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    92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 
  ارتگفپیش

هایی که امروزه فراروي جهان قرار دارد بحث تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و  از چالش
طور  به ،باشد خشک می  پهنه سرزمین ایران که یک منطقه خشک و نیمهزایی است.  بیابان

میلیمتر بارندگی دارد که البته میزان  250جهانی یعنی حدود  يسوم میانگین سالیانه متوسط یک
جهانی است. باید به این نکته توجه داشت که  يتبخیر آن هم حدوداً سه برابر میانگین سالیانه

هاي  تواند مدیریت دوره مدیریت موفق ترسالی (مدیریت صحیح نزوالت آسمانی) می
  خشکسالی را به ثمر و نتیجه موفق برساند.

اول تاوان عدم مدیریت در درجه  ،هاي اخیر در کشور ما اتفاق افتاده استآنچه در سال
ریزي جایی نداشته است. بیش از یکی دو دهه است  باشد که در آن دقت و برنامه ها می سالی تر

هاي زیرزمینی به هم خورده و بیالن منفی بیش از شش میلیارد مترمکعب به  که تعادل سفره
 باه است. عنوان یک هشدار جدي مطرح شده که آغاز بحران آب نیز از همان زمان شروع شد

بحث آب در تمام  و توجه بهریزي بلندمدت  هاي جوي با برنامه پدیدهبینی  پیش ،این شرایط
  ضرورت می یابد. بیش از گذشته اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی ابعاد

با  پیش رو گزارشگیرد،  در راستاي شناخت صحیح موضوعاتی که در این حوزه قرار می
گروه در ، »92-93امترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی به سال آبی تغییرات پاربررسی « هدف

 است. تهیه گردیده ي منابع آب گیالن دفتر مطالعات پایهتلفیق و بیالن 

فر و سرکار خانم مهندس یوسفی، کارشناسان این از تالش آقاي مهندس عبادي جا دارد
  گروه جهت تهیه و تدوین گزارش تشکر و قدردانی نماید.

  
  
  
  

 ي منابع آبدفتر مطالعات پایه سرپرست  –علی فاتحی
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  92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 

  مقدمه - 1
در مراکز علمی و  "تغییر پارامترهاي اقلیمی" یا "تغییر اقلیم"هاي اخیر موضوع در سال

تحقیقاتی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، بر این اساس بررسی و ارزیابی موضوع در مطالعات 
-هاي برنامه زمانقرار گرفت و در گام نخست در قالب یکی از فعالیتپایه منابع آب در دستور کار 

نامه حاضر ضمن گنجانده شد. شیوه 1394اي در سال منطقه هاي آببندي گروه تلفیق و بیالن شرکت
و رطوبت نسبی در محل  ، درجه حرارتآوري پارامترهاي بارندگی روزانه، ماهانه، ساالنه، برفجمع

تحلیل و بررسی  ، با انجام92- 93هاي آماري موجود منتهی به سال آبی و در دورههاي معرف ایستگاه
 15سال اخیر در قیاس با دوره آماري موجود (بیش از  15و  10، 5هاي آماري تغییرات آنها در دوره

هاي کاربردي در این خصوص، اطالعات ارزیابی يسال) و ارائه نکته نظرات کارشناسی و نمودارها
   ي از اقصا نقاط کشور ارائه خواهد نمود.ارزشمند

جنوب غربی دریاي خزر  و در شمال ایران ،کیلومترمربع 14019 معادل وسعتیاستان گیالن با 
  . اختیار دارد از مساحت کل کشور را در درصد 9/0جاي گرفته و حدود 

درود بزرگ، ي آبریز سفیهاي آبریز اصلی کشور در حوزهبندي حوزهاین استان از نظر تقسیم
مدیریت منابع  شرکتقرار گرفته است.  هراز -سفیدرودهاي بین رودخانهنیز  انزلی وتاالب  -تالش

هاي آبریز اصلی کشور را با توجه به شرایط هیدرولوژیکی به )، حوزهسابق آب ایران (تماب
  هاي مطالعاتی مختلف تقسیم کرده است.محدوده

چابکسر با وسعت  –کوچصفهان و الهیجان –نات، آستانهي مطالعاتی تالش، فومچهار محدوده
کیلومترمربع، تحت تولی شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن بوده و قسمت اعظم پهنۀ  13169کلی 

 هاي مطالعاتی فوقنسبت کل مساحت محدودهگیرند. کیلومترمربع) را در بر می 12799استان گیالن (
در از وسعت استان درصد دیگر  9درصد بوده و  91حدود به مساحت استان،  در داخل استان گیالن

 –درصد)، طارم 33/0درصد)، اردبیل ( 2( درصد)، منجیل 6( الموت –هاي مطالعاتی طالقانمحدوده
  قرار دارند. درصد) 2/0چالوس ( –درصد) و رامسر 3/0خلخال (

ي ، نقشه)1(در شکل هاي مورد مطالعه درج شده و محدوده تیوضع، )1( شماره در جدول
 .است نشان داده شده هاآنموقعیت 
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  92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 
  النیواقع در داخل استان گ یمطالعات يهامحدوده تی) : وضع1جدول شماره (

