
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 دفتر مطالعات پایه منابع آب تدوین :                                                           1400 مرداد: تاریخ تهیه                      

 

  وزارت نیرو

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

 مطالعات پایه منابع آب مدیریت

 رانگزارش وضعیت منابع آب استان مازند

  ««1400 ـ ـ    تیر» » 



   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه تیر : الف
 

 ميليون 723آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  28ريز رودخانه هاي استان مازندران متوسط بارندگي ماهانه حوزه آب

 24 ،كاهشدرصد  51سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه 

 .داشته است  كاهشدرصد  25 و كاهشدرصد 

 دو سال گذشته ،با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  ليون مترمكعبمي 125 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 نشان ميدهد. كاهش را درصد 48و   كاهشدرصد  57، كاهشدرصد  66  به ترتيبدوره  شاخص آماري  سال گذشته و

 

 ( تیر یال مهر)  آبی سال:  ب

 12449 آن معادل  ريزش حجم و رميليمت 477 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

درصد  32 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم

 داشته است. كاهشدرصد  14 درصد كاهش و 27، كاهش

 گذشته،  سال دو مشابه مدت اب آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1929 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 داشته است. كاهشدرصد  30درصد كاهش ،  45،  كاهشدرصد  46 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال

 ( تیر یال فروردین)  فصل زراعی:  ج

 3310 آن معادل  ريزش حجم و ميليمتر 127 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

درصد  38 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب ترم ونيليم

 درصد كاهش داشته است. 23درصد كاهش و  35 ،  كاهش

 گذشته،  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 769 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 درصد كاهش داشته است. 43درصد كاهش ،  57درصد كاهش ،  65 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال

 



 

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

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

 98 -97 99 -98 400-399 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 صفارود و نسارود 155.5 29.9 50.6 64.2 67- 69 21-

 چالكرود تا سرخرود 92.3 42.5 56.2 64.6 39- 32 13-

 چشمه كيله 81.1 37.8 46.2 48.4 43- 22 5-

 آزادرود تا نمك آبرود 175.2 30.5 53.9 62.5 69- 76 14-

 سردآب رود 49.3 22.8 33.9 35.5 31- 49 5-

 چالوس رود 11.7 25.2 25.1 25.7 115 0 2-

 كوركورسر تا گلندرود 70.8 32.7 35.7 34.5 50- 9 4

 آب شيرين تا آليش رود 104.7 28.7 28.4 44.3 73- 1- 36-

 هراز 23.6 29.3 15.9 25.0 33- 46- 36-

 بابل رود 101.7 78.4 49.5 60.6 51- 37- 18-

 و سياهرود تاالر 49.8 45.6 32.2 40.5 35- 29- 21-

 تجن 43.8 33.8 22.7 34.4 48- 33- 34-

 نكارود 44.1 41.6 21.5 32.8 51- 48- 34-

 خليج ميانكاله 84.6 22.1 9.4 26.8 89- 58- 65-

 كل استان 56.7 36.6 27.7 36.7 51- 24- 25-

 



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

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( ل جاري نسبت بهدرصد تغییرات سا
 حوضه آبریز

 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 صفارود و نسارود 1159.8 967.9 664.6 922.1 43- 31- 28-

