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 مقدمه

ای و پدیده سابقه مطالعات در مورد افزایش گازهای گلخانه

گردد که سال پیش برمی 93به  تقریباًگرمایش زمین 

 7313جهان در سال  یوهواآبنخستین کنفرانس براساس 

دی، استفاده از میال 7373تکل مونترال در سال و پرو

زا مهم و مشکل مسئلهد. محدودش (CFC)کلروفلوروکربن

 براثر ، گرم شدن کره زمین است کهوهواآبمورد تغییر  در

 N2 ،O2 ،CH4 ،SF6 ،HFCs ایانتشار گازهای گلخانه

 نظرازنقطهشود. در میان این گازها ایجاد می CO2 و

گاز  ترینمهم، در مقیاس جهانی یگرمایشپتانسیل 

 پس از انقالب است.متان  ازآنپسو  CO2ای گلخانه

 اکسیددیصنعتی و تمایل بشر به زندگی مدرن غلظت 

های فسیلی مصرف سوخت براثرکربن در اتمسفر 

 است و همواره در حال افزایش است )شکل افتهیشیافزا

(7).) 

 

 
ن در اتمسفر در کرب اکسیددیتغییرات غلظت  (:1) شکل

 5111تا  1511 هایسالایستگاه مائونالوا هاوایی )امریکا( طی 

 

های فسیلی و تغییر کاربری اراضی عامل مصرف سوخت

محسوب  اتمسفرکربن در  اکسیددیافزایش غلظت  اصلی

 به دلیلشوند. عالوه بر این غلظت متان در اتمسفر می

شکل ت )دخالت بشر در طبیعت نیز در حال افزایش اس

ای غالب و مهم در اتمسفر سبب این دو گاز گلخانه (.(3)

ای و متعاقب آن افزایش دمای کره تشدید پدیده گلخانه

زمین و تغییرات شدید در الگوی بارش در سرتاسر کره 

زمین خواهد شد. به همین دلیل زندگی بشر و نسل آینده 

در سال ممکن است در معرض خطر جدی قرار گیرد. 

 (IPCC7) وهواآب اتالدول تغییربین یئته 7373

 7333که اولین گزارش خود را در سال  گردیدتشکیل 

                                                 
1  .Intergovernmental Panel on Climate Change 

 

 7333در اولین گزارش خود در سال  IPCCمنتشر نمود. 

بر  و تغییر اقلیم را اثبات نموده مسئلهعلمی،  با شواهد

 .کرد تأکیدبودن پدیده گرمایش جهانی  ساختانسان

 

 15۹1 هایسالتان در اتمسفر طی تغییرات غلظت م(: 5)شکل 

 5111تا 

 

