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مقدمه -1  

کیلوومتری رورب تهوران ودر موقعیوت      94یلومتر مربع در ک 15844استان قزوین با مساحتي حدود 

درجه  36دقیقه تا  37درجه و  35دقیقه طول شرقي و  54درجه و  54دقیقه تا  05درجه و  08جغرافیایي 

،مازنودران،گیالن،زنجان ،همودان و مرکوزی  واقوع      البرزدقیقه عرض شمالي و در همسایگي استانهای  05و 

متر و پستترین نقطه آن در حاشیه سود منجیول    0175تان ارتفاعات سیاالن با شده است بلندترین نقطه اس

و البورز   ،آوج آبیو   ،بوئین زهرا ، تاکستان شهرستان شامل قزوین، 6باشد.این استان دارای  متر مي 344با 

 باشد.                                                                     مي

میلیمتر میباشد. عمده  317ترانه ای و متوسط بارش ساالنه آن حدود دیمه خش  تا ماقلیم استان نی

تان بر اساس آموار بورداری سوال    فعالیتهای استان صنعت،کشاورزی ،بازرگاني و خدمات میباشد. جمعیت اس

                                                  میباشد.                                                             نفر  1241565حدود  1394

این استان به لحاظ سوابق تاریخي ،فرهنگي پتانسیل های آب و خاك و کشاورزی ، موقعیوت خوا     

ای در  نین وجود صنایع مهوم دارای شورایط و جایگواه ویو ه    چکي به پایتخت و همیدنز جغرافیایي و طبیعي،

مینه را برای رشد و توسعه استان در زمینه هوای مختلوف فوراهم سواخته     میباشد.  این شرایط وی ه ز شورک

گوری  یدکیلومتری تهران نیوز عامول مهوم     124است ضمن اینکه موضوع ممنوعیت استقرار صنایع تا شعاع 

                                                                                                                                           ت به این منطقه جلب نموده است.است که توجه سرمایه گذاران بزرگ را در بخش صنع
 

کلیات -2  

قسومت  در قرار دارد ، فالت مرکزینه اآبریز رودخانه سفید رود و رودخ حوزهاستان قزوین  در دو      

پتانسیل آب سطحي استان در آن جاری اسوت شواخه   شمالي استان رودخانه شاهرود قرار دارد که بیشترین 

استان رودخانوه   فالت مرکزی حوزه آبریزرود میباشد. در بخش  رود و طالقان های اصلي این رودخانه الموت

 رودخانوه  و  آنها خررود،ابهور رود،حواجي عورب    ائمي و فصلي وجود دارد که مهمترینبصورت د یهای متعد

                میباشد.                                                                                                                      چای و.. باراجین،بازار،دلی های

ظیم قزوین قرار دارد این دشت با داشوتن آب  ععمده منابع آب زیر زمیني استان در دشت آبرفتي و   

گردد. بخشهای از دشوت قیودار در    محسوب مي شوراز قطبهای کشاورزی ک يزیر زمیني و خاك مناسب یک

 منطقه آوج نیز در این استان قرار دارد .

                                           

منابع آب استان وضع 2-1  

منابع آب سطحی 2-1-1  

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

ن شاخه فرعي یدرود و چن طالقان ،رود ه از پیوستن رودخانه های الموتنقرار دارد این رودخا سفیدرود

گردد.کل آورد ساالنه آن در محل ایستگاه هیدرومتری  تشکیل شده و آب آن وارد دریاچه سد سفید رود مي

 باشد.          میلیون متر مکعب مي 954 پل لوشان



5 

 

نیز رودخانه های کوچ  و بزرگ متعددی وجود دارد. که خررود بوا   فالت مرکزی وزهحدر بخش     

میلیوون مترمکعوب    3/111 (98-99تا  03-00ساله از سال آبي  55)متوسط درازمدت  متوسط آورد ساالنه

میلیون متر مکعب ) خروجي از ایستگاه حاجي عرب (   9/24)خروجي از ایستگاه رحیم آباد(، حاجي عرب با 

-00ساله از سال آبي    ) 55متوسط درازمدت میلیون مترمکعب )خروجي از ایستگاه قروه   0/02و ابهررود 

                                                                                                                                                 ( از مهمترین این رودخانه ها مي باشند.98-99تا  03

 وین،محدوده مطالعاتي شامل قز 5آبریز و  حوزه 2عمل شرکت سهامي آب منطقه ای قزوین  حوزه آبریزدر 

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

 

 کت آب منطقه ای قزوینرعمل ش حوزه آبریز: مشخصات محدوده های مطالعاتي  1جدول 

ف
دی
ر

 

 کد محدوده مطالعاتي نام محدوده مطالعاتي آبریز حوزهنام 

درصد مساحت محدوده 

 حوزه آبریزمطالعاتي در 

 عمل شرکت

1 

 
 سفید رود

 58 1314 الموت -طالقان 

 67 1311 منجیل 

2 
 فالت مرکزی

 

 93 0146 قزوین

 9992 0148 آوج

 00 0149 قیدار

 

 ندگیبار -3

زیر نظر شرکت آب منطقوه ای قوزوین    يتبخیر سنجایستگاه  13و مستقل ایستگاه بارانسنجي  62تعداد 

به منظور برآورد میزان بارندگي در سطح اندازه گیری مي نمایند.  وجود دارد که میزان بارندگي را در استان 

اکنش و پوشش مناسب و امکان اخوذ  ازجمله پر محدوده های مطالعاتي استان و با در نظر گرفتن معیارهایي

 فالت مرکزی حوزه آبریزایستگاه در  9)  ایستگاه  بعنوان ایستگاه منتخب 15 تعدادماهانه ریزش های جوی ،

ارائه شوده    2برگزیده شدند که مشخصات این ایستگاه ها در جدول سفید رود (  حوزه آبریزایستگاه در  6و 

سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل   ماه شهریورنتخب در ندگي در ایستگاههای مرباآمار است. 

