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 پیش گفتار 
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 ساخت 
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 . استاندارد

امید است، مجریان و دست اندرکاران بخش آب، با به کارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این                         
 استانداردها  بخش از فعالیت های کشور، تالش نموده و صاحب نظران و متخصصان نیز با اظهارنظرهای سازنده، در تکامل این                   

  .همکاری کنند
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 مقدمه 
 ،  ، نشریات های غیر قابل تصور از طریق کتب          ها رقم اطالعات و آمار در زمینه های متعدد علوم و فنون در حجم                   میلیون
 نه تنها تسهیل کننده ارتباطات و       “کد”ها ضبط و منتقل شده است که در این بین             ها و ماهواره   ، رایانه های ارتباط جمعی    دستگاه

 را به عنوان یکی از       “کد”به این ترتیب می توان      . تبادل اطالعات بوده بلکه جزء اجتناب ناپذیر در کلیه این زمینه ها می باشد              
 .سترسی آسان و سریع به اطالعات دانست ، ذخیره سازی و کلید دابزارهای مهم طبقه بندی

 برای دسته بندی و     “کد  ”در مطالعات و تحقیقات منابع آب نیز که آمار و اطالعات رکن اصلی را تشکیل می دهد استفاده از                    
 ها در این میان حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی  به عنوان بستر فیزیکی اجرای طرح             . دسترسی سریع امری الزامی است    
 . ، به طریق اولی نیازمند کدگذاری می باشدو پروژه های عمرانی و تامین آب

 در بنگاه مستقل آبیاری و با همکاری سازمان           1335 ، اولین بار در سال       تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز ایران       
بنا بوده و تعداد تقسیمات در هر         م “ده دهی ” صورت گرفته که در آن سیستم اعشاری           “F.A.O”و کشاورزی جهان     خواروبار

ضمن اینکه این تقسیم بندی برای محدوده های مطالعاتی آبهای زیرزمینی نیز مد نظر قرار                 . د کن تجاوز نمی  9مرحله از عدد     
به امروز مبنای انتشار آمار  بر این اساس سطح کشور به شش حوضه آبریز اصلی تقسیم گردیده که این تقسیمات تا               . گرفته است 

 .درولوژی و تفکیک محدوده های مطالعاتی آبهای زیرزمینی بوده استهی

  ، های اخیر و به موازات افزایش طرح های مطالعاتی و اجرایی در زمینه توسعه بهره برداری از منابع آب و خاک                          سال در

 های اوت توسط سازمان  تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز کشور و محدوده های مطالعاتی با هدف های کم و بیش متف                 
مختلف صورت گرفته که از آن جمله می توان به تقسیم بندی های انجام شده در طرح های جامع آب و اطلس های منابع آب با                        

 .دکرمقیاس یک میلیونیم و سایر پروژه های آبی اشاره 

ت منابع آب را دچار مشکل نموده و از           ، کار دسترسی و استفاده از آمار و اطالعا         از آنجا که وجود تقسیمات متنوع و متعدد        
طرفی ضرورت وجود سیستم واحد و یکسان برای تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی همیشه                     

 “ کمیته تقسیم بندی وکدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی          ”مورد نظر بوده لذا در جهت دستیابی به اهداف فوق           
 . در سازمان تحقیقات منابع آب وقت تشکیل و گزارش های الزم تهیه شد1370واسط سال از ا

 ، مهندسین مشاور جاماب و سایر مراجع مرتبط و           آب منطقه ای  های  بعد از تهیه گزارش مورد نظر و ارسال آن به شرکت             
 از اعضاء کمیته قبلی و دیگر کارشناسان         ، کمیته ای مرکب  ها دریافت نظرات کارشناسی و احساس لزوم بازنگری گزارش و نقشه          

سرانجام آخرین مرحله  .  ها و تصحیح گزارش و نقشه ها اقدام شد         تشکیل و نسبت به اعمال دیدگاه      1377در اردیبهشت ماه سال     
لدی از آن    به انجام رسید و اینک مج      1381ویژه تعیین مساحت با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در سال             ه از اصالحات و ب   

 که تعیین مساحت زیر حوضه ها در گذشته با ابزارهای دستی انجام             استذکر این نکته ضروری     . جهت استفاده تقدیم می گردد   
شده لیکن ارقام ارائه شده در این مجلد با استفاده از کامپیوتر بدست آمده است و به همین دلیل در کلیه موارد ارقام مربوط به                            

ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز بر اساس سیستم اعشاری           . ارش قبلی متفاوت می باشد   مساحت ها نسبت به گز   
 بوده و در ارتباط با هماهنگی بین حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی آب زیرزمینی سعی شده تا هر محدوده با                    “ده دهی ”

 .یک یا چند حوضه آبریز انطباق داشته باشد
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ده برای حوضه های آبریز با استفاده از سیستم فوق قابل تطبیق با کدهای بین المللی بوده و در سمت چپ                     کدهای اختیار ش  
 . قرار گیرد“224” ، می تواند کد بین المللی ایران کد هر حوضه آبریز

های  ه حوضه و تعداد محدود     30 تعداد تقسیمات درجه دو       ،شش حوضه اصلی کشور   در این تقسیم بندی حوضه های آبریز       
 ، ضوابط الزم    عالوه بر کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی           خاطر نشان می سازد     . باشد می  609مطالعاتی  
 . کدگذاری منابع آب و ایستگاه های اندازه گیری نیز تعیین گردیده استبه منظور
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 هدف -1

محدوده های مطالعاتی کشور و کدگذاری آنها به         و   7 تا حوضه های آبریز درجه       1تعیین حد و حدود حوضه های آبریز درجه          
انضمام کدگذاری ایستگاه های آب و هواشناسی و منابع انتخابی آب زیرزمینی به منظور تعیین یک سیستم واحد با تعاریف                         

 مشخص جهت کاربران  

 

 دامنه کاربرد  -2

یستگاه های آب و هواشناسی و منابع انتخابی آب        دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل حوضه های آبریز، محدوده های مطالعاتی، ا          
 . زیرزمینی در سطح کل کشور می باشد

 

 ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی -3

 ، ضوابط کلی و اساسی آن طی جلساتی تعیین و در شـروع کار تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی     
مجموعه ضوابط حاکم  . ، حسب نیاز این ضوابط تکمیل گردیده است     حیـن انجـام کار در صورت برخورد با مسائل و مشکالت            در

 .بر تقسیم بندی و کدگذاری ها به شرح زیر می باشد

 
 ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز  3-1

  که یک سیستم بین المللی بوده و در آن تعداد             “هیده د ”در تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز از سیستم اعشاری             
 حوضه آبریز اصلی    6 بر این اساس تقسیم بندی سطح کشور به      .  ، استفاده شده است   ند ک تجاوز نمی  9تقسیمات در هر مرحله از      

 مورد قبول    ،های هیدرولوژیکی کشور   که از چند دهه قبل مورد عمل بوده با توجه به تطابق با مشخصات توپوگرافی و ویژگی                   
 . استتقسیمات ششگانه فوق همراه با کد آنها به شرح زیر  .واقع گردید

 1کد   حوضه آبریز دریای مازندران - 

 2کد   حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان- 

 3کد   حوضه آبریز دریاچه ارومیه - 

 4کد   حوضه آبریزفالت مرکزی- 

 5کد   حوضه آبریز مرزی شرق - 

 6کد  یزقره قوم حوضه آبر- 
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  تقسیمات درجه یک حوضه های آبریز کشور -1-3جدول 

 
 نام حوضه آبریز اصلی کد “کیلومتر مربع”مساحت 

 حوضه آبریز دریای مازندران 1 174618

 حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 2 424515

 حوضه آبریز دریاچه ارومیه 3 51801

 حوضه آبریز فالت مرکزی 4 824356

 حوضه آبریز مرزی شرق 5 103169

 حوضه آبریز قره قوم 6 44165

 جمع 1622624

 
 

 . در ادامه ارائه شده استمراحل بعدی تقسیمات و ضوابط مربوط  به آنها

 
 2 به درجه 1ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز از درجه  3-1-1

 :ده است شا بر اساس ضوابط زیر انجام  و کدگذاری آنه2 به درجه 1تقسیمات حوضه های آبریز درجه 

 .“41 مانند دریاچه نمک با کد ”مجموع رودخانه ها و مسیل هایی که به یک پایانه ختم می گردد  −

 مانند رودخانه های بین سفیدرود     ”تعدادی از رودخانه های مجاور هم که دارای ویژگیهای هیدرولوژیکی مشترک هستند             −
 .“14و هراز با کد 

 خط تقسیم حوضه آبریز آبخوان را قطع ننماید و در صورت اجبار با خطوط جریان آب زیرزمینی منطبق                      سعی گردیده  −
 .“ مانند نواحی ساحلی دریای مازندران”باشد 

 ، خلیج فارس و دریای عمان از غرب به شرق و برای حوضه آبریز رودخانه ها و                   کدگذاری حوضه های دریای مازندران    −
 از شمال غرب حوضه آبریز شروع و در جهت            ،انه اصلی یا چند پایانه کوچک ختم می گردند        مسیل هایی که به یک پای    

 .عکس عقربه های ساعت ادامه یافته است

 . ، اولویت درجه حوضه آبریز از سمت چپ به راست رعایت شده استدر نوشتن ارقام کد حوضه های آبریز −

 به منظور همسانی با سایر حوضه های آبریز         6 و قره قوم با کد        3در این مرحله حوضه های آبریز دریاچه ارومیه با کد            −
 .تقسیم نگردیده و برای آنها کد صفر منظور شده است

 .آب منطقه ای نیز تا حد امکان مد نظر قرار گرفته است های ه عمل شرکتمحدوددر این تقسیمات  −

 تقسیم گردیده که اسامی     2ه آبریز درجه     حوض 30 حوضه آبریز اصلی و درجه یک کشور به           6با توجه به ضوابط فوق       −
 .ارائه گردیده است) 7-1( لغایت )2-1)این حوضه های آبریز همراه با کد مربوط در جداول شماره
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  حوضه آبریز دریای مازندران2 تقسیمات درجه -2-3جدول 

 
 2مساحت حوضه درجه 

 کیلومتر مربع
 کد حوضه آبریز

 2درجه 
 ردیف نام حوضه آبریز

 1 حوضه آبریز رودخانه ارس 11 39534
 2  مرداب انزلی–حوضه آبریز  رودخانه های تالش  12 6827
 3 حوضه آبریز سفیدرود 13 59217
 4 حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرود و هراز 14 10905
 5 حوضه آبریز رودخانه هراز و رودخانه های بین هراز و قره سو 15 18644
 6 رودخانه های قره سو و گرگانحوضه آبریز  16 13061
 7 حوضه آبریز رودخانه اترک 17 26430
 جمع 8 174618

 
 

  حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان2 تقسیمات درجه -3-3جدول 
 

 2مساحت حوضه درجه 
 کیلومتر مربع

 کد حوضه آبریز
 2درجه 

 ردیف نام حوضه آبریز

 1 حوضه آبریز  رودخانه های مرزی غرب 21 39667
 2 حوضه آبریز  رودخانه کرخه 22 51643
 3 حوضه آبریز  رودخانه کارون بزرگ 23 67257
 4 حوضه آبریز  رودخانه های جراحی و زهره 24 40788
 5 حوضه آبریز  رودخانه حله و مسیل های کوچک دو طرف آن 25 21274
 6 و خنج ، کاریان حوضه آبریز رودخانه مند و حوضه های بسته هرم 26 47654
 7 مسیل های جنوبی و جزایرو مهران  وحوضه آبریز  رودخانه های کل 27 62918
 8 حوضه آبریز  رودخانه های بین بندر عباس و سدیج 28 44763
 9 حوضه آبریز  رودخانه های بلوچستان جنوبی بین سدیج و مرز پاکستان 29 48551
 جمع 9 424515

 
 

  آبریز دریاچه ارومیه حوضه2 تقسیمات درجه -4-3جدول 
 

 2مساحت حوضه درجه 
 کیلومتر مربع

 کد حوضه آبریز
 2درجه 

 ردیف نام حوضه آبریز

 1 حوضه آبریز دریاچه ارومیه 30 51801
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  حوضه آبریز فالت مرکزی2 تقسیمات درجه -5-3جدول 

 
 2مساحت حوضه درجه 

 کیلومتر مربع

 کد حوضه آبریز

 2درجه 
 ردیف نام حوضه آبریز

 1 حوضه آبریز دریاچه نمک 41 92563

 2 حوضه آبریز گاوخونی 42 41550

 3  بختگان و مهارلو–حوضه آبریز دریاچه های طشک  43 31492

 4  سیرجان–حوضه آبریز کویر ابرقو  44 57196

 5 حوضه آبریز هامون جازموریان 45 69390

 6 حوضه آبریز کویر لوت 46 206222

 7  کویر مرکزیحوضه آبریز 47 226523

 8  ، ریگ زرین و دق سرخحوضه آبریز کویر های سیاه کوه 48 48912

 9 حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند 49 50508

 جمع 9 824356

 
 

  حوضه آبریز مرزی شرق2 تقسیمات درجه -6-3جدول 

 
 2مساحت حوضه درجه 

 کیلومتر مربع

 کد حوضه آبریز

 2درجه 
 فردی نام حوضه آبریز

 1  نمک زار خواف–حوضه آبریز دق پترگان  51 32980

 2 “گودزره”حوضه آبریز هامون هیرمند 52 33731

 3 حوضه آبریز هامون مشکیل 53 36458

 جمع 3 103169

 
 

  حوضه آبریز قره قوم2 تقسیمات درجه -7-3جدول 

 
 2مساحت حوضه درجه 

 کیلومتر مربع

 کد حوضه آبریز

 2درجه 
 ردیف زنام حوضه آبری

 1 حوضه آبریز قره قوم 60 44165
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  به بعد2ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز از درجه  3-1-2

 2 به درجه     1 ، عالوه بر رعایت موارد مربوط به تقسیمات درجه             در این مرحله از تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز           
 :ضوابطی بشرح زیر در نظر گرفته شده است 

 . ، منحصراً بخش داخلی کشور مد نظر قرار گرفته استبندی و کدگذاری رودخانه های مرزیدر تقسیم  −
به  در صورتی که حوضه آبریز از یک رودخانه تشکیل شده باشد تقسیم بندی و کدگذاری از پایانه به سمت سرچشمه و                      −

 :های زیر انجام گرفته است  یکی از روش
 تقسیم بندی تنه اصلی رودخانه

 ی رودخانه با توجه به شاخه های آنتقسیم بند
 تقسیم بندی بر مبنای تلفیق دو روش فوق

های   ، بسته به تعداد رودخانه و ویژگی       در صورتی که حوضه آبریز از مجموعه رودخانه های مستقل تشکیل شده باشد              −
 حداکثر تقسیمات این    ، به گونه ای که     مشترک آنها یک یا چند رودخانه مجاور هم به صورت واحد در نظر گرفته شده                 

 . ، کدگذاری این حوضه های آبریز مطابق حوضه های آبریز اصلی آنها انجام پذیرفته است تجاوز ننماید9حوضه آبریز از 
 .سعی شده است گستره های آبی و پایانه های کویری به عنوان یک واحد هیدرولوژیکی در نظر گرفته شود −
بریز در موارد استثنائی اجباراً یک مرحله از تقسیمات به لحاظ رعایت                 در آخرین مراحل تقسیم بندی حوضه های آ        −

 .محدوده های مطالعاتی انجام گرفته و از نظر هیدرولوژیکی اهمیتی نداشته است
 

 ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری محدوده های مطالعاتی  3-2
وژیکی به نحوی انجام گرفته که حدود آنها با          انتخاب و تعیین محدوده های مطالعاتی بر اساس شرایط توپوگرافی و هیدروژئول            

بنابراین محدوده مطالعاتی از یک یا چند حوضه         . مرز تقسیمات حوضه های آبریز از درجه سه و یا تقسیمات بعدی انطباق دارد              
خرین از طرفی یک حوضه آبریز در آ       . تشکیل شده و معموالً حداقل یک آبخوان را شامل می شود            سه به بعد     درجه  با  آبریز  

 .تقسیمات به هیچ وجه شامل چند محدوده مطالعاتی نخواهد بود
 تنظیم گردیده  و شامل چهار       “ حوضه آبریز با کد دو رقمی        ”کد محدوده مطالعاتی در قالب حوضه های آبریز درجه دو            −

 باشد که  رقم است که دو رقم سمت چپ آن معرف کد حوضه آبریز و دو رقم بعدی معرف شماره محدوده مطالعاتی می                      
 . استفاده گردیده است99 تا 01برای آنها با توجه به تعداد محدوده ها از اعداد دو رقمی 

 و اولویت بندی کد آنها به        2شماره گذاری محدوده های مطالعاتی بر اساس آخرین تقسیمات حوضه های آبریز درجه                −
 .ترتیب صعودی بوده است

 
 و منابع انتخابی آب زیرزمینی ضوابط کدگذاری ایستگاه های آب و هواشناسی  3-3
ظر به اینکه کاربرد کد برای ایستگاه های آب و هواشناسی و منابع انتخابی آب زیرزمینی در پروژه های مختلف ضروری می باشد               ن

 تجدید نظر درکدگذاری قبلی ایستگاه ها امری        ،و با تقسیم بندی و کدگذاری جدید حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی             
 ، لذا در این گزارش ضوابط جدید کدگذاری ایستگاه های آب و هواشناسی و منابع انتخابی آب زیرزمینی ارائه                    تناب ناپذیر بوده  اج

 .آب منطقه ای نسبت به تخصیص کد بر اساس ضوابط تعیین شده اقدام نمایند های می گردد تا شرکت
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 ضوابط کدگذاری ایستگاه های آب و هواشناسی 3-3-1
 رقم تشکیل گردیده که از سمت چپ به          9های مطالعاتی انجام و از       ه اه های آب و هواشناسی در قالب محدود       کدگذاری ایستگ 

 :راست به شرح زیر می باشد 
 ارقام اول و دوم حوضه آبریز با کد دو رقمی −
 2ارقام سوم و چهارم شماره محدوده مطالعاتی در حوضه آبریز درجه  −
 : و تقسیمات فرعی آن به شرح زیر ارقام پنجم و ششم معرف نوع ایستگاه −

 11با کد  تبخیرسنجی  
 12با کد  باران سنج ثبات  

 13با کد  باران سنج معمولی  1ایستگاه های هواشناسی با کد 
 14با کد  باران سنج ذخیره ای  
 15با کد  برف سنجی  
 21با کد  1آب سنجی درجه  
 22با کد  2آب سنجی درجه  

 23با کد  3آب سنجی درجه  2ا کد ایستگاه های آب سنجی ب
 24با کد   4آب سنجی درجه  
 25با کد  آب سنجی دریاها و دریاچه ها 

 “. ، اجرا و بهره برداری خواهد شد در آینده طراحی ” 3آب سطحی با کد  ایستگاه های سنجش مصارف
نوع آنها به طور مسلسل از پایین دست       سه رقم بعدی مربوط به شماره هر یک از انواع ایستگاه ها می باشد که مستقل از                  −

بدین ترتیب  .به سمت باالدست و در جهت عکس عقربه های ساعت در هر یک از محدوده های مطالعاتی داده می شود                   
. شود  در نظر گرفته می     … برای دومین ایستگاه و       002 ، شماره    برای اولین ایستگاه سنجش آب و هوا         001شماره  

سنجی معمولی در کنار یک       مثالً یک ایستگاه باران    ”واع مختلف درکنار هم قرار گرفته باشند         چنانچه ایستگاه های از ان   
 به مجموعه آنها یک شماره مسلسل واحد اختصاص داده می شود و عدد ممیزه                 “ایستگاه هیدرومتری قرار گرفته باشد     

ایستگاه   مثالً  ”ر آینده تغییر نماید      همچنین چنانچه نوع ایستگاهی د     . آنها مربوط به نوع و درجه ایستگاه می باشد          
 شماره مسلسل قبلی آن حفظ شده و ارقام پنجم و ششم که مربوط                “سنجی به ایستگاه تبخیرسنجی تبدیل شود         باران

 3 ”به این ترتیب سابقه آماری یک ایستگاه از طریق شماره مسلسل آن               .نماید می به نوع و درجه ایستگاه می باشد تغییر      
 . محفوظ خواهد ماند“ هر ایستگاه رقم آخر کد

 
 ضوابط کدگذاری منابع انتخابی آب زیرزمینی 3-3-2

 در بخش آبهای زیرزمینی به آن دسته از منابع که دارای اندازه گیری دوره ای و مستمر هستند و به نام منابع انتخابی                                 

 . ، کد اختصاص داده می شود شناخته می شوند“ کمی و کیفی”آب زیرزمینی 

 . رقم تشکیل گردیده که به ترتیب از سمت چپ به راست به شرح زیر می باشد9 انتخابی آب زیرزمینی از کد منابع

 2ارقام اول و دوم مربوط به کد حوضه آبریز درجه  −

 2ارقام سوم و چهارم مربوط به شماره محدوده مطالعاتی در حوضه آبریز درجه  −
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 .عی آن به شرح زیر می باشدارقام پنجم و ششم مربوط به نوع منبع و تقسیمات فر −

 41با کد  ه مشاهده ای چا 

 42با کد  چاه اندازه گیری آبدهی 

 43با کد  چاه نمونه برداری کیفی 
 44با کد  چاه نمونه برداری آالینده ها  

 45با کد   اندازه گیری آبدهی –چاه نمونه برداری کیفی   4چاه های انتخابی با کد 

 46با کد  اندازه گیری آبدهی– ها چاه نمونه برداری آالینده 

 47با کد  اندازه گیری آبدهی–چاه نمونه برداری کیفی و آالینده ها  

 48با کد   نمونه برداری آالینده ها –چاه نمونه برداری کیفی  

 51با کد  چشمه اندازه گیری آبدهی  

 52با کد  چشمه نمونه برداری کیفی  

 53کد با  چشمه نمونه برداری آالینده ها 

 54با کد  اندازه گیری آبدهی -چشمه نمونه برداری کیفی 5چشمه های انتخابی با کد
 55با کد  اندازه گیری آبدهی –چشمه نمونه برداری آالینده ها  

 56با کد  اندازه گیری آبدهی–چشمه  نمونه برداری کیفی و آالینده ها  

 57با کد   نمونه برداری آالینده ها–چشمه نمونه برداری کیفی  

 61با کد قنات اندازه گیری آبدهی  

 62با کد  قنات نمونه برداری کیفی  

 63با کد  قنات نمونه برداری آالینده ها  

 64با کد  اندازه گیری آبدهی –قنات نمونه برداری کیفی  6قنات های انتخابی با کد 

 65با کد   اندازه گیری آبدهی–قنات نمونه برداری آالینده ها  

 66 با کد  اندازه گیری آبدهی–ت نمونه برداری کیفی و آالینده ها قنا 

 67با کد  نمونه برداری آالینده ها –قنات نمونه برداری کیفی  

  می باشد که مستقل از نوع       “ ، قنات  ، چشمه  چاه ”سه رقم بعدی مربوط به شماره مسلسل هر یک از منابع انتخابی                    
  ،  مشاهده ای ”به این ترتیب که به کلیه چاه های انتخابی              . تصاص داده می شود   به تفکیک نوع منبع اخ        اندازه گیری و 

از باال به پایین      موجود در یک محدوده مطالعاتی از سمت چپ به سمت راست و              “های کیفی    اندازه گیری کمی و اندازه گیری   
های پنجم و ششم کد آنها        ام می شود رقم  ی که در آنها انج     یها  ، سپس بر اساس نوع اندازه گیری      شماره مسلسل داده می شود    

به این ترتیب اولین چاه انتخابی     . های انتخابی نیز عمل می گردد     به همین ترتیب در خصوص چشمه ها و قنات       . دشومشخص می  
  خواهند بود و   001 و اولین چشمه و قنات انتخابی نیز هر کدام دارای شماره               001در محدوده مطالعاتی دارای شماره مسلسل        

 .رقم ممیزه هر یک از منابع ارقام پنجم و ششم کد آنها می باشد
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 مراحل انجام کار -4
کار تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی با تعیین ضوابط که در بخش اول ذکر گردیده شروع و                       

 و  000/1:250 و   000/1:1000ریز از نقشه های    حوضه های آب  .می کندسپس مراحل انجام کار بر اساس ضوابط مربوط ادامه پیدا            
 . است بهره گیری شده 000/1:50در موارد محدود از نقشه های 

 
 تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی  4-1

 انجام و   2به درجه    1 تقسیمات اولیه حوضه های آبریز از درجه        000/1:1000با استفاده از نقشه های     ابتدا  همان طور که گفته شد     
 حدود تقسیمات بعدی تا آخرین درجه مورد نیاز تعیین گردیده و             000/1:250سپس با بکارگیری نقشه های توپوگرافی با مقیاس        

 .برای هر یک از تقسیمات کد مربوط مشخص شده است

ر مراحل بعدی مورد استفاده قرار      تعاریف مربوط به هر یک از حوضه های آبریز همراه با کد مربوط تعیین و تنظیم گردید تا د                  
سپس نام اختصاری برای هر یک از این تقسیمات در نظر گرفته شد که در تعیین آن در درجه اول از اسامی رودخانه ها و                          . گیرد

یشترین تقسیمات فرعی   ب.  ، روستاها و دشت ها استفاده شده است       در مواردی که نام مشخصی وجود نداشته از اسامی شهرها            
.  ، کویر مرکزی و کارون بزرگ می باشد که تا درجه هفت ادامه پیدا نموده است                     به سه حوضه آبریز دریاچه نمک         مربوط

گذاری محدوده های   در نام . اند محدوده های مطالعاتی از تطبیق حوضه های فرعی از درجات مختلف تعیین و نام گذاری گردیده               
 .دتاً  از نام شهر ها استفاده شده استمطالعاتی از مشهورترین اسامی مشخص دشت ها و عم

 
 بانک اطالعاتی 4-2

طراحی یک سیستم کامپیوتری جهت ذخیره سازی اطالعات مربوط به             ،  منظور طبقه بندی و دسترسی سریع به اطالعات         به
 برای  ضمناً. شوددر بانک اطالعاتی وارد     اقدام شده است تا     های مطالعاتی    حدودهمتقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و        

 :های بانک نیز دو فرم طراحی شده که اطالعات در قالب آنها قابل دریافت می باشد این دو فرم عبارتند از  خروجی

 ، نام   حوضه آبریز  د ، ک  که در آن نام و حدود حوضه آبریز        )430-049(فرم مربوط به تقسیمات حوضه های آبریز با شماره          −
 .ط آورده شده استو کد محدوده مطالعاتی و مساحت مربو

 ، کدحوضه   که در آن نام و حدود حوضه آبریز          )430-050(فرم مربوط به تقسیمات محدوده های مطالعاتی با شماره            −
 . ، نام و کد محدوده مطالعاتی و مساحت مربوط آورده شده استآبریز

 
 پیاده کردن تقسیمات بر روی نقشه 4-3

 پیاده نمودن بر روی نقشه ها و محاسبه مساحت مربوط به  و پس از کنترل     اطالعات  مربوط به فرم های خروجی بانک اطالعاتی       
 نسبت به ترسیم    000/1:250هر یک از حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی با استفاده از نقشه های توپوگرافی با مقیاس                  

 .دشد و مساحت هریک محاسبه گردیدقیق حد حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی اقدام 
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همراه کد آنها بر روی نقشه های توپوگرافی        ه  در مرحله بعدی حدود تقسیمات حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی ب            
 “مراه تقسیمات حوضه ها و محدوده ها       ه  نقشه های توپوگرافی به   ” منتقل گردید و این مجموعه        1:250000رقومی با مقیاس    

 .موجود می باشد AUTOCADهای رقومی در محیط  بصورت فایل

 
 نتایج -5

 بیان گردیده نتایج کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی به شرح زیر ارائه                 2و  1با توجه به آنچه در بخشهای        
 .می گردد

 
 حوضه های آبریز اصلی  5-1

ش حوضه آبریز    مربوط به ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز آمده سطح کشور به ش                1-1همان طور که در بند     
این شش حوضه آبریز چند دهه قبل مورد عمل بوده و با توجه به تطابق آنها با مشخصات                          . اصلی تقسیم گردیده است    

 .توپوگرافی و خصوصیات هیدرولوژیکی کشور عیناً مورد قبول قرار گرفته و در تقسیمات بعدی از آن استفاده شده است

 .به شرح زیر می باشدتقسیمات شش گانه فوق همراه با کد آنها 

 
 تقسیمات فرعی حوضه های آبریز 5-2

حوضه های آبریز اصلی شش گانه بر اساس ضوابط ارائه شده در بخش اول به حوضه های فرعی از درجات مختلف تقسیم                          
  و هامون هیرمند      17 ، اترک با کد       12 مرداب انزلی با کد         –گردیده که آخرین تقسیمات در حوضه های آبریز تالش               

 این  47 و کویر مرکزی با کد        41 دریاچه نمک با کد      23 بوده و در حوضه های آبریز کارون بزرگ با کد             4 تا درجه    52د  با ک 
 .تقسیمات تا درجه هفت ادامه پیدا نموده است

کلیه تقسیمات اصلی و فرعی  سطح کشور     که در ادامه این دستورالعمل آمده است         430-049در جداول مشخص شده با کد       
 ضمیمه گزارش تمام    000/1:250همچنین در نقشه های    .  با کدهای مربوط و مساحت حوضه های آبریز ارائه گردیده است           همراه

 بر اساس   )430-049(های ارائه شده در فرم شماره         مساحت. مراحل تقسیمات همراه با کدهای مربوط نشان داده شده است           
 استفاده از قابلیت نرم افزارهای سیستم اطالعات جغرافیایی محاسبه             و با  000/1:250نقشه های توپوگرافی رقومی با مقیاس       

 تقسیمات حوضه های آبریز اصلی به صورت نمایشی ارائه            کل تعداد   )1-3 (در نمودار  .باشد می گردیده و دارای دقت کافی     
 های شش گانه به صورت     درجات مختلف برای هر یک از حوضه       تعداد تقسیمات فرعی از   ) 2-3(در نمودار شماره     .گردیده است 

با توجه به نمودارهای فوق مالحظه می گردد که تعداد آخرین تقسیمات حوضه های آبریز در                  . ستونی نمایش داده شده است     
 واحد هیدرولوژیکی و کمترین آن مربوط به         387 بوده که بیشترین آن مربوط به فالت مرکزی با             1101سطح کشور معادل    

در ضمن اطالعات مربوط به نقشه های حوضه های آبریز و محدوده های              .  واحد می باشد  36داد  حوضه آبریز قره قوم با تع       
 . ، در دفتر مطالعات پایه منابع آب موجود است که در محیط اتوکد قابل استفاده می باشدCDمطالعاتی به صورت 
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 محدوده های مطالعاتی  5-3

 حوضه مربوط به     24 حداکثر   ” از یک یا چند حوضه آبریز          همان طور که در بخش ضوابط بیان شد یک محدوده مطالعاتی            
 درج  )430-050( در فرم    2 تشکیل گردیده که مشخصات آنها به تفکیک حوضه های آبریز درجه               “محدوده رامسر  چالوس      

 .گردیده است

ده مطالعاتی بر حسب     ، کد مربوطه و نهایتاً  مساحت محدو       ، نام محدوده مطالعاتی   این مشخصات شامل نام و کد حوضه آبریز       
 . محدوده مطالعاتی تقسیم گردیده است609بر اساس نقشه و جداول فوق الذکر سطح کشور به . کیلومتر مربع می باشد

 با  .تعداد محدوده های مطالعاتی در حوضه های آبریز اصلی به صورت ستونی نمایش داده شده است               ) 3-3(در نمودار شماره    
  دارای بیشترین تعداد محدوده مطالعاتی         47می شود که حوضه آبریز کویر مرکزی با کد              توجه به این نمودار مالحظه         

 محدوده  2 هر کدام با     16رود و قره سو با کد        و گرگان  12 بوده و حوضه های آبریز تالش و مرداب انزلی با کد              “ محدوده   51”
 .مطالعاتی کمترین تعداد محدوده ها را دارا می باشند

 
 ه های آبریز و محدوده های مطالعاتیارتباط بین حوض 5-4

های این سیستم کدگذاری تلفیقی آن است که ارتباط بین حوضه های آبریز و                  که قبالً گفته شد یکی از ویژگی         همان طوری
محدوده های مطالعاتی از طریق کد یا نام آنها برقرار می باشد به نحوی که با داشتن کد یا نام یک محدوده مطالعاتی می توان                          
حوضه های تشکیل دهنده آنرا به دست آورد و بالعکس با داشتن کد یا نام هر یک از حوضه های آبریز می توان به محدوده یا                           

.  ارتباط های فوق الذکر را به خوبی نشان می دهد            )430-050(فرم شماره    . محدوده های وابسته به آن دسترسی پیدا نمود         
 و محدوده های مطالعاتی همراه با کدهای مربوط و ارتباط بین            2 های آبریز درجه    های زیر ارتباط بین شاخه بندی حوضه        مثال

 .آنها را بیان می کند

  مربوط به   )430-050( در دست باشد با استفاده از اطالعات فرم شماره               4112در صورتی که کد محدوده مطالعاتی         −

  بوده که از یک حوضه آبریز      “ساوه”ده مطالعاتی    میتوان نتیجه گرفت که نام این محدو       “ دریاچه نمک  ” 41حوضه آبریز   

 می باشد که اسامی این حوضه ها      6 حوضه فرعی از درجه      4 تشکیل شده و این حوضه خود دارای         41221 با کد    5درجه  
 . منعکس است)430– 049(در فرم شماره 

 ییم با استفاده از اطالعات فرم ها      را تعیین نمائ   41221ر صورتی که بخواهیم محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز با کد          د −
 بوده که از دو      “پایاب قره چای  ” مشخص می گردد که نام حوضه آبریز مربوط به آن               )430-050( و   )049-430(

 . تشکیل شده است4112 با کد “ساوه ” و 4111با کد “نوبران”محدوده مطالعاتی 

  ی در دست باشد با استفاده از فرم ها           4122451در صورتی که کد یکی از آخرین تقسیمات حوضه آبریز مانند                   −

که نام این حوضه آبریز رودخانه چشمه عمارت بوده و این حوضه قسمتی از                 نتیجه می شود  )430-050( و   )049-430(
این محدوده مطالعاتی به غیر از حوضه آبریز فوق یک حوضه آبریز دیگر              .  است 4120 با کد    “شازند”محدوده مطالعاتی   

 . را نیز شامل می شود4122441با کد 

 . را نشان می دهد2 تعداد محدوده های مطالعاتی در حوضه های آبریز درجه )4-3(نمودار شماره 
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  تعداد آخرین تقسیمات حوضه های آبریز اصلی کشور -1-5نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یز اصلی کشور تعداد تقسیمات فرعی از درجات مختلف برای هریک از حوضه های آبر-2-5نمودار 
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  تعداد محدوده های مطالعاتی در حوضه های آبریز اصلی کشور -3-5نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حوضه  آبریز دریای مازندران 2 تعداد محدوده های مطالعاتی در حوضه های درجه -4-5نمودار 
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  حوضه آبریز2عاتی در حوضه های درجه  تعداد محدوده های مطال-4-5ادامه نمودار 

 خلیج فارس و دریای عمان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 تعداد محدوده های مطالعاتی در حوضه های درجه -4-5ادامه نمودار 

 حوضه آبریز فالت مرکزی 
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 2 تعداد محدوده های مطالعاتی در حوضه های درجه -4-5ادامه نمودار 
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه ارس
)430-049(کدفرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه ارس 11 ارس 39534
 2 رودخانه های شرق دره رود 111 شرق دره رود 3956
 3 ایبلجاردچ 1111 بلجارد چای 1844
 4 بلجاردچای رودخانه ارس بین دره رود و 1112 پایاب ارس 2112
 5 دره رود 112 دره رود 14235
 6 قره سو تالقی اهرچای و ارس تا تالقی با دره رود از 1121 پایاب دره رود 3714
 7 رودخانه قره سو 1122 قره سو 7438
 8 باالدست رودخانه قطورسو رود تاتالقی دره  رودخانه قره سو از 11221 پایاب قره سو 881
 9 بالخلوچای رودخانه قره سو بین قطورسو و 11222 قره سومیانی 3243
 10 بالخلوچای 11223 بالخلوچای 1286
 11 باالدست بالخلوچای رودخانه قره سو در 11224 سراب قره سو 2028
 12 اهرچای 1123 اهرچای 3083
 13 یرودقشالق شاه قره سو تا تالقی بااهرچای از  11231 پایاب اهرچای 914
 14 دیراهرچای در باالدست قشالق شاهو 11232 سراب اهرچای 2169
 15 پایین دست تالقی قطورچای رود تا رودخانه ارس از باالدست تالقی دره 113 ارس میانی 6719
 16 رینمحل تالقی رودخانه خداآف تا رودخانه ارس از تالقی دره رود 1131 سلن چای 1261
 17 رودخانه خداآفرین 1132 خداآفرین 1131
 18 تالقی رودخانه حاجی لرچای خداآفرین تا تالقی رودخانه رودخانه ارس از 1133 ایلگنه چای 1359
 19 حاجی لرچای 1134 حاجی لرچای 1122
 20 قطورچای رودخانه ارس بین رودخانه حاجی لرچای و 1135 دره دیزچای-دبیر 1846
 21 قطورچای 114 طورچایق 8503
 22 چای پایین دست تالقی رودخانه آق قطورچای از تالقی بارودخانه ارس تا 1141 پایاب قطورچای 186
 23 آق چای 1142 آق چای 1868

 1143 زیلبر-زنوز 3098
چهار کیلومتری باالدست     باالدست تالقی آق چای تا      قطورچای از 

 روستای اوغلی
24 

 11431 اواغلی-قطور 493
چهار کیلومتری باالدست روستای اواغلی به        قطورچای بین آق چای و    
 استثنا حوضه زیلبرچای

25 

 26 پایین دست تالقی زنوزچای قطورچای تا زیلبرچای از تالقی با 11432 پایاب زیلبر 727
 27 باالدست تالقی زنوزچای زیلبرچای در 11433 سراب زیلبر 1218
 28 زنوزچای 11434 زنوز 660

 1144 مهلزان 564
پایین دست  قطورچای از چهار کیلومتری باالدست روستای اواغلی تا           

 )روستای ریشلق(تالقی قازان چای 
29 
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه ارس
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 30 قازان چای 1145 قازان 636

 1146 الند 1378
پایین دست تالقی    قطورچای از باالدست تالقی قازان چای تا             

 چای هندوان
31 

 1147  قطور–هندوان  587
پایین دست رودخانه   قطورچای از پایین دست تالقی هندوان چای تا         

 )آبادی قطور(چلیک 
32 

 33 ادی قطورباالدست آب قطورچای در 1148 سراب قطور 186

 34 زنگمارچای رودخانه ارس بین قطورچای و 115 شرق زنگمار 1838

 35 ساری سو رودخانه زنگمار و 116 ساری سو-زنگمار 3115

 36 پایین دست تالقی رودخانه ساری سو رودخانه زنگمار از تالقی با ارس تا 1161 پایاب زنگمار 113

 37 رودخانه ساری سو 1162 ساری سو 667

 11621 پایاب ساری سو 312
 )محل روستای مرادلوی باال   (زنگمار   رودخانه ساری سو از محل تالقی با     

 محل روستای رند تا
38 

 39 باالدست روستای رند رودخانه ساری سو در 11622 سراب ساری سو 355

 1163 زنگمار میانی 747
ه پایین دست تالقی رودخان    رودخانه زنگمار از باالدست ساری سو تا        

 )محل روستای قلعه جوق(قره سو 
40 

 41 محل سد بارون رودخانه زنگمار از پایین دست تالقی قره سو تا 1164 اواجیق چای 586

 42 باالدست سد بارون رودخانه زنگمار در 1165 قزل چای 1002

 43 باالدست تالقی رودخانه زنگمار رودخانه ارس در 117 سراب ارس 1168

 1171 قره خوجالو 183
پایین دست تالقی   رودخانه ارس از باالدست تالقی رودخانه زنگمار تا         

 رودخانه قره سو
44 

 45 اراضی بین قره سو و ارس رودخانه قره سو و 1172 قره سو 985

 



 19 

 حوضه آبریز دریای خزر
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه ارس

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
ه محدود

مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه ارس 11   39534
 2 رودخانه های شرق دره رود 111   3956
 3 دره رود 112   14235

 4 بلجارد چای 1111
 1101 7670 5 بلجاردچای رودخانه ارس بین دره رود و 1112

-مغان
 6 تالقی اهرچای وقره سو دره رود از تالقی با ارس تا 1121 پارس آباد

 7 رودخانه قره سو 1122   7438
 8 اهرچای 1123   3083

 10 قشالق شاهوردی قره سو تا اهرچای از تالقی با 11231 مشکین شهر 1102 1795 9 تالقی دره رود تا باالدست رودخانه قطورسو رودخانه قره سو از 11221
 11 بالخلوچای رودخانه قره سو بین قطورسو و 11222
 اردبیل 1103 6557 12 بالخلوچای 11223
 13 در باالدست بالخلوچای رودخانه قره سو 11224

 14 باالدست قشالق شاهوردی اهرچای در 11232 ورزقان-اهر 1104 2169
 15 طورچایپایین دست تالقی ق رودخانه ارس از باالدست تالقی دره رود تا 113   

 16 رودخانه ارس از تالقی دره رود تا محل تالقی رودخانه خداآفرین 1131
 17 رود خانه خداآفرین 1132
 18 تالقی رودخانه حاجی لرچای رودخانه ارس از تالقی رودخانه خداآفرین تا 1133
 19 حاجی لرچای 1134

 دوزال-جلفا 1105 6719

 20 قطورچای ودخانه حاجی لرچای ورودخانه ارس بین ر 1135
 21 قطورچای 114   8503
 22 چهارکیلومتری باالدست روستای اواغلی قطورچای از باالدست تالقی آق چای تا 1143   

 23 تالقی آق چای رودخانه ارس تا تالقی با قطورچای از 1141

11431 
الدست روستای اواغلی به استثناء       چهارکیلومتری با  قطورچای بین آق چای و    

 حوضه زیلبرچای
 اواغلی 1106 1406 24

 25 پایین دست زنورچای زیلبرچای از تالقی قطورچای تا 11432
 27 زنوزچای 11434 مرند 1107 1878 26 باالدست تالقی زنوزچای زیلبرچای در 11433
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 حوضه آبریز دریای خزر

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه ارس
)430-050(د فرم ک  

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 28 آق چای 1142 قره ضیاءالدین 1108 1868

1144 
پایان دست تالقی قازان چای     قطورچای از چهار کیلومتری باالدست اواغلی تا        

 )قروستای ریشل(
29 

 30 قازان چای 1145

 31 پایان دست تالقی هندوان چای قطورچای از باالدست تالقی قازان چای تا 1146

1147 
آبادی (پایین دست رودخانه چلیک      قطورچای از پایین دست تالقی هندوان تا       

 )قطور
32 

 خوی 1109 3351

 33 باالدست آبادی قطور قطورچای در 1148

 34 زنگمار ساری سورودخانه های  116   3115

 35 رودخانه ساری سو 1162   667

 36 زنگمارچای رودخانه ارس بین قطورچای و 115

 37 پایین دست رودخانه ساری سو رودخانه زنگمار از تالقی  ارس تا 1161

11621 
 تا )محل روستای مرادلوی باال    (زنگمار   رودخانه ساری سو از محل تالقی با       

 محل روستای رند
 پلدشت 1110 3010 38

1163 
پایین دست تالقی رودخانه قره سو     رودخانه زنگمار از باالدست تالقی ساری سو تا      

 )محل روستای قلعه جوق(
39 

 40 باالدست روستای رند رودخانه ساری سو در 11622

941 1111 

-بازرگان
کشمش تپه 
 کلیسا کندی

 41 محل سد بارون ره سو تارودخانه زنگمار از پایین دست تالقی ق 1164

 42 باالدست سد بارون رودخانه زنگمار در 1165 سیه چشمه 1112 1002

 43 باالدست تالقی رودخانه زنگمار رودخانه ارس در 117   

1171 
پایین دست تالقی رودخانه    رودخانه ارس از باالدست تالقی رودخانه زنگمار تا         

 قره سو
 زنگنه 1113 1168 44

 45 اراضی بین قره سو و ارس ودخانه قره سو ور 1172
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 حوضه آبریز دریای خزر

  مرداب انزلی–تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های تالش 
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 ی مرداب انزل–رودخانه های تالش  12  مرداب–تالش  6827

 2 رودخانه های تالش 121 تالش 3234

 3 آستارا چای 1211 آستاراچای 149

 4 رودخانه های بین آستارا چای تاحوضه آبریز گرکان رود 1212 تالش شمالی 1158

 5 ان رودگگر 1213 گرگان رود 649

 6 ان رود و ناورودکرودخانه های بین گر 1214 توله رود 69

 7 ناورود 1215 ناورود 345

 8 رودخانه های بین ناورود ودیناچال 1216 خاله سرا 148

 9 رودخانه دیناچال 1217 دیناچال 255

 10 شفارود رودخانه های بین دیناچال و 1218 پیلمیرا 82

 11 شفارود 1219 شفارود 379

 12 مرداب انزلی 122 مرداب انزلی 3593

 13 چاف رود 1221 چاف رود 195

 14 )مرغک( ودخانه شاندرمنر 1222 شاندرمن 484

 15 )خالکائی( رودخانه  ماسال 1223 ماسال 350

 16 )زق رودخانه( ور رودخانه پلنگ 1224 پلنگ ور 270

 17 رودخانه ماسوله رودخان 1225 ماسوله 406

 18 )پیش رودبار( پسیخان رودخانه های بین ماسوله و 1226 پیش رودبار 455

 19 سیخانرودخانه پ 1227 پسیخان 823

 20 )سیاه رود( سفیدرود رودخانه های بین پسیخان و 1228 سیاه رود 367

 21 اراضی ساحلی آن پهنه مرداب انزلی و 1229 پهنه مرداب 243
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 حوضه آبریز دریای خزر

  مرداب انزلی–محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های تالش 
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1  مرداب انزلی–رودخانه های تالش  12   6827

 2 رودخانه های تالش 121   

 3 آستارا چای 1211

 4 رودخانه های بین آستارا چای تاحوضه آبریز گرکان رود 1212

 5 ان رودگگر 1213

 6 رود و ناورود انکرودخانه های بین گر 1214

 7 ناورود 1215

 8 یناچال درودخانه های بین ناورود و 1216

 9 رودخانه دیناچال 1217

 10 شفارود رودخانه های بین دیناچال و 1218

 تالش 1201 3234

 11 شفارود 1219

 12 مرداب انزلی 122   

 13 اف رودچ 1221

 14 )مرغک( رودخانه شاندرمن 1222

 15 )خالکائی( رودخانه ماسال 1223

 16 )زق رودخانه( رودخانه پلنگ ور 1224

 17 رودخانه ماسوله رودخان 1225

 18 )پیش رودبار( پسیخان رودخانه های بین ماسوله و 1226

 19 رودخانه پسیخان 1227

 20 )رود سیاه( سفیدرود  های بین پسیخان ورودخانه 1228

 فومنات 1202 3593

 21 اراضی ساحلی آن پهنه مرداب انزلی و 1229
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز سفیدرودبزرگ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 بزرگ رودسفید 13 سفیدرودبزرگ 59217
 2 سد سفیدرود مصب تا رودخانه سفیدرود از 131 سفیدرود 2835
 3 محل سد سنگر رودخانه سفیدرود از مصب تا 1311 سفیدرودپایین   1305

 13111 پایاب سفیدرود 1184
محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوضه آبریز           مصب تا  سفیدرود از 

 محل ورود به دشت رودخانه دیسام تا
4 

 5 )رود محل سد حشمت(محل ورود به دشت  رودخانه دیسام تا 13112 دیسام 121
 6 محل سد سنگر تا محل سد تاریک سفیدرود از 1312 سفیدرودمیانی 476

 13121 پایاب سد تاریک 170
تاریک به استثناء حوضه های آبریز         سفیدرود بین سدهای سنگر و       

 رودخانه های ذیلکی و فیره رود
7 

 8 رودخانه ذیلکی 13122 یذیلک 249
 9 فیره رود 13123 فیره رود 57

 10 محل سد سفیدرود سفیدرود از محل سد تاریک تا 1313 سفیدرود باالئی 1054

 13131 سراب سد تاریک 439
به استثناء حوضه های آبریز    سفیدرود از محل سد تاریک تا سد سفیدرود        

 توتکابن رودخانه های تاریک و
11 

 12 رودخانه تاریک 13132 تاریک 182
 13 رودخانه توتکابن 13133 توتکابن 433

 14 رودخانه قزل اوزن 132 قزل اوزن 49258

 1321 پایاب قزل اوزن 8604
پایین دست  تا )گیلوان(رودخانه قزل اوزن از محل ورود به دریاچه سد            

 تالقی رودخانه های میانه
15 

 13211 طارم 5094
پایین دست تالقی رودخانه    حل سد سفیدرود تا    م رودخانه قزل اوزن از  

