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 خاکشناسی در محدوده منطقه نمونه گردشگری-2-1-5

قلیمی نیمه خشک با ااستان همدان دارای در هکتار وسیع ترین دشت  000222شهرستان کبودرآهنگ با 

زمستان های بسیار سرد و تابستان های نسبتاً گرم می باشد. بخش مرکزی دشت تقریباً مسطح و اطراف آن 

کم تا متوسط با خاک های با بافت سنگین در بر گرفته است که محل دیم را فالت هایی با پستی و بلندی 

 کاری غالت با آیش یک ساله است.

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

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

یت و آب ماندگی است مواد آلی خاک های سطحی آبها ضعیف است. ئگونه محدودیت از نظر شوری قلیا

ه ای و سیالبی تقسیم می شود. بخش مرکزی دشت از نظر شکل فیزیوگرافی به دو قسمت دشت های دامن

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

ماندگی ندارند اراضی سیالبی محل عبور سیالب آب و محدودیت قابل مالحظه ای از نظر شوری و قلیائیت و

 های اطراف است که به دلیل کندی حرکت و تبخیر تابستانه به صورت اراضی شور درآمده اند.
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 اراضی اصلی های تیپ مشخصات :1-0-1-0 شماره جدول

شماره 

 تیپ
 اختالف سطح شیب موثر شیب عمومی تیپ اراضی

 تفكیك در که مهمی خصوصیات

 گیرد می قرار توجه مورد اراضی واحدهای

 00 از بیش کوهستان 1

 های جهت در

 و مختلف

 نامشخص

 و متر 12 از بیش

 تا متر 022 عموماً از

 متر 1222

 خاکی دهنده پوشش تشکیل های سنگ جنس

 سنگی ارتفاع قلل رخنمون شکل و

 تپه ها 0
و  %01-8عموماً 

 %00-10گاهی 

 های جهت در

 و مختلف

 نامشخص

 و متر 022 تا 02 بین

 متر 022 تا 02 معمولً 

 دهنده پوشش تشکیل مواد و سنگ جنس

 و سنگی شیب قلل رخنمون شکل و خاکی

 ظاهری شکل و ارتفاع

3 
 سهای ترا یا ها فالت

 فوقانی

و معموًل  %0تا 

 محدب

شیب های  %00تا 

 جانبی
 02کمتر از 

 و آنها پستی جنس و دهنده تشکیل های خاک

 نوع و نباتی فرسایش پوششهای و بلندی

 استفاده

 ای دامنه های دشت 0
و  %0تا  1بین 

 %0معمولً 
 02کمتر از  %8تا 

 استفاده دهنده نوع تشکیل مواد و خاک جنس

 و نباتی شیب قلیائیت و نباتی شوری پوشش و

 بلندی و پستی

0 
 آبرفتی های دشت

 ای رودخانه
 %1عموماً کمتر از  %1عموماً کمتر از 

 و متر 5 از کمتر

 متر 0 از معمولً کمتر

 از استفاده تشکیل دهنده نوع مود و خاک جنس

 زهکشی و قلیائیت نباتی شوریو پوشش

 پست اراضی 6

 %1عموماً کمتر از 

و معمولً کمتر از 

0% 

 یا و مسطح تقریباً 

 مقعر
 وجود ندارد

 و گیاهی ها رویش خاک دهنده تشکیل مواد

 پوشش

 قلیائیت و شوری

 0کمتر از  %1کمتر از  %0معمولً کمتر از  سیالبی های دشت 7

 دهنده تشکیل مواد و ها ها خاک مسیل و تراکم

 قلیائیت و نباتی شوری پوشش و گیاهی رویش

 زهکشی و

8 
 بادبزنی های واریزه

 داره  سنگری شکل

 %0معمولً کمتر از 

 و محدب
 0کمتر از  %1کمتر از 

 تشکیل مواد و بلندی خاک و پستی و شیب

 دهنده

 سنگریزه و لها مسی نباتی تراکم و گیاهی رویش

9 
 بادبزنی های آبرفت

 سنگریزه دار شکل

 %0عموماً کمتر از 

 و محدب
 0کمتر از  %0کمتر از 

 و گیاهی دهنده رویش تشکیل مواد و ها خاک

 نباتی

 بلندی و پستی و شیب لها، مسی تراکم
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 بررسی خطر نسبی زمین لرزه در محدوده منطقه گردشگری -2-1-6-1

عرصه های آسیب پذیر مناطقی هستند که در برابر تخریب حاصل از پدیده های طبیعی با فعالیت های اضافی 

فعالیت اضافی از دامنه بردباری اکوسیستم های حساس می باشند در صورتی که ادامه پدیده های طبیعی با 

منطقه به تخریب  ستمیاکوسبه مرز شکنندگی رسیده و در صورت افزایش فشارها،  ستمیاکوس منطقه باشد

کشیده می شود. عرصه های حساس ، زیستگاه هایی هستند که برخی از سیستم های طبیعی ویژه را حمایت 

 می کند.

قرار دارند. آسیب مناطق بحرانی مناطقی هستند که به دلیل ویژگی های خاص فیزیکی به شدت در معرض 

،کلیه عرصه های  ریزشیلغزشی و مناطق تند،  دشت های سیالبی ،مناطق نظیر اراضی شیب دار، دامنه های 

نده هستند و به همین فوق در برابر فعالیت های شدید انسانی آلودگی و دخالت های بی رویه حساس و شکن

دلیل بیشتر از سایر مناطق در معرض خطر تهدید و نابودی قرار دارند و در صورت تخریب ،ترمیم و برگشت 

 پذیری آنها بسیار دشوار است.

در منطقه مورد مطالعه نواحی آسیب پذیر شامل مناطق پرشیب و در معرض فرسایش شدید خاک، سیل،خطر 

 می باشد. ...و زیستگاه های پرندگان مهاجر و کارستیچاله ها(، مناطق فروریزش )

 پیشینه شتاب افقی برای سطوح طراحی -

 خطر زمین لرزه سه سطح در نظر گرفته شده است:برای طراحی و پایداری سازه ها در برابر 
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 (D.B.Lسطح مبنای طراحی ) -الف

 (M.D.Lسطح بالی طراحی )-ب

 (M.C.Lحداکثر سطح قابل پیش بینی) -ج

 

 

 

زمین لرزه دست کم  احتمال رویداد در این سطح لرزه ای در طراحی،: (D.B.L) یطراح یسطح مبنا -الف

درصد( است، در  60تا  02درصد) 02یکبار در طول عمر مفید سازه وجود دارد و درصد پذیرش خطر بیش از 

 022تا  122و اجتماعی، اقتصادی  لرزه را ، برحسب مالحظات سیاسی، ناین سطح، دوره بازگشت رویدار زمی

سال در نظر گرفته شده است . فرض بر این است که در این  022سال درنظر می گیرند که در این پژوهش 

 سطح از خطر زمین لرزه، سازه کامالً مقاومت کند و خسارت سازه ای به آن وارد نشود.