کد کل در داخل استان کل محدوده استان گیالن نام 

گیالن 22/4 98/0 3141 3207 1201 تالش تالش-  تاالب انزلی

گیالن 26/9 98/4 3769 3830 1202 فومنات  تالش-  تاالب انزلی

گیالن 18/3 99/4 2568 2584 1301 آستانه-  کوچصفهان   سفیدرود بزرگ 

گیالن 23/7 93/6 3321 3548 1401 الهیجان-  چابکسر رودخانه هاي بین سفیدرود-  هراز

0/33  اردبیل 1/0 46 4805 1103 اردبیل رودخانه ارس

زنجان 0/30 0/5 42 8837 1302 طارم -  خلخال سفیدرود بزرگ 

5/8 قزوین 16/9 818 4850 1310 طالقان  -  الموت سفیدرود بزرگ 

زنجان 2/1 14/4 293 2030 1311 منجیل سفیدرود بزرگ 

مازندران 0/2 0/5 22 4829 1402 رامسر-  چالوس   رودخانه هاي بین سفیدرود-  هراز

100 14019 38518

 شرکت آب 
منطقه اي 
تحت تولی

نام حوزه آبریز درجه 2

مجموع

درصد مساحت محدوده در مساحت ( کیلومتر مربع ) 
داخل استان نسبت به ...  محدوده مطالعاتی 
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  92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 

  
  هاي اطرافنسبت به محدوده هاي مطالعاتی استان گیالنموقعیت محدوده ينقشه:  )1(شماره  شکل
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  92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 

  یمیپارامترهاي اقل -2
پـارامتر   پـنج ، 92-93تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی به سـال آبـی   جهت بررسی 

متـر)، آب  میلـی  20و بیشتر از  10، 5، 2، 1تعداد روزهاي بارانی (کمتر از ، (ماهانه و ساالنه) بارندگی
  قرار گرفته است. مقایسه موردو رطوبت نسبی  معادل برف، درجه حرارت

ي وابسته به وزارت نیرو (تحت مطالعه تبخیرسنجی هواشناسی ایستگاه 7کار از تعداد براي این 
 نیز یک ایستگاه سینوپتیک (مربوط به سازمان هواشناسی)و  اي گیالن)،شرکت سهامی آب منطقه

  استفاده گردیده است.
 پارامترهاي اقلیمی درمحاسبه  يمنتخب و معرف برا یهواشناس يهاستگاهیمشخصات ااسامی و 

  نشان داده شده است.) 2شکل شماره ( درج و موقعیت آنها در )2جدول شماره (
  

  پارامترهاي اقلیمیمحاسبه  يمنتخب و معرف برا یهواشناس يستگاههای): مشخصات ا2جدول شماره (

عرضطول
(درجھ-دقیقھ-ثانیھ)(درجھ-دقیقھ-ثانیھ)

1201تالش401451367-42-4537-53-02748-18تبخیر سنجیخرجگیل1
1201تالش6010001368-38-6037-40-10148-18تبخیر سنجیناو2
1202فومنات2751337-19-5737-16-00749-18تبخیر سنجیکسما3
1202فومنات0010501354-09-0037-59-10548-18سینوپتیک ماسولھ4
1301آستانھ-كوچصفھان2031338-15-0437-56-05749-17تبخیر سنجی آستانھ5
1401الھیجان -  چابکسر161379-34-09-2037-13-06150-16تبخیر سنجیشلمان6
1401الھیجان -  چابکسر2018201377-54-0136-55-20449-16تبخیر سنجیاسپیلي دیلمان7
1301آستانھ-كوچصفھان0617801381-52-2836-46-08849-17تبخیر سنجیشاه شھیدان8

ردیف
محدوده مطالعاتی

کدنامارتفاع (متر)کدنوعنام
سال تاسیس

مشخصات جغرافیایی ایستگاه
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  92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 

  
  نهاي معرف بارندگی استان گیالایستگاهي شبکه  تیسن ي) : نقشه2شکل شماره (

  



  
  

 

 7  

  92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 

  ماهانه و ساالنه رندگیبا -2-1
ه بیشترین بارندگی ماهانه در دوره آماري موجود مربوط به ایستگا، نتایج بدست آمده اساس بر

  باشد.متر میمیلی 0 باها هایستگا در برخی ازمتر و کمترین آن میلی 444 ) با64- 65مهر ( خرجگیل
سال آبی ( آستانهه موجود، مربوط به ایستگاهمچنین بیشترین بارندگی ساالنه در دوره آماري 

 325 ) با86-87سال آبی ( اسپیلی دیلمان متر و کمترین آن مربوط به ایستگاهمیلی 1724 ) با91-90
  باشد.متر میمیلی

  

  روزانه رندگیبا -2-2
متر ماهانه در دوره میلی 1تعداد روزهاي بارانی کمتر از ، بیشترین نتایج بدست آمده بر اساس

