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 مطالعات محیطی طرح جامع شهر قروه درجزین همدان

 خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر -2-3

 موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن -1-2-3

  موقعیت -1-1-2-3

 :موقعیت نسبی شهر الف(

هکتار در بخش شمالی استان همدان واقع  در شهرسعتان  422شهر قروه درجزین با مساحتی بالغ بر 

کیلومتری جنوب شرق شعهر  01 ر شرق شهرستان رزن به فاصلهکه از نظر موقعیت نسبی دباشد رزن می

رزن قرار گرفته است که از شمال به استان قعزوین  از جنعوب بعه شهرسعتان فعامنین  از شعرق بعه اسعتان 

 مرکزی و از غرب به بخش مرکزی شهرستان رزن محدود شده است.

 :موقعیت ریاضی شهر ب(

 01درجعه و  53تعا ثانیه  51دقیقه و  01درجه و  53اضی در مختصات جغرافیایی از نظر موقعیت ری

 21ثانیعه تعا  43دقیقعه و  3درجعه و  21ثانیه عرض جغرافیایی شمالی نسبت به خع  اسعتوا و  23دقیقه و 

 ثانیه طول جغرافیایی شرقی نسبت به نصف النهار مبدأ واق  شده است. 51دقیقه و  6درجه و 

 :یعی شهرموقعیت طب ج(

تعا  0011همانطور که قبالً اشاره گردید  شهر قعروه درجعزین در دشعت رزن در سعطوت ارت عاعی 

متری خرقان و چراغعی  اوزان بعالو و  4611متر قرار گرفته است که از شمال به ارت اعات باالی  0111

زن  از جنعوب کوه تندرلی و از غرب به ارت اعات قره داو و تولکی واق  در بخش مرکزی شهرسعتان ر

متری واسمق محدود  4411متری دشت فامنین و از شرق به ارت اعات  0011تا  0311به سطوت ارت اعی 

 .شده است
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 های شهرناهمواری -2-1-2-3

  :الف( ارتفاع

متعر  0103حعوزه ببریعز شعهر قعروه درجعزین  ارت عاط متوسع  بن  یارت عاعبر اساس نقشه سطوت 

متر قرار گرفته است. بعه طعوری کعه  0111در سطوت ارت اعی کمتر از محاسبه شده است که شهر قروه 

درصد از سطوت حوزه ببریز شهر قروه را  1/55که بیش از متر  0111تا  0111به غیر از سطوت ارت اعی 

درصعد از  46هکتار  بیش از  1315متر با مساحتی بالغ بر  0111پوشانده است  سطوت ارت اعی کمتر از 

 شود.مل میسطح حوزه را شا
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 : سطوت ارت اعی حوزه ببریز شهر قروه درجزین54-0جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سطوت ارت اعی حوزه ببریز شهر قروه درجزین54-0شماره نمودار

 

 

 

 

 

طبقات ارت اعی )a(مساحت به هکتار fi% xi xi*a

1720-1800 9412.0 25.8 1750 16470917
1800-1900 12390.0 33.9 1850 22921500

1900-2000 6717.7 18.4 1950 13099505

2000-2100 2994.4 8.2 2050 6138619

2100-2200 2023.0 5.5 2150 4349347

2200-2300 1415.1 3.9 2250 3184010

2300-2400 864.2 2.4 2350 2030958

2400-2500 420.0 1.2 2450 1028995

2500-2600 192.0 0.5 2550 489600

2600-2700 74.0 0.2 2650 196100

2700-2780 10.4 0.0 2750 28611

36512.8 100.0 69938162

1915.4 ارتفاع متوسط به متر=
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 : سطوت ارت اعی شهر قروه درجزین54-4جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وه درجزین: سطوت ارت اعی شهر قر54-4نمودار شماره 

 

 : سطوت ارت اعی شهر قروه درجزین54-4شماره نمودار

 

 

 

طبقات ارت اعی )a(مساحت به هکتار fi% xi xi*a
1774-1778 4.72 1.9 1776 8378
1778-1782 38.78 15.9 1780 69022
1782-1786 39.18 16.1 1784 69889
1786-1790 58.37 23.9 1788 104357
1790-1794 68.63 28.1 1792 122986
1794-1798 29.32 12.0 1796 52652
1798-1799 4.99 2.0 1800 8984

244.0 100.0 436269
1788.2 ارت اط متوس  به متر=
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 4به منظور تحلیل توپوگرافی شهر قروه  ابتدا نقشه سطوت ارت اعی شهر قروه را با طبقات ارت عاعی 

 به شرت  مورد بررسی قرار گرفته است. 54-4متری تهیه و مطابق جدول شماره  2و 

متر در بخش شمالی شهر قرار  0110متر در جنوب شهر تا  0065بین شهر قروه در طبقات ارت اعی 

درصعد از شعهر دارای  4/24باشعد کعه حعدود متر از سطح دریعا معی 0011گرفته و ارت اط متوس  شهر 

متر برخعوردار  0011درصد از سطح شهر از ارت اعی کمتر از  1/30متر و بیش از 0011ارت اعی بیش از 

