
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکتتدوین :                                       1400 اردیبهشت: تاریخ تهیه                      

 

  وزارت نیرو

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

 مطالعات پایه منابع آب مدیریت

 گزارش وضعیت منابع آب استان مازندران

  ««1400 ـ ـ    فروردین» » 



 

   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه اسفند : الف
 

 ميليون 564آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  22نه هاي استان مازندران متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخا

 77 ،كاهشدرصد  77سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه 

 .داشته است  كاهشدرصد  60 و كاهشدرصد 

 دو سال گذشته ،با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  كعبميليون مترم 232 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 نشان ميدهد. كاهش را درصد 42و   كاهشدرصد  61، كاهشدرصد  68  به ترتيبدوره  شاخص آماري  سال گذشته و

 

 (فرودین یال مهر)  آبی سال:  ب

 9704 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر 371 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

درصد  38 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم

 داشته است. كاهشدرصد  16 درصد كاهش و 33، كاهش

 گذشته،  سال دو ابهمش مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1392 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 داشته است. كاهشدرصد  23درصد كاهش ،  40،  كاهشدرصد  35 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال

 



 

 

  فروردینمتوسط بارندگي به تفكیك حوضه آبریز در ماه :  1جدول 
 

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 حوضه آبریز

98-99 تدرازمد  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 صفارود و نسارود 173.7 165.7 25.5 76.3 85- 85- 67-

 چالكرود تا سرخرود 126.9 126.5 28.3 76.3 78- 78- 63-

 چشمه كيله 154.2 141.1 36.9 84.2 76- 74- 56-

 آزادرود تا نمك آبرود 153.9 157.0 38.9 74.1 75- 75- 47-

 سردآب رود 93.1 96.8 24.5 55.7 74- 75- 56-

 چالوس رود 83.6 98.7 19.8 57.3 76- 80- 65-

 كوركورسر تا گلندرود 81.5 96.2 15.9 40.7 81- 83- 61-

 آب شيرين تا آليش رود 93.4 107.6 25.6 51.7 73- 76- 51-

 هراز 105.2 84.2 16.0 53.6 85- 81- 70-

 بابل رود 102.7 106.6 28.0 60.8 73- 74- 54-

 تاالر و سياهرود 98.9 86.5 18.1 51.3 82- 79- 65-

 تجن 67.5 91.1 22.1 48.0 67- 76- 54-

 نكارود 67.1 74.3 23.4 46.7 65- 68- 50-

 خليج ميانكاله 82.7 74.2 18.6 46.0 78- 75- 60-

 كل استان 93.7 94.6 21.6 53.7 77- 77- 60-

 



 

  فروردینهاي آبریز از مهر لغایت عي حوضهمتوسط بارندگي تجم:  2جدول 

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 حوضه آبریز

 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 صفارود و نسارود 962.0 861.9 529.2 750.4 45- 39- 29-

 چالكرود تا سرخرود 656.5 670.0 467.1 628.8 29- 30- 26-

 چشمه كيله 780.5 698.7 510.3 592.1 35- 27- 14-

 آزادرود تا نمك آبرود 1093.0 1102.8 763.8 824.4 30- 31- 7-

 سردآب رود 628.9 623.9 446.6 479.8 29- 28- 7-

 چالوس رود 444.0 441.5 329.4 333.6 26- 25- 1-

 وركورسر تا گلندرودك 615.9 616.4 396.3 431.8 36- 36- 8-

 آب شيرين تا آليش رود 707.7 667.5 421.9 518.5 40- 37- 19-

 هراز 434.0 383.6 302.3 360.3 30- 21- 16-

 بابل رود 673.6 698.9 475.4 544.7 29- 32- 13-

 تاالر و سياهرود 615.4 581.3 375.4 428.5 39- 35- 12-

 جنت 601.3 534.6 349.1 425.7 42- 35- 18-

 نكارود 555.4 463.7 287.7 389.0 48- 38- 26-

 خليج ميانكاله 635.8 555.7 295.8 438.2 53- 47- 32-

 كل استان 595.0 552.0 371.5 443.9 38- 33- 16-



 