موار بارنودگي   آارائه شده است. شکل شماره ی  نیز نموودار مقایسوه    3و متوسط درازمدت در جدول شماره 

 دهد. ایستگاههای منتخب را مدت مذکور نشان مي

استفاده  3-1شماره تخب مطابق شکل در محاسبه بارندگي از شبکه تیسن ایستگاههای من الزم به ذکر است

  شده است.

میلیمتر مي   4/0 ماه سال جاری  شهریورنشان مي دهد میزان بارندگي استان در  3نتایج جدول شماره 

نشان  افزایشدرصد  6/64 درازمدت نسبت به متوسط و  کاهش  درصد 9/70 نسبت به سال گذشته باشد که

در محدوده های مطالعاتي و درازمدت  ماه نسبت به سال آبي قبل شهریورمقدار بارش   همچنین،مي دهد. 

ماه نسبت به  شهریوردهد  مقدار بارش  داشته است. کاهش به ریر از محدوده آوج آبریز فالت مرکزی حوزه
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 به ریر از محدوده منجیل آبریز فالت مرکزی حوزهو درازمدت در محدوده های مطالعاتي  سال آبي قبل

 ست.داشته ا افزایش

 

 : فالت مرکزی حوزه آبریز

داشته ن  تغییری و آوج قیدار ، مطالعاتي قزوینهای در محدوده  نسبت به سال آبي قبلماه  شهریوربارش  

درصدی  144کاهش مطالعاتي های محدوده تمامي در متوسط درازمدت نسبت به ماه  شهریوربارش  .است

 . داشته است

فالت  حوزه آبریزماه در محدوده های مطالعاتي  شهریوربي تا پایان مقدار بارش تجمعي از ابتدای سال آ 

نسبت به به مقدار مشابه سال قبل و متوسط درازمدت نیز کاهش داشته است، نسبت به سال آبي  مرکزی

درصد و در  2390درصد، در محدوده مطالعاتي آوج به مقدار 1897قبل در محدوده مطالعاتي قزوین به مقدار 

درصد کاهش نشان مي دهد. و نیز نسبت به متوسط درازمدت در  2097لعاتي قیدار به مقدار محدوده مطا

 درصد کاهش داشته است. 2694درصد و  2899درصد،  2590این محدوده های مطالعاتي به ترتیب 

 

   سفید رود : حوزه آبریز

و داشته ن تغییریبي قبل نسبت به سال آو منجیل در محدوده مطالعاتي الموت طالقان ماه  شهریوربارش 

 داشته است. درصدی  144کاهش  متوسط درازمدت نسبت به 

در محدوده  ماه نسبت به به مقدار مشابه سال قبل شهریورمقدار بارش تجمعي از ابتدای سال آبي تا پایان  

 است.درصد افزایش داشته  393اهش و در محدوده مطالعاتي منجیل درصد ک 1692مطالعاتي الموت طالقان 

 1998درصد و  2193به ترتیب  متوسط درازمدت در دو محدوده مطالعاتي الموت طالقان و منجیلنسبت به 

 کاهش داشته است.  درصد
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 و سفیدرود فالت مرکزی حوزه آبریزدر دو : مشخصات ایستگاههای باران سنجي و تبخیر سنجي مورد استفاده در تحلیل 2جدول 

ر
ف
دی

 

 هنوع ایستگا نام ایستگاه
 مشخصات جغرافیایي

 ارتفاع عرض طول آبریز  حوزهنام  نام محدوده مطالعاتي سال تاسیس

 فالت مرکزی قزوین 1354 1340 47.4 ,13 ,36 12.6 ,7 ,50 باران سنجي بیدستان 1
 فالت مرکزی قزوین 1308 1766 6.3 ,42 ,35 44.4 ,52 ,49 باران سنجي رودك 2
 فالت مرکزی قزوین 1307 1290 1.6 ,14 ,36 41.7 ,45 ,49 باران سنجي آشتجین 3
 فالت مرکزی قزوین 1305 1442 26.3 ,0 ,36 2.9 ,28 ,49 باران سنجي ضیاء آباد 0
 فالت مرکزی قزوین 1305 1360 57.2 ,8 ,36 34.2 ,22 ,50 باران سنجي بهجت آباد 5
 فالت مرکزی قزوین 1305 1180 24.7 ,1 ,36 10 ,4 ,50 باران سنجي محمد آباد خره 6
 فالت مرکزی قیدار 1305 1681 32.3 ,54 ,35 9.6 ,55 ,48 باران سنجي دشت  7
 فالت مرکزی آوج 1306 1850 18.7 ,37 ,35 24.7 ,11 ,49 باران سنجي ده اروان 8
 فالت مرکزی آوج 1309 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجي پرسپانج 9
 سفید رود الموت-طالقان 1305 1300 35.2 ,23 ,36 40.5 ,29 ,50 سنجي تبخیر باغ کالیه 14

 سفید رود الموت-طالقان 1360 1383 51 ,33 ,36 35.9 ,2 ,50 باران سنجي خسرود 11

 سفید رود الموت-طالقان 1360 1580 9.5 ,24 ,36 10.5 ,38 ,50 باران سنجي یا رفي 12

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

 سفید رود منجیل 1381 1192 6.9 ,31 ,36 43 ,24 ,49 تبخیر سنجي نیارك 10

 سفید رود منجیل 1381 1300 43.5 ,37 ,36 12.7, 10 ,49 باران سنجي عنبقین 15
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 حسب میلیمتر() (  استان و ، سفیدرودفالت مرکزی) آبریز  حوزه ح : ارتفاع بارندگي در سط 3دول ج

