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مقدمه - 1  

در موقعيت  كيلومتري غرب تهران و 90كيلومتر مربع در  15800استان قزوين با مساحتي حدود 

 36دقيقـه تـا    37درجـه و   35دقيقه طول شرقي و  50درجه و  50 دقيقه تا 45درجه و  48جغرافيايي 

همدان و مركزي   زنجان، گيالن، مازندران، ،البرزدقيقه عرض شمالي و در همسايگي استانهاي  45درجه و 

ترين نقطه آن در حاشيه سد متر و پست 4175بلندترين نقطه استان ارتفاعات سياالن با  .واقع شده است

 ،آبيـك  ،بوئين زهـرا، تاكسـتان   شهرستان شامل قزوين، 6اين استان داراي  باشد. متر مي 300منجيل با 

  باشد.                                                                    ميو البرز  آوج

باشـد.  ميليمتـر مـي   317اي و متوسط بارش ساالنه آن حـدود  ترانهديخشك تا ماقليم استان نيمه

تان بـر اسـاس   باشـد. جمعيـت اسـ   بازرگـاني و خـدمات مـي    كشاورزي، هاي استان صنعت،فعاليت عمده

درصـد را زنـان    49را مـردان و  درصـد   51كـه  باشـد.  مي نفر  1273761حدود  1395آماربرداري سال 

                                                                                                                                                                                               دهند.تشكيل مي

هاي آب و خاك و كشاورزي، موقعيت خاص فرهنگي پتانسيل اين استان به لحاظ سوابق تاريخي، 

اي در  م داراي شرايط و جايگاه ويـژه نين وجود صنايع مهچكي به پايتخت و هميدنز جغرافيايي و طبيعي،

هاي مختلف فـراهم سـاخته   باشد.  اين شرايط ويژه زمينه را براي رشد و توسعه استان در زمينهكشور مي

گري يدكيلومتري تهران نيز عامل مهم  120ضمن اينكه موضوع ممنوعيت استقرار صنايع تا شعاع  ؛است

                                                                                                                             طقه جلب نموده است.صنعت به اين من است كه توجه سرمايه گذاران بزرگ را در بخش

 

كليات -2  

قسمت شمالي در  ،نه شور قرار داردااستان قزوين  در دو حوزه آبريز رودخانه سفيدرود و رودخ     

هـاي  استان رودخانه شاهرود قرار دارد كه بيشترين پتانسيل آب سطحي استان در آن جاري است شـاخه 

 يباشد. در بخش حوزه شـور اسـتان رودخانـه هـاي متعـد     رود و طالقانرود مي اصلي اين رودخانه الموت

 هـاي  رودخانـه  و  جي عـرب حـا  ابهـر رود،  آنهـا خـررود،   ائمي و فصلي وجود دارد كه مهمترينبصورت د

باشد.                                                                                                                        .. مي. چاي ودلي بازار، باراجين،

قـرار دارد ايـن دشـت بـا      ظيم قـزوين ععمده منابع آب زير زميني استان در دشت آبرفتي و        

ي از يهاگردد. بخشهاي كشاورزي كشور محسوب مياز قطب يداشتن آب زير زميني و خاك مناسب يك

  دشت قيدار در منطقه آوج نيز در اين استان قرار دارد .
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منابع آب استان وضع 2-1  

منابع آب سطحي 2-1-1  

 .حوزه رودخانه شاهرود قرار دارد عمده ترين منبع آب سطحي استان در بخش شمالي آن يعني   

ن شاخه فرعي تشكيل شده و آب آن يدرود و چن طالقان ،رود ه از پيوستن رودخانه هاي الموتناين رودخا

 950 كل آورد ساالنه آن در محل ايستگاه هيدرومتري پل لوشان گردد.وارد درياچه سد سفيدرود مي

  باشد.          ميليون متر مكعب مي

كه خررود با متوسط  ؛حوزه شور نيز رودخانه هاي كوچك و بزرگ متعددي وجود دارد در بخش    

ميليـون مترمكعـب    3/117 )96-97تـا   43-44سـاله از سـال آبـي     54(متوسط درازمـدت   آورد ساالنه

عرب) ميليون متر مكعب (خروجي از ايستگاه حاجي  8/20عرب با آباد)، حاجي(خروجي از ايستگاه رحيم

