
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  گروه تلفيق و بيالن منابع آب  : تدوين                                                             94 دي: تاريخ تهيه 

  وزارت نيرو 

  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران

  مديريت مطالعات پايه منابع آب

      گزارش  وضعيت منابع آب استان مازندرانگزارش  وضعيت منابع آب استان مازندران

  »»13913944ــ  آذرآذر« « 



  

  بررسي وضعيت منابع آب سطحي  ���� 

  

  ماه آذر : الف

  

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  49ازندران متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه هاي استان م

سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون 1285

  .داشته است  كاهشدرصد  31 و درصد كاهش 27 ، در�� ��ه� 52

دو سال با مدت مشابه كه مقايسه آن مي باشد  ميليون مترمكعب 166 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 كاهش درصد 28و   درصد افزايش 29،  درصد كاهش 42به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته وگذشته ،

  .نشان ميدهد

  

  ) آذر يال مهر(  آبي سال:  ب

 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر 240 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم 6271

  .درصد افزايش داشته است  11و  درصد كاهش 1،  ،كاهشدرصد  8

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 521 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

درصد كاهش  23،  درصد افزايش 39،  درصد كاهش 14 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، شتهگذ

 .داشته است 

  



  

  

  آذرمتوسط بارندگي به تفكيك حوضه آبريز در ماه :  1جدول 
  

 )ميليمتر(متوسط بارندگي در سال آبي  درصد تغييرات سال جاري نسبت به
 حوضه آبريز

 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

 صفارود و نسارود 111/4 232/1 76/0 104/9 32- 67- 28-

 چالكرود تا سرخرود 104/4 124/0 50/2 94/2 52- 59- 47-

 چشمه كيله 153/3 115/4 43/9 87/9 71- 62- 50-

 آزادرود تا نمك آبرود 178/8 171/6 77/1 128/1 57- 55- 40-

 سردآب رود 122/1 62/2 45/0 79/9 63- 28- 44-

 چالوس رود 82/0 44/3 28/0 47/6 66- 37- 41-

 كوركورسر تا گلندرود 67/1 82/4 39/4 66/9 41- 52- 41-

 آب شيرين تا آليش رود 87/5 113/8 40/7 82/4 53- 64- 51-

 هراز 78/5 49/6 43/2 58/0 45- 13- 26-

 ودبابل ر 111/6 75/3 53/9 87/2 52- 28- 38-

 تاالر و سياهرود 104/0 56/5 55/1 69/7 47- 2- 21-

 تجن 105/4 51/7 56/4 70/8 46- 9 20-

 نكارود 105/2 49/5 54/0 70/3 49- 9 23-

 خليج ميانكاله 150/0 61/0 47/4 72/4 68- 22- 35-

 كل حوضه ها 103/2 67/3 49/2 71/4 52- 27- 31-

  

  



  

  

  

  

  آذرهاي آبريز از مهر لغايت  حوضه متوسط بارندگي تجمعي:  2جدول 

  

 )ميليمتر(متوسط بارندگي در سال آبي  درصد تغييرات سال جاري نسبت به
 حوضه آبريز

 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

 صفارود و نسارود 377/0 971/7 704/4 407/9 87 28- 73

 تا سرخرود چالكرود 300/4 549/8 485/3 306/8 62 12- 58

 چشمه كيله 337/0 426/1 383/6 282/6 14 10- 36

 آزادرود تا نمك آبرود 515/1 749/2 598/0 458/3 16 20- 30

 سردآب رود 292/8 294/4 295/3 242/2 1 0 22

 چالوس رود 162/4 153/3 156/1 138/6 4- 2 13

 كوركورسر تا گلندرود 239/9 341/3 252/7 228/3 5 26- 11

 آب شيرين تا آليش رود 331/3 408/6 309/6 276/8 7- 24- 12

 هراز 186/1 152/9 166/4 162/1 11- 9 3

 بابل رود 338/4 300/7 280/3 278/9 17- 7- 0

 تاالر و سياهرود 262/5 202/7 208/0 204/5 21- 3 2

 تجن 257/8 160/3 204/9 205/6 21- 28 0

 ارودنك 240/0 137/2 188/3 189/7 22- 37 1-

 خليج ميانكاله 320/6 227/9 254/2 223/1 21- 12 14

 كل حوضه ها 261/4 242/8 240/0 216/7 8- 1- 11



  

