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مقدمه - 1  

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

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

همـدان و   زنجـان،  گـيالن،  مازنـدران،  ،البـرز هـاي  دقيقه عرض شمالي و در همسايگي استان 45درجه و 

تـرين نقطـه آن در   متـر و پسـت   4175بلندترين نقطه استان ارتفاعات سياالن با  .واقع شده است مركزي

 ،زهرا، تاكستانبوئين شهرستان شامل قزوين، 6اين استان داراي  د.باشمتر مي 300حاشيه سد منجيل با 

  باشد.                                                                    ميو البرز  آوج ،آبيك

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

جمعيـت اسـتان بـر اسـاس     باشـد.  بازرگـاني و خـدمات مـي    كشاورزي، ي استان صنعت،هاعمده فعاليت

درصد را زنان تشـكيل   49را مردان و درصد 51باشد كه مي نفر 1273761حدود  5139سال  سرشماري

                                                                                       دهند.مي

هاي آب و خاك و كشاورزي، موقعيت خـاص  پتانسيل ،فرهنگي ان به لحاظ سوابق تاريخي،اين است

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

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

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

                                                                                به اين منطقه جلب نموده است. گذاران بزرگ را در بخش صنعتاست كه توجه سرمايه

 

كليات - 2  

قسـمت شـمالي   در . نه شور قـرار دارد اه آبريز رودخانه سفيد رود و رودخضاستان قزوين در دو حو

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

 يي متعـد هـا باشد. در بخش حـوزه شـور اسـتان رودخانـه    رود ميرود و طالقاناصلي اين رودخانه الموت

 باراجين، هايرودخانه و  عربحاجي ابهر رود، آنها خررود، ائمي و فصلي وجود دارد كه مهمترينبصورت د

باشد.                                                                                                                        .. مي. چاي ودلي بازار،

اين دشت با داشتن آب  .ظيم قزوين قرار داردععمده منابع آب زيرزميني استان در دشت آبرفتي و 

ي از دشت قيدار يهاگردد. بخشهاي كشاورزي كشور محسوب مياز قطب ييك ،زيرزميني و خاك مناسب

  در منطقه آوج نيز در اين استان قرار دارد.
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منابع آب استان يتوضع 1- 2  

منابع آب سطحي 1-1- 2  

 .ه رودخانه شاهرود قرار داردضترين منبع آب سطحي استان در بخش شمالي آن يعني حوعمده   

ن شاخه فرعي تشكيل شده و آب آن يدرود و چنطالقان ،روده از پيوستن رودخانه هاي الموتناين رودخا

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

  باشد.          ميليون متر مكعب مي

هاي كوچك و بزرگ متعددي وجود دارد. كه خررود بـا متوسـط   ه شور نيز رودخانهضدر بخش حو

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

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

    سـاله از سـال آبـي    51متوسـط درازمـدت   ميليون مترمكعب (خروجي از ايستگاه قروه  42/43و ابهررود 

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

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

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

  

  

  كت آب منطقه اي قزوين: مشخصات محدوده هاي مطالعاتي حوزه عمل شر 1-1جدول 

ف
دي
ر

  
  كد محدوده مطالعاتي  نام محدوده مطالعاتي  نام حوضه آبريز

درصد مساحت محدوده 

مطالعاتي در حوزه عمل 

  شركت

  58  1310  الموت -طالقان   سفيد رود  1

  67  1311   منجيل  سفيد رود  2

  93  4106  قزوين  درياچه نمك  3

  99,2  4108  آوج درياچه نمك  4

  44  4109  قيدار درياچه نمك  5
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 بارندگي -3

اي قزوين زير نظر شركت آب منطقه يتبخير سنجايستگاه  13و مستقل ايستگاه بارانسنجي  62تعداد 

منظور برآورد ميزان بارندگي در سطح به نمايند.گيري مياندازه ان بارندگي راوجود دارد كه ميزدر استان 

ازجمله پراكنش و پوشـش مناسـب و امكـان     هاي مطالعاتي استان و با در نظر گرفتن معيارهاييمحدوده

ايستگاه بعنوان ايستگاه منتخب برگزيده شدند كه مشخصات ايـن   15 تعداد هاي جوي،اخذ ماهانه ريزش

سـال جـاري و    مـاه  مهـر هاي منتخـب در  ندگي در ايستگاهربا آمارارائه شده است.  2ها در جدولايستگاه

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

  دهد. هاي منتخب را مدت مذكور نشان ميمار بارندگي ايستگاهآيك نيز نمودار مقايسه 

 3-1شـماره  هـاي منتخـب مطـابق شـكل     بكه تيسن ايستگاهدر محاسبه بارندگي از ش الزم به ذكر است

   استفاده شده است.

