
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

  گروه تلفيق و بيالن منابع آب  : تدوين                                                             94 مرداد: 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  تيرتير« « 



  بررسي وضعيت منابع آب سطحي  ���� 

  

  ماه  تير : الف

  

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  79تان مازندران متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه هاي اس

سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون 2053

  .داشته است  درصد افزايش 125،  186،  417

دو سال با مدت مشابه آن مي باشد كه مقايسه  ميليون مترمكعب 148 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

  .نشان ميدهد كاهش درصد 27و   4،  9به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته وگذشته ،

  

  ) تير يال مهر(  آبي سال:  ب

 معادل  ريزش حجم و ميليمتر 561 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه اب مقايسه در كه مكعب متر ونيليم14660آن

  .داشته است درصد افزايش  2و  7،  5ترتيب

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1680ان است مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

  .درصد كاهش داشته است  38،  7،   25  ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته

  

  ) تيري ال فروردين(  زراعي فصل:  ج

 3887 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر  149  مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

  34ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مترمكعب ونيليم

  . درصد كاهش داشته است  9و  14،افزايش درصد 

 سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد ميميليون مترمكعب  941 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 .درصد كاهش داشته است 28د افزايش و صدر  14و  8 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته



  

  

  تيرفكيك حوضه آبريز در ماه متوسط بارندگي به ت:  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 24.7 28.7 109.2 62.0 343 281 76

 چالكرود تا سرخرود 31.3 42.1 100.6 63.0 221 139 60

 چشمه كيله 16.8 62.6 98.8 45.2 487 58 119

 آزادرود تا نمك آبرود 17.0 55.0 205.8 56.7 1109 274 263

 سردآب رود 8.9 51.6 145.6 32.9 1533 182 343

 چالوس رود 7.6 27.7 65.3 24.5 764 136 167

 كوركورسر تا گلندرود 7.5 22.1 119.3 28.7 1502 440 316

 آب شيرين تا آليش رود 15.3 18.0 111.1 41.4 624 517 168

 هراز 14.2 25.8 40.2 24.1 183 56 67

 بابل رود 38.2 44.3 76.6 58.9 101 73 30

 تاالر و سياهرود 18.3 33.6 87.1 39.3 377 159 122

 تجن 15.0 21.2 74.0 32.6 393 250 127

 نكارود 9.9 12.4 67.0 32.2 577 439 108

 خليج ميانكاله 2.8 5.3 65.7 24.8 2269 1133 165

 كل حوضه ها 15.2 27.4 78.6 34.9 417 186 125

  
  



  

  

  

  

  تيرهاي 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 736.2 829.3 1579.4 894.9 115 90 76

 چالكرود تا سرخرود 588.7 639.3 1054.5 766.6 79 65 38

 چشمه كيله 616.5 689.8 914.9 722.6 48 33 27

 آزادرود تا نمك آبرود 932.0 1002.2 1368.7 970.4 47 37 41

 ب رودسردآ 535.8 581.0 681.7 568.8 27 17 20

 چالوس رود 336.4 346.2 414.7 410.4 23 20 1

 كوركورسر تا گلندرود 491.0 491.1 657.5 489.3 34 34 34

 آب شيرين تا آليش رود 622.5 631.5 779.2 623.4 25 23 25

 هراز 404.6 396.6 424.0 456.5 5 7 7-

 بابل رود 653.1 663.3 650.7 708.4 0 2- 8-

 تاالر و سياهرود 523.9 523.3 536.2 542.9 2 2 1-

 تجن 553.0 494.5 433.5 525.3 22- 12- 17-

 نكارود 528.2 475.6 403.3 514.3 24- 15- 22-

  خليج ميانكاله 652.3 615.9 477.2 523.6 27- 23- 9-

 كل حوضه ها 532.3 522.8 561.0 550.3 5 7 2

  



  

  

  

  

