
 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

1 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 

  استان همدانشناخت 

 )مناسب برای بخش شناخت پایان نامه(

  



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

2 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 محیط و شرایط طبیعی جغرافیایی -2-1

 ویژگی های عمومی و موقعیت جغرافیایی محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ کالن -2-1-1

3333کیلومترمربع بین  81/84591استان همدان با مساحت  8333 تا  5447عرض شمالی و  6349تا  طول

 شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.

گانه کشور  81ت در میان استانهای درصد از مساحت کشور را شامل شده و از نظر مساح 5/88استان حدود این 

 اسدآباد، کبودرآهنگ، ،تویسرکان، هاوندن قرار دارد. این استان دارای شهرستانهای همدان، مالیر، 88در ردیف 

 بهار و رزن می باشد.

7534کیلومترمربع در مختصات جغرافیایی 5155شهرستان کبودرآهنگ با مساحتی بالغ بر   1435تا  عرض

2545شمالی و   5548تا  طول شرقی قرار گرفته است. این محدوده از نظر تقسیمات سیاسی کشور از طرف

به استان کردستان ، از شرق به شهرستان رزن شهرستانهای بهار و همدان ، غرب شمال به استان زنجان، جنوب 

 محدود می گردد.

خش )مرکزی،گل ب 5ه مورد مطالعه دارای یک شهرستان ، محدود 8515بر اساس تقسیمات کشوری در سال 

نقطه آبادی می  851دهستان با  81نقطه شهری)کبودرآهنگ،گل تپه و شیرین سو( و  5و( ستپه و شیرین 

 باشد.

درجه و  55کیلومتری شمال غربی همدان در کوههای زاگرس مطابق عرض جغرافیایی  55غار علیصدر در فاصله 

 متر از سطح دریا واقع شده است. 8111 دقیقه با ارتفاع 81درجه و  91دقیقه و طول جغرافیایی  81
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 ویژگی های اقلیمی محدوده منطقه نمونه -2-1-2

 اقلیم را معرفی  گردد که فاکتورهای سازندهیمی مناطق به عوامل مستعدی توجه مدر ارایه سیمای اقلی

تی مورد گوناگون محاسبا می نمایند. در این راستا مهمترین پارامترهای اقلیمی نظیر دما و بارندگی در اشكال

 اند.هتجزیه و تحلیل قرار گرفت

 باشد.از سیستم با توجه به عامل ارتفاع که عمدتاً عامل مهم ایجاد تغییرات شدید در مقادیر بارندگی و دما می

محصوالت  های طبقه بندی دومارتن اصالح شده و آمبرژه استفاده شده است و در راستای انطباق زراعی

 گیری شده است.هاز روش سیلیانیف بهر نطقهموردنظر با م

 روش دومارتن -

رابطه ای نموده  دومارتن دانشمند اقلیم شناس با مالحظه بارندگی و دما در اشكال متوسط ساالنه اقدام به ارایه

 گردد. اجزاء این رابطه عبارت است از:یست که براساس شاخص خشكی محاسبه ما

Al =خشكی شاخص   

P =بارندگی ساالنه میانگین   

T =نرمال ساالنه دما   

 و رابطه به صورت زیر است:

10
1




T

P
A 

 بندی به دست آورد مشتمل بر مقادیر زیر است:هه شاخص خشكی می تواند در این طبقدامنه مقادیری ک
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 : شاخص طبقه بندی اقلیمی212-1

 اقلیم   شاخص طبقه بندی دومارتن

 خشک      8از صفر تا 

 نیمه خشک      81تا  81از 

 مدیترانه ای      89تا  81از 

 نیمه مرطوب      81تا  89از 

 مرطوب      55تا  81از 

 خیلی مرطوب      55تا  55از 

 روش آمبرژه -

زیستگاه  طبقه بندی اقلیمی آمبرژه یک سیستم زیست اقلیمی می باشد که براساس شاخص های طبقه بندی،

 کند. در این سیستم ضریب رطوبتی از طریق رابطه:برای گیاهان تعریف و تعیین میهای معینی را 

22

100

mM

P
Q


 

 محاسبه می گردد که اجزاء آن به شرح زیر می باشد:

Q ضریب رطوبتی = 

P واحد: میلی متر( بارندگی ساالنه( = 

M واحد: درجه سانتی گراد( میانگین حداکثرهای روزانه دما در گرم ترین ماه سال( = 

m واحد: درجه سانتی گراد( متوسط حداقل های روزانه دما در سردترین ماه سال( = 
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 انجامیده است بندی به نتایجی بررسی ایستگاه های مطالعاتی در امتداد تعیین هویت اقلیمی آنها با این طبقه

 جدول مذکور ارایه گردیده است.که در 

سد اکباتان  باشد و ایستگاهبراساس این روش ایستگاه سوباشی دارای هویت اقلیمی، اقلیم ارتفاعات فوقانی می

 دارای اقلیم نیمه خشک سرد هستند.

 روش سیلیانیف -

می پذیرد، اما  صورت شها با حفظ ویژگی هاییدرجه حرارت اگرچه در کلیه رو استفاده از پارامترهای بارندگی و

شده ای از دما  باشد. در طبقه بندی سیلیانیف پارامتر ترکیبیاطراف مقادیر مرکزی عوامل جوی مبیشتر در 

طبقه بندی نسبت به  شامل مجموع مقادیر میانگین های روزانه درجه حرارت به کار می رود که شكل نوینی به

 شهای پیشین ارایه داده است.رو

 سیلیانیف به شكل زیر است:رابطه کلی روش 





T

P
HTC

10
 

 رود: این رابطه به شكل زیر نیز به کار می




T

P
HU

10/
 

  

ΣT مجموع  ماه باشد  -، میانگین درجه حرارت در مقیاس زمانی روز  T  میانگین مقادیر در این رابطه چنانچه

 مقادیر میانگین های روزانه دما خواهد بود.

P= باشد. می دما به مربوط زمانی دوره با انطباق در دیگر زمانی مقیاس هر یا ساالنه بارندگی میانگین 

HTC  یاHU ( 8-888ضریب نرمال هیدرونرمال است. حاصل مطالعات در جدول شماره )مده است. نقشه آ

 پهنه اقلیمی را نشان می دهد.
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 بررسی عوامل اقلیمی -2-1-2-1

 رژیم بارندگی -2-1-2-1-1

شناسایی  پدیده باران به دلیل تغییرپذیری بسیار شدید خود در زمان و مكان به عنوان متغیرترین عامل جوی

 شده است و درك صحیح میزان ریزش آن مستلزم شبكه های بسیار وسیع و گسترده باران سنجی

-اندازه سطح جهانی، لزوماً میزان بارندگیاست. از این رو در کلیه ایستگاه های اندازه گیری پارامترهای جوی در 

  شود.گیری می

و مرطوب  های هوای گرمهذی پرفشار آزور است که دارای تودهای ایران جریان های نفویعموماً منشأ بارندگ

سمت ایران امتداد  کنند و پس از طی مسیرهای مختلف بهیسمت اروپا و اقیانوس هند حرکت م هستند و به

  جریانات انباشته از ذخایر رطوبتی است و بارش های جوی ایران را تغذیه یابند. اینمی

ایران  می کند. برخی از جریان های آزور پس از عبور از دریای مدیترانه مواجه با اشباع رطوبتی گشته و راهی

سلسله  خاوری این جنوب -می شود و سپس در برخورد با سلسله جبال زاگرس با توجه به امتداد شمال باختری

سیستم ها به مناطق مستقر در  جبال موجب تخلیه رطوبتی آن گردیده و حجم قابل توجهی از بار رطوبتی این

را به همراه خود به داخل فالت  غرب زاگرس تعلق می گیرد و درنتیجه این جریان نفوذی بار رطوبتی کمتری

 مرکزی ایران می آورد.

