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  ط توسعهی در شرایجراحرودخانه  آب سامانه يتقاضامدیریت 
  

  معاون مطالعات پایه و طرحهاي جامع منابع آب                                       -هاي آبی ،دکتري  سازه زادهیهوشنگ حسون
  سازمان آب و برق خوزستان

                                        منابع آب  رییس گروه مطالعات بیالن -، کارشناس آبیاري یالدن عباس
  سازمان آب و برق خوزستان

 دانشجوي دکتري هیدرولوژي دانشگاه شهید چمران اهواز،کاظم حمادي
 

Hemmadi_kazem@Yahoo.com 
09163113769-06113361579 

  : چکیده

اي بلند مدت توسعه منابع آب شناخت وضعیت موجود و توسعه حوضه بلحاظ منابع و مصارف به تحقق راهبرده
عمده مارون و اهللا تشکیل شده که مساحتی در  جراحی از دو شاخه مهم ورودخانه .نمایدکشورکمک شایانی می

هدف این تحقیق تعیین میزان آب قابل عرضه با مالحظه . نماید  را زهکشی می کیلومتر مربع24300حدود  
حجم مصارف از منابع  از نتایج این بررسی،. باشدرد بحث میهاي مختلف مصرف حوضه مونیازها  در بازه

 میلیون متر 1673، شرب ،صنعت حدود )سنتی(هاي آبیاري و زهکشی ، مصارف خرد سطحی حوضه شامل شبکه
 هکتار شبکه به منظور توسعه اراضی کشت شده در حوضه پیشنهاد شده 32000حال حاضر حدود . مکعب می باشد

 6رسد از این مقدار فقط  میلیون متر مکعب آب نیاز دارند به نظر می420 حجمی معادل  این اراضی به. است
  . باشددرصد اراضی قابل توسعه می

             
  جراحیحوضه  مصارف ،بیالن منابع آب ، مدیریت تقاضا ، : هاکلید واژه

 
  :مقدمه 

 ،ب براساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا آی بر مدیریت مل، بلند مدت توسعه منابع آب کشوريدر راهبردها
     مصرفيباالخره مدیریت فعالیتها  وی زیست محیطيها رعایت جنبه، اصالح ساختار مصرف آب ،) نگرجامع(یکپارچه 

 این حقق به توضعیت موجود و توسعه حوضه بلحاظ منابع و مصارف شناخت   .کنندگان مختلف آب تأکیدشده است
تشکیل شده که در اهللا  و مارونعمده  از دو شاخه مهم و یجراحرودخانه . نماید مییها کمک شایانها و راهبردسیاست

. هاي جنوبی و جنوب غربی زاگرس میانی قرار دارداین حوضه آبریز در دامنه. شوندمی به هم ملحقچم هاشم  بنام یمحل
  عرض شمالی واقع 31° ،40΄  تا 30° ، 30'ی و     طول شرق51°، 10 ΄ و 48°، 45΄ه بین مختصات جغرافیایی ضاین حو

   . شده است
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درصد  53 درصد آنرا مناطق بلند کوهستانی و 47 کیلومتر مربع بوده است که حدود24300وسعت حوزه آبریز آن  حدود 
ه ض حوی و مابقشده تولید یه در بخش کوهستانضتقریباً تمام رواناب حو. دهنداي تشکیل میها و مناطق کوهپایهدشت نراآ
 زیر  حوضه رودخانه جراحی از نظر مشخصه هاي توپوگرافی و هیدرولوژي از سه.آیدیم عنوان منطقه مصرف بشمار به

   کیلومتر مربع تشکیل13778 و جراحی به مساحت 3351 رامهرمز به مساحت7178رودخانه مارون به مساحت : حوضه 
  .[]ت  حوضه منعکس شده اسایستگاههايادي از تعدمشخصات فیزیوگرافی ) 1( در جدول .شده است

 میلیمتر در ارتفاعات 900 میلیمتر در جلگه هاي پست ساحلی تا بیش از 170میانگین بارندگی ساالنه در حوضه از حدود 
فصل خشک حوضه طوالنی . دهد حداکثر نزوالت جوي ، در فاصله ماههاي آذر تا اسفند رخ می.  دکنشمالی تغییر می

