  کشور را درانواع  های

 راهکارهـا طـول     ارایـه حتی در پاره ای از مـوارد می توان جهت          
ـروجی دودکش نیروگاه را در برنامه فوق الذکر افـزایش داد و خ          

  .را بار دیگر مقایسه نمود
 

  روش بررسی
 نیروگاه ها  مطالعاتی در رابطه با       در این تحقیق ابتدا     

انواع آن انجام شده و سپس چهار نیروگاه بزرگ کـشور مـورد              و
بعـد از مـشخص نمـودن نـواحی حـساس           . بررسی قـرار گرفـت    

نیروگاه وآسیب پذیر در مناطق مورد مطالعه، چگونگی تاثیر این          
 بر کیفیت هوای محیط و نحوه پراکنش آلودگی با اسـتفاده از         ها

 بررسـی و پـیش بینـی        GIS و در محیط     Screen-3زار  نرم اف 
 مورد  نیروگاه های داده های مورد استفاده در این تحقیق از         . شد

                                                 
1-Down- wash  
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 عمدتاً با اسـتفاده از دسـتگاه        نیروگاه ها . مطالعه اخذ شده است   
نمونه برداری خـود را انجـام داده    )   TESTUمدل (آنالیز گاز 

  .اند
  :ی مطالعه انتخاب شد های زیر برادر این تحقیق نیروگاه

 25ایـن نیروگـاه در کیلـومتر        : نیروگاه شهید رجایی قزوین       -
 هکتـار مـی     290مساحت آن   .  کرج قرار دارد   -اتوبان قزوین 

 کیلـومتر و ارتفـاع آن از سـطح    25باشد و فاصله آن تا شهر   
یبی در این نیروگاه هم نوع سیکل ترک      . است متر   1281دریا  

در قسمت سیکل ترکیبی    . دی کن و هم نوع بخاری فعالیت م     
 8/1042د که ظرفیت کل واحـدها     واحد فعالیت دار   9تعداد  

 مگاوات  900متوسط قدرت عملی نیروگاه     . مگاوات می باشد  
  . می باشد

 جـاده   25ایـن نیروگـاه در کیلـومتر        :  نیروگاه رامـین اهـواز        -
 هکتـار اسـت و      250مساحت آن   . مسجد سلیمان قرار دارد     

 24 کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریـا          25شهر  فاصله آن تا    
نوع نیروگاه از نوع بخاری است و دارای چهـار          . متر می باشد  

  . مگاوات می باشد1260واحد بخاری با قدرت تولید 
این نیروگاه در جنوب شرقی تهران، جاده قدیم        : نیروگاه ری     -

  هکتار و ارتفـاع  50مساحت آن .  باقرشهر قرار داردـتهران  
 واحد اسـت    37دارای  .  متر می باشد   1100آن از سطح دریا     

 مگـاوات و متوسـط      20/1170که قدرت نامی کـل واحـدها        
  . مگاوات می باشد970قدرت عملی نیروگاه 

 ـ جـاده قـزوین    90این نیروگاه در کیلـومتر  :   نیروگاه لوشان -
 متـر اسـت و      310ارتفاع آن از سـطح دریـا        . رشت قرار دارد  

 5هکتار می باشد و تا شـهر لوشـان حـدود             50مساحت آن   
 360دارای چهار واحد بـا قـدرت نـامی    . کیلومتر فاصله دارد 

  .مگاوات می باشد
 GIS و   Screen-3ای  ـزارهـ ــبا اسـتفاده از نـرم اف      

مـدل    . می توان غلظت و نحوه پراکنش آالینده ها را تعیین کـرد   
Screen-3      ین  به منظور فراهم آوردن روشی سـاده بـرای تخمـ

 می تواند کلیه محاسبات منبع    Screen-3. غلظت آلودگی است  
واحد و محاسبات کوتاه مدت شامل تخمین حـداکثر غلظـت در            

انحـراف  منظـور کـردن اثـرات       سطح زمین و فاصله تا حـداکثر،        
 به حداکثر غلظت برای نواحی نزدیک ودور،        ساختمان ها  جریان