    سـاله از سـال آبـي    51متوسط درازمدت  )ميليون مترمكعب (خروجي از ايستگاه قروه  42/43ود و ابهرر

                                                                                                                       .باشندها مي) از مهمترين اين رودخانه94-95تا  44-43(

 

 وين،شامل قز عمده محدوده مطالعاتي 5اي قزوين در حوزه عمل شركت سهامي آب منطقه

  .ارائه شده است 1- 1و قيدار وجود دارد كه مشخصات آن در جدول  ، آوجمنجيلالموت، - طالقان

  

  

  زويناي قكت آب منطقههاي مطالعاتي حوزه عمل شر: مشخصات محدوده 1-1جدول 

ف
دي
ر

  

  كد محدوده مطالعاتي  نام محدوده مطالعاتي  نام حوضه آبريز

درصد مساحت محدوده 

مطالعاتي در حوزه عمل 

  شركت

  58  1310  الموت -طالقان   سفيد رود  1

  67  1311   منجيل  سفيد رود  2

  93  4106  قزوين  درياچه نمك  3

  99,2  4108  آوج درياچه نمك  4

  44  4109  قيدار درياچه نمك  5
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 بارندگي -3

در اي قـزوين  زيـر نظـر شـركت آب منطقـه     يتبخيرسنجايستگاه  13و مستقل ايستگاه بارانسنجي  62تعداد 

ظور بـرآورد ميـزان بارنـدگي در سـطح     خردادنمايند. گيري مياندازه وجود دارد كه ميزان بارندگي را استان 

له پـراكنش و پوشـش مناسـب و امكـان اخـذ      ازجم هاي مطالعاتي استان و با در نظر گرفتن معيارهاييمحدوده

عنـوان ايسـتگاه منتخـب برگزيـده شـدند كـه مشخصـات ايـن         هبـ  ايسـتگاه  15 تعـداد  ماهانه ريزش هاي جوي،

سـال جـاري و    مـاه  خـرداد هـاي منتخـب در   ندگي در ايسـتگاه رباآمار ارائه شده است.   2ها در جدولايستگاه

ارائه شده است. شكل شـماره يـك    3درازمدت در جدول شماره مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل و متوسط 

  دهد. مار بارندگي ايستگاههاي منتخب را مدت مذكور نشان ميآنيز نمودار مقايسه 

اسـتفاده   3-1شـماره  در محاسبه بارندگي از شبكه تيسن ايستگاههاي منتخب مطـابق شـكل    الزم به ذكر است

    شده است.

  

هاي مطالعاتي استان  محدوده كلدهد ميزان بارندگي در نشان مي  3نتايج جدول شماره 

درصد  93,6حدود  نسبت به سال گذشته مي باشد كه ميليمتر 2,6 ماه سال جاري خرداددر 

نتايج  ،عالوه براين .نشان مي دهد كاهش درصد 78,1 درازمدتنسبت به داشته و  كاهش

سال ماه  خردادل آبي تا پايان ابتداي ساميزان باران تجمعي از اين جدول نشان مي دهد  

هاي همحدود در كل بارندگي تجمعيميليمتر مي باشد كه اين  430,1در استان به ميزان 

بيشترين  .داشته است افزايش درازمدتمتوسط و  قبلمقدار مشابه سال نسبت به مطالعاتي 

درصد مي  45به مقدار  قزوينمربوط به محدوده مطالعاتي نسبت به سال آبي قبل افزايش 

بيشترين افزايش تجمعي بارندگي نسبت به دوره مشابه دراز مدت مربوط به محدوده  و باشد

  درصد مي باشد.  44,4به مقدار  قزوينمطالعاتي 
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  باران سنجي و تبخير سنجي مورد استفاده در تحليل : مشخصات ايستگاههاي 2جدول 

