
 بارندگي
زيـر نظـر شـركت آب منطقـه اي     ) تبخير سنجي(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 
گاه مبنايي براي استان در نظر گرفته نشده است لذا با توجه بـه معيارهـاي مـد    بهبنه سنجش منابع آب هيچ ايست

نظر ازجمله پراكنش و پوشش مناسب و امكان اخذ ماهانه ريزش هاي جـوي از متصـديان ، ايسـتگاههاي زيـر     
 ستتوضيح اينكه در محاسبه بارندگي از ميانگين حسابي استفاده شده ا.بعنوان ايستگاه منتخب برگزيده شدند
 . ارائه شده استزيرمشخصات 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 
 ارتفاععرضطول 2درجه 

 درياچه نمك قزوين 1350 ١٣۴٠ ۴٧.۴ ,١٣ ,٣۶ ١٢.۶ ,٧ ,۵٠ان سنجيبار بيدستان 1
 درياچه نمك قزوين 1348 ١٧۶۶ ۶.٣ ,۴٢ ,٣۵ ۴۴.۴ ,۵٢ ,۴٩ باران سنجي رودك 2
 درياچه نمك قزوين 1347 ١٢٩٠ ١.۶ ,١۴ ,٣۶ ۴١.٧ ,۴۵ ,۴٩ باران سنجي آشتجين 3
 درياچه نمك قزوين 1345 ١۴۴٢ ٢۶.٣ ,٠ ,٣۶ ٢.٩ ,٢٨ ,۴٩ باران سنجي ضياء آباد 4
 درياچه نمك قزوين 1345 ١٣۶٠ ۵٧.٢ ,٨ ,٣۶ ٣۴.٢ ,٢٢ ,۵٠ باران سنجي بهجت آباد 5
 درياچه نمك قزوين 1345 ١١٨٠ ٢۴.٧ ,١ ,٣۶ ١٠ ,۴ ,۵٠باران سنجي محمد آباد خره 6
 سفيد رود منجيل 1381 ١١٩٢ ۶.٩ ,٣١ ,٣۶ ۴٣ ,٢۴ ,۴٩تبخير سنجي نيارك 7

ران سنجيبا عنبقين 8  سفيد رود منجيل 1381 ١٣٠٠ ۵.۴٣ ,٣٧ ,٣۶ ١٢.٧, ١٠ ,۴٩ 

 درياچه نمك آوج 1346 ١٨۵٠ ١٨.٧ ,٣٧ ,٣۵ ٢۴.٧ ,١١ ,۴٩ باران سنجي ده اروان 9
 درياچه نمك آوج 1349 ٢٢۵٠ ٩.۶ ,٢٨ ,٣۵ ٧.۶ ,٢٢ ,۴٩ باران سنجي پرسپانج 10
 سفيد رود الموت-طالقان 1345 ١٣٠٠ ٣۵.٢ ,٢٣ ,٣۶ ۴٠.۵ ,٢٩ ,۵٠تبخير سنجي باغ كاليه 11

 سفيد رود الموت-طالقان 1364 ١٣٨٣ ۵١ ,٣٣ ,٣۶ ٣۵.٩ ,٢ ,۵٠ باران سنجي خسرود 12

 سفيد رود الموت-طالقان 1364 ١۵٨٠ ٩.۵ ,٢۴ ,٣۶ ١٠.۵ ,٣٨ ,۵٠ باران سنجي يا رفي 13

 سفيد رود الموت-طالقان 1355 ١١٨٠ ٣۴.٨ ,٢٩ ,٣۶ ۴٧.۴ ,١٧ ,۵٠ باران سنجي محمد آباد 14

 درياچه نمك قيدار 1345 ١۶٨١ ٣٢.٣ ,۵۴ ,٣۵ ٩.۶ ,۵۵ ,۴٨ باران سنجي دشتك 15
 

 
 



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

ف
ردي

 