 متشکل ی منابع آب حوضه آبریز رودخانه جراحیابداز اردیبهشت تا پایان مهر ماه ادامه میدر مناطق کم ارتفاع  است و
 8 این حوضه مطابق تقسیمات سازمان مدیریت منابع اب کشور مشتمل بر .باشدو زیرزمینی می) عمدتاً(ازآبهاي سطحی 

بیش  با وسعت ی و زهکشي شبکه آبیار17 تعداد ی سنتیه بر اراضدر حوضه مورد مطالعه عالو. باشدمی یمطالعاتمحدوده 
  .باشندی اجرا و یا مطالعه م،يبردار هکتار در حال بهره هزار143از 

 Supply- oriented(گیري براساس وجود عرضه فراوان آبمسیر مدیریت منابع آب جوامع را به سه مرحله شامل جهت

stage(ع آب ، بهره برداري کاملتر از مناب)Resources- oriented stage ( و کنترل تقاضا)Demand- oriented 

stage ( تقسیم کرد[].  
مدیریت . آیدگیرد که یک وظیفه حکومتی بشمار می مسائل تخصیص آب بر اساس قوانین موضوعه کشور صورت می

ه بل توسعه در هر حوضه بهاي منابع آب موجود و قابایست بر مبناي یک چار چوب مشخص و پتانسیلتخصیص می
هاي محلی و اي ، رقابتاهمیت مدیریت یکپارچه بدلیل مباحث انتقال آب بین حوضه. صورت یکپارچه دیده شود

  .[]باشد مالحظات توسعه ملی پایدار می
آن باشد که در نتیجه نحوه تخصیص آب در کشور حاکی از فقدان یک نظام تخصیص آب سامان یافته و بهم پیوسته می

برداري از منابع آب به میزان بیش از توان و پتانسیل آنها صادر شده هاي آبریز کشور اجازه بهرهها و حوضهبسیاري از دشت
بنابراین تدوین و استقرار یک نظام . ها توجهی شوداست، بدون اینکه به بیالن منابع و مصارف آب در دشتها و حوضه

منطقی بین عرضه و تقاضا و مبتنی بر توسعه پایدار منابع آب ضروري بوده و در منسجم تخصیص آب با هدف ایجاد تعادل 
دهد که اجراي این ها و مطالعات به عمل آمده نشان میبررسی. چند سال اخیر در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفته است

هش نرخ توسعه برداشت آب هاي مختلف مدیریت منابع آب به خصوص در کانظام نتایج و اثرات مثبتی را در زمینه
  . []صیص آب مشکالت ذیل  قابل ذکر استدر زمینه استقرار کامل نظام تخ. زیرزمینی به بار آورده است

بیالن دقیق آب زیرزمینی که یکی از مهمترین مستندات تعیین سقف تخصیص آب زیرزمینی است ، براي  -
  .ه پیزومتریک تهیه نشده استتعدادي از دشت هاي کشور به دلیل عدم تجهیز آنها به شبک

تعیین سقف تخصیص از منابع آب سطحی کشور با توجه به پیچیدگیهاي موجود به راحتی امکانپذیر نیست و  -
بر بودن، باعث به دلیل زمان) تهیه مدل ریاضی مدیریت یکپارچه حوضه ها (تر توسل به روشهاي دقیق و تفصیلی

 .شودجدید آب میتاخیر در پاسخگویی به متقاضیان برداشت 

- جمع، با احتماالت مختلفحوضه موردمطالعه مختلف مصرف يهاهدف این تحقیق تعیین میزان آب قابل عرضه در بازه 

 در حوضه مورد بررسی قرار راباالخره امکان تخصیص و توسعه  وتاالب شادگانوضعیت دن ف با ملحوظ نموار مصيبند
   .دهدمی
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   ایستگاههاي مورد مطالعه تعدادي ازیوگرافی رودخانه مارون در مشخصات فیز: )1(جدول     

  
   :هاو روشمواد 

به منظور دسترسی به نتایج این بررسی ابتدا آمار و اطالعات پایه آبدهی رودخانه در محل ایستگاههاي هیدرومتري و     
   . آوري گردیدهاي مختلف جمعهمچنین میزان مصارف در بازه

طول دوره . شدانجام  ی جراحنه رودخا مسیرمتوسط ماهانه و ساالنه در طولجریان   آوردمحاسباتآوري آمار،  بعد از جمع
 –مارون : گردد ایستگاههاي هیدرومتري مورد مطالعه شامل  برمی اخیر ساله35 بهآماري و اطالعات هیدرومتري ثبت شده 

