
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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

 

  رت نیروزاو

 رانای مازندی آب منطقه ت سهامشرک

 عات پایه منابع آبمدیریت مطال

 رش وضعیت منابع آب استان مازندرانگزا

  ««1399 ـ ـ    اردیبهشت» » 



   بررسي وضعیت منابع آب سطحي 

 

 ماه اردیبهشت : الف
 

آن ميليمتر و حجم ريزش معادل  58استان مازندران هاي  هناخرودمتوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز 

 9سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب ، گذشته دو سال مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه  ميليون 1514

 .داشته است  افزايشدرصد  29 و افزايشدرصد  39 ،افزايشدرصد 

دو سال با مدت مشابه مي باشد كه مقايسه آن  عبمكرتم نولييم 568 مهم استان رودخانه 7برآورد حجم آبدهي 

 افزايش درصد 52و   كاهشدرصد  8، افزايشدرصد  236به ترتيب دوره  شاخص آماري  سال گذشته و گذشته ،

 نشان ميدهد.

 

 ( اردیبهشت یال مهر)  آبی سال:  ب

 آن معادل  يزشر محج و رتيمميل 610 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 15922

 .داشته است افزايشدرصد  26و  كاهشدرصد  5،  افزايشدرصد  39

  سال دو مشابه تدم با نآ هسيمقا كه باشد مي  مترمكعب ميليون 2883 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 افزايشدرصد  32،  افزايشدرصد  3،  افزايشدرصد  158 ترتيب به آماري شاخص دوره و گذشته سال گذشته،

 داشته است .

 ( ورشهری یال فروردین)  فصل زراعی:  ج

 آن معادل ريزش مجح و ميليمتر 154 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 نويليم 4018

 داشته است . يشافزادرصد  58و  افزايشدرصد  14، افزايشدرصد  69



  سال دو مشابه مدت با آن مقايسه كه باشد مي  مترمكعب ميليون 1154 استان مهم رودخانه 7 آبدهي حجم برآورد

 افزايشدرصد  50، كاهشدرصد  17، افزايشدرصد  297 ترتيب به آماري شاخص دوره و هتگذش لاس شته،ذگ

 داشته است

 

 



 

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

 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 34.4 37.0 73.5 66.0 114 99 11

 چالكرود تا سرخرود 61.3 35.8 93.9 68.1 53 162 38

 چشمه كيله 75.5 41.1 110.2 66.0 46 168 67

 آزادرود تا نمك آبرود 47.7 49.9 82.8 63.7 73 66 30

 سردآب رود 54.8 29.8 66.3 46.8 21 122 42

 چالوس رود 58.0 25.0 70.1 44.0 21 181 59

 كوركورسر تا گلندرود 36.3 34.0 50.9 34.2 40 50 49

 آب شيرين تا آليش رود 18.7 39.3 54.6 41.9 192 39 30

 هراز 62.6 30.3 67.7 45.5 8 123 49

 بابل رود 43.5 53.4 53.5 52.1 23 0 3

 تاالر و سياهرود 48.0 50.5 46.8 43.0 3- 7- 9

 تجن 62.1 48.8 47.0 39.0 24- 4- 20

 نكارود 62.6 48.3 40.7 45.1 35- 16- 10-

 خليج ميانكاله 25.8 46.4 45.2 36.0 75 2- 26

 كل استان 53.0 41.8 58.0 45.0 9 39 29

 

 



 
 

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

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( غییرات سال جاري نسبت بهد تدرص
 حوضه آبریز

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

 صفارود و نسارود 641.9 1019.4 934.1 811.5 46 8- 15

 چالكرود تا سرخرود 517.5 724.9 761.3 696.4 47 5 9

 چشمه كيله 557.6 820.7 804.6 653.1 44 2- 23

 آزادرود تا نمك آبرود 848.6 1140.9 1179.8 878.4 39 3 34

 سردآب رود 494.8 653.1 674.6 521.8 36 3 29

 چالوس رود 319.0 469.2 510.5 373.8 60 9 37

 كوركورسر تا گلندرود 447.7 658.7 687.0 459.1 53 4 50

 آليش رودآب شيرين تا  535.2 747.5 712.1 554.2 33 5- 29

 هراز 351.8 473.9 460.0 404.2 31 3- 14

 بابل رود 529.9 775.2 759.8 591.3 43 2- 28

 تاالر و سياهرود 414.0 665.6 621.9 465.1 50 7- 34

 تجن 449.2 651.3 581.4 459.4 29 11- 27

 نكارود 419.3 604.7 492.4 430.0 17 19- 15

 خليج ميانكاله 385.3 682.5 589.7 468.5 53 14- 26

 كل استان 439.0 643.5 609.6 484.2 39 5- 26



 

