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  ب استان گیالننمودار چرخه آ

- نشان داده می استانبصورت یک نمودار با نام نمودار چرخه آب در  استاننوعی از بیالن آب 

هاي ورودي و خروجی با فلش نشان داده شود. در این نمودار ارتباط بین عوامل مختلف آب

  تهیه شده است. استان گیالن،  نمودار چرخه  آب در براساس نتایج اشکال مختلف بیالن شود. می

میلیون  1/14328 استان گیالنحجم کل بارندگی در سطح  نتایج بدست آمده،مطابق 

میلیون مترمکعب  65/8660مترمکعب در سال است. میزان بارندگی در سطح ناحیه کوهستانی 

میلیون مترمکعب آن بصورت تبخیر و تعرق واقعی از دسترس خارج شده و  2/4325بوده که 

میلیون متر مکعب در سال) بارش مفید است که بخشی از آن  بشکل جریان  45/4335مابقی آن (

  نماید. سطحی درآمده و مقدار باقیمانده نفوذ عمقی می

 میلیون 7/3285بوده که  میلیون مترمکعب 4/5667ساالنه در سطح دشت حجم ریزش 

 75/2381شود. حجم بارش مفید در سطح دشت برابر با  مترمکعب آن صرف تبخیر و تعرق می

باقیمانده  میلیون مترمکعب در سال است که بخشی از آن بشکل جریان سطحی درآمده و  مقدار

میلیون مترمکعب در  21/6717 استانآب تولید شده در سطح  نماید. بنابراین حجم نفوذ عمقی می

  سال است. 

با  برابرانتقالی از استان هاي زیرزمینی خروجی و  حجم جریان براساس بیالن آب زیرزمینی   

  باشد. میلیون مترمکعب در سال می 11/55

با احتساب پسابهاي ناشی از مصارف مختلف  استان گیالنهاي سطحی خروجی از  حجم جریان

  باشد. می میلیون مترمکعب درسال 4/6944



از  ، حجم تبخیر از آب زیرزمینی و تبخیرات بعمل آمده در بخش آب زیرزمینیبراساس محاسب

  میلیون متر مکعب در سال است.  61/174و  29/49با  برابر استان گیالندر  هاها و دریاچهکفه

 میلیون مترمکعب در 09/2922با  هاي سطحی و زیرزمینی برابرمیزان مصرف آب از منابع آب

سال برآورد  میلیون مترمکعب در 31/945باشد. حجم آب برگشتی از  مصارف آب حدود  سال می

آب به موجب تغذیه آبخوان آبرفتی شده و بخشی نیز به صورت زه بخشی از آنگردیده که 

 گردد. هاي سطحی ملحق می جریان

 میلیون مترمکعب در 49/10145با  ربراب استان گیالنبنابراین حجم مصارف و خروجی ها از 

با  برابر استاندر سطح  همراه آب برگشتی از مصارف)هب( هاسال و حجم آب تولید شده و ورودي

  میلیون متر مکعب در سال است. 49/10145
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