
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  گروه تلفيق و بيالن منابع آب  : تدوين                                                             94 تير: 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  خردادخرداد« « 



  بررسي وضعيت منابع آب سطحي  ���� 

  

  ماه  خرداد : الف

  

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  10ن مازندران متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه هاي استا

 37سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون 274

  .داشته است درصد كاهش  66و  85

دو سال مشابه با مدت مي باشد كه مقايسه آن  ميليون مترمكعب 229 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 كاهش درصد 27و   افزايش درصد 1 و درصد كاهش  6به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته وگذشته ،

  .نشان ميدهد

  

  ) خرداد يال مهر(  آبي سال:  ب

 معادل  ريزش حجم و ميليمتر 482 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه بمكع متر ونيليم 12606آن

  .داشته است كاهش   درصد6و  3،  7ترتيب

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون1531ان است مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

  .درصد كاهش داشته است  38،  7،   27  ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته

  

  ) خردادي ال فروردين(  زراعي فصل:  ج

 1834 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر  70  مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 52،  26ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مترمكعب ونيليم

  . درصد كاهش داشته است  45و 

 سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد ميميليون مترمكعب  792 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 .درصد كاهش داشته است 26د افزايش و صدر  19و  12 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته



  

  

  خردادبه تفكيك حوضه آبريز در ماه متوسط بارندگي :  1جدول 
  

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

 92-91 93-92 94-93 درازمدت 92-91 93-92 درازمدت

 صفارود و نسارود 22.0 50.4 14.0 45.3 36- 72- 69-

 دچالكرود تا سرخرو 28.6 46.4 25.0 39.3 13- 46- 36-

 چشمه كيله 30.3 52.9 20.9 38.2 31- 60- 45-

 آزادرود تا نمك آبرود 25.4 83.8 11.9 51.6 53- 86- 77-

 سردآب رود 16.8 59.6 8.5 27.2 49- 86- 69-

 چالوس رود 14.1 35.4 5.0 17.0 65- 86- 71-

 كوركورسر تا گلندرود 13.0 53.8 6.9 24.8 47- 87- 72-

 آب شيرين تا آليش رود 9.8 40.4 4.8 33.8 51- 88- 86-

 هراز 10.8 43.1 12.3 26.1 13 72- 53-

 بابل رود 35.2 71.1 13.3 48.3 62- 81- 73-

 تاالر و سياهرود 20.5 75.7 13.4 32.6 35- 82- 59-

 تجن 17.7 91.6 9.7 29.3 45- 89- 67-

 نكارود 11.7 89.4 8.4 31.2 29- 91- 73-

 خليج ميانكاله 4.8 125.7 1.3 25.1 72- 99- 95-

 كل حوضه ها 16.8 69.3 10.5 30.7 37- 85- 66-

  

  



  

  

  

  

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

  

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

 92 -91 93 -92 94 -93 درازمدت 92 -91 93 -92 درازمدت

 صفارود و نسارود 711.5 800.6 1470.2 832.9 107 84 77

 چالكرود تا سرخرود 557.3 597.2 953.9 703.6 71 60 36

 چشمه كيله 599.7 627.2 816.1 677.4 36 30 20

 آزادرود تا نمك آبرود 915.0 947.1 1162.9 913.7 27 23 27

 دسردآب رو 526.8 529.4 536.1 535.9 2 1 0

 چالوس رود 328.9 318.5 349.4 385.9 6 10 9-

 كوركورسر تا گلندرود 483.6 469.0 538.2 460.6 11 15 17

 آب شيرين تا آليش رود 607.2 613.4 668.1 582.0 10 9 15

 هراز 390.4 370.8 383.8 432.4 2- 3 11-

 بابل رود 614.9 619.0 574.1 649.4 7- 7- 12-

 تاالر و سياهرود 505.6 489.7 449.1 503.6 11- 8- 11-

 تجن 538.0 473.3 359.5 492.7 33- 24- 27-

 نكارود 518.3 463.2 336.3 482.1 35- 27- 30-

  خليج ميانكاله 649.5 610.6 411.5 498.8 37- 33- 18-

 كل حوضه ها 517.2 495.4 482.4 515.5 7- 3- 6-

  



