
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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

 

  وزارت نیرو

 درانشرکت سهامی آب منطقه ای مازن

 مطالعات پایه منابع آب مدیریت

 مازندرانتان اس بگزارش وضعیت منابع آ

  ««1401 ـ ـ    شهریور» » 



   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه شهریور:  الف
 

 610آن متر و حجم ريزش معادل ميلي  23 هاي استان مازندرانرودخانه ريزبآ هضحومتوسط بارندگي ماهانه 

درصد  21سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشتهدو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون

 .داشته است كاهشدرصد   56 و كاهشدرصد   37 ،كاهش

، دو سال گذشتهمي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه  ترمكعبون مميلي 82 نتامهم اس رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 .داشته است كاهش درصد 55و  كاهشدرصد  29، كاهشدرصد  54 دوره  شاخص آماري به ترتيب سال گذشته و

 

 ( شهریور یال مهر)  آبی سال:  ب

 14431 آن معادل  ريزش محج و مترميلي 552 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

درصد  24 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ،گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم

 داشته است. كاهشدرصد  13و  شكاهدرصد  1 كاهش ،

  سال دو مشابه مدت با آن سهايمق كه باشد مي  مترمكعب ميليون 2223 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 درصد كاهش داشته است. 28، افزايشدرصد  1، درصد كاهش 43 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال گذشته،

 (رشهریوالی  فروردین)فصل زراعی ج: 

 3887متر و حجم ريزش معادل آن ميلي 149هاي استان مازندران ميزان بارندگي تجمعي حوضه آبريز رودخانه

درصد  45سال گذشته، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب  با ماه مشابه دور مقايسه د كهمكعب  ترون ميميل

 درصد كاهش داشته است.  39و  كاهش درصد 29كاهش، 

باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دوسال ميليون متر مكعب مي  941رودخانه مهم استان  7برآورد حجم آبدهي 

 درصد كاهش داشته است. 24، كاهشدرصد  8درصد كاهش،  58ترتيب  ماري بهشاخص آ هدورته و ، سال گذشگذشته

 



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

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

1 60 63 113.5 115.2 72.1 70.7 صفارود و نسارود

-24 9 14 83.1 63.0 57.6 55.4 چالكرود تا سرخرود

-34 -19 35 67.4 44.3 54.8 32.7 چشمه كيله

-50 -41 -17 124.0 61.8 103.9 74.6 آزادرود تا نمك آبرود

-47 -8 -8 55.3 29.2 31.8 31.6 سردآب رود

-72 -24 -26 24.1 6.7 8.9 9.2 چالوس رود

-58 -38 -48 61.7 25.8 41.5 49.8 كوركورسر تا گلندرود

-52 -47 -21 70.1 33.9 64.3 42.8 آب شيرين تا آليش رود

-72 -39 -30 33.9 9.5 15.6 13.5 هراز

-46 -59 -14 85.3 46.3 112.3 53.8 بابل رود

-57 -49 -20 53.0 22.9 45.2 28.5 تاالر و سياهرود

-64 -26 -39 50.4 18.3 24.6 30.1 تجن

-62 -35 -29 45.6 17.2 26.5 24.3 نكارود

-74 -14 -39 42.8 11.3 13.2 18.6 خليج ميانكاله

-56 -37 -21 52.9 23.3 37.1 29.7 كل استان

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

 



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

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

8 51 -4 1082.7 1168.2 773.9 1223.0 صفارود و نسارود

-8 20 -15 927.9 853.6 709.9 1004.4 چالكرود تا سرخرود

-5 7 -17 847.9 807.8 755.6 976.7 چشمه كيله

-9 -3 -25 1180.4 1074.1 1102.8 1439.7 آزادرود تا نمك آبرود

-18 -12 -32 673.5 555.5 630.6 813.4 سردآب رود

-17 -19 -33 455.1 379.3 469.2 567.2 چالوس رود

-13 -13 -34 609.0 527.7 609.5 796.5 كوركورسر تا گلندرود

-20 -10 -30 736.6 590.2 654.4 848.1 آب شيرين تا آليش رود

-21 -15 -23 507.7 401.6 470.4 519.8 هراز

-15 -15 -27 833.2 709.0 838.6 974.0 بابل رود

-8 -1 -24 627.1 579.9 583.0 761.9 تاالر و سياهرود

-12 6 -23 606.9 535.4 505.0 696.3 تجن

-10 23 -16 567.1 510.4 414.6 607.1 نكارود

-20 28 -29 589.5 470.9 368.7 667.8 خليج ميانكاله

-13 -1 -24 635.5 552.5 559.5 729.7 كل استان

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهریورلغایت  نردیفرواز اعي رز لصفدر ي آبریز هامتوسط بارندگي تجمعي حوضه:  3جدول

