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مقدمه -1  

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

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

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

متر و پستترين نقطه آن در حاشتیه ستد    4175واقع شده است بلندترين نقطه استان ارتفاعات سیاالن با 

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

 میباشد.                                                                    و البرز  ،آوج

میلیمتتر میباشتد.    317ترانه ای و متوسط بارش ساالنه آن حتدود  دياقلیم استان نیمه خش  تا م

تان بر اساس آمار برداری تان صنعت،کشاورزی ،بازرگانی و خدمات میباشد. جمعیت اسعمده فعالیتهای اس

 میباشد.                                                                                                              نفر  1211565حدود  1391سال 

گی پتانستیل هتای آب و ختا  و کشتاورزی ، موقعیتت      اين استان به لحاظ سوابق تاريخی ،فرهن 

نتین وجتود صتنايع مهتم دارای شترايط و جايگتاه       چکی به پايتخت و هميدخاص جغرافیايی و طبیعی،نز

ای در کشور میباشد.  اين شرايط ويژه زمینه را برای رشد و توستعه استتان در زمینته هتای مختلتف       ويژه

کیلومتری تهران نیز عامل  121ت استقرار صنايع تا شعاع فراهم ساخته است ضمن اينکه موضوع ممنوعی

                                                                                              گری است که توجه سرمايه گذاران بزرگ را در بخش صنعت به اين منطقه جلب نموده است..                                               يدمهم 

 

كليات -2  

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

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

 یدر بخش حتوزه شتور استتان رودخانته هتای متعتد       رود و طالقانرود میباشد. اصلی اين رودخانه الموت

 هتای  رودخانته  و  آنهتا خررود،ابهتر رود،حتاجی عترب     ايمی و فصلی وجتود دارد کته مهمتترين   بصورت د

                                   چای و.. میباشد.                                                                                                   باراجین،بازار،دلی

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

گتردد. بخشتهای از    از قطبهای کشاورزی کشور محسوب متی  یداشتن آب زير زمینی و خا  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  

عمده ترين منبع آب سطحی استان در بخش شمالی آن يعنی حوزه رودخانه شاهرود قرار دارد    

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

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

 باشد.          میلیون متر مکعب می

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

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

میلیون متر مکعتب ) خروجتی از ايستتگاه حتاجی       8/21)خروجی از ايستگاه رحیم آباد(، حاجی عرب با 

ساله از ستال   51متوسط درازمدت میلیون مترمکعب )خروجی از ايستگاه قروه   42/43عرب ( و ابهررود 

                                                                                                                                                    .ودخانه ها می باشند( از مهمترين اين ر94-95تا  43-44)    آبی

 

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

 .ارايه شده است 1-1و قیدار وجود دارد که مشخصات آن در جدول  م، آوجالموت، طار

 

 

 کت آب منطقه ای قزوين: مشخصات محدوده های مطالعاتی حوزه عمل شر 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 -ان طالق 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 زیر نظر شرکت آب منطقه  ا  زهیوی     یتبخیر سنجایستگاه  13و مستقل ایستگاه بارانسنجی  26تعداد 

ب  منظور برآورد میهیان بارنهدگی در سهط     اندازه گیر  می نمایند .  ان بارندگی را وجود دارد ک  مییاستان 

ازجمل  پراکنش و پوشهش مناسهو و امنهان ا ه       محدوده ها  مطالعاتی استان و با در نظر گرفت  معیارهایی

ایستگاه ایستگاه  بعنوان ایستگاه منتخو برگییده شدند ک  مشخصات ای   11 تعدادماهان  رییش ها  جو  ،

سال جار  و مقایس  آن بها    ماه مهرندگی در ایستگاهها  منتخو در رباآمار ارائ  شده است.   6ها در جدول

ارائ  شده است. شنل شهماره یهن نیهی نمهودار      3مدت مشاب  سال زبل و متوسط درازمدت در جدول شماره 

 دهد. مار بارندگی ایستگاهها  منتخو را مدت م کور نشان میآمقایس  

اسهتااده   3-1شهماره  در محاسب  بارندگی از شبن  تیس  ایستگاهها  منتخو مطهاب  شهنل    الزم ب  ذکر است

  شده است.

