
 
بارندگي   

زيـر نظـر شـركت آب منطقـه اي     ) تبخير سـنجي (ايستگاه هواشناسي  12ايستگاه بارانسنجي و 58تعداد 
با توجه به گزارش طراحـي شـبكه   . اندازه گيري مي نمايند  وجود دارد كه ميزان بارندگي را در استان قزوين 

نشده است لذا با توجه بـه معيارهـاي مـد     بهبنه سنجش منابع آب هيچ ايستگاه مبنايي براي استان در نظر گرفته
نظر ازجمله پراكنش و پوشش مناسب و امكان اخذ ماهانه ريزش هاي جـوي از متصـديان ، ايسـتگاههاي زيـر     

 توضيح اينكه در محاسبه بارندگي از ميانگين حسابي استفاده شده است.بعنوان ايستگاه منتخب برگزيده شدند
  . ارائه شده است يرزمشخصات اين ايستگاه ها در جدول 

  
  مشخصات ايستگاههاي هواشناسي مورد استفاده در تحليل

ف
ردي

  

  نوع ايستگاه  نام ايستگاه
سال  مشخصات جغرافيايي

  تاسيس
نام محدوده 
  مطالعاتي

نام حوضه آبريز 
  ارتفاع عرض طول  2درجه 

چه نمكدريا  قزوين  1350 1340 47.4 ,13 ,36 12.6 ,7 ,50 باران سنجي  بيدستان  1  

 درياچه نمك قزوين  1348 1766 6.3 ,42 ,35 44.4 ,52 ,49 باران سنجي  رودك  2
 درياچه نمك قزوين  1347 1290 1.6 ,14 ,36 41.7 ,45 ,49 باران سنجي  آشتجين  3
 درياچه نمك قزوين  1345 1442 26.3 ,0 ,36 2.9 ,28 ,49 باران سنجي  ضياء آباد  4
 درياچه نمك قزوين  1345 1360 57.2 ,8 ,36 34.2 ,22 ,50 باران سنجي  بهجت آباد  5
 درياچه نمك قزوين  1345 1180 24.7 ,1 ,36 10 ,4 ,50 باران سنجي  محمد آباد خره  6
 سفيد رود  منجيل  1381 1192 6.9 ,31 ,36 43 ,24 ,49 تبخير سنجي  نيارك  7

يد رودسف  منجيل  1381 1300 43.5 ,37 ,36 12.7, 10 ,49 باران سنجي  عنبقين  8  

 درياچه نمك  آوج  1346 1850 18.7 ,37 ,35 24.7 ,11 ,49 باران سنجي  ده اروان  9
 درياچه نمك  آوج  1349 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجي  پرسپانج  10
 سفيد رود  الموت-طالقان  1345 1300 35.2 ,23 ,36 40.5 ,29 ,50 تبخير سنجي  باغ كاليه  11

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

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

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

  درياچه نمك  قيدار  1345 1681 32.3 ,54 ,35 9.6 ,55 ,48 باران سنجي  دشتك  15
  



  )بر حسب ميليمتر( ارتفاع بارندگي در سطح محدوده هاي مطالعاتي و استان 

ف
ردي

  

نام و كد محدوده 
  مطالعاتي

درصد اختالف بارش   بارش تجمعي از ابتداي سال آبي خردادبارش ماهانه در ماه
  تجمعي با

متوسط سال آبي
درازمدت   

  هنساال

  متوسط درازمدت سال آبي
  ه نساال

  
  سال قبل

88-87  

متوسط دراز 
  جاري  مدت

89-88   
  قبل

88-87  
  جاري 

89-88  
  قبل

88-87  

 6.1 6.7 392.8 390.8 416.8 15.5 34.0 0.0 آوج 1

 22.2 13.9 405.9 435.5 496.0 16.9 21.6 1.8 طالقان -الموت  2

 24.8 61.0 274.3 212.6 342.3 11.4 12.2 0.2 قزوين  3

 41.5 28.0 293.7 324.5 415.5 14.9 12.0 7.0 قيدار  4

 2.5 19.9 334.8 286.0 343.0 18.6 16.0 0.5 منجيل  5

  
  

  )بر حسب ميليون متر مكعب(حجم بارندگي در سطح محدوده هاي مطالعاتي و استان 

  
 آب سطحي

 
خانه هاي اصـلي واقـع شـده انـد كـه بـه طـور        ايستگاه هيدرومتري بر روي رود 22در كل استان تعداد 