نام و كد محدوده 
 مطالعاتي

اختالف بارش درصد  بارش تجمعي از ابتداي سال آبيمهربارش ماهانه در ماه
 تجمعي با

متوسطسال آبي
   درازمدت

 هنساال

  متوسط درازمدتسال آبي
 ه نساال

 
 سال قبل

88-87 

متوسط دراز 
 جاري مدت

89-88  
 قبل

88-87 
 جاري 

89-88 
 قبل

88-87 

 ۸۴.۵- ۴۶.۷- ۱۲.۹ ۳.۸ ۲.۰ ۱۲.۹ ۳.۸ ۲.۰ آوج1

 ۶۰.۲- ۱۸.۴ ۱۸.۲ ۶.۱ ۷.۳ ۱۸.۲ ۶.۱ ۷.۳ طالقان -الموت 2

 ۵۴.۲- ۱۴۳.۵ ۱۰.۲ ۱.۹ ۴.۷ ۱۰.۲ ۱.۹ ۴.۷ قزوين 3

 ۶۱.۹- ۱۰۰.۰ ۱۳.۱ ۲.۵ ۵.۰ ۱۳.۱ ۲.۵ ۵.۰ قيدار 4

 ۳.۰- ۳۶.۰- ۸.۳ ۱۲.۵ ۸.۰ ۸.۳ ۱۲.۵ ۸.۰ منجيل 5

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

 
 آب سطحي

 
ايستگاه هيدرومتري بر روي رودخانه هاي اصـلي واقـع شـده انـد كـه بـه طـور         20ان تعداد در كل است

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

ف
ردي

وده نام و كد محد 
 مطالعاتي

بارش درصد اختالف  بارش تجمعي از ابتداي سال آبيمهربارش ماهانه در ماه
 تجمعي با

متوسطسال 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 

 ۸۴.۵- ۴۶.۷- ۱۵.۳ ۴.۵ ۲.۴ ۱۵.۳ ۴.۵ ۲.۴ آوج1

 ۶۰.۲- ۱۸.۴ ۵۰.۷ ۱۷.۰ ۲۰.۲ ۵۰.۷ ۱۷.۰ ۲۰.۲ طالقان -الموت 2

 ۵۴.۲- ۱۴۳.۵ ۹۱.۰ ۱۷.۱ ۴۱.۷ ۹۱.۰ ۱۷.۱ ۴۱.۷ قزوين 3

 ۶۱.۹- ۱۰۰.۰ ۱۴.۱ ۲.۷ ۵.۴ ۱۴.۱ ۲.۷ ۵.۴ قيدار 4

 ۳.۰- ۳۶.۰- ۱۲.۵ ۱۸.۹ ۱۲.۱ ۱۲.۵ ۱۸.۹ ۱۲.۱ منجيل 5



ايستگاههاي هيدرومتري .ايستگاه برروي رودخانه هاي طارم احداث شده اند  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

 محدوده 
كد

 محدوده
نام حوضه

آبريز درجه 
2 

مشخصات جغرافيايي
مساحت 

)km٢( 
درجه 
 ارتفاع عرضطول ايستگاه

۴۸ درياچه نمك 4109 قيدار دشتك 1 ۵۷,  ۳۵ ۵۴,  ۱۷۰۰ ۱۵۱۰ 2 
۴۹درياچه نمك 4109 قيدار آبگرم 2 ۱۷,  ۳۵ ۴۵,  ۱۶۲۳ ۲۴۹۱ 1 
۵۰درياچه نمك4106قزوين پل شاه عباسي3 ۰۴,  ۳۵ ۵۶,  ۱۱۵۰ ۵۴۰۸ 4 
۴۹درياچه نمك4106قزوين حاجي عرب4 ۵۰,  ۳۵ ۳۵,  ۱۷۲۰ ۵۵۰ 1 
۵۰درياچه نمك4106قزوين بهجت آباد5 ۲۲,  ۳۶ ۰۸,  ۱۳۶۰ ۴۰ 1 
۵۰درياچه نمك4106 قزوين شترك6 ۱۳,  ۳۶ ۱۵,  ۱۴۵۰ ۵۱ 4 
۵۰درياچه نمك4106 قزوين امير آباد7 ۰۱,  ۳۶ ۲۱,  ۱۵۲۰ ۷۰ 4 
۵۰درياچه نمك4106 قزوين باراجين8 ۰۲,  ۳۶ ۲۰,  ۱۴۸۰ ۹۶ 1 
۵۰سپيد رود1310طالقانالت9 ۰۴,  ۳۶ ۳۶,  ۶۸۰ ۳۰۸۴ ١ 

