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  :مقدمه 
  

 نشريه برف سنجي كشور است كه شامل آمار و اطالعات حاصل از اندازه گيري هفدهمينگزارش تهيه شده 
  . مي باشد 87-88نقطه اي ، عمق ، ارتفاع و آب معادل پوشش برفي سال آبي 

ن رودخانه و تغذيـه منـابع آب زيرزمينـي بـر            نقش ريزشها بصورت برف و آب حاصل از آن در تامين جريا             
خصوصاً اثرات ناشي از ذوب تدريجي ذخائر برفـي در حوضـه آبريـز              . عموم دست اندركاران مشخص و معين است        

رودخانه هائي كه سدهاي مهم مخزني روي آنها ساخته شده است از مسائل قابل توجه ميباشد و همراه شدن ذوب                    
پـيش بينـي آب قابـل دسترسـي ، تعيـين            . مي تواند سيلهاي بزرگي را ايجاد كنـد         برف با بارندگي در فصل ذوب       

 همه حاصل نمونه برداري و مطالعات برف سنجي حوضه ها مـي             …ضرائب برفي ، گراديان مربوطه ، ارتفاع برف و          
  .باشد 

زم همـراه  انجام نمونه برداريها و عمق يابي برف در ايستگاههاي برف سنجي كشور چنانچـه بـا دقتهـاي ال           
كارائي اطالعات مـاهواره اي جهـت تعيـين         . باشد ، مطمئناً امكان دستيابي به نتايج دقيق تري را فراهم مي سازد              

ـ رواناب اگرچه اثبات شده ولي هنوز در مطالعات منابع آب كشور معمول              وسعت پوشش برفي و مدلهاي ذوب برف      
 و در   كترونيكيِ اندازه گيـري بـرف سـاخته و روانـه بـازار شـده              البته با پيشرفت تكنولوژي، ادوات ال     .نگرديده است   

ولي تا كنون اين مهم به صورت فراگير در          مواردي نيز  توسط چند شركت آب منطقه اي خريداري ونصب گرديده           
ه در سراسـر    گيري تكنولوژي مربوط  ر اميد است با فراهم آمدن امكانات الزم زمينه هاي بكا          .كشور انجام نشده است   

  . ايجاد شود كشور
كليه آمار و اطالعات اين گزارش از شركتهاي آب منطقه اي اخذ شده و خالصه انـدازه گيريهـاي بـرف در             

 ، در برخي    1387-88الزم به ذكر است كه به علت كم بودن بارش برف در سال آبي               .جداول مجزا ارائه شده است      
برخي از استانها همچون چهار محال و بختياري كه بـرف           از استانها برف قابل اندازه گيري وجود نداشته است و در            

  .باريده است متاسفانه عمليات اندازه گيري برف انجام نشده است
 در خاتمه از همكاران واحد آبهاي سطحي كه در جمع آوري و تنظيم آمار و اطالعات اين گـزارش نقـش                       

  .شته اند قدرداني بعمل مي آيد عهده داه داشته و از آقاي مايار ملكي كه تهيه اين گزارش را ب
  

  دفتر مطالعات پايه منابع آب 
                                                                             

                                                                       
  )ب(                                                                            



  ايستگاههاي برف سنجي آذربايجان شرقي -
  

 خالصه آن بـه شـرح       كه انجام داده     ايستگاه 7 در    را عمليات برف سنجي  آذربايجان شرقي    87-88در سال آبي       
  :زير است

 با ارتفاع   رت آباد آق يول   نصدر ايستگاههايي كه اندازه گيري برف انجام شده  بيشترين ارتفاع برف در ايستگاه                    
  در صد و كمترين ارتفاع برف در ايـستگاه         7/16 سانتي متر و چگالي نسبي       5/7سانتي متر و آب معادل      9/44برف  

 درصد بوده اسـت  9/16 سانتي متر و چگالي نسبي 3 سانتي متر و آب معادل  7/17 با ارتفاع برف     پيست اسكي پيام  
.  

  .ارائه مي دهد اطالعات بيشتري را ) 1(جدول شماره 
  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

16/9 3 17/7 1387/10/14 1877 38-20 45-47 پيام 1

19/8 5/1 25/8 1387/10/21 220 38-27 46-09 قينر 2

27/4 5/8 21/2 1387/10/16 1800 38-52 47-00 شجاع آباد 3

18/9 3/7 19/6 1387/10/11 2095 37-27 46-48 قره قيه  4

23/8 6/7 28/2 1387/10/16 2330 38-40 46-40 سونگون 5

17/3 7/2 41/7 1387/10/21

16/7 7/5 44/9 1387/11/23

25/6 5/5 21/5 1387/10/22

24/8 9/3 37/5 1387/11/24

33/2 10 30/1 1387/12/27

جدول(1)خالصه آماراندازه گيري برف استان آذربايجان شرقي در سال آبي1387-88

2050 38-26 46-23 نصرت آباد آق يول 6

72888 37-45 46-30 پيست اسكي سهند
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  ايستگاههاي برف سنجي آذربايجان غربي-
رود ، ماكو،بـدوي ،مهابـاد و ذاب        ه رود، سـيمينه     زرينـ  حوضـه رود       6عمليات برف سنجي در آذربايجان غربي در          
  : ايستگاه اين عمليات انجام شده است 56در   مجموعا87ً-88 كه در سال آبي شود   انجام مي

  و كمترين ارتفاع بـرف در ايـستگاه    قمچيانسانتيمتر در ايستگاه     55 بيشترين ارتفاع برف     زرينه رود  در حوضه آبريز     –الف  
 سانتيمتر و چگالي نسبي     7/1و  22 سانتيمتر اندازه گيري شده است كه آب معادل آنها به ترتيب          6رتفاع برف    با ا  زره شوران 