  تيردر فصل زراعي از فروردين الي  هاي آبريز 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 141.8 229.7 221.8 244.6 56 3- 9-

 ا سرخرودچالكرود ت 145.3 199.4 228.3 236.0 57 14 3-

 چشمه كيله 157.2 220.1 232.1 227.2 48 5 2

 آزادرود تا نمك آبرود 147.6 253.9 310.6 240.4 110 22 29

 سردآب رود 97.0 175.0 219.9 156.4 127 26 41

 چالوس رود 84.4 125.7 134.4 142.4 59 7 6-

 كوركورسر تا گلندرود 85.2 139.2 169.3 123.5 99 22 37

 آب شيرين تا آليش رود 86.6 150.5 172.7 166.1 99 15 4

 هراز 84.8 141.0 129.6 148.1 53 8- 13-

 بابل رود 174.5 205.2 155.4 220.8 11- 24- 30-

 تاالر و سياهرود 118.6 180.3 161.1 166.6 36 11- 3-

 تجن 117.8 170.4 122.7 149.0 4 28- 18-

 رودنكا 97.1 173.0 114.7 162.0 18 34- 29-

 خليج ميانكاله 107.3 220.7 94.2 131.8 12- 57- 29-

 كل حوضه ها 110.6 172.1 148.7 163.5 34 14- 9-



  

  
  

  
  

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

  

 هايستگا -نام رودخانه  حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي 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  297.94 307.74 356.30 382.16 20 16 7-

 )1583(پل ذغال         -چالوس  251.29 228.06 312.13 367.30 24 37 15-

 )3987ره سنگ           ك -هراز  663.15 521.47 569.43 749.02 14- 9 24-

 )1625(       كشتارگاه  -بابلرود  282.34 372.55 263.02 447.67 7- 29- 41-

 )2387(كياكال               - تاالر  195.01 128.59 111.22 262.30 43- 14- 58-

 )4027(      كردخيل      - تجن  352.73 181.89 30.26 366.33 91- 83- 92-

 )1906(آبلوونهرآبلو     -نكارود  205.14 66.48 37.38 152.08 82- 44- 75-

 رودخانه مهم مازندران 7مجموع  2247.60 1806.78 1679.73 2726.87 25- 7- 38-

  



  

  

  

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

  

 ايستگاه -نام رودخانه   عب در سال آبيحجم به ميليون متر مك 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  297.94 307.74 356.30 382.16 20 16 7-

 )1583(  پل ذغال       -چالوس  251.29 228.06 312.13 367.30 24 37 15-

 )3987(كره سنگ            -هراز  663.15 521.47 569.43 749.02 14- 9 24-

 )1625(كشتارگاه          -بابلرود  282.34 372.55 263.02 447.67 7- 29- 41-

 )2387(كياكال                - تاالر  195.01 128.59 111.22 262.30 43- 14- 58-

 )4027(كردخيل              - تجن  352.73 181.89 30.26 366.33 91- 83- 92-

 )1906(آبلوونهرآبلو       -نكارود  205.14 66.48 37.38 152.08 82- 44- 75-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  2247.60 1806.78 1679.73 2726.87 25- 7- 38-

  



  

  

  

  

  تيرن لغايت برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در فصل زراعي از فروردي:  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  178.92 174.63 205.65 228.19 15 18 10-

 )1583(پل ذغال             -چالوس  138.85 135.79 222.99 238.62 61 64 7-

 )3987(كره سنگ               - هراز  357.03 304.53 384.18 458.48 8 26 16-

 )1625(كشتارگاه             - بابلرود  75.21 99.69 71.59 126.83 5- 28- 44-

 )2387(كياكال                   - تاالر  31.59 42.81 38.50 84.04 22 10- 54-

 )4027(كردخيل                - تجن  50.35 43.76 5.18 118.05 90- 88- 96-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  42.24 21.68 12.64 56.12 70- 42- 77-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  874.18 822.91 940.74 1310.34 8 14 28-

  

  
  