۴۹درياچه نمك4106قزوينقروه10 ۲۲,  ۳۶ ۰۳,  ۱۴۳۳ ۱۹۱۶ 1 
۴۹سپيد رود1311منجيل بورمانك11 ۲۵,  ۳۶ ۴۰,  ۳۰۰ ۳۲۹ 1 
۴۹درياچه نمك4108آوج تونل آوج12 ۱۲,  ۳۵ ۳۸,  ۱۷۰۰ ۳۱۰ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )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 
 لعاتيمطا

درصد اختالف  از ابتداي سال آبيرواناب  تجمعي حجم مهر در ماه ماهانهتوليد شده   حجم رواناب
 رواناب تجمعي با

  متوسط درازمدتسال 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
 ۲۲- ۴۶ ۱۲.۸۰ ۶.۸۶ ۱۰.۰۴ ۱۲.۸۰ ۶.۸۶ ۱۰.۰۴ الموت -طالقان 

                 منجيل  2

 ۸۶- ۱۱ ۶.۰۹ ۰.۷۷ ۰.۸۵ ۶.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۸۵ قزوين 3

                 آوج 4

 ۸۶- ۴ ۴.۳۰ ۰.۵۸ ۰.۶۱ ۴.۳۰ ۰.۵۸ ۰.۶۱ قيدار 5

 
آب زيرزميني   

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

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

ف
ردي

نام و كد  
محدوده 
 مطالعاتي

 درصد اختالف رواناب تجمعي با از ابتداي سال آبياناب رو تجمعيارتفاع مهر ماهانه در ماهتوليد شده ارتفاع رواناب 
  متوسط درازمدتسال آبي

 هنساال
    متوسط درازمدت سال آبي

 هنساال
      سال قبل

88-87 
 

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

1 
 -طالقان 
 ۲۲- ۴۶ ۵.۲۵ ۲.۸۱ ۴.۱۲ ۵.۲۵ ۲.۸۱ ۴.۱۲ الموت

                 منجيل 2

 ۸۶- ۱۱ ۰.۶۸ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۶۸ ۰.۰۲ ۰.۰۹ قزوين 3

                 آوج 4

 ۸۶- ۴ ۴.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۴.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۵۶ 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

شود و نظر به اهميـت مسـايل    شرب استان از آب زيرزميني تامين مي با توجه به اينكه قسمت عمده آب
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    دهنه چشمه در سطح استان انتخاب و با اعـزام اكيـپ   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  ارامترهاي مورد نظر اندازهآب اين منابع نمونه برداري شده و به آزمايشگاه جهت آناليز كيفي ارسال و پ

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

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

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

ف
ردي

نام محدوده  
 مطالعاتي

تغييرات تراز در 
سال آبي قبل 

)m( 

 تغييرات
تراز  متوسط

 درازمدت در
)m( 

ماه سالجاري نسبت به  مهرتغييرات متوسط تراز آب زيرزميني 
 تغييرات تراز

 )m(ماه قبل
از اول سال 

آبي 
 )m(جاري

ماه مشابه 
سال آبي 

 )m(گذشته

ماه مشابه 
 )m(درازمدت

 ١۵.١۴- ٣.١۶- - ٠.٣١-١۵.۴-٣.١۶- قزوين 1
 


