
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکتتدوین :                                       99 اردیبهشت: تاریخ تهیه                      

 

  رت نیروزاو

 رانای مازندی آب منطقه ت سهامشرک

 عات پایه منابع آبمدیریت مطال

 گزارش وضعیت منابع آب استان مازندران

  ««1399 ـ ـ    فروردین» » 



   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه فروردین : الف
 

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  96استان مازندران هاي ه ناخرودمتوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز 

سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون 2504

 .داشته است  افزايشدرصد  84 و افزايشدرصد  2 ،افزايشدرصد  152

دو سال با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  عبمكرتم نولييم 587 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 درصد 49و   كاهشدرصد  23، افزايشدرصد  380به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته و گذشته ،

 نشان ميدهد. افزايش

 

 ( فروردین یال مهر)  آبی سال:  ب

 آن معادل  يزشر محج و تريمميل 522 مازندران استان هاي رودخانه آبريز حوضه تجمعي بارندگي ميزان

 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال ، گذشته سال دو مشابه ماه با مقايسه در كه مكعب متر ونيليم 14408

 .داشته است افزايشدرصد  26و  كاهشدرصد  8،  افزايشدرصد  83

  سال دو مشابه تدم با نآ هسيمقا كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1729 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 افزايشدرصد  28،  افزايشدرصد  7،  افزايشدرصد  144 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال گذشته،

 داشته است .

 



 

 99 فروردینمتوسط بارندگي به تفكیك حوضه آبریز در ماه :  1جدول 
 

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

 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 صفارود و نسارود 32.5 173.7 165.7 72.4 410 5- 129

 چالكرود تا سرخرود 41.0 126.9 126.5 74.2 208 0 70

 چشمه كيله 58.8 154.2 141.1 81.5 140 9- 73

 نمك آبرود آزادرود تا 53.7 153.9 156.4 70.8 191 2 121

 سردآب رود 36.3 93.1 94.5 54.3 160 1 74

 چالوس رود 37.9 83.6 98.3 55.9 159 18 76

 كوركورسر تا گلندرود 29.6 81.5 94.8 38.8 221 16 144

 آب شيرين تا آليش رود 40.7 93.4 108.0 49.7 165 16 117

 هراز 31.2 105.2 88.3 51.8 183 16- 70

 بابل رود 46.8 102.7 112.8 58.9 141 10 91

 تاالر و سياهرود 43.1 98.9 88.0 49.7 104 11- 77

 تجن 38.9 67.5 91.3 46.8 135 35 95

 نكارود 33.9 67.1 74.6 45.8 120 11 63

 خليج ميانكاله 29.6 82.7 73.5 44.7 148 11- 64

 كل استان 38.1 93.7 95.8 52.1 152 2 84

 

 



 
 

 99 فروردیني آبریز از مهر لغایت اهضهوحتجمعي  متوسط بارندگي:  2جدول 
 

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

 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 صفارود و نسارود 607.5 982.3 860.5 745.4 42 12- 15

 چالكرود تا سرخرود 456.2 689.1 667.5 628.3 46 3- 6

 چشمه كيله 482.1 779.6 694.4 587.1 44 11- 18

 آزادرود تا نمك آبرود 800.9 1091.0 1097.1 814.7 37 1 35

 سردآب رود 440.0 623.3 608.3 475.0 38 2- 28

 چالوس رود 261.0 444.2 440.4 329.8 69 1- 34

 گلندرودكوركورسر تا  411.4 624.8 636.1 424.9 55 2 50

 آب شيرين تا آليش رود 516.5 708.3 657.5 512.3 27 7- 28

 هراز 289.2 443.6 392.3 358.7 36 12- 9

 بابل رود 486.4 721.9 706.3 539.2 45 2- 31

 تاالر و سياهرود 366.0 615.0 575.1 422.1 57 6- 36

 تجن 387.1 602.5 534.4 420.4 38 11- 27

 نكارود 356.6 556.4 451.7 384.9 27 19- 17

 خليج ميانكاله 359.6 636.1 544.4 432.5 51 14- 26

 كل استان 385.9 601.8 551.6 439.2 43 8- 26



 

 
 
 
 

 

  منطقه( 3) فروردینمتوسط بارندگي استان در ماه : 3جدول 

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

 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 تدرازمد

 مناطق غرب 41.1 111.5 116.4 60.2 183 4 93

 مناطق مركزی 38.4 91.6 93.1 50.5 143 2 84

 مناطق شرق 32.0 73.9 74.1 45.3 131 0 64

 كل استان 38.1 93.7 95.8 52.1 152 2 84

 

 

