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عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان -1
دانشجوي کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان-2

نیروگاههاي حرارتی ایران ، آلودگی محیط زیست، گازهاي آالینده، اثرات آالینده ها ، استانداردهاي آلودگی            :هاي کلیديواژه

چکیده
ان یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند، که بررسی و تحقیق در زمینه آلودگی ها به عنونیروگاه

ناشی از احتراق نیروگاهاي حرارتی کشور soxوNoxدر این مقاله به تشریح آلودگی هاي . ها ضروري استهاي منتشر شده از آن
ها با پرداخته و با مقایسه آن... باد، شهید منتظري، شهید سلیمی، تبریز و، بعثت، اسالم آ) بخاري، گازي(منتظر قائم : مانند

کارهاي مناسب جهت کاهش این اثرات مخرب ارائه گردیده ها مشخص شده و همچنین راهاستانداردهاي جهانی میزان انحراف آن
.است

مقدمه

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهاي توسعه 
ی و صنعتی بطور معمول بایستی در عمران شهري و روستای

ها بر ایمنی زیست محیطی و تاثیر آناتچارچوب مطالعات اثر
با توجه به میزان .مورد توجه قرار گیرد) H.S.E(وبهداشت 

EI1همچنین شدت انرژيافزایش سرانه تولید انرژي برق و

افزایش جمعیت ، نیاز انرژي الکتریکی براي جمعیت در سال 
و .دکیلو وات ساعت می باش156362×106معادل 1385

کیلو کالري 390905×106انرژي حرارتی مورد نیاز معادل 
درصد آن با سوزاندن سوختهاي فسیلی به 90خواهد بود که 

میلیون تن مازوت  براي 40دست خواهد آمد به عبارت دیگر 
ز می تامین کل تولید انرژي ساالنه مورد نیاز ساالنه مورد نیا

١-Energy Intensity

با توجه به فاکتورهاي انتشار ناشی از سوختهاي ]1[باشد
فسیلی که هم بطور عملی و هم بطور تئوري محاسبه شده 
است مقدار بسیار ذرات معلق ، گازهاي دي اکسید گوگرد ، 

اکسید کربن در هواي اکسیدهاي ازت ، هیدروکربنها ، دي
رسی بر همین اساس بر. مناطق مختلف کشور تخلیه می گردد

اثرات زیست محیطی نیروگاهها حرارتی باید مورد توجه قرار 
گیرد تا نسبت به بررسی وضعیت منطقه استقرار و شناسایی 

هاه آالینده هاي هوا ناشی از دودکش نیروگاهها و اثرات آالیند
. بر محیط زیست اقدام گردد 

سوختهاي فسیلی و تغییرات اقلیمی  
راه با از دست رفتن پوشش احتراق سوختهاي فسیلی هم

فضاي سبز به ویژه جنگلها در اثر رشد صنعت و توسعه شهرها 
. موجب افزایش و انباشته شدن گاز کربنیک در جو می گردد

مقدار گاز کربنیک موجود در فضاي قبل از صنعتی شدن 
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این مقدار به  1980بود، تا سال ppm (280(کشورها  
)ppm(340ر پایان قرن بیست و یکم رسید و انتظار میرود د

برسد و در چنین حالتی تشعشعات مادون ppm( 560(به  
قرمز برخاسته از زمین در جو مجاور در سطح کره انباشته شده 
و پدیده اي را که به آن اثر گلخانه اي نام نهاده اند بوجود 
آورده و باعث افزایش دماي کره زمین شده و در نهایت مساله 

جب می گردد که دانشمندان محیط زیست را تغییر اقلیم را مو
پس از بررسی آخرین مدارك مربوط به اثر . نگران کرده است 

در ویالچ 1985گلخانه اي در اجالسیه اي که در اکتبر سال 
کشور جهان نتیجه 29اتریش انجام گرفت دانشمندان از 

این . گرفتند که تغییرات اقلیمی را باید خیلی جدي تلقی کرد 
، سازمان برنامه ه از سوي سازمان هواشناسی جهانییاجالس

. لمللی اتحادیه علمی برگزار گردیدمحیط زیست و شوراي بین ا

نیروگاهها و تولید آالینده ها 
نیروگاهها جزء منابع ثابت در تولید آالینده ها محسوب می 
شوند و طیف وسیعی از انواع ترکیبات که یا ناشی از سوخت و 

اما بیشتر . صرفی و تولیدي است وارد هوا می نمایند یا مواد م
به هواي آزاد مربوط می شود پنج آالینده عمده یعنی 
مونوکسید کربن ،دي اکسید گوگرد ، اکسید ازت ، ذرات معلق 
و ازن می باشد که چهارتاي اول در اثر مصرف سوخت و یا 

