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 حوضه های آبریز

 
 حوضه آبریز بخشی از یک خشکی است که تمام آب بارش یافته و یا

با آنچه که تعریف شد . برسد جاری شده در آن به یک نقطه انتهایی

می توان به این نتیجه رسید که داخل حوضه های آبریز، رودخانه 

 .جنگل ها و حتی شهرها نیز قرار دارند ها، جاده ها،
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  ،مرز هر حوضه آبريز ، خط الرأس ارتفاعات آن است
يعني اگر دو حوضه كنار هم باشند، مرزهاي جدا  

بنابراين اشل  .    خط الرأس ارتفاعات است كننده آن،
آن انجام مي روي مكاني كه تحليلهاي هيدرولوژيك 

 يا بخشي از آن است حوضه آبريز شود،



 حوضه های آبریز

 يعني است، آن ارتفاعات الرأس خط ، آبريز حوضه هر مرز 

 خط آن، كننده جدا مرزهاي باشند، هم كنار حوضه دو اگر

 تحليلهاي كه مكاني اشل بنابراين    .است ارتفاعات الرأس

 بخشي يا آبريز حوضه شود، مي انجام آن روي هيدرولوژيك

   .است آن از

========================= 

Watershed, basin, catchmen 
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 حوضه های آبریز

 مساحت اساس بر بندی تقسیم 
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 حوضه های آبریز

 آبریز هاي حوزه گذاري كد و بندي تقسیم ضوابط 

(دهي ده) اعشاري سیستم از آبریز هاي حوزه گذاري كد و بندي تقسیم در 

 9 از مرحله هر در تقسیمات تعداد آن در و بوده المللي بین سیستم یك كه

  است شده استفاده ، نماید نمي تجاوز

چند از كه اصلي آبریز حوزه 6 به كشور سطح بندي تقسیم س اسا این بر 

 و توپوگرافي مشخصات با تطابق به توجه با بوده عمل مورد قبل دهه

  گردید واقع قبول مورد ، كشور هیدرولوژیكي ویژگیهاي
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 حوضه های آبریز اصلی ایران  
7 

 خزر دریای  -1
   عمان دریای و فارس خليج -2 

 اروميه دریاچه  -3
 مرکزی فالت  -4 
 شرقی  -5 
   (سرخس) قوم قره  -6 
 



 حوضه های آبریز

 درجه از آبريز هاي حوزه گذاري كد و بندي تقسيم ضوابط  

 2 درجه به 1

دریاچه مانند ) گردد مي ختم پایانه یك به كه هایي مسیل و ها رودخانه مجموع 

 .(41 كد با نمك

مشترك هیدرولوژیكي ویژگیهاي داراي كه هم مجاور هاي رودخانه از تعدادي 

 .(14 كد با هراز و رود سفید بین هاي رودخانه مانند ) هستند

با اجبار صورت در و ننماید قطع را آبخوان آبریز حوزه تقسیم خط گردیده سعي 

 دریاي ساحلي نواحلي مانند ) باشد منطبق زیرزمیني آب جریان خطوط

 .(مازندران
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 حوضه های آبریز

 به 1 درجه از آبريز هاي حوزه گذاري كد و بندي تقسيم ضوابط 

 2 درجه
 كد گذاري حوزه هاي دریاي مازندران ، خلیج فارس و دریاي عمان از غرب به

شرق و براي حوزه آبریز رودخانه ها و مسیلهایي كه به یك پایانه اصلي یا چند 

 از شمال غرب حوزه آبریز شروع و در جهت پایانه كوچك ختم مي گردند ،

 .عكس عقربه هاي ساعت ادامه یافته است  

 در نوشتن ارقام كد حوزه هاي آبریز ، اولویت درجه حوزه آبریز از سمت چپ

 .به راست رعایت شده است 

 به  6و قره قوم با كد  3در این مرحله حوزه هاي آبریز دریاچه ارومیه با كد

منظور همساني با سایر حوزه هاي آبریز تقسیم نگردیده و براي آنها كد صفر 

 .منظور شده است 
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 حوضه های آبریز

 به 1 درجه از آبريز هاي حوزه گذاري كد و بندي تقسيم ضوابط 

 2 درجه
 در این تقسیمات حوزه عمل سازمانهاي آب منطقه اي نیز تا حد امكان مد نظر

 .قرار گرفته است 

 حوزه  30حوزه آبریز اصلي و درجه یك كشور به  6با توجه به ضوابط فوق

كه اسامي این حوزه هاي آبریز همراه با كد   تقسیم گردیده 2آبریز درجه 

 .ارائه گردیده است  6-1لغایت  1-1مربوطه در جداول شماره 
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 حوضه های آبریز
2 درجه به 1 درجه آبريز هاي حوزه كدگذاري و بندي تقسيم 

 حوزه آبريز درياي مازندران 2تقسيمات درجه 

12 

 2مساحت حوزه درجه 

 كيلومتر مربع

 كد حوزه آبريز

 2درجه 
 رديف نام حوزه آبريز

 1 حوزه آبريز رودخانه ارس 11 39534

 2 مرداب انزلي –حوزه آبريز  رودخانه هاي تالش  12 6921

 3 حوزه آبريز سفيد رود 13 59429

 4 حوزه آبريز رودخانه هاي بين سفيد رود و هراز 14 10905

 5 حوزه آبريز رودخانه هراز و رودخانه هاي بين هراز و قره سو 15 18771

 6 حوزه آبريز رودخانه هاي قره سو و گرگان 16 13061

 7 حوزه آبريز رودخانه اترك 17 26430

 جـــمـــــع 1 175051

 حوزه آبريز درياي مازندران 2تقسيمات درجه  -1-1جدول شماره 

 



