
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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

 

  وزارت نیرو

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

 ریت مطالعات پایه منابع آببهمنم

 گزارش وضعیت منابع آب استان مازندران

  ««1399 ـ ـ    اسفند» » 



 

   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه اسفند : الف
 

 1473آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  56ه هاي استان مازندران متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخان

درصد  45سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون

 .داشته است  كاهشدرصد  5 و كاهشدرصد  29 ،كاهش

 دو سال گذشته ،با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  عبميليون مترمك 182 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 نشان ميدهد. كاهش را درصد 38و   كاهشدرصد  61، كاهشدرصد  58  به ترتيبدوره  شاخص آماري  سال گذشته و

 

 ( 99 اسفند یال مهر)  آبی سال:  ب

 9140 آن معادل  ريزش جمح و ميليمتر 350 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

درصد  30 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم

 داشته است. كاهشدرصد  10 درصد كاهش و 24، كاهش

 گذشته،  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1153 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 داشته است. كاهشدرصد  18درصد كاهش ،  33،  كاهشدرصد  18 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال

 



 

 

  اسفندمتوسط 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 57/3 86/1 97/6 79/3 70 13 23

 چالكرود تا سرخرود 61/5 79/2 76/2 74/1 24 4- 3

 چشمه كيله 83/9 102/0 90/3 80/0 8 11- 13

 آزادرود تا نمك آبرود 126/1 124/4 138/1 88/6 10 11 56

 سردآب رود 91/7 98/8 69/7 60/4 24- 29- 15

 چالوس رود 79/8 86/0 52/5 53/6 34- 39- 2-

 كوركورسر تا گلندرود 68/7 62/5 48/5 45/3 29- 22- 7

 آب شيرين تا آليش رود 72/7 81/8 80/5 61/5 11 2- 31

 هراز 55/7 67/6 52/9 50/4 5- 22- 5

 بابل رود 122/5 97/2 73/9 73/1 40- 24- 1

 تاالر و سياهرود 127/7 88/1 50/3 61/2 61- 43- 18-

 تجن 143/8 75/0 40/9 60/0 72- 45- 32-

 نكارود 125/1 62/2 41/3 54/6 67- 34- 24-

 خليج ميانكاله 119/3 80/3 47/5 58/7 60- 41- 19-

 كل استان 102/2 79/3 56/4 59/6 45- 29- 5-

 



 

  اسفندیت هاي آبریز از مهر لغامتوسط بارندگي تجمعي حوضه:  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 788/2 696/2 503/6 674/1 36- 28- 25-

 چالكرود تا سرخرود 529/6 543/6 438/8 552/5 17- 19- 21-

 چشمه كيله 626/3 557/6 473/3 507/9 24- 15- 7-

 آزادرود تا نمك آبرود 939/1 945/8 724/9 750/3 23- 23- 3-

 سردآب رود 535/8 527/1 422/2 424/1 21- 20- 0

 چالوس رود 360/4 342/8 309/6 276/4 14- 10- 12

 كوركورسر تا گلندرود 534/3 520/3 380/4 391/1 29- 27- 3-

 آب شيرين تا آليش رود 614/3 559/9 396/4 466/8 35- 29- 15-

 هراز 328/8 299/4 286/4 306/7 13- 4- 7-

 بابل رود 570/9 592/3 447/4 483/9 22- 24- 8-

 تاالر و سياهرود 516/5 494/8 357/3 377/1 31- 28- 5-

 تجن 533/7 443/6 327/0 377/7 39- 26- 13-

 نكارود 488/2 389/4 264/3 342/3 46- 32- 23-

 خليج ميانكاله 553/1 481/6 277/2 392/2 50- 42- 29-

 كل استان 501/3 457/5 349/9 390/2 30- 24- 10-



 

 

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

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

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

 مناطق غرب 80/9 87/5 72/8 63/5 10- 17- 15

 مناطق مركزی 105/7 78/3 52/9 58/7 50- 32- 10-

 مناطق شرق 122/6 70/1 44/0 56/4 64- 37- 22-

 كل استان 102/2 79/3 56/4 59/6 45- 29- 5-

 

