
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 دفتر مطالعات پایه منابع آب تدوین :                                                           1401 اردیبهشت: تاریخ تهیه                      

 

  وزارت نیرو

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

 مطالعات پایه منابع آب مدیریت

 گزارش وضعیت منابع آب استان مازندران

  ««1401 ـ ـ    فروردین» » 



   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه فروردین:  الف
 

 ميليون 668آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  26حوزه آبريز رودخانه هاي استان مازندران متوسط بارندگي ماهانه 

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

 .داشته است  كاهشدرصد   52 و افزايشدرصد 

دو سال گذشته ، مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه  ميليون مترمكعب 197 تانمهم اس رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 .داشته است كاهش درصد 50و   كاهشدرصد  20، كاهشدرصد  66  دوره  شاخص آماري به ترتيب سال گذشته و

 

 ( فروردین یال مهر)  آبی سال:  ب

 11213 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر 429 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

درصد  22 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم

 داشته است. كاهشدرصد  3درصد افزايش و  16 كاهش ،

  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1487 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 درصد كاهش داشته است. 18،  افزايشدرصد  3درصد كاهش ،  35 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال گذشته،

 

 

 

 

 

 

 



  فروردین: متوسط بارندگي به تفكیك حوضه آبریز در ماه  1جدول 

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

 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 صفارود و نسارود 165.7 25.5 35.9 76.3 78- 41 53-

 چالكرود تا سرخرود 126.5 28.3 39.7 76.3 69- 40 48-

 چشمه كيله 141.1 36.9 52.1 84.2 63- 41 38-

 ود تا نمك آبرودآزادر 157.0 38.9 45.7 74.1 71- 17 38-

 سردآب رود 96.8 24.5 28.9 55.7 70- 18 48-

 چالوس رود 98.7 19.8 23.8 57.3 76- 21 58-

 كوركورسر تا گلندرود 96.2 15.9 19.8 40.7 79- 25 51-

 آب شيرين تا آليش رود 107.6 25.6 22.2 51.7 79- 13- 57-

 هراز 84.2 16.0 24.6 53.6 71- 54 54-

 بابل رود 106.6 28.0 34.0 60.8 68- 22 44-

 تاالر و سياهرود 86.5 18.1 24.5 51.3 72- 35 52-

 تجن 91.1 22.1 19.8 48.0 78- 11- 59-

 نكارود 74.3 23.4 20.6 46.7 72- 12- 56-

 خليج ميانكاله 74.2 18.6 20.8 46.0 72- 12 55-

 كل استان 94.6 21.6 25.6 53.7 73- 18 52-

 
 

 



 فروردینهاي آبریز از مهر لغایت متوسط بارندگي تجمعي حوضه:  2جدول 

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

 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 صفارود و نسارود 861.9 529.2 940.7 750.4 9 78 25

 چالكرود تا سرخرود 670.0 467.1 645.2 628.8 4- 38 3

 چشمه كيله 698.7 510.3 608.4 592.1 13- 19 3

 آزادرود تا نمك آبرود 1102.8 763.8 864.3 824.4 22- 13 5

 سردآب رود 623.9 446.6 448.8 479.8 28- 0 6-

 چالوس رود 441.5 329.4 313.0 333.6 29- 5- 6-

 كوركورسر تا گلندرود 616.4 396.3 420.8 431.8 32- 6 3-

 آب شيرين تا آليش رود 667.5 421.9 471.4 518.5 29- 12 9-

 هراز 383.6 302.3 304.4 360.3 21- 1 16-

 بابل رود 698.9 475.4 522.4 544.7 25- 10 4-

 تاالر و سياهرود 581.3 375.4 438.7 428.5 25- 17 2

 تجن 534.6 349.1 421.1 425.7 21- 21 1-

 نكارود 463.7 287.7 383.8 389.0 17- 33 1-

 خليج ميانكاله 555.7 295.8 404.5 438.2 27- 37 8-

 كل استان 552.0 371.5 429.3 443.9 22- 16 3-



 