  

  

  

  

  خرداددر فصل زراعي از فروردين الي ي آبريز ها متوسط بارندگي تجمعي حوضه:  3جدول 

  

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

 92 -91 93 -92 94 -93 درازمدت 92 -91 93 -92 درازمدت

 صفارود و نسارود 117.2 201.0 112.6 182.6 4- 44- 38-

 چالكرود تا سرخرود 113.9 157.3 127.7 173.0 12 19- 26-

 چشمه كيله 140.4 157.5 133.3 182.0 5- 15- 27-

 آزادرود تا نمك آبرود 130.6 198.8 104.8 183.7 20- 47- 43-

 سردآب رود 88.1 123.4 74.3 123.5 16- 40- 40-

 چالوس رود 76.9 98.0 69.1 117.9 10- 30- 41-

 ر تا گلندرودكوركورس 77.8 117.1 50.0 94.8 36- 57- 47-

 آب شيرين تا آليش رود 71.2 132.5 61.6 124.6 14- 53- 51-

 هراز 70.6 115.2 89.4 124.0 27 22- 28-

 بابل رود 136.3 160.9 78.7 161.8 42- 51- 51-

 تاالر و سياهرود 100.3 146.7 74.0 127.3 26- 50- 42-

 تجن 102.8 149.3 48.8 116.3 53- 67- 58-

 نكارود 87.2 160.6 47.7 129.8 45- 70- 63-

 خليج ميانكاله 104.6 215.3 28.5 107.0 73- 87- 73-

 كل حوضه ها 95.4 144.7 70.2 128.6 26- 52- 45-



  

  
  

  

  

  خرداد ماه  در مازندران استان مهم هاي رودخانه آبدهي برآورد:  4 جدول

  

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

km)سطح حوضه   92 -91 93 -92 94 -93 درازمدت 92 -91 93 -92 درازمدت
2
) 

 )776(هراتبر         -چشمه كيله  66.42 43.12 58.92 65.29 11- 37 10-

 )1583(پل ذغال         -چالوس  44.19 32.94 49.47 66.63 12 50 26-

 )3987كره سنگ            -هراز  114.10 93.48 110.67 137.33 3- 18 19-

 )1625(       كشتارگاه  -بابلرود  8.52 13.23 6.00 18.03 30- 55- 67-

 )2387(كياكال               - تاالر  3.16 15.88 2.28 10.46 28- 86- 78-

 )4027(      كردخيل      - تجن  2.81 22.18 0.63 10.34 77- 97- 94-

 )1906(آبلوونهرآبلو     -نكارود  5.72 5.60 1.49 7.34 74- 73- 80-

 رودخانه مهم مازندران 7مجموع  244.93 226.43 229.46 315.43 6- 1 27-

  



  

  

  

  خردادبرآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغايت :  5جدول 

  

 ايستگاه -نام رودخانه   ر سال آبيحجم به ميليون متر مكعب د درصد تغييرات سال جاري نسبت به

km)) 92 -91 93 -92 94 -93 درازمدت 92 -91 93 -92 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر          -چشمه كيله  258.57 268.63 326.39 329.55 26 21 1-

 )1583(  پل ذغال       -چالوس  226.27 204.22 285.06 322.05 26 40 11-

 )3987(كره سنگ            -هراز  589.49 453.17 509.43 654.13 14- 12 22-

 )1625(كشتارگاه          -بابلرود  265.52 356.16 245.09 429.23 8- 31- 43-

 )2387(كياكال                - تاالر  193.53 125.27 100.70 255.03 48- 20- 61-

 )4027(ردخيل             ك - تجن  350.25 180.65 28.77 353.47 92- 84- 92-

 )1906(آبلوونهرآبلو       -نكارود  200.15 64.09 36.00 146.26 82- 44- 75-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  2083.77 1652.19 1531.43 2489.72 27- 7- 38-

  



  

  

  

  

  خردادغايت برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در فصل زراعي از فروردين ل:  6جدول 
  

