ارزيابي مديريت زيست محيطي نيروگاه طرشت
مجيد سرمدي كارشناسي ارشد  HSEدانشگاه تهران
ابراهيم درویش معاونت اداري مالي نيروگاه طرشت

چكيده تحقيق
موضوع آلودگي و حفاظت از محيط زیست یك مسئلة جهاني است ،كه امروزه حتي درامور سياسي كشورها هم وارد شده است  .تمام
كشورها از كشورهاي صنعتي و پيشرفته گرفته ،تا كشورهاي در حال توسعه  ،همه باید در امر كنترل آلودگي سهيم باشند .در صنعت
برق همانند سایر صنایع،باتوجه به روند رو به رشد توليد و مصرف انرژي در دو دهه گذشته باعث ایجاد آلودگي هاي گازي،آبي و جامد
منتشره از نيروگاه هاي حرارتي شده است .هدف از اجراي این پژوهش شناسایي كمي و كيفي آالینده هاي هوا در داخل نيروگاه برق
طرشت مي باشد.

واژه های کليدی :پایش زیست محيطي  ،مدیریت زیست محيطي ،آلودگي ،آناليز
مقدمه :
كشور ایران از نظر آب وهوایي و تنوع زیستي بسيار غني است
اما به لحاظ واقع شدن در منطقه خشك و نيمه خشك جهاني،
محيط زیست آسيب پذیر دارد  ،توسعه كشور در دهه هاي
اخير عمدتاً بدون توجه كافي به مالحضات زیست محيطي بوده
و تبعات منفي ناشي از تخریب ها وآلودگي هاي زیست محيطي
نمود بيشتري یافته این آثار منفي به همراه اصالح نگرش
سياستگزاران  ،توجه به توسعه پایدار معين با حداقل تبعات
منفي را به دنبال خواهد داشت .
با توجه به سهم باالي نيروگاههاي كشور در آلوده سازي هواي
محيط )با سوخت مایع(وبه خطر انداختن سالمت عمومي
جامعه ناشي از گازهاي ( CO2گرمایش جهاني و تغيير اقليم) ،
( NOXتشكيل مواد فتو شيميایي و سنتز ازن سطحي كه
موجب اختالل در سيستم تنفسي انسان مي گرددSO2 ).

(ترسيب اسيدي در منطقه و ایجاد سكته قلبي و مغزي)  ،ذرات
معلق  ( PM10عامل نارسایي تنفسي و بيماریهاي قلبي)،
بحث شناخت و كاهش آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي توليد برق
در درازمدت نقش حياتي و استراتژیك دارد.
در این راستا عالوه بر ا مكان سنجي و مكان یابي نيروگاهها ،به
گزارشات ارزیابي اثرات زیست محيطي وآلودگي ناشي از
نيروگاهها كه سهم عمده اي دارند باید توجه بيشتري صورت
گيرد .
یكي دیگر از اهداف صنعت برق كاهش آالیندهاي گاز خروجي
از نيروگاهها خصوصاً نيروگاههاي بخاري با استفاده از سيستم
پایش مداوم گازهاي خروجي از دودكش با استفاده از
تكنولوژهاي نوین مي باشد .كه در این راستا سيستم پایش
نيروگاههاي كشور راه اندازي شده و نيروگاهها هر سه ماه یك

