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  چكيده 
اين . ز منابع انتشار گازهاي آالينده در يكي از آلودترين نقاط جنوبي تهران واقع شده استنيروگاه بعثت به عنوان يكي ا

نيروگاه در مجاورت چندين منبع خطي، نقطه اي و سطحي از جمله ترمينال جنوب، ايستگاه راه آهن، پااليشگاه گاز، 
م انتشار گازهاي آالينده اين نيروگاه در سيلوي تهران و وسائل نقليه موتوري قرار گرفته است و به اين جهت تعيين سه

در اين تحقيق به كمك  .باشد فواصل مختلف از آن به كمك وسائل اندازه گيري، با دقت مناسب امكان پذير نمي
 دودكش اين نيروگاه 3 خارج شده از SO2 به بررسي آيروديناميكي جريان گاز (CFD) سياالت محاسباتي ديناميك

ط حساس شامل اولين نقاط تماس گازها با سطح زمين، همچنين نقاط با حداكثر آلودگي در پرداخته شده است و نقا
 به كمك نرم افزار  صورت گرفته در اين تحقيقشبيه سازي. شوندسطح زمين ناشي از كاركرد نيروگاه تعيين مي 

ن روش، مدل تئوري گوس  ايصحت نتايج درجهت دستيابي به معياري براي تعين   كهانجام ميگردد  (FLUENT)فلوئنت
اين تحقيق نشان مي دهد  .مي پزيردقرار گرفته است و در نهايت مقايسه اي بين اين دو روش صورت نيز مورد استفاده 

 از سطح  متري8/1 در ارتفاع ppm  04/0اولين نقطه تماس اين گاز با غلظت كه با توجه به شرايط جوي غالب منطقه،
 متري شرق و شمال شرقي نيروگاه از 1600  حدود و ماكزيمم آلودگي در فاصله متري400  حدود در فاصلهزمين

  .افتد دودكشها اتفاق مي
 

  مدل گوس–  فلوئنت- آالينده-  انتشار-  نيروگاه بعثت :هاي كليدي واژه

  

   مقدمه-1
تقال گاز و نيروگاه بعثت به دليل تقاطع خطوط اصلي انتقال برق، محل توليد سوخت سنگين، لوله هاي خطوط ان

 هزار متر مربع در جنوب تهران احداث 200 در زميني به مساحت 1343همچنين وجود منابع آبهاي زير زميني در سال 
سوخت سنگين يا . شوند باشد كه توسط دو نوع سوخت تغذيه مي واتي مي مگا 5/82 واحد بخار 3روگاه شامل اين ني. گرديد

ت اصلي بوده و هم اكنون در زمستانها درصد بااليي از سوخت نيروگاه را تامين مازوت كه در ابتداي تاسيس نيروگاه سوخ
ميكند و گاز طبيعي كه از طريق خطوط لوله به نيروگاه وارد شده و به طور توام با مازوت تامين كننده انرژي الزم براي توليد 

ه از سوختهاي فسيلي سنگين همواره نيروگاهها را استفاده از سوخت مازوت در اين نيروگاه و بطور كلي استفاد. بخار مي باشد
به اين ترتيب با وجود قرار گيري .  در هوا تبديل كرده استSO2به عنوان يكي از مراكز عمده انتشار گاز هاي آالينده و خصوصا 

                                                           

  فضاي كارشناسي ارشد هوا دانشجو-1
  فضا دانشكده هوااستاديار -2

CCI2155 :  مقاله كد  
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جتناب از احداث نيروگاه بعثت در جنوب تهران، بررسي نحوه انتشار آالينده ها از اين نيروگاه و تعيين نقاط حساس جهت ا
   .اماكن مرتبط با امور كودكان و سالمندان از جمله دبستان، بيمارستان و ساير موارد مشابه از اهميت بسزايي برخوردار است

در روش اول . سه روش به كار برده مي شوداصوال در مدل سازي و اندازه گيري غلظت آالينده ها در اين دسته از مسائل 
ممكن مي باشد اما از هاي آالينده استفاده مي شود كه با توجه به سادگي عملكرد، معمول ترين روش گاز  گيرياز ادوات اندازه

الينده ها، غلظت آمختلف در ايجاد آلودگي در اين روش وجود ندارد تنها در مواردي كه آنجايي كه امكان تفكيك سهم منابع 
وش دوم از مدلهاي تئوري بهره گيري مي شود كه از پر كاربردترين  در ر.مستقل از نوع منبع مورد اهميت باشد كاربرد دارد

