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  گفتاريشپ       

توسـط مركـز مطالعـات و     1390مطالعات آمايش اسـتان خوزسـتان از نيمـه دوم سـال     
 ريـزي تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، به عنوان مجري، با كارفرمايي معاونت برنامـه 

  . استانداري خوزستان آغاز شد
انجـام  هاي قبل با كارفرمايي اسـتانداري خوزسـتان    اين طرح در سال فصل يكممطالعات 

آن براي استفاده در مطالعـات فصـول بعـدي توسـط كارفرمـا در      هاي  شده بود و گزارش
ياد شده در مواردي به دليـل گذشـت زمـان    هاي  اما گزارش. اختيار اين مركز قرار گرفت

گويي به نيازهاي مطالعـاتي  پوشش مناسبي براي پاسخمنسوخ شده بود و در مواردي نيز 
به عالوه شرح خدمات مطالعه آمـايش اسـتان   . ردك فصول بعدي شرح خدمات فراهم نمي

كـرد كـه پاسـخ بـه آن خـود نيازمنـد       در بعضي موارد، بحث در موضوعاتي را طلـب مـي  
  .گنجيدتري بود كه در آن شرح خدمات نميمطالعات وسيع
هـاي  براي پشتيباني از مطالعات آمايش استان خوزستان، بـا انجـام بررسـي   لذا اين مركز 

  :مستقل موضوعي با عناوين زير تهيه كردهاي  مفصل، گزارش

 گزارش منابع آب استان خوزستان، )1

 گزارش محيط زيست استان خوزستان، )2

 گزارش توان طبيعي استان خوزستان، )3

 شناسي استان خوزستان،گزارش جمعيت )4

 .هاي شهرستاني ناخالص داخلي استان و برآورد حسابگزارش توليد  )5

مجلد حاضر گزارش منابع آب است كه بر اساس آخرين اطالعات موجود، منابع و مصارف 
  .نمايدآب سطحي و زيرزميني و بيالن آب استان را به صورت يكجا ارائه مي

شد، امـا  به كارفرماي محترم تحويل  1391سال در تابستان ويرايش نخست اين گزارش 
همواره در جلسات هاي اين موضوع  موضوع منابع و مصارف آب استان به دليل حساسيت

 6/6/1392سـرانجام در تـاريخ   . مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  هاي آمايش استان  كارگروه
گزارش منابع و مصارف "با عنوان اي استان خوزستان گزارشي  شركت سهامي آب منطقه

به اين مشاور تحويل نمودند كه حاوي منابع آب و مصارف فعلي و  "آب استان خوزستان
با مقدار مورد نظر ايـن   منابع آبدر گزارش ياد شده، مقدار اعالم شده . نيازهاي آتي بود

 هفت



    

 آب مصـارف امـا در مـورد مقـدار    . درصـد دارد  8مشاور در گزارش حاضر تفاوتي حـدود  
اختالف بين نظر سازمان يادشده با گزارش حاضر زياد است و بـه نظـر ايـن مشـاور ايـن      

شـركت  توسـط   اختالف ناشي از بسيار زياد برآورد كردن مصارف فعلـي و نيازهـاي آتـي   
  . است اي استان خوزستان سهامي آب منطقه

گـزارش   ر دو نظـر، ه ارائهها با توجه به نظر كارفرماي محترم مبني بر  با وجود اين تفاوت
اي توسط اين مشاور در چهار جدول خالصه شده است  شركت سهامي سازمان آب منطقه

در فصـل  . گزارش حاضر به نظر خواهد رسيد هشتمكه به همراه نقد اين مشاور در فصل 
اده هاي بعدي مطالعات آمايش استان در جاهايي كـه از ايـن مقـادير اسـتف     پنجم و فصل

  .ر شده استشده منبع آن نيز ذك

در اينجا از جناب آقاي حجازي استاندار محترم سابق و به ويژه از جناب آقـاي مهنـدس   
اسـتانداري خوزسـتان كـه كارفرمـايي و     ريـزي   عامري گلستان معاون محترم وقت برنامه

، جنـاب آقـاي نيـازي مـديركل محتـرم      اند مديريت اجرايي اين مطالعه را به عهده داشته
، ريزي و بودجـه  پور معاون محترم مديركل برنامهه، سركار خانم فرديزي و بودجري برنامه

كه با پشتيباني ايشان  جناب آقاي هاشمي معاون محترم آمار و ساير همكاران استانداري
از همكــاري مــديران، كارشناســان و اعضــاي محتــرم  پــذير شــد و  ايــن مطالعــه امكــان

  .نمايد هاي تخصصي تشكر مي كارگروهكننده در جلسات شوراي آمايش استان و  شركت

بدون ترديد حمايت جناب آقـاي مقتـدايي اسـتاندار محتـرم خوزسـتان و جنـاب آقـاي        
اسـتانداري خوزسـتان در هـدايت فرآينـد بررسـي و       ريـزي   حاجتي معاون محترم برنامـه 

 و نظارت هاي ساالنه تصويب اين مطالعه در شوراي آمايش استان و تلفيق نتايج در برنامه
بر اجراي آن، گام نهايي در به ثمر رسـيدن نتيجـه ايـن مطالعـه خواهـد بـود كـه مـورد         

  . قدرداني است

در خاتمه از مديريت و همكاران آتليه مركز مطالعات و تحقيقـات شهرسـازي و معمـاري    
اين مطالعه را با صبر و دقت بسيار پذيرا شدند تشـكر  هاي  ايران كه تهيه و پردازش نقشه

 .نمايد مي
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  مقدمه
آب كه تصفيه آن . منابع آب شيرين را شايد بتوان ارزشمندترين منبع تجديد شونده كره زمين دانست

عنصري است كـه وجـود    دشوار، انتقال آن گران و پرهزينه و جايگزين كردن آن غيرممكن است، يگانه
در محاسبه حجم آب . آن براي توليد مواد غذايي، توسعه اقتصادي و بقاي موجودات زنده ضروري است

توان تمامي اشكال گوناگون ذخاير آب شيرين را به حساب آورد،  شيرين موجود براي استفاده بشر نمي
طبيعـي آب احيـاء و تجديـد    تـوان حسـاب كـرد كـه در چرخـه       بلكه تنها روي آن بخشي از منابع مي

به عبارت ديگر، چرخه هيدرولوژيك در فواصل زماني معقـول و منطقـي، كليـه منـابع آب را     . شوند مي
ها، مخازن و سـاير منـابعي كـه بـه وسـيله       هاي موجود در رودخانه كنند مانند آب تعويض و تجديد مي

ع آب براي تعويض و تجديد هـم بـه سـرعت    قابليت هر منب. شوند ها تغذيه و از نو پر مي باران يا رواناب
در صورتي كه برداشـت  . تغذيه آن منبع و هم به سرعت برداشت آب از منبع توسط انسان وابسته است

شـونده   تـوان يـك منبـع آب تجديـد     تر از تغذيـه آن باشـد چنـين منبعـي را نمـي      آب از منبع، سريع
)Renewable Water (هـاي آبـدار     هـا و اليـه   داخل آبخوان هاي موجود در همچنين آب. محسوب كرد

زيرزميني و يا ساير مخازن طبيعي كه تغذيه مجدد آنها يا غيرممكن بوده و يا آهنگ آن به قدري كند 
هـاي   است كه برداشت قابل توجـه آب از آنهـا موجـب تحليـل رفـتن و نـابودي آنهـا گـردد، جـزء آب         

  . گردندمحسوب مي) Non-Renewable Water(تجديدناپذير 
ها و  در بيشتر طول تاريخ زندگي بشر، ذخاير آب شيرين دنيا بيش از مقدار الزم براي تأمين نياز انسان

ولي با رشـد جمعيـت، امكـان    . بوده است پارچگي و تنوع بيولوژيكي محيط زيست كره زمين حفظ يك
آنچه بيش از . ه استاي كاهش يافت دسترسي به آب شيرين در هر زمان و مكان خاص به شكل فزاينده

گذارد، اقليم و به ويژه زمان و مكان نـزوالت   هر عامل ديگري بر حجم آب شيرين در دسترس تأثير مي
يعني آن ميزان از رطوبت است كه جو زمـين  ) Evaporative Demand(» تقاضاي تبخير«جوي و نيز 
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هـايي   به طوري كه در بخش. دباش قادر به جذب آن است و خود تابعي از درجه حرارت يا دماي هوا مي
از كشور مقدار بارندگي آن قدر كم و ميزان تبخير به قدري زياد است كه حجم ناچيزي از آب شـيرين  

توان استحصال نمود و در بسياري از مناطق بياباني، كل بارندگي ساالنه به مقـدار انـدك بـوده و     را مي
  .پس تبخير شده و از دسترس خارج شودتمامي آن مقدار نيز ممكن است طي چند روز ببارد و س

هـاي امكـان زيسـت     ترين فراسـنج  ترين نيازهاي اوليه در حيات بشر بوده و از اساسي آب يكي از اصلي
بـا  . باشـد  بحران كمبود آب امروزه به عنوان يك معضل اساسي در جهان مطرح مـي . گردد محسوب مي

اي جهـان سـوم و عـدم كنتـرل ميـزان      توجه به رشد روزافزون جمعيت جهان به خصوص در كشـوره 
رويه آب، اين بحران به طور جدي جوامع بشري بـه خصـوص كشـورهاي در     برداشت و ادامه مصرف بي
  .نمايد حال توسعه را تهديد مي
آبـي روبـرو بـوده و      داشتن در اقليم خشك و نيمه خشك با خطر جـدي كـم   كشور ايران به دليل قرار

هـاي   هاي اصولي جهـت كنتـرل مصـرف، طـرح    ت ضمن اعمال سياستبر اين اساس الزم اس. باشد مي
برداري از حداكثر توان موجود منابع آب و استفاده بهينه از ايـن منـابع و مـديريت مصـرف مـورد       بهره

  .توجه خاص قرار گيرد
براي دست يافتن به اهداف فوق با استفاده از سوابق و نتـايج مطالعـات موجـود و همكـاري صـميمانه      

  هـاي الزم انجـام و گـزارش حاضـر تحـت عنـوان       هـاي مسـئول در اسـتان خوزسـتان بررسـي     سازمان
توسط گروه كارشناسان مطالعات منـابع طبيعـي و   » مطالعات منابع آب طرح آمايش استان خوزستان«

  :محيط زيست اين مهندسين مشاور با عناوين اصلي زير، انجام شده است

  بخشي منابع و مصارف  •

هاي سـطحي و  ترهاي موقعيت و تقسيمات سياسي و هيدرولوژيكي استان، منابع آبدر اين بخش پارام
بـا ارائـه ايـن بخـش ضـمن      . هاي مختلف در سطح استان آمده استزيرزميني و مصارف آب در بخش

هاي مطالعاتي واقع در استان، منـابع   هاي آبريز و محدوده تشريح شرايط وضعيت هيدرولوژيكي، حوضه
هاي سطحي و زيرزميني مورد بررسي قـرار گرفتـه و پتانسـيل آبـي     اعم از منابع آبآبي موجود در آن 

در بخش پاياني آن مصارف آب به تفكيـك مصـارف شـرب شـهري، روسـتايي،      . استان ارائه شده است
پروري براساس آخـرين نتـايج  موجـود تجزيـه و تحليـل شـده و بـه         صنعت، معدن، كشاورزي و آبزي

  .هاي آبريز آمده است عاتي و حوضههاي مطال تفكيك محدوده
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   تعيين بيالن آبي استان •
هاي سطحي و زيرزميني استان ارائه شده و در ادامه بندي و پتانسيل منابع آب در اين بخش ابتدا جمع

كل مصارف آب استان و نياز آبي آن از جمله نياز محيط زيست برآورد و در خاتمه بـيالن آبـي اسـتان    
نتايج حاصل، بيالن آبي استان خوزستان در شرايط حاضر در وضعيت تعادل نسبي براساس . آمده است

دست اجـرا و مطالعـاتي و    هاي آبياري در برداري شبكه هاي آتي با توجه به بهره قرارداشته ولي در سال
هاي آبريز به خصـوص كرخـه و كـارون     هاي آبي در باالدست حوضهبرداري از ساير طرح همچنين بهره

ديريت منابع آبي استان با چالش مواجه بوده و نياز به تجديد نظر در مديريت مصرف و اعمال بزرگ، م
  .هاي نوين مصرف خواهد داشتروش

  تأسيسات آبي موجود •

هـاي   در اين بخش تأسيسات آبي موجود در استان اعم از سدهاي مخزني، سـدهاي انحرافـي و شـبكه   
هاي در حال اجـرا و در   ارائه و همچنين سدها و شبكه برداري آبياري و زهكشي موجود و در دست بهره

  .هاي آبريز آمده است دست مطالعه در سطح استان به تفكيك حوضه
هاي انتقال آب و توزيع آن در سطح شهرهاي استان  در ادامه اين بخش تأسيسات آبي مربوط به شبكه

  .خوزستان تشريح گرديده است
ــاب حوضــه جــايياز آن ــده پاي ــزرگ و   كــه اســتان خوزســتان دربرگيرن ــز كرخــه، كــارون ب  هــاي آبري

هاي باالدست قرار دارند، بـه  هاي مربوط در استان هاي حوضه زهره را در برداشته و سرشاخه -جراحي 
هاي آبي موجـود،   ها و سازهبندي كليه طرح نگر، خالصه و جمع منظور ارائه ديد و نگاه كارشناسي آينده

  .الذكر نيز ارائه گرديده است هاي آبريز فوق حال اجرا و در حال مطالعه در كل حوضه در

  سطح تكنولوژي مصرف آب •

هاي مختلف پرداخته و حجم تلفـات  در اين بخش به تشريح مصارف آب و تلفات ناشي از آن در بخش
ـ     . آبي در بخش شرب و داليل مربوط بـه آن ارائـه شـده اسـت     ي اسـتان  چـون بخـش عمـده منـابع آب

شود، ضمن بررسي و تشـريح مصـرف آب    در بخش كشاورزي مصرف مي) درصد 90حدوده (خوزستان 
كارهاي تقليل تلفات و افـزايش  هاي مدرن و سنتي، راه اين بخش و راندمان آبياري موجود در شبكه در

آبياري در سطح  دهد كه راندمان ها نشان ميزيرا نتايج بررسي. راندمان نيز مورد بحث قرار گرفته است
  .استان نسبتاً پايين بوده كه با افزايش آن بخشي از معضل احتمالي آب در آينده قابل رفع خواهد بود



 

  
  
  
  

 
 

   



 

    

  
  
  
  
  

  فصل اول
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  موقعيت استان خوزستان -1-1
دقيقه  52درجه و  29كيلومتر مربع بين مدار جغرافيايي  8.63,252با وسعتي معادل  استان خوزستان

دقيقه طول شرقي، در  28درجه و  50دقيقه تا  45درجه و  47دقيقه عرض شمالي و  5درجه و  33تا 
استان خوزستان از شمال بـا اسـتان   . جنوب غربي كشور و در شمال غربي خليج فارس واقع شده است

از غرب با كشور عراق، از جنوب با خليج فارس، از شرق بـا اسـتان كهگيلويـه و بويراحمـد، از     لرستان، 
محال و بختياري، از جنوب شرق با استان بوشهر و از شمال غرب با اسـتان   شمال شرق با استان چهار

  .مرز استايالم هم
تا  200ج فارس به طول قلمرو آبي آن در ساحل خلي. اين سرزمين داراي دو قلمرو آبي و خشكي است

كـه از  ) داراي دو پهنه كوهستاني در شمال و دشتي در جنوب است(كيلومتر و قلمرو خشكي آن  220
باشـد ايـن    هـا مـي   ها و انزاني گيري مدنيت انساني در جهان و دولت متمركز عيالمي مناطق اوليه شكل

سـازي در   مهد مـدنيت و تمـدن  ) قلمرو كوهستاني، تمدن انزاني(خطه به خصوص در پهنه شمالي آن 
توان  سليمان ميملك و مسجدغهاي ايذه، باشمار آن را در شهرستانايران باستان بوده است كه آثار بي

  .مشاهده نمود
استان خوزستان از نظر موقعيت جغرافيايي داراي اهميت ژئواكونوميـك، ژئوپليتيـك و ژئواسـتراتژيكي    

المللي است به نحوي كه محل استقرار اسـتان چـه در    ي و بيناي، مل اي در سطح منطقه بسيار پيچيده
هـاي مـدنيتي   اي، كـانون  خاورميانه -گذشته و چه در زمان حال به دليل همسايگي با كشورهاي عربي

 فـارس، وجـود منـابع سرشـار انـرژي فسـيلي، وجـود         جهان باستان، استقرار در حاشيه شـمالي خلـيج  

ل بندر امام خميني، آبـادان، خرمشـهر و ماهشـهر شـرايط مناسـب      هاي با اهميت و كليدي مثگاه بندر
درصـد منـابع آب    33حـدود  (هـاي سـطحي فـراوان    طبيعي در اقصي نقاط ساحلي، وجـود منـابع آب  
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، اسـتقرار صـنايع   )ميليون هكتار 5.1حدود (، اراضي مسطح و مناسب توسعه كشاورزي )سطحي كشور
سـاختار  . بـه ايـن اسـتان در عرصـه ملـي داده اسـت      نفت و گـاز، فـوالد و پتروشـيمي نقـش كليـدي      

و اسـتقرار آن  ) شـمالي و جنـوبي  (شناسي و ارتفاعي استان با توجه به جهت شيب عمومي كشور  زمين
هـاي سـينوپتيكي هواشناسـي باعـث شـده كـه اسـتان خوزسـتان از نظـر           در مبادي ورودي سيسـتم 

در . هاي كرخه، دز، كارون و مارون باشـد نامهيدرولوژيكي پاياب چهار رودخانه بزرگ و پرآب كشور به 
  .موقعيت استان خوزستان در كشور نشان داده شده است 1-1نقشه 

  تقسيمات سياسي استان خوزستان -1-2
هجـري خورشـيدي بـه نـام اسـتان       1316استان خوزستان در اولين تقسيمات سياسي كشور در سال 

اسـتان  ، كشـور  1385سـال   ات سياسـي در حال حاضـر بـر اسـاس تقسـيم    . ششم شناخته شده است
 نيـز  وسعت كل اين اسـتان . دهستان است 120بخش و  40شهر،  45 شهرستان، 24 خوزستان داراي

  . باشد كيلومتر مربع مي 83.63,252
درصد از كل وسعت اسـتان خوزسـتان،    26.10كيلومتر مربع وسعت و با  47.6,490شهرستان اهواز با 

هاي دزفول، شوش و ايذه به ترتيب بـا  بعد از آن شهرستان. گردد مي ترين شهرستان آن محسوببزرگ
درصد از وسعت استان از نظر وسـعت در مراحـل بعـدي جـاي      15.6و  22.6، 45.7در اختيار داشتن 

  .دارند
درصـد از وسـعت    5يك با در برگرفتن بيش از  بهبهان، هر هاي هنديجان، شادگان، هويزه وشهرستان

 سـهم شهرسـتان گتونـد بـه عنـوان      . رونـد  هاي داراي وسعت زياد بـه شـمار مـي   استان جزء شهرستان

كيلومترمربـع   16.979درصد از وسعت استان يعنـي معـادل    55.1ترين شهرستان استان تنها كوچك
  .است

اسـتان   2-1هـا ارائـه شــده در نقشـه     هاي اسـتان خوزسـتان و وسـعت آن  شـهرستان 1-1در جدول 
  .ها نشان داده شده استستانخوزستان به تفكيك شهر
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  موقعيت استان خوزستان در كشور -1-1 نقشه
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  1385سال  -ها در استان خوزستانها و وسعت آنشهرستان -1-1 جدول
  درصد از وسعت استان )كيلومتر مربع(وسعت نام شهرستان رديف

  6.3  42.2,277  آبادان  1
  47.3  65.2,194  اميديه  2
  7.3  1.2,341  انديكا  3
  92.4  03.3,111  انديمشك  4
  26.10  47.6,490  اهواز  5
  15.6  96.3,891  ايذه  6
  53.3  89.2,232  باغملك  7
  16.2  42.1,367  باوي  8
  78.2  56.1,759  ماهشهر بندر  9
  02.5  96.3,172  بهبهان  10
  99.2  42.1,892  خرمشهر  11
  45.7  94.4,710  دزفول  12
  64.2  94.1,672  دشت آزادگان  13
  56.2  38.1,619  رامشير  14
  99.2  65.1,891  رامهرمز  15
  37.5  74.3,399  شادگان  16
  22.6  99.3,933  شوش  17
  83.3  08.2,425  شوشتر  18
  55.1  16.979  گنوند  19
  13.2  31.1,347  اللي  20
  48.3  15.2,204  مسجدسليمان  21
  4.2  05.1,520  لهفتگ  22
  74.5  51.3,631  هنديجان  23
  04.5  05.3,185  هويزه  24

  100  83.63,252 كل استان
  مطالعات مشاور طرح: مأخذ
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  هااستان خوزستان به تفكيك شهرستان -2-1 نقشه
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  هابندي آن هاي هيدرولوژيكي و تقسيم حوضه -1-3
  هاي آبريز اصلي كشور شناخت حوضه -1-3-1

  تـا  º44 02′غربـي قـاره آسـيا بـين مختصـات جغرافيـايي        جنـوب كـره شـمالي در    كشور ايران در نيم
′20 º63  46′تا  25′طول شرقي و º39 عرض شمالي قرار گرفته است.  

اليـه  اليه شمال غربي در شهر بازرگان تـا خلـيج گـواتر واقـع در منتهـي     فاصله چهارگوشه آن از منتهي
اليه شمال شـرقي در سـرخس   منتهيكيلومتر و از  2,250جنوب شرقي در ساحل درياي عمان حدود 

  .باشدكيلومتر مي 1,376تا دهانه اروند رود در بخش جنوب غربي 
كيلومتر آن را مرزهاي خاكي و بقيه را مرزهـاي   6,000كيلومتر است كه حدود  8,731پيرامون ايران 

طـول  . دهـد  مـي تشكيل ) ها ها و تاالب كيلومتر درياچه 88ها و  كيلومتر رودخانه 1,830شامل (دريايي 
  :جوار به شرح زير استمرزهاي خاكي با كشورهاي هم

  
  هاي آذربايجان غربي غربي در استان با كشورهاي ارمنستان و آذربايجان در شمال

  كيلومتر 807  و شرقي و استان اردبيل 
  كيلومتر 1,206  هاي گلستان و خراسان با كشور تركمنستان در شمال شرقي در استان

  كيلومتر 945  هاي خراسان و سيستان و بلوچستان تان در شرق در استانبا كشور افغانس
  كيلومتر 978  با كشور پاكستان در جنوب شرقي در استان سيستان و بلوچستان

  هاي خوزستان، ايالم، كرمانشاه، با كشور عراق در مغرب و جنوب غربي در استان
  كيلومتر 1,609  كردستان و آذربايجان غربي

  كيلومتر 486  در شمال غرب در استان آذربايجان غربيبا كشور تركيه 

  
كيلومتر و طول كرانه خليج فارس  657هاي درياي خزر در كشور ايران از آستارا تا گميشان  طول كرانه

هاي درياي عمان از بنـدرعباس تـا خلـيج     كيلومتر و طول كرانه 1,259از دهانه اروندرود تا بندرعباس 
ها در درياي خزر مرزهاي آبي با چهار كشور و در خلـيج فـارس    اين كرانه. دباش كيلومتر مي 784گواتر 

  .گردد مرزهاي آبي با شش كشور محسوب مي
هاي هيدرولوژيكي انجـام يافتـه در وزارت نيـرو بـا توجـه بـه شـرايط طبيعـي، توپـوگرافي،          در بررسي

ريزي توسـعه   مقاصد برنامه مورفولوژيكي، اقليمي و همچنين تقسيمات سياسي و مديريتي و با توجه به
 2حوضـه آبريـز درجـه     30و ) 6تـا   1بـا كـد   (منابع آب، سطح كشور به شش حوضه آبريز درجه يك 
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هـا بـا توجـه بـه تشـابه      اند و هر يك از آن تقسيم گرديده كه هر يك با يك كد دو رقمي مشخص شده
هـا بـه    اي آبريز رودخانـه ه ها و با رعايت حدود تقسيمات طبيعي حوضه شرايط طبيعي و وسعت حوضه

. شوند اند كه با يك كد سه رقمي مشخص مي حوضه تقسيم گرديده تعدادي تقسيمات فرعي به نام زير
و رقم سمت راست معرف شـماره   2به اين ترتيب كه دو رقم اول سمت چپ معرف حوضه آبريز درجه 

  .مورد است 136هاي كشور بالغ بر  تعداد زير حوضه. است  زير حوضه
آوري و تحليـل اطالعـات مربـوط بـه سـطح       منظور محاسبه بيالن آب زيرزمينـي، همچنـين جمـع    به

زيركشت، مصارف كشاورزي و همچنين برآورد مصارف آب شهري، روستايي، صنعت، معدن و بـه طـور   
تـر شـامل   هـاي كوچـك   به تعدادي محدوده 2هاي آبريز درجه  كلي بررسي منابع و مصارف آب، حوضه

هـر  . انـد  شـده   هاي مطالعاتي تقسيم ها تحت عنوان محدودهتي و ارتفاعات مشرف به آنهاي آبرفدشت
هاي مطالعاتي داراي يك كد چهار رقمي بوده كـه دو رقـم سـمت چـپ آن معـرف       يك از اين محدوده
تعـداد ايـن   . مطالعاتي واقع در حوضه است  و دو رقم سمت راست شماره محدوده 2حوضه آبريز درجه 

  .باشد مورد مي 609در كشور ) هاي مطالعاتي حدودهم(تقسيمات 
 2هاي آبريز درجـه   و موقعيت حوضه 2-1هاي اصلي تقسيمات هيدرولوژيكي كشور در جدول مشخصه

  .نشان داده شده است 3-1كشور در نقشه 

  هاي هيدرولوژيكي واقع در استان خوزستان حوضه -1-3-2
شناسي و پيكر شـناختي آن بـه    شيب و جهت آن، زمين استان خوزستان با توجه به شرايط توپوگرافي،

 كـه در نقشـه  همـانطوري . باشـد  هاي كرخه كارون، دز، مارون و جراحي مطرح مي عنوان آبگير رودخانه

كرخـه، كـارون    2حوضه آبريز درجه  3گردد استان خوزستان در برگيرنده بخشي از مالحظه مي 1-3 
يعنـي در واقـع   . درياي عمان است –فارس  يز اصلي خليج زهره از حوضه آبر –بزرگ و حوضه جراحي 
گردد  محسوب مي) 24(زهره  –و جراحي ) 23(، كارون بزرگ )22(هاي كرخه  اين استان پاياب حوضه

  .شوندبه خليج فارس منتهي مي  كه تماماً
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  هاي اصلي تقسيمات هيدرولوژيكي كشور مشخصه -2-1 جدول

ضه
حو

زير
  

  تعداد  2هاي آبريز درجه حوضه 1هاي آبريز درجه حوضه
هاي محدوده

  مطالعاتي
نام حوضه 

 آبريز
كد 
 حوضه

مساحت
كد   نام حوضه آبريز )كيلومترمربع(

 حوضه
مساحت 

 )كيلومترمربع(

29  
حوضه آبريز 

درياي 
مازندران 

  )خزر(
1  175,061  

  13  39,534  11 رودخانه ارس
  2  6,921  12 مرداب انزلي-هاي تالشرودخانه
  11  59,429  13 سفيدرود
  3  10,915  14  هاي بين سفيد رود و هرازرودخانه

  4  18,771  15  سوهاي بين هراز و قرهاز و رودخانهرودخانه هر
  2  13,061  16 رودسو و گرگانهاي قرهرودخانه

  8  26,430  17 رودخانه اترك

36  
حوضه آبريز 
خليج فارس 

و درياي 
  عمان

2  424,320  

  24  39,667  21 هاي مرزي غربرودخانه
  35  51,337  22 رودخانه كرخه

  42  67,257  23 رودخانه كارون بزرگ
  24  40,788  24 هاي جراحي و زهرهرودخانه
         هاي كوچك دو هاي حله و مسيلرودخانه
  13  21,274  25 طرف آن

بسته هرم، كاريان و هايرودخانه مند و حوضه
  48  47,654  26 خنج

هاي جنوبي و هاي كل مهران و مسيلرودخانه
  42  62,918  27 جزاير

  22  44,763  28  هاي بين بندرعباس و سد يجرودخانه
مرز  و يچ جنوبي بين سدهاي بلوچستانرودخانه
  15  48,662  29 پاكستان

  25  51,801  31 اروميهدرياچه 51,801  3 درياچه اروميه 7

حوضه آبريز   43
  824,356  4 فالت مركزي

  36  92,563  41 درياچه نمك
  21  41,550  42 گاوخوني
  27  31,492  43  بختگان و مهارلو–هاي طشكدرياچه

  19  57,196  44 سيرجان–كوير ابرقو
  21  69,390  45 هامون جازموريان

  36  206,222  46 كوير لوت
  50  226,523  47 كوير مركزي

  11  48,912  48  كويرهاي سياهكوه، ريگ زرين و دق سرخ
  12  50,508  59 ساغند-كويرهاي درانخيز

هاي  رودخانه  15
  103,169  5  مرزي شرق

  11  32,980  51 نمكزار خواف-پترگاندق
  10  33,731  52 هيرمند–هامون
  9  36,458  53 مشكين–هامون

  13  44,165  60 قره قوم 44,165  6 قره قوم 6
  سازمان مديريت منابع آب وزارت نيرو:مأخذ
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  كشور 2هاي آبريز درجه  موقعيت حوضه -3-1 نقشه
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  )22(حوضه آبريز كرخه  •
 بندي كلي هيدرولوژي ايران جزيي از حوضه آبريز خلـيج فـارس بـه   حوضه آبريز كرخه از لحاظ تقسيم

تـا    º46-06′كيلومترمربع از نظر موقعيت جغرافيايي بين  51,337اين حوضه با مساحت . رودشمار مي
′10-º49  58′طول شرقي و º30  00′تا º35  درصـد مسـاحت    60حـدود  . باشـد  عرض شمالي واقع مـي

 8.20,534درصـد مـابقي برابـر بـا      40كيلومترمربع را مناطق كوهسـتاني و   2.30,802حوضه معادل 
كيلـومتر   8,683وسـعتي معـادل   . شـود كيلومترمربع ديگر جزء نواحي دشتي اين حوضه محسوب مـي 

 35ايـن حوضـه داراي   . گيـرد  مربع از كل حوضه آبريز كرخه در محدوده اسـتان خوزسـتان قـرار مـي    
اي از مســاحت  كــل محــدوده مطالعــاتي دشــت آزادگــان و بخــش عمــده . محــدوده مطالعــاتي اســت

در اسـتان خوزسـتان قـرار داشـته كـه      ) 2204(و آوان ) 2202(خـرج   –تي چنانه هاي مطالعا محدوده
  . ها مربوط به استان خوزستان استمسئوليت امور آب آن

در ) 2205(و مـوالب   )2203(هاي مطالعاتي دشت عبـاس شـرقي    همچنين بخش كوچكي از محدوده
هـاي فـوق در اسـتان     بيشتري از محـدوده ولي با توجه به اينكه وسعت . گيرد استان خوزستان قرار مي

  .باشد ايالم قرار داشته، مسئوليت امور آب اين نواحي نيز به عهده استان ايالم مي

  )23(حوضه آبريز كارون بزرگ  •

بندي كلـي هيـدرولوژي ايـران بخشـي از حوضـه       از لحاظ تقسيم) 23 با كد(حوضه آبريز كارون بزرگ 
كيلومترمربـع از   67,257حوضه كارون بـزرگ بـا مسـاحت حـدود     . رود شمار ميآبريز خليج فارس به 

رود، از طـرف مغـرب بـه     چاي، ساوه، گلپايگـان و زاينـده   هاي قره سمت شمال به حوضه آبريز رودخانه
هاي زهره، مارون و جراحي محـدود بـوده و از نظـر     حوضه رودخانه كرخه و از شرق به حوضه رودخانه

عـرض شـمالي    º34-05′تـا    º30-00′طول شـرقي و و   º52-30′تا   º48-00′موقعيت جغرافيايي بين 
كيلومترمربـع را منـاطق    45,886درصـد آن معـادل    22.68از كـل مسـاحت حوضـه    . گيـرد   قرار مـي 

  .دهد كيلومترمربع را دشت و كوهپايه تشكيل مي 21,371ديگر درصد برابر با  78.31كوهستاني و 
 28,771بـا   هاي كـارون و دز برابـر    بزرگ شامل رودخانهدرصد از كل وسعت حوضه كارون  43حدود 

  .گيرد كيلومتر مربع آن در محدوده استان خوزستان قرار مي
و  2310تـا   2301هـاي مطالعـاتي    محدوده مطالعـاتي اسـت كـه كـل محـدوده      42اين حوضه داراي 

و مسـئوليت   در استان خوزستان قرار داشـته  2335و  2311هاي مطالعاتي و محدوده 2334محدوده 
هـاي مطالعـاتي    هاي محدودي از محـدوده ضمناً تنها بخش. باشد ها به عهده اين استان ميامور آب آن
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هـا بـه عهـده    كـه مسـئوليت امـور آب آن   . گيرد در استان خوزستان قرار مي 312،2319،2321،2336
  .باشد ها ميهاي متولي آناستان

  )24(حوضه آبريز جراحي و زهره  •

، در بخش مركزي ارتفاعات زاگرس و جنوب فالت ايران زمين )24(زهره، با كد  –راحي حوضه آبريز ج
  .رود قرار داشته و از لحاظ تقسيمات هيدرولوژي بخشي از حوضه آبريز اصلي خليج فارس به شمار مي

كيلومترمربع از سمت شمال و شرق به حوضـه كـارون بـزرگ، از سـمت      40,788اين حوضه با وسعت 
   هـاي حلـه، منـد و    مهـارلو و از سـمت جنـوب بـه حوضـه      -ه كـارون بـزرگ و بختگـان   غرب به حوضـ 

عرض شـرقي   º31 35′تا   º29 35′فارس محدود بوده و از نظر موقعيت جغرافيايي در حد فاصل  خليج 
  .گيرد طول شرقي قرار مي º52 15′تا   º47 50′و 

درصـد   9.61استان كشور قرار داشته كه از نظر جغرافياي سياسي اين حوضه در محدوده عملكرد پنج 
درصـد   60.70. گيـرد  كيلومترمربع از وسعت آن در محدوده استان خوزستان قرار مـي  24,832دل معا

كيلومترمربع ديگر برابر  11,991كيلومترمربع از وسعت حوضه را مناطق كوهستاني و  28,797معادل 
هـا و خصوصـيات    هـاي زيرحوضـه  س ويژگـي اسـا  بر. دهد درصد را نواحي دشتي تشكيل مي 40.29با 

محدوده مطالعاتي در حوضه جراحي و زهره تعريف شده است كه كل وسـعت   24هيدرولوژيكي، تعداد 
هــاي  اي از وســعت محــدوده و بخــش عمــده 2409و  2404، 2402، 2401هــاي مطالعــاتي  محــدوده

قرار داشـته و مسـئوليت   در استان خوزستان  2413و  2410، 2407، 2406، 2405، 2403مطالعاتي 
، 2408هاي مطالعاتي  ضمناً بخش اندكي از وسعت محدوده. باشد ها به عهده اين استان ميامور آب آن

هـا بـه عهـده ديگـر     گيرد كه مسئوليت امور آب آن در استان خوزستان قرار مي 2417، 2414، 2411
  .است) كهگيلويه و بويراحمد(ها استان

ــوچكي از حوضــه  ــه ضــمناً بخــش ك ــز رودخان ــرب   آبري ــرزي غ ــاي م ــاتي ) 21(ه  از محــدوده مطالع

هـاي   از محـدوده ) 25(و همچنين بخـش انـدكي از محـدوده حوضـه حلـه      ) 2123(آبدانان  -موسيان
هـا بـه عهـده    كه مسئوليت امور آب آن. گيرد در استان خوزستان قرار مي) 2501(مطالعاتي بندر ديلم 

  .ستا) ايالم و بوشهر(هاي متولي استان
زهـره   -كرخه، كـارون بـزرگ و جراحـي     2هاي آبريز درجه  هاي اصلي حوضه مشخصه 3-1در جدول 

 .در استان خوزستان نشان داده شده است 2هاي آبريز اصلي درجه  حدود حوضه 4-1ارائه و در نقشه 
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  واقع در استان خوزستان 2هاي آبريز درجه   هاي اصلي حوضه مشخصه -3-1 جدول
 نام حوضه آبريز                            

  زهره  –جراحي   كارون بزرگ   كرخه   مشخصات

  24  23  22 كد حوضه آبريز
وسعت حوضه 

كيلومتر (آبريز 
  )مربع

  28,797  45,886  30,802.2 كوهستان
  11,991  21,225  20,534.8 دشت

  40,788  67,257  51,337 كل حوضه
  24  42  35 هاي مطالعاتيتعداد محدوده

  هاي واقع در حوضهاستان
–خوزستان–ايالم

 –كرمانشاه  –كردستان 
 همدان-مركزي-لرستان

 -چهارمحال بختياري -اصفهان
-كهگيلويه و بوير احمد -خوزستان

 همدان-مركزي - لرستان -فارس

-بوشهر  - خوزستان 
كهگيلويه و بوير 

  فارس -احمد
 حوضه در استان خوزستان وسعت

  24,832  28,771  8,683 )كيلومترمربع(

در استان درصد از كل حوضه
  61.90  42.48  16.91  خوزستان

تعداد محدوده مطالعاتي با
  10  13  3 مسئوليت استان خوزستان

-قره سو-گاماسياب  هاي اصلي واقع در حوضهرودخانه
 -زهره   -جراحي   كارون -دز -خرسان -كوهرنگ كرخه-سيمره-كشكان

  هنديجان -مارون
 سازمان مديريت منابع آب وزارت نيرو-1:مأخذ

  مشاور طرح -2
 

  هاي مطالعاتي مربوط به استان خوزستان محدوده -1-3-3
زهره از حوضه آبريز درجـه يـك    -كرخه، كارون بزرگ، جراحي 2هايي از سه حوضه آبريز درجه بخش

، 3هاي فـوق بـه ترتيـب     از حوضه. گيرند مياستان خوزستان را در بر   خليج فارس و درياي عمان پهنه
ها در اين استان قرار داشـته و  محدوده مطالعاتي به طور كامل و يا بخش عمده از وسعت آن 10و  13

هـا بـه عهـده سـازمان آب اسـتان      بر اساس توافق و دستورالعمل وزارت نيـرو، مسـئوليت امـور آب آن   
 .گردد ها ارائه مي هدر ادامه بررسي مختصر محدود. باشد خوزستان مي
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  در استان خوزستان 2هاي آبريز اصلي درجه  حدود حوضه -4-1 قشهن
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  )22(هاي مطالعاتي استان مربوط به حوضه آبريز كرخه  محدوده •

  ) 2201(محدوده مطالعاتي دشت آزادگان  −

ايـن  . باشـد  واقع مـي به طور كامل در استان خوزستان ) 2201(محدوده مطالعاتي دشت آزادگان با كد 
  تـا   º30 56′عـرض شـرقي و    º48-32′تـا   º47-42′هـاي  محدوده در مختصات جغرافيـايي بـين طـول   

 ′02 º33   3.4,859مسـاحت كلـي ايـن محـدوده مطالعـاتي معـادل       . عرض شمالي قرار گرفتـه اسـت 
ت درصـد از وسـع   68.7درصد از كل وسعت حوضـه آبريـز كرخـه و     5.9كيلومترمربع است كه حدود 
درصـد آن   39.3و  61.96از كل وسـعت ايـن محـدوده بـه ترتيـب      . گيرد استان خوزستان را در بر مي

متـر و   261حـداكثر ارتفـاع در ايـن محـدوده از سـطح دريـا       . مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات است
 .باشدمتر مي 15ر و ميانگين ارتفاع آن مت -7حداقل ارتفاع نيز 

  )2202(رج خس -محدوده مطالعاتي چنانه −

كيلومتر مربع و  9.2,616حدود (كه بخش اعظم آن ) 2202(خسرج با كد  –محدوده مطالعاتي چنانه 
اين . درصد، در استان ايالم قرار دارد 2.1در استان خوزستان و بخش جزيي ديگر، حدود ) درصد 8.98

 º32 16′تـا    º31 25′شـرقي و   º48 48′تـا    º47  53′هـاي  محدوده در مختصات جغرافيايي بين طول
كيلومترمربع اسـت   2,658مساحت كامل اين محدوده مطالعاتي معادل . عرض شمالي قرار گرفته است

از وسـعت اسـتان خوزسـتان را در بـر      درصـد  14.4درصد از كل حوضه آبريز كرخـه و   5.1كه حدود 
نـواحي دشـت و    درصد آن مربـوط بـه   55.18و  45.81از كل وسعت اين محدوده به ترتيب . گيرد مي

  .باشد متر مي 8و  261حداكثر و حداقل ارتفاع آن از سطح دريا به ترتيب برابر با . ارتفاعات است

  )2204(محدوده مطالعاتي دشت آوان  −

) درصد 2.88(كيلومترمربع و  4.296(كه بخش اعظم آن ) 2204(محدوده مطالعاتي دشت آوان با كد 
ايـن محـدوده در مختصـات    . گيـرد  اسـتان ايـالم قـرار مـي     در استان خوزستان و مابقي وسعت آن در

عـرض شـمالي قـرار     º32-29′تـا    º32-13′شـرقي و   º48-11′تا   º47- 05′هاي جغرافيايي بين طول
درصـد از   65.0مربـع بـوده كـه حـدود      كيلومتر 336مساحت كل اين محدوده مطالعاتي . گرفته است

از كـل وسـعت   . گيـرد  تان خوزستان را در بـر مـي  درصد از وسعت اس 69.4وسعت كل حوضه كرخه و 
حداكثر، حداقل . درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات است 74.47و  26.52محدوده به ترتيب 

  . باشد متر مي 156و  76، 408و ميانگين ارتفاع آن از سطح دريا به ترتيب برابر با 
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  )23( هاي مطالعاتي مربوط به حوضه آبريز كارون بزرگ محدوده •

    )2301(محدوده مطالعاتي خرمشهر −

ايـن  . باشـد  به طـور كامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـي      ) 2301(محدوده مطالعاتي خرمشهر با كد 
 º30-31′تـا    º29-54′شـرقي و   º48-49′تا   º48 -02′هاي محدوده در مختصات جغرافيايي بين طول

كيلومتر مربع است كـه   720مطالعاتي معادل مساحت كل اين محدوده . عرض شمالي قرار گرفته است
درصد از وسعت استان خوزسـتان   14.1درصد از كل مساحت حوضه آبريز كارون بزرگ و  07.1حدود 

درصـد آن مربـوط بـه نـواحي      18.7و  82.92از كل وسعت اين محدوده به ترتيب . دهد را تشكيل مي
هـاي  بخـش جنـوبي خرمشـهر و بخـش آب    اين محدوده در واقـع تمـامي   . باشد دشتي و ارتفاعات مي

  .گيرد شير و نهرهاي بين اين دو رودخانه را در بر مياروندرود و بهمن

  )2302(محدوده مطالعاتي اهواز جنوبي  −

باشـد ايـن    بطور كامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـي     ) 2302(محدوده مطالعاتي اهواز جنوبي با كد 
  º31-19′تا   º30 -38′شرقي و  º48-46′تا   º48- 02′هاي محدوده در مختصات جغرافيايي بين طول

كيلومتر مربـع اسـت    3,989مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . عرض شمالي قرار گرفته است
درصد از وسعت استان خوزسـتان را   36.6درصد از وسعت حوضه آبريز كارون بزرگ و  93.5كه حدود 
  .گيرد در بر مي

ارتفاعـات آن   درصد آن مربوط به نواحي دشـت و  26.0و  74.99ترتيب  از كل وسعت اين محدوده به
  .باشد مي

  )2303(محدوده مطالعاتي اهواز شمالي −

ايـن  . باشـد  به طور كامل در استان خوزستان واقـع مـي  ) 2303(محدوده مطالعاتي اهواز شمالي با كد 
 º31-38′تـا    º31-17′و  شـرقي  º49-03′تا   º48- 30′هاي محدوده در مختصات جغرافيايي بين طول

كيلـومتر مربـع    2.1,128مساحت كل اين محـدوده مطالعـاتي معـادل    . عرض شمالي قرار گرفته است
درصـد از وسـعت اسـتان     31.6درصد از وسـعت حوضـه آبريـز كـارون بـزرگ و       68.1است كه حدود 

آن مربـوط بـه    درصـد  28.2و  72.97از كل وسعت اين محدوده به ترتيب . گيرد خوزستان را در برمي
  .باشد نواحي دشت و ارتفاعات آن مي
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  )2304(شوشتر  –آب  محدوده مطالعاتي ميان −

. باشـد  به طور كامل در استان خوزستان واقع مـي ) 2304(شوشتر با كد  –محدوده مطالعاتي ميان آب 
  تـا  º31-30′شـرقي و   º49-19′تـا    º48- 40′هـاي  اين محدوده در مختصـات جغرافيـايي بـين طـول    

′07-º32 كيلومتر 2.2,048مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . عرض شمالي قرار گرفته است 

درصـد از وسـعت اسـتان     24.3درصـد از وسـعت حوضـه آبريـز كـارون بـزرگ و        05.3مربع است كه 
كيلـومتر مربـع آن    76.18و  24.81از كل وسعت اين محدوده به ترتيـب  . گيرد خوزستان را در بر مي

اين محدوده در پاياب سد انحرافي گتوند قرار داشـته و  . باشد به نواحي دشت و ارتفاعات آن ميمربوط 
  .گردد جريان رودخانه در اين محدوده كنترل مي

  )2305(محدوده مطالعاتي مسجد سليمان  −

ايـن  . باشـد  استان خوزستان واقع مي به طور كامل در) 2305(محدوده مطالعاتي مسجدسليمان با كد 
 º32-14′تـا    º31-27′شـرقي و   º48-46′تا   º48 -52′هاي ه در مختصات جغرافيايي بين طولمحدود

كيلومترمربع است  2.2,762مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . عرض شمالي قرار گرفته است
درصد از وسعت استان خوزستان را در بـر   37.4درصد از وسعت حوضه آبريز كارون بزرگ و  11.4كه 
  .گيرد مي

درصد آن مربوط به نواحي دشـت و ارتفاعـات آن    09.92و  91.7از كل وسعت اين محدوده به ترتيب 
اين محدوده در واقع حوضه آبريز رودخانه شور تا محل تالقي آن به شاخه كـارون را تشـكيل   . باشد مي
  .دهد مي

  )2306( عقيلي –محدوده مطالعاتي گتوند  −

ايـن  . باشـد  به طور كامل در استان خوزستان واقع مـي ) 2306(ي با كد عقيل -محدوده مطالعاتي گتوند
 º32-32′تـا   º32-05′شـرقي و   º49-11′تـا   º48- 38′ هـاي محدوده در مختصات جغرافيايي بين طول

كيلومتر مربـع اسـت    1,142مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . عرض شمالي قرار گرفته است
در بـر   درصد از وسعت استان خوزستان را 81.1آبريز كارون بزرگ و  درصد از وسعت حوضه 70.1كه 
درصد آن مربـوط بـه نـواحي دشـت و      76.63و  24.36از كل وسعت اين محدوده به ترتيب . گيرد مي

اين محدوده از محل پيوستن رودخانه بهلول بـه شـاخه اصـلي كـارون تـا محـل       . باشد ارتفاعات آن مي
آن گسترش داشته و در واقع رودخانه كارون در اين محدوده بـه دشـت    اللي به پيوستن رودخانه شور

  .گردد خوزستان وارد مي
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  )2307(محدوده مطالعاتي اللي  −

اين محدوده در . باشد به طور كامل در استان خوزستان واقع مي) 2307(محدوده مطالعاتي اللي با كد 
عـرض شـمالي قـرار     º32-50′تـا   º32-08′طـول شـرقي و    º49-33′تا  º48- 46′مختصات جغرافيايي 

درصـد از   35.4مربع بوده كـه   كيلومتر 2,926مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . گرفته است
از كل وسعت اين . گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 63.4حوضه آبريز كارون بزرگ و 

ايـن  . باشـد  ت و كوهسـتان آن مـي  درصد آن مربوط بـه نـواحي دشـ    10.94و  9.5محدوده به ترتيب 
هاي بلوط و شور را تشكيل داده و به علـت گسـترش سـازندهاي     محدوده در واقع حوضه آبريز رودخانه

  .نمايد اصلي رودخانه منتقل مي  سارهاي متعدد، جريان سفره آب زيرزميني را به شاخه سخت و چشمه

  )2308(محدوده مطالعاتي انديكا  −

اين محـدوده در  . باشد به طور كامل در استان خوزستان واقع مي 2308با كد  محدوده مطالعاتي انديكا
عـرض شـمالي قـرار     º32-15′تا   º31-47′طول شرقي و   º49-38′تا   º49 -11′مختصات جغرافيايي 

درصـد از   28.1مربع بوده كـه   كيلومتر 3.860مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . گرفته است
از كل وسعت اين . گيرددرصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 36.1بزرگ و  حوضه آبريز كارون
ايـن  . باشـد  درصد آن مربوط به نواحي دشـت و ارتفاعـات آن مـي    41.87و  59.12محدوده به ترتيب 

محدوده در واقع از محل تالقي رودخانه شور اللي با كارون شروع و تا محل تالقي رودخانه مرغـاب بـا   
  .يابد و در پاياب سد شهيد عباسپور گسترده است امه ميكارون اد

  )2309(حدوده مطالعاتي مرغاب م −

اين محدوده در . باشد به طور كامل در استان خوزستان واقع مي 2309محدوده مطالعاتي مرغاب با كد 
گرفته عرض شمالي قرار  º31 59′تا  º31 36′طول شرقي و  º50 05′تا   º49  32′مختصات جغرافيايي 

درصد از حوضـه   19.1بوده كه  مربع كيلومتر 8.798مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . است
از كل وسعت اين محدوده بـه  . گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 26.1كارون بزرگ و 

وده در واقع اين محد. باشد درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي 17.81و  83.18ترتيب 
گيرد، شروع شـده و   ها سرچشمه ميهاي تنوش و زردحلقه، كه رودخانه مرغاب از آنهاي كوهاز بلندي

  .يابد تا محل تالقي رودخانه مرغاب با رود كارون ادامه مي
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  )2310(پيون  -محدوده مطالعاتي ايذه −

ايـن  . باشـد  وزستان واقـع مـي  به طور كامل در استان خ) 2310(پيون با كد  –محدوده مطالعاتي ايذه 
عـرض   º32-08′تـا    º31-33′طـول شـرقي و    º50-03′تـا   º49 -30′محدوده در مختصات جغرافيايي 

درصـد   95.0مربع بوده كـه   كيلومتر 638مساحت كل اين محدوده مطالعاتي . شمالي قرار گرفته است
از كـل وسـعت   . گيرد ر بر ميدرصد از وسعت استان خوزستان را د 01.1از حوضه آبريز كارون بزرگ و 

ايـن  . باشددرصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي 79.64و  21.35اين محدوده به ترتيب 
  . يابد زيد در جنوب ايذه شروع و تا پايان سد كارون ادامه ميماه  هاي كوهمحدوده در واقع از بلندي

  )2311(شيخ  محدوده مطالعاتي ده −

، به مساحت )2311(شيخ، با كد  از محدوده مطالعاتي ده) درصد كل مساحت آن 7.99(اي بخش عمده
 ايــن محــدوده در مختصــات جغرافيــايي. باشــد كيلومترمربــع، در اســتان خوزســتان واقــع مــي 3,282

 ′23 -º49   21′تا-º50  26′طول شرقي و-º31   39′تا-º32   مسـاحت  . عرض شمالي قرار گرفتـه اسـت
درصـد از حوضـه آبريـز كـارون      91.4كيلومترمربع بوده كـه   3,299معادل  كل اين محدوده مطالعاتي

از كل وسعت اين محدوده به ترتيـب  . گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 03.5بزرگ و 
ايـن محـدوده در واقـع از    . باشـد  درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعـات آن مـي   56.95و  44.4

ر شمال سد عباسپور شروع شـده و بـه سـمت جنـوب شـرقي تـا محـل تالقـي         هاي كوه كينو دبلندي
سـد عباسـپور و درياچـه آن در ايـن     . شـود  رودخانه خرسان با شاخه اصلي رودخانه كارون كشيده مـي 

شـال و آب الگـي كـه جريـان       هاي كوچكي نيز آب سـرحوض، آب  ضمناً مسيل. باشد محدوده واقع مي
نماينـد از   درياچه را به آن و يا به شاخه اصلي كارون منتقل مـي هاي شمال غرب و جنوب شرق  حوضه

  .گيرند بخش كوهستاني اين محدوده سرچشمه مي

  )2334(محدوده مطالعاتي آهودشت  −

ايـن  . باشـد  به طـور كامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـي      ) 2334(محدوده مطالعاتي آهودشت با كد 
عـرض   º31-58′تـا    º31-34′طـول شـرقي و    º49-52′تـا    º48-17′محدوده در مختصات جغرافيايي 

كيلومترمربـع بـوده كـه     4.1,124مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معـادل  . شمالي قرار گرفته است
  .گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 78.1درصد از حوضه آبريز كارون بزرگ و  67.1
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درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعـات آن   07.14و  93.85از كل وسعت اين محدوده به ترتيب 
كيلومتري شمال اهواز شروع شده و حوضه آبريز رودخانه دز را تـا   30اين محدوده در واقع از . باشد مي

  .دهد  سنجي حرمله تشكيل مي محل ايستگاه آب

  )2335(انديمشك  -محدوده مطالعاتي دزفول −

 36.6,148، بـه مسـاحت   )2335(شـك، بـا كـد    انديم –اي از محـدوده مطالعـاتي دزفـول   بخش عمده
ايـن محـدوده در   . باشـد در اسـتان خوزسـتان واقـع مـي    ) درصد كل مسـاحت آن  8.97(كيلومترمربع 

عـرض شـمالي قـرار     º33-01′تـا    º31-55′طول شرقي و  º49-55′تا   º48 -09′مختصات جغرافيايي 
درصـد از   35.9ومترمربع است كـه  كيل 6,288مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . گرفته است

از كل وسعت اين . گيرددرصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 72.9حوضه آبريز كارون بزرگ و 
  .باشد درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي 62.35و  38.64محدوده به ترتيب 

ناحيـه اول از محـل   . ل شده اسـت اين محدوده مطالعاتي در واقع از دو زيرحوضه كامالً مشخص تشكي
هـاي   آبادي گطيش تا سد مخزني دز و ناحيه دوم از محل سـد مخزنـي دز تـا محـل تالقـي رودخانـه      

  .بختياري و سزار است

  )24(زهره  –هاي مطالعاتي استان مربوط به حوضه آبريز جراحي  محدوده •

  )2401(محدوده مطالعاتي شادگان  −

اين محدوده در . به طور كامل در استان خوزستان واقع است) 2401(محدوده مطالعاتي شادگان با كد 
عـرض شـمالي قـرار     º31-33′تـا    º30-01′طول شرقي و  º49-47′تا   º48 -17′مختصات جغرافيايي 

 36.33كيلـومتر مربـع بـوده كـه      2.13,605مساحت كل اين محدوده مطالعـاتي معـادل   . گرفته است
  .گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 51.21زهره و  –درصد از حوضه آبريز جراحي 

درصد آن مربوط به نواحي دشـت و ارتفاعـات آن    55.3و  45.96از كل وسعت اين محدوده به ترتيب 
اين محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رودخانه جراحي از پاياب تا پايين دست رودخانـه اهللا   .باشد مي

  .باشد يز رودخانه كوپال در باالدست روستاي شاخ كوپال ميبه استثناء حوضه آبر

  )2402( محدوده مطالعاتي رامهرمز −

اين محدوده در . به طور كامل در استان خوزستان واقع است) 2402(محدوده مطالعاتي رامهرمز با كد 
عـرض شـمالي قـرار     º31-37′تـا    º31-03′طول شرقي و  º49-45′تا   º49 -11′مختصات جغرافيايي 
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درصـد   32.4كيلومترمربع بوده كه  5.1,760مساحت كامل اين محدوده مطالعاتي معادل . گرفته است
  .گيرد  درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 78.2زهره و  –از حوضه آبريز جراحي 

و ارتفاعـات آن  درصد آن مربوط به نواحي دشت  28.42و  72.57از كل وسعت اين محدوده به ترتيب 
  .باشد مي

  )2403( ميداوود –محدوده مطالعاتي دالون  −

 2.437 ، بـه مسـاحت  )2403( ميـداوود، بـا كـد    –اي از وسعت محدوده مطالعاتي دالـون   بخش عمده
ايـن محـدوده در   . باشـد  در اسـتان خوزسـتان واقـع مـي    ) درصد مساحت كـل آن  2.61( كيلومترمربع

عــرض شــمالي  º31-23′تــا   º31-04′طــول شــرقي و  º50-11′تــا   º49- 38′مختصــات جغرافيــايي 
درصـد از   61.1كيلومترمربع است كه  657مساحت كل اين محدوده مطالعاتي معادل . قرارگرفته است

  .گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 69.0زهره و  –حوضه آبريز جراحي 
رصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعـات آن  د 68.85و  32.14از كل وسعت اين محدوده به ترتيب 

دست تالقي رودخانـه دالـون تـا     اين محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رودخانه اهللا در پايين. باشد مي
  . باشدمي) شامل رودخانه دالون( پايين دست تالقي رودخانه زرد 

  ) 2404(محدوده مطالعاتي باغملك  −

اين محدوده . باشد به طور كامل در استان خوزستان واقع مي) 2404(محدوده مطالعاتي باغملك با كد 
عـرض شـمالي قـرار     º31 41′تا   º31 21′طول شرقي و  º50 11′تا  º49  38′در مختصات جغرافيايي 

درصد از حوضـه   11.2كيلومترمربع بوده كه  4.861مساحت كامل اين محدوده مطالعاتي . گرفته است
از كـل وسـعت ايـن    . گيـرد  مـي  درصد از وسعت استان خوزستان را در بر 36.1زهره و  –آبريز جراحي 

ايـن  . باشـد  درصد از آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مـي  60.77و  40.22محدوده به ترتيب 
  .محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رودخانه زرد است

  )2405(محدوده مطالعاتي صيدون  −

  كيلومتــر مربع 922، به وسـعت حدود )2405(صيدون با كد  اي از محــدوده مطالعاتيبخش عمده
اين محدوده در مختصات جغرافيايي . باشد در استان خوزستان واقع مي) درصد كل مساحت آن 2.61(
′43 -º49   29′تا-º50  06′طول شرقي و-º31   30′تا-º31    مسـاحت  . عرض شمالي قـرار گرفتـه اسـت
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  درصـد از حوضـه آبريـز     47.3كيلـومتر مربـع بـوده كـه      1,416كامل اين محدوده مطالعـاتي معـادل   
  .گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 46.1زهره و  –جراحي 

. باشد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي 97.95و  03.4از كل وسعت اين محدوده به ترتيب 
  .باشد باالدست تالقي رودخانه زرد مياين محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رودخانه اهللا در 

  )2406(محدوده مطالعاتي جايزان  −

كيلومتــر مربـع     3.1,800، با وسعت حدود )2406(اي از محدوده مطالعاتي جايزان با كد  بخش عمده
اين محدوده در مختصـات جغرافيـايي   . باشد در استان خوزستان واقع مي) درصد مساحت كل آن 80(
′36 -º49   11′تا-º50  35′طول شرقي و-º30   05′تا-º31    مسـاحت  . عرض شمالي قـرار گرفتـه اسـت

 درصـد از حوضـه آبريـز     44.5كيلـومتر مربـع بـوده كـه      2,219كامل اين محدوده مطالعـاتي معـادل   

از كل وسعت اين محـدوده  . گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 85.2زهره و  –جراحي 
  .باشد درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي 45.90و  55.9به ترتيب 

از باالدست تالقـي رودخانـه اعـال تـا     ) مارون(اين محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رودخانه جراحي 
  .باشدمي) دست روستاي حق كيلومتري پايين 5(محل خروجي دشت بهبهان 

  )2407(محدوده مطالعاتي بهبهان  −

 كيلومتــر مربـع  9.1,065، به وسعت حدود )2407(مطالعاتي بهبهان با كد اي از محدوده بخش عمده

اين محدوده در مختصات جغرافيايي . باشد در استان خوزستان واقع مي) درصد مساحت كل آن 4.79(
′02-º50  29′تا-º50  28′طول شرقي و-º30  57′تا-º30 مساحت كامل . عرض شمالي قرار گرفته است

ــات  ــدوده مطالع ــن مح ــادل اي ــه   1,302ي مع ــوده ك ــع ب ــز   19.3كيلومترمرب ــه آبري ــد از حوض  درص

از كل وسعت ايـن محـدوده   . گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 68.1زهره و  –جراحي
  .باشد درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي 84.54و  16.45به ترتيب 

تر از روستاي حق تـا محـل    كيلومتر پايين 5دخانه مارون از اين محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رو
  .است) مهتاب روستاي ده(اي مارون  سد ذخيره

  )2409(محدوده مطالعاتي هنديجان  −

ايـن  . باشـد  به طور كامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـي     ) 2409(محدوده مطالعاتي هنديجان با كد 
عـرض شـمالي قـرار     º30-46′تـا    º30-00′ طول شـرقي و  º49-54′تا  º49-15′محدوده در مختصات 

  .گرفته است
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  درصد از حوضه آبريـز   76.5كيلومترمربع بوده كه  2,351مساحت كامل اين محدوده مطالعاتي معادل 
از كل وسعت ايـن محـدوده   . گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 72.3زهره و  –جراحي

  .باشد به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي درصد آن مربوط 23.5و  77.94به ترتيب 
محل روستاي (اين محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رودخانه زهره از مصب تا خروجي دشت زيدون 

  .است) تچيه

  ) 2410(محدوده مطالعاتي زيدون  −

كيلومتـر مربـع   5.1,149، به وسعت حدود )2410(اي از محدوده مطالعاتي زيدون با كد بخش عمـده
ايـن محـدوده در مختصـات    . باشـد  در اسـتان خوزسـتان واقـع مـي    ) درصد از مساحت كـل آن  4.99(

  .عرض شمالي قرارگرفته است º30 39′تا  º30 13′طول شرقي و  º50 22′تا   º49  49′جغرافيايي 
درصـد از وسـعت    83.2كيلومتر مربـع بـوده كـه     1,156مساحت كامل اين محدوده مطالعاتي معادل 

از كل وسـعت   .گيرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مي 82.1زهره و  –حي حوضه آبريز جرا
  .باشد درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مي 36.35و  64.64اين محدوده به ترتيب 

دسـت تالقـي    اين محدوده در واقع شامل حوضه آبريز رودخانه زهره از محل روستاي تچيـه تـا پـايين   
، حوضه آبريز رودخانه خيرآباد از  محل تالقي با رودخانه زهره تـا پـايين   )آب شيرين( رودخانه خيرآب

  .عرب است دست رودخانه شمس

  ) 2413(محدوده مطالعاتي خيرآباد  −

 كيلومترمربـع  5.364، بـه وسـعت حـدود    )2413(بيش از نيمي از محدوده مطالعاتي خيرآباد بـا كـد   

ايـن محـدوده در مختصـات    . باشـد  زسـتان واقـع مـي   در اسـتان خو ) درصد كـل مسـاحت آن   7.55( 
. عرض شـمالي قـرار گرفتـه اسـت     º30 36′تا  º30 21′طول شرقي و  º50 44′تا   º50  12′جغرافيايي 

درصـد از حوضـه آبريـز     59.1كيلومترمربع است كه  649مساحت كامل اين محدوده مطالعاتي معادل 
كل وسعت ايـن محـدوده    از. گيرد ان را در برميدرصد از وسعت استان خوزست 58.0زهره و  –جراحي 

ايـن محـدوده در   . باشـد  درصد آن مربوط به نواحي دشت و ارتفاعات آن مـي  48.94و  52.5به ترتيب 
از باالدسـت تالقـي رودخانـه شـمس عـرب تـا       ) آب شيرين(واقع شامل حوضه آبريز رودخانه خيرآباد 

  . منجگان است دست تالقي رودخانه بي پايين
در نقشـه   هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان ارائه شـده و  مشخصات اصلي محدوده 4-1دول در ج

  .هاي مطالعاتي نشان داده شده است  موقعيت اين محدوده 1-5
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  هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان هاي اصلي محدوده مشخصه -4-1 جدول

 رديف
نام محدوده 
  مطالعاتي

كد 
 محدوده

درصد مساحت  
ها در حوضهمحدوده

  2آبريز درجه 

استان 
متولي 
  امور آب

مساحت محدوده در 
  استان خوزستان

از وسعت  درصد
هاي محدوده در استان

  وسعت  جوارهم
Km2)( 

درصد از 
  وسعت استان

  -  68.7 3.4,859  خوزستان  5.9  2201  دشت آزادگان   1
  2.1  14.4 9.2,616  خوزستان  1.5  2202  رجسخ –چنانه   2
  9.12  47.0  4.296  خوزستان  58.0  2204  دشت آوان  3
  -  14.1  720  خوزستان  07.1  2301  خرمشهر  4
  -  31.6  3,989  خوزستان  93.5  2302  اهواز جنوبي  5
  -  78.1 2.1,128  خوزستان  68.1  2303  اهواز شمالي  6
  -  24.3 2.2,048  خوزستان  05.3  2304  آب شوشتر ميان  7
  -  37.4 2.2,762  خوزستان  11.4  2305  مسجد سليمان  8
  -  81.1  1,142  خوزستان  7.1  2306  عقيلي - گتوند  9
  -  63.4  2,926  خوزستان  35.4  2307  اللي  10
  -  36.1  3.860  خوزستان  28.1  2308  انديكا  11
  -  26.1  7.798  خوزستان  19.1  2309  مرغاب  12
  -  01.1  9.637  خوزستان  95.0  2310  پيون -ايذه  13
  3.0  19.5  3,282  خوزستان  88.4  2311  شيخ ده  14
  -  78.1 4.1,124  خوزستان  67.1  2334  آهودشت  15
  2.2  72.9 4.6,148  خوزستان  14.9  2335  انديمشك –دزفول   16
  -  2.13,60551.21  خوزستان  36.33  2401  شادگان  17
  -  78.2 5.1,760  خوزستان  32.4  2402  رامهرمز  18
  8.38  69.0  2.437  خوزستان  07.1  2403  ميداوود –دالون   19
  -  36.1  4.861  خوزستان  11.2  2404  باغملك  20
  8.38  46.1  922  خوزستان  26.2  2405  صيدون  21
  20  85.2 3.1,800  خوزستان  41.4  2406  انزجاي  22
  6.20  69.1 9.1,065  خوزستان  61.2  2407  بهبهان  23
  -  72.3 1.2,351  خوزستان  76.5  2409  هنديجان  24
  6.0  82.1 5.1,149  خوزستان  82.2  2410  زيدون  25
  3.44  58.0  5.364  خوزستان  89.0  2413  خيرآباد  26
  -  68.5 6.3,595.باشد محدوده مطالعاتي ديگر كه در استان خوزستان واقع مي 12هايي از بخش   27
  سازمان مديريت منابع آب وزارت نيرو: مأخذ
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 هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان محدودهمشخصات اصلي  -5-1نقشه 
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  )2درجه (هاي آبريز اصلي  حوضه -2-1
  ) 22(حوضه آبريز كرخه  -2-1-1
  موقعيت حوضه  - 2-1-1-1

فـارس بـه    بندي كلي هيدرولوژي ايران جزيي از حوضه آبريز خلـيج   حوضه آبريز كرخه از لحاظ تقسيم
بـه   چـاي، از مغـرب   هاي سيروان، سفيدرود و قـره  رود اين حوضه از شمال به حوضه رودخانه شمار مي

هاي مرزي ايران و عراق و از جنوب به قسمتي از مرز غربي كشور محدود شده و از سمت شـرق   حوضه
كيلومتر مربـع اسـت كـه     51,337مساحت حوضه آبريز كرخه . گردد به حوضه رودخانه دز محدود مي

 هـا تشـكيل   ها و كوهپايـه درصد بقيه را دشت 40درصد مساحت آن را مناطق كوهستاني و  60حدود 
موقعيـت   از نظـر . هاي شمالي و مركزي قرار دارندمناطق كوهستاني اين حوضه غالباً در بخش. دهد مي

عـرض شـمالي    º35-00′تـا    º30-58′طول شرقي و  º49-10′تا   º46 -06′جغرافيايي اين حوضه بين 
  .واقع شده است

كردسـتان، ايـالم، لرسـتان و    هـاي كرمانشـاه، همـدان،     هايي از استانحوضه آبريز كرخه شامل قسمت
. قسمت عمده اين حوضه در سه استان كرمانشاه، همدان و لرستان واقع شده اسـت . باشد خوزستان مي

  هـاي آبريـز كشـور در مقيـاس     بر اساس تقسيمات به عمل آمده اين حوضه از نظـر تقسـيمات حوضـه   
موقعيت حوضه  1-2تصوير  .محدوده مطالعاتي است 35شناخته شده است و داراي  22، با كد 2درجه 

  .دهد مطالعاتي كرخه را نشان مي
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 موقعيت حوضه آبريز رودخانه كرخه -1-2 ريتصو

  ايسيستم رودخانه -2-1-1-2

  رودخانه كرخه

وارد   فارس و درياي عمان است كه مسـتقيماً   هاي حوضه خليج مهمترين رودخانه اين رودخانه يكي از 
شود بلكه ابتدا وارد هورالعظيم گرديده و سپس از طريـق ارونـدرود بـه خلـيج فـارس       فارس نمي خليج 

هاي سطحي در حوضه آبريز كرخه از سمت شمال به جنوب شيب عمومي و جهت جريان آب. ريزد مي
 گيرد كه سو شكل مي هاي گاماسياب و قره رخه در ابتدا از اتصال دو شاخه اصلي به نامرودخانه ك. است

شرقي و دومي از بخش شمال غربي حوضه سرچشمه گرفتـه كـه هـر يـك داراي       اولي از بخش شمال
  هــاي فرعــي زيــادي بــوده كــه در انتهــاي دشــت كرمانشــاه ايــن دو شــاخه اصــلي بــه هــم  سرشــاخه

تالقي رودخانه كشكان تشكيل شده و بعد از تالقي سيمره بـا آن در ادامـه بـه نـام     پيوندند و از اين مي
  .شود رودخانه كرخه خوانده مي
غرب تغيير جهت داده و به هـورالعظيم   اليه حوضه آبريز خود به سمت شمال  رودخانه كرخه در منتهي

و از بـاختر دزفـول و از   كرخه پس از خروج از ارتفاعات زاگرس وارد خوزسـتان شـده   . گردد منتهي مي
هـاي هورالهـويزه يـا     كند و در چندين شاخه وارد بـاتالق  شهرهاي شوش، سوسنگرد و بستان عبور مي



 57■ خوزستانطرح آمايش استان 

  

    

شـاخه  . ها عبارتند از سابله، العباس، نيسان، معـرز و كرخـه كـور    اين شاخه. گردد همان هورالعظيم مي
دست القرنه در خاك عراق و در محـل    در پايين(شود  اصلي كرخه در باختر بستان وارد هورالعظيم مي

ايـن رودخانـه از   ). شـود  هاي دجله و فرات، آب هورالعظيم توسط اروندرود زهكشي مـي  تالقي رودخانه
طـول رودخانـه   . گـردد  سرريز هورالعظيم با رودخانه اروند تشكيل شده و سپس وارد خليج فـارس مـي  

 120پـل تـا هـور حـدود      بـوده و از پـاي   كيلـومتر  755كرخه از سرچشمه گاماسياب تا باختر بستان 
 200تـا   150پهناي رودخانه در اكثر نقاط متفاوت بوده و در جلگه خوزسـتان بـين   . باشد كيلومتر مي

  .متر است 6تا  4ژرفاي آن هم به طور متوسط . متر متغير است
ك منطقـه  قبل از خط مرزي ايران و عراق، بستر كرخه تقريباً نامشـخص اسـت و جريـان آب آن در يـ    

  .يابد كه در آن شوري آب به علت تبخير زياد افزايش يافته است وسيع به صورت مرداب گسترش مي
سو، سـيمره   هاي اصلي گاماسياب، قره به طور كلي رودخانه كرخه در مجموع از به هم پيوستن رودخانه

داراي حوضه آبريـز  ها به انضمام قسمت سفلي رودخانه كرخه آيد كه هر يك از آن و كشكان بوجود مي
  .دهند هاي اصلي كرخه را تشكيل مي مستقل هستند كه زيرحوضه

  .شبكه هيدروگرافي حوضه آبريز رودخانه كرخه نشان داده شده است 1-2در نمودار 

  هاي مطالعاتي ها و محدوده بندي حوضه به زيرحوضه تقسيم -2-1-1-3
بندي حوضه بـه   ها را تقسيم بين زير حوضههاي اصلي و فرعي و تعيين حد و مرز  مشخص كردن آبراهه

  . نامند واحدهاي هيدرولوژيكي مي
  :حوضه مورد مطالعه از دو قسمت كامالً متفاوت تشكيل شده است

نيمه شمالي و مركزي حوضه كه عمدتاً كوهستاني است و داراي ارتفاعـات بلنـدتر و آب و هـواي     -
 .باشد سردتر مي

شـود، تـا    سمت جنوب به تدريج از مقدار ارتفاع كاسـته مـي   دختر بهنيمه جنوبي حوضه كه از پل -
ميزان بـارش  . باشد متر از سطح آزاد آب دريا مي 3اينكه در حوالي سوسنگرد داراي ارتفاع مطلق 

 .باشد در اين قسمت كم و داراي آب و هواي گرم و مرطوب مي
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  رقمي 3هاي آبريز با كد  حوضه •

بنـدي   آبريز كرخه به سه حوضه آبريز با كد سه رقمي و سي و پنج محـدوده مطالعـاتي تقسـيم    حوضه
  .شده است

  حوضه آبريز كرخه -1

هايي از استان لرستان و ايـالم را نيـز در بـر    اين حوضه عمدتاً در استان خوزستان قرار داشته و قسمت
تـرين   تـرين و پـرآب  بزرگ. قرار ندارد در محدوده اين حوضه آبريز شهر مهمي بجز سوسنگرد. گيرد مي

  .در اين حوضه آبريز قرار دارد) شاخه اصلي رودخانه كرخه(هاي منطقه مورد مطالعه  رودخانه
رودخانه كرخه از به هم پيوستن دو رودخانه سـيمره و  . اصلي اين حوضه رودخانه كرخه است  رودخانه

دخانه سد عظيم كرخه در محدوده مطالعـاتي  بر روي اين رو. شود دختر تشكيل ميكشكان در غرب پل
  . ريزد آب رودخانه رقابيه نيز به اين رودخانه مي. موالب احداث گرديده است

را شـامل  ) 22(درصد از سطح حوضه آبريز كرخه بزرگ با كـد   3.24، )221(حوضه آبريز كرخه با كد 
  .گردد مي

 حوضه آبريز رودخانه كشكان -2

الشـتر و  آباد، هررود، آب هاي كشكان، خرم توان از رودخانه آبريز كشكان ميهاي مهم حوضه  از رودخانه
درصد از مساحت حوضه آبريز بزرگ كرخـه بـا كـد     5.18، )222(اين حوضه با كد . رود نام بردماديان

 .گردد را شامل مي) 22(

  حوضه آبريز سيمره -3

حوضه درجـه   5ردستان قرار گرفته و به ك هاي كرمانشاه، همدان، لرستان، ايالم واين حوضه در استان
ايـن  . بندي شده است سو، سيمره مياني، چرداول و پاياب سيمره تقسيم هاي گاماسياب، قرهچهار به نام

  .شود درصد از مساحت حوضه آبريز كرخه را شامل مي 2.57، )223(حوضه با كد 

  هاي مطالعاتي واقع در حوضه كرخه محدوده •

 35هاي هيدرولوژيكي، حوضه آبريز كرخه بـه  اي آبريز و با توجه به ويژگيه اساس تقسيمات حوضه بر
محدوده مطالعاتي وجود  5) 221با كد (در زيرحوضه آبريز كرخه . محدوده مطالعاتي تقسيم شده است
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كيلومترمربـع، داراي بيشـترين وسـعت     3.4,859دارد كه محدوده مطالعاتي دشت آزادگان با وسـعت  
تـرين   وسـيع . محـدوده مطالعـاتي وجـود دارد    6تعـداد  ) 222با كـد  (آبريز كشكان در حوضه . باشد مي

  .كيلومترمربع است 8.2,507آباد با وسعت محدوده در اين حوضه آبريز، محدوده مطالعاتي خرم
ترين محـدوده  وسيع. تقسيم شده است 4به پنج حوضه آبريز درجه ) 2203با كد (حوضه آبريز سيمره 
  .باشدكيلومتر مربع مي 8.1,364ده مطالعاتي چرداول با وسعت در اين حوضه محدو
محـدوده مطالعـاتي بـا     3هاي مطالعاتي حوضه آبريـز كرخـه مسـئوليت امـور آب      از مجموعه محدوده

  .مربوط به استان خوزستان است) 2304، 2202، 2201(كدهاي 

  ) 23(حوضه آبريز كارون بزرگ  -2-1-2
  موقعيت حوضه -2-1-2-1

اند،  آبريز كارون بزرگ از دو زير مجموعه مستقل و جدا از يكديگر كه در مجاورت هم واقع شدهحوضه 
هايي كه با يكديگر دارنـد در قالـب يـك واحـد      تشكيل گرديده كه اين دو زير حوضه به دليل مشابهت

يج فارس بندي هيدرولوژيكي، حوضه آبريز كارون بخشي از حوضه آبريز خل از نظر تقسيم. اند ديده شده
حوضه كارون بزرگ با مسـاحت  . مشخص شده است) 23(هاي وزارت نيرو با كد  بندي بوده و در تقسيم

چـاي، سـاوه، گلپايگـان و     هـاي قـره   كيلومترمربع از سمت شمال بـه حوضـه آبريـز رودخانـه     67,257
رون و جراحـي  هاي زهره، ما رود، از مغرب به حوضه رودخانه كرخه و از مشرق به حوضه رودخانه زاينده

شهرهاي ياسوج، سميرم، بروجن، شهركرد، هفشجان، فارسان، جونقان، لردگان، ايـذه  . گردد محدود مي
و مسجد سليمان، در قسمت علياي حوضه رودخانه كارون و شهرهاي بروجرد، دورود، ازنـا و اليگـودرز   

 فالي ايـن دو حوضـه  از شهرهاي مهم قسمت س. اند در بخش كوهستاني حوضه رودخانه دز قرار گرفته

توان انديمشك، دزفول و شوش را در حوضه دز و شوشتر، گتونـد، اهـواز، آبـادان و خرمشـهر را در      مي
  .حوضه رود كارون نام برد

هاي دز و كارون بوده كه در داخل ارتفاعـات زاگـرس    هاي آبريز كارون بزرگ متشكل از رودخانه حوضه
تـا    º30 00′طـول شـرقي و    º52 30′تـا   º48  00′افيـايي  مياني قرار دارند و محدود به مشخصات جغر

′05 º34 كيلومترمربـع  67,257معـادل  (از مجموع مساحت حوضـه آبريـز   . درجه عرض شمالي است (
هاي  وسعت دشت. دهد درصد آن را دشت و كوهپايه تشكيل مي 32درصد آن را كوهستان و  68حدود 

  .ها جزء جلگه خوزستان استنعلياي حوضه آبريز محدود بوده و قسمت اعظم آ
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اي اسـتان خوزسـتان، فـارس و كهگيلويـه و       شركت آب منطقه 7اين حوضه آبريز در محدوده عملكرد 
به عمل آمده اين حوضـه داراي    بر اساس تقسيم. بويراحمد، لرستان، مركزي و اصفهان واقع شده است

  .شان داده شده استموقعيت حوضه آبريز كارون بزرگ ن 2-2در تصوير . دشت است 42
  

  موقعيت حوضه آبريز رودخانه كارون بزرگ -2-2 ريتصو
                                

  ايسيستم رودخانه -2-1-2-2
  ترين رودخانه ايران است كه در حوضه آبريز خليجترين و پرآبرودخانه كارون بزرگ: رودخانه كارون

هاي خوزستان، لرسـتان،  حوضه آبريز اين رودخانه در استانمحدوده . فارس و درياي عمان جريان دارد
  .محال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان قرار دارد چهار

هاي زاگرس مركزي و زردكوه بختيـاري در محلـي بـه نـام كوهرنـگ واقـع       سرچشمه اوليه آن در كوه
تونـل شـماره يـك كوهرنـگ      اولين سرشاخه آن كوهرنـگ نـام دارد كـه بـر روي آن دو    . گرديده است

انـد، قابـل    احداث شده) 1366برداري در سال  بهره(و شماره دو كوهرنگ ) 1332برداري در سال  بهره(
كيـار و   هاي كـارون، آب  از ديگر سرشاخه. باشد ذكر است تونل شماره سه كوهرنگ در دست ساخت مي
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رچشمه گرفتـه و در محلـي بـه نـام     باشد كه اين دو شاخه از ارتفاعات غربي اصفهان س آب جونقان مي
  .دهند كارون را تشكيل مي  آباد با الحاق به كوهرنگ، بهشت

ونـك بـه آن متصـل    سپس رودخانه كارون وارد منطقه كوهستاني شـده و در ايـن منطقـه شـاخه آب    
خرسـان  هاي آب بازفـت، لردگـان و    شاخه  افتآنگاه با عبور از ارتفاعات شمالي لردگان و دري. گردد مي

گردد پس از آن قوسي به طرف شمال زده و دوباره به طرف جنـوب غربـي    وارد مناطق شمالي ايذه مي
 در منطقــه . گــردد ســليمان، اللــي و گتونــد مــيســپس وارد منــاطق مســجد. دهــد تغييــر مســير مــي

عباسپور مورد   سد شهيد 1355سليمان به منظور توليد نيرو و تأمين نيازهاي كشاورزي از سال مسجد
دست سد شهيد عباسپور شاخه مرغاب بـا    كيلومتري پايين 11در حدود . برداري قرار گرفته است هرهب

از ايـن پـس رودخانـه    . گـردد  كيلومتر مربع به كارون متصل مي 800مساحت حوضه آبريزي در حدود 
بـا    انديكا،هايي نظير آب  زيادي در جهت مغرب ادامه مسير داده، با دريافت شاخه  كارون با شيب نسبتاً
. گـردد  نيروگـاه جريـاني گدرالنـدر وارد مـي     كيلومتر مربع و رود دله به سد و 330وسعت حوضه آبريز 

كيلومتري باالدسـت شـهر    47آنگاه رودخانه كارون در جهت شمال غربي ادامه مسير داده و در حدود 
. شـود  به آن ملحق مـي  كيلومترمربع 2,860شاخه طغياني شور با وسعت حوضه آبريز در حدود   گتوند،

هاي سطحي شمال، شـمال غربـي،   رودخانه شور با حوضه آبريز بادبزني شكل خود تقريباً تمامي جريان
هـاي بزرگـي را بـه    آوري نموده و در مواقع سـيالبي طغيـان   شمال شرقي و شرق حوضه گتوند را جمع