ف
ردی

 

 

 

 

 آبریز حوزه

 

 

محدوده 

 مطالعاتي

 

 

مساحت محدوه 

های مطالعاتي 

واقع در استان 

قزوین 

 )کیلومترمربع(

  شهریوربارش در ماه 

درصد اختالف بارش 

ماه سال آبي  شهریور

 جاری با مدت مشابه در

بارش تجمعي از ابتدای سال آبي تا 

 ماه   شهریورپایان  

اختالف بارش درصد 

تجمعي با مدت مشابه 

 در

سال آبي 

 جاری

41-44 

سال آبي 

 قبل 

44-99 

متوسط 

 درازمدت

سال آبي 

 قبل 

44-99 

متوسط 

 درازمدت

سال آبي 

 جاری

41-44 

سال آبي 

 قبل 

44-99 

متوسط 

 درازمدت

سال آبي 

 قبل 

44-99 

متوسط 

 درازمدت

 -الموت سفیدرود 1

 طالقان
2792 0.0 0.0 4.7 0.0 -100.0 313.8 374.3 398.6 -16.2 -21.3 

 سفیدرود 3
 19.8- 3.3 347.9 270.1 279.1 100.0- 0.0 3.7 0.0 0.0 1495 منجیل

 فالت مرکزی 2
 28.9- 23.4- 404.0 375.3 287.3 100.0- 0.0 3.3 0.0 0.0 1189 آوج

 فالت مرکزی 0
 25.4- 18.7- 286.6 263.0 213.7 100.0- 0.0 2.3 0.0 0.0 8761 قزوین

 فالت مرکزی 5
 26.0- 24.7- 336.0 330.0 248.5 100.0- 0.0 2.6 0.0 0.0 1086 قیدار

 

 2.9 0.0 0.0 15627 کل استان
 

0.0 
 

 -100.0 246.5 297.3 325.5 -17.1 -24.3 
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 گذشته و دراز مدت آبی با سال 1441 شهریور نسنجی منتخب دراایستگاههای بار نمودارمقایسه بارش -1

 فالت مرکزی آبریز حوزهدر  یلی متر()م

 
 با سال آبی گذشته و دراز مدت 1441 شهریور نمودارمقایسه بارش ایستگاههای بارانسنجی منتخب در -2

 سفیدرود آبریز حوزه)میلی متر( در 
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 تغییرات دمای متوسط ماهیانه -4

قبول و متوسوط دراز مودت، از     جهت بررسي دمای متوسط ماهانه و مقایسه تغییرات با مقدار مشابه سال

که نتوایج بدسوت آمواده در     شده استاستفاده منتخب استان ایستگاه تبخیر سنجي  5آمار ثبت شده در 

 .نشان داده شده است 5جدول شماره 

  استان :

دهد که دموای   ماه سال جاری نشان مي شهریورآمار دمای ایستگاههای تبخیرسنجي در استان قزوین در 

داشوته   سوایر ایسوتگاهها کواهش    در و افزایش در ایستگاه نیارك ه زمان مشابه سال قبلمتوسط نسبت ب

 افزایش داشته است. تبخیرسنجيایستگاههای تمام متوسط دراز مدت در نسبت به  است. همچنین

  : فالت مرکزی حوزه آبریز

 و درصد  399دار نسبت به سال آبي قبل در محدوده مطالعاتي قزوین ) ایستگاه کمپ مسکوني ( به مق

و در محدوده مطالعاتي آوج ) ایستگاه قوزلو ( به مقدار  کاهش درصد 0954ایستگاه جهان آباد ( به مقدار )

 ، جهان آبادی کمپ مسکونينسبت به متوسط درازمدت در این ایستگاهها .نشان مي دهد کاهشدرصد  5

 شته است. داافزایش  درصد 094و  درصد 292،  درصد 393به ترتیب   قوزلو

و نسبت به  افزایشماه نسبت به سال آبي قبل  شهریورهمچنین دمای متوسط از ابتدای سال آبي تا پایان 

در محدوده مطالعاتي قزوین ) ایستگاه متوسط درازمدت افزایش داشته است. نسبت به سال آبي قبل 

درصد، در محدوده مطالعاتي  097درصد ، ) ایستگاه جهان آباد ( به مقدار 192کمپ مسکوني ( به مقدار 

و  نسبت به متوسط درازمدت در محدوده های  افزایشدرصد  196آوج ) ایستگاه قوزلو ( به مقدار 

 1293درصد ، ) ایستگاه جهان آباد ( به مقدار  1491مطالعاتي قزوین ) ایستگاه کمپ مسکوني ( به مقدار 

 درصد افزایش داشته است. 2294مقدار  درصد، در محدوده مطالعاتي آوج ) ایستگاه قوزلو ( به

 

  سفیدرود : حوزه آبریز

 593دما درمحدوده مطالعاتي الموت طالقان)  ایستگاه باغ کالیه ( به مقدار  افزایشنسبت به سال آبي قبل 

مي باشد.  درصد 499 به مقداردما افزایشو در محدوده مطالعاتي منجیل ) ایستگاه نیارك (  کاهش درصد

 افوزایش درصود   591 در ایسوتگاه نیوارك   و  درصد 4994 در ایستگاه باغ کالیه ه درازمدت نیز و  نسبت ب

 داشته است. 

 در ایستگاه نیارك نسبت به سال آبي قبل ماه شهریورتا پایان  همچنین دمای متوسط از ابتدای سال آبي

 در هور دو ایسوتگاه    متوسوط درازمودت   نسوبت بوه   وو در ایستگاه باغ کالیه افزایش داشته اسوت   کاهش

درمحدوده مطالعاتي الموت طالقان)  ایستگاه باغ کالیه ( بوه   نسبت به سال آبي قبل افزایش داشته است.

