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مقدمه -1  

کیلومتری غرب تهران ودر موقعیتت    90کیلومتر مربع در    15800استتتتتان قزوین بتا مستتتاحتی حتدود  

درجه و    36دقیقته تتا   37درجته و  35دقیقته طول شتتترقی و    50درجته و   50دقیقته تتا   45درجته و    48جغرافیتایی 

،مازندران،گیالن،زنجان ،همدان و مرکزی  واقع شده است   البرزدقیقه عرض شمالی و در همسایگی استانهای   45

  متر می  300متر و پستتترین نقطه آن در حاشتیه ستد منجیل با    4175ن با بلندترین نقطه استتان ارتفاعات ستیاا

 باشد.                                                                     میو البرز  ،آوج آبیك ،بوئین زهرا ، تاکستان شهرستان شامل قزوین، 6این استان دارای /باشد 

میلیمتر میباشتد. عمده   317ه ای و متوست  بارش ستاانه آن حدود  تراندیاقلیم استتان نیمه ششتك تا م

  1390تان بر استا  آمار برداری ستال فعالیتهای استتان صتنعت،کشتاورزی ،بازرگانی و شدمات میباشتد. جمعیت است

 میباشد.                                                                                                              نفر  1201565حدود 

این استتتان به لحاس ستتوابر تاریخی ،فرهنگی پتانستتیل های آب و شاا و کشتتاورزی ، موقعیت شا    

  شتورای در کع مهم دارای شترای  و جایگاه ویههنین وجود صتنایچکی به پایتخت و همیدنز  جغرافیایی و طبیعی،

میباشتد.  این شترای  ویهه زمینه را برای رشتد و توستعه استتان در زمینه های مختلف فراهم ستاشته استت ضتمن 

گری استتت که توجه  یدکیلومتری تهران نیز عامل مهم    120اینکه موضتتوع ممنوعیت استتتقرار صتتنایع تا شتتعاع 

                                                                                                                                           ت به این منطقه جلب نموده است.خش صنعسرمایه گذاران بزرگ را در ب
 

کلیات -2  

قستتمت در  قرار دارد ،  فالت مرکزینه  اآبریز رودشانه ستتفید رود و رودش  حوزهاستتتان قزوین  در دو        

شتمالی استتان رودشانه شتاهرود قرار دارد که بیشتترین پتانستیل آب ستطحی استتان در آن جاری استت شتاشه های 

استتتان رودشانه های   فالت مرکزی  حوزه آبریزرود میباشتتد. در بخش   رود و طالقان  اصتتلی این رودشانه الموت

 هتای  رودشتانته  و   آنهتا شررود،ابهر رود،حتاجی عرب  ائمی و فصتتتلی وجود دارد کته مهمترینبصتتتورت د  ید متعت

                        چای و.. میباشد.                                                                                                              باراجین،بازار،دلی

ظیم قزوین قرار دارد این دشتت با داشتتن آب زیر  ععمده منابع آب زیر زمینی استتان در دشتت آبرفتی و    

گردد. بخشتهای از دشتت قیدار در منطقه    محستوب می  شتوراز قطبهای کشتاورزی ک  یزمینی و شاا مناستب یک

 آوج نیز در این استان قرار دارد .

                                           

منابع آب استان  وضع 2-1  

منابع آب سطحی  2-1-1  

سفیدرود    حوزه آبریزعمده ترین منبع آب سطحی استان در بخش شمالی آن یعنی رودشانه شاهرود در     

قرار دارد این رودشانه از پیوستن رودشانه های الموت رود، طالقان رود و چندین شاشه فرعی تشکیل شده و آب  

میلیون    950آن وارد دریاچه سد سفید رود می گردد.کل آورد ساانه آن در محل ایستگاه هیدرومتری پل لوشان  

 باشد.          متر مکعب می 

نیز رودشتانته هتای کوچتك و بزرگ متعتددی وجود دارد. کته شررود بتا   کزیفالت مر  حوزهدر بخش      

میلیون مترمکعب    8/109  (99-00تا   43-44ستتاله از ستتال آبی    56)متوستت  درازمدت  متوستت  آورد ستتاانه 
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میلیون متر مکعب ) شروجی از ایستتگاه حاجی عرب ( و    8/20)شروجی از ایستتگاه رحیم آباد(، حاجی عرب با  

تا   43-44ستاله از ستال آبی    )  56متوست  درازمدت  میلیون مترمکعب )شروجی از ایستتگاه قروه    7/40ابهررود  

                                                         ( از مهمترین این رودشانه ها می باشند.                                                                                        00-99

آبریزدر   ای قزوین    حوزه  و    حوزه  2عمل شرکت سهامی آب منطقه  قزوین،    5آبریز  محدوده مطالعاتی شامل 

 ارائه شده است.  1الموت، طارم، آوج و قیدار وجود دارد که مشخصات آن در جدول  -طالقان

 

 کت آب منطقه ای قزوینعمل شر حوزه آبریز : مشخصات محدوده های مطالعاتی  1جدول 

ف 
دی
ر

 

 مطالعاتی کد محدوده  نام محدوده مطالعاتی  آبریز  حوزه نام 

درصد مساحت محدوده  

  حوزه آبریز مطالعاتی در 

 عمل شرکت

1 

 
 سفید رود 

 58 1310 الموت  - طالقان 

 67 1311 منجیل  

2 
 فالت مرکزی 

 

 93 4106 قزوین 

 99.2 4108 آوج 

 44 4109 قیدار

 

 بارندگی  -3

در  زیر نظر شترکت آب منطقه ای قزوین   یتبخیر ستنجایستتگاه   13و  مستتقل  ایستتگاه بارانستنجی   62تعداد  

بته منظور برآورد میزان بتارنتدگی در ستتتطح انتدازه گیری می نمتاینتد.    وجود دارد کته میزان بتارنتدگی را  استتتتتان  

ازجمله پراکنش و پوشتتش مناستتب و امکان اشذ   محدوده های مطالعاتی استتتان و با در نظر گرفتن معیارهایی

و    فالت مرکزی  حوزه آبریزایستتگاه در    9)   ستتگاه  بعنوان ایستتگاه منتخبای  15  تعدادماهانه ریزش های جوی ،

ارائه شتده استت.   2برگزیده شتدند که مشتخصتات این ایستتگاه ها در جدول  ستفید رود (   حوزه آبریزایستتگاه در    6

ستال جاری و مقایسته آن با مدت مشتابه ستال قبل و متوست     ماه آبانندگی در ایستتگاههای منتخب در  رباآمار  

مار بارندگی ایستتگاههای آارائه شتده استت. شتکل شتماره یك نیز نمودار مقایسته    3درازمدت در جدول شتماره 

 دهد.منتخب را مدت مذکور نشان می

استتفاده    3-1شتماره  در محاستبه بارندگی از شتبکه تیستن ایستتگاههای منتخب مطابر شتکل   ازم به ذکر استت

  شده است.