ن لرزه در طول عمر مفید در این سطح لرزه ای ، احتمال رویداد زمی: (M.D.L) یطراح یسطح باال-ب

درصد است. در این سطح، دوره بازگشت حرکت نیرومند زمین براثر  02تا  12سازه کم و درصد پذیرش خطر 

سال در نظر می گیرند  1222تا  022میان  یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیسرویداد زمین لرزه با توجه به عوامل 

 انگاشته شده است. سازه ای که در این سطح طراحی  سال 1222در بررسی حاضر این دوره از روی احتیاط 

 اگر بر اثر زمین لرزه خسارت ببیند، قاعدتاً قابل مرمت است.می شود 

در این حالت احتمال رویداد این سطح از حرکت زمین در : (M.C.L)ینیب شیحداکثر سطح قابل پ -ج

درصد است. دوره بازگشت  12کمتر از درصد پذیرش خطر بسیار کم است و معمولً مفید سازه عمر طول 
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سال در نظر گرفته شده است. بر اثر وقوع زمین لرزه با این دوره بازگشت ،  0222رویداد در این سطح بیش از 

 سازه ممکن است به شدت آسیب ببیند ، اما قاعدتاً به کلی فرو نمی ریزد.

 ناحیه بندی کشور برحسب پیشینه شتاب افقی

ساله( خمهای پیشینه شتاب  022نقشه )پیشینه شتاب افقی زمین برای سطح مبنای طراحی با دوره بازگشت 

سال نشان می دهد. در این نقشه شش  0222مبنای طراحی با دوره بازگشت رویداد افقی حرکت زمین را برای 

 ناحیه قابل تشخیص است.

را در بر دارد، بسیاری از مراکز و  (gاب گرانش زمین )شت %10ناحیه یک نقاط با پیشینه شتاب افقی کمتر از 

اراضی استانهای مرکزی،همدان، اصفهان و یزد از مناطق کویر مرکزی لوت تا هامون جازموریان در این پهنه 

 قرار دارند.

شتاب گرانش زمین است.  %02تا کمتر از  %10ی در آنها شتاب افق نهیشیپناحیه دو شامل نقاطی است که 

تیاری و چهارمحال بخ لرستان، خراسان، سمنان، تهران، مرکزی، کردستان، ارومیه، از استانهای زنجان،بخشی 

زابل و سمنان  بوشهر، شیراز ، ایالم، آباد،خرم سنندج، بوشهر در این ناحیه قرار دارند. شهرهایی چون ارومیه،

 جزو این ناحیه هستند.

شتاب گرانش زمین است. این ناحیه در استانهای  %3تا کمتر از  %0ی شتاب افق نهیشیپ ،ه سهدر ناحی

خوزستان و جنوب استان  ی هرمزگان،شمال استانها شمال خراسان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،

زاهدان و کرمان در ناحیه سه واقع  مشهد، سیستان و بلوچستان گسترش زیاد دارد. شهرهای کرمانشاه، اردبیل،

 اند.شده 

شتاب گرانش زمین به صورت نواری در حاشیه گسله های  %0تا کمتر از  %3ی شتاب افق نهیشیپبا ناحیه چهار، 

 اهواز و بندرعباس در این ناحیه قرار دارند. گسترده است. شهرهای مهمی چون شهرکرد،توانمند و بنیادی 



 شهرسازی ایرانپایگاه تخصصی -شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 

6 

 شهرسازی ایرانپایگاه تخصصی -هرسازی آنالینش
www.shahrsazionline.com 

مجاور گسله های توانمند و بنیادی شناخته شتاب گرانش زمین  %0تا  %0با پیشینه شتاب افقی ناحیه پنج، 

دورونه گسله  گسل اصلی زاگرس،کپه داغ، شمال تبریز، البرز شمال، ،مشاء شده کشور مانند گسله شمال تهران،

نه ساحلی مکران و  میناب، سبزواران، شهر بابک، نهبندان، رامهرمز، نایبند،گوک، کوه بنان، ده شیر، ،بزرگ کویر

 ار دارد.)غربی و شرقی( قر

، بیشتر در حوزه گسله شمال تبریز واقع شده است این گسله از دیرباز g 0/2شتاب افقی پیشینه ناحیه شش با 

 با رویدادهای متعدد زمین لرزه همراه بوده است.

 

 

 ( برحسب نواحی گوناگون و سطوح متفاوت طراحیgند زمین)مپیشینه شتاب افقی حرکت نیرو: 1-016جدول 

مبنای طراحی  سطح ناحیه ها

(D.B.L) 

سطح باالی طراحی 

(M.D.L) 

حداکثر سطح قابل 

 (M.C.Lپیش بینی )
 پهنه ها

درصد کل 

 کشور

 0/11 خطر پایین %00کمتر از  %02کمتر از  %10کمتر از  یک

 2/00 خطر نسبتاً پایین %32تا  %00 %00تا  %02 %02تا  %10 دو

 9/32 متوسطخطر  %02تا  %32 %30تا  %00 %32تا  %02 سه

 0/07 خطر نسبتاً بال %02تا  %02 %00تا  %30 %02تا  %32 جهار

 0/7 خطر بال % 62تا  %02 %00تا  %00 %02تا  %02 پنج

 7/2 خطر بسیار بال و بیشتر %62 و بیشتر %00 و بیشتر %02 شش

 

یران فشار وارد می آورد اما در جهت شمال شرقی به قطعه مرکزی اامتداد بسیار مهمی است که قطعه عربستان 

به موازات و در جنوب غربی این کمربند کیلومتر  022مرکز وقوع زمین لرزه های زاگرس در کمربندی تا حدود

 اتفاق می افتد.

 زلزله خیزی منطقه 
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همانطور که در نقشه زلزله خیزی ایران نشان داده شده، استان همدان در منطقه ایران مرکزی واقع شده 

ایران مرکزی را مشخص می سازد که به شکل مثلثی است که  عمده زاگرس محدوده جنوبی منطقهاست.گسل 

 رشته کوه های البرز در شمال، آذربایجان در شمال غربی و ایران شرقی در شرق آن قرار دارد.

 تقسیمات فرعی آن شامل قسمت های زیر است: های عمده زمین ساختی این کمربند با قسمت 

 جنوب شرقی امتداد دارد.-ج سیرجان : در جنوب غربی که در جهت شمال غربیکمربند سنند -1

 طبس در سمت شرق محدوده با امتداد شمال جنوبی.-رشته کوه های شتری -0

 لوت و ایران شرقی در قسمت شرق. -3

قسمت شرقی ایران با رشته کوه های مکران در بلوچستان که بیشتر به رشته کوه های هند و بلوچستان  -0

 تعلق دارد تا به ایران مرکزی. پاکستان

در شمال شرقی گسل اصلی زاگرس بوده و از سیرجان قرار دارد.این کمربند  -در کمربند سنندجمنطقه همدان 

در امتداد زاگرس کشیده شده و در به سیرجان و اسفندقه در جنوب شرقی رضائیه و سنندج در شمال غربی 

شود. این کمربند رانشی باریک و عمیق با یک گسل فشاری با  ترکیه به کمربند اورگانیک تا روس متصل می

 زاویه زیاد از چین خوردگی فعال زاگرس جدا می شود.

لیل مجاورت با گسل فشاری و فعال زاگرس ، با تأثیرپذیری از این گسل ، یکی از مناطقی دمنطقه همدان به 

طویل و بارز در سطح زمین اتفاق افتاده  است که در آن زلزله های تاریخی و بزرگی همراه با شکستگی های

 است.

