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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

 : منابع آب سطحي و زيرزميني5پيوست 

 

0 

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان اردبیل
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 بسمه تعالي

 
موعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير  اين  گزارش بخشي از مج 

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

  (: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست 1-1اول )بخش 

 ( 5پيوست:) منابع آب سطحي و زي زميني 

 اسرتان و جاياراا ايرن بخرش ازفه ست  كامل مجموعره گرزارش هراي آمرايش 

 ها در فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شدا است.ب رسي
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست  -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 زيابي منابع اراضي: ار3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 

 : منابع آب سطحي و زي زميني5پيوست  

 بخش دوم : تحليل اجتماعي و ف هناي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان 

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 

 ف هناي و س مايه اجتماعي استانل وضعيت : تحليو پنجم  قسمت چهارم 

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخش هاي اصلي 
 : صنعت و معدن1پيوست    

 : ساختار كشاورزي 2پيوست    

  : خدمات3پيوست    
  صه هاي فعاليت اقتصادي قسمت چهارم: تحليل ع 

 : اقتصاد شه ي 1پيوست    

 سال  5قسمت پنجم: تحرررليل اقتصاد كالن استان و جايرررااا آن درسطح ملي در      

 گذشته 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 

 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتااا هافصل سوم 

  ي در آمايش استانامنيت –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 گذاري و ساختار مدي يت آمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات آمايش استان

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هناي

 عيت اقتصادي وض

 –مالحظات دفاعي 

 امنيتي در آمايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتااا

 جمع بندي و نتيجه گي ي

تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه هاي 

 آمايش ملي

 آمايش استانسند 

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

 پيش بيني و آيندا نا ي تشخيص و  تفكيك نواحي همان توسعه فضايي 
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 فهرست مطالب

 

 صفحه                                                                     عنوان                                    

 بخش اول: آبهاي سطحي

  1        : سيماي عمومي استان اردبيل1

  1   : تحليل حوضه ها، زيرحوضه ها و واحدهاي هيدرولوژيك1-1 

 2     : حوضه آبخيز رودخانه ارس 1-1-1  

  3    رداب و سفيدرود: حوضه آبخيز تالش، م2-1-1  

 6  : بررسي سيستمها و زيرسيستمهاي رودخانه اي در استان اردبيل2-1 

  6        : مقدمه 1-2-1  

  7   : تشريح شبكه بندي رودخانه اي سيستم ارس2-2-1  

 7     : رودخانه ارس 1-2-2-1   

 9     : رودخانه قره سو2-2-2-1   

 9     : رودخانه آريا تپه 3-2-2-1   

 11     : رودخانه انارچاي4-2-2-1   

 11     : رودخانه باليخلوچاي5-2-2-1   

  11 : ساير شاخه هاي مهم رودخانه قره سو)دره رود(7-2-2-1   

 14   : تشريح شبكه بندي رودخانه اي سيستم سفيدرود3-2-1  

 14     : رودخانه قزل اوزن 1-3-2-1   

 15   ي )فيروزآباد(: رودخانه آرپا چا2-3-2-1   

 : تشريح رودخانه هاي جاري در سيستم رودخانه اي مستقل4-2-1  

 11       درياي خزر                              

 21       : بررسي پارامترهاي هيدرولوژيكي2

  21     : شناسايي شبكه ايستگاههاي آب سنجي 1-2 

 25       : بررسي آبدهي رودخانه ها 2-2 
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 صفحه                        ان                                                                                   عنو

 

 53    : احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه3-2 

 59    : بررسي كيفيت جريانات سطحي استان اردبيل4-2 

 71    اردبيل: برآورد رسوب جريانات سطحي استان 5-2 

 91    : بررسي سيالب جريانات سطحي استان اردبيل6-2 

 94     : مشخصات ابنيه و مستحدثات آبي در استان اردبيل3

 94       : سدهاي مخزني و انحرافي 1-3 

 94     : سدهاي در دست بهره برداري1-1-3  

 112      : سدهاي در دست اجرا2-1-3  

 115     العه : سدهاي در دست مط3-1-3  

 111      : شبكه هاي آبياري و زهكشي 2-3 

 111   : شبكه هاي آبياري دردست مطالعه و اجرا1-2-3  

 114   : شبكه هاي آبياري در دست بهره برداري 2-2-3  

 122       : بررسي پتانسيل منابع آبهاي سطحي 4

 حل ايستگاههاي دبي ويژه و ارتفاع رواناب در م: برآورد ضريب جريان ،1-4 

 122        آب سنجي استان                 

 124 : بررسي پتانسيل منابع آبهاي سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل2-4 

 124        : بارش1-2-4  

 124      : حجم جريان مصرفي2-2-4  

 125     : جريانات ورودي به استان3-2-4  

 125     ز استان: جريانات خروجي ا4-2-4  

 127         منابع مورد استفاده
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 بهاي زيرزميني بخش دوم : آ

 

 121       : مشخصات آبخوانهاي استان اردبيل1

 121   شناسي و وضعيت هيدروديناميكي سازندها : مشخصات زمين1-1 

 121     : واحد هيدرولوژيك آرپاچاي1-1-1  

 121    : واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا2-1-1  

 129    : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-1-1  

 131     : واحد هيدرولوژيك اهرچاي4-1-1  

 131     : واحد هيدرولوژيك دره رود5-1-1  

 131      : واحد هيدرولوژيك مغان6-1-1  

 132     : واحد هيدرولوژيك بالها رود7-1-1  

 133        : مشخصات آبخوانها2-1 

 133     : واحد هيدرولوژيك آرپاچاي1-2-1  

 133    : واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا2-2-1  

 135    : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-2-1  

 135     حد هيدرولوژيك اهرچاي: وا4-2-1  

 136     : واحد هيدرولوژيك دره رود5-2-1  

 136      : واحد هيدرولوژيك مغان6-2-1  

 137     : واحد هيدرولوژيك بالهارود7-2-1  

 139       : بهره برداري از منابع آب زيرزميني 2

 139      : تخليه از منابع آبهاي زيرزميني1-2 

 139      اي نيمه عميق: چاهه1-1-2  

 141       : چاههاي عميق2-1-2  

 141       : چشمه ها 3-1-2  

 141        : قنوات 4-1-2  
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 141      ميني : مصرف از منابع آبهاي زيرز2-2 

 : بررسي منابع و مصارف آب زيرزميني در واحدهاي هيدرولوژيك استان 3-2 

 151         اردبيل                 

 151     : واحد هيدرولوژيك آرپاچاي1-3-2  

 151     واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا:2-3-2  

 152    : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-3-2  

 154     : واحد هيدرولوژيك اهرچاي4-3-2  

 156     : واحد هيدرولوژيك دره رود5-3-2  

 157      : واحد هيدرولوژيك مغان6-3-2  

 151     : واحد هيدرولوژيك بالهارود7-3-2  

 161      : دسته بندي منابع آبهاي زيرزميني 4-2 

 161 لحظه اي : دسته بندي منابع آبهاي زيرزميني براساس آبدهي 1-4-2  

 161     : چاههاي نيمه عميق 1-1-4-2   

 161     : چاههاي عميق 2-1-4-2   

 161      : چشمه ها 3-1-4-2   

 162      : قنوات 4-1-4-2   

 163   : دسته بندي منابع آبهاي زيرزميني براساس عمق2-4-2  

 163     : چاههاي نيمه عميق1-2-4-2   

 164     ميق: چاههاي ع2-2-4-2   

 165         : بررسيهاي كيفي3

 165      : واحد هيدرولوژيك آرپاچاي1-3 

 166      : واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا2-3 

 167      : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-3 

 167       : واحد هيدرولوژيك اهرچاي4-3 

 161       : واحد هيدرولوژيك دره رود5-3 
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 صفحه                                                                                                       عنوان    

 

 161       : واحد هيدرولوژيك مغان6-3 

 169       : واحد هيدرولوژيك بالهارود7-3 

 171       : بررسي بيالن آبهاي زيرزميني 4

 171      ي: واحد هيدرولوژيك آرپاچا1-4 

 171      : واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا2-4 

 171       : عوامل تغذيه1-2-4  

 172       : عوامل تخليه 2-2-4  

 172      : تغييرات حجم مخزن3-2-4  

 175      : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-4 

 175       : واحد هيدرولوژيك اهرچاي4-4 

 175       ك دره رود: واحد هيدرولوژي5-4 

 176       : واحد هيدرولوژيك مغان6-4 

 176       : واحد هيدرولوژيك بالهارود7-4 

 171           پيوست 
 

 

 

 

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 و 

 

 

 فهرست جداول

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 مشخصات عمومي حوضه ها و زيرحوضه هاي واحدهاي هيدرولوژيك در (:1-1جدول )

 4        استان اردبيل                

 4 (: مشخصات نواحي دشتي و كوهستاني واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل1-2جدول)

 22    (: مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري استان اردبيل2-1جدول)

 آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي(: رژيم 2-2جدول)

 26         آب سنجي                 

 (: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه دوست بيگلو 2-3جدول)

 54        رودخانه دره رود                 

 هانه و ساالنه ايستگاه بوران رودخانه(: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ما2-4جدول)

 54         دره رود                

 (: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه خياوچاي رودخانه2-5جدول)

 55         قره سو                 

 نه(: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه مشيران رودخا2-6جدول)

 55         قره سو                 

 (: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه گيالنده رودخانه2-7جدول)

 56         باليخلوچاي                

 (: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه ساميان رودخانه2-1جدول)

 56         قره سو                 

 (: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه هير رودخانه 2-9جدول)

 57         هيرچاي                

 (: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه كوزه توپراقي2-11جدول)

 57        رودخانه قره چاي                  
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 صفحه                                                                                           عنوان                

 

 (: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه الي رودخانه2-11جدول)

 51         الي چاي                  

 االنه ايستگاه پل الماس(: احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و س2-12جدول)

 51       رودخانه باليخلوچاي                  

 (: بررسي آناليز كيفي رودخانه هاي استان اردبيل درمحل ايستگاههاي 2-13جدول)

 61        هيدرومتري                   

 روابط همبستگي بار رسوبي و آبدهي ، رسوب ويژه و وزن كل مواد رسوبي(:2-14جدول)

 71       رودخانه هاي استان اردبيل                 

 (: محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه قزل اوزن در2-15جدول)

 74        ايستگاه گيلوان                  

 (: محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه الي چاي در 2-16جدول)

 76        تگاه اليايس                  

 (: محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه نيرچاي در 2-17جدول)

 71        ايستگاه نير                  

 (: محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه باليخلوچاي2-11جدول)

 11       در ايستگاه پل الماس                 

 حاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه خياو چاي(: م2-19جدول)

 12       در ايستگاه پل سلطاني                   

 (: محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه قره سو در2-21جدول)

 14       ايستگاه دوست بيگلو                 

 معلق رسوب رودخانه دره رود(: محاسبه ميانگين درازمدت مواد 2-21جدول)

 16        در ايستگاه مشيران                 

 (: محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه دره رود2-22جدول)

 11        در ايستگاه بوران                 
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 صفحه                                      عنوان                                                                     

 

 (: محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه بارون چاي2-23جدول)

 91        در ايستگاه بارون                 

 (: دبي هاي لحظه اي ساالنه جريانات سطحي در ايستگاههاي هيدرومتري2-24جدول)

 92    1351-11ن اردبيل در دوره آماري منتخب استا                  

 (: برآورد مقادير سيل در دوره هاي برگشت مختلف رودخانه هاي استان2-25جدول)

 93         اردبيل                  

 97   (: مشخصات سدهاي در دست بهره برداري در استان اردبيل3-1جدول)

 113    بيل(: مشخصات سدهاي دردست اجرا در استان ارد3-2جدول)

 117    (: مشخصات سدهاي در دست مطالعه استان اردبيل3-3جدول)

 117  1314-15(: اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي مغان در سال 3-4جدول)

 121 1314-15(: اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي قوري چاي در سال 3-5جدول)

 رتفاع رواناب رودخانه هاي استان (: برآورد ضريب جريان، دبي ويژه و ا4-1جدول)

 123     اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي                  

 124  (: انواع مصارف آب سطحي در  و احدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل4-2جدول)

 (: پتانسيل منابع آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك واقع درمحدوده 4-3جدول)

 126       استان اردبيلسياسي                 

 

 بهاي زيرزميني بخش دوم : آ

 

 (: تعداد و تخليه منابع آب زيرزميني استان اردبيل به تفكيك واحدهاي 2-1جدول)

 146        هيدرولوژيك                

 (: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني استان اردبيل به تفكيك واحدهاي2-2جدول)

 141        درولوژيكهي                

 151  (: تعداد و تخليه از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك آرپاچاي2-3جدول)
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 : سيماي عمومي استان اردبيل1

 ها و واحدهاي هيدرولوژيك  حوضه، زيرها حوضهتحليل  :1-1

 

آبخيز  حوضههايي از دو آبخيز كشور ، بخش هاي حوضهاستان اردبيل در تقسيمات 

 مهم را به خود اختصاص داده است.

 

آبخيز رودخانه ارس قرار گرفته و مساحتي  حوضه قسمت شمالي استان كه در محدوده )الف(:

شود. شهرستان هاي درصد استان را شامل مي54/77هكتار ، معادل  1311125معادل 

 حوضهپارس آباد ، بيله سوار ، گرمي ، اردبيل و مشكين شهر عمدتاً در محدوده اين 

 قرار دارند.

آبخيز سفيد رود ـ مرداب ـ تالش قرار  حوضهان كه در محدوده (: قسمت جنوبي است) ب 

درصد از مساحت استان را به 46/22هكتار ، معادل  399175گرفته و با مساحتي برابر 

 خود اختصاص داده است. شهرستان خلخال در اين محدوده قرار گرفته است.

يكي ژهيدرولو، تقسيمات در طرح جامع آب كشور) مهندسين مشاور جاماب(

و واحد هيدرولوژيك  حوضهتري نيز مورد توجه قرار گرفته است كه با عناوين زيركوچك

 بندي : شوند به موجب اين تقسيمشناخته مي

 احد هيدرولوژيك و 9و  حوضهزير 4آبخيز رودخانه ارس به  حوضه -

 واحد هيدرولوژيك 4و  حوضهزير 4آبخيز رودخانه سفيدرود به  حوضه -

 تفكيك شده است.

اي كشور و بر مبناي حوضهاساس مطالعات سنتز استاني به دليل تبعيت از تقسيمات بر

و  2-2و  2-1هاي ارس ـ اروميه با كدهاي حوضهبندي مطالعات جامع آب كشور، تقسيم

اند و مشخص شده 1-3و  1-2،  1-1هاي آبخيز تالش ، مرداب و سفيد رود با كدهاي حوضه

 ها و واحدهاي هيدرولوژيك خواهد بود.حوضهانديس هاي بعدي مربوط به زير

 حوضههاي آبريز استان با عنوان هاي زيرحوضهچنان كه گفته شد تقسيمات كوچك تر 

 13و  حوضهزير 1اند كه در استان اردبيل در اين ارتباط ، و واحد هيدرولوژيك مشخص شده

 احد هيدرولوژيك شناسايي شده است.و

گيرد به هيدرولوژيك كه در استان اردبيل قرار مي ها و واحدهايحوضهمشخصات زير 

 شرح زير مي باشد :
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 آبخيز رودخانه ارس  حوضه: 1-1-1

 

 (2-1-3ارس وسطي ) حوضهزي  -

درصد از وسعت كل استان ،  15/1هكتار ، معادل  941با وسعت  حوضهدر اين زير

 ( واقع شده است.2-1-3-6ن چاي )لواحد هيدرولوژيك س

 

 (2-1-4ا رود )در حوضهزي  -

درصد از وسعت كل استان  6/54هكتار ، معادل  971415با وسعت  حوضهدر اين زير

-3( ، اهر چاي )2-1-4-2(، قره سوي سفلي )2-1-4-1واحدهاي هيدرولوژيك قره سوي عليا )

 ( واقع شده اند.2-1-4-4( و دره رود )4-1-2

 

 (2-1-5ارس سفلي ) حوضهزي  -

درصد از وسعت كل استان ،  1/22هكتار ، معادل 415975با وسعت  حوضهدر اين زير

 ( واقع شده اند.2-1-5-2( و بالهارود )2-1-5-1واحدهاي هيدرولوژيك مغان)

 

 (2-2-3آجي چاي ) حوضهزي  -

درصد از وسعت كل استان ،  1/1هكتار، معادل  1795با وسعت  حوضهدر اين زير

( واقع 2-2-3-3آجي چاي وسطي)  ( و2-2-3-1واحدهاي هيدرولوژيك آجي چاي عليا )

 اند.شده
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 آبخيز تالش ، مرداب و سفيد رود حوضه :2-1-1

 

 (1-1-1تالش ) حوضهزي  -

درصد از وسعت كل استان ،  13/1هكتار ، معادل  491با وسعت  حوضهدر اين زير

 است . ( واقع شده1-1-1-1واحد هيدرولوژيك تالش )

 

 (1-2-1م داب ) حوضهزي 

درصد از وسعت كل استان ، واحد  3/1هكتار، معادل  5241با وسعت  حوضهدر اين زير

 ( واقع شده است.1-2-1-1هيدرولوژيك مرداب )

 

 (1-3-3) شآيدوغمو حوضهزي 

درصد از وسعت كل استان ،  11/1هكتار ، معادل  1351با وسعت  حوضهدر اين زير

 ت.( واقع شده اس1-3-3-1واحد هيدرولوژيك قرنقو و آيدوغموش )

 

 (1-3-4) قزل اوزن حوضهزي 

درصد از وسعت كل استان  14/22هكتار ، معادل  392795با وسعت  حوضهدر اين زير

 ( واقع شده است.1-3-4-1، واحد هيدرولوژيك قزل اوزن ـ آرپاچاي )

ها و نام واحدهاي هيدرولوژيك به همراه حوضهها و زيرحوضه ،(1-1در جدول شماره )

 ه شده است.وسعت آنها نشان داد

هم چنين از آن جايي كه هر واحد هيدرولوژيك از دو ناحيه دشتي و كوهستاني تشكيل 

 ( ارايه گرديده است.1-2شده است ، مشخصات هريك از آنها نيز در جدول شماره )

دهد، از مجموع واحدهاي همان گونه كه ارقام مندرج در اين جدول نشان مي

درصد به نواحي دشتي و  4/32هكتار، معادل  576111 هيدرولوژيك واقع در استان اردبيل

اي و كوهستاني( اختصاص درصد به نواحي غيردشتي )كوهپايه 6/67هكتار، معادل  1213211

 دارد.

واحد  7واحد هيدرولوژيك واقع در محدوده استان ، تعداد  13هم چنين از تعداد 

 باشند.فاقد نواحي دشتي مي واحد هيدرولوژيك 6هيدرولوژيك واجد نواحي دشتي و تعداد 

( موقعيت و تقسيمات واحدهاي هيدرولوژيك در استان اردبيل به 1-1در نقشه شماره )

 نمايش گذاشته شده است.
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 )واحد: هكتار(      واحدهاي هيدرولوژيك در استان اردبيل ها  حوضهو زيرها  حوضهشخصات عمومي ( : م1-1جدول )

 يواحد هيدرولوژيك حوضهزير حوضه
كد واحد 

 هيدرولوژيكي

واحد 

هيدرولوژيك 

 مساحت )هكتار(

 ها حوضهمساحت زير

 094 094 1-1-1-1 تالش (1-1-1تالش ) 1-1

 0204 0204 1-2-1-1 مرداب (1-2-1مرداب) 2-1

3-1 

 1304 1304 1-3-3-1 قرنقو و آيدوغموش (1-3-3آيدوغموش)

 (1-3-0قزل اوزن)
 –آرپاچاي )قزل اوزن 

 آرپاچاي(
1-0-3-1 392290 392290 

1-2 

 ارس وسطي

(3-1-2) 
 904 904 2-1-3-6 سلن چاي

 دره رود

(0-1-2) 

 064144 2-1-0-1 قره سوي عليا

921010 
 260100 2-1-0-2 قره سوي سفلي

 62820 2-1-0-3 اهرچاي

 128300 2-1-0-0 دره رود

 ارس سفلي

(0-1-2) 

 202834 2-1-0-1 مغان
040920 

 103100 2-1-0-2 رود بالها

 آجي چاي 2-2

(3-2-2) 

 210 2-2-3-1 آجي چاي عليا
1290 

 1084 2-2-3-3 آجي چاي وسطي

 1284444 1284444 - -  كل استان

 

 واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل )واحد : هكتار( نواحي دشتي و كوهستاني (: مشخصات1-2جدول )

 مساحت دشت كد واحد نام واحد هيدرولوژيك رديف
 مساحت واحد هيدرولوژيك مساحت كوهستان

 094 094 4 1-1-1-1 تالش 1

 0204 0204 4 1-2-1-1 مرداب 2

 1304 1304 4 1-3-3-1 قرنقو آيدوغموش 3

 392290 364 32144 1-3-0-1 آرپاچاي 0

 904 904 4 2-1-3-6 سلن چاي 0

 064144 312244 102944 2-1-0-1 قره سو عليا 6

 260100 196800 68344 2-1-0-2 و سفليقره س 2

 62820 06020 21044 2-1-0-3 اهرچاي 8

 128300 101000 36844 2-1-0-0 دره رود 9

 202834 21334 231044 2-1-0-1 مغان 14

 103100 110300 38844 2-1-0-2 بالهارود 11

 210 210 4 2-2-3-1 آجي چاي عليا 12

 1084 1084 4 2-2-3-3 آجي چاي وسطي 13

 1284444 1243244 026844 استان 

 مهندسين مشاور جاماب -ماخذ: مطالعات طرح جامع آب كشور
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 : بررسي سيستمها و زيرسيستمهاي رودخانه اي در استان اردبيل 2-1

 

 : مقدمه 1-2-1

 

( 2-1( و ارس باكـد )1-3سفيد رود بـا كـد )آبريز  حوضهدو  هاستان اردبيل درمحدود 

 حوضـهتمام يـا بخشـي از زيراردبيل  ، استاناي حوضهه است. ازنظر تقسيم بندي زيررفتگقرار 

ارس وسـطي، دره رود و ارس سـفلي را  ، مرداب، تالش، آجي چاي،هاي آيدوغموش ، قزل اوزن

اچاي، هيرچاي، قـره پآر بالهارود، در بر مي گيرد. مهمترين رودخانه هاي استان شامل قزل اوزن،

چاي است كـه مشخصـات هريـك چاي ، قوري چاي ، نمينيخلولادلوچاي، باسو،  گرمي چاي، آز

و همچنـين  اي سفيدرود و سيستم رودخانه اي ارسازاين رودخانه ها به تفكيك سيستم رودخانه

 :دنارايه مي گرد مستقل درياي خزر، به شرح ذيل، حوضه

  

 ارس  رودخانه آب يز حوضه)الف(: 

آبريز درياي خـزر قـرار داشـته و قسـمتهايي از  حوضه در منتهي اليه باختر حوضهاين  

خاك تركيه، جمهوري آذربايجان و صفحات شمالي استانهاي آذربايجان خاوري و اردبيل ايـران 

كيلومترمربع بـال  مـي گـردد كـه    31611به حدود  آبريز آن حوضه گيرد. وسعتبر مي را در

و مرتفـع و مـابقي آن را منـاطق همـوار و  كيلومترمربع آن را مناطق كوهسـتاني 32511تقريباً 

 آبريـز سيسـتم سيم بندي هيدرولوژيكي ايران جزودر تق حوضهتشكيل مي دهد. اين  كوهپايه ها

درياي خزر بوده و شهرهاي ماكو، خوي، جلفا، مرند، مشكين شـهر و اردبيـل ازكانونهـاي  بزرگ

 مهم شهري آن مي باشند.

كيلـومتر از مـرز مشـترك  431بوده و درحدود رودخانه ارس زهكش اصلي اين منطقه  

 جمهوريهاي آذربايجان و ارمنستان را تشكيل مي دهد. ايران و

 

 آب يز سفيدرود حوضه) ب (: 

درياي خـزر بـوده و در محـدوده بزرگ  آبريز سيستمآبريز سفيدرود بخشي از  حوضه 

ران و گيالن قرار داشـته و باختري( ، كردستان، همدان، زنجان، ته -ياستانهاي آذربايجان )خاور

شامل مناطق مرتفع و پرشيب، تپه هاي كم ارتفاع  ) تپه ماهوري( و دره هاي عميـق مـي باشـد. 

متر در منتهي اليه خاور و شـمال  3717و  4121قله هاي مرتفع تخت سليمان و سهند با ارتفاع 

كيلومترمربـع  67111آبريـز حـدود  حوضهكوههاي كردستان در باختر آن قرار دارد. مساحت 
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نه سفيدرود، قزل اوزن و شاهرود وشاخه هاي ديگر اين رودخانه ها، زهكشي آبهاي ابوده و رودخ

 سطحي اين منطقه نسبتاً پهناور را انجام مي دهند.

  15411كيلومترمربـع آن را منـاطق كوهسـتاني و  51611، حدود  حوضهاز سطح اين  

 ايه ها تشكيل مي دهند.كيلومترمربع باقي مانده رادشت ها و كوهپ

شهرهاي زنجان، ميانه، رودبار، منجيل، طالقـان، خلخـال، هشـترود، مـاه نشـان، بيجـار و  

 به حساب مي آيند. حوضهديواندره از شهرهاي مهم واقع در اين 

 

 مستقل درياي خزر حوضه) ج (: 

برخي از جريانات سطحي واقع درمحـدوده شهرسـتان گرمـي در شـمال شـرقي اسـتان  

دبيل به صورت مستقل از رودخانه ارس وارد درياي خزر مي شوند، كه در ادامـه بـه بررسـي ار

 آنها خواهيم پرداخت.

 

  : تشريح شبكه بندي رودخانه اي سيستم ارس2-2-1

 
 رودخانه ارس :1-2-2-1

مـي باشـد كـه از كوههـاي  ايـران  شـمال اين رودخانه، يكي از مهمترين رودخانه هاي 

از در نورديـدن  قسـمتي از  اقع در جنوب ارزروم سرچشمه مـي گيـرد و پـسهزاربره تركيه و

كيلـومتري شـمال خـاوري  3هاي كشور تركيه، ارمنسـتان و جمهـوري آذربايجـان در  سرزمين

اسـتان ، سرتاسـر مرزهـاي سـپسروستاي دم قشالق شهرستان ماكو وارد مرز ايران مي شود و 

خانـه از شـهرهاي واقـع در مسـير ماننـد د. ايـن روآذربايجان را از باختر به خاور طي مي كنـد

پلدشت، جلفا، خمارلو و پارس آباد مغان  گذشته و شاخه هاي متعددي را از داخل خاك ايـران 

و وارد خـاك  ،دريافت مي كند. اين  رود در روستاي تازه كند پارس آباد مغان از مرز جدا شده

و سـپس وارد  كـرده داخل اين كشور تالقي جمهوري آذربايجان مي گردد و با رودخانه كورا در

 درياي خزر مي گردد.

كيلومتر مي باشد كه عرض و عمـق  1171طول رود ارس از  سرچشمه تا مصب حدود  

 111تا 91آن در اين مسير طوالني متفاوت است، به طوري كه در نزديكي پلدشت پهناي آن به 

سبت به زمين هاي اطراف زياد بـوده و از رسد. عمق بستر اين رود نمتر مي 2متر و عمق آن تا 

متـر  31آب آن به همين علت استفاده چنداني نمي گردد. در حوالي جلفا عـرض رودخانـه بـه 

متر مي رسد. از جلفـا تـا اصـالندوز  4تقليل يافته و درعوض عمق آن زياد مي گردد و به حدود

ره ديگـر وارد مـي گـردد. رودخانه از مسيري كوهستاني مي گذرد و خروشـان از دره اي بـه د
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عرض رودخانه در اين قسمت باز هم كاهش يافته و در  حد فاصل كوههاي قره باغ و ارسـباران 

 111و در مصـب بـه حـدوديافتـه سد. در قسمت سفلي عـرض ارس افـزايش ر متر مي 21به 

 متـر در طـول مسـير 4تـا   5/1و از  5/2رسد. به طور كلي عمق متوسط رودخانه متـــــر مي

 نمايد.تغييــــر مي

بستر رودخانه ارس پرشيب بوده و از مواد دانه درشت تشكيل يافته است. اين رودخانه  

بسيار سيالبي است، به طوري كه در مواقع بارنـدگي شـديد و يـا ذوب برفهـا طغيـان نمـوده و 

ب كـه سـب را موجب مي گردد، بـه طـوريمهيبي  بهايهاي اطراف را فرا مي گيرد و سيالزمين

 فرسايش و رسوبگذاري متناوبي مي گردد.

كند گه اي صاف و هموار جريان پيدا ميدر دشت مغان ، ارس از بستري كه در ميان جل 

جاري است. دراين دشت به علت سستي جنس رويه زمين، بسـتر رودخانـه پـايين تـر رفتـه و 

انه پهن شده و آب در رسوبات نسبتاً زيادي را به همراه دارد. هم چنين دراين دشت بستر رودخ

 چندشاخه حركت مي كند.

گ ــــآب رودخانه ارس به غير ازفصل پاييز، در ساير فصول سال گل آلود و قرمـز رن 

ست. شيب تند بسـتر رودخانـه و سـرعت جريـان آب و امي باشد و درفصل پاييز صاف وزالل 

 دهد.وجود دره هاي عميق كم آب اجازه كشتيراني برروي اين رودخانه را نمي 

كـه  هكيلومترمربع برآورد گرديد 112111آبريز ارس در مجموع حدود  حوضهوسعت  

درصد آن درخاك تركيه وباقيمانده كه  23درصد آن در جمهوري ارمنستان و آذربايجان ،  31

آبريز ارس مي باشد در خاك ايـران واقـع شـده و شـامل منـاطقي بـه  حوضهدرصد  39تقريباً 

آن را منـاطق كوهسـتاني مربـع كيلـومتر  32511ع مي شود.حدود كيلومترمرب 31611وسعت 

و دشت هـاي كوچـك و كـم پهنـاي آبرفتـي  هاكوهپايهباقيمانده آن را  مربع  كيلومتر 6111و

 تشكيل ميدهند.

وضعيت طبيعي و توپوگرافي بستر رودخانه براي ايجاد سد و تامين يـك جريـان دايمـي  

وتوليد برق مناسب است، به همين منظور تاكنون سد  آب در طول سال، براي مصارف كشاورزي

مخزني قزل قشالق و سد انحرافي ميل و مغان با تاسيسات وابسـته مربـوط بـه آن بـرروي آن 

احداث  گرديده است و مطالعات و اقدامات ديگري براي احداث سد دربعضي مناطق دردسـت 

 هـاي زنگمار)ماكوچـاي(، قطـور خانهاجرا است. شاخه هاي مهم فرعي ارس در خاك ايران، رود

 حوضـهآق چاي(، قره سو ) دره رود( و تعداد زيادي شاخه هاي كوچك و بزرگ مي باشند كه )

اكثر اين رودخانه ها در زمستان داراي پوشش برفي كافي بوده و داراي كانون آبگيري هميشـگي 

هاي  ارس درايران شاخه  ،هستند. اين امر  وداشتن پوشش گياهي نسبتاً مناسب سبب شده است

باشد. ميانگين بارنـدگي سـاالنه در داراي آب دايم بوده وتغييرات آبدهي آنها در طول سال كم 
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ميلي متر در سال بوده و رژيم آب و  551تا  251آبريز رودخانه ارس در خاك ايران بين حوضه

در زمسـتان و  هوايي اين منطقه متاثر از درياي مديترانه مي باشد كه حداكثر ريـزش بارنـدگي

 آن در تابستان است. رژيم رودخانه ارس برفي وباراني است. لاوايل بهار و حداق

 
 رودخانه قره سو :2-2-2-1

از شاخه هاي مهم رودخانه ارس در خاك ايـران ميباشـد كـه آبهـاي منطقـه وسـيعي  

وسـيع و ازاستانهاي اردبيل وآذربايجان خاوري را جمع آوري و به ارس مي رساند. شـاخه هـاي 

پراكنده آن از كوههاي عظيم بزقوش ، طالش، سبالن، قوشه داغ و ارسباران سرچشمه مي گيرند، 

ليكن شاخه اصلي آن از ابتداي سرچشمه گرفتن به همين نام خوانده مي شودو از دامنه كوههاي 

كيلومتري خاور اردبيل سرچشمه مي گيرد و درجهت شمال باختري جريـان  51طالش واقع در 

نه در روستاي نوجه ده واقع در شمال خاوري اردبيل، رودخانه گروچاي يا قره اخداين رو يابد.مي 

چاي را دريافت مي نمايد و به آن پيوسته و بر ميزان آب رودخانه مي افزايد. رودخانه قره سـو 

پس از مشروب نمودن اراضي شهرستان اردبيل وارد منطقه مشكين شهر شـده و   شـاخه هـاي 

، بجق و رودخانه خيـاو را دريافـت مـي انارچايهاي رضي چاي، قوشه،مانند رودخانه  كوچكي را

را دريافت نموده و رودخانـه  اهرچاي بعد از روستاي دوست بيگلو، شاخه مهمنمايد.اين رودخانه 

نمـوده و در رودخانه هاي كوچك انـزان وكليـزه را دريافـت  دره رود را تشكيل مي دهد. سپس

شاخه هاي متعددي ازاطـراف گيرد و پس از دريافت وب به شمال قرار ميمسيري به سمت جن

از مناطق زاويه سنگ ، دوست بيگلو، شيران، قره آغاج، شورستان، وليك، آقا محمـد بيگلـو، قـره  

 آباديهاي  ديگر گذشته ودر اصالندوز با ارس تالقي مينمايد.و تكالن 

 13651آبريـز آن بـال  بـر  وضـهحكيلومتر بـوده و مسـاحت  215 خانهدطول اين رو 

 متر در تغيير است. 5/2تا  1و عمق آن بين  111تا  51كيلومترمربع مي باشد. پهناي رودخانه 

در روستاي دوست بيگلو محل مناسبي براي احداث سد برروي اين رودخانه وجود دارد.  

و مشـكين شـهر رهاي اردبيل، اهـر آبريز آن شامل نواحي وسيعي از شه حوضهاين رودخانه كه 

 است.باشد داراي آب دايم و فراوان مي

 حوضـهرژيم رودخانه برفي وباراني است و دوره پرآبي آن در بهار است. قسمت اعظـم  

 است. آبريز آن در مناطق كوهستاني واقع شده

 
 تپهرودخانه آرپا :3-2-2-1

انه قره سـو واقع بوده و يكي از شاخه هاي كوچك رودخ نميناين رودخانه در شهرستان  

كيلـومتري شـمال خـاوري اردبيـل سرچشـمه  31است. از دامنه هاي كوه آسـبيناس واقـع در 
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را مشروب مي نمايد و آرپاتپه روستاي  ،گيرد و پس از جريان يافتن در جهت جنوب باختريمي

در خاور روستاي نوجه ده وارد قره سو مي گردد. ايـن رودخانـه در بهـار و زمسـتان داراي آب 

 كيلومتر مي باشد. 15طول آن حدودو  است 

 
   چايرودخانه انار: 0-2-2-1

سـبالن در حواشـي  يخچـال شـمالي اين رودخانه از شاخه هاي قره سو مي باشد كه از  

كيلومتري شمال خاوري مشكين شهر سرچشمه مـي گيـرد  بـه  61روستاي داش كسن واقع در

خرآباد را مشـروب مـي كنـد ودر جنـوب سمت شمال جريان يافته و روستاهاي انار، الهرود و ف

 وارد رودخانه قره سو مي شود. لوروستاي قادر

كيلومتر مي باشد كه  15اين رودخانه در شمال مشكين شهر واقع شده و طول آن حدود  

 در تابستان از ميزان آب آن كاسته مي شود.

 
   چاييخلوبالرودخانه  :0-2-2-1

اشد كه در جنوب بـاختري شهرسـتان اردبيـل از شاخه هاي مهم رودخانه قره سو مي ب 

قرار دارد و آبهاي دامنه هاي جنوبي خاوري رشته كوههاي سـبالن و دامنـه هـاي شـمال خـاور 

بريزاين رودخانه آ حوضهرشته ارتفاع بزقوش را جمع آوري مي نمايد. شهرهاي اردبيل و نير در 

 واقع مي باشند.

نيرچاي و امام چاي است كه به ترتيـب از ، رودخانه هاي باليخلوچايسرچشمه رودخانه 

 مي يابند. سبالن و ارتفاعات گردنه صائين منشاءارتفاعات 

رودخانه درجهت شمال خـاوري جريـان  مـي يابـد و روسـتاهاي ايالنجـوق وبرجلـو را  

 مشروب نموده و سپس وارد شهر نير مي شود.

ه از دامنه هـاي را ك قان چاينيرچاي يا آق النام چاي ، رودخانه اي به يخلورودخانه بال 

دريافت مي نمايد و پس از دريافـت شـاخه هـاي متعـددي كـه  ،مي گيردء جنوبي سبالن منشا

ريان يافتـه و ـــــعمدتاً از دامنه هاي سبالن دريافت مي نمايد در امتداد جاده نير به اردبيل ج

 نه قره سو مي پيوندد.در شمال  اين شهر به رودخا نهايتاً به شهر اردبيل وارد مي گردد و

كيلـومتر  1611آبريز آن بـال  بـر  حوضهكيلومتر بوده و وسعت  71طول اين رودخانه  

ق مرتفـع كوهسـتاني بـوده و در حـوالي اردبيـل دشـتهاي طمربع مي باشد كه عمدتاً شامل منـا

 محدودي را در بر مي گيرد.

در بهـار ورژيـم آبـي آن  بـي آنداراي آب دايم بوده و دوران پرآ چاييخلوبال رودخانه  

 باراني است. –برفي
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م چـاي، درويـش و يقـاق، امـاآق چاي مي توان به رودخانه هـاي يخلواز شاخه هاي بال 

 كه در استان اردبيل واقع شده اند.اشاره كرد سرعين 

 
 )دره رود( ساير شاخه هاي مهم رودخانه قره سو :2-2-2-1

مي توان بـه رودخانـه هـاي بجـق چـاي، د( دره رو)از شاخه هاي مهم رودخانه قره سو  

، شـكرلو، ري، سـوالاچز، خياو، در موالن، ديجوحين، سامبور، زيوه، قره خان، گـل درق، سـقرضي

كوران، عنبران، قره چاي، رشعلي، قره قيه، قطورچاي، قورت، قوشه، قيزلي، كليزه،كهريز، گروچاي، 

يارق و هورانـد ن ،باد، مسيله، رودخانه نمين، ساني،گل لر، سيه دو، هيز آجقجقبوسون، توتونسيز، 

 مشخصات هريك از اين رودخانه ها به طور خالصه به شرح زير ارائه مي گردد.  اشاره نمود.

 ق را مشروب مي نمايد.جچاي، دهكده هاي باللوچه، قلچقلو ، الني، و برودخانه بجق  

   وتان، رضي و آوه را كه يك رودخانه فصلي است روستاهاي آتوت، ت رضي چايرودخانه

 مشروب مينمايد.

 و پـس از گذشـت از  را مشروب نموده روستاهاي  ديزه، وله زير، آغ بالغ ،رودخانه خياو

داراي مشكين شهر اراضي روستاهاي بارزيل و لكران را مشروب مينمايد. ايـن رودخانـه، 

 دايمي ميباشد. جريان پايه

 طقه زاويه سنگ را مشروب مي نمايد و به رودخانه درموالن، روستاهاي كينو ، هزان و من

اين رودخانه در مجاورت دشت مغان داراي بارندگي كمي بـوده  حوضهعلت قرار گرفتن 

اين رودخانه از مسـيل هـاي فرعـي رودخانـه  و يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد.

 اصلي دره رود به شمار مي رود.

 كندي، اسالم آباد، تـازه كنـدي و اراضي دهكده هاي ميرزاحسن  ،چاي  رودخانه سامبور

آبريز آن در بخش هـاي بـاختري شهرسـتان مغـان  حوضه توالچي را مشروب مينمايدو

قرار دارد. اين رودخانه داراي دبي پايه بوده و در حوالي روستاي آقا احمد بيگلـو بـه دره 

 رود مي پيوندد.