بار وضعيت زیست محيطي خودرا به سازمان بهره وري انرژي
ایران (سابا) ارسال مي نمایند.
از طرفي ظرفيت توليد نيروگاههاي برق تقریباً در هردهه
دوبرابر شده است و سهم آلوده سازي محيط زیست توسط
نيروگاههاي كشور در سال  2831از نظر توليد ، 24/5% ،CO2
كل كشور –سهم توليدي  11/2% NOXسهم توليدي ،SO2
 22%كل كشور و سهم توليد ذرات  5/4% ،PM10مي باشد
این بدان معناست كه سهم نيروگاهها در توليد  CO2در سال
 2831دو برابر كليه صنایع واز جهت ایجاد دیگر گازهاي
آالینده معادل سایر صنایع بوده است .
از آنجایيكه نيروگاه بخاري طرشت داخل شهر تهران واقع شده
بررسي وضعيت زیست محيطي آن با هدف شناسایي آالینده
هاي خروجي مي تواند شناخت بهتري نسبت به كنترل آلودگي
و مدیریت زیست محيطي درمنطقه داشته باشد .
به طور كلي مي توان اظهار داشت كه كاربرد انرژي هاي نو و
تجدید شونده به جاي استفاده از سوختهاي فسيلي براي توليد
برق  ،با توجه به مجموعه عوامل اقتصادي و محيط زیست
محلي و جهاني بتدریج روبه گسترش است ( .)Espey, 2001در
حال حاضر روشهاي عمده توليد الكتریسيته را مي توان به سه
دسته اصلي تقسيم نمود :
الف ـ استفاده از سوختهاي فسيلي
ب ـ استفاده از انرژي هسته اي
ج ـ استفاده از انرژیهاي تجدید شونده
هر یك از موارد طبقه بندي شده فوق شامل روشهاي مختلف
توليد برق مي باشند .از دیدگاه كلي ،روشهاي توليد برق با
سوختهاي فسيلي بيشترین آلودگي را توليد مي نمایند كه بر
حسب روش توليد ممكن است گازها  ،ذرات معلق  ،انواع پسابها
و یا مواد زاید جامد و خطرناك باشند .توليد برق با استفاده از
سوختهاي فسيلي ممكن است با یكي از انواع نيروگاههاي
دیزلي  ،توربينهاي گازي  ،حرارتي بخار  ،چرخه هاي تركيبي و
با استفاده ازسوختهاي گاز  ،نفت گاز  ،نفت كوره یا زغال سنگ
انجام گيرد .انرژیهاي نو نيز شامل به كارگيري منابعي مانند باد
 ،خورشيد  ،زمين گرمایي  ،اقيانوسها و جزر و مد به منظور
توليد برق مي باشد.

ذكر این نكته حائز اهميت است كه در كشورهاي پيشرفته
بكارگيري انرژي هاي نو بعنوان آخرین اقدام بهينه سازي
مصرف انرژي مطرح است .در ميان انرژیهاي تجدید شونده مي
توان به استفاده از انرژي آب و نيروگاههاي برق آبي نيز اشاره
نمود .استفاده از سوخت هاي هسته اي در توليد برق به لحاظ
عدم انتشار گازهاي گلخانه اي از یك طرف و هم چنين
اطمينان و ثبات در توليد برق از طرف دیگر موجب شده است
تا بعنوان ابزار مناسبي جهت مقابله با گرمایش جهاني قلمداد
گردد (كرباسي و همكاران)2831 ،

روش تحقيق:
این مطالعه یك مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد  .ابتدا از
نيروگاه طرشت بازدید بعمل آمدو نقاط آلوده ساز شناسایي شد.
هم چنين اطالعات پایه براي محاسبات بعدي كسب شده و فرم
هاي پایش با مسئولين نيروگاه مورد بازنگري قرار گرفت و
اشكاالت آن رفع شد .وسپس اطالعات الزم جمع آوري گردید و
با استفاده از نرم افزار  SCREEN-3داده ها آناليز شد و با
استانداردهاي ملي و بين المللي مقایسه گردید.

مروری بر ادبيات و پيشينه تحقيق :
آمریكا اولين كشوري بود كه در راستاي تدوین استانداردهاي
زیست محيطي قدم برداشت و در دهه ( EPA ،37آژانس
حفاظت از محيط زیست آمریكا) را تاسيس كرد.
تاریخچه تدوین استاندارد هواي پاك در آمریكا به سال 2517
باز مي گردد .در سال  2598برنامه ریزان و مدیران در آمریكا
این قانون را در سطح ملي توسعه داده و تحقيقاتي در زمينه
كاهش آلودگي هوا مصوب نمودند.
در ایران در سال  2831قانون جلوگيري از آلودگي هوا در
شوراي عالي محيط زیست به تصویب رسيد .در سال 2831
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در مجلس شوراي اسالمي
مصوب شد.
در تحقيقي كه در سال  2831در كشور ایران انجام شد ،
ميزان پراكنش اكسيدهاي ازت و گوگرد در چهار نيروگاه كشور
بررسي شد نتيجه آن به این صورت شدكه از چهار نيروگاه  ،دو
نيروگاه آالینده هاي بيش از حد استاندارد توليد مي كند در
نتيجه مي بایست اقدامات كنترلي جهت كاهش بار آلودگي این

دو نيروگاه  ،با توجه به ارزیابي هاي اقتصادي صورت گيرد (
كرباسي . )2833،
بخش نيروگاهي با سهم 13/1درصدي از كل انتشار دي
اكسيدكربن ،بزرگترین بخش منتشركنندهي گاز گلخانه اي در
كشور است.تغيير در ساختار )تركيب( سوختي بيشترین اثر را
بر افزایش شاخص انتشار دي اكسيدكربن  ،به طورخاص براي
دوره ي  2838- 33داشته است .بررسي شاخص انتشار نشان
ميدهد كه نيروگاه سيكل تركيبي كمترین شاخص انتشار را در
ميان انواع نيروگاههاي حرارتي دارد و از نظر زیست محيطي
مناسبترین نيروگاه حرارتي براي توليد برق است(فطرس ،
. )2835

