
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

  گروه تلفيق و بيالن منابع آب  : تدوين                                                             94 مهر: 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  شهريورشهريور««



  بررسي وضعيت منابع آب سطحي  ���� 

  

  ماه شهريور : الف

  

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  85تان 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 2230

  .داشته است  افزايشدرصد  57 و درصد افزايش 419،  درصد كاهش 210

دو سال با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  عبميليون مترمك 139 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 كاهش درصد 25و   درصد افزايش 69،  افزايشدرصد  9به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته وگذشته ،

  .نشان ميدهد

  ) شهريور يال مهر(  آبي سال:  ب

ن آ معادل  يزشر حجم و ميليمتر 675 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 ميليون 17167

  .داشته است  افزايشدرصد  4و  درصد افزايش 21،  افزايشدرصد  7

  سال دو مشابه دتم با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1942ان است مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

درصد كاهش  37،  درصد كاهش 2،   درصد كاهش 23  ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته

  .داشته است 

  ) شهريوري ال فروردين(  زراعي فصل:  ج

 6394 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر  245  مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

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

  . درصد كاهش داشته است  1و  افزايشدرصد  26، افزايشدرصد 

 سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد ميميليون مترمكعب  1203 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

.درصد كاهش داشته است 28د افزايش و صدر  19و  4 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته



  

  

  شهريورمتوسط بارندگي به تفكيك حوضه آبريز در ماه :  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 59/3 17/0 104/2 116/0 76 514 10-

 چالكرود تا سرخرود 43/9 20/7 92/4 83/0 111 346 11

 چشمه كيله 54/5 15/4 89/4 69/6 64 480 28

 آزادرود تا نمك آبرود 71/4 20/0 151/6 127/5 112 660 19

 سردآب رود 33/6 3/9 77/7 58/4 131 1907 33

 چالوس رود 8/5 2/8 43/2 24/8 406 1453 74

 كوركورسر تا گلندرود 29/9 11/1 81/8 60/4 174 637 35

 آب شيرين تا آليش رود 56/1 18/4 102/6 71/2 83 458 44

 هراز 19/6 9/2 74/4 35/3 279 705 111

 بابل رود 50/8 30/7 162/0 89/2 219 428 82

 االر و سياهرودت 29/7 15/1 98/7 55/7 232 552 77

 تجن 22/9 18/7 72/9 51/6 219 291 41

 نكارود 13/8 22/5 78/4 46/5 466 249 69

 خليج ميانكاله 6/4 29/2 58/5 43/4 811 100 35

 كل حوضه ها 27/5 16/5 85/3 54/4 210 419 57

  
  



  

  

  

  

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

  

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

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

 صفارود و نسارود 864/8 846/3 1688/3 1057/4 95 99 60

 چالكرود تا سرخرود 705/6 660/9 1153/0 895/5 63 74 29

 چشمه كيله 742/4 707/3 1017/0 829/2 37 44 23

 آزادرود تا نمك آبرود 1097/2 1025/9 1556/0 1153/4 42 52 35

 سردآب رود 623/8 587/3 770/6 653/0 24 31 18

 چالوس رود 365/9 349/8 459/9 448/4 26 31 3

 كوركورسر تا گلندرود 570/4 502/8 743/4 572/0 30 48 30

 يرين تا آليش رودآب ش 749/1 656/2 884/9 725/3 18 35 22

 هراز 468/0 407/8 501/8 510/8 7 23 2-

 بابل رود 796/4 700/8 834/8 846/6 5 19 1-

 تاالر و سياهرود 611/8 543/3 646/1 631/6 6 19 2

 تجن 628/0 519/7 524/0 607/3 17- 1 14-

 نكارود 588/5 509/8 494/8 589/6 16- 3- 16-

 خليج ميانكاله 725/6 658/7 541/4 591/1 25- 18- 8-

 كل حوضه ها 615/6 544/4 656/9 633/8 7 21 4

  



  

  

  

  

  شهريوردر 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 تدرازمد 92 -91 93 -92 درازمدت

