
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 تدوین : گروه تلفیق و بیالن منابع آب                                                        96 دی: تاریخ تهیه                      

 

  وزارت نیرو

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

 مدیریت مطالعات پایه منابع آب

 گزارش وضعیت منابع آب استان مازندران
  ««69966996 ـ ـ    آذرآذر» » 



   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه آذر : الف
 

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  64خانه هاي استان مازندران متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رود

 9سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون 1021

 .داشته است  كاهشدرصد  53 و درصد كاهش 64 ،كاهشدرصد 

دو سال با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  رمكعبميليون مت 112 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 كاهش درصد 30و   كاهشدرصد  37،  كاهشدرصد  51به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته وگذشته ،

 نشان ميدهد.

 

 ( آذر یال مهر)  آبی سال:  ب

 آن معادل  شريز حجم و ميليمتر 144 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 6923

 .داشته است كاهشدرصد  16و  كاهشدرصد  14،  درصد كاهش 00

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 579 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

درصد كاهش  65،  كاهشدرصد  51،  كاهشدرصد  09 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال گذشته،

 داشته است .

 



 

 آذرمتوسط بارندگي به تفكیك حوضه آبریز در ماه :  6جدول 
 

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

 99 -99 96 -99 99 -96 درازمدت 99 -99 96 -99 درازمدت

 صفارود و نسارود .520 97506 5107 9.801 84- 57- 26-

 چالكرود تا سرخرود 7.06 95401 5904 1806 55- 55- 22-

 چشمه كيله 8501 95704 5707 4501 91- 58- .2-

 آزادرود تا نمك آبرود 5509 65405 4805 96409 1 27- 58-

 سردآب رود .870 96805 2909 5101 52 79- 65-

 چالوس رود .640 5508 6802 8502 96- 25- 84-

 كوركورسر تا گلندرود 5108 95409 7804 2201 51 .2- 94-

 آب شيرين تا آليش رود 8.05 97701 2908 4608 79 29- 67-

 هراز 8506 4801 5606 .740 67- 26- 88-

 بابل رود 7501 9.501 7505 4506 2 85- 58-

 تاالر و سياهرود 7709 5.08 8902 2105 68- 89- .8-

 تجن 7208 7509 7605 5.04 5- 4- 62-

 نكارود .780 8607 .7.0 5.05 5- 95 61-

 خليج ميانكاله 8508 7904 7207 5608 91 1 66-

 كل استان 7.02 4504 .820 5.08 1- 84- 57-

 

 



 
 

 آذراز مهر لغایت های آبریز متوسط بارندگي تجمعي حوضه:  2جدول 
 

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

 99 -99 96 -99 99 -96 درازمدت 99 -99 96 -99 درازمدت

 صفارود و نسارود 5.808 75901 51401 8.501 85- 67- 6-

 چالكرود تا سرخرود 84705 8.708 62501 5.204 82- 57- 98-

 چشمه كيله 54502 59205 69705 64602 88- 56- 68-

 آزادرود تا نمك آبرود .7140 75404 86908 87405 .5- 65- 4-

 سردآب رود 61705 64607 66801 68606 68- .6- 5-

 چالوس رود 97209 96705 1607 95402 89- 62- 55-

 كوركورسر تا گلندرود 67605 5.405 95805 66405 59- 85- 68-

 آب شيرين تا آليش رود 5.102 54808 .6420 65204 4- 62- 5

 هراز 92208 94.07 95802 92609 91- 67- 95-

 بابل رود 64.05 61101 65901 65401 95- 65- 95-

 تاالر و سياهرود .6.40 .9440 95.09 6.807 94- .9- 95-

 تجن 6.801 .9550 91509 6.702 8- 98 8-

 نكارود 94405 95402 95809 94105 4- 62 4-

 خليج ميانكاله 67806 95706 94205 66509 65- 5 92-

 كل استان 65105 66509 94505 69504 66- 92- 98-



 

 
 
 
 

 

  منطقه( 9)آذر متوسط بارندگي استان در ماه : 9جدول 

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

 99 -99 96 -99 99 -96 درازمدت 99 -99 96 -99 درازمدت

 مناطق غرب 8805 95905 8809 5505 . 22- 85-

 مناطق مركزی 7.05 4.05 .870 2109 99- 88- 57-

 مناطق شرق 7909 8202 7604 5906 5 95 62-

 كل استان 7.02 4504 .820 5.08 1- 84- 57-

 