ايسـتگاه بـرروي رودخانـه     8از ايـن تعـداد   . مرتب آبدهي آنها توسط متصديان ثبت و اندازه گيري مـي شـود  
ايسـتگاه بـرروي    4ايسـتگاه بـرروي رودخانـه حـاجي عـرب ،      1ايستگاه برروي رودخانه شاهرود،  5خررود ، 

ف
ردي

نام و كد محدوده   
  مطالعاتي

درصد اختالف بارش   تداي سال آبيبارش تجمعي از اب خردادبارش ماهانه در ماه
  تجمعي با

متوسط سال آبي
درازمدت   

  هنساال

متوسط   سال آبي
درازمدت    

  هنساال

  
  سال قبل

88-87  

متوسط دراز 
  جاري  مدت

89 -88  
  قبل

88-87  
  جاري 

89-88  
  قبل

88-87  

 6.1 6.7 467.8 465.4 496.4 18.5 40.5 0.0 آوج 1

 22.2 13.9 1129.6 1380.21211.8 47.0 60.2 4.9 طالقان -الموت  2

 24.8 61.0 2451.6 3060.21900.3 108.8101.8 1.5 قزوين  3

 41.5 28.0 316.2 349.4 447.4 16.0 12.9 7.5 قيدار  4

 2.5 19.9 507.2 433.4 519.7 28.1 24.2 0.8 منجيل  5



ايستگاههاي هيدرومتري .رروي رودخانه هاي طارم احداث شده اند ايستگاه ب 1رودخانه هاي شمالي قزوين و 
مشخصـات  . مورد تحليل با توجه به خروجي يا ورودي بودن آنها به محدوده هاي مطالعاتي انتخاب شـده انـد   

  .  ارائه شده است زيرايستگاههاي منتخب در جدول 
  مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري منتخب

ف
ردي

  

  نام ايستگاه
نام
 وده محد

كد
 محدوده

نام حوضه
آبريز درجه 

2  

 مشخصات جغرافيايي
مساحت 

)km2(  
درجه 
  ارتفاع  عرض طول  ايستگاه

  2 1510 1700 54 ,35 57 ,48 درياچه نمك  4109  قيدار  دشتك  1
  1 2491 1623 45 ,35 17 ,49درياچه نمك  4109  قيدار  آبگرم  2
  4 5408 1150 56 ,35 04 ,50درياچه نمك 4106 قزوين  پل شاه عباسي 3
  1 550 1720 35 ,35 50 ,49درياچه نمك 4106 قزوين  حاجي عرب 4
  1 40 1360 08 ,36 22 ,50درياچه نمك 4106 قزوين  بهجت آباد 5
  4 51 1450 15 ,36 13 ,50درياچه نمك 4106 قزوين  شترك 6
  4 70 1520 21 ,36 01 ,50درياچه نمك 4106 قزوين  امير آباد 7
  1 96 1480 20 ,36 02 ,50درياچه نمك 4106 قزوين  باراجين 8
  1 3084 680 36 ,36 04 ,50 سپيد رود 1310 طالقان الت 9

  1 1916 1433 03 ,36 22 ,49 درياچه نمك 4106 قزوين قروه 10
  1 329 300 40 ,36 25 ,49 سپيد رود 1311 منجيل  بورمانك 11
  1 310 1700 38 ,35 12 ,49 درياچه نمك 4108 آوج  تونل آوج 12

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )بر حسب ميليمتر(ميزان ارتفاع رواناب سطحي در محدوده هاي مطالعاتي و استان 

  
  )بر حسب ميليون متر مكعب(ميزان حجم جريان سطحي در محدوده هاي مطالعاتي و استان 

ف
ردي

نام و كد محدوده  
  مطالعاتي

درصد اختالف   ب از ابتداي سال آبيحجم تجمعي روانا  خرداد ماهانه در ماهتوليد شده   حجم رواناب
  رواناب تجمعي با