 میلیمتر می باشد که  9/12 ماه سال جاری    آبان نشان می دهد میزان بارندگی استان در    3نتایج جدول شماره  

 .نشان می دهد کاهش درصد   9/70 متوس  درازمدتنسبت به  و  درصد   3/80 نسبت به سال گذشته 

قبل و متوس  درازمدت    ینسبت به سال آب در حوزه آبریز فالت مرکزی و حوزه آبریز سپیدرود  بارش آبان ماه  مقدار  

 کاهش داشته است.

 

 



6 

 

 

 :  فالت مرکزی حوزه آبریز

 

  کاهش   ، قیدار و آوج مطالعاتی قزوینهای  در محدوده  و متوس  درازمدت  نسبت به سال آبی قبلماه    آبانبارش   

   .داشته است

به    در محدوده مطالعاتی آوج  درصد،    2/89به مقدار    نی قزو  یقبل در محدوده مطالعات  ی نسبت به سال آب  بارش 

آبان ماه    بارش . مقدار  کاهش داشته استدرصد    7/55به مقدار    قیدار    ی درصد و در محدوده مطالعات  6/69مقدار  

داشته    کاهش درصد    3/56درصد و    6/70درصد ،      77/ 9  ب یبه ترت  ستگاههایا  ن یا  درنسبت به متوس  درازمدت  

 است. 

نسبت    یفالت مرکز   زیحوزه آبر  یمطالعات   یماه در محدوده ها  آبانمقدار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا پایان  

مقدار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا  .  کاهش داشته است  ز یبه مقدار مشابه سال قبل و متوس  درازمدت ن

  ی رصد، در محدوده مطالعاتد  2/89به مقدار    نیقزو  یقبل در محدوده مطالعات   ی پایان آبان ماه نسبت به سال آب

همچنین  دهد.    ی درصد کاهش نشان م  4/54قدار  به م  داریق  یدرصد و در محدوده مطالعات   6/69مقدار    هآوج ب 

  ی مطالعات   یمحدوده ها   نی نسبت به متوس  درازمدت در ا  مقدار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا پایان آبان ماه 

 درصد کاهش داشته است.   9/65درصد و   2/76درصد،  5/82  بیبه ترت

 

    سفیدرود : حوزه آبریز 

 

در محدوده مطالعاتی  و    درصد  62/ 2  الموت  -در محدوده مطالعاتی طالقاننسبت به سال آبی قبل  ماه    آبانبارش  

- طالقان های مطالعاتینسبت به متوس  درازمدت در محدودههمچنین  است. داشتهدرصد کاهش    58/ 4 منجیل

 داشته است.   درصد کاهش 1/71درصد،   59/ 7 لموت و منجیل به ترتیب برابر ا

نسبت به    سفیدرود   ز یحوزه آبر  ی مطالعات  ی ماه در محدوده ها  آبانمقدار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا پایان  

مقدار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا پایان  .  کاهش داشته است  زیمقدار مشابه سال قبل و متوس  درازمدت ن

  ی در محدوده مطالعات   و  رصد د  4/62به مقدار  الموت  -طالقان  ی قبل در محدوده مطالعات  یآبان ماه نسبت به سال آب

مقدار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا پایان آبان ماه  همچنین  .  داشته استدرصد کاهش    54مقدار    هب   منجیل

کاهش داشته  درصد    6/71و    درصد   68/ 3  بیبه ترت  یمطالعات   یمحدوده ها   نینسبت به متوس  درازمدت در ا

 است. 
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 و سفیدرود  فالت مرکزی  حوزه آبریزدر دو  : مشخصات ایستگاههای باران سنجی و تبخیر سنجی مورد استفاده در تحلیل 2جدول 
ر

ف
دی

 

 نوع ایستگاه ایستگاه نام 
 مشخصات جغرافیایی

 ارتفاع عرض طول  آبریز  حوزهنام  نام محدوده مطالعاتی  سال تاسیس 

 فالت مرکزی  قزوین 1350 1340 47.4 ,13 ,36 12.6 ,7 ,50 باران سنجی بیدستان 1
 فالت مرکزی  قزوین 1348 1766 6.3 ,42 ,35 44.4 ,52 ,49 باران سنجی رودا 2
 فالت مرکزی  قزوین 1347 1290 1.6 ,14 ,36 41.7 ,45 ,49 باران سنجی آشتجین  3
 فالت مرکزی  قزوین 1345 1442 26.3 ,0 ,36 2.9 ,28 ,49 باران سنجی ضیاء آباد  4
 فالت مرکزی  قزوین 1345 1360 57.2 ,8 ,36 34.2 ,22 ,50 باران سنجی بهجت آباد  5
 فالت مرکزی  قزوین 1345 1180 24.7 ,1 ,36 10 ,4 ,50 باران سنجی محمد آباد شره 6
 فالت مرکزی  قیدار 1345 1681 32.3 ,54 ,35 9.6 ,55 ,48 باران سنجی دشتك 7
 فالت مرکزی  آوج 1346 1850 18.7 ,37 ,35 24.7 ,11 ,49 باران سنجی ده اروان 8
 فالت مرکزی  آوج 1349 2250 9.6 ,28 ,35 7.6 ,22 ,49 باران سنجی پرسپانج 9
 سفید رود  الموت -طالقان 1345 1300 35.2 ,23 ,36 40.5 ,29 ,50 تبخیر سنجی  باغ کالیه 10

 سفید رود  الموت -طالقان 1364 1383 51 ,33 ,36 35.9 ,2 ,50 باران سنجی شسرود  11

 سفید رود  الموت -طالقان 1364 1580 9.5 ,24 ,36 10.5 ,38 ,50 باران سنجی یا رفی  12

 سفید رود  الموت -طالقان 1355 1180 34.8 ,29 ,36 47.4 ,17 ,50 باران سنجی محمد آباد  13