. باشـد  عليا در دست سـاخت مـي  در حد فاصل سد گدار لندر و گتوند، سد گتوند . نمايد كارون وارد مي
  . دست بخش گتوند سد انحرافي گتوند بر روي رودخانه كارون احداث شده است همچنين در باال

شـود كـه شـاخه گرگـر از شـرق       در شهرستان شوشتر كارون به دو شاخه شطيط و گرگر تقسـيم مـي  
اً در بند قيـر بـه   اين دو شاخه مجدد. شوشتر و شاخه شطيط از غرب آن به طرف جنوب جاري هستند

گردد، كارون  يكديگر پيوسته و به همراه شاخه بزرگ دز كه از سمت غرب به رودخانه كارون متصل مي
در ادامه مسير رودخانه كارون به طرف اهواز جريان يافتـه و ضـمن عبـور از    . دهند بزرگ را تشكيل مي

. شـود  شـير تقسـيم مـي   بهمـن كيلومتري شهرستان خرمشهر به دو شاخه حفار و  5ميان اين شهر در 
رود نيـز نهايتـاً وارد خلـيج    ارونـد . گـردد  شاخه حفار از ميان خرمشهر گذشته و به اروندرود متصل مي

. گـردد  شير كه در شمال آبادان جاري است نيز در خليج فارس تخليه مـي شود و شاخه بهمن فارس مي
كيار و رود بازفت، رودخانه كارون تشكيل و در جهـت  ونك، آباز اتصال چهار شاخه اصلي خرسان، آب

كيلومتر، به سد مخزنـي   140شمال غربي جريان يافته و پس از طي مسافتي در حدود  -جنوب شرقي
پـس از  . برداري شده اسـت  بهره 1355از سال  1سد كارون . شود وارد مي) شهيد عباسپور(كارون يك 
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هاي فرعي متعددي از دو طـرف بـه    جريان يافته و شاخهاين سد رودخانه كارون در جهت شمال غربي 
باشد بـه شـرح    ها كه در استان خوزستان واقع مي گردند خصوصيات تعدادي از اين شاخه آن متصل مي

  :ذيل است
هـاي ايـن    سرشـاخه . سـليمان جريـان دارد  اين رودخانه در بخش انديكاي مسـجد : رودخانه شوراللي

  نـو در مجـاورت كـوه زنگـالب سرچشـمه       متر و كوه كـي  3,357ارتفاع هاي زنگالب به رودخانه از كوه
هاي اوليه آن در انتهاي دره آلموم به هم پيوسته و سپس در جهت غربي جريان يافته  شاخه. گيرندمي

سـپس بـه   . نمايـد  شيرين، را دريافت ميگور، سرخ توده و آب بيد، آبهاي متعددي را مانند آب و شاخه
رودخانه از شـمال ايـن شـهر گذشـته و     . شود يير مسير داده وارد منطقه اللي ميطرف جنوب غربي تغ

آنگـاه وارد رودخانـه كـارون    . نمايـد  تـراز و تـالوگ را دريافـت مـي    هاي چشمههاي ديگري به نام شاخه
  . گردد مي

هـاي كـارون بـوده كـه در      يكـي از شـاخه   دشت بزرگ -رودخانه شور: دشت بزرگ –رودخانه شور 
هاي كوه آسماري بـه ارتفـاع حـدود     هاي اوليه آن از دامنه شاخه. باشد سليمان جاري ميجدمنطقه مس

سـليمان  كيلومتري جنوب شـرقي مسـجد   40متر در  1,177متر و دو بلوطان به ارتفاع حدود  1,391
ها به هم پيوسته و رودخانه شور را تشكيل  گيرد كه در حدود روستاي آهنگري اين شاخه سرچشمه مي

آبـاد از  اين رودخانه سپس در جهت شمال غربي ادامه مسير داده و در حدود روستاي شمس. دهند مي
در منطقــه دشــت . شــود ســليمان وارد مــيمنطقــه كوهســتاني خــارج گرديــده و بــه دشــت مســجد 

سـليمان  غرب شهرستان مسجد آب را دريافت كرده و سپس با عبور از جنوب مسجدسليمان شاخه تلخ
آنگـاه وارد منـاطق   . نمايد شور و دودره را دريافت ميغرب روستاي بتوند دو شاخه آب كيلومتري 3در 

به علت اينكه . شود گردد و در حدود روستاي دشت بزرگ به كارون تخليه مي شمال شرقي شوشتر مي
باشـد لـذا    شور در مناطق كم ارتفاع واقع شده و نزوالت جوي حوضه آن نيـز كـم مـي   حوضه آبريز رود

  .دار كيفيت آبدهي آن مناسب نيستاين رودخانه زياد نبوده و به علت عبور از سازندهاي نمك آبدهي
باشد كه از دو شاخه اصلي  دهنده رودخانه كارون مي ترين شاخه تشكيلرودخانه دز، مهم :رودخانه دز
 از  هـاي منـاطق وسـيعي   ايـن رودخانـه روانـاب   . شـود  هاي سزار و بختيـاري تشـكيل مـي   و مهم به نام

آوري نمـوده و پـس از    هاي لرستان، اصفهان، خوزستان، چهارمحال بختياري و مركـزي را جمـع  استان
هاي مسير خود، در نزديكي محلي به نام بند قير در جنوب شهرستان شوشتر بـه  مشروب نمودن دشت
ج بـه يكـديگر   آهن تنگ پن دو شاخه سزار و بختياري در نزديكي ايستگاه راه. پيوندد رودخانه كارون مي

زنـگ رسـيده و    رودخانه دز سپس به ايستگاه آبسـنجي تلـه  . آورند پيوسته و رودخانه دز را به وجود مي
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پـس از خـروج از سـد دز، رودخانـه مسـير خـود را در منطقـه        . شود سپس وارد درياچه مخزني دز مي
گـاه رودخانـه دز بـه    آن. رسـد  اي به سد تنظيمي دزفول مـي  كوهستاني ادامه داده و در مناطق كوهپايه

دست شهرسـتان مـذكور، بـه محـل سـد انحرافـي        طرف شهرستان دزفول ادامه مسير داده و در پايين
پس از آن رودخانه دز به طرف جنـوب ادامـه مسـير داده و شـاخه بـاالرود را دريافـت       . رسد دزفول مي

و كهـن بـه آن   هـاي شـور    باشـد و شـاخه   از اين پس جريان رودخانه در جهـت جنـوب مـي   . نمايد مي
تقريباً در انتهاي مسير و قبل از الحاق به رودخانه كارون، مازاد آب رودخانه شـاوور نيـز بـه    . پيوندد مي

آخـرين  . گـردد  در محل بند قير رودخانه دز به شاخه اصلي كارون ملحق مي. گردد رودخانه دز وارد مي
ز رودخانه دز در اين ايستگاه آبسـنجي  وسعت حوضه آبري. ايستگاه آبسنجي رودخانه دز، بامدژ نام دارد

  .كيلومتر مربع است 22,300حدود 
باشـد و   توپوگرافي رودخانه دز تا حوالي سد دز، كوهستاني و مسير آن پر پيچ و خم با شـيب تنـد مـي   

اين رودخانـه قسـمت عمـده نيازهـاي كشـاورزي      . شود اي مي پس از سد، رودخانه دز وارد بستر جلگه
هـاي   سرشـاخه . كيلـومتر اسـت   520طول اين رودخانه در حـدود  . نمايد مي تأمين استان خوزستان را 

و ) سـبزه (چيـت  ، رودخانـه چـم  )سـرخاب (سـرخ  اصلي رودخانه دز شامل رودخانه سزار، رودخانـه آب 
دهند اين رودخانه داراي آبدهي دائمي   رودخانه بختياري كه به هم پيوسته و رودخانه دز را تشكيل مي

اين رودخانه در مناطق مختلف به اسامي مختلفـي ناميـده   . باراني است –ه و رژيم آن برفي فراواني بود
كه در استان خوزستان واقع گرديده، به شـرح زيـر     هاي رودخانه خصوصيات تعدادي از شاخه. شود مي

  . است
يـا و  بخـش الـوار گرمسـيري حسـينيه عل    هاي دز است كـه در   باالرود يكي از شاخه :رودخانه باالرود

شود يك شاخه از ارتفاعـات   باالرود از دو شاخه اصلي تشكيل مي. بخش مركزي انديمشك جاري است
هـاي رتيكـوه از    گيرد و شاخه ديگر از دامنـه  كيلومتري شمال انديمشك سرچشمه مي 58گدارهور در 

يافت نمـوده  باالرود پس از تشكيل، چند شاخه كوچك را در. آيد اتصال اين دو شاخه باالرود بوجود مي
 1,200شــود حوضــه آبريــز بــاالرود حــدود  و نهايــت در جنــوب انديمشــك بــه رودخانــه دز وارد مــي

  .كيلومترمربع وسعت دارد
شود كه در منطقه شوش و دزفول جـاري   اي از رودخانه دز محسوب مي شاوور شاخه :رودخانه شاوور

به صـورت زهكـش شـبكه آبيـاري      باشد و عمدتاً اين رودخانه ظاهراً فاقد سرچشمه مشخص مي. است
) حـدود شـوش  (هاي دز و كرخه را در جنوب دزفول  نمايد و زهاب اراضي بين رودخانه دزفول عمل مي
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آوري نموده و پس از عبور از روستاهايي مانند شاوور و خيرآباد، توسط سدهاي انحرافي قديمي به  جمع
  .گيرد برداري قرار مي رههمين اسامي، به منظور آبياري اراضي شوش دانيال مورد به

هاي هاي تشكيل دهنده آن همراه با ايستگاه شبكه هيدروگرافي رودخانه كارون و شاخه 2-2در نمودار 
   .هيدرومتري واقع بر روي آن نشان داده شده است

  هاي مطالعاتي ها و محدوده بندي حوضه به زير حوضهتقسيم - 2-1-2-3
  :مجزا تشكيل شده استحوضه مورد مطالعه از دو قسمت 

  حوضه رودخانه دز 
  حوضه رودخانه كارون

گردند و رودخانـه   كه در نهايت اين دو رودخانه در نزديكي محل ايستگاه بند قير به يكديگر متصل مي
  .دهند كارون بزرگ را تشكيل مي

  رقمي 3هاي آبريز  حوضه •

بنـدي  محـدوده مطالعـاتي تقسـيم    42حوضه آبريز كارون بزرگ به سه حوضه آبريز با كد سه رقمي و 
  .شده است

  حوضه آبريز كارون  -1

هاي چهار محال بختياري و اصفهان و بخش كوچكي از آن در استان فارس  اين حوضه عمدتاً در استان
تـرين  ترين و پرآببزرگ. گيرد هايي از استان خوزستان و كهگيلويه را نيز در بر ميقرار داشته و قسمت

در ايـن  ) هاي اصلي رودخانه كـارون  آب كوهرنگ و خرسان از شاخه(ه مورد مطالعه هاي منطق رودخانه
  .حوضه آبريز قرار دارد

رودخانه كارون از به هم پيوستن دو رودخانه آب ونـك  . رودخانه اصلي اين حوضه رودخانه كارون است
ور احـداث  شود بر روي اين رودخانه سـدهاي بسـياري از جملـه شـهيد عباسـپ      مي  و جوشقان تشكيل

  .گرديده است
را شـامل  ) 23(درصد از سطح حوضه آبريز كارون بزرگ با كـد   6.56، )232(حوضه آبريز كارون با كد 

  .باشد محدوده مطالعاتي مي 30گردد و شامل  مي
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  آبريز رودخانه دزحوضه  -2

ايـن  . هاي تيره، سزار، بختياري و ماربره را نام برد توان رودخانه هاي مهم حوضه آبريز دز مي از رودخانه
گـردد   را شامل مي) 23(درصد از مساحت حوضه آبريز بزرگ كارون با كد  5.34، )232(حوضه با كد  

رودخانـه سـيالخور پـس از اتصـال      شاخه اوليـه حوضـه يعنـي   . باشد محدوده مطالعاتي مي 9و شامل 
يابد و پـس از اتصـال بـا    هاي آبگرمه و سراب سفيد تشكيل شده و به سمت جنوب جريان مي رودخانه

بزرگ بختيـاري و سـزار     دهد در ادامه با اتصال به رودخانه رودخانه ماربره، رودخانه تيره را تشكيل مي
  .گردديدر امتداد جنوب رودخانه دز وارد استان خوزستان م

  حوضه آبريز كارون بزرگ  -3

هـاي خرمشـهر، اهـواز    اين حوضه در استان خوزستان قرار گرفته و به چهار محدوده مطالعاتي بـه نـام  
از مساحت حوضـه آبريـز    درصد 8.8، )231(اين حوضه با كد . شده است  شمالي و اهواز جنوبي تقسيم

خانـه دز و كـارون بـه يكـديگر متصـل شـده و       در ابتداي ايـن حوضـه دو رود  . شود كارون را شامل مي
  .دهند رودخانه كارون بزرگ را تشكيل مي

  هاي مطالعاتي واقع در حوضه آبريز كارون بزرگ محدوده •

هاي هيـدرولوژيكي، در حوضـه آبريـز كـارون     هاي آبريز و با توجه به ويژگي بر اساس تقسيمات حوضه
محدوده در زير حوضه رودخانه كارون،  30تعداد  از اين. محدوده مطالعاتي تعريف شده است 42بزرگ 

محدوده مطالعاتي در زير حوضـه كـارون بـزرگ     3محدوده در زير حوضه رودخانه دز و تنها  9و تعداد 
هاي مطالعاتي واقع در حوضه آبريز كارون بزرگ، مسئوليت امـور آب   از مجموع كل محدوده. قرار دارند

مربـوط بـه   ) 2335(و ) 2334(هـاي   و محـدوده ) 23011(لـي  ا) 2301(محدوده با كدهاي  13تعداد 
  .باشد استان خوزستان مي

  )24(زهره  –موقعيت حوضه آبريز جراحي  -2-1-3
  موقعيت حوضه -2-1-3-1

هاي جراحي و زهره از دو زير حوضه مستقل و جدا از يكديگر كه در مجاورت هـم   حوضه آبريز رودخانه
هايي كه با يكديگر دارند در قالـب   ن دو زير حوضه به دليل مشابهتاند تشكيل گرديده كه اي واقع شده

  .اند يك واحد ديده شده
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زهره بخشي از حوضه آبريز خليج فارس بـوده   -بندي هيدرولوژيكي، حوضه آبريز جراحي از نظر تقسيم
زيـر حوضـه جراحـي بـا مسـاحت      . مشخص شـده اسـت  ) 24(هاي وزارت نيرو با كد  بندي و در تقسيم

كيلومترمربع از سمت غرب و شمال به حوضه آبريز رودخانه كارون محـدود بـوده و از سـمت     25,349
زير حوضه زهره كه در پاياب به نام هنديجان . نمايد شرق، حوضه آبريز رودخانه زهره آن را محدود مي

احي، هاي جر باشد كه حوضه آبريز رودخانه كيلومترمربع مي 15,439مشهور است داراي مساحتي برابر 
  .اند هاي ديلم و گناوه آن را محدود نموده آغاج، شاپور و مسيلكارون، كر، قره

هاي جنوبي زاگرس مياني واقع شده و بين مختصات جغرافيايي  به طور كلي هر دو زير حوضه در دامنه
. انـد  درجـه عـرض شـمالي محصـور شـده      31-42تـا   30-00درجه طول شرقي و  52-19تا  18-48

درصـد آن را كوهسـتان و    8.45كيلومتر مربع است كـه   40,788حوضه آبريز معادل مجموع مساحت 
هاي علياي حوضه آبريز محدود بوده وسعت دشت. دهد درصد آن را دشت و كوهپايه تشكيل مي 2.54

  .ها جزء جلگه خوزستان استو قسمت اعظم آن
كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر  اي خوزستان، فارس و آب منطقه 5اين حوضه آبريز در محدوده عملكرد 

  .محال بختياري واقع شده است و چهار

  اي سيستم رودخانه - 2-1-3-2
تشكيل شـده كـه   ) هنديجان(هاي جراحي و زهره  حوضه آبريز مورد مطالعه از دو رودخانه اصلي به نام

هـاي   نـام  هاي اصلي رودخانه جراحـي بـه   شاخه. باشند هر دو داراي يك تنه اصلي و دو شاخه مهم مي
در ادامـه  . شـيرين اسـت  مارون و رامهرمز بوده و دو شـاخه مربـوط بـه رودخانـه زهـره، فهليـان و آب      

  :هاي تشكيل دهنده آنها شرح داده شده است هاي مزبور و شاخه رودخانه
هاي كارون و  اين رودخانه از ارتفاعات شرقي و شمالي حوضه و در حد فاصل رودخانه :رودخانه مارون

پس از پيوستن لوراب از جهت جنـوب و  . يابد چشمه گرفته و سپس در جهت غرب جريان ميزهره سر
غربي، به نام رود مارون به سمت غرب جريان يافتـه و بـا    نيز رودهاي شور و چاروساق از شمال و شمال

سـپس  . يابـد  پيوندد، در جهت جنوب به سمت دشت بهبهان جريان مي رود قلت كه از شرق به آن مي
كيلـومتر جـاري شـده و     100نه از شمال شهر بهبهان به سمت غرب در مسيري به طول حدود رودخا

رود مـارون داراي آب دايـم و   . گردد پس از عبور از دشت باريك جايزان به رودخانه رامهرمز متصل مي
  .رژيم باراني و برفي است

بتدا بـه نـام رود ابوالعبـاس و    اين رودخانه از ارتفاعات تيربازك سرچشمه گرفته و ا :رودخانه رامهرمز
اهللا كه از  كيلومتري اين محل رود  22در . يابد زرد به سمت غرب و جنوب جريان ميسپس به نام رود 
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گيـرد بـه آن متصـل شـده و مجموعـه بـه نـام رود         ارتفاعات مياني حوضه آبريز جراحي سرچشمه مي
تلخ كـه از شـرق بـه    اتصال رود اهللا، رودكيلومتري محل  8در . يابد رامهرمز به سمت جنوب جريان مي

غرب جريان دارد به آن پيوسته و پس از عبور و مشروب كردن اراضي شهر رامهرمز تا محل اتصـال بـه   
  .برفي است –رودخانه رامهرمز داراي آب دايم بوده و رژيم آن باراني . يابد رود مارون ادامه مي
مارون و رامهرمز تشـكيل گرديـده اسـت و ابتـدا در      اين رودخانه از اتصال رودهاي: رودخانه جراحي

يابـد و پـس از عبـور از     جهت غرب و سپس به سمت جنوب جريان يافته و باز به سمت غرب ادامه مي
شود و در منطقه زراعي شادگان به نهرهاي بزرگ  آباد در محل گرگر وارد دشت شادگان مي دشت خلف

طول مسير رودخانـه تـا محـل    . شود ب شادگان پخش ميهاي طبيعي منتهي به تاال و كوچك و آبراهه
  .كيلومتر است 100انشعاب حدود 

اين رودخانه از ارتفاعات اردكان فارس سرچشمه گرفته و به نام رود اردكان  ):زهره(رودخانه فهليان 
گيرد، متصل  پير كه از نواحي شرقي آن سرچشمه ميبه سمت جنوب جريان يافته و سپس با رود شش

در اين بخش رودخانه به شول فهليان ناميده شده و سپس بـا شـاخه   . يابد سمت شمال جريان ميو به 
پس از عبور از . شود ديگري به نام شيرين متصل گرديده و به نام رود فهليان به سمت مغرب جاري مي

چسـاران  بين اين نقطه و گ. پيوندد منطقه ممسني، رود مرواريد از جنوب و رود شيو از شمال به آن مي
قنات به آن اضافه شده و به نـام زهـره در جنـوب    منير و رود هفتهاي كوچك رود سياه، رود بابا شاخه

  .گردديافته و به رود خيرآباد متصل مي غرب جريان
هـاي زهـره و مـارون از    اين رودخانه از مناطق شمالي حوضه در حـد فاصـل حوضـه    :شيرينرود آب

سپس . يابدآب در جهت غرب جريان ميكيل شده و به نام رود پيچاتصال رودهاي دليگان و طسوج تش
كيلـومتري جنـوب    20رود باشتي از جنوب و رود دهدشت از شمال به آن متصل شده و رودخانـه در  

شمس عرب نيز به آن اضـافه   شرقي بهبهان به سمت جنوب جريان يافته و قبل از اتصال به زهره، رود
  . باشدبرفي است و داراي آب دايم مي -انه نيز بارانيرژيم جريان اين رودخ. مي شود

و خيرآباد تشكيل گرديده و در جهـت غـرب تـا    ) فهليان(از اتصال رودهاي زهره  :رودخانه هنديجان
يابد سپس به سمت جنوب جريـان يافتـه و   كيلومتر جريان مي 70انتهاي ناحيه زيدون به طول حدود 

طـول رودخانـه در ايـن بخـش     . ريزدجان به خليج فارس ميپس از مشروب كردن مناطق اطراف هندي
  . كيلومتر است 75حدود 
شبكه هيـدروگرافي   3-2در نمودار . دهدزهره را نشان مي –موقعيت حوضه آبريز جراحي  3-2تصوير 
هاي هيدرومتري موجود در اين شبكه هاي فرعي و ايستگاه هاي زهره و جراحي همراه با شاخهرودخانه
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هـاي مطالعـاتي واقـع در    هاي آبريز اصـلي و محـدوده  موقعيت حوضه 1-2نقشة . داده شده استنشان 
  .دهداستان خوزستان را نشان مي

  زهره -موقعيت حوضه آبريز جراحي -3-2 ريتصو

  هاي مطالعاتي ها و محدوده بندي حوضه به زيرحوضهتقسيم - 2-1-3-3
بندي حوضه بـه   ها را تقسيم هاي اصلي و فرعي و تعيين حد و مرز بين زير حوضه مشخص كردن آبراهه

  . نامند واحدهاي هيدرولوژيكي مي

  رقمي 3هاي آبريز  حوضه •

  :حوضه مورد مطالعه از دو قسمت مجزا تشكيل شده است
  حوضه رودخانه زهره 

  .تر مربع استكيلوم 15,439زير حوضه زهره داراي مساحتي برابر با 
  حوضه رودخانه جراحي 

بنـابراين مجمـوع مسـاحت    . باشد كيلومتر مربع مي 25,439زير حوضه جراحي داراي مساحتي برابر با 
  .كيلومترمريع است 18.407زهره  -حوضه آبريز جراحي
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   زهره –حوضه آبريز جراحي  -3-2 نمودار
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  زهره –حوضه آبريز جراحي  -3-2ادامه نمودار 
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  هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستانهاي آبريز اصلي و محدودههموقعيت حوض -1-2 نقشه
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  زهره -ه آبريز جراحي حوضهاي مطالعاتي واقع در  محدوده •

، داراي 242با كـد سـه رقمـي    ) كه در پاياب به نام هنديجان مشهور است(ه آبريز رودخانه زهره حوض
ه رودخانـه زهـره، محـدوده مطالعـاتي     حوضـ بزرگترين محدوده در زير  .باشد محدوده مطالعاتي مي 16

  .باشد كيلومتر مربع مي 2,402امامزاده جعفر با 
محـدوه مطالعـاتي   . باشـد  محـدوده مـي   8، داراي 241ه آبريز رودخانه جراحي با كد سـه رقمـي   حوض

  هـاي آبريـز اصـلي    هحوضـ موقعيـت   1-2در نقشه . باشد كيلومتر مربع مي 13,306شادگان با مساحت 
  .هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان نشان داده شده است و محدوده) رقمي 2( 

  هاي آبسنجيشبكه ايستگاه -2-2
  هاي هيدرومتري در حوضه آبريز كرخهشبكه ايستگاه -2-2-1

ه شـروع شـد   1333برداري از شبكه هيدرومتري در حوضه آبريز رودخانه كرخه از سال  تأسيس و بهره
 25پـل واقـع در   به اين ترتيب كه اولين ايستگاه هيدرومتري در رودخانـه كرخـه در محـل پـاي    . است

هـاي هيـدرومتري بـر    گسترش ايسـتگاه . كيلومتري شمال شوش در سال مذكور تأسيس گرديده است
ايستگاه وجود داشـته   139اساس نيازها ادامه داشته به طوري كه بر اساس آخرين اطالعات در حوضه 

  مــورد آن جــزء 22و  23كــه از ايــن تعــداد . باشــدايســتگاه هيــدرومتري آن فعــال مــي 66كــه تنهــا 
  .باشد مي 4و  3هاي درجه مورد ديگر مربوط به ايستگاه 17و  4هاي درجه يك و دو و ايستگاه

  هاي هيدرومتري در حوضه كارون بزرگشبكه ايستگاه -2-2-2
در  1329هاي هيـدرومتري در حوضـه كـارون بـزرگ از سـال      برداري از شبكه ايستگاه تأسيس و بهره
به اين ترتيب كه اولين ايستگاه هيدرومتري واقـع در رودخانـه دز   . دز شروع شده است  حوضه رودخانه

ايستگاه هيدرومتري وجود داشـته كـه    137در اين حوضه تعداد . در شهر دزفول تأسيس گرديده است
  .باشد ايستگاه آن فعال مي 56تنها 

   زهره -هاي هيدرومتري در حوضه جراحي شبكه ايستگاه -2-2-3
هاي زهره و جراحي از سال  هاي هيدرومتري در حوضه رودخانهبرداري از شبكه ايستگاه تأسيس و بهره

به اين ترتيب كه اولين ايستگاه هيدرومتري بر روي رودخانه مارون در محـل  . شروع شده است 1330
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هـاي زهـره و جراحـي     در حوضه آبريز رودخانـه . بهبهان تأسيس گرديده استتنگ تكاب واقع در شهر 
  .باشد ايستگاه فعال مي 28ايستگاه هيدرومتري وجود داشته كه از اين تعداد  50تعداد 

  هاي هيدرومتري در سطح استان خوزستانشبكه ايستگاه -2-2-4
از . باشـد  هاي آن مستقر و فعال مـي ايستگاه هيدرومتري در سطح رودخانه 49در استان خوزستان كالً 

 ايستگاه هيدرومتري ديگر 15و  20ايستگاه هيدرومتري مربوط به حوضه آبريز كرخه و  14اين تعداد 

هـاي  از مجمـوع ايسـتگاه  . زهـره اسـت   –هاي آبريز كارون بزرگ و جراحـي   به ترتيب مربوط به حوضه
مـورد   2و  3هيدرومتري و  2و  1هاي درجه مورد آن جزء ايستگاه 19و  25هيدرومتري استان تعداد 

هـاي  مشخصـات ايسـتگاه   1-2در جـدول  . باشـند هيدرومتري مي 4و  3هاي درجه ديگر جزء ايستگاه
هـا نشـان داده شـده    موقعيـت آن  2-2هيدرومتري موجود در سطح استان خوزستان آمده و در نقشـه  

  .است
ايستگاه مربوط  1ستگاه مربوط به سرشاخه دز و اي 5(ايستگاه هيدرومتري  6قابل ذكر است كه تعداد 

  . هاي همجوار قرار دارنددر حد فاصل استان خوزستان با استان) به سرشاخه مارون
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جدول  2 -1 مشخصات ايستگاه - هاي هيدرومتري واقع در رودخانه هاي استان خوزستان   

نام حوضه آبريز 
اصلي   

محدوده مطالعاتي كد  
محدوده   

درجه 
ايستگاه   

سال 
تأسيس   

وسعت حوضه
آبريز   

 ) كيلومتر مربع ( 

ارتفاع از
سطح دريا 

) متر (   

مختصات جغرافيايي نام   
رودخانه نام ايستگاه   كد   نام محدوده   عرض   طول     

كارون بزرگ   23 ده شيخ     2311   2  1372   25,128   600   20 - 03 - 32   30 - 49 - 49 كارون   سوسن ده شيخ     
كرخه   22 موالب     2205   2  1336   39,940   350   00 - 58 - 32   00 - 48 - 47 كرخه   جلوگير   ماژين -   
كرخه  22 موالب     2205   1  1351   582   335   00 - 49 - 32   00 - 05 - 48 زال   پل زال     
كرخه  22 آوان     2204   1  1333   42,624   90   00 - 25 - 32   00 - 09 - 48 كرخه   پاي پل     
كرخه  22 چنانه   خسرج -   2202   2  1344   47,090   40   00 - 50 - 31   00 - 23 - 48 كرخه   عبدالخان     
كرخه  22 چنانه   خسرج -   2202   1  1340   340   60   00 - 03 - 32   00 - 15 - 48 شاوور   پل شاوور     
كرخه  22 دشت آزادگان     2201   1  1329   50,600   20   00 - 30 - 31   00 - 26 - 48 كرخه   حميديه     

كارون بزرگ   23 گتوند    عقيلي –   2306   1  1332   32,408   100   00 - 15 - 32   00 - 49 - 48 كارون   سد تنظيمي گتوند     
كارون بزرگ   23 ميان آب    شوشتر –  2304   1  1335 انشعاب از كارون    35   00 - 02 - 32   00 - 51 - 48 گرگر   شوشتر هيدرومتري     
كارون بزرگ   23 ميان آب    شوشتر –  2304   1  1375 انشعاب از    كارون  22   41 - 51 - 31   59 - 52 - 48 گرگر   ولي آباد     
كارون بزرگ   23 سراب خالدون     2338   1  1334   7,174   970   00 - 13 - 33   00 - 53 - 48 سزار   سپيددشت سزار     
كارون بزرگ   23 سراب خالدون     2338   1  1334   701   970   00 - 13 - 32   00 - 53 - 48 زار   سپيددشت زار     
كارون بزرگ   23 دزفول انديمشك     2335   2  1356   9,200   600   00 - 56 - 32   00 - 53 - 48 سزار   تنگ پنج سزار     
كارون بزرگ   23 بختياري     2336   2  1334   6,432   600   00 - 56 - 32   00 - 45 - 48 بختياري   تنگ پنج  بختياري     
كارون بزرگ   23 دزفول  انديمشك     2335   2  1334   16,130   480   13 - 49 - 32   02 - 46 - 48 دز   تله زنگ     
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ادامه جدول  2-1 مشخصات ايستگاه - هاي هيدرومتري واقع در رودخانه  هاي استان خوزستان   

نام حوضه آبريز 
اصلي   

محدوده مطالعاتي كد  
محدوده   

درجه 
ايستگاه   

سال 
تأسيس   

وسعت حوضه
آبريز   

 ) كيلومتر مربع ( 

ارتفاع از
سطح دريا 

) متر (   

مختصات جغرافيايي نام   
رودخانه نام ايستگاه   كد   نام محدوده   عرض   طول     

كارون بزرگ   23 دزفول انديمشك     2335   1  1329   17,683   150   00 - 24 - 32   00 - 24 - 48 دز   دزفول     
كارون بزرگ   23 دزفول انديمشك     2335   2  1341   21,800   38   00 - 57 - 31   00 - 33 - 48 دز   حرمله     
كارون بزرگ   23 آهودشت     2334   1  1341   21,321   20   00 - 41 - 31   00 - 41 - 48 دز   بامدژ     
كارون بزرگ   23 اهواز    شمالي   2303   2  1346   59,982   14   48 - 34 - 31   48 - 52 - 48 كارون   مالثاني رامين     
كارون بزرگ   23 اهواز شمالي     2303   3  1329   60,737   10   00 - 20 - 31   00 - 41 - 48 كارون   اهواز     

جراحي  زهره –   24 رامهرمز     2402   1  1386   1,127   45   03 - 21 - 31   09 - 20 - 49 كارون   هوير     
جراحي  زهره -   24 شادگان     2401   2  1361   1,579   40   00 - 15 - 31   00 - 10 - 49 كوپال   كوپال نمره    3  

كارون بزرگ   23 مسجد سليمان     2305   1  1361   2,616   70   00 - 07 - 32   00 - 56 - 48 كوپال   دشت بزرگ     
كارون بزرگ   23 ميان   آب  شوشتر –  2304   4  1361 انشعاب از كارون    26   00 - 51 - 31   00 - 53 - 48 شور   عرب حسن    - عرب اسد   
كارون بزرگ   23 دزفول انديمشك     2335   1  1363   750   240   00 - 35 - 32   00 - 17 - 48 شطيط   دوكوهه     
كارون بزرگ   23 دزفول انديمشك     2335   2  1362   1,226   42   36 - 03 - 32   12 - 34 - 48 باالرود   زورآباد     

كرخه  22 اهواز جنوبي     2302   4  1368   61,500   6  00 - 59 - 30   00 - 22 - 48 كهنگ   فارسيت     
كرخه  22 دشت آزادگان     2201   3  1384 كانال     2  24 - 31 - 31   37 - 55 - 47 كارون   يزد نو     
كرخه  22 دشت آزادگان     2201   1  1365 انشعاب از كرخه     13   00 - 33 - 31   00 - 11 - 48 كرخه نور   سوسنگرد نيسان     
كرخه  22 دشت آزادگان     2201   1  1365 انشعاب از كرخه     13   00 - 35 - 31   00 - 11 - 48 نيسان   سوسنگرد هوفل     
كرخه  22 چنانه   خسرج -   2202   2  1357 كانال     22   00 - 30 - 31   00 - 27 - 48 هوفل   كانال وصيله     
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ادامه جدول  2-1 مشخصات ايستگاه - هاي هيدرومتري واقع در رودخانه هاي استان خوزستان   

نام حوضه آبريز 
اصلي   

محدوده مطالعاتي كد  
محدوده   

درجه 
ايستگاه   

سال 
تأسيس   

وسعت حوضه
آبريز   

) كيلومتر مربع ( 

ارتفاع از
سطح دريا 

) متر ( 

مختصات جغرافيايي نام   
رودخانه نام ايستگاه   كد   نام محدوده   عرض   طول     

كرخه  22 دشت آزادگان     2201   2  1382 انشعاب از كرخه     11   00 - 45 - 31   59 - 59 - 47 كرخه نور   پل بستان   ام  - 12   
كرخه  22 دشت آزادگان     2201   3  1376 انشعاب از كرخه     10   01 - 36 - 31   06 - 54 - 47 هوفل   پل  رفيع    – ام  6  
كرخه  22 دشت آزادگان     2201   2  1376 انشعاب از كرخه     6  36 - 39 - 31   57 - 00 - 48 نيسان   پل سابله    ام  – 9  

كارون بزرگ   23 دشت آزادگان     2201   1  1366 انشعاب از كرخه     5  00 - 28 - 31   00 - 04 - 48 سابله   هويزه     
كارون بزرگ   23 مرغاب     2309   2  1369   480   480   00 - 54 - 31   00 - 37 - 49 كرخه نور   جلوگير مرغاب     

جراحي  زهره -   24 انديكا     2308   2  1369   370   500   00 - 03 - 32   00 - 24 - 49 مرغاب   سر تنگ دوالب   انديكا -  
جراحي  زهره -   24 باغملك     2404   1  1356   290   700   00 - 31 - 31   00 - 54 - 49 شور انديكا   پل منجنيق    
جراحي  زهره -   24 باغملك     2404   2  1384   124   1080   00 - 35 - 31   00 - 02 - 50 ابوالعباس   مال آقا     
جراحي  زهره -   24 باغملك     2404   2  1349   875   350   00 - 23 - 31   00 - 43 - 49 رود   زود  ماشين     
جراحي  زهره -   24 دالون    ميداوود –   2403   1  1335   2,346   350   00 - 20 - 31   00 - 43 - 49 اهللا   جوكنك     
جراحي  زهره -   24 تخت دراز     2408   1  1384   2,706   560   00 - 57 - 30   00 - 20 - 50 مارون   ايدنك     
جراحي  زهره -   24 بهبهان     2407   2  1331   3,740   280   09 - 42 - 30   06 - 20 - 50 مارون   بهبهان تنگ    تكاب   
جراحي  زهره -   24 جايزان     2406   1  1356   5,240   190   00 - 45 - 30   00 - 55 - 49 مارون   چم نظام     
جراحي  زهره -   24 شادگان     2401   1  1343   10,956   30   00 - 00 - 31   00 - 26 - 49 جراحي   مشراگه   ابوتراج -   
جراحي  زهره -   24 شادگان     2401   2  1346   12,726   17   00 - 46 - 30   00 - 57 - 48 جراحي   گرگر     
جراحي  زهره -   24 خير   آ باد   2413   1  1335   2,840   330   00 - 32 - 30   00 - 24 - 50 آب شيرين   خيرآباد    
جراحي  زهره -   24 شادگان     2401   1  1363 انشعاب از جراحي    5  00 - 38 - 30   00 - 39 - 48 جراحي   شادگان     
جراحي  زهره -   24 زيدون     2410   1  1366   4,430   200   00 - 20 - 30   00 - 17 - 50 آب شيرين   پل فلور    

مأخذ  : ساز مان مديريت منابع آب وزارت نيرو   
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  هاي هيدرومتري موجود در سطح استان خوزستانمشخصات و موقعيت ايستگاه -2-2 نقشه
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  فيزيوگرافي - 3- 2
گردد و سـطحي از   هاي ارتفاعات اطراف يك رودخانه و يا درياچه محدود ميالرأس حوضه آبخيز به خط

  .كند هاي سطحي را به سمت رودخانه و يا درياچه مورد نظر هدايت ميمنطقه است كه جريان آب
الت جـوي،  بررسي خصوصيات فيزيوگرافي حوضه آبريز، اطالعات بـا ارزشـي بـراي شـناخت نـوع نـزو      

در واقـع فيزيـوگرافي   . دهـد  دسـت مـي  خيزي حوضه آبريز بـه  گذاري و سيل چگونگي آبدهي و رسوب
حوضه آبريز، مطالعات فيزيكي و وضعيت مورفولوژي حوضه آبريـز اسـت كـه ايـن عوامـل اثـر تعيـين        

يم بـر  خصوصيات فيزيوگرافي به طور مستق. اي روي خصوصيات هيدرولوژي و رژيم آبدهي دارند كننده
پارامترهاي هيدرولوژيكي از جمله رواناب ساالنه، حجم سيالب، فرسـايش خـاك و توليـد رسـوب اثـر      

گذارند و به طور مستقيم با اثر بر روي آب و هوا، وضعيت اكولوژي و پوشـش گيـاهي و رژيـم آبـي       مي
  .دهند خود قرار مي حوضه آبريز را تحت تأثير

ي مساحت، محيط، ارتفاعات شاخص و شيب متوسـط حوضـه و   در بررسي فيزيوگرافي حاضر پارامترها
بندي و نتـايج آن   هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان جمع نيز طول آبراهه اصلي در سطح محدوده

هاي مطالعاتي واقع در اسـتان خوزسـتان ارائـه     با عنوان مشخصات فيزيوگرافي محدوده 2-2در جدول 
  .شده است

  آبدهي -2-4
رندگي از ظرفيت نفوذ خاك بيشتر باشـد، بخشـي از آب حاصـله از بارنـدگي در سـطح      هرگاه شدت با
افتـد و   هاي سطح زمين در امتداد شيب به راه مـي اين آب پس از پر كردن گودي. ماند حوضه باقي مي

تـوان مقـدار آن را در    به اين بخش از بارندگي، كـه مـي  . شود از طريق آبراهه اصلي از حوضه خارج مي
  .گويند گيري كرد، رواناب سطحي مي رودخانه اندازه

  آبدهي ساالنه -2-4-1
  هـاي شـمالي و غربـي حوضـه داراي رژيـم      هـا و بخـش   هاي اصـلي ايـن اسـتان در سرشـاخه     رودخانه

در . شـود  ها از ذوب برف تأمين ميبه اين معني كه بخش عمده جريان پايه آن. باشند باراني مي –برفي
دليل سـازندهاي   زهره به –هاي كرخه به كارون و جراحي  شمالي و غربي رودخانههاي  برخي از حوضه
متعـددي وجـود داشـته كـه باعـث بـاالرفتن ضـريب جريـان در         ) كارسـتي (هاي آهكي  آهكي، چشمه

هاي هيدرومتري به صـورت روزانـه و    ها در ايستگاه آمار آبدهي رودخانه. گردد هاي مطالعاتي مي حوضه
  .باشدماهانه موجود مي
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جدول مشخصات فيزيوگرافي محدوده -2- 2  هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان   

رديف   
محدوده هاي مطالعاتي مساحت  ) كيلومترمربع محيط  )

) كيلومتر (   

شيب
متوسط 

) درصد (   

ارتفاع  ) متر ( طول آبراهه   
اصلي  ) كيلومتر ( نام محدوده   كد   دشت   كوه   كل   حداكثر   متوسط   حداقل     

دشت آزادگان  1   2201   6. 4,694   7. 164   4859.3  4. 346   1. 1  256   14   1  76   
چنانه   2 خسرج –   2202   9. 2,164   1. 493   2616.9  1. 300   7. 1  262   66   3  109   
آوان  3   2204   154.9  141.5  296.4  3. 82   1. 4  412   165   76   31   
خرمشهر  4   2301   3. 668   7. 51   720.0  3. 227   1  22   4. 1  1  78   
اهواز جنوبي  5   2302   6. 3,978   4. 10   3989.0  8. 293   1  64   7  3  130   
اهواز شمالي  6   2303   5. 1,102   7. 25   1128.2  4. 149   2. 1  86   22   5  69   
ميان  7 اب شوشتر    2304   1,664   2. 384   2048.2  2. 302   3. 3  599   64   1  64   
مسجد سليمان  8   2305   5. 218   7. 2,543  2762.2  8. 275   1. 12   1,387   406   37   113   
گتوند  9 عقيلي -    2306   9. 413   1. 728   1142.0  6. 245   7. 12   1,464   285   30   63   
10 اللي     2307   6. 172   4. 2,753  2926.0  9. 280   9. 32   3,276   1,139   136   107   
11 انديكا     2308   3. 108   752   860.3  6. 183   1. 21   1,490   663   135   65   
12 مرغاب     2309   4. 150   3. 648   798.7  6. 157   3. 20   2,992   937   356   68   
13 ايذه   پيون -   2310   6. 224   4. 413   637.9  5. 172   9. 23   2,916   998   349   62   
14 شيخ ده     2311   145.7  3136.3  3282.0  3. 458   8. 40   3,741   1,530   297   167   
15 آهودشت     2334   2. 966   2. 158   1124.4  6. 165   1. 1  83   33   2  80   
16 دزفول   انديمشك -   2335   3958.3  2190.1  6148.4  8. 612   5. 13   2,636   385   19   150   
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ادامه جدول مشخصات فيزيوگرافي محدوده -2-2  هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان   

رديف   
محدوده هاي مطالعاتي مساحت  ) كيلومترمربع محيط  )

) كيلومتر (   

شيب
متوسط 

) درصد (   

ارتفاع  ) متر ( طول    آبراهه 
اصلي  ) كيلومتر ( نام محدوده   كد   دشت   كوه   كل   حداكثر   متوسط   حداقل     

17 شادگان     2401   2. 13,122  483   13605.2  4. 1,760   2  450   18   1    
18 رامهرمز     2402   2. 1,016   3. 744   1760.5  5. 286   6  674   168   42     
19 دالون   ميداوود -   2403   62.6  374.6  437.2  4. 147   21   2,803   982   282     
20 باغملك     2404   193   4. 668   861.4  1. 173   26   3,282   1,200   338     
21 صيدون     2405   37.2  884.8  922.0  5. 210   31   3,592   1,645   341     
22 جايزان     2406   171.9  1628.4  1800.3  2. 217   12   2,375   416   64     
23 بهبهان     2407   481.4  584.5  1065.9  2. 167   12   2,184   545   240     
24 هنديجان     2409   2,228   123   2351.1  5. 270   2  586   23   2    
25 زيدون     2410   743.0  406.5  1149.5  7. 230   7  656   195   24     
26 خيرآباد     2413   20.1  344.4  364.5  8. 137   13   2,033   569   220     
مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب   
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هـا  ايسـتگاه هـا در محـل    بر اساس آخرين نتايج مطالعات طرح جامع آب كشور مقادير آبدهي رودخانه
بـا   3-2محاسبه گرديـده كـه خالصـه نتـايج آن در جـدول      ) 1345 -1386(ساله  41مربوط به دوره 

  كــارون بــزرگ و  هــاي كرخــه، متوســط و حــداقل آبــدهي ســاالنه رودخانــه  عنــوان مقــادير حــداكثر،
  .هاي هيدرومتري در محدوده استان خوزستان ارائه شده استزهره در محل ايستگاه -جراحي

  هاي مبنا توزيع ماهانه منابع آب سطحي در محل ايستگاه -2-4-2
هـاي واقـع در    هاي آبسـنجي مبنـا در حوضـه رودخانـه    با توجه به نتايج مطالعات موجود، آمار ايستگاه

بـا  . ارائه شده است 4-2ايستگاه مبناء در جدول  11استان خوزستان انتخاب و توزيع ماهانه آبدهي در 
تـرين  ترين فصل و تابستان خشكتوان اذعان نمود كه فصل بهار پرآب  دست آمده ميتوجه به نتايج به 
هـاي مطالعـاتي و    هاي شمالي حوضـه البته با توجه به شرايط اقليمي در بخش. شود فصل محسوب مي

هـاي  ها اندكي با ايسـتگاه هاي متعدد ناشي از ذوب برف، درصد فصلي آب در اين ايستگاه وجود چشمه
هـا از پـاييز بيشـتر    ود در حوضه متفاوت بوده و به نحوي كه سهم آبدهي فصل تابسـتان آن ديگر موج

  .باشد مي

  ها ارزيابي منابع آب سطحي دشت -2-4-3
كرخـه، كـارون بـزرگ و     2حوضـه آبريـز اصـلي درجـه      3هايي از استان خوزستان در برگيرنده بخش

  .باشد زهره مي –جراحي
 7.6,507كيلـومتر مربـع و حجـم آورد سـاالنه معـادل       51,337عت حوضه آبريز رودخانه كرخه با وس
استان ايـالم، خوزسـتان، كرمانشـاه، كردسـتان، لرسـتان، مركـزي و        7ميليون متر مكعب در محدوده 

كيلومتر مربع را  8,683درصد از وسعت حوضه كرخه معادل  17همدان واقع بوده كه استان خوزستان 
  .باشد دارا مي

كيلـومتر مربـع و حجـم آورد سـاالنه معـادل       67,257انه كارون بـزرگ بـا وسـعت    حوضه آبريز رودخ
اسـتان خوزسـتان، چهارمحـال و بختيـاري، لرسـتان،       8ميليون متـر مكعـب در محـدوده     4.25,015

درصـد از   43كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان، فارس، مركزي و همدان قرار داشته كه استان خوزسـتان  
  . گيرد كيلومتر مربع را در بر مي 28,771را معادل  وسعت آن
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جدول مقادير حداكثر، متوسط و حداقل آبدهي ساالنه رودخانه -3- 2  هاي استان خوزستان در محل ايستگاه  هاي  هيدرومتري موجود  ) 86 - 1345 ) ( مترمكعب بر ثانيه (   

ايستگاه پاي   پل  پل زال   جلوگير     
) ماژين ( عبدالخان   حميديه   نيسان     

سوسنگرد    
هوفل   

سوسنگرد هو   ي زه پل     
شاوور سپيددشت   سپيددشت   

) زار (   
تنگ پنج    

) سزار ( تنگ پنج   تله   زنگ    

رودخانه  
پارامترهاي آبدهي   

كرخه آب   زال  كرخه   كرخه   كرخه   كرخه   نيسان  كرخه   هوفل  كرخه   نور  شاوور   سزار   زار   سزار   بختياري   دز     

حداكثر   2. 398   6. 20   2. 340   7. 351   358   2. 155   9. 195   5. 22   4. 71   6. 102   8. 41   297   6. 358   3. 679   
متوسط بلندمدت    8. 189   9. 9  9. 159   6. 182   1. 166   5. 76   3. 85   7. 9  5. 18   8. 46   9. 19   7. 106   2. 152   1. 279   

حداقل   6. 60   2. 3  4. 53   5. 58   1. 34   9. 17   2. 10   6. 4  2. 12   4. 19   5. 9  9. 19   4. 80   6. 127   

ايستگاه دشت   بزرگ  جلوگير     
 ) مرغاب (   

زورآباد 
) دهنوباقر (   

سد شهيد 
عباسپور   

شوش    
دانيال پل شاوور   حرمله   بامدژ   مالثاني     

) رامين ( اهواز   عرب   اسد  دوكوهه   شوشتر   ) گرگر ( درخزينه     

رودخانه  
پارامترهاي آبدهي   

شور مرغاب   كهنك   كارون   شاوور   شاوور   دز   دز   كارون   كارون   شطيط   باالرود   گرگر   گرگر     

حداكثر   29   6. 25   6. 42   768   2. 20   4. 28   5. 646   9. 506   1. 1,431   2. 1,443   7. 755   17   5. 81   5. 85   
متوسط بلندمدت    11   8. 8  7. 21   9. 392   4. 14   5. 18   5. 255   7. 244   4. 671   8. 672   9. 375   3. 6  5. 36   41   

حداقل   3. 2  3. 1  6. 11   6. 180   5. 8  6. 11   7. 103   5. 94   2. 285   6. 270   4. 167   3. 1  9. 14   16   

ايستگاه كوپل نمره    پل منجيق  2 ماشين   جوكنك   ايدنك     
بهبهان تنگ

تكاب   
نظام جم مشراگه     

گرگر
جراحي   

خيرآباد   
بوزي 
شادگان   

پل فلور   

  
رودخانه  

پارامترهاي آبدهي   
كوپال ابوالعباس   رودزرد   اهللا   مارون   مارون   مارون   جراحي   جراحي   آب   شيرين  جراحي   أب شيرين     

حداكثر   6  5. 9  6. 24   6. 54   7. 115   8. 119   2. 126   9. 216   169   8. 72   1. 15   8. 78   
متوسط بلندمدت    8. 2  8. 3  8. 9  9. 21   1. 54   4. 57   8. 64   6. 91   7. 69   9. 27   8. 9  34   

حداقل   5. 0  2. 1  3. 3  8. 6  2. 20   1. 20   5. 23   3. 32   24   9. 7  5  1. 11   
مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب  
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جدول توزيع ماهانه آبدهي در تعدادي از  -4- 2  ايستگاه هاي هيدرومتري مبنا  ) مترمكعب برثانيه  ( در استان خوزستان   

رديف
  

نام 
رودخانه نام ايستگاه  مهر   آبان   آذر   دي   بهمن   اسفند   فروردين   ارديبهشت  خرداد  تير   مرداد   شهريور   ساالنه    

) مترمكعب بر ثانيه (   ) ميليون مترمكعب (
كشكان  1 پل   دختر  ) كشكان ( 67 . 17  16 . 29   97 . 46   09 . 46   86 . 69   01 . 110  39 . 141   45 . 96   13 . 35   46 . 20  89 . 15  47 . 14   63 . 53   23 . 1,689   
آب  2 زال  پل زال     53 . 2  99 . 5  79 . 10   79 . 11   28 . 14   78 . 21   24 . 23   1. 14   87 . 5  66 . 3  93 . 2  51 . 2  96 . 9  77 . 312   
كرخه  3 پاي پل     72 . 56  33 . 108  72 . 174  15 . 184  96 . 257  08 . 375  23 . 489   05 . 329   84 . 127  39 . 71  79 . 53  99 . 48   77 . 189   32 . 5,975   
شاوور  4 پل شاوور     77 . 19  44 . 19   46 . 17   45 . 17   48 . 16   58 . 19   82 . 22   91 . 18   04 . 16   5. 16   34 . 18  72 . 19   54 . 18   19 . 585   
كرخه  5 حميديه     17 . 45  79 . 88   13 . 150  25 . 163  3. 223   87 . 332  42 . 436   42 . 296   82 . 115  3. 59   17 . 43  29 . 38   08 . 166   79 . 5,229   
كرخه هوفل  6 هوفل سوسنگرد   26 . 21  97 . 42   22 . 76   79 . 82   84 . 107  62 . 174  86 . 235   74 . 158   14 . 58   28   87 . 19  54 . 17   32 . 85   57 . 2,687   
سزار  7 تنگ   پنج   ) سزار (   19   4. 34   4. 93   4. 90   8. 124   7. 216   9. 294   2. 213   2. 86   8. 45   31   1. 22   74 . 106   7. 3,365   
سزار  8 سپيد   دشت    5. 11   2. 22   1. 37   2. 40   1. 53   9. 94   4. 127   7. 93   35   6. 20   8. 14   1. 11   81 . 46   1. 1,476   
راز  9 سپيد   دشت  ) راز (   5. 4  8. 6  9. 9  6. 10   5. 15   2. 26   1. 51   4. 53   4. 31   15   7. 8  8. 5  91 . 19   8. 631   
10 مرغاب   جلوگير   ) مرغاب (   4. 2  6. 5  8. 12   8. 11   9. 13   2. 17   2. 20   3. 11   2. 7  9. 4  6. 3  7. 2  8. 8  6. 297   
11 شور   دشت بزرگ     2. 2  10   7. 18   1. 20   1. 16   7. 19   18   8. 11   1. 6  4  9. 2  2. 2  11   344   
12 كارون   اهواز     7. 336  418   8. 592   5. 705   837   3. 919   6. 1,220   7. 1,143   656   6. 472  6. 399  1. 372   8. 672   7. 21,236   
مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب   
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ميليون  8,284كيلومتر مربع و حجم آورد ساالنه معادل  40,788زهره با وسعت  -حوضه آبريز جراحي
اسـتان خوزسـتان، كهگيلويـه و بويراحمـد، فـارس، بوشـهر و چهـار محـال و          5مترمكعب در محدوده 

كيلومترمربـع را   24,832درصـد از وسـعت آن را معـادل     61بختياري قرار داشته كه استان خوزستان 
  .باشد دارا مي

هاي بـارش   زهره بر مبناي كليه داده –هاي كرخه، كارون بزرگ و جراحي  ههاي آبريز رودخان در حوضه
در مطالعـات   1386تا  1345ها براي دوره  ها، مقادير متوسط منابع آب سطحي دشت و رواناب رودخانه

حوضـه فـوق    3هاي مطالعـاتي مربـوط بـه     از مجموع محدوده. طرح جامع آب كشور برآورد شده است
دليل قرارداشتن تمـام يـا بخـش عمـده از وسـعت آن در       محدوده مطالعاتي به 26مسئوليت امور آب 

  . باشد استان خوزستان به عهده شركت آب خوزستان مي
هاي مطالعاتي  ساله در سطح محدوده 41ها طي دوره  نتايج مربوط به پتانسيل منابع آب سطحي دشت

پـراكنش منـابع آب    3-2در نقشه  ارائه و 5-2تحت مسئوليت سازمان آب استان خوزستان در جدول 
  .هاي مطالعاتي نشان داده شده است سطحي در محدوده

  رسوب -2-5
هـا   هـاي آبريـز و جريـان رودخانـه     صور مختلف در سطح حوضهه ايجاد رواناب سطحي ناشي از بارش ب

 عمل فرسايش فرآيندي است كه دائمـاً . باشد همواره با شستشوي خاك و حمل مواد رسوبي همراه مي
هاي حاصلخيز هاي آبريز را تخريب نموده و همه ساله باعث از بين رفتن مقادير متنابهي از خاك حوضه

اين پديده به علت ارتباط گسترده و تنگاتنگي كه بـا پارامترهـاي مختلـف دارد    . گردد مزارع و غيره مي
هـاي هيـدرولوژيكي،   حبسيار پيچيده بوده و با وجود شناخت مكانيسم آن اثرات ناشي از اين پديده طر

  . سازد ها را با مشكالت جدي مواجه مي بستر، سواحل و ساختار رودخانه
طور كلي بـه دو دسـته    هاي مختلفي وجود دارد كه بهها روش براي تخمين مقدار آورد رسوب رودخانه

روش از ايـن  . در روش اول محاسبه رسوب بر اساس آمار و اطالعات مشاهداتي است. گردند تقسيم مي
  .گردد  هاي هيدرومتري كه داراي آمار جريان آب و غلظت رسوب هستند، استفاده مياصوالً در ايستگاه

شود به علت نبود اطالعات مورد نيـاز بـا اسـتفاده از     در روش دوم كه به نام توان فرسايش شناخته مي
از روابط تجربي ميـزان  گيري  شناسي، بارندگي و ساير عوامل مؤثر بر فرسايش به بهره خصوصيات زمين

عمل فرسايش در اثـر عـواملي نظيـر    . گردد هاي مورد نظر برآورد مي رسوب رودخانه در محل و يا محل
گردنـد و ايـن فرسـايش بـه      بندان، تغييرات درجه حرارت و نيروي ثقـل ايجـاد مـي   جريان آب، باد، يخ

در يـك حوضـه   ) Gully Erosion(و يا فرسـايش شـياري   ) Sheet Erosion(اي  صورت فرسايش ورقه
گـاه تمـامي ايـن    گردد و هيچ ناميده مي Gross Erosionشود كه كالً فرسايش ناخالص  آبريز ايجاد مي
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شـود بلكـه مقـداري از آن در     ها و نهرهاي حوضه آبريز نمـي  مواد فرسايش يافته وارد سيستم رودخانه
  .نمايد هاي سيالبي رسوب ميپشت موانع مصنوعي و يا دشت

وارد گشـته و بـه طـرف پـايين حركـت        الً آن قسمت از مواد فرسايشي كه در سيسـتم رودخانـه  معمو
گيري شده و مواد رسوبي  يا ايستگاه هيدرومتري اندازه) Control Point(نمايد در يك نقطه كنترل  مي

  .شود ناميده مي Sediment Yeildتوليد شده به نام 
  

  مطالعاتي تحت مسئوليت آب استان خوزستان هاي منابع آب سطحي در محدوده -5- 2 جدول

  )ميليون مترمكعب(آّبدهي  )كيلومتر مربع(مساحت محدوده مطالعاتي رديف
  كل  كل كوه دشت كد نام محدوده

  40 4859.3 7.164 6.4,694 2201 دشت آزادگان  1
  5.18 2616.9 1.493 9.2,164 2202 خسرج –چنانه   2
  6.38 296.4 141.5 154.9 2204  آوان  3
  61.16 720.0 7.51 3.668 2301  خرمشهر  4
  47.135 3989.0 4.10 6.3,978 2302 اهواز جنوبي  5
  98.49 1128.2 7.25 5.1,102 2303 اهواز شمالي  6
  88.259 2048.2 2.384 1,664 2304 آب شوشتر ميان  7
  12.371 2762.2 7.2,543 5.218 2305 مسجد سليمان  8
  39.292 1142.0 1.728 9.413 2306 عقيلي - گتوند  9
  86.1,478 2926.0 4.2,753 6.172 2307  اللي  10
  49.187 860.3 752 3.108 2308  انديكا  11
  11.322 798.7 3.648 4.150 2309  مرغاب  12
  68.172 637.9 4.413 6.224 2310 پيون –ايذه   13
  97.1,918 3282.0 3136.3 145.7 2311  شيخ ده  14
  26.97 1124.4 2.158 2.966 2334  آهودشت  15
  42.1,196 6148.4 2190.1 3958.3 2335 انديمشك -دزفول  16
  1.50 13605.2 483 2.13,122 2401  شادگان  17
  6.130 1760.5 3.744 2.1,016 2402  رامهرمز  18
  8.148 437.2 374.6 62.6 2403 ميداوود -دالون  19
  3.311 861.4 4.668 193 2404  باغملك  20
  3.368 922.0 884.8 37.2 2405  صيدون  21
  9.206 1800.3 1628.4 171.9 2406  جايزان  22
  4.233 1065.9 584.5 481.4 2407  بهبهان  23
  7.174 2351.1 123 2,228 2409  هنديجان  24
  1.122 1149.5 406.5 743.0 2410  زيدون  25
  6.106 364.5 344.4 20.1 2413  خيرآباد  26
  سازي طرح جامع آببهنگاممطالعات : مأخذ
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  استان خوزستان هاي مطالعاتي پراكنش منابع آب سطحي در محدوده -3-2 نقشه
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هاي منطقه و در دست بودن آمار و اطالعـات   هاي هيدرومتري بر روي روخانهبا توجه به وجود ايستگاه
هـاي مختلـف از جملـه طـرح     طرح رسوب آنها، محاسبه و برآورد حجم رسوب در مطالعات هيدرولوژي

  .آمده است 6-2جامع آب كشور انجام يافته و نتايح حاصل در جدول 
هاي مطالعاتي اسـتان خوزسـتان نشـان داده شـده      شدت فرسايش در محدوده 4-2همچنين در نقشه 

  .است
  خوزستان هاي استان واقع در حوضه هاي مطالعاتي خيزي و بار رسوبي در محدودهبررسي رسوب -6- 2 جدول

يف
رد

  

نام محدوده 
  مطالعاتي

كد محدوده 
  مطالعاتي

 مساحت
  ها محدوده

 )كيلومتر مربع(

  فرسايش ويژه
تن بر كيلومتر (

  )مربع در سال

  رسوب ويژه
تن بر كيلومتر (

  )مربع در سال

  بار كل رسوبي
  )هزار تن درسال(

شدت 
  فرسايش

  كم 960.6  7.197 7.219 3.4,859 2201  دشت آزادگان 1
  زياد 1137.9  1.428 3.778 2,658 2202  خسرج –چنانه 2
  خيلي زياد 92.5  4.275 9.786 336 2204  آوان 3
  كم 68.8  6.95 5.127 720 2301  خرمشهر 4
  كم 302.0  7.75 9.100 3,989 2302  اهواز جنوبي 5
  متوسط 365.2  7.323 2.422 2.1,128 2303  اهواز شمالي 6
  زياد 630.4  8.307 4.923 2.2,048 2304 ميان آب شوشتر 7
  خيلي زياد 2815.8  4.1,019 1,529 2.2,762 2305  مسجد سليمان 8
  خيلي زياد 422.0  5.369 2.1,738 1,142 2306  عقيلي –گتوند 9
  خيلي زياد 1209.9  5.413 3.2,067 2,926 2307  اللي 10
  خيلي زياد 320.7  8.372 1,864 860.3 2308  انديكا 11
  خيلي زياد 201.0  7.251 4.1,258 7.798 2309  مرغاب 12
  خيلي زياد 276.3  1.433 2.1,299 638 2310  پيون -ايذه 13
  خيلي زياد 3165.1  4.959 2.1,771 3,299 2311  ده شيخ 14
  متوسط 365.1  7.324 4.458 4.1,124 2334  آهودشت 15
  زياد 1660.0  264 9.1,583 6,288 2335 دزفول انديمشك 16
  كم  -  - - 2.13,605 2401  شادگان 17
  متوسط  -  - - 5.1,760 2402  رامهرمز 18
  زياد  -  - - 657 2403  ميداوود -دالون 19
  خيلي زياد  -  - - 4.861 2404  ملكباغ 20
  خيلي زياد  -  - - 1,416 2405  صيدون 21
  زياد  -  - - 2,219 2406  جايزان 22
  زياد  -  - - 1,302 2407  بهبهان 23
  كم  -  - - 2,351 2809  هنديجان 24
  متوسط  -  - - 1,156 2410  زيدون 25
  متوسط  -  - - 649 2413  خيرآباد 26
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ
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  هاي مطالعاتي استان خوزستان شدت فرسايش در محدوده -4-2 نقشه
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  ها بررسي كيفيت آب رودخانه -2-6
بدين لحاظ . تواند در توسعه منابع آب نقش اساسي ايفا نمايد كميت آن مي ها همانندخواص كيفي آب

بررسي اين خواص جهت شناسايي قابليت آن براي مصارف شرب و كشـاورزي در توسـعه منـابع آب از    
  .باشد اي برخوردار مي اهميت ويژه

. گيـرد  ررسـي قـرار مـي   ها مورد بها، كيفيت آب آن با توجه به نتايج تجزيه شيميايي امالح آب رودخانه
ها تابع عواملي نظير ساختار زمين شناختي حوضه آبريز، نوع اقلـيم،   غلظت امالح و شوري آب رودخانه

ها و بـاالخره نـوع اسـتفاده از آب     رژيم جريان، تبادل آب سطحي و زيرزميني در مسير جريان رودخانه
  .باشد صنوعي ميهاي طبيعي و م ها و كميت و كيفيت آب ورودي از طريق زهكشآن

  تحليل پارامترهاي كيفيت شيميايي آب -2-6-1
هاي هيدرومتري پارامترهـا و خصوصـيات شـيميايي آب نظيـر     در بررسي كيفيت آب در محل ايستگاه

، نسـبت جـذب سـديم    )TDS(، كل مواد محلـول  )ECٍ(، قابليت هدايت الكتريكي)PH(ميزان اسيديته 
)SAR(ها ناتها نظير بيكرب، برخي از آنيون)HCO3( كلرورها ،)CL(ها ، سولفات )SO4 (  و همين طـور

بررسـي  . انـد  تعيين شده) +Na(و سديم ) ++Ca(، كلسيم )++Mg(، منيزيم )+K( ها نظير پتاسيمكاتيون
هاي آبريز اصـلي   هاي واقع در استان خوزستان به تفكيك حوضه نتايج تجزيه شيميايي آب در رودخانه

  . آمده است 9-2تا  7-2هاي زهره به ترتيب در جدول –راحي كرخه، كارون بزرگ و ج
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جدول مقادير پارامترهاي كيفيت شيميايي آب در ايستگاه -7- 2  هاي هيدرومتري رودخانه كرخه واقع در  استان خوزستان  ) ميلي گرم در ليتر (  
كد رودخانه  ايستگاه   نتايج  طبقه  بندي  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl   Hco3  co3  PH EC  TDS   TH   

كرخه  1 جلوگير     
حداكثر  

خوب  C3S1
62 . 65  5. 8 7. 523  5. 23  437  5. 52  7. 12  4. 1,693  5. 720  1. 658   6. 299  2. 15  9. 9 5,688  3,649  939   

ميانگين  22 . 35  05 . 2 7. 122  3. 2  6. 82  1. 26  7. 11  1. 447  8. 134  2. 125   2. 186  9. 0 8 940   600   289   
حداقل  2. 6 22 . 0 6. 36  4. 0  15  5. 8 7. 10  9. 77  6. 9 2. 21   47   0 1. 7 210   26   88   

پل زال  2 آب زال     
حداكثر  

خوب  C3S1
75 . 58  49 . 5 8. 326  8. 9  245  4. 58  7. 15  4. 1,104  8. 430  7. 361   9. 292  19  7. 8 1,930  1,250  656   

ميانگين  86 . 28  51 . 1 5. 106  3  8. 62  1. 26  7. 14  442  5. 177  7. 103   2. 160  6. 0 97 . 7 903   597   323   
حداقل  3. 6 24 . 0 3. 33  4. 0  1. 10  1. 7 7. 13  8. 100  4. 38  2. 14   2. 48   0 7 490   295   137   

پاي پل  3 كرخه     
حداكثر  

خوب  C3S1
58 . 75  91 . 12  7. 778  2. 35  621  8. 105  7. 18  5. 2,685  7. 1,409  9. 992   1. 272  8. 10  1. 9 3,795  3,230  1,925  

ميانگين  06 . 38  43 . 2 18 . 15  4. 2  7. 103  28  7. 17  526  6. 195  3. 160   7. 169  4. 0 97 . 7 1,127  732   341   
حداقل  64 . 3 27 . 0 8. 38  4. 0  1. 16  6. 3 7. 16  4. 122  8. 52  5. 19   50   0 7 490   65   63   

كرخه  4 حميديه     
حداكثر  

خوب  C3S1
24 . 63  65 . 8 7. 718  3. 74  4. 524  3. 97  7. 26  9. 1,783  8. 674  5. 797   4. 298  2. 13  9 3,633  3,412  1,115  

ميانگين  89 . 41  17 . 3 9. 215  9. 2  9. 1 2. 27  7. 24  4. 666  8. 372  7. 226   5. 165  5. 0 98 . 7 1,465  950   408   
حداقل  31 . 9 54 . 0 8. 56  8. 0  5. 26  9. 4 7. 22  2. 103  8. 40  9. 31   5. 30   0 8. 6 568   100   120   

نيسان  5  ـ  
سوسنگرد  

كرخه -
نيسان    

حداكثر قابل  
قبول  

C3S1
59 . 64  76 . 10  8. 892  8. 7  759  2. 103  7. 24  3. 2,406  9. 1,086  5. 1,059  2. 250  6. 9 6. 8 4,498  2,886  1,330  

ميانگين  58 . 44  79 . 3 8. 266  3  9. 195  2. 44  7. 23  7. 791  344  2. 288   3. 159  2. 0 07 . 8 1,750  1,141  469   
حداقل  97 . 9 55 . 0 68  4. 0  4. 33  6. 9 7. 22  5. 160  1. 96  1. 46   3. 18   0 1. 7 688   444   157   

هوفل  6 - 
سوسنگرد  

كرخه  - 
هوفل   

حداكثر  
خوب  C3S1

22 . 94  45 . 84  7. 5,190  9. 5  5,037  1. 123  7. 27  1. 2,386  1. 1,095  1,022   3. 256  8. 12  6. 8 5,847  2,817  1,505  
ميانگين  26 . 45  31 . 4 8. 204  3  8. 228  4. 46  7. 26  6. 819  3. 353  8. 304   8. 160  6. 0 08 . 8 1,833  1,175  481   
حداقل  46 . 13  7. 0 8. 77  4. 0  5. 34  2. 15  7. 25  237  1. 120  1. 46   8. 70   0 5. 7 710   458   188   

كرخه  7 كانال     
حداكثر قابل  

قبول  
C3S1

08 . 58  97 . 6 6. 538  6. 15  4. 409  8. 81  7. 33  4. 1,680  2. 605  595   4. 467  8. 12  6. 8 2,941  1,872  403   
ميانگين  22 . 42  2. 3 6. 230  9. 2  8. 155  2. 39  7. 33  9. 693  1. 297  1. 229   167   7. 0 09 . 8 1,507  991   430   
حداقل  48 . 9 55 . 0 2. 73  2. 1  5. 26  9. 11  7. 31  3. 138  7. 67  6. 42   1. 28   0 1. 7 615   293   171   

مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب   



طرح آمايش استان خوزستان    

  

   ■ 95  

  

  
جدول مقادير پارامترهاي كيفيت شيميايي آب در ايستگاه -8- 2  هاي   هيدرومتري در حوضه كارون بزرگ واقع در استان خوزستان  ) ميلي گرم در ليتر (  

رودخانه ايستگاه  نتايج  طبقه  بندي  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl   Hco3  Co3  PH EC   TDS   TH   

شاوور شوش   
دانيال   

حداكثر   
خوب  C3S1

1. 45   7. 2  341   6. 62   8. 105   4. 58   2. 114   9. 675   8. 249   172   2. 250  4  7. 8  1,210  870   525   
ميانگين   5. 32   7. 1  7. 197   3. 2  8. 69   6. 30   77   1. 460   163   5. 99   2. 197  3. 0  89 . 7  928   608   318   
حداقل   23   1. 1  9. 81   4. 0  7. 43   7. 9  1. 28   2. 157   4. 38   8. 63   9. 54   0  2. 7  600   381   110   

شاوور پل شاوور     
حداكثر   

خوب  C3S1
4. 55   1. 6  3. 604   7. 11   6. 349   7. 82   3. 160   6. 1,334   487   8. 540   6. 285  2. 21  7. 8  2,745  1,640  740   

ميانگين   4. 33   8. 1  1. 192   1. 2  2. 77   5. 33   3. 79   7. 490   4. 179   4. 108   8. 201  2. 1  98 . 7  989   654   336   
حداقل   4. 4  2. 0  8. 43   4. 0  1. 8  1. 6  3. 29   4. 176   48   6. 49   7. 78   0  7. 6  565   361   98   

كارون سد شهيد   
عباسپور   

حداكثر   
خوب  C3S1

1. 51   1. 3  5. 246   1. 3  8. 105   3. 41   2. 96   8. 628   1. 156   3. 177   8. 286  6. 8  9. 8  1,055  566   410   
ميانگين   8. 30   3. 1  1. 110   3. 1  7. 40   5. 15   5. 52   2. 289   8. 51   1. 67   170   5. 0  99 . 7  566   354   195   
حداقل   4  1. 0  2. 33   4. 0  5. 3  9. 4  6. 24   109   4. 3  16   7. 89   0  3. 7  340   185   81   

كارون گرالندر     
حداكثر   

خوب  C3S1
8. 70   1. 7  1. 530   4. 9  2. 308   1. 40   3. 173   3. 1,119  389   4. 496   8. 225  8  2. 9  2,260  1,395  595   

ميانگين   2. 35   6. 1  2. 125   4. 1  1. 53   16   6. 54   2. 312   4. 62   1. 86   1. 163  6. 0  8  639   400   202   
حداقل   5. 3  1. 0  6. 29   4. 0  3. 2  6. 3  2. 32   5. 24   4. 2  16   1. 6  0  7  350   195   73   

كارون گتوند     
حداكثر   

خوب C3S1
75   8. 8  9. 619   4. 27   4. 340   7. 53   4. 198   8. 1,306   440   4. 551   5. 279  36   6. 9  2,416  1,557  716   

ميانگين   3. 48   9. 2  5. 184   7. 1  7. 102   2. 16   9. 63   410   3. 89   2. 163   6. 156  9. 0  02 . 8  922   575   226   
حداقل   9. 18   5. 0  1. 33   4. 0  8. 13   9. 4  14   4. 66   8. 4  3. 21   3. 40   0  3. 7  480   240   55   

   



96 منابع آب  

  

    

ادامه جدول  مقادير پارامترهاي كيفيت شيميايي آب در ايستگاه -2-8 هاي هيدرومتري در حوضه كارون بزرگ واقع در است  ان خوزستان  ) ميلي گرم در ليتر (  

رودخانه ايستگاه  نتايج  طبقه  بندي  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl   Hco3  Co3  PH EC   TDS  TH   

گرگر شوشتر     
حداكثر   

خوب  C3S1
79   3. 11   5. 1,162  2. 24   5. 494   1. 40  6. 603   2,551   1. 1,426  3. 833   4. 262  2. 19  5. 9  3,410  2,860  1,671   

ميانگين  1. 52   7. 3  3. 334   2  1. 138   1. 18  76   9. 501   7. 119   2. 219   3. 162  8. 0  02 . 8  1,156  724   264   
حداقل   14   6. 0  9. 43   4. 0  23   4. 2  18   76   8. 4  6. 26   6. 25   0  2. 7  78 . 5  332   55   

گرگر درخزينه     
حداكثر   

خوب  C3S1
1. 75   2. 18   6. 1,800  4. 156  1,265   6. 90   6. 288   9. 2,945  658   1. 2,030  2. 250  6. 7  8. 10   6,880  4,652  1,093   

ميانگين  52   6. 3  9. 229   3  4. 136   6. 19   9. 70   9. 495   3. 113   6. 217   7. 164  3. 0  97 . 7  1,150  699   257   
حداقل   11   2. 0  22   4. 0  8. 5  8. 1  14   6. 99   4. 26   3. 21   9. 51   0  25 . 7  550   16   43   

سزار سپيددشت    
حداكثر   

خوب  C2S1
9. 52   4. 3  7. 307   2. 35   3. 117   45   3. 762   4. 247   4. 247   7. 189   2. 311  14   10   1,170  782   460   

ميانگين  1. 23   8. 0  7. 88   3. 2  4. 24   3. 15  7. 46   4. 254   9. 26   2. 38   188   3. 1  05 . 8  446   281   63   
حداقل   6. 6  1. 0  26   4. 0  4. 1  5. 5  16   7. 33   4. 3  3. 5  25   0  1. 7  240   138   63   

سزار تنگ پنج     
حداكثر   

خوب  C2S1
1. 45   4. 2  5. 248   6. 19   81   8. 43  2. 104   2. 656   3. 235   6. 126   7. 280  6. 13  5. 8  1,100  594   440   

ميانگين  23   8. 0  4. 91   8. 1  1. 25   4. 15  1. 49   9. 258   4. 37   1. 38   183   3. 0  03 . 8  458   289   186   
حداقل   8  2. 0  3. 30   4. 0  4. 6  5  4. 18   7. 127   4. 2  4. 12   9. 112  0  4. 7  300   170   67   

دز تله زنگ     
حداكثر   

خوب  C2S1
4. 49   7. 2  231   3. 4  9. 90   7. 37  2. 89   8. 633   1. 192   1. 140   6. 285  16   5. 8  911   657   400   

ميانگين  30   2. 1  8. 106   4. 1  2. 39   6. 14   6. 51   1. 278   2. 54   5. 61   9. 161  4. 0  99 . 7  545   344   189   
حداقل   9  2. 0  7. 28   4. 0  4. 6  8. 1  20   84   9. 2  8. 1  3. 79   0  1. 7  300   170   58   

   



طرح آمايش استان خوزستان    

  

   ■ 97  

  

ادامه جدول  مقادير پارامترهاي كيفيت شيميايي آب در ايستگاه -2-8 هاي هيدرومتري در حوضه كارون بزرگ واقع در   استان خوزستان  ) ميلي گرم در ليتر (  

رودخانه ايستگاه  نتايج   طبقه  بندي  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl   Hco3  Co3  PH EC   TDS   TH   

دز دزفول     
حداكثر   

خوب  C2S1
2. 47   9. 2  2. 328   7. 11   3. 140   9. 35   3. 140   4. 825   329   8. 212   2. 253  4. 30  9. 8  1,515  865   498   

ميانگين  5. 25   9. 0  7. 97   4. 1  9. 29   4. 14   9. 51   2. 262   4. 56   7. 46   158   1  02 . 8  498   315   189   
حداقل   3. 6  1. 0  3. 27   8. 0  7. 3  8. 2  20   6. 54   1. 9  9. 8  6. 36   0  7  290   185   62   

دز حرمله     
حداكثر   

خوب  C2S1
7. 55   4. 4  7. 483   7  3. 209   8. 94   5. 172   5. 1,202  1. 533   1. 280   360   2. 29  7. 8  1,900  1,310  821   

ميانگين  5. 32   7. 1  8. 170   2  68   3. 28   5. 72   2. 435   9. 157   94   7. 182  6. 0  99 . 7  876   570   297   
حداقل   9. 4  2. 0  1. 29   4. 0  8. 5  9. 2  20   1. 93   6. 33   6. 10   8. 48   0  3. 7  241   243   62   

دز بامدژ     
حداكثر   

خوب  C2S1
7. 68   3. 8  3. 626   3. 6  7. 365   90   3. 164   5. 1,418  5. 519   8. 286   8  2. 9  2,298  1,700  780   2. 604   

ميانگين  3. 34   9. 1  6. 187   2. 2  5. 78   1. 30   9. 76   4. 469   3. 176   4. 108   2. 184  5. 0  98 . 7  957   629   316   
حداقل   14   4. 0  5. 38   8. 0  5. 11   2. 2  24   4. 121   4. 27   7. 17   3. 76   0  7  360   240   69   

كارون مالثاني     
) رامين (   

حداكثر   
خوب  C2S1

8. 79   5. 16   9. 1,091  7  8. 795   6. 59   5. 229   5. 2,052  3. 540   5. 1,253  241   6. 17  9. 8  4,510  2,490  818   
ميانگين  3. 48   5. 3  9. 257   1.2   3. 146   1. 27   3. 82   1. 570   2. 173   6. 225   8. 170  4. 0  99 . 7  1,286  812   317   
حداقل   8. 28   2. 1  4. 75   4. 0  7. 43   8. 1  5. 29   2. 177   2. 43   8. 63   2. 70   0  2. 7  537   278   81   

كارون اهواز     
حداكثر   

خوب  C2S1
8. 67   9. 7  7. 769   9. 12   6. 341   7. 68   5. 246   2. 1,526   8. 578   2. 631   299   2. 17  8. 8  3,045  1,954  898   

ميانگين  6. 49   7. 3  274   2. 2  3. 157   3. 28   2. 86   8. 599   9. 184   9. 242   4. 171  6. 0  97 . 7  1,361  859   332   
حداقل   6. 23   1. 1  3. 73   4. 0  4. 38   6. 3  9. 30   2. 146   48   5. 58   7. 39   0  1. 7  600   340   92   

   



98 منابع آب  

  

    

ادامه جدول  مقادير پارامترهاي كيفيت شيميايي آب در ايستگاه -2-8 هاي هيدرومتري در حوضه كارون بزرگ واقع  در استان خوزستان   ) ميلي گرم در ليتر (  

رودخانه ايستگاه  نتايج  طبقه  بندي  Na% Sar  Sum.k  K Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl   Hco3  Co3  PH EC   TDS   TH   

شور دشت   
بزرگ   

حداكثر   
خوب C2S1

3. 94   3. 107  3. 17,448  5. 195  1472   6. 408  2. 2,124  5. 2,941  8. 6,051  23,049   1. 305  6. 9  10   70,250  43,318  6,980  
ميانگين  7. 75   9. 40   9. 5,335   4. 22   5. 4,535  3. 107  7. 670   9. 9,050  7. 1,897  6. 7,043   6. 109  1. 0  8  21,042  13,970  2,115  
حداقل   4. 13   2. 1  166   4. 0  7. 89   7. 9  1. 66   4. 380   1. 204   150   2. 26   0  7  1,800   1,323   205   

شطيط خوب   
اسد   

حداكثر   
خوب C2S1

8. 74   2. 12   9. 990   9. 5  575   8. 58   5. 351   4. 1,917  7. 787   1. 874   238   6. 17  6. 8  3,282   5,381   1,118  
ميانگين  4. 52   9. 3  6. 254   2  151   4. 22   4. 78   9. 544   3. 146   3. 236   162   4. 0  04 . 8 1,242   808   288   
حداقل   7. 25   1. 1  2. 85   4. 0  4. 41   3. 7  1. 36   6. 162   7. 32   6. 65   2. 65   0  7  572   365   120   

باالرود دوكوهه     
حداكثر   

خوب C2S1
5. 63   9. 5  9. 507   7. 13   5. 235   7. 54   204   7. 1,098  3. 456   5. 374   238   30   6. 8  1,605   1,523   724   

ميانگين  2. 16   7. 0  3. 150   1. 2  4. 31   7. 27   2. 89   8. 398   5. 210   6. 49   1. 138  7. 0  09 . 8 765   531   337   
حداقل   6. 4  1. 0  41   4. 0  3  7. 5  9. 31   5. 109   3. 41   3. 5  9. 62   0  1. 7  320   240   103   

مرغاب جلوگير     
) مرغاب (   

حداكثر   
خوب C2S1

6. 80   3. 21   1,874   2. 32   1303   5. 81   3. 356   2. 3,417  4. 893   5. 2,198   3. 317  8  6. 8  7,930   4,758   1,224  
ميانگين  4. 59   6. 7  7. 628   5. 3  4. 425   3. 23   5. 166   5. 1,213  6. 230   7. 651   9. 130  3. 0  98 . 7 2,925   1,868   552   
حداقل   8. 27   2. 1  1. 88   4. 0  4. 41   3. 8  1. 38   2. 141   8. 28   1. 69   3. 43   0  93 . 0 633   415   129   

شور انديكا     
حداكثر   

خوب C2S1
2. 91   5. 112  7. 15,321  7. 58   14,030   8. 306  2. 926   25,305   1. 3,607  7. 21,442  1. 244  2. 11  4. 9  47,235  37,654  3,573  