 

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

و  درصد 5339حدود  نسبت به سال گذشته می باشد كه ميليمتر 72 ماه سال جاري مهردر 

نتايج اين جدول  ،عالوه براين .نشان می دهد افزايش درصد 13337 درازمدتنسبت به 

 در كل جاري سالماه  مهرنشان می دهد  بارش تجمعی از ابتداي سال آبی تا پايان 

 داشته است افزايشو دراز مدت  مقدار مشابه سال گذشتهبه نسبت به محدودهاي مطالعاتی 

نسبت به و  درصد 11531به مقدار  طارم منجيلده مطالعاتی محدو سال آبی قبلنسبت به و 

 .باشد درصد می 75832به مقدار  آوجدوره مشابه دراز مدت مربوط به محدوده مطالعاتی 
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 باران سنجی و تبخیر سنجی مورد استااده در تحلیل : مشخصات ایستگاهها  6جدول 

ر
ف
دی

 

 نوع ایستگاه نام ایستگاه
 مشخصات جغرافیایی

 6نام حوض  آبریی درج   نام محدوده مطالعاتی اسیسسال ت
 ارتااع عرض طول

 دریاچ  نمن زیوی  1311 1340 47.4 ,13 ,36 12.6 ,7 ,50 باران سنجی بیدستان 1

 دریاچ  نمن زیوی  1331 1766 6.3 ,42 ,35 44.4 ,52 ,49 باران سنجی رودک 6

 دریاچ  نمن زیوی  1331 1290 1.6 ,14 ,36 41.7 ,45 ,49 باران سنجی آشتجی  3

 دریاچ  نمن زیوی  1331 1442 26.3 ,0 ,36 2.9 ,28 ,49 باران سنجی ضیاء آباد 3

 دریاچ  نمن زیوی  1331 1360 57.2 ,8 ,36 34.2 ,22 ,50 باران سنجی بهجت آباد 1

مندریاچ  ن زیوی  1331 1180 24.7 ,1 ,36 10 ,4 ,50 باران سنجی محمد آباد  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  نمن آوج 1332 1850 18.7 ,37 ,35 24.7 ,11 ,49 باران سنجی ده اروان 9

 دریاچ  نمن آوج 1339 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجی پرسپانج 11

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

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

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

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

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

 

 

ه محدود

 مطالعاتی

 

 

مساحت محدوه 

های مطالعاتی 

واقع در استان 

قزوين 

 )کیلومترمربع(

 1398 مهربارش در ماه 

 مهردرصد اختالف بارش 

ماه سال آبی جاری با 

 درمدت مشابه 

پايان               بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا

 1398 ماه  مهر

درصد اختالف بارش 

 در با مدت مشابهتجمعی 

آبی  لاس

 جاری

99-98 

سال آبی 

 قبل 

98-97 

متوسط 

 درازمدت

سال آبی 

 قبل 

98-97 

متوسط 

 درازمدت

آبی  لسا

 جاری

99-98 

سال آبی 

 قبل 

98-97 

متوسط 

 درازمدت

سال آبی 

 قبل 

98-97 

متوسط 

 درازمدت

 27.7 29.3 16.6 16.4 21.2 28.5 38.6 16.5 15.3 21.2 2792 طالقان -الموت 1

 298.4 149.0 12.5 20.0 49.8 298.4 149.0 12.5 20.0 49.8 1189 آوج 6

 150.9 196.9 11.6 9.8 29.1 150.9 196.9 11.6 9.8 29.1 1495 منجيل -طارم  3

 139.6 90.1 9.6 12.1 23.0 139.6 90.1 9.6 12.1 23.0 8761 قزوین 3

 234.3 87.7 13.7 24.4 45.8 234.3 87.7 13.7 24.4 45.8 1086 قيدار 1

 27 15627 ل استانک
 

13.9 
 

11.6 
 

93.5 
133.2 

 
27 

 
14.1 
 

11.6 
 

90.8 132.8 
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 گذشته و دراز مدت آبي با سال 1931 مهر نسنجي منتخب دراایستگاههاي بار نمودارمقایسه بارش -1

 )ميلي متر(
 

 
 

 

 تغييرات دماي متوسط ماهيانه -4

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

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

 .نشان داده شده است 5جدول شماره 

دماي  دهد كه جاري نشان می ماه رمهآمار دماي ايستگاههاي تبخيرسنجی استان قزوين در 

ايستتگاهها   و دراز مدت در كل جاري نسبت به زمان مشابه سال قبلسال  ماه مهرمتوسط در

نستبت بته ستال    ماه مهرمتوسط از ابتداي سال تا پايان  دمايهمچنين  .داشته است افزايش

