
 وظیفه اصلی شرکت آب منطقه ای قم چیست؟-1

 :بشاساس اساسٌاهِ ضشوت ٍظایف بِ ضشح ریل است

 اًدام هغالؼات الصم بشای ضٌاخت ، تَسؼِ ٍ بْشُ بشداسی اص هٌابغ آب ٍ اًشطی بشق آبی-1

ـ تْیِ ٍ اخشای عشح ّا ٍ پشٍطُ ّای تاهیي آب ٍ اًتمال آب بشای بخص ّای هختلف هصشف ، ضبىِ ّای آبیاسی ٍ صّىطی ، 2

آبشساًی بِ ضْشّاٍصٌایغ،پایذاسی ٍ ایوٌی سذّا ، هٌْذسی سٍدخاًِ ٍ سَاحل ، وٌتشل سیالب ، تغزیِ هصٌَػی ٍ تَلیذ اًشطی بشق 

 آبی

 ـ بْشُ بشداسی ٍ ًگْذاسی اص تاسیسات ٍ ساصُ ّای تاهیي آب ، اًتمال آب ، تَلیذ اًشطی بشق آبی ایداد ضذُ ٍ یا ٍاگزاس ضذ3ُ

 )ـ اخشای بشًاهِ ّا ٍ هصَبات اهَس اداسی وِ ٍصاست ًیشٍ دس اخشای لاًَى تَصیغ ػادالًِ آب ٍ سایش لَاًیي ٍ همشسات هشبَط بِ آب 4

 بؼٌَاى واسگضاسی اسخاع هی ًوایذ (اص خولِ هغالؼات پایِ ٍ حفاظت ووی ٍ ویفی ٍ ًظاست بْشُ بشداسی اص هٌابغ آب 

 واسگضاسی ٍصاست ًیشٍ دس تخصیص آب هَسد ًیاص بخص ّای هختلف هصشف-5

 اًدام تحمیمات الصم دسباسُ هٌابغ آب ٍ تاسیسات آبی ٍ بشق آبی-6

 ٍاگزاسی اضتشان بِ هتماضیاى بشاساس تؼشفِ ّای هشبَط دس چاسچَب لَاًیي ٍ همشسات ریشبظ-7

اًدام ّش گًَِ ػولیات ٍ هؼاهالت باصسگاًی دس چاسچَب هصَبات هدوغ ػوَهی ٍ لَاًیي همشسات هشبَط وِ بشای هماصذ  - 8

 ٍ بِ صشفِ ٍ صالح ضشوت باضذ ٍ سایش ٍظایف هٌذسج دس اساسٌاهِ ضشوت ضشٍسی
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هذیشیت هٌابغ آب دس حَصُ ػولىشد بِ هٌظَس حفاظت اص هٌابغ آبْای سغحی ٍ صیشصهیٌی ٍ هغالؼِ ٍ بشسسی ٍ وٌتشل هٌابغ آب حَصُ 

تحت پَضص 

 طرح داناب چیست؟- 3

ُ ای است وِ اص حشٍف ابتذایی ػباست عشح هلی داًص آهَصی ًدات آب تطىیل ضذُ است وِ هختص داًص آهَصاى دٍسُ  داًاب ٍاط

 .اٍل همغغ دبیشستاى است

داًاب عشحی هلی است با ّذف آهَصش ٍ استمای آگاّی ػوَهی داًص آهَصاى همغغ اٍل هتَسغِ دس صهیٌِ هسائل ٍ چالص ّای آب 

وطَس وِ با ّوىاسی اداسات ول آهَصش ٍ پشٍسش دس سغح هلی ٍ با تىیِ بش هباًی ػلوی ٍ بِ عَس یىساى ٍ ّواٌّگ دس تواهی 

 .ًماط وطَس اخشا هی ضَد



ایي عشح ًیل بِ اّذاف خَد سا اص عشیك آهَصش ّایی وِ خاهؼِ پزیشی هدذد آیٌذُ ساصاى وطَس سا با سٍش ّایی وِ اص یه عشف 

 .هْیح ٍ هَسد پزیشش ًَخَاًاى ّستٌذ ٍ اص سَی دیگش هبتٌی بش ػلن هذاسی هی باضذ، لشاس دادُ است

 اهداف طرح داناب چیست؟- 4

ّذف اص اخشای عشح، تشبیت ًسلی آضٌا با هسائل ٍ چالص ّای بخص آب اص عشیك افضایص داًص ٍ استمای سغح آگاّی داًص 

آهَصاى دس ٍّلِ اٍل ٍ اػضای خاًَادُ ٍ هؼلواى آًاى دس هشحلِ بؼذ ٍ ّوچٌیي ایداد تغییشات هثبت دس ًگشش ٍ سفتاس آًاى ًسبت بِ 

 .هَضغ آب است

 افضایص داًص ٍ استماء سغح آگاّی داًص آهَصاى ٍ آى گاُ هؼلواى، ٍالذیي ٍ سایش ٍابسٌگاى آًاى -۱

 ایداد اثشات ٍ تغییشات هثبت دس ًگشش ٍ سفتاس داًص آهَصاى  -۲

ِ ی ابؼاد هوىي  -۳ تشبیت ًسلی آضٌا با هسائل ٍ چالص ّای بخص آب دس ّو

   استان قم  چیست؟94آخرین وضعیت بارندگی سال - 5

 

(به میلیمتر) محدوده تحت پوشش شرکت 94-95آمار بارندگی پنج ماهه سال آبی   

 درصد تغییرات نسبت به

94-95سال آبی  93-94سال آبی    متوسط دراز مدت 
93-94سال آبی   متوسط 

61+  3+  87.4 54.4 84.8 
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سال  
سرشاخه های  

دز 
سد 

خرداد   
آب مناب  

زیرزمینی 
    

     ۴ ۲۵ ۱ ۱

      ۳۱۲۳۱  

                 

ش  ماهه  
             اول

(میلیو  متر م    در سال)و  یت ت می  آ  شر   ستا     

 