 چالكرود تا سرخرود 791.4 812.5 606.8 799.3 23- 25- 24-

 چشمه كيله 908.3 851.7 647.1 743.4 29- 24- 13-

 آزادرود تا نمك آبرود 1322.5 1222.2 945.1 998.7 29- 23- 5-

 سردآب رود 714.6 714.9 545.8 588.9 24- 24- 7-

 چالوس رود 487.8 538.3 416.5 419.4 15- 23- 1-

 كوركورسر تا گلندرود 725.3 701.8 522.7 524.5 28- 26- 0

 آب شيرين تا آليش رود 855.7 757.4 550.9 636.3 36- 27- 13-

 هراز 504.1 482.6 403.2 455.7 20- 16- 12-

 بابل رود 845.5 849.4 628.8 702.2 26- 26- 10-

 تاالر و سياهرود 730.3 687.1 488.4 543.0 33- 29- 10-

 تجن 709.2 621.4 442.2 527.1 38- 29- 16-

 نكارود 661.4 551.2 362.5 494.2 45- 34- 27-

 خليج ميانكاله 769.1 626.6 340.6 524.4 56- 46- 35-

 كل استان 705.2 652.7 476.6 554.6 32- 27- 14-



 

 تیرلغایت  فروردین از در فصل زراعي  هاي آبریز : متوسط بارندگي تجمعي حوضه 3جدول 

 

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

 98 -97 99 -98 400-399 درازمدت 98 -97 99 -98 تدرازمد

 صفارود و نسارود 371.6 271.7 161.0 247.9 57- 41- 35-

 چالكرود تا سرخرود 261.7 268.9 168.0 246.8 36- 38- 32-

 چشمه كيله 282.0 294.2 173.8 235.5 38- 41- 26-

 رودآزادرود تا نمك آب 383.4 276.5 220.2 248.4 43- 20- 11-

 سردآب رود 178.8 187.8 123.6 164.8 31- 34- 25-

 چالوس رود 127.4 195.5 106.9 143.0 16- 45- 25-

 كوركورسر تا گلندرود 191.0 181.5 142.3 133.4 25- 22- 7

 آب شيرين تا آليش رود 241.4 197.5 154.6 169.5 36- 22- 9-

 هراز 175.3 183.2 116.9 149.0 33- 36- 22-

 بابل رود 274.6 257.1 181.4 218.3 34- 29- 17-

 تاالر و سياهرود 213.8 192.2 131.1 165.9 39- 32- 21-

 تجن 175.5 177.8 115.2 149.4 34- 35- 23-

 نكارود 173.2 161.8 98.2 151.9 43- 39- 35-

 خليج ميانكاله 216.0 145.0 63.3 132.1 71- 56- 52-

 كل استان 203.9 195.3 126.7 164.4 38- 35- 23-

 



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

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

98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 مناطق غرب 72.3 31.5 39.2 42.0 46- 25 7-

 مناطق مركزی 49.1 39.5 25.9 36.3 47- 34- 29-

 مناطق شرق 61.8 33.1 16.2 30.2 74- 51- 46-

 كل استان 56.7 36.6 27.7 36.7 51- 24- 25-

 

 منطقه( 3) تیر: متوسط بارندگي تجمعي استان از مهر لغایت 5جدول 

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

 حوضه آبریز
 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 دتدرازم

 مناطق غرب 781.6 763.3 577.4 634.4 26- 24- 9-

 مناطق مركزی 673.7 625.7 467.5 534.5 31- 25- 13-

 مناطق شرق 708.4 584.1 352.9 507.4 50- 40- 30-

 كل استان 705.2 652.7 476.6 554.6 32- 27- 14-

 

 منطقه( 3) تیرگي تجمعي استان در فصل زراعي  از فروردین  لغایت : متوسط بارند6جدول 

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

 98 -97 99 -98 400-399 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 مناطق غرب 224.1 227.6 148.6 184.4 34- 35- 19-

 مناطق مركزی 198.8 192.6 129.0 161.7 35- 33- 20-

 مناطق شرق 191.9 154.5 83.0 143.3 57- 46- 42-

 كل استان 203.9 195.3 126.7 164.4 38- 35- 23-

 



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

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

98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 چالوس -رامسر  72.8 31.1 40.3 44.3 45- 30 9-

