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مقدمه -1  

در موقعیتت   کیلومتری غرب تهران و 91کیلومتر مربع در  15811استان قزوين با مساحتی حدود 

 36دقیقته تتا    37درجته و   35دقیقه طول شرقی و  51درجه و  51ه تا دقیق 45درجه و  48جغرافیايی 

همدان و مرکزی   زنجان، گیالن، مازندران، ،البرزدقیقه عرض شمالی و در همسايگی استانهای  45درجه و 

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

 ،آبیت   ،بوئین زهترا، تاکستتان   شهرستان شامل قزوين، 6اين استان دارای  باشد. متر می 311منجیل با 

 باشد.                                                                    میو البرز  آوج

باشتد.  میلیمتتر متی   317ای و متوسط بارش ساالنه آن حتدود  ترانهديخش  تا ماقلیم استان نیمه

تان بتر استا    باشتد. جمعیتت است   بازرگتانی و ختدمات متی    کشتاورزی،  های استان صنعت،عمده فعالیت

درصتد را زنتان    49را متردان و  درصتد   51کته  باشتد.  می نفر  1273761حدود  1395آماربرداری سال 

                                                                                                                                                                                                دهند.تشکیل می

های آب و خاك و کشاورزی، موقعیت ختا   فرهنگی پتانسیل اين استان به لحاظ سوابق تاريخی، 

ای در  ع مهم دارای شرايط و جايگاه ويتهه نین وجود صنايچکی به پايتخت و هميدنز جغرافیايی و طبیعی،

های مختلف فتراهم ستاخته   باشد.  اين شرايط ويهه زمینه را برای رشد و توسعه استان در زمینهکشور می

گتری  يدکیلومتری تهران نیز عامل مهم  121ضمن اينکه موضوع ممنوعیت استقرار صنايع تا شعاع  ؛است

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

 

كليات -2  

قسمت شمالی در  دارد،نه شور قرار ااستان قزوين  در دو حوزه آبريز رودخانه سفیدرود و رودخ     

هتای  استان رودخانه شاهرود قرار دارد که بیشترين پتانسیل آب سطحی استان در آن جاری است شتاخه 

 یباشد. در بخش حتوزه شتور استتان رودخانته هتای متعتد      رود و طالقانرود می اصلی اين رودخانه الموت

 هتای  رودخانته  و  حتاجی عترب   ،ابهتر رود  آنهتا ختررود،   ائمی و فصلی وجود دارد که مهمترينبصورت د

              باشد.                                                                                                                        .. می. چای ودلی بازار، باراجین،

زوين قترار دارد ايتن دشتت بتا     ظیم قت ععمده منابع آب زير زمینی استان در دشت آبرفتی و        

ی از يهاگردد. بخشهای کشاورزی کشور محسوب میاز قطب یداشتن آب زير زمینی و خاك مناسب يک

 دشت قیدار در منطقه آوج نیز در اين استان قرار دارد .
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منابع آب استان وضع 2-1  

منابع آب سطحي 2-1-1  

 .يعنی حوزه رودخانه شاهرود قرار داردعمده ترين منبع آب سطحی استان در بخش شمالی آن    

ن شاخه فرعی تشکیل شده و آب آن يدرود و چن طالقان ،رود ه از پیوستن رودخانه های الموتناين رودخا

 951 کل آورد ساالنه آن در محل ايستگاه هیدرومتری پل لوشان گردد.وارد درياچه سد سفیدرود می

 باشد.          میلیون متر مکعب می

که خررود با متوسط  ؛بخش حوزه شور نیز رودخانه های کوچ  و بزرگ متعددی وجود دارد در    

میلیتون مترمکعتب    3/117 (96-97تتا   43-44ستاله از ستال آبتی     54)متوسط درازمتدت   آورد ساالنه

عترب(  میلیون متر مکعب )خروجی از ايستگاه حاجی  8/21عرب با آباد(، حاجی)خروجی از ايستگاه رحیم

    ستاله از ستال آبتی    51متوسط درازمدت  (میلیون مترمکعب )خروجی از ايستگاه قروه  42/43بهررود و ا

