
 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 

 منابع طبیعی -2-2

 وضعیت حیات گیاهی وجانوري -1-2-2

 حیات گیاهیالف(

. تيره باشدطالعاتي به علت تنوع آب و هوايي، پوشش گياهي نباتات، كم و بيش متفاوت ميدر منطقه م

اموا بوه  خووردميباشند، در اين محدوده به چشم مي متنوعي از گياهان و درختان كه غالباً در سرما نيز مقاوم

 . ماه در سال است 5ه كوتاه و حدود ، دوره رويش  گياليل  شرايط خاص اقليميد

تواند موجب تنوع در پوشش و عمق آنها، ميها، با توجه به نوع فيزيوگرافي كتنوع خااز طرفي چون 

 هاي متفاوتي از گياهان مرتعي و زراعوي ازگياهي گردد، لذا با توجه به تيپ واحدهاي مختلف اراضي، تيره

 گردد: قابليت ماندگاري و تكثير برخوردارند كه نتايج حاصله به شرح ذيل ارائه مي

 گیاهان مرتعی 

 ها ها و تپهدر تيپ اراضي كوه -

 كتو    گون 

 اسپند    كافكال 

 كاله ميرزاحسن    درمنه

 خرگوشك    گرامينه

 كنگر صحرايي    فرفيون

 نباتات خانواده گندميان    بله گوش

 ريش بزي   سفندعلف گو
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 خار زرد    ورك

    ختمي

 هاي فوقاني  ها و تراسدر تيپ اراضي فالت -

 بله گوش    شيرين بيان 

 علف گوسفندي    خارزرد

 كتو    ورك

 شنك    ختمي

 درمنه    پنيرك

 ريش بزي   گياهان چمني

 گل قاصد    گندميان 

 اسپند   كنگر صحرايي

 خار زن بابا    فرفيون

 خارشتر    خرگوشك

 گرامينه    كنگر

 پيچك

 اي هاي دامنهدر تيپ اراضي دشت -

 گندميان    علف شور
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 خارشتر   گياهان شور پسند

 ورك    سالوال

 كما    ساليكورنيا

 ختمي     مرغ

 گرامينه    خار زرد

 هاي بادبزني شكلها و آبرفتدر تيپ اراضي واريزه -

  فرفيون    گندميان

 يانشيرين ب    خارزرد

 گل گندم    ورك

 اسپند    خارشتر

 خارزن بابا    ختمي

 پنيرك   كنگر صحرائي

 گرامينه   گل گاو زبان

، وجوود منواطق آيودش در سطح شهرستان رزن مهوم مويمبحث حيات گياهي و تنوع روي آنچه كه در

ينود و هرسواله روميان  عمدتاً در دامنه كووه بقراطوي اين گياهاسب جهت رويش گياهان  دارويي است. من

و بوا تورويج و كنود عالقه مندان و فروشندگان گياهان دارويي را از اقصي نقاط كشور به شهرستان وارد مي

 . دي شهرستان كمك مؤثري خواهد داشت، ضمن ايجاد اشتغال به توسعه اقتصاكاشت گياهان دارويي
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و اسوتفاده غني نموودن مراتوع  داري در جهتآموزش مرتعسناد منابع طبيعي به مرتع داران وواگذاري ا

 . ن اشتغال زايي درآمد زا نيز باشد، ضمتوانندبهينه از آن مي

 نباتات  زراعی

هواي توراسهوا و اي و بعضواً فوالتهاي رودخانهدشتهاي رسوبي، ، دشتايهاي دامنهاراضي دشت 

دد كه شامل گندم، جوو، گرميهاي آبي و باغات استفاده به طور عمومي جهت كشت انواع زراعت ،فوقاني

باشود. همچنوين باغوات مثمور بيشوتر جات و محصووالت جواليزي ميچغندرقند، يونجه، شبدر، ذرت، صيفي

توان سوياه سونجد و بوه طوور كلوي درخ ،شامل درختان هلو،گالبي،گوجه، زردآلو، زالزالك، آلبالو، گيالس

هواي بسويار كهون در ايون منطقوه  از زموانهاي متعددي از تيره موو ، گرچه واريتهگرددريشه و تاكستان مي

هاي ايون محصوول نارسوا اسوت.   بوه جوز واريتوه ،  اما آب و هوواي منطقوه بوراي بسوياري ازشودكشت مي

 . (رسهاي زودواريته

 حیات جانوري ب( 

نگرفته است. اين خأل  در مجموع هنوز مطالعه جامع و منسجمي در زمينه حيات جانوري منطقه صورت

 . ، دوزيستان و خزندگان مشهود استبه ويژه در زمينه آبزياناطالعاتي 

تعودادي ، به زردك و سياه ماهي اشاره نمود. پرندگان شامل دليجه، فاختوهتوان درمورد ماهيان تنها مي

نه خوود را خوارا از گردد كه معموالً آشويا، خانواده سار و خانواده گنجشك ميهاي خانواده كالغاز گونه

 . آورندجهت تغذيه به مزارع روي ميصرفاً ساخته و  محيط كشاورزي
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كنند شامل بلدرچين، يلوه حنوايي، خوروس راعي زندگي ميگروه دوم پرندگان كه عمدتاً در محيط ز

. از ديگور اشود كوه نسول آن در حوال انقورا  اسوتبآن مويش مورغ مي و مهمتورينشوند كولي دشتي مي

گونه اشاره  4ردپر هريك  با ، توكا و زگونه 7گونه، سره با  8وك با چكاتوان به انواع خانواده پرندگان  مي

 . نمود

ر،گراز، خرگوش و گووركن ،كفتاچ و ميش، كل و بز،گرگ، شغال، روباهمنطقه شامل انواع  قوپستانداران 

 . منطقه  نيز پلنگ ديده شده است . هم چنين در ارتفاعات مرتفعگرددمي

 بندي جمع

پوشش گياهي  را به عهده دارد و در واقع اهلي و وحشي أمين غذاي حيوانات تپوشش گياهي خودرو 

دليول يوك دهود. بوه هموين  محيط طبيعي( را تشوكيل ميجاندار اكوسيستم در كنار حيات جانوري، بخش 

