
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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

 

  وزارت نیرو

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

 مطالعات پایه منابع آب مدیریت

 گزارش وضعیت منابع آب استان مازندران

  ««1401 ـ ـ    اردیبهشت» » 



   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه اردیبهشت:  الف
 

 1380آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  53آبريز رودخانه هاي استان مازندران  زهحومتوسط بارندگي ماهانه 

درصد  10سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون

 .داشته است  افزايشدرصد   17 و كاهشدرصد  3 ،كاهش

دو سال گذشته ، مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه  ميليون مترمكعب 217 نتامهم اس رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 .داشته است كاهش درصد 42و   كاهشدرصد  7، كاهشدرصد  58 دوره  شاخص آماري به ترتيب سال گذشته و

 

 ( اردیبهشت یال مهر)  آبی سال:  ب

 12592 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر 482 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

درصد  21 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم

 داشته است. كاهشدرصد  1درصد افزايش و  13 كاهش ،

  سال دو مشابه مدت با آن سهايمق كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1704 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 درصد كاهش داشته است. 22،  افزايشدرصد  2درصد كاهش ،  39 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال گذشته،

 ج: سال آبی )مهر الی اردیبهشت(

 2048متر و حجم ريزش معادل آن ميلي 78هاي استان مازندران ميزان بارندگي تجمعي حوضه آبريز رودخانه

درصد  49سال گذشته، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب  با ماه مشابه دوون متر مكعب كه در مقايسه يميل

 درصد كاهش داشته است.  21افزايش و  درصد 3كاهش، 

باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دوسال ميليون متر مكعب مي 424رودخانه مهم استان  7برآورد حجم آبدهي 

 درصد كاهش داشته است. 45، كاهشدرصد  11درصد كاهش،  62شاخص آماري به ترتيب  ته و دوره، سال گذشگذشته

 



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

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

-29 -15 -37 65.5 46.3 54.3 73.5 صفارود و نسارود

-12 -3 -37 67.9 59.5 61.1 93.9 چالكرود تا سرخرود

6 8 -36 66.3 70.5 65.5 110.2 چشمه كيله

4 -31 -20 63.7 66.3 96.1 82.8 آزادرود تا نمك آبرود

-17 -19 -42 46.8 39.0 48.2 66.8 سردآب رود

-18 -15 -49 44.0 36.2 42.4 70.9 چالوس رود

2 -45 -32 34.4 35.0 64.1 51.6 كوركورسر تا گلندرود

-3 -39 -26 42.1 40.6 66.7 54.6 آب شيرين تا آليش رود

13 -18 -24 45.5 51.2 62.8 67.0 هراز

37 7 26 52.0 71.5 67.1 56.9 بابل رود

56 16 38 43.1 67.3 58.1 48.6 تاالر و سياهرود

20 3 1 39.2 47.2 45.8 46.9 تجن

46 71 60 44.9 65.8 38.5 41.1 نكارود

-6 28 -23 36.3 34.2 26.6 44.2 خليج ميانكاله

17 -3 -10 45.1 52.8 54.4 58.4 كل استان

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



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

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

21 69 6 815.9 987.0 583.4 935.5 صفارود و نسارود

1 33 -8 696.7 704.7 528.2 763.9 چالكرود تا سرخرود

3 18 -16 658.4 678.9 575.8 808.8 چشمه كيله

5 8 -21 888.1 930.7 859.9 1185.5 آزادرود تا نمك آبرود

-7 -1 -29 526.6 487.8 494.8 690.6 سردآب رود

-8 -6 -32 377.6 349.2 371.8 512.4 چالوس رود

-2 -1 -32 466.2 455.8 460.4 668.0 كوركورسر تا گلندرود

-9 5 -29 560.5 512.0 488.6 722.1 آب شيرين تا آليش رود

-12 -3 -21 405.8 355.6 365.1 450.6 هراز

0 9 -21 596.7 593.9 542.4 755.8 بابل رود

7 17 -20 471.6 506.0 433.5 629.9 تاالر و سياهرود

1 19 -19 464.9 468.3 395.0 581.6 تجن

4 38 -11 433.9 449.6 326.3 504.8 نكارود

-8 36 -27 474.5 438.6 322.5 599.9 خليج ميانكاله

-1 13 -21 489.0 482.1 425.9 610.4 كل استان

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تدیبهشرالغایت  فروردیناز در فصل زراعي ي آبریز هامتوسط بارندگي تجمعي حوضه:  3جدول