 تقریباًای بسیار متنوع است و منابع تولید گازهای گلخانه

مستقیم و  طوربهدهد هر فعالیتی که انسان انجام می

نقش دارد. بخش  ایگلخانهغیرمستقیم در تولید گازهای 

اقتصادی است که در افزایش  یهابخش ازجملهانرژی نیز 

نقش مستقیم و غیرمستقیم دارد. در این  ایگلخانهگازهای 

تولید برق در تولید و انتشار گازهای  هاینیروگاهبخش 

حرارتی  هاینیروگاهدارند.  باهم هاییتفاوتای گلخانه

ای گاز گلخانه ،تجدیدپذیر هاینیروگاهنسبت به  معموالً

قطعی در این  اظهارنظردهند. ولی بیشتری را انتشار می

 آبیبرق هاینیروگاه .استزمند انجام پژوهش زمینه نیا

که انرژی الکتریکی را از منابع تجدیدپذیر تولید  جهتازاین

های فسیلی نیستند حائز اهمیت کرده و وابسته به سوخت

 3375براساس آمار سال  هانیروگاهویژه هستند. این نوع 

درصد کل برق دنیا را تولید کرده و سهم  6/76در حدود 

اند. های تجدید پذیر داشتهدی در تبدیل انرژیدرص 13

سال آینده،  35که تا  آن استها حاکی از بینیپیش

درصد داشته  7/9رشد ساالنه معادل  آبیبرق هاینیروگاه

ای در جایگاه ویژه آبیبرق هاینیروگاهباشند. در ایران نیز 

 در آبیبرق هاینیروگاهکنترل بار پیک دارند. ظرفیت تولید 

درصد  1/75مگاوات است که  77333 بربالغحال حاضر 

دهد. در ایران کشور را تشکیل می هاینیروگاهکل ظرفیت 

با ساخت سد و ایجاد مخزن  آبیبرق هاینیروگاهعمده 

هر مخزن آبی، شرایط  حداثذخیره آب همراه بوده و با ا

آید و گازهای ای پدید میبرای تولید گازهای گلخانه

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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پوسیده  واسطهبهاکسیدکربن متان و دی ژهیوبه یاگلخانه

های گیاهی و خاکی که در مخازن سدها در شدن پوشش

و یا رسوباتی حاوی مواد آلی که به  اندقرارگرفتهزیر آب 

های فصلی از حوضه باالدست وارد مخزن همراه سیالب

هوازی و فرآیند تجزیه های بیباکتری لهیوسبهشوند، می

در  هانیروگاهرغم اینکه این نوع از ردند. لذا علیگتولید می

جوئی ایجاد کرده و از های فسیلی صرفهمصرف سوخت

گیری ای پیشتولید آالیندگی و افزایش گازهای گلخانه

کنند، یکی از ایراداتی که به توسعه مخازن سدهای می

شود گرفته می آبیبرق هاینیروگاهای مرتبط با ذخیره

ای است. زن در تولید گازهای گلخانهنقش این مخا

در کشورهای دیگر نشان داده که بسته  شدهانجاممطالعات 

ای به نوع منطقه و اقلیم حاکم، میزان تولید گازهای گلخانه

، آبیبرق هاینیروگاهای مرتبط با در مخازن سدهای ذخیره

ای، میزان در مناطق حارّه کهیطوربهبسیار متفاوت است. 

حتی از  آبیبرق هاینیروگاهدر  ایگلخانهگازهای تولید 

تی جایگزین هم بیشتر است. ولی در نواحی رنیروگاه حرا

ای معتدل و مناطق شمالی، میزان تولید گازهای گلخانه

. نرخ تجزیه مواد آلی و ذخایر کربن استبسیار ناچیز 

 ازجملهمخازن سدها به عوامل متعددی وابسته هستند که 

توان به درجه حرارت آب، زمان می هانآ ترینمهم

ماندگاری آب در مخزن، حجم و شکل مخزن، مقدار و نوع 

گیاهان حمل شده توسط سیالب، عمق مخزن، موقعیت 

جغرافیایی و عمر مخزن اشاره کرد. روش کلی برآورد 

ای در سدهای مخزنی و میزان انتشار گازهای گلخانه

دقیق و گسترده میدانی  هایگیریاندازه، مبتنی بر آبیبرق

و مطالعات دفتری است. برای هر منبع انتشاردهنده 

-قرار می مورداستفادهای نیز روشی خاص گازهای گلخانه

الزم برای مشخص کردن میزان تبدیل  هایگیرد و محاسبه

ای ذخایر مواد آلی موجود در مخزن به گازهای گلخانه

در نقش مخازن  رمؤثها و موارد راه ازجملهشود. انجام می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ای میدر تولید گازهای گلخانه

 صورتبهالف( گازهای متصاعد شده از سطح مخزن سد 

تجزیه مواد آلی موجود در بستر مخزن  واسطهبهحباب و 

 )رسوبات و ...(

ای محلول در آب که پس از ب( انتشار گازهای گلخانه

به اتمسفر  دستپاییندر  های سدخارج شدن از دریچه

 شود.وارد می

کند، انجام پژوهش در این زمینه در کشور کمک می

 ایگلخانهدر مورد تولید گازهای  یانانهیبواقعدیدگاه 

دست آورد که موضوع مقاله به آبیبرق هاینیروگاهتوسط 

تواند برای حاضر است. نتایج چنین پژوهشی می

ان صنعت برق و توسعه گیرندگو تصمیم گذارانسیاست

های درست در چراغ راهی باشد تا در آینده قدم آبیبرق

 این بخش بردارند.
 

