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محاسبه نياز آب زيست محيطي حوضه كارون بزرگ و زيرحوضه آبريز كارون عليا
كاظم حمادي* ،3ليال نوذریان 2و هوشنگ حسونی

زاده1

 )3بلوار گلستان ،سازمان آب و برق خوزستان ،واحد آب ،معاونت مطالعات.
 )2بلوار گلستان ،سازمان آب و برق خوزستان ،واحد آب ،معاونت مطالعات.
 )1بلوار گلستان ،سازمان آب و برق خوزستان ،واحد آب ،معاونت مطالعات.
*نويسنده مسئولhemmadi.kazem@gmail.com:

تاريخ دريافت02/90/32 :

تاريخ پذيرش09/93/61 :

چکيده
نياز محيطزيست رودخانه ،مقدار آبي است كه ب رای حفظ شرايط طبيعي اكولوژيکي و سالمت كيفي آب رودخانه مورد نياز مي-
باشد .در اين پژوهش برآورد نياز آبي زيست محيطي رودخانه های كارون ،دز ،كارون بزرگ و زير حوضه بهشت آباد (كارون عليا) با
استفاده از روش هيدرولوژيکي مونتانا و روش هيدرولوژيکي پيشنهادی مبتني بر تحليل فراواني جريان در حالت طبيعي و استفاده از
چندكها صورت گرفت .برآوردها نشان ميدهد كه نياز آبي زيستمحيطي شاخه كارون حدود  ،9099شاخه دز  ، 2999كارون بزرگ
 0999و زير حوضه بهشت آباد حدود  099ميليون مترمکعب در سال ميباشدكه در اين صورت آب مازاد برای انتقال از سد و تونل
بهشت آباد به فالت مركزی وجود نخواهد داشت و اين زيرحوضه فقط توانايي تأمين مصارف درون خود ،انتقال آب از طريق تونلهای
كوهرنگ و نياز زيست محيطي خود را دارا است.