جنوبی استان به  های تگیرد. به طوری که قسمیاین جریان شكل مبارندگی های استان همدان نیز تحت تاثیر 

استان رطوبت بیشتری  دلیل استقرار ارتفاعات الوند و چین خوردگی های زاگرس نسبت به قسمت های شمالی

 را دریافت می نمایند.
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 متوسط بارندگی های ساالنه -الف

دوره آماری  های جوی در ایستگاه های دارای طولتجزیه و تحلیل بارندگی های ساالنه در قالب متوسط ریزش 

تر در ایستگاه ممیلی 518/ 8یمتر در ایستگاه همدان نوژه تا میل 595/ 1سال گویای دامنه اختالف 81باالتر از 

شهرستان همدان از قبیل  هایههرستان کبودرآهنگ از برخی ایستگاباشد. بارندگی متوسط ساالنه شسوباشی می

 کمتر و از ایستگاه های فرودگاه و بهادربیک همدان بیشتر است.سورالن و گنبد 

 های ساالنه ایستگاه های کبودرآهنگ و برخی از  یگویژگی های آماری بارند 8-888 جدول شماره

ایستگاه های شهرستان همدان را نشان می دهد. عالوه بر متوسط بارندگی ساالنه و طول دوره آماری، 

 نه نیز ارائه شده است.پارامترهای بیشینه و کمی

 ایستگاه نوژه معادلمربوط به ایستگاه سوباشی و حداقل مربوط به که میلیمتر  5/151 حداکثر بارندگی در ناحیه

 باشد. یم میلیمتر 8/551

 توزیع  میلیمتر نمایش گرافیكی 595/ 1و  8/518حداقل ها نیز به ترتیب ایستگاه های فوق عبارتند

باران تغییرات  ایستگاه منتخب استان همدان یعنی ایستگاه همدان نوژه، مشاهده چگونگیریزش های جوی در 

چندان نمی باشد و  بارندگی( تغییرات 8-888سازد. در نمودار شماره )  را از سالی به سال دیگر امكا نپذیر می

 8458-58و  8411-14ی این نمودار سا لها میلی متر متجاوز می گردد. 911سال آماری آن از  8تنها در طول 

 كند.را مرطوب معرفی می 8415-11و 

 مشخصات ایستگاه های هواشناسی ناحیه( 1-21)جدول شماره 

 ردیف
کد 

 ایستگاه
 نوع ایستگاه شهرستان ایستگاه

طول 

 جغرافیایی

 درجه-دقیقه

عرض 

 جغرافیایی

 درجه-قهیدق

ارتفاع از 

 سطح 

دریا 

 )متر(

سال 

 تاسیس

سازمان 

موسس 

 ایستگاه

0148 تبخیرسنجی کبودرآهنگ گیتوهمدان 8-818 8 
 9135  8111 85 وزارت نیرو 

0148 باران سنجی کبودرآهنگ قپاق تپه 898 8 
 0235 

 وزارت نیرو ـــ 8111 
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9448 کلیماتولوژی کبودرآهنگ تجرك 95 5 
 2135 

 هواشناسی 8 8551 

4148 کلیماتولوژی کبودرآهنگ سوباشی 818 9 
 0134 

 هواشناسی 85 8184 

5 818 
همدان 

 نوژه
1448 سینوپتیک کبودرآهنگ 

 2134 
 هواشناسی 85 8154 

 

 

ویژگی های آماری بارندگی های ساالنه ایستگاههای شهرستانهای همدان و ( 2-212) جدول شماره

 کبودرآهنگ

 

 

 شهرستان ایستگاه ردیف
طول دوره  

 آماری

حداکثر 

 سالیانه

حداقل 

 سالیانه

میانگین 

 سالیانه

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 ـــ ـــ 1/514 815 999 85 همدان بهادر بیک 8

 ـــ ـــ 5/981 5/855 8/545 88 همدان گنبد همدان 8

 ـــ ـــ 5/991 519 551 85 همدان سورالن 5

9 
فرودگاه 

 همودان
 5/1 8/18 8/555 8/881 9/585 88 همدان

 ـــ ـــ 8/518 889 5/151 85 کبودرآهنگ  سوباشی 5

 8/1 4/15 1/595 8/815 8/551 85 کبودرآهنگ همدان نوژه 1
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 بارندگی ماهانه -ب

شهای جوی در هر یک از ما ههای سال نسبت به یكدیگر از تفاو تهای اساسی برخوردار بوده و نظر به این که ریز

ر این راستا موضوعاتی قابل انی عمده را در بافت بارندگی های ماهانه داراست، دعالوه بر آن وابستگی های مك

 .ههای سال پاسخگوی آن استزش های جوی به تفكیک مایباشد که تجزیه و تحلیل ریطرح م

پهنه های ایستگاه های شهرستان کبودرآهنگ  اطالعات بارندگی ماهانه به تفكیک( 5-888)در جدول شماره 

 همباران را در ناحیه نشان می دهد. ( 8-888)درج گردیده است. نقشه شماره 

 متوسط بارندگی فصلی -پ 

که به طور  فصلی ناحیه در فصل زمستان نازل میشودبیشترین بارندگی ( 9-888) با توجه به جدول شماره 

 درصد متوسط بارندگی ساالنه است. فصول پاییز، بهار و تابستان از نظر میزان بارندگی در  5/95متوسط 

 های بعدی قرار دارند. هرد

 های روزانه شدیدترین بارندگی  -ت

 با  به منظور بررسی هر چه بیشتر پیرامون بارندگی های محدوده مورد مطالعه، آنالیز فراوانی بارندگی ها

واحدهای  نهای کوتاه متناسب با ابعادها در زماجام یافت. بدیهی است شدت بارندگیشدت های مختلف ان

و لذا در این صورت  های مختلف حائز اهمیت بوده بها با دوره برگشتژیكی به ویژه از نظر برآورد سیالهیدرولو

گردد. نكته قابل امكان پذیر می  ارایه تمهیدات الزم به منظور کاهش خسارت های وارده ناشی از سیالب ها

ساالنه است که در مناطق خشک از  ها وضعیت بزرگی رقم بارش به کل بارندگی گونه بارندگی توجه در این

 اهمیت خاصی برخوردار است.

از دوره های  های روزانه ناحیه از ایستگاه هایی استفاده شده است که اوالً در تجزیه و تحلیل شدیدترین بارندگی

ایستگاه های مورد بررسی  نیاز آماری برخوردار بوده اند. طول دوره آماری درستی مورد آمار طوالنی، صحت و
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مطالعه از ایستگاههای سینوپتیک سازمان  سال می باشد. در این 88سال و فرودگاه  85برای ایستگاه نوژه 

 بهره برداری شده است. ها داشته اند، هاطالعات قابل استنادی در سالنام هواشناسی که

ارائه گردیده ( 5-888اطالعات خام بارندگی های روزانه از طریق ارقام حداکثر مشاهده شده در جدول شماره )

 است.

ساعته مشاهده شده در توزیع ماهانه ایستگاه همدان نوژه ماه  89با توجه به جداول فوق رکورد حداکثر بارندگی 

میلی متر می باشد. بررسی  84دگاه همدان ماه دی با در حالی که در ایستگاه فرومیلی متر است.  8/98 مهر با 

 باشد.یقابل توجهی در توزیع ماهانه م حداکثر بارندگی روزانه در هر دو ایستگاه نمایانگر نوسانات زیاد و اختالفات

های مختلف در ایستگاه های  تساعته در دوره برگش 89مقادیر حداکثر بارندگی  (1-888)در جدول شماره 

نیز میزان بارندگی  ها همدان نوژه و فرودگاه همدان آمده است. در میزان بارندگی روزانه با افزایش دور برگشت

 یابد. افزایش می

پارامترهای بارندگی ایستگاه هواشناسی در شهرستان کبودرآهنگ )میلی : توزیع ماهانه 5-888جدول شماره 

 متر(
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 )میلی متر(: متوسط بارندگی فصلی و توزیع آن در ایستگاه های ناحیه 9-888جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 )میلی متر(ساعته ایستگاه های مورد مطالعه در دوره های برگشت مختلف  89: مقادیر حداکثر بارندگی 888-5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 ساعته ایستگاه های ناحبه )میلی لیتر( 89: مقادیر ماهانه حداکثر بارندگی 1-888جدول شماره 

 

 

 

 

 

 تغییرات پارامتری دما-ت

ها، متوسط روزانه، حداقل و حداکثر مطلق دما در شهرستان ارائه گردیده  متوسط حداکثرها، متوسط حداقل

 نمودارهای شماره طی است. (1-888( و )5-888)کبودرآهنگ در دو ایستگاه سوباشی و نوژه، در جداولاست. 