کواهش  درصود   293و در محدوده مطالعاتي منجیل ) ایستگاه نیارك ( به مقودار  افزایش درصد 499مقدار 

  یافته است.

درصود افوزایش داشوته     891درصود و   1199ي به ترتیب نسبت به درازمدت نیزدر این دو محدوده مطالعات

   است.
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 : مشخصات ایستگاههای منتخب و معرف برای محاسبه دما و تبخیر از طشت 0جدول 

ف
ردی

 

 آبریز حوزهنام 

 مشخصات جغرافیایي ایستگاه
سال 

 تاسیس
 محدوده مطالعاتي

 نوع نام
 طول

 ثانیه(-دقیقه-)درجه
 عرض

 ثانیه(-دقیقه-)درجه

اع ارتف

 )متر(

 الموت-طالقان 1308 1260 36-23-36 09-29-04 تبخیرسنجي باغ کالیه سفیدرود 1

 منجیل 1384 1174 36-31-43 03-20-09 تبخیرسنجي نیارك سفیدرود 2

 قزوین 1384 1349 01-16-36 32-59-09 تبخیرسنجي کمپ مسکوني فالت مرکزی 3

 آوج 1366 2446 50-37-35 54-47-09 تبخیرسنجي قوزلو فالت مرکزی 0

 قزوین 1308 1370 51-37-35 09-35-09 تبخیرسنجي جهان آباد فالت مرکزی 5

 

 1041ماه  شهریور درو سفیدرود (  فالت مرکزیآبریز  حوزه) در دو : وضعیت دمای متوسط ماهیانه ایستگاههای تبخیرسنجي استان قزوین  5جدول 

ف
ردی

 

 حوزهنام 

 آبریز

نام محدوده 

 مطالعاتي
 نام ایستگاه

 درصد اختالف با... ماه  )سانتیگراد( شهریوروضعیت دما در
دمای متوسط از ابتدای سال آبي 

 )سانتیگراد(
 درصد اختالف با...

 سال آبي
متوسط 

 درازمدت
 سال قبل

متوسط 

 دراز مدت

 آبيسال 
 متوسط 

 دراز مدت
 سال قبل

متوسط دراز 

   جاری مدت

41-1044 

  قبل
  44-1399 

 قبل جاری

 11.9 0.9 13.3 14.8 14.9 0.9 5.3- 23.2 24.7 23.4 باغ کالیه الموت طالقان سفیدرود 1

 8.1 2.3- 12.8 14.1 13.8 5.1 0.9 21.4 22.3 22.5 نیارك منجیل سفیدرود 2

 10.1 1.2 14.3 15.6 15.8 3.3 3.9- 24.0 25.8 24.8 کمپ مسکوني قزوین فالت مرکزی 3

 22.0 1.6 9.8 11.8 12.0 4.0 5.0- 20.1 22.0 20.9 قوزلو آوج مرکزیفالت  0

 12.3 4.7 13.2 14.2 14.8 2.2 4.5- 23.1 24.7 23.6 جهان آباد قزوین فالت مرکزی 5
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 تغییرات تبخیر ماهیانه -5

 : استان

 کوه میوزان   دهود   ماه سال جاری نشان مي شهریورآمار تبخیر ایستگاههای تبخیرسنجي استان قزوین در  

 نسبت به سوال آبوي قبول    و آوج  محدوده مطالعاتي منجیلبه ریر از  در ایستگاههاماه  شهریورتبخیر در 

بوه ریور از محودوده المووت و قسومتي از       در تمامي محدوده های مطالعاتي درازمدتنسبت به و  کاهش

 . داشته است افزایش قزوین

  : فالت مرکزی حوزه آبریز

در استان قزوین  فالت مرکزی حوزه آبریزآمار تبخیر ایستگاههای تبخیرسنجي ایستگاههای تبخیرسنجي 

و متوسوط دراز   دهد که مقدار تبخیر نسبت به زمان مشابه سال قبول  ماه سال جاری نشان مي شهریوردر 

 داشته است. کاهشدر برخي ایستگاهها  افزایش و در برخي ایستگاهها  مدت

) و  درصد 097ل آبي قبل در محدوده مطالعاتي قزوین ) ایستگاه کمپ مسکوني ( به مقدار نسبت به سا

 1697و در محدوده مطالعاتي آوج ) ایستگاه قوزلو ( به مقدار   درصد195ایستگاه جهان آباد ( به مقدار 

گاهها  به نسبت به متوسط درازمدت در این ایستماه  شهریورمقدار تبخیر نشان مي دهد.  افزایشدرصد 

 داشته است.  کاهشدرصد  195در ایستگاه جهان آباد و  افزایش  درصد 995 و درصد 590ترتیب 

ماه نسبت به سال آبي قبل در محدوده  شهریورهمچنین میزان تجمعي تبخیر از ابتدای سال آبي تا پایان 

 1298ان آباد ( به مقدار درصد، ) ایستگاه جه 1298مطالعاتي قزوین ) ایستگاه کمپ مسکوني ( به مقدار 

داشته است. نسبت به  افزایشدرصد  4914درصد، در محدوده مطالعاتي آوج ) ایستگاه قوزلو ( به مقدار 

درصد ، )  2092متوسط درازمدت در محدوده های مطالعاتي قزوین ) ایستگاه کمپ مسکوني ( به مقدار 

 794مطالعاتي آوج ) ایستگاه قوزلو ( به مقدار در محدوده  و درصد 2393ایستگاه جهان آباد ( به مقدار 

 داشته است. افزایشدرصد 

  سفیدرود : حوزه آبریز

دهود کوه    ماه سال جاری نشان مي شهریورآبریز سفیدرود در  حوزهآمار تبخیر ایستگاههای تبخیرسنجي 