 نور -نوشهر  84.5 31.1 32.7 38.4 61- 5 15-

 آمل -بابل  44.0 42.1 24.7 34.2 44- 41- 28-

 جويبار -قائم شهر  49.8 45.6 32.2 40.5 35- 29- 21-

 نكا -ساری  43.9 36.3 22.3 33.9 49- 39- 34-

 بندر گز -بهشهر  84.6 22.1 9.4 26.8 89- 58- 65-

 كل استان 56.7 36.6 27.7 36.7 51- 24- 25-

 

 

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

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

 محدوده مطالعاتي 
 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 چالوس -رامسر  799.2 782.5 594.5 668.8 26- 24- 11-

 نور -نوشهر  778.0 724.3 534.1 569.7 31- 26- 6-

 آمل -بابل  593.0 578.1 462.0 519.9 22- 20- 11-

 جويبار -ائم شهر ق 730.3 687.1 488.4 543.0 33- 29- 10-

 نكا -ساری  693.7 598.6 416.3 516.4 40- 30- 19-

 بندر گز -بهشهر  769.2 626.7 340.6 524.4 56- 46- 35-

 كل استان 705.2 652.7 476.6 554.6 32- 27- 14-

 



 

 تیر لغایت فروردین از ي در فصل زراعيمطالعات يها محدوده تجمعي بارندگي متوسط:  9جدول 

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

 98 -97 99 -98 400-399 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 چالوس -رامسر  234.5 242.1 150.6 200.3 36- 38- 25-

 نور -نوشهر  211.4 188.0 147.2 148.0 30- 22- 0

 آمل -بابل  201.2 202.4 133.7 167.1 34- 34- 20-

 جويبار -قائم شهر  213.8 192.2 131.1 165.9 39- 32- 21-

 نكا -ساری  174.7 172.6 109.6 150.2 37- 36- 27-

 بندر گز -بهشهر  216.1 145.1 63.3 132.2 71- 56- 52-

 كل استان 203.9 195.3 126.7 164.4 38- 35- 23-

 

 تیرمنطقه اي )کوه و دشت ( در ماه : متوسط بارندگي به تفكیك 10جدول 

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

 منطقه ناحیه
98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  

 ارتفاعات  58.5 31.5 37.4 39.5 36- 19 5-

 دشت  213.8 31.0 57.5 67.7 73- 86 15- غرب

 ميانگين غرب استان 72.3 31.5 39.2 42.0 46- 25 7-

 ارتفاعات  41.7 41.3 29.0 36.2 30- 30- 20-

 دشت  77.0 29.4 15.5 36.0 80- 47- 57- مرکزی

 ميانگين مركز استان 49.1 39.5 25.9 36.3 47- 34- 29-

 ارتفاعات  48.4 45.0 22.5 32.4 53- 50- 30-

 دشت  80.8 16.1 7.2 27.0 91- 55- 73- شرق

 ميانگين شرق استان 61.8 33.1 16.2 30.2 74- 51- 46-

 ارتفاعات  47.2 39.0 30.6 36.7 35- 21- 16-

 دشت  92.2 25.6 17.3 36.6 81- 32- 53- کل استان

 میانگین کل استان 56.7 36.6 27.7 36.7 51- 24- 25-

 



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

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

 منطقه ناحیه

 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 ارتفاعات  705.9 700.6 534.9 588.3 24- 24- 9-

 دشت  1556.0 1406.1 1011.1 1106.1 35- 28- 9- غرب

 ميانگين غرب استان 781.6 763.3 577.4 634.4 26- 24- 9-

 ارتفاعات  634.8 582.8 457.9 492.4 28- 21- 7-

 دشت  805.7 771.7 500.6 681.2 38- 35- 27- مرکزی

 ميانگين مركز استان 673.7 625.7 467.5 534.5 31- 25- 13-

 ارتفاعات  659.9 566.8 364.5 481.2 45- 36- 24-

 دشت  777.4 608.7 336.5 544.6 57- 45- 38- شرق

 ميانگين شرق استان 708.4 584.1 352.9 507.4 50- 40- 30-

 ارتفاعات  657.5 614.0 468.8 518.0 29- 24- 9-

 دشت  874.5 788.0 503.8 683.8 42- 36- 26- کل استان

 میانگین کل استان 705.2 652.7 476.6 554.6 32- 27- 14-

 