 گرمی آرپاچای و  میانه به استثناء حوضه آبریز رودخانه های شاهرود،        
 )فیروزآباد(

16 

 17 رودخانه شاهرود 13212 شاهرود 663
 18 آرپاچای 13213 آرپاچای 1856
 19 )فیروزآباد(رودخانه گرمی  13214 گرمی 991

 1322 میانه 9226
پایین دست تالقی  زل اوزن از محل تالقی رودخانه های میانه تا      رودخانه ق 
 زنجان رود

20 

 13221 پل دختر 807
پایین دست تالقی  رودخانه قزل اوزن از محل تالقی رودخانه های میانه تا       

 قرنقو، زنجان رود به استثناء حوضه آبریز رودخانه های شهرچای،            
 چای آجی آیدوغموش و

21 

 22 رودخانه آیدوغموش محل تالقی با شهر چای تا 13222 شهر چای 2223
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز سفیدرودبزرگ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 23 رودخانه آیدوغموش تالقی با رودخانه قره نقو تا 13223 قرنقو 3587
 24 محل تالقی رودخانه قزل اوزن رودخانه آیدوغموش تا 13224 آیدوغموش 1866
 25 محل تالقی با رودخانه قزل اوزن آجی چای تا 13225 آجی چای 743
 26 زنجان رود 1323 زنجان رود 4672

 1324 1قزل اوزن میانی  2539
ودخانه پایین دست ر  باالدست رودخانه زنجان رود تا    رودخانه قزل اوزن از  

 انگوران
27 

 13241 ماه نشان 1159
رودخانه انگوران به استثناء    باالدست زنجان رود تا   رودخانه قزل اوزن از   

 قلعه چای رودخانه های تلخه رود و
28 

 29 رودخانه تلخه رود 13242 تلخه رود 531
 30 قلعه چای 13243 قلعه چای 849

 1325 2قزل اوزن میانی  4815
پایین دست تالقی   زن از پایین دست تالقی انگوران چای تا     رودخانه قزل او 
 گامیشکای رود

31 

 13251 قزل اوزن خان کندی 1476
رودخانه قزل اوزن از پایین دست تالقی انگوران چای تا پایین دست               

 سوجاس رود به استثناء انگوران چای و گامیشکای رود
32 

 33 انگوران چای 13252 انگوران چای 842
 34 )رودخانه خونین( سوجاس رود 13253 وجاس رودس 2497

 1326 3قزل اوزن میانی  3411
تالقی رودخانه   رودخانه قزل اوزن از پایین دست تالقی گامیشکای رود تا       

 آبی چای
35 

 13261 قزل اوزن قره قوش 1496
رودخانه قزل اوزن از پایین دست تالقی گامیشکای رود تا پایین دست             

  استثناء گامیشکای رودتالقی آبی چای به
36 

 37 گامیشکای رود 13262 گامیشکای 1915

 1327 آبی چای 3628
 تالقی رودخانه تلوار و    رودخانه قزل اوزن از پایین دست تالقی آبی چای تا      

 قزل اوزن
38 

 39 رودخانه تلوار 1328 تلوار 6978
 40 محل روستای سالمت آباد ارودخانه تلوار از محل تالقی قزل اوزن ت 13281 پایاب تلوار 740
 41 رودخانه اوزن دره 13282 اوزن دره 661
 42 تالوار چای 13283 تالوارچای 532

 13284 شوروچم 759
محل (تالقی رودخانه شور قروه        رودخانه چم تلوار از سالمت آباد تا        

 )عبدل آباد
43 

 44 رودخانه شور قروه 13285 شور قروه 1697
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  خزرحوضه آبریز دریای

 بزرگ تقسیمات حوضه آبریز سفیدرود
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 45 رودخانه چم تلوار در باالدست تالقی رودخانه شورقروه 13286 چم تلوار 2589

 46 قی تلواررودخانه قزل اوزن در باالدست تال 1329 سراب قزل اوزن 5385

 13291 بیجار 3705
محل تالقی جاده     رودخانه قزل اوزن از محل تالقی رودخانه تلوار تا          

 )نارباال( سنندج به سقز
47 

 48 رودخانه قزل اوزن در باالدست جاده سنندج به سقز 13292 دیوان دره 1680

 49 رودخانه شاهرود 133 شاهرود 4864

 1331 پایاب شاهرود 2806
محل تالقی   تا )پل لوشان (شاهرود ازمحل ورود به دریاچه سد       رودخانه  

 طالقان رودخانه الموت و دو
50 

 51 رودخانه طالقان محل تالقی با رودخانه الموت تا 1332 الموت 723

 52 محل سد سنگبان رودخانه الموت تا محل تالقی با رودخانه طالقان از 1333 پایاب طالقان 376

 53 رودخانه طالقان در باالدست محل سد سنگبان 1334 سراب طالقان 959

 54 های مشرف به دریاچه سد سفیدرودیل مس و رودخانه ها 134 دریاچه سد 2260
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 حوضه آبریز دریای خزر

 بزرگ محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز سفیدرود
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 اتیمطالع

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 بزرگ سفیدرود 13   59217
 2 سد سفیدرود مصب تا رودخانه سفیدرود از 131   
 3 محل سد سنگر رودخانه سفیدرود از مصب تا 1311   
 4 محل سد سنگر تا محل سد تاریک سفیدرود از 1312   
 5  سد سفیدرودسفیدرود از محل سد تاریک تا محل 1313   

13111 
مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوضه آبریز رودخانه               سفیدرود از 

 دیسام تا محل ورود به دشت
6 

 7 )محل سد حشمت رود(رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت  13112

13121 
حوضه های آبریز رودخانه های   سفیدرود بین سدهای سنگر وتاریک به استثناء           

 فیره رود ذیلکی و
8 

 9 رودخانه ذیلکی 13122
 10 فیره رود 13123

13131 
به استثناء حوضه های آبریز      سفیدرود از محل سد تاریک تاسد سفیدرود            

 توتکابن رودخانه های تاریک و
11 

 12 رودخانه تاریک 13132

 کوچصفهان-آستانه 1301 2835

 13 رودخانه توتکابن 13133
 14 رودخانه قزل اوزن 132   

   1321 
تا پایین دست تالقی    )گیلوان(رودخانه قزل اوزن از محل ورود به دریاچه سد            

 رودخانه های میانه
15 

13211 
دست تالقی رودخانه میانه      پایین محل سد سفیدرود تا     رودخانه قزل اوزن از   

 )فیروزآباد( آرپاچای وگرمی ی شاهرود،به استثناء حوضه آبریز رودخانه ها
16 

 17 رودخانه شاهرود 13212
 18 آرپاچای 13213

 –طارم  1302 8604
 خلخال

 19 )فیروزآباد(رودخانه گرمی  13214

   1322 
رودخانه قزل اوزن از محل تالقی رودخانه های میانه تا پایین دست تالقی                 

 زنجان رود
20 

13221 
ز محل تالقی رودخانه های میانه تا پایین دست تالقی              رودخانه قزل اوزن ا   

 آیدوغموش و  قرنقو، زنجان رود به استثناء حوضه آبریز رودخانه های شهرچای،       
 آجی چای

21 

 22 رودخانه آیدوغموش شهر چای تا محل تالقی با 13222
 23 رودخانه آیدوغموش تالقی با رودخانه قرنقو تا 13223
 24 ه آیدوغموش تا محل تالقی رودخانه قزل اوزنرودخان 13224

 میانه 1303 9226

 25 آجی چای تا محل تالقی با رودخانه قزل اوزن 13225
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 حوضه آبریز دریای خزر

 بزرگ محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز سفیدرود
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف م و حدود حوضه آبریزنا

 26 زنجان رود 1323 زنجان 1304 4672
 27 باالدست رودخانه زنجان رود تا پایین دست رودخانه انگوران رودخانه قزل اوزن از 1324   

   1325 
چای تا پایین دست تالقی        رودخانه قزل اوزن از پایین دست تالقی انگوران          

 گامیشکای رود
28 

 29 چای تالقی رودخانه آبی پایین دست تالقی گامیشکای رود تا قزل اوزن ازرودخانه  1326   

13241 
روخانه انگوران به استثناء       رودخانه قزل اوزن از باالدست زنجان رود تا            

 قلعه چای رود و رودخانه های تلخه
30 

 31 رودخانه تلخه رود 13242
 32 قلعه چای 13243

13251 
 رودخانه قزل اوزن از پایین دست تالقی انگوران چای تا پایین دست گامیشکای رود         

 سوجاس رود به استثناء انگوران چای و
33 

 34 انگوران چای 13252

 انگوران-ماه نشان 1305 6772

 35 گامیشکای رود 13262
 36 )رودخانه خونین( سوجاس رود 13253 سوجاس 1306 2497

13261 
رودخانه قزل اوزن از پایین دست تالقی گامیشکای رود تا پایین دست تالقی               

 آبی چای به استثناء گامیشکای رود
37 

  زرین آباد-گل تپه 1307 5124

1327 
 تلوار و   تالقی رودخانه  قزل اوزن از پایین دست تالقی آبی چای تا           رودخانه
 قزل اوزن

38 

 39 رودخانه تلوار 1328   
 40 رودخانه تلوار از محل تالقی قزل اوزن تا محل روستای سالمت آباد 13281
 41 رودخانه اوزن دره 13282
 42 تالوار چای 13283
 43 )محل عبدل آباد(تالقی رودخانه شور قروه  رودخانه چم تلوار از سالمت آباد تا 13284
 44 رودخانه شور قروه 13285

6978 1308 
 -قروه

 دهگالن

 45 لوار در باالدست تالقی رودخانه شورقروهرودخانه چم ت 13286
 46 رودخانه قزل اوزن در باالدست تالقی تلوار 1329   

13291 
رودخانه قزل اوزن از محل تالقی رودخانه تلوار تا محل تالقی جاده سنندج به                

 )نارباال( سقز
47 5385 1309 

 -دیواندره
 48  سنندج به سقزرودخانه قزل اوزن در باالدست جاده 13292 بیجار

 49 رودخانه شاهرود 133   
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 حوضه آبریز دریای خزر

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز سفیدرودبزرگ
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

1331 
 محل تالقی دو   تا )پل لوشان (محل ورود به دریاچه سد         رودخانه شاهرود از  
 طالقان رودخانه الموت و

50 

 51 رودخانه طالقان رودخانه الموت تا محل تالقی با 1332

 52 رودخانه الموت تا محل سد سنگبان محل تالقی با رودخانه طالقان از 1333

4864 1310 
 –طالقان 
 الموت

 53 ست محل سد سنگبانرودخانه طالقان در باالد 1334

 54 های مشرف به دریاچه سد سفیدرودل مسی و رودخانه ها 134 منجیل 1311 2260
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 حوضه آبریز دریای خزر
 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرود وهراز

)430-049(کدفرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 هراز رودخانه های بین سفیدرود و 14 نور–الهیجان  10905
 2 صفارود شم رود تا شرق گیالن از 141 شرق گیالن 3536
 3 رودخانه شمرود 1411 شمرود 440
 4 )لنگرود( شلمان رود رودخانه های بین شمرود و 1412 لنگرود 357
 5 ) املشرودخانه و مجموع شلمان رود( شلمان رود 1413 شلمان رود 485
 6 پل رود مسیل های بین شلمان رود و رودخانه ها و 1414 رودسر 129
 7 پل رود 1415 پل رود 1806
 8 )دره اشکورات(پل رود اصلی  پل رود از مصب تا محل تالقی چاکرود و 14151 پایاب پل رود 454
 9 چاک رود 14152 چاک رود 782
 10 )راتدره اشکو( پل رود اصلی 14153 اشکورات 570
 11 صفارود رودخانه های بین پل رود و 1416 چابکسر–کالچای  319
 12 سیاهکل رود رودخانه های بین پل رود و 14161 کالچای 52
 13 )خشکه رود( سیاهکل رود 14162 خشکه رود 124
 14 صفارود رودخانه های بین سیاهکل رود و 14163 چابکسر 143
 15 شرقی حوضه آبریز رودخانه چالوس حد تا دران از صفارودغرب مازن 142 چالوس-رامسر 4871
 16 صفارود 1421 صفارود 172
 17 چالک رود مسیل های بین صفارود و رودخانه ها و 1422 نسارود 96
 18 چالک رود 1423 چالک رود 430
 19 شیرود 1424 شیرود 230
 20 رودخانه چشمه کیله 1425 چشمه کیله 1060

 14251 ه کیلهپایاب چشم 125
سه هزار   رودخانه چشمه کیله از مصب تا محل تالقی دوشاخه دوهزار و          

 جز شاخه ولم روده ب
21 

 22 رودخانه ولم رود 14252 ولم رود 180
 23 رودخانه دوهزار 14253 دوهزار 293
 24 رودخانه سه هزار 14254 سه هزار 462
 25 آزارود 1426 آزارود 273
 26 رود سرداب و رودخانه های بین آزارود 1427 رودنمک آب-کاظم رود 410
 27 وکاظم رود رودخانه های بین آزارود 14271 نشتارود 55
 28 کاظم رود 14272 کاظم رود 197
 29 )رود تیله رود و اسپه( پلنگ آبرود رودخانه های بین کاظم رود و 14273 تیله رود 96
 30 )پلنگ آبرود( پلنگ رود 14274 پلنگ آبرود 21
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 حوضه آبریز دریای خزر
 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرود وهراز

)430-049(کدفرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 31 )نمک آبرود( سرداب رود و مسیل های بین پلنگ آبرود رودخانه ها و 14275 نمک آبرود 41
 32 سرداب رود 1428 سرداب رود 478
 33 )زوات( به دشت ورود سرداب رود از مصب تا 14281 پایاب سرداب رود 48
 34 )ایستگاه والت(خروجی کالردشت  سرداب رود بین زوات تا 14282 سرداب رودمیانی 82
 35 )ورود به دشت(بین ایستگاه والت تا محل آبادی رودبارک  سرداب رود 14283 کالردشت 158
 36 سرداب رود در باالدست آبادی رودبارک 14284 سراب سرداب رود 190
 37 رودخانه چالوس 1429 چالوس 1722
 38 )ورود به دشت(رودخانه چالوس از مصب تا محل سد انحرافی  14291 پایاب چالوس 27

 14292 چالوس میانی 80
ره رودخانه چالوس بین سد انحرافی تا محل الحاق رودخانه گرم د                

 )حنیسک(
39 

 40 )حنیسک(رودخانه گرم دره  14293 گرم دره 667
 41 محل تالقی گرم دره تا محل تالقی رودخانه انگوران رودخانه چالوس از 14294 مرزن آباد 365
 42 رودخانه انگوران 14295 انگوران 303
 43 انرودخانه چالوس در باالدست محل تالقی رودخانه انگور 14296 سراب چالوس 280
 44 رودخانه هراز مسیل های بین رودخانه چالوس تا رودخانه ها و 143  نور–نوشهر  2498
 45 مسیل های بین رودخانه چالوس وکجور رود رودخانه ها و 1431 نوشهر اندرود 531
 46 )کورکورسر( رودخانه کلیاک 14311 کورکورسر 96
 47 انه های کلیاک و ماشالکمسیل های بین رودخ و رودخانه ها 14312 نیرنگ 38
 48 رودخانه ماشالک 14313 ماشالک 78
 49 رودخانه خیررود 14314 خیررود 245
 50 کجور رود و مسیل های بین خیررود 14315 اندرود 74
 51 کجوررود 1432 کجور 463

 14321 پایاب کجور 160
خروجی دشت کجور پایین دست محل تالقی          مصب تا  کجوررود از 

  فیروزکالرودخانه
52 

 14322 سراب کجور 303
مجموع ( رودخانه کجور در باالدست محل تالقی رودخانه فیروزکال           

 )رودخانه فیروزکال رودخانه کجوررود و
53 

 54 گلند رود مسیل های بین کجوررود و رودخانه ها و 1433 نارنج بن 125
 55 )ک آبنم( کل رودد و ورمسیل های بین رودخانه کجور 14331 نمک آب 35
 56 )نارنج بن( رودخانه کل رود 14332 کل رود 55
 57 رودخانه کنس رود 14333 کنس رود 35
 58 رودخانه گلندرود 1434 کلندرود 369
 59 رودخانه های بین گلندرود والویج رود 1435 نور 221
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرود وهراز
)430-049(رم کدف  

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 60 الویج رود 1436 الویج رود 199

 61 )وازرود( آلش رود رودخانه ها ومسیل های بین الویج رود و 1437 وازرود 327

 62 آلش رود 1438 آلش رود 273
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 حوضه آبریز دریای خزر
  مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرودوهرازمحدوده های

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 هراز رودخانه های بین سفیدرود و 14   10905
 2 صفارود شم رود تا شرق گیالن از 141   
 3 پل رود 1415   
 4 صفارود رودخانه های بین پل رود و 1416   

 5 رودخانه شمرود 1411
 6 )لنگرود( شلمان رود رودخانه های بین شمرود و 1412
 7 )رودخانه املش و مجموع شلمان رود( شلمان رود 1413
 8 پل رود ومسیل های بین شلمان رود  رودخانه ها و 1414
 9 )دره اشکورات(پل رود اصلی  پل رود از مصب تا محل تالقی چاکرود و 14151
 10 چاک رود 14152
 11 )دره اشکورات( پل رود اصلی 14153
 12 سیاهکل رود رودخانه های بین پل رود و 14161
 13 )خشکه رود( سیاهکل رود 14162

 چابکسر-الهیجان 1401 3536

 14 صفارود یاهکل رود ورودخانه های بین س 14163
 15 شرقی حوضه آبریز رودخانه چالوس حد تا غرب مازندران از صفارود 142   
 16 رودخانه چشمه کیله 1425   
 17 سراب رود رودخانه های بین آزا رود و سرداب رود و 1427   
 18 سرداب رود 1428   
 19 رودخانه چالوس 1429   

 20 صفارود 1421
 21 چالک رود مسیل های بین صفارود و رودخانه ها و 1422
 22 چالک رود 1423
 23 شیرود 1424

14251 
جز ه سه هزار ب   رودخانه چشمه کیله از مصب تا محل تالقی دوشاخه دوهزار و            

 شاخه ولم رود
24 

 25 رودخانه ولم رود 14252
 26 رودخانه دوهزار 14253
 27 سه هزاررودخانه  14254
 28 آزارود 1426

   

 29 وکاظم رود رودخانه های بین آزارود 14271
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 حوضه آبریز دریای خزر
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرودوهراز

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف دود حوضه آبریزنام و ح

 30 کاظم رود 14272
 31 )تیله رود اسپه رود و( پلنگ آبرود رودخانه های بین کاظم رود و 14273
 32 )پلنگ آبرود( پلنگ رود 14274
 33 )نمک آبرود( سرداب رود و مسیل های بین پلنگ آبرود رودخانه ها و 14275
 34 )زوات( به دشت ورود اب رود از مصب تاسرد 14281
 35 )ایستگاه والت(خروجی کالردشت  سرداب رود بین زوات تا 14282
 36 )ورود به دشت(بین ایستگاه والت تا محل آبادی رودبارک  سرداب رود 14283
 37 سرداب رود در باالدست آبادی رودبارک 14284
 38 )ورود به دشت( تا محل سد انحرافی رودخانه چالوس از مصب 14291
 39 )حنیسک(رودخانه چالوس بین سد انحرافی تا محل الحاق رودخانه گرم دره  14292
 40 )حنیسک(رودخانه گرم دره  14293
 41 محل تالقی گرم دره تا محل تالقی رودخانه انگوران رودخانه چالوس از 14294
 42 رودخانه انگوران 14295

چالوس-رامسر 1402 4871

 43 رودخانه چالوس در باالدست محل تالقی رودخانه انگوران 14296
 44 رودخانه هراز مسیل های بین رودخانه چالوس تا رودخانه ها و 143   
 45 مسیل های بین رودخانه چالوس وکجور رود رودخانه ها و 1431   
 46 کجوررود 1432   
 47 د وگلند رودمسیل های بین کجوررو رودخانه ها و 1433   

 48 )کورکورسر( رودخانه کلیاک 14311
 49 مسیل های بین رودخانه های کلیاک و ماشالک و رودخانه ها 14312
 50 رودخانه ماشالک 14313
 51 رودخانه خیررود 14314
 52 کجور رود و مسیل های بین خیررود 14315

14321 
خروجی دشت کجور پایین دست محل تالقی رودخانه           مصب تا  کجوررود از 

 فیروزکال
53 

14322 
مجموع رودخانه  ( رودخانه کجور در باالدست محل تالقی رودخانه فیروزکال          

 )رودخانه فیروزکال کجورود و
54 

 55 )نمک آب( کل رود مسیل های بین رودخانه کجورو 14331
 56 ) بننارنج( رودخانه کل رود 14332

 نور-نوشهر 1403 2498

 57 رودخانه کنس رود 14333
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 حوضه آبریز دریای خزر

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرودوهراز
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 58 ندرودرودخانه گل 1434

 59 الویج رود رودخانه های بین گلندرود و 1435

 60 الویج رود 1436

 61 )واز رود( آلش رود مسیل های بین الویج رود و و رودخانه ها 1437
   

 62 آلش رود 1438
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه هراز ورودخانه های بین هراز وقره سو
)430-049(رم کدف  

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 قره سو رودخانه های بین هراز و رودخانه هراز و 15 نکا-هراز 18644
 2 رودخانه هراز 151 هراز 4613
 3 )روستای محمدآباد(ورود به دشت  مصب تا از رودخانه هراز 1511 پایاب هراز 562

 1512 هراز میانی 442
تا پایین دست   )روستای محمدآباد (محل ورود به دشت       رودخانه هراز از  

 تالقی رودخانه نور
4 

 5 رودخانه نور 1513 نور 1296
 6 در باالدست رودخانه نور به استثناء رودخانه الر رودخانه هراز 1514 هرازباالئی 1546
 7 رودخانه هراز  بامحل تالقی تا رودخانه الر 1515 الر 767

 152 تاالر-بابل رود 5464
حد  شرقی حوضه آبریز رودخانه هراز تا       مسیل های بین حد   رودخانه و 

 غربی حوضه آبریز رودخانه تجن
8 

 1521 کاری 469
 و باقو ، گرم رود   ( بابل رود مسیل های بین رودخانه هراز و       رودخانه و 

 )کاری
9 

 10 بابل رود 1522 بابل رود 1692
 11 مصب تا پایین دست تالقی خوش رود بابل رود از 15221 پایاب بابل رود 186
 12 بابل رود از پایین دست تالقی خوش رود تا محل روستای قران تاالر 15222 بابل رودمیانی 1067
 13 در باالدست روستای قران تاالر بابل رود 15223 سراب بابل رود 439
 14 ررودخانه تاال 1523 تاالر 2855
 15 تالقی رودخانه کسیلیان رودخانه تاالر از مصب تا 15231 پایاب تاالر 751
 16 )حوضه معرف(رودخانه کسیلیان  15232 کسیلیان 336
 17 )شیرگاه(رودخانه تاالر در باالدست تقاطع رودخانه کسیلیان  15233 سراب تاالر 1768
 18 )سیاه رود( تجن رودخانه های بین تاالر و 1524 سیاه رود 448
 19 رودخانه تجن 153 تجن 4356
 20 )زارم رود(مصب تا پایین دست محل تالقی ظالم رود  رودخانه تجن از 1531 پایاب تجن 660
 21 )زارم رود( ظالم رود 1532 ظالم رود 862

 1533 تجن میانی 362
رودخانه تجن از باالدست تالقی ظالم رود تا محل سد شهید رجائی                

 به استثناء حوضه آبریز رودخانه چهاردانگه ) تنگهسلیمان(
22 

 23 رودخانه چهاردانگه 1534 چهار دانگه 1216
 24 )سلیمان تنگه( رودخانه تجن در باالدست سد شهید رجایی 1535 سراب تجن 1256

 154 داراب کال-نکا 2567
حد  مسیل های بین حد شرقی حوضه آبریز روخانه تجن تا            رودخانه و 
 ودخانه نکاشرقی ر

25 

 26 )…داراب کال ،( رودخانه نکا رودخانه های بین رودخانه تجن و 1541 داراب کال 296
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه هراز ورودخانه های بین هراز وقره سو
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف ه آبریزنام و حدود حوض

 27 رودخانه نکا 1542 نکا 2271

 28 )روستای آبلو(ورود به دشت  ازمصب تا رودخانه نکا 15421 پایاب نکا 369

 29 سفیدچاه تا بین روستای آبلو رودخانه نکا 15422 نکامیانی 867

 30 باالدست ایستگاه سفیدچاه رودخانه نکا در 15423 سراب نکا 1035

 31 رودخانه قره سو و پهنه آبی خلیج گرگان و رودخانه های بین نکارود 155 خلیج گرگان 1644
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 حوضه آبریز دریای خزر
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه هراز ورودخانه های بین هراز وقره سو

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 قره سو رودخانه های بین هراز و رودخانه هراز و 15   18644
 2 رودخانه هراز 151   

   152 
حد غربی   شرقی حوضه آبریز رودخانه هراز تا        مسیل های بین حد    رودخانه و 

 حوضه آبریز رودخانه تجن
3 

 4 بابل رود 1522   
 5 )روستای محمدآباد(ورود به دشت  مصب تا از خانه هرازرود 1511

1512 
تا پایین دست تالقی    )روستای محمدآباد (محل ورود به دشت       رودخانه هراز از  

 رودخانه نور
6 

 7 رودخانه نور 1513
 8 در باالدست رودخانه نور به استثناء رودخانه الر رودخانه هراز 1514
 9 رودخانه هراز محل تالقی با تا ررودخانه ال 1515
 10 )کاری و باقو ، گرم رود( بابل رود مسیل های بین رودخانه هراز و رودخانه و 1521
 11 مصب تا پایین دست تالقی خوش رود بابل رود از 15221
 12 بابل رود از پایین دست تالقی خوش رود تا محل روستای قران تاالر 15222

 آمل-بابل 1501 6774

 13 در باالدست روستای قران تاالر بابل رود 15223
 14 رودخانه تاالر 1523   

 15 رودخانه تاالر از مصب تاتالقی رودخانه کسیلیان 15231
 16 )حوضه معرف(رودخانه کسیلیان  15232
 17 )شیرگاه(رودخانه تاالر در باالدست تقاطع رودخانه کسیلیان  15233

 جویبار-قائم شهر 1502 3303

 18 )سیاه رود( تجن رودخانه های بین تاالر و 1524
 19 رودخانه تجن 153   

   154 
حد شرقی   مسیل های بین حد شرقی حوضه آبریز رودخانه تجن تا           رودخانه و 
 رودخانه نکا

20 

 21 رودخانه نکا 1542   
 22 )زارم رود( ظالم رود مصب تا پایین دست محل تالقی رودخانه تجن از 1531
 23 )زارم رود( ظالم رود 1532

1533 
سلیمان (رودخانه تجن از باالدست تالقی ظالم رود تا محل سد شهید رجائی                

 به استثناء حوضه آبریز رودخانه چهاردانگه )تنگه
24 

 25 رودخانه چهاردانگه 1534

  نکا-ساری  1503 6923

 26 )سلیمان تنگه( یرودخانه تجن در باالدست سد شهید رجای 1535
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 حوضه آبریز دریای خزر

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه هراز و رودخانه های بین هراز وقره سو
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 27 )…داراب کال،( ین رودخانه تجن و رودخانه نکارودخانه های ب 1541

 28 )روستای آبلو(ورود به دشت  ازمصب تا رودخانه نکا 15421

 29 سفیدچاه تا بین روستای آبلو رودخانه نکا 15422
   

 30 رودخانه نکا در باالدست ایستگاه سفیدچاه 15423

بندرگز-بهشهر 1504 1644  31 پهنه آبی خلیج گرگان رودخانه قره سو و و ارودرودخانه های بین نک 155
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های قره سو وگرگان
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه های قره سو وگرگان 16 گرگان-قره سو 13061

 2 رودخانه قره سو 161 قره سو 1761

 3 رودخانه گرگان 162 گرگان رود 11300

 4 )روستای یولمه سالیان( سد گرگان مصب تا رودخانه گرگان از 1621 پایاب گرگان رود 3437

 1622 گرگان رود میانی 2218
باالدست تالقی رودخانه نرم آب      محل سد گرگان تا    رودخانه گرگان از  

 )چهل چای(
5 

 6 تالقی رودخانه دوغ رودخانه گرگان از باالدست تالقی نرم آب تا 1623 چلی چای 971

 7 رودخانه دوغ 1624 دوغ 2418

 16241 پایاب دوغ 951
رودخانه گرگان تا پایین دست تالقی        محل تالقی با    رودخانه دوغ از   

 مسیل دشت شیخ
8 

 9 قی مسیل دشت شیخرودخانه دوغ در باالدست محل تال 16242 سراب دوغ 1467

 10 رودخانه گرگان در باالدست تالقی رودخانه دوغ 1625 سراب گرگان رود 2256

 11 تالقی رودخانه زاو رودخانه گرگان از باالدست تالقی رودخانه دوغ تا 16251 پایاب قرناوه 707

 12 رودخانه زاو 16252 زاو 734

 13 قی زاورودخانه گرگان در باالدست تال 16253 قرناوه 815
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 حوضه آبریز دریای خزر

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های قره سو وگرگان
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه های قره سو وگرگان 16   13061

 2 رودخانه گرگان 162   

 3 رودخانه دوغ 1624   

 4 رودخانه گرگان در باالدست تالقی رودخانه دوغ 1625   

 5 رودخانه قره سو 161

 6 )روستای یولمه سالیان( سد گرگان مصب تا رودخانه گرگان از 1621

1622 
دخانه نرم آب    باالدست تالقی رو    محل سد گرگان تا      رودخانه گرگان از   

 )چای چهل(
7 

 8 تالقی رودخانه دوغ رودخانه گرگان از باالدست تالقی نرم آب تا 1623

16241 
رودخانه گرگان تا پایین دست تالقی مسیل دشت        محل تالقی با   رودخانه دوغ از  

 شیخ
9 

 10 تالقی رودخانه زاو رودخانه گرگان از باالدست تالقی رودخانه دوغ تا 16251

 11 رودخانه زاو 16252

 گرگان 1601 11594

 12 رودخانه گرگان در باالدست تالقی زاو 16253

1467 1602 
-رباط قره بیل
 دانیال نبی

 13 رودخانه دوغ در باالدست محل تالقی مسیل دشت شیخ 16242
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 حوضه آبریز دریای خزر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه اترک
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه اترک 17 اترک 26430

 2 )چات(تالقی شاخه سومبار رودخانه اترک از مصب تا 171 پایاب اترک 4902

 3 رودخانه سومبار 172 سومبار 1957

 173 1اترک میانی 3258
ست محل تالقی    تالقی رودخانه سومبار تا پایین د       رودخانه اترک از   

 )قازانقایه(شاخه خرتوت 
4 

 174 2اترک میانی 4701
رودخانه اترک از محل تالقی شاخه خرتوت تا پایین دست محل تالقی             

 )آبادی پیش قلعه(شاخه سملقان 
5 

 6 آب خرتوت 1741 خرتوت 1298

 7 بباالدست تالقی رودخانه گرما رودخانه اترک از تالقی آب خرتوت تا 1742 گرماب 2108

 1743 اترک آغ مزار 1295
رودخانه اترک از باالدست تالقی رودخانه گرماب تا محل آبادی پیش             

 قلعه
8 

 175 3اترک میانی 5982
چهار کیلومتری باالدست آبادی    ( رضا آباد رودخانه اترک بین پیش قلعه و     

 )سیساب
9 

 10 رودخانه سملقان 1751 سملقان 1117

 1752 شیرین دره 2041
باالدست تالقی   ه اترک از باالدست تالقی رودخانه سملقان تا         رودخان

 رودخانه شیرین دره
11 

 1753 اترک قشالق 1323
رودخانه اترک از باالدست تالقی شیرین دره تا پایین دست تالقی                

 رودخانه فیروزه
12 

 13 رودخانه فیروزه 1754 فیروزه 1280

 1755 اترک سیساب 221
چهار کیلومتری باالدست   ( رضا آباد ه فیروزه تا  رودخانه اترک بین رودخان   

 )آبادی سیستاب
14 

 15 رودخانه اترک در باالدست رضا آباد 176 سراب اترک 5630

 16 باالدست تالقی رودخانه قلجق رودخانه اترک از رضا آباد تا 1761 قلجق 1818

 1762 قوچان 3200
رودخانه تبریک رودخانه اترک در باالدست رودخانه قلجق به استثناء            

 )تبریک آباد(
17 

 18 رودخانه تبریک 1763 تبریک 612
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 حوضه آبریز دریای خزر

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه اترک
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه اترک 17   26430

4902 1701 
-داشلی برون
 اینجه برون

 2 )چات(تالقی شاخه سومبار رودخانه اترک از مصب تا 171

 3 رودخانه سومبار 172 غالمان 1702 1957

 173 مراوه تپه 1703 3258
تالقی رودخانه سومبار تا پایین دست محل تالقی شاخه خرتوت       رودخانه اترک از  

 )قازانقایه(
4 

   174 
رودخانه اترک از محل تالقی شاخه خرتوت تا پایین دست محل تالقی شاخه               

 )آبادی پیش قلعه(سملقان 
5 

   175 
چهار کیلومتری باالدست آبادی      ( رضا آباد رودخانه اترک بین پیش قلعه و         

 )سیستاب
6 

 7 آب خرتوت 1741

 8 ه گرماب تا محل آبادی پیش قلعهرودخانه اترک از باالدست تالقی رودخان 1743

1752 
باالدست تالقی رودخانه    رودخانه اترک از باالدست تالقی رودخانه سملقان تا         

 شیرین دره
9 

1753 
رودخانه اترک از باالدست تالقی شیرین دره تا پایین دست تالقی رودخانه                 

 فیروزه
10 

 مانه 1704 6178

1755 
چهار کیلومتری باالدست آبادی    (  آبادرضا رودخانه اترک بین رودخانه فیروزه تا      

 )سیستاب
11 

 12 باالدست تالقی رودخانه گرماب رودخانه اترک از تالقی آب خرتوت تا 1742 قوری میدان 1705 2108

 13 رودخانه سملقان 1751 )آشخانه(سملقان 1706 1117

 14 رودخانه فیروزه 1754 بجنورد 1707 1280

 15 دست رضاآبادرودخانه اترک در باال 176   

 16 باالدست تالقی رودخانه قلجق رودخانه اترک از رضاآباد تا 1761

1762 
رودخانه اترک در باالدست رودخانه قلجق به استثناء رودخانه تبریک                    

 )تبریک آباد(
17 5630 1708 

 -قوچان
 شیروان

 18 رودخانه تبریک 1763
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 ات حوضه آبریز رودخانه های مرزی غربتقسیم
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه های مرزی غرب 21 مرزی غرب 39667

 211 زاب کوچک 5005
حد شمالی حوضه آبریز     زاب کوچک از حد حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا        

 سیروان
2 

 3 آزگوگه سو رودخانه های قزلچه سو و 2111 قزلچه سو 390
 4 بانه چای تا تالقی با زاب 2112 بانه چای 940

 2113 پایاب زاب 1815
باالدست تالقی بانه تا پایین دست تالقی           رودخانه زاب کوچک از     

 رودخانه نعلین
5 

 6 انه نعلین تاسرچشمهرودخانه زاب کوچک از پایین دست تالقی رودخ 2114 سراب زاب 1860
 7 حد حوضه آبریز هواسان رود سیروان از حد حوضه آبریز قزلچه سو تا 212 سیروان 13422
 8 تا پایین دست تالقی رودخانه آزاد )مرز کشور(رودخانه سیروان از مصب  2121 پایاب سیروان 4065
 9 زیمکان رودخانه های آب زرشک و 21211 زرشک زیمکان 2319
 10 رودخانه آب لیله 21212 لهلی 1251
 11 )شامل آب شمشیر (2121باقیمانده حوضه آبریز  21213 شمشیر 495
 12 رودخانه آزاد 2122 آزاد 3370

 21221 چم گوره 2195
 رودخانه گاران  سیروان تا محل تالقی با       رودخانه آزاد از تالقی با      

 )گوره چم(
13 

 14 رودخانه گاران 21222 گاران 669
 15 رودخانه گاران تالقی با آب زریوار تا دریاچه زریوار و 21223 زریوار 506

 2123 سیروان میانی 1110
 رودخانه قشالق و   تالقی دو  رودخانه آزاد تا   رودخانه سیروان از تالقی   

 گاوه رود
16 

 17 رودخانه قشالق 2124 قشالق 2031
 18 سد قشالق  رود تارودخانه قشالق از تالقی با گاوه 21241 پایاب قشالق 788
 19 رودخانه قشالق در باالدست سد قشالق 21242 سراب قشالق 1243
 20 گاوه رود 2125 گاوه رود 2846
 21 الوند تو و قوره رودخانه های هواسان، 213 هواسان الوند 4192
 22 رودخانه هواسان 2131 هواسان 726
 23 تو رودخانه قوره 2132 قوره تو 445
 24 رودخانه الوند 2133 دالون 3021
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 25 باالدست تالقی رودخانه تنگاب رودخانه الوند از مصب تا 21331 تنگاب 951

 21332 الوند میانی 555
رودخانه الوند از باالدست تالقی رودخانه تنگاب تا پایین دست تالقی             

 دیره
26 

 27 رودخانه دیره 21333 دیره 872

 28 رودخانه الوند در باالدست تالقی رودخانه دیره 21334 سراب الوند 643

 29 گنجانچم رودخانه های بین الوند و 214 سومار صالح آباد 4973

 30 )کنگاگوش(کنگیر  رودخانه های بین الوند و 2141 کنگاگوش 1095

 31 رودخانه کنگیر 2142 کنگیر 1228

 32 گدارخوش رودخانه های بین کنگیر و 2143 تلخ آب 1068

 33 رودخانه گدارخوش 2144 گدارخوش 1180

 34 گنجانچم رودخانه های بین گدارخوش و 2145 صالح آباد 402

 35 میمه رودخانه های بین گنجانچم و رودخانه گنجانچم و 215 جانچم چنگولهگن 5446

 36 رودخانه گنجانچم 2151 گنجانچم 1367

 37 )آباد مسیل حسین گاوی و(مهران  مسیل های مشرف به دشت رودخانه و 2152 مهران 1034

 38 رودخانه گاوی 21521 گاوی 731

 39 مسیل حسین آباد 21522 حسین آباد 303

 40 چنگوله مسیل های بین گنجانچم و رودخانه و 2153 جنوب گاوی 428

 41 رودخانه چنگوله 2154 چنگوله 1265

 42 میمه مسیل های بین چنگوله و رودخانه و 2155 غرب میمه 1352

 43 دویرج رودخانه های میمه و 216 میمه دویرج 6629

 44 رودخانه میمه 2161 میمه 2637

 45 دویرج مسیل های بین رودخانه میمه و رودخانه و 2162 جغرب دویر 109

 46 رودخانه دویرج 2163 دویرج 3883

 47 مصب تا پایین دست محل تالقی رودخانه چی خواب رودخانه دویرج از 21631 پایاب دویرج 1491

 48 رودخانه چی خواب 21632 چی خواب 761

 49 دست تالقی رودخانه چی خوابرودخانه دویرج در باال 21633 سراب دویرج 1631
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 مرزی غربرودخانه های  21   39667
 2 زاب کوچک از حد حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاحد شمالی حوضه آبریز سیروان 211   
 3 آزگوگه سو رودخانه های قزلچه سو و 2111 قزلچه 2101 390
 4 بانه چای تا تالقی با زاب 2112 چی چوران 2102 940

 2113 سردشت 2103 1815
ه چای تا پایین دست تالقی رودخانه      باالدست تالقی بان   رودخانه زاب کوچک از   

 نعلین
5 

)خانه(پیرانشهر 2104 1860  6 سرچشمه رودخانه زاب کوچک از پایین دست تالقی رودخانه نعلین تا 2114
 7 حد حوضه آبریز هواسان رود سیروان از حد حوضه آبریز قزلچه سو تا 212   
 8 دست تالقی رودخانه آزادتا پایین  )مرز کشور(رودخانه سیروان از مصب  2121   

 9 زیمکان رودخانه های آب زرشک و 21211 حر-بیونیژ 2105 2319
 10 رودخانه آب لیله 21212 جوانرود 2106 1251
 11 )شامل آب شمشیر (2121باقیمانده حوضه آبریز  21213 پاوه 2107 495
 12 رودخانه آزاد 2122   

 13 )چم گوره( رودخانه گاران تالقی باسیروان تا محل تالقی بارودخانه آزاد از  21221
 زراب 2108 3974 14 رودخانه گاران 21222
 15 گاوه رود رودخانه قشالق و تالقی دو رودخانه سیروان از تالقی  رودخانه آزاد تا 2123

 16 رودخانه گاران تالقی با آب زریوار تا دریاچه زریوار و 21223 مریوان 2109 506
 17 رودخانه قشالق 2124   

 19 رودخانه قشالق در باالدست سد قشالق 21242 سنندج 2110 2031 18 سد قشالق رودخانه قشالق از تالقی با گاوه رود تا 21241
 20 گاوه رود 2125 امیرآباد-تپه اسماعیل 2111 2846
 21 الوند تو و قوره رودخانه های هواسان، 213   
 22 رودخانه هواسان 2131 ازگله 2112 726
 23 تو رودخانه قوره 2132 زهاب 2113 445
 24 رودخانه الوند 2133   
 25 باالدست تالقی رودخانه تنگاب رودخانه الوند از مصب تا 21331 گیالن غرب 2114 951
 26 رهرودخانه الوند از باالدست تالقی رودخانه تنگاب تا پایین دست تالقی دی 21332 قصرشیرین 2115 555
 27 رودخانه دیره 21333 دیره 2116 872
 28 رودخانه الوند در باالدست تالقی رودخانه دیره 21334 پل ذهاب 2117 643
 29 رودخانه های بین الوند وگنجانچم 214   
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 30 )کنگاگوش(کنگیر  رودخانه های بین الوند و 2141

 سومار-ایوان 2118 3391 31 رودخانه کنگیر 2142

 32 گدارخوش رودخانه های بین کنگیر و 2143

 33 رودخانه گدارخوش 2144 ایالم 2119 1180

 34 رودخانه های بین گدارخوش وگنجانچم 2145 صالح آباد 2120 402

 35 میمه رودخانه های بین گنجانچم و رودخانه گنجانچم و 215   

 36 )مسیل حسین آباد گاوی و(مسیل های مشرف به دشت مهران  رودخانه و 2152   

 37 جانچمرودخانه گن 2151

 38 رودخانه گاوی 21521

 39 مسیل حسین آباد 21522

 40 چنگوله مسیل های بین گنجانچم و رودخانه و 2153

 41 رودخانه چنگوله 2154

 مهران 2121 5446

 42 میمه مسیل های بین چنگوله و رودخانه و 2155

 43 دویرج رودخانه های میمه و 216   

 44 ه میمهرودخان 2161 دهلران 2122 2637

 45 رودخانه دویرج 2163   

 46 دویرج مسیل های بین رودخانه میمه و رودخانه و 2162

 2123 3231 47 مصب تا پایین دست محل تالقی رودخانه چی خواب رودخانه دویرج از 21631
-موسیان
 آبدانان

 48 رودخانه دویرج در باالدست تالقی رودخانه چی خواب 21633

761 2124 
دشت عباس غربی 

  عین خوش-
 49 رودخانه چی خواب 21632
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کرخه
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه کرخه 22 کرخه برزگ 51643

 2 سیمره مصب تا محل تالقی رودخانه کشکان و رودخانه کرخه از 221 کرخه 12514

 3 مصب تا محل شهر حمیدیه رودخانه کرخه از 2211 پایاب کرخه 4982

 2212 1کرخه میانی 2658
باالدست شهر حمیدیه تا پایین دست تالقی رودخانه          رودخانه کرخه از  

 رقابیه
4 

 5 رودخانه رقابیه 2213 رقابیه 536

 2214 2خه میانیکر 336
کرخه از باالدست تالقی رودخانه رقابیه تا پایین دست تالقی رودخانه             

 گالل مورت
6 

 2215 کرخه باال 4002
رودخانه کرخه از پایین دست تالقی گالل مورت تاتالقی رودخانه                

 کشکان
7 

 8 رودخانه کشکان 222 کشکان 9509

 2221 پایاب کشکان 667
قی رودخانه کرخه تا پایین دست تالقی        محل تال  رودخانه کشکان از   
 رودخانه مادیان رود

9 

 10 رودخانه مادیان رود 2222 مادیان رود 1122

 2223 چولهول 1369
رود تا پایین دست     رودخانه کشکان از باالدست تالقی رودخانه مادیان         

 )شامل رودخانه چلهول( تالقی رودخانه خرم آباد
11 

 12 خرم آبادرودخانه  2224 خرم آباد 2517

 2225 کشکان میانی 788
رودخانه کشکان از باالدست تالقی رودخانه خرم آباد تا پایین دست               

 تالقی چم زکریا
13 

 2226 چم ذکریا 1054
رودخانه کشکان از پایین دست تالقی چم زکریا تا پایین دست تالقی آب           

 الشتر
14 

 15 رودخانه آب الشتر 2227 آب الشتر 811

 16 آب الشتر تالقی با رودخانه گهررود تا 2228 هررود 1181

 17 رودخانه سیمره 223 سیمره 29620

 2231 پایاب سیمره 3259
رودخانه سیمره از باالدست تالقی کشکان تا پایین دست تالقی رودخانه           

 چرداول
18 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کرخه
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 22311 1پایاب سیمره 977
رودخانه سیمره از باالدست تالقی رودخانه کشکان تا پایین دست تالقی           

 آب سیاه
19 

 20 )دره دزدان( آب سیاه 22312 آب سیاه 1165

 22313 2پایاب سیمره 1117
 از باالدست آب سیاه تا پایین دست تالقی رودخانه              رودخانه سیمره 

 چرداول
21 

 22 رودخانه چرداول 2232 چرداول 3596

 23 باالدست تالقی آب چیکاا سیمره ت محل تالقی با رودخانه چرداول از 22321 چناره پایین 1368

 22322 چناره میانی 447
 چیکا تا    از باالدست تالقی آب     ) ادامه چرداول ( رودخانه آب چناره   

 پایین دست رودخانه راوند
24 

 25 رودخانه آب چناره در باالدست تالقی رودخانه راوند 22323 چناره باال 689

 22324 راوند 855
 رودخانه راوند از محل تالقی با آب چناره تا محل آبادی خسروآباد                 

 )خروجی دشت کرند(
26 

 27 در باالدست خسروآباد )ادامه رودخانه راوند(رودخانه کرند  22325 کرند 237

 2233 سیمره میانی 5448
رودخانه سیمره از باالدست تالقی رودخانه چرداول تا محل تالقی               

 گاماسیاب رودخانه های قره سو و
28 

 22331 سیمره مالوی 323
سه کیلومتری   رودخانه سیمره از باالدست تالقی رودخانه چرداول تا          

 )ل مالویپ( پایین دست تالقی رودخانه جزمان
29 

 22332 جزمان رود 1318
شامل (رودخانه سیمره از پل مالوی تا محل روستای قلعه کوسه                  

 )جزمان
30 

 22333 سیمره هومیان 1984
رودخانه سیمره از محل روستای قلعه کوسه تا پایین دست تالقی                 

 رودخانه گزرو
31 

 32 )بادآور( رودخانه گزرو 22334 گزرو 1537

 22335 سیمره چنار 286
تالقی رودخانه های   رودخانه سیمره از باالدست تالقی رودخانه گزرو تا        

 گاماسیاب قره سو و
33 

 34 رودخانه قره سو 2234 قره سو 5503

 22341 پایاب قره سو 878
رودخانه قره سو از تالقی با گاماسیاب تا پایین دست تالقی رودخانه               

 رازآور
35 

 36 وررودخانه رازآ 22342 رازآور 1547
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کرخه
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 37 قره سو تا پایین دست تالقی آب کوپکار رودخانه رازآوراز محل تالقی با 223421 پایاب رازآور 598

 38 رودخانه آب کوپکار 223422 آب کوپکار 286

 39 رودخانه رازآور در باالدست تالقی آب کوپکار 223423 سراب رازآور 663

 40 رودخانه قره سو در باالدست تالقی رازآور 22343 سراب قره سو 3078

 223431 پایاب مرگ 309
 رودخانه  رودخانه قره سو از باالدست تالقی رازآور تا پایین دست تالقی          

 روانسر
41 

 42 رودخانه روانسر 223432 روانسر 1262

 43 )رودخانه آب مرگی( رودخانه قره سو در باالدست تالقی رودخانه روانسر 223433 آب مرگی 1507

 44 رودخانه گاماسیاب 2235 گاماسیاب 11814

 22351 پایاب گاماسیاب 179
 پایین دست تالقی    رودخانه گاماسیاب از باالدست تالقی قره سو تا           

 هرسین
45 

 22352 هرسین 686
رودخانه گاماسیاب از پایین دست تالقی رودخانه هرسین تا محل آبادی           

 پاقلعه به استثناء حوضه آبریز رودخانه دیناور
46 

 47 رودخانه دیناور 22353 دیناور 2197

 223531 پایاب دیناور 483
 نگار یین دست تالقی مریم   گاماسیاب تا پا    رودخانه دیناور از تالقی با      

