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 هاي جغرافيايي و اقليميبررسي ويژگي -1-2 

 موقعيت جغرافيايي -1-1-2

  :موقعيت رياضيالف( 

هاي حاصلخيز در دو طرف جاده اصلي همدان به تهرران و در شهرستان رزن در دشتي هموار با زمين

 53 دقيقره ترا 81درجره و 53كيلومتري شمال همدان قرار گرفته است و به لحاظ موقعيت رياضري برين  18

 .دقيقه طول شرقي قرار دارد 12ه و درج 34دقيقه تا  55درجه و  31دقيقه عرض شمالي و  35درجه و 

 :محدوده جغرافيايي ب( 

، از جنوب بره ، از شرق به استان مركزي و قزوينهاي زنجان و قزوينشهرستان رزن از شمال به استان

ت گن روي نقشره گرردد كره موقعيرميشهرستان همدان و از غررب بره شهرسرتان كرودرگهنرح  محردود 

 .مشخص شده است

 :تقسيمات سياسي ج(

درصرد از  4/85كيلرومتر مربرد درحردود  1214شهرستان رزن با مساحتي معرادل  محدوده جغرافيايي

شرهر  5ز ،  اترين نقطه استان واقد شرده. اين شهرستان كه در شماليدهدمساحت كل  استان را پوشش مي

روسرتاي  851دهسرتان و  2، سرردرود و قرروه درجرزين  و مركرزيبخرش   5، دمقدرجزين و رزن، قروه

 .داراي سكنه تشكيل شده است

 8515هاي موجود در شهرستان رزن  سال ، دهستان و گبادي، تعداد شهر، بخشمساحت :18-8 جدول شماره

 تعداد گبادي تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر مساحت شرح

 . . . 12 84345 استان

 851 2 5 5 1214 شهرستان رزن

 8515سال  : گمارنامه استان همدانمأخذ
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 8515تقسيمات كشوري مربوط به مناطق روستايي شهرستان رزن به تفكيك بخش و دهستان سال  :18-1جدول شماره

 نام مركز تعداد گبادي داراي سكنه مساحت  كيلومتر مربد  بخش / دهستان

 رزن 851 1214 شهرستان

 دمق 33 8144 سردرود بخش

 بابا نظر 83 385 دهستان بغراطي

 دمق 81 133 دهستان سردرود سفلي

 خورونده 85 538 دهستان سردرود عليا

 قروه درجزين 31 131 *بخش قروه درجزين

 درجزين 81 112 دهستان درجزين سفلي

 چانگرين 11 153 دهستان درجزين عليا

 رزن 35 211 بخش مركزي

 سورتجين 81 541 اندهستان خرق

 رزن 12 541 دهستان رزن

 8515سال  : گمارنامه استان همدانمأخذ

 8515سال تقسيمات كشوري مربوط به مناطق روستايي شهرستان رزن به تفكيك بخش و دهستان : 18-5 جدول شماره

 نقاط شهري دهستان بخش نام شهرستان

 سردرود رزن

 قروه درجزين

 مركزي

 سردرود عليا ي سردرود سفل بغراطي

 درجزين عليا درجزين سفلي

 رزن خرقان،

 دمق

 قروه درجزين

 رزن

 8515سال  :گمارنامه استان همدانمأخذ

 هاي منطقهناهمواري -2-1-2 

  :توپوگرافي

: قسمت كوهستاني كره عمردتاد درشرمال شهرسرتان  أثر از دو مورفولوژي عمده استشهرستان رزن مت

 . از مركز و جنوب گن را در بر داردبخش وسيعي گسترده شده و قسمت دشت كه 

                                            
کیلومتر مربع می باشد. ضمنًا تعداد آبادی  957ز وزارت کشور، مساحت کل بخش طبق مطالعات مشاور و نقشه تقسیمات کشوری اخذ شده ا *

روستا می باشد. با توجه به اختالف ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ) سرشماری  97دارای سکنه بخش طبق مطالعات میدانی انجام شده 

 ( ارائه شود. 5939استان ) ( و اظهارات مسئولین بخش، ترجیح داده شد که این جدول بر اساس آمارنامه5935سال 
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متر، كروه چراغري برا  1115توان كوه خرقان با ارتفاع از مهمترين ارتفاعات شمالي شهرستان رزن مي

 . متر را  نام برد 1244متر و كوه تندرلي با ارتفاع   1113متر،كوه اوزان بالغ با ارتفاع  1141ارتفاع 

كره  ، بره طروريشروداعرات بره طرور محسوسري كاسرته ميح ارتف، از سرطبا حركت به سمت جنوب

 . متر مي باشد 8111-8211سيده و بين درمنتهي اليه  جنوبي شهرستان سطح ارتفاعات به حداقل ر

. عالوه بر ود داردمتر اختالف وج 8111ترين و بلندترين نقطه شهرستان  حدود بدين ترتيب بين پست

رافي در مركز  و غرب شهرستان اسرت كره از مهمتررين ارتفاعرات در ارتفاعات شمالي، دو عارضه توپوگ

. در محدوده مركزي نيز سطح عروارض توپروگرافي باشدمتر مي 1111قاطي با ارتفاع كوه بو سمت غرب

مترر و كروه تروكلي   1513ترين گنها كوه قره داغ به ارتفاع متر در نوسان است و از مهم 1531 تا 1111بين 

 باشد. متر مي 1581به ارتفاع 

-به باال بررسي و توزيد  جمعيرررررت بيمتر  1511اي است كه از ارتفاعات جمعيت به گونه پراكنش

شود  و هرچه متر تعداد معدودي روستا به صورت پراكنده ديده مي 1111-1511معني است  در ارتفاعات 

 . شودتراكم تري ديده ميبه صورت م ، پراكنش  جمعيت ت پيش رويمبه سمت دامنه ارتفاعات و دش

مترر قررار  8111-8411عنوان مركز شهرستان و همچنين شهر دمق در سرطح ارتفراعي برين شهر رزن ب

 باشد. متر مي 8211 - 8111تري بين روه درجزين در سطح ارتفاعي پايينگرفته  است و شهر ق

ه جنروب  ترعيرت  ل بريك  شماي كلي، توپوگرافي  حاكم بر شهرسرتان رزن از شرما بدين ترتيب در

 . سمت شمال و شمال شرقي متمركز استهاي توپوگرافي در ترين  عارضهنمايد  و عمدهمي

 باشد . متر مي 8111-1111بيشترين سطح شهرستان در دشت واقد شده و سطح ارتفاعي گن بين 

  :شيب



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 8قد در شيب . اراضي واكندز جهت شمال به جنوب ترعيت ميجهت شيب غالب در شهرستان رزن ا

الغ هاي اطراف روستاي مالبدرصد، مربوط به بخشي از شمال غربي شهرستان است كه در برگيرنده زمين

، مربروط بره باشردتررين اراضري واقرد در دشرت ميباشد. دومين سطح كه عمدهدر طيف نسرتاد وسيعي مي

شررقي و جنروب  جنوب شرقي  شهرستان  رزن است كه در شامل بخش جنروبي قرروه درجرزين و بخرش

 گردد. شرقي بخش مركزي مي

هراي درصد قرار گرفتره كره سرطح پوشرش گن بخرش 5تا  8مساحت شهرستان رزن عمدتاد در شيب 

 . دهدنوب غربي شهرستان را پوشش ميشرقي، مركزي، غربي، جنوب و ج

 جمله شهرهاي درصد قرار داشته كه از گن 5ترين مراكز جمعيتي با گستانه باال در شيب كمتر از عمده

، جنروب و مركرز درصد نيز به صورت لكه در غرب 3ا ت 5هاي . شيبباشدرزن، دمق و قروه درجزين مي