 منطقه( 3) فروردین: متوسط بارندگي استان در ماه 3جدول 

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

 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 مناطق غرب 117.1 25.3 32.5 62.3 72- 29 48-

 مناطق مركزی 90.7 20.2 24.1 52.1 73- 19 54-

 مناطق شرق 74.3 21.3 20.7 46.4 72- 3- 55-

 كل استان 94.6 21.6 25.6 53.7 73- 18 52-

 

 

 منطقه( 3) فروردیني تجمعي استان از مهر لغایت متوسط بارندگ :4جدول 

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

 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 مناطق غرب 652.7 454.0 518.7 512.3 21- 14 1

 مناطق مركزی 523.8 358.7 402.6 424.9 23- 12 5-

 مناطق شرق 503.8 291.3 392.8 410.4 22- 35 4-

 كل استان 552.0 371.5 429.3 443.9 22- 16 3-

 

 



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

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

 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 رازمدتد

 چالوس -رامسر  123.6 28.2 36.4 69.1 71- 29 47-

 نور -نوشهر  100.8 19.8 20.8 45.1 79- 5 54-

 آمل -بابل  90.0 19.1 27.1 55.5 70- 42 51-

 جويبار -قائم شهر  86.5 18.1 24.5 51.3 72- 35 52-

 نكا -ساری  85.6 22.6 20.1 47.6 77- 11- 58-

 بندر گز -بهشهر  74.2 18.6 20.8 46.0 72- 12 55-

 كل استان 94.6 21.6 25.6 53.7 73- 18 52-

 

 

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

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

 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 چالوس -رامسر  664.1 472.0 549.3 537.5 17- 16 2

 نور -نوشهر  637.1 406.7 441.2 466.8 31- 9 5-

 آمل -بابل  465.7 347.4 361.2 408.3 22- 4 12-

 جويبار - قائم شهر 581.3 375.4 438.6 428.5 25- 17 2

 نكا -ساری  511.6 329.2 408.9 413.8 20- 24 1-

 بندر گز -بهشهر  555.8 295.8 404.5 438.2 27- 37 8-

 كل استان 552.0 371.5 429.3 443.9 22- 16 3-

 
 



 

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

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

 منطقه ناحیه
 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 ارتفاعات  110.9 23.8 31.4 61.5 72- 32 49-

 غرب
 دشت  179.7 40.4 43.8 70.7 76- 9 38-

-48 29 -72 62.3 32.5 25.3 117.1 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  90.7 20.0 22.9 53.3 75- 15 57-

 مرکزی
 دشت  88.6 20.1 28.6 46.7 68- 42 39-

-54 19 -73 52.1 24.1 20.2 90.7 
ميانگين مركز 

 استان

 ارتفاعات  75.5 23.0 20.8 46.3 72- 9- 55-

 شرق
 دشت  72.5 19.0 20.5 46.5 72- 8 56-

-55 -3 -72 46.4 20.7 21.3 74.3 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  94.6 21.4 25.1 54.8 74- 17 54-

 دشت  93.2 21.8 27.7 49.1 70- 27 44- کل استان

 میانگین کل استان 94.6 21.6 25.6 53.7 73- 18 52-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( هدرصد تغییرات سال جاري نسبت ب

 منطقه ناحیه
 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 ارتفاعات  590.8 418.1 468.3 471.7 21- 12 1-

 غرب
 دشت  1288.3 821.0 1034.9 929.2 20- 26 11

1 14 -21 512.3 518.7 454.0 652.7 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  472.5 337.4 357.5 378.7 24- 6 6-

 مرکزی
 دشت  704.8 433.1 562.3 587.6 20- 30 4-

-5 12 -23 424.9 402.6 358.7 523.8 
ميانگين مركز 

 استان

 ارتفاعات  472.9 287.6 374.6 375.8 21- 30 0

 شرق
 دشت  547.9 296.5 418.8 459.7 24- 41 9-

-4 35 -22 410.4 392.8 291.3 503.8 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  505.6 354.3 390.5 404.4 23- 10 3-