تحقيق نشان داد كه تا شعاع  17كيلومتري امكان انتقال
آلودگي وجود دارد .هم چنين مدلسازي آلودگي هوا نيروگاه
شهيد رجایي نيز توسط اسالمي در سال  ،2839سعيدي در
سال  2831و دیگران در سال هاي اخير انجام شده است .در
این نوع مطالعات عمدتا از نرم افزار  Screen 3براي مدلسازي
آلودگي هوا استفاده شده است .متاسفانه هيچ یك از مدل
سازي هاي براي شرایط  891روز سال در نظر گرفته نشده
است.
در كشور ایران مكانيسم هاي تشویقي عمدتاٌ شامل عدم واریز
سهم یك صدم درصدي به صندوق دولت شده كه در قبال آن
صنعت موظف به مطالعه مسایل زیست محيطي است .بنظر مي
رسد كه واریز اجباري درصد فوق الذكر به صندوق دولت و
هزینه نمودن متمركز آن اثر بخشي بيشتري در شناخت و
كنترل آلودگي هاي زیست محيطي داشته باشد .معموالٌ صنایع
هزینه فوق را انجام نمي دهند و نظارت الزم از طرف سازمان
محيط زیست در این خصوص بعمل نمي آید.

صادقي با هدف بررسي راهكارهاي افزایش بازده نيروگاه و آثار
زیست محيطي و اقتصادي آن ،به بررسي بازده نيروگاههاي
گازي ،سيكل تركيبي و بخاري پرداختند .همچنين ،هزینه هاي
اجتماعي آالیندهها و اثرات آنها بر سالمت انسان و محيط
زیست را مطالعه كردند .محاسبات آنها نشان داد كه در نتيجه
ي افزایش بازده ،ميزان آالینده هاي توليدي و هزینه هاي
اجتماعي به طور قابل مالحظه اي كاهش مي یابد و این كاهش
نيز بيشتر در نيروگاههاي بخاري رخ ميدهد؛ بنابراین ،ارجحيت
افزایش بازده را در نيروگاههاي بخاري دانسته اند(صادقي،
. )2839

در كشور انگلستان ،دولت صنایع آلوده ساز را مجبور به
خریداري برق حاصل از انرژي ها نو مي نماید .بعبارت دیگر،
صنایع آلوده ساز برق را با قيمت توليد شده از انرژي هاي نو كه
بمراتب باالتر از برق توليد شده از سوخت هاي فسيلي است
خریداري مي نمایند.

در سال  1722در كشور بنگالدش بررسي بر روي اثرات زیست
محيطي ناشي از سوخت زغال سنگ در نيروگاه حرارتي
Sylhet
 Barapukuriaتوسط دانشگاه علوم و تكنولوزي
انجام شد .در این تحقيق بر روي اثرات اقتصادي  ،اجتماعي و
نيز آلودگي هواي ناشي از این سوخت مطالعه گردید (1722
. ) Barapukuria،

سرمایه اي كه از این طریق عاید دولت مي شود در امر توسعه
انرژي هاي نو بكار گرفته مي شود تا در دراز مدت سهم انرژي
هاي نو در سبد توليد برق افزایش یابد .افزایش سهم انرژي هاي
نو مي تواند در دراز مدت منجر به كاهش آلودگي بخش توليد
برق شود و از طرفي اشتغال زایي بسيار خوبي در این راستا
ایجاد مي گردد.

تجزیه و تحليل نتایج نشان داد كه غلظت منگنز در محدوده
رضایت بخشي بود و  pHتا حدودي قليایي و آبهاي سطحي
دچار آلودگي باكتریایي شده بودند در ادامه تالش كردند تا
اثرات بهداشتي ( SPMتعليق ذرات معلق ) ناشي از احتراق
ذغال سنگ در نيروگاه بررسي شود  .نتایج به دست آمده در
اختيار تصميم گيران جهت بازنگریهاي بيشتر قرار گرفت .

با توجه به اینكه در كشور ایران ،انرژي هاي نو توسعه مناسبي
نداشته است شاید بتوان از همين روش استفاده و این صنعت را
پویا نمود .ذكر این نكته الزم است كه اثر بخشي اقدامات بهينه
سازي توليد و مصرف انرژي در ایران مي تواند كارآمدتر از بكار
گيري انرژي هاي نو باشد و لذا الزم است تا سرمایه الزم در
اختيار صنعت بهينه سازي قرار گيرد.