ميانگين  2. 82   9. 37   5. 3,897   7. 10   2. 2,358  3. 70   3. 458   7. 6,588   9. 1,345  5. 5,104   1. 138  1. 0  89 . 7 15,775  10,102  1,433  
حداقل   3. 40   6. 2  5. 223   8. 0  6. 119   9. 10   2. 92   3. 497   293   5. 191   8. 12   0  2. 7  1,286   875   275   

مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب   

 



طرح آمايش استان خوزستان  ■ 99  

  

    

جدول مقادير پارامترهاي كيفيت شيميايي آب در ايستگاه -9- 2  هاي هيدرومتري واقع در حوضه جراحي   زهره واقع در استان خوزستان  - ) ميلي گرم در ليتر (  

رودخانه ايستگاه   نتايج  طبقه  بندي  Na% Sar  Sum.k  K Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH EC   TDS   TH   

جراحي شادگان     
حداكثر   

خوب C2S1
9. 85   9. 16  7. 2,519  2. 21   1,725   5. 282  481   3. 5,204   7. 1,909  2,890   6. 396  8  6. 8  11,562   7,630   5. 2,361  

ميانگين  2. 48   6  2. 742   8. 4  2. 426  4. 69   8. 241  1,534   740   5. 663   3. 140  2. 0  8  2. 3,423  7. 2,280  8. 888   
حداقل   5. 12   8. 0  3. 88   4. 0  9. 58   9  20   9. 326   1. 230   84   8. 12   0  1. 7  1,207   808   87   

آب 
شيرين   

پل 
شاوور   

حداكثر   
خوب  C3S1

1. 49   2. 4  6. 642   1. 5  307   8. 60   7. 396  8. 1,415   9. 830   8. 329   1. 247  8  6. 8  2,200   1,584   5. 1,172  
ميانگين  8. 28   9. 1  5. 305   7. 2  7. 100  4. 34   7. 167  7. 717   2. 428   7. 159   6. 129  2. 0  8  4. 1,464  2. 1,026  9. 559   
حداقل   5. 5  2. 0  125   2. 1  23   6. 12   2. 88   6. 284   3. 211   5. 35   8. 37   0  2. 7  910   610   272   

ابوالعباس پل   
منجنيق   

حداكثر   
خوب  C3S1

4. 29   4. 29  9. 520   9. 315  46   7. 40   2. 118  9. 918   2. 425   8. 173   241   79   1. 9  680   680   5. 462   
ميانگين  6. 6  4. 3  4. 172   109   2. 4  8. 11   3. 47   2. 339   9. 164   39   2. 97   1. 38  7. 7  3. 241   5. 396   6. 166   
حداقل   7. 1  0  2. 5  4. 2  2. 0  6. 0  4  8. 15   8. 3  8. 2  2. 9  0  7  2. 7  130   5. 12   

تلخاب چم   
عبدعلي   

حداكثر   
خوب  C3S1

2. 37   3. 2  1,030   9. 5  184   2. 291  1. 549  2. 2,512   5. 2,012  2. 287   5. 210  2  6. 8  3,440   2,590   5. 2,567  
ميانگين  3. 7  5. 0  6. 516   1. 3  9. 43   8. 72   8. 396  6. 1,339   3. 1,131  9. 63   2. 144  1. 0  8. 7  4. 2,154  2. 1,763  5. 1,289  
حداقل   7. 0  0  7. 132   4. 0  5. 3  6. 14   2. 114  1. 321   4. 245   7. 17   58   0  7  1,130   180   345   

رود زرد ماشين     
حداكثر   

خوب C3S1
66   1. 12  3. 1,640  2. 35   5. 885  5. 166  1. 553  2,949   4. 1,282  6. 1,376  266   24   5. 9  5,778   3,615   5. 2,064  

ميانگين  5. 44   4  2. 422   7. 2  2. 218  5. 32   9. 168  3. 898   1. 421   9. 341   1. 135  2. 0  9. 7  3. 1,997  9. 1,322  9. 554   
حداقل   4. 3  2. 0  6. 66   8. 0  7. 12   1. 6  1. 47   8. 104   1. 59   3. 21   4. 24   0  2. 7  700   390   5. 142   

اهللا جوكنك     
حداكثر   

خوب C3S1
1. 61   6. 8  7. 1,402  3. 72   575   2. 164  2. 591  4. 3,145   4. 2,087  2. 826   8. 225  6  8. 9  5,907   5,651   2,150   

ميانگين  3. 32   8. 2  2. 434   3  8. 170  5. 40   8. 219  1. 979   8. 577   7. 267   5. 133  1. 0  8. 7  2,018   2. 1,418  2. 715   
حداقل   3  2. 0  7. 67   4. 0  8. 10   4. 2  1. 54   2. 152   8. 114   2. 14   2. 22   0  7  580   370   145   

  
  



100 منابع آب    

  

    

ادامه جدول  مقادير پارامترهاي كيفيت شيميايي آب در ايستگاه 2-9 هاي هيدرومتري واقع در حوضه جراحي   زهره واقع در  -  استان خوزستان  ) ميلي گرم در ليتر (  
رودخانه ايستگاه  نتايج  طبقه  بندي  Na% Sar  Sum.k  K Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH EC   TDS   TH   

مارون   
بهبان 
تنگ 
تكاب   

حداكثر   
خوب  C3S1

5. 76   5. 13  9. 1,312  7. 11  690   2. 119  493   4. 2,620   8. 1,260  1. 1,108  9. 245  6. 5  9. 8  4,250   2,978   1,720   
ميانگين  1. 51   9. 4  9. 426   5. 2  8. 248   6. 26   1. 149  877   1. 344   7. 390   1. 142  1. 0  9. 7  8. 2,037  7. 1,309  1. 481   
حداقل   4. 9  4. 0  1. 80   4. 0  7. 20   9. 4  1. 54   4. 92   9. 51   4. 28   2. 12   0  7  503   279   155   

مارون  چم نظام    
حداكثر   

خوب  C2S1
1. 74   2. 12  1,186   8. 9  6. 602   7. 99   9. 472  2. 8,032  9. 6,584  7. 939   4. 500  2. 7  6. 8  3,925   2,770   5. 1,592  

ميانگين  4. 47   6. 4  1. 481   4. 3  7. 258   5. 38   4. 180  8. 1,033  493   1. 400   5. 140  2. 0  8  1. 2,280  4. 1,490  3. 608   
حداقل   7  5. 0  1. 88   8. 0  9. 29   3. 7  1. 50   9. 163   2. 57   8. 58   2. 48   0  2. 7  970   630   155   

جراحي مشيراگه     
حداكثر   

خوب  C2S1
4. 59   3. 7  7. 1,162  4. 41  460   2. 170  491   8. 4,317  4. 1,222  6. 737   9. 353  4  7. 8  3,837   2,722   1,925   

ميانگين  9. 43   2. 4  2. 507   7. 3  3. 254   3. 45   204   3. 1,091  4. 550   4. 401   4. 139  0  9. 7  1. 2,281  3. 1,608  3. 659   
حداقل   2. 9  6. 0  5. 84   4. 0  4. 50   6. 3  1. 30   3. 222   5. 121   3. 71   5. 30   0  1. 7  944   610   90   

جراحي رامشير     
حداكثر   

خوب  C2S1
6. 58   4. 7  1. 958   8. 9  5. 448   90   8. 409  9. 1,892  8. 991   1. 718   1. 183  0  1. 8  2,359   2,375   5. 1,392  

ميانگين  4. 47   7. 4  1. 523   6. 3  6. 282   3. 47   7. 189  5. 1,103  2. 496   6. 469   8. 137  0  7. 7  5. 2,473  9. 1,678  7. 667   
حداقل   17   3. 1  2. 226   2. 1  2. 101   6. 14   2. 109  7. 452   9. 220   5. 152   3. 79   0  2. 7  1,370   875   5. 322   

جراحي گرگر     
حداكثر   

خوب  C2S1
5. 67   8. 19  3135   2. 35  8. 2,213  9. 308  2. 577  7. 5,892  4. 2,185  6. 3,416  9. 281  8. 8  5. 8  13,837   8,731   2,710   

ميانگين  1. 47   4. 5  4. 657   3.4   368   9. 59   2. 225  3. 1,370  7. 629   2. 582   1. 138  3. 0  9. 7  8. 3,040  9. 2,045  808   
حداقل   8  6. 0  3. 149   4. 0  6. 50   2. 12   1. 66   5. 249   7. 153   5. 74   4. 21   0  7  809   70   215   

آ ب 
شيرين خيرآباد     

حداكثر   
خوب  C2S1

1. 62   5. 6  9. 791   4. 9  2. 293   7. 65   6. 432  1. 1,725  2. 994   4. 496   5. 218  16   5. 9  2,250   1,430   1,327   
ميانگين  8. 31   2  252   2. 2  3. 92   6. 28   9. 128  6. 595   2. 300   5. 146   7. 148  3. 0  9. 7  4. 1,230  6. 829   4. 439   
حداقل   4. 4  2. 0  5. 63   4. 0  8. 5  3. 7  1. 50   9. 80   2. 20   9. 8  9. 51   0  1. 7  425   262   155   

مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب   
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  خانگيمصارف كشاورزي و  بررسي كيفي آب بر اي -2-6-2
ها جهت مصـارف كشـاورزي و شـرب بـه شـرح ذيـل مـورد توجـه          بندي آب رودخانه در گزارش حاضر طبقه

  :باشد مي

  بندي آب بر اساس دياگرام ويلكوكس طبقه •

هـا بـر   هاي مختلفي پيشنهاد شده است كه اسـاس اكثريـت آن  از نظر كشاورزي روشدر ارزيابي كيفيت آب 
هاي شـناخته شـده متـداول روش ويلكـوكس     از جمله روش. ها استمجموع امالح محلول و تركيب يوني آن

با توجـه بـه دو پـارامتر    . مالك ارزيابي است (SAR)و قليايي  (EC)بندي دو عامل شوري  در اين طبقه. است
 :گردد بندي مي ي و قلياييت، كيفيت آب از نظر مصارف كشاورزي به چهار دسته به شرح زير طبقهشور

 C1S1كالس خيلي خوب  •

متر بـوده و يـون سـديم آن بسـيار     ميكروموس بر سانتي 250در اين كالس ميزان هدايت الكتريكي حداكثر 
و در همه نـوع خـاك و بـراي تمـامي      ها از نظر مصارف كشاورزي بسيار خوب استاين گونه آب. ناچيز است

 .باشند گياهان قابل مصرف مي

  C2S1, C2S2, C1S2كالس خوب  •

كند و يـون سـديم   متر تجاوز نميميكروموس بر سانتي 750حداكثر مقدار هدايت الكتريكي در اين كالس از 
ستفاده قرار داده و گياهـاني  ها مورد ا توان تقريباً براي تمام خاك ها را مياين سري از آب. نيز در آن كم است

  .را كه تحمل شوري متوسط و در حد متعارفي دارند، آبياري نمود

 ,C1S3, C3S3  C3S1, C1S3, C2S3 )قابل قبول(كالس متوسط  •

متر رسيده و شوري آنهـا نسـبتاً   ميكروموس بر سانتي 2,250ها در اين كالس به ميزان هدايت الكتريكي آب
هايي كه داراي بافت و قابليـت نفوذپـذيري خـوب     توان در آبياري زمين ا را فقط ميهاين گونه آب. زياد است

  .شود، به كار برد بخشي انجام ميها به نحو رضايتبوده و زهكشي در آن

 )S4يا  C4مشخصه (كالس بد  •

هـايي كـه تحمـل    گيرند، براي اكثر گياهان به جـز آن  هايي كه در اين كالس قرار ميكيفيت آن دسته از آب
به منظور جلوگيري از سـخت شـدن   . مناسب نيست. باشند شوري زياد داشته و نسبت به سديم حساس نمي
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هـا مـورد توجـه    شوند، بايد زهكشـي اراضـي و شستشـوي آن    ها آبياري مياراضي كه توسط اين دسته از آب
  .باشند ر اين كالس ميگيرند د هاي قبلي قرار نمي هايي كه در كالس تمامي گروه. خاص قرارگيرد

  بندي آب بر اساس شولرطبقه •

جهت بررسي كيفيت آب منابع جهت مصرف شـرب اسـتانداردهاي زيـادي وجـود داشـته كـه يكـي از ايـن         
. با استفاده از نمودار شولر شرايط كيفي آب قابل بررسـي اسـت  . باشدردها استفاده از دياگرام شولر مياستاندا
هاي مورد مطالعه در شـرايط متوسـط براسـاس مقـادير      دهد كه آب رودخانه يهاي انجام شده نشان مبررسي

  .باشد حدي پارامترهاي كيفي آب از نظر شرب از محدوده خوب تا بد متغير مي
هاي آب از نظر كـاربرد در كشـاورزي برديـاگرام ويلكـوكس و ديـاگرام شـولر       تعاريف ياد شده و حدود كالس

  .آمده است 9-2تا  7-2هاي جدول جانمايي گرديده و نتايج حاصل در

 FAOبررسي كيفي آب از لحاظ استانداردهاي  -2-6-3

هـاي محـدوده مـورد مطالعـه از لحـاظ كشـاورزي پارامترهـاي كيفـي آب          تر آب رودخانه براي بررسي دقيق
طباق ان) FAO(هاي مورد مطالعه با جدول پيشنهادي سازمان خواروبار كشاورزي  ها در محل ايستگاه رودخانه
هـاي مـورد مطالعـه از لحـاظ محـدوديت در      ها، ايسـتگاه با توجه به آن و پارامترهاي كيفي ايستگاه. داده شد

بنـدي در   ها طبق اين سيستم تقسـيم كدام از آنبندي شدند كه هيچ تقسيم 10-2كشاورزي مطابق با جدول 
  .گيرند گروه با محدوديت شديد قرار نمي

  آن  ت ناشي ازفراواني سيالب و خسارا -2-7
هاي كرخه، كارون بزرگ و جراحـي و زهـره    شامل حوضه 2حوضه آبريز درجه  3كه گفته شد پاياب همچنان

  هـاي آبريـز فـوق و وقـوع حجـم عظـيم        با توجـه بـه ابعـاد وسـيع حوضـه     . باشد در استان خوزستان واقع مي
بـه خصـوص دشـت وسـيع      هـاي دشـتي   ها، جاري شدن سيل در پهنـه  هاي جوي در ارتفاعات حوضهريزش

هاي كـارون،   البته اين امر قبل از احداث سدهاي مخزني عظيم بر روي رودخانه. خوزستان وجود داشته است
ها همواره از معضالت مهم اين منطقـه بـوده    اي از جريانات سيالبي رودخانهدز و كرخه و كنترل بخش عمده

  .است
هـاي كرخـه، دز و كـارون بـوده كـه در ادامـه         ه رودخانهعمده جريانات سيالبي در استان خوزستان مربوط ب

  .سوابق وقوع سيالب در استان خوزستان ارائه شده است
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  هاي استان خوزستان جهت مصارف كشاورزي بندي كيفي آب رودخانه طبقه -10- 2 جدول
  )FAOبندي  طبقه(

مشكالت بالقوه 
  آب آبياري

  درجه محدوديت
  شديد كم تا متوسط بدون محدوديت

ECw هامابقي ايستگاه  

 - كانال وصيله -پل شاوور -سوسنگرد -نيسان
پل  -انديكا -دشت بزرگ -پاي پل  –حميديه 

سد  -حرمله - دو كوهه -هوفل سوسنگرد -زال
عرب  -شوشتر -در خزينه -شوش دانيال - گتوند
  جلوگير -آباد  ولي -زور آباد - اهواز -مالثاني -اسد

 - گرگر -انديكا –دشت بزرگ 
  بوزي شادگان

TDs  هامابقي ايستگاه  

 -كانال وصيله -نيسان سوسنگرد -پل شاوور
 -دو كوهه -پاي پل -هوفل سوسنگرد - حميديه
 -درخزينه -شوش دانيال –سد گتوند  -حرمله
ولي  -زورآباد - اهواز -مالثاني -عرب  اسد -شوشتر

  جلوگير -آباد

 - گرگر -انديكا –دشت بزرگ 
  بوزي شادگان

براساس نسبت 
جذب سديم 

)SAR ( و شوري
ECw  

 -سوسنگرد -نيسان
هوفل  -وصيله - كانال

حميديه  –سوسنگرد 
  پل منجنيق –

  پل زال  -پاي پل -پل شاوور

 –سد گتوند  -حرمله -دو كوهه
پل  -بامدژ -مالثاني -شوش دانيال

 -انديكا -دشت بزرگ -شاوور
عرب  -زورآباد -جلوگير –آباد  ولي

  بوزي شادگان -اهواز -اسد

  هامابقي ايستگاه (Na)سديم 

 -نيسان سوسنگرد -حميديه -هوفل سوسنگرد
 -ولي آباد -دشت بزرگ -عرب اسد -كانال وصيله

 -اهواز -شوشتر -درخزينه -جلوگير -انديكا
 -مشراگه -جم نظام -بهبهان -ماشين -زورآباد

  -گرگر جراحي -رامشير

  

  هامابقي ايستگاه  (Cl)كلرايد
 -نيسان سوسنگرد -حميديه -هوفل سوسنگرد

سد  -پل شاوور -مالثاني -بامدژ  -كانال وصيله
  اهواز -شوشتر -درخزينه -عرب اسد - گتوند

 -آباد ولي -دشت بزرگ -انديكا
  زورآباد جلوگير

    ها كليه ايستگاه    كربناتبي
  .قرار دارند 4.8تا  5.6ها در محدوده نرمال همه ايستگاه (PH)اسيديته 

 سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام:مأخذ
  

  هاي آبريز سوابق وقوع سيل در حوضه -2-7-1
هـاي زاگـرس ميـاني    خوردگي هاي متعدد آن در داخل چين هاي كرخه و كارون و شاخهحوضه آبريز رودخانه

هاي هاي شمالي دشت در قسمت. برگرفته استرا مناطق مرتفع كوهستاني در  قرار داشته و قسمت اعظم آن
 آبـاد ماليـر، نهاونـد، كنگـاور، سـنقر،       هـاي خـرم  ترين آنهـا دشـت  كه مهم. آبرفتي با وسعت زيادي قرار دارند
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انـد   متر از سطح دريا واقع شده 1,200باشند كه عموماً در ارتفاع باالي  آباد مي دشت، كرمانشاه، و اسالمماهي
، هـا در اين حوضه. هاي نسبتاً پرآبي هستند ص و وفور بارندگي اين مناطق داراي رودخانهو به علت شرايط خا

ل بهـار  ديترانه بـوده كـه در زمسـتان و اوايـ    ها نشأت گرفته از جبهه هواي اقيانوس اطلس شمالي و مسيالب
ها وگراف سيالب آنها، شدت متوسط و تداوم زياد بوده كه نهايتاً هيدراين ريزش  مشخصه از. نمايد ريزش مي

ها داراي اوج شود سيالب هايي كه رگبارهاي بهاره با ذوب برف همراه مي باشد و در زمان داراي دامنه زياد مي
  .زياد خواهند بود

خيز بوده كه در حوضه كرخه بـا توجـه بـه شـيب     هاي حوضه كرخه و كارون سيل به طور كلي كليه رودخانه
هاي جنوبي مانند دشت لي و غربي حوضه تغيير شيب ناگهاني و در بخشهاي شماها در بخش باالي سرشاخه

هاي به وقوع پيوسته بسيار بزرگ بوده به نحوي كه بر اساس آمار كرخه باعث شده سيالب آوان و ووردي سد
  .سيالب بزرگ در حوضه كرخه به وقوع پيوسته است 80حدود  1384تا سال  1334ثبت شده از سال 

الزم بـه ذكـر   . خسارات ناشي از آن ارائـه شـده اسـت    هاي به وقوع پيوسته واواني سيالبفر 11-2در جدول 
هـا اطالعـات ارائـه شـده در جـدول در محـدوده اسـتان خوزسـتان           است به دليل عدم امكان تفكيك حوضه

  .باشد مي
  

  فراواني سيالب و خسارت ناشي از سيل در استان خوزستان -11- 2 جدول
فراواني سيل 

  )تعداد(
زراعت

  )هكتار(
خانه

  )باب(
دام

  )رأس(
كشته و

 )نفر(مفقود 
مجروح 

  )نفر(
راه 

  روستايي
قنات 

 )رشته(
پل 

 )دهنه(
349  475,833 32,484 62,810 333  72  1,022  393  257  

 سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ

  هاي موجود و در دست بررسي طرح -2-8
زهره قرارداشته كه بخشـي   –استان خوزستان در پاياب سه حوضه آبريز اصلي كرخه، كارون بزرگ و جراحي 

هـاي آبـي بـر مجموعـه     كه اجراي طـرح جايياز آن. اين استان قرار دارند هاي فوق در آبريز رودخانه  از حوضه
هاي موجود، در دسـت اجـرا و   طرححوضه آبريز اثر گذارخواهد بود در اين بخش صرفاً به اختصار به مجموعه 

الزم به ذكر است كـه در فصـل ششـم گـزارش     . گردد هاي مذكور اشاره مي مطالعاتي در طول رودخانه حوضه
  .هاي آبي واقع در استان خوزستان مورد بررسي قرار خواهند گرفتمنابع آب كليه طرح

  سدهاي موجود و در دست بررسي حوضه مطالعاتي آبريز كرخه -2-8-1
و ) 2و 1(سد در مرحله مطالعاتي فـاز   33طرح وجود داشته كه از اين بين  49ر كل حوضه رودخانه كرخه، د
سد از جمله سد سـيمره در مرحلـه اجرايـي     8سد زال، شبيخون و گرماب در مرحله مطالعات شناسايي و  3
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توليـد بـرق و مهـار     همچنين سدهاي كرخه بر روي رودخانه كرخه جهت مصارف كشاورزي،. بدنه قرار دارند
جهـت تـأمين آب   ) شـيان (سد شيان در خارج بستر رودخانه آب چناره   ،1380سيالب در فروردين ماه سال 

مورد  1383و سد تنگ هاله بر روي رودخانه هاله جهت مصارف كشاورزي در سال  1385كشاورزي در سال 
 5هاي فوق در سطح حوضه آبريز كرخه تنهـا  حالزم به ذكر است كه از مجموع طر. اندبرداري قرار گرفته ه بهر

  .باشد مورد آن مربوط به استان خوزستان مي

  سدهاي موجود و در دست بررسي حوضه آبريز كارون بزرگ  -2-8-2
  سـد در مرحلـه مطالعـاتي فـاز      45طرح وجود داشته كـه از ايـن بـين     90حوضه مطالعاتي كارون بزرگ  در
سد از جمله سد گتوند عليا در مرحله اجرايـي بدنـه و دو    18شناسايي و  سد در مرحله مطالعات 3و ) 2و 1(

حيدر به صورت سيستم انحراف جهـت  سد آبسرده بر روي رودخانه آبسرده و باباحيدر بر روي رودخانه سراب
تـرين  سد از جملـه سـد دز كـه از قـديمي     24همچنين . دارند تأمين آب كشاورزي و شرب و توليد برق قرار

 بـرداري قـرار   باشد جهت تأمين آب كشاورزي و شرب و توليد بـرق مـورد بهـره    برداري شده مي هرهسدهاي ب
مورد آن مربوط  24هاي فوق در سطح حوضه آبريز كارون بزرگ الزم به ذكر است از مجموعه طرح. اند گرفته

  .باشد به استان خوزستان مي

  زهره –سدهاي موجود و در دست بررسي حوضه آبريز جراحي  -2-8-3
سـد در مرحلـه    20طـرح وجـود داشـته كـه از ايـن بـين        41زهـره   –در حوضه مطالعاتي رودخانه جراحي 

شير در مرحله اجرايـي  سد از جمله سد چم 4سد در مرحله مطالعات شناسايي و  10و ) 2و 1(مطالعاتي فاز 
آب كشـاورزي و شـرب و    بدنه و سد آريوبرزن بر روي رودخانه مارون به صورت سيستم انحراف جهت تأمين

هاي دهنو، مارون  از جمله سدهاي هنديجان، مارون و كوثر بر روي رودخانه 7چنين هم. توليد برق قرار دارند
الزم به ذكر است كه . اند برداري قرار گرفته و خيرآباد جهت تأمين آب كشاورزي و شرب توليد برق مورد بهره

  .باشد مورد آن در استان خوزستان واقع مي 15زهره  – هاي فوق در سطح حوضه جراحياز مجموع طرح
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  كليات
جـاي گرفتـه و بـه    ) ليتوسـفر (گردد كه در درون خاك كره  هاي زيرسطحي منابع آبي را شامل ميآب

هاي زيرزميني با منشاءهاي متفاوت و ذخاير رطوبتي خـاك نيـز   بنابراين آب. نحوي ذخيره شده باشند
  .بندي جاي دارد در اين طبقه

بخشي از آب زيرسطحي بوده كه عموماً از طريق چاه و قنات استخراج شده و يا آنكه بـه  آب زيرزميني 
  .كنند طور طبيعي مانند چشمه به سطح زمين تراوش مي

شـود كـه آب    سفره آب زيرزميني يا آبخوان به اليه يا منطقه قابل نفوذي در زير سطح زمين گفته مـي 
اين منابع براي آنكه به عنوان يك سفره آبخـوان مطـرح   . دتواند در آن جريان يافته و يا ذخيره گرد مي

سطح فوقاني سفره آب زيرزميني در نـواحي پسـت   . گردند بايد از قابليت آبدهي خوبي برخوردار باشند
ها ها و كوه ها و مجاورت تپه ها در نزديكي سطح زمين و در دامنهها به خصوص پاياب دشتيعني دشت

اي تشـكيل   هايي كـه در رسـوبات ناپيوسـته شـني و ماسـه      سفره. قرار دارنددر عمق بيشتري از سطح 
هـا در   ها يعني رسوباتي كه توسط رودخانـه چنين آبرفتهم. اند داراي بازدهي قابل توجهي هستند شده

هاي آب زيرزميني خـوبي را تشـكيل    شوند نيز معموالً سفره ها بر جاي گذاشته ميها و دشت پاي دامنه
 شـوند و اگـر    هاي آب زيرزميني جزء منابع آبـي تجديدشـونده محسـوب مـي     ين قبيل سفرها. دهند مي

برداري قرار گيرند همواره به عنـوان يـك منبـع     طور اصولي و با توجه به بيالن آبي مناطق مورد بهرهبه
  . گردندآبي با ثبات و پايدار محسوب مي

هـاي البـرز و   هـاي رشـته كـوه    در پاي دامنـه هاي آبرفتي ايران به خصوص آنهايي كه بسياري از دشت
هاي منفرد داخلي كشور نظير الوند، تر و در پاي دامنه كوه هاي وسيع اند در محدوده زاگرس قرار گرفته

هاي آب زيرزميني مناسب بوده و آب آنهـا   تر داراي سفرهدر محدوده نسبتاً كم... شيركوه، جبال بارز و 
ايـن   در. نمايـد  جوار را تـأمين مـي  شرب و صنعت مناطق هم كشاورزي، عموماً بخش مهمي از نياز آبي 

هاي مطالعاتي وزارت نيـرو   هاي عمده واقع در استان خوزستان بر حسب محدودهفصل از گزارش دشت
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هـاي مطالعـاتي و    برخي از محـدوده . اند و آخرين نتايج طرح جامع آب كشور تفكيك و تشريح گرديده
اي از طور كامل در منطقه مطالعاتي قرار داشته و برخـي ديگـر بخـش عمـده     هاي واقع در آن بهدشت

محدوده مطالعـاتي تحـت مسـئوليت     26جمعاً . باشد واحد مطالعاتي و دشت آن در اين استان واقع مي
هـاي   ها ابتدا مشخصات كلـي حوضـه  در تشريح دشت. دهند شركت آب استان خوزستان را تشكيل مي

هاي زيرزميني هاي مهم آبالعاتي مورد بررسي ارائه و در ادامه برخي از ويژگيهاي مط آبريز و محدوده
هـاي آبرفتـي، حجـم تخليـه از     اي، خصوصيات فيزيكي و هيدرولوژيكي آبخـوان  هاي مشاهدهنظير چاه
هـاي مطالعـاتي و همچنـين     ها و سازندهاي سخت واقع در ارتفاعات محدودههاي آبرفتي، دشتآبخوان

  .هاي مربوط به استان خوزستان آمده است يت آب زيرزميني در محدودهبيالن و كيف

  هاي آبريز در استان خوزستان مشخصات كلي حوضه -3-1
فارس و درياي عمـان   استان خوزستان در محدوده دومين حوضه آبريز اصلي كشور يعني حوضه خليج 

هـاي آبريـز    يعنـي حوضـه   كشـور  2قرارداشته و در برگيرنده بخشي از سه حوضـه آبريـز مهـم درجـه     
  .زهره است –كارون بزرگ و جراحي  كرخه،

  )22(مشخصات عمومي حوضه آبريز كرخه  -3-1-1
توسـط وزارت  ) 22(هاي آبريز درجه دو كشور بوده و بـا كـد   رودخانه كرخه يكي از حوضهحوضه آبريز 

يمه غربي كشـور، در  كيلومتر مربع در ن 51,337اين حوضه با وسعتي بالغ بر . نيرو مشخص شده است
 3,645يابد كه بيشـينه ارتفـاع آن    ارتفاعات زاگرس و به لحاظ جغرافيايي تا مرز ايران و عراق ادامه مي

شـيب متوسـط حوضـه    . باشد متر در باتالق هورالعظيم مي 3متر در ارتفاعات گرين و كمينه ارتفاع آن 
. باشد درصد متغير مي 6.12 تا 12.0هاي اصلي بين  شيب خالص رودخانه. درصد است 16آبريز حدود 

محـدوده مطالعـاتي در    35هاي حوضه آبريـز و خصوصـيات هيـدروژئولوژيكي، تعـداد      بر اساس ويژگي
  .حوضه آبريز رودخانه كرخه تعريف شده است

هـاي  وسـعت دشـت  . جنوب شـرقي هسـتند   -هاي اين حوضه عمدتاً داراي راستاي شمالي غربيدشت
هاي آبريـز مهـم كشـور را تشـكيل      اين حوضه يكي از حوضه. باشد مربع ميكيلومتر  8.20,534حوضه 

هـاي ايـالم و همـدان و     هاي كرمانشاه و لرستان و قسمت وسيعي از استانداده كه به طور عمده استان
  .گيرد قسمتي از جنوب استان كردستان و شمال استان خوزستان را در بر مي
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نواحي اين حوضه پتانسيل نسبتاً قابـل تـوجهي از منـابع آب    هاي بعضي  هاي جوي در سرشاخهريزش
اي از منـابع   مالحظـه  همين امر موجب پيدايش ذخاير قابـل  . سطحي و زيرزميني را ايجاد نموده است

  .هاي آبرفتي در مناطقي از حوضه گرديده استآب زيرزميني در مخازن سازندهاي سخت و آبخوان
سيرجان، زاگرس رورانده و زاگرس  -شناسي سنندج سه زون زمين شناسي در اين حوضه از لحاظ زمين

جنـوبي، غربـي و شـمال غربـي آن در       قسمت اعظم حوضه شامل نواحي. خورده، قرار گرفته استچين
قسمت شمال شرقي و نيمه شرقي و قسمت شمالي حوضه در . خورده واقع شده استزون زاگرس چين

اگرس مرتفع نيز به صورت نوار باريكي بين ايـن دو زون و بـه   سيرجان قرار دارد و زون ز -زون سنندج
  .جنوب شرقي جاي گرفته است –موازات آنها در داخل حوضه با كشيدگي شمال غربي 

درصد كل حوضه آبريز بـوده و   40كيلومتر مربع است كه معادل  8.20,534هاي حوضه  وسعت دشت
. گردد درصد مساحت حوضه را شامل مي 60عادل كيلومتر مربع يا م 2.30,802ارتفاعات مشرف به آن 

هـاي  ها، آبخوان در بعضي از قسـمت  هاي اين حوضه اكثراً از نوع آزاد بوده اما در بعضي محدودهآبخوان
ــه صــورت نيمــه تحــت فشــار و تحــت فشــار اســت    هــاي مطالعــاتي شــامل  ايــن محــدوده. دشــت ب

  .باشد نهاوند، كنگاور و اسدآباد ميسنجابي،  -نورآباد، كرمانشاه، روانسر  خسرج، -چنانه
محدوده مطالعاتي دشـت   3اي از محدوده مطالعاتي حوضه آبريز كرخه تنها بخش عمده 35مجموع  از

تحـت   در اسـتان خوزسـتان و  ) 2204(و محـدوده آوان  ) 2202(خسـرج   –، چنانـه  )2201(آزادگـان  
  .گيرد سي قرار ميمسئوليت بخش آب اين استان قرار داشته كه در ادامه مورد برر

  )23(مشخصات عمومي حوضه آبريز كارون بزرگ  -3-1-2
هـاي   كيلومترمربع از نظر منابع آبـي و از جملـه چشـمه    67,257حوضه آبريز كارون بزرگ با مساحت 

هاي آبريز كشور بـه شـمار    ترين حوضهگيرد، يكي از مهم پرآبي كه از مخازن كارستي آن سرچشمه مي
 جنـوب شـرق    -بريز در بخش مركزي ارتفاعات زاگـرس و در امتـداد شـمال غـرب    اين حوضه آ. آيد مي

ايـن  . جهت با كشيدگي ارتفاعات مذكور و در بخش جنوب غربي فالت ايران زمين واقع شده اسـت هم
هاي اصفهان، لرستان، مركـزي، خوزسـتان، چهارمحـال و بختيـاري و     هايي از استانحوضه آبريز بخش
كه بيشترين سـطح پوشـش در ايـن رابطـه متعلـق بـه       . گيرد بوير احمد را در بر مياستان كهگيلويه و 

  .سازمان آب و برق خوزستان است
 42هاي هيدروژئولوژيكي بـه   هاي موجود در آن و ويژگي حوضه آبريز مورد مطالعه، با توجه به رودخانه

 ، اهـواز شـمالي،   هـاي خرمشـهر   محـدوده مطالعـاتي بـه نـام     13محدوده مطالعاتي تقسـيم شـده كـه    

ده شـيخ،    پيـون،  –عقيلـي، اللـي، انـديكا، مرغـاب، ايـذه       -گتوند  شوشتر، مسجد سليمان، –آب ميان
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انديمشك تمام يا بخش عمده از وسعت آن در استان خوزستان قرار داشته و امـور   -آهودشت و دزفول
  .باشد آب آن تحت مسئوليت اين استان مي

كيلومترمربـع اسـت كـه حـدود      21,371يز رودخانه كارون حـدود  هاي آبرفتي حوضه آبروسعت دشت
 2.68كيلومترمربع يعنـي حـدود    45,886درصد كل حوضه آبريز بوده و ارتفاعات مشرف بر آن  8.31

اين حوضه آبريز را با توجه به قرار گـرفتن  . دهند درصد از مساحت حوضه آبريز را به خود اختصاص مي
هـاي جـوي   چنين فراواني ريـزش هم. ك ناحيه كوهستاني در نظر گرفتتوان ي در گستره ارتفاعات مي

هاي اين حوضه پتانسيل قابـل تـوجهي از منـابع آب سـطحي و زيرزمينـي را ايجـاد        بويژه در سرشاخه
از مجمـوع  . هاي سـطحي كشـور در ايـن حوضـه جريـان دارد     درصد از جريان 25بيش از . نموده است

شوند كـه نشـان دهنـده پتانسـيل قابـل       در اين حوضه ظاهر مي هاي كشور بيشترين آن تخليه چشمه
اين ويژگي حاكي از اين است كه ذخاير قابـل تـوجهي از   . توجه منابع آب در اين منطقه از كشور است

هاي آبرفتي حوضه آبريز كارون بزرگ ايجـاد  منابع آب زيرزميني در مخازن سازندهاي سخت و آبخوان
هاي تنظيم شده توسط سدها و يـا  هاي سطحي و آبدور وفور جريان در گذشته نه چندان. شده است

ها و امكان دسترسي نسبتاً آسان به آن، موجـب شـده بـود منـابع آب      هاي به هنگام در رودخانهجريان
لـيكن اكنـون در مقايسـه بـا گذشـته      . تـر قـرار گيـرد    برداري در مرتبه پـايين زيرزميني به لحاظ بهره

چنين افزايش ها به وجود آمده و هم تغييراتي كه در بارش. كرد پديد آمده استيهايي در اين رو تفاوت
  .هاي زيرزميني نسبت به گذشته افزايش يابدبرداري از آب ه باعث شده بهرهحوضنيازهاي آبي 
هـاي   شناسي و ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز كـارون بـزرگ، كـه عميقـاً متـأثر از ويژگـي       ساختار زمين

هـاي  هاي كوچك و بزرگ گرديده و باعـث شـده دشـت    موجب ايجاد تاقديس و ناوديسزاگرس است، 
هـاي آبرفتـي ايـن    دشـت . هاي اين حوضه و نيز در نواحي پاياب آن ايجـاد شـود   متعددي در سرشاخه

هـاي كشـيده امـا بـا     هاي گسـلي نيـز دشـت    ها تشكيل شده و در حاشيه دره حوضه عموماً در ناوديس
هاي آبرفتي در جلگه خوزستان با زاگرس مرتفـع و  شكل و گسترش دشت. ستوسعت كم ايجاد شده ا

 هـاي آبرفتـي گسـتردگي بيشـتري در مقايسـه بـا        در جلگـه خوزسـتان پهنـه   . خورده تفاوت داردچين

هاي وسيع جلگه خوزستان نيـز  ضخامت آبرفت در دشت. خورده دارندهاي زاگرس مرتفع و چيندشت
بـدين ترتيـب بـا توجـه بـه گسـترش و ضـخامت رسـوبات         . تفاعات استهاي واقع در اربيش از دشت

وسـعت  . آبدهي متفـاوت بـه وجـود آمـده اسـت       هاي آبرفتي با توانناپيوسته و وضعيت تغذيه، آبخوان
هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان بيش از ساير نقاط حوضه كارون بوده و بـه   ها در محدودهدشت

كيلومترمربـع در   3,979ترين دشت آبرفتي با مسـاحت   گسترده. رسد مي كيلومتر مربع 11,956حدود 
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ترين آبخوان آبرفتي نيـز در محـدوده مطالعـاتي    وسيع. محدوده مطالعاتي اهواز جنوبي واقع شده است
  .كيلومترمربع است 2,335انديمشك شكل گرفته كه مساحت آن  -دزفول

خورده آبخـوان آزاد شـكل   در زاگرس مرتفع و چينهاي مطالعاتي اين حوضه به ويژه  در اغلب محدوده
هاي مركـزي و خروجـي    هاي جلگه خوزستان در بخش با وجود اين در تعدادي از محدوده. گرفته است

هـاي كربناتـه    در حوضه كـارون سـنگ  . هاي آبرفتي، آبخوان تحت فشار نيز تشكيل گرديده استدشت
هـاي مطالعـاتي واقـع در بخـش شـمالي،       حدودهم. نقش مهمي در تشكيل مخازن آب زيرزميني دارند

مركزي و شمال غربي حوضه آبريز كارون بزرگ از ديدگاه منـابع آب سـازند سـخت نسـبت بـه سـاير       
ترين منابع آب سازندهاي سـخت حوضـه   باشند و مهم هاي مطالعاتي حائز اهميت بيشتري مي محدوده

اي داراي مخـازن غنـي آب زيرزمينـي در    هـ  تـرين محـدوده  از مهـم . ها واقع شده است در اين محدوده
  .توان به مناطق بازفت، كوهرنگ، لردگان، فارسان و اردل اشاره نمود سازندهاي سخت مي

  )24(جراحي  –مشخصات عمومي حوضه آبريز رودخانه زهره  -3-1-3
جنوب شـرق،   –جراحي در بخش مركزي ارتفاعات زاگرس در امتداد شمال غرب  –حوضه آبريز زهره 

ايـن  . بق با كشيدگي ارتفاعات مذكور و در بخش جنوب غربي فالت ايران زمـين واقـع شـده اسـت    مطا
گانـه كشـور را    هاي آبريـز درجـه دو سـي    كيلومترمربع مساحت يكي از حوضه 40,788حوضه آبريز با 

  .توسط وزارت نيرو مشخص شده است) 24(دهد و با كد حوضه آبريز  تشكيل مي
 24هـاي هيـدرولوژيكي بـه     هاي موجود در آن و ويژگـي  با توجه به رودخانه حوضه آبريز مورد مطالعه،

 رامهرمــز،   هــاي شــادگان، محــدوده مطالعــاتي آن بــه نــام 10محــدوده مطالعــاتي تقســيم شــده كــه 

ملك، صيدون، جايزان، بهبهان، هنديجان، زيدون، خيرآباد به طور كامل يا بخـش  ميداوود، باغ –دالون 
  .باشد در استان خوزستان قرار داشته و امور آن تحت مسئوليت اين استان مي اي از وسعت آنعمده

كيلومترمربع اسـت كـه    11,991جراحي حدود  –هاي آبرفتي حوضه آبريز رودخانه زهره وسعت دشت
 71كيلومترمربع يعني حدود  28,797درصد كل حوضه آبريز بوده و ارتفاعات مشرف بر آن  29حدود 

دهد شمال و بخش مركزي اين حوضه آبريز را با  ه آبريز را به خود اختصاص ميدرصد از مساحت حوض
توان يك ناحيه كوهستاني و دنباله جنـوبي آن را   توجه به در نظر گرفتن گسترش ارتفاعات زاگرس مي

  .توان ناحيه دشتي محسوب نمودستان خوزستان قرار گرفته است، ميكه در ا
و رودخانه اصلي جراحي و زهره است كه رودخانه جراحي خـود از  جراحي شامل د –حوضه آبريز زهره 

هـاي فهليـان و خيرآبـاد     تلفيق دو رودخانه مارون و رامهرمز و رودخانه زهره از به هم پيوستن رودخانه
  . اند بوجود آمده
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هـاي پرآبـي كـه از مخـازن كارسـتي       حوضه آبريز زهره و جراحي از نظر منابع آبي و از جملـه چشـمه  
هاي جوي فراواني ريزش. رود هاي آبريز كشور به شمار مي ترين حوضهگيرند، يكي از مهمه ميسرچشم

هاي اين حوضه پتانسيل قابل توجهي از منـابع آب سـطحي و زيرزمينـي را ايجـاد      به ويژه در سرشاخه
منابع شوند كه نشان دهنده پتانسيل قابل توجه  هاي مهمي در اين حوضه ظاهر مي چشمه. نموده است

  .آب كارستي در اين منطقه از كشور است
. گيـرد شناسـي در محـدوده زون زاگـرس ايـران قـرار مـي       جراحي از نظـر زمـين   –حوضه آبريز زهره  

. باشـد  هاي زاگرس مـي  شناسي و ژئومورفولوژيكي در اين حوضه عمدتاً متأثر از ويژگي هاي زمين ويژگي
هـاي  ي كوچـك و بـزرگ گرديـده و باعـث شـده دشـت      هـا  ها و ناوديساين امر موجب ايجاد تاقديس

هـاي آبرفتـي ايـن    دشـت . هاي اين حوضه و نيز در نواحي پاياب آن ايجـاد شـود   متعددي در سرشاخه
هـاي كشـيده امـا بـا     هاي گسـلي نيـز دشـت    ها تشكيل شده و در حاشيه دره حوضه عموماً در ناوديس

در جلگه خوزستان بـا زاگـرس مرتفـع و     هاي آبرفتينحوه گسترش دشت. وسعت كم ايجاد شده است
هـاي آبرفتـي گسـتردگي بيشـتري در مقايسـه بـا         در جلگه خوزستان پهنـه . خورده متفاوت استچين
هاي وسيع جلگه خوزستان نيـز  ضخامت آبرفت در دشت. خورده دارند هاي زاگرس مرتفع و چيندشت

بـه گسـترش و ضـخامت رسـوبات      بـدين ترتيـب بـا توجـه    . هاي واقع در ارتفاعات استبيش از دشت
ها وسعت دشت. اند هاي آبرفتي با توان آبدهي متفاوت به وجود آمدهناپيوسته و وضعيت تغذيه، آبخوان

 12,000هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان بيش از ساير نقاط حوضه بوده و به حدود  در محدوده
كيلـومتر مربـع در محـدوده     5,954حت تـرين دشـت آبرفتـي بـا مسـا     گسترده. رسدكيلومترمربع مي

ترين آبخوان آبرفتي نيز در همـين محـدوده مطالعـاتي شـكل      وسيع. مطالعاتي شادگان واقع شده است
  .گرفته است

خـورده آبخـوان آزاد شـكل     هاي مطالعاتي اين حوضه بويژه در زاگرس مرتفع و چـين  در اغلب محدوده
هاي مركـزي و خروجـي    هاي جلگه خوزستان در بخش هبا وجود اين در تعدادي از محدود. گرفته است

  .هاي آبرفتي، آبخوان تحت فشار نيز تشكيل گرديده استدشت
. هاي كربناته نقش مهمي در تشكيل مخـازن آب زيرزمينـي دارنـد   در مناطق شمالي اين حوضه سنگ

سـازند سـخت    ديدگاه منابع آب هاي مطالعاتي واقع در بخش شمالي و مركزي حوضه آبريز از محدوده
ترين منابع آب سـازندهاي  باشند و مهمي مطالعاتي حائز اهميت بيشتري ميها نسبت به ساير محدوده

  .اند ها واقع شده سخت حوضه در اين محدوده
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  هاي مطالعاتي استان خوزستان هاي كلي محدوده مشخصه -3-2
محـدوده   13محدوده مطالعاتي از حوضه آبريز كرخه،  3محدوده مطالعاتي شامل  26در مجموع تعداد 

زهره به دليـل   –محدوده مطالعاتي از حوضه آبريز جراحي  10مطالعاتي از حوضه آبريز كارون بزرگ و 
هـا تحـت   آن ها در استان خوزستان، امور مربوط به آباي از وسعت آنقرار داشتن تمام يا بخش عمده

  .گيرد مسئوليت سازمان آب استان خوزستان قرار داشته كه در ادامه مورد بررسي قرار مي

 )2201(محدوده مطالعاتي دشت آزادگان  -1

درصـد مسـاحت آن در   100كيلومترمربع، كه  3.4,859محدوده مطالعاتي دشت آزادگان با وسعت كل 
اي در  حلقه چـاه مشـاهده   25موجود از نوع آزاد بوده و باشد، آبخوان آبرفتي  استان خوزستان واقع مي

 372.5هاي زيرزميني در اين محدوده معـادل  حجم تخليه از منابع آب. ها ايجاد شده استاين آبخوان
متوسط سطح برخورد به آب در محـدوده  . باشد ها ميميليون مترمكعب بوده كه تمام آن مربوط به چاه

متر گـزارش شـده    04.0طح آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابر با متر و متوسط كاهش ساالنه س 5
 3و  4.8برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محدوده مطالعـاتي بـه ترتيـب    . است

ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود 
  .ندارد

  .ه دليل نبود آمار كيفي تجزيه و تحليل كيفيت آب زيرزميني صورت نگرفته استدر اين محدوده ب

 )2202(خسرج  -محدوده مطالعاتي چنانه  -2

درصـد آن در اسـتان    8.98كيلومترمربـع كـه    2,658خسرج با وسعت كل  -محدوده مطالعاتي چنانه 
اي  حلقه چاه مشاهده 62د بوده و آزا  باشد آبخوان آبرفتي موجود از نوع تحت فشار و خوزستان واقع مي

هـاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل      حجم تخليه از منـابع آب . ها ايجاد شده استدر اين آبخوان
متوسط سطح برخورد به آب در . باشد ها ميميليون مترمكعب بوده كه تمام آن مربوط به چاه 058.86

متـر   25.0در آبخـوان آبرفتـي برابـر بـا      متر و متوسط كاهش ساالنه سطح آب زيرزميني 12محدوده 
برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابـل توسـعه در ايـن محـدوده مطالعـاتي بـه       . گزارش شده است

ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سـخت   2و  4.88ترتيب 
  .در محدوده وجود ندارد

متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 4,324تا  701محدوده از ميزان هدايت الكتريكي در اين 
  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته كلسيك است
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 )2204(محدوده مطالعاتي دشت آوان  -3

درصد آن در استان خوزسـتان   1.87كيلومترمربع كه  336محدوده مطالعاتي دشت آوان با وسعت كل 
ها ايجاد اي در اين آبخوان حلقه چاه مشاهده 14برفتي موجود از نوع آزاد بوده و باشد آبخوان آ واقع مي

ميليـون   772.102هـاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل      حجـم تخليـه از منـابع آب   . شده اسـت 
متر  34متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها ميمترمكعب بوده كه تمام آن مربوط به چاه

متـر گـزارش شـده     91.0آمدگي ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابـر بـا    و متوسط باال
و  5.104برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محدوده مطالعاتي بـه ترتيـب   . است

ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سخت در اين محدوده  2
  .داردوجود ن

متر متغير بوده و تيپ  ميكروموس بر سانتي 4,953تا  283ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . كربناته كلسيك است و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع بي

 )2301(محدوده مطالعاتي خرمشهر  -4

استان خوزستان كيلومترمربع، در  720درصد وسعت محدوده مطالعاتي خرمشهر، با مساحت كل  100
هـاي  تخليـه از منـابع آب  . اي اسـت  اين محدوده فاقـد آبخـوان آبرفتـي و چـاه مشـاهده     . باشد واقع مي

  .زيرزميني در اين محدوده وجود ندارد
  .هاي كيفي آب انجام نشده استدر محدوده مطالعاتي خرمشهر بررسي

 )2302(محدوده مطالعاتي اهواز جنوبي  - 5

كيلومترمربع، به طور كامل در اسـتان خوزسـتان    3,989جنوبي، با وسعت كل محدوده مطالعاتي اهواز 
اي در ايـن   حلقـه چـاه مشـاهده    9آزاد بـوده و    آبخوان آبرفتي آن از نوع تحت فشار و. واقع شده است

متـر و متوسـط كـاهش سـاالنه      2متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . ها ايجاد شده استآبخوان
در اين محـدوده مطالعـاتي   . متر گزارش شده است 12.0در آبخوان آبرفتي برابر با سطح آب زيرزميني 

  .هاي كيفي انجام نشده استز آب زيرزميني و بررسيابرداري  نمونه

 )2303(محدوده مطالعاتي اهواز شمالي  -6

 كيلومترمربع در استان خوزسـتان  2.1,128كل مساحت محدوده مطالعاتي اهواز شمالي با وسعت كل 
هـا  اي در ايـن آبخـوان   حلقه چاه مشاهده 29آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و . واقع شده است
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ميليـون   826.15هـاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل      حجم تخليه از منابع آب. ايجاد شده است
متر و  6ده متوسط سطح برخورد به آب در محدو. باشد ها ميمترمكعب بوده كه تمام آن مربوط به چاه

. متر گزارش شده است 03.0  متوسط باال آمدگي ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابر با
 3و  39.9برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابـل توسـعه در ايـن محـدوده مطالعـاتي بـه ترتيـب        

در محدوده وجود  ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سخت
  .ندارد

متـر متغيـر بـوده و     ميكروموس بر سـانتي  5,139تا  2,040ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . تيپ و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته و كلسيك و به ندرت سديك است

 )2304(شوشتر  –آب  محدوده مطالعاتي ميان -7

كيلومترمربـع بـه طـور كامـل در اسـتان       2.2,048 شوشتر با وسعت كل -آب  محدوده مطالعاتي ميان
اي در ايـن   حلقـه چـاه مشـاهده    99آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بـوده و  . باشد خوزستان واقع مي

 836.121هاي زيرزميني در اين محـدوده معـادل   حجم تخليه از منابع آب. ها ايجاد شده استآبخوان
متوسط سطح برخورد به آب در محـدوده  . باشد ها ميكه تمام آن مربوط به چاهميليون مترمكعب بوده 

متر گـزارش شـده    1.0متر و متوسط كاهش ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابر با  25
و  65.159برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محدوده مطالعاتي به ترتيب . است
ترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سـخت در محـدوده   ميليون م 10

  .وجود ندارد
متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 4,940تا  894ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 

  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع كلروره و سديك است

 )2305(ان محدوده مطالعاتي مسجد سليم -8

كيلومترمربع در استان خوزسـتان واقـع    2.2,762كل محدوده مطالعاتي مسجد سليمان با وسعت كل 
. ها ايجاد شده استاي در اين آبخوان حلقه چاه مشاهده 43آزاد بوده و  آبخوان آبرفتي آن از نوع . است

ون مترمكعـب بـوده كـه    ميليـ  059.17هاي زيرزميني در اين محدوده معادل حجم تخليه از منابع آب
متوسط سطح برخورد بـه آب در  . باشد ميليون مترمكعب مربوط به چشمه مي 149.15بيشترين آن با 

متـر   02.0آمدگي ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابر با  متر و متوسط باال  15محدوده 
ايـن محـدوده مطالعـاتي بـه      برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابـل توسـعه در  . گزارش شده است
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و صفر ميليون مترمكعب در نظر گرفته شـده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از سـازندهاي       92.1ترتيب 
  .سخت در محدوده وجود ندارد

متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 3,905تا  224ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . و رخساره قابل دسترسي نبوده است

 )2306(عقيلي  -محدوده مطالعاتي گتوند  -9

كيلومترمربـع در اسـتان خوزسـتان واقـع      1,142تمامي محدوده مطالعاتي گتوند عقيلي با وسعت كل 
هـا ايجـاد   اي در ايـن آبخـوان   حلقه چاه مشـاهده  37آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و . باشد مي

ميليون مترمكعـب   305.33رزميني در اين محدوده معادل هاي زيحجم تخليه از منابع آب. شده است
متوسط سطح برخورد بـه  . باشد ها ميميليون مترمكعب مربوط به چاه 242.33بوده كه بيشترين آن با 

متر و متوسط باال آمدگي ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخـوان آبرفتـي برابـر بـا      12آب در محدوده 
مجـاز آبخـوان آبرفتـي و حجـم قابـل توسـعه در ايـن محـدوده          برداشت. متر گزارش شده است 13.1

ميليون مترمكعب در نظر گرفته شـده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از      3و  23.39مطالعاتي به ترتيب 
  .سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

و تيـپ  متر متغير بوده  ميكروموس بر سانتي 6,580تا  539ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته و سديك است

 )2307(محدوده مطالعاتي اللي  -10

درصد آن در استان خوزستان واقع  100كيلومترمربع كه  2,926محدوده مطالعاتي اللي با وسعت كل 
ها ايجاد شده آبخواناي در اين  حلقه چاه مشاهده 25باشد آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و  مي

ميليون مترمكعب بوده  755.143هاي زيرزميني در اين محدوده معادل حجم تخليه از منابع آب. است
متوسط سطح برخورد بـه  . باشد ها مي ميليون مترمكعب مربوط به چشمه 559.143كه بيشترين آن با 

 73.0بخوان آبرفتي برابـر بـا   متر و متوسط افزايش ساالنه سطح آب زيرزميني در آ 22آب در محدوده 
برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محدوده مطالعاتي بـه  . متر گزارش شده است

ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سـخت   1و  22.1ترتيب 
  .باشد ميليون متر مكعب مي 15آن 

متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 1,315تا  584اين محدوده از ميزان هدايت الكتريكي در 
  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع كلروره و سديك است
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 )2308(محدوده مطالعاتي انديكا  -11

درصـد آن در اسـتان خوزسـتان     100كيلومترمربع كـه   3.860محدوده مطالعاتي انديكا با وسعت كل 
ها ايجـاد  اي در اين آبخوان حلقه چاه مشاهده 9آزاد بوده و   آبرفتي موجود از نوع  باشد آبخوان واقع مي

ميليـون مترمكعـب    096.1هاي زيرزميني در اين محدوده معـادل  حجم تخليه از منابع آب. شده است
متوسط سـطح برخـورد   . باشد ها مي ميليون مترمكعب مربوط به چشمه 883.0بوده كه بيشترين آن با 

متر و متوسط افزايش ساالنه سطح آب زيرزمينـي در آبخـوان آبرفتـي برابـر بـا       12در محدوده به آب 
برداشت مجـاز آبخـوان آبرفتـي و حجـم قابـل توسـعه در ايـن محـدوده         . متر گزارش شده است 34.0

و صفر ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از     22.0مطالعاتي به ترتيب 
  .ي سخت در محدوده وجود نداردسازندها

متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 3,885تا  540ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . كربناته و كلسيك است و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع بي

 )2309(محدوده مطالعاتي مرغاب  -12

درصـد آن در اسـتان خوزسـتان     100ربع كه كيلومترم 8.798محدوده مطالعاتي مرغاب با وسعت كل 
ها ايجاد اي در اين آبخوان حلقه چاه مشاهده 31باشد آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و  واقع مي

ميليون مترمكعـب   336.12هاي زيرزميني در اين محدوده معادل حجم تخليه از منابع آب. شده است
متوسط سطح برخـورد بـه   . باشد ها ميرمكعب مربوط به چاهميليون مت 387.9بوده كه بيشترين آن با 

 22.0متر و متوسط كاهش ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابـر بـا    15آب در محدوده 
برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محدوده مطالعاتي بـه  . متر گزارش شده است

ب در نظر گرفته شـده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از سـازندهاي      و صفر ميليون مترمكع 75.9ترتيب 
  .سخت در محدوده وجود ندارد

متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 1,494تا  295ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع بيكربناته و منيزيك است

 )2310(پيون  -محدوده مطالعاتي ايذه  - 13

درصد آن در اسـتان خوزسـتان    100كيلومترمربع كه  638محدوده مطالعاتي ايذه پيون با وسعت كل 
اي در ايـن   حلقه چاه مشـاهده  39آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد و تحت فشار بوده و . باشد واقع مي
 841.22محـدوده معـادل    هاي زيرزمينـي در ايـن  حجم تخليه از منابع آب. ها ايجاد شده استآبخوان



 منابع آب 120

  

    

. باشـد  هـا مـي  ميليون مترمكعـب مربـوط بـه چـاه     488.18ميليون مترمكعب بوده كه بيشترين آن با 
متر و متوسط باال آمدگي سـاالنه سـطح آب زيرزمينـي در     8متوسط سطح برخورد به آب در محدوده 

رفتي و حجم قابل توسعه در برداشت مجاز آبخوان آب. متر گزارش شده است 3.0آبخوان آبرفتي برابر با 
و صفر ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه  27.19اين محدوده مطالعاتي به ترتيب 

  .برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد
متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 1,694تا  239ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 

  . ه غالب آب زيرزميني از نوع بيكربناته و كلسيك استو رخسار

 )2311(مطالعاتي ده شيخ  همحدود -14

درصد آن در استان خوزسـتان   7.99كيلومترمربع كه  3,299محدوده مطالعاتي ده شيخ با وسعت كل 
هـا ايجـاد   اي در اين آبخوان حلقه چاه مشاهده 7باشد آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و  واقع مي

ميليون مترمكعـب   275.14هاي زيرزميني در اين محدوده معادل حجم تخليه از منابع آب. شده است
برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين . باشد ها مي بوده كه تمام آن مربوط به چشمه

سـازندهاي سـخت آن   محدوده مطالعاتي معادل صفر در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشـت از  
  .باشد يك ميليون مترمكعب مي

متر متغير بـوده و تيـپ و    ميكروموس بر سانتي 496تا  255ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . رخساره غالب آب زيرزميني از نوع بيكربناته و كلسيك است

 )2334(محدوده مطالعاتي آهودشت  -15

درصـد آن در اسـتان    100كيلومترمربـع كـه    4.1,124محدوده مطالعـاتي آهودشـت بـا وسـعت كـل     
حلقـه چـاه    32تحـت فشـار بـوده و     –آبخـوان آبرفتـي موجـود از نـوع آزاد     . باشـد  خوزستان واقع مي

هاي زيرزميني در اين محـدوده  حجم تخليه از منابع آب. ها ايجاد شده استاي در اين آبخوان مشاهده
متوسط سطح برخورد به . باشد ها ميام آن مربوط به چاهميليون مترمكعب بوده كه تم 571.18معادل 

متر و متوسط باال آمدگي ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخـوان آبرفتـي برابـر بـا      11آب در محدوده 
برداشت مجاز آبخوان آبرفتـي و حجـم قابـل توسـعه در ايـن محـدوده       . متر گزارش شده است 024.0

مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از     ميليون 10و  62.28مطالعاتي به ترتيب 
  .سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد
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متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 7,268تا  879ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته و سديك است

 )2335(انديمشك - محدوده مطالعاتي دزفول -16

درصـد آن در اسـتان    8.97 كيلومترمربع كه 6,288محدوده مطالعاتي دزفول انديمشك با وسعت كل 
حلقـه چـاه    119تحـت فشـار بـوده و     –آبخوان آبرفتـي موجـود از نـوع آزاد    . باشد خوزستان واقع مي

زيرزميني در اين محـدوده  هاي حجم تخليه از منابع آب. ها ايجاد شده استاي در اين آبخوان مشاهده
ميليـون مترمكعـب مربـوط بـه      541.318ميليون مترمكعب بوده كه بيشترين آن با  475.331معادل 

متر و متوسط باالآمدگي ساالنه سطح آب  20متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها ميچاه
شت مجاز آبخوان آبرفتـي و حجـم   بردا. متر گزارش شده است 7.0زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابر با 

ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و  50و  09.374قابل توسعه در اين محدوده مطالعاتي به ترتيب 
  .پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

وده و تيـپ  متر متغير ب ميكروموس بر سانتي 5,459تا  217ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع بيكربناته و كلسيك است

 )2401(محدوده مطالعاتي شادگان  -17

درصـد آن در اسـتان    100كيلومترمربـع كـه   2.13,605محدوده مطالعـاتي شـادگان بـا وسـعت كـل      
اي  مشـاهده آبخوان آبرفتـي موجـود محـدوده از نـوع آزاد بـوده و فاقـد چـاه        . باشد خوزستان واقع مي

متوسط سطح برخورد بـه  . هاي زيرزميني در اين محدوده وجود نداردبرداري از منابع آب بهره. باشد مي
برداشت مجاز آبخـوان آبرفتـي آزاد و امكـان توسـعه در ايـن      . متر گزارش شده است 5آب در محدوده 

  .وده انجام نشده استهاي كيفي آب زيرزميني در اين محدبررسي. محدوده مطالعاتي فراهم نميباشد

 )2402(محدوده مطالعاتي رامهرمز  -18

درصد آن در استان خوزستان  100كيلومترمربع كه  5.1,760محدوده مطالعاتي رامهرمز با وسعت كل 
اي در ايـن   حلقه چاه مشاهده 89تحت فشار بوده و  –آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد . باشد واقع مي
 385.36هاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل     حجم تخليه از منابع آب. استها ايجاد شده آبخوان

. باشـد  هـا مـي  ميليون مترمكعـب مربـوط بـه چـاه     127.25ميليون مترمكعب بوده كه بيشترين آن با 
برداشت مجاز آبخـوان آبرفتـي و حجـم قابـل     . باشد متر مي 8متوسط سطح برخورد به آب در محدوده 
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ميليون مترمكعب در نظر گرفتـه شـده و پتانسـيل     8و  32مطالعاتي به ترتيب توسعه در اين محدوده 
  .توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

متـر متغيـر بـوده و     ميكروموس بر سـانتي  4,017تا  2,227ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . يك استتيپ و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته و كلس

 )2403(ميداوود  -محدوده مطالعاتي دالون -19

درصـد آن در اسـتان    2.61كيلومترمربـع كـه    657محدوده مطالعاتي دالون ميـداوود بـا وسـعت كـل     
اي در ايـن   حلقـه چـاه مشـاهده    14باشد آبخوان آبرفتي موجود از نـوع آزاد بـوده و    خوزستان واقع مي

 967.18هاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل     از منابع آب حجم تخليه. ها ايجاد شده استآبخوان
متوسـط  . باشـد  ها ميميليون مترمكعب مربوط به چشمه 16ميليون مترمكعب بوده كه بيشترين آن با 

متر و متوسط باال آمدگي ساالنه سطح آب زيرزمينـي در آبخـوان    12سطح برخورد به آب در محدوده 
برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابـل توسـعه در ايـن    . شده استمتر گزارش  7.0آبرفتي برابر با 

ميليـون مترمكعـب در نظـر گرفتـه شـده و پتانسـيل توسـعه         1و  23.4محدوده مطالعاتي به ترتيـب  
  .برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

متـر متغيـر بـوده و     ميكروموس بر سـانتي  1,608تا  1,350ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . تيپ و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته و كلسيك است

 )2404(ملك باغمحدوده مطالعاتي  -20

درصد آن در استان خوزستان واقـع   100كيلومترمربع كه  4.861محدوده مطالعاتي باغملك با وسعت 
هـا ايجـاد   اي در ايـن آبخـوان   مشـاهده  حلقه چاه 19آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و . باشد مي

ميليون مترمكعـب   440.20هاي زيرزميني در اين محدوده معادل حجم تخليه از منابع آب. شده است
متوسط سطح برخـورد  . باشد ها ميميليون مترمكعب مربوط به چشمه 655.12بوده كه بيشترين آن با 

سطح آب زيرزميني در آبخوان آبرفتي برابـر بـا   متر و متوسط باال آمدگي ساالنه  20به آب در محدوده 
برداشت مجـاز آبخـوان آبرفتـي و حجـم قابـل توسـعه در ايـن محـدوده         . متر گزارش شده است 32.0

ميليون مترمكعب در نظـر گرفتـه شـده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از        2و  52.9مطالعاتي به ترتيب 
  .باشد ميليون مترمكعب مي 3سازندهاي سخت 

متر متغير بـوده و تيـپ و    ميكروموس بر سانتي 645تا  453يت الكتريكي در اين محدوده از ميزان هدا
  . رخساره غالب آب زيرزميني از نوع بيكربناته و كلسيك است
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 )2405(محدوده مطالعاتي صيدون  -21

درصد آن در اسـتان خوزسـتان    2.61كيلومترمربع كه  1,416محدوده مطالعاتي صيدون با وسعت كل 
هـا ايجـاد   اي در اين آبخوان حلقه چاه مشاهده 7باشد آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و  ع ميواق

ميليون مترمكعـب   555.18هاي زيرزميني در اين محدوده معادل حجم تخليه از منابع آب. شده است
طح برخورد متوسط س. باشد ها ميميليون مترمكعب مربوط به چشمه 384.11بوده كه بيشترين آن با 

برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محـدوده  . باشدمتر مي 10به آب در محدوده 
ميليون مترمكعب در نظـر گرفتـه شـده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از        1و  66.8مطالعاتي به ترتيب 

  .ميليون مترمكعب است 3سازندهاي سخت آن 
متـر متغيـر بـوده و     ميكروموس بر سـانتي  4,152تا  1,367از  ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده

  . تيپ و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته و كلسيك است

 )2406(محدوده مطالعاتي جايزان  -22

درصـد آن در اسـتان خوزسـتان     80كيلومترمربع كـه   2,219محدوده مطالعاتي جايزان با وسعت كل 
هـا  اي در ايـن آبخـوان   حلقه چـاه مشـاهده   22آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و آبخوان . باشد واقع مي

ميليـون   990.10هـاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل      حجم تخليه از منابع آب. ايجاد شده است
متوسط سـطح  . باشد ها ميميليون مترمكعب مربوط به چاه 044.10مترمكعب بوده كه بيشترين آن با 

متر و متوسط باال آمدگي ساالنه سطح آب زيرزميني در آبخـوان آبرفتـي    6ر محدوده برخورد به آب د
برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محـدوده  . متر گزارش شده است 68.0برابر با 

ميليون مترمكعب در نظر گرفته شـده و پتانسـيل توسـعه برداشـت از      3و  44.12مطالعاتي به ترتيب 
  .اي سخت در محدوده وجود نداردسازنده

متـر متغيـر بـوده و     ميكروموس بر سـانتي  5,809تا  2,450ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . تيپ و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع كلروره و سديك است

 )2407(محدوده مطالعاتي بهبهان  -23

درصـد آن در اسـتان خوزسـتان     4.79بع كه كيلومترمر 1302محدوده مطالعاتي بهبهان با وسعت كل 
اي در ايـن   حلقه چاه مشاهده 25تحت فشار بوده و  –آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد . باشد واقع مي
 888.54هاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل     حجم تخليه از منابع آب. ها ايجاد شده استآبخوان

. باشـد  هـا مـي  ميليون مترمكعب مربوط بـه چشـمه   547.36ميليون مترمكعب بوده كه بيشترين آن با 
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متر و متوسـط افـزايش سـاالنه سـطح آب زيرزمينـي در       12متوسط سطح برخورد به آب در محدوده 
برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابـل توسـعه   . متر گزارش شده است 06.0آبخوان آبرفتي برابر با 

ميليون مترمكعب در نظـر گرفتـه شـده و پتانسـيل      25.1و  8.25در اين محدوده مطالعاتي به ترتيب 
  .باشدميليون مترمكعب مي 3ن آتوسعه برداشت از سازندهاي سخت 

متر متغير بوده و تيـپ   ميكروموس بر سانتي 6,147تا  442ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 
  . و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع سولفاته و كلسيك است

 )2409(محدوده مطالعاتي هنديجان  -24

درصد آن در استان خوزستان  100كيلومترمربع كه  2,351محدوده مطالعاتي هنديجان با وسعت كل 
. باشـد  اي مـي  تحت فشار بوده و فاقد چـاه مشـاهده   –آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد . باشد واقع مي

متوسط سـطح برخـورد بـه آب در    . محدوده وجود نداردهاي زيرزميني در اين برداري از منابع آب بهره
  .در اين محدوده بررسي كيفيت آب زيرزميني انجام نشده است. متر است 11محدوده 

 )2410(محدوده مطالعاتي زيدون  - 25

درصـد آن در اسـتان خوزسـتان     4.99كيلومترمربع كه  1,156محدوده مطالعاتي زيدون با وسعت كل 
اي در ايـن   حلقه چاه مشاهده 22تحت فشار بوده و  –آبرفتي موجود از نوع آزاد  آبخوان. باشد واقع مي
 696.16هاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده معـادل     حجم تخليه از منابع آب. ها ايجاد شده استآبخوان

. باشـد  هـا مـي  ميليون مترمكعـب مربـوط بـه چـاه     750.15ميليون مترمكعب بوده كه بيشترين آن با 
متر و متوسط باال آمدگي سـاالنه سـطح آب زيرزمينـي در     7خورد به آب در محدوده متوسط سطح بر

برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در . متر گزارش شده است 1.0آبخوان آبرفتي برابر با 
ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسـيل توسـعه    2و  54.20اين محدوده مطالعاتي به ترتيب 

  .ت از سازندهاي سخت در محدوده وجود نداردبرداش
متـر متغيـر بـوده و     ميكروموس بر سـانتي  2,731تا  1,733ميزان هدايت الكتريكي در اين محدوده از 

  . تيپ و رخساره غالب آب زيرزميني از نوع كلروره و سديك است

 )2413(محدوده مطالعاتي خيرآباد  -26

درصـد آن در اسـتان خوزسـتان     7.55كيلومترمربع كه   649محدوده مطالعاتي خيرآباد با وسعت كل 
هـا ايجـاد   اي در اين آبخوان حلقه چاه مشاهده 1باشد آبخوان آبرفتي موجود از نوع آزاد بوده و  واقع مي
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ميليـون مترمكعـب    667.5هاي زيرزميني در اين محدوده معـادل  حجم تخليه از منابع آب. شده است
. متـر اسـت   8متوسط سـطح برخـورد بـه آب در محـدوده     . باشد ها مياهبوده كه تمام آن مربوط به چ

ميليـون   1و  2.8برداشت مجاز آبخوان آبرفتي و حجم قابل توسعه در اين محدوده مطالعاتي به ترتيب 
  .مترمكعب در نظر گرفته شده و پتانسيل توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

  .ني در اين محدوده انجام نشده استبررسي كيفيت آب زيرزمي

 هاي مطالعاتي بررسي وضعيت آب زيرزميني درمحدوده -3-3

  گيري منابع آب زيرزميني هاي اندازهشبكه -3-3-1
  ايهاي مشاهدهچاه -

حلقـه   780محدوده مطالعاتي تحت مسئوليت آب استان خوزستان تعـداد   26در سطح نواحي آبرفتي 
. هـا وجـود دارد  گيري و بررسـي نوسـانات سـطح آب زيرزمينـي دشـت      ر اندازهاي به منظوچاه مشاهده

ــاهده   ــاه مش ــداد چ ــترين تع ــا  بيش ــدوده   99و  119اي ب ــب در مح ــه ترتي ــه ب ــاتي  حلق ــاي مطالع  ه

 10دشـت داراي آبخـوان از نـوع آزاد و     16تعـداد  . شوشتر قـرار دارد  –آب انديمشك و ميان –دزفول 
پيـون،  –خسرج، خرمشهر، اهـواز جنـوبي، ايـذه     –هاي مطالعاتي چنانه دشت ديگر مربوط به محدوده

انديمشك، رامهرمز، بهبهان، هنديجان و زيـدون داراي آبخـوان تـوأم آزاد و تحـت      –آهودشت، دزفول 
  .باشند فشار مي
 1محدوده مطالعاتي خيرآبـاد بـا    اي وهاي مشاهدههاي مطالعاتي خرمشهر و شادگان فاقد چاهمحدوده

هـاي  حلقـه كمتـرين تعـداد چـاه     7شيخ و صيدون هر كدام با هاي ده اي و محدودهچاه مشاهده حلقه
  .باشنداي را دارا مي مشاهده

كيلومترمربع مربوط بـه محـدوده اللـي و     25حلقه در  06.11اي با بيشترين تراكم تعداد چاه مشاهده
  .بي استحلقه مربوط به محدوده مطالعاتي اهواز جنو 77.0كمترين آن با 

  .ارائه شده استمحدوده مطالعاتي استان خوزستان  اي درهاي مشاهدهوضعيت شبكه چاه 1-3جدول در 

  برداري از منابع آب زيرزميني وضع موجود بهره -3-3-2
هاي مطالعاتي مختلف اسـتان خوزسـتان از اوايـل دهـه      برداري از منابع آب زيرزميني در محدوده آمار

از  1385تـا   1344هاي  ها بيش از پنج دوره در طول سال تاكنون در برخي محدودهآغاز شده و  1340
. باشـد مـي  1385هاي زيرزميني آماربرداري به عمل آمده است كه آخرين دوره آن مربوط به سال آب
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هـاي   بـه صـورت پراكنـده در محـدوده     1380هـاي پـيش از    هاي زيرزميني در سـال آماربرداري از آب
آمـاربرداري از منـابع آب    1385تا  1381هاي  ليكن درسال. س نياز صورت گرفته استمطالعاتي براسا

  . اند هاي مورد مطالعه نيز در اين زمره زيرزميني كشور به صورت سراسري انجام يافته كه محدوده
  

  هاي مطالعاتي استان خوزستاناي به تفكيك محدودههاي مشاهدهوضعيت شبكه چاه -1-3 جدول

يف
رد

  

محدوده نام 
  مطالعاتي

كد 
 وسعت آبخوان  نوع آبخوان محدوده

 )كيلومترمربع(
  تعداد چاه
اي مشاهده
  موجود

ايتراكم چاه مشاهده
كيلومتر  25در هر 

مربع از وسعت آبخوان
  )حلقه(

عمق سطح آب 
  )متر(
 حداكثر  حداقل

  24.75  06.3  -  25  -  آزاد  2201  دشت آزادگان  1
 15.136  0  24.1  63  1,269  آزاد -فشار تحت  2202  خسرج -چنانه   2
  48.91  0  05.2  14  171  آزاد  2204  آوان  3
  -  -  -  -  -  آزاد -فشار تحت  2301  خرمشهر  4
  -  -  77.0  9  -  آزاد -فشار تحت  2302  اهواز جنوبي  5
  140  18  13.2  29  193  آزاد  2303  اهواز شمالي  6
  380  1  43.2  99  1,470  آزاد  2304 شوشتر –ميان آب   7
  42  1  93.9  43  40  آزاد  2305  مسجد سليمان  8
  65  5.1  01.3  37  291  آزاد  2306  عقيلي - گتوند  9
  30  2  06.11  25  30  آزاد  2307  اللي  10
  10  1  37.7  9  25  آزاد  2308  انديكا  11
  60  4  82.8  31  50  آزاد  2309  مرغاب  12
  90  1  8.5  39  137  آزاد -فشار تحت  2310  پيون –ايذه   13
  -  -  95.6  7  -  آزاد  2311  شيخده   14
  55  2  79.0  32  290  آزاد -فشار تحت  2334  آهودشت  15
  380  0  19.1  119  2,328  آزاد -فشار تحت  2335 انديمشك  -دزفول  16
  -  -  0  -  5,954  آزاد  2401  شادگان  17
  45  2  8.2  89  800  آزاد -فشار تحت  2402  رامهرمز  18
  -  -  4.4  14  80  آزاد  2403  ميداوود -دالون  19
  25  1  9.7  19  60  آزاد  2404  باغ ملك  20
  -  -  5.3  7  50  آزاد  2405  صيدون  21
  -  -  6.4  22  120  آزاد  2406  جايزان  22
  50  2  2.2  25  280  آزاد -فشار تحت  2407  بهبهان  23
  -  -  0  -  1,321  آزاد -فشار تحت  2409  هنديجان  24
  30  4  2.1  22  450  آزاد -فشار تحت  2410  زيدون  25
  30  4  5.2  1  10  آزاد  2413  خيرآباد  26
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ
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انـد، از   هايي كه در ارتفاعـات زاگـرس توسـعه يافتـه     هاي مورد مطالعه استان، به ويژه محدوده محدوده
از هـاي مربوطـه   بارش ساالنه نسبتاً خوبي، در مقايسه با ايران مركزي، برخوردارنـد و بنـابراين آبخـوان   

از آنجـا كـه توزيـع زمـاني بارنـدگي      . گردنـد  ها در حد قابل توجهي برخوردار مـي تغذيه مستقيم بارش
بـرداري از  هـاي مختلـف، حفـر چـاه و بهـره      باشد براي تأمين كمبود آب آبياري و رفع نيازمناسب نمي

شناسـي و   ميندرمنطقه مورد مطالعه به دليل شرايط خاص ز. هاي زيرزميني توسعه يافته استآبخوان
ليكن با توجه به حضور قابل توجه سازندهاي آهكـي  . هيدروژئولوژيكي قنات چندان توسعه نيافته است

درايـن منـاطق نيـز ماننـد سـاير نقـاط كشـور        . آبي، آب زيرزميني را تخليـه مـي كننـد    هاي پرچشمه
درمحـدوده هـاي   . اسـت هـاي اخيـر همـواره رو بـه ازديـاد بـوده        برداري از آبخوان آبرفتي در دهه بهره

 496رشـته قنـات و    4برداري،  حلقه چاه بهره 3,705مطالعاتي تحت مسئوليت استان خوزستان تعداد 
ميليون مترمكعب در سال توسط  175.825در حال حاضر حدود . دهنه چشمه آماربرداري شده است 

هـا از آب   شـمه ميليـون مترمكعـب توسـط چ    26.282ميليون مترمكعب توسط قنـات و   73.1ها، چاه
ميـزان تخليـه   كل منبع و  4,205تعداد كل منابع آب زيرزميني استان . شودبرداري مي زيرزميني بهره

  .ميليون مترمكعب در سال برآورد مي شود 165.1,109ن آ
هاي مطالعاتي بر اسـاس آخـرين    هاي زيرزميني را به تفكيك محدودهوضعيت تخليه از آب 2-3جدول 

  .نشان مي دهد 1386جامع آب كشور و آمار تنظيم شده براي سال  نتايج مطالعات طرح

  برداريهاي بهرهچاه -

حلقـه چـاه عميـق و نيمـه      3,705هاي مطالعاتي مربوط به استان خوزسـتان تعـداد   در سطح محدوده
بنـابراين بيشـترين   . باشـد ميليون مترمكعـب فعـال مـي    175.825عميق با حجم تخليه ساالنه معادل 

  هاي منطقـه صـورت   درصد از كل آن توسط چاه 4.74برداري از منابع آب زيرزميني معادل رهمقدار به
حلقـه مربـوط بـه     357 و 374 و 511 و1,067هاي موجود به ترتيـب بـا   بيشترين تعداد چاه. گيردمي

 و. باشـد خسـرج مـي   –شوشتر، بهبهان و چنانه  -آب انديمشك، ميان -هاي مطالعاتي دزفول  محدوده
ميليـون مترمكعـب مربـوط بـه      058.86، 772.102، 836.121، 541.318بيشترين حجم تخليـه بـا   

  .خسرج است -شوشتر، آوان و چنانه -آب انديمشك، ميان –هاي مطالعاتي دزفول محدوده
برداري  هنديجان فاقد چاه بهره شيخ، شادگان وهاي مطالعاتي خرمشهر، اهواز جنوبي، ده ضمناً محدوده

  .هستند
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   استان خوزستانهاي مطالعاتي در  برداري از منابع آب زيرزميني به تفكيك محدوده وضعيت بهره -2-3 جدول

يف
رد

  

نام محدوده 
  مطالعاتي

كد 
  محدوده

 تخليه كل  قنات  چشمه چاه
ميليون متر(

  )مكعب
 تعداد

 )حلقه(
 تخليه

ميليون متر(
 )مكعب

 تعداد
  )دهنه(

  تخليه
ميليون متر(

  )مكعب
 تعداد

 )رشته(
  تخليه

ميليون متر(
  )مكعب

  372.5  0 0  0 0 372.5 25 2201  دشت آزادگان 1
  058.86  0 0  0 0 058.86 357 2202  خسرج –چنانه  2
  772.102  0 0  0 0 772.102 167 2203  آوان  3
  0  0 0  0 0 0 0 2301  خرمشهر 4
  0  0 0  0 0 0 0 2302  اهواز جنوبي 5
  826.15  0 0  0 0 826.15 67 2303  اهواز شمالي 6
  836.121  0 0  0 0 836.121 511 2304  آب شوشتر ميان 7
  059.17  026.0 1  149.15 3 884.1 41 2305  مسجد سليمان 8
  305.33  0 0  063.0 3 242.33 144 2306  عقيلي - گتوند 9
  755.143  0 0 559.143 59 196.0 4 2307  اللي 10
  096.1  0 0  883.0 21 213.0 16 2308  انديكا 11
  336.12  261.1 1  688.1 32 387.9 84 2309  مرغاب 12
  841.22  38.0 1  972.3 10 488.18 92 2310  پيون -ايذه 13
  275.14  0 0  275.14 7 0 0 2311  شيخ ده 14
  571.18  0 0  0 0 571.18 74 2334  آهودشت 15
  475.331  0 0  934.12 18 541.318 1,067 2335 انديمشك -دزفول  16
  0  0 0  0 0 0 0 2401  شادگان  17
  385.36  0 0  258.11 55 127.25 201 2402  رامهرمز 18
  967.18  0 0  001.16 37 967.2 27 2403  ميداوود -دالون 19
  44.20  063.0 1  655.12 102 722.7 95 2404  باغملك 20
  555.18  0 0  384.11 93 171.7 106 2405  صيدون 21
  99.10  0 0  946.0 2 044.10 89 2406  جايزان 22
  888.54  0 0  547.36 44 341.18 374 2407  بهبهان 23
  0  0 0  0 0 0 0 2409  هنديجان 24
  696.16  0 0  946.0 10 750.15 101 2410  زيدون 25
  667.5  0 0  0 0 667.5 63 2413  خيرآباد 26