 . باشنددست ارتفاعات متمركز مي  پراكنده گرديده ولي عمدتاد در بخش شمال شهرستان در پايين

در اين گونه . دهدساحت شهرستان رزن را پوشش ميترين مدرصد عمده 3هاي تا ترتيب شيب بدين

. از گنجا كه بهتررين اراضري كشراورزي در ايرن باشداي مناسب و قابل استفاده ميها هر گونه توسعهشيب

عه شهري و صرنعتي هايي است كه بايد در زمينه توسپهنه  قرار دارد، حفظ اين اراضي از جمله محدوديت

 . مد نظر قرار گيرد

قسمت شرمالي ديرده   رستان شامل مركز، غرب و عمدتاددرصد در سه قسمت شه 3هاي بيش از شيب

، بره رفتره بره ميرزان شريب افرزوده گرديرده، رفتره ت شمال به سمت نوار مرزي شهرستانشود. در قسممي

هاي درصرد بره صرورت لكره 31. اراضي بيش از رسددرصد مي 31ر مرزي سطح شيب به طوريكه در نوا

تا  3هاي با شيب بين شود. در پهنهسمت شمال غربي ديده ميكوچك در بخش غربي و شمالي و غالراد در 

، صرنعتي و كشراورزي بره نسررت افرزايش شريب مسرتلزم صررف هزينره هاي شهرسازيدرصد فعاليت 83
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جهت توسعه صنعتي، كشاورزي و شهرسازي وجود درصد امكانات مناسري  83گردد و در شيب باالي مي

 . ندارد

 

 

 زمين شناسي -3-1-2

ه سرازندهاي  سرخت از يك سو در برگيرند اي است كهطقه مطالعاتي تشكل سازندها به گونهدر من  

گرردد. هاي مرتفد  مريهاي متامورف و كريستالين  بوده كه موجب پيدايش كوه، سنحگهكي، دولوميتي

ديس و هراي تاقراي در يالهاي پنجره، شكاف، درز و ترك و حفره دار بودنبندي منظم، اليهارتفاع زياد

 . باشدوژيك  اين گونه  سازندها ميهاي مورفولهاي تند و نزديك به هم از ويژگيگبراهه

در مقابل اينگونه سازندها، سازندهاي سست و نرم مارني وجود دارنرد كره بره دليرل نرمري و نداشرتن 

هرا و دشرتمقاومت  در برابر عوامل فرساينده ، به سررعت فرسرايش يافتره  و منراطق پسرت و فررو افتراده 

-دهند. رويه بااليي اين رسوبات محرل ترراوآ گبماهورها را تشكيل مي چنين  ارتفاعات ماليم و تپههم

 . باشدهاي گب زير زميني ميل سفرههاي فرو رو يا محل تشكي

هاي زمين شناسي تهيه شده توسط سرازمان زمرين شناسري كشرور، تشركيالت زمرين با استناد  به نقشه

ان رزن عمرردتاد جرروان برروده و مربرروط برره گخرررين دوره زمررين شناسرري  كررواترنري شناسرري در شهرسررت

quaternaryگبرفتي دوره جديدي است كه با عناصر گرد و  ها و رسوباتباشد كه غالراد شامل تراس  مي

را  ترنطقه گسترآ يافته و رسوبات قديميهاي موجود در مها و گبراههريز و درشت خود در بستر رودخانه

قسرمت عمرده مسراحت شهرسرتان رزن را اند. اينگونه تشكيالت زمين شناسي، طوردگر شيب پوشانيده به
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شرود. پوشش داده و در تمامي  نقاط شهرستان به ويژه پوسته داخلي و مركزي  منطقره مطالعراتي ديرده مي

  Qatو  Qt كد 

عمردتاد  در   quaternary، ساير تشكيالت  زمين شناسري  خرارا از  دوره كرواترنري عالوه بر اين

 گردد: هاي  زير خالصه ميدوره

 

 

 :(Mezozoicمزوزوئيك ) يا دوره سوم زمين شناسي

اقد در بخش و  JMهاي متامورف  دگرديس شده  با كد : شامل  سنح jurassicژوراسيك  دوره

 .شمالي و غربي شهرستان

  :(Senozoic)دوره چهارم  زمين شناسي يا سنوزوئيك

گنردزيت،  هرا عمردتادهاي گتشفشاني بوده و جنس اين سنح: شامل سنحEOCENEن دوره ائوس

ها  در كوه بقراطي و اطرراف گن ديرده باشد. گسترآ اين سنحهاي وابسته به داسيت ميريوليت و سنح

 EVشود: كد مي

مراه برا تروف و ليمسرتون دار ههاي گهك: شامل سنح ELIGO MIOCENEدوره اليگوميوسن 

 .QMqtو QmqI، قابل مشاهده در بخش شرقي و جنوبي شهرستان كد  سنح گهك

گنردزيت  و داميرت واقرد در  ، هاي بازالت  سنگهاي سرياهشامل سنح MIOCENEدوره ميوسن 

 .Qmqv2بخش غربي محدوده مطالعاتي با كد 

  :خطر زلزلهبندي پهنه
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ات ساختمان و مسكن  و برا اسرتناد بندي زلزله از سوي سازمان مطالعات مركز تحقيقبر طرق نقشه پهنه

بنردي خطرر زلزلره در ،  پهنرهها و مطالعات پژوهشگاه بين المللري زلزلره شناسري و مهندسري زلزلرهبه نقشه

 . رستان رزن  مورد بررسي قرار گرفتشه

، متوسط و باال تقسيم بنردي خطر زلزله خيزي  در سه سطح پايين، سطح  در زمينه احتمال وقوع زلزله

 كه شهرستان رزن  در خطر زلزله خيزي گروه دوم با احتمال تخريب متوسط تا براال  قررار گرفتره گرديده

 است. 

 

 

  :زلزله زمين ساخت منطقه

 -اهراي زاگررس در جنروب غررب،  ناحيره سرنندمحدوده مورد مطالعه شامل بخشي از رشرته كروه 

 . است ان مركزي در نواحي شمال شرقيهاي مياني و ايرسيرجان، در قسمت

: ارتفاعات جنوب غربي منطقه و دشرت دراز و كشريده  نهاونرد  بخشري از زون تكتونيكي زاگرس -

 گن باشد كه بازتاب حركت  سپر عربستان بسروي  ايرران و فررورانش  بره زيررمي زون تكتونيكي زاگرس

موازات خط  هاي بزرگ بههاي پياپي طرقات بر روي يكديگر وگسلرانش ،هاي مرتفداست. برپايي كوه

 . هاي اين ناحيه  زمين ساختي استگيرانش از ويژ

هراي  متامورفيرك  مشرخص : ناحيه مركزي كه با گسترآ  وسيعي از سنحسيرجان -ازون سنند -

ها در اين  ناحيره  . روند  ارتفاعات و چين خوردگيسيرجان  قرار دارد -ا، در زون  تكتونيكي سننداست

 . جنوب خاوري است -يرس يعني  شمال باختربه موازات تراست اصلي  زاگ
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زمين سراختي جرز   هايزون ايران مركزي: نواحي شمالي  و شمال شرق منطقه از نظر تقسيم بندي -

ي گسرتره وسريعي را در برر اهراي ولكانيرك  و رسروبات  قراره. در ايرن ناحيره سرنحايران مركزي است

 . گيرندمي

ين ساختي مناطق مشخصي قابل تفكيك است كه بره ترتيرب از هاي زمدر نواحي مزبور در اثر پديده