 ه(منطق 3) فروردینیت هر لغا: متوسط بارندگي تجمعي استان از م4جدول 

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

 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 مناطق غرب 440.3 674.6 654.3 507.1 49 3- 29

 مناطق مركزی 371.2 575.2 525.4 420.5 42 9- 25

 مناطق شرق 357.9 591.2 492.1 405.6 38 17- 21

 كل استان 385.9 601.8 551.6 439.2 43 8- 26

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

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

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

 97 -96 98 -97 99 -98 ازمدترد 97 -96 98 -97 درازمدت

 چالوس -رامسر  44.7 120.8 123.1 66.9 176 2 84

 نور -نوشهر  34.1 86.4 100.1 43.2 194 16 132

 آمل -بابل  35.3 104.6 94.7 53.7 168 9- 76

 جويبار -قائم شهر  43.1 98.9 88.0 49.7 104 11- 77

 نكا -ساری  37.3 67.4 85.8 46.4 130 27 85

 بندر گز -بهشهر  29.6 82.7 73.5 44.7 148 11- 65

 كل استان 38.1 93.7 95.8 52.1 152 2 84

 
 
 

 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 

 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 چالوس -رامسر  449.4 690.2 660.0 532.9 47 4- 24

 نور -نوشهر  453.8 658.5 644.8 460.2 42 2- 40

 آمل -بابل  340.5 516.1 474.1 405.7 39 8- 17

 جويبار -قائم شهر  366.0 615.0 575.1 422.1 57 6- 36

 نكا -ساری  377.2 587.5 507.5 408.9 35 14- 24

 بندر گز -بهشهر  359.5 636.2 544.5 432.5 51 14- 26

 كل استان 385.9 601.8 551.6 439.2 43 8- 26

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

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

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

 منطقه ناحیه
 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 ارتفاعات  39.8 105.3 110.4 59.6 177 5 85

 دشت  53.8 174.0 177.3 66.4 230 2 167 غرب

93 4 183 60.2 116.4 111.5 41.1 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  40.0 95.6 92.5 51.7 131 3- 79

 دشت  33.0 75.4 92.7 45.2 181 23 105 مرکزی

84 2 143 50.5 93.1 91.6 38.4 
ميانگين مركز 

 استان

 ارتفاعات  33.0 68.8 75.5 45.3 129 10 67

 دشت  30.7 81.2 72.1 45.3 135 11- 59 شرق

64 0 131 45.3 74.1 73.9 32.0 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  39.2 95.3 95.6 53.2 144 0 80

 دشت  34.5 87.3 95.2 47.4 176 9 101 استان لک

 میانگین کل استان 38.1 93.7 95.8 52.1 152 2 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فروردینتفكیك منطقه اي )کوه و دشت ( از مهر لغایت  : متوسط بارندگي به8جدول 
 

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

 هطقمن ناحیه
 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 ارتفاعات  391.3 615.0 593.1 467.2 52 4- 27

 دشت  941.7 1282.8 1281.1 916.6 36 0 40 غرب

29 -3 49 507.1 654.3 674.6 440.3 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  326.7 539.9 472.2 374.1 45 13- 26

 دشت  536.1 694.3 711.0 584.0 33 2 22 مرکزی

25 -9 42 420.5 525.4 575.2 371.2 
ميانگين مركز 

 استان

 ارتفاعات  344.1 552.6 454.6 371.2 32 18- 22

 دشت  377.6 646.1 545.6 454.7 44 16- 20 شرق

21 -17 38 405.6 492.1 591.2 357.9 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  346.8 562.4 504.1 399.8 45 10- 26

 دشت  530.2 740.4 720.0 579.3 36 3- 24 کل استان

 میانگین کل استان 385.9 601.8 551.6 439.2 43 8- 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 ایستگاه -نام رودخانه  ر سال آبيحجم به میلیون متر مكعب د درصد تغییرات سال جاري نسبت به

 ( سطح حوضه (km2)) 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  30.8 53.5 47.1 48.1 53 12- 2-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  21.3 83.4 85.5 53.0 301 2 61

 (3987كره سنگ         ) - هراز 45.3 119.1 87.5 84.3 93 27- 4

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 10.1 100.5 81.6 60.4 707 19- 35

 (2387كياكال             ) -تاالر  2.6 153.50 88.5 48.1 3337 42- 84

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 4.91 210.80 167.5 73.9 3310 21- 127

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  7.2 42.10 29.1 26.6 306 31- 9

49 -23 380 394.5 586.7 762.9 122.2 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

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

 فروردینیت لغا دران از مهرنه هاي مهم استان مازناد آبدهي رودخبرآور:  10دول ج
 

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

 ( سطح حوضه (km2)) 97 -96 98 -97 99 -98 درازمدت 97 -96 98 -97 درازمدت

 (776هراتبر       ) -چشمه كيله  142.8 194.8 186.2 201.3 30 4- 8-

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  107.7 194.4 225.8 179.7 110 16 26