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

 

 وين،شامل قز عمده محدوده مطالعاتی 5ای قزوين در حوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه

 .ارائه شده است 1-1و قیدار وجود دارد که مشخصات آن در جدول  ، آوجمنجیلالموت، -طالقان

 

 

 ای قزوينکت آب منطقههای مطالعاتی حوزه عمل شر: مشخصات محدوده 1-1جدول 
ف
دي
ر

 

 کد محدوده مطالعاتی نام محدوده مطالعاتی نام حوضه آبريز

درصد مساحت محدوده 

مطالعاتی در حوزه عمل 

 شرکت

 58 1311 الموت -طالقان  سفید رود 1

 67 1311  منجیل سفید رود 2

 93 4116 قزوين درياچه نم  3

 9992 4118 آوج درياچه نم  4

 44 4119 قیدار درياچه نم  5
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 بارندگی -3

در ای قرووی   زیر نظرر ررر آ  م منهقر     یتبخیرسنجایستگاه  13و مستقل ایستگاه بارانسنجی  26تعداد 

ظور بر ورد میوان بارنردگی در سره    رهریورنمایند. گیری میاندازه وجود دارد    میوان بارندگی را استان 

ازجمل  پرا نش و پوررش مناسرو و امنران ا ر       های مهالعاتی استان و با در نظر گرفت  معیارهاییمحدوده

عنروان ایسرتگاه منتخرو برگویرده رردند  ر  ماخنرا  ایر           بر  ایسرتگاه  11 تعداد ماهان  ریوش های جوی،

سرال جراری و    مراه  ررهریور های منتخو در ندگی در ایستگاهربا مار ارائ  رده اسآ.   6ها در جدولایستگاه

ارائ  رده اسآ. رنل رماره یر    3متوسط درازمد  در جدول رماره مقایس   ن با مد  مااب  سال قبل و 

 دهد. مار بارندگی ایستگاههای منتخو را مد  م  ور ناان می نیو نمودار مقایس  

اسرتااده   3-1ررماره  در محاسب  بارندگی از ربن  تیس  ایستگاههای منتخو مهراب  ررنل    الزم ب  ذ ر اسآ

  رده اسآ.

 

هاي مطالعاتی استان  محدوده كلان می دهد ميزان بارندگی در نش 3نتايج جدول شماره 

درصد  7.6حدود  نسبت به سال گذشته می باشد كه ميليمتر يک ماه سال جاري شهريوردر 

نتايج  ،عالوه براين .نشان می دهد كاهش درصد 7..7 درازمدتنسبت به داشته و  كاهش

ماه  شهريوراي سال آبی تا پايان ابتدميزان باران تجمعی از اين جدول نشان می دهد  

هاي همحدود در كل بارندگی تجمعیميليمتر می باشد كه اين  234سال در استان به ميزان 

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

درصد می  22.3 به مقدار قزوينمربوط به محدوده مطالعاتی نسبت به سال آبی قبل افزايش 

بيشترين افزايش تجمعی بارندگی نسبت به دوره مشابه دراز مدت مربوط به محدوده  و باشد

 درصد می باشد.  6..2به مقدار  قزوينمطالعاتی 
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 باران سنجی و تبخیر سنجی مورد استااده در تحلیل : ماخنا  ایستگاههای 6جدول 