واژههای كليدی :نياز آب زیست محيطی ،روش تنانت ،كارون بزرگ و زبر حوضه بهشت آباد.
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مقدمه
حقآبه محيط زیست یا حداقل آب مورد نياز محيط زیست رودخانه ،مقدار آبی است كه بایستی براي حفظ شرایط
طبيعی اكولوژیکی و مدیریت محيط زیست رودخانه در آن جاري و یا به آن رها شود .عدم حفظ حقآبه محيط زیست
رودخانه سبب آسيب دیدگی سالمتی تمام موجودات و بوم سازگان آن میشود كه به آب رودخانه وابستگی دارند .عالوه بر
آن سيالب دشتها ،منابع آبهاي زیرزمينی ،بوم سازگانهایی كه تحت تأثير آب رودخانه هستند و همچنين مصب رودخانه
ها آسيب میبينند .وجود حداقل جریان آب در داخل رودخانه براي بقاء اجزاء فوق الذكر و سالمت عمومی رودخانه ضروري
است و مانع از بين رفتن ارزشهاي رودخانه میشود .تحليل فراوانی جریانهاي حداقل عالوه بر موضوعات خشکسالی به
منظور برآورد نيازهاي زیست محيطی هم به كار برده می شود (شادباش و امينی .)3111 ،این مقاله بيشتر با هدف برآورد
نياز آبی زیست محيطی رودخان ه هاي كارون ،دز و زیر حوضه بهشت آباد (كارون عليا) به منظور استفاده در تخصيص هاي
كالن حوضه آبریز تهيه شده است .سيما و تجریشی ( )3111نياز آب زیست محيطی تاالب شادگان را با استفاده از داده
هاي سنجش از دور ،در قالب یك روش جامع برآورد نمودند .در این مطالعه تغييرات سطح آب و پوشش گياهی تاالب طی
سالهاي 3131-18با استفاده از دادههاي سنجش از دور پایش و سپس با توسعه روابط سطح آب -پوشش گياهی و سطح
آب  -فراوانی پرندگان مهاجر ،رژیم آبی مطلوب تاالب در سه سطح مختلف تعریف گردید .نتایج نشان داد در بهترین حالت،
براي برآورد نياز آب زیست محيطی این تاالب ،حفاظت از سطح آب تاالب با احتمال تجمعی  38درصد میبایست مد نظر
قرار گيرد مشروط به اینکه در طول ماههاي سيالبی دي لغایت اردیبهشت ،تاالب حداقل یك ماه در هر  2سال در شرایط
غرقاب كامل قرار گيرد .پيري ( )3114در تحقيقی تحت عنوان برآورد نياز آبی زیست محيطی تاالب هامون نشان می دهد
تنها یك عامل یعنی تبخير ازسطح آزاد تاالب ها و تبخير -تعرق پتانسيل گياهان درون و كنار آبی هامونها ساالنه بالغ بر
 1132/1ميليون متر مکعب تلفات تبخير از این تاالب ها است كه با توجه به  3288ميليون متر مکعب مصارف شرب،
صنعت و كشاورزي به معنی آوردي به ميزان  9388ميليون مترمکعب میباشد كه با حقابه ساالنه ایران از آب هيرمند
( 128ميليون متر مکعب) بسيار فاصله دارد .به منظور تعيين نياز آب زیست محيطی ،روشهاي مختلفی با توجه به مقياس
مکانی مطالعه ،داده هاي موجود ،گام زمانی ارزیابی و ظرفيت هاي فنی و مالی ،قرار میگيرند .از آنجایی كه این روشها
محدوده وسيعی را در بر میگيرند ،در راهنماي تعيين آب مورد نياز اكوسيستم هاي آبی ،نشریه شماره ،111معاونت
برنامهریزي و نظارت راهبردي ریيسجمهور ،وزارت نيرو ( ،)3148این روشها بهطور عمده در قالب چهار روش متمایز
شامل روش هيدرولوژیکی ،روش درجه بندي هيدروليکی ،روش شبيهسازي زیستگاهها و روش جامع طبقهبندي و بهطور
كامل توضيح داده شده اند .محمدحسين رمضانی قوام آبادي و همکاران ( )3142بررسی حقوقی پایبندي ایران به تعهد
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استفاده معقول از دریاچه اروميه با تاكيد بر كنوانسيون رامسر انجام داده است .ایشان معتقد اند اجراي طرحهاي توسعهاي
بدون ارزیابی زیستمحيطی و نادیده گرفتن قوانين مرتبط با حفاظت از دریاچه ،عالوه بر تغيير در شرایط بومشناسی
دریاچه ،تعهد استفاده معقول از آن را نيز نقض كرده است .بهروزي راد ( )3142به عناصر تشکيل دهنده رودخانهها ،دالیل
