
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  گروه تلفيق و بيالن منابع آب  : تدوين                                                             94 خرداد: تاريخ تهيه 

  وزارت نيرو 

  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران

  مديريت مطالعات پايه منابع آب

      مازندرانمازندران  گزارش  وضعيت منابع آب استانگزارش  وضعيت منابع آب استان
  »»13913944ــ  ارديبهشتارديبهشت« « 



  بررسي وضعيت منابع آب سطحي  ���� 

  

  ماه  ارديبهشت : الف
  

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  15استان مازندران  متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه هاي

 73سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون 396

  .داشته است درصد كاهش  68و  16

دو سال مدت مشابه  بامي باشد كه مقايسه آن  ميليون مترمكعب 255 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

  .نشان ميدهد كاهش درصد 31و   افزايش درصد 27 و13به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته وگذشته ،

  

  ) ارديبهشت يال مهر(  آبي سال:  ب

 معادل  ريزش حجم و ميليمتر 472 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 12332آن

  .داشته است دردصد كاهش   3و درصد افزايش  13 ،  درصد كاهش 6ترتيب

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون1302استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

  .درصد كاهش داشته است  40،  9،   29  ترتيب به آماري شاخص هدور و گذشته سال ، گذشته

  

  )ي ارديبهشت ال فروردين(  زراعي فصل:  ج

 1559 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر  60  مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 21، 24ترتيب به آماري شاخص دوره و ذشتهگ سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مترمكعب ونيليم

  . درصد كاهش داشته است  40و 

 سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد ميميليون مترمكعب  563 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 .درصد كاهش داشته است 26دردص افزايش و  27، 21 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته



  

  

  ارديبهشتمتوسط 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 60.5 24.7 33.1 68.9 45- 34 52-

 چالكرود تا سرخرود 54.3 33.7 34.7 69.6 36- 3 50-

 چشمه كيله 76.6 30.3 29.7 69.6 61- 2- 57-

 آزادرود تا نمك آبرود 72.6 20.2 25.8 64.2 64- 28 60-

 سردآب رود 56.5 14.6 12.7 44.2 77- 12- 71-

 چالوس رود 54.1 18.5 8.0 47.2 85- 56- 83-

 كوركورسر تا گلندرود 55.1 12.6 8.6 34.1 84- 32- 75-

 آب شيرين تا آليش رود 44.3 8.8 21.1 43.3 52- 139 51-

 هراز 42.9 28.8 11.2 46.2 74- 61- 76-

 بابل رود 55.7 11.0 24.8 56.0 55- 125 56-

 تاالر و سياهرود 52.8 10.3 20.5 45.4 61- 99 55-

 تجن 60.4 20.4 11.0 40.5 82- 46- 73-

 دنكارو 55.0 11.4 10.8 52.1 80- 5- 79-

 خليج ميانكاله 72.6 7.6 10.0 38.0 86- 31 74-

 كل حوضه ها 55.5 18.1 15.2 47.2 73- 16- 68-

  
  



  

  

  

  

  ارديبهشتهاي 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 689.5 754.8 1456.2 791.6 111 93 84

 چالكرود تا سرخرود 528.7 551.9 928.9 677.9 76 68 37

 چشمه كيله 569.3 579.3 795.2 645.4 40 37 23

 آزادرود تا نمك آبرود 889.5 830.5 1150.7 864.0 29 39 33

 سردآب رود 510.1 450.9 527.0 513.6 3 17 3

 چالوس رود 314.8 282.4 344.4 376.1 9 22 8-

 كوركورسر تا گلندرود 470.5 408.5 531.3 437.1 13 30 22

 آب شيرين تا آليش رود 597.4 559.1 663.3 547.8 11 19 21

 هراز 379.6 321.5 371.5 409.0 2- 16 9-

 ل رودباب 579.7 515.8 560.8 605.0 3- 9 7-

 تاالر و سياهرود 485.0 396.8 435.6 473.7 10- 10 8-

 تجن 520.2 386.0 349.8 468.4 33- 9- 25-

 نكارود 506.6 371.7 327.9 453.9 35- 12- 28-

  خليج ميانكاله 644.7 464.3 410.2 473.3 36- 12- 13-

 كل حوضه ها 500.4 417.8 471.9 488.3 6- 13 3-

  



  

  

  

  

