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مقدمه  -1  

كيلاومتري رارب تهاران ودر موقعيات   90كيلاومتر مرباع در    15800استان قزوین با مسااحتي حادود  

درجاه و  36دقيقه تاا  37درجه و  35دقيقه طول شرقي و  50درجه و   50دقيقه تا    45درجه و    48جغرافيایي  

كزي  واقع شده است ،مازندران،گيالن،زنجان ،همدان و مر  البرزدقيقه عرض شمالي و در همسایگي استانهاي   45

 متر مي  300متر و پستترین نقطه آن در حاشيه سد منجيل با    4175بلندترین نقطه استان ارتفاعات سياالن با  

 باشد.                                                                     ميو البرز  ،آوج آبيك ،بوئين زهرا ، تاكستان شهرستان شامل قزوین، 6این استان داراي /باشد 

ميليمتار ميباشاد. عماده  317ترانه اي و متوسط بارش ساالنه آن حادود دیاقليم استان نيمه خشك تا م

 1390تان بر اساس آمار برداري سال فعاليتهاي استان صنعت،كشاورزي ،بازرگاني و خدمات ميباشد. جمعيت اس 

 ميباشد.                                                                                                              نفر  1201565حدود 

این استان به لحاظ سوابق تاریخي ،فرهنگي پتانسايل هااي آب و خاا  و كشااورزي ، موقعيات خاا   

 شاوراي در كنين وجود صنایع مهم داراي شرایط و جایگاه ویژهچپایتخت و همکي به  یدنز  جغرافيایي و طبيعي،

ميباشد.  این شرایط ویژه زمينه را براي رشد و توسعه استان در زمينه هاي مختلف فراهم سااخته اسات ضامن 

گاري اسات كاه توجاه یدكيلومتري تهران نيز عامل مهام  120اینکه موضوع ممنوعيت استقرار صنایع تا شعاع 

                                                                                                                                           ت به این منطقه جلب نموده است.رمایه گذاران بزرگ را در بخش صنعس 
 

کلیات -2  
قسامت در  قارار دارد ،  فاالت مركازينه  ارود و رودخ  آبریز رودخانه سفيد   حوزهاستان قزوین  در دو       

شمالي استان رودخانه شاهرود قرار دارد كه بيشترین پتانسيل آب سطحي استان در آن جاري است شاخه هاي 

اساتان رودخاناه هااي   فالت مركازي  حوزه آبریزرود ميباشد. در بخش    رود و طالقان  اصلي این رودخانه الموت

 هااي  رودخاناه  و   آنهاا خررود،ابهار رود،حااجي عارب  ائمي و فصلي وجود دارد كه مهمتارینبصورت د  يمتعد 

                        چاي و.. ميباشد.                                                                                                              باراجين،بازار،دلي

ظيم قزوین قرار دارد این دشت با داشتن آب زیر ععمده منابع آب زیر زميني استان در دشت آبرفتي و    

گردد. بخشهاي از دشت قيادار در منطقاه   محسوب مي  شوراز قطبهاي كشاورزي ك  يزميني و خا  مناسب یک

 آوج نيز در این استان قرار دارد .

                                           

منابع آب استان وضع 2-1  
منابع آب سطحی  2-1-1  

در      شاهرود  رودخانه  یعني  آن  شمالي  بخش  در  استان  سطحي  آب  منبع  ترین  آبریز عمده    حوزه 

رعي تشکيل  سفيدرود قرار دارد این رودخانه از پيوستن رودخانه هاي الموت رود، طالقان رود و چندین شاخه ف

شده و آب آن وارد دریاچه سد سفيد رود مي گردد.كل آورد ساالنه آن در محل ایستگاه هيدرومتري پل لوشان  

 باشد.          ميليون متر مکعب مي   950
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نيز رودخانه هاي كوچك و بزرگ متعددي وجود دارد. كه خررود باا متوساط   فالت مركزي  حوزهدر بخش      

ميليون مترمکعاب )خروجاي از   8/109  (99-00تا    43-44ساله از سال آبي    56)متوسط درازمدت  آورد ساالنه  

ميليون متر مکعب ) خروجاي از ایساتگاه حااجي عارب ( و ابهاررود    8/20ایستگاه رحيم آباد(، حاجي عرب با  

-00تاا  43-44ساله از ساال آباي    )  56متوسط درازمدت  ميليون مترمکعب )خروجي از ایستگاه قروه     7/40

                                                         ( از مهمترین این رودخانه ها مي باشند.                                                                                        99

آبریزدر   اي قزوین    حوزه  و    حوزه  2عمل شركت سهامي آب منطقه  قزوین،    5آبریز  محدوده مطالعاتي شامل 

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

 

 مشخصات محدوده هاي مطالعاتي حوزه آبریز عمل شركت آب منطقه اي قزوین 1جدول 

ف 
دی
ر

 

 كد محدوده مطالعاتي  نام محدوده مطالعاتي  آبریز  حوزه نام 

درصد مساحت محدوده  

  حوزه آبریز مطالعاتي در 

 عمل شركت

1 

 
 سفيد رود 

 58 1310 الموت  -طالقان 

 67 1311 منجيل  

2 
 فالت مركزي 

 

 93 4106 قزوین 

 99.2 4108 آوج 

 44 4109 قيدار

 

 بارندگی  -3

در زیر نظر شركت آب منطقاه اي قازوین    تبخير سنجيایستگاه    13و  مستقل  ایستگاه بارانسنجي    62تعداد  

باه منظاور بارآورد ميازان بارنادگي در ساطح اندازه گيري مي نمایناد.  وجود دارد كه ميزان بارندگي را استان  

ازجمله پاراكنش و پوشاش مناساب و امکاان اخاذ  مطالعاتي استان و با در نظر گرفتن معيارهایيمحدوده هاي  

و  فالت مركازي حوزه آبریزایستگاه در    9)    ایستگاه  بعنوان ایستگاه منتخب  15  تعدادماهانه ریزش هاي جوي ،

ارائه شده اسات.   2برگزیده شدند كه مشخصات این ایستگاه ها در جدول سفيد رود (   حوزه آبریزایستگاه در    6

سال جاري و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل و متوساط    ماه  بهمنندگي در ایستگاههاي منتخب در  رباآمار  

ماار بارنادگي ایساتگاههاي آارائه شده است. شکل شماره یك نيز نماودار مقایساه   3درازمدت در جدول شماره  

 دهد.تخب را مدت مذكور نشان ميمن

اساتفاده  3-1شاماره در محاسبه بارندگي از شبکه تيسن ایستگاههاي منتخب مطاابق شاکل   الزم به ذكر است

  شده است.