 )عزیزآباد(
48 

 223532 جامیشان 1173
رودخانه جامیشان از پایین دست تالقی رودخانه مریم نگار تا محل                

 پیرسلمان
49 

 50 رودخانه جامیشان در باالدست تالقی آبادی پیرسلمان 223533 سنقر 541

 51 )دوآب( پایین دست خرم رودمحل آبادی پا قلعه تا  رودخانه گاماسیاب از 22354 صحنه 705

 52 تا تالقی با گاماسیاب خرم رود 22355 خرم رود 2356

 223551 آب کنکاور 1087
شامل اصلی  ( گاماسیاب تا محل آبادی خسروآباد      خرم رود از تالقی با    

 )خرم رود
53 

 54 رودخانه شهاب در باالدست آبادی خسروآباد 223552 شهاب 1269

 22356 گاماسیاب میانی 629
رودخانه گاماسیاب از باالدست تالقی خرم رود تا پایین دست تالقی آب            

 مالیر به استثناء حوضه آبریز تویسرکان
55 
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 دریای عمان حوضه آبریز خلیج فارس و

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کرخه
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف آبریزنام و حدود حوضه 

 56 رودخانه تویسرکان 22357 آب تویسرکان 963

 57 رودخانه تویسرکان از تالقی با گاماسیاب تا محل روستای ده موسی 223571 پایاب تویسرکان 158

 58 رودخانه تویسرکان در باالدست روستای ده موسی 223572 سراب تویسرکان 805

 59 رودخانه آب مالیر 22358 آب مالیر 3107

 60 رودخانه گاماسیاب در باالدست تالقی آب مالیر 22359 آب نهاوند 992
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 دریای عمان حوضه آبریز خلیج فارس و
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه کرخه

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف ریزنام و حدود حوضه آب

 1 رودخانه کرخه 22   
 2 سیمره مصب تا محل تالقی رودخانه کشکان و رودخانه کرخه از 221   

 3 مصب تا محل شهر حمیدیه رودخانه کرخه از 2211 دشت آزادگان 2201 4982
 4 بیهرودخانه کرخه از باالدست شهر حمیدیه تا پایین دست تالقی رودخانه رقا 2212 خسرج-چنانه 2202 2658

536 2203 
دشت عباس 

 شرقی
 5 رودخانه رقابیه 2213

 2214 آوان 2204 336
کرخه از باالدست تالقی رودخانه رقابیه تا پایین دست تالقی رودخانه گالل                

 مورت
6 

 7 تالقی رودخانه کشکان رودخانه کرخه از پایین دست تالقی گالن مورت تا 2215 موالب 2205 4002
 8 انرودخانه کشک 222   

2221 
محل تالقی با رودخانه کرخه تا پایین دست تالقی رودخانه            رودخانه کشکان از  

 مادیان رود
9 

 پل دختر 2206 2036
2223 

رود تا پایین دست تالقی      رودخانه کشکان از باالدست تالقی رودخانه مادیان         
 )شامل رودخانه چلهول (رودخانه خرم آباد

10 

 11 دخانه مادیان رودرو 2222 کوهدشت 2207 1122
 12 رودخانه خرم آباد 2224 خرم آباد 2208 2517

2225 
رودخانه کشکان از باالدست تالقی رودخانه خرم آباد تا پایین دست تالقی چم              

 زکریا
 شیراوند 2209 1842 13

 14 رودخانه کشکان از باالدست تالقی چم زکریا تا پایین دست تالقی آب الشتر 2226
 15 رودخانه آب الشتر 2227 الشتر 2210 811
 16 آب الشتر تالقی با رودخانه گهررود تا 2228 چغلوندی 2211 1181
 17 رودخانه سیمره 223   
 18 کشکان تا پایین دست تالقی رودخانه چرداول رودخانه سیمره از باالدست تالقی 2231   
 19 خانه کشکان تا پایین دست تالقی آب سیاهرودخانه سیمره از باالدست رود 22311 دره شهر 2212 977
 20 )دره دزدان( آب سیاه 22312 رومیشگان 2213 1165
 21 رودخانه سیمره از باالدست آب سیاه تا پایین دست تالقی رودخانه چرداول 22313 شیروان 2214 1117
 22 رودخانه چرداول 2232   

 23 باالدست تالقی آب چیکا  تالقی باسیمره تامحل رودخانه چرداول از 22321 چرداول 2215 1368

 22322 هرسم 2216 447
از باالدست تالقی آب چیکا تا پایین دست         ) ادامه چرداول ( رودخانه آب چناره  

 رودخانه راوند
24 
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 دریای عمان حوضه آبریز خلیج فارس و

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه کرخه
)430-050(کد فرم   

مساحت 
یلومتر ک

 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

689 2217 
قلعه -حسن آباد
 شیان

 25 رودخانه آب چناره در باالدست تالقی رودخانه راوند 22323

 22324 اسالم آباد 2218 855
خروجی ( خسروآباد رودخانه راوند از محل تالقی با آب چناره تا محل آبادی              

 )دشت کرند
26 

 27 در باالدست خسرو آباد )ادامه رودخانه راوند(روخانه کرند  22325   

   2233 
رودخانه سیمره از باالدست تالقی رودخانه چرداول تا محل تالقی رودخانه های            

 گاماسیاب قره سو و
28 

22331 
سه کیلومتری پایین دست    خانه چرداول تا  رودخانه سیمره از باالدست تالقی رود     

 )پل مالوی( تالقی رودخانه جزمان
29 

 30 )شامل جزمان(رودخانه سیمره از پل مالوی تا محل روستای قلعه کوسه  22332
 هلیالن 2220 3625

 31 رودخانه سیمره از محل روستای قلعه کوسه تا پایین دست تالقی رودخانه گزرو 22333

 32 )بادآور( ودخانه گزرور 22334

 نورآباد 2221 1823
22335 

 تالقی رودخانه های قره سو و    رودخانه سیمره از باالدست تالقی رودخانه گزرو تا       
 گاماسیاب

33 

 34 رودخانه قره سو 2234   

 35 رودخانه رازآور 22342   

 36 رودخانه قره سو در باالدست تالقی رازآور 22343   

 37 رودخانه گاماسیاب 2235   

 38 رودخانه قره سو از تالقی با گاماسیاب تا پایین دست تالقی رودخانه رازآور 22341

223421  39 قره سو تا پایین دست تالقی آب کوپکار از محل تالقی با رودخانه رازآور

223431  40  روانسررودخانه قره سو از باالدست تالقی رازآور تا پایین دست تالقی رودخانه
 کرمانشاه 2222 1964

 41 رودخانه گاماسیاب از باالدست تالقی قره سو تا پایین دست تالقی هرسین 22351

223422  کامیاران 2223 949 42 رودخانه آب کوپکار
223423  43 رودخانه رازآور در باالدست تالقی آب کوپکار
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 ریز رودخانه کرخهمحدوده های مطالعاتی حوضه آب
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

1262 2224 
-روانسر

 سنجابی
223432  44 رودخانه روانسر

223433 ماهیدشت 2225 1507  45 )رودخانه آب مرگی( رودخانه قره سو در باالدست تالقی رودخانه روانسر

686 2226 
-هرسین
 بیستون

22352 
رودخانه گاماسیاب از پایین دست تالقی رودخانه هرسین تا محل آبادی پاقلعه              

 به استثناء حوضه آبریز رودخانه دیناور
46 

 47 رودخانه دیناور 22353   

223531 دیناور 2227 483  48 )عزیزآباد(  دست تالقی مریم نگارگاماسیاب تا پایین رودخانه دیناور از تالقی با

223532 میان راهان 2228 1173  49 رودخانه جامیشان از پایین دست تالقی رودخانه مریم نگار تا محل پیرسلمان

223533 سنقر 2229 541  50 رودخانه جامیشان در باالدست تالقی آبادی پیرسلمان

 51 )دوآب( ادی پاقلعه تا پایین دست خرم رودمحل آب رودخانه گاماسیاب از 22354 صحنه 2230 705

 52 تا تالقی با گاماسیاب خرم رود 22355   

   223551  53 )شامل اصلی خرم رود( گاماسیاب تا محل آبادی خسروآباد خرم رود از تالقی با

223552 اسدآباد 2232 1269  54 رودخانه شهاب در باالدست آبادی خسروآباد

 55 ویسرکانرودخانه ت 22357   

22356 
رودخانه گاماسیاب از باالدست تالقی خرم رود تا پایین دست تالقی آب مالیر               

 به استثناء حوضه آبریز تویسرکان
56 

223571  57 رودخانه تویسرکان از تالقی با گاماسیاب تا محل روستای ده موسی
 نهاوند 2233 1779

 58  آب مالیررودخانه گاماسیاب در باالدست تالقی 22359

223572 تویسرکان 2234 805  59 رودخانه تویسرکان در باالدست روستای ده موسی

 60 رودخانه آب مالیر 22358 مالیر 2235 3107
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
ه کد حوض
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 رودخانه کارون بزرگ 23 کارون بزرگ 67257

 2 وکارون رودخانه دز کارون بزرگ از مصب تاتالقی دو 231 پایاب کارون 5924

 2311 بهمن شیر 877
 شیر تا  بهمن رودخانه کارون بزرگ از مصب رودخانه های اروندرود و          

 )اروندرود شیر و بهمن(باالدست تقسیم رودخانه کارون 
3 

 2312 1پایاب کارون  3916
رودخانه کارون بزرگ از باالدست تقسیم رودخانه کارون تاپل قدیمی             

 )ایستگاه هیدرومتری(شهر اهواز 
4 

 5 رودخانه کارون بزرگ از شهر اهواز تا محل تالقی رودخانه دز و کارون 2313 2پایاب کارون 1131

 6  کارونرودخانه 232 کارون 38104

 7 )شهید عباسپور(1سدکارون محل تالقی رودخانه دز تا رودخانه کارون از 2321 کارون پایین 11200

 23211 1کارون پایین 2053
 رودخانه کارون از تالقی رودخانه دز تا پایین دست تالقی رودخانه شور            

 دشت بزرگ
8 

 9 رودخانه شور دشت بزرگ 23212 دشت بزرگ 2768

 23213 2ایین کارون پ 450
رودخانه کارون از تالقی رودخانه شور دشت بزرگ تا محل سد انحرافی             

 گتوند
10 

 23214 3کارون پایین 695
رودخانه کارون از محل سد انحرافی گتوند تا پایین دست تالقی رودخانه            

 شوراللی
11 

 12 رودخانه شوراللی 23215 شوراللی 2933

 23216 4کارون پایین  862
کارون از باالدست تالقی رودخانه شوراللی تا پایین دست             رودخانه  

 تالقی رودخانه مرغاب
13 

 14 )چنارستان( رودخانه مرغاب 23217 مرغاب 800

 15 سد کارون رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه مرغاب تا 23218 5کارون پایین 639

 16 تالقی رودخانه خرسان  و1رودخانه کارون بین سد کارون  2322 کارون وسط 3299

 17 )پل شالو (3سد کارون   تا1رودخانه کارون بین سد کارون  23221 1کارون وسط 2679

 18 تالقی رودخانه خرسان  تا3رودخانه کارون بین سد کارون  23222 2کارون وسط 620

 19 رودخانه خرسان 2323 خرسان 9052

 23231 پایاب خرسان 1674
شاخه  تالقی دو  رودخانه کارون تا   ل تالقی با  مح رودخانه خرسان از  

 ماربر گرم رود و
20 

 21 رودخانه ماربر 23232 ماربر 4320
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 دریای عمان حوضه آبریز خلیج فارس و

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 یفرد نام و حدود حوضه آبریز

 22 تا پایین دست تالقی سمیرم گرم رود محل تالقی با از رودخانه ماربر 232321 پایاب ماربر 846

 23 رودخانه ماربر در باالدست تالقی رودخانه سمیرم 232322 سراب ماربر 1681

 232323 پایاب سمیرم 1098
ل شاخه چاه ت   ماربر تاتالقی دو   از تالقی با   )رودخانه جنا (روخانه سمیرم   

 بهمن زاد و
24 

 25 یکدیگر بهمن زاد در باالدست محل تالقی با رودخانه هالی چاه تل و 232324 سراب سمیرم 695

 26 رود رودخانه گرم 23233 گرم رود 3058

 232331 پایاب گرم رود 650
 تا پایین دست تالقی دو    رودخانه ماربر  محل تالقی با   رود از  رودخانه گرم 

 اربش رودخانه کبکیان و
27 

 28 رودخانه کبکیان 232332 کبکیان 898

 29 رودخانه کبکیان تا محل ورود به دشت یاسوج رودخانه بشار از تالقی با 232333 پایاب بشار 797

 30 )رودخانه بشار(سرچشمه  رودخانه بشار از ورود به دشت یاسوج تا 232334 سراب بشار 713

 31 ر باالدست تالقی با رودخانه خرسانرودخانه کارون د 2324 کارون باال 14553

 23241 1کارون باال 1697
رودخانه کارون از باالدست تالقی خرسان تا پایین دست تالقی رودخانه           

 بازفت
32 

 232411 کارون گته 202
رودخانه کارون از باالدست تالقی خرسان تا پایین دست تالقی رودخانه           

 ردگانبازفت به استثناء حوضه آبریز رودخانه ل
33 

 232412 لردگان 977
به استثناء شاخه خان      کارون و  رودخانه لردگان در باالدست تالقی با       

 ورود به دشت لردگان میرزا تا
34 

 35 ورود به دشت لردگان رودخانه خان میرزا تا 232413 خان میرزا 518

 36 رودخانه بازفت 23242 بازفت 2178

 23243 2کارون باال 795
ون از باالدست تالقی رودخانه بازفت تا پایین دست تالقی           رودخانه کار 
 رود آب ونک

37 

 38 رودخانه آب ونک 23244 آب ونک 3127

 232441 آب ونک اصلی 944
رودخانه  رودخانه آب ونک از محل تالقی باکارون تا محل تالقی دو             

 بالغ آق سولگان و
39 

 40 رودخانه سولگان القی بابالغ در باالدست ت رودخانه آق 232442 آق بالق 862



 56 

 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 232443 سولکان 507
 ناء حوضه رود   رودخانه سولگان در باالدست تالقی با آق بالغ به استث          

 کاسکان
41 

 42 رودخانه کاسکان 232444 کاسکان 814

 23245 3کارون باال 1514
رودخانه کارون از باالدست تالقی آب ونک تا پایین دست تالقی                 

 رودخانه کوهرنگ
43 

 232451 کارون سروک 348
رودخانه کارون از باالدست تالقی آب ونک تا پایین دست تالقی                 

 رودخانه سبزکوه
44 

 45 رودخانه سبزکوه 232452 سبزکوه 599

 232453 کارون کری 567
رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه سبزکوه تا پایین دست تالقی           

 رودخانه کوهرنگ
46 

 47 رودخانه کوهرنگ 23246 کوهرنگ 1278

 48 سد تونل سوم تالقی کارون تا رودخانه کوهرنگ از 232461 پایاب کوهرنگ 1024

 49 رودخانه کوهرنگ در باالدست تونل سوم 232462 سراب کوهرنگ 254

 50 رودخانه کارون در باالدست تالقی رودخانه کوهرنگ 23247 بهشت آباد 3964

 232471 جونقان 947
باالدست تالقی   رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه کوهرنگ تا        

 رودخانه جونقان
51 

 232472 پایاب کیار 430
از باالدست تالقی جونقان تا پایین دست       )رودخانه کیار (دخانه کارون   رو

 بین تالقی شاخه آب جهان
52 

2324721 کیار تشنیز 117 از باالدست تالقی رودخانه جونقان تا         )رودخانه کیار (رودخانه کارون    
 پایین دست تالقی شاخه جهان بین به استثناء حوضه آبریز رودخانه شلمزار

53 

2324722 زارشلم 313  54 رودخانه شلمزار

 55 رودخانه جهان بین 232473 جهان بین 1244

 56 بین در باالدست تالقی رودخانه جهان رودخانه کیار 232474 سراب کیار 1343

2324741 کیاردهرگ 397 شاخه  تالقی دو  بین تا  جهان از باالدست تالقی با      رودخانه کیار 
 بروجن سفیددشت و

57 

2324742 شتسفید د 270  58 رودخانه سفید دشت در باالدست تالقی با رودخانه بروجن
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

2324743 بروجن 676  59 وجن در باالدست تالقی رودخانه سفیددشترودخانه بر

 60 رودخانه دز 233 دز 23229

 61 رودخانه بختیاری وسزار کارون تا محل تالقی دو رودخانه دز از تالقی با 2331 پایاب دز 7416

 23311 1دز 1128
ایستگاه (کارون تا محل آبادی گطیش            رودخانه دز از تالقی با        

 )هیدرومتری حرمله
62 

 63 مخزنی دز سد رودخانه دز از محل آبادی گتیش تا 23312 2دز 4743

 64 سزار محل سد مخزنی دز تا محل تالقی رودخانه های بختیاری و از دز 23313 3دز 1545

 65 رودخانه بختیاری 2332 بختیاری 6436

 23321 سرکول 1158
انه باالدست تالقی رودخ   تا رودخانه بختیاری از تالقی با رودخانه سزار       

 سرکول
66 

 23322 زالکن 1275
از باالدست تالقی رودخانه سرکول تا         )آب زالکی (رودخانه بختیاری    

 پایین دست تالقی آب زرگ
67 

 23323 الکن 2895
از پایین دست تالقی آب زرگ      )آب رودبار  آب الکن و  (رودخانه بختیاری   

 تا پایین دست رودخانه قلیان
68 

 23324 آب گلستان 1108
از پایین دست تالقی رودخانه آب قلیان       ) آب گلستان (نه بختیاری   رودخا

 سرچشمه تا
69 

 70 رودخانه سزار 2333 سزار 9377

 23331 پایاب سزار 3290
ماربره  رودخانه تیره و   تالقی دو  رودخانه سزار از تالقی با بختیاری تا       

 )شهر دورود(
71 

 233311 1سزار 491
 انه بختیاری تا پایین دست تالقی رود       رودخ رودخانه سزار از تالقی با      

 سرخاب
72 

 73 رودخانه سرخاب 233312 سرخ آب 347

 233313 2سزار 723
از باالدست تالقی سرخاب تا پایین دست تالقی رودخانه          رودخانه سزار 

 زز
74 

 75 رودخانه زز 233314 زز 671

 233315 3سزار 514
 ا پایین دست تالقی رود    رودخانه سزار از باالدست تالقی رودخانه زز ت         

 گهرود
76 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 77 )سبزه( رودخانه گهررود 233316 گهررود 322

 233317 4سزار 222
رودخانه  تالقی دو  تا از باالدست تالقی رودخانه گهررود      رودخانه سزار 
 تیره و ماربر

78 

 79 رودخانه تیره 23332 تیره 3725

 233321 پایاب تیره 666
رودخانه ماربره تا پایین دست تالقی        محل تالقی با    رودخانه تیره از   

 رودخانه چاالن چوالن
80 

 81 چاالن چوالنرودخانه  233322 چاالن چوالن 1969

2333221 1چاالن چوالن 1592 رودخانه تیره تا محل آبادی قلعه         رودخانه چاالن چوالن از تالقی با       
 حاتم

82 

2333222 2چاالن چوالن 377  83 رودخانه چاالن چوالن در باالدست آبادی قلعه حاتم

 84 چوالنرودخانه تیره در باالدست تالقی رودخانه چاالن  233323 سراب تیره 1090

2333231 1سراب تیره 109 رودخانه تیره از باالدست چاالن چوالن تا پایین دست تالقی رودخانه             
 تواندشت

85 

2333232 تواندشت 324 روخانه تیره از پایین دست تالقی رودخانه تواندشت تا پایین دست                
 رودخانه کامیان

86 

2333233 کامیان 219  87 رودخاه کامیان

2333234 2هسراب تیر 438  88 کامیان رودخانه تیره در باالدست تالقی با

 89 رودخانه ماربره 23333 ماربره 2362

 233331 پایاب ماربره 174
رودخانه سزار تا پایین دست تالقی رودخانه        رودخانه ماربره از تالقی با     

 )ایستگاه هیدرومتری دره تخت(دره تخت 
90 

 233332 ماربره میانی 349
اربره از پایین دست تالقی رودخانه دره تخت تا محل تالقی            رودخانه م 

 )ایستگاه هیدرومتری چم زمان( ازنا شاخه الیگودرز و دو
91 

 92 رودخانه الیگودرز 233333 الیگودز 919

 93 رودخانه ازنا 233334 ازنا 920
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
  کارون بزرگمحدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 کارون بزرگ 23   
 2 وکارون رودخانه دز تالقی دو کارون بزرگ از مصب تا 231   

 2311 خرمشهر 2301 877
باالدست  شیر تا  بهمن ودخانه های اروندرود و  رودخانه کارون بزرگ از مصب ر      

 )اروندرود بهمن شیر و(تقسیم رودخانه کارون 
3 

 2312 اهواز جنوبی 2302 3916
پل قدیمی شهر    رودخانه کارون بزرگ از باالدست تقسیم رودخانه کارون تا            

 )ایستگاه هیدرومتری(اهواز 
4 

 5 ز شهر اهواز تا محل تالقی رودخانه دز و کارونرودخانه کارون بزرگ ا 2313 اهواز شمالی 2303 1131
 6 رودخانه کارون 232   
 7 )شهید عباسپور( 1 محل تالقی رودخانه دز تاسد کارون رودخانه کارون از 2321   

 23211 شوشتر-میان آب 2304 2053
دز تا پایین دست تالقی رودخانه شوردشت         رودخانه کارون از تالقی رودخانه      

 بزرگ
8 

مسجد سلیمان 2305 2768  9 رودخانه شور دشت بزرگ 23212
 10 رودخانه کارون از تالقی رودخانه شور دشت بزرگ تا محل سد انحرافی گتوند 23213

 23214 عقیلی-گتوند 2306 1145
محل سد انحرافی گتوند تا پایین دست تالقی رودخانه              رودخانه کارون از   

 شوراللی
11 

 12 رودخانه شوراللی 23215 اللی 2307 2933

 23216 اندیکا 2308 862
رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه شوراللی تا پایین دست تالقی                 

 رودخانه مرغاب
13 

 14 )چنارستان( رودخانه مرغاب 23217 مرغاب 2309 800
 15 ونسد کار رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه مرغاب تا 23218 پیون-ایذه 2310 639
 16 تالقی رودخانه خرسان  و1رودخانه کارون بین سد کارون  2322   

 18 تالقی رودخانه خرسان  تا3رودخانه کارون بین سد کارون  23222 ده شیخ 2311 3299 17 )پل شالو (3سد کارون   تا1رودخانه کارون بین سد کارون  23221
 19 رودخانه خرسان 2323   

 23231 رزده با 2312 1674
 شاخه گرم رود و   تالقی دو  رودخانه کارون تا   محل تالقی با   رودخانه خرسان از  

 ماربر
20 

 21 رودخانه ماربر 23232   
232321 مالی خلیفه 2313 846  22 تا پایین دست تالقی رودخانه سمیرم گرم رود محل تالقی با از رودخانه ماربر
232322 کمه 2314 1681  23  باالدست تالقی رودخانه سمیرمرودخانه ماربر در

232323 سمیرم 2315 1098  شاخه چاه تل و     تالقی دو  ماربر تا  از تالقی با   )رودخانه جنا (روخانه سمیرم    
 زاد بهمن

24 

 

٦٧٣٠٣
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

)430-050(کد فرم   
مساحت 
 کیلومتر
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

232324 قبرکیخا 2316 695  25 یکدیگر زاد در باالدست محل تالقی با بهمن رودخانه های چاه تل و
 26 رودخانه گرم رود 23233   

232331 رودخانه  تا پایین دست تالقی دو    رودخانه ماربر  بامحل تالقی    رودخانه گرم رود از  
 بشار کبکیان و

27 

232333  28 رودخانه کبکیان تا محل ورود به دشت یاسوج رودخانه بشار از تالقی با
 یاسوج 2317 2160

232334  29 )رودخانه بشار(سرچشمه  رودخانه بشار از ورود به دشت یاسوج تا
232332 دشت روم 2318 898  30 رودخانه کبکیان
 31 رودخانه کارون در باالدست تالقی با رودخانه خرسان 2324   
 32 رودخانه کارون از باالدست تالقی خرسان تا پایین دست تالقی رودخانه بازفت 23241   

232411 رودخانه کارون از باالدست تالقی خرسان تا پایین دست تالقی رودخانه بازفت             
 33  آبریز رودخانه لردگانبه استثناء حوضه

 لردگان 2319 1179
232412 به استثناء شاخه   میرزا کارون و خان    رودخانه لردگان در باالدست تالقی با         

 ورود به دشت لردگان میرزا تا خان
34 

232413 جوانمردی 2320 518  35 ورود به دشت لردگان میرزا تا رودخانه خان
 36 رودخانه بازفت 23242

 23243 بازفت 2321 2973
رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه بازفت تا پایین دست تالقی رودخانه             

 آب ونک
37 

 38 رودخانه آب ونک 23244   

232441 دوراهان 2322 944  رودخانه سولگان و   کارون تا محل تالقی دو     رودخانه آب ونک از محل تالقی با      
 39 آق بالغ

–گندمان  2323 862
 بلداجی

232442  40 رودخانه سولگان نه آق بالغ در باالدست تالقی بارودخا

232443 232444 مهرگرد 2324 1321 41 رودخانه سولگان در باالدست تالقی با آق بالغ به استثناء حوضه رودخانه کاسکان  42 رودخانه کاسکان

   23245 
رودخانه کارون از باالدست تالقی آب ونک تا پایین دست تالقی رودخانه                  

 وهرنگک
43 

232451 رودخانه کارون از باالدست تالقی آب ونک تا پایین دست تالقی رودخانه                  
 سبزکوه

44 
چشمه سلیمان 2325 915

232453 رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه سبزکوه تا پایین دست تالقی رودخانه           
 کوهرنگ

45 

232452 اردل 2326 599  46 رودخانه سبزکوه
 47 رودخانه کوهرنگ 23246   

232461 232462 کوهرنگ 2327 1278 48 سد تونل سوم تالقی کارون تا رودخانه کوهرنگ از  49 رودخانه کوهرنگ در باالدست تونل سوم
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

)430-050(کد فرم   
مساحت 
ر کیلومت
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 50 رودخانه کارون در باالدست تالقی رودخانه کوهرنگ 23247   

 232471 فارسان 2328 947
باالدست تالقی رودخانه    رودخانه کارون از باالدست تالقی رودخانه کوهرنگ تا       

 جونقان
51 

   232472 
از باالدست تالقی جونقان تا پایین دست تالقی         )رودخانه کیار (رودخانه کارون   

 شاخه آب جهان بین
52 

2324721 از باالدست تالقی رودخانه جونقان تا پایین دست        )رودخانه کیار (رودخانه کارون   
 تالقی شاخه جهان بین به استثناء حوضه آبریز رودخانه شلمزار

 شلمزار 2329 430 53
2324722  54 رودخانه شلمزار

 55 رودخانه جهان بین 232473 شهرکرد 2330 1244

 56 در باالدست تالقی با رودخانه جهان بین رودخانه کیار 232474   

2324741 کیار 2331 397  شاخه سفیددشت و   تالقی دو  بین تا  جهان از باالدست تالقی با     رودخانه کیار 
 بروجن

57 

2324742 تسفیددش 2332 270  58 رودخانه سفیددشت در باالدست تالقی با رودخانه بروجن
2324743 بروجن 2333 676  59 رودخانه بروجن در باالدست تالقی با رودخانه سفیددشت

 60 رودخانه دز 233   

 61 سزار رودخانه بختیاری و کارون تا محل تالقی دو رودخانه دز از تالقی با 2331   

 23311 دشتآهو 2334 1128
ایستگاه هیدرومتری  (کارون تا محل آبادی گطیش         رودخانه دز از تالقی با      

 )حرمله
62 

 2335 6288 63 مخزنی دز سد رودخانه دز از محل آبادی گطیش تا 23312
-دزفول

 64 سزار محل سد مخزنی دز تا محل تالقی رودخانه های بختیاری و از دز 23313 اندیمشک

 65 بختیاریرودخانه  2332   
 66 باالدست تالقی رودخانه سرکول تا رودخانه بختیاری از تالقی با رودخانه سزار 23321

23322 
از باالدست تالقی رودخانه سرکول تا پایین دست         )آب زالی (رودخانه بختیاری   
 تالقی آب زرگ

 بختیاری 2336 5328 67

23323 
 پایین دست تالقی آب زرگ تا         از )آب الکن وآب رودبار     (رودخانه بختیاری    

 پایین دست رودخانه قلیان
68 

 23324 انوچ 2337 1108
 از پایین دست تالقی رودخانه آب قلیان تا          ) آب گلستان (رودخانه بختیاری    

 سرچشمه
69 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

)430-050(کد فرم   
ساحت م

کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 70 رودخانه سزار 2333   

   23331 
شهر (ماربره   و رودخانه تیر  تالقی دو  رودخانه سزار از تالقی با بختیاری تا         

 )دورود
71 

 72 رودخانه بختیاری تا پایین دست تالقی رودخانه سرخاب ز تالقی بارودخانه سزار ا 233311
 73 رودخانه سرخاب 233312
 74 از باالدست تالقی سرخاب تا پایین دست تالقی رودخانه زز رودخانه سزار 233313
 75 رودخانه زز 233314

233315 
 دست تالقی رودخانه    رودخانه سزار از باالدست تالقی رودخانه زز تا پایین              

 گهررود
76 

 77 )سبزه( رودخانه گهررود 233316

3290 2338 
سراب 
 جلدون

233317 
رودخانه تیره و    تالقی دو  تا از باالدست تالقی رودخانه گهررود      رودخانه سزار 

 ماربره
78 

 79 رودخانه تیره 23332   
 80 رودخانه چاالن چوالن 233322   
 81 قی رودخانه چاالن چوالنرودخانه تیره در باالدست تال 233323   

233321 
رودخانه ماربره تا پایین دست تالقی رودخانه         محل تالقی با    رودخانه تیره از   
 چاالن چوالن

82 

2333221  83 رودخانه تیره تا محل آبادی قلعه خاتم رودخانه چاالن چوالن از تالقی با
2333231  84 الدست چاالن چوالن تا پایین دست تالقی رودخانه تواندشترودخانه تیره از با

2541 2339 
-دورود
 بروجرد

233331 
رودخانه سزار تا پایین دست تالقی رودخانه دره تخت         رودخانه ماربره از تالقی با    

 )ایستگاه هیدرومتری دره تخت(
85 

2333222 اشترینان 2340 377  86 رودخانه چاالن چوالن در باالدست آبادی قلعه حاتم
2333232  87 روخانه تیره از پایین دست تالقی رودخانه تواندشت تا پایین دست رودخانه کامیان
2333233  میرقاسم 2341 981 88 رودخاه کامیان
2333234  89 رودخانه تیره در باالدست تالقی باکامیان

 90 رودخانه ماربره 23333   

233332 
از پایین دست تالقی رودخانه دره تخت تا محل تالقی دوشاخه            رودخانه ماربره   

 )ایستگاه هیدرومتری چم زمان( ازنا الیگودرز و
91 

 92 رودخانه الیگودرز 233333
 الیگودرز-ازنا 2342 2188

 93 رودخانه ازنا 233334
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های جراحی وزهره
)430-049(کدفرم   

احت مس
کیلومتر مربع  نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 زهره رودخانه های جراحی و 24  زهره–جراحی  40788

 2 رودخانه جراحی 241 جراحی 25349

 3 رودخانه جراحی از پایاب تا پایین دست رودخانه اهللا 2411 پایاب جراحی 14866

 24111 رامشیر 13328
تا پایین دست رودخانه اهللا به استثناء حوضه        )امام بندر(جراحی از پایاب    رودخانه  

 آبریز رودخانه کوپال در باالدست روستای شاخ کوپال
4 

 5 رودخانه کوپال در باالدست روستای شاخ کوپال 24112 کوپال 1538

 6 رودخانه اهللا 2412 اعال 3161

 24121 پایاب اعال 225
رودخانه (جراحی تا پایین دست تالقی رودخانه دالون          بارودخانه اهللا از تالقی      

 )تلخ
7 

 24122 دالون 657
رودخانه اهللا از پایین دست تالقی رودخانه دالون تا پایین دست تالقی رودخانه               

 )شامل رودخانه دالون( زرد
8 

 9 رودخانه زرد 24123 رودخانه زرد 863

 10 ت تالقی رودخانه زردرودخانه اهللا در باالدس 24124 سراب اعال 1416

 2413 1مارون  2219
از باالدست تالقی رودخانه اعال تا محل خروجی دشت          )مارون(رودخانه جراحی   

 )پنج کیلومتری پایین دست روستای حق(بهبهان 
11 

 2414 2مارون  1302
رودخانه مارون از پنج کیلومتری پایین دست روستای حق تا محل سد ذخیره ای              

 )ی ده مهتابروستا(مارون 
12 

 13 باالدست تالقی رودخانه شور محل سد مخزنی تا رودخانه مارون از 2415 3مارون  2609

 14 رودخانه مارون در باالدست رودخانه شور 2416 4مارون  1192

 15 رودخانه زهره 242 زهره 15439

 16 )تای تچیهمحل روس( خروجی دشت زیدون صب تا مرودخانه زهره از 2421 پایاب زهره 2346

 2422 زهره زیدون 991
آب (محل روستای تچیه تا پایین دست تالقی رودخانه خیرآباد           رودخانه زهره از  

 )شیرین
17 

 18 )رودخانه آب شیرین( رودخانه خیرآباد 2423 خیرآباد 4404

 24231 پایاب خیر آباد 165
ی رودخانه شمس   رودخانه زهره تا پایین دست تالق      رودخانه خیرآباد از تالقی با     

 عرب
19 

 20 رودخانه شمس عرب 24232 شمس عرب 1143
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های جراحی وزهره
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 242321 پایاب شمس عرب 868
باالدست تالقی شاخه    محل تالقی با رودخانه خیر آباد تا      خانه شمس عرب از   رود

 آب چیرک
21 

 22 )ادامه رودخانه شمس عرب( رودخانه آب ریگون 242322 آب ریگون 275

 24233 خیرآباد میانی 649
از باالدست تالقی رودخانه شمس عرب تا            )خیرآباد(رودخانه آب شیرین      

 بی منجگانپایین دست تالقی رودخانه 
23 

 24234 بی منجگان 598
منجگان تا پایین دست تالقی      رودخانه خیر آباد از پایین دست تالقی رودخانه بی        

 شاخه گرداب
24 

 25 )تغار رودخانه دهدشت و مجموع دو( شاخه گرداب 24235 دهدشت وتغار 824

 26 )ادامه رودخانه خیرآباد( رودخانه شاه بهرام 24236 شاه بهرام 1025

 2424 زهره میانی 2402
رودخانه زهره از باالدست تالقی رودخانه خیرآباد تا پایین دست تالقی رودخانه             

 )شیو رودخانه فهلیان و محل تالقی دو( فهلیان
27 

 28 رودخانه شیو 2425  بشت-شیو 1264

 29 بشت شاخه لیراب و رودخانه شیو به استثناء دو 24251 شیو 853

 30 لیراب روخانه های بشت و 24252  لیراب-بشت 411

 31 رودخانه فهلیان 2426 فهلیان 4032

 24261 دروغ زن 743
 زن باالدست تالقی رودخانه دروغ     رودخانه فهلیان از تالقی با رودخانه شیو تا         

 )نور آباد ممسنی(
32 

 24262 فهلیان میانی 479
شاخه شیرین   ی دو تالق رودخانه فهلیان از باالدست تالقی رودخانه دروغ زن تا         

 شور و
33 

 34 رودخانه شیرین فهلیان 24263 شیرین فهلیان 562

 24264 شور فهلیان 803
رودخانه  رودخانه شور از محل تالقی رودخانه شیرین تا محل تالقی دو                  

 شش پیر آباد و توکل
35 

 36 آباد رودخانه توکل 24265 توکل آباد 480

 37 رودخانه شش پیر 24266 شش پیر 965
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های جراحی وزهره

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 زهره رودخانه های جراحی و 24   40788
 2 رودخانه جراحی 241   
 3 رودخانه جراحی از پایاب تا پایین دست رودخانه اهللا 2411   

 24111 شادگان 2401 13328
رودخانه جراحی از پایاب تا پایین دست رودخانه اهللا به استثناء حوضه آبریز                  

 رودخانه کوپال در باالدست روستای شاخ کوپال
4 

 5 رودخانه اهللا 2412   
 7 )رودخانه تلخ(رودخانه اهللا از تالقی باجراحی تا پایین دست تالقی رودخانه دالون  24121 مزرامهر 2402 1763 6 رودخانه کوپال در باالدست روستای شاخ کوپال 24112

657 2403 
-دالون
 میداود

24122 
رودخانه اهللا از پایین دست تالقی رودخانه دالون تا پایین دست تالقی رودخانه               

 )دخانه دالونشامل رو( زرد
8 

 9 رودخانه زرد 24123 باغ ملک 2404 863
 10 رودخانه اهللا در باالدست تالقی رودخانه زرد 24124 صیدون 2405 1416

 2413 جایزان 2406 2219
از باالدست تالقی رودخانه اعال تا محل خروجی دشت          )مارون(رودخانه جراحی   

 )پنج کیلومتری پایین دست روستای حق(بهبهان 
11 

 2414 بهبهان 2407 1302
رودخانه مارون از پنج کیلومتری پایین دست روستای حق تا محل سد ذخیره ای              

 )روستای ده مهتاب(مارون 
12 

 14 رودخانه مارون در باالدست رودخانه شور 2416 تخت دراز 2408 3801 13 باالدست تالقی رودخانه شور محل سد مخزنی تا رودخانه مارون از 2415
 15 رودخانه زهره 242   

 16 )محل روستای تچیه( خروجی دشت زیدون مصب تا رودخانه زهره از 2421 هندیجان 2409 2346
 17 )رودخانه آب شیرین( رودخانه خیرآباد 2423   

2422 
آب (محل روستای تچیه تا پایین دست تالقی رودخانه خیرآباد           رودخانه زهره از  

 )شیرین
18 

 زیدون 2410 1156
24231 

رودخانه زهره تا پایین دست تالقی رودخانه شمس         رودخانه خیرآباد از تالقی با     
 عرب

19 

 20 رودخانه شمس عرب 24232   

 242321 لیشتر 2411 868
باالدست تالقی شاخه    محل تالقی با رودخانه خیرآباد تا      رودخانه شمس عرب از   

 آب چیرک
21 
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 عمانحوضه آبریز خلیج فارس ودریای 

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های جراحی وزهره
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

275 2412 
-دوگنبدان
 چهاربیشه

 22 )ادامه رودخانه شمس عرب( رودخانه آب ریگون 242322

 24233 خیرآباد 2413 649
از باالدست تالقی رودخانه شمس عرب تا            )خیرآباد(رودخانه آب شیرین      

 پایین دست تالقی رودخانه بی منجگان
23 

 24234 سرپری 2414 598
رودخانه خیرآباد از پایین دست تالقی رودخانه بی منجگان تا پایین دست تالقی             

 شاخه گرداب
24 

 25 )تقار رودخانه دهدشت و مجموع دو( ه گردابشاخ 24235 دهدشت 2415 824

 26 )ادامه رودخانه خیرآباد( رودخانه شاه بهرام 24236 شاه بهرام 2416 1025

2402 2417 
امام زاده 
 جعفر

2424 
رودخانه زهره از باالدست تالقی رودخانه خیر آباد تا پایین دست تالقی رودخانه             

 )شیو ورودخانه فهلیان  محل تالقی دو( فهلیان
27 

 28 رودخانه شیو 2425   

 29 بشت شاخه لیراب و رودخانه شیو به استثناء دو 24251 دشت رستم 2418 853

 30 لیراب روخانه های بشت و 24252 باشت 2419 411

 31 رودخانه فهلیان 2426   

743 2420 
نورآبادممسن

 ی
24261 

 زن ت تالقی رودخانه دروغ    باالدس رودخانه فهلیان از تالقی با رودخانه شیو تا         
 )نورآباد ممسنی(

32 

24262 
 شاخه شیرین و   تالقی دو  زن تا  رودخانه فهلیان از باالدست تالقی رودخانه دروغ      

 شور فهلیان
 فهلیان 2421 1041 33

 34 رودخانه شیرین فهلیان 24263

 24264 سرانجیلک 2422 803
رودخانه  حل تالقی دو   رودخانه شور از محل تالقی رودخانه شیرین تا م              

 شش پیر آباد و توکل
35 

480 2423 
-کودیان
 سرگاه

 36 آباد رودخانه توکل 24265

965 2424 
-اردکان

 چشمه سفید
 37 رودخانه شش پیر 24266
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه حله ومسیل های کوچک دوطرف آن
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع  نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 طرف آن مسیل های کوچک دو رودخانه حله و 25 حله وشرق وغرب 21274

 2 حله رود مسیل های بین حوضه آبریز رودخانه های زهره و 251 غرب حله 6319

 3 داریمسیل دره آب مسیل های بین رودخانه زهره و 2511 دیلم 1087

 4 مسیل دره آبداری 2512 آبداری 1141

 5 رودخانه گناوه مسیل های بین دره آبداری و 2513 شورگاوداری 332

 6 رودخانه گناوه 2514 گناوه 909

 7 مسیل رودشور مسیل های بین رودخانه گناوه و 2515 دره گچی 477

 8 مسیل رودشور 2516 رودشور 1164

 9 رودخانه حله ای بین مسیل رودشور ومسیل ه 2517 ده داران 609

 10 حله رود 252 حله 11212

 11 دالکی رودخانه شاپور و تالقی دو مصب تا رودخانه حله از 2521 پایاب حله 1033
 12 رودخانه شاپور 2522 شاپور 4219

 25221 پایاب شاپور 492
وستای محل ر ( ورود به دشت برازجان     دالکی تا  تالقی با  رودخانه شاپور از   

 )چوگل
13 

 25222 شاپور میانی 1225
پوزه حسن  ( خروجی دشت خشت    محل روستای چوگل تا     رودخانه شاپور از   

 )کرچال
14 

 25223 شاپور خشت 418
از پوزه حسن کرچال تا پایین دست تالقی رودخانه شکستیان              رودخانه شاپور 

 )کمارج کنار تخته و شامل دشت های خشت یا(
15 

 16 رودخانه شکستیان 25224 شکستیان 629

 25225 شاپور ساسان 702
 خروجی دشت برم    رودخانه شاپور از باالدست تالقی رودخانه شکستیان تا           

 )ده سید حسین(
17 

 25226 رنجان 753
خروجی (در باالدست ده سید حسین          )ادامه رودخانه شاپور   (رودخانه رنجان    

 )دشت برم
18 

 19 رودخانه دالکی 2523 دالکی 6960

 25231 پایاب دالکی 359
روستای (ورودی بدشت برازجان      رودخانه شاپور تا   تالقی با  رودخانه دالکی از  

 )سرقنات
20 

 25232 دالکی میانی 1347
ایستگاه (محل روستای سرقنات تا پایین دست شاخه دادین           رودخانه دالکی از  

 )قربان آباد
21 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 ه آبریز رودخانه حله ومسیل های کوچک دوطرف آنتقسیمات حوض
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 25233 دالکی دادین 1274
روستای (ده   ورودی دشت باال    محل ایستگاه قربان آباد تا     رودخانه دالکی از   

 یز رودخانه فراشبندبه استثناء حوضه آبر )نرگس آباد
22 

 23 رودخانه فراشبند 25234 فراشبند 1881

 24 در باالدست روستای نرگس آباد) ادامه رودخانه دالکی( رودخانه جره 25235 جره 746

 25 دشت ارژن 25236 ارژن 128

 26 دریاچه پریشان 25237 پریشان 225

 27 بریز مندحد حوضه آ مسیل های شرقی حله رود تا 253 شرق حله 3743

 28 )باهوش(رودخانه اهرم  2531 اهرم 2855

 29 رودخانه مند مسیل های بین رودخانه اهرم و 2532 دلوار 888
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه حله ومسیل های کوچک دوطرف آن
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
دوده مح

مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 طرف آن حله رود و رودخانه های کوچک دو 25   21274

 2 حله رود مسیل های بین حوضه آبریز رودخانه های زهره و 251   

 3 مسیل دره آبداری مسیل های بین رودخانه زهره و 2511

 بندردیلم 2501 2560 4 مسیل دره آبداری 2512

 5 رودخانه گناوه مسیل های بین دره آبداری و 2513

 6 رودخانه گناوه 2514

 7 مسیل رودشور مسیل های بین رودخانه گناوه و 2515

 8 مسیل رودشور 2516
 بندرگناوه 2502 3759

 9 رودخانه حله مسیل های بین مسیل رودشور و 2517

 10 ه رودحل 252   

 11 رودخانه شاپور 2522   

 12 رودخانه دالکی 2523   

 13 دالکی رودخانه شاپور و تالقی دو مصب تا رودخانه حله از 2521

 14 )محل روستای چوگل( دشت برازجان ورود به دالکی تا تالقی با رودخانه شاپور از 25221

25222 
پوزه حسن  ( خروجی دشت خشت    محل روستای چوگل تا     ر از رودخانه شاپو 

 )کرچال
15 

25231 
روستای (ورودی بدشت برازجان      رودخانه شاپور تا   تالقی با  رودخانه دالکی از  

 )سرقنات
16 

 دالکی شبانکاره 2503 4456

25232 
ایستگاه (محل روستای سرقنات تا پایین دست شاخه دادین           رودخانه دالکی از  

 )قربان آباد
17 

25223 
از پوزه حسن کرچال تا پایین دست تالقی رودخانه شکستیان              رودخانه شاپور 

 )کمارچ کنار تخته و شامل دشت های خشت یا(
18 1047 2504 

 – خشت
 کمارچ

 19 رودخانه شکستیان 25224

 25225 کازرون 2505 702
 خروجی دشت برم    رودخانه شاپور از باالدست تالقی رودخانه شکستیان تا           

 )ده سید حسین(
20 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه حله ومسیل های کوچک دوطرف آن
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 25226 برم 2506 753
خروجی (در باالدست ده سید حسین          )دامه رودخانه شاپور   ا(رودخانه رنجان    

 )دشت برم
21 

 25233 باالده 2507 1274
روستای (ورودی دشت باالده       آباد تا  محل ایستگاه قربان    رودخانه دالکی از   

 به استثناء حوضه آبریز رودخانه فراشبند )نرگس آباد
22 

 23 رودخانه فراشبند 25234 فراشبند 2508 1881

 24 در باالدست روستای نرگس آباد) ادامه رودخانه دالکی( رودخانه جره 25235 چنار فاریاب 2509 746

 25 دشت ارژن 25236 دشت ارژن 2510 128

 26 دریاچه پریشان 25237 دریاچه پریشان 2511 225

 27 حد حوضه آبریز مند مسیل های شرقی حله رود تا 253   

 28 )باهوش(رودخانه اهرم  2531  برازنجان-اهرم 2512 2855

 29 رودخانه مند مسیل های بین رودخانه اهرم و 2532 دلوار 2513 888
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه مند وحوضه های بسته هرم ،کاریان وخنج
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف دود حوضه آبریزنام و ح

 1 خنج کاریان و حوضه های بسته هرم، رودخانه مند و 26 مند وکفه ها 47654

 2 رودخانه مند 261 مند 40245

 3 ) آبادی دمنالو محل(ورود به دشت مند  مصب تا رودخانه مند از 2611 مند خور موج 2773

 4 دمنالو به استثناء رودخانه شورخورموجمصب تا محل آبادی  از رودخانه مند 26111 پایاب مند 1223

 5 رودخانه شور خورموج 26112 شور خورموج 1550

 6 محل آبادی دمنالو تا پایین دست رودخانه فیروزآباد رودخانه مند از 2612 مند پایین 2566

 7 تا پایین دست تالقی رودخانه باغان محل آبادی دمنالو رودخانه مند از 26121 1مند پایین  1190

 8 )سرچشمه(رودخانه باغان  26122 باغان 929

 9 خروجی دشت ریز تالقی رودخانه مند تا رودخانه باغان از 261221 پایاب باغان 285

 10 )آبادی حسین آباد(خروجی دشت جم  خروجی دشت ریز تا رودخانه باغان از 261222 باغان ریز 514

 11 ست آبادی حسین آبادرودخانه باغان در باالد 261223 باغان جم 130

 12 رودخانه شور فیروزآباد رودخانه مند بین رودخانه باغان و 26123 2مندپایین 447

 13 رودخانه شور فیروزآباد 2613 شورفیروزآباد 7855

 26131 پایاب فیروزآباد 511
خروجی دشت دهرم به استثناء     تالقی رودخانه مند تا     رودخانه شور فیروزآباد از    

 دشت پلنگرودخانه 
14 

 15 رودخانه دشت پلنگ 26132 دشت پلنگ 3098

 16 خروجی دشت بوشگان شور فیروزآباد تا تالقی با رودخانه دشت پلنگ از 261321 سرمک 1239