ر
ف

دی
 

 نوع ایستگاه نام ایستگاه
 یماخنا  جغرافیای

 6نام حوض   بریو درج   نام محدوده مهالعاتی سال تاسیس
 ارتااع عرض طول

 دریاچ  نم  قووی  1311 1340 47.4 ,13 ,36 12.6 ,7 ,50 باران سنجی بیدستان 1

 دریاچ  نم  قووی  1331 1766 6.3 ,42 ,35 44.4 ,52 ,49 باران سنجی رودک 6

 دریاچ  نم  قووی  1331 1290 1.6 ,14 ,36 41.7 ,45 ,49 باران سنجی  رتجی  3

 دریاچ  نم  قووی  1331 1442 26.3 ,0 ,36 2.9 ,28 ,49 باران سنجی ضیاء  باد 3

 دریاچ  نم  قووی  1331 1360 57.2 ,8 ,36 34.2 ,22 ,50 باران سنجی بهجآ  باد 1

ریاچ  نم د قووی  1331 1180 24.7 ,1 ,36 10 ,4 ,50 باران سنجی محمد  باد  ره 2  

 ساید رود منجیل 1311 1192 6.9 ,31 ,36 43 ,24 ,49 تبخیر سنجی نیارک 1

 ساید رود منجیل 1311 1300 43.5 ,37 ,36 12.7, 10 ,49 باران سنجی عنبقی  1

 دریاچ  نم   وج 1332 1850 18.7 ,37 ,35 24.7 ,11 ,49 باران سنجی ده اروان 9

 دریاچ  نم   وج 1339 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجی پرسپانج 11

 ساید رود المو -طالقان 1331 1300 35.2 ,23 ,36 40.5 ,29 ,50 تبخیر سنجی باغ  الی  11

 ساید رود المو -طالقان 1323 1383 51 ,33 ,36 35.9 ,2 ,50 باران سنجی  سرود 16

 ساید رود المو -طالقان 1323 1580 9.5 ,24 ,36 10.5 ,38 ,50 باران سنجی یا رفی 13

 ساید رود المو -طالقان 1311 1180 34.8 ,29 ,36 47.4 ,17 ,50 باران سنجی محمد  باد 13

 دریاچ  نم  قیدار 1331 1681 32.3 ,54 ,35 9.6 ,55 ,48 باران سنجی درت  11
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 حسب میلیمتر(ح محدوده های مطالعاتی و استان ): ارتفاع بارندگی در سط 3دول ج
ف

ردی
 

 

محدوده 

 مطالعاتی

 

 

مساحت محدوه 

های مطالعاتی 

واقع در استان 

قزوين 

 )کیلومترمربع(

 ... شهريوربارش در ماه 

درصد اختالف بارش 

ماه سال آبی  شهريور

 ... درجاری با مدت مشابه 

پايان               بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا

 ... ماه  شهريور

درصد اختالف بارش 

با  آبی جاری سال تجمعی

 ... در مدت مشابه

سال آبی 

 جاری

98-97 

سال آبی 

 قبل

97-96 

متوسط 

 درازمدت

سال آبی 

 قبل

97-96 

متوسط 

 درازمدت

سال آبی 

 جاری

98-97 

سال آبی 

 قبل

97-96 

متوسط 

 درازمدت

سال آبی 

 قبل

97-96 

متوسط 

 درازمدت

1 
 30.9 30.2 389.2 391.4 509.5 1066.7 31.4- 5.1 0.3 3.5 2792 طالقان -الموت

6 
 37.8 32.3 390.3 406.5 537.7 100.0- 100.0- 3.9 2.0 0.0 1189 آوج

3 
 22.2 22.4 336.6 335.9 411.2 500.0 12.2- 4.1 0.6 3.6 1495 منجيل -طارم 

3 
 40.7 44.3 279.9 272.8 393.7 100.0- 100.0- 2.5 1.2 0.0 8761 قزوین

1 
 38.0 23.1 330.4 370.3 455.9 100.0- 100.0- 2.7 1.5 0.0 1086 قيدار

 36.1 35.9 317.4 317.8 432 69.6- 6.7- 3.3 1.1 1 15627 کل استان
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 گذشته و دراز مدت آبي با سال 1931 شهریور نسنجي منتخب دراایستگاههاي بار نمودارمقایسه بارش -1

 )ميلي متر(
 

 
 

 تغييرات دماي متوسط ماهيانه -4

متوسط ماهانه و مقايسه تغییرات با مقدار مشابه سال قبتل و متوستط دراز متدت، از     جهت بررسی دمای

که نتتاي  بدستت آمتاده در     شده استاستفاده منتخب استان ايستگاه تبخیر سنجی  5آمار ثبت شده در 