چندین تحقيق در مورد آلودگي هاي نيروگاه هاي كشور نيز
انجام شده است .بعنوان مثال در سال  2857خادم سعي در
مدلسازي انتشار آالینده ها از نيروگاه ذغالي كشور نمود .این
نيروگاه قرار است بزودي در طبس راه اندازي شود .نتایج این

مشخصات جغرافيايي نيروگاه طرشت :
2ارتفاع نيروگاه از سطح دریا  2197متر و از نظر موقعيت
جغرافيایي در  º 35،'43،N23و  º 51،'21،E09قرار دارد.

همانگونه كه در تصویر مشاهده مي نمائيد این نيروگاه از شمال
به سازمان آب  ،از غرب به خيابان جهاني نسب و از شرق به
خيابان نيرو واز جنوب به خيابان ستارخان منتهي مي شود.

شكل  -2نماي هوایي نيروگاه طرشت

يافته های تحقيق:
در تحقيق حاضر از دو روش متفاوت براي دستيابي به اهداف
استفاده شد كه ذیالٌ هر یك از آنها بصورت خالصه بيان مي
گردد .
 -2بازدید از نير وگاه :
در طي اجراي این تحقيق بارها از نيروگاه طرشت بازدید بعمل
آمد  ،آشنایي الزم با سيكل این نيروگاه كسب شد و نقاط آلوده
ساز نيز شناسایي شدند .همچنين اطالعات پایه براي محاسبات
بعدي كسب شد و در نهایت بازدید فرم هاي پایش با مسئولين
نيروگاه بازنگري و اشكاالت آن رفع گردید .
 -1نرم افزار

SCREEN-3

این نرم افزار محصول  EPAاست كه تحت ویندوز قابل نصب و
استفاده مي باشد .ورودي هاي نرم افزار به شرح زیر است :
كالس پایداري هوا  ،سرعت باد ،طول دودكش  ،قطر دودكش
،سرعت گاز خروجي در دودكش  ،دماي گاز خروجي در
دودكش  ،نشر جرمي آالینده و دماي محيط

شكل  -1مراحل اجرایي نرم افزار

خروجي نرم افزار شامل خيزش دود ،غلظت آالینده در فواصل
مختلف ،حداقل و حداكثر غلظت آالینده در فواصل مختلف مي
باشد.
از اطالعات هواشناسي ایستگاه سينوپتيك تهران جهت تهيه
فایل هواشناسي مورد نياز براي مدل سازي پراكنش آالینده
 NOxاستفاده شده است .در این فایل اطالعات هواشناسي
بصورت ساعتي مشتمل بر سرعت باد ،جهت وزش باد ،دماي
محيط ،رطوبت محيط ،درجه ابرناكي و سایر اطالعات
هواشناسي مورد نياز مانند ساعت آفتابي با توجه به موقعيت
جغرافيایي محل كه توسط نرم افزار مورد محاسبه قرار ميگيرد،
بعنوان ورودي طبق یك الگوي مشخص به این نرم افزار
 SCREEN-3وارد ميشود.
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2/38

8/9

7

277

82

زمستان

8/71

تغييرات غلظـت آالینـده هـاي  NOxدر كـل سـال بيـانگر ایـن
موضوع است كه در بعضي سـاعات غلظـت ایـن آالینـده هـا بـه
حداكثر مقدار خود مي رسد كه به دليل ميانگين گيري نرم افـزار
این مقـادیر در نقشـه هـاي پـراكنش قابـل رؤیـت نمـي باشـند.
شكل -8گلباد فصلي و ساليانه ایستگاه سينوپتيك هواشناسي تهران
جدول -2آناليز گازهاي حاصل از احتراق واحدهاي نيروگاه بخاري طرشت
آلستوم

نام واحد

گاز
37

نوع سوخت
دماي محيط)◦(c

205

دماي گاز خروجي دودكش )◦(c

53.5

هواي اضافي )(%
% O2
% CO2
NOX ppm
NOX(%S.E) ppm
SO2 ppm
SOX(%S.E) ppm
CO ppm

3.7
8.7
60
77
0
0
31

شكل -1نمودار ميانگين غلظت گاز  NOxبر حسب فاصله از دودكش
نيروگاه طرشت در جهت باد غالب در فصل بهار