  . درصد مي باشند 28 و 40آنها به ترتيب
  .ئه مي نمايد ا ارزرينه روداطالعات بيشتري را از حوضه  )2(جدول شماره 

در ايـستگاه     و كمترين ارتفاع بـرف     قزلجه  متر در ايستگاه     سانتي 18 بيشترين ارتفاع برف     سيمينه رود  در حوضه آبريز   –ب  
سانتيمتر و چگالي نـسبي آن       3/0 و4 سانتيمتر اندازه گيري شده است كه آب معادل آنها به ترتيب             3 با ارتفاع برف     كاوالن

   . درصد مي باشد10 و 22به ترتيب 
  .نمايد  ارائه مي سيمينه روداطالعات بيشتري را از حوضه ) 3(جدول شماره 

 سانتيمتر در ايستگاه    5/9 و كمترين ارتفاع برف      اخلوسانتيمتر درايستگاه   42 بيشترين ارتفاع برف     ماكو در حوضه آبريز   –ج  
 9/46 سانتيمتر و چگـالي نـسبي آنهـا بـه ترتيـب            3/3و  7/19 اندازه گيري شده است كه آب معادل آنها به ترتيب            چالدران

  .درصد مي باشد 7/34و
  . ارائه مي نمايد ماكواطالعات بيشتري را از حوضه ) 4(جدول شماره 

 سانتيمتر 4/11 و كمترين ارتفاع برف جمال كندي سانتيمتر در ايستگاه 38بيشترين ارتفاع برف  بدوي   در حوضه آبريز   –د  
 20به ترتيـب   سانتيمتر و چگالي نسبي آنها       9/2 و 6/7اندازه گيري شده است كه آب معادل آنها به ترتيب          شادلو   در ايستگاه 

  . درصد مي باشد 4/25و
   .رائه مي نمايدبدوي ااطالعات بيشتري را از حوضه آبريز  )5(جدول شماره 

 در   سـانتيمتر  11كمتـرين ارتفـاع بـرف     و  در ايستگاه خليفـه     سانتيمتر 21 بيشترين ارتفاع برف   مهاباد در حوضه آبريز     –هـ  
درصـد  9/30و9/31روچگالي نـسبي سانتيمت4/3و7/6 آنها به ترتيب كه آب معادل اندازه گيري شده استايستگاه گاگش عليا  

  .مي باشد
  . ارائه مي نمايد مهاباداطالعات بيشتري را از حوضه آبريز ) 6(جدول شماره 

   22 و كمترين ارتفاع برفزمزيزان سانتيمتر در ايستگاه 32 بيشترين ارتفاع برف ذاب در حوضه آبريز– و
سانتيمتر و چگالي نسبي آنهـا بـه        6/6 و 9اندازه گيري شده است كه آب معادل آنها به ترتيب             بيوران   سانتيمتر در ايستگاه  

  . درصد مي باشد 30 و1/28ترتيب 
   . ارائه مي نمايدذاباطالعات بيشتري را از حوضه آبريز) 7(جدول شماره 

  
                                                                           ۲  



چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
28 8/7 31 1387/11/30
39 11/7 30 1387/12/18
21 1/7 8 1388/01/27
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
27 9/5 35 1387/11/30
36 13 36 1387/12/18
21 2/5 12 1388/01/27
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/29
0/0 0/0 0/0 1387/12/17
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
29 9/5 33 1387/11/29
40 15/2 38 1387/12/17
21 3/8 18 1388/01/26
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/29
0/0 0/0 0/0 1387/12/17
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
35 7/2 20/5 1387/11/29
41 10/7 26 1387/12/17
28 1/7 6 1388/01/26
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
32 9/8 30/5 1387/11/29
39 11/9 30/5 1387/12/17
21 2/8 13/5 1388/01/26
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
31 11/5 37 1387/11/30
37 18/9 51 1387/12/18
25 8/8 35 1388/01/26
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
32 13 40/5 1387/11/30
40 22 55 1387/12/18
23 1/8 8 1388/01/27
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/20
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
31 9/9 32 1387/11/30
40 20 50 1387/12/19
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
32 5/9 18/5 1387/11/30
37 6/7 18 1387/12/19
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
38 9/5 25 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/19
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/18
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/29
0/0 0/0 0/0 1387/12/17
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/20
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/20
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/18
0/0 0/0 0/0 ديماه1387
0/0 0/0 0/0 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/18

36-142210

192410-0236-47حيدر آباد

1650

1660

1

2

4

6

8

9

52-46گور بابا علي

36-25

36-11

36-20

36-12

46-14

46-36

جدول ( 2)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان آذربايجان غربي حوضه آبريز زرينه رود سال آبي1387-88

36-25

312320-5236-46مائين بوالغ

31800

25-46قمچيان(كاني كن)

46-32

46-10

13-47آغ بوالغ

17-47چهار طاق 

36-14

36-29

36-432030

36-312200

1750

36-282500

35-442050

35-56

36-13

46-05

46-27

35-58

35-46

1946-3136-051790

5

15

16

17

11

12

13

14

10

7

18

صفا خانه 

آالسقل

شيخ چوپان

بيان دره

آفجه 

سه راهي  (بانه مريوان )

پل آنيان

سد بوكان

قبقبلو

احمد آباد 

گلزار عليا

دره قبله 

46-32

47-02

06-47زره شوران

46-18

46-25-30

45-54

1520

1550

1800

1950

1900

1450

1870

  



 