 بـه علـت     تخمین غلظت در ناحیه خالء گردشی، تخمین غلظت       
وارونگی و تجمع در خـط سـاحلی، تعیـین افـزایش سـتون دود             

 این مـدل مـی توانـد حـداکثر          .برای رهاسازی از شعله را بنماید     
غلظت را در هر تعداد نقطه تعریف شده توسط کـاربر در سـطح              

اسـبه   کیلـومتری را مح    100صاف یا در ارتفاع شامل فاصـله تـا          
ایـه توزیـع نرمـال یـا مـدل           نرم افزار بر پ    اساس کار این  .  نماید

  . )3(  طراحی شده استگوسین
 Screen-3 حــداقل ورودی هــای الزم بــرای اجــرای برنامــه  

  )3(:  ازعبارت است
  )گرم بر ثانیه(   مقدار انتشار مورد نظر -
  )متر(   ارتفاع دودکش  -
  )متر(   قطر دهانه دودکش -
  )متر بر ثانیه(   سرعت گاز خروجی از دودکش -
  )درجه کلوین(مای گاز خروجی    د-
اگر مـشخص نباشـد از      (   دمای محیط بر حسب درجه کلوین          -

  ) درجه کلوین استفاده شود293
  )متر(   ارتفاع گیرنده از سطح زمین -
ــه  - ــودن منطق ــا روســتایی ب  = Rشــهری و  = U(   شــهری ی

  ) روستایی
 میـزان غلظـت آالینـده تـا      بـه صـورت   خروجی مدل   

 3 تـا    بـه طـوری کـه      از دودکش می باشد       کیلومتری 25فاصله  
 500 کیلومتری هر    10 متر و بعد از آن تا        100کیلومتر اول هر    

 غلظــت هــا  متــر 5000 کیلــومتری  هــر 25متــر و ســپس تــا 
هم چنین حداکثر غلظت آالینده و فاصله آن       .  مشخص می شود  

  .از دودکش مشخص می شود
  

 یافتــه ها

 گرفتههای انجام    ریبا توجه به بررسی ها و اندازه گی       
  1384در سـال     گاه مورد مطالعـه    نقطه و برای چهار نیرو     15در  
بـه  (خروجی از دودکش های نیروگـاه هـا         آالینده های    مورددر  
 SO2 و NOx  مشاهده شد که گازهـای  SO2)  و NOx  ویژه

منتشر شده دو نیروگاه از چهار نیروگاه مـورد مطالعـه بیـشتر از              
وده و در نتیجـه اثـرات نگـران کننـده ای     حد استاندارد جهانی ب   

  ).4(برسالمتی انسان ها و سایر موجودات زنده خواهد گذاشت 
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  26                                          کرباسی و همکاران                              87 تابستان علوم و تکنولوژی محیط زیست                                       

نتایج در این نرم افزار به صورت غلظت آالینده ها در           
تعیین فاصله بـه    . (فواصل مختلف از نیروگاه نشان داده می شود       

 25 حــداکثر فاصــله ایــن جــاعهــده کــاربر مــی باشــد کــه در 
از بــه دسـت آمـــده       ایج  ــنت) نظر گرفته شده است   کیلومتردر  

و نحوه پراکنش آالینده ها با توجه به آمار          Screen-3افزار   نرم
ـ )  5(سی ساله گلبــادها و اطالعـات هواشناسـی موجـود         شان ن

 نیروگـاه  درSO2  و NOx  دهنده این است که حداکثر غلظت 
رم بـر   میکروگـ  113  و    5/753شهید رجایی قزوین بـه ترتیـب          

 متری از دودکش بـه سـمت جنـوب          1080مترمکعب در فاصله    
   وNOx  نیروگاه رامین اهواز حداکثر غلظت در. شرقی می باشد

SO2    میکروگرم بر مترمکعـب در       2480/0 و   24/19 به ترتیب  
 متری از دودکش به سمت غرب است و حداکثر          17034فاصله    
  و 5/571 نیروگــاه ری بــه ترتیــب در SO2  وNOx غلظــت 