 روب مي نمايد و با طول اراضي روستاهاي خرابه سي، توالچي و زيوه را مش ،رودخانه زيوه

 آبريز محدود يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد. حوضهكيلومتر و 21

 روستاهاي قلج خانلو و قره خان  بيگلو را مشروب مينمايـدو بـا طـول  ،رودخانه قره خان

 كيلومتر يك جريان فصلي محسوب مي گردد.  21حدود 

 ب مينمايد و با طول حـدود روستاهاي داغ كندي و گل درق را مشرو ،رودخانه گل درق

 كيلومتر يك جريان فصلي محسوب مي گردد. 15
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 ي و گرمي را مشـروب مـي نمايـد و بـا زچي ، اراضي روستاهاي حور، سقاچزرودخانه سق

 كيلومتر يك جريان فصلي محسوب مي گردد. 9طول حدود 

 حـدود را مشروب مي نمايـد و بـاطول  ره ده و سوالج، اراضي روستاهاي نورروخانه سوال

 كيلومتر يك جريان فصلي محسوب مي گردد. 21

  24رودخانه شكر لو روستاهاي ارمك، هوين و شكر لو را مشروب مينمايد و باطول حدود 

آبريز و مجاورت با دشـت مغـان كـه از بارنـدگي  حوضهكيلومتر به دليل كوچك بودن 

 دد.ساالنه كمتري برخوردار ميباشد يك رودخانه كم آب فصلي محسوب مي گر

 15نان و كـوير را مشـروب مـي نمايـد و بـا ن، ارارودخانه كوران اراضي روستاهاي كور 

 گردد . فصلي محسوب ميرودخانه كيلومتر طول يك 

 نمايد رودخانه عنبران اراضي روستاهاي عنبران ، امين جان ، اورنج و باجلو را مشروب مي

 گردد.حسوب ميكيلومتر يك رودخانه فصلي و كم آب م 31و با طول حدود 

 ( از شاخه هاي مهم رودخانه قره سو در سرآب آن مي باشد وريچايرودخانه گروچاي ) ق

كيلومتري جنوب باختري اردبيـل سرچشـمه مـي  24كه از ارتفاعات بزقوش خاوري در 

گيرد. اين رودخانه روستاهاي جن قشالقي، مهماندوسـت عليـا و سـفلي و كمـي آبـاد را 

هر اردبيل مي گردد و از خاور آن عبور  نمـوده و  در روسـتاي مشروب نموده و و ارد ش

وجود ارتفاعات بلند و بـرف گيـر  جهتنه به انوجه ده وارد قره سو مي گردد. اين رودخ

آبريز آن حـدود  حوضهكيلومتر و وسعت  67بزقوش داراي آب دايمي بوده و طول آن 

 كيلومترمربع است.   911

 31دخانه گروچاي مي باشد كه از دره اهل آباد واقع در ون از شاخه هاي رولرودخانه مو 

نه روستاهاي هـل آبـاد و اخدكيلومتري شمال باختري خلخال سرچشمه مي گيرد. اين رو

گلين قشالق را مشروب نموده و پس از عبور از روستاهاي زلـو و كـورائيم بـه رودخانـه  

 گرو مي پيوندد.

 اي بوده و از حوالي روستاي توتونسيز واقع در رودخانه توتونسيز از شاخه هاي اوليه گروچ

كيلومتري شمال باختري خلخال سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه اراضـي شهرسـتان  46

كيلـومتر  19رودخانـه  ايـن توتونسيز، كچل آباد و پـارچين را مشـروب مينمايـد. طـول

 باشد.مي

 ع درجنـوب رودخانه جق جق از شعب كوچك گروچاي مي باشـد كـه از ارتفاعـات واقـ

كيلومتري جنوب اردبيل قراردارد سرچشمه مـي گيـرد. ايـن  42روستاي جق جق كه در

كيلـومتر   9رودخانه اراضي روستاي جق جق را مشروب مـي نمايـد و طـول آن حـدود 

 است.
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 از شاخه هاي اوليه رودخانه گرو مي باشد كه از تپه هاي اطراف  )آق چاي(رودخانه سائن

كيلومتري شمال باختري خلخال سرچشـمه مـي گيـرد.  51در روستاي دگمه داعبل واقع

اين رودخانه اراضي روستاهاي آق چاي وسط و باال وسائن در روستاي خزائم را مشروب 

 كيلومتر است.  15مي نمايد. طول اين رودخانه كه يك رودخانه فصلي مي باشد حدود 

 ز دامنـه هـاي جنـوب  رودخانه گل لر يكي ازشاخه هاي رودخانه قره سو مي باشد كـه ا

  17كيلومتري شمال خاوري اهر وكوه شـيويار واقـع در  45باختري ده گشتسر واقع در  

كيلومتري شمال خاوري اهر سر چشمه مي گيرد. اين رودخانه از روستاي گل لر، محسن 

كندي و دوشتر گذشته و وارد قره سو مي گردد. رودخانـه داراي جريـان دائمـي بـوده و 

 كيلومتر مربع وسعت دارد.   451ن كوهستاني و حدودآبريز آ حوضه

  رودخانه سيه دو از شاخه هاي كوچك رودخانه گل لر مي باشد كه ازدامنه هاي شـمالي

كيلومتري شمال خاوري اهر سرچشمه مي گيرد. ايـن رودخانـه  24كوه دوسراغ واقع در 

 باشد.كيلومتر مي 11اراضي روستاهاي سيه دوالن و لقمان را مشروب مينمايد و طول آن 

   دامنـه هـاي از رودخانه نوامير  يكي از شاخه هاي اوليه رودخانه گـل لـر مـي باشـدكه

باختري كوه بلند گشتسر سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه كه اراضي روستاهاي جغنـاب 

كيلـومتر بـوده و  21باال، ابناسنق ، هيزآباد و  خليفه لو را مشروب مي نمايد داراي طول 

 آب دايمي مي باشد. داراي

  كه از دامنه باختري كوه مـرزي كيـز بـوردي بوده رودخانه مسيله از شاخه هاي قره سو

كيلومتري شمال خاوري اردبيل سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه از روستاي   41واقع در

  34مسيله چاي ، تكدنرس و ساميان عبور مـي نمايـد و يـك رودخانـه فصـلي بـا طـول 

 مي گردد.كيلومتر محسوب 

 31ال واقـع در كپرودخانه نمين كه در نمين جريان دارد از كوههاي مرزي زيلـي ناياسـو 

كيلومتري شمال خاوري اردبيل سرچشمه مي گيرد و پس از مشروب نمودن اراضي نمين 

و عبور از آن در جنوب باختري همين بخش وارد قره سو مي گردد. اين رودخانه با طول 

فصلي بوده كه در زمستان و بهـار آب دارد و در مواقـع ديگـر  كيلومتر يك رودخانه21

 خشك است.

 ه ورودخانه نيارق از شاخه هاي اوليه رودخانه قره سو بوده كه از دامنـه هـاي جنـوبي كـ

كيلومتري شمال خاوري اردبيل سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه با  32واقع در سبيناسآ

ه پس از عبور از روستاهاي نيارق و محمود كيلومتر يك رودخانه فصلي بوده ك 11طول  

 آباد در باختر آن وارد  قره سو مي گردد.
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 خرين شاخه هاي قابل بررسي رودخانه قره سو مي باشد كـه در رودخانه هوراند يكي از آ

گيرد. اين بخش هوراند اهر جريان دارد و از دامنه هاي خاوري كوه گشتسر سرچشمه مي

 35مجيدآباد و  مرادلو را مشروب نمـوده و بـا طـول   حـدود رودخانه روستاهاي جاقلو،

كيلومترمربـع بيشـتر در منـاطق كوهسـتاني   221آبريز حدود  حوضهكيلومتر و وسعت 

اين رودخانه كم بوده و در تابستان آب كاهش يافتـه و گـاهي خشـك آب جريان دارد. 

 شود.مي

 

 رودخانه اي  سيستم سفيدرود: تشريح شبكه بندي 3-2-1

 
 رودخانه قزل اوزن  :1-3-2-1

آبهاي مناطق وسيعي از اسـتانهاي كه اين رودخانه يكي از دو شاخه مهم سفيد رود بوده  

قزوين و زنجان را جمع آوري و در سد منجيل وارد  شرقي،كردستان، همدان، اردبيل، آذربايجان 

 سفيدرود مي نمايد.

كيلـومتري  61ه كردستان واقع در شاخه هاي اوليه آن از ارتفاعات پر برف چهل چشم 

شمال باختري سنندج سرچشمه مي گيرد. رودخانه در مسير  عمومي خاوري جريان مي يابدو در  

 ارتفاعـات اسـتانهايطول مسير نسبتاً طوالني خود شاخه هاي كوچك و بزرگ فراواني را كـه از 

افت مي نمايد و درحـوالي كردستان، همدان، زنجان، اردبيل و آذربايجان سرچشمه مي گيرد، دري

 منجيل با رودخانه شاهرود تالقي يافته و از اين محل به نام سفيدرود ناميده مي شود.

كيلومتر بوده   661طول رودخانه قزل اوزن از سرچشمه تا محل تالقي با شاهرود حدود  

اين ژيم كيلومترمربع برآورد گرديده است. ر 51451ان تقريباً وآبريز آن در گيل حوضهووسعت 

چنان  كه با وجود مصرف آب رودخانه در رودخانه برفي ، باراني بوده و آب آن دايمي مي باشد،

 رودخانه در بخش پاياب داراي آب نسبتاً زيادي مي باشد. حوضهسراسر 

 رودخانه هايي كه در طول مسير به اين رودخانه مي پيوندند  عبارتند از :  

رودخانه هاي شهر زوره، كوله، چـم استان كردستان، ررودخانه هاي هانه گالل، گمرش د

هـاي گروانـي، خـونين، انگـوران، قلعـه چـاي، و تلوار، رودخانهرودخانه شورابزرد، پول كششي،

رودخانـه گرمـي واقـع در روسـتاي ،زنجاناسـتان  زنجانرود، آيدوغموش، قرانقو و  شهرچاي در

 هشـتجينهـاي فراوانـي در بخـش  خهاچاي واقع درروستاي قشـالق و سرشـاپگوندرغدي و آر

 هشتجين. و ، رودخانه زاويه، سفيدآب، برندق، شاهرود، كندرقخلخال
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 رودخانه آرپاچاي ) فيروزآباد( :2-3-2-1

از شاخه هاي رودخانه قزل اوزن بوده كه از ناحيه خلخال سرچشـمه مـي گيـرد. شـاخه  

كيلومتري شمال باختري خلخـال  21در اصلي اين رودخانه از دامنه هاي جنوبي كوه اوج قاز واقع

اچاي و مصـطفي لـو را پروستاهاي آر  ،سرچشمه مي گيرد و در طي مسير خود به سمت جنوب

خلخال و روستاي فيروزآبـاد  از ديگـر منـاطقي  ،يويگمشروب مي كند.  روستاي چلنبر، منطقه 

 توسط اين رودخانه مشروب مي گردد.آنها كه اراضي باشند مي

كيلومترمربع   1611آبريز آن بال  بر  حوضهكيلومتر و مساحت   11رودخانه طول اين  

آبريـز آن  حوضـهمي باشد. اين رودخانه به نام فيروزآباد و سنگورچاي نيز ناميـده مـي شـود.  

بـه شـمار  حوضـهيوي از مناطق مهـم ايـن گكوهستاني بوده و دشت هاي كم وسعت  خلخال و 

هاي  ديگـر قـزل دايمي بوده و آبدهي آن در مقايسه با شـاخه آيند. اين رودخانه داراي آبمي

مصـرف آب در اطـراف دره رودخانـه ايـن امـر عـدم  عمده علتكه  اوزن نسبتاً باال مي باشد

 باشد.مي

از شاخه هاي اين رودخانه مي توان به رودخانه هاي آق بالغ، اوج قاز، پـروج، پوزنـاب،  

در ذيل شرح مختصري از شـاخه هـاي  آباد اشاره نمود. گوران سراب و هروسنگرچاي، گلستان،

 فرعي رودخانه آرياچاي ارائه شده است:

  رودخانه آق بالغ روستاي آق بالغ را مشروب مي نمايد و داراي آب دايمي بـا آبـدهي

 كيلومتر مي باشد.  12كم و طول 

 15ين رودخانه طول ا .رودخانه اوچ قاز روستاهاي اوجقار باال و پايين را مشروب مي كند 

كيلومتر بوده و داراي آب دايمي است كه درداخل دره هاي عميق و پـرپي  و خـم قـرار 

 دارد.

 19روستاهاي يلوچه و پروچ و سكرآباد را مشـروب مينمايـد و بـا طـول  ،رودخانه پروج 

كيلومتري رودخانه اي دايمي محسوب مي گردد  كه  51آبخيز  حوضهكيلومتر و وسعت 

 تاني جريان دارد.در منطقه كوهس

 26پوزناب و بنه خلخال را مشروب مي نمايد و بـاطول زروستاهاي كزا ،رودخانه پوزناب  

رودخانه اي دايمي محسوب مي گردد ،مربعكيلومتر  121آبخيز  حوضهوسعت و كيلومتر 

 كه بيشتر در مناطق كوهستاني جريان دارد.

 مي باشـد كـه از دامنـه هـاي  اچايپرودخانه سنگورچاي از شاخه هاي مهم رودخانه آر

 33متـر ارتفـاع داشـته و در  3197باختري كوههاي بغرو داغ كه بلنـدترين نقطـه آن 

كيلومتري شمال خلخال واقع مي باشد سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه روستاهاي خلخو، 

گزورعليا و سفلي ، قره قشالق ، فاراب، سه راه گنجگاه و ايلخچي و فيروزآباد را مشـروب 
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 حوضـهكيلومتر بـوده و  45ينمايد. طول اين رودخانه كه داراي جريان دايمي مي باشد م

كيلومترمربع مي باشد كه در بخش گيوي و خلخال قـرار دارد. از  511آبريز آن بال  بر 

آباد، گزاز، نـوده و نيلـق  شاخه هاي اين رودخانه مي توان به رودخانه آلو، جغناب، سنگ

 اشاره نمود.

 ا چاي مي باشد كه از دامنه هاي شـمالي كـوه پلستان شاخه اي از رودخانه آررودخانه گ

سرچشمه مي گيـرد.    لخلخاكيلومتري شمال خاوري  12متري عجم داغ واقع در  3119

كيلـومتر  12خانه روستاهاي گلستان باال و لمبر را مشروب مينمايـد و بـا طـول داين رو

مناطق بلند و كوهستاني داراي جريان دايمي  كيلومتر مربع و جريان در 45آبريز  حوضهو

 است.

 اچاي مي باشد كه از دامنه هـاي جنـوب پرودخانه گوران سراب شاخه اي از رودخانه آر

ر خلخال سرچشمه كيلومتري باخت 7متر در  2271اوري كوه گچي داغي به ارتفاع ــــخ

 14ول رودخانـه دله را مشروب مي نمايد. طبگيرد و روستاهاي گوران سراب و سنجمي

 آبريزي كوهستاني داراي جريان دايمي مي باشد. حوضهكيلومتر بوده و با 

 هاي اچاي بوده كه شاخه اصلي آن از دامنـهپرودخانه هروآباد يكي از شاخه هاي مهم آر

شمالي رشته كوه آق داغ واقع در جنوب خلخال سر چشمه مي گيرد. طول اين رودخانـه 

كيلومترمربـع ميباشـد. ايـن   311آبريز آن بال  بـر  حوضهكيلومتر بوده و وسعت   23

رودخانه از روستاي بفراجرد، شهر خلخال، روسـتاي هـرو آبـاد و روسـتاي چلنبـر عبـور 

مينمايد. از شاخه هاي كوچك اين رودخانه مي توان به رودخانه آق بالغ، اندبيل ، بلبـل، 

 مجره و آستان اشاره نمود .

 رودخانه قزل اوزن مي باشـدكه از دامنـه هـاي شـمالي كـوه  رودخانه زاويه شاخه اي از

كيلومتري جنـوب خلخـال سرچشـمه مـي گيـرد. ايـن  4متري آق داغ واقع در  3313

رودخانه روستاهاي دمومل، چاي قوشان و منزل آباد و نيمه هل را مشـروب مـي نمايـد. 

لومترمربـع كي  151آبريـز آن بـال  بـر  حوضهكيلومتر ومساحت  31طول اين رودخانه 

آبريز آن در مناطق مرتفع و كوهسـتاني  حوضهاي دايمي است كه شمال بوده و رودخانه

 قرار دارد. رودخانه دايمي سوهاب يكي از شاخه هاي اين رودخانه مي باشد.

  رودخانه سفيد آب يكي از شاخه هاي متعـدد رودخانـه قـزل اوزن بـوده كـه در بخـش

 21آن از دامنـه هـاي كـوه دوران واقـع در  جين خلخال واقع است وشـاخه اصـليتهش

كيلومتري جنوب خاوري خلخال و  كوه سفيد سرچشمه مي گيرد و روستاهاي رودان، دنيا 

آبگير آن  حوضهكيلومتر و  42ردول، طايشه و ليرد را مشروب مي نمايد. طول  رودخانه 

اسـت و داراي كيلومتر مربع مي باشد كه تماماً در مناطق كوهستاني جاري   251حدود 
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آب دايمي مي باشد.  از شاخه هاي قابل بررسي اين رود مي توان به رود برنـدق اشـاره 

قشـالق  و نمود كه از دامنه هاي جنوبي كوه سفيد سرچشمه مي گيرد و روستاهاي سـلوا

 برندق را مشروب مـي نمايـد  و در روسـتاي امـامزاده جعفـر بـه رودخانـه سـفيد وارد

آبريـز آن  حوضـهكيلومتر بوده كه يك جريان دايمي است و 16 ردد. طول رودخانهگمي

 كوهستاني و مرتفع است.

  رودخانه شاهرود از شاخه هاي رودخانه قزل اوزن بوده كه در بخش شاهرود خلخال واقع

 17گي داغـي واقـع در لمي باشدو شاخه هاي اوليه آن از دامنه هاي باختري كـوه شـيرا

قشـالق چشمه مي گيرد. اين رودخانه روستاهاي ديز،كيلومتري جنوب خاوري خلخال سر

ديز و ميانسره را مشروب مينمايد و داراي آب دايمي مي باشد كـه بـه علـت وضـعيت 

 11خاص آن استفاده چنداني از آب اين رودخانه به عمل نمي آيد. عرض رودخانه بـين 

 ار است.دوران پرآبي آن در ماههاي به و يباران –متر و رژيم آن برفي  25تا 

 كه دربخش باشد ميشاخه اي از رودخانه قزل اوزن دربخش پاياب آن ، رودخانه كندرق

و از دامنه هاي شـمال بـاختري كوههـاي آق داغ واقـع  شده استجين خلخال واقع تهش

اين رودخانـه  روسـتاهاي دوسـتلو،  كيلومتري جنوب خلخال سر چشمه مي گيرد. 12در

در  ،نمايد و بعد از عبور از روسـتاهاي كنـدرق و كوجـو اردبيلق را مشروب مي وميله ده 

روستاي مزرعه به رودخانه قزل اوزن واردمي شود. طول اين رودخانه كـه داراي جريـان 

كيلومترمربع مـي باشـد  كـه   251آبريز آن  حوضهكيلومتر و وسعت  31دايمي است، 

مرتفـع بـوده و  آبريـز آن كوهسـتاني و حوضـههمانند ساير رودخانه هاي ايـن منطقـه 

رودخانه در دره هاي عميق و تنگ بين كوهها در جريان است. تنها شاخه قابل ذكر ايـن 

  21رودخانه رودخانه اسم رود است كه از كوههاي واقع در حـوالي روسـتاي اسـم رود و 

كيلومتري جنوب خلخال سرچشمه مي گيرد.  اين رودخانه روستاهاي محمودآبـاد، اسـم 

كيلومتر بوده و داراي جريان فصـلي  11مشروب مينمايد طول رودخانه رود و سواران را 

 در بهار و زمستان است.

 اين رودخانه از شاخه هاي رودخانـه قـزل اوزن درقسـمت سـفلي آن ، جينترودخانه هش

كيلـومتري جنـوب بـاختري خلخـال سرچشـمه  35باشد كه از كوه گرداهلل واقـع در مي

  15ايـن رودخانـه مشـروب مـي شـود و بـا طـول  ين  از جتگيرد. اراضي بخش هشمي

 كيلومتر يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد.
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 تشريح رودخانه هاي جاري درسيستم رودخانه اي مستقل درياي خزر: 0-2-1

 

 اين رودخانه در بخش مركزي شهرستان گرمي استان اردبيل قرار  :رودخانه ساري قميش

را جمع  يل رودخانه هاي ديزج چاي و برزندچايجاري منطقه گرمي از قبآبهاي و داشته 

در به رودخانه كـورا پيوسـته و آوري نموده و پس از ورود به خاك جمهوري آذربايجان 

آبريـز دريـاي  حوضه هاينهايت به درياي خزر مي ريزد، لذا، به عنوان يكي از رودخانه

چاي معروف است كه شاخه اصلي رودخانه در ابتدا به نام برزند  خزر به حساب مي آيد.

كيلومتري جنوب باختري گرمي سـر چشـمه   39از دامنه هاي كوه سامانلو داغ واقع در 

م داياچـا، اسـماعيل امي گيرد و پس از جريان در جهت شـمال خـاوري از روسـتاهاي د

ديزه تالقي مي نمايد. در روستاي   كندي، شاه تپه سي در روستاي قزقلعه سي با رودخانه

و شعبات آن را دريافت نموده و از اين محل به بعـد رودخانـه  بالها رودنه خانلي، رودخا

دهد. و جمهوري آذربايجان را تشكيل مي ساري قميش ناميده مي شود كه مرز بين ايران

 121گـردد. طـول رودخانـه در محلي به نام تازكند وارد خاك جمهوري آذربايجان مـي

متر مربـع و كوهسـتاني بـوده و رودخانـه كيلو 1111آبريز آن  حوضهكيلومتر و وسعت 

داراي جريان فصلي مي باشد. از شاخه هاي اين رودخانه مي توان به رودخانه بلجار چاي 

 ماراللو اشاره نمود. وه چ، ديزه، زرين

  شاخه اي از رودخانه ساري قميش مي باشـد كـه در قسـمت خـاوري  :بالهارودرودخانه

كيلـومتري جنـوب  11ه داغ واقـع در چرزي قربخش گرمي جريان دارد و از كوههاي م

خاوري  گرمي سر چشمه مي گيرد و در حوالي روستايي به نام علي آبـاد وارد مـرز مـي 

گردد. اين رودخانه روستاهاي ميخوش، ون سفلي، آزاد  لو و هادي بيگ را مشروب مـي 

و كشـور كيلومتر آن مـرز بـين د31كيلومتر بوده كه حدود 45نمايد. طول اين رودخانه 

كيلومتر مربع وسعت دارد. از شاخه هاي ايـن   511آبريز آن  حوضهمحسوب مي گردد.

 ين )گرمي( اشاره نمود.جرودخانه مي توان به رودخانه الزرچاي و 

  شاخه اي از رودخانه ساري قمـيش مـي باشـد كـه از ارتفاعـات :  ) ديزج(روخانه ديزه

شور بالغ و  ، جن، جين كندي، ديزرتبومرزي قلي تاس سرچشمه گرفته و روستاهاي قره 

آبريـز آن  حوضـهكيلومتر بـوده و   34طول اين رودخانه  انجير لو را مشروب مي نمايد.

 كيلومترمربع وسعت دارد و يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد.  171حدود  

 يكي از شاخه هاي كوچك رودخانه ساري قميش مي باشد كـه اراضـي  :رودخانه زرينچه

آبگيـر آن  حوضـهزرينچه را مشروب مي نمايد. ايـن رودخانـه فصـلي بـوده و  روستاي

 محدود است.
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 شاخه اي كوچك از رودخانه ساري قميش بوده كه از دامنه هاي كـوه   : رودخانه ماراللو

ي هاكيلومتري جنوب باختري گرمي سرچشـمه مـي گيـرد و روسـتا  21ماراللو واقع در 

كيلومتر يـك رودخانـه  11ه با طول ننمايد. اين رودخاجعفرخاني را مشروب مي ماراللو و

 فصلي محسوب مي گردد.

 اين رودخانه در شهرستان مشكين شهر واقـع بـوده و  شـاخه اي از  :رودخانه انزان چاي

 47رودخانه اهر مي باشـد كـه از كوههـاي نرميـق واقـع در رشـته كوههـاي سـبالن و 

از جنوب به شمال جريان داشـته و از كيلومتري جنوب خاوري اهر سرچشمه مي گيرد و 

وارد رودخانه اهر  وجنق، مزرعه جهان گذشته و در خاور دهكده ككالنپا، نروستاهاي انزا

كيلومترمربـع مـي   511آن  حوضـهكيلومتر و وسـعت  25طول اين رودخانه  گردد.مي

ارسـين، گرگـري و وباشد كه ازشاخه هاي قابل توجه آن مي تـوان بـه رودخانـه هـاي آ

باشد. هميشه داراي آب ميبه علت داشتن كانون آبگير دايمي،مشكن چاي اشاره نمود كه

آبريز آن در منـاطق مرتفـع واقـع شـده  حوضهاين رودخانه دايمي بوده و قسمت اعظم 

 است.

موقعيت رودخانه هاي دايمي و فصلي استان اردبيل نمايش داده   (1-2)در نقشه شماره  

 شده است.
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 پارامترهاي هيدرولوژيكي : بررسي2

 شبكه ايستگاههاي آب سنجي : شناسايي 1-2

 

ايستگاه فعال و غيرفعال هيدرومتري وجود دارد كـه  39در استان اردبيل مجموعاً تعداد 

( نشـان 2-1مشخصات كامل اين ايستگاهها به همراه اسامي، مختصات و غيره درجدول شـماره )

 داده شده است.

است كه در  مشيران برروي رودخانه دره رودتگاه ، ايستگاه هيدرومتري قديمي ترين ايس 

خلوچـاي ييامچي برروي بالتاسيس گرديده است و جديدترين ايستگاه ، ايستگاه  1321سال آبي 

 ايجاد گشته است. 1379-11است كه در سال 

زيادي  ولي در مجموع تعداد ،سال متفاوت است 36تا   1طول دوره آماري ايستگاهها از  

 سال هستند. 21از ايستگاهها داراي آمار كمتر از 

قسيمات سياسي استان، شهرستان اردبيل تاز نظر تطابق موقعيت جغرافيايي ايستگاهها با  

ايسـتگاه تعـداد با داشتن يك ايستگاه كمتـرين  گيويايستگاه بيشترين و شهرستان  14با تعداد  

 آب سنجي را دارا هستند.

ستگاه هيدرومتري شناسايي شده در محـدوده سياسـي اسـتان اردبيـل، اي 39از مجموع  

ايستگاه به داليل مختلف تعطيل شده اند. از طرف ديگر طول دوره آماري در برخي از  5تاكنون 

ايستگاههاي ديگر نيز به ميزان كافي نمي باشد. ليكن در بررسـي هـاي مربـوط بـه پارامترهـاي 

زارش ارائه مي گردد، امكان ارائه مشخصات مربوط به ايـن مختلف هيدرولوژيكي كه در ادامه گ

 ايستگاهها ، وجود ندارد. 

نشان داده شده  استان اردبيل، (، موقعيت ايستگاههاي هيدرومتري2-1نقشه شماره ) در 

 است.
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 (: مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري استان اردبيل2-1جدول)

عررررررر   طول جغرافيايي نام شهرستان گاهتجهيزات ايست نام ايستگاه نام رودخانه رديف

 جغرافيايي

ارتفاع از سطح دريرا 
(M) 

آبريرز  حوضهمساحت 

(km2) 

 طول دوره آماري سال تاسيس

 درجه –دقيقه  درجه –دقيقه 

 34 1304 09344 1014 36-04 09-14 خارج از استان اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك گيلوان قزل اوزن 1

 *16 1300 1060 - 32-30 08-13 خلخال + ليمنيگرافاشل *آبادفيروز آرياچاي 2

 10 1362 - 2044 38-14 08-33 اردبيل اشل نئور هيرچاي 3

 **19 1301 20/128 1024 38-04 08-29 اردبيل اشل+ ليمنيگراف  **هير قوري چاي 0

 1 1362 - 1604 32-02 08-12 نير ايستگاه تعطيل شده است سياهپوش قوري چاي 0

 6 1366 103 1024 38-02 08-10 اردبيل اشل كورائيم قوري چاي 6

 10 1360 63/0293 1094 32-09 08-16 نير اشل شمس آباد)آق چاي( آق جاي 2

 20 1301 0/232 1304 38-42 08-22 اردبيل اشل+ ليمينگراف كوزه توپراقي قوري چاي 8

 8 1303 32 1004 38-42 08-28 نمين + ليمنيگراف + پل تلفريكاشل نمين نمين چاي 9

 9 1303 00 1304 38-22 08-34 نمين اشل سوال سوالرچاي 14

 24 1300 64/30 2244 38-42 02-00 نير اشل الي الي چاي 11

 22 1302 14/208 1004 38-24 02-09 نير اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك نير نيرچاي 12

 14 1324 14 1804 38-11 08-04 اردبيل اشل ويالدرق بالخلوچاي 13

 32 1308 020/1403 1304 38-14 08-12 اردبيل اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك پل الماس بالخلوچاي 10

 22 1304 2/0443 1124 38-20 08-13 اردبيل اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك ساميان قره سو 10

 26 1304 - 1104 38-23 08-10 اردبيل اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك ***طالب قشالقي قره سو 16

 29 1308 110 1004 38-20 02-01 مشكين شهر اشل ان )مشكين شهر(طپل سل خياوچاي) قره سو( 12

 39 1328 6/11293 684 38-03 02-34 مشكين شهر اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك مشيران دره رود 18

 22 1302 20/2060 804 38-32 02-31 مشكين شهر اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك دويت بيگلو قره سو 19

 36 1339 11/10446 264 39-19 02-34 پارس آباد اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك بوران دره رود 24

 - 1366 203 204 39-04 02-48 گرمي اشل قلعه پرزند برزندچاي 21

 2 1369 204 004 39-40 02-08 گرمي اشل )ديزج(آق داش ديزج چاي 22

 - 1366 - - - - گرمي ايستگاه تعطيل شده است ****غييايوش بال ساري قميش 23

 1 1366 - - 39-14 08-04 بيله سوار ايستگاه تعطيل شده است ****بيگ باغلو ساري قميش 20

 مجدداً راه اندازي شده است. 1323*ايستگاه فيروز آباد از سال 

 مجدداً راه اندازي شده است. 1323از سال  ري** ايستگاه ه

 ه طالب قشالقي تعطيل شده و به ساميان انتقال يافته است.***ايستگا

 **** ايستگاههاي يايوش بالغي و بيگ باغلو به اكبرداود انتقال يافته است.
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 (: مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري استان اردبيل2-1جدول)ادامه 

 عرررررر  طول جغرافيايي نام شهرستان تجهيزات ايستگاه نام ايستگاه نام رودخانه رديف

 جغرافيايي

ارتفرراع از سررطح 

 (M)دريا 

 حوضررهمسرراحت 

 (km2)آبريز 

 طول دوره آماري سال تاسيس

 درجه –دقيقه  درجه –دقيقه 

 2 1368 214 384 39-14 08-04 بيله سوار اشل + ليمنيگراف اكبرداود سارق قميش 20

 6 1368 140 1424 39-14 08-46 گرمي ايستگاه تعطيل شده است گرمي گرمي چاي 26

 22 1304 1644 1244 38-19 08-22 اردبيل ليمنيگرافشل +ا گيالنده بالخلوچاي 22

 2 1328 - - 32-03 08-20 گيوي اشل آبگرم هروچاي 28

 1 1322 - 1040 38-10 08-11 اردبيل + پل تلفريكاشل + ليمنيگراف نوران نوران چاي 29

 2 1326 - 1204 38-10 08-11 اردبيل اشل عموقين بوليلك چاي 34

 2 1326 - 1284 38-13 08-34 اردبيلاشل + ليمنيگراف+ پل تلفريك آتشگاه آتشگاه 31

 1 1304 - 1304 38-24 08-34 نمين ايستگاه تعطيل شده است قره جناق قره سو 32

 1 1322 - 1034 38-12 08-36 نمين اشل + ليمنيگراف آالديزگه قره سو 33

 1 1320 - 1184 38-34 08-24 اردبيل اشل + ليمنيگراف+ پل تلفريك يارباب كند قره سو 30

 2 1328 - - - - نير اشل + ليمنيگراف+ پل تلفريك يامچي بالخلوچاي 30

 6 1320 1434 1236 39-14 08-22 خلخال اشل+ پل تلفريك مزرعه بارون چاي 36

 13 1362 103 1644 32-20 08-02 خلخال اشل درو شاهرودچاي 32

 0 1362 203 004 39-40 02-08 گرمي اشل حاج احمد كندي برزندچاي 38

 3 1322 - - - - اردبيل اشل ننه گران نرگس چاي 39

 سازمان تحقيقات منابع آب ايران )تماب( -ماخذ: وزارت نيرو
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 بررسي آبدهي رودخانه ها  :2-2

 

به عنـوان  1311 تا 1351دوره ، صورت گرفته در بخش حاضر گزارشدر بررسي هاي  

گرديده است . آمار ايستگاههايي كه در اين دوره كامل نبوده اند بـا اسـتفاده از  تعيين دوره مبنا

انتخاب شده، گسترش يافته و سريهاي  ءروابط همبستگي آمار ماهانه و ساالنه با ايستگاههاي مبنا

آمـار شـهاي مقايسـه ساله محاسبه گرديده است. كنترل و تصحيح آمار بـا اعمـال رو 22زماني 

ا محاسـبه روانـاب در سـطح بـساالنه و ماهانه ايستگاههاي مجاور يا سراب و پاياب رودخانه ها 

و همچنين دبي ويژه آنها به عمل آمده است . الزم به ذكر است كه براي كنتـرل همگـي  حوضه

 استفاده شده است.  (Run-Test)تست  -آمار از روش ران

ارايـه اردبيـل، م آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان ( رژي2-2درجدول شماره ) 

 شده است.

ن بـا آبـدهي اگيلوبراساس اين جدول، رودخانه قزل اوزن در محل ايستگاه هيدرومتري  

خلوچـاي و يبيشترين و رودخانه هاي ديزج چاي ، بال مترمكعب در ثانيه 11/111متوسط ساالنه 

بـا  نئـوري هيـدرومتري حـاجي احمدكنـدي، ويـالدرق و هيرچاي به ترتيب در محل ايستگاهها

كمترين ميزان آبدهي را در بين رودخانه هـاي مترمكعب در ثانيه ،  11/1آبدهي متوسط ساالنه 

 استان اردبيل، دارا مي باشند.

( ، مقادير متوسط آبدهي هـاي ماهانـه درمحـل 2-23( الي )2-1در نمودارهاي شماره ) 

تان اردبيل، نشان داده شده است. مالحظه مي گـردد كـه در اغلـب ايستگاههاي هيدرومتري اس

اسفند تا ارديبهشت حـادث مـي گـردد.  هاي رودخانه هاي استان حداكثر آبدهي ماهانه بين ماه

 حداقل ميزان آبدهي نيز عمدتاً مربوط به ماههاي تير تا مهر است.
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 اي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي( : رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه ه2-2جدول شماره )

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه
رژيم 

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

 حداكثر 02/4 66/4 1/2 20/1 30/1 69/1 0/0 92/6 23/3 10/1 02/1 30/4 30/2

 متوسط 12/4 31/4 02/4 0/4 36/4 08/4 41/2 81/2 29/1 00/4 32/4 16/4 96/4 شاهرود چاي درو

 حداقل 41/4 41/4 42/4 42/4 42/4 42/4 18/4 12/4 42/4 42/4 41/4 40/4 49/4

 حداكثر 11/4 10/4 18/4 20/4 31/4 3/4 33/4 3/4 19/4 20/4 11/4 06/4 16/4

 متوسط 42/4 49/4 12/4 13/4 10/4 10/4 10/4 12/4 48/4 48/4 46/4 42/4 11/4 الي چاي الي

 حداقل 42/4 41/4 40/4 40/4 42/4 42/4 41/4 42/4 43/4 43/4 43/4 41/4 46/4

 حداكثر 33/3 12/2 01/2 23/2 32/2 62/2 66/8 89/2 6/2 9/4 29/4 83/4 16/2

 متوسط 9/4 29/1 02/1 69/1 62/1 26/1 09/2 29/1 90/4 08/4 02/4 62/4 30/1 نيرچاي نير

 حداقل 00/4 8/4 46/1 23/1 2/1 3/1 98/4 08/4 02/4 20/4 30/4 29/4 90/4

 حداكثر 28/0 10/8 62/2 32/2 2/6 0/8 33/18 12/10 61/2 69/1 13/3 80/2 16/6

 متوسط 06/2 2/0 80/0 2/0 26/0 62/0 23/9 43/6 2/2 93/4 29/4 01/1 88/3 بالخيلوچاي پل الماس

 حداقل 12/1 2/2 18/3 16/3 08/3 60/3 6/3 66/4 22/4 21/4 2/4 20/4 22/2

 حداكثر 20/3 22/0 36/2 01/9 04/2 61/11 18/18 02/13 20/0 10/4 21/4 3/4 46/0

 متوسط 21/4 0/2 99/3 6/0 00/0 26/0 02/9 82/0 62/4 42/4 41/4 43/4 92/2 بالخيلوچاي گيالنده

 حداقل 4 3/4 22/1 90/1 22/3 89/2 93/4 4 4 4 4 4 10/1

 حداكثر 33/1 09/3 48/0 02/2 3 20/6 10/23 02/2 06/0 21/4 28/4 28/4 09/2

 متوسط 21/4 6/4 90/4 92/4 12/1 48/2 42/0 11/3 82/4 1/4 43/4 48/4 12/4 قوري چاي كوزه توپواقي

 حداقل 4 4 4 41/4 4 41/4 41/4 4 4 4 4 4 4
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 ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي ( : رژيم آبدهي2-2جدول شماره )ادامه 

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه
رژيم 

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

 حداكثر 41/1 9/1 60/1 23/1 31/3 69/1 23/3 62/0 62/0 69/3 02/3 00/1 36/1

 پل سلطان

 ن شهر()مشكي

 قره سو

 )خياوچاي(
 متوسط 36/4 20/4 96/4 16/1 26/1 13/1 42/1 26/4 06/1 62/4 23/4 13/4 2/4

 حداقل 4 22/4 00/4 23/4 80/4 00/4 1/4 46/4 41/4 4 4 4 20/4

 حداكثر 82/24 09/18 00/00 26/20 68/21 02/29 06/21 42/33 20/23 06/0 2/3 43/6 29/19

 متوسط 1/0 29/2 20/11 18/11 3/12 63/12 6/28 26/11 02/0 39/1 0/4 19/1 42/9 وقره س دوست بيگلو

 حداقل 80/4 02/2 83/6 88/0 36/2 00/0 8/0 43/1 16/4 41/4 4 4 86/3

 حداكثر 28/36 12/30 38/01 08/00 20/30 00/01 88/141 82/29 49/60 12/13 39/0 48/14 0/30

 متوسط 41/2 36/13 22/10 62/16 32/18 00/26 08/02 81/34 81/13 80/3 13/1 40/2 60/16 دره رود مشيران

 حداقل 00/1 02/3 48/6 98/6 92/8 42/2 00/0 20/2 22/4 4 4 4 02/0

 حداكثر 02/02 9/04 01/02 69/61 20/08 40/89 89/100 08/90 01/63 21/21  26/9 02/12 16/39

 متوسط 30/9 22/12 86/19 00/24 82/22 12/30 9/08 49/00 00/23 93/0 38/1 00/3 63/19 دره رود بوران

 حداقل 90/4 22/0 23/6 2/14 06/12 00/10 22/10 68/2 96/4 4 4 4 00/9

 حداكثر 30/4 00/4 09/4 02/4 00/4 09/4 43/3 80/1 96/4 69/4 00/4 0/4 33/4

 متوسط 10/4 19/4 23/4 22/4 20/4 20/4 6/4 01/4 36/4 22/4 18/4 12/4 20/4 هيرچاي هير

 حداقل 42/4 41/4 43/4 46/4 46/4 40/4 40/4 43/4 43/4 43/4 4 4 42/4

 حداكثر 80/4 21/1 12/1 32/1 08/1 82/1 10/12 09/0 68/4 2/4 60/4 41/4 90/1

 طمتوس 01/4 11/1 88/4 1/1 12/1 22/1 30/0 2 20/4 30/4 23/4 41/4 22/1 آرپاچاي فيروزآباد

 حداقل 40/4 40/1 60/4 68/4 22/4 66/1 81/1 00/4 41/4 41/4 41/4 41/4 83/4
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 ( : رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي2-2جدول شماره )ادامه 

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه
رژيم 

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

 حداكثر 20/4 29/4 43/4 4 41/4 4 22/1 28/1 49/1 22/4 60/4 12/4 10/4

 متوسط 43/4 40/4 4 4 4 4 10/4 21/4 33/4 38/4 31/4 43/4 48/4 هيرچاي نئور

 حداقل 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42/4 4 4 41/4

 حداكثر 3/4 38/4 30/4 38/4 26/4 66/4 99/4 3/4 13/4 40/4 42/4 12/4 10/4

 متوسط 1/4 10/4 1/4 12/4 11/4 28/4 30/4 1/4 43/4 41/4 41/4 43/4 13/4 نمين چاي نمين

 حداقل 4 4 4 4 4 40/4 42/4 4 4 4 4 4 40/4

 حداكثر 0/10 99/13 00/21 80/21 86/16 20/28 20/99 11/38 03/12 32/0 60/2 60/0 23/10

 متوسط 88/2 29/0 30/2 89/2 30/8 12/10 06/28 21/9 12/3 60/4 31/4 23/4 00/6 قره سو ساميان

 حداقل 4 30/1 32/3 42/3 19/3 29/3 22/3 12/4 4 4 4 4 21/2

 حداكثر 22/4 09/4 60/4 60/4 01/4 0/4 32/4 02/4 89/4 03/4 42/4 43/4 20/4

 متوسط 48/4 18/4 19/4 21/4 16/4 13/4 48/4 10/4 23/4 49/4 42/4 41/4 49/4 گرمي چاي اكبر داود

 حداقل 42/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 42/4 42/4 4 4 4 41/4

 حداكثر 46/4 12/4 06/4 22/4 2/4 19/4 10/4 10/4 41/1 42/4 41/4 41/4 18/4

حاج 

 احمدكندي
 متوسط 42/4 1/4 18/4 16/4 10/4 12/4 40/4 40/4 12/4 42/4 4 4 48/4 برزندچاي

 حداقل 4 41/4 40/4 1/4 11/4 46/4 41/4 41/4 4 4 4 4 40/4

 حداكثر 21/4 09/4 83/4 80/4 16/3 63/1 00/3 23/3 39/1 13/4 12/4 16/4 20/0

 متوسط 1/4 21/4 26/4 38/4 06/4 6/4 61/1 1 20/4 43/4 42/4 43/4 86/2 آق چاي شمس آباد

 حداقل 4 4 41/4 4 4 4 48/4 4 4 4 4 4 32/1
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 ( : رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي2-2جدول شماره )ادامه 

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه
رژيم 

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

 حداكثر 32/4 33/4 00/4 69/4 68/4 01/1 09/3 10/2 00/4 11/4 46/4 46/4 22/4

 متوسط 49/4 10/4 22/4 31/4 38/4 92/4 92/1 10/1 20/4 40/4 42/4 42/4 06/4 قوري چاي كورائيم

 حداقل 4 4 42/4 40/4 1/4 10/4 83/4 38/4 40/4 41/4 4 4 20/4

 اكثرحد 49/4 30/4 20/4 49/4 11/4 12/4 28/4 2/4 12/4 42/4 46/4 46/4 12/4

 متوسط 46/4 1/4 48/4 42/4 42/4 49/4 10/4 11/4 42/4 40/4 40/4 40/4 48/4 بالخيلوچاي ويالدرق

 حداقل 40/4 40/4 40/4 46/4 41/4 46/4 46/4 40/4 41/4 43/4 41/4 41/4 40/4

 حداكثر 2/28 110 113 122 104 244 1404 900 49/224 6/61 6/06 24/04 12/282

زنقزل او گيلوان  متوسط 00/29 06/06 39/69 69/66 08/22 81/162 80/363 20/330 22/121 02/23 02/12 60/13 11/111 

 حداقل 08/2 80/26 2/30 1/01 2/00 0/60 132 100 04/26 6/0 10/3 00/2 08/24

 حداكثر 12/4 10/4 30/4 08/4 29/4 60/4 82/4 01/4 81/1 32/4 22/4 46/4 38/4

 متوسط 46/4 13/4 10/4 24/4 16/4 29/4 09/4 31/4 00/4 13/4 42/4 42/4 22/4 گرمي چاي گرمي

 حداقل 42/4 43/4 43/4 46/4 46/4 14/4 28/4 13/4 40/4 4 4 4 10/4

 حداكثر 82/4 30/4 21/4 02/4 49/1 30/3 92/1 00/4 18/4 48/4 18/4 21/4 26/4

 متوسط 21/4 12/4 22/4 28/4 32/4 94/4 84/4 10/4 43/4 42/4 43/4 11/4 26/4 سوالرچاي سوالر

 حداقل 4 4 4 4 4 22/4 33/4 41/4 4 4 4 4 14/4

 

 

ژ
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 احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه :3-2

از شـاخص هـاي به منظـور شـناخت دقيـق آبـدهي واحـدهاي هيـدرولوژيك ، برخـي 

هيدرولوژيك مانند آبدهي در محل ايسـتگاههاي مشـخص شـده بايـد مـورد تجزيـه و تحليـل 

قرارگيرند و احتمال وقوع و يا عدم وقوع ميزان آبدهي متوسط ماهانه و ساالنه با استفاده از آمار 

 و اطالعات تهيه شده ، پيش بيني شود.