 باشد.می

رات ارت اط در سطح شهر  ارت اط در محالت مختلف شهر نیر مت اوت است و میعزان به تناسب تغیی

شعود یابد. به طوری که در نقشه سطوت ارت اعی شهر نیز مشعاهده معیبن از شمال به جنوب کاهش می

تعرین و محلعه متعر بعنعوان مرت ع  0111تعا  0012قرار گرفتن در سطوت ارت اعی باالی با  3محله شماره 

های جنوبی محله یک بعنوان باشد. هر چند که قسمتترین محله در شهر میبعنوان کم ارت اط دوشماره 

 شوند.ترین قسمت شهر محسوب می اطکم ارت

 

 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجزین سطوت ارت اعی شهر قروه :54-5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات ارت اعی )a(مساحت به هکتار fi% xi xi*a

1774-1776 0.259101 0.1 1775 460

1776-1778 4.449024 1.8 1777 7906

1778-1780 21.831832 9.0 1779 38839

1780-1782 16.932981 6.9 1781 30158

1782-1784 16.815743 6.9 1783 29982

1784-1786 22.351084 9.2 1785 39897

1786-1788 29.666595 12.2 1787 53014

1788-1790 28.696963 11.8 1789 51339

1790-1792 35.454194 14.5 1791 63498

1792-1794 33.160167 13.6 1793 59456

1794-1796 20.749291 8.5 1795 37245

1796-1798 8.560651 3.5 1797 15383

1798-1800 4.991068 2.0 1799 8979

243.9 100.0 436157

1788.1 ارت اط متوس  به متر=
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 درجزین سطوت ارت اعی شهر قروه :54-5نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ارقام به هکتار( سطوت ارت اعی شهر قروه درجزین به ت کیک محالت شهرمساحت : 54-2شمارهجدول 

کل شهرمحله5محله4محله3محله2محله1سطوح ارتفاع

1774-17784.680.030.000.000.004.71

1778-178222.6916.030.000.000.0038.72

1782-178618.9119.960.220.070.0039.16

1786-179020.414.4226.537.010.0058.38

1790-17941.900.0020.7645.980.0068.64

1794-17980.000.001.3213.5414.5129.37

1798-18000.000.000.000.004.974.97

 68.5940.4548.8466.6019.48243.95کل سطوح ارتفاعی

 

  :شیبب( 

ریعزی در سعطوت یکی از مهمترین پارامترهای محیطعی در مطالععات شعهری و مبنعای برنامعه شیب

0ور خالصه وضعیت شعیب حعوزه شود. به منظور بررسی شیب شهر  ابتدا بطمختلف شهری محسوب می
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ببریز شهر را در قالب جهات و طبقات شیب مورد بررسی قرار داده و نهایتاً وضعیت شیب شهر را مورد 

 بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

استخراجی از نقشه جهات شیب حعوزه ببریعز شعهر قعروه درجعزین   54-3بر اساس جدول شماره 

درصد از  4/55باشد به طوری که بیش از طالعه  جنوب غربی میهای محدوده مورد مجهت غالب شیب

درصعد جهعت  0/45هکتار( دارای جهت شعیب جنعوب غربعی   04004سطح حوزه ببریز شهر )معادل 

جنوب شعرقی  -باشد که این امر نشانگر روند شمال غربیدرصد بدون جهت و صاف می 2/01جنوب  

 .باشدگیر بودن دامنه میارت اعات و بفتاب

 

 

 

 

 : جهات شیب حوزه ببریز شهر قروه درجزین54-3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

مساحت به هکتار)a( جهات شیب fi%

صاف 9823.8 26.9

شمال 486.5 1.3

شمال شرق 237.0 0.6

شرق 472.3 1.3

جنوب شرق 1396.6 3.8

جنوب  8385.8 23.0

جنوب غرب 12043.8 33.0

غرب 2496.9 6.8

شمالغرب 1170.1 3.2

مساحت 36512.8 100.0
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 مأخذ: محاسبات مشاور

 : جهات شیب حوزه ببریز شهر قروه درجزین54-3شماره  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  6/6شیب متوس  حوزه ببریز شهر قروه درجزین حدود 54-6 همچنین مطابق جدول شماره

روه عععععاست که نشانگر کم شیب بودن حوزه و شعیب بسعیار مالیعم شعهر قبه روش وزنی محاسبه شده 

درصعد  0/04درصعد و  3درصد از سطح حعوزه از شعیب کمتعر از  1/02باشد. به طوری که بیش از می

باشعند کعه درصعد برخعوردار معی 03درصد از شیب باالی  0/6درصد و تنها کمتر از 0/04دارای شیب 

درصعد از  4/52تر بعیش از شوند. در یک بررسی جام حوزه را شامل میبیشتر ارت اعات شرقی شمالی 
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وردار ععععععدرصد از شعیب کمتعر از یعک درصعد برخ 1/54درصد و  5سطح حوزه دارای شیب یک تا 