 باشد: شمال به جنوب به شرح  زير مي

جنروب شررق بروده و در جنروب  -ب: اين رشته كوه داراي امتداد شمال غررشته كوه جنوبي گوا -

 همچنين چينهاي طولي زياد هم امتداد با گسل گوا و گسل گوا قرار دارد. اين قسمت داراي شكستگي

 . گسترآ زيادي دارد. ولكانيسم  فعال ائوسن  و اليگوسن  در اين رشته كوه باشدخوردگي شديد  مي

باشد. امتداد : شامل  منطقه پست واقد بين رشته كوه نامررده و رشته كوه  رزن ميفرو افتادگي مانيان -

 . باشدميمتر  1111رتفاعي در حدود جنوب شرق بوده و داراي ماكزيمم  ا -بگن شمال غر

. عمردتاد از طرقرات باشردوب گن مي: شامل ارتفاعات پراكنده در نرواحي رزن و جنررشته كوه رزن -

 . مل توف و برونزدهاي ديوريتي  استها شاگهكي مارني تشكيل شده و همچنين در بعضي قسمت

شركل  ثير گخررين فازهراي تكترونيكيأ: فرو افتادگي اين ناحيه تحرت ترفرو افتادگي كرودرگهنح -

. ناحيه فرونشسته كرودرگهنح صور استگرفته و با گسترآ زياد بين ارتفاعات رزن و رشته كوه الوند مح

 . شودچاي از بخش شرقي گن خارا مي جنوب شرق بوده و رودخانه قره -بداراي  امتداد شمال غر

-ده و داراي سنحسيرجان بو  -ا: اين رشته كوه متعلق به ناحيه زمين ساختي سنندالوندرشته كوه  -

هاي شرقي از رسوبات كرتاسه و اليگوسن بوجرود گمرده و در نرواحي مركرزي  باشد. بخشهاي متنوع مي

 هراي قرديمي نفرور كررده و موجرب  بره وجرود گمردن هرا و فيليرتگرانيتري در شيسرت يك تروده عظريم

، طرقرات گهكري وهجنوبي و جنوب غربي  اين رشته كهاي . در بخشمتامورفيسم مجاورتي گرديده است
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. دشرت فرونشسرته حسرين گبراد دهراي قررل از ژوراسريك  تعلرق داركه به زمان داشته كريستاليزهگسترآ

 . و ارتفاعات الوند قرار گرفته استگورزمان در بين اين ارتفاعات گهكي  شاملو،

طقه در يرك هاي زمين ساختي كه ناشي از قرار گرفتن  من: يكي از ويژگيناحيه فرونشسته  نهاوند  -

هراي  دراز ،  فرونشستهاي ميان كوهستاني است كه سرب پديد گمدن دشتباشدزمين ساختي فشاري ميرژيم  

هاسرت كره در برين رشرته كروه . دشت نهاوند  يكي از اين نوع فرونشينيگرددها  ميشيده  به موازات  كوهو ك

اثر  فشارهاي زمين ساختي حاكم برر منطقره گرين و طرقات گهكي كريستاليزه واقد در بخش شمالي خود و در 

 تكوين يافته است. 

هايي كه داخل محدوده قرار دارند، داراي امتدادي در جهت هاي محصور كننده و همچنين  كوهكوه

هراي ، دولروميتي، سرنحها عمدتاد از سازندهاي سخت گهكيجنوب شرقي هستند. اين كوه -يشمال غرب

، هسرتند ده و سازندهاي سست كه از فرسايش پذيري بيشتري برخروردارمتامورف و كريستالين تشكيل ش

 .اندتپه ماهوري را به وجود گوردهو نواحي پست و هاي منطقه دشت

، جنوب باختري و شمال خاوري يعني نواحي مترأثر از رتفد منطقه بيشتر در نواحي مركزيهاي مكوه

، مركرزي شرمالي و مركرزي اوري، شمال باختريهاي خه و بخشتكتونيسم فعال حاكم بر منطقه واقد شد

 گيرد. هاي وسيد منطقه را در بر ميهاي كم ارتفاع ،تپه ماهورها و دشتجنوبي معموالد كوه

شود كه منطقه مورد مطالعره در حقيقرت برين دو منطقره با توجه به نقشه  تكتونيك ايران مشخص مي

گسل خورده گوا در شمال و ديگري منطقره  خررد  . يكي ناحيه خورده يا دو دسته گسل قرار دارد گسل

ها  نيز به ترعيت  از زمين سراخت كرل ها و چين خوردگيشده و رانشي زاگرس در جنوب كه روند گسل

 . باشده به شمال غرب و جنوب شرق ميمحدود
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نرواحي شرمالي و گسرل  تروان گسرل گوا  و گسرل اينردس را درهاي موجود، ميترين گسلاز مهم

تررين  و تراست بزرگ زاگرس نيز از جنروبي. خط رانشي رين را در مناطق جنوبي نام بردگوگسل نهاوند 

هراي كوچرك هاي طرولي نرام بررده تعردادي گسرل. عالوه بر گسلكندطه منطقه مورد مطالعه عرور مينق

 *. شوداد  با رخنمون  گهكي ديده ميعرضي نيز در منطقه قابل تفكيك  و شناسايي  است كه عمدت

. نخست ناحيه كوچكي در رزه خيز در منطقه قابل تشخيص استبا توجه به گنچه گفته شد، دو ناحيه ل

باشد و دوم قسمت وسيعي در ناحيه اي گسل خورده گوا ميثر از حركات لرزهأشمال شرقي منطقه كه مت

 . دگيررا تا تراست زاگرس در بر ميهاي جنوبي الوند جنوب غربي كه تقريراد تمام بخش

هراي ، گسل مهمي  در اين منطقره وجرود نداشرته و صررفاد  شرامل گسرلبا توجه به محدوده مطالعاتي

ثر از گسل گوا و گسل اينردس قررار دارنرد أكوچك عرضي است كه در بخش شمالي شهرستان رزن مت

 :موضوع شرح دو گسل گورده شده است كه در ريل با توجه به اهميت

  :گسله آوج

جنروب خراوري كره از گوا بره سروي شرمال   -ياي است با راستاي شمال براختر، گسلهگسلة گوا 

گوا مررز ميران زون ايرران مركرزي  در شرمال شررق  و زون  رسرد گسرلةباختري ادامه دارد. بره نظرر مي

شيب اين گسله به سوي جنوب باختري اسرت و در . دهدسيرجان  درجنوب غرب  را تشكيل مي-اسنند

هراي رگون شده  با سن احتمالي ژوراسيك در جنوب براختري  برر روي مرارنهاي دگراستاي گن سنح

                                            
 گذرد . جهت گسل شمال غربي به جنوب شرقي است. كيلومتري غرب و جنوب غرب شهر نهاوند مي 83گسله كارون از   *-1

روستاي  روجرد  شروع و تاگذرد و جهت گن شمال غربي به جنوب شرقي  است. گسله نهاوند از گبادي وفايي   غرب بكيلومتري غربي شهر نهاوند مي 3/1گسله نهاوند از  *

 يابد . گوشه   در شمال غرب نهاوند   ادامه مي
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كيلرومتر    11گسله گوا نزديك  به  . درازايبخش شمال خاوري  رانده  شده استسازند قرمز بااليي در 

 . هيچ گونه  داده لرزه خيزي  و يا سن  دقيقي  از گسله گوا در دست نيست. است

  :گسله فشاري ايندس مجموعه

كيلومتري  جنروب  غربري شرهر  81جنوب شرقي  از  -ي، با راستاي خمدار  شمال  غربگسلة ايندس 

،  بلكه دست كم از چهارگسلة موازي يكديگر كره پهنرة اي منفرد نيستگسله، گسله گذرد.  اينساوه مي