براي ماههـاي سـال ، ابتـدا مقـادير  جهت تعيين مقادير آبدهي با احتمال وقوع مختلف 

در هريـك از ايسـتگاههاي منتخـب اسـتان بـه  ،آبدهي ماهانه مربوط به هريك از ماههاي سال

و  91، 11، 71، 61، 51سپس مقادير آبدهي نظير احتمال وقـوع  ده وصورت نزولي مرتب گردي

 شده است.درصد براي هر يك از ايستگاههاي منتخب استان در هر ماه سال تعيين  95

احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان در محل ايستگاههاي  

 ( آمده است.2-12( الي )2-3هيدرومتري مربوطه در جداول شماره )

بررسي ها نشان مي دهد كه در اكثر ايستگاهها ، توزيع لوگ نرمال و لوگ پيرسون تيپ  

 در پيش بيني است.سوم داراي قابليت اعتماد بيشتري 
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10/42 2/43 0/48 1/50 7/25 15/38 30/34 18/21 13/16 11/96 10/76 8/52 4/84 50

9/66 0/83 0/27 1/14 5/37 13/16 26/94 16/77 12/09 10/84 9/68 7/62 3/74 60

8/85 0 0/04 0/75 3/34 10/77 23/27 15/23 10/93 9/64 8/51 6/65 2/56 70

7/98 0 0 0/30 0/94 7/93 18/92 13/40 9/56 8/22 7/13 5/49 1/16 80

6/56 0 0 0 0 4/03 12/95 10/88 7/68 6/27 5/24 3/91 0 90

5/46 0 0 0 0 0/80 7/99 8/79 6/11 4/65 3/67 2/60 0 95

                               ماه

احتمال وقوع

20/88 1/39 1/11 5/55 23/80 33/61 57/15 32/47 25/77 20/61 20/55 15/62 11/26 50

19/34 0/90 0/55 3/81 18/89 28/47 52/02 29/87 23/78 19/17 17/95 13/81 9/19 60

17/69 0/37 0 1/94 13/59 22/91 46/09 27/06 21/63 17/63 15/14 11/85 6/96 70

15/73 0 0 0 7/30 16/34 39/06 23/74 19/08 15/80 11/81 9/53 4/32 80

13/04 0 0 0 0 7/29 29/40 19/17 15/58 13/28 7/23 6/35 0/69 90

10/81 0 0 0 0 0 21/39 15/38 12/67 11/19 3/44 3/71 0 95

ساالنه شهریورمردادتیرخرداد اردیبهشتفروردیناسفندبهمن دیآذرآبانمهر

ساالنهشهریورمردادتیر خرداداردیبهشتفروردیناسفند

احتمال وقوع دبی های متوسط ماهانه و ساالنه ایستگاه دوست بیگلو رودخانه دره رود جدول شماره  )2-3( : 

احتمال وقوع دبی های متوسط ماهانه و ساالنه ایستگاه بوران رودخانه دره رود جدول شماره  )2-4( : 

                                 ماه

 احتمال وقوع
بهمندیآذرآبانمهر
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                                ماه

احتمال وقوع

0/87 0/17 0/28 0/61 1/40 0/90 1/24 1/16 1/32 1/16 0/90 0/81 0/42 50

0/72 0/08 0/08 0/37 1/02 0/60 0/99 1/09 1/19 1/08 0/82 0/68 0/34 60

0/66 0 0 0/12 0/61 0/29 0/72 1/01 1/06 1/01 0/74 0/54 0/25 70

0/57 0 0 0 0/13 0 0/40 0/92 0/91 0/92 0/65 0/37 0/15 80

0/51 0 0 0 0 0 0 0/80 0/72 0/79 0/52 0/15 0/01 90

0/50 0 0 0 0 0 0 0/70 0/52 0/69 0/41 0 0 95

                             ماه

احتمال وقوع

18/68 2/18 0/98 4/15 17/38 35/52 55/84 29/29 20/06 17/87 17/97 14/66 7/57 50

16/61 1/51 0/67 3/22 13/61 30/70 49/76 26/98 18/53 16/69 15/41 12/53 5/75 60

13/97 0/78 0/33 2/23 9/55 25/50 43/20 24/49 18/89 15/42 12/64 10/23 3/80 70

12/94 0 0 1/04 4/74 19/33 35/43 21/53 14/95 13/91 9/37 7/50 1/48 80

12/25 0 0 0 0 10/85 24/74 17/47 12/27 11/84 4/86 3/76 0 90

8/03 0 0 0 0 3/82 15/87 14/10 10/05 10/13 1/13 0/65 0 95

احتمال وقوع دبی های متوسط ماهانه و ساالنه ایستگاه خیاوچای رودخانه قره سو جدول شماره  )2-5( : 

احتمال وقوع دبی های متوسط ماهانه و ساالنه ایستگاه مشیران رودخانه قره سو جدول شماره )2-6( : 

ساالنهشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر

ساالنهشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر
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                               ماه

احتمال وقوع

3/30 0/03 0 0/04 0/85 5/49 10/81 4/87 4/66 4/75 4/02 2/90 0/82 50

3/11 0 0 0 0/50 4/43 9/84 4/50 4/38 4/39 3/82 2/61 0/59 60

2/92 0 0 0 0/13 3/29 8/79 4/11 4/08 4/00 3/60 2/31 0/34 70

2/68 0 0 0 0 1/95 7/55 3/64 3/73 3/54 3/35 1/94 0/05 80

2/36 0 0 0 0 0/09 5/85 3/00 3/25 2/91 2/99 1/45 0 90

2/10 0 0 0 0 0 4/43 2/47 2/85 2/38 2/70 1/03 0 95

ماه

احتمال وقوع

8/24 0/67 0/47 0/97 3/98 11/66 31/75 15/69 9/92 7/54 7/30 5/86 2/94 50

7/39 0/47 0/22 0/47 2/64 9/49 25/03 13/73 8/64 6/74 6/20 5/00 2/17 60

6/47 0/26 0 0 1/20 7/15 17/78 11/62 7/26 5/88 5/02 4/08 1/34 70

5/39 0 0 0 0 4/38 9/19 9/13 5/63 4/87 3/62 3/00 0/36 80

3/89 0 0 0 0 0/58 0 5/69 3/39 3/47 1/69 1/50 0 90

2/66 0 0 0 0 0 0 2/84 1/53 2/31 0/09 0/26 0 95

مهر

احتمال وقوع دبی های متوسط ماهانه و ساالنه ایستگاه گیالنده رودخانه بالخلوچای جدول شماره  )2-7( : 

احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه ساميان رودخانه قره سو جدول شماره  )2-8( : 

ساالنهشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر

ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفندآبان بهمن دي آذر
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ماه

احتمال وقوع

0/31 0/09 0/15 0/27 0/47 0/80 0/56 0/26 0/27 0/24 0/27 0/19 0/15 50

0/24 0/74 0/12 0/19 0/39 0/65 0/49 0 0/24 0/21 0/23 0/16 0 60

0/21 0/05 0/09 0/10 0/31 0/49 0/41 0 0/21 0/17 0/19 0/12 0 70

0/20 0/03 0/05 0 0/21 0/30 0/33 0 0/18 0/14 0/14 0/89 0 80

0/17 0 0 0 0/08 0/04 0/21 0 0/14 0/09 0/07 0/03 0 90

0/16 0 0 0 0 0 0/11 0 0/10 0/47 0/02 0 0 95

ماه

احتمال وقوع

1/45 0/05 0/03 0/10 1/01 3/53 6/06 2/29 1/52 1/02 0/18 0/61 0/23 50

1/26 0/02 0/01 0/05 0/72 3/02 4/7 1/97 1/10 0/79 0 0/47 0/13 60

1/05 0 0 0 0/41 2/47 3/4 1/64 0/64 0/54 0 0/32 0/03 70

0/81 0 0 0 0/05 1/82 1/76 1/24 0/10 0/25 0 0/14 0 80

0/47 0 0 0 0 0/92 0 0/70 0 0 0 0 0 90

0/19 0 0 0 0 0/18 0 0/24 0 0 0 0 0 95

ساالنهشهريور مردادتيرخردادارديبهشت

ساالنهشهريورمرداد

فرورديناسفندبهمنديآذرآبانمهر

تيرخردادارديبهشتفروردين اسفندبهمنديآذر آبانمهر

احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه هير رودخانه هيرچاي جدول شماره  )2-9( : 

احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه كوزه توپراقي رودخانه قوري چاي جدول شماره  )2-10(  : 
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ماه

احتمال وقوع

0/11 0/05 0/05 0/08 0/07 0/14 0/16 0/15 0/14 0/13 0/11 0/09 0/03 50

0/10 0/04 0/04 0/06 0/06 0/12 0/14 0/13 0/12 0/11 0/10 0/08 0/05 60

0/9 0/03 0/04 0/04 0/05 0/10 0/13 0/12 0/10 0/10 0/08 0/07 0/04 70

0/8 0/02 0/03 0/03 0/04 0/08 0/11 0/10 0/08 0/08 0/07 0/06 0/04 80

0/7 0/01 0/03 0 0/02 0/04 0/09 0/08 0/04 0/05 0/05 0/05 0/02 90

0/6 0 0/02 0 0/01 0/02 0/71 0/07 0/02 0/03 0/04 0/04 0/01 95

ماه

احتمال وقوع

4/08 1/34 0/71 0/96 2/83 6/19 10/31 5/56 4/72 4/60 4/97 4/30 2/47 50

3/87 1/21 0/63 0/86 2/73 5/34 9/33 5/31 4/58 4/44 4/64 4/06 2/19 60

3/65 1/08 0/55 0/76 1/89 4/42 8/28 5/05 4/43 4/28 4/29 3/18 1/89 70

3/39 0/92 0/46 0/64 1/31 3/33 7/04 4/73 4/26 4/09 3/88 3/50 1/53 80

3/03 0/71 0/33 0/47 0/52 1/84 5/32 4/30 4/01 3/82 3/31 3/09 1/04 90

2/73 0/53 0/23 0/33 0 0/60 3/90 3/95 3/82 3/60 2/84 2/75 0/64 95

ساالنهشهريورمردادتير

ساالنه

خردادارديبهشتفرورديناسفندبهمنديآذرآبانمهر

شهريورمردادتيرخرداد ارديبهشتفرورديناسفندبهمنديآذرآبانمهر

احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه الي رودخانه الي چاي جدول شماره  )2-11( : 

احتمال وقوع دبي هاي متوسط ماهانه و ساالنه ايستگاه پل الماس رودخانه بالخلوچاي جدول شماره  )2-12( : 
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 : بررسي كيفيت جريانات سطحي استان اردبيل0-2

 

جهت بررسي كيفي رودخانه هاي استان اردبيل، از آمـار برداشـت شـده درازمـدت در 

محل ايستگاههاي هيدرومتري استفاده شده است. براين اساس، نتايج بررسيهاي انجام شده طـي 

 يده است.( ، منعكس گرد2-13جدول شماره )

مربوط به رودخانه گرمي  (EC)مطابق جدول فوق الذكر، حداكثر ميزان هدايت الكتريكي 

ميكروموهس بر سانتي متر و حداقل آن مربوط  4153چاي درمحل ايستگاه اكبرداوود به ميزان 

ميكرومـوهس  63/161به رودخانه الي چـاي در محـل ايسـتگاه هيـدرومتري الي بـه ميـزان 

 ت.برسانتي متر اس

مربوط به رودخانـه گرمـي چـاي در محـل  (TH)ضمن اينكه حداكثر ميزان سختي كل 

ميلـي گـرم بـر ليتـر و حـداقل آن مربـوط بـه  1324ايستگاه هيدرومتري اكبرداوود به ميزان 

 ميلي گرم بر ليتر است. 63رودخانه الي چاي در محل ايستگاه هيدرومتري الي به ميزان 

ــي جري ــدي كيف ــه بن ــه لحــاق طبق ــل از نظــر مصــارف ب ــات ســطحي اســتان اردبي ان

 1S2Cكشاورزي)دياگرام ويلكوكس( ، مالحظه مي گردد كه اغلب رودخانه هاي استان در طبقات 

و  )متوسـط( 2S3Cقرار مي گيرند. در پاره اي از جريانات نيز طبقـه  ) متوسط (، 1S3C) خوب( تا 

 حظه مي گردد.)بد( مال 2S4Cطبقه يك مورد نيز ) رودخانه گرمي چاي(، 

به طور كلي مي توان اذعان داشت كه به جز رودخانه گرمي چاي، ساير جريانات سطحي 

 استان اردبيل به لحاق مصارف كشاورزي، داراي محدوديت خاصي نمي باشد.

(، طبقه بندي ويلكوكس رودخانه هاي استان اردبيـل در محـل 2-24طي نمودار شماره )

 .ستشده ا ايستگاههاي آب سنجي، نشان داده

(، طبقه بنـدي شـولر رودخانـه هـاي 2-31( الي )2-25همچنين در نمودارهاي شماره )

استان در محل ايستگاههاي آب سنجي جهت طبقه بندي كيفي مصارف شرب ، ارائه شده است. 

بر اين اساس مالحظه مي گردد كه بجز رودخانه گرمي چاي، ساير رودخانـه هـاي اسـتان فاقـد 

 لحاق مصارف آب شرب مي باشند.محدوديت خاصي به 

و  CL ،3HCoو تغييـرات  EC( ، تغييرات 2-3( و )2-2نهايتاً اينكه طي نقشه هاي شماره )

4OS .رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي ، مالحظه مي گردد 

 

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 61 

 

مجموع کاتیونها N a +
Mg

++
C a

++ مجموع آنیونها S o4--
C L

-
H C O 3-

C 3-S 1 535 914/8 1/42 13/94 3/24 3/9 6/79 13/92 8/22 1/43 4/26 7/42 1390/4 گرمی گرمی چای

C 2-S 1 157 223/5 0/37 3/6 0/44 1/08 2/05 3/63 0/42 0/28 2/92 7/51 359/71 درو شاهرود چای

C 1-S 1 63 106/1 0/5 1/63 0/38 0/4 0/86 1/66 0/21 0/25 1/9 7/46 161/63 الی الی چای

C 2-S 1 132 236/3 0/99 3/74 1/1 0/92 1/71 3/77 0/49 0/48 2/78 7/4 364/4 نیر نیرچای

C 3-S 1 231 643/9 3/4 9/84 5/21 1/85 2/77 9/84 2/78 3/05 3/96 7/59 982/3 پل الماس بالیخلوچای

C 3-S 1 232 609/6 3/11 9/38 4/72 1/84 2/81 9/43 2/91 2/63 3/87 7/5 924/4 گیالنده بالیخلوچای

C 2-S 1 109 302 1/27 3/5 1/32 0/61 1/57 3/73 0/48 0/74 2/49 7/5 361/5 قره جناق قره سو

C 3-S 1 350 794/5 2/97 12/52 5/49 3/27 3/73 12/57 4/88 2/77 4/92 7/5 1240/7 کوزه توپراقی قوری چای

C 3-S 1 260 687/2 3/35 10/55 5/32 2/03 3/18 10/57 3/57 2/92 4/08 7/4 1066/3 طالب قشالقی قره سو

C 2-S 1 101 249/3 1/92 3/87 1/85 0/67 1/34 3/9 1/34 1/34 1/18 7/37 386 پل سلطان )مشکین شهر( قره سو

C 3-S 1 278 652/1 2/7 10/01 4/43 2/22 3/35 10/03 3/54 2/21 4/26 7/5 1013/3 دوست بیگلو قره سو

C 3-S 1 243 544/9 2/42 8/55 3/68 1/99 2/87 8/53 2/75 1/68 4/1 7/5 838/3 مشیران دره رود

C 2-S 1 131 236/5 3/78 0/04 1/15 0/78 1/83 3/81 0/38 0/42 2/98 7/5 365/5 هیر هیرچای

C 2-S 1 151 273/1 4/28 0/03 1/25 1/02 2 4/33 0/64 0/45 3/21 7/5 415/2 نئور هیرچای

C 2-S 1 168 281/1 0/96 4/6 1/24 1/21 2/14 4/61 0/55 0/72 3/33 7/6 443/1 سوال سوالرچای

C 2-S 1 186 305/2 0/94 4/96 1/25 1/32 2/39 4/99 0/72 0/7 3/55 7/6 479/8 نمین نمین چای

C 3-S 1 236 624 3/06 9/48 4/7 1/64 3/08 9/5 3/07 2/44 3/99 7/6 942/7 سامیان قره سو

C 4-S 2 1324 2660/8 4/25 42/5 15/86 12/84 13/65 41/4 34/3 3/09 4/01 7/5 4053 اکبر داود گرمی چای

C 3-S 1 411 899/4 2/77 13/67 5/42 3/48 4/75 13/67 8/05 1/17 4/43 7/62 1363/1 حاجی احمد کندی برزندچای

C 3-S 1 243 510 1/91 7/84 2/96 1/72 3/13 7/86 3/46 0/78 3/61 7/5 781/7 شمس آباد آق چای

C 2-S 1 157 262/7 0/73 4/05 0/92 1/02 2/11 4/05 0/28 0/41 3/35 7/6 402/7 سیاهپوش قوری چای

C 2-S 1 185 328/8 1/03 5/11 1/4 1/36 2/34 5/12 0/77 0/46 3/87 7/6 509/9 کورائیم قوری چای

C 2-S 1 165 265/7 0/68 4/16 0/84 1/06 2/24 4/2 1/22 0/28 2/59 7/5 417/4 ویالدرق بالیخلوچای

C 3-S 2 375 984/9 5/93 19/01 11/49 3/25 4/27 19/44 4/81 11/20 43/3 7/7 1969/8 گیلوان قزل اوزن 

برحسب میلی اکی واالن در لیتر

بررسي آناليز كيفي رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي هيدرومتري جدول شماره )2-13(: 

Eنام ایستگاهنام رودخانه C *10-6(250
C )P H

طبقه بندی از نظر 

دیاگرام ویلکوکس
TH(میلی گرم بر لیتر) TDS(میلی گرم بر لیتر) S A R
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 يل: برآورد رسوب جريانات سطحي استان اردب0-2 

 

مسـير را بـا خـود  رجريانات سطحي در طول مسير عبوري خود، مقاديري از امالح بست 

نمايد ته نشين مي شوند. به اين فرآيند  بحمل مي نمايند كه اين مواد در هركجاكه شرايط ايجا

 فرسايش آبي و به مواد ته نشين شده رسوب مي گويند.

هره برداري بهينه از منابع آب، عالوه به جهت امكان مهار آبهاي سطحي و كنترل آن و ب 

بر شناخت كميت آبهاي سطحي به لحاق ميزان و توزيع زماني و مكاني، اطـالع از ميـزان مـواد 

جامد رسوبي كه توسط جريانات حمل و ترسيب مي گردند نيز اهميت ويژه اي دارد . عالوه بـر 

پارامتر رسوب از جايگـاه خاصـي اين، در برآورد عمر مخازن و مسايل مربوط به سازه هاي آبي، 

 برخوردار است.

مطالعه و بررسي سوابق بهره برداري از طرحهاي اجراء شده آبي نشانگر آن است، كه به  

جهت عدم توجه الزم به پارامتر رسوب، در برخي از طرحها مشـكالت عديـده اي پـيش آمـده 

رودخانـه هـاي عرصـه  است. بنابراين مي توان نتيجه گرفـت كـه اطـالع از ميـزان رسـوب در

 مطالعاتي، مي تواند از ايجاد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري تا حدود زيادي بكاهد.

آغاز شده و هم اكنون  1341اندازه گيري مواد معلق رسوب رودخانه هاي كشور از سال  

بانك اطالعات مربوط به ايستگاههاي رسـوب سـنجي در سـازمان تحقيقـات منـابع آب ايـران 

 ب( وزارت نيرو، داير گرديده است.)تما

 9ايسـتگاه هيـدرومتري دايـر، تعـداد  37در محدوده سياسي استان اردبيل از مجمـوع  

 -ايسـتگاه قـزل اوزن كـه  ايستگاه داراي آمار رسوب مي باشند. ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت

هميـت مبحـ  گيلوان در خارج از محدوده سياسي استان اردبيل قرار مي گيرد، ليكن به جهت ا

 رسوب  در رودخانه قزل اوزن، در گزارش حاضر بدان اشاره شده است.

(، روابط همبستگي بار رسوبي و آبدهي، دبي ويژه رسوب و وزن 2-14در جدول شماره ) 

 كل مواد رسوبي رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي، ارائه شده است.

گـردد كـه رودخانـه دره رود در محـل ايسـتگاه  بر اساس ايـن جـدول، مالحظـه مـي 

تن در كيلومترمربع در سال بيشترين و رودخانه الي چاي در محل  2/724هيدرومتري بوران با 

تن در كيلومترمربع در سال كمترين ميزان رسوب ويژه را در  51/11ايستگاه هيدرومتري الي با 

 سطح استان اردبيل ، دارا مي باشند.

( ، تغييرات شدت رسوبدهي نسبت 2-39( الي )2-31ودارهاي شماره )هم چنين طي نم 

محاسبات ميانگين درازمـدت مـواد معلـق ( ،2-23( ا لي )2-15به آبدهي و طي جداول شماره )

 رسوب رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي هيدرومتري ، نشان داده شده است.
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 رسوب ويژه و وزن كل مواد رسوبي رودخانه هاي استان اردبيلي ، هو آبد (: روابط همبستگي بار رسوبي2-10جدول )

آبدهي  روابط دبي و رسوب ايستگاه رودخانه

(MCM) 

وزن كل مواد رسوبي با بار بستر  Km2آبريز  حوضهمساحت 

 )ميليون تن درسال(

رسرررررروب ويررررررژه 

Ton/Km2/year 

 دوست بيگلو قره سو

)15.4(

75.6

)15.4(

241.19

987

252.1









W

WS

W

WS

Q

QQ

Q

QQ

 0/280 20/2060 092/4 2/81 

 مشير ان دره رود

)484.16(

7664.0

)484.16178.1(

9484.9

)178.1(

1292.11

5503.2

635.1

9502.0













W

WS

W

WS

W

WS

Q

QQ

Q

QQ

Q

QQ

 

 

8/020 6/11293 1/2 2/183 

 گيلوان قزل اوزن

)600(

22.446

)6007.48(

448.0

)7.48(

12.4

2078.1

278.2

716.1













W

WS

W

WS

W

WS

Q

QQ

Q

QQ

Q

QQ

 0/3040 09344 2/30 2/220 
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 ، رسوب ويژه و وزن كل مواد رسوبي رودخانه هاي استان اردبيلهيسوبي و آبد(: روابط همبستگي بار ر2-10جدول ) ادامه

آبدهي  روابط دبي و رسوب ايستگاه رودخانه

(MCM) 

وزن كل مواد رسوبي با بار بستر  Km2آبريز  حوضهمساحت 

 )ميليون تن درسال(

رسوب ويژه 

Ton/Km2/year 

 الي الي چاي
2062.1

7319.13
WS

QQ  02/3 64/30 4440/4 04/14 

 نير نيرچاي

)08.2(

435.1

)08.2(

944.8

843.3

349.1









W

WS

W

WS

Q

QQ

Q

QQ

 26/02 14/208 410/4 24/00 

 پل الماس بالخلوچاي

)2.12(

0797.0

)2.124.2(

297.4

)4.2(

185.8

453.3

8598.1

1316.1













W

WS

W

WS

W

WS

Q

QQ

Q

QQ

Q

QQ

 0/122 08/1403 420/4 84/68 

 خياوچاي

 )قره سو(

 پل سلطان

)مشكين 

 شهر(

20436.1
055.20

WS
QQ   

48/22 110 4423/4 9/20 

 بوران دره رود

)4.5(

19.4

)4.5(

64.19

185.2

2720.1









W

WS

W

WS

Q

QQ

Q

QQ

 13/619 11/10446 10/0 1/220 

 مزرعه بارون چاي
176.2

98.29
WS

QQ   69/122 1434 219/4 622 
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 ( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه قزل ازون در ايستگاه گيلوان2-10جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

6.224E-40 1.200E+44 4.444 4.04 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

2.464E-43 0.124E+44 4.441 1.44 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

0.201E-43 0.201E+44 4.441 1.21 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

0.461E-42 1.300E+41 4.446 2.44 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

 9.802E-42 1.921E+41 4.412 2.09 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

2.011E-41 2.011E+41 4.428 2.84 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

1.244E+44 3.999E+41 4.113 3.26 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

0.424E+44 8.101E+41 4.280 0.69 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

2.102E+41 2.102E+42 1.444 14.44 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

2.028E+41 2.028E+42 2.484 24.84 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

1.934E+42 1.934E+43 3.644 36.44 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

3.292E+42 3.292E+43 0.219 02.19 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

6.361E+42 6.361E+43 6.004 60.04 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

1.194E+43 1.194E+40 8.644 86.44 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

2.811E+43 2.811E+40 12.020 120.20 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

0.084E+43 2.828E+40 13.224 196.44 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

2.313E+43 1.828E+40 11.364 280.44 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

0.920E+43 2.982E+40 2.404 302.44 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

8.902E+43 0.020E+40 8.044 024.44 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

1.000E+40 2.222E+40 14.364 018.44 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

1.490E+40 1.490E+46 6.044 604.44 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

1.064E+40 1.064E+46 8.129 812.90 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

9.903E+43 1.989E+46 0.204 1404.44 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

2.221E+43 2.020E+46 3.944 1344.44 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

3.409E+43 3.409E+46 1.044 1044.44 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

6.604E+42 3.320E+46 4.321 1642.23 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

2.103E+42 3.021E+46 4.301 1240.22 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

2.066E+42 3.280E+46 4.308 1288.02 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

8.632E+42 0.310E+46 4.399 1990.43 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

1.410E+43 0.426E+46 4.006 2281.12 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

9.220E+40  112.90 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                         112.9002      (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                    9.220E+40   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                  30243268       (tons/year) 

Average specific sediment                                                  220.2            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=0.12Qw ^ 1.216                      FOR    Qw<08.2 

                                    Qs= .008Qw ^ 2.282                     FOR    08.2   <    Qw   <     644 

                                    Qs= 006.22 Qw ^ 1.2428              FOR   Qw>644 
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 ( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه الي چاي در ايستگاه الي2-16جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

0.313E-40 0.313E-42 4.444 4.41 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

1.090E-40 0.313E-42 4.444 4.41 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

2.606E-40 0.313E-42 4.444 4.41 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

1.226E-43 1.226E-41 4.444 4.42 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

3.628E-43 1.226E-41 4.441 4.42 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

9.990E-43 1.999E-41 4.442 4.43 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

3.242E-42 3.242E-41 4.440 4.40 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

0.613E-42 0.613E-41 4.446 4.46 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

6.026E-42 6.026E-41 4.448 4.48 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

8.001E-42 8.001E-41 4.414 4.14 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

9.082E-42 9.082E-41 4.411 4.11 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

1.460E-41 1.460E+44 4.412 4.12 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

1.282E-41 1.282E+44 4.410 4.10 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

1.130E-41 1.624E+44 4.412 4.12 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

2.014E-42 1.803E+44 4.448 4.19 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

0.184E-42 2.494E+44 4.440 4.21 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

0.022E-42 2.211E+44 4.440 4.22 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

0.911E-42 2.006E+44 4.440 4.20 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

2.260E-42 2.260E+44 4.443 4.26 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

2.902E-42 2.902E+44 4.443 4.28 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

1.232E-42 3.020E+44 4.442 4.32 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

1.161E-42 3.821E+44 4.441 4.30 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

0.362E-43 0.362E+44 4.444 4.06 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

1.193E-43 0.968E+44 4.444 4.04 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

1.200E-43 6.221E+44 4.444 4.02 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

1.290E-43 6.020E+44 4.444 4.00 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

1.368E-42 6.832E+41 4.441 3.28 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

2.439E-42 1.424E+42 4.441 0.22 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

1.432E+44  4.11 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                        .1119682S)  (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                   1.432E+44   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                 322               (tons/year) 

Average specific sediment                                                 14.0            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=13.2319Qw ^ 1.2462                      
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 ه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه نيرچاي در ايستگاه نير( : محاسب2-12جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

2.082E-40 0.160E-41 4.444 4.12 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

3.064E-40 6.924E-41 4.444 4.10 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

6.924E-40 6.924E-41 4.444 4.10 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

0.130E-43 1.328E+44 4.441 4.20 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

2.606E-43 1.029E+44 4.441 4.22 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

1.263E-42 1.263E+44 4.443 4.34 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

2.412E-42 2.339E+44 4.411 4.32 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

1.023E-41 3.406E+44 4.422 4.00 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

3.298E-41 3.298E+44 4.403 4.03 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

0.899E-41 0.899E+44 4.460 4.60 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

6.619E-41 6.619E+44 4.484 4.84 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

1.100E+44 1.100E+41 4.124 1.24 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

1.048E+44 1.048E+41 4.104 1.04 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

1.622E+44 1.622E+41 4.109 1.09 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

1.809E+44 1.809E+41 4.122 1.22 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

1.088E+44 2.126E+41 4.133 1.94 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

9.200E-41 2.039E+41 4.480 2.49 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

6.400E-41 3.422E+41 4.400 2.21 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

2.600E-41 3.822E+41 4.402 2.30 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

1.484E+44 0.398E+41 4.401 2.02 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

9.401E-41 9.401E+41 4.429 2.90 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

1.692E+44 1.692E+42 4.430 3.06 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

1.808E+44 3.692E+42 4.421 0.20 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

2.008E+44 8.109E+42 4.416 0.21 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

2.369E+44 2.369E+43 4.442 6.88 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

6.219E-41 3.114E+43 4.441 2.38 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

2.492E+44 1.408E+40 4.442 14.12 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

2.112E+44 1.409E+40 4.442 14.10 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

0.000E+44 2.222E+40 4.443 13.40 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

6.932E+44 3.062E+40 4.443 13.82 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

3.932E+41  1.34 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                       1.340290 (M3/S)  

Average Long –term Sediment Yield Discharge                   3.932E+41   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                 10328      (tons/year) 

Average specific sediment                                                 00.2            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=8.900Qw ^ 1.309                      FOR    Qw< 2.48 

                                    Qs= 1.030 Qw ^ 3.803                    FOR   Qw>2.48 
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 در ايستگاه پل الماس لو چايخب( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه بال2-18جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

2.142E-40 0.213E-42 4.444 4.41 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

1.384E-40 2.209E-41 4.444 4.40 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

2.029E-40 2.029E-41 4.444 4.12 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

3.346E-43 1.142E+44 4.441 4.12 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

6.623E-43 1.320E+44 4.441 4.24 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

2.496E-42 2.496E+44 4.443 4.34 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

9.009E-42 3.104E+44 4.413 4.03 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

2.296E-41 0.092E+44 4.434 4.64 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

2.260E-41 2.260E+44 4.494 4.94 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

1.222E+44 1.222E+41 4.103 1.03 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

1.906E+44 1.906E+41 4.210 2.10 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

0.646E+44 0.646E+41 4.308 3.08 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

6.336E+44 6.336E+41 4.020 0.20 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

2.094E+44 2.094E+41 4.060 0.60 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

9.221E+44 9.221E+41 4.024 0.24 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

8.160E+44 1.166E+42 4.013 0.94 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

6.083E+44 1.606E+42 4.280 2.14 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

0.381E+44 2.194E+42 4.166 8.28 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

0.614E+44 2.840E+42 4.189 9.06 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

2.683E+44 3.802E+42 4.220 11.24 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

6.602E+44 6.602E+42 4.132 13.62 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

1.192E+41 1.192E+43 4.162 16.24 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

1.266E+41 2.033E+43 4.141 24.13 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

1.601E+41 0.040E+43 4.426 20.24 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

1.624E+41 1.624E+40 4.430 30.26 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

0.840E+44 2.943E+40 4.448 04.29 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

2.363E+44 3.681E+40 4.449 03.24 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

1.192E+41 0.988E+40 4.414 04.31 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

1.292E+41 6.081E+40 4.414 01.08 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

3.008E+41 1.234E+40 4.410 68.04 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

2.410E+42  0.14 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                        0.499922      (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                   2.410E+42   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                 23646       (tons/year) 

Average specific sediment                                                68.8            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=8.180Qw ^1.1316              FOR    Qw<2.0 

                                    Qs= 0.292Qw ^ 1.8098            FOR    2.0    <  Qw    <    12.2 

                                    Qs=.4292 Qw ^3.003              FOR   Qw>12.2 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 82 

 

 ( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه خياو چاي در ايستگاه پل سلطاني2-19جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

2.820E-43 2.820E-42 4.441 4.41 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

1.203E-41 1.203E+44 4.414 4.14 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

0.226E-41 0.226E+44 4.433 4.33 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

1.480E+44 1.480E+41 4.464 4.64 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

1.609E+44 1.609E+41 4.480 4.80 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

2.428E+44 2.428E+41 4.143 1.43 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

2.098E+44 2.098E+41 4.124 1.24 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

2.401E+44 2.934E+41 4.496 1.32 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

1.342E+44 3.268E+41 4.64 1.04 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

2.220E-41 3.612E+41 4.433 1.63 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

2.644E-41 3.844E+41 4.430 1.24 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

9.842E-41 0.941E+41 4.402 2.14 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

2.041E-41 2.041E+41 4.434 2.99 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

1.326E+44 1.326E+42 4.408 0.84 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

9.200E-41 1.801E+42 4.432 6.33 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

8.306E-41 2.282E+42 4.422 8.88 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

0.483E-41 0.483E+42 4.412 12.21 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

1.401E-41 0.240E+42 4.443 10.93 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

1.304E-41 6.201E+42 4.440 18.00 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

2.402E-41 1.420E+43 4.440 26.19 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

0.224E-41 2.149E+43 4.14 02.20 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

1.229E+44 6.106E+43 4.423 116.44 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

2.413E+41  4.82 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                         .8690602      (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                   2.413E+41   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                 2303       (tons/year) 

Average specific sediment                                                 20.9            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=24.400 Qw ^1.24036                     

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 84 

 

 ره سو در ايستگاه دوست بيگلو( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه ق2-24جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

0.348E-43 1.036E-41 4.441 4.42 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

0.423E-42 8.100E-41 4.440 4.48 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

3.949E-41 3.949E+44 4.428 4.28 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

2.621E+44 2.621E+41 4.128 1.28 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

8.940E+44 8.940E+41 4.304 3.04 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

2.906E+41 2.906E+42 4.624 6.24 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

0.962E+41 0.962E+42 4.824 8.24 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

2.300E+41 2.300E+42 1.464 14.64 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

1.482E+42 1.482E+43 1.294 12.94 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

1.341E+42 1.808E+43 1.183 16.94 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

1.341E+42 3.203E+43 4.896 22.04 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

9.229E+41 0.889E+43 4.004 22.04 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

1.204E+42 6.201E+43 4.622 31.12 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

1.624E+42 8.304E+43 4.224 36.44 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

1.106E+42 1.106E+40 4.020 02.04 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