 

 منطقه( 3) فروردینمتوسط بارندگي استان در ماه : 3جدول 

 میلیمتر(متوسط بارندگي در سال آبي ) درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 حوضه آبریز

98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 مناطق غرب 111.5 117.1 25.3 62.3 77- 78- 59-

 مناطق مركزی 91.6 90.7 20.2 52.1 78- 78- 61-

 مناطق شرق 73.9 74.3 21.3 46.4 71- 71- 54-

 كل استان 93.7 94.6 21.6 53.7 77- 77- 60-

 

 منطقه( 3) فروردینوسط بارندگي تجمعي استان از مهر لغایت : مت4جدول 

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 حوضه آبریز

 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 مناطق غرب 668.9 652.7 454.0 512.3 32- 30- 11-

 مناطق مركزی 566.5 523.8 358.7 424.9 37- 32- 16-

 مناطق شرق 590.4 503.8 291.3 410.4 51- 42- 29-

 كل استان 595.0 552.0 371.5 443.9 38- 33- 16-

 

 فروردین  ماه در يمطالعات محدوده  كیتفك به بارندگي متوسط:  5جدول 

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 مطالعاتي محدوده 

98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 چالوس -رامسر  120.8 123.6 28.2 69.1 77- 77- 59-

 نور -نوشهر  86.4 100.8 19.8 45.1 77- 80- 56-

 آمل -بابل  104.6 90.0 19.1 55.5 82- 79- 66-

 جويبار -قائم شهر  98.9 86.5 18.1 51.3 82- 79- 65-

 نكا -ساری  67.4 85.6 22.6 47.6 67- 74- 53-

 بندر گز -بهشهر  82.7 74.2 18.6 46.0 78- 75- 60-

 كل استان 93.7 94.6 21.6 53.7 77- 77- 60-

 



 

 فروردین لغایت مهر از يمطالعات يها محدوده تجمعي بارندگي متوسط:  6جدول 

 )میلیمتر(متوسط بارندگي در سال آبي  درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 محدوده مطالعاتي 

 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 چالوس -رامسر  685.5 664.1 472.0 537.5 31- 29- 12-

 نور -نوشهر  653.0 637.1 406.7 466.8 38- 36- 13-

 آمل -بابل  496.4 465.7 347.4 408.3 30- 25- 15-

 جويبار -قائم شهر  615.4 581.3 375.4 428.5 39- 35- 12-

 نكا -ساری  586.4 511.6 329.2 413.8 44- 36- 20-

 بندر گز -بهشهر  635.8 555.8 295.8 438.2 53- 47- 32-

 كل استان 595.0 552.0 371.5 443.9 38- 33- 16-

 

 فروردین: متوسط بارندگي به تفكیك منطقه اي )کوه و دشت ( در ماه 7جدول 

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( سال جاري نسبت به درصد تغییرات

 منطقه ناحیه
98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 ارتفاعات  105.3 110.9 23.8 61.5 77- 79- 61-

 دشت  174.0 179.7 40.4 70.7 77- 78- 43- غرب

 نميانگين غرب استا 111.5 117.1 25.3 62.3 77- 78- 59-

 ارتفاعات  95.6 90.7 20.0 53.3 79- 78- 63-

 دشت  75.4 88.6 20.1 46.7 73- 77- 57- مرکزی

 ميانگين مركز استان 91.6 90.7 20.2 52.1 78- 78- 61-

 ارتفاعات  68.8 75.5 23.0 46.3 67- 70- 50-

 دشت  81.2 72.5 19.0 46.5 77- 74- 59- شرق

 ميانگين شرق استان 73.9 74.3 21.3 46.4 71- 71- 54-

 ارتفاعات  95.3 94.6 21.4 54.8 78- 77- 61-

 دشت  87.3 93.2 21.8 49.1 75- 77- 56- کل استان

 میانگین کل استان 93.7 94.6 21.6 53.7 77- 77- 60-

 



 