ماه سال  مهرهاي مطالعاتي استان در  محدوده كلدهد ميزان بارندگي در نشان مي 3نتايج جدول شماره 

 1/19 درازمدتنسبت به و درصد  7/4حدود  نسبت به سال گذشته باشد كهمي ميليمتر 6/13 جاري

بارش تجمعي از ابتداي سال آبي  دهدنتايج اين جدول نشان مي عالوه براين، .دهدمي نشان افزايشدرصد

به و دراز مدت به مقدار مشابه سال گذشته  نسبتهاي مطالعاتي همحدود در كل 97 سالماه  مهرتا پايان 

جمعي ت افزايشبيشترين  .داشته استبارندگي  افزايش و منجيل الموت -طالقان جز محدوده مطالعاتي 

  .باشددرصد مي 7/80به مقدار  قيداربارندگي نسبت به دوره مشابه دراز مدت مربوط به محدوده مطالعاتي 
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  باران سنجي و تبخير سنجي مورد استفاده در تحليل : مشخصات ايستگاههاي 2جدول 

ر
ف

دي
  

  نوع ايستگاه  نام ايستگاه
  مشخصات جغرافيايي

  2ضه آبريز درجه نام حو  نام محدوده مطالعاتي  سال تاسيس
  ارتفاع  عرض  طول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كدرياچه نم  آوج  1349 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجي  پرسپانج  10  

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

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

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

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

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

ف
ردي

  

  

محدوده 

  مطالعاتي

 

  

مساحت محدوه 

العاتي هاي مط

واقع در استان 

قزوين 

  (كيلومترمربع)

  1397 مهربارش در ماه 

 مهردرصد اختالف بارش 

ماه سال آبي جاري با 

  درمدت مشابه 

پايان               بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا

  1397 ماه  مهر

درصد اختالف بارش 

  در با مدت مشابهتجمعي 

آبي  لسا

  جاري

98-97  

سال آبي 

  قبل 

97-96  

متوسط 

  درازمدت

سال آبي 

  قبل 

97-96  

متوسط 

  درازمدت

آبي  لسا

  جاري

98-97  

سال آبي 

  قبل 

97-96  

متوسط 

  درازمدت

سال آبي 

  قبل 

97-96  

متوسط 

  درازمدت

 - طالقان  1

 الموت
2792 15.3 26.8 16.4 -42.9 -6.7 16.4 26.8 16.5 -38.8 -0.6 

 66.7 263.6 12.0 5.5 20.0 66.7 263.6 12.0 5.5 20.0 1189 آوج  2

 16.9- 30.5- 11.8 14.1 9.8 16.9- 30.5- 11.8 14.1 9.8 1495 منجيل  3

 22.1 12.6 9.5 10.3 11.6 22.1 12.6 9.5 10.3 11.6 8761 قزوين  4

 80.7 269.7 13.5 6.6 24.4 80.7 269.7 13.5 6.6 24.4 1086 قيدار  5

 13.6  15627  كل استان

 

13 

 
11.5 4.7 

19.1 

 

13.8 

 

13 

 

11.5 

 
6.2 20.7 
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  گذشته و دراز مدت آبي با سال 1397 مهر نسنجي منتخب دراايستگاههاي بار نمودارمقايسه بارش - 1

  (ميلي متر)

 

 
 

 

  تغييرات دماي متوسط ماهيانه -4

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

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

  .نشان داده شده است 5جدول شماره 

در دمـاي متوسـط    دهد كه جاري نشان مي ماه رمههاي تبخيرسنجي استان قزوين در آمار دماي ايستگاه

ـ  ها نسبت به زمان مشابه سال قبلايستگاه اكثر  اكثـر و نسـبت بـه درازمـدت در     نيـارك اه ايسـتگ  جـز هب

تا پايان آبي متوسط از ابتداي سال  دمايهمچنين  .داشته است كاهشكاليه جز ايستگاه باغبهها ايستگاه

نسـبت بـه    .داشته اسـت  افزايشها ايستگاه تماميمتوسط دراز مدت در و نسبت به سال آبي قبل ماه مهر

دمـا   بيشترين افـزايش و  درصد 3/16مقدار  كاليه بهباغايستگاه  مربوط به افزايشبيشترين سال آبي قبل 