 سفید رود  منجیل  1381 1192 6.9 ,31 ,36 43 ,24 ,49 تبخیر سنجی  نیارا 14

 سفید رود  منجیل  1381 1300 43.5 ,37 ,36 12.7, 10 ,49 باران سنجی عنبقین  15
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 حسب میلیمتر( )  (    و استان  ، سفیدرودفالت مرکزی) آبریز  حوزه ح : ارتفاع بارندگی در سط 3دول ج
ف
ردی

 

 
 

 

 آبریز  حوزه
 

 

محدوده  

 مطالعاتی 

 

 

مساحت محدوه  

های مطالعاتی  

واقع در استان 

قزوین  

 )کیلومترمربع(

   آبانبارش در ماه 

درصد اشتالف بارش  

ماه سال آبی   آبان

جاری با مدت مشابه 

 در

بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا  

 ماه    آبانپایان  

درصد اشتالف بارش  

تجمعی با مدت مشابه  

 در

سال آبی  

 جاری 

02-

1401 

سال آبی  

 قبل  

01-

1400 

متوس  

 درازمدت

سال آبی  

 قبل  

01-1400 

متوس  

 درازمدت

سال آبی  

 جاری 

02-1401 

سال آبی  

 قبل  

01-

1400 

متوس  

 درازمدت

سال آبی  

 قبل  

01-

1400 

متوس  

 درازمدت

 -الموت سفیدرود  1

 طالقان
2792 21.5 56.9 53.3 -62.2 -59.7 22.2 59.0 70.0 -62.4 -68.3 

 سفیدرود  3
 71.6- 54.0- 70.1 43.3 19.9 71.1- 58.4- 57.7 40.1 16.7 1495 منجیل 

 فالت مرکزی 2
 76.2- 69.6- 70.5 55.3 16.8 70.6- 69.6- 57.1 55.3 16.8 1189 آوج

 فالت مرکزی 4
 82.5- 89.2- 47.5 77.0 8.3 77.9- 89.2- 37.5 76.6 8.3 8761 قزوین 

 فالت مرکزی 5
 65.9- 54.4- 58.3 43.6 19.9 56.3- 55.7- 44.2 43.6 19.3 1086 قیدار 

 کل استان
15627 12.9 65.5 44.4 -80.3 -70.9 13.4 66.4 56.4 -79.8 -76.2 
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 گذشته و دراز مدت   آبی   با سال   1401  آبان نسنجی منتخب دراایستگاههای بار  نمودارمقایسه بارش  - 1

 فالت مرکزی   آبریز  حوزهدر    )میلی متر(

 

 

 با سال آبی گذشته و دراز مدت   1401آبان    نمودارمقایسه بارش ایستگاههای بارانسنجی منتخب در  - 2

 )میلی متر( در حوزه آبریز سفیدرود 
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 تغییرات دمای متوسط ماهیانه -4

جهت بررستی دمای متوست  ماهانه و مقایسته تغییرات با مقدار مشتابه ستال قبل و متوست  دراز مدت، از 

که نتایج بدستت آماده در    شتده استتاستتفاده  منتخب استتان ایستتگاه تبخیر ستنجی   5آمار ثبت شتده در  

 . نشان داده شده است 5جدول شماره 

  استان :

دهد که دمای  ماه ستتال جاری نشتتان می آبانن قزوین در  آمار دمای ایستتتگاههای تبخیرستتنجی در استتتا

 داشتته استت.  افزایشتیروند  متوست  نستبت به زمان مشتابه ستال قبل و متوست  دراز مدت در کل استتان  

و    متوستت  دراز مدت  دمای  از ابتدای ستتال آبی تا پایان آبان ماه نستتبت به  دمای متوستت  مقدار    نیهمچن

 داشته است. شیافزا هاستگاهیاتمام ر قبل دآبی نسبت به مقدار دمای متوس  زمان مشابه سال 

   : فالت مرکزی حوزه آبریز

  درصد،  4/22نسبت به سال آبی قبل در محدوده مطالعاتی قزوین ) ایستگاه کمپ مسکونی ( به مقدار  دما  

  4/55درصد و در محدوده مطالعاتی آوج ) ایستگاه قوزلو ( به مقدار    7/29) ایستگاه جهان آباد ( به مقدار  

به ترتیب     ستگاههای ا  ن یآبان ماه نسبت به متوس  درازمدت در ا  دما مقدار    .درصد افزایش نشان می دهد 

 داشته است.  افزایش درصد   20/ 5و   درصد  5/6،   درصد  7/9

قبل و نسبت به    یسال آبزمان مشابه  ماه نسبت به  آبان  متوس  از ابتدای سال آبی تا پایان    یدما  نیهمچن

متوس  از ابتدای    یدماداشته است.    شیدرازمدت افزااز ابتدای سال آبی تا پایان آبان ماه در  متوس   دمای  

کمپ    ستگاهیادر    نی قزو  یدر محدوده مطالعاتقبل    ی سال آبی تا پایان آبان ماه نسبت به زمان مشابه سال آب

،    5/17به مقدار    یمسکون آبا  ستگاهیا  در محدوده مطالعاتی در درصد  درصد، در    5/19دار  به مق د  جهان 

  ی متوس  از ابتدا  یدما و  نسبت به  افزایش درصد  31/ 7قوزلو ( به مقدار  ستگاهیآوج ) ا ی مطالعات حدوده م

به مقدار    یکمپ مسکون  ستگاهیادر    نیقزو  یمطالعات  ی در محدوده هاآبان ماه در درازمدت    انیتا پا  یسال آب

قوزلو ( به    ستگاهیآوج ) ا  ی درصد، در محدوده مطالعات   11به مقدار    جهان آباد   ستگاهیا  و در درصد    7/13

 داشته است. ش یافزا د درص  18/ 3مقدار 

  سفیدرود : حوزه آبریز

  7/26)ایستتگاه باغ کالیه( به مقدار  الموت  -طالقانمحدوده مطالعاتی    دردما  نستبت به ستال آبی قبل  دما  

داشتته استت   افزایش  درصتد   7/11  و در محدوده مطالعاتی منجیل )ایستتگاه نیارا( به مقدار  افزایش  درصتد 