ه بعضی از صنایع وارد هوا می شود و ازن از جملفرآیند کاري 
آالیندهاي فتوشیمیایی می باشد که بعداً در هوا تشکیل می 

براي مناطق مختلف با توجه به هادر این مورد استاندارد. گردد 
متفاوت استتوان زیست محیطی و ظرفیت پذیرش محیط 

شهر هاي بزرگ سخترین استانداردهاي وولی براي محیط ها
یگر براي از طرف د.خروجی براي صنایع باید برقرار گردد

گردش اقتصاد ، حداقلی را نیز باید پذیرفت که با نوع سوخت 
در حال حاضر . مصرفی می تواند قدري انعطاف داشته باشد 

براي نیروگاهها با توجه به ظرفیت آنها مقدار آالینده هاي 
گرم SO2 ،86 : خروجی حداکثر می تواند به شرح زیر باشد 

حرارتی ورودي ، ذرات براي هر یک میلیون کیلو ژول انرژي
گرم براي هر یک میلون کیلو ژول انرژي حرارتی 15 معلق 

گرم براي هر یک میلیون کیلو 90تا NOx ،130ورودي ، 
ژول حرارتی اعم از گاز یا مازوت ، ضمنًا سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران در جریان تهیه استاندارد خروجی براي 

اشد که بر اساس قسمت در نیروگاهها و سایر صنایع می ب
میلیون گاز خروجی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واحد صنعتی 

] 11[. این استاندارد ها هنوز رسماً اعالم نشده اند. است 
که در برقراري استاندارد عملکرد عوامل ي می شودیادآور

متعددي موثرند که بدون رعایت آنها موفقیت حاصل نخواهد 
: عبارتند از بعضی از این عوامل. شد 

در دسترس بودن تکنولوژي که براي پاکسازي گازهاي -1
. خروجی صنعت مورد نظر مناسب باشد 

ایستگاه سنجش باید براي اندازه گیریهاي زیر در -2
: اختیار باشد 

.مقدار واقعی انتشار صنایع مورد بررسی ) الف 

مینان اطسنجش آالینده هاي هواي آزاد براي حصول ) ب
از موثر بودن استاندارد 

در منطقه وجود دارند که هاییاگر چنین آالینده-3
برقراري استاندارد براي آالیندگی وجود داردل اثر تشدیدااحتم

کافی نیست بلکه باید اثرات مجزاهر پارامتر آلودگی به طور 
. متقابل و وجود همزمان آنها نیز در نظر گرفته شود 

هري شاید الزم باشد که با استفاده از در مناطق ش-4
با دقت نسبتًا خوب انتشار آلودگی از دودکش نفوذمدلهاي 

بدون . پیش بینی شود تا اثرات آن بر هواي آزاد معلوم گردد 
چنین مدلی که ضمنًا اثرات هوا و عوارض جغرافیایی هم در 

.نظر گرفته شده باشد دفاع از استاندارد انتشار مشکل می باشد

باید پیش بینی افزایش یا کاهشی 4با استفاده از بند -5
صنایع ، جمعیت و سایر اقدامات توسعه در محل را با دقت 
انجام داد ، افزایش صنعت در یک منطقه بر استاندارد هاي 
انتشار صنایع که در حال حاضر فعالند اثر دارد بنابراین اطالع 

. استاندارد ها دارد اجراياهمیت زیادي در ،توسعهبرنامه از 
هاينتایج بررسی آالینده هاي هوا ناشی از گاز

خروجی از دودکش نیروگاهها
ايآالیندهنتایج سنجش مشخصات گازها و میزان گازهاي 
آورده 2و1خروجی از دودکش نیروگاههاي حرارتی در جداول

so2 گازهايو مقادیرو خالصه نتایج محاسبات شده است

ه به تفکیک نیروگاه و در چهار مودکش هخروجی از دNoxو
جداول 4و3. آورده شده است] 12[مرجع شماره فصل سال در 

خروجی از دودکش Noxوso2 نیروگاههایی که میزان گازهاي
.نشان داده شده استراآنها باالتر از استاندارد است
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تحلیل نتایج ناشی از آالینده ها
نیروگاه شهید منتظري اصفهان

خروجی از SO2تایج محاسبات فاکتور انتشار بررسی ن
دودکش نیروگاه شهید منتظري نشان می دهد میزان غلظت 
دي اکسید گوگرد خروجی از دودکش ها در شرایط عادي کار 

می باشد ) گرم در گیگاژول86(برابر حد استاندارد خروجی17
.و در شرایط حداکثر بار نیز نزدیک به همین میزان خواهد بود

خروجی از دودکش نیروگاه در شرایط عادي نزدیک Nox رمقدا
می باشد و در )گرم در گیگاژول135(برابر حداکثر مجاز10به 