 ميليمتر مي باشد كه  41/ 6 ماه سال جاري   بهمننشان مي دهد ميزان بارندگي استان در  3نتایج جدول شماره 

 . داشته است افزایش درصد  6/2 متوسط درازمدتنسبت به  و  درصد   3/36 نسبت به سال گذشته 
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 :  فالت مرکزی حوزه آبریز
 

قبلماه    بهمنبارش    آبي  به سال  دراز مدت    نسبت  متوسط  به  نسبت  آوج  و  مطالعاتي  و  ،  در محدوده  قيدار 

   .داشته استقزوین افزایش  

در محدوده مطالعاتي  درصد،    45به مقدار    ن یقزو  يقبل در محدوده مطالعات  ي نسبت به سال آببهمن ماه    بارش 

  بارش . مقدار  داشته است  افزایش درصد    2/58به مقدار    آوج  يدر محدوده مطالعات  و درصد    3/54به مقدار    قيدار

  در محدوده مطالعاتي قيدار   ، درصد   2/12  ب يترت  در محدوده مطالعاتي اوجماه نسبت به متوسط درازمدت    بهمن

 داشته است.   كاهشدرصد   9/11  در محدوده مطالعاتي قزوین و  افزایش  درصد   1/38

  ي فالت مركز   ز یحوزه آبر  ي مطالعات  ي ماه در محدوده ها  بهمن مقدار بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا پایان  

مقدار بارش تجمعي از ابتداي سال  .  كاهش داشته است  ز ينسبت به مقدار مشابه سال قبل و متوسط درازمدت ن

پایان   تا  آب  بهمنآبي  سال  به  نسبت  مطالعات  يماه  مقدار    نیقزو  ي قبل در محدوده  در محدوده  د  43به  رصد، 

دهد.    يدرصد كاهش نشان م  8/11به مقدار    داريق  يدرصد و در محدوده مطالعات   8/26مقدار    هآوج ب  يمطالعات

محدوده    نینسبت به متوسط درازمدت در ا  ماه  بهمنمقدار بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا پایان  همچنين  

 درصد كاهش داشته است.  1/24درصد و  3/34درصد،  9/43  بيبه ترت ي مطالعات يها

 

 سفیدرود :    حوزه آبریز 
 

در محدوده  و  افزایش    درصد   27/ 6  الموت  -در محدوده مطالعاتي طالقاننسبت به سال آبي قبل  ماه    بهمنبارش  

كاهش    21/ 3  منجيل مطالعاتي   محدودههمچنين    است.  داشته درصد  در  درازمدت  متوسط  به  هاي  نسبت 

 داشته است.   درصد كاهش 2/35درصد،  8/16 الموت و منجيل به ترتيب برابر  -طالقان مطالعاتي

نسبت    سفيدرود  زیحوزه آبر   يمطالعات  يماه در محدوده ها  بهمنمقدار بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا پایان  

مقدار بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا  .  كاهش داشته است  ز يبه مقدار مشابه سال قبل و متوسط درازمدت ن

در محدوده    و  رصد د  5/41به مقدار  الموت  -طالقان  يقبل در محدوده مطالعات  يماه نسبت به سال آب  بهمنپایان  

مقدار بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا  همچنين  .  داشته استدرصد كاهش    57/ 8مقدار    هب   منجيل   ي مطالعات

درصد    61/ 7و    درصد   47/ 0  ب يبه ترت  ي مطالعات  ي محدوده ها  ن یماه نسبت به متوسط درازمدت در ا  بهمنپایان  

 كاهش داشته است.

 

 



8 

 

 مشخصات ایستگاههاي باران سنجي و تبخير سنجي مورد استفاده در تحليل در دوحوزه آبریز فالت مركزي و سفيدرود  2جدول 

ر
ف
دی

 

 نوع ایستگاه نام ایستگاه 
 مشخصات جغرافيایي

 ارتفاع عرض طول  آبریز  حوزهنام  نام محدوده مطالعاتي  سال تاسيس 

 فالت مركزي  قزوین 1350 1340 47.4 ,13 ,36 12.6 ,7 ,50 باران سنجي بيدستان 1
 فالت مركزي  قزوین 1348 1766 6.3 ,42 ,35 44.4 ,52 ,49 باران سنجي رود  2
 فالت مركزي  قزوین 1347 1290 1.6 ,14 ,36 41.7 ,45 ,49 باران سنجي آشتجين  3
 فالت مركزي  قزوین 1345 1442 26.3 ,0 ,36 2.9 ,28 ,49 باران سنجي ضياء آباد  4
 فالت مركزي  قزوین 1345 1360 57.2 ,8 ,36 34.2 ,22 ,50 باران سنجي بهجت آباد  5
 فالت مركزي  قزوین 1345 1180 24.7 ,1 ,36 10 ,4 ,50 باران سنجي محمد آباد خره 6
مركزي فالت  قيدار 1345 1681 32.3 ,54 ,35 9.6 ,55 ,48 باران سنجي دشتك 7  

 فالت مركزي  آوج 1346 1850 18.7 ,37 ,35 24.7 ,11 ,49 باران سنجي ده اروان 8
 فالت مركزي  آوج 1349 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجي پرسپانج 9
 سفيد رود  الموت -طالقان 1345 1300 35.2 ,23 ,36 40.5 ,29 ,50 تبخير سنجي  باغ كالیه 10

سنجيباران  خسرود  11  سفيد رود  الموت -طالقان 1364 1383 51 ,33 ,36 35.9 ,2 ,50 

 سفيد رود  الموت -طالقان 1364 1580 9.5 ,24 ,36 10.5 ,38 ,50 باران سنجي یا رفي  12

 سفيد رود  الموت -طالقان 1355 1180 34.8 ,29 ,36 47.4 ,17 ,50 باران سنجي محمد آباد  13

 سفيد رود  منجيل  1381 1192 6.9 ,31 ,36 43 ,24 ,49 تبخير سنجي  نيار  14

 سفيد رود  منجيل  1381 1300 43.5 ,37 ,36 12.7, 10 ,49 باران سنجي عنبقين  15
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 ارتفاع بارندگي در سطح  حوزه آبریز ) فالت مركزي، سفيدرود و استان (  )حسب ميليمتر(  3جدول 

ف
ردی

 

 

 

 

  آبریز  حوزه

 

محدوده  

 مطالعاتي 

 

 

