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پشت سدها جهت مصرف در توربین آبي براي تولید  نیروگاهي است كه در آن از انرژي پتانسیل آب انباشته شده در وگاه آبی:نیر
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 :جهان مختلف یدر کشورها یآب یها روگاهیبرق توسط ن دیتول زانیم
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مقادیر بر حسب میلیارد کیلووات )یآب یها روگاهین لهیکنندگان برق به وس دیتول نیبزرگتر

 ساعت(

مگاوات است 32832صورت گرفته   يو استعالم ها تیوضع نیكشور ما بر اساس آخر يبرق آب يها روگاهیبالفعل ن لیپتانس زانیم

در دست  تیمگاوات ظرف16500  اجرا در دست مگاوات 5543 و  يدر دست بهره بردار تیمگاوات ظرف 10789لشام زانیم نیكه ا

شده است كه با  دیتول يبرق آب يواحدها توسط ساعت برق لوواتیك اردیلیم9.8 ورماهیشهر انیامسال تا پا يابتدا از .است مطالعه

متوسط قدرت  يبرق آب روگاهین يدارا يبه تراز آب پشت سدها و با توجه يدر دست بهره بردار تیظرف مگاوات 10789توجه به  

مشابه سال گذشته  مدتبا هسیمگاوات بوده است كه هفت درصد در مقا8325  دیقابل تول قدرت زانیساعت و م مگاوات 9445 يعمل

 .دهد ينشان م شیافزا

 سه گلوگاه چین: بیآتصاویری از سد 
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 توربین نیروگاه آبی

 انیكي تبدیـــل مي كند مقــــدارانـــرژي مكــ توربیـــــن یك سیستم مكـــانیكي اســـت كه انــرژي پتانســــیل آب را به

 .پارامترهایي از قبیل هـــد، دبي و مقدار تلفــات نشتي بستگي دارد انـــرژي تولیـــد شـــده به

  :مزایای توربین های عمودی

 شود يانجام م يعمیر ژنراتور به راحتنصب وت 

 به منظوراز يمتحرک زیر دم آب خروج يغوطه ور نمودن پره ها 

 بردن كاویتاسیون ، در مقایسه با غوطه ور نمودن مجموعه كامل با بین 

 همراه خواهد بود يهزینه عمران حداقل 

 توربین نصب نمود كه این يسطح باال يتوان بر رو يتجهیزات را م 

 كند يمهیا م ياز تجهیزات را به آسان ي،تعمیرات ونگهدار عموضو 

 شود يانجام م يویاتاقان ها به سادگ يطرح سیستم روغن كار 

 يآب روگاهین نیتورب: 

 يها يبا انجام بتون ریز يحفاظت توربین ودیگر تجهیزات جانب 

 قابل انجام است محكم 

 : ینیروگاه آب یسه مدل از توربین ها

  وربین پلتون :ت .1
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توربین از یك چرخ كه بر  این .گیرد يقرار م استفاده كم مورد يمتر و دب 2000الي300ارتفاع زیاد   ين براتوربین پلتو

توسط لوله هدایت كننده از داخل یك یا  آب .شود ينصب شده است تشكیل م مخصوص يآن قاشقك ها یا كاسه ها يرو

قاشقك ها  يآب رو جهش كه جهت يشود به طور يقاشقك ها ریخته م يو فشار زیاد رو سرعتدو یا چهار انژكتور با

كه داخل انژكتور قرار دارد صورت  يفشار آب توسط سوزن تنظیم .است توربین عمود بر محور ماشین و مماس بر محیط

 .گیردیم

 
 

 توربین فرانسیس:
گیرد این توربین تند گرد تر از  ياستفاده قرار م مورد متوسط يو دب 400  يال25ارتفاع متوسط   يتوربین فرانسیس برا

ح سط يشكل كه در ابتدا دارا يتوسط لوله ها به ظرف حلزون آب گرد تر از توربین كاپالن است آهسته وربین پلتون وت

 يهاد چرخ يمجاور محیط خارج يحلزون ظرف يگردد محیط داخل يشود هدایت م يبوده و به تدریج كم م بزرگ مقطع

 .كند يم غییردرصد ت 92الي  65دارد و راندمان آن تقریبا بین   يزیر بار كم راندمان پایین در قرار دارد توربین فرانسیس

 از این نوع هستند. و كرخه3نیروگاه كـــارون یك،دز،كارون   تــــــوربینهاي
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 توربین کاپالن :
 ساختمان این توربین فرانسیس بودهگیرد  يقرار م استفاده زیاد مورد يمتر و دب40  يال5ارتفاع كم   يتوربین كاپالن برا

قابل تنظیم است در توربین كاپالن با تنظیم تیغه  غیر پروانه قابل تنظیم و يتعداد يتفاوت كه چرخ گردان آن دارا این با

 .درصد است90توربین حدود  يدب مختلف داشت راندمان يدر زیر بار ها يتقریبا یكنواخت راندمان توان يها م
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 لیست سایتهای نیروگاه )آبی( کشور ایران
 