متوست     یدما  نیهمچنداشتته استت.  افزایشدرصتد    7/2درصتد و    6/6و  نستبت به درازمدت نیز به ترتیب  

از   متوستت    یقبل و نستتبت به دما  یاز ابتدای ستتال آبی تا پایان آبان ماه نستتبت به زمان مشتتابه ستتال آب

متوست  از ابتدای ستال آبی تا   یداشتته استت. دما  شیآبان ماه در درازمدت افزا انیتا پا  یستال آب یابتدا

)ایستتتگاه باغ  الموت  -طالقان  یمطالعات  دهقبل در محدو  یپایان آبان ماه نستتبت به زمان مشتتابه ستتال آب

درصتتتد   3/21( به مقدار  اراین ستتتتگاهی)ا  لیمنج  یدر محدوده مطالعات  ودرصتتتد   3/23به مقدار  کالیه(  

  یدر محدوده مطالعات   ازمدتآبان ماه در در انیتا پا  یستال آب یمتوست  از ابتدا  یو  نستبت به دما  شیافزا

(  ارا ین  ستتگاهی)ا  لیمنج  یدرصتد و در محدوده مطالعات  6/13( به مقدار  هیالموت )ایستتگاه باغ کال-طالقان

 داشته است. شیدرصد افزا 9/4به مقدار 
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 : مشخصات ایستگاههای منتخب و معرف برای محاسبه دما و تبخیر از طشت 4جدول 

ف
ردی

 

 آبریز حوزهنام 

 مشخصات جغرافیایی ایستگاه
سال  

 تاسیس
 محدوده مطالعاتی 

 نوع نام 
 طول 

 ثانیه( -دقیقه-)درجه 
 عرض

 ثانیه( -دقیقه-)درجه 

ارتفاع 

 )متر(

 الموت -طالقان 1348 1264 36-23-36 49-29-40 تبخیرسنجی باغ کالیه سفیدرود  1

 منجیل  1380 1170 36-31-03 43-24-49 تبخیرسنجی نیارا سفیدرود  2

 قزوین 1380 1309 41-16-36 32-59-49 تبخیرسنجی کمپ مسکونی فالت مرکزی  3

 آوج 1366 2006 54-37-35 50-07-49 تبخیرسنجی قوزلو  فالت مرکزی  4

 قزوین 1348 1374 51-37-35 49-35-49 تبخیرسنجی جهان آباد  فالت مرکزی  5

 

 1401ماه  آبان  در و سفیدرود (  فالت مرکزی آبریز  حوزه ) در دو : وضعیت دمای متوس  ماهیانه ایستگاههای تبخیرسنجی استان قزوین  5جدول 

ف 
ردی

 

  حوزهنام  

 آبریز 

نام محدوده  

 مطالعاتی 
 نام ایستگاه 

 درصد اشتالف با...  ماه  )سانتیگراد(   آبانوضعیت دما در
دمای متوس  از ابتدای سال آبی  

 )سانتیگراد( 
 درصد اشتالف با... 

 سال آبی 
متوس   

 درازمدت
 سال قبل

متوس   

دراز  

 مدت 

 آبیسال  
 متوس   

 دراز مدت 
 سال قبل 

متوس   

   جاری مدت دراز  

02-1401 

   قبل

  01-1400 
 قبل جاری 

 13.6 23.3 14.4 13.3 16.4 6.6 26.7 11.2 9.4 11.9 باغ کالیه الموت طالقان سفیدرود  1

 4.9 21.3 14.4 12.5 15.1 2.7 11.7 11.2 10.3 11.5 نیارا  منجیل سفیدرود  2

 13.7 17.5 14.5 14.0 16.5 9.7 22.4 10.9 9.8 12.0 کمپ مسکونی قزوین  فالت مرکزی  3

 18.3 31.7 10.9 9.8 1.9 20.5 55.4 7.2 5.6 8.7 قوزلو  آوج  فالت مرکزی  4

 11.0 19.5 13.9 13.0 15.5 6.5 29.7 10.5 8.6 11.2 جهان آباد  قزوین  فالت مرکزی  5
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 تغییرات تبخیر ماهیانه -5

 

 : استان
 

در حوزه  دهد که  ماه ستال جاری نشتان می آبانآمار تبخیر ایستتگاههای تبخیرستنجی استتان قزوین در   

به جز ایستتگاه نیارا در محدوده   نستبت به ستال آبی قبلدر  ماه    آبانتبخیر در   میزان  آبریز ستفیدرود،  

داشتته    کاهشتی  روند   در حوزه آبریز ستفیدرود  دراز مدت متوست    نستبت بهو   مطالعاتی منجیل افزایش

و نستبت به    افزایش  نستبت به ستال آبی قبل ماه   آبانمیزان  تبخیر در  کزی،  راستت و در حوزه آبریز فالت م

  . متوس   دراز مدت روند کاهشی و افزایشی داشته است

در    ستال قبلزمان مشتابه در  تبخیر  از ابتدای ستال آبی تا پایان آبان ماه نستبت به    میزان تبخیر  نیهمچن 

از ابتدای ستال آبی    ریتبخ  زانیم داشتته استت.  یحوزه آبریز ستفید رود و در حوزه آبریز فالت مرکزی افزایشت

 شیافزا  یفالت مرکز  زیو در حوزه آبرکاهش  رود   د یسف  زیدر حوزه آبر  درازمدتتا پایان آبان ماه نسبت به  

 .داشته است
 

  : فالت مرکزی حوزه آبریز
 

در استتان قزوین    فالت مرکزی  حوزه آبریزآمار تبخیر ایستتگاههای تبخیرستنجی ایستتگاههای تبخیرستنجی  

و  روند افزایشتی    دهد که مقدار تبخیر نستبت به زمان مشتابه ستال قبلماه ستال جاری نشتان می  آباندر  

در  محدوده مطالعاتی قزوین روند کاهشتی و  ایستتگاه کمپ مستکونی در  در   متوست  دراز مدتنستبت به  

 داشته است. یافزایشسایر ایستگاه ها روند 

  1/4به مقدار   در ایستگاه کمپ مسکونینسبت به سال آبی قبل در محدوده مطالعاتی قزوین میزان تبخیر  

به مقدار      ایستگاه قوزلو   دردرصد و در محدوده مطالعاتی آوج    6/66ایستگاه جهان آباد به مقدار  در    و  درصد 