مساحت 

محدوه هاي  

مطالعاتي واقع  

در استان 

قزوین  

 )كيلومترمربع(

 بهمن بارش در ماه 

درصد اختالف بارش  

ماه سال آبي   بهمن

جاري با مدت مشابه  

 در 

بارش تجمعي از ابتداي سال آبي  

 ماه    بهمنتا پایان  
درصد اختالف بارش  

تجمعي با مدت  

 مشابه در

سال  

آبي  

 جاري 

02-

1401 

سال آبي  

 قبل

01-

1400 

متوسط 

 درازمدت

سال آبي  

 قبل

01-

1400 

متوسط 

 درازمدت

سال آبي  

 جاري 

02-

1401 

سال آبي  

 قبل

01-

1400 

متوسط 

 درازمدت

سال آبي  

 قبل

01-

1400 

متوسط 

 درازمدت

 -الموت سفیدرود  1

 طالقان
2792 41.1 32.2 49.4 27.6 16.8- 104.4 178.6 197.1 41.5- 47- 

 -61.7 -57.8 178.6 162 68.4 -35.2 -21.3 41.5 34.2 26.9 1495 منجیل  سفیدرود  3

 -34.3 -26.8 207.1 185.9 136.1 12.2 58.2 53.3 37.8 59.8 1189 آوج فالت مرکزی 2

 -43.9 -43 148.6 146.4 83.4 11.9 45 36 27.8 40.3 8761 قزوین  فالت مرکزی 4

 -24.1 -11.8 165 142 125.2 38.1 54.3 39.1 35 54 1086 قیدار  فالت مرکزی 5

 -44.1 -40.7 166 156.5 92.8 2.6 36.3 40.5 30.5 41.6 15627 کل استان  6
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با سال آبي گذشته و دراز مدت )ميلي متر(   1401 بهمن نمودارمقایسه بارش ایستگاههاي بارانسنجي منتخب در 1نمودار 
 در حوزه آبریز فالت مركزي

 با سال آبي گذشته و دراز مدت 1401 بهمن نمودارمقایسه بارش ایستگاههاي بارانسنجي منتخب در  2 نمودار
 )ميلي متر( در حوزه آبریز سفيدرود
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 تغييرات دماي متوسط ماهيانه  -4
جهت بررسي دماي متوسط ماهانه و مقایسه تغييرات با مقدار مشابه سال قبال و متوساط دراز مادت، از 

كه نتاایج بدسات آمااده در   شده استاستفاده  منتخب استان  ایستگاه تبخير سنجي    5آمار ثبت شده در  

 . نشان داده شده است 5جدول شماره 

دهاد كاه دمااي ماه سال جاري نشان مي  بهمنآمار دماي ایستگاههاي تبخيرسنجي در استان قزوین در  

متوساط دراز مادت در  نسابت باه  و  در كل استان روند كاهشاي  متوسط نسبت به زمان مشابه سال قبل

مقادار   نيهمچنا  داشته است.و در سایر ایستگاه ها روند افزایشي    كاهشيروند  ایستگاه باغ كالیه و قوزلو  

زمان مشابه در سال آّب قبال متوسط    دماي  ماه نسبت به  بهمناز ابتداي سال آبي تا پایان    دماي متوسط 

در دراز و نسبت باه مقادار دمااي متوساط در باغ كالیه روند افزایشي و در سایر ایستگاه ها روند كاهشي 

 داشته است.ه نيار  روند كاهشي و در سایر ایستگاه ها روند افزایشي مدت در ایستگا

 

 :   فالت مرکزی حوزه آبریز
 

  درصد،   9/69نسبت به سال آبي قبل در محدوده مطالعاتي قزوین ) ایستگاه كمپ مسکوني ( به مقدار  دما  

به علت اینکه  در محدوده مطالعاتي آوج ) ایستگاه قوزلو (  )  درصد و   3/85) ایستگاه جهان آباد ( به مقدار  

داراي خطا است(   نتيجه محاسبات  بوده است،  قبل دماي متوسط ساالنه صفر  ابي    دما مقدار    و در سال 

ا  بهمن در  درازمدت  متوسط  به  نسبت  ترتيب     ستگاهها یا  ن یماه    5/87و    درصد   70/ 8درصد،    8/64به 

به علت اینکه دماي قرائت شده در سال جاري و متوسط دراز  در ایستگاه قوزلو  داشته است.    كاهش درصد  

مثبت(  دي  درصد )عد   5/87، اختالف سال جاري با متوسط دراز مدت برابر با  استمدت هر دو زیر صفر  

جاري  است. درصورتي كه با مقایسه دما در سال جاري و متوسط دراز مدت متوجه كاهش دما در سال  

 نسبت به متوسط دراز مدت مي شویم. 

در تمامي ایستگاه   قبل   ي سال آبزمان مشابه  ماه نسبت به   بهمنمتوسط از ابتداي سال آبي تا پایان   يدما

از ابتداي سال  متوسط  دماي  و نسبت به    هاي محدوده مطالعاتي حوزه آبریز فالت مركزي روند كاهشي  

متوسط از    يدماداشته است.   شیافزاروند    همان محدوده مطالعاتي  در  درازمدتماه در    بهمنآبي تا پایان  

در    ن یقزو  يدر محدوده مطالعاتقبل    ي ماه نسبت به زمان مشابه سال آب  بهمنابتداي سال آبي تا پایان  

به مقدار  د  جهان آبا  ستگاهیا  در   قزوین  در محدوده مطالعاتي درصد ،    2/3به مقدار    ي كمپ مسکون  ستگاهیا

  ي دماو نسبت به    كاهش درصد    3/11قوزلو ( به مقدار    ستگاهیآوج ) ا  يمطالعات  حدوده درصد، در م  9/3

ابتدا از  آب  ي متوسط    ستگاه یادر    ن یقزو  ي مطالعات  ي هادر محدودهماه در درازمدت    بهمن   انیتا پا  ي سال 

  ي محدوده مطالعاترصد، در  د  7/ 2به مقدار    جهان آباد  ستگاهیا  و دردرصد    5/5به مقدار    يكمپ مسکون

 داشته است.  شیافزا د درص 7/7قوزلو ( به مقدار  ستگاه یآوج ) ا
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 سفیدرود :   حوزه آبریز
 

 6/23)ایستگاه باغ كالیه( باه مقادار الموت  -طالقانمحدوده مطالعاتي    دردما  نسبت به سال آبي قبل  دما  

و نسبت به داشته است  كاهش درصد   9/58  در محدوده مطالعاتي منجيل )ایستگاه نيار ( به مقدار  درصد 