 



 

 

 تیر: متوسط بارندگي به تفكیك منطقه اي )کوه و دشت ( در فصل زراعي  از فروردین لغایت 12جدول 
 

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

 منطقه ناحیه
 98 -97 99 -98 400-399 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 ارتفاعات  202.3 220.7 140.6 178.2 31- 36- 21-

 غرب
 دشت  446.6 297.6 230.5 247.7 48- 23- 7-

-19 -35 -34 184.4 148.6 227.6 224.1 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  196.1 201.1 140.5 167.0 28- 30- 16-

 مرکزی
 دشت  206.5 155.5 87.6 140.2 58- 44- 38-

-20 -33 -35 161.7 129.0 192.6 198.8 
 ميانگين مركز

 استان

 ارتفاعات  177.4 169.3 99.8 151.6 44- 41- 34-

 شرق
 دشت  212.5 133.3 59.0 131.4 72- 56- 55-

-42 -46 -57 143.3 83.0 154.5 191.9 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  195.7 203.0 135.9 168.4 31- 33- 19-

 دشت  233.1 163.5 93.7 148.6 60- 43- 37- کل استان

 میانگین کل استان 203.9 195.3 126.7 164.4 38- 35- 23-



 تیر ماه در مازندران استان مهم هاي رودخانه آبدهي برآورد:  13 جدول

درصد تغییرات سال جاري نسبت 

 به
 حجم به میلیون متر مكعب در سال آبي

 ایستگاه -نام رودخانه 

98-99 درازمدت  98-97 98-99 99-400 درازمدت   98-97  ((km2) سطح حوضه ) 

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  64.7 51.9 27.5 55.2 57- 47- 50-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  55.4 58.5 24.9 44.8 55- 57- 44-

 (3987كره سنگ         ) -هراز  202.9 139.8 51.8 97.3 74- 63- 47-

 (1625اه    )كشتارگ -بابلرود  * 21.3 13.8 9.9 18.4 54- 29- 46-

 (2387كياكال             ) -تاالر  8.2 9.39 6.1 7.3 26- 35- 17-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 9.95 8.60 1.3 12.0 87- 85- 90-

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  8.4 4.8 3.3 5.3 60- 30- 37-

 مازندرانمهم رودخانه  7مجموع  370.8 286.9 124.7 240.3 66- 57- 48-

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

 

 تیر: برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغایت  14جدول 

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

 ( سطح حوضه (km2)) 98 -97 99 -98 400-99 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  456.8 341.3 328.4 395.9 28- 4- 17-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  439.9 569.2 356.5 366.9 19- 37- 3-

 (3987ره سنگ         )ك -هراز  1027.3 1008.8 502.3 752.6 51- 50- 33-

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 529.1 465.2 287.7 448.9 46- 38- 36-

 (2387كياكال             ) -تاالر  422.8 405.4 180.2 259.3 57- 56- 30-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 527.1 575.5 207.2 380.5 61- 64- 46-

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  197.7 165.4 66.2 144.6 67- 60- 54-

 مهم مازندرانرودخانه  7مجموع  3600.8 3530.7 1928.6 2748.6 46- 45- 30-

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





 

 تیردران در فصل زراعي  از فروردین لغایت : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازن 15جدول 
 

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

 ( سطح حوضه (km2)) 98 -97 99 -98 400-399 درازمدت 98 -97 99 -98 درازمدت

 (776)    هراتبر    -چشمه كيله  314.5 201.8 180.7 242.6 43- 10- 26-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  329.0 414.2 189.3 240.2 42- 54- 21-