1.600E+42 1.600E+40 4.048 04.84 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

1.233E+42 2.066E+40 4.314 62.49 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

1.203E+42 0.103E+40 4.202 84.61 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

0.084E+41 0.081E+40 4.493 92.84 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

1.008E+41 2.289E+40 4.422 114.26 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

1.220E+41 8.620E+40 4.423 116.08 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

1.809E+41 9.290E+40 4.420 121.46 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

3.323E+41 1.686E+40 4.433 163.38 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

0.326E+41 2.163E+40 4.432 180.21 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

1.630E+43  14.48 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                       14.42808      (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                 1.630E+43   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                  092344       (tons/year) 

Average specific sediment                                                 81.2            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=19.201 Qw ^ 1.202                      FOR    Qw<0.10 

                                    Qs= 6.20 Qw ^ 1.982                       FOR   Qw>0.10 

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 ( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه دره رود در ايستگاه مشيران2-21جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

6.999E-40 1.044E-41 4.444 4.41 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

1.414E-42 1.414E+44 4.441 4.48 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

0.040E-42 1.830E+44 4.440 4.10 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

1.901E-41 3.881E+44 4.416 4.33 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

1.428E+44 1.428E+41 4.492 4.92 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

0.996E+44 0.996E+41 4.344 3.44 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

2.206E+41 2.206E+42 4.620 6.20 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

0.030E+41 0.030E+42 1.424 14.24 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

2.002E+41 2.002E+42 1.044 10.44 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

1.480E+42 1.480E+43 1.224 12.24 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

1.822E+42 1.822E+43 2.134 21.34 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

2.929E+42 0.180E+43 2.400 29.24 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

3.222E+42 8.192E+43 1.024 38.44 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

2.209E+42 1.320E+40 4.931 06.00 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

0.322E+42 2.189E+40 1.112 00.86 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

2.139E+42 3.024E+40 1.300 62.68 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

0.030E+42 0.030E+40 4.298 29.84 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

2.912E+42 2.912E+40 4.920 92.02 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

6.460E+42 1.213E+40 4.002 149.33 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

0.030E+42 1.812E+40 4.380 122.90 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

2.626E+42 2.626E+40 4.108 108.44 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

6.196E+41 3.498E+40 4.432 102.92 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

2.600E+41 3.821E+40 4.430 121.06 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

8.229E+41 0.360E+40 4.436 184.60 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

1.400E+42 0.221E+40 4.439 190.01 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

1.489E+42 0.000E+40 4.439 192.44 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

0.629E+43  12.31 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                        12.34022     (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                    6.629e+43   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                 2420120       (tons/year) 

Average specific sediment                                                  183.2            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=11.1292Qw ^ .9042                      FOR    Qw< 1.128 

                                    Qs= 9.9080 Qw ^ 1.630                     FOR  1.128    <       Qw     <    16.08      

                                Qs= 2660 Qw ^ 2.0043                     FOR   Qw>16.08 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 ( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه دره رود در ايستگاه بوران2-22جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

4.444E+44 4.444E+44 4.444 4.44 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

1.243E+44 1.243E+41 4.468 4.68 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

1.030E+41 1.030E+42 4.028 0.28 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

2.286E+41 2.286E+42 1.464 14.64 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

1.000E+42 1.000E+43 1.004 10.04 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

2.289E+42 2.289E+43 1.294 12.94 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

3.093E+42 3.093E+43 2.244 22.44 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

6.480E+42 6.480E+4 2.844 28.44 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

2.924E+42 0.121E+40 2.600 32.22 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

8.016E+42 2.129E+40 2.448 04.24 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

6.604E+42 3.320E+40 1.218 64.91 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

8.090E+42 0.292E+40 1.324 68.04 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

1.223E+43 6.366E+41 1.604 82.44 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

9.601E+42 9.601E+41 4.992 99.44 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

1.381E+40 1.381E+40 1.124 112.44 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

8.846E+42 1.961E+40 4.686 132.21 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

8.808E+42 2.904E+40 4.096 160.01 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

0.402E+42 0.402E+40 4.191 191.12 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

9.364E+41 0.681E+40 4.401 240.30 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

9.920E+41 0.961E+40 4.402 249.80 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

1.140E+42 0.028E+40 4.400 224.04 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

1.300E+42 6.220E+40 4.408 202.41 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

3.031E+42 1.266E+46 4.420 320.21 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

1.133E+40  22.01 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                       22.01123     (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                   1.133E+40   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                 0138493       (tons/year) 

Average specific sediment                                                  343.2            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=19.60 Qw ^ .1.222                    FOR    Qw<0.0 

                                     Qs= 0.19 Qw ^2.180                     FOR   Qw>0.0 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      
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 ( : محاسبه ميانگين درازمدت مواد معلق رسوب رودخانه  بارون  چاي در ايستگاه بارون2-23جدول )

 

                        Long- term Yields       
Co12  

*  

Co16 

(2) 

Sed. Rates 
Tons per 

Days 

(6) 

Co1.2 

* 

Co1.0 

(0) 

Flow at 
Midpoint 

M3/s 

 (0) 

Duration 
Midpoint 

(3) 

Duration As 
A 

percentage 

(2) 

Cumulative Duration 
As A percentage 

(1) 

2.692E-40 0.390E-42 4.444 4.40 4.43 4.40 4.44 – 4.40 

9.990E-40 1.999E-41 4.444 4.14 4.48 4.40 4.40 – 4.14 

8.484E-40 8.484E-41 4.444 4.19 4.10 4.14 4.14 – 4.24 

2.020E-43 8.484E-41 4.441 4.19 4.30 4.34 4.24 – 4.04 

0.203E-43 8.080E-41 4.441 4.19 4.20 4.04 4.04 – 1.44 

0.482E-42 0.482E+44 4.440 4.04 1.04 1.44 1.44 – 2.44 

2.209E-41 9.163E+44 4.412 4.08 3.04 3.44 2.44 – 0.44 

2.330E-41 1.062E+41 4.436 4.22 2.04 0.44 0.44 – 14.44 

2.998E+44 2.998E+41 4.144 1.44 10.44 14.44 14.44 – 24.44 

6.034E+44 6.034E+41 4.102 1.02 20.44 14.44 24.44 – 34.44 

9.881E+44 9.881E+41 4.123 1.23 30.44 14.44 34.4 – 04.44 

1.292E+41 1.292E+42 4.196 1.96 00.44 14.44 04.44 – 04.44 

1.601E+41 1.601E+42 4.219 2.19 00.44 14.44 04.44 – 64.44 

2.398E+41 2.398E+42 4.264 2.64 60.44 14.44 64.44 – 24.44 

0.234E+41 0.234E+42 4.388 3.88 20.44 14.44 24.44 – 84.44 

1.082E+42 2.120E+43 4.096 2.48 83.04 2.44 84.44 – 82.44 

1.022E+42 3.929E+43 4.326 9.04 89.44 0.44 82.44 – 91.44 

1.232E+42 6.161E+43 4.231 11.06 92.44 2.44 91.44 – 93.44 

1.606E+42 8.281E+43 4.260 13.20 90.44 2.44 93.44 – 90.44 

2.482E+42 1.401E+40 4.290 10.21 96.44 2.44 90.44 – 92.44 

1.003E+42 1.003E+40 4.121 12.10 92.04 1.44 92.44 – 98.44 

2.494E+42 2.494E+40 4.243 24.26 98.04 1.44 98.44 – 99.44 

1.222E+42 3.000E+40 4.128 20.02 99.20 4.04 99.44 – 99.04 

1.021E+42 0.232E+40 4.489 29.01 99.60 4.34 99.04 – 99.84 

2.942E+41 2.942E+40 4.432 32.30 99.80 4.14 99.84 – 99.94 

1.909E+41 9.206E+40 4.448 01.11 99.91 4.42 99.94 – 99.92 

0.409E+41 2.429E+40 4.412 02.08 99.93 4.42 99.92 – 99.90 

2.410E+41 3.042E+40 4.410 20.46 99.90 4.42 99.90 – 99.96 

2.281E+41 3.894E+40 4.416 22.66 99.92 4.42 99.96 – 99.98 

2.282E+41 3.891E+40 4.416 22.68 99.99 4.42 99.98 – 144.44 

1.968E+43  3.89 SUM: 

   

Average Long – term Discharge                                     3.892390     (M3/S) 

Average Long –term Sediment Yield Discharge                  1.968E+43   (TONS/DAY) 

 

Average Long – term Suspended Sediment Yield                218848       (tons/year) 

Average specific sediment                                                 621.8            (TONS/KM2/YEAR) 

 

Equation,s                     Qs=29.98 Qw ^ 2.126                     
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  ب جريانات سطحي استان اردبيلبررسي سيال:6-2

 

در دوره برگشت هاي مختلف در ايسـتگاههاي مختلـف  بار سيالبه منظور برآورد مقد 

استان ، ابتدا مقادير دبـي لحظـه اي تكميـل  و تصـحيح شـده را بـه انـواع  توابـع متـداول در 

هيدرولوژي برازش داده و با توجه به آزمونهاي موجود در هيدرولوژي بهترين تابع توزيع احتمال 

، مقادير دبي لحظه اي موجود و تكميـل و بازسـازي (2-24)انتخاب شده است. درجدول شماره 

 استان درج گرديده است. منتخب شده در ايستگاههاي هيدرومتري

هاي آبخيز مطالعاتي، مقـادير سـيالبها درمحـل  حوضهبا توجه به شرايط هيدرولوژيكي  

ايستگاه هيدرومتري برحسب دوره بازگشت هاي مختلف با نظـر كارشناسـي بـه دو روش، يكـي 

هاي آمـاري منتخـب بـرآورد شـده اسـت و ديگـري در غيـاب آمـار ايسـتگاه اساس توزيع بر

 حوضـههاي مختلف با روش هيـدروگراف واحـد هيدرومتري ، برآورد سيالب در دوره برگشت

، دبي پيك و حجم سيالب  حوضهانجام پذيرفته است. با اعمال بر روي هيدروگراف واحد هر زير

 لف محاسبه شده است.بر حسب دوره بازگشت هاي مخت

، مقادير سيل دردوره برگشت هاي مختلف رودخانه هاي استان (2-25درجدول شماره ) 

 اردبيل ارايه شده است.
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 (1304-84استان اردبيل در دوره آماري ) هاي هيدرومتري منتخبدر ايستگاه جريانات سطحي  اي ساالنههاي لحظه(: دبي2-20جدول)

پل سلطان  -خياوچاي )قره سو( دوست بيگلو -وقره س مشيران -دره رود

 )مشكين شهر(

 رديف سال آبي نير -نيرچاي  پل الماس -بالخلوچاي خلوچاي گيالندهيبال كوزه توپراقي-قوري چاي 

94/284 4/80 44/290 29/22 48/01 32/09 20-2 01-1304 1 

44/110 31/28 44/00 44/12 82/29 44/18 40/0 02-1301 2 

24/246 44/241 44/00 16/20 68/03 44/61 20/2 03-1302 3 

44/381 84/120 44/22 24/33 44/04 34/69 04/3 00-1303 0 

04/269 24/96 44/00 31/11 24/89 04/68 44/34 00-1300 0 

24/29  94/20 23/6 21/21 24/32 01/2 06-1300 6 

44/124 44/02 14/0 04/11 84/14 24/22 84/2 02-1306 2 

44/160 84/03 44/32 24/32 94/26 04/68 14/8 08-1302 8 

44/122 44/103 23/2 33/2 04/26 04/30 04/0 09-1308 9 

44/229 44/93 34/8 29/13 44/06 34/03 84/8 64-1309 14 

44/100 44/204 34/2 24/14 44/26 84/06 34/8 61-1364 11 

84/123 94/92  34/14 24/00 64/32 14/32 82/6 62-1361 12 

44/104 94/68 04/2 81/18 64/00 44/00 68/1 63-1362 13 

44/00 39/120 64/2 44/116 44/02 44/09 20/6 60-1363 10 

44/100 04/23 14/8 34/13 44/20 84/23 64/3 60-1360 10 

24/81 24/23 94/3 64/9 04/12 04/22 04/2 66-1360 16 

44/104 94/93 04/12 14/26 84/02 24/20 94/0 62-1366 12 

04/22 84/68 44/12 39/10 24/12 04/12 24/3 68-1362 18 

44/108 84/64 24/19 84/24 44/38 04/31 84/2 69-1368 19 

44/91 04/62 44/2 84/16 44/22 84/20 24/10 24-1369 24 

44/119 14/61 64/22 34/18 04/32 04/22 24/0 21-1324 21 

44/132 14/62 89/2 24/26 04/32 04/29 04/3 22-1321 22 

44/299 04/120 14/2 44/34 64/64 14/80 34/0 23-1322 23 

14/62 64/130 34/3 44/12 84/10 94/12 04/0 20-1323 20 

44/123 44/80 24/11 64/10 84/61 84/06 24/10 20-1320 20 

44/102 44/224 64/3 44/16 04/23 04/24 24/0 26-1320 26 

44/132 44/22 38/9 24/4 24/21 44/24 44/2 22-1326 22 

94/36 94/32 24/8 88/0 34/0 24/12 34/2 28-1322 28 

24/08 94/02 04/2 21/6 24/11 04/10 22/3 29-1328 29 

22/100 04/2349 44/029 20/0 21/0 61/9 04/2 84-1329 34 

 ماكزيمم 44/34 14/80 24/89 44/116 44/029 04/2349 44/381

 

 بازسازي شده 
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 ( : برآورد مقادير سيل در دوره هاي برگشت مختلف رودخانه هاي استان اردبيل        2-20جدول شماره )

         (در ثانيه مترمكعب)

 دوره برگشت به سال

 رديف رودخانه ايستگاه

144 04 24 14 0 2 

 1 نيرچاي نير 0/29 14/20 10/42 18/16 21/23 20/28

 2 باليخلوچاي پل الماس 33/22 02/48 60/23 29/08 94/92 142/22

 3 باليخلوچاي گيالنده 29/29 33/26 02/23 21/8 82/23 92/09

 0 قوري چاي كوزه توپراقي 12/09 36/00 08/92 60/69 26/38 82/99

 0 قره سو پل سلطان 20/48 142/09 162/82 232/22 280/00 330/98

 6 دره رود دوست بيگلو 112/2 289/6 086/33 230/43 1229/2 1049/62

 2 دره رود مشيران 138/2 211/0 209/03 324/30 362/02 014/20

 8 گروچاي شمس آباد 38/2 12/06 20/39 31/30 32/49 02/29
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 : مشخصات ابنيه و مستحدثات آبي در استان اردبيل3

 

 

 

 

 :  سدهاي مخزني و انحرافي1-3

 

 دست بهره برداري  : سدهاي در1-1-3

 

آب منطقه اي  و سـازمان جهـاد كشـاورزي  شركتبراساس اطالعات دريافت شده از  

 17سد تاسيس شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. از اين تعداد سد، 45اردبيل ، تاكنون 

سد توسط سازمان آب منطقه اي استان اردبيل احـداث 21سد توسط سازمان جهاد كشاورزي و 

 است. شده

ميليـون مترمكعـب در 14/1152سد موجود  در استان بـال  بـر  45حجم آب تنظيمي  

ميليـون  41/21بـه مصـارف كشـاورزي،  نميليـون مترمكعـب آ24/1122سال مي باشد كـه 

ميليـون مترمكعـب بـه نيازهـاي محـيط  51/1مترمكعب به مصارف شرب و بهداشت و نهايتاً 

 زيست، تخصيص مي يابند.

اراضي تحت آبخور سدهاي بهره برداري شده در استان اردبيل بال  بـر  سطح زيركشت 

 هكتار است.91171

درصد از حجم آب تنظيمي توسـط  97بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه درحدود  

درصـد بـه مصـارف  7/2سدهاي استان به مصارف كشاورزي مي رسند. ضمن اينكه درحـدود 

 اي محيط زيست اختصاص مي يابند.درصد به نيازه 3/1شرب و بهداشت و 

سـد  24سد در دست بهره برداري در استان اردبيل حجم آب تنظيمـي  45از مجموع  

 4سد بين يك تا پنج ميليون مترمكعـب در سـال ،  13كمتر از يك ميليون مترمكعب در سال ، 

در سـال،  سد بين ده تا بيست ميليون مترمكعب 2سد بين پنج تا ده ميليون مترمكعب در سال، 

يك سد بين بيست تا صد ميليون مترمكعب، و نهايتاً يك سد داراي حجم آب تنظيمي بـيش از 

 ميليون مترمكعب در سال است.  211

درصد از سدهاي موجود و در حال بهره برداري استان داراي حجـم  53بنابراين بال  بر  

(، دسـته 3-1مودار شـماره )آب تنظيمي كمتر از يك ميليون مترمكعب در سال مي باشند. در ن
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بندي تعداد سدهاي دردست بهره برداري استان اردبيل براساس حجم آب تنظيمي ، نشان داده 

شده است. بزرگترين سد در دست بهره برداري استان اردبيل، سد ميـل و مغـان بـا حجـم آب 

ي مغان تامين آب كشاورزي شبكه آبيارميليون مترمكعب در سال است كه وظيفه  151تنظيمي 

 را بر عهده دارد.

(، مشخصات سدهاي در دست بهره برداري اسـتان اردبيـل ارائـه 3-1درجدول شماره ) 

 (، موقعيت اين سدها، نشان داده شده است.3-1شده است. همچنين طي نقشه شماره )
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 (: مشخصات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل3-1جدول  )

 هدف X Y محل سد يدستگاه اجراي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم 

آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آب 

 محيط زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

 سطح بهبود سطح توسعه

روسررتاي آق  -نمررين جهادكشاورزي سدآق زمان نمين 1

 زمان

 4 04 04 4 04/4 4 04/4 خارج بستر قره سو ارس تامين آب كشاورزي  

روسرتاي  –مشكن شرهر  جهادكشاورزي سد انار 2

 انار

 104 4 104 4 24/1 4 24/1 انارچاي ارس تامين آب كشاورزي  

خررارج از بسررتر  قزل اوزن تامين آب كشاورزي   روستاي ايلخچي -كوثر جهادكشاورزي سدايلخچي 3

 هريس چاي

24/4 4 24/4 4 20 20 4 

كيلرررومتري 1 -نيرررر جهادكشاورزي سداينانلو 0

 روستاي اينانلو

 حوضررررررره ارس تامين آب كشاورزي 38و42 08و2

 آبريزمخزن

04/1 4 04/1 4 104 104 4 

خارج از بستر اوچ  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 32و24 08و10 كوثر، روستاي پردستلو آب  منطقه اي اردبيل سد پردستلو 0

 بوالغ

64/4 4 64/4 4 124 124 4 

كيلررومتري 1اردبيررل،  كشاورزيجهاد آلقيرسد پير 6

 روستاي پيرآلتير

آبريررز  حوضرره ارس تامين آب كشاورزي 38و18 08و12

 مخزن

04/1 4 04/1 4 104 104 4 

 6/21مشرركين شررهر،  جهادكشاورزي سد دوشانلو 2

كيلررومتري روسررتاي 

 دوشانلو

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و32 02و00

 علمدارچاي

30/4 4 30/4 4 04 04 4 

كيلررومتري   10كرروثر،  جهادكشاورزي سد سكرآباد 8

 روستاي سكرآباد

خررررررارج از  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 32و62 08و22

 بسترپيريك چاي

24/1 4 24/1 4 84 84 4 

كيلررومتري  24كرروثر،  جهادكشاورزي سد قره قشالق 9

 روستاي قره قشالق

تر خررارج از بسرر قزل اوزن تامين آب كشاورزي 32و22 08و34

 گزورچاي

04/4 4 04/4 4 24 34 04 

 2مشررركين شرررهر،  آب منطقه اي اردبيل سد قره قيه 14

كيلومتري روستاي قرره 

 قيه

 324 144 024 4 92/3 4 92/3 خارج بستر قره سو ارس تامين آب كشاورزي 38و08 02و23

 0/00مشرركين شررهر،  جهادكشاورزي سد لنج آباد 11

كيلومتري روستاي لرنج 

 آباد

آبريررز  حوضرره ارس تامين آب كشاورزي 38و04 02و92

 مخزن

60/4 4 60/4 4 144 04 04 

كيلرومتري  20اردبيل،  آب منطقه اي اردبيل اردبيل )يامچي( 12

 روستاي يامچي سفلي

تامين آب كشاورزي  38و42 08و48

 و آب شرب

 2444 13444 10444 04/1 23 24 04/90 بالخلي چاي ارس

كيلرومتري  30اردبيل، يلآب منطقه اي اردب سقزچي 13

 روستاي سقزچي

تامين آب كشاورزي،  38و20 08و08

تغذيرره مصررنوعي و 

 كنترل سيالب 

 4 364 364 4 24/0 4 24/0 سقزچاي ارس
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 (: مشخصات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل3-1جدول  )ادامه 

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نهنام رودخا

حجم 

آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آب 

 محيط زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

 سطح بهبود سطح توسعه

 00مشررركين شرررهر،  آب منطقه اي اردبيل ارباب كندي 10

كيلومتري روستاي ارباب 

 كندي

خارج بستر ارباب  ارس تامين آب كشاورزي 38و04 08و42

 كندي

24/4 4 24/4 4 34 4 34 

كيلرومتري  6اصالندوز،  آب منطقه اي اردبيل بوذجه 10

 روستاي بوذجه سفلي

خارج از بستر دره  ارس تامين آب كشاورزي 39و02 02و32

 رود

64/4 4 64/4 4 24 24 4 

كيلررومتري  00نمررين  آب منطقه اي اردبيل سوهانمين 16

 روستاي سوها

 حوضررررررره ارس تامين آب كشاورزي 38و22 08و68

 بريزمخزنآ

24/4 4 24/4 4 34 34 4 

 0/22مشرركين شررهر،  آب منطقه اي اردبيل طاووس گلي 12

كيلررومتري روسررتاي 

 قلچقلو

آبريررز  حوضرره ارس تامين آب كشاورزي 38و32 02و20

 مخزن

04/0 4 04/0 4 104 104 4 

 1444 4 1444 4 0 4  0 يچايقور ارس تامين آب كشاورزي 38و48 08و29 اردبيل آب منطقه اي اردبيل زمزم)قوريچاي( 18

كيلررومتري  3اردبيررل،  آب منطقه اي اردبيل قوريچاي اردبيل 19

روسررتاي مهماندوسررت 

 سفلي

خرررارج بسرررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و48 08و34

 قوريچاي

42/18 4 42/18 4 2244 2244 4 

كيلرومتري  2/1اردبيل،  آب منطقه اي اردبيل كمي آباد 24

 روستاي كمي آباد

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و18 08و30

 قوريچاي

3 4 3 4 244 244 4 

كيلررومتري  2اردبيررل،  آب منطقه اي اردبيل گل تپه رضي 21

 روستاي گل تپه

خارج بستر شريف  ارس تامين آب كشاورزي 38و08 08و24

 بيگلو

34/4 4 34/4 4 04 04 4 

ومتري كيلر 6/12كوثر،  آب منطقه اي اردبيل گنجگاه 22

 روستاي گنجگاه

خررارج از بسررتر  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 32و22 08و20

 پرگوچاي

64/4 4 64/4 4 20 20 4 

كيلررومتري  8گرمرري،  آب منطقه اي اردبيل گيالرلو 23

 روستاي گيالرلو

خرررارج بسرررتر  بالهارود تامين  آب شرب 39و48 08و42

 ديزج -برزند

04/8 04 /8  4 4 4 4 4 

كيلررومتري  20كرروثر،  منطقه اي اردبيل آب ليكوان 20

 روستاي ليكوان

خررارج از بسررتر  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 32و64 08و22

 ليكوان چاي

24/3  4 24/3 4 014 014 4 

كيلررومتري  3اردبيررل،  آب منطقه اي اردبيل نئور 20

 روستاي عباس آباد

آبريررز  حوضرره ارس تامين آب كشاورزي 38و44 08و00

 مخزن

9  4 9 4 1244 4 1244 

كيلرومتري  0/12كوثر،  آب منطقه اي اردبيل هريس 26

 روستاي هريس

خارج از بستر نيلق  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 32و62 08و23

چرراي و هررريس 

 چاي

04/4 4 04/4 4 04 4 04 
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 (: مشخصات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل3-1جدول  )ادامه 

 هدف X Y محل سد راييدستگاه اج عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم 

آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آب 

 محيط زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

 سطح بهبود سطح توسعه

كيلررومتري 0/4اردبيررل آب منطقه اي اردبيل سداسكي شهر 22

 روستاي اسكي شهر

 حوضررررررره ارس تامين آب كشاورزي 38و22 08و18

 آبريزمخزن

24/1 4 24/1 4 124 124 4 

كيلررومتري  1اردبيررل،  جهاد كشاورزي سدزربيل 28

 روستاي كردعليلو

خارج از بستر بيله  ارس تامين آب كشاورزي 38و10 08و03

 درق چاي

24/4 4 24/4 4 144 144 4 

كيلررومتري  0اردبيررل،  آب منطقه اي اردبيل سد كوهساره 29

 روستاي كوهساره

 حوضررررررره ارس تامين آب كشاورزي 38و10 08و03

 آبريزمخزن

00/4 4 00/4 4 64 4 64 

، شرررهر 0/4كيلررومتر آب منطقه اي اردبيل سدپيله سهران 34

 اردبيل

 4 044 044 4 2 4 2 از سد شورابيل ارس تامين آب كشاورزي 38و12 08و30

سدينگچه مالمحمد  31

 حسن

كيلررومتري  0اردبيررل، آب منطقه اي اردبيل

ينگچررره  روسرررتاي

 مالمحمدحسن

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و04 08و12

 كوالنكوه چاي

24/4 4 24/4 4 34 34 4 

كيلرومتري  6/1اردبيل، آب منطقه اي اردبيل سد نوشهر 32

 روستاي نوشهر

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و14 08و02

 ارسين چاي

24/4 4 24/4 4 144 144 4 

كنررد  سررد تررازه 33

 محمديه

كيلررومتري 0/4اردبيررل آب منطقه اي اردبيل

روسررتاي تررازه كنررد 

 محمديه

خررارج ازبسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و38 08و13

 ابريكوه چاي

10/4 4 10/4 4 84 84 4 

كيلرومتري  0/4اردبيل  جهاد كشاورزي سد شيخ احمد 30

 روستاي شيخ احمد

 4 34 34 4 24/4 4 24/4 دچايشيخ احم ارس تامين آب كشاورزي 38و08 08و14

كيلرررومتري  0نيرررر،  جهاد كشاورزي سد مستان آباد 30

 روستاي مستان آباد

 حوضررررررره ارس تامين آب كشاورزي 32و90 02و90

 آبريزمخزن

00/4 4 00/4 4 64 64 4 

كيلرومتري 1/4سرعين،  جهاد كشاورزي سد كرده ده 36

 روستاي كرده ده

خارج از بسترعلي  ارس تامين آب كشاورزي 38و12 08و40

 درويش چاي

24/4 4 24/4 4 34 34 4 

مشررررگين شررررهر،  جهاد كشاورزي سد مزرعه جهان 32

كيلومتري روسرتاي 0/4

 مزرعه جهان

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و30 02و04

 انزان چاي

84/4 4 84/4 4 144 144 4 

كيلومتري  1مشكين شهر، آب منطقه اي اردبيل سد قصابه 38

 ستاي قصابهرو

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و38 02و02

 مشگين چاي

04/4 4 04/4 4 04 04  

مشرررركين شررررهر،  جهاد كشاورزي سد ينگچه مشكين 39

كيلومتري روسرتاي 0/4

 ينگچه

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و38 02و03

 شيخالرچاي

0/4 4 04/4 4 24 24 4 

خرررارج بسرررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و32 08و02 اردبيل اردبيلآب منطقه اي  اردبيل 04

 بالخلي

13 4 13 4 2444 1444 1444 
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 (: مشخصات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل3-1جدول  )ادامه 

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 اشتبهد

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آب 

محيط 

 زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

 سطح بهبود سطح توسعه

كيلررررررومتري 0/1 آب منطقه اي اردبيل ميل و مغان 01

 شهراصالندوز

 4 22444 22444 4 804 4 804 ارس ارس تامين آب كشاورزي 39و02 02و32

كيلررومتري  2اردبيررل جهاد كشاورزي 1سد آلوچه  02

 روستاي آلوچه

خررارج ازبسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و40 08و32

 دربندچاي

60/4 4 60/4 4 84 84 4 

كيلررومتري   2اردبيررل  جهاد كشاورزي 2سد آلوچه  03

 روستاي آلوچه

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و40 08و32

 دربندچاي

04/1 4 04/1 4 184 184 4 

خررارج از بسررتر  ارس تامين آب كشاورزي 38و22 08و22 هر اردبيلداخل ش آب منطقه اي اردبيل سد شورابيل 00

 بالخوچاي

04/9 4 04/9 4 1444 1444 4 

كيلررومتري 23نمررين،   آب منطقه اي اردبيل سد سربند 00

 روستاي سربند

پمپاژ از رودخانه  ارس تامين آب كشاورزي 38و32 08و32

 قره سو

04/4 4 04/4 4 144 144 4 

 0944 92924 98824 04/1 20/1422 04/28 10/1402      هره برداري سد درحال ب 00 مجموع 

 
ماخذ: سازمان آب منطقه اي استان اردبيل و سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل
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 : سدهاي در دست اجرا2-1-3

 

با مجموع حجـم آب  ، بيگ باغلو، سبالن و عمارت خداآفرين ،سد گيوي، سرخاب شش 

 سدهاي دردست اجراي استان اردبيل را شامل مي گردند.ن مترمكعب،ميليو 71/1219تنظيمي 

ميليون مترمكعب حجـم آب تنظيمـي سـدهاي در دسـت اجـراي 71/1219از مجموع  

ميليون مترمكعب در  41/27،  ميليون مترمكعب به مصارف كشاورزي 21/1123استان اردبيل، 

ه نيازهـاي محـيط زيسـت ميليـون مترمكعـب بـ 11/69و  سال به مصارف شرب و بهداشـت 

 تخصيص مي يابد.

 1612بـا حجـم آب تنظيمـي  خداآفرينسـددر ميان سدهاي در دسـت اجـراي استان، 

ميليون مترمكعـب در سـال كمتـرين  2/1با  سرخابميليون مترمكعب در سال بيشترين و سد 

تان الزم بذكر است كه سد خداآفرين خـارج ازمحـدوده اسـ حجم آب تنظيمي رادارا مي باشند.

اردبيل ودرمحدوده استان آذربايجان شرقي قراردارد؛ ليكن بـه لحـاق آبگيـري شـبكه آبگيـري 

 131 كه بخش عمـده اي ازآن دراسـتان اردبيـل قـرار دارد،خداآفرين )مشترك بين دو استان(

 آب استحصالي اين سد در محدوده استان اردبيل در نظر گرفته شده است. ميليون مترمكعب از

ارائه شـده (، مشخصات سدهاي در دست اجرا، در استان اردبيل ،3-2ماره )در جدول ش 

(، موقعيت سدهاي در دست اجراي استان، نشان داده شده 3-2است. همچنين طي نقشه شماره )

 است.
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 (: مشخصات سدهاي دردست اجراي در استان اردبيل3-2جدول )

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي

ام ن

 رودخانه

حجم آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب 

مصرفي 

 كشاورزي

نياز آبي 

محيط 

 زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

 سطح بهبود سطح توسعه

آب منطقه اي  گيوي 1

 اردبيل

كيلومتري 0

 شرق كوثر

تامين آب  32و68 08و38

 كشاورزي

گيوي  سفيدرود

 چاي

26 4 00 22 2222 6344 922 

نطقه اي آب م سرخاب 2

 اردبيل

 شهرنير،

روستاي 

 سرخاب

تامين آب  38و49 02و86

 كشاورزي

خارج  

بستر آق 

 القان

24/1 4 24/1 4 194 194 4 

آب منطقه اي  خداآفرين 3

 اردبيل

شمال كليبر، 

196 

كيلومتري 

پايين دست 

 سد ارس

تامين آب  39و20 06و93

كشاورزي،

شرب و 

صنعت و 

 برق

 2644 21044 20444 4 834 4 834 ارس ارس

 سبالن  0

 (گي بيگلو)

آب منطقه اي 

 اردبيل

كيلومتري 04

شمال شرقي 

 مشگين شهر

تامين آب  38و03 02و 92

 كشاورزي

 0620 9320 10444 10 144 4 110 قره سو ارس

آب منطقه اي  عمارت 0

 اردبيل

كيلومتري 30

شمال غربي 

 مشگين شهر

تامين آب  38و92 02و03

كشاورزي، 

شرب و 

صنعت و 

 قبر

دره رود  ارس

 )قره سو(

190 04/22 04/130 1/32 22944 24944 2444 

آب منطقه اي  بيگ باغلو 6

 اردبيل

كيلومتري 30

شمال شرقي 

 مشگين شهر

تامين آب  38و22 02و92

 كشاورزي

 4 344 344 4 04/2 4 04/2 قوشه ارس

 11102 148060 119612 14/69 24/1123 04/22 24/1219 سد در دست مطالعه 6 مجموع

 ماخذ: سازمان آب منطقه اي استان اردبيل و سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل 
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 : سدهاي در دست مطالعه3-1-3

 

سد درمحدوده سياسي استان اردبيل دردست مطالعه است. حجم آب تنظيمـي ايـن  32 

ن مترمكعب در ميليو 3ميليون مترمكعب در سال مي باشند. از اين ميزان 66/132سدها بال  بر 

 11/4ميليون مترمكعـب بـه مصـارف كشـاورزي،  74/122سال به مصارف شرب و بهداشت، 

ميليون مترمكعب درسال به نيازهاي محيط زيست و مابقي به تغذيه مصنوعي آبخوانها تخصيص 

 خواهند يافت.

دسته بندي سدهاي دردست مطالعه استان اردبيـل، نشـانگر آن اسـت كـه حجـم آب  

سد بـين  1ميليون مترمكعب،  5تا  1سد بين  13سد كمتر از يك ميليون مترمكعب،  5تنظيمي 

 ميليون مترمكعب درسال است. 21تا  11سد بين  3ميليون مترمكعب،  11تا  5

درصد از سدهاي دردست مطالعه اسـتان اردبيـل داراي حجـم 41درحدود بدين اعتبار، 

 ال مي باشد.آب تنظيمي بين يك تا پنج ميليون مترمكعب در س

(، دسته بندي تعداد سـدهاي در دسـت مطالعـه اسـتان اردبيـل 3-2در نمودار شماره ) 

 برحسب حجم آب تنظيمي نشان داده شده است.

(، مشخصات سدهاي دردست مطالعه در استان اردبيل ارائه شده 3-3در جدول شماره ) 

 ه شده اند.نشان داد(، موقعيت اين سدها،3-3است. همچنين طي نقشه شماره )
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 در استان اردبيل مطالعه (: مشخصات سدهاي دردست3-3دول )ج

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آبي 

 محيط زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

 سطح بهبود سطح توسعه

گيلومتري شمال 0/2 جهاد كشاورزي رانسدعنب 1

 شرقي نمين

تغذيه مصنوعي و  38و04 08و00

 كنترل سيالب

 4 004 004 61/4 4 4 02/3 عنبران چاي ارس

كيلومتري 0/16 آب منطقه اي اردبيل احمدبيگلو 2

مشكين شهر، شمال 

 روستاي احمدبيگلو

 4 3844 3844 4 23/18 4 23/18 مشگين چاي ارس تامين آب كشاورزي 38و02 02و00

 4 3244 3244 4 18 4 18 هندالو ارس تامين آب كشاورزي 38و04 02و08 مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل اهل ايمان 3

 4 2444 2444 4 14 4 14 مشكين چاي ارس تامين آب كشاورزي 38و32 02و02 مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل سامانلو 0

 4 844 844 4 2 4 2 سمبورچاي ارس تامين آب كشاورزي 38و93 08و28 ن شهرمشكي آب منطقه اي اردبيل قباله 0

 4 390 390 6/1 24/2 4 84/3 نيارق ارس تامين آب كشاورزي 38و28 08و60 اردبيل آب منطقه اي اردبيل نيارق 6

اردبيل، بخش هير،  آب منطقه اي اردبيل ابوريق 2

 روستاي ايوريق

 4 4 4 8/1 24/3 4 04/0 ايوريق رسا تامين آب كشاورزي 38و12 08و08

كيلومتري جنوب 10 آب منطقه اي اردبيل بفراجردخلخال 8

شرقي خلخال ، 

روستاي خانقاه 

 بفراجرد

تامين آب كشاورزي و  32و08 08و04

 آب شرب وصنعت

 4 644 644 4 3 3 6 بفراجرد سفيدرود

 4 204 204 4 0/8 4 04/8 سمبورچاي ارس آب كشاورزيتامين  39و44 02و20 گرمي آب منطقه اي اردبيل تازه كندانگوت 9

مشكين شهر روستاي  آب منطقه اي اردبيل جمال آباد 14

 جمال آباد

 4 94 94 4 24/4 4 24/4 ايبگلو ارس تامين آب كشاورزي 38و30 02و02

خليفه لومشگين  11

 شهر

مشكين شهر روستاي  آب منطقه اي اردبيل

 خليفه لو

 24 24 94 4 1 4 1 رضي چاي ارس كشاورزي تامين آب 38و20 08و48

مشكين شهر روستاي  آب منطقه اي اردبيل خورشيدآباد 12

 بادخورشيد آ

 14 04 64 4 30/4 4 30/4 مشكين چاي ارس تامين آب كشاورزي 38و30 02و00

مشكين شهر روستاي  آب منطقه اي اردبيل دره بيگلو 13

 دره بيگلو

 4 344 344 4 6/4 4 64/4 برگچاي ارس تامين آب كشاورزي 38و63 08و13

 644 4 644 4 98/1 4 98/1 زاويه چاي سفيدرود تامين آب كشاورزي 32و82 08و38 كوثر)گيوي( آب منطقه اي اردبيل زاويه كرد 10
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 در استان اردبيل مطالعه(: مشخصات سدهاي دردست 3-3ادامه جدول )

ه حوض هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف

 فرعي

حجم آب  نام رودخانه

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آبي 

 محيط زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

 سطح بهبود سطح توسعه

روستاي زرج كوثر، آب منطقه اي اردبيل زرج آباد 10

 آباد

 4 24 24 4 60/2 4 60/2 زرج آباد ارس تامين آب كشاورزي 32و62 08و43

مشكين شهر روستاي  آب منطقه اي اردبيل ساطي 16

 ساطي سفلي

 14 20 30 4 0/4 4 04/4 ميزان چاي ارس تامين آب كشاورزي 38و38 02و02

 4 4 4 4 2/1 4 24/1 ارازچاي ارس تامين آب كشاورزي 39و40 08و12 گرمي آب منطقه اي اردبيل سينه سر 12

 4 04 04 4 6/4 4 6/4 لنگه پيزچاي ارس تامين آب كشاورزي 38و63 08و13 مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل كرمشاهلو 18

 4 34 34 4 6/2 4 64/2  ارس تامين آب كشاورزي 38و03 08و08 نمين آب منطقه اي اردبيل چاپقوشان )نمين( 19

 4 4 4 4 24/2 4 24/2 شردره  تامين آب كشاورزي 39و42 08و13 كرمي آب منطقه اي اردبيل ماه پري 24

 4 4 4 4 14/1 4 14/1 هواس  تامين آب كشاورزي 39و14 08و11 كرمي آب منطقه اي اردبيل هواس 21

 4 4 4 4 30/3 4 30/3 گرمي چاي  تامين آب كشاورزي 39و49 08و42 گرمي آب منطقه اي اردبيل كله سر 22

 4 4 4 4 64/6 4 64/6 برزندچاي  تامين آب كشاورزي 38و09 02و49 گرمي آب منطقه اي اردبيل توسانلو 23

 104 644 204 4 64/6 4 64/6 سقزچي سفيدرود تامين آب كشاورزي 32و24 08و23 خلخال آب منطقه اي اردبيل هشتجين 20

چشمه هاي  سفيدرود تامين آب كشاورزي 30و38 08و38 خلخال آب منطقه اي اردبيل اندبيل 20

 ميرعادل

34/1 4 34/1 4 104 124 34 

 104 004 644 4 24/0 4 24/0 نيلق سفيدرود تامين آب كشاورزي 32و03 08و14 كوثر قه اي اردبيلآب منط تبريزك 26

 220 620 944 4 8 4 8 گزاز سفيدرود تامين آب كشاورزي 32و32 08و21 خلخال آب منطقه اي اردبيل نياخرم 22

 90 281 320 4 34/1 4 34/1 گواچايسن سفيدرود تامين آب كشاورزي 38و03 08و22 كوثر آب منطقه اي اردبيل مرشت 28

تامين آب كشاورزي و  39و34 02و40 شمال كليبر آب منطقه اي اردبيل قيرقلعه سي 29

 آب شرب و صنعت

 4 4 4 4 4 4 4 ارس ارس

 4 244 244 4 6/1 4 64/1 كوهساره ارس تامين آب كشاورزي 38و42 08و62  آب منطقه اي اردبيل كوهساره 34

نمين، روستاي بيله  منطقه اي اردبيلآب  بيله درق 31

 درق

 144 104 204 4 0/1 4 0/1 بيله درق ارس تامين آب كشاورزي 38و13 08و63

 34 20 140 4 3/1 4 3/1 خارج از بستر ارس تامين آب كشاورزي 38و04 02و63  آب منطقه اي اردبيل پريخان 32

 1019 10224 16639 41/0 20/122 3 66/132 سد دردست مطالعه 32 مجموع

ماخذ: سازمان آب منطقه اي استان اردبيل و سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل
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 : شبكه هاي آبياري و زهكشي 2-3

 

براساس اطالعات اخذ شده از سازمان آب منطقه اي استان اردبيل، درمحدوده سياسـي  

ت مطالعـه وجـود دارد. در دس ا ودر دست اجرشبكه آبياري در حال بهره برداري، 9اين استان 

و قورچاي هم اينك در دست بهره برداري بوده و شبكه هاي بطوري كه شبكه هاي آبياري مغان

بالهـا رود در  حوضـهآبياري يامچي، سبالن، خليل لو، خداآفرين، گيوي، عمارت، احمـد بيگلـو و 

 د.ندست اجرا  و مطالعه مي باش

 ل مربوطه مي پردازيم:در ذيل به بررسي اين شبكه ها به تفكيك مراح

 

 : شبكه هاي آبياري در دست مطالعه و اجراء1-2-3

 

 )الف(: شبكه آبياري و زهكشي يامچي

هكتـار  15111مساحت ناخالص اين شبكه آبياري و زهكشي در دست اجـرا، بـال  بـر  

 هكتار آن تحت عمليات اجرايي قرار گرفته اند. 9411بال  بر  1315باشد كه در سال مي

شبكه آبياري و زهكشي در واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا قرار دارد. منبع تـامين اين  

 است. لوچاييخبالآب اين شبكه ، رودخانه 

 

 ) ب (: شبكه آبياري و زهكشي سبالن

هكتـار اسـت. عمليـات  15111مساحت ناخالص اين شبكه آبياري و زهكشي بـال  بـر  

هم اينك در حال انجام است. ضمن اينكه مطالعات احداث خط انتقال و سيستم انتقال اين شبكه 

 فاز يك شبكه در مرحله تصويب بوده و هم اينك فاز دوم آن در دست مطالعه است.