. خود از پوشش گياهي برخووردار باشودتوان كامل تلقي نمود كه در حد نياز اكوسيستم طبيعي را زماني مي

ن فرآينودهاي توليود، ماند كوه ميوارت ديگر سالمت و دوام يك اكوسيستم طبيعي تا زماني پابرجا ميبه عبا

فوو   ، عودم رعايوت اصولهاي انجام شودهبا توجه به بررسي .مصرف و احياء، نوعي تبادل پويا برقرار باشد

ت. به بيان ديگور، عودم ي فرساينده و مخرب قرار داده اسمنطقه مطالعاتي را در مسير جريانتطور اكوسيستم 

، موجبات  تخريب رويش طبيعي  را فوراهم گياهي و مصرف بيش از توان توليدپوشش توجه به توان توليد 

يي مخورب در طبيعوت منطقوه بووده هواخود آغازگر سلسله  واكنشرده و تخريب رويش طبيعي به سهم آو

 . است
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هاي سطحي و ي خاك ، آلودگي آبشورشت كه عواملي نظير فرسايش خاك، بايد توجه داهمچنين 

رويه و بودون مطالعوه ،  توسعه بيهاي سطحي، استفاده غلط از خاكآبرز مها و تخليه فاضالبزيرزميني، 

ل اراضي زراعوي بوه تبدي ،هاآنها، استفاده مفرط از كشندهتوان اكولوژيكي مناطق و ارزيابي زيست محيطي 

 1. ديد بحران در اين بخش گرديده استطبيعي منطقه و تش ، موجب آشفتگي بيشتر محيطهاديگر كاربري

 زيست محیطی و مناظر طبیعینواحی با ارزش  -2-2-2

 مناطق حفاظت شده  ف(ال

 . داي وجود نداردر شهرستان رزن  منطقه حفاظت شده

 نواحی با ارزش زيست محیطی ب(

مه آب معدني قينرجوه، آب ، چششهرستان رزن شامل شكارگاه بقراطينواحي با ارزش زيست محيطي 

 . باشدي سيكندران و مار چهل دم ميمعدن

 كوه بقاطی) بقراطی(

درجه  55دقيقه طول شرقي و بين  45درجه و  48دقيقه تا  55درجه و  48اين كوه از نظر جغرافيايي بين 

از سوطح دريوا آن . ارتفاع بلندترين  نقطوه دقيقه عر  شمالي قرارگرفته است 56درجه و  55دقيقه تا  53و 

 . كيلومتري شهر رزن واقع است 53در. اين كوه در نزديكي روستاي خورونده و باشدمتر مي 8885

                                            
 خاكشناسي و منابع ذيل حاصل گرديده است . 133.333تنوع پوشش گياهي از بررسي نقشه  * -1

 58-51-53ارزيابي منابع و قابليت اراضي  صفحه  طرح مطالعاتي توسعه روستاهاي استان همدان  *

 47-46-48محيط زيست  صفحه  طرح مطالعاتي توسعه روستاهاي استان همدان  *

 6صفحه  دانشگاه بوعلي سينا  مقدمه اي بر شناخت  عوامل و امكانات كشاورزي استان  همدان  *

882-888صفحه  اجتماعي استان همدان ، سازمان برنامه و بودجه  گزارش جامع اقتصادي  *
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انداز طبيعوي ب و چشومهواي بوزرگ و پوشوش گيواهي بسويار خوواين منطقه كوهستاني با تخته سنگ

خووراكي و  دار و معطورگوردد و وجوود انوواع گياهوان گلومي ، در رديف مناطق بارز استان محسوبجالب

هوا هاي اين منطقه منفورد بوودن كووهرود. از ويژگيهاي مهم اين منطقه به شمار ميدارويي يكي از ويژگي

 . اندف آن را روستاها  احاطه كردهاست كه اطرا

ماننود قووچ، ميش،كول، هاي حيوات وحوش از نظر منوابع زيسوتي جوانوري تعوداد قابول تووجهي گونوه

. همچنووين رنوودگان شووكاري در منطقووه وجووود داردراز و انووواعي از پ،گوركن،گبز،كبووك، گوورگ، روبوواه

 . و خطرناك نيز در منطقه وجود دارداز مارهاي سمي  هاييگونه

صنعتي تاثير گذار ، در منطقه  وجود نداشته و هموين امور ويژگوي ني و هاي معدقابل ذكر اينكه فعاليت

 كند. منطقه را از لحاظ آسايش شكار دو چندان مي

 منابع آب -3-2-2

هاي همودان، بهوار، منابع آب شهرستان رزن جزء حوزه آبريز مركزي  قوره چواي( بووده و شوامل دشوت

بهوار در ايون  -ن، دشوت هموداگردد كه بور حسوب موضووع طورحوند ميو قهاكبودرآهنگ، رزن، فامنين 

 باشد. بررسي مورد نظر مي

 8563وسوعت حووزه آبريوز آن بوال  بور اين دشت در شمال و شمال شر  استان واقوع گرديوده اسوت، 

 .باشدكيلومتر مربع مي 1533حدود  كيلومتر مربع و مساحت دشت

 سطحی هايمنابع آب -1-3-2-2
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داراي ايسوتگاه  هاي قابول اهميوت كوه. از رودخانوهرودخانه دائمي و مهمي وجود نودارددر اين دشت 

 . ام بردتوان نن را مي، رودخانه خميگان و زهتراهيدرومتري هستند

  :رودخانه خمیگان

هاي پنجه انگشت  واقع در شمال شر  اسوتان همودان سرچشومه گرفتوه و در رودخانه خميگان از كوه

 پيوندد. روستاي فامنين به رودخانه سيمينه رود مي

ارتفاع ، كيلومتر 85/6و طول رودخانه اصلي درصد  48/3اليم و حدود ، شيبي مشيب عمومي رودخانه

 . متر از سطح درياي آزاد  است 1853متر و ارتفاع خروجي حوزه  2/8357 متوسط حوزه

متور مكعوب در ثانيوه و حجوم تخليوه سواليانه آن  حودود   41/3آبدهي متوسط آن در ايستگاه پل جاده 

، بهار و تابستان بوه ترتيوب آبدهي رودخانه در پاييز، زمستانميليون متر مكعب است كه توزيع فصلي  25/18