 باشند.می

 طبقات شیب حوزه ببریز شهر قروه درجزین: 54-6جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریز شهر قروه درجزینطبقات شیب حوزه بب :54-6نمودار شماره

 

 

 

شیب% )a(مساحت به هکتار fi% xi xi*a شیب% )a(مساحت به هکتار fi%

%0-1 12515.2 34.3 0.5 6257.6

%1-3 12635.9 34.6 2 25271.7

%3-5 2734.5 7.5 4 10938.1

%5-10 3017.9 8.3 7.5 22634.3

%10-15 1206.4 3.3 12.5 15080.3

%15-20 800.2 2.2 17.5 14004.2

%20-30 1333.0 3.7 25 33325.0

%30-50 1824.4 5.0 40 72976.7

%50> 445.2 1.2 75 33390.0

مساحت 36512.8 100.0 233878.0 36513

S%) 6.4 )شیب متوس
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  شیب عمومی شهر متناسب با تغییرات ارت عاط از شعمال بعه جنعوب کعاهش مطابق نقشه شیب شهر

 درصد در نوسان است. 31تا  1بین  یابد و میزان بنمی

به   ای  شیبرودخانه های ببرفتیها و پادگانهمحالت شهر با توجه به وجود تراسالبته در برخی از 

زیسعت محیطعی در سعطح شعهر بعه لحعا   از نظعرهایی را رسد که بعضاً محدودیتدرصد نیز می 41به 

کعه  باشعنددرصعد معی 5کند اما بیشترین سطح شهر دارای شیب کمتعر از های عمرانی ایجاد میفعالیت

تعرین یبعپرشع 3 2 5تعرین و محعالت شهر واق  در محالت شماره یعک و دو کعم شعیب یی ازهابخش

 شوند.های شهر محسوب میقسمت

 

 

 های زیرزمینی و...(مسائل کلی زمین شناسی )جنس خاک، زلزله، آب -2-2-3
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سعیرجان واقع  شعده  -همانطور که قبالً اشاره شد  محدوده مورد مطالعه در زون ساختمانی سنندج

ن در اواخعر دوره دوم و اوایعل است و سازندهای زمین شناسی منطقه متأثر از حرکعات کعوهزایی بل عی

دوره سوم زمین شناسی در فاز کوهزایی سیمیرین شکل گرفته و متأثر از بن سازندهای زمین شناسی در 

هعای قرمعز و هعا را بهکعی تیعره رنعگ دوره کرتاسعه تعا معارنحوزه ببریز شهر قروه درجزین از سنگ

اند که از نظر چینه شناسعی اسی پراکندهخاکستری دوران سوم و رسوبات ببرفتی دوران چهارم زمین شن

 باشند:هایی به شرت زیر میدارای ویژگی

 :سازندهای دوران دوم زمین شناسی )مزوزوئیک(

های بهک تیره رنگ بیعومیکریتی دارای بعرو وارگعی شعدید مربعو  بعه این سازند شامل سنگ

ای مربعو  بعه دوره تری نقعره( و کالک شیست بیومیکریتی تا اس اری با رنگ خاکسkllدوره کرتاسه )

باشد که از نظر پراکنش جغرافیایی در شرق روسعتای منعوچهر در شعرق حعوزه و ( میJshژوراسیک )

 جنوب شرق حوزه ببریز شهر قروه رخنمون دارند.

  :سازندهای دوران سوم زمین شناسی )سنوزوئیک(

-ه صورت پراکنعده در بخعشهای مربو  به این دوران در نیمه شمالی حوزه ببریز شهر و بسنگ 

هعای بهکعی بعا هایی از شرق و جنوب شرق حوزه رخنمون دارند و از نظر سنگ شناسی شعامل سعنگ

(  OMmهای قرمز تعا خاکسعتری رنعگ )(  مارنF24های مارن کرم رنگ و توق اندزیتی )میان الیه

بهعک کرمعی رنعگ  هعای بسعتر سعنگهای خاکستری تا سبز زیتونی گاه قرمز رنگ با میان الیعهمارن

ای کربنعاتی  تعوف تبلعور یافتعه و کریسعتال تعوف سیلیسعی و ( و توف شیشعهOM1mمتمایل به سبز )

( و سعنگ بهعک بیعومیکریتی  Omanهعای تراکعی بنعدزیتی تیعره )( گعدازهOmantکربناتی شده )

 باشند.( میOM1ای بیومیکریتی خاکستری تا کرم رنگ )بیواس اری تا سنگ بهک ماسه
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   :آبرفتی دوران چهارم )کواترنری( رسوبات

از نظر گسترش جغرافیایی بیشترین سطح از اراضی محدوده مورد مطالعه را رسوبات ببرفتی دوران 

( و پادگانعه و مخروطعه Q1هعای قعدیمی )دهد. به طوری که پادگانه مخروطه افکنعهچهارم تشکیل می

شوند که شهر قعروه درجعزین ن محسوب می( مهمترین رسوبات ببرفتی این دوراQ2های جوان )افکنه

هعا و هعای ایعن سعازند در بخعشدر بستر رسوبات ببرفتی دوران چهارم استقرار یافته و ضخامت ببرفت

