
سبز پاالیش البرز

:  کارفرماي طرح
توسعه نیروي دناشرکت 

:مشاور محیط زیست طرح
شرکت سبز پاالیش  
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آن مکانی موقعیت و طرح معرفی
طرح مهم هاي آالینده
طرح خاکی عملیات حجم
،طرح با مرتبط ایمنی و سوانح خطرات
منطقه زیست موجودمحیط وضعیت
منطقه اقلیم و هوا و آب
طرح منفی و مثبت پیامدهاي و آثار پیش بینی  
 ،طرح زیستی محیط اثرات تحلیل و تجزیه ارزیابی
محیط مهم و سوء اثرات کاهش اصالحی اقدامات و مدیریت 

زیست
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این تأمین منظور به دولت سیاستگذاري تبع به و تقاضا میزان رشد  
تقاضاها

مختلف اقدامات انجام لزوم و کشور نیاز مورد برق تأمین و تهیه  
 در خصوصی بخش مشارکت براي مناسب بسترهاي ایجاد براي

برق صنعت در گذاري سرمایه زمینه
طرح اجراي هاي ضرورت :

چرخه به گازي هاي نیروگاه تبدیل سمت به گیري جهت 
 و بیشتر راندمان پیشرفته، هاي تکنولوژي با ترکیبی

.کمتر آالیندگی
در بیکاري نرخ کاهش و جدید شغلی هاي فرصت ایجاد 

.منطقه
االماره به کرخه خط به توجه با برق صادرات امکان .
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           : طرح اجراي محل     
 الوار 13 بخش در اندیمشک شهرستان خوزستان، استان در•

 به زمینی در مورت گالل به موسوم 10 پالك با گرمسیري
 هکتار 50 مساحت

 متري 234 آباد، خرم -  اندیمشک جاده کیلومتري 4/9 در•
 کرخه سد سمت به خانی شفی فرعی جاده

  هکتار 50 : طرح مساحت•

سبز پاالیش البرز
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 ترکیبی سیکل نیروگاه احداث طرح محیطی زیست اثرات ارزیابینام طرح
)مگاواتی 968( 2 اندیمشک

خوزستاننام استان
کیلومتر 10/4 -حسینیهفاصله طرح از شهر

کیلومتر 16 -اندیمشک
کیلومتر1/8 زار پشمینهفاصله طرح از روستاها

کیلومتر 10 برجی دختر
کیلومتر13/2 -دوکوهه پادگانکاربري پیرامون

فاصله طرح از منطقه حفاظت 
شده

کیلومتر71/8 - کرخه شده حفاظت منطقه
کیلومتر18/4 –  پا چهل

فاصله تا محل اسکان عشایر 
کیلومتر1/8فصلی

کیلومتر9/3مناطق اداري سد کرخه
کیلومتر3/9 و 5/5فاصله تا خط گاز

متر 625 –مورت گالل فصلی رودخانهفاصله طرح از رودخانه فصلی
کیلومتر 13 -کرخه دائمی رودخانهفاصله طرح از رودخانه دائمی

کیلومتر76/1 -کرخه سد دریاچهفاصله طرح از دریاچه ها



در توجه قابل گیاهی پوشش و جانوري زیستگاههاي وجود عدم 
  .محل

اراضی بودن کشت قابل غیر.
آب تأمین جهت زمینی زیر آبهاي منابع به آسان دسترسی.  
 آن مالکیت قطعیت و زمین تملک به مربوط مسائل حل.  
محل در عمده انداز وچشم توریستی هاي جاذبه وجود عدم .
متراکم مراتع و جنگل به نزدیکی عدم .
و آب،تلفن،برق( عمومی خدمات به آسان دسترسی...(.
مناسب دسترسی هاي جاده وجود و آسان دسترسی .
منطقه در عمده جمعیتی مراکز از بودن دور.
مسکونی و جمعیتی مراکز سمت به غالب باد جهت خالف در .
خصوصاً هوا آب، آلودگی( جمله از ها آالینده از برخی تشدید امکان 

NOx(.
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oدر نظر گرفتن چهار گزینه مکانی:
محل سایت واقع در محدوده الوار گرمسیري  : گزینه الف•

)شکایت افراد محلی از بابت تصرف زمین(
وجود تاسیسات ( بنام قلعه قاسم  3بخش  82پالك : گزینه ب•

نظامی و انبار تسهیالت نظامی و پادگان پدافند نظامی در فاصله 
)متري آن 1700

ناقص بودن ( متري باالي محل فعلی سایت  1000فاصله : گزینه ج•
)اسناد مالکیت زمین

موسوم به گالل   10الوار گرمسیري با پالك  13بخش : گزینه د•
)  گزینه منتخب(مورت 
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مساحت  نام ساختمان
نما)متر(ارتفاع )مترمربع(

سازه هاي تولیدي

ساختمانهاي صنعتی

ساندویچ پانل -آجري30021توربین هال
آجري140011کنترل مرکزي نیروگاه

آجري5005/5کنترل مرکزي پست
آجري3505/5پمپخانه آتشنشانی

ساندویچ پانل -آجري4806رانش سوخت
آجري15011پمپخانه تخلیه سوخت

آجري2205/7دیزل
ساندویچ پانل -آجري12009انبار و تعمیرگاه

ساندویچ پانل -آجريHVAC3008بویلرکمکی و 
سطح بتنی-800محوطه تخلیه سوخت

فوندانسیونهاي  
صنعتی

دو واحدتوربین ژنراتور
دو واحددودکش

دو واحدترانس اصلی
مجموعهترانس کمکی

-بویلروپمپهاي مختلف

سازه هاي غیر  
تولیدي

ساختمانهاي جنبی
آجري یا سنگ8009اداري

آجري یا سنگ9005/4کانتین
--300پارکینگ سرپوشیده

آجري404نگهبانی
--14.000بلوارورودي و جاده ها

--60.000فضاي سبزمحوطه  
--دیوارکشی
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مساحت  نام ساختمان
نما)متر(ارتفاع )مترمربع(