سدسازي ،تاثير سازههاي آبی بر محيط زیست رودخانهها ،روشهاي مهم تامين حداقل آب مورد نياز محيط زیست
رودخانهها به همراه سود و آسيبهاي سد بر محيط زیست آنها و انواع گذرگاه ماهيان میپردازد و مدیریت منابع طبيعی و
بهخصوص آب هاي شيرین را كليد تالش بشر براي توسعه پایدار در قرن  23میداند .حمادي و همکاران ( )2831تحليل
فراوانی جریانهاي حداقل سامانه كارون بزرگ را مورد مطالعه قرار دادند .آنها توابع توزیع احتماالتی حاكم ،مقادیر جریان
حداقل و چگونگی رفتار آنها از زمان هاي یك تا  18روزه را مشخص نمودند .تحليل جریان هاي حداقل روزانه تا ماهيانه
رودخانه كارون بزرگ در ایستگاه اهواز بين  348تا 218مترمکعب در ثانيه متغير است .این ارقام براي فراوانی هاي 18
درصد بين  391تا  311مترمکعب در ثانيه می باشد .تحليل سريهاي زمانی جریان حداقل یك روزه و سی روزه این
ایستگاه نشان میدهد كه  31سال اول دوره آماري قبل از سال  3191جریان نسبتاً به صورت طبيعی بوده و در سال هاي
بعد متاثر از طرح هاي توسعه منابع آب و خاك حوضه بوده است .رؤفی و همکاران ( )3149طراحی ابعاد سيستم انتقال آب
بين حوضهاي در قالب مطالعه موردي طرح انتقال آب بهشتآباد از حوضه باالدست كارون به حوضه آبریز گاوخونی با
استفاده از مدل برنامهریزي منابع آب  MODSIMدر قالب شش سناریو مورد ارزیابی قرار دادند .در این تحقيق با استفاده
از مدلهاي تصميمگيري چند معياره و تئوري مجموعههاي فازي ،سناریوي مطلوب براي انتقال آب بهشتآباد انتخاب و
توجيه پذیري و حجم آب قابل انتقال در این طرح مشخص شد .نتایج مدل شبيهسازي نشان از وجود یك دوره خشك 38
ساله در سري زمانی آورد رودخانه هاي حوضه آبریز دارد .لذا نتایج مطالعات در شرایط لحاظ دوره هيدرولوژیك بلند مدت
در حدود  348و در شرایط لحاظ دوره هيدرولوژیك خشك در حدود  391ميليون متر مکعب در سال بهدست آمده است.
نتایج بهدست آمده در راستاي كاهش ابعاد و حجم آب طرحهاي انتقال آب به فالت مركزي میباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
ميدان تحقيق جاري رودخانهي كارون بزرگ یعنی هر دو شاخه مهم رودخانههاي دز و كارون و زیرحوضهي كوهرنگ-
بهشت آباد را شامل میشود .محل هاي مورد نظر مقطع انتهایی رودخانه دز ،كارون در استان خوزستان و زیر حوضه
كوهرنگ – بهشت آباد در محل كاج به عنوان بخش از اجزاي مهم سامانه كارون بزرگ واقع در استان چهارمحال بختياري
میباشد .سامانه كارون بزرگ مهمترین و پيچيده ترین سامانه رودخانـهاي ایران و حـوضه آبـریـز خليج فارس و دریـاي
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عمان بوده و آب هاي مناطـق وسيعـی از كشـور را جمـع آوري و به خليـج فـارس مـی رسـانـد .حـوضـه آبـریـز كارون
تـوسط استـان هاي خـوزستان ،لـرستان ،چهـارمحـال بختيـاري ،كهگيلـویـه و بـویـر احمـد و اصفهان پـوشـش مـی
یـابـد .رودخانه دز پس از عبور از شهر دزفول و طی مسافت به طول تقریبی  313كيلومتر (دزفول -بندقير) در بندقير با
رودخانه شطيط و گرگر یکی شده و كارون بزرگ را تشکيل میدهند .طول رودخانه دز از سر چشمه تا محل تالقی با
كارون در حدود  128كيلومتر بوده و حوضه آبریز آن منطقه اي به وسعت  22188كيلومتر مربع را شامل می گردد.
حـوضـه آبـریـز كارون بزرگ با احتساب دز مساحتـی معـادل  31211كيلومتر مربع را دارا است كه پس از عبور از شهر
اهواز به س مت خرمشهر و آبادان جریان یافته و وارد خليج فارس میگردد .نقشه  3موقعيت حوضه آبریز سامانه كارون
بزرگ و تقسيمات استانی در بر گيرنده آن را نشان میدهد.