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

-36 -3 -50 408.6 263.4 270.3 526.8 صفارود و نسارود

-34 -8 -46 375.4 248.2 271.1 460.9 چالكرود تا سرخرود

-26 -11 -40 340.1 251.5 282.2 419.1 چشمه كيله

-41 -32 -48 430.1 255.5 378.0 494.0 آزادرود تا نمك آبرود

-46 -35 -53 249.4 135.7 208.5 286.4 سردآب رود

-50 -44 -60 178.7 90.1 159.7 224.4 چالوس رود

-42 -45 -54 217.9 126.8 229.1 276.2 كوركورسر تا گلندرود

-48 -45 -51 269.8 141.1 258.1 288.2 آب شيرين تا آليش رود

-39 -34 -45 201.0 121.8 184.0 220.4 هراز

-37 -44 -42 349.4 220.7 391.2 381.7 بابل رود

-34 -27 -38 250.0 165.8 225.7 267.1 تاالر و سياهرود

-41 -25 -47 229.2 134.2 178.0 252.7 تجن

-35 -2 -32 224.8 147.2 150.3 217.7 نكارود

-56 -5 -53 197.3 87.2 91.5 186.2 خليج ميانكاله

-39 -29 -45 245.3 148.8 209.6 272.2 كل استان

متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر(
حوضه آبريز

درصد تغییرات سال جاري نسبت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

-44 -19 -9 63.3 35.6 44.0 38.9 مناطق غرب

-59 -46 -26 50.9 20.6 38.5 28.0 مناطق مركزی

-67 -30 -33 44.4 14.6 20.7 21.8 مناطق شرق

-56 -37 -21 52.9 23.3 37.1 29.7 كل استان

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

 
 

 

 

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

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

-10 -2 -25 727.5 656.9 668.9 875.9 مناطق غرب

-14 -6 -24 613.5 525.5 557.4 695.3 مناطق مركزی

-15 25 -22 576.9 493.2 394.6 633.5 مناطق شرق

-13 -1 -24 635.5 552.5 559.5 729.7 كل استان

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

 
 

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

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

-38 -29 -50 277.5 170.7 240.2 340.3 مناطق غرب

-39 -33 -44 240.7 147.0 218.9 262.2 مناطق مركزی

-43 -3 -41 212.8 121.0 124.6 203.9 مناطق شرق

-39 -29 -45 245.3 148.8 209.6 272.2 كل استان

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



 شهریور ماه در يمطالعات محدوده  كیتفك به دگيبارن وسطتم:  7 جدول

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

-39 -14 9 63.8 38.6 44.8 35.5 رامسر - چالوس

-55 -43 -38 65.1 29.1 50.7 47.0 نوشهر - نور

-60 -53 -20 47.3 19.1 40.8 24.0 بابل - آمل

-57 -49 -20 53.0 22.9 45.2 28.5 قائم شهر - جويبار

-63 -29 -36 48.8 18.0 25.2 28.2 ساری - نكا

-74 -15 -39 42.8 11.3 13.2 18.6 بهشهر - بندر گز

-56 -37 -21 52.9 23.3 37.1 29.7 كل استان

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

 
 

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

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

-39 -14 9 63.8 38.6 44.8 35.5 رامسر - چالوس

-55 -43 -38 65.1 29.1 50.7 47.0 نوشهر - نور

-60 -53 -20 47.3 19.1 40.8 24.0 بابل - آمل

-57 -49 -20 53.0 22.9 45.2 28.5 قائم شهر - جويبار

-63 -29 -36 48.8 18.0 25.2 28.2 ساری - نكا

-74 -15 -39 42.8 11.3 13.2 18.6 بهشهر - بندر گز

-56 -37 -21 52.9 23.3 37.1 29.7 كل استان

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

 

 

 شهریور 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

-38 -24 -49 296.2 184.4 243.6 360.3 رامسر - چالوس

-45 -45 -53 238.9 132.5 240.8 281.1 نوشهر - نور

-38 -38 -44 239.7 147.6 238.0 262.4 بابل - آمل

-34 -27 -38 250.0 165.8 225.7 267.1 قائم شهر - جويبار

-39 -18 -43 227.7 138.4 169.0 241.3 ساری - نكا

-56 -5 -53 197.3 87.2 91.5 186.3 بهشهر - بندر گز

-39 -29 -45 245.3 148.8 209.6 272.2 كل استان

درصد تغییرات سال جاري نسبت به
 محدوده مطالعاتی

متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر(

 