   8511.  بربريان سازد، تشكيل شده استيندس را مياي اگسله

هاي بنيرادي اسرت كره كراركرد گن سررب ، يكي  از گسلهكيلومتر 21ش از ها با درازاي  بياين گسله

شرود  . در راستاي گسلة ايندس چشمه سارهاي فراواني ديده ميزايش دشت و فرونشست ساوه شده است

، مرز  ميران سرازند اند. به سوي جنوب خاوري گسلهراواني در راستاي گن بنا شدههاي فكه روستاها و باغ

، گروه شمال باختري و جنوب خاوري ايندس درسازند. بات گبرفتي كواترنر را ميو رسوره د كرا،  هزار

شوند، رسوبات گبرفتري كرواترنر دشرت  و سرازند قرمرز برااليي هاي ايندس كه دركوهپايه  ديده ميگسله

 اند. سازند قم و سازندكرا بريده شده

مهندسين مشاور بخش شمالي شهرستان رزن  از و نظر اين شده بدين ترتيب با توجه به مطالعات انجام 

ترري برخروردار هسرتند. در ايرن برين  ها  از سطح لرزه خيزي پايينقسمت خطر لرزه خيزي متوسط و ساير

 . باشدزي محدوده شهر رزن متوسط ميخيسطح لرزه

  :روانگراييسطح قابليت 

رود و ايرن منفرذي براال مري اشراع ، فشرار گباي سست و هنگام  وقوع  زلزله در مناطق با ساختار خاك دانه 

در ايرن حالرت خراك ماننرد يرك  .گرددست رفتن كامل مقاومت خاك مي، باعث كاهش و يا حتي از دافزايش

تروان بره بيررون  زدن گب، الي و . از عروارض ايرن پديرده ميكه اين حالت را روانگرايي گويند عمل نمودهمايد 
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هراي ها و هرم چنرين قطرد شرريان، چرخش  نامتقارن  سرازهسطح زمين، نشست هاي ايجاد شده درماسه از شكاف

 حياتي اشاره نمود. 

المللري  زلزلره شناسري و مهندسري زلزلره، ؤسسه برينبا توجه به نقشه قابليت روانگرايي از تحقيقات م

 . كم و بدون  قابليت شناسايي گرديدقابليت  روانگرايي در شهرستان رزن در سطح 

 ابليت و ارزيابي اراضيق -4-1-2

منرد مطالعراتي در ها و استفاده صحيح و قابليت  سنجي اراضري هرر ناحيره ، نيازتوسعه و بهره برداري

 . هوا و ... دارد، زمين شناسي  و گب و خاكشناسي زمينه

سسره تحقيقرات گب و خراك بره همرراه ؤم 811111/8هاي در بررسي مطالعرات مربروط بره خراك نقشره

مرورد اسرتفاده قررار گرفتره  هراترر دادهسازمان نقشه برداري كشور جهت بررسي دقيق 13111/8هاي نقشه

 . است

، ارزيابي و شناسايي خاك و تعيين قابليت اراضي در وضعيت كنروني و هدف از مطالعات انجام شده

و  اي حفاظرت خراكهمچنين تعيين امكانات توسعه مراتد و حفاظت و نگهداري گن از طريق انجام كاره

، از طريق انجام ديم گبي و درختكاري و زراعت عت، تعيين اراضي قرق و توسعه زراايجاد پوشش گياهي

باشد كه شناخت ايرن . مي.هاي گبرساني و.عمليات حفاظت و بهرود وضعيت فيزيكي خاك و ايجاد شركه

. بره گيردا به دست ميبرداري از گنهرههاي بهها و تيپ واحدهاي اراضي و روآامكانات از بررسي خاك

هاي موجود توان با اطالع از استعداد اراضي هريك از واحدها و همچنين مشكالت و محدوديتعالوه مي

 در زمينه انتخاب  نوع گياهان قابل كشت و توسعه و ازدياد گنها اقدام نمود. 
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ها ، فالتهاا، تپههوگرافي شامل كوهستانتيپ اصلي فيزي 1 ،در شهرستان رزن با مطالعات انجام شده

واحرد  81دار و هراي برادبزني شركل سرنگريزهها و گبرفت، واريزهايهاي دامنههاي فوقاني، دشتراسو ت

 .ديد كه در ريل شرح گنها گمده استفرعي مشخص گر

 (1تيپ اراضي كوهستاني )كد -1

مسراحت درصرد از  1/85هكترار پوشرش دهنرده  51158تيپ اراضي كوهستاني برا مسراحتي معرادل 

 زير واحد ارضي است.  1واحد ارضي و  1شهرستان رزن  مي باشد كه مشتمل بر 

  1.1.2هاي مرتفد   كد كوه-8-8

قسمتي از نوار مرزي شهرستان رزن واقرد دردهسرتان خرقران و همچنرين بخشري از اراضري واقرد در 

هراي گرريرن نحهاي مرتفعري اسرت كره جرنس گنهرا از سردهستان رزن و سردرود سفلي متشكل از كوه

كوه عاري از پوشش خاكي و قسمت مياني و پاييني خاك بسريار كرم  سأباشد. غالراد رگرانوديوريك مي

 811ات ترا . در اين مناطق فرسايش خاك شديد بوده و شيب ارتفاعباشددار ميق تا كم عمق سنگريزهعم

هاي رها به منظرور حفاظرت حوضرهها و گبگي. به اين ترتيب  عمليات اصالح مسيلشوددرصد نيز ديده مي

 گبگير الزامي است . 

  1.2.2هاي نيمه مرتفد   كد كوه -1-8

گهكري -يهراي گهكرهاي كم ارتفاع تا نسررتاً د مرتفرد برا قلرل مردور و مسرطح متشركل از سرنحكوه

هراي كم عمق تا نيمه عميق يكنواخت و بيرون زدگري هايهاي سرز رنح با پوشش خاك، شيلدولوميتي

با بافت متوسط تا سنگين و عموماد بدون تكامل پروفيلي همراه با مقدار نسرتاد زياد سنح و سرنگريزه  سنگي

متوسرط و فرسرايش خراك ديرده  از مشخصات اينگونه اراضي است كه در ايرن اراضري پوشرش گيراهي

 . شودمي
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ن  سرردرود اي از غررب  دهسرتا، در محدودهعمده در نوار شمالي شهرستان رزن اين اراضي به طور

  ديده 1.1.2هاي مرتفد  كد عليا   و همچنين  نوار مرزي دو دهستان رزن و سردرود سفلي در ادامه كوه

 . شودمي

 (2)كد هاتيپ تپه -2

گردد و مشتمل برر درصد  مي 3/83 هكتار 31111ح شهرستان رزن معادل ها در سطمساحت تيپ تپه

 . ر واحد ارضي استزي 3واحد ارضي و  1

  2.1.1هاي نسرتاد مرتفد  كد تپه -8-1

دتپه ا قلل مدور كه بعضا ب د مرتفد  ا ت نسر از سنحتيز مي هاي  هاي گهكي، باشند، متشكل 

د درمحردوده شرمالي شهرسرتان در  اراضي فوق باشند.مي سنح،كنگلومراماسه  ا رر ل كره غا

ارتفاعات گسترده شدهپايين ند،دست  كنواخت ي دار غيرعمق سنگريزهداراي خاك كم  ا

ا  ب ه  . پوشرش سرنگين و بردون تكامرل پروفيلري اسرت هاي نسرتاد زياد با بافت متوسط ترازدگيبيرونهمرا

 . نسرتاد زياد در اراضي وجود دارد گياهي كم و فرسايش

هاي نسررتاد مرتفرد واقرد در بخرش ، در ادامه تپهدر سه زيرگروه گورده شده  2-2 واحدهاي ارضي -1-1