سازه هاي تولیدي

ساختمانهاي صنعتی

ساندویچ پانل -آجري150021توربین هال
آجري11-کنترل مرکزي نیروگاه

آجري5/5-کنترل مرکزي پست
آجري5/5-پمپخانه آتشنشانی

ساندویچ پانل -آجري6-رانش سوخت
آجري11-پمپخانه تخلیه سوخت

آجري5/7-دیزل
ساندویچ پانل -آجري9-انبار و تعمیرگاه

ساندویچ پانل -آجريHVAC-8بویلرکمکی و 
سطح بتنی--محوطه تخلیه سوخت

فوندانسیونهاي  
صنعتی

یک واحدتوربین ژنراتور
-دودکش

یک واحدترانس اصلی
مجموعهترانس کمکی

دو واحدبویلروپمپهاي مختلف

سازه هاي غیر  
تولیدي

ساختمانهاي جنبی
آجري یا سنگ--اداري

آجري یا سنگ--کانتین
---پارکینگ سرپوشیده

آجري--نگهبانی
---بلوارورودي و جاده ها

محوطه  
---فضاي سبز
---دیوار کشی



مرحله مطالعاتی
مرحله عملیاتی

سبز پاالیش البرز

  مطالعات مکان یابی، مطالعات اولیه طرح و توجیه فنی و اقتصادي آن
 انتخاب مشاور مادر طرح
نقشه برداري و مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
  مطالعات ارزیابی محیط زیستی)(EIA

طراحی هاي فنی طرح

مرحله مطالعاتیمرحله مطالعاتی
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عملیاتیعملیاتیمرحله مرحله 
ساختمانیساختمانی  فازفاز
برداريبرداري  بهرهبهره  فازفاز

  50 تقریبی وسعت به اي پهنه پاکتراشی و تسطیح و کارگاه تجهیز شامل
هکتار
  نظر مورد محدوده به نیاز مورد ساختمانی مصالح و تجهیزات حمل

شده طراحی هاي سازه و تاسیسات احداث

فاز ساختمانی
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 ساز و ساخت دوران در استفاده مورد آالت ماشین و تجهیزات لیست

15

تعدادتجهیزاتردیفتعدادتجهیزاتردیف
4دوربین توتال استیشن321بچینگ1
9دوربین نیوو و تئودولیت522گریدر2
3دیزل ژنراتور323لودر3
36ریکتیفایر324بیل مکانیکی4
13ویبراتور بتن125بیل بکهوب5
5کمپرسور هوا526میکسر تراك6
7آون سیار627کمپرسی7
1آون مادر228غلطک8
3416)متر مربع(قالب 129لیفتراك9
18430متعلقات قالبندي فلزي530تانکر آب10
40متري 12تا  6کانکس 231تراکتور11
4کانتینر932کفی)تن 10و7-5(جرثقبل 12
16کولر گازي633تن 50تا  20جرثقبل 13
20کپسول اطفاء حربق1034دستگاه برش آرماتور14
5لیتري 10000مخزن آب تا135دستگاه برش لوله15
3لیتري 100000 از بیش آب مخزن2536)اتومات یک(دستی برش دستگاه16
1لیتري 14000زمینی زیر آب مخزن937دستگاه خم زن آرماتور17
4لیتري6000 تا1000 گازوئیل مخزن338دستگاه رول ورق18
حسب نیازوسائل نقلیه239دستگاه تست وکیوم19
حسب نیازدستگاه بلوك زن640دستگاه کمپکتور دستی20
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فاز بهره برداري

انسانی نیروي جذب و گزینش
آموزش 
  آزمایشی اندازي راه 
  نهایی اندازي راه 

اجرایی فاز دو در برق مگاوات 968 روزانهتولید
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مشخصات کلی نیروگاه

17

1000 MW ظرفیت اسمی نیروگاه
2 تعداد واحدهاي گازي

310 ظرفیت اسمی واحد گازي
2 تعداد واحد بخاري

180 ظرفیت اسمی واحد بخاري
ماه 36 دوره احداث نیروگاه
هکتار34 زیربناي بکار گرفته شده
هکتار15 فضاي سبز
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محفظه  
احتراق

سوخت  
رسانی

مخازن  
سوخت

هواي فشرده

گازهاي  
احتراقی

توربین گاز ترانسفورما
تور

تولید  
برق مصرف  

کننده

داکت  
هدایتی  

دود

دودکش  
خروجی

بویلر بازیاب
(HRSG)دودکش خروجی

پمپ تغذیه آب  
بویلر کندانسور

ژنراتور

توربین  
بخار

برج خنک  
کن
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واحد  شرح ویژگی
سنجش

انواع نیروگاهها

سیکل  گازيبخار
ترکیبی

423سال)سال(دوره احداث 
301525سال)سال(عمر مفید تجهیزات 

403349درصدراندمان
80-7585-7080-75درصدقابلیت دسترسی

750-12015دقیقهسرعت راه اندازي
625/3درصدمصرف داخلی

15007001000مترمربعزمین مورد نیاز به ازاء هر مگاوات
1/0ناچیز3/0متر مکعبآب مورد نیاز به ازاء هر مگاوات ساعت

نیروگاه سیکل ترکیبی :گزینه فنی منتخب
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نیروگاه نیاز مورد مصرفی آب: 
ثانیه بر لیتر 16.3 دبی با چاه حفر طریق از تامین•
  طبق سال در مکعب متر 515092 میزان به کرخه سد حوضه از آب برداشت•

4100/90050 نامه شماره به خوزستان برق و آب سازمان اصولی موافقت
نیروگاه نیاز مورد برق:

 وات کیلو 500 حدود در ساز و ساخت فاز در •
مگاوات 12 برداري بهره  فاز در•

نیروگاه نیاز مورد طبیعی گاز:
 یعنی دوم سوخت گاز، قطع و ویژه درشرایط و ساعت در مکعب متر 150000•

ساعت در مکعب متر 96 مقدار به )نیاز صورت در(گازوئیل
نیروگاه نیاز مورد انسانی نیروي:

 راه و نصب ساختمانی، عملیات مهندسی، خدمات ستادي کارهاي براي •
  ماه نفر 400 متوسط طور به اندازي

  نفر 50 برداري بهره فاز  هر•
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نامه آب منطقه اي مربوط نامه آب منطقه اي مربوط   
به تخصیص آببه تخصیص آب
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آالت ماشین فعالیت و اراضی تسطیح ، خاکریزي خاکبرداري، عملیات  
سوخت حمل تانکرهاي و سازي راه

 ًفعالیت هاي و آالت ماشین جابجایی از ناشی غبار و گرد شامل عمدتا  
  اگزوز خروجی گازهاي از ناشی آلودگی و زمین ساز،تسطیح و ساخت
 سنگین و سبک نقلیه وسائط

نظیر گازهاي بر مشتمل گازي هاي آالینده SOx، NOx، CO، SO2
 مورد آالت ماشین موتور درون در سوختی مواد احتراق از ناشی

طرح  ساختمانی فاز و استقرار دوره در استفاده

آالینده هاي هواآالینده هاي هوا
فاز ساختمانی
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آالینده هاي هواآالینده هاي هوا

فعالیت منجر به تولید آلودگیآالینده

NOXاحتراق گاز یا نفت گاز
COاحتراق گاز یا نفت گاز

احتراق نفت گازذرات معلق
SOxاحتراق نفت گاز

فاز بهره برداري

25

طول  نامکد
قطر  عرض جغرافیاییجغرافیایی

دودکش
دماي  
kدودکش

ارتفاع  
دودکش  
از سطح  

دریا

ارتفاع  
دودکش از  

سطح 
زمین

دبی  
Nox
g/s

سرعت خروج
m/s

A123510736081679/6378292453720دودکش بخار
B223498836082359/6378292453720دودکش بخار

AERMODمدل پخش آلودگی هوا 
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فاز بهره برداري
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نتایج حاصل از مدلسازي ناشی از احتراق سوخت گاز
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فاز بهره برداري
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نتایج حاصل از مدلسازي ناشی از احتراق سوخت گازوییل
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تراز صوتتراز صوت

و حمل  پرسنل، و تجهیزات نقل و حمل خاکریزي، خاکبرداري، عملیات  
 و بندي آرماتور عملیات ساختمانی، مصالح و مواد بارگیري و تخلیه و نقل

  هاي داربست انتقال و حمل و آوري جمع عملیات بندي، اسکلت عملیات
آن نظایر و جوشکاري  آهنگري،  فلزي،

فاز ساختمانی

فاز بهره برداري

28

میزان آلودگی صدافرآیندورودي

متري 1در فاصله  db100-95فیلتر و فشرده  کردن هوا در کمپرسورهوا

متري 1در فاصله  db 93احتراق توربین گازهواي فشرده و گاز

متري ژنراتور 3در فاصله  db 90تولید برق ژنراتور و تبدیل ولتاژ برق در ترانسفورماتورانرژي مکانیکی از توربین
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پسماندپسماند

:پسماندها و زایدات تولید

ساختمانی نخاله هاي و مصالح و مواد خاکی، عملیات باقی مانده

و اداري جامد زاید مواد انواع تولید و طرح پرسنل و کارگران حضور  
آنها مختلف فعالیت هاي اثر در خانگی

هاي نخاله ماه در تن 30 حدود و خانگی پسماند کیلوگرم 350 روزانه 
ساختمانی

فاز ساختمانی
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پسماندپسماند

:پسماندها و زایدات تولید

،احتراق مخزن خاکستر روغن  
و اداري جامد زاید مواد انواع تولید و طرح پرسنل و کارگران حضور  

آنها مختلف فعالیت هاي اثر در خانگی

فاز بهره برداري
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پسابپساب

آب کیفیت بر خانه تصفیه احداث فعالیتهاي از یک هر تاثیر امکان  
 مورت گالل رودخانه

از ناشی باطله خاکهاي رسوبات، حاوي بالقوه مرحله این در روانابها 
  روغن، سیمانی، مواد بهداشتی، پسماندهاي خاکریزي، و خاکبرداري

  پسابهاي و جوشکاري مواد رنگ، یافته، نشت فسیلی سوخت گریس،
کارکنان بهداشتی

فاز ساختمانی
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پسابپساب

فاز بهره برداري

32

آالینده هاي موجود در فاضالب
..هیدروکربن ها و فلزات سنگین

وجودصورت 
فاضالبهاي انسانیچربی، روغن و سوخت

نوع فاضالب
میزان فاضالب  

تولیدي
  

میزان فاضالب  
نحوه تخلیهروش تصفیهتولیدي

متر مکعب  ( 9فاضالب بیولوژیکی
)شبانه روز

متر  (  270
لجن فعال)مکعب در ماه

 الباقی تن 30 و مصرف سبز فضاي آبیاري در تن 240
  سازمان مجاز پیمانکاران توسط ماهیانه بصورت
.گردد می امحا زیست محیط حفاظت

متر مکعب  ( 2فاضالب روغنی
)شبانه روز

متر مکعب  (  60
ثقلی)در ماه

 الباقی تن 6 و مصرف سبز فضاي آبیاري در تن 54
  سازمان مجاز پیمانکاران توسط ماهیانه بصورت
.گردد می امحا زیست محیط حفاظت