نسبت به متوس  درازمدت در این ایستگاهها  به ماه    آبانمقدار تبخیر  .  داشته استدرصد افزایش   7/100

 داشته است.   افزایشدرصد   3/24و  درصد   3/26 و  کاهش  درصد   9/6ترتیب  

تبخیر زمان مشتتابه در درازمدت در  از ابتدای ستتال آبی تا پایان آبان ماه نستتبت به    میزان تبخیر  نیهمچن

درصتد و در ایستتگاه جهان آباد به مقدار    6/6محدوده مطالعاتی قزوین در ایستتگاه کمپ مستکونی به مقدار  

درصتد افزایش داشتته استت.   5/24و در محدوده مطالعاتی آوج در ایستتگاه قوزلو  به مقدار  درصتد    3/14

 ،درصتتد   7/3در این ایستتتگاهها  به ترتیب    زمان مشتتابه در ستتال آبی قبلمقدار تبخیر آبان ماه نستتبت به  

 .درصد افزایش داشته است 1/26درصد و  8/49

 

  سفیدرود : حوزه آبریز
 

نستبت به ستال آبی قبل   ماه ستال جاری  آبانآبریز ستفیدرود در    حوزهآمار تبخیر ایستتگاههای تبخیرستنجی  

ی را کاهشتروند  درازمدت  نستبت به  و    در ایستتگاه باغ کالیه روند افزایشتی و در ایستتگاه نیارا روند کاهشتی
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به مقدار  نستبت به ستال آبی قبل  )ایستتگاه باغ کالیه(   الموت  -طالقاندر محدوده مطالعاتی    .دهد  نشتان می

و    کاهشدرصتتد    7/19طالعاتی منجیل )ایستتتگاه نیارا( به مقدار  و در محدوده م  افزایش  درصتتد   8/13

 داشته است.  کاهشدرصد  4/28درصد و  8/43نسبت به متوس  درازمدت به ترتیب 

تبخیر زمان مشتتابه در درازمدت در  از ابتدای ستتال آبی تا پایان آبان ماه نستتبت به    میزان تبخیر  نیهمچن

  یدر محتدوده مطتالعتات درصتتتد و   8/35بته مقتدار (  هیتبتاغ کال  ستتتتگتاهیالموت )ا  -طتالقتان محتدوده مطتالعتاتی

داشتته استت. مقدار تبخیر آبان ماه نستبت به زمان    کاهشدرصتد    13به مقدار  (  اراین  ستتگاهی)ا  لیمنج

 درصد افزایش داشته است. 9/1 و  درصد  9/22به ترتیب   هامحدودهمشابه در سال آبی قبل در این 
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 1401ماه  آبان و سفیدرود ( در  فالت مرکزی  حوزه آبریز : وضعیت تبخیر متوس  ماهیانه ایستگاههای تبخیرسنجی استان قزوین ) در دو  6جدول 

 

ف
ردی

 

  حوزهنام 

 آبریز 

نام محدوده  

 مطالعاتی 
 نام ایستگاه 

ماه                         آبانتبخیر دروضعیت 

 )میلیمتر( 
 درصد اشتالف با...  تبخیر از ابتدای سال آبی )میلیمتر( درصد اشتالف با... 

 سال آبی 

متوس  

 درازمدت
 سال قبل 

متوس  

 دراز مدت

 سال آبی 

 متوس  

 دراز مدت

سال  

 قبل

متوس  

ری             جا دراز مدت

02-1401 

قبل             

01-1400 
 قبل جاری 

 35.8- 22.9 237.1 123.9 152.3 43/8- 13.8 83.6 41.3 47.0 باغ کالیه الموت طالقان  سفیدرود 1

 13.0- 1.9 252.7 215.7 219.9 28.4- 19.7- 96.0 85.6 68.7 نیارا منجیل  درودسفی 2

 6.6 3.7 210.0 215.9 223.9 6.9- 4.1 68.6 61.3 63.8 کمپ مسکونی قزوین فالت مرکزی 3

 24.5 49.8 243.9 202.8 303.7 26.3 100.7 72.0 45.3 90.9 قوزلو  آوج کزیفالت مر 4

 14.3 26.1 321.8 291.6 367.7 24.3 66.6 101.4 75.7 126.1 جهان آباد  قزوین فالت مرکزی 5
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 آب سطحیوضعیت  -6

 

  9ایستتتگاه هیدرومتری بر روی رودشانه های اصتتلی واقع شتتده اند که    23در کل استتتان تعداد  

به طور مرتب  قرار دارند و  فالت مرکزی  حوزه آبریزایستتتتگاه در    14ستتتفیدرود و    حوزه آبریزایستتتتگاه در  

ایستتتگاه   6  تعداد ستتفیدرود    حوزه آبریزدر  گیری می شتتود.   ثبت و اندازه تکنستتین هاآبدهی آنها توستت  

ایستگاه     8     فالت مرکزی  حوزه آبریزایستگاه بر روی رودشانه های طارم و در    3برروی رودشانه شاهرود و  

  4ایستتتگاه بر روی رودشانه ابهررود و   1انه حاجی عرب ،ایستتتگاه برروی رودش  1روی رودشانه شررود،    بر

شتامل   ایستتگاههای هیدرومتری مورد تحلیل .احداث شتده اند دشتت روی رودشانه های شتمالی  ایستتگاه بر

بودن آنها به محدوده های مطالعاتی انتخاب شده اند . مشخصات دی  با توجه به شروجی یا ورو  ایستگاه  18

های استتان در    آورد رودشانه  8ارائه شتده استت.  جدول شتماره   7شتماره   لایستتگاههای منتخب در جدو

و مقایستته آن با مدت مشتتابه ستتال آبی قبل و متوستت  درازمدت    1401ماه    آبانایستتتگاههای منتخب در

 مقایسه وضعیت آبدهی رودشانه ها نشان داده شده است. 4و 3، 2شماره  هاینموداردهد. در نشان می
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 مشخصات ایستگاههای هیدرومتری منتخب :   7ول  جد 

 نام رودشانه  نام ایستگاه  آبریز  حوزه
 کد محدوده  نام محدوده مطالعاتی

 2آبریز درجه  حوزهنام 
 مشخصات جغرافیایی

 درجه ایستگاه (km2مساحت )
 ارتفاع عرض طول 

یز
آبر
زه 
حو

  
ی 
کز
مر
ت 
فال

 