  
  

  

  

  آذر ماه  در مازندران استان مهم هاي رودخانه آبدهي برآورد:  3 جدول

  

 ايستگاه -نام رودخانه  حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي درصد تغييرات سال جاري نسبت به

km)) 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر            - چشمه كيله  29/29 28/25 35/20 25/30 20 25 39

 )1583(پل ذغال             -چالوس  16/33 15/03 19/62 21/44 20 31 8-

 )3987(نگ              كره س -هراز  38/10 33/05 32/87 48/77 14- 1- 33-

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  84/50 30/09 44/56 51/34 47- 48 13-

 )2387(كياكال                   -تاالر  32/40 11/04 15/76 26/81 51- 43 41-

 )4027(كردخيل                -تجن  69/72 9/12 13/06 42/85 81- 43 70-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  14/68 2/14 4/58 14/84 69- 114 69-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  285/03 128/73 165/65 231/33 42- 29 28-

  



  

  

  

  آذربرآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغايت :  4جدول 

  

 ايستگاه -نام رودخانه  سال آبي حجم به ميليون متر مكعب در درصد تغييرات سال جاري نسبت به

km)) 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر            - چشمه كيله  65/34 76/36 105/16 79/00 61 38 33

 )1583(پل ذغال             -چالوس  42/61 42/72 51/43 65/38 21 20 21-

 )3987(كره سنگ               -هراز  122/60 105/68 103/99 153/94 15- 2- 32-

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  181/70 91/06 155/57 164/21 14- 71 5-

 )2387(كياكال                   -تاالر  49/07 35/10 52/82 76/23 8 51 31-

 )4027(كردخيل                -تجن  111/82 17/65 40/38 100/33 64- 129 60-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  29/39 6/43 11/58 35/53 61- 80 67-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  602/54 374/98 520/93 674/63 14- 39 23-

  
  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  بررسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحي ����

ت برخي از پارامتر هاي كيفي نظير هدايت الكتريكي و كلر محلول به همراه نظر به اهميت كيفيت منابع آب وضعي

اين پارامترها در . است شده آورده  5دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب چند رود خانه هاي مهم استان مازندران درجدول 

  بندي شده اند كه نتايج سال آبي جاري نسبت به متوسط ده ساله گذشته و همچنين از نظر شرب و كشاورزي نيز طبقه 

  :قرار زير است به   5 حاصله با توجه به جدول شماره

نسبت به ايستگاهها در ساير  و كاهش ط ده سالسبه متو نسبتتجن ريگ چشمه  ايستگاههدايت الكتريكي   -1

  .داشته است افزايشمتوسط ده سال گذشته 

نسبت به متوسط ده قران طاالر و طاالر شيرگاه –بابلرود كردخيل ؛  –به غير از تجن  ايستگاهها تمامي  آب دبي -2

   .سال گذشته كاهش داشته است 

 در سايرافزايش داشته و نسبت به متوسط ده سال گذشته و طاالر كياكال  چشمهتجن ريگ  ايستگاه كلرمقدار  -3

   .است داشتهتغييرات چنداني ننسبت به متوسط ده سال گذشته  ايستگاهها

ايستگاه هاي بابلرود قرانطاالر وهراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال گذشته خوب و  بيت آبدرجه مرغو -4

  .متوسط مي باشد ايستگاهها در ساير 

  .ب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشند از نظر شرب نيز آ-5

وژيكي داراي آلودگي بوده و از نظر شيميايي ها از نظر ميكروبي و بيول زم به يادآوري است كه آب رودخانهال -6

  .مي باشد نه از نظر آ لودگي   نرمال در حد

 

 

  
  

  

  



  

  

  

  94 آذروضعيت كيفي منا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ :  5جدول  

  

  طبقه بندي

 از نظر كشاورزي

  طبقه بندي

  از نظرشرب

 

  كلر

( meq/ l)  

هدايت 

  الكتريكي

(µ/ cm )  

  *د بي

(m3
 / S) 

 

دوره 

 آماري

  نام ايستگاه

 
 خا نهنام رود

 203/4 692 6/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ))باال دستباال دست( ( 