 

 شهریورر ماه ي )کوه و دشت ( دقه امنطیك ط بارندگي به تفكتوس: م10جدول 

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

-43 -17 -3 55.1 31.3 37.6 32.4 ارتفاعات 

-46 -28 -25 146.9 79.3 110.1 105.7 دشت 

-44 -19 -9 63.3 35.6 44.0 38.9 ميانگين غرب استان

-57 -49 -22 44.3 18.9 36.7 24.1 ارتفاعات 

-65 -42 -35 74.2 26.2 45.6 40.5 دشت 

-59 -46 -26 50.9 20.6 38.5 28.0 ميانگين مركز استان

-64 -44 -33 44.3 15.8 28.3 23.7 ارتفاعات 

-71 31 -32 44.4 12.9 9.9 19.0 دشت 

-67 -30 -33 44.4 14.6 20.7 21.8 ميانگين شرق استان

-53 -39 -17 47.3 22.0 36.0 26.4 ارتفاعات 

-62 -33 -32 72.7 27.7 41.5 40.7 دشت 

-56 -37 -21 52.9 23.3 37.1 29.7 میانگین کل استان

غرب

مرکزی

شرق

کل استان

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهریور: 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

-11 -4 -25 670.3 597.4 619.9 799.0 ارتفاعات 

-4 8 -24 1313.2 1266.1 1169.0 1664.5 دشت 

-10 -2 -25 727.5 656.9 668.9 875.9 ميانگين غرب استان

-14 -12 -26 563.4 482.3 551.0 648.6 ارتفاعات 

-14 17 -21 787.2 675.7 575.8 853.3 دشت 

-14 -6 -24 613.5 525.5 557.4 695.3 ميانگين مركز استان

-9 20 -20 552.7 501.1 418.7 624.6 ارتفاعات 

-21 34 -25 611.4 481.8 360.2 646.3 دشت 

-15 25 -22 576.9 493.2 394.6 633.5 ميانگين شرق استان

-13 -7 -25 592.1 516.7 555.2 688.0 ارتفاعات 

-14 19 -22 788.5 678.2 572.0 874.5 دشت 

-13 -1 -24 635.5 552.5 559.5 729.7 میانگین کل استان

مرکزی

شرق

کل استان

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

غرب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهریورلغایت  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

-38 -29 -50 260.2 160.5 225.6 319.1 ارتفاعات 

-40 -29 -51 454.7 275.0 388.4 555.9 دشت 

-38 -29 -50 277.5 170.7 240.2 340.3 ميانگين غرب استان

-38 -37 -45 238.1 147.7 233.6 266.9 ارتفاعات 

-42 -13 -40 246.3 142.0 162.8 237.1 دشت 

-39 -33 -44 240.7 147.0 218.9 262.2 ميانگين مركز استان

-34 -4 -35 223.1 147.4 154.1 227.2 ارتفاعات 

-58 1 -51 198.1 83.5 82.7 170.9 دشت 

-43 -3 -41 212.8 121.0 124.6 203.9 ميانگين شرق استان

-38 -32 -45 242.5 151.3 222.3 277.0 ارتفاعات 

-45 -15 -45 253.3 138.1 161.9 250.0 دشت 

-39 -29 -45 245.3 148.8 209.6 272.2 میانگین کل استان

مرکزی

شرق

کل استان

غرب

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

ناحیه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهریور ماه در انندرزام استان مهم هاي رودخانه آبدهي ردآوبر:  13 ولدج

نام رودخانه - ایستگاه

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

-28 18 -32 28.2 20.4 17.3 30.1 چشمه كيله - هراتبر       )776(

-50 -25 -57 22.0 11.1 14.8 26.0 چالوس - پل ذغال       )1583(

-25 -21 -40 57.5 42.9 54.2 70.9 هراز - كره سنگ         )3987(

-95 -89 -90 33.8 1.7 15.6 16.1 * بابلرود - كشتارگاه    )1625(

-88 -75 -81 15.6 1.9 7.65 9.9 تاالر - كياكال             )2387(

-87 -37 -87 19.8 2.6 4.20 20.56 * تجن - كردخيل       )4027(

-77 -14 -64 6.7 1.5 1.8 4.2 * نكارود - آبلو و نهرآبلو )1906(

-55 -29 -54 183.7 82.1 115.6 177.6 مجموع 7 رودخانه  مهم مازندران

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

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

 