در محادوده   و  افازایشدرصاد    15(  هیالموت )ایستگاه باغ كال-طالقان  يمحدوده مطالعاتدر  درازمدت نيز  

متوساط از ابتاداي   يدماا  نيهمچنداشته است.    كاهشدرصد    6/41  مطالعاتي منجيل )ایستگاه نيار (  

ساال  يمتوسط از ابتادا يقبل و نسبت به دما يماه نسبت به زمان مشابه سال آب بهمنسال آبي تا پایان 

 5به ترتياب  (  هیالموت )ایستگاه باغ كال-طالقان  يدر محدوده مطالعات  ماه در درازمدت  بهمن  انیتا پا  يآب

 4درصاد و    5/6باه ترتياب  (  ار يان  ستگاهی)ا  ليمنج  يدر محدوده مطالعاتدرصد افزایش و    14درصد و  

 درصد كاهش داشته است.
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 مشخصات ایستگاههاي منتخب و معرف براي محاسبه دما و تبخير از طشت  4جدول 

ف
ردی

 

 آبریز حوزهنام 

 جغرافيایيمشخصات  ایستگاه
سال  

 تاسيس
 محدوده مطالعاتي 

 نوع نام 
 طول 

 ثانيه( -دقيقه-)درجه 
 عرض

 ثانيه( -دقيقه-)درجه 

ارتفاع 

 )متر(

 الموت -طالقان 1348 1264 36-23-36 49-29-40 تبخيرسنجي باغ كالیه سفيدرود  1

 منجيل  1380 1170 36-31-03 43-24-49 تبخيرسنجي نيار  سفيدرود  2

 قزوین 1380 1309 41-16-36 32-59-49 تبخيرسنجي كمپ مسکوني مركزي فالت   3

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

 قزوین 1348 1374 51-37-35 49-35-49 تبخيرسنجي جهان آباد  فالت مركزي  5

 

 1401ماه    بهمنوضعيت دماي متوسط ماهيانه ایستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوین ) در دو حوزه آبریز فالت مركزي و سفيدرود ( در  5جدول 

ف 
ردی

 

 آبریز   حوزهنام  
نام محدوده  

 مطالعاتي 
 نام ایستگاه 

 درصد اختالف با...  ماه  )سانتيگراد(   بهمنوضعيت دما در
دماي متوسط از ابتداي سال آبي  

 )سانتيگراد( 
 درصد اختالف با... 

 سال آبي 
متوسط  

 درازمدت
 سال قبل

متوسط  

 دراز مدت 

 آبيسال  
 متوسط  

 دراز مدت 
 سال قبل 

متوسط دراز  

   جاري مدت 

02-1401 

   قبل

  01-1400 
 قبل جاري 

2/3 باغ كالیه الموت طالقان سفيدرود  1  2/4  8/2  6/23-  15 2/9  8/8  1/8  5 14 

1/2 نيار   نجيلم سفيدرود  2  1/5  6/3  9/58-  6/41-  8 6/8  4/8  5/6-  4-  

2/1 كمپ مسکوني قزوین  مركزي فالت   3  1/4  5/3  9/96-  8/64-  5/8  8/8  0/8  2/3-  5/5  

-4/3 قوزلو  آوج  فالت مركزي  4  0 8/1-   5/87  5/4  1/5  2/4  3/11-  7/7  

5/0 جهان آباد  قزوین  فالت مركزي  5  4/3  7/1  3/58-  8/70-  6/7  9/7  1/7  9/3-  2/7  
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 تغییرات تبخیر ماهیانه   -5
 

در حاوزه دهد كاه  ماه سال جاري نشان مي  بهمنآمار تبخير ایستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوین در   

طالقان )   -قبل در محدوده مطالعاتي الموتنسبت به سال آبي  ماه    بهمنتبخير در  ميزان  آبریز سفيدرود،  

و در حوزه  و در محدوده مطالعاتي منجيل ) ایستگاه نيار ( روند افزایشي  روند كاهشایستگاه باغ كالیه(  

در محادوده آبریز فالت مركزي در محدوده مطالعاتي قزوین ) ایستگاه كمپ مساکوني( روناد كاهشاي و  

آمار تبخير    افزایشي و در ایستگاه قوزلو تغييري نداشته است.( روند  جهان آباد  ستگاهی) ا  نیقزو  يمطالعات

و در حاوزه  روند افزایشايحوزه آبریز سفيدرود  در    دراز مدتمتوسط    نسبت به  ایستگاههاي تبخيرسنجي

  .داشته است آبریز فالت مركزي روند كاهشي
در   سال قبلزمان مشابه در  تبخير  ماه نسبت به    بهمناز ابتداي سال آبي تا پایان    ميزان تبخير  نيهمچن 

در ایستگاه كمپ مسکوني روند كاهشي و در حوزه آبریز فالت مركزي  روند كاهشي  حوزه آبریز سفيد رود  

ماه نسبت   بهمناز ابتداي سال آبي تا پایان    ريتبخ  زانيم  داشته است.  يافزایشو در سایر ایستگاه ها روند  

( روند كاهش هیباغ كال  ستگاهیطالقان ) ا  -الموت  يمحدوده مطالعاترود    د يسف  زیدر حوزه آبر  درازمدتبه  

در ایستگاه   يفالت مركز  زیو در حوزه آبر  يشی( روند افزاار ين  ستگاهی) ا  ليمنج  يو در محدوده مطالعات

 كاهشي و در سایر ایستگاه ها روند افزایشي داشته است.كمپ مسکوني روند 
 

 :   فالت مرکزی حوزه آبریز
 

ماه سال جااري   بهمندر استان قزوین در    فالت مركزي  حوزه آبریزآمار تبخير ایستگاههاي تبخيرسنجي  

در محادوده مطالعااتي قازوین ) ایساتگاه  دهد كه مقدار تبخير نسبت به زمان مشابه سال قبالنشان مي

افزایشاي و در ( روناد جهاان آبااد ساتگاهی) ا نیقزو  يدر محدوده مطالعاتكمپ مسکوني( روند كاهشي و  

 داشته است.روند كاهشي  متوسط دراز مدتسبت به و نایستگاه قوزلو تغييري نداشته 

تبخير   قزوین  ميزان  مطالعاتي  قبل در محدوده  آبي  به سال  ایستگاه كمپ مسکونينسبت  مقدار    در  به 

داشته است. در ایستگاه جهان اباد به علت اینکه تبخير  و در ایستگاه قوزلو تغييري ن  كاهش  درصد   4/109