 (3987كره سنگ         ) -هراز  320.0 370.6 488.9 369.0 53 32 32

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 186.5 433.1 420.8 381.8 126 3- 10

 (2387كياكال             ) -تاالر  58.5 363.6 352.0 222.8 502 3- 58

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 83.3 473.4 524.0 331.3 529 11 58

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  48.9 143.8 117.7 118.4 141 18- 1-

28 7 144 1804.4 2315.4 2173.6 947.6 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

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



 

 کیفي منا بع آب سطحي بررسي  وضعیت 

نابع آب وضعيت برخي از پارامتر هاي كيفي نظير هدايت الكتريكي و كلر محلول به يفيت مك نظر به اهميت

است . ه شدآورده  11ان مازندران درجدول چند رود خانه هاي مهم استهاي همراه دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب 

نيز طبقه بندي  كشاورزيشرب و ر توسط ده ساله گذشته و همچنين از نظدر سال آبي جاري نسبت به م ن پارامترهايا

 : مي باشدزير  شرحه ب 11 حاصله با توجه به جدول شماره شده اند كه نتايج

نسبت به ده سال گذشته  كياكال و بابلرود قران طاالرطاالر ل و ريگ چشمه، تجن كردخيي اايستگاهه دبي  -1

  داشته است. كاهشهها نسبت به ده سال گذشته يستگامايقي ا درو  افزايش

 كاهشنسبت به ده سال گذشته به غير از طاالر كياكال و هراز كره سنگ،  ايستگاههاكليه  هدايت الكتريكي -2

  داشته است.

 .داشته است كاهشنسبت به ده سال گذشته به غير از تجن كردخيل  ايستگاههاكليه  كلرمقدار  -3

نسبت به متوسط ده ر شيرگاه شتارگاه و طاال، بابلرود كرايستگاه هاي بابلرود قرانطاال بيت آبمرغودرجه  -4

 متوسط مي باشد. در ساير ايستگاهها شته خوب وذل گسا

 ي باشند .رمال ماز نظر شرب نيز آب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت ن-5

نظر ي بوده و از دگي داراي آلولوژيكيواز نظر ميكروبي و ب ها آب رودخانه الزم به يادآوري است كه -6

 مي باشد نه. نرمال در حدو فيزيكي شيميايي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 99 فروردین: وضعیت کیفي منا بع آب رودخانه هاي مرکزي استا ن مازندران ـ  11ول  جد

 

 طبقه بندي

 رزياز نظر کشاو

 قه بنديطب

 از نظرشرب
 

 کلر
( meq/ l) 

دايت ه

 تريكيالك
(µ/ cm ) 

 *د بي
)/ S 

3(m 
 

 خا نهنام رود نام ايستگاه ريدوره آما

 91/10 621 5/1 2 متوسط
 متو سط

 هده سال
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ) باال دست() باال دست(

 تجـن
 99-98 990/25 599 8/0 2 متوسط

 10/22 662 5/1 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  کردخيلکردخيل

  ايين دست(ايين دست()پ)پ
 99-98 775/28 589 9/1 2 متوسط

 94/11 624 3/1 2 توسطم
 متو سط

 لهده سا
  شيرگاهشيرگاه

  دست (دست ()باال)باال

 رتـاال
 99-98 073/10 390 2/0 2 خوب

 04/15 576 0/1 2 متوسط
 طمتو س

 ده ساله
  کياکالکياکال

  )پايين دست()پايين دست(
 99-98 71/96 354 3/0 2 متوسط

 67/7 288 2/0 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  ررقرانطاالقرانطاال

  )باال دست()باال دست(  

 ا بلرودب

 99-98 073/9 268 1/0 1 خوب

 14/21 555 2/1 2 متوسط
 سطمتو 

 ده ساله
  کشتارگاهکشتارگاه

  )پايين دست()پايين دست(
 99-98 583/14 463 7/0 2 خوب

 51/31 586 6/0 2 متوسط
 متو سط

 هـراز  کره سنگکره سنگ ده ساله
 99-98 215/27 621 4/0 2 متوسط

 
 ل استفادهغیر قاب -6 رب قابل شر غی -5نا منا سب   -4رب نا مطبوع ش یتقابل -3قابل قبول   -2یت شرب خوب  قابل -1طبقه بندی شرب:     

 ونه برداری می باشد . در روز نمیستگاهها ا دبی لحظه ایاطالعات دبی ارائه شده ، * 

 د.ر مکعب بر ثانیه خروجی سد البز می باشمت 21بابلرود قران طاالر و بابلرود کشتارگاه با احتساب اطالعات دبی دو ایستگاه  #