 های ناحیه نمایش داده شده است.  هرژیم دمایی ایستگا(5-888( و )8-888های )

 رژیم حرارتی -2-1-2-1-2
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مشخص  دهد و میزان حرارت اجسامتشكیل میرا دما عاملی است کمی و کیفی که مبنای کیفیت احساس 

بیولوژیكی را بر  فیزیكی وباشد. انرژی حاصل از تشعشع رسیده به زمین تمام فرآیندهای  کننده کمیت آن می

می گردد که اختالف فشار  روی کره زمین باعث می شود. نابرابری تشعشع رسیده در سرتاسر شیب زمین موجب

وضعیت جوی در نهایت می گردد و  و سپس اختالف دما به وجود آید که هر یک سبب ایجاد حرکت در اتمسفر

 انجامد. گوناگون می هایاقلیمموجودیت  ه شكل گیری ورا پدید می آورند که در یک سری زمانی بلندمدت ب

خشک، نقطه  عواملی که وضعیت حرارتی یک منطقه را مشخص می کنند، شامل ترکیبی از دمای تر، دمای

سطح خاك، دمای  شبنم، دمای حداقل، دمای حداکثر، متوسط دما، حداکثر مطلق دما، حداقل مطلق دما، دمای

می باشند که جملگی تابع  ، تغییرات دامنه حرارتی و واحدهای گرمایی و سرماییاعماق مختلف خاك، دمای آب

ی عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، توزیع خشكی و دریا، ناهمواری زمین،جریان های اقیانوس و شیوه حرکت

 باشند. یسیستم ها و توده هواها و فصل م

مشخص های  عوامل حرارتی توام با عوامل رطوبتی،در جمع بندی آنچه گفته شد می توان اشاره داشت که 

اتمسفر  -سیستم زیستی اصلی توزیع موجودات زنده را در پیكره زیستی تشكیل می دهند و انرژی خورشیدی در

شود و در یک  یدما را باعث م روزی هپیدایش پدیده دما می گردد که در دوره زمانی کوتاه تغییرات شبان -باعث

 گزارش هواشناسی و اقلیم ناحیه است. انجامد که موضوع این فصل از یآماری بلند به تغییرات اقلیمی م مقیاس
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 : خالصه پارامترهای محاسباتی درجه حرارت ایستگاه سوباشی ناحیه کبودرآهنگ5-888جدول شماره 

 

 

 

 

 نوژه در ناحیه –: خالصه پارامترهای محاسباتی درجه حرارت ایستگاه همدان 1-888جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رژیم دمایی ایستگاه سوباشی8-888نمودار 
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 نوژه-: رژیم دمایی ایستگاه همدان 8-888نمودار شماره 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

15 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 جریان باد -2-1-2-1-3

است که به  جابه جایی هوا نشأت می گیرد و معلول سلسله فرایندهایی از حرکت و ای است پویا که هباد پدید

اغتشاشات آنها غالبًا  تبع تابش نور خورشید پدید می آیند. مولكول های هوا دایماً در تالطم شدید هستند و

نمایند و از  یزمین برخورد م غیریكنواخت است. این اغتشاشات در نزدیكی سطح زمین با عامل اصطكاك پوسته

 گردد. یاندازه آنها کاسته م

کمیت برداری  تغییرات وضعیت هوا در فواصل زمانی کوتاه، عامل متغیری را به نام باد تشكیل می دهد که دارای

ت سنجیده می شود. اطالعا گردد که برحسب نات و یا متر بر ثانیه یو دو مولفه سرعت و جهت را شامل ماست 

وزش بادهای شدید به محصوالت،  تواند در کاهش خسارات ناشی از یزش باد ممربوط به سمت و سرعت و

ات نیاز آبی گیاهان کاربرد همچنین در محاسب استفاده از امكانات طبیعی هر منطقه جهت استفاده از نیروی باد،

 .ای داشته باشدهگسترد

 وضعیت بادهای وزیده شده در ناحیه

است که  اطالعات ایستگاه سینوپتیک همدان نوژه مورد استفاده قرار گرفتهبرای بررسی پارامتر باد ناحیه 

 ( آمده است.4-888) اطالعات مربوط به این پارامتر در جدول شماره

 بادهای غالب -الف

 کوتاه مدت بادهای غالب در همدان ناحیه شمال غربی هستند و به تفكیک فصولی سال گاه دچار تغییرات 

وزد، اما در شروع فصل  یباد از شمال غرب مباشد. در فصل بهار،  یهمدان قابل مشاهده مگلبادهای  .می شوند

 جهات آن غربی و جنوب غربی است.

می باشد. در  های فصل دارای جهت خاصی نماید و هر یک از ما ه یتابستان، جهت باد کامالً تغییر مدر فصل 

شمال غربی است.  زمستان نیز جهت دایمی باد غالب،فصل پاییز، همواره باد از شمال غرب می وزد. در فصل 

 می باشد. نات در ماه دی 58ماه تا  نات در مرداد 81سرعت باد غالب دارای طیف تغییراتی از 
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 سمت و سرعت شدیدترین بادها -ب

 11با سرعت  دارای بادهای شدیدی است. حداکثر شدت باد مشاهده شده متعلق به فروردین ماه است که بادی

فروردین ماه با بادهای  نات را که جهت جنوب غربی داشته، پذیرا شده است. ماه های دیگر فصل بهار نسبت به

 بوده اند. مالیم تری مواجه شده اند. این بادها در اردیبهشت غربی و در خرداد شمال غربی

ثبت شده  نات 51به میزان نات رسیده و در ماه های تیر و شهریور  51ماه به  در تابستان سرعت باد در مرداد

شرقی، جنوب  است. جهت باد در هر ماه با ماه دیگر متفاوت بوده، به طوری که از ابتدا تا انتهای فصل، جنوب

 اند. غربی و شمال غربی گشته

 در پاییز باد همواره شمال غربی بوده و جهت آن تغییر ننموده است.

 ا شمال غربی بوده است. ه هر کلیه ماگونه تغییری د در زمستان نیز جهت باد بدون هیچ

 متوسط سرعت باد -ج

  ساالنه باد به میزان معدل ارقام مربوط به سرعت های باد روزانه و ماهانه در یک سری درازمدت متوسط سرعت

 نات به دست می دهد.  5/5

طی سال دارا  رقم را که سرعت باد در فروردین ماه باالترین فصل بهار مصادف با فراوانی بادها است، به طوری

 1و  5/1باد به  نات می رسد. در ماه های اردیبهشت و خرداد، معدل سرعت های 5/5 می گردد و مقدار آن به

 یابد. ینات تقلیل م

 1/ 5از  در تابستان، ماه های تیر و مرداد وزش باد بیشتری را تجربه می کنند به طوری که سرعت متوسط باد

 نات در شهریور ماه می رسد. 4/9و مرداد ماه نات در  9/1 نات در تیرماه به 

می رسد. در فصل نات  1/9تا  8/9 های باد به شود و دامنه سرعتیاییز، از سرعت باد اندکی کاسته مدر فصل پ

 نات در اسفند ماه می رسد. 4/1نات در دی ماه به  8/9 زمستان نیز دارای روند افزایشی است و سرعت باد از
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متری و متوسط سرعت باد و درصد حالت آرام باد در 81: پارامترهای باد غالب در ارتفاع 4-888جدول شماره 

 نوژه-ایستگاه همدان 
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 عناصر اقلیمی -2-1-2-2

 یخبندان -2-1-2-2-1

می باشد، هدف این  تغییر حالت آب به یخبررسی پدیده یخبندان در ارتباط با قدرت سرمایی اتمسفر که قادر به 

کمیت یخبندان در ابعاد  بخش از مطالعه است که در جهات کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

مكانی یخبندان با سطوح آزاد آب یخ زده  زمانی منحصر به تعداد روزهای پیدایش این پدیده می گردد. در ابعاد

آن یخ بسته است کمیت مقدار می یابد.  یی که ذرات آب موجود در خاكو همچنین به وسعت زمین ها

مستقیم اندازه گیری نشده، بلكه از طریق  متأسفانه در سیستم اندازه گیری های جوی پدیده یخبندان به طور

شرایط الزم برای یخ زدن آب پدید می آید،  شمارش تعداد روزهایی که حداقل دمای هوا زیر صفر رفته و

 می گیرد. ترهای یخبندان مورد محاسبه و پردازش آماری قرارپارام

در زمینه کیفیت یخبندان شبها می توان تحلیل داد ههای مربوط به شدت یخبندان، نوع یخبندان،عمل خاك 

وجود دارد،  یخ زده و تحت ذوب یخ در خاك را در ایستگاه های هواشناسی کشاورزی اشكال سنجش آن

سرد  ن ناشی از وضعیت سیستم های جوی و یا تشعشعات شبانه زمین در شرایط هوایپیدایش یخبندا پرداخت.