 .نشان داده شده است 5جدول شماره 

دهد  می جاري نشانسال ماه  شهريورقزوين در آمار دماي ايستگاههاي تبخيرسنجی استان 

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

نسبت به سال آبی قبل بيشترين  .داشته است هم روند افزايشی و هم روند كاهشی مدت 

می باشد و بيشترين افزايش  درصد 5.5بيشترين كاهش مربوط به ايستگاه جهان آباد به مقدار 

و بيشترين كاهش  درصد 4به مقدار  قوزلوا نسبت به متوسط درازمدت مربوط به ايستگاه دم

از ابتداي باشد. همچنين دماي متوسط  می درصد 2.4مربوط به ايستگاه نيارک به مقدار 

متوسط دراز مدت نسبت به و كاهش  نسبت به سال آبی قبل ماه شهريورتا پايان  آبی سال

سال نسبت به از ابتداي سال آبی  دما كاهشداشته است. بيشترين  افزايشايستگاهها  كلدر 

 دما افزايشبيشترين و  باشد درصد می 7..1به مقدار  نيارکمربوط به ايستگاه  آبی قبل

 می باشد.درصد  6.7به مقدار  نيارکنسبت به متوسط دراز مدت مربوط به ايستگاه 
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 ی محاسبه دما و تبخیر از طشت: مشخصات ايستگاههای منتخب و معرف برا 4جدول 
ف
ردي

 مشخصات جغرافیايی ايستگاه 
سال 

 تاسیس
 محدوده مطالعاتی

 نوع نام
 طول

 ثانیه(-دقیقه-)درجه
 عرض

 ثانیه(-دقیقه-)درجه

ارتفاع 

 )متر(

 الموت-طالقان 1348 1264 25-23-36 49-29-41 تبخیرسنجی باغ کاليه 1

 منجیل-طارم 1381 1171 13-31-36 43-24-49 تبخیرسنجی نیارك 2

 قزوين 1381 1319 41-16-36 32-59-49 تبخیرسنجی کمپ مسکونی 3

 آوج 1366 2116 54-37-35 51-17-49 تبخیرسنجی قوزلو 4

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

 

 

 

 1391ماه  رهریور : وضعیآ دمای متوسط ماهیان  ایستگاههای تبخیرسنجی استان قووی  در 1جدول 

ف
ردی

 

 نام ایستگاه

   ماه                       رهریوردر دماوضعیآ 

 (سانتیگراد)
 درصد ا تالف با...

 ... بی از ابتدای سال  متوسط دمای

 (سانتیگراد)
 درصد ا تالف با...

 سال  بی
متوسط 

 ازمد در
 سال قبل

متوسط 

 دراز مد 

  بیسال 
 متوسط 

 دراز مد 
 سال قبل

متوسط 

  ددراز م
            جاری

91-1391 

            قبل

91-1392 
 قبل جاری

 2.8 4.6- 14.1 15.2 14.5 3.0- 3.8- 23.2 23.4 22.5 باغ  الی  1

 7.6 10.6- 13.2 15.9 14.2 4.2- 4.2- 21.3 21.3 20.4 نیارک 2

3 
 مپ 

 مسنونی
24.1 24.9 23.8 -3.2 1.3 15.2 16.1 14.7 -5.5 3.4 

 7.5 8.8- 10.6 12.5 11.4 2.0 3.3- 19.9 21.0 20.3 قوزلو 4

 0.7 8.4- 13.9 15.3 14.0 3.5- 5.5- 23.0 23.5 22.2 جهان  باد 5
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 تغييرات تبخير ماهيانه -5

 

دهدد   ماه سال جاري نشان می شهريوروين در آمار تبخير ايستگاههاي تبخيرسنجی استان قز

) به غيدر ايسدتگاه نيدارک       سال آبی جاري نسبت به سال قبل شهريورتبخير در  كه ميزان 

بيشدترين  داشته است.  كاهشدر كل ايستگاهها درازمدت نسبت به و  نشان می دهد كاهش 

و بيشدترين افدزايش    درصدد  5..به مقدار  قوزلوكاهش نسبت به سال قبل مربوط به ايستگاه 

نسدبت بده متوسدط     كداهش بيشترين  درصد می باشد. 6.2به مقدار  نيارکمربوط به ايستگاه 

