
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

                                         ٩۵ ارديبهشت: تاريخ تهيه 
 گروه تلفيق و بيالن منابع آب  : تدوين                   

  وزارت نيرو 
  شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
 مديريت مطالعات پايه منابع آب

    گزارش  وضعيت منابع آب استان مازندرانگزارش  وضعيت منابع آب استان مازندران
  »»١٣٩١٣٩۵۵ــ  فروردينفروردين« « 



 

 بررسي وضعيت منابع آب سطحي  ���� 
 

 ماه  فروردين : الف
 

هاي استان متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه 

 ميليون ٢۶٩٩آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  ١٠٣مازندران 

سال ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه 

 ١٣٢درصد افزايش  ٧٣گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب 

 .داشته است  افزايشدرصد  ٩٨و  افزايشدرصد 

 ميليون ۴٣۶ مهم استان رودخانه ٧برآورد حجم آبدهي 

دو سال گذشته با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  مترمكعب

 درصد افزايش ٨١به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته و،

 .نشان ميدهد افزايش درصد ١٣و   افزايش درصد ۴٢و 
  

 ) فروردين یال مهر(  آبي سال:  ب

 استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 ونيليم ١٣٢٧۴ آن معادل  ريزش حجم و مترميلي ۵٠٨ مازندران

 سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر

درصد   ١۶و  ١١ ،  ٢۴ ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته

 .داشته است افزايش 

 ميليون ١۵٢٧ استان مهم رودخانه ٧ آبدهي حجم برآورد

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب

 ۴۶،   ٢۵  ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته

 .درصد كاهش داشته است  ١۵درصد افزايش و 

 



 

 
 فروردينمتوسط بارندگي به تفكيك حوضه آبريز در ماه :  ١جدول 

 

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

 حوضه آبريز
 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

 صفارود و نسارود 126/8 65/5 148/6 69/9 17 127 112

 چالكرود تا سرخرود 78/3 68/0 151/0 66/2 93 122 128

 چشمه كيله 76/7 82/7 143/4 76/3 87 73 88

117 125 51 69/6 150/7 66/9 99/9 
آزادرود تا نمك 

 آبرود

 سردآب رود 49/2 52/5 94/7 53/7 93 81 76

 چالوس رود 44/2 56/1 92/3 55/5 109 65 66

127 142 64 36/8 83/5 34/5 50/8 
كوركورسر تا 

 گلندرود

203 311 76 48/4 146/7 35/7 83/2 
آب شيرين تا آليش 

 رود

 هراز 43/8 65/9 83/0 52/3 90 26 59

 بابل رود 78/4 40/6 132/2 59/7 69 225 121

 تاالر و سياهرود 60/5 40/0 99/0 50/8 64 147 95

 تجن 49/4 28/0 94/1 47/8 90 236 97

 نكارود 58/2 28/5 86/3 48/1 48 203 80

 خليج ميانکاله 81/5 17/2 123/1 44/6 51 616 176

 کل حوضه ها 59/6 44/5 103/3 52/0 73 132 98

 
 



 
 
 
 