یخبندان گردد.  و آسمان صاف است. از این رو با لغزش افقی یک توده هوایی سرد و یک منطقه می تواند موجب

ر نیز به ایجاد آسمان بدون اب عالوه بر آن، بازگشت کامل حرارت در بافت زمین در خورشید هنگام بازتاب خود به

 نماید. یخبندان کمک می

محدوده  آمده است. در( 4-8-8) داده های مربوط به میانگین یخبندان ایستگاه های تحت مطالعه در جدول

 ماه ادامه  های موجود از مهرماه آغاز گشته و تا اردیبهشته مورد مطالعه به طور معمول یخبندان در ایستگا

 می یابد.
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افتد. ایستگاه سوباشی بیشترین تعداد روزهای  یبه طور معمول در دی ماه اتفاق م یخبندانبیشترین روزهای 

یخبندان ( تعداد روزهای 9-8-8( و )5-8-8)روز دارا می باشد. نمودارهای شماره  881روزهای یخبندان را 

  های مورد مطالعه را نمایش می دهد. ایستگاه
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 پارامترهای آنرطوبت هوا و  -2-1-2-2-2

 دریاها،  فرآیند تابش خورشید موجب تبخیر بخار آب از سطح آزاد آب می گردد و سطوح آب اقیانوسها،

آب هوا از  نمایند. میزان بخار رودخانه ها و پوشش های سبز نباتی به عنوان سطح تبخیری و تعریقی عمل می

بخار آب می گردد و روندافزایش آن تا حد اشباع  کند و افزایش دما موجب افزایش تغییرات دمای هوا تبعیت می

های باران، برف، زنجیره پدیده هوا از بخار آب ادامه می یابد. وجود بخار آب در هوا و حرکت هوای مرطوب به

 تگرگ و شبنم پیوند می خورد.

تعیین کننده  لمقدار بخار آبی که در واحد حجم هوا وجود دارد، رطوبت مطلق نامیده می شود که یكی از عوام

 رود،رطوبت نسبی نامیده  قدرت تبخیری اتمسفر است. اما شاخصی که از رطوبت هوا در تعاریف به کار می

در شرایط اشباع هوا از  می شود و مبین نسبتی از رطوبت واقعی موجود در هوا به رطوبتی است که می تواند

 بخار آب وجود داشته باشد.

 تعریف  رامترهای دیگری هستند که در ارتباط با رطوبت هوا، از طریق دمافشار بخار آب و نقطه شبنم، پا

 می شوند.

 بررسی رطوبت نسبی در محدوده مورد مطالعه -2-1-2-2-3

است. در  برای بررسی رطوبت نسبی در ناحیه از اطالعات ایستگاه سینوپتیک فرودگاه همدان استفاده گردیده

سطوح رطوبتی  نسبی در ایستگاه مذکور ارائه شده است. این جدول تغییرات رطوبت( ،81-888جدول شماره )

 گیرد. بیشینه، کمینه و متوسط را دربر می

زمستان می باشد و  ارقام ماهانه این جدول در کلیه پارامترهای خود دارای روند افزایشی از شروع پاییز تا ابتدای

های هوا و  هجوم توده بی در زمستان مقارن بادر دی ماه به حداکثر مقدار خود می رسد. افزایش رطوبت نس

 های جوی فصل سرد است که در تمامی ایران از اوایل پاییز شروع می شود. سیستم
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مدیترانه ای در  فعالیت های مراکز پرفشار دنیا مثل مرکز پرفشار قطبی و مرکز پرفشار سیبری و مرکز کم فشار

تحت تأثیر قرار می دهد.  که نواحی شمالی و غربی ایران را شدیداًاین ایام به صدور امواج سرمایی منجر می شود 

 می انجامد. ریز شهای جوی ناشی از جبهه گرم این مراکز فشار به افزایش رطوبت

 شماره نیز میانگین حداکثر ماهیانه رطوبتی نسبی آمده است. ضمناً نمودار( 88-888) در جدول شماره

 یستگاه همدان نمایش داده شده است.مقایسه رژیم رطوبتی در ا(، 5-8-8)

: مشخصه های ماهانه و ساالنه رطوبت نسبی ایستگاه فرودگاه همدان در استان همدان در  11-212جدول 

 دوره مشاهده شده     واحد:درصد

 ردیف
نام 

 ایستگاه
 شهرستان

ماه 

 شاخصها

OCT NOV DES JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP 
 ساالنه

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

8 
همدان 

 فرودگاه
 همدان

 59 19 18 55 19 59 51 19 11 15 18 18 59 حداکثر

 51 95 95 91 91 59 55 14 55 11 59 15 59 متوسط

 98 81 89 85 85 59 51 58 11 58 19 94 59 حداقل

 حداکثر ماهیانه رطوبت نسبی ایستگاه استان همدان: میانگین 11-212جدول 

ماه  ایستگاه ردیف

 شهرستان

OCT 

 مهر

NOV 

 آبان

DEC 

 آذر

JAN 

 دی

FEB 

 بهمن

MAR 

 اسفند

APR 

 فروردین

MAY 

 اردیبهشت

JUNE 

 خرداد

JULY 

 تیر

AUG 

 مرداد

SEP 

 شهریور

 ساالنه

همدن  8

 فرودگاه

 59 19 18 55 19 59 51 19 11 15 18 18 59 همدان
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 تشعشع -2-1-2-2

 ساعات آفتابی -الف

 اندازه گیری  میزان ساعات آفتابی در استان همدان در دو ایستگاه سینوپتیک فرودگاه همدان و همدان نوژه

 ( منعكس شده است.88-888) می شود که نتایج آن در جدول شماره

ایستگاه همدان و در  5/8595 ه همدانساعات آفتابی واقعی )متوسط ساعات آفتابی( ساالنه در ایستگاه فرودگا

آفتابی روند کاهشی می  ساعت در روز می باشد. در توزیع ماهانه از اوایل پاییز میزان ساعات 9/8111 نوژه برابر با

 1/51 همدان نوژه ماه دی با درصد آفتابگیری و در ایستگاه 4/85 یابد که در ایستگاه فرودگاه همدان ماه آذر با

شهریور بیشترین بهره را از تابش آفتاب  ی کمترین بهره را از تابش دارند و در هر دو ایستگاه ماهدرصد آفتابگیر

 دارد. دریافت می

خورشید  هر نقطه از کره زمین بسته به عرض جغرافیایی که در آن واقع شده است، می تواند از حداکثر تابش

 فرودگاه همدان ساعات آفتابی ممكن در ایستگاهاستفاده کند که به آن ساعات آفتابی ممكن گویند. میزان 

 ساعت در روز می باشد. 4/9991و در همدان نوژه  9/9991

 پوشش ابری -ب

و تابش  ای است که وضعیت آسمان را از جهت پوشش ابری بیان می نماید. پارامترهای ابرناکی ابرناکی واژه

مستقیم دارند.  د و در ساختار فرآیند فتوسنتز دخالتآفتاب از عوامل تعیین کننده میزان تبخیر و تعرق می باشن

گذشته از آن در بسیاری از  پارامتر ابرناکی و تابش آفتاب از اطالعات اساسی زیست محیطی محسوب می شوند و

 فرمو لهای پیشرفته برای برآورد نیاز آبی گیاهان، کاربرد دارند.

