
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

  گروه تلفيق و بيالن منابع آب  : تدوين                                                             95 مرداد: تاريخ تهيه 

  و وزارت نير

  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران

  مديريت مطالعات پايه منابع آب

      گزارش  وضعيت منابع آب استان مازندرانگزارش  وضعيت منابع آب استان مازندران

  »»13913955ــ  تيرتير« « 



  بررسي وضعيت منابع آب سطحي  ���� 

  

  ماه  تير : الف

  

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  46تان 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 1199

  .داشته است  درصد افزايش 32 درصد كاهش و 42،  درصد افزايش 67

دو سال با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  ميليون مترمكعب 262 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

  .نشان ميدهد افزايش درصد 12و   68 درصد افزايش و  70به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته وگذشته ،

  

  ) تير يال مهر(  آبي سال:  ب

 معادل  ريزش حجم و ميليمتر 627 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 مكعب متر ونيليم  16387

  .داشته است درصد افزايش  14و  12،  20 ترتيب

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 2341ان است مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

  .درصد كاهش داشته است  13 افزايش و 37 و 30  ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته

  

  ) تيري ال فروردين(  زراعي فصل:  ج

 5812 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر  222  مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 50،  29 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مترمكعب ونيليم

  . داشته است درصد افزايش   36و 

 سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد ميميليون مترمكعب  1478 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 .داشته استدرصد افزايش  13و   55و  80 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته



  

  

  تيرمتوسط بارندگي به تفكيك حوضه آبريز در ماه :  1جدول 
  

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

 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

 صفارود و نسارود 28/7 109/2 63/8 62/0 122 42- 3

 چالكرود تا سرخرود 42/1 100/6 61/5 63/0 46 39- 2-

 چشمه كيله 62/6 98/8 57/6 45/2 8- 42- 27

 آزادرود تا نمك آبرود 55/0 205/8 68/7 56/7 25 67- 21

 سردآب رود 51/6 145/6 32/5 32/9 37- 78- 1-

 چالوس رود 27/7 65/3 19/6 24/5 29- 70- 20-

 گلندرودكوركورسر تا  22/1 119/3 55/3 28/7 150 54- 93

 آب شيرين تا آليش رود 18/0 111/1 54/3 41/4 201 51- 31

 هراز 25/8 40/2 28/0 24/1 9 30- 16

 بابل رود 44/3 76/6 72/9 58/9 65 5- 24

 تاالر و سياهرود 33/6 87/1 52/3 39/3 56 40- 33

 تجن 21/2 74/0 47/7 32/6 125 36- 46

 دنكارو 12/4 67/0 44/1 32/2 255 34- 37

 خليج ميانكاله 5/3 65/7 45/9 24/8 761 30- 85

 كل حوضه ها 27/4 78/6 45/9 34/9 67 42- 32

  

  



  

  

  

  

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

  

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

 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

 صفارود و نسارود 829/3 1579/4 1219/9 894/9 47 23- 36

 چالكرود تا سرخرود 639/3 1054/5 978/2 766/6 53 7- 28

 چشمه كيله 689/8 914/9 901/2 722/6 31 2- 25

 آزادرود تا نمك آبرود 1002/2 1368/7 1170/3 970/4 17 14- 21

 سردآب رود 581/0 681/7 631/3 568/8 9 7- 11

 چالوس رود 346/2 414/7 432/8 410/4 25 4 5

 كوركورسر تا گلندرود 491/1 657/5 576/8 489/3 17 12- 18

 آب شيرين تا آليش رود 631/5 779/2 776/8 623/4 23 0 25

 هراز 396/6 424/0 458/2 456/5 16 8 0

 ودبابل ر 663/3 650/7 811/6 708/4 22 25 15

 تاالر و سياهرود 523/3 536/2 622/1 542/9 19 16 15

 تجن 494/5 433/5 600/4 525/3 21 38 14

 نكارود 475/6 403/3 531/7 514/3 12 32 3

 خليج ميانكاله 615/9 477/2 667/2 523/6 8 40 27

 كل حوضه ها 522/8 561/0 627/1 550/3 20 12 14

  



  

  

  

  

  تيردر فصل زراعي از فروردين الي هاي آبريز  عي حوضهمتوسط بارندگي تجم:  3جدول 

  

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

 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

 صفارود و نسارود 229/7 221/8 309/0 244/6 35 39 26

 چالكرود تا سرخرود 199/4 228/3 312/9 236/0 57 37 33

 چشمه كيله 220/1 232/1 280/5 227/2 27 21 23

 آزادرود تا نمك آبرود 253/9 310/6 297/7 240/4 17 4- 24

 سردآب رود 175/0 219/9 180/4 156/4 3 18- 15

 چالوس رود 125/7 134/4 155/2 142/4 23 15 9

 ا گلندرودكوركورسر ت 139/2 169/3 192/0 123/5 38 13 55

 آب شيرين تا آليش رود 150/5 172/7 267/7 166/1 78 55 61

 هراز 141/0 129/6 167/4 148/1 19 29 13

 بابل رود 205/2 155/4 315/0 220/8 54 103 43

 تاالر و سياهرود 180/3 161/1 245/5 166/6 36 52 47

 تجن 170/4 122/7 225/9 149/0 33 84 52

 نكارود 173/0 114/7 200/5 162/0 16 75 24

 خليج ميانكاله 220/7 94/2 224/8 131/8 2 139 71

 كل حوضه ها 172/1 148/7 222/4 163/5 29 50 36



  