 است، درصد اختالف داراي خطا و در جدول خالي گذاشته شده است. 0برابر  قبلدر سال  

  ي كمپ مسکون  ستگاهیدر ا  ن یقزو  ي در محدوده مطالعاتنسبت به متوسط درازمدت  ماه    بهمن مقدار تبخير  

ر ایستگاه قوزلو به علت اینکه  د داشته است.   درصد كاهش  84/ 4و در ایستگاه جهان آباد    0/117به مقدار  

 است، درصد اختالف داراي خطا و در جدول خالي گذاشته شده است. 0تبخير در سال جاري برابر 

تبخير زمان مشابه در درازمادت در ماه نسبت به    بهمناز ابتداي سال آبي تا پایان    ميزان تبخير  نيهمچن

و در ایستگاه جهاان آبااد كاهش درصد  1/7محدوده مطالعاتي قزوین در ایستگاه كمپ مسکوني به مقدار 

درصاد افازایش داشاته   8/34و در محدوده مطالعاتي آوج در ایستگاه قوزلو  به مقدار  درصد    11به مقدار  

در  زماان مشاابه در ساال آباي قبالماه نسبت به  بهمن  تجمعي از ابتداي سال آبي تااست. مقدار تبخير  

درصد كاهش و در ایستگاه جهان آباد   2/22محدوده مطالعاتي قزوین در ایستگاه كمپ مسکوني به مقدار  
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درصاد افازایش داشاته   8/67درصد و در محدوده مطالعاتي آوج در ایستگاه قوزلو  به مقدار    20به مقدار  

 است.

 

 سفیدرود :   حوزه آبریز
 

در حوزه آبریز سفيدرود، دهد كه  ماه سال جاري نشان مي  بهمنآمار تبخير ایستگاههاي تبخيرسنجي در  

طالقاان ) ایساتگاه بااغ   -قبل در محدوده مطالعاتي الماوتماه نسبت به سال آبي    بهمنميزان تبخير در  

در هار دو محادوده و  كالیه( روند كاهش و در محدوده مطالعاتي منجيل ) ایستگاه نيار ( روند افزایشي  

)ایساتگاه بااغ   الماوت  -طالقااندر محدوده مطالعااتي    .دهد نشان ميرا    افزایشيروند  درازمدت  نسبت به  

در محادوده مطالعااتي منجيال )ایساتگاه و كااهش  درصد  5/29به مقدار نسبت به سال آبي قبل كالیه(  

الماوت   -در محدوده مطالعاتي طالقاننسبت به متوسط درازمدت  و    افزایشدرصد    8/33نيار ( به مقدار  

درصاد   9/170و در محدوده مطالعاتي منجيل )ایستگاه نياار (    درصد   8/3مقدار  به  )ایستگاه باغ كالیه(  

 داشته است.  افزایش

تبخير زمان مشابه در درازمادت در ماه نسبت به    بهمناز ابتداي سال آبي تا پایان    ميزان تبخير  نيهمچن

محادوده در  كااهش و  درصاد    4/33باه مقادار  (  هیابااغ كال  ساتگاهیالموت )ا  -طالقان  محدوده مطالعاتي

از ابتداي تبخير  تجمعي داشته است. مقدار  افزایشدرصد   3/5به مقدار  (  ار ين ستگاهی)ا  ليمنج  يمطالعات

 و  درصاد  0/6باه ترتياب   هامحدودهماه نسبت به زمان مشابه در سال آبي قبل در این   بهمنسال آبي تا  

 داشته است. كاهشدرصد  7/10
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 1401ماه  بهمنوضعيت تبخير متوسط ماهيانه ایستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوین ) در دو حوزه آبریز فالت مركزي و سفيدرود ( در  6جدول 

ف
ردی

 

  حوزهنام 

 آبریز 

نام محدوده  

 مطالعاتي 
 نام ایستگاه 

ماه                         بهمنوضعيت تبخير در

 )ميليمتر( 
 درصد اختالف با...  تبخير از ابتداي سال آبي )ميليمتر( درصد اختالف با... 

 سال آبي 
متوسط 

 درازمدت
 سال قبل 

متوسط 

 دراز مدت

 سال آبي 
 متوسط 

 دراز مدت

سال  

 قبل

متوسط 

جاري              دراز مدت

02-1401 

قبل             

01-1400 
 قبل جاري 

 -4/33 -0/6 1/296 8/209 2/197 8/3 -5/29 1/16 7/23 7/16 باغ كالیه الموت طالقان  سفيدرود 1

 3/5 -7/10 4/308 6/363 7/324 9/170 8/33 3/11 8/22 5/30 نيار  منجيل  سفيدرود 2

 -1/7 -2/22 6/276 0/330 9/256 -0/117 -4/109 7/21 4/39 -7/3 كمپ مسکوني قزوین فالت مركزي 3

 8/34 8/67 4/252 8/202 3/340   4/0 0 0 قوزلو  آوج فالت مركزي 4

 11 0/20 9/375 6/347 1/417 -4/86  5/12 0 7/1 جهان آباد  قزوین فالت مركزي 5
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 آب سطحی وضعیت  -6
 

  9ایستگاه هيدرومتري بر روي رودخاناه هااي اصالي واقاع شاده اناد كاه   23در كل استان تعداد  

قارار دارناد وباه طاور مرتاب   فالت مركزي  حوزه آبریزایستگاه در    14سفيدرود و    حوزه آبریزایستگاه در  

ایساتگاه   6سافيدرود  تعاداد    حوزه آبریازآبدهي آنها توسط تکنسين ها ثبت و اندازه گيري مي شود. در  

   فاالت مركازي حوزه آبریازایستگاه بر روي رودخانه هاي طارم و در  3برروي رودخانه شاهرود و قزوین و 

ایساتگاه بار روي رودخاناه  1، ایستگاه برروي رودخانه حاجي عارب 1ایستگاه بر روي رودخانه خررود،   8

ایستگاه بر روي رودخانه هاي شمالي دشت احداث شده اند. ایساتگاههاي هيادرومتري ماورد   4ابهررود و

عاتي انتخاب شاده ایستگاه با توجه به خروجي یا ورودي بودن آنها به محدوده هاي مطال  18تحليل شامل  

آورد رودخاناه   8ارائه شده است.  جدول شاماره    7اند . مشخصات ایستگاههاي منتخب در جدول شماره  

و مقایسه آن با مادت مشاابه ساال آباي قبال و   1401ماه    بهمن  هاي استان در ایستگاههاي منتخب در

ت آبدهي رودخانه ها نشاان مقایسه وضعي  4و  3،  2دهد. در نمودارهاي شماره  متوسط درازمدت نشان مي