در محیط SO2غلظت.برابر خواهد رسید14حداکثر بار به 
برابر حد مجاز 5/2تا 8/1اطراف نیروگاه در تمام فصول سال 

می )میکروگرم در متر مکعب365(ساعته 24استاندارد 
در شرایط .حداکثر غلظت در فصل تابستان اتفاق می افتد.باشد

میکروگرم در متر 1569به SO2بحرانی و حداکثر بار ،غلظت 
متري دودکش هاي نیروگاه خواهد 1340مکعب و در فاصله 

بود و در فاصله هاي بعدي به تدریج از میزان آن کاسته می 
در انتشار گاز بطور کلی نیروگاه شهید منتظري]. 4[.گردد
SO2 در هواي منطقه اصفهان و حومه در بین منابع ثابت مقام

و ذرات معلق Noxدوم را بعد از پاالیشگاه اصفهان و در انتشار
.مقام اول را در حال حاضر دارا می باشد

نیروگاه تبریز

باال بودن میزان گاز،نتایج بررسی نشان می دهد مسئله مهم 
SO2جدول . ي نیروگاه تبریز می باشدخروجی از دودکش ها

.در پیوست آمده است3شماره 

که می تواند اثرات زیست محیطی نامطلوبی بر هوا،آب و خاك 
SO2 نیروگاه تبریز در انتشار گاز.و گیاه منطقه داشته باشد

در هواي منطقه تبریز و حومه )SO2کل انتشار درصد50/7(
رتبه اول را در حال حاضر در مقایسه با دیگر منابع ثابت منطقه 

خروجی نیز از حد Noxهمچنین میزان گاز] 5[.دارا می باشد
در پیوست 4جدول شماره .مجاز گازهاي خروجی باالتر است

.آمده است

نیروگاه منتظر قائم
بررسی نتایج اندازه گیري مواد آالینده خروجی از دودکش 

ر گاز نشان می دهد مقدا)واحد بخاري(نیروگاه منتظر قائم
SO2 خروجی از حد مجاز استاندارد خروجی بسیار باالتر می
خالصه محاسبات مدل انتشار )3شماره (همچنین جدول .باشد
SO2 در محیط اطراف نیروگاه نشان داده است که غلظت

SO2 در تمامی موارد از حد استاندارد دي اکسید گوگرد در
]6[.هواي آزاد باالتر است
نیروگاه اسالم آباد

خروجی از SO2 بررسی نتایج محاسبات فاکتور انتشار
دودکش هاي واحد هاي مستقر در نیروگاه اسالم آباد نشان می 

مگاوات 320خروجی از دودکش هاي واحد SO2دهد مقدار 
برابر حد استاندارد خروجی می 12در شرایط عادي 

مگاوات در 120خروجی از دودکش واحد SO2مقدار.باشد
برابر حد استاندارد خروجی و در شرایط 12شرایط عادي 

خروجی از SO2مقدار.برابر حد مجاز می باشد15حداکثر بار،
برابر حد 4/5مگاوات در شرایط عادي، 37/5دودکش واحد 

برابر حد 5/5مجاز استاندارد خروجی و در وضعیت حداکثر بار
در محیط اطراف نیروگاه بر اساس SO2غلظت .مجاز می باشد

مگاوات در تمام فصول سال 320خروجی از واحد گازهاي 
ساعته می باشد و 24برابر حد مجاز استاندارد 1/7تا 1/2

در NOxغلظت.حداکثر غلظت در فصل تابستان اتفاق می افتد
24محیط اطراف نیروگاه در تمام فصول سال از حد مجاز 

بطور کلی نیروگاه اسالم آباد در انتشار.ساعته پائین تر است
در هواي منطقه و حومه در بین منابع ثابت بعد از SO2گاز 

و ذرات NOx نیروگاه شهید منتظري در مقام سوم و در انتشار
معلق مقام دوم را بعد از نیروگاه شهید منتظري در حال حاضر 

]4[.دارا است
نیروگاه بعثت تهران

نتایج بررسی آلودگی هوا ناشی از نیروگاه بعثت بیانگر این 
لب است که منابع آلودگی بسیاري اطراف نیروگاه بعثت مط

بدیهی است آلودگی هاي منتشره از منابع متعدد به .وجود دارد
علت نزدیکی آنها به یکدیگر با هم تداخل نموده و مدل انتشار 
پیچیده اي را پدید می آورند به طوري که تشخیص اینکه مواد 

امیک از منابع آالینده موجود در هواي منطقه مربوط به کد
.ثابت و متحرك آلوده ساز محیط می باشد بسیار مشکل است

ولیکن به طور کلی با توجه به میزان بسیار باالي آالینده هاي 
خروجی از نیروگاه و ارتفاع کم دودکش آن می توان نتیجه 
گرفت نیروگاه بعثت سهم زیادي در آلوده کردن محیط بویژه 