 165.1,109  73.1 4  26.282 496 175.825 3,705 جمع در استان خوزستان
   سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام:مأخذ
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  قنات -

رشته قنات بـوده كـه در    4تعداد قنوات فعال در سطح استان خوزستان بسيار اندك و جمع آن شامل 
پيـون و محـدوده باغملـك تنهـا يـك       –هاي مطالعاتي مسجدسليمان، مرغاب، ايذه  هر يك از محدوده

ميليون مترمكعب بوده كـه   73.1هاي استان ساالنه معادل  حجم تخليه از قنات. رشته قنات وجود دارد
  .دهد درصد از حجم كل تخليه از منابع آب زيرزميني را تشكيل مي 16.0تنها 

  هاچشمه -

هاي مطالعـاتي واقـع    ها در محدودههشناسي بيشترين تعداد چشمبا توجه به شرايط توپوگرافي و زمين
هاي موجود در سطح استان برابر  تعداد چشمه. در نواحي شمالي و شمال شرقي استان پراكنده هستند

درصد از كل تخليـه از   44.25ميليون مترمكعب تخليه ساالنه معادل  26.282دهنه بوده كه با  496با 
 55و  59، 93، 102هـا بـا   بيشترين تعـداد چشـمه  . دهد هاي زيرزميني استان را تشكيل ميمنابع آب

هاي مطالعاتي باغملك، صيدون، اللـي و رامهرمـز بـوده و بيشـترين      دهنه به ترتيب مربوط به محدوده
ميليون مترمكعب مربوط بـه   149.15و  011.16، 547.36، 559.143مقدار تخليه ساالنه به ترتيب با 

حجـم   1-3نقشـه   در. باشـد ميداوود، مسجد سليمان مي –ن هاي مطالعاتي اللي، بهبهان، دالو محدوده
  .هاي مطالعاتي نشان داده شده است هاي زيرزميني به تفكيك محدودهتخليه از منابع آب

  هاي آبرفتيبررسي خصوصيات فيزيكي و هيدروژئولوژيكي آبخوان -3-3-3
هـاي   گيـري محـدوده   شـكل هاي تكتـونيكي زاگـرس نقـش اساسـي در     شناسي و ويژگي ساختار زمين

هاي ايـن منـاطق،   ترين ويژگياز مهم. هاي آبگير استان خوزستان داشته است مطالعاتي واقع در حوضه
هـاي  هاي وسيع و آبخوانوسعت در محدوده زاگرس مرتفع و تشكيل دشت هاي كمگيري آبخوان شكل

  .گسترده در دشت خوزستان است
هـاي متعـدد    زمان فعاليت رودخانـه گيرند و هم اگرس سرچشمه ميها كه از ارتفاعات ز فعاليت رودخانه

هـا گرديـده    موجب انباشت تدريجي رسوبات آبرفتي حاصل از فرسايش شديد ارتفاعات در فروافتـادگي 
 300در عين حال جلگه وسيع خوزستان تشكيل شده و در اين پهنه رسوبات با ضخامت بيش از . است

هـا   اي نيز متناسب با آورد ساالنه رودخانه و رسوبات آبرفتي رودخانهمتر متشكل از ماسه، سيلت و رس 
اسـت كـه ضـخامت     ايـن در حـالي  . ها قرار گرفتـه اسـت  هاي متفاوت بر روي آندر گستره و ضخامت

وسعت واقع در ارتفاعات زاگرس در مقايسه با دشت خوزستان بسـيار   هاي كمرسوبات آبرفتي در دشت
  . محدود است
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  هاي مطالعاتي هاي زيرزميني به تفكيك محدودهحجم تخليه ازمنابع آب -1- 3 نقشه
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ها شكل گرفته كـه بعضـاً در نـواحي مركـزي و     به طور كلي عمدتاً يك سفره آزاد زيرزميني در آبخوان
هـاي آزاد و   تغذيـه جـانبي سـفره   . شوند هاي تحت فشار تبديل ميها تا حدودي به آبخواخروجي دشت

. باشند شود و داراي منشاء تغذيه مشترك مي ها انجام ميفشار از سمت ارتفاعات مشرف بر دشتتحت 
ها و عوامـل  شناسي زاگرس و ساير ويژگي ها تابع شكل كلي ساختمان زمينبندي هندسي آبخوانشكل

  . باشد محلي مي
هـا از  خروجـي دشـت   جنس و بافت نيز داراي روند كلي است و از حاشيه ارتفاعات به سـمت مركـز و  

  .شود درشتي مواد آبرفتي كاسته مي
رسـوبات  . بندي و جنس رسوبات ناپيوسته درگسترش جـانبي و نيـز عمـق بسـيار متفـاوت اسـت       دانه

باشد كه در تنـاوب بـا رسـوبات     سنگ، شن و ماسه مي اي معموالً دانه درشت و شامل قلوه افكنه مخروط
هـاي   ترين پهنـه ها در دامنه و پاي ارتفاعات مناسبافكنه مخروط. و سيلت قرار دارند ريز مانند رس دانه

هاي مياني رسوبات ريزدانـه بـوده و داراي ضـخامت زيـادي نيـز      در قسمت. دهند آبخوان را تشكيل مي
  .باشند كه عمدتاً حاوي آب شيرين هستند مي

نـواحي  . ت اسـت هاي مختلف هر محدوده متفـاو  هاي مختلف و در قسمت ضخامت آبخوان، در محدوده
و بـه طـرف     هـاي آبرفتـي بيشـترين ضـخامت را دارابـوده     هاي مركزي دشت اي و قسمت افكنه مخروط

هاي مطالعاتي استان  حداكثر ضخامت آبرفت محدوده. شود ها كاسته ميها از ضخامت آنحواشي دشت
متـر مربـوط بـه     320حـداكثر ضـخامت بـا    . كند متر تغيير مي 150مترو تا كمتر از  320بين بيش از 

ميـداوود   –متر مربوط به آبرفـت دالـون    145آبرفت دشت اهواز شمالي و كمترين ضخامت حداكثر با 
  .است

متر مربوط به دشت آوان و كمترين ضخامت متوسط آبرفـت   105بيشترين ضخامت متوسط آبخوان با 
  .باشد شوشتر مي –متر مربوط به ميان آب  19با 

ايـن  . هاي مختلف و نيز در نقاط مختلف هـر محـدوده متفـاوت اسـت     سطح آب زيرزميني در محدوده
بيشـترين  . گيرد متري سطح زمين قرار مي 380هاي مورد مطالعه بين حدود صفر تا  مقدار در محدوده

در عـين حـال در بـين    . متر مربوط بـه دشـت اهـواز شـمالي اسـت      18حداقل سطح آب زيرزميني با 
ــا حــداكثرها بيشــترين عمــق آب زيرزمينــ   انديمشــك و  –متــر مربــوط بــه دشــت دزفــول   380ي ب

متوسـط سـطح آب   . باشـد  مـي   شـيخ متر مربوط بـه دشـت ده   10شوشتر و كمترين آن با  –ميان آب 
  .هاي اهواز جنوبي و آوان استگيرد كه به ترتيب متعلق به دشت متر قرار مي 34تا  2زيرزميني بين 
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بيشـترين قابليـت   . قابليت انتقال و ضـريب ذخيـره  اسـت    از ديگر پارامترهاي هيدروديناميكي مقادير
مترمربع در روز  238انديمشك و حداقل آن با  –مترمربع در روز در محدوده دزفول  38500انتقال با 

عقيلي حداكثر بـه   -ميزان متوسط ضريب ذخيره در محدوده گتوند. در منطقه آوان گزارش شده است
 3-3در جدول . درصد در محدوده خرمشهر برآورد گرديده است 1.0درصد و حداقل آن به مقدار  7.3

هاي مطالعاتي اسـتان خوزسـتان    هاي آبرفتي در محدودههاي فيزيكي و هيدروديناميكي آبخوانويژگي
  .درج گرديده است

  هاي مطالعاتي  هاي موجود در محدودهبيالن آبخوان -3-3-4
بيالن آب آن محدوده اسـت و آن عبـارت از بررسـي     اولين گام در ارزيابي منابع آب يك محدوده تهيه

هـاي سـطحي و زيرزمينـي در آن     معادله پارامترهاي مختلف بارندگي، تبخير، نفوذ، مصـرف و جريـان  
باشد كه با شناخت اين پارامترها در معادله بيالن دستيابي بـه شـرايط موجـود و نيازهـاي      محدوده مي

كه هر چه آمار و اطالعـات مربـوط بـه ايـن پارامترهـا از       شود و بديهي است آتي در محدوده ميسر مي
محـدوده بـيالن   . تر خواهد بودكميت و كيفيت باالتري برخوردار باشند، اين شناخت به واقعيت نزديك

  .تواند دشت، آبخوان، ارتفاعات و يا كل محدوده باشدمي
و اطالعـات منـابع آب    هـاي مربـوط بـه آمـار    محاسبات بيالن تكميل كننده مجموع تجزيـه و تحليـل  

هـا و تـوان   باشد بيالن آب زيرزميني تعيين كننـده وضـعيت ظرفيـت    سطحي، منابع آب زيرزميني مي
در آخـرين  . گيـرد  ريزي و تأمين نيازها مورد اسـتفاده قـرار مـي    منابع آب زيرزميني است كه در برنامه

رد تجزيـه و تحليـل قـرار    مـو  1386 -85مطالعات طرح جامع آب كليه اطالعات منتهي به سـال آبـي   
  .هاي مطالعاتي تهيه شده است گرفته و بيالن آب زيرزميني در قالب محدوده

. باشـد  هاي آبرفتي در اين حوضه غالباً نشان دهنده تعادل بين عوامل تغذيه و تخليه مـي بيالن آبخوان
محدوده مطالعاتي نتـايج  محدوده مطالعاتي بيالن آب زيرزميني منفي و تنها در يك  4با وجود اين در 

  .بيالن مثبت است

  ها  عوامل ورودي به آبخوان آبرفتي محدوده -1- 3-4- 3
  نفوذ از بارندگي سطح آبخوان -

هاي بيالن آبخوان، ميزان نفوذ از بارندگي به آبخوان اسـت كـه بيشـترين آن در آبخـوان      يكي از مؤلفه
هـاي خرمشـهر،    د و كمتـرين آن در محـدوده  باش ميليون مترمكعب مي 14.63محدوده شادگان تقريباً 

  .اهواز شمالي و جنوبي و اللي معادل صفر است
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  خوزستان هاي مطالعاتي استان هاي آبرفتي در محدودههاي فيزيكي و هيدروديناميكي آبخوانويژگي -3-3 جدول

يف
رد

  

نام 
  محدوده

كد 
  محدوده

نوع 
آبخوان 
  آبرفتي

 ضخامت آبرفت  )كيلومترمربع(وسعت 
  قابليت انتقال  )متر( سطح برخورد به آب   )متر(

ميانگين   )مترمربع در روز(
ضريب 

  دشت  )درصد(ذخيره
  آبخوان آبرفتي

تحت   زادآ
  ميانگين  حداكثر  ميانگين  حداكثر  حداقل  ميانگين  حداكثر  فشار

  2.0      5  2.75  06.3 70 175  4,000 8.4,694  آزاد   2201دشت آزادگان 1

–چنانه  2
تحت - آزاد  2202  خسرج

  2  300  1,200  12  1.136  0  50  175   1,200  1,910  9.2,164  فشار

  3  238  850  34  5.91  0 105 150  200 6.175  آزاد  2203 آوان 3

تحت - آزاد  2301  خرمشهر  4
  1.0            44    870  914  3.668  فشار

تحت - آزاد  2302 اهواز جنوبي  5
  12.0      2      41    1,800  3,500  6.3,978  فشار

  34.0      5  140  18 47 220  956 5.1,102  آزاد  2303 اهواز شمالي 6

-بآميان  7
  5.2      5.3  380  25.1  19  280    1,500  1,664  آزاد  2304  شوشتر

مسجد  8
  2.0      15  42  1  20  190    114  5.218  آزاد  2305 سليمان

  7.2      12  65  5.1 70 155  400 9.413  آزاد  2306عقيلي-گتوند 9
  2.0      24  30  2 75   45.147 6.172  آزاد  2307 اللي 10
  25.0      14  10  1 65   38.38 3.108  آزاد  2308 انديكا 11
  8.1      15  60  4 90 195  142 4.150  آزاد  2309 مرغاب 12

تحت - آزاد  2310 پيون - ايذه 13
  7.1      8  90  1  75  220  50  63.211  6.224  فشار

  3.1      10     50   34 5.146  آزاد  2311 شيخده 14

تحت - آزاد  2334  آهودشت 15
  7.0      11  55  2  55  300    968  2.966  فشار

-دزفول 16
تحت - آزاد  2335 انديمشك

  5.3    3,850  30  380  0  80  270  600  3,399  2.4,048  فشار

  12.0      5     44   5,954 2.13,122  آزاد  2401 شادگان 17

تحت - آزاد  2402  رامهرمز 18
  5.1      8  45  2  95  260  400  800  2.1,016  فشار

-دالون 19
  2.1      12      70  145    80  1.94  آزاد  2403 ميداوود

  85.1      20  25  1 80 175  60 193  آزاد  2404 باغملك 20
  1.1      10     45 146  50 1.57  آزاد  2405 صيدون 21
  7.0      6     75 210  120 9.211  آزاد  2406 جايزان 22

تحت - آزاد  2407  بهبهان 23
  5.1      12  50  2  90  310  150  280  588  فشار

تحت - آزاد  2409  هنديجان 24
  1.0      6      75      1,321  2,228  فشار

تحت - آزاد  2410  زيدون 25
  7.1      7  30  5.3  65  240    450  2.747  فشار

  5.2        30  4 40 360  10 8.35  آزاد  2413 خيرآباد 26
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام:مأخذ
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  هاي سطحيجريان نفوذ از -

هـاي مطالعـاتي بـا در نظـر      حجم نفوذ از رواناب سطحي توليدي ارتفاعات مشرف به دشت در محدوده
 941.76درصد، مقدار حداكثر آن برابـر   15به ميزان گرفتن ضريب نفوذ از رواناب توليدي از ارتفاعات 

هـاي   همچنين كمترين مقدار آن در محـدوده . ميليون مترمكعب در سال مربوط به محدوده آوان است
  .باشد مطالعاتي خرمشهر، اهواز شمالي و جنوبي معادل صفر مي

 حجم آب زيرزميني ورودي به آبخوان -

هـاي مطالعـاتي از اطالعـات     ي به آبخـوان آبرفتـي محـدوده   به منظور برآورد حجم آب زيرزميني ورود
شود بيشـترين ميـزان حجـم آب زيرزمينـي ورودي بـا       مربوط به نفوذ آب در ارتفاعات بهره گرفته مي

  .انديمشك است –ميليون مترمكعب مربوط به محدوده مطالعاتي دزفول  99.49

  حجم آب برگشتي به آبخوان آبرفتي-

گـردد  آب زيرزميني و منابع آب سطحي جهت مصارف كشاورزي استحصال مياي از منابع بخش عمده
درصد از آب مصـرفي در ايـن    20-25كه با توجه به روش و راندمان آبياري و بافت خاك بطور تقريب 

 93.605حداكثر حجم اين پارامتر در طول دوره بـيالن بـالغ بـر    . نمايد بخش مجدداً به سفره نفوذ مي
همچنين با توجه به مصارف شـرب و  . باشد انديمشك مي -بوط به محدوده دزفولميليون مترمكعب مر
ميليـون مترمكعـب    34.74آبخوان حداكثر حجمي معادل   درصد بازگشت به 70صنعت، و با احتساب 

  .نمايد انديمشك مجدداً به سفره نفوذ مي –در محدوده دزفول 

  ها  محدوده مل خروجي از آبخوان آبرفتيعوا - 2- 3-4- 3

 جريان خروجي زيرزميني از محدوده بيالن -

 5محدوده مطالعاتي جريـان خروجـي زيرزمينـي از محـدوده بـيالن وجـود نداشـته و تنهـا در          21در 
 .ميليون مترمكعب وجود دارد 8تا  6محدوده جريان خروجي بين 

  تخليه و برداشت از آب زيرزميني -

هـاي مطالعـاتي بسـيار متغيـر و حـداكثر آن بـا        محـدوده هـاي زيرزمينـي در   حجم تخليه از منابع آب
هـا بـراي   باشد كه از چاه انديمشك مي –ميليون مترمكعب در سال مربوط به محدوده دزفول  26.333

  .شود مصارف كشاورزي برداشت مي
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  تبخير از سفره آب زيرزميني در محدوده بيالن  -

هـاي مـورد    گـردد كـه در بـين محـدوده     مـي  اين پارامتر با توجه به رقوم عمق آب زيرزميني مشخص
متـر بـوده و تبخيـر از آب زيرزمينـي در برخـي       34تـا   2مطالعه، عمق متوسط برخـورد بـه آب بـين    

ميليـون مترمكعـب    52بيشترين مقدار اين تبخير از آب زيرزميني معـادل  . گيرد ها صورت مي محدوده
  .شوشتر است -بوده كه مربوط به محدوده ميان آب

 ز سفره در محدوده بيالنزهكشي ا -

تـر از تـراز آب    هـاي مطالعـاتي تـراز رودخانـه پـايين      با توجه به اينكه در قسمت خروجي اغلب محدوده
بر اين اساس حداكثر مقدار آن . گيرد زهكشي آبخوان توسط رودخانه صورت مي. گيرد زيرزميني قرار مي

 .مشك استاندي –ميليون مترمكعب مربوط به محدوده دزفول  19.436با 

  ها هاي آبرفتي دشتتغييرات حجم ذخيره آبخوان -3- 3-4- 3
تغييرات حجم ذخيره آبخوان آبرفتي دشت براساس نتايج مطالعات موجود و با اسـتفاده از رابطـه زيـر    

  :گردد محاسبه مي
 

∆V=A×S×∆h 

ضـريب ذخيـره    Sمتوسط تغييرات سطح آب زيرزميني و  h∆مساحت آبخوان آبرفتي،  Aدر اين رابطه 
با در نظر گرفتن مقادير پارامترهاي مذكور ميزان تغييـر ذخيـره آبخـوان آبرفتـي     . آبخوان آبرفتي است

  . گردد ها محاسبه ميدشت
محدوده مطالعاتي بدون تغييرات حجم ذخيره آبخوان و در حال  21براساس نتايج مطالعات موجود در 

انديمشك، جايزان و بهبهان به ترتيب بـه ميـزان    -زفولمحدوده مطالعاتي مرغاب، د 4تعادل بوده، در 
ميليون مترمكعب بـيالن منفـي و محـدوده هنـديجان داراي بـيالن       -75.0، و -35.0، -17.9، -90.0

  .است+ 09.0مثبت معادل 
هاي مطالعـاتي اسـتان خوزسـتان     نتايج بيالن آب زيرزميني آبخوان آبرفتي در محدوده 4-3در جدول 

سازي طرح جـامع آب آمـده    بر اساس آخرين نتايج مطالعات بهنگام 1386-85اي آبي ه مربوط به سال
هاي مطالعـاتي اسـتان نشـان     محدوده) بيالن(تغييرات حجم ذخيره آب زيرزميني  2-3در نقشه . است

  . داده شده است
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جدول بيالن آب زيرزميني آبخوان آبرفتي در -3-4  محدوده  هاي مطالعاتي استان خوزستان  ) ميليون مترمكعب (  

رديف
  

نام محدوده 
مطالعاتي   

كد محدوده   
وسعت محدوده

بيالن 
) كيلومترمربع (

تغذيه تخليه     

جريان 
زيرزميني
ورودي   

نفوذ از 
بارندگي 
در سطح 
آبخوان   

نفوذ از 
جريان هاي

سطحي   

نفوذ از 
آب هاي 

زراعي   

نفوذ از 
مصرف 
خانگي و  
صنعت   

مجموع 
ورودي   

تخليه از 
چاه و 

چشمه و 
قنات   

زهكشي  
تبخير 
آبخوان   

خرو ج ي 
زيرزمين  

مجموع 
خروجي  

تغييرات 
حجم 
ذخيره   

دشت   1 آزادگان    2201   30   269 . 0  128 . 1  768 . 0  817 . 8  791 . 7  77 . 18   372 . 5  4. 10   3  -   77 . 18   0  
چنانه   2 خرج –   2202   590   319 . 4  092 . 5  848 . 33   682 . 50  496 . 1  44 . 95   378 . 86  06 . 3  6  -   44 . 95   0 
دشت آوان  3   2203   169   123 . 5  245 . 0  941 . 76   742 . 31  2. 0  25 . 114  469 . 102  78 . 7  4  -   25 . 114  0 
خرمشهر  4   2301   0  0 0 0 36   0 36   0 36   0  0  36   0 
اهواز جنوبي  5   2302   0  0 0 0 370   0 370   0 370   0  0  370   0 
اهواز شمالي  6   2303   193   0 0 0 64 . 108  86 . 0  5. 109   39 . 6  11 . 52   43   8  5. 109   0 
ميان  7 آب شوشتر    2304   1,470   99 . 5  5. 0  31 . 0  94 . 322  23 . 13   97 . 342  65 . 149  32 . 134  52   7  97 . 342  0 
مسجد  8 سليمان    2305   40   39 . 0  04 . 0  58 . 3  38 . 2  29 . 17   68 . 23   93 . 1  76 . 19   2  0  69 . 23   0 
گتوند  9 عقيلي -    2306   291   24 . 7  12 . 0  57 . 2  39 . 58   09 . 2  42 . 70   22 . 36   19 . 33   1  0  41 . 70   0 
10 اللي     2307   30   0 0 25 . 1  45 . 4  6. 2  3. 8  22 . 0  08 . 8  0  0  3. 8  0 
11 انديكا     2308   25   0  04 . 0  34 . 1  35 . 0  82 . 0  56 . 2  21 . 0  34 . 2  0  0  55 . 2  0 
12 مرغاب     2309   50   53 . 3  16 . 0  15 . 2  34 . 6  58 . 0  75 . 9  65 . 10   0  0  0  65 . 10   9. 0-   
13 ايذه   پيون -   2310   137   71 . 7  57 . 0  43 . 6  57 . 9  73 . 8  33   27 . 19   73 . 12   1  0  33   0 
14 شيخ ده     2311   0  0  01 . 0  8. 1  55 . 2  28 . 2  64 . 6  0  64 . 6  0  0  64 . 6  0 
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ادامه جدول  بيالن آب زيرزميني آبخوان آبرفتي درمحدوده -3-4 هاي مطالعاتي استان خوزستان  ) ميليون مترمكعب (  

رديف
  

نام محدوده 
مطالعاتي   

كد محدوده   
وسعت محدوده

بيالن 
) كيلومترمربع (

تغذيه تخليه     

جريان 
زيرزميني
ورودي   

نفوذ از 
بارندگي 
در سطح 
آبخوان   

نفوذ از 
جريان هاي 

سطحي   

نفوذ از 
آب هاي 

زراعي   

نفوذ از 
مصرف 
خانگي  و 
صنعت   

مجموع 
ورودي   

تخليه از 
چاه و 

چشمه و 
قنات   

زهكشي  
تبخير 
آبخوان   

خرو ج ي 
زيرزمين  

مجموع 
خروجي  

تغييرات 
حجم 
ذخيره   

15 آ   هودشت   2334   290   86 . 1  03 . 0  03 . 0  58 . 124  32 . 1  82 . 127  62 . 18   3. 56   44   0  82 . 127  0  
16 دزفول    انديمشك –  2335   2,328   99 . 49   09 . 5  43 . 64   93 . 605  34 . 74   78 . 799  26 . 333  19 . 436   32   5. 7  95 . 808  17 . 9-   
17 شادگان     2401   0  0  141 . 63   341 . 4  145   0  48 . 212  0  48 . 212  0  0  48 . 212  0  
18 رامهرمز     2402   773   401 . 2  646 . 13   352 . 8  772 . 54  384 . 38  55 . 117  009 . 24  55 . 77   16   0  56 . 117   0  
19 دالون    ميداوود –   2403   26   3. 0  541 . 0  511 . 1  333 . 4  0  68 . 6  232 . 3  450 . 2  1  0  68 . 6  0  
20 باغ ملك     2404   88   505 . 1  331 . 3  912 . 13   816 . 8  0  56 . 27   523 . 7  04 . 14   6  0  56 . 27   0  
21 صيدون     2405   58   298 . 2  935 . 1  914 . 2  178 . 4  0  32 . 11   66 . 7  16 . 3  5. 0  0  32 . 11   0  
22 جايران     2406   226   937 . 2  259 . 1  451 . 2  054 . 39  174 . 9  88 . 54   789 . 9  44 . 41   4  0  23 . 55   35 . 0-   
23 بهبهان     2407   448   365 . 7  374 . 15   935 . 11   204 . 64  0  88 . 98   548 . 24  08 . 69   6  0  62 . 99   75 . 0-   
24 هنديجان     2409   0  0  923 . 3  351 . 0  55   155 . 8  43 . 67   0  43 . 59   0  8  43 . 67   09 . 0  
25 زيدون     2410   478   56 . 5  509 . 0  462 . 1  123 . 22  51 . 15   18 . 45   534 . 18  64 . 20   0  6  17 . 45   0  
26 خيرآباد     2413   67   712 . 0  165 . 0  606 . 1  325 . 4  853 . 3  66 . 10   121 . 7  04 . 3  5. 0  0  66 . 10   0  
مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب   
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 استانهاي مطالعاتي  محدوده) بيالن(تغييرات حجم ذخيره آب زيرزميني  -2- 3 نقشه
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  )كارست(بيالن مخازن آب سازندهاي سخت  -3-3-5
  هاي مهم سازندهاي سخت موقعيت آبخوان •

زهـره بـه دليـل قـرار گـرفتن در ارتفاعـات        –هاي كرخه، كارون بزرگ و جراحـي  حوضه آبريز رودخانه
رخنمون هاي كربناته سنگ. خصوص ذخاير كارستي برخوردار است زاگرس از پتانسيل قابل توجهي در

شناسي گسليده و خرد شـده بـوده و    ها داشته و به علت تأثير حركات زمينقابل توجهي در اين حوضه
شناسي، شرايط مناسـبي را بـراي تشـكيل مخـازن آب     هاي به هم ريخته زميندر عين حال ساختمان

اسبي براي ذخيـره  ها به محل منترين سازندهايي كه در اين حوضهاز مهم. اندزيرزميني به وجود آورده
آب زيرزمينـي در اغلـب   . هاي آسماري اشـاره نمـود  توان به آهكاند ميهاي زيرزميني تبديل شدهآب

برخي شرايط و به ويژه زمـاني كـه    هاي مختلف مناسب بوده و ليكن درالذكر براي استفادهمخازن فوق
تحـت تـأثير امـالح    . گيرندمي كننده و از جمله سازندهاي گروه فارس قرار در مجاورت سازندهاي شور

در چنين شرايطي آب زيرزميني براي مصارف . يابدموجود، كيفيت آب زيرزميني تا حدودي كاهش مي
هاي وزات نيرو آب موجـود در سـازندهاي سـخت    نامهبر اساس بخش. باشد شرب و صنعت مناسب نمي

  .شودبراي مصارف كشاورزي تخصيص داده نمي

  بر روي سازندهابارندگي متوسط ساالنه  •

 گردنـد، در هاي مذكور به جز مناطقي كه به دشت خوزستان مربـوط مـي  بخش زيادي از سطح حوضه
هاي جامد بوده ها به صورت بارشهمچنين سهمي از اين بارش. ر داردهاي قابل توجه قرامعرض بارش

ها و  بر اساس داده. هستندها ها و آبراههو ذخاير مناسبي براي رها سازي تدريجي آب در بستر رودخانه
اطالعات موجود مقدار متوسط نزوالت ساالنه در سازندهاي سخت كه مناطق كوهستاني ناحيـه مـورد   

 5.288هـاي مطالعـاتي متفـاوت و حـداكثر آن برابـر       دهنـد در محـدوده   مطالعه را تحت تأثير قرار مي
ي خرمشهر و اهواز جنوبي فاقـد  ها محدوده. ميليون مترمكعب در سال مربوط به محدوده ده شيخ است

  .باشند ارتفاعات مي

  تبخير متوسط ساالنه بر روي سازندها •

ها است كه از مقدار تبخير ساالنه زيـادي برخـوردار   ها مربوط به دشت  بخش وسيعي از وسعت محدوده
همچنـين بـه   . خير كمتـري قـرار دارنـد   است كه مناطق كوهستاني در معرض تب اين در حالي. هستند

. يردگها صورت ميهاي كارستي، تبخير كمتري بر روي اين سازنددليل نفوذ سريع باران بر روي سازند
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هـاي سـخت بـا    ها و اطالعات موجود بيشـترين مقـدار تبخيـر واقعـي سـاالنه در سـازند      بر اساس داده
  .باشدانديمشك مي –ميليون متر مكعب در سال مربوط به محدوده دزفول  8.1,293

  طحي ساالنه بر روي سازندها جريان س •

شناسـي  رواناب ايجاد شده از بارش باران به مقدار زيـادي بـه وضـعيت نفوذپـذيري سـازندهاي زمـين      
مقـدار قابـل تـوجهي كـم بـوده و      بر روي سازندهاي ماسه سنگي و مارني مقدار نفوذ بـه  . بستگي دارد

اسـت كـه بـر روي سـازندهاي      ن در حالياي. شوند ها عمدتاً تبخير شده و يا به رواناب تبديل مي بارش
مقـدار روانـاب ايجـاد شـده از بـارش بـر روي       . كربناته مقدار جريان كمتـر از سـازندهاي ديگـر اسـت    

ميليـون متـر مكعـب در سـال      6.285هاي مورد مطالعه حداكثر برابر بـا  سازندهاي سخت در محدوده
  .باشدمربوط در محدوده مطالعاتي صيدون مي

  مقادير نفوذ ساالنه در مخزن  برآورد تقريبي •

هـاي سـاالنه اتفـاق افتـاده بـر روي سـازندهاي سـخت        بر اساس نتايج مطالعات موجود از مقدار بارش
با توجه به مقدار تخليـه از سـازندها از   . منطقه، بخشي سهم تبخير و بخشي سهم جريان سطحي است

مقـدار ورودي جـانبي آب زيرزمينـي از    هـا و  ، قنـوات و چشـمه  هـا برداري مانند چـاه طريق منابع بهره
هاي آبرفتي، مقدار نفوذ آب به مخزن از طريق بارش مسـتقيم بـر روي سـازندهاي    ارتفاعات به آبخوان
ميليون متـر مكعـب در    7.1,797هاي مطالعاتي استان برآورد شد كه حداكثر آن با  سخت در محدوده

  .سال مربوط به محدوده ده شيخ خواهد بود
انديمشك، اللي، مسجد سليمان، انـديكا و مرغـاب بـه ترتيـب بـا       -محدوده مطالعاتي دزفولهمچنين 

در . ميليون متر مكعب در سال در مرتبه بعـدي جـاي دارنـد    5.214 و 5.358 و 8.1,254 و 6.1,288
  .هاي مطالعاتي استان خوزستان آمده استبيالن آب در سازندهاي سخت محدودهنتايج  5-3جدول 

هـاي  بـرداري از آب  ي امكانات و حد مجاز توسعه بهـره بررس -3-4
  زيرزميني

هـاي آبرفتـي   هـاي فعلـي و مجـاز از آبخـوان    ها و نتايج مطالعـات موجـود، برداشـت   با توجه به بررسي
هاي آبرفتي و همچنين از سازند سخت مربـوط  هاي مطالعاتي، حجم قابل توسعه آب از آبخوان   محدوده

بـرداري از آب   با عنوان امكانات و حد مجاز بهره 6-3و نتايج حاصل در جدول بندي ها جمع به محدوده
  . هاي مطالعاتي استان خوزستان ارائه شده است زيرزميني در محدوده
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  )ميليون مترمكعب(هاي مطالعاتي استان خوزستان  بيالن آب سازندهاي سخت محدوده -5-3 جدول

  نام محدوده رديف
  مطالعاتي

كد محدوده
  عاتيمطال

بارش در
  ارتفاعات

تبخير واقعي در 
  ارتفاعات

رواناب توليدي 
  ارتفاعات

نفوذ در 
  ارتفاعات

  27.0  12.5  52.30  91.35  2201  دشت آزادگان  1
  32.4  69.21  37.143  38.173  2202  خسرج –چنانه   2
  12.5  34.2  31.42  77.49  2204  آوان  3
  -  -  -  -  2301  خرمشهر  4
  -  -  -  -  2302  اهواز جنوبي  5
  1.0  0  8.6  9.6  2303  اهواز شمالي  6
  4.10  99.5  6.146  9.162  2304  ميان آب شوشتر  7
  5.358  53.15  3.817  3.1,191  2305  مسجد سليمان  8
  5.128  31.7  4.304  2.440  2306  گتوند عقيلي  9
  8.1,254  56.143  3.905  6.2,303  2307  اللي  10
  3.268  88.0  5.176  6.445  2308  انديكا  11
  5.214  22.2  1.220  9.436  2309  مرغاب  12
  7.160  68.11  5.158  8.330  2310  پيون -ايذه  13
  7.1,797  28.14  1.1,006  1.2,818  2311  شيخ ده  14
  7.1  86.1  2.26  8.29  2334  آهودشت  15
  6.1,288  92.62  8.1,293  3.2,645  2335  انديمشك -دزفول  16
  0  1.8  2.153  3.161  2401  شادگان  17
  66.13  2.19  5.295  32.328  2402  رامهرمز  18
  3.16  9.86  5.309  65.412  2403  دالون ميداوود  19
  16.14  129  6.429  82.572  2404  باغملك  20
  68.13  6.285  9.897  24.1,197  2405  صيدون  21
  88.3  8.77  735  63.816  2406  جايزان  22
  91.43  5.34  6.313  06.392  2407  بهبهان  23
  0  5.3  6.66  11.70  2409  هنديجان  24
  51.6  9.4  2.216  58.227  2410  زيدون  25
  71.0  8.24  2.229  69.254  2413  خيرآباد  26
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ

  
بـرداري   هاي مطالعاتي استان خوزستان از نظر توسعه بهره بر اساس مصوبات وزارت نيرو كليه محدوده 

ميليون مترمكعب مربوط به محدوده  50برداري در آبرفت با  بيشترين مقدار توسعه بهره. باشند آزاد مي
شوشتر  –ان آب هاي مي ميليون مترمكعب مربوط به محدوده 10انديمشك و در مرحله بعد با  -دزفول

ميليون مترمكعب مربوط  15همچنين بيشترين حجم قابل توسعه از سازند سخت با . و آهودشت است
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هاي خرمشهر، اهواز جنوبي، شادگان و هنديجان به دليل نداشتن  ضمناً محدوده. به محدوده اللي است
آب در سازندهاي سخت پتانسيل قابل توسعه  4-3و  3-3هاي  در نقشه. آبخوان محاسبه نگرديده است

  .هاي مطالعاتي خوزستان نشان داده شده است و آبرفت در محدوده
  

 هاي مطالعاتي  محدوده برداري از آب زيرزميني در امكانات و حد مجاز بهره -6-3 جدول
  )ميليون متر مكعب(استان خوزستان  

  نام محدوده رديف
  مطالعاتي

كد محدوده
  مطالعاتي

برداشت فعلي از
  آبرفتي آبخوان

برداشت مجاز از 
  آبخوان آبرفتي

حجم قابل توسعه 
  سازند سخت

حجم قابل 
 توسعه آبرفت

  3  -  4.8  4.5  2201  دشت آزادگان  1
  2  0  4.88  4.86  2202  خسرج –چنانه   2
  2  0  5.104  5.102  2204  آوان  3
  -  -  -  -  2301  خرمشهر  4
  -  -  -  -  2302  اهواز جنوبي  5
  3  0  39.9  39.6  2303  اهواز شمالي  6
  10  0  65.159  65.149  2304  ميان آب شوشتر  7
  0  0  92.1  93.1  2305  مسجد سليمان  8
  3  0  23.39  22.36  2306  گتوند عقيلي  9
  1  15  22.1  22.0  2307  اللي  10
  0  0  22.0  21.0  2308  انديكا  11
  0  0  75.9  65.10  2309  مرغاب  12
  0  0  27.19  27.19  2310  پيون -ايذه  13
  0  1  0  0  2311  شيخ ده  14
  10  0  62.28  62.18  2334  آهودشت  15
  50  0  09.374  26.333  2335  انديمشك -دزفول  16
  -  -  -  -  2401  شادگان  17
  8  0  32  01.24  2402  رامهرمز  18
  1  0  23.4  23.3  2403  دالون ميداوود  19
  2  3  52.9  52.7  2404  ملكباغ  20
  1  3  66.8  66.7  2405  صيدون  21
  3  0  44.12  79.9  2406  جايزان  22
  25.1  3  8.25  55.24  2407  بهبهان  23
  -  -  -  -  2409  هنديجان  24
  2  0  54.20  53.18  2410  زيدون  25
  1  0  12.8  12.7  2413  خيرآباد  26
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ
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 خوزستان هاي مطالعاتي پتانسيل قابل توسعه آب در سازندهاي سخت در محدوده -3- 3 قشهن

    



 منابع آب  144

  

    

  
  
  
  
 

 
  

 هاي مطالعاتي خوزستان پتانسيل قابل توسعه آب در آبرفت در محدوده -4- 3 نقشه
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  كيفيت منابع آب زيرزميني -3-5 
گسـترش سـازندهاي كربناتـه در بخـش     . گيرنـد  هاي زيرزميني تحت تأثير عوامل مختلفي قرار ميآب

هاي متفـاوت بـا ميـزان     گروه فارس و اقليمهاي وسيع سازندهاي شوركننده  وسيعي از حوضه و گستره
از طرفي . هاي مختلف شرايط خاصي را در منطقه ايجاد نموده كه بركيفيت آب زيرزميني مؤثرندبارش

هـايي از   اقتصادي در سه دهه گذشته مصرف آب را افزايش داده و محـدوديت  -توسعه سريع اجتماعي
  .نظر كيفي در اين استان ايجاد كرده است

داراي كيفيت خوبي جهت مصـارف شـرب و كشـاورزي بـوده و ميـزان        ها غالباً ها در سرشاخه هرودخان
چنـين  . باشـد  متر ميميكروزيمنس بر سانتي 500ها كمتر از  هدايت الكتريكي آنها در بسياري از نمونه

  ها در مبادي ورودي بـه دشـت، نقـش مناسـبي جهـت بهبـود كيفيـت        هايي به دليل تغذيه آبخوانآب
در عين حال گسترش سازندهاي مخرب كيفيـت از جملـه سـازندهاي    . كنند هاي زيرزميني ايفا ميبآ

تخريبي گروه فارس كه در تركيب خود حامل امالح فراواني هستند و نيـز گـاهي رخنمـون گنبـدهاي     
هاي  توان به سرشاخه از جمله مي. نمكي باعث تخريب نسبي كيفيت در بعضي از اين نواحي شده است

لكن در ادامه به دليل . در اين سرشاخه كيفيت آب خوب است. هاي زهره و جراحي اشاره كرد دخانهرو
هـاي چنـدي از نظـر مصـارف شـرب و كشـاورزي ايجـاد         تأثير سازندهاي حاوي گچ و نمك محدوديت

هاي  دههاي منابع آب زيرزميني در محدوادامه با استفاده از نتايج آناليز شيميايي نمونه آب در. شود مي
مورد مطالعه، نتايج موجود حاصل از بررسي پارامترهاي آماري عوامل كيفي از يك سو و تعيـين تيـپ   

  .بندي آن از نظر مصارف شرب و كشاورزي اقدام شده است آب و طبقه

 هابررسي پارامترهاي كيفي آب زيرزميني در آبخوان -3-5-1

آب زيرزميني است كه در اثر عوامل طبيعـي در آب  هاي معمول  ها و كاتيون اين پارامترها شامل آنيون
هـاي آب برداشـت شـده مـورد اسـتفاده قـرار        نتايج تجزيـه شـيميايي نمونـه   . شوند زيرزميني وارد مي

هـاي مطالعـاتي داراي آمـار در     هاي كيفي تعـدادي از محـدوده   مقادير پارامتر 7-3در جدول . اند گرفته
  .استان خوزستان ارائه شده است

گـرم در ليتـر بـر حسـب     ميلـي  7,268ه برابـر  حوضهاي زيرزميني اين شوري موجود در آب بيشترين
 130هـا معـادل   ترين شـوري آب كم. باقيمانده خشك بوده كه در آبخوان آهودشت مشاهده شده است

در تعداد قابـل تـوجهي از   . باشد شيخ مي گرم در ليتر است كه مربوط به آب زيرزميني محدوده دهميلي
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گرم در ليتـر بـه دسـت آمـده كـه      ميلي 1,000هاي زيرزميني بيش از ها، ميانگين شوري در آب نمونه
  .هاي زيرزميني استحاكي از نامناسب بودن شوري در آب

  بررسي تيپ آب زيرزميني در وضع موجود -3-5-2
در آبخـوان  هـاي آب زيرزمينـي    هاي حاصل از تجزيه شيميايي نمونه تيپ آب زيرزميني بر اساس داده

هـا در تعـادل آب    محدوده مورد مطالعه به همراه رخساره آب كه نشـان دهنـده مشـاركت كـاتيون     20
  .دهد هاي موجود را نشان مي تيپ و رخساره 8-3جدول . زيرزميني است، مورد تحليل قرار گرفته است

رارگـرفتن در  سـو و ق اند به دليل ابعاد كوچك از يـك   ه كه در ارتفاعات واقع شدهحوضهاي اين  آبخوان
اين امر همچنين حاكي از اين اسـت كـه   . كربناته هستندها داراي تيپ غالب بينه هاي رودخا سرشاخه

شناسـي داشـته    آب زيرزميني قبل از خروج از محدوده فرصت اندكي براي تماس با سـازندهاي زمـين  
د به دليل حركـت طـوالني آب   ان ها شكل گرفته دست حوضه هايي كه در پايين با اين حال آبخوان. است

رخساره غالـب آب زيرزمينـي كلسـيك بـوده و رخسـاره      . باشند داراي تيپ غالب كلروره و سولفاته مي
  .گيرند بعدي قرار مي  سديك و منيزيك به ترتيب در مرتبه

  بندي كيفي آب زيرزميني در وضع موجود طبقه -3-5-3
  مصارف شرب -

يـا   1هـاي درجـه   مصرف شرب بيانگر وفور قابـل مالحظـه آب  هاي زيرزميني براي بررسي كيفيت آب
درصـد از نقـاط    50هـا بـيش از   اين قبيـل آب . باشد هاي مطالعاتي شمالي استان مي خوب در محدوده

 35يا قابـل قبـول بـوده كـه      2هاي درجه اولويت دوم، گسترش آب. برداري را پوشش داده استنمونه
برداري حائز اهميت نبوده، بـه   در نقاط نمونه 4و 3هاي درجه ان آبميز. گيرد درصد از نقاط را در برمي

در جنوب و جنوب غـرب   هاي مطالعاتي واقع محدوده. باشد درصد مي 15طوري كه تنها داراي فراواني 
بندي آب شرب  رده 9-3در جدول . باشند از كيفيت مناسب آب براي شرب برخوردار نمي استان عمدتاً

  .محدوده مطالعاتي استان ارائه شده است 20بر اساس شولر در 

  مصارف كشاورزي -

 هـاي داراي بيشـترين فراوانـي در طبقـه    هاي زيرزميني براي مصرف كشـاورزي، آب بندي آب در طبقه

درصـد از   55گيرنـد كـه حـدود     قرار مي C2-S1هاي با شوري متوسط و نسبت جذب سديم كم يا آب 
هاي با شوري متوسط و نسـبت جـذب   ها انواع آب در اين محدوده. شوند برداري را شامل مي نقاط نمونه
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  امـا  . هاي با خطر شوري زياد و خطـر سـديم خيلـي زيـاد وجـود دارد     سديم متوسط تا خيلي زياد، آب
در هيچ مـورد شناسـايي نشـده     C2S4تا  C2-S2و  C1-S4تا  C1S2هاي انطباق با كالس هاي درآب

هـاي مطالعـاتي اسـتان     بندي آب كشاورزي بر اساس ويكوكس در محـدوده  رده 10-3در جدول . است
  .خوزستان ارائه شده است

 
 هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان پارامترهاي كيفي آب زيرزميني در تعدادي از محدوده -7-3 جدول

نام محدوده 
  مطالعاتي

كد محدوده 
  مطالعاتي

پارامترهاي 
  آماري

Na Mg Ca So4  Cl  Hco3  

PH  
EC TDS 

Meq/L   ميكروزيمنس
 Mg/l  بر سانتيمتر

  2201  دشت آزادگان
  -  -  - -  - - - - -  بيشينه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كمينه
  2,360  3,525  8  91.2  4.13 74.23  15.9  2.8  8.22  ميانگين

  2202  خسرج -چنانه 
  4,126  4,324  3.8  34.3  2.16  8.45  3.32  1.13 35.24  بيشينه
  463  701  9.6  87.0  72.0  27.2  46.2  88.0  38.2  كمينه
  2,010  2,620  9.7  76.1  42.6 23.23 19.15  33.6  99.9  ميانگين

  2204  آوان
  3,218  4,953  2.8  92.4  7.28 27.27  4.14  17  21  بيشينه
  183  283  9.6  8.1  41.0  52.1  12.2  87.0  43.0  كمينه
  1,301  1,815  6.7  88.2  95.5  8.10  04.7  16.5  22.7  ميانگين

  2303  اهواز شمالي
  3,929  5,139  1.8  59.3  6.13 55.57  3.27 88.23  25  بيشينه
  1,433  2,040  15.7  3.1  28.1 66.22 79.10  21.8  5.4  كمينه
  2,774  3,731  6.7  25.2  5.5 21.43 67.23 45.16 85.10  ميانگين

  2304 شوشتر -آب ميان
  2,304  4,940  9.8  05.9 17.31 48.15 47.10 89.11  41  بيشينه
  580  849  2.7  51.1  59.3  19.1  25.1  05.1  84.3  كمينه
  1,617  2,469  9.7  82.4 49.13  07.6  25.5  36.5  8.14  ميانگين

  2305  مسجدسليمان
  2,491  3,905  8.7  75.3  9.23  23  23  5.13  8.24  بيشينه
  317  224  2.7  75.1  4.0  5.0  5.0  3.1  7.0  كمينه
  1,404  2,099  7.7  64.2  92.4  6.13 58.13  53.7  16.5  ميانگين

  2306  عقيلي - گتوند
  5,422  6,580  9  71.5 99.23 95.63  5.38 78.29  4.31  بيشينه
  343  536  1.7  09.1  76.0  47.0  72.1  24.1  58.1  كمينه
  1,396  1,911  9.7  4.3  34.7 74.10  35.7  44.6  19.8  ميانگين

  2307  اللي
  841  1,315  4.8  4.3  86.6  18.3 69.3 9.2 5.6 بيشينه
  367  584  4.7  82.1  74.2  5.0  68.1  22.1  4.2  كمينه
  358  1,033  2.8  58.2  37.5  96.1  91.2  12.2  02.5  ميانگين
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  هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان پارامترهاي كيفي آب زيرزميني در تعدادي از محدوده -7-3ادامه جدول 
نام محدوده 
  مطالعاتي

كد محدوده 
  مطالعاتي

پارامترهاي 
  آماري

Na Mg Ca So4  Cl  Hco3  
PH 

EC TDS 

Meq/L   ميكروزيمنس
 Mg/l  بر سانتيمتر

  2308  انديكا
  2,620  3,885  9.7  9.4  6.1  1.36 29 5.9 85.1 بيشينه
  357  540  3.7  2.2  5.0  87.0 7.2 59.1 2.0 كمينه
  847  1,206  6.7  54.3  93.0  15.8 23.8 6.3 93.0 ميانگين

  2309  مرغاب
  956  1,449  8.8  2.5  9.6  35.3 5 2.4 4.6 بيشينه
  238  295  5.7  15.2  28.0  2.0 13.1 3.1 07.0 كمينه
  465  696  8  89.3  35.1  57.1 62.2 27.3 29.1 ميانگين

  2310  ايذه
  1,138  1,694  6.8  27.8  2.7  85.5 5.7 96.7 85.6 بيشينه
  152  239  1.7  2.1  18.0  06.0 8.0 76.0 07.0 كمينه
  387  592  1.8  86.3  92.0  18.1 59.2 76.2 86.0 ميانگين

  2311  شيخ ده
  355  396  8.7  15.3  9.0  76.0 8.2 35.1 2.1 بيشينه
  130  255  5.7  05.2  3.0  05.0 55.1 55.0 1.0 كمينه
  242  375  7.7  8.2  6.0  4.0 36.2 99.0 43.0 ميانگين

  2334  آهودشت
  -  7,268  4.8  6.5 93.80 45.50 41.25 25.23 25 بيشينه
  -  879  9.6  8.1  46.1  41.2 3.3 99.0 6.3 كمينه
  -  2,600  8.7  27.3 32.10 74.14 27.9 02.7 78.9 ميانگين

  2335انديمشك -دزفول
  -  5,459  9  41.4 35.46 47.34 92.14 95.12 5.46 بيشينه
  -  217  5.7  39.1  33.0  29.0 28.1 57.0 24.0 كمينه
  -  1,033  5.8  72.2  43.4  58.3 43.3 62.2 22.5 ميانگين

  2407  بهبهان
  -  8,185  8 7  8.28  4.59 5.32 1.31 32 بيشينه
  2,103  415  2.7  9.1  4.0  5.1 55.2 1.1 74.9 كمينه
  5,410  3,041  61.7  28.3  12.9 12.21 74.14 9 8.0 ميانگين

  2405  صيدون
  298  1,468  9.7  9.4  7.0  8.16 7.13 2.5 38.0 بيشينه
  530  241  8  3.2  2.0  55.0 3.2 5.0 05.0 كمينه
  1,320  634  5.7  99.2  34.0  41.4 76.4 57.2 95.0 ميانگين

  2404  باغملك
  198  1,752  83.7 3  7.0 16 7.14 2.4 74.0 بيشينه
  382  507  9.7 3  4.0  50.1 3 1.1 55.0 كمينه
  1,375  705  7.7  64.3  53.0  52.3 05.5 02.2 35.0 ميانگين

  2402  رامهرمز
  2,740  3,892  9.7  8.4  4.13 24 20 8.9 7.12 بيشينه
  390  507  5.7  9.2  45.0  6.1 2.3 4.1 08.10 كمينه
  2,093  2,899  68.7  74.3 43.10  4.17 67.14 77.6 46.0 ميانگين
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هاي مطالعاتي استان خوزستان هاي زيرزميني در محدودهدرصد تيپ و رخساره در آب -8-3 جدول  

كد   نام محدوده  رديف
  محدوده

  هاي تيپ و رخسارهدرصد هر يك از كالس
  رخساره تيپ

  سديك  منيزيك  كلسيك  كلروره سولفاتهكربناتهبي
  1  0  7.62  0  3.98  7.1  2202  خسرج –چنانه   1
  3.41  2.2  5.65  1.26  6.96  3.4  2204  آوان  2
  1.9  0  9.90  0  100  0  2303  اهواز شمالي  3
  9.96  0  1.3  9.96  1.3  0  2304 شوشتر –آب  ميان  4
  -  -  -  -  -  -  2305  مسجد سليمان  5
  4.60  8.3  8.35  4.43  8.52  8.3  2306  عقيلي - گتوند  6
  100  0  0  100  0  0  2307  اللي  7
  0  0  100  0  3.33  7.66  2308  انديكا  8
  3.13  7.66  20  3.13  7.6  80  2309  مرغاب  9
  0  6.43  4.56  5.5  6.3  9.90  2310  پيون –ايذه   10
  0  0  100  0  0  100  2311  شيخ ده  11
  9.68  4.4  7.26  6.15  2.82  2.2  2334  آهودشت  12
  2.47  5.4  3.48  8.18  4.28  8.52  2335 انديمشك -دزفول  13
  2.16  7.2  1.81  5.13  5.86  0  2402  رامهرمز  14
  25  0  75  25  75  0  2403  ميداوود -دالون  15
  0  2.22  8.77  0  0  100  2404  باغملك  16
  8.6  6.13  5.79  8.6  8.81  4.11  2405  صيدون  17
  9.90  0  1.9  5.54  5.45  0  2406  جايزان  18
  20  0  80  0  100  0  2407  بهبهان  19
  5.87  0  5.12  5.87  5.12  0  2410  زيدون  20
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  بندي كيفيت آب زيرزميني جهت مصارف شرب براساس شولر  طبقه -9-3 جدول
  هاي مطالعاتي استان خوزستان در محدوده

  بندي شولر هاي طبقهاز كالس درصد هر يك  كد محدوده  نام محدوده  رديف
 غير قابل شرب  كامالً نامطبوع  نامناسب  متوسط قابل قبول  خوب

  0  69.1  68.40  4.54  69.1  69.1  2202  خسرج –چنانه   1
  0  0  74.21  43.30  26.28  57.19  2204  آوان  2
  0  0  45.95  55.4  0  0  2303  اهواز شمالي  3
  0  0  25  50  25  0  2304  شوشتر –آب  ميان  4
  0  0  67.16  0  0  67.16  2305  مسجد سليمان  5
  0  77.3  21.13  19.30  17.47  66.5  2306  عقيلي - گتوند  6
  0  0  0  0  70  30  2307  اللي  7
  0  0  67.16  0  67.16  67.66  2308  انديكا  8
  0  0  0  0  67.26  33.73  2309  مرغاب  9
  0  0  0  64.3  55.14  82.81  2310  پيون –ايذه   10
  0  0  0  0  0  100  2311  شيخ ده  11
  0  22.2  20  44.44  44.24  0  2334  آهودشت  12
  0  0  55.4  5.12  11.30  84.52  2335  انديمشك -دزفول  13
  0  0  97.72  33.24  0  7.2  2402  رامهرمز  14
  0  5.12  5.37  50  0  0  2403  ميداوود -دالون  15
  0  0  0  0  0  100  2404  باغملك  16
  0  0  78.37  56.35  55.15  11.11  2405  صيدون  17
  0  0  64.63  36.36  0  0  2406  جايزان  18
  0  72.35  50  0  14.7  14.7  2407  بهبهان  19
  5.12  0  25  5.62  0  0  2410  زيدون  20

  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ

  



 151■طرح آمايش استان خوزستان  

  

    

  بندي آب زيرزميني جهت مصارف كشاورزي بر اساس ويلكوكس طبقه -10-3 جدول
  هاي مطالعاتي استان خوزستان در محدوده 

يف
رد

  

كد   نام محدوده
 محدوده

  بندي ويكوكس هاي طبقه درصد هر يك از كالس
C1 C2 C3  C4  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4  S1  S2  S3 S4 S1  S2  S3 S4  
  0  0  36  29  0  0 7.1  22  0  0  0  7.1  0  0  0  0  2202خسرج –چنانه   1
  2  0  22  11  0  0  0  48  0  0  0  17  0  0  0  0  2204  آوان  2
  0  0  27  68  0  0  0  6.4  0  0  0  0  0  0  0  0  2303  اهواز شمالي  3
  3.6  16  28  0  0  0  25  25  0  0  0  0  0  0  0  0  2304 شوشترآب   ميان  4
  0  0  0  50  0  0  0  0  0  0  0  17  0  0  0  17  2305 انمسجد سليم  5
  0 9.1  17 4.9  0  0 9.1  62  0  0  0  6.7  0  0  0  0  2306  ليگتوند عقي  6
  0  0  0  0  0  0  0  80  0  0  0  20  0  0  0  0  2307  اللي  7
  0  0  0  17  0  0  0  17  0  0  0  67  0  0  0  0  2308  انديكا  8
  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0  0  87  0  0  0  0  2309  مرغاب  9
  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  0  76  0  0  0 5.5  2310  نايذه پيو  10
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100  0  0  0  0  2311  شيخ ده  11
  9.8  0  33 7.6  0  0 2.2  49  0  0  0  0  0  0  0  0  2334  آهودشت  12
  4 1.1  4.3 6.0  0 1.1 3.6  31 6.0  0    51  0  0  0 1.1  2335ديمشكاندزفول   13
  0  0  59  35  0  0  0  4.5  0  0  0  0  0  0  0  0  2402  رامهرمز  14
  13  0  13  25  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  2403ميداوود -دالون  15
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100  0  0  0  0  2404  ملكباغ  16
  0  0  2.2  36 2.2  0 4.4  42  0  0  0  13  0  0  0  0  2405  صيدون  17
  0  0 100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2406  جايزان  19
  0  0  43  43  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  0  0  2407  بهبهان  20
  13  38  13  0  0  0  25  13  0  0  0  0  0  0  0  0  2409  زيدون  21
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    فصل چهارم
  مصارف آب در سطح استان

   



 

    

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  

  مصارف آب در سطح استان
ي گسـترده شـهرها و شهرنشـيني از يـك طـرف و       هاي اخير و توسعه دهه رشد روزافزون جمعيت طي

پروري از طرف ديگر جهت رفع و تأمين نيازهاي جمعيت رو به تزايـد   كشاورزي و آبزيتوسعه صنعت، 
موجب گرديده كه نياز به منابع آبي جهت تأمين شرب جوامع انساني و ساير نيازهاي توليدي افـزايش  

در اند، حتي  آبي مواجه بوده اي يابد به طوري كه عالوه بر مناطقي كه با محدوديت منابع  قابل مالحظه
انـد، تـأمين منـابع آبـي سـالم در       نقاط ديگر و نواحي كه به ظاهر با محدوديت منابع آبي درگير نبوده

گردد كه حجم  ابعاد بحران زماني آشكارتر مي. مواقع ضروري و اوقات گرم سال با مشكالت همراه باشد
آبي سالم بخشـي از   هاي مختلف با وارد شدن به منابعهاي ناشي از مصارف آب در بخش عظيم آالينده

  .سازند برداري خارج مي از اين منابع را نيز از چرخه بهره

  جوامع شهري و روستايي  مصرفيمصارف و نياز آب  -4-1
پيداست كه در استقرار الگوي سكونت و فعاليت در بيشتر نقاط كشور دسترسي به آب نقش مهمـي در  

درصـد مسـاحت آن جـزو     80است كـه بـيش از    ايران كشوري. تمام طول تاريخ ايران ايفاء كرده است
ميليمتـر محاسـبه شـده     250ميانگين بارش در ايـران  . شود مناطق خشك و نيمه خشك محسوب مي

بنابراين نياز به گفتن نيست كـه تـا چـه حـد آب     . ميليمتر است 860شاخص مشابه براي جهان . است
  .آيد ب ميعنصر با ارزشي در استقرار سكونت و فعاليت در ايران به حسا

در همه جاي جهان قسمت اعظم مصارف آب اختصاص به بخش كشاورزي دارد و مصـارف انسـاني آب   
با اين حال روند توليد و مصـرف  . شود در شهرها و روستاها، بخش محدودي از كل مصرف را شامل مي
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و بهداشـت  توانـد كيفيـت زنـدگي     اي برخوردار بوده و مي آب پاك براي مصارف انساني از اهميت ويژه
  .الشعاع قرار دهد جامعه را تحت

 نياز آبي –مصرف سرانه آب  -4-1-1

استحصال كل يا نياز كل، مقدار آبي است كـه جهـت تـأمين احتياجـات شـهري و روسـتايي از منـابع        
 يـا  » استحصـال سـرانه  «آب برداشت شده در مدت يكسال به ازاي هر نفر را . گردد طبيعي برداشت مي

ــام« ــرانه خ ــد    » س ــد تولي ــده در رون ــداري از آب برداشــت ش ــارج شــدن مق ــد و در صــورت خ  گوين

 مصـرف يـا   . گوينـد  مـي » مصـرف سـرانه  «يـا  » توليـد سـرانه  «بـه مقـدار باقيمانـده    ) تصفيه و انتقال(

مصـارف آب بـه   . شود با واحد ليتر در روز يا متر مكعب در سال به ازاي هر نفر بيان مي» توليد سرانه«
شـامل مصـارف خـانگي،      هـا عمـدتاٌ   در جوامع شهري، ايـن بخـش  . شود هاي مختلفي تقسيم مي شبخ

در . نشـاني و فضـاي سـبز هسـتند     تجاري، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، اداري، نظامي، عمـومي، آتـش  
شهرهاي بزرگ به دليل افزايش درآمد و سطح فرهنگ، مسائل بهداشتي از اهميت بيشـتري برخـوردار   

  .باشد تيجه مصرف سرانه در اين شهرها نسبت به شهرهاي كوچكتر، بيشتر ميدر ن. است
  :هاي زير تقسيم نمودي آب را بخش توان مصرف سرانه به طور كلي مي

  مصارف خانگي •

گيـرد و شـامل آشـاميدن، پخـت و پـز،       نيمي از كل مصرف شهري را در بر مـي   مصارف خانگي حدوداً
مصـرف سـرانه خـانگي     . باشـد  آبياري فضاي سـبز خـانگي مـي    بهداشت، وسايل گرمايش و سرمايش و

روز و متوسط سرانه فضاي سبز خانگي نيـز در حـدود    -نفر –ليتر  150تا  75بين ) بدون فضاي سبز(
  .گردد روز برآورد مي –نفر  –ليتر  10

  مصارف دولتي و عمومي •

هـا،   هـا، پايانـه   ها، گرمابه ستوراندر اين بخش آب مورد نياز مراكز اداري، آموزشي، درماني، بهداشتي، ر
ايـن مصـارف براسـاس پيشـنهاد اسـتاندارد      . قرار دارند... نشاني، ورزشي، هنري و  اماكن مذهبي، آتش

روز متغيـر اسـت و يـا     -نفر –ليتر  20تا  10بين  1395صنعت آب كشور براي شهرهاي ايران تا سال 
  .تواند تعيين گردد ي خانگي مي ف سرانهدرصد مصر 11تا  9ي عمومي معادل  اينكه مصرف سرانه
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  مصارف تجاري و صنعتي  •

هاي كشاورزي و دامپـروري  ارخانجات و شهرك هاي صنعتي، شركتمصارف تجاري و صنعتي شامل ك
موارد . باشدهاي جذب گردشگران ميها و مكانهاي كوچك و مراكز تجاري و گردشگاهمكانيزه، كارگاه

  در نشـريه  . ج از شهر قـرار دارنـد و تحميلـي بـر آب مصـرفي شـهر نيسـتند       در خار اول و دوم معموالً
سـال آينـده    25ميزان سرانه مصرف تجاري و صنعتي بـراي   ريزي،سازمان مديريت و برنامه) 3-117(

  .روز پيشنهاد شده است -نفر –ليتر  45تا  10بين 

  مصارف فضاي سبز عمومي •

طبـق  . شودها در نظر گرفته ميها، ميادين و پاركاباندر اين بخش آب مورد نياز براي فضاي سبز خي
توانـد از  نمايد و مـي اي از آب مورد نياز شهري را مصرف ميآمار موجود اين بخش مقدار قابل مالحظه

. هـاي شـهري اسـتفاده كـرد    توان از تصفيه پسابتري برخوردار باشد و يا حتي ميكيفيت توليد پايين
روز در متر مربع بر اساس نوع اقليم كه توسـط   -نفر -عمومي بر حسب ليترحداكثر مصرف فضاي سبز 

ي فضاي در حال حاضر سرانه. استاندارد صنعت آب كشور پيشنهاد شده است، در ذيل  ذكر شده است
 .متر مربع در نظر گرفته شده است 6سبز براي هر نفر در كشور حداقل 

  
  بر حسب ليتر در روز به ازاي هر متر مربع حداكثر مصرف فضاي سبز عمومي بر اساس اقليم

  حداكثر مصرف اقليم
  0-2  معتدل و مرطوب
  2-4  سرد كوهستاني

  4-10  معتدل مديترانه اي و سرد و صحرايي
  8-14  گرم و خشك بياباني
  7-12  گرم و مرطوب ساحلي

  تلفات آب •

طبـق آمـار   . توليد قـرار دارد رسد ولي در چرخه شود كه به مصرف نميآب تلف شده به آبي اطالق مي
اين تفاوت به عوامل متعددي بستگي دارد كه . بين آب كل مصرفي و آب توليد شده تفاوت وجود دارد

در كنـار ايـن   . ها نشت از خطوط انتقال و اتصاالت به دليل فرسودگي و پوسيدگي آنهاست از جمله آن
نشده و يا مصارف به حساب نيامده معروف گيري مشكل، مشكل ديگري نيز وجود دارد كه به آب اندازه

  .باشدمي
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روز به ازاي هر نفـر   -نفر –ي مجموع تلفات آب بر حسب ليتر متوسط تلفات سرانه، به ميانگين روزانه
طبق . گردد و مقدار آن نسبت به كل استحصال سرانه را درصد تلفات گوينداز جمعيت شهر اطالق مي

بايد حداكثر معادل بيسـت درصـد   ) گيري نشدهنهاي مصارف اندازهم(ضوابط موجود، تلفات سرانه آب 
به دليل فرسوده بودن لوله كشي آب، متأسفانه در اكثر شهرهاي ايـران  . مجموع ديگر مصارف آب باشد

  .درصد نيز رسيده است 50تا  40درصد بوده و حتي در برخي از شرايط به  20اين رقم بيش از 

  سوابق مطالعاتي -4-1-2
هـايي بـه منظـور شـناخت و     دهد كه در تهيه طرح كالبدي ملي ايران، بررسـي بررسي نشان مي سوابق

هاي تأمين و توزيع آب شهرهاي كشـور توسـط مشـاورين وزارت مسـكن و شهرسـازي      مطالعه سيستم
در قالـب مطالعـات    1373و  1362هاي مهندسين مشاور جاماب نيز در سال .وقت صورت گرفته است

در قالـب طـرح سـازگاري بـا اقلـيم كشـور و        1380وم طرح جامع آب كشور و در سال مرحله اول و د
هـاي آبريـز   شركت مهندسين مشاور بهان سد در چارچوب بهنگام سـازي طـرح جـامع آب در حوضـه    

مطالعات منابع و مصارف آب از جمله بررسـي منـابع و مصـارف آب     1385جنوب غرب كشور در سال 
مطالعاتي موجود و آمار ارائه شده توسط شركت مهندسـي آب و فاضـالب    گيري از سوابقشرب با بهره

بنابراين در اين بررسي براي مصـارف آب شـرب شـهرها و    . هاي استاني انجام داده استكشور و شركت
هاي مطالعاتي واقع در استان خوزسـتان از سـوابق مطالعـاتي موجـود بـه خصـوص       روستاهاي محدوده

  .كشور استفاده شده استبهنگام سازي طرح جامع آب 

  پراكنش جمعيتي استان  -4-1-3
هـاي  هاي آبريز رودخانهكشور يعني حوضه 2ه آبريز درجه حوض 3استان خوزستان در برگيرنده پاياب 

هـاي  محدوده مطالعاتي مربوط به حوضـه  5هايي از بخش. باشدكرخه،كارون بزرگ و جراحي زهره مي
محـدوده مطالعـاتي    12مربوط به حوضـه آبريـز كـارون بـزرگ و      محدوده مطالعاتي 16آبريز كرخه و 

محـدوده   1همچنـين بخـش كـوچكي از    . باشدحوضه آبريز جراحي زهره در استان خوزستان واقع مي
هاي مرزي غرب و محدوده مطالعاتي بندر مربوط به حوضه رودخانه) 2123(مطالعاتي موسيان آبدانان 

  .گيردحله  نيز در استان خوزستان جاي ميمربوط به حوضه آبريز ) 2501(ديلم 
در كل پهنه اسـتان خوزسـتان    1385بر اساس آخرين نتايج سرشماري جمعيت كشور مربوط به سال 

كـانون   48در ) درصـد  22.67( نفر 2,873,564از اين تعداد . اندنفر سكونت داشته 4,274,979تعداد 
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ــر  1,383,946شــهري و  ــتاهاي ) درصــد 37.32(نف ــدر روس ــتان اس ــته و اس ــر 17,469قرار داش  نف

  .دهدبقيه را جمعيت غيرساكن استان تشكيل مي) درصد 41.0(
بوده و بعد از آن ) 2302(نفر به محدوده مطالعاتي اهواز جنوبي  985,614بيشترين جمعيت شهري با 

يـب  و بـه ترت ) 2401(و شادگان ) 2301(، خرمشهر )2335(انديمشك  -هاي مطالعاتي دزفولمحدوده
  .نفر جمعيت قرار دارند 330,061و  356,613، 449,337با 

انديمشك بـوده و بعـد از آن    –نفر مربوط به محدوده دزفول  250,809بيشترين جمعيت روستا نيز با 
  . نفر جمعيت قرار دارند 178,184و  198,186هاي مطالعاتي شادگان و اهواز جنوبي با محدوده

، 1,163,798از جنـوبي، دزفـول و انديمشـك و شـادگان بترتيـب بـا       بنابراين محدوده مطالعـاتي اهـو  
  .باشندتعداد جمعيت در استان خوزستان مينفر داراي بيشترين  528,247و  700,146
هـاي  پراكندگي جمعيت استان به تفكيك جمعيت شهري و روستايي در سطح محدوده 1-4در جدول 

  .مطالعاتي واقع در استان خوزستان آمده است
حسـب طبقـات جمعيتـي     هاي مطالعاتي برندگي جمعيتي استان در سطح محدودهپراك 1-4نقشه در 

  .نشان داده شده است

  وضعيت كنوني مصرف آب شهري و روستايي -4-1-4
  شهريمصرف آب خانگي جوامع  -1- 4- 4-1

  مصارف •

و گزارشـات    برداري از كليه آمار، اطالعاتبراي تعيين مصارف آب شهري در وضعيت كنوني ضمن بهره
تهيه شده و موجود، اطالعات جمعيتي شهرها از گروه مطالعات جمعيت طرح آمـايش اسـتان دريافـت    

اي نظير سرانه مصرف، ضريب آب به حساب نيامده، استحصـال  ساير اطالعات كليدي و پايه. شده است
ــو     ــركت مهندســي آب و فاضــالب كش ــهري از ش ــأمين آب ش ــابع ت ــد و من ــرانه تولي ــاز س ــل، ني  رك

و شركت آب و فاضالب استان خوزستان كسب شـده  ) كه در مطالعات طرح جامع آب بكار رفته است(
مصـرفي   آوري شده، مصارف و استحصـال آب بندي و تجزيه و تحليل اطالعات جمعپس از جمع. است

  تعيين و نتايج براي كليه شـهرها در ) 1385(شهرهاي واقع در استان خوزستان در سال پايه مطالعات 

  .ارائه شده است 2-4هاي مطالعاتي استان طي جدول محدوده
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 هاي مطالعاتيپراكندگي جمعيتي استان خوزستان به تفكيك محدوده -1-4 جدول
  )نفر(1385جمعيت سال  محدوده هاي مطالعاتي

  كل  روستايي شهري كد محدوده نام محدوده مطالعاتي
  -  - - 2123  آبدانان -موسيان

  165,153  73,385 91,768 2201  دشت آزادگان
  47,273  47,273 - 2302  خسرج -چنانه

  615  615 - 2203  دشت عباس شرق
  6,574  6,574 - 2204  آوان
  831  831 - 2205  موالب
  400,501  43,888 356,613 2301  خرمشهر

  1,163,798  178,184 985,614 2302  اهواز جنوبي
  117,935  66,089 51,846 2303  اهواز شمالي

  162,064  65,332 96,732 2304  ميان آب شوشتر
  124,841  16,159 108,682 2305  مسجد سليمان

  50,682  29,135 21,547 2306  عقيلي - گتوند
  46,655  30,197 16,458 2307  اللي
  25,459  24,544 915 2308  انديكا
  18,500  18,500 - 2309  مرغاب

  139,949  35,585 104,364 2310  پيون -ايذه
  57,507  53,639 3,868 2311  ده شيخ
  1,892  1,892 - 2319  لردگان
  1,469  1,469 - 2321  بازفت

  42,828  36,603 6,225 2334  آهو دشت
  700,146  250,809 449,337 2335  انديمشك -دزفول

  1,347  1,347 - 2336  بختياري
  528,247  198,186 330,061 2401  شادگان
  100,966  34,928 66,038 2402  را مهرمز

  8,697  8,697 - 2403  ميداوود -دالون
  52,729  22,897 29,832 2404  باغملك
  40,610  34,862 5,748 2405  صيدون
  31,684  29,680 2,004 2460  جايزان
  142,214  41,036 101,178 2407  بهبهان
  54,742  15,075 39,667 2409  هنديجان
  16,721  11,654 5,067 2410  زيدون
  -  - - 2411  ليشتر
  2,891  2,891 - 2413  خيرآباد

  772  772 - 2417  امام زاده جعفر
  1,218  1,218 - 2501  بندر ديلم

  4,257,510 1,383,946 2,873,564 جمع استان خوزستان
  مطالعات مشاور طرح: مأخذ
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  جمعيتيهاي مطالعاتي برحسب طبقات پراكندگي جمعيتي استان در سطح محدوده -1-4 نقشه
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 48نفـر بـوده كـه در     2,873,564جمعيت مناطق شهري واقع در استان بالغ بر  2-4بر اساس جدول 
 09.273حجم مصرف آب شرب شهري در اين مناطق بالغ بـر  . اندكانون شهري منطقه سكونت داشته

مكعـب در  متـر   04.95ميليون متر مكعب در سال بوده كه در نتيجه سرانه مصرف شهري آن معـادل  
و  504حداكثر و حداقل سرانه مصـرف شـرب شـهري بـا     . ليتر نفر روز مي باشد 4.260سال با حدود 

سرانه آب بحساب نيامـده بـراي كـل    . باشدروز مربوط به شهري رامهرمز و دهدز مي -ليتر نفر 5.103
روز مربـوط   -نفـر  -ليتر 28و  310درصد بوده كه حداكثر و حداقل آن با  01.78جامعه شهري معادل 

بنابراين حجم كل استحصال جهت تأمين نيازهاي شرب و . باشد به شهري مسجد سليمان و اميديه مي
كـه نيـاز سـرانه    نتيجه آن. ميليون متر مكعب بوده است 37.486بهداشت شهري استان ساالنه معادل 

روز تعيـين گرديـده    ليتر نفر 58.470متر مكعب در سال يا حدود  87.171توليد يا استحصال برابر با 
  .است
شهر ديگـر   17درصد نياز شرب  100هاي سطحي و شهر استان از منابع آب 26از شرب درصد ني 100

شـهر از منـابع    4نيـاز شـرب    بنابراين تنها . گرددهاي زيرزميني تأمين ميواقع در استان از منابع آب
  .ودش هاي زيرزميني بطور توأم تأمين ميهاي سطحي و منابع آبآب

 برآورد آب به حساب نيامده  •

كه شـامل  . آب به حساب نيامده تفاوت بين ميزان آب به فروش رفته و ميزان آب استحصال شده است
  .دو بخش تلفات فيزيكي و تلفات غير فيزيكي است

درصـد ولـي در سـطح اسـتان      32در حال حاضر ميزان آب به حساب نيامده در سـطح كشـور حـدود    
. باشـد هـا بيشـتر نيـز مـي    درصد است و اين رقـم در برخـي شـهر    44ر و حدود خوزستان بسيار بيشت

ري است كه جهـت دسـتيابي بـه    ضروهاي مديريت تقاضا، گام با سياستهاي آب و فاضالب همشركت
  .ريزي نمايندوضعيت مطلوب در خصوص كاهش آب به حساب نيامده نيز برنامه

 خانگيميزان پساب برگشتي مصارف  •

تابعي از تركيب مصارف، درصد انشعاب مختلف، سطح فضاي سبز، ميزان آب به حساب  پساب برگشتي
از كل آب استحصال شده براي مصارف شرب و بهداشـت بخشـي   . باشدنيامده و نحوه دفع فاضالب مي
از مقدار آبـي كـه بـه مصـرف     . شوندهاي پذيرنده ميهاي فاضالب يا آببه صورت تلفات و نشت شبكه

كننـده و   هاي خنككوچكي به صورت تبخير و تعرق يا تبخير توسط كولرها و سيستمرسد، بخش مي
هـاي فاضـالب يـا     تبخير در اثر شستشو و استحمام از دسترس خارج شده و باقيمانده از طريـق شـبكه  
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هـاي  كه اين مقدار با توجه به عدم پوشش كامل شـبكه . شوندهاي پذيرنده ميهاي جاذب وارد آبچاه
ضـريب پسـاب براسـاس عوامـل تشـكيل      . باشـد گيري نيست ولي قابل محاسبه ميابل اندازهفاضالب ق

كه نتيجه آن در . گرددهاي زيرزمين برآورد ميهاي مختلف توسط كارشناسان آبدهنده آن در حوضه
  .آمده است 2-4جدول 

س بـر اسـا  . درصـد گـزارش شـده اسـت     70-75ميانگين ضريب پساب در جوامع شهري كشور حدود 
آمده است حجم پساب ناشي از مصـرف آب خـانگي    2-4محاسبات انجام شده كه نتايج آن در جدول 

ميليون متر مكعب در سال بوده كـه بـر ايـن اسـاس ضـريب پسـاب در        20.343شهري استان معادل 
  .آيددرصد بدست مي 6.70جوامع شهري استان خوزستان معادل 

 هادريافت كننده پساب •

هاي زيرزميني و سطحي در شهرها تابعي از وضعيت دفع فاضالب شـهري  به آبدرصد پساب برگشتي 
در شـهرهايي كـه داراي شـبكه    . باشـد و ميزان شبكه فاضالب احداثي و درصد تحت پوشش شبكه مي

در شـهرهايي كـه داراي   . گـردد هـاي سـطحي مـي   دفع فاضالب هستند بخش عمده فاضـالب وارد آب 
يق هستند در صورت عدم وجود شبكه فاضالب، تمامي فاضالب وارد هاي با شيب كم و آبرفت عمزمين
در اكثر شهرهاي استان خوزستان حالت بينابيني وجود داشته و بخشي از . گرددهاي زيرزميني ميآب

  .شودهاي زيرزميني ميهاي سطحي و مابقي وارد آبفاضالب وارد آب
 . باشـد انـه فاضـالب شـهري فعـال مـي     ختصـفيه  4در سطح استان خوزستان در شـرايط حاضـر تنهـا    

خانه هويزه شمال و هويزه جنوبي مربوط به شهر هويزه با دبـي در دسـت بهـره بـرداري معـادل      تصفيه
 6,000سال، با فرآيند بركه تثبيت كه جمعيت تحت پوشـش آن   هزار متر مكعب در 3,285و  2,190

  .نفر گزارش شده است 9,000و 
هزار متر مكعب در سال كه از نوع بركـه تثبيـت    7,300سوسنگرد با ظرفيت خانه فاضالب شهر تصفيه
  .نفر جمعيت را تحت پوشش دارد 49,000بوده و 

هزار متر مكعـب بـا فرآينـد لجـن فعـال كـه        8,760خانه چنيبه شهر اهواز با ظرفيت همچنين تصفيه
  .دهدنفر را پوشش مي 200,000جمعيتي معادل 

ميليـون متـر مكعـب     235.14ي تصفيه شده در استان خوزستان معـادل  بنابراين حجم فاضالب شهر
درصـد ديگـر پسـاب     85.95درصد حجم پسـاب شـهري را تشـكيل داده و     15.4بوده كه تنها حدود 

  .گرددشهري بدون تصفيه وارد منابع آبي استان مي
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جدول وض -4-2  ع موجود مصارف و استحصال آب  مصرف خانگي و پساب ي هاي آن در جوامع شهري استان  خوزستان سال  -  1385   

محدوده هاي مطالعاتي   
نام 

شهرستان نام شهر     
سرانه 
مصرف 
كل   

(L/D)  

جمعيت 
1385  

) نفر (   

مصرف 
ساالنه  

(m.c.m)  

سرانه آب 
بحساب 
نيامده  
(L/D)   

كل 
استحصال
ساالنه  

(m.c.m)

نياز 
سرانه 
توليد  
(L/D)   

منابع ت أ مين آب پساب  % ها دريافت كننده   
پساب %  

نام محدوده كد   سطحي   زيرزميني   ضريب  
پساب   

حجم
پساب  

(m.c.m)  
سطحي زيرزميني    

دشت آزادگان  2201 دشت آزادگان  هويزه   228  14,589   21 . 1 4. 190  21 . 2 420  100  0  7. 0 54 . 1 90   10   
دشت آزادگان  2201 اهواز  حميديه   158  22,001   27 . 1 8. 45  64 . 1 204  100  0  7. 0 14 . 1 90   10   
دشت آزادگان  2201 دشت آزادگان  سوسنگرد   259  44,016   17 . 4 237  94 . 7 499  100  0  7. 0 56 . 5 90   10   
دشت آزادگان  2201 دشت آزادگان  رفيع   5. 277  3,832   39 . 0 186  65 . 0 465  100  0  7. 0 45 . 0 90   10   
دشت آزادگان  2201 دشت آزادگان  بستان   240  7,330   64 . 0 4. 71  84 . 0 313  100  0  7. 0 59 . 0 90   10   

جمع حوضه كرخه  22  - - - 91,768   68 . 7 - 28 . 13  - - -   7. 0 28 . 9 -   -   
خرمش هر   2301 آبادان  اروند كنار   138  9,772   49 . 0 5. 100  85 . 0 239  100  0  7. 0 6. 0 90   10   

خرمشهر   2301 خرمشهر  مينوشهر   124  1,210   06 . 0 102  10 . 0 226  100  0  7. 0 07 . 0 90   10   
خرمشهر   2301 آبادان  آبادان   245  219,772  26 . 19  2. 180  97 . 33  427  100  0  7. 0 78 . 23  90   10   
خرمشهر   2301 خرمشهر  خرمشهر   5. 302  125,859  9. 13  8. 200  97 . 22  508  100  0  7. 0 08 . 16  90   10   

اهواز جنوبي   2302 اهواز  اهواز   264  985,614  01 . 95  5. 296  01 . 200  565  100  0  7. 0 7. 140  90   10   
اهواز  شمالي   2303 اهواز  شيبان   1. 114  23,211   97 . 0 2. 36  27 . 1 150  100  0  7. 0 89 . 0 90   10   
اهواز شمالي   2303 اهواز  ويس   7. 184  14,040   95 . 0 5. 78  34 . 1 263  100  0  7. 0 94 . 0 90   10   
اهواز شمالي   2303 اهواز  مالثاني   4. 115  14,595   61 . 0 1. 118  21 . 1 238  100  0  7. 0 85 . 0 90   10   

ميان آب  شوشتر - 2304 شوشتر   شوشتر     4. 235   96,732   31 . 8  6. 88   34 . 11   330   100   90   7. 0  94 . 7  90   10   
مسجد سليمان   2305 مسجد سليمان   مسجدسليمان    343   10,8682  6. 13   310   61 . 25   661   100   0  72 . 0  44 . 18   80   20   
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ادامه جدول  وضع موجود مصارف و استحصال آب مصرفي خانگي و پساب -4-2 هاي آن در جوامع شهري استان خوزستان  سال  - 1385  

محدوده هاي مطالعاتي نام   
شهرستان نام شهر     

سرانه 
مصرف كل

(L/D)  