 داده شده است.
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 مشخصات ایستگاههای هیدرومتری منتخب  7جدول 

 نام رودخانه  نام ایستگاه  آبریز  حوزه
 كد محدوده  نام محدوده مطالعاتي

 2آبریز درجه  حوزهنام 
 مشخصات جغرافيایي

 درجه ایستگاه (km2مساحت )
 ارتفاع عرض طول 

یز
آبر
زه 
حو

  
ي 
كز
مر
ت 
فال

 

 1 51.6 1360 08 ,36 22 ,50 فالت مركزي  4106 قزوین  به به رود  بهجت آباد 

 2 59.9 1450 15 ,36 13 ,50 فالت مركزي  4106 قزوین  شتر  شتر 

 1 67.2 1520 21 ,36 01 ,50 فالت مركزي  4106 قزوین  اميرآباد  امير آباد 

 1 106.5 1480 20 ,36 02 ,50 فالت مركزي  4106 قزوین  باراجين  باراجين 

 1 571.4 1720 35 ,35 50 ,49 فالت مركزي  4106 قزوین  حاجي عرب  حاجي عرب 

 1 436.03 1745 40 ,35 26 ,49 فالت مركزي  4109 قيدار  كلنجين چاي  ارتش آباد 

 1 314.2 1700 38 ,35 12 ,49 فالت مركزي  4108 آوج آوج چاي  تونل آوج

 2 1590 1700 54 ,35 57 ,48 فالت مركزي  4109 قيدار  خررود  دشتك

 1 2455 1623 45 ,35 17 ,49 فالت مركزي  4109 قيدار  خررود  آبگرم 

 4 4000 1482 35,47 49,22 فالت مركزي  4106 قزوین  خررود  سد نهب  بهمنورو

 1 4326 1400 35,52 49,32 فالت مركزي  4106 قزوین  خررود  رحيم آباد 

 4 5428 1150 56 ,35 04 ,50 فالت مركزي  4106 قزوین  خررود  پل شاه عباسي 

 4 1916 1433 36.03 49.22 فالت مركزي  4107 ابهر  ابهررود قروه

ود 
در
في
س

 

 1 3040.4 680 36 ,36 04 ,50 سفيد رود  1310 طالقان  شاهرود  الت 

 1 1328 1095 36,23 50,23 سفيد رود  1310 طالقان  طالقانرود  شير كوه 

 1 283.7 300 40 ,36 25 ,49 سفيد رود  1311 منجيل اركن چاي  بورمانك 

 4 183.5 788 34,41 49,06 سفيد رود  1311 منجيل آلتين كش  نهران 

 4 200.9 619 36,36 49,19 سفيد رود  1311 منجيل سنگان  سنگان 
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 ( ماه سال جاری و سال قبل و درازمدت در محدوده های مطالعاتی استان قزوین)بر حسب میلیون متر مکعب بهمن میزان حجم جریان سطحی  8جدول    8 جدول

 توضيحات 
 درصد اختالف با 

پایان  آورد تجمعي از ابتداي سال آبي  تا 

 درصد اختالف با  ماه  بهمن
  حوزه مساحت  ماه  بهمنحجم رواناب ماهانه در

باالدست) 
2Km ) 

 نام ایستگاه 
محدوده  

 مطالعاتي

حوزه
 

آبریز 
 

 متوسط 
 سال قبل 

 متوسط  جاري  قبل متوسط 
 سال قبل 

 جاري  قبل متوسط 

01-1400 درازمدت  درازمدت   1401-02 01-1400 درازمدت  درازمدت    1401-02  

 آوج ارتش آباد  436.0 0.52 0.93 1.5 80.9- 186.8- 1.312 2.711 4.812 106.7- 266.9- 

ي 
ت مركز

فال
 

 تونل آوج 314.2 1.10 1.37 2.5 24.4- 128.6- 2.576 4.077 8.437 58.2- 227.5-  

 پل شاه عباسي  5428.7 0.00 0.00 0.9 0.0 100.0- 0.000 0.000 4.708 0.0 100.0- خررود حوزه خروجي استان از  

 قزوین 

به سد باالخانلو   بهمنورو   حاجي عرب  571.4 0.36 1.17 1.1 225.2- 211.2- 1.135 4.282 4.131 277.2- 263.9- 

 بهجت آباد  51.6 0.04 0.16 0.6 287.5- 1432.5- 0.070 0.617 1.707 781.5- 2339- به دشت قزوین  بهمن ب ورو

 شتر  59.9 0.00 0.01 0.8 100.0- 100.0- 0.000 0.168 2.296 100.0- 100.0- به دشت قزوین   بهمنورو

 اميرآباد  67.3 0.15 0.21 1.2 42.9- 699.5- 0.194 0.635 2.724 226.7- 1301- به دشت قزوین   بهمنورو

 باراجين  106.5 0.29 0.18 1.16 36.4 307.2- 0.54 0.71 3.16 31.1- 483.2- به دشت قزوین   بهمنورو

 رحيم آباد  4326.0 0.00 0.02 9.9 100.0- 100.0- 0.000 9.533 31.53 100.0- 100.0- به دشت قزوین  بهمن ب ورو

 4000.0 2.19 5.05 7.3 130.8- 232.1- 5.905 18.815 22.95 218.7- 288.7- سد نهب  بهمنورو -1396تأسيس 
سد   بهمنورو

 نهب 

ابهررود به دشت   بهمنورو

 قزوین 
-100.0 0.0 9.373 0.000 0.000 -100.0 0.0 3.2 0.00 0.00 1916.0 

 قروه

 قيدار  آبگرم  2455.5 2.56 2.90 6.9 13.5- 169.2- 4.658 12.206 28.07 162.0- 502.7- خروجي محدوده قيدار 

 دشتك 1590.9 0.08 0.54 1.2 100.0- 100.0- 0.078 1.213 4.212 100.0- 100.0- به استان از خررود   بهمنورو

به سد سفيد رود    بهمنورو  منجيل  بورمانك  283.6 0.85 1.52 3.1 79.2- 263.0- 2.426 5.140 10.8 111.9- 343.4- 

سفيدرود 
به سد سفيد رود   بهمنورو   سنگان  200.9 0.13 0.91 2.0 590.2- 1419.0- 0.412 1.734 5.7 320.8- 1294- 

به سد سفيد رود   بهمنورو  نهران  183.5 0.72 1.61 1.7 123.7- 131.3- 2.960 5.153 6.9 74.1- 133.8- 

  -طالقان  شيركوه  1327.9 2.70 4.69 6.9 74.0- 157.1- 7.6 14.3 25.3 88.0- 232.1- استان از طالقان رود  بهمنورو