 فروردین: متوسط بارندگي به تفكیك منطقه اي )کوه و دشت ( از مهر لغایت 8جدول 

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( سال جاري نسبت به درصد تغییرات

 منطقه ناحیه

 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 ارتفاعات  608.9 590.8 418.1 471.7 31- 29- 11-

 دشت  1283.4 1288.3 821.0 929.2 36- 36- 12- غرب

 گين غرب استانميان 668.9 652.7 454.0 512.3 32- 30- 11-

 ارتفاعات  534.2 472.5 337.4 378.7 37- 29- 11-

 دشت  674.5 704.8 433.1 587.6 36- 39- 26- مرکزی

 ميانگين مركز استان 566.5 523.8 358.7 424.9 37- 32- 16-

 ارتفاعات  551.3 472.9 287.6 375.8 48- 39- 23-

 دشت  646.1 547.9 296.5 459.7 54- 46- 36- شرق

 ميانگين شرق استان 590.4 503.8 291.3 410.4 51- 42- 29-

 ارتفاعات  557.1 505.6 354.3 404.4 36- 30- 12-

 دشت  728.7 717.7 431.9 584.3 41- 40- 26- کل استان

 میانگین کل استان 595.0 552.0 371.5 443.9 38- 33- 16-

 

 



 

 فروردین ماه در مازندران استان ممه هاي رودخانه آبدهي برآورد:  9 جدول

 ایستگاه -نام رودخانه  حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي درصد تغییرات سال جاري نسبت به

98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  ((km2) سطح حوضه ) 

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  56.5 47.1 58.2 49.7 3 24 17

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  83.3 92.2 60.0 53.5 28- 35- 12

 (3987كره سنگ         ) -هراز  119.9 85.5 67.0 84.4 44- 22- 21-

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 98.8 80.6 10.8 60.7 89- 87- 82-

 (2387كياكال             ) -تاالر  124.5 90.31 18.3 48.3 85- 80- 62-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 195.00 167.84 7.2 75.8 96- 96- 91-

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  43.3 36.18 10.8 26.7 75- 70- 59-

-42 -61 -68 399.0 232.3 599.8 721.4 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

 اه و كردخيل لحاظ شده است.به سدهای البرز و شهيد رجايی در آمار آبدهی ايستگاههای كشتارگ ورودی* 
 

 فروردین برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغایت:  10جدول 

 ایستگاه -نام رودخانه  حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي درصد تغییرات سال جاري نسبت به

 ( سطح حوضه (km2)) 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  198.8 183.0 205.9 202.9 4 13 1

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  194.3 245.3 227.2 180.2 17 7- 26

 (3987كره سنگ         ) -هراز  368.0 473.0 284.5 369.1 23- 40- 23-

 (1625) كشتارگاه    -بابلرود  * 432.7 408.7 257.7 382.0 40- 37- 33-

 (2387كياكال             ) -تاالر  338.8 355.0 157.3 223.0 54- 56- 29-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 445.1 527.1 202.8 333.2 54- 62- 39-

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  148.7 134.2 56.5 118.0 62- 58- 52-

-23 -40 -35 1808.4 1392.0 2326.3 2126.4 
رودخانه  مهم  7موع مج

 مازندران

 به سدهای البرز و شهيد رجايی در آمار آبدهی ايستگاههای كشتارگاه و كردخيل لحاظ شده است. ورودی * 



 



بررسي  وضعیت کیفي منا بع آب سطحي 

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

. است شده آورده 11 درجدول مازندران استان مهم هاي خانه رود چند يها آب نمونه به مربوط اي لحظه دبي اههمر

 بندي طبقه نيز كشاورزي و شرب نظر از همچنين و گذشته ساله ده متوسط به نسبت جاري آبي سال در پارامترها اين

 :باشد يم يرز شرح به 16 شماره جدول به توجه با حاصله نتايج كه اند شده

ها نسبت به ده سال افزايش و در ساير ايستگاه گذشته سال ده به نسبت در ايستگاه هزار كره سنگ يدب -1