نقشه  :6موقعيت حوضه آبريز سامانه كارون بزرگ و تقسيمات استاني

حوضه آبریز سد بهشت آباد با وسعت  1293كيلومت ر مربع از دو شاخه اصلی كوهرنگ و بهشت آباد تشکيل شده است.
شاخه كوهرنگ با وسعت  3211كيلومتر مربع در محدوده مطالعاتی كوهرنگ واقع شده است .این منطقه كوهستانی و برف-
گير بوده و به دليل ساختار زمين شناسی چشمه هاي متعدد و پرآبی در این منطقه جریان دارد .تونلهاي سري كوهرنگ و
شهرستان هاي قلعه رشيد ،كریم آباد و دشتك در این محدوده واقعاند .این شاخه در جنوب روستاي كاج به شاخه اصلی
كارون منتقل می شود .شاخه بهشت آباد به وسعت  1431كيلومتر مربع شامل محدوده هاي مطالعاتی فارسان (491
كيلومتر مربع) ،شلمزار ( 924كيلومتر مربع) ،شهركرد ( 3299كيلومتر مربع) ،كيار ( 141كيلومتر مربع) ،سفيددشت (218
كيلومتر مربع) و بروجن ( 313كيلومتر مربع) میباشد .محدودههاي فوقالذكر شهرهاي جونقان ،فارسان ،سورشجان،
هارونی ،باباحيدر ،احمدآباد ،گلوگرد ،گهرو ،دستنا ،اميرآباد ،شلمزار ،شمسآباد ،هفت شيخان ،طاقانك ،بهرام آباد ،فرخشهر،
شهركيان ،چالشتر ،وردنجان  ،شهركرد ،سورك ،موسی آباد ،دزك  ،قلعه سليم ،اسالم آباد ،فراد نبه و بروجن شامل میشود.
از آنجایی كه هرگونه تغيير هيدرولوژیکی در زیر حوضههاي مولد جریان باال دست اتفاق افتد؛ بهطور مستقيم بر روي
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برنامهریزي منابع آب ،طرحهاي توسعه و محيط زیست كل سامانه اثر میگذارد بنابراین در این پژوهش نياز زیست
محيطی كل سامانه كارون بزرگ از یك سو و زبر حوضه ي بهشت آباد از سوي دیگر بدليل مبداء انتقاالت آب بين حوضهاي
مد نظر است.
روششناسي و استنادات روش كار
این تحقيق نياز زیست محيطی سامانه مورد مطالعه را توسط روش مونتانا (تنانت) و نيز یك روش هيدرولوژیکی
پيشنهادي مبتنی بر تحليل فراوانی جریان در حالت طبيعی و استفاده از چندكها محاسبه نموده است كه در ادامه به شرح
مختصر آنها پرداخته میشود .روش هاي مبتنی بر شاخصهاي هيدرولوژیکی ،روشهایی ساده و مبتنی بر دادههاي
تاریخی جریان هستند .دادههاي مورد نياز آورد درازمدت رودخانهها به صورت ماهانه یا روزانه است .در روش تنانت ،جریان
زیست محيطی یك رودخانه به صورت درصدي از متوسط آورد ساالنه طبيعی رودخانه در یك سایت تعيين میشود .در
سري تاریخی مورد استفاده براي تحليل در این روش ،سال هاي بعد از اثرات توسعه انسانی (استحصال آب ،احداث سد،
تغيير در رواناب دراثر شهرسازي و  ) ...باید حذف شود .این روش درصدي از متوسط جریان ساليانه را براي تعيين كيفيت
زیستگاه ماهيان بهكار میبرد .تنانت از  11مقطع عرضی از 33رودخانه در مناطق غربی ایاالت متحده (مونتانا ،نبراسکا و
وایومينگ) نتيجه گرفت كه 38درصد متوسط جریان ساليانه  ،3AAFحداقل جریان براي بقاي كوتاه مدت ماهیها میباشد.
 18درصد  AAFدر نظر گرفته شده قادر به حفظ وضعيتهاي بقاي نسبتا خوب بوده و  38درصد  AAFبراي زیستگاه
مطلوب مناسب می باشد (بهروزي راد .)3142 ،تنانت دادههاي مفصلی از مقطع عرضی كه جنبه هاي مختلف زیستگاه
ماهيان را توصيف میكرد ،جمعآوري نمود .این موارد شامل عرض ،عمق ،سرعت ،درجه حرارت ،مواد روي كف آبراهه و
آبراهههاي جانبی ،رسوبات انباشته و جزایر پوشش گياهی ،وضعيت مهاجرت ،فراوانی بی مهرگان و زیبایی طبيعی میباشد.
بنابراین تنانت از ميان یك روش نسبتا پيچيده ،روشی ساده براي كاربرد استاندارد كه میتواند با دادههاي بسيار كم
استفاده شود ارائه داد .این تکنيك فقط متوسط جریان ساليانه را براي رودخانه بهكار میبرد .شرح تعيين نياز آبی زیست-
محيطی به روش هيدرولوژیکی را میتوان در (بهروزي راد )3142 ،و (نشریه شماره  ، 111معاونت برنامه ریزي و نظارت
راهبردي ریاست جمهوري )3148،مالحظه كرد .روش دوم یك روش هيدرولوژیکی پيشنهادي است كه مبتنی بر تحليل
فراوانی جریان در حالت طبيعی و استفاده از چندكها میباشد .مبانی این روش تا حدودي در كتابهاي مرجع و نشریه-
هاي فوقالذكر نيز به آن ها اشاره شده است .به عنوان مثال روش هيدرولوژیکی تجزیه و تحليل منحنی تداوم جریان ،دبی

