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بررسی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه پتروشیمی دهدشت بر سفره آب 

 زیرزمینی دشت کالچو با استفاده از مدل ریاضی

عی مطلقخسرو شفی -محمدکریم آذرخش  
 

ایران -هدشت د -انشگاه ازاد اسالمی واحد دهدشتد -دانشجوی کارشناسی ارشد عمران  

ایران -هدشت د -سالمی واحد دهدشتانشگاه ازاد اد -استادیار گروه مهندسی عمران  
 

 چکیده

ضمن  دشت هره برداريبرويه از چاههاي  استحصال بيقع ميباشد. در سالهاي اخير بدليل وا دهدشت شهر شرق متري کيلو 15 حدوددر فاصله  کالچودشت  

روري به نظر ضيت آبخوان ژئولوژيكي و مديرزيابي هيدرونيز بطور مداوم کاهش يافته است. از اين رو ارآبهاي زيرزميني سطح ،  آبنامطلوب شدن کيفيت 

ر طرحهاي ه و بررسي اثر آيندددر اين تحقيق با هدف شناسايي سيستم هيدروژئولوژيكي،بهينه کردن ضرايب هيدروديناميكي آبخوان و پيش بيني سطح آب  ميرسد.

 مديريتي است. نتايج حاصله بيانگر توانايي مدل در کارهاي است. استفاده شده VISUAL MODFLOW 2.6 تغذيه مصنوعي از يك مدل رياضي به کمك

هيگون و  واقع در تنگ رق دشتدر شمال ش با در نظر گرفتن گزينه هاي مختلف شامل افزايش بهره برداري و انجام تغذيه مصنوعي نهايتا وضعيت آينده آبخوان 

حداث رنامه ريزي امچنين بهنشان داده شده است.  ني دشت غذيه مصنوعي بر سطح آب زير زميو تاثير مثبت ت جهت مديريت آبخوان پيش بيني گرديد ،تنگ سپو

 دل بعنوان يكم ايجنت يك کارخانه پتروشيمي در باالدست دشت و در مجاورت حوضچه هاي تغذيه مصنوعي پارادوکسي زيست محيطي را باعث شده اند  که

ب زيزميني آري به منابع ناپذي سرعت آب زيزميني در دشت و موقعيت نامناسب جانمايي کارخانه خسارت جبران ابزار مديريتي نشان ميدهد که با توجه به جهت و

 دشت و همچنين خاک مرغوب منطقه وارد خواهد آمد.

 

 ، مشكالت زيست محيطي Modflow مدل  ، تغذيه مصنوعي ، کالچوآبهاي زيرزميني ،  :  واژه های کلیدی

 
. مقدمه1  

ا تغذيه يت برداشت ني اثراي زير زميني نياز به شناخت و عملكرد آبخوان در شرايط طبيعي )در مرحله اول( و سپس پيش بيمديريت آبها

جه به . با تودارد بدون شك شناخت رفتارهاي واقعي يك سيستم طبيعي مستلزم يكسري تحقيقات براي هر منطقه خاص مي باشد

ش حاصل بخ ضايتري مدلهاي عددي بعنوان ابزاري کار آمد و مفيد مطرح و نتايج وضعيت کنوني و محدوديتهاي موجود بكار گير

در استان  جنوب غرب ايراندر  دشت کالچو يت جغرافياييموقعّ 1شماره  در تصوير .(Spitz and  Moreno 1996 مي شود)

 .  نشان داده شده است کهگيلويه وبويراحمد 

kalacho plain

 
 . نقشه ي موقعّيت منطقه1تصوير 

بيابااني  داراي اقلايم خشك و بر اساس اقليم نمااي آمبارژهنيمه  بر طبق طبقه بندي دمارتن داراي اقليم  از نظر اقليمي کالچوريزحوضة آب

متوسط درجه حارارت و بارنادگي باه ترتياب در  منطقه ايستگاههاي هواشناسي موجود با توجه به آمار سي ساله.(1386  احمدي) است
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هااي ضارغام آباد،دساتگرد،طوليان، روساتاي شاهيد  روساتا دشاتمسكوني اين  نقاطمي باشد .  ميليمتر 394و  سانتيگراد  1/18حدود 

اطاراف  دهدشتبا شهر ها قرار گرفته و ارتباط اين روستامحدوده مطالعاتي  نقاط مختلف دشت ميباشد که در بهشتي ، کوشك برآفتاب 

باي  استحصاال ت ميگيرد. در اين حوضهصورقلعه رئيسي  -و دهدشت   لتنگ پيرزا–دهدشت  نزديكترين جاده ها شامل جاده از طريق

شاده اسات. ايان عوامال  افت پيوسته سطح آب زيار زميناي و  1378منفي شدن بيالن از سال  سبب ت ،زير زميني  دش هاي آبرويه از