 

 

  زیرزمینيبررسي وضعیت منابع آب  

 

 ات حجم مخزن الف : تغییر   

هتاي استتان مازنتدران    ع آب زيرزميني نشان از آن دارد كه دشتت مناب 1399 فروردين هايگيريدستاورد اندازه       

، بترتيب ساله 12و  98ماه سال  فروردين نسبت بهميليون متر مكعب  37/1ضمن كاهش نسبت به ماه گذشته بميزان 

  حجم آبخوان روبرو بوده است.افزايش  مكعب باميليون متر  16/86و  09/35

 ب : تغییرات سطح آب   

 مطالعتاتي  هتاي در محدوده ماه گذشتههاي انجام پذيرفته، سطح ايستابي نسبت به گيريبر دستاورد اندازهبرا           

 -قائمشتهر  دودهمتتر در محت   01/0 كتاهش داشته است )كمتترين  آمل كاهش  -نكا و بابل -جويبار، ساري -قائمشهر

ماه مشابه همچنين، سطح ايستابي نسبت به  است(.آمل  -بابلمتر مربوط به محدوده  08/0 افزايشترين و بيش جويبار

ترين ميتزان  است. بنحويكه بيشروبرو بودهافزايش با نوشهر  -به جزء نور هاي مطالعاتيمحدودههمه  در سال گذشته

 -رامستر  مربتوط بته محتدوده    افتزايش متر و كمترين ميزان  08/1گز به ميزان بندر -مربوط به محدوده بهشهر افزايش

در محتدوده  تنهتا   (الهست  12ماه مشابه درازمتد  )  باشد. همچنين، سطح ايستابي نسبت بهمتر مي 03/0برابر چالوس 

 باشتد. متتر متي   69/0به ميزان بندرگز  -بهشهرمحدوده  در كاهشاست كه ميزان روبرو بوده كاهشبا بندرگز  -بهشهر

 مربتوط بته محتدوده    افتزايش تترين ميتزان   كمو متر  82/0به ميزان آمل  -بيشترين افزايش هم مربوط به محدوده بابل

 باشد.باشد ميمتر مي 29/0برابر چالوس  -رامسر

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ي ستابیا سطح وسطمت سهیمقا و ندرانمازي دشتهاي نیرزمیزي ها نآبخوا حجم اترییتغي بررس:  10 شماره جدول

 گذشته ماه و گذشته سال مشابه ماه به نسبت  99 سال ماه فروردین

 

ف
ردي

 

 کد
ده

دو
مح

 

نام محدوده 
 مطالعاتی

 وسعت
 آبخوان

(km)2 

 ضريب

 ذخيره

 

 سطح *

 ايستابی

 ن ماهيا

(m) 

 سطح تغييرات

 ايستابی

نسبت به ماه 
 مشابه

 (m) گذشتهسال 

 سطح تغييرات

 ايستابی

 نسبت به ماه

 تهگذش

(m) 

 
 
 سطح تغييرات

 ايستابی

 نسبت به
 12متوسط 
 ساله

(m 

 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ماه مشابه

 گذشتهسال 

(m.c.m) 

 حجم تتغييرا

 نسبت به مخزن

 گذشتهماه 

(m.c.m) 

 
 
 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ساله 12

(m.c.m) 

بندر  -بهشهر 15.4 1
 گز

541.5 0.026 -6.73 1.08 0.24 -0.69 15.20 3.35 -9.72 

 12.39 0.75- 4.89 0.50 0.03- 0.20 1.60- 0.034 722.7 نکا –ساری  1503 2

3 1502 
 –قائمشهر 
 جويبار

614.2 0.035 4.32 0.47 -0.01 0.57 10.03 -0.28 12.21 

 57.56 5.50- 5.73 0.82 0.08- 0.08 13.63 0.05 1405 آمل -بابل  1501 4

 9.60 0.40 1.17- 0.74 0.03 0.09- 9.67 0.03 435.1 نوشهر  -نور 1402 5

6 1402 
 -چالوس 
 رامسر

411.9 0.035 -4.86 0.03 0.10 0.29 0.40 1.41 4.13 

گذشتهمنطقه نسبت به ماه مشابه سال  یتغييرات حجم مخزن آبخوانها مجموع  
09/35 

 ميليون مترمكعب

 گذشتهمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه 
37/1- 

 ميليون مترمكعب

 ساله 12به نسبت منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع
16/86 

 ميليون مترمكعب

 

 . باشد مي دريا ادآز سطح به سبتن ايستابي سطح مقادير* 

 

 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