  در فصل زراعي از فروردين الي ارديبهشتهاي آبريز  سط بارندگي تجمعي حوضهمتو:  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 95.2 151.8 98.6 137.2 4 35- 28-

 چالكرود تا سرخرود 85.3 112.1 102.7 136.8 20 8- 25-

 چشمه كيله 110.0 107.5 112.4 146.9 2 5 24-

 آزادرود تا نمك آبرود 105.1 121.1 92.7 133.3 12- 23- 30-

 سردآب رود 71.3 63.4 65.2 98.6 9- 3 34-

 چالوس رود 62.8 62.3 64.1 103.6 2 3 38-

 كوركورسر تا گلندرود 64.7 60.8 43.1 70.3 33- 29- 39-

 آب شيرين تا آليش رود 61.4 90.2 56.8 90.8 8- 37- 37-

 هراز 59.8 71.3 77.1 98.7 29 8 22-

 بابل رود 101.1 83.2 65.4 115.1 35- 21- 43-

 تاالر و سياهرود 79.8 68.2 60.5 95.6 24- 11- 37-

 تجن 85.0 65.5 39.0 88.4 54- 40- 56-

 نكارود 75.5 69.5 39.3 99.6 48- 43- 61-

 خليج ميانكاله 99.8 83.8 27.2 81.7 73- 68- 67-

 كل حوضه ها 78.7 75.4 59.7 99.1 24- 21- 40-



  

  
  

  
  

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

  

 ايستگاه -ام رودخانه ن 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  39.37 50.35 65.22 63.58 66 30 3

 )1583(پل ذغال         -چالوس  33.75 46.60 58.60 74.11 74 26 21-

 )3987كره سنگ            -هراز  88.92 93.48 121.47 142.17 37 30 15-

 )1625(       كشتارگاه  -بابلرود  22.55 4.98 5.14 31.02 77- 3 83-

 )2387(كياكال               - تاالر  10.50 0.89 0.99 18.62 91- 11 95-

 )4027(      كردخيل      - تجن  16.93 1.32 1.10 25.72 93- 17- 96-

 )1906(آبلوونهرآبلو     -نكارود  12.96 3.57 2.41 15.46 81- 32- 84-

 رودخانه مهم مازندران 7مجموع  224.99 201.20 254.94 370.68 13 27 31-

  



  

  

  

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

  

 ايستگاه -ام رودخانه ن  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  192.14 225.51 267.46 264.26 39 19 1

 )1583(  پل ذغال       -چالوس  182.08 171.28 235.59 255.41 29 38 8-

 )3987(كره سنگ            -هراز  475.39 359.69 398.75 516.80 16- 11 23-

 )1625(كشتارگاه          -بابلرود  257.00 342.93 239.09 411.19 7- 30- 42-

 )2387(كياكال                - تاالر  190.37 109.39 98.42 244.57 48- 10- 60-

 )4027(كردخيل              - تجن  347.43 158.47 28.14 343.13 92- 82- 92-

 )1906(آبلوونهرآبلو       -نكارود  194.43 58.49 34.51 138.92 82- 41- 75-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  1838.85 1425.75 1301.97 2174.28 29- 9- 40-

  



  

  

  

  

  وردين لغايت ارديبهشتبرآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در فصل زراعي از فر:  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  73.12 92.40 116.82 110.29 60 26 6

 )1583(پل ذغال             -چالوس  69.64 79.01 146.46 126.73 110 85 16

 )3987(كره سنگ               - هراز  169.27 142.76 213.50 226.25 26 50 6-

 )1625(كشتارگاه             - بابلرود  49.87 70.07 47.66 90.35 4- 32- 47-

 )2387(ال                  كياك - تاالر  26.94 23.61 25.70 66.31 5- 9 61-

 )4027(كردخيل                - تجن  45.05 20.34 3.06 94.85 93- 85- 97-

 )1906(آبلوونهرآبلو         -نكارود  31.53 13.69 9.78 42.97 69- 29- 77-

 رودخانه  مهم مازندران 7مجموع  465.43 441.88 562.98 757.75 21 27 26-

  
  

  
  
 

  

  

  

  



  

  

  

  

  رسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحيبر ����

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 

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

  :بقرار زير است   7 حاصله با توجه به جدول شماره

 ط ده سالسبه متو نسبت و هراز كره سنگ قرانطاالر، بابلرود تجن ريگ چشمه  ايستگاههدايت الكتريكي   -1

  .استو در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش ته داشن گذشته تغييرات چنداني 