 . درصد از كل است 4/7و  13/43،  5/53   ،  8/15

  :رودخانه زهتران

هاي شاه بالغ و آ  دربند در شر  و شمال شر  استان همدان سرچشمه گرفتوه رودخانه زهتران از كوه

ريزد. سطح حووزه آبريوز آن در ايسوتگاه هيودرومتري در حدود روستاي نصيرآباد به رودخانه قره چاي مي

درصود ، طوول  86/3، شويبي نسوبتاً ماليوم و حودود ربع است. شيب عمومي رودخانهمترمكيلو 4/476زهتران

متور از سوطح  1833 متور و ارتفواع خروجوي حووزه 8/1225ارتفاع متوسط حوزه كيلومتر،  5/52رودخانه اصلي 

 78/13االنه مترمكعب در ثانيه و كل حجم تخليه س 54/3آبدهي متوسط آن در ايستگاه زهتران درياي آزاد است.
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 15،15/58،48، بهار و تابسوتان بوه ترتيوب زيع فصلي آبدهي رودخانه در پاييز، زمستان. توميليون متر مكعب است

 .  درصد از كل است 6/15و

 منابع آب زير زمینی -2-3-2-2

، در نواحي شمال و شومال زير زميني در آنها تشكيل گرديده آبرفتي اين دشت كه سفره آبرسوبات 

بندي متوسط و در قسمت جنووب دانوه ريوز شت و در نواحي مركزي داراي دانهدانه درغربي حاوي عناصر 

 گردد. مي

د. باشومتر در حوالي روستاي شوند، الت و حكوان مي 153حداكثر ضخامت  آبرفت اين دشت حدود 

تور خامت آبرفت گرديده است. عميوق، موجب كاهش ضدر قسمت مركزي دشت، باالآمدگي سنگ كف

ست كه ضخامت آبرفت  افوزايش در اطراف فامنين و در حوالي جاده ساوه موجب شده اشدن سنگ كف 

 . رسدمتر در حوالي فامنين مي 183 كه ضخامت  آن به حدود ، به طورييافته

. جهت جريان آب زير زميني از شمال بوه سومت جنووب ب زير زميني دشت از نوع آزاد استسفره آ

در هوزار متغيور بووده و  18توا  7. شيب آب زير زميني بوين نمايدت مييب توپوگرافي دشت تبعيبوده و از ش

حداكثر آن  در شمال و شمال شرقي دشت و حداقل آن در جنووب و در قسومت خروجوي دشوت مالحظوه 

 گردد. مي

متر در شمال شرقي دشت در حوالي روستاهاي سوزن  در دهسوتان  6تا  5آب اقل سطح برخورد به حد

ندان  در دهستان درجزين سفلي( و پشتجين  در دهستان درجزين سفلي( و حداكثر آن درجزين عليا( و بهك

متر در حوالي روستاهاي سراوك  در شهرستان كبودرآهنوگ در نزديكوي مورز شهرسوتان رزن( و  53تا 88
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. در نواحي شمالي و شمال شرقي سطح برخورد بوه  آب باشدفيض آباد  پايين دست روستاي سراوك ( مي

ان ، الت و حكوان   در دهسوت(رسد كه حوالي روستاهاي شوند  در دهستان درجزين عليوامتر مي 83حدود 

 . گردددرجزين سفلي( را شامل مي

ذ مسوتقيم و همچنين نفوشوند هايي كه به دشت منتهي  ميها و مسيلتغذيه دشت توسط مخروط  افكنه

دشت از سمت شمال بوده و تشوكيالت  هاي ورودي. جبههگيردنزوالت  جوي در سطح دشت، صورت مي

 . آنها نقشي در تغذيه آبرفت ندارندشناسي حاشيه دشت به لحاظ نوع زمين

 

 

 

  :آب زير زمینی دشت رزنكیفیت 

شومالي( بوه  هاي ورودي و ابتوداي دشوت   نوواحيهاي زير زميني در جبهه، كيفيت آبدر اين دشت 

داراي كيفيت  بسيار مناسب بوده و به طورف ب آب زير زميني ت و باال بودن شيآبرفبندي مناسب علت دانه

 . آيدخروجي دشت كيفيت آن پايين ميمركز و 

، در نوواحي مركوزي و حووالي جواده سواوه سوولفاته و در بانود كربناتوهتيپ آب در نواحي دشوت بوي

 . باشدرودخانه قره چاي كلروره مي خروجي دشت و اطراف

باشود و از و مركزي خوب و مناسب و در نوواحي جنووبي نامناسوب مياز نظر شرب در نواحي شمالي  

هاي خووب گيرند كه جزء آبهايي قرار ميهاي نواحي شمالي و مركزي در كالسنظر كشاورزي نيز آب
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اي اسوت ولي در نواحي جنوبي و درخروجي دشت و درحوالي رودخانه قره چاي به گونوهآيند به شمار مي

 . باشندهاي زياد ميداراي محدوديت اسب وكه براي كشاورزي نامن

 :رداري و تعداد منابع در دشت رزنبمیزان، حجم و بهره

ميليوون متور مكعوب  475ميليون متر مكعوب اسوت كوه  542كل حجم آب دشت  76-83در سال آبي 

 .دشوهاي سطحي مربوط ميمكعب به آبميليون متر  74زميني و هاي  زيردرصد به آب 5/86معادل     

حلقه  چاه عميوق ،   238درصد از طريق   62در اين سال از مجموع تخليه ساالنه از منابع آب زيرزميني 

 درصد از طريق 8/5رشته قنات  و  28درصد از طريق  5/83حلقه چاه نيمه عميق ،  575درصد از طريق  7/4

ابع آب  زيور زمينوي بوه ترتيوب . با توجه به ارقام فو  توزيع تعداد منرشته چشمه صورت پذيرفته است 812

 . 1باشددرصد مي 7/15درصد و  1/6،  درصد 2/85درصد،  7/52

ميليوون متور مكعوب اسوت كوه  451در سال آبي فو  الذكر، ميزان آب مصرفي از دشت ساالنه حدود 

 1ميليون متر مكعب به امور شورب شوهري و روسوتايي و  11، مكعب صرف امور كشاورزيميليون متر  412