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

-42 3 -66 141.8 82.2 79.8 239.2 صفارود و نسارود

-31 11 -55 144.1 99.2 89.4 220.3 چالكرود تا سرخرود

-19 20 -51 150.5 122.5 102.5 251.2 چشمه كيله

-19 -17 -53 137.8 112.1 135.1 239.8 آزادرود تا نمك آبرود

-34 -6 -58 102.5 67.9 72.6 163.6 سردآب رود

-41 -3 -65 101.3 60.0 62.2 169.6 چالوس رود

-27 -31 -63 75.1 54.8 80.0 147.7 كوركورسر تا گلندرود

-33 -32 -61 93.7 62.8 92.2 162.2 آب شيرين تا آليش رود

-23 -4 -50 99.1 75.9 78.7 151.2 هراز

-6 11 -35 112.8 105.5 95.0 163.5 بابل رود

-3 20 -32 94.5 91.8 76.2 135.1 تاالر و سياهرود

-23 -1 -51 87.2 67.0 68.0 138.0 تجن

-6 39 -25 91.6 86.4 62.0 115.5 نكارود

-33 22 -54 82.2 55.0 45.2 118.4 خليج ميانكاله

-21 3 -49 98.8 78.4 76.0 153.0 كل استان

متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر(
حوضه آبريز

درصد تغییرات سال جاري نسبت به

 



 

 منطقه( 3) اردیبهشت: متوسط بارندگي استان در ماه 4جدول 

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

-6 -20 -37 51.1 47.9 60.1 76.3 مناطق غرب

26 -4 0 43.6 55.0 57.5 55.2 مناطق مركزی

26 56 22 41.2 52.0 33.3 42.5 مناطق شرق

17 -3 -10 45.1 52.8 54.4 58.4 كل استان

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

 
 

 

 منطقه( 3) اردیبهشتي تجمعي استان از مهر لغایت متوسط بارندگ :5جدول 

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

1 10 -22 563.5 566.6 514.1 729.0 مناطق غرب

-2 10 -21 468.5 457.6 416.2 579.0 مناطق مركزی

-2 37 -19 451.6 444.8 324.6 546.3 مناطق شرق

-1 13 -21 489.0 482.1 425.9 610.4 كل استان

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

 
 

 

 (نطقهم 3) اردیبهشتلغایت  فروردیناز در فصل زراعي ي تجمعي استان متوسط بارندگ :6جدول 

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

-29 -6 -58 113.4 80.4 85.4 193.4 مناطق غرب

-17 2 -46 95.8 79.1 77.7 145.9 مناطق مركزی

-17 33 -38 87.5 72.7 54.7 116.7 مناطق شرق

-21 3 -49 98.8 78.4 76.0 153.0 كل استان

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

 
 

 



 اردیبهشت  ماه در يمطالعات محدوده  كیتفك به بارندگي متوسط:  7جدول 

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

-8 -12 -38 56.4 52.0 58.9 84.0 رامسر - چالوس

-1 -43 -29 37.5 37.3 65.2 52.8 نوشهر - نور

20 -12 -12 47.2 56.5 63.9 64.4 بابل - آمل

56 16 38 43.1 67.3 58.1 48.6 قائم شهر - جويبار

30 23 18 41.1 53.2 43.5 45.0 ساری - نكا

-6 28 -23 36.3 34.2 26.6 44.2 بهشهر - بندر گز

17 -3 -10 45.1 52.8 54.4 58.4 كل استان

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

 
 اردیبهشت لغایت مهر از يمطالعات يها محدوده تجمعي بارندگي متوسط:  8جدول 

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

1 13 -20 593.9 601.3 530.9 748.1 رامسر - چالوس

-5 1 -31 504.4 478.5 471.8 689.9 نوشهر - نور

-8 2 -21 455.5 417.7 411.3 530.1 بابل - آمل

7 17 -20 471.6 506.0 433.5 629.9 قائم شهر - جويبار

2 24 -17 454.8 462.2 372.6 556.6 ساری - نكا

-8 36 -27 474.5 438.7 322.5 600.0 بهشهر - بندر گز

-1 13 -21 489.0 482.1 425.9 610.4 كل استان

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

 
 

 اردیبهشت لغایت فروردین از در فصل زراعي يمطالعات يها محدوده تجمعي بارندگي متوسط:  9جدول 