 گرگر – مشراگه، جراحی – جوکنک ، جراحی – ماشین ،اهللا - چم نظام ، رود زرد– بهبهان ، مارون –ایدنک ، مارون 
ی که آمار آبدهی رودخانه ها داراي ماهیت تصادفی بوده و دستخوش تغییرات است معموالً با ابزارهایی از آنجای.باشندمی

ي آبدهی تابع هادر این مطالعه ابتدا با توجه به سري ساالنه داده. []گیرندهمچون توابع توزیع آماري مورد ارزیابی قرار می
 بخش بعدي ارائه در آنها ی هاي مورد انتظار برآورد گردید که نتایجتوزیع احتمال مناسب انتخاب و سپس به ازاي فراوان

 مشخصات  همراه اجرا و مطالعه به، يبرداردست بهرهدر  ياری آبيهاشبکه زان مصارفیمدر ادامه این تحقیق .شده است
انتظار می . ي گردیدآور مصارف مربوط به اراضی سنتی نیز جمع.ارائه شده است ) 2(   و در جدول يها جمع آورشبکه

 تعیین میزان تداخل اراضی تحت کشت .هاي آبیاري بخشی از اراضی سنتی را نیز پوشش دهند شبکهرود در شرایط توسعه
هاي مناسب به صورت یکپارچه از محدوده طرحهاي موجود در رسد و تاکنون نقشهآبی سنتی و مدرن مشکل به نظر می

هاي آبیاري در حال به منظور تعیین تداخل اراضی مشترك سنتی و شبکه. ستجراحی تهیه نگردیده ا–حوضه مارون 
توسعه با استفاده از مختصات نقاط برداشت نسبت به پیاده سازي آنها روي نقشه انجام گردید و اراضی مشترك استخراج 

 جراحی را –ه مارون ضعه حواجرا و مطال , ي در حال بهره برداری و زهکشياری آبيهات شبکهیموقع) 1(نقشه شماره .  شد
   .دهدنشان می



  گرگر  ماشین  چم نظام  بهبهان  مشخصات حوضه آبریز  ردیف

 20073 859 5376 3802  )کیلومترمربع(مساحت حوضه آبریز   1
 1212.5 168.6 458.4 377  )کیلومتر(محیط حوضه آبریز   2
 3312 3312  3124  3124  )متر(حداکثر ارتفاع حوضه   3
 400 1040  1280  1030  )متر(ارتفاع متوسط حوضه   4
 391 881 1340  1644  )متر(ارتفاع میانه حوضه   5
 17 350  190  280  )متر(حداقل ارتفاع حوضه   6
 2.40 1.61  1.75  1.71  ضریب گراولیوس  7
 571.1 72.4  202.7  165.5  )کیلومتر(طول مستطیل معادل   8
 35.1 11.9  26.5  23  )کیلومتر(عرض مستطیل معادل   9
 414 69.8  213.7  151.6  )کیلومتر(طول شاخه اصلی رودخانه   10
 0.4 2.49  0.83  1.29  )درصد(شیب خالص شاخه اصلی   11
 2.5 10.1  4  4.6  )درصد(شیب متوسط حوضه   12
 41.4 5.7  20.9  14.2  )ساعت(زمان تمرکز   13
 190 31.3  92.5  61.4  )ساعت(زمان تاخیر   14
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   جراحی-ه مارونضوضعیت شبکه هاي آبیاري و زهکشی حو:  ) 2  (جدول