 است.گذشته كاهش پيدا كرده

در  و كاهش گذشته سال ده به نسبتو تجن ريگ چشمه  هزار كره سنگ هايدر ايستگاه يكيالكتر تيهدا -2

  ه است.ها افزايش يافتمابقي ايستگاه

تغيير  تجن ريگ چشمه، بابلرود قرانطاالر و هراز كره سنگ نسبت به ده سال گذشته هايستگاهيا كلر مقدار -3

 .استافزايش داشته گذشته سال ده به نسبت هاچنداني نداشته و در مابقي ايستگاه

 .باشد يم خوب هاستگاهيا ساير در و متوسطتجن كردخيل  ايستگاه آب مرغوبيت درجه -4

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

 نظر از و بوده آلودگي داراي بيولوژيكي و ميكروبي نظر از ها رودخانه آب كه است يادآوري به الزم -6

 .باشد مي نرمال حد در فيزيكي و شيميايي



 













 

 
 

 

 

 1400فروردینب رودخانه هاي مرکزي استا ن مازندران ـ وضعیت کیفي منا بع آ:  11جدول  

 طبقه بندي

 از نظر کشاورزي

 طبقه بندي

 از نظرشرب
 

 کلر
( meq/ l) 

هدايت 

 الكتريكي
(µ/ cm ) 

 د بي*

/ S) 
3(m 

 

 نام رودخا نه نام ايستگاه دوره آماري

 15/146 600/7 1/39 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ) باال دست() باال دست(

 تجـن
 1399-1400 767/4 537 1/3 1 خوب

 18/668 666/4 1/64 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  کردخيلکردخيل

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 791/0 964 3 2 متوسط

 12/507 609/6 1/29 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  )باالدست ()باالدست (

 تـاالر

 1399-1400 702/11 633 1/6 1 خوب

 31/516 537/7 0/88 1 خوب
 متو سط

 ه سالهد
  کياکالکياکال

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 542/0 690 1/7 1 خوب

 8/521 281/556 0/2 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  قرانطاالرقرانطاالر

  )باال دست()باال دست(  

 با بلرود

 1399-1400 32/2 286 0/2 1 خوب

 41/461 532/6 1/13 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  کشتارگاهکشتارگاه

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 289/9 555 1/3 1 خوب

 26/828 581/5 0/62 1 خوب
 متو سط

 هـراز  کره سنگکره سنگ ده ساله
 1399-1400 211/29 487 0/6 1 خوب

© 
 غیر قابل استفاده -6غیر قابل شرب   -5نا منا سب   -4قابلیت شرب نا مطبوع  -3قابل قبول   -2قابلیت شرب خوب   -1طبقه بندی شرب:     
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  زیرزمینیبررسی وضعیت منابع آب  

 

 الف : تغییرات حجم مخزن    

هاي استتان مازنتدران ع آب زيرزميني نشان از آن دارد كه دشتمناب 1400 فروردين هايگيريدستاورد اندازه

دوره  و گذشتتهمتاه  بتهنستبت  ،ميليتون متتر مكعت  33/73گذشته بميزان سال ماه  فرورديننسبت به  كاهشضمن 

  حجم آبخوان روبرو بوده است. كاهش با ميليون متر مكع  80/98 ، 93/16بترتي   شاخص

 

 

 ب : تغییرات سطح آب   

به  مطالعاتي هايمحدودههمه در  ماه گذشتههاي انجام پذيرفته، سطح ايستابي نسبت به گيريبرابر دستاورد اندازه      

ترين و بيش نكا -ساري محدوده مربوط بهمتر  02/0 كاهشكمترين داشته است.  كاهش متر( 04/0) نوشهر -نورجزء 

همه  در ماه مشابه سال گذشتهين، سطح ايستابي نسبت به است. همچن آمل -بابلمتر مربوط به محدوده  16/0 كاهش

و  نكتا -ستاريمربوط به محتدوده  كاهشترين ميزان است. بنحويكه بيشروبرو بوده كاهشبا  هاي مطالعاتيمحدوده