قسمت جنوب غربی منطقه همدان یکی از مناطقی است که در اثر زلزله های تاریخی خسارت دیده یا ویران 

شده اند. گسل عمده ای در امتداد خط مرزی در جنوب غرب منطقه مشاهده می شود. همچنین یک گسل 
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ای زمین شناختی در این ه این گسل ها، بیانگر وجود فعالیت هفشاری در این قسمت وجود دارد در نتیج

 میالدی به وقوع پیوسته است(. 1922)زلزله های تاریخی زلزله هایی است که قبل از سال منطقه است 

کشور ایران در منطقه ای از کره زمنین قرار دارد که از نظر ساختمان زمین و زمین لرزه بسیار ناآرام و پرتکاپو 

های ویرانگری که در این سرزمین به  هیمالیا معروف است. زمین لرزه-ین منطقه به نام کمربند آلپاست. ا

وقوع پیوسته و زیان های جانی و مالی زیادی را موجب شده بسیارند.آمار مربوط به زمین لرزه هایی که در طی 

آوار جان  نفر در زیر 09632( رخ داده شده است نشان می دهد که نزدیک به 1099-1300سال ) 76مدت 

 خود را از دست داده اند.

بیشتر زمین لرزه هایی که در ایران به وقوع پیوسته ناشی از جنبش گسل ها بوده است و البته چگونگی این 

گاهی بسیار پیچیده است.از پراکندگی کانون زمین لرزه ها در ایران نتیجه گرفته می بش ها لرزه و روند جن

 این سرزمین محدود به چهار منطقه بوده است :شود که لرزه خیزی 

 کمربند چین خورده و فعال زاگرس )شامل ارتفاعات زاگرس و دامنه ها( -1

 ایران مرکزی )شامل آذربایجان ،منطقه لوت و قسمت های شرقی( -0

 رشته کوه های البرز )از بندر انزلی تا گرگان( -3

 شمال خراسان(کپه داغ )رشته کوه های  -0

 منطقه در نقشه مناطق زلزله خیزی ایران نشان داده شده است.حدود این چهار 

و از طرف شرق در جنوب اروپا ادامه هیمالیا، که ایران در آن قرار دارد. از غرب پرتقال شروع شده -کمربند آلپ

 داشته ، ایران و جنوب آسیای شرقی را در برگرفته و سپس اقیانوس آرام را دور می زند. در این محدوده خطی

اتفاق می افتد.باید یادآوری نمود درصد زمین لرزه های جهان  90از فعالیت های زمین ساختی، بیش از بزرگ 

 بند در منطقه ایران عریض تر از جاهای دیگر است.رکه این کم
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زلزله خیزترین قست ایران و شاید خاورمیانه  کمربند چین خورده و فعال زاگرس به خصوص در قسمت میانی،

می رود. نقشه مراکز زلزله با فعالیت های زلزله ای این ناحیه توسط افراد زیادی تهیه شده است. به شمار 

نقاط بسیاری ( چین خوردگی فعال زاگرس را نشان می دهد که 1922مطالعه زلزله های تاریخی )قبل از سال 

لر  کازرون، شیراز، دیناور، ،در دفعات زیادی ویران شده اند به عنوان مثال دریاچه ایرلی در جنوب شرقی درود

 و جزیره کیش میان این نقاط هستند.

با مطالعه زمین شناسی سطحی انتظار می رود که زلزله در طول گسل های اصلی زاگرس و محدوده های 

 اسدآباد و کنگاور از جمله شهرهایی هستند که در نتیجه زلزله خسارت دیده اند. شهرهای همدان،

 09-00ریشتر است. وقوع زلزله در عمق  0تا  3مورد حوالی جنوب غربی همدان با شدت زلزله ثبت شده در 

 متری منطقه قروه رزن ثبت گردیده است.

 زلزله های حادث شده در منطقه همدان به شرح زیر می باشد: 

کیلومتری غرب همدان  70ریشتر به فاصله  0/7زلزله بزرگ فارسینج با شدت  1336آذرماه سال  00در  -1

 روی داده است.

 ریشتر در حوالی بروجرد اتفاق افتاده است. 0/0زلزله با شدت  1302در ششم آبان سال  -0

 زلزله مخرب کنگاور اتفاق افتاده است. 1300در اردیبهشت سال  -3

انجام شده زمان  1309ژئوفیزیک یادآوری شده است که در یک بررسی آماری که در سال گزارش مؤسسه 

 سال تخمین زده شده است. 93و 03، 13ریشتری به ترتیب  7و  0/6 و 6 یبرگشت زلزله ها

که بتواند اثرات تکتونیکی خاصی را پدید آورد وجود ندارد و  جنبادر محدوده شهرستان کبودرآهنگ گسله ی 

و کاری زاگراس در جنوب و زون گسله های جنبا و منشعب است . اما تحت تاثیر صرفاً دارای گسل های فرعی 
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کبودرآهنگ در شمال قرار می گیرد. از این رو میزان آسیب پذیری لرزه خیزی در محدوده های شمالی و 

 جنوبی نسبتاً بال و در سایر نقاط متوسط ارزیابی شده است.

 بررسی خطر سیل خیزی در محدوده منطقه نمونه -2-1-6-2

از ارتفاعات شمال و شمال غربی و غرب تأمین می گردد که این منابع چندان غنی منابع آبی شهرستان غالباً 

 نیستند لیکن آبریز ها و چشمه های بسیار زیادی در ارتفاعات متمرکز می باشند که سبب پدید آمدن 

گردد که در فصول بارندگی پرآب شده و با حرکت به سمت مرکزی ی فصلی و مسیل های متعدد میرودخانه ها

 و سیل را به خود می گیرند.جنوب حالت طغیانی سپس و 

مرکزی و جنوب شهرستان شیب اراضی کمتر از یک درصد می باشد. همچنین به دلیل در قسمت های 

 ضخامت زیاد خاک رس و فقدان زهکشی های مناسب، بروز سیالب در این منطقه را تشدید می کند. دو 

و ایده لو می باشد که بیشترین تخریب را  قرکندبیشتر در معرض سیل قرار دارند، سیل حوزه منطقه ای که 

 دارند.

، 03مخرب سیل در منطقه در سال های ساله دارد و چهار حادثه  10حادثه جریان سیل دوره برگشت متوسط 

 رخ داده است. 73و  06،66

 و آلودگی منابع آبی می گردد. حجم خاک سیل باعث فرسایش خاک و جابجایی مقادیر زیاد،

 

 

 

 بررسی خطر زمین لغزش در محدوده منطقه نمونه -2-1-6-3
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سیرجان و زاگرس قرار می گیرد که -از دیدگاه لرزه زمین ساختی این منطقه در دو زون زمین ساختی سنندج

 را دو پیوند با هم نیز دانسته اند. مهمترین ویژگی این منطقه وجود برخی از پژوهشگران هر دو زون 

جنوب خاوری است که این راندگی به ویژه در ساب زون زاگرس -راندگی های طویل با راستای ژل باختری

گسترش داشته و با تکاپوی خود رویداد زمین لرزه های وحشتناکی را سبب شده اند گسله های توانمند منطقه 

 هان و لرستان عبارتند از : همدان،کرمانشا شامل استانهای کردستان،زاگرس 

یی ازافشاری که در NW-SEاین گسله یکی از بنیادی ترین گسله های ایران است با راستای گسله زاگرس: 