ــر مترمکعــب در فاصــله  366/7   متــری از 1513  میکروگــرم ب
نتایج ایـن تحقیـق همچنـین       . دودکش به سمت غرب می باشد     

 نیروگاه لوشان به درSO2  وNOx نشان داد که حداکثر غلظت 
  میکروگــرم بــر مترمکعــب در فاصــله 171/1 و 14/91ترتیــب 

در ). 1جدول  ( متری از دودکش به سمت غرب می باشد          2151
غلظت آالینـده   ) محل دودکش (هر چهار نیروگاه در فاصله صفر       

  ).در حدود صفر  میکروگرم بر متر مکعب(ها حداقل  است 
  Screen-3 اطالعات ورودی برای اجرای برنامه -1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  ری  لوشان  رامین اهواز شهید رجایی قزوین  نام نیروگاه
NOx  800  6/78  5/22  73  5/243  8/371   مقدارانتشارآالینده

)g/s(  SO2  120  013/1  289/0  941/0  6/30  6/59  

  m(  180  205  50  25  115  6/90(ارتفاع دودکش 
  m(  7  10  5/3  7/2  8/5  4/3(قطر دهانه دودکش
  m/s(  10  15  3/8  5/13  7/11  1/3(سرعت گاز خروجی
  K(   350  423  383  375  8/382  3/30ํ (دمای گاز خروجی 

  K(   275  298  289  5/291  4/288  7/9ํ (دمای محیط  
  m(  0  0  0  0  0  0(ارتفاع گیرنده ازسطح زمین 

  -  - شهری شهری شهری روستایی  شهری یا روستایی بودن منطقه
  

با توجه به بررسی هـای انجـام شـده و مقایـسه نتـایج       
) 2جـدول  (بـا اسـتانداردهای محیطـی    SO2 وNOxپراکنش  

 که میزان غلظـت حـداکثر بعـضی از آالینـده            مشاهده می شود  
از میـان  . )6 و 7(های خروجی از میزان استاندارد بـاالتر اسـت         

 µg/m3( نیروگـاه ری  NOx این چهار نیروگاه  میزان غلظت  
  NOxو ) µg/m3 113 (SO2 و میـــزان غلظـــت   ) 5/571

)µg/m3 5/753 (       نیروگاه شهید رجایی قزوین از حد استاندارد
 مـورد   نیروگاه هـای  غلظت سایر آالینده های     .   می باشد  باالتر  

 نمودارهـای مربـوط بـه       .مطالعه از حد استاندارد پایین تر است      
ــراکنش آالینــده هــای   چهــار نیروگــاه مــورد SO2 و NOxپ

 آزمـون بـرای   .   شـده اسـت    ارایـه   2و  1 شکل های مطالعه در   
 بـا کمـک اطالعـات میـدانی و       Screen-3صحت مدل ریاضی    

  پراکنش آالینده هـای      GISتشکیل بانک اطالعاتی در محیط      
کانتورهای  .خروجی از چهار نیروگاه مورد مطالعه بررسی گردید

 ترسـیم   GISیـابی در محـیط       هم غلظت با اسـتفاده از میـان       
گردید و این کانتورهـا بـا نمودارهـای پـراکنش آالینـده هـای               

نتیجه مقایسه نشان دهنـده     . قایسه شد حاصل از مدل ریاضی م    
 NOx نحوه توزیع پراکنش . خوانی بسیار مناسبی می باشد هم
 برای هـر چهـار نیروگـاه بـا توجـه بـه       GIS محیط درSO2  و

بـا  .   نشان داده شده اسـت     4 و   3 شکل های جهت باد غالب در     
توجه به وجود مناطق مسکونی در فواصل مختلفـی از نیروگـاه            

یروگاه ری که در معرض خطر سالمتی مـی باشـند            ن به ویژه ها  
 مسایلنیاز به بررسی روش ها و مکانیزم های کنترلی و ارزیابی            

  . محیطی می باشد
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   1384 آمده برای چهار نیروگاه طی سال به دست SO2   و  NOx مقایسه مقادیر -2جدول 