 صفارود و نسارود 270/5 246/7 330/7 407/1 22 34 19-

 چالكرود تا سرخرود 262/2 221/0 326/8 364/9 25 48 10-

 چشمه كيله 283/1 237/6 334/2 333/7 18 41 0

 آزادرود تا نمك آبرود 312/8 277/6 498/0 423/4 59 79 18

 سردآب رود 185/0 181/3 308/8 240/6 67 70 28

 چالوس رود 114/0 129/3 179/6 180/3 58 39 0

 كوركورسر تا گلندرود 164/6 150/9 255/2 206/3 55 69 24

 آب شيرين تا آليش رود 213/1 175/2 278/4 267/9 31 59 4

 هراز 148/3 152/2 207/4 202/4 40 36 2

 بابل رود 317/9 242/7 339/4 359/0 7 40 5-

 تاالر و سياهرود 206/5 200/4 271/0 255/4 31 35 6

 تجن 192/8 195/6 213/2 231/0 11 9 8-

 نكارود 157/4 207/3 206/2 237/3 31 1- 13-

 خليج ميانكاله 180/7 263/5 158/4 199/3 12- 40- 21-

 كل حوضه ها 193/9 193/7 244/7 247/0 26 26 1-



  

  
  

  

  

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

  

 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  20/49 20/46 33/43 28/94 63 63 16

 )1583(پل ذغال             -چالوس  17/17 14/92 15/94 22/48 7- 7 29-

 )3987(كره سنگ               -هراز  42/32 38/57 40/63 56/98 4- 5 29-

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  27/86 3/80 24/00 35/80 14- 531 33-

 )2387(ياكال                  ك -تاالر  13/26 1/15 11/01 16/59 17- 856 34-

 )4027(كردخيل                -تجن  0/78 0/78 3/35 19/05 327 327 82-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  5/51 2/72 11/13 6/63 102 309 68

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  127/38 82/41 139/48 186/46 9 69 25-

  



  

  

  

  شهريوربدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغايت برآورد آ:  5جدول 

  

 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            - كيله چشمه  344/30 351/50 436/92 445/09 27 24 2-

 )1583(پل ذغال             -چالوس  286/99 258/49 349/49 417/59 22 35 16-

 )3987(كره سنگ               -هراز  763/32 606/64 653/13 874/09 14- 8 25-

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  347/15 389/13 295/11 502/42 15- 24- 41-

 )2387(كياكال                   -تاالر  220/94 130/46 123/97 287/68 44- 5- 57-

 )4027(كردخيل                -تجن  355/76 183/69 34/19 393/12 90- 81- 91-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  215/41 71/28 49/41 167/53 77- 31- 71-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  2533/88 1991/18 1942/21 3087/52 23- 2- 37-

  



  

  

  

  

  شهريوربرآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در فصل زراعي از فروردين لغايت :  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 مدتدراز 92 -91 93 -92 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر            - چشمه كيله  225/28 218/40 286/27 291/12 27 31 2-

 )1583(پل ذغال             -چالوس  174/55 166/22 260/36 288/90 49 57 10-

 )3987(كره سنگ               -هراز  457/20 389/71 467/88 583/55 2 20 20-

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  140/03 116/27 103/68 181/58 26- 11- 43-

 )2387(كياكال                   -تاالر  57/52 44/68 51/25 109/42 11- 15 53-

 )4027(كردخيل                -تجن  53/38 45/56 9/11 144/84 83- 80- 94-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  52/51 26/48 24/67 71/58 53- 7- 66-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  1160/47 1007/31 1203/21 1670/99 4 19 28-

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  بررسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحي ����

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

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

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

  : مي باشدقرار زير ه ب  7 حاصله با توجه به جدول شماره

بابلرود قرانطاالر نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش و در ساير ايستگاهها تغييرات هدايت الكتريكي   -1

   .چنداني نداشته است 

نسبت به متوسط ده سال گذشته  و هراز گره سنگ تجن ريگ چشمهايستگاه بابلرود كشتارگاه و آب  دبي -2

   .اهها نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش داشته است افزايش و در ساير ايستگ

تغييرات ايستگاهها و در ساير  افزايشكلر ايستگاه تجن ريگ چشمه نسبت به متوسط ده سال گذشته مقدار  -3

   .است چنداني نداشته 

ر ساير ايستگاه بابلرود قرانطاالر و هراز كره سنگ به متوسط ده سال گذشته خوب و د درجه مرغوبيت آب -4

  .متوسط مي باشد ايستگاهها 

طبق دياگرام شولر در حالت نرمال به جز ايستگاه كردخيل رودخانه تجن ب همه رودخانه ها از نظر شرب نيز آ-5

  .مي باشند 

  دنها از نظر ميكروبي و بيولوژيكي داراي آلودگي مي باش است كه آب رودخانه ذكرزم به ال-6

 

 

  
  

  