نستبت بته    .داشته استت  افزايشايستگاهها  تمامیآبی قبل و نسبت به متوسط دراز مدت در 

  1937بته مقتدار   و جهتان آبتاد    قوزلو هاييستگاهمربوط به ا افزايشبيشترين سال آبی قبل 

 1232بته مقتدار     قوزلتو  مربوط به ايستگاه نسبت به درازمدتدما  بيشترين افزايشو  درصد

 باشد. می صددر
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 : مشخصات ايستگاههای منتخب و معرف برای محاسبه دما و تبخیر از طشت 4جدول 
ف
ردي

 مشخصات جغرافیايی ايستگاه 
سال 

 تاسیس
 مطالعاتی محدوده

 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 نیار  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  مهر : وضعیت دما  متوسط ماهیان  ایستگاهها  تبخیرسنجی استان زیوی  در 1جدول 

ف
ردی

 

 نام ایستگاه

      ماه                    مهردر دماوضعیت 

 (سانتیگراد)
 درصد ا تالف با...

آبی از ابتدا  سال  متوسط دما 

 (سانتیگراد) جار 
 درصد ا تالف با...

 سال آبی
متوسط 

 درازمدت
 سال زبل

متوسط 

 دراز مدت

 سال زبل
 متوسط 

 دراز مدت
 سال زبل

متوسط 

 تددراز م
            جار 

99-1391 

            زبل

91-1391 
 زبل جار 

 5.6 6.2 17.7 17.6 18.7 5.6 6.2 17.7 17.6 18.7 باغ کالی  1

 0.6 8.5 17.7 16.4 17.8 0.6 8.5 17.7 16.4 17.8 نیارک 2

3 
کمپ 

 مسنونی
19.8 17.6 17.9 12.5 10.6 19.8 17.6 17.9 12.5 10.6 

 14.4 15.2 14.6 14.5 16.7 14.4 15.2 14.6 14.5 16.7 زوزلو 4

 8.6 15.2 17.4 16.4 18.9 8.6 15.2 17.4 16.4 18.9 جهان آباد 5
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 تغييرات تبخير ماهيانه -5

 

دهد كته   ماه سال جاري نشان می مهرآمار تبخير ايستگاههاي تبخيرسنجی استان قزوين در 

و درازمدت روند افزايشتی  افزايش سال آبی جاري نسبت به سال قبل  مهرتبخير در  ميزان 

زمان مشتابه ستال   ايستگاهها نسبت به   تمامی در تبخيرتجمعی ن و كاهشی داشته است. ميزا

 افتزايش بيشتترين  . داشته استت روند افزايشی و كاهشی مدت متوسط دراز نسبت به  و قبل

درصد و نسبت به  19مربوط به ايستگاه قوزلو به ميزان  قبلآبی تبخير نسبت به سال  تجمعی

درصد و بيشترين كتاهش   1131وزلو به ميزان درازمدت بيشترين افزايش مربوط به ايستگاه ق

   درصد می باشد .  3137مربوط به ايستگاه باغ كاليه به ميزان 

 

 

 1391ماه  مهر: وضعیت تبخیر متوسط ماهیان  ایستگاهها  تبخیرسنجی استان زیوی  در  2جدول 

ف
ردی

 

 نام ایستگاه

ماه                        مهروضعیت تبخیر در

 )میلیمتر(
 رصد ا تالف با...د

 آبی تبخیر از ابتدا  سال

 جار )میلیمتر(
 درصد ا تالف با...

 سال آبی

متوسط 

 درازمدت
 سال زبل

متوسط 

 دراز مدت

 متوسط  سال زبل

دراز 

 مدت

سال 

 زبل

متوسط 

 دراز مدت
            جار 

99-1391 

            زبل

91-1391 
 زبل جار 

 36.2- 11.0 159.2 91.5 101.6 36.2- 11.0 159.2 91.5 101.6 باغ کالی  1

 1.8 60.1 156.2 99.3 159.0 1.8 60.1 156.2 99.3 159.0 نیارک 6

3 
کمپ 

 مسنونی
139.3 131.4 142.5 6.0 -2.2 139.3 131.4 142.5 6.0 -2.2 

 16.1 65.0 172.5 121.3 200.2 16.1 65.0 172.5 121.3 200.2 زوزلو 3

 10.7 26.9 220.9 192.6 244.5 10.7 26.9 220.9 192.6 244.5 جهان آباد 5
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 آب سطحيوضعيت  -6