 محالت مختلف شهر مت اوت است.
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ها  ها  ت هتیپ کوه 2ببریز شهر قروه درجزین از  مطابق نقشه قابلیت و ارزیابی اراضی منطقه حوزه

 ای به شرت زیر تحلیل شده است:های دامنههای ببرفتی و دشتها و تراسفالت

 (1ها )تیپ کوه

 1-3واحد اراضی

درصعد از سعطح محعدوده معورد  3/1هکتعار  حعدود  5014این واحد از اراضی با مساحتی بالغ بر 

د و دارای ععععانوزه پراکنعدهعععنظعر جغرافیعایی در ارت اععات شعمالی ح دهعد و ازمطالعه را تشکیل معی

 باشد:هایی به شرت زیر میویژگی

 های بهکی  دگرگونی و بتش شانی.های زیاد متشکل از سنگهای فرسایش یافته با درهکوه -

های خیلی کعم ها خاکهای سنگی در بعضی قسمتاکثراً لخت و بدون خاک و شامل رخنمون -

 مق سنگالخی.ع

هععا باغععات میععوه و دارای کععاربری موجععود بععایر بععا پوشععش گیععاهی خیلععی کععم و در برخععی دره -

 درختکاری.

 شیب زیاد و فرسایش شدید بعنوان محدودیت. -

 ها و ببگیرها.عملیات مورد لزوم اصالحی ح اظت مسیل -

 ت حوزه ببگیر. قابلیت است اده از اراضی بعد از انجام اصالحات اراضی بایر و ح اظ -

 (2ها )تیپ تپه

درصد از سعطح حعوزه را بعه شعرت  0/1بیش از 4-4و  4-0این تیپ از اراضی با واحدهای اراضی 

 دهد:زیر تشکیل می

 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

  2-1واحد اراضی 

درصد از سطح محدوده مورد مطالعه  6/0هکتار بیش از  303این واحد از اراضی با مساحتی بالغ بر 

 باشد:هایی به شرت زیر میدهد و دارای ویژگیشکیل میرا در بخش شمالی حوزه ت

 های بهکی و دگرگونی.های سنگی با فرسایش زیاد و قلل نسبتاً تیز متشکل از سنگت ه -

ها ها و دامنهاراضی سخت و بدون خاک و دارای رخنمون سنگی خیلی زیاد و در بعضی قسمت -

 دارای خاک خیلی کم عمق سنگالخی.

هعا و چعرای ود بن بایر با پوشش گیاهی کم تا متوسع  بعا گیاهعان اسعت ی در دامنعهکاربری موج -

 ات اقی.

 دارای محدودیت شیب و نداشتی پوشش خاکی و فرسایش شدید. -

 ها.ها و ببراههقابلیت ح اظتی با انجام عملیات اصالحی جهت ح اظت از مسیل -

 2-2واحد اراضی 

درصعد از سعطح حعوزه را تشعکیل  3/6هکتار بیش از  4563ر این واحد از اراضی با مساحتی بالغ ب

 باشد:هایی به شرت زیر میدهد و دارای ویژگیمی

 هایی با قلل مدور و فرسایش متوس  بر روی مواد مادری بهکی یا شیستی.ت ه -

 دار با بافت سبک تا متوس .های کم عمق تا نیمه عمیق سنگریزهخاک -

هعا گیاهعان اسعت ی بعا کعاربری چعرای فصعلی و در بعضعی قسعمتپوشش گیاهی کم تا متوس   -

 دیمکاری غالت.

 دارای محدودیت شیب زیاد با محدودیت عمق خاک و فرسایش کم. -

 قابلیت کم تا متوس  برای چراگاه و زراعت دیم. -
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 انجام عملیات اصالحی چون ح اظت خاک و جلوگیری از شخم و کنترل چرا و بهبود مرات . -

 (3های فوقانی )ها و تراستیپ فالت

درصد از سطح محدوده مورد مطالعه  54حدود  5-4و 5-0این تیپ از اراضی با واحدهای اراضی 

 دهد.در بخش مرکزی بن را تشکیل می

 3-1واحد اراضی 

 باشد:هایی به شرت زیر میدرصد دارای ویژگی 4/05این واحد از اراضی با مساحتی بالغ بر 

 های فوقانی با پستی و بلندی متوس .ها و تراسفالت -

 دارای خاک نیمه عمیق با بافت سنگین بر روی سنگریزه و مواد بهکی. -

 ها چراگاه فصلی.دارای کاربری موجود زراعت دیمی و در بعضی قسمت -

 ها محدودیت عمق خاک و فرسایش.دارای محدودیت شیب و توپوگرافی و در برخی قسمت -

 دیمکاری و چراگاه. قابلیت متوس  برای -

 ها و ذخیره رطوبت خاک.پیشنهاد انجام عملیات اصالحی ح اظت خاک  کنترل مسیل -

 با انجام عملیات اصالحی فوق. قابلیت بتی نسبتاً مطلوب برای دیمکاری غالت -

 3-2واحد اراضی 

را تشعکیل درصد از سطح حعوزه  0/01هکتار بیش از  6161این واحد از اراضی با مساحتی بالغ بر 

هعای ای بیشترین سطح از اراضی محدوده معورد مطالععه را بعا ویژگعیهای دامنهدهد و بعد از دشتمی

 باشد:جغرافیایی زیر دارا می

 های فوقانی با پستی و بلندی کم تا متوس .ها و تراسفالت -

 های زیرین.یهدارای خاک عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین توأم با تجم  مواد بهکی در ال -
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هعا چراگعاه فصعلی و زراععت دارای کاربری موجود عموماً دیمکاری غالت و در بعضی قسمت -

 ببی در بعضی قطعات.