 . مكعب صرف امور صنعتي گرديده است يون مترميل

 حلقه/ رشته/ دهنهواحد:  1583ميني دشت رزن در سال تعداد منابع آب زير ز :8-8-1جدول شماره 

 شرح

 چشمه قنات چاه نيمه عميق چاه عميق

 تعداد
تخليه 

  درصد(
 تعداد

تخليه 

  درصد(
 تعداد

تخليه 

  درصد(
 تعداد

تخليه 

  درصد(

 استان

 دشت رزن

6178 

238 

1/61 

62 

5587 

575 

8/8 

7/4 

1584 

28 

8/14 

5/83 

5387 

812 

8/15 

8/5 

 به نقل از امور آب استان  83: آمار نامه استان همدان در سال  مأخذ

                                            
  1577و آمارنامه سا ل 1578اجتماعي استان همدان، سازمان برنامه و بودجه استان همدان، سال  -امع اقتصاديگزارش ج -1
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 :، پتانسیل و تغییرات مخزنارزيابی بیالن

ه ايون دهود كوزميني اين دشت نشان ميهاي زيرهاي مربوط به مطالعات آبو نقشهبررسي گزارشات  

شده هر ساله افت ناشي از بهره برداري، در فصل مرطوب جبران ميافتي نداشته و  65-66دشت تا سال آبي 

متور را در  82/3شود كه افتي معوادل مشاهده مي 66-67. اولين افت در هيدروگراف متوسط سال آبي است

كوه هيودروگراف متوسوط  وري، بطوهاي بعد افزايش پيدا كردهدر سال دهد. اين افتسطح  دشت نشان مي

بر اساس ارقام  62-73. هيدروگراف متوسط سال آبيدهدمتر را نشان مي 44/1ي معادل افت 62-73سال آبي 

 .كيلومتر مربع  تهيه گرديده است 558هاي پيزومتري در وسعتي حدود اندازه گيري چاه

ن تغذيه دشت بيشتر بوده و هر سوال برداري از ميزاشده بيانگر آن است كه ميزان بهرههاي مشاهده افت

فور   %4كه اگر ضوريب ذخيوره متوسوط دشوت را  ، به طوريرسدي از ذخيره مخزن به مصرف ميمقدار

متور( و در  44/1ه بوه افوت مشواهده شوده  بوا توجو 62-73كنيم ،  ميزان تغييرات حجم مخزن در سال آبوي 

بوديهي اسوت كوه اگور باشود. متور مكعوب ميميليوون  -53كيلومترمربوع ( برابور 558 وسعت مورد بررسوي 

ه مراتوب ، ميوزان كواهش ذخيوره مخوزن عوددي بووسط در وسعت تمامي دشت تهيه گورددهيدروگراف مت

 . بزرگتر از عدد بدست آمده، خواهد بود

هاي اخيور برداري و كاهش نزوالت جوي درسالشده ناشي از دو عامل افزايش بهرههاي مشاهده افت 

-شود كه دشت رزن نيز مانند ساير دشوتحاصل مياال به آن اشاره شد، اين نتيجه ه كه در باز آنچاشد. بمي

ه بورداري ، بلكه نيازمند اقداماتي جهت كاهش بهرنسيل توسعه بهره برداري را نداردهاي حوزه قره چاي پتا

 . و افزايش تغذيه دشت است
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   :بررسی منابع  آب در شهرستان رزن

ابور بر 76-83برداري از منابع آبي شهرسوتان رزن  در سوال آبوي زمينه ميزان بهرهد انجام شده در برآور

زميني هاي زيردرصد از طريق آب 1/25ميليون متر مكعب آن برابر  853كه باشد ميليون متر مكعب مي 847

 گردد.مين ميأهاي سطحي تميليون متر مكعب از طريق آب 17و 

برداري شده در كل استان را به خود اختصاص داده ان آب بهرهدرصد از ميز 8/7شهرستان رزن  حدود 

 است. 

 76برداري از منابع آب در شهرستان رزن  و مقايسه آن با كل استان در سال ميزان بهره: 8-8-8جدول شماره 

 شهرستان رزن استان شرح

 17 464 آبهاي سطحي

 853 8683 آبهاي زير زميني

 847 5141 كل

 سازمان برنامه و بودجه استان همدان -ن، فرهنگي شهرستان رزاقتصادي، اجتماعيهاي شاخصمأخذ: 

 

 :آب آشامیدنی در نقاط شهري

 هواي آب آشاميدني مناطق شهري شهرستان رزن را صرفاً چواه أمين كننده، منابع  اصلي ت1583در سال 

آب شوهرهاي رزن و أمين كار تو،ليتور در ثانيوه 47بوا دبوي حلقه چواه  5. نمودندعميق اطراف شهر تأمين مي

ليتور در ثانيوه بووده كواهش  25كوه برابور  74اند كه اين رقم نسوبت بوه سوال درجزين را به عهده داشتهقروه

.آب شهر دموق از شودها افزايشي ديده نميدهد و اين در حالي است كه در تعداد چاهمحسوسي را نشان مي

 .باشدمتر مكعب مي 124433ها يه ساالنه اين چاهشود كه تخلمين ميأعميق تدو حلقه چاه نيمه
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باشود و ايون در حوالي  متر  مكعب مي  575ظرفيت مخازن فعال آب شرب شهري شهرستان رزن  برابر 

. از اينورو نسوبت مترمكعوب محاسوبه گرديوده اسوت  5865سواعت معوادل  84است كه ميزان توليد آب در 

سوازد كوه درمقايسوه بوا درصد را بيان مي 4/11رقمي معادل  ساعت 84ظرفيت مخازن به آب توليد شده در 

 . وضعيت بسيار نامطلوبي قرار دارد ، دردرصد است 8/55تان كه رقمي معادل كل اس

بيني نشده و ناگهاني  ماننود قطوع بور  و ...( در در صورت بروز مسائل و مشكالت پيشتر به بيان ساده

و اين در حالي است كه در شهرستان رزن  دان قابل ذخيره  بوده آب  شهرون درصد 8/55نقاط شهري  استان 