 تبخيدر تجمعی ميزان  می باشد. درصد 32.3به مقدار  باغ كاليهدرازمدت مربوط به ايستگاه 

 مددت  متوسدط دراز  نسبت بده   و كاهش  زمان مشابه سال قبلايستگاهها نسبت به   تمامی در

تبخير نسدبت   تجمعی كاهشبيشترين . داشته است ) به غير ايستگاه باغ كاليه   افزايشوند ر

 افدزايش  بيشدترين   بوده اسدت. درصد  6.1به ميزان  باغ كاليهمربوط به ايستگاه  به سال قبل

و درصدد   13.4به مقدار  نيارکمربوط به ايستگاه متوسط دراز مدت تجمعی تبخير نسبت به 

 . باشد میدرصد  43.2به مقدار  باغ كاليهجمعی تبخير مربوط به ايستگاه ت كاهشبيشترين 

 

 

 1391ماه  رهریور: وضعیآ تبخیر متوسط ماهیان  ایستگاههای تبخیرسنجی استان قووی  در  2جدول 

ف
ردی

 

 نام ایستگاه

ماه                        رهریوروضعیآ تبخیر در

 )میلیمتر(
 درصد ا تالف با...

  بی ابتدای سال تبخیر از

 جاری)میلیمتر(
 درصد ا تالف با...

 سال  بی
متوسط 

 درازمد 

سال 

 قبل

متوسط 

دراز 

 مد 

 متوسط  سال قبل

دراز 

 مد 

سال 

 قبل

متوسط 

 دراز مد 
            جاری

91-1391 

            قبل

91-1392 
 قبل جاری

 23.8- 7.1- 1642.2 1346.3 1251.2 34.3- 3.0- 240.2 162.7 157.8 باغ  الی  1

 13.2 6.8- 1426.2 1732.8 1614.9 9.4- 7.4 230.4 194.4 208.8 نیارک 6

 5.9 4.5- 1609.1 1782.8 1703.4 7.6- 7.5- 230.4 230.0 212.8  مپ مسنونی 3

 6.4 3.1- 1631.5 1791.9 1736.1 11.0- 9.5- 267.5 263.2 238.2 قوزلو 3

 6.6 6.4- 2227.6 2537.1 2374.4 5.8- 2.1- 349.0 335.7 328.6 جهان  باد 5

 

 



12 
 

 آب سطحيوضعيت  -6

 

 ر  بر  طرور    ایستگاه هیدرومتری بر روی رود ان  های اصرلی واقرش ررده انرد      63در  ل استان تعداد 

روی رود انر    ایسرتگاه برر   9. از ای  تعرداد  رودثبآ و اندازه گیری می تننسی  هامرتو  بدهی  نها توسط 

روی  ایسرتگاه برر   3ایستگاه بررروی رود انر  حراجی عررم ،     1ایستگاه برروی رود ان  راهرود،  2،   ررود

ایسرتگاههای  .روی رود انر  هرای طرارم احرداه ررده انرد       ایستگاه بر 3قووی  و درآ  ان  های رمالی رود

نتخام رده انرد .  بودن  نها ب  محدوده های مهالعاتی ادی هیدرومتری مورد تحلیل با توج  ب   روجی یا ورو

های استان   ورد رود ان  1ارائ  رده اسآ.  جدول رماره  1رماره  ایستگاههای منتخو در جدول ماخنا 

و مقایس   ن با مد  مااب  سال  بری قبرل و متوسرط درازمرد       1391ماه  رهریور های منتخو دردر ایستگاه

 ها ناان داده رده اسآ.هی رود ان مقایس  وضعیآ  بد  3و 6رماره  هاینموداردهد. در  ناان می
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 : ماخنا  ایستگاههای هیدرومتری منتخو 1جدول 

 ردیف
نام حوض  

  بریو

مساحآ  مختنا  ایستگاه هیدرومتری

(km2) 

محیط 

(km) 

 (mرقوم ارتااعی)  مختنا  مر و ثقل
 نام محدوده مهالعاتی

Utm_X Utm_Y Utm_X Utm_Y 

حدا 

 متوسط لحداق ثر

 المو  -طالقان  2499.6 1071 4357 4009037 480161 227.46 1328.5 4027470 445621 ریر وه 1