 ها.دارای محدودیت شیب و توپوگرافی و فرسایش در بعضی قسمت -

 دارای قابلیت نسبتاً مناسب برای دیمکاری غالت. -

 و ذخیره رطوبت خاک. پیشنهاد انجام عملیات اصالحی ح اظت خاک -

 با انجام اصالحات فوق. قابلیت مناسب برای دیمکاری غالت -

 (4ای )های دامنهتیپ دشت

درصد بیشترین  سطح از اراضی محدوده مورد مطالعه را  6/30این تیپ از اراضی با مساحتی بالغ بر 

امل در این تیعپ از اراضعی دهد و شهر قروه بطور کدر نیمه جنوبی حوزه ببریز شهر قروه را تشکیل می

 باشد:به شرت زیر می 2-4و  2-0واق  شده است و دارای واحدهای اراضی 

 4-1واحد اراضی 

درصعد از سعطح محعدوده معورد  6/00هکتار بیش از  6221این واحد از اراضی با مساحتی بالغ بر 

 باشد:های زیر میدهد و دارای ویژگیمطالعه را تشکیل می

 درصد. 3ای با پستی و بلندی کم و شیب مالیم کمتر از های دامنهدشت -

های دارای خاک عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین توأم با مقداری تجم  مواد بهکی در الیه -

 زیرین.

هعا و دیمکعاری غعالت و دارای کاربری موجود زراعت ببعی و درختکعاری در بعضعی قسعمت -

 دار.هها سنگریززهکشی مناسب و در برخی قسمت

 ها.دارای محدودیت بافت سنگینی خاک و وجود سنگریزه در بعضی قسمت -
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 دارای قابلیت نسبتاً مناسب برای زراعت ببی و درختکاری. -

 ها.بوری سنگریزه در بعضی قسمتپیشنهاد انجام عملیات اصالحی تسطیح و جم  -

 ت فوق.با انجام اصالحا قابلیت بتی مناسب برای زراعت ببی درختکاری -

  4-2واحد اراضی 

درصعد از سعطح محعدوده معورد  52هکتار بعیش از  04261این واحد از اراضی با مساحتی بالغ بر 

دهعد و دهد که از این نظر بیشترین سطح از حوزه ببریز شعهر قعروه را پوشعش معیمطالعه را تشکیل می

باشعد و دارای ای معیاهمیت ویژه استقرار شهر قروه و اکثر روستاهای پیرامون شهر در این واحد دارای

 باشد:های جغرافیایی به شرت زیر میویژگی

 ای نسبتاً مسطح با شیب بسیار مالیم حدود یک درصد.های دامنهدشت -

 دارای خاک عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین و بدون سنگریزه. -

 دارای کاربری موجود زراعت ببی و درختکاری. -

های زیرزمینی به لحا  بعاال اک به لحا  بافت سنگین بن و محدودیت ببدارای محدودیت خ -

 بودن سطح بن.

 های ببی.دارای قابلیت نسبتاً مناسب برای زراعت -

پیشنهاد انجام عملیات اصالحی تسطیح در جهت بهبود وضعیت فیزیکعی خعاک و پعایین بوردن  -

 های زیرزمینی.سطح بب

 با انجام اصالحات فوق. های ببیقابلیت بتی مناسب برای زراعت -
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 : قابلیت اراضی حوزه ببریز شهر قروه درجزین54-0جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قابلیت اراضی حوزه ببریز شهر قروه درجزین54-0شماره  نمودار
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هعای زاگعرس همانطور که قبالً نیز اشاره گردیعد  شعهر قعروه و پیرامعون بن بخشعی از رشعته کعوه

هعای تکتعونیکی زاگعرس در شود اما از نظر مورفولوژی سعاختمانی  در محعل تالقعی زونوب میمحس

هعای باشد که این امر باعع  شکسعتگیسیرجان در مرکز و ایران مرکزی در شمال می -جنوب  سنندج

کوچک و بزرگی با امتدادهای مختلف در شمال حوزه ببریز شهر قروه شده است بعه طعوری کعه ایعن 

شمال حوزه از جمله ناپایدارترین مناطق محدوده مورد مطالععه در امتعداد گسعل فععال بوج در پهنه در 

باشد که با توجه به نزدیکی نسبتاً کم بن با شهر  اثرات بن بر شهر نیز تأثیرگذار خواهد استان قزوین می

 بود.