 . باشداز آب توليدي قابل ذخيره ميدرصد   2/8فقط  

فقوره بوه شوهر  رزن،  1252فقره اعالم گرديده كوه   4832تعداد مشتركين مناطق شهري  1578در سال 

 اشد. بفقره به شهر دمق مربوط مي 715فقره به شهر قروه درجزين و   1555

درصود را  6/15، درصود را مشوتركين خوانگي 5/78هري، از مجموع مشوتركين منواطق شودر اين سال 

 .اندكين عمومي و اداري پوشش دادهدرصد را مشتر 2/5مشتركين  تجاري وصنعتي 

مترمكعوب  5865جمووع ، در مسواعت در منواطق شوهري شهرسوتان رزن 84ميزان آب توليود شوده در 

. بوه بيوان ديگور مترمكعب اعوالم گرديوده اسوت 5755ر اليكه ميزان آب مصرفي براب، در حبرآورد گرديده

 57/1ميليوون مترمكعوب  و ميوزان آب مصورفي برابور  12/1ميزان  توليد آب شرب شوهري در سوال معوادل 

 . كه بيانگر كمبود آب شرب شهري استباشد ميليون متر مكعب مي

سازد كه در مناطق شهري شهرستان بررسي ميانگين سرانه آب آشاميدني در اين شهرستان مشخص مي 

 814. سرانه هر شهروند در اين شهرستان  معوادل از سرانه مصرفي در كل استان  استرزن سطح سرانه بيش 
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ليتر  1345و  187با رقم  ، به ترتيباست كه نسبت به كل استانليتر در شبانه روز  1374و سرانه انشعاب برابر 

 . دهدوز ارقامي باالتر را نشان ميدر شبانه ر

، ميزان برداشت  و تعداد مخازن و مشتركان و ميزان توليد مصرف سرانه آب آشاميدني : منابع تامين8-8-5جدول شماره

 1583شهرستان رزن سال 

 شرح

جمعيت 

سال 

1583 

 مخازن فعال چاه عميق

ظرفيت مخازن به نسبت

توليد شده در آب 

 ساعت درصد(84

تعداد 

مشترك 

  فقره(

توليد آب 

ساعت 84در

  مترمكعب(

مصرف آب 

ساعت 84در

  متر مكعب(

سرانه آب مصرفي 

  ليتر در شبانه روز(

تعداد 

 حلقه

حداكثر 

آبدهي 

 ليتر در 

 ثانيه(

 تعداد
ظرفيت     

  مترمكعب(
 انشعاب نفر

 1345 187 161355 838188 158256 8/55 118835 47 5383 82 858568 استان

 1374 814 5755 5865 5424 4/11 575 5 47 5 17553 شهرستان

 15/1134 41/888 8165 1655 1252 8/2 153 1 85 1 2473 شهر رزن

قروه شهر

 درجزين
8363 8 84 8 885 8/15 1555 1658 1523 87/127 85/1355 

 فاضالب نبوده است . * شبكه توزيع آب شهر دمق تحت پوشش شركت آب و

 1578: وضعيت اقتصادي اجتماعي شهرستان رزن به نقل از شركت آب و فاضالب استان همدان ، سال مأخذ

 

 :آب آشامیدنی روستاها

خوانوار  8354روسوتا بوا  55خانوار دارد كوه  83روستاي اين شهرستان ،  باالي  116آبادي مسكوني  153از 

خوانوار فاقود  83درصود از كول روسوتاهاي بواالي  81اشند كه رقموي معوادل بفاقد لوله كشي آب آشاميدني مي

خوانوار در دسوت اقودام  5373روستاي ديگر بوا  81چنين آب لوله كشي باشند و همكشي در سطح استان ميلوله

 است. 

 1583المقايسه وضعيت لوله كشي  آب آشاميدني روستاهاي شهرستان رزن با استان تا پايان س :8-8-4جدول شماره
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 شرح

 تعداد خانوار آباديها تعداد آبادي

 داراي سكنه
 83باالي 

 خانوار

فاقد لوله 

كشي باالي 

 خانوار 83

در دست 

اجرا باالي 

 خانوار 83

 83باالي 

 خانوار

فاقد لوله 

 كشي
 در دست اجرا

 14822 2552 165578 26 157 276 1188 استان

 5373 8354 12753 81 55 116 153 شهرستان

 6/83 7/81 2/11 8/81 81 8/11 5/11 رصد( د

 1578سازمان برنامه و بودجه استان سال  -: اوضاع اقتصادي اجتماعي شهرستان رزنمأخذ

سوازمان جهواد كشواورزي « گزيده آمار پايوه اي»همچنين طبق آخرين اطالعات مندرا شده در جروه 

از  نفر 85156روستا با جمعيتي برابر  75اد ، تعدآبادي مسكوني شهرستان رزن 153وع استان همدان، از مجم

 .نعمت آب آشاميدني برخوردارند

 مین آب:أهاي ذخیره سازي و تپروژه

پوروژه  7، طورح تغذيوه مصونوعي دشوت رزن در هاي آب زيرزمينياز تخريب سفره جهت جلوگيري

و نظوام آبواد  ،ينمل تغذيه مصنوعي ساريجالر، اصله، هريوان، سوراوك، درجوزكه شا باشدمورد بررسي مي

گوردد. زميني  تزريق ميهاي آب زيرمتر مكعب آب به سفره ميليون 45گردد. از اين طريق ساالنه شوند مي

 (  5-8-8-1 جدول شماره 

هاي متعوددي موورد مين آب شرب و زراعي شهرستان رزن، پروژهأهاي سطحي وتچنين جهت مهار آبهم

سد مخزني گونلو،  شنجور، جربانلو بوا  5شامل  78تا  63 ها از سالپروژهمطالعه و بررسي قرار گرفته است كه اين 

 6-8-8-1ه شورح جودول شومارهبنود انحرافوي بو 11هاي سطحي و مين آب از منابع آبأسازي و تهدف ذخيره 

 .  باشدمي

 هاي ملي (هاي تغذيه مصنوعي در دشت رزن   طرحليست  پروژه :8-8-5 جدول شماره
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 هزينه اجرايي   ميليون ريال( نه تغذيه مصنوعي   ميليون متر مكعب (حجم ساال شرح رديف