 

 منطقه( 9)آذر  : متوسط بارندگي تجمعي استان از مهر لغایت9جدول 

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

 99 -99 96 -99 99 -96 درازمدت 99 -99 96 -99 درازمدت

 مناطق غرب 55607 5.504 6.402 67709 55- 56- 94-

 مناطق مركزی 6.402 6.208 94905 6.808 95- 96- 99-

 مناطق شرق .6950 97802 95102 6.8.5 95- 92 96-

 كل استان 65105 66509 94505 69504 66- 92- 98-

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 آذر ماه در يمطالعات محدوده  كیتفك به بارندگي متوسط:  9جدول 

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

 99 -99 96 -99 99 -96 رازمدتد 99 -99 96 -99 درازمدت

 چالوس -رامسر  8506 96109 8.04 5109 98- 24- 84-

 نور -نوشهر  8509 98705 7507 5506 55 .2- 69-

 آمل -بابل  8501 1.01 5404 2802 91- 75- .8-

 جويبار -قائم شهر  7709 5.08 8902 2405 68- 89- 51-

 كان -ساری  7509 7608 7904 2108 1- 9- 67-

 بندر گز -بهشهر  8209 7904 7207 5908 65 1 69-

 كل استان 7.02 4504 .820 5.08 1- 84- 57-

 
 
 

 آذر لغایت مهر از يمطالعات یها محدوده تجمعي بارندگي متوسط:  6جدول 

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

 99 -99 96 -99 99 -96 درازمدت 99 -99 96 -99 درازمدت

 چالوس -رامسر  57401 5.502 69105 65.06 51- 61- 91-

 نور -نوشهر  62105 55109 69107 67907 91- 57- 95-

 آمل -بابل  91804 69902 97101 91606 94- 68- 95-

 جويبار -قائم شهر  6.602 .9440 95.09 6.805 92- .9- 95-

 نكا -ساری  6.904 92901 94102 914.2 2- 95 8-

 بندر گز -بهشهر  67708 95706 94202 66809 65- 5 95-

 كل استان 65105 66509 94505 69504 66- 92- 98-

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 آذر ماه در مازندران استان مهم های رودخانه آبدهي برآورد:  9 جدول

 ایستگاه -نام رودخانه  در سال آبيحجم به میلیون متر مكعب  درصد تغییرات سال جاری نسبت به

 ( سطح حوضه (km2)) 99 -99 96 -99 99 -96 درازمدت 99 -99 96 -99 درازمدت

 (552هراتبر       ) -چشمه كيله  6502 5506 9804 6706 54- 77- 89-

 (9745پل ذغال       ) -چالوس  .940 9805 9508 6905 62- 2- 55-

 (5145كره سنگ         ) -هراز  5806 8807 8402 8501 86 1 9

 (9267كشتارگاه       ) -بابلرود  .860 1807 9405 7.01 72- 49- 28-

 (6545كياكال             ) -تاالر  9502 5.06 208 6208 28- 51- 52-

 (8.65كردخيل           ) -تجن  9206 6405 .20 8907 25- 51- 42-

 (91.2آبلوونهرآبلو   ) -ارود نك 204 9.08 605 9808 22- 54- 48-

-25 -25 -13 55525 3.925 5262. 32822 
رودخانه  مهم  5مجموع 

 مازندران

 

 آذربرآورد آبدهي رودخانه های مهم استان مازندران از مهر لغایت :  8جدول 
 

 

 

 

 

  

 تگاهایس -نام رودخانه  حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي درصد تغییرات سال جاری نسبت به