ديده وب و جنوب شرقي محدوده مطالعاتي هايي از جنچنين شمال شرقي و قسمت شمالي شهرستان و هم

 . ريل استشود. مشخصات اين واحدهاي ارضي به شرح مي

 

 

 

  2.2.2و  2.2.1هاي كم ارتفاع  كد تپه -
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، هاي سرز رنح، كنگلومرا و مارنهاي گهكي، شيلهاي كم ارتفاع با قلل مسطح متشكل از سنحتپه

هاي كم عمق تا نيمه عميق يكنواخت با بافت سنگين و بدون تكامل پروفيلي  اسرت پ خاكمشخصات تي

 .شوددي فرسايش خاك در گن ديده مي. پوشش گياهي گن عمدتاد كم تا متوسط و تا حدو

  2.2.3هاي كم ارتفاع بريده بريده  كد تپه -

، كرم عمرق د. پوشش خراكباشها ميخاكستري و شيست هاي تشكيالت اين اراضي از گهك، شيل

هراي پيوسرته منتهري سانتيمتري به تختره سرنح  11تا  31تا نيمه عميق يكنواخت است كه عموماد در عمق 

اهي در حد متوسط ها وجود داشته و همچنين پوشش گيكمي در خاك . در اين اراضي فرسايشگرددمي

 . ارزيابي شده است

 (3هاي فوقاني )كدها و تراستيپ فالت -3

 1درصد   است كره مشرتمل برر  1/31هكتار   833111هاي فوقاني ها و تراسمساحت تيپ اراضي فالت 

دهند ترين مساحت شهرستان  را پوشش مي. اراضي فوق كه عمدهزير واحد ارضي است 1واحد ارضي و 

 . شودي ديده ميدر تمامي نقاط شهرستان به استثنا  بخش شمالي و شمال شرق

 گردد.نده  سه واحد ارضي به شرح ريل ميدر برگير  3.1 اراضي -8-5

  3.1.1ها با پستي و بلندي زياد  كد فالت  -

اي ي  زيراد برا سرطوح مردور و گروژ پشرتهباشند با پستي وبلنردهايي ميزير واحد اراضي فوق فالت

و عمومراد داراي  اي با پوشش خاكي نيمه عميق تا عميق  با بافرت متوسرطمتشكل از مواد رسوبي  و واريزه

 . رتاد زياد و پوشش گياهي اندك است. در اين اراضي فرسايش خاك نستكامل پروفيلي
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  3.1.2ها با پستي و بلندي متوسط  كد فالت -

هاي فوقاني از پستي و بلندي و ناهمواري متوسطي برخوردار ومرواد تشركيل دهنرده ها و تراسفالت

يرق برا بافرت سررك ترا متوسرط هاي عميق ترا خيلري عمبا پوشش خاكاي عمدتاد از مواد رسوبي و واريزه

 . وشش گياهي متوسط ارزيابي شده است.  سطح پگرددمي

  3.1.5ها با پستي و بلندي كم  كد فالت -

هرايي برا پسرتي و بلنردي كرم متشركل  از مرواد رسروبي اراضي  فروق در برگيرنرده فرالت زير واحد

سوب گذاري و فرسايش به صورت ترراس تغييرر شركل داده و پوشرش ها است كه در اثر عمل ررودخانه

خاكي گن عميق تا نيمه عميق با بافت متوسرط و از نفرور پرذيري و زهكشري مناسرري برخروردار و عمومراد 

 . شودايش كمي در پوشش خاك ديده ميداراي تكامل پروفيلي است و فرس

 : ح ريل استواحد ارضي به شر 5بر   نيز مشتمل 3.2واحد ارضي  -1-5

  3.2.1هاي فوقاني با پستي و بلندي متوسط  ها و تراسفالت -

اي  برا پوشرش خراكي سط متشكل از مرواد رسروبي و واريرزهها با پستي و بلندي متوها و تراسفالت

مومراد برا تكامرل  عميق همراه با تجمد مواد گهكي برا بافرت متوسرط و نفورپرذيري و زهكشري مناسرب و ع

 پوشش گياهي محدوده نسرتاد خوب ارزيابي شده است.  .پروفيلي است

  3.2.2هاي مياني نسرتاد مسطح  كد ها وتراسفالت -

هرا و خاكسرترهاي اي و توفطح متشكل از مواد رسوبي و واريزههاي مياني نسرتاد مسها و تراسفالت

فورپرذيري و زهكشري گن خيلي عميق با بافت متوسرط ترا سرنگين برا ن باشد، پوشش خاكيميگتشفشاني 

تاد خروب . پوشش گياهي ايرن نرواحي نسررشودكز طرقات گهكي درگن ديده ميكه غالراد تمر مناسري است

 . است
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 (4اي )كد هاي دامنهتيپ دشت -4

 5/83منرد اسرت كره هكتار بهره 54181اي در سطح  شهرستان رزن از مساحتي برابر هاي دامنهدشت

. واحرد ارضري اسرت 5ضي فوق مشتمل بر . تيپ اراگيردتي را در بر ميحدوده مطالعادرصد از مساحت م

اين اراضي در بخش مركزي و جنوبي دهستان رزن، بخش مركزي دهسرتان درجرزين سرفلي و بخشري از 

 . انديا و سردرود سفلي گسترده شدههاي درجزين علدهستان

   4.1.1اي و پايين مخروط افكنه  هاي دامنهدشت -

هراي ها شرامل خراكهاي پايين دست مخرروط افكنرهاي و قسمتهاي دامنهر دشتپوشش خاكي د

بلنردي متوسرطي برر ايرن  . پسرتي وباشدمقداركمي سنگريزه مي عميق با بافت متوسط با تكامل پروفيلي و

 شود.اراضي حاكم بوده و تا حدودي فرسايش خاك در گن ديده مي

  4.1.2خروط افكنه  اي و اراضي  حد فاصل دو مهاي دامنهدشت -

. پسرتي و تاين اراضي داراي خاك عميق تا خيلي عميق همراه با بافت  سنگين و تكامل پروفيلي اسر

 . شودفرسايش كمي در خاك ديده مي بلندي كمي در اراضي وجود داشته و

   4.1.5اي  كد هاي رودخانهاي و تراسهاي  دامنهدشت -

وسط تا سنگين مخلوط با سنگريزه تشكيل شده است، پسرتي و اراضي فوق از خاك عميق با بافت مت

 .درصد است 3ود، شيب گن نيز حدود شبلندي كم و فرسايش متوسطي در اين اراضي ديده مي

 (8.2.1دار )كد هاي بادبزني شكل سنگريزهواريزه تيپ -5

از مسراحت رصرد د 8/1هكتار بهره مند است و  554مساحت اين تيپ از اراضي كه از مساحتي برابر 

 . باشديك واحد ارضي به شرح ريل ميمشتمل بر  ،دهدشهرستان را پوشش مي
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هراي قرديمي  برا پسرتي و دار و فرالتهاي بادبزني شكل سنگريزهواريزه واحد ارضي فوق مشتمل بر

درصد و ترا حردودي همرراه برا فرسرايش اسرت. از مشخصرات   3بلندي كم همراه با شيب ماليم كمتر از 

 . مراه با مقدار زيادي سنگريزه استه گن  خاك عميق تا نيمه عميق با بافت سرك تا متوسط هعمد

 (9.2.1دار )كد هاي بادبزني شكل سنگريزهآبرفت -6

درصرد  برخروردار اسرت و صررفاد  5/1هكتار   111هاي بادبزني شكل از مساحتي معادل تيپ گبرفت