ال خاوری و زاگرس جنوب باختری را مسیرجان در ش-کیلومتر دارد و مرز میان زون سنندج 1022نزدیک به 

 دهد.تشکیل می 

متشکل از سنگ های دگرگونه به دوسن پالئوزوئیک تا اوایل سیرجان استان همدان عمدتاً -بخش زوج سنندج

نیک برخوردی و مسائل فرو رانش مزوزوئیک تا اوایل سنوزوئیک هستند. اگرچه پدیده دگرگونی حاصل تکتو

ای نفوذی گرم اند که ضمن هدانسته شده ولی به نظر می رسد که عامل دگرگون شدن سنگها بیشتر توده 

حرارت لزم را جایگیری به درون سنگ های رسوبی وایجاد دگر شکلی، برای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی 

تأمین کرده اند. برای مثال می توان به توده های نفوذی بازیک ژوراسیک و پلوتون های اسیدکرتاسه )گرانیت 

رتاسه پیرامون شهرستان همدان تزریق شده و قله های بلندی الوند( اشاره کرد که در سنگهای پوراسیک و ک

آلموقولق و الوند را به وجود آورده اند. تزریق توده های نفوذی به درون شیلها و سنگ های مزوزوئیک همچون 

 نفلس های سیاهرنگ همراه بوده که یکی از بهترین انواع  عهوربا ایجاد هاله دگرگونی و تشکیل 

سیرجان در فاصله میان دریاچه -راستای مستقیم سنندج، استان همدان را تشکیل می دهندسنگ های تزئینی 

است. در راستای جنوبی این ناحیه، گسل های  لغزارومیه و اسفندقه، به طور محلی نمایانگر سامانه ای راستا

راستگرد لغز جابجایی امتدادشهربابک و بافت مشخص اند که بعضی از آنها نشانگر  ،ده شیر مستقیمی مانند آباده،
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رگی راندگی ها به ویژه ی می باشند. همخوانی روند ساختاری، یکسانی الگوی ساختاری چینردر رسوبات کواتر

ی استاندارد مناطق کوهزادی در زون های برخوردی، سبب شده است تا زمین شناسان زون پذیرش الگو

سوبات، چارچوب زمین ساختی و به ویژه . ولی ترتیب روهزاد زاگرس بدانندسیرجان را زیر زونی از ک-سنندج

رویدادهای زمین ساختی و فعالیت های ماگمایی دگرگونی سبب شده تا گروهی بزرگ از زمین شناسان ، ویژگی 

سیرجان را با مناطق پرتحرک مرکز و شمال ایران قیاس کرده و آن را زیر زونی از ایران میانی -های سنندح

ل تفاوت هایی مانند پیروی از روند ساختمانی زاگرس، نبود نسبی سنگ های آتشفشانی دوره بدانند. با این حا

دیوریتی مزوزوئیک و سنوزوئیک -ی محدودیت گسترش سنگ های ترشیری ،فراوانی نفوذی های گرانیتیریترش

رویدادهای  پرمین(، عملکرد احتمالی-دونین-)سیلورین کیپالئوزوئ، فراوانی نسبی سنگ های آذرین بیرونی 

زمین ساختی بیش از پرمین و سرانجام دگرگونی به سمت پیشرفته جنبش های سمیرین پیشین از ویژگی های 

سیرجان است که وابستگی آن را با زون های مجاور پرسش آمیز و مستقل دانستن آنها را پیشنهاد -بارز سنندج

 رگونی آن در همه جا یکسان نیستند.به ویژه فرآیندهای دگسیرجان -ی بارز سنندجمی کند. ویژگی ها

ی آبرفتی جوان ه طور عمده با نهشته هات که باستان همدان نواحی دشت گونه ای اسقسمت شمال شرقی 

ولکانیکی کرتاسه پایین ،خصوصاً –های کربناتی مونهای سنگی این بخش از نوع سنگ پوشیده شده است.رخن

جنوب شرق درجنوب -میوسن)سازند قم( هستند که در یک روند شمال غرب-اولیگوسنهای سنگ آهک

 برونزد دارند.شهرستان رزن 

محدود به زونهای گسلی غربی به چند بلوک تکتونیکی -جنوب شرقی و شرقی-عملکرد گسل های شمال غربی

 تبدیل شده اند.

مجاورت حوزه تاثیر زون های گسلی پرقدرت  آن دراصولً منطقه مورد نظر به دلیل اینکه قسمتی از اراضی 

 جزء مناطق طبقه بندی  زء سیستم اوژنیک زاگرس است و عمالً جحاشیه شرقی تر است زاگرس قرار دارد، 
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قشه پهنه بندی مقدماتی خطر که قابلیت لرزه خیزی در آن وجود دارد. در این بین با استناد به ن شده است

زلزله، این پهنه از پهنه های لرزه ای شتافته شده به اندازه کافی فاصله دارد و به احتمال زیاد زمین لرزه نسبی 

 گسلهای لرزه خیز اثر گذار ویرانگر در این پهنه کم است . از جمله عواملی که در سطح و میزان تخریب 

طق با ساختار خاک دانه های سست و می باشد، میزان روانگرایی زمین می باشد. هنگام وقوع زلزله در منا

ست دادن کامل مقاومت خاک می گردد و آب منفذی بال رفته و این افزایش باعث کاهش یا از داشباع ، فشار 

 خاک مانند یک مایع یا عملکرد بال عمل نموده که این حالت را روانگریی می گویند.در این حالت 

،لی و ماسه از شکافهای ایجاد شده در سطح زمین زدگی آب از عوارض مهم این پدیده می توان به بیرون

منطقه مورد نظر ،نشست،چرخش نامتقارن سازه ها و همچنین قطع شریانهای حیاتی اشاره نمود. خوشبختانه 

به لحاظ روانگرایی درصد صفر و حداکثر در رده پایین می باشد که این امر سطح آسیب پذیری منطقه را به 

 می دهد.طور عمومی کاهش 
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 بررسی خطر فرسایش در محدوده منطقه نمونه -2-1-6-4

در دشت های شهرستان کبودرآهنگ که عموماً در محدوده مرکزی و جنوب شرقی قرار گرفته اند، شیب بسیار 

جهت فعالیت های کشاورزی ،دامداری و به تبع آن روستاهای کم می باشد و پهنه های متعدد و مناسبی 

 می باشند در  فراهم آورده است. اما همین مناطق به دلیل شیب کم در معرض خطر سیلپرجمعیت را 

درصد به مراتع  32از و ارتفاعات وجود دارند ، شیب های بیش  ارهو شیرین سو که تپه ماهوبخش های گل تپه 

خاک متعدد، کشاورزی و ایجاد دسترسی های اختصاص داده شده اند در این مناطق به دلیل شیب زیاد توسعه 

قدرت نگهداشت خاک را ندارد و به عنوان در معرض فرسایش قرار دارند و پوشش گیاهی ناکافی آن به شدت 

انسانی باعث فقیرتر شهرستان مطرح می شود که دخل و تصرف های یکی از مناطق حساس و آسیب پذیر 

 قرار گرفتن خاک شده است. در این مناطق جابه جایی خاک و مراتع و در معرض فرسایش شدن 

 های سنگی به وفور قابل مشاهده است.ون زدگی بر

زیستی وجود قرار دارند. هیچ گونه کانون متری  0022همچنین بخش مهمی از شهرستان که در ارتفاع بالیی 

شدت ادامه دارد که جزء مناطق آنها به ش های گیاهی آن کامالً تخریب گردیده و فرسایش خاک در وندارد و ر

 حساس شهرستان می باشد.