 

که  به  طهور    ایستگاه هیدرومتر  بر رو  رود ان  ها  اصهلی وازهش شهده انهد      63در کل استان تعداد 

 رو  رود انه   ایسهتگاه بهر   9. از ای  تعهداد  ثبت و اندازه گیر  می شود تننسی  هامرتو آبدهی آنها توسط 

رو   ایسهتگاه بهر   3ایستگاه بهررو  رود انه  حهاجی عهرب ،     1ایستگاه بررو  رود ان  شاهرود،  2 ررود ، 

ایسهتگاهها   .رو  رود انه  هها  طهارم احهداه شهده انهد       ایستگاه بر 3زیوی  و دشت  ان  ها  شمالی رود

عاتی انتخاب شده انهد .  بودن آنها ب  محدوده ها  مطالد  هیدرومتر  مورد تحلیل با توج  ب   روجی یا ورو

هها     آورد رود انه   1ارائ  شهده اسهت.  جهدول شهماره      1شماره  ایستگاهها  منتخو در جدول مشخصات

و مقایس  آن با مدت مشاب  سال آبی زبل و متوسهط درازمهدت    1139ماه  مهراستان در ایستگاهها  منتخو در

 دهی رود ان  ها نشان داده شده است.مقایس  وضعیت آب  3و 6شماره  ها نموداردهد. در  نشان می
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 : مشخصات ایستگاهها  هیدرومتر  منتخو 1جدول 
ف
ردی

 

 نام رود ان  نام ایستگاه

نام محدوده 

 مطالعاتی
کد 

 محدوده

نام حوض  

آبریی درج  

6 

 مشخصات جغرافیایی
مساحت 

(km2) 

درج  

 ایستگاه
 ارتااع عرض طول

 6 1590 1700 54 ,35 57 ,48 دریاچ  نمن 3119 زیدار د ررو دشتن 1

 1 2455 1623 45 ,35 17 ,49 دریاچ  نمن 3119 زیدار  ررود آبگرم 6

پل شاه  3

 عباسی
 3 5428 1150 56 ,35 04 ,50 دریاچ  نمن 3112 زیوی   ررود

 1 571.4 1720 35 ,35 50 ,49 دریاچ  نمن 3112 زیوی  حاجی عرب حاجی عرب 3

 1 51.6 1360 08 ,36 22 ,50 دریاچ  نمن 3112 زیوی  ب  ب  رود بهجت آباد 1

 6 59.9 1450 15 ,36 13 ,50 دریاچ  نمن 3112 زیوی  شترک شترک 2

 1 67.2 1520 21 ,36 01 ,50 دریاچ  نمن 3112 زیوی  امیرآباد امیر آباد 1

 1 106.5 1480 20 ,36 02 ,50 دریاچ  نمن 3112 زیوی  باراجی  باراجی  1

 1 3040.4 680 36 ,36 04 ,50 ید روداس 1311 طالقان شاهرود الت 9

 1 436.03 1745 40 ,35 26 ,49 دریاچ  نمن 3119 زیدار کلنجی  چا  ارتش آباد 11

 1 283.7 300 40 ,36 25 ,49 ید روداس 1311 منجیل ارک  چا  بورمانن 11

 1 314.2 1700 38 ,35 12 ,49 دریاچ  نمن 3111 آوج آوج چا  تونل آوج 16

 3 183.5 788 34,41 49,06 ید روداس 1311 منجیل آلتی  کش نهران 13

 3 200.9 619 36,36 49,19 ید روداس 1311 منجیل سنگان سنگان 13

 1 1328 1095 36,23 50,23 ید روداس 1311 طالقان طالقانرود شیر کوه 11

 1 4326 1400 35,52 49,32 مندریاچ  ن 3112 زیوی   ررود رحیم آباد 12

 3  1482 35,47 49,22 دریاچ  نمن 3112 زیوی   ررود نهو 11
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 )بر حسو میلیون متر منعو(زیوی در محدوده ها  مطالعاتی استان  ( و سال زبل و درازمدت91-99ماه سال جار ) مهر م جریان سطحیج: مییان ح 1جدول 

 توضیحات
 درصد ا تالف با

پایان بتدا  سال آبی  تا آورد تجمعی از ا

 درصد ا تالف با ماهرمهر
 ماه مهرحجم رواناب ماهان  در

مساحت حوض  

Kmباالدست)
2

) 
 نام ایستگاه

محدوده 

 مطالعاتی

ف
ردی

 