 
 

 99 اردیبهشتي آبریز از مهر لغایت اهضهوحتجمعي  متوسط بارندگي:  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 درازمدت

 صفارود و نسارود 66.9 210.8 239.2 138.4 258 13 73

 چالكرود تا سرخرود 102.3 162.6 220.3 142.3 115 35 55

 چشمه كيله 134.2 195.3 251.2 147.5 87 29 70

 آزادرود تا نمك آبرود 101.5 203.8 239.1 134.5 136 17 78

 سردآب رود 91.1 122.9 160.8 101.0 77 31 59

 چالوس رود 95.9 108.6 168.4 99.9 76 55 69

 كوركورسر تا گلندرود 65.9 115.5 145.7 73.0 121 26 100

 آب شيرين تا آليش رود 59.4 132.7 162.6 91.6 174 23 78

 هراز 93.8 135.5 155.9 97.3 66 15 60

 بابل رود 90.3 156.1 166.3 111.0 84 7 50

 تاالر و سياهرود 91.2 149.4 134.8 92.7 48 10- 45

 تجن 101.0 116.3 138.2 85.7 37 19 61

 نكارود 96.5 115.4 115.2 90.9 19 0 27

 خليج ميانكاله 55.4 129.0 118.7 80.7 114 8- 47

 كل استان 91.1 135.5 153.8 97.1 69 14 58

 منطقه( 3) هشتاردیبمتوسط بارندگي استان در ماه : 4دول ج

 متوسط بارندگي در سال آبي )میلیمتر( بت بهنسي درصد تغییرات سال جار
 حوضه آبریز

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

 مناطق غرب 53.7 34.5 75.9 51.1 41 120 49

 مناطق مركزی 54.4 43.2 54.7 43.5 0 26 26

 مناطق شرق 46.6 47.5 42.7 41.1 8- 10- 4

 كل استان 53.0 41.8 58.0 45.0 9 39 29



 

 

 

 ه(منطق 3) اردیبهشتیت هر لغا: متوسط بارندگي تجمعي استان از م5جدول 

 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 494.0 709.1 730.2 558.2 48 3 31

 مناطق مركزی 425.6 618.4 580.0 464.0 36 6- 25

 مناطق شرق 404.5 638.6 534.8 446.8 32 16- 20

 كل استان 439.0 643.5 609.6 484.2 39 5- 26

 

 ه(منطق 3) اردیبهشتیت هر لغا: متوسط بارندگي تجمعي استان از م6جدول 

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

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

 مناطق غرب 94.8 146.0 192.3 111.3 103 32 73

 مناطق مركزی 92.8 134.9 147.8 94.0 59 10 57

 مناطق شرق 78.6 121.4 116.8 86.4 49 4- 35

 كل استان 91.1 135.5 153.8 97.1 69 14 58

 

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

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

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

 چالوس -رامسر  59.2 34.7 83.7 56.4 41 141 49

 نور -نوشهر  29.2 36.1 52.4 37.3 80 45 40

 آمل -بابل  57.6 36.3 64.0 47.2 11 76 35

 جويبار -قائم شهر  48.0 50.5 46.8 43.0 3- 7- 9

 نكا -ساری  62.3 48.6 44.9 41.0 28- 8- 10

 بندر گز -بهشهر  25.8 46.4 45.3 36.0 75 2- 26

 كل استان 53.0 41.8 58.0 45.0 9 39 29



 

 

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

 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  508.5 724.8 743.7 589.2 46 3 26

 نور -نوشهر  483.1 694.6 697.2 497.5 44 0 40

 آمل -بابل  398.2 552.4 538.1 452.9 35 3- 19

 جويبار -قائم شهر  414.0 665.5 621.9 465.1 50 7- 34

 نكا -ساری  439.5 636.2 552.5 449.8 26 13- 23

 بندر گز -بهشهر  385.3 682.5 589.7 468.5 53 14- 26

 نكل استا 439.0 643.5 609.6 484.2 39 5- 26

 

 اردیبهشت لغایت مهر از يمطالعات يها محدوده تجمعي بارندگي متوسط:  9جدول 
 
 