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

22 4 18 1387/11/20

36 4/3 12 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/20

0/0 0/0 0/0 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/19

0/0 0/0 0/0 1387/12/14

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/20

0/0 0/0 0/0 1387/12/14

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/20

0/0 0/0 0/0 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

18 2/5 14 1387/11/19

10 0/5 5 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/19

10 0/3 3 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/19

0/0 0/0 0/0 1387/12/15

36-26

36-33

36-23

1350

1600

1550

1700

1850

1700

1450

46-09

45-59

45-53

45-46

45-46

45-38

36-39

36-38

36-16

27-0236-46شهريكند 8

گردنه خاالران

كاوالن

1

2

3

4

5

6

7

داشبند 

شرافكند

گلوالن

بهرام آباد

432050-5036-45قزلجه

جدول ( 3 )خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان آذربايجان غربي حوضه آبريزسيمينه رود سال آبي1387-88

  



  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

15/2 3/2 21/0 1387/10/16

35/0 5/6 16 1387/11/10

32/1 6/3 19/6 1387/12/17

14/9 4/7 31/5 1387/10/16

32/3 5 15/5 1387/11/10

27/9 4/3 15/4 1387/12/17

16/9 5/4 32 1387/10/16

34/7 3/3 9/5 1387/11/10

0/0 0/0 0/0 1387/12/17

17/9 6/1 34 1387/10/16

38/9 7 18 1387/11/10

41/9 11/9 28/4 1387/12/17

19/1 6/7 35 1387/10/16

39/8 6/6 16/6 1387/11/10

46/9 19/7 42 1387/12/17

18/9 6/5 34/4 1387/10/16

29/2 4/7 16/1 1387/11/10

38/1 9/3 24/4 1387/12/17

18/9 6/7 35/5 1387/10/16

26/8 5/6 20/9 1387/11/10

32/9 8/4 25/5 1387/12/17

جدول ( 4)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان آذربايجان غربي حوضه آبريزماكو سال آبي1387-88

2100 39-58 44-36 سونا بالغي 1

 امام قلي

چالدران

ماديلو

صفوكندي 

2

3

4

5

6

7

44-10 اخلو

15-44شگفتي

44-20

39-08

39-07

49-15

39-12

39-14

39-15

44-19

44-23

44-15

2200

2350

1750

1850

2100

2300
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چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

19/0 5/5 29 1387/10/16

29/1 6/7 23 1387/11/11

27/9 8/1 29 1387/12/18

18/0 4/5 25 1387/10/16

0/0 0% 0% 1387/11/11

0/0 0% 0% 1387/12/18

18/0 6/3 35 1387/10/16

28/1 5/9 21 1387/11/11

26/0 5/3 20/4 1387/12/18

16/1 5 31 1387/10/16

25/4 2/9 11/4 1387/11/11

0/0 0% 0% 1387/12/18

20/0 7/6 38 1387/10/16

21/1 6/7 31/8 1387/11/11

30/1 6/6 21/9 1387/12/18

11/1 3/1 28 1388/01/30

17/2 3/1 18 1387/10/16

0/0 0% 0% 1387/11/11

0/0 0% 0% 1387/12/18

44-2339-22

23-0339-44جمال كندي5

1430بازرگان6

2340

2150

2150

1990

2350

2

3

4

جوزر

علي آباد

نادو

شادلو

جدول ( 5 )خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان آذربايجان غربي حوضه آبريزبدوي سال آبي1387-88

44-14

39-25

39-22

39-21

39-17

44-13

44-12

44-06

1

  
  

                                                                               ٦  
  
  

                                                                        



چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/20

0/0 0/0 0/0 1387/12/14

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/20

0/0 0/0 0/0 1387/12/14

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/20

0/0 0/0 0/0 1387/12/14

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

37/7 4/9 13 1387/11/21

30/9 3/4 11 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/21

0/0 0/0 0/0 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/21

0/0 0/0 0/0 1387/12/16

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

38/8 6/2 16 1387/11/21

33/1 4/3 13 1387/12/15

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

31/9 6/7 21 1387/11/21

37/5 6 16 1387/12/16

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

37/3 5/6 15 1387/11/21

25/7 3/6 14 1387/12/15

91850 36-25 45-30 جانداران

1910

1600 36-37

36-311750

36-44

36-28

36-05

1750 36-34

جدول ( 6)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان آذربايجان غربي حوضه آبريز مهاباد سال آبي1387-88

كامم6

خط الراس كوتروبيطاس 7

1700

45-33

آقاسور

8

29-45گاكش عليا

45-37

45-05

خليفه

5

45-43

مزرعه

4

11500 45-35

پاگردان 3

38-45آفان2

36-35

45-38

1720

1500 36-05

  



  
  
 

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/17

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/17

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

30/0 6/6 22 1387/11/17

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/17

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

28/1 9 32 1387/11/17

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

0/0 0/0 0/0 1387/11/17

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

0/0 0/0 0/0 ديماه 1387

27/9 6/7 24 1387/11/17

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

1

2

3

4

51900 زمزيران

كهنه الهيجان

ميرآباد

1420

1450

6

7

جدول ( 7)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان آذربايجان غربي حوضه آبريز ذاب سال آبي1387-88

سيلوه

هنگ آباد

بيوران 

بناويله

45-06

45-18

45-23

45-39

45-35

45-07

45-22

36-48

36-32

36-11

36-09

36-19

36-38

36-24

1600

1400

1600

1500

  
                                                                             ۸  

  



  
                                                                       

   اردبيلايستگاههاي برف سنجي-
 سانتيمتر در 88 بيشترين ارتفاع برفدر عمليات برف سنجي از ايستگاه هاي شركت آب منطقه اي اردبيل           
سـانتيمتر   6/8 درصـد و كمتـرين ارتفـاع بـرف           8/44  چگالي نسبي   و  سانتيمتر 4/39 با آب معادل    الوارس ايستگاه

  . درصد  اندازه گيري شده است 9/20ر و چگالي نسبي  سانتيمت8/1با آب معادلكوه سنگر درايستگاه 
  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد ) 8(جدول شماره 

  