 المو  -طالقان  2238.6 741 4356 4024719 461385 326.10 3045.7 4052195 416822 ال  2

 قیدار 1926.9 1663 2769 3987982 300264 223.53 1598 3973955 311635 درت  3

 قیدار 1926 1540 2880 3978822 308440 275.76 2466.7 3958738 345129 رم بگ 4

  وج 2151 1736 2723 3934814 361242 100.56 450.39 3947569 358308 ارتش  باد 5

  وج 2161 1739 2882 3936545 339203 92.758 313.94 3946316 338203 تونل  وج 6

 قووی  1943 1379 2883 3966310 325635 378.52 4132.3 3971040 368014 رحیم  باد 7

 قووی  1926 1452 2577 4019790 435591 40.06 60.009 4014190 430009 رترک 8

 قووی  1927.8 1380 2644 4006714 449600 41.03 52.012 4000890 443923 بهجآ  باد 9

 قووی  1893.32 1403 2635 4029289 418165 55.514 106.63 4020970 414519 باراجی  11

 قووی  1905.9 1436 2431 4032280 411150 47.062 67.3 4023140 411261 امیر باد 11

 قووی  2092 1645 2917 3930015 376482 129.36 553.02 3939794 386189 حاجی عرم 12

 منجیل 1634.5 505 2928 4037943 344652 87.447 286.75 4050541 355437 بورمان  13

 منجیل 2024.6 616 2946 4043171 336415 82.503 201.54 4052638 350398 گانسن 14

 منجیل 1950.7 788 2872 4051675 325121 67.279 183.58 4062140 331175 نهران 15

 قووی  1950 1482 2883 3966310 325635 350.0 4000 3962801 353774 نهو 16
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 )بر حسو میلیون متر منعو(قووی در محدوده های مهالعاتی استان  ( و سال قبل و درازمد 91-91اه سال جاری)م رهریور م جریان سهحیج: میوان ح 1جدول 

 توضیحا 

 درصد ا تالف با

پایان  ورد تجمعی از ابتدای سال  بی  تا 

 درصد ا تالف با ماه رهریور
 ماه رهریور حجم روانام ماهان  در

مساحآ 

حوض  

 باالدسآ

(Km
2

) 

 نام ایستگاه
حدوده م

 مهالعاتی

ف
ردی

 

 متوسط
 سال قبل

 متوسط
سال  بی 

 قبل

سال  بی 

 متوسط جاری
 سال قبل

 قبلسال  بی  متوسط
سال  بی 

 جاری

 درازمد 
 درازمد 

97-

1396 

98-

 درازمد  1397
1396-97 درازمد   98-1397  

 -طالقان  ریر وه 1327.9 1.8 1.0 1.9 85.9 5.9- 316.5 69.8 155.6 353.8 103.5 رهریور از طالقانروددی ورو

 المو 
1 

 ال  3040.4 14.0 9.2 12.2 51.8 14.4 993.9 495.6 538.5 100.5 84.6  روجی استان از حوزه راهرود

 پل راه عباسی 5428.7 0.00 0.00 0.1 0.0 100.0- 17.2 0.0 20.7 100.0 16.9-  روجی استان از حوزه  ررود

 6 قووی 

 حاجی عرم 571.4 0.27 0.09 0.3 198.2 22.4- 37.7 9.0 19.8 317.7 90.2  

 بهجآ  باد 51.6 0.01 0.00 0.0 100.0 84.6- 11.6 3.0 7.1 283.3 63.7 ورودی رهریور ب  درآ قووی 

 رترک 59.9 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0- 8.3 1.2 7.0 569.2 18.2 ورودی رهریور ب  درآ قووی 

 امیر باد 67.3 0.00 0.00 0.0 100.0 63.3- 16.0 4.7 9.3 241.3 72.5 آ قووی ورودی رهریور ب  در

 باراجی  106.5 0.00 0.08 0.05 96.4- 94.6- 27.0 5.4 13.8 395.6 95.4 ورودی رهریور ب  درآ قووی 