   باشد. ميصد در 8/36به مقدار  قوزلو مربوط به ايستگاهنسبت به درازمدت 
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  : مشخصات ايستگاههاي منتخب و معرف براي محاسبه دما و تبخير از طشت 4جدول 
ف
ردي

  مشخصات جغرافيايي  ايستگاه  
سال 

  تاسيس
  محدوده مطالعاتي

  نوع  نام
  طول

  ثانيه)-دقيقه- (درجه
  عرض

  ثانيه)-دقيقه- (درجه

ارتفاع 

  (متر)

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

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

  قزوين  1380  1309  41-16- 36  32-59-49 تبخيرسنجي  كمپ مسكوني  3

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

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

  

  

  

  1397ماه  مهر : وضعيت دماي متوسط ماهيانه ايستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوين در 5جدول 

ف
ردي

 

 نام ايستگاه

ماه                       مهردر دماوضعيت 

 )دسانتيگرا(
 درصد اختالف با...

آبي از ابتداي سال  متوسط دماي

 )سانتيگراد( جاري
 درصد اختالف با...

 سال آبي

متوسط 

 درازمدت
 سال قبل

متوسط 

 دراز مدت

 سال قبل

 متوسط 

 دراز مدت
 سال قبل

متوسط 

 تددراز م
            جاري

98-1397 

            قبل

97-1396 

 قبل جاري

 26.2 16.3 14.1 15.3 17.8 0.6 4.1 17.7 17.1 17.8 هباغ كالي 1

 25 3.77 13.2 15.9 16.5 11.3- 0.6- 18.6 16.6 16.5 نيارك 2

3 
كمپ 

 مسكوني
16.9 16.9 18.0 0.0 -6.1 16.9 16.1 14.7 5 15 

 36.8 14.2 10.6 12.7 14.5 0.7- 6.6 14.6 13.6 14.5 قوزلو 4

 22.3 11.1 13.9 15.3 17.0 2.3- 3.7 17.4 16.4 17.0 جهان آباد 5
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  تغييرات تبخير ماهيانه -5

  

تبخير دهد كه ميزان  ماه سال جاري نشان مي مهرهاي تبخيرسنجي استان قزوين در آمار تبخير ايستگاه

در درازمـدت  نسـبت بـه   و داشته  كاهشجز ايستگاه نيارك بهسال آبي جاري نسبت به سال قبل  مهردر 

جز ايستگاه نيارك كاهش بهها ايستگاه تمامي در تبخيرتجمعي داشته است. ميزان  شكاهها كل ايستگاه

 تجمعـي  كـاهش بيشـترين  . داشـته اسـت   كاهشها در كل ايستگاهمتوسط دراز مدت نسبت به داشته و 

نسـبت بـه متوسـط     وباشـد  درصد مي 3/20نسبت به سال قبل مربوط به ايستگاه قوزلو به ميزان تبخير 

  .باشددرصد مي 5/43به ميزان  باغ كاليهربوط به ايستگاه درازمدت م

  

  

  1397ماه  مهر: وضعيت تبخير متوسط ماهيانه ايستگاههاي تبخيرسنجي استان قزوين در  6جدول 

ف
ردي

 

 نام ايستگاه

ماه                        مهروضعيت تبخير در

 (ميليمتر)
 درصد اختالف با...

 آبي تبخير از ابتداي سال

 ي(ميليمتر)جار
 درصد اختالف با...

 سال آبي

متوسط 

 درازمدت
 سال قبل

متوسط 

 دراز مدت

 متوسط  سال قبل

دراز 

 مدت

سال 

 قبل

متوسط 

 دراز مدت
            جاري

98-1397 

            قبل

97-1396 

 قبل جاري

 43.5- 4.3- 162.0 95.6 91.5 43.5- 4.3- 162.0 95.6 91.5 باغ كاليه 1

 37.3- 10.9 164.1 92.8 102.9 37.3- 10.9 164.1 92.8 102.9 نيارك 2

3 
كمپ 

 مسكوني
131.4 140.2 141.8 -6.3 -7.3 131.4 140.2 141.8 -6.3 -7.3 

 30.7- 20.3- 175.0 152.2 121.3 30.7- 20.3- 175.0 152.2 121.3 قوزلو 4

 11.1- 4.6- 221.5 206.4 196.9 11.1- 4.6- 221.5 206.4 196.9 جهان آباد 5
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 آب سطحيوضعيت  -6