 هاروشمواد و 
 موردمطالعهسدهای نیروگاهی 

برای انجام این تحقیق سه سد نیروگاهی مهم در حوضه 

 4و کارون  9کارون شامل سدهای شهید عباسپور، کارون 

های ها و بررسییریگاست و اندازه قرارگرفتهمدنظر 

ماهانه  صورتبه 7934میدانی در مخزن این سه در سال 

( 7جدول )است. مشخصات کلی این سدها در  گرفتهانجام

 است. شدهارائه

 موردمطالعه آبیبرقمشخصات کلی سدهای  (:1) جدول

 نام سد ردیف

مساحت 

حوضه آبریز 

(2km) 

سال 

-بهره

 برداری

ارتفاع 

از پی 

(m) 

حجم 

مخزن 

(MCM) 

طول 

مخزن 

(km) 

مساحت 

مخزن 

(2km) 

ظرفیت 

 نیروگاه

 )مگاوات(

تولید برق 

 ساالنه*

GWhr 

 9766 3333 7/54 15 9793 777 7954 36797 شهید عباسپور 7

 3976 3333 3/47 63 3313 335 7979 37363 9کارون  3

 7937 7333 93 47 3313 393 7933 3395 4کارون  9

 یبردارهرهب* متوسط تولید در دوره 

نرخ تولید گازهای گلخانه از سطح مخازن سدهای 

 موردمطالعه

ای توسط مخازن برای برآورد میزان تولید گازهای گلخانه

میدانی در طول یک  هایگیریاندازه، موردمطالعهسدهای 

در این مطالعه ماهانه انجام گرفت.  صورتبه( 7934سال )

کربن با  اکسیددیان و مقادیر مت میزان انتشار گیریاندازه

 COMBIMASS GA-m پرتابل استفاده از دستگاه

ماهانه انجام گرفت.  درصد 7/3با دقت  BINDERمدل 
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 IPCCتوسط  شدهارائهالعمل بدین منظور براساس دستور

تله های استاتیک شناور اقدام به نصب محفظه IHAو 

 بر مترسانتی 45و93،93با ابعاد  (Champer)گاز  اندازی

-روی سطح مخازن گردید. برای هر سد، سه ایستگاه اندازه

 هایایستگاهمختصات  موقعیت وگیری تعیین گردید. 

و ارائه  (3در جدول ) موردمطالعهبرداری در سدهای نمونه

 است. شدهداده( نشان 5( تا )9) هایشکلدر 

در موقعیت سه رأس  محفظهدر هر ایستگاه، سه همچنین 

تعبیه  شدهثبتتعیین برآیند مقادیر  منظوربهیک مثلث 

( نشان 6در شکل ) مورداستفادهنمائی از محفظه  گردید.

قطر ، سانتیمتر 63محفظه ارتفاع کلی  است. شدهداده

 96حجم محفظه باالی آب  و سانتیمتر 43محفظه متوسط 

هوا، فن و  مجهز به دو شیر تخلیه محفظههر  .است لیتر

-ها سه نوبت در طول شبانهگیریتیوپ شناور بود و اندازه

دقیقه  63و  93، 75، 3روز و در هر نوبت در فواصل زمانی 

در محل ثبت  COMBIMASSدستگاه  وسیلهبه

 گردیدند.