 17 خروجی دشت ده رود رودخانه دشت پلنگ از خروجی دشت بوشگان تا 261322 بوشگان 1364

 18 باالدست خروجی دشت ده رودرودخانه دشت پلنگ در  261323 ده رود 495

 26133 شور دهرم 2151
تنگ ( خروجی دشت فیروزآباد   خروجی دشت دهرم تا    رودخانه شور فیروزآباد از   

 )عرب
19 

 26134 فیروزآباد 723
ایستگاه (ورودی دشت فیروزآباد     محل تنگ عرب تا     رودخانه شور فیروزآباد از    

 )تنگاب
20 

 26135 فیروزآباد باال 1003
آبادی (ورودی دشت حنیفقان     محل ایستگاه تنگاب تا    انه شور فیروزآباد از   رودخ

 )دارنجان
21 

 22 )رودخانه دارنجان( رودخانه شور فیروزآباد در باالدست آبادی دارنجان 26136 حنیفقان 369
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 ن وخنجتقسیمات حوضه آبریز رودخانه مند وحوضه های بسته هرم ،کاریا
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 2614 مند میانی 11196
رودخانه مند از باالدست رودخانه شور فیروزآباد تا پایین دست تالقی رودخانه               

 کهنویه
23 

 26141 1مندمیانی 957
ه فیروزآباد تا پایین دست تالقی رودخانه       رودخانه مند از باالدست تالقی رودخان      

 هنگام به استثناء رودخانه های دارالمیزان وکورده
24 

 25 رودخانه دارالمیزان 26142 دارالمیزان 5225

 261421 چاه عینی 1142
رودخانه مند تاخروجی دشت عالمرودشت         رودخانه دارالمیزان از تالقی با       

 )روستای وردوان(
26 

 261422 بیرمی 1874
رودخانه دارالمیزان در باالدست آبادی وردوان به استثناء حوضه آبریز مسیل                

 صحرای باغ الر
27 

 28 مسیل صحرای باغ الر 261423 دیده بان 2209

 29 رودخانه کورده 26143 کورده 3229

 30 ه جرمشترودخانه مند تا پایین دست تالقی رودخان رودخانه کورده از تالقی با 261431 پایاب کورده 560

 31 رودخانه جرمشت 261432 جرمشت 878

 32 رودخانه کورده در باالدست تالقی رودخانه جرمشت 261433 چاه طوس 1791

 33 رودخانه هنگام 26144 هنگام 530

 26145 2مندمیانی 1255
رودخانه مند از باالدست تالقی رودخانه هنگام تا پایین دست تالقی رودخانه               

 کهنویه
34 

 2615 مندباال 4004
رودخانه مند از پایین دست تالقی رودخانه کهنویه تا پایین دست تالقی رودخانه             

 جهرم شور
35 

 26151 مندالغر 1261
رودخانه مند از پایین دست تالقی رودخانه کهنویه تا پایین دست تالقی رودخانه             

 )شرف خلیل( دشت افزر
36 

 26152 مندافزر 760
 ست تالقی رودخانه دشت افزر تاخروجی دشت کارزین         پایین د رودخانه مند از  

 )آب سکویه(
37 

 26153 مندکارزین 1301
جهرم به استثناء   خروجی  دشت کارزین تا پایین دست تالقی شور        رودخانه مند از  

 رودخانه مبارک آباد باروس
38 

 39 رودخانه مبارک آباد باروس 26154 مبارک آباد 682
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 یای عمانحوضه آبریز خلیج فارس ودر

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه مند وحوضه های بسته هرم ،کاریان وخنج
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 40 رودخانه شور جهرم 2616 شورجهرم 6586

 26161 دیت-بض 337
 ند تا پایین دست تالقی شور قطب آباد     رودخانه م  جهرم از تالقی با    رودخانه شور 

 )خروجی دشت جهرم(
41 

 42 رودخانه شور قطب آباد 26162 شورقطب آباد 614

 26163 جهرم 1016
روستای (ورودی  دشت جهرم       شور جهرم از باالدست تالقی شور قطب آباد تا         

 )ظهر شیر
43 

 26164 زاهدون 1247
فسا  ودی رودخانه های جعفری و   ور تا رودخانه شور جهرم از روستای ظهر شیر       

 )پاسگاه ژاندارمری روستای صدرآباد و(به دشت زاهدو ن 
44 

 45 )خروجی دشت فسا(ورود به دشت زاهدان  رودخانه فسا از سرچشمه تا 26165 فسا 2255

 261651 پایاب فسا 837
خروجی دشت میان    تا) پاسگاه ژاندارمری ( رودخانه فسا از خروجی دشت فسا      

 ) کیلومتری پایین دست شهرستان5(جنگل 
46 

 261652 میان جنگل 883
سه کیلومتری  ( خروجی دشت رونیز   رودخانه فسا از خروجی دشت میان جنگل تا       

 )پایین دست علی آباد شمس
47 

 48 رودخانه رونیز در باالدست خروجی دشت رونیز 261653 رونیز 535

 49 ودی به شدت زاهدونرودخانه جعفری از سرچشمه تاور 26166 جعفری 1117

 50 )ششده( خروجی دشت قره بالغ رودخانه جعفری از روستای صدرآباد تا 261661 پایاب جعفری 367

 51 )قالت باغی(خروجی دشت ایج  خروجی دشت قره بالغ تا رودخانه جعفری از 261662 قره باغ 472

 52 رودخانه جعفری در باالدست خروجی دشت ایج 261663 ایچ 278

 53 جهرم در باالدست تالقی رودخانه شور) قره آغاج(رودخانه مند  2617 قره آغاچ 5265

 26171 سیمکان 884
باالدست تالقی   از باالدست تالقی رودخانه شور جهرم تا       )مند(رودخانه قره آغاج 

 )حوضه آبریز سیمکان(رودخانه سیمکان 
54 

 261711 پایاب سیمکان 450
خروجی دشت شبانکاره    قره آغاج تا   باالدست تالقی با   در )زاغ( رودخانه سیمکان 

 ) کیلومتری باالدست پاسگاه ژاندارمری2(  میمند–
55 

 56 شبانکاره - رودخانه سیمکان در باالدست خروجی دشت میمند 261712 سراب سیمکان 434

 26172 پایاب قره آغاج 1101
 خروجی دشت خفر    رودخانه قره آغاج از باالدست تالقی رودخانه سیمکان تا          

 )روستای نصر آباد(
57 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه مند وحوضه های بسته هرم ،کاریان وخنج
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 26173 قره آغاج خفر 1165
کیلومتری 5(خروجی دشت کوار        قره آغاج از روستای نصر آباد تا        رودخانه   

 )پایین دست روستای زرات
58 

 26174 قره آغاج کوار 529
دارنگون  -خروجی دشت سیخ       رودخانه قره آغاج از خروجی دشت کوار تا          

 ) ایستگاه هیدرومتری بند بهمن– کیلومتری پایین دست روستای قنات 8(
59 

 26175 گونقره آغاج دارن 964
دارنگون تا پایین دست تالقی رودخانه      - رودخانه قره آغاج ازخروجی دشت سیخ    

 )روستای خطیری( زاخرد
60 

 61 رودخانه زاخرد 26176 زاخرد 196

 62 رودخانه قره آغاج در باالدست تالقی رودخانه زاخرد 26177 سراب قره آغاج 426

 63 بنارویه جویم و بیدشهر، ایزدخواست، خنج، کاریان، کفه های هرم، 262 کفه ها 7409

 64 کفه بسته خنج 2621 کفه خنج 886

 65 کفه بسته بید شهر 2622 کفه بید شهر 632

 66  کاریان وده کویه–هرم  بنارویه، -کفه های بسته جویم  2623 هرم–کفه جویم  3832

 67 بنارویه کفه جویم و 26231 بنارویه–کفه جویم  2529

 68 کفه هرم وکاریان 26232 کاریان-م کفه هر 964

 69 کفه ده کویه 26233 کفه دهکویه 339

 70 )ایزدخواست( کفه بسته شهر پیر 2624 کفه شهر پیر 1375

 71 دنگ -کفه بسته اوز 2625 دنگ–کفه اوز  684
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 هاي بسته هرم ،كاريان وخنجمحدوده هاي مطالعاتي حوضه آبريز رودخانه مند وحوضه 

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 خنج کاریان و حوضه بسته هرم، رودخانه مند و 26   47654
 2 رودخانه مند 261   
 3 )آبادی دمنالو محل (به دشت مند ورود  مصب تا رودخانه مند از 2611   

 4 خورموج مصب تا محل آبادی دمنالو به استثناء رودخانه شور از رودخانه مند 26111 مند 2601 1223
 5 رودخانه شور خورموج 26112 خورموج 2602 1550
 6 محل آبادی دمنالو تا پایین دست رودخانه فیروزآباد رودخانه مند از 2612   

 8 رودخانه شور فیروزآباد رودخانه مند بین باغان و 26123 اه گاهچ 2603 1637 7 تا پایین دست تالقی رودخانه باغان محل آبادی دمنالو رودخانه مند از 26121
 9 )سرچشمه(رودخانه باغان  26122   
 10 خروجی دشت ریز تالقی رودخانه مند تا رودخانه باغان از 261221 باغان 2604 285
 11 )آبادی حسین آباد(خروجی دشت جم  خروجی دشت ریز تا رودخانه باغان از 261222 ریز 2605 514
 12 رودخانه باغان در باالدست آبادی حسین آباد 261223 جم 2606 130
 13 رودخانه شور فیروزآباد 2613   

   2614 
ودخانه رودخانه مند از باالدست رودخانه شور فیروزآباد تا پایین دست تالقی ر              

 کهنویه
14 

 15 رودخانه کورده 26143   

26131 
خروجی دشت دهرم به استثناء     تالقی رودخانه مند تا     رودخانه شور فیروزآباد از    

 رودخانه دشت پلنگ
16 

26141 
رودخانه مند از باالدست تالقی رودخانه فیروزآباد تا پایین دست تالقی رودخانه             

 کورده ه استثناء رودخانه های دارالمیزان وهنگام ب
17 

 18 رودخانه مند تا پایین دست تالقی رودخانه جرمشت رودخانه کورده از تالقی با 261431
کورده-دزکاه 2607 3283

26145 
رودخانه مند از باالدست تالقی رودخانه هنگام تا پایین دست تالقی رودخانه               

 کهنویه
19 

 20 رودخانه دشت پلنگ 26132   
 21 خروجی دشت بوشگان شور فیروزآباد تا تالقی با رودخانه دشت پلنگ از 261321 دشت پلنگ 2608 1239
 22 خروجی دشت ده رود رودخانه دشت پلنگ از خروجی دشت بوشگان تا 261322 بوشکان 2609 1364

495 2610 
دهرودتنگ 

 ارم
 23 رودخانه دشت پلنگ در باالدست خروجی دشت ده رود 261323

 26133 دهرم 2611 2151
تنگ ( خروجی دشت فیروزآباد   خروجی دشت دهرم تا    رودخانه شور فیروزآباد از   

 )عرب
24 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه مند وحوضه های بسته هرم ،کاریان وخنج

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
یمطالعات

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 26134 فیروزآباد 2612 723
ایستگاه (ورودی دشت فیروزآباد     محل تنگ عرب تا     رودخانه شور فیروزآباد از    

 )تنگاب
25 

1003 2613 
-موک 

 مهکویه
26135 

آبادی (قان  ورودی دشت حنیف   محل ایستگاه تنگاب تا    رودخانه شور فیروزآباد از   
 )دارنجان

26 

 27 )رودخانه دارنجان( رودخانه شور فیروزآباد در باالدست آبادی دارنجان 26136 دارنجان 2614 369
 28 رودخانه دارالمیزان 26142   

 261421 دارالمیزان 2615 1142
خروجی دشت عالمرودشت     رودخانه مند تا    رودخانه دارالمیزان از تالقی با      

 )روستای وردوان(
29 

1874 2616 
عالمرودشت 

 بیرم–
261422 

رودخانه دارالمیزان در باالدست آبادی وردوان به استثناء حوضه آبریز مسیل                
 صحرای باغ الر

30 

2209 2617 
صحرای باغ 

 الر
 31 مسیل صحرای باغ الر 261423

 32 رودخانه جرمشت 261432 جرمشت 2618 878

1791 2619 
زنگومحمله 
 الرستان

 33 رودخانه کورده در باالدست تالقی رودخانه جرمشت 261433

 34 رودخانه هنگام 26144 هنگام 2620 530

   2615 
رودخانه مند از پایین دست تالقی رودخانه کهنویه تا پایین دست تالقی رودخانه             

 جهرم شور
35 

سیف آبادالغر 2621 1261 26151 
 تا پایین دست تالقی رودخانه     رودخانه مند از پایین دست تالقی رودخانه کهنویه       

 )شرف خلیل( دشت افزر
36 

 26152 دشت افزر 2622 760
 خروجی دشت کارزین   پایین دست تالقی رودخانه دشت افزر تا       رودخانه مند از  

 )آب سکویه(
37 

 26153 قیرکارزین 2623 1301
جهرم به استثناء   خروجی دشت کارزین تا پایین دست تالقی شور        رودخانه مند از  

 رودخانه مبارک آباد باروس
38 

682 2624 
مبارک آبادبار

 وس
 39 رودخانه مبارک آباد باروس 26154

 40 رودخانه شور جهرم 2616   

 26161 حکان 2625 337
 رودخانه مند تا پایین دست تالقی شور قطب آباد        جهرم از تالقی با    رودخانه شور 

 )خروجی دشت جهرم(
41 

 42 رودخانه شور قطب آباد 26162 قطب آباد 2626 614

 26163 جهرم 2627 1016
ورودی  دشت جهرم      رودخانه شور جهرم از باالدست تالقی شور قطب آباد تا           

 )روستای ظهر شیر(
43 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه مند وحوضه های بسته هرم ،کاریان وخنج
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 26164 زاهدون 2628 1247
فسا  ورودی رودخانه های جعفری و    تا رودخانه شور جهرم از روستای ظهر شیر       

 )پاسگاه ژاندارمری روستای صدرآباد و(به دشت زاهدون 
44 

 45 )خروجی دشت فسا(ورود به دشت زاهدون  رودخانه فسا از سرچشمه تا 26165   

 261651 فسا 2629 837
خروجی دشت میان    تا) پاسگاه ژاندارمری ( رودخانه فسا از خروجی دشت فسا      

 ) کیلومتری پایین دست شهرستان5(جنگل 
46 

 261652 میان جنگل 2630 883
سه کیلومتری  ( وجی دشت رونیز  خر رودخانه فسا از خروجی دشت میان جنگل تا       

 )پایین دست علی آباد شمس
47 

 48 رودخانه رونیز در باالدست خروجی دشت رونیز 261653 رونیز 2631 535

 49 ورودی به دشت زاهدون رودخانه جعفری از سرچشمه تا 26166   

 50 )ششده(الغرودخانه جعفری از روستای صدرآباد تاخروجی دشت قره ب 261661 نوبندگان 2632 367

 51 )قالت باغی(خروجی دشت ایج  خروجی دشت قره بالغ تا رودخانه جعفری از 261662 قره بالغ 2633 472

 52 رودخانه جعفری در باالدست خروجی دشت ایج 261663 ایج 2634 278

 53 جهرم در باالدست تالقی رودخانه شور) قره آغاج(رودخانه مند  2617   

   26171 
باالدست تالقی   از باالدست تالقی رودخانه شور جهرم تا       )مند(  قره آغاج رودخانه

 )حوضه آبریز سیمکان(رودخانه سیمکان 
54 

261711 
خروجی دشت شبانکاره    قره آغاج تا  در باالدست تالقی با    )زاغ( رودخانه سیمکان 

 ) کیلومتری باالدست پاسگاه ژاندارمری2(  میمند–
55 

دال سمیکان 2635 1551
26172 

 آغاج از باالدست تالقی رودخانه سیمکان تاخروجی دشت خفر              رودخانه قره 
 )روستای نصر آباد(

56 

434 2636 
میمندشبانکار

 ه
 57 شبانکاره -رودخانه سیمکان در باالدست خروجی دشت میمند 261712

 26173 خفر 2637 1165
کیلومتری  5(خروجی دشت کوار       رودخانه قره آغاج از روستای نصر آباد تا         

 )پایین دست روستای زرات
58 

 26174 کوار 2638 529
دارنگون  -خروجی دشت سیخ       رودخانه قره آغاج از خروجی دشت کوار تا          

 ) ایستگاه هیدرومتری بند بهمن– کیلومتری پایین دست روستای قنات 8(
59 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 ودخانه مند وحوضه های بسته هرم ،کاریان وخنجمحدوده های مطالعاتی حوضه آبریز ر
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

964 2639 
-سیخ

 دارنگون
26175 

ه دارنگون تا پایین دست تالقی رودخان     -خروجی دشت سیخ     رودخانه قره آغاج از  
 )روستای خطیری( زاخرد

60 

 61 رودخانه زاخرد 26176 خانه زنیان 2640 196

 62 رودخانه قره آغاج در باالدست تالقی رودخانه زاخرد 26177 بن رودزنگنه 2641 426

 63 بنارویه جویم و بیدشهر، ایزدخواست، خنج، کفه های هرم،کاریان، 262   

 64 کفه بسته خنج 2621 خنج 2642 886

 65 کفه بسته بید شهر 2622 بیدشهر 2643 632

 66 ده کویه  کاریان و–هرم  بنارویه، –کفه های بسته جویم  2623   

2529 2644 
-جویم
 بنارویه

 67  بنارویه–کفه جویم  26231

 68 کاریان–کفه هرم  26232 کاریان-هرم 2645 964

 69 کفه دهکویه 26233 دهکویه 2646 339

 70 )ایزدخواست( کفه بسته شهر پیر 2624 استایزدخو 2647 1375

 71 دنگ -کفه بسته اوز 2625 دنگ-اوز 2648 684
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های کل ،مهران،مسیل های جنوبی وجزایر

)430-049(کدفرم   
مساحت 

کیلومتر مربع  نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف د حوضه آبریزنام و حدو

 1 جزایر مسیل های جنوبی و مهران، رودخانه های کل، 27 جزایر–مهران –کل  62918
 2 رودخانه کل 271 کل 42473

 2711 پایاب کل 2637
الر به استثناء رودخانه    مصب تا پایین دست تالقی رودخانه شور       رودخانه کل از  

 )گوده( رسول
3 

 4 )روستای کشار پایین( خروجی دشت ایسین غربی مصب تا  ازرودخانه کل 27111 کل ایسین 830
 5 پایین تا پایین دست تالقی مسیل رضوان محل روستای کشار رودخانه کل از 27112 کل انگوران 1382

 27113 کل رضوان 425
 پایین دست تالقی مسیل رضوان تا پایین دست تالقی شور الر           کل از  رودخانه

 )حوضه آبریز مسیل رضوان(
6 

 7 رودخانه رسول 2712 رسول 6490

 27121 پایاب رسول 4159
 خروجی دشت ده هنگ     رودخانه کل تا    تالقی با  از )گوده(رودخانه رسول    

 )روستای گنجی(
8 

 9 رودخانه رسول در باالدست روستای گنجی 27122 سراب رسول 2331
 10 رودخانه شور الر 2713 شورالر 8412
 11 رودخانه کل تا پایین دست تالقی مسیل مزایجان الر از تالقی با ودخانه شورر 27131 پایاب الر 1839
 12 مزایجان مسیل شور 27132 شورمزایجان 3551
 13 باالدست تالقی مسیل درزسایبان تا شور الر تالقی با رودخانه مزایجان از 271321 پایاب مزایجان 1241
 14 در باالدست تالقی درزسایبانرودخانه مزایجان  271322 سراب مزایجان 2310

 27133 1الرمیانی 2029
خروجی دشت الر    مزایجان تا  الر از باالدست تالقی مسیل شور       رودخانه شور 

 )روستای بست(
15 

 27134 2الرمیانی 668
روستای (خروجی دشت گراش      محل روستای بست تا     الر از  رودخانه شور 

 )شاهزاده محمد
16 

 17 خانه شورالر در باالدست روستای شاهزاده محمدرود 27135 سراب الر 325

 2714 کل میانی 1746
رودخانه کل از باالدست تالقی رودخانه شور الر تا پایین دست تالقی آب شور               

 داراب شور حاجی آباد و
18 

 19 رودخانه آب شور حاجی آباد 2715 ده شیخ-حاجی آباد 11088

 27151 ده شیخ-پایاب حاجی آباد 1204
شور داراب تا پایین دست      تالقی با  ده شیخ از    خانه آب شور حاجی آباد و      رود

 )ده شیخ( شمیل رودخانه حاجی آباد و تالقی دو
20 

 21 رودخانه حاجی آباد 27152 حاجی آباد 794

 27153 پایاب ده شیخ 1712
ورودی دشت  ( خروجی دشت اورزوئیه   حاجی آباد تا  تالقی با  رودخانه شمیل از  

 )شمیل
22 

 27154 ده شیخ ارزوئیه 4067
هشت کیلومتری باالدست روستای     خروجی دشت اورزوئیه تا    رودخانه شمیل از  

 ده شیخ
23 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های کل ،مهران،مسیل های جنوبی وجزایر

)430-049(کدفرم   
مساحت 

کیلومتر مربع  نام اختصاری
 کد حوضه
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 27155 سوغان پایین 2924
خروجی دشت   هشت کیلومتری باالدست روستای ده شیخ تا        رودخانه شمیل از  

 )کیلومتری پایین دست روستای باغان دو(سوغان 
24 

 25 در باالدست روستای باغان )سوغان(رودخانه شمیل  27156 سوغان باال 387
 26 داراب رودخانه شور 2716 شورداراب 12100

 27161 پایاب شورداراب 3617
حوضه (خروجی دشت کنار     آب شور حاجی آباد تا    تالقی با  داراب از  رودخانه شور 

 )آبریز رودخانه برآفتاب
27 

 271611 برآفتاب 787
روستای (شور داراب تا محل خروجی دشت باینوج          تالقی با  رودخانه برآفتاب از  

 )پشت زیارت
28 

 271612 باینوج 1363
نقطه ( خروجی دشت فخر آباد   محل روستای پشت زیارت تا      رودخانه برآفتاب از  

 )1636ارتفاعی 
29 

 30 در باالدست خروجی دشت فخر آباد) فخر آباد(رودخانه برآفتاب  271613 فخرآباد 1467

 27162 داراب تاشکویه 1081
روستای ( فدامیخروجی دشت     خروجی دشت کنار تا     رودخانه شورداراب از   

 )قالتویه
31 

 27163 داراب میانی 2684
 کوه گز (خروجی دشت خسویه     محل روستای قالتویه تا    داراب از  رودخانه شور 

 )طویله
32 

 271631 فدامی 670
تا پایین دست   )روستای قالتویه (خروجی دشت فدامی      داراب از  رودخانه شور 

 )رودخانه رستاق( تالقی رودخانه فورک
33 

 34 رودخانه رستاق 271632 ستاقر 957
 35 خروجی دشت خسویه رودخانه شور داراب از باالدست تالقی رودخانه رستاق تا 271633 تنگ چرخی 1057
 36 خروجی دشت داراب محل خروجی دشت خسویه تا داراب از رودخانه شور 27164 خسویه 1366

 27165 رودبال 2507
روستای ( خروجی دشت انجیرک   اب تا خروجی دشت دار   رودخانه شور داراب از   

 )کلبه
37 

 271651 بال داراب 2222
ورودی دشت داراب     خروجی دشت داراب تا     از )رودبال(داراب   رودخانه شور 

 به استثناء مسیل دارکویه در باالدست دشت داراب
38 

 39 مسیل دارکویه تا محل روستای دارکویه 271652 دارکویه 142

 271653 بال رستم 143
خروجی  تا )ایستگاه هیدرومتری گوزون  (ورود به دشت داراب      ودخانه رودبال از  ر

 دشت انجیرک
40 

 41 داراب در باالدست روستای کلبه رودخانه شور 27166 سراب بال 845
 42 رودخانه مهران 272 مهران 8656
 43 )تای مهرانمحل روس( خروجی دشت جناح بستک مصب تا رودخانه مهران از 2721 پایاب مهران 2878

 2722 مهران جناح 2071
محل روستای  ( خروجی دشت المرد   محل روستای مهران تا    رودخانه مهران از  

 )زین الدینی
44 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های کل ،مهران،مسیل های جنوبی وجزایر
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 ختصارینام ا
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 2723 مهران المرد 2833
محل (خروجی دشت گله دار      محل روستای زین الدینی تا     رودخانه مهران از   

 )روستای مهر
45 

 46 رودخانه مهران در باالدست روستای مهر 2724 سراب مهران 874

 47 جنوب حوضه مهران ررودخانه های کوچک ساحلی د 273 جنوب مهران 9997

 48 حوضه آبریز رودخانه بردستان مسیل های ساحل بین رودخانه مند و 2731 گزخون 661

 2732 بردستان 1639
منطقه کنگان  (مسیل های شرق آن تا محل روستای شیرینو         رودخانه بردستان و  

 )طاهری بندر –
49 

 50 )رودخانه گاوبندی(بندر مقام  نو ومسیل های بین روستای شیری رودخانه و 2733 گاوبندی 2178

 51 مسیل های ساحلی جنوب آن تا محل روستای گرزه رودخانه مقام و 2734 مقام 1512

 2735 تنگ خور 946
رودخانه  مسیل های ساحلی جنوب آن بین روستای گرزه و         و رودخانه تنگ خور  

 تنگ خور
52 

 53 )زار مهرگان شوره(رودخانه مهران  و خور  رودخانه تنگمسیل های بین رودخانه و 2736 شوره زار مهران 3061

 274 جزایر 1792
خلیج فارس نیز کد این منطقه        ایستگاه در  توضیح اینکه هر  ( فارس جزایر خلیج 

 )خواهد داشت را
54 

 55 خارکو جزایر خارک و 2741 خارک وخارکو 30

 56 هندورابی شتور و جزایرالوان، 2742  شتور–الوان  99

 57 جزیره کیش 2743 کیش 91

 58 بنی فروروسیری فرور، جزایر 2744 سیری–فرور  47

 59 ابوموسی تنب کوچک و تنب بزرگ، جزایر 2745 ابوموسی–تنب  25

 60 جزیره قشم 2746 قشم 1381

 61 جزیره هنگام 2747 هنگام 30

 62 جزیره الرک 2748 الرک 44

 63 جزیره هرمز 2749 هرمز 45



 82 

 بریز خلیج فارس ودریای عمانحوضه آ
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های کل ،مهران،مسیل های جنوبی وجزایر

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 جزایر ل های جنوبی ومسی مهران، رودخانه های کل، 27   62918

 2 رودخانه کل 271   

   2711 
الر به استثناء رودخانه    مصب تا پایین دست تالقی رودخانه شور       رودخانه کل از  

 )گوده( رسول
3 

 4 رودخانه رسول 2712   
 5 )روستای کشار پایین( خروجی دشت ایسین غربی مصب تا رودخانه کل از 27111

 27121 کهورستان 2701 4989
 خروجی دشت ده هنگ     رودخانه کل تا    تالقی با  از )گوده(رودخانه رسول    

 )روستای گنجی(
6 

 7 پایین تا پایین دست تالقی مسیل رضوان محل روستای کشار رودخانه کل از 27112 ایسین 2702 1382

 27113 رضوان 2703 425
ی شور  پایین دست تالقی مسیل رضوان تا پایین دست تالق           رودخانه کل از   

 )حوضه آبریز مسیل رضوان(الر
8 

 9 رودخانه رسول در باالدست روستای گنجی 27122 ده هنگ 2704 2331

 10 رودخانه شور الر 2713   
 11 رودخانه کل تا پایین دست تالقی مسیل مزایجان رودخانه شورالر از تالقی با 27131

 )زادمحمود(باشدو 2705 3868
27133 

خروجی دشت الر    مزایجان تا  از باالدست تالقی مسیل شور     رودخانه شورالر   
 )روستای بست(

12 

 13 مزایجان مسیل شور 27132   
 14 باالدست تالقی مسیل درزسایبان تا شور الر تالقی با رودخانه مزایجان از 271321 درزسایبان 2706 1241
 15 رزسایبانرودخانه مزایجان در باالدست تالقی د 271322 شاه غیب 2707 2310

 27134 الر 2708 668
روستای (خروجی دشت گراش      محل روستای بست تا     الر از  رودخانه شور 

 )شاهزاده محمد
16 

 17 رودخانه شورالر در باالدست روستای شاهزاده محمد 27135 کراش 2709 325

 2714 مارام-فین 2710 1746
ن دست تالقی آب شور    رودخانه کل از باالدست تالقی رودخانه شور الر تا پایی           

 داراب شور حاجی آباد و
18 

 19 رودخانه آب شور حاجی آباد 2715   

 20 داراب رودخانه شور 2716   

   27161 
حوضه (خروجی دشت کنار     آب شور حاجی آباد تا    تالقی با  داراب از  رودخانه شور 

  )آبریز رودخانه برآفتاب
21 
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 وده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های کل ،مهران،مسیل های جنوبی وجزایرمحد

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

27151 
شور داراب تا پایین دست      تالقی با  زده شیخ ا    رودخانه آب شور حاجی آباد و      

 )ده شیخ( شمیل رودخانه حاجی آباد و تالقی دو
22 

1991 2711 
-کهکم

 271611 سعادت آباد
روستای (شور داراب تا محل خروجی دشت باینوج          تالقی با  رودخانه برآفتاب از  

 )پشت زیارت
23 

 24 رودخانه حاجی آباد 27152 حاجی آباد 2712 794

1712 2713 
-شمیل
 میمند

27153 
ورودی دشت  ( خروجی دشت اورزوئیه   حاجی آباد تا  تالقی با  ه شمیل از  رودخان
 )شمیل

25 

27154 
هشت کیلومتری باالدست روستای     خروجی دشت اورزوئیه تا    رودخانه شمیل از  

 ده شیخ
26 

 دولت آباد 2714 6991
27155 

خروجی دشت   هشت کیلومتری باالدست روستای ده شیخ تا        رودخانه شمیل از  
 )وکیلومتری پایین دست روستای باغاند(سوغان 

27 

 28 در باالدست روستای باغان )سوغان(رودخانه شمیل  27156 سوغان 2715 387

 271612 باینوج 2716 1363
نقطه ( خروجی دشت فخر آباد   محل روستای پشت زیارت تا      رودخانه برآفتاب از  

 )1636ارتفاعی 
29 

 30 در باالدست خروجی دشت فخر آباد) فخر آباد(اب رودخانه برآفت 271613 فخرآباد 2717 1467

 27162 تاشکوئیه 2718 1081
روستای ( خروجی دشت فدامی    خروجی دشت کنار تا     داراب از  رودخانه شور 

 )قالتویه
31 

   27163 
 کوه گز (خروجی دشت خسویه     محل روستای قالتویه تا    داراب از  رودخانه شور 

 )طویله
32 

271631 
تا پایین دست   )روستای قالتویه (خروجی دشت فدامی      داراب از  رودخانه شور 

 )رودخانه رستاق( تالقی رودخانه فورک
 فدامی 2719 1727 33

 34 خروجی دشت خسویه رودخانه شور داراب از باالدست تالقی رودخانه رستاق تا 271633
 35 رودخانه رستاق 271632 فورک-رستاق 2720 957
 36 خروجی دشت داراب محل خروجی دشت خسویه تا داراب از رودخانه شور 27164 نساچو-خسویه 2721 1366

   27165 
روستای ( خروجی دشت انجیرک   خروجی دشت داراب تا    رودخانه شور داراب از   

 )کلبه
37 

271651 
ورودی دشت داراب     خروجی دشت داراب تا     از )رودبال(داراب   رودخانه شور 
 سیل دارکویه در باالدست دشت داراببه استثناء م

38 
 داراب 2722 2365

271653 
خروجی  تا )ایستگاه هیدرومتری گوزون  (ورود به دشت داراب      رودخانه رودبال از  

 دشت انجیرک
39 

 40 مسیل دارکویه تا محل روستای دارکویه 271652 دارکویه 2723 142
 41 تای کلبهداراب در باالدست روس رودخانه شور 27166 دهویه-انجیرک 2724 845
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های کل ،مهران،مسیل های جنوبی وجزایر

)430-050(کد فرم   
مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 42 انرودخانه مهر 272   
 43 )محل روستای مهران( خروجی دشت جناح بستک مصب تا رودخانه مهران از 2721 دژکان 2725 2878

2071 2726 
–جناح 
 بستک

2722 
محل روستای  ( خروجی دشت المرد   محل روستای مهران تا    رودخانه مهران از  

 )زین الدینی
44 

 2723 المرد 2727 2833
محل (خروجی دشت گله دار      لدینی تا محل روستای زین ا    رودخانه مهران از   

 )روستای مهر
45 

 46 رودخانه مهران در باالدست روستای مهر 2724 گله دار 2728 874

 47 جنوب حوضه مهران رودخانه های کوچک ساحلی در 273   
 48 حوضه آبریز رودخانه بردستان مسیل های ساحل بین رودخانه مند و 2731

 2732 کنگان-دیر 2729 2300
منطقه کنگان  (مسیل های شرق آن تا محل روستای شیرینو         رودخانه بردستان و  

 )بندرطاهری –
49 

 50 )رودخانه گاوبندی(بندر مقام  مسیل های بین روستای شیرینو و رودخانه و 2733 گاوبندی 2730 2178
 51 تای گرزهمسیل های ساحلی جنوب آن تا محل روس رودخانه مقام و 2734 مقام-رستاق 2731 1512

 2735 بهمن-بالغ 2732 946
رودخانه  مسیل های ساحلی جنوب آن بین روستای گرزه و         و رودخانه تنگ خور  

 تنگ خور
52 

 2736 بندرلنگه 2733 3061
زار  شوره(رودخانه مهران     و مسیل های بین رودخانه تنگ خور        رودخانه و 
 )مهرگان

53 

   274 
این  فارس نیز کد    خلیج ایستگاهی در  توضیح اینکه هر   ( جزایر خلیج فارس   

 )خواهد داشت منطقه را
54 

 55 خارکو جزایر خارک و 2741 خارک 2734 30
 56 هندورابی شتور و الوان، جزایر 2742 الوان 2735 99
 57 جزیره کیش 2743 کیش 2736 91
 58 سیری و بنی فرور فرور، جزایر 2744 فرور 2737 47
 59 ابوموسی تنب کوچک و ب بزرگ،جزایرتن 2745 تنب 2738 25

 60 جزیره قشم 2746 قشم 2739 1381
 61 جزیره هنگام 2747 هنگام 2740 30
 62 جزیره الرک 2748 الرک 2741 44
 63 جزیره هرمز 2749 هرمز 2742 45
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های بین بندرعباس وسدیج
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع  نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 سدیج رودخانه های بین بندرعباس و 28 سدیج-بندرعباس 44763
 2 )حسن لنگی -جالبی -خورجل(رودخانه میناب  رودخانه های بین کل و 281 غرب میناب 7962
 3 رودخانه طاس بر خانه کل ومسیل های بین رود 2811 بندرعباس 471
 4 رودخانه های طاس بروسرخون 2812 سرخون-طاس بر 600
 5 رودخانه طاس بر 28121 طاس بر 312
 6 )2812 باقیمانده حوضه آبریز( رودخانه سرخون 28122 سرخون 288
 7 )خورجل( رودخانه شور 2813 شورخورجل 1627
 8 )پایین دست تالقی سرزه وخورجل( خروجی دشت سرزه  تامصب رودخانه شور از 28131 پایاب خورجل 759
 9 سرزه در باالدست تالقی آنها خورجل و و رودخانه های شور 28132 سراب خورجل 868
 10 رودخانه حسن لنگی و مسیل های بین رودخانه شور رودخانه و 2814 جالبی 2437

 28141 پایاب جالبی 696
مسیل های  جاماش و  رودخانه زندان و    دو تالقی پایاب تا  رودخانه جالبی از   

 غرب آن
11 

 12 رودخانه زندان 28142 زندان 610
 13 رودخانه زندان تا محل روستای سرخا تالقی با رودخانه جاماش از 28143 پایاب جاماش 425
 14 رودخانه جاماش در باالدست روستای سرخا 28144 سراب جاماش 706
 15 حسن لنگیرودخانه  2815 حسن لنگی 2827

 28151 پایاب حسن لنگی 1081
روستای (تخت   –ورودی به دشت شمیل        مصب تا  رودخانه حسن لنگی از    

 )شمیل
16 

 28152 حسن لنگی میانی 591
رودخانه  محل روستای شمیل تا پایین دست تالقی دو         رودخانه حسن لنگی از    

 رودخانه چیل دو و شقر
17 

 18 دوچیل در باالدست تالقی آنها و  های شقررودخانه 28153 سراب حسن لنگی 1155
 19 رودخانه میناب 282 میناب 10630
 20 )استقالل سد(سد میناب  مصب تا رودخانه میناب از 2821 1پایاب میناب 420
 21 رودان رودخانه جغین و تالقی دو محل سد میناب تا رودخانه میناب از 2822 2پایاب میناب 234
 22 خانه جغینرود 2823 جغین 3308
 23 )روستای خسروآباد(خروجی دشت منوجان  رودان تا تالقی با رودخانه جغین از 28231 پایاب جغین 1422
 24 رودخانه جغین در باالدست روستای خسروآباد 28232 سراب جغین 1886
 25 رودخانه رودان 2824 رودان 6668
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 دریای عمان حوضه آبریز خلیج فارس و

 بریز رودخانه های بین بندرعباس وسدیجتقسیمات حوضه آ
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع  نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 28241 پایاب رودان 778
رودخانه رودان از باالدست تالقی رودخانه جغین تا پایین دست تالقی رودخانه              

 شورنودژ
26 

 27 ه شورنودژرودخان 28242 شور نودژ 278
 28 باالدست تالقی کندر رودخانه رودان از باالدست تالقی شورنودژ تا 28243 کندر 361

 28244 رودان میانی 2722
 از باالدست تالقی رودخانه کندر تا پایین دست تالقی دو            )دژ(رودخانه رودان   

 )خروجی دشت گالشگرد( شارب فاریاب و رودخانه شور
29 

 30 شارب رودخانه های شور فاریاب و 28245 سراب رودان 2421
 31 بسته کردی شیرازی حوضه آبریز 28246 کردی شیرازی 108
 32 )…گرو و رزانی،( جگین رودخانه های بین میناب و 283 غرب جگین 9592
 33 رودخانه رزانی 2831 رزانی 3119

 28311 پایاب رزانی 327
خروجی دشت  ( ودخانه سرنه مصب تا پایین دست تالقی ر       رودخانه رزانی از   

 )کریان
34 

 28312 سرنه–رزانی  1329
رودخانه رزانی از پایین دست محل تالقی رودخانه سرنه تا پایین دست تالقی               

 رودخانه گرو
35 

 36 )تومون سفید( رودخانه گرو 28313 گرو 780
 37 رودخانه گرو رودخانه مازابی در باالدست تالقی با 28314 مازابی 683

 2832 چاالک 385
نقطه (ارتفاعات شمال شرق روستای زیارت         مسیل های بین رودخانه رزانی و     

 ) متر185 ارتفاعی
38 

 39 رودخانه گز حد حوضه آبریز مسیل های بین ارتفاعات شمال روستای زیارت تا 2833 طاهرویی 269
 40 )داوری( رودخانه گز 2834 گز 1354
 41 رودخانه گرازی و مسیل های بین رودخانه گز ورودخانه ها  2835 زنگلی-حیوی 1721
 42 مسیل های شرق آن تا محل روستای هوشدان رودخانه گرازی و 2836  جاسک-گرازی 2105
 43 رودخانه جگین مسیل های بین روستای هوشدان و 2837 شهرنو 639
 44 رودخانه جگین 284 جگین 6537
 45 )محل روستای کیایی(ورود به دشت جگین   تامصب رودخانه جگین از 2841 پایاب جگین 543
 46 دهنه مرنگ محل روستای کیائی تا رودخانه جگین از 2842 جگین میانی 2117
 47 رودخانه جگین در باالدست دهنه مرنگ 2843 سراب جگین 3877
 48 )یکشامل رودخانه گابر(سدیج  مسیل های بین رودخانه جگین و رودخانه و 285  هیمن-گابریک 5359



 87 

 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های بین بندرعباس وسدیج
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 49 گابریک مسیل های بین رودخانه های جگین و 2851 نوروزکار 349

 50 رودخانه گابریک 2852 گابریک 4427

 51 مصب تا پایین دست تالقی رودخانه گوا رودخانه گابریک از 28521 پایاب گابریک 160

 28522 گابریک میانی 1901
پایین دست تالقی رودخانه گواتا پایین دست تالقی رودخانه         رودخانه گابریک از  

 پارابی
52 

 53 سرچشمه  دست تالقی پارابی تاپایین رودخانه گابریک از 28523 سراب گابریک 2366

 54 سدیج مسیل های بین رودخانه گابریک و 2853 هی من 583

 55 رودخانه سدیج 286 سدیج 4683

 56 مصب تا محل ورود به دشت سدیج مقابل روستای آالئی رودخانه سدیج از 2861 پایاب سدیج 790

 57 ی تا پایین دست تالقی رودخانه ساگوجگمحل روستای آالئ رودخانه سدیج از 2862 سدیج میانی 1393

 58 سرچشمه پایین دست تالقی ساکوجگ تا رودخانه سدیج از 2863 سراب سدیج 2500
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بین بندرعباس وسدیج
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
ه محدود

مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 سدیج رودخانه های بین بندرعباس و 28   44763

 2 )…حسن لنگی -جالبی -خورجل(رودخانه میناب  رودخانه های بین کل و 281   
 3 رودخانه طاس بر مسیل های بین رودخانه کل و 2811 بندرعباس 2801 471

 4 رودخانه های طاس بر 2812   
ایسین شرقی 2802 312  5 شاخه سرخون سرچشمه تا محل تالقی با از رودخانه طاس بر 28121

 7 )خورجل پایین دست تالقی سرزه و( سرزه خروجی دشت مصب تا رودخانه شور از 28131 سرخون 2803 1047 6 )2812 باقیمانده حوضه آبریز( رودخانه سرخون 28122

 8 )خورجل( رودخانه شور 2813   

 9 رودخانه حسن لنگی و مسیل های بین رودخانه شور رودخانه و 2814   

 10 رودخانه حسن لنگی 2815   

28141 
مسیل های  جاماش و  رودخانه زندان و   تالقی دو  پایاب تا  رودخانه جالبی از   

 غرب آن
11 

 12 رودخانه زندان 28142
 13 رودخانه زندان تا محل روستای سرخا تالقی با رودخانه جاماش از 28143
 14 رودخانه جاماش در باالدست روستای سرخا 28144

28151 
روستای (تخت   -لورودی به دشت شمی     مصب تا  رودخانه حسن لنگی از     

 )شمیل
15 

تخت-شمیل 2804 4109

28152 
رودخانه  ست تالقی دو  محل روستای شمیل تا پایین د      رودخانه حسن لنگی از    

 شقرود چیل
16 

سیاهو-سرزه 2805 868  17 سرزه در باالدست تالقی آنها خورجل و و رودخانه های شور 28132
 18 رودخانه های شقرود و چیل در باالدست تالقی آنها 28153 احمدی 2806 1155

 19 رودخانه میناب 282   
 21 رودان رودخانه جغین و تالقی دو محل سد میناب تا رودخانه میناب از 2822 میناب 2807 654 20 )استقالل سد(سد میناب  امصب ت رودخانه میناب از 2821

 22 رودخانه جغین 2823   
 23 )روستای خسروآباد(خروجی دشت منوجان  رودان تا تالقی با رودخانه جغین از 28231 توکهور-جغین 2808 1422
 24 انه جغین در باالدست روستای خسروآبادرودخ 28232 منوجان 2809 1886
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بین بندرعباس وسدیج
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

   2824 
از باالدست تالقی جغین تا پایین دست         )ادامه رودخانه میناب   (رودخانه رودان 

 تالقی رودخانه کندر
25 

 28241 رودان 2810 778
رودخانه رودان از باالدست تالقی رودخانه جغین تا پایین دست تالقی رودخانه              

 کندر به استثناء حوضه آبریز رودخانه شورنودژ
26 

 27 ودخانه شورنودژر 28242 نودژ 2811 278

 28 باالدست تالقی کندر رودخانه رودان از باالدست تالقی شورنودژ تا 28243 ده کهان 2812 361

 28244 مسافرآباد 2813 2722
 از باالدست تالقی رودخانه کندر تا پایین دست تالقی دو            )دژ(رودخانه رودان   

 )خروجی دشت گالشگرد( شارب فاریاب و رودخانه شور
29 

–فاریاب  2814 2421
 کالشگرد

 30 شارب رودخانه های شور فاریاب و 28245

 31 بسته کردی شیرازی حوضه آبریز 28246 کردی شیرازی 2815 108

 32 )…گرو و مازابی،( جگین رودخانه های بین میناب و 283   

 33 رودخانه رزانی 2831   

28311 
خروجی دشت  (  دست تالقی رودخانه سرنه    مصب تا پایین    رودخانه رزانی از   

 )کریان
34 

 بمانی 2816 712

2832 
نقطه (ارتفاعات شمال شرق روستای زیارت        مسیل های بین رودخانه مازابی و     

 ) متر185 ارتفاعی
35 

28312 
محل تالقی رودخانه سرنه تا پایین دست تالقی            از) رزانی( رودخانه مازابی 

 رودخانه گرو
36 

 37 )تومون سفید( رودخانه گرو 28313
 کریان 2817 2792

 38 رودخانه گرو رودخانه مازابی در باالدست تالقی با 28314

 39 رودخانه گز حد حوضه آبریز مسیل های بین ارتفاعات شمال روستای زیارت تا 2833

 سیریک 2818 3344 40 )داوری( رودخانه گز 2834

 41 گز و رودخانه گرازیمسیل های بین رودخانه  رودخانه ها و 2835

 42 مسیل های شرق آن تا محل روستای هوشدان رودخانه گرازی و 2836 جاسک 2819 2105

 43 رودخانه جگین 284   
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 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بین بندرعباس وسدیج
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 44 مسیل های بین روستای هوشدان و رودخانه جگین 2837

 45 )محل روستای کیایی(ورود به شدت جگین  مصب تا رودخانه جگین از 2841

 46 دهنه مرنگ ئی تامحل روستای کیا رودخانه جگین از 2842
 جگین 2820 7176

 47 رودخانه جگین در باالدست دهنه مرنگ 2843

 48 )شامل رودخانه گابریک(سدیج  مسیل های بین رودخانه جگین و رودخانه و 285   

 49 رودخانه گابریک 2852   

 50 گابریک مسیل های بین رودخانه های جگین و 2851

 51 مصب تا پایین دست تالقی رودخانه گوا ک ازرودخانه گابری 28521

28522 
پایین دست تالقی رودخانه گواتا پایین دست تالقی رودخانه         رودخانه گابریک از  

 پارابی
52 

 53 سرچشمه پایین دست تالقی پارابی تا رودخانه گابریک از 28523

 گابریک 2821 5359

 54 سدیج مسیل های بین رودخانه های گابریک و 2853

 55 رودخانه سدیج 286   

 56 مصب تا محل ورود به دشت سدیج مقابل روستای آالئی رودخانه سدیج از 2861

 سدیج 2822 4683 57 محل روستای آالئی تا پایین دست تالقی رودخانه ساگوجگ رودخانه سدیج از 2862

 58 سرچشمه پایین دست تالقی ساکوجگ تا رودخانه سدیج از 2863
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  آبریز خلیج فارس ودریای عمانحوضه

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی بین سدیج ومرزپاکستان
)430-049(کدفرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 انمرز پاکست رودخانه های بلوچستان جنوبی بین سدیج و 29 باهوکالت-رابچ 48551

 2 رابچ رودخانه های بین سدیج و 291 کاشی–بیاسک  1853

 3 مسیل های بین رودخانه های سدیج وکاشی آبراهه ها و 2911 بیاسک 566

 4 رودخانه کاشی 2912 کاشی 1287

 5 رودخانه رابچ 292 رابچ 8478

 6 رودخانه رابچ تا پایین دست رودخانه دستگرد 2921 پایاب رابچ 1421

 7 رودخانه دستگرد 2922 ستگردد 2178

 8 خروجی دشت فنوج تا رودخانه دستگرد تالقی با از )بنت( رودخانه رابچ 2923 بنت 3799

 9 رودخانه رابچ در باالدست خروجی دشت فنوج 2924 فنوج 1080

 10 )…رودخانه های بندینی و(رودخانه های بین رابچ وکهیر  293 بیر-بندینی 2188

 11 مسیل های غرب آن تارابچ رودخانه بندینی و 2931 بندینی 927

 12 )…رودخانه های بیروندار و(کهیر  آبراهه های بین رودخانه های بندینی و 2932 بیر 1261

 13 رودخانه کهیر 294 کهیر 4959

 14 پنج کیلومتری باالدست روستای کهیر مصب تا رودخانه کهیر از 2941 پایاب کهیر 427

 2942 یکهیر میان 2291
روستای (پایین دست تالقی رودخانه بندان        آبادی کهیر و    رودخانه کهیر بین    

 )نیکوجهان
15 

 2943 سراب کهیر 2241
 تالقی رودخانه بندان تا     از )بندان رودخانه های نیک شهر و    (رودخانه کهیر    