  EPA   با استاندارد  Screen-3با استفاده  از برنامه 
µg/m3 )   (  NOx  µg/m3 )  (  SO2   استاندارد µg/m3 )(  اهنیــــروگ  
  NOx  SO2 حداقل حداکثـر حداقل حداکثـر

  60 -  80  100  0  24/0  0  24/19  رامین اهواز
  60 -  80  100  0  113  0  5/753  رجایی قزوین

  60 -  80  100  80/0  36/7  18/62  5/571  ری
   60 -  80  100  01/0  171/1  85/0  14/91  لوشـان

  70  100  20/0   44/30  76/15  91/358  یانگینم
  0  0  40/0  13/55  95/30  55/359  انحراف معیار

  
  

                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  از چهار نیروگاه مورد مطالعه NOx  نحوه پراکنش آالینده های-1شکل 
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  از چهار نیروگاه مورد مطالعه SO2  نحوه پراکنش آالینده های-2شکل 
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Concentration of NOx  around Rajaei power Concentration of NOx  around Ramin 

Concentration of NOx  around Rey 
power plant 

Concentration of NOx  around Loshan 
power plant 

 GIS  نیروگاه های مورد مطالعه  در محیط NOx نحـوه توزیـع پراکنش آالینده های-3شکل 
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  بحث و نتیجه گیـری
 چهـار   به ویـژه  گاه های موجود در کشور ما       اکثر نیرو 

نیروگاه مورد مطالعه در این تحقیق از قدمت طوالنی برخوردارند 
و در زمان ساخت فاصله مناسبی با مناطق شهری داشتند لیکن           
توسعه شهرها به دلیل سیاست نادرست بـه سـمت نیروگـاه هـا              
کشیده شده است و نزدیک بودن منطقه مسکونی به نیروگاه هـا            
باعث متمرکز شدن حـداکثر غلظـت آالینـده هـای خروجـی از              
دودکش نیروگاه بر روی شهر می شود که ایـن عمـل باعـث بـه                

  .دگـرد  و سـایر موجـودات مـی         انسان ها خطر انداختن سالمتی    
تقیماً بـر محـیط     ، مـس  ی حرارتـی  ا از نیروگـاه هـا     ینده ه نشر آال 

 این اثرات    که امکان دارد    جا د پس باید تا آن    زیست اثر می گذار   
  .را کاهش داد

 نیروگـاه   بـه ویـژه   ( نیروگاه های حرارتـی کـشورمان       
سـهم  ) ه شهید رجایی قـزوین و نیروگـاه ری        رامین اهواز، نیروگا  

قابل توجهی در تولید انرژی برق داشته و به دلیل وجود آالینده            
 نحـوه  . هـا مـشهود اسـت    های ذکـر شـده اهمیـت مطالعـه آن      

 با توجه به جهت باد غالـب   SO2 وNOxآالینده های پراکنش 
جهت باد غالب   (در هر چهار نیروگاه مورد مطالعه مشخص شده         

 تهران، خوزستان و گیالن بـه سـمت غـرب و در             استان های در  
و بیـشترین مقـدار     )  استان قزوین به سمت جنوب شرقی اسـت       

هـا نـشان داده    ترسیب این آالینده ها نیز با توجه به غلظـت آن        
ه موقعیـت منـاطق آسـیب    قشه ها نـشان دهنـد  شده است این ن   
 بــا SO2 وNOx مقایــسه نتــایج پــراکنش . دپــذیر مــی باشــ

Concentration of  SO2  around Rajaei Concentration of  SO2  around Ramin 

Concentration of  SO2  around Rey power 
plant 

Concentration of  SO2  around Loshan 
power plant 

 GIS  نیروگاه های مورد مطالعه  در محیط  SO2 نحـوه توزیـع پراکنش آالینده های-4شکل 
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  SO2و  NOx استانداردها نشان مـی دهـد کـه میـزان غلظـت      
خروجــی از دودکــش نیروگــاه شــهید رجــایی قــزوین در یــک  
کیلومتری بیشترین غلظت را داراست و از حد اسـتاندارد بـاالتر            