 
 گانهبرداری در سدهای سهمختصات نقاط نمونه (:5) جدول

نام  UTMمختصات 
 ایستگاه

 نام سد
Y (m) X (m) 

451961/11 3500976/24 S1 
 کارون
 چهار

449207/66 3501883/52 S2 

449838/02 3498857/48 S3 

416116/39 3518239/89 S1 
کارون 

 سه
416182/12 3516057/58 S2 

417019/25 3516436/45 S3 

368654/63 354889/44 S1 
شهید 

 عباسپور
369874/16 3551060/61 S2 

370597/34 3552657/76 S3 

 
در  گیریاندازهو  بردارینمونه هایایستگاهموقعیت  (:3) شکل

 مخزن سد شهید عباسپور

*

 
در  گیریاندازهو  بردارینمونه هایایستگاهموقعیت  (:4) شکل

 4کارون مخزن سد 

 
در  گیریاندازهو  اریبردنمونه هایایستگاهموقعیت  (:1)شکل 

 3کارون مخزن سد 
  

 اکسیددیهمچنین برای تعیین میزان گازهای متان و 

شود، از اعماق سد خارج می هایدریچهکربن که از طریق 

متر از سطح آب دریاچه  733و  53، 35، 73، 4مختلف 
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و در  شدهبرداشتای نمونه نقطه موردمطالعهسدهای 

کربن  اکسیددیای متان و آزمایشگاه غلظت محلول گازه

، 73، 4اعماق  ازها از سه ایستگاه و نمونه شد. گیریاندازه

 گرفته شد.متر نسبت به سطح آب مخزن  73و  53، 35

ای محلول در آب، الزم است عالوه بر غلظت گازهای گلخانه

مقدار آب خروجی از سد مشخص باشد تا بتوان مقدار گاز 

آورد.  به دسترا  هادریچهیق از مخزن سد از طر شدهتخلیه

 شدهانجام 7934در سال  هاگیریاندازهبا توجه به اینکه 

 موردمطالعهاست، لذا حجم آب خروجی از دریچه سدهای 

است.  شدهداده( نشان 1شکل )فصلی در نمودار  صورتبه

های سدهای براین اساس مجموع آب خروجی از دریچه

 موردمطالعهدر سال  و شهید عباسپور 9کارون ، 4کارون 

میلیون مترمکعب بوده  33769و  5415، 9316به ترتیب 

 است.

 

 
 گیریاندازهبرای  مورداستفادهمحفظه نمائی از  (:6) شکل

از سطح آب ایگلخانهگازهای 
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 (1354)سال  گیریاندازهدر دوره  موردمطالعهاز مخازن  شدهتخلیهحجم آب  (:7) شکل

 

 نتایج و بحث

از مخازن سدهای  ایگلخانهنتشار گازهای میزان ا

 موردمطالعه

در محدوده  شدهانجاممیدانی  هایگیریاندازهبا توجه به 

-، میزان انتشار گازهای گلخانهموردمطالعهمخازن سدهای 

، یکی انتشار مختلفاکسیدکربن و متان از دو مسیر ای دی

از طریق متصاعد شدن گاز از سطح دریاچه و دیگری 

خروجی دریچه سدهای از طریق  شدهتخلیهی گازها

محاسبه  با توجه به غلظت گاز محلول در آب، موردمطالعه

 اکسیددی( مقادیر متوسط غلظت گاز 9در جدول )گردید. 

از  شدهتخلیهکربن در فصول مختلف به همراه میزان آب 

است برای گاز متان  ذکرانیشااست.  شدهارائهها دریچه

مشاهده نشد  هانمونهاز  کیچیهگاز در  مقدار محلول این

بسیار پائین این گاز  پذیریانحالل به خاطرکه این امر 

 .است

کربن  اکسیددیمیزان گازهای متان و ( نیز 4در جدول )

 شدهارائه، شودسد خارج می هایدریچهسطح که از طریق 

 است.