* S.E%بيانگر غلظت گاز در شرایط اكسيژن موجود  %8ميباشد.
جدول ذیل تغييرات غلظت  NOxمنتشر شده در اطراف نيروگاه
طرشت را در جهت باد غالب با توجه به شكلهاي ( 1الي )3
نشان ميدهد ( .اطلس آلودگي نيروگاههاي كشور. ) 2833،
جدول  -1تغييرات غلظت  NOxمنتشر شده در اطراف نيروگاه طرشت در
جهت باد غالب

شكل -1نمودار ميانگين غلظت گاز  NOxبر حسب فاصله از دودكش
نيروگاه طرشت در جهت باد غالب در فصل تابستان

شكل -9نمودار ميانگين غلظت گاز  NOxبر حسب فاصله از دودكش
نيروگاه طرشت در جهت باد غالب در فصل پایيز
شكل  -3پراكنش ساليانه NOX

نتيجه گيری:

شكل -3نمودار ميانگين غلظت گاز  NOxبر حسب فاصله از دودكش
نيروگاه طرشت در جهت باد غالب در فصل زمستان

معموالٌ براي خرید تجهيزات كنترل كننده سولفور و نيتروژن
براي نيروگاه هاي گاز سوز باید حدود  %21از كل سرمایه
گذاري صرف خریداري تجهيزات شود .با توجه به این موضوع
كه قيمت یك نيروگاه  17مگاواتي (همطراز نيروگاه طرشت)
حدود  11ميليون دالر است بنابراین مبلغي معادل  831هزار
دالر (سي و نه ميليارد ریال) براي خرید و نصب تجيهزات
كنترل آلودگي نياز است
در شكل زیر  ،نحوه پراكنش ساليانه  NOxدر اطراف نيروگاه
طرشت نمایش داده شده است .

باتوجه به این موضوع كه نيروگاه طرشت در سال  2883راه
اندازي شده است ذكر این نكته حائز اهميت است كه در سال
 2883مكان انتخاب شده براي استقرار نيروگاه كامال مناسب
بوده است چرا كه در آن زمان ميدان امام (توپخانه سابق) مركز
شهر محسوب مي شده است و پراكنش آلودگي نيروگاه به
سمت شرق تهران صورت مي گرفته است .ليكن عدم توجه به
توسعه هاي بلند مدت باعث شده تا در دراز مدت این نيروگاه
در قلب شهر تهران قرار گيردو به همين علت از سال
2831فقط با سوخت گاز كار مي كند.
شایان ذكر است با توجه به اینكه نيروگاه نزدیك به نقاط
پرمصرف برق واقع شده است ،داراي كمترین تلفات در شبكه
برق مي باشدو از این لحاظ حائز اهميت است و انرژي الكتریكي
آن به باالترین قيمت در پيك بار خریداري مي شود .و جهت
كاهش آالیندگي تمامي بویلر هاي آن باز سازي شده است .
الزم به توضيح است كه استفاده از نرم افزار  SCREEN-3نقش
مهمي در مكانيابي صحيح صنایع خصوصا نيروگاهها دارد  .به
طور مثال هنگام شروع پروژه هاي مطالعاتي احداث صنایع و
نيروگاهها  ،ارائه طرح پایش زیست محيطي(  )EPMو اجراي
ارزیابي اثرات زیست محيطي ( )EIAالزامي مي باشد ( نظري و
همكاران  . )2833 ،با محاسبه تقریبي ميزان نشر آالیند هاي
خروجي از صنایع و با استفاده از اطالعات هواشناسي و
توپوگرافي منطقه مي توان در باره احداث یا عدم احداث یك
نيروگاه و مكانيابي دقيق آن با توجه به پتانسيل هاي پذیرش

آلودگي توسط محيط و استانداردهاي زیست محيطي و سایر
ملزومات فني تصميم گيري كرد .
از طرفي با پایش مداوم( تجهيز نيروگاههاي كشور به وسایل
پایش آنالین) در حين بهره برداري مي توان با تكيه بر
مستندات بدست آمده( زیست محيطي و  Helthو ایمني )
همواره نسبت به اتخاذ تصميمات به موقع مدیریتي از بروز
فجایع انساني یا زیست محيطي جلوگيري كرد  .با توجه به
پایش هاي انجام شده مي توان به این نتيجه گيري رسيد كه
فعاليت نيروگاه طرشت هيچ گونه اثر سوء زیست محيطي بر
منطقه نداشته است و در ثاني سبب تامين رطوبت منطقه نيز
شده است  .این نيروگاه با پایش هاي مداوم هر ساله در رابطه
با سالمت پرسنل و محيط زیست انجام وبا شناخت مسایل
كيفي و كمي توانسته تا حدودي نسبت به اصالح مشكالت
زیست محيطي و ایمني و بحث سالمتي نيروي انساني فائق آید.
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