 ورشهریهر 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 )

-22 -8 -17 445.5 345.9 376.8 416.7 چشمه كيله - هراتبر       )776(

-27 -22 -52 416.7 306.2 394.9 632.5 چالوس - پل ذغال       )1583(

-27 7 -46 875.1 640.2 599.4 1180.9 هراز - كره سنگ         )3987(

-40 -6 -38 500.4 302.3 322.4 490.0 * بابلرود - كشتارگاه    )1625(

-14 11 -43 283.8 244.9 220.2 425.9 تاالر - كياكال             )2387(

-28 32 -52 407.3 293.2 222.0 610.3 * تجن - كردخيل       )4027(

-43 33 -45 157.1 90.1 67.5 164.6 * نكارود - آبلو و نهرآبلو )1906(

-28 1 -43 3086.0 2222.8 2203.1 3920.8 مجموع 7 رودخانه  مهم مازندران

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

 
 ل و آبلو لحاظ شده است.شتارگاه، كردخيگاههای كيستی اشهيد رجايی در آمار آبده البرز و سدهای* ورودی به 

 



 

 شهریورلغایت  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 )

-24 3 -19 292.5 223.6 216.9 277.1 چشمه كيله - هراتبر       )776(

-36 -18 -61 288.9 183.9 224.5 477.5 چالوس - پل ذغال       )1583(

-38 -4 -54 589.7 367.5 384.3 793.5 هراز - كره سنگ         )3987(

-75 -51 -72 178.4 45.2 91.7 161.4 * بابلرود - كشتارگاه    )1625(

-47 -4 -65 108.1 56.9 59.6 160.6 تاالر - كياكال             )2387(

-76 39 -87 148.8 35.1 25.3 268.0 * تجن - كردخيل       )4027(

-57 38 -62 67.0 29.1 21.1 77.5 * نكارود - آبلو و نهرآبلو )1906(

-44 -8 -58 1673.5 941.4 1023.3 2215.7 مجموع 7 رودخانه  مهم مازندران

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

 
 اظ شده است.آبلو لح دخيل و* ورودی به سدهای البرز و شهيد رجايی در آمار آبدهی ايستگاههای كشتارگاه، كر

 

 

 

 



بع آب سطحي ت کیفي مناررسي  وضعیب 

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

ين آورده شده است. ا 16هاي آب چند رودخانه مهم استان مازندران درجدول همراه دبي لحظه اي مربوط به نمونه

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

به شرح زير مي باشد: 16شده اند كه نتايج حاصله با توجه به جدول شماره 

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

يافته افزايش نسبت به متوسط ده سال گذشته  ود كشتارگاه بابلر ايستگاه به جز  هاايستگاه همه هدايت -2

 است. 

و مابقي  يافتهن تغييري نسبت به متوسط ده ساله ي تاالر كياكال و بابلرود قرانطاالرهاايستگاه مقدار كلر -3

 ايستگاه ها افزايش يافته است.

 باشد.ها متوسط ميساير ايستگاه بابلرود قرآن طاالر خوب و در درجه مرغوبيت آب ايستگاه -4

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

 

 

 







 

 



 

 



 1401 شهریور ـن مازندران ضعیت کیفي منا بع آب رودخانه هاي مرکزي استا: و 16جدول  

 طبقه بندي

از نظر 

 کشاورزي

 بندي طبقه

 از نظرشرب
 

 کلر

( meq/ l) 

هدايت 

 الكتريكي

(µ/ cm ) 

 د بي*

/ S) 
3(m 
 

 نام رودخا نه نام ايستگاه دوره آماري

 23/4 692 2 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
 ريگ چشمه

 ) باال دست(

 تجـن

 1400-1401 21/3 796 4/2 2 متوسط

 23/1 1149 6/3 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کردخيل

)پايين 

 1400-1401 488/0 1266 9/3 2 متوسط ت(دس

 متوسط
 

2 3/1 603 17/13 
 متو سط

 ده ساله
 شيرگاه

 )باالدست (

 تـاالر
 1400-1401 578/1 1143 8/3 2 متوسط

 26/31 539 9/0 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کياکال

)پايين 

 1400-1401 043/0 913 4/2 2 متوسط دست(

 97/7 278 2/0 1 خوب
 سط متو

 ده ساله
 قرانطاالر

 )باال دست( 

 با بلرود

 1400-1401 215/1 278 2/0 1 خوب

 65/35 524 1/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله

 کشتارگاه

)پايين 

 1400-1401 714/0 597 1 2 متوسط دست(

 28/26 575 6/0 2 متوسط
 متو سط

 هـراز کره سنگ ده ساله
 1400-1401 532/14 622 8/0 2 متوسط

 