ر
ف

دي
  

  نوع ايستگاه  نام ايستگاه
  مشخصات جغرافيايي

  2نام حوضه آبريز درجه   نام محدوده مطالعاتي  تاسيسسال 
  ارتفاع  عرض  طول

 درياچه نمك  قزوين  1350 1340 47.4 ,13 ,36 12.6 ,7 ,50  باران سنجي  بيدستان  1

 درياچه نمك قزوين  1348 1766 6.3 ,42 ,35 44.4 ,52 ,49 باران سنجي  رودك  2

 درياچه نمك قزوين  1347 1290 1.6 ,14 ,36 41.7 ,45 ,49 باران سنجي  آشتجين  3

 درياچه نمك قزوين  1345 1442 26.3 ,0 ,36 2.9 ,28 ,49 باران سنجي  ضياء آباد  4

 درياچه نمك قزوين  1345 1360 57.2 ,8 ,36 34.2 ,22 ,50 باران سنجي  بهجت آباد  5

نمكدرياچه  قزوين  1345 1180 24.7 ,1 ,36 10 ,4 ,50  باران سنجي  محمد آباد خره  6  

 سفيد رود  منجيل  1381 1192 6.9 ,31 ,36 43 ,24 ,49  تبخير سنجي  نيارك  7

 سفيد رود  منجيل  1381 1300 43.5 ,37 ,36 12.7, 10 ,49 باران سنجي  عنبقين  8

 درياچه نمك  آوج  1346 1850 18.7 ,37 ,35 24.7 ,11 ,49 باران سنجي  ده اروان  9

 درياچه نمك  آوج  1349 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجي  پرسپانج  10

 سفيد رود  الموت- طالقان  1345 1300 35.2 ,23 ,36 40.5 ,29 ,50  تبخير سنجي  باغ كاليه  11

 سفيد رود  الموت- طالقان  1364 1383 51 ,33 ,36 35.9 ,2 ,50 باران سنجي  خسرود  12

 سفيد رود  الموت- طالقان  1364 1580 9.5 ,24 ,36 10.5 ,38 ,50 باران سنجي  يا رفي  13

 سفيد رود  الموت- طالقان  1355 1180 34.8 ,29 ,36 47.4 ,17 ,50 باران سنجي  محمد آباد  14

  درياچه نمك  قيدار  1345 1681 32.3 ,54 ,35 9.6 ,55 ,48 باران سنجي  دشتك  15
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  حسب ميليمتر)ح محدوده هاي مطالعاتي و استان (: ارتفاع بارندگي در سط 3دول ج

ف
ردي

  

  

ده محدو

  مطالعاتي

 

  

مساحت محدوه 

هاي مطالعاتي 

واقع در استان 

قزوين 

  (كيلومترمربع)

  ... خردادبارش در ماه 

درصد اختالف بارش 

ماه سال آبي جاري  خرداد

  ... دربا مدت مشابه 

پايان               بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا

  ... ماه  خرداد

درصد اختالف بارش 

با  سال آبي جاري تجمعي

  ... در مدت مشابه

سال آبي 

  جاري

98-97  

سال آبي 

  قبل

97-96  

متوسط 

  درازمدت

سال آبي 

  قبل

97-96  

متوسط 

  درازمدت

سال آبي 

  جاري

98-97  

سال آبي 

  قبل

97-96  

متوسط 

  درازمدت

سال آبي 

  قبل

97-96  

متوسط 

  درازمدت

1  
 35.4 29.4 373.8 391.1 506.0 68.2- 90.8- 13.2 45.8 4.2 2792 طالقان -الموت

2  
 42.7 32.9 376.7 404.5 537.7 78.3- 87.5- 13.8 24.0 3.0 1189 آوج

3  
 23.5 19.1 323.2 335.3 399.2 92.2- 97.7- 15.3 52.6 1.2 1495 منجيل -طارم 

4  
 44.4 45.0 272.6 271.6 393.7 83.3- 95.6- 10.2 38.9 1.7 8761 قزوين

5  
 42.6 23.6 319.7 368.8 455.9 45.5- 77.1- 12.3 29.3 6.7 1086 قيدار

 40 35.8 307.3 316.7 430.1 78.1- 93.6- 11.7 39.7 2.6  15627  كل استان

  

  

  



٩ 
 

  گذشته و دراز مدت آبي با سال 1398 خرداد نسنجي منتخب دراايستگاههاي بار نمودارمقايسه بارش - 1

  (ميلي متر)

 

 
 

  تغييرات دماي متوسط ماهيانه -4

توسط ماهانه و مقايسه تغييرات با مقدار مشابه سال قبـل و متوسـط دراز مـدت، از    جهت بررسي دماي م