.می باشدواي منطقه را دارا در ه) 3جدول(SO2 انتشار گاز
ضمناً در بررسی انجام شده بر روي برگ درختان پارك بعثت 
مشخص شده است درصد گوگرد موجود در برگ درختان پارك 
مذکور بیشتر از درصد گوگرد موجود در برگ درختان دیگر 

]9[.پارك ها است
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)واحد بخاري(نیروگاه شهید رجائی
خروجی از SO2انتشار بررسی نتایج محاسبات فاکتور 

می دهد که میزان انتشار دودکش نیروگاه شهید رجائی نشان
دي اکسید گوگرد خروجی از واحدهاي بخاري در شرایط عادي 

می باشد و در )86gr/Gj(خروجیبرابر حد استاندارد 14کار 
میزان.شرایط حداکثر بار نزدیک به همین میزان خواهد بود

NOxهاي بخاري نیروگاه در شرایط خروجی از دودکش واحد
گرم در گیگاژول 135(عادي و حداکثر بار کمتر از استاندارد

تایج محاسبات مدل انتشار نشان              ن]10[).باشدمی
در محیط اطراف نیروگاه و در تمام فصول SO2 دهد،غلظتمی

365(ساعته24برابر حد مجاز استاندارد 1/7تا 1/08سال 
حداکثر غلظت . هواي آزاد می باشد) تر مکعبمیکروگرم در م

در فصل پائیز و زمستان در .در فصل تابستان اتفاق می افتد
ساعته 24کمتر از استانداردSO2شرایط عادي مقدار غلظت 

.است
نیروگاه بندرعباس

نتایج اندازه گیري فاکتورهاي انتشار از دودکش نیروگاه 
و مازوت به عنوان بندرعباس هنگام استفاده از گاز طبیعی 

براي تولید )مازوتدرصد30گاز طبیعی و درصد70(سوخت
1014خروجی معادلSO2انرژي نشان می دهد،میزان گاز 

گرم در گیگاژول می باشد که در مقایسه با حد مجاز 
برابر حد استاندارد خروجی 86gr/Gj(،12(خروجی

همچنین نتایج محاسبات مدل انتشار نشان می دهد در .است
در محیط اطراف نیروگاه از استاندارد SO2 کلیه موارد انتشار

]11[.باالتر می باشد)میکروگرم در متر مکعب365(هواي آزاد 
نیروگاه شهید سلیمی نکا

بررسی نتایج محاسبات فاکتور انتشار دي اکسید گوگرد از 
دودکش نیروگاه شهید سلیمی نکا نشان می دهد میزان غلظت

SO2ش هاي نیروگاه در شرایط عادي کار خروجی از دودک
گرم در 86(برابر حد مجاز استاندارد خروجی2/8واحد ها 
برابر حد مجاز 3می باشد و در وضعیت حداکثر بار به )گیگاژول

خروجی از دودکش ها در NOxمیزان غلظت .خواهد رسید
برابر حداکثر مجاز استاندارد 2/5شرایط عادي کار 

می باشد و در وضعیت حداکثر )ولگرم در گیگاژ135(خروجی
در SO2 میزان غلظت.برابر حد مجاز خواهد رسید2/7بار به 

محیط اطراف نیروگاه در شرایط عادي و حداکثر بار در فصول 
ساعته 24بهار،پائیز و زمستان پایین تر از حد مجاز استاندارد 

ولیکن .می باشد) میکروگرم در متر مکعب365(هواي آزاد
در محیط اطراف نیروگاه در تمام فصول NOx میزان غلظت

[10] .ساعته است24باالتر از حد مجاز 

در نیروگاه هاSOxوNOxروشهاي کاهش 

در این بخش روش SOxوNOxحال با توجه به مشکل تولید 
مناسب براي حذف آالینده ها از گاز کیهاي عملی و تکنولوژی

قسمت الف در ارائه می گرددهاخروجی دودکش نیروگاه
در فرآیند SOxوNOxروشهاي مناسب جهت تولید کمتر 

گردیده است و نهایتاً در قسمت ب روشهاي احتراق ارائه
:مناسب جهت حذف و کاهش این گازها بیان می گردد

اعمال مدیریت کنترل آلودگی هوا:الف

تغییر شرایط کار و تجهیزات احتراق و سیستم کنترل -1
ي بویلرو دیگر اجزامشعل

احتراق با هواي اضافی اپتیمم به منظور کاهش-2
آالینده ها و تحلیل دقیق تئوري سوخت و احتراق و مدلهاي 