 رحیم  باد 4326.0 0.00 0.00 0.5 0.0 100.0- 150.8 11.9 110.0 1167.9 37.1 ورودی رهریور ب  درآ قووی 

نهو 4000 0.17 0.13 * 37.1 * 161.1 36.4 * 342.9 * ورودی سد نهو -1392تاسیس 
 *

 

 قیدار  بگرم 2455.5 0.13 0.11 1.4 20.2 90.6- 51.5 9.7 78.7 431.7 34.5-  روجی محدوده قیدار
3 

 درت  1590.9 0.00 0.00 0.1 0.0 100.0- 55.4 3.2 12.8 1644.2 333.5 ورودی رهریور از  ررود

 منجیل  بورمان  283.6 0.27 0.00 0.1 100.0 86.0 69.4 14.9 31.5 366.2 120.3  

 سنگان 200.9 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 47.2 10.4 19.2 355.3 145.9   3

 نهران 183.5 0.85 0.06 0.3 1319.7 209.5 28.9 13.3 17.9 117.3 61.0  

  وج ارتش  باد 436.0 0.13 0.01 0.2 1587.8 19.0- 29.1 5.6 21.7 418.5 34.1  
1 

 تونل  وج 314.2 0.61 0.02 0.2 2857.9 151.9 52.4 21.2 25.6 146.6 104.9  
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 ماه  نشهریورفروررودخانه هاي استان در  كه آورد اكثرنشان مي دهد  5جدول شماره ج نتا

ماه سال  شهریورهاي استان قزوین در  دهد كه آورد رودخانه نشان مي 1نتایج جدول شماره 

 به غير از ایستگاه باراجين ایستگاهها تماميدر .  سال آبي قبل  نسبت به 1937-31آبي 

صرفنظر از ایستگاههاي پل شاه عباسي، رحيم آباد، شترک، سنگان و یافته است.  افزایش

 2151با  آوجتونل  ین افزایش آورد مربوط به ایستگاهبيشتردشتک كه خشک مي باشند، 

  .مي باشد درصد  36با  باراجين آورد مربوط به ایستگاه كاهش بيشترین و درصد

نسبت به متوسط  1937-31ماه سال آبي  شهریورهاي استان قزوین در  ضمناً آورد رودخانه 

 كاهش ایستگاهها به غير از ایستگاههاي نهران، بورمانک، الت و تونل آوج در سایردرازمدت 

مربوط به ماه  شهریورآورد  افزایشبيشترین صرفنظر از ایستگاههاي خشک . یافته است

بت به درازمدت مربوط به نس آورد كاهش بيشترینو  درصد 5/203به ميزان  نهرانایستگاه 

 بوده است.  درصد 6/34 به ميزان باراجينایستگاه 

ماه سال  شهریورا پایان از ابتداي سال آبي تایستگاهها  تمامدر همچنين آورد تجمعي رواناب   

آورد  افزایشبر این اساس بيشترین  یافته است افزایشنسبت به سال گذشته  1937-31آبي 

مربوط به آورد تجمعي  كمترین افزایشدرصد و  2/1644با   دشتک ایستگاه  تجمعي مربوط به 

 درصد مي باشد.  5/100با  التایستگاه 

ماه  شهریوراستان قزوین از ابتداي سال آبي تا پایان  هاي ضمناً آورد  تجمعي رواناب رودخانه

نسبت به  به غير از پل شاه عباسي و آبگرم ایستگاههاي استان قزوین در 1937-31سال آبي 

  مربوط به ایستگاه آورد تجمعي افزایشبيشترین  داشته است. افزایشمتوسط درازمدت 

نسبت به درازمدت مربوط به  معيآورد تج كاهش بيشترینو  درصد 5/999به ميزان  دشتک 

 درصد بوده است.  5/94به ميزان  آبگرمایستگاه 
قزوين، طارم، آوج و قیدار  مطالعاتی ايستگاههای محدوده 1398ماه  شهريوردبی ماهانه نمودارمقايسه  -2