 متوسط
 سال زبل

 متوسط جار  زبل متوسط
 سال زبل

 جار  زبل متوسط

1397-98 درازمدت درازمدت  99-1398 1397-98 درازمدت درازمدت   99-1398  

 -طالقان  شیرکوه 1327.9 1.5 2.0 2.4 26.2- 38.9- 1.5 2.0 2.4 26.2- 38.9- ورود  استان از طالقان رود

 الموت
1 

 الت 3040.4 15.8 14.6 15.1 8.0 4.3 15.8 14.6 15.1 8.0 4.3  روجی استان از حوزه شاهرود

 پل شاه عباسی 5428.7 0.00 0.00 0.9 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.9 0.0 100.0-  روجی استان از حوزه  ررود

 6 زیوی 

 حاجی عرب 571.4 1.10 0.18 0.4 504.3 154.8 1.1 0.2 0.4 504.3 154.8  

 بهجت آباد 51.6 0.01 0.00 0.1 100.0 96.2- 0.0 0.0 0.1 0.0 96.2- ورود  ب  دشت زیوی 

 شترک 59.9 0.00 0.00 0.1 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0- ورود  ب  دشت زیوی 

 امیرآباد 67.3 0.00 0.01 0.0 66.7- 88.9- 0.0 0.0 0.0 66.7- 88.9- ورود  ب  دشت زیوی 

 باراجی  106.5 0.02 0.41 1.15 96.2- 98.7- 0.0 0.4 1.2 96.2- 98.7- ورود  ب  دشت زیوی 

 رحیم آباد 4326.0 0.00 0.00 2.2 0.0 100.0- 0.0 0.0 2.2 0.0 100.0- ورود  ب  دشت زیوی 

 نهو 4000 1.10 0.44 * 149.4 * 1.1 0.4 * 1.0 * ورود  سد نهو -1392تاسیس 

 زیدار آبگرم 2455.5 0.23 0.08 3.3 171.9 93.2- 0.2 0.1 3.3 171.9 93.2-  روجی محدوده زیدار
3 

 دشتن 1590.9 0.00 0.00 0.3 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.3 0.0 100.0- ورود  ب  استان از  ررود

 منجیل  بورمانن 283.6 0.37 0.03 0.4 1330.0 10.5- 0.4 0.0 0.4 1330.0 10.5-  

 سنگان 200.9 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0-   3

 نهران 183.5 0.74 1.04 0.6 28.9- 14.3 0.7 1.0 0.6 28.9- 14.3  

 آوج ارتش آباد 436.0 0.19 0.08 0.3 140.0 29.2- 0.2 0.1 0.3 140.0 29.2-  
1 

 تونل آوج 314.2 0.87 0.43 0.2 101.8 274.4 0.9 0.4 0.2 101.8 274.4  

تاسیس شده است و ل ا مقایس  دراز مدت انجام نشده است 92ایستگاه نهو در ورود  سد نهو در سال * -
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 ماه سال  فروردینرودخانه هاي استان در  اكثركه آورد نشان مي دهد  5جدول شماره ج نتا

 

ماه  مهرهاي استان قزوین در  رودخانه حجم روانابدهد كه  نشان مي 1نتایج جدول شماره 

، شيركوهایستگاههاي  استان قزوین به غير از  ایستگاههاي تمام در 1931-33سال آبي 

داشته و در برخي  كاهش  سال گذشته مدت مشابهنسبت به  نهرانو  اميرآباد، باراجين

 .است بودهخشک  ، پل شاه عباسي و رحيم آبادسنگان  ، دشتک،ایستگاهها نظير شترک 

 1931-33صرفنظر از ایستگاههاي خشک بيشترین افزایش حجم رواناب در مهر ماه سال آبي 

درصد و بيشترین كاهش  1991با  بورمانکنسبت به سال قبل مربوط به ایستگاه هيدرومتري 

هاي  حجم رواناب رودخانهدرصد مي باشد. 2/36با  باراجينوط به ایستگاه هيدرومتري مرب

ایستگاههاي استان قزوین به غير از   تمامدر  1931-33استان قزوین در مهر ماه سال آبي 

درازمدت  كاهش نسبت به  ، بهجت آباد، نهران و تونل آوج حاجي عربایستگاههاي الت، 

-33در مهر ماه سال آبي  حجم رواناب  ههاي خشک كمترین كاهشصرفنظر از ایستگاداشته 

درصد و بيشترین  7/31با  باراجينمربوط به ایستگاه هيدرومتري نسبت به درازمدت  1931

با توجه به این كه  درصد مي باشد. 274با  تونل آوجمربوط به ایستگاه هيدرومتري  افزایش