 یـک سـاعته در      غلظـت هـای    آمـده از     تبه دس نتایج  . می باشد 
حـاکی از حـداکثر غلظـت       ) با سوخت نفت کوره   (فصل زمستان   

SO2     7 میکروگـرم بـر متـر مکعـب در فاصـله      500به میـزان 
 NOx همچنین میزان غلظـت  . )8(کیلومتری از دودکش است 

ودکـش بـاالتر از حـد        کیلـومتری از د    5/1نیروگاه ری در فاصله     
ــتاندارد اســت ــزا  .اس ــشره از   SO2 و   NOxن غلظــت می   منت

نیروگاه رامین اهواز  و لوشـان از حد استاندارد پایین تر بـوده و              
 گذشته  سال های طور کلی مطالعات    ه  ب. نمی کند  مشکلی ایجاد 

 کشور   نیروگاه های نشان می دهد که انتشار آالینده ها از دیگر            
رف سازمان   شده از ط   اندازه گیری  ساعته   3نیز  از حد میانگین        

  .)9، 10، 11(محیط زیست تجاوز نمی کند 
با توجه به نوع سوخت مصرفی و قدرت عملی در چهـار نیروگـاه      
مورد مطالعه میزان انتـشار آالینـده هـای دی اکـسید گوگـود و               
اکسیدهای نیتروژن به ازای هر یک مگاوات تولید بـرق متفـاوت            

وخت مـصرفی   ، نوع س   از منابع اصلی تولید آالینده ها      یکی. است
نیروگاه ها از سوخت های فـسیلی اسـتفاده مـی           . نیروگاه هاست 

انتخـاب  ). زغال سنگ، زغال کوره، گازوئیل و گاز طبیعـی    (کنند  
سوخت مناسب برای نیروگاه ها با توجه به معیارهـای اقتـصادی            

انتخـاب انـواع سـوخت      . از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشـد         
میزان هزینه هـر یـک از    ایی از قبیل    برای نیروگاه ها به پارامتره    

، موقعیت جغرافیایی نیروگـاه ، قابلیـت دسترسـی،          انواع سوخت 
میزان آلودگی های محیطی هر کدام از انواع سوخت ها و حتـی             

 میان مدت و بلند مـدت حـاکم بـر بخـش انـرژی               سیاست های 
یکــی از سیاســت هــا در خــصوص مــصرف . )12(بــستگی دارد 

تباط بـا کـاهش آالینـده هـا ، اسـتفاده            سوخت نیروگاه ها در ار    
 نیروگاه های موجـود بـه       این که حداکثر از گاز طبیعی بوده و یا        

در پی اصـالحاتی کـه در       .  دوسوختی تبدیل گردند   سیستم های 
سیستم سوخت نیروگاه ها مـی تـوان انجـام داد سـاالنه حـدود               

 میلیون دالر صرفه جویی از بابت کـاهش مـصرف سـوخت             500
  . زینی سوخت گاز حاصل خواهد شدمایع و جایگ

ا با افزایش عموماً نشر آالینده ها از نیروگاه ها را می توان در ابتد   
سـوخت  از مقایسه انواع مختلف     . ، کاهش داد  بازده تبدیل انرژی  

 فسیلی محترقه در نیروگاه می توان به این نتیجه رسید که            های
نیروگـاه  به دلیل دارا بودن درجه باالی مصرف انـرژی سـوختی،            

 مقـرون بـه   هـم زمـان   با چرخه ترکیبی و واحدهای تولیـد     های
 کـه   هم زمان نیروگاه های با چرخه ترکیبی و تولید        . استصرفه  

 نفتی سـبک اسـتفاده مـی کننـد،          سوخت های از گاز طبیعی یا     
 باالتری از نظر مصرف انرژی سوخت دارنـد و بنـابر            بازدهطبیعتاً  

کمتری نسبت به نیروگاه هـای      این بر محیط زیست اثر زیان بار        
. سوخت زغال سنگی و واحد های صنعتی حرارتی معمولی دارند         

سیاست دولت در برنامه های توسـعه کـشور متکـی بـر توسـعه               
توسعه ایـن بخـش بـدون توجـه بـه مـسایل             . بخش انرژی است  