  



  

  

  94 شهريورا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ وضعيت كيفي من:  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

 
 نام رودخا نه

 382/10 716 5/1 2 متوسط
  متو سط

  ريگ چشمهريگ چشمه ده ساله

  ))باال دستباال دست( ( 

 تجـن
   93- 94  011/3 975 4 2 متوسط

  866/0 1162 2/4 2 متوسط
  متو سط

  كردخيلكردخيل ده ساله

  ))پايين دستپايين دست((
   93- 94 690/0 1248 4 2 متوسط

  151/5 1044 0/3 2  متوسط
  متو سط

  شيرگاهشيرگاه ده ساله

  ))باالدست باالدست ((

 تـاالر
   93- 94 820/2 1119 5/3 2 متوسط

 818/6 751 5/2 2 متوسط
  متو سط

  كياكالكياكال ده ساله

  ))پايين دستپايين دست((
   93- 94 624/2 794 3/2 2 متوسط

 849/3  481 2/1 1 خوب
  متو سط

  قرانطاالرقرانطاالر ده ساله

  ))باال دستباال دست((

 با بلرود
   93- 94 871/1  370 5/0 1 خوب

 767/8 781 5/2 2 متوسط
  متو سط

  كشتارگاهكشتارگاه ده ساله

  ))پايين دستپايين دست((
   93- 94 61/4  845 3/2 2 متوسط

 493/24 592 6/0 1 خوب
  متو سط

 ده ساله
 هـراز  كره سنگكره سنگ

   93- 94  678/17 590 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    

  . داري مي باشد ايستگاهها در روز نمونه بر دبي لحظه اياطالعات دبي ارائه شده ، * 



  

  

   زيرزمينيبررسي وضعيت منابع آب  ����

  

  تغييرات حجم مخزن : الف

هـاي اسـتان مازنـدران     كه دشتنشان از آن دارد منابع آب زيرزميني  1394 شهريور هاي گيري دستاورد اندازه

 ان رو به رو بودهبا كاهش حجم آبخو ميليون متر مكعب 8.26و  45.98و ماه پيش،  گذشته سال ماه شهريور نسبت به

  .است

  

  تغييرات سطح آب : ب

هـاي  همـه گسـتره   در نسبت به ماه همسان سـال گذشـته   سطح ايستابيانجام پذيرفته، هاي  گيري اندازهدستاورد برابر 

متر، مربوط به گسـتره   1.3ترين كاهش آن  بيش(دهد  رامسر افت را نشان مي -نوشهر و چالوس-مطالعاتي به جزء نور 

نوشهر بـا كـاهش    -ها به جز نور همچنين، سطح ايستابي نسبت به ماه پيش نيز در همه گستره). درگز استبن -بهشهر

) متـر  0.31(بنـدرگز   -ترين ميـزان كـاهش مربـوط بـه گسـتره بهشـهر       شايان يادآوريست كه بيش. است رو بوده  روبه

  ..باشد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

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

  ماه گذشته و قبل سال مشابه ماه به نسبت  94 سال ماه شهريور

  

 كدمحدوده رديف
و زير  نام محدوده

 مطالعاتي محدوده

 وسعت

 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

  

 سطح *

 ايستابي

 ن ماهيا

(m) 

 سطح تغييرات

 ايستابي

نسبت به ماه 

 شابهم

 (m) سال قبل

 سطح تغييرات

 ايستابي

 نسبت به ماه

 قبل

(m) 

 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ماه مشابه

 سال قبل

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ماه قبل

(m.c.m) 

 3.22- 13.49- 0.31- 1.30- 8.44- 0.03 345.8 بندر گز - بهشهر  15.4 1

 0.42- 22.20- 0.02- 1.06- 6.44- 0.034 616.1 نكاء –ساري  1503 2

 2.46- 5.36- 0.11- 0.24- 3.33- 0.04 558.3 جويبار –قائمشهر  1502 3

 2.78- 13.91- 0.05- 0.25- 11.35 0.05 1113 آمل -بابل  1501 4

 3.23 3.93 0.37 0.45 4.47 0.03 290.9 نوشهر  -نور 1402 5

 2.62- 5.04 0.28- 0.54 6.39- 0.04 233.5 رامسر -چالوس  1402 6

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

- 45.98 

 ميليون مترمكعب

  مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهاي منطقه نسبت به ماه قبل
-8.26 

 ميليون مترمكعب

  

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

  

  

  

  



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  
 

 

 

 