مناسب احتراق در بویلر

تغییر شرایط سوخت گیري یا روش گردش مجدد گاز -3
دودکش

کنترل اختالط هوا و (بکارگیري تکنیک هاي جریان-4
)سوخت

بهینه سازي مصرف انرژي در استفاده از روش هاي -5
نیروگاه ها

مناسب ترین روش هاي گوگردزدائی و حذف یا کاهش :ب
.هااکسیدهاي ازت گاز خروجی دودکش نیروگاه

)NOxو2SOسیستم ترکیبی زدایش(SNOxفرایند-1

فرایند گوگردزدائی از گاز دودکش به روش اسکرابرتر -2
LLFGDبه کمک آهک یا سنگ آهک 1

گوگردزدائی بطریق تزریق مواد جاذب در کورهفرایند -3

ILDS(2 (فرایند گوگردزدائی بطریق پاشنده خشک-4

فرایند گوگردزدائی بطریق تزریق ماده جاذب خشک با -5
DSI(3(استفاده از ناهکولیت

1 -Lime- Limestone Flue Gas Desulfurization.
2 - Injection Lime Drying Spray.
3 Dry Sorbent Injection (Using Nahcolite).
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NOxکم تولیداستفاده از مشعل با میزان -6

روش کاتالیستی-7

مناسبترین روش 2و 1از میان روش هاي مذکور فرایند 
می باشند و با توجه به شرایط خصوصیات مواد سوختی و 
امکانات کشور در راهبري مستمر،سیستم هاي کنترل آلودگی 

.به شرح زیر پیشنهاد می گردد
سولفورزدائی به روش اسکرابرتر و به کمک آهک یا 

سنگ آهک
روش اسکرابرتر با کمک آهک یا سنگ آهک ،امروزه از 

وش هاي کنترل گازهاي خروجی از احتراق بویلر متداولترین ر
ی در این روش به کمک آب آهک ئسولفورزدا.نیروگاه می باشد

براي بویلرها،روش کاربردي و مناسبی است که ،هکآیا سنگ 
از ورود به دودکش شستشو و حذف    گازهاي آالینده قبل 

خواهد فرایند برج مرطوب خالی یا پر شدهدر این .شوندمی
محلول جاذب آب آهک می باشد و عمل انتقال جرم بین .بود

گاز و مایع اتفاق می افتد و محصول واکنش مواد مرطوب است 
راندمان .و در طراحی سیستم بازیافت گچ مورد توجه می باشد

NOxو براي درصد90در این روش بیشتر از 2SOحذف 

می باشد و همچنین مقدار زیادي از ذرات درصد40حدود
بطور کلی در واحدهائی .یز از گاز حاصل حذف می گرددمعلق ن

بیش از یک درصد گوگرد در (که سوخت با گوگرد باال
لذا با توجه به .می سوزانند،اسکرابرتر اقتصادي تر است)سوخت

درصد 3/5تا 2/5سوخت مصرفی دودکش نیروگاه که محتوي 
گوگرد   می باشد و شرایط و امکانات موجود از قبیل قدرت 

باالي آهک و سنگ آهک ،فراوانی،در دسترس و ارزان جذب
بودن آن در مناطق مختلف کشور و همچنین از نظر تکنولوژي 
ساخت و راهبرداري سیستم و عدم نیاز به کاتالیست هاي 
وارداتی به عنوان گزینه برتر براي سولفورزدائی پیشنهاد می 

.گردد
به صورت NOxو2SOبراي حذف SNOxفرایند

همزمان
یکی از ابتکارات برجسته در دنیا به حساب SNOxفرآیند 

را )NOx(وناکس) FGD(می آید که فرآیندهاي سولفورزدائی 
Vendsهمزمان انجام می دهد این سیستم در نیروگاه برق

Yssel vaerket مگاوات نصب شده 300دانمارك با ظرفیت
را به خود 1993جایزه بین المللی سال 5است و یکی از 

همچنین این سیستم در دو نیروگاه دیگر .تصاص داده استاخ
دانمارك و یک نیروگاه در ایتالیا و ایالت اوهایو امریکا مورد 

،سولفورزدائی و ناکس SNOx در فرآیند.استفاده قرار دارد
دي اکسید گوگرد به صورت .زدائی همزمان صورت می گیرد

در این .شوداسید سولفوریک غلیظ و اکسید نیتروژن تبدیل می
از کاتالیست استفاده می SO3بهSO2فرایند براي اکسیداسیون

شود و به آب و مواد اولیه شیمیایی به غیر از آمونیاك براي 
مهم اینکه فرایند خود .احیاء اکسیدهاي نیتروژن نیاز ندارد

منبع آلودگی ثانویه محیط زیست نمی باشد و پساب هاي 
وارد جو نمی CO2چنین گاز صنعتی،مواد جامد زائد،لجن و هم

در این روش هزینه سولفورزدایی با افزایش مقدار گوگرد .کند
براي SNOxدر واقع .در سوخت مصرفی کاهش می یابد