 سرچشمه
16 

 17 )…ن ورودخانه سرکا(هوکالت  رودخانه های بین کهیر با 295 مچ گیر-سرکان 4307

 18 مسیل تیسکوفان مسیل های بین رودخانه کهیر و و آبراهه ها 2951 طیس-سرکان 2092

 19 حوضه آبریز رودخانه مچ گر حد مسیل های شرق آن تا مسیل تیسکوفان و 2952 تیسکوفان 1098

 20 حد حوضه آبریز رودخانه باهوکالت مسیل های شرق آن تا رودخانه مچ گر و 2953 مچ گر 1117

 21 رودخانه باهوکالت 296 باهوکالت 19778

 22 تالقی رودخانه کاجو مصب تا رودخانه باهوکالت از 2961 باهوکالت پایین 1539

 23 رودخانه کاجو 2962 کاجو 7760

 24 )محل سد( سهراب ورود به دشت پیر تا سرباز تالقی با( رودخانه کاجو 29621 پایاب کاجو 2108
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  فارس ودریای عمانحوضه آبریز خلیج

 تقسیمات حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی بین سدیج ومرزپاکستان
)430-049(کدفرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 29622 کاجومیانی 1863
خروجی دشت قصر    محل سد پیشنهادی پیر سهراب تا      رودخانه کاجو از  

 )روستای کلگا(ند ق
25 

 29623 قصرقند 810
ورودی (کاجه   شاخه گشاد و   تالقی دو  روستای کلگا تا   رودخانه کاجو از  
 )دشت قصر قند

26 

 27 یکدیگر وکاجه در باالدست تالقی با رودخانه های گشاد 29624 کاجه-گشاد 2979

 28 خانه کاجورودخانه باهوکالت در باالدست تالقی رود 2963 باهوکالت باال 10479

 29631 باهوکالت گرگرو 1249
به دشت دشتیاری    ورود تالقی رودخانه کاجو تا     رودخانه باهوکالت از  

 )روستای باهوکالت(
29 

 30 تا ورود به دشت دشتیاری رودخانه باهوکالت از باالدست تالقی گرگرو 29632 دشتیاری 143

 31 سد پیشین باهوکالت ورودخانه باهوکالت بین آبادی  29633 گامشاندر 1971

 29634 سرباز 1945
 رودخانه رکاب و   تالقی دو  سد پیشین و   از )سرباز( رودخانه باهوکالت 

 باالدست تالقی رودخانه مهن تنگ هیجدر تا
32 

 29635  هیجدر-رکاب  3764
شاخه  تالقی دو  رودخانه سرباز از باالدست تالقی رودخانه مهن تنگ تا         

 هیجدر رکاب و
33 

 29636 پیشین 1407
 رودخانه رکاب و   تالقی دو  پیشین تا  از سد  )سرباز(رودخانه باهوکالت   

 هیجدر
34 

 297 گیشتان-نهنگ 6988
هایی که از طریق مرز پاکستان به دریای عمان              مسیل رودخانه ها و 

 ریزند می
35 

 2971  سامان کور-گیشتان  1194
 مرز  باهوکالت و  مسیل های مرکز پاکستان بین رودخانه      رودخانه ها و 

 جنوب پیشین کشور در
36 

 37 شمال پیشین مسیل های مرز پاکستان در رودخانه ها و 2972 نهنگ 5794



 93 

 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی بین سدیج ومرزپاکستان
)430-050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر 
 مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کدحوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 مرز پاکستان رودخانه های بلوچستان جنوبی بین سدیج و 29   48551

 2 رابچ رودخانه های بین سدیج و 291   

 3 مسیل های بین رودخانه های سدیج وکاشی آبراهه ها و 2911 پی بشک 2901 566

 4 رودخانه رابچ 292   

)زرآباد(الش  2902 2708 5 رودخانه کاشی 2912
 6 مصب تا پایین دست تالقی رودخانه دستگرد رودخانه رابچ از 2921

 هنگام-بنت 2903 5977 7 رودخانه دستگرد 2922
 8 خروجی دشت فنوج تا رودخانه دستگرد تالقی با از )بنت( رودخانه رابچ 2923

 9 رودخانه رابچ در باالدست خروجی دشت فنوج 2924 فنوج 2904 1080

 10 )…رودخانه های بندینی و(کهیر  رودخانه های بین رابچ و 293   

 بیر-بندینی 2905 2188 11 مسیل های غرب آن تارابچ رودخانه بندینی و 2931
 12 )…ارورودخانه های سرورند(کهیر  آبراهه های بین رودخانه های بندینی و 2932

 13 رودخانه کهیر 294   

 14 پنج کیلومتری باالدست روستای کهیر مصب تا رودخانه کهیر از 2941
 2942 کهیر 2906 2718

روستای (پایین دست تالقی رودخانه بندان        رودخانه کهیر بین آبادی کهیر و       
 )نیکوجهان

15 

 2943 نیک شهر 2907 2241
 تالقی رودخانه بندان تا     از )بندان  شهر و   رودخانه های نیک (رودخانه کهیر    

 سرچشمه
16 

 17 )…رودخانه سرکان و(و باهوکالت  رودخانه های بین کهیر 295   

2092 2908 
-سرگان
 طیس

 18 مسیل تیسکوفان مسیل های بین رودخانه کهیر و و آبراهه ها 2951

 19 حوضه آبریز رودخانه مچ گر حد ق آن تامسیل های شر مسیل تیسکوفان و 2952 چاه بهار-تیسکوفان 2909 1098

 20 رودخانه باهوکالت 296   

 21 رودخانه کاجو 2962   

 22 رودخانه باهوکالت در باالدست تالقی رودخانه کاجو 2963   

 23 ریزند ایی که از طریق مرز پاکستان به دریای عمان می همسیل رودخانه ها و 297   
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  دریای عمانحوضه آبریز خلیج فارس و

 محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی بین سدیج و مرز پاکستان
)   430ـ050(                               کد فرم     

مساحت 
کیلومتر مربع

کد 
محدوده 
مطالعاتی

 نام

 محدوده مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

2953 
گر و مسیل های شرق آن تا حد حوضه آبریز رودخانه                رودخانه مچ 
 باهوکالت

24 

 25 رودخانه باهوکالت از مصب تا تالقی رودخانه کاجو 2961

29632 
ورود به دشت     دست تالقی گرگر و تا       رودخانه باهوکالت از باال     

 دشتیاری
26 

 27 ی باهوکالت و سد پیشینرودخانه باهوکالت بین آباد 29633

 کالت ـ نگورباهو 2910 5964

2971 
رودخانه و مسیل های مرز پاکستان بین رودخانه باهوکالت و مرز               

 کشور در جنوب پیشین
28 

29631 
رودخانه باهوکالت از تالقی رودخانه کاجو تا ورود به دشت دشتیاری            

 در روستای باهوکالت
29 

29621 
محل (از تالقی با سرباز تا ورود به دشت پیرسهراب             رودخانه کاجو   

 )سد
30 5220 2911 

پیر سهراب ـ 
 عورکی

29622 
رودخانه کاجو از محل سد پیشنهادی پیر سهراب تا خروجی دشت               

 )روستای کلگا(قصر قند 
31 

29623 
رودخانه کاجو از روستای کلگا تا تالقی دو شاخه گشاد و کاجه                   

 )ورودی دشت قصر قند(
 قصر قند 2912 3789 32

 33 رودخانه های گشاد و کاجه در باالدست تالقی با یگدیگر 29624

 29634 پیشین 2913 1945
از سد پیشین تا باال دست تالقی رودخانه ) سرباز(رودخانه باهوکالت   

 مهن تنگ
34 

 35 رودخانه سرباز در باالدست تالقی دو شاخه رکاب و هیجدر 29635

 راسک ـ سرباز 2914 5171
29636 

از سد پیشین تا تالقی دو رودخانه رکاب و         ) سرباز(ودخانه باهوکالت   ر
 هیجدر

36 

 37 رودخانه ها و مسیل های مرز پاکستان در شمال پیشین 2972 ایرافشان 2915 5794
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه ارومیه

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 دریاچه ارومیه 30 دریاچه ارومیه 51801

 301 غرب دریاچه 7936
حوضه  حد غرب دریاچه ارومیه ازحوضه آبریز رودخانه زوالچای تا          

 گادارچای آبریز
2 

 3 زوالچای 3011 زوالچای 2225
 4 )دره لی سو( علی چای زوالچای از مصب تا تالقی دیر 30111 پایاب زوال 424
 5 دیر علی چای 30112 دیر علی چای 370

 30113 زوالمیانی 673
زوالچای از محل تالقی دیر علی چای تا پایین  دست تالقی رودخانه             

 )ایستگاه چهریق علیا(سرهان 
6 

 7 زوالچای در باالدست ایستگاه چهریق علیا 30114 سراب زوال 758
 8 )شیواسان چای( و مسیل های بین زوالچای و نازلوچای رودخانه 3012 قوشچی 1019
 9 مسیل های بین زوالچای و خط الراس ارتفاعات قوشچی 30121 قره باغ 449
 10 مسیل های بین خط الراس ارتفاعات قوشچی و نازلوچای 30122 شیواسان 570
 11 نازلوچای 3013 نازلوچای 1829

 30131 پایاب نازلو 581
روستای (مصب تا پایین  دست تالقی شاخه خوش آالن          نازلوچای از   

 )مهرداوود
12 

 30132 سرو 941
نازلوچای از محل روستای مهرداوود تا باال دست تالقی سروچای              

 )خوش آالن–سروچای (
13 

 14 تا تالقی با سروچای) سرشاخه های نازلوچای(رودخانه مارمیشو  30133 مارمیشو 307
 15 )روضه چای(نه و مسیل های بین نازلوچای و شهر چای رودخا 3014 روضه چای 440
 16 روضه چای از مصب تا روستای طالین 30141 پایاب روضه چای 288
 17 روضه چای در باالدست روستای طالین 30142 سراب روضه چای 152
 18 شهرچای 3015 شهر چای 706

 30151 پایاب شهر چای 389
 پایین  دست تالقی رودخانه کاسه     مصب تا چهار کیلومتری    شهرچای از 
 لو و برده سو

19 

 20 شهرچای در باالدست تالقی کاسه لو و برده سو 30152 سراب شهر چای 317
 21 باراندوزچای 3016 باراندوز چای 1353

 30161 پایاب باراندوز 471
به استثناء ) روستای سکان (بارندوزچای از مصب تا خروجی دشت دیزج        

 ای شاخه باالنج چ
22 

 23 )روستای کوکیا(دشت ارومیه ه باالنج چای تا ورود ب 30162 باالنج چای 328
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه ارومیه
)430ـ049(کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 24 ندوزچای در باالدست خروجی دشت زیوهبارا 30163 سراب باراندوز 554

 25 رودخانه و مسیل های بین باراندوز چای و گادارچای 3017  تلخاب–رشکان  364

 26 گادارچای و مهابادچای 302 گادارـمهاباد 3599

 27 گادارچای 3021 گادارچای 2092

 28 )ایستگاه نقده(چای دست تالقی بالیقچی  نییگادارچای از مصب تا پا 30211 پایاب گادار 718

 29 دست تالقی رودخانه کانی رش ینیگادارچای از ایستگاه نقده تا پا 30212 1گادارمیانی 451

 30213 2گادار میانی  702
دشت اشنویه  ه ورود ب  دست تالقی کانی رش تا       ینیگادارچای از پا   

 )روستای پاقلعه(
30 

 31 تای پا قلعهگادار چای در باالدست روس 30214 سراب گادار 221

 32 مهاباد چای 3022 مهاباد چای 1507

 33 مهاباد چای از مصب تا محل سد مهاباد 30221 پایاب مهاباد 680

 34 مهاباد چای در باالدست سد مهاباد 30222 سراب مهاباد 827

 35 سیمینه رود و زرزینه رود تا حوضه آبریز صوفی چای 303 ـ زرینه سیمینه 17495

 36 سیمینه رود 3031 ینه رودسیم 3700

 37 )آبادی حاجی آباد(سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت  30311 پایاب سیمینه رود 815

 30312 سیمینه رود میانی 1445
سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تالقی دو رودخانه گلوالن و               

 تاتاهو
38 

 39 االدست تالقی دو رودخانه گلوالن و تاتاهوسیمینه رود در ب 30313 سراب سیمینه رود 1440

 40 زرینه رود 3032 زرینه رود 11916

 41 زرینه رود از مصب تا محل سد انحرافی نوروزلو 30321 پایاب زرینه 359

 30322 زرینه رود میانی 4475
شهید (ای زرینه    زرینه رود از سد انحرافی نوروزلو تا محل سد ذخیره           

 )کاظمی
42 

 43 زرینه رود از سد انحرافی نوروزلو تا پایین  دست تالقی رودخانه آجرلو 303221 1ینه رود میانی زر 1162

 44 رودخانه آجرلو 303222 آجرلو 1085
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه ارومیه
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف  حدود حوضه آبریزنام و

 303223 2زرینه رود میانی  1159
ایستگاه ( از باالدست رودخانه آجرلو تا محل روستای قزکرپی        زرینه رود

 )هیدرومتری
45 

 46 ای زرینه رود زرینه رود بین روستای قزکرپی و سد ذخیره 303224 زرینه رود میانی 1069

 47 باالدست سد زرینه رودزرینه رود در  30323 سراب زرینه رود 7082

 48 ساروق چای تا محل ورود به دریاچه سد 303231 ساروق چای 2417

 303232 خرخره چای 2047
زرینه رود از محل سد زرینه رود تا تالقی سقزچای و جیغاتوچای                 

 )چای خرخره(
49 

 50 جیغاتوچای 303233 جیغاتو چای 1434

 51 سقزچای 303234 سقزچای 1184

 52 چای لیالن 3033 الن چایلی 1879

 30331 پایاب لیالن چای 664

) روستای لطف آباد (دشت میاندوآب    ه چای از مصب تا ورود ب         لیالن
باستثنای حوضه آبریز رودخانه مردوق چای در باالدست روستای قلی           

 کندی

53 

 54 )روستای قلی کندی(مردوق چای تا ورود بدشت میاندوآب  30332 مردوق چای 495

 55 لیالن چای در باالدست روستای لطف آباد 30333 سراب لیالن چای 720

 56 غرب سهند از صوفی چای تا حد حوضه آبریز آجی چای 304 جنوب غرب سهند 2075

 57 )چای گپی(صوفی چای  3041 صوفی چای 1159

 58 چای صوفی چای تا باالدست تالقی جوان 30411 جوان چای 312

 30412 مراغه ـ بناب 540
صوفی چای از باالدست جوان چای تا محل روستای علویان                  

 )سدعلویان(
59 

 60 علویان صوفی چای در باالدست سد 30413 سراب صوفی چای 307

 61 قلعه چای 3042 قلعه جای 590

 62 مسیل های کوچک بین قلعه چای و آذر شهر چای 3043 شیرامین 326

 63 آجی چای 305 آجی چای 11457

 64 )آذر شهر چای(مالوچای  3051 ذر شهر چایآ 454
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 ارومیه حوضه آبریز دریاچه

 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه ارومیه
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 3052 پایاب آجی چای 1298
 کیلومتری  5/2(ای  آجی چای از مصب تا پایین  دست تالقی سنیخ چ         

   )ماراالن پایین
65 

 3053 1آجی چای میانی  2091
ایستگاه (روستای و نیار      آجی چای از پایین  دست تالقی سنیخ چای تا      

 )هیدرومتری
66 

 30531 زینجاب رود 751
آجی چای از پایین  دست تالقی سنیخ چای تا روستای ونیار به استثناء            

 ن رود و گمناب چایخوزه های آبریز سنیخ چای، مهرا
67 

 68 سنیخ چای 30532 سنیخ چای 560

 69 )لیقوان چای(مهران رود  30533 مهران رود 360

 70 گمناب چای 30534 گمناب چای 420

 3054 2آجی چای میانی  2008
آجی چای از روستای ونیار تا پایین  دست تقاطع شاخه بیلوردی                 

 )روستای مرگید(
71 

 30541 سعید آباد چای 1238
آجی چای از روستای ونیار تا روستای مرگید به استثناء شاخه های               

 نهند چای و باژچای
72 

 73 نهند چای 30542 نهند چای 329

 74 باژچای 30543 باژچای 441

 75 آجی چای از پایین  دست تقاطع بیلوردی تا روستای بهرامان 3055 3آجی چای میانی  3415

 30551 هریس ـ دوزدوزان 1951
آجی چای از روستای مرگید تا روستای بهرامان به استثناء شاخه های            

 اوجان چای، مهربان چای
76 

 77 اوجان چای 30552 اوجان چای 1057

 78 مهربان چای 30553 مهربان چای 407

 79 دست روستای بهرامانآجی چای در باال 3056 سراب آجی چای 2191

 30561 بهرامان ـ سرانسر 542
ی در باالدست روستای بهرامان به استثناء حوضه های آبریز            آجی چا

 وانق چای، بیوک چای و تاجیار سراب
80 

 81 وانق چای 30562 وانق چای 421

 82 بیوک چای 30563 بیوک چای 541

 83 رودخانه تاجیار سراب 30564 تاجیار سراب 687
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 ارومیه حوضه آبریز دریاچه

 یهتقسیمات حوضه آبریز دریاچه اروم
)430ـ049(کد فرم   

 
 

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 306 شمال دریاچه 1873
رودخانه های کوچک شمال دریاچه از حد غربی حوضه آبریز آجی چای            

 تا حد حوضه آبریز زوالچای
84 

 3061 صوفیان ـ شبستر 1314
شرقی  ای تا حد  رودخانه های شمال دریاچه ارومیه ازحد غربی آجی چ        

 مسیل شیخ ولی
85 

 3062 تسوج 559
رودخانه های شمال دریاچه ارومیه از حد شرقی مسیل شیخ ولی تا حد              

 شرقی زوالچای
86 

 87 دریاچه ارومیه و جزایر 307 دریاچه و جزایر 7366

 88 جزایر دریاچه ارومیه 3071 جزایر 245

 89 باقیمانده سطح دریاچه ارومیه 3072 دریاچه 7121
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

)   ٤٣٠ـ٠٥٠(           كد فرم                         

مساحت 
 کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 دریاچه ارومیه 30   51801

   301 
غرب دریاچه ارومیه از حوضه آبریز رودخانه زوالچای تا حد حوضه             

 آبریز گادارچای
2 

 3 زوالچای 3011   
 4 )شیواسان چای(نازلوچای  رودخانه و مسیل های بین زوالچای و 3012   

 5 )دره لی سو(زوالچای از مصب تا تالقی دیر علی چای  30111
 6 ر علی چایدی 30112

30113 
زوالچای از محل تالقی دیر علی چای تا پایین  دست تالقی رودخانه           

 )ایستگاه چهریق علیا(سرهان 
7 

 8 زوالچای در باالدست ایستگاه چهریق علیا 30114

 سلماس 3001 2674

 9 مسیل های بین زوالچای و خط الراس ارتفاعات قوشچی 30121
 10 نازلو چای 3013   
 11 )روضه چای(انه و مسیل های بین نازلوچای و شهر چای رودخ 3014   
 12 شهر چای 3015   
 13 باراندوز چای 3016   

 14 مسیل های بین خط الراس ارتفاعات قوشچی و نازلوچای 30122

30131 
روستای (نازلوچای از مصب تا پایین  دست تالقی شاخه خوش آالن           

 )مهرداوود
15 

 16 روضه چای از مصب تا روستای طالین 30141

30151 
شهر چای از مصب تا چهار کیلومتری پایین  دست تالقی رودخانه             

 کاسه لووبرده سو
17 

30161 
) روستای سکان (باراندوز چای از مصب تا خروجی دشت دیزج             

 به استثناء شاخه باالنج چای
18 

 ارومیه 3002 2627

 19 )روستای کوکیا(میه بالنج چای تا ورود بدشت ارو 30162

 30132 سرو 3003 941
 نازلو چای از محل روستای مهرداوود تا باالدست تالقی سروچای

 )سرو چای ـ خوش آالن(
20 

 21 تا تالقی با سرو چای) سرشاخه های نازلو چای(رودخانه مارمیشو  30133
 سیلوانا ـ موانا 3004 776 22 لینروضه چای در باالدست روستای طا 30142
 23 شهر چای در باالدست تالقی کاسه لو و برده سو 30152

 24 باراندوز چای در باالدست خروجی دشت زیوه 30163 زیوه 3005 554
 25 رودخانه و مسیل های بین باراندوز چای و گادارچای 3017 رشکان 3006 364
 26 گادار چای و مهاباد چای 302   
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 )   430ـ050(                                 کد فرم 

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 27 گادارچای 3021   
 29 گادارچای از ایستگاه نقده تا پایین  دست تالقی رودخانه کانی رش 30212 نقده 3007 1169 28 ) ایستگاه نقده(ب تا پایین  دست تالقی بالیقچی چای گادار چای از مص 30211

30213 
گادار چای از پایین  دست تالقی کانی رش تا ورود بدشت اشنویه                

 )روستای پا قلعه(
 اشنویه 3008 923 30

 31 ت روستای پا قلعهگادارچای در باالدس 30214
 32 مهابادچای 3022   

 34 مهاباد چای در باالدست سد مهاباد 30222 مهاباد 3009 1507 33 مهاباد چای از مصب تا محل سد مهاباد 30221
 35 سیمینه رود و زرینه رود تا حوضه آبریز صوفی چای 303   
 36 سیمینه رود 3031   
 37 زرینه رود 3032   
 38 لیالن چای 3033   

 39 )آبادی حاجی آباد(سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت  30311
 40 زرینه رود از مصب تا محل سد انحرافی نوروزلو 30321

30331 
) روستای لطف آباد (دشت میاندوآب    ه لیالن چای از مصب تا ورود ب        

دوق چای در باالدست روستای قلی      باستثنای حوضه آبریز رودخانه مر     
 کندی

41 

 42 )روستای قلی کندی(مردوق چای تا ورود بدشت میاندو آب  30332

 میاندوآب 3010 3053

 43 لیالن چای در باالدست روستای لطف آباد 30333

30312 
سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تالقی دو رودخانه گلوالن و               

 تاتاهو
 بوکان 3011 2885 44

 45 سیمینه رود در باالدست تالقی دو رودخانه گلوالن و تاتاهو 30313

   30322 
شهید (ای زرینه    زرینه رود از سد انحرافی نوروزلو تا محل سد ذخیره           

 )کاظمی
46 

303221  47 زرینه رود از سد انحرافی نوروز لو تا پایین  دست تالقی رودخانه آجرلو
303222  48 نه آجرلورودخا

303223 ایستگاه (زرینه رود از باالدست رودخانه آجرلو تا محل روستای قزکرپی          
 )هیدرومتری

49 
 صائین قلعه 3012 4475

303224  50 زرینه رود بین روستای قزکرپی و سد ذخیره ای زرینه رود
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

)   430ـ050(                 کد فرم                   

مساحت 
 کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 51 زرینه رود در باالدست سد زرینه رود 30323   
303231 تکاب 3013 2417  52 ساروق چای تا محل ورود به دریاچه سد

303232 زرینه رود از محل سد زرینه رود تا تالقی سقزچای و جیغاتوچای                  
 )چای خرخره(

53 

303233  54 جیغاتوچای
 قزس 3014 4665

303234  55 سقزچای
 56 غرب سهند از صوفی چای تا حد حوضه آبریز آجی چای 304   
 57 )چای گپی(صوفی چای  3041   

 58 چای ست تالقی جوانصوفی چای تا باالد 30411

30412 
سد (صوفی چای از باالدست جوان چای تا محل روستای علویان                

 )علویان
 مراغه 3015 1159 59

 60 صوفی چای در باالدست سد علویان 30413
 61 قلعه چای 3042 عجب شیر 3016 590
 62 مسیل های کوچک بین قلعه چای و آذر شهرچای 3043 شیرامین 3017 326
 63 آجی چای 305   
 64 )آذرشهرچای(آلمالو چای  3051 آذرشهر 3018 454

   3053 
ایستگاه ( آجی چای از پایین  دست تالقی سنیخ چای تا روستای ونیار           

 )هیدرومتری
65 

   3054 
روستای (آجی جای از روستای ونیار تا پایین  دست تقاطع شاخه بیلوردی           

 )مرگید
66 

3052 
 کیلومتری  5/2( تا پایین  دست تالقی سنیخ چای         آجی چای از مصب   

   )ماراالن پایین
67 

30531 
آجی چای از پایین  دست تالقی سنیخ چای تا روستای ونیار به استثناء              

 چای حوضه های آبریز سنیخ چای، مهران رود و گمناب
68 

 69 سنیخ چای 30532
 70 )لیقوان چای(رود  مهران 30533
 71 چای گمناب 30534

30541 
آجی چای از روستای ونیار تا روستای مرگید به استثناء شاخه های                 

 نهند چای و باژچای
72 

 73 نهند چای 30542

 تبریز 3019 5397

 74 باژچای 30543
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
)   430ـ050(م                                  کد فر  

مساحت 
 کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 75 آجی چای از پایین  دست تقاطع بیلوردی تا روستای بهرامان 3055   

30551 
به استثناء شاخه های  آجی چای از روستای مرگید تا روستای بهرامان            

 اوجان چای و مهربان چای
76 2358 3020 

-بیلوردی
 77 مهربان چای 30553 دوزدوزان

 78 اوجان چای 30552 بستان آباد 3021 1057

 79 آجی چای در باالدست روستای بهرامان 3056

30561 
آجی چای در باالدست روستای بهرمان به استثناء حوضه های آبریز وانق          

 چای و تاجیار سرابچای، بیوک 
80 

 81 وانق چای 30562

 
2191 

 
3022 

 
 سراب

 82 بیوک چای 30563

 83 رودخانه تاجیار سراب 30564   

   306 
رودخانه های کوچک شمال دریاچه ارومیه از حد غربی حوضه آبریز               

 آجی چای تا حد حوضه آبریز زوالچای
84 

1314 3023 
صوفیان ـ 
 شبستر

3061 
رومیه از حد غربی آجی چای تا حد شرقی          رودخانه های شمال دریاچه ا   

 مسیل شیخ ولی
85 

 3062 تسوج 3024 559
رودخانه های شمال دریاچه ارومیه از حد شرقی مسیل شیخ ولی تا حد              

 )چای حد غربی شیرین(شرقی زوالچای 
86 

 87 دریاچه ارومیه و جزایر 307
 

7366 
 

3025 

 
جزایر دریاچه 

 ارومیه
 88 ومیهجزایر دریاچه ار 3071

 89 باقیمانده سطح دریاچه ارومیه 3072   
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه نمک

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 دریاچه نمک 41 دریاچه نمک 92563
 2 رودخانه شور 411 شور 23746
 3 رودخانه شور از مصب تا پایین دست تالقی رودخانه سه رود 4111 1پایاب شور  1680
 4 رودخانه سه رود 4112 سه رود 3592
 5 رودخانه شور از باالدست تالقی رودخانه سه رود تا محل پل آصف الدوله 4113 2پایاب شور  1335

 4114 شورمیانی 789
 محل تالقی رودخانه های حاجی     رودخانه شور از محل پل آصف الدوله تا        

 )روستای قشالق حسین خانی(عرب و خررود 
6 

 7 )کردان، فشند، هیو(رودخانه های کردان تا زیاران  4115 کردان ـ هیو 1281
 8 رودخانه کردان 41151 کردان 787
 9 رودخانه های فشند و هیو 41152 فشند ـ هیو 494
 10 ابهررود 4116 ابهررود 7455

 41161 ایاب ابهررودپ 5538
رودخانه ابهررود از تالقی با خررود تا ورود به دشت قزوین، روستای قروه              

 )ای شمال قزوین شامل رودخانه(
11 

 12 ابهررود از ایستگاه هیدرومتری قروه تا سرچشمه 41162 سراب ابهررود 1917
 13 خررود 4117 خررود 5765

 41171 پایاب خررود 1741
رود تا محل ایستگاه      قی با ابهررود و حاجی عرب        خررود از محل تال    

 رحیم آباد
14 

 15 خررود از محل ایستگاه رحیم آباد تا پایین دست تالقی رودخانه کلنجین 41172 خررود میانی 373
 16 رودخانه کلنجین 41173 کلنجین 685

 41174 آوج 506
ودخانه خررود از باالدست تالقی رودخانه کلنجین تا باالدست تالقی ر             

 )شامل آوج(آوج  
17 

 18 دست تالقی رودخانه آوج تا سرچشمهخررود از باال 41175 سراب خررود 2460
 19 رودخانه حاجی عرب 4118 حاجی عرب 1849

 41181 پایاب حاجی عرب 884
رودخانه حاجی عرب از محل تالقی با خررود تا محل ورود به دشت                  

 )روستای رستم آباد(قزوین 
20 

 21 عرب از روستای رستم آباد تا سرچشمه رودخانه حاجی 41182 اب حاجی عربسر 965
 22 رودخانه های قره چای، قمرود، کبار و حوضه آبریز بسته اراک 412 غرب دریاچه نمک 46891

 4121 مسیله 1486
 غرب دریاچه نمک از حد دریاچه نمک تا محل تالقی قره چای و قمرود

ه استثناء حوضه آبریز رودخانه های کبار، دره      ب) غرب کوه سپر رستم    شمال(
 و فردو باغ

23 

 24 رودخانه قره چای از تالقی باقمرود تا سرچشمه و حوضه بسته اراک 4122 قره چای ـ اراک 29355
 25 رودخانه قره چای از محل تالقی قمرود و قره چای تا محل سد ساوه 41221 پایاب قره چای 6157
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 زیحوضه آبریز فالت مرک
 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه نمک

)430ـ049(کد فرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 26 )دره  کیلومتری پایین  دست آق5(رودخانه مزلقان تا ورود به دشت ساوه  412211 مزلقان 2138
 27 دخانه وزوا ، تا ورود به دشت ساوهرودخانه سولقان و رو 412212  وزوا–سولقان  395
 28 )طغرود( طغرود تا ورود به دشت ساوه –کندرود  412213 طغرود 510
 29 41221باقیمانده حوضه آبریز  412214 قره چای ساوه 3114
 30 رودخانه قره چای از محل سد ساوه تا روستای عمر آباد 41222 قره چای میانی 3357
 31 دخانه آب کمر تا محل تالقی با رودخانه قره چایرو 412221 آب کمر 424
 32 41222باقیمانده حوضه آبریز  412222 قره چای خماجین 2933
 33 چای سیمینه رود از سر چشمه تا تالقی با رودخانه قره 41223 سیمینه رود 7392
 34 )دخانه خمیگانرو(قره چای تا روستای جهان آباد  سیمینه رود از تالقی با 412231 خمیگان 1452
 35 )کبودرآهنگ(سیمینه رود از جهان آباد تا کوشک آباد  412232 کبودرآهنگ 3448
 36 سیمینه رود از کوشک آباد تا پایین دست تالقی رودخانه قوری چای 412233 قره آغاج 567
 37 چای رودخانه قوری 412234 قوری چا ی 1039

 4122341 همدان 517
ز تالقی با سیمینه رود تا تالقی دو رودخانه              رودخانه قوری چای ا    
 صالح آباد و بهادربیک

38 

 39 رودخانه صالح آباد 4122342 صالح آباد 198
 40 رودخانه بهادربیک 4122343 بهادربیک 324

 412235 جوزغان 243
 از باالدست تالقی قوری چای تا تالقی دو            )چای قره(سیمینه رود   

 رودخانه آبشینه و سرخ آباد
41 

 42 رودخانه آبشینه 412236 آبشنیه 255
 43 رودخانه سرخ آباد 412237 سرخ آباد 388
 44 از سرچشمه تا روستای عمرآباد) رودخانه شرا(سراب قره چای  41224 سراب قره چای 6881
 45 قره چای از عمرآباد تا محل روستای شیرین آباد 412241 قره چای قهاوند 1632
 46 قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب 412242 جانقره چای کمی 2545

 412243 شراء 998
محل تالقی رودخانه کله و       (قره چای از پل خنداب تا پل دو آب              

  )عمارت
47 

 48 رودخانه کله تا محل تالقی با رودخانه عمارت 412244 کله 544

 4122441 پایاب کله 74
مارت تا محل تالقی دو رودخانه        رودخانه کله از تالقی با رودخانه ع        

 لنگرورد و نهرمیان
49 

 50 رودخانه لنگرود 4122442 لنگرود 172
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه نمک

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 51 نه نهرمیانرودخا 4122443 نهرمیان 298
 52 رودخانه عمارت 412245 عمارت 1162

 4122451 چشمه عمارت 895
رودخانه عمارت از تالقی با کله تا سرچشمه باستثنای حوضه آبریز               

 رودخانه آستانه تا ورود به دشت شازند
53 

 54 رودخانه آستانه تا ورود به دشت شازند 4122452 آستانه 267
 55 ضه آبریز بسته کویر اراکحو 41225 کویر اراک 5568
 56 قمرود تا تالقی باقره چای 4123 قمرود 14416
 57 قمرود از تالقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم 41231 شریف آباد 441
 58 قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم 41232 قم 182
 59  خرداد15تا سد قمرود از ورود به دشت قم  41233 1قم رود میانی  3724
 60  خرداد تا محل تالقی رودخانه های گلپایگان و خمین15قمرود از سد  41234 2قم رود میانی  4411
 61  خرداد تا پایین دست تالقی رودشور15قمرود از سد  412341 دلیجان 609
 62 رودخانه شور 412342 شور 1773
 63 ا قم رود تا محل آبادی هستی جانرودخانه شور از تالقی ب 4123421 پایاب شور 168
 64 رودخانه شور در باالدست آبادی هستی جان 4123422 سراب شور 1605

 412343 محالت 1174
قمرود از باالدست تالقی با شور تا تالقی دو رودخانه خمین و                   

 گلپایگان باستثنای دربند شور
65 

 66 رودخانه دربند شور 412344 دربند شور 855
 67 رودخانه دربند شور از تالقی با قمر رود تا محل خروجی دشت موته 4123441 اب دربندشورپای 425
 68 روخانه دربند شور در باالدست محل خروج از دشت موته 4123442 سراب دربند شور 430
 69 رودخانه گلپایگان از از محل تالقی با شاخه خمین تا سرچشمه 41235 گلپایگان 3541
 70 رودخانه خمین از تالقی با شاخه گلپایگان تا سرچشمه 41236 خمین 2117
 71 رودخانه های دره باغ، فردو و کبار 4124 کبارـفردو 1634

 413 کاشان 6950
محدوده بین رودخانه کبار ارتفاعات غرب رودخانه خط         (کویر کاشان   
 )1138،943 ، 922نقاط ارتفاعی 

72 

 414 شرق دریاچه نمک 2425
محدوده بین ارتفاعات غرب رودخانه      (رق دریاچه نمک    مسیل های ش 

 )خط و رودخانه جاجرود
73 

 74 رودخانه های جاجرود و کرج 415  کرج–جاجرود  9037
 75 رودخانه جاجرود از پایاب تا محل تالقی رودخانه کرج 4151  کرج–پایاب جاجرود  535
 76 رودخانه کرج 4152 کرج 3024
 77 ودخانه کرج از تالقی با جاجرود تا محل سد بیلقانر 41521 پایاب کرج 1964
 78 )سد کرج(رودخانه کرج از محل سد بیلقان تا محل سد امیر کبیر  41522 1کرج میانی  237
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه نمک

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف و حدود حوضه آبریزنام 

 79 رودخانه کرج از محل سد امیرکبیر تا باالدست تالقی رودخانه سیرا 41523 2کرج میانی 182

 41524 3کرج میانی 442
رودخانه کرج از باالدست محل تالقی رودخانه سیرا تا پایین  دست              

 تالقی دو رودخانه وارنگ و والیت رود
80 

 81 رودوارنگ  41525 وارنگ رود 121
 82 والیت رود 41526 والیت رود 78

 83 جاجرود در باالدست تالقی رودخانه کرج 4153 جاجرود 5478

 41531 پایاب جاجرود 1584
جاجرود از تالقی با رودخانه کرج تا تالقی با رودخانه دماوند به استثناء             

 )دشت ورامین(حوضه آبریز رودخانه های تهران و کن 
84 

 85 رودخانه های منطقه تهران وکن 41532 نتهران ـ ک 2133
 86 )کن و چیتگر(کن تا تالقی با جاجرود  415321 کن 826
 87 رودخانه های شمال تهران تا تالقی با جاجرود 415322 مسیل های تهران 1307
 88 رودخانه دماوند تا تالقی جاجرود 41533 دماوند 766

 415331 پایاب دماوند 342
تالقی با جاجرود تا پایین  دست محل تالقی رودبار           دماوند از محل     

 )رود منهای سیاه(
89 

 90 ) رودخانه های آه وایرا(رود تا تالقی با رودخانه دماوند  سیاه 415332 آه ـ ایرا 264
 91 رودخانه دماوند از سرچشمه تا پایین  دست محل تالقی رودخانه رودبار 415333 سراب دماوند 160
 92 جاجرود از سرچشمه تا تالقی با رودخانه دماوند 41534 رودسراب جاج 995
 93 رودخانه جاجرود از تالقی با رودخانه دماوند تا محل سد لتیان 415341 جاجرود ـ اسطلک 280
 94 رودخانه جاجرود از محل سد لتیان تا روستای رودک 415342 لواسانات 282

 415343 جاجرود آهار 175
 روستای رودک تا محل تالقی دو رودخانه گرمابدر رودخانه جاجرود از  

 و شمشک
95 

 96 رودخانه گرمابدر تا تالقی با رودخانه شمشک 415344 گرمابدر 178
 97 روخانه شمشک تا تالقی با رودخانه گرمابدر 415345 شمشک 80

 98 پهنه دریاچه نمک در بزرگترین گستره آبی 416 پهنه دریاچه 1909
 99 دریاچه حوض سلطان به استثناء حوضه آبریز رودخانه شور 417 نحوض سلطا 1605
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه نمک

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف و حدود حوضه آبریزنام 

 1 دریاچه نمک 41   92563
 2 رودخانه شور 411   
 3 رودخانه های جاجرود و کرج 415   

 4 رودخانه شور از مصب تا پایین دست تالقی رودخانه سه رود 4111

414 
محدوده بین ارتفاعات غرب رودخانه      (مسیل های شرق دریاچه نمک      

 5 ) رودخانه جاجرودخط و

 6 رودخانه جاجرود از پایاب تا محل تالقی رودخانه کرج 4151
 7 پهنه دریاچه نمک در بزرگترین گستره آبی 416

 دریاچه نمک 4101 8154

 8 دریاچه حوض سلطان به استثناء حوضه آبریز رودخانه شور 417
 9 رودخانه سه رود 4112 زرند ساوه 4102 3592

 4113  ساوه4قطعه  4103 1335
رودخانه شور از باالدست تالقی رودخانه سه رود تا محل پل آصف               

 الدوله
10 

 4114 اشتهارد 4104 789
الدوله تا محل تالقی رودخانه های        رودخانه شور از محل پل آصف       

 )روستای قشالق حسین خانی(حاجی عرب و خررود 
11 

 12 ) کردان، فشند، هیو(رودخانه های کردان تازیاران  4115   
 14 رودخانه های فشند و هیو 41152 هشتگرد 4105 1281 13 رودخانه کردان 41151

 15 ابهررود 4116   
 16 خررود 4117   
 17 عرب رودخانه حاجی 4118   

41161 
مسیل های ابهررود از تالقی با خررود تا ورود به دشت قزوین روستای            

 )مال قزوینشامل رودخانه های ش( حیدریه
18 

41171 
خررود از محل تالقی با ابهررود و حاجی عرب رود تا محل ایستگاه               

 رحیم آباد
19 

41172 
خررود از محل ایستگاه رحیم آباد تا پایین دست تالقی رودخانه                 

 کلنجین
20 

41181 
عرب از محل تالقی با خررود تا محل ورود به دشت              رودخانه حاجی 

 ) رستم آبادروستای(قزوین 
21 

 قزوین 4106 9501

 22 رودخانه حاجی عرب از روستای رستم آباد تا سرچشمه 41182
 23 ابهررود از روستای حیدریه تا سرچشمه 41162 ابهر 4107 1917

 24 رودخانه کلنجین 41173
 41174 آوج 4108 1191

خررود از باالدست تالقی رودخانه کلنجین تا باالدست تالقی رودخانه          
 ) آوجشامل( آوج

25 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه نمک

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 26 ز باالدست تالقی رودخانه آوج تا سرچشمهخررود ا 41175 قیدار 4109 2460
 27 رودخانه های قره چای، قمرود ، کبار و حوضه آبریز بسته اراک 412   

 4121 مسیله 4110 1486
غرب دریاچه نمک ازحد دریاچه نمک تا محل تالقی قره چای و                 

به استثناء حوضه آبریز      ) پایین دست روستای خدرآباد     (قمرود   
 ، دره باغ و فردوهای کبار رودخانه

28 

 29 رودخانه قره چای از تالقی با قمرود تا سرچشمه و حوضه بسته اراک 4122   
 30 رودخانه قره چای از محل تالقی قمرود و قره چای تا محل سد ساوه 41221   

 31 )دره کیلومتری پایین دست آق5(رودخانه مزلقان تا ورود به دشت ساوه  412211 نوبران 4111 2138
 32 ورود به دشت ساوه رودخانه سولقان و رودخانه وزوا، تا 412212
 ساوه 4112 4019 33 )طغرود(کندرود ـ طغرود تا ورود به دشت ساوه  412213
 34 41221باقیمانده حوضه آبریز  412214

 35 رودخانه قره چای از محل سد ساوه تا روستای عمرآباد 41222   
 36 رودخانه آب کمر تا محل تالقی با رودخانه قره چای 412221 تفرش 4113 424
 37 41222باقیمانده حوضه آبریز  412222 خناجین 4114 2933
 38 سرچشمه تا  تالقی با رودخانه قره چای سیمینه رود از 41223   
 39 از سرچشمه تا روستای عمر آباد ) رودخانه شراء(سراب قره چای  41224   

 41 قره چای از عمر آباد تا محل روستای شیرین آباد 412241 زن ـ قهاوندر 4115 3084 40 )رودخانه خمیگان(سیمینه رود از تالقی با قره چای تا روستای جهان آباد 412231
 42 )کبودر آهنگ(سیمینه رود از جهان آباد تا کوشک آباد  412232 کبودر آهنگ 4116 3448
 43 یچا رودخانه قوری 412234   

 44 چای سیمینه رود از کوشک آباد تا پایین دست تالقی رودخانه قوری 412233

4122341 رودخانه قوری چای از تالقی با سیمینه رود تا تالقی دو رودخانه                 
 صالح آباد و بهادربیک

45 

4122342  46 رودخانه صالح آباد
4122343  47 کرودخانه بهادر بی

412235 
از باالدست تالقی قوری چای تا تالقی دو           ) چای قره(سیمینه رود  

 رودخانه آبشینه و سرخ آباد
48 

 49 رودخانه آبشینه 412236

 همدان ـ بهار 4117 2492

 50 رودخانه سرخ آباد 412237
 51 قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب 412242 کمیجان 4118 2545
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه نمک

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 412243 بلوک شراء 4119 998
ل تالقی رودخانه کله و       مح(قره چای از پل خنداب تا پل دو آب             

 )عمارت
52 

 53 رودخانه کله تا محل تالقی با رودخانه عمارت 412244   
 54 رودخانه عمارت 412245   

4122441 رودخانه کله از تالقی با رودخانه عمارت تا محل تالقی دو رودخانه               
 لنگرود و نهرمیان

55 
 شازند 4120 969

4122451  با کله تا سرچشمه باستثنای حوضه آبریز          رودخانه عمارت از تالقی    
 رودخانه آستانه تا ورود به دشت شازند

56 

4122442 لنگرود 4121 172  57 رودخانه لنگرود
4122443 نهرمیان 4122 298  58 رودخانه نهرمیان
4122452 آستانه 4123 267  59 رودخانه آستانه تا ورود به دشت شازند
 60 آبریز بسته کویر اراکحوضه  41225 اراک 4124 5568
 61 قمرود تا تالقی باقره چای 4123   
 62 قمرود از تالقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم 41231 شریف آباد 4125 441

 64 رودخانه های دره باغ، فردو و کبار 4124  کهک-قم  4126 1816 63 قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم 41232
نیزار ـ سلفچکان 4127 3724  65  خرداد15قمرود از ورود به دشت قم تا سد  41233
 66  خرداد تا محل تالقی رودخانه های گلپایگان و خمین15قمرود از سد  41234   
 67 رودخانه شور 412342   
 68 رودخانه در بند شور 412344   

 69  خرداد تا پایین  دست تالقی رود شور15قم رود از سد  412341
4123421  70 رودخانه شور از تالقی با قم رود تا محل آبادی هستی جان

412343 
قمرود از باالدست تالقی با شور تا تالقی دو رودخانه خمین و                   

 شور بند گلپایگان باستثنای در
71 

2376 4128 
 –محالت 
 دلیجان

4123441  72 تا محل خروجی دشت موتهرودخانه در بند شور از تالقی با قم رود 
4123422  موته 4129 2035 73 رودخانه شور در باالدست آبادی هستی جان
4123442  74 رودخانه دربند شور در باالدست محل خروج از دشت موته

 75 رودخانه گلپایگان از محل تالقی با شاخه خمین تا سرچشمه 41235 گلپایگان 4130 3541

 76 رودخانه خمین از تالقی با شاخه گلپایگان تا سرچشمه 41236 خمین 4131 2117

 413 کاشان 4132 6950
محدوده بین رودخانه کبار و ارتفاعات غرب رودخانه خط         (کویر کاشان   
 ) 943، 1138، 922نقاط ارتفاعی 

77 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه نمک

)   430ـ050(             کد فرم                       
مساحت 

 کیلومتر مربع
کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 78 رودخانه کرج 4152   
 79 جاجرود در باالدست تالقی رودخانه کرج 4153   
 80 رودخانه های منطقه تهران و کن 41532   

 81 رودخانه کرج از تالقی با جاجرود تا محل سد بیلقان 41521
 82 ) سد کرج(رودخانه کرج از محل سد بیلقان تا محل سد امیر کبیر  41522
 83 رودخانه کرج از محل سد امیر کبیر تا باالدست تالقی رودخانه سیرا 41523

41524 
قی رودخانه سیرا تا پایین  دست      رودخانه کرج از باالدست محل تال      

 تالقی دو رودخانه وارنگ و والیت رود
84 

 85 وارنگ رود 41525
 86 والیت رود 41526
 87 )کن و چیتگر( رودخانه کن تا تالقی با جاجرود 415321

 تهران ـ کرج 4133 5157

 88 رودخانه های شمال تهران تا تالقی با جاجرود 415322

 41531 ورامین 4134 1584
ود از تالقی با رودخانه کرج تا تالقی با رودخانه دماوند                  جاجر

 )دشت ورامین(به استثناء حوضه آبریز رودخانه های تهران و کن 
89 

 90 رودخانه دماوند تا تالقی جاجرود 41533   

415331 
 دماوند از محل تالقی با جاجرود تا پایین  دست محل تالقی رودبار            

 )رودمنهای سیاه (
91 

 92 ) رودخانه های آه وایرا(سیاه رود تا تالقی با رودخانه دماوند  415332
 دماوند 4135 766

 93 دماوند از سرچشمه تا پایین  دست محل تالقی با رودخانه رودبار 415333
 94 جاجرود از سرچشمه تا تالقی با رودخانه دماوند 41534   

 95 تالقی با رودخانه دماوند تا محل سد لتیانرودخانه جاجرود از  415341
 96 رودخانه جاجرود از محل سد لتیان تا روستای رودک 415342

415343 
رودخانه جاجرود از روستای رودک تا محل تالقی دو رودخانه                

 گرمابدر و شمشک
97 

 98 رودخانه گرمابدر تا تالقی با رودخانه شمشک 415344

 لواسانات 4136 995

 99 انه شمشک تا تالقی با رودخانه گرمابدررودخ 415345
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز گاوخونی

)   430ـ049(                                 کد فرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 گاوخونی 42 گاوخونی 41550
 2 رودخانه زاینده رود 421 نده رودزای 26864

 4211 1پایاب زاینده رود  2392
زاینده رود از مصب تا پایین دست تالقی مسیل های شمال اصفهان             

 )روستاهای سیان واژیه (
3 

 4 مسیل های شمال اصفهان ـ سگزی 4212 اصفهان ـ سگزی 11999

 42121 سگزی 3021
ده رود تا محل روستای     مسیل های شمال اصفهان از تالقی با زاین         

 علی آبادچی
5 

3216 
مسیل های شمال 

 اصفهان
42122 

مسیل های شمال اصفهان از محل روستای علی آبادچی تا سه                 
 روستای جعفر آباد کیلومتری شمال

6 

1695 
مسیل های شور و مورچه 

 خورت
42123 

مسیل های شمال اصفهان از باالدست روستای جعفر آباد تا ارتفاعات           
لنگ و گدار سرخ به استثناء حوضه آبریز خشکه رود از سرچشمه            کوه ک 