اين شبكه آبياري و زهكشي در واحد هيدرولوژيك قـره سـوي سـفلي قـرار دارد. منبـع  

 تامين آب اين شبكه، رودخانه قره سو مي باشد.

 

 كشي خداآف ين ) ج (: شبكه آبياري و زه

شبكه آبياري و زهكشي خدا آفرين در واحـد هيـدرولوژيك مغـان و در جنـوب شـبكه  

آبياري مغان قرار دارد. منبع تامين آب اين شبكه، رودخانه ارس است. مطالعات اين شبكه پايان 

هكتـاري ايـن شـبكه ،  71111هكتار از مجموع وسعت  62111يافته و عمليات اجرايي حدود  

 ده است.انجام ش
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 د (: شبكه آبياري و زهكشي گيوي)

هكتار به پايان رسيده  1221مطالعات شبكه آبياري و زهكشي گيوي در مساحتي بال  بر  

اچـاي پو عمليات اجرايي آن به زودي آغاز خواهد شد. منبع تامين آب اين شبكه ، رودخانـه آر

اي درجنوب استان اردبيل قرار اچپاست. شبكه آبياري و زهكشي گيوي در واحد هيدرولوژيك آر

 گرفته است.

 

 هر (: شبكه آبياري و زهكشي عمارت)

اين شـبكه آبيـاري و زهكشـي درجنـوب شـبكه آبيـاري خـدا آفـرين و در واحـدهاي  

هكتـار مـي باشـد. شـبكه 22911هيدرولوژيك مغان و دره رود قرار دارد. مساحت ايـن شـبكه 

العه است. به طوري كه فاز يك ايـن مطالعـات آبياري و زهكشي عمارت هم اينك در دست مط

هم اينك در مرحله تصويب است. اين شبكه از سد عمارت كه بـرروي رودخانـه دره يوردچـاي 

 قرار دارد تامين آب خواهد شد.

 

 و (: شبكه آبياري و زهكشي احمدبيالو )

يك قـره هكتار در واحدهاي هيـدرولوژ 3611شبكه آبياري احمدبيگلو با وسعتي بال  بر  

بطوري كـه سوي سفلي و اهرچاي قرار دارد. اين شبكه آبياري هم اكنون در مرحله مطالعه است،

فاز يك آن به تصويب رسيده و هم اكنون در مرحله فاز دوم است. منبع تامين آب ايـن شـبكه 

 آبياري ، رودخانه قره سو است.

 

 بالها رود حوضهز (: شبكه آبياري و زهكشي در )

طالعات دريافت شده از سازمان آب منطقه اي استان اردبيل ، شبكه آبياري و براساس ا 

هكتار هم اكنون در دست مطالعـات فـاز يـك  111بالها رود با مساحتي بال  بر  حوضهزهكشي 

 باشد.مي

 

 ح (: شبكه آبياري خليل لو)

ه طـوري هكتار در  حال اجراء است، بـ 1111شبكه آبياري خليل لو با مساحتي بال  بر  

 كه هم اكنون ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب اين شبكه در دست ساخت مي باشد.

( به ترتيب موقعيت شبكه هـاي آبيـاري در دسـت 3-5و )(3-4شماره ) هاي طي نقشه 

 نشان داده شده است.در استان اردبيل ، مطالعه و اجراء
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 : شبكه هاي آبياري دردست بهره برداري 2-2-3

 

 شبكه آبياري مغان:)الف(

شمسـي بـه   1321توسعه كشاورزي در دشت مغان بصورت ديم كاري از ابتداي سال  

توسط سازمان برنامه و بودجه وقت و با تاسيس و راه انـدازي شـركت شـيار آذربايجـان آغـاز 

شمسي، طـرح توسـعه كشـاورزي فاريـاب بـه صـورت نمونـه در  1331گرديد. سپس در سال 

 مورد توجه قرار گرفت. Tبياري هكتار با شروع عمليات احداث شبكه آ 4131مساحتي بال  بر 

 17با ظرفيـت  Aشمسي، مطالعات شبكه آبياري  1331و   1337بعد ازآن در سالهاي  

هكتار آغـاز شـد كـه در فـاز اول ،  11111هزار مترمكعب در ثانيه و با سطح زيركشتي بال  بر 

 نيز مي گرديد. Tد توجه بود كه شامل اراضي شبكه هكتار آن مور 12111بهره برداري از 

هكتـار  91111نهايتاً مطالعات شبكه آبياري و زهكشي دشت مغان در مساحتي بال  بـر  

 باز مي گردد. 1353آغاز گرديد . بهره برداري از اين شبكه آبياري به سال  1345از سال 

هكتار اراضـي  91111ود از در طرح اوليه توسعه شبكه آبياري و زهكشي مغان ، مقرر ب 

هكتار توسط شـركت كشـت وصـنعت و دامپـروري  41111ناخالص تحت پوشش شبكه، حدود

 9هكتـار نيـز توسـط  32111بزرگ دولتي موسوم به كشت و صنعت دامپروري مغان و حدود 

، شـركتهاي سـهامي 1351شركت سهامي زراعي مورد بهره برداري قرار گيرند. تا اينكه درسال 

تشكله به دليل عدم موفقيت در جلب زارعين منحل شده و اراضي زراعي آنها به همـراه زراعي م

هكتاري به زارعـين  12و   6، 3هكتار از اراضي كشت و صنعت مغان، به صورت قطعات  6111

 صاحب نسق عضو آن شركتهاو يا زارعين بدون زمين واگذار گرديد.

فعاليت خـود را بياري و زهكشي مغان،آشركت بهره برداري از شبكه هاي 1372از سال  

در چارچوب بهره برداري از سد ميل و مغان و شبكه هاي آبياري و زهكشي مغـان آغـاز نمـود. 

اهداف اصلي اين شركت افزايش توليدات  كشاورزي از طريق استفاده بهينه از منابع آب موجود، 

مه تركيب و تراكم كشت ، انجـام نظارت و كنترل بر استفاده از آب كشاورزي مطابق الگو و برنا

تعميرات به موقع و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي، و همكاري با سازمانهاي ذيربط در 

 عمل شركت، مي باشد. حوضهايجاد مزارع آزمايشي و نمايشي در 

خدمات شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي مغان در چهار منطقـه آبيـاري بـه 

 انجام مي پذيرد: شرح ذيل

 هكتار 9411 منطقه آبياري اصالندوز با وسعت  -

بـا وسـعت منطقه آبياري شهرك )عمدتاً اراضي تحـت اختيـار كشـت و صـنعت ها( -

 هكتار 16511
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 هكتار 22511 منطقه آبياري پارس آباد با وسعت  -

 هكتار 17911 منطقه آبياري بيله سوار با وسعت  -

هكتـار  5/66316ضي تحـت كشـت منـاطق در حـدود كل ارا 1314-15در طول سال زراعي 

هكتار مربوط به كشت دوم بوده است. به عبارت ديگر  11551و درحدود  مربوط به كشت اول

هكتار اراضي فارياب ،  14161جهت ، 1314-15شركت بهره برداري مغان در طول سال زراعي 

 آب كشاورزي تامين و توزيع نموده است.

دشت مغان در شهرستان پارس آباد و در مختصات جغرافيـايي  بياري و زهكشيشبكه آ 

 عرض شمالي قرار گرفته است. 39و   32'الي  39و   25'طول شرقي و  41و   25'الي  47ْ و  21'

سـدمخزني منبع اصلي تامين كننده آب شبكه رودخانه ارس مي باشد كه ابتـدا توسـط  

رروي رودخانه  ارس آب مورد نياز خود را ميل و مغان واقع ب ارس و سپس توسط سد انحرافي 

 تامين مي نمايد.

تاسيسات تامين آب و آبگيري اين شبكه شامل تاسيسات انحراف آب و آبگيري شـامل  

 سد انحرافي  از نوع سرريز با دريچه كنترل است.

متـر  5/1متر بوده و ارتفاع آن از بسـتر رودخانـه ارس  135طول سرريز سد انحرافي  

مترمكعب برثانيه بوده، ظرفيت دريچه هـاي  2461سيالب طراحي در نظر گرفته شده باشد. مي

 مترمكعب بر ثانيه مي باشد و نوع دريچه هاي آبگير آن قطاعي مي باشد. 95آبگيري آن 

مترمكعب بر ثانيه مي  62/11واحد پمپاژ به ظرفيت  1ايستگاه پمپاژ دشت مغان شامل  

هاي پمپاژ شبكه مغان از نوع سانتريفوژ بوده و ارتفاع پمپـاژ در باشد. نوع پمپ و موتور در واحد

 متر در نوسان است. 61تا  24واحدهاي پمپاژ از 

هكتـار بـوده و از نـوع شـبكه  3241شبكه زهكشي دشت مغان داراي مسـاحتي برابـر  

نوع زهكش جمع كننده لولـه اي بـوده كـه جـنس آنهـا سـفالي و  زهكشي زيرزميني مي باشند. 

PVC 51است . فاصله زهكش در قسمت هاي مختلف شبكه مغان متغير بـوده و از   خرطومي 

كيلومتر بوده كه جنس آنها بتـوني  41متر در نوسان است. طول لوله هاي جمع كننده  111الي 

 مي باشد.

 1/351)درجه يـك( وكيلومتر كانال اصلي  5/176شبكه آبياري دشت مغان مشتمل بر  

مترمكعـب بـر ثانيـه  11مي باشد. ظرفيت كانالهاي اصلي برابر )درجه دو( كيلومتر كانال فرعي 

 مترمكعب بر ثانيه در نوسان ميباشد. 5/4تا  5/1بوده و ظرفيت كانالهاي فرعي آن بين 

كيلومتر زهكش  5/124براي جمع آوري رواناب سطحي و پساب آبياري در شبكه مغان  

ته شده است. عرض كف كانالهاي زهكش اصلي كيلومتر زهكش فرعي در نظر گرف 293اصلي و 
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متـر در  3تـا  1متر متغير مي باشد و عرض كف كانال هاي زهكشي فرعي بـين  15تا  11بين 

 نوسان مي باشد.

 4و  3باشد كه شـامل كانالهـاي درجـه هكتار مي  45111مساحت شبكه فرعي بال  بر  

اد شـبكه هـاي فرعـي بـه وسـعت باشد. پروژه هاي خدمات زيربنايي كشاورزي شـامل ايجـمي

 12111تجهيز و نوسازي اراضي به وسعت كيلومتر، 199به طول  3هكتار، كانال درجه   45111

هكتار در شبكه مغان انجـام  6511و تاسيس و نوسازي زهكش هاي زيرزميني به وسعت هكتار 

 گرديده است.

-15غـان در سـال (، اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي م3-4طي جدول شماره ) 

 ارائه گرديده است.،1314
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 1380-80اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي مغان درسال (:3-0جدول  )

درپايان سال اندازه) عنوان اطالعات و داده ها

 جاري(

 اندازه عنوان اطالعات  و داده ها

 )درپايان سال جاري(

 الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي شرح 

(m3/ha) 

مشخصررات زهكشررهاي  پارس آباد ن شهر محدودهبزرگتري

 زيرزميني 

 تا پايان هرماه درهرماه ماههاي سال زراعي 04 (Km)طول كل زهكشها 

 21/100 21/100 مهر 4 (ha)كل سطح اراضي تحت پوشش  اردبيل استان محل استقرار

 39-32و 39-20 عر  جغرافيايي از ... تا...

 طول كانالها و

درجه  لوله هاي اصلي و

 (Km)يك 

 كانالها

 68/223 92/128 آبان 33 بتني

 68/390 122 آذر 4 با پوشش غيربتني 08-20و 02-28 طول جغرافيايي از ... تا ...

 68/390 4 دي 4 نيم لوله 1306 تاريخ شروع عمليات اجرايي ساخت

 68/390 4 بهمن 09/103 خاكي 1302 تاريخ شروع عمليات بهره برداري

 96/063 28/168 اسفند 09/126 جمع آبانماه تاريخ شروع فصل آبياري

 مهرماه تاريخ خاتمه فصل آبياري

 لوله ها

 96/1003 984 فروردين 4 فلزي

 62/3849 21/2260 ارديبهشت 4 بتني و آزبست 299 (mm)متوسط بارندگي ساليانه 

 62/2309 3004 خرداد 4 جمع 2/10 متوسط دماي ساالنه 

 03/9602 86/2292 تير 09/126 جمع كل ارس نام رودخانه منابع تامين آب

 4 نام چشمه سار و قنات

 طول كانالها و

 لوله هاي درجه دو
(Km) 

 كانالها

 62/11009 10/1912 مرداد 80/308 بتني 

 81/12283 10/1220 شهريور 4 با پوشش غيربتني 4 تعداد چاه

نام تاسيسات تامين 

 ننده آبك

  81/12283 جمع 30/9 نيم لوله ارس سد مخزني

هاي شركت آب منطقه اي اردبيل و شركت بهره برداري از شبكهماخذ:  4 خاكي 4 سد تنظيمي

نام تاسيسات آبگير  آبياري و زهكشي دشت مغان

 اصلي

 2/368 جمع ميل و مغان سدانحرافي

 4 سدانحرافي تنظيمي

 لوله ها

 4 فلزي

 4 بتني و آزبست 4 ايستگاه پمپاژ

ظرفيت انتقال آب 

 (m3/s)شبكه 

 4 جمع 84 ساحل راست

 2/368 جمع كل 84 ساجل چپ

سطح اراضي تحت 

 (ha)پوشش 

 94044 كل )جغرافيايي(

ب
 آ
ح
ط
 س
يم
ظ
 تن
ي
ها
ه 
از
 س
اد
عد
ت

 

 (m2)مساحت  تعداد 

 22444 قابل آبياري)خالص(

 882 291 دريچه كشويي 0/66316 سطح بهره برداري شده بيشترين

طول جراده هراي 

 (km)سرويس 

 290 2 دريجه قطاعي 2/1469 كانالها

 4 4 آميل 018 زهكشها

طول شربكه هراي 

 (Km)توزيع 

 4 4 آويس 4 3كانالهاي درجه 

 1144 224 سازه بتني  4 0كانالهاي درجه 

طررول زهكشررهاي 

 (m)روباز 

  0/120 اصلي

 293 (2فرعي )درجه 

 4 (3درجه جمع كننده )
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 0/012 جمع 

 

 

 

 1380-80اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي مغان درسال (:3-0ادامه جدول  )

سطح اراضي قابل  نام شبكه تحت پمپاژ

 آبياري

 ظرفيت پمپاژ مرحله پمپاژ نام ايستگاه

(m3/S) 

 

ارتفاع استاتيك  تعداد پمپ ها

 (m)پمپاژ 

ارتفاع ديناميك 

 (m)پمياژ 

 كشور سازنده نوع پمپ منبع انرژي

 شبكه آبياري وزهكشي مغان

سانتريفوژمحوري يك  برق سراسري 34 0/20 0 2/1 مرحله بهره برداري 1پمپاژ 804

 مكشه

 ايران

تريفوژ فشار قروي سان برق سراسري 144 84 12 1/2 مرحله بهره برداري پارس 1پمپاژ  2444

 دو طبقه

 ايران

سررانتريفوژمحوري دو  برق سراسري 61 06 0 6/3 مرحله بهره برداري 3پمپاژ  2044

 مكشه

 ژاپن

سانتريفوژ محوري يك  برق سراسري 64 06 2 6/1 مرحله بهره برداري 0پمپاژ 1104

 مكشه

 ايران

انتريفوژ محوري يك س برق سراسري 08 06 9 02/2 مرحله بهره برداري 0پمپاژ 1100

 مكشه

 ايران

سانتريفوژ محوري يك  برق سراسري 62 0/01 9 2/2 مرحله بهره برداري 6پمپاژ 1020

 مكشه

 ايران

سانتريفوژ محوري دو  برق سراسري 04 06 0 2 مرحله بهره برداري 2پمپاژ 1244

 مكشه

 ژاپن

يفوژ محوري يك سانتر برق سراسري 33 34 12 3 مرحله راه اندازي 8پمپاژ 3144

 مكشه

 ايران

 ماخذ: شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت مغان
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 شبكه آبياري و زهكشي قوري چاي) ب (: 

 41˚و  14΄شهرستان اردبيل  و در مختصات جغرافيـايي   محدوده سياسياين شبكه در 

 قرار دارد. عرض شمالي  31˚و  12΄الي   31˚و  1΄طول شرقي و  41˚و  21΄الي 

بـا قوري چاي ، توسـعه اراضـي كشـاورزي دشـت اردبيـل  شبكه بهره برداريهدف از 

 ،مي باشد. منبع تامين آب اين شبكه رودخانه قوري چاي مي باشـد هكتار 2145وسعت تقريبي 

كه از طريق سد مخزني و سد انحرافي قوري چاي، گروچاي ، آق چاي آب مورد نيـاز شـبكه در 

 مي گردد. نير زراعي تاميفصول زراعي و غ

 با احداث و بهره برداري از سدهاي مخزني و سدهاي انحرافي قوري چـاي ، گروچـاي و

 31احـداث  ، وآق چاي كه تامين كننده آب شبكه از طريق رودخانـه قـوري چـاي مـي باشـد 

 فرعي و مياني در شبكه ياد شده ، آب بر اراضي دشـت اردبيـل سـوار، اصلي هاي كيلومتر كانال

ميليون مترمكعب و ارتفاع آن  9/13د مخزني سنگي مي باشد كه ظرفيت آن شده است. نوع س

 متر مي باشد. 219متر، طول تاج  6از پي 

سدهاي انحرافي قوري چاي ، گروچاي و آق چاي از نـوع سـرريز آزاد بـوده كـه طـول 

رودخانـه بـه ترتيـب  ارتفاع سد از بسترو متر بوده  25و  21، 111سرريز آنها به ترتيب برابر 

، سيالب طراحي سرريز براي سدهاي انحرافي فوق به ترتيب برابر باشدميمتر  5/1و  5/1، 5/1

 مترمكعب بر ثانيه در نظر گرفته شده است. 2/31و  1/21، 69

دريچه هاي آبگيري سدهاي انحرافي شبكه آبياري و زهكشي قوري چاي ، كشـويي مـي 

هاي فاقد ايستگاههاي پمپاژ و زهكش قوري  چاي  ري و زهكشي باشد. قابل ذكر است شبكه آبيا

 3/1كيلـومتر بـوده كـه حـداقل ظرفيـت آن  31عمقي است. طول كانال هـاي اصـلي آبيـاري 

متر مكعب بر ثانيه مي باشد. تمام بستر كانالهـاي  5/2ب بر ثانيه و حداكثر ظرفيت آنها عمترمك

 هستند.اصلي داراي پوشش بتني 

تـا  1هاي اصلي كه عرض كف آنها بين كيلومتر زهكش 5/14ه به وسيله رواناب مزرع

 متر متغير مي باشد جمع آوري مي شود.  2

 بـوده 1375زمان شروع بهره برداري پروژه شبكه آبياري و زهكشي قوري چـاي سـال 

مطالعات مرحله اول آن بـه وسـيله دفتـر فنـي آب سـازمان آب منطقـه اي  است. ضمن اينكه

 صورت گرفته است. 1361شرقي و اردبيل و مهندسين مشاور آشناب در سال  آذربايجان

-15(، اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي قوري چاي درسال 3-5درجدول شماره ) 

بيـاري و (، موقعيـت شـبكه هـاي آ3-6نشان داده شده است. همچنين طي نقشه شماره )،1314

 ارائه گرديده است.زهكشي دردست بهره برداري استان اردبيل، 
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 1380-80اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي قوري چاي  درسال (:3-0جدول  )

 اندازه عنوان اطالعات  و داده ها درپايان سال جاري(اندازه) عنوان اطالعات و داده ها

 )درپايان سال جاري(

 الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي شرح 

(m3/ha) 

مشخصررات زهكشررهاي  دبيلار بزرگترين شهر محدوده

 زيرزميني 

 تا پايان هرماه درهرماه ماههاي سال زراعي 4 (Km)طول كل زهكشها 

 02/104 02/104 مهر 4 (ha)كل سطح اراضي تحت پوشش  اردبيل استان محل استقرار

 38-12و 38-44 عر  جغرافيايي از ... تا...

 طول كانالها و

لوله هاي اصلي و درجه 

 (Km)يك 

 هاكانال

 02/182 906/36 آبان 80/19 بتني

 02/232 00 آذر 4 با پوشش غيربتني 08-28و08-10 طول جغرافيايي از ... تا ...

 02/232 4 دي 4 نيم لوله 1322 تاريخ شروع عمليات اجرايي ساخت

 02/232 4 بهمن 4 خاكي 1326 تاريخ شروع عمليات بهره برداري

 29/303 82/114 اسفند 80/19 جمع يمه ارديبهشتن تاريخ شروع فصل آبياري

 آخر شهريور تاريخ خاتمه فصل آبياري

 لوله ها

 06/861 22/018 فروردين 4 فلزي

 0/1692 92/830 ارديبهشت 4 بتني و آزبست 228 (mm)متوسط بارندگي ساليانه 

 0/2986 1/1289 خرداد 4 جمع 11 متوسط دماي ساالنه 

 2/0002 2/1064 تير 80/19 جمع كل قوريچاي، آق جاي، گروچاي نام رودخانه ن آبمنابع تامي

 4 نام چشمه سار و قنات

 طول كانالها و

 لوله هاي درجه دو
(Km) 

 كانالها

 0/0683 3/1236 مرداد 60/9 بتني 

 0/6020 92/291 شهريور 4 با پوشش غيربتني 4 تعداد چاه

نام تاسيسات تامين 

 بكننده آ

  0/6020 جمع 4 نيم لوله قوريچاي)مالاحمد( سد مخزني

 شركت آب منطقه اي اردبيلماخذ:  4 خاكي 4 سد تنظيمي

نام تاسيسات آبگير 

 اصلي

 60/9 جمع 4 سدانحرافي

 4 سدانحرافي تنظيمي

 لوله ها

 4 فلزي

 4 بتني و آزبست 4 ايستگاه پمپاژ

ظرفيت انتقال آب 

 (m3/s)شبكه 

 4 جمع 0/2 ساحل راست

 60/9 جمع كل 4 ساجل چپ

سطح اراضي تحت 

 (ha)پوشش 

 3444 كل )جغرافيايي(

ب
 آ
ح
ط
 س
يم
ظ
 تن
ي
ها
ه 
از
 س
اد
عد
ت

 

 (m2)مساحت  تعداد 

 2244 قابل آبياري)خالص(

 22/12 16 دريچه كشويي 1880 بيشترين سطح بهره برداري شده

طول جاده هراي 

 (km)ويس سر

 4 4 دريجه قطاعي 06/29 كانالها

 4 4 آميل 3/12 زهكشها

طول شبكه هراي 

 (Km)توزيع 

 4 4 آويس 4 3كانالهاي درجه 

 0/0 9 سازه بتني  4 0كانالهاي درجه 

طول زهكشرهاي 

 (m)روباز 

  0/10 اصلي

 3/12 (2فرعي )درجه 

 4 (3درجه جمع كننده )
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 8/36 جمع 
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 : بررسي پتانسيل منابع آبهاي سطحي 0
 

 

 

 

 

دبي ويژه و ارتفاع روانراب در محرل ايسرتگاههاي آب  ،:برآورد ضريب جريان1-0

 سنجي استان

 

با توجه به نتايج مطالعات اقليم و نقشه هم باران متوسط استان ، ميزان متوسـط بـارش در 

آبريز هـر  حوضهيده و با عنايت به مساحت محل هريك از ايستگاههاي هيدرومتري تعيين گرد

 ايستگاه ، حجم بارش دريافتي مشخص شده است.

سپس با عنايت به مقادير متوسط آبدهي ساليانه در هـر ايسـتگاه، پارامترهـاي ضـريب  

 جريان، دبي ويژه و ارتفاع رواناب نيز تعيين گرديده است.

هاي  ژه و ارتفاع رواناب رودخانه(، برآورد ضريب جريان ، دبي وي4-1در جدول شماره ) 

 استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي، نشان داده شده است.
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 (: برآورد ضريب جريان، دبي ويژه و ارتفاع رواناب رودخانه هاي استان اردبيل ، در محل ايستگاههاي آب سنجي 0-1جدول )

وسعت  ايستگاه نام رودخانه

(Km2) 

متوسط بارش 

(mm) 

ش حجم بار

دريافتي 

(MCM) 

 ضريب جريان آبدهي ساليانه

 )درصد( 

 دبي ويژه

(Lit/Sec/Km2) 

ارتفاع 

 رواناب

(mm) 

(MCM) (m3/s) 

 21 20/2 92/12 11/111 3044 0/19023 390 09344 گيلوان قزل اوزن

 09/20 28/4 02/2 22/1 02/38 34/048 320 1060 فيروزآباد آرپاچاي

 30/02 30/1 *92/181 20/4 02/2 16/09 220 20/128 هير هيرچاي

 82/18 64/4 80/6 86/2 24/94 20/1318 220 63/0293 شمس آباد آق چاي

 43/04 09/1 19/18 12/1 9/36 81/242 220 0/232 كوزه توپراقي قوري چاي

 13/128 46/0 09/06 13/4 14/0 84/8 220 32 نمين نمين چاي

 36/186 91/0 22/62 26/4 24/8 14/12 220 00 سوالر سوالرچاي

 02/92 49/3 02/24 11/4 02/3 91/16 020 6/30 الي الي چاي

 23/163 19/0 66/03 30/1 26/02 29/96 320 14/208 نير نيرچاي

 16/116 68/3 98/34 88/3 38/122 49/390 320 08/1403 پل الماس چاييخلوبال

 00/08 86/1 29/21 92/2 62/93 004 220 1644 گيالندره باليخلوچاي

 64/01 60/1 26/18 00/6 6/246 42/1141 220 2/0443 ساميان قره سو

 قره سو

 )خياوچاي(

 192 49/6 19/01 2/4 48/22 13/03 320 110 پل سلطان

 02/06 02/1 94/16 60/16 83/020 20/3140 220 6/11293 مشيران دره رود

 11/38 21/1 86/13 42/9 09/280 62/2402 220 20/2060 دوست بيگلو قره سو

 2/00 01/1 60/19 63/19 13/619 32/3101 220 1/10446 بوران دره رود

حرررررراج  برزندچاي

 احمدكندي

203 220 08/69 02/2 48/4 62/3 32/4 96/9 

 0 13/4 00/1 49/4 80/2 20/190 220 214 اكبرداود گرمي  چاي

 14/66 14/2 33/24 22/4 90/6 13/30 320 140 گرمي گرمي چاي

 به دليل وجود جريانات كارستيك درمحل اين ايستگاه ، ضريب جريان بيش از صددرصد بدست مي آيد.  *
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 : بررسي پتانسيل منابع آبهاي سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل2-0

 

 : بارش1-2-0

 

ن بال  براساس پالني متري خطوط هم باران استان اردبيل، متوسط بارش ساليانه در استا 

است. بيشترين ميزان بارندگي درواحـد هيـدرولوژيك اهرچـاي بـه ميـزان   ميلي متر76/343بر

ميلي متر در سال و كمترين آن در واحدهاي هيدرولوژيك سلن چاي و مغـان بـه ترتيـب  421

 ميلي متر درسال ، حادث مي گردد. 231و  225با

ي هيـدرولوژيك اسـتان اردبيـل، (، ميانگين بارش ساليانه واحدها4-3در جدول شماره ) 

 نشان داده شده است.

 

 : حجم جريان مصرفي2-2-0

 

ساالنه بال  اردبيل ، شركت آب منطقه اي براساس آخرين آمار و اطالعات اخذ شده از  

ميليون مترمكعب از جريانات سطحي به مصارف كشاورزي، شـرب و بهداشـت و  11/1149بر 

ميليون مترمكعب در  16/1126جهت مصارف كشاورزي صنعتي، تخصيص مي يابد. بطوري كه 

ميليون مترمكعب در سال و نهايتاً جهت مصـارف  74/19سال، جهت مصارف شرب و بهداشت 

اختصاص مي يابند. بيشـترين ميـزان مصـرف آب در ،ميليون مترمكعب در سال  91/3صنعتي 

و كمتـرين آن درواحـد ميليون مترمكعب در سـال  67/792واحد هيدرولوژيك مغان به ميزان 

 صورت نمي گيرد.هيدرولوژيك اهرچاي است كه هي  مصرفي ازمنابع آب سطحي،

 (، ميزان مصارف از منابع آبهاي سطحي، ارائه شده است.4-2طي جدول شماره ) 

 
 (: انواع مصارف آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل ) ارقام برحسب ميليون مترمكعب(0-2جدول )

 مجموع مصارف مصارف صنعتي مصارف شرب و بهداشت مصارف كشاورزي م واحد هيدرولوژيكنا

 142 - - 142 آرپاچاي

 4 - - - اهرچاي

 34/12 - 34/2 10 بالهارود

 00/18 - 84/1 60/16 دره رود

 26/21 - 02/6 29/60 قره سوي سفلي

 63/102 - 04/4 23/102 قره سوي عليا

 62/292 94/3 22/8 284 مغان

 84/1109 94/3 20/19 16/1126 استان اردبيل
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 : جريانات ورودي به استان3-2-0

 

ميليون مترمكعب از طريق جريانات سطحي اسـتانهاي مجـاور  16/5129ساالنه بال  بر  

 به استان اردبيل وارد مي شود. اين ميزان شامل مواردذيل مي باشد:

مكعب در سال از واحـد هيـدرولوژيك ميليون متر 34/76رودخانه اهرچاي به ميزان  -

 اهرچاي

ميليون مترمكعب در سال از واحد  42/1911رودخانه ارس با متوسط جرياني بال  بر  -

 هيدرولوژيك سلن چاي

ميليون  41/3151رودخانه قزل اوزن از واحد هيدرولوژيك آرپاچاي با متوسط جريان  -

 مترمكعب در سال 

 

 : جريانات خروجي از استان0-2-0

 

ميليـون مترمكعـب از طريـق جريانـات سـطحي ذيـل از  66/5423النه درحدود سا 

 خارج مي گردند:محدوده سياسي استان اردبيل،

ميليون  54/1145رودخانه ارس از واحد هيدرولوژيك مغان با متوسط آبدهي ساالنه  -

 مترمكعب

ز واحد ميليون مترمكعب در سال ا 52/71با متوسط جرياني بال  بر  بالهارودرودخانه  -

 هيدرولوژيك بالها رود

متوسط ساالنه  آبدهي آيدوغموش با -رودخانه شرح آباد از واحد هيدرولوژيك قرنقو -

 ميليون مترمكعب 19/2

ميليـون مترمكعـب از واحـد  41/3514رودخانه قزل اوزن با متوسط آبدهي ساليانه  -

 هيدرولوژيك آرپاچاي

هيـدرولوژيك واقـع در  هايي در واحـد(، پتانسيل منـابع آبهـاي سـطح4-3طي جدول شماره )

 نشان داده شده است.محدوده سياسي استان اردبيل،
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 (: پتانسيل منابع آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك واقع درمحدوده سياسي استان اردبيل0-3جدول )

متوسط بارش  Km2وسعت  واحد هيدرولوژيك

 mmدر واحد 

حجم بارش 

دريافتي 

MCM 

جريان  ضريب آبدهي ساليانه

 )درصد(

 دبي ويژه

Lit/Sec/Km2 

جريان ورودي 

به واحد 

MCM 

مصارف 

درواحد 

MCM 

خروجي واحد 

MCM  كد نام MCM M3/Sec 

 19/2 4 4 19/0 0/02 42/4 19/2 64/0 339 04/13 1-3-3-1 آيدوغموش-قرنقو

 01/3040 142 0/3101 21/3 03/28 08/10 41/064 32/1618 012 90/3922 1-3-0-1 آرپاچاي

 22/1942 4 02/1941 19/3 04 43/4 80/4 12/2 220 04/9 2-1-3-6 سلن چاي

 20/206 63/102 4 22/4 2/6 34/3 12/140 1680 366 0641 2-1-0-1 قره سوي عليا

 20/192 26/21 20/206 22/4 0/2 22/4 26/22 08/962 363 00/2601 2-1-0-2 قره سوي سفلي

 20/86 4 30/26 09/4 60/3 33/4 04/14 00/280 021 20/628 2-1-0-3 اهرچاي

 13/619 00/18 09/280 22/6 32/23 19/11 48/303 03/081 224 00/1283 2-1-0-0 دره رود

 00/1800 62/292 0/2021 06/1 24 24/3 81/116 40/080 231 34/2028 2-1-0-1 مغان

 02/21 34/12 4 80/1 24 82/2 82/88 12/000 294 00/1031 2-1-0-2 بالها رود
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 منابع مورد استفاده 

 

 
 اطالعات و مدارك مربوط به شركت آب منطقه اي اردبيل .1

هاي آبياري تحت فشار در استان اردبيل، گزارش سنجي توسعه روشمطالعات امكان .2

 منابع آب سطحي ، مهندسين مشاور توسعه تكنولوژي كشاورزي مناسب )تكم (.

 ماب ( ، منابع آبهاي سطحي و زيرزميني .مطالعات طرح جامع آب كشور )جا .3

 نتايج گزارشات مطالعات طرح جامع توسعه كشاورزي و منابع طبيعي . .4

اي شيالت در آذربايجان )آذربايجان شرقي ، غربي و اردبيل( ، مطالعات توسعه منطقه .5

 مهندسين مشاور جامع ايران .
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 بخش دوم : آبهاي زيرزميني

 ن اردبيل: مشخصات آبخوانهاي استا1

 :مشخصات زمين شناسي و وضعيت هيدروديناميكي سازندها1-1

 

 (1-3-0-1: واحد هيدرولوژيك آرپاچاي )1-1-1

 

در اين واحد هيدرولوژيك ، سازندهاي زمين شناسي عموماً مربوط به دوران مزوزوئيـك  

ل و ماسه و سنوزوئيك است. واحدهاي سنگي دوران مزوزوئيك اغلب شامل كنگلومرا، آهك، شي

 سنگ دوره ژوراسيك و كرتاسه مي باشند كه در اطراف دشت خلخال برونزد دارند.

واحدهاي سنگي دوران سنوزوئيك شامل گدازه هاي آتشفشاني آندزيتي، توف و آهكهاي  

گيوي و  -پالئوژن و رسوبات مارني، سيلتي و ماسه اي نئوژن است كه در اطراف دشت فيروزآباد

 نزد دارند.غرب دشت خلخال برو

ضمن اينكه رسوبات كواترنري كه اغلب شامل پادگانه هاي آبرفتي اطراف رودخانه ها و  

در دشتهاي باريك هرو آباد ) خلخال( ، گيـوي و نيـز مخروط افكنه ها با ضخامت كم مي باشند،

 درحوضه قزل اوزن گسترش دارند.

بل توجهي نمي باشند. بـه سنگهاي آذرين واحد هيدرولوژيك آرپاچاي داراي آبخوان  قا 

 طوري كه داراي چشمه هاي فراوان با آبدهي اندك مي باشند.

آبخوان اصلي اين دشت منحصر به باريكه هاي آبرفتي اطراف رودخانـه هـا اسـت كـه  

 غالباً جدا از هم و بصورت پراكنده مي باشند.

 

 (2-1-0-1:واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا )2-1-1

 

اسي اطراف دشتهاي منطقه به جز در شمال نمين كه سنگهاي دوران سازندهاي زمين شن 

همگي مربوط به دوران سنوزوئيك و كـواترنري مـي باشـند. واحـدهاي مزوزوئيك برونزد دارند،

هكهاي دوره ژوراسيك و ماسه سنگ و كنگلـومرا سنگي دوران مزوزوئيك شامل ماسه سنگها و آ

 و آهكهاي دوره كرتاسه است.

دوران سنوزوئيك كه در شرق، شمال شـرق، شـمال غـرب و جنـوب دشـت سازندهاي  

اردبيل گسترش دارند، داراي دو نوع ليتولوژي متفاوت مـي باشـند. يكـي سـنگهاي آنـدزيتي و 

بازالت مربوط به دوره ائوسن در شرق دشت و ديگري توف ها و سنگهاي آذرآواري و مارن گ  
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پليوسن در جنوب دشت اردبيـل اسـت.  -ميوسن و نمك دار سيلتستون و كنگلومراي مربوط به

نهايتاً اينكه واحدهاي سنگي دوران كواترنري عمدتاً شامل گدازه هاي آندزيتي سـبالن و تـوف و 

كنگلومرا و رسوبات آبرفتي عهد حاضر است. رسوبات آبرفتـي عمـدتاً دردشـت اردبيـل و نيـر 

 گسترش دارند.

ت درز و شكافهاي فـراوان، نفوذپـذيري سازندهاي آندزيتي ائوسن درشرق دشت به جه 

قابل توجهي دارند كه به همين جهت درتغذيه آبخوان دشت اردبيـل تـاثير دارنـد. سـازندهاي 

پليوسن  دربخشهاي جنوبي دشت اردبيل كه داراي رس و مارن هستند و نيز رسـوبات  -ميوسن

ي آبرفتـي واحـد آبرفتي حاصـل از آنهـا، نقـش چنـداني در تغذيـه آبخـوان ندارنـد. سـازندها

 هيدرولوژيك قره سوي عليا را مي توان به دو گروه به شرح ذيل تقسيم بندي نمود:

آبرفتهاي قديمي كه درحاشيه دشت ) شمال و جنوب شرقي دشـت( گسـترش دارنـد و  .1

 داراي پتانسيل آبي مناسبي مي باشند.