جمعيت 
1385  

) نفر (   

مصرف 
ساالنه  

(m.c.m)  

سرانه آب 
بحساب 
نيامده  
(L/D)  

كل 
استحصال
ساالنه  

(m.c.m)  

نياز سرانه
توليد  
(L/D)   

منابع ت أ مين آب پساب  % ها دريافت كننده   
پساب %  

نام محدوده كد   سطحي   زيرزميني   ضريب 
پساب   

حجم پساب
(m.c.m)   

سطحي زيرزميني   

گتوند  عقيلي -  2306 شوشتر  گتوند   216  21,547  7. 1 3. 73  28 . 2 291  100  0  7. 0  59 . 1 80   20   
اللي   2307 اللي  اللي   5. 301  16,458  81 . 1 4. 122  53 . 2 428  100  0  72 . 0  82 . 1 60   40   
انديكا   2308 مسجد سليمان  قلعه خوامه  132  915   04 . 0 7. 95  07 . 0 246  0 100   75 . 0  05 . 0 80   20   

ايذه پيون   2310 ايذه  ايذه   5. 196  104,364  49 . 7 6. 132  49 . 12  330  0 100   81 . 0  12 . 10  60   40   
ده شيخ   2311 ايذه  دهدز   5. 103  3,868   15 . 0 9. 67  24 . 0 179  0 100   72 . 0 19 . 0 90   10   
آهودشت   2334 شوش  الوان   5. 179  6,225   41 . 0 5. 104  64 . 0 288  0 100   72 . 0 46 . 0 80   20   

دزفول انديمشك -  2335 شوش  حر   8. 145  7,839   42 . 0 2. 97  69 . 0 243  0 100   72 . 0 5. 0 80   20   
دزفول انديمشك -  2335 دزفول  ميانرود   2. 232  9,217   78 . 0 161  32 . 1 394  0 100   7. 0  93 . 0 80   20   
دزفول انديمشك -  2335 شوش  شوش   280  54,032  52 . 5 1. 170  87 . 8 451  0 100   72 . 0  39 . 6 80   20   
دزفول انديمشك -  2335 درفول  دزآب   301  10,171  12 . 1 6. 130  6. 1 432  0 100   7. 0  12 . 1 80   20   
دزفول انديمشك -  2335 درفول  صفي آباد   3. 394  8,068   16 . 1 140  57 . 1 535  0 100   7. 0  10 . 1 80   20   
دزفول انديمشك -  2335 درفول  سالند   88  2,079   07 . 0 9. 71  11 . 0 171  0 100   75 . 0  08 . 0 80   20   
دزفول انديمشك -  2335 درفول  دزفول   2. 238  235,819 5. 20  198  03 . 37  444  0 100   7. 0  92 . 25  70   30   
دزفول انديمشك -  2335 انديمشك  انديمشك   5. 240  120,177 55 . 10  8. 122  91 . 15  365  5 95   72 . 0  46 . 11  80   20   
دزفول انديمشك -  2335 انديمشك  حسينيه   4. 111  1,935   08 . 0 6. 49  11 . 0 165  0 100   72 . 0  08 . 0 70   30   

جمع حوضه كارون بزرگ  23   - - - 2,202,201 28 . 205  - 15 . 384  - - -   -   41 . 271  -   -   
شادگان   2401 بندر ماهشهر  بندر ماهشهر   5. 329  111,448 80 . 13  190  42 . 21  534  100  0  7. 0  99 . 14  90   10   
شادگان   2401 بندر امام خميني  بندر امام خميني   170  67,467   19 . 4 103  68 . 6 273  100  0  7. 0  68 . 4 80   20   
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ادامه جدول  وضع موجود مصارف و استحصال آب مصرفي خانگي و پساب -4-2 هاي آن در جوامع شهري استان خوزستان  سال  - 1385  

محدوده هاي مطالعاتي   
نام شهرستان نام شهر   

سرانه 
مصرف كل

(L/D)  

جمعيت 
1385  ) نفر (

مصرف 
ساالنه  

(m.c.m)  

سرانه آب 
بحساب 
نيامده  
(L/D)  

كل 
استحصال
ساالنه  

(m.c.m)  

نياز سرانه
توليد  
(L/D)   

منابع ت أ مين آب پساب  % ها دريافت كننده   
پساب %  

نام محدوده كد   سطحي   زيرزميني   ضريب 
پساب   

حجم پساب
(m.c.m) سطحي   زيرزميني   

شادگان  2401 شادگان  شادگان   3. 338  49,171   07 . 6 88  64 . 7 430  100  0  7. 0  35 . 5 80   20   
شادگان  2401 بندر ماهشهر  چمران   5. 259  18,551   76 . 1 52  11 . 2 312  100  0  7. 0  48 . 1 90   10   
شادگان  2401 اميديه  اميديه   5. 130  58,616   79 . 2 28  41 . 3 161  100  0  7. 0  38 . 2 90   10   
شادگان  2401 رامهرمز  رامشير   248  24,808   25 . 2 151  61 . 3 399  100  0  7. 0  53 . 2 80   20   
رامهرمز   2402 رامهرمز  رامهرمز   504  50,777   25 . 9 233  57 . 13  746  70  30   7. 0  5. 9 70   30   
رامهرمز   2402 رامهرمز  هفتگل   5. 378  15,261   11 . 2 247  44 . 3 638  100  0  7. 0  4. 2 80   20   
باغملك   2404 باغ ملك  باغ ملك   285  21,222   21 . 2 100  97 . 2 390  0 100   75 . 0  13 . 2 75   25   
باغملك   2404 باغ ملك  قلعه تل   189  8,610   60 . 0 122  98 . 0 311  0 100   75 . 0  73 . 0 70   30   
صيدون   2405 باغ ملك  صيدون   177  5,748   37 . 0 46  46 . 0 233  0 100   75 . 0  35 . 0 80   20   
جايزان   2406 اميديه  جايزان   5. 174  2,004   13 . 0 85  19 . 0 264  0 100   7. 0  13 . 0 80   20   
بهبهان   2407 بهبهان  بهبهان   6. 270  101,178   99 . 9 184  65 . 16  460  82  18   7. 0  66 . 11  70   30   
هنديجان   2409 هنديجان  هنديجان   261  25,202   45 . 2 63  98 . 2 325  100  0  7. 0  08 . 2 90   10   
هنديجان   2409 هنديجان  زهره   5. 246  1,290   12 . 0 149  19 . 0 397  100  0  7. 0  13 . 0 90   10   
هنديجان   2409 بهبهان  آغاجاري   355  13,175   71 . 1 120  29 . 2 477  100  0  7. 0  60 . 1 90   10   
زيدون   2410 بهبهان  سرودشت   158  5,067   29 . 0 45  38 . 0 207  0 100   7. 0  26 . 0 70   30   

جمع حوضه جراحي زهره  - 24   - - - 579,595   13 . 60  - 95 . 88  - - -   -   5. 62  -   -   
جمع كل استان خوزستان  4. 260  2,873,564 09 . 273  - 37 . 486  87 . 470  - -   -   20 . 343  -   -   

مأخذ : مطالعات بهنگام  -1     سازي طرح جامع آب  
مطالعات مشاور طرح  -2  
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  روستاييجوامع خانگي آب مصرف  - 2- 4- 4-1

 مصرف آب •

هنوز . اندهاي آب و فاضالب روستايي به تدريج زير پوشش وزارت نيرو قرار گرفتهشركت 1381از سال 
خانوار هيچ آماري در دسترس نيست و تنهـا برخـي از روسـتاها داراي     20از بسياري از روستاهاي زير 

ضمناً در بسياري از روسـتاهاي كوچـك   . ب در آنها امكان داردآكنتور آب هستند كه سنجش مصارف 
به هر حال بـا  . رددگشير بهداشت عمومي وجود داشته و تنها بخشي از نيازهاي روستاييان برطرف مي

هاي آب و فاضالب روسـتايي نباشـند،   توجه به اين كه تمامي اين روستاها حتي اگر زير پوشش شركت
  .نمايد لذا براي تمامي روستاها مصارف آب در حد معقول برآورد گرديده استاز منابع آب استفاده مي

هاي مطالعات تعيـين گرديـده و   دهدر اين مطالعات با استفاده از جمعيت روستايي كه به تفكيك محدو
هـاي آب و فاضـالب روسـتايي و نتـايج آخـرين      مصرف سرانه هر دشت با توجه به آمار موجود شـركت 

  .جوامع روستايي تعيين گرديده است مصرفيآب كشور، آب مطالعات طرح جامع 
ـ     روسـتايي  خـانگي بر اين اساس كل توليد و مصرف سـاالنه آب    86.89ا در اسـتان خوزسـتان برابـر ب

  .باشدروز مي -نفر –ليتر  178ميليون متر مكعب و سرانه آن برابر با 

  ضريب پساب روستايي •

در جوامع روستايي با توجه به فرهنگ روستايي، پراكندگي روستاها، ناچيز بودن مصارف و عدم وجـود  
نـواحي  اماكن تفريحي و عمومي، تبخير نقش بيشـتري دارد و در نتيجـه ضـريب پسـاب آن كمتـر از      

روسـتايي   خـانگي برآورد شده كه بر اين اساس حجـم پسـاب ناشـي از مصـارف      67.0شهري و حدود 
  .ميليون متر مكعب در سال خواهد بود 81.59استان خوزستان معادل 

 هادريافت كننده پساب •

نظر به اينكه در حال حاضر اكثريت قريب به اتفاق روستاهاي موجود فاقد شبكه فاضالب هسـتند، لـذا   
 هـاي سـطحي   هـاي زيرزمينـي و منـابع آب   فاضالب آنها با توجه به موقعيـت روسـتاها وارد منـابع آب   

 .گرددمي

جوامـع روسـتايي سـاكن در اسـتان      مصـرفي وضـع موجـود مصـارف و استحصـال آب      3-4در جدول 
 .هاي آن ارائه شده استهاي مطالعاتي و زير حوضهكيك محدودهخوزستان به تف
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جدول وضع موجود مصارف و استحصال آب  -4-3  مصرفي خانگي و پساب  هاي  آن در  جوامع روستايي ساكن در محدوده هاي مطالعاتي استان خوزستان   

محدوده هاي مطالعاتي جمعيت   1385    
) نفر (   

حجم كل توليد 
استحصال   
(M.C.M)  

نياز سرانه توليد  
(L/D)  

پساب ها  
نام محدوده كد محدوده   ضريب پساب   حجم پساب    

(M.C.M)   
دشت آزادگان   2201   73,385   96 . 4  185   63 . 0  12 . 3  

چنانه خسرج -   2202   47,273   0. 3  174   63 . 0  89 . 1  
دشت عباس   2203   615   12 . 0  334   67 . 0  08 . 0  

آوان   2204   6,574   35 . 0  146   63 . 0  22 . 0  
موالب   2205   831   26 . 0  395   65 . 0  17 . 0  

جمع حوضه كرخه   22   128,678   69 . 8  -   63 . 0  48 . 5  
خرمشهر   2301   43,888   34 . 4  271   7. 0  03 . 3  

اهواز جنوبي   2302   178,184   59 . 13   209   69 . 0  45 . 9  
اهواز شمالي   2303   66,089   20 . 4  174   62 . 0  61 . 2  

ميان آب - شوشتر   2304   60,332   7. 4  197   63 . 0  97 . 2  
مسجد سليمان   2305   16,159   49 . 1  252   72 . 0  07 . 1  

گتوند  - عقيلي   2306   29,135   79 . 1  168   64 . 0  14 . 1  
اللي   2307   30,197   49 . 1  135   64 . 0  95 . 0  
انديكا   2308   24,544   18 . 1  132   66 . 0  78 . 0  
مرغاب   2309   18,500   99 . 0  147   73 . 0  72 . 0  

ايذه - پيون   2310   35,585   93 . 1  149   74 . 0  42 . 1  
ده شيخ   2311   53,639   74 . 2  140   72 . 0  96 . 1  
لردگان  2319  1,892  55 . 0 362  73 . 0  4. 0 
بازفت  2321   1,469   3. 0  372   73 . 0  22 . 0  
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ادامه جدول  وضع موجود مصارف و استحصال آب مصرف -4-3 خانگي و پساب ي هاي  آن در  جوامع روستايي ساكن در محدوده هاي مطالعاتي استان   خوزستان  
محدوده هاي مطالعاتي جمعيت   1385    

) نفر (   
حجم كل توليد 

استحصال   
(M.C.M)  

نياز سرانه توليد  
(L/D)   

پساب ها  
نام محدوده كد محدوده   ضريب پساب   حجم پساب    

(M.C.M)   
آهودشت  2334  36,603  36 . 2 177  63 . 0  49 . 1 

دزفول - انديمشك  2335  250,809  91 . 14  163  66 . 0  90 . 9 
بختياري  2336  1,347  28 . 0 365  75 . 0  21 . 0 

حوضه كارون بزرگ  23  853,372  84 . 56  - 67 . 0  32 . 38  
شادگان  2401  198,186  69 . 12  175  65 . 0  31 . 8 
رامهرمز  2402  34,928  32 . 2 182  7. 0  63 . 1 

دالون - ميداوود  2403  8,697  46 . 0 145  67 . 0  31 . 0 
باغ ملك  2404  22,897  36 . 1 163  68 . 0  92 . 0 
صيدون  2405  34,862  38 . 1 109  67 . 0  92 . 0 
جايزان  2406  29,680  71 . 1 158  65 . 0  12 . 1 
بهبهان  2407  41,036  57 . 2 172  62 . 0  6. 1 
هنديجان  2409  15,075  03 . 1 187  65 . 0  67 . 0 
زيدون  2410  11,654  26 . 0 61  62 . 0  16 . 0 
خير آباد  2413  2,891  31 . 0 293  67 . 0  21 . 0 
امام جعفر  2417  772  09 . 0 319  67 . 0  06 . 0 
حوضه جراحي - زهره  24  400,678  18 . 24  - 65 . 0  91 . 15  
بندرديلم  2501  1,218  15 . 0 337  66 . 0  1. 0 
حوضه حله  25  1,218  15 . 0 337  66 . 0  1. 0 

جمع استان خوزستان  1,383,946   86 . 89  - 67 .0   81 . 59  
مأخذ :   1- مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب  

2- مطالعات مشاور طرح  
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  كل مصارف شهري و روستايي در وضعيت كنوني - 3- 4- 4-1
بـر ايـن   . كل مصارف آب شرب نواحي شهري و روستايي در سطح اسـتان خوزسـتان محاسـبه گرديـد    

مربـوط بـه مصـارف     3-4مربوط به مصارف آب شهري استان و جدول  2-4با استفاده از جدول  اساس
آب روستايي، كل مصرف آب شرب و حجم آب استحصالي با توجه به ضريب آب بحساب نيامده بـراي  

تحت عنـوان كـل آب مـورد     4-4هاي مطالعاتي در استان خوزستان تعيين و نتيجه در جدول محدوده
. هاي مطالعاتي در استان خوزستان آمده است تفكيك نواحي شهري و روستايي و محدوده نياز شرب به

ميليـون متـر مكعـب در سـال بـوده كـه        23.576بر اين اساس كل توليد آب شرب در استان بالغ بـر  
ميليون متر مكعب مربـوط بـه مصـارف نـواحي      86.89و  37.486درصد آن برابر با  59.15و  41.84

  .باشدي منطقه ميشهري و روستاي
ميليون متر مكعـب حجـم آب مصـرفي شـرب در اسـتان بـه        23.576بر اساس جدول فوق از مجموع 

هـاي  ميليون متـر مكعـب از منـابع آب    56.113و  67.462درصد آن معادل  71.19و  29.80ترتيب 
  .گرددسطحي و زيرزميني تعيين مي

بوده كه بر اين اساس حجم كـل پسـاب    70.0ضريب پساب در مصارف شرب استان در مجموع معادل 
هاي سطحي و اين حجم آب به منابع آب. ميليون متر مكعب در سال برآورد شده است 04.403حدود 

  .شودزيرزميني تخليه مي
ميليون متر مكعب در سال مربوط به محـدوده   60.213بيشترين حجم توليد و استحصال آب شرب با 

بـا  ) 2335(انديمشـك   -ه و بعد از آن محـدوده مطالعـاتي  دزفـول   بود) 2302(مطالعاتي اهواز جنوبي 
  .ميليون متر مكعب توليد و استحصال آب شرب قرار دارد 12.82

 63.19درصد آن مربوط به زير حوضه كـارون بـزرگ و    53.76همچنين از كل توليد آب شرب استان 
د مربوط به زير حوضه كرخه درص 82.3زهره و ما بقي معادل  -درصد آن مربوط به زير حوضه جراحي

  .باشدمي
هاي مطالعاتي اساس محدوده مقادير حجم توليد و استحصال آب جهت مصارف شرب بر 2-4در نقشه 

 .استان خوزستان نشان داده شده است
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جدول حجم كل آب  -4-4  مورد نياز مصارف خانگي منابع توليد و پساب ، ها در محدوده هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان  

محدوده هاي مطالعاتي حجم توليد كل    ) استحصال (   
(m.c.m)  

منابع توليد آب  (m.c.m) پساب  ها  
منابع سطحي منابع زيرزميني  ضريب  

پساب   
حجم 
پساب  

(m.c.m)  

درصد تخليه  (%)   

نام محدوده كد  
محدوده شهري   روستايي   حجم توليد كل  

) استحصالي ( مقدار   درصد   مقدار   درصد   زير زميني   سطحي   

دشت آزاداگان   2201   78 . 13   96 . 4  24 . 18   88 . 17   98   36 . 0  2  68 . 0  40 . 12   28   72   
چنانه  خسرج –   2202   -   0. 3  0. 3  76 . 2  92   24 . 0  8  63 . 0  89 . 1  63   37   

دشت عباس   2203   -   12 . 0  12 . 0  02 . 0  18   10 . 0  82   69 . 0  08 . 0  100   -   
آوان   2204   -   35 . 0  35 . 0  29 . 0  84   06 . 0  16   64 . 0  22 . 0  100   -   
موالب   2205   -   26 . 0  26 . 0  04 . 0  14   22 . 0  86   67 . 0  17 . 0  95   5  

جمع حوضه كرخه   22   28 . 13   69 . 8  97 . 21   99 . 20   5. 95   98 . 0  5. 4  67 . 0  76 . 14   -   -   
خرمشهر   2301   89 . 57   34 . 4  23 . 62   23 . 62   100   -   -   70 . 0  56 . 43   10   90   

اهواز جنوبي   2302   01 . 200   59 . 13   60 . 213   60 . 213   100   -   -   70 . 0  52 . 149   10   90   
اهواز شمالي   2303   82 . 3  20 . 4  02 . 8  78 . 7  97   24 . 0  3  66 . 0  29 . 5  15   85   

ميان آب شوشتر    2304   34 . 11   7. 4  04 . 16   29 . 5  33   75 . 10   67   68 . 0  91 . 10   20   80   
مسجد سليمان   2305   61 . 25   49 . 1  10 . 27   10 . 27   100   -   -   72 . 0  51 . 19   21   79   

گتوند عقيلي -    2306   28 . 2  79 . 1  07 . 4  95 . 3  97   12 . 0  3  67 . 0  73 . 2  32   68   
اللي   2307   53 . 2  49 . 1  02 . 4  54 . 3  88   48 . 0  12   69 . 0  77 . 2  43   57   
انديكا   2308   07 . 0  18 . 1  25 . 1  10 . 1  88   15 . 0  12   66 . 0  83 . 0  48   52   
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ادامه جدول  حجم كل آب مورد نياز مصارف خانگي، منابع توليد و پساب -4-4 ها در محدوده هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان  

محدوده هاي مطالعاتي حجم توليد كل   ) استحصال ( 
(m.c.m)

منابع توليد آب   (m.c.m) پساب   ها   

نام محدوده كد   
محدوده شهري   روستايي   حجم   توليد كل  

) استحصالي (   
منابع سطحي منابع زيرزميني  ضريب  

پساب   
حجم
پساب  

(m.c.m)  

درصد تخليه   (%)   
مقدار درصد   مقدار   درصد   زير زميني   سطحي   

مرغاب   2309   -   99 . 0  99 . 0  60 . 0  61   39 . 0  39   72 . 0  72 . 0  42   58   
ايذه  – پيون   2310   49 . 12   93 . 1  42 . 14   01 . 0  7  41 . 13   93   80 . 0  54 . 11   41   59   

ده شيخ   2311   24 . 0  74 . 2  98 . 2  64 . 1  55   34 . 1  45   72 . 0  15 . 2  46   54   
لردگان   2319   -   55 . 0  55 . 0  07 . 0  13   48 . 0  87   73 . 0  40 . 0  92   8  
بازفت   2321   -   3. 0  30 . 0  05 . 0  15   25 . 0  85   72 . 0  22 . 0  98   2  

آهودشت   2334   64 . 0  36 . 2  3  16 . 2  72   84 . 0  28   65 . 0  95 . 1  61   39   
دزفول انديمش -   2335   21 . 67   91 . 14   12 . 82   14 . 13   16   98 . 68   84   70 . 0  48 . 57   33   67   

بختياري   2336   -   28 . 0  28 . 0  05 . 0  18   13 . 0  82   74   21 . 0  94   67   
جمع حوضه كارون   23   15 . 384   84 . 56   99 . 440   31 . 343  85 . 77   68 . 97   15 . 22   70 . 0  79 . 309   -   -   

شادگان   2401   87 . 44   69 . 12   56 . 57   41 . 56   98   15 . 1  2  69 . 0  72 . 39   15   85   
رامهرمز   2402   01 . 17   32 . 2  33 . 19   08 . 15   78   25 . 4  22   70 . 0  53 . 13   27   73   

دالون ميداوود -   2203   -   46 . 0  46 . 0  41 . 0  90   05 . 0  10   68 . 0  31 . 0  20   80   
باغملك   2204   95 . 3  36 . 1  31 . 5  17 . 1  22   14 . 4  78   73 . 0  88 . 3  25   75   
صيدون   2405   46 . 0  38 . 1  84 . 1  38 . 1  75   46 . 0  25   69 . 0  27 . 1  30   70   
جايزان   2406   19 . 0  71 . 1  90 . 1  58 . 1  83   32 . 0  17   66 . 0  25 . 1  48   52   
بهبهان   2407   65 . 16   57 . 2  22 . 19   38 . 15   80   84 . 3  20   69 . 0  26 . 13   29   71   
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ادامه جدول  حجم كل آب مورد نياز مصارف خانگي، منابع توليد و پساب -4-4 ها در محدوده هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان  

محدوده هاي مطالعاتي حجم توليد كل   ) استحصال ( 
(m.c.m)  

منابع توليد آب   (m.c.m) پساب   ها   

نام محدوده كد   
محدوده شهري   روستايي   حجم توليد كل   

) استحصالي (   
منابع سطحي منابع زيرزميني  ضريب  

پساب   
حجم
پساب  

(m.c.m)  

درصد تخليه   (%)   
مقدار درصد   مقدار   درصد   زير زميني   سطحي   

هنديجان   2409   46 . 5  03 . 1  49 . 6  36 . 6  98   13 . 0  2  69 . 0  48 . 4  23   77   
زيدون   2410   38 . 0  26 . 0  64 . 0  38 . 0  60   26 . 0  40   65 . 0  42 . 0  35   65   
خيرآباد   2413   -   31 . 0  31 . 0  17 . 0  54   14 . 0  46   66 . 0  21 . 0  63   37   

امامزاده جعفر   2417   -   09 . 0  09 . 0  02 . 0  26   07 . 0  74   69 . 0  06 . 0  96   4  
جمع حوضه جراحي زهره -   24   95 . 88   18 . 24   13 . 113   34 . 98   93 . 86   79 . 14   07 . 13   69 . 0  39 . 78   -   -   
بندرديلم   2501   -   15 . 0  15 . 0  03 . 0  18   12 . 0  82   68 . 0  1. 0  64   34   

جمع حوضه حله   25   -   15 . 0  15 . 0  03 . 0  18   12 . 0  82   68 . 0  1. 0  64   34   
جمع استان  37 . 486  86 . 89  23 . 576  67 . 462  29 . 80  56 . 113  71 . 19 7. 0   04 . 403  -  -  

مأخذ : مطالعات بهنگام  -1     سازي طرح جامع آب  
مطالعات مشاور طرح -2  
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  اساس بر خانگيمقادير حجم توليد و استحصال آب جهت مصارف  -2-4 نقشه
 هاي مطالعاتي استان خوزستانمحدوده 

 



 175 طرح آمايش استان خوزستان

 

  

  مصرف آب بخش صنعت و معدن -4-2
شود، آب براي خنك كردن، فرآيند توليد محصـوالت، تميـز    شامل مي در صنعت كه توليد انرژي را نيز

هـا  برخـي صـنايع از جملـه نيروگـاه    . گيـرد  هاي صنعتي مورد استفاده قرار ميو يا دفع فاضالب كردن
گيـري از آب را بـراي خنـك    هستند و حجم عظيم و بسيار چشم صنعتيآب ترين مصرف كننده  عمده

با وجود آن كه بخش اعظم آب مصرفي صنايع مجـدداً بـه چرخـه آب بـاز     . رسانند كردن به مصرف مي
شـود و يـا    ليكن اين آب برگشتي غالباً به وسيله مواد شيميايي با فلزات سـنگين آلـوده مـي   . ددگر مي

ميزان مصرف آب در صـنعت از  . زند يابد كه به محيط زيست آبي صدمه مي دماي آن آنقدر افزايش مي
درصـد در برخـي    85ها كشور در حال توسعه تـا حـدود   درصد كل مصرف در ده 5تر از  سطحي پايين

نسبت حجم آب مصرفي صنايع به كـل آب مصـرف شـده را    . شورها نظير بلژيك و فنالند متغير استك
  .كنند غالباً شاخص سطح توسعه اقتصادي كشور تلقي مي

 سوابق مطالعاتي -4-2-1

آوري  هايي مانند نوع مواد اوليه، فرآيند توليد محصول، نوع محصـول، فـن  آب مصرفي صنايع به فراسنج
بستگي .... توليد، مساحت محوطه كارگاه، فضاي سبز، سردسير يا گرمسير بودن منطقه و  بكار رفته در

آب در صنايع جهت خنك كردن، توليد بخار، فرايند توليد، شرب،  بهداشت، گرمايش و نگهداري . دارد
  .گيرد فضاي سبز و محوطه مورد استفاده قرار مي

ب كشور و همچنين مطالعات سـازگاري بـا اقلـيم    در چارچوب مرحله اول و دوم مطالعات طرح جامع آ
بري، ضريب فني آب، ارزش توليـد و اشـتغال    هاي آب كشور، شركت مهندسين مشاور جاماب مشخصه

صنعتي به ازاء هر مترمكعب آب، آب الزم براي توليد يك ميليون ريال كاال و يك شغل صنعتي را براي 
ه و بـر ايـن اسـاس ميـزان آب استحصـال شـده بـراي        گانه صنايع محاسبه كرد هاي نه هر يك از رشته

  .هاي بزرگ صنعتي كشور را برحسب نوع منابع سطحي و زيرزميني مشخص نموده استكارگاه
ميليـون   442را  1362مهندسين مشاور فوق ميزان كل آب مصـرفي بخـش صـنعت كشـور در سـال      

منـابع آب زيرزمينـي تـأمين     درصد آن از منابع آب سطحي و بـاقي از  40مترمكعب تعيين نموده كه 
هـاي بـزرگ صـنعتي كشـور در     مطالعات به عمل آمده ميزان آب استحصال شده كارگاه .شده است مي

درصد رشد  30، 1362ميليون مترمكعب تخمين زده، كه در مقايسه با سال  574را حدود  1366سال 
  .داشته است
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آوري و  هـا و جمـع  كشور همراه با بررسي هاي بزرگ صنعتيادامه روند برداشت و مصرف آب در كارگاه
تجزيه و تحليل آمار و اطالعات و نظرات وزارت صنايع و مديريت آبرساني به صنايع وزارت نيرو، امكان 

ايـن مشـاور   . را براي مهندسين مشاور جاماب فراهم آورده بود 1373برآورد حجم آب مصرفي در سال 
را در قالب نتايج بـه هنگـام سـازي طـرح      1373 كل آب برداشت شده جهت مصارف صنعتي در سال

 77در حـدود   1362ميليون مترمكعب برآورد نموده كه نسبت به سال  831جامع آب كشور در حدود 
  .درصد رشد داشته است 45، 1366درصد و نسبت به سال 

ت هاي استخراج و خنـك كـردن تأسيسـا   در معادن، آب جهت جلوگيري از ايجاد گرد و غبار دركارگاه
  .گيرد آرايي مورد استفاده قرار مي كارخانجات تغليظ و دخالت مستقيم در كانه

در هر يك از مراحل تغليظ سنگ معدني، مخلوطي از سنگ معـدني، آب و تركيبـات ويـژه شـيميايي     
بنـابراين  . گيـرد  ساخته شده و عمليات جداسازي باطله و تغليظ كاني مورد نظر به كمك آب انجام مي

 هـاي معـدني مربـوط بـه شستشـو و تغلـيظ       كه بيشترين مقدار از آب مورد نياز فعاليـت  توان گفت مي

مهندسين مشاور جاماب حجم آب برداشـت شـده در معـادن بـزرگ كشـور در سـال       . باشد ها ميكاني
ميليـون مترمكعـب بـرآورد     6.11در حـدود   1373ميليون مترمكعب و در سـال   8.7را معادل  1362

  .كرده است
 1380ات طرح سازگاري با اقليم كشور كه توسط شركت مهندسين مشـاور جامـاب در سـال    در مطالع

 3.1,079جهت سازمان مديريت و برنامه انجام گرديد حجم آب مصرفي بخش صـنعت كشـور معـادل    
) مطالعات مرحله اول طـرح جـامع آب كشـور   ( 1362ميليون مترمكعب برآورد شده كه نسبت به سال 

   1372درصــد و نســبت بــه ســال  60.106حــدود  1366نســبت بــه ســال درصــد و  18.144حــدود 
  .دهد درصد رشد را نشان مي 88.29معادل) مطالعات مرحله دوم طرح جامع آب كشور(

دهد كـه   نشان مي) 1380(هاي به عمل آمده در طرح سازگاري با اقليم كشور در بخش معادن بررسي
رقم مزبـور بيـانگر آن   . مترمكعب در سال رسيده استميليون  06.70مصرف آب در اين بخش به رقم 

 1372نسبت به سـال   1380هاي بخش معادن كشور در سال است كه حجم مصرف آب جهت فعاليت
بيش از هشت برابر و در مقايسه با مصرف آب معـادن در  ) مطالعات مرحله اول طرح جامع آب كشور( 

  .معادل شش برابر رشد داشته است )مطالعات مرحله دوم طرح جامع آب كشور( 1373سال 
دار مصرف آب در بخش پوياي صـنعت   در مجموع آمار و ارقام مزبور نشانگر افزايش سريع و رشد شتاب

  .باشد و معدن كشور مي
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هـاي   ، بررسـي حوضـه  1385در مطالعات طرح به هنگام سازي طرح جامع آب كشور منتهي بـه سـال   
بـا توجـه بـه اطالعـات     . ط شركت بهان سد انجام يافته استفارس و درياي عمان توس آبريز غرب خليج

اي نياز آبي بخش صنعت و معدن با توجه بـه الگوهـاي مصـرف     هاي ذيربط منطقهاخذ شده از سازمان
بندي آخرين نتايج حاصـل  آب صنايع و استانداردهاي موجود بررسي گرديد كه در گزارش حاضر جمع

  . تصار ارائه شده استمربوط به صنايع و آب مصرفي آن به اخ

  معدن مصارف و نياز آبي بخش صنعت و -4-2-2
هـاي آبريـز     كشـور يعنـي حوضـه    2استان خوزستان دربرگيرنده پاياب سه حوضه آبريز اصـلي درجـه    

بررسـي انجـام يافتـه مربـوط بـه بخـش صـنايع و آب        . باشد زهره مي –كرخه، كارون بزرگ و جراحي 
 هاي مطالعاتي واقع در استان خوزسـتان انجـام و   هاي مذكور و محدوده مصرفي آنها در قالب زير حوضه

هاي وابسـته بـه آن بـه چهـار گـروه ذيـل        بر اين اساس مجموعه بخش صنايع و رسته. ارائه شده است
هاي مربوطه، نهايتاً آب  تفكيك و ضمن بررسي پراكنش صنايع و واحدهاي هر يك از آنها در زيرحوضه

  .هاي مطالعاتي آمده است استان به تفكيك محدودهمورد نياز بخش صنايع 
  

 واحدهاي صنعتي پراكنده و فعال -
هـا و صـنايع   هـا، فرودگـاه  هـاي صـنعتي، نيروگـاه   صنايع بزرگ و اسـتراتژيك شـامل شـهرك    -

 پتروشيمي
 واحدهاي دامداري -
 معادن -

  واحدهاي صنعتي پراكنده كوچك فعال در استان خوزستان -4-2-2-1
واحد صـنعتي پراكنـده    652دهد استان خوزستان در حوضه مطالعاتي كرخه داراي  ميها نشان  بررسي

هكتـار آن بـه    281هكتار واقع شده كه از اين مقـدار   956اين صنايع در زميني بالغ بر . باشد فعال مي
ها مشغول به كـار  نفر در آن 25,777به عالوه جمعيتي بالغ بر . هاي صنعتي اختصاص يافته است سالن
از لحاظ سهم جمعيتي شاغل در هر كدام از انواع صنعت، صنايع غير فلزي با كسـب سـهمي    .باشند مي

 صنعت غالب از لحاظ تعـداد واحـدهاي صـنعتي در   . باشند درصد از كل رتبه اول را دارا مي 53معادل 
  .باشد واحدهاي صنعتي مي درصد  39اين محدوده مربوط به صنايع شيميايي با دارا بودن 

واحد صنعتي پراكنـده فعـال    1,429ين استان خوزستان در محدوده حوضه كارون بزرگ داراي همچن
هكتـار آن بـه    150هكتار واقع شـده كـه از ايـن مقـدار      1,059اين صنايع در زميني بالغ بر . باشد مي
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 نفر در آنها مشغول بـه كـار   35,350به عالوه جمعيتي بالغ بر . هاي صنعتي اختصاص يافته است سالن
صنايع غير فلزي با كسب سـهمي   كدام از انواع صنعت، از لحاظ سهم جمعيتي شاغل در هر. باشند مي

باشند و صنعت غالب از لحاظ تعداد واحـدهاي صـنعتي در    درصد از كل رتبه اول را دارا مي 23معادل 
  .باشد درصد واحدهاي صنعتي مي 28اين محدوده مربوط به صنايع غير فلزي با دارا بودن 

. باشـد  واحد صنعتي پراكنده فعال مـي  381استان خوزستان در حوضه مطالعاتي جراحي و زهره داراي 
هاي صـنعتي   هكتار آن به سالن 62هكتار واقع شده كه از اين مقدار  560اين صنايع در زميني بالغ بر 

  .باشند ها مشغول به كار مينفر در آن 15,926به عالوه جمعيتي بالغ بر . اختصاص يافته است
 58از لحاظ سهم جمعيتي شاغل در هر كدام از انواع صنعت، صنايع شيميايي با كسب سهمي معـادل  

  . باشند درصد درصد از كل رتبه اول را داراي مي

هاي  ها و شهركها، فرودگاهشناسايي صنايع بزرگ و استراتژيك، نيروگاه -4-2-2-2
  صنعتي

ها ها و فرودگاهشده و در ادامه آمار صنايع بزرگ، نيروگاه هاي صنعتي معرفي در اين بخش ابتدا شهرك
  .شود به تفكيك حوضه آبريز واقع در استان خوزستان ارائه مي

  هاي صنعتيشهرك •

واحـد   962شهرك صنعتي است كـه در آن   33داري  1391استان خوزستان در مجموع تا پايان سال 
  .باشند هزار نفر مشغول به كار مي 49در حال فعاليت هستند و در اين واحدها نزديك به 

 ها صنايع بزرگ، نيروگاه و فرودگاه •

ها در مصرف آب و توليـد پسـاب، توجـه بـه ايـن      ها و فرودگاهبا توجه به اهميت صنايع بزرگ، نيروگاه
استان خوزستان در محدوده حوضه كرخه فاقد ايـن بخـش از   . اي برخوردار است صنايع از اهميت ويژه

نشان دهنـده واحـدهاي صـنعتي بـزرگ اسـتان در محـدوده         6-4و  5-4هاي جدول. باشد ميصنايع 
در اين جدول عالوه بـر نـام واحـد، اطالعـات ديگـري      . باشد زهره مي –حوضه كارون بزرگ و جراحي 

بر اساس گزارش موجود اطالعات ايـن بخـش بـا    . همچون نام شهرستان و كاركنان نيز ارائه شده است
  .استفاده از آمار وزارت صنايع و معادن، سازمان هواپيمايي كشور و شركت توانير تهيه شده است
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 هاي استان خوزستان در محدوده حوضه آبريز كارونصنايع بزرگ و نيروگاه -5-4 جدول

 كاركنان  نام واحد  گروه صنعتي  شهرستان  رديف
  )نفر(

  آب
)هزارمترمكعب در سال(

  2,160  5,000  نورد و لوله كارون  ساخت فلزات اساسي  خرمشهر  1
  4,000  450  نورد و لوله اهواز  ساخت فلزات اساسي  خرمشهر  2
  9,000  5,600  ملك نورد  ساخت فلزات اساسي  خرمشهر  3
  700  265  نفت ايرانول  هاي حاصل از نفت كك و فرآورده  آبادان  4
  600  300  منوچهر بويري كناري  ساير محصوالت كاني غير فلزي  ايذه  5
  500  50  مسعود غالميان زاده  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي  اهواز  6
  580  40  مريم عزت پيما  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  آبادان  7
  1,800  540  محمدرضا مطوري و فرزين انديشي  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي  خرمشهر  8
  200  240  محمد جعفري  برقي هايآالت و دستگاه ماشين  انديمشك  9
  200  118  الديني وحيد جمال -محمد بيطرف حقيقي  چوب و محصوالت چوبي بجز مبل  اهواز  10

  هاي فسفات كارون مجتمع فرآورده  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  آبادان  11
  555  86  )سهامي خاص(

  2,400  247  آبادانمجتمع صنايع شيميايي   ساخت مواد و محصوالت شيميايي  آبادان  12
  1,360  126  گروه ملي صنعتي فوالد ايران  ساخت فلزات اساسي  اهواز  13
  495  126  گشت و صنعت دانه طاليي شوش  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  شوش  14
  495  126  گشت و صنعت دانه طاليي شوش  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  شوش  15
  1,278  259  كاويانفوالد   ساخت فلزات اساسي  اهواز  16
  2,500  480  فوالد دز  ساخت فلزات اساسي بندر ماهشهر  17
  1,500  985  فوالد خوزستان  ساخت فلزات اساسي  اهواز  18
  1,500  250  فوالد اكسين  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  اهواز  19
  250  282  فروآلياژ شادگان  ساخت فلزات اساسي  آبادان  20
  250  100  فربست دزفول  هاو آشاميدنيمحصوالت غذايي   دزفول  21
  1,770  616  فالق صنعتي  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي  اهواز  22
  600  300  علي اكبر شادمان  ساير محصوالت كاني غير فلزي  لكباغم  23
  1,770  616  صنايع كاغذ سلمان فارسي  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي  اهواز  24
  3,800  510  صنايع كاغذ دهخدا  كاغذيساخت كاغذ و محصوالت   اهواز  25
  1,200  440  صنايع پتروشيمي تخت جمشيد  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  شادگان  26
  1,080  320  صفر صالحي  ساير محصوالت كاني غير فلزي  باغملك  27
  200  250  شيميايي الياف  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  بندرماهشهر  28
  1,000  24  شيمي بافت  محصوالت شيميايي ساخت مواد و  بندرماهشهر  29
  900  450  شكر نوين خليج فارس  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  بندرماهشهر  30
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  هاي استان خوزستان در محدوده حوضه آبريز كارونصنايع بزرگ و نيروگاه -5-4ادامه جدول 

 كاركنان  نام واحد  گروه صنعتي  شهرستان  رديف
  )نفر(

  آب
)سال هزارمترمكعب در(

  252  210  شركت فرآور ليزين پارس  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  دزفول  31
  600  135  هاي روغني دردانه كوثر شركت فرآورد  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  دزفول  32
  270  105  شركت صنعتي دوده فام  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  دزفول  33
  600  300  شركت صنايع سيمان دزفول  ساير محصوالت كاني غير فلزي  دزفول  34
  600  300  شركت سيمان مارون خوزستان  ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  35
  1,300  255  شركت سيمان عمران آريا  ساير محصوالت كاني غير فلزي  انديمشك  36
  600  300 )سهامي خاص(شركت سيمان سازه خوزستان   ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  37
  600  300  )س خ( شركت سيمان دز جم  ساير محصوالت كاني غير فلزي  دزفول  38
  1,300  300  )س خ(شركت سيمان خاكستري جنوب   ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  39
  1,300  255  شركت سيمان اميديه خوزستان  ساير محصوالت كاني غير فلزي  اميديه  40

  و توسعه خوزستان  گذاري شركت سرمايه  غير فلزيساير محصوالت كاني   باغملك  41
  600  300  )سهامي عام(

  600  300  گذاري استقالل اهواز شركت سرمايه  ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  42
  360  115  شركت نوشابه سازي مهشيد آبادان  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  آبادان  43

 هامحصوالت غذايي و آشاميدني  بهبهان  44
  نباتي ارجان نوين  شركت روغن

  500  95  )409برداري  طرح و توسعه بهره( 

  360  125  شركت رعنا خشكبار هامحصوالت غذايي و آشاميدني  بندرماهشهر  45
  2,150  393  شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي فارابي هامحصوالت غذايي و آشاميدني  اهواز  46

  شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي  مبلچوب و محصوالت چوبي بجز   شوشتر  47
  406  154  امام خميني 

  600  130  سيمان خوزستان  ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  48
  600  300  خاور سيمان تك  ساير محصوالت كاني غير فلزي  ايذه  49
  216  50  سهامي كشت و صنعت نيشكر هفت تپه  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  شوش  50
  1,080  1,156  ستاد معين بازسازي خرمشهر  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي  خرمشهر  51
  485  50 سازمان همياري شهرداريهاي استان خوزستان  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  اللي  52
  300  50  زمزم خوزستان  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  اهواز  53
  750  1,200  خدمات دريايي حياتي قشم  هاي حاصل از نفت كك و فرآورده  بندرماهشهر  54
  500  361  حسن ملك پور  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  اهواز  55
  300  105  چكيده تهران  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  بندرماهشهر  56
  360  293  تيراهن البرز تاكستان  ساخت فلزات اساسي  بندرماهشهر  57
  700  43  توليدي دزنوش  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  دزفول  58

  توسعه نيشكر و صنايع جانبي  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي  اهواز  59
  1,500  900  )خان كوچك كشت و صنعت ميرزا(
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  هاي استان خوزستان در محدوده حوضه آبريز كارونصنايع بزرگ و نيروگاه -5-4ادامه جدول 

كاركنان  نام واحد  گروه صنعتي  شهرستان  رديف
  )نفر(

  آب
)هزارمترمكعب در سال(

  252  79  نعاوني فراگير پودر گستر اهواز  ساير محصوالت كاني غير فلزي  اهواز  60
  300  200  يز ستونگر.پر  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  بندرماهشهر  61
  720  65  پرديس متحد  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  بندرماهشهر  62
  500  110  آلومينا سازان خوزستان  شيمياييساخت مواد و محصوالت   بندرماهشهر  63
  720  30  آبهاره  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  بندرماهشهر  64
  600  300  ايران پارين  ساير محصوالت كاني غير فلزي  باغ ملك  65
  600  305  امير كابلي  ساير محصوالت كاني غير فلزي  دزفول  66
  250  145  هاي صنعتي آبادانافزودني  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  آبادان  67
  250  80  آريا فسفريك جنوب  ساخت مواد و محصوالت شيميايي  بندرماهشهر  68
  1,400  120  احياء مستقيم فوالد جنوب  ساخت فلزات اساسي  اهواز  69

  احياء مستقيم فوالد جنوب  ساخت فلزات اساسي  اهواز  70
  1,200  120  )گروه ملي صنعتي فوالد ايران( 

  35  22  فرودگاه اهواز  خدماتي  اهواز  71
  23  12  فرودگاه آبادان  خدماتي  آبادان  72
  32  -  نيروگاه  نيروگاه  شوش  73
  5,534  -  نيروگاه  نيروگاه  اهواز  74
 طرح كالبدي منطقه خوزستانمطالعات  ،سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام-1  :مأخذ

 آمار وزارت صنايع و معادن-2

  
  هاي استان خوزستان در محدوده حوضه آبريز جراحي و زهرهبزرگ و نيروگاهصنايع  -6-4 جدول

يف
رد

  

 كاركنان  نام واحد  گروه  شهرستان
  )نفر(

  آب
)هزار مترمكعب در سال(

  1,300  300  )س خ(شركت سيمان خاكستري جنوب   ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  1
  600  130  خوزستانسيمان   ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  2
  600  300  گذاري استقالل اهواز شركت سرمايه  ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  3
  600  300  )س خ(شركت سيمان سازه خوزستان   ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  4
  600  300  شركت سيمان مارون خوزستان  ساير محصوالت كاني غير فلزي  رامهرمز  5

  نباتي ارجان نوين  شركت روغن  هامحصوالت غذايي و آشاميدني  بهبهان  6
  500  95  )409برداري  طرح و توسعه بهره( 

  1,200  320  صفر صالحي  ساير محصوالت كاني غير فلزي  باغملك  7
  600  300  ايران پارين  ساير محصوالت كاني غير فلزي  باغملك  8
  600  300)سهامي عام( گذاري و توسعه خوزستان سرمايهشركت   ساير محصوالت كاني غير فلزي  باغملك  9
  600  300  علي اكبر شادمان  ساير محصوالت كاني غير فلزي  باغملك  10
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام-1  :مأخذ

 طرح كالبدي منطقه خوزستانمطالعات   -2
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كه غالباً مصرف آب بااليي  خوزستانعالوه بر صنايع بزرگ نامبرده شده فوق، صنايع پتروشيمي استان 
  .آمده است 7-4در جدول اين واحدها مشخصات  .سازي دارنددر فرآيند خنك

  
  صنايع پتروشيمي استان خوزستان  -7-4 جدول

  نام واحد گروه صنعتي شهرستان  استان رديف
  پتروشيمي آبادان هاي نفتي تصفيه شدهتوليد فرآورده  آبادان خوزستان  1
 مجتمع صنايع شيميايي آبادان  ساخت مواد شيميايي اساسي  آبادان خوزستان  2
  ---  ساخت مواد شيميايي اساسي  اهواز خوزستان  3
  شركت پتروشيمي مارون  هاي حاصل از نفتكك و فرآورده  اهواز خوزستان  4
  پتروشيمي بندر امام خميني هاي نفتي تصفيه شدهتوليد فرآورده بندر امام خميني خوزستان  5
  ---  توليد مواد شيميايي اساسي بندر امام خميني خوزستان  6
  پتروشيمي بهبهان هاي نفتي تصفيه شدهتوليد فرآورده  بهبهانخوزستان   7
  پتروشيمي اميديه هاي نفتي تصفيه شدهتوليد فرآورده  اميديه خوزستان  8
  بندر ماهشهرپتروشيمي  هاي نفتي تصفيه شدهتوليد فرآورده  بندر ماهشهر خوزستان  9
 سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام  -1    :مأخذ

 طرح كالبدي منطقه خوزستانمطالعات   -2

  هاي صنعتي دامداري - 4-2-2-3
بـه  . هاي صنعتي مرتبط با پرورش صـنعتي دام و طيـور اسـت    بخش مهمي از صنايع پراكنده و مجتمع

طيـور، بـا توجـه بـه ضـوابط قابـل قبـول شـركت         منظور برآورد نياز آبي بخش پرورش صـنعتي دام و  
هـاي غيـر خـانگي     مهندسي آب و فاضالب كشور در محاسبه الگوي مصرف و ظرفيت قراردادي كاربري

هاي آب و فاضالب شهري و روستايي ايـن ارقـام بـه ترتيـب بـراي پـرورش دام بـزرگ، دام         در شركت
هاي صنعتي براي كشـتار  براي كشتارگاه ليتر در روز و 20و  40، 100كوچك و صد قطعه طيور ارقام 

ليتر در روز در نظر گرفته شـده   100و  100، 200دام بزرگ، دام كوچك و صد قطعه طيور به ترتيب 
همچنين نياز آبي شرب و بهداشت پرسنل مشغول به كار در اين واحدها با در نظر گرفتن سـرانه  . است

  .گردد رآورد ميروز كاري در سال، ب 300ليتر در روز و  50مصرف 
آوري شده در ارتباط با دامپروري صنعتي با استفاده از اطالعات دريافتي  اطالعات جمع 8-4در جدول 

از مركز آمار ايران و وزارت صـنايع و در كنـار آن آمـار برداشـت آب از منـابع آب دريـافتي از شـركت        
ر استان خوزستان، ارائه شـده  هاي جامع آب دمديريت منابع آب بر اساس آخرين نتايج مطالعات طرح

  .است
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  هاي آبريز اطالعات دامپروري در استان خوزستان به تفكيك حوضه -8-4 جدول

  طيور  نام حوضه آبريز
 )قطعه هزار(

دام سنگين
  )سأر(

دام سبك
  )سأر(

ميزان آب مصرفي
 )هزار مترمكعب( 

شاغالن 
  )نفر(

آب شرب و بهداشتي 
  )مترمكعب هزار(

  كل نياز آبي
 )مترمكعب هزار(

  66  9.3  260  62  0  1,259  556  كرخه
  1,757  336  2,240  1,724  6,300  45,000  105,640  كارون بزرگ

  3.7  15.51  3,410  662  9,610  6,210  3,619  زهره - جراحي 
  2,536  05.391  5,910 2,448 15,910 52,469  14,739  مجموع استان

  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام :مأخذ

  

هزار مترمكعب  2,536در بخش دامداري در استان خوزستان بر اساس جدول  فوق بالغ بر  مصرف آب
  .باشد در سال مي

  آبمصرف ها از نقطه نظر ميزان معادن مهم استان و بررسي آن -4-2-2-4
معدن كوچكتر، نيـاز آبـي چنـداني را دارا     در تعيين نياز آبي معادن، با توجه به اينكه بخش فرآيند در

ايـن مقـدار بـا تعيـين تعـداد      . باشد و اكثر نياز آبي در معادن مربوط به آب شرب و بهداشت است نمي
روز كاري در سال برآورد  300ليتر در روز و  50پرسنل مشغول به كار در معادن و فرض مصرف سرانه 

ايـن دسـت    لذا نيـاز آبـي  . الزم به ذكر است در معادن بزرگ نياز آب فرايندي نيز وجود دارد. گردد مي
نيـاز   بر اساس گزارش بهنگام سازي طرح جامع آب اطالعات مورد. معادن نيز در نظر گرفته شده است

مركـز آمـار    1385آوري اطالعات وزارت صنايع و معادن و آمار سرشـماري سـال   اين بخش از دفتر فن
سـتفاده قـرار   اي تكميـل و مـورد ا   هاي آب منطقـه همچنين اطالعات اخذ شده از سوي شركت ايران و

آوري شده در ارتباط با بخش معدن و شـاغلين بـه تفكيـك     اطالعات جمع 9-4در جدول . گرفته است
الزم به ذكر است استان خوزسـتان در محـدوده حوضـه كرخـه فاقـد      . هاي آبريز ارائه شده است حوضه

  . باشد معدن فعال مي
  هاي آبريز به تفكيك حوضه جزييات معادن و نياز آبي معادن دراستان خوزستان -9-4 جدول

 )هزار مترمكعب(نياز آبي   )نفر(كاركنان  تعداد واحد نام حوضه آبريز
  -  -  -  كرخه
  2.10  680  360  كارون

  4.5  360  54  زهره –جراحي 
  6.15  1,040 414  مجموع

  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام :مأخذ
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هـزار مترمكعـب در    6.15بالغ بر  9-4جدول اساس  در استان خوزستان برمصرف آب در بخش معدن 
  .باشد سال مي

 76.163هاي موجود و نتايج حاصل از آنها، حجـم آب مصـرفي ايـن بخـش معـادل      با توجه به بررسي
  .گردد ميليون مترمكعب در سال برآورد مي

هـاي   آب بخش صنعت به تفكيك نوع منبع و محدوده مصرفكل  -4-2-3
  مطالعاتي 

هاي موجود مربوط به بخش صنايع و معادن موجود در استان كـه شـرح   نتايج بررسيخرين آاساس  بر
آب بخش صنعت در استان خوزستان به تفكيك منابع تـأمين آن   مصرفآن در باال آمده است حجم و 

هاي مطالعاتي واقع در استان تعيين شـده و   هاي سطحي و زيرزميني و تفكيك محدودهيعني منابع آب
  .درج گرديده است 10-4دول نتايج آن در ج

 76.163حجم كل آب مصرفي بخش صنعت در استان خوزستان ساالنه معادل  10-4اساس جدول  بر
هاي سطحي ميليون مترمكعب از منابع آب 22.41درصد آن معادل  17.25ميليون مترمكعب بوده كه 

زيرزمينــي تــأمين هــاي آب  ميليــون مترمكعــب از منــابع 54.122درصــد ديگــر آن معــادل  83.74و 
  .گردد مي

ميليون مترمكعب در محدوده زيرحوضه كارون برزگ بوده و  117بيشترين مقدار آب مصرفي با حدود 
هـاي   در بـين محـدوده  . ميليـون مترمكعـب جـاي دارد    5.44زهـره بـا    –بعد از آن زيرحوضه جراحي 

ترين آب مصـرفي بخـش   ميليون مترمكعـب بيشـ   31.41با )  2302(مطالعاتي، محدوده اهواز جنوبي 
انديمشـك و شـادگان و    –هـاي دزفـول    بعـد از آن نيـز محـدوده   . دهد صنعت را به خود اختصاص مي

ميليون مترمكعـب آب مصـرفي بخـش صـنعت      16.19و  45.31،  48.39خرمشهر به ترتيب با حدود 
  .جاي دارند

هـا نيـاز    در ساير محـدوده  محدوده مطالعاتي كل نياز آب صنعت از منابع زيرزميني تأمين شده و 8در 
  . گرددآب بخش صنعت بطور مشترك از منابع سطحي و زيرزميني تأمين مي

  .هاي مطالعاتي نشان داده شده است آب مصرفي بخش صنعت در محدوده 3-4در نقشه 
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  هاي توليدي به تفكيكمصارف آب بخش صنعت و معدن و حجم پساب -10-4 جدول
  )هزار متر مكعب(هاي مطالعاتي استان خوزستان  محدوده 

  حجم آب مصرفي  هاي مطالعاتي محدوده
كد   ها نام محدوده  حجم پساب

  محدوده
حجم كل   از منابع زيرزميني از منابع سطحي

  مقدار درصد مقدار درصد  مصرف
  1,024  7.1,706  4.992  15.58  3.714  85.41  2201  دشت آزادگان

  4.5,136  6.8,284  6.8,284  100  -  0  2202  خسرج –چنانه 
  2.727  1.1,322  1.1,322  100  -  0  2203  دشت عباس شرقي

  5.2,594  4,633  4,633  100  -  0  2204  آوان
  1.29  9.40  9.40  100  -  0  2205  موالب

  2.9,511  3.15,987  15,273  53.95  3.714  47.4  22  جمع حوضه كرخه
  11,688  19,160  18,899  64.98  261  36.1  2301  خرمشهر

  24,786  41,310  40,630  35.98  680  65.1  2302  اهواز جنوبي
  4,301  7,290  7,084  17.97  206  83.2  2303  اهواز شمالي

  4,833  8,332  7,273  28.87  1,060  72.12  2304  ميان آب شوشتر
  382  659  590  68.89  68  32.10  2305  مسجد سليمان

  1.51  85  84  72.98  1  18.1  2306  عقيلي –گتوند 
  2.1  6.1  1  5.62  6.0  5.37  2307  اللي
  -  -  -  0  -  0  2308  انديكا
  5.198  320  320  100  -  0  2309  مرغاب

  3.86  144  126  5.87  18  5.12  2310  پيون -ايذه
  -  -  -  0  -  0  2311  ده شيخ
  7.104  190  30  79.15  160  21.84  2319  لردگان 
  -  -  -  0  -  0  2321  بازفت

  -  -  -  0  -  0  2334  آهو دشت
  23,687  39,478  22,210  26.56  17,269  74.43  2335  انديمشك –دزفول 

  -  -  -  0  -  0  2336  بختياري
  8.70,118  6.116,970  97,247  14.83  6.19,723  86.16  23  جمع حوضه كارون

  18,868  31,447  14,611  47.46  16,835  53.53  2401  شادگان
  1,704  2,748  1,578  42.57  1,170  58.42  2402  رامهرمز

  -  -  -  0  -  0  2403  ميداوود -دالون
  5.288  473  311  75.65  162  25.34  2404  ملكباغ

  8.1  5.3  5.3  100  -  0  2405  صيدون
  7.398  676  8.580  92.85  2.95  08.14  2406  جايزان
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  هاي توليدي به تفكيكمصارف آب بخش صنعت و معدن و حجم پساب -10-4ادامه جدول 
 )هزار متر مكعب(هاي مطالعاتي استان خوزستان  محدوده 

  حجم آب مصرفي  هاي مطالعاتي محدوده
كد   ها نام محدوده  حجم پساب

  محدوده
حجم كل   از منابع زيرزميني از منابع سطحي

  مقدار درصد مقدار درصد  مصرف
  2.2,114  3,524  1,009  66.28  2,514  34.71  2407  بهبهان
  7.13  24  16  83.70  7  17.29  2409  هنديجان
  3,196  5,426  5,426  100  -  0  2410  زيدون
  -  -  -  0  -  0  2411  ليشتر
  8.129  228  228  100  -  0  2413  خيرآباد

  -  -  -  0  -  0  2417  امامزاده جعفر
  7.26,714  5.44,546  3.23,763    2.20,783    24زهره -جمع حوضه جراحي 
  -  -  -  0  -  0  2501  بندر ديلم

  7.106,344 7.163,758 6.122,537 83.74 1.41,221 17.25  استان خوزستانجمع
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام :مأخذ

  مصارف آب بخش كشاورزي و شيالت -4-3
عليرغم وجود اراضي گسترده ديم، با اين همه اين آبياري است كه بخش اعظم عطش كشاورزي به آب 

كند كه در پـي آن سـطح    تزايد، مقدار غذاي سرانه بيشتري را طلب ميجمعيت رو به . نشاند مي  را فرو
اسـاس آمـار موجـود سـطح      بر. اراضي زير كشت آبي و آبياري محصوالت زراعي نيز افزايش يافته است

  .اراضي زير كشت آبي در سراسر جهان در طي سده اخير تقريباً به چهار برابر افزايش يافته است
درصـد از كـل    69در سطح جهان به كشـاورزي اختصـاص دارد كـه حـدود     بزرگترين رقم مصرف آب 

سطح توسعه اقتصادي، . گردد درصد بالغ مي 92اين نسبت در ايران به حدود . گيرد مصرف را در بر مي
هـا   شود الگوي مصرف آب در كشورهاي مختلف و حوضه اقليم و جمعيت عواملي هستند كه موجب مي

  .باشد ها به شدت متفاوت و زيرحوضه
هـا انجـام   شناسي در مورد آنميليون هكتار از اراضي قابل آبياري كشور كه مطالعات خاك 12بيش از 

بنـدي اراضـي    شناسـي و طبقـه  با گسترش تحقيقات خـاك . گرفته در اختيار بخش كشاورزي قرار دارد
ي قابل آبيـاري  تري به عنوان اراض شود كه اراضي و سطوح وسيع بيني مي كشور از نظر كشاورزي، پيش

  .تشخيص داده شوند
هـاي كشـاورزي، شـيالت و    در اين بخش ميزان استفاده كنوني از آب سـطحي و زيرزمينـي در بخـش   

  .گيرد محيط زيست، كه به اختصار از آن آب كشاورزي نام برده خواهد شد مورد بررسي قرار مي
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  استان خوزستان مطالعاتيهاي محدوده به تفكيكآب مصرفي بخش صنعت  -3-4 نقشه

     



  منابع آب 188

 

    

  بررسي مصرف آب در بخش كشاورزي -4-3-1
هـاي سـطحي و زيرزمينـي تـأمين     آب  منابع آب مورد اسـتفاده در بخـش كشـاورزي از طريـق منـابع     

منابع آب سطحي استان شامل جريانات تنظيم شده از طريق سـدهاي مخزنـي و تنظيمـي و    . گردد مي
ـ   جريانات به هنگام رودخانه هـاي  زرگ كرخـه، دز،كـارون، مـارون و جراحـي بـوده و منـابع آب      هـاي ب

  .هاي موجود هستند هاي عميق و نيمه عميق، قنوات و چشمهزيرزميني نيز شامل چاه
هكتـار، رانـدمان    ميزان مصرف آب كشاورزي، مساحت اراضي زير كشت آبي، متوسـط مصـرف آب در  

  شـاورزي توسـط مهندسـين مشـاور ويسـان و      آبياري و پارامترهاي ديگر در مطالعات جـامع توسـعه ك  
سـازي طـرح     هاي جامع آب و طرح سازگاري با اقليم توسط مهندسين مشاور جاماب و به هنگـام طرح

  .هاي آبريز جنوب غرب كشور توسط مهندسين مشاور بهان سد انجام گرفته است جامع آب حوضه
بر اساس آخرين نتايج و مطالعات موجود و آمار و ارقام ارائه شده توسط سـازمان جهـاد كشـاورزي در    

  . بندي منابع اراضي و آب مصرفي بخش كشاورزي انجام شده است استان خوزستان، جمع
وسعت اراضي آبي، آب مصرفي بخش كشاورزي و متوسـط مصـرف آب در هكتـار بـه      11-4در جدول 

  . اي مطالعاتي واقع در استان خوزستان آمده استه تفكيك محدوده
هكتار بـرآورد شـده    773,242اساس جدول فوق وسعت كل اراضي آبي در استان خوزستان معادل  بر

درصد ديگـر   1.5هاي آبي و هكتار مربوط به انواع زراعت 733,788درصد آن برابر با  90.94كه حدود 
  .اشدب هكتار زير كشت باغات مي  39,454معادل 

هكتـار مربـوط بـه زيـر حوضـه كـارون بـزرگ بـوده و زيـر           502,539بيشترين وسعت اراضي آبي بـا  
هكتار اراضـي آبـي در مرحلـه     102,692و  167,763زهره  و كرخه به ترتيب با  –هاي جراحي  حوضه

 91.11,385همچنـين آب مصـرفي بخـش كشـاورزي در اسـتان خوزسـتان معـادل        . بعدي قرار دارند
ميليـون مترمكعـب    53.8,221درصد آن معـادل   04.72ترمكعب در سال برآورد گرديده كه ميليون م

هـاي جراحـي    حجم آب مصرفي بخش كشاورزي در زير حوضه. باشد مربوط به حوضه كارون بزرگ مي
با توجـه  . گردد ميليون مترمكعب برآورد مي 58.986و  4.2,175زهره و كرخه نيز به ترتيب برابر با  –

ب مصرفي و وسعت اراضي آبي، متوسط مصرف آب در هر هكتار از اراضي آبي استان برابر بـا  به حجم آ
متر مكعب در هكتار مربوط به زير حوضه كـارون   16,360متر مكعب بوده كه بيشترين آن با  14,725

همچنـين در  . متر مكعب در هكتار مربوط به زيـر حوضـه كرخـه اسـت     9,607بزرگ و كمترين آن با 
هاي مطالعاتي استان خوزسـتان نشـان داده شـده     آب مصرفي بخش كشاورزي در محدوده  4-4نقشه 
 .است
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 هاي مطالعاتي استان خوزستان  وسعت اراضي آبي، آب مصرفي كشاورزي و متوسط مصرف آب درهكتار در محدوده -11-4 جدول

  وسعت اراضي آبي كشاورزي  هاي مطالعاتي محدوده
  )هكتار(

آب مصرفي 
كشاورزي 
(m.c.m) 

متوسط مصرف آب در 
  جمع باغات زراعت كد محدوده  نام محدوده  )متر مكعب(هكتار 

  9,677  4.2  248  16  232  2123  آبدانان -موسيان 
  9,675  4.2  248  16  232  21 جمع حوضه مرزي غرب در استان

  9,609  37.75  73,409  452  72,957  2201  دشت آزادگان
  9,451  73.202  21,450  237  21,213  2202  خسرج –چنانه 

  11,516  68.36  3,185  2  3,183  2203  دشت عباس شرق
  9,026  2.38  4,232  2  4,230  2204  آوان
  8,654  6.3  416  16  400  2205  موالب

  9607  58.986  102,692  709  101,983  22  جمع حوضه كرخه در استان
  16,216  180  11,100  10,122  978  2301  خرمشهر

  19,600  1,850  94,390  3,251  91,139  2302  اهواز جنوبي
  14,854  39.1,086  73,136  977  72,159  2303  اهواز شمالي

  17,943  90.1,467  81,807  350  81,457  2304  ميان آب شوشتر
  12,878  53.9  740  0  740  2305  مسجد سليمان

  14,402  42.265  18,430  198  18,232  2306  عقيلي –گتوند 
  17,973  22.20  1,125  10  1,115  2307  اللي
  12,818  41.1  110  13  97  2308  انديكا
  14,083  35.25  1,800  0  1,800  2309  مرغاب

  13,174  27.38  2,905  135  2,770  2310  پيون -ايذه
  11,657  20.10  875  0  875  2311  ده شيخ
  15,936  49.7  470  30  440  2319  لردگان 
  13,065  2.5  398  55  343  2321  بازفت

  10,594  30.498  47,038  12  47,026  2334  آهو دشت
  16,394  21.2,754  168,000  3,440  164,560  2335  انديمشك –دزفول 

  7,628  64.1  215  5  210  2336  بختياري
  16,360  53.8,221  502,539  18,598  483,941  23 جمع حوضه كارون بزرگ در استان

  13,173  8.1,007  76,503  13,339  63,164  2401  شادگان
  11,966  7.195  16,354  2,781  13,573  2402  رامهرمز

  14,044  2.38  2,720  188  2,532  2403  ميداوود -دالون
  14,031  8.81  5,830  395  5,435  2404  باغ ملك
  14,025  3.23  2,303  153  2,150  2405  صيدون
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  وسعت اراضي آبي، آب مصرفي كشاورزي و متوسط مصرف آب درهكتار در -11-4 جدولادامه 
  هاي مطالعاتي استان خوزستان  محدوده 

  وسعت اراضي آبي كشاورزي  هاي مطالعاتي محدوده
  )هكتار(

آب مصرفي 
كشاورزي 
(m.c.m) 

متوسط مصرف آب در 
  جمع باغات زراعت كد محدوده  نام محدوده  )متر مكعب(هكتار 

  11,488  110  9,575  1,291  8,284  2406  جايزان
  11,987  3.240  20,046  764  19,282  2407  بهبهان
  14,880  7.290  19,536  689  18,847  2409  هنديجان
  12,031  150  12,468  426  12,042  2410  زيدون
  12,481  25  2003  45  1,958  2413  خيراباد

  8,471  6.3  425  60  365  2417  امامزاده جعفر
  12,967  4.2,175  167,763  20,131  147,632  24زهره در استان -جمع حوضه جراحي

  -  -  -  -  -  2501  بندر ديلم
  -  -  -  -  -  25  جمع حوضه حله در استان

  14,725  91.11,385 773,242 39,454 733,788 جمع استان خوزستان
 سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام-1  :مأخذ

 )جهاد كشاورزي(هاي آبياري تحت فشار استان خوزستان طرح جامع شبكهمطالعات   -2

  تأمين آب كشاورزيمنابع  -4-3-2
هـاي كرخـه،    حوضه آبريز مهم درجه دو كشور يعني حوضه 3پهنه استان خوزستان در برگيرنده پاياب 

هاي بزرگ و پرآب فوق در ايـن اسـتان    هايي از رودخانهبخش. باشد زهره مي –كارون بزرگ و جراحي 
سطحي كشور در اين اسـتان   هايآب 3.1وجود حدود . ريزند جريان داشته و عمدتاً به خليج فارس مي

هاي بـالقوه و بالفعـل   هاي وسيع واقع در آن موجب گرديده اين استان عالوه بر ساير توانمنديو دشت
بـرداري از منـابع    با توجه به مـوارد فـوق بهـره   . موجود تبديل به قطب عمده كشاورزي كشور نيز گردد

هـاي   ي و سدهاي تنظيمـي، شـبكه  هاي سطحي موجود از طريق احداث سدهاي عظيم مخزنعظيم آب
اي از نياز آب بخش كشاورزي استان را تأمين نموده و بخش ديگر از بخش عمده... آبياري و زهكشي و 

بـر اسـاس نتـايج مطالعـات موجـود حجـم آب       . گردد هاي زيرزميني موجود تأمين ميطريق منابع آب
ميليـون مترمكعـب    91.11,385مصرفي بخش كشاورزي در سطح استان خوزسـتان سـاالنه برابـر بـا     

هاي سـطحي  ميليون مترمكعب از منابع آب 9.10,638درصد آن معادل  44.93از اين مقدار . باشد مي
هـاي زيرزمينـي اسـتان    ميليون مترمكعب از ايـن منـابع آب   01.747درصد ديگر برابر با  56.6و تنها 

  . گيرد صورت مي
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ميليـون متـر مكعـب آن     53.8,221درصد از كل آب مصرفي بخش كشاورزي برابـر بـا    21.72حدود 
درصد آن بـه ترتيـب برابـر     64.6و  36.93كه از اين مقدار . باشد مربوط به زير حوضه كارون بزرگ مي

هاي زيرزميني تأمين هاي سطحي و منابع آبميليون مترمكعب از طريق جريان 23.546و  3.7675با 
  .گردد مي

زهـره و كرخـه بـه ترتيـب برابـر بـا        –حجم آب مصرفي بخش كشاورزي در اراضي زيرحوضه جراحي 
درصد آن از منابع  28.87و  61.96ميليون متر مكعب در سال بوده كه به ترتيب  58.986و  4.2,175

  .گردد ي زيرزميني تأمين ميهاهاي سطحي و مابقي از طريق منابع آبآب
ــا   ــرفي ب ــم آب مص ــترين حج ــاتي    21.2,754بيش ــدوده مطالع ــه مح ــوط ب ــب مرب ــون مترمكع  ميلي

ميليون  90.1,467با ) 2304(بوده و بعد از آن محدوده مطالعاتي شوشتر ) 2335(انديمشك  –دزفول 
و ) 2303(شـمالي  هـاي مطالعـاتي اهـواز     محـدوده . مترمكعب مصرف آب كشاورزي در سال قـرار دارد 

بخـش كشـاورزي آب   در ميليـون مترمكعـب    8.1,007و  39.1,086به ترتيب با نيز ) 2401(شادگان 
  .كنند ميمصرف 

آب، برآورد راندمان آبياري و درصد آب برگشتي بخش كشاورزي بـه تفكيـك    مصرف 12-4در جدول 
  .هاي مطالعاتي واقع در استان خوزستان آمده است در محدوده

  راندمان مصرف آب -4-3-3
، آب عامل محدوده كننـده بخـش كشـاورزي بـوده و     ه محدوديت آب در نقاط مختلف كشوربا توجه ب

. بـرداري از منـابع آب و مصـارف مختلـف آن دارد    ر اين مورد تأثير مستقيم در بهرهميزان تلفات آب د
ر بـوده و شـناخت   بدين جهت راندمان آبياري در بخش كشاورزي از اهميت خاص و بسـزايي برخـوردا  

عوامل مؤثر بر تلفات و كاستن آن و در نتيجـه بـاال بـردن افـزايش رانـدمان، نقـش مهمـي در توسـعه         
ي انتقال، توزيـع و مزرعـه   هاضرب راندمانبنا به تعريف، راندمان كل از حاصل. كشاورزي خواهد داشت

  .آيدبدست مي
در . باشـد ل از منبع تا سـر بلـوك مزرعـه مـي    دهنده تلفات آب در زمان انتقانشان :راندمان انتقال -

ميزان رانـدمان بـا   . ها عهده دار انتقال آب هستندهاي سطحي كه كانالهاي استفاده از منابع آبروش
 .توجه به جنس پوشش كانال از نظر ميزان نفوذ متفاوت است

ارقام باالي . باشدمي درصد متغير 95تا  65هاي مختلف آبياري بين بطور كلي راندمان انتقال در شبكه
هاسـت كـه فاصـله محـل     هاي پوشش شده و يا مزارع تحت آبياري چاهراندمان انتقال مربوط به شبكه
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هـا بـوده و مسـير    در انهار سنتي كه منشعب از رودخانـه . استحصال تا محل مصرف معموالً كوتاه است
  . كنددرصد تجاوز نمي 65دمان از ها فاقد پوشش مناسب است، رانانتقال آب آن طوالني بوده و كانال

باشد كه معموالً نشان دهنده ميزان تلفات در انهار داخل قطعات و بلوك مزرعه مي :راندمان توزيع -
 .دار متغير استهاي پوششدرصد در كانال 90درصد در مزارع معمولي تا  85بين 

بطور كلي با كيفيت اراضي، روش نشان دهنده ميزان تلفات آب در مزرعه بوده كه  :راندمان مزرعه -
بنابراين در صورت عدم رعايت نظـارت فنـي و مـديريت    . آبياري و مديريت مزرعه ارتباط مستقيم دارد

صحيح اين رقم در حد بسيار پايين خواهد بود و انجام خدمات مهندسـي از قبيـل تسـطيح مناسـب و     
درصد  55اين راندمان بين . واهد داشتبندي مناسب زمين اثر قابل توجهي در افزايش راندمان خقطعه

هاي تحـت فشـار،   درصد در مزارعي با سيستم 90تا ) بدون انجام خدمات مهندسي(در مزارع معمولي 
 . متغير است

يم بر روي راندمان اثر گذار اسـت، عوامـل ديگـري نيـز  در مبحـث      قعالوه بر موارد فوق كه بطور مست
  .توجه قرار گيرد راندمان حائز اهميت بوده و بايد مورد

در اراضـي آبخـور   . باشـد يكي از عوامل مهم و تأثير گذار بر راندمان آبياري، ميزان آب در دسترس مـي 
ها آب به فراواني يافت مي شود، هدر رفت آب زياد بوده و علت آن هـم عـدم توجـه زارعـين بـه      شبكه

واقعي خود را داشته و زارعين  كه در مناطق خشك و كم باران، آب ارزشدر حالي. باشدمسئله آب مي
  .سعي در استفاده حداكثر از آن را دارند

شـود،  معموالً در مزارعي كه آب آنهـا از چـاه تـأمين مـي    . نوع منبع تأمين آب نيز از ديگر عوامل است
  .راندمان آبياري باالتر بوده كه دليل آن هم باالتر بودن راندمان در قسمت انتقال و توزيع است

بـا توجـه بـه    . هاي مطالعاتي ارائـه شـده اسـت   راندمان كل آبياري به تفكيك محدوده 12-4در جدول 
شـود، رانـدمان   هايي كه درصد بيشتري از آب زيرزميني استفاده مـي توضيحات گفته شده، در محدوده

  .آبياري باالتر است

  راندمان آبياري در اراضي تحت پوشش انهار سنتي •

هـاي اسـتان كـه فاقـد پوشـش      وشش انهار سنتي منشعب از رودخانهراندمان آبياري در اراضي تحت پ
باشند بستگي به چگونگي انتقال و توزيع آب از جمله داشتن بنـدهاي انحرافـي موقـت يـا     سيماني مي

  .نهار سنتي داردادائم، طول نهر و همچنين نوع پوشش خاكي آنها و اجراي عمليات اليروبي در 
يروبي نشده ميزان تلفات آب نسبتاً باال و بـه طـور متوسـط رانـدمان     در انهار سنتي با پوشش خاكي ال

  .گزارش شده است 36تا  28آبياري بين 
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جدول  4- 12 مصرف - آب، برآورد راندمان آبياري و درصد آب برگشتي بخش كشاورزي به تفكيك محدوده  هاي مطالعاتي استان خوزستان   
محدوده هاي مطالعاتي آب مصرفي بخش كشاورزي  (m.c.m) برآورد راندمان آبياري    

) درصد (   

درصد آب برگشتي   

نام محدوده مطالعاتي كد محدوده   منابع سطحي   منابع زيرزميني   كل آب  
مصرفي   

به منابع 
سطحي   

به منابع 
زيرزميني درصد   مقدار  درصد   مقدار   

موسيان - آبدانان  2123  75  8. 1  25  6. 0 4. 2 38   14  5  
دشت آزادگان  2201  24 . 99  700   76 . 0 37 . 5 37 . 705  35   18  3  

چنانه – خسرج  2202  21 . 58  118   79 . 41  73 . 84  73 . 202  40   13  8  
دشت عباس شرقي  2203  44 . 47  4. 17   56 . 52  28 . 19  68 . 36  41   5 15   

آوان  2204  85 . 57  1. 22   15 . 42  1. 16  2. 38  39   5 15   
موالب  2205  100  6. 3  0 - 6. 3 43   15  6  

جمع حوضه كرخه  22  28 . 87  1. 861   72 . 12  48 . 125  58 . 986  -   - -   
خرمشهر  2301  100  180   0 - 180  35   20  2  

اهواز جنوبي  2302  100  1,850   0 - 1,850  36   19  2  
اهواز شمالي  2303  41 . 99  1,080   59 . 0 39 . 6 39 . 1,086  34   19  2  

ميان آب شوشتر  2304  92 . 89  1,320   08 . 10  9. 147  90 . 1,467  36   18  2  
مسجد سليمان  2305  78 . 79  60 . 7  22 . 20  93 . 1 53 . 9 34   19  3  

گتوند – عقيلي  2306  65 . 86  230   35 . 13  42 . 35  42 . 265  35   18  3  
اللي  2307  92 . 98  20   08 . 1 22 . 0 22 . 20  34   19  3  
انديكا  2308  87 . 84  2. 1  13 . 15  21 . 0 41 . 1 34   9 12   
مرغاب  2309  12 . 63  16   88 . 36  35 . 9 35 . 25  36   2 19   

ايذه - پيون  2310  65 . 49  19   35 . 50  27 . 19  27 . 38  39   2 19   
ده شيخ  2311  100  20 . 10   0 - 20 . 10  34   11  10   
لردگان  2319  76 . 66  5  24 . 33  49 . 2 49 . 7 36   10  10   
بازفت  2321  100  2. 5  0 - 2. 5 34   19  0  



طرح آمايش استان خوزستان  195  

 

  

ادامه جدول  4- 12 مصرف - آب، برآورد راندمان آبياري و درصد آب برگشتي بخش كشاورزي به تفكيك محدوده  هاي مطالعاتي استان خوزستان   
محدوده هاي مطالعاتي آب مصرفي بخش كشاورزي  (m.c.m)  

برآورد راندمان آبياري   
) درصد (   

درصد آب برگشتي   
نام محدوده  مطالعاتي كد محدوده     

منابع سطحي منابع زيرزميني   كل آب  
مصرفي درصد   مقدار   درصد   مقدار   به منابع  

سطحي  
به منابع 
زيرزميني   

آهو دشت  2334  33 . 96  480   67 . 3 30 . 18  30 . 498  34   9 11   
دزفول – انديمشك  2335  95 . 88  2,450   05 . 11  21 . 304  21 . 2,754  34   20  1  

بختياري  2336  07 . 67  1. 1  93 . 32  54 . 0 64 . 1 37   17  4  
جمع حوضه كارون در استان  23  36 . 93  3. 7,675   64 . 6 23 . 546  53 . 8,221  -   - -   

شادگان  2401  100  8. 1,007   0 - 8. 1,007  36   20  1  
رامهرمز  2402  02 . 91  1. 178   98 . 8 6. 17  7. 195  38   0 21   

دالون - ميداوود  2403  29 . 95  40 . 36   71 . 4 8. 1 2. 38  38   18  3  
باغ ملك  2404  33 . 92  5. 75   67 . 7 3. 6 8. 81  40   12  8  

صيدون  2405  93 . 87  4. 28   07 . 12  9. 3 3. 32  40   21  2  
جايزان  2406  27 . 94  7. 103   73 . 5 3. 6 110  40   18  3  
بهبهان  2407  63 . 92  6. 222   37 . 7 7. 17  3. 240  41   18  4  
هنديجان  2409  100  7. 290   0 - 7. 290  36   20  2  
زيدون  2410  25 . 90  4. 135   75 . 9 6. 14  150  40   17  5  
خيراباد  2413  8. 84  2. 21   2. 15  8. 3 25  41   22  1  

امامزاده جعفر  2417  75  9. 0  25  7. 2 6. 3 44   6 15   
جمع حوضه جراحي - زهره در استان  24  61 . 96  7. 2,100   39 . 3 7. 74  4. 2,175  -   - -   

بندر ديلم  2501  - -   - - - -   - -   
جمع حوضه حله در استان  25  - -   - - - -   - -   

جمع استان خوزستان  - 44 . 93  9. 10,638  56 . 6 01 . 747  91 . 11,385  -  - -  
مأخذ :   1- مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب  

2- مطالعات طرح جامع شبكه هاي آبياري تحت فشار استان خوزستان ) جهاد كشاورزي ( 
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  )آبزيان(بخش شيالت  يآب مصرف -4-3-4
اهميت امنيت غـذايي  . امروزه تأمين غذاي مورد نياز جوامع بشري از موضوعات مهم اكثر كشورها است

پروري به عنـوان  بزيآ. دهدير مستقيم خود قرار ميثاي است كه استقالل هر كشور را تحت تأبه اندازه
. غـذايي دارا اسـت   بسـزايي را در عرصـه مـداوم مـواد    هاي توليدات كشـاورزي، نقـش   يكي از زيربخش

بطـوري كـه   ين سفيد نقش حياتي و حساسي در تغذيه انسان داشـته،  پروتئين حيواني بخصوص پروتئ
  .گرددين حيواني تأمين مياز طريق پروتئن روزانه هر فرد گرم پروتئي 70گرم از  30

هـاي  گوشت ماهي بدليل داشتن اسيدهاي آمينه، اسيدهاي چرب غير اشباع، مـواد معـدني و ويتـامين   
  .باشدمختلف از ارزش غذايي بااليي برخوردار مي

بنـابراين  . متوسط مصرف سرانه ماهي در كشورمان حدوداً معادل يك سوم متوسط مصرف جهاني است
فاده بهينه از منابع آب و خاك براي پرورش آبزيـان خواهـد   رسيدن به رقم متوسط جهاني مستلزم است

  .بود
  .گيردپرورش و صيد ماهيان در سطح كشور از منابع مختلفي صورت مي

اين منابع بدون دخالت دست بشـر در ادوار مختلـف تـاريخي بـا توجـه بـه       : هاي طبيعياز منابع آب -
درياي خزر در شمال خليج . زمين ايجاد شده استهاي تكتونيكي شرايط توپوگرافي و يا در اثر فعاليت