 الت  3040.4 7.62 11.85 26.8 55.4- 251.0- 50.3 64.6 114.8 28.5- 128.3- شاهرود حوزه خروجي استان از   الموت 



20 

 

 :حوزه آبریزفالت مرکزی
 

آبریز فالت  نشان مي   8نتایج جدول   - دهد كه حجم رواناب رودخانه هاي  استان قزوین در حوزه 

در تمام ایستگاههاي  سال گذشته نسبت به مدت مشابه  1401-02ماه سال آبي   بهمنمركزي در  

كاهش داشته  است. صرفنظر از ایستگاههاي  به رير از ایستگاه هيدرومتري باراجين  هيدرومتري 

حجم    افزایش  بيشترینو  قروه(   ) شتر ،  رحيم آباد، پل شاه عباسي  1401ماه  همن  بخشك در  

درصد  و    5/36با     باراجينرواناب در این ماه نسبت به سال قبل مربوط به ایستگاه هيدرومتري  

 درصد مي باشد.    5/287با    بهجت آباد بيشترین كاهش مربوط به ایستگاه هيدرومتري

-02ماه سال آبي    بهمني استان قزوین در حوزه آبریز فالت مركزي در  هاحجم رواناب رودخانه  -

نسبت به متوسط درازمدت در تمام ایستگاههاي هيدرومتري كاهش داشته است. صرفنظر    1401

و  قروه( كمترین كاهش    )شتر ،  رحيم آباد، پل شاه عباسي از ایستگاههاي خشك در ماه جاري

نسبت به درازمدت مربوط به ایستگاه هيدرومتري    1401-02ماه سال آبي    بهمنحجم رواناب در  

آوج   هيدرومتري    6/128با  وروتونل  ایستگاه  به  مربوط  كاهش  بيشترین  و  آباددرصد  با    بهجت 

 درصد مي باشد.  5/1432

هاي استان قزوین در حوزه آبریز فالت مركزي از ابتداي سال آبي تا  آورد تجمعي رواناب رودخانه  -

نسبت به سال گذشته در تمامي ایستگاههاي هيدرومتري    1400-01ماه سال آبي    بهمنپایان   

( جاري   سال  در  ایستگاههاي خشك  از  است. صرفنظر  یافته  شاه  شتر ،كاهش  پل  آباد،  رحيم 

ق عباسي ایستگاه  و   به  مربوط  قبل  سال  به  نسبت  تجمعي  رواناب  حجم  كاهش  كمترین  روه(  

  بهجت آباد درصد  و بيشترین كاهش مربوط به ایستگاه هيدرومتري  1/31با   باراجينهيدرومتري 

 درصد مي باشد.  5/781با 

تداي سال هاي استان قزوین در حوزه آبریز فالت مركزي از ابآورد تجمعي رواناب كليه رودخانه    -

پایان   تا  ایستگاههاي   1400-01ماه سال آبي    بهمنآبي  نسبت به متوسط درازمدت در تمامي  

)شتر ،     جاري   سال  در  در  خشك  ایستگاههاي  از  صرفنظر  است.  داشته  كاهش  هيدرومتري 

  1400-01و  قروه(  كمترین كاهش  حجم رواناب تجمعي سال آبي   رحيم آباد، پل شاه عباسي

درصد و بيشترین كاهش    227/ 5با    تونل آوجازمدت مربوط به ایستگاه هيدرومتري  نسبت به در

 درصد مي باشد.    0/2339با   بهجت آباد مربوط به ایستگاه هيدرومتري
 

 

 درود یزسف یحوزه آبر
 

 

 

دهد كه حجم رواناب رودخانه هاي  استان قزوین درحوزه آبریزسفيدرود   نشان مي   8نتایج جدول   -

آبي    بهمن سال  مشابه  1401-02ماه  مدت  به  گذشته نسبت  ایستگاههاي  سال  تمام  در 

  1401-02ماه سال آبي    بهمنحجم رواناب در  كمترین كاهش  هيدرومتري كاهش  داشته  است.  
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درصد و بيشترین كاهش مربوط به   4/55با   التط به ایستگاه هيدرومتري نسبت به درازمدت مربو 

 درصد مي باشد.  2/590با   نسنگانایستگاه هيدرومتري 

  1401-02ماه سال آبي   بهمنهاي حوزه آبریز سفيدرود در استان قزوین در  حجم رواناب رودخانه  -

شته است. كمترین كاهش  نسبت به متوسط درازمدت در تمام ایستگاههاي هيدرومتري كاهش دا

نسبت به درازمدت مربوط به ایستگاه هيدرومتري    1401-02ماه سال آبي    بهمنحجم رواناب در  

درصد    0/1419با   سنگاندرصد و بيشترین كاهش مربوط به ایستگاه هيدرومتري    3/131با    نهران

 مي باشد.  

رودخانه  - رواناب  تجمعي  پایان   آورد  تا  آبي  سال  ابتداي  از  قزوین  استان  در   سفيدرود  هاي حوزه 

نسبت به سال گذشته در تمامي ایستگاههاي هيدرومتري كاهش    1400-01ماه سال آبي    بهمن

ب  كاهش  كمترینیافته است.   مربوط  با  آورد تجمعي  ایستگاه هيدرومتري الت  درصد  و    5/28ه 

 درصد مي باشد.   8/320با   سنگانهش مربوط به ایستگاه هيدرومتري بيشترین كا

هاي استان قزوین درحوزه آبریزسفيدرود  از ابتداي سال  ضمناً آورد تجمعي رواناب كليه رودخانه  -

پایان   تا  ایستگاههاي   1400-01ماه سال آبي    بهمنآبي  نسبت به متوسط درازمدت در تمامي  

هيدرومتري    ایستگاههاي  به  مربوط  كاهش  كمترین  است.  داشته  كاهش  با     التهيدرومتري 

درصد     8/1293و بيشترین كاهش مربوط به ایستگاه هيدرومتري سنگان به ميزان    درصد   3/128

 بوده است.