كه نتـايج بدسـت آمـاده در     شده استاستفاده منتخب استان ايستگاه تبخير سنجي  5آمار ثبت شده در 

  .نشان داده شده است 5جدول شماره 

دهد  مي ي نشانجارسال ماه  خردادقزوين در آمار دماي ايستگاههاي تبخيرسنجي استان 

افزايش  و نسبت به دراز مدت  ايستگاه ها به زمان مشابه سال قبل كلدر كه دماي متوسط 

  8,5به مقدار  نياركمربوط به ايستگاه  افزايشنسبت به سال آبي قبل بيشترين  .داشته است

 9 به مقدار قوزلوو بيشترين افزايش دما نسبت به متوسط درازمدت مربوط به ايستگاه درصد 

نسبت به سال  ماه خردادتا پايان  آبي از ابتداي سالباشد. همچنين دماي متوسط  ميدرصد 

متوسط دراز مدت نسبت به و  در اكثر ايستگاهها ( به غير ايستگاه نيارك ) افزايش آبي قبل

متوسط افزايش دما مربوط به ايستگاه باغ داشته است. بيشترين  افزايشايستگاهها  كلدر 

 3,3به مقدار  نيارك مربوط به ايستگاه  دما كاهشو بيشترين  متوسط   6,7مقدار كاليه به 

به  قوزلونسبت به متوسط دراز مدت مربوط به ايستگاه  دما افزايشبيشترين و  باشد درصد مي

  مي باشد.درصد  38,9مقدار 
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  : مشخصات ايستگاههاي منتخب و معرف براي محاسبه دما و تبخير از طشت 4جدول 
ر

ف
دي

  مشخصات جغرافيايي  ايستگاه  
سال 

  تاسيس
  محدوده مطالعاتي

  نوع  نام
  طول

  ثانيه)-دقيقه- (درجه
  عرض

  ثانيه)-دقيقه- (درجه

ارتفاع 

  (متر)

  الموت- طالقان  1348  1264  25- 23- 36  49-29-40  تبخيرسنجي  باغ كاليه  1

  منجيل-طارم  1380  1170  03- 31- 36  43-24-49 تبخيرسنجي  نيارك  2

  قزوين  1380  1309  41-16- 36  32-59-49 تبخيرسنجي  سكونيكمپ م  3

  آوج  1366  2006  54-37-35  50-07-49 تبخيرسنجي  قوزلو  4

  قزوين  1348  1374  51-37-35  49-35-49 تبخيرسنجي  جهان آباد  5

  

  

  

  1398ماه  خرداد : وضعيت دماي متوسط ماهيانه ايستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوين در 5جدول 

ف
ردي

 

 نام ايستگاه

ماه                       خرداددر دماوضعيت 

 )سانتيگراد(
 درصد اختالف با...

 ...آبي از ابتداي سال  متوسط دماي

 )سانتيگراد(
 درصد اختالف با...

 سال آبي
متوسط 

 درازمدت
 سال قبل

متوسط 

دراز 

 مدت

 آبيسال 
 متوسط 

 دراز مدت
 سال قبل

متوسط 

 تددراز م
            جاري

98-1398 

            قبل

97-1396 
 قبل جاري

 20.7 6.7 9.2 10.4 11.1 3.7 6.2 21.5 21.0 22.3 باغ كاليه 1

 30.3 3.3- 8.9 12.0 11.6 8.5 8.5 20.0 20.0 21.7 نيارك 2

3 
كمپ 

 مسكوني
24.1 23.1 22.9 4.3 5.2 11.3 10.7 9.5 5.6 18.9 

 38.9 2.7 5.4 7.3 7.5 9.0 7.9 18.9 19.1 20.6 قوزلو 4

 17.2 1 8.7 10.1 10.2 2.7 2.7 22.0 22.0 22.6 جهان آباد 5
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  تغييرات تبخير ماهيانه -5

  

دهـد   ماه سال جاري نشان مي خردادآمار تبخير ايستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوين در 

سـتگاه نيـارك )   ( بـه غيـر اي   سال آبي جاري نسبت به سال قبل خردادتبخير در  كه ميزان 

ـ روند در ايستگاهها درازمدت نسبت به و  نشان مي دهد  افزايش داشـته   ي و كاهشـي افزايش

و  درصـد  2,5بـه مقـدار    نيـارك بيشترين كاهش نسبت به سال قبل مربوط به ايستگاه است. 