  5سالیانه -فاضالب شیمیایی
خنثی سازيمترمکعب

   و شده  الیروبی بار یک  سال سه هر حوضچه این
  تعیین هاي محل در پسماند معتمد پیمانکاران توسط

  و تخلیه زیست محیط حفاظت سازمان توسط شده
میگردد دفن
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سبز پاالیش البرز

از حاصل خاك تن 350.000  تولید :ساز و ساخت هنگام در 
 مجموعه سازي مسطح و پاکتراشی

توپوگرافی و بندي شیب و مجموعه بلندي و پستی به توجه با  
  پر براي مجموعه در )درصد 80( خاك تن 280.000 به نیاز:سایت
  با نامه تفاهم با مطابق تن 70.000 انتقال و سایت هاي پستی کردن

شهرستان نخاله و خاك سایت دپوي محل به منطقه شهرداري
میزان بودن کم بسیار برآورد : فقیر پوشش تاج با مرتعی اراضی  

  ها بوته حذف و پاکتراشی

.  
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 ساماندهی آالینده هاي هوا:
استفاده از توربین هاي جدید با استاندارد روز دنیا استفاده از مشعل  •

)نیروگاهی Fاستفاده از کالس (NOXکاهنده  
گوگرد زدایی از دود خروجی•
پس از فرایند احتراق   NOXکاهش شیمیایی•
 Dry-Low NOxاستفاده از سیستم هاي خنک کننده خشک و •

Combustion Kits 
نصب سیستم هاي کامپیوتري جهت پایش آلوده کننده هاي مهم •

خروجی از دودکش ها شبیه سازي پخش آلودگی ها در سطح زمین  
کاشت درختان و فضاي سبز مناسب
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ساماندهی آالینده هاي آب:
آالینده

پساب جریان
ذرات 
معلق

فلزات امالح
سنگین

چربی و روغن، 
هیدروکرینها

Ph مواد آلی  متغیر
فساد 
پذیر

آب تصفیه واحد
 و نفتی مواد به آلوده پسابهاي
سوختی

 شستشوي از ناشی پسابهاي
)گاز سمت( خارجی سطوح

 شستشوي از ناشی پسابهاي
بویلر شیمیایی

انسانی پسابهاي
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 پسماند(ساماندهی مواد زائد جامد(:
روش دفعماده زائد

  کنندگان مصرف سایر به مجدد استفاده براي تحویل یا فروش -کالریفایرها رسوبات
آبگیري از پس شهري هاي-زباله و زایدات دفن هاي- محل در دفن -
نیروگاه مخصوص1 دفن محل در دفن -

 مخصوص هاي- کوره در سوزاندن -  مستعمل یونی تبادل رزینهاي
خطرناك زایدات دفن محل در دفن -

لجنهاي حاصل از تصفیه پسابهاي شستشوهاي 
شیمیایی

فلزات بازیابی -
آبگیري از پس خطرناك زایدات دفن محل در دفن -

خطرناك زایدات دفن محل در دفن -لجنها از فلزات بازیابی از حاصل زایدات
بازیافت جهت تحویل یا فروش -  احتراق محفظه و کوره خاکستر و زایدات

 خطرناك زایدات دفن محل در دفن -
عمرانی صنعتی مختلف فعالیتهاي در مجدد استفاده -

شهري هاي-زباله دفن محل در دفن شهرداریها، به تحویل -بهداشتی فاضالب خانه تصفیه شده خشک لجن

مجدد استفاده و بازیافت براي فروش -پالستیکی و فلزي هاي قراضه
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ساماندهی آلودگی صوت و ارتعاش:
و پانل هاي صداگیرsilencerاستفاده از  •
درختکاري و احداث فضاي سبز با گونه هاي گیاهی مناسب کنترل تجهیزات •
استفاده از سیستم هاي کار آمد روزدنیا •
پایش منظم صدا•

پایش
جریان  
پسماند

خروجی  خروجی جریان فاضالب صنعتی
جریان  
فاضالب

دود خروجی  
دودکش

زائدات احتراق  
کوره

لجنهاي ناشی از  
تصفیه فاضالب  

صنعتی
پارمترهاي  
کیفی مورد  

پایش

  مواد مجموع -
محلول جامد

کلر -
سولفات -
روغن و چربی -
  دما -

  آلومینیم و آهن
مس و روي -
- (COD)
- Ph
فسفات -
نیترات و آمونیاك -
دبی -

- COD
- BOD
  کلیفرمهاي -

  و مدفوعی
کل

 مجموع-
  معلق ذرات

آزاد کلر

- NOx
- SO2

ذرات -
- CO

  هیدروکربنهاي -
  نفتی

  :سنگین فلزات -
(V,Ni,Zn,Cd,

Cr
,Pb,Mn,Fe)

  :سنگین فلزات -
(V,Ni,Zn,Cd,Cr
,Pb,Mn,Fe,Cu,

Al)
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نوع عامل زیان 

روش و تجهیزات کنترلیآور

سر و صدا و 
ارتعاش

استفاده از حفاظ هاي صوتی بر روي تجهیزات پر سروصدا-
کاربرد مواد جاذب صوت در اتاق هاي کنترل و ساختمانهاي اداري-

نصب صدا خفه کن بر روي ورودي هواي کمپرسورها-
استفاده از میراکننده هاي ارتعاش در فوندانسیون تجهیزات گردان -

گرما
استفاده از مواد عایق گرما در حفاظ سیستم احتراق، خطوط انتقال گاز  -

جلوگیري از نشت بخار و گاز-
استفاده از سیستم هاي تهویه عمومی و تهویه مطبوع در محیط کار-