 : باشديك واحد ارضي به شرح ريل ميمشتمل بر 

هراي اطرراف بره كروه دار از مواد اوليه خرد شده و فرسايش يافترههاي بادبزني شكل سنگريزهگبرفت

ار زيادي سنگريزه ريرز وجود گمده و پوشش خاكي گن كم عمق تا نيمه عميق با بافت سرك همراه با مقد

 .باشدش خاك در اين منطقه زياد مي. پوشش گياهي گن كم و فرسايو درشت است

 مشخصات تيپ اراضي در شهرستان رزن :18-3 مارهجدول ش

 درصد مساحت هكتار كد واحد اراضي واحد اراضي كد اراضي تيپ اراضي

 كوههاي مرتفد 1 هاكوهستان

 كوههاي نيمه مرتفد

1.1.2 

1.2.2 51158 1/85 

 هاي نسرتادمرتفدتپه 2 هاتپه

 هاي كم ارتفاعتپه

2.1.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

31111 3/83 

فالتها و تراسهاي 

 فوقاني

 فالتها با پستي و بلندي زياد تا كم 3

 

فالتها و تراسها با پستي و بلندي زياد تا 

 كم

3.1.1 

3.1.2 

3.1.5 

 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.5 

833111 

 
1/31 

اي مخروط افكنه و دشتهاي دامنه 4 دشتهاي دامنه اي

 تراسهاي رودخانه اي

4.1.1 

4.1.2 

4.1.5 

54181 5/83 

هاي بادبزني زهواري

 شكل سنگريزه دار

 8.2.1 فالتهاي قديمي با پستي و بلندي كم 8
554 8/1 

 5/1 111 9.2.1 گبرفتهاي  بادبزني شكل سنگريزه دار 9گبرفتهاي بادبزني 
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 شكل

 811 121411 كل

 آب و هوا  -5-1-2

ر روآ . داسرتررژه و دومارتن اسرتفاده شرده گمنمودن نوع اقليم منطقه از دو روآ جهت مشخص  

شرخص نمرودن شراخص خشركي  ميانگين بارآ ساالنه و متوسط دما جهرت مدومارتن  كه از فاكتورهاي 

قلريم  نيمره قرارگرفته است كه نروع ا 2/83منطقه مطالعاتي در محدوده شاخص خشكي ردد، گاستفاده مي

 . نمايدخشك را مشخص مي

، نيمره  رتفاعات فوقاني  ارتفاعات مرتفد  الوندگمررژه، استان همدان داراي سه اقليم ا بر اساس روآ

. پراكنش مناطق مختلرف باشدتر  ميها و اراضي كم ارتفاعك سرد  دشتخشك سرد  ارتفاعات  و خش

دهد كه به طرور كلري اقلريم واقرد در نيمره شرمالي اسرتان نيمره منطقه در دياگرام اقليمي گمررژه  نشان مي

 . نوبي استان خشك سرد استدر نيمه جخشك سرد و مناطق واقد 

  سرد تا خيلري سررد و  1، منطقه مطالعاتي در گروه اقليمياستناد به نقشه پهنه بندي اقليميهمچنين با 

 . اد سرد و معتدل  قرار گرفته است شديد 1-8معتدل   و زير گروه اقليمي 

ن منطقره از اقلريم  ، ايرخرا  اقليمري حراكم برر شهرسرتان رزنبا توجه به تلفيق موارد فوق و شرايط 

هراي معتردل هاي سررد و تابسرتان، وجود زمستانهاي عمده گننمايد كه از ويژگيميخشك سرد ترعيت 

گن از تيرپ اقلريم پذيرد و رژيم  بارنردگي ثير ميأتهاي هواي مديترانه شد. گب وهواي منطقه از تودهبامي

 . اي استمديترانه

فرودگاه همدان استناد شرده اسرت.  يگاه هواشناسي نوژه وناسي به دو پاجهت بررسي اطالعات هواش

كره نترايآ گن بره شررح    استفاده گرديده33-23ساله   11در اين بررسي از يك دوره گماري در شاخص

 . باشدريل مي
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   :دما

و حرداقل  همرداندرجه سرانتيگراد در ايسرتگاه  8/51ساله، ميانگين حداكثر مطلق دما  11در شاخص

 . باشدتيگراد در ايستگاه همدان ميدرجه سان -53مطلق دما 

انتيگراد در ايستگاه فرودگراه درجه س 4/81درجه سانتيگراد در پايگاه نوژه و  84ميانگين حداكثر دما 

كره تفراوت  درجره سرانتيگراد در فرودگراه همردان اسرت 1/1چنين ميانگين حداقل دمرا همدان است. هم

درجره  3/81سراله  11. متوسرط دمرا در شراخص دهردخب نشران نميهاي منتايستگاه محسوسي را با ساير

 . سانتيگراد ثرت شده است

  :بارش  

هراي . بخشري از ريزآباردهاي گبان تا ارديرهشت ميهاي ساالنه در ماهدرصد از بارندگي 41حدود 

تفاعرات هاي ساالنه بروده كره در اردرصد كل ريزآ 11-51ساالنه به صورت برف است و ميزان گن بين 

 باشد. متر بيش از ميزان يادشده مي 8131بيش از 

درصرد و در  2/11، در پراييز درصرد 5/1درصرد، در تابسرتان  5/12هرار توزيد فصرلي بارنردگي در ب

 . درصد است 1/38زمستان 

ميليمترر  2/513باشد كه از حداقل ميميليمتر  1/512ساله  حدود  11اخصميانگين بارآ ساالنه در ش

روز . حرداكثر برارآ در يرك يمتر در ايستگاه  نوژه متغيرر اسرتميل 3/514تا  فرودگاه همداناه در ايستگ

اي بر گن قليم مديترانه،  تيپ ايل شرايط خا  اقليمي شهرستان رزن. به دلميليمتر ثرت گرديده است 2/14

 . حاكم است
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  :رطوبت

درصد ثرت شده است كره از حرداقل  8/33ساله ميانگين نم نسري سه ايستگاه انتخابي  11در شاخص 

طلرق  رطوبرت . حداكثر مباشددر فصل زمستان در نوسان مي درصد 2/25درصد در فصل تابستان تا  2/55

 درصد است.  2/2حداقل رطوبت درصد و ميانگين  1/41

  :يخبندان

اي وزهر. توزيرد فراوانري رباشردوز مير 852يخرنردان ساله، ميانگين تعداد روزهراي  11در شاخص  

درصد در زمستان  1/33درصد در پاييز و  5/31درصد در تابستان ،  8/1، درصد 3/3يخرندان در فصل بهار 

 است. 