 ر برخی ازدین آن روز و کمتر 16 ) با45- 46خرداد ( کسما آماري موجود، مربوط به ایستگاه
متر ساالنه در میلی 1باشد. همچنین بیشترین تعداد روزهاي بارانی کمتر از روز می 0 با هاایستگاه

در برخی روز و کمترین آن  114ا ) ب45-46سال آبی ( ه کسمادوره آماري موجود، مربوط به ایستگا
  باشد.روز می 0ا ب هاایستگاه از

مربوط به ر ماهانه در دوره آماري موجود، متمیلی 2بیشترین تعداد روزهاي بارانی کمتر از 
. باشدروز می 0 با هاایستگاه ر برخی ازدین آن روز و کمتر 18 ) با45- 46خرداد ( کسما ایستگاه

متر ساالنه در دوره آماري موجود، مربوط به میلی 1همچنین بیشترین تعداد روزهاي بارانی کمتر از 
  باشد.روز می 0ا ب هاایستگاه در برخی ازروز و کمترین آن  130ا ) ب45-46سال آبی ( ه کسماایستگا

متر ماهانه در دوره آماري موجود، مربوط به میلی 5بیشترین تعداد روزهاي بارانی کمتر از 
-روز می 0 با هاایستگاه ر برخی ازدین آن کمترروز و  20ا ) ب80-81فروردین ( ه خرجگیلایستگا

متر ساالنه در دوره آماري موجود، میلی 1همچنین بیشترین تعداد روزهاي بارانی کمتر از . باشد
روز  0ا ب هاایستگاه در برخی ازروز و کمترین آن  152ا ) ب45-46سال آبی ( ه کسمامربوط به ایستگا

  .باشدمی
متر ماهانه در دوره آماري موجود، مربوط به میلی 10بیشترین تعداد روزهاي بارانی کمتر از 

. باشدروز می 0 با هاایستگاه ر برخی ازدین آن کمترروز و  25ا ) ب80-81اردیبهشت ( ه ناوایستگا
متر ساالنه در دوره آماري موجود، مربوط به میلی 1همچنین بیشترین تعداد روزهاي بارانی کمتر از 

-47سال آبی ( ه شلمانو کمترین آن مربوط به ایستگاروز  175ا ) ب45-46سال آبی ( ه کسماایستگا
  باشد.روز می 10ا ) ب46
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  92- 93آبی سال  تغییرات پارامترهاي اقلیمی استان گیالن منتهی بهبررسی 
متر ماهانه در دوره آماري موجود، مربوط به میلی 20از  بیشتربیشترین تعداد روزهاي بارانی 

. باشدروز می 0 با هاایستگاه ر برخی ازدین آن کمترروز و  8ا ب )61- 62آبان ( ه آستانهایستگا
متر ساالنه در دوره آماري موجود، مربوط به میلی 20از  بیشترهمچنین بیشترین تعداد روزهاي بارانی 

- 90سال آبی ( ه ناوروز و کمترین آن مربوط به ایستگا 27ا ) ب47-48سال آبی ( ه خرجگیلایستگا
  باشد.روز می 1ا ) ب89

    

  برف -2-3
ه مربوط به ایستگا ف ماهانه در دوره آماريل برآب معادآمده، بیشترین  بر اساس نتایج بدست

  . باشدروز می 0 با هاایستگاه ر برخی ازدین آن کمترمتر و میلی  325ا ) ب83-84بهمن ( شهیدانشاه
 شهیدانه شاهایستگاهمچنین بیشترین آب معادل برف ساالنه در دوره آماري موجود مربوط به 

  .باشدروز می 0 با هاایستگاه ر برخی ازدین آن کمترمتر و میلی  325ا ) ب83-84بهمن (
  

  درجه حرارت -2-4
ماهانه در دوره آماري موجود مربوط به  میانگین دمايبر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین 

 شهیدانه شاهو کمترین آن مربوط به ایستگا گراددرجه سانتی 29ا ) ب92-93مرداد ( ه آستانهایستگا
  باشد. می گراددرجه سانتی -7ا ) ب86-87دي (

سال آبی ( ه آستانهنه در دوره آماري موجود مربوط به ایستگاساال میانگین دمايهمچنین بیشترین 
 ٨) با 64- 65سال آبی ( شهیدانه شاهو کمترین آن مربوط به ایستگا گراددرجه سانتی 18ا ) ب79-78

  باشد.می گراددرجه سانتی
  

  نسبی رطوبت -2-5
ماهانه در دوره آماري موجود مربوط  نسبی متوسطرطوبت بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین 

آبان ( ه اسپیلی دیلمانن آن مربوط به ایستگاو کمتری درصد 95ا ) ب86-87مهر ( ه آستانهبه ایستگا
  باشد. می درصد 38ا ) ب87-86

 ه کسماساالنه در دوره آماري موجود مربوط به ایستگا رطوبت نسبی متوسطهمچنین بیشترین 
ا ) ب78-79سال آبی ( ه اسپیلی دیلمانو کمترین آن مربوط به ایستگا درصد 90ا ) ب86-87ل آبی سا(
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