ی تاریخی ثبعت شعده هابه منظور تحلیل بماری  احتمال وقوط زمین لرزه در منطقه و شهر  از زلزله

 منطقه بهره گرفته شده است.

خیعز از محدوده معورد مطالععه یکعی از منعاطق زلزلعه 54-1بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

 23درجه و  53تا  53باشد به طوری که در مختصات جغرافیایی های تاریخی میلحا  تعدد وقوط زلزله

زلزلعه  64دقیقه طعول شعرقی  بعیش از  51درجه و  21قه تا دقی 23درجه و  21دقیقه عرض جغرافیایی تا 

درجه در مقیعاس ریشعتر در نوسعان بعوده  3/6تا  5/4تاریخی در منطقه رخ داده است که شدت بنها بین

باشعد. باشد که شدیدترین زلزلعه ثبعت شعده در منطقعه معیدرجه ریشتر می 2/5است که میانگینی برابر 

 64/53طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی  13/21ر مختصات جغرافیایی ریشتر د 3/6ای به قدرت زلزله

کیلومتری زمین در شمال محدوده مورد مطالعه رخ داده است که اثرات مخربی بعر کعانون  01در عمق 

 زلزله و حومه بن داشته است.
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 خیزی منطقه و شهرزلزله -3-2-2-3

در فصل پیش )بررسی مطالعات حوزه ن وذ( و مطابق بر اساس نتایج حاصله از مطالعات بعمل بمده 

تحقیقات مرکعز تحقیقعات سعاختمان و مسعکن وزارت مسعکن و شهرسعازی  حعوزه ببریعز شعهر قعروه 

هعای شعمالی باشد که بعه ت کیعک قسعمتخیزی باال  متوس  و پایین میهای زلزلهدرجزین دارای پهنه

مزرعه صعارم و هکعان بعه سعمت شعمال در پهنعه حوزه در محدوده روستاهای منوچهر  مزرعه گچیلو  

هعایی از قسعمت مرکعزی و شعرق حعوزه در باشد و بخعشپذیری شدید و باال در مقابل زلزله میبسیب

پذیری متوسع  در مقابعل زلزلعه و سعایر محدوده روستاهای واسمق  شنحور  سوزن و مسینک از بسیب

 ذیری کم در مقابل زلزله قرار دارند.پنقا  حوزه به ویژه شهر قروه درجزین در پهنه بسیب

کوههای زاگعرس محسعوب همانطور که قبال نیز اشاره شد  شهر قروه و پیرامون بن بخشی از رشته

-س در جنوب سعنندجشود اما از نظر مرفولوژی ساختمانی  در محعل تالقعی زون تکتعونیکی زاگعرمی

های کوچک و بعزرو ر سبب شکستگیاین امباشد که ایران مرکزی در شمال می و سیرجان در مرکز

شمال حوزه از جمله  با امتدادهای مختلف در شمال حوزه ببریز قهرود شده است بطوی که این پهنه در
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باشد که با توجه وین میزمناطق محدوده مورد مطالعه در امتداد گسل فعال بوج در استان ق ناپایدارترین

 گذار خواهد بود.یرشهر نیز تاثبه نزدیکی نسبتا کم بن با شهر  اثرات بن بر 

شعده لرزه در منطقه و شهر  از زلزلعه هعای تعاریخی ثبعتبمنظور تحلیل بماری  احتمال وقوط زمین

 شده است.-منطقه بهره گرفته

خیعز از محدوده معورد مطالععه یکعی از منعاطق زلزلعه 54-1برا ساس نتایج حاصل از جدول شماره 

درجعه و 53درجه تا 53باشد بطوری که در مختصات جغرافیایی میهای تاریخی لحا  تعدد وقوط زلزله

زلزلعه  64دقیقه طول شرقی  بعیش از  51درجه و 21دقیقه تا 23درجه و 21دقیقه عرض جغرافیایی تا  23

درجعه در مقیعاس ریشعتر در نوسعان بعوده  3/6تعا 5/4است که شدت بن بین تاریخی در منطقه رخ داده

ریشعتردر م یعاس ریشعتر  در  3/6ای با قعدرت زلزله باشد .درجه را دارا می 2/5است که میانگینی برابر 

کیلومتری زمین در 01  در عمق 64/53طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی  13/21مختصات جغرافیایی 

 شمال محدوده مورد مطالعه رخ داده است که اثرات مخربی بر کانون زلزله و حومه داشته است.
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 های تاریخی حوزه ببریز شهر قروه درجزین: زلزله54-1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: مرکز بین المللی زلزله شناسی 