 1 51.6 1360 08 ,36 22 ,50 فالت مرکزی  4106 قزوین  به به رود  بهجت آباد 

 2 59.9 1450 15 ,36 13 ,50 فالت مرکزی  4106 قزوین  شترا شترا

 1 67.2 1520 21 ,36 01 ,50 فالت مرکزی  4106 قزوین  امیرآباد  امیر آباد 

 1 106.5 1480 20 ,36 02 ,50 فالت مرکزی  4106 قزوین  باراجین  باراجین 

 1 571.4 1720 35 ,35 50 ,49 فالت مرکزی  4106 قزوین  حاجی عرب  حاجی عرب 

 1 436.03 1745 40 ,35 26 ,49 فالت مرکزی  4109 قیدار  کلنجین چای  ارتش آباد 

 1 314.2 1700 38 ,35 12 ,49 فالت مرکزی  4108 آوج آوج چای  تونل آوج

 2 1590 1700 54 ,35 57 ,48 فالت مرکزی  4109 قیدار  شررود  دشتك

 1 2455 1623 45 ,35 17 ,49 فالت مرکزی  4109 قیدار  شررود  آبگرم 

 4 4000 1482 35,47 49,22 فالت مرکزی  4106 قزوین  شررود  ورودی سد نهب 

 1 4326 1400 35,52 49,32 فالت مرکزی  4106 قزوین  شررود  رحیم آباد 

 4 5428 1150 56 ,35 04 ,50 فالت مرکزی  4106 قزوین  شررود  پل شاه عباسی 

 4 1916 1433 36.03 49.22 فالت مرکزی  4107 ابهر  ابهررود قروه

ود 
در
فی
س

 

 1 3040.4 680 36 ,36 04 ,50 سفید رود  1310 طالقان  شاهرود  ات 

 1 1328 1095 36,23 50,23 سفید رود  1310 طالقان  طالقانرود  شیر کوه 

 1 283.7 300 40 ,36 25 ,49 سفید رود  1311 منجیل ارکن چای  بورمانك 

 4 183.5 788 34,41 49,06 سفید رود  1311 منجیل آلتین کش  نهران 

 4 200.9 619 36,36 49,19 سفید رود  1311 منجیل سنگان  سنگان 
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 )بر حسب میلیون متر مکعب(قزوین در محدوده های مطالعاتی استان    و سال قبل و درازمدتماه سال جاری   آبان  م جریان سطحیج : میزان ح  8ول  جد 

 توضیحات 
 درصد اشتالف با 

پایان  آورد تجمعی از ابتدای سال آبی  تا 

 درصد اشتالف با  ماه  آبان 
  حوزه مساحت  ماه  آبانحجم رواناب ماهانه در

Kmباادست) 

2 ) 

 نام ایستگاه 
محدوده  

 مطالعاتی

حوزه
 

آبریز 
 

 متوس  
 سال قبل 

 متوس   جاری  قبل متوس  
 سال قبل 

 جاری  قبل متوس  

10-1400 درازمدت  درازمدت   1401-20 10-1400 درازمدت  درازمدت    1401-20  

 آوج ارتش آباد  436.0 0.15 0.35 0.8 131.0- 452.5- 0.244 0.412 1.092 69.1- 348.4- 

ی 
ت مرکز

فال
 

 تونل آوج 314.2 0.18 0.67 1.7 280.9- 853.1- 0.192 1.325 2.012 590.5- 948.8-  

 پل شاه عباسی  5428.7 0.00 0.00 1.3 0.0 100.0- 0.000 0.000 2.131 0.0 100.0- شررود حوزه شروجی استان از  

 قزوین 

 حاجی عرب  571.4 0.19 0.58 0.8 204.1- 309.9- 0.353 0.842 1.220 139.0- 246.0- ورودی به سد بااشانلو  

 بهجت آباد  51.6 0.00 0.09 0.3 0.0 100.0- 0.000 0.093 0.414 100.0- 100.0- ورودی به دشت قزوین 

 شترا 59.9 0.00 0.01 0.5 0.0 100.0- 0.000 0.013 0.564 100.0- 100.0- ورودی به دشت قزوین 

 امیرآباد  67.3 0.00 0.02 0.4 0.0 100.0- 0.002 0.023 0.423 1400- 100.0- ورودی به دشت قزوین 

 باراجین  106.5 0.00 0.06 0.5 0.0 100.0- 0.000 0.065 0.681 100.0- 100.0- ورودی به دشت قزوین 

 رحیم آباد  4326.0 0.00 0.33 5.3 0.0 100.0- 0.000 9.430 7.408 100.0- 100.0- ورودی به دشت قزوین 

 ورودی سد نهب  4000.0 0.44 3.68 3.4 730.4- 666.4- 0.619 4.974 4.627 702.9- 646.9- سد نهب ورودی  -1396تأسیس 

 قروه 1916.0 0.00 0.00 1.2 0.0 100.0- 0.000 0.000 1.804 0.0 100.0- ورودی ابهررود به دشت قزوین 

 قیدار  آبگرم  2455.5 0.28 1.57 5.7 456.0- 1922.3- 0.446 2.356 8.892 428.5- 1894- شروجی محدوده قیدار 

 دشتك 1590.9 0.00 0.05 1.2 0.0 100.0- 0.000 0.049 1.491 100.0- 100.0- ورودی به استان از شررود 

 منجیل  بورمانك  283.6 0.37 1.08 2.2 191.6- 505.8- 0.373 1.330 2.7 256.3- 628.1- ورودی به سد سفید رود 

سفیدرود 
 سنگان  200.9 0.00 0.05 0.8 0.0 100.0- 0.000 0.052 0.9 100.0- 100.0- ورودی به سد سفید رود  

 نهران  183.5 0.88 0.52 1.5 40.9 69.1- 1.192 0.835 2.2 30.0 88.6- ورودی به سد سفید رود 

  - طالقان  شیرکوه  1327.9 1.11 2.37 6.0 112.8- 436.8- 2.0 3.8 8.3 90.5- 321.1- ورودی استان از طالقان رود 

 ات  3040.4 10.37 12.39 26.8 19.5- 158.2- 20.0 24.2 42.1 20.7- 110.0- شاهرود حوزه شروجی استان از   الموت 

.سیس شده است أ ت  9613سال  ماه   آبانسد نهب در ورودیایستگاه * -
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 آبریزفالت مرکزیحوزه  -الف -