فرودگاه همدان و  تفاده از اطالعات دو ایستگاه سینوپتیکدر این گزارش تجزیه و تحلیل پارامتر ابرناکی با اس

 همدان نوژه مورد استفاده قرار گرفته است.
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و همدان  توزیع متوسط ماهانه پوشش ابری آسمان در ایستگا ههای فرودگاه همدان( 85-888جدول شماره )

 نوژه را نشان می دهد.

میزان ابرناکی  ه های هوای باران زا به کشور می باشدبراساس جدول مذکور در ماه هایی که منطبق با ورود تود

 ابرناکی نیز کاسته  فزونی یافته و در ماه های گرم سال که ورود توده هواهای فوق متوقف می گردد از میزان

 گردد. می

باشد. اکتای می  5اکتای و در ایستگاه همدان نوژه  8متوسط ابرناکی ساالنه در ایستگاه فرودگاه همدان برابر با 

گردیده و تا اردیبهشت ماه  در توزیع ماهانه متوسط ابرناکی در هر دو ایستگاه از ماه مهر بر میزان ابرناکی افزوده

فرودگاه همدان در ماه شهریور به  ادامه می یابد و از خردادماه از میزان ابرناکی کاسته می گردد و در ایستگاه

 صفر می رسد.

پوشش ابری  ستگاه های فرودگاه همدان و همدان نوژه، ایستگاه همدان نوژه ازدر مقایسه پوشش ابری آسمان ای

 بیشتری برخوردار است. 
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: متوسط ماهانه و ساالنه ساعات آفتابی در ایستگاه سینوپتیک استان همدان )ساعت در 89-888جدول شماره 

 روز(

 

 

 

 

 

 در ایستگاه سینوپتیک استان همدان )واحد: اکتای( : متوسط ماهانه پوشش ابری آسمان85-888جدول شماره 
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 تبخیر -2-1-2-2-5

 شود، تداوم  انرژی حرارتی موجود در هوا باعث تبخیر آب شده و این عمل تا موقعی که هوا از بخار آب اشباع

دسترسی یک منطقه را  لمی یابد. بنابراین، تبخیر یک فرایند کاهش آب است که نقش مهمی در میزان آب قاب

برگ ها و اندام های هوایی  داراست. عمل تبخیر می تواند از سطوح مختلف آزاد آبها، سطوح خاك، سطوح

صورت گیرد. در این راستا تبخیر یک  گیاهان، همچنین سفره های آب زیرزمینی و سطوح پوشیده از یخ و برف

هیدرولوژی بر عهده دارد. نقش توامان تبخیر از دو  سیكلای را در گردد که سهم عمدهفرایند فیزیكی تلقی می

و جانشین ساختن خشكی به جای آب به افزایش ذخایر  جهت قابل توجه است که ضمن اخذ رطوبت محیط

 انجامد. رطوبتی اتمسفر می

توانایی  شود. تبخیرسنج های متخلخلیمیزان تبخیر از سطح آزاد آب به وسیله طشتک تبخیر اندازه گیری م

معروف ترین  سنجش تبخیر و تعرق پتانسیل را در اختیار می گذارند. طشت تبخیر دارای انواع مختلفی است که

 آمریكایی می باشد. A آنها طشتک کالس

 رود به شرح زیر است: فرمول هایی که برای استفاده از طشت تبخیر به کار می

EO = P – W 

  EO = )میلی متر( تبخیر از سطح آزاد آب

 P = )میلی متر( بارندگی + آب دریافتی

 W  = )میلی متر( تغییر ارتفاع آب در طشتک

استفاده شده  در این مطالعه از ایستگاه گیتو همدان برای کبودرآهنگ و ایستگاه بهادربیگ هم به عنوان مقایسه

حاوی بیشینه  که است. برای هر ایستگاه تبخیرسنجی سه سطر از جدول به طور مجزا درنظر گرفته شده

 است. اطالعات در مشاهده شده، کمینه مشاهده شده و متوسط تبخیر ماهانه در طول دوره آماری مورد بررسی

 ( آمده است.85-888) جدول
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وقوع  خالی بودن برخی از قسمت های جدول به زمان هایی مربوط است که تبخیر به دلیل سردی فصل یا

بازسازی اطالعاتی  ذیرفته است. میانگین تبخیر در ماه های سرد از طریقگیری صورت نپفرآیند یخبندان، اندازه

از زمستان هایی گرمتر و  و به کارگیری روابط همبستگی حاصل شده است. بدیهی است در برخی از سال ها که

 گیری انجام یافته است. اند طبعاً اندازه مساعدتر برخوردار بود ه

 معادل ترین ارقام ساالنه تبخیر مشاهده شده در ایستگاه های گیتوبراساس بررسی های به عمل آمده باال

 میلی متر است. 1/8181میلی متر می باشد. در ایستگاه بهادربیگ همدان معادل  9/8488

پایین ترین  یابد و در فصل زمستان به در توزیع ماهانه تبخیر نیز در فصول سرد سال میزان تبخیر کاهش می

می رسد. با آغاز دوره  ترین حد خود طوری که در ما ههای دی و بهمن میزان تبخیر به پایینمیزان می رسد، به 

 باشد. میزان تبخیر می گرما از اوایل بهار میزان تبخیر نیز افزایش می یابد و در ماه های تیر و مرداد اوج

انجام شده است  دارد، بررسی هاییدر رابطه با وابستگی هایی که بین میزان تبخیر ساالنه و عوارض محلی وجود 

ایستگاه هایی که در نقاط  که گویای مقادیر باالتر تبخیر در عرض های جنوبی تر و نقاط پست تر است. در

دمای ساالنه  ساالنه و متوسط اند ذخایر تبخیری رو به کاهش رفته است. رابطه زیر بین تبخیر مرتفع واقع شده

 می باشد.  55/1ضریب همبستگی در این رابطه  ناحیه وجود دارد.

E = 965 / 2 +116 / 7T 
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 : میزان تبخیر از تشتک در ایستگاه های معرف ناحیه85-888جدول شماره 

 

 

 

 

رشد گیاه بوده و  نباتات از جمله مهمترین منابع مواد غذایی به شمار می روند و در این رابطه عواملی که موجب

گیاه بیش از هر عاملی به آب  نمایند از اهمیت وافر برخوردارند. فرایند رشدرا فراهم میموجبات افزایش تولیدات 

همواره کاهش تولید به دنبال کمبود آب  وابسته است و مطالعات مختلف در سراسر جهان حاکی از این است که

د نیاز آبی گیاهان زراعی دربر از این رو محاسبات مربوط به تبخیر و تعرق در برآور موردنیاز گیاه پدید آمده است.

کاربردهای گسترده ای می باشد. بیالن آبی گیاهان نشان می دهد که بخش اعظم آب دریافتی گیاهان  گیرنده

بیاری رفع نیاز نمایند، مستقیماً از خاك آهای شناخته شده  این که از آب باران تغذیه شونده یا به شیو ه اعم از

خاك و  های تبخیر و تعریق به جو زمین بازگردانده می شود. مجموع تلفات آب ازگیاه به ترتیب تحت فرآیند یا

پتانسیل یا تبخیر  گیاه به پارامتر ترکیبی دیگری به نام تبخیر و تعرق می انجامد که در دو حالت تبخیر و تعرق

 گردند. و تعرق بالقوه و واقعی تعریف می

واحد زمان  ب تبخیر شده از سطح یا سطوح پوشیده از گیاه دربنابر تعریف، تبخیر و تعرق بالقوه به میزان آ

 گردد. مشروط بر آنكه:ی اطالق م

 ارتفاع گیاهان کوتاه و تراکم یكنواخت باشد. -الف

 زمین توسط نبات کامالً پوشیده شده و در سایه قرار گرفته باشد. -ب

 گیاه از لحاظ کمبود آب در رنج نباشد. -ج
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امكان پذیر  طریق مقادیر تبخیر از طشت و با احتساب ضریب طشت توسط رابطه زیر برآورد تبخیر و تعرق از

 است:

ETO = KPEpan 

  ETO =متر( تبخیر و تعرق گیاه مرجع  یمیل (

 =Epan)میلی متر( تبخیر از طشتک  

رزی و کشاو تعدد روش های ارایه شده برای اندازه گیری تبخیر و تعرق موجب شده است که سازمان خواروبار

را برای سنجش تبخیر  جهانی اقدام به استاندارد نمودن برخی از رو شها نماید و بدین منظور چهار روش منتخب

 روش های معرفی شده موردنظر  و تعرق معرفی نموده است که در جهت انجام بررسی های اقلیمی ناحیه از

 گیری شده است. بهره

شده آن در  های برآورد جهت برآورد تبخیر و تعرق که دادهغنای اطالعاتی سینوپتیک همدان نوژه سبب شده 

تبخیر و تعرق در چهار  آمده است. جدول مذکور حاوی ارقام تغییرات ماهانه و ساالنه( 81-888)  جدول شماره

 باشد. روش می

استان همدان به روش منتخب : مقادیر ماهانه و ساالنه تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه های واجد آمار 81-888جدول شماره 

 )واحد: میلی لیتر(
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: مكرر توزیع مقادیر برآوردی ماهانه تبخیر و تعرق با روش های بالنی کریدل و بالنی 85-888جدول شماره 

 ماه ژانویه است( 8نوژه )ماه شماره  -کریدل تعدیل شده در ایستگاه های همدان
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 بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری -2-1-2-3

روند تغییرات  تواندی با در دست داشتن اطالعات آب و هوایی و به کمک معیارهای آسایش فیزیكی انسان م

متوسط دمای ماهانه  گرما و سرما را از نظر راحتی انسان تعیین کرد. برای این منظور آمار آب و هوایی به ویژه

مطالعه با توجه به هدف  نظر با این معیارها مورد سنجش قرار گرفت. در این درحداقل و حداکثر ایستگاه مو

  تفرجگاهی منطقه، ولشت آسایش فضاهای باز مورد بررسی قرار گرفت.

 معیارها به این شرح است:

 درجه سانتیگراد جریان باد با سوز سرد همراه است.  9/9 در دمای کمتر از

 باد بالمانع است. درجه آفتاب و 88در دمای کمتر از  -

برودت  توان از درجه هوا در سایه گرم است که به دلیل خشكی نسبی هوا می 85الی کمتر از  88در دمای  -

به تعدیل دما کمک  تبخیری حاصل از سطوح آب و گیاه برای تعدیل دما استفاده کرد. در این مواقع وزش باد

 می کند.

  کند. تبخیر آب برای تعدیل دمای هوا کفایت نمیدرجه به باال جریان باد و  55از دمای  -

حداقل های  برای تحلیل وضعیت آسایش فیزیكی انسان در ناحیه غار علیصدر از متوسط حداکثرها و متوسط

 کنیم. ماهانه ایستگاه سوباشی استفاده می

یستم طبقه : نتایج طبقه بندی اقلیمی ایستگاه های هواشناسی منتخب استان در س85-888جدول شماره 

 بندی اقلیمی
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 توان تحلیل کرد: متوسط حداکثرهای ماهانه ایستگاه سوباشی را به شرح زیر می -الف

 88 در ماه های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت متوسط حداکثر ماهانه کمتر از -8

ماه سال  88از  مطبوع است. به عبارتی نیاز و آفتاب درجه سانتیگراد است که در فضای باز پوشش گرم مورد

 نیاز است. ماه از سال کامالً پوشش گرم مورد 1به مدت 

سایه و جریان  درجه سانتیگراد است، 85الی  88در ماه های خرداد و شهریور که متوسط حداکثر ماهانه بین  -8

 نیاز است. باد مطبوع و مورد

هوا در  درجه است که 55تا  85سط حداکثر ماهیانه بین ماه های تیر و مرداد متوسط درجه حرارت متو -5

تعدیل دما استفاده کرد. در این  سایه گرم که ضروری است از برودت تبخیرهای حاصل از سطوح آب و گیاه برای

بهره گیری از فضاهای سبز در این شرایط بسیار  شرایط وزش باد به تعدیل دما کمک می کند، شایان ذکر است

 ع خواهد بود.مطلوب و مطبو

 متوسط حداقل های ایستگاه فوق شرایطی به این شرح طی ماه های سال خواهد داشت: -ب

درجه  5 ماه های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین متوسط حداقل درجه حرارت ماهانه کمتر از -8

 از است.سانتیگراد است. جریان باد با سوز و سرما همراه است. پوشش کامالً گرم موردنی

که آفتاب  درجه سانتیگراد است 88و کمتر از  5های سال متوسط حداقل درجه حرارت بیش از  مابقی ماه -8

 در فضای آزاد متبوع است.

 ( خالصه پارامترهای محاسباتی درجه حرارت ایستگاه های سوباشی و 84-888( و )81-888) جداول شماره

 همدان نوژه را نشان می دهد.
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فیزیكی  زدیكی ویژگی های اقلیمی ایستگاه همدان نوژه به اقلیم غار علیصدر شرایط آسایشبا توجه به ن

 گردد. در فضای آزاد نیز تحلیل می گردشگران

 

 

 متوسط حداکثرهای ماهانه ایستگاه همدان نوژه استان همدان: -الف

 88کمتر از  حداکثر ماهانه ماه و متوسط 5در ماه های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین به مدت  -8

 درجه سانتیگراد است که در فضاهای باز پوشش گرم موردنیاز و آفتاب مطبوع است.

  است گرم هوا که است سانتیگراد رجهد 85 الی 88 بین ماهانه حداکثر متوسط حرارت درجه ماه اردیبهشت

 وزش شرایط این در .کرد استفاده دما تعدیل برای گیاه و آب سطوح از حاصل تبخیری برودت از دارد ضرورت

 و مطلوب بسیار شرایط این در سبز فضاهای از برداری بهره است ذکر شایان .کند می کمک دما تعدیل به باد

 .بود خواهد متبوع

 های ایستگاه فوق شرایطی به این شرح طی ماه های سال خواهد داشت: متوسط حداقل -ب

است.  درجه سانتیگراد است جریان باد با سوز و سرما همراه 5ماه های مهر تلفات فروردین ماه کمتر از  -8

 پوشش کامالً گرم موردنیاز است.

که تابش  درجه سانتیگراد است 88و کمتر از  5مابقی ما ههای سال متوسط حداقل درجه حرارت بیش از  -8

 آفتاب در فضای باز متبوع است.

 نوژه -: خالصه پارامترهای محاسباتی درجه حرارت ایستگاه همدان 81-888جدول شماره 
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 : خالصه پارامرهای محاسباتی درجه حرارت ایستگاه سوباشی استان همدان84-888جدول شماره 

 

 

 

 

 توپوگرافی،فیزیوگرافی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی محدوده منطقه نمونه گردشگری -2-1-3

 بررسی فیزیوگرافی و توپوگرافی محدوده منطقه نمونه گردشگری -2-1-3-1

های فوقانی دشت های تیپ اصلی فیزیوگرافی شامل : کوهها، تپه ها، فالت ها و تراس 5محدوده مورد مطالعه از 

 دامنه ای، روسوبی و سیالبی و واریزه های بادبزنی شكل سنگریزه دار و یک تیپ مخلوط تشكیل شده است.

درصد را فالت ها و تراس های  8/94درصد را تپه ها و حدود  5/88درصد مساحت ناحیه را کوه ها و  4/9حدود 

درصد، دشت های دامنه ای و دشت های رسوبی و  9/81فوقانی تشكیل می دهند. سهم دشت ها از عرصه ناحیه 

 درصد می باشد. 5/85و مجموعه تیپ ها  8/8و دشت های بادبزنی شكل  8/5سیالبی 

هكتار وسیع ترین دشت استان همدان و دارای اقلیمی نیمه خشک با  895111شت شهرستان کبودرآهنگ با د

زمستان های بسیار سرد و تابستان های نسبتاً گرم می باشد. بخش مرکزی دشت تقریباً مسطح و اطراف آن را 
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رفته است که محل دیم کاری فالت هایی با پستی و بلندی کم تا متوسط با خاك های با بافت سنگین در بر گ

 غالت با آیش یک ساله است.