Start Date: 1900/01/01 Latitude(Min): 35 Longitude(Min): 48.75

End Date: 2008/01/01 Latitude(Max): 35.75 Longitude(Max): 49.5

Date(yyyy/mm/dd) Time(UTC) Latitude Longitude Depth Magnitude Refrence

62/09/01 27:40.0 35.6 49.4 31 Mb:4.2 USCGS

62/09/02 12:02.6 35.6 49.4 31 Mb:4.5 USCGS

67/08/25 26:50.5 35.58 49.33 55 Mb:4.7 ISC

02/06/22 58:20.8 35.62 49.05 10 Mw:6.5 NEIC

02/06/22 32:00.5 35.51 49.01 33 Mb:4.4 NEIC

02/06/22 45:33.9 35.64 48.91 10 Mb:5.1 NEIC

02/06/22 27:16.2 35.5 49.14 10 Mb:4.8 NEIC

02/06/24 30:40.5 35.67 48.91 10 Mb:4.4 NEIC

02/06/26 18:15.0 35.34 49.11 10 Mb:4.6 NEIC

02/07/25 29:57.4 35.58 48.89 10 Mb:4.5 NEIC

02/08/23 05:04.6 35.62 49.27 33 Mb:4.3 NEIC

02/09/02 00:03.2 35.7 48.84 10 Mb:5.1 NEIC

03/01/17 18:42.8 35.2 48.91 32 ML:3.2 IIEES

04/05/25 36:15.1 35.7 49.1 10 ML:3 IIEES

04/06/04 57:31.7 35.68 49 22 ML:2.4 IIEES

04/07/02 56:40.7 35.54 48.84 15 ML:3.8 IIEES

04/08/21 53:16.7 35.59 49.41 33 ML:4.1 IIEES

04/08/27 43:06.1 35.74 48.91 23 ML:2.9 IIEES

04/09/26 15:09.6 35.54 49.39 13 ML:2.3 IIEES

04/10/05 34:22.7 35.71 49.07 10 ML:2.8 IIEES

04/10/17 31:02.4 35.67 48.95 11 ML:4.5 IIEES

04/10/27 49:28.3 35.71 48.83 10 ML:3.5 IIEES

04/11/15 11:51.9 35.56 49.13 10 ML:3.3 IIEES

04/11/29 51:33.5 35.59 49 14 ML:3.2 IIEES

04/12/01 44:06.5 35.72 48.9 14 ML:2.7 IIEES

05/02/11 19:28.4 35.66 48.87 14 ML:2.3 IIEES

05/02/13 28:17.3 35.54 48.76 6 ML:2.5 IIEES

05/03/08 51:58.2 35.7 48.93 14 ML:2.7 IIEES

05/03/10 41:13.0 35.64 48.83 14 ML:2.7 IIEES

05/04/08 03:23.7 35.59 48.85 14 ML:3.4 IIEES

05/05/27 44:43.9 35.66 48.9 18 ML:2.5 IIEES

05/06/03 48:00.5 35.61 48.96 14 ML:2.5 IIEES

05/06/12 51:03.9 35.61 48.92 14 ML:3.1 IIEES

05/06/15 07:05.4 35.71 48.93 15 ML:2.6 IIEES

05/07/24 50:45.6 35.72 48.75 14 ML:3.9 IIEES

05/07/26 15:53.3 35.5 48.98 15 ML:3 IIEES

05/07/26 18:47.2 35.53 49 18 ML:2.7 IIEES

05/09/19 26:58.6 35.62 48.9 14 ML:3.4 IIEES

05/11/02 20:33.3 35.65 48.99 14 ML:2.6 IIEES

05/12/04 45:18.1 35.75 48.86 15 ML:2.9 IIEES

05/12/07 07:28.1 35.7 48.88 14 ML:2.7 IIEES
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ای بعا های تاریخی مطابق ضریب فراوانی در توزی  نرمعال وقعوط زمعین لعرزهبر اساس تحلیل زلزله

درجعه  0/3سعاله   011برگشت درجه ریشتر در دوره  2/3ساله   0111ریشتر در دوره برگشت  6قدرت 

سعاله  01درجه در دوره برگشت  3/2ساله و  41درجه در دوره برگشت  1/2ساله   21در دوره برگشت 

 (. 54-1محتمل است )جدول شماره 
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 : بربورد احتمال وقوط زلزله در منطقه با است اده از ضریب فراوانی در توزی  نرمال54-1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pاحتمال T دوره برگشت k x=mean+ks( شدت)

0.01 10000 3.719 6.6

0.05 2000 3.291 6.2

0.1 1000 3.09 6.0

0.5 200 2.576 5.6

1 100 2.326 5.4

2.5 40 1.96 5.1

5 20 1.645 4.8

10 10 1.282 4.5

15 6.67 1.036 4.3

20 5 0.842 4.1

25 4 0.674 4.0

30 3.33 0.524 3.8

40 2.5 0.253 3.6

50 2 0 3.4

60 1.67 -0.253 3.2

70 1.43 -0.524 2.9

75 1.33 -0.674 2.8

80 1.25 -0.842 2.7

85 1.18 -1.036 2.5

90 1.11 -1.282 2.3

95 1.05 -1.645 2.0

97.5 1.03 -1.96 1.7

99 1.01 -2.326 1.4

99.99 1.0001 -3.719 0.2

mean mean 3.4

max max 6.5

min min 2.3

s s 0.9

n n 62.0
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ریشتر در دوره  2درصد احتمال وقوط زلزله با قدرت  011مبل با احتمال گهمچنین بر اساس توزی  