آبریز فالت  نشان می   8نتایج جدول   - دهد که حجم رواناب رودشانه های  استان قزوین در حوزه 

در تمام ایستگاههای  سال گذشته نسبت به مدت مشابه  1401- 02مرکزی در آبان ماه سال آبی  

بهجت    ) شترا،  1401ماه    هیدرومتری کاهش داشته  است. صرفنظر از ایستگاههای ششك در آبان

و  قروه(  کمترین کاهش حجم رواناب   آباد، باراجین، امیرآباد، دشتك، رحیم آباد، پل شاه عباسی

درصد  و بیشترین    131/ 0در این ماه نسبت به سال قبل مربوط به ایستگاه هیدرومتری ارتش آباد  با  

 درصد می باشد.    4/730کاهش مربوط به ایستگاه هیدرومتری نهب  با 

رواناب   - آبی  رودشانه حجم  ماه سال  آبان  آبریز فالت مرکزی در  قزوین در حوزه  استان  - 02های 

نسبت به متوس  درازمدت در تمام ایستگاههای هیدرومتری کاهش داشته است. صرفنظر    1401

از ایستگاههای ششك در ماه جاری)شترا، باراجین، بهجت آباد، امیرآباد، دشتك، رحیم آباد، پل  

عباسی قروه(   شاه  آبی  و   ماه سال  آبان  در  رواناب  کاهش  حجم  به    1401-02کمترین  نسبت 

درصد و بیشترین کاهش مربوط به    309/ 9درازمدت مربوط به ایستگاه هیدرومتری حاجی عرب  با  

 درصد می باشد.  3/1922ایستگاه هیدرومتری آبگرم با  

زی از ابتدای سال آبی تا  های استان قزوین در حوزه آبریز فالت مرکآورد تجمعی رواناب رودشانه  -

آبی   ماه سال  آبان  ایستگاههای هیدرومتری    1400-01پایان   تمامی  در  به سال گذشته  نسبت 

کاهش یافته است. صرفنظر از ایستگاههای ششك در سال جاری  )شترا، باراجین، بهجت آباد،  

ب تجمعی نسبت و  قروه(  کمترین کاهش حجم روانا امیرآباد، دشتك، رحیم آباد، پل شاه عباسی

درصد  و بیشترین کاهش مربوط به    1/69به سال قبل مربوط به ایستگاه هیدرومتری ارتش آباد  با  

 درصد می باشد.  0/1400با   آبگرم ایستگاه هیدرومتری 

های استان قزوین در حوزه آبریز فالت مرکزی از ابتدای سال آورد تجمعی رواناب کلیه رودشانه    -

ما مهر  پایان  تا  آبی  آبی  سال  ایستگاههای   1400-01ه  تمامی   در  درازمدت  متوس   به  نسبت 

هیدرومتری کاهش داشته است. صرفنظر از ایستگاههای ششك در در سال جاری  )شترا، باراجین،  

و  قروه(  کمترین کاهش  حجم رواناب   بهجت آباد، امیرآباد، دشتك، رحیم آباد، پل شاه عباسی

آبی   سال  با  نسبت    1400-01تجمعی  عرب  هیدرومتری حاجی  ایستگاه  به  مربوط  درازمدت  به 

 درصد می باشد.   0/1894با   آبگرمدرصد و بیشترین کاهش مربوط به ایستگاه هیدرومتری  0/246

-  

 حوزه آبریزسفیدرود  -ب -

دهد که حجم رواناب رودشانه های  استان قزوین درحوزه آبریزسفیدرود   نشان می   8نتایج جدول   -

در تمام ایستگاههای هیدرومتری   سال گذشته نسبت به مدت مشابه  1401-02آبی  آبان ماه سال  

به غیر از ایستگاه هیدرومتری نهران کاهش  داشته  است. صرفنظر از ایستگاههای ششك در ماه  

نسبت    1401-02جاری )ایستگاه سنگان  ( بیشترین افزایش  حجم رواناب در آبان ماه سال آبی  

به   مربوط  درازمدت  با  به  نهران  هیدرومتری  به    40/ 9ایستگاه  مربوط  کاهش  بیشترین  و  درصد 

 درصد می باشد.    6/191ایستگاه هیدرومتری بورمانك با 
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  1401-02های حوزه آبریز سفیدرود در استان قزوین در آبان ماه سال آبی  حجم رواناب رودشانه  -

داشت  کاهش  هیدرومتری  ایستگاههای  تمام  در  درازمدت  متوس   به  از  نسبت  صرفنظر  است.  ه 

ایستگاههای ششك در ماه جاری ) ایستگاه سنگان( کمترین کاهش حجم رواناب در آبان ماه سال  

درصد و بیشترین   4/69نسبت به درازمدت مربوط به ایستگاه هیدرومتری نهران با  1401-02آبی 

 درصد می باشد.   505/ 8کاهش مربوط به ایستگاه هیدرومتری بورمانك با 

های حوزه سفیدرود در  استان قزوین از ابتدای سال آبی تا پایان  مهر  عی رواناب رودشانه آورد تجم -

نسبت به سال گذشته در تمامی ایستگاههای هیدرومتری به غیر از ایستگاه   1400- 01ماه سال آبی  

هیدرومتری نهران کاهش یافته است. بیشترین افزایش آورد تجمعی مربوط به ایستگاه هیدرومتری  

درصد    256/ 3درصد  و بیشترین کاهش مربوط به ایستگاه هیدرومتری بورمانك با    0/30ران با  نه

 می باشد.  