واحاد دشات بخاوبي افات  ، هيادروگراف2دشت از نظر کمي و کيفي گرديده است. در تصاوير مطلوب شدن وضعيت آبخوان سبب نا

سطح آب زيرزميني را نشان مي دهد. لذا با توجه به مطالب ذکر شده مديريت وپايش منابع آب در اين دشت بسيار ضروري باه نظار ماي 

براي بررسي و مديريت هر فرآيندي بر روي يك سيستم هيدروژئولوژيك  .( 1380     آب منطقه اي استان کهگيلويه وبويراحمد (رسد

تدا شناخت و تجزيه و تحليل خود سيستم بايد مورد توجه قرار گيرد. شناسايي و درک تحليلي آبخوانها کار بسيار مشكلي اسات. در در اب

در اين ميان مدل هاي رياضاي معموال از مدل هليي براي شبيه سازي و شناسايي فرآيندهاي حاکم بر سيستم استفاده مي شود.  اين شرايط

حاکم بر سيستم هيدرولوژيك، راهبرد هاي عملي براي براي مديريت و بهساازي وضاع موجاود ارائاه ماي دهناد. يا عددي با حل روابط 

  بنابراين مدل هاي رياضي به عنوان ابزاري براي درک بهتر فرآيندها و پديده ها در يك سيستم هيدروژئولوژيك قابل استفاده ماي باشاند

 (Fetter 1992.) يه سازي رفتار و خصوصيات آبخوان ها باراي شارايط مختلاف در اياران ارائاه نشاده تا کنون مدل ويژهاي جهت شب

مي تواند بعنوان يك مدل جامع آب زيرزميناي باراي شارايط   MODFLOWاست. سوابق مطالعات و بررسي ها نشان ميدهد که مدل 

ي برخي آبخوان ايران اساتفاده شاده اسات از اين مدل براي برس .  (Zheng and Bennet , 2002)مختلف مورد استفاده فرار گيرد 

(. در اين مقاله با توجه به توانمنديهاي اين مدل ، 1384، لشكري پور و همكاران ،1382اصالني ،  ، 1381کاظمي گليان   )براي مثال ،

 براي بررسي وضعيت کمي  آبخوان دشت از آن استفاده شده است.

 
(87-7137) کالچوهيدروگراف واحد دشت -(2)شكل   

 
زمین شناسی منطقه مورد مطالعه . 2  

تفع از سمت ست. زون زاگرس مراقرار گرفته  چين خورده -از نظر زمين شناسي در ناحيه زاگرس مرتفع کهگيلويه و بويراحمداستان 

(  3كل)ش(.    )آقا نباتي سيرجان و از جنوب غربي توسط زون چين خورده زاگرس احاطه شده است –شمال شرقي توسط زون سنندج 

ه را مورد مطالع ه محدودهباين بخش ارتفاعات مشرف  اههاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد. نقشه زمين شناسي منطقه  و 

 سياهرتفاعات کوه متر در ا 1850سازد. تغييرات توپوگرافي اين بخش بين حدود ارتفاعات کم و بيش مرتفعي را مي "در برگرفته واکثرا

ين شناسي دهدشت مطابق با نقشه زم .متغير است روستاي دستگردمتر در حاشيه  860دشت تا حدود   شمال و شمال غربدوده در مح

 ( ، به ترتيب سن رخنمون سازندهاي آسماري و پابده و گورپي 3شكل)
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 . نقشه زمين شناسي مطقه مورد مطالعه3شكل 

 

 

س تبعيت مي زاگرهمچنين روند شمال غرب و جنوب شرق دشت کالچو که از روند عمو در محدوده مورد مطالعه بخوبي نمايان است. 

 نگت – طوليان محور در ار دشت پروفيل باشد مي کالچو دشت مطالعه مورد منطقه که آنجا از   مي کند در اين نقشه نشان داده شده است.

 .ردميگي قرار زير ترتيب به منطقه شناسي هچين ستون( 4) شكل با مطابق.  است شده ترسيم قلمي طرح با را هيگون
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KALACHO PLAIN

Asmari Formation Agha jari  formation

 
 تنگ هيگون–. پروفيل دشت کالچو در راستاي طوليان 4شكل

 

 

دشت کالچو . هیدروژئولوژی3  

ين دليال باوده اسات نشان ميدهد .انتخاب آبان به ا1381( نقشه  تراز آب زير زميني آبخوان دشت کالچو را براي آبان ماه  5كل) ش

لي جهت کشد . به طور سازي رفتار آبخوان )حالت غير ماندگار( در اين تحقيق بوده است وشروع سال آبي در دشت ميباکه اولين ماه شبيه 