 تا ارتفاعات چهار کوه
7 

 8 خشکه رود از ارتفاعات چهارکوه تا سرچشمه 42124 خشک رود 1457
 9 رودخانه دستکن از کوه کلنگ تا ارتفاعات گردن کج 42125 پایاب دستکن 568
 10 ردن کج تا سرچشمهرودخانه دستکن از کوه گ 42126 سراب دستکن 2042
 11 زاینده رود از محل روستاهای سیان واژیه تا محل سد آبشار 4213 2پایاب زاینده رود  1265
 12 )پل مارنان(زاینده رود از محل سد آبشار تا ورود به دشت اصفهان  4214 اصفهان 169
 13 )سد نکوآباد(نجانات زاینده رود از پل مارنان تا خروجی دشت ل 4215 1زاینده رود میانی  2708

 42151 نجف آباد 1712
نکوآباد به استثناء حوضه      زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد          

 آبریز رودخانه های دشت کرون و مهیار شمالی
14 

 15 رودخانه دشت کرون از سر چشمه تا محل روستای تندران 42152 کرون 717
 16 ی از سرچشمه تا محل روستای ده سرخمسیل مهیار شمال 42153 مهیار شمالی 279
 17 )چم کهریز(زاینده رود از سد نکو آباد تا ورودی به دشت لنجانات  4216 2زاینده رود میانی  3381
 18 زاینده رود از چم کهریز تا محل سد زاینده رود 4217 3زاینده رود میانی  817

 4218 سد زاینده رود 2645
 روستای (حل سد تا محل ورود به دریاچه          دریاچه سد زاینده رود از م     

 )قلعه شاهرخ
19 

 42181 چادگان 419
شمال دریاچه و شرق    (رودخانه و مسیل های شرق رودخانه پالسجان        

 )کوه بیدک
20 

 21 رودخانه پالسجان از سرچشمه تا ورودی به دریاچه سد 42182 پالسجان 1856

 421821 پایاب پالسجان 340
 محل ورود به دریاچه سد تا پایین دست تالقی           رودخانه پالسجان از  

 رودخانه داران
22 

 23 رودخانه پالسجان از محل تالقی رودخانه داران تا سرچشمه 421822 سراب پالسجان 659
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 تقسیمات حوضه آبریز گاوخونی

)   430ـ049(                                 کد فرم   

 مساحت کیلومتر
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 421823 پایاب داران 263
رودخانه داران از تالقی با رودخانه پالسجان تا خروجی دشت دامنه              

 به استثناء رودخانه چهل خانه) روستای آشجرد(
24 

 25 رودخانه چهل خانه از روستای نهر خلج تا سر چشمه 421824 چهل خانه 159

 26 رودخانه داران از محل روستای آشجرد تا سرچشمه 421825 سراب داران 435

 27 رودخانه و مسیل های جنوب دریاچه سد و گستره آبی دریاچه 42183 یان چشمه غربی 370

 28 زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تالقی شاخه قلعه شاهرخ 4219 سراب زاینده رود 1488

 422 قغرب باتال 11019
رودخانه ها و مسیل های غرب باتالق گاوخونی بین رودخانه زاینده رود          

 و حد شرقی رودخانه سه گنبد
29 

 4221 قمشه 5137
تا حد باتالق   ) مسیل های دشت آسمان  (رودخانه قمشه و ادامه آن        

 گاوخونی
30 

 42211 دشت آسمان 2644
 خروجی  از مصب تا  ) ادامه رودخانه قمشه  (مسیل های دشت آسمان     

 )محل روستای شاهزاده علی اکبر(دشت قمشه 
31 

 32 رودخانه قمشه از سرچشمه تا محل روستای شاهزاده علی اکبر 42212 سراب قمشه 2493

 33 رودخانه و مسیل های بین رودخانه قمشه و ایزدخواست 4222 مال راجرد 1690

 34 رودخانه های ایزدخواست 4223 ایزدخواست 2973

 42231 ب ایزدخواستپایا 1819
ارتفاعات (رودخانه ایزدخواست از مصب تا خروجی دشت ایزدخواست          

 )کوه پروادان
35 

 36 رودخانه ایزدخواست در باالدست ارتفاعات کوه پروادان 42232 سراب ایزدخواست 1154

 37 سه گنبد) مسیل(رودخانه  4224 سه گنبد 1219

 423 شرق باتالق 3178
های جنوبی و شرقی باتالق گاوخونی بین             رودخانه ها و مسیل     

 رودخانه های سه گنبد و زاینده رود
38 

 39 گستره آبی باتالق گاوخونی 424 باتالق گاوخونی 489
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز گاوخونی

)   430ـ050(                             کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

 کد
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 گاوخونی 42   41550

 2 رودخانه زاینده رود 421   

 3 مسیل های شمال اصفهان ـ سگزی 4212   

4211 
ان زاینده رود از مصب تا پایین دست تالقی مسیل های شمال اصفه            

 )روستاهای سیان واژیه (
4 

42121 
 سگزی از تالقی با زاینده رود تا محل          –مسیل های شمال اصفهان     

 روستای علی آبادچی
5 

6678 4201 
کوهپایه ـ 
 سگزی

 6 زاینده رود از محل روستاهای سیان واژیه تا محل سد آبشار 4213

42122 
 3دچی تا     مسیل های شمال اصفهان از محل روستای علی آبا             

 کیلومتری شمال روستای جعفر آباد
اصفهان ـ برخوار 4202 3385 7

 8 )پل مارنان(زاینده رود از محل سد آبشار تا ورود به دشت اصفهان  4214

42123 
مسیل های شمال اصفهان از باالدست روستای جعفر آباد تا ارتفاعات           
کوه کلنگ و گدار سرخ به استثناء حوضه آبریز خشک رود از                     

 سرچشمه تا ارتفاعات چهار کوه
 مورچه خورت 4203 2263 9

 10 رودخانه دستکن از کوه کلنگ تا ارتفاعات گردن کج 42125
 11 خشک رود از ارتفاعات چهار کوه تا سرچشمه 42124 دهق–علویجه  4204 1457
 12 رودخانه دستکن از کوه گردن کج تا سرچشمه 42126 میمه 4205 2042

 13 )سد نکو آباد( تا خروجی دشت لنجانات زاینده رود از پل مارنان 4215   

 42151 نجف آباد 4206 1712
زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نکو آباد به استثناء حوضه                

 آبریز رودخانه های دشت کرون و مهیار شمالی
14 

 15 رودخانه دشت کرون از سرچشمه تا محل روستای تندران 42152 کرون 4207 717
 16 مسیل مهیار شمالی از سرچشمه تا محل روستای ده سرخ 42153 یار شمالیمه 4208 279
 17 )چم کهریز(زاینده رود از سد نکو آباد تا ورودی دشت لنجانات  4216 لنجانات 4209 3381
 18 زاینده رود از چم کهریز تا محل سد زاینده رود 4217 بن ـ سامان 4210 817

   4218 
 روستای قلعه  (ز محل سد تا ورود به دریاچه          دریاچه سد زاینده رود ا    

 )شاهرخ
19 

 42181 چادگان 4211 419
شمال دریاچه و شرق    (رودخانه و مسیل های شرق رودخانه پالسجان        

 )کوه بیدک
20 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 محدوده مطالعاتی مطالعاتی حوضه آبریز گاوخونی

)   430ـ050(                             کد فر م  

مساحت کیلومتر 
 مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

 کد
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 21 رودخانه پالسجان از سر چشمه تا ورودی به دریاچه سد 42182   

421821 قی رودخانه پالسجان از محل ورود به دریاچه سد تا پایین دست تال             
 رودخانه داران

22 

421822  بوئین ـ داران 4212 1262 23 رودخانه پالسجان از محل تالقی رودخانه داران تا سرچشمه

421823 رودخانه داران از تالقی با رودخانه پالسجان تا خروجی دشت دامنه              
 به استثناء رودخانه چهل خانه) روستای آشجرد(

24 

421824 چهل خانه 4213 159  25 ی نهر خلج تا سر چشمهرودخانه چهل خانه از روستا
421825 دامنه 4214 435  26 رودخانه داران از محل روستای آشجرد تا سرچشمه

 27 رودخانه و مسیل های جنوب دریاچه سد و گستره آبی دریاچه 42183 یان چشمه 4215 370

1488 4216 
قلعه  -چلگرد 

 شاهرخ
 28 لعه شاهرخزاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تالقی شاخه ق 4219

   422 
رودخانه ها و مسیل های غرب باتالق گاوخونی بین رودخانه زاینده رود          

 و حد شرقی رودخانه سه گنبد
29 

   4221 
تا حد باتالق   ) مسیل های دشت آسمان  (رودخانه قمشه و ادامه آن        

 گاوخونی
30 

2644 4217 
–مهیار جنوبی 
 دشت آسمان

42211 
از مصب تا خروجی     ) ه رودخانه قمشه  ادام(مسیل های دشت آسمان     

 )محل روستای شاهزاده علی اکبر(دست قمشه 
31 

 32 رودخانه قمشه از سرچشمه تا محل روستای شاهزاده علی اکبر 42212 قمشه 4218 2493

 33 رودخانه های ایزدخواست 4223   

 34 واسترودخانه و مسیل های بین رودخانه قمشه و ایزدخ 4222

42231 
ارتفاعات (رودخانه ایزدخواست از مصب تا خروجی دشت ایزدخواست          

 )کوه پروادان
 اسفنداران 4219 4728 35

 36 سه گنبد) مسیل(رودخانه  4224

 37 دست ارتفاعات کوه پروادانرودخانه ایزدخواست در باال 42232 ایزدخواست 4220 1154

423 
ی و شرقی باتالق گاوخونی بین           ها و مسیل های جنوب       ودخانهر

 های سه گنبد و زاینده رود رودخانه
 گاوخونی 4221 3667 38

 39 گستره آبی باتالق گاوخونی 424
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه های طشک ـ بختگان و مهارلو

)   430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف آبریزنام و حدود حوضه 

 1 دریاچه طشک ـ بختگان و مهارلو 43 مهارلو ـ بختگان 31492
 2 دریاچه های طشک و بختگان 431 طشک ـ بختگان 27220
 3 )مجموع مسیل ها و دریاچه ها(دریاچه طشک  4311 طشک 3623

 43111 ارسنجان ـ خفرک 1523
، سیدان ـ   رودخانه هایی که از دشت های جمال آباد     (رودخانه جمال آباد   

 )فاروق و ارسنجان عبور می نمایند
4 

 431111 پایاب ارسنجان ـ خفرک 275
تنگه (رودخانه جمال آباد از مصب تا خروجی دشت سیدان ـ فاروق               

به استثناء حوضه آبریز رودخانه ارسنجان تا ورود به دشت               )ای کره
 جمال آباد

5 

 431112 ارسنجان میانی 879
نزدیکی (چشمه تا ورود به دشت جمال آباد         رودخانه ارسنجان از سر    

 )آبادی خوبریز
6 

 7 ای مسیل های مشرف به دشت سیدان ـ فاروق تا محل گردنه کره 431113 خفرک علیا 369

 43112 جنوب طشک 163
مسیل های جنوب دریاچه طشک تا حد ارتفاعات کوه گلکن و چهار              

 روغنی
8 

 9 شمال دریاچه طشک های شرق ورودخانه و مسیل  43113 آباده ـ طشک 1480
 10 گستره آبی دریاچه طشک و جزایر 43114 پهنه دریاچه 457

 4312 بختگان 4128
به استثناء حوضه آبریز     ) مجموع مسیل ها و دریاچه    (دریاچه بختگان   

 رودخانه کر
11 

 43121 )کت(خانه  383
مسیل های جنوب و جنوب غرب دریاچه بختگان بین دو رودخانه کر و            

 اصطهبان
12 

 13 رودخانه اصطهبان 43122 اصطهبان 646
 14 )مبارک آباد(رودخانه اصطهبان از مصب تا ورود به دشت خیر  431221 پایاب اصطهبان 229
 15 رودخانه اصطهبان در باالدست دشت خیر 431222 سراب اصطهبان 417

 43123 نیریز 1019
ودخانه اصطهبان و   رودخانه و مسیل های شرق دریاچه بختگان بین ر        

  متر در نزدیکی روستای تنگ حنا2106ارتفاع 
16 

 17 مسیل های شمال دریاچه بختگان 43124 تنگ حناـ پیچگان 1280
 18 گستره آبی دریاچه بختگان و جزایر 43125 پهنه دریاچه 799

 4313 کر 19469
رودخانه کر و حوضه بسته بکان از سرچشمه تا محل ورود به دریاچه               

 گانبخت
19 

 43131 پایاب کر 2646
محل ( رودخانه کر از مصب تا پایان دست تالقی رودخانه سیوند              

 )روستای پل خان
20 

 431311 مرودشت ـ خرامه 2312
به ) پل خان (رودخانه کر از مصب تا پایین دست تالقی رودخانه سیوند          

 استثناء حوضه آبریز مسیل تر بر
21 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 ات حوضه آبریز دریاچه های طشک ـ بختگان و مهارلوتقسیم

)430ـ049(کد فرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 431312 مسیل تربر 334
 یک کیلو متری غرب     (مسیل تربر تا خروجی دشت تربرـ داریان            

 )ایزدخواست
22 

 23 ندرودخانه سیو 43132 سیوند 8933

 431321 پایاب سیوند 163
رودخانه سیوند از محل تالقی باکر تا محل ورود به دشت مرودشت              

 )محل آبادی دشت بال(
24 

 431322 1سیوند میانی 723
رودخانه سیوند از محل آبادی دشت بال تا محل خروجی دشت                 

تا ورود به   )  نعیم آباد(مرغاب به استثنای حوز آبریز مسیل سر پنیران           
 ) کیلومتری شرق علی آباد5/2(ت سعادت آباد دش

25 

 26 )نعیم آباد(حوضه آبریز مسیل سر پنیران  431323 سر پنیران 446

 431324 2سیوند میانی  2908
رودخانه سیوند از خروجی دشت مرغاب تا پایین دست تالقی کال               

 مشگان
27 

 431325 عیاقلو 1890
از پایین دست تالقی رودخانه     ) ادامه رودخانه سیوند   (رودخانه عیاقلو    
  کیلومتری پایین دست دریاچه کافتر10کال مشگان تا 

28 

 29  کیلومتری پایین دست خروجی دریاچه کافتر10رودخانه شادکام تا  431326 شادکام 2803

 43133 1کر میانی 3204
رودخانه کر از باالدست تالقی رودخانه سیوند تا محل سد مخزنی               

 درودزن
30 

 431331 ل خان ـ درودزنپ 892
رودخانه کر از باالدست تالقی رودخانه سیوند تا محل سد درودزن به             

 استثناء حوضه آبریز رودخانه دشمن زیاری و مایین
31 

 32 )منطقه تبخیری لپویی ـ گنداشلو(مسیل های دشمن زیاری و بیضا  431332 دشمن زیاری 1738
 33 رودخانه مایین 431333 مایین 574

 43134 2کر میانی  1219
رودخانه کر از محل سد درودزن تا پایین دست تالقی رودخانه شور و              

 شیرین
34 

 431341 شول 481
محل ایستگاه  (رودخانه کر از محل سد درودزن تا ورود به دریاچه سد             

 )آبادی خانیمن
35 

 341342 چم ریز 738
ودخانه رودخانه کر از محل روستای خانیمن تا پایین دست تالقی ر             

 شور و شیرین
36 

 43135 3کر میانی  875
رودخانه کر از پایین دست تالقی شور و شیرین تا پایین دست تالقی              

 )تنگ براق(سفید  رودخانه
37 

 38 رودخانه شور و شیرین 431351 شور و شیرین 568

 431352 تنگ براق 307
 دست رودخانه کر از باالدست تالقی رودخانه شور و شیرین تا پایین             

 تالقی رودخانه سفید
39 

 40  در باالدست محل تنگ براق ) ادامه رودخانه کر(رودخانه آب بالنکان  43136 سراب کر 2248
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 تقسیمات حوضه آبریز دریاچه های طشک ـ بختگان و مهارلو
)430ـ049(کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف و حدود حوضه آبریزنام 

 41 ) کال شان نشین(رود سفید  431361 رود سفید 625

 42 ) روداجان(رودخانه آب بالنگان  431362 آب بالنگان 1623

 43 بسته بکان 43137 بکان 344

 44 دریاچه مهارلو 432 مهارلو 4272

 4321 غرب دریاچه 2204
رتفاعات کاله قاضی و    رودخانه و مسیل های غرب دریاچه مهارلو بین ا       

 ارتفاعات جنوب روستای برمشور باال
45 

 43211 خشکه رود 1078
مسیل ها و زهکش های بین ارتفاعات کوه کاله قاضی و رودخانه پل             

  ) خشکه رود(فسا 
46 

 43212 چنار ـ راهدار 350
پل فسا شامل   (رودخانه پل فسا از مصب تا تقاطع جاده شیراز ـ فسا              

 )چنار راهدار
47 

 43213 باباحاجی 453
 خروجی دشت  (رودخانه باباحاجی بین پل فسا و روستای ساختمان            

 )کوار   مهارلو
48 

 49 مسیل های دشت کوار مهارلو از سرچشمه تا محل روستای ساختمان 43214 کوار غربی 323

 4322 سروستان 1641
رودخانه های (مسیل های جنوب دریاچه مهارلو و رودخانه نظرآباد             

 از ارتفاعات جنوب برمشور باال تا حد تل بادامی) نظرآباد و سروستان
50 

 4323 گشنگان 167
مسیل های شمال دریاچه از محل تل بادامی تا حد ارتفاعات کوه کاله            

 قاضی
51 

 52 گستره آبی دریاچه مهارلو 4324 پهنه دریاچه 260
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 یز دریاچه های طشک ـ بختگان و مهارلومحدوده های مطالعاتی حوضه آبر

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1  بختگان و مهارلو–دریاچه طشک  43   31492
 2 بختگاندریاچه های طشک و  431   
 3 )مجموع مسیل ها و دریاچه(دریاچه طشک  4311   

   43111 
رودخانه هایی که از دشت های جمال آباد ، سیدان ـ        (رودخانه جمال آباد   

 )فاروق و ارسنجان عبور می نمایند
4 

431111 توابع ارسنجان 4301 275
تنگه (رودخانه جمال آباد از مصب تا خروجی دشت سیدان ـ فاروق               

به استثناء حوضه آبریز رودخانه ارسنجان تا ورود به دشت               )کره ای
 جمال آباد

5 

431112 ارسنجان 4302 879 نزدیکی (رودخانه ارسنجان از سرچشمه تا ورود به دشت جمال آباد              
 )آبادی خوبریز

6 

431113 سیدان ـ فاروق 4303 369  7 ایمسیل های مشرف به دشت سیدان ـ فاروق تا محل گردنه کره 

163 4304 
جنوب دریاچه 

 طشک
43112 

مسیل های جنوب دریاچه طشک تا حد ارتفاعات کوه گلکن و چهار              
 روغنی

8 

 4305 1937 9 شمال دریاچه طشک رودخانه و مسیل های شرق و 43113
آباده طشک ـ 

 10 گستره آبی دریاچه طشک و جزایر 43114 جهان آباد

   4312 
به استثناء حوضه آبریز     ) سیل ها و دریاچه  مجموع م (دریاچه بختگان   

 11 رودخانه کر

 43121 خانه کت 4306 383
مسیل های جنوب و جنوب غرب دریاچه بختگان بین دو رودخانه کر و            

 اصطهبان
12 

 13 رودخانه اصطهبان 43122   
431221 خیر 4307 229  14 )مبارک آباد(رودخانه اصطهبان از مصب تا ورود به دشت خیر 
431222 اصطهبان 4308 417  15 رودخانه اصطهبان در باالدست دشت خیر

 43123 نیریز 4309 1019
رودخانه و مسیل های شرق دریاچه بختگان بین رودخانه اصطهبان و            

  متر در نزدیکی روستای تنگ حنا2106ارتفاع 
16 

 4310 2080 17 مسیل های شمال دریاچه بختگان 43124
تنگ 

 18 گستره آبی دریاچه بختگان و جزایر 43125 حناـپیچگان

   4313 
رودخانه کر و حوضه بسته بکان از سرچشمه تا محل ورود به دریاچه               

 بختگان
19 

   43131 
محل ( رودخانه کر از مصب تا پایان دست تالقی رودخانه سیوند              

 )روستای پل خان
20 

 21 رودخانه سیوند 43132   

   43133 
الدست تالقی رودخانه سیوند تا محل سد مخزنی           رودخانه کر از با    

 درودزن
22 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه های طشک ـ بختگان و مهارلو

)430ـ050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

نام محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

431311 پل خان به   (رودخانه کر از مصب تا پایین دست تالقی رودخانه سیوند           
 استثناء حوضه آبریز مسیل تربر

23 

431321 از محل تالقی باکر تا محل ورود به دشت مرودشت             رودخانه سیوند 
 )محل آبادی دشت بال(

24 

431331 ی رودخانه سیوند تا محل سد درودزن به        رودخانه کر از باالدست تالق    
 استثناء حوضه آبریز رودخانه دشمن زیاری و مایین

25 

3941 4311 
مرودشت ـ 

 خرامه

431333  26 رودخانه مایین

431312 داریان 4312 334 یک کیلومتری غرب    (مسیر تربر تا خروجی دشت تربر ـ داریان              
 )ایزدخواست

27 

431322 سعادت آباد 4313 723
ادی دشت بال تا محل خروجی دشت           رودخانه سیوند از محل آب      

تا ورود به   )  نعیم آباد(مرغاب به استثنای حوضه آبریز مسیل سر پنیران          
 ) کیلومتری شرق علی آباد5/2(دشت سعادت آباد 

28 

431323 سرپنیران 4314 446  29 )نعیم آباد(حوضه آبریز مسیل سر پنیران 

2908 4315 
قادرآبادـ 
 مادرسلیمان

431324 سیوند از خروجی دشت مرغاب تا پایین دست تالقی کال             رودخانه  
 مشگان

30 

431325 ده بید 4316 1890 از پایین دست تالقی رودخانه     ) ادامه رودخانه سیوند   (رودخانه عیاقلو    
  کیلومتری پایین دست دریاچه کافتر10کال مشگان تا 

31 

431326 دشت نمدان 4317 2803  32 ایین دست خروجی دریاچه کافتر کیلومتری پ10رودخانه شادکام تا 
431332 بیضا ـ زرقان 4318 1738  33 )منطقه تبخیری لپویی ـ گنداشلو(مسیل های دشمن زیاری و بیضا 

   43134 
 رودخانه کر از محل سد ودرودزن تا پایین دست تالقی رودخانه شور و            

 شیرین
34 

   43135 
تا پایین دست تالقی   رودخانه کر از پایین دست تالقی شور و شیرین           

 )تنگ براق( رودخانه سفید
35 

431341 محل ایستگاه  (رودخانه کر از محل سد درودزن تا ورود به دریاچه سد             
 )آبادی خانمین

36 

431342 رودخانه کر از محل روستای خانیمن تا پایین دست تالقی رودخانه              
 شور و شیرین

37 

431351  38 رودخانه شور و شیرین
2094 4319 

دزگرد ـ 
 کامفیروز

431352 رودخانه کر از باال دست تالقی رودخانه شور و شیرین تا پایین دست              
 تالقی رودخانه سفید

39 

 40 در باالدست محل تنگ براق )  ادامه رودخانه کر(رودخانه آب بالنکان  43136   
431361 خسرو شیرین 4320 625  41 ) کال شان نشین(رود سفید 
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  آبریز فالت مرکزیحوضه

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه های طشک ـ بختگان و مهارلو
)430ـ050(کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

431362 آسپاس 4321 1623  42 ) روداجان(رودخانه آب بالنگان 
 43 بسته بکان 43137 بکان 4322 344

 44 دریاچه مهارلو 432   

   4321 
رودخانه و مسیل های غرب دریاچه مهارلو بین ارتفاعات کاله قاضی و           

 ارتفاعات جنوب روستای برمشور باال
45 

43211 
مسیل ها و زهکش های بین ارتفاعات کاله قاضی و رودخانه پل فسا             

 )د خشکه رو(
46 

 شیراز 4323 1428

43212 
پل فسا شامل   (رودخانه پل فسا از مصب تا تقاطع جاده شیراز ـ فسا              

 )چنار راهدار
47 

 43213 قره باغ 4324 453
 خروجی دشت  (رودخانه باباحاجی بین پل فسا و روستای ساختمان            

 )کوار مهارلو
48 

 49 محل روستای ساختمانمسیل های دشت کوار مهارلو از سرچشمه تا  43214 کوار مهارلو 4325 323

 4322 سروستان 4326 1641
رودخانه های (مسیل های جنوب دریاچه مهارلو و رودخانه نظرآباد             

 از ارتفاعات جنوب برمشور باال تا حد تل بادامی) نظر آباد و سروستان
50 

4323 
 مسیل های شمال دریاچه از محل تل بادامی تا حد ارتفاعات کوه کاله           

 قاضی
 گشنگان 4327 427 51

 52 گستره آبی دریاچه مهارلو 4324
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز کویر ابرقوـ سیرجان

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1   سیرجان-کویر ابرقو  44 ابرقو ـ سیرجان 57196
 2 کویر ابرقو 441  ابرقوکویر 21561
 3 ) رودخانه سورمق(رودخانه و مسیل های ورودی به دشت ابرقو  4411 آباده 4352

 44111 پایاب آباده 768
پنج (مسیل های وارده به دشت ابر قو از مصب تا محل تنگه گاشار                

 )کیلومتری مشرق آبادی کریم آباد ـ خروجی دشت آباده و اقلید
4 

 44112 ادهاقلید  ـ آب 2835
مسیل های وارده به دشت ابرقو در باالدست تنگه گاشار به استثناء               

 ) نجف آباد ـ بهمن(مسیل صادق آباد 
5 

 6 مسیل دشت نجف آباد 44113 نجف آباد 749

 4412 جنوب غرب کویر 1466
مسیل های جنوب و جنوب غرب کویر ابرقو از حد حوضه آبریز                   

 4413حد تقسیم حوضه مسیل های ورودی به دشت ابرقو تا 
7 

 4413 جنوب شرق کویر 5843
مسیل های جنوب شرق کویر ابرقواز حد تقسیمی که از ارتفاعات                

 در جنوب کویر ابرقو عبور می نماید تا حد تقسیم            2859،2745،2496
 4414شماره 

8 

 4414  ده شیر–نیر  3234
 مسیل های جنوب شرقی کویر ابرقو از حد تقسیمی که از ارتفاعات              

 عبور می نماید تا حد     2133کوه ارنان، کوه کمر حاجی امانی و ارتفاع          
 شرقی کفه طاغستان

9 

 10 مسیل خروجی کفه طاغستان 4415 طاغستان 3782
 11 مسیل رباط شاه عباسی 4416 رباط شاه عباسی 1480
 12 کفه ابرقو 4417 کفه ابرقو 1404
 13 کویر هرات و مروست 442 هرات ـ مروست 15260
 14 رودخانه بوانات 4421 بوانات 1144
 15 )روستای منج(رودخانه بوانات از مصب تا محل خروج از دشت بوانات  44211 پایاب بوانات 370
 16 رودخانه بوانات در باالدست روستای منج 44212 سراب بوانات 774

 4422 هرابرجان 891
 ساقین  مسیل های غرب کویر مروست بین رودخانه بوانات تا محل           

 )ورودی دشت هرابرجان(
17 

 18 رودخانه اعظم و مسیل های غرب آن تا محل روستای ساقین 4423 اعظم و غرب 2723
 19 مسیل های غرب رودخانه اعظم 44231 غرب اعظم 993

 44232 پایاب اعظم 653
 محل روستای بند   (رودخانه اعظم از مصب تا خروجی دشت سرچاهان         

   )پایین
20 

 21 رودخانه اعظم در باالدست روستای بند پایین   44233 راب اعظمس 1077
 22 مسیل شهر بابک 4424 شهر بابک ـ چاهک 8223
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 تقسیمات حوضه آبریز کویر ابرقوـ سیرجان
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 44241 پایاب شهر بابک 4025
 آبادی (مسیل شهر بابک از مصب تا ورودی به دشت شهر بابک                 

 ) ده چاه(به استثناء مسیل چاهک ) عباس آباد
23 

 24 مسیل چاهک 44242 چاهک 2858

 442421 پایاب چاهک 2040
مسیل چاهک از محل تالقی شهر بابک تا خروجی دشت قوری                 

 )وریکیلومتری شمال روستای ق10(
25 

 26 مسیل چاهک در باالدست خروجی دشت قوری 442422 سراب چاهک 818

 44243 سرا ب شهر بابک 1340
 خروجی دشت  (مسیل شهر بابک در باالدست آبادی عباس آباد              

 )خاتون آباد
27 

 4425 شرق کویر 1836
مسیل های شمال و شمال شرق کفه هرات و مروست بین دو مسیل              

 شهر بابک و بوانات
28 

 29 کفه و نمک زار هرات و مروست 4426 پهنه کفه 443

 30 کویر قطروئیه 443 کویر قطروئیه 6293

 31 مسیل قطروئیه و مسیل های شمال کویر قطروئیه 4431 شمال کویر 4020

 32 مسیل های جنوب کویر قطروئیه 4432 جنوب کویر 1978

 33 کفه و نمک زار قطروئیه 4433 پهنه کفه 295

 34 کویر سیرجان 444 کویر سیرجان 14082

 35 ) واقع در شمال غرب کویر سیرجان(کفه آب شور  4441 کفه آبشور 1500

 4442 غرب و جنوب کویر 3213
مسیل های غرب و جنوب کویر سیرجان از حد حوضه آبریز کفه آبشور             

  در جنوب شرق کویر2873 و 2468تا حد ارتفاعات 
36 

 4443 شرق کویر 7921
 یل های شرق و شمال شرق کویر سیرجان از حد ارتفاعات فوق تا            مس

 حد شرقی کفه آب شور
37 

 44431  فاریان–سوچ  3326
 2873 ،   2468مسیل های جنوب شرق کویر سیرجان از حد ارتفاعات          

 تا حد حوضه آبریز رودخانه تنگوئیه
38 

 39 )رودخانه سوخته چال(رودخانه  تنگوئیه  44432 تنگوئیه 1697

 44433 شمال شرق کویر 2898
مسیل های شمال شرق کویر سیرجان از حد حوضه آبریز رودخانه               

 تنگوئیه تا حد حوضه آبریز کفه آبشور
40 

 41 کفه و نمک زار کویر سیرجان 4444 پهنه کویر 1448
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر ابرقو ـ سیرجان

)   430ـ050(                    کد فرم                

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 کویر ابرقوـ سیرجان 44   57196
 2 کویر ابرقو 441   
 3 ) رودخانه سورمق(رودخانه و مسیل های ورودی به دشت ابرقو  4411   

44111 
پنج (مسیل های وارده به دشت ابرقو از مصب تا محل تنگه گاشار                

 )کیلومتری مشرق آبادی کریم آباد ـ خروجی دشت آباده و اقلید
4 

4412 
مسیل های جنوب و جنوب غرب کویر ابرقو از حد حوضه آبریز                   

 4413 مسیل های ورودی به دشت ابرقو تا حد تقسیم حوضه
5 

 ابرقو 4401 3714

 6 مسیل رباط شاه عباسی 4416

 44112 آباده ـ اقلید 4402 2835
مسیل های وارده به دشت ابرقو در باالدست تنگه گاشار به استثناء               

 )نجف آباد ـ بهمن(مسیل صادق آباد 
7 

 8 مسیل دشت صادق آباد 44113 صادق آباد 4403 749

4413 
ق کویر ابرقواز حد تقسیمی که از ارتفاعات            مسیل های جنوب شر   

 در جنوب کویر ابرقو عبور می نماید تا حد تقسیم            2859،2745،2496
 4414شماره 

 کویر ابرقو 4404 7247 9

 10 کفه ابرقو 4417

 4414 ده شیر 4405 3234
مسیل های جنوب شرقی کویر ابرقو از حد تقسیمی که از ارتفاعات               

 عبور می نماید تا حد     2133کوه ارنان ، کوه کمر حاجی امانی و ارتفاع           
 شرقی کفه طاغستان

11 

 12 مسیل خروجی کفه طاغستان 4415 کفه طاغستان 4406 3782
 13 کویر هرات و مروست 442   
 14 رودخانه بوانات 4421   

 15 )روستای منج(رودخانه بوانات از مصب تا محل خروج از دشت بوانات  44211
 4422 مروست 4407 1261

های غرب کویر مروست بین رودخانه بوانات تا محل ساقین              مسیل 
 )ورودی دشت هرابرجان(

16 

 17 رودخانه بوانات در باالدست روستای منج 44212 بوانات 4408 774
 18 رودخانه اعظم و مسیل های غرب آن تا محل روستای ساقین 4423   

 19 مسیل های غرب رودخانه اعظم 44231
 44232 هرات 4409 1646

 محل روستای بند   (رودخانه اعظم از مصب تا خروجی دشت سرچاهان         
   )پایین

20 

 21 رودخانه اعظم در باالدست روستای بند پایین   44233 سرچاهان 4410 1077
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر ابرقو ـ سیرجان

)   430ـ050(د فرم                                  ک  

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 22 مسیل شهر بابک 4424   

 44241 شهر بابک 4411 4025
 آبادی (مسیل شهر بابک از مصب تا ورودی به دشت شهر بابک                 

 ) ده چاه(به استثناء مسیل چاهک ) عباس آباد
23 

 24 مسیل چاهک 44242   

2040 4412 
–چاهک 

 شهریاری
442421 مسیل چاهک از محل تالقی شهر بابک تا خروجی دشت قوری                 

 ) کیلومتری شمال روستای قوری10(
25 

442422 حسن آبادـقوری 4413 818  26 مسیل چاهک در باالدست خروجی دشت قوری

 44243 خاتون آباد 4414 1340
 خروجی دشت  (مسیل شهر بابک در باالدست آبادی عباس آباد              

 )خاتون آباد
27 

4425 
مسیل های شمال و شمال شرق کفه هرات و مروست بین دو مسیل              

 شهر بابک و بوانات
28 2279 4415 

کویر هرات و 
 29 کفه و نمک زار هرات و مروست 4426 مروست

 30 کویر قطروئیه 443   
 31 مسیل قطروئیه و مسیل های شمال کویر قطروئیه 4431 وئیهقطر 4416 4020

 33 کفه و نمک زار قطروئیه 4433 کویر قطروئیه 4417 2273 32 مسیل های جنوب کویر قطروئیه 4432
 34 کویر سیرجان 444   

 35 ) واقع در شمال غرب کویر سیرجان(کفه آب شور  4441

4442 
یل های غرب و جنوب کویر سیرجان از حد حوضه آبریز کفه آبشور             مس

  در جنوب شرق کویر2873 و 2468تا حد ارتفاعات 
36 

 37 کفه و نمک زار کویر سیرجان 4444
 کویر سیرجان 4418 6161

4443 
 مسیل های شرق و شمال شرق کویر سیرجان از حد ارتفاعات فوق تا            

 حد شرقی کفه آب شور
38 

44431 
 2873 ،   2468سیل های جنوب شرق کویر سیرجان از حد ارتفاعات          م

 تا حد حوضه آبریز رودخانه تنگوئیه
39 

 سیرجان 4419 7921 40 )رودخانه سوخته چال(رودخانه  تنگوئیه  44432

44433 
مسیل های شمال شرق کویر سیرجان از حد حوضه آبریز رودخانه               

 تنگوئیه تا حد حوضه آبریز کفه آبشور
41 
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 یز فالت مرکزیحوضه آبر

 تقسیمات حوضه آبریز هامون جازموریان
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 هامون جازموریان 45 هامون جازموریان 69390
 2 هلیل رود 451 هلیل رود 22405
 3 یین دست اتصال گرفتو به هلیل رودهلیل رود از مصب تا پا 4511 پایاب هلیل 7432
 4 هلیل رود از پایین  دست محل اتصال گرفتو تا محل سد جیرفت 4512 1هلیل میانی  6924
 5 )فاریاب شرقی(رودخانه گرفتو  45121 گرفتو 1874
 6 رودخانه شور 45122 شور 1775
 7 4512باقیمانده حوضه آبریز  45123 هلیل جیرفت 3275
 8 هلیل رود از محل سد جیرفت تا محل اتصال شاخه دهوج و هلیل رود 4513 2یانی هلیل م 2287
 9 شاخه رامون 45131 رامون 328
 10 رودخانه اسفندقه 45132 اسفندقه 775
 11 رودخانه بحر آسمان 45133 بحر آسمان 459
 12 4513باقیمانده حوضه آبریز  45134 هلیل کنارو 725
 13 ه دهوجرودخان 4514 دهوج 3897

 45141 پایاب دهوج 944
رودخانه دهوج از محل تالقی با هلیل رود تا محل تالقی با رودخانه                

 استثناء شاخه بزنجان بافت به
14 

 15 )بزنجان(رودخانه تمبر نگوئیه  45142 تمبر نگوئیه 518
 16 رودخانه بافت 45143 بافت 478

 45144 شور دشتاب 969
قی با رودخانه بافت تا باالدست تالقی          رودخانه دهوج از محل تال      

 رودخانه شور
17 

 18 رودخانه سلطانی 45145 سلطانی 988
 19 هلیل رود در باالدست اتصال شاخه دهوج 4515 سراب هلیل 1865
 20 رودخانه رابر 45151 رابر 561
 21 رودخانه هلیل رود از سرشاخه تا محل اتصال رابر 45152 هلیل خانه گزان 729
 22 4515باقیمانده حوضه آبریز  45153 شصت پیچ 575

 23 مسیل های جنوبی جازموریان 452 جنوب جازموریان 14806
 24 مسیل های قلعه گنج و کم سفید تا حد خروجی حوضه آبریز کنگررود 4521 کم سفید 5397

 4522 آب نما ـ کنگر 4601
ا حوضه  مسیل های جنوبی جازموریان از حد حوضه آبریز کنگررود ت            

 آبریز چارزی
25 

 26 رودخانه چارزی 4523 چارزی 4808
 27 رودخانه بمپور 453 بمپور 24559
 28 رودخانه بمپور از مصب تا محل تالقی رودخانه کجکی 4531 پایاب بمپور 7243
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 تقسیمات حوضه آبریز هامون جازموریان
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 عمرب

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 29 رودخانه کجکی 4532 کجکی 2007

 30 رودخانه بمپور از باالدست رودخانه کجکی تا محل سد بمپور 4533 بمپور میانی 5067

 4534 سراب 4379
رودخانه بمپور از محل سد تا محل تالقی رودخانه های کارواندر و               

 ایراندگان
31 

 32 رودخانه ایراندگان 4535 ایراندگان 847

 33 رودخانه کارواندر 4536 کارواندر 2128

 4537 شمال پایاب بمپور 2888
مسیل های شمال پایاب بمپور از حد شرقی رودخانه سرزه تا حد شرقی      

 رودخانه گواس
34 

 35 حوضه  آبریز مسیل های شمالی جازموریان 454 شمال جازموریان 5549

 36 مسیل های شمال جازموریان تا حد غربی رودخانه مشهد محمد 4541 مشهد محمد 1904

 4542 میر سعیدی ـ دوهوا 3645
مسیل های شمال جازموریان از حد غربی رودخانه مشهد محمد تا حد            

 حوضه آبریز هلیل رود
37 

 38 محدوده هامون جازموریان 455 پهنه جازموریان 2071

 
 
 
 



 128 

 مرکزیحوضه آبریز فالت 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز هامون جازموریان

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 هامون جازموریان 45   69390
 2 هلیل رود 451   
 3 مسیل های شمالی جازموریان 454   

 4 هلیل رود از مصب تا پایین دست اتصال گرفتو به هلیل رود 4511
 4542 رودبارجیرفت 4501 11077

مسیل های شمال جازموریان از حد غربی رودخانه مشهد محمد تا حد            
 حوضه آبریز هلیل رود

5 

 6 رفتو تا محل سد جیرفتهلیل رود از پایین دست محل اتصال گ 4512   
 7 )فاریاب شرقی(رودخانه گرفتو  45121 فاریاب شرقی 4502 1874

 9 4512باقیمانده حوضه آبریز  45123 جیرفت 4503 5050 8 رودخانه شور 45122
 10 هلیل رود از محل سد جیرفت تا محل اتصال شاخه دهوج و هلیل رود 4513   

 11 شاخه رامون 45131
 4504 1512 12 رودخانه بحر آسمان 45133

رامون ـ 
 13 4513باقیمانده حوضه آبریز  45134 بحرآسمان

 14 رودخانه اسفندقه 45132 اسفندقه 4505 775
 15 رودخانه دهوج 4514   

 45141 پایاب دهوج 4506 944
رودخانه دهوج از محل تالقی با هلیل رود تا محل تالقی با رودخانه               

 ستثناء شاخه بزنجانا بافت به
16 

 17 )بزنجان(رودخانه تمبر نگوئیه  45142 بزنجان 4507 518
 18 رودخانه بافت 45143 بافت 4508 478

 45144 دشتاب 4509 969
رودخانه دهوج از محل تالقی با رودخانه بافت تا باالدست رودخانه              

 شور
19 

 20 رودخانه سلطانی 45145 سلطانی 4510 988
 21 یل رود در باالدست اتصال شاخه دهوجهل 4515   
 22 رودخانه رابر 45151 رابر 4511 561

 24 4515باقیمانده حوضه آبریز  45153 سراب هلیل 4512 1304 23 رودخانه هلیل رود از سرشاخه تا محل اتصال رابر 45152
 25 مسیل های جنوبی جازموریان 452   
 26 رودخانه بمپور 453   
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  آبریز فالت مرکزیحوضه

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز هامون جازموریان

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

5397 4513 
قلعه گنج و کم 

 سفید
 27  های قلعه گنج و کم سفید تا حد غربی حوضه آبریز کنگررودمسیل 4521

 4522 چاه هاشم 4514 4601
از حوضه آبریز کنگرود تا حد حوضه         (مسیل های جنوبی جازموریان     

 )چارزی
28 

 4515 6815 29 رودخانه چارزی 4523
اسپکه ـ 
 30 رودخانه کجکی 4532 مسکوتان

 31 ودخانه بمپور از مصب تا محل تالقی رودخانه کجکیر 4531 بزمان ـ سردگال 4516 7243

 32 رودخانه بمپور از باالدست کجکی تا محل سد بمپور 4533

 ایرانشهرـبمپور 4517 9446
4534 

رودخانه بمپور از محل سد بمپور تا محل تالقی رودخانه های کارواندر            
 و ایراندگان

33 

 34 گانرودخانه ایراند 4535 ایراندگان 4518 847

 35 رودخانه کارواندر 4536 کارواندر 4519 2128

4537 
مسیل های شمال پایاب بمپور از حد شرقی رودخانه سرزه تا حد شرقی      

 رودخانه گواس
36 4792 4520 

دلگان ـ چاه 
 کیجی

 37 مسیل های شمال جازموریان تا حد غربی رودخانه مشهد محمد 4541

2071 4521 
پهنه هامون 

 انجازموری
 38 محدوده هامون جازموریان 455
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز کویر لوت

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 کویر لوت 46 کویر لوت 206222

 461 محمد آباد ـ عباس آباد 7874
ای منتهی به دقهای محمد آباد و عباس آباد           رودخانه ها و مسیل ه   

 )چاهک موسویه و سرایان(
2 

 3 ) سرایان(مسیل های منتهی به دق عباس آباد  4611 دق عباس آباد 2710
 4 ) چاهک موسویه(رودخانه و مسیل های منتهی به دق محمد آباد  4612 دق محمد آباد 5164

 46121 حصار ـ براکو 2017
محمد آباد از حد حوضه آبریز دق عباس آباد تا          مسیل های شمال دق     

 حد حوضه آبریز کال سده
5 

 6 ) شامل کال سده و کال کلوتک(رودخانه کال شور موسویه  46122 سده ـ ظریفی 2193

 461221 پایاب کال سده 1466
کال شور موسویه شامل کال کلوتک و کال سده از پایاب خروجی                

 دشت سده روستای جلگه
7 

 8 کال سده از محل روستای جلگه تا سرچشمه 461222 ب سدهسرا 727

 46123 دهنه ـ دایم 954
باقیمانده (مسیل های جنوب دق محمد آباد و گستره دق محمد آباد             

 )4612 حوضه
9 

 10 کویر طبس 462 کویر طبس 12514
 11 )مسیل های وارده به دشت طبس(رود نمکی  4621 نمکی 5100
 12 462باقیمانده حوضه آبریز کویر طبس  4622 جنوب نمکی 7414

 463 حمید ـ بهاباد 15480
 اهللا آباد و   رودخانه شوربهاباد و مسیل های منتهی به دقهای تل حمید،         

 کلیه دقهای شرق کویر بهاباد
13 

 14 مسیل های منتهی به دق حمید 4631 دق حمید 4490
 15 هللا آبادمسیل های منتهی به کویر ا 4632 کویر اهللا آباد 1010

 16 رودخانه و مسیل های منتهی به کویر بهاباد 4633 کویر بهاباد 5116

 17 رودخانه شور بهاباد 46331 شور بهاباد 2209
 18 باقیمانده حوضه آبریز کویر بهاباد 46332 شمال شور 2907

 4634 گودهشت تکه 4864
شت دق نمک، گوهرد  (مسیل های منتهی به دقهای شرق کویر بهاباد         

 )…تکه و 
19 

 20 رودخانه شور بیرجند و مختاران تا خروجی دق سرجنگل 464 بیرجند ـ سرجنگل 42873

 4641 دق سرجنگل 17561
تا باالدست  ) پایاب(رودخانه شور بیرجند از خروجی دق سرجنگل            

 ) ورودی دق سر جنگل( تالقی رودخانه شور دربند
21 

 46411 دربند ـ سر جنگل 3277
 ور بیرجند از خروجی دق سرجنگل تا محل تالقی دو               رودخانه ش 

 )دق سرجنگل و مسیل های اطراف آن(رودخانه میان رود و شور دربند 
22 

 23 رودخانه میان رود تا تالقی با رودخانه شور دربند 46412 میان رود 4080
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز کویر لوت

)430ـ049(کد فرم   
مساحت 

 یلومتر مربعک
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 24 رودخانه شور دربند 46413 شور دربند 10204

 4642 پایاب شور بیرجند 14951
رودخانه شور بیرجند از باالدست تالقی رود شور دربند تا محل تالقی             

 )شاخه نایبند و دیهوک( متر 600منحنی تراز 
25 

 46421 دحمارو 3994

رودخانه شور بیرجند از باالدست تالقی رود شور دربند تا محل تالقی             
 متر به استثناء حوضه آبریز رودخانه های رزگان و قلعه         600تراز   منحنی

دق آب گرم و سرد مسیل های منتهی به دق آب گرم و       زرد تا خروجی  
 )جمله دقهای برگ و کجون از(سرد 

26 

 46422 رزگان 10957
 های رزگان و قلعه زرد دق آب گرم و سرد و مسیل های                  رودخانه

 )از جمله برگ و کجون(منتهی به دق آب گرم و سرد 
27 

 4643 شور بیرجند میانی 4450
 متر تا پایین دست     600رودخانه شور بیرجند از محل تالقی منحنی          

 تالقی دو رودخانه گیریجگان و شاه رود
28 

 29 ) مختاران(جگان رودخانه گیری 4644 گیریجگان 2486
 30 )سرشاخه شور بیرجند( رودخانه شاه رود 4645 شاه رود 3425

 465 غرب لوت 13957
رودخانه و مسیل های غرب کویر لوت بین حوضه آبریز رودخانه شور             

 بیرجند و دق کهورک
31 

 4651 شمال دهنه غار 1047
یرجند مسیل ها و رودخانه های غرب کویر لوت بین حوضه آبریز شور ب           

 و حوضه آبریز رودخانه دهنه غار
32 

 4652 پشوئیه–دهنه غار  5544
رودخانه ها و مسیل های غرب کویر لوت از حوضه آبریز دهنه غار تا               

 آبریز رودخانه گزنو شامل رودخانه های شهداد و اندوهجرد حد حوضه
33 

 46521  پشوئیه–چهر  1226
شامل رودخانه های  (د  رودخانه ها و مسیل های بین گوگ و اندوهجر        

 )پشوئیه و چهر
34 

 35 رودخانه اندوهجرد 46522 اندوهجرد 943
 36 ) حوضه شمس(رودخانه ها و مسیل های بین اندوهجرد و شهداد  46523 حوضه شمس 519
 37 رودخانه های خفتان ، شهداد و خرشگی 46524 شهداد 1399

 46525 دهنه غار 1457
ی جنوب آن تا حد حوضه آبریز رودخانه          رودخانه دهنه قارو مسیل ها   

 خرشگی
38 

 4653 جنوب غرب لوت 7366
مسیل ها و رودخانه های غرب کویر لوت از حوضه آبریز رودخانه گزنو             

 )شامل گزنو و شترکش(تا دق کهورک 
39 

 40 رودخانه گزنو یا گوگ 46531 گزنو 1246
 41 رودخانه شترکش و مسیل کشیت 46532 شترکش 887



 132 

 ه آبریز فالت مرکزیحوض
 تقسیمات حوضه آبریز کویر لوت

)430ـ049(کد فرم   
مساحت 

کیلومتر مربع  نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 42 مسیل های بین کشیت و رودخانه تهرود 46533 شمال پشت رود 5233
 43  کهورک وحوضه بسته چاه غیبرودخانه ها و مسیل های منتهی به دق 466 کهورک چاه غیب 49073
 44 کوه جمالی تا) پشت رود(رودخانه تهرود  4661 تهرود 6421