 
ایستگاههاي حوزه آبریزفالت مركزي در محدوده مطالعاتي قزوین، آوج و   1401ماه  بهمننمودارمقایسه دبي ماهانه  1 نمودار

 ميانگين دراز مدت  )مترمکعب بر ثانيه(قيدار با مقدار مشابه سال گذشته و 
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ایستگاههاي محدوده مطالعاتي طارم سفلي  با مقدار مشابه سال گذشته و   1401ماه  بهمننمودارمقایسه دبي ماهانه  2نمودار 

 ميانگين دراز مدت  )مترمکعب بر ثانيه(

 

طالقان  با مقدار مشابه سال  -ایستگاههاي محدوده مطالعاتي الموت  1401ماه  بهمننمودارمقایسه دبي ماهانه   3 نمودار

 گذشته و ميانگين دراز مدت  )مترمکعب بر ثانيه(
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 کیفیت آبهای سطحی   -7
مداوم پارامترهاي كيفي و مقایسه آن  با توجه به اهميت مسائل زیست محيطي و بهداشت منابع آب، اندازه گيري 

بار با نمونه برداري از آب    2ن منظور ماهيانه حداقل  ه هميبا استانداردهاي موجود امري اجتناب ناپذیر است، ب

در ایستگاههاي شبکه پایش كيفي استان و ارسال به آزمایشگاه ، نسبت به اندازه گيري پارامترهاي كيفي آب  

 ا و كاتيون ها اقدام مي گردد. ، آنيون ه PHي،  شورشامل 

مدت    نسبت به را  سال جاري و مقایسه آن  ماه    بهمني آب رودخانه هاي استان در  شور وضعيت    9جدول شماره  

 مشابه سال قبل و متوسط دراز مدت نشان مي دهد. 

در  شور آمار   قزوین  استان  آبهاي سطحي  پایش  شبکه  ایستگاههاي  مي  بهمني  نشان  كه  ماه سال جاري  دهد 

سفيد رود و  در حوزه آبریز  متوسط درازمدت  نسبت به  و    ي آب رودخانه ها نسبت به زمان مشابه سال قبل شور

مركزي   عرب(  فالت  حاجي  ایستگاه  جز  به  است.ي  افزایش  روند )  نمونه  در    داشته  امکان  خشك  ایستگاههاي 

 منظور نشده است. دي برداري وجود نداشته و در جدول عد 

 

 :  فالت مرکزی حوزه آبریز
 

در ایستگاه حاجي    و متوسط دراز مدت  نسبت به زمان مشابه سال قبل   حوزه آبریزي آب رودخانه ها در این  شور

نسبت به سال  شوري آب  بيشترین افزایش  .  داشته است  روند افزایشي عرب روند كاهشي و در سایر ایستگاه ها  

به  آبي قبل   ایستگاه    آوج چايرودخانه    آوجمحدوده مطالعاتي  مربوط  مي    درصد   4/61( به مقدار    تونل آوج) 

)    خررودرودخانه    يدارق  يمربوط به محدوده مطالعات   ز ين  نسبت به سال آبي قبل  كاهش شوري  نیكمتر  .باشد 

  2/21ایستگاه حاجي عرب در محدوده مطالعاتي قزوین به مقدار  باشد.     يدرصد م  5/ 2( به مقدار    آبگرمایستگاه  

 درصد نسبت به سال آبي قبل كاهش داشته است. 

افزایش   آب  بيشترین  درازمدت  شوري  متوسط  به  چاي  مربوط  نسبت  آوج  رودخانه  آوج  مطالعاتي  محدوده  به 

  محدوده مطالعاتي آوج  ي نيز مربوط به شور كاهش و كمترین مي باشد  درصد  8/74به مقدار )ایستگاه تونل آوج( 

در محدوده  ایستگاه حاجي عرب  درصد مي باشد.     24/ 9( به مقدار    ارتش آباد ) ایستگاه    چاي  كلنجينرودخانه  

 درصد نسبت به متوسط دراز مدت كاهش داشته است. 2/9مطالعاتي قزوین به مقدار 

 

 سفیدرود:   حوزه آبریز
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این    شوري در  ها  رودخانه  آبریز آب  قبل   حوزه  سال  مشابه  زمان  به  به    نسبت  نسبت  درازمدت و  روند    متوسط 

( به مقدار  بورمانك)ایستگاه  منجيل  نسبت به سال آبي قبل در محدوده مطالعاتي    شوري ابداشته است.    افزایشي

روند افزایشي داشته  درصد   9/72نسبت به متوسط دراز مدت در همين ایستگاه به مقدار    شوري آب و  درصد   2/36

 .  است

دشت (    یيرجا ستگاهی)ا الموت-طالقان  ي در محدوده مطالعات زمان مشابه سال قبل   نسبت به شوري آب رودخانه 

داشته است.   افزایش درصد  8/9  متوسط دراز مدت نسبت به شوري آب رودخانه درصد و  10/ 3به مقدار 
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 1401ماه  بهمنوضعيت شوري آبهاي سطحي در ایستگاههاي پایش كيفي استان قزوین در  9جدول 

ف
ردی

 

 آبریز حوزهنام 
محدوده  

 مطالعاتي 
 رودخانه نام ایستگاه 

ماه )ميکرو موس بر  بهمندر  شوريوضعيت 

 سانتيمتر( 

ماه   بهمني شور درصد تغييرات 

 نسبت به: 1401سال 

 سال آبي 
متوسط 

 درازمدت
 سال قبل 

متوسط دراز  

 مدت
 جاري 

02-1401 

قبل             

01-1400 

9/0 797 874 882 شاهرود  رجایي دشت  الموت   -طالقان   سفيدرود  1  6/10  

145 700 579 اركن چاي  بورمانك  منجيل سفيدرود  2  3/17-  7/21  

3 
 فالت مركزي 

 
 قزوین 

4281 1541 2058 حاجي عرب  حاجي عرب   6/33  1/44  

سد    بهمنورو

 نهب 
0/6 2589 2962 3138 خررود   2/12  

4/40 499 496 696 بهجت آباد  بهجت آباد   5/39  

0/25 495 531 664 اميرآباد  اميرآباد   0/34  

6/20 595 661 798 باراجين  باراجين   0/34  

 آوج  فالت مركزي  4
4/41 1238 1226 1402 كلنجين چاي  ارتش آباد   3/13  

4/48 1301 1509 2781 آوج چاي  تونل آوج   8/113  

1/0 3690 4608 4613 خررود  آبگرم  قيدار  فالت مركزي  5  0/25  

-17/ 3 495 496 579 حداقل  57/10  

48/ 4 3690 4608 4613 حداکثر   8 /113  
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 قزوین موقعيت محدوده هاي مطالعاتي شركت آب منطقه اي استان  1شکل 
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 موقعيت ایستگاههاي آبسنجي در محدوده استان قزوین  2شکل 
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 موقعيت ایستگاههاي بارانسنجي منتخب در محدوده استان قزوین  3شکل 
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 قزوین موقعيت ایستگاههاي تبخيرسنجي در محدوده استان  4شکل 