استفاده از سیستم تهویه عمومی در محل استقرار ژنراتورها -بخارات روغن
نشت گازهاي 

سمی
، اجراي برنامه هاي نگهداري و تعمیرات دوره اي، تهویه    آب بندي تجهیزات-

عمومی محیط کار
مواد و ترکیبات 

شیمیایی
استفاده از وسایل حفاظت فردي و رعایت استانداردهاي ایمنی و -

دستورالعمل هاي بهداشتی
نوع عامل زیان 

روش و تجهیزات کنترلیآور
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سبز پاالیش البرز

بالفصل محدوده  
.باشد می  هکتار50 مساحت با سایت احداث محل زمین شامل
مستقیم تاثیر تحت محدوده

  طرح اجرایی  محدوده بر منطبق
مستقیم غیرتاثیر تحت محدوده

اندیمشک شهر و کیلومتري 5 شعاع تا اجرایی محدوده پیرامون شامل

42
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سبز پاالیش البرز

توضیحات نوع اراضی

و بدون پوشش  ،به شدت تحت تأثیر فرسایش ، شیب زیاد 
خاکی مناطق کوهستانی

نسبت به نواحی کوهستانی زمین هاي پرشیب  شیب مالیم تر
به صورت ناحیه بین کوهستان و دشت ها،کشاورزي  کوهپایه ها

خاك این منطقه عمدتاً رسوبات ریزدانه و زیرکشت هاي 
آبی و دیم جلگه اي
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مطالعه مورد منطقه در شناسی زمین موجود سازندهاي:
سازندگچساران•
سازندآغاجاري•
بختیاري سازند•

45
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سبز پاالیش البرز

طول گسل به کیلومتردرجه فعالیتسازکار گسلنام گسل

52فعالمعکوسدزفول

30نامشخصمعکوساللی

31نامشخصمعکوسمسجدسلیمان

30فعالمعکوسپیراحمد

51نامشخصمعکوسشوشتر

؟نامشخصمعکوسلبه کوهستان

47

گسل  فروبار دزفول  : مهمترین گسل هاي موجود در محدوده مطالعاتی طرح
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سبز پاالیش البرز

:مورت گالل رودخانه موقعیت
  اوایل و زمستان پاییز، هاي فصل در  آب جریان ، فصلی رودخانه این

  درغرب بادام کل ارتفاعات از گرمسیري الوار از بخشی از عبور بهار،
کرخه رود به ورود و  اندیمشک شهرستان

  
:کرخه رود موقعیت

آبدهی نظر از ایران بزرگ رودخانه سومین هورالعظیم، مرداب به ورود

منابع آب سطحیمنابع آب سطحی
49
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منابع آب زیرزمینیمنابع آب زیرزمینی

حداکثر آبرفتی رسوبات ضخامت با یافته گسترده آزاد سفره  
  متر 200 بر بالغ

ضخامت :)متر 60 حداکثر( زیرزمینی آب سطح بودن پایین 
  حفر هاي چاه کلیه     آن مالحظه قابل آبدهی و آبرفت مناسب

   .هستند زیاد عمق داراي دشت در شده
روز در مترمربع 5000 متوسط بطور آبدار الیه انتقال ضریب 
دشت هیدروگرافی شیب از زیرزمینی آب جریان جهت تبعیت
صفر برابر  مطالعاتی محدوده در زمینی زیر آب بیالن
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اطراف روستاهاي و اندیمشک شهر مانند جمعیتی پر مراکز  
 انسانی و صنعتی آلودگی موجب

و آلی و شیمیایی کودهاي انتقال به منجر کشاورزي اراضی 
آبراهه داخل به مزارع آب زهکشی اثر در کشاورزي سموم
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9 گیاهان را آنها اکثر که تیپ یک و دائمی گیاهان از عمده تیپ 
یکساله

-Hyparrhenia 
- Astragalus spp
- Stipa + Heleranthelium + Phalaris 
- Astragalus + Gonuoluulus 
- Urgineamritima
- Astragalus + Hyparrhenia + Phalaris 
- Suaeda + Seidlitzia 
- Halocneum stribilaceum 
- Suaeda + Halochemum + Aeluropus 
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منطقه مورد مطالعه داراي مراتع فقیر می باشد و گونه گیاهی خاصی در این 
.ناحیه دیده نمی شود
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منطقه در خانواده بیست از خشکزي پستاندار گونه 49 :پستانداران

 رده دوزیستانClass Amphibia : وزغ، مرغ بی گوش، قورباغه
مردابی، قورباغه درختی 

راسته و مارها راسته شکالن، پشت الك راسته :خزندگان رده 
 سوسمارها

منطقه در خانواده 54 به متعلق گونه 259 وجود :پرندگان رده
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سبز پاالیش البرز

منطقه مورد مطالعه در مناطق چهار گانه  سازمان حفاظت محیط زیست  
.قرار ندارد

نام منطقه 
مساحت مختصات جغرافیایی

)هکتار(
نزدیکترین فاصله 

نسبت به محل سایت 
)فاصله مستقیم( عرضطول

کیلومتر9º48-'37º48'34º31-'20º321753713'کرخه شده حفاظت منطقه
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اندیمشک شهرستان:  
مربع کیلومتر3127 حدود وسعت
شهري نقطه 2 و )مرکزي و گرمسیري الوار( بخش 2 داراي  

  ،)حومه و مازو قالب، حسینیه،( دهستان 4 حسینیه، و اندیمشک
 خالی آبادي 139 و سکنه داراي آبادي 252 آنها از که آبادي 391

 سکنه از
شهرستان مرکز اندیمشک شهر 
در ساکن آن درصد 77 حدود که نفر167126 با برابر جمعیت 

روستایی مناطق در ساکن درصد23 و شهري مناطق
واقع شده  محدوده مورد مطالعه واقع در شهرستان اندیمشک

.است
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فاضالب
 جمع ، فاضالب دفع و آوري جمع مدرن شبکه فاقد حاضر حال در

  روباز جوي و جذبی چاه طریق از شهر این در فاضالب آوري
پسماند

زباله آوري جمع منسجم سیستم فاقد
 زباله دفن محل و آوري وجمع حمل سیستم وضعیت بودن نامناسب