 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

 لوسچا -رامسر  103.8 155.5 206.9 123.3 99 33 68

 نور -نوشهر  63.3 122.5 152.6 80.5 141 25 89

 آمل -بابل  92.9 140.9 158.6 100.9 71 13 57

 جويبار -قائم شهر  91.2 149.4 134.8 92.7 48 10- 45

 نكا -ساری  99.6 116.0 130.8 87.4 31 13 50

 بندر گز -بهشهر  55.4 129.0 118.8 80.7 114 8- 47

 كل استان 91.1 135.5 153.8 97.1 69 14 58

 
 
 

 
 
 

 

 



 

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

 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  56.6 32.7 75.7 50.2 34 131 51

 دشت  24.4 53.4 78.4 60.5 222 47 30 غرب

49 120 41 51.1 75.9 34.5 53.7 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  66.2 40.3 60.8 46.3 8- 51 32

 دشت  13.8 52.4 31.6 33.1 128 40- 4- مرکزی

26 26 0 43.5 54.7 43.2 54.4 
ميانگين مركز 

 استان

 ارتفاعات  67.4 45.5 43.4 45.2 36- 5- 4-

 دشت  16.9 50.2 41.7 35.3 147 17- 18 شرق

4 -10 -8 41.1 42.7 47.5 46.6 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  63.7 38.8 63.0 47.2 1- 62 33

 دشت  15.8 51.8 39.4 36.5 149 24- 8 کل استان

 میانگین کل استان 53.0 41.8 58.0 45.0 9 39 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اردیبهشتتفكیك منطقه اي )کوه و دشت ( از مهر لغایت  : متوسط بارندگي به11جدول 
 

 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

 ت ارتفاعا 447.9 647.7 668.8 517.4 49 3 29

 دشت  966.1 1336.2 1359.5 977.1 41 2 39 غرب

31 3 48 558.2 730.2 709.1 494.0 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  393.0 580.3 533.1 420.3 36 8- 27

 دشت  549.9 746.7 742.6 617.0 35 1- 20 مرکزی

25 -6 36 464.0 580.0 618.4 425.6 
ميانگين مركز 

 استان

 ارتفاعات  411.5 598.2 497.9 416.4 21 17- 20

 دشت  394.5 696.3 587.3 490.0 49 16- 20 شرق

20 -16 32 446.8 534.8 638.6 404.5 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  410.4 601.2 567.1 447.1 38 6- 27

 دشت  546.0 792.3 759.4 615.9 39 4- 23 کل استان

 میانگین کل استان 439.0 643.5 609.6 484.2 39 5- 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اردیبهشتوه و دشت ( از مهر لغایت تفكیك منطقه اي )ک : متوسط بارندگي به12جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  96.4 138.0 186.1 109.8 93 35 70

 دشت  78.2 227.4 255.7 126.9 227 12 101 غرب

73 32 103 111.3 192.3 146.0 94.8 
ميانگين غرب 

 استان

 ارتفاعات  106.3 135.9 153.4 98.0 44 13 57

 دشت  46.9 127.8 124.3 78.2 165 3- 59 مرکزی

57 10 59 94.0 147.8 134.9 92.8 
ميانگين مركز 

 استان

 ارتفاعات  100.4 114.3 118.9 90.5 18 4 31

 دشت  47.6 131.4 113.8 80.6 139 13- 41 شرق

35 -4 49 86.4 116.8 121.4 78.6 
ميانگين شرق 

 استان

 ارتفاعات  102.8 134.1 158.6 100.4 54 18 58

 دشت  50.3 139.1 134.7 83.9 168 3- 60 کل استان

 میانگین کل استان 91.1 135.5 153.8 97.1 69 14 58



 

 اردیبهشت ماه در ندرانماز استان مهم هاي رودخانه آبدهي برآورد:  13 دولج

 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  41.8 92.1 83.4 65.4 100 9- 28

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  30.5 97.3 166.7 73.9 446 71 126

 (3987كره سنگ         ) -هراز  72.3 200.4 202.4 143.3 180 1 41

 (1625) كشتارگاه    -بابلرود  * 6.6 66.9 32.2 30.9 387 52- 4

 (2387كياكال             ) -تاالر  8.5 65.90 32.3 18.7 280 51- 73

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 3.05 68.30 37.3 25.5 1120 45- 46

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  5.9 28.80 13.4 15.0 126 53- 10-

52 -8 236 372.7 567.7 619.7 168.7 
م رودخانه  مه 7مجموع 

 مازندران

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

 اردیبهشتیت لغا دران از مهرنه هاي مهم استان مازناد آبدهي رودخبرآور:  14دول ج
 

 ایستگاه -نه نام رودخا 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  184.5 286.9 269.6 266.7 46 6- 1