زیست محیطی آن دارای اثرات مخرب بر محیط زیـست کـشور            
 توزیع و مـصرف انـرژی خواهـد         در مراحل تولید، انتقال، تبدیل،    

 . )13(بود

  
  هاپیشنهاد

 مربوط بـه ایـران و امکانـات         مسایلبا در نظر گرفتن     
موجود برای کاهش اثرات زیست محیطی  نیروگـاه هـای مولـد             

  : د بود های زیر قابل اجرا خواهبرق، پیشنهاد
  تغییر سوخت مصرفی نیروگاه از فرآورده های نفتی بـه گـاز              

  طبیعی
ود تجهیزات احتراق و تنظیم مـستمر نـسبت هـوا بـه              بهب   

 . )14(سوخت در محفظه احتراق 

 کاهش نـشر آالینـده هـا همچـون     سیستم هایاستفاده از    
توجه به فضای مورد نیاز برای نـصب        (نیتروژن زدا و سولفور زدا      

ین هزینـه اجرایـی سیـستم       و بررسی فنـی نیروگـاه جهـت تـأم         
  ).15، 17، 16(ضروری است

بـا توجـه بـه      (هره گیری از نیروگاه های نوع سیکل ترکیبی         ب 
  )اثرات زیان بار کمتر و آلودگی کمتر نسبت به سایر نیروگاه ها

افزایش سهم انرژی های نو و یا تجدید پذیر در تولید انرژی              
  .....)انرژی باد، انرژی آب، انرژی خورشیدی و : همچون(

  آبیبهره گیری از حداکثر پتانسیل برق   
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کاهش مصرف برق در سطح کشور از طریق کـاهش تلفـات              
  شبکه انتقال

 طـرح  الزم است که برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در            
قـرار گیـرد،     های بخش انرژی به خصوص نیروگاهی مورد توجه       

در نتیجه بیشترین   ( زیرا نیروگاه ها دارای بیشترین اتالف انرژی        
 قوانینی برای حفاظـت از محـیط        در این راستا  . هستند) آلودگی

زیست به تصویب دولت رسیده است اما این قوانین فاقد پشتوانه           
  ).18(اجرایی کافی هستند

به منظور جلوگیری از تخریـب محـیط زیـست الزم              
است که بهـره وری صـحیح از منـابع موجـود و اهـداف توسـعه                 

ی  تکنیکـ  روش هـای  تر اعمال گردد لـذا       پایدار، در زمانی کوتاه   
مناسب جهت جلوگیری از انتشار مواد آالینده مورد بررسی قرار           
گرفته و پس از برآوردهای اقتصادی روش بهینه در بخش انرژی           

  .کشور پیشنهاد شود
  

  منابــع 
، آلودگی هـوا، انتـشارات      1380غیاث الدین، منصور،     .1

 دانشگاه تهران

 ، ارتفاع بهینه دودکش نیروگاه از       1375،  .سعیدی ،م  .2
نیروگاه اسالم آباد اصفهان ،     :  زیست محیطی    دیدگاه

 دفتر فنی تولید؛ شرکت توانیر

ــاران،   .3 ــا و همک ــی، عبدالرض ــرژی و 1376کرباس  ، ان
  معاونت امور انرژی-محیط زیست ، وزارت نیرو

، پراکنش گاز دی اکـسید گـوگرد      1374،  .سعیدی ،م  .4
ی از نیروگاه شهید منتظری اصفهان، دفتـر فنـی          ناش

 وانیر؛ شرکت تتولید

، تـراز نامـه     1382 معاونت امـور انـرژی،       -وزارت نیرو  .5
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  23نهم، شماره 

ــرو،  .9 ــست  1378وزارت نی ــرات زی ــابی اث ــرح ارزی ، ط
 محیطی نیروگاه های حرارتی اصفهان و تبریز  

ناخت ، شـ  1377،   معاونـت امـور انـرژی      -وزارت نیرو  .10
دقیق بخش انرژی در ایران و تهیه داده هـای پایـه ،             

 جلد چهارم
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