Average Annual Flow

1
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روزانه جریان طبيعی آب رودخانه را تحليل میكند تا ميزان دبی را در  xدرصد موارد جریان كه از آن متجاوز بوده است،
تعيين نماید .مثال در برخی موارد  Q90بهعنوان حداقل جریان مورد نياز محيطزیست رودخانه تعيين میشود كه عبارت
است از مقدار جریانی كه در  48درصد مواقع از سال بده جریان رودخانه متجاوز از آن بوده است .تفاوت اساسی روش
پيشنهادي با روشهاي متداول در این زمينه این است كه معموال روشهاي متداول بر اساس حجم نمونه عمل میكنند اما
روش پيشنهادي حجم نمونه مشاهداتی را بر روي یك تابع توزیع احتمال تجمعی با رعایت ضوابط تحليل فراوانی (رائو و
حاميد )2888 ،برازش میدهد .بهطور كلی ،تحليل فراوانی آبدهی میتواند شامل مراحل :جمعآوري نمونه (سري آبدهی
متوسط ساالنه) ،ترميم و تکميل دادههاي نمونه و آزمونهاي الزم آماري ،انتخاب توزیع مناسب آماري (تابع چگالی ) f(xیا
تابع توزیع ) ،)F(xبرآورد پارامترهاي تابع چگالی ،آزمون هاي مورد ن ياز براي برازش تابع چگالی و انتخاب بهترین تابع و
محاسبه دوره برگشت (عکس احتمال وقوع) از روي تابع توزیع انتخابی میباشد .در این مطالعه تحليل فراوانی جریان با
رعایت ضوابط و قواعد تحليل فراوانی صورت گرفت .الزم به ذكر است كه تحليل فراوانی و ميزان انطباق توزیعهاي مختلف
آماري بر سري دادههاي جریان با استفاده از نرم افزارهاي تحليل فراوانی هيدرولوژیکی هيفا صورت گرفت .براي این منظور
از توزیع هاي آماري نرمال ،لوگ نرمال دو پارامتري ،لوگ نرمال سه پارامتري ،گاما دو پارامتري ،پيرسون تيپ  ، IIIلوگ
پيرسون تيپ  IIIو گامب ل استفاده شد .جهت محاسبه پارامترهاي توزیع دو روش گشتاور ( )Momentو حداكثر درست
نمایی ( )Maximum Likelihoodبهكار گرفته شدند .بهترین توزیع آماري منطبق بر دادهها ،براساس حداقل مقدار
ميانگين انحرافات نسبی مقادیر مشاهدهاي دبی حداكثر لحظهاي و مقادیر محاسبه آن در توزیع ،ميانگين مربع انحرافات
نسبی ،كاي -اسکوئر )  ( 2و مقایسه برازش توزیع بر دادههاي مشاهداتی به تفکيك هر ایستگاه انتخاب شد .با انتخاب تابع
توزیع احتمال براي سري ساالنه دادهها مقادیر حجم آبدهی ساالنه در سطوح احتماالتی مورد نظر محاسبه و نتایج آن
استفاده شد .چندكهاي مربوط به تابع توزیع تجمعی كه در واقع كل جامعه مربوطه را توصيف مینماید استخراج میكند.
تدوینكنندگان تحقيق حاضر بر این عقيده هستند كه صدكهاي  41 ،48و  44میتوانند منطبق بر طيف بوگاردوس (نياز
زیستمحيطی :عالی ،متوسط و قابل قبول) را توصيف نمایند .دادههاي مورد نياز پژوهش شامل دبی جریان ماهانه و ساالنه
رودخانه كارون طی  38سال اخير از دفتر مطالعات آبهاي سطحی سازمان آب و برق خوزستان دریافت و مورد استفاده
قرار گرفت.
نتايج و بحث
همانگونه كه در متدولوژي تحقيق جاري ذكر شد در این مقاله نياز زیست محيطی سامانه كارون بزرگ به همراه شاخه-
هاي دز و كارون از یك سو و زبر حوضهي بهشت آباد از سوي دیگر را توسط روش مونتانا و نيز یك روش هيدرولوژیکی
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پيشنهادي مبتنی بر تحليل فراوانی جریان در حالت طبيعی و استفاده از چندكها محاسبه شد .با عنایت به این كه روش
مونتانا یك روش هيدرولوژیکی شناخته شده است و در منابع علمی مقاله حاضر به تفصيل راجع آن بحث شده ،در این جا
فقط به ارائه نتایج آن اكتفا می شود اما راجع روش هيدرولوژیکی پيشنهادي بيشتر شرح داده میشود .در (شکل  )3آبدهی
متوسط ساالنه مرتب شده سامانه كارون بزرگ بهمنظور برآورد حداقل نياز زیست محيطی ارائه شد .در واقع این شکل
آبدهی بدون در نظر گرفتن سال وقوع و به صورت مستقل از زمان رتبه بندي شده است .همانگونه كه در شکل یاد شده
مالحظه میشود دبی سامانه بين حدود  1تا  91ميليارد مترمکعب در سال ثبت شده است ،همچنين جریان مشاهداتی
حالت یك سهمی داشته و مجانبی حدود 38ميليارد متر مکعب را دارا میباشد .زیر حوضه آبریز بهشت آباد با وسعت 1293
كيلومتر مربع از دو شاخه اصلی كوهرنگ و بهشت آباد تشکيل شده است شاخه كوهرنگ با وسعت  3211كيلومتر مربع در
محدوده مطالعاتی كوهرنگ واقع شده است .این منطقه كوهستانی و برفگير بوده و به دليل ساختار زمين شناسی چشمه
هاي متعدد و پرآبی در این منطقه جریان دارد .تونل هاي سري كوهرنگ و شهرستان هاي قلعه رشيد ،كریم آباد و دشتك
در این محدوده واقع اند .این شاخه در جنوب روستاي كاج به شاخه اصلی كارون منتقل می شود .ریزشهاي جوي این زیر
حوضه برابر  3831ميلی متر و آبدهی متوسط طبيعی این شاخه حدود  3388ميليون مترمکعب برآورد شده است .ریزش-
هاي جوي شاخه بهشت آباد برابر  913ميلی متر و آبدهی متوسط طبيعی این شاخه حدود  188ميليون مترمکعب برآورد
شده است .بنابراین حجم جریان طبيعی دو زیر حوضه مورد بحث با احتساب تونل هاي كوهرنگ و مصرف درون حوضه،
ساالنه به حدود  3488ميليون متر مکعب می رسد .براي برآورد نياز زیست محيطی جریان رودخانه عالالقاعده میبایست
طبيعی باشد .در روشهاي هيدرولوژیکی نياز زیست محيطی به عنوان درصدي از كل جریان در حالت طبيعی قلمداد می-
شود.