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  138.3 291.7 392.5 253.6 184 35 55

 (3987سنگ         )كره  -هراز  392.3 571.0 691.3 512.4 76 21 35

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 193.1 500.0 453.0 412.7 135 9- 10

 (2387كياكال             ) -تاالر  67.0 429.5 384.2 241.5 474 11- 59

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 86.3 541.7 561.2 356.9 550 4 57

 (1906آبلوونهرآبلو     ) - نكارود 54.8 172.6 131.2 133.4 139 24- 2-

32 3 158 2177.0 2883.1 2793.3 1116.3 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

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



 

 اردیبهشتیت لغا دران از مهرنه هاي مهم استان مازناد آبدهي رودخبرآور:  15دول 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  72.6 145.6 130.6 113.5 80 10- 15

 (1583پل ذغال       ) -چالوس  51.9 180.7 252.1 126.9 386 40 99

 (3987كره سنگ         ) -هراز  117.6 319.5 289.9 227.6 147 9- 27

 (1625كشتارگاه    ) -بابلرود  * 16.7 167.4 113.8 91.3 580 32- 25

 (2387كياكال             ) -تاالر  11.1 219.4 120.7 66.8 991 45- 81

 (4027كردخيل       ) -تجن  * 8.0 279.1 204.7 99.5 2470 27- 106

 (1906آبلوونهرآبلو     ) -نكارود  13.1 70.9 42.6 41.5 225 40- 2

50 -17 297 767.1 1154.4 1382.6 290.9 
رودخانه  مهم  7مجموع 

 مازندران

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



 

کیفي منا بع آب سطحي بررسي  وضعیت 

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

ست . اه شدآورده  16ان مازندران درجدول چند رود خانه هاي مهم استهاي مونه آب همراه دبي لحظه اي مربوط به ن

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

 : مي باشدزير  شرحه ب 16 حاصله با توجه به جدول شماره شده اند كه نتايج

به  نسبتكشتارگاه و هراز كره سنگ و بابلرود و شيرگاه كياكال طاالر ريگ چشمه،  تجني اتگاههايس دبي  -1

داشته ن تغيير چندانينسبت به ده سال گذشته ر يل كاهش و بابلرود قران طاالدر تجن كردخو  سال گذشته افزايش ده

  است.

ر كه تغيير و بابلرود قران طاالبه غير از طاالر كياكال و هراز كره سنگ ايستگاههاكليه  تريكيهدايت الك -2

  است.داشته  كاهشنسبت به ده سال گذشته ، چنداني نداشته است

، در كه تغيير چنداني نداشته  بابلرود قران طاالر ريگ چشمه وبه غير از تجن  ايستگاههاكليه  كلرمقدار  -3

 .داشته است كاهش گذشته نسبت به ده سال مابقي ايستگاهها

در ساير  شته خوب وذل گنسبت به متوسط ده سا رايستگاه هاي بابلرود قرانطاال بيت آبمرغودرجه  -4

 متوسط مي باشد. ايستگاهها

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

نظر ي بوده و از دگي داراي آلولوژيكيواز نظر ميكروبي و ب ها آب رودخانه آوري است كهبه يادالزم  -6

 .مي باشد نرمال در حدفيزيكي  وشيميايي 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 99 اردیبهشتاستا ن مازندران ـ  : وضعیت کیفي منا بع آب رودخانه هاي مرکزي 16ول  جد

 

 طبقه بندي

 رزياز نظر کشاو

 قه بنديطب

 رشرباز نظ
 

 کلر
( meq/ l) 

دايت ه

 تريكيالك
(µ/ cm ) 