چگالي برف % cm ارتفاع آب معادل برف cmتاريخ اندازه گيري متوسط ارتفاع ارتفاع  عرض  طول  نام ايستگاه رديف
20/9 1/8 8/6 1387/10/24
29/1 3/9 13/4 1387/11/24
0/0 0/0 0/0 1387/12/24
20/0 4/6 23 1387/10/26
20/0 4/6 23 1387/11/27
0/0 0/0 0/0 1387/12/23
26/0 4/4 16/9 1387/10/30
0/0 0/0 0/0 1387/11/29
0/0 0/0 0/0 1387/12/23
21/3 3 14/1 1387/10/23
0/0 0/0 0/0 1387/11/30
0/0 0/0 0/0 1387/12/21
25/0 3 12 1387/10/25
0/0 0/0 0/0 1387/11/26
0/0 0/0 0/0 1387/12/22
18/1 4/6 25/4 1387/10/25
21/0 8/8 41/9 1387/11/27
25/0 2/6 10/4 1387/12/21
29/9 5/8 19/4 1387/12/26 2081 37-37-01 48-34-29 خانقاه سادات 7
30/5 10/1 33/1 1387/10/27
44/8 39/4 88 1387/11/18

1387/12/23
20/3 6/4 31/6 1387/10/13
22/1 7 31/7 1387/11/03
17/8 5/7 32/1 1387/10/13
22/1 7 31/7 1387/11/03

2440 48-32-01

2281 38-10 48-31

2078 38-00 47-54

37-51-44

2080 38-17 48-10

1980 38-12 48-10

2110 38-13-05 48-42-20 كوه سنگر

صائين

سئين

آرپاچاي6

3

سردابه

عباس آباد 4

وله زير

1

 جدول ( 8)خالصه آماراندازه گيري برف استان اردبيل در سال آبي1387-88

3020 38-16-48 47-54-01

5

2

الوارس 8
اندازه گيري مقدور نشده است.

9

2821 38-19-39 45-50-17 شابيل 10

1980 38-18-37 47-41-13
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  ايستگاههاي برف سنجي اصفهان -

چهـار  شامل منـاطق    (  در حوضه آبريز زاينده رود         اصفهان  شركت آب منطقه اي    ايستگاههاي برف سنجي    
  . گلپايگان قرار گرفته استدر حوضه آبريزوهمچنين  )  و فريدنمحال و بختياري

   منطقه چهار محال و بختياري –الف 
 تـا پايـان اسـفند مـاه      در منطقه چهار محال و بختياري از حوضه آبريز زاينده رود بيـشترين ارتفـاع بـرف            

 درصد و كمترين ارتفـاع      31 سانتيمتر و چگالي نسبي      2/16 سانتيمتر با آب معادل      6/51 چلگرده  درايستگا 1387
  . درصد اندازه گيري شده است 27 سانتيمتر و چگالي نسبي 6/1 با آب معادلبارده  سانتيمتر در ايستگاه6برف

  .ايد اطالعات بيشتري را از منطقه چهار محال و بختياري ارائه مي نم) 9(جدول شماره 
   منطقه فريدن -ب

سانتيمتر با  4/10گردنه بوئين  در ايستگاه    1387تا پايان اسفند ماه        فدر منطقه فريدن بيشترين ارتفاع بر       
بـا آب    سـينگرد   سانتيمتر در ايستگاه   1 درصد وكمترين ارتفاع برف      8/29 سانتيمتر و چگالي نسبي    1/3آب معادل   

  . اندازه گيري شده است  درصد30سانتيمتر و چگالي نسبي 3/0معادل 
  .اطالعات بيشتري را از منطقه فريدن ارائه مي نمايد ) 10(جدول شماره 

   گلپايگان منطقه -ج
) انواختخـ (   آباد عباس    در ايستگاه      1387تا پايان اسفند ماه         بيشترين ارتفاع برف    گلپايگان در منطقه   

دره   سانتيمتر در ايـستگاه    7 درصد وكمترين ارتفاع برف    7/16سانتيمتر و چگالي نسبي   2 سانتيمتر با آب معادل   12
  . درصد اندازه گيري شده است 7/15سانتيمتر و چگالي نسبي 1/1با آب معادلساري 

  . ارائه مي نمايد گلپايگاناطالعات بيشتري را از منطقه ) 11(جدول شماره 
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چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برفcmتاريخ اندازه گيريمتوسط ارتفاع برف ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

19 5/1 26/9 1387/10/26

31 16/2 51/6 1387/11/26

48 5/8 12 1387/12/21

14 2/1 14/7 1387/10/26

32 10/7 33/7 1387/11/26

1387/12/21

20 4/1 20/2 1387/10/26

33 12/8 39 1387/11/26

1387/12/21

20 1/7 8/3 1387/10/15

25 5 20 1387/11/16

1387/12/19

26 2/1 8/2 1387/10/27

31 5 16/2 1387/11/26

1387/12/21

29 2 6/8 1387/10/27

1387/11/26

1387/12/21

32 2 6/2 1387/10/27

1387/11/26

1387/12/21

27 1/6 6 1387/10/15

25 3/2 12/8 1387/11/16

1387/12/19

2420 32-35 50-32 بارده8

سودجان 7

6

قلعه مرغ

دره گاو

محمدآباد 3

شيخ شبان4

5

2300

50-2232-35

32-28 50-08

2450

چلگرد 1

نصيرآباد2

32-35 50-24

50-08

50-36

50-11

50-18

جدول ( 9)خالصه آماراندازه گيري برف استان اصفهان در حوضه آبريز زاينده رود در سال آبي1387-88 

2400

32-31

32-35

32-33

2400

2390

2240

2300 32-29

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

  



  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برفcmتاريخ اندازه گيريمتوسط ارتفاع برف ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
1387/10/15