دت درازم 399- 400 98- 99 دت درازم 400-401 399- 400 98- 99

-29 2 -57 125.4 88.4 87.1 207.6 رامسر - چالوس

-30 -32 -62 82.7 58.1 85.0 153.6 نوشهر - نور

-19 1 -46 102.7 83.6 83.0 154.4 بابل - آمل

-3 20 -32 94.5 91.8 76.2 135.1 قائم شهر - جويبار

-17 11 -44 88.6 73.3 66.0 130.7 ساری - نكا

-33 22 -54 82.2 55.0 45.2 118.4 بهشهر - بندر گز

-21 3 -49 98.8 78.4 76.0 153.0 كل استان

درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 محدوده مطالعاتی

متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر(

 
 



 

 اردیبهشتط بارندگي به تفكیك منطقه اي )کوه و دشت ( در ماه توس: م10جدول 

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

-7 -18 -39 50.2 46.5 56.5 76.0 ارتفاعات 

3 -36 -22 60.6 62.3 97.0 79.4 دشت 

-6 -20 -37 51.1 47.9 60.1 76.3 ميانگين غرب استان

23 -11 -7 46.3 56.9 63.7 61.3 ارتفاعات 

39 32 42 33.3 46.2 34.9 32.5 دشت 

26 -4 0 43.6 55.0 57.5 55.2 ميانگين مركز استان

45 68 49 45.1 65.4 38.9 43.8 ارتفاعات 

-7 30 -19 35.6 33.0 25.4 40.6 دشت 

26 56 22 41.2 52.0 33.3 42.5 ميانگين شرق استان

16 -7 -13 47.3 55.0 58.9 63.4 ارتفاعات 

19 14 10 36.8 43.9 38.4 39.8 دشت 

17 -3 -10 45.1 52.8 54.4 58.4 میانگین کل استان

غرب

مرکزی

شرق

کل استان

درصد تغییرات سال جاري نسبت به متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر(
ناحیه منطقه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اردیبهشت: متوسط بارندگي به تفكیك منطقه اي )کوه و دشت ( از مهر لغایت 11جدول 

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

-1 8 -23 521.9 514.8 474.6 666.8 ارتفاعات 

11 20 -20 989.8 1097.1 918.0 1367.7 دشت 

1 10 -22 563.5 566.6 514.1 729.0 ميانگين غرب استان

-2 3 -22 425.0 414.5 401.1 533.8 ارتفاعات 

-2 30 -17 620.9 608.4 468.0 737.3 دشت 

-2 10 -21 468.5 457.6 416.2 579.0 ميانگين مركز استان

5 35 -15 420.9 439.9 326.6 516.7 ارتفاعات 

-9 40 -23 495.3 451.8 321.8 588.5 دشت 

-2 37 -19 451.6 444.8 324.6 546.3 ميانگين شرق استان

-1 8 -22 451.7 445.5 413.2 569.1 ارتفاعات 

-2 30 -19 621.1 611.6 470.4 757.5 دشت 

-1 13 -21 489.0 482.1 425.9 610.4 میانگین کل استان

مرکزی

شرق

کل استان

درصد تغییرات سال جاري نسبت به متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر(
ناحیه منطقه

غرب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دیبهشترالغایت  فروردیناز  در فصل زراعي : متوسط بارندگي به تفكیك منطقه اي )کوه و دشت (12 جدول

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

-30 -3 -58 111.7 77.9 80.3 186.9 ارتفاعات 

-19 -23 -59 131.4 106.1 137.4 259.2 دشت 

-29 -6 -58 113.4 80.4 85.4 193.4 ميانگين غرب استان

-20 -5 -47 99.7 79.8 83.7 152.0 ارتفاعات 

-7 36 -38 80.0 74.7 55.0 121.1 دشت 

-17 2 -46 95.8 79.1 77.7 145.9 ميانگين مركز استان

-6 39 -28 91.3 86.2 61.9 119.2 ارتفاعات 

-35 21 -53 82.1 53.5 44.3 113.2 دشت 

-17 33 -38 87.5 72.7 54.7 116.7 ميانگين شرق استان

-22 0 -49 102.1 80.0 80.3 158.1 ارتفاعات 

-17 19 -46 85.9 71.5 60.3 133.0 دشت 

-21 3 -49 98.8 78.4 76.0 153.0 میانگین کل استان

مرکزی

شرق

کل استان

غرب

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

ناحیه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اردیبهشت ماه در انندرماز استان مهم هاي رودخانه آبدهي برآورد:  13 جدول