 آبرفتهاي اصلي دشت كه آبخوان اصلي دشت را تشكيل مي دهند. .2

ضخامت آبرفتهاي دانـه از سمت شرق و جنوب شرقي به سمت غرب و شمال غربي،به طوركلي 

درشت و آبدار كاهش مي يابد. بطوري كه آبخوان درجنوب شرقي دشت تقريباً از شن و ماسه و 

ليكن در غرب و شمال غربي دشت، ميـزان آبـدهي هـا نـاچيز بـوده و اندكي رس تشكيل شده،

 مناسب جهت حفر چاه نمي باشد.

 

 (2-1-0-2: واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي )3-1-1

 

سازندهاي زمين شناسي ارتفاعات حاشيه دشت قره سوي سفلي تماماً مربـوط بـه دوران  

هاي سنوزوئيك و كواترنر مي باشند. به طوري كه واحدهاي سنگي دوران سنوزوئيك شامل گدازه

ي گرانيتـي و مـونزونيتي دوره اليگوسـن بازالتي ، داسيتي، تراكيتي دوره ائوسن و توده هاي نفـوذ

 است كه در حاشيه رودخانه هاي اهرچاي و شمال قره سو  گسترش دارند.

واحدهاي سنگي دوران كواترنر شامل دو سري متمايز از يكديگر مي باشند، اول سنگهاي  

شهر و آتشفشاني تراكي آندزيتي و بازالتي كوه سبالن و كنگلومرا مواد آذرآواري اطراف مشگين 

 جنوب رودخانه قره سو و دوم رسوبات آبرفتي حاشيه رودخانه ها. 

رسوبات آبرفتي دشت قره سوي سفلي عمدتاً شامل كنگلومرا، سيلت و تـراورتن اسـت.   

نتيجه كلي اينكه دراين منطقه، دشت به مفهوم واقعي دشتهاي آبرفتي وجود نـدارد و آبرفتهـاي 

 و يا بعضاً دردامنه ارتفاعات پراكنده مي باشند. عهد حاضر تنها در بستر رودخانه ها
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واحدهاي سنگي آتشفشاني ايـن منطقـه عمـدتاً آبـدهي ضـعيف تـا متوسـطي دارنـد و  

هايي كه از آنها تخليه مي شـوند معمـوالً وارد جريانـات سـطحي مـي گردنـد. رسـوبات چشمه

مشگين شهر گسـترش  كنگلومرايي و مواد آذرآواري حاصل از فرسايش اين سنگها كه در شمال

اغلـب از نفوذپـذيري متوسـطي به همراه رسوبات آبرفتي دامنه اي و حاشـيه رودخانـه ها،دارند،

برخوردارند و با توجه به گسترش و ضخامت كم آبرفتها، مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه آبخـوان 

حـال اغلـب زيرزميني قابل مالحظه اي دراين دشتها و باريكه هاي آبرفتي وجود ندارند. با ايـن 

 قنوات كه دردامنه هاي ارتفاعات حفر شده اند از آبرفتهاي قديمي دامنه اي تغذيه مي شوند.

 

 (2-1-0-3:واحد هيدرولوژيك اهرچاي )0-1-1

 

سازندهاي زمين شناسي ايـن واحـد هيـدرولوژيك مربـوط بـه دو دوران سـنوزوئيك و  

هاي بـازالتي، داسـيتي و تراكيتـي كواترنر است. واحدهاي سنگي دوران سنوزوئيك شامل گدازه 

دوره ائوسن و توده هاي نفوذي گرانيتي و مونزونيتي دوره اليگوسن اسـت كـه درجنـوب دشـت 

 نودوز در غرب مشگين شهر و اطراف اهرچاي گسترش دارند.

واحدهاي سنگي دوران كواترنر درواحد هيدرولوژيك اهرچـاي عمـدتاً شـامل رسـوبات  

چاي و دامنه هاي شمال غربي سبالن است كـه بيشـتر از كنگلـومرا، آبرفتي حاشيه رودخانه اهر

 سيلت و تراورتن تشكيل شده است.

واحدهاي سنگي آتشفشاني اين مــــنطقه عمدتاً آبدهي ضـعيف تـا متوسـطي دارنـد و   

هاي حاصل از آنها به جريانات سطحي تخليه مي گردنـد. ايـن چشـمه هـا اغلـب داراي  چشمه

 و تعداد آنها نيزاندك است.آبدهي ناچيز بوده 

واحدهاي آبرفتي بخصوص در دشـت دامنـه اي غـرب مشـگين شـهر داراي پتانسـيل  

 خوبي بوده و چندين حلقه چاه درآنها  حفاري شده است.نسبتاً

 

 

 (2-1-0-0:واحد هيدرولوژيك دره رود )0-1-1

 

تشفشـاني واحدهاي سنگي دوران مزوزوئيك شامل آهكهاي مارني كرتاسه و سـنگهاي آ 

است كه دربعضي مقاطع دراطراف رودخانه قـره سـو و سـامبورچاي برونـزد محـدودي دارنـد. 

واحدهاي سنگي دوران سنوزوئيك كه تقريباً تمامي ارتفاعات را شـامل مـي گـردد، مشـتمل بـر 
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تشفشاني آندزيتي و تراكيتي مربوط به دوره پالئوسن و ائوسن و تناوبي از ماسه سـنگ، سنگهاي آ

 ستون ، شيل، كنگلومرا و سيلت رسي گ  دار مربوط به اليگوسن تا پليوسن است.سيلت

رسوبات دوران كواترنري شامل آبرفتهاي شني و ماسه اي و سيلتي حاشيه رودخانه ها و  

مسيل ها ازجمله دره رود، سامبورچاي و....، و نيز تراسهاي آبرفتي قديمي متشكل از سيلت رسي 

 است.

ناسي اين منطقه  اغلب از سنگهاي آتشفشـاني و آذرآواري غيرقابـل سازندهاي زمين ش 

نفوذ تشكيل يافته كه عمدتاً فاقد پتانسيل تشكيل آبخوان هاي سازندي هستند. تنها پتانسيل اين 

منطقه از نظر تشكيل آبخوانهاي آبرفتي ، باريكه هاي حاشيه رودخانه ها و مسيل هـا و دشـتهاي 

 ذخاير آنها نيز در حد ناچيزي است.سيالبي كوچك مي باشند كه 

 

 (2-1-0-1:واحد هيدرولوژيك مغان )6-1-1

 

مشتمل بر ماسـه سـنگ،  واحدهاي سنگي دوران سنوزوئيك درواحد هيدرولوژيك مغان، 

كنگلومرا و سيلت رسي گ  دار مربوط به اليگوسن تـا پليوسـن اسـت كـه در  سيلتستون ، شيل،

 ان برونزد دارند.ارتفاعات پست حاشيه جنوب دشت مغ

اما رسوبات دوران كواترنري دراين دشت شامل سه بخش عمده است. اول مجموعه اي  

از سيلت رسي و ماسه توفي با آهك آب شيرين كه در دامنه ارتفاعـات جنـوب شـرقي دشـت 

مغان و يا در تراس دشت و در مجاورت شهرك كشت و صنعت مغـان گسـترش يافتـه انـد و 

ي ميباشند. دوم تراسهاي آبرفتي قديمي متشكل از سيلت رسي و اليه هاي اغلب داراي بافت لس

سفيد توفي كه تراس دوم دشت را تشكيل مي دهند. سوم تراسهاي آبرفتـي جـوان كـه اراضـي 

كشاورزي دشت و به نوعي تراس اول دشت برروي آنهـا قـرار گرفتـه انـد و بخشـي از اراضـي 

بستر سيالبي فعلـي رودخانـه ارس تكـوين يافتـه كشاورزي آبي برروي رسوبات عهد حاضر در 

 است.

با توجه به نوع سنگها و رسوبات حاشيه دشت مغان، مالحظه مـي گـردد كـه رسـوبات  

آبرفتي حاصل از آنها ، از نفوذپذيري مناسبي برخوردار نبوده و منابع آب زيرزمينـي مناسـبي را 

آبخوان اين دشت بصورت عدسي هـاي تشكيل نداده اند. وجود اليه هاي رسي غير قابل نفوذ در

پراكنده باع  شده از يـك طـرف آبخـوان دشـت همگـن و گسـترده نباشـد و ازطـرف ديگـر 

 آبخوانهاي سطحي معلق به وجود آيند.

سازندهاي سخت حاشيه جنوبي دشت مغان اغلب از سنگهاي غيرقابل نفوذ تشكيل يافته  

 و فاقد پتانسيل تشكيل آبخوان مي باشند. 
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 (2-1-0-2واحد هيدرولوژيك بالهارود ):2-1-1

 

واحدهاي سنگي دوران سنوزوئيك دراين واحد هيدرولوژيك ، تناوبي از سنگهاي سيلتي و  

رسي و ماسه سنگي مربوط به اليگوميوسن است كه بصورت طاقـديس و نـاوديس هـاي مـوازي 

بالهـارود بـه سـه  گسترش يافته اند. رسوبات مربوط به دوران كواترنري را مي توان در منطقـه

بخش عمده تقسيم بندي نمود. اول مجموعه اي از سيلت رسي و ما سه توفي در پـاي ارتفاعـات 

كه اغلب تپه ماهوري هستند. دوم تراسهاي آبرفتي قديمي متشكل از سيلت رسـي و اليـه هـاي 

ه بيله سوار را شامل مي گردند. سوم آبرفتهاي جديد كـ -سفيد توفي كه تراس دوم دشت مغان

 در بستر رودخانه ها و دشتهاي سيالبي آنها تشكيل شده اند و يا درحال تشكيل هستند.

با توجه به نوع سنگهاي حاشيه و ارتفاعات اين منطقه، رسوبات آبرفتـي حاصـل از آنهـا  

ازنفوذپذيري و ضخامت  چنداني برخوردار نبوده و منابع آب زيرزميني قابل تـوجهي را تشـكيل 

وري كه غير از مسيلها و دره هاي رودخانه اي، در ساير مناطق چـاه حفـر نشـده نداده اند، به ط

است. سازندهاي سخت منطقه نيز اغلب از سنگهاي غير قابل نفوذ تشكيل يافته و فاقد پتانسـيل 

 تشكيل آبخوان هستند.
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 : مشخصات آبخوانها2-1

 

 (1-3-0-1:واحد هيدرولوژيك آرپاچاي )1-2-1

 

يك آرپا چاي، رسوبات آبرفتي كه پتانسيل تشكيل آبخوانهاي كوچك در واحد هيدرولوژ 

تنها درحاشـيه رودخانـه هـاي قـزل اوزن و سـنگورچاي، آرپاچـاي و هروآبـاد و محلي را دارند،

گسترش دارند. اين رسوبات كم ضخامت وكم وسـعت در دشـتهاي هروآباد)خلخـال(  و گيـوي 

اما آبرفت هاي شني و ماسه اي حاشيه رودخانه قزل آبخوانهاي قابل توجهي را تشكيل نداده اند. 

اوزن با توجه به ضخامت و وسعت قابل توجه آنها تشكيل آبخوانهاي محلي را داده اند. وسـعت 

كيلومتر مربع است. ضخامت اين آبرفت ها حداكثر   21اين آبخوانهاي حاشيه رودخانه درحدود 

مق سطح آبهـاي زيرزمينـي در آبخوانهـاي متر مي باشد. ع 15متر و به طور متوسط حدود  75

متـر و  1مذكور متاثر از سطح آب رودخانه ها است. حداقل عمق سطح آبهاي زيرزميني حدود 

متر گزارش شـده اسـت. بنـابراين، بخشـي از  6متر و متوسط عمق حدود 21حداكثر آن حدود 

اين آبرفتهـا اغلـب از  اراضي  حاشيه رودخانه ها مواجه با تبخير از آب زيرزميني هستند. جنس

رس، رس هاي ماسه دار ، شن و قلوه سنگ مي باشد. ضريب ذخيره اين آبخوانهاي آبرفتي كـه 

 51تـا   41درصد و مقدار قابليت انتقال آنها بين  3تا  2از نوع آزاد)غيرمحبوس( هستند، حدود 

شـركت آب گزارش بيالن آبخوان آبرفتي دشـت خلخـال، مترمربع در روز گزارش شده است )

منطقه اي آذربايجان شرقي(. شيب هيدروليكي جريان آب زيرزميني در ايـن آبخوانهـا اغلـب از 

در  12تـا 1شيب توپوگرافي سطح زمين تبعيت مي كند و مقدار آن نسـبتاً زيـاد اسـت )حـدود 

 هزار(.

سازندهاي سخت منطقه نيز به ويژه سنگهاي آهكـي داراي پتانسـيل آب نسـبتاً خـوبي  

چشمه هاي قابل توجهي به خصوص در ارتفاعات حاشيه رودخانـه شـاهرود در شـرق   هستند و

واحد هيدرولوژيك آرپاچاي وجود دارد. چشمه ازنا و خلخال نمونـه اي از چشـمه هـاي مـذكور 

 است.

 

 (2-1-0-1: واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا )2-2-1

 

  911داراي وسـعتي بـال  بـر آبخوان آبرفتي دشت اردبيل كه در اين واحد قرار گرفته،  

سيلت و رس با ميان كيلومتر مربع بوده و عمدتاً از رسوبات درياچه اي متشكل از ماسه ريز دانه،

اليـه هـاي اليه هاي درشت دانه تشكيل شده است. اليه هاي دانه ريز به علت نفوذپـذيري كم،
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اعظم دشت، از يك اليه آبدار  آبدار را از هم جدا مي سازند. بنابر اين آبخوان اردبيل در قسمت

سطحي آزاد و چنداليه آبدار نيمه تحت فشار تشكيل شده است. با ايـن حـال بـه دليـل وجـود 

ارتباط هيدروليكي بين اليه هاي آبدار مذكور مي توان مجموعه اين اليه ها را ازنظر بهره برداري 

جنوب شـرقي دشـت از به صورت يك آبخوان آزاد در نظر گرفت. به طور كلي  بخش شمال و 

آبرفتهاي دانه درشت تر تشكيل شده و پتانسيل آبخوان بيشتر است اما به طرف غرب و شـمال 

غرب از پتانسيل آبخوان كاسته مي شود. عالوه بر دشـت اردبيـل، دشـتهاي ديگـر بـه صـورت 

)نظير  پراكنده و جدا از هم در اين محدوده مطالعاتي وجود دارند كه اغلب در حاشيه رودخانه ها

 نير( به صورت ميان  كوهستاني هستند كه هيچگونه اطالعاتي از آبخوانهاي آنها موجود نيست.

متـر مـي  211متر و حـداكثرآن تـا  111ضخامت متوسط آبرفت دشت اردبيل حدود  

متـر مـي باشـد. در شـمال غـرب دشـت  11رسد. ضخامت اليه اشباع آبخوان به طور متوسط 

 متر(. 11رسد )حدود  ضخامت آبرفت به حداقل مي

عمق برخورد به آب زيرزميني در بخش هاي جنوب شرقي دشت بيشتر بوده ) تا حدود   

متر يا كمتر نيـز مـي رسـد.  3ولي در بخش هاي شمال غربي دشت به حداقل و حدود متر( 41

بنابراين بخشي از آب زيرزميني در اين نواحي و نيز نـواحي زهـدار مركـزي تبخيـر مـي شـود. 

 متر است. 24سط عمق آب در دشت حدودمتو

متـردر  1435با توجه به نقشه تراز آب زيرزميني، حداكثر ارتفاع آب زيرزميني حدود  

متر در شمال غربي دشت مي باشد. شـيب هيـدروليكي  1295جنوب شرقي دشت و حداقل آن 

متغير اسـت  در هزار 11در هزار تا  3بين آب زيرزميني درمناطق تغذيه اي و ورودي به دشت،

در  2-3اما درمناطق مركزي و زهكشي به رودخانه قره سو و نيز  حوالي شهر اردبيل به حـدود  

 هزار مي رسد.

براساس آزمايشات پمپاژ در دشت اردبيل ، حداكثر و حداقل قابليت انتقال آبخوان ايـن  

ره ايـن مترمربع در روز محاسبه شده است. ضريب ذخي 111و 1111دشت به ترتيب درحدود 

 درصد مي باشد و بنابراين آبخوان ازنوع آزاد محسوب مي شود. 6آبخوان حدود  

ميليون مترمكعب مي باشد كه حـدود  4139حجم كل ذخيره آبخوان اين دشت حدود  

ميليـون  3117ميليون مترمكعب از آن مربـوط بـه ذخيـره ديناميـك )تجديـد شـونده( و 222

 تيك ) ثابت ( است.مترمكعب از آن مربوط به ذخيره استا

 

 

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 135 

 (2-1-0-2: واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي) 3-2-1

 

در اين واحد هيدرولوژيك دشت آبرفتي بـه مفهـوم واقعـي وجـود نـدارد و آبخوانهـاي  

آبرفتي پراكنده و محلي منطقه منحصر به باريكه هاي آبرفتي حاشيه رودخانه خيـاو، قـره سـو و 

هرود و مشگين شهر مي باشد. در دشت نـاهموار الهـرود چـاه نيزدشتهاي ناهموار و دامنه اي ال

قابل توجهي وجود ندارد اما در حاشيه رودخانه قره سو و نيز دشت دامنه اي مشگين شهر تعداد 

اظهار نظـر در بـاره زيادي چاه حفر شده است. با توجه به فقـدان چاههـاي اكتشـافي درمنطقـه،

 ين حال براسـاس اطالعـات طـرح جـامع آب كشـور،ضخامت آبرفت ها دقيق نخواهد بود. با ا

متـر گـزارش شـده  31متر و به طور متوسط  11حداكثر ضخامت اين آبخوانها درمنطقه حدود 

است. آبخوان هاي آبرفتي منطقه از نوع آزاد ) غيرمحبوس( مي باشند.  عمـق برخـورد بـه آب 

گزارش شده اسـت. بـه علـت  متر 4زيرزميني درآبخوانهاي حاشيه رودخانه ها به طور متوسط 

فقدان آزمايشات پمپاژ در آبخوانها، ضرايب هيدروديناميكي آنهـا محاسـبه نشـده اسـت. لـيكن 

-51درصد و قابليت انتقال حدود  3تا  2براساس برآوردهاي صورت گرفته ، ضريب ذخيره بين 

اي مترمربع در روز گزارش شده است. همچنين شبكه سنجش سطح آب زيرزمينـي )چاههـ 11

در منطقه ايجاد شده و هنوز اطالعاتي از رقـوم ارتفـاعي سـطح آب و شـيب مشاهده اي ( اخيراً

هيدروليكي آب زيرزميني وجود ندارد. به طور كلي منطقه مذكور از نظـر منـابع آب زيرزمينـي 

 سازندي )سازندهاي سخت( فاقد پتانسيل مي باشد.

 

 (2-1-0-3:واحد هيدرولوژيك اهرچاي)0-2-1

 

بخشي از اين واحدهيدرولوژيك در استان اردبيل واقـع شـده نطور كه قبالً اشاره شد،هما 

داراي كوجنق در غرب مشـگين شـهر اسـت، -است. اين بخش كه شامل دشت دامنه اي نودوز

آبخوان آبرفتي نسبتاً ضعيف و كوچك بوده و تعدادي چاه در آن حفاري شده است. با توجه بـه 

رمنطقه، اظهار نظر در باره ضخامت و ساير خصوصيات آبخوان آبرفتي فقدان چاههاي اكتشافي د

منطقه امكان پذير نيست. سازندهاي سخت منطقه نيز فاقـد پتانسـيل از نظـر تشـكيل آبخـوان 

 زيرزميني هستند.
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 (2-1-0-0:واحد هيدرولوژيك دره رود )0-2-1

 

كـه هـاي آبرفتـي حاشـيه تنها پهنه هاي آبرفتي موجود دراين واحد هيـدرولوژيك، باري 

رودخانه دره رود، سامبورچاي، دشت كوچك صلوات و باالخره بخش كوچكي از تـراس آبرفتـي 

قديمي دشت مغان است و بنابر اين پتانسيل خيلي كمي از نظر آبخـوان آبرفتـي دارد. حاشـيه و 

بستر رودخانه دره رود به خصوص اطراف روسـتاي بـران بـه طـرف شـمال از نظـر وسـعت و 

امت آبرفتها محل مناسبي براي حفر چاه بوده كه البته برداشت از اين نـوع چاههـا در واقـع ضخ

 برداشت از آب سطحي محسوب مي شود.

سازندهاي سـخت منطقـه نيـز اغلـب از سـنگهاي آتشفشـاني آذرآواري و رسـوبي بـا  

د. تنها در نفوذپذيري كم تشكيل شده اند كه فاقد ارزش از نظر تشكيل آبخوان سازندي مي باشن

ارتفاعات جنوب غربي اين واحد، سنگهاي آتشفشاني گدازه اي و آهكـي داراي تعـدادي چشـمه 

 هستند) اطراف روستاهاي خليفه لو و قلعه جوق( .

آبخوان آبرفتي و سازندي قابل توجهي در اين واحد وجـود با توجه به مطالب گفته شده، 

ديناميكي، عمق و ارتفاع سطح آب زيرزمينـي نداشته و لذا اطالعات خاصي از خصوصيات هيدرو

 آنها وجود ندارد.

 

 (2-1-0-1: واحد هيدرولوژيك مغان)6-2-1

 

يـا رسوبات آبرفتي دشت مغان اغلب از سيلت رسي و ماسه توفي و لـس )تـراس دوم ( 

تراس اول( تشكيل شده است. رسـوبات آبرفتـي رسوبات دانه متوسط نزديك به رودخانه ارس)

غلب از نفوذپذيري بااليي برخوردار نبوده و آبخوان قابل توجهي را تشكيل نداده انـد. اين دشت ا

همچنين وجود اليه هاي رسي در اين آبخوان به صورت عدسي هـاي پراكنـده باعـ  شـده اوالً 

آبخوان يك دست و گسترده نباشد و ثانياً آبخوانهاي سطحي معلـق بـه وجـود بيايـد. ضـخامت 

 متر مي باشد.111متر و حداكثر  75طور متوسط  آبرفت در اين دشت به

با توجه به شبكه آبياري و زهكشي درسطح وسيعي از شمال اين دشت، عمق برخورد بـه  

آب زيرزميني در طول سال در اثر آبياري نوسانات زيادي دارد. حداقل عمق آب صفر و حداكثر 

 2ن دشت عمق آب كمتـر از متر مي باشد. درسطح وسيعي از اي 11و متوسط آن  35آن حدود 

متر مي باشد، بنابراين تبخير از آب زيرزميني دراين پهنه وسيع اتفاق مي افتد و اراضـي زهـدار 

 سطح تقريباً زيادي را پوشانده اند.
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شبكه پيزومتري اندازه گيري سطح آب زيرزميني اخيراً در اين دشت تجهيز شده اسـت  

رتفاع آب زيرزميني ازاين دشت هنوز منتشر نشده اسـت. و بنابراين آمار و اطالعات چنداني از ا

شيب سطح آب زيرزميني در اغلب سطح دشت) به خصوص نواحي مركـزي و شـمالي دشـت( 

در هزار مـي رسـد. 3-1در هزار مي باشد، اما در نواحي تغذيه اي گاهاً تا  1خيلي كم و در حد 

مترمربـع در  751تا  211ن قابليت انتقال آبخوان اين دشت در قسمت وسيعي از آن بي 

درصـد  5روز است كه مربوط به آبخوان سطحي مي باشد. ضريب ذخيره آبخوان آبرفتي حدود 

برآورد شده است و آبخوان اصلي دشت از نوع آزاد مي باشد. آبخـوان دشـت مغـان درحـوالي 

 .شهر بيله سوار به علت گسترش تراسهاي رسي و غير قابل نفوذ، فاقد پتانسيل مي باشد

 

 (2-1-0-2:واحدهيدرولوژيك بالها رود ) 2-2-1

 

اين واحد هيدرولوژيكي نيز به علت كوهستاني و تپه ماهوري بودن و حضور سـازندهاي  

رسوبي سيلتي و ماسه سنگي فاقد آبخوان سازندي و آبرفتي مـي باشـد و باريكـه هـاي آبرفتـي 

ديكي بيله سوار تنها جاهايي هستند حاشيه رودخانه هاي برزندچاي، گرمي چاي و بالها رود در نز

كه امكان حفر چاههاي كم عمق و قنوات با آبدهي ناچيز در آنهـا وجـود دارد. درشـمالي تـرين 

منطقه اين واحد هيدرولوژيك، آبرفتهاي قديمي دشت مغان گسترش دارند كه اغلب از رسوبات 

قابـل توجـه مـي باشـند  سيلتي و رسي و لس هستند )تراس دوم( و فاقد پتانسيل آب زيرزميني

)حوالي شهر بيله سوار( امادر آبرفت هاي جوان حاشيه رودخانه ها اين پتانسيل تا حدودي وجود 

دارد. در اين واحد هيدرولوژيك نيز با توجه به اهميت كم منـابع آب زيرزمينـي و عـدم انجـام 

 ندارد.اكتشافات زيرزميني، اطالعات خاصي از خصوصيات هيدروديناميكي آنها وجود 

 (، موقعيت آبخوانهاي استان اردبيل، ارائه شده است.1-1درنقشه شماره )



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 138 

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 139 

 : بهره برداري از منابع آب زيرزميني2

 

 : تخليه از منابع آبهاي زيرزميني 1-2

 

براساس آخرين گزارشات آمار برداري از منابع آبهاي زيرزميني كه توسط شركت آب  

در محدوده سياسي استان اردبيـل شمسي منتشر گرديده است، 1312منطقه اي اردبيل در سال 

ميليـون مترمكعـب  19/363منبع آب زيرزميني با مجموع تخليه ساليانه اي معـادل بـا  6971

 شناسايي شده است.

ميليـون  57/252حلقه چاه عميـق و نيمـه عميـق بـا تخليـه سـاليانه  4711بطوري كه  

دهنه چشمه با  2112ميليون مترمكعب و  16/11ليانه رشته قنات با تخليه سا 156مترمكعب ، 

 ميليون مترمكعب در استان اردبيل وجود دارند. 56/99تخليه ساليانه 

 

 :چاههاي نيمه عميق1-1-2

 

حلقه چاه نيمه عميق با مجمـوع تخليـه سـاليانه  3311درمحدوده سياسي استان اردبيل  

عميق به لحاق تعداد، بيشترين منـابع آب  ميليون مترمكعب وجود دارند.  چاههاي نيمه 15/14

 زيرزميني استان به شمار مي روند.

حلقـه چـاه  2141در بين واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل ، واحد قره سوي عليا با  

ميليون مترمكعب ، بيشـترين تعـداد و تخليـه را در ميـان  41/55نيمه عميق و با تخليه ساليانه 

ت. ضمن اينكه كمترين تعداد اين منابع مربوط به واحد هيدرولوژيك ساير واحدهاي استان داراس

ميليون مترمكعب در  17/1حلقه چاه نيمه عميق با مجموع تخليه ساليانه  7مغان است كه داراي 

 سال است.

(، موقعيت چاههاي نيمه عميـق اسـتان اردبيـل، نشـان داده شـده 2-1در نقشه شماره ) 

 است.

 

 :چاههاي عميق2-1-2

ميليـون مترمكعـب در  42/161حلقه چاه عميق با مجموع تخليه سـاليانه  1331عداد ت 

محدوده سياسي استان اردبيل شناسايي شده اند. اين منابع به لحاق حجم تخليـه از سـفره هـاي 

 آب زيرزميني، بيشترين ميزان را نسبت به ساير منابع، به خود اختصاص داده اند.
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منابع مربوط به واحـد هيـدرولوژيك قـره سـوي عليـا مـي بيشترين تعداد و تخليه اين  

ــب  23/163حلقه چاه عميق با حجم تخليه  1259باشد.بطوري كه دراين واحد  ــون مترمكع ميلي

درسال وجود دارد. واحد هيدرولوژيك بالهارود با دو حلقه چاه عميق خشك شده، كمترين  تعداد 

 درولوژيك استان داراست.و تخليه را ازاين منابع ، درسطح سايرواحدهاي هي

 مالحظه مي گردد.(، موقعيت چاههاي عميق استان اردبيل،2-2در نقشه شماره ) 

متر و كمتر مي باشند بعنوان  چاههـاي  31الزم به ذكر است كه چاههايي كه عمق آنها  

 متر است بعنوان چاههاي عميق تلقي مي گردند. 31نيمه عميق و جاههايي كه عمق آنها بيش از 

 

 : چشمه ها 3-1-2

 

درصد از كل حجم تخليه منابع آبهاي زيرزميني  27چشمه هاي استان اردبيل در حدود  

دهنـه چشـمه بـا مجمـوع تخليـه  2112را به خود اختصاص داده اند. بطوريكه در سطح استان 

 ميليون مترمكعب شناسايي شده اند. 56/99ساليانه 

ميليـون  19/44چشمه و با تخليـه سـاليانه دهنه  1356واحد هيدرولوژيك آرپاچاي با  

مترمكعب بيشترين تعداد و تخليه را ازاين منابع در ميان ساير واحـدهاي هيـدرولوژيك اسـتان 

 اي شناسايي نشده است.اردبيل داراست. ضمن اينكه درواحد هيدرولوژيك مغان چشمه

 ده سات.ارائه گردي(، موقعيت چشمه هاي استان اردبيل،2-3در نقشه شماره ) 

 

 : قنوات 0-1-2

 

ميليـون  16/11رشته قنات بـا مجمـوع تخليـه  156در محدوده سياسي استان اردبيل،  

مترمكعب درسال شناسايي شده است.بيشترين تعداد و تخليه از اين منابع آب زيرزميني مربوط 

قنات  رشته 11به طوري كه دراين واحد هيدرولوژيك به واحد هيدرولوژيك قره سو سفلي است،

ميليون مترمكعب شناسايي شده است. ضمن اينكـه در واحـدهاي  14/4با مجموع تخليه ساليانه 

 هيدرولوژيك آرپاچاي، اهرچاي و مغان ، قناتي وجود ندارد.

 مالحظه مي گردد.(، موقعيت قنوات استان اردبيل ،2-4طي نقشه شماره ) 

ميني در استان اردبيل، به تفكيـك تعداد و تخليه منابع آب زيرز( ،2-1در جدول شماره) 

 واحدهاي هيدرولوژيك، نشان داده شده است.

(، مقايسه احجـام تخليـه از منـابع آب زيرزمينـي در  2-1همچنين طي نمودار شماره )  

 واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل، مالحظه مي گردد.
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ي استان اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك(: تعداد و تخليه منابع آب زيرزمين     2-1جدول ) 

مجموع 

 تخليه

(Mcm) 

واحد هيدرولوژيك چاه نيمه عميق چاه عميق چشمه قنات

ردیف
 تخليه

 (Mcm) 

 تعداد

 )رشته(

 تخليه

(Mcm) 

 تعداد

 )دهنه(

 تخليه

(Mcm) 

 تعداد

 )حلقه(

 تخليه

(Mcm) 

 تعداد

 )حلقه(
كد نام

          آرپاچاي 

          قره سو عليا 

          قره سو سفلي 

          اهرچاي 

          دره رود 

          مغان 

          بالهارود 

         جمع استان

.مجاور )آرپاچاي( منتقل گرديدندهيدرلوژيك يرند، به واحد مرداب قرار مي گهيدرولوژيك ميليون مترمكعب كه در واحد  4.606دهنه چشمه با تخليه  3

 1382سال  –شركت آب منطقه اي اردبيل  -ماخذ: گزارشات آمار برداري منابع آبهاي زيرزميني استان اردبيل
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 :مصرف ازمنابع آبهاي زيرزميني2-2

 

ساليانه ميليون مترمكعب حجم تخليه  19/363براساس بررسيهاي انجام شده از مجموع  

ميليون مترمكعب درسال به مصـارف  11/243ازمنابع آبهاي زيرزميني استان اردبيل، درحدود 

ميليـون  71/1ميليـون مترمكعـب درسـال بـه مصـارف شـرب و بهداشـت، 47/71كشاورزي، 

ميليون مترمكعب در سال به مصارف فضاي سبز  71/17مترمكعب در سال به مصارف صنعتي، 

ن مترمكعب درسال نيز به ساير مصارف )دامداري، مرغداري و...( تخصيص ميليو 11/1و نهايتاً 

ميليون مترمكعـب درسـال نيـز بـه صـورت  جريانـات  25/14مي يابند. ضمن اينكه درحدود 

 نابهنگام از چشمه ها و قنوات استان تخليه شده و از دسترس خارج مي شوند.

حجم آب مصـرفي منـابع آبهـاي از  %71بنابراين مي توان اذعان داشت كه در  حدود  

 نيز به مصارف شرب و بهداشت تخصيص مي يابند. %22زيرزميني به مصارف كشاورزي و

بيشترين حجم مصرفي كشاورزي در دشت قره سوي عليا است. به طـوري كـه درايـن دشـت  

ميليون مترمكعب در سال از طريق منابع آبهاي زيرزميني به مصارف كشـاورزي مـي رسـند.  61/214

كر اين نكته ضروري است كه در واحد هيدرولوژيك مغان از منابع آبهاي زيرزمينـي جهـت مصـارف ذ

 پذيرد.هي  استفاده اي صورت نمي كشاورزي، شرب و بهداشت، فضاي سبز و صنعتي،

انواع مصارف ازمنابع آبهاي زيرزمينـي در اسـتان اردبيـل، بـه (،2-2طي جدول شماره ) 

 ك، ارائه شده است.تفكيك واحدهاي هيدرولوژي

( ، مقايسه انواع مصارف از آبهاي زيرزميني درواحـدهاي 2-2همچنين در نمودار شماره) 

 هيدرولوژيك استان اردبيل، مالحظه مي گردد.

 (: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني استان اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك  2-2جدول )  

 واحد هيدرولوژيك (MCMمصرف )

ديفر
 ساير مصارف مجموع

فضاي 

 سبز
نام كد كشاورزي صنعت شرب

     
 آرپاچاي 

       قره سو عليا 

       قره سو سفلي 

       اهرچاي 

       دره رود 

       مغان 

       بالهارود 

     
 جمع استان

 1382سال  -آب منطقه اي اردبيل شركت -زارشات آماربرداري منابع آبهاي زيرزميني استان اردبيلماخذ: گ              
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 : بررسي منابع و مصارف آب زيرزميني درواحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل3-2

 

 : واحد هيدرولوژيك آرپاچاي1-3-2

 

دهند. تشكيل مي در واحد هيدرولوژيك آرپاچاي، غالب منابع آب زيرزميني را چشمه ها 

ميليـون  116/44دهنـه چشـمه بـا مجمـوع تخليـه سـاليانه  1356به طوري كه در اين واحـد 

 11ميليـون مترمكعـب و  644/3حلقه چاه نيمه عميق با مجموع تخليه ساليانه  169مترمكعب، 

ميليون مترمكعب در سال شناسـايي شـده انـد.  126/2حلقه چاه عميق با مجموع تخليه ساليانه 

 ن اينكه در اين واحد هيدرولوژيك قنات وجود ندارد.ضم

ميليـون  534/11از مجموع حجم تخليه سـاليانه منـابع آبهـاي زيرزمينـي ايـن دشـت  

ميليون مترمكعب در سال به مصارف شرب و  95/26مترمكعب درسال به مصارف كشاورزي ، 

ن مترمكعـب بـه ميليـو 44/3ميليون مترمكعب در سال بـه مصـارف صـنعتي،  33/1بهداشت، 

ميليون مترمكعب در سال بـه سـاير مصـارف تخصـيص  32/3مصارف فضاي سبز، و درنهايت 

ميليون مترمكعب در سال به صورت جريانـات خـارج از  191/4اينكه در حدود  يابند. نهايتاًمي

 فصل و نابهنگام از دسترس خارج مي شوند. اين حجم مربوط به چشمه هاي منطقه است.

( آمار مربـوط بـه تخليـه و مصـارف منـابع آبهـاي   2-4( و )  2-3شماره )در جداول  

 نشان داده شده است.زيرزميني در واحد هيدرولوژيك آرپاچاي،

 
 

(: تعداد و تخليه از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك آرپاچاي  2-3جدول )  

 تخليه

(MCM) 
 نوع منبع تعداد

واحد هيدرولوژيك

كد نام

  چاه نيمه عميق

 آرپاچاي

  چاه عميق

00.486  چشمه

  قنات

 جمع واحد هيدرولوژيك آرپاچاي

 مرداب قرار مي گيرند، به واحد هيدرولوژيك  ميليون مترمكعب كه در واحد 4.606سه دهنه چشمه با تخليه 

 گرديدند.مجاور )آرپاچاي( منتقل  هيدرولوژيك 
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 (: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك آرپاچاي    2-0جدول ) 

 (MCMمصرف )
 نوع منبع

 واحد هيدرولوژيك

 نام كد كشاورزي صنعت شرب فضاي سبز ساير مصارف مجموع

      چاه نيمه عميق

 آرپاچاي

      چاه عميق

      چشمه

      قنات

   *   جمع واحد هيدرولوژيك آرپاچاي

ميليرون مترمكعرب مربروه بره  06/0ميليون مترمكعب آب مصرفي شرب درواحد آرپاچراي، درحردود  900/26از مجموع  * 

 هرستانهاي شرب شهري خلخال و كوثر است.ش

 

 

 : واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا2-3-2

 

عمده منابع آب زيرزميني در اين واحد هيدرولوژيك شامل چاهها مي باشند. بطوري كه  

حلقه  1259ميليون مترمكعب،  41/55حلقه چاه نيمه عميق با تخليه ساليانه  2141در اين واحد 

دهنـه چشـمه بـا تخليـه سـاليانه  414ميليون مترمكعـب،   23/163ساليانه چاه عميق با تخليه 

ميليـون مترمكعـب در  63/1رشته قنات با تخليه ساليانه  54ميليون مترمكعب و نهايتاً  71/33

 سال شناسايي شده است.

ميليـون  61/214از مجموع حجم تخليه ساليانه منابع آبهاي زيرزمينـي درايـن دشـت،  

ميليون مترمكعب در سال به مصارف شرب و  14/36به مصارف كشاورزي،  مترمكعب در سال

ميليـون مترمكعـب در  32/1ميليون مترمكعب در سال به مصارف فضاي سبز،  23/2بهداشت، 

ميليون مترمكعب درسـال بـه سـاير مصـارف تخصـيص  41/1سال به مصارف صنعتي و نهايتاً 

ميليون مترمكعب در سال نيز بصورت جريانات  171/9يابند. نكته قابل ذكر اينكه در حدود مي

نابهنگام و خارج از فصول آبيـاري، از طريـق چشـمه هـا و قنـوات دشـت ، از دسـترس خـارج 

 گردند.مي

(آمار مربوط به تخليه و مصارف منابع آبهاي زيرزمينـي 2-6(  و)2-5درجداول شماره ) 

 در واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا، ارائه شده است.
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 (: تعداد و تخليه از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك قره سو عليا   2-0دول ) ج

 تخليه

(Mcm) 
 نام منبع تعداد

 واحد هيدرولوژيك

 نام كد

  چاه نيمه عميق

 قره سو عليا

  چاه عميق

  چشمه

  قنات

 حد هيدرولوژيك قره سو علياجمع وا

 

(: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك قره سو عليا  2-6جدول )   

 (Mcmمصرف )
نام منبع

واحد هيدرولوژيك

مجموع ساير مصارف فضاي سبز شرب صنعت كشاورزي كد نام

      چاه نيمه عميق

 قره سو عليا

      چاه عميق

      چشمه

      قنات

200.286      جمع واحد هيدرولوژيك قره سو عليا

 

 

 : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-3-2

 

 646اساس نتايج آماربرداري هاي انجام شده، در واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي بر 

حلقه چاه عميـق بـا تخليـه  51ميليون مترمكعب ،  61/11حلقه چاه نيمه عميق با تخليه ساليانه 

ميليون مترمكعـب و  91/15دهنه چشمه با تخليه ساليانه  161ميليون مترمكعب،  96/1ساليانه 

 ميليون مترمكعب شناسايي شده است. 14/4ا تخليه ساليانه رشته قنات  ب 11
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(، آمار تعداد و تخليه ساليانه از منابع آبهـاي زيرزمينـي در واحـد 2-7درجدول شماره) 

 هيدرولوژيك قره سوي سفلي ارائه گرديده است.