 

طـور  انـد كـه بـه   هاي اصلي واقع شدهايستگاه هيدرومتري بر روي رودخانه 23در كل استان تعداد 

روي رودخانـه   ايستگاه بر 9شود. از اين تعداد ثبت و اندازه گيري مي هاتكنسينمرتب آبدهي آنها توسط 

روي  ايسـتگاه بـر   4عـرب ، ايستگاه برروي رودخانـه حـاجي   1هرود، ايستگاه برروي رودخانه شا 6خررود، 

هـاي  ايسـتگاه  .انـد هاي طارم احداث شـده روي رودخانه ايستگاه بر 3قزوين و دشت هاي شمالي رودخانه

اند. هاي مطالعاتي انتخاب شدهبودن آنها به محدودهدي هيدرومتري مورد تحليل با توجه به خروجي يا ورو

هـاي   آورد رودخانـه  8جـدول شـماره    ارائه شده است. 7شماره  هاي منتخب در جدولاهمشخصات ايستگ

و مقايسه آن با مدت مشابه سـال آبـي قبـل و متوسـط      7139ماه  مهر هاي منتخب دراستان در ايستگاه

مقايسه وضعيت آبدهي رودخانه ها نشان داده شده   3و 2شماره  هاينموداردهد. در  نشان مي را درازمدت

  است.
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  هاي هيدرومتري منتخب: مشخصات ايستگاه 7جدول 
ف

ردي
  

  نام رودخانه  نام ايستگاه

نام محدوده 

  مطالعاتي

كد 

  محدوده

نام حوضه 

آبريز درجه 

2  

  مشخصات جغرافيايي
مساحت 

)km2(  

درجه 

  ايستگاه
  ارتفاع  عرض  طول

  2 1590 1700 54 ,35 57 ,48  درياچه نمك  4109  قيدار  خررود  دشتك  1

  1 2455 1623 45 ,35 17 ,49 درياچه نمك  4109  قيدار  خررود  آبگرم  2

پل شاه   3

  عباسي
 5428 1150 56 ,35 04 ,50 درياچه نمك  4106  قزوين  خررود

4  

  1 571.4 1720 35 ,35 50 ,49 درياچه نمك  4106  قزوين  حاجي عرب  حاجي عرب  4

  1 51.6 1360 08 ,36 22 ,50 درياچه نمك  4106  قزوين  به به رود  بهجت آباد  5

 59.9 1450 15 ,36 13 ,50 درياچه نمك  4106 قزوين  شترك  شترك  6
2  

 67.2 1520 21 ,36 01 ,50 درياچه نمك  4106 قزوين  اميرآباد  امير آباد  7
1  

 106.5 1480 20 ,36 02 ,50 درياچه نمك  4106 قزوين  باراجين  باراجين  8
1  

  ١ 3040.4 680 36 ,36 04 ,50  يد رودفس  1310  قانطال  شاهرود  الت  9

  1 436.03 1745 40 ,35 26 ,49  درياچه نمك  4109  قيدار  كلنجين چاي  ارتش آباد  10

 283.7 300 40 ,36 25 ,49  يد رودفس  1311  منجيل  اركن چاي  بورمانك  11
1  

 314.2 1700 38 ,35 12 ,49  درياچه نمك  4108  آوج  آوج چاي  تونل آوج  12
1  

 183.5 788 34,41 49,06  يد رودفس  1311  منجيل  آلتين كش  نهران  13
4  

 200.9 619 36,36 49,19  يد رودفس  1311  منجيل  سنگان  سنگان  14
4  

 1328 1095 36,23 50,23  يد رودفس  1310  الموت طالقان  طالقانرود  شير كوه  15
1  

 4326 1400 35,52 49,32  درياچه نمك  4106  قزوين  خررود  رحيم آباد  16
1  

  1482 35,47 49,22  درياچه نمك  4106  قزوين  خررود  نهب  17
4  
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  (بر حسب ميليون متر مكعب)قزويندر محدوده هاي مطالعاتي استان  ) و سال قبل و درازمدت97-98ماه سال جاري( مهر م جريان سطحيج: ميزان ح 8جدول 

 توضيحات

 درصد اختالف با

ن پاياآورد تجمعي از ابتداي سال آبي  تا 

 درصد اختالف با ماهرمهر
 ماه مهرحجم رواناب ماهانه در

مساحت حوضه 

Kmباالدست(
2

( 
 نام ايستگاه

محدوده 

 مطالعاتي

ف
ردي

 