بخشی از اراضی اطراف دشت که در دامنه کوهستان قرار دارند دارای محدودیت سنگریزه در سطح و در داخل 

پروفیل خاك است. خاك فالت ها و تراس های فوقانی و اراضی سنگریزه دار در این دشت فاقد هر گونه 

یائیت و آب ماندگی است مواد آلی خاك های سطحی آبها ضعیف است. بخش مرکزی محدودیت از نظر شوری قل

 دشت از نظر شكل فیزیوگرافی به دو قسمت دشت های دامنه ای و سیالبی تقسیم می شود. دشت های 

دامنه ای به طور عمده مسطح و دارای خاك های عمیق با بافت های سنگین تا خیلی سنگین بوده و محدودیت 

ماندگی ندارند اراضی سیالبی محل عبور سیالب های اطراف است حظه ای از نظر شوری و قلیائیت و آبقابل مال

 که به دلیل کندی حرکت و تبخیر تابستانه به صورت اراضی شور درآمده اند.

 فوقانی،  تیپ اصلی فیزیوگرافی، شامل: کوه ها، تپه ها، فالت ها و تراس های 5محدوده مورد مطالعه از 

و یک تیپ  دار های بادبزنی شكل سنگریزههای سیالبی و واریزه های رسوبی، دشت ت های دامنه ای، دشتدش

وسعت مربوطه به  تیپ های اصلی و واحدهای ارضی را با( 8-8-8) مخلوط تشكیل شده است. جدول شماره

تیپ ها و واحدهای ( 8-8-8( و )8-8-8تفكیک در محدوده ناحیه نشان می دهد. همچنین نقشه های شماره )

 . اراضی را در گستره ناحیه به تصویر کشیده است

 کوهها -2-1-3-1-1

دیوریت همراه با  این اراضی نسبتاً مرتفع تا بسیار مرتفع با قلل تیز و مضرس متشكل از سنگ های گرانیتی و

عمق تا نیمه  آن کم باشد و به همین علت در معرض فرسایش قرار دارند. خاك های شیب بسیار شدید می

هكتار  84141اراضی به وسعت  واحد 8عمیق و دارای بافت سبک همراه با سنگریزه است. این تیپ اراضی دارای 

 درصد که در محدوده مورد مطالعه به شرح زیر است: 4/9 معادل

 1.3واحد اراضی 
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 51تا  51همراه بادار  خاك های این واحد اراضی کم عمق غیریكنواخت با بافت سبک تا متوسط و سنگریزه

 باشد. درصد شیب می

 1.1واحد اراضی 

سنگریزه بوده و  خاك های این واحد اراضی خیلی کم عمق تا نیمه عمیق با بافت متوسط تا سنگین همراه با

 باشد. درصد می 11تا  91دارای شیب 

 

 تپه ها -2-1-3-1-2

درصد و  51تا  81و آهكی همراه با شیب  این اراضی نسبتاً مرتفع با قلل مدور و متشكل از سنگ های آذرین

همراه با  عمق تا نیمه عمیق با بافت سبک تا سنگین وفرسایش متوسط تا زیاد می باشد. خاك های آن کم

در محدوده مورد درصد که  5/88 هكتار معادل 95985واحد به وسعت  8سنگریزه است. این تیپ اراضی دارای 

 باشد: مطالعه به شرح زیر می

 2.1اراضی واحد 

 درصد  51تا  91عمق سنگریزه دار با بافت متوسط تا سنگین و دارای شیب  خاك های این واحد اراضی کم

 می باشد.

 2.2واحد اراضی 

 درصد می باشد. 91تا  51خاك های این واحد اراضی کم عمق با بافت سنگین و دارای شیب 

 فالت ها و تراس های فوقانی -2-1-3-1-3

مسطح، متشكل از  گرافی با پستی و بلندی و ناهمواری کم تا متوسط و غالباً دارای سطوح نسبتاًاین واحد فیزیو

درصد همراه با  88 تا 9درصد و شیب جانبی  81تا  5مواد رسوبی و گاهی واریز های با شیب عمومی بین 

بک تا سنگین و سبا بافت  فرسایش متوسط تا زیاد می باشد. خاك های این اراضی کم عمق تا خیلی عمیق



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

36 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

واحد اراضی در  8درصد دارای  8/94 هكتار معادل 848891باشد. این تیپ اراضی به وسعت زهكشی مناسب می

 محدوده مورد مطالعه به شرح زیر است:

 3.1واحد اراضی 

شیب عمومی  خاك های این واحد اراضی کم عمق تا نسبتاً عمیق با بافت سبک تا متوسط با زهكشی مناسب و

 درصد است. 89تا  1درصد و شیب جانبی  1حدود 

 3.2واحد اراضی 

 5شیب عمومی  خاك های این واحد اراضی عمیق تا خیلی عمیق با بافت متوسط تا سنگین و زهكشی مناسب با

 درصد است. 5تا  9درصد و شیب جانبی  1تا 

 دشت های دامنه ای  -2-1-3-1-4

با شیب  های پایین مخروط افكنه ها و مواد اولیه آبرفتی این اراضی نسبتاً مسطح تا مسطح متشكل از قسمت

 9/81هكتار معادل  1511باشد. این تیپ اراضی به وسعت  درصد همراه با فرسایش کم تا متوسط می 5تا  8بین 

 درصد که دارای دو واحد اراضی به شرح زیر است:

 4.1واحد اراضی 

 5تا  5عمومی بین  سنگین همراه با سنگریزه و دارای شیبخاك های این واحد اراضی عمیق با بافت متوسط تا 

 درصد است.

 4.2واحد اراضی 

 درصد است. 8تا  8خاك های این واحد اراضی عمیق تا خیلی عمیق با بافت متوسط تا سنگین و دارای شیب 

 دشت های رسوبی -2-1-3-1-5



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

37 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

تا متوسط و  فصلی با پستی و بلندی کم این اراضی متشكل از مواد رسوبی و آبرفتی رودخانه ها و سیال بهای

هكتار  5558 عمق خاك متوسط تا عمیق و بسیار عمیق با شیب و فرسایش کم می باشد. این تیپ اراضی

 می باشد. 8/5 وسعت دارد و دارای یک واحد اراضی به شماره

 دشت های سیالبی -2-1-3-1-6

زهكشی نامناسب و  با خاك عمیق تا خیلی عمیق با عمق این اراضی پست و گود همراه با تعداد کمی آبراهه کم

 5/8هكتار معادل  1511 باشد. این تیپ اراضی با وسعت شوری و قلیائیت بسیار زیاد با شیب بسیار کم می

 درصد که از یک واحد اراضی به شرح زیر تشكیل شده است:

زیرزمینی  زیاد با محدودیت آبخاك های این واحد اراضی بسیار عمیق با بافت سنگین و شوری و قلیائیت 

 درصد( است. 5/1تا  8)بین  همراه می باشد. شیب بسیار کم

 دار واریزه های بادبزنی شكل و سنگریزه -2-1-3-1-1

تا عمیق  این اراضی از واریزه های بادبزنی شكل سنگریزه دار با پستی و بلندی کم تا متوسط و خاك کم عمق

تیپ اراضی  با فرسایش متوسط تا نسبتاً زیاد می باشد. ایندرصد(  5-8) یادهمراه با سنگریزه و شیب کم تا ز

نقشه نشان داده شده  بر روی 1.8با شماره درصد  8/8 هكتار معادل 9551دارای یک واحد اراضی به وسعت 

 است.

مساحت واحدهای فیزیوگرافی )تیپ ها و واحدهای اراضی( در محدوده شهرستان : 8-885جدول شماره 

 ودرآهنگکب

 

  



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

38 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 بررسی زمین شناسی ژئومورفولوژی منطقه نمونه گردشگری -2-1-3-2

رسوبی در استان -از نظر ساختار زمین شناسی استان همدان دارای ساختاری متفاوت است. پهنه های ساختاری

بخشی همدان پهنه های سنندج،سیرجان ، زاگرس و ایران مرکزی را نام برد.حاشیه جنوب غربی استان همدان 

مروارید از سایر قسمت های استان -از ارتفاعات زاگرس مرتفع است که به وسیله گسل جوان و پویای بروجرد

 جدا می شود.