 (3987كره سنگ         ) -هراز  779.2 621.4 284.8 467.9 63- 54- 39-

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 195.2 137.0 40.8 127.5 79- 70- 68-

 (2387كال             )كيا -تاالر  208.6 140.1 41.3 84.7 80- 71- 51-

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 277.0 218.0 11.6 123.1 96- 95- 91-

 (1906آبلوونهرآبلو ) -نكارود  * 92.3 67.4 20.5 53.3 78- 70- 62-

 مهم مازندران رودخانه 7مجموع  2195.8 1799.8 768.9 1339.2 65- 57- 43-

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



 

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 16 درجدول مازندران استان مهم رودخانه چند آب يهانمونه به مربوط اي 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

افزايش و در  گذشته سال ده به نسبتالر كياكال هاي تجن ريگ چشمه، تجن كردخيل و تادر ايستگاه يدب -1

 است.ها نسبت به ده سال گذشته كاهش پيدا كردهساير ايستگاه

ها در مابقي ايستگاه و افزايش گذشته سال ده به نسبتبابلرود قرانطاالر  در ايستگاه يكيالكتر تيهدا -2

  كاهش يافته است.

افزايش و در ايستگاه بابلرود قرآنطاالر نسبت به  به ده سال گذشتهتاالر شيرگاه نسبت  ستگاهيا كلر مقدار -3

 .استكاهش يافته گذشته سال ده به نسبت هاده سال گذشته تفاوت چنداني نداشته و در مابقي ايستگاه

 .باشد يم خوب هاستگاهيا ساير در و متوسطتجن كردخيل، تاالر شيرگاه  هايستگاهيا آب مرغوبيت درجه -4

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



 







 



 

 
 

 



 1400تیر : وضعیت کیفي منا بع آب رودخانه هاي مرکزي استا ن مازندران ـ  16جدول  

 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

 847/15 600 2/1 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ) باال دست() باال دست(

 تجـن
 1399-1400 8/17 516 9/0 1 خوب

 445/0 1346 9/4 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  کردخيلکردخيل

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 487/0 1150 4/4 2 متوسط

 971/2 926 5/2 2 متوسط
 سط متو

 ده ساله
  شيرگاهشيرگاه

  )باالدست ()باالدست (

 تـاالر
 1399-1400 031/2 919 1/3 2 متوسط

 858/1 624 6/1 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  کياکالکياکال

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 346/2 278 3/0 1 خوب

 858/5 246 3/0 1 خيلي خوب
 متو سط

 ده ساله
  قرانطاالرقرانطاالر

  )باال دست()باال دست(  

 با بلرود

 1399-1400 461/2 255 3/0 1 خوب

 853/9 558 3/1 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  کشتارگاهکشتارگاه

  )پايين دست()پايين دست(
 1399-1400 822/0 340 7/0 1 خوب

 885/34 506 7/0 1 خوب
 متو سط

 هـراز  کره سنگکره سنگ ده ساله
 1399-1400 863/23 466 4/0 1 خوب

 

 شربغیر قابل  -6  کامال نامطبوع  -5نا منا سب   -4 متوسط -3قابل قبول   -2قابلیت شرب خوب   -1طبقه بندی شرب:     

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



 

  زیرزمینیبررسی وضعیت منابع آب  

 

 الف : تغییرات حجم مخزن    

هاي استان مازندران ضمن دارد كه دشت منابع آب زيرزميني نشان از آن 1400هاي تير گيريدستاورد اندازه

بترتيب  درازمدتميليون متر مكعب، نسبت به ماه گذشته و دوره  55/64كاهش نسبت به تير ماه سال گذشته بميزان 

 ميليون متر مكعب با كاهش حجم آبخوان روبرو بوده است.  11/50،  87/47

 

 ب: تغییرات سطح آب   

هاي اي انجام پذيرفته، سطح ايستابي نسبت به ماه گذشته در همه محدودههگيريبرابر دستاورد اندازه       