 آبوي قبول   نسوبت بوه سوال   میزان  تبخیر در محدوده مطالعاتي المووت طالقوان ) ایسوتگاه بواغ کالیوه (      

درازمودت   نسبت به سال آبي قبول و (  نیارك) ایستگاه  منجیلدر محدوده مطالعاتي کاهش و  ودرازمدت

 در محدوده مطالعاتي الموت طالقان ) ایستگاه بواغ کالیوه (    داشته است . نسبت به سال آبي قبلافزایش 

درصود   1997ك ( بوه مقودار   و در محدوده مطالعاتي منجیول ) ایسوتگاه نیوار    کاهشدرصد 394 به مقدار 

 افزایشدرصد  2294و   کاهش درصد 0290نشان مي دهد و نسبت به متوسط درازمدت به ترتیب  افزایش

 داشته است. 

و نسبت به متوسط درازمدت  افزایشاین حوزه میزان تجمعي تبخیر در نسبت به سال آبي قبل همچنین 

)  در محودوده مطالعواتي المووت طالقوان     بوي قبول  نسبت به سال آ داشته است . ي و کاهشيافزایشروند 

 398درصد و در محدوده مطالعاتي منجیل ) ایستگاه نیارك ( به مقدار   790 ایستگاه باغ کالیه ( به مقدار

 2296نسبت به متوسط درازمدت نیز در این دو محدوده مطالعاتي به ترتیب  نشان مي دهد. افزایشدرصد 

 ش داشته است. درصد افزای 3590و  کاهش درصد
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 1041ماه  شهریورو سفیدرود ( در  فالت مرکزی حوزه آبریز: وضعیت تبخیر متوسط ماهیانه ایستگاههای تبخیرسنجي استان قزوین ) در دو  6جدول 

 

ف
ردی

 

 حوزهنام 

 آبریز

نام محدوده 

 مطالعاتي
 نام ایستگاه

ماه                        شهریوروضعیت تبخیر در

 )میلیمتر(
 درصد اختالف با... تبخیر از ابتدای سال آبي )میلیمتر( صد اختالف با...در

 سال آبي

متوسط 

 درازمدت
 سال قبل

متوسط 

 دراز مدت

 سال آبي

 متوسط 

 دراز مدت

سال 

 قبل

متوسط 

جاری             دراز مدت

41-1044 

قبل            

44-1399 
 قبل جاری

 22.6- 7.4 1383.6 997.0 1070.5 42.4- 3.0- 233.5 138.7 134.5 باغ کالیه الموت طالقان سفیدرود 1

 35.4 3.8 1236.5 1612.3 1673.7 22.0 19.7 205.0 208.9 250.0 نیارك منجیل سفیدرود 2

 24.2 12.8 1478.7 1627.4 1836.0 5.4 4.7- 230.5 255.0 242.9 کمپ مسکوني قزوین فالت مرکزی 3

 7.0 0.1 1399.3 1494.8 1496.9 9.5 16.7 265.0 248.8 290.3 قوزلو آوج فالت مرکزی 0

 23.3 12.8 1928.9 2109.2 2379.2 1.0- 1.5- 347.8 349.6 344.4 جهان آباد قزوین فالت مرکزی 5
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 آب سطحیوضعیت  -6

 

  9ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانوه هوای اصولي واقوع شوده انود کوه         23در کل استان تعداد 

بوه طوور مرتوب    قورار دارنود و   فالت مرکزی حوزه آبریزایستگاه در  10سفیدرود و  حوزه آبریزستگاه در ای

ایسوتگاه   6 تعوداد  سوفیدرود   حوزه آبریوز در گیری مي شود.  ثبت و اندازه تکنسین هاآبدهي آنها توسط 

   فوالت مرکوزی   آبریوز حوزه ایستگاه بر روی رودخانه های طارم و در  3برروی رودخانه شاهرود و قزوین و 

ایستگاه بور روی رودخانوه    1ایستگاه برروی رودخانه حاجي عرب ، 1روی رودخانه خررود،   ایستگاه بر  8

ایسوتگاههای هیودرومتری موورد     .احداث شده انددشت روی رودخانه های شمالي  ایستگاه بر 0ابهررود و

ها به محدوده های مطالعاتي انتخاب شوده  بودن آندی با توجه به خروجي یا ورو ایستگاه 18شامل  تحلیل

 آورد رودخانوه  8ارائه شده است.  جدول شوماره   7شماره  اند . مشخصات ایستگاههای منتخب در جدول

و مقایسه آن با مدت مشوابه سوال آبوي قبول و      1041ماه  شهریورهای استان در ایستگاههای منتخب در 

مقایسه وضعیت آبدهي رودخانه ها نشوان   0و 3، 2ره شما هاینموداردهد. در  متوسط درازمدت نشان مي

 داده شده است.
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 مشخصات ایستگاههای هیدرومتری منتخب:  7ول جد

 نام رودخانه نام ایستگاه آبریز حوزه
 کد محدوده نام محدوده مطالعاتي

 2آبریز درجه  حوزهنام 
 مشخصات جغرافیایي

 درجه ایستگاه (km2مساحت )
 تفاعار عرض طول

یز
آبر
زه 
حو

 
ی
کز
مر
ت 
فال

 