وضعیت کیفی پوشش گیاهی منطقه نشان می دهد که از نظر کیفیت پوشش گیاهی طبیعی در وضعیت 

درصد مراتع آن را مراتع تخریبی با قدرت رویش کم تشکیل می دهند.  60بحرانی قرار دارد که بیش از 

ست، به اکوسیستم های طبیعی این شهرستان به شدت ازهم گسیخته ابناابراین نخستین حلقه در زنجیره 

همین دلیل نمی تواند از زیستگاه های جانوری و سایر موجودات وابسته به آن حمایت کند. یکی از دلیل فقر 

 یاد دام است که به مراتع طبیعی منطقه وابسته هستند.زپوشش گیاهی در این شهرستان تعداد 
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تر آهک و مارن می باشند. های آسیب پذیر منطقه ، مناطق کارستیک است که دارای سنگ بساز دیگر عرصه 

مناطق دارای اهمیت چندگانه ای هستند اهمیت آنها در این بخش تأمین منابع آب و نقش آنها در این 

 هیدرولوژی منطقه و تشکیل غارهای کارستی است.

حاد محیط زیستی منطقه ایجاد فروچاله ها و ریزش زمین است که علت آن را برداشت بی یکی از معضالت 

ی انند که باعث ریزش و فرسایش زمینمنابع آب زیرزمینی منطقه و خالی شدن فضاهای کارستی می درویه از 

 گردد.

 

 بررسی خشكسالی اقلیمی و هیدرولوژیك در محدوده منطقه -2-1-6-5

با استناد به اینکه ریزش های جوی در هر یک از ماه های سال نسبت به یکدیگر از تفاوت های اساسی 

را در بافت بارندگی های ماهانه داراست، در این ای آن وابستگی های مکانی عمده و عالوه بربرخوردار بوده 

راستا موضوعاتی قابل طرح می باشد که تجزیه و تحلیل روش های جوی به تفکیک ماه های سال پاسخگوی 

 آن است.

ناحیه در فصل زمستان نازل می شود که به طور ( بیشترین بارندگی فصلی 3-016به استناد جدول شماره)

 درصد متوسط بارندگی سالنه است. فصول پائیز ،بهار و تابستان از نظر میزان بارندگی در  0313متوسط 

 رده های بعدی قرار دارند.

 وجریان دارند سرانجام به هم پیوند می خورند  بهار-یک همداندرولوژیهکه در واحد مجموعه رودخانه هایی 

 در مرز ورودی شهرستان بهار،سمینه رود را تشکیل می دهند که در جهت شمال شرقی جریان می یابند.
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کبودرآهنگ می شود و پس از ادامه مسیر به  کیدرولوژیهوارد واحد این جریان پس از عبور از کوشک آباد 

قروه می شود -قهاوند کیدرولوژیهکبودرآهنگ وارد واحد  کیدرولوژیهشرق و عبور از شهرستان و واحد سمت 

 و با پیوستن به رودخانه شراء در نهایت رودخانه قره چای را تشکیل می دهند.

ی اندازه گیر 1308مینه رود که در ایستگاه هیدرومتری کوشک آباد از سال یمتوسط حجم جریان رودخانه س

 78/0میلیون مترمکعب بوده است. میانگین آبدهی سالنه این رودخانه  67/87سالنه معادل شده است 

 96/11در شهریور ماه و متوسط بیشترین میانگین ماهانه  %6مترمکعب در ثانبه است، کمترین آبدهی ماهانه 

 مترمکعب در ثانیه در فروردین ماه محاسبه شده است.

کیلومترمربع به طور کامل در استان همدان قرار دارد  3362سعتی معادل کبودرآهنگ با و کیدرولوژیهواحد 

 کیلومترمربع بقیه در مناطق کوهستانی قرار گرفته است. 912کیلومترمربع آن در مناطق دشتی و  0002که 

همدان بهار وارد این واحد و پس از  کیدرولوژیهرودخانه سمینه رود در نزدیکی روستای حسن آباد از واحد 

-قهاوند کیدرولوژیهبور از ضلع جنوبی آن و بعد از آبادی بیوک آباد از واحد کبودرآهنگ خارج و به واحد ع

 قروه وارد می شود.

میلیون مترمکعب در  02/99به این واحد بهار -همدان کیدرولوژیهنهای سطحی ورودی از واحد حجم کل جریا

مینه رود بالغ کبودرآهنگ توسط رودخانه س کیدرولوژیهو حجم کل خروجی جریانهای سطحی از واحد سال 

 قروه می شود.-قهاوند کیدرولوژیهمیلیون مترمکعب است که وارد  0/110بر 

کیفیت آب این رودخانه که در محل ایستگاه هیدرومتری فرا کند اندازه گیری شده است. در حد متوسط است 

به  حساسطبقه بندی می شود که برای گیاهان  0Cو  1Sو از نظر طبقه بندی آب برای آبیاری در کالس 

 شوری با محدودیت همراه است.

 ( مشخصات ایستگاه های هواشناسی ناحیه3-216جدول )

سازمان سال ارتفاع از عرض طول  نوع ایستگاه شهرستان ایستگاهکد  ردیف
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جغرافیایی  ایستگاه

-دقیقه

 درجه

جغرافیایی 

-دقیقه

 درجه

سطح 

 دریا)متر(

موسس  تاسیس

 ایستگاه

0148 تبخیرسنجی کبودرآهنگ گیتوهمدان 1-121 1  9135  0222 10 وزارت نیرو 

0148 باران سنجی کبودرآهنگ قپاق تپه 101 0  0235  0222 وزارت نیرو ـــ 

9448 کلیماتولوژی کبودرآهنگ تجرک 00 3  2135  1072 1 هواشناسی 

4148 کلیماتولوژی کبودرآهنگ سوباشی 121 0  0134  0209 13 هواشناسی 

1448 سینوپتیک کبودرآهنگ همدان نوژه 180 0  2134  1679 03 هواشناسی 

 

 

 

 

 

 

 ( ویژگی های آماری بارندگی های سالنه ایستگاه های شهرستان همدان و کبودرآهنگ0-016جدول )

طول دوره  شهرستان ایستگاه ردیف

 آماری

حداکثر 

 سالیانه

حداقل 

 سالیانه

میانگین 

 سالیانه

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 ــ ــ 8/329 023 000 10 همدان بهادربیگ 1

 ــ ــ 0/018 7/137 1/093 01 همدان گنبدهمدان 0

 ــ ــ 3/002 320 772 17 همدان سورلن 3

فرودگاه  0

 همدان

 3/2 1/81 1/330 1/012 0/007 01 همدان

 ــ ــ 1/381 100 0/832 13 کبودرآهنگ سوباشی 0

 0/2 9/83 6/303 0/020 0/002 03 کبودرآهنگ همدان نوژه 6

 متوسط بارندگی فصلی و توزیع آن در ایستگاه های ناحیه  )واحد: میلیمتر(( 0-016جدول شماره )