ساختار حاکم جنوب غربی استان همدان از گسل های راندگی است. بیشترین بخش استان متعلق به قسمت 

جنوب شرق -ر یک روند شمال غربسیرجان است که د-رسوبی سنندج-شمال غربی ایاالت زمین ساختی

بلندیهای پیرامون شهر همدان را تشكیل می دهد که از سنگ های دگرگونه مربوط به دوران پالئوزوئیک تا اوایل 

 مزوزوئیک تا اوایل سنوزوئیک هستند.

زون از نظر تكتونیكی منطقه مورد مطالعه را به دو زون جداگانه می توان تقسیم نمود که شامل زون آبگرم و 

جنوب شرق -رزن می باشد. این دو زون به وسیله یک گسل اصلی به نام گسل آوج که دارای امتداد شمال غربی

است از هم جدا شده اند. ویژگی های چینه شناسی و زمین شناسی ساختمانی در دو زون فوق طوری است که 

ری و همچنین پدیده های مشخص می شود، چگونگی رسوب گذاری در دوران مزوزوئیک و اویل دوره ترشی

 دگرگونی و ماگماتیسم به وسیله گسل آوج کنترل و طرح ریزی شده است.

 زون آبگرم -

-این زون جنوبی ترین قسمت کوههای البرز قرار گرفته است. روند ساختاری این زون نزدیک به شمال غربی

 ا شامل می شود: قدیمی ترین های سلطانیه و قسمتی از رشته کوه آوج رجنوب شرقی می باشد و رشته کوه

سنگ های موجود در این زون سنگ های پرکامبرین)سازنده کهر( می باشد که به وسیله کوهزایی آسنتیک 

 دگرگون شده اند.
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 زون رزن -

 سیرجان( است. قدیمی ترین -این زون در قسمت جنوب غربی ایران مرکزی با خصوصیات )زون سنندج

بوط به رسوبات تریاس ژوراسیک و سنگ های دگرگونی متعلق به فاز کوهزایی سنگ های موجود در این زون مر

 جنوب شرق می باشد.-الرامید می باشد. روند ساختاری این زون نزدیک به شمال غرب

تاریخچه ساختاری منطقه به صورت کوهزایی و خشكی زایی و اثرات آنها در منطقه به عنوان مهم ترین حرکات 

 تكتونیكی به شرح زیر می باشد: 

 کوهزایی آسنتیک )بایكالین( -1

اکثر سنگ های پی سنگی و پرکابرین ایران به وسیله کوهزایی آسنتیک دچار چین خوردگی،دگرگونی،گرانیت 

آمدگی شده اند. پی سنگ پرکامبرین به وسیله رسوبات بالتفری اینفراکامبرین و پالئوزوئیک تریاس زایی و باال

 میانی پوشیده شده اند.

ناپیوستگی کوهزایی آسنتیک در منطقه در کوههای سلطانیه و زون آبگرم مشاهده شده است. سنگ های با 

به سن پرکامبرین به وسیله سنگ های  درجه دگرگونی پایین سازنده کهر با یک ناپیوستگی کم زاویه

اینفراکامبرین پوشیده شده است. گرانیت دوران در اثر این کوهزایی بیرون زده است. ناپیوستگی در زون رزن نیز 

 دیده شده است.

 به وسیله  نیسن پرکامبرسنگ های با درجه دگرگونی پایین سازنده کهر با یک ناپیوستگی کم زاویه به 

 پوشیده شده است. گرانیت دوران در اثر این کوهزایی بیرون زده شده است. نیکامبرنفرایاسنگ های 

 ناپیوستگی در زون رزن نیز دیده شده است.

 خشكی زایی کامبرین -2

شواهدی از وجود هیاتوس رسوبی )نبود چینه ای اندك(  TOP Quartziteدر باالی ماسه سنگ الکون در زیر 

 وجود دارد که نشان دهنده حرکات خشكی زایی ضعیف می باشد. این اثر در زون آبگرم دیده می شود.
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 کربونیفر پیشین-خشكی زایی کامبرین پسین -3

كی زایی در این خشكی زایی به وسیله یک ناپیوستگی در زیر رسوبات کربونیفر مشخص شده است. اثرات خش

 جنوب گسل حسن آباد در زون آبگرم دیده شده است.

 خشكی زایی کربونیفر پرمین)وارسیكین( -4

شواهد این خشكی زایی به وسیله ناپیوستگی محدودی در قاعده سازند درود پرمین دیده می شود. این شواهد 

 فقط در زون آبگرم دیده می شود.

 تریاس )پاالتیلین(-خشک زایی پرمین -5

ت خشكی زایی فقط در زون آبگرم دیده می شود. شواهد این حرکت خشكی زایی به صورت افقی این حرک

 الترتیسی در قاعده سازند الیكای تریاس دیده می شود.

 حرکات سیمیرین پیشین -6

شواهد حرکات سیمیرین پیشین به خوبی در زون آبگرم دیده می شود ولی در زون رزن آثاری وجود ندارد. به 

جدایی اصلی در رسوب گذاری بین زون آبگرم و زون رزن در طی حرکات سیمیرین پیشین رخ نظر می رسد 

 داده ، به هنگامی گسل آوج به وجود آمده است.

 کوهزایی سیمیرین پیشین -1

شواهد این کوهزایی با نبود رسوب گذاری برای آپتین پسین از کر تا سه پیشین در منطقه مورد مطالعه قابل 

زون آبگرم نبود رسوب گذاری از پارمین با یک ناپیوستگی زاویه شروع می شود و در زون رزن شناسایی است. در 

از آبتین با یک ناپیوستگی بر روی شیت های تریاس ژوراسیک شروع می شود. ولكانیک های آبتین در هر دو 

 زون دیده می شود.
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 ین(خشكی زایی بعد از کرتاسه پایینی و فبل از کرتاسه باالیی )استر -8

این حرکات خشكی زایی فقط در زون آبگرم دیده می شود و به وسیله یک ناپیوستگی در بین رسوبات آپتین و 

 سنومانین و نبود رسوبات آپتین قابل مشاهده است.

 کوهزایی الرامیدین -9

ای در کوهزایی الرامیدین به وسیله یک ناپیوستگی در منطقه دیده می شود و همچنین همراه با دگرگونی ناحیه 

زون رزن می باشد. کوهزایی الرامیدین همراه با ولكانیک های ائوسن زیردریایی می باشد که در زون آبگرم و 

رزن دیده می شود ولی در زون آبگرم شدیدتر بوده است. در منطقه مورد مطالعه اکثریت رسوبات متعلق به دوره 

 زمانی کرتاسه تا پالئوسن می باشد.

 الیگومیوسنکوهزایی قبل از  -11

 این حرکات کوهزایی به وسیله ناپیوستگی زاویه ای مشخص در قاعده رسوبات قرمز تحتانی )الیگوسن( دیده 

می شود. در زمین های مرتفع تر این ناپیوستگی به وسیله رسوب گذاری سكانس های آکی تانین و بوردیگالین 

یكی و ماگماتیسم در زون رزن می باشد. بعد از شروع می شود. حرکات آکی تانین همراه با فعالیت های ولكان

این کوهزایی شكل ناحیه ای منطقه روشن تر می شود. سكانس های الیگومیوسن در شمال آوج بین دو هورست 

 ) یكی در شمال آبگرم و دیگری در قسمت جنوبی زون رزن( به خوبی گسترش دارد.

 پلیئستوسن-حرکات پلیو -11

خوردگی شمالی ناحیه را تشكیل داده است که تحت تاثیر این حرکت جوان ترین فاز کوهزایی و چین 

 پلیئستوسن به سمت مرکز حوضه ها زیاد شده است.-کنگلومرای پلیو

 کوهزایی و االچین -12
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 تحت تاثیر این کوهزایی رسوبات پلیوسن کج شده اند و به وسیله تراس های جوان و قدیمی پوشیده شده اند.

 )بازالتی( تحت اثر این کوهزایی رخ داده است.یک فعالیت ولكانیكی ضعیفی 
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