ميليـون  51/21از مجموع تخليه ساليانه منابع آبهاي زيرزميني اين واحد هيـدرولوژيك  

ميليون مترمكعب در سال به مصارف شـرب و  14/11كعب درسال به مصارف كشاورزي، مترم

ميليـون مترمكعـب بـه  59/1ميليون مترمكعب درسال بـه مصـارف صـنعتي،  12/1بهداشت، 

ميليون مترمكعب به ساير مصارف، تخصيص مي يابد. ضمن اينكـه  55/1مصارف فضاي سبز و 

يز از طريق چشمه ها و قنوات اين واحد هيدرولوژيك ميليون مترمكعب در سال ن 41/1درحدود 

 بصورت جريانات نابهنگام و خارج از فصول آبياري تخليه شده و از دسترس خارج مي گردند.

بهـاي زيرزمينـي در واحـد (، ميزان مصارف مختلـف از منـابع آ2-1طي جدول شماره) 

 هيدرولوژيك قره سوي سفلي، نشان داده شده است.

 

(: تعداد و تخليه از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك قره سو سفلي  2-2جدول )  

 تخليه

(Mcm)
تعداد نام منبع

واحد هيدرولوژيك

كد  نام

  چاه نيمه عميق

  قره سو سفلي

  چاه عميق

  چشمه

  قنات

 ه سو سفليجمع واحد هيدرولوژيك قر
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(: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك قره سو سفلي   2-8جدول )  

 (Mcmمصرف )
نام منبع

 واحد هيدرولوژيك

مجموع ساير مصارف صنعت شرب فضاي سبز كشاورزي  نام كد

      چاه نيمه عميق


قره سو 

 سفلي

      چاه عميق

      چشمه

      قنات

   *   جمع واحد هيدرولوژيك قره سو سفلي

ميليرون مترمكعرب در  36/4، درحدود ميليون مترمكعب مصرف آب شرب درواحد قره سوي سفلي 404/14از مجموع *

 سال مربوه به شرب شهري شهرستان مشگين شهر مي باشد.

 

 : واحد هيدرولوژيك اهرچاي0-3-2

 

عمده منابع آبهاي زيرزميني اين واحد هيدرولوژيك را چشـمه هـا تشـكيل مـي دهنـد،  

مكعب ، يك حلقه ميليون متر 95/1حلقه چاه نيمه عميق با مجموع تخليه ساليانه  71بطوري كه 

 41/3دهنه چشمه بـا تخليـه سـاليانه  119ميليون مترمكعب و 11/1چاه عميق با تخليه ساليانه 

 ميليون مترمكعب در اين واحد شناسايي و آماربرداري شده است.

 الزم به ذكر است كه در اين واحد هيدرولوژيك قناتي وجود ندارد. 

انه منـابع آبهـاي زيرزمينـي در واحـد ميليون مترمكعب تخليـه سـالي 35/4از مجموع  

ميليـون  51/2ميليون مترمكعب درسال بـه مصـارف كشـاورزي ،  91/1هيدرولوژيك اهرچاي، 

ميليون مترمكعب در سال به مصـارف  115/1مترمكعب در سال به مصارف شرب و بهداشت ، 

ن مترمكعب ميليو 16/1ميليون مترمكعب درسال به مصارف فضاي سبز و نهايتاً  63/1صنعتي، 

 درسال به ساير مصارف تخصيص مي يابند.

ميليون مترمكعب در سال از طريق چشمه هاي اين واحـد   11/1ضمن اينكه در حدود  

 ازدسترس خارج مي گردد.هيدرولوژيك بصورت جريانات نابهنگام و خارج ازفصول آبياري،

منابع آبهاي زيرزميني تخليه و مصرف از(، آمار تعداد،2-11(  و )2-9طي جداول شماره) 

 ارائه شده است.در واحد هيدرولوژيك اهرچاي،
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(: تعداد و تخليه از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك اهرچاي   2-9جدول ) 

 خليهت

(Mcm)
تعداد نام منبع

واحد هيدرولوژيك

كد  نام

  چاه نيمه عميق

  اهرچاي

  چاه عميق

  چشمه

  قنات

 جمع واحد هيدرولوژيك اهرچاي

 

(: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك اهرچاي 2-14جدول )

 (Mcmمصرف )
نام منبع

واحد هيدرولوژيك

مجموع ساير مصارف فضاي سبز شرب صنعت كشاورزي كد نام

     
چاه نيمه 

عميق

 اهرچاي
      چاه عميق

      چشمه

      قنات

      جمع واحد هيدرولوژيك اهرچاي
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 : واحد هيدرولوژيك دره رود0-3-2

 

حلقه چاه نيمه عميق  411مشتمل بر  منابع آبهاي زيرزميني واحد هيدرولوژيك دره رود 

ميليـون 34/1ميليون مترمكعب ، يك حلقه چاه عميق بـا تخليـه سـاليانه  39/5با تخليه ساليانه 

رشته قنات با تخليه  16ميليون مترمكعب و  11/2دهنه چشمه با تخليه سا ليانه  39مترمكعب، 

 مي باشند.ميليون مترمكعب ، 61/2ساليانه 

 14/5خليه ساليانه منابع آبهاي زيرزميني در اين واحد هيـدرولوژيك، از مجموع حجم ت 

ميليون مترمكعب در سـال بـه مصـارف  97/1ميليون مترمكعب در سال به مصارف كشاورزي، 

ميليون  مترمكعـب  67/1ميليون مترمكعب درسال به مصارف فضاي سبز ونهايتاً  71/1شرب، 

 در سال به ساير مصارف تخصيص مي يابند.

ميليون مترمكعب در سال، به صـورت جريانـات نابهنگـام و  33/1ضمن اينكه درحدود  

 خارج از فصول آبياري، ازدسترس خارج مي گردند.

(، به ترتيب آمار تعداد و تخليه ساليانه منابع آبهاي 2-12( و )2-11طي جداول شماره ) 

 ارائه شده است.زيرزميني و انواع مصارف از اين منابع آب ،

 

(: تعداد و تخليه از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك دره رود 2-11ول ) جد

 تخليه

(Mcm)
نام منبع تعداد

واحد هيدرولوژيك

كد  نام

  چاه نيمه عميق

 دره رود 
  چاه عميق

  چشمه

  قنات

 دجمع واحد هيدرولوژيك دره رو
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(: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك دره رود  2-12جدول ) 

 (Mcmمصرف )
نام منبع

 واحد هيدرولوژيك

مجموع ساير مصارف فضاي سبز شرب صنعت كشاورزي  نام كد

      چاه نيمه عميق

  دره رود

      چاه عميق

      چشمه

      قنات

      جمع واحد هيدرولوژيك دره رود

 

 : واحد هيدرولوژيك مغان6-3-2

  

مربــوط بــه واحــد كمتــرين تعــداد و تخليــه منــابع آبهــاي زيرزمينــي اســتان اردبيــل ، 

حلقه چاه نيمه عميق با تخليـه سـاليانه  7مغان است . بطوري كه در اين واحد تنها هيدرولوژيك 

ميليون مترمكعـب شناسـايي  15/1حلقه چاه عميق با تخليه ساليانه  5ميليون مترمكعب و 17/1

 شده است . در اين واحد چشمه و قناتي وجود ندارد.

بع آبهاي زيرزميني در واحد ميليون مترمكعب حجم تخليه ساليانه منا 925/1از مجموع  

ميليـون  923/1ميليون مترمكعب در سال به مصارف كشـاورزي و  112/1هيدرولوژيك مغان، 

 تخصيص مي يابند.مترمكعب در سال به ساير مصارف ،

(، آمار تعداد، تخليه و مصارف آبهـاي زيرزمينـي در 2-14( و )2-13درجداول شماره ) 

 ه است.ارايه شدواحد هيدرولوژيك مغان،
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 (: تعداد و تخليه از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك مغان  2-13جدول )  

 تخليه

(Mcm) 
 نام منبع تعداد

 واحد هيدرولوژيك

كد  نام

  چاه نيمه عميق

  مغان

  چاه عميق

  چشمه

  قنات

 جمع واحد هيدرولوژيك مغان

 

(: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك مغان    2-10) جدول 

 (Mcmمصرف )
نام منبع

 واحد هيدرولوژيك

مجموع ساير مصارف فضاي سبز شرب صنعت كشاورزي  نام كد

    4  چاه نيمه عميق

  مغان
      چاه عميق

4      هچشم

4      قنات

  4 4   جمع واحد هيدرولوژيك مغان

 

 

 : واحد هيدرولوژيك بالها رود2-3-2

 

ميليـون  114/1حلقه چاه نيمه عميق بـا تخليـه سـاليانه  41در اين واحد هيدرولوژيك  

قنات بـا تخليـه رشته  5ميليون مترمكعب و  37/1دهنه چشمه با تخليه ساليانه  36مترمكعب ، 

ميليون مترمكعب درسال شناسايي شده است. ضمن اينكه در محدوده ايـن واحـد  92/1ساليانه 

 هيدرولوژيك دو حلقه چاه عميق بدون منصوبات نيز وجود دارد.
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ميليون مترمكعب حجم تخليه ساليانه منابع آبهـاي زيرزمينـي در ايـن  41/2از مجموع  

ميليـون  11/1ميليـون مترمكعـب بـه مصـارف كشـاورزي ،  26/1سـاالنه واحد هيدرولوژيك ،

ميليـون مترمكعـب بـه مصـارف صـنعتي،  114/1مترمكعب به مصـارف شـرب و بهداشـت ، 

 ميليون مترمكعب به مصارف فضاي سبز تخصيص مي يابند.19/1

(، به ترتيـب آمـار تعـداد و تخليـه، و مصـارف آب 2-16(و )2-15در جداول شماره ) 

 هيدرولوژيك بالها رود، نشان داده شده است. زيرزميني در واحد

ميليون مترمكعب از طريق چشمه ها و قنوات  11/1الزم به ذكر است كه ساالنه بال  بر  

واحد هيدرولوژيك بالهارود  بصورت جريانات نابهنگام و خارج از فصول آبيـاري تخليـه شـده و 

 ازدسترس خارج مي گردند.

 

از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك بالهارود (: تعداد و تخليه  2-10جدول )

 تخليه

(Mcm)
تعداد نام منبع

واحد هيدرولوژيك

كد  نام

  چاه نيمه عميق

  بالهارود

  چاه عميق

  چشمه

   قنات

 جمع واحد هيدرولوژيك بالهارود

 

از منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك بالهارود (: انواع مصارف 2-16جدول ) 

(Mcm)مصرف 
نام منبع

واحد هيدرولوژيك

مجموع ساير مصارف فضاي سبز شرب صنعت كشاورزي كد  نام

      چاه نيمه عميق

  بالهارود

      چاه عميق

      چشمه

      قنات

      جمع واحد هيدرولوژيك بالهارود
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 : دسته بندي منابع آبهاي زيرزميني 0-2

 

 : دسته بندي منابع آبهاي زيرزميني براساس آبدهي لحظه اي1-0-2

 
 : چاههاي نيمه عميق 1-1-0-2

حد هيدرولوژيك آرپاچاي اغلب چاههاي نيمه عميق براساس بررسيهاي انجام شده در وا 

ليتر در ثانيه مي باشند. در واحد اهرچاي اغلب اين منـابع داراي  1تا  4داراي آبدهي لحظه اي 

ليتر در ثانيه و در واحد بالهارود داراي آبدهي لحظه اي صفر تا دوليتـر  4تا  2آبدهي لحظه اي 

 در ثانيه هستند.

اههاي نيمه عميق در واحدهاي دره رود، مغان و قره سوي سفلي آبدهي لحظه اي اكثر چ 

ليتر در ثانيه مي باشد. با عنايت به موارد فوق،  4تا 2در واحد قره سوي عليا ليتر در ثانيه، 1تا  4

ليتر  1تا  4داراي آبدهي لحظه اي مالحظه مي گردد كه عمده چاههاي نيمه عميق استان اردبيل،

 ليتر در ثانيه گزارش شده است. 1وارد معدودي بيش از درثانيه بوده و در م

(، دسته بندي آبدهي لحظـه اي چاههـاي نيمـه عميـق اسـتان 2-17طي جدول شماره ) 

 ارائه شده است.اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك ،
 

 اي هيدرولوژيك چاه هاي نيمه عميق استان اردبيل به تفكيك واحدهلحظه اي آبدهي دسته بندي (:  2-12جدول )

)اعداد بر حسب درصد(

جمع

محدوده آبدهي )ليتر در ثانيه( واحد هيدرولوژيك

رديف

>      كد نام

        آرپاچاي 

        اهرچاي 

        بالهارود 

        دره رود 

        قره سو سفلي 

        قره سو عليا 

        مغان 
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 : چاههاي عميق2-1-0-2

همانگونه كه پيش ازاين نيز اشاره شد عمده  چاههـاي عميـق اسـتان اردبيـل در واحـد  

هيدرولوژيك قره سوي عليا قرار دارند. در اين واحد هيدرولوژيك اين منابع عمدتاً داراي آبدهي 

 ليتر درثانيه مي باشند. 21لحظه اي بيش از 

حلقه چاه عميق شناسايي شده، آبـدهي لحظـه اي  11ي كه درواحد هيدرولوژيك آرپاچا 

ليتر در ثانيه است . ضمن اينكه در واحد هيدرولوژيك قـره سـوي  11تا  1اين منابع عمدتاً بين 

ليتـر در  1تـا 5حلقه چاه عميق شناسايي شده است كه ميانگين آبدهي لحظه اي آنها  51سفلي 

 ثانيه مي باشد.

ژيك استان اردبيل، به لحـاق قلـت تعـداد چاههـاي عميـق، در ساير واحدهاي هيدرولو 

 قابل تعميم به كل عرصه نمي باشد.بررسي آبدهي لحظه اي اين منابع ،

دسته بندي آبدهي لحظه اي چاههاي عميق استان اردبيل به (، 2-11در جدول شماره )  

 نشان داده شده است.تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك ،

 

چاه هاي عميق استان اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك )اعداد بر حسب درصد(لحظه اي  آبدهي ندي (: دسته ب 2-18جدول)

جمع

واحد هيدرولوژيك محدوده آبدهي )ليتر در ثانيه(

رديف

>       كد نام

         آرپاچاي 

         اهرچاي  

         بالهارود 

         دره رود 

        
قره سو 

سفلي
 

         قره سو عليا 

         مغان 

 
 : چشمه ها 3-1-0-2

 1356در ميان واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل، واحد هيـدرولوژيك آرپاچـاي بـا  

دهنه چشمه، بيشترين تعداد اين منابع را در سطح استان داراست. براساس بررسيهاي انجام شده 

 ليتر در ثانيه مي باشند. 2ظه اي صفر تا عمده چشمه هاي اين واحد داراي آبدهي لح
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در ساير واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل، اغلب چشمه هاي موجـود داراي آبـدهي  

چشـمه هـاي ليتر در ثانيه هستند. بدين اعتبار در كل عرصـه اسـتان اردبيل، 2اي  صفرتا لحظه

 موجود داراي آبدهي اندك صفر تا دو ليتر در ثانيه مي باشند.

(، دسته بندي آبدهي لحظه اي چشمه هاي اسـتان اردبيـل بـه 2-19ي جدول شماره)ط 

 تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك ارائه شده است.

 

چشمه هاي استان اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك )اعداد بر حسب درصد(لحظه اي  آبدهي دسته بندي (:  2-19جدول  ) 

جمع

محدوده آبدهي )ليتر در ثانيه( واحد هيدرولوژيك

 رديف
>      كد نام

        آرپاچاي 

        اهرچاي 

        بالهارود 

        دره رود 

       
قره سو 

سفلي
 

       
قره سو 

عليا
 

در اين واحد هيدرولوژيك چشمه وجود ندارد.  مغان 

 

 

 : قنوات  0-1-0-2

اهميت تـرين منـابع  در استان اردبيل قنوات كمهمانگونه كه پيش از  اين نيز اشاره شد، 

واحد قره سوي سفلي با آب زيرزميني را شامل مي گردند. در بين واحدهاي هيدرولوژيك استان ،

رشته قنات، بيشترين تعداد اين منابع را در سطح استان داراست. در اين واحد هيدرولوژيك  11

د. در واحـدهاي عمده قنوات موجود داراي آبدهي لحظه اي صفر تا دو ليتر در ثانيـه مـي باشـن

دره رود و بالها رود نيز اكثر قنوات داراي آبدهي لحظه اي صـفر تـا هيدرولوژيك قره سوي عليا،

 دو ليتر در ثانيه هستند.

قنوات نيز عمدتاً داراي آبدهي صفر تا دو ليتر در  ثانيه بنابر اين نظير چشمه هاي استان، 

 مي باشند.

ي لحظه اي قنوات استان اردبيـل بـه تفكيـك (،دسته بندي آبده2-21در جدول شماره) 

 واحدهاي هيدرولوژيك نشان داده شده است.
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دسته بندي آبدهي لحظه اي قنوات استان اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك )اعداد بر حسب درصد(:(   2-24جدول)

جمع

محدوده آبدهي )ليتر در ثانيه( واحد هيدرولوژيك

رديف

>      كد نام

در اين واحد هيدرولوژيك قنات وجود ندارد.  آرپاچاي 

در اين واحد هيدرولوژيك قنات وجود ندارد.  اهرچاي  

        بالهارود 

        دره رود 

        قره سو سفلي 

        قره سو عليا 

در اين واحد هيدرولوژيك قنات وجود ندارد.  مغان 

 

 : دسته بندي منابع آبهاي زيرزميني براساس عمق 2-0-2

 
 : چاههاي نيمه عميق1-2-0-2

ر اغلب واحدهاي هيـدرولوژيك اسـتان اردبيـل، عمـق براساس بررسيهاي انجام شده د 

متر است. بطوري كه در واحـدهاي هيـدرولوژيك آرپاچـاي،  15تا   11چاههاي نيمه عميق بين 

اهرچاي، بالها رود، قره سوي سفلي و قره سوي عليا اين مورد مشاهده مي گـردد. تنهـا در واحـد 

ميق است. اغلب اين منـابع داراي عمقـي حلقه چاه نيمه ع 411هيدرولوژيك دره رود كه داراي 

 متر مي باشند. 11تا  5معادل با 

(، دسته بندي عمق چاههاي نيمه عميق استان اردبيل، به تفكيك 2-21درجدول شماره ) 

 واحدهاي هيدرولوژيك ، نشان داده شده است.
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احدهاي هيدرولوژيك )اعداد بر حسب درصد(دسته بندي عمق چاه هاي نيمه عميق استان اردبيل به تفكيك و(:   2-21جدول) 

جمع

عمق )متر( واحد هيدرولوژيك

رديف

X=      نام كد

        آرپاچاي 

        اهرچاي 

        بالهارود 

        دره رود 

        قره سو سفلي 

        قره سو عليا 

        مغان  

 
 ههاي عميق : چا2-2-0-2

حلقه، بيشترين تعداد چاههـاي عميـق را در  1259واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا با  

عمق چاههاي عميـق ايـن واحـد عمـدتاً در سطح استان داراست. براساس بررسيهاي انجام شده،

 31متر قرار مي گيرند. در واحد آرپاچاي عمده چاههاي عميق داراي عمقي بين  75تا   51گروه 

متر مي باشند. مورد اخير در خصوص واحد  75تا  51متر و در واحد قره سوي سفلي بين  51تا 

 مغان نيز صادق است.

(،دسته بندي عمق چاههاي عميق اسـتان اردبيـل، بـه تفكيـك 2-22طي جدول شماره ) 

 ارائه شده است.واحدهاي هيدرولوژيك ،

اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك )اعداد بر حسب درصد(عمق چاه هاي عميق استان دسته بندي (:   2-22جدول )  

جمع

عمق )متر( واحد هيدرولوژيك

رديف

>        كد نام

          آرپاچاي 

          اهرچاي 

          بالهارود 

          دره رود 

         
قره سو 

سفلي


          قره سو عليا 

          مغان 
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 :بررسيهاي كيفي 3

 

 : واحد هيدرولوژيك آرپاچاي1-3

 

هكي سرچشمه چشمه هاي اين واحد هيدرولوژيك به جهت اينكه از سنگهاي آذرين يا آ 

اغلب داراي كيفيت مناسبي مي باشند، بطوري كـه حـداقل ميـزان هـدايت الكتريكـي مي گيرند،

(EC)  ر، گزارش شده است. لـيكن درمنـاطقي ميكروموهس بر سانتي مت251دراين منطقه بال  بر

كه گسترش رسوبات گچي و مارني مالحظه مي گردند، جريانات زيرزميني داراي كيفيت نسـبتاً 

ليكن محدوديت زيادي جهت مصارف كشـاورزي و شـرب ندارنـد. ايـن منـاطق نامناسبي است،

 عمدتاً درحاشيه رودخانه قزل اوزن، گسترش دارند.

 ECاطق واحد هيدرولوژيك آرپاچاي چشمه هاي موجود داراي به طور كلي در اغلب من 

د  و تنها درمناطقي كه تحت تـاثير رسـوبات نميكروموهس بر سانتي متر مي باش 751كمتر از  

ميكروموهس بر سانتي متر نيز افزايش مـي يابـد. در ايـن   1511اين ميزان تا مارني مي باشند،

 كروموهس بر سانتي متر مي رسد.مي  2511چاهها بعضاً تا حدود  ECمناطق 

ميلي گرم در ليتر  35تا  11ميانگين ميزان يون كلر در واحد هيدرولوژيك آرپاچاي بين  

ميلي گـرم در  51ميلي گرم در ليتر و حداكثر آن درحدود  5است و حداقل اين يون در حدود 

 ليتر مي باشد.

 ي واحد آرپاچاي در گروهايبراساس طبقه بندي ويلكوكس ، عمده منابع آبهاي زيرزمين 

1S1C  ،)كامالً مناسب(1S2C )مناسب( 1وS3C.جهـت آبيـاري قـرار مـي گيرنـد ) نسـبتاً مناسـب(

منـابع آبهـاي زيرزمينـي ايـن واحـد  (EC)حداقل وحداكثر ميـزان هـدايت الكتريكـي  

ن ميكروموهس بر سانتي متر بوده و در عمده منـابع ميـزا 2511و  211هيدرولوژيك به ترتيب 

 است.11كمتر از  (SAR)نسبت جذب سديم 
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 : واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا2-3

 

كيفيت آب زيرزميني در بخش هاي شرقي و جنوب شرقي دشت اردبيل به علت وجود  

 411در اين مناطق حـدود  (EC)هاي آذرين، مناسب است. به طوري كه هدايت الكتريكي سازند

ست. اما در مراكز و شمال و غرب دشت به علت گسـترش ميكروموهس بر سانتي متر يا كمتر ا

ميكروموهس بر سانتيمتر  1511تا بيش از  ECپهنه هاي تبخيري و گسترش رسوبات تبخيري ،  

هدايت الكتريكي تبخيري ، حوضهنيز مي رسد. به دليل بسته بودن نواحي مركزي دشت و وجود 

اي  بـه صـورت زبانـه ECباعـ  كـاهش  وچاي ازجنوب دشـتلخيباالتر است. ورود رودخانه بال

درجهت مركز دشت مي شود. براساس بررسيهاي انجام شده ، قسمت اعظم بخشـهاي مركـزي 

 است. 1511تا  1111 بين  ECدشت داراي 

 211و حداقل آن تا  4111در بخش مركزي و شمال دشت تا حدود  ECحداكثر ميزان  

امـا بـه طـور موضـعي در بعضـي از نقـاط ميكروموهس برسانتي متر در شرق دشت مي باشد، 

ميكروموهس بر سانتي متر نيز گزارش شده است. توضيح   5711تا حدود  ECمركزي و شمال، 

 اينكه سطح چنين نقاطي خيلي كم و محدود است.

ميلـي گـرم در ليتـر و  15-51حداقل ميزان يون كلر در شرق و غرب دشت در حدود  

ميلي گرم در ليتر گزارش شده است. امـا براسـاس   911د حداكثر آن در نواحي شمالي تا حدو

و  211-251ميزان يون كلـر بـه طـور متوسـط در شـمال دشـت حـدود بررسيهاي انجام شده،

 درجنوب شهر اردبيل نيز درهمين حد است.

تيپ آب در نواحي شرقي دشت بي كربناته بوده و تا قسـمتهاي مركـزي دشـت ادامـه  

جنوبي دشت تيپ آب بيشتر سولفاته اسـت امـا گسـترش چنـداني  دارد. در قسمتهاي شمالي و

 ندارد. در مراكز دشت نيز به علت گسترش پهنه هاي تبخيري، تيپ آب كلروره مي شود.

درصد از نمونه هاي آب چاههـاي عميـق و  42از نظر طبقه بندي ويلكوكس، در حدود  

الً مناسب و نسبتاً مناسـب بـراي كام) 2S2Cو  1S1, C1S2Cنيمه عميق دشت اردبيل در كالسهاي 

)متوسـط بـراي آبيـاري( قـرار  2S3Cو 1S3Cدرصـد از آنهـا در كالسـهاي  55و حـدود  (آبياري

در گـروه آبهـاي كـه قرار مي گيرنـد.  4S4Cتا  1S4Cدرصد از چاهها در كالس  2گيرند.حدودمي

لب اين چاهها كمتر در اغ (SAR)نامناسب بـــــراي آبياري قرار مي گيرند. نسبت جذب سديم 

 باشد. مي 11از

 2S2Cو  1S1, C1S2Cها در كالس  درصد از نمونه 71در مورد قنوات و چشمه ها ، حدود  

در  هادرصـد از نمونـه16)كامالً مناسب و نسبتاً مناسب براي آبياري( قرار مي گيرنـد. حـدود  

3S4C ,در كـالس قنـوات )متوسط براي آبياري ( قرار مي گيرند و بعضـي از  2S3Cو  1S3Cكالس
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1S4,C2S4C 4  وS4C دارند. البته ايـن قنـوات و گاهـاً  )نامناسب وكامالً نامناسب براي آبياري( قرار

چشمه با كيفيت بد، تعداد خيلي كمي دارند و فقط در ارتفاعات گچـي و نمكـي جنـوب اردبيـل 

اين دشـت بـه گسترش دارند. به طور كلي محدوديت كيفي شديدي براي مصارف كشاورزي در

 لحاق منابع آبهاي زيرزميني وجود ندارد. 

 

 : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-3

 

اطالعات چنداني از پارامترهاي كيفي منابع آب زيرزميني ايـن واحـد هيـدرولوژيك در  

دسترس نيست. با اين حال باتوجه به جنس و نوع سنگهاي موجود كـه اغلـب آذريـن هسـتند، 

ابع آب زيرزميني اين منطقه )اغلب چاههاي كم عمق حاشـيه رودخانـه كـه توان گفت كه منمي

تحت تاثير رودخانه هاي قره سو و... هستند( داراي محـدوديت كيفـي چنـداني بـه ويـژه بـراي 

ميكرومـوهس بـر  2111تـا  211كشاورزي نيستند. هدايت الكتريكي در اين چاهها حدوداً بـين 

 1سانتي متر است.

رح جامع آب كشور، اغلب نمونه هاي آب زيرزميني ايـن واحـد در براساس مطالعات ط 

گيرنـد. )نسبتاً مناسب و متوسط براي آبياري( در دياگرام ويلكوكس قرار مي 1S3Cو  1S2Cكالس 

ليتر گزارش شـده اسـت. درايـن ميلي گرم در  211تا 17لظت يون كلر در اين منطقه بين ـــغ

 (SAR)ميكروموهس بر سانتي متر و نسبت جذب سديم  2311تا   411درمحدوده  ECها  نمونه

 مي باشد. 11كمتر از 

 

 : واحد هيدرولوژيك اهرچاي0-3

 

در بخشي از واحد هيدرولوژيك اهرچاي كه در استان اردبيل قرار گرفته است، با توجـه  

نها به سازندهاي زمين شناسي منطقه تقريباً فاقد محدوديت از نظر كيفيت آب زيرزميني بوده و ت

دربخش هاي محدودي دراثر جريان آب زيرزميني در رسوبات ريزدانه آذرآواري، دچار كاهش 

 كيفيت مي شود.

براساس اطالعات موجود از جمله خالصه گـزارش منـابع آب زيرزمينـي كشـور)تماب،  

آب زيرزميني در ايـن  (EC)( و ساير اطالعات موجود، حداقل و حداكثر هدايت الكتريكي 1312

                                                           
سـال شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل ، -ساس گزارش آبخوان آبرفتي مشكين شهربرا 1

1313. 
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ميكرومـوهس بـر سـانتي متـر و متوسـط آن حـدود   2511و   211بـه ترتيـب حـدود  منطقه،

س بر سانتي متر مي باشد. بر همين اساس حداقل و حداكثر غلظت يون كلر به هميكرومو1111

 ميلي گرم در ليتر گزارش شده است. 411و  21ترتيب 

 C2S1 س هـاي اكثر نمونه هاي آب زيرزميني اين منطقه در دياگرام ويلكوكس در كـال 

داراي محدوديت كم براي آبياري(، قرار مي گيرند و پارامتر )2S3C و 1S3C)مناسب براي آبياري( 

SAR  مي باشد. 14درآنها كمتر از 

 

 : واحد هيدرولوژيك دره رود0-3

 

اغلب چاههاي كم عمقي هستند كـه در منابع آب زيرزميني واحد هيدرولوژيك دره رود، 

هاي آبرفتي حاشيه رودخانه دره رود ) قره سو( حفر شده اند. هرچند سازندهايي تراس ها و پهنه 

اما جريـان آب در كه موجب كاهش كيفيت آب زيرزميني مي شوند در منطقه گسترش ندارند،

ات آبرفتي ريزدانه منجر به افزايش نسبي غلظت امالح مي شود. براين اساس و با توجه به رسوب

ميكروموهس بـر سـانتي متـر و  2511تا  1111در اين محدوده بين  ECاطالعات موجود، ميزان

در  SARميلي گرم در ليتر گزارش شده اسـت. پـارامتر   111تا  11ميزان غلظت يون كلر بين 

مي باشد. بنابر اين اغلب نمونه هاي آب زيرزميني اين منطقـه در  14نمونه هاي منطقه كمتر از 

هـاي ي گيرند كه بـه لحـاق طبقـه بنـدي ويلكـوكس در ردهقرار م 2S3Cو  1S3,C1S4Cكالسهاي 

 متوسط تا نامناسب جهت آبياري تعريف مي شوند.

 

 واحد هيدرولوژيك مغان:  6-3

 

با توجه به نوع رسوبات و سازندهاي رسوبي موجود دراين واحد هيدرولوژيك، كه اغلب  

حد متوسط تا خـوب ولـي در كيفيت آب درمناطق تغذيه دردانه ريز و با نفوذپذيري كم هستند،

خروجي به رودخانه ارس كه كشاورزي در سطح وسيعي انجام مي شـود و عمـق مناطق تخليه و 

 آب خيلي باال است، كيفيت نامناسب ارزيابي مي شود.

ــي   ــدايت الكتريك ــزان ه ــدود  (EC)مي ــه اي ح ــواحي تغذي ــي در ن  1111آب زيرزمين

به علت سطح آبهاي زيرزميني باالست، دشت كه ميكروموهس بر سانتي متر بوده، اما درخروجي

اين ميزان به شدت وجود نواحي تبخيري و نفوذ آبهاي برگشتي كشاورزي در شبكه آبياري مغان،

 ميكروموهس بر سانتي متر نيز مي رسد. 51111افزايش مي يابد و تا حدود 
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در ليتر تغيير  ميلي گرم 12511تا  177در اين واحد هيدرولوژيك، ميزان يون كلر بين  

مي كند كه مقادير حداكثر مربوط به پايانه شمالي دشـت مغـان و محـل شـبكه آبيـاري مغـان 

 باشد.مي

متغير مي باشد. به  371تا  6درآبهاي زيرزميني منطقه بين   (SAR)نسبت جذب سديم  

ه طور كلي ارتباط تنگاتنگي بين كيفيت آب زيرزميني و عمق سطح آب زيرزميني درسطح منطقـ

وجود دارد، به طوري كه در اراضي با سطح ايستابي باال به دليل تبخير از آب زيرزميني كيفيـت 

نامناسب و خاكها نيز شور و قليايي هستند اما در نواحي با سطح آب پايين ، كيفيت آب و خـاك 

 تا حدودي بهبود مي يابد.

و  1S4,C2S4Cسـهاي از نظر طبقه بندي ويلكوكس، عمده آبهاي زيرزميني منطقـه در كال 

3S4C  قرار مي گيرند كه داراي محدوديت شديدي براي آبياري هستند. هدايت الكتريكـي(EC)  

 ميكروموهس بر سانتي متر است. 2211آنها بيشتر از 

 

 : واحد هيدرولوژيك بالهارود2-3

 

بخشي از اين واحد شامل آبرفتهاي حاشـيه رودخانـه هـاي برزنـدچاي، گرمـي چـاي و  

د است كه نواحي تغذيه اي محسوب مي شوند و كيفيت آبهاي زيرزميني در آنهـا تقريبـاً بالهارو

 1111بين  (EC)مناسب بوده و فاقد محدوديت هستند. دراين بخش ها ميزان هدايت الكتريكي 

ميكرومـوهس بـر  1111ميكروموهس بر سانتي متر و در مورد چشمه ها گاهاً كمتر از  2511تا 

. اما در بخش شمالي كه به عنـوان نـواحي خروجـي بـوده و نزديـك شـبكه سانتي متر مي باشد

آبياري و زهكشي مغان هسـتند، كيفيـت آب كـاهش يافتـه و محـدوديت زيـادي حتـي بـراي 

ميكروموهس بر سانتي متر  2511تا  1111در نواحي تغذيه اي حدوداً بين  ECكشاورزي دارند. 

ان بيشتر ازاين ميزان مي باشد. اغلب نمونه هـا بوده اما در نواحي خروجي و مشرف به دشت مغ

)داراي محدوديت تـا كـامالً  3S4Cو  1S3,C1S4,C2S3, C2S4Cدر دياگرام ويلكوكس در كالس هاي 

 نامناسب براي آبياري( قرار مي گيرند.

 :بررسي بيالن آبهاي زيرزميني 0
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 :واحد هيدرولوژيك آرپاچاي1-0

 

، شبكه چاههاي پيزومتري تجهيز نگرديده اسـت. بـدين در واحد هيدرولوژيك آرپاچاي 

لحاق امكان ارائه بيالن آب زيرزميني دقيق دراين محدوده ، وجود ندارد. لذا براساس بررسيهاي 

كه طـي گـزارش بـيالن آب محـدوده هـاي  1312صورت پذيرفته توسط وزارت نيرو در سال 

خلخال صفر بـوده و سـفره در  -طارممطالعاتي كشور ارائه گرديده، تغييرات حجم مخزن دشت 

 وضعيت متعادل قرار دارد.

الزم به ذكر است كـه آبخوانهـاي واقـع در واحـد آرپاچـاي در باريكـه هـاي آبرفتـي  

هاي آرپاچاي، هرو آباد و سنگورچاي و حاشيه قزل اوزن تكوين يافتـه و اغلـب جـدا از رودخانه

ا با توجه به ارتباط هيـدروليكي رودخانـه هـاي  يكديگر بوده و فاقد ارتباط هيدروليكي هستند. لذ

 اين واحد، آبخوانها عمدتاً داراي وضعيت متعادلي مي باشند.

امكان توسعه بهـره بـرداري از براساس گزارش بيالن آب محدوده هاي مطالعاتي كشور، 

يون ميل 41ميليون مترمكعب در سال وجود دارد كه  11آبخوانهاي زيرزميني اين واحد به ميزان 

ميليون مترمكعب نيـز مربـوط بـه سـازندهاي  41مترمكعب آن مربوط به آبخوانهاي آبرفتي و 

 سخت است.

 

 : واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا2-0

 

 : عوامل تغذيه1-2-0

 

 نفوذ از بارندگي در سطح دشت : -

ميليـون مترمكعـب از طريـق بـارش  19براساس بررسيهاي انجام شده، ساالنه بال  بـر  

 سطح دشت اردبيل، به سفره نفوذ مي نمايد .در

 

 ج يان ورودي زي زميني : -

ميليون مترمكعب از طريق سفره هاي آب زيرزميني مجاور، بـه  11/116ساالنه بال  بر  

 سفره دشت اردبيل وارد مي گردد.
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 نفوذ از ط يق ج يانات سطحي و سيالبي: -

وذ از جريانـات سـطحي و سـيالبي، ميليون مترمكعب در سال از طريق نفـ 21در حدود  

 وارد سفره آب زيرزميني دشت اردبيل مي  گردد.

 

 نفوذ از آب ب گشتي كشاورزي: -

ميليون مترمكعـب از طريـق آب  71/16ساالنه درحدودبراساس بررسيهاي انجام شده، 

برگشتي از مصارف كشاورزي، به سفره دشت اردبيل نفوذ مـي نمايـد. شـايان ذكـر اسـت كـه 

مصارف آب در بخش كشاورزي ازمنابع سطحي و زيرزميني در محدود دشـت اردبيـل،  مجموع

 ميليون مترمكعب در سال است. 347بال  بر 

 

 نفوذ از فاضالب: -

ميليون مترمكعب از طريق آب برگشـتي از مصـارف شـرب ،  22/31ساالنه در حدود  

ر است كـه اغلـب از منـابع بهداشت و صنعتي به سفره دشت اردبيل وارد مي گردد. الزم به ذك

آب زيرزميني جهت مصارف فوق الذكردر اين منطقه بهره برداري مي گردد كه حجم ساالنه آن 

 ميليون مترمكعب درسال برآورد گرديده است. 54/36درحدود 

 

 : عوامل تخليه 2-2-0

 

 تخليه از منابع آبهاي زي زميني: -

منــابع آبهــاي زيرزمينــي دشــت براســاس آخــرين آمــاربرداري هــاي انجــام شــده از  

ميليون مترمكعب از طريق منابع آبهـاي زيرزمينـي ايـن منطقـه  96/253ساالنه بال  بر اردبيل،

 تخليه صورت مي پذيرد.

 

 تبخي  از سطح سف ا : -

ميليون مترمكعب به صورت تبخير از سـطح سـفره از حجـم مخـزن  3ساالنه درحدود  

 كاسته مي گردد.دشت اردبيل،

 

 شي از سف ا :زهك -

 15معادل بـا مطابق برآوردهاي انجام شده، حجم ساالنه زهكشي از سفره دشت اردبيل ، 

 ميليون مترمكعب در سال است.
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 ج يانات خ وجي زي زميني : -

ميليون مترمكعب از سفره اردبيل خـارج شـده و وارد سـفره هـاي  14/4ساالنه بال  بر  

 مجاور مي گردد.

 

 مخزن:تغييرات حجم 3-2-0

 

با عنايت به توضيحات فوق الذكر، مشخص مي گردد كه حجم عوامل تغذيه كننده سفره  

ميليون مترمكعب و حجم عوامل تخليه شـونده از آن بـال  بـر  11/263دشت اردبيل معادل با 

 ميليون مترمكعب در سال است. 11/276

كسـري مواجـه ميليـون مترمكعـب  13ساالنه با به عبارت ديگر مخزن دشت اردبيل ، 

 است.

( خالصه نتايج بـيالن آب زيرزمينـي در دشـت اردبيـل، ارائـه 4-1طي جدول شماره،) 

 گرديده است.
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 (: خالصه نتايج بيالن آب زيرزميني دشت اردبيل 0-1ول ) جد

 (Mcm)حجم  عوامل تخليه سفره (Mcm)حجم  عوامل تغذيه سفره

 نفوذ از بارندگي در سطح دشت

 يني جريان ورودي زيرزم

 نفوذ از جريانات سطحي و سيالبي

 نفوذ از آب برگشتي كشاورزي

 نفوذ از فاضالب

19 

88/146 

24 

24/86 

22/31 

 تخليه از منابع آب زيرزميني

 تبخير از سطح سفره

 زهكشي از سفره

 جريان خروجي زيرزميني 

96/203 

3 

10 

80/0 

 84/226 مجموع عوامل تخليه سفره 84/263 مجموع عوامل تغذيه سفره 

 Mcm 13- =84/226- 84/263تغييرات حجم مخزن 
 

 

نشانگر آن اسـت  1376الي  1373بررسي هيدروگراف واحد دشت اردبيل طي سالهاي  

 متر با افت مواجه بوده است. -79/1كه سطح اين سفره درحدود 

افزايش تعداد چاههاي نيمه عميق و چاههـاي عميـق در عرصـه دليل عمده اين پديده ، 

چاه نيمه عميق  2141عاتي بوده است. به طوري كه براساس آخرين آماربرداري انجام شده، مطال

 23/163حلقه چاه عميق بـا تخليـه سـاليانه  1259ميليون مترمكعب و  41/55با تخليه ساليانه 

 ميليون مترمكعب در اين محدوده شناسايي شده است.