35/0 2/1 6 1387/11/16
1387/12/19
1387/10/15
1387/11/16
1387/12/19

25/0 1/5 6 1387/10/15
1387/11/16
1387/12/19
1387/10/16
1387/11/16
1387/12/19
1387/10/16

29/8 3/1 10/4 1387/11/16
1387/12/19

30/0 0/3 1 1387/10/16
1387/11/16
فاقد برف قابل اندازه گيري1387/12/19

3

قلعه شاهرخ4

5

6

گردنه بوئين

سينگرد

اسالم آباد

2350

50-3532-06

32-03 50-20

2500

باديجان 1

گردنه اشن2

50-43

50-25

50-06

50-26

32-40

32-40

33-05

2350

2100

1400

2250 32-48

جدول ( 10)خالصه آماراندازه گيري برف استان اصفهان در حوضه آبريزفريدن در سال آبي1387-88 

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

  
  
  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برفcmتاريخ اندازه گيريمتوسط ارتفاع برف ارتفاع طول جغرافياييعرض جغرافيايي نام ايستگاه رديف
18/0 1/8 10 1387/12/25

1387/11/27
1387/12/27

16/7 2 12 1387/12/25
1387/11/27
1387/12/27

15/7 1/1 7 1387/12/29
1387/11/27
1387/12/27
1387/10/29
1387/11/27
فاقد برف قابل اندازه گيري1387/12/27

3

قائم آباد4

دره ساري

1

عباس آباد( اختخوان)2

2100

50-0533-25

33-23 50-51

2100

49-58

50-05

سراب هنده 

33-14

33-25

2300

2100

جدول ( 11)خالصه آماراندازه گيري برف استان اصفهان در حوضه آبريزگلپايگان در سال آبي1387-88 

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري

فاقد برف قابل اندازه گيري
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  ايستگاههاي برف سنجي تهران_
 كه خالصه  لتيان قرار دارند والقان ، كرج ،كردان، الر ت حوضه ، 5ايستگاههاي برف سنجي تهران در   

  : به شرح زير مي باشد87-88 در سال آبي اطالعات آمار برف آنها
  القان ت حوضه آبريز -الف

 ايستگاه برف سنجي را شامل مي شود كه در عمليات برف سنجي  بيـشترين ارتفـاع     6القان  تحوضه آبريز     
 درصد و كمترين ارتفـاع      1/39 سانتيمتر و چگالي نسبي      3/19 با آب معادل     ديزان سانتيمتر در ايستگاه     3/49برف  
 درصد اندازه گيري    1/24 سانتيمتر و چگالي نسبي    3/2 با آب معادل   )آليزان( جوستان  سانتيمتر در ايستگاه   7/9برف

  .شده است 
  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد ) 12(جدول شماره 

   حوضه آبريز سد كرج – ب
گيـري هـاي بعمـل      عمليات برف سنجي حوضه آبريز سد كرج در پنج ايستگاه انجام مي شود كه دراندازه                  

 سانتيمتر و چگـالي     7/39 با آب معادل     )يورد مغاني (ديزين سانتيمتر در ايستگاه     6/123آمده بيشترين ارتفاع برف     
 سـانتيمتر و چگـالي      6 بـا آب معـادل       دوخاني سانتيمتر در ايستگاه     3/33 درصد و كمترين ارتفاع برف     1/32نسبي  
  . درصد اندازه گيري شده است 18نسبي 

  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد ) 13(ره جدول شما
   حوضه آبريز كردان – ج

قابـل  برف   87-88 طبق گزارشها در سال آبي    حوضه آبريز كردان شامل سه ايستگاه برف سنجي است كه             
  .اندازه گيري نداشته اند

   حوضه آبريز سد الر – د 
اسـفند مـاه در ارتفاعـات الر نيزعمليـات برفـسنجي             وعالوه بر آن در    حوضه آبريز الر سه ايستگاه برف سنجي دارد       

 120 بـا ارتفـاع  ارتفاعـات الر   همين در ميان آمار اندازه گيري شده بيشترين ارتفاع برف مربوط به.انجام شده است  
 سـانتيمتر  5/12 مي باشد و كمترين ارتفاع برف          درصد 3/32سانتيمتر و چگالي نسبي   8/38 سانتيمتر و آب معادل   

  . درصد اندازه گيري شده است20 سانتيمتر و چگالي نسبي5/2 با آب معادلتگاههمين ايسدر 
  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد ) 14(جدول شماره 
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   حوضه آبريز سد لتيان – ه

 3/33 بـا ارتفـاع آب معـادل       شمـشك  سانتيمتر در ايستگاه     5/89 سد لتيان  بيشترين ارتفاع برف در حوضه      
 2 بـا آب معـادل     گرمابـدر  سانتيمتر در ايـستگاه      7/15 درصد و كمترين ارتفاع برف     2/37سانتيمتر و چگالي نسبي     
  . درصد اندازه گيري شده است 8/12سانتيمتر و چگالي نسبي 

  .د لتيان ارائه دهد اطالعات بيشتري را از حوضه س) 15(جدول شماره 
  
  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
18/6 2/2 11/7 1387/10/09
26/1 4/0 15/3 1387/11/15
31/5 4/1 13/0 1387/12/14

1388/01/10
1387/10/09

25/0 2/7 10/7 1387/11/15
36/6 5/6 15/3 1387/12/14

1388/01/10
0/0 0/0 0/0 1387/10/09
0/0 0/0 0/0 1387/11/15
0/0 0/0 0/0 1387/12/14

1388/01/10
1387/10/11

24/1 2/3 9/7 1387/11/14
36/9 4/8 13/0 1387/12/12

1388/01/10
1387/10/11
1387/11/14

37/9 5/8 15/3 1387/12/12
1388/01/10

3/9 0/8 20/3 1387/10/11
23/1 9/3 40/3 1387/11/14
39/1 19/3 49/3 1387/12/12

1388/01/10

50-45

50-41

جدول( 12)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان تهران حوضه آبريزتا لقان سال آبي1387-88