  

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

km)) 92 -91 93 -92 94 -93 درازمدت 92 -91 93 -92 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر            - چشمه كيله  139.54 135.53 175.74 175.58 26 30 0

 )1583(پل ذغال             -چالوس  113.83 111.96 195.93 193.37 72 75 1

 )3987(كره سنگ               - هراز  283.37 236.23 324.17 363.58 14 37 11-

 )1625(كشتارگاه             - بابلرود  58.39 83.30 53.66 108.39 8- 36- 50-

 )2387(                كياكال   - تاالر  30.11 39.49 27.98 76.76 7- 29- 64-

 )4027(كردخيل                - تجن  47.86 42.52 3.70 105.19 92- 91- 96-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  37.25 19.29 11.26 50.31 70- 42- 78-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  710.36 668.32 792.44 1073.19 12 *19 26-

  

  .مي باشد 24/3/94دبي مربوط به دبي سيالب در مورخ ييرات درصد تغافزايش * 
  

  
  

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  بررسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحي ����

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

اين پارامترها در . است شده آورده  7ن مازندران درجدول دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب چند رود خانه هاي مهم استا

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

  :بقرار زير است   7 حاصله با توجه به جدول شماره

 افزايش داشتهگذشته  ط ده سالسبه متو نسبت انطاالرقربابلرود  وتجن ريگ چشمه  ايستگاههدايت الكتريكي   -1

  .است كاهش داشتهو در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته 

 و درهاي بابلرود قرانطاالر و هراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال گذشته تغييراتي نداشته است ايستگاه  دبي -2

  .داشته است افزايش ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته ساير

و در ساير  .است  داشتهافزايش نسبت به متوسط ده سال گذشته بابلرود كشتارگاه ايستگاههاي  كلرمقدار  -3

  .ايستگاهها تغييرات چنداني نداشته است

نسبت به متوسط ده سال گذشته خوب و و هراز كره سنگ ايستگاه هاي بابلرود قرانطاالر  درجه مرغوبيت آب -4

  .متوسط مي باشد ايستگاهها ر در ساي

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

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

  .مي باشد نه از نظر آ لودگي   نرمال در حد

 

 

  
  

  

  



  

  

  94 خردادوضعيت كيفي منا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ :  7دول ج

  

  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

 132/16 619 1/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  شمهشمهريگ چريگ چ

  ))باال دستباال دست( ( 

 تجـن
  93- 94  073/19 655 9/0 2 متوسط

  077/5 1216 2/4 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كردخيلكردخيل

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 554/0 1325 5 2 متوسط

  627/5  827 1/2 2  متوسط
  متو سط

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  ))باالدست باالدست ((

 تـاالر
  93- 94 193/3 941 2/2 2  متوسط

 024/7 833 8/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كياكالكياكال

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 201/0 933 2 2 متوسط

 841/4 318 2/0 1 خوب
  متو سط

  قرانطاالرقرانطاالر ده ساله

  ))باال دستباال دست((

 با بلرود

  93- 94 161/2  328 2/0 1 خوب

 308/12  776  2 2 متوسط
  متو سط

  كشتارگاهكشتارگاه ده ساله

  93- 94 075/5  983  1/3 2 متوسط

 137/47 473 4/0 1 خوب
  متو سط

 هـراز  كره سنگكره سنگ ده ساله
  93- 94 807/39 467  6/0 1 خوب

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

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



  

  

   زيرزمينيبررسي وضعيت منابع آب  ����

  

  تغييرات حجم مخزن : الف

هـاي اسـتان مازنـدران     كـه دشـت  نشان از آن دارد منابع آب زيرزميني 1394خرداد  هاي گيري دستاورد اندازه

 رو به رو بـوده با كاهش حجم آبخوان  ميليون متر مكعب 21.02و  13.57و ماه پيش،  گذشته سال ماهخرداد  نسبت به

  .است

  

  تغييرات سطح آب : ب

سـه گسـتره    در نسبت به ماه همسان سال گذشته سطح ايستابيانجام پذيرفته، هاي  گيري اندازهدستاورد برابر 