 موقعیت نوع ظرفیت نام نیروگاه
 اندیمشك -ایران  زمیني رو مگاوات 400 كرخه

 سلیمانمسجد  –ایران  زیر زمیني مگاوات 1000 1 كارون
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 شهركرد –ایران  رو زمیني مگاوات 39.3 كوهرنگ

 ایذه -ایران زیر زمیني مگاوات 2000 3كارون 

 نمسجد سلیما -ایران زیر زمیني مگاوات 1000 مسجد سلیمان

 

 

 مزایای نیروگاه آبی

 مالحظات اقتصادی
 نیمربوط به تام يها نهیهز حذف جهینتبه استفاده از سوختها و در ازیعدم ن يآب روگاههایاستفاده از ن تیمز نیشتریب

 رینظ يلیفس يسوختها متیق راتییاز تغ باًیتقر يآب روگاهین كیدر  يدیتول يكیالكتر يانرژ نهیسوخت است. درواقع هز

 شتریب یيگرما يروگاههایبا ن سهیدر مقا يآب يروگاههاین متوسط عمر نیو زغال سنگ مصون است. همچن يعینفت، گاز طب

 است، به

 نهی. هزگرددیبازم شیپ سال100تا  50به  اكنون در حال استفاده هستند كه هم يآب يروگاههایاز ن يكه عمر برخ يطور

 روگاهیدر ن يادیز به پرسنل يصورت خودكار كار كنند كم است و بجز در موارد اضطرار به كه يدر حال روگاههاین نیكار ا

نسبتاً  نهیهز يآب روگاهین كیساخت  دهد،یشش مهدف را پو نیكه استفاده از سد چند یيتهایموقع در نخواهد بود. ازین

مربوط به ساخت سد را  ينههایهز تواندیم نیمچنیه روگاهین كی جادی. اكندیساخت سد اضافه م يها نهیرا به هز يكم

سد جهان است با  نیكه بزرگترThree »Gorges»در سد  يكیالكتر ياز فروش انرژ يمثال درآمد ناش يبرا جبران كند.

 .است سال جبران شده7 تا 5  لسد در طو در يدیتول يكیالكتر يفروش انرژ

 انتشار گازهای گلخانه ای
نخواهد  دیتول روگاهیدر ن زین است( يكلخانها گاز كیكربن )كه  دیاكس يسوخته نشود، د روگاهیدر ن يكه سوخت يدر صورت

كربن  دیاكسید زانیكه در مقابل م شودیم دیكربن تول دیاكسیگاز د يزیمقدار ناچ روگاهین شد. البته در مراحل احداث

. البته زاستیناچ اریبس كنندیاستفاده م یيگرما يانرژ دیتول يبرا يلیفس يكه از سوختها یيگرما يروگاههایدر ن يدیتول

 .است شده اشاره به آنها نییكه در پا شودیمتصاعد م یياثر اجتماع آب پشت سد گازها بر روگاههاین نیدر ا

 

 فعالیت های وابسته
 تواندیم بیترت نیباشد و به ا يآب يورزشها از امكانات مربوط به يبخش تواندیسد در واقع م كیشده در پشت  رهیآب ذخ

استفاده  هایماه مانند يپرورش موجودات آبز يآب برا نیاز كشورها از ا يشود. در برخ لیتبد گردشگران يبرا يبه جاذبها

 از نظر شهیكه هم افتهیاختصاص  يپرورش موجودات آبز يبرا يخاص يها طیسدها مح يكه در برخ بیترت نیبه ا شودیم

 .شوندیم يبانیآب پشت داشتن

 معایب نیروگاه های آبی

 آسیب به محیط زیست
 نشان قاتیمثال تحق يهستند برا همراه منطقه احداث سد ستمیدر اكوس يادیز راتییاحداث سد معموالً با تغ يپروژهها

زل ق يهایماه زانیاز م يشمال ياكیآرام در آمر انوسیاطلس و اق انوسیاق يها كرانهساخته شده در يكه سدها دهدیم

 يتخمگذار يرودخانه برا يبه باال هایماه دنیرس از سد يریجلوگ لیبه دل نیاست و ا ها به شدت كاسته آالي رودخانه

 نیاست همچن شده نظرگرفتهدر سد در يخاص يرودخانه محلها يبه باال هایماه نیعبور ا يبرا كه است يدرحال نیاست و ا

در  زین بیع نیرفع ا يكه برا نندیبیم بیآس ها نیتورب نیدر ب ایدر به كوچك در طول مهاجرت از رودخانه يهایماه
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 يمناسب برا طیمح جادیا يكه برا یيتهایفعال با تمام برندیرودخانه م نییكوچك به پا يقهایرا با قا هایسال ماه از يقسمت

ر یمس بستن متحده االتیمانند ا یيدر كشورها شودیكاسته م هایماه زانیسد از م ساخت بازهم با شودیانجام م هایماه

به  .شود دهیشیاند يداتیعبور آنها تمه يبرا دیو حتماً با است سد ممنوع لهیبه وس يموجودات آبزر گریو د هایمهاجرت ماه