  
  
 

  

  

  

  



  

  

  

  

  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  7دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب چند رود خانه هاي مهم استان مازندران درجدول 

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

  :بقرار زير است   7 حاصله با توجه به جدول شماره

و هراز كره  قرانطاالربابلرود  ، تجن كردخيل ، تاالر شيرگاه؛ تجن ريگ چشمه ايستگاههدايت الكتريكي   -1

 كاهش داشتهو در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته  افزايش داشتهگذشته  ط ده سالسبه متو نسبتسنگ 

  .است

 و درداشته است افزايش  نسبت به متوسط ده سال گذشته تجن ريگ چشمه ، بابلرود قرانطاالرهاي ايستگاه  دبي -2

  .داشته است كاهشايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته  ساير

و در ايستگاههاي تجن  .است  داشتهافزايش نسبت به متوسط ده سال گذشته  ايستگاه تجن كردخيل كلرمقدار  -3

  .داشته استريگ چشمه و بابلرود قرانطاالر تغييراتي نداشته و در ساير ايستگاهها كاهش 

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

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

  .ه از نظر آ لودگي مي باشد ن  نرمال در حد

 

 

  
  



  

  

  

  

  94 تيروضعيت كيفي منا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ :  7جدول 

  

  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

 82/15 601 1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ))باال دستباال دست( ( 

 تجـن
  93- 94  615/17 628 1 2 متوسط

  831/0 1042 1/3 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كردخيلكردخيل

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 259/0 1506 5/6 2 متوسط

  070/3  926 5/2 2  متوسط
  متو سط

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  ))باالدست باالدست ((

 تـاالر
  93- 94 722/1 1087 6/1 2  متوسط

 300/1 770 8/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كياكالكياكال

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 843/0 330 5/0 2 متوسط

 668/5 263 2/0 1 خوب
  متو سط

  قرانطاالرقرانطاالر ده ساله

  ))باال دستباال دست((

 با بلرود

  93- 94 558/7  232 4/0 1 خوب

 316/9  778  2 2 متوسط
  متو سط

  كشتارگاهكشتارگاه ده ساله

  93- 94 186/2  506  2/1 2 متوسط

 433/25 508 5/0 1 خوب
  متو سط

 هـراز  كره سنگكره سنگ ده ساله
  93- 94 63/21 533  7/0 1 خوب

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

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



  

  

   زيرزمينيبررسي وضعيت منابع آب  ����

  

  تغييرات حجم مخزن : الف

هاي استان مازنـدران نسـبت    كه دشتنشان از آن دارد منابع آب زيرزميني 1394تير  هاي گيري دستاورد اندازه

  .است با كاهش حجم آبخوان رو به رو بوده ميليون متر مكعب 67.96و  51.17و ماه پيش،  گذشته سال ماهتير  به

  

  تغييرات سطح آب : ب

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

ن تـرين كـاهش آ   بـيش (دهـد   آمل افت را نشان مي -جويبار و بابل -نكا، قائمشهر -بندرگز، ساري -مطالعاتي بهشهر 

ها بـه   همچنين، سطح ايستابي نسبت به ماه پيش نيز در همه گستره). بندرگز است -متر، مربوط به گستره بهشهر 1.67

تـرين ميـزان كـاهش مربـوط بـه       شايان يادآوريست كه بـيش . است رو بوده  رامسر با كاهش روبه -جز گستره چالوس

  .باشد مي) متر 0.99(بندرگز  -گستره بهشهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  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  94 سال ماه تير

  

 رديف
 كد

 محدوده

و زير  نام محدوده

 مطالعاتي محدوده

 وسعت

 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

   

 سطح *

 ايستابي

 ماهن يا

(m) 

 تغييرات

 سطح

 ايستابي

نسبت به ماه 

 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) 