 ها و آبگيرهاي داخلي مانند درياچـه هـامون، خلـيج ميانكالـه    فارس و درياي عمان در جنوب و درياچه
هـاي  تـرين منـابع آب  عمـده .... الب انزلي، هورالعظيم ودرياچه پريشان، تا ، هورشادگان،)خليج گرگان(

 .شوندطبيعي محسوب مي

اين منابع توسط انسان تأمين گرديده و با توجه به اهـداف طـرح بـه دو     :هاي نيمه طبيعيمنابع آب -
غير از هـدف اصـلي   ( منابعي كه جهت دستيابي به اهداف معيني )1. باشندگروه قابل تقسيم بندي مي

هـا،  هـا، زهكـش  بنـدان از جمله درياچه پشـت سـدها، آب   .اندطراحي و احداث گرديده) رش آبزيانپرو
اين منـابع ممكـن اسـت جهـت پـرورش      . هاهاي نظير آنهاي آبرساني و طرحبندهاي انحرافي و كانال

پـروري احـداث    منابعي كه صرفاً جهت كشـت و پـرورش آبـزي    )2. آبزيان نيز مورد استفاده قرار گيرد
اري قـرار  بـرد عم از گرمايي و سردآبي مـورد بهـره  ها و مزارع پرورش آبزيان ا گرديده و در قالب مجتمع

  .گيرندمي
  .گروه دوم مدنظر هستند در مطالعات بررسي نياز آبي، اعم از بررسي وضع موجود و آينده نگري، صرفاً 
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  آبيپرورش آبزيان گرم •

هاي اخير، سطح اختصاص يافته بـه ايـن بخـش و حجـم      آبزيان در سال پرورشرغم توسعه نسبي علي
آخرين اطالعات اخذ شده از سازمان شيالت استان، پرورش بر اساس . باشدتوليدات آن بسيار اندك مي

هـاي اهـواز، حميديـه، آبـادان،     شهرستان اين اسـتان از جملـه شهرسـتان    10در سطح  يآبگرمآبزيان 
مزرعـه بـا وسـعت     395بهبهان، خرمشهر، شوشتر، شوش، شادگان، دزفول و دشت آزادگـان در قالـب   

در  پهنـه هفـت محـدوده مطالعـاتي قـرار       آبـي گرممزارع پرورش آبزيان . هكتار گسترش دارد 8,350
  .ميليون متر مكعب برآورد شده است 6.627ها ساالنه معادل داشته و حجم آب مورد نياز آن

هاي مطالعـاتي اسـتان خوزسـتان ارائـه     در محدوده آبيگرم پروريآبزيفعاليت بخش  13-4جدول  در
  .ستشده ا

  در استان خوزستان در شرايط موجودآبي پروري گرمآبزياطالعات  - 13-4 جدول
 مساحت مفيد هاي  مطالعاتي محدوده

 كد محدوده  نام محدوده مطالعاتي  )ميليون متر مكعب(حجم آب مورد نياز   تعداد مزارع  )هكتار(
  15.56 56 736 2201  دشت آزادگان

  45.135 86 1,803 2301  خرمشهر
  55.185 123 2,447 2302  اهواز جنوبي

  3.198 102 2,644 2304  شوشتر -ميان آب 
  4.41 21 550 2335  انديمشك –دزفول

  85.11 6 158 2401  شادگان
  9.0 1 12 2407  بهبهان

  6.627 395 8,350 جمع استان خوزستان
  اداره كل شيالت استان خوزستان: مأخذ

  پرورش آبزيان سردآبي •

با توجه به شرايط اقليمي گرم در بخش وسيعي از پهنه استان خوزستان بطـور   آبيسردپرورش آبزيان 
مزرعه پرورش بوده كـه وسـعت    10و  4گسترده وجود نداشته و تنها دو شهرستان ايذه و انديكا داراي 

ارش شـده  متـر مربـع گـز    34,000و  12,500هاي مزبور به ترتيب برابـر  مفيد اين مزارع در شهرستان
متر  46,500با وسعت  مزرعه پرورش آبزيان سردآبي 14بنابراين در سطح استان خوزستان تنها . است

  .باشدمربع فعال مي
ليتـر   4,650حجم آب مورد نياز گزارش شده توسط شيالت استان براي پرورش آبزيان سردآبي برابر با 

آبزيان سردآبي آب در جريان بوده و مجـدداً   كه آب مورد نياز در بخش پرورشاز آنجايي. در ثانيه است
  .شودگيرد عمالً جزء آب مصرفي محسوب نميقرار ميمورد استفاده  دستپاييندر 



  

  
  
  



  

  
  
  
  
  

  فصل پنجم
  بـيـالن آب

   



 

    

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
بندي پتانسيل منابع آبي موجود و مصـارف و نيازهـاي آبـي در سـال      بيالن آب در واقع بررسي و جمع

اين بخش از گزارش تحت عنوان بيالن منابع آب در واقـع فصـل پـنجم از گـزارش     . باشد مورد نظر مي
  .باشد منابع آب استان خوزستان مي

هـاي  و منـابع آب ) ها رودخانه(هاي سطحي بندي پتانسيل منابع آبدر اين فصل ضمن بررسي و جمع
بندي منـابع  عيين و نهايتاً با مقايسه و جمعزيرزميني موجود در استان، مصارف و نيازهاي آبي استان ت

هاي مطالعاتي بـر   و مصارف آبي استان، بيالن منابع آبي آن در شرايط كنوني تعيين و با توجه به يافته
  .هاي موجود پيشنهادات فني الزم ارائه شده است اساس گزارشات و داده

 هاي سطحي استانپتانسيل منابع آب -5-1
هـاي دز، كـارون، كرخـه، جراحـي و زهـره      ج رودخانـه بـزرگ و پـرآب بـه نـام     در استان خوزستان پن

هاي دز و كارون  رودخانه. باشند وجود دارد كه از پتانسيل آبدهي بسيار بااليي برخوردار مي) هنديجان(
رودخانـه  . دهـد  را تشكيل مـي ) 23(با كد  2اي كارون بزرگ و يك حوضه آبريز درجه  سيستم رودخانه

) 22(با رودهاي مرزي ميمه، دويرج و تاالب هورالعظيم حوضه آبريز درجه دو كرخه با كد كرخه همراه 
  هايشـان بـه همـراه تـاالب شـادگان حوضـه آبريـز درجـه دو          هاي جراحي، زهره و سرشـاخه  و رودخانه

  .آورند را به وجود مي) 24(زهره با كد   –جراحي 
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  هاي استان آبدهي رودخانه -5-1-1
  دزفــول،  -ســنجي دزهــاي آبســاله دبــي ماهانــه ايســتگاه 40ز آمــار بلنــد مــدت در بررســي حاضــر ا

هـاي   دهمال، واقع بر رودخانه –بهبهان و زهره  –جونك، مارون –پاي پل، اهللا  –گتوند، كرخه  –كارون
هـا  اين ايستگاه. باشند، استفاده گرديده است استان، كه از سطح اعتماد آماري قابل قبولي برخوردار مي

شـود   هاي سطحي به دشت خوزستان يعني جايي كه مصارف عمده آب آغـاز مـي  محل ورود جريان در
توان به مثابه جريـان ورودي بـه    ها را ميهاي سطحي عبوري از آنبه عبارت ديگر جريان. واقع هستند

ل، ها خالصه پارامترهاي متوسـط، حـداكثر و حـداق    در تحليل آماري آبدهي رودخانه. استان تلقي نمود
  .هاي استان ارائه گرديده است انحراف معيار، ضريب تغييرات و همچنين تحليل فراواني آبدهي رودخانه

  آبدهي متوسط ساالنه •

سنجي مذكور بـه تفكيـك رودخانـه در    هاي آبنتايج محاسبات متوسط دبي ماهانه بلند مدت ايستگاه
هاي استان خوزستان بـه طـور    رودخانهدهد كه آورد ساالنه  اين نتايج نشان مي. آمده است 1-5جدول 

 هـاي كشـور   ميليـارد متـر مكعـب اسـت كـه در مقايسـه بـا مجمـوع آورد رودخانـه          496.32متوسط 

بر اسـاس  . درصد از مقدار آبدهي را به خود اختصاص داده است 33حدود ) ميليارد متر مكعب 61.99(
ان آب سطحي اسـتان و حتـي كشـور    در جري) كارون+ دز( نتايج به دست آمده، رودخانه كارون بزرگ 

درصـد و نسـبت بـه     65هاي استان حدود  بيشترين نقش را داشته و سهم آبدهي آن نسبت به رودخانه
 662.0رودخانه اهللا با حجـم سـاالنه    1-5با توجه به ارقام جدول . باشد درصد مي 3.21كل كشور برابر 

مـاه  هاي استان در فروردين همچنين رودخانه. باشد ميليارد متر مكعب كمترين ميزان آبدهي را دارا مي
ميليارد  309.1و  428.1هاي شهريور و مهر به ترتيب با ميليارد مترمكعب بيشترين و در ماه 575.5با 

  .اند مترمكعب كمترين ميزان حجم آبدهي ماهانه را داشته

  هاي حداكثر و حداقلسري •

و كمترين مقدار دبي ماهانه اسـت كـه در طـي     سري حداكثر و حداقل دبي ماهانه به ترتيب بيشترين
هاي استان در طـول   دبي حداكثر و حداقل ماهانه رودخانه 2-5يك سال آبي اتفاق افتاده است جدول 

هاي مختلـف سـال   شود در بين ماه دهد همچنان كه مشاهده مي هاي آماري مورد نظر را نشان مي سال
هـاي  مهـر و آبـان كمتـرين ميـزان آبـدهي را در سـري       هاي شهريور،اسفند و فروردين بيشترين و ماه
زمـان در شـرايط پرآبـي قـرار     ها بـه طـور هـم    چنانچه تمام رودخانه. اند حداكثر و حداقل ماهانه داشته

ميليارد متر مكعب افزايش يابد كـه   7.66بگيرند ممكن است حجم ساالنه منابع آب سطحي استان به 
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سـالي و شـرايط حـاد    همچنين در صورتي كـه خشـك  . نادر است اين شرايط از لحاظ احتماالتي بسيار
زمان رخ دهد حجم ساالنه منابع آب سـطحي ممكـن اسـت بـه     ها به طور هم اقليمي در تمامي حوضه

  .ميليارد متر مكعب كاهش يابد 8.13

  انحراف معيار و ضريب تغييرات •

معيار متغيرها را از مقـدار ميـانگين   گيري تغييرات است كه متوسط انحراف  انحراف معيار پارامتر اندازه
انحراف معيـار  . هاي آماري داراي اهميت زيادي استدهد و در تجزيه و تحليل ها نشان مي حسابي داده

باشد كه در مقايسه با انحـراف معيـار منـابع     ميليارد مترمكعب مي 7.12منابع آب سطحي استان برابر 
ها اين موضوع دال بر وقوع سيالب. ابل توجهي استرقم ق) ميليارد مترمكعب 2.92(آب سطحي كشور 

از بـين   .ها با ابعاد وسيعي است كه در استان طي چند دهه اخير به وقـوع پيوسـته اسـت    و خشكسالي
هاي استان به طور نسبي رودخانه دز كمترين و رودخانه زهره بيشترين انحـراف از متوسـط را    رودخانه
  .باشند دارا مي

بعدي است كه از تقسيم انحراف معيـار بـه ميـانگين حسـابي      متغير ضريب تغييرات، پارامتر آماري بي
انحـراف معيـار و ضـريب تغييـرات آبـدهي      . گـردد  شود و معموالً به درصد بيـان مـي   ها حاصل مي داده

ضريب تغييرات كـل  . آمده است 3-5در جدول هاي سال محاسبه و هاي استان به تفكيك ماه رودخانه
 درصـد بـوده و در مقايسـه بـا ضـريب تغييـرات منـابع آب كشـور          39منابع آب سطحي اسـتان برابـر   

با مـد نظـر قـراردادن پـارامتر ضـريب تغييـرات، ميـزان         1از مقدار بيشتري برخوردار است) درصد 29(
گردد كه از ميان  اضافه مي. تغييرپذيري منابع آب سطحي استان با انحراف معيار مربوطه مطابقت دارد

.انــد هــاي شــهريور و مهــر بيشــترين ثبــات را داشــتههــاي مختلــف ســال آذرمــاه كمتــرين و مــاهمــاه

                                                 
، مجموعه مقاالت اولين همايش »تحليلي بر تغييرپذيري بيالن منابع آب سطحي ايران«  1378؛ رشتچي، ژاله، ...شفيعي علويجه، رحمت ا -1

 اي بيالن آب، اهواز منطقه
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جدول  5-1 متوسط آبدهي ساالنه رودخا - نه هاي استان خوزستان   دوره آماري بلندمدت  – 40 ساله   ) ميليون متر مكعب (   
رودخانه ايستگاه  مهر  آبان  آذر  دي  بهمن  اسفند  فروردين  ارديبهشت  خرداد  تير  مرداد   شهريور  ساالنه     

دز دزفول     476   462   533   514   623   720   1,116   1,056   645   538   520   524   7,777   
كارون گتوند     567   621   888   1,007   1,345   1,576   2,167   1,838   1,157   891   736   649   13,443   
كرخه پاي پل     152   294   506   495   647   948   1,330   894   361   200   159   144   6,131   
اهللا جوكنك     20   37   60   63   82   90   114   90   52   25   14   14   662   

مارون بهبهان     32   52   132   165   254   301   330   194   101   61   44   37   1,703   
زهره  ) هنديجان ( دهمال   62   123   247   324   448   468   468   271   156   88   67   59   2,781   

كل استان  1,309  1,588  2,367  2,568   3,399  4,103  5,575  4,333  2,473  1,803   1,540  1,428  32,496  
مأخذ : سازمان مديريت منابع آب - 1   وزارت نيرو    

2- مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب   
مطالعات فصل اول طرح آمايش استان  -3 خوزستان   
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جدول حداكثر و حداقل آبدهي ساالنه رودخانه -5-2  هاي استان خوزستان   دوره آماري بلندمدت  – 40 ساله   ) ميليون مترمكعب (   
رودخانه ايستگاه   پارامترهاي آماري  مهر آبان  آذر  دي   بهمن  اسفند  فروردين  ارديبهشت  خرداد  تير   مرداد   شهريور  ساالنه    

دز دزفول   حداكثر     656   708   2,996   1,169   2,050   2,533   3,956   2,472   1,276   782   820   761   15,777   
حداقل   125   139   187   201   195   271   211   204   195   254   195   152   3,784   

كارون گتو   ند حداكثر     1,005   1,233   3,031   2,670   4,334   4,009   5,207   4,168   2,871   1,811   1,437   1,162   26,112   
حداقل   324   196   334   446   464   378   297   519   458   554   429   354   6,676   

كرخه پاي پل   حداكثر     221   1,291   2,986   1,099   1,695   2,426   3,511   2,263   884   447   295   241   12,548   
حداقل   74   138   141   165   134   173   164   130   89   82   67   62   1,905   

اهللا جوكنك   حداكثر     60   103   236   168   298   240   370   227   179   98   52   38   1,722   
حداقل   6  16   11   17   26   23   26   23   16   6  2  1  211   

مارون بهب   هان حداكثر     70   264   622   573   1,024   935   758   434   247   143   86   68   3,791   
حداقل   15   16   20   33   36   53   87   30   20   25   21   17   615   

زهره  ) هنديجان ( دهمال   حداكثر     118   410   1,185   1,493   1,384   1,754   1,200   702   429   243   175   123   6,727   
حداقل   23   36   54   79   76   59   66   42   32   12   9  6  669   

كل استان حداكثر    2,130  57  11,023   7,172  10,785  11,897  15,002  10,266  5,877   2,523  2,864  2,393   66,677  
حداقل  566  541  747   941  931  958  851  948  810   933   724  592   13,860   

مأخذ  : مطالعات بهنگام -1 سازي طرح جامع آب   
مطالعات فصل اول طرح آمايش استان خوزستان -2   
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جدول انحراف  -5-3  معيار و ضريب تغييرات آبدهي ساالنه رودخانه  هاي استان خوزستان   دوره آماري بلندمدت  – 40 ساله   ) ميليون مترمكعب (   
رودخانه ايستگاه   پارامترهاي آماري  مهر آبان  آذر  دي   بهمن  اسفند  فروردين  ارديبهشت  خرداد  تير   مرداد   شهريور  ساالنه    

دز دزفول   انحراف معيار     139   151   461   197   389   533   962   591   255   136   141   145   2,681   
ضريب تغييرات   28 . 0  35 . 0  58 . 0  51 . 0  63 . 0  55 . 0  6. 0  51 . 0  44 . 0  33 . 0  29 . 0  31 . 0  36 . 0  

كارون گتوند   انحراف معيار     159   220   515   512   850   870   1,308   938   506   281   217   200   4,863   
ضريب تغييرات   29 . 0  33 . 0  86 . 0  38 . 0  62 . 0  74 . 0  83 . 0  56 . 0  40 . 0  25 . 0  27 . 0  28 . 0  35 . 0  

كرخه پاي پل   انحراف معيار     40   207   478   230   359   493   821   548   199   86   57   46   2,504   
ضريب تغييرات   26 . 0  71 . 0  94 . 0  46 . 0  56 . 0  52 . 0  62 . 0  61 . 0  55 . 0  43 . 0  36 . 0  32 . 0  41 . 0  

اهللا جوكنك   انحراف معيار     9  20   50   40   65   57   70   48   32   17   10   7  328   
ضريب تغييرات   47 . 0  54 . 0  84 . 0  63 . 0  79 . 0  63 . 0  62 . 0  54 . 0  6. 0  66 . 0  68 . 0  52 . 0  5. 0  

مارون بهبهان   انحراف معيار     12   47   160   123   231   196   180   100   54   29   16   13   848   
ضريب تغييرات   38 . 0  92 . 0  21 . 1  75 . 0  91 . 0  65 . 0  54 . 0  52 . 0  53 . 0  47 . 0  37 . 0  36 . 0  53 . 0  

زهره  ) هنديجان ( دهمال   انحراف معيار     28   68   254   281   362   353   310   160   87   48   37   29   1,492   
ضريب تغييرات   45 . 0  56 . 0  03 . 1  87 . 0  81 . 0  75 . 0  66 . 0  59 . 0  56 . 0  54 . 0  55 . 0  49 . 0  53 . 0  

كل استان انحراف معيار    388  714  1,918   1,383  2,256  2,502  3,651  2,385  1,132   595   478  441   12,715   
ضريب تغييرات  3. 0 45 . 0 81 . 0   54 . 0 66 . 0 61 . 0 65 . 0 55 . 0 46 . 0   33 . 0 31 . 0 31 . 0   39 .0   

مأخذ  : مطالعات بهنگام -1 سازي طرح جامع آب  
مطالعات فصل اول طرح آمايش استان خوزستان -2    
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  آبدهيتحليل فراواني  •

هاي اسـتان در   تر آورد جريان آب سطحي رودخانه در جهت تعيين واقعي براي داشتن ديدگاهي روشن
تـرين توزيـع بـراي هـر ايسـتگاه       هاي آماري مختلف، مناسب سطوح احتماالتي مشخص از ميان توزيع

تمـاالتي  هاي مقـادير حجـم آبـدهي در سـطوح اح     انتخاب و تابع توزيع احتمال براي سري ساالنه داده
  .ارائه گرديده است 4-5مورد نظر در جدول 

هاي مختلف استان با هم قابل جمـع   ممكن است مقادير احتماالتي متناظر در يك سطح براي رودخانه
 64هاي استان و سـهم   هاي آبريز رودخانه نباشند، ولي با توجه به تشابه هيدرولوژيك و مجاورت حوضه

بندي بيالن گردد كه جمع ، اين نتيجه حاصل مي)كارون بزرگ(ها  آبدهي تنها يكي از رودخانه درصدي
داند  گيرنده نميدر اين شرايط تصميم. هاي سطحي استان را بايد در شرايط ريسك انجام دادمنابع آب

بـا  . ها را مشـخص نمايـد   تواند احتمال وقوع هر يك از پديده شود ولي مي كدام واقعه طبيعي حادث مي
 794.21درصـد برابـر    80هاي استان در سطح احتمال  ان حجم آب سطحي رودخانهاين استدالل ميز

ميليارد متر مكعب و يا بيشـتر   258.18درصد برابر  90ميليارد مترمكعب يا بيشتر و در سطح احتمال 
  .آيد به دست مي

  ساير منابع آب سطحي •

ننـد بـاالرود، شـور، شـاوور و     هاي كوچكي ما در استان خوزستان عالوه بر پنج رودخانه بزرگ، رودخانه
رغـم وسـعت قابـل    علي. شوند اي ملحق مي كوپال نيز وجود دارد كه در ميانه دشت به سيستم رودخانه

ها، به داليل خاص اقليمـي، جغرافيـايي و بـاالخص توپـوگرافي، سـطح       توجه حوضه آبريز اين رودخانه
آب بـوده و متـأثر از ذخـاير     ع بارنـدگي و زه شان عمدتاً تـاب  ها، كم ارتفاع و رژيم آبدهيحوضه آبريز آن

  .باشد برفي نمي
ايـن حجـم بـا    . ميليـون مترمكعـب اسـت    723ها حجمـي معـادل    متوسط آبدهي ساالنه اين رودخانه

ميليـون مترمكعـب در    277ميليـون مترمكعـب و حـداقل     1,640تغييرپذيري بسيار باال بين حداكثر 
وه بر داشـتن رژيـم آبـدهي نامناسـب و گـذر از تشـكيالت       هاي شور و كوپال عال رودخانه. نوسان است

  . شناسي شور از آب با شوري بااليي برخوردارند زمين
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جدول تحليل فراواني و آبدهي مطمئن رودخانه -5-4  هاي استان خوزستان در سطوح احتماالتي مختلف دوره آماري بلندمدت   40 ساله    ) ميليون متر مكعب (   

رودخانه ايستگاه   توزيع آماري    
آمار متوسط
آبدهي   

(m.c.m)  

آبدهي يا احتمال معين يا باالتر   

50 ٪  55 ٪  60 ٪  65 ٪  70 ٪  75 ٪  80 ٪  85 ٪  90 ٪  95 ٪  

دز دزفول   توزيع لوگ پيرسون تيپ   
III  

7,777   7,317   7,015   6,721   6,431   6,140   5,842   5,528   5,185   4,786   4,254   

كارون گتوند   توزيع لوگ پيرسون تيپ   
III  

13,443   12,492   11,595   11,446   10,945  10,445  9,937   9,408   8,834   8,174   7,307   

كرخه پاي پل   توزيع لوگ پيرسون تيپ   
III  

6,131   5,991   5,666   5,343   5,016   4,682   4,332   3,959   3,546   3,063   2,423   

اهللا جوكنك   توزيع لوگ نرمال تيپ    III 662   602   567   533   499   465   431   395   357   312   253   

مارون بهبهان   توزيع لوگ پيرسون تيپ   
III  

1,701   1,532   1,436   1,344   1,254   1,166   1,076   984   885   773   631   

زهره 
) هنديجان (   

دهمال توزيع لوگ پيرسون تيپ   
III  

2,781   2,498   2,326   2,161   2,001   1,843   1,683   1,520   1,345   1,150   904   

كل استان   -  324,996   30,432  28,969  27,548  26,146  24,741  23,301   21,794  20,152   18,258  15,772  
نوجه ∗  : متوسط آورد رودخانه ها و   حوض هاي مياني واقع در استان با ضريب  ه تغييرات  50 درصد، بالغ بر   561 ميليون مترمكعب مي  باشد  .   

مأخذ  : مطالعات بهنگام -1 سازي طرح جامع آب   
مطالعات فصل اول طرح آمايش استان خوزستان -2   
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اي كـارون   توان به حجم رواناب مسـيل كهنـگ واقـع در سيسـتم رودخانـه      الذكر مي عالوه بر ارقام فوق
  جراحي حد فاصل ايستگاه بهبهان تا مشـراگه و حوضـه ميـاني     –بزرگ و حوضه مياني سيستم مارون 

ميليـون   250جوكنك تا مشراگه اشاره نمود كه حجم روانـاب جـاري در مسـيل كهنـك حـدود       –اهللا
ميليـون مترمكعـب بـرآورد شـده      150رمكعب و حجم رواناب حاصله از حوضه مياني مذكور بالغ بر مت

  .است
هاي كوچك در حوضه مياني واقع در استان خوزستان بـا تغييرپـذيري بسـيار بـاال      هاي رودخانهجريان

جريـان   بنابراين متوسط آورد. درصد گزارش شده است 50همراه بوده و ضريب تغييرات آن نزديك به 
و ايـن مقـدار بـراي حوضـه      361در حوضه مياني رودخانه كارون حدود ) درصد 50با ضريب (سطحي 

  .ميليون متر مكعب در سال برآورد شده است 200زهره حداكثر حدود  –مياني جراحي 

  هاي زيرزمينيپتانسيل منابع آب -5-2
  در مجمــوع . باشــد مــيكشــور در اســتان خوزســتان واقــع  2پايــاب ســه حوضــه آبريــز مهــم درجــه 

محدوده مطالعاتي از  13محدوده مطالعاتي از حوضه آبريز كرخه،  3محدوده مطالعاتي شامل  26تعداد 
زهـره بـه دليـل     -ه آبريـز جراحـي  ضـ محـدوده مطالعـاتي از حو   10حوضه آبريز كارون بزرگ و تعداد 

  .باشد استان خوزستان ميقرارداشتن تمام يا بخش عمده از وسعت آنها، امور آب آن تحت مسئوليت 
 هـا در اسـتان خوزسـتان و    هـاي متعـدد آن   هاي بـزرگ و پـرآب و سرشـاخه    با توجه به وجود رودخانه

برداري از منابع آب زيرزمينـي از   هاي سطحي موجود، گسترش و بهرهبرداري گسترده از منابع آببهره
يـاز آبـي اسـتان خوزسـتان از طريـق      باشد، با اين وجود بخشي از ن حجم و الويت كمتري برخوردار مي

  .گردد هاي زيرزميني تأمين ميمنابع آب
  بـرداري،  حلقـه چـاه بهـره    3,705هاي مطالعاتي تحت مسئوليت اسـتان خوزسـتان تعـداد     در محدوده

ميليـون   75.825در حـال حاضـر حـدود    . دهنه چشمه آمـاربرداري شـده اسـت    496رشته قنات و  4
ميليـون   26.282ميليون مترمكعب در سـال توسـط قنـوات و     73.1 ها،مترمكعب در سال توسط چاه

  تعـداد كـل منـابع آب زيرزمينـي    . شـود  بـرداري مـي   ها از آب زيرزميني بهـره  مترمكعب توسط چشمه
ميليون مترمكعـب در سـال بـرآورد شـده      165.1,109منبع و ميزان تخليه آن برابر با  4,205استان  

  .است
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  هـاي  بـرداري از منـابع آب   طالعـات موجـود حجـم قابـل توسـعه بهـره      هـا و نتـايج م  اساس بررسـي  بر
هاي مطالعاتي تعيين گرديـده   هاي استان براي محدودهزيرزميني به تفكيك سازندهاي سخت و آبرفت

  .است
 25برداري از سازندهاي سـخت اسـتان معـادل     نتايج موجود بيانگر آن است كه حجم قابل توسعه بهره

ميليـون مترمكعـب و كـل     25.100هاي استان برابر با قابل توسعه از آبرفت ميليون مترمكعب و حجم
  .گردد ميليون مترمكعب برآورد مي 25.125حجم قابل توسعه حدود 

بـرداري از منـابع آب زيرزمينـي اسـتان      برداري و حجم قابل توسـعه بهـره   وضعيت بهره 5-5در جدول 
  .خوزستان ارائه شده است

ميليون مترمكعب مربوط به زيـر   374.732برداري از منابع آب زيرزميني استان با  بهرهبيشترين حجم 
ميليـون   475.331برداري بـا   هاي مطالعاتي بيشترين حجم بهره حوضه كارون بزرگ و در بين محدوده

  .انديمشك است -مترمكعب مربوط به محدوده مطالعاتي دزفول 
ميليون مترمكعـب مربـوط بـه زيرحوضـه كـارون       93آن با  برداري بيشترين ازنظر وضعيت توسعه بهره

هاي مطالعاتي بيشترين حجم قابـل توسـعه از سـازندهاي سـخت و منـابع      دربين محدوده. بزرگ است
  هـاي مطالعـاتي اللـي و      ميليـون مترمكعـب مربـوط بـه محـدوده      50و  15آبرفتي استان به ترتيب بـا  

  .باشد انديمشك مي –دزفول 
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جدول وضعيت بهره -5-5  برداري و حجم قابل   توسعه بهره برداري از منابع آب زيرزميني در محدوده  هاي مطالعاتي استان خوزستان   

نام محدوده هاي مطالعاتي  كد     
محدوده ها    

ميزان بهره برداري ساالنه ) ميليون مترمكعب وضعيت توسعه  )
بهره برداري    

حجم قابل توسعه ) ميليون مترمكعب (   
چاه ها قنات  چشمه   جمع  سازندسخت  آبرفت   جمع    

دشت آزادگان   2201   372 . 5  0  0  372 . آزاد  5   -   3  3  
چنانه  خسرج –   2202   058 . 86   0  0  058 . 86 آزاد     -   2  2  

آوان   2204   772 . 102   0  0  772 . 102 آزاد     -   2  2  
جمع حوضه كرخه در استان خوزستان   22   202 . 194   0  0  202 . 194 آزاد     -   7  7  

خرمشهر   2301 آزاد  0  0  0  0     -   -   -   
اهواز جنوبي   2302 آزاد  0  0  0  0     -   -   -   
اهواز شمالي   2303   836 . 15   0  0  836 . 15 آزاد     -   3  3  

ميان آب  شوشتر -   2304   836 . 121   0  0  836 . 121 آزاد     -   10   10   
مسجد سليمان   2305   884 . 1  026 . 0  149 . 15   059 . 17 آزاد     -   -   -   

گتوند عقيلي -    2306   242 . 33   0  063 . 0  305 . 33 آزاد     -   3  3  
اللي   2307   196 . 0  0  559 . 143  755 . 143 آزاد     15   1  16   
انديكا   2308   213 . 0  0  883 . 0  096 . آزاد  1   -   -   -   
مرغاب   2309   387 . 9  261 . 1  688 . 1  236 . 12 آزاد     -   -   -   

ايذه  پيون –   2310   488 . 18   38 . 0  973 . 3  841 . 22 آزاد     -   -   -   
شيخ ده   2311   0  0  275 . 14   275 . 14 آزاد     -   -   1  

آهودشت   2334   571 . 18   0  0  571 . 18 آزاد     -   10   10   
دزفول انديمشك -   2335   541 . 318   0  934 . 12   475 . 331 آزاد     -   50   50   

جمع حوضه كارون در استان خوزستان    23   184 . 538   667 . 1  523 . 192  374 . 732 آزاد     16   77   93   
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ادامه جدول  وضعيت بهره -5-5 برداري و حجم قابل توسعه بهره  برداري از منابع آب زيرزميني در محدوده  هاي مطالعاتي استان خوزستان   

نام محدوده هاي مطالعاتي  كد     
محدوده ها    

ميزان بهره برداري ساالنه ) ميليون مترمكعب وضعيت توسعه  )
بهره برداري    

حجم قابل توسعه ) ميليون مترمكعب (   
چاه ها قنات  چشمه   جمع  سازندسخت  آبرفت   جمع    

شادگان   2401 آزاد  0  0  0  0     -   -   -   
رامهرمز   2402   127 . 25   0  258 . 11   385 . 36 آزاد     -   8  8  

دالون  ميداوود –   2403   967 . 2  0  001 . 16   967 . 18 آزاد     -   1  1  
باغملك   2404   722 . 7  063 . 0  655 . 12   44 . 20 آزاد     3  2  5  
صيدون   2405   171 . 7  0  384 . 11   555 . 18 آزاد     3  1  4  
جايزان   2406   044 . 10   0  946 . 0  99 . 10 آزاد     -   3  3  
بهبهان   2407   341 . 18   0  547 . 36   888 . 54 آزاد     3  25 . 1  25 . 4  
هنديجان   2409 آزاد  0  0  0  0     -   -   -   
زيدون   2410   750 . 15   0  946 . 0  696 . 16 آزاد     -   2  2  
خيرآباد   2413   667 . 5  0  0  667 . آزاد  5   -   1  1  

جمع حوضه جراحي زهره در استان - خوزستان 24   789 . 92   063 . 0  737 . 89   589 . 182 آزاد     9  25 . 16   25 . 25   
جمع استان خوزستان  - 175 . 825  73 .1   26 . 282  165 . 1,109 آزاد   25   25 . 100  25 . 125   

مأخذ  : مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب  
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  مصارف و كل نياز آبي استان خوزستان -5-3
هاي مختلـف اعـم   مطالعات انجام شده، مصارف آب بخشهاي آماري و  براساس آخرين اطالعات و داده

هـاي   از شرب، صنعت و معدن، كشاورزي و شيالت در سـطح اسـتان خوزسـتان بـه تفكيـك محـدوده      
 هـاي سـطحي و زيرزمينـي تعيـين گرديـده و نتـايج حاصـل در       بـرداري از منـابع آب   مطالعاتي و بهره

  .آمده است 6-5جدول 
ميليون مترمكعب  07.12,767استان خوزستان ساالنه برابر با  براين اساس كل مصارف آب در سطح

 81.7هاي سطحي و منابع آب ميليون مترمكعب از 32.11,770درصد آن برابر با  19.92بوده كه 
  .گردد هاي زيرزميني تأمين ميميليون مترمكعب از منابع آب 75.996درصد ديگر برابر با 

ميليون مترمكعب بيشترين مقدار مصرف آب را  21.2,917انديمشك با  - محدوده مطالعاتي دزفول
 46.2,290شوشتر به ترتيب با  –آب  هاي مطالعاتي اهواز جنوبي و ميان دارا بوده و بعد از آن محدوده

  .ميليون مترمكعب مصرف آب ساالنه قرار دارند 57.1,690و 
درصد كل  25.89كه بيشترين مقدار مصرف آب در سطح استان مربوط به بخش كشاورزي بوده 

  .دهد ميليون مترمكعب را به خود اختصاص مي 59.11,385مصرف معادل 
درصد از كل  39.1و  52.4و  86.4و صنعت و معدن نيز به ترتيب  خانگيهاي شيالت، مصارف بخش

هاي سطحي مورد مصرف در سطح استان، كه همچنين از كل منابع آب. .مصرف آب را دارا هستند
ميليون  9.10,638درصد برابر با  46.90ميليون مترمكعب برآورد شده است،  32.11,760معادل 

درصد  35.0و  93.3، 26.5مترمكعب در بخش كشاورزي به مصرف رسيده و مابقي به ترتيب برابر با 
  .رسد هاي شيالت، شرب و صنعت و معدن به مصرف ميدر بخش

ميليون مترمكعب  75.996تان كه معادل هاي زيرزميني مورد مصرف در سطح اساز كل منابع آب
ميليون مترمكعب در بخش كشاورزي و  01.747درصد، معادل  94.74است، بيشترين مقدار برابر با 

شهري و روستايي به  خانگيهاي صنعت و معدن و درصد در بخش 38.11و  68.13مابقي برابر با 
  .رسد مصرف مي
هاي سطحي و زيرزميني و در مختلف از منابع آبهاي مقادير و درصد مصارف بخش 7-5در جدول 

به ترتيب مصارف آب از منابع سطحي و منابع زيرزميني و كل مصارف  3-5و   2- 5،  1-5هاي نقشه
  .هاي مطالعاتي استان خوزستان آمده استآب در محدوده
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جدول كل مصارف آب در  -5-6  بخش هاي خانگي صنعت و معدن، كشاورزي و شيالت به تفكيك محدوده ، هاي مطالعاتي استان خوزستان   ) ميليون متر مكعب (  

محدوده هاي مطالعاتي  خانگي   شهري و
روستايي صنعت و معدن   كشاورزي   شيالت   جمع مصارف آب     

نام محدوده ها  كد محدوده   سطحي    زيرزميني   سطحي   زيرزميني   سطحي   زيرزميني   سطحي   زيرزميني   از منابع   
سطحي   

از منابع
زيرزميني   

كل 
مصارف   

موسيان آبدانان   2123   0  0  0  0  8. 1  6. 0  -   -   8. 1  6. 0  4. 2  
حوض ه مرزي غرب   21   0  0  0  0  8. 1  6. 0  -   -   8. 1  6. 0  4. 2  

دشت آزادگان   2201   88 . 17   36 . 0  71 . 0  99 . 0  700   37 . 5  15 . 54   -   74 . 772   72 . 6  46 . 779   
چنانه  خسرج –   2202   76 . 2  24 . 0  0  24 . 8  118   73 . 84   -   -   76 . 120   21 . 93   97 . 213   

دشت عباس شرقي   2203   02 . 0  10 . 0  0  32 . 1  4. 17   28 . 19   -   -   42 . 17   7. 20   12 . 38   
آوان   2204   29 . 0  06 . 0  0  63 . 4  1. 22   1. 16   -   -   39 . 22   79 . 20   18 . 43   
موالب   2205   04 . 0  22 . 0  00   04 . 0  6. 3  0  -   -   64 . 3  26 . 0  90 . 3  

جمع حوضه كرخه   22   99 . 20   98 . 0  71 . 0  22 . 15   1. 861   48 . 125   15 . 54   -   95 . 936   68 . 141   63 . 1,078   
خرمشهر   2301   23 . 62   0  26 . 0  90 . 18   180   -   45 . 135   -   94 . 377   90 . 18   84 . 396   

اهواز جنوبي   2302   60 . 213   0  68 . 0  63 . 40   1,850   0  55 . 185   -   83 . 2,249   63 . 40   46 . 2,290   
اهواز شمالي   2303   78 . 7  24   21 . 0  08 . 7  1,080   39 . 6  -   -   99 . 1,078   71 . 13   70 . 1,101   

ميان آب شوشتر   2304   29 . 5  75 . 10   06 . 1  27 . 7  1,320   9. 147   3. 198   -   65 . 1,524   92 . 165   57 . 1,690   
مسجد سليمان   2305   10 . 27   0  07 . 0  59 . 0  60 . 7  93 . 1  -   -   77 . 34   52 . 2  29 . 37   

گتوند  عقيلي –   2306   95 . 3  12 . 0  01 . 0  08 . 0  230   42 . 35   -   -   95 . 233   62 . 35   57 . 269   
اللي   2307   54 . 3  48 . 0  0  01 . 0  20   22 . 0  -   -   54 . 23   71 . 0  25 . 24   
انديكا   2308   10 . 1  15 . 0  0  0  2. 1  21 . 0  -   -   3. 2  36 . 0  66 . 2  
مرغاب   2309   6. 0  39 . 0  0  32 . 0  16   35 . 9  -   -   60 . 16   06 . 10   66 . 26   
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ادامه جدول  كل مصارف آب در بخش -5-6 هاي خانگي، صنعت و معدن، كشاورزي و  شيالت به تفكيك محدوده هاي مطالعاتي استان خوزستان   ) ميليون متر مكعب (  

محدوده هاي مطالعاتي خانگي  شهري و روستايي  صنعت و معدن كشاورزي  شيالت  جمع مصارف آب    

نام محدوده ها  كد  
محدوده سطحي    زيرزميني   سطحي  زيرزميني   سطحي   زيرزميني   سطحي   زيرزميني   از منابع  

سطحي   
از منابع
زيرزميني كل مصارف    

ايذه پيون -   2310   01 . 1  41 . 13   02 . 0  13 . 0  19   27 . 19   -   -   03 . 20   81 . 32   84 . 52   
ده شيخ   2311   64 . 1  34 . 1  0  0  20 . 10   0  -   -   84 . 11   34 . 1  18 . 13   
لردگان    2319   07 . 0  48 . 0  16 . 0  03 . 0  5  49 . 2  -   -   23 . 5  0. 3  23 . 8  
بازفت   2321   05 . 0  25 . 0  0  0  2. 5  0  -   -   25 . 5  25 . 0  50 . 5  

آهو دشت   2334   16 . 2  84 . 0  0  0  480   30 . 18   -   -   16 . 482   14 . 19   3. 501   
دزفول  انديمشك –   2335   14 . 13   98 . 68   27 . 17   21 . 22   2,450   21 . 304   4. 41   -   81 . 2,521   4. 395   21 . 2,917   

بختياري   2336   05 . 0  13 . 0  0  0  1. 1  54 . 0  -   -   15 . 1  67 . 0  82 . 1  
حوضه كارون بزرگ   23   31 . 343   56 . 97   74 . 19   25 . 97   3. 7,675   23 . 546   7. 560   -   03 . 8,599   16 . 741   19 . 9,340   

شادگان   2401   41 . 56   15 . 1  84 . 16   61 . 14   8. 1,007   0  85 . 11   -   9. 1,092   76 . 15   66 . 1,108   
رامهرمز   2402   08 . 15   25 . 4  17 . 1  58 . 1  1. 178   6. 17   -   -   35 . 194   43 . 23   78 . 217   

دالون ميداوود -   2403   41 . 0  05 . 0  0  0  40 . 36   80 . 1  -   -   81 . 36   85 . 1  66 . 38   
باغملك   2404   17 . 1  14 . 4  16 . 0  31 . 0  5. 75   3. 6  -   -   83 . 76   75 . 10   57 . 87   
صيدون   2405   38 . 1  46 . 0  0  03 . 0  4. 28   9. 3  -   -   78 . 29   39 . 4  17 . 34   
جايزان   2406   58 . 1  32 . 0  01 . 0  58 . 0  7. 103   3. 6  -   -   29 . 105   2. 7  49 . 112   
بهبهان   2407   38 . 15   84 . 3  51 . 2  01 . 1  6. 222   7. 17   9. 0  -   39 . 241   55 . 22   94 . 263   
هنديجان   2409   36 . 6  13 . 0  01 . 0  02 . 0  7. 290   0  -   -   07 . 297   15 . 0  22 . 297   
زيدون   2410   38 . 0  26 . 0  0  43 . 5  4. 135   6. 14   -   -   78 . 135   29 . 20   07 . 156   
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ادامه جدول  كل مصارف آب در بخش -5-6 هاي خانگي، صنعت و معدن، كشاورزي و شيالت به تفكيك محدوده هاي مطالعاتي استان خوزستان   ) ميليون متر مكعب (  

محدوده هاي   مطالعاتي خانگي   شهري و
روستايي صنعت و معدن   كشاورزي   شيالت   جمع مصارف آب     

نام محدوده ها  كد  
محدوده سطحي    زيرزميني   سطحي  زيرزميني   سطحي   زيرزميني   سطحي   زيرزميني   از منابع  

سطحي   
از منابع
زيرزميني كل مصارف    

ليشتر    2411   0  0  0  0  0  0  -   -   0  0  54 . 25   
خيرآباد   2413   17 . 0  14 . 0  0  23 . 0  2. 21   8. 3  -   -   37 . 21   17 . 4  54 . 25   

امامزاده جعفر   2417   02 . 0  07 . 0  0  0  9. 0  7. 2  -   -   92 . 0  77 . 2  69 . 3  
حوضه جراحي  زهره -    24   34 . 98   81 . 14   7. 20   8. 23   7. 2,100   7. 74   75 . 12   -   49 . 2,232   3. 113   8. 2,345   
بندر ديلم   2501   03 . 0  12 . 0  0  0  0  0  -   -   03 . 0  12 . 0  15 . 0  
حوضه حله   25   03 . 0  12 . 0  0  0  0  0  -   -   03 . 0  12 . 0  15 . 0  

جمع مصارف آب   
استان خوزستان   

مقداردرصد از
منابع   

67 . 462  47 . 113  15. 41  27 . 136  9. 10,638  01 . 747  6. 627    32 . 11,770  75 . 996   07. 12,767  
31 . 80  69 . 19 19 . 23  81 . 76  44 . 93  56 . 6 100  0   19 . 92   81 . 7 100   

مأخذ  : مطالعات بهنگام -1 سازي طرح جامع آب  
مطالعات مشاور طرح -2   

جدول مقادير و درصد بخش -5-7  هاي مختلف از منابع آب سطحي و زيرزميني در استان خوزستان  ) ميليون مترمكعب (   

مصرف منابع    
خانگي شهري و

روستايي صنعت و    معدن كشاورزي   شيالت   جمع مصارف     

مقدار مصرف درصد  مقدار مصرف  درصد   مقدار مصرف  درصد  مقدار مصرف  درصد  مقدار مصرف   درصد    
منابع آب  هاي سطحي   67 . 462   93 . 3  15 . 41   35 . 0  9. 10,638   46 . 90   6. 617   26 . 5  32 . 11,760   100   

منابع آب  هاي زيرزميني 47 . 113   38 . 11   27 . 136   68 . 13   01 . 747   94 . 74   -   -   75 . 996   100   
كل مصارف  14 . 576  52 . 4 42 . 177  39 .1 59 . 11,385  25 . 89  6. 627  84 . 4  07. 12,767  100   



 217 طرح آمايش استان خوزستان

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مطالعاتي استان خوزستانمحدودههاي سطحي در حجم آب مصرفي از منابع آب -1- 5 نقشه
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  هاي مطالعاتي هاي زيرزميني در محدودهحجم آب مصرفي از منابع آب -2- 5 نقشه
  استان خوزستان
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  هاي مطالعاتي استان خوزستانحجم كل آب مصرفي در محدوده -3- 5 نقشه
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  آب بخش محيط زيست -5-4
  كليات -5-4-1

هـاي طبيعـي بـه عنـوان منـابع و تبـديل        بـه سـمت اسـتفاده از سيسـتم     هاي انساني معمـوالً فعاليت
آل اين اسـت كـه بهسـازي و مـديريت      اصوالً ايده. هاي طبيعي به منابع درآمدي متمايل است پتانسيل

  .قابل توجيه باشد محيطيزيستمنابع آبي طوري صورت گيرد كه از نظر 
ليكن بايد توجـه  . تواند مطرح گردد هاي اقتصادي و اكولوژيكي ميوضع موجود راهبراي اصالح و بهبود 

هاي اصلي مؤثر بوده و تغييراتي را در حالت طبيعي  هاي انتخابي بر روي اغلب شاخص داشت كه گزينه
هاي اقتصادي توأم بـوده و غالبـاً توسـعه اقتصـادي بـا       حفظ شرايط معمول با هزينه. ايجاد خواهد كرد

  .بنابراين تضاد بين توسعه اقتصادي و حفظ شرايط محيطي روشن است. ات اكولوژيكي همراه استاثر
ها را به همراه داشته باشد لـذا در ايـن    اي را يافت كه بهبود تمامي شاخص  توان گزينه اغلب اوقات نمي
كه بهترين سـازش  اي گشت  توان از گزينه بهينه صحبت كرد، بلكه بايد به دنبال گزينهگونه موارد نمي
روش . هاي مختلف ارائه داده و قابليت برخورد معقول را بـا شـرايط تضـاد داشـته باشـد     را بين شاخص

 MCDMگيري چند بعدي  تصميم«ها  انتخاب بهترين گزينه را از طريق سازش يا مصالحه بين شاخص
)Multi criteria Decision Making (ب كاربرد فراواني داردهاي توسعه منابع آنامند كه در طرح مي.  

هـا، توسـعه و رشـد پايـدار اجتمـاعي، اقتصـادي منطقـه و كشـور          ها و برنامههدف نهايي و غايي طرح
هـاي   از اين رو الزمست با دورانديشي به بررسي پيامدهايي پرداخت كه بر اثـر اجـراي پـروژه   . باشد مي

ن يافت و به ايـن قطعيـت رسـيد كـه     در مجموع بايد اطمينا. ريزي شده ممكن است ايجاد شودبرنامه
ثمرات و نتايج پروژه تحت الشعاع عوارض نامطلوب و پيامدهاي منفي آن بر محيط زيسـت و يـا سـاير    

  .گيرد باشند قرار نمي هاي عمراني ديگري كه در بلندمدت مطرح مي پروژه

  ها زيست رودخانهنيازهاي آبي براي حفاظت محيط -5-4-2
  هـاي شـوند بـه جريـان    هـا رهـا مـي    محيطـي در رودخانـه  اهـداف زيسـت   هايي كـه بـه منظـور   جريان

محيطي موسوم بوده و براي حفاظت از زيست مجموعه گياهي وجانوري آبـزي، حفـظ كيفيـت    زيست 
هـاي  هاي تجارتي و تفرجي جهت استحصال و يـا حمايـت از ارزش   طبيعي محيط و افزايش توليد گونه

  .يابد علمي و بهداشتي تخصيص مي
بايـد از خاصـيت مـداومت جريـان نيـز       دير توصيه شده براي حفظ و حمايت محيط زيست كه مـي مقا

بديهي . بندي نمود محيطي مطلوب و حداقل طبقهتوان به دو بخش جريان زيست برخوردار باشند را مي
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هاي آبي و به منظور حفـظ و حمايـت    پروژه دستپايينريزي جهت تخصيص منابع آب  است در برنامه
مالحظـه قـرار    محيطـي حـداقل مـورد   ها، جريـان زيسـت  ها و محيط زيست و كنترل آلودگيزيستگاه

  .گيرد مي
برآورد نياز آبي محيط زيسـت عمـدتاً بـر روي نيـاز آبـي آبزيـان و بخصـوص ماهيـان كـه بـه عنـوان            

از اكوسيستم آبزي رودخانه قرار دارد متمركز ) تريباال(اي ازمحيط زيست كه در زنجيره عالي  مشخصه
هاي زيست محيطي و نيـز ترقيـق آلـودگي و بـار آلـودگي      گرديده است و در مرحله بعدي ساير ارزش

ها عمـدتاً رابطـه بـين    اين روش. گيرد هاي زيبا شناختي طبيعي مورد مداقه قرار ميمنابع آبي و ارزش
هاي مختلف  ها در دورهمجموعه زنده تشكيل دهنده اين زيستگاهها و و وضعيت زيستگاه) آبدهي(دبي 

  . دهد زيستي در طول سال را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  هاي علمي موجودبا روش محيطيزيستبرآورد نيازهاي آبي  •

هاي ساده در كوتـاه مـدت و   ها حاكي از برتري روشهاي صورت گرفته در بين روش از آنجا كه مقايسه
كه بـه روش  ) Tennant-76(باشد، در طرح جامع آب نيز با استفاده از روش موسوم به  كمتر مي هزينه

  .هاي مورد نياز محيط زيست ارزيابي گرديده است شود، حقابهمونتانا هم ناميده مي
. باشـد  زيست در تقابل بـا منـابع آبـي مـي     ريزي محيط ها در برنامهترين روش روش مزبور يكي از شايع

ر توصيه شده براساس درصدي از ميانگين جريان ماهيانه و ساليانه بـا درصـدهاي مختلـف بـراي     مقادي
  .باشد ها و فصول مختلف سال ميماه

ضعيف، قابل قبول، خـوب، عـالي،   (هاي مختلف روش مونتانا به دليل امكان برآورد نياز آبي در وضعيت
باشد و در ايران كاربرد آن اخيراً توسط  جهت محيط زيست آبي روش مناسبي مي) بسيار عالي و بهينه

  .وزارت نيرو مورد تأكيد قرارگرفته است
درصد  10شرايط ضعيف معادل (محيطي براساس تجارب موجود در شرايط برقراري حداقل نياز زيست

محيطـي  ، ايـن حجـم جريـان بـه تنهـايي تـأمين كننـده نيـاز واقعـي زيسـت          )متوسط جريان سطحي
شـامل  هـا   رودخانـه دسـت  پـايين بلكه نياز زيستگاه . ها نخواهد بود دست رودخانههاي پايينتماكوسيس
هـاي  در واقـع اكوسيسـتم  . باشـد آبي نيز مـي هاي كمهاي سيالبي و جريانهاي آبي نظير جريانجريان

اي و اجزاي زيستي آنها طي فرآيندهاي تكامل و اكولوژيكي بـا اينگونـه تغييـرات بخـوبي خـو      رودخانه
تواند محيطي نميمحيطي بكار بردن حداقل جريان زيستاز اين رو در برقراري جريان زيست. نداگرفته

  .باشندهاي سيالبي نيز ميها نيازمند جريانصحيح باشد و رودخانه
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مثالً در غالـب  . اي ديگر خواهد بودها، شرايط به گونههاي متفاوت جريان آبي رودخانهدر ساير وضعيت
ميتواند عمـق و  ) شرايط نسبتاً خوب يا قابل قبول(ها دبي متوسط رودخانه% 30ها با نموارد دبي جريا

  .هاي موجود در پايين دست فراهم نمايدپهنا و سرعت مطلوبي براي آبزيان و ساير زيستگاه
بايسـت جهـت   از دبي متوسط مي% 20همچنين طبق روش پيشنهادي سازمان حفاظت محيط زيست 

  .ها بطور پايدار جريان داشته باشدخانهنياز زيستي در رود
 هـا بـر  محيطـي رودخانـه  هاي مطالعاتي براي نيـاز زيسـت  با توجه به ميزان جريان سطحي در محدوده

درصـد جريـان و    20روش پيشنهادي يعني روش پيشنهادي سازمان محيط زيسـت معـادل    اساس دو
هـاي   درصد جريان بـراي كليـه محـدوده    30معادل ) قابل قبول(خوب  روش مونتانا براي شرايط نسبتاً

-بر اساس نتايج حاصل حجم جريـان سـطحي زيسـت   . مطالعاتي واقع در استان محاسبه گرديده است

ميليون مترمكعب در سـال و   6.3,352اساس روش سازمان محيط زيست معادل  محيطي مورد نياز بر
ميليون  9.5,015مورد نياز برابر با محيطي اساس روش مونتانا براي شرايط قابل قبول جريان زيست بر

  .متر مكعب خواهد بود
هاي آبريـز كرخـه، كـارون بـزرگ و     هاي مطالعاتي مربوط به حوضهكه تنها بخشي از محدودهاز آنجايي
ها هاي آبريز رودخانههاي واقع در حوضهولي محدوده. گيردزهره در استان خوزستان قرار مي -جراحي

هـاي مطالعـاتي تفكيـك    كه تنها بر اسـاس مفـاهيم كـاربردي بـه محـدوده      يك مجموعه پيوسته بوده
هاي آبريز نيز انجام گرفتـه  محيطي بر اساس كل جريان آبي در حوضهاند، لذا برآورد نياز زيستگرديده

  .است
هاي آبريـز كرخـه، كـارون    بر اساس محاسبات و برآوردهاي موجود متوسط جريان سطحي براي حوضه

 5,144و  21,220، 6,131ساله  بترتيب برابـر بـا    40زهره بر اساس آمار بلند مدت  -بزرگ و جراحي
محيطي مورد نياز براي كـل  بر اين اساس جريان زيست. ميليون متر مكعب در سال گزارش شده است

گيرد، بر اساس روش محيط زيست ها را در بر ميهاي آبريز مزبور كه استان خوزستان پاياب آنحوضه
 9,748ميليون مترمكعب براي شرايط قابل قبول و بر اساس روش مونتانا معادل  6,499برابر با  ساالنه

  .ميليون متر مكعب خواهد بود

  )محيطينياز زيست(حداقل آب الزم براي حفظ كيفيت منابع  -5-4-3
يـا بـه   هاي استان به عنوان يك معضل در پيش رو دارند حفاظت كيفـي آنهـا   آنچه كه امروزه رودخانه

عبارت ديگر حفظ حداقل كيفيت فعلي آب در آنهاست كه تعيين مقدار دقيق اين پارامتر به تحقيقـات  
اي  منطقـه سازمان آب  يهاي موجود و برآوردهاي كارشناسبر اساس گزارش. جامع و گسترده نياز دارد
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جهـت حفـظ    محيطـي بعنوان نهاد كارشناسي و مسئول امور آب استان، نيـاز زيسـت   استان خوزستان
 58شود كه حـدود  ميليارد متر مكعب تخمين زده مي 7,367هاي استان بالغ بر كيفيت فعلي رودخانه

و حوضـه  رودخانه كرخه حوضه رقم فوق براي . باشداي كارون ميدرصد آن مربوط به سيستم رودخانه
م و شـادگان بـه   هـاي هـورالعظي  زهره با در نظر گرفتن حقابه زيست محيطي تاالب –رودخانه جراحي 

ميليون مترمكعب بر اساس گزارشات موجود و توسعه اداره كـل محـيط    1567و  1500ترتيب برابر با 
ميـزان  با منظور نمودن اين حجم عظيم آب  8-5در جدول . زيست استان خوزستان گزارش شده است

حـاظ گرديـده   ميليـون مترمكعـب ل   1300رودخانه كارون به ميـزان  آب مورد نياز براي كنترل شوري 
  .باشدها قابل مصرف ميهاي انتهايي رودخانهبا تدبير صحيح در بازهاست كه البته 

  ميليـون مترمكعـب محاسـبه شـده بـا       9,748و  6,499محيطـي  بنابراين با توجه به ارقام نياز زيسـت 
توسـط  ميليون مترمكعب كه  7,367توان رقم  هاي پيشنهادي سازمان محيط زيست و مونتانا ميروش

نهاد مسئول امور آب استان برآورد گرديده است را به عنوان رقم مناسب جهت حفظ كيفيـت مناسـب   
  .هاي استان منظور نمود محيطي رودخانهآب و نياز زيست

  هاها و تاالبنيازهاي كنترل شوري رودخانه -5-4-4
ــر مــوارد فــوق ــ عــالوه ب ــا در رودخان ــراي كنتــرل شــوري و پيشــرفت آب دري  هــاي كــارونهالــذكر ب

هـاي شـادگان و   شدن و خشـكيدگي تـاالب  و هنديجان و نيز براي جلوگيري از شور) شيرشاخه بهمن(
ايـن  . هاي جراحي و كرخه ساالنه مقدار قابل توجهي آب مورد نياز اسـت هورالعظيم در انتهاي رودخانه

مطالعـات مهندسـين مشـاور    شير و رودخانه هنديجان، مطـابق  مقدار براي رودخانه كارون شاخه بهمن
ميليـون متـر مكعـب آب در سـال      50و  1300، معادل زستاناستان خواي  منطقهسازمان آب و  دزآب

  .ها به طور دائم جاري باشداست تا آب بتواند در انتهاي اين رودخانه

  حجم آب برگشتي  -5-5
هـاي  محـدوده  حجم آب برگشتي ناشي از مصارف مختلف در بخش بررسي و مصارف آب بـه تفكيـك  

  .هاي آبريز و كل استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفته استمطالعاتي، حوضه
هاي مطالعاتي مربوط به حوضـه  هاي برگشتي بر اساس كل محدودهبندي حجم آبدر اين بخش جمع

 9-5زهره و كل استان خوزستان انجام شده و نتايج آن در جدول  –آبريز كرخه، كارون بزرگ، جراحي
  .ائه شده استار
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هاي برگشتي در سطح استان خوزستان ساالنه برابر بـا  بندي صورت گرفته حجم كل آببر اساس جمع
هاي برگشتي بيشـترين مقـدار آن برابـر بـا     از كل آب. ميليون متر مكعب برآورد شده است 74.3,013
مطالعاتي حوضه كـارون  هاي درصد آن در سطح محدوده 02.73ميليون متر مكعب معادل  57.2,200

ميليون متر مكعـب ديگـر    53.241و  64.571درصد مابقي برابر با  01.8و 97.18بزرگ توليد شده و 
  .باشدزهره و كرخه مي -هاي جراحيمطالعاتي حوضه هايمحدودهمربوط به 

 ميليـون متـر مكعـب    98.2,378درصد از آن برابر با  94.78بيشترين مقدار حجم آب برگشتي معادل 
ميليون متـر   20.343پساب ناشي از مصارف شرب شهرهاي استان با . مربوط به بخش كشاورزي است

هـاي برگشـتي   آب. دهـد درصد از كل آب برگشتي استان را بخود اختصاص مـي  39.11مكعب معادل 
درصـد از كـل آب    98.1و  52.3، 16.4روستايي نيـز بـا    خانگي هاي شيالت، صنعت و معدن وبخش

  .مرتبه بعدي جاي دارند برگشتي در
هاي آبريز واقع در استان خوزسـتان بيشـترين مقـدار آب برگشـتي مربـوط بـه بخـش        در تمام حوضه

  .درصد مربوط به حوضه كرخه است 47.85كشاورزي بوده كه باالترين آن با 

  نتايج بيالن منابع آب استان خوزستان -5-6
اي مختلـف اعـم از مصـارف شـرب     ميزان مصارف بخشبا توجه به حجم منابع آبي موجود در استان و 

 محيطـي  ، همچنـين نيازهـاي زيسـت   )پـروري آبـزي (، صـنعت و معـدن، كشـاورزي، شـيالت     )خانگي(

هاي آبيـاري و  ها و نيازهاي آينده شبكه هاي خروجي از حوضههاي برگشتي و آبها، حجم آبرودخانه
  .ستان تعيين گرديدزهكشي، بيالن منابع و مصارف آب در سطح استان خوز

استان عمدتاً بصورت يكپارچه بوده و تفكيـك آنهـا در   ) هاي مطالعاتيمحدوده( هايكه دشتاز آنجايي
باشد، لذا بـيالن  هاي آبياري و زهكشي بدرستي قابل تفكيك نميمورد مصارف بخصوص مصارف شبكه

بريـز مـورد بررسـي قـرار     هـاي آ  آبي براي كل استان خوزستان بصورت يكپارچه و در چارچوب حوضـه 
  .گرفته است

  .باشدبندي نتايج بيالن منابع و مصارف آب استان خوزستان بصورت زير ميجمع

  منابع آب موجود -5-6-1
هـاي  ، منـابع آب زيرزمينـي و آب  )هـا  رودخانـه (منابع آب موجود در استان شامل منـابع آب سـطحي   

  .باشد و كشاورزي مي ، صنعت خانگيهاي مختلف برگشتي ناشي از مصارف بخش
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جدول آب مورد نياز براي حفظ حداقل كيفيت فعلي و نياز زيست -5-8  محيطي رودخانه هاي استان خوزستان  ) ميليون متر مكعب (   
ماه هاي سال  

رودخانه  ) مقطع ( مهر   آبان   آذر   دي   بهمن   اسفند   فروردين  ارديبهشت   خرداد   تير   مرداد   شهريور   ساالنه     

جمع  595  568  6. 554  6. 540   6. 554  563  4. 641  4. 641  4. 641  8. 698   4. 669  4. 669   7,367  
مأخذ  : گزارش سازمان آب و برق استان خوزستان -1  

مطالعات فصل اول طرح آمايش استان خوزستان -2   

  
  

جدول حجم آّب -5-9  هاي برگشتي ناشي از مصارف مختلف در سطح استان خوزستان  ) ميليون مترمكعب (   
منابع آب برگشتي  

حوضه هاي  آبريز   
خانگي شهري خانگي  روستايي صنعت و معدن   كشاورزي  شيالت  جمع كل آب   هاي 

برگشتي مقدار   درصد  مقدار  درصد  مقدار   درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد    
حوضه كرخه    28 . 9  84 . 3  48 . 5  27 . 2  51 . 9  94 . 3  43 . 206   47 . 85   83 . 10   48 . 4  53 . 241   

حوضه كارون بزرگ   41 . 271   33 . 12   32 . 38   74 . 1  12 . 70   19 . 3  58 . 1,708   64 . 77   14 . 112   1. 5  57 . 2,200   
حوضه جراحي زهره   50 . 62   93 . 10   91 . 15   78 . 2  71 . 26   67 . 4  97 . 463   17 . 81   55 . 2  45 . 0  64 . 571   

كل استان  20 . 343  39 . 11  71 . 59  98 .1   34 . 106  53 . 3 98 . 2,378  94 . 78  52 . 125   16 . 4 74 . 3,013   
مأخذ  : مطالعات بهنگام -1 سازي طرح جامع آب  

مطالعات  -2 مشاور طرح   
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  منابع آب سطحي  - 1- 5-6-1

  هاي استان رودخانه •

زهـره در اسـتان    –شامل كرخه، كارون بـزرگ و جراحـي    2هاي سه حوضه آبريز درجه  پاياب رودخانه
هاي انجام يافته و نتايج مطالعات موجود متوسط بلند مـدت آورد  بر اساس بررسي. خوزستان قرار دارد

هاي مربوط به درصـد احتمـال   سيبرر. باشد ميليون مترمكعب مي 32,495ها به استان بالغ بر  رودخانه
درصــد جريــان، ورودي  50هــا مؤيــد آن اســت كــه در حالــت نرمــال و بــا احتمــال  آبــدهي رودخانــه

 و 5,991زهـره بـه اسـتان بـه ترتيـب معـادل        –هاي كرخه، كارون بزرگ و حوضـه جراحـي    رودخانه
. باشـد  در سـال مـي   ميليـون مترمكعـب   30,432ميليون مترمكعب و جمعاً برابر با  4,632و  19,809

درصـد، كـه در    80ها نيز بررسي و ميزان آبدهي بـا احتمـال    همچنين ساير احتماالت آبدهي رودخانه
نمايـد، نيـز بيـانگر حجـم آبـدهي       هاي آبي بيشتر مطرح بوده و كمبود قابل قبـولي را ارائـه مـي    پروژه

ها كرخه، كارون بزرگ  دخانهباشد كه سهم رو ميليون مترمكعب در سال مي 21,794ها معادل  رودخانه
  .ميليون مترمكعب در سال است 2,899و  14,936 و 3,959زهره به ترتيب برابر با  –و جراحي 

 ه ميانيحوضجريان  •

در حـد فاصـل   ... هـاي كوچـك نظيـر بـاالرود، شـور و       هاي اصلي تعـدادي از رودخانـه   غير از رودخانه
ستان خوزستان جريان داشـته كـه متوسـط حجـم     در سطح ا... زهره و  –هاي كارون و جراحي  حوضه

اي از ضريب  با توجه به اينكه جريان ميان حوضه. باشد ميليون مترمكعب مي 1,122ساليانه آنها معادل 
درصد رقـم قابـل قبـول و پيشـنهادي      50تغييرات بسيار باال برخوردار بوده لذا حجم جريان با احتمال 

 561اي استان ساالنه معادل  ين اساس حجم جريان ميان حوضهبر ا. باشد سازمان آب خوزستان نيز مي
هـاي   ميليون مترمكعب آن مربوط بـه حوضـه   200و  361ميليون مترمكعب برآورد شده كه به ترتيب 

  . باشد زهره مي –كارون بزرگ و جراحي 

 كل جريان سطحي استان •

. باشـد  اي مـي  ميـان حوضـه  هاي اصلي و جريان آب  مجموع جريان سطحي استان، شامل آورد رودخانه
ميليـون مترمكعـب و    30,993درصد آورد رودخانه  معادل  50حجم جريان سطحي استان با احتمال 

ميليـون مترمكعـب در سـال بـرآورد شـده       22,355ها برابر با  درصد براي آورد رودخانه 80با احتمال 
  .است
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  منابع آب زيرزميني -2- 5-6-1

  زيرزميني هايبرداري از منابع آب حجم بهره •

ميليـون متـر مكعـب     997برداري از منابع آب زيرزمينـي در سـطح اسـتان سـاالنه معـادل       حجم بهره
هـاي زيرزمينـي    از مجموع آب. باشد هاي استان ميباشد كه بخش اعظم آن مربوط به تخليه از چاه مي

درصـد   4.11و  2.14، 4.74ميليون مترمكعب آن برابـر بـا    113و  142، 742 استان مقاديري معادل
  . باشد زهره مي –هاي كارون بزرگ، كرخه و جراحي  مربوط به زيرحوضه

  هاي زيرزمينيبرداري از آب ه حجم قابل توسعه بهر •

هاي جامع آب، كـل  هاي زيرزميني مربوط به آخرين مطالعات طرحبا توجه به نتايج مطالعات بيالن آب
ها و سازندهاي سـخت اسـتان سـاالنه معـادل      آبرفتهاي زيرزميني اعم از حجم قابل توسعه منابع آب

ميليـون مترمكعـب آن مربـوط بـه      25و  93 و 7ميليون مترمكعب برآورد شـده كـه بـه ترتيـب      125
  .باشد زهره مي –هاي كرخه، كارون بزرگ و جراحي زيرحوضه

  كل منابع آب زيرزميني استان •

كنوني و حجم قابـل توسـعه از ايـن منـابع     برداري در شرايط  كل منابع آب زيرزميني اعم از حجم بهره
هاي كرخه، كارون بـزرگ   ميليون مترمكعب برآورد شده است كه سهم زيرحوضه 1,122ساالنه معادل 

  .باشد ميليون مترمكعب مي 138و  835، 149زهره به ترتيب برابر با  –و جراحي 

  حجم آب برگشتي -3- 5-6-1
، صنعت و معدن و كشـاورزي و  خانگيهاي شده در بخشبخشي از منابع آب معدني اعم از آب مصرف 

باشد مجـدداً بـه صـورت پسـاب وارد      ميليون متر مكعب در سال مي 12,765شيالت كه ساالنه معادل 
هـاي برگشـتي بـه تفكيـك نـوع مصـرف و       حجـم پسـاب  . گردد هاي سطحي و زيرزميني ميمنابع آب
دهـد كـه كـل آب     ي اين محاسـبات نشـان مـي   برآورد نهاي. هاي مطالعاتي محاسبه شده است محدوده

ميليون مترمكعب بوده كه حجم عمده آن مربوط به آب  3,015برگشتي در سطح استان ساالنه معادل 
، 242هاي برگشتي در سـطح اسـتان بـه ترتيـب ارقـامي برابـر بـا        از مجموع آب. برگشتي بخش است

  .باشد كارون بزرگ و جراحي و زهره ميهاي كرخه،  حوضه متر مكعب آن مربوط به زير 572و  2,201
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  برآورد كل منابع آب استان - 4- 5-6-1
هاي سطحي و زيرزميني و حجم آب برگشتي ناشي از مصارف، پتانسيل منابع با احتساب كل منابع آب

بر ايـن اسـاس شـرايط نرمـال آورد     . ها برآورد شده است هاي موجود در استان به تفكيك زيرحوضهآب
ميليون مترمكعب بوده كـه سـهم    35,130اصلي استان، پتانسيل منابع آبي استان معادل هاي  رودخانه

 5,542و  23,206 و 6,382زهـره بـه ترتيـب برابـر بـا       –هاي كرخه، كارون بزرگ جراحـي    زيرحوضه
  .باشد ميليون مترمكعب در سال مي

درصـد، سـاالنه برابـر بـا      80 هاي اصلي بـا احتمـال   پتانسيل منابع آبي استان با احتساب آورد رودخانه
و  18,333 و 4,350الذكر به ترتيـب معـادل    هاي فوق ميليون مترمكعب بوده كه سهم حوضه 26,492
  .ميليون مترمكعب برآورد شده است 3,809

  مصارف و نياز آبي -5-6-2
شهري و روسـتايي، صـنعت و    خانگيهاي مختلف مصرف اعم از مصارف و نياز آبي استان شامل بخش

محيطي و حفـظ حـداقل   عدن و مصارف بخش كشاورزي وشيالت و همچنين تأمين و نيازهاي زيستم
  .باشد هاي استان مي كيفيت آب رودخانه

  مصارف آب  -5-6-2-1
ميليـون مترمكعـب    12,765حجم كل مصارف آب در شرايط فعلي در سطح استان خوزستان معـادل  

هـاي  بخـش . بـه بخـش كشـاورزي و شـيالت اسـت     درصد مربوط  1.94بوده كه بيشترين آن با حدود 
از . دهنـد  درصد از كل مصارف آب استان را تشكيل مـي  4.1و  5.4و صنعت و معدن به ترتيب  خانگي

ميليون مترمكعب آن مربـوط   2,346و  9,340 و 1,079مجموع حجم مصارف آب در استان به ترتيب 
  .اشدب زهره مي –هاي كرخه، كارون بزرگ و جراحي  به زيرحوضه

  محيطي و كيفيت آبنياز زيست -5-6-2-2
يعني حجم آب الزم جهت حفظ حداقل كيفيت ... ها و ها، تاالب محيطي رودخانهبرآورد نيازهاي زيست
هـاي   هاي استان و منابع آبي وابسته به آن با احتسـاب كنتـرل شـوري رودخانـه     فعلي سيستم رودخانه

هـاي انجـام شـده و    محيطـي بـر اسـاس بررسـي    زيست  هزهره بصورت جزئي از مؤلف –كارون، جراحي 
ميليون مترمكعب در سال گزارش شده  7,367گزارش كارشناسان سازمان آب استان خوزستان معادل 

ميليون مترمكعـب آن مربـوط بـه     1567و  4300، 1500از حجم منابع آب مورد نظر به ترتيب . است



 229 طرح آمايش استان خوزستان

 

  

البته قابل ذكر است نياز زيسـت محيطـي    .زهره مي باشد –هاي كرخه، كارون بزرگ و جراحي  حوضه
ميليـون مترمكعـب    6100رودخانه كارون در مقطع اهواز توسط سازمان آب و برق خوزسـتان معـادل   

  .گزارش شده است

  حجم كل آب مصرفي و نيازهاي آبي -5-6-2-3
محيطـي  زيسـت  حجم كل مصارف و نياز آبي استان در شرايط فعلي شامل مصارف بخشـي و نيازهـاي  

درصد از كل نيازهاي آبي استان مربوط بـه   4.63. ميليون مترمكعب برآورد شده است 20,132بالغ بر 
محيطـي و كنتـرل   و مابقي مربوط به تأمين نيازهاي زيسـت ) شرب، صنعت، كشاورزي(مصارف بخشي 

و  15,647، 1,743از حجم كل مصارف و نيازهاي آبي استان به ترتيب . باشد ها مي شوري آب رودخانه
  زهـره   –ه جراحـي  حوضـ هاي كرخه، كارون بزرگ و  حوضه ميليون مترمكعب آن مربوط به زير 2,742

  .باشدمي

  بيالن منابع آبي استان -5-6-3
بندي نتايج بـيالن  با توجه به تعيين و برآورد پتانسيل منابع آبي موجود و مصارف و نيازهاي آبي، جمع

  .باشداستان خوزستان بصورت زير ميسطح  منابع و مصارف آب در
از جريـان  ) درصـد  33(هاي استان حدود يك سوم  رودخانه  ساالنهآورد وآود آورمتوسط بلند مدت  -1

اوالً انحراف معيار منابع آب سطحي استان در مقايسه با انحراف . دهند آب سطحي كشور را تشكيل مي
هـاي بـا   ها و خشك ساليامر نشانگر وقوع سيالبمعيار آب سطحي كشور رقم قابل توجهي بوده و اين 

درصـد بـوده    39هاي استان برابر با  ثانياً ضريب تغييرات آبدهي رودخانه. باشدابعاد وسيع در استان مي
 .از مقدار بيشتري برخوردار است) درصد 29(كه در مقايسه با ضريب تغييرات منابع آب سطحي كشور 

هاي استان، رقـم متوسـط    تغييرات و انحراف معيار باال براي آبدهي رودخانهبنابراين با توجه به ضريب 
هـاي اسـتان    در نتيجه آبدهي رودخانه. باشند ها از ضريب اطمينان بااليي برخوردار نمي آبدهي رودخانه

ميليون مترمكعب در سال از اطمينان بيشـتري برخـوردار    21,794درصد معادل  80در سطح احتمال 
سال كه براي مديريت منابع آب  10سال در هر  2اين رقم يعني پذيرفتن ريسك به تعداد . خواهد بود

  .باشد هاي آبي قابل قبول مي و پروژه
پتانسيل منابع آب موجود در استان شامل منابع آب سطحي، زيرزميني و آب برگشتي به قرار زير  -2

 :باشد مي
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درصد و جريـان آبـي    80ضريب احتمال ها با  كل منابع آب سطحي شامل جريان آبي رودخانه -
 .ميليون مترمكعب در سال برآورد شده است 22,355اي معادل  ميان حوضه

بـرداري و حجـم آب قابـل توسـعه معـادل       كل منابع آب زيرزميني اعم از منابع آب قابل بهره -
 .باشد ميليون مترمكعب مي 1,122

و كشاورزي سـاالنه معـادل    حجم آب برگشتي ناشي از مصارف مختلف شرب، صنعت و معدن -
 .ميليون مترمكعب است 3,015

 .ميليون مترمكعب خواهد بود 26,492بنابراين كل پتانسيل آبي استان برابر با  -

، صنعت و معدن و كشـاورزي و   خانگي(حجم كل مصارف و نياز آبي استان اعم از مصارف بخشي  -3
هـا معـادل    ترل شـوري آب رودخانـه  و حجم نياز آبي جهت حفظ كيفيت محيط زيست و كن) شيالت

 .ميليون مترمكعب در سال برآورد شده است 20,132

بيانگر آن است كه حاصل بررسـي   در شرايط فعلي بندي نتايح بيالن آب در استان خوزستانجمع -4
باشـد كـه    ميليون مترمكعب در سال مـي + 6,360منابع و مصارف آب در شرايط فعلي مثبت و برابر با 

، +4693، +1772زهره به ترتيب برابر با  –هاي كرخه، كارون بزرگ و جراحي  اي زيرحوضهسهم آن بر
 .، ميليون مترمكعب در سال برآورد شده است -105

هـاي   ميليون مترمكعب و شبكه 5,469هاي آبياري و زهكشي در دست اجرا معادل  نياز آبي شبكه -5
بنـابراين  . ميليـون مترمكعـب بـرآورد شـده اسـت      3,800آبياري و زهكشي در دست مطالعه معـادل  

 25ميليون مترمكعب بوده كه با فـرض اجـراي    9,269هاي آبياري فوق برابر با  مجموع نياز آبي شبكه
هاي در دسـت اجـرا و در حـال     درصد از اراضي مزبور در اراضي آبي فعلي حداكثر نياز آبي كليه شبكه

 .گردد غ ميميليارد مترمكعب بال 9.6مطالعه به حدود 

هاي كرخه، كارون، دز، جراحي و زهره هر يـك داراي حوضـه آبريـز وسـيعي بـوده كـه از        رودخانه -6
در استان خوزسـتان واقـع   ) ها پاياب رودخانه(چندين استان گذشته و تنها بخشي از حوضه آبريز آنها 

. هاستريز اين رودخانههاي آب بنابراين الزمه مديريت درست منابع آب، اعمال مديريت حوضه. باشد مي
هـاي مزبـور    هاي توسعه منابع آب در باالدسـت رودخانـه  توان به بررسي طرح از جمله اين اقدامات مي

ها به استان خوزستان تأثير گـذار   ها در كاهش آورد رودخانهكه قطعاً اجراي هر يك از آن. اشاره نمود
 .)طرح نيامده است كه البته اين امر مهم در شرح خدمات مطالعات. (باشد مي

با در نظر گرفتن كليه موارد فوق اين واقعيت آشكار مي شود كه حتي با پذيرش شـرايط   -7
 و تنهـا بـا لحـاظ نمـودن نيـاز آبـي        هـا برداري از منـابع در باالدسـت حوضـه   فعلي بهره
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هاي در دست مطالعه نه تنها آب مـازادي  هاي آبياري و زهكشي در دست اجرا و شبكهشبكه
، كنترل و تنظيم بخـش  هاماند بلكه به دليل توزيع زماني نامناسب آبدهي رودخانهباقي نمي

  .اي از جريانات سطحي ضروري بوده تا تعادل نسبي ميان منابع و مصارف فراهم آيدعمده
نتـايج   4-5نتايج بيالن منابع و مصارف آب در سـطح اسـتان خوزسـتان و در نقشـه      10-5در جدول 

  .هاي واقع دراستان نشان داده شده است زير حوضه بيالن آب در

  راهكارها و پيشنهادها -5-7
با توجه به سهم بزرگ حوضه كارون بزرگ در جريـان آب سـطحي اسـتان و نقـش اساسـي آن در       -1

حجـم زيـاد پسـاب ورودي حاصـل از انـواع      ) درصد كل مصارف آب استان 73(تأمين مصارف مختلف 
 در اولويـت حاكم بر آن در دشت خوزستان، حفاظت كيفي اين رودخانـه  مصارف و شرايط هيدروليكي 

  . گيردملي قرار 
منابع آب آشاميدني شهري و روستايي با ايجاد سيسـتم آبرسـاني مناسـب از سـاير مصـارف مجـزا        -2

  بـدين ترتيـب   . گرديده تا تمامي شـهرهاي اسـتان از آب شـرب مطلـوب و مطمـئن برخـوردار گردنـد       
اي كارون بـه طـور قابـل    هاي برگشتي به سيستم رودخانهحاصل از تأثير منفي ورود پسابهاي نگراني

  .يابداي كاهش ميمالحظه
شهري و روستايي و با توجه به اهميت اين بخش از  خانگياساس آمار حجم توليد و مصارف اّب  بر -3

م آب توليد شده جزء آب بـه  درصد از حج 40منابع آب و هزينه بسيار باالي توليد و توزيع آن، حدود 
با توجه بـه نيـاز   . گردددرصد آن جزء مصرف تلقي مي 60حساب نيامده و يا تلفات آب بوده و كمتر از 

، مـديريت و كنتـرل ايـن بخـش از منـابع آبـي از اهميـت بسـيار بـااليي           خانگيروز افزون آب بخش 
  .باشدبرخوردار مي

يابي منابع آب تلفيقي، رويكرد مديريت رزميني و مكانضمن تعيين پتانسيل آب قابل استحصال زي -4
  .مصرف به سمت تلفيق منابع آب سطحي و زيرزميني هدايت گردد

  هاي سـطحي و زيرزمينـي، تـدقيق آمـار مـورد اسـتفاده بـراي محاسـبه         آماربرداري از مصارف آب -5
هاي ان در قالب تهيه سامانهبرداري منابع آب توسط حقابه برهاي بيالن و مطالعات چگونگي بهرهمؤلفه

  .اطالعات جغرافيايي انجام گيرد
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جدول  5- 10 نتايج بيالن منابع و مصارف آب در سطح استان خوزستان  - ) ميليون متر مكعب (   

نام 
حوضه هاي  

آبريز در   
محدوده 
استان   

پتانسيل منابع آب موجود در استان مصارف آب     

نتيجه 
بيالن    

منابع و 
مصارف *  

نياز آبي 
شبكه هاي 

اجرايي و 
مطالعاتي و 

افزايش 
نياز  خانگي 
صنعت  و

آتي   

نتيجه 
نهايي 
بيالن   

منابع آب سطحي منابع آب زيرزميني     

حجم آب برگشتي ناشي از مصارف
  

كل منابع  آب استان   

خانگي
 

شهري و روستايي
  

صنعت و معدن
كشاورزي و شيالت  

  

نياز محيط زيست و كيفيت 
  

كل
  

جريان رودخانه ها   -

ورودي به استان   

جريان حوضه
  

مياني
  

كل منابع    

حجم بهره
 

برداري از منابع 
زيرزميني

  

حجم قابل توسعه
  

كل
  

شرايط نرمال 
جريان رودخانه
ها  

  

با احتمال 
80

 %
جريان رودخانه
ها 

  

شرايط نرمال
  

با احتمال 
80

شرايط نرمال  %
  

با احتمال 
80

%  

كرخه  22   5,991   3,959   -   5,991   3,959   142   7  149   242   6,382   4,350   22   16   1,041   1500   2578   1772 +   

7100   740  -   
كارون بزرگ 

23   
19,809   14,936   361   20,170   15,297   742   93   835   2,201   23,206   18,333   441   117   8,782   4300   13640   4693 +   

جراحي  زهره –
24   

4,632   2,899   200   4,832   3,099   113   25   138   572   5,542   3,809   113   45   2,188   1567   3913   105  -   

كل استان   30,432   21,794   561   30,993   22,355   997   125   1,122   3,015   35,130   ** 26,492  576   178   12,011   7,367   ** 20,132  ** 6,360 + 
 * با توجه به ضريب تغييرات و انحراف معيار باال، رقم متوسط آبدهي رودخانه از ضريب اطمينان باال برخوردار نبوده، لذا در جمع   بندي بيالن آبدهي  رودخانه ها در سطح احتمال   80 درصد منظور شده است  .   