 1 51.6 1360 08 ,36 22 ,50 فالت مرکزی 0146 قزوین به به رود بهجت آباد

 2 59.9 1450 15 ,36 13 ,50 فالت مرکزی 0146 قزوین شترك شترك

 1 67.2 1520 21 ,36 01 ,50 فالت مرکزی 0146 قزوین امیرآباد امیر آباد

 1 106.5 1480 20 ,36 02 ,50 فالت مرکزی 0146 قزوین باراجین باراجین

 1 571.4 1720 35 ,35 50 ,49 فالت مرکزی 0146 قزوین حاجي عرب حاجي عرب

 1 436.03 1745 40 ,35 26 ,49 فالت مرکزی 0149 قیدار کلنجین چای ارتش آباد

 1 314.2 1700 38 ,35 12 ,49 فالت مرکزی 0148 آوج آوج چای تونل آوج

 2 1590 1700 54 ,35 57 ,48 فالت مرکزی 0149 قیدار ودخرر دشت 

 1 2455 1623 45 ,35 17 ,49 فالت مرکزی 0149 قیدار خررود آبگرم

 0 4000 1482 35,47 49,22 فالت مرکزی 0146 قزوین خررود ورودی سد نهب

 1 4326 1400 35,52 49,32 فالت مرکزی 0146 قزوین خررود رحیم آباد

 0 5428 1150 56 ,35 04 ,50 فالت مرکزی 0146 قزوین خررود سيپل شاه عبا

 0 1916 1433 36.03 49.22 فالت مرکزی 0147 ابهر ابهررود قروه

ود
در
فی
س

 

 1 615 970 36.39 50.49 سفیدرود 1314 طالقان الموت رود باغ کالیه

 1 2279 1433 36.45 50.28 سفیدرود 1314 طالقان شاهرود رجایي دشت

 1 3040.4 680 36 ,36 04 ,50 سفید رود 1314 طالقان شاهرود الت

 1 1328 1095 36,23 50,23 سفید رود 1314 طالقان طالقانرود شیر کوه

 1 283.7 300 40 ,36 25 ,49 سفید رود 1311 منجیل ارکن چای بورمان 

 0 183.5 788 34,41 49,06 سفید رود 1311 منجیل آلتین کش نهران

 0 200.9 619 36,36 49,19 سفید رود 1311 منجیل نگانس سنگان
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 )بر حسب میلیون متر مکعب(قزویندر محدوده های مطالعاتی استان  و سال قبل و درازمدتماه سال جاری  شهریور م جریان سطحیج: میزان ح 8ول جد

 توضیحات
 درصد اختالف با

پایان آورد تجمعي از ابتدای سال آبي  تا 

 رصد اختالف باد ماه شهریور
 حوزهمساحت  ماه شهریورحجم رواناب ماهانه در

باالدست)

Km
2) 

 نام ایستگاه
محدوده 

 مطالعاتي

حوزه
 

آبریز
 

 متوسط
 سال قبل

 متوسط جاری قبل متوسط
 سال قبل

 جاری قبل متوسط

1399-44 درازمدت درازمدت  41-1044 1399-44 درازمدت درازمدت   41-1044  

 آوج ارتش آباد 436.0 0.04 0.04 0.17 7.1 76.5- 5.50 15.83 21.96 65.2- 74.9- 

ی
ت مرکز

فال
 

 تونل آوج 314.2 0.00 0.12 0.30 100.0- 100.0- 10.12 33.18 28.92 69.5- 65.0-  

 پل شاه عباسي 5428.7 0.00 0.00 0.14 0.0 100.0- 0.00 0.00 20.43 0.0 100.0- خررود حوزهخروجي استان از 

 وینقز

 حاجي عرب 571.4 0.07 0.21 0.36 68.4- 81.4- 8.90 16.34 20.79 45.5- 57.2- ورودی به سد باالخانلو 

 بهجت آباد 51.6 0.00 0.00 0.03 0.0 100.0- 1.28 2.29 7.21 44.0- 82.2- ورودی به دشت قزوین

 شترك 59.9 0.00 0.00 0.02 0.0 100.0- 0.45 2.14 7.00 78.9- 93.5- ورودی به دشت قزوین

 امیرآباد 67.3 0.00 0.00 0.01 0.0 100.0- 1.60 4.15 9.89 61.3- 83.8- ورودی به دشت قزوین

 باراجین 106.5 0.00 0.00 0.05 0.0 100.0- 2.89 6.26 13.87 53.9- 79.2- ورودی به دشت قزوین

 رحیم آباد 4326.0 0.00 0.00 0.46 0.0 100.0- 9.53 31.75 110.0 70.0- 91.3- ورودی به دشت قزوین

 ورودی سد نهب 4000.0 0.13 0.26 0.52 50.5- 75.4- 31.02 72.12 112.2 57.0- 72.4- سد نهبورودی  -1396تأسیس 

 قروه 1916.0 0.00 0.00 0.37 0.0 100.0- 0.00 0.00 40.69 0.0 100.0- ورودی ابهررود به دشت قزوین

 قیدار آبگرم 2455.5 0.19 0.32 1.40 39.0- 86.3- 18.65 21.65 77.48 13.9- 75.9- رخروجي محدوده قیدا

 دشت  1590.9 0.00 0.00 0.05 0.0 100.0- 2.05 6.65 14.51 69.2- 85.9- ورودی به استان از خررود

سفیدرود منجیل بورمان  283.6 0.00 0.00 0.19 0.0 100.0- 17.90 23.15 35.02 22.7- 48.9- ورودی به سد سفید رود
 

 سنگان 200.9 0.00 0.00 0.01 0.0 100.0- 12.24 18.01 24.63 32.1- 50.3- ورودی به سد سفید رود

 نهران 183.5 0.00 0.44 0.41 0.0 100.0- 14.19 17.73 20.79 20.0- 31.8- ورودی به سد سفید رود

  الموت شیرکوه 1327.9 0.64 0.81 1.9 21.1- 66.3- 40.10 43.15 159.5 7.1- 74.9- ورودی استان از طالقان رود

   الت 3040.4 3.88 4.90 12.0 20.8- 67.6- 334.7 379.9 575.5 11.9- 41.8- شاهرود حوزهخروجي استان از 
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 فالت مرکزیآبریز حوزه -الف