بيشـترين افـزايش    درصد مي باشـد.  40,1به مقدار  قوزلوبيشترين افزايش مربوط به ايستگاه 

 و بيشترين كـاهش   درصد 35,6به مقدار  قوزلوه متوسط درازمدت مربوط به ايستگاه نسبت ب

 تمـامي  در تبخيـر تجمعـي  ميزان  مي باشد.درصد  9,1مربوط به ايستگاه باغ كاليه به مقدار 

بيشـترين  . داشته اسـت  و متوسط درازمدت افزايش زمان مشابه سال قبلايستگاهها نسبت به  

درصـد   49,1بـه ميـزان    نيـارك مربوط به ايستگاه  بت به سال قبلتبخير نس تجمعي افزايش

درصـد   75,8به مقـدار   نياركبيشترين افزايش تجمعي تبخير مربوط به ايستگاه  بوده است.

  . باشد مي

  

  

  1398ماه  خرداد: وضعيت تبخير متوسط ماهيانه ايستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوين در  6جدول 

ف
ردي

 

 نام ايستگاه

ماه                        خردادتبخير دروضعيت 

 (ميليمتر)
 درصد اختالف با...

 آبي تبخير از ابتداي سال

 جاري(ميليمتر)
 درصد اختالف با...

 سال آبي

متوسط 

 درازمدت

سال 

 قبل

متوسط 

 دراز مدت

 سال قبل
 متوسط 

دراز 

 مدت

سال 

 قبل

متوسط دراز 

 مدت

            جاري

98-

1398 

       قبل

97-

1396 

 قبل جاري

 14.4 29.9 596.6 525.5 682.8 9.1- 9.5 211.0 175.0 191.7 باغ كاليه 1

 75.8 49.1 498.5 587.7 876.5 23.2 2.5- 197.0 248.9 242.7 نيارك 2

 73.4 30.4 525.0 698.1 910.6 6.7- 5.7 254.5 224.7 237.4 كمپ مسكوني 3

 74.4 41.7 469.3 577.7 818.6 35.6 40.1 238.5 230.9 323.4 قوزلو 4

 66.4 22.5 712.6 967.5 1185.6 8.9 18.4 342.4 315.1 373.0 جهان آباد ٥
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 آب سطحيوضعيت  -6

 

كـه بـه طـور    ايستگاه هيدرومتري بر روي رودخانه هـاي اصـلي واقـع شـده انـد       23در كل استان تعداد 

روي رودخانـه   ايسـتگاه بـر   9. از ايـن تعـداد   شـود ازه گيري ميثبت و اند تكنسين هامرتب آبدهي آنها توسط 

روي  ايسـتگاه بـر   4ايسـتگاه بـرروي رودخانـه حـاجي عـرب ،      1ايستگاه برروي رودخانه شاهرود،  6خررود ، 

ايسـتگاههاي  .روي رودخانـه هـاي طـارم احـداث شـده انـد       ايستگاه بـر  3قزوين و دشت خانه هاي شمالي رود

بودن آنها به محدوده هاي مطالعاتي انتخاب شده انـد .  دي با توجه به خروجي يا وروهيدرومتري مورد تحليل 

هاي استان  آورد رودخانه 8ارائه شده است.  جدول شماره  7شماره  ايستگاههاي منتخب در جدول مشخصات

زمـدت  و مقايسه آن با مدت مشـابه سـال آبـي قبـل و متوسـط درا      1398ماه  خرداد هاي منتخب دردر ايستگاه

  ها نشان داده شده است.مقايسه وضعيت آبدهي رودخانه  3و 2شماره  هاينموداردهد. در  نشان مي
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  : مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري منتخب 7جدول 

 رديف
نام حوضه 

 آبريز

مساحت  مختصات ايستگاه هيدرومتري

)km2( 

محيط 

)km( 

 )mرقوم ارتفاعي(  مختصات مركز ثقل
 ام محدوده مطالعاتين

Utm_X Utm_Y Utm_X Utm_Y 

حداك

 متوسط حداقل ثر

 الموت -طالقان  2499.6 1071 4357 4009037 480161 227.46 1328.5 4027470 445621 شيركوه ١