هاي استان از  ورد تجمعي رودخانهآاشد روند مي ب 1931-33مهرماه اولين ماه سال آبي    

از همان روند حجم رواناب در نيز  سال گذشته نسبت به 31ماه  رمهتا پایان  يابتداي سال آب

  ماه مهر تبعيت مي كند.
 

با قزوين، طارم، آوج و قیدار  مطالعاتی ايستگاههای محدوده 1398ماه  مهردبی ماهانه نمودارمقايسه  -2

)مترمکعب بر ثانیه(  سال گذشته و میانگین دراز مدتمقدار مشابه    
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 كيفيت آبهاي سطحی  -1

 

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

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

 
 

 

 كيفيت آبهاي سطحي  -7

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

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

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

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

 نسبت بهرا  سال جاری و مقايسه آن ماه  مهروضعیت شوری آب رودخانه های استان در  9جدول شماره 

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

متاه ستال جتاري     مهتر بهاي سطحی استان قزوين در آمار شوري ايستگاههاي شبكه پايش آ

و متوستط   رودخانه ها نسبت به زمان مشابه سال قبتل  اكثريتدهد كه شوري آب  نشان می

شوري نسبت بته   بيشترين كاهش  ند.داشته ا ی و هم روند افزايشیكاهشهم رونددرازمدت 

و  درصتد  1131ر بته مقتدا  (  تونتل آوج ) ايستتگاه   آوج چتاي سال قبل مربوط به رودخانه 

درصد  1237 ( به مقدارباراجين) ايستگاه  باراجينشوري مربوط به رودخانه  بيشترين افزايش

رودخانته  شوري نسبت به متوسط دراز مدت مربتوط بته    بيشترين كاهشباشد. در ضمن  می

شوري مربتوط بته    بيشترين افزايشدرصد و  9533به مقدار آوج چاي ) ايستگاه تونل آوج( 

  باشد. درصد می1139به مقدار ( باراجين) ايستگاه  باراجين رودخانه

                             بوده است. خشكضمناً رودخانه بهجت آباد در سال آبی قبل 
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 1391ماه  مهردر  وضعیت شور  آبها  سطحی در ایستگاهها  پایش کیای استان زیوی :  9جدول 
ف
ردی

 

محدوده 

 مطالعاتی
 دخانهرو نام ایستگاه

 نسبت ب : 1391ماه سال مهردرصد تغییرات شور   )مینرو موس بر سانتیمتر( ماه مهر وضعیت شور  در

 سال آبی

 متوسط دراز مدت سال زبل متوسط درازمدت
 1391-99جار  

           زبل 

91-1391 

 10.3- 11.9- 892 908 800 شاهرود رجایی دشت الموت -طالقان  1

 14.3 3.4- 642 760 734 ارکن چای بورمانن منجیل 6

 زیوی  3

 8.2- 7.8- 1627.7 1620.5 1494 حاجی عرب حاجی عرب

 0.3- - 721   719 بهجت آباد بهجت آباد

 0.9- 7.2 838.7 775 831 امیرآباد امیرآباد

 16.5 14.2 775 791 903 باراجین باراجی 

 آوج 3
چای کلنجین ارتش آباد  1416 1445 1494.5 -2.0 -5.3 

چای آوج تونل آوج  2193 6559.5 5392 -66.6 -59.3 

 1.4 8.0- 4017 4429.5 4074 خررود آبگرم زیدار 1

 59.3- 66.6- 642.0 760.0 719.0 حداقل

 16.5 14.2 5392.0 6559.5 4074.0 حداكثر
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 زوینموقعیت محدوده های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای استان ق:  1-1شكل 
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 محدوده استان زیوی : موزعیت ایستگاهها  آبسنجی در  6 -1شنل
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 در محدوده استان زیوی  منتخو : موزعیت ایستگاهها  بارانسنجی 3 -1شنل
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 در محدوده استان زیوی  تبخیرسنجی: موزعیت ایستگاهها   3 -1شنل

 