  )هکتار ( سطح اراضی 
  شبکه آبیاري و زهکشی  ردیف

  بهره برداري  اجرایی  مطالعاتی  پیشنهادي

نیاز آبی               

  ) میلیون مترمکعب(

  ---       4000  لعباسشبکه آبیاري و زهکشی ابوا  1

 274 14600        شبکه آبیاري و زهکشی بهبهان  2

 225  22000       شبکه آبیاري و زهکشی رامشیر  3

  ---        11500 شبکه آبیاري و زهکشی امیدیه و گطاع  4

  332    26800     شبکه آبیاري و زهکشی رامهرمز  5

 27   3000   شبکه آبیاري و زهکشی ري مکان  6

 18 1000     )سدره (هید دامغانی  شبکه آبیاري ش  7

 53 3000     شبکه آبیاري و زهکشی شبانکاره  8

 129 19000     شبکه آبیاري و زهکشی شادگان  9

 16.2   2000   شبکه آبیاري و زهکشی السپید  10

  65      10200   شبکه آبیاري و زهکشی صیدون  11

  ---        2500 شبکه آبیاري و زهکشی کرفنج  12

  ---       1350 شبکه آبیاري و زهکشی کندك  13

  151  6683       شبکه آبیاري و زهکشی جایزان  14

  38      2500   شبکه آبیاري و زهکشی خائیز  15

  ---        3931 شبکه آبیاري و زهکشی فجر  16

  ---        9000 شبکه آبیاري و زهکشی مکسر  17

  1348.4  143064  ها شبکهجمع کل

 579.9 65203  اراضی سنتی
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    جراحی–هاي پیشنهادي در حوضه مارون موقعیت طرحهاي موجود و گزینه ) : 1 (                   نقشه شماره

اقدام به ) کلیدي (در ادامه ارائه میزان مصارف و منابع آب سطحی حوضه مورد بحث ، با هدف تبیین بیالن درنقاط مهم 
ها از محل میزان مصارف متناظر با هر کدام از بازه. قسیم بندي ذیل گردید بازه بندي رودخانه هاي حوضه مذکور مطابق  ت

شده و با توجه به میزان رواناب ورودي و آبهاي برگشتی بیالن هر بازه هاي مصرفی استخراج ها و پمپمصرف در شبکه
  .محاسبه گردید 

 - I رودخانه مارون از سرشاخه ها تا سد مخزنی مارون  
 -IIزنی مارون تا تالقی با رودخانه اهللا از محل سد مخ 

 -IIIهاي رودخانه هاي اعالء و رودزرد تا محل تالقی آنها سرشاخه 

 -IV از محل تالقی اعالء و رودزرد تا محل تالقی اهللا و مارون 

-Vاز محل تالقی رودخانه اهللا و مارون تا ایستگاه هیدرومتري گرگر 

- VIتاالب شادگان ( اي رودخانه جراحی از ایستگاه هیدرومتري گرگر تا انته(  
این تاالب در اراضی بسیار مسطح و کم شیب . تاالب شادگان در خروجی حوضه رودخانه جراحی واقع شده است         

در واقع این تاالب رودخانه جراحی را به خلیج فارس در جنوب . دشت خوزستان و در دلتاي رودخانه جراحی قرار دارد
 وضعیت سعی گردیده تا بر اساس اطالعات کلی در خصوص تاالب شادگانبررسی  در این .دکنتاالب وصل می
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 تاالب شادگان شامل سه بخش آب شیرین، پهنه جزر و مدي و .در بخش نتایج مورد بحث قرار گیرد هیدرولوؤیکی آن
  .[] ارائه شده است)3(سطح مناطق یاد شده در جدول . منطقه ساحلی و یا بخش آب شور تاالب متمایز می باشد



   سطح مناطق مختلف بخشهاي تاالب شادگان: ) 3( جدول

  محدوده تاالب درپناهگاه حیات وحش  محدوده تاالب براساس معاهده رامسر
  منطقه

  درصد  هکتار  درصد  هکتار

 22.9 65934 22.4 120378  تاالب آب شیرین

 77.1 222252 41.3 222252  پهنه هاي جزر و مدي

موسی               خلیج خور 

  )ناحیه ساحلی (
115978 21.6 -- -- 

 -- -- 41.7 79123  ايسایر مناطق و اراضی حاشیه

 100 288186 100 537731  جمع

  
  

  :بحث و نتایج
 .ارائه شده است) 4( جراحی در جدول  رودخانه مسیرمتوسط ماهانه و ساالنه در طولجریان   آوردمحاسباتنتایج 

-حجم رودخانه. باشندون و رود زرد در محل بهبهان و ماشین در باالدست خود مخزن داشته و کنترلی میهاي ماررودخانه

ارقام متوسط فقط وضعیت کلی آبدهی سامانه جراحی . باشند میلیون متر مکعب می 315 و 1701ها در این محل به ترتیب 
مسئله . ط شاخص تمرکز در یک عدد خالصه کرده استدر طول مسیر رودخانه را بیان داشته و سري داده ها را فقط توس

در همین راستا شاخص هاي .قابل توجه دیگري در ارتباط با سري هاي آماري، میزان تغییرات و پراکندگی است 
و آبدهی با احتماالت مختلف در جدول ) 4(پراکندگی به عنوان معیاري براي سنجش میزان تغییرات  داده ها در جدول 