 33-23ساله  11در شاخص  ، فرودگاه همدانناسي در دو پايگاه هواشناسي نوژهاطالعات هواش :18-3 جدول شماره

 فرودگاه همدان پايگاه نوژه شرح

 3/81 3/81 ميانگين دما

 4/81 84 ميانگين حداكثر دما

 1/1 1/1 ميانگين حداقل دما

 -53 -2/55 مطلق قلحدا

 8/51 5/52 مطلق كثرحدا

 

 

 33-23هاي هاي نوژه، فرودگاه همدان طي سالتوزيد فصلي بارندگي در ايستگاه: 18-1 جدول شماره

 ساالنه  به ميليمتر زمستان پاييز تابستان بهار شرح
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  درصد مقدار درصد مقدار درصد دارمق درصد مقدار

 3/514 1/35 1/855 5/12 1/13 8 1/5 3/11 8/11 پايگاه نوژه

 2/513 1/38 8/811 1/14 3/14 3 8/81 3/13 8/21 فرودگاه همدان

 

 

هاي فرودگاه همدان طي سال و هاي سينوپتيك نوژهتوزيد فصلي تعداد روزهاي يخرندان در ايستگاه: 18-2 جدول شماره

8523-8533 

 شرح
ساالنه به  زمستان پاييز تابستان بهار

 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار ميليمتر

 1/851 2/33 2/23 5/54 3/33 8/1 1/1 5/3 1/2 پايگاه نوژه

 8/851 5/35 1/21 1/31 5/31 8/1 8/1 2/5 8/3 همدان  فرودگاه

 

  :بررسي شرايط و نيازهاي ساالنه حرارتي

براي مشخص نمودن حدود تقريري نيازهاي حرارتي و شررايط مختلرف اقليمري محردوده مطالعراتي، 

و فتره و جهرت تعيرين نيازهراي حرارتري گردان  نوژه  مرورد اسرتفاده قرارهاي ايستگاه هواشناسي همداده

 :گسايش مراحل زير انجام گرفته استحدود 

 مترهاي گب و هوايي تهيه جدول بيوكليماتيك ساختماني   بر اساس پارا -8

 هاي سالكليه ماهمحاسره و تعيين تغييرات دو ساعته دماي هوا در -1

هاي حرارتري مشرخص شرده در جردول بيوكليماتيرك هاي هرم دمرا برراي گسرتانهترسيم منحني -5

 ساختماني ايستگاه مورد نظر

 محاسره نيازهاي حرارتي  -3
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، يعنري توان اهداف طراحري اقليمرير، ميظپس از محاسره نيازهاي ساالنه حرارتي در ايستگاه مورد ن

در اقلريم  مرورد هراي مسركوني ها و به طوركلي محيطمهم ترين مواردي را كه  بايد در طراحي ساختمان

تواند معيار مناسري برراي پهنره بنردي اقليمري در تعيين  نمود. اهداف طراحي اقليمي مينظر رعايت شوند، 

 نظر گرفته شود. 

. در اين شركل،   نشان داده شده استساختماني همدان   نوژهبيوكليماتيك  در شكل ضميمه، جدول

كره  تغييرات روزانه دما و رطوبت نسري هوا در يرك روز نمونره  ميرانگين  از هرر مراه بره صرورت خطري

شراهده  اسرت. همران سازد، قابل م مثلثها  شرايط حرارتي را به هم متصل ميگرمترين دواير  و سردترين

خررداد ترا  81هاي ژوئن تا سپتامرر  شود،  شرايط حرارتي هوا درگرمترين ساعات ماهميحظه طور كه مال

الح ساختماني سرنگين تهويه طريعي  كوران  و مصمنطقه گسايش و درمحدوده عملكرد مهر  خارا از  81

از هروا ، شررايط حرارتري هراي يراد شرده. اين موضوع بيانگر گن است كره  گرچره در مراهواقد شده است

تروان برا ايجراد ، اما شدت حرارت و رطوبت هوا در حردي اسرت كره ميشودمحدوده گسايش خارا مي

، در فضاهاي داخلري شررايط مناسرري ستفاده از عملكرد مصالح ساختمانيكوران در فضاهاي داخلي يا با ا

 ايجاد نمود. 

مربروط بره  الزم به توضريح اسرت كره محردوده مشرخص شرده برراي مصرالح سراختماني  سرنگين ، 

بان موثر  جهت جلوگيري از نفور هاي نسرتاد كوچك و مجهز به سايههايي است كه داراي پنجرهساختمان

و سطوح رهايي با مصالح  ساختماني سنگين مستقيم  گفتاب به فضاهاي  داخلي در مواقد  گرم سال  و ديوا

مري، چنانچره سراختماني مفرروض داراي خارجي با رنح نسرتاد روشن هستند. بنابراين در چنين شرايط اقلي

شررايط حرارتري مناسرري  گرمتررين مواقرد سرال،در خصوصيات ياد شده باشد، فضاهاي داخلي گن حتري

 . خواهد داشت
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شود كه امكان ايجراد كروران در فضراهاي داخلري هايي مربوط ميمحدوده تهويه طريعي به ساختمان

تروان برا ايجراد كروران در محدودي از فصل گرم ميبخش ها فراهم شده باشد. در اين اقليم، گرچه در گن

مين شررايط أمين نمود، اما كارگيي مصالح ساختماني سنگين در ترأفضاهاي داخلي، شرايط مورد نياز  را ت

، در دليل و به طرور كلري در ايرن بررسري . به همينبسيار بيشتر از كارگيي كوران استحرارتي مورد نياز 

، صررفاد اسرتفاده از مصرالح سنگين بريش از عملكررد كروران باشرد ساختماني مواردي كه عملكرد مصالح

 . هاي داخلي در نظر گرفته خواهد شدعنوان روآ نهايي كنترل طريعي فضاختماني سنگين بسا

اتيرك سراختماني همردان نشران ، همران گونره كره جردول بيوكليمر ارتراط با كنترل شرايط زمسرتانياما د

زمسرتاني ، شرايط حرارتي هرواي اين ايستگاه در تمام فصل زمستان شديد هواي ، به دليل برودت دهدمي

اسرت كره حرداقل در  . اين بدان معنريهاي حرارتي مرسوم واقد شده استممحدوده عملكرد سيستگن در

گررم كننرده  مكرانيكي از سيستم  ، براي گرم نگه داشتن  فضاهاي  داخلي ساختمان بايدكل فصل زمستان

 . استفاده شود

ده از نومروگرام ، ابتدا با استفادر اين ايستگاه، ميزان نيازهاي مختلف حرارتي تربه منظور بررسي دقيق

هاي سال محاسره  و در جردول ريرل ، تغييرات دو ساعته دماي هوا در هر يك از ماهمحاسب دماي ساعتي

 ثرت شده است. 

، ماتيرك سراختماني همردان  نروژه ي، برا توجره بره جردول بيوكلپس از محاسره و ثرت دماي سراعتي

هاي حرارتري بره شررح ريرل عنروان گسرتانههاي مشخص شده در ايرن جردول، بهمرزهاي حرارتي محدود

 : اندخاب شدهانت

اي ه، با توجه به محدوديتي كه در شرايط كنوني از نظر اسرتفاده از سيسرتمدرجه سلسيوس 2دماي  -

 . استز به سيستم حرارتي مرسوم در نظر گرفته شده عنوان مرز نياخورشيدي فعال وجود دارد،  ب
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گيري  از انرژي  يا بهره عنوان محدوده كارگيي  معماري خورشيديدرجه سلسيوس، ب 83تا  2دماي  -

 .خورشيدي

مين شرايط حرارتي مطلوب به صورت طريعي در أعنوان محدوده تبدرجه سلسيوس،  11تا  83دماي  -

 .بسته اهاي داخلي كامالد محصور فض

 .لسيوس،  بعنوان منطقه گسايشدرجه س 12تا  11دماي  -

 .وده كارگيي مصالح ساختماني سنگينعنوان محددرجه سلسيوس، ب 12دماهاي باالتر از  -

 

  نوژه  تغييرات دو ساعته دماي هوا در ايستگاه سينوپتپك  همدان: 18-1 جدول شماره

 شرح
 فروردين اسفند بهمن دي

ارديرهش

 ت
  گرر گبان مهر شهريور مرداد رتي خرداد

 دسامرر نوامرر اكترر سپتامرر اوت ژوئيه ژوئن مه گوريل مارس فوريه ژانويه

تي
ساع
ي 
دما
ب 
اس
مح
م  
گرا
ديا
از 
ده 
تفا
 اس
با

 

وز
ت ر
اعا
س

 