 الموت -طالقان  2238.6 741 4356 4024719 461385 326.10 3045.7 4052195 416822 الت ٢

 قيدار 1926.9 1663 2769 3987982 300264 223.53 1598 3973955 311635 دشتك ٣

 قيدار 1926 1540 2880 3978822 308440 275.76 2466.7 3958738 345129 آبگرم ۴

 آوج 2151 1736 2723 3934814 361242 100.56 450.39 3947569 358308 ارتش آباد ۵

 آوج 2161 1739 2882 3936545 339203 92.758 313.94 3946316 338203 تونل آوج ۶

 قزوين 1943 1379 2883 3966310 325635 378.52 4132.3 3971040 368014 رحيم آباد ٧

 قزوين 1926 1452 2577 4019790 435591 40.06 60.009 4014190 430009 شترك ٨

 قزوين 1927.8 1380 2644 4006714 449600 41.03 52.012 4000890 443923 بهجت آباد ٩

 قزوين 1893.32 1403 2635 4029289 418165 55.514 106.63 4020970 414519 اراجينب ١٠

 قزوين 1905.9 1436 2431 4032280 411150 47.062 67.3 4023140 411261 اميرآباد ١١

 قزوين 2092 1645 2917 3930015 376482 129.36 553.02 3939794 386189 حاجي عرب ١٢

 منجيل 1634.5 505 2928 4037943 344652 87.447 286.75 4050541 355437 بورمانك ١٣

 منجيل 2024.6 616 2946 4043171 336415 82.503 201.54 4052638 350398 سنگان ١۴

 منجيل 1950.7 788 2872 4051675 325121 67.279 183.58 4062140 331175 نهران ١۵

  قزوين 1950 1482 2883 3966310 325635 350.0 4000 3962801 353774  نهب ١۶
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  (بر حسب ميليون متر مكعب)قزويندر محدوده هاي مطالعاتي استان  ) و سال قبل و درازمدت97-98ماه سال جاري( خرداد م جريان سطحيج: ميزان ح 8جدول 

 توضيحات

 درصد اختالف با

پايان آورد تجمعي از ابتداي سال آبي  تا 

 درصد اختالف با ماه خرداد
 ماه خرداد هانه درحجم رواناب ما

مساحت 

حوضه 

 باالدست

)Km
2

( 

 نام ايستگاه
محدوده 

 مطالعاتي

ف
ردي

 

 متوسط
 سال قبل

 متوسط
سال آبي 

 قبل

سال آبي 

 متوسط جاري
 سال قبل

 قبلسال آبي  متوسط
سال آبي 

 جاري

 درازمدت
 درازمدت

97-

1396 

98-

 درازمدت 1397
1396-97 درازمدت  98-1397  

 -طالقان  شيركوه 1327.9 94.0 6.9 17.4 1258.4 441.5 284.0 58.1 146.6 388.9 93.7 از طالقانرود خرداددي ورو

 الموت
1 

 الت 3040.4 187.2 72.1 82.4 159.8 127.2 804.3 437.1 478.1 84.0 68.2 خروجي استان از حوزه شاهرود

 پل شاه عباسي 5428.7 0.00 0.00 1.4 100.0- 100.0- 17.2 0.0 20.3 100.0 15.0- خروجي استان از حوزه خررود

 2 قزوين

 حاجي عرب 571.4 2.14 1.01 1.6 113.1 32.7 35.1 8.8 18.2 299.7 92.6  

 بهجت آباد 51.6 0.28 0.46 0.5 40.2- 44.8- 13.5 4.1 7.0 226.3 92.4 ورودي خرداد به دشت قزوين

 شترك 59.9 0.02 0.21 0.2 92.3- 91.9- 8.3 1.3 6.9 550.1 19.1 ورودي خرداد به دشت قزوين

 اميرآباد 67.3 0.40 0.23 0.4 76.1 6.9 15.6 4.4 9.1 251.5 71.8 ورودي خرداد به دشت قزوين

 باراجين 106.5 0.50 0.73 0.78 31.8- 36.4- 27.6 5.0 13.5 456.3 103.8 ورودي خرداد به دشت قزوين