 8533 8 تغذيه مصنوعي ساريجالر 1

 8333 6 تغذيه مصنوعي اصله 8

 8333 7 تغذيه مصنوعي هريان 5

 1533 14 تغذيه مصنوعي سراوك 4

 1533 5 تغذيه مصنوعي درجزين 5

 1333 4 تغذيه مصنوعي نظام آباد 6

 8533 5 مصنوعي شوندتغذيه  7

 1578سال   -سازمان برنامه و بودجه استان  -: اوضاع اقتصادي ، اجتماعي شهرستان رزنمأخذ

 

 

 

 

 

 

 به ميليون ريال 1578تا  1563هاي تامين آب شهرستان رزن از سال پروژه: 8-8-6 جدول شماره

 نام پروژه رديف
سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

ميزان بهره 

 برداري

زمينه 

 ياجراي
 مالحظات دستگاه اجرايي

 - سازمان كشاورزي 183 13 68 63 سد مخزني گونلو 1

 - سازمان كشاورزي 8/1 4/5 61 61 بند انحرافي گهارد 8

 - سازمان كشاورزي 5/8 2/4 68 68 بند انحرافي خيرآباد 5

 - سازمان كشاورزي 133 1 67 66 بند انحرافي رزن 4

  سازمان كشاورزي - 5/3 73 62 بند انحرافي كرفس 5

 - سازمان كشاورزي 76 2/8 71 73 بند انحرافي جربانلو 6

 - سازمان كشاورزي 121 8/5 78 78 بند انحرافي قلعه زندليج 7
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 - سازمان كشاورزي 48 6 75 74 بند انحرافي اژدرآباد 8

 - سازمان كشاورزي 88 4 74 74 بند انحرافي كرفس 2

 - سازمان كشاورزي 185 8 76 76 بند انحرافي مزرعه ديمور 13

 - سازمان كشاورزي 553 8 78 76 بند انحرافي تكيه و سيراب 11

 تامين آب زراعي سازمان كشاورزي 233 مطالعاتي 78 76 سدمخزني شنجور و جربانلو 18

 1578سال  -نسازمان برنامه و بودجه استا ن،، اجتماعي شهرستان رزمأخذ: اوضاع اقتصادي

 

 بندي جمع

ي توأمين هواي زيور زمينوهمانطور كه در پيش گذشت  منابع آبي شهرسوتان رزن عمودتاً از طريوق آب 

هاي آب زيرزميني محسوس سطح آب در سفره، طي چند دوره آماري بيانگر افت هاگردد. بررسي دادهمي

اشوت  شوي از بردباشد كه اين امور نا، ميدرصد برآورد گرديده 53ا كه حدود هو راندمان منفي آبدهي چاه

،كاهش نزوالت جوي و عدم اتخاذ روشهاي فني و علمي جهت جلوگيري رويه از منابع آبهاي زيرزمينيبي

ميليوون متور مكعوب آب ،  63. براي مثال طبق بررسي انجام شده حدود تخليه بي مورد از منابع آبي است از

روان آب . ايون مقودار آب بوا حجوم دگوردزراعي تخليوه مي ساالنه از طريق چشمه و قنوات در فصول غير

گردد كه به دليل عودم اتخواذ هاي آب منطقه محسوب ميعنوان يكي از قابليتحاصل از جريانات سطحي ب

 گردد. هاي كنترل از دست خارا ميروش

ينوي زمهواي زيررويوه از منوابع آبداشوت بويدر حال حاضر در اين شهرستان جهوت جلووگيري از بر 

 . ير زميني ممنوع اعالم گرديده استهاي زبرداري از سفره آبجنوبي منطقه، بهرهخصوصاً در نواحي 

 وضعیت  اراضی از نظر كشاورزي و غیره -4-2-2

 اراضی كشاورزي ف(ال
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زيوادي در ايون زمينوه هواي مسوتعد كشواورزي از قابليوت نسوبتا شهرستان رزن با توجه به داشوتن زموين

منحصوراً در ايون شهرسوتان  1محصووالت كشواورزي نظيور رازيانوه كه بعضي از  ، به طوريبرخوردار است

هاي ويوژه آن اقودام توانمنودي هاي عالي نسبت به باال بوردنتوان با استفاده از مكانيزمشود كه ميكشت مي

 .  كرد

، وضوعيت اراضوي ريزي استان هموداند از سوي سازمان مديريت و برنامهبا توجه به اطالعات منتشر ش

 ين شهرستان را مي توان به شرح زير بيان نمود.زير كشت ا

هكتوار و  6/136883سطح زير كشت  محصوالت ساالنه و دائمي  باغي( شهرسوتان رزن 1578در سال 

  ساالنه  و دائمي استان بوده است.درصد كل سطح زير كشت محصوالت  5/16برابر با 

 هكتار  زير كشوت محصووالت 5/8215محصوالت  ساالنه و ت هكتار زير كش 1/135237، اين مقدار

داده اسوت. قابول درصد را پوشش موي 7/8درصد و  5/27توزيعي معادل شده كه به ترتيب دائمي شامل مي

 .  راضي باغي به صورت نهال بوده استهكتار  از ا 888ذكر اينكه حدود 

درصد بوه صوورت  5/55و  ، به صورت ديمي زير كشت نيزدرصد از اراض 7/64در سال مذكور سيستم آبياري     

 آبي بوده است. 

، سوطح زيور سازمان جهواد كشواورزي اسوتان همودانبر اساس اطالعات بدست آمده از از سوي ديگر 

درصد كل سوطح   7/14هكتار  88586 ربراب 1583كشت  محصوالت ساالنه و دائمي شهرستان رزن در سال 

هكتوار آن  مربووط بوه سوطح زيور كشوت   83534باشود كوه و دائموي اسوتان( موي كشت محصوالت سواالنهزير 

                                            
 86كتاب زرد صفحه  اطالعات و جاذبه هاي طبيعي و تاريخي استان همدان  4
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هكتوار  848هكتار نيز مربوط به سطح زيركشت محصوالت دائمي است كوه حودود  5882محصوالت  ساالنه و 

 آن به صورت نهال مي باشد. 