 حوضه های آبریز
2 درجه به 1 درجه آبريز هاي حوزه كدگذاري و بندي تقسيم 

 حوزه آبريز خليج فارس و درياي عمان 2تقسيمات درجه 
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 حوزه آبريز درياي مازندران 2تقسيمات درجه  -1-1جدول شماره 

 

 2مساحت حوزه درجه 

 كيلومتر مربع

 كد حوزه آبريز

 2درجه 
 رديف نام حوزه آبريز

 1 حوزه آبریز  رودخانه هاي مرزي غرب 21 39667

 2 حوزه آبریز  رودخانه كرخه 22 51337

 3 حوزه آبریز  رودخانه كارون بزرگ 23 67257

 4 حوزه آبریز  رودخانه هاي جراحي و زهره 24 40788

 5 حوزه آبریز  رودخانه حله و مسیلهاي كوچك دو طرف آن 25 21274

 6 حوزه آبریز رودخانه مند و حوزه هاي بسته هرم ، كاریان و خنج 26 47654

 7 حوزه آبریز  رودخانه هاي كل و مهران ومسیلهاي جنوبي و جزایر 27 62918

 8 حوزه آبریز  رودخانه هاي بین بندر عباس و سدیج 28 44763

 9 حوزه آبریز  رودخانه هاي بلوچستان جنوبي بین سدیج و مرز پاكستان 29 48551

 جـــمـــــع 2 424209



 حوضه های آبریز
2 درجه به 1 درجه آبريز هاي حوزه كدگذاري و بندي تقسيم 

 حوزه آبريز درياچه اروميه 2تقسيمات درجه 
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 حوزه آبريز درياي مازندران 2تقسيمات درجه  -1-1جدول شماره 

 

 2مساحت حوزه درجه 

 كيلومتر مربع

 كد حوزه آبريز

 2درجه 
 رديف نام حوزه آبريز

 1 حوزه آبریز دریاچه ارومیه 30 51801



 حوضه های آبریز
2 درجه به 1 درجه آبريز هاي حوزه كدگذاري و بندي تقسيم 

 حوزه آبريز فالت مركزي 2تقسيمات درجه 
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 حوزه آبريز درياي مازندران 2تقسيمات درجه  -1-1جدول شماره 

 

 2مساحت حوزه درجه 

 كیلومتر مربع

 كد حوزه آبریز

 2درجه 
 ردیف نام حوزه آبریز

 1 حوزه آبریز دریاچه نمك 41 92563

 2 حوزه آبریز گاوخوني 42 41550

 3 بختگان و مهارلو –حوزه آبریز دریاچه هاي طشك  43 31492

 4 سیرجان –حوزه آبریز كویر ابرقو  44 57196

 5 حوزه آبریز هامون جازموریان 45 69390

 6 حوزه آبریز كویر لوت 46 206222

 7 حوزه آبریز كویر مركز ي 47 226523

 8 حوزه آبریز كویر هاي سیاه كوه ، ریگ زرین و دق سرخ 48 48912

 9 حوزه آبریز كویر هاي درانجیر و ساغند 49 50508

 جـــمـــــع 4 824356



 حوضه های آبریز
2 درجه به 1 درجه آبريز هاي حوزه كدگذاري و بندي تقسيم 

 حوزه آبريز مرزي شرق 2تقسيمات درجه 
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 حوزه آبريز درياي مازندران 2تقسيمات درجه  -1-1جدول شماره 

 

 2مساحت حوزه درجه 

 كيلومتر مربع

 كد حوزه آبريز

 2درجه 
 رديف نام حوزه آبريز

 1 نمكزار خواف –حوزه آبریز دق پترگان  51 32980

 2 (گودزره)حوزه آبریز هامون هیرمند 52 33731

 3 حوزه آبریز هامون مشكیل 53 36458

 جـــمـــــع 5 103169



 حوضه های آبریز
2 درجه به 1 درجه آبريز هاي حوزه كدگذاري و بندي تقسيم 

 حوزه آبريز قره قوم 2تقسيمات درجه 
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 حوزه آبريز درياي مازندران 2تقسيمات درجه  -1-1جدول شماره 

 

مساحت حوزه درجه 
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 كيلومتر مربع

 كد حوزه آبريز

 2درجه 
 رديف نام حوزه آبريز

 1 حوزه آبریز قره قوم 60 44165
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   .دارند را مساحت کمترین سرخس حوضه و بيشترین مرکزی حوضه   
  تشكيل ریز درون یا بسته های حوضه را کشور مساحت درصد 4/73حدود    

   .دهند می
 

   : تذکر
  در مسلماً و گشته محدود کشور سياسی مرزهای به توجه با ها حوضه این مرز

  حوضه مساحت (کشور سياسی مرزهای گرفتن نظر در بدون) واقعی دید
 .باشد می بيشتر بسيار خزر دریای همچون هایی
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 6 5 4 3 2 1 حوضه  کد

 2.68 6.42 50.66 3.21 26.22 10.79 (درصد)مساحت 

 177 430 52 831 106 44 (km2هزار )مساحت 
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 6 5 4 3 2 1 حوضه  کد

 3 3 30 6 37 21 (درصد) حجم بارش
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 6 5 4 3 2 1 حوضه  کد

 247 109 123 298 314 437 میزان بارش
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