ايستگاهها نسبت به  ساير نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش داشته و در تجن ريگ چشمه ايستگاه  دبي -2

  .داشته استكاهش متوسط ده سال گذشته 

نسبت به متوسط ده سال گذشته تارگاه و بابلرود كش تاالر كياكال ،كردخيل ايستگاههاي تجن  كلرمقدار  -3

  .است  داشتهافزايش 

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

  .متوسط مي باشد ايستگاهها در ساير 

  .ند ب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشاز 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

  .مي باشد نه از نظر آ لودگي   نرمال در حد

 

 

  
  

  

  



  

  

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

  

  طبقه بندي

 زياز نظر كشاور

  طبقه بندي

  از نظرشرب

 

  كلر

( meq/ l)  

هدايت 

  الكتريكي

(µ/ cm )  

  *د بي

(m3
 / S) 

 

دوره 

 آماري

  نام ايستگاه

 
 خا نهنام رود

 132/16 642 1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ))باال دستباال دست( ( 

 تجـن
  93- 94  073/19 655 9/0 2 متوسط

  077/5 970 8/2 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كردخيلكردخيل

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 554/0 1325 5 1 خوب

  627/5  804 2 2  متوسط
  متو سط

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  ))باالدست باالدست ((

 تـاالر
  93- 94 193/3 941 2/2 2  متوسط

 024/7 813 2/1 2 متوسط
  متو سط

 ده ساله
  كياكالكياكال

  ))پايين دستپايين دست((
  93- 94 201/0 933 2 2 متوسط

 841/4 324 2/0 1 خوب
  متو سط

  رانطاالررانطاالرقق ده ساله

  ))باال دستباال دست((

 با بلرود

  93- 94 161/2  328 2/0 1 خوب

 754/10  839  2 2 متوسط
  متو سط

  كشتارگاهكشتارگاه ده ساله

  93- 94 513/1  983  1/3 2 متوسط

 725/56 460 4/0 1 خوب
  متو سط

 هـراز  كره سنگكره سنگ ده ساله
  93- 94 974/43 467  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    

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



  

  

   زيرزمينيبررسي وضعيت منابع آب  ����

  

  تغييرات حجم مخزن : الف    

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

حجـم آبخـوان رو بـه رو     با كاهش ميليون متر مكعب13.92و 12.69و ماه پيش،  گذشته سال ماه ارديبهشت نسبت به

  .است بوده

  

  تغييرات سطح آب : ب   

  سـه گسـتره  در نسبت به ماه همسان سال گذشـته  يسطح ايستابانجام پذيرفته، هاي  گيري اندازهدستاورد برابر 

 -متر، مربوط به گسـتره بهشـهر   0.96ترين كاهش آن  بيش(جويبار -نكا و قائمشهر -بندرگز، ساري -مطالعاتي بهشهر

 -ها به جز گسـتره چـالوس   همچنين،سطح ايستابي نسبت به ماه پيش نيز در همه گستره.دهد افت را نشان مي) بندرگز

) متـر 0.26(نكـا  -ترين ميزان كاهش مربوط به گستره سـاري  شايان يادآوريست كه بيش. اند روبرو بوده رامسربا كاهش

  .باشد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  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  93 سال ماه ارديبهشت

  

 رديف
 كد

 محدوده

و زير  نام محدوده

 مطالعاتي محدوده

 وسعت

 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

   

 سطح *

 ايستابي

 ن ماهيا

(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) 

 1.24- 9.96- 0.12- 0.96- 6.41- 0.03 345.8 بندر گز  - بهشهر  1504 1

 5.45- 12.57- 0.26- 0.6- 4.66- 0.034 616.1 نكاء –ساري  1503  2

3 1502 

 –قائمشهر 

 جويبار
558.3 0.04 -1.76 -0.33 -0.13 -7.37 -2.90 

 2.78- 15.02 0.05- 0.27 12.55 0.05 1113 آمل -بابل  1501 4

 1.92- 2.09 0.22- 0.24 5.02 0.03 290.9 نوشهر  -نور 1403 5

 0.37 0.09 0.04 0.01 6.02- 0.04 233.5 رامسر - چالوس  1402 6

 منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل يمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها
12.69 -  

 ميليون مترمكعب

  غييرات حجم مخزن آبخوانهاي منطقه نسبت به ماه قبلمجموع ت
13.92 - 

 ميليون مترمكعب

  

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