سوخت هاي با سولفور باال بسیار اقتصادي و از نظر زیست 
از محدودیت هاي این روش .محیطی قابل قبول تر می باشد

ز می باشد که در انحصار وابستگی به کاتالیست مورد نیا
ولیکن نسبت به .است و نیاز به واردات داردخاصکمپانی هاي

بهر حال با توجه .روش اسکرابرتر به فضاي کمتري احتیاج است
به وجود روشهاي مختلف که هر کدام ممکن است در شرایط 

.خاص خود مناسب باشد نیاز به مطالعه وسیعی می باشد
یروگاهها بر محیط زیست تولیدي نSoxو Noxتاثیر 

در جهان امروز مشکالت ناشی از گسترش رونـد مصـرف   
برق و مصرف سوخت هـاي فسـیلی در نیروگاههـا، صـدمات     
جبران ناپذیري بر زندگی انسانها و سایر موجودات زنـده وارد  

وسعت توزیـع مـواد آالینـده بـه نـوع و کیفیـت       . کرده است
شـار ایـن آالینـده    انت. هاي مورد استفاده بستگی داردسوخت

تخریب محیط زیست و به خطر افتادن سالمت انسـانها را در  
مصرف سوختهاي فسـیلی و تولیـد گازهـاي سـمی     . پی دارد

) Sox(و اکسیدهاي گوگرد ) Nox(چون اکسیدهاي نیتروژن 
]14.[اثر تخریبی در سطح محلی، منطقـه اي و جهـانی دارد  

افسـردگی،  آلودگی هوا مخصوصاً در زمستان موجب سردرد،
سستی، حالت تهوع، سیاهی در چشم، ضعف دیـد، اسـتفراغ،   

. می شـود ... تپش قلب، احساس فشار درسینه، تنگی نفس و 
هاي سمی موجود در هوا بـا نـزوالت جـوي    از طرفی آلودگی

آورند و لـذا اثـر   هاي اسیدي به وجود میترکیب شده و باران
ا نیـز اثـرات   گـردد و تـأثیر دیگـر آنهـ    تخریبی آنها زیاد مـی 

گرمـاي  ]15. [اي و گـرم شـدن زمـین اسـت    گازهاي گلخانه
وات بـر مترمربـع زیـاد شـده و     2تشعشعی زمین در حـدود  

بطور متوسط تا پایان قرن بیستم دماي کره زمین بـه مقـدار   
oc5/0 2050و انتظـار مـی رود تـا سـال     افزایش یافته اسـت
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امر خـود  درجه سانتیگراد بیشتر شود واین 5/1الی 1حدود 
باعث تغییـر در رونـد نـزوالت جـوي در سـطح کـره زمـین        

در ) Nox(کســیدهاي نیتــروژنابرخــی از ]18. [گــرددمــی
فشارهاي جزئی جـوي میـل زیـادي بـه تجزیـه شـدن پیـدا        

به خودي خود آلوده کننده نیسـت لـیکن   No2نند گاز کمی
وجود دارد، در آلودگی هـوا مـوثر   Noچون امکان تفکیک به 

بـه گیاهـان   یبرسد زیانهـای ppm2به No2 است اگر غلظت
کنـد و  شود و عمل فتوسنتز را در گیاهان متوقف میوارد می
تواند ظرف مدت ورت افزایش رطوبت هوا این گاز مییا در ص

دي اکسـید  . کمتر از یک هفته بعضی از رنگ ها را محو کند
ب احتـراق نیروگاههـا در تمـاس بـا بخـار آ     ازگـوگرد ناشـی  

ک نموده و باعث پدیـدگی  موجود در هوا تولید اسیدسولفوری
تولیدي حتی در غلظت هاي کـم  So2گاز . شودخوردگی می

نیز آثار زیانباري بر گیاهان خواهـد داشـت و باعـث تشـدید     
رونـد افـزایش   . گـردد برخی از امراض تنفسی در انسـان مـی  

ث باعـ Soxو Noxتولید انرژي الکتریکی و در نتیجـه تولیـد   
Noxبطوریکه تولیـد  . افزایش سرانه گازهاي مذکور می باشد

بـه مقـدار   1350در سال هر نفرکیلوگرم به ازاي 6از مقدار 
رسـیده اسـت و   1370کیلوگرم به ازاي هر نفر در سـال  18

9کیلـوگرم بـه   4تولیدي در طی همـین دوره از  Soxمقدار 
از سـال  کیلوگرم به ازاي هر نفر افزایش یافتـه اسـت و پـس    

Sox   تا حدودي متوقف و کند گردیده اما میـزان تولیـدNox

سـهم آالینـده هـاي    ]16. [همان رشد افزایش یافته استبه
ول شـم اشی از فعالیـت نیروگاههـاي حرارتـی کـه م    نمذکور 