و به پايداري هوا مرتبط كه با توجه شرايط جوي و گرفهاي  در اين روش با توجه به .آنها مي توان به مدل گوس اشاره كرد
. ر نقطه از ميدان استخراج ميشود در هآالينده ها  غلظت، ميزان ارائه مي دهنداضرائب مورد نياز در معادله تئوري رسرعت باد، 

دل سازي موانع تاثير گذار از جمله ساختمانهاي  و عدم قابليت مباالي آن دقت نه چندان  اين روش مي توان به عمده نواقصاز
حل معادله جريان سيال است كه با توجه به در  عددي متدهاي استفاده از ديگرش رو.  اشاره نمودگي هاي زمينتبرجسبلند و 

جهت مدل سازي شبكه بندي و انتخاب مدلي مناسب  در صورت و  بودهرايانه هاي امروزي، روشي تقريبا نو ظهورشرفت پي
 اين به كمكصورت گرفته در اين زمينه طي سالهاي اخير غالب شبيه سازي .  دقت باال مي باشدو با قابليت جريان سيال روشي

غلظت آالينده ها از نيروگاه تعيين به بررسي نحوي انتشار و افزار فلوئنت  نرم در اين تحقيق به كمك. انجام شده استروش 
  .حاصل از مدل گوس ارائه مي شود و نتايج بدست آمدهنتايج  مقايسه اي بين  نهايتا و استبعثت پرداخته شده

  
  جريان سيال به كمك روش عدديمعادالت تئوري حل  -2

LPTM) به كمك ايده ديدگاه الگرانژين نت در نرم افزار فلوئپيش بيني حركت ذرات سيال
1
 و بر پايه تنش رينولدز (

(RSM
2
متد  ،تر باال دقت جهت دستيابي بهو مي باشد kتحقيق  شده در اين استفادهتوربوالنس  مدل . انجام مي پزيرد(

   .]1[ت شده اس براي حل تمامي معادالت به كار گرفته 3درجه دوم باال دست جريان
 

  تعيين پروفيل سرعت -1- 2
 متر 200 تا 100 اليه تحتاني، مياني و خارجي مي گردد كه در حدود 3اليه مرزي سرعت بر روي سطح زمين شامل 

اليه دروني متاثر از نحوي چيدمان منطقه اي شهر و ارتفاع ساختمانها مي باشد، در اليه مياني اين اثرات تا حدي . عمق دارد
ده و از حالت منطقه اي خارج مي گردد، اليه خارجي نيز بيانگر مجموع اثرات چيدمان شهري بر روي پروفيل گسترده تر بو

  .]2[گردد ارائه مي) 1(اين پروفيل با معادله . سرعت در محدوده مورد بررسي مي باشد
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پارامتر .  معرف سرعت متوسط، حاصل از ميانگيري تنش برشي بر روي منطقه مورد بررسي مي باشد*uدر اين معادله 
سطح و طول جابجايي معرفي زبري   نيز به ترتيب به عنوان ارتفاع از سطح زمين، ضريب فون كارمن، dو z0 , k, z  هاي 

 . نشان مي دهد فرضياين مناطق را به همراه پروفيل سرعت هوا بر روي يك منطقه مسكوني) 1(شماره شكل . گردندمي

 

                                                           
1  Lagrangian Particle Tracing Model 
2  Reynolds Stress Model 
3  Second-orderd upwind 
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 پروفيل سرعت هوا بر روي يك منطقه مسكوني -1شكل

  
اين ضريب با توجه . تعيين مي گردد) f(مقادير زبري سطح و طول جابجايي به كمك ضريب ديگري به نام سطح تماس

به سطح كل ساختمانها به سطحي كه در معرض باد قرار دارد انتخاب مي شود كه مقدار آن براي شهرهاي مدرن با 
 و براي مناطقي نظير نيروگاه بعثت كه با ساختمانهاي غالبا كوتاه احاطه شده است در 3/0ساختمانهاي متراكم و بلند در حدود 