تغییر پذیري منابع آب سطحی این حوضه در مقایسه با تغییر پذیري متوسط منابع آب کشور ، باال و در . شده استارائه ) 5(
             182 و 983  برابر% 80آبدهی مطمئن رودخانه مارون و اهللا در محل بهبهان و ماشین با فراوانی . باشدمی%   50حد 

  . دهد متوسط ساالنه با فراوانی هاي مختلف در طول مسیر رودخانه را نشان میآبدهی) 1( شکل .باشدیلیون متر مکعب میم
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  ) ثانیهدرمترمکعب ( مورد مطالعه هاي آماري ایستگاههاي هیدرومتري آبدهی متوسط و سایر پارامتر:  )4 (جدول  

 دامنه تغییرات 
ضریب 

 (%) تغییرات

انحراف 
 معیار 

 ردیف نام ایستگاه متوسط حداکثر حداقل

  1 ایدنک 52 116 18.1 25.1 0.48 98
  2 بهبهان 54 120 19.5 26.9 0.50 101
  3 چم نظام 61 131 19 29 0.50 112
  4 ماشین 10 24 3 5 0.50 21
  5 جوکنک 21.3 55 6.7 10.4 0.49 48
  6 مشراگه 85 187 21 42 0.50 167
  7 گرگر 66 165.7 14 32.1 0.50  152

  
  )متر مکعب بر ثانیه ( هاي استان در محل ایستگاههاي منتخب تحلیل فراوانی رودخانه): 5(جدول             

آبدهی با احتمال معین یا باالتر   نام  آبدهی 

95 90 80 75 7 6 5  ایستگاه متوسط

 ایدنک 52.1 46.8 41.3 36.2 33.6 31 24.9 20.8

 بهبهان 54.1 48.6 42.6 37 34.1 31.2 24.5 20.1

 نظام چم 60.5 55.4 48.7 42.2 38.9 35.5 27.7 22.4

 ماشین 9.78 8.69 7.68 6.69 6.24 5.77 4.67 3.92

 جوکنک 21.2 19.4 17.1 15 13.9 12.8 10.2 8.4

 مشراگه 6 .84 78 67.8 57.9 52.9 47.6 35.6 27.6

 گرگر 66.1 62.7 54.6 46.5 42.4 38 27.9 21

  
  

باشد ضمناً تبخیر متوسط ساالنه از تشت در  کیلومتر مربع می1204طح آب شیرین تاالب شادگان برابر س) 3(مطابق جدول 
باشد این مقدار براي تبخیر و تعرق پتانسیل تعدیل گردید و حجم تبخیر و  میلیمتر می3540 ایستگاه بوزي شادگان برابر

الزم به ذکر است که . باشد میلیارد متر مکعب می 5/3ابر این عدد بر. تعرق پتانسیل براي محدوده آب شیرین برآورد شد
تاالب .  متر عمق داشته باشد3این رقم تبخیر بالقوه است به عبارتی چنانچه آب شیرین تاالب در تمام سطح تاالب بیشتر از 

تاالب کمتر از پتانسیل البته در حالت معمول تبخیر و تعرق واقعی .  عدد ذکر شده را مجدداً به اتمسفر برگرداندتواندمی
  . این امر به دلیل پتانسیل رواناب حوضه و هندسه مخزن است. باشدمی

رواناب حوضه میانی پائین دست مخازن سدها غیرکنترلی و ناشی از ریزش باران هستند که عمدتاً در ماههاي دي، بهمن، 
از .  میلیون متر مکعب برآورد شده است315سط ریزد این مقدار به طور متواسفند و فروردین جاري شده و به تاالب می

ما . باشد متر مکعب در ثانیه می44 و 4/75به ترتیب برابر % 80سوي دیگر متوسط آبدهی حوضه و آبدهی مطمئن با اعتماد 
 متوسط ه میانی ساالنه به طورض میلیون متر مکعب بوده که با جمع این مقدار با حو993التفاوت این مقادیر حجمی معادل به

  در .  درصد خواهد بود50الزم به ذکر است که شانس ورود این حجم به تاالب کمتر از . باشد  میلیون متر مکعب می1308
 جراحی شامل تخته دراز، بهبهان، -هاي مطالعاتی حوضه آبریز مارونبرداري آب زیرزمینی محدودهمصارف چاههاي بهره