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

 ی باشد.ایستگاهها در روز نمونه برداری م ه ایحظلدبی ارائه شده ، دبی  * اطالعات

 

 

 

 

 



 زیرزمینیررسی وضعیت منابع آب ب  

 

  ییرات حجم مخزنالف : تغ   

ضتمن هتاي استتان مازنتدران آب زيرزميني نشان از آن دارد كه دشتت منابع 1401 شهريور هايگيريدستاورد اندازه

 درازمتدتدوره  و گذشتتهماه  بهنسبت  ،ميليون متر مكعب 48/65گذشته بميزان سال ماه  شهريورنسبت به  كاهش

  حجم آبخوان روبرو بوده است. هشكا با ميليون متر مكعب 12/120 و 22/27بترتيب 

 

 

 

 

 ب: تغییرات سطح آب  

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

ربوط بته متر م 49/0 كاهشترين و بيش نوشهر – نور محدوده مربوط بهمتر  01/0 كاهشكمترين داشته است.  كاهش

هتاي محتدودههمته  در متاه مشتابه ستال گذشتتهبه همچنين، سطح ايستابي نسبت  است.بندرگز  -بهشهر محدوده

متتر و كمتترين 79/0به ميزان بندرگز  -بهشهرمربوط به محدوده  كاهشترين ميزان است. بيش بوده كاهشي مطالعاتي

  .باشدمتر مي 17/0برابر نكا  -ساري مربوط به  كاهشميزان 

روبترو  كتاهش بتا مطالعاتي مطالعاتي يهامحدودههمه در  درازمدتدوره ماه مشابه  سطح ايستابي نسبت به همچنين

كمترين ميتزان و متر  76/2به ميزان بندرگز  -بهشهرمربوط به محدوده  سطح آب كاهشبيشترين  بطوريكه .است بوده

 باشد.ميمتر  14/0برابر  جويبار -قائمشهر مربوط به محدوده كاهش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ي ستابیا سطح وسطمت سهیمقا و مازندراني هاتدشي نیرزمیزي ها خوانآب حجم راتییتغي بررس:  17 جدول

 ماه گذشته و گذشته سال شابهم اهم هب نسبت  1401 سال ماه  شهریور

ف
ردي

 

 کد
ده

دو
مح

 

نام محدوده 
 مطالعاتی

 وسعت
 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

 

 سطح *

 ايستابی

 ماه نيا

(m) 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

نسبت به 
ماه 
 مشابه

سال 
 گذشته

(m) 

 تغييرات
 طحس

 ايستابی

نسبت به 
 ماه

 گذشته

(m) 

 
 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

 نسبت به
دوره 

 دتازمرد

(m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 مشابهماه 

 گذشتهسال 

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 گذشتهماه 

(m.c.m) 

 
 
 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 دوره درازمدت

(m.c.m) 

5/541 بندر گز -بهشهر 15.4 1  026/0  04/10-  79/0-  49/0-  76/2-  06/11-  94/6-  90/38-  

7/227 نكا –ساري  1503 2  403/0  61/3-  17/0-  19/0-  22/0-  27/4-  55/4-  32/5-  

2/614 جويبار –قائمشهر  1502 3  035/0  14/2  36/0-  19/0-  14/0-  65/7-  00/4-  06/3-  

05/0 1405 آمل -بابل  1501 4  10/12  48/0-  13/0-  60/0-  57/33-  85/8-  80/41-  

1/435 شهرنو  -نور 1402 5  03/0  05/9  24/0-  01/0-  71/0-  19/3-  18/0-  31/9-  

9/141 رامسر -چالوس  1402 6  035/0  03/6-  40/0-  19/0-  51/1-  75/5-  70/2-  72/21-  

 مترمكعب ميليون -48/65 گذشتهمنطقه نسبت به ماه مشابه سال  زن آبخوانهایمجموع تغييرات حجم مخ

 عبرمكتمميليون  -22/27 گذشتهی منطقه نسبت به ماه تغييرات حجم مخزن آبخوانها مجموع

 ميليون مترمكعب -12/120 درازمدتبه دوره  بتنس منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع
 

دباش مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 



 

 
 



 

 
 