متوسط درازمدت   سال آبي
  هنساال

متوسط درازمدت      سال آبي
  هنساال

  سال قبل
88-87  

متوسط 
  87-88 قبل  88-89 جاري  87-88 قبل  88-89 جاري  دراز مدت

1 
 4- 87 464.38 239.68 447.47 64.84 36.69 81.16 الموت -طالقان 

                  منجيل   2

 62- 47 199.30 51.90 76.37 11.21 2.98 2.51  قزوين  3

                  آوج  4

 87- 17- 72.85 11.57 9.65 2.89 1.48 0.45  قيدار  5

  
آب زيرزميني   

با توزيع مناسب در كل دشـت حفـر شـده انـد و تغييـرات      ) پيزومتري( اي  حلقه چاه مشاهده 172تعداد 
آب زيرزميني را ماهانه و بطور منظم اندازه گيري و اطالعات پس از جمع آوري و بررسـي كارشناسـي   سطح 

ريـزي ، مـديريت و مطالعـه وضـعيت منـابع آب در       گردد و به منظور برنامـه  وارد پايگاه داده پايه منابع آب مي
لعات توسعه كشاورزي و صنعتي اختيار مسئولين، دست اندر كاران ، مشاوران و مهندسان قرار گرفته و در مطا

ف
ردي

نام و كد   
محدوده 
  مطالعاتي

  درصد اختالف رواناب تجمعي با  ارتفاع تجمعي رواناب از ابتداي سال آبي خردادماهانه در ماهتوليد شدهارتفاع رواناب
متوسط درازمدت   يسال آب

  هنساال
متوسط درازمدت      سال آبي

  هنساال
      سال قبل

88-87  
  متوسط دراز مدت

  87-88 قبل  88-89جاري  87-88  قبل  88-89جاري

 -طالقان  1
 4- 87 190.32 98.23 183.39 26.58 15.04 33.26  الموت

                  منجيل   2

 62- 47 22.30 5.81 8.54 1.25 0.33 0.28  قزوين  3

                  آوج  4

 87- 17- 67.70 10.75 8.97 2.69 1.38 0.42  قيدار  5



منطقه، تـامين آب شـرب، بـرآورد ميـزان آب برداشـت شـده ، بـيالن سـفره هـاي زيرزمينـي آب و مـديريت            
 .گيرد برداري براي مصارف مختلف مورد استفاده قرار مي بهره

ل شود و نظر به اهميـت مسـاي   با توجه به اينكه قسمت عمده آب شرب استان از آب زيرزميني تامين مي
گيري مـداوم پارامترهـاي    زيست محيطي خصوصا بهداشت منابع آب جهت كنترل كيفي اين منابع لزوم اندازه

عدد منبـع آبـي    117بدين منظور تعداد . كيفي و مقايسه آن با استانداردهاي موجود امري اجتناب ناپذبر است 
هـاي كارشناسـي    و با اعـزام اكيـپ   دهنه چشمه در سطح استان انتخاب 4رشته قنات و  20حلقه چاه،  93شامل 

گيري شده ، همچنين در پايان هر فصل از  از اين منابع اندازه) ميزان مصرف آب(هر ماهه مقادير دبي خروجي 
گيري  آب اين منابع نمونه برداري شده و به آزمايشگاه جهت آناليز كيفي ارسال و پارامترهاي مورد نظر اندازه

هر فصل و سال مشخص و موارد مشكوك به آلودگي و تغييرات غير عـادي بـه    شده و روند تغييرات در پايان
نهايتا اين اطالعات براي شناخت منابع آلوده كننده ، واحدهاي .رسد اطالع مسئولين و كارشناسان ذير ربط مي

هـاي زيرزمينـي و جلـوگيري از توسـعه آلـودگي       ريزي جهـت پيشـگيري و حفاظـت از سـفره     آالينده و برنامه
  گيرد روبي و شيميايي منابع آب مورد استفاده قرار ميميك

  
  سطح آب زيرزميني در محدوده هاي مطالعاتي حوزه عمل شركت تراز وضعيت تغييرات

ف
ردي

نام محدوده   
  مطالعاتي

تغييرات تراز در 
سال آبي 

 -87مهر (قبل
  )m( )88مهر

تغييرات 
متوسط تراز در 

مهر (درازمدت
) 88مهر -78

)m(  

ماه سالجاري نسبت  خردادط تراز آب زيرزميني تغييرات متوس
  به تغييرات تراز

  )m(ماه قبل
از اول سال 

آبي 
  )m(جاري

ماه مشابه 
سال آبي 

  )m(گذشته

ماه مشابه 
 )m(درازمدت

  -21/15  -58/1  18/0 -07/0  -11/15  -13/3  قزوين  1
  

 