زيدشت 

2

1700 36-10

2100 36-10 ميناوند( گلينك)

1

جوستان( آليزان) 4

2160 36-12 50-47

1890 36-11 50-53

هرنج 3

650-57-19

50-54 دوك پل5

ديزان

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.1810 36-10

2350 36-13-17

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.
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چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
14/8 6/3 42/8 1387/10/24
20/7 10/3 50/0 1387/11/19
37/6 33/3 88/6 1387/12/13
0/0 0/0 0/0 1388/01/09
30/5 23/5 77/0 1387/10/22
43/0 39/5 91/8 1387/11/21
32/1 39/7 123/6 1387/12/12
23/7 24/5 103/3 1388/01/10
18/0 6/0 33/3 1387/10/22
20/7 8/3 40/3 1387/11/20
34/8 30/3 87/0 1387/12/15
0/0 0/0 0/0 1388/01/11
16/9 6/0 35/6 1387/10/23
25/1 13/5 53/8 1387/11/20
29/4 14/6 49/6 1387/12/12
0/0 0/0 0/0 1388/01/11
15/5 5/7 36/7 1387/10/24
18/5 8/1 44/0 1387/11/19
34/3 16/3 47/5 1387/12/13
0/0 0/0 0/0 1388/01/09

2990 51-2436-02

2425 36-03 51-20 دوخاني

جدول ( 13)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان تهران حوضه آبريزسدكرج سال آبي1387-88

2105 36-06

2320 35-56

2700 36-06 هالي چاي 4

چويك 

1

51-17

51-22

51-07

قصر

5

يورد مغاني( ديزين) 2

3

  
  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
14/7 4/0 27/2 1387/10/10
26/5 12/3 46/5 1387/11/07
36/5 22/0 60/2 1387/12/04
0/0 0/0 0/0 1388/01/17
21/6 5/8 27/0 1387/10/10
27/2 16/3 60/0 1387/11/07
32/8 35/0 106/6 1387/12/04
21/3 3/4 16/0 1388/01/17
14/1 4/3 30/7 1387/10/10
32/5 19/2 59/0 1387/11/07
29/6 29/2 98/7 1387/12/04
20/0 2/5 12/5 1388/01/17

32/3 38/8 120/0 1387/12/04 2800 ارتفاعات الر 4

2500 35-48

پلور

52-01

52-01

امامزاده هاشم

جدول ( 14)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان تهران درحوضه آبريز سدالر درسال آبي1387-88

2560 35-54

2550 35-53

52-00

1

2

تاج سد 3
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چگالي برف % cm ارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ  اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

12/8 2/0 15/7 1387/10/02

20/5 7/3 35/7 1387/11/06

33/6 23/3 69/3 1387/12/14

0/0 0/0 0/0 1388/01/19

26/1 7/8 30/0 1387/10/02

23/9 12/8 53/6 1387/11/18

37/2 33/3 89/5 1387/12/11

37/7 10/2 27/0 1388/01/19

23/6 5/7 24/0 1387/10/02

19/3 9/5 49/3 1387/11/16

29/9 19/8 66/3 1387/12/11

0/0 0/0 0/0 1388/01/19

24/2 4/7 19/3 1387/10/03

23/0 7/2 31/2 1387/11/09

34/1 15/8 46/3 1387/12/14

0/0 0/0 0/0 1388/01/18

1387/10/03

0/0 0/0 0/0 1387/11/09

1387/12/14

0/0 0/0 0/0 1388/01/18

1387/10/03

0/0 0/0 0/0 1387/11/09

1387/12/14

0/0 0/0 0/0 1388/01/18

2700

51-3939-592400

51-30

6

گرمابدر

شمشك 

امامه

آهار

كند 

لواسان

1

2

3

4

جدول ( 15)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان تهران در حوضه آبريزلتيان در سال آبي1387-88

51-3835-522100

51-3635-542350

5

61-06

51-47

2460 51-2535-00

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

2200 35-49
غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.

غير قابل اندازه گيري گزارش شده است.
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  ايستگاههاي برف سنجي فارس  -
فقط ايـستگاه شـكرك بـرف قابـل انـدازه            آب منطقه اي فارس      ت ايستگاه برف سنجي شرك    13از مجموع     

ه بـود  درصـد  8/7 چگـالي نـسبي   و سانتيمتر8/0 سانتيمتر با آب معادل6/10 آن   ارتفاع برف  گيري داشته است كه   
  .است 

  
    كرماننجي ايستگاههاي برف س-

 داراي  87-88 ايـستگاه در سـال آبـي         3  كرمـان   ايستگاه برف سـنجي شـرك آب منطقـه اي          5از مجموع   
 40 بـا آب معـادل      گلوچـار   سـانتيمتر در ايـستگاه     53پوشش برفي بوده است و از آن ميان بيـشترين ارتفـاع بـرف             

 15/1با آب معادل  گداركفنوئيه  ستگاه  سانتيمتر دراي  7 درصد و كمترين ارتفاع برف       5/75  چگالي نسبي   و سانتيمتر
  . درصد  اندازه گيري شده است 4/16سانتيمتر و چگالي نسبي 

  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد ) 16(جدول شماره 
  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
15/7 1/65 10/5 1387/09/18
16/4 1/15 7 1387/10/30
0/0 0/0 0/0 1387/11/08
0/0 0/0 0/0 1387/12/13
0/0 0/0 0/0 1387/09/16
0/0 0/0 0/0 1387/10/16
0/0 0/0 0/0 1387/11/13
0/0 0/0 0/0 1387/12/19