 دشت  717.7 431.9 567.8 584.3 21- 31 3- کل استان

 میانگین کل استان 552.0 371.5 429.3 443.9 22- 16 3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ایستگاه -نام رودخانه  حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي درصد تغییرات سال جاري نسبت به

 ( سطح حوضه (km2)) 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  39.5 57.9 42.2 48.2 7 27- 12-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  92.2 61.4 42.1 53.7 54- 31- 22-

 (3987كره سنگ         ) -هراز  85.5 66.7 46.2 83.9 46- 31- 45-

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 80.8 15.3 15.6 60.0 81- 2 74-

 (2387كياكال             ) -تاالر  88.3 18.33 24.4 47.9 72- 33 49-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 151.34 13.59 25.8 74.6 83- 90 65-

 (1906آبلوونهرآبلو ) -نكارود  * 34.0 11.2 11.4 26.3 67- 2 57-

-50 -20 -66 394.6 196.6 244.4 571.7 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

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

 فروردین: برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغایت  10جدول 

 ایستگاه -نام رودخانه  حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي درصد تغییرات سال جاري نسبت به

 ( سطح حوضه (km2)) 99 -98 400 -399 401-400 درازمدت 99 -98 400 -399 درازمدت

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  179.1 217.6 164.5 201.2 8- 24- 18-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  247.2 232.4 164.4 181.4 34- 29- 9-

 (3987كره سنگ         ) -هراز  472.9 282.8 319.0 369.4 33- 13 14-

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 409.2 246.0 272.7 382.0 33- 11 29-

 (2387كياكال             ) -تاالر  353.6 177.2 212.3 223.6 40- 20 5-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 510.4 228.8 282.9 333.1 45- 24 15-

 (1906آبلوونهرآبلو ) -نكارود  * 122.7 57.0 71.7 116.4 42- 26 38-

-18 3 -35 1807.1 1487.4 1441.7 2295.1 
م رودخانه  مه 7مجموع 

 مازندران

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



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

 اين. است شده آورده 11 درجدول مازندران استان مهم رودخانه چند آب يهانمونه به مربوط يا لحظه دبي همراه

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

 :باشد يم زير شرح به 11 شماره جدول به توجه با حاصله نتايج كه اند شده

 ها نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش يافته است.  همه ايستگاه دبي -1

 ها  به جز ايستگاه هراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش يافته است. هدايت همه ايستگاه -2

 ها به جز ايستگاه هراز كره سنگ نسبت به متوسط ده ساله كاهش يافته است.مقدار كلر همه ايستگاه -3

 باشد.ها متوسط ميبابلرود قرآن طاالر خوب و در ساير ايستگاه ه مرغوبيت آب ايستگاهدرج -4

 از نظر شرب نيز آب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشند. -5

 

 

 







 

 



 

 
 

 

 



 

 1400 اسفند: وضعیت 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 

 الكتريكي

(µ/ cm ) 

 د بي*

/ S) 
3(m 
 

 نام رودخا نه نام ايستگاه دوره آماري

 22/15 584 3/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
 ريگ چشمه

 ) باال دست(

 تجـن

 1400-1401 75/3 668 5/1 2 متوسط

 1/13 712 9/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کردخيل

)پايين 

 1400-1401 22/1 1136 3 2 متوسط دست(

 متوسط
 

2 3/1 603 17/13 
 متو سط

 ده ساله
 شيرگاه

 )باالدست (

 تـاالر
 1400-1401 749/0 679 7/1 2 متوسط

 26/31 539 9/0 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کياکال

)پايين 

 1400-1401 105/6 588 1 1 متوسط دست(

 97/7 278 2/0 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
 قرانطاالر

 )باال دست( 

 با بلرود

 1400-1401 919/2 334 3/0 1 خوب

 65/35 524 1/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کشتارگاه

)پايين 

 1400-1401 193/3 913 7/2 2 متوسط دست(

 28/26 575 6/0 2 متوسط
 متو سط

 هـراز کره سنگ ده ساله
 1400-1401 716/20 506 5/0 2 متوسط

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

 ی باشد.* اطالعات دبی ارائه شده ، دبی لحظه ای ایستگاهها در روز نمونه برداری م

 