 ** در مصارف و نيازها در اين جدو ل تنها مصارف فعلي منظور شده است، اما با توجه به طرح  هاي توسعه اي دست اجرا و برنامه ريزي شده بخش كشاورزي و نيازهاي  خانگي  و صنعت، منابع آب مازاد در استان وجود نخواهد . 
داشت .
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  استان هاي واقع در نتايج بيالن آب در زير حوضه -4- 5 نقشه
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  در ) ميليـارد متـر مكعـب در سـال     8.12حـدود  (با توجه به حجـم مصـارف فعلـي آب در اسـتان      -6
ها گرچه توزيع زماني با در نظر گرفتن نتايج تحليل فراواني آبدهي رودخانه هاي مختلف مصرف وبخش

رسد ها با نياز الگوي كشت منطبق نيست ولي در شرايط كنوني بهره برداري به نظر ميآبدهي رودخانه
هاي استان با سطوح اطمينان باال محتمل و قابل دسترس بوده و شـواهد امـر   پتانسيل آبدهي رودخانه

ليكن در طول . ر عدم وجود مشكل در تأمين نيازهاي فعلي مصرف و باالخص نياز كشاورزي استدال ب
برداري رسيده و وارد مدار مصرف شـوند، بـراي   هاي آبياري بيشتري به بهرهسال آينده هرچه طرح 10

  رسيدن به شرايط توسعه كامل، سطح اطمينان تأمين آب رو به كاهش نهـاده و تـأمين آب مـورد نيـاز    
  .تنها با اعمال مديريت بهينه ميسر خواهد گشت

ميليـون مترمكعـب در    11,385درصد از كل آب مصرفي در استان خوزسـتان معـادل    89بيش از  -7
براسـاس گـزارش موجـود رانـدمان تلفيقـي مصـرف آب در بخـش        . شـود بخش كشاورزي مصرف مـي 

درصد در نوسان بوده كـه ميـانگين    46تا  34كشاورزي در محدوده هاي مطالعاتي واقع در استان بين 
بنابراين افزايش راندمان آبياري و . گردددرصد برآورد مي 38درصد و حدود  40آن براي استان كمتراز 

برداري مناسب از منابع آبي از راهكارهاي ضروري و بسيار با اهميت در مديريت منـابع آب اسـتان   بهره
تـر و   ت طرح جامع كشاورزي راندمان آبياري بسيار پـايين قابل ذكر است كه در گزارشا. گرددتلقي مي

  .درصد گزارش شده است 30حدود 
بـاالبردن  . جـويي را بـه عمـل آورد   وري و صرفهضروري است در مصرف آب تأمين شده نهايت بهره -8

راندمان مصرف آب به ويژه در بخش كشاورزي، باالبردن راندمان توليد محصول در واحـد سـطح بـراي    
ري از نياز به گسترش سطح زير كشت و مصرف بيشتر آب، كاشت محصوالت با نياز آبي كم و با جلوگي

  .ارزش افزوده باال از جمله اقدامات اساسي مورد انتظار است
بـرداري و  هاي آبياري در حال بهرهبررسي امكان تغيير روش آبياري از ثقلي به تحت فشار در شبكه -9

باشـد در راسـتاي بـاالبردن    كان تغيير روش آبياري در آنها موجـود مـي  براي آن بخش از اراضي كه ام
هـاي تحـت   راندمان مصرف آب و جلوگيري از هدر رفت مقادير و احجام بزرگ آب با اجـراي سيسـتم  

  .فشار و انتقال مناسب آنها به محل مصرف از ديگر اقدامات مفيد خواهد بود
كنترل بـر مصـارف آب و حفـظ و حراسـت از منـابع آب      هاي مشاركتي در نظارت و تشكيل نظام -10

حفـظ منـابع آب   «كنندگان شهري و صنعتي كـه  تخصيصي و آگاهي دادن به كشاورزان و ساير مصرف
  .راهكاري ضروري و اساسي است» برابر با حفظ حيات بشر است
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از ديگـر اقـدامات    هاي غير متعارفانجام مطالعات و تحقيقات الزم در زمينه استفاده از منابع آب -11
با توجـه بـه بـاالبودن    ( هاي شور به منظور آبياريتوان از استفاده از آبدر اين رابطه مي. ضروري است

، تصفيه  )شرب، صنعت و معدن( هاي شور جهت مصارف ضروريسازي آب، شيرين)هاشوري آب دشت
استفاده مجدد از آنها و بهبود  هاي موجود به منظورو فاضالب هاهاي موجود در پسابو كاهش آالينده

  .برد هاي استان، ناممحيطي منابع طبيعي به خصوص رودخانهشرايط زيست
هـاي منـابع آب   روز نمـودن ظرفيـت  سازي شبكه سنجش منابع آب اسـتان بـه منظـور بـه    بهينه -12

  .هازيرزميني و كنترل جريان خروجي از محدوده هاي مطالعاتي و دشت
شبكه كنترل كيفي و آلودگي منابع آب در سـطح اسـتان بـه منظـور مـديريت       تشكيل و تكميل -13

  .كيفي منابع آب استان
هـا، انجـام مطالعـات جـامع منـابع آب      به منظور تأمين آب مورد نياز بخش كشـاورزي در دشـت   -14

 .ها، نياز به تهيـه مـدل رياضـي مناسـب دارد    در اين راستا، مطالعه كمي و كيفي آبخوان. ضروري است
 .روز گرددهاي زماني مناسب بازنگري و بهالزم است كه اين مطالعات در بازه

بندي پيشنهادات در رابطه بـا منـابع و مصـارف آب اسـتان بـه      مجموع نقاط ضعف، تنگناها، و جمع در
  .گرددشرح زير ارائه مي

  :هانقاط ضعف، تنگناها و محدوديت -الف

 ايمنابع آب حوضهتضعيف نقش استان در مديريت و كنترل  •

 اي آبانتقال بين حوضه •

 تشديد آلودگي منابع آب استان •

 :برداري از منابع آببهره بهبود توجهي بهبي •

 بهبود راندمان آبياري •

 هاي مناسبكاشت محصوالت و واريته •

 كاهش تلفات آب  •

 هاتغذيه مصنوعي آبخوان •

 بازچرخاني آب و مديريت مصرف •

 هاي غيرمتعارفشناخت و استفاده از منابع آب •

 هاي آب زيرزمينيها، افت كمي و كيفي سفرهساليتداوم خشك •
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  :پيشنهادات -ب

 هاي آبريزانجام مطالعات و مديريت منابع آب در سطح حوضه •

 ...ها، پتانسيل منابع خاك و برداري از رودخانهتعيين حقابه و نياز آبي استان با توجه به سابقه بهره •

 ه مصرف آبمطالعات و مديريت بهين •

 %)44آب بحساب نيامده (كاهش تلفات در مصارف خانگي  •

 %)35راندمان آبياري در شرايط فعلي (افزايش راندمان آبياري در بخش كشاورزي  •

 هاي آبياري تحت فشارتوسعه سيستم •

 ها برداري مجدد و كاهش آلودگيها بمنظور امكان بهرهبازيافت پساب •

 ر متعارف در استانهاي غيمطالعه و شناخت منابع آب •



  

  
 

  
  
  

 فصل ششم

  تأسيسات آبي موجود در استان 
   



 

    

  
  



  

  
    

  
  
  
  
  
  

  مقدمه

كارون، جراحي و زهره، شرايط توپوگرافي مناسب، منـابع  هاي بزرگ و عظيم كرخه، دز، وجود رودخانه
هـاي عظـيم سدسـازي در ايـن     هاي گسترده همگي موجب گرديده كه اجراي طرحآبي فراوان و دشت

اي برخـوردار گـردد بـه طـوري كـه      هاي آبريز مربوط بـه آن از توسـعه قابـل مالحظـه    استان و حوضه
  .اندتقرار يافتهبزرگترين سدهاي مخزني كشور در اين ناحيه اس

در اين بخش اطالعات مربوط به سدهاي مخزني، تنظيمي و انحرافي موجود و در دست بهره برداري و 
هـاي آبريـز كـارون    همچنين سدهاي در حال اجرا و سدهاي در دست مطالعه به تفكيك براي حوضـه 

  .بزرگ، كرخه و جراحي و زهره ارائه شده است
هاي بسيار گسترده و منابع آبي بـه هنگـام و قابـل    دارا بودن دشتهمچنين استان خوزستان به دليل 

. باشـد هاي آبياري و زهكشي در كشور مـي وسعت شبكه ينبيشترتنظيم توسط سدهاي موجود، داراي 
هاي آبياري و زهكشي موجود، در حال اجرا و در كالن شبكه مشخصات ،مطالعاتدر ادامه اين فصل از 

  . ائه شده استبندي و ارحال مطالعه جمع
امكانات آبرساني به شهرهاي استان از ديگر تأسيسات آبي موجود محسوب شده كه اطالعات مربوط به 

  . آن به تفكيك براي شهرهاي استان آمده است
هاي آبي موجـود، اجرايـي و در دسـت    بندي كالن طرحدر خاتمه اين فصل از مطالعات خالصه و جمع

و جراحي و زهره جهـت شـناخت اجمـالي از     كارون بزرگ ،يز كرخهآبرهاي مطالعه درسطح كل حوضه
هـاي آبريـز در خـارج از     هاي باالدسـت حوضـه  برداري از منابع آب در بخش هاي توسعه بهرهروند طرح

  .استان خوزستان نيز مورد بررسي قرار گرفته است
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  سدهاي استان خوزستان -6-1
  خوزستانبرداري در استان دست بهره سدهاي در -6-1-1
  سدهاي مخزني -1-1- 6-1

هاي پيشرفت اقتصادي همراه بـا عوامـل مهمـي چـون     ايران به عنوان يكي از اهرم توسعه كشاورزي در
هـاي  سطح بهداشت، محدوديت آب شـيرين، برداشـت بـيش از حـد از آب     باال رفتنافزايش جمعيت، 

اي مخزني را در اولويت كارهاي هاي آب شور به شيرين، احداث سدهزيرزميني و سرانجام هجوم جبهه
  .دهدعمراني قرار مي

آبي از موقعيت بسيار منحصر بفـردي در كـل   استان خوزستان در زمينه احداث سد و توليد انرژي برق
هاي مناسب در استان موجب شده است كه تا كنـون شـش سـد    وجود ساختگاه. كشور برخوردار است
  .برداري برسدبه بهره ميليارد متر مكعب 16ادل بزرگ با حجمي مع

  سد مخزني دز  •

ساختمان ايـن سـد در   . كيلومتري شمال شرق انديمشك بر روي رودخانه دز قرار دارد 20اين سد در 
ـ  . تكميل و آبگيري مخزن شروع گرديـد  1341ماه  آغاز و در آذر 1337بهمن  وع بتنـي دو  سـد دز از ن

، صنعت و كشـاورزي  خانگيآبي و تأمين آب برقباشد و به منظور توليد انرژي قوسي با جدار نازك مي
  .و كنترل سيالب طراحي و اجرا گرديد

  سد مخزني كرخه •

رود، بـر  ين سد طويل خاكي جهان به شمار ميسد مخزني كرخه كه بزرگترين سد تاريخ ايران و ششم
 سـد . كيلـومتري شـمال غـرب انديمشـك قـراردارد      21اين سد در . روي رودخانه كرخه بنا شده است

هـزار هكتـار از    340,000كرخه از نوع خاكي با هسته رسي است و با احـداث آن تـأمين آب بـيش از    
برداري از اين سد از اواخـر  بهره. الم امكان پذير گرديده استهاي خوزستان و اياراضي كشاورزي استان

  .آغاز گرديده است 79سال 
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  )1كارون (پورسد مخزني شهيد عباس •

. سليمان بر روي رودخانـه كـارون قـرار دارد   كيلومتري شمال مسجد 55در فاصله  پورسد شهيد عباس
  .گيري گرديدتكميل و آب 1355ماه سال  آغاز و در آذر 1348ماه   ساختمان اين سد در دي

، خـانگي آبـي و تـأمين آب   پور از نوع بتني دو قوسي بوده و به منظور توليد انرژي برقسد شهيد عباس
  .و كنترل سيالب طراحي و اجرا شده است صنعت و كشاورزي

 سد مارون •

كيلومتري شمال شرق بهبهان بر روي رودخانه مارون  19سد مارون در جنوب غربي كشور و در فاصله 
مطالعات مرحله اول و دوم طرح مارون در . كيلومتر است 220واقع شده است و فاصله آن تا شهر اهواز 

عمليـات  . پايان يافـت  1365آغاز و در سال  1362لعات در سال صورت گرفته و ادامه مطا 1345  سال
هدف از احداث ايـن سـد   . به بهره برداري رسيد 1379در سال  و شروع  1366اجرايي اين سد از سال 

 دســتپــايينهكتــار اراضــي كشــاورزي  5,500هــاي مخــرب، تــأمين آب مــورد نيــاز كنتــرل ســيالب

  .باشدمگاوات مي 150ي برق به ميزان و توليد انرژ) و شادگان آبادخلفجايزان،  هاي بهبهان،دشت(

  سليمانسد مخزني مسجد •

ــه كــارون در ســد و نيروگــاه مسجد ــر روي رودخان  كيلــومتري شــمال شــرقي شــهر  5.25ســليمان ب

ايـن سـد از نـوع    . پور واقع شده اسـت دست سد شهيد عباسكيلومتري پايين 26مسجد سليمان و در 
ميليـون كيلـووات    3,700باشد و هدف از اجـراي آن توليـد حـدود     ه رسي قائم مياي با هست سنگريزه

درصـد و   50آبـي موجـود كشـور بـه ميـزان      آبي در سال و افزايش توليد انرژي بـرق ساعت انرژي برق
  .باشد درصد مي 4افزايش كل توليد برق به ميزان 

  سدهاي تنظيمي  - 1-2- 6-1

  سد تنظيمي انحرافي گتوند •

پـور و تـأمين و انحـراف آب    منظور تنظيم مجدد آب خروجي از سد مخزنـي شـهيد عبـاس   اين سد به 
متـر   8,000هكتار و عبـور جريـان سـيالبي معـادل      47,000ورودي به شبكه آبياري گتوند به وسعت 

جهت . صورت گرفت 1356برداري از اين سد در سال  بهره. مكعب در ثانيه طراحي و اجرا گرديده است
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استفاده گرديده است  10.2×10.2دريچه تخليه رسوب كشويي به ابعاد  5اين سد از  در تخليه رسوبات
  .متر طراحي و ساخته شده است 2.12×  35.7دار به ابعاد سرريز دريچه 14و براي عبور سيالب تعداد 

  سد تنظيمي دز •

بـه شـبكه   سد تنظيمي دز به منظور تنظيم مجدد آب خروجي از سد مخزنـي دز و تـأمين آب ورودي   
مترمكعب در ثانيه طراحـي   6,000هكتار و عبور جريان سيالبي معادل  125,000آبياري دز به وسعت 
  .آغاز گرديده است 1344برداري از سد تنظيمي دز از سال  بهره. و اجرا گرديده است

 551با جريان حـداكثر   80.12×30.5جهت تخليه رسوبات در اين سد از دريچه تخليه رسوب به ابعاد 
 39.5×15سرريز بـه ابعـاد    6ها نيز تعداد جهت عبور سيالب. مترمكعب در ثانيه استفاده گرديده است

  .مترمكعب در ثانيه طراحي گرديده، ساخته شده است 916متر كه هر كدام براي عبور جريان حداكثر 

  سدهاي انحرافي - 1-3- 6-1

  )حميديه(سد انحرافي كرخه  •

ات ساختماني آن شـروع شـد، بـر روي رودخانـه كرخـه در باالدسـت       عملي 1329اين سد كه در سال 
سـد كرخـه در   . آغاز گشته اسـت  1336برداري از آن از سال  شهرستان حميديه واقع شده است و بهره

نموده  هكتار از اراضي قدس را تأمين مي 2,400هكتار از اراضي حميديه و  10,000ابتدا آب مورد نياز 
هكتـار،   18,500شبكه آبياري و زهكشي حميديه و قدس و زمـزم در سـطح   با تكميل و اجراي . است

ميـزان  . هاي مذكور را نيز بـر عهـده داشـته اسـت     اين سد وظيفه انحراف و تأمين آب مورد نياز شبكه
  .باشد ميليون مترمكعب مي 214.546، 1383انحراف آب توسط اين سد در سال 

  سد انحرافي فجر •

تأمين آب قسمتي از آب ورودي به شبكه آبياري فجر رامهرمـز بـه وسـعت    اين سد به منظور انحراف و 
ميزان انحراف آب توسط اين سد . هكتار بر روي رودخانه ابوالفارس طراحي و اجرا گرديده است 3,000

  .باشد ميليون مترمكعب مي 10معادل 1383در سال 
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  سد انحرافي خيرآباد •

شاوور ) مدرن -سنتي(نياز قسمتي از شبكه آبياري تلفيقي اين سد به منظور انحراف و تأمين آب مورد 
. اجرا گرديده اسـت  1318هكتار بر روي رودخانه شاوور طراحي و در سال  29,000به وسعت ناخالص 

  .باشد ميليون مترمكعب مي 191.163معادل  1383ميزان انحراف آب توسط اين سد در سال 

  سد انحرافي شاوور •

. عمليات ساختماني آن شـروع شـد   1314نحرافي در ايران است كه در سال اين سد از اولين سدهاي ا
شـاوور بـه   ) مـدرن  –سـنتي  (اين سد به منظور انحراف و تأمين آب مورد نياز شبكه آبيـاري تلفيقـي   

ميزان انحراف آب توسط اين . هكتار بر روي رودخانه شاوور ساخته شده است 29,000وسعت ناخالص 
  .باشد ميليون مترمكعب مي 184.220معادل  1383سد در سال 

  سد انحرافي دز •

اين سد در جنوب شهر دزفول و بر رودخانه دز به منظور انحراف و تأمين آب ورودي شبكه آبيـاري دز  
هاي اصلي مناطق شرق و غرب رودخانه دز طراحي و احـداث گرديـده و قـادر بـه عبـور      از طريق كانال

 1383ميزان انحراف آب توسط اين سد در سـال  . ثانيه است مترمكعب در 6,000جريان سيالبي برابر 
  .باشد ميليون مترمكعب مي 2,756معادل 

  سد انحرافي شهدا •

هكتـار از   14,600اين سد به منظور انحراف و تأمين آب ورودي به شبكه آبياري بهبهـان بـه وسـعت    
بـرداري از ايـن    يات بهـره عمل. اراضي دشت بهبهان بر روي رودخانه مارون طراحي و اجرا گرديده است

هـاي   هاي تخليـه رسـوب بـا دريچـه    در طرفين سد نيز ساختمان. آغاز گرديده است 1369سد از سال 
ميزان انحراف آب توسط ايـن سـد   . هاي آبياري احداث شده استكشويي و كنترل آب ورودي به كانال

  .باشد ميليون متر مكعب مي 306معادل  1383در سال 

  نسد انحرافي جايزا •

هكتار  10,500اين سد به منظور انحراف و تأمين آب ورودي به شبكه آبياري جايزان و فجر به وسعت 
سد مزبور بر روي رودخانه مارون و در دشـت جـايزان سـاخته شـده و از     . طراحي و اجرا گرديده است

دريچـه تخليـه    6جهت تخليه رسـوبات در ايـن سـد از    . برداري قرار گرفته است ه مورد بهر 1377سال 
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حراف آب توسـط  ميزان ان. مترمكعب در ثانيه استفاده گرديده است 400رسوب كشويي با دبي عبوري 
  .ميليون مترمكعب است 6.147معادل  1383اين سد در سال 

  ايستگاه شادگان بند و •

اين بند در محدوده شمال شادگان بر روي رودخانه جراحي احداث گرديـده كـه هـدف از اجـراي آن      
 آغاز و 79عمليات اجراي آن از سال . باشدهكتار مي 9,012تأمين آب اراضي دشت شادگان به وسعت 

  .برداري رسيده استبه بهره 82در سال 

  سدهاي در دست اجرا -6-1-2
 )رامهرمز(سد جره  •

 90كيلومتري شـمال شـرق رامهرمـز در نزديكـي روسـتاي جـره و در فاصـله         35سد مخزني جره در 
اين سد . هاي جنوب غربي زاگرس برروي رود زرد در دست احداث استكيلومتري شرق اهواز در دامنه

هكتـار از اراضـي    26,000هدف از اجراي ايـن طـرح تـأمين آب    . باشدي با هسته رسي مياز نوع خاك
  .مگاوات است 9دشت رامهرمز، كنترل سيالب رودخانه و توليد انرژي برق آبي به ميزان 

 سد تنظيمي آريوبرزن •

 كيلـومتري جنـوب   14كيلـومتري اهـواز و در    220 اين سد بر روي رودخانه مارون و در فاصله حدود
اين سد از نوع بتني وزني است كه عمليـات سـاختمان آن از   . غربي شهر بهبهان در دست احداث است

هـاي  هكتـار اراضـي دشـت    50,260هدف از احداث اين سد تـأمين آب  . شروع شده است 1382سال 
  .گانه بهبهان، جايزان، خلف آباد و شادگان استچهار

 رودباالسد  •

باشـد و  اين سد از نوع خاكي با هسته رسي مـي . ملك واقع شده استكيلومتري باغ 50در  باالرودسد 
  .شروع شده است 1384عمليات ساخت آن از سال 

 آبادسد خير •

. باشـد اين سد از نوع خاكي با هسته رسـي مـي  . كيلومتري بهبهان واقع شده است 33سد خيرآباد در 
  .شروع شده است 1384عمليات ساخت آن از سال 
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  دست مطالعه  هاي درسد -6-1-3
  هـاي هاي سطحي فراوان استان از يكسو و نياز روز افزون بخـش اي و منابع آبشبكه گسترده رودخانه

و صنعت استان به منابع آبي تنظيم شده از سـوي ديگـر، باعـث شـده كـه احـداث        خانگيكشاورزي،  
. قـرار داشـته باشـد   ) 2و  1 شناسايي، مطالعاتي مرحلـه (سدهاي مخزني متعددي در مرحله مطالعاتي 

  .ن سهم را در اين مطالعات داراستحوضه آبريز كارون بزرگ بيشتري
سد مخزني در سطح استان خوزستان در مرحله مطالعاتي قرار داشته كـه از ايـن    23در مجموع تعداد 

زهـره قـرار    -سد در حوضه جراحي 10سد در حوضه كارون بزرگ و  12سد در حوضه كرخه،  1ميان 
  .دارند

سد به اسامي سدهاي زال، آبگـالل، رود تلـخ و زيـرزرد در     4سد در دست مطالعه تعداد  23مجموع از 
 ، تمبـي مسـجد سـليمان،   2و  1سد به اسـامي سـدهاي تـالوگ     12مرحله مطالعات شناسايي، تعداد 

و تعداد  1و كندك در مرحله مطالعات  2و1، كارون، گزي، ابوالفارس، زهره 2و1چيتي، شور خوزستان 
دز، ابوالعبـاس،   سد به اسامي تراز، سد دشت خوزستان، شيرين آب تالوگ، طرح افزايش ارتفاع سـد  7

  .قرار دارند 2خوزستان و صيدون در مرحله مطالعات  آبادخير
بـرداري در حـال اجـرا و در    مشخصات كلي سـدهاي در دسـت بهـره    3-6و  2-6و  1-6هاي جدول در

زهـره   -هاي آبريز كرخه، كـارون بـزرگ و جراحـي   تفكيك حوضه مرحله مطالعاتي استان خوزستان به
  .ها نشان داده شده استموقعيت آن 1-6ارائه شده و در نقشه 
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جدول  6-1 مشخصات سدهاي موجود، در دست - اجرا و در مرحله مطالعات درحوضه آبريز روخانه كرخه در استان خوزستان    

رديف
  

نام سد   

مختصات
جغرافيايي نزديكترين   

شهر مرحله   اهداف طرح   نوع سد   رودخانه   
اصلي   

مساحت 
حوض   ه

) كيلومتر 
مربع (   

متوسط
آورد ساالنه
رودخانه   

) ميليون 
مترمكعب (

حجم 
ت نظيم شده

ساالنه 
) ميليون 

مترمكعب (

حجم مفيد 
مخزن   

) ميليون
مترمكعب ( 

سيالب طرح 
سرريز 

بهره برداري  
) مترمكعب 

بر ثانيه (   

كارفرما عرض   
جغرافيايي

طول 
جغرافيايي

1  
تنظيمي 
كرخه   

) پاي پل (   
32 - 35 - 32 06 - 09 - 48 انديمشك اجرايي   كشاورزي   برقابي -   RCC كرخه    42,640   9. 4,498   -   2. 7  - آب و برق   

خوزستان  

سپتون  2   -   - شوش   بهره   برداري    
كشاورزي  تغذيه  -
مصنوعي  كنترل  –

سيالب   

خاك 
همگن   

آبراهه فصلي 
بليته –   4. 32   8. 0  -   -   5. 156 جهاد   

كشاورزي  

كرخه  3   28 - 29 - 32 34 - 07 - 48 انديمشك بهره   برداري كشاورزي   برقابي - خاكي با   
هسته رسي كرخه   43,183   4,829   4,200   3,840   18,395   

توسعه 
منابع آب و
نيروي ايران

وليعصر  4   -   - انديمشك   بهره   بردراي   
كشاورزي  تغذيه  -
مصنوعي  كنترل  –

سيالب   

خاكي 
غيرهمگن  

آبراهه فصلي 
وليعصر   2. 1  02 . 0  -   -   5. جهاد   6

كشاورزي  

زال  5   00 - 50 - 32 50 - 07 - 48 انديمشك مطالعه و   
شناسايي كشاورزي    - برقابي بتني دو   

قوس زال     5. 587   4. 296   -   -   - آب و برق   
خوزستان  

مأخذ : مطالعات بهنگام - 1   سازي طرح جامع آب  
مطالعات فصل اول طرح آمايش استان خوزستان -2   
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جدول مشخصات سدهاي موجود، -6-2  در دست اجرا و در مرحله مطالعات درحوضه آبريز روخانه كارون بزرگ در استان خوزستان   

رديف
  

نام سد   

مختصات جغرافيايي  
نزديكترين 

شهر مرحله   اهداف طرح   نوع سد   رودخانه   
اصلي   

مساحت  حوض ه
) كيلومتر مربع ( 

متوسط
آورد ساالنه
رودخانه   

) ميليون
مترمكعب ( 

حجم تنظيم 
شده ساالنه 

) ميليون 
مترمكعب (   

حجم مفيد 
مخزن   

) ميليون
مترمكعب (   

سيالب طرح
سرريز 

بهره برداري  
) مترمكعب بر 

ثانيه ( 

كارفرما سال   
بهره عرض برداري 

جغرافيايي
طول 

جغرافيايي

باالرود  1   00 - 35 - 32 00 - 17 - 48 انديمشك اجرايي  كشاورزي  - برقابي خاكي با هسته رسي  باالرود  58 . 696  171  96  2. 91   3,852 آب و برق خوزستان    

گتوند عليا  2   08 - 16 - 32 10 - 56 - 48 شوشتر اجرايي   برقابي   سنگريزه   اي با هسته 
رسي كارون    32,425   14,191   -   1,688   17,500 توسعه    منابع آب و 

نيروي ايران     

بختياري  3   00 - 58 - 32 00 - 47 - 48 دزفول اجرايي   برقابي   بتني دو قوس   بختياري    6,388   4,307   3,688   3,027   5,830 توسعه منابع آب و   
نيروي ايران     

تنظيمي دز  4   33 - 34 - 32 56 - 24 - 48 دزفول بهره  برداري بتني وزني -  دز   - - - - آب و برق خوزستان -     
تنظيمي   5 گتوند   32 - 16 - 32 07 - 50 - 48 گتوند بهره  برداري بتني وزني -  كارون  آب و برق خوزستان -  5 - - -    

دز  6   20 - 36 - 32 49 - 27 - 48 دزفول بهره   برداري كشاورزي   – شرب
– برقابي بتني دو قوس  دز     17,430   8,282   3,200   2,600   6,000 آب و برق خوزستان     

ظهيريه  7   -   - شوشتر   بهره   بردراي تغذيه   مصنوعي -
كنترل سيالب خاكي همگن  آ   براهه در

جوار گرگر 64 . 2  -   -   -   5. 21 جهاد كشاورزي       

كارون   8 1  
  ) شهيد عباسپور ( 06 - 03 - 32 25 - 36 - 49 م سج د سليمان بهره برداري كشاورزي    برقابي – بتني دو قوس كارون     25,829   12,550   4,260   1,446   16,200 آب و برق خوزستان     

كارون   9 3  08 - 48 - 31 41 - 05 - 50 ايذه بهره   برداري ب   رقابي بتني دو قوس   كارون     -   9,602   900   1,720   8,710 توسعه منابع آب و   
نيروي ايران     

10 مسجد سليمان  
) گدارلندر (   40 - 01 - 32 01 - 24 - 49 مسجد سليمان بهره برداري برقابي   سنگريزه   اي با هسته 

رسي كارون    -   13,262   -   -   21,700 توسعه منابع آب و   
نيروي  ايران     

11 تالوگ   1  52 - 20 - 32 11 - 22 - 49 مسجد سليمان مطالعه برقابي 1 بتني قوسي  تالو گ   478  409  7. 266   104   966 آب و برق خوزستان    
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ادامه جدول  مشخصات سدهاي موجود، در دست اجرا و در مرحله مطالعات درحوضه آبريز روخانه كارون بزرگ در استان خوزستان -6-2  

رديف
  

نام سد   
مختصات جغرافيايي  

مختصات 
جغرافيايي مرحله   اهداف طرح   نوع سد   رودخانه   

اصلي   

مساحت
حوض   ه

) كيلومتر 
مربع ( 

متوسط آورد
ساالنه رودخانه  

) ميليون 
مترمكعب ( 

حجم تنظيم 
شده ساالنه 

) ميليون 
مترمكعب (   

حجم مفيد
مخزن   

 ) ميليون 
مترمكعب ( 

سيالب طرح 
سرريز بهره برداري 

) مترمكعب بر ثانيه ( 
كارفرما سال   

بهره عرض برداري 
جغرافيايي

عرض 
جغرافيايي

12 تالوگ   2  -   - مسجد سليمان   مطالعه   برقابي  1 بند تنظيمي     -   -   -   7. 271   -   85 آب و برق   
خوزستان     

13 تمبي مسجد  
سليمان   -   - مسجد سليمان   مطالعه   گردشگري و تفريحي  1 بتني وزني تمبي     -   -   -   7. 2  1,265 آب و برق   

خوزستان     

14 چيتي    23 - 16 - 32 44 - 11 - 49 اللي مطالعه   برقابي  1  بتني قوسي   تالوگ     864   2. 674   37 . 647   6. 122   50 آب و برق   
خوزستان     

15 شور خوزستان   1 06 - 38 - 32 14 - 57 - 48 اللي مطالعه   برقابي  1  سنگريزه   اي با هسته    GC شور   874   431   6. 412   2. 115   1,214 آب و برق   
خوزستان     

16 شور خوزستان   2 46 - 22 - 32 50 - 05 - 49 اللي مطالعه   برقابي  1  بتن غلتكي    RCC شور    1,436   1. 641   1. 613   5. 492   1,923 آب و برق   
خوزستان     

17 كارون   2  09 - 58 - 31 08 - 58 - 49 ايذه مطالعه   برقابي  1  بتني دو قوص   كارون     24,967  10,287   10,176   27   17,300   
توسعه منابع 

آب و نيروي  
ايران   

  

18 گزي    53 - 19 - 32 44 - 09 - 49 اللي مطالعه   برقابي  1  بتني قوسي   شور     1,935   5. 833   801   5. 36   388 آب و برق   
خوزستان     

19 تراز    49 - 22 - 32 15 - 06 - 49 ايذه مطالعه    كشاورزي  2 – شرب –
برقابي بتن غلتكي   (RCC) هركش     5. 323   162   6. 142   -   2. 148 آب و برق   

خوزستان     

20 سردشت خوزستان  00 - 38 - 32 00 - 56 - 48 دزفول مطالعه    كشاورزي   2 شرب – سنگريزه اي با هسته  
رسي سردشت   6. 76   2. 16   23 . 12   58 . 15   407 آب و برق   

خوزستان     

21 شيرين   آ (ب  تالوگ ( 00 - 38 - 32 00 - 36 - 48 سردشت مظالعه    كشاورزي  2 خاكي با هسته رسي   شيرين  
آب  260   60   08 . 30   2. 30   5. 1,275 آب و برق   

خوزستان     

22 طرح افزايش ارتقاء 
سد دز   20 - 36 - 32 49 - 27 - 48 دزفول مطالعه    كشاورزي  2 برقابي  -  خاكي با هسته رسي  اشترينان    40   84   650   -   111 آب و برق   

خوزستان     
مأخذ : مطالعات بهنگام - 1   سازي طرح جامع آب  

مطالعات فصل اول طرح آمايش استان خوزستان -2  
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جدول  م -6-3 ش خصات سدهاي موجود در حال اجرا در مرحله مطالعاتي در محدوده حوضه جراحي  زهره در استان خوزستان – ميليون متر مكعب –    

رديف نام سد  استان   مرحله   حجم مخزن   
درتراز نرمال   

حجم تنظيم
شده ساالنه  

حجم تخصيص
داده شده مصوب

حجم اختصاص  
داده شده كشاورزي  

حجم اختصاص  
داده شده صنعت   

حجم اختصاص داده 
شده خانگي   

تنظيم آريوبرزن 1 خوزستان  اجرايي   99 . 6  0 0 0 -   -   
رامهرمز 2 ) جره خوزستان ) اجرايي   215   8. 100  0 103  -   -   

پارسل  3 11
) بنگستان ( خوزستان بهره برداري     28 . 0  0 0  0  0  0  

تشان 4 خوزستان  بهره برداري   04 . 0  0 0 0 0  0  
دهنو هنديجان 5 خوزستان  بهره برداري   34 . 0  0 0 0 0  0  
شوه حميد 6 خوزستان  بهره برداري   48 . 0  0 0 0 0  0  
كلتندر 7 خوزستان  بهره برداري   14 . 0  0 0 0 0  0  
مارون 8 خوزستان  بهره برداري   1,200   900  0 900  0  0  
ابوالفارس 9 خوزستان  مطالعه  1 2. 27   24  0 0 -   -   
10 زهره  خوزستان 1 مطالعه  1 4. 220   1,355  0 0 -   -   
11 زهره  خوزستان 2 مطالعه  1 1101   1,488  0 0 -   -   
12 كندك  خوزستان  مطالعه  1 83 . 11   5. 7 - 16 . 6 -   -   
13 ابوالعابس  خوزستان  مطالعه  2 4. 113   85  33 . 70  2. 27  -   3. 46   
14 خيرآباد  خوزستان  مطالعه  2 2. 179   85  4. 92  85  -   -   
15 صيدون  خوزستان  مطالعه  2 01 . 42   6. 77  0 6. 77  -   -   
16 آبگالل  خوزستان  مطالعه شناسايي   1. 9  57 . 7 0 57 . 7 -   -   
17 رود تلخ  خوزستان  مطالعه شناسايي   5. 76   53  0 15 . 92  -   -   
18 زيرزرد  خوزستان  مطالعه شناسايي   6. 81   56 . 173  0 56 . 173  -   -   
مأخذ : 1- مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب  

2- مطالعات فصل اول طرح آمايش استان خوزستان  
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موقعيت سدهاي استان خوزستان -1-6 نقشه
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  هاي آبياري و زهكشي شبكه -6-2
و تنظيم  هاي بزرگ و پرآب و منابع آبي به هنگام هاي حاصلخيز، رودخانههاي وسيع، خاكوجود دشت

هـاي كشـاورزي كشـور مطـرح      شده همگي موجب گرديده كه استان خوزستان به عنوان يكي از قطب
  .گيرددر آن شكل  يفراوانهاي آبياري و زهكشي گسترده و  و در همين راستا شبكه شده

 6-6و  5-6، 4-6هـاي آوري و در جـدول  هاي آبياري و زهكشي اسـتان جمـع   اطالعات مربوط به شبكه
  :شده استارائه 

طرح يا پروژه شبكه آبيـاري و زهكشـي در    38بندي شده در حال حاضر تعداد بر اساس اطالعات جمع
هاي فوق بـه   مساحت ناخالص و خالص تحت پوشش شبكه. باشند برداري مي سطح استان در حال بهره

ميليـارد   7هكتار بـوده و حجـم آب مصـرفي آن حـدوداً معـادل       331,396و  434,488ترتيب معادل 
  .مترمكعب گزارش شده است

پروژه آبياري و زهكشي در سطح اسـتان در حـال اجـرا اسـت كـه وسـعت اراضـي         28همچنين تعداد 
هكتار و نياز آبـي سـاالنه    341,154و  406,476ناخالص و خالص  تحت پوشش آنها به ترتيب برابر با 

  .ميليارد مترمكعب گزارش شده است 5آن بيش از 
اسـاس   بـر . باشـد  پـروژه آبيـاري و زهكشـي در حـال مطالعـه مـي       31استان تعداد  همچنين در سطح

 279,479و  447,702هـا معـادل   گزارشات موجود وسعت اراضي ناخالص و خالص اين بخش از طـرح 
  .گردد ميليارد مترمكعب برآورد مي 8.3هكتار و نياز آبي آن برابر با 

  .زهكشي استان خوزستان نشان داده شده استهاي مدرن آبياري و  موقعيت شبكه 2-6در نقشه 
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  برداري استان خوزستانه هاي آبياري و زهكشي در حال بهر مشخصات كلي شبكه -4-6 جدول

 مصرف 
)m.c.m( 

نياز آبي 
  ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضي 

  )هكتار(

مساحت 
خالص اراضي 

  )هكتار(
وضعيت 
  طرح

نام 
رودخانه يف  مطالعاتي نام واحد  نام طرح يا پروژه

رد
  

برداري بهره  10,985  31,300  99  64.54   1  دشت عباس شرقي  دشت عباس  كرخه
برداري بهره  800  1,010  41.6  41.6   2  آوان  زمزم  كرخه
برداري بهره  755  945  04.12  4.12   3  دشت آزادگان  زمزم  كرخه

برداري بهره  2,140  2,460  12.26  12.26   4  دشت آزادگان  حميديه  كرخه
برداري بهره  2,800  6,513  3.44  3.44   5  دشت آزادگان  قدس  كرخه
برداري بهره  1,370  5.159  8.45  8.45   6  دشت آزادگان  سلمان  كارون
برداري بهره  6,000  7,800  4.116  4.116   7  دشت آزادگان  كوت و حمودي  كرخه
برداري بهره  10,800  11,300  3.152  3.152   8  دشت آزادگان  حميديه   كرخه
برداري بهره  955  984  6.13  6.13   9  انديمشك-دزفول  انديمشك -لور   باالرود

برداري بهره  92,694  120,696  52.3,039  1307  10  انديمشك-دزفول  1شبكه آبياري و زهكشي دز   دز
برداري بهره  5,140  5,818  7.85  7.85  11  انديمشك-دزفول  كشت و صنعت ميان آب شوشتر  دز
برداري بهره  900  1,150  89.15  89.15  12  گتوند  اراضي حميدآباد   دز

برداري بهره  17,500  19,373  93.822 93.822  -زيدون –نيشكر كازرون  –گتوند   كارون
 13  آهودشت  قبرشيخ

برداري بهره  3,990  4,700  36.157 36.157  14  آهودشت  شبكه آبياري و زهكشي شاوور  شاوور
برداري بهره  10,000  13,538  69.514 69.514  15  آهودشت  نيشكر شعيبيه  دز
برداري بهره  2,000  11,800  94.102 94.102  16  عقيلي - گتوند  نيشكر ميان آب دز  دز
برداري بهره  10,693  12,390  02.101 02.101  17  ميان آب –شوشتر   عقيلي –گتوند   كارون
برداري بهره  5,400  5,676  9.128  9.128  18  ميان آب –شوشتر   اراضي نهرسنتي داريون شطيط

برداري بهره  4,000  6,490  05.94  05.94  19  ميان آب –شوشتر   كشت و صنعت كارون  كارون
برداري بهره  2,000  3,684  30  30  20  اهواز شمالي  مهاميد -ظهيريه   گرگر

برداري بهره  325  380  93.10  93.10  21  اهواز شمالي  طرح سلمان  كارون
برداري بهره  18,453  22,328  45.349 45.349 اهواز جنوبي –خرمشهر   شمال و شمال شرق اهواز  كارون 22 
برداري بهره  12,000  14,990  7.283 56.391 اهواز جنوبي –خرمشهر   نيشكر خزايي  كارون 23 
برداري بهره  12,000  13,217  7.283 56.391 اهواز جنوبي –خرمشهر   )سلمان فارسي( نيشكر غزالي   كارون 24 
برداري بهره  11,392  13,176  3.269 68.371 اهواز جنوبي –خرمشهر   نيشكر فارابي  كارون 25 
برداري بهره  24,000  29,750  4.567 11.783 اهواز جنوبي –خرمشهر   نيشكر ميرزا كوچك خان اميركببر  كارون 26 
برداري بهره  2,000  2,123  7.42  7.42 اهواز جنوبي –خرمشهر   ..اراضي كوت عبدا  كارون 27 
برداري بهره  1,330  1,547  5.42  5.44  28  بهبهان  طرح سلمان  كارون
برداري بهره  13,500  14,600  9.246  9.246  29  بهبهان  بهبهان  مارون

برداري بهره  665  1,172  38.11  38.11  30  جايزان  بنه باشت و توسعه خيرآباد
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  برداري استان خوزستانه هاي آبياري و زهكشي در حال بهر مشخصات كلي شبكه -4-6 جدولادامه 

 مصرف 
)m.c.m( 

نياز آبي 
  ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضي 

  )هكتار(

مساحت خالص
)هكتار(اراضي 

وضعيت 
  طرح

نام 
يف  نام واحد مطالعاتي  نام طرح يا پروژه رودخانه

رد
  

برداري بهره  3,470  4,114  6.128  2.69  31  جايزان  جايزان  مارون
برداري بهره  3,000  3,500  32  خلف آباد -رامشير  فجر   مارون

برداري بهره  18,730  22,025  4.225  4.225  33  خلف آباد -رامشير  2) رامشير(خلف آباد   جراحي
برداري بهره  2,000  2,500  24  24  34  شادگان  3شهيد سدره و شبانكار   جراحي

برداري بهره  8,926  9,015  2.128  2.128  35 خيرآباد-آبكنارون -اميديه  شادگان  جراحي
برداري بهره  1,825  3,210  22.31  22.31  36 خيرآباد-آبكنارون -اميديه  باشت و توسعه بنه شيرين آب
برداري بهره  4,158  4,619  61.70  61.70  37 خيرآباد-آبكنارون -اميديه  شهيد رجايي  زهره
برداري بهره  2,700  3,000  8.37  8.37  38  گمار  4دهمال   زهره
29.7,062  جمع  331,396  434,488  76.8,364

هكتار در  8,300آباد به وسعت خالص  هكتار و صنعت هفت تپه و شمس 5,900هكتار و كشت وصنعت شهيد بهشتي به وسعت خالص  5140المبين به وسعت خالص  توسعه شبكه دز و فتح.1
  .رديف شبكه آبياري و زهكشي دز اعمال گرديده است

ميليون مترمكعب مصرف براي اين شبكه در  4.225برداري رسيده است ولي به علت عدم دسترسي به ميزان تخصيص آب اين شبكه در شروع فعاليت  به بهره 85سال اين شبكه در ابتداي .2
  .نظر گرفته شده است

گيرند از آنجاييكه مصرف اين شبكه در  آباد تحت پوشش قرار مي از شبكه خلف برداري كامل برداري از اين شبكه در حال حاضر متوقف شده است ولي بخشي از اراضي اين شبكه با بهره بهره.3
  .آمار سازمان آب و برق خوزستان لحاظ گرديده در اينجا نيز به مصرف واحد اضافه گرديده است

  .نياز آبي برمبناي الگوي كشت توسعه هنديجان محاسبه شده است.4
  )جهاد كشاورزي(استان خوزستان  تحت فشارهاي آبياري مطالعات طرح جامع شبكه -1: مأخذ

  خوزستاناستان گزارش سازمان آب و برق  -2
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  هاي آبياري و زهكشي اجرايي استان خوزستان مشخصات كلي شبكه -5-6 جدول
مصرف 

)m.c.m( 
نياز آبي 
  ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضي 

  )هكتار(
مساحت خالص 

 )هكتار(اراضي 
وضعيت 
  طرح

نام 
نام واحد   نام طرح يا پروژه رودخانه

يف  هيدرولوژيك
رد

  

  1  دشت عباس شرقي  دشت عباس  كرخه  اجرايي  16,485  18,300  172  0
  2  خسرج -آوان   دشت دوسالق  كرخه اجرايي  13,505  19,665  210  0
  3 دشت آزادگان  شرق دشت آزادگان  كرخه اجرايي  18,850  22,334  4.333  0
  4 دشت آزادگان  غرب دشت آزادگان  كرخه اجرايي  35,800  36,826  8.417  0
  5 دشت آزادگان  توسعه حميديه  كرخه اجرايي  3,690  4,340  2.51  0
  6 دشت آزادگان  اراضي طرح جفير  كارون اجرايي  22,525  26,500  5.325  0
  7  آهودشت  شبكه آبياري غرب شعيبيه  شطيط اجرايي  11,000  13,542  7.131  0
  8 شيخ پيون و ده -ايذه  ميانگران –ايذه   ميانگران اجرايي  1,700  4,079  2.7  0
  9  انديكاو اللي  دشت اللي تراز چشمه اجرايي  1,800  1,857  8.9  0
 10  عقيلي - گتوند  دشت بزرگ  كارون اجرايي  2,500  3,234  2.31  0
 11  ميان آب -شوشتر  ميان آب شوشتر  شطيط اجرايي  27,007  29,861  4.328  0
 12  ميان آب -شوشتر  شرق شعيبيه شطيط اجرايي  7,050  7,909  2.79  0
 13  ميان آب -شوشتر  ميانبندان شطيط اجرايي  590  3,233  78.7  0
 14  ميان آب -شوشتر  شرق گرگر  گرگر اجرايي  5,400  7,992  2.56  0
 15  اهواز شمالي  نيشكر دهخدا  دز اجرايي  12,000  16,210  7.283  0
 16  اهواز شمالي  شبكه آبياري و زهكشي كوثر  كرخه اجرايي  14,200  15,797  5.229  0
جنوب اهواز -خرمشهر  شبكه آبياري و زهكشي جفير كارون اجرايي  13,500  17,940  4.223  0 17 
جنوب اهواز -خرمشهر  طرح اكاليپتوس خرمشهر كارون اجرايي  20,500  22,990  4.312  0 18 
خرمشهر و جزيره مينوشمال آبادان و  كارون اجرايي  14,400  15,034  6.457  0 جنوب اهواز -خرمشهر 19 
جنوب اهواز -خرمشهر  جزيره آبادان كارون اجرايي  17,600  19,633  5.574  0 20 
جنوب اهواز -خرمشهر  توسعه خرمشهر كارون اجرايي  5,000  12,376  9.158  0 21 
 22  رامهرمز  رامهرمز  ...ا اجرايي  23,648  27,569  9.332  0
آب شيرين اجرايي  734  1,000  3.7  0  23  زيدون و خيرآباد  قلعه مدرسه
 24  زيدون و خيرآباد  توسعه شهيد رجايي  زهره اجرايي  3,572  3,840  3.50  0
 25  زيدون و خيرآباد  درونك  زهره اجرايي  2,597  2,857  4.41  0
 26  زيدون و خيرآباد  1شهيد بهشتي  زهره اجرايي  1,800  2,000  2.25  0
 27 هنديجان  1هنديجان  زهره اجرايي  13,790  16,224  9.192  0
 28 هنديجان  توسعه هنديجان  زهره اجرايي  29,911  32,234  5.418  0
 جمع  341,154  406,476 78.5,469  0

 .نياز آبي برمبناي الگوي كشت توسعه هنديجان برآورد شده است -1

  )جهاد كشاورزي(استان خوزستان  هاي آبياري تحت فشارمطالعات طرح جامع شبكه -1: مأخذ
  گزارش سازمان آب و برق استان خوزستان -2
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  هاي آبياري و زهكشي در دست مطالعه استان خوزستان مشخصات كلي شبكه -6-6 جدول
مصرف 

)m.c.m( 
نياز آبي 
  ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضي 

  )هكتار(

مساحت 
خالص اراضي 

 )هكتار(
وضعيت 
  طرح

نام 
نام واحد   نام طرح يا پروژه رودخانه

يف  هيدرولوژيك
رد

  

 1  خسرج-آوان عين خوش–فكه كرخه مطالعاتي  3,000  3,050  5.37  0
مطالعاتي  3,000  3,615  33.48  0  2  خسرج-آوان ارايض كرخه
مطالعاتي  20,247  26,605  67.355  0  3  خسرج-آوان ارايض كرخه
مطالعاتي  6,458  7,489  196  0  4  خسرج-آوان باغه كرخه
مطالعاتي  3,445  4,103  17.53  0  5 دشت آزادگان چمران كرخه
مطالعاتي  64,550  76,553  2.996  0  6 دشت آزادگان شهيد چمران و توسعه كرخه
مطالعاتي  44,795  52,695  4.538  0 توسعه دشت آزادگان اراضي جنوب كرخه نور كرخه  7 دشت آزادگان
مطالعاتي  4,300  5,000  80  0  8 دشت آزادگان اراضي منطقه حالف كرخه
مطالعاتي  4,100  4,177  4.54  0  9  انديمشك-دزفول باالرود و پشمينه زار باالرود
مطالعاتي  3,700  8,306  53  0  10  انديمشك-دزفول باالرود چم گلك باالرود
مطالعاتي  1,500  5,800  2.26  0  11  انديمشك-دزفول اراضي منطقه شهيون دز
مطالعاتي  1,235  1,956  6.12  0 سردشت  12  انديمشك-دزفول شبكه آبياري سردشت
مطالعاتي  2,566  7,873  6.16  0 سردشت  13  انديمشك-دزفول شيزين آب
مطالعاتي  1,850  5,658  93.11  0 شيرين آب  14 گتوند شيرين آب
مطالعاتي  24,230  44,419  1.248  0  15  آهو دشت بهبود توسعه شبكه سنتي شاوور شاوور
مطالعاتي  1,970  2,656  9.20  0  16  پيون-ايذه طهماسبي شاوور
مطالعاتي  1,840   2,863  5.19  0 هالليجان  17  پيون-ايذه هالليجان
مطالعاتي  875  1,573  3.15  0 ترازچشمه  18  اللي-انديكا هاركله
مطالعاتي  1,038  4,422  7.16  0  19  امامزاده جعفرآباد سادات حسيني كارون
مطالعاتي  3,832  8,780  7.40  0  20  عقيلي-گتوند توسعه گتوند-آب بيد-سبزآب كارون
مطالعاتي  2,625  7,431  71.34  0  21  ميان آب-شوشتر پرزپنسيان شطيط
مطالعاتي  5,323  12,746  47.56  0  22  ميان آب-شوشتر دشت رغيوه گرگر
مطالعاتي  4,725  11,314  12.50  0  23  اهواز شمالي رغيوه گرگر
مطالعاتي  610  727  41.9  0  24  اهواز شمالي چمران كرخه
مطالعاتي  27,493  90,802  9.329  0 اهواز جنوبي-خرمشهر طرح توسعه جنوب اهواز كارون 25 
مطالعاتي  5,530  6,588  34.85  0 اهواز جنوبي-خرمشهر شهيد چمران كرخه 26 
مطالعاتي  1,150  1,500  9.10  0  27 بهبهان السبيد مارون
مطالعاتي  9,000  10,000  6.88  0  28 ميداوود-صيدون صيدون ميداوود
مطالعاتي  5,800  6,440  1.57 0  29  رامهرمز مريچه ...ا
مطالعاتي  8,692  9,563  4.41 0  30 زيدون زيدون زهره
مطالعاتي  10,000  12,000  6.95 0  31 زيدون خيرآباد زهره
 جمع 279,479  447,702 16.3,800  0

 )جهاد كشاورزي(استان خوزستانهاي آبياري تحت فشارطرح جامع شبكهمطالعات-1:مأخذ
 گزارش سازمان آب و برق استان خوزستان -2



  منابع آب   ■256
 

    

  
  
  
  
  
  
  

     هاي مدرن آبياري و زهكشي استان خوزستان موقعيت شبكه - 2-6 نقشه
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  امكانات آبرساني به شهرها -6-3
درايـن  . حاضر و آينده بررسـي شـده اسـت   حال  در اين بخش چگونگي تأمين آب مورد نياز شهرها در

راستا ضمن تشريح چگونگي تأمين آب مصرفي شهرها از نظر تعداد چاه، چشمه، قنات و يا آبگيـري از  
رودخانه ها امكانات آبرساني به شهرها و ذخيره آن بررسي شـده و راهكارهـاي مناسـب ارائـه گرديـده      

  .است

  حميديه •

انحرافي كرخه و از طريق كانال اصلي سمت چـپ سـوم كـه آب    آب مصرفي شهر حميديه از محل سد 
گيرد و پـس از تصـفيه بـه    كند، صورت مي مورد نياز اراضي كشاورزي منطقه حميديه را نيز تأمين مي

  . شود شبكه شهري تزريق مي
ب رودخانـه  آهاي آتـي بـا برداشـت از     طبق طرح جامع آب دشت آزادگان، آب شرب حميديه در سال

  .تأسيسات سوسنگرد تأمين خواهد شدكرخه توسط 

  بستان •

خانـه از رودخانـه   خانه و تلمبه  آب مصرفي بستان از طريق تأسيسات موجود شامل اسكله آبگير، تصفيه
آب . بـه بازسـازي دارد   نيـاز اسكله آبگير و شبكه توزيع اين شهر فرسوده بوده و . گرددكرخه تأمين مي

مترمكعبـي ذخيـره    250مكعبي و يك مخزن فلزي هـوايي  متر 4,000تصفيه شده در دو مخزن بتني 
آب شهر بستان از قابل شرب تا مناسب بـراي شـرب متغيـر بـوده و      فيزيكوشيمياييكيفيت . گردد مي

  .آلودگي ميكروبي در آن گزارش نشده است
 اسـاس  باشد، و بـر  مترمكعب در روز مي 500خانه شهر بستان حداكثر  با توجه به اينكه ظرفيت تصفيه

هاي آينده از  بيني گرديده كه آب مصرفي شهر در سال پيش) آزادگان  دشت(طرح جامع آب سوسنگرد 
  .خانه تأمين گردد طريق تصفيه

  سوسنگرد •

آب مصرفي سوسنگرد از طريق تأسيسات موجود شامل اسكله آبگيـر، خطـوط انتقـال آب از آبگيـر تـا       
  .باشد پوشش و شبكه توزيع از رودخانه كرخه ميخانه طرح جامع، خطوط انتقال تا مناطق تحت   تصفيه

آب تصـفيه شـده در   . دهـد  سيسات آبرساني شهر سوسنگرد كليه مناطق دشت آزادگان را پوشش ميأت
مترمكعبــي آب آشــاميدني  16,000همچنــين مخــزن . گــردد مترمكعبــي ذخيــره مــي 8,000مخــزن 
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آب شهر سوسنگرد از قابل شـرب   اييفيزيكوشيميكيفيت . كند سوسنگرد و دشت آزادگان را تأمين مي
هـا  بـه ميـزان انگشـت     تا مناسب براي شرب متغير بوده، همچنين آلودگي ميكروبـي در برخـي سـال   

  .شماري گزارش شده است
جوابگوي نياز  1385در سال  خانگيخانه شهر سوسنگرد با توجه به جمعيت و مقدار مصرف آب تصفيه

خانـه طـرح جـامع     ي آتي نسـبت بـه افـزايش ظرفيـت تصـفيه     ها و الزم است براي سال نبودهمصرفي 
  .شودسوسنگرد اقدام 

  هويزه •

 از ،خانـه  تصـفيه آبگيـر و   شـامل  ،آزادگـان سيسات متمركـز دشـت   أآب مصرفي شهر هويزه از طريق ت
مترمكعب در روز اسـت كـه تـا     6,000خانه  حداكثر ظرفيت اين تصفيه. گردد رودخانه كرخه تأمين مي

  .در روز قابل توسعه است مترمكعب 10,000
آب شهر هويزه از قابليـت شـرب خـوب تـا نامناسـب متغيـر بـوده و آلـودگي          شيمياييفيزيكوكيفيت 

  .ميكروبي در آن گزارش نشده است
مترمكعبـي   4,000آب تصفيه شده در ورودي شهر هويزه در محوطه ايستگاه پمپاژ در دو مخزن بتني 

-به افزايش ظرفيت تصفيهنسبت بايست  با توجه به نياز آب مصرفي شهر مي. گردد روزميني ذخيره مي

  .خانه اقدام شود

  انديمشك •

تأسيسـات چـاه   . گرددآب شهري انديمشك به وسيله چاه عميق از سفره آبرفتي داخل شهر تأمين مي
. باشـد  چاه ديگـر مـورد اسـتفاده مـي     11بوده و  چاه آن آلوده 3باشد كه  حلقه مي 14اين شهر شامل 

آب . باشد پمپ شناور مي 11بوده كه حاصل فعاليت  m3/h 1,650ها حدود  ظرفيت فعلي پمپاژ از چاه
كيفيـت شـيميايي آب شـهر    . گـردد  مترمكعبي ذخيره مـي  4,000تصفيه شده در مخزن ذخيره بتني 

وده، همچنـين مـواردي از آلـودگي ميكروبـي در     انديمشك از قابليت شرب خوب تا قابل شرب متغير ب
  . ها گزارش شده استبرخي سال

بايسـت نسـبت بـه افـزايش ظرفيـت      با توجه به آب مورد نياز روزانه شهر انديمشك در طول دوره مـي 
هـاي آب در  همچنين با در نظر گـرفتن ايـن نكتـه كـه چـاه     . تأمين و تصفيه آب آشاميدني اقدام نمود

باشد و خطر آلودگي ميكروبي دارنـد،   و سيستم دفع فاضالب شهر نيز جذبي مي مناطق شهري هستند
  .حفر يك سري چاه فلمن در مجاورت رودخانه دز و در ناحيه باالدست شهر توصيه شده است
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  دزفول •

 . گـردد  انـد، تـأمين مـي    هايي كه در شـمال شـهر حفـر شـده    آب مصرفي شهر دزفول هم اكنون از چاه

 100هـاي حفـر شـده    عمق چاه. باشد حلقه از آنها فعال مي 14باشند كه  حلقه مي 16هاي موجود چاه
مترمكعـب در   275باشد و همچنين هر حلقـه چـاه حـدوداً     متر مي 30متر و عمق آب زيرزميني آنها 

  .ساعت آبدهي دارد
 هـر دو ايسـتگاه شـمالي و   . ايستگاه تقويت فشار مجاز در شـمال و جنـوب اسـت    2شهر دزفول داراي 

كيفيت شيميايي آب شهر دزفول از قابليـت شـرب   . مترمكعبي هستند 5,000جنوبي داراي دو مخزن 
  .باشد و آلودگي ميكروبي در آن گزارش نشده است خوب تا قابل شرب متغير مي

روز اسـت كـه    ظرفيت تأمين آب شهر دزفول در حـال حاضـر حـدود يكصـدهزار مترمكعـب در شـبانه      
  .تأمين آب اقدام نمود بايست به افزايش ظرفيت مي

  شوش •

حلقه از اين  8. گردد باشد، تأمين مي حلقه چاه مي 16ب شهر شوش از منابع آب زيرزميني كه شامل ٱ
كيفيت شـيميايي  . متر است 80هاي فعال عمق متوسط چاه. باشند حلقه غير فعال مي 8ها فعال و چاه

مواردي از آلودگي ميكروبي در برخـي   .آب شهر شوش از قابليت شرب خوب تا قابل شرب متغير است
هـزار   25ظرفيت تأمين و تصفيه آب آشاميدني شهر شوش حـدوداً معـادل   . ها گزارش شده استسال

هـاي آتـي    روز است و با توجه به آب مورد نياز روزانه شهر شوش، اين شهر در سال  مترمكعب در شبانه
عتر نسبت بـه افـزايش ظرفيـت تـأمين آب     دچار كمبود آب خواهد شد، لذا ضروريست كه هر چه سري

  .آشاميدني اقدام شود

  ايذه •

  حلقـه چـاه بـه     4شود كـه شـامل    حلقه چاه آهكي و آبرفتي تأمين مي 5آب مصرفي شهر ايذه توسط 
  .باشد هاي بتوان، اشگفت جاموشي، كل دوزخ و كهباد و يك حلقه چاه آبرفتي به نام نورآباد مينام

متـر   2,000و  5,500، 16,000 و 3,000و  500هـاي  بتني بـه ظرفيـت  مخزن  5آب تصفيه شده در 
از نظر كيفيت شيميايي آب مصرفي اين شهر از قابليت شـرب خـوب تـا قابـل     . شود مكعبي ذخيره مي

هاي شهر ايذه ظرفيت توليد آب از چاه. شرب متغير بوده و آلودگي ميكروبي در آن گزارش نشده است
روز است و بـا توجـه بـه آب مـورد نيـاز روزانـه شـهر ايـذه          كعب در شبانههزار مترم 37حدوداً معادل 

  .بايست نسبت به افزايش تأمين و تصفيه آب آشاميدني اقدام نمود مي
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  اللي •

تأسيسات آبگير شامل تأسيسات قـديم  . باشد منبع تأمين آب شهر اللي از دو رودخانه كارون و تراز مي
  .ات جديد از منبع تأمين رودخانه تراز استازمنبع تأمين رودخانه كارون و تأسيس

 50و  90آوري فـوالدي   خانـه قـديم، بـا دو مخـزن جمـع      هاي اين شـهر شـامل دو تصـفيه    خانهتصفيه
از نظـر  . باشـد  مترمكعبي است، مـي  5,000آوري  خانه جديد كه شامل مخزن جمع مترمكعبي و تصفيه

تـا قابـل شـرب متغيـر بـوده و آلـودگي       كيفيت شيمايي آب مصرفي اين شهر از قابليت شـرب خـوب   
ظرفيت اسمي تĤمين و تصفيه آب آشاميدني شهر اللـي در حـدود   . ميكروبي در آن گزارش نشده است

روز است كه با توجه به نياز آتي اين شهر در طول دوره طـرح بايـد توسـعه    مترمكعب در شبانه 5,500
  .يابد

  مسجد سليمان •

يسات آبگير اين شـهر  تأس. باشد انه كارون در منطقه گتوند ميمنبع تĤمين آب مسجد سليمان از رودخ
 30,000اي بـه ظرفيـت    خانـه  همچنين داراي تصـفيه . مخزن ذخيره آب است 9خانه و تلمبه 5شامل 

هزار مترمكعب بوده است كه با توجه بـه نيـاز    20ميزان آب توليدي حدوداً معادل . باشد مترمكعب مي
از نظـر فيزيكـو شـيميايي آب    . بايست نسبت به توسـعه آن اقـدام نمـود    هاي آتي مي اين شهر در سال

هـا آلـودگي ميكروبـي    در برخي سال. مصرفي اين شهر از قابليت شرب خوب تا قابل شرب متغير است
  . آب گزارش شده است

  گتوند •

 2حلقـه چـاه    3گيـرد كـه از ايـن     تأمين آب گتوند توسط سه حلقه چاه و دو اسكله آبگير صورت مـي 
متـر   70به عمق  2مترمكعب در ساعت و چاه شماره  220متر و دبي  25به عمق  1لقه، چاه شماره ح

 2,500آوري  شـهر گتونـد داراي يـك مخـزن جمـع     .  باشـد  مترمكعب در ساعت، فعال مي 280و دبي 
متغير بوده و ) نامطبوع(كيفيت شيميايي آب شهر از قابليت شرب خوب تا قابل قبول . مترمكعبي است

  .لودگي ميكروبي در آن گزارش نشده استآ
روز است هزار مترمكعب در شبانه ظرفيت تأمين و تصفيه آب آشاميدني گتوند درحال حاضر حدود پنج

  .بايست نسبت به افزايش اين ظرفيت اقدام شود كه با توجه به نياز آتي اين شهر مي
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  شوشتر •

  چـاه نيمـه عميـق تراوشـي، چـاه فلمـن        منبع تأمين آب شهر شوشتر در حال حاضر شـامل دو حلقـه  
بر اساس طرح توسعه شبكه آبرساني شهر قـرار اسـت كـه    . باشد خانه بليتي ميو آبگير تصفيه 1شماره 

در حال حاضـر در محـل اداره آب و فاضـالب    . نيز به منابع آبگير شهر اضافه گردد 2چاه فلمن شماره 
رد كـه در مواقـع كـم آبـي، بـه خصـوص در       آب سـطحي وجـود دا    شوشتر تأسيسات آبگيري و تصفيه

ميـزان توليـد   . آوري است همچنين شوشتر داراي سه مخزن جمع. گيرد تابستان مورد استفاده قرار مي
  در طـرح توسـعه شـبكه آبرسـاني يـك مخـزن      . هزار مترمكعـب بـوده اسـت    8آب شهر حدوداً معادل 

  .در نظر گرفته شده است شود براي شوشتر ميمترمكعبي كه بصورت دو قلو ساخته  10,000
كـه در برخـي   . از قابل شرب تا نامناسب براي شرب متغيـر اسـت   ،از نظر كيفيت شيميايي آب شوشتر

ظرفيـت تـأمين و تصـفيه    . شماري مشاهده شده است ها آلودگي ميكروبي در آن به ميزان انگشتسال
باشد كه با توجـه   روز مي مترمكعب در شبانه 34,000آب آشاميدني شهر شوشتر در حال حاضر معادل 

هـاي   به حداكثر آب مورد نياز روزانه شهر شوشتر بايد نسبت به افزايش تأمين آب آشاميدني براي سال
. ليتر بر ثانيه حفر گرديـد  222با دبي  2شماره  در همين راستا يك حلقه چاه فلمن. شدآتي اقدام مي

  .ب اين شهر مرتفع خواهد شدبرداري مشكل تأمين آ با ورود اين چاه به مدار بهره

  مالثاني •

حـداكثر آب مـورد نيـاز ايـن     . باشد منبع تأمين آب آشاميدني مردم شهر مالثاني از رودخانه كارون مي
  . مترمكعب در روز است 5,500شهر حدود 

  اهواز •

آب   ظرفيت تأسيسات تأمين و انتقال و تصـفيه . گردد آب مصرفي اهواز با برداشت از رودخانه تأمين مي
بـرداري   خانه در دست بهرهواحد تصفيه 3ظرفيت . در روز است هزار مترمكعب 150شهر بطور متوسط 

گي آب كم باشد، برحسب نياز تا بيش  اما در مواقعي كه تيره. باشد مترمكعب در روز مي 92,000جمعاً 
بـود آب روزانـه از آب   شود به عالوه بـه علـت كم   خانه نيز از آن استفاده مي برابر ظرفيت تصفيه 5.1از 

  .گردد تصفيه شده صنايع فوالد نيز استفاده مي
باشـند و بـا    برداري فعلي اهـواز قـادر بـه تـأمين نيـاز فعلـي شـهر نمـي         هاي در دست بهرهخانه تصفيه
همچنين مخازن ذخيره نيز گنجـايش  . خانه جديد اين كمبود برطرف نخواهد شد برداري از تصفيه بهره
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كيفيت شيميايي آب كارون براي مصارف شـرب  . د و بايد اين كمبود نيز مرتفع گرددنياز محلي را ندار
  . و بهداشتي در حد مجاز است

  آبادان •

واحـد   3در آبادان . باشند شير ميدو منبع اصلي تأمين آب شهر آبادان، رودخانه اروند و رودخانه بهمن
 57,000داراي اسكله آبگيـر   11و  7گاه تأسيسات ايست. خانه و يك تلمبه خانه فعال وجود دارد تصفيه

تأسيسات ايسـتگاه ديريفـام نيـز    . شوندشير تأمين ميباشند كه از رودخانه بهمن مترمكعبي در روز مي
مخـازن  . شـود  ز رودخانه اروندرود تـأمين مـي  مترمكعبي در روز است كه ا 33,000شامل اسكله آبگير 

، يـك  11مترمكعبـي در ايسـتگاه    500و  5,000زمينـي  موجود در آبادان شامل دو عدد مخزن بتني 
. مترمكعبـي در ديريفـام اسـت    6,000و يك مخـزن بتنـي    7مترمكعبي بتني در ايستگاه  250مخزن 

مترمكعب دارد كه خارج از  675تا  120مخزن هوايي به ظرفيت  11آباد،  همچنين تلمبه خانه جمشيد
تا نامناسـب بـراي شـرب    ) نامطبوع(آب شهر قابل قبول از نظر كيفيت فيزيكو شيميايي، . مدار هستند
. از نظر وضعيت آلودگي ميكروبـي آب شـهر آبـادان در حـد مطلـوب ارزيـابي شـده اسـت        . متغير است

-روز است و با توجه بـه خـروج تصـفيه    مترمكعب در شبانه 28,800خانه ديريفام  ظرفيت محلي تصفيه

مترمكعب ظرفيـت اسـمي دارد    32,000انه ديرفام كه به علت توسعه شهر، توليد آب تصفيه خ 7خانه 
متـر مكعـب    124,000برابر شده و جمع كـل توليـد آب بـه حـدود      11برابر شود تا با ايستگاه  2بايد 
  .خانه ديريفام نياز آتي را برآورده خواهد كرد در نتيجه توسعه ظرفيت تصفيه. برسد

  اروندكنار •

گـردد ظرفيـت تأسيسـات تـأمين آب      شير تأمين مـي و بهمنآب مصرفي اين شهر از دو رودخانه اروند 
متر مكعب در روز بوده است كه با توجه به ظرفيـت تأسيسـات موجـود بايـد      2,600اروند كنار حدود 

از نظر كيفيت فيزيكوشيميايي آب شهر اروند كنار قابل . نسبت به ايجاد تأسيسات مورد نياز اقدام نمود
از نظر وضعيت عدم آلودگي ميكروبي آب اين شهر در حد . ي شرب استتا نامناسب برا) نامطبوع(قبول

  . مطلوب قابل ارزيابي است

  خرمشهر  •

آب موجود   تأسيسات تأمين و تصفيه. گردد آب شهري خرمشهر با برداشت از رودخانه كارون تأمين مي
خانـه   تصـفيه خانه آب خام، يـك واحـد    در شهرستان خرمشهر شامل يك واحد اسكله آبگير، يك تلمبه



 263 طرح آمايش استان خوزستان

  

واحد تلمبه خانه  2ته نشيني، كالريفاير، آزمايشگاه، فيلترهاي ثقلي و تحت فشار،  شامل حوضچه پيش
عـدد مخـزن بتنـي     2مترمكعـب و   4,500عدد مخزن بتني زيرزميني هر يـك بـه حجـم     2آب پاك، 

ارون كـه  اين تأسيسات در حاشيه رودخانـه كـ  . باشد متر مكعب مي 10,000روزميني هر يك به حجم 
كيفيت شيميايي آب اين شهر از قابليـت شـرب خـوب تـا     . اند گيرد، واقع شده  آبگيري از آن صورت مي

  .در برخي موارد آلودگي ميكروبي گزارش شده است. باشد نامناسب متغير مي
باشد كه با توجه بـه آب مـورد    مترمكعب در روز مي 53,000خانه خرمشهر حدود  ظرفيت فعلي تصفيه

  .يد نسبت به افزايش ظرفيت آن اقدام نمودنياز با

  بهبهان •

. شـود  تأمين مـي ) آبگير( و آب سطحي) چاه(منابع آب مصرفي اين شهر توأمان از منابع آب زيرزميني 
آبگيـر قـديم و    2منبع تأمين آب سطحي اين شهر رودخانه مارون است كه تأسيسات آبگير آن شامل 

مترمكعـب در روز و در   10,800ب خام در آبگيرهـاي قـديم   ظرفيت توليد آ. باشد يك آبگير جديد مي
  . مترمكعب در روز است 31,200آبگير جديد 

متـر   80حلقه چاه با عمـق متوسـط    3هاي موجود در مدار تعداد چاه. حلقه چاه است 7بهبهان داراي 
و دو خانـه منصـوريه واقـع در روسـتاي منصـوريه       تصـفيه . خانـه اسـت   تصـفيه  3اين شهر داراي . است

مترمكعب در روز و ديگـري جديـد و    10,000خانه در شهر بهبهان كه يكي قديمي و با ظرفيت  تصفيه
  .باشد مترمكعب در روز مي 35,000با ظرفيت 

از نظر كيفيت شيميايي آب شهر بهبهان از قابل شرب تا نامناسب براي شرب متغير است و از نظر عدم 
  .يابي استآلودگي ميكروبي در حد مطلوب قابل ارز

مترمكعب در شبانه روز  55,000ظرفيت تأمين و تصفيه و انتقال آب آشاميدني بهبهان در حال حاضر 
  .است و در كوتاه مدت مشكلي در خصوص تأمين آب نخواهد داشت

  ملكباغ •

متـر و ميـزان    78هـا  عمـق چـاه  . گـردد  در حال حاضر از سه حلقه چاه تأمين مي ملكمصرفي باغآب 
مترمكعـب   270مخـزن ذخيـره در ايـن شـهر     . ليتر بر ثانيه اسـت  43، 35، 40به تفكيك  آبدهي آنها

از نظـر  . گـردد  ها مستقيماً وارد مخزن شده و پس از كلرزني در شهر توزيـع مـي  آب چاه. ظرفيت دارد
از قابليت شرب خوب تـا قابـل شـرب متغيـر بـوده و آلـودگي        ملكباغكيفيت شيميايي آب آشاميدني 

 در حال حاضر ملكباغظرفيت تأمين و تصفيه آب آشاميدني شهر . ر آن گزارش نشده استميكروبي د
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بايست  باشد كه با توجه به حداكثر آب مورد نياز روزانه اين شهر مي مترمكعب در روز مي 6,500حدود 
  .نسبت به افزايش ظرفيت تأمين و تصفيه آب آشاميدني اقدام نمود

  رامهرمز •

. حلقـه چـاه   4رودخانه گرگـر، رودخانـه اعـالء و    : شود از سه منبع تأمين مي آب مصرفي شهر رامهرمز
آوري ايـن   مخزن جمع. دهند تصفيه خانه، عمل تصفيه آب مورد نياز شهر رامهرمز را انجام مي 4تعداد 
كيفيت شيميايي آب اين شهر از قابليت شرب خوب تـا  . مترمكعب ظرفيت دارد 20,000ها  خانه تصفيه

ها در آن گـزارش  اي شرب متغير بوده، همچنين مواردي از آلودگي ميكروبي در برخي سالنامناسب بر
  .شده است

بـا در  . مترمكعـب در روزاسـت   20,000ظرفيت تأمين و تصفيه آب آشاميدني رامهرمز در حال حاضـر  
تـوان آب مـورد نيـاز    مترمكعـب در روز بـراي ايـن تأسيسـات، مـي      60,000نظرگرفتن ظرفيت اسمي 

بايست نسبت بـه   لذا مي. هاي مختلف، آب هفتگل و روستاهاي مسير را نيز تأمين كرد رامهرمز در دوره
  .افزايش توليد آب تأسيسات موجود آن اقدام نمود

  بندرامام خميني •

سيسات آبگير ايـن شـهر شـامل دو    تأ. گردد مين مينياز مصرفي اين شهر از طريق برداشت از كارون تأ
كننـد همچنـين    متري است كه از خطوط لوله آب جنوب شرق آبگيري مي ميلي 350و  700خط لوله 

از نظر كيفيت . مترمكعب است 3,200ظرفيت مخزن ذخيره بتني اين شهر . باشد خانه مي داراي تصفيه
شيميايي آب مصرفي اين شهر از قابليت شرب خوب تا قابل شرب متغير بوده و آلـودگي ميكروبـي در   

  . داد انگشت شماري در آن گزارش شده استها به تعبرخي سال
روز است و  مترمكعب در شبانه 21,000ظرفيت تأمين و تصفيه آب آشاميدني اين شهر در حال حاضر 

بايست نسبت به افزايش ظرفيت تـأمين و تصـفيه    با توجه به حداكثر آب مورد نياز روزانه اين شهر مي
  .آب آشاميدني آن اقدام نمود

  بندرماهشهر •

. باشد كه از رودخانه كارون منشعب شـده اسـت   تأمين آب ماهشهر كانال انتقال جنوب شرق مي منبع
  ، شـادگان، )سـربندر (اين كانال در مسـير خـود آب آشـاميدني شـهرهاي اميديـه، ماهشـهر بنـدرامام        
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رمكعب مت 720اي با آبدهي  اين شهر داراي آبگير از نوع اسكله. كند را تأمين مي... هنديجان، رامشير و 
  .خانه است واحد تصفيه 3در ساعت و نيز 

كيفيت شيميايي آب مصرفي اين شهر از قابليت شرب خوب تا قابل شرب متغير بـوده و از نظـر عـدم    
  . آلودگي ميكروبي، آب اين شهر مطلوب گزارش شده است

  رامشير •

م كـارون را پـس   آب خاتصفيه خانه كوت امير، . شود آب مورد نياز رامشير از رودخانه كارون تأمين مي
خانـه  فرستاده، سپس آب تصفيه شـده بـه تلمبـه   ) در نزديكي سربندر(خانه مرعزار از تصفيه به تصفيه

آب تصفيه شده در دو مخزن بتني بـه حجـم   . يابد پرفشار اميديه رسيده و از آنجا به رامشير انتقال مي
امشير از نظر كيفيـت شـيميايي   آب ر. شود مترمكعب ذخيره مي 350مترمكعب و مخزن فلزي  8,000

مـوارد آلـودگي ميكروبـي    . بـراي شـرب متغيـر اسـت    ) نـامطبوع (از قابليت شرب خوب تا قابل قبـول  
  .ها در آب گزارش شده استشماري در برخي سال انگشت

روز اسـت كـه    مترمكعب در شبانه 9,000آب آشاميدني رامشير در حال حاضر   ظرفيت تأمين و تصفيه
بايسـت نسـبت بـه افـزايش ظرفيـت تـأمين و تصـفيه آب         اكثر آب مورد نياز روزانه مـي با توجه به حد

  . آشاميدني اقدام نمود

  شادگان •

مخزن ذخيـره شـهر شـامل يـك واحـد      . گردد آب آشاميدني اين شهر از تأسيسات دارخوين تأمين مي
اژ آب تصـفيه  به عالوه شادگان داراي يك ايسـتگاه پمپـ  . مترمكعبي بتني است 5,000مخزن آب پاك 
از نظر فيزيكي و شيميايي آب اين شـهر از قابليـت   . باشد مترمكعب بر ساعت مي 400شده به ظرفيت 

  . شرب خوب تا نامناسب براي شرب متغير بوده و آلودگي ميكروبي در آن گزارش شده است

  هفتگل •

س از تصفيه بـه  آب خام پ. تنها رود زرد بوده است 1366منبع تأمين آب مصرفي شهر هفتگل تا سال 
مترمكعـب   16,000مترمكعب و يك مخزن بتني بـا ظرفيـت    5,000و  8,000مخزن فلزي با ظرفيت 

تأسيسات آبگير شهر . باشد يكي ديگر از منابع تأمين آب شهر هفتگل رودخانه گرگر مي. يابد انتقال مي
 60,000سـيد حسـن    ظرفيت اسمي توليد آب تأسيسات. خانه رود زرد است خانه و تصفيهشامل تلمبه
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مترمكعـب آب در آن انتقـال    20,000بيني شده است و در حال حاضـر حـدود    مترمكعب در روز پيش
  .شود داده مي

ولي مواردي از . از نظر كيفيت شيميايي آب هفتگل از قابليت شرب تا نامناسب براي شرب متغير است
  .آلودگي ميكروبي در آن گزارش شده است

روز است  مترمكعب در شبانه 12,000آب آشاميدني شهر هفتگل درحال حاضر ظرفيت تأمين و تصفيه 
  .و با توجه به حداكثر آب مورد نياز روزانه شهر نيازي به افزايش اين ظرفيت نخواهد بود

  چرام •

ليتر  39و  62, 12متر و دبي  150حلقه چاه آهكي با عمق بيش از  3آب مورد نياز اين شهر از طريق 
شهر چـرام داراي يـك مخـزن    . آلودگي اوليه در شهر چرام گزارش نشده است. گرددمي بر ثانيه تأمين

 45,000هاي آتـي حـدود    حجم مخازن مورد نياز در سال. مترمكعب مي باشد 2,000بتني به ظرفيت 
  .  هاي موجود تأمين گرددهاي آبي چاهشود آب مورد نياز از سفرهمترمكعب است و پيش بيني مي

  آغاجاري  •

شـود در كنـار ايـن رودخانـه دو واحـد       شرب مورد نياز شهر آغاجاري از رودخانه مارون تهيـه مـي   آب
دست پل چم نظام قراردارد كـه بـه   متري پايين 250آبگير قديم در فاصله . تأسيسات آبگير وجود دارد

متـري   300آبگيـر جديـد نيـز در    . علت تغيير بستر رودخانه اين آبگير عمالً از مدار خارج شده اسـت 
  .پايين دست پل چم نظام در قسمت غربي ساحل رودخانه قرار دارد

از نظر كيفيت شيميايي آب شهر آغاجاري از قابل قبول تا نامناسب براي شرب متغيـر اسـت و از نظـر    
 6,000ميزان توليد آب روزانه اين شهر حدود . عدم آلودگي ميكروبي در حد مطلوب ارزيابي شده است

كه با كمبود آب مواجه خواهد شد و در نتيجه بايـد نسـبت بـه افـزايش     . ه روز استمترمكعب در شبان
  .ظرفيت تأسيسات اقدام نمود

  اميديه •

اي از محدوده شهر و يـا از مجـاورت آن عبـور    با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر اميديه هيچ رودخانه
هاي آب زيرزميني در  سفره. گيرد هاي سطحي صورت نميكند، لذا تأمين آب اين شهر از منابع آب نمي

منطقه نيز به دليل باالبودن ميزان مقادير عناصر شيميايي براي شـرب مناسـب تشـخيص داده نشـده     
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به همين دليل آب مورد نياز اين شهر توسط خطوط انتقال از مناطق مجاور به اين شـهر انتقـال   . است
  . شود ع شهر اميديه توزيع مييافته و از طريق پمپاژ در شبكه توزي

از . مترمكعبي قرار گرفته اسـت  16,000ايستگاه پمپاژ آب تصفيه شده شهر اميديه در مجاورت مخزن 
نظر كيفيت شيمايي آب شهر اميديه تا قابل قبول براي شرب متغير اسـت و آلـودگي ميكروبـي در آن     