 ( سطح حوضه (km2)) 99 -99 96 -99 99 -96 درازمدت 99 -99 96 -99 درازمدت

 (552هراتبر       ) -چشمه كيله  4802 4704 7501 5109 52- 55- 56-

 (9745پل ذغال       ) -چالوس  7802 8904 8804 2801 94- 5 59-

 (5145كره سنگ         ) -هراز  9.505 96801 97808 97908 88 68 6

 (9267كشتارگاه       ) -بابلرود  97108 97701 2509 92509 74- 75- 71-

 (6545كياكال             ) -تاالر  7402 .750 6609 5706 26- 74- 59-

 (8.65كردخيل           ) -تجن  7501 2706 6804 1502 78- 26- 57-

 (91.2آبلوونهرآبلو   ) -نكارود  9702 6801 9902 5807 67- 75- 22-

-31 -13 -59 66226 15828 22322 21129 
رودخانه  مهم  5مجموع 

 مازندران
 

 



 

 بررسي  وضعیت كیفي منا بع آب سطحي 

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

است . شده آورده  9چند رود خانه هاي مهم استان مازندران درجدول هاي بوط به نمونه آب همراه دبي لحظه اي مر

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

 : مي باشدزير  شرحه ب 9 حاصله با توجه به جدول شماره شده اند كه نتايج

 در ايستگاهو  افزايش ط ده سالسبه متو نسبتتجن ريگ چشمه تجن كردخيل  ايستگاهدايت الكتريكي ه  -1

نسبت به متوسط ده سال گذشته هراز كره سنگ بابلرود كشتارگاه، طاالر كياكال و بابلرود قران طاالر طاالر شيرگاه 

 داشته است. كاهش

و بابلرود كشتارگاه نسبت به ده بابلرود قران طاالر ايستگاههاي تجن كردخيل، طاالر شيرگاه ،  آب دبي -5

 ايستگاهها سال گذشته افزايش و در ايستگاه طاالر كياكال نسبت به ده سال گذشته تغييري چنداني نكرده و در بقيه

  نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش داشته است .

شيرگاه و طاالر ، كشتارگاه طاالر و بابلرود قران بابلرود تجن ريگ چشمه تجن كردخيل  ايستگاه كلرمقدار  -5

  .در ايستگاه هراز كره سنگ تغيير چنداني نداشته استافزايش داشته نسبت به متوسط ده سال گذشته  كياكال

ل گذشته خوب ايستگاه هاي بابلرود قرانطاالر وهراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سا درجه مرغوبيت آب -3

 سط مي باشد.متو و در ساير ايستگاهها

 از نظر شرب نيز آب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشند .-2

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

 مي باشد نه. نرمال در حدو فيزيكي شيميايي 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 96 آذربع آب رودخانه های مركزی استا ن مازندران ـ  : وضعیت كیفي منا 9جدول  

 

 طبقه بندي

 از نظر کشاورزي

 طبقه بندي

 از نظرشرب
 

 کلر
( meq/ l) 

 هدايت الكتريكي
(µ/ cm ) 

 *د بي

/ S) 
3(m 

 

 خا نهنام رود نام ايستگاه دوره آماري

 7/4 282 7/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ) باال دست() باال دست(

 تجـن
 79-79 252/3 727 2/2 2 متوسط

 272/5 284 4/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  کردخيلکردخيل

  )پايين دست()پايين دست(
 79-79 724/2 724 7/2 2 متوسط

 127/5 827 1/2 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  )باالدست ()باالدست (

 تـاالر
 79-79 242/7 1274 8/5 2 متوسط

 62/25 254 3/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  کياکالکياکال

  يين دست(يين دست()پا)پا
 79-79 456/4 238 2 2 متوسط

 776/4 323 3/7 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  قرانطاالرقرانطاالر

  )باال دست()باال دست(

 با بلرود

 79-79 277/1 372 4/7 1 خوب

 824/21 248 2/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  کشتارگاهکشتارگاه

  )پايين دست()پايين دست(
 79-79 776/7 633 3/4 2 متوسط

 732/16 227 7/7 1 خوب
 متو سط

 هـراز  کره سنگکره سنگ ه سالهد
 79-79 42/17 227 7/7 1 خوب

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

 ایستگاهها در روز نمونه برداری می باشد .  دبی لحظه ایاطالعات دبی ارائه شده ، * 



 

 

  زیرزمینيبررسي وضعیت منابع آب  

 

 الف : تغییرات حجم مخزن    

آذر  هاي استان مازندران نسببت ببهمنابع آب زيرزميني نشان از آن دارد كه دشت 3196آذر  هايگيريدستاورد اندازه

ن روببرو ببوده حجم آبخواكاهش و افزايش با  مكعب ميليون متر 99/38و  98/56بترتيب  ،و ماه گذشته 92سال  ماه

متر مكعب ببا افبزايش روببرو  ميليون 82/311آبي برابر ابتدای سال همچنين، حجم مخزن در استان نسبت به  است.