 46611 پایاب تهرود 665
تا پایین دست تالقی رودخانه     ) کوه جمالی (رودخانه تهرود از پایاب       

 تلنگو
45 

 46 ) دارزین(رودخانه تلنگو و رودخانه ده بکری  46612 تلنگوـ ده بکری 1670

 46613 1تهرود میانی 545
تهرود از باالدست تالقی رودخانه تلنگو تا پایین دست تالقی رودخانه           

 راین
47 

 48 رودخانه راین 46614 راین 1929

 46615 2تهرود میانی 765
 و رودخانه تهرود از تالقی راین تا تالقی رودخانه های سیف آباد              

 دان گارچی
49 

 50 دان رودخانه گارچی 46616 گارچی دان 294
 51 رودخانه سیف آباد 46617 سیف آباد 553

 4662 نساء ـ فهرج 6816
 468تا محل تالقی با شورگز و نقطه ارتفاعی            )کلی(رودخانه فهرج   

 )رودخانه نساء و فهرج و آب باریک(
52 

 46621 فهرج 5840
 باستثنای رودخانه نساء از سرچشمه تا ورود به              4662حوضه آبریز 

 کیلومتری پایین دست ایستگاه هیدرومتری       7(شیر  دشت بم و نرمان    
 )یالخری

53 

 54 رودخانه نساء در باالدست ورود به دشت بم و نرمانشیر 46622 نساء 976

 4663 شورگز 24925
تا ورود به دق     )رودخانه های شور رحمت آباد و ماهی    ( گز رودخانه شور 

 کهورک
55 

 56 ت آباد تا تالقی با شوره گزرودخانه شور رحم 46631 شور رحمت آباد 9324
 57 )رودخانه داری(کفه شرق شور رحمت آباد  46632 داری 6264

 466321 پایاب داری 3503
 کیلومتری  2( از دق تا خروجی دشت گوهر کوه          46632حوضه آبریز   

 )روستای کفازره
58 

 466322 سراب داری 2761
 تودلنگ و    رودخانه های قلعه بید ،     (46632سرچشمه حوضه آبریز     

 )گزبنهتو
59 

 46633 رود شوره گز 3833
از تالقی رودخانه شور رحمت آباد تا         ) ماهی( رودخانه های شور گز   

 پایین دست تالقی رودخانه حصاروئیه
60 

 46634 ماهی شورگز 1118
رودخانه ماهی از پایین دست تالقی رودخانه حصاروئیه تا محل تالقی           

 دو رودخانه شور و چشمه دمک
61 

 62 رودخانه چشمه 46635 چشمه 1061
 63 رودخانه شورو 46636 شورو 3325
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 تقسیمات حوضه آبریز کویر لوت
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 64 دق چاه غیب 4664 دق چاه غیب 2924
 65 تا حد تپه های شنی مجاور دق کهورک رودخانه امار 4665 آمار 2997
 66 دق کهورک و پایاب رودخانه های تهرود ، کلی و شورگز 4666 دق کهورک 4990

 467 شرق لوت 35828
مسیل های شرق کویر لوت بین حزوه آبریز دق کهورک و شوربیرجند            

 )گرگی ده سلم و میغان(
67 

 68 هامون گرگی 4671 گرگی 3157
 69 هامون نوار 4672 نوار 820
 70 هامون گچی 4673 گچی 1219
 71 مسیل های غرب هامون گچی بین دو رودخانه امار و رودشور 4674 غرب گچی 2645
 72 ) ادامه رودخانه های کت خام و نخی(رودخانه شور  4675 شورنخی 5493
 73 رودخانه ده سلم 4676 ده سلم 3948
 74 رودخانه دهک و عمبری 4677 دهک ـ عمبری 18546

 46771 پایاب دهک 14135
نقاط (رودخانه دهک و عمبری از پایاب تا خروجی دشت سمن آباد               

 )985 ، 1005ارتفاعی 
75 

 46772 سراب دهک 4411
 دشت های عمبری،  (سرآب حوضه آبریز رودخانه دهک و عمبری            

 )آباد و بسیران سمن
76 

 77 )لورک شتران(د کویر سهل آبا 468 لورک شتران 2489

 78 )46باقیمانده حوضه آبریز (پهنه کویر لوت  469 پهنه لوت 26134
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 کویر لوت 46   206222

   461 
رودخانه ها و مسیل های منتهی به دقهای محمد آباد و عباس آباد               

 )چاهک موسویه و سرایان(
2 

 3 ) سرایان(مسیل های منتهی به دق عباس آباد  4611 سرایان 4601 2710

 4 ) چاهک موسویه(ی به دق محمد آباد رودخانه و مسیل های منته 4612   

 5 ) شامل کال سده و کال کلوتک(رودخانه کال شور موسویه  46122   

46121 
مسیل های شمال دق محمد آباد از حد حوضه آبریز دق عباس آباد تا              

 حد حوضه آبریز کال سده
6 

461221 وتک و کال سده از پایاب خروجی         کال شور موسویه شامل کال کل       
 دشت سده روستای جلگه

7 4437 4602 
–چاهک 
 موسویه

46123 
باقیمانده (مسیل های جنوب دق محمد آباد و گستره دق محمد آباد             

 )4612 حوضه
8 

461222 سده 4603 727  9 کال سده از محل روستای جلگه تا سرچشمه

 10 کویر طبس 462   
 12 462باقیمانده حوضه آبریز کویر طبس  4622 طبس 4604 12514 11 )ده به دشت طبسمسیل های وار(رود نمکی  4621

   463 
 اهللا آباد و   رودخانه شوربهاباد و مسیل های منتهی به دقهای تل حمید،         

 کلیه دقهای شرق کویر بهاباد
13 

 14 مسیل های منتهی به دق حمید 4631 دق تل حمید 4605 4490

 15 ل های منتهی به کویر اهللا آبادمسی 4632 کویراله آباد 4606 1010

 16 رودخانه و مسیل های منتهی به کویر بهاباد 4633   
 18 باقیمانده حوضه آبریز کویر بهاباد 46332 بهاباد 4607 5116 17 رودخانه شور بهاباد 46331

 4634 تخت نادری 4608 4864
شت دق نمک، گوده  (مسیل های منتهی به دقهای شرق کویر بهاباد          

 )…تکه و 
19 

 20 رودخانه شور بیرجند و مختاران تا خروجی دق سرجنگل 464   
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 محدوده هاي مطالعاتي حوضه آبريز كوير لوت

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
 حوضه
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

   4641 
تا باالدست  ) پایاب(رودخانه شور بیرجند از خروجی دق سرجنگل            

 ) ورودی دق سر جنگل( تالقی رودخانه شور دربند
21 

   465 
رودخانه ها و مسیل های غرب کویر لوت بین حوضه آبریز رودخانه              

 شور بیرجند و دق کهورک
22 

46411 

رودخانه شور بیرجند از خروجی دق سرجنگل تا محل تالقی دو                 
دق سر جنگل و مسیل های اطراف       (میان رود و شور دربند        رودخانه

 )آن

23 

 گلدق سرجن 4609 4324

4651 
 مسیل ها و رودخانه های غرب کویر لوت بین حوضه آبریز شور بیرجند

 و حوضه آبریز رودخانه دهنه غار
24 

 25 )راور(خانه میان رود تا تالقی با رودخانه شور دربند رود 46412 راور 4610 4080

 26 رودخانه شوردربند 46413 چهل پایه 4611 10204

   4642 
رودخانه شور بیرجند از باالدست تالقی رود شور در بند تا محل تالقی         

 )شاخه نایبند و دیهوک( متر 600منحنی تراز 
27 

 46421 نایبند 4612 3994

رجند از باالدست تالقی رود شور دربند تا محل تالقی           رودخانه شور بی  
 متر به استثناء حوضه آبریز رودخانه های رزگان و قلعه         600تراز   منحنی

دق آب گرم و سرد مسیل های منتهی به دق آب گرم             زرد تا خروجی  
 )ازجمله دقهای برگ و کجون(و سرد 

28 

 46422 دیهوک 4613 10957
زرد دق آب گرم و سرد و مسیل های            رودخانه های رزگان و قلعه       
 )از جمله برگ و کجون(منتهی به دق آب گرم و سرد 

29 

 4643 علی آباد هامون 4614 4450
 متر تا پایین دست     600رودخانه شور بیرجند از محل تالقی منحنی          

 تالقی دو رودخانه گیریجگان و شاه رود
30 

 31 )ران مختا(رودخانه گیریجگان  4644 مختاران 4615 2486

 32 )سرشاخه شور بیرجند( رودخانه شاه رود 4645 بیرجند 4616 3425

   4652 
رودخانه ها و مسیل های غرب کویر لوت از حوضه آبریز دهنه غار تا               

 آبریز رودخانه گزنو شامل رودخانه های شهداد و اندوهجرد حد حوضه
33 

 



 136 

 حوضه آبریز فالت مرکزی

 يز كوير لوتمحدوده هاي مطالعاتي حوضه آبر

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 46521 شهداد 4617 5544
شامل رودخانه های  (رودخانه هاو مسیل های بین گوگ و اندوهجرد          

 )رپشوئیه و چه
34 

 35 رودخانه اندوهجرد 46522   

 36 ) حوضه شمس(رودخانه ها و مسیل های بین اندوهجرد و شهداد  46523   

 37 رودخانه های خفتان، شهداد و خرشگی 46524   

   46525 
رودخانه دهنه قارو مسیل های جنوب آن تا حد حوضه آبریز رودخانه              

 خرشگی
38 

   4653 
های غرب کویر لوت از حوضه آبریز گزنو تا دق             مسیل ها و رودخانه   

 )شامل گزنو و شترکش(کهورک 
39 

 40 رودخانه گزنو یا گوگ 46531 )گوک(گلباف 4618 1246

 41 رودخانه شترکش و مسیل کشیت 46532 کشیت 4619 6120

 42 مسیل های بین کشیت و رودخانه تهرود 46533   

 43 به دق کهورک وحوضه بسته چاه غیبرودخانه ها و مسیل های منتهی  466   

 44 تاکوه جمالی) پشت رود(رودخانه تهرود  4661   

   4662 
 468تا محل تالقی با شور گز و نقطه ارتفاعی            ) کلی(رودخانه فهرج 

 ) رودخانه نساء ، فهرج و آب باریک(
45 

 46 ت تالقی رودخانه تلنگوتا پایین دس) کوه جمالی(تهرود از پایاب  46611

 47 ) دارزین(رودخانه تلنگو و رودخانه ده بکری  46612

46613 
تهرود از باالدست تالقی رودخانه تلنگو تا پایین دست تالقی رودخانه           

 راین
48 

46621 

 باستثنای رودخانه نساء از سرچشمه تا ورود به             4662حوضه آبریز    
متری پایین دست ایستگاه هیدرومتری      کیلو 7 (نرماشیر   دشت بم و   

 )یالخری

49 

 بم ـ نرماشیر 4620 9696

 50 رودخانه نساء در باالدست ورود به دشت بم و نرماشیر 46622

 51 رودخانه راین 46614 راین 4621 1929
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 محدوده هاي مطالعاتي حوضه آبريز كوير لوت

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

46615 
رودخانه تهرود از تالقی راین تا تالقی رودخانه های سیف آباد و                 

 دان گارچی
52 

 53 رودخانه گارچی دان 46616
 ساردوئیه 4622 1612

 54 آبادرودخانه سیف  46617

   4663 
تا ورود به دق     )رودخانه های شور رحمت آباد و ماهی    (گز   رودخانه شور 

 کهورک
55 

 56 شوره گز رودخانه شور رحمت آباد تا تالقی با 46631 رحمت آباد 4623 9324

 57 )رودخانه داری(کفه شرق شور رحمت آباد  46632   

466321  کیلومتری  2( از دق تا خروجی دشت گوهر کوه          46632حوضه آبریز   
 )روستای کنازره

58 

46633 
از تالقی رودخانه شور رحمت آباد تا          ) ماهی(رودخانه های شورگز    

 پایین دست تالقی رودخانه حصاروئیه
59 

 دق کهورک 4624 12326

 60 دق کهورک و پاپاب رودخانه های قهرود ، کلی و شورگز 4666

466322 گوهرکوه 4625 2761  در رودخانه های قلعه بند، تودلنگ و         46632ه حوضه آبریز     سرچشم
 گزبنهتو

61 

 46634 حصاروئیه 4626 1118
رودخانه ماهی از پایین دست تالقی رودخانه چهار رتبه تا محل تالقی            

 دو رودخانه شور و چشمه دمک
62 

 63 رودخانه چشمه 46635 دومک 4627 1061

 64 ه شورورودخان 46636  شورو-کورین  4628 3325

 65 دق چاه غیب 4664 آبخوان 4629 2924

 66 رودخانه امارتا حد تپه های شنی مجاور دق کهورک 4665 نصرت آباد 4630 2997

   467 
مسیل های شرق کویر لوت بین حوضه آبریز دق کهورک و                    

 )گرگیـده سلم و میغان(شوربیرجند 
67 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 حوضه آبريز كوير لوتمحدوده هاي مطالعاتي 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 68 هامون گرگی 4671

 گرگیـزیارت 4631 5196 69 هامون نوار 4672

 70 هامون گچی 4673

  ده نو-میغان  4632 8138 71 مسیل های غرب هامون گچی بین دو رودخانه امار و رودشور 4674
 72 ) ادامه رودخانه های کت خام و نخی(رودخانه شور  4675

 73 رودخانه ده سلم 4676 ده سلم 4633 3948

 74 رودخانه دهک 4677   

 کویر لوت 4634 40269 75 ) خروجی دشت سمن آباد (985 ، 1005 ارتفاعی رودخانه دهک تا نقاط 46771
 76 )46باقیمانده حوضه آبریز (پهنه کویر لوت  469

4411 4635 
سمن آباد ـ 
 عمبری

46772 
 دشت های عمبری،  (سرآب حوضه آبریز رودخانه دهک و عمبری            

 )سمن آباد و بسیران
77 

 78 )لورک شتران(کویر سهل آباد  468 سهل آباد 4636 2489
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز کویر مرکزی

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 کویر مرکزی 47 کویر مرکزی 226523
 2 حبله رود و شور آب سمنان 471 حبله رود ـ شور آب 27381

 4711 کویر گرمسار 6243
پهنه و مسیل های دشت کویر در پایین دست تالقی رودخانه های شور           

 دوالتی و حبله رود آب،
3 

 4 رودخانه شور آب تا تالقی با رودخانه اصلی 4712 شور آب ـ سمنان 8947

 47121 پایاب شور آب 1789
شور آب از تالقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تالقی شور آب                  

 حوضه آبریز رودخانه های سرخه و السجردسمنان به استثناء 
5 

 6 رودخانه سرخه و السجرد تا تالقی با شور آب 47122 سرخه ـ السجرد 1639
 7 شور آب سمنان تا تالقی با شور آب 47123 سمنان 2198
 8 رودخانه شور آب در باالدست تالقی شور آب سمنان 47124 سراب شور آب 3321

 4713 دوالتی و مسیل ها 2618
از باالدست  ) رود و سمنان   ادامه پایاب حوضه آبریز حبله   (رودخانه اصلی   

 تالقی شور آب تا تالقی دو رودخانه گلو و شوت به استثناء حبله رود              
 )آب دوالتی(

9 

 10 رودخانه اصلی به استثناء حوضه آبریز رودخانه دوالتی 47131 جنوب دوالتی 475
 11 والتیرودخانه آب د 47132 آب دوالتی 2143
 12 حبله رود تا تالقی با رودخانه اصلی 4714 حبله رود 4159

 47141 پایاب حبله رود 920
رودخانه حبله رود از تالقی با رودخانه اصلی تا ورود به دشت گرمسار              

 )روستای بن کوه(
13 

 14 دلیچایحبله رود از محل روستای بن کوه تا محل پایین دست تالقی  47142 1حبله رود میانی  643
 15 دلیچای تا تالقی با حبله رود 47143 دلیچای 379

 47144 2حبله رود میانی  556
حبله رود از باالدست تالقی دلیچای تا تالقی دو رودخانه نمرود و                

 فیروز کوه
16 

 17 نم رود 47145 نم رود 796
 18 رودخانه فیروز کوه 47146 فیروز کوه 865

 4715 گلو ـ شوت 5414
شوت  مجموع رودخانه های گلو،  ( انه اصلی در باالدست حبله رود     رودخ

 )...و 
19 

 20 رودخانه شوت تا تالقی با رودخانه گلو 47151 شوت 1621

 47152 گلو 2133
رودخانه گلو تا تالقی با رودخانه شوت به استثناء رودخانه آب شور                

 )زمرود(ایوانکی 
21 

 22 ل های شرقی تا تالقی رودخانه گلورودخانه سردره و مسی 471521 سردره 891
 23 )تنگه کوه سرخ (47152باقیمانده حوضه آبریز  471522 باقیمانده گلو 1242
 24 )زمرود(رودخانه آب شور ایوانکی  47153 ایوانکی 1660
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز کویر مرکزی

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 تصارینام اخ

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 471531 پایاب ایوانکی 164
تا خروجی دشت     رودخانه آب شورایوانکی از تالقی با رودخانه گلو          

 )تنگه سرخ کوه(ایوانکی 
25 

 471532 کورک 948
از تنگه کوه سرخ تا محل         ) زمرودـرودخانه کورک (آبشورایوانکی  

 )آبادی شاه پسند( کیالن تالقی دو رودخانه دو آب و
26 

 27 رودخانه های دو  آب و کیالن 471533 کیالن 548

 472 کویر مرکزی غربی 30656
معلمان ـ ملک آبادـ رودخانه خط ـ نه آب ـ             (کویر مرکزی غربی     

 )جندق
28 

 4721 خط 5387
 رودخانه خط ومسیل های شرق آن که به یک پایانه ختم می شوند              

 )طبق نقشه ترسیمی(
29 

 4722 چوپانان ـ چاه میرزا 7672
دره انجبر و پلهاوند     مسیل های رودخانه های شمال ارتفاعات بند سیاه،     

شامل رودخانه شور آبه، عروسان، ریزآب          (منتهی به ماسه بادی        
 )میشوری و چاه میرزا

30 

 31 رودخانه نه آب و مسیل های شمال آن منتهی به ماسه بادی 4723 نه آب 5107
 32 مسیل های ناحیه جندق و شمال کوه کالته 4724 جندق 2852

 4725 معلمان 9638
مسیل های جنوب ارتفاعات دارستان، کوه کجو و کوه چاه شیرین               

 )طبق نقشه ترسیمی(منتهی به پایانه های دشت کویر
33 

 34 )حلوان -بیاضه  -بیابانک  -خور (دشت کویر مرکزی شرقی  473 کویر مرکزی شرقی 22707
 35 )رودخانه شور فرخی(رودخانه و مسیل های غرب دشت کویر  4731 فرخی–خور  3794
 36 )رودخانه فراخ و پاچوقاط و آبادی بیاضه(جنوب دشت کویر  نمک زار 4732 بیاضه–مهر جان  5181

 4733 حلوان–رباط خان  6731
–نواحی رباط خوان    (رودخانه و مسیل های جنوب و غرب دشت کویر         

 )حلوان
37 

 38 مسیل های شمالی دشت کویر و گستره نمک زار آن 4734 حلوان–کفه فرخی  7001
 39  دستگردان–کال درونه  474 دستگردان–درونه  16397

 4741 الدر–دستگردان  5828
کالهای (مسیل های مشرف به دشت دستگردان و شمال و جنوب آن             

 )چشم گاوی ، شش دانگه و الدر
40 

 41 درونه کال شور 4742 شوردرونه 10569
 42 کال درونه از پایانه تا پایین دست تالقی کال سبز 47421 پایاب درونه 2130

 47422 کال سبز 1999
کال شور درونه از پایین دست تالقی نهر سبز تا باالدست تالقی دلتای        

 )شامل نهر سبز(نهر سبز 
43 

 47423 درونه میانی 3916
ای نهر سبز تا باالدست تالقی کال         کال شور درونه از باالدست دلت      

 )شامل کال دهن قلعه و خالدار(دهن قلعه 
44 

 47424 سراب درونه 2524
شامل دشت برد   (کال شور درونه در باالدست تالقی کال دهن قلعه            

 )اسکن
45 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی
 تقسیمات حوضه آبریز کویر مرکزی

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
  اختصارینام

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 46 بجستان -کویر نمک  475 کویر نمک بجستان 34297

 4751 کفه بجستان 2586
مسیل های شمال و غرب کویر نمک بین کال شش ترازو کال نمک              

 بشرویه و گستره کویر نمک
47 

 48 کال نمک بشرویه 4752 کال بشرویه 9800
 49 کال نمک از مصب تا پایین دست تالقی کال شور فردوس 47521 یهپایاب بشرو 467
 50 کال شور فردوس 47522 شور فردوس 2929
 51 کال شور بشرویه 47523 سراب بشرویه 6404

 4753 بجستان 3876
مسیل های جنوب شرق کویر نمک بشرویه و کال شور تربت حیدریه             

 )شامل مسیل بجستان(
52 

 53 کال شور تربت حیدریه 4754 ریهشور تربت حید 12713
 54 کال شور تربت حیدریه از پایاب تا تقاطع جاده گنابادـ تربت حیدریه 47541 پایاب شور تربت حیدریه 3120

282 
پایاب شور تربت حیدریه 

1 
475411 

کال شور تربت حیدریه از مصب تا سه کیلومتری شرق روستای                 
 )پیارتفاعات کوه زهیلی و بند پی (یونسی 

55 

1484 
پایاب شور تربت حیدریه 

2 
475412 

کال شور تربت حیدریه از سه کیلومتری روستای یونسی تا تقاطع                
 تربت حیدریه به استثناء مسیل های خروجی دست مهنه        - جاده گناباد 

 خیرآباد –

56 

 475413  خیر آباد–مهنه  1354
هر کال ق –کال زرنخ    (خیر آباد   –  مسیل های خروجی دشت مهنه    

 )تخته و آب مهنه
57 

 4754131 پایاب زرنخ 661
خیرآباد از تالقی با کال شور تا خروجی            - مسیل های دشت مهند   

 )پایاب زرنخ(دشت ازغند 
58 

 4754132 سراب زرنخ 693
مسیل های کال زرنخ و خوش دره از سرچشمه تا امتداد کوه اسفر ،                

 )سراب زرنخ(خروجی از دشت ازغند 
59 

 47542 دگنابا 3255
تربت  –رودخانه کال شور تربت حیدریه از تقاطع با جاده گناباد                 

 حیدریه تا تقاطع دو رودخانه کال ساالر و کال شصت دره
60 

 475421 خروجی دشت گناباد 1383
 از کال خور تربت حیدریه تا امتداد ارتفاعات             47542حوضه آبریز    

 )خروجی دشت گناباد(حسن آباد و اتابک –شتران 
61 

 475422 سراب گناباد 1872
 از امتداد ارتفاعات کوه شتران، حسن آباد و اتابک          47542حوضه آبریز   
 تا سرچشمه

62 

 63 )کال شور تربت حیدریه(کال شصت دره  47543 شصت دره 1528
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 حوضه آبریز فالت مرکزی

 تقسیمات حوضه آبریز کویر مرکزی
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 صارینام اخت
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 475431 پایاب شصت دره 352
از تالقی با کال ساالر تا         ) شصت دره (کال شور تربت حیدریه        

 ارتفاعات شکسته بند میل و شکسته گل نی
64 

 475432 سراب شصت دره 734
از ارتفاعات شکسته بند میل تا       ) شصت دره (کال شور تربت حیدریه      

 )روستای بوری آباد(روجی دشت تربت حیدریه محل خ
65 

 66 در باالدست روستای بوری آباد )شصت دره(کال شور تربت حیدریه  475433 سراب شصت دره 442

 67 کال ساالر 47544 کال ساالر 4810

 475441 پایاب ساالر 1073
تا خروجی  ) شصت دره (کال ساالر از تالقی با کال شور تربت حیدریه          

 )1061ارتفاع (تخوار دشت رش
68 

 475442 کال ساالر میامی 1675
پایین دست تالقی کال   (کال ساالر از تالقی با کال شور تربت حیدریه          

 )صبی
69 

 70 کال ساالر در باالدست تالقی کال صبی 475443 سراب ساالر 2062

 4755 ریگی–شش تراز  5322
 شش تراز   مسیل های بین کار شور تربت حیدریه و حد غربی کال             

 )شامل کال حصار، کال رود یخی، کال شور کاشمر و کال شش تراز(
71 

 72 )مسیل های بین حد غربی و شرقی(رودخانه شش تراز  47551 شش تراز 2656

 73 رودخانه شش تراز از مصب تا پایین دست تالقی کال تیمور 475511 پایاب شش تراز 2041

 74  تراز  در باالدست تالقی کال تیموررودخانه شش 475512 سراب شش تراز 615

 75 )شامل کال رود یخی(مسیل های بین کال شور شش ترازوریکی  47552 کال رود یخی 1202

 76 مسیل های کال رودیخی از پایاب تا حد ارتفاعات کوه فتان و گنبی 475521 پایاب رود یخی 670

 77 مه تا حد ارتفاعات کوه فتان و گنبیمسیل کال رود یخی از سرچش 475522 سرا ب رود یخی 532
 78 )کال ازغند( مسیل های واقع در باالدست تالقی کال ریگی 47553 کال ازغند 1464

 475531 کال ریگی 814
کال (مسیل های ریگی و تک زیر از پایاب تا حد ارتفاعات کوه اسفره              

 )ریگی
79 

 475532 کال ازغند 650
از سرچشمه تا حد    ) کال ازغند (ص  مسیل های کانال خشک و کال خال     

 )کال ازغند( ارتفاعات کوه اسفر
80 

 81 )جاجرم –کال شور سبزوار ( کال شور خارطوران و ترود 476 ترودـخارطوران 77014

 4761 ترود 5759
مسیل اصلی ترود و مسیل های شمال شرق آن تا حد کال شور                   

 خارطوران
82 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
  آبریز کویر مرکزیتقسیمات حوضه

)430ـ049(کد فرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 83 و مسیل های غربی)  دشت کویر (476پایانه حوضه آبریز  4762 کفه خارطوران 11749
 84 نمسیل های شرق پایانه تا حد حوضه آبریز کال شور خارطورا 4763 شرق کفه 3464
 85 کال شور خارطوران 4764 شور خارطوران 56042
 86 کال شور خارطوران از پایانه تا پایین دست تالقی کال شور سبزوار 47641 پایاب خارطوران 8765
 87 کال شور خارطوران از پایانه تا پایین دست تالقی دستجرد 476411 1پایاب خارطوران 2032
 88 کال دستجرد 476412 دستجرد 2820

 476413 2پایاب خارطوران 360
کال شور خارطوران از باالدست تالقی کال دستجرد تا پایین دست              

 تالقی کال صبری و سگزی
89 

 476414  سگزی-صبری  3553
کال شور خارطوران از پایین دست تالقی کال صبری و سگزی تا                

 )کال سگزی و صبری(پایین دست تالقی کال شور سبزوار 
90 

 91 کال شور سبزوار 47642 ر سبزوارشو 21307

 476421 1پایاب شور سبزوار  1944
کال شور سبزوار از محل تالقی با کال شور خارطوران تا پایین دست              

 تالقی رودخانه ریوند
92 

 93 رودخانه ریوند 476422 ریوند 728

 476423 2پایاب شور سبزوار 2207
یوند تا خط اتصال دو      کال شور سبزوار از باالدست تالقی رودخانه ر         

 943 و 1039ارتفاع 
94 

 476424 1شور سبزوار میانی 3499
 تا باالدست   943 و   1039کال شور سبزوار از خط اتصال دور ارتفاع           

 تالقی کال گچی
95 

 476425 2شور سبزوار میانی  3517
کال شور سبزوار از باالدست تالقی کال گچی تا پایین دست تالقی              

 )وستای حسین آباد جنگلر(کال قاسم آباد 
96 

 4764251 پایاب شام کن 2258
کال شور سبزوار از پایین دست تالقی رودخانه تا پایین دست تالقی             

 کال قاسم آباد به استثناء سر آب رودخانه در باالدست روستای سنکرد
97 

 4764252 سراب شام کن 1259
 دشت  خروجی( سر آب رودخانه شام کن در باالدست روستای سنکرد         

 )قلعه میدان
98 

 476426 3شور سبزوار میانی  5694
کال شور سبزوار از محل روستای حسین آباد جنگل تا پایین دست               

 تالقی کال قونک
99 

 4764261 مسیل های نیشابور 5134
دست  نیکال شور سبزوار از محل روستای حسین آباد جنگل تا پای              

نه اصلی تا محل      تالقی کال قونک به استثناء سرشاخه سه رودخا          
 روستای گلبوباال ، حسن آباد و جنداب

100
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 تقسیمات حوضه آبریز کویر مرکزی

)430ـ049(کد فرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

101 )الذکر وستای فوقمحل ر(سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ  4764262 گلبوـ جنداب 560
102 کال قونک 476427 کال قونک 1879

 4764271 پایاب قونک 357
کال قونک از تالقی با کال شور سبزوار تا سه کیلومتری جنوب                  

 روستای قوش آغل
103

 4764272 سراب قونک 1522
سه کیلومتری جنوب   (کال قونک از سرچشمه تا خروجی دشت رخ            

 )رودخانه کال کد کن و رود شورروستای قوش آغل مجموع دو 
104

105 کال شور سبزوار در باالدست تالقی کال قونک 476428 سراب شور سبزوار 1839

 47643 پایاب جاجرم 3002
از باالدست تالقی کال شور      ) کال شور جاجرم  (کال شور خارطوران     

 )کال شور جوین(سبزوار تا پایین دست تالقی رودخانه جوین 
106

107 کال شورجوین 47644  جوینشور 7181

 476441 پایاب جوین 4244
کال شور جوین از تالقی با کال شور جاجرم تا پایین دست تالقی                 

 )روستای رحمت آباد(رودخانه گرماب 
108

 476442 جوین میانی 1407
کال شور جوین از روستای رحمت آباد تا سه کیلومتری پایین دست              

 )ی دشت ینگجهخروج(تالقی رودخانه سروالیت 
109

 476443 سراب جوین 1530
مجموع دو  (کال شور جوین در باالدست خروجی دشت ینگجه               

 )رودخانه کال ینگجه و سروالیت
110

 47645 سراب جاجرم 10710
کال شور جاجرم در باالدست تالقی کال شور جوین به استثناء حوضه            

 آبریز کال شور میامی
111

 476451  گرمه–جاجرم  2477
کال شور جاجرم از محل تالقی با کال شور میامی تا پایین دست                 

 تالقی رودخانه دربند
112

113 )شامل کال تنگه گزی( رودخانه دربند 476452 دربند 2150

 4764521 پایاب دربند 1010
رودخانه دربند از تالقی با کال شور جاجرم تا محل روستای دربند                

 )خروجی دشت شقان(
114

115 سرشاخه های رودخانه دربند در باالدست روستای دربند 4764522  دربندسراب 1140

 476453 جاجرم سنخواست 2299
کال شور جاجرم از باالدست تالقی رودخانه دربند تا پایین دست                

این حوضه مسیل جنوبی کال شور سرخ آب         (تالقی رودخانه اسفراین    
 )شود را شامل نمی

116

117 )مسیل جنوبی آنرا نیز شامل می شود(خانه اسفراین رود 476454 اسفراین 1189

 476455 جاجرم صفی آباد 537
کال شور جاجرم از باالدست تالقی رودخانه اسفراین تا محل تالقی             

 و کال شور سرخ آب) آب کراته(دو رودخانه کال والیت 
118

119 کال شور سرخ آب 476456 سرخ آب 569
120 )آب کراته(الیت کال و 476457 کال والیت 937
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 

 تقسیمات حوضه آبریز کویر مرکزی
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 476458 رودخانه گرماب 552
نقطه ارتفاعی  (رودخانه گرماب تا محل الحاق به رودخانه سرخ آب             

 )ر مت1172
121

122 کال شور میامی 47646 شور میانی 5077
123 )کویر حاج علیقلی(کویر دامغان  477 کویر دامغان 18071
124 رودخانه چشمه علی 4771 چشمه علی 1720
125 رودخانه چشمه علی از پایاب تا تالقی دو رودخانه دامغان رود و آستانه 47711 پایاب چشمه علی 496
126 دامغان رود 47712 دامغان رود 665
127 رودخانه آستانه 47713 آستانه 559
128 مسیل های سفید و دریان 4772 سفید و دربان 2920

 4773 جنوب و شرق کویر 8990
مسیل های جنوب و شرق کویر حاجی علی قلی بین مسیل دریان و               

 کال سیاه شاهرود
129

130 )شاهرود(کال سیاه  4774 کال سیاه 3912
131 )روستای مومن آباد(کال سیاه از پایاب تا محل ایستگاه راه آهن حداده  47741 پایاب کال سیاه 1277

 47742 کال سیاه میانی 540
کال سیاه از محل روستای مومن آباد تا پایین دست تالقی رودخانه              

 )دو کیلومتری شرق روستای کالته خان(مجن 
132

133 رودخانه مجن 47743 مجن 694
134 رودخانه مجن از تالقی با کال سیاه تا ورود به دشت شاهرود 477431 پایاب مجن 72
135 رودخانه تاش 477432 تاش 260
136 )قلعه حاجی(رودخانه مجن از سرشاخه تا ورود به دشت شاهرود  477433 سراب مجن 362
137 ه مجنکال سیاه شاهرود در باالدست تالقی رودخان 47744 سراب کال سیاه 1401

 477441 کال سیاه رویان 697
کال سیاه از باالدست تالقی رودخانه مجن تا محل روستای                   

 محمودآباد
138

139 کال سیاه در باالدست روستای محمود آباد 477442 کال سیاه ابرسیج 704
140 پهنه کویر حاج علی قلی 4775 پهنه کویر 529
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 مطالعاتی حوضه آبریز کویر مرکزی محدوده های 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 کویر مرکزی 47   226523
 2 حبله رود و شور آب سمنان 471   

   472 
 - نه آب  -رودخانه خط    -ملک آباد -معلمان  ( مرکزی غربی     کویر
 )جندق

3 

 4 ) حلوان- بیاضه- بیابانک -خور(دشت کویر مرکزی شرقی  473   
 5 دستگردان - کال درونه 474   

   4713 
از  )ادامه پایاب حوضه آبریز حبله رود و سمنان            (رودخانه اصلی     

و و شوت به استثناء حبله رود      باالدست شور آب تا تالقی دو رودخانه گل       
 )آب دوالتی(

6 

 7 کال شور درونه 4742   
 8 )جاجرم -کال شور سبزوار (کال شور خارطوران و ترود  476   
 9 کال شور خارطوران 4764   
 10 کال شور خارطوران از پایانه تا پایین دست تالقی کال شور سبزوار 47641   

4711 
پهنه و مسیل های دشت کویر در پایین دست تالقی رودخانه های شور           

 آب ، دوالتی و حبله رود
11 

 12 رودخانه اصلی به استثناء حوضه آبریز رودخانه دوالتی 47131

4721 
رودخانه خط و مسیل های شرق آن که به یک پایانه ختم می شوند                

 )طبق نقشه ترسیمی(
13 

4722 
مسیل ها و و رودخانه های شمال ارتفاعات بند سیاه، دره انجیر و                 

 ریز  شامل رودخانه شور آبه، عروسان،     (پلهاوند منتهی به ماسه بادی       
 )آب میشوری و چاه میرزا

14 

4725 
مسیل های جنوب ارتفاعات دارستان، کوه کجور و کوه چاه شیرین              

 )سیمیطبق نقشه تر(منتهی به پایانه های دشت کویر 
15 

 16 مسیل های شمالی دشت کویر و گستره نمک زار آن 4734
 17 کال درونه از پایانه تا پایین دست تالقی کال سبز 47421
 18  و مسیل های غربی )دشت کویر( 476پایانه حوضه آبریز  4762
 19 مسیل های شرق پایانه تا حد حوضه آبریز کال شور خارطوران 4763

476411  20 کال شور خارطوران از پایانه تا پاین دست تالقی دستجرد

56151 4701 
 کویر مرکزی

 )کویردشت (

476413 کال شور خارطوران از باالدست تالقی کال دستجرد تا پایین دست              
 تالقی کال صبری و سگزی

21 

 22 رودخانه شور آب تا تالقی با رودخانه اصلی 47121   
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
  زیکه آبریز کویر مرمحدوده های مطالعاتی حوض

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

47121 
ب شور آب از تالقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تالقی شور آ                 

 سمنان به استثناء حوضه آبریز رودخانه های سرخه و السجرد
 کویر سمنان 4702 5110 23

 24 رودخانه شور آب در باالدست تالقی شور آب سمنان 47124
 25 رودخانه های سرخه و السجرد تا تالقی با شور آب 47122 سرخه 4703 1639
 26 شور آب سمنان تا تالقی با شور آب 47123 سمنان 4704 2198
 27 له رود تا تالقی با رودخانه اصلیحب 4714   

   47152 
ایوانکی  رودخانه گلو تا تالقی با رودخانه شوت به استثناء آب شور،             

 )زمرود(
28 

 29 رودخانه آب دوالتی 47132

47141 
رودخانه حبله رود از تالقی با رودخانه اصلی تا ورود به دشت گرمسار              

 )روستای بن کوه(
30 

 31 حبله رود از محل روستای بن کوه تا محل پایین دست تالقی دلیچای 47142
 32 دلیچای تا تالقی با حبله رود 47143

47144 
حبله رود از باالدست تالقی دلیچای تا تالقی دو رودخانه نمرود و                

 فیروزکوه
33 

 گرمسار 4705 5532

471521  34 ودخانه گلورودخانه سر دره و مسیل های شرقی آن تا تالقی با ر
 36 رودخانه فیروز کوه 47146 فیروزکوه 4706 1661 35 نم رود 47145

   4715 
مجموع رودخانه های گلو، شوت    (رودخانه اصلی در باالدست حبله رود       

 ...)و 
37 

 38 )زمرود(رودخانه آب شور ایوانکی  47153   
 39 تا تالقی با رودخانه گلورودخانه شوت  47151
471522  4707 3027 40 47152باقیمانده حوضه آبریز 

 مبارکیه
471531 )کویر گرمسار( رودخانه آب شور ایوانکی از تالقی با رودخانه گلو تا خروجی دشت                

 )تنگه کوه سرخ(ایوانکی 
41 

471532 ایوانکی 4708 948 از تنگه کوه سرخ تا محل       )  رودخانه کورک  -زمرود  (آبشور ایوانکی   
 ) آبادی شاه پسند(دو رودخانه دو آب و کیالن تالقی 

42 

471533 هومندـĤبسرد 4709 548  43 رودخانه های دو آب وکیالن
 44 رودخانه نه آب و مسیل های شمال آن منتهی به ماسه بادی 4723 چویانان 4710 5107
 45 مسیل های ناحیه جندق و شمال کوه کالته 4724 جندق 4711 2852
 46 )رودخانه شور فرخی(رودخانه و مسیل های غرب دشت کویر  4731 رـفرخیخو 4712 3794
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر مرکزی 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد حوضه 
 زآبری

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 47 )رودخانه فراخ و پاچوقاط و آبادی بیاضه( نمک زار جنوب دشت کویر 4732 بیاضه 4713 5181

6731 4714 
 رباط -حلوان 

 خان
4733 

–نواحی رباط خان    (رودخانه و مسیل های جنوب و غرب دشت کویر          
 )حلوان

48 

 4741 دستگردان 4715 5828
کالهای (دشت دستگردان و شمال و جنوب آن         مسیل های مشرف به    

 )چشم گاوی ، شش دانگه و الدر
49 

 47422 درونه 4716 5915
کال شور درونه از پایین دست تالقی نهر سبز تا باالدست تالقی دلتای        

 )شامل نهر سبز(نهر سبز
50 

   47423 
کال شور درونه از باالدست دلتای نهر سبز تا باالدست تالقی کال               

 )شامل کال دهن قلعه و خالدار( لعهدهن ق
51 

 47424 برداسکن 4717 2524
شامل دشت برد   (کال شور درونه در باالدست تالقی کال دهن قلعه            

 )اسکن
52 

 53  بجستان–کویر نمک  475   
 54 کال نمک بشرویه 4752   

4751 
کال شش ترازو کال نمک     مسیل های شمال و غرب کویر نمک بین         

 ) کویر بجستان(بشرویه و گستره کویر نمک 
55 3053 4718 

 کویر نمک
)کویر بجستان(  56 کال نمک از مصب تا پایین دست تالقی کال شور فردوس 47521

 57 کال شور فردوس 47522 فردوس 4719 2929
 58 کال شور بشرویه 47523 بشرویه 4720 6404
 59 کال شور تربت حیدریه 4754   
 60  تربت حیدریه–تربت حیدریه از پایاب تا تقاطع جاده گناباد کال شور  47541   

4753 
مسیل های جنوب شرق کویر نمک بشرویه و کال شور تربت جیدریه             

 )شامل مسیل بجستان(
61 

4158 4721 
–بجستان 
 475411 یونسی

کال شور تربت حیدریه از مصب تا سه کیلومتری شرق روستای                 
 )ی و بند پی پی ارتفاعات کوه زهیل(یونسی 

62 

   4755 
مسیل های بین کال شور تربت حیدریه و حد غربی کال شش تراز                

 )شامل کال حصار، کال رود یخی، کال شور کاشمر و کال شش تراز(
63 

 64  تربت حیدریه–کال شور تربت حیدریه از پایاب تا تقاطع جاده گناباد  47541

    65 )شامل کال رود یخی(از و ریگی مسیل های بین کال شور شش تر 47552
 66 )کال ازغند( مسیل های واقع در باالدست تالقی کال ریگی 47553
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر مرکزی 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

4754131  خیر آباد از تالقی با کال شور تا خروجی            –مسیل های دشت مهنه     
 )پایاب زرنخ(دشت ازغند 

67 

 محوالت 4722 2145 68 مسیل های کال رود یخی از پایاب تا حد ارتفاعات کوه فتان و گنبی 475521

475531 
کال (مسیل های ریگی و تک زیر از پایاب تا حد ارتفاعات کوه اسفر               

 )ریگی
69 

4754132 مسیل های کال زرنخ و خوش دره از سرچشمه تا امتداد کوه اسفر،                
 )سراب زرنخ(خروجی دشت ازغند 

70 

 ازغند 4723 1875 71 مسیل کال رود یخی از سرچشمه تا حد ارتفاعات کوه فتان و گنبی 475522

475532 
از سرچشمه تا حد    )  کال ازغند (مسیل های کانال خشک و کال خالص       

 )کال ازغند(ارتفاعات کوه اسفر 
72 

   47542 
 تربت  –رودخانه کال شور تربت حیدریه از تقاطع با جاده گناباد                 

 تا تقاطع دو رودخانه کال ساالر و شصت دره حیدریه
73 

475412 
ل شور تربت حیدریه از سه کیلومتری روستای یونسی تا تقاطع                کا

تربت حیدریه به استثناء مسیل های خروجی دشت مهنه         –جاده گناباد   
  خیر آباد–

74 
 بیمرغـعمرانی 4724 2867

475421 
 از کال خور تربت حیدریه تا امتداد ارتفاعات             47542حوضه آبریز    

 )خروجی دشت گناباد(حسن آباد و اتابک  –شتران 
75 

 475422 گناباد 4725 1872
 از امتداد ارتفاعات کوه شتران ، حسن آباد و اتابک          47542حوضه آبریز   
 تا سرچشمه

76 

 77 )کال شور تربت حیدریه(کال شصت دره  47543   
 78 کال ساالر 47544   

475431 
از تالقی با کال ساالر تا          )شصت دره (کال شور تربت حیدریه        

 بند میل و شکسته گل نیارتفاعات شکسته 
79 

 جنگل 4726 1425
475441 

تا خروجی  ) شصت دره (کال ساالر از تالقی با کال شور تربت حیدریه          
 )1061ارتفاع (دشت رشتخوار 

80 

 475432 رشتخوار 4727 2409
از ارتفاعات شکسته بند میل تا       ) شصت دره (کال شور تربت حیدریه      

 )روستای بوری آباد(محل خروجی دشت تربت حیدریه 
81 

   475442 
کال ساالر از خروجی دشت رشتخوار تا خروجی دشت تربت حیدریه             

 )پایین دست تالقی کالی صبی(
82 

 تربت حیدریه 4728 2504 83 در باالدست روستای بوری آباد)  شصت دره(کال شور تربت حیدریه  475433
 84 کال ساالر در باالدست تالقی کالی صبی 475443
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 ت مرکزی حوضه آبریز فال
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر مرکزی 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 85 )شرقی مسیل های بین حد غربی و (رودخانه شش تراز  47551   

 86 رودخانه شش تراز از مصب تا پایین دست تالقی کال تیمور 475511 کاشمر 4729 2041

 87 رودخانه شش تراز در باالدست تالقی کال تیمور 475512 ریوش 4730 615

 4761 ترود 4731 5759
مسیل اصلی ترود و مسیل های شمال شرق آن تا حد کال شور                 

 خارطوران
88 

 89 کال دستجرد 476412 جمندبیار 4732 2820

 476414 کویر خارطوران 4733 3553
کال شور خارطوران از پایین دست تالقی کال صبری و سگزی تا              

 ) کال سگزی و صبری(پایین دست تالقی کال شور سبزوار 
90 

 91 کال شور سبزوار 47642   

476421 
 کال شور خارطوران تا پایین دست     کال شور سبزوار از محل تالقی با      

 تالقی رودخانه ریوند
92 

 داورزن ـفرومد 4734 4946
47643 

از باالدست تالقی کال شور     ) کال شور جاجرم  (کال شور خارطوران    
 )کال شور جوین(سبزوار تا پایین دست تالقی رودخانه جوین 

93 

 94 رودخانه ریوند 476422

476423 
ت تالقی رودخانه ریوند تا خط اتصال دو        کال شور سبزوار از باالدس    

 943 و 1039ارتفاع 
 سبزوار 4735 6434 95

476424 
 تا پایین دست   943 و   1039کال شور سبزوار از خط اتصال دوارتفاع        

 تالقی رودخانه شام کن
96 

   476425 
کن تا پایین دست    کال شور سبزوار از پایین دست تالقی رودخانه شام       

 )ین آباد جنگلروستای حس(تالقی کال قاسم آباد 
97 

4764251 عطائیه 4736 2258
کال شور سبزوار از باالدست تالقی کال گچی تا پایین دست تالقی            

کن در باالدست روستای     کال قاسم آباد به استثناء سرآب رودخانه شام     
 سنکرد

98 

4764252 قلعه میدان 4737 1259 دشت خروجی ( کن در باالدست روستای سنکرد     سر آب رودخانه شام   
 )قلعه میدان

99 

476426 
کال شور سبزوار از محل روستای حسین آباد جنگل تا پایین دست             

 تالقی کال قونک
100

   
101 کال قونک 476427
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر مرکزی 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

 مساحت
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

4764261
کال شور سبزوار از محل روستای حسین آباد جنگل تا پایین دست             
تالقی کال قونک به استثناء سرشاخه سه رودخانه اصلی تا محل              

 باد و جندابروستای گلبوباال، حسن آ
102

4764271 کال قونک از تالقی با کال شور سبزوار تا سه کیلومتری جنوب                
 روستای قوش آغل

103
 نیشابور 4738 7330

104 کال شور سبزوار در باالدست تالقی کال قونک 476428
4764262 105 )الذکر محل روستای فوق(سر شاخه اصلی تا خروجی دشت رخ 

4764272 دشت رخ 4739 2082  سه کیلومتری جنوب   ( قونک از سرچشمه تا خروجی دشت رخ          کال
 )روستای قوش آغل مجموع دو رودخانه کال کدکن و رودشور

106

107 کال شورجوین 47644   

476441 
کال شور جوین ازتالقی با کال شور جاجرم تا پایین دست تالقی               

 )روستای رحمت آباد(رودخانه گرماب 
108

 جوین 4740 5651
476442 

کال شور جوین از روستای رحمت آباد تا سه کیلومتری پایین دست            
 )خروجی دشت ینگجه(تالقی رودخانه سر والیت 

109

 476443 ینگجه 4741 1530
مجموع دو  (کال شور جوین در باالدست خروجی دشت ینگجه             

 )رودخانه کال ینگجه و سر والیت
110

   47645 
کال شور جوین به استثناء      کال شور جاجرم در باالدست تالقی           

 حوضه آبریز کال شور میامی
111

 476451 جاجرم 4742 2477
کال شور جاجرم از محل تالقی با کال شور میامی تا پایین دست                

 تالقی رودخانه دربند
112

113 )شامل کال تنگه گزی( رودخانه دربند 476452   

4764521  با کال شور جاجرم تا محل روستای دربند           رودخانه دربند از تالقی   
 )خروجی دشت شقان(

114

476453 
تا پایین دست   کال شور جاجرم از باالدست تالقی رودخانه دربند          

این حوضه مسیل جنوبی کال شور سرخ         (تالقی رودخانه اسفراین     
 )آب را شامل نمی شود