سعاله بعا احتمعال  41ریشعتر در دوره برگشعت  3ای به قدرت ساله وجود دارد که وقوط زلزله 3برگشت 

 011درصعد در دوره برگشعت  20ریشتر با احتمال  0/6درصد محتمل است. وقوط زلزله با قدرت  0/15

 (.54-01ساله وجود دارد )جدول شماره 

 بربورد احتمال وقوط زلزله در منطقه با است اده از روش گمبل :54-01جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره  y x=mean+s(0.78y-0.45)( شدت زلزله )  p=1-(1-1/t)^n(احتمال)

1.01 -1.53 2.0 100.0

1.58 0 3.0 100.0

2 0.37 3.2 100.0

5 1.5 4.0 100.0

10 2.25 4.5 99.6

20 2.97 5.0 93.1

50 3.9 5.6 65.0

100 4.6 6.1 40.7

200 5.3 6.5 22.9

500 6.21 7.1 9.9

mean 3.4
max 6.5

min 2.3

s 0.9

n 62.0
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 بربورد احتمال وقوط زلزله در منطقه با است اده از روش گمبل: 54-01ادامه جدول شماره 

 

 

 

 

 مأخذ: محاسبات مشاور

 های زیرزمینیآب -4-2-2-3

لوژیکی در ببخانه دشت رزن قرار گرفته اسعت و روهای ژئوهیدشهر قروه درجزین از نظر ویژگی

های زیرزمینی حوزه ببریز بن به تبعیت از مورفولوژی از شمال به جنوب بوده است و جهت جریان بب

نعواحی مرکعزی دارای  رسوبات ببرفتی در نواحی شمال و شمال غربی حاوی عناصر دانعه درشعت  در

 باشد.بندی متوس  و در بخش جنوبی به ویژه محل استقرار شهر قروه دانه ریز میدانه

متعر اسعت و حعداکثر بن در  3-6حداقل سطح برخورد به بب زیرزمینی در بخش شعمالی دشعت 

 باشد.متر می 41 -51جنوب محدوده 

های فصعلی و همچنعین ن عوذ نه و مسیلهای زیرزمینی منطقه از طریق مخروطه افکتغذیه س ره بب

 گیرد. های سطحی ناشی از بارش صورت میمستقیم بب

لوژی منطقه  متناسب با سازندهای زمین شناسعی منطقعه  کی یعت و میعزان روبر اساس نقشه ژئوهید

سطح عمده به شرت زیر قابل بررسی  3ببدهی بنها مت اوت است به طوری که در حوزه ببریز شهر قروه 

 :است

p=1-(1-1/t) n̂ t n=20 n=50 n=100

100.0 5 4.1 4.1 4.1

99.9 10 4.7 4.6 4.6

98.7 15 5.1 5.0 4.9

96.1 20 5.4 5.2 5.1

72.0 50 6.0 5.9 5.8

46.9 100 6.6 6.4 6.2
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متر در سعازندهای زمعین شناسعی دوران  4111ارت اعات شمالی حوزه در سطوت ارت اعی باالی  -

هعای بنعدزیتی از کی یعت بب خعوب و وضععیت ببعدهی متوسع  تعا ضععیف با ترکیبی از گدازه سوم

 .باشدبرخوردار می

و برخعی متعر بعه بعاال  4111در سطوت ارت عاعی به صورت پراکنده برخی ارت اعات شمال غربی  -

خعوب و  بب هعای بهکعی بیعومیکریتی دارای کی یعتارت اعات شرقی قروه درجعزین در بسعتر سعنگ

 باشد.وضعیت ببدهی خوب تا متوس  می

بعا متعر  4111تعا  0111های قدیمی و جعوان در سعطوت ارت عاعی شامل پادگانه و مخروطه افکنه -

ن وذپذیری مناسب بب و تعراکم ببرفتهعا  باشد که با توجه بهبیشترین گسترش در سطح حوزه ببریز می

 باشد.از کی یت بب خوب و وضعیت ببدهی خوب تا متوس  دارا می

ارت اعات شرقی شهر قروه با توجه به جنس سازند بن کعه غالبعاً سعازندهای زمعین شناسعی دوره  -

باشد. یای مهای کالک شیستی بیومیکریتی تا اس اری با رنگ خاکستری نقرهژوراسیک از جنس سنگ

بعا توجعه بععه جعنس سععازند و ن وذپعذیری کعم بن از کی یععت بب متوسع  و وضعععیت ببعدهی ضعععیف 

 باشد.برخوردار می

ای در سطوت ارت اعی کمتعر از لوژی در بستر رسوبات ببرفتی رودخانهرواین پهنه از نظر ژئوهید -

صعل بعودن و ن وذپعذیری بعاالی ها و من بندی ببرفتمتر گسترش یافته و با توجه به تراکم و دانه 0111

بنها از کی یت بب خوب و وضعیت ببدهی بسیار عالی برخوردار بوده و شهر قعروه درجعزین بعه طعور 

  کامل در این پهنه استقرار یافته است.

 ژئوهیدرولوژی محدوده مورد مطالعه :54-00