 تجـن
  94-95  684/2 812 3/2 2 متوسط

  621/6 720 5/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كردخيلكردخيل

  ))پايين دستپايين دست((
  94-95 595/26 409 5/0 2 متوسط

  805/4  885 3/2 2  متوسط
  و سطمت

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  ))باالدست باالدست ((

 تـاالر
  94-95 651/6 695 8/0 2  متوسط

 413/29 656 3/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كياكالكياكال

  ))پايين دستپايين دست((
  94-95 699/6 720 4/1 2 متوسط

 502/2 274 2/0 1 خوب
  متو سط

 ده ساله
  قرانطاالرقرانطاالر

  ))باال دستباال دست((

 با بلرود
  94-95 053/9  271 2/0 1 خوب

 107/22 645 6/1 2 توسطم
  متو سط

 ده ساله
  كشتارگاهكشتارگاه

  ))پايين دستپايين دست((
  94-95 318/7  782 5/1 2 متوسط

 876/19 659 7/0 1 خوب
  متو سط

 هـراز  كره سنگكره سنگ ده ساله
  94-95 52/13 706  7/0 1 خوب

 
  غير قابل استفاده - 6غير قابل شرب   -5سب   نا منا - 4قابليت شرب نا مطبوع  - 3قابل قبول   - 2قابليت شرب خوب   -1: طبقه بندي شرب    

  . ايستگاهها در روز نمونه برداري مي باشد  دبي لحظه اياطالعات دبي ارائه شده ، * 



  

  

   زيرزمينيبررسي وضعيت منابع آب  ����

  

  تغييرات حجم مخزن : الف    

 ماهآذر  هاي استان مازندران نسبت به كه دشتنشان از آن دارد منابع آب زيرزميني 1394آذر  هاي گيري دستاورد اندازه

  .است با افزايش حجم آبخوان رو به رو بوده ميليون متر مكعب 27.51و 4.84و ماه پيش،  گذشته سال

  

  

  تغييرات سطح آب : ب   

-همه گستره در نسبت به ماه همسان سال گذشته سطح ايستابيانجام پذيرفته، هاي  گيري اندازهدستاورد برابر 

 0.75ترين كـاهش آن   بيش(دهد  نوشهر افت را نشان مي -جويبار و نور -آمل و قائمشهر -عاتي به جزء بابلمطال هاي 

ها به جـزء   همچنين، سطح ايستابي نسبت به ماه پيش نيز در همه گستره). بندرگز است -متر، مربوط به گستره بهشهر

ترين ميزان افزايش مربوط بـه   ان يادآوريست كه بيششاي. است رو بوده  چالوس با افزايش روبه -نوشهر و رامسر -نور

  .باشد مي) متر 0.45(نكا  -گستره ساري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ي ستابيا سطح متوسط سهيمقا و مازندراني دشتهاي نيرزميزي ها آبخوان حجم راتييتغي بررس:  6 شماره جدول

  ماه گذشته و قبل سال مشابه ماه به نسبت  94 سال ماه آذر

  

 كدمحدوده رديف
و زير  نام محدوده

 مطالعاتي محدوده

 وسعت

 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

  

 سطح *

 ايستابي

 ن ماهيا

(m) 

 سطح تغييرات

 ايستابي

نسبت به ماه 

 مشابه

 (m) سال قبل

 سطح تغييرات

 ايستابي

 نسبت به ماه

 قبل

(m) 

 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ماه مشابه

 سال قبل

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ماه قبل

(m.c.m) 

 3.11 7.78- 0.3 0.75- 7.35- 0.03 345.8 بندر گز - بهشهر  15.4 1

 9.43 4.40- 0.45 0.21- 4.85- 0.034 616.1 نكاء –ساري  1503 2

 5.81 10.05 0.26 0.45 1.75- 0.04 558.3 جويبار –قائمشهر  1502 3

 11.13 8.90 0.2 0.16 12.65 0.05 1113 آمل -بابل  1501 4

 1.40- 0.87 0.16- 0.1 5.23 0.03 290.9 نوشهر  -نور 1402 5

 0.56- 2.80- 0.06- 0.3- 5.76- 0.04 233.5 رامسر -چالوس  1402 6

منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل يمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها  

4.84 
 ميليون مترمكعب

  ت به ماه قبلمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهاي منطقه نسب
27.51 

 ميليون مترمكعب

  

  . باشد مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 

  

  

  

  



  



  

  

  

  

  

  

  

 