 شهرستان ایستگاه ردیف

 تابستان بهار زمستان پاییز

میزان  ساالنه

 بارندگی

درصد 

 بارندگی

میزان 

 بارندگی

درصد 

 بارندگی

میزان 

 بارندگی

درصد 

 بارندگی

میزان 

 بارندگی

درصد 

 بارندگی

 8/329 6/2 9/1 1/32 1/93 7/39 103 6/09 8/91 همدان بهادربیگ 1

 1/381 6/0 12 0/00 0/93 29/01 0/109 31 0/118 کبودرآهنگ سوباشی 0
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 6/303 0/1 8/0 9/00 7/80 8/00 8/103 9/08 3/99 کبودرآهنگ همدان نوژه 3

 0/300 0 6 39 107 30 6/120 07 6/89 همدان گنبد همدان 0

0 
فرودگاه 

 همدان
 1/330 0/1 1/0 6/00 8/70 7/06 6/106 0/09 6/97 همدان

 (واحد: میلیمتر)ساعته ایستگاه های مورد مطالعه در دوره های برگشت مختلف  00( مقادیر حداکثر بارندگی 6-016جدول شماره )

کد 

 ایستگاه
 شهرستان ایستگاه

 دوره برگشت )سال(

0 0 12 02 00 02 122 

181 
فرودگاه 

 همدان
 0/39 9/36  6/33 1/31 0/08 0/00 همدان

180 
همدان 

 نوژه
 8/00 01  0/00 0/39 3/30 0/06 کبودرآهنگ

 

 

 

 

 ساعته ایستگاه های ناحیه)واحد: میلیمتر( 00( مقادیر ماهانه حداکثر بارندگی 7-016جدول شماره )

کد 

 ایستگاه

نام 

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

180 
همدان 

 نوژه
 77 0 12 10 30 31 03 30 39 30 09 09 0/01 کبودرآهنگ

181 
فرودگاه 

 همدان
 09 6 8/02 0/10 0/2 0/17 6/00 00 02 09 0/10 0/08 1/10 همدان

 

 طبیعی و تهیه نقشه آنمخاطرات جمع بندی  -2-1-6-6

است.  محیط زیستی بسیار فراتر از قابلیت ها و نقاط قوت این بخشدر این شهرستان مسائل و معضالت 

 مهمترین معضالت محیط زیستی این شهرستان عبارتند از:

 برداری نسبتاً زیاد از ظرفیت محیط بال بودن نسبی تراکم جمعیت و به تبع آن بهر ه -
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 های مناسب جهت گسترش جنگلها و مراتع کمبود عرصه -

 یرامون پایگاه هوایی نوژهآلودگی صوتی در پ -

 نوژه مخصوصاً شهر کبودرآهنگ و شهرکضالب در شهرها و روستاهای منطقه مشکالت دفع فا -

 رویه یبرداری ب بهای زیرزمینی خصوصاً در سا لهای اخیر به علت بهرهپایین رفتن سطح آ -

 ایجاد فروچاله های ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی -

 بر ظرفیت مراتع در عرصه های ملیوجود دام مازاد  -

 عدم استفاده کافی از سیالب ها -

 سیل گیر بودن مناطق مرکزی شهرستان و اراضی پیرامون مسیل کبودرآهنگ -

 شیب کم اراضی جنوب کبودرآهنگ -

 کهای رسی فاقد زهکش در مرکز و جنوب شرقی شهرستانضخامت زیاد خا -

 شت )جنوب شرقی(شور شدن خاک های محدوده دهستان سبزد -

آب در پشت سد  بیالن منفی دشت کبودرآهنگ و تشدید آن در صورت عدم توجه به پخش سیالب و ذخیره -

 سو نشیری

 گسترش نسبتاً زیاد سازندهای مارنی که به تشدید فرسایش خاک و هدر رفتن آب منجر می شود. -

سفره های آبی و  تشدید مشکل کم آبی، آلودگیتأثیرات سوء شهرک صنعتی ویان و نیروگاه حرارتی غرب در  -

 مناطق خاک

 عدم تصفیه فاضالب در واحدهای صنعتی شهرک و سایر واحدهای صنعتی -

شهرک  تنها نقاط قوت و قابلیت این شهرستان اجرای سیستم جمع آوری فاضالب و ایجاد تصفیه خانه برای

 کبودرآهنگ و شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر است.
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در نتیجه  نظر معضالت محیط زیستی باید عنوان نمود که محیط طبیعی منطقه جه به مطالب فوق از نقطهبا تو

 در دامنه  ها و مناطق مساعد ها، اراضی کشاورزی، صنعت، شبکه را هها و غیره در دشت توسعه سکونتگاه

  است. هساخت داد های انسان هها، به تدریج جای خود را به محیطکو

تا تخریب  اقلیمی، دخالتهای انسانی، تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک مزید بر علت شدهمحدودیت 

 محیط را سرعت بخشند.

حد توان از  گسترش فعالیت های کشاورزی همراه با کمبود آب و خشکی آب و هوا موجب برداشت بیش از

اکوسیستم های  ترمیمیمنابع آب و خاک منطقه شده است که منجر به فرسایش خاک و کاهش توان خود 

معضالت منطقه  منطقه می گردد. کاهش سطح آب های زیرزمینی طی سال های متمادی از جمله مهمترین

 است.

فاضالب در  از دیگر معضالت این شهرستان مشکل آلودگی صوتی پایگاه هوایی نوژه، عدم وجود سیستم دفع

و کشاورزی  های شهری است. فاضالب های شهری و صنعتی هشهرهای منطقه و سیستم دفع بهداشتی زبال

 ها و منابع آب و خاک شهرستان می باشند. های رودخانه هترین آلوده کنند منطقه هم از عمده

 

 پوشش گیاهی و حیات جانوری -2-1-7

 بررسی و شناسایی گونه های گیاهی و جانوری در سطح محدوده منطقه نمونه -2-1-7-1

 622تیپ مرتعی تشکیل شده است.سطح بسیار ناچیز جنگل طبیعی حدود  8ناحیه عمدتاً از پوشش گیاهی 

 هکتار نیز در ناحیه موجود است.

تغییر کاربری داده شده ع و احداث باغ و بیشتر بوده است، الی که به نحوی قابل کشت و زرعاغلب نواحی منابع 

در دشت یا دامنه باقی مانده است، عامل محدودکننده گرفته است. اگر مراتعی و عملیات زراعی در آن صورت 
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برون زدگی سنگی سبب بقاء آن بوده است. آنچه از مراتع به عنوان پوشش  عمق خاک، مانند شوری،ای 

طبیعی باقی مانده سیمای سرد و بی روح عرصه هایی است که نشان دهنده سال ها بهره برداری بی رویه و 

فصل و وحدت چرا سبب شده است تا گونه های لی است. فشار بیش از حد چرای دام و عدم رعایت وغیراص

مناسب و متعلق به گلیماکس از مراتع حذف شده و گونه های نامرغوب جایگزین آنها گردد به گونه ای که 

دهند. بیش از و مهاجم تشکیل می غیرخوشخوراک  ترکیب عمده گیاهان مرتعی را گیاهان کالس سه تیغ دار،

درصد  92درصد از سطح مراتع را خاک لخت پوشانده که نشان دهنده نبود گیاه بر روی آن است. بیش از  32