  و مسیرها ، ها دره در روستاها از بعضی در تولیدي هاي زباله  تخلیه
 ها جاده کنار
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درصد نسبت به کل  )هکتار(مساحت نوع اراضی
شهرستان

1650015/5قابلیت خوب براي زراعت آبی
2330027/7قابلیت نسبتأ خوب براي زراعت آبی

3000035/9قابلیت ضعیف براي زراعت آبی
16650096/45قابلیت خوب براي جنگل و چراي تحت کنترل

9000007/48قابلیت خوب براي مرتع
430034/1اراضی ساخته شده
1000012/3دریاچه و رودخانه

320600100جمع کل
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سبز پاالیش البرز

  هواشناسی ایستگاه به مربوط )هواشناسی هاي داده( هواشناسی اطالعات از استفاده
   متري 450 ارتفاع در حسینیه

دما

  مطالعاتی محدوده در  تعرق و تبخیر میزان

61

سال دي بهمن اسفند فرورد
ین

اردیبه
شت

خرداد تیر مرداد شهریو
ر

مهر ابان اذر

1390 13.2 13.6 18.9 25.8 33.4 39.6 41.3 40.5 36.1 28.6 17.7 15.5
1391 13.2 13.8 17.9 25.9 34.2 39.6 42 41.3 36.4 30 21 14.7
1392 13.5 16.5 21 26.9 29.7 38.5 41.3 39.2 35.9 27.7 19.9 13.8
1393 12.9 15 19 25.4 33.9 39.1 41.3 40.5 36.9 28.3 18.9 16.7

پارامتر            
سال         

میزان تبخیر فصلیحداقل تبخیر ماهانهحداکثر تبخیر ماهانهتبخیر ساالنه
زمستانپاییزتابستانبهارماهمیزانماهمیزان

858.11643.6682.9340دي74.9شهریور13903524.6569.3
1280.71618.4631.7367.4بهمن94.5تیر13913898.2600.2
1035.81611.4616.8246.2دي62.3تیر13923510.7553.7
1058.91497.8776.3264.1بهمن62خرداد13933597.1557.2
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رطوبت

باد
 

62

          
پارامتر

سال           
  

حداکثر  
مطلق

حداقل 
مطلق

میانگین 
حداکثر  
رطوبت

میانگین 
حداقل 
رطوبت

میانگین 
رطوبت

13901003442032
1391960381828
13921003472536
13931004462435

پارامتر        
)درجه(حداکثر سمت باد حداکثر سرعت بادسال        

13901640
139119270
139215330
139340360



البرز پاالیش سبز

 

  منطقه ساله پنج گلباد
 جنوب به شمال :غالب باد

 جنوب به غرب شمال بادهاي
 سرعت با بادهاي از بیشتر شرق

  ثانیه بر متر 11 از بیشتر
  تا5/7 سرعت با بادها بیشترین

ثانیه بر متر 8/8
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اقلیم
رابطه دمارتن

I  =  P / (T+10) 
I)= 334/7) / (26/9+10= (9/07 ضریب خشکی اندیمشک
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سبز پاالیش البرز

 هوا کیفیت بر طرح پیامدهاي و اثر  
فاز فعالیتهاي مدت کوتاه دوره به توجه با :ساز و ساخت فاز 

 حاصله اثرات فعالیتها بودن گذرا و موقت ساز، و ساخت
ضعیف منفی

آالینده گازهاي میزان بودن کم به توجه با :برداري بهره فاز 
ناچیز منفی  حاصله اثرات

ضعیف مثبت :اجرا عدم
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زمینی زیر آب منابع بر اثر
زیرزمینی آب کیفیت:
oفعالیت بودن محدود و زمان بودن کوتاه به توجه با:ساز و ساخت فاز  

ناچیز منفی حاصله اثرات ساز و ساخت دوران هاي
oضعیف منفی :برداري بهره فاز
oناچیز مثبت :اجرا عدم
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زمینی زیر آب منابع بر اثر
کمیت آب زیرزمینی:
oبا توجه به تامین بخشی از آب مورد نیاز جهت : فاز ساخت و ساز

انجام فرایندهاي فاز ساخت و ساز از منابع آب زیرزمینی اثرات 
حاصله منفی متوسط

oاثرات حاصله منفی متوسط: فاز بهره برداري
oمثبت ناچیز  : عدم اجرا
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سطحی آب منابع بر اثر
سطحی آبهاي کیفیت:
oبه مورت گالل فصلی رودخانه نزدیکی به توجه با:ساز و ساخت فاز 

متوسط منفی حاصله اثرات طرح اجراي سایت
oتصفیه و فاضالب آوري جمع سیستم به توجه با :برداري بهره فاز  

  متوسط منفی حاصله اثرات شده گرفته درنظر استاندارد هاي خانه
شده گرفته نظر در

oمتوسط مثبت :اجرا عدم
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سطحی آب منابع بر اثر
سطحی آبهاي کمیت:
oاز مصرفی آب از بخشی تامین به باتوجه :ساز و ساخت فاز 

 در موجود آب باالي حجم به توجه با و کرخه سد آبی منابع
متوسط منفی حاصله اثرات سد

oبد منفی :برداري بهره فاز
oمتوسط مثبت :اجرا عدم
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صوت بر اثر
:تجهیزات و آالت ماشین فعالیت
oاین در ساختمانی آالت ماشین کارکرد درنتیجه :ساختمانی فاز  

  ضعیف منفی حاصله اثرات فاز
oاکوستیک عایق تجهیزات از استفاده دلیل به :برداري بهره فاز   