الـي  1373يل ، طي سالهاي آبـي هيدروگراف واحد دشت اردب(،4-1طي نمودار شماره ) 

 ، نشان داده شده است.1376
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نمودار )  1-4 (: هیدروگراف واحد دشت اردبیل طی سالهای 1373-76

1328

1330

1332

1334

1336

1338

1340

7

1373/1 7

1374/1 7

1375/1

ماه/سال

ر(
)مت

ی 
تاب

س
 ای

طح
 س

اع
رتف

ا
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 : واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي3-0

 

دشتهاي كوچـك و منفصـلي قـرار دارنـد كـه فاقـد شـبكه در اين واحد هيدرولوژيك ، 

پيزومتريك هستند. لذا امكان تهيه و ارائه بيالن دقيق آبهاي زيرزميني در اين محدوده ، مقـدور 

اشد.  علي ايحال براساس بررسيهاي انجام شده طي مطالعات طرح جامع آب كشور، بيالن نمي ب

هيدروكليماتولوژي محدوده مشگين شهر متعادل است. ضمن اينكه براساس گـزارش بـيالن آب 

(، ذكر گرديده كه تغييرات حجم مخـزن 1312سال محدوده هاي مطالعاتي كشور ) وزارت نيرو،

وده و امكان توسعه بهره برداري از آبخوانها تا حد حذف تبخيـر از آب سفره مشگين شهر صفر ب

زيرزميني و كنترل بخشي از زهكشي آبهاي زيرزميني، مقدور مي باشد. اين پتانسـيل بـراي كـل 

ميليون مترمكعب است كه تقريباً نيمي از آن مربوط بـه  15عرصه دشتي مشگين شهر در حدود

 اشد.محدوده سياسي استان اردبيل مي ب

 

 :واحد هيدرولوژيك اهرچاي0-0

 

به  جهت عـدم وجـود شـبكه پيزومتريـك و سيسـتمهاي انـدازه گيـري سـطح آبهـاي  

زيرزميني، امكان تهيه بيالن دقيق دراين واحد هيدرولوژيك، ميسر نمـي باشـد. لـيكن براسـاس 

مخزن  ورزقان متعادل بوده و تغييرات حجم -مطالعات طرح جامع آب كشور، آبخوان دشت اهر

 آن صفر است.

به دليل اينكه عمده مساحت اين دشت در محدوده سياسي استان آذربايجان شرقي قرار  

مي گيرد، پتانسيل چنداني به لحاق حجم قابل توسعه از اين آبخـوان را نمـي تـوان در محـدوده 

 سياسي استان اردبيل، متصور بود.

 

 :واحد هيدرولوژيك دره رود0-0

 

لوژيك نيز شبكه پيزومتريك تجهيـز نگرديـده اسـت. امـا براسـاس در اين واحد هيدرو 

مطالعات طرح جامع آب كشور تغييرات حجم مخزن سفره آبهاي زيرزميني دره رود صفر بـوده 

و در وضعيت متعادلي قراردارد. ضمن اينكه دراين مطالعات، پتانسيلي جهت توسعه بهره برداري 

 يش بيني نگرديده است.ازمنابع آبهاي زيرزميني دراين منطقه، پ
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 : واحد هيدرولوژيك مغان6-0

 

براساس بررسيهاي انجام شده طي مطالعات طرح جامع آب كشور و سنتز طـرح جـامع  

+ ميليـون مترمكعـب در سـال 21كشاورزي استان اردبيل، بيالن آبهاي زيرزميني دشت مغـان 

جهت وفـور منـابع آبهـاي  برآورد گرديده است.  شايان ذكر است كه در عرصه دشتي مغان به

سطحي، بهره برداري چنداني از منابع آبهاي زيرزميني انجام نمي گردد. الزم به ذكر اسـت كـه 

(، بـيالن آب 1312سـال در گزارش بيالن آب محدوده هـاي مطالعـاتي كشـور )وزارت نيـرو ،

ن زيرزميني دشت مغان متعادل اعالم شده و حجم آب قابـل توسـعه آن درحـدود يـك ميليـو

 مترمكعب در سال ، برآورد گرديده است.

 

 :واحد هيدرولوژيك بالها رود2-0

 

آبخوانهاي واقع در محدوده واحد هيدرولوژيك بالهارود پراكنده بوده و بصورت باريك و  

در بستر وحاشيه رودخانه ها متمركز هستند. به جهت عدم وجود شبكه چاههاي پيزومتريك در 

يق بيالن آبهاي زيرزميني مقدور نمي باشد، لـيكن براسـاس مطالعـات اين منطقه، امكان ارائه دق

 پيشين كه دربخشهاي قبلي بدانها اشاره شد، سفره بالها رود داراي وضعيت متعادلي مي باشد.
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 منابع مورد استفاده 

 

 
 اطالعات و مدارك مربوط به شركت آب منطقه اي اردبيل  .6

تحت فشار در استان اردبيل، گزارش  هاي آبياريسنجي توسعه روشمطالعات امكان .7

 منابع آب سطحي ، مهندسين مشاور توسعه تكنولوژي كشاورزي مناسب )تكم (.

 مطالعات طرح جامع آب كشور )جاماب ( ، منابع آبهاي سطحي و زيرزميني . .1

 نتايج گزارشات مطالعات طرح جامع توسعه كشاورزي و منابع طبيعي . .9

در آذربايجان )آذربايجان شرقي ، غربي و اردبيل( ، اي شيالت مطالعات توسعه منطقه .11

 مهندسين مشاور جامع ايران .
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 پيوست

: بررسي نتايج آخرين آمار برداري سراسري منابع آبي در اسرتان اردبيرل )سرال 1

1382) 

همانگونه كه در بخشهاي قبلي گزارش اشاره شد، آمار ارائـه شـده در خصـوص ميـزان  

ي سطحي و آبهـاي زيرزمينـي و همچنـين تعـداد و تخليـه منـابع آبهـاي مصارف از منابع آبها

زيرزميني ، به همراه مشخصات مستحدثات آبي در سطح استان ، از نتايج آماربرداري سراسـري 

 استخراج و استنتاج گرديده است.، 1312سال 

توسط شركت آب منطقـه اي  1317ليكن براساس آماربرداري هاي انجام شده در سال  

 دبيل، تغييراتي در اين خصوص صورت گرفته كه نتايج آن به شرح ذيل ارائه مي گردد:ار

 

 )الف(: بيالن منابع، مصارف آب ، طرحهاي توسعه و منابع خاك

ميليون مترمكعـب  3112ميليون مترمكعب شامل  3311كل پتانسيل منابع آبي استان  

تحصـال از طريـق چـاه و قنـات ( ميليون مترمكعب آب زيرزميني )قابل اس 291آب سطحي و  

 باشد.مي

ميليون مترمكعـب( و  5/11رشته قنات ) 166از حجم آب زيرزميني ياد شده از طريق  

ميليون مترمكعب در حـال حاضـر  1/261ميليون مترمكعب( مجموعاً  6/256حلقه چاه ) 4115

ميليـون  2179به مصرف مي رسد و از حجم آب سطحي ياد شده در شـرايط فعلـي بـه مقـدار 

ميليـون مترمكعـب و طرحهـاي در  292مترمكعب ) با منظور نمودن برداشت سنتي به ميـزان 

درصد پتانسيل مذكور در بخشهاي مختلـف  6/72معادل دست بهره برداري برابر جدول ذيل (

ميليون مترمكعـب  434مصرف مورد بهره برداري قرار مي گيرد و همچنين به منظور استحصال 

 از پتانسيل آب سطحي برنامه ريزي الزم صورت گرفته است.رصد(د 5/14)معادل 

ميليـون مترمكعـب از حوضـه  251با توجه به توضـيحات مـذكور در صـورت انتقـال  

 2163اوزن به دشت اردبيل، ميزان آب قابل استحصـال اسـتان از منـابع آب سـطحي بـه قزل

ضـمناً سـطح اراضـي آبـي  درصد منابع آب سطحي خواهد رسيد. 95ميليون مترمكعب معادل 

هكتار و شـبكه هـاي  161111اراضي سنتي هكتار) 242451استان در شرايط فعلي به مساحت 

هكتار خواهد رسيد. )سطح  315125هكتار( در افق برنامه پنجم به  11451مدرن و نيمه مدرن 

 هكتار لحاق شده است.( 143375اراضي پاياب طرحهاي در حال مطالعه و اجرا 
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هدف تنظيمي ذخيره  عداد سدت نوع

(MCM) 

 مالحظات اراضي پاياب )هكتار(

 81004 1882 08 بهره برداري

اهداف سد ميل و مغان و شبكه مربوطره و 

همچنررين سررهم اسررتان اردبيررل از سررد 

( در اهداف تنظيمي سدها 684خداآفرين )

لحاظ شده است ولي پاياب سدهاي سبالن و 

 است.يامچي و سد خداآفرين منظور نشده 

  19240 8/108 21 مطالعه

 120121 220 0 اجرا
پاياب سدهاي سبالن و يامچي و خداآفرين 

 منظور شده است.

  220820 8/2324 23 جمع

 

 

 اعتبارات ط حهاي عم اني دردست مطالعه و اج ا

 
اعتبار مصوب سال جاري  طرح 22 تعداد طرح / پروژه

 )ميليارد ريال (

0/820 

 پروژه 00

 

نفر و اين رقم در انتهاي برنامـه پـنجم  61612غال زايي مستقيم طرحهاي آب و خاك فعالً اشت

 نفر خواهد رسيد. 96456به 

 

 منابع خاك استان و نياز آبي بخش كشاورزي

هزار هكتار است كه از مساحت ياد شده  711سطح كل اراضي كشاورزي استان بال  بر  

آبي هكتـار و اراضـي 337551اراضـي ديـم شد)هزار هكتار تحت كشـت مـي با 511در حدود 

 611بيـاري اسـتان تقريبـاً هكتار(. الزم به توضيح است كه مساحت اراضي مسـتعد آ 242451

 هزار هكتار است كه پراكنش مكاني آن به شرح ذيل مي باشد:

 111دشت مشـگين شـهر هزار هكتار، 111دشت اردبيل  هزار هكتار، 311دشت مغان  

 هزار هكتار. 111و حوزه قزل اوزن و بالها رود و ساير ميان دشتهاي پراكنده استان هزار هكتار 

ميليـون 4111با توجه به وسعت اراضي مستعد آبياري نياز آبي بخش مذكور در حدود  

 مترمكعب برآورد مي گردد.
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 نياز ش ب، بهداشت، صنعت و گ دشا ي استان

ميليون مترمكعب و نيـاز شـرب  321 در حدود 1411نياز بخش صنعت استان در افق  

ميليون مترمكعـب  235شهري و روستائي و همچنين گردشگري استان در افق مذكور به ميزان 

 ميليون مترمكعب پيش بيني مي شود. 555جمعاً به ميزان 

ميليـون مترمكعـب  75ميليون مترمكعب حجم مصـرف صـنعت و  13در شرايط فعلي  

گرديده است. با توجه به كمبودهاي موجود و لزوم تـامين آب براي شرب جمعيت استاني تامين 

مطمئن و بهداشتي عالوه بر منابع موجود در قالـب طرحهـاي در حـال مطالعـه و اجـرا در افـق 

 نفر جمعيت استان تامين خواهد شد. 1141111ميليون مترمكعب ديگر براي شرب  76، 1414

 

 مقايسه نيازها با منابع آبي موجود استان

ميليـون مترمكعـب و   3311مقايسه پتانسيل منابع آبي تجديدپذير استان به ميـزان با  

ميليون مترمكعب و نيـاز مـذكور در  4111نياز كليه بخشهاي مصرف در شرايط فعلي به ميزان 

 1411ميليون مترمكعب كمبود منابع آبي استان در شرايط فعلي و افـق  5355در حدود  1411

 ميليون مترمكعب برآورد مي گردد. 2111و  1511به ترتيب با ل  بر 

 
 ارقام به ميليون مترمكعب 

 1014كمبود افق  كمبود فعلي 1014نياز افق  نياز فعلي پتانسيل آب تجديدپذير استان

3344 0880 0300 1088 2400 
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 ) ب (: ط حهاي آب ساني دردست به ا ب داري، اج اء و مطالعه
 مبالغ به ميليون ريال

 نوع طرح نام طرح

 Lit/sاهداف طرح 

 سال

 بهره برداري

اعتبارات 

هزينه شده 

تا آخر 

 82سال 

اعتبارات 

مورد نياز 

 88سال 

كل اعتبار 

مورد نياز 

جهت اتمام 

 طرح

جمعيت 

برخوردار در 

افق سالهاي 

1040-1398 

 فعلي
قابل 

 توسعه

آبرساني به اردبيل از سد 

 يامچي

 918444 644444 164444 328061 82 2044 1244 اجرائي

 130444 - 04444 112922  620 004 اجرائي آبرساني مشگين شهر

خط انتقرال آب از سرد 

سبالن بره تصرفيه خانره 

 مشگين شهر

  84444 84444 4    مطالعاتي

 230444 - - 01420 29 1244 644 بهره برداري آبرساني پارس آباد

 61444 - 23444 133689 82 - 344 بهره برداري آبرساني گرمي

 02444 - - 24666 83 184 124 بهره برداري آبرساني بيله سوار

 10444 - - 24091 29 - 04 بهره برداري آبرساني هشتجين

 143444 244444 84444 32014  220 220 مطالعاتي آبرساني خلخال

 03444 34444 04444 844  162 162 مطالعاتي آبرساني نمين و عنبران

 1062444 914444 003444 694683  0891 3106  جمع 

  

 ج (: آبهاي معدني )
 مالحظات مقدار واحد عنوان

 تعدادآبهاي گرم و معدني استان

  20 دهنه گرم

  30 دهنه سرد

  114 دهنه جمع 

  62 دهنه تعدادآبهاي گرم و   معدني قابل سرمايه گذاري

  66 ليتر درثانيه باالترين دبي )گاوميش گلي(

  82 سانتي گراد باالترين دما )قينرجه مشگين(

  PH 22 قوتورسوئي(اسيدي ترين آب گرم )

قينرجه و شابيل مشگين شهر ، سردابه، شفا، برش  8 دهنه مدرن آبهاي گرم در حال بهره برداري 

 باجيالر و آبدرماني كوثر سبالن، پل سوئي

اب گاوميش، گلي ژنرال، پهنلو، ساري سو، اعصر 8  سنتي

 ويالدره، برجلو، قوتورسوئي

 قينرجه و شابيل مشگين شهر، سردابه وپل سوئي 0 دهنه آبهاي گرم درحال بازسازي

 سقزچي و برجلو نير، قهوه سوئي، آب چشم 0 مورد آبهاي گرم واگذار شده بصورت اجاره سي ساله

تفاهم اوليه جهت تامين آب موردنياز برراي ايجراد 

 ط بخش خصوصيهاي توريستي توسمجتمع

شركتهاي آلوارس ايرانيان، ايران سازه، طبيعت  0 

 سبز

  8 دهنه اجاره يكساله
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 آب زي زميني د (: تعادل بخشي منابع)

قـانون  17در جهت تعادل بخشي منابع آب زيرزميني با توجه به تكليـف بنـدب مـاده  

ح ذيل صورت گرفتـه كـه برنامه چهارم توسعه اقدامات اساسي در قالب محورهاي اصلي به شر

 خالصه اي از آن در جدول قيد شده است.

 مطالعه و اجراي تشكلهاي آب بران زيرزميني -

 خريد كنتورهاي حجمي هوشمند و انجام اقدامات الزم براي نصب آنها -

 انسداد چاههاي غيرمجاز -

 تشكيل گروههاي گشت و نظارت   -

 

1 

 قنات چشمه چاههاي داراي پروانه بهره برداري

 202تخليه  حلقه 0140

ميليون 

 مترمكعب

تخليه  دهنه 2106

142MCM 

تخليه تخليه  رشته 166

0/11 MCM 

 ميليون مترمكعب مواجه هستند. 04حلقه با تقليل آبدهي به ميزان  2201از كل چاههاي داراي پروانه  2

 ب مواجه مي باشد.ميليون مترمكع 14حلقه از چاههاي مجاز داراي اضافه برداشت به ميزان  389تعداد 3

 ميليون مترمكعب در سال 9حلقه با ميزان برداشت  118تعداد چاههاي غيرمجاز  0

 ميليون مترمكعب در سه سال گذشته پر و مسدود گرديده است 2حلقه چاه غير مجاز با ميزان  113تعداد 0

6 
كنتررل برداشرت از سرفره آب  برنامه ريزي جهت تجهيز چاههاي بهره برداري به كنتورهاي هوشمند در راسرتاي

 دستگاه آن نصب گرديده است. 142دستگاه كنتور هوشمند تهيه و  849زيرزميني كه تا اين تاريخ

2 
مطالعه ايجاد تشكل هاي آب بران زيرزميني در دشت اردبيل به اتمام رسيده و يك مورد به عنون پرايلوت تشركيل 

 گرديده است.

8 
اكيپ كه شامل يك اكيپ حقوقي و يك اكيپ صحرايي مي باشرد  9ي به تعداد گروههاي گشت و نظارت در سالجار

 جهت كنترل برداشت منابع خصوصاً منابع آب زيرزميني و شناسايي چاههاي غير مجاز فعال مي باشد.
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 جدول وضعيت طرحهاي آبرساني مختلف درسطح استان اردبيل  )مبالغ به ميليون ريال(

 نوع طرح نام طرح

 Lit/s اهداف طرح

 سال بهره برداري
اعتبارات هزينه شده 

 82تا آخر سال 

اعتبارات مورد نياز 

 88سال 

كل اعتبار مورد نياز 

 جهت اتمام طرح

جمعيت برخوردار در 

 افق سال هاي

1040-1398 

قابل  فعلي

 توسعه

 918444 644444 164444 328061 82 2044 1244 اجرائي آبرساني به اردبيل از سد يامچي

 130444 - 04444 112922  620 004 اجرائي آبرساني مشگين شهر

خط انتقال آب از سد سبالن به تصفيه خانه 

 مشگين شهر

  84444 84444 4    مطالعاتي

 230444 - - 01420 29 1244 644 بهره برداري آبرساني پارس آباد

 61444 - 23444 133689 82 - 344 بهره برداري آبرساني گرمي

 02444 - - 24686 83 184 124 بهره برداري رساني بيله سوارآب

 10444 - - 24091 29 - 04 بهره برداري آبرساني هشتجين

 143444 244444 84444 32014  220 220 مطالعاتي آبرساني خلخال

 03444 34444 04444 844  162 162 مطالعاتي آبرساني نمين و عنبران

 1062444 914444 003444 694683  0891 3106 جمع
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: بررسي آمار منابع آب استان اردبيل در شهرستانها و محدوده هاي مطالعاتي وزارت 2

 نيرو )تماب(

 

با بررسي آمار جديـد بهـره بـرداري از منـابع آب اسـتان اردبيـل درسـطح واحـدهاي  

ع در هيدرولوژيك و حوضه هاي مطالعـاتي وزارت نيـرو )تمـاب( و همچنـين شهرسـتانهاي واقـ

 :محدوده سياسي استان اردبيل، نتايج ذيل حاصل گرديده است

 

 : منابع آبهاي سطحي 1-2

 

براساس آماربرداري انجـام شـده توسـط شـركت سـهامي آب منطقـه اي اردبيـل، در  

رشـته  2113فقره آب بنـدان،  7منبع آب سطحي )شامل  2291محدوده سياسي استان اردبيل 

واحد ايستگاه پمپـاژ بـا مجمـوع تخليـه سـاليانه اي بـال  بـر  6 دستگاه موتور پمپ و 165نهر، 

در ميليون مترمكعب در سال شناسايي شده است. از مجموع اين ميزان تخليه سـاليانه، 13/311

ميليون مترمكعـب در  12/25ميليون مترمكعب در سال به مصارف كشاورزي،  66/211حدود 

ميليـون  39/1سال بـه مصـارف صـنعتي و ميليون مترمكعب در  16/1سال به مصارف شرب، 

 مترمكعب در سال به مصارف توام شرب و كشاورزي تخصيص مي يابد.

 

 : منابع آبهاي زيرزميني2-2

 

نشانگر آن اسـت شمسي، 1317نتايج  بررسي آماربرداري سراسري انجام شده در سال 

كـه ازايـن تعـداد منبع آب زيرزمينـي وجـود دارد  1166كه در محدوده سياسي استان اردبيل 

 رشته قنات هستند. 221دهنه چشمه و  3255حلقه چاه،  5391

ميليون مترمكعب در سال است كـه  75/355مجموع تخليه ساليانه اين منابع معادل با  

ميليـون مترمكعـب بـه مصـارف  75/43ميليون مترمكعب آن به مصارف كشاورزي،  61/215

ميليون مترمكعب به مصارف تـوام  71/21ي، ميليون مترمكعب به مصارف  صنعت 23/9شرب، 

 31/1ميليون مترمكعـب بـه مصـارف تـوام كشـاورزي و صـنعت و  73/1شرب و كشاورزي ، 

 ميليون مترمكعب به مصارف توام شرب و كشاورزي و صنعت، اختصاص مي يابد.
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مجموع شرب-كشاورزي صنعت شرب كشاورزي مجموع ايستگاه پمپاژ موتورپمپ سردهنه نهر آب بندان مجموع
ايستگاه پمپاژ

)واحد(

موتورپمپ

)دستگاه(

نهر

)رشته(

آب بندان

)فقره(

78/20 1/39 0/05 11/58 65/18 78/20 0 0/67 77/53 0 398 0 91 307 0 مغان 1101

87/20 0 0 13/44 73/76 87/20 0 0/56 86/64 0 320 0 21 299 0 مشگين شهر 1102

51/93 0 0/01 0 51/92 51/93 0/38 0/18 51/37 0/001 583 4 39 536 4 اردبيل 1103

90/80 0 0 0 90/80 90/80 1/14 0/10 89/48 0/08 990 2 14 971 3 طارم-خلخال 1302

308/13 1/39 0/06 25/02 281/66 308/13 1/52 1/51 305/02 0/08 2291 6 165 2113 7 مجموع

نام محدوده مطالعاتيكد محدوده مطالعاتي

جدول آمار منابع آب سطحي در محدوده هاي مطالعاتي استان اردبيل براساس آمار برداري سال 1387 شمسي

مصرف )ميليون متر مكعب( تخليه )ميليون متر مكعب( تعداد

 
 

 

مجموع شرب-كشاورزي-صنعت كشاورزي-صنعت شرب-كشاورزي صنعت شرب كشاورزي مجموع قنات چشمه چاه مجموع
قنات

)رشته(

چشمه

)دهنه(

چاه

)حلقه(

15.15 0.29 0.08 1.36 0.13 2.61 10.68 19.08 4.95 5.84 8.29 979 32 328 619 مغان 1101

41.04 0 0.43 0.59 0.81 2.86 36.35 53.06 4.63 20.30 28.13 1674 116 318 1240 مشگين شهر 1102

207.82 0.06 1.08 20.73 8.08 27.74 150.13 233.65 9.34 60.03 164.28 3605 56 391 3158 اردبيل 1103

35.39 0.03 0.14 6.02 0.21 10.54 18.45 49.96 0.50 36.72 12.74 2608 17 2218 373 طارم-خلخال 1302

299.40 0.38 1.73 28.70 9.23 43.75 215.61 355.75 19.42 122.89 213.44 8866 221 3255 5390

جدول آمار منابع آب زيرزميني در محدوده هاي مطالعاتي استان اردبيل براساس آمار برداري سال 1387 شمسي

كد محدوده مطالعاتي

مجموع

مصرف )ميليون متر مكعب( تخليه )ميليون متر مكعب( تعداد

نام محدوده مطالعاتي
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 جدول مشخصات در دست بهره برداري استان اردبيل به تفكيك شهرستانها

 شهرستان

عداد كل ت

سدهاي در حال 

 بهره برداري

مجموع ظرفيت 

تنظيمي سدها 

 )ميليون مترمكعب(

مجموع 

اراضي پاياب  

 )هكتار(

 اعتبار مورد نياز عالج بخشي سدها )ميليون ريال(

 جمع اعتبار اعتبار اجرائي اعتبار مطالعاتي

 2444 10444 0444 6424 86/02 18 اردبيل

 4 4 4 4 4 4 خلخال

 24204 16844 3904 1434 24/2 2 كوثر

   044 24 9 2 گرمي

 12444 14444 2444 16024 64/129 11 مشگين شهر

 4 4 4 22444 944 1 پارس آباد، بيله سوار

 1904 1004 044 024 24/0 0 نمين

 4 4 4 10014 60/92 0 نير

 00244 03304 11804 111024 41/1246 02 جمع 

(، زربيرل 40/2)2و  1(، آلوچه 2/1(، اسكي شهر )3(، كمي آباد )9( ، نئور )21/12شهرستان اردبيل شامل: قوريچاي )سدهاي در حال بهره برداري 

(، شيخ احمد 0/1(، پيرآلقير )2/4( ، نوشهر )3/4(، گل تپه رضي )2/4( ، ينگجه مالمحمد )0/9(، شورابيل )2(، پيله سهران )00/4(، كوهساره )2/4)

 (2/4(، كرده ده )10/4زه كند محمديه )(، تا0(، زمزم )2/4)

 شهرستان خلخال داراي سد در حال بهره برداري نمي باشد.

(، گنجگراه 0/4(، هرريس )0/4(، قره قشرالق )6/4(، پردستلو )2/1(، سكرآباد )2/3سدهاي در حال بهره برداري شهرستان كوثر شامل : ليكوان )

 (2/4(، ايلخچي )6/4)

 (6/4(، بوذجه )0/8داري شهرستان گرمي شامل: گيالرلو )سدهاي در حال بهره بر

(، 8/4(، مزرعره جهران )2/3(، قره قيره )8/2ظرفيت تنظيمي(، بيگ باغلو ) 110سدهاي در حال بهره برداري شهرستان مشگين شهر شامل: سبالن )

 (60/4لنج آباد )( ،2/1انار )( ،0/0(، طاووس گلي )2/4(، ارباب كندي )0/4(، ينگجه مشگين )0/4(، قصابه )30/4دوشانلو )

 سد در حال بهره برداري شهرستانهاي پارس آباد و بيله سوار سد انحرافي ميل و مغان مي باشد.

 (0/4( ، آقزمان )2/4(، سربند)2/4( ، سوها)0/3سدهاي در حال بهره برداري شهرستان نمين شامل : سقزچي )

 (2/1( ، سد سرخاب )00/4(، مستان آباد )0/1(، اينانلو )0/90شامل : يامچي )سدهاي در حال بهره برداري شهرستان نير 
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 جدول مشخصات سدهاي در حال مطالعه و اجراي استان اردبيل به تفكيك شهرستانها

 تعداد و ظرفيت نام سد وضعيت نام شهرستان

 اردبيل

 4 تعداد كل - سدهاي در حال اجرا

 4 (MCM)مجموع ظرفيت 

 1 تعداد كل ميليون مترمكعب( 0/0سد ايوريق) با ظرفيت تنظيمي  درحال مطالعهسدهاي 

 04/0 (MCM)مجموع ظرفيت 

 خلخال

 1 تعداد كل ميليون مترمكعب( 0/0باظرفيت تنظيمي سد بفراجرد) سدهاي در حال اجرا

 04/0 (MCM)مجموع ظرفيت 

سرد نيراخرم  (،6/6)(، سد هشتجين 3/1سد اندبيل ) سدهاي درحال مطالعه

(8) 

 3 تعداد كل

 94/10 (MCM)مجموع ظرفيت 

 كوثر

 1 تعداد كل ميليون مترمكعب( 26گيوي ) با ظرفيت تنظيمي  سدهاي در حال اجرا

 26 (MCM)مجموع ظرفيت 

(، 2(، مرشت ) 60/2(، زرج آباد ) 6/10سنگ آباد ) سدهاي درحال مطالعه

 (2/0(، تبريزك )2زاويه كرد )

 0 تعداد كل

 00/26 (MCM)مجموع ظرفيت 

 گرمي

ميليون مترمكعرب  190سد عمارت ) با ظرفيت تنظيمي  سدهاي در حال اجرا

 در سال(

 1 تعداد كل

 190 (MCM)مجموع ظرفيت 

(، سد كلره سرر 0/3(، سد زيوه )0/8سد تازه كند ) سدهاي درحال مطالعه

 (2/1(، سد سينه سر)30/3)

 0 تعداد كل

 00/16 (MCM)مجموع ظرفيت 

 مشگين شهر

 1 تعداد كل ميليون مترمكعب( 6/4خورشيد آباد )حجم تنظيمي  سدهاي در حال اجرا

 64/4 (MCM)مجموع ظرفيت 

(، 0/1گرل )(، قره02/4(، خليفه لو )6/4دره بيگلو) سدهاي درحال مطالعه

(، اهرررل 2/18(، احمررردبيگلو )30/4علمررردار)

 (96/21ايمان)

 6 تعداد كل

 42/03 (MCM)مجموع ظرفيت 

پارس آباد، 

 بيله سوار

 4 تعداد كل - سدهاي در حال اجرا

 4 (MCM)مجموع ظرفيت 

 4 تعداد كل - سدهاي درحال مطالعه

 4 (MCM)مجموع ظرفيت 

 نمين

 4 تعداد كل - سدهاي در حال اجرا

 4 (MCM)مجموع ظرفيت 

(، سرد عنبرران 6/2سد نمين )با ظرفيرت تنظيمري  سدهاي درحال مطالعه

(02/3) 

 2 تعداد كل

 12/6 (MCM)مجموع ظرفيت 

 نير

 4 تعداد كل - سدهاي در حال اجرا

 4 (MCM)مجموع ظرفيت 

 4 تعداد كل - سدهاي درحال مطالعه

 4 (MCM)مجموع ظرفيت 

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 188 

 ح شهرستانهادر سط(1382مصارف فعلي آب استان اردبيل ) سالجدول 

 نوع مصارف شهرستان
 ميزان مصارف )ميليون مترمكعب در سال(

 جمع مصارف
 صنعت شرب كشاورزي

 9/169 4 24 9/109 سدها و  چشمه ها(مصارف از آبهاي سطحي )رودخانه ها، اردبيل

 463/160 82/3 09/28 603/132 مصارف از آبهاي زيرزميني )چاهها(

 89/4 4 4 89/4 مصارف از قنات

 803/330 82/3 09/08 003/283 جمع

 2/61 4 4 2/61 سدها و  چشمه ها(مصارف از آبهاي سطحي )رودخانه ها، خلخال

 026/0 499/4 222/3 2/1 مصارف از آبهاي زيرزميني )چاهها(

 1/4 4 4 1/4 مصارف از قنات

 826/60 499/4 222/3 0/62 جمع

 8/00 4 4 8/00 سدها و  چشمه ها(ه ها،مصارف از آبهاي سطحي )رودخان كوثر

 241/0 186/4 480/1 93/3 مصارف از آبهاي زيرزميني )چاهها(

 3/4 4 4 3/4 مصارف از قنات

 341/01 186/4 480/1 43/04 جمع

 60/36 4 0/6 10/34 سدها و  چشمه ها(مصارف از آبهاي سطحي )رودخانه ها، گرمي

 682/2 0/4 1/3 182/0 ها(مصارف از آبهاي زيرزميني )چاه

 2/0 4 4 2/0 مصارف از قنات

 022/08 0/4 6/9 022/38 جمع

 190 4 10 184 سدها و  چشمه ها(مصارف از آبهاي سطحي )رودخانه ها، مشگين شهر

 03/23 39/1 39/2 60/19 مصارف از آبهاي زيرزميني )چاهها(

 1/0 4 4 1/0 مصارف از قنات

 03/223 39/1 39/12 20/240 جمع

پارس آباد، 

 بيله سوار

 920 1/0 0/21 0/899 سدها و  چشمه ها(مصارف از آبهاي سطحي )رودخانه ها،

 4 4 4 4 مصارف از آبهاي زيرزميني )چاهها(

 4 4 4 4 مصارف از قنات

 920 1/0 0/21 0/899 جمع

 33/10 4 4 33/10 سدها و  چشمه ها(مصارف از آبهاي سطحي )رودخانه ها، نمين

 09/39 12/2 3 02/30 مصارف از آبهاي زيرزميني )چاهها(

 2/4 4 4 2/4 مصارف از قنات

 62/00 12/2 3 0/09 جمع

 2/03 4 2/4 03 سدها و  چشمه ها(مصارف از آبهاي سطحي )رودخانه ها، نير

 00/8 60/4 9/4 2 مصارف از آبهاي زيرزميني )چاهها(

 4 4 4 4 مصارف از قنات

 20/61 60/4 1/1 64 جمع

 002/1266 200/13 002/140 30/1608 جمع كل
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 : بررسي وضعيت برنامه هاي شركت آب منطقه اردبيل3

 : طرحهاي در دست اجرا1-3

 

 )الف(: از محل اعتبارات استاني

 شهرستان

 تعداد كل
 جمع اعتبار هزينه شده در

 سا لهاي قبل

ا عتبار جمع  اعتبارات سالجاري

مورد نياز 

 سالهاي بعد
 هزينه شده تخصيصي مصوب پروژه طرح

 - - - - - - - اردبيل

 062 00 20 104 233 2 1 خلخال

 - - - - - - - كوثر

 - - - - - - - گرمي

 10003 822 3316 0192 28241 0 3 مشگين شهر

پارس آباد، 

 بيله سوار

0 6 31228 2014 0424 1622 04444 

 8244 1222 1904 2844 14404 1 1 نمين

 3444 2062 3120 0044 24190 1 1 نير

 62314 6288 13030 24402 89942 10 - جمع

 تكميل پمپاژ و كانال انتقال آب مزرعه -2بازسازي و مرمت ايستگاه پمپاژ كلور،  -1پروژه هاي شهرستان خلخال شامل: 

احداث عمليات زيربنايي مجموعره  -2عمليات زيربنايي مجموعه توريستي قينرجه احداث  -1پروژه هاي شهرستان مشگين شهر شامل: 

مطالعره  -0مطالعه ژئوتكنيك واجراي سد انار  -0احداث زيربناها و بهسازي آب درماني قوتورسويي) الهرود(  -3توريستي شابيل 

 واجراي سدخاكي و شبكه خراوان وخورشيد آباد

احداث روگذر كانال اصلي روستاي  -2پارس آباد DC 2اجراي كانال آب بر -1و بيله سوار شامل :  پروژه هاي شهرستانهاي پارس آباد

ترميم و بهسازي كانال و اجراي خط انتقال كانرال  -0احداث پل روگذر كانال اصلي و زهكش مقصود لو و فيروز آباد  -3تربت كندي 

 ساماندهي و اصالح انتهاي شوت كانال اصلي بيله سوار -6 -خليل لواحداث ايستگاه  پمپاژ و خط انتقال آب  -0سمت راست بران 

 پروژه شهرستان نمين خط انتقال و شبكه آبياري و زهكشي سد سقزچي نمين مي باشد.

 پروژه شهرستان نير اجراي سد سرخاب مي باشد.
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 )ب(: از محل اعتبارات ملي و ملي استاني شدا 

 شهرستان

جمع اعتبار  تعداد كل

 نه شده درهزي

 سا لهاي قبل

جمع ا عتبار  اعتبارات سالجاري

مورد نياز 

 سالهاي بعد
 هزينه شده تخصيصي مصوب پروژه طرح

 1802444 20292 143316 102944 096362 3 3 اردبيل

 100444 613 3344 0444 4 1 1 خلخال

 1404444 69090 80444 80444 120940 3 1 كوثر

 1968069 28381 32904 08444 103168 2 2 گرمي

 1022236 84039 82820 129444 613202 3 2 مشگين شهر

 9404120 164186 183244 311444 084462 0 0 پارس آباد، بيله سوار

 8244 1222 1904 2844 14404 1 1 نمين

 04444 10449 19844 34444 292228 1 1 نير

 64444 802 3444 0444 16889 1 1 سطح استان

 10631129 031190 024881 268244 2286940 24 16 جمع

تعرادل  -3بياري و زهكشي سرد يرامچي اجراي شبكه آ -2آبرساني به شهر اردبيل از سد يامچي  -1پروژه هاي شهرستان اردبيل : 

 بخشي منابع آب زيرزميني در استان اردبيل

 ساختمان سد بفراجرد -1پروژه هاي شهرستان خلخال : 

شبكه آبيراري و زهكشري سرد  -3خلخال  -راههاي اصلي جايگزين محور كوثر -2اجراي سد گيوي  -1تان كوثر: پروژه هاي شهرس

 گيوي

 آبرساني به شهر گرمي -2ساختمان سد عمارت  -1پروژه هاي شهرستان گرمي:

ي ساختمان شبكه آبيراري اجرا -3اجراي ساختمان سد سبالن  -2آبرساني به شهر مشگين شهر  -1پروژه هاي شهرستان مشگين شهر: 

 سبالن

پوشش كانالها و اصالح ابنيره هراي  -2اجراي شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين  -1پروژه هاي شهرستانهاي پارس آباد و بيله سوار: 

 شبكه آبياري و زهكشي سد عمارت -0مرمت و بازسازي تاسيسات آبي شبكه  -0ساماندهي رودخانه ارس  -3اصلي بند و شبكه مغان 

 پروژه شهرستان نمين خط انتقال و شبكه آبياري و زهكشي سد سقزچي نمين مي باشد.

 پروژه شهرستان نير اجراي ساختمان سد يامچي مي باشد.

پروژه مشترك در سطح استان، طرح تكميل و تجهيز شبكه هاي اندازه گيري آبهاي سطحي و زيرزميني در محدوده شركت سرهامي آب 

 ي باشد.منطقه اي اردبيل م
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 :  اهم پروژه هاي در دست مطالعه2-3

 

 شهرستان
تعداد 

 پروژه

 جمع اعتبار هزينه شده در

 سا لهاي قبل

جمع ا عتبار  اعتبارات سالجاري

مورد نياز 

 سالهاي بعد
 هزينه شده تخصيصي مصوب

 0224 288 044 1444 0446 2 اردبيل

 3134444 232 604 1044 0099 3 خلخال

 9130 138 310 694 2302 0 كوثر

 044444 2801 2644 19444 0462 2 گرمي

 0429 109 320 604 2081 1 مشگين شهر

 - - - - - - پارس آباد، بيله سوار

 0286 21 320 004 1934 2 نمين

 - - - - - - نير

 100448 6462 2104 13444 28183 3 سطح استان

 3848622 9231 16910 36294 08618 12 جمع

مطالعه آزاد سازي مسرير رودخانره هراي داخلري  -2مطالعه سدهاي زودبازده شهرستان اردبيل  -1وژه هاي شهرستان اردبيل :پر

 شهرستان اردبيل

مطالعه جامع تعادل بخشي و تغذيه مصرنوعي دشرت  -2مطالعه سدهاي زودبازده شهرستان خلخال  -1پروژه هاي شهرستان خلخال:

 زاد سازي بستر رودخانه هاي داخلي شهرستان خلخالبستر و آ مطالعه حدو حريم -3اردبيل 

مطالعه حدو حريم بستر  -3مطالعه سد و شبكه زاويه كرد  -2مطالعه سدهاي زودبازده شهرستان كوثر  -1پروژه هاي شهرستان كوثر : 

 ي سد ليكوانمطالعه كانال تغذيه و بند انحراف -0و آزاد سازي بستر رودخانه هاي داخلي شهرستان كوثر 

 ساختمان شبكه هاي آبياري و زهكشي در حوزه بالهارود -2ساختمان سدهاي حوزه بالها رود  -1پروژه هاي شهرستان گرمي :

 پروژه هاي شهرستان مشگين شهر مطالعه سدهاي زودبازده شهرستان مشگين شهر مي باشد.

مطالعه حدو بستر و آزاد سازي بستر رودخانره هراي داخلري  -2ين مطالعه پتانسيل آبي شهرستان نم -1پروژه هاي شهرستان نمين :

 شهرستان نمين

مطالعه كمي  و كيفي منابع  -2مطالعه ساختمان سد و شبكه آبياري و زهكشي در استان اردبيل  -1پروژه هاي مشترك در سطح استان :

 مطالعه آبرساني به شهرهاي استان اردبيل  -3آب در استان اردبيل 

 