75/5 40 53 1387/09/16
11/0 1/1 10 1387/09/27
0/0 0/0 0/0 1387/10/16
0/0 0/0 0/0 1387/11/14
0/0 0/0 0/0 1387/12/20
15/6 1/25 8 1387/09/18
0/0 0/0 0/0 1387/10/25
0/0 0/0 0/0 1387/11/09
0/0 0/0 0/0 1387/12/14
0/0 0/0 0/0 1387/09/27
0/0 0/0 0/0 1387/10/25
0/0 0/0 0/0 1387/11/29
0/0 0/0 0/0 1387/12/26

29-313000

2902

2

3

4

31-1229-57سيد مرتضي 

03-57گلوچار

26-3729-56گدار كفنوئيه 1

جدول ( 16)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان كرمان درسال آبي1387-88

5

43-56تلخه چار

25-56 چهارطاق گوغر

29-142203

29-212904

  
 

                                                                              ١٧                

 



   سنجي كرما نشاه ايستگاههاي برف-
  

 ايستگاه انجام شده كـه از آن ميـان بيـشترين ارتفـاع بـرف                5عمليات برف سنجي در     1387-88در سال آبي    
 درصـد و كمتـرين ارتفـاع        9/8 سانتي متـر و چگـالي نـسبي        7/1 با آب معادل     مرواريدسانتي متر در ايستگاه     2/19

درصد انـدازه گيـري شـده      8/8انتي متر و چگالي نسبي       س 5/0 با آب معادل     زبانيسانتي متر در ايستگاه مر    7/5برف
  . است 

  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد) 17(جدول شماره 
  
  
  

چگالي برف   % cm  ارتفاع آب معادل برف cm متوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري  ارتفاع  عرض جغرافيايي طول جغرافيايي  نام ايستگاه  رديف

8/9 1/7 19/2 1387/10/28 1878 34-52-40 46-58-51 مرواريد  1

8/8 0/5 5/7 1387/10/28 1609 34-43-03 47-05-05 مرزباني 2

6/3 0/5 7/9 1387/10/28 1824 34-42 47-10 جبارآباد 3

10 1 10 1387/10/29 1650 34-19 46-07 سرميل 4

9/9 1 10/1 1387/10/29 1880 34-19-00 46-13-30 شمال كرند( بنوينج) 5

جدول ( 17) خالصه آمار برف ايستگاههاي استان كرمانشاه  درسال آبي1387-88
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  ايستگاههاي برف سنجي گلستان
  

سـانتي متـر در ايـستگاه       45 بيشترين ارتفاع بـرف      1387-88در سال آبي    در عمليات برف سنجي انجام شده       
 درصـد و كمتـرين      8/20 سانتي متـر و چگـالي نـسبي          4/9با آب معادل    ) از سطح دريا   متر 2420با ارتفاع (نو دراز

ه درصـد انـداز    2/8  سانتي متر و چگـالي نـسبي       4/0سانتي متر در ايستگاه شيرين آباد  با آب معادل           5 ارتفاع برف 
  . گيري شده است 

  
  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد) 18(جدول شماره 

چگالي برف % cm ارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع  عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

8/2 0/4 5/0 1387/09/26

12/4 0/7 5/5 1387/10/14

11/8 0/7 6/0 1387/10/14 950 36-42-39 54-28-50 زيارت 2

11/4 0/8 7/0 1387/10/14 465 36-47-05 54-34-56 گرمابدشت 3

14/0 2/1 15/0 1387/10/15

33/6 1/7 5/0 1387/11/19

0/0 0/0 0/0 1387/12/26

0/0 0/0 0/0 1388/01/26

28/9 5/2 18/0 1387/10/15 1499

22/3 6/7 30/0 1387/11/19

0/0 0/0 0/0 1387/12/26

20/7 3/9 19/0 1387/01/26

23/3 1/6 7/0 1387/01/26 1291

33/3 10/0 30/0 1387/12/26 2135 36-40-10 54-08-09 درازنو 6

14/3 5/3 37/0 1387/10/15

20/8 9/4 45/0 1387/11/19

29/5 8/1 27/5 1387/12/26

29/9 3/3 11/0 1387/01/26

906دراز نو

جدول ( 18) خالصه آمار برف ايستگاههاي استان گلستان درسال آبي1387-88

1020 36-47-29 55-01-21 شيرين آباد 1

436-42-24 54-06-02

36-40-112420

5

08-08-54دراز نو7

1500 21-41-5136-05-54دراز نو

  
  
  

                                                                              ١٩ 



 
  ايستگاههاي برف سنجي گيالن-                

  
 ، بـرف سـنجي    منظـور عمليـات     بـه    1387-88سال آبـي     گيالن در   استان شركت سهامي آب منطقه اي      
  اغلب ايستگاههاي برفسنجي واقع در اين حوضه هـا  را انتخاب كرده است كه »ناورود« و» پلرود« آبريزهاي  حوضه  

  : آمار به دست آمده ازايستگاههاي مزبور به شرح زير مي باشد.قرار دارند استان گيالن محدوده جغرافيايي در 
  

    پلرودحوضه آبريز-الف
 9/20لعـاد  با آب م   »2شاه شهيدان «ايستگاه   سانتيمتر در  1/44 بيشترين ارتفاع برف   ،رودپل آبريز   در حوضه   

 5/6بـا آب معـادل        »تمـل «ايـستگاه    سانتيمتر در    22 كمترين ارتفاع برف    و درصد4/47ي  سانتيمتر و چگالي نسب   
  .درصد اندازه گيري شده است 30 سانتيمتر و چگالي نسبي