 



 

 زیرزمینیررسی وضعیت منابع آب ب  
 

 الف : تغییرات حجم مخزن    

ههاي اسهتان مازنهدران منابع آب زيرزميني نشان از آن دارد كهه دشهت 1401 اسفند هايگيريدستاورد اندازه

مهاه گذشهته و دوره  بههنسهبت ميليهون متهر مكعه    42/11ماه سال گذشته بميزان  فروردينضمن كاهش نسبت به 

  حجم آبخوان روبرو بوده است.كاهش  با ميليون متر مكع  22/110 و 99/15بترتي   درازمدت

 

 ب: تغییرات سطح آب  

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

 -نهور  محهدوده مربوط بهر مت 07/0 كاهشكمترين رامسر كاهش داشته است.  –بندرگز و چالوس  -به جزء بهشهر 

 مربوط بهه متر 13/0 بيشترين افزايش است.جويبار  -قائمشهر متر مربوط به محدوده 11/0 كاهشترين و بيشنوشهر 

اسهت. همچنهين  سهطح چهالوس  –متر مربوط به محدوده رامسهر  05/0بندرگز و كمترين افزايش  -بهشهر  محدوده

 -رامسهر و سهاري  -چالوس  محدودهبه جز  هاي مطالعاتيمحدودههمه  رد ماه مشابه سال گذشتهايستابي نسبت به 

متر و كمتهرين ميهزان 60/0به ميزان  بندرگز -بهشهرمربوط به محدوده  كاهشترين ميزان است. بيش بودهنكا كاهشي 

 . باشدمتر مي 02/0برابر آمل  -بابلمربوط به  كاهش

. اسهت روبرو بوده كاهش هاي مطالعاتي باهمه محدودهدر درازمدت ماه مشابه دوره  سطح ايستابي نسبت به همچنين

 كهاهشكمتهرين ميهزان و متهر  21/2به ميزان بندرگز  -بطوريكه بيشترين كاهش سطح آب مربوط به محدوده بهشهر

 باشد.متر مي 09/0برابر جويبار  -قائمشهر مربوط به محدوده

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 ي ستابیا سطح متوسط سهیمقا و مازندراني دشتهاي نیرزمیزي ها خوانآب حجم راتییتغي بررس:  12 جدول

 ماه گذشته و گذشته سال مشابه ماه به نسبت  1400 سال ماه  اسفند

ف
ردي

 

 کد
ده

دو
مح

 

 نام محدوده مطالعاتی

 وسعت
 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

 

 سطح *

 ايستابی

 ن ماهيا

(m) 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

نسبت به 
 ماه مشابه

سال 
 گذشته

(m) 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

 نسبت به ماه

 گذشته

(m) 

 
 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

 نسبت به
دوره 

 درازمدت

(m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 ماه مشابه

 گذشتهسال 

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 گذشتهماه 

(m.c.m) 

 
 
 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 دوره درازمدت

(m.c.m) 

 31.12- 1.82 8.40- 2.21- 0.13 0.60- 8.00- 0.026 541.5 بندر گز -بهشهر 15.4 1

 9.86- 2.11- 0.99 0.40- 0.09- 0.04 2.23- 0.034 722.7 نكا –ساري  1503 2

 1.96- 2.33- 1.49- 0.09- 0.11- 0.07- 3.64 0.035 614.2 جويبار –قائمشهر  1502 3

 24.22- 13.11- 1.15- 0.34- 0.19- 0.02- 13.26 0.05 1405 آمل -بابل  1501 4

 24.47- 0.97- 1.70- 1.87- 0.07- 0.13- 9.53 0.03 435.1 نوشهر  -نور 1402 5

 18.59- 0.72 0.32 1.29- 0.05 0.02 5.49- 0.035 411.9 رامسر -چالوس  1402 6

 مترمكعب ميليون -42/11 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه مشابه سال 

 ميليون مترمكعب -99/15 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه 

 ميليون مترمكعب -22/110 درازمدتبه دوره  نسبت منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع
 

دباش مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 





 

 



 

 