 منطقه( 3) داسفن: متوسط بارندگي تجمعي استان از مهر لغایت 4جدول 

 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 557/5 535/7 428/7 450/0 23- 20- 5-

 مناطق مركزی 474/9 433/1 338/5 372/8 29- 22- 9-

 مناطق شرق 516/5 429/6 269/9 364/1 48- 37- 26-

 كل استان 501/3 457/5 349/9 390/2 30- 24- 10-

 

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

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

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

 چالوس -رامسر  84/7 95/3 80/4 69/2 5- 16- 16

 نور -نوشهر  70/3 70/3 61/4 51/8 13- 13- 18

 آمل -بابل  73/1 75/3 58/3 56/3 20- 23- 4

 جويبار -قائم شهر  127/7 88/1 50/3 61/2 61- 43- 18-

 نكا -ساری  137/7 70/9 41/1 58/2 70- 42- 29-

 بندر گز -بهشهر  119/3 80/3 47/5 58/7 60- 41- 19-

 كل استان 102/2 79/3 56/4 59/6 45- 29- 5-

 



 

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

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

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

 چالوس -رامسر  564/7 540/5 443/8 468/5 21- 18- 5-

 نور -نوشهر  566/7 536/3 386/9 421/7 32- 28- 8-

 آمل -بابل  391/8 375/7 328/3 352/8 16- 13- 7-

 جويبار -قائم شهر  516/5 494/8 357/3 377/1 31- 28- 5-

 نكا -ساری  519/0 426/0 306/6 366/2 41- 28- 16-

 بندر گز -بهشهر  553/1 481/6 277/2 392/2 50- 42- 29-

 كل استان 501/3 457/5 349/9 390/2 30- 24- 10-

 

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

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

 قهمنط ناحیه
98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 ارتفاعات  76/8 84/2 66/1 60/8 14- 22- 9

 دشت  123/1 121/5 142/1 91/7 15 17 55 غرب

 ميانگين غرب استان 80/9 87/5 72/8 63/5 10- 17- 15

 ارتفاعات  104/8 77/1 49/8 56/5 52- 35- 12-

 دشت  102/7 82/4 64/0 66/2 38- 22- 3- مرکزی

 ميانگين مركز استان 105/7 78/3 52/9 58/7 50- 32- 10-

 ارتفاعات  120/0 63/6 40/7 52/6 66- 36- 23-

 دشت  126/2 79/4 48/8 61/8 61- 39- 21- شرق

 ميانگين شرق استان 122/6 70/1 44/0 56/4 64- 37- 22-

  ارتفاعات 98/7 77/5 53/3 57/3 46- 31- 7-

 دشت  111/9 85/5 67/4 67/5 40- 21- 0 کل استان

 میانگین کل استان 102/2 79/3 56/4 59/6 45- 29- 5-

 



 

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

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

 منطقه ناحیه

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

 ارتفاعات  503/5 479/9 394/3 410/2 22- 18- 4-

 دشت  1109/4 1108/6 780/6 858/5 30- 30- 9- غرب

 ميانگين غرب استان 557/5 535/7 428/7 450/0 23- 20- 5-

 ارتفاعات  438/6 381/7 317/4 325/3 28- 17- 2-

 دشت  599/1 616/2 413/0 540/9 31- 33- 24- مرکزی

 ميانگين مركز استان 474/9 433/1 338/5 372/8 29- 22- 9-

 ارتفاعات  482/6 397/4 264/6 329/6 45- 33- 20-

 دشت  564/9 475/4 277/5 413/3 51- 42- 33- شرق

 ميانگين شرق استان 516/5 429/6 269/9 364/1 48- 37- 26-

 ارتفاعات  461/8 411/0 332/9 349/6 28- 19- 5-

 دشت  641/4 624/5 410/1 535/2 36- 34- 23- کل استان

 میانگین کل استان 501/3 457/5 349/9 390/2 30- 24- 10-

 

 



 