 و محاسبات مربوط به هاگیریاندازه( نتایج 5در جدول )

ای تولیدی توسط مخازن سدهای میزان گازهای گلخانهکل 

ها از دریچه شدهتخلیهاعم از گازهای  موردمطالعهنیروگاهی 

است.  شدهارائه از سطح دریاچه سدها منتشرشدهو گازهای 

شود از نظر نرخ تولید گازهای در این جدول مالحظه می

گرم  5/794 با شهید عباسپورای، مخزن سد گلخانه
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کربن معادل بر کیلووات ساعت برق تولیدی  یداکسدی

 4کارون سدهای  ازآنپسبیشترین میزان تولید را داشته و 

گرم  33/39و  71/93به ترتیب با تولید  9و کارون 

دی در کربن معادل بر کیلووات ساعت برق تولی اکسیددی

 های بعدی قرار دارند.رتبه

 

 موردمطالعهمخازن سدهای  هایدریچهاز طریق  شدهتخلیهکربن  اکسیددیمقدار گاز  (:3جدول )

 فصل
 

 شهید عباسپور 4 کارون 9 کارون

حجم آب 

خروجی از 

 * سد

غلظت 

2Co 
(mg/l) 

مقدار 
Co2 

خروجی 

 )تن(

حجم آب 

خروجی از 

 سد

غلظت 

2Co 
(mg/l) 

مقدار 

2Co 
خروجی 

 )تن(

حجم آب 

خروجی از 

 *سد

غلظت 

2Co 
(mg/l) 

مقدار 
Co2 

 خروجی

 ن()ت 

 57505 14.46 3977 19245 14.33 1343 18838 14.77 1275 بهار
 131365 14.59 9002 9467 13.65 693 31125 13.99 2225 تابستان
 22372 5.47 4089 966 2.64 366 2935 3.20 917 پائیز

 10696 3.45 3096 2712 3.10 874 2823 2.67 1058 زمستان
 221939 11.01 20163 32390 9.89 3276 55722 10.18 5475 ساالنه

 میلیون مترمکعب برحسب* 
 

 موردمطالعهاز سطح دریاچه سدهای  منتشرشده معادل کربن اکسیددیمقدار گاز (: 4) جدول

 

 
 موردمطالعهای تولیدی توسط مخازن سدهای نیروگاهی مجموع گازهای گلخانه :(1)جدول 

 نام سد ردیف

میانگین 

 تولید برق 
GWhr 

نرخ تولید  )تن در سال( کربن معادل اکسیددیز تولید گا

کربن  اکسیددی

 معادل ساالنه

(-g

/Kwhr2Co) 

تولید از سطح 

 مخزن

تولید از خروجی 

 هادریچه

کل تولید گاز 

کربن  اکسیددی

 معادل

 39٫33 51367٫44 55133 7946٫44 3976 9سد کارون  7

 93٫17 49599٫37 93933 77749٫37 7937 4سد کارون  3

 794٫54 435363٫96 337393 334339٫96 9766 شهید عباسپور 9

 16٫54 536564٫17 973357 376579٫17 6773 مجموع

 که با تولید نامی نیروگاه اختالف دارد. برداریبهرهمیانگین تولید در دوره  *

-آبی مناطق معتدل هاینیروگاهو برای  9333تا  333اطق گرمسیری آبی من هاینیروگاهکربن معادل برای  اکسیددی** محدوده نرخ تولید  

 است. شدهگزارشکربن معادل بر کیلووات ساعت برق تولیدی  اکسیددیگرم  333تا  73سردسیری 
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 هانیروگاهمقایسه با سایر 

IPCC  ای تولیدی مقدار گازهای گلخانه 3374در سال

 فنّاوریبه نوع برق با توجه  هاینیروگاهانواع توسط 

گزارش نمود. براساس این گزارش محدوده را  مورداستفاده

حداقل، متوسط و حداکثر( برای ) معادل اکسیددیتولید 

 است. شدهارائه( 6) انواع نیروگاه تولید برق در جدول

( 7933همچنین براساس گزارش ترازنامه انرژی کشور )

شی از تولید و نا ایگلخانهمیزان انتشار گازهای آالینده و 

( 3و ) (7) هایشکل در مختلف ایبخشه مصرف انرژی در

 یهابخششود از بین مالحظه میاست که  شدهدادهنشان 

رتبه اول را در تولید و  %93.6با سهم  هانیروگاهمختلف، 

، هانیروگاهاست. بعد از  ای داشتهانتشار این گاز گلخانه

و بخش  %39.5بخش خانگی، تجاری و عمومی با سهم 

سوم  و های دومحائز رتبه %39.7با سهم  ونقلحمل

 باشند.می

گاز  عمدتاًبرق کشور،  هاینیروگاهبا توجه به اینکه 

و  هادادهدهند، لذا براساس را انتشار می CO2ای گلخانه

( مقدار انتشار گاز 7933اطالعات ترازنامه انرژی کشور )