 فروردينغايت هاي آبريز از مهر ل متوسط بارندگي تجمعي حوضه:  ٢جدول 
 

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

 حوضه آبريز
 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

 صفارود و نسارود 726/4 1423/1 1059/5 720/2 46 26- 47

37 -9 58 596/8 816/3 894/2 518/2 
چالكرود تا 

 سرخرود

 چشمه كيله 546/4 765/5 764/0 571/7 40 0 34

28 -9 21 799/5 1023/3 1124/9 848/2 
آزادرود تا نمك 

 آبرود

 سردآب رود 455/2 514/3 545/6 466/1 20 6 17

 چالوس رود 264/6 336/3 369/9 323/6 40 10 14

16 -10 16 402/6 468/3 522/7 402/7 
كوركورسر تا 

 گلندرود

30 2 16 505/8 655/8 642/2 564/2 
آب شيرين تا آليش 

 رود

 هراز 299/3 360/3 373/8 360/7 25 4 4

 بابل رود 536/5 536/0 628/8 547/3 17 17 15

 تاالر و سياهرود 403/5 415/1 475/7 427/0 18 15 11

 تجن 373/5 338/8 468/6 424/2 25 38 10

 نكارود 360/7 317/1 417/6 400/3 16 32 4

 خليج ميانکاله 476/8 400/2 565/5 436/5 19 41 30

 کل حوضه ها 410/3 456/7 507/9 438/9 24 11 16



 

 
 

 
 

 فروردين ماه  در مازندران استان مهم هاي رودخانه آبدهي برآورد:  ٣ جدول
 

درصد تغييرات سال جاري نسبت 
 حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي به

 ايستگاه -نام رودخانه 

 ( سطح حوضه (km2)) 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

43 29 59 46/71 66/77 51/60 42/05 
هراتبر            -چشمه كيله 

)٧٧۶( 

34 -19 118 52/62 70/74 87/86 32/41 
پل ذغال             -چالوس 

)١۵٨٣( 

-11 -18 53 84/08 75/16 92/04 49/28 
كره سنگ               -هراز 

)٣٩٨٧( 

117 203 98 59/34 128/94 42/52 65/09 
كشتارگاه             -بابلرود 

)١۶٢۵( 

18 127 147 47/68 56/14 24/71 22/71 
كياكال                   -تاالر 

)٢٣٨٧( 

-63 1191 33 69/13 25/28 1/96 19/02 
كردخيل                -تجن 

)۴٠٢٧( 

-52 79 30 27/50 13/16 7/37 10/12 
 -نكارود 

آبلوونهرآبلو        
)١٩٠۶( 

13 42 81 387/08 436/19 308/04 240/68 
رودخانه   ٧مجموع 

 مهم مازندران
 



 

 
 

برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغايت :  ۴جدول 
 فروردين

 
درصد تغييرات سال جاري نسبت 

 حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي به
 ايستگاه -رودخانه نام 

 ( سطح حوضه (km2)) 93 -92 94 -93 95 -94 درازمدت 93 -92 94 -93 درازمدت

32 31 51 200/68 264/33 202/24 175/16 
هراتبر            -چشمه كيله 

)٧٧۶( 

1 4 47 181/31 183/63 176/99 124/67 
پل ذغال             -چالوس 

)١۵٨٣( 

-35 -12 -8 374/63 245/18 277/29 266/22 
كره سنگ               -هراز 

)٣٩٨٧( 

23 100 38 380/18 466/74 233/94 337/94 
كشتارگاه             -بابلرود 

)١۶٢۵( 

-12 104 83 225/95 198/35 97/43 108/49 
كياكال                   -تاالر 

)٢٣٨٧( 

-65 312 -29 317/41 111/47 27/03 157/15 
               كردخيل -تجن 

)۴٠٢٧( 

-54 79 4 123/46 57/34 32/10 54/92 
 -نكارود 

آبلوونهرآبلو        
)١٩٠۶( 

-15 46 25 1803/61 1527/03 1047/03 1224/55 
رودخانه   ٧مجموع 

 مهم مازندران
 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 بررسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحي ����

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

كلر محلول به همراه دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب چند رود خانه هاي مهم استان مازندران 

اين پارامترها در سال آبي جاري نسبت به متوسط ده ساله گذشته و . است شده آورده  ۵درجدول 

حاصله با توجه به جدول   اند كه نتايج همچنين از نظر شرب و كشاورزي نيز طبقه بندي شده 

 :بقرار زير است   ۵ شماره

 .داشته استن گذشته تغييرات چنداني  ط ده سالسبه متو نسبت هاايستگاههدايت الكتريكي   -١