نام رودخانه - ایستگاه

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

-19 -2 31 64.8 52.6 53.5 40.2 چشمه كيله - هراتبر       )776(

-34 -16 -68 75.0 49.2 58.9 153.1 چالوس - پل ذغال       )1583(

-45 -15 -62 143.5 78.5 92.3 203.9 هراز - كره سنگ         )3987(

-56 7 -53 30.6 13.6 12.8 29.1 * بابلرود - كشتارگاه    )1625(

-31 27 -59 18.8 13.0 10.23 31.5 تاالر - كياكال             )2387(

-87 106 -91 25.3 3.4 1.63 37.31 * تجن - كردخيل       )4027(

-55 84 -69 14.4 6.4 3.5 20.6 * نكارود - آبلوونهرآبلو )1906(

-42 -7 -58 372.3 216.7 232.8 515.6 مجموع 7 رودخانه  مهم مازندران

درصد تغییرات سال جاري نسبت به حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي

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

 

 اردیبهشتهر لغایت : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از م 14جدول 

نام رودخانه - ایستگاه

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

-18 -20 -1 266.0 217.1 271.1 219.2 چشمه كيله - هراتبر       )776(

-17 -27 -47 256.4 213.6 291.2 400.3 چالوس - پل ذغال       )1583(

-23 6 -41 512.9 397.4 375.1 676.8 هراز - كره سنگ         )3987(

-31 11 -35 412.7 286.3 258.8 438.3 * بابلرود - كشتارگاه    )1625(

-7 20 -41 242.4 225.3 187.5 385.0 تاالر - كياكال             )2387(

-20 24 -48 358.4 286.3 230.4 547.8 * تجن - كردخيل       )4027(

-40 29 -45 130.8 78.1 60.5 143.3 * نكارود - آبلوونهرآبلو )1906(

-22 2 -39 2179.4 1704.1 1674.5 2810.7 مجموع 7 رودخانه  مهم مازندران

درصد تغییرات سال جاري نسبت به حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي

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

 

 



 اردیبهشتلغایت  فروردیناز در فصل زراعي : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران  15جدول 

نام رودخانه - ایستگاه

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

-16 -15 19 113.0 94.8 111.4 79.6 چشمه كيله - هراتبر       )776(

-29 -24 -63 128.6 91.3 120.3 245.3 چالوس - پل ذغال       )1583(

-45 -22 -57 227.4 124.7 159.0 289.4 هراز - كره سنگ         )3987(

-68 4 -73 90.6 29.2 28.1 109.7 * بابلرود - كشتارگاه    )1625(

-44 31 -69 66.6 37.3 28.6 119.7 تاالر - كياكال             )2387(

-71 92 -86 99.9 29.2 15.2 205.5 * تجن - كردخيل       )4027(

-56 21 -68 40.7 17.8 14.7 56.4 * نكارود - آبلوونهرآبلو )1906(

-45 -11 -62 766.9 424.4 477.2 1105.8 مجموع 7 رودخانه  مهم مازندران

درصد تغییرات سال جاري نسبت بهحجم به میلیون متر مكعب در سال آبي

 
 ل و آبلو لحاظ شده است.مار آبدهی ايستگاههای كشتارگاه، كردخي* ورودی به سدهای البرز و شهيد رجايی در آ

 

 

 

 



ررسي  وضعیت کیفي منا بع آب سطحيب 

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

 اين. است شده آورده 16 درجدول درانزنما 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 16 شماره جدول به توجه با حاصله نتايج كه اند شده

 .يافته است كاهش ال گذشتهتوسط ده سنسبت به م كياكال و تاالر به جز بابلرود قرانطاالر ها ايستگاه همه دبي -1

يافته  كاهشنسبت به متوسط ده سال گذشته  تجن كردخيل و تاالر شيرگاه ايستگاه به جز هاايستگاه همه دايته -2

 است. 

و  يافته نسبت به متوسط ده ساله كاهش ي تاالر كياكال، بابلرود كشتارگاه و هراز كره سنگهاايستگاه مقدار كلر -3

 .است چشمه و بابلرود قرانطاالر تغييري نيافته و مابقي ايستگاه ها افزايش يافته هاي تجن ريگايستگاه 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401اردیبهشت  ـن مازندران : وضعیت کیفي منا بع آب رودخانه هاي مرکزي استا 16جدول  

 

 طبقه بندي

از نظر 

 کشاورزي

 طبقه بندي

 از نظرشرب
 

 کلر

( meq/ l) 

هدايت 

 الكتريكي

(µ/ cm ) 