 اسفند ماه در مازندران استان مهم هاي رودخانه آبدهي برآورد:  9 جدول

 ایستگاه -نام رودخانه  ر مكعب در سال آبيحجم به میلیون مت درصد تغییرات سال جاري نسبت به

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

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  24/2 31/9 34/3 27/9 42 8 23

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  23/0 52/4 32/1 26/2 40 39- 22

 (3987كره سنگ         ) -هراز  39/8 47/4 29/3 46/7 26- 38- 37-

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 94/2 70/5 40/1 60/1 57- 43- 33-

 (2387كياكال             ) -تاالر  84/1 96/40 19/1 42/1 77- 80- 55-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 120/71 126/93 21/9 66/7 82- 83- 67-

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  47/0 36/65 4/7 25/4 90- 87- 82-

-38 -61 -58 295/1 181/5 462/1 433/0 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

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

 اسفند از مهر لغایت برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران:  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  142/3 135/9 147/8 153/3 4 9 4-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  111/0 153/1 167/2 126/7 51 9 32

 (3987كره سنگ         ) -هراز  248/1 387/4 217/5 284/7 12- 44- 24-

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 333/9 328/1 246/9 321/4 26- 25- 23-

 (2387كياكال             ) -تاالر  214/2 264/7 138/9 174/6 35- 48- 20-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 250/1 359/2 195/6 257/4 22- 46- 24-

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  105/4 90/4 39/0 91/8 63- 57- 58-

-18 -33 -18 1409/9 1152/9 1718/8 1405/0 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

 ههای كشتارگاه و كردخيل لحاظ شده است.به سدهای البرز و شهيد رجايی در آمار آبدهی ايستگا 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 دهآور 11 درجدول مازندران استان مهم هاي خانه رود چند يها آب نمونه به مربوط اي لحظه دبي همراه

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

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

 است.كاهش پيدا كرده گذشته سال ده به نسبتدر تمامي ايستگاه ها  يدب -1

 قرانطاالربالرود  در ايستگاه و كاهش گذشته سال ده به نسبت هزار كره سنگ ايستگاه يكيالكتر تيهدا -2

  ها افزايش يافته است.است و در مابقي ايستگاهتغيير چنداني نداشته

 ده به نسبت هاكاهش يافته و در مابقي ايستگاه هراز كره سنگ نسبت به ده سال گذشته ستگاهيا كلر مقدار -3

 .استافزايش داشته گذشته سال

 ساير در و متوسطتجن كردخيل، تاالر شيرگاه و بالرود كشتارگاه  هايايستگاه آب مرغوبيت درجه -4

 .باشد يم خوب هاستگاهيا

 .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



 













 

 
 

 

 

 99 اسفندوضعیت کیفي منا بع آب رودخانه هاي مرکزي استا ن مازندران ـ :  11جدول  

 طبقه بندي

 از نظر کشاورزي

 طبقه بندي

 از نظرشرب
 

 کلر
( meq/ l) 

هدايت 

 يالكتريك
(µ/ cm ) 

 د بي*

/ S) 
3(m 

 

 نام رودخا نه نام ايستگاه دوره آماري

 614/8 6/626 15/1 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ) باال دست() باال دست(

 تجـن
 1399-1400 4/909 638 1/7 1 خوب

 366/43 3/639 19/1 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  کردخيلکردخيل

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 1/207 1046 2/9 2 متوسط

 868/6 7/661 47/1 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  )باالدست ()باالدست (

 تـاالر

 1399-1400 4/969 835 2/2 2 متوسط

 195/31 4/546 94/0 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  کياکالکياکال

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 5/338 744 1/5 1 خوب

 0141/7 5/304 24/0 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  قرانطاالرقرانطاالر

  )باال دست()باال دست(  

 ا بلرودب

 1399-1400 1/864 302 0/3 1 خوب

 4354/14 5/695 74/1 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  کشتارگاهکشتارگاه

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 4/352 948 3/5 2 متوسط

 951/16 6/670 98/0 1 خوب
 متو سط

 هـراز  کره سنگکره سنگ ده ساله
 1399-1400 10/42 622 0/6 1 خوب

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

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



 