 رحيم آباد 4326.0 0.03 2.39 5.3 98.8- 99.4- 150.8 9.8 108.4 1445.3 39.0 ورودي خرداد به دشت قزوين

نهب 4000 3.19 4.77 * 33.2- * 160.0 37.3 * 328.5 *  ورودي سد نهب -1396تاسيس 
 *

  

 قيدار آبگرم 2455.5 0.47 1.43 3.7 67.3- 87.4- 51.7 9.4 74.9 452.6 30.9- خروجي محدوده قيدار
3 

 دشتك 1590.9 0.19 1.11 0.7 82.9- 73.4- 55.4 3.3 12.2 1605.8 355.5 از خررود ورودي خرداد

 منجيل  بورمانك 283.6 3.56 0.95 1.5 274.5 142.1 68.0 14.8 30.7 360.0 121.2  

 سنگان 200.9 2.23 0.74 0.3 203.5 541.9 46.8 9.5 19.1 393.0 145.2   4

 نهران 183.5 2.43 1.17 0.8 108.7 222.9 27.4 13.1 16.9 108.5 61.6  

 آوج ارتش آباد 436.0 1.03 0.85 2.0 20.9 47.9- 28.8 6.7 20.8 332.6 38.5  
5 

 تونل آوج 314.2 2.45 2.48 1.7 1.0- 42.1 51.5 19.8 24.5 159.7 110.6  
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  ماه  ندادخرفروررودخانه هاي استان در  كه آورد اكثرنشان مي دهد  5جدول شماره ج نتا

ماه سال آبي  خردادهاي استان قزوين در  دهد كه آورد رودخانه نشان مي 8نتايج جدول شماره 

 افزايش كاهش و برخي ايستگاههاايستگاهها  برخيدر  سال آبي قبل  نسبت به 1397- 98

ين افزايش آورد مربوط به بيشترصرفنظر از ايستگاه خشك پل شاه عباسي، يافته است. 

 كاهشكمترين  درصد و 5/274سپس بورمانك به ميزان  و درصد 2058با  ركوهشي ايستگاه

دليل افزايش بسيار زياد آورد  .مي باشد درصد  8/98با  رحيم آباد آورد مربوط به ايستگاه

ايستگاه شيركوه، رهاسازي آب خروجي سد مخزني طالقان در ماههاي بهار جهت مديريت 

  د.بحران سيل در پايين دست سد مي باش

نسبت به متوسط  1397-98ماه سال آبي  خردادهاي استان قزوين در  ضمناً آورد رودخانه 

بيشترين افزايش يافته است.  در برخي ايستگاهها كاهش و برخي ايستگاههادر درازمدت 

 كاهش كمترينو  درصد 9/541به ميزان  سنگانمربوط به ايستگاه ماه  خردادآورد  افزايش

  بوده است.  درصد 4/99 به ميزان رحيم آباددت مربوط به ايستگاه بت به درازمنس آورد

ماه سال  خرداداز ابتداي سال آبي تا پايان ايستگاهها  تمامدر همچنين آورد تجمعي رواناب   

آورد  افزايشبر اين اساس بيشترين  يافته است افزايشنسبت به سال گذشته  1397- 98آبي 

مربوط به آورد تجمعي  كمترين افزايشدرصد و  8/1605با   دشتك ايستگاه  تجمعي مربوط به 

  درصد مي باشد.  84با  التايستگاه 

ماه  خردادهاي استان قزوين از ابتداي سال آبي تا پايان  ضمناً آورد  تجمعي رواناب رودخانه

نسبت به  به غير از پل شاه عباسي و آبگرم ايستگاههاي استان قزوين در 1397- 98سال آبي 

  مربوط به ايستگاه آورد تجمعي افزايشبيشترين  داشته است. افزايشدرازمدت  متوسط

نسبت به درازمدت مربوط به  آورد تجمعي كاهش كمترينو  درصد 5/355به ميزان  دشتك 

  درصد بوده است.  9/30به ميزان  آبگرمايستگاه 
قزوين، طارم، آوج و قيدار  اتيمطالع ايستگاههاي محدوده 1398ماه  خرداددبي ماهانه نمودارمقايسه  - 2

(مترمكعب بر ثانيه) با مقدار مشابه سال گذشته و ميانگين دراز مدت   
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  كيفيت آبهاي سطحي  -6

  