ناچیز منفی حاصله اثرات
oخوب مثبت حاصله اثرات :اجرا عدم
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خاك بر اثر
ویژه و صنعتی خانگی، شبه و ساختمانی،خانگی پسماند تولید

oضعیف منفی حاصله اثرات :ساختمانی فاز  
oضعیف منفی حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oضعیف مثبت حاصله اثرات :اجرا عدم
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گیاهی حیات بر طرح اثر 
 ارزش با گیاهان فاقد طرح اجراي محل محدوده
oیا مرتعی گیاهی پوشش لحاظ به محدوده :ساز و ساخت فاز 

ناچیز منفی حاصله اثرات نتیجه در باشد می فقیر چوبی
oپوشش به نیروگاه فضاي %25 تخصیص با: برداري بهره فاز 

ضعیف مثبت حاصله اثرات محیط با سازگار گیاهی
oناچیز مثبت حاصله اثرات : اجرا عدم
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جانوري زیستگاه بر اثر
 توجهی اثرقابل طرح اجراي        درمنطقه شاخص زیستگاه وجود عدم
داشت نخواهد دنبال به جانوري حیات بر
  نزدیکترین زیست، محیط سازمان گانه 4 مناطق در گیري قرار عدم

 مذکور طرح اجراي      کیلومتر 40 از بیش فاصله در شده حفاظت منطقه
  نخواهد دنبال به زیست محیط سازمان چهارگانه مناطق بر را اثري

.داشت
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طرح پیرامون در ساکن جامعه سالمت و بهداشت
oناچیز منفی حاصله اثرات :ساختمانی فاز
oناچیز منفی حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oناچیز منفی حاصله اثرات :اجرا عدم

زندگی کیفی سطح 
oناچیز مثبت حاصله اثرات :ساختمانی فاز
oمتوسط مثبت حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oمتوسط منفی حاصله اثرات :اجرا عدم
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اشتغال بر اثر  
oضعیف مثبت حاصله اثرات :ساختمانی فاز  
oخوب مثبت حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oمتوسط منفی حاصله اثرات :اجرا عدم  

آتی هاي توسعه و اي منطقه و محلی اقتصاد و درآمد
oضعیف مثبت حاصله اثرات :ساختمانی فاز
oمتوسط مثبت حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oزیاد منفی حاصله اثرات :اجرا عدم
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نقل و حمل بر اثر
oمتوسط مثبت حاصله اثرات :ساختمانی فاز
oمتوسط مثبت حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oضعیف منفی حاصله اثرات :اجرا عدم

ترافیک بر اثر
oمتوسط منفی حاصله اثرات :ساختمانی فاز
oضعیف مثبت حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oناچیز مثبت حاصله اثرات :اجرا عدم
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آموزش بر اثر
oمتوسط مثبت حاصله اثرات :ساختمانی فاز
oخوب مثبت حاصله اثرات :برداري بهره فاز
oضعیف منفی حاصله اثرات :اجرا عدم
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.  
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میانگین رده بندي در  نوع فعالیتردیف
گزینه اجراي طرح

- 1تملک اراضی1
-1/9پاکتراشی پوشش گیاهی و عملیات خاکی2
- 1برداشت از منابع قرضه3
-0/77حمل و نقل، تردد و نگهداري ماشین آالت ساختمانی4

-1/25دپوي موقت تجهیزات، مواد و مصالح5

-0/067احداث سازه ها و تجهیزات مرتبط با طرح6
-2مصارف آب، سوخت و انرژي7
- 2/4تولید پساب و پسماند در فاز ساختمانی8

1/29محوطه سازي و احداث فضاي سبز9
-1/33جذب و استخدام نیروي انسانی10
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میانگین رده بندي در گزینه  نوع پارامترردیف
اجراي طرح

-1/5کیفیت و کدورت هوا1
-2کیفیت منابع آب سطحی2
-1/33کمیت منابع آب سطحی3
-2کیفیت منابع اب زیرزمینی4
- 1کمیت منابع آب زیرزمینی5
-0/75فرسایش خاك6
-1/4کیفیت خاك7
-1/25توپوگرافی و شکل زمین8
-1/25میزان تراز صوت9
-0/5تنوع و تراکم پوشش گیاهی10
- 1زیستگاه گونه هاي جانوري11
0مناطق تحت مدیریت سازمان12
1ترکیب و تراکم جمعیت  13
1سطح کیفی زندگی  14
- 0/2بهداشت و سالمت جامعه ساکن در پیرامون طرح15
1/67الگوي اشتغال و بیکاري16
1/67درآمد و اقتصاد محلی و منطقه اي و توسعه هاي آتی17
- 1کاربري اراضی18
-1/5مصارف انرژي19
2/5حمل و نقل20
- 1ترافیک21
1آموزش22
-0/33کیفیت محیط بصري و چشم انداز23
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میانگین رده بندي در گزینه اجراي  نوع فعالیتردیف
طرح

فعالیت  (فرایند بهره برداري از نیروگاه سیکل ترکیبی1
- 0/79..)توربینها، بویلرها، مشعل ها و 

-2/5مصرف آب و گاز در فرایند تولید برق2

+1/83تولید برق جهت مصارف شهري و صنعتی3

-2/6تولید پساب و پسماند در فرایند بهره برداري از طرح ها4

+1/58توسعه و نگهداري فضاي سبز5

+3/4استخدام و جذب نیروي انسانی6
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میانگین رده بندي در گزینه اجراي  نوع پارامترردیف
طرح