1 2- 1- 1/1 1 81 83 81 82 3/81 3/1 8 1/5- 

1 1- 2- 3/1- 1/3 4 3/81 3/81 3/83 88 3 1 1/3- 

3 4- 1- 2/8- 3/5 1/2 88 83 83 8/4 3/5 3/8- 1/3- 

1 2/4- 2/1- 5/1- 2/1 3/1 1/4 1/85 2/81 1 1/1 5/1- 1/1- 

1 5/1- 1/2- 8- 3 1 2/88 81 2/83 81 5/1 1/1- 3- 

81 5/1- 8- 1 81 8/81 11 11 8/13 3/11 2/85 1/1 8 

81 8 5/1 1/4 81 18 3/12 51 58 3/11 84 88 1/3 

83 3/1 1/3 3/88 3/81 5/15 3/51 1/53 8/53 1/14 1/18 8/85 1 

81 1/8 8/5 3/81 82 11 14 55 3/51 11 11 81 3 

81 8- 1/1 2 3/85 81 13 5/11 2/12 15 1/83 5/1 1 

11 1/3- 5- 1/5 3/4 2/85 1/81 15 11 82 88 3/3 8- 
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11 4/3- 4/3- 1 3/2 1/88 81 11 8/84 83 3/1 3/1 3/1- 

 هاي مسكونيمسكن و محيط -ن: گزارآ پهنه بندي اقليمي ايراذمأخ

اند ها برا اسرتفاده از جردول ترسريم شردههاي هم دما اين گسرتانههاي حرارتي، منحنيپس از تعيين گستانه 

 هاي  همدما .  شكل منحني

  ، درصرد نيازهرايسرطح كرل سرال هرا برهبا در نظر گرفتن نسرت سطوح محصور در برين ايرن منحني

 حرارتي به شرح زير به دست گمده است: 

 

 

 

 درصد از كل سال  33      نياز به گرمايش مكانيكي -

 درصد از كل سال  18 امكان بهره گيري  از انرژي خورشيدي در گرمايش فضاهاي داخلي  -

 درصد از كل سال  81     شرايط گسايش در فضاهاي بسته  -

 درصد از كل سال  1  فاده از مصالح ساختماني سنگينامكان كنترل  فضاهاي داخلي با است -

 درصد از كل سال  88       شرايط گسايش  -

، نياز به گرمايش  مكرانيكي، بريش از سراير نيازهاسرت . در شود،  در چنين اقليميمالحظه مي همان گونه كه

درصرد از كرل سرال  33ر ، اين نيراز دخورشيدي در گرمايش فضاهاي داخليگيري كامل از انرژي  صورت بهره

، در صورتي كه جهت استقرار سراختمانيعني  ،اين صورتيعني حدود نيمي از سال وجود خواهد داشت. در غير 

ها و نورگيرهاي اصلي و نوع مصالح  ساختماني  به كرار نحوه قرارگرفتن ساختمان در بافت مجموعه، جهت پنجره

 13، در انرژي خورشريدي را فرراهم نسرازند  رخيره سازي ، جذب وشده در فضاهاي داخلي، امكان كسبگرفته 
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تروان شررايط حرارتري  مناسرري در فضراهاي مرسروم ميهاي حرارتري با استفاده از سيستم، تنها الدرصد از كل س

 داخلي ايجاد نمود. 

افزودن ، چون براي ايجاد شرايطي مناسب در فضاهاي داخلي، ناگزير از توليد و پس در چنين  اقليمي

تررين هردف در طراحري اقليمري مرده، جلوگيري از اتالف چنين حرارتري، عحرارت به اين فضاها هستيم

، در نتيجة برخورد بادهاي سرد زمستاني بره نماهراي اصرلي شود. جلوگيري از اتالف حرارتمي محسوب

جرا كره در گيرنرد. از گنهاي دوم وسروم  قررار ميلويت، در اوگيري از انرژي خورشيديان و بهرهساختم

حرارتري  مصرالح  از عملكرردگيري تاب بر ساختمان و با بهرهدر صورت كنترل تابش گفمواقد گرم سال، 

، صرل  بره طرور طريعري ترأمين خواهرد شرددر ايرن ف، نيازهاي حرارتي فضاهاي داخلري ساختماني سنگين

اهرداف بعردي طراحري ، هوا گيري از نوسان  روزانه دمايمحافظت ساختمان در برابر تابش گفتاب و بهره

در اين ايستگاه به براين اولويت  اهداف عمده طراحي اقليمي . بنادهندا تشكيل ميدر اين ايستگاه راقليمي 

 ترتيب  زير خواهد بود: 

 كاهش اتالف حرارت ساختمان  -8

 كاهش تاثير باد در اتالف حرارت ساختمان  -1

 بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان  -5

 ظت ساختمان در برابر تابش گفتابمحاف -3

 بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا  -3

  :باد  

دو ايسرتگاه  سرينوپتيك  نروژه  و همردان اسرتفاده شرده ررسي وزآ باد از اطالعات و گمرار جهت ب 

 است. 
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، جهت وزآ باد غالب در تمام فصول سال از جنوب غربي بوده و بيانگر گن اسرت كره در ايستگاه همدان

و  4/4گره و فراواني وزآ باد غالب  3/81باشد. ميانگين سرعت باد نرد رطوبت هوا و بارآ از مغرب ميم

 درصد در سال ثرت شده است.  12فراواني وزآ باد ماليم 

ه ، در بقيرفصل تابستان كه از جنوب شررقي اسرت، جهت وزآ باد به جز در ايستگاه سينوپتيك نوژه

گرره و فراوانري وزآ براد  4/2. ميانگين سرعت باد غالب در طول سال شدبافصول سال از شمال غربي مي

 . درصد در طول سال است 2/51د گرام درصد و فراواني وزآ با 5/83غالب 

باشد كره بسرته بره ، باد غالب منطقه از سمت غرب و شمال غربي ميبدين ترتيب در يك شماي كلي

بادهراي شرمالي وشرمال غربري غالرراد وزد. مري ات شمال غربي و جنروب غربريفصول مختلف سال از جه

. همچنين فراواني وزآ براد گرام در وزندر در فصول بهار و زمستان ميباشند و بيشتمرطوب  و باران زا مي

، ميرزان ترخيرر به اينكه بادهراي شرديد  در منطقره منطقه بيش از فراواني وزآ باد غالب  است كه با توجه

، ايرن فرگينرد مثررت گررددده محصرول ميزايش داده و موجب كاهش بازسطحي را به نحو چشمگيري اف

 گردد. ارزيابي مي

 ، سرعت و فراواني باد غالب و هواي گرام ايستگاه سينوپتيك نوژههتتوزيد فصلي ج :18-4 جدول شماره

 ساالنه زمستان پاييز تابستان بهار شرح

 NW SE NW NW NW جهت وزآ باد غالب

 4/2 5/1 5/2 3/4 2/1 غالب  گره ميانگين سرعت باد 

 5/83 3/83 8/81 1/81 3/82 درصد فراواني وزآ باد غالب

 2/51 1/33 4/32 5/51 1/51 درصد فراواني وزآ باد گرام

 

 

 ، سرعت و فراواني باد غالب و هواي گرام ايستگاه سينوپتيك همدانتوزيد فصلي جهت: 18-81ه جدول شمار
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 ساالنه ستانزم پاييز تابستان بهار شرح

 SW SW SW SW SW جهت وزآ باد غالب

 3/81 5/81 2/4 8/1 2/88 ميانگين سرعت باد غالب  گره 

 4/4 3/2 3/2 2 1/82 درصد فراواني وزآ باد غالب

 12 1/21 5/23 14 3/33 درصد فراواني وزآ باد گرام