با مقدار  طالقان -الموت  محدوده مطالعاتيايستگاههاي  1398ماه  خرداد دبي ماهانه نمودارمقايسه - 3

بر ثانيه)مشابه سال گذشته و ميانگين دراز مدت  (مترمكعب   

  
  كيفيت آبهاي سطحي  -7

گيري مداوم پارامترهاي كيفي و با توجه به اهميت مسائل زيست محيطي و بهداشت منابع آب ، اندازه

بار با  2ن منظور ماهيانه حداقل ه هميمقايسه آن با استانداردهاي موجود امري اجتناب ناپذير است، ب

يش كيفي استان و ارسال به آزمايشگاه ، نسبت به اندازه نمونه برداري از آب در ايستگاههاي شبكه پا

  ، آنيون ها و كاتيون ها اقدام مي گردد. PHگيري پارامترهاي كيفي آب شامل شوري، 

 سال جاري و مقايسه آن ماه  خردادوضعيت شوري آب رودخانه هاي استان در  9جدول شماره 

  ان مي دهد.مدت مشابه سال قبل و متوسط دراز مدت نش نسبت بهرا 

ماه سال جاري نشان  خردادايستگاههاي شبكه پايش آبهاي سطحي استان قزوين در  آمار شوري

روند افزايشي و كاهشي نشان مي  دهد كه شوري آب رودخانه ها نسبت به زمان مشابه سال قبل مي

و درصد  25,2به مقدار )   آبگرم، ايستگاه خررودرودخانه  دهد. بيشترين افزايش شوري مربوط به ( 

مي  23,1به مقدار حاجي عرب ) ، ايستگاه حاجي عربرودخانه  (بيشترين كاهش شوري مربوط 

بگرم ) آاكثر روخانه ها به غير ( رودخانه خررود، ايستگاه متوسط درازمدت نسبت به و   باشد.

رودخانه ( مربوط به نسبت به متوسط درازمدت شوري  بيشترين افزايش .نشان مي دهد كاهش

شوري نسبت به متوسط دراز  بيشترين كاهش و باشد مي درصد 0,6 ) به مقدارآبگرم، ايستگاه خررود

مي باشد.درصد  48,1به مقدار ) آوج چاي، ايستگاه تونل آوج رودخانه  مربوط به (مدت 
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  1398ماه  خرداددر  وضعيت شوري آبهاي سطحي در ايستگاههاي پايش كيفي استان قزوين:  9جدول 

ف
ردي

 

محدوده 

 مطالعاتي
 رودخانه نام ايستگاه

 (ميكرو موس بر سانتيمتر) ماه خرداد وضعيت شوري در
نسبت  1398ماه سال  خرداددرصد تغييرات شوري 

 به:

 سال آبي

 متوسط دراز مدت سال قبل متوسط درازمدت
 1398- 98جاري 

           قبل 

97 -1396  

ودشاهر رجايي دشت الموت -طالقان  1  457 507.5 510.5 -10.0 -10.5 

 25.5- 17.7- 505 457 376 اركن چاي بورمانك منجيل 2

 قزوين 3

 32.9- 23.1- 1466 1280 984 حاجي عرب  حاجي عرب

 0.2- 0.4 460 457 459 بهجت آباد بهجت آباد

 11.0- 3.1- 498 457 443 اميرآباد اميرآباد

 5.6- 7.8- 536 549 506 باراجين باراجين

 آوج 4
چاي كلنجين  ارتش آباد  1035 1089 1245 -5.0 -16.9 

چاي آوج تونل آوج  917 792 1768 15.8 -48.1 

 0.6 25.2 3738 3004 3760 خررود آبگرم قيدار 5

 48.1- 23.1- 460.0 457.0 376.0 حداقل

 0.6 25.2 3738.0 3004.0 3760.0 حداكثر
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  مطالعاتی شرکت آب منطقه ای استان قزوينموقعيت محدوده ھای :  ١-١شكل 
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  محدوده استان قزوين: موقعيت ايستگاههاي آبسنجي در  2 -1شكل
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  در محدوده استان قزوين منتخب : موقعيت ايستگاههاي بارانسنجي 3 -1شكل
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 در محدوده استان قزوين تبخيرسنجي: موقعيت ايستگاههاي  4 -1شكل

  