رکاز و جناوب جريان و شيب آب زير زميني در دشت کالچو از شيب توپوگرا في تبعيت مي نمايد و از شمال غرب و از غرب باه سامت م

متار در  858نحني  متر را شامل ميشود م 858متر تا  888.5قادير ي تراز آب زير زميني مشرق دشت جريان دارد .در اين دشت منحني ها

ترين تراز را نشان ميدهد  که پايين858آبخوان ميباشد منحني  نوار شمال غربي دشت قرار دارد  و نشان دهنده  باالترين تراز آب زير زميني

مال غارب باه جريان آب زير زميني با توجه به نقشه مذکور از شامال و شا در مقطع خروجي و جنوب شرق دشت قرار گرفته است . جهت

ودي آب سمت جنوب  و جنوب شرق و خروجي دشت است .  ميزان گراديان هيدروليكي نيز در نواحي شمال و شرق دشت کاه جبهاه ور

احياه جناوب رکاز وخروجاي دشات در ندر هزار ميرسد . به تادريج باه سامت م 4زير زميني و محل تغذيه آبخوان است ، حداکثر  حدود 

زار محاسابه در ها3/ 5در هزار ميرسد . متوسط شيب آب زيرزميني در اين دشت حدود 3جنوب شرق از شدت آن کاسته شده و به حدود 

  گرديده است .
 

 کالچو  اهمیت زیست محیطی و اقتصادی دشت . 4

 
 گوگل ارث در –ز ماهواره هكتار تنها ترين و مناسب ترين دشت منطقه کهگيلويه مي باشد که مطابق تصوير برداشته شده ا 5000دشت کالچو با وسعت 

ندم و جو و تار مزارع گد ها هكنقش بسيار بااليي در توليدات کشاورزي و اشتغال زايي براي مردم منطقه دارد.وجود صد ها هكتار باغ مرکبات و ص 2016

هندوانه و کلزا و گندم و جو  شغا ايجاد کرده و توليدات 3000حلقه چاه کشاورزي قابل بهره برداري اين دشت به طور مستقيم و غير مستقيم  400وجود 

ست. که پارادوکس د اگاوداري و دامداري در حال توليد در اين دشت موجو 30اين دشت به خارج و داخل کشور صادر ميشود. الزم به توضيح است 

حيطي جبران دي و زيست مت اقتصاايجاد کارخانه هاي صنعتي آلوده ساز در نامناسب ترين مكان مانند کارخانه پتروشيمي و کارخانه سيمان ميتوانند لطما

 .ناپذيري را به پيكره دشت و اجتماع وارد کند
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 يليويهستان کهگايي و توليد دشت کالچو بعنوان تنها دشت شهرتصوير باال نشاندهنده اهميت باالي اقتصادي و اشتغال ز 5شكل  

 
 روش تحقیق . 5

هاي رايج و مفيد در حل آب اتخاذ شود. يكي از روش تصميمات بايستي با توجه به کيفيت و کميت ، در مديريت سيستم آبهاي زير زميني

اده شده نسخه اي س اي ارائه. مدل ابزاري طراحي شده برمي باشدمسائل مربوط به آبهاي زير زميني ، ساخت مدل سيستم جريان آب زيرزميني 

اي مناسب ، ال راهكارهبا اعم وت و ميتوان با استفاده از اين ابزار بهترين عملكرد سيستم را مشخص نمود از واقعيت يك پديده يا سيستم اس

 و)مادفل از بسته نرم افزاري قيق. در ابن تح(Wang and Anderson 1992) مديريتي مناسب را براي آن اتخاذ نمود

MODFLOW ) راحل ول مطجهت ايجاد مدل رياضي آبخوان دشت حصاروئيه استفاده شده است . روش بكار گرفته در اين تحقيق در

كل تپرو» ق با ني منطبو پيش بيتعريف طرح و اهداف ، جمع آوري اطالعات وآمار ، برپاسازي و اجراي مدل ، کاليبراسيون ، صحت سنجي 

رنامه ب. اين   (Maidment  1993 )، انتخاب و اجرا شده است    Anderson  and  Woesnerارائه شده توسط « مدلسازي 

از آن  .شر شداز انجمن زمين شناسي آمريكا منت   (Macdonld  and  Harbugh   1988)اولين بار توسط مك دونالد و هارباق 

 ين تحقيق اده در ده شامه استفابرن.  به روز بر قابليت آن افزوده شده استآن تهيه شده است که روز زمان تا کنون نسخه هاي فراواني از از 

Visual . Modflow v.2.6 توسط نيلسون گايگر و توماس فرانز 1997در سال که  بوده (Guigure and Fraunz 1997)  در

ودي و خروجي ها به بودن اين توانايي را دارد که در آن ور Visualختار منتشر شده است. سا   (USGS)انجمن زمين شناسي آمريكا 