در  فالت مرکزی آبریز حوزهدهد که حجم رواناب رودخانه های  استان قزوین در  نشان مي 8نتایج جدول 

به  در تمام ایستگاههای هیدرومتری سال گذشته نسبت به مدت مشابه 1044-41ماه سال آبي  شهریور

ماه  شهریورصرفنظر از ایستگاههای خش  در  کاهش داشته  است. ارتش آباد هیدرومتری  ریر از ایستگاه

و  قروه(   پل شاه عباسيآباد،  رحیم شترك، بهجت آباد، امیرآباد،تونل آوج، باراجین، دشت ، ) 1041

با   تونل آوجنسبت به سال قبل مربوط به ایستگاه هیدرومتری  این ماهحجم رواناب در بیشترین کاهش 

 مي باشد.  درصد 1/7با   ارتش آباد مربوط به ایستگاه هیدرومتری افزایش درصد  و بیشترین 144

 1044-41ماه سال آبي  شهریوردر  فالت مرکزی آبریز حوزهدر  های استان قزوین حجم رواناب رودخانه

کاهش داشته است. صرفنظر از ایستگاههای   نسبت به متوسط درازمدت در تمام ایستگاههای هیدرومتری

 پل شاه عباسيدشت ، تونل آوج، باراجین، شترك، بهجت آباد، امیرآباد، رحیم آباد، جاری) ماهخش  در 

نسبت به درازمدت مربوط به  1044-41ماه سال آبي  شهریوردر  کاهش  حجم رواناب ( بیشترینو  قروه

 0/75با نهب هیدرومتری مربوط به ایستگاه  کاهش کمتریندرصد و  3/86با آبگرم ایستگاه هیدرومتری 

 مي باشد. درصد 

از ابتدای سال آبي تا پایان   فالت مرکزیآبریز  حوزهدر  های استان قزوین آورد تجمعي رواناب رودخانه

کاهش یافته  نسبت به سال گذشته در تمامي ایستگاههای هیدرومتری 1044-41ماه سال آبي  شهریور

حجم کمترین کاهش و  قروه(   )پل شاه عباسي سال جاری است. صرفنظر از ایستگاههای خش  در 

 درصد  و بیشترین 9/13با   آبگرمنسبت به سال قبل مربوط به ایستگاه هیدرومتری تجمعي رواناب 

 درصد مي باشد.  9/78 شترك با مربوط به ایستگاه هیدرومتری کاهش

از ابتدای سال آبي تا  فالت مرکزیآبریز  حوزهدر  های استان قزوین آورد تجمعي رواناب کلیه رودخانه  

 در تمامي  ایستگاههای هیدرومتری نسبت به متوسط درازمدت 1044-41ماه سال آبي  شهریورپایان 

و  قروه(  کمترین  )پل شاه عباسي سال جاری صرفنظر از ایستگاههای خش  در در  کاهش داشته است.

نسبت به درازمدت مربوط به ایستگاه هیدرومتری  1044-41سال آبي  تجمعي کاهش  حجم رواناب

درصد مي  5/93با شترك مربوط به ایستگاه هیدرومتری  بیشترین کاهشدرصد و  2/57با حاجي عرب 

 باشد. 

 بریزسفیدرودآ حوزه -ب

 درسفیدرود  آبریز حوزهدهد که حجم رواناب رودخانه های  استان قزوین در نشان مي 8نتایج جدول 

تمامي ایستگاههای هیدرومتری در  سال گذشته نسبت به مدت مشابه 1044-41ماه سال آبي  شهریور

( بیشترین ورمان و ب سنگاننهران،  جاری) ماهداشته  است. صرفنظر از ایستگاههای خش  در  کاهش

نسبت به سال قبل مربوط به ایستگاه  1044-41ماه سال آبي  شهریورحجم رواناب در  کاهش

درصد  8/24با  التمربوط به ایستگاه هیدرومتری  کمترین کاهشدرصد  و 1/21با  شیرکوههیدرومتری 

 مي باشد. 

 حوزههای  م رواناب رودخانهحج( نهران، سنگان و بورمان جاری) ماهصرفنظر از ایستگاههای خش  در 

تمامي نسبت به متوسط درازمدت در  1044-41ماه سال آبي  شهریورآبریز سفیدرود در استان قزوین در 

ماه سال آبي  شهریورحجم رواناب در کمترین کاهش . ایستگاههای هیدرومتری  کاهش  داشته  است
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درصد و بیشترین کاهش  3/66با  وهشیرکنسبت به درازمدت مربوط به ایستگاه هیدرومتری  41-1044

 درصد مي باشد.  6/67با  التمربوط به ایستگاه هیدرومتری 

ماه  شهریورسفیدرود در  استان قزوین از ابتدای سال آبي تا پایان   حوزههای  آورد تجمعي رواناب رودخانه

ه است. نسبت به سال گذشته در تمامي ایستگاههای هیدرومتری کاهش یافت 1044-41سال آبي 

درصد  و بیشترین کاهش  1/7با  شیرکوهکاهش آورد تجمعي مربوط به ایستگاه هیدرومتری  کمترین

 درصد مي باشد.  1/32با  سنگانمربوط به ایستگاه هیدرومتری 

آبریزسفیدرود  از ابتدای سال آبي تا  حوزهدر های استان قزوین ضمناً آورد تجمعي رواناب کلیه رودخانه

نسبت به متوسط درازمدت در تمامي  ایستگاههای هیدرومتری  1044-41ماه سال آبي  شهریورپایان 

درصد و بیشترین  8/31با   نهرانکمترین کاهش مربوط به ایستگاههای هیدرومتری   کاهش داشته است.