های استان قزوین درحوزه آبریزسفیدرود  از ابتدای سال  ضمناً آورد تجمعی رواناب کلیه رودشانه  -

آبی   سال  ماه  مهر  پایان  تا  ایستگاه  1400-01آبی  تمامی   در  درازمدت  متوس   به  های نسبت 

  6/88هیدرومتری کاهش داشته است. کمترین کاهش مربوط به ایستگاههای هیدرومتری  نهران  با  

 درصد  بوده است.  628/ 1درصد و بیشترین کاهش مربوط به ایستگاه هیدرومتری بورمانك به میزان  

 

  مطالعاتی محدوده  در  فالت مرکزی آبریز حوزه  ایستگاههای 1401ماه  آباندبی ماهانه  نمودارمقایسه   -3

)مترمکعب بر ثانیه(  با مقدار مشابه سال گذشته و میانگین دراز مدت قزوین، آوج و قیدار    

 
 

 

 

ایستگاههای محدوده مطالعاتی طارم سفلی  با مقدار مشابه   1401ماه  آباننمودارمقایسه دبی ماهانه   -4

 سال گذشته و میانگین دراز مدت  )مترمکعب بر ثانیه( 
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5 

 

با مقدار مشابه    طالقان- ایستگاههای محدوده مطالعاتی الموت 1401ماه  آباننمودارمقایسه دبی ماهانه   -5

( سال گذشته و میانگین دراز مدت  )مترمکعب بر ثانیه   
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 کیفیت آبهای سطحی  -7

با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی و بهداشت منابع آب، اندازه گیری مداوم پارامترهای کیفی و مقایسه آن  

بار با نمونه برداری از آب در   2ن منظور ماهیانه حداقل  ه همی با استانداردهای موجود امری اجتناب ناپذیر است، ب

ایستگاههای شبکه پایش کیفی استان و ارسال به آزمایشگاه ، نسبت به اندازه گیری پارامترهای کیفی آب شامل  

 ، آنیون ها و کاتیون ها اقدام می گردد.  PHی، شور

مدت    نسبت به   را   سال جاری و مقایسه آن  ماه    آبان ی آب رودشانه های استان در  شور وضعیت    9جدول شماره  

 مشابه سال قبل و متوس  دراز مدت نشان می دهد. 

ی  شور دهد که  ماه سال جاری نشان می   آبانی ایستگاههای شبکه پایش آبهای سطحی استان قزوین در  شورآمار  

قبل  سال  مشابه  زمان  به  نسبت  ها  رودشانه  به  و    آب  درازمدت  نسبت  است.ی  افزایش  روند متوس   در    داشته 

 ایستگاههای ششك امکان نمونه برداری وجود نداشته و در جدول عددی منظور نشده است.

   :فالت مرکزی حوزه آبریز

داشته    روند افزایشی  و متوس  دراز مدت  نسبت به زمان مشابه سال قبل  حوزه آبریز ی آب رودشانه ها در این  شور

)    آوج چای رودشانه    آوجمحدوده مطالعاتی  مربوط به  نسبت به سال آبی قبل  شوری آب  بیشترین افزایش  .  است

مربوط به    زین  نسبت به سال آبی قبل   کاهش شوری  نی کمتر  .می باشد   درصد   522( به مقدار    تونل آوجایستگاه  

 باشد.    یدرصد م   9/0( به مقدار   نهب سد ) ایستگاه  شررودرودشانه  قزوین   یمحدوده مطالعات

افزایش   آب  بیشترین  درازمدت  شوری  متوس   به  چای  مربوط  نسبت  آوج  رودشانه  آوج  مطالعاتی  محدوده  به 

  محدوده مطالعاتی آوج  ی نیز مربوط به  شور  کاهش  و کمترین  می باشد   درصد   1/172به مقدار  )ایستگاه تونل آوج(  

 درصد می باشد.    4/16( به مقدار  ارتش آباد ) ایستگاه  چای  کلنجینرودشانه 

 سفیدرود: حوزه آبریز

 

  نسبت به زمان مشابه سال قبل و متوس  درازمدت افزایش داشته است.   حوزه آبریزآب رودشانه ها در این    شوری

و  درصد   3/35( به مقدار  بورمانك) ایستگاه  منجیل  نسبت به سال آبی قبل در محدوده مطالعاتی    بیشترین افزایش

 می باشد.   درصد   8/34نسبت به متوس  دراز مدت در همین ایستگاه به مقدار   شوری آب بیشترین افزایش

به  ( منجیل ) ایستگاه بورمانك محدوده مطالعاتی  ایستگاه شوری آب رودشانه در   نسبت به متوس  دراز مدت نیز

 درصد افزایش داشته است.    34/ 8مقدار 

دشت ( به   ییرجا ستگاهی)ا  الموت-طالقان   ینسبت به متوس  دراز مدت در محدوده مطالعاتشوری آب رودشانه 

داشته است.    افزایشدرصد 1/17 زمان مشابه سال قبل نسبت به شوری آب رودشانه درصد و  15/ 5مقدار 
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 1401ماه   آباندر  آبهای سطحی در ایستگاههای پایش کیفی استان قزوین  شوری وضعیت :   9جدول 
ف
ردی

 

 آبریز حوزهنام 
محدوده  

 مطالعاتی 
 رودشانه نام ایستگاه 

ماه )میکرو مو  بر   آباندر  شوریوضعیت 

 سانتیمتر( 

ماه سال  آبانی شور درصد تغییرات 

 نسبت به: 1401

 سال آبی 
متوس  

 درازمدت
 سال قبل 

متوس  دراز  

 مدت
 جاری 

02-1401 

قبل             

01-1400 

 17.1 15.5 900.2 912/5 1054 شاهرود  رجایی دشت  الموت   -طالقان   سفیدرود  1

 34.8 35.3 592.8 590/5 799 ارکن چای  بورمانك  منجیل سفیدرود  2

3 
 فالت مرکزی 

 
 قزوین 

 43.35 74.8 1523.6 1249.5 2184 حاجی عرب  حاجی عرب 

سد نهب   ورودی شررود   3022.5 2996.3 2386.2 0.9 26.7 

     677 512   بهجت آباد  بهجت آباد 

 128.5 90.8 782.1 937 1787.5 امیرآباد  امیرآباد 

 26.6 13.3 745 832.5 943 باراجین  باراجین 

 آوج  فالت مرکزی  4
 16.4 27.8 1381 1257.5 1607 کلنجین چای  ارتش آباد 

 172.1 522.0 3559.6 1557 9684 آوج چای  تونل آوج 

 20.8 16.3 4694 4874.5 5671 شررود  آبگرم  قیدار  فالت مرکزی  5

 16.4 0.9 592.8 512.0 799 حداقل

 172.1 522 4694 4874.5 9684 حداکثر 
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 : موقعیت محدوده های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای استان قزوین  1شکل 
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 محدوده استان قزوین : موقعیت ایستگاههای آبسنجی در  2شکل

 



25 

 

 در محدوده استان قزوین منتخب : موقعیت ایستگاههای بارانسنجی 3شکل
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  : موقعیت ایستگاههای تبخیرسنجی در محدوده استان قزوین4شکل

 