 استخراج 2ادير به كمك معادله  بعنوان ارتفاع متوسط ساختمانهاي منطقه اين مقHrبا تعريف . ]3[ مي باشد1/0ود حد
  .]4[گردندمي
)  2   (                                                                              ) 15/0-

f(35/0 +7/0
rH

d            و  

f

rH

z
0  

كانتور سرعت باد در صفحه افقي ) 3(در شكل شماره  .نمايي از منطقه اطراف نيروگاه را نشان مي دهد) 2 ( شمارهشكل
 محورهاي Xجهت باد غالب به سمت محور  . به كمك فلوئنت ترسيم شده استZ=H/2, H, 2Hارتفاعهاي  و در )X-Zصفحه (
 .باشدختصات مي م

  

  
   دود كش نيروگاه بعثت و توپولوژي منطقه در نماي نزديك3نمايي از  -2شكل 
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  Z=H/2, H, 2Hو در ارتفاعهاي ) X-Zصفحه (كانتور سرعت باد در صفحه افقي ايش نم -3شكل 

  
      معادالت حاكم-2- 2

ش رينولدز كه با يكديگر بصورت كوپل شده شبيه سازي جريان سيال به كمك حل معادالت ناوير استوكس و معادالت تن
 اين شبيه سازي با ميانگين گيري زماني از جريان سيال در محيط نرم افزار فلوئنت صورت .]5[پزيرد قرار گرفته اند صورت مي

  .صرفنظر شده است (Vortex shedding) ورتكس ريزش گرفته و از پديده هاي ناپايدار نظير
  

   شرايط مرزي -3- 2
جريان ورودي با پروفيل . شده است كيلومتر محصور 10×4×4 به ابعاد  فرضيورد بررسي در مكعب مستطيليمنطقه م

صفحه موازي ( انتخاب گرديده (Velocity inlet)به عنوان شرط مرزي صفحه باالدست جريان ) 1(سرعت ارائه شده در معادله 
Y-Z(ار  صفحه پايين دست جريان  نيز به عنوان صفحه خروجي فش و(Pressure outlet) و با توجه به ارتفاع تهران با فشار 
و صفحه افقي محدود كننده ) X-Yصفحه موازي (، جنوبي يو صفحات شمال) Y-Zصفحه موازي ( بار منظور شده است 86/0

متريك با فرض سرعت متوسط و گراديان عمودي تمام مولفه ها به عنوان صفحات سي) X-Zصفحه موازي (سطح بااليي ميدان 
  . انتخاب شده اند همچنين سطح زمين، ساختمانها و دودكشهاي نيروگاه نيز به عنوان صفحات ديوار تعرف مي گردند

  

   شبكه بندي ميدان-4- 2
 ميليون سلول شبكه 8/2 كيلومتر مكعب با شش وجهي هايي به تعداد تقريبي 160محوطه اطراف نيروگاه به حجم 

 بصورت بي ها متراكم تر و، فضاي اطراف دودكشبه دقت مطلوب طي يك زمان معقولجهت دستيابي . بندي گرديده است
اين شبكه بندي به سمت شبكه بندي با سازمان سوق داده مي سازمان شبكه بندي شده است كه با فاصله گرفتن از دود كشها 

 در صفحه مياني ميدان SO2شار گاز  را بهمراه نحوي انتدودكشهانحوي شبكه بندي سطوح ديوار اطراف ) 5(  شمارهشكل. شود
   .دهد نشان مي
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   مدل گوس-3
اگر در معادله موازنه . استاستفاده شده و بر پايه موازنه جرم استوار براي به دست آوردن مدل گوس از ديدگاه الگرانژين 

   .توان به معادله ذيل دست يافت جرم از فاكتور هاي توليد و زوال صرفنظر شود، در نهايت مي

  )3                                        (
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 ارتفاع H  معين،zو  x ،y ،H غلظت هر آالينده در هر نقطه با C سرعت باد، U دبي انتشار هر آالينده، Qدر اين معادله 
فرض شده است كه ) 3(در بدست آوردن معادله  .هستند انتشار عمودي يبضرZيب انتشار افقي وضرYموثر دودكش،

بدليل همساني شكل .  آغاز مي گردد(H,0,0) با مختصات  از دهانه دودكشQيكنواخت بوده و با دبي جريان گازي آالينده ها 
رمال گوس در بحث آمار بسيار مورد تابع توزيع ن ( است،آمدهتابع نمايي معادله مذكور با آنچه در تابع نمايي توزيع نرمال گوس 