 Marmotا سد مارموت  آنه از يا رسان باشند كه نمونه بیآس هایماه يواقعاً برا توانندیموارد سدها م يبرخ در بیترت نیا

Damيسد رودخانه برا نیا بیپس از تخر دیرس انیبه پا2007اكتبر  20در آن حذف اتیمتحدهاست كه عمل االتیدر ا 

 االتیحذف سد در ا اتیعمل نیبزرگتر سد نیحذف ا اتیعمل .آزاد خود را آغاز كرد انیسال جر 100بار پس از نیاول

 نهایاز تورب يآب خروج شوندیم رودخانه ينییپا يدر قسمتها يراتییسدها معموالً باعث به وجود آمدن تغ جادیا .متحده بود

 رودخانه يها هیرفتن حاش نیخود باعث پاک شدن بستر رودخانه و از ب نیو ا است از رسوبات يمعموالً حامل مقدار كمتر

 شیكه شدت فرسا شودیم جادیا يآب خروج انیدر جر ينوسانات كنندیمعموالً به نوبت كار م نهایتورب نكهیا لیدلب شودیم

چراكه آب  ابدییكاهش م نهایتورب كار لیحل شده در آب به دل ژنیاكس تیظرف نیهمچن .دهدیم شیرا افزا رودخانه بستر

 .اندازدیب خطر حساس را به يها گونه يجان برخ تواندیخود م نیآنهاست كه ا يورود آبمعموالً گرمتر از نهایتورب يخروج

 شوندیم تر بیمنحرف كرده و باعث عبور آب از مناطق پر ش را رودخانه ریارتفاع فشار مس شیافزا ياز سدها برا گرید يبرخ

از Pukaki  يو پوكاكTekapo  تكاپو يها مثال در رودخانه يبرا كنندیرودخانه را خشك م يقبل ریمس بیترت نیو به ا

 مهاجر شده بلكه پرندگان يموجودات آبز يها گونه يبه خطر افتادن برخ موجب روش استفاده شدهاست كه نه تنها نیا

 نیبزرگ مانند سد اسوان در مصر و سد سه دره در چ اریبس اریبس يسدها است به شدت در خطر قرار داده زیمنطقه را ن

 .رندآویرودخانه به وجود م نییرا در باال و پا يادیز راتییتغ

 ر گازهای گلخانه ایانتشا
 دیكربن را تول دیو گاز دي اكس متان از گاز يمقدار قابل توجه تواندیم يریآب جمع شده در پشت سد در مناطق گرمس

و به  ند ا آمده رودخانه يكه از باال ندیآیبه وجود م یيها و زباله اهانیمختلف گ يقسمتها يدگیگازها در اثر پوس نیكند ا

كه از نظر آثار  دهدیم لیرا گاز متان تشك يدگیپوس اثر در يدیگاز تول شتریب شوندیم هیتجز يناهواز يهایباكتر لهیوس

كه منبع آنها نسبت  یيسدها، در سدها يجهان ونیسیگزارش كم براساس. خطرناكتر است دكربنیاكس يد از يا گلخانه

 يرودخانه پاكساز ریاطراف مس يدرختها هر مترمربع از آب و يوات به ازا 100 آنها كوچك است كمتر از يدیتول به برق

 . است شتریبا سوخت نفت ب یيگرما روگاهین كیاز  يدیتول يا گاز گلخانه زانیاند، م نشده

 جابجایی جمعیت
 مناطق ممكن نیآب پشت سد است ا توسط آب رفته ریساكن در مناطق ز تیجمع یيساخت سدها، جابجا بیمعا گریاز د

 نیب يادیز يدلبستگ بیترت نیهستند و بد یيارزش باال يدارا ياعتقاد ای يفرهنگ باشد كه از نظر ياست شامل مناطق

 نیاز ب يفرهنگ ای يخیتار يمكانها نیآب ا آمدن با باال بیترت نیمردم ساكن با منطقه و آن منطقه خاص وجود دارد و به ا

سد  ایسه دره  سد به توانیرو شدند م مشكالت روبه لیقب نیكه در مراحل ساخت با ا یيسدها از جمله .خواهند رفت

 .اشاره كرد دیكال

 شکست سد
به شكسته شدن  توانینمونه م يبرا و خطرناک است يجد ياما خطر افتدیشكسته شدن سدها گرچه به ندرت اتفاق م

 ونیلیم میشدن حدود ن خانمانیتن و ب 171000نكرد كه موجب كشته شد اشاره نیدر جنوب چBanqiao  اویسد بانك

 يباشند سدها ستهایاقدامات خرابكارانه ترور ای دشمن در طول جنگ يبرا يهدف خوب توانندیسدها م نینفر شد همچن

به فاجعه منجر شود،  تواندیاحداث سد م ينامناسب برا يمحل انتخاب رسان هستند بیآس حمالت كمتر نیكوچك در ا

 .شد نفر 2000مرگ حدوداً   موجب 1963اشاره كرد كه در سال  ایتالیدر اVajontبه سد واجنت   توانیم مثال يبرا

 