راتع فقیر و بسیار فقیر هستند. متأسفانه مراتع خوب و عالی در ناحیه وجود ندارد و این تع ناحیه را از نوع مامر

 هره برداری نامطلوب از مراتع است.نشان دهنده سیر قهقرایی و تخریب بیش از حد و ب

تن است که این میزان تولید  3066تن می باشد که علوفه قابل استفاده برابر  8060مراتع برابر علوفه کل تولید 

کند. فشار دام به مرتع در زمینه علوفه قابل روزه تعلیف  واحد دامی را طی یک دوره چرای صد 0103می تواند 

 می باشد. برابر 0استفاده بیش از 

یز جنگل طبیعی بسیار ناچتیپ مرتعی تشکیل شده است .سطح  12پوشش گیاهی منطقه به طور عمده از 

 ل بادامستان نیز در منطقه موجود است.هکتار جنگ 622حدود 

و  یشه بوده است تغییر کاربری داده شدهبزرع و احداث باغ و اغلب اراضی منابع ملی که به نحوی قابل کشت و 

عامل محدود کننده ای اتعی در دشت با دامنه باقی مانده، زراعی در آن صورت گرفته است. اگر مرعملیات 

 برون زدگی سنگی سبب بقاء آن بوده است. عمق خاک، مانند شوری،

دهنده سالها آنچه از مراتع بعنوان پوشش طبیعی باقی مانده سیمای سرد و بی روح عرصه هایی است که نشان

رویه و غیراصولی لست. فشار بیش از حد چرای دام و عدم رعایت فصل و مدیریت چرا باعث شده برداری بیبهره

های نامرغوب جایگزین آنها گردد به است تا گونه های مناسب و متعلق به کلیماکس از مراتع حذف شده و گون
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دهد تا خوراک و مهاجم تشکیل میشدار، غیرخوگونه ای که ترکیب عمده گیاهان مرتعی را گیاهان کالسه، تیغ

 درصد از سطح مراتع را حالت لخت پوشانده که نشاندهنده نبود گیاه بر روی آن است. 32اینکه بیش از 

سرانجام این که فقدان مناسب پوشش گیاهی مسائل مربوط به فرسایش خاک و تراکم دام و مرتع به گونه ای 

 به وضوح در تمامی عرصه ها قابل مشاهده است. است که آثار تردد دام به صورت میکروتراس

گیاهان مهاجم علف های هرز با یکنواختی ترکیب گیاهی وجود گسترده گیاهان سمی و خاردار، گستردگی 

شیاری و خندقی، همگی نشان های عدم بهره برداری صحیح از مراتع می باشد، تولید ناچیز  فرسایش سطحی،

 مراتع در میانگین وزن لشه ها و کیفیت گوشت دامها می توان دید.و عدم وجود گیاهان مناسب در 

از رویشگاه های نباتی است که در هر یک از رویشگاه ها، گونه های زیستی، سیمای طبیعی منطقه موزائیکی 

 لنه های اکولوژیک را پر کرده اند.

استان همدان محیط های طبیعی زیستگاه های متنوعی از نظر رویشگاه های مختلف در منطقه وجود دارد در 

دستخوش تغییرات شده اند و چشم اندازهای طبیعی و تا حدودی دست نخورده به مناطق بسیار به شدت 

یکی از زیستگاه این استان به دلیل ویژگی های جغرافیایی مرتفع و کوهستانی  ی در استان محدود است.ککوچ

 روباه، راسو، از قبیل کل و بز، قوچ و میش،ای هوحش بزرگ و کوچک بوده است. گونه های انواع حیات

تره زیستگاهی این جانوران در کلیه تیهو و ..... گس عقاب طالیی، خروس کولی، پاقرقره، کبک، خرس قهوه ای

های طبیعی و تبدیل آنها به محیط های انسان ساخت ،گستره استان وجود داشته اما به تدریج با تغییر محیط 

وحش بسیار محدود گردیده است به گونه ای که اکنون در مناطق تحت حفاظت می توان زیستگاهی حیات 

ه کرد. روند گرایش چشم اندازهای طبیعی به چشم اندازهای انسان اهدهای بومی کوهستان زاگرس را مشگونه

درصد 82وجود داشته به گونه ای که اکنون بیش از ساخت در شهرستان کبودرآهنگ نیز مانند سرتاسر استان 
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مساحت شهرستان به چشم اندازهای کشاورزی و سکونتگاهی اختصاص دارد. از این رو تنوع گونه های جانوری 

 به اندازه تنوع این گونه ها در چشم اندازهای طبیعی نمی باشد.

ته می باشند البردیف کاری درختان و ..... جاذب گونه های خاص جانوری و مخصوصاً پرندگان مزارع،پرچین ها، 

در این شرایط پستانداران بزرگ امکان حضور ندارند، بنابراین در چشم اندازهای کشاورزی در حالی که در 

برای برخی گونه های دیگر که عمدتاً کلی منتفی می شود،  زمینه بارندگی برخی گونه های حیات وحش به

 فراهم می آید.پرندگان و پستانداران کوچک می باشد، گسترده زیستگاهی نسبتاً وسیعی 

موجود گونه هایی که در این شهرستان وجود دارد در استپ های طبیعی و اراضی کشاورزی به طور مشترک 

می باشند از جمله پستانداران کوچک حفار،پرندگام و آبزیان در تمام نقاط ایران وجود دارد به چشم می خورد، 

 خزندگان حیات وحش غالب در منطقه می باشند.همچنین دوزیستانی مانند قورباغه ها،  وزغ ها و انواع 

 گیاهی و جانوری نادر در سطح منطقه شناسایی گونه های  -2-1-7-2

درصد سطح ناحیه را در بر  02هکتار است که  32080مراتع ناحیه مطابق بررسی های انجام شده وسعت کلی 

 می گیرد.

و هکتار در مناطق ارتفاعی  07222مرتعی نشان می دهد که عنصر گیاهی گون با حدود تیپ  8قلمرو پراکنش 

 گرفته است. فراکوهستانی گسترش یافته و گاهی گون همراه با درمنه مناطق دشتی و دامنه ای را 

 دشت های ناحیه ای را به صورت موزائیک پوشش می دهد.هکتار  3139با مساحتی برابر ورک با مساحتی 

ای تخریب شده است که جایگزین گونه هو هجوم گیاه به عرصه گیاه ورک نشان دهنده شخم مراتع طبیعی 

 های مرغوب مرتعی شده است.