CO2  مختلف  هایهنیروگابه ازای واحد تولید برق

 شدهارائه( 1حرارتی، محاسبه گردید که نتایج در جدول )

مقدار ( 7و با استفاده از این اطالعات در جدول ) است

 هاینیروگاهبه ازای واحد تولید برق  CO2انتشار گاز 

. براین اساس مالحظه است شدهارائه مختلف حرارتی کشور

دکربن معادل اکسیدینیروگاه بخار با نرخ انتشار شود می

گرم بر کیلووات ساعت برق تولید، بیشترین گاز  333

نیروگاه گازی با نرخ  ازآنپسرا منتشر کرده و  ایگلخانه

کربن بر کیلووات ساعت برق تولیدی  اکسیددیگرم  791

کربن  اکسیددیگرم  537و نیروگاه سیکل ترکیبی با نرخ 

قرار  بعدی هایرتبهبر کیلووات ساعت برق تولیدی در 

 دارند.
 

 

مختلف انرژی  ایبخشهاز  CO2میزان انتشار گاز  (:۹) شکل

 (1355میلیون تن )سال  برحسب

 

 

 

 
مختلف انرژی  ایبخشه توسط CO2انتشار گاز  سهم (:5شکل )

 (1355سال ترازنامه انرژی، )

 

ای مقایسه میزان تولید گازهای گلخانه منظوربه

حرارتی  هاینیروگاهبا  موردمطالعه آبیبرق هاییروگاهن

ابتدا باید نیروگاه حرارتی جایگزین انتخاب گردد. یکی از 

حرارتی  هاینیروگاههای اصلی برای انتخاب شاخص

اینکه ضریب  به دلیلجایگزین، ضریب بار نیروگاه است. لذا 

و  تاس %35کمتر از  موردمطالعه آبیبرق هاینیروگاهتولید 

بار پیک هستند، لذا از نیروگاه گازی  هاینیروگاهجزو 

 تعیین منظوربهشود. نیروگاه جایگزین استفاده می عنوانبه

از  حرارتی جایگزین ای نیروگاهمیزان تولید گازهای گلخانه

 (7933ترازنامه انرژی کشور )در سال آمار و اطالعات 

 استفاده گردید.

ترازنامه انرژی کشور )در سال های براساس اطالعات و داده

 طوربهگازی  هاینیروگاهدر  CO2( نرخ انتشار گاز 7933

باشد. گرم بر کیلووات ساعت برق تولیدی می 791متوسط 

 هاینیروگاهای برای مقایسه میزان انتشار گاز گلخانه

گازی، اطالعات مربوطه در  هاینیروگاهو  موردمطالعه

دین منظور از شاخص نسبت است و ب شدهارائه( 3جدول )

کربن معادل تولیدی نیروگاه حرارتی به نیروگاه برقابی 

حرارتی  هاینیروگاهدهد شود. نتایج نشان میاستفاده می

برابر  33متوسط بیش از  طوربهجایگزین )گازی( 

کربن به  اکسیددیگاز  موردمطالعه آبیبرق هاینیروگاه

کنند. این منتشر میازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی، 

بیشترین و برای نیروگاه  9نسبت برای نیروگاه سد کارون 

شهید عباسپور کمترین مقدار را دارد. همچنین نتایج نشان 

متوسط  طوربه موردمطالعه آبیبرق هاینیروگاهدهد می
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ای حرارتی جایگزین گاز گلخانه هاینیروگاهدرصد  1.6تنها 