  .معادله فوق به معادله اساسي گوس نامگذاري شده است) استفاده قرار مي گيرد
قابل  (Turner)ترنر  كه از گرافهاي موسوم به مورد نياز است ضرايب انتشار مقادير مناسب برايمعادله اين در استفاده از  

الزم به  .اين گرافها را كه به صورت لگاريتمي تهيه شده اند نمايش مي دهد) 2(و ) 1 (شماره  نمودار هاي.استخراج مي باشد
در جهات عمودي و افقي بيانگر اختالف موجود در انتشار ضريب انتشار افقي و عمودي  تمايز موجود در مقادير  ذكر است كه

yzشرط مي باشد و غالبا   برقرار است .   
 

  
 X فاصله در جهت بر حسب عموديضريب انتشار   -2 نمودار              Xفاصله در جهت ضريب انتشار افقي بر حسب   -1 نمودار

  
فريك هستند كه نحوي تعيين آن مس مربوط به شرايط متفاوت پايداري اتF تا Aخطوط ) 2(و ) 1 (شماره در نمودارهاي

 .]6[ارائه شده است) 1(در جدول شماره 

  

   در شرايط متفاوت اتمسفريكالس هاي پايداري هوا -1جدول 
  روز  شب

ميزان تراكم 
  ابر

  شدت تشعشع دريافتي در سطح زمين
  سرعت باد در 

   متري10ارتفاع

8

3
  

8

4
  شديد  متوسط  ضعيف  m/s 

-  -  B  A-B  A 2<  
F  E  C  B  A-B  2-3  
E  D  C  B-C  B  3-5  
D  D  D  C-D  C  5-6  
D  D  D  D  C  6>  
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   مشخصات دودكشها و گازهاي متصاعد شده-4
قطر .  متر از يكديگر در يك راستا قرار دارند30 متر است كه به فاصله 28 دودكش به ارتفاع 3 بعثت شامل  بخارنيروگاه

. سانتيگراد مي باشنده  درج135 متر بوده و دماي ميانگين گازهاي خروجي از دودكش ها درحدود 8/2دهانه اين دودكش ها 
.  ميزان ميانگين انتشار آالينده هاي مختلف را در طول يك روز زمستاني از اين نيروگاه نشان مي دهد)2 ( شمارهجدول شماره

الزم به ذكر است كه در طول زمستان با توجه به كمبود گاز تامين كننده سوخت نيروگاه و مصرف بيشتر سوخت مازوت، درصد 
  .]7[ تا چندين برابر فصل تابستان افزايش مي يابدSO2انتشار گاز 

  
  )كيلوگرم در روز( دود كش نيروگاه 3 انتشار آالينده ها  از هر -2جدول 

 سوخت گاز  سوخت مازوت آالينده 

so2 9260  ناچيز  
co 975/0  ناچيز  

  237  2450  ناكس
  5/9  195 ذرات

  ناچيز  49  هيدروكربن ها
  
   اطالعات هواشناسي-5

دماي منطقه در ايام مختلف سال،  گاز هاي آالينده در اين تحقيق، اطالعات هواشناسي از جمله مدل سازي جريان جهت
فاصله شناسي مهرآباد كه در تگاه هوامورد نياز است كه از ايس سرعت و جهت باد،  درصد پوشش ابر،درجه پايداري هواي منطقه

شش   دوره زماني يك تجزيه و تحليل داده هاي باد براي،مطالعاتدر اين . چند كيلومتري نيروگاه قرار دارد تهيه شده است
  آلودگي نيروگاه به بيشترين مقدار خود ميرسدمدتو طي اين   ادامه دارداواخر زمستانكه از اوايل پاييز آغاز شده و تا  هماه

  .]8[نمايش مي دهداين دوره را گلبادهاي مربوط به ) 4(شماره شكل . صورت مي پزيرد
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  ثبت شده در ايستگاه هوا شناسي مهرآباد براي ماههاي مهر تا اسفندهاي گلباد  -4شكل 

  
 كه ، آبان و آذرمهرماههاي اد غالب اين منطقه به غير از مشخص است، جهت ب) 4(همانطور كه از گلبادهاي شكل شماره 

تان در جهت غرب نيروگاه مي باشد و به اين س و غرب وزيدن مي كند در ساير ماههاي فصل پاييز و زمشمال دو جهت در
  .معرض آلودگي شديدتري قرار دارندمناطق شرقي نيروگاه در معني است كه 
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 SO2مدل سازي انتشار گاز  -6