متر  57/0ترين كاهش نوشهر و بيش -متر مربوط به محدوده نور 11/0مطالعاتي كاهش داشته است. كمترين كاهش 

هاي حدودهبندرگز است. همچنين، سطح ايستابي نسبت به ماه مشابه سال گذشته در همه م -مربوط به محدوده بهشهر

 93/0بندرگز به ميزان  -ترين ميزان كاهش مربوط به محدوده بهشهراست. بنحويكه بيشمطالعاتي با كاهش روبرو بوده

 باشد. متر مي 09/0نوشهر برابر  -نور متر و كمترين ميزان كاهش مربوط به محدوده

 -هاي مطالعاتي به جزء قائمشهردر همه محدوده درازمدتهمچنين سطح ايستابي نسبت به ماه مشابه دوره 

 -است. بطوريكه بيشترين كاهش سطح آب مربوط به محدوده بهشهرنكا با كاهش روبرو بوده -جويبار و ساري

 باشد.متر مي 14/0آمل برابر  -متر و كمترين ميزان كاهش مربوط به محدوده بابل 99/1بندرگز به ميزان 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

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

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

ف
ردي

 

 کد
ده

دو
مح

 

نام 
محدوده 
 مطالعاتی

 وسعت
 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

 

 سطح *

 ايستابی

 ن ماهيا

(m) 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

به ماه  نسبت
 مشابه

 گذشتهسال 

(m) 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

 نسبت به ماه

 گذشته

(m) 

 
 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

 نسبت به
 12دوره 

 سال 

(m) 

 
 

 تغييرات
 سطح

 ايستابی

 نسبت به
دوره 
 شاخص

(m) 

 حجم تغييرات

نسبت  مخزن
 به

 ماه مشابه

 گذشتهسال 

(m.c.m) 

 تغييرات
 حجم

 مخزن
 نسبت به

 گذشتهماه 

(m.c.m) 

 
 

 تغييرات
 حجم

نسبت  مخزن
 به

 12دوره 
 ساله 

(m.c.m) 

 
 

 تغييرات
 حجم

 مخزن
 نسبت به

دوره 
 درازمدت

(m.c.m) 

1 15.4 
 -بهشهر

 بندر گز
541.5 0.026 -8.71 -0.93 -0.57 -1.04 -1.99 -13.13 -8.05 -14.70 -28.04 

2 1503 
 –ساري 

 نكا
722.7 0.034 -3.01 -0.51 -0.35 -0.17 0.10 -12.44 -8.58 -4.05 2.40 

3 1502 
 –قائمشهر 

 جويبار
614.2 0.035 2.81 -0.54 -0.51 0.12 0.29 -11.55 -10.86 2.64 6.26 

4 1501 
 -بابل 

 آمل
1405 0.05 12.76 -0.35 -0.21 -0.07 -0.14 -24.36 -14.59 -5.23 -10.08 

5 1402 
  -نور

 نوشهر
435.1 0.03 9.39 -0.09 -0.11 0.47 -0.60 -1.20 -1.39 6.11 -7.78 

6 1402 
 -چالوس 

 رامسر
411.9 0.035 -5.38 -0.13 -0.31 -0.74 -0.89 -1.86 -4.40 -10.71 -12.88 

 ميليون مترمكعب -55/64 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه مشابه سال 

 ميليون مترمكعب -87/47 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه 

 ميليون مترمكعب -95/35 ساله 12دوره مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به 

 ميليون مترمكعب -11/50 به دوره شاخص نسبت منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع

 

دباش مي دريا آزاد سطح به نسبت ايستابي سطح مقادير* 



 )نسبت به دریاي آزاد (  تیر ماه آبخوانهاي آزاد دشتهاي مازندران سطح ایستابي: ( 1نمودار )



   آبخوانهاي آزاد دشتهاي مازندران 1400مخزن تیر تغییرات حجم : (2نمودار )

 