 9ند. این مقدار برای کارون اکربن منتشر کرده اکسیددی

کمترین و برای نیروگاه شهید عباسپور بیشترین مقدار را 

 آبیبرق هاینیروگاهدهد با احداث دارد. این نتایج نشان می

ای های گلخانهدر انتشار گاز %33بیش از  موردمطالعه

زیست یک است که از نظر محیط شدهانجامجوئی صرفه

 آید.می حساببهعملکرد مطلوب 

 (IPCC, 2014معادل برای انواع نیروگاه تولید برق در طول عمر نیروگاه )به نقل از  اکسیددیمحدوده تولید  (:6) جدول

 برای تولید برق مورداستفادهنوع سوخت/منبع  ردیف
 کربن معادل اکسیددیمقدار انتشار 

(g CO2eq/kWh) 
 حداکثر متوسط حداقل

 373 733 143 (پودر صورتبه) سنگزغال 7

 433 393 793 بیوماس 3
 733 143 633 (سنگزغالبیوگاز )در ترکیب با  9

 653 433 473 گاز طبیعی )سیکل ترکیبی( 4

 773 47 77 (اسیمقبزرگ) یدیخورش 5

 63 47 36 (مقیاسکوچکخورشیدی ) 6

 13 97 6 زمین گرمائی 1

 3333 34 7 آبیبرق 7

 95 73 7 بادی )غیر ساحلی( 3

 56 77 1 بادی )ساحلی( 73

 773 73 9٫1 ایهسته 77

 

 )گرم بر کیلووات ساعت( 1355بخش نیروگاهی کشور در سال  ایگلخانهشاخص انتشار گازهای آالینده و (: 7)جدول 

 
 

 (1355مختلف حرارتی کشور )ترازنامه انرژی،  هاینیروگاهبه ازای واحد تولید برق  CO2مقدار انتشار گاز  (:۹) جدول

 در کشور تولید برق نیروگاه ردیف
MWh/yr 

 CO2کل تولید 

 معادل

 (بر سال )تن

 نرخ تولید

(/KWhreq -2g CO) 

 333 73797761 73664 بخاری 7

 791 55933593 66393 گازی 3

 537 49637473 71795 سیکل ترکیبی 9

 143 713163771 343797 مجموع
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 گازی هاینیروگاهو  موردمطالعه هاینیروگاهای مقایسه میزان انتشار گاز گلخانه (:5) جدول

 
 

 سپاسگزاری

معاونت  ویژهبهایران  و نیروی منابع آبتوسعه از شرکت 

 در انجام تحقیق حمایت مالیما را که  دفتر پژوهش –فنی 

از مرکز تحقیقات نیز گردد و نمودند تشکر و قدردانی می

مجری در انجام  عنوانبهکه  بع آب دانشگاه شهرکردامن

تشکر و قدردانی کمال  اندداشتههمکاری حاضر تحقیق 

 .آیدعمل میبه
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Abstract 

 
Hydropower plants are one of the sources of greenhouse gas emissions due to 

the need to build a dam reservoir. In this research, using field measurements, 

the generation of CH4 and CO2 from the reservoirs of hydropower Dams in 

Karun basin including Karun-3 and Karun-4 and Shahid Abbaspour dams has 

been investigated. The results showed that Shahid Abbaspour Dam reservoir 

with emission of 134.5 grams of carbon dioxide equivalent per kWh has the 

highest greenhouse gas emissions, and then the Karun-4 and Karun-3 dams, 

respectively, produced 32.87 and 23.92 grams of carbon dioxide equivalent to 

kilowatt hours of produced electricity are in the next ranks. Also, the 

comparison of the greenhouse gas emissions of the studied hydropower plants 

with alternative thermal power plants showed that the studied hydroelectric 

power plants produced an average of 7.6% of the thermal power plants 

replacing carbon dioxide equivalent greenhouse gas. This value for Karun-3 

is the lowest and for Shahid Abbaspour power plant is the highest value. 

These results show that with the construction of hydroelectric power plants in 

Karun basin, more than 92 percent of greenhouse gas emissions have been 

saved, which is considered to be an optimal performance for the environment. 
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