 عنصر غالب در اکثر منطقه مشاهده می شود.نظر پایداری گونه نیز گون به عنوان از 
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،پستانداران بزرگ جثه ای چون با مرز شرقی این شهرستان به دلیل همجواری منطقه حفاظت شده بقراطی 

آب مشکین ار و رودک در این منطقه گستره زیستگاهی دارند. در روستای آکنلو و شغال، گراز،کفت ،گرگ، روباه

به دلیل تردد حیات وحش بین شهرستان  که این امر وجود گونه های قوچ وحشی نیز گزارش شده است

 اطی( می باشد.کبودرآهنگ و شهرستان رزن )منطقه حفاظت شده بقر

ن،خرگوش و پرندگانی ل و بز،گرگ،روباه،شغال،کفتار،گورکپناهگاه حیات وحش بقراطی زیستگاه قوچ وحشی،ک

 و .... است. پاقرقره،کبک،هویتچون 

گردیده روستاهای غربی شهرستان مانند حسن  نزدیکی این منطقه به مرز شرقی شهرستان کبودرآهنگ باعث

ن از تالبی و آبگیرهای شهرستانگار آباد و قطار آقاج نیز حیات وحش مذکور مشاهده گردد. در مناطق  آباد،

سرسبز، بخشی از مسیر  رود در فصول پائیز پرندگانی از قبیل لک لک،خوتکا،جمله شیرین سو و رودخانه قه

 روز در شهرستان می مانند. 02ا ت 32مهاجرت خود را در کنار این تالب ها می گذرانند که به طور معمول بین 

کبوتر وحشی،  فاخته، تیهو، کبک، بالبان است به عالوه انواع جغد،از دیگر پرندگان نادر منطقه شاهین ها و 

 کالغ،قرقی و دلیجه از پرندگان بارز این منطقه می باشند. سارگپه،
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 گردشگری و محدوده آن کاربری اراضی منطقه نمونه -2-1-8

 توان به چند تیپ به شرح زیر تقسیم نمود:اراضی منطقه را میکاربری 

  C 1واحد اراضی  

و  3.1 اراضی درصد است که شامل مجموعه واحدهای 7/13 هکتار معادل 03108مساحت این واحد معادل 

بعضی قسمت ها  که اغلب متشکل از مارن های گچی و شور می باشد. این اراضی تقریباً بایر و فقط در 0.0

 چرای اتفاقی دام وجود دارد.

تراس های  دهد از نظر فیزیوگرافی محدوده مورد مطالعه عمدتاً از تیپ فالتها و بررسی های فوق نشان می

است. در مرتبه  درصد مساحت ناحیه را به خود اختصاص داده 1/09 فوقانی تشکیل شده است که با بیش از

 حیه گسترش دارد.درصد عرصه نا 0/16 های دامنه در دوم تیپ دشت

خصوصیات خاص  بررسی مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی نشان می دهد که تیپ های اراضی با توجه به

 خود برای استفاده های مختلف به شرح زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

 قابلیت کاربری اراضی برای زراعت آبی -الف

  اراضی مناسب برای کشاورزی شامل دشت های دامنه ای و دهد که یبررسی های انجام شده نشان م

مانند:  باشد که در صورت تأمین آب مورد نیاز و انجام عملیات اصالحی یرودخانه ای و دشت های رسوبی م

  تسطیح، احداث شبکه های آبرسانی و فراهم نمودن نهاده های کشاورزی قابل بهره برداری است.

ناحیه مطالعاتی  می باشد که وسعت آنها در 0.1و  0.0و  0.1شامل واحد اراضی های فوق  واحد اراضی تیپ

 نسبتاً زیادی در  هکتار است. شایان ذکر است چنانچه عملیات عمرانی و اصالحی 69001جمعاً برابر 

 تیپ فالت ها و  قسمت هایی از واحد اراضی فال تها صورت گیرد وسعت اراضی قابل آبیاری می تواند در
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رودخانه ای در جدول س های فوقانی نیز گسترش یابد. وسعت اراضی تیپ های دشت های دامنه ای وترا

 آمده است. 1-1-0شماره

 قابلیت کاربری اراضی برای زراعت دیم -ب

تپه ها با رعایت  تهایی از اراضیدهد که اراضی فالتها و تراس های فوقانی و قسم مطالعات ارزیابی نشان می

و  3.1واحد اراضی  های فوق شامل کاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. واحد اراضی تیپماصول فنی دی

 اراضی تیپ های فالت ها و  هکتار است. وسعت 006222می باشد که وسعت آنها جمعاً برابر با  0.0و  3.0

 آمده است. 1-018 تپه ها در جدول شماره

 قابلیت منابع اراضی برای مراتع -پ

مراتب استعداد  استعداد اراضی برای مرتع بر پایه ظرفیت چرا مشخص می شود. برای ارزیابی و تعیینقابلیت و 

روشی که در بررسی های  اراضی مرتعی در رابطه با ظرفیت چرا، استانداردهای تدوین شده به دست نیامد. اما

محدودیت های فیزیکی که  اسبراس منابع اراضی برای درجات قابلیت و استعداد اراضی در ایران معمول است

 باشد. شود، استوار می موجب کاهش چرا می

قرار می گیرند  محدودیت هایی که در مطالعات منابع اراضی برای تعیین قابلیت برای کاربری مرتع مورد بررسی

 فرسایش، زهکشی و آبروی یا عبارتند از: پوشش خاکی، وضعیت توپوگرافی )شیب و پستی و بلندی( آب و هوا،

  (Run off) رواناب

 باشد: مراتب قابلیت و استعداد اراضی برای مراتع به شرح زیر می

 اراضی بدون محدودیت فیزیکی و شرایط آب و هوایی بسیار مناسب. -1درجه 

 اراضی با محدودیت فیزیکی کم و شرایط آب و هوایی مناسب -0درجه 

 شرایط آب و هوایی نسبتاً مناسبهای فیزیکی متوسط و با  تاراضی با محدودی -3درجه 
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 های اتفاقی و حفاظت حوزههزیاد. این گونه اراضی برای چراگااراضی با محدودیت های فیزیکی  -0درجه 

 باشند. یآبخیز مناسب م

مطالعه  های فیزیکی بسیار زیاد که برای تعیین تناسب و بهره برداری و استفاده بهتاراضی با محدودی -0درجه 

 دارد. بیشتر نیاز

 این اراضی نمی تواند برای چراگاه مورد استفاده قرار گیرد. -6درجه 

از دیگر  در تقسیم بندی و تعیین درجات اراضی مرتعی سه عامل عمده )شیب، فرسایش و عمق خاک( بیش

ی واحدهای اراض های به عمل آمدهیارد. به طور کلی با توجه به بررسعوامل موثر بوده و نقش تعیین کننده د

 مناسب مرتع 

 هکتار است. 30092وسعت آنها برابر با  می باشد که 7.0و  0.1و  1.3شهرستان کبودرآهنگ شامل واحدهای 

 لكاریقابلیت منابع اراضی برای جنگ -

طریق آبیاری  ها اقدام به غرس درختان جنگلی نمود و ازهکوهپای شود در با توجه به اقلیم ناحیه صرفاً می

 پار کها و فضای سبز نگهداری نمود. تکمیلی به عنوان

 کبودرآهنگ شهرستان محدوده در (اراضی واحدهای و ها تیپ) فیزیوگرافی واحدهای ( مساحت1-218جدول شماره ) 

اراضی فیزیوگرافی واحد  اراضی درصد )هكتار( اراضی وسعت اراضی واحد عالمت اراضی تیپ 

 اه کوه
1 3/1 18092 78/0 

1 7/1 022 1/2 

 ها تپه
0 1/0 12022 7/0 

0 0/0 30900 98/8 

 فالت ها و تراس های فوقانی
3 1/3 83270 36/01 

3 0/3 128260 8/07 

 ای دامنه های دشت
0 1/0 37890 7/9 

0 0/0 00903 7/6 

 0/1 0373 1/0 0 دشت های رسوبی
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 7/1 6022 0/7 7 دشت های سیالبی

 دشت های بادبزنی

 شکل سنگریزه دار
8 0/8 0376 1/1 

 1c  03008 7/13 مجموع تیپ

 122 38922 ــ ــ جمع

 