آورده ] 17[باشـند در مرجـع شـماره    عرضه انرژي کشور می
با توجه به اهمیت حفـظ محـیط زیسـت و تـاثیر     . شده است

در بخشهاي آینده راههاي جلـوگیري  ،گازهاي مخرب مذکور
و کاهش این آالینده ها و حفظ محیط زیست موجـود مـورد   

. گیردتحلیل و بررسی قرار می
:نتیجه گیري

نیروگاه حرارتی با مصرف حدود 34هم اکنون در کشور 
میلیون متر مکعب 12541میلیون لیتر مازوت و 5887روزانه 

،انرژي برق [13]میلیون لیتر گازوئیل1151گاز طبیعی و 
کیلووات ساعت را تولید می نمایند بر اثر مصرف 1365سرانه 

سوخت هاي مذکور و نتایج اندازه گیري ها و محاسبات انجام 

تن 404تن دي اکسید گوگرد،1500شده روزانه حدود 
19تن هیدروکربن و 8/7تن ذرات معلق،60اکسیدهاي ازت،
ربن و مقدار بسیار زیادي دي اکسید کربن در تن منوکسید ک

هواي مناطق مختلف کشور از طریق دودکش نیروگاه ها به 
مقدار ساالنه گازهاي آالینده و ذرات .هواي آزاد تخلیه می گردد

معلق که از دودکش نیروگاه هاي حرارتی به اتمسفر تخلیه می 
:رددبه شرح زیر می باشدگ

SO2تن در سال547500به میزان

NOx تن در سال147460به میزان

HC تن در سال3175به میزان

COتن در سال6935به میزان

CO2تن در سال21900 به میزان

لذا باتوجه به امارهاي ارائه شده وراه حلهاي موجودباید هرچه 
. سریعتر سعی در کاهش روند رشد تولید االیندها نمود

ع و مآخذمناب
؛ گزارش نیروگاههاي )مرکز تحقیقات نیرو(وزارت نیرو -1

سوخت فسیلی ایران
سرفراز، مسعود ؛ تاریخچه برق در تهران، آمار برق، -2

1368وزارت نیرو 
دکتر مجید عباسپور، مهندسی محیط زیست ، چاپ -3

1371دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 
حیط زیست، گزارش بررسی مرکز تحقیقات نیرو، بخش م-4

آلودگی هوا نیروگاههاي هسا، اسالم آباد، شهید منتظري 
1375اصفهان 

مرکز تحقیقات نیرو، بخش محیط زیست، گزارش بررسی -5
1375آلودگی هواي نیروگاه تبریز 

مرکز تحقیقات نیرو، بخش محیط زیست، گزارش بررسی -6
1375آلودگی هواي نیروگاه منتظر قائم 

ز تحقیقات نیرو، بخش محیط زیست، گزارش بررسی مرک-7
1375آلودگی هواي نیروگاه بعثت تهران 

مرکز تحقیقات نیرو، بخش محیط زیست، گزارش بررسی -8
1375آلودگی هواي نیروگاه شهید رجایی قزوین 

مرکز تحقیقات نیرو، بخش محیط زیست، گزارش بررسی -9
1375آلودگی هواي نیروگاه بندر عباس 
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مرکز تحقیقات نیرو، بخش محیط زیست، گزارش -10
1375 )نکا(بررسی آلودگی هواي نیروگاه شهید سلیمی 

عاشوري، اسماعییل؛ مهندسی محیط زیست، انتشارات 11-
80کوشک، تابستان 

پروژه کارشناسی،بررسی نیروگاههاي ایران،دانشگاه آزاد -12
اسالمی استاد راهنما خالصی دوست

ساله صنعت 28نشریه روند توسعه 1373آمار سال -13
انتشارات وزارت نیرو امور 1373-1346برق در آئینه آمار 

برق
بهادري نژاد، مهدي، استفاده از انرژي هـاي نـو، نشـریه    -14

51-58، شماره هشتم 1373شریف، سال 

گرم شدن آب و هواي زمین و کاهش تمایل کشورها به -15
، 1374سـال  ارت نیـرو وزجلـه آب و توسـعه،   مچاره جویی، 

.98-100شماره چهارم، 
سوخت و انرژي، سیدخطیب االسـالم صـدرنژاد، احمـد    -16

1380کرمانپور، انتشارات دانشگاه شریف، سال 
زروانی، رامش تاثیر انرژي بر محیط زیست در جمهوري -17

.، شماره هفتم1373شریف سال نشریهاسالمی ایران، 
18- Nakicenovic,'' Fossil fuel in changing
climate'' Green peace International, Amsterdam,
Aolland , 1992.
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نتایج سنجش مشخصات گازهاي خروجی از دودکش نیروگاههاي حرارتی کشور) : 1(جدول شماره 