نسبت به متوسط ده بابلرود كشتارگاه بابلرود قران طاالر و  طاالر کياکال ايستگاه  دبي -٢

 تغييرات چندانيايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته  ساير رسال گذشته افزايش داشته و د

 .داشته استن

و در ساير افزايش نسبت به متوسط ده سال گذشته  طاالر شيرگاهايستگاههاي  كلرمقدار  -٣

 .داشته است تغييرات چنداني نايستگاهها 

سال گذشته خوب و در ايستگاه هاي بابلرود قرانطاالر نسبت به متوسط ده  درجه مرغوبيت آب -۴

 .متوسط می باشد ايستگاهها ساير 

 .ب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشند از نظر شرب نيز آ-۵

ها از نظر ميكروبي و بيولوژيكي داراي آلودگي بوده  زم به يادآوري است كه آب رودخانهال -۶

 .نظر آ لودگي مي باشد نه از   نرمال و از نظر شيميايي در حد
 

 
 ٩۵فروردين وضعيت كيفي منا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ :  ٥جدول  

 



 

 طبقه بندي
از نظر 
 کشاورزي

طبقه 
 بندي
از 
 نظرشرب

 

 كلر
( meq/ l) 

هدايت 
 الكتريكي
(µ/ cm ) 

 *د بي
(m3

 / S) 
 

دوره 
 آماري

 نام ايستگاه
 

نام 
 خا نهرود

 ۶٢٣/١١ ۶٣۵ ٣/١ ٢ متوسط
 متو سط
ده 
 ساله

  ريگ چشمهريگ چشمه
باال باال ( ( 

  ))دستدست

 تجـن
 ٩۴-٩۵ ١۴١/۵ ۵٨٧ ١/١ ٢ متوسط

 ٨٨۵/١۵ ۶٧٣ ۵/١ ٢ متوسط
 متو سط
ده 
 ساله

  كردخيلكردخيل
پايين پايين ((

 ٩۴-٩۵ ٧۵۵/١٠ ۵۴٠ ٨/٠ ٢ متوسط  ))دستدست

 ۶٣۶/١٠ ۶٣٩ ٢/١ ٢ متوسط
 متو سط
ده 
  شيرگاهشيرگاه ساله

  ))باالدست باالدست ((

 تـاالر
 ٩۴-٩۵ ٠۶٧/٧ ۶۴۶ ۴/١ ٢ متوسط

 ٠۴۵/١٧ ۶٢٠ ١/١ ٢ متوسط
 متو سط
ده 
 ساله

  كياكالكياكال
پايين پايين ((

 ٩۴-٩۵ ۵۶٠/۴٩ ٣٩٣ ۵/٠ ٢ متوسط  ))دستدست

 ۵٢/۵ ٢٨٧ ٢/٠ ١ خوب
 متو سط
ده 
  قرانطاالرقرانطاالر ساله

  ))باال دستباال دست((

با 
 بلرود

 ٩۴-٩۵ ٨۵٣/١١ ٢٧٠ ٣/٠ ١ خوب

 ١٨۶/٢٨ ۶٢١ ٣/١ ٢ متوسط
 متو سط
ده 
  كشتارگاهكشتارگاه ساله

 ٩۴-٩۵ ٢۵٨ ٣۶٧ ٧/٠ ٢ متوسط

 ٨۴٩/٢۶ ۵٨۵ ۶/٠ ٢ متوسط
 متو سط
ده 
 ساله

 هـراز  كره سنگكره سنگ



 

 ٩۴-٩۵ ٧۶٢/١٧ ۵۵٨ ٧/٠ ٢ متوسط

 غير قابل استفاده -۶غير قابل شرب   -۵نا منا سب   -۴قابليت شرب نا مطبوع  -٣قابل قبول   -٢قابليت شرب خوب   -١: طبقه بندي شرب    
 . ايستگاهها در روز نمونه برداری می باشد  اي دبي لحظهاطالعات دبی ارائه شده ، * 

 