  
  

  

  

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

  

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

km)) 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر            - چشمه كيله  39/10 28/66 78/72 52/09 101 175 51

 )1583(پل ذغال             -چالوس  23/84 27/32 38/38 44/98 61 40 15-

 )3987(كره سنگ               -هراز  68/30 62/67 99/15 94/00 45 58 5

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  16/39 17/17 28/26 18/43 72 65 53

 )2387(كياكال                   -تاالر  3/32 12/51 11/60 7/36 249 7- 58

 )4027(كردخيل                -تجن  1/25 4/85 3/54 12/68 184 27- 72-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  2/39 3/02 2/71 5/74 13 10- 53-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  154/59 156/20 262/35 235/27 70 68 12

  



  

  

  

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

  

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

km)) 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر            - چشمه كيله  307/74 381/60 461/37 382/15 50 21 21

 )1583(پل ذغال             -چالوس  228/06 280/97 340/04 366/00 49 21 7-

 )3987(كره سنگ               -هراز  521/47 574/03 586/03 744/16 12 2 21-

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  372/55 264/38 532/48 444/85 43 101 20

 )2387(كياكال                   -تاالر  128/59 119/88 227/41 260/11 77 90 13-

 )4027(كردخيل                -تجن  181/89 45/59 120/42 359/20 34- 164 66-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  66/48 44/92 73/03 149/40 10 63 51-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  1806/78 1711/38 2340/78 2705/88 30 37 13-

  



  

  

  

  

  تيرز فروردين لغايت برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در فصل زراعي ا:  6جدول 
  

  

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

km)) 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت
2
 ( سطح حوضه (

 )776(هراتبر            - چشمه كيله  174/63 235/70 317/85 228/36 82 35 39

 )1583(پل ذغال             -چالوس  135/79 193/11 268/91 237/93 98 39 13

 )3987(كره سنگ               -هراز  304/53 387/83 519/85 456/51 71 34 14

 )1625(كشتارگاه             -بابلرود  99/69 70/79 208/35 125/97 109 194 65

 )2387(كياكال                   - تاالر 42/81 43/16 93/37 83/41 118 116 12

 )4027(كردخيل                -تجن  43/76 10/96 37/52 115/67 14- 242 68-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  21/68 14/64 32/03 55/07 48 119 42-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  822/91 956/19 1477/88 1302/92 80 55 13

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  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 

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

  :بقرار زير است   7 حاصله با توجه به جدول شماره

و در ساير ايستگاهها نسبت به  افزايش داشتهگذشته  ط ده سالسبه متو نسبتتجن كردخيل  هدايت الكتريكي   -1

  .است كاهش داشتهگذشته  متوسط ده سال

افزايش  نسبت به متوسط ده سال گذشتهو طاالر شيرگاه  تجن ريگ چشمه ، بابلرود قرانطاالرهاي ايستگاه  دبي -2

  .داشته است كاهشايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته  ساير و درداشته است 

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 

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

  .متوسط مي باشد ايستگاهها ساير 

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

 

 



  

  
  

  95 تيرانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ وضعيت كيفي منا بع آب رودخ:  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

 509/15 599 1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ))باال دستباال دست( ( 

 تجـن
  93- 94  674/18 537 8/0 2 متوسط

  767/0 1070 3/3 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كردخيلكردخيل

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 407/0 1200 4/5 2 متوسط

  206/3  938 6/2 2  متوسط
  متو سط

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  ))باالدست باالدست ((

 تـاالر
  93- 94 798/3 752 5/0 2  متوسط

 346/1 761 9/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كياكالكياكال

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 256/0 701 7/1 2 متوسط

 501/5 256 3/0 1 خوب
  متو سط

  قرانطاالرقرانطاالر ده ساله

  ))باال دستباال دست((

 با بلرود

  93- 94 625/5  216 1/0 1 خوب

 34/9  783  2 2 متوسط
  متو سط

  كشتارگاهكشتارگاه ده ساله

  93- 94 921/3  473  1 2 متوسط

 795/31 511 6/0 1 خوب
  متو سط

 هـراز  كره سنگكره سنگ ده ساله
  93- 94 622/31 445  5/0 1 وبخ

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

  شدايستگاهها در روز نمونه برداري مي با دبي لحظه اياطالعات دبي ارائه شده ، * 

  

  

  
 