  . بيشتري را ارائه مي نمايد اطالعات) 19(جدول شماره 

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
39/8 9/8 24/6 بهمن1387 شاه شهيدان1 1
47/4 20/9 44/1 بهمن1387 شاه شهيدان2 2
30/4 8/7 28/6 بهمن1387 گيري 3
30 6/5 22 بهمن1387 تمل 4

در سال آبي1387-88 (حوضه پلرود)  جدول (19 )خالصه آمار اندازه گيري برف استان گيالن

  
  

    ناورودحوضه آبريز-ب
 سانتيمتر  2لعاد با آب م   »چراسوداغ«ايستگاه   سانتيمتر در  24ف بيشترين ارتفاع بر   ،  ناورود در حوضه آبريز    

 سـانتيمتر و    3/2بـا آب معـادل        »لرزانـه «ايستگاه   سانتيمتر در    5 كمترين ارتفاع برف    و درصد3/8ي  و چگالي نسب  
  .درصد اندازه گيري شده است 46 بيچگالي نس

  .اطالعات بيشتري را ارائه مي نمايد ) 20(جدول شماره 

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
30/7 4/7 15/3 بهمن1387 نره بند 1
8/3 2 24 بهمن1387 چراسوداغ 2
47/8 9/8 20/5 بهمن1387 گردنه الماس 3
46 2/3 5 بهمن1387 لرزانه 4

در سال آبي1387-88 (حوضه ناورود)  جدول (20 )خالصه آمار اندازه گيري برف استان گيالن

  
  

  .ه انتخابي ديگر نيز هست كه آمار برف در آنها صفر گزارش شده است ضمنا چند ايستگا
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  گاههاي برف سنجي لرستانايست-

 محـل   « فقط يك نوبت در آذرماه برف ايـستگاه        1387-88شركت سهامي آب منطقه اي لرستان در سال آبي          
سانتي متر و چگـالي نـسبي       7/1سانتي متر و آب معادل    7/5 را اندازه گيري كرده است كه   ارتفاع برف آن           »شركت

  . درصد بوده است30
 
  ايستگاههاي برف سنجي همدان-

  آنهـا  است كه از ميـان نموده برف سنجي  اقدام به عمليات ايستگاه7در  كت سهامي آب منطقه اي همدان     شر
 1/32درماههاي بهمن و فروردين بـا ارتفـاع          ارتفاع برف    ين ايستگاه قابل اندازه گيري بوده كه بيشتر        سه فقط برف 

سـانتي   9/6و در فروردين ماه      6/4ربهمن ماه  برف كه د    آب معادل   تفاوت ارتفاع   ايستگاه شهرستانه با   درسانتي متر   
  با   وراينهسانتي متر در ايستگاه     5/25ارتفاع برف   ين   كمتر   و درصد 6/21  و 3/14 آنها به ترتيب     متر و چگالي نسبي   

  .  درصد اندازه گيري شده است 7/19 سانتي متر و چگالي نسبي 5آب معادل
  .ي نمايداطالعات بيشتري را ارائه م) 21(     جدول شماره 

  
  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برفcmاريخ اندازه گيريمتوسط ارتفاع برف ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف
1387/10/30
1387/11/08
1387/11/10

30/4 5/5 17/9 1388/01/15
14/3 4/6 32/1 1387/11/09
21/6 6/9 32/1 1388/01/16

1387/10/30 2550 35-32-17 48-01-23 گرمك  3
1387/10/29

19/7 5/0 25/5 1387/11/10
1388/01/17
1387/10/30
1387/11/10
1388/01/17
1387/11/10
1388/01/17
1387/11/10
1388/01/17

فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري

فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري

فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري

فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري

جدول ( 21)خالصه آماراندازه گيري برف در استان همدان  در سال آبي1387-88

2200

34-02-32

34-58-47

2050

فاقد برف قابل انداره گيري
فاقد برف قابل انداره گيري

2155

2250

48-22-00

48-09-18

شهرستانه2

وركانه1

48-25-1634-45-002762

48-36-0734-40-262436

كيتو7

وراينه4

5

6

همه كسي

سو باشي
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  ايستگاههاي برف سنجي يزد -         

درسـال آبـي             .ايستگاههاي برف سنجي يزد در دو حوضه آبريز كوير سـياه كـوه و كـوير ابركـوه قـرار دارد                      
ــرف 88-87 ــاع ب ــشترين ارتف ــستگاهتردردوسانتيم5/18   بي ــاال واي ــب     ده ب ــه ترتي ــادل ب ــا آب مع ــر ب ــه ني گردن
سانتيمتردر ايستگاه گردنـه نيـر      3درصدوكمترين ارتفاع برف  7/15و9/11به ترتيب    سانتيمتروچگالي نسبي 9/2و2/2

  .درصد اندازه گيري شده است20سانتيمتربا چگالي نسبي 6/0با آب معادل
  .ايداطالعات بيشتري ارائه مي نم)22(جدول شماره

  

چگالي برف % cmارتفاع آب معادل برف cmمتوسط ارتفاع برف تاريخ اندازه گيري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه رديف

11/9 2/2 18/5 1387/09/16

0/0 0/0 0/0 1387/09/23

16/9 1/1 6/5 1387/09/28

20/0 0/7 3/3 1387/10/26

27/9 2/6 9/3 1387/11/07

0/0 0/0 0/0 1387/11/18

15/7 2/9 18/5 1387/09/14

41/4 3/0 7/3 1387/09/23

0/0 0/0 0/0 1387/10/09

24/2 3/3 13/8 1387/11/08

46/3 4/8 10/3 1387/11/26

0/0 0/0 0/0 1387/12/12

20/0 0/6 3/0 1388/01/16

جدول ( 22)خالصه آمار برف ايستگاه هاي استان يزد سال آبي1387-88

2606

102882-33-1431-02-54نيرگردنه سيخوند 2

38-35-4031-06-54ده باال1
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