-0/33کیفیت و کدورت هوا1
-3/5منابع آب سطحییت مک2
-2/5منابع آب سطحیت فیکی3
-2کیفیت منابع اب زیرزمینی4
- 2/33کمیت منابع آب زیرزمینی5
0فرسایش خاك6
- 1کیفیت خاك7
- 1توپوگرافی و شکل زمین8
- 1افزایش میزان تراز صوت9
0/5تنوع و تراکم پوشش گیاهی10
0/5زیستگاه گونه هاي جانوري11
0مناطق تحت مدیریت سازمان12
1/33ترکیب و تراکم جمعیت  13
2/67سطح کیفی زندگی  14
-0/25بهداشت و سالمت جامعه ساکن در پیرامون طرح15
+3/5الگوي اشتغال و بیکاري16
+3درآمد و اقتصاد محلی و منطقه اي و توسعه هاي آتی17
0/67مصارف انرژي18
0کاربري اراضی19
3حمل و نقل20
-2ترافیک21
4آموزش22
+3کیفیت محیط بصري و چشم انداز23
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 فاز در ماتریس ستونهاي و سطرها در بندي رده هاي میانگین مقایسه - 
 جدول هاي ردیف و ستونها در دهد می نشان طرح اجراي گزینه ساختمانی

 قابل پروژه اجراي بنابراین ندارد، وجود ،)- 3/1( از کمتر بندي رده هاي-میانگین
.است تایید

 بهره فاز در ماتریس ستونهاي و سطرها در بندي رده هاي میانگین مقایسه -   
 بندي رده هاي-میانگین ستونها در دهد می نشان طرح اجراي گزینه از برداري

 رده هاي میانگین تعداد جدول هاي ردیف در ولی ندارد وجود ،)- 3/1( از کمتر
 طرح ارائه با پروژه اجراي بنابراین .است % 50 از کمتر ،)- 3/1( از کمتر بندي
.شود می تایید بهسازي هاي

  
جمع بندي نتایج ماتریس در فاز ساختمانی و بهره برداري نشان می دهد، اجراي 

مصارف آب و به ویژه (طرح  با طرح هاي بهسازي و اعمال اقدامات اصالحی
.  امکان پذیر می باشد) مدیرییت پساب و پسماند تولیدي
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میانگین رده بندي در  نوع فعالیتردیف
گزینه  عدم اجراي طرح

+1/24عدم بهره برداري از نیروگاه1

-1/7عدم تولید برق جهت مصارف مختلف2

1/5عدم مصرف آب و گاز در فرایند تولید برق3

- 0/91عدم توسعه و نگهداري فضاي سبز در محوطه سایت4

-2/13عدم توسعه هاي آتی در منطقه5

-3/25عدم جذب و استخدام نیروي انسانی6
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میانگین رده بندي در گزینه عدم  نوع پارامترردیف
اجراي طرح

+0/67کیفیت و کدورت هوا1
+2کیفیت منابع آب سطحی2
+3کمیت منابع آب سطحی3
+1کیفیت منابع اب زیرزمینی4
+1/33یزیرزمینکمیت منابع آب 5
+0/67فرسایش خاك6
+0/5کیفیت خاك7
+2توپوگرافی و شکل زمین8
+1/5افزایش میزان تراز صوت9
0تنوع و تراکم پوشش گیاهی10
0زیستگاه گونه هاي جانوري11
0مناطق تحت مدیریت سازمان12
-1/33ترکیب و تراکم جمعیت13
-2/5سطح کیفی زندگی14
-1بهداشت و سالمت جامعه ساکن در پیرامون طرح15
-2/25الگوي اشتغال و بیکاري16
-3/33درآمد و اقتصاد محلی و منطقه اي و توسعه هاي آتی17
-0/25مصارف انرژي18
+1کاربري اراضی19
-2حمل و نقل20
1ترافیک21
-2/5آموزش22
-2/5کیفیت محیط بصري و چشم انداز23
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مقایسه میانگین هاي رده بندي در سطرها و ستونهاي ماتریس در گزینه عدم  
اجراي طرح نشان می دهد، در ستون هاي جدول میانگین رده بندي کمتر از  

وجود دارد، بنابراین گزینه عدم اجراي طرح به صورت صد در صد ) - 3/1(
.مورد تایید نمی باشد
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سبز پاالیش البرز

گزینه اجراي طرح با اعمال اقدامات اصالحی و اجراي طرحهاي بهسازي  
.به عنوان گزینه برتر معرفی می گردد
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سبز پاالیش البرز

 در عوارض کاهش و فزاینده وري بهره براي زیست محیط مدیریت برنامه
:مدت طوالنی

سوء اثرات تقلیل روشهاي - 1

بازرسی و نظارت روشهاي - 2

زیست محیطی پایش - 3

زیست محیط آموزش -4
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 خاك فرسایش کنترل برنامه
 آب منابع کنترل برنامه
 گیاهی پوشش کنترل برنامه
 محیطی زیست آلودگیهاي کنترل برنامه
در سالیانه صورت به معلق ذرات و هوا آالینده گازهاي اندازه گیري 

)کیلومتر 4 شعاع( سایت عملکرد تأثیر تحت محیط
در کارخانه دودکشهاي از خروجی معلق ذرات و گازها اندازه گیري 

سایت داخل
هرسه کارخانه تأثیر تحت منطقه در زمینه صوتی تراز اندازه گیري 

یکبار ماه
پارامترهاي اندازه گیري Oil،No3،No2،CODو BOD5و TSS

  نیروگاه شده تصفیه فاضالب خروجی درPH و
صنعتی، نظافت با ارتباط در زیست محیطی هاي بازرسی انجام  

 نیروگاه درسطح هفتگی صورت به موارد سایر و ضایعات وضعیت
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آموزشی نیازهاي بندي سطح و تعیین
محیطی زیست آموزش برنامه اهداف تعیین
آموزش براي هدف هاي گروه تعیین
آموزشی نیازمندیهاي معرفی
مردمی و عمومی مشارکت برنامه

محل انتخاب و پروژه طراحی :اول مرحله•
گري غربال : دوم مرحله•
آنها بینی پیش و اثرات عمق تعیین : سوم مرحله•
اثرات ارزیابی و بینی پیش :چهارم مرحله•
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با تشکر از حسن توجه شما
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