 ي*د ب

/ S) 
3(m 
 

 نام رودخا نه نام ايستگاه دوره آماري

 165/15 624 9/0 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
 ريگ چشمه

 ) باال دست(

 تجـن

 1400-1401 23/12 604 9/0 2 متوسط

 67/6 979 3 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کردخيل

)پايين 

 1400-1401 886/0 1240 8/3 2 متوسط دست(

 متوسط
 

2 04/2 795 26/6 
 متو سط

 ده ساله
 شيرگاه

 )باالدست (

 تـاالر
 1400-1401 78/4 815 7/2 2 متوسط

 26/4 701 43/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کياکال

)پايين 

 1400-1401 84/4 617 1/1 2 متوسط دست(

 16/4 281 3/0 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
 قرانطاالر

 )باال دست( 

 با بلرود

 1400-1401 12/6 250 3/0 1 خوب

 61/6 808 1/2 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کشتارگاه

)پايين 

 1400-1401 473/4 602 3/1 2 سطمتو دست(

 37/57 455 6/0 2 متوسط
 متو سط

 هـراز کره سنگ ده ساله
 1400-1401 101/26 447 4/0 2 متوسط

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

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

 

 

 

 



 زیرزمینیررسی وضعیت منابع آب ب  

 

 الف : تغییرات حجم مخزن    

هاي استان مازنددران آب زيرزميني نشان از آن دارد كه دشتمنابع  1401 ارديبهشت هايگيريدستاورد اندازه

مداه گذشدته و دوره  بدهنسدبت ميليون متدر مكعد ، 50/17ماه سال گذشته بميزان  تديبهشارضمن كاهش نسبت به 

  حجم آبخوان روبرو بوده است.كاهش  با ميليون متر مكع  04/109 و 04/15بترتي   درازمدت

 

 ب: تغییرات سطح آب  

 مطالعداتي هايمحدودههمه ر د ماه گذشتههاي انجام پذيرفته، سطح ايستابي نسبت به گيريبرابر دستاورد اندازه       

و  جويبدار - قائمشدهر محددوده مربدوط بدهر متد 02/0 كداهشكمترين كاهش داشته است.  رامسر - چالوسبه جزء 

رامسر  محدوده مربوط به متر 05/0 افزايش مورد تنها است. نكا -ساري متر مربوط به محدوده 18/0 كاهشترين بيش

بده جدز  هداي مطالعداتيمحددودههمده  رد ماه مشابه سال گذشتهسبت به همچنين، سطح ايستابي ن است.چالوس  –

متدر و 60/0به ميدزان  بندرگز -بهشهرمربوط به محدوده  كاهشترين ميزان است. بيش بودهكاهشي  جويبار -قائمشهر

    . باشدمتر مي 04/0برابر نكا  -ساري مربوط به  شكاهكمترين ميزان 

 محددودهبده جدز  مطالعداتي مطالعاتي يهامحدودههمه در  درازمدتدوره اه مشابه م سطح ايستابي نسبت به همچنين

بنددرگز  -بطوريكه بيشترين كاهش سطح آب مربوط به محدوده بهشهر .است روبرو بوده كاهش باجويبار  -قائمشهر

 د.باشمتر مي 34/0برابر نكا  -ساري  مربوط به محدوده كاهشكمترين ميزان و متر  20/2 به ميزان

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 ي ستابیا سطح متوسط سهیمقا و مازندراني دشتهاي نیرزمیزي ها خوانآب حجم راتییتغي بررس:  17 جدول

 ماه گذشته و گذشته سال مشابه ماه به نسبت  1401 سال ماه  اردیبهشت

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

 مشابهماه 

 گذشتهسال 

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 گذشتهماه 

(m.c.m) 

 
 
 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 دوره درازمدت

(m.c.m) 

5/541 بندر گز -بهشهر 15.4 1  026/0  14/8-  60/0-  13/0-  20/2-  51/8-  89/1-  99/30-  

7/722 نكا –ساري  1503 2  034/0  40/2-  04/0-  18/0-  34/0-  05/1-  38/4-  33/8-  

2/614 جويبار –قائمشهر  1502 3  035/0  62/3  06/0  20/0-  12/0  21/1  53/0-  48/2-  

05/0 1405 آمل -بابل  1501 4  11/13  05/0-  15/0-  45/0  52/3-  25/10-  40/31-  

1/435 نوشهر  -نور 1402 5  03/0  46/9  19/0-  07/0-  88/1-  44/2-  90/0-  51/24-  

9/141 رامسر -چالوس  1402 6  035/0  29/5-  22/0  20/0  13/1-  19/3-  90/2  28/16-  

 مترمكعب ميليون -50/17 گذشتهمنطقه نسبت به ماه مشابه سال  مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای

 ميليون مترمكعب -04/15 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه 

 ميليون مترمكعب -04/109 درازمدتبه دوره  بتنس منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع
 

دباش مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 



 

 
 

 

 

 



 