 متوسط
 سال قبل

 متوسط جاري قبل متوسط
 سال قبل

 جاري قبل متوسط

1396-97 درازمدت درازمدت  98-1397 1396-97 درازمدت درازمدت   98-1397  

 -طالقان  شيركوه 1327.9 1.2 1.7 2.4 30.4- 50.8- 1.2 1.7 2.4 30.4- 50.8- ان از طالقان رودورودي است

 الموت
1 

 الت 3040.4 13.2 14.5 15.1 9.1- 12.5- 13.2 14.5 15.1 9.1- 12.5- خروجي استان از حوزه شاهرود

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

 عباسي

 2 قزوين

 حاجي عرب 571.4 0.12 0.10 0.4 27.0 71.7- 0.1 0.1 0.4 27.0 71.7-  

 بهجت آباد 51.6 0.00 0.00 0.1 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0- ورودي به دشت قزوين

 شترك 59.9 0.00 0.00 0.1 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0- ورودي به دشت قزوين

 اميرآباد 67.3 0.00 0.01 0.0 100.0- 100.0- 0.0 0.0 0.0 100.0- 100.0- ورودي به دشت قزوين

 باراجين 106.5 0.00 0.40 1.15 100.0- 100.0- 0.0 0.4 1.2 100.0 100.0- ورودي به دشت قزوين

 رحيم آباد 4326.0 0.00 0.00 2.2 0.0 100.0- 0.0 0.0 2.2 0.0 100.0- ورودي به دشت قزوين

  نهب 4000 0.15 0.26 0.3 42.0- 42.0- 0.2 0.3 0.3 1.0 42.0-  

 آبگرم 2455.5 0.13 0.08 3.3 53.1 96.2- 0.1 0.1 3.3 53.1 96.2- خروجي محدوده قيدار

 3 قيدار
 تكدش 1590.9 0.00 0.00 0.3 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.3 0.0 100.0- ورودي به استان از خررود

 بورمانك 283.6 0.03 0.03 0.4 30.0 91.9- 0.0 0.0 0.4 30.0 91.9-  

 سنگان 200.9 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0-   4 منجيل

 نهران 183.5 0.27 1.07 0.6 75.1- 58.8- 0.3 1.1 0.6 75.1- 58.8-  

 ارتش آباد 436.0 0.01 0.07 0.3 88.5- 97.0- 0.0 0.1 0.3 88.5- 97.0-  

 5 آوج

 تونل آوج 314.2 0.11 0.41 0.2 72.6- 52.2- 0.1 0.4 0.2 72.6- 52.2-  
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  ماه سال  فروردينرودخانه هاي استان در  كه آورد اكثرنشان مي دهد  5جدول شماره ج نتا

  

- 98ماه سال آبي  هرمهاي استان قزوين در  رودخانه حجم روانابدهد كه  نشان مي 8نتايج جدول شماره 

نسبت به  عربحاجيو  بورمانك، آبگرمهاي ايستگاه استان قزوين به غير از  هايايستگاه تمام در 1397

، بهجت آباد، شتركاميرآباد، باراجين،  ها نظيرداشته و در برخي ايستگاه كاهش سال گذشته مدت مشابه

هاي خشك صرفنظر از ايستگاه .است بوده صفر آبادعباسي و رحيمشاه، پلسنگان ده اروان، دشتك،

نسبت به سال قبل مربوط به ايستگاه  1397-98بيشترين افزايش حجم رواناب در مهر ماه سال آبي 

 5/88درصد و بيشترين كاهش مربوط به ايستگاه هيدرومتري ارتش آباد با  1/53هيدرومتري آبگرم با 

- ايستگاه تمامدر  1397-98زوين در مهر ماه سال آبي هاي استان ق حجم رواناب رودخانه باشد.درصد مي

است. كاهش داشته  درازمدتهاي الت، نهران و تونل آوج نسبت به هاي استان قزوين به غير از  ايستگاه

پل شاه عباسي،  هايدرازمدت مربوط به ايستگاهمدت مشابه نسبت به  (از لحاظ عددي) كاهشبيشترين 

در مهر ماه  حجم رواناب كمترين كاهش ،هاي خشكصرفنظر از ايستگاهباشد. دشتك مي و رحيم آباد

درصد و بيشترين  5/12مربوط به ايستگاه هيدرومتري الت با نسبت به درازمدت  1397-98سال آبي 