 

  زیرزمینیبررسی وضعیت منابع آب  

 

 الف : تغییرات حجم مخزن    

هاي استان مازندران ضمن كاهش  منابع آب زيرزميني نشان از آن دارد كه دشت 1399اسفند هاي گيريدستاورد اندازه

 11/5بترتيب  ماه گذشته و دوره شاخص ميليون متر مكعب، نسبت به 76/57ماه سال گذشته بميزان  اسفندنسبت به 

 .ميليون متر مكعب با افزايش و كاهش حجم آبخوان روبرو بوده است 25/42، 

 

 ب : تغییرات سطح آب   

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

و جويباار  -قائمشهر محدوده مربوط بهمتر  03/0 افزايشكمترين متر( افزايش داشته است.  -1/0آمل ) -به جزء بابل

اسات. همچناين، ساطح ايساتابي رامسار  -بندرگز و چالوس -بهشهرمتر مربوط به محدوده  22/0 افزايشترين بيش

تارين ميازان است. بنحويكه بايشروبرو بودهكاهش با  هاي مطالعاتيمحدودههمه  در ماه مشابه سال گذشتهنسبت به 

برابار نوشهر  -نور محدوده مربوط به كاهشمتر و كمترين ميزان  68/0به ميزان  نكا -ساريمربوط به محدوده  كاهش

 -هاي مطالعاتي رامسارمحدودهدر ساله( 12ماه مشابه درازمدت ) همچنين، سطح ايستابي نسبت به. باشدمتر مي 02/0

. بيشاترين اسات روبرو بوده كاهش متر( با -21/0بندرگز ) -متر(،  بهشهر -19/0نكا ) -متر(، ساري -42/0چالوس )

 مرباوط باه محادوده افازايشكمترين ميزان و متر  67/0به ميزان آمل  -محدوده بابل افزايش سطح آب نيز مربوط به

 باشد.متر مي 24/0برابر نوشهر  -نور

متار(،  -28/1بنادرگز ) -هاي مطالعاتي بهشاهرمحدودهدر  ماه مشابه دوره شاخص همچنين، سطح ايستابي نسبت به 

 كااهش متار(، باا -8/0چالوس ) -( و رامسر-15/0آمل ) -ابلمتر(، ب -32/1نوشهر ) -متر(، نور -44/0نكا ) -ساري

 .باشدمتر مي 13/0به ميزان جويبار  -. افزايش سطح آب زيرزميني در محدوده قائمشهراستروبرو بوده

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 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  99 سال ماه اسفند
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 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 دوره شاخص

(m.c.m) 

 -بهشهر 15.4 1
 بندر گز

541.5 0.026 -7.27 -0.30 0.22 -0.21 -1.28 -4.17 3.13 -2.92 -18.06 

2 1503 
 –ساری 
 نکا

722.7 0.034 -2.24 -0.68 0.14 -0.19 -0.44 -16.67 3.43 -4.56 -10.72 

3 1502 
قائمشهر 

 جويبار –
614.2 0.035 3.82 -0.51 0.03 0.27 0.13 -11.02 0.57 5.89 2.77 

4 1501 
 -بابل 
 آمل

1405 0.05 13.44 -0.27 -0.10 0.67 -0.15 -19.09 -7.06 46.87 -10.29 

5 1402 
  -نور

 نوشهر
435.1 0.03 9.63 -0.02 0.15 0.24 -1.32 -0.22 1.93 3.08 -17.26 

6 1402 
چالوس 

 رامسر -
411.9 0.035 -5.42 -0.46 0.22 -0.42 -0.80 -6.61 3.11 -6.09 -11.59 

 ميليون مترمکعب  -76/57 گذشتهمنطقه نسبت به ماه مشابه سال  یمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها

 ميليون مترمکعب  11/5 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه 

 ميليون مترمکعب  25/42 ساله 12دوره مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به 

 ميليون مترمکعب  -14/65 به دوره شاخص نسبت منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع

 

دباش مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 



 



 

 