 درصد  بوده است.  9/70به میزان  شیرکوهکاهش مربوط به ایستگاه هیدرومتری 

 مطالعاتي محدوده در فالت مرکزیآبریز حوزه ایستگاههای 1041ماه  شهریورنه دبي ماهانمودارمقایسه  -3

)مترمکعب بر ثانیه(  با مقدار مشابه سال گذشته و میانگین دراز مدتقزوین، آوج و قیدار    

 
 

ایستگاههای محدوده مطالعاتي طارم سفلي  با مقدار  1041ماه  شهریورنمودارمقایسه دبي ماهانه  -0

 گذشته و میانگین دراز مدت  )مترمکعب بر ثانیه( مشابه سال
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با مقدار   طالقان- ایستگاههای محدوده مطالعاتي الموت 1041ماه  شهریورنمودارمقایسه دبي ماهانه  -5

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

 
 

 

 کیفیت آبهای سطحی  -7

و بهداشت منابع آب، اندازه گیری مداوم پارامترهای کیفي و  با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطي

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

نمونه برداری از آب در ایستگاههای شبکه پایش کیفي استان و ارسال به آزمایشگاه ، نسبت به اندازه 

 ، آنیون ها و کاتیون ها اقدام مي گردد. PHی، شورکیفي آب شامل  گیری پارامترهای

نسبت را  سال جاری و مقایسه آن ماه  شهریوری آب رودخانه های استان در شوروضعیت  9جدول شماره 

 مدت مشابه سال قبل و متوسط دراز مدت نشان مي دهد. به

دهد  ماه سال جاری نشان مي شهریورر ی ایستگاههای شبکه پایش آبهای سطحي استان قزوین دشورآمار 

 و متوسط درازمدت روند افزایشي و کاهشي ی آب رودخانه ها نسبت به زمان مشابه سال قبلشورکه 

  . داشته است

  :فالت مرکزی حوزه آبریز

روند  و متوسط درازمدت نسبت به زمان مشابه سال قبل حوزه آبریزی آب رودخانه ها در این شور

محدوده مربوط به  شوری بیشترین افزایشنسبت به سال آبي قبل نشان مي دهد.  افزایشي وکاهشي

 کاهش بیشترینو  مي باشد درصد 242( به مقدار  تونل آوج) ایستگاه  آوج چایرودخانه  آوجمطالعاتي 

 درصد مي باشد.   191به مقدار (  حاجي عرب) ایستگاه  خررودرودخانه  قزویندر محدوده مطالعاتي  یشور
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آوج رودخانه آوج چای ) بیشترین افزایش مربوط به محدوده مطالعاتي سبت به متوسط درازمدت ن

محدوده مطالعاتي ی نیز مربوط به شور کاهشبیشترین . مي باشد درصد 9396مقدار ایستگاه تونل آوج ( 

 درصد مي باشد.   4914به مقدار (  آبگرم) ایستگاه  خررودرودخانه قیدار 

 

 

 فیدرود:س حوزه آبریز

متوسط  نسبت بهوکاهش نسبت به زمان مشابه سال قبل  حوزه آبریزآب رودخانه ها در این  شوری

نسبت به سال آبي قبل در محدوده مطالعاتي  الموت  کاهشبیشترین  داشته است.ي افزایش روند درازمدت

 مي باشد.  درصد  591طالقان ) ایستگاه رجایي دشت ( به مقدار 

در محدوده مطالعاتي  الموت طالقان ) ایستگاه  شوری آب رودخانه در  راز مدت نیزنسبت به متوسط د

 داشته است.  درصد افزایش 1999به مقدار رجایي دشت ( 

در محدوده مطالعاتي منجیل ) ایستگاه بورمان ( در شهریور ماه رودخانه خش  بوده و نمونه آب  برای 

سنجش شوری برداشت نشده است.
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 1041ماه  شهریوردر  آبهای سطحي در ایستگاههای پایش کیفي استان قزوین شورییت وضع:  9جدول 
ف
ردی

 

 آبریز حوزهنام 
محدوده 

 مطالعاتي
 رودخانه نام ایستگاه

ماه )میکرو موس بر  شهریوردر  شوریوضعیت 

 سانتیمتر(

 1041ماه سال  شهریوری شوردرصد تغییرات 

 نسبت به:

 سال آبي
متوسط 

 درازمدت
 متوسط دراز مدت ل قبلسا

 1044-41جاری 
قبل            

44-1399 

 19.9 5.1- 893 1128 1071 شاهرود رجایي دشت الموت -طالقان  سفیدرود 1

     608 599   ارکن چای بورمان  منجیل سفیدرود 2

3 
 فالت مرکزی

 
 قزوین

 0.95 1.1- 1580 1612 1595 حاجي عرب حاجي عرب

سد نهب رودیو خررود  2830 2204 2295 28.4 23.3 

     612     بهجت آباد بهجت آباد

     724     امیرآباد امیرآباد

 11.0 5.7 737 774 818 باراجین باراجین

 آوج فالت مرکزی 0
 21.9 8.47 1135 1275 1383 کلنجین چای ارتش آباد

 93.6 202.0 6987 4479 13525 آوج چای تونل آوج

 0.1-   4228   4225 خررود آبگرم قیدار فالت مرکزی 5

 0.1- 5.1- 608.0 599.0 818.0 حداقل

 93.6 202.0 6987.0 4479.0 13525.0 حداکثر



22 

 

 : موقعیت محدوده های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای استان قزوین 1-1شکل 
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 ینمحدوده استان قزو: موقعیت ایستگاههای آبسنجي در  2 -1شکل
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 در محدوده استان قزوین منتخب : موقعیت ایستگاههای بارانسنجي 3 -1شکل
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  : موقعیت ایستگاههای تبخیرسنجي در محدوده استان قزوین 0 -1شکل

 