. باشتدمتتر متي 01/0برابر  نوشهر -نور مربوط به محدوده كاهشمتر و كمترين ميزان  67/0به ميزان  بندرگز -بهشهر

 -7/0چتالو  ) -هاي مطالعتاتي رامسترمحدودهدر ساله( 12ماه مشابه درازمدت ) چنين، سطح ايستابي نسبت بههم

. بيشترين افزايش سطح آب است روبرو بوده كاهش متر( با -84/0بندرگز ) -بهشهر و متر( -26/0نكا ) -متر(، ساري

برابتر نوشتهر  -نتور مربوط بته محتدوده افزايشيزان كمترين مو متر  35/0به ميزان آمل  -نيز مربوط به محدوده بابل

 باشد.متر مي 02/0

. استتروبترو بتوده كاهش با مطالعاتي يهامحدودههمه در  دوره شاخصماه مشابه  همچنين، سطح ايستابي نسبت به

مربتوط بته  كتاهشكمتترين ميتزان و متتر  74/1به ميتزان  نوشهر -نورمربوط به محدوده  سطح آب كاهشبيشترين 

 باشد.متر مي 02/0برابر  جويبار -قائمشهر محدوده

  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 ي ستابیا سطح متوسط سهیمقا و مازندراني دشتهاي نیرزمیزي ها آبخوان حجم راتییتغي بررس:  12 جدول

 ماه گذشته و گذشته سال مشابه ماه به نسبت  1400 سال ماه فروردین

 

ف
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نام محدوده 

 مطالعاتی

 وسعت

 آبخوان

(km)2 

 ضریب

 ذخیره

 

 سطح *

 ایستابی

 ماهن یا

(m) 

 تغییرات

 سطح

 ایستابی

نسبت به 

 ماه مشابه

سال 

 گذشته

(m) 

 تغییرات

 سطح

 ایستابی

نسبت به 

 ماه

 گذشته

(m) 

 

 

 تغییرات

 سطح

 ایستابی

 نسبت به

 12دوره 

 سال 

(m) 

 

 

 تغییرات

 سطح

 ایستابی

 نسبت به

دوره 

 شاخص

(m) 

 تغییرات

 حجم

 مخزن

 نسبت به

 ماه مشابه

سال 

 گذشته

(m.c.m) 

 تغییرات

 محج

 مخزن

 نسبت به

 گذشتهماه 

(m.c.m) 

 

 

 تغییرات

 حجم

نسبت  مخزن

 به

 12دوره 

 ساله 

(m.c.m) 

 

 

 حجم تغییرات

نسبت  مخزن

 به

 دوره شاخص

(m.c.m) 

1 15.4 
 -بهشهر

 بندر گز 
541.5 0.026 -7.40 -0.67 -0.14 -0.84 -1.61 -9.44 -1.93 -11.80 -22.72 

 10.85- 6.46- 0.52- 16.44- 0.44- 0.26- 0.02- 0.67- 2.27- 0.034 722.7 نکا –ساری  1503 2

3 1502 
 –قائمشهر 

 ویبارج
614.2 0.035 3.71 -0.60 -0.10 0.15 -0.02 -12.92 -2.18 3.29 -0.47 

 23.07- 24.41 11.45- 25.03- 0.33- 0.35 0.16- 0.36- 13.27 0.05 1405 آمل -بابل  1501 4

 22.77- 0.31 0.50 0.12- 1.74- 0.02 0.04 0.01- 9.66 0.03 435.1 نوشهر  -نور 1402 5

6 1402 
-چالوس 

 رامسر
411.9 0.035 -5.51 -0.65 -0.09 -0.70 -1.31 -9.37 -1.35 -10.04 -18.91 

 ميليون مترمكعب  -33/73 گذشتهمنطقه نسبت به ماه مشابه سال  یمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها

 ميليون مترمكعب  -93/16 گذشتهنسبت به ماه مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه 

 ميليون مترمكعب  -29/0 ساله 12دوره مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به 

 ميليون مترمكعب  -80/98 به دوره شاخص نسبت منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع

 

دباش مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 



 



 

 