  .گزارش نشده است
روز  مترمكعـب در شـبانه   11,200حـال حاضـر حـدود     ظرفيت تأمين آب آشاميدني شـهر اميديـه در  

بايست نسبت به افـزايش و تصـفيه    باشد كه با توجه به حداكثر آب مورد نياز روزانه شهر اميديه مي مي
  .آب آشاميدني اقدام گردد

  هنديجان •

كـه  يكي از آنها رودخانه زهره اسـت   . گردد آب مورد نياز شهر هنديجان از دو منبع جداگانه تأمين مي
منبع دوم خط انتقال . در ساحل اين رودخانه تأسيسات آبگير به منظور برداشت آب، احداث شده است

  .هنديجان است كه نيازي به فرآيندهاي تصفيه ندارد –آب ماهشهر 
همچنـين خـط   . خانه جديدي در حال حاضر در حال ساخت اسـت  شايان ذكر است كه آبگير و تصفيه

  .نمايد روز در ميان آب مورد نياز شهر را تأمين مي صورت يك هنديجان به -انتقال ماهشهر
خانه جديد بـه شـدت احسـاس    كمبود آب در اين شهر محسوس بوده و نياز به تكميل و احداث تصفيه

  .خانه جديد هنديجان قرار داردهاي پمپاژ جديد در محل تصفيهايستگاه. شود مي
جان از قابل قبول تا نامناسب براي شرب متغير اسـت  از نظر كيفيت فيزيكي و شيميايي آب شهر هندي

از آنجايي كه ظرفيت تأمين و تصفيه . وبي در حد مطلوب ارزيابي شده استو از نظر عدم آلودگي ميكر
باشد با توجه بـه   روز مي مترمكعب در شبانه 1,000آب آشاميدني شهر هنديجان در حال حاضر حدود 

  .بايست نسبت به افزايش و تصفيه آب آشاميدني اقدام شود ميحداكثر آب مورد نياز شهر هنديجان 

  هاي آبريز هاي آبي در سطح حوضهبندي كالن طرحجمع -6-4
هـاي كرخـه، كـارون     هاي آبريز و پاياب رودخانـه  استان خوزستان در برگيرنده بخشي از وسعت حوضه

و عـدم توسـعه    مصـرف آب به  كمترنياز هاي گذشته با توجه به  در دهه. زهره است –بزرگ و جراحي 
هـاي مهـم    آبـي رودخانـه   هاي جديد در كنترل و مهار منابع آبي، بخش اعظم منابع دانش و تكنولوژي

ولـي طـي   . رسـيد  فوق تا پاياب جريان داشته و عمدتاً بخش اندكي از آن در باالدست بـه مصـرف مـي   
ياز روز افـزون بـه منـابع آب و افـزايش     هاي آتي، با توجه به ن هاي اخير، و به احتمال زياد در سال سال
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هـا در باالدسـت   برداري از منابع آبـي ايـن رودخانـه    هاي جديد، قطعاً بهرهآوري توان مالي و توسعه فن
المللي نگاه نـوين  در سطح بين. ها تغيير خواهد كرد افزايش يافته و حجم جريان آبي در پاياب رودخانه

مسائل مربوط بـه منـابع و مصـارف     تمامياي بوده كه بايد   وضهحو مديريت بهينه منابع آبي، مديريت 
از آن جايي كه تقسيمات اسـتاني منطبـق بـر تقسـيمات     . آب در سطح حوضه آبريز مربوطه ديده شود

برداري از منابع طبيعي بـه خصـوص منـابع    ه هايي در بهربنابراين همواره چالش. باشدحوضه آبريز نمي
  .آبي وجود خواهد داشت

طـور كـه در بخـش    مطالعات حاضر و شرح خدمات طرح صرفاً مربوط به استان خوزستان بوده و همان
هـاي واقعـي آن در اسـتان    پيشنهادات نيز اشاره شده جهت شـناخت پتانسـيل منـابع آبـي و ظرفيـت     

شـرايط موجـود و   (زهـره   –هاي كرخـه، كـارون بـزرگ و جراحـي      خوزستان بررسي منابع آب حوضه
ها يـا  هاي آبي استان خوزستان، به طرحمعرفي طرح عالوه بر بنابراين. باشد ضروري مي) وضعيت آينده

هـا و   زهره بر اساس داده –و جراحي  هاي آبي در محدوده كالن حوضه آبريز كرخه، كارون بزرگ سازه
  . اطالعات موجود به اختصار اشاره شده است

دهد كـه مجمـوع    در سطح حوضه نشان مي) نيسدهاي مخز(هاي آبي  بندي نتايج اطالعات سازهجمع
برداري خواهند رسـيد در   آب تنظيمي سدهاي در دست اجرا كه حداكثر ظرف پنج سال آينده به بهره

و  8.8,082، 1.269زهـره بـه ترتيـب برابـر بـا       –كارون بزرگ و جراحي  هاي آبريز كرخه، سطح حوضه
ن مترمكعب بوده كه سـهم سـدهاي واقـع در    ميليو 9,683ميليون مترمكعب و جمعاً حدود  3.1,331

بنابراين با توجه به افزايش نياز منابع آبي . ميليون مترمكعب است 3,885استان خوزستان تنها معادل 
هاي آتي با كاهش مواجـه   هاي فوق به استان خوزستان طي سال ها قطعاً آورد رودخانه در سطح حوضه

ات و اقدامات عاجل توسط مسئولين استان را طلب نمـوده  خواهند بود كه اين امر ضرورت انجام مطالع
  . باشد ترين آنها شامل موارد زير ميكه مهم

هـاي آبريـز كرخـه، كـارون بـزرگ، و       انجام مطالعات منابع و مصارف آب در سطح كل حوضـه  .1
 .اي منابع آب زهره به منظور مديريت حوضه –حوضه جراحي 

هـا بـا در    هاي آبي در باالدست حوضهاجراي طرحدرخواست از مسئولين كشوري در خصوص  .2
 .ها و پتانسيل منابع خاك و توليد استان خوزستان نظر گرفتن حقابه

 : مديريت بهينه مصرف آب در سطح استان از طريق راهكارهاي زيرتر  اجراي دقيق .3

 ،خانگيدر مصارف ) تلفات آب(كاهش حجم آب بحساب نيامده  -
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كشاورزي كه تأثير بسزايي در بيالن مصارف آبي استان خواهـد  افزايش راندمان آبي در بخش  -
 داشت،

 30اي كـه افـزايش حـداقل     هاي آبياري تحت فشار نظير آبياري باراني و قطره توسعه سيستم -
 درصدي در راندمان آبياري فعلي خواهد داشت، 

بـه  كـه مصـرف آب   ) كشت آبي(هاي هايپرتونيك هاي آبياري نوين نظير كشت توسعه سيستم -
 ازاي توليدات را به شدت كاهش خواهد داد،

 ها به منظور استفاده مجدد از آنها جهت مصارف مناسب بعدي،بازيافت پساب -

آوري  هاي شـور و لـب شـور، جمـع    هاي غير متعارف نظير آبشناخت و استفاده از منابع آب  -
 ،.... هاي سطحي وآب

ظور استفاده در بخش صنعت و يا شرب هاي شور به منسازي آب فراهم نمودن امكانات شيرين -
 ،)روستايي(

هاي تصفيه نشده به منابع آبي استان جهت حفـظ منـابع   ها و فاضالبآبجلوگيري از ورود زه -
 آبي سالم موجود و

سازي شبكه سنجش منابع و مصارف آب در سطح استان به منظور شناخت دقيق منـابع   نوين -
 .آبي و مديريت بهينه مصارف

  هاي آبي در محدوده حوضه آبريزكرخه  سازه -6-4-1
باشد كه ابتدا  هاي حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان رودخانه كرخه مي ترين رودخانهيكي از مهم

هـاي    رودخانـه . كنـد  وارد هورالهويزه گرديده و سپس از طريق اروندرود با خليج فارس ارتباط پيدا مـي 
هاي اصلي رودخانه كرخه  هاي كوچك و بزرگ،  شاخه شاخه گاماسياب، قره سو، كشگان و تعداد زيادي

  هـاي ايـالم، كرمانشـاه، لرسـتان،    هاي مناطق وسيعي از اسـتان رودخانه كرخه آب. دهند را تشكيل مي
از نظر موقعيت جغرافيايي ايـن  . نمايد آوري و وارد هورالهويزه مي همدان، كردستان و خوزستان را جمع

  .عرض شمالي واقع شده است º35 00′تا   º30 58′طول شرقي و   º49 10′تا   º46 06′حوضه بين  
هـاي   هاي موجود در اين محدوده را به همـراه سـازه   حوضه آبريز كرخه و رودخانه 1-6شكل شماتيك 

ارائـه   7-6هاي آبي حوضه آبريز كرخه نيـز در جـدول    بندي اطالعات سازه جمع. دهدمربوطه نشان مي
  .شده است
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  طرح شماتيك طرح هاي مورد مطالعه در حوضه رودخانه كرخه - 1-6 كلش

  برداري شده در كل حوضه كرخههاي آبي بهرهوضعيت سازه -1-1- 6-4
هاي سـد و  برداري شده در محدوده حوضه شامل طرحهاي بهرهبا توجه به اطالعات وضع موجود، طرح

آب شـرب؛ فاضـالب، تغذيـه مصـنوعي،     هاي آبياري كشاورزي، خطوط انتقـال و تـأمين   نيروگاه، شبكه
  .باشدهاي كوچك تأمين آب ميمهندسي رودخانه و ساير طرح

برداري قرار دارند كه سد كرخه بـا حجـم   سد در حوضه آبريز كرخه در مرحله بهره 5در مجموع تعداد 
  سـاير سـدهاي در دسـت    .  ميليون متـر مكعـب بزرگتـرين طـرح ايـن محـدوده اسـت        7,644مخزن 

عصر و سپتون هاي تنگ هاله در استان لرستان، شيان در استان كرمانشاه و ولياري شامل طرحبردبهره
 4,216برداري بـه ميـزان   مجموع احجام تنظيمي سدهاي در دست بهره. در استان خوزستان قرار دارد

  .رسدها مي ميليون متر مكعب بوده كه اين مقدار آب به مصرف كشاورزي اين محدوده
مگـاوات   400برداري در اين حوضه طرح سد كرخه با ظرفيت نيروگاه آبي در دست بهرهرقتنها طرح ب

  .است
برداري در حوضه آبريـز كرخـه   هاي آبياري زهكشي در دست بهرهمجموع مساحت تحت پوشش شبكه

طـرح   10تعداد . هكتار بوده كه بخش اعظم آن در استان خوزستان واقع شده است 94,000در حدود 
برداري در حوضه كرخه شناسايي شده كه شش طرح در اسـتان   آبياري كشاورزي در دست بهرهشبكه 
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بـاالترين رقـم سـطح    . خوزستان، سه طرح در استان كرمانشاه و يك طرح در استان همدان قـرار دارد 
 18,200قدس با حدود  –هكتار، حميديه  24,000تحت پوشش مربوط به طرح هاي تلفيقي شاوور با 

هكتـار در اسـتان خوزسـتان و شـبكه چمچمـال بـا        13,000وان بـا حـدود   آ، 14,000كوثر با هكتار، 
  .هكتار در استان كرمانشاه است 11,200

  
 هاي آبي در كل حوضه آبريز كرخهجمع بندي اطالعات سازه -7-6 جدول

  51,337  )كيلومتر مربع(مساحت حوضه آبريز

  تعداد سدها در سطح حوضه

  5  برداريبهره
  8  اجرايي

تي
العا

مط
  

  3  فازشناخت
  19  1فاز
  14  2فاز

  49 مجموع

  مجموع آب تنظيمي سدهاي حوضه
  )ميليون مترمكعب(

  4,216.8  برداريبهره
  269.1  اجرايي
  5,982.1  مطالعاتي

  10,468.03 مجموع

  مجموع حجم نرمال مخازن سدهاي حوضه
  )ميليون مترمكعب(

  7,656.7  برداريبهره
  3,387.2  اجرايي
  1,5544  مطالعاتي

  26,587.92 مجموع

  آب تخصيص داده شده كشاورزي
  )ميليون مترمكعب(

  4,215.5  برداريبهره
  124.5  اجرايي
  1,050.19  مطالعاتي

  5,390.19 مجموع

  آب تخصيص داده شده شرب و صنعت
  )ميليون مترمكعب(

  0.5  برداريبهره
  70.8  اجرايي
  188.13  مطالعاتي

  259.43 مجموع

  )مگاوات(آبيظرفيت توليد انرژي برق
  400  برداريبهره

  480  اجرايي
  1,806.6  مطالعاتي

  2,686.6 مجموع
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ
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 هاي آبي اجرايي دركل حوضه كرخهوضعيت سازه - 1-2- 6-4

باشـد كـه بزرگتـرين آنهـا از نظـر حجـم آب،       سد و شبكه در حوضه در حال اجرا مي 8در حال حاضر 
م .م.م 3,387هـا حـدود   مجموع حجم آب مخازن حاصل از اجراي اين طـرح . مخزن طرح سيمره است

  .باشدمي. م.م.م 3,216خواهد شد كه سهم سد سيمره به ميزان 
 بـه تـأمين آب بخـش   . م.م.م 5.124بر اساس اطالعات موجود با اجراي سدهاي در حال اجـرا حـدود   

  ).بدون لحاظ طرح سيمره( به تأمين آب بخش شرب و صنعت اضافه خواهد شد. م.م.م 71كشاورزي و 
مگـاوات و توليـد انـرژي     480آبي در حال اجرا در منطقه، طرح سيمره با ظرفيت توليد تنها طرح برق

  .گيگاوات ساعت است 843ساليانه 
ي شبكه آبيـاري كشـاورزي در حـال اجـرا     هاها در حوضه آبريز كرخه، مهمترين طرحبر اساس بررسي

  هكتـار و   28,000هكتـار سـطح تحـت پوشـش، ارايـض بـا        50,000هاي شهيد چمران با حدود طرح
هـاي شـيان و قشـالق عليـا بـا مجمـوع       طرح. باشدهكتار در استان خوزستان مي 16,000دو سالق با 

هكتار در استان لرسـتان از   7,500 هكتار در استان كرمانشاه و چغلوندي و سيالخور با مجموع 5,600
  .هاي شبكه آبياري كشاورزي واقع در حوضه آبريز كرخه استساير طرح

 هاي آبي مطالعاتي در كل حوضه كرخهوضعيت سازه - 1-3- 6-4

طرح سدسازي در محدوده حوضه كرخه در مرحله مطالعـاتي   36براساس منابع موجود در حال حاضر 
طرح در مرحله  14طرح در مرحله يك مطالعاتي و  19مرحله شناسايي،  طرح در 3از اين تعداد . است

  .مطالعاتي تفصيلي قرار دارد
، حجـم  .م.م.م 5,936هاي مطالعـاتي مرحلـه دوم در حـدود    مجموع حجم نرمال حاصله از اجراي طرح

براي و حجم نرمال . م.م.م 7,743هاي مطالعاتي مرحله يك در حد نرمال مخزن حاصله از اجراي طرح
  .باشدمي. م.م.م 1,863طرح هاي مرحله شناسايي حدود 

هاي مطالعاتي از نقطه نظر حجم مخزن در مرحلـه شناسـايي مربـوط بـه سـد گرمـاب       بزرگترين طرح
گدارپير به  -هاي تنگ معشوره و گرشاو طرح. م.م.م 1,740هرسين در استان كرمانشاه با حجم مخزن 

در . م.م.م 3,127در استان لرستان و سد پاعلم با حجم مخزن  1,557و  1,639ترتيب با حجم مخازن 
  .باشدحجم مخزن در استان ايالم مي. م.م.م 1,575استان لرستان و سد سازبن با 

مگاوات و به ظرفيـت توليـد    1,806آبي به ميزان هاي برقهاي مطالعاتي ظرفيت نيروگاهبا اجراي طرح
از نقطـه نظـر ظرفيـت توليـد     . شـود گيگاوات ساعت افزوده مي 3,912آبي به ميزان ساليانه انرژي برق
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مگاوات، در طـرح مطالعـاتي مرحلـه     430آبي در طرح مطالعاتي مرحله دو، پاعلم با ظرفيت انرژي برق
مگاوات و در طرح مطالعاتي شناسايي، طرح گرماب هرسـين بـا    284ظرفيت يك طرح كوران بوزان با 

  .باشندباالتري برخوردار مي اولويتمگاوات از  218ظرفيت 
طرح از نوع  6اي و طرح از نوع سد خاكي با هسته رسي و يا سنگريزه 30، هاي مطالعاتيدر ميان طرح
  .باشدمي. م.م.م 87مجموع حجم سدهاي بتني بالغ بر . سد بتني است

دسـت  طـرح شـبكه آبيـاري كشـاورزي در      27براساس اطالعات موجود، در حوضه آبريز كرخه حدود 
  از . باشـد هكتـار مـي   120,000هـا بـالغ بـر    مطالعه است كه مجموع سطوح تحت پوشش ايـن شـبكه  

توان به شبكه پاياب سد تنگ معشوره در اسـتان  ها، از منظر  مساحت تحت پوشش، ميترين طرحمهم
ياب سد هاي مهم مطالعاتي عبارتند از شبكه پاساير طرح.  هكتار اشاره كرد 36,000لرستان با وسعت 

هكتـار، شـبكه آبيـاري طـرح      7,750و  9,300شعبان در استان همدان به ترتيـب بـا    -گرين و وراينه
هكتـار در اسـتان    8,400هكتار در استان لرستان و پاياب سد پرامـان بـا وسـعت     10,000كاكارضا با 
  .كرمانشاه

 هاي آب و فاضالب در كل حوضه كرخه طرح -1-4- 6-4

در ايـن  . شهر با معيار شهرهايي با جمعيت بـاالي ده هـزار نفـر قـرار دارنـد      21در حوضه آبريز كرخه 
هاي سـطحي  مانده از طريق آبدرصد باقي 30هاي زيرزميني و درصد نياز آب شرب  از آب 70شهرها 

  .شودتأمين مي
آوري درصد جمعيت شهرهاي حوضـه آبريـز كرخـه تحـت پوشـش شـبكه جمـع        66اساس بررسي  بر

طول شبكه جمع آوري فاضالب . نمايندمدرن بوده و مابقي از شبكه سنتي استفاده ميفاضالب شهري 
بـرداري بـا ظرفيـت    هخانـه فاضـالب در حـال بهـر    تصـفيه  9كيلومتر بوده و تعداد  340شهري در حد 

خانـه  تصـفيه  8و  117,000خانـه در دسـت اجـرا بـا ظرفيـت      تصفيه 8متر مكعب در روز،  223,000
  .متر مكعب در روز در اين شهرها وجود دارد 194,500فيت مطالعاتي با ظر

  هاي آبي در محدوده آبريز كارون بزرگ در يك نگاهسازه -6-4-2
هاي دز و كارون بوده كه در داخل ارتفاعات زاگرس مياني حوضه آبريز كارون بزرگ متشكل از رودخانه

  .قرار دارند
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ان و حوضه آبريز خليج فارس رود كـارون اسـت كـه بـا     هاي ايرترين رودخانهيكي از بزرگترين و طويل
هاي لرستان، چهارمحال بختياري، كهگيلويه و بوير احمد و هاي مناطق وسيعي از استانآوري آبجمع

  .باشدهاي كشور ميترين رودخانهخوزستان پرآب
ختيـاري  سرچشمه كارون در زردكوه بختياري در محلي موسوم به كوهرنگ در اسـتان چهارمحـال و ب  

هـاي كيـار، آب   رودخانـه . شـود شاخه اوليه آن در اين محل به نام آب كوهرنگ ناميـده مـي  . قرار دارد
هـاي  از ديگر شاخه. دهندآباد به هم پيوسته و رود كارون را تشكيل ميجونقان در محلي به نام بهشت

كارون پس از تالقي با خرسان . بازفت، لردگان و خرسان اشاره نمودونك، آبتوان به آبمهم كارون مي
هـاي  شود سپس با دريافـت شـاخه  در جهت شمال غربي روان شده و از شرق وارد استان خوزستان مي

كيلومتري جنوب شهرستان شوشتر رودخانه دز بـه   60متعدد ديگر به سمت جنوب حركت كرده و در 
  .پيونددآن مي

طق وسيعي از استان لرستان و خوزستان و بخش هاي مناترين شاخه كارون بوده و آبرودخانه دز مهم
هـاي رودخانـه دز   تـرين سرشـاخه  مهـم . كنـد آوري ميهاي اصفهان و مركزي را جمعكوچكي از استان

  .باشند رودهاي  بختياري و سزار مي
هـاي مربوطـه در   هاي آن به همـراه سـازه  حوضه آبريز كارون بزرگ و رودخانه 2-6در شكل شماتيك 

  .آورده شده استمحدوده حوضه 
ارائـه شـده    8-6هاي آبي حوضه آبريز كارون بزرگ در يـك نگـاه در جـدول    بندي اطالعات سازهجمع
  .است

  
  شكل شماتيك حوضه آبريز كارون بزرگ -2-6 شكل
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  بندي اطالعات آبي در كل حوضه كارون بزرگجمع -8-6 جدول

 برداري شده در كل حوضه كارون بزرگهاي آبي بهرهوضعيت سازه - 2-1- 6-4

هاي سـد و  برداري شده در محدوده حوضه شامل طرحهاي بهرهبا توجه به اطالعات وضع موجود، طرح
تغذيـه مصـنوعي،    ، فاضـالب، خـانگي ل و تأمين آب ، خطوط انتقاهاي آبياري كشاورزيشبكهنيروگاه، 

  .باشدهاي كوچك تأمين آب ميمهندسي رودخانه و ساير طرح

  67,257  )كيلومتر مربع(مساحت حوضه آبريز 

  تعداد سدها در سطح حوضه

  24  برداريبهره
  18  اجرايي

  مطالعاتي
  3  فاز شناخت

  30  1فاز 
  15  2فاز 

  90 مجموع

  مجموع آب تنظيمي سدهاي حوضه
  )ميليون مترمكعب(

  8,918.9  برداريبهره
  8,082.8  اجرايي
  21,037.7  مطالعاتي

  38,039.3 مجموع

  مجموع حجم نرمال مخازن سدهاي حوضه
  )ميليون مترمكعب(

  8,789.8  برداريبهره
  13,374.2  اجرايي
  13,730.2  مطالعاتي

  35,894.1 مجموع

  آب تخصيص داده شده كشاورزي
  )ميليون مترمكعب(

  8,240.91  برداريبهره
  4,490.1  اجرايي
  865.31  مطالعاتي

  9,555.23 مجموع

  آب تخصيص داده شده شرب و صنعت
  )ميليون مترمكعب(

  223.7  برداريبهره
  205.5  اجرايي
  896.61  مطالعاتي

  1,325.81 مجموع

  )مگاوات(آبي ظرفيت توليد انرژي برق
  6,520  برداريبهره

  4,777  اجرايي
  6,215  مطالعاتي

  17,512 مجموع
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ
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، 3كه سـدهاي كـارون  برداري قرار دارد سد در حوضه آبريز كارون در مرحله بهره 24در مجموع تعداد 
ون متر مكعب هر ميلي 2.470و  2.857.970به ترتيب با حجم مخازن ) 1كارون (پوردز و شهيد عباس

  سـاير سـدهاي مهـم در دسـت     . باشـد ترين سـدهاي ايـن محـدوده مـي    سه در استان خوزستان بزرگ
سـليمان در خوزسـتان، چغـاخور در چهـار محـال و      هـاي مسجد طـرح برداري اين حوضـه شـامل   بهره

 مجموع احجام تنظيمـي سـدهاي  . باشدبختياري و سد حنا در شهرستان سميرم در استان اصفهان مي
بـه  . م.م.م 8,240ميليارد متـر مكعـب بـوده كـه از ايـن مقـدار        8.919برداري به ميزان در دست بهره

به نياز محيط زيسـت ايـن   . م.م.م 20و صنعت و حدود  خانگيبه مصرف . م.م.م 224مصرف كشاورزي 
  .رسدمحدوده مي

  ، شـهيد  3هاي سد و نيروگـاه كـارون   برداري در اين حوضه شامل طرحآبي در دست بهرههاي برقطرح
مگـاوات و   2,000واحد توربين با ظرفيت توليـد انـرژي كلـي     8سليمان هر كدام با پور و مسجدعباس

 13,475هـا برابـر بـا    توليد انرژي ساليانه حاصل از اين طرح. باشدمگاوات مي 520طرح نيروگاه دز با 
  .گيگاوات ساعت است

برداري در حوضه كارون بـزرگ  هاي آبياري زهكشي در دست بهرهمجموع مساحت تحت پوشش شبكه
طـرح   35تعـداد  . هكتار بوده كه بخش اعظم آن در استان خوزستان واقع شده است 360,000بالغ بر 

طـرح در   17برداري در حوضه كارون بزرگ شناسايي شـده كـه   شبكه آبياري كشاورزي در دست بهره
يلويـه و بويراحمـد، دو طـرح در    گطـرح در كه  4و بختيـاري،   طرح در چهارمحال 8استان خوزستان، 

بـاالترين رقـم سـطح تحـت پوشـش      . استان اصفهان و چهار طرح كوچك در استان مركزي قـرار دارد 
هكتار،  33,370هكتار، شبكه آبياري گتوند با حدود  125,000هاي شبكه آبياري دز با مربوط به طرح

 24,250رح نيشكر ميرزا كوچك خـان و اميـر كبيـر بـا حـدود      هكتار، ط 36,405شمال شرق اهواز با 
هكتار در استان اصفهان و شـبكه آبيـاري    9,400ضرغام آباد با  -هكتار در استان خوزستان، شبكه حنا

هاي شبكه آبياري در الزم به ذكر است كه مجموع نياز آبي طرح. باشدهكتار مي 8,000سد چغاخور با 
  .باشدميليون متر مكعب مي 7,916آبريز كارون بزرگ در حدود برداري حوضه دست بهره

 هاي آبي اجرايي در كل حوضه كارون بزرگوضعيت سازه -2- 4-2- 6 

  باشـد كـه   طرح سد و شبكه در استان در حال اجرا مي 18در حال حاضر در حوضه آبريز كارون بزرگ 
م در استان لرستان، گتوند عليا بـا  .م.م 4,845ترين آنها از نظر حجم آب مخزن طرح بختياري با بزرگ
م .م.م 1,158و  2,190به ترتيب با حجم 3و خرسان  4م در استان خوزستان كارون .م.م 4,043حجم 
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ها حـدود  مجموع حجم آب مخازن حاصل از اجراي اين طرح. باشددر استان چهارمحال و بختياري مي
  .ميليون متر مكعب خواهد بود 13.374

آوري م است كه بر اساس اطالعات جمع.م.م 8,082تنظيمي سدهاي اجرايي در حد مجموع حجم آب 
م بـه  .م.م 205م به تأمين آب بخـش كشـاورزي و   .م.م 450شده با اجراي سدهاي در حال اجرا حدود 

  .م به بخش محيط زيست اضافه خواهد شد.م.م 40تأمين آب بخش شرب و صنعت و 
طقه شامل هفت طرح بوده كه طـرح بختيـاري و گتونـد عليـا بـا      آبي در حال اجرا در منهاي برق طرح

  هـا  تـرين آن مگـاوات ظرفيـت توليـد مهـم     1,000بـا   4مگاوات و طـرح كـارون    1,500ظرفيت توليد 
و بسـته اردل در اسـتان چهارمحـال و     3 خرسـان : آبي اجرايي عبارتند ازهاي برقساير طرح. باشندمي

هـاي  مجموع انرژي توليدي ساليانه توسط نيروگاه. آبسرد در استان لرستانبختياري و رودبار لرستان و 
  .گيگاوات ساعت خواهد بود 11,559برقابي در حال اجرا در اين حوضه 

هـاي شـبكه آبيـاري    تـرين طـرح  هاي صورت گرفته در حوضه آبريز كارون بزرگ، مهمبر اساس بررسي
هكتار سطح اراضـي تحـت پوشـش، ميانـاب      39,645هاي جفير با حدود كشاورزي در حال اجرا طرح

مساحت اراضي . باشدهكتار در استان خوزستان مي 20,827هكتار و اكاليپتوس با   29,842شوشتر با 
هـا  هاي شبكه آبياري كشاورزي در اين حوضه در مرحلـه اجـرا بـه تفكيـك اسـتان     تحت پوشش طرح

هكتـار، اسـتان    16,703هارمحـال و بختيـاري   هكتار، استان چ 184,827استان خوزستان : عبارتند از
  .هكتار 2,200هكتار و استان اصفهان  4,871 هكتار، استان كهكيلويه و بوير احمد 13,300لرستان 

هاي آبياري كشاورزي در مرحله اجـرا در حوضـه آبريـز كـارون     مجموع كل اراضي تحت پوشش شبكه
  .هكتار خواهد بود 221,901بزرگ بالغ بر 

 هاي آبي مطالعاتي در كل حوضه كارون بزرگ ضعيت سازهو -2-3- 6-4

مرحلـه   طرح سد سازي در محدوده حوضه كـارون بـزرگ در   48بر اساس نتايج موجود در حال حاضر 
 15طرح در مرحلـه يـك مطالعـاتي و     30طرح در مرحله شناسايي،  3مطالعاتي است كه از اين ميان 

  .طرح در مرحله مطالعاتي تفصيلي قرار دارد
م ، حجـم  .م.م 1,413هاي مطالعاتي مرحله يك در حدود مجموع حجم تنظيمي حاصله از اجراي طرح

م و حجـم تنطيمـي   .م.م 16,588هاي مطالعاتي مرحله دو در حـد  نرمال مخازن حاصله از اجراي طرح
طـرح از   32در ميان سـدهاي مطالعـاتي   . باشدم مي.م.م 3,035هاي مرحله شناسايي حدود براي طرح

  .طرح از نوع سد بتني است 16اي و نوع سد خاكي با هسته رسي و يا سنگريزه
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هاي مطالعاتي از نقطه نظر حجم مخزن در مرحله شناسايي مربوط به طرح سد زالكـي  ترين طرحبزرگ
و  2هـاي خرسـان   هاي مرحلـه اول طـرح  در طرح. م است.م.م 2,469در استان لرستان با حجم مخزن 

م در استان هـاي لرسـتان و چهـار محـال و     .م.م 1800و  2,304يب با حجم مخازن بهشت آباد به ترت
  م در اسـتان  .م.م 184هاي مرحله دوم طـرح سـد ونـك لردگـان بـا حجـم مخـزن        بختياري و از طرح

  .هاي بعدي قرار دارندمحال بختياري در رتبهچهار 
مگـاوات و توليـد سـاليانه     6,215ن آبي بـه ميـزا  هاي برقهاي مطالعاتي ظرفيت نيروگاهبا اجراي طرح

 از نقطـه نظـر ظرفيـت توليـد انـرژي      . يابدگيگاوات ساعت افزوده مي 16,153آبي به ميزان انرژي برق

هـاي مرحلـه   مگاوات، در طرح 720هاي مرحله دو طرح نيروگاه دوم سد دز با طرفيت آبي در طرحبرق
 560بـا ظرفيـت    5هاي شناسايي طرح كارون مگاوات و در طرح 1,000با  2يك طرح جرياني كارون 

هاي آبي عبارتند از طرحهاي مهم مطالعاتي برقساير طرح. باشندمگاوات از الويت باالتري برخوردار مي
، استان چهارمحال و بختياري، زالكيو بازفت در  2و  1در استان خوزستان، خرسان  3تا  1جرياني دز 

  .لرستانو ليرو در استان  5تا  1سزار 
طرح شبكه آبيـاري كشـاورزي در    82هاي صورت گرفته در حوضه آبريز كارون بزرگ اساس بررسي بر

از . باشـد هكتـار مـي   372,706دست مطالعه بوده كه مجموع سطح تحت پوشش اين شبكه ها بالغ بر 
و غـرب  توان به شبكه آبياري جنوب اهواز در شرق ها از منظر مساحت تحت پوشش ميترين طرحمهم

هكتار در اسـتان خوزسـتان، شـبكه پايـاب سـد       15,533و شبكه رغيوه با  135,000كارون با وسعت 
هكتار و شبكه پاياب سد گوجان  24,000هكتار، دشت خانميرزا و چنار محمودي با  36,000بازفت با 

و شـبكه   8,434هكتار در استان چهارمحال و بختياري، شبكه پاياب سد آبسرده بـا وسـعت    6,100با 
هكتـار در   5,000هكتار در استان لرستان، شبكه تنگ سرخ با مساحت بالغ بر  8,000كمرود با حدود 

  .هكتار اراضي اشاره كرد 1,500آباد اصفهان با استان كهگيلويه و بويراحمد و شبكه جنگ

 كارون بزرگ هاي آب و فاضالب در كل حوضهطرح - 2-4- 6-4
در . نفـر قـرار دارنـد    10,000شهر با معيار شهرهاي با جمعيت باالي  33در حوضه آبريز كارون بزرگ 

  مانـده از طريـق   درصـد بـاقي   76هـاي زيرزمينـي و   درصد نياز آب شـرب از آب  33اين شهرها حدود 
  .شودهاي سطحي تأمين ميآب
آوري درصد جمعيت شهرهاي حوضه آبريز كارون بزرگ تحت پوشش شبكه جمع 14اساس بررسي  بر

آوري فاضـالب  طول شبكه جمع. نمايندب شهري مدرن بوده و مابقي از شبكه سنتي استفاده ميفاضال
  خانـه فاضـالب در حـال    تصـفيه  8كيلـومتر بـوده و تعـداد     1,771برداري در حد شهري در دست بهره
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خانه در دسـت اجـرا بـا ظرفيـت حـدود      تصفيه 9متر مكعب در روز،  150,000برداري با ظرفيت بهره
 560,000خانه در مرحله مطالعـاتي بـا ظرفيـت كلـي      تصفيه 25متر مكعب در روز و تعداد  200,000

آوري كيلومتر شبكه جمع 2,500در اين حوضه نزديك به . متر مكعب در روز در اين شهرها وجود دارد
  .باشد فاضالب شهري در دست مطالعه مي

  زهره  –كل حوضه جراحي  هاي آبي درسازه -3- 4- 6
زهره از دو زير حوضه مستقل و جدا از يكديگر تشكيل شده كه در مجاورت هم  –بريز جراحي حوضه آ

  .اندهاي جنوبي زاگرس مياني واقع شدههر دو زير حوضه در دامنه. اندواقع شده
-هاي مناطق جنوبي استانهاي مهم حوضه آبريز خليج فارس بوده و آبرودخانه زهره يكي از رودخانه

. نمايـد آوري مـي هايي از شرق استان فـارس را جمـع  و بوير احمد و خوزستان و قسمت هاي كهگيلويه
  .هاي فهليان و خيرآباد تشكيل شده استزهره از دو شاخه اصلي به نام

هـاي مهـم آبريـز خلـيج فـارس اسـت كـه بيشـتر آن در اسـتان          رودخانه جراحي نيز از ديگر رودخانه
كيلـومتري   20و مـارون در  ) رامهرمـز ( القي دو رودخانـه اعـال  اين رودخانه از ت. خوزستان جاري است

  .شودجنوب رامهرمز تشكيل مي
  در شكل شـماتيك 

حوضه آبريـز  6-3 
زهــره و  –جراحــي 

ــه هــــاي رودخانــ
ــن  ــود در ايـ موجـ
حوضــه بــه همــراه 

هاي مربوطـه  سازه
ــده   ــان داده ش نش

بنـدي  جمـع . است
هاي اطالعات سازه

آبي حوضـه آبريـز   
زهره نيـز   -جراحي

ــدول   9-6در جـــ
 زهره –شكل شماتيك حوضه آبريز رودخانه جراحي  -3-6 شكل            .ارائه شده است
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  زهره –هاي آبي حوضه جراحي بندي اطالعات سازهجمع -9-6 جدول
  40,788 )كيلومتر مربع(مساحت حوضه آبريز

  تعداد سدها در سطح حوضه

  7  برداريبهره
  4  اجرايي

  مطالعاتي
  10  فازشناخت

  16  1فاز
  4  2فاز

  41 مجموع
  مجموع آب تنظيمي سدهاي حوضه

  )ميليون مترمكعب(

  1,326  برداريبهره
  1,331.3  اجرايي
  6,439.4  مطالعاتي

  9,096.72 مجموع
  مجموع حجم نرمال مخازن سدهاي حوضه 

  )ميليون مترمكعب(

  1,781.3  برداريبهره
  2,022.1  اجرايي
  7,934.5  مطالعاتي

  11,737.88 مجموع
  آب تخصيص داده شده كشاورزي

  )ميليون مترمكعب(

  1,100  برداريبهره
  103  اجرايي
  1,235.27  مطالعاتي

  2,438.27 مجموع
  آب تخصيص داده شده شرب و صنعت 

  )ميليون مترمكعب(

  213.5  برداريبهره
  0  اجرايي
  147.95  مطالعاتي

  361.45 مجموع

  )مگاوات(آبيظرفيت توليد انرژي برق
  152.25  برداريبهره

  110  اجرايي
  852.75  مطالعاتي

  1,115 مجموع
 سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام: مأخذ

 زهره –برداري شده در كل حوضه جراحي هاي آبي بهرهوضعيت سازه - 3-1- 6-4

هاي سـد و  شده در محدوده حوضه شامل طرحبرداري هاي بهرهبا توجه به اطالعات وضع موجود، طرح
هاي آبياري كشاورزي، خطوط انتقـال و تـأمين آب شـرب، فاضـالب، تغذيـه مصـنوعي،       نيروگاه، شبكه

  .باشدهاي كوچك تأمين آب ميمهندسي رودخانه و ساير طرح
دهاي بـرداري قـرار دارد كـه سـ    زهره در مرحله بهره –سد در حوضه آبريز جراحي  7 در مجموع تعداد

هـاي خوزسـتان و   ميليون متر مكعب در اسـتان  580و 1,200مارون و كوثر به ترتيب با حجم مخازن 
مجمـوع احجـام تنظيمـي سـدهاي در     . باشندبزرگترين سدهاي اين محدوده مي كهگيلويه و بويراحمد
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مصـرف   م بـه .م.م 1,100ميليون متر مكعب بوده كه از اين مقـدار   1,781برداري به ميزان دست بهره
  .رسدم به مصرف شرب و صنعت اين محدوده مي.م.م 213كشاورزي و 

هاي سد و نيروگاه مارون با دو واحـد  برداري دراين حوضه شامل طرحآبي در دست بهرهطرح هاي برق
  مگـاوات   2.25مگاوات و نيروگـاه كوچـك شـهيد طـالبي در اسـتان فـارس بـا         150توربين با ظرفيت 

  .گيگاوات ساعت است 203.4ها برابر با ساليانه حاصل از اين طرح توليد انرژي. باشدمي
  بـرداري در حوضـه آبريـز    هـاي آبيـاري زهكشـي در دسـت بهـره     مجموع مساحت تحت پوشش شبكه

. هكتار بوده كه بخش اعظم آن در استان خوزستان واقـع شـده اسـت    60,500زهره بالغ بر  –جراحي 
  بـرداري در ايـن حوضـه شناسـايي شـده كـه ايـن       در دست بهرهطرح شبكه آبياري كشاورزي  6تعداد 
هـاي شـبكه   باالترين رقم سطح تحت پوشـش مربـوط بـه طـرح    . ها در استان خوزستان قرار داردطرح

  .باشدهكتار مي 13,500با حدود ) بهبهان(هكتار و شبكه آبياري سد مارون  22,000آبياري رامشير با 

 زهره-ه جراحيايي در كل حوضهاي آبي اجروضعيت سازه -3-2- 6-4

تـرين  طرح سد و شبكه در حال اجرا اسـت كـه بـزرگ    4زهره  -در حال حاضر در حوضه آبريز جراحي
م در استان كهگيلويه و بويراحمـد و رامهرمـز   .م.م 1,800شير با آنها از نظر حجم آب مخزن، طرح چم

ميليون متـر   2,022مخازن حدود  مجموع حجم آب. باشدم در استان خوزستان مي.م.م 214با ) جره(
  .م خواهد شد.م.م 1,330مكعب و مجموع حجم آب تنظيمي سدهاي اجرايي در حد 

شـير در اسـتان كهگيلويـه و بـوير احمـد بـا       آبي در حال اجرا در منطقه شامل طرح چمتنها طرح برق
  .گيگاوات ساعت است 340مگاوات و انرژي توليد ساليانه  110ظرفيت توليد 

زهره در حال حاضر طرح شبكه آبياري كشاورزي پاياب سـد جـره در اسـتان     -ضه آبريز جراحيدر حو
  .باشدهكتار، در دست اجرا مي 25,856خوزستان با سطح اراضي تحت پوشش به وسعت 

 زهره –هاي آبي مطالعاتي در كل حوضه جراحي وضعيت سازه -3-3- 6-4

 –طرح سدسـازي در محـدوده حوضـه آبريـز جراحـي       30هاي موجود، در حال حاضر براساس بررسي
طرح در مرحلـه يـك    16طرح در مرحله شناسايي،  10زهره در مرحله مطالعاتي است كه از اين ميان 

  .طرح در مرحله مطالعاتي تفصيلي قرار دارد 4مطالعاتي و 
م، حجـم تنظيمـي   .م.م 616حلـه دوم   هاي مطالعـاتي مر مجموع حجم تنظيمي حاصله از اجراي طرح

هـاي مرحلـه   م و حجـم تنظيمـي بـراي طـرح    .م.م 3,131هاي مطالعاتي مرحله يك در حد براي طرح
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طرح از نوع سد خاكي با هسته  25هاي مطالعاتي در ميان طرح. باشدم مي.م.م 2,693شناسايي حدود 
  .طرح از نوع سد بتني است 6اي و رسي و يا سنگريزه

هاي مطالعاتي از نقطه نظر حجم مخزن در مرحله شناسايي مربوط به طرح سد كـالت  ين طرحتربزرگ
  و  800، 3,660دهدشت، چم باستان و حاج قلندر در استان كهگيلويه و بوير احمـد بـا حجـم مخـازن     

م در اسـتان فـارس و   .م.م 625هاي پارسيان با حجم مخزن م و در مرحله اول مربوط به طرح.م.م 750
  .باشدم در استان خوزستان مي.م.م 179آباد با حجم مخزن خير

مگـاوات و بـه ظرفيـت توليـد      852آبي به ميزان هاي برقهاي مطالعاتي ظرفيت نيروگاهبا اجراي طرح
نقطـه نظـر ظرفيـت توليـد      از. شـود گيگاوات ساعت افزوده مي 2,127آبي به ميزان ساليانه انرژي برق

هـاي  مگاوات، در طرح 50مرحله دو،؛ طرح نيروگاه سد پارسيان با ظرفيت هاي آبي در طرحانرژي برق
هاي مرحله شناسايي، طرح كـالت بـا   مگاوات و در طرح 6.50و  91با  2و  1مرحله يك، نيروگاه زهره 

  .باشندمگاوات از الويت باالتري برخوردار مي 80و حاج قلندر با  150، چم باستان با 292ظرفيت 
طرح شبكه آبياري كشـاورزي در   12زهره حدود  –اساس گزارشات موجود در حوضه آبريز جراحي  بر

  از . هكتـار اسـت   379,000هـا بـالغ بـر    دست مطالعه بوده كه مجموع سطح تحت پوشش ايـن شـبكه  
شير و پاياب سد شيو هاي آبياري چمتوان به شبكهها از منظر مساحت تحت پوشش ميترين طرحمهم

 1هكتار در استان كهگيلويه و بوير احمد، شبكه پاياب زهـره   14,600و  112,000يب با وسعت به ترت
هكتار در استان خوزستان و شـبكه پايـاب    15,668و  101,500 و 89,000و صيدون به ترتيب با  2و 

  .هكتار در استان فارس اشاره كرد 19,000سد پارسيان با وسعت 

 زهره –هاي آب و فاضالب در كل حوضه جراحي طرح - 3-4- 6-4

در . نفر قرار دارند 10,000شهر با معيار شهرهاي با جمعيت باالي  19زهره  –در حوضه آبريز جراحي 
  مانـده از طريـق   درصـد بـاقي   68هـاي زيرزمينـي و   از آب خانگيدرصد نياز آب  32اين شهرها حدود 

و آب  38ز منابع آب زيرزميني در اين حوضه بالغ بر حجم استحصال ا. شودهاي سطحي تأمين ميآب
  .باشدم مي.م.م 80سطحي 

زهره تحـت پوشـش شـبكه     –درصد جمعيت شهرهاي حوضه آبريز جراحي  9ها تنها اساس بررسي بر
آوري طول شبكه جمع. كنندآوري فاضالب شهري مدرن بوده و مابقي از شبكه سنتي استفاده ميجمع

بـرداري بـا   خانـه فاضـالب در حـال بهـره    تصـفيه  2كيلومتر بوده و تعداد  300 فاضالب شهري بيش از
و  85,000خانه در دست اجـرا بـا ظرفيـت حـدود     تصفيه 5مترمكعب در روز،  11,000ظرفيت حدود 

متر مكعب در روز در ايـن شـهرها    187,000خانه در مرحله مطالعاتي با ظرفيت كلي تصفيه 10تعداد 
  .وجود دارد



  

  
  
  
  
  

  فصل هفتم

  سطح تكنولوژي مصرف آب
   



 
 

    

  
  



  

  
  
  
  
  
  

  مقدمه 
هاي مختلف از جمله هاي اخير، رشد شتاب آلود مصرف آب در بخشافزايش جمعيت بخصوص در دهه

پي داشته و اين امر منابع آب را به يك كاالي كـامالً اسـتراتژيك    كشاورزي را در ، صنعت وخانگيآب 
اين موضوع براي مناطقي كه با كمبود آب و يا توزيـع نامناسـب منـابع آبـي قابـل      . تبديل نموده است

  .دسترس مواجه هستند، اهميت دو چندان يافته است
هاي فني و مالي گسترده جهـت تـأمين منـابع    جه به محدوديت منابع آبي و صرف هزينهبنابراين با تو

هاي گذشته و سنتي معقول نبوده و موجب اتالف منابع و سرمايه آبي جديد، ديگر مصرف آب به شيوه
  .است

  خانگيتكنولوژي مصرف آب  -7-1
ز دهـه هشـتاد شـركت آب و    هاي آب و فاضـالب شـهري و از آغـا   هاي اوليه دهه هفتاد شركت از سال

ها تشـكيل و زيـر پوشـش وزارت نيـرو قـرار      ها و شهرستانفاضالب روستايي به تدريج در سطح استان
خانوار جمعيت هيچ آماري در دسـترس نيسـت و تنهـا     20هنوز از بسياري از روستاهاي زير . اندگرفته

  .برخي از روستاها داراي كنتور آب هستند
هـاي اخيـر در خصـوص تـأمين، توزيـع و مـديريت        هاي گذشته و سالي دههتمهيداتي كه طرغم علي

ت تأمين و توزيـع آب  أسيساجايي كه بخش عمده تبه عمل آمده است، از آن خانگيمنابع آب مصرفي 
باشند، لذا تلفات آب در ايـن بخـش   هاي توزيع آب قديمي و غالباً فرسوده ميبه خصوص شبكه خانگي

ت آبـي موجـود   أسيساموجود آبرساني به شهرهاي استان خوزستان در بخش ت امكانات. بسيار باال است
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ميليـون متـر    576 .23در استان معادل  خانگياز حجم كل توليد آب . تفكيك آمده استدر استان به 
  .گرددهاي سطحي و زيرزميني تأمين ميدرصد آن از منابع آب 71.19و  29.80ترتيب ه مكعب ب

شهري نيز ارائه شده است، سرانه توليـد و   خانگيارقام موجود كه در بخش مصرف آب اساس آمار و  بر
ليتر نفـر روز اسـت حـال آنكـه سـرانه مصـرف آن معـادل         8.470شهري حدود  خانگياستحصال آب 

ميليـون مترمكعـب آب استحصـال شـده جهـت       4.486يعني از مجموع . باشدليتر نفر روز مي 4.264
اين امر بدان . سدرميليون متر مكعب آب به مصرف مستقيم مي 273استان، تنها حدود  خانگيمصرف 

جـزء تلفـات اعـم از تلفـات      خانگيدرصد از منابع آب توليد شده در بخش  44معناست كه نزديك به 
هاي موجود گردد كه بخش عمده اين تلفات ناشي از نشت از شبكهفيزيكي و غير فيزيكي محسوب مي

آب بحسـاب  (ارقام فوق و باالتر بـودن درصـد تلفـات آب    . غير مجاز است نيز ناشي از مصارفو بخشي 
استان نسبت به ميانگين كشوري به خوبي گوياي فرسوده بودن بخشي از تأسيسات توزيـع آب  ) نيامده

  .باشدبرداري مفيد از منابع آبي تأمين شده ميو عدم بهره

  تكنولوژي مصرف آب در بخش صنعت  -7-2
هاي خاص و منحصر به فرد از جايگاه بااليي در بخش صنعت و منـابع  استان خوزستان به لحاظ ويژگي

درصد از كـل آب مصـرفي،    39.1با اين وجود بخش صنعت استان تنها معادل . طبيعي برخوردار است
صـد  در 81.76و  19.23دهد كه به ترتيـب  ميليون متر مكعب، را بخود اختصاص مي 42.177برابر با 

  .گرددهاي سطحي و زيرزميني تأمين ميآن از منابع آب
گـردد كـه از   هاي به عمل آمده در بخش مصارف آب صنعت و معـدن، مالحظـه مـي   با توجه به بررسي

 سهم آب مصرفي اين بخش، صنايع بزرگ و استراتژيك بخـش بيشـتري از آب را بـه خـود اختصـاص     

هاي نوين در اين بخش بيشـتر  در بخش صنعت، تكنولوژيبا توجه به هزينه باالي تأمين آب . دهدمي 
بيشترين محدوديت و معضـالت ناشـي از مصـارف آب بخـش صـنعت توليـد       . به كار گرفته شده است

باشد كه در تخريب منابع طبيعي به خصوص منابع آب موجود بسـيار  هاي آلوده ميها و پسابفاضالب
  .اين موضوع پرداخته شده استبا اهميت است و در مطالعات محيط زيست به 

  تكنولوژي مصرف آب در بخش كشاورزي -7-3
ميليون متر مكعب حجم كل آب مصرفي اسـتان خوزسـتان در سـال، بيشـترين مقـدار آن       12,765از 

 ميليون متر مكعب در بخش كشـاورزي و شـيالت بـه مصـرف      12,011درصد برابر  1.94يعني حدود 

منابع آبي استان به بخش كشاورزي از يك طرف و پـايين بـودن    درصد بسيار باالي تخصيص. رسدمي
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هاي آبياري و زهكشي و اجـراي  رغم توسعه نسبي شبكهراندمان آبياري و كاربرد آب در اين بخش علي
لزوم توجه و اهميت بيشتر به كارگيري تكنولوژي نوين در بخش كشـاورزي بـه   .... هاي بهسازي وطرح

  .سازدآب را آشكار مي منظور مديريت بهينه مصارف
در اين رابطه بررسي اجمالي راندمان آبياري و مسائل پيرامون آن و مقايسه آن با شرايط فعلـي اسـتان   

  .باشدضروري مي

 بررسي راندمان مصرف آب  -7-3-1

راندمان آبياري در بخش كشاورزي از اهميت خاص و به سزايي برخوردار بوده و شناخت عوامـل مـؤثر   
ع آب و كاستن آن و در نتيجه باال بردن افـزايش رانـدمان، نقـش مهمـي در مـديريت منـاب       تلفات و بر

  هاي انتقال، توزيع و مزرعه به دسـت راندمان كل از حاصلضرب راندمان. توسعه كشاورزي خواهد داشت
  .آيدمي

بـه   .اسـت نشان دهنده ميزان تلفات آب در زمان انتقال از منبع تا سر بلـوك مزرعـه   : راندمان انتقال
در انهـار  . باشـد درصد متغير مـي  95تا  65طور كلي راندمان انتقال در شبكه هاي مختلف آبياري بين 

فاقـد   ي كـه انتقـال  يهـا كانالنيز طوالني است و سنتي كه منشعب از رودخانه بوده و مسير انتقالي آن 
  .كنددرصد تجاوز نمي 65پوشش مناسب هستند، راندمان از 

نشان دهنده ميزان تلفات در انهار داخل قطعات و بلوك مزرعه است كه معموالً بـين  : راندمان توزيع
  .باشددار متغير ميهاي پوششدرصد در كانال 90درصد در مزارع معمولي تا  85

نشان دهنده ميزان تلفات آب در مزرعه بوده كه بـه طـور كلـي بـا كيفيـت اراضـي،       : راندمان مزرعه
درصد در مزارع معمـولي   55اين راندمان بين . مزرعه ارتباط مستقيم داردهاي آبياري و مديريت روش

 هـاي تحـت فشـار و بـا روش     درصد در مزارعي كـه بـا سيسـتم    90تا ) بدون انجام خدمات مهندسي(

  .باشدگردند، متغير مياي آبياري ميقطره
-در اراضي آبخور شبكه. ستاز ديگر عوامل مهم و تأثيرگذار بر راندمان آبياري، ميزان آب در دسترس ا

  .شود، هدر رفت آب زياد استها كه آب به فراواني يافت مي
شود راندمان آبياري باالتر بوده كه دليل آن هم باالتر چنين در مزارعي كه آب آنها از چاه تأمين ميهم

  .بودن راندمان در قسمت انتقال و توزيع است
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  فزاينده راندمان مصرف  عوامل مهم و اثرگذار محدودكننده و -7-3-2
هـاي  عواملي كـه بـه جنبـه   . شودعوامل مؤثر بر راندمان آبياري از لحاظ اهميت به دو گروه تقسيم مي

ها و نظـام  برداري و ساختار مديريتي در شبكهشوند و عواملي كه ناشي از نحوه  بهرهاي مربوط ميسازه
  .باشدها ميحاكم بر آن

  : توان به موارد زير اشاره نمود از عوامل مهم مربوط  و تأثيرگذار در كاهش راندمان آبياري مي
شود تلفات آب در بخـش توزيـع   هاي آبياري كه باعث ميعدم تسطيح اراضي تحت پوشش شبكه -

  .به مراتب بيشتر از حد مجاز بوده و كاهش شديد راندمان را در پي داشته باشد
هاي هرز و فرسـايش بدنـه   هاي آبياري كه موجب تلفات شديد آب، رويش علفعدم پوشش كانال -

  .گرددكانال مي
ها، جهـت تـأمين آب متقاضـيان جديـد و توسـعه       ضابطه شبكه آبياري در برخي شبكهتوسعه بي -

اراضي تحت پوشش كه باعث طوالني شدن غير متعارف مسير انتقال و توزيـع گرديـده و موجـب    
  .شوداهي آب ميرافزايش تلفات بين

هاي انتقال و توزيـع آب كـه طبيعتـاً باعـث     عدم انجام به موقع عمليات تعمير و نگهداري سيستم -
  .كاهش راندمان و افزايش تلفات خواهد شد

گيري آب تحويلي بـه كشـاورزان كـه نتيجـه آن افـزايش      هاي مناسب جهت اندازهفقدان سيستم -
  .مصرف و كاهش راندمان خواهد بود

خواني طرح آبياري و زهكشي با شرايط كشاورزي و نـوع مالكيـت اراضـي تحـت     ق و همعدم تطاب -
ديريت الگـوي كشـت كـه نتيجـه آن     پوشش وكوچك بودن قطعات اراضي زير هر دريچه و عدم م

هاي ناهمگون در مجاورت هم، ايجاد مشكل در تنظيم برنامه آبياري مزارع و مصرف بيش از كشت
  .گرددراندمان ميحد آب و كاهش شديد 

 توسعه تكنولوژي آبياري -7-3-3

هاي آبيـاري تحـت فشـار و    هاي زراعي و باغي، گسترش سيستمترين توسعه تكنولوژي در فعاليتمهم
اي كه به منظور هدايت و تأمين وسايل به گونه. كم فشار بوده كه طي دو دهه اخير صورت گرفته است

در كشور به توليد لوازم و تجهيزات آبياري تحت فشار و لوله شركت  139مورد نياز اين سيستم حدود 
شركت وارد كننده لوازم و تجهيزات آبياري تحـت   11چنين تعداد هم .انداتلين پرداختهو اتصاالت پلي

  .باشندشركت در تهران و يك شركت در اصفهان مستقر مي 10فشار در سطح كشور فعاليت دارند كه 
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 هاي ديسكيها و فيلترپاشاي، انواع آبمل سنته پيوت، لينير، آبفشان قره قرهها شااين شركتواردات 
الـذكر از ايتاليـا، اتـريش، اسـپانيا، كـره جنـوبي،       ادوات و تجهيزات فـوق . باشنددار ميدريپ هايلوله و

  .شوندعربستان سعودي، يونان، آلمان و تركيه وارد مي

 ريزي آبياريكيفيت برنامه -7-3-4

ميليـون متـر مكعـب بـرآورد      11,385هاي زراعي و باغي استان خوزستان معادل مورد نياز فعاليتآب 
درصـد مربـوط بـه منـابع آب      44.93ميليون متر مكعب معادل  9.10,638شده است كه از اين حجم 

  .مربوط به منابع آب زيرزميني است) درصد 56.6(ميليون متر مكعب  01.747سطحي و 
هـاي عميـق و   ري در استان در مناطقي كه از منابع آب زيرزميني و به خصوص از چـاه ريزي آبيابرنامه
گيـرد كـه بـا توجـه بـه      هـا صـورت مـي   برداران و صـاحبان چـاه  گيرند توسط بهرهعميق بهره مينيمه

اقـدامات  . شـود ها جهت مصارف كشـاورزي مناسـب ارزيـابي مـي    محدوديت منابع آب و ارزش آب چاه
هاي الزم به موقع ها و انجام سرويسها يا الكتروپمپعمير و نگهداري موتور پمپضروري در خصوص ت

ريـزي آبيـاري توسـط    برنامـه . ريزي آبيـاري صـورت نگيـرد   اي در برنامهاي كه وقفهانجام شده به گونه
بردار جهت آبياري در ابتداي فصـل آبيـاري   ها برحسب ساعات و يا روزهاي متعلق به بهرهصاحبان چاه

با توجه به حضور آبيـاران در  . شودتنظيم و در ساعت مقرر برنامه آبياري هر يك از كشاورزان انجام مي
شود كه آبياري قطعات زراعي به موقع انجام شده و از مزارع اعم از آبياري شبانه و يا روزانه كوشش مي

  .قل برسدهدر رفت آب در انتهاي قطعات جلوگيري شود و مقدار پساب در قطعات به حدا
شود كـه در بـيش   هاي موجود مالحظه ميبرداري از منابع آب سطحي با توجه به نتايج بررسيدر بهره

از نيمي از انهار منشعب از رودخانه پوشش انهار كامل نشده و يـا عمليـات الينينـگ و بازسـازي انهـار      
  .ه انهار قابل مالحظه استسنتي صورت نگرفته و بنابراين در شرايط كنوني ميزان تلفات آب در اينگون

 هاي جديد بر مصارف و تقاضاي آبتأثير كاربرد تكنولوژي -7-3-5

هـاي آبيـاري كـم فشـار و     هاي جديد به خصوص سيستمهاي جديد آبياري و تكنولوژيكاربرد سيستم
  تحت فشار موجب باال رفتن راندمان آبياري شـده و تلفـات آب در حـين انتقـال و توزيـع بـه حـداقل        

اسـاس مطالعـات    بـر . رسد و اين امر بر تقاضاي مصرف آب در بخش كشاورزي تأثير به سزايي داردمي
هاي تأمين انتقال، توزيـع و كـاربرد بـا    هاي آبياري تحت فشار در بخشصورت گرفته راندمان در روش

  )1-7جدول ( .باشدتوجه به منابع مورد استفاده و نوع آبياري تحت فشار متفاوت مي
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  برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني پيش بيني راندمان آبياري تحت فشار در بهره -1- 7 جدول

  روش آبياري
  )درصد(راندمان

  زيرزميني سطحي
  كل  كاربرد توزيع  انتقال كل كاربرد توزيع انتقال

  70  75  95  97  60  75  95  85  باراني
  83  90  95  97  73  90  95  85  ايقطره

 سازي طرح جامع آببهنگاممطالعات  -1:مأخذ
  )جهاد كشاورزي(هاي آبياري تحت فشار  استان خوزستان مطالعات طرح جامع شبكه -2

  عوامل مؤثر بر تقاضاي آب كشاورزي -7-3-6
خش كشاورزي متغير بـوده و از سـالي بـه سـال ديگـر      ميزان مصرف آب در طول ساليان متمادي در ب

توان به تغيير در از جمله اين عوامل مي. باشدزمينه اثرگذار ميمتفاوت است و عوامل متعددي در اين 
هـاي وزارت جهـاد   اسـاس آمارنامـه   بـر . سطح زيركشت محصوالت زراعي و باغـات مثمـر اشـاره كـرد    

 كشاورزي مساحت باغات مثمر رونـد افزايشـي داشـته كـه باعـث افـزايش در تقاضـاي آب كشـاورزي         

هاي عمده محصوالت ش سطح زير كشت ساالنه، تركيب كشت گروهعالوه بر افزايش و يا كاه. گرددمي
  .آبي نيز از عوامل مؤثر بر تقاضاي آب كشاورزي است

يونجـه در گـروه زراعـت و    : اي ماننـد شلتوك و چغندر قنـد، نباتـات علوفـه   : نياز آبي محصوالتي مانند
روه از محصـوالت بـه طـور    داري باال بوده و افزايش سطح كشت ايـن گـ  نخليات و مركبات در گروه باغ

  .طبيعي افزايش تقاضا براي مصرف آب را در بر خواهد داشت
  اسـتفاده از . شـود از عوامل ديگر كه بر خالف مـوارد گفتـه شـده، باعـث كـاهش در تقاضـاي آب مـي       

هاي اخير، به تدريج جاي خـود را پيـدا نمـوده و     هاي آبياري تحت فشار است كه در طول سالسيستم
  .آن رايج شده استاستفاده از 

ايـن امـر از چنـد    . تغييرات اقليمي طي يك دهه اخير موجب افزايش دما و كاهش بارندگي شده است
  :باشدجهت بر تقاضاي آب تأثيرگذار مي

يابـد و نهايتـاً موجـب     با افزايش دما ميزان تبخير و تعرق باالرفته و آب مورد نياز گياه افزايش مـي  -
  .شود مي باالرفتن تقاضاي آب كشاورزي

ها موجب كـاهش بـاران مـؤثر در تـأمين نيـاز آبـي و آبيـاري        ساليها و بروز خشككاهش بارندگي -
بايست از طريق آبياري محصوالت زراعي و باغي شده و نهايتاً ميزان بيشتري از نياز آبي گياهان مي

  .افزايدتأمين شود و اين پديده بر تقاضاي آب كشاورزي مي
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هـا و  ساليانه موجب عدم تغذيه كـافي منـابع آب زيرزمينـي و كـاهش روانـاب     هاي كاهش بارندگي -
هاي كشور عمـدتاً ناشـي از ايـن    هاي سطحي شده و بحراني شدن منابع آب زيرزميني دشتجريان

امر بوده و در نهايت امكان تأمين آب مورد نياز كشاورزي سطوح زيركشت فعلـي، اعـم از زراعـي و    
 . باشدباغي، ميسر نمي

  هاراندمان فعلي آبياري تحت پوشش انواع شبكه -7-3-7
شـركت مـديريت منـابع آب    هـاي  ها و شبكهبرداري از سدبر اطالعات موجود مربوط به معاونت بهرهبنا

رانـدمان   ،هاي آخرين مطالعات طرح جامع آبخوزستان و بررسياستان اي  منطقهايران و سازمان آب 
  .باشددرصد مي 92تا  85بين هاي مدرن استان انتقال در شبكه

هاي آبياري و زهكشي مدرن استان خوزستان به راندمان كل آبياري و مشخصات شبكه 2-7در جدول 
 راندمان كل آبياري در شـبكه آبيـاري سـنتي در زيرحوضـه     3-7هاي آبريز و در جدول تفكيك حوضه

  .كارون واقع در استان خوزستان ارائه گرديده است

  هاي آبياريي راندمان آبياري در انواع شبكهبندجمع -7-3-8
هاي مختلـف آبيـاري منشـعب از    هاي انجام گرفته وضعيت راندمان آبياري در شبكهبا توجه به بررسي

هـا در  اي از آب وارد شده به شـبكه پايين بوده و بخش قابل مالحظهداراي راندمان هاي سطحي جريان
به طور . گردند برمي سيستم رودخانه و به ها خارجبه به عنوان پساب از اين شبكه اٌمجدد ،مرحله توزيع

تـا   31هاي آبياري اسـتان از حـداقل   هاي به عمل آمده راندمان آبياري در شبكهبر اساس بررسيكلي 
درصـد بـرآورد    35درصد متغير بوده و ميـانگين آن بـراي كـل اسـتان خوزسـتان حـدود        43حداكثر 

  .شود مي



  منابع آب  ■292
 

    

  هاي آبياري و زهكشي مدرن در استان خوزستانراندمان كل آبياري در شبكه -2- 7 جدول

يف
رد

  

نام حوضه 
نام  محدوده  نام شبكه  آبريز

 راندمان كل  كننده آبمين أنام رودخانه ت  مطالعاتي
  )درصد(

اراضي قابل 
 )هكتار(آبياري

1  
  كرخه

  15,800  36 كرخه  دشت آزادگان  زمزم –حميديه قدس 
  10,985  36 كرخه  اوان  اوان  2
  3,079  37 كرخه  دشت آزادگان  حمودي  3
4  

  كارون بزرگ

  93,750  32  دز انديمشك -دزفول  دز
  38,000  31  كارون  گتوند  گتوند و عقيلي  5
  5,500  30  عجيرب انديمشك -دزفول  عجيرب  6
  5,000  31  شاوور  آهودشت  )جديد(شاوور  7

كشت و صنعت   8
  33,500  40  كارون انديمشك -دزفول  )ديمچه(كارون

  2,800  31  كارون  شمال اهواز  اراضي نظاميه  9
  5,000  31  كارون  گتوند  گتوند 10
  11,000  43  دز انديمشك -دزفول  نيشكر هفت تپه 11
  5,000  34  دز انديمشك -دزفول  ميان آب دز 12
  13,000  33  دز - شطيط  شوشتر  )دانيال(شعيبيه  13

  ميرزا كوچك خان و 14
  25,000  42  كارون  اهواز جنوبي  امير كبير 

  12,000  42  كارون  اهواز جنوبي  نيشكر غزالي 15
  12,000  42  كارون  اهواز جنوبي  نيشكرخزايي 16
  12,000  42  كارون  اهواز جنوبي  فارابينيشكر  17
  20,000  42  كارون  شمال اهواز  شمال شرق اهواز 18
  12,000  42  كارون  شمال اهواز  نيشكر دهخدا 19
20 

  زهره -جراحي

  14,600  35  مارون  بهبهان  بهبهان
  6,500  35  مارون  بهبهان  جايزان و فجر 21
  22,020  35  جراحي  رامشير  رامشير 22
  9,015  34  جراحي  شادگان  شادگان 23
  3,448  35  خيرآباد  بهبهان  بنه باشت 24
  825  35  خيرآباد  بهبهان  توسعه بنه باشت 25
  4,620  33  زهره  اميديه  شهيد رجايي 26
  3,840  33  زهره  اميديه  توسعه شهيد رجايي 27
  3,000  33سمت راست- هنديجان –كانال اصلي   هنديجان  دهمال 28
  2,000  33  سمت چپ-كانال اصلي هنديجان  هنديجان  بهشتي شهيد 29
  سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام-1:مأخذ

  )جهاد كشاورزي(هاي آبياري تحت فشار استان خوزستان مطالعات طرح جامع شبكه -2
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  بزرگهاي آبياري سنتي در حوضه آبريز كارون مشخصات كلي شبكه -3- 7 جدول
  3  2  1  رديف

آب و برق خوزستانآب و برق خوزستان  آب و برق خوزستان  اينام شركت آّب منطقه
  ظهيريه  نهر سنتي شاوور  نهر سنتي داريون  نام شبكه
  شوشتر  شوش  شوشتر  ترين شهر نزديك

  كارون  شاوور  كارون  نام رودخانه تأمين كننده آب

 راندمان آبياري
  )درصد(

  51  52  52  راندمان مزرعه
  66  68  70  راندمان توزيع
  91  92  98  راندمان انتقال
  31  33  36  راندمان كل

  3,000  34,000  3,000  )هكتار( اراضي قابل آبياري
 سازي طرح جامع آبمطالعات بهنگام -1:مأخذ

  )جهاد كشاورزي(هاي آبياري تحت فشار  استان خوزستان مطالعات طرح جامع شبكه -2

  هاي آبياري تحت فشار موجود در استان خوزستانسيستم -7-3-9
هاي آبياري مدرن از يك طـرف   بودن راندمان آبياري در اراضي زراعي در محدوده شبكه رغم پايينعلي

هـاي آبيـاري تحـت فشـار بـه منظـور       و ارزش باالي منابع آب تأمين شده از طرف ديگر، اجراي طـرح 
  .باشد راندمان آبياري در مراحل ابتدايي خود ميوري از منابع آب و باالبردن  افزايش بهره

هاي آبياري تحت فشار طـي دو دهـه گذشـته بـه تـدريج در سـطح اسـتان خوزسـتان         اجراي سيستم
هكتـار تحـت    15,846حـدود   1382گسترش يافته است به طوري كه در استان خوزسـتان تـا سـال    

اي و مربوط به سيستم آبياري قطره هكتار آن 3,646پوشش سيستم آبياري تحت فشار قرار داشته كه 
  .باشدهكتار ديگر مربوط به اجراي سيستم آبياري باراني مي 12,200

هاي هكتار تحت پوشش سيستم  38,771در سطح استان خوزستان  1386تا  1383هاي  در طي سال
و  1384و  1383هـاي   هكتـار آن طـي سـال    8,982و  8,546آبياري تحت فشار قرار گرفته است كه 

هـاي   هكتار نيـز درسـال   3,155و  660و  1386و  1385هاي  هكتار ديگر طي سال 6,522و  10,906
  .به اجرا در آمده است 1388و  1387

بـه ترتيـب    1386تـا   1383هـاي   هاي آبياري تحت فشار طي سالاز مجموع سطوح اجرا شده سيستم
آبريز كرخه، كارون بزرگ و جراحي هاي هكتار آن مربوط به اراضي حوضه 8,780و  25,925و  4,066

  .باشدزهره واقع در استان خوزستان مي –
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مربوط به وزارت  ،هاي آبياري تحت فشار در استان خوزستانسيستمچنين بر اساس نتايج مطالعات هم
هاي آبياري تحـت فشـار بـه    راندمان آبياري وضعيت موجود در صورت اجراي سيستم ،جهاد كشاورزي

  .درصد افزايش خواهد يافت 35-30ميزان
 10در بخـش كشـاورزي در سـطح اسـتان خوزسـتان افـزايش       مصـرفي  بنابراين با توجه به حجم آب 

جـويي در مصـرف آب كشـاورزي،    ميليون متر مكعب صـرفه  1,140راندمان آبياري، عالوه بر  يدرصد
از طـرف ديگـر كـاهش     .سـازد اي استان فراهم ميهاي توسعهامكان به كارگيري اين منابع را در بخش

  .ها در منابع آبي و محيط زيست ارزشمند استان را نيز در پي خواهد داشتحجم پساب



  

  
  
  
  

  فصل هشتم
  اي گزارش شركت سهامي آب منطقه خالصه

استان خوزستان 



  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه 
به كارفرماي محترم تحويـل شـد، امـا موضـوع منـابع و       1391اوايل سال ويرايش نخست اين گزارش 

هـاي آمـايش اسـتان     جلسات كارگروههمواره در هاي اين موضوع  مصارف آب استان به دليل حساسيت
اي اسـتان   شـركت سـهامي آب منطقـه    6/6/1392سـرانجام در تـاريخ   . مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت   

بـه ايـن مشـاور تحويـل      "گزارش منابع و مصارف آب اسـتان خوزسـتان  "با عنوان خوزستان گزارشي 
ياد شده، مقدار اعـالم شـده    در گزارش. نمودند كه حاوي منابع آب و مصارف فعلي و نيازهاي آتي بود

امـا در مـورد   . درصـد دارد  8با مقدار مورد نظر اين مشاور در گزارش حاضـر تفـاوتي حـدود     منابع آب
اختالف بين نظر سازمان يادشده با گزارش حاضر زياد است و به نظر اين مشاور اين  مصارف آبمقدار 

شـركت سـهامي آب   توسـط   يازهـاي آتـي  اختالف ناشي از بسيار زياد برآورد كردن مصـارف فعلـي و ن  
  . است اي استان خوزستان منطقه

گزارش شركت سهامي  هر دو نظر، ارائهها با توجه به نظر كارفرماي محترم مبني بر  با وجود اين تفاوت
چهار جدول خالصه شده است كـه بـه همـراه    اين فصل در اي توسط اين مشاور در  سازمان آب منطقه

اما به هر حـال بـه دليـل توافـق بـا      . گزارش حاضر به نظر خواهد رسيد هشتمنقد اين مشاور در فصل 
هـاي بعـدي    فصل پنجم و فصلكارفرماي محترم طرح، ارقام منابع و مصارف و بيالن آّب اين فصل در 

  .استگرفته  مورد استناد و استفاده قرار مطالعات آمايش استان
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  شده خالصه هايجدول -8-1
  

  )ميليون مترمكعب(كل منابع آب موجود در سطح استان خوزستان  -1-8 جدول
 منابع آب  

  
  
  

  ها زير حوضه

  كل منابع آب ∗منابع آب زيرزميني منابع آب سطحي
  جريان سطحي
 ورودي به استان

 جريان
 حوضه مياني

 كل
برداشت  منابع سطحي

  فعلي
امكان 
 توسعه

كل 
پتانسيل 

آب 
 زيرزميني

احتمال   متوسط
احتمال  متوسط  80%

احتمال متوسط  80%
احتمال متوسط 80%

80% 
 14,845  21,084  835 93  742 14,010 20,249 199 369 13,811 19,880 كارون بزرگ

  3,653  5,709  149 7  142 3,504 5,560 - - 3,504  5,560 كرخه
  3,206  5,749  138 25  113 3,068 5,611 156 252 2,912  5,359 زهره-جراحي

كل استان
 21,704 32,542  1,122  125  997 20,582 31,420  355  621 20,227 30,799 خوزستان

  شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1392گزارش شهريور ماه : مأخذ
  .باشد مي) مورد تأييد شركت آب استان(آمار منابع آب زيرزميني بر اساس اطالعات مشاور طرح آمايش  ∗

  
  

  )ميليون مترمكعب(ها  هاي مختلف به تفكيك زير حوضه  مصارف فعلي آب در بخش -2-8 جدول
 نوع مصارف                       

محيطي نياز زيست  آبي برق  آبزيان كشاورزي  صنعت  خانگي  هازير حوضه
  جمع  و كنترل شوري

  در اهواز 6,100  311  750  13,211  651  594  كارون بزرگ
  18,517 خارج از سامانه 3,000

  2,821  1,291  -  30 1,430 - 70  كرخه

 –جراحي 
  زهره

زير حوضه 
  1,393  450  -  145  724  26  48  هنديجان
  2,527  540  -  12 1,903 37 35  جراحي

 25,258  5,281  311  937 17,268 714 747  كل استان
  شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1392گزارش شهريور ماه : مأخذ

اي خوزستان،براي مصارف فعلي شرب، صنعت و آبزيان براي دو زير حوضه هنديجان و جراحي، توسط اين  ارقام اعالم شده توسط شركت آب منطقه .1
 .بين اين دو زير حوضه شكسته شده است) شهرسازي و معماري ايران تحقيقاتمركز مطالعات و(مشاور 
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هاي مختلف به تفكيك  در بخش) 1410 در افق( نيازهاي آتي آب  مصارف و  پيش بيني  -3-8 جدول
  )ميليون مترمكعب( ها زيرحوضه

 نوع مصارف و نيازها        
  
  

  ها زير حوضه

 آبي برق  آبزيانكشاورزي  صنعت  خانگي

  نياز
زيست محيطي 

و كنترل 
  شوري

جمع 
  مصارف
  و نيازها

  311  1,600 17,930  1,450  800  كارون بزرگ
  در اهواز 6,100
خارج از  1,260

  سامانه
23,351  

  5,601  1,291  -  50  4,255  2  3∗  كرخه

 –جراحي 
  زهره

زير حوضه 
  2,742  450  -  315  1,879  35  63  هنديجان

  3,393  540  -  26  2,731  50  46  جراحي
  35,087  3,541  311  1,991 26,795 1,537 912  كل استان

  اي سازمان آب و برق خوزستان شركت سهامي آب منطقه 1392گزارش شهريور ماه : مأخذ
  .گردد مصارف آب شرب در محدوده زير حوضه كرخه از خط آبرساني غدير از حوضه كارون بزرگ تأمين مي ∗

  
  )ميليون مترمكعب(مصارف آب در استان خوزستان نتايج بيالن منابع و  -4-8 جدول

  منابع مصارف
  زير حوضه

  كل منابع
آب با احتمال 

80%  

مصارف فعلي 
  آب در استان

مازاد يا كمبود 
آب در شرايط 

  فعلي

  مصارف و
  نيازهاي آتي
به آب در 

  )1410(استان 

  مازاد يا كمبود
  آب براي
  شرايط آتي

  -8,506  23,351  -3,772  18,617  14,845  كارون بزرگ
  -1,948  5,601  + 832  2,821  3,653  كرخه

  -2,929  6,135  -714  3,920  3,206  زهره -جراحي
  -13,383  35,087  -3,654  25,358  21,704 استان خوزستان

 شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1392گزارش شهريور ماه : مأخذ

درصد از اطمينان  80ها در سطح احتمال  هاي استان، در نتيجه آبدهي رودخانه رودخانهبا توجه به ضريب تغييرات و انحراف معيار باال آبدهي  .1
  .باشد هاي منابع آب قابل قبول مي بيشتري برخوردار خواهد بود كه براي مديريت منابع آب و پروژه

  مشاور توضيحات -8-2
ب گـزارش  ميليون متر مكعـ  31,420هاي سطحي در استان معادل  دت جريان آبوسط بلند ممت .1

هاي استان، مقادير  با توجه به ضريب تغييرات و انحراف معيار باالي آبدهي رودخانهاما  .شده است
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درصد  80آبدهي با احتمال شده است و از آن ميان ها با احتماالت مختلف برآورد  آبدهي رودخانه
. باشد قابل قبول ميهاي آبي  براي مديريت منابع آب و پروژهو از اطمينان بيشتري برخوردار بوده 

ميليون مترمكعـب   20,582درصد معادل  80هاي سطحي در استان با احتمال لذا كل جريان آب
 .برآورد شده است

هاي زيرزميني در گزارش ارسالي سازمان آب و برق خوزستان مطلبـي ارائـه    در رابطه با منابع آب .2
ناسـان آب اسـتان خوزسـتان    بـا كارش  6/6/1392نشده است ولي در جلسه روز چهارشنبه مـورخ  

  لذا پتانسيل منـابع . مورد تأييد آب استان نيز بوده است) مركز مطالعات(ارقام برآورد شده مشاور 
 .باشد ميليون مترمكعب مي 1,122آب زيرزميني استان معادل 

هـا   در شرايط متوسط آبدهي رودخانه) شامل منابع آب سطحي و زيرزميني(كل منابع آبي استان  .3
 80ها با احتمـال   مكعب بوده ولي براي شرايط آبدهي رودخانه ميليون متر 32,542معادل   ساالنه

 .ميليون مترمكعب خواهد بود 704.21درصد كل منابع آبي استان معادل

بر اساس ) مركز مطالعات(قابل ذكر است كه منابع آبي استان كه توسط مشاور طرح آمايش  
درصـد بـا آمـار شـركت آب      8بـرآورد شـده تنهـا حـدود      آمار بلندمدت مصوب وزارت نيرو

  .خوزستان تفاوت دارد
آبـي و محـيط زيسـت برابـر بـا       كل مصارف فعلي آب شامل شرب، صنعت، كشاورزي آبزيان، برق .4

 .ذكر شده است ميليون مترمكعب 25,258

هاي شـرب، صـنعت، كشـاورزي و آبزيـان بـا نتـايج جلسـه روز         در بخشعالم شده مصارف ا 
بـه  سازمان يـاد شـده    13/3/1392مورخ  75914/110و همچنين نامه شماره  30/5/1392

مصرف كشاورزي در نامه مذكور  به طوري كهدارد، تفاوت بسيار زيادي خوزستان استانداري 
  .ميليون مترمكعب آمده است 17,268مورد بحث ميليون مترمكعب و در گزارش  11,545

 -3,654و مصـارف آب در ايـن شـرايط منفـي و معـادل       منابع ديبن معجنتيجه بيالن آب يعني  .5
 -3,772كارون بزرگ اين مقـدار معـادل    ضهگزارش شده است كه براي زيرحوعب ميليون مترمك

 . باشد ميليون مترمكعب مي

ميليـون مترمكعـب    35,087در سـطح اسـتان معـادل    ) 1410سـال  (كل مصارف و نيازهاي آتي  .6
 .برآورد شده است
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ازمان ياد شده به استانداري خوزستان كل مصارف و نيـاز آتـي كشـاورزي    در نامه ارسالي س 
 26,795ميليون مترمكعب و در گزارش ارسـالي ايـن مقـدار معـادل      16,267استان معادل 

  .ميليون مترمكعب ذكر شده است
ميليـون   -13,383منفـي و معـادل   ) 1410(نتيجه بيالن منابع و مصارف آب براي شرايط آينده  .7

ميليون مترمكعـب   -8,506كارون بزرگ اين مقدار معادل   وده كه تنها براي زيرحوضهمترمكعب ب
 .گزارش شده است

بريـز كرخـه، دز،   اي آهـ  ارقام فوق در واقع بيانگر اين امر است كـه اگـر در باالدسـت حوضـه     
بـا ايـن وجـود    . گونه افزايش و برداشتي صـورت نگيـرد  كارون، جراحي و زهره در آينده هيچ

درصـد مصـارف و    40ميليون مترمكعب يعنـي معـادل    -13,384وزستان با كمبود استان خ
  .نيازهاي خود مواجه خواهد بود

 50اين ميزان كمبود بناچار به بخش كشاورزي تحميل خواهـد شـد كـه معـادل      آنجا كهاز  
هـاي اجرايـي و    حباشد، در اين صورت كليـه طـر   درصد كل نياز اعالم شده در سال هدف مي

هاي آبياري غير قابل دفاع خواهند بود و اين امر به  استان در رابطه با توسعه شبكه مطالعاتي
 .گرايانه نبودن بيالن ارائه شده توسط سازمان ياد شده است روشني بيانگر واقع

در مجموع مصارف و بيالن آبي استان در گزارش ارسالي با واقعيت چندان تطـابق نداشـته و    
بـا ايـن حـال ارقـام ارائـه شـده بـه رغـم          .نياز برآورد شده استمصارف آب بسيار بيشتر از 

كيد كارفرما مبناي اين مطالعات قرار ن مشاور بر آن وارد است بنا به تأاشكاالتي كه از نظر اي
 .گرفته و در فصول بعدي مطالعات آمايش استان از آن با ذكر ماخذ استفاده شده است

  