شکل  :6آبدهي مرتب شده سامانه كارون بزرگ بمنظور استفاده در برآورد حداقل نياز زيست محيطي

در ادامه پژوهش مطابق متدلوژي ذكر شده نسبت به تحليل فراوانی جریان سامانه مورد مطالعه پرداخته شد تا صدك-
هاي  41 ،48و  44جریان؛ نمونهاي از توابع توزیع احتمال در (شکل )2و نتایج برآوردهاي نياز زیست محيطی در (جداول
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3تا  )1خالصه شده است .نتایج نشان میدهد كه نياز آبی زیست محيطی شاخه كارون از براي وضعيت خوب تا عالی
حدود  9888تا  1288و بهطور متوسط حدود ميليون مترمکعب در سال است .همچنين این نياز به طور متوسط براي
شاخه دز  ، 1888كارون بزرگ  1888و زیر حوضه بهشت آباد حدود  188ميليون مترمکعب در سال میباشد.

شکل3الف :تابع توزيع احتماالتي جريان سامانه كارون بزرگ شاخه كارون

شکل3ب :تابع توزيع احتماالتي جريان سامانه كارون بزرگ شاخه دز

شکل3ج :تابع توزيع احتماالتي جريان سامانه كارون بزرگ
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جدول  :6نياز زيست محيطي سامانه كارون بزرگ  -روش هيدرولوژيکي تنانت (م.م.م در سال)
وضعيت رودخانه

وزن (طيف ليکرت)

بهشت آباد

كارون

دز

كارون بزرگ

آورد ساالنه

388

1896

32144

1111

28119

بسيار عالی

18

985

3111

1413

38938

عالی

98

796

1211

1232

1983

خوب

18

606

1411

2914

3111

عادالنه

28

417

2341

3331

9188

ضعيف

38

190

3218

119

2811

جدول  :3نياز زيست محيطي سامانه كارون بزرگ  -روش هيدرولوژيکي پژوهش حاضر (م.م.م در سال)
رودخانه

Q90

Q95

Q99

كارون

1118

3138

9148

دز

9918

1148

2448

كارون بزرگ

32888

38188

1818

طيف بوگاردوس

تمايل كامل

توصيف
تمايل متوسط

عدم تمايل

جدول  :2تفکيك جريان زيرحوضههای كوهرنگ و بهشت آباد  -سامانه كارون بزرگ ( م.م.م در سال)
مالحظات

پارامتر

حجم جريان

كل جریان طبيعی

1896

كوهرنگ 3

300

بهره برداري

كوهرنگ 2

250

بهره برداري

كوهرنگ 1

250

اجرایی

تخصيص اصفهان

250

تخصيص

تخصيص كرمان

180

تخصيص

تخصيص یزد

150

تخصيص

مصارف چهارمحال و بختياري

250

نياز زیست محيطی

293

تخصيص

نياز زیست محيطی تامين شده

266

تخصيص

نياز زیست محيطی پژوهش حاضر

796

پژوهش حاضر
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