  استبوده 

 ب : تغییرات سطح آب  

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

تبرين نوشبهر و ببيش -متر در محبدوده نبور ./6.رامسر افزايش )كمترين افزايش  -مطالعاتي چالوس جزء محدوده

جويبار است( داشته است. الزم به ذكر است كه افت محدوده مطالعاتي  -متر مربوط به محدوده قائمشهر 3/3.افزايش 

نيبز در همبه ماه مشابه سال گذشتته ه متر بوده است. همچنين، سطح ايستابي نسبت ب ./39رامسر برابر با  -چالوس

بندرگز  -ترين ميزان كاهش مربوط به محدوده بهشهراست. شايان يادآوريست كه بيشها با كاهش روبرو بودهمحدوده

باشبد. همچنبين، سبطح متبر مبي ./32آمل براببر  -متر و كمترين ميزان كاهش مربوط به محدوده بابل 66/3به ميزان 

نوشهر با كاهش روببرو  -آمل و نور -ها به جزء محدوده بابلنيز در همه محدودهساله  35گين ميانايستابي نسبت به 

متبر و  23/3بنبدرگز ببه ميبزان  -ترين ميزان كاهش مربوط به محبدوده بهشبهراست. شايان يادآوريست كه بيشبوده

ابتدای سال ح ايستابي نسبت به باشد. همچنين، سطمتر مي ./15رامسر و به ميزان  -كمترين كاهش مربوط به چالوس

تبرين ميبزان افبزايش مرببوط ببه است. شايان يادآوريست كه ببيشها با افزايش روبرو بوده نيز در همه محدودهآبی 

 ./15رامسر براببر  -متر و كمترين ميزان افزايش مربوط به محدوده چالوس 39/3جويبار به ميزان  -محدوده قائمشهر

 باشد.متر مي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ي ستابیا سطح متوسط سهیمقا و مازندرانی دشتهاي نیرزمیزی ها آبخوان حجم راتییتغي بررس:  61 شماره جدول

 ماه گذشته و گذشته سال مشابه ماه به نسبت  96 سال ماه آذر

 

ف
ردي

 

 کد
ده

دو
مح

 

نام محدوده 
 مطالعاتی

 وسعت
 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

 

 سطح *

 ايستابی

 ن ماهيا

(m) 

 حسط تغييرات

نسبت به  ايستابی
سال  ماه مشابه

 (m) گذشته

 سطح تغييرات

نسبت  ايستابی
 گذشته به ماه

(m) 

 
 
 سطح تغييرات

نسبت  ايستابی
 22متوسط ب

 m)ساله)

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 ماه مشابه به

 گذشتهسال 

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 گذشتهماه  به

(m.c.m) 

 
 
 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ساله 22ط متوس

(m.c.m) 

بندر  -بهشهر 4.51 2
 گز

8.543 .0.0 -407. -9022 .055 -9078 -95067 5048 -97017 

 9.052- 2025 9.064- 079.- 056. 081.- 7065- 0.0. 66646 نکا –ساری  4.51 2

3 4.51 
 –قائمشهر 
 جويبار

55348 .0.0 -6047 -9056 90.9 -.017 -61078 66075 -69094 

 .701 95068 4071- 099. 059. 097.- 96021 0.0. 6668 آمل -ل باب 4.54 4

 9045 078. 8011- 069. 0.2. 075.- 7091 0.0. 92042 نوشهر  -نور 4151 5

6 4151 
 -چالوس 
 رامسر

98845 .0.0 -2057 -.024 -.091 -.055 -2055 -9046 -5081 

ذشتهگه سال منطقه نسبت به ماه مشاب یمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها  
89/67- 

 ميليون مترمكعب

 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه 
88/19 

 ميليون مترمكعب

 ساله 21نيانگيم به نسبت منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع
71/11- 

 ميليون مترمكعب

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