ه سا در حالت روان ها صورت گرافيكي قابل مشاهده اند و با انتخاب رنگهاي مختلف مشخص ميشوند . اين قابليت شبيه سازي جريان آبخ

ازي انتقال محلول توسط سمچنين قابليت شبيه پريود زماني دارا مي باشد. ه  nبلوک و براي 250250اليه و در هر اليه  60بعدي براي 

 را نيز دارا مي باشد.    Modpathو يا مسير يابي جريان توسط برنامه    MT3Dبرنامه 

 
 و کارخانه پتروشیمی اثر تغذیه مصنوعی . پیش بینی8
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نده اغلب پيش بيني آي دلها درمال ميشود . خطاهاي مپيش بيني دقيق از آينده يك آبخوان مستلزم تخمين صحيح استرسهايي است که در آينده بر سفره اع

فره تحميل ميشود ، سيا خطا در تخمين نامناسب استرسهايي است که در آينده به   (conceptual model)در نتيجه نا مناسب بودن مدل مفهومي 

. از اهداف تهية مدل  ( Guigure and Fraunz  1997  توصيه مينمايند)« دورۀ تطبيق» مدل را دو برابر « شبيه سازي آينده» بهمين دليل عموما ً

ينه هاي ين ميتوان گزابنابر  رياضي بررسي وضعيت آينده آبخوان مي باشد . پيش بيني وضعيت آبخوان بستگي به شرايط هيدرولوژيك و ميزان تخليه دارد

 در مصنوعي شرايط تغذيه همچنين شت کنوني و افزايش برداشت در آينده ومختلفي را در نظر گرفت . مدل کاليبره شده در اين مطالعه براي دوره هاي بردا

سال آينده را  10تا  5يش بيني ÷ نتايج  منفي در 11و  10که با توجه به اشكال را در نظر گرفته  و اجرا کرده است.  موقعيت هاي تنگ هيگون وتنگ سپو 

  وبي نشان ميدهد. با روند کنوني و همچنين نتايج مثبت تغذيه مصنوعي  را بخ

    
 

 و محل احداث کارخانه را در باال دست دشت نشان ميدهد کالچوجهت جريان آب زير زميني  دشت . 6تصوير
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 و نشان ميدهد کالچوآب زير زميني  دشت  مناطق شش گانه برداشت7تصوير 
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 يو قرارگيري محل کارخانه بين دو پروژه تغذيه مصنوع ون. باال آمدگي سطح آب به طور سه بعدي در دو منطقه تنگ سپو وتنگ هيگ8شكل 

 

 گیری و پیشنهادات  . نتیجه9

ي کمّنظر  ست . ازي و کيفي در اکثر نواحي با مشكل روبرووضعيت سفرۀ آب زير زميني دشت حصاروئيه در حال حاضر از نظر کمّ

 ، بلكه اختهسرين مواجه ل آب شيمه يابد نه تنها منطقه را با مشكبدليل برداشت بي روية ذخيره آبخوان روند نزولي داشته که چنانچه ادا

 رنامه ريزيبيريت و الزم است مد کالچوبا توجه به نتايج حاصل از مدل رياضي دشت  باعث شوري بيش از حد ذخيرۀ موجود ميشود .

ناپذيري به آبخوان  ني ، صدمات جبرا ادامة روند کنون .سفرۀ آب زير زميني دشت انجام گيرددر جهت بهبود وضعيت کمّي و کيفي 

ماند . وعه باقي بچنان ممناز نظر توسعة بهره برداري بايد هم کالچودشت وارد خواهد کرد . لذا موارد ذيل پيشنهاد ميگردند:ا دشت 

نوعي م تغذيه مصجاه و انکنترل گردد.ا مطالعچاههاي غير مجاز شناسايي و تعطيل گرديده  و بهره برداري چاههاي دشت به طور دقيق 

 هاي احداث ي پروژههمچنين در جانماي در در مكان بهينه دشت با استفاده از مهار آبهاي سطحي الزم و ضروري به نظر مي رسد.

ي در حومه انه هايکارخانه پتروشيمي دهدشت بازنگري شود و باتوجه به گسترش سازند گچساران در حومه غربي دهدشت چنين کارخ

رار ورد توجه قپروري مرد و حومه شرقي با داشتن منابع آب و خاک مناسب ، براي انجام پروژه هاي کشاورزي و دامغربي انجام پذي

ه عتي در حومه هاي صنبه طور مفيد و خالصه با توجه با اساسي ترين اصول مديريت محيط زيستي و آمايش سرزميني ، کارخان گيرد.

 .شت انجام پذيردغربي و طرح هاي کشاورزي در حومه شرقي دهد
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