 اسفراین 4743 1154498

116 )شامل می شودمسیل جنوبی آنرا  نیز (رودخانه اسفراین  476454
4764522 شوقان 4744 1140 117 سر شاخه های رودخانه دربند در باالدست روستای دربند
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر مرکزی 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 امن
محدوده 
 مطالعاتی

کد حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

476455 
کال شور جاجرم از باالدست تالقی رودخانه اسفراین تا محل تالقی           

 و کال شور سرخ آب) آب کراته(دو رودخانه کال والیت 
118

119 کال شور سرخ آب 476456
 صفی آباد 4745 1202595 )راتهآب ک(کال والیت  476457

476458 
نقطه ارتفاعی  (رودخانه گرماب تا محل الحاق به رودخانه آب سرخ           

 ) متر1172
121

122 کال شور میامی 47646 میامی 4746 5077
123 )کویر حاج علیقلی(کویر دامغان  4747   
124 رودخانه چشمه علی 4748   
125 )شاهرود(کال سیاه  4749   

47711 
رودخانه چشمه علی از پایاب تا تالقی دو رودخانه دامغان رود و                

 آستانه
126

127 دامغان رود 47712
128 رودخانه آستانه 47713
129 مسیل های سفید و دریان 4772

 دامغان 4747 5917

47741 
روستای (کال سیاه از پایاب تا محل ایستگاه راه آهن حداده                   

 )مومن آباد
130

4773 
مسیل های جنوب و شرق کویر حاجی علی قلی بین مسیل دریان و             

 کال سیاه شاهرود
1319519 4748 

کویر حاج علی 
کویر (قلی

132 پهنه کویر حاج علی قلی 4775 )دامغان
133 رودخانه مجن 47743   
134 کال سیاه شاهرود در باالدست تالقی رودخانه مجن 47744   

47742 
ال سیاه از محل روستای مومن آباد تا پایین دست تالقی رودخانه            ک

 )خان دوکیلومتری شرق روستای کالته(مجن 
135

477431 
رودخانه مجن از تالقی با کال سیاه تا ورود به دشت شاهرود                   

 )حاجی قلعه(
 شاهرود 4749 1361039

477441 
کال سیاه از باالدست تالقی رودخانه مجن تا محل روستای                 

 محمود آباد
137

138 رودخانه تاش 477432
 بسطام 4750 1391326 رودخانه مجن از سرشاخه تا ورود به دشت شاهرود 477433
140 کال سیاه در باالدست روستای محمود آباد 477442
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 تقسیمات حوضه آبریز کویرهای سیاه کوه ، ریگ زرین و دق سرخ

)430ـ049(کد فرم   
احت مس

 کیلومتر مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 کویر سیاه کوه ، ریگ زرین و دق سرخ 48  دق سرخ–سیاه کوه  48912
 2 ) نطنز–اردستان (کویر دق سرخ  481 دق سرخ 13964

 4811 غرب دق سرخ 7743
مسیل های غرب و شمال غرب و جنوب غرب دق سرخ از شرق                  

ستاهای جانبا و سیانک  پایین تا حد شرقی رودخانه پشت جمال               رو
 )مسیل های اردستان و نطنز(

3 

 48111 اردستان 4374
مسیل های غرب، شمال غرب و جنوب غرب دق سرخ از شرق                  

حد شرقی رودخانه پشت جمال       روستاهای جانبا و سیانک پایین تا       
 ابیازن طرق و به استثناء مسیل های مشرف بر دشت های باد و

4 

 48112 گل آباد 1276
 ابیازن شامل رودخانه های گل آباد     –مسیل های مشرف بر دشت طرق      

 )خروجی دشت ابیازن(و طرق تا روستای نسران 
5 

 48113 هنجن 2093
شامل (مسیل های مشرف به دشت باد تا محل نیم ایستگاه گوشه               

 .) نطنزو  رودخانه های هنجن،
6 

 4812 جنوب شرق دق سرخ 3431
مسیل های جنوب و شرق دق سرخ از حد روستای جانبا و سیانک                

 پایین تا مسیل کویر چه کافر کوهه
7 

 4813 شمال دق سرخ 2344
مسیل های شمال دق سرخ از حد شرقی مسیل کویر چه کافر کوهه تا             

 حد شرقی رودخانه پشت جمال
8 

 9 پهنه کفه دق سرخ 4814 پهنه دق سرخ 446
 10 کویر سیاه کوه 482 ه کوهکویر سیا 24899
 11 مسیل های کفه شمال غرب کویر سیاه کوه 4821 انارک 1763

 4822 نائین 5004
مسیل های مشرف بر شمال نائین تا حد فاصل پهن کوه پایین   و پهن              

 کوه باال
12 

 4823 عقدا 2434
مسیل های مشرف به دشت عقدا از حد فاصل بین پهن کوه پایین و               

ال تا حد غربی مسیل های مشرف به دشت اردکان               پهن کوه با   
 )روستای اله آباد(

13 

 4824  اردکان–یزد  12505
مسیل های مشرف به دشت یزد و اردکان از محل روستای اله آباد تا               

 کوه گاریگون و روستای مهدی آباد
14 

 15 مسیل های مشرف به دشت اردکان تا خروجی شهر یزد 48241 اردکان 7364
 16 رودخانه تفت از سرچشمه تا خروجی شهر تفت 48242 تتف 837
 17 مسیل های مشرف به یزد و مهریز از سرچشمه تا خروجی شهر یزد 48243  مهریز–یزد  4304

 4825 شمال سیاه کوه 2170
 شمال کویر سیاه کوه بین روستای مهدی آباد و حد         مسیل های شرق و  

 حوضه کفه شمال غرب کویر سیاه کوه
18 

 19 گستره کویر سیاه کوه 4826 پهنه سیاه کوه 1023
 20 کویر ریگ زرین 483 ریگ زرین 10049
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز  کویرهای سیاه کوه ، ریگ زرین و دق سرخ
)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

 کد محدوده
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردی نام و حدود حوضه آبریز
 ف

 1 کویر سیاه کوه، ریگ زرین و دق سرخ 48   48912
 2 ) نطنز–اردستان (کویر دق سرخ  481   

   4811 
مسیل های غرب و شمال غرب و جنوب غرب دق سرخ از شرق                  

رودخانه پشت جمال   روستاهای جانبا و سیانک  پایین تا حد شرقی             
 )مسیل های اردستان و نطنز(

3 

 48111 اردستان 4801 4374
مسیل های غرب، شمال غرب و جنوب غرب دق سرخ از شرق                  
روستاهای جانبا و سیانک پایین تاحد شرقی رودخانه پشت جمال               

 ابیازن طرق و به استثناء مسیل های مشرف بر دشت های باد و
4 

 ابیازن شامل رودخانه های گل آباد     –مسیل های مشرف بر دشت طرق       48112  ابیازن–طرق  4802 1276
 )خروجی دشت ابیازن(پایین دست روستای نسران  در و طرق

5 

 48113 باد ـ خالدآباد 4803 2093
شامل (مسیل های مشرف به دشت باد تا محل نیم ایستگاه گوشه               

 .)… نطنزو  رودخانه های هنجن،
6 

4812 
مسیل های جنوب و شرق دق سرخ از حد روستای جانبا و سیانک                

 پایین تا مسیل کویر چه کافر کوهه
7 

4813 
مسیل های شمال دق سرخ از حد شرقی مسیل کویر چه کافر کوهه تا             

 حد شرقی رودخانه پشت جمال
8 

 دق سرخ 4804 6221

 9 پهنه کفه دق سرخ 4814
 10 کویر سیاه کوه 482   

 11 مسیل های کفه شمال غرب کویر سیاه کوه 4821 انارک 4805 1763

 4822 نائین 4806 5004
مسیل های مشرف بر شمال نائین تا حد فاصل پهن کوه پایین   و پهن              

 کوه باال
12 

 4823 عقدا 4807 2434
مسیل های مشرف به دشت عقدا از حد فاصل بین پهن کوه پایین و               

شت اردکان  پهن کوه باال تا حد غربی مسیل های مشرف به د                
 )روستای اله آباد(

13 

   4824 
مسیل های مشرف به دشت یزد و اردکان از محل روستای اله آباد تا               

 14 کوه گاریگون و روستای مهدی آباد

 16 چشمه تا خروجی شهریزدمسیل های مشرف به یزد و مهریز از سر 48243 یزد ـاردکان 4808 11668 15 مسیل های مشرف به دشت اردکان تا خروجی شهر یزد 48241
 17 رودخانه تفت از سرچشمه تا خروجی شهر تفت 48242 نصرآباد–تفت  4809 837

4825 
 آباد و حد   شمال کویر سیاه کوه بین روستای مهدی       مسیل های شرق و  

 حوضه کفه شمال غرب کویر سیاه کوه
 کویر سیاه کوه 4810 3193 18

 19 گستره کویر سیاه کوه 4826
 20 کویر ریگ زرین 483 کویر ریگ زرین 4811 10049
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 

 تقسیمات حوضه آبریز کویرهای درانجیر ـ ساغند
)430ـ049(کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1  ساغند–کویرهای درانجیر  49 درانجیر ـ ساغند 50508

 2 کویر درانجیر 491 کویر درانجیر 48881

 4911 غرب کویر 3829
مسیل های شمال غرب و غرب کویر درانجیر از مسیل شهر نو تا حد               

 حوضه آبریز رودخانه شور رفسنجان
3 

 4 رودخانه شور رفسنجان 4912 شور رفسنجان 26644

 49121 نوق 2869
سیل بهادران  رودخانه شور رفسنجان از پایاب تا پایین دست تالقی م          

 )مسیل نوق(
5 

 49122 بهادران 2314
رودخانه شور رفسنجان از پایین دست تالقی بهادران تا پایین دست             

 )مسیل بهادران(تالقی مسیل ارنان 
6 

 49123 ارنان 3898
رودخانه شور رفسنجان از پایین دست تالقی مسیل ارنان تا پایین دست          

 )ل دهجمسیل ارنان و مسی(تالقی رودخانه انار 
7 

 49124 انارـ رفسنجان 8698
رودخانه شور رفسنجان از پایین دست تالقی رودخانه انار تا پایین دست 

 )دشت های انار و رفسنجان(رودخانه های کبوترخان و باغین 
8 

 49125 کبوتر خان 4790

از پایین دست تالقی    ) رودخانه کبوترخان (رودخانه شور رفسنجان      
ن و باغین تا پنج کیلومتری پایین دست روستای         رودخانه های کبوترخا 

 باقر آباد

9 

 491251 پایاب کبوتر خان 854

رودخانه شور فسنجان از پایین دست تالقی رودخانه های کبوتر خان و           
باغین تا پنج کیلومتری پایین دست روستای باقر آباد به استثناء رودخانه          

پایاب رودخانه   (کبوترخان در باالدست روستای خالق آباد ناصریه         
 )کبوترخان

10 

 491252 آب بخشا 2895
خروجی دشت  (رودخانه کبوترخان از محل روستای خالق آباد ناصریه          

 )رودخانه آب بخشا(تا دو کیلومتری شمال روستای پشت رود ) بردسیر
11 

 491253 الله زار 1041
رودخانه آب بخشا در باالدست دو کیلومتری شمال روستای پشت رود           

 )رودخانه الله زار( 
12 

 49126 چاری 4075
از سرچشمه تا پنج کیلومتری          )  رودخانه چاری  (مسیل باغین     

 پایین دست روستای باقر آباد
13 
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 

 تقسیمات حوضه آبریز کویرهای درانجیر ـ ساغند
)430ـ049(کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف حدود حوضه آبریزنام و 

 491261 پایاب چاری 2319
از پنج کیلومتری پایین دست روستای      )  رودخانه چاری (مسیل باغین    

 )خروجی دشت بهرام جرد( تا محل روستای جالل آباد باقر آباد
14 

 491262 کشک 1141
رودخانه چاری از محل روستای جالل آباد تا باالدست تالقی رودخانه           

 )هفت کوسکرودخانه (کشک 
15 

 16 رودخانه چاری در باالدست تالقی رودخانه کشک 491263 سراب چاری 615

 17 رودخانه شور زرند از حد گستره کویر در انجیر 4913 شورزرند 13493

 49131 پایاب زرند 2249
رودخانه شور زرند از گستره درانجیر تا پایین دست تالقی رودخانه شور            

 کوهبنان
18 

 19 رودخانه شور کوهبنان 49132 هبنانشورکو 2022

 49133 1زرند میانی  1670
رودخانه شور زرند از باالدست تالقی رودخانه شور کوهبنان تا محل             

 )خروجی دشت زرند(سنگ  آبادی
20 

 49134 2زرند میانی  4451
 رودخانه شورزرند از محل روستای سنگ تا محل آبادی شاه آباد              

 )خروجی دشت کرمان(
21 

 22 رودخانه شور زرند در باالدست روستای شاه آباد 49135 سراب زرند 3101

 4914 شرق کویر 2573
مسیل های شرق کویر درانجیر از حد حوضه آبریز رودخانه شور زرند تا            

  و کوه تک آب2309ارتفاعات 
23 

 4915 شمال شرق کویر 1174
تا مسیل های شرق و شمال شرق کویر درانجیر از حد کوه تک آب                

 حد شرقی مسیل شهر نو
24 

 25 گستره کویر درانجیر 4916 پهنه کویر 1168

 26 کویر ساغند 492 کویر ساغند 1627
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز  کویرهای در انجیرـ ساغند

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
عکیلومتر مرب

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1  ساغند–کویرهای درانجیر  49   50508
 2 کویر درانجیر 491   

4911 
مسیل های شمال غرب و غرب کویر درانجیر از مسیل شهر نو تا حد               

 نجانحوضه آبریز رودخانه شور رفس
3 

4915 
مسیل های شرق و شمال شرق کویر درانجیر از حد کوه تک آب تا                

 حد شرقی مسیل شهر نو
4 

 کویر درانجیر 4901 6171

 5 گستره کویر درانجیر 4916
 6 رودخانه شور رفسنجان 4912   

   49125 
از پایین دست تالقی    ) رودخانه کبوترخان (رودخانه شور رفسنجان      

نج کیلومتری پایین دست روستای    رودخانه های کبوترخان و باغین تا پ      
 باقر آباد

7 

49121 
رودخانه شور رفسنجان از پایاب تا پایین دست تالقی مسیل بهادران            

 )مسیل نوق(
8 

49124 
رودخانه شور رفسنجان از پایین  دست تالقی رودخانه انار تا پایین دست          

 )انار و رفسنجاندشت های (تالقی رودخانه های کبوترخان و باغین 
9 

 رفسنجان 4902 

491251
رودخانه شور رفسنجان از پایین دست تالقی رودخانه های کبوترخان و          
باغین تا پنج کیلومتری پایین دست روستای باقر آباد به استثناء رودخانه          

پایاب رودخانه  (کبوترخان در باالدست روستای خالق آباد ناصریه            
 )کبوترخان

10 

 49122 بهادران 4903 2314
رودخانه شور رفسنجان از پایین دست تالقی بهادران تا پایین دست             

 )مسیل بهادران(تالقی مسیل ارنان 
11 

 49123  دهج–ارنان  4904 3898
رودخانه شور رفسنجان از پایین دست تالقی مسیل ارنان تا پایین دست          

 )مسیل ارنان و مسیل دهج(تالقی رودخانه انار 
12 

491252 خروجی دشت  (رودخانه کبوترخان از محل روستای خالق آباد ناصریه          
 )رودخانه آب بخشا(تا دو کیلومتری شمال روستای پشت رود ) بردسیر

13 
 بردسیر 4905 3936

491253 رودخانه آب بخشا در باالدست دو کیلومتری شمال روستای پشت رود           
 ) رودخانه الله زار(

14 

   49126 
ز سرچشمه تا پنج کیلومتری          ا)  رودخانه چاری  (مسیل باغین     

 پایین دست روستای باقر آباد
15 

 16 رودخانه شور زرند از حد گستره کویر در انجیر 4913   
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 حوضه آبریز فالت مرکزی 

 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز  کویرهای در انجیرـ ساغند
)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
ر مربعکیلومت

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

491261 از پنج کیلومتری پایین دست روستای      )  رودخانه چاری (مسیل باغین    
 )خروجی دشت بهرام جرد( تا محل روستای جالل آباد باقر آباد

  باغین-کرمان  4906 5420 17

 18 شورزرند در باالدست روستای شاه آبادرودخانه  49135

491262 رودخانه چاری از محل روستای جالل آباد تا باالدست تالقی رودخانه           
 )رودخانه هفت کوسک(کشک 

 قریته العرب 4907 1756 19

491263  20 رودخانه چاری در باالدست تالقی رودخانه کشک

49131 
تره کویر درانجیر تا پایین دست تالقی          رودخانه شور زرند از گس       

 رودخانه شور کوهبنان
21 

 بافق 4908 4822

4914 
مسیل های شرق کویر درانجیر از حد حوضه آبریز رودخانه شور زرند تا            

  و کوه تک آب2309ارتفاعات 
22 

 23 رودخانه شور کوهبنان 49132 کوهبنان 4909 2022

1670 4910 
سیریزـطغرل 

 جرد
49133 

 از باالدست تالقی رودخانه شور کوهبنان تا محل           رودخانه شور زرند  
 )خروجی دشت زرند(آبادی سنگ 

24 

 49134 زرند 4911 4451
 رودخانه شورزرند از محل روستای سنگ تا محل آبادی شاه آباد              

 )خروجی دشت کرمان(
25 

 26 کویر ساغند 492 ساغند 4912 1627
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 حوضه آبریز مرزی شرق 

  نمک زار خواف–ترگان تقسیمات حوضه آبریز دق پ
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 مک زار خواف ن-دق پترگان  51  خواف–پترگان  32980

 2 نمک زار خواف 511 نمک زار خواف 20559

 3 کال شور قاین 5111 شور قائن 18783

 51111 بندگز 3407
تا باالدست  ) مرز کشور ایران و افغانستان     (ل شور قاین از مصب        کا

 تالقی کال بندگز
4 

 51112 شورمجن آباد 1245
کال شور قاین از باالدست تالقی کال بندگز تا پایین دست تالقی کال           

 )کال شله نمکی و کال بیاس آباد(دونخ 
5 

 51113 کال دونخ 7990
ل دو نخ تا باالدست تالقی کال کال شور قاین از پایین دست تالقی کا     

 )کال دونخ(دو نخ 
6 

 511131 پایاب دونخ 2384
کال دونخ از تالقی با کال شور قائن تا پایین دست تالقی رودخانه چاه             

 خونی به استثناء حوضه آبریز کال فدوک در ورود به دشت زوزن
7 

 8 کال فدوک تا ورود به دشت زوزن 511132 فدوک 1625

 9 کال دونخ از پایین دست تالقی رودخانه چاه خونی تا سرچشمه 511133 ونخسراب د 3981

 10 کال شور قائن از باالدست تالقی کال دونخ تا محل روستای امیرآباد 51114 1قائن میانی  497

 51115 2قان میانی  2028
کال شور قائن از محل روستای امیر آباد تا پایین دست تالقی رود شور             

 شاخن
11 

 12 رود شور شاخن 51116 شور شاخن 1077

 51117 کال خونیک 952

از باالدست تالقی رودشور شاخن تا        ) کال خونیک (کال شور قائن     
متری روستای جیرک و    1487ارتفاع  ( خروجی دشت نیم بلوک قائنات    

 )کوه سید آباد

13 

 14 ) سید آبادامتداد کال شور قائن در باالدست ارتفاعات کوه(کال مزرک  51118 مزرک 1587

 5112 تهورـچاه قوری 1776
 حد بین حوضه دق    (مسیل های بین کال شور قائن و کال شاه رخت            
 )پترگان و گستره آبی نمک زار خواف در داخل ایران

15 

 16 دق پترگان 512 دق پترگان 5654

 17 کال شاه رخت 5121 شاه رخت 2741
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 حوضه آبریز مرزی شرق 

  نمک زار خواف–ق پترگان تقسیمات حوضه آبریز د
)430ـ049(کد فرم   

مساحت کیلومتر 
 مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 51211 پایاب شاه رخت 1397
خروجی ( کال شاه رخت از پایاب تا محل روستای حسین آباد باال              

 )دشت اسفدان
18 

 51212 افین 459
ل روستای حسین آباد تا محل تالقی      از مح  ) کال افین (کال شاه رخت    

 دو رودخانه شور و فتح آباد
19 

 20 رودخانه افین در باالدست تالقی دو رودخانه شور و فتح آباد 51213 سراب شاه رخت 885

 21 رودخانه های آهنگران و دارج 5122 آهنگران 723

 22 بقیه مسیل های دق پترگان در داخل کشور 5123 جنوب پترگان 1966

 23 گستره آبی دق پترگان 5124 پهنه دق پترگان 224

 24 دق تندی 513 دق تندی 6767

 25 تا مرز خروج از کشور) رودخانه گزیک(رودخانه شاه ولی  5131 شاه ولی ـ گزیک 1304

 51311 شاه ولی 278
خروجی دشت  (رودخانه شاه ولی از پایاب تا محل روستای گاویج              

 )گزیک
26 

 27 در باالدست روستای گاویج) رودخانه گزیک(رودخانه شاه ولی  51312 گزیک 1026

 28 مسیل های بین رودخانه شاه ولی ورود شور تا مرز خروج از کشور 5132 جنوب شاه ولی 635

 29 رود شور تا مرز خروج از کشور 5133 شور در میان 3640

 30 ورود شور از پایاب تا باالدست تالقی مچان 51331 پایاب شور 556

 31 رود شور از باالدست تالقی رود مچانو تا محل روستای نوغاب 51332 شور میانی 1717

 51333 سراب شور 1367
مجموع حوضه آبریز    (رود شور در باالدست تالقی روستای نوغاب           

 ..)رودخانه های شاه مراد، چاه مال، خورشیدان، فخررود، 
32 

 33 ی دق تندی در جنوب رود شور در داخل کشوربقیه مسیل ها 5134 مسیل های خوشاب 1188
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 حوضه آبریز مرزی شرق 
  نمک زار خواف–محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دق پترگان 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف ود حوضه آبریزنام و حد

 1 نمک زار خواف -دق پترگان  51   32980
 2 نمک زار خواف 511   
 3 کال شور قاین 5111   

   51113 
کال شور قاین از پایین دست تالقی کال دو نخ تا باالدست تالقی کال      

 )کال دونخ(دو نخ 
4 

51111 
تا باالدست  )  افغانستان مرز کشور ایران و    (کال شور قاین از مصب        

 تالقی کال بندگز
 خواف 5101 5032 5

511132  6 کال فدوک تا ورود به دشت زوزن

51112 
کال شور قاین از باالدست تالقی کال بندگز تا پایین دست تالقی کال           

 )کال شله نمکی و کال بیاس آباد(دونخ 
7 

511131 یین دست تالقی رودخانه چاه    کال دونخ از تالقی با کال شور قائن تا پا         
 خونی به استثناء حوضه آبریز کال فدوک در ورود به دشت زوزن

8 
 زوزن 5102 4126

 9 کال شور قائن از باالدست تالقی کال دونخ تا محل روستای امیرآباد 51114
511133 گیسور 5103 3981  10 کال دونخ از پایین دست تالقی رودخانه چاه خونی تا سرچشمه

 11 ندق پترگا 512   

 12 کال شاه رخت 5121   

51115 
کال شور قائن از محل روستای امیر آباد تا پایین دست تالقی رود شور             

 شاخن
13 

 14 رود شور شاخن 51116

51212 
 از محل روستای حسین آباد تا محل تالقی        )کال افین (کال شاه رخت    

 دو رودخانه شور و فتح آباد
15 

 اسفدان 5104 4449

 16 رودخانه افین در باالدست تالقی دو رودخانه شور و فتح آباد 51213

 51117 قائن 5105 952
از باالدست تالقی رودشور شاخن تا        ) کال خونیک (کال شور قائن     

متری روستای جیرک و    1487ارتفاع  ( خروجی دشت نیم بلوک قائنات    
 )کوه سید آباد

17 

 18 ) کال شور قائن در باالدست ارتفاعات کوه سیدآبادامتداد(کال مزرک  51118 قائنات 5106 1587

 5112 نمک زار خواف 5107 1776
 حد بین حوضه دق    (مسیل های بین کال شور قائن و کال شاه رخت            
 )پترگان و گستره آبی نمک زار خواف در داخل ایران

19 

51211 
خروجی ( ی حسین آباد باال   کال شاه رخت از پایاب تا محل روستا           

 )دشت اسفدان
20 4310 5108 

 دق –شاه رخت 
 21 رودخانه های آهنگران و دارج 5122 پترگان
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 حوضه آبریز مرزی شرق 

  نمک زار خواف–محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دق پترگان 
)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام

ه محدود
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 22 بقیه مسیل های دق پترگان در داخل کشور 5123
 5108 

شاه رخت ـ دق 
 23 گستره آبی دق پترگان 5124 پترگان

 24 دق تندی 513   

 25 تا مرز خروج از کشور) رودخانه گزیک(رودخانه شاه ولی  5131   

 26 ا مرز خروج از کشوررود شور ت 5133   

51311 
خروجی دشت  (رودخانه شاه ولی از پایاب تا محل روستای گاویج              

 )گزیک
27 

 28 مسیل های بین رودخانه شاه ولی ورود شور تا مرز خروج از کشور 5132

 29 رود شور از پایاب تا باالدست تالقی مچانو 51331

 خوشاب 5109 2657

 30 دق تندی در جنوب رود شور در داخل کشوربقیه مسیل های  5134

 31 در باالدست روستای گاویج) رودخانه گزیک(رودخانه شاه ولی  51312 آواز–گزیک  5110 1026

 32 رود شور از باالدست تالقی رود مچانو تا محل روستای نوغاب 51332

 درمیان ـاسدآباد 5111 3084
51333 

مجموع حوضه آبریز    (ای نوغاب    رود شور در باالدست تالقی روست       
 ..)رودخانه های شاه مراد ، چاه مال، خورشیدان ، فخررود، 

33 
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 حوضه آبریز مرزی شرق 
 )گودزره(تقسیمات حوضه آبریز هامون هیرمند 

)430ـ049(کد فرم   
مساحت کیلومتر 

 مربع
 نام اختصاری

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 )گودزره(هامون هیرمند  52 ندهامون هیرم 33731
 2 )رودشور و رود میل(رودخانه غرغری  521 غرغری 5816

 5211  شور–میل  3113
تا محل تالقی دو      )خروج از مرزکشور   (رودخانه غرغری از پایاب       

 رودخانه سیاهو و باغ مرغ
3 

 4 محل کالته گزدررودخانه های سیاهو و باغ مرغ از محل تالقی تا  5212  باغ مرغ–سیاهو  1222
 5 ) رودخانه علی آباد( رودخانه باغ مرغ در باالدست کالته گزدر 5213 علی آباد 1481
 6 مسیل های بین رودخانه غرغری و رودخانه حسین آباد 522 غرب صابری 1896
 7 رودخانه حسین آباد 523 حسین آباد 2803
 8  و رود شور نهبندانمسیل های بین رودخانه حسین آباد 524 غرب هامون 1056
 9 رودخانه شور نهبندان 525 شور نهبندان 7085
 10 رودخانه شور نهبندان از پایاب تا باال دست تالقی رودخانه بوتگو 5251 پایاب نهبندان 1688

 5252 نهبندان میانی 4029
از باالدست تالقی رودخانه     )  رودخانه علی آباد (رودخانه شور نهبندان     

 )محل مزرعه( کیلومتری پایین  دست روستای خونیکبوتگو تا شش 
11 

 5253 سراب نهبندان 1368
رودخانه شور نهبندان از شش کیلومتری پایین دست روستای خونیک           

 تا سرچشمه حوضه
12 

 526 جنوب غرب هامون 1902
شرق مسیل  (مسیل های بین رودخانه شور نهبندان و رودخانه شیله            

 )گچی
13 

 14 دخانه شیلهرو 527 شیله 6442

 5271 ترش آب 2342
مسیل (رودخانه شیله از حد دریاچه هامون تا حد حوضه بلوچ آب                 

 )ترش آب
15 

 16 رودخانه شیله از حد حوضه آبریز ترشاب تا حد جنوبی مسیل بلوچ آب 5272 بلوچ آب 656

 5273 هرمک 1183
ه ی که بین مسیل بلوچ آب و رودخانه الر به رودخانه شیل               یمسیل ها

 )…رودخانه های هرمک ، واویالو (می ریزند 
17 

 18 رودخانه الر تا مرز کشور 5274 الر 1843

 5275 پیران 418
مسیل های بین رودخانه الرو و حوضه آبریز رودخانه تهالب در داخل             

 کشور
19 

 528 هیرمند 4332
ای سیستان و پریان       هرودخانه( رودخانه هیرمند در داخل کشور       

 )مشترک
20 

 5281 جنوب شرق هامون 1439
مسیل های جنوب دریاچه هامون که از مرز خارج و در داخل خاک                

 افغانستان به رودخانه هیرمند می پیوندند
21 

 5282  پریان–سیستان  2893
های سیستان و پریان     رودخانه(پایاب رودخانه هیرمند در داخل کشور        

 )مشترک
22 

 23 دریاچه های هامونگستره آبی  529 پهنه دریاچه ها 2399
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 حوضه آبریز مرزی شرق 
 )گودزره(محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز هامون هیرمند 

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 )گودزره(هامون هیرمند  52   33731
 2 )رودشور و رود میل(رودخانه غرغری  521   

 5211 دوره 5201 3113
تا محل تالقی دو      )کشور خروج از مرز   (رودخانه غرغری از پایاب       
 رودخانه سیاهو و باغ مرغ

3 

 4 گزدررودخانه های سیاهو و باغ مرغ از محل تالقی تا محل کالته  5212 حسین آباد 5202 1222
 5 ) رودخانه علی آباد( رودخانه باغ مرغ در باالدست کالته گزدر 5213 سربیشه 5203 1481
 6 رودخانه شور نهبندان 525   
 7 رودخانه شیله 527   

   528 
رودخانه های سیستان و پریان      ( رودخانه هیرمند در داخل کشور       

 8 )مشترک

 9 ن رودخانه غرغری و رودخانه حسین آبادمسیل های بی 522
 10 مسیل های بین رودخانه حسین آباد و رود شور نهبندان 524
 11 رودخانه شور نهبندان از پایاب تا باال دست تالقی رودخانه بوتگو 5251

526 
شرق مسیل  (مسیل های بین رودخانه شور نهبندان و رودخانه شیله            

 12 )گچی

5271 
مسیل (دخانه شیله از حد دریاچه هامون تا حد حوضه بلوچ آب                 رو

 )ترش آب
13 

 14 رودخانه شیله از حد حوضه آبریز ترشاب تا حد جنوبی مسیل بلوچ آب 5272

5281 
مسیل های جنوب دریاچه هامون که از مرز خارج و در داخل خاک                

 افغانستان به رودخانه هیرمند می پیوندند
15 

 هامون هیرمند 5204 13378

 16 تره آبی دریاچه های هامونگس 529
 17 رودخانه حسین آباد 523 بندان 5205 2803

 5252 علی آباد 5206 4029
از باالدست تالقی رودخانه     )  رودخانه علی آباد (رودخانه شور نهبندان     

 )محل مزرعه( بوتگو تا شش کیلومتری پایین  دست روستای خونیک
18 

 5253 نهبندان 5207 1368
نهبندان از شش کیلومتری پایین دست روستای خونیک        رودخانه شور   

 تا سرچشمه حوضه
19 

 5273 هرمک 5208 1183
ی که بین مسیل بلوچ آب و رودخانه الر به رود خانه شیله                یمسیل ها
 )…رودخانه های هرمک ، واویالو ( می ریزند

20 

 21 رودخانه الر تا مرز کشور 5274
 زاهدان 5209 2261

5275 
 بین رودخانه الرو و حوضه آبریز رودخانه تهالب در داخل             مسیل های

 کشور
22 

 5282 زابل 5210 2893
رودخانه های سیستان و پریان    (پایاب رودخانه هیرمند در داخل کشور        

 )مشترک
23 
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 حوضه آبریز مرزی شرق 

 تقسیمات حوضه آبریز هامون مشکیل
)430ـ049(کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
د حوضه ک

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 هامون مشکیل 53 هامون مشکیل 36458

 2 رودخانه های بین رودخانه مشکیل و حد حوضه آبریز زاهدان 531  تلخ آب–جالق  20693

 5311  کالگان–جالق  3581
رودخانه تلخ آب     ا و مسیل های بین رودخانه مشکیل و           هرودخانه

 )شامل رودخانه جالق(
3 

 53111 کالگان 971
 رودخانه (رودخانه ها و مسیل های بین رودخانه جالق و مرز پاکستان             

 )کالگان
4 

 53112 جالق 2610
رودخانه جالق از حد حوضه آبریز رودخانه کالگان تا حد حوضه آبریز              

 رودخانه تلخ آب
5 

 6 رودخانه تلخ آب 5312 تلخ آب 17112

 53121 پایاب تلخ آب 7093
خروجی از مرز و از حد حوضه آبریز رودخانه         (انه تلخ آب از پایاب      رودخ
 تا پایین دست تالقی رودخانه گزو )جالق

7 

 8 رودخانه گزو 53122 گزو 4900
 9 رودخانه گزو از پایاب تا باالدست تالقی رودخانه گز 531221 پایاب گزو 1206

 10 ودخانه گزرودخانه گزو در باالدست تالقی ر 531222 سراب گزو 3694

 53123 تلخ آب میانی 1073
رودخانه تلخ آب از باالدست تالقی رودخانه گزو تا پایین دست تالقی            

 رودخانه الدیز
11 

 12 رودخانه الدیز 53124 الدیز 1554

 531241 پایاب الدیز 93
ایستگاه هیدرومتری  (رودخانه الدیز از پایاب تا خروجی از دشت الدیز           

 )سیانجاه
13 

 14 رودخانه الدیز در باالدست ایستگاه هیدرومتری سیانجاه 531242 سراب الدیز 1461

 15 ) رودخانه میرجاوه(رودخانه تلخ آب در باالدست تالقی رودخانه الدیز  53125 سراب تلخ آب 2492

 16 رودخانه مشکیل 532 مشکیل 15765

 5321 پایاب مشکیل 3684
 خروجی از  (بی آن از پایاب      و شاخه جنو   ) ماشکید(رودخانه مشکیل    

 تا پایین دست تالقی رودخانه روتک ) مرز
17 

 18 رودخانه ماشکید از تالقی با رودخانه روتک تا سرچشمه 5322 سراب مشکیل 4381

 5323 سیمیش 2815
رودخانه روتک از محل تالقی با رودخانه ماشکید تا باالدست تالقی             

 رودخانه سیمیش
19 

 20 خانه روتک در باالدست تالقی رودخانه سیمیشرود 5324 روتک 4885
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 حوضه آبریز مرزی شرق 
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز هامون مشکیل

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 هامون مشکیل 53   36458

 2 رودخانه های بین رودخانه مشکیل و حد حوضه آبریز زاهدان 531   

   5311 
شامل (رودخانه ها و مسیل های بین رودخانه مشکیل ورودخانه تلخ آب          

 )رودخانه جالق
3 

53111 
 رودخانه (رودخانه ها و مسیل های بین رودخانه جالق و مرز پاکستان             

 )کالگان
4 

 جالق 5301 3581
53112 

رودخانه جالق از حد حوضه آبریز رودخانه کالگان تا حد حوضه آبریز              
 رودخانه تلخ آب

5 

 6 رودخانه تلخ آب 5312   

 7 رودخانه گزو 53122   

53121 
خروجی از مرز و از حد حوضه آبریز رودخانه         (رودخانه تلخ آب از پایاب      

 پایین دست تالقی رودخانه گزوتا ) جالق
 تهالب 5302 8299 8

531221  9 رودخانه گزو از پایاب تا باالدست تالقی رودخانه گز
531222 خاش 5303 3694  10 رودخانه گزو در باالدست تالقی رودخانه گز

 11 رودخانه الدیز 53124   

53123 
پایین دست تالقی  رودخانه تلخ آب از باالدست تالقی رودخانه گزو تا           

 رودخانه الدیز
12 

531241 ایستگاه هیدرومتری  (رودخانه الدیز از پایاب تا خروجی از دشت الدیز           
 )سیانجاه

 میرجاوه 5304 3658 13

 14 ) رودخانه میرجاوه(رودخانه تلخ آب در باالدست تالقی رودخانه الدیز  53125

531242 الدیز 5305 1461  15 یدرومتری سیانجاهرودخانه الدیز در باالدست ایستگاه ه

 16 رودخانه مشکیل 532   

 5321 اسفندک 5306 3684
 خروجی از  (و شاخه جنوبی آن از پایاب         ) ماشکید(رودخانه مشکیل    

  تا پایین دست تالقی رودخانه روتک )مرز
17 

 18 رودخانه ماشکید از تالقی با رودخانه روتک تا سرچشمه 5322 زابلی 5307 4381

 5323 اوانسر 5308 2815
رودخانه روتک از محل تالقی با رودخانه ماشکید تا باالدست تالقی             

 رودخانه سیمیش
19 

 20 رودخانه روتک در باالدست تالقی رودخانه سیمیش 5324 سیب و سوران 5309 4885
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 حوضه آبریز قره قوم
 تقسیمات حوضه آبریز قره قوم

)430ـ049(کد فرم   
مساحت 

 کیلومتر مربع
 ینام اختصار

کد حوضه 
 آبریز

 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 قره قوم 60 قره قوم 44165

 601 چهچهه–درونگر  9195
رودخانه ها و مسیل های شمال غرب هریرود که مستقالً از ایران خارج            

 ) رودخانه های درونگر، چهچهه و چهل کمان(و به قره قوم میریزد 
2 

 6011  چیز–کلنی  279
سرشاخه های رودخانه کلنی چیز و      (رب درونگر    مسیل های شمال غ   

 )رودخانه گلول در داخل کشور
3 

 4 رودخانه درونگر در داخل کشور 6012 درونگر 3034
 5 قوزقان چای در داخل کشور 6013 قوزقان چای 1475

 6014 کالت نادری 1510
مسیل های بین قوزقان چای و رودخانه قره تیکان درداخل           رودخانه و 

 کشور
6 

 7 رودخانه قره تیکان در داخل کشور 6015 قره تیکان 904

 6016 چهچهه 1993
 چهچهه و  (رودخانه و مسیل های بین قره تیکان و رودخانه خانگیران           

 )چهل کمان در داخل کشور
8 

 602 پایاب هریرود 3406
 کلیه (رود    از پایاب تا پایین دست تالقی کشف           )  تجن(هریرود   

 )شاخه های داخل کشور
9 

 10 رودخانه خانگیران در داخل کشور 6021 خانگیران 528
 11 رودخانه شورلق 6022 شورلق 1564

 60221 پایاب شورلق 616
دشت  تا خروجی از   )  اتصال با هریرود   (رودخانه شورلق از پایاب        

 )402نقطه ارتفاعی (گنبدلی 
12 

 13 ا سرچشمهرودخانه شورلق از خروجی دشت گنبدلی ت 60222 سراب شورلق 948
 14 مسیل های بین شورلق و کشف رود 6023 شیر تپه 1314
 15 کشف رود 603 کشف رود 16747

 6031 پایاب کشف رود 2537
کشف رود از محل اتصال به هریرود تا محل روستای اسماعیل آباد              

 پایین
16 

 6032 1کشف رود میانی  2960
دست تالقی رودخانه   کشف رود از محل روستای اسماعیل آباد تا پایین        

 تنگل شور
17 

 18 رودخانه تنگل شور 6033 تنگل شور 1803

 60331 پایاب تنگل 462
رودخانه تنگل شور از تالقی با کشف رود تا روستای سنگ بست                 

 ) خروجی از دشت سنگ بست(
19 

 60332 سراب تنگل 1341
در باالدست روستای سنگ     ) کال سنگ بست   (رودخانه تنگل شور     

 بست
20 

 6034 2کشف رود میانی  4147
کشف رود از باالدست تالقی رودخانه تنگل شور تا باالدست تالقی             

 رودخانه زشک
21 
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 حوضه آبریز قره قوم

 تقسیمات حوضه آبریز قره قوم
)430ـ049(کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 60341 کشف رود النگ 846
کشف رود از باالدست  تالقی رودخانه تنگل شور تا پایین دست تالقی            

 رودخانه طرق
22 

 23 رودخانه طرق 60342 طرق 563

 24 رودخانه طرق از تالقی با کشف رود تا محل سد طرق 603421 پایاب طرق 413

 25 رودخانه طرق در باالدست محل سد طرق 603422 سراب طرق 150

 60343 شهدکشف رود م 1448
کشف رود از باالدست تالقی رودخانه طرق تا پایین دست تالقی               

 رودخانه کارده
26 

 27 رودخانه کارده 60344 کارده 633

 28 رودخانه کارده از تالقی با کشف رود تا محل سد کارده 603441 پایاب کارده 111

 29 رودخانه کارده در باالدست سد کارده 603442 سراب کارده 522

 60345 کشف رود زشک 657
کشف رود از باالدست تالقی رودخانه کارده تا باالدست تالقی رودخانه    

 زشک
30 

 31 کشف رود در باالدست تالقی رودخانه زشک 6035 سراب کشف رود 5300

 60351 کشف رود گلمکان 1858
کشف رود از باالدست تالقی رودخانه زشک تا پایین  دست تالقی              

 رودخانه فرزی
32 

 33 رودخانه فرزی 60352 فرزی 401

 34 کشف رود در باالدست تالقی رودخانه فرزی 60353 رادکان 3041

 35 هریرود از باالدست تالقی کشف رود تا پایین دست تالقی جام رود 604 1هریرود میانی  2989

 36 جام رود 605 جام رود 6388

 37 ین دست تالقی رودخانه تیمنکجام رود از پایاب تا پای 6051 پایاب جام رود 2404

 38 رودخانه تیمنک 6052 تیمنک 550

 6053 جام رود میانی 2153
جام رود از باالدست تالقی رودخانه تیمنک تا تالقی دو رودخانه کال             

 )محل روستای سفید سنگ(نهسک و رودخانه فریمان 
39 

 40 کال نهسک 6054 کال نهسک 311

 41 )کال سرخ(یمان رودخانه فر 6055 فریمان 970
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 حوضه آبریز قره قوم

 تقسیمات حوضه آبریز قره قوم
)430ـ049(کد فرم   

مساحت 
 کیلومتر مربع

 نام اختصاری
کد حوضه 

 آبریز
 ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 606 2هریرود میانی  5440
هریرود از باالدست تالقی جام رود تا حد حوضه آبریز نمک زار خواف             

 )روس رود(
42 

 43 مسیل های بین رودخانه های جام رود و روس 6061 کال سنگ 446

 44 رودخانه روس 6062 روس 2073

 60621 پایاب روس 293
رودخانه روس از تالقی با هریرود تا پنج کیلومتری باالدست روستای            

 )تالقی با جاده فرعی(عباس آباد 
45 

 60622 روس میانی 382
فرعی تا باالدست تالقی کال کوه       رودخانه روس از تالقی با جاده         

 سفید
46 

 47 رودخانه روس در باالدست تالقی کال کوه سفید 60623 سراب روس 1398

 48 مسیل های بین رودخانه روس و حوضه آبریز نمک زار خواف 6063  کرات–تایباد  2921

 60631 کال مرغاب 1828
 به استثناء مسیل های بین رودخانه روس و حوضه آبریز نمک زار خواف          

 مسیل های دشت کرات در محل روستای اسد آباد دربند
49 

 50 مسیل های دشت کرات 60632 کرات 1093
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 حوضه آبریز قره قوم
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز قره قوم

)   430ـ050(                                 کد فرم   

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 1 قره قوم 60   44165

   601 
رودخانه ها و مسیل های شمال غرب هریرود که مستقالً از ایران خارج            

 ) رودخانه های درونگر، چهچهه و چهل کمان(و به قره قوم میریزد 
2 

6011 
سرشاخه های رودخانه کلنی چیز و      (ر  مسیل های شمال غرب درونگ    
 درگز 6001 3313 3 )رودخانه گلول در داخل کشور

 4 رودخانه درونگر در داخل کشور 6012
 5 قوزقان چای در داخل کشور 6013

6014 
داخل  مسیل های بین قوزقان چای و رودخانه قره تیکان در         رودخانه و 

 کشور
6 

 7 ان در داخل کشوررودخانه قره تیک 6015
 کالت نادری 6002 5882

6016 
 چهچهه و  (رودخانه و مسیل های بین قره تیکان و رودخانه خانگیران           

 )چهل کمان در داخل کشور
8 

   602 
 کلیه (از پایاب تا پایین دست تالقی کشف رود              )  تجن(هریرود   

 9 )شاخه های داخل کشور

 10 رودخانه شورلق 6022   
 12 رودخانه شورلق از خروجی دشت گنبدلی تا سرچشمه 60222 گنبدلی 6003 1476 11 ه خانگیران در داخل کشوررودخان 6021

60221 
تا خروجی ازدشت گنبدلی )  اتصال با هریرود  (رودخانه شورلق از پایاب     

 13 )402نقطه ارتفاعی (
 سرخس 6004 1930

 14 مسیل های بین شورلق و کشف رود 6023

 15 کشف رود 603   

 6031 آق دربند 6005 2537
کشف رود از محل اتصال به هریرود تا محل روستای اسماعیل آباد              

 پایین
16 

 6032 نریمانی 6006 2960
کشف رود از محل روستای اسماعیل آباد پایین تا پایین دست تالقی             

 رودخانه تنگل شور
17 

 18 رودخانه تنگل شور 6033   

   6034 
تالقی رودخانه تنگل شور تا باالدست تالقی         کشف رود از باالدست     

 رودخانه زشک
19 

 20 رودخانه طرق 60342   
 21 رودخانه کارده 60344   
 22 کشف رود از باالدست تالقی رودخانه زشک 6035   
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 حوضه آبریز قره قوم
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز قره قوم

)   430ـ050 (                                 کد فرم  

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

60331 
رودخانه تنگل شور از تالقی با کشف رود تا روستای سنگ بست                 

 ) خروجی از دشت سنگ بست(
23 

 مشهد 6007 
60341 

تنگل شور تا پایین دست تالقی     کشف رود از باالدست تالقی رودخانه       
 رودخانه طرق

24 

603421  25 رودخانه طرق از تالقی با کشف رود تا محل سد طرق
603422  26 رودخانه طرق در باالدست محل سد طرق

60343 
کشف رود از باالدست تالقی رودخانه طرق تا پایین دست تالقی               

 رودخانه کارده
27 

603441  28 رودخانه کارده از تالقی با کشف رود تا محل سد کارده
603442  29 رودخانه کارده در باالدست سد کارده

60345 
کشف رود از باالدست تالقی رودخانه کارده تا باالدست تالقی رودخانه    

 زشک
30 

60351 
کشف رود از باالدست تالقی رودخانه زشک تا پایین  دست تالقی              

 ه فرزیرودخان
31 

 32 رودخانه فرزی 60352

 مشهد 6007 9909

 33 کشف رود در باالدست تالقی رودخانه فرزی 60353

 60332 سنگ بست 6008 1341
در باالدست روستای سنگ     )  کال سنگ بست   (رودخانه تنگل شور     

 بست
34 

2989 6009 
صالح آبادـجنت آ

 باد
 35 ی جام رودهریرود از باالدست تالقی کشف رود تا پایین دست تالق 604

 36 جام رود 605   
 37 جام رود از پایاب تا پایین دست تالقی رودخانه تیمنک 6051
 38 رودخانه تیمنک 6052

6053 
جام رود از باالدست تالقی رودخانه تیمنک تا تالقی دو رودخانه کال             

 )نگمحل روستای سفید س(نهسک و رودخانه فریمان 
39 

 40 کال نهسک 6054

6388 6010 
تربت –فریمان 
 جام

 41 )کال سرخ(رودخانه فریمان  6055

   606 
هریرود از باالدست تالقی جام رود تا حد حوضه آبریز نمک زار خواف             

 )روس رود(
42 

 43 رودخانه روس 6062   
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 حوضه آبریز قره قوم
 محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز قره قوم

)   430ـ050(         کد فرم                           

مساحت 
کیلومتر مربع

کد محدوده 
 مطالعاتی

 نام
محدوده 
 مطالعاتی

کد 
حوضه 
 آبریز

ردیف نام و حدود حوضه آبریز

 44 مسیل های بین رودخانه روس و حوضه آبریز نمک زار خواف 6063   

 45 مسیل های بین رودخانه های جام رود و روس 6061

60621 
رودخانه روس از تالقی با هریرود تا پنج کیلومتری باالدست روستای            

 )تالقی با جاده فرعی(عباس آباد 
46 

60622 
رودخانه روس از تالقی با جاده فرعی تا باالدست تالقی کال کوه                

 سفید
47 

 تایباد 6011 2949

60631 
 مسیل های بین رودخانه روس و حوضه آبریز نمک زار خواف به استثناء          

 مسیل های دشت کرات در محل روستای اسد آباد دربند 
48 

 49 رودخانه روس در باالدست تالقی کال کوه سفید 60623 شهر نوـباخزر 6012 1398

 50 مسیل های دشت کرات 60632 کرات 6013 1093
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