متـر،   1.14تـرين كـاهش آن    بـيش (دهـد   جويبار افت را نشان مـي  -نكا و قائمشهر -بندرگز، ساري -مطالعاتي بهشهر 

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

 -ترين ميزان كاهش مربوط به گستره بهشـهر  شايان يادآوريست كه بيش. است رو بوده  رامسر با كاهش روبه -چالوس

  .باشد مي) متر 0.4(بندرگز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ي ستابيا سطح متوسط سهيمقا و مازندراني دشتهاي نيرزميزي ها آبخوان حجم راتييتغي بررس:  8 شماره جدول

  ماه گذشته و قبل سال مشابه ماه به نسبت  93 سال ماه خرداد

  

 رديف
 كد

 محدوده

و زير  نام محدوده

 مطالعاتي محدوده

 وسعت

 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

   

 سطح *

 ايستابي

 ن ماهيا

(m) 

 تغييرات

 سطح

 ايستابي

به ماه نسبت 

 مشابه

 (m) سال قبل

 تغييرات

 سطح

 ايستابي

نسبت به 

 (m)قبل ماه

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن

 ماه مشابه به

 سال قبل

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن

 ماه قبل به

(m.c.m) 

 4.15- 11.83- 0.4- 1.14- 6.81- 0.03 345.8 بندر گز  - بهشهر  1504 1

 3.77- 13.62- 0.18- 0.65- 4.84- 0.034 616.1 نكاء –ساري  1503  2

3 1502 

 –قائمشهر 

 جويبار
558.3 0.04 -1.93 -0.01 -0.17 -0.22 -3.80 

 8.34- 8.90 0.15- 0.16 12.40 0.05 1113 آمل -بابل  1501 4

 0.96- 2.44 0.11- 0.28 4.91 0.03 290.9 نوشهر  -نور 1403 5

 0.00 0.75 0 0.08 6.02- 0.04 233.5 رامسر - چالوس  1402 6

 منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل يمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها
13.57 -  

 ميليون مترمكعب

  مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهاي منطقه نسبت به ماه قبل
21.02 - 

 ميليون مترمكعب

  

  . باشد مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 
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  رودخانه سه هزار منطقه تنكابن 24/3/94 سيالب مورخ

  

گرماي شديد بهار سال جاري به خصوص درروزهاي اخير موجب ذوب شدن بـيش ازحـد   

يخچالهاي موجود در ارتفاعات باالدست رودخانه شده و منجر به سيالبي شدن رودخانه سـه هـزار   

بي سنگريزه اي و حمل شن ، گشته و در پي آن باعث ايجاد جريان سيال 24/3/94شب مورخه  2در ساعت 

  .گرديده است... قلوه سنگهاي بسيار بزرگ ، تنه درختان و 

تحقيقات ميداني نشانگر آن است كه سيل از سر شاخه رودخانه به وقوع پيوسته است بطوريكه سيل پس 

سـازه هـاي غيـر    از جريان در مسير رودخانه با برخورد به موانعي در حريم رودخانه نظير پلها ي غيراستاندارد و 

اصولي باعث ايجاد بندهاي موقت شده كه به تبع آن در اثر رها شدن اين آبها ي ذخيره شده همراه با گـل و الي  

و قلوه سنگهاي با ابعاد خيلي بزرگ باعث افزايش ارتفاع و سرعت سيالب شده است به طوري كه تخريب زيادي 

  .در مسير رودخانه ايجاد كرده است

با توجه به داغ سيل ) در محل پرورش ماهي(شده در باالدست ايستگاه سرواش پشته  پروفيل عرضي اخذ

متر مكعب بر ثانيه مي باشد كه اثرات ناشي از آن حمل رسوبات ،  84نشانگر سيالبي با دبي پيك لحظه اي حدود 

  .شدمي با... تخريب سازه هاي مسير رودخانه نظير پل ، راه ارتباطي ، تاسيسات پرورش ماهي و 



  

  تخريب و آسيب ديدگي ايستگاه هيدرومتري

  

  

    

    

    

    

  

  

  

  

 