مهرماه اولين با توجه به اين كه  باشد.درصد مي 0/97كاهش مربوط به ايستگاه هيدرومتري ارتش آباد با 

 رمههاي استان از ابتداي سال آبي تا پايان  آورد تجمعي رودخانهروند  ،باشدمي 1396- 97 ماه سال آبي

   كند.از همان روند حجم رواناب در ماه مهر تبعيت مينيز  سال گذشته نسبت به 97ماه 

  

با قزوين، طارم، آوج و قيدار  مطالعاتي هاي محدودهايستگاه 1397ماه  مهردبي ماهانه نمودارمقايسه  - 2

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

  

با مقدار  طالقان -الموت  محدوده مطالعاتيايستگاههاي  1397ماه  مهر دبي ماهانه نمودارمقايسه - 3

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

 
 

  

  حي  هاي سطكيفيت آب -7

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

بار با نمونه  2ن منظور ماهيانه حداقل هميهناپذير است، بمقايسه آن با استانداردهاي موجود امري اجتناب

گيري يشگاه، نسبت به اندازههاي شبكه پايش كيفي استان و ارسال به آزمابرداري از آب در ايستگاه

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

 نسبت بهرا  سال جاري و مقايسه آنماه  مهروضعيت شوري آب رودخانه هاي استان در  9جدول شماره 

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

دهـد   ماه سال جاري نشان مي مهرهاي سطحي استان قزوين در شبكه پايش آبهاي آمار شوري ايستگاه

ي و هم رونـد  كاهشهم روندو متوسط درازمدت  ها نسبت به زمان مشابه سال قبلكه شوري آب رودخانه

(ايسـتگاه   اميرآبـاد شوري نسبت به سـال قبـل مربـوط بـه رودخانـه       بيشترين كاهش ند.اداشته افزايشي

به مقـدار   آوج چاي (ايستگاه تونل آوج)شوري مربوط به  بيشترين افزايشو  درصد 6/6قدار به م) اميرآباد

 رودخانـه شوري نسبت به متوسط دراز مدت مربوط به  بيشترين كاهشباشد. در ضمن  درصد مي 3/121

ارگن نه رودخاشوري مربوط به  بيشترين افزايشدرصد و  1/8به مقدار رودخانه اميرآباد (ايستگاه اميرآباد) 

   باشد. درصد مي 57به مقدار ) بورمانك(ايستگاه  چاي

         بوده است.خشك آباد در سال آبي جاري و  قبل ضمناً رودخانه بهجت
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  1397ماه  مهردر  وضعيت شوري آبهاي سطحي در ايستگاههاي پايش كيفي استان قزوين:  9جدول 

ف
ردي

 

محدوده 

 مطالعاتي
 رودخانه نام ايستگاه

 نسبت به: 1397ماه سال مهردرصد تغييرات شوري  (ميكرو موس بر سانتيمتر) ماه مهر شوري در وضعيت

 سال آبي

 متوسط دراز مدت سال قبل متوسط درازمدت
 1397- 98جاري 

           قبل 

97 -1396  

 1.9 0.3 891 905 908 شاهرود رجايي دشت الموت -طالقان  1

اياركن چ بورمانك منجيل 2  760 696 484 9.2 57.0 

 قزوين 3

 0.5- 1.1 1628 1603 1620.5 حاجي عرب  حاجي عرب

 - - d d 721 بهجت آباد بهجت آباد

 8.1- 6.6- 843 830 775 اميرآباد اميرآباد

 2.3 2.5 773 771.5 791 باراجين باراجين

 آوج 4

چاي كلنجين  ارتش آباد  1445 1349 1498 7.1 -3.5 

چاي آوج آوجتونل   6559.5 2964.5 5286 121.3 24.1 

 11.1 5.8- 3988 4700 4429.5 خررود آبگرم قيدار 5

 8.1- 6.6- 484.0 696.0 760.0 حداقل

 57.0 121.3 5286.0 4700.0 6559.5 حداكثر
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  : موقعيت محدوده هاي مطالعاتي شركت آب منطقه اي استان قزوين 1-1شكل 
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  محدوده استان قزوينگاههاي آبسنجي در : موقعيت ايست 2 - 1شكل
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  در محدوده استان قزوين منتخب : موقعيت ايستگاههاي بارانسنجي 3 - 1شكل

  

  



21 

 

 : موقعيت ايستگاههاي تبخيرسنجي در محدوده استان قزوين 4 - 1شكل

  