 10.27- 17.32- 0.99- 1.67- 7.80- 0.03 345.8 بندر گز  - بهشهر  1504 1

 11.52- 15.92- 0.55- 0.76- 5.39- 0.034 616.1 نكاء –ساري  1503  2

3 1502 

 –قائمشهر 

 جويبار
558.3 0.04 -2.63 -0.28 -0.7 -6.25 -15.63 

 27.26- 16.13- 0.49- 0.29- 11.91 0.05 1113 آمل -بابل  1501 4

 3.75- 1.75 0.43- 0.2 4.48 0.03 290.9 نوشهر  -نور 1403 5

 0.47 2.71 0.05 0.29 5.97- 0.04 233.5 رامسر - چالوس  1402 6

 منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل يمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها
-51/7  

 ميليون مترمكعب

 67/96-  مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهاي منطقه نسبت به ماه قبل
 ميليون مترمكعب

  

  . باشد مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 
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  رودخانه هاي استان مازندران  29/4/94و  28سيالب مورخ 

گشته كه در پي آن باعث  استانمنجر به سيالبي شدن رودخانه ها و مسيلهاي  29/4/94و  28بارندگي روزهاي  

علت اصلي . ه است شد ...جنگلي و تنه هاي درختان ايجاد جريان سيالبي گلي و سنگريزه اي همراه با حمل 

ساعته  12بوده است به گونه اي كه  در فاصله زماني باالي آن طغيان رودخانه ها و مسيلهاي منطقه ، تداوم بارندگي و شدت 

و شدت بارندگي در بيشتر ايستگاهها  ثبت گرديد چالوس  آباد كالر سنجي باران ميلي متر در ايستگاه 325 بارشي معادل

ميلي متر در ساعت ثبت گرديد ضمن اينكه در حوزه ي تاالر  50بيش از ... ن ، كوركورسر  نوشهر و نظير عباس آباد تنكاب

تحقيقات ميداني انجام شده و آمار . در نوسان بوده است  ميلي متر در ساعت  50تا  40شدت بارندگي در محدوده ي نيز 

و در حوزه  28/4/94هاي غرب استان از نيمه شب موثر در حوزه ايستگاههاي منطقه بيانگر آن است كه شروع بارندگي 

، طغيان رودخانه ها باعث شروع شده كه متعاقب آن   28/4/94روز  15هاي مركز استان نظير رودخانه ي تاالر از ساعت 

 29/4/94صبح روز  6: 30شده است و پيك سيل در غرب استان در ساعات اطح شهرهسيل در سآبگرفتگي معابر و جريان 

 11و سرشاخه پل سفيد ساعت  28/4/94روز  18افتاده است ولي در حوزه تاالر پيك سرشاخه ي آالشت در ساعت اتفاق 

با توجه به ( جنگلي و قلوه سنگها ، تنه هاي درختان حمل رواناب ناشي از سيالب به دليل . به وقوع پيوست 29/4/94روز 

انها و خانه هاي مسكوني و مغازه ها سرازير شده به گونه اي كه در كوچه ها ، معابر ، خياب) مقدار و شدت زياد بارندگي

ايجاد خسارتهاي سنگين به اماكن مسكوني و تاسيسات موجود در مسير رودخانه ها نظير تخريب پلها ، منازل مسكوني باعث 

  .گرديد ... و  ، كارگاهها ، ايستگاههاي هيدرومتري

 درگرديد كه  بيشترين مقدار رواناب حاصل از اين بارندگي مشاهده  29/4/94ايت به بازديد بعمل آمده در مورخ با عن

ايستگاههاي  كريكال ، پل سفيد ، شيرگاه و كياكال در رودخانه ي تاالر و رودخانه هاي خيرود ، ماشالك ، سردآبرود ، 



  

،   163، 78،  119تيب كه حداكثر دبي لحظه اي هر يك از شاخه ها به تراستان بوده است  كاظمرود و ولمرود در غرب

  .استمحاسبه شده  مترمكعب در ثانيه 109و  103، 107،    89، 151، 212

  

  
    

  

  

 