)مترمکعب بر ثانیه( با مقدار مشابه سال گذشته و میانگین دراز مدت   
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 كيفيت آبهاي سطحی  -7

 

با مقدار  طالقان -الموت  محدوده مطالعاتیايستگاههای  1398ماه  شهريور دبی ماهانه نمودارمقايسه -3

 مشابه سال گذشته و میانگین دراز مدت  )مترمکعب بر ثانیه(

 
 كيفيت آبهاي سطحي  -7

کیفی و گیری مداوم پارامترهای با توجه به اهمیت مسائل زيست محیطی و بهداشت منابع آب ، اندازه

بار با  2ن منظور ماهیانه حداقل ه همیمقايسه آن با استانداردهای موجود امری اجتناب ناپذير است، ب

نمونه برداری از آب در ايستگاههای شبکه پايش کیفی استان و ارسال به آزمايشگاه ، نسبت به اندازه 

 ام می گردد.، آنیون ها و کاتیون ها اقد PHگیری پارامترهای کیفی آب شامل شوری، 

 سال جاري و مقايسه آن ماه  شهريوروضعيت شوري آب رودخانه هاي استان در  .جدول شماره 

 مدت مشابه سال قبل و متوسط دراز مدت نشان می دهد. نسبت بهرا 

ماه سال جاري نشان  شهريورايستگاههاي شبكه پايش آبهاي سطحی استان قزوين در  آمار شوري

نسبت به و  داشته است  كاهش انه ها نسبت به زمان مشابه سال قبلدهد كه شوري آب رودخ می

به غير ) رودخانه اركن چاي، ايستگاه بورمانک و رودخانه باراجين، ايستگاه متوسط درازمدت 

آوج چاي، ايستگاه رودخانه ) شوري مربوط به  كاهشبيشترين و  .نشان می دهدباراجين   كاهش 

شوري نسبت به متوسط دراز  بيشترين كاهشدر ضمن . باشد یم درصد 67   به مقدارتونل آوج

 بيشترين افزايشدرصد و  ...6به مقدار   آوج چاي، ايستگاه تونل آوج رودخانه مربوط به )مدت 

 درصد می باشد. ...4مقدار به   باراجين، ايستگاه باراجين ) رودخانه شوري مربوط به 
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 1391ماه  رهریوردر  تگاههای پایش  یای استان قووی وضعیآ روری  بهای سهحی در ایس:  9جدول 
ف

ردی
 

محدوده 

 مهالعاتی
 رودخانه نام ایستگاه

 )مینرو موس بر سانتیمتر( ماه رهریور وضعیآ روری در
نسبآ  1391ماه سال  رهریوردرصد تغییرا  روری 

 ب :

 سال  بی

 متوسط دراز مد  سال قبل متوسط درازمد 
 1391-91جاری 

           ل قب

91-1392 

 1.2- 11.9- 899.5 1009 888.5 شاهرود رجایی درآ المو  -طالقان  1

 0.2 خشک 643 خشک 644 ارکن چای بورمان  منجیل 6

 قووی  3

 8.2- 5.5- 1556.7 1512 1429 حاجی عرب حاجی عرم

 خشک خشک خشک خشک 665 بهجت آباد بهجآ  باد

شکخ 731 امیرآباد امیر باد  5.8- خشک 776 

 20.9 خشک 742.5 خشک 898 باراجین باراجی 

  وج 3
چای کلنجین ارتش  باد  1240 1278.5 1326 -3.0 -6.5 

چای آوج تونل  وج  2281 9510 7851 -76.0 -70.9 

 10.7- 9.8- 4143 4100 3700 خررود  بگرم قیدار 1

 70.9- 76- 643 1009 644 حداقل

 20.9 3- 7851 9510 3700 حداكثر
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 موقعیت محدوده های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای استان قزوین:  1-1شكل 
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 محدوده استان قووی : موقعیآ ایستگاههای  بسنجی در  6 -1رنل
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 در محدوده استان قووی  منتخو : موقعیآ ایستگاههای بارانسنجی 3 -1رنل
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 حدوده استان قووی در م تبخیرسنجی: موقعیآ ایستگاههای  3 -1رنل

 