درصد هواي 
اضافی

SO2

(PPm)

NOX

(PPm)

NO

(PPm)

CO

(PPm)

%CO2 %O2
دبی گاز 
خروجی 

m3/S

سرعت گاز
m/Sخروجی نام نیروگاه مدیریت برق 

منطقه اي ردیف

80

334

23

252

66/4

0/5

6/5

1376

فرص

890

71

108/5

193/5

155

254

70

104/5

193/5

155

254

صفر

17/25

31

صفر

صفر

7/5

3

13/4

4/1

6/4

7/7

16

3/1

14/8

13/4

30/6

214

165/5

1095/35

106

17

11/35

13/17

55/8

18

شهید فیروزي

ري

)بخاري(منتظر قائم

منتظر قائم گازي

بعثت

تهران 1

26/8

42/2

330

صفر

صفر

صفر

188

316

82

187

304

82

صفر

صفر

3/5

9/4

9/1

2/9

4/4

5/7

16/1

115/5

266/8

99/5

16/5

21/2

50/9

مشهد

توس

شریعتی

خراسان 2

30/6

48/9

371

780

1237

97

215/6

249

168

215/6

248

166

57/9

630

صفر

12

10/8

3/3

4/4

6/5

15/5

245

275

36

25/6

19/9

6/2

اسالم آباد

شهید منتظري

ساه

اصفهان 3

17/4

26/6

صفر

صفر

290

239

289

239

صفر

صفر

10

9/5

3

4/2

256

136

13

7

رامین

)زرگان(مدحج
خوزستان 4
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اي حرارتی کشورنتایج سنجش مشخصات گازهاي خروجی از دودکش نیروگاهه) : 2(جدول شماره 

درصد 
هواي 
اضافی

SO2

(PPm)

NOX

(PPm)

NO

(PPm)

CO

(PPm)

%CO2 %O2 دبی گاز خروجی 
m3/S

سرعت گاز
m/Sخروجی

نام نیروگاه مدیریت برق 
منطقه اي

ردیف

7/3

240

1510

89

274

140

274

140

2

81

14/7

3/8

1/4

14/8

197

995

7/6

50/7

)بخاري(شهید رجایی 

)گازي(شهید رجایی

قزوین 5

26/7 صفر 770 761 25 11/3 4/4 517 18/3 )نکا(شهید سلیمی مازندران 6

345

11/2

صفر

صفر

228

369

227

368

2/5

680

2/8

11/6

18/5

2/1

692

149

41/6

15/5

)بخاري(شهید بهشتی 

)گازي(شهید بهشتی 

گیالن 7

48/3 1126 359 359 0/83 10/7 6/6 555 332/6 تبریز ربایجان شرقیآذ 8

42 صفر 152 8/7 55/4 9 6/1 21 20/9 بندر عباس هرمزگان 9

5/7 1506 253 253 56 15 ½ 97 13/9 زرند کرمان 10
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می باشد ) gr/Gj86( خروجی از دودکش آنها باالتر از حد استاندارد2SOنیروگاههایی که میانگین میزان گاز ): 3(جدول شماره 

می باشد ) gr/Gj135( خروجی از دودکش آنها باالتر از حد استانداردxNOنیروگاههایی که میانگین میزان گاز ): 4(جدول شماره 

استانداردضریب انحراف از  gr/Gj P.P.m خروجی از دودکش گاز
m3/hr

نام نیروگاه مدیریت برق منطقه اي ردیف

16/73

16/30

12/90

11/23

8/62

7/44

6/20

1/85

1525

1488

1195

1052

827

726

619

245

2198

2001

2445

1386

1581

2683

816

1861200

1237

1126

1376

780

890

1510

459

455

990000

199800

595800

882000

381600

709200

1492400

256

شهید منتظري

تبریز

منتظر قائم

اسالم آباد

بعثت

شهید رجایی

بندر عباس

)نکا(شهید سلیمی 

اصفهان

آذربایجان شرقی

تهران

اصفهان

تهران

قزوین

هرمزگان

مازندران

1

2

3

4

5

6

7

8

ضریب انحراف از استاندارد gr/Gj P.P.m از دودکش خروجیگاز
m3/hr

نام نیروگاه مدیریت برق منطقه اي ردیف

1/78

1/53

1/00

0/74

0/09

0/07

375

342

270

235

147

144

299

641

307

263

211

207

359

770

369

316

254

249

199800

1861200

536400

960480

381600

990000

تبریز

نکا  (شهید سلیمی 
)لوشان(شهید بهشتی 

توس 

بعثت

منتظريشهید 

آذربایجان شرقی

مازندران 

گیالن 

خراسان 

تهران

اصفهان

1

2

3

4

5
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