 *د بي
)/ S 

3(m 
 

 نه خانام رود نام ايستگاه ريدوره آما

 52/14 627 8/0 2 متوسط
 متو سط

 هده سال
  ريگ چشمهريگ چشمه

  ) باال دست() باال دست(

 تجـن
 99-98 631/24 590 9/0 2 متوسط

 73/5 1022 2/3 2 متوسط
 متو سط

 ده ساله
  کردخيلکردخيل

  ايين دست(ايين دست()پ)پ
 99-98 054/3 807 6/1 2 متوسط

 44/6 795 0/2 2 توسطم
 متو سط

 لهده سا
  شيرگاهشيرگاه

  دست (دست ()باال)باال

 رتـاال
 99-98 861/13 675 3/1 2 بخو

 29/5 698 5/1 2 متوسط
 طمتو س

 ده ساله
  کياکالکياکال

  )پايين دست()پايين دست(
 99-98 069/10 638 3/0 2 متوسط

 55/5 289 3/0 1 خوب
 متو سط

 ده ساله
  ررقرانطاالقرانطاال

  دست(دست(  )باال)باال  

 ا بلرودب

 99-98 296/5 291 2/0 1 خوب

 58/8 812 2 2 متوسط
 سطمتو 

 ده ساله
  ههکشتارگاکشتارگا

  )پايين دست()پايين دست(
 99-98 018/7 692 4/1 2 خوب

 17/53 457 6/0 2 متوسط
 متو سط

 ـرازه  کره سنگکره سنگ ده ساله
 99-98 413/85 483 4/0 2 متوسط

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

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

 د.نیه خروجی سد البز می باشثار مکعب بر مت 21بابلرود قران طاالر و بابلرود کشتارگاه با احتساب ی دو ایستگاه اطالعات دب #



 

 

  زیرزمینيبررسي وضعیت منابع آب  

 

 زن ات حجم مخالف : تغییر   

هااي اساتان مازنادران    آب زيرزميني نشان از آن دارد كه دشت منابع 1399 ارديبهشت هايگيريدستاورد اندازه       

، بترتيب ساله 12و  98ماه سال  فروردين هنسبت بميليون متر مكعب  83/9ضمن كاهش نسبت به ماه گذشته بميزان 

  حجم آبخوان روبرو بوده است.افزايش  ميليون متر مكعب با 29/137و  29/9

 ب : تغییرات سطح آب   

 هااي محادوده هماه  در  مااه گششاته  هاي انجام پذيرفته، سطح ايستابي نسبت باه  گيرير دستاورد اندازهبراب           

 -رامسار  متار در محادوده   01/0 كاهشداشته است )كمترين كاهش  نوشهر -بندرگز و نور -بهشهر به جزء مطالعاتي

ماه مشابه سطح ايستابي نسبت به  است(. همچنين،نكا  -ساريمتر مربوط به محدوده  2/0 كاهشترين و بيش چالوس

اسات.  روبارو باوده   هشكابا جويبار  -بندرگز و قائمشهر -بهشهربه جزء  هاي مطالعاتيمحدودههمه  در سال گششته

مرباوط باه    كااهش متر و كمترين ميزان  1/0به ميزان نكا  -ساريمربوط به محدوده  كاهشترين ميزان بنحويكه بيش

مااه   باشد. همچنين، سطح ايستابي نسابت باه  متر مي 01/0برابر آمل  -و بابل نوشهر -و نور چالوس -رامسر محدوده

بيشترين افزايش هام مرباوط باه محادوده     . استروبرو بوده افزايش ه ها باهمه محدوددر  (الهس 12مشابه درازمدت )

-باشد ميمتر مي 06/0برابر چالوس  -رامسر مربوط به محدوده افزايشكمترين ميزان و متر  17/1به ميزان آمل  -بابل

  باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ي ستابیا سطح وسطمت سهیمقا و دراننمازي دشتهاي نیرزمیزي ها نآبخوا حجم اترییتغي بررس:  17 شماره جدول

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

 

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

 یايستاب

 نسبت به ماه

 گذشته

(m) 

 
 
 سطح تغييرات

 ايستابی

 نسبت به
 12متوسط 
 ساله

(m 

 حجم تغييرات

 نسبت به مخزن

 ماه مشابه

 گذشتهسال 

(m.c.m) 

 حجم تغييرات

 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 -6.59 0.84 0.14 0.23 11.81 1.96 3.30 

 20.18 4.89- 2.53- 0.82 0.20- 0.10- 1.80- 0.034 722.7 نکا –ساری  1503 2

3 1502 
 –قائمشهر 
 جويبار

614.2 0.035 4.13 0.05 -0.19 0.84 1.09 -4.01 18.01 

 82.51 3.60- 0.81- 1.17 0.05- 0.01- 13.58 0.05 1405 آمل -بابل  1501 4

 12.45 0.82 0.15- 0.95 0.06 0.01- 9.74 0.03 435.1 نوشهر  -نور 1402 5

6 1402 
 -چالوس 
 رامسر

411.9 0.035 -4.87 -0.01 -0.01 0.06 -0.11 -0.11 0.85 

گذشتهه ماه مشابه سال منطقه نسبت ب یمجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانها  
29/9 

 ميليون مترمكعب

 گذشتهه نسبت به ماه مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطق
83/9- 

 ميليون مترمكعب

 ساله 12به نسبت منطقه یها آبخوان حجم راتييتغ مجموع
29/137 

 ميليون مترمكعب

 

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

 

 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