درصد به صوورت آبوي  8/885درصد از اراضي زير كشت ساالنه نيز به صورت ديم و  8/76سيستم آبياري 

 است.

 85333شواورزي و نقشوه سوازمان ك 133333ه كاربري اراضي كه بر پايه نقشه خواك شناسوي بر اساس نقش

هاي سطحي اعم از چشمه، قنات، چاه، رودخانوه برداري كه اطالعات مبسوطي را در زمينه آبسازمان نقشه

، اراضووي قابوول كشووت آبووي و ديووم و همچنووين اراضووي زيوور كشووت توپوووگرافي، اراضووي مرتووعو...، شوويب، 

، اراضي ديم در تمامي نقاط شهرستان رزن پراكنده شده و عمودتاً نمايدت دائمي  باغات( ارائه ميالمحصو

. رتفاعات شومالي گسوترده گرديوده اسوتاي از شر  به غرب در پايين دست ابه صورت نوار پهن يكپارچه

اً داراي موموهاي نيمه عميق تا عميق با بافت متوسوطي اسوت كوه عجنس خاك اينگونه اراضي شامل خاك

، فرسوايش خواك و هاي اينگونه اراضي، پسوتي و بلنوديترين محدوديت. از عمدهباشندتكامل پروفيلي مي

 .باشدها ميط با خاك در بعضي قسمتهمچنين وجود سنگريزه در سطح و مخلو

سواالنه و  اي از كشوت آبوي محصووالتشهرسوتان رزن اراضوي آبوي كوه مجموعوهبر همين اساس در 

هواي مركوزي و ، عمدتاً در دو مجموعوه كلوي شناسوايي گرديود كوه در بخوشگردددائمي مي محصوالت

قسومتهاي ميواني و كه جنوب غربي دهسوتان درجوزين عليوا ، ، به نحوينوبي محدوده مطالعاتي قرار دارندج

هاي شرقي و جنوبي دهستان رزن در يك مجموعه كشوت و زرع و جنوبي دهستان درجزين سفلي و قسمت

هاي كيفيت آبلي در مجموعه دوم كشت قرار دارند.شرقي دهستان بغراطي و قسمتي از سردرود سف بخش
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. جونس خواك شوودجنووب از كيفيوت آنهوا كاسوته ميزيرزميني در اين قسمت خوب و از سمت شمال به 

ي و . نفووذ پوذيرمتوسط و تكامل پروفيلي است هاي عميق با بافتاينگونه اراضي به طور عمده شامل خاك

يش بسيار كموي در اراضوي شيب اراضي كم و فرسا ،اين اراضي به خوبي صورت پذيرفته زهكشي آب در

پستي و بلندي، سونگيني بافوت خواك، عودم  هاهاي اراضي فو  در بعضي قسمت. از محدوديتوجود دارد

 .باشداري شوري مي، سنگريزه و مقدقدرت نگهداري آب در خاك

اند كه اهايي به شكل نوار استقرار يافتهايكوهي ارتفاعات شمالي رزن روستقابل ذكر اينكه در قسمت پ

 .  پذيردا باغداري پراكنده صورت ميدر آنه

 اي است كه از قابليت مناسبي براي كشوت محصووالت سواالنهبه گونهكيفيت خاك در شهرستان رزن 

د در هكتوار محصووالت فوو  و عملكردرقند و سيب زميني برخوردار است چغنزي، چون محصوالت جالي

يوژه يونجوه كوه نووع آن از مرغوبيوت . همچنين كشت انوواع علوفوه بوه وباشدتن در هكتار مي 55تا  81ين ب

. در بوين محصووالت  دائموي نيوز محصووالتي چوون برخوردار است، مناسب با خاك منطقوه اسوتخاصي 

 . باشدسيب مناسب كشت در منطقه مي زردآلو، انگور و

هكتوار زموين 71435ح زير كشت محصوالت ساالنه به كشت غالت اختصواص دارد و بوا بيشترين سط

. همچنوين در بوين تون برخووردار اسوت 8/3اييني برابور تن از عملكرد در هكتار پ 54686زيركشت و توليد 

 55533هكتار و توليود   8463محصوالت دائمي باالترين سطح زير كشت به باغات انگور با مساحتي معادل 

 . تن در هكتار بهره مند  است 7/14 اختصاص  يافته و از عملكرد خوبي برابرتن 

 مقايسه آن با استان  1583، توليد و عملكرد محصوالت ساالنه شهرستان رزن در سال : سطح زير كشت8-8-7 جدول شماره

 كيلوگرم تن  هكتار واحد:  
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 حبوبات علوفه جو گندم شرح
سبزيجا

 ت

محصوال

ت 

 جاليزي

ت نباتا

 صنعتي
 جمع

ان
مد
ن ه
ستا
ا

 

سطح زير 

 كشت
585678 58155 46226 5358 85113 8654 13281 553544 

 5/1855856 5/858551 155858 547824 15567 446412 84556 582727 توليد

 - 4/81845 8/15688 85738 5/4445 2422 1/1618 7/1313 عملكرد

زن
ن ر
ستا
هر
ش

 

سطح زير 

 كشت
68381 2588 5334 8673 1883 1437 145 83534 

 4/174682 4/4543 53547 47182 1455 56554 6278 48314 توليد

 2/747 6/768 عملكرد
2/

18131 
7/556 

7/

85138 
7/81713 51751 - 

به 
ن 
ستا
هر
 ش
ت
سب
ن

ان
ست
ا

 

سطح زير 

 كشت
1/16 2/17 4/6 5/87 1/8 5/16 5/1 8/15 

 4/2 2/1 6/88 6/8 6/13 1/8 5/8 8/18 توليد

 1583منتشر شده از سوي جهاد كشاورزي استان همدان، مديريت طرح و برنامه ، تيرماه «گزيده آمار پايه اي »: جزوه خذمأ

 

 

ومقايسه آن بااستان   1583سطح زير كشت ، توليد و عملكرد محصوالت دائمي شهرستان رزن در سال  :8-8-8 جدول شماره

 كيلوگرم تن  هكتار واحد:  