سازي صورت گرفته در اين تحقيق  ماه دوم سال، مدل 6با توجه به افزايش مصرف سوخت مازوت در نيروگاه بعثت طي 
 به منظور .از دودكشهاي نيروگاه طي مدت مذكور صورت مي پزيردمنتشره  SO2ناسي و مقادير گاز بر مبناي اطالعات هواش

هاي استاندارد، ايجاد شده توسط اين گاز موجود در هوا اطراف نيروگاه و شدت آاليندگي SO2ارائه مقايسه اي بين مقدار 
AQI(شاخص كيفيت هوا 

EPA(منتشر شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست  )1
ارائه شده ) 3 (در جدول شماره) 2

  .]9[است
  

  SO2استاندار شاخص كيفيت هوا براي گاز  -3جدول 
  استاندارد  زمان متوسط ماند  نوع آالينده

 ) ppm  04/0   ) mg/m310/0كمتر از  سال1

 ppm  12/0)    mg/m330/0 (  SO2كمتر از   ساعت24

  ) ppm  30/0)    mg/m378/0كمتر از   ساعت1
   

 با توجه به شرايط جوي غالب  توسط نرم افزار فلوئنت نشان مي دهد كهSO2نتايج حاصل از شبيه سازي پراكنش گاز 
m/sمنطقه و با فرض يك روز نيمه آفتابي در فصل زمستان و سرعت باد 

 ppm  04/0 غلظتاين گاز بااولين نقطه تماس  ،5 2
صورت  متري از دودكش مياني و در جهت شرقي آن 400  حدودبه فاصله )ارتفاع تقريبي تنفس انسان( متري 8/1 ارتفاع در
 SO2نحوي انتشار گاز ) 5(شكل شماره .  متري اتفاق مي افتد610  حدوددر فاصله ppm  30/0 اين فاصله براي غلظت.پزيردمي

 متر باالتر 2(ري از سطح زمين  مت30 و در ارتفاع )X-Zصفحه  (از نماي باال) 6(شماره شكل و  )X-Yصفحه  (را از نماي جانبي
   .نمايش مي دهد) از دهانه دودكشها

  

  
   در صفحه مياني ميدان SO2 گاز  نسبت جرمينحوي شبكه بندي سطوح ديوار اطراف دودكشها در نماي نزديك و پروفيل  -5شكل 

                                                           
1
  Air Quality Index 

2
 Environmental Protection Agency 
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   متر 30فاع  و به ارت )X-Zصفحه (از سطح زمين  اي موازي در صفحه SO2 پروفيل انتشار گاز  -6شكل 

 

شامل ، متري10 در ارتفاع  سرعت بادچند مقدار اختياريبراي ) 4(جدول شماره 
2s

m 5 ،8 ،11 اولين نقطه  فاصله،15 و 

  . متر از سطح زمين ارائه مي دهد5 و 2 را براي دو ارتفاع دلخواه SO2نسبت جرمي گاز تماس و مقدار حداكثر 
  

  متفاوت براي چند سرعت شهاي نيروگاه خارج شده از دودكSO2 گاز نسبت جرميو حداكثر  تماسليناوفاصله   -4جدول 

 حداكثر فاصله
 SO2گاز غلظت 

 5در ارتفاع 
 متري از دودكش

   (m) مياني

غلظت حداكثر
  در SO2گاز 

 متري 5ارتفاع 
  از سطح زمين

(mg/m3)  

اولين تماس  فاصله 
 با ارتفاع SO2گاز  

 متري از سطح 5
 زمين در غلظت

mg/m310/0  

 حداكثر فاصله
 SO2گاز غلظت 

 2در ارتفاع 
 متري از دودكش

 (m) مياني

غلظت حداكثر 
  در SO2گاز 

 متري 2ارتفاع 
  از سطح زمين

(mg/m3)  

اولين تماس  فاصله 
 با ارتفاع SO2گاز  

 متري از سطح 2
 در غلظت زمين

mg/m310/0  

  سرعت باد
(m/s2) 