 میلیون متر مکعب است که تا 70لک، صیدون و شادگان در شرایط کنونی حدود دالون ،جایزان، باغم-رامهرمز، میداوود
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مقادیر حجم قابل توسعه ناشی از افزایش سطح آب زیرزمینی در اثر .  میلیون متر مکعب قابل توسعه است190سطح 
  . هرمز می باشدباشد، که عمده آن در دشت راممی) تلفات آب آبیاري نفوذي به آبخوان ( هاي آبیاري احداث شبکه

همچنین بیالن . نمایش داده شده است ) 6(وضعیت مصارف حوضه مورد مطالعه در شرایط فعلی و توسعه در جدول 
 . دهدرا در بازه انتهایی نشان مینتایج بیالن ) 7(جدول . حوضه بازه به بازه محاسبه گردید

، شرب ،صنعت حدود )سنتی(، مصارف خرد هاي آبیاري و زهکشی حجم مصارف از منابع سطحی حوضه شامل شبکه
 هکتار شبکه به منظور توسعه اراضی کشت شده در حوضه 32000حال حاضر حدود .  میلیون متر مکعب می باشد1673

 420این اراضی به حجمی معادل  . ارائه گردیده بود )  2(پیشنهاد شده است که جزئیات اراضی پیشنهادي در جدول شماره 
  . باشد درصد اراضی قابل توسعه می6رسد از این مقدار فقط  آب نیاز دارند که به نظر میمیلیون متر مکعب
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   در ایستگاههاي منتخبm^3/s)( آبدهی با احتماالت معین یا باالتر : ) 1(شکل 

  )(mcm جراحی در شرایط حال و توسعه–آب سطحی رودخانه مارون منابعساالنهمصارفوضعیت):6(جدول
  )بدون نیازهاي زیست محیطی ( 

  کشاورزي

  سنتی  نام بازه  ردیف
  )فعلی(

  سنتی 
  )توسعه(

  

   مدرن

  صنعت  شرب

  فضاي سبز 

  دام و طیور

  

  محیط زیست

  
  جمع

 I 6.13 6.13 - - - - - - - - - - - - - - - 6.13بازه   1

 II 164.17 156.57 425 17.90 9.38 - - - - - - 608.85بازه   2

 III 7.42 5.35 65 15.60 0.86 10.76 - - - 97.57بازه   3

 IV 0.22 0.03 332 1.21 2.83 - - - - - - 336.07بازه   4

 V 200.32 101.67 296 0.15 - - - 0.61 - - - 398.43بازه   5

 VI 208 93.82 129 0.26 2.30 0.19 - - - 225.57بازه   6

 1673 - - - 11.56 15.37 35.12 1247 363.57 586.26  جمع
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   V)   (Iیالن رودخانه مارون در بازهب:  )  7( جدول 

  
  

   : مراجع
  

[] -  جلد دوم گزارش بررسیها و مشخصات عمومی  ”  جراحی–اطلس منابع آب هندیجان ” ) 1381(مهندسین مشاور تام
 .ص 145

[] - مجموعه مقاالت هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاري و زهکشی، "آب و توسعه پایدار") 1373(  جهانی ، عباسقلی 
   .28مقاله شماره 

 []- مجموعه " نظام تخصیص آب و ارزیابی عملکرد آن در مدیریت منابع آب کشور ") 1383( حب وطن ،محمد 
  .مقاالت کنفرانس ساالنه مدیریت منابع آب ایران

[4] Chow,V.T (1988), "Applied hydrology" .McGraw-Hill Book Company , 572p.  
   -[]  سازمان  ” جراحی– العات تکمیلی طرح جامع توسعه منابع آب رودخانه مارون مط” ) 1382 (جامابمهندسین مشاور

  . ص30آب و برق خوزستان
  
  

  
  
  
  

 حجم مولفه

 مولفه تخلیه تغذیه ردیف
mcm 

1* 
 

 277.6 حجم رواناب ورودي

2
 

 222.8  )سنتی و مدرن ( مصارف کشاورزي  *

3
 

 0.26 شرب *

4
 

 2.5 ...صنعت و  *

5* 
 

 46.4 آب برگشتی

6
 

 75 )برگرفته از مطالعات جاماب (محیط زیست رودخانه *

 23.5  نتیجه 
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