 جمع بادام گردو انگور گالبي سيب شرح

 نهال بارور نهال 
بارو

 ر
 بارور نهال بارور نهال بارور نهال بارور نهال

استان 

 همدان

سطح زير 

 كشت
476 8885 55 532 1258 17485 8881 4724 532 1788 4227 86552 

 537617 5545 12385 848558 8524 54581 توليد
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 - 8/1255 5/5268 14855 8/8524 15383 عملكرد

شهرستان 

 رزن

سطح زير 

 كشت
86 23 3 7 53 8413 167 134 5 453 848 5341 

 57625 1384 416 55533 55 783 توليد

 - 4/8581 4333 5/14753 5333 8333 عملكرد

نسبت 

شهرستان 

 به استان

سطح زير 

 كشت
8/4 8 7/18 2/5 5/81 4/13 

 8/18 6/53 8/8 5/14 5/1 1/8 توليد

 

 مرتع (ب

 :مراتع اهمیت

هواي طبيعوي ، ثروتگيرنودها كمتر مورد آسيب قورار ميهاي زيرزميني كه به علت عدم دسترسي به آنبر خالف ثروت

باشند. لذا بايد موورد حفاظوت  دايموي و واقع در سطح زمين  به ويژه پوشش گياهي بر اثر استفاده بي رويه بسيار آسيب پذير مي

 دقيق  قرار گيرند. 

، عودم ايجواد سويالب و از بوين رفوتن هاي گيواهيي از فرسوايش توسوط گونوهگيرعواملي چوون جلوو

-علوفه طبيعوي موجوود در دشوت و بهوره، چراي دام با توجه به هاي حاصلخيز، حفاظت آب و خاكاكخ

، از جمله انددر مراتع طبيعي پرورش يافته مين غذاي حيوانات وحشي كهأبرداري از مواد گياهان دارويي و ت

 . سازداي برخوردار مياهميت ويژه باشند كه توجه به امر مرتعداري را ازميعواملي 

 1 :مساحت و نوع مراتع

 دهد. درصد از مراتع استان را  پوشش مي5/13باشد كه هكتار مي 24283مراتع شهرستان رزن  معادل 
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 باشد: است كه به شرح ذيل مي دي، اراضي مرتعي شهرستان رزن  در سه مقياس قابل درجه بنتوجه به كيفيت خاك با

  :مراتع درجه يك

درصد از  5باشد وهكتار برخوردار مي 4747اين گونه مراتع در سطح شهرستان رزن از مساحتي معادل  

هكتار  س گوسفند در يكأ. ظرفيت اين گونه مراتع چراي يك ردهدهرستان را پوشش مياراضي مرتعي ش

 .  تن در سال است 5/854ر اين اراضي وليد علوفه د. ميزان تباشددر يك دوره تعليف مي

، جنوب و شهرستان به صورت پراكنده در غرباي واقع در شمال ن اراضي عمدتاً در اراضي كوهپايهاي

 شود. قي ديده ميجنوب شر

  :مراتع متوسط

، در دباشهكتار در يك دوره تعليف مي 8سطح اين گونه مراتع كه ظرفيت آن معادل يك گوسفند در 

باشود. ميوزان توليود علوفوه قابول درصد از مراتع منطقوه مي 5/58هكتار و  53848سطح شهرستان رزن  برابر 

ي شومالي و غورب شهرسوتان هواتن برآورد شده است كه به طور عموده در بخش 55/4687معادل برداشت 

 . وجود دارد

 

 :مراتع ضعیف

دهد و از اينرو اينگونه اراضوي از ظرفيوت چوراي يهاي پست گياهي را تشكيل ممراتع فو  اكثراً گونه

  52585. مساحت مراتع فقيور در ايون شهرسوتانتار در يك دوره تعليف برخوردارندهك 15يك گوسفند در 

. ميزان توليد در اين اراضوي دهدع منطقه مطالعاتي را پوشش ميدرصد از مرات 5/68هكتار است كه حدود  

 . و مركزي شهرستان قرار گرفته اند د، اراضي فو  غالباً در بخش شماليباشتن مي 7112پايين و برابر 
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 1583وضعيت مراتع موجود در شهرستان رزن  در سال  :8-8-2 جدول شماره

 شرح
مساحت 

  هكتار(
 توليد  تن(

ظرفيت مجاز 

 مراتع
 دام مازاد دام مجاز دام موجود

 857658 54158 821723 54158 65/18633 24283 كل

 * * * 5671 88/854 4747 خوب مراتع

 * * * 12886 55/4688 53848 مراتع متوسط

 * * * 53525 7112 52585 مراتع فقير

 اطالعات  در دسترس نبود *

، ان، اداره كل منابع طبيعي استانمنتشر شده از سوي سازمان جهاد كشاورزي استان همد« جزوه گزيده آمار پايه اي: »مأخذ

 1583تيرماه 

 دي جمع بن

رچگي  اراضي  زراعي و تنوع ، عدم يكپاي  مستعد كشاورزي در شهرستان رزنهاعليرغم وجود زمين 

دنبوال  . اين امر هر چنود تنووع محصووالت را بوه رودآن به شمار مي خاك در اين منطقه از مشكالتكيفي 

سازد و اين امر مواجه ميريزي كالن و يكدست را براي طرحهاي باالدست با مشكل دارد، ليكن ارائه برنامه

 . نمايدتع نقش بسزايي  را ايفا ميبالطبع در پايين آمدن سطح توليد و ارتقاء  كيفي  اراضي و مرا

مراتع منطقه مطالعاتي از  بررسي وضعيت كمّي و كيفي مراتع شهرستان رزن حاكي از آن است كه اكثر

. از اينرو  با توجه از كيفيت مطلوب بهره مند استع درصد مرات 5تنها يفيت ضعيف و فقير  برخوردارند و ك

فاً ، مراتوع موجوود در شهرسوتان رزن صورباشودرأس مي821723ستان كه برابور به تعداد دام موجود در شهر

. از ديگر مشكالت و تنگناها  در اين مقوله آن است كه با وجود آنكوه واحد دامي است 54158پاسخگوي 
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شووند كوه در نهايوت ميروز چرا  813اتع اين شهرستان تا ، لذا مروز استر 183طول دوره چرايي حداكثر 

 گردد. موجب تخريب مراتع مي

 