۴/۱۴۵۹ ۹۰/۱ ۰/۳۷۵ ۷/۱۵۸۴ ۸۹/۱  ۴/۴۰۲ ۵ 
۷/۱۵۴۷ ۲۷/۱ ۹/۴۶۴ ۲/۱۶۵۵ ۲۱/۱  ۱/۵۲۲ ۸ 
۶/۱۷۱۸  ۹۳/۰  ۲/۶۳۷  ۵/۱۸۰۴  ۸۸/۰  ۷/۷۱۲  ۱۱ 

۳/۱۷۰۵ ۰۷/۰ - ۴/۱۸۱۹ ۰۶/۰ - ۱۵ 
  

يك روز نيمه  (مفروض با توجه به شرايط جوي غالب SO2نتايج در مدل گوس، ميزان غلظت گاز به منظور مشاهده 
m/sاد آفتابي در فصل زمستان و سرعت ب

محاسبه در چند نقطه از ميدان ) 1 ( و انتخاب ضرائب مناسب از جدول شماره)5/5 2
  .نشان مي دهد X-Y در صفحه  براي چند نقطه دلخواه متري2 در ارتفاع غلظت اين گاز را )5 (جدول شماره. شده است

  
  )Xراستاي محور (از دودكش مياني ختلف  در فواصل م ودر سطح زمين D براي شرايط جوي نوع SO2غلظت گاز   -4جدول 

  )متر(فاصله 
z  y

  (mg/m3) غلظت  

300  23  12  09/0  
500  35  18  36/1  

1000  70  31  75/1  
1500  82  36  82/1  
2000  100  41  85/1  
2500  120  45  69/1  
5000  200  89  90/0  

10000  540  103  03/0  
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 با توجه به  فلوئنتنتايج بيني شده حاصل از مدل گوس و مقايسه اي بين ميزان غلظت پيش) 3(ماره در نمودار ش
m/s و سرعت باد Dشرايط جوي نوع 

تا اين مقايسه دقت قابل قبولي را بين نتايج حاصل از دو مدل .  صورت گرفته است5/5 2
با توجه  . شودميدچار واگرايي فتن از دودكشها، تا حدي  گر فاصله با به تدريج و كه نشان مي دهد متري2200فاصله حدود 

ها، ساختمانها  جريان باد، توجه به ديوارپروفيل سرعت براي از جمله شبيه سازي به كمك فلوئنتبه فرضيات صورت گرفته در 
توان اينگونه ، ميكم باالحل معادالت در تعداد قابل قبول گره و با تراو موانع تاثير گزار در مدل سازي جريان سيال و همچنين 

  .باشندتر ميده و نتايج آن قابل اعتماد دقت باالتري را نسبت به مدل گوس از خود نشان دا،نتيجه گرفت كه اين مدل
  

 متر بر مجذور ثانيه  

 

شرايط جوي نوع    D و سرعت باد 5/5

0

 

0.5

1

 

1.5

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
فاصله از دودكش مياني در جهت x محورهاي مختصات ( متر)

(m
g

/m
3 )

ت 
لظ

غ

مدل گوس فلوئنت

  
اصل مختلف از  متري از سطح زمين و در فو2در ارتفاع غلظت پيش بيني شده حاصل از مدل گوس و نتايج فلوئنت    -3 نمودار

  )Xراستاي محور (دودكش مياني 
  

   نتيجه گيري-7
ه شده در اين تحقيق شامل مدل سازي جريان  توسط دو روش ارائSO2با توجه به نتايج مربوط به اندازه گيري غلظت گاز 

وان نتيجه گرفت  با شاخص كيفيت هوا مي ت شدهگيري  اندازه مقادير و مقايسهسيال به كمك فلوئنت و استفاده از مدل گوس
 براي ساكنين شرقي  اين آلودگي. قرار دارند هواروگاه در معرض آلودگي ني از كيلومتري5تا شعاع حدود كه ساكنين مناطقي 

 3 تا 1به سرعت ميانگين باد، مناطقي كه در كمربندي به شعاع تر است و با توجه  شديدتهران به سبب باد غالب غربي نيروگاه
mg/m ها واقع شده اند در معرض آلودگي شديدتري تا غلظت كيلومتري از دودكش

الزم به ذكر است كه .  قرار دارند38/1
در صورت تامين گاز مورد نياز بوده و  بدليل استفاده از سوخت مازوت در فصل زمستان SO2آلودگي ايجاد شده توسط گاز 

  .نيروگاه، آلودگي آن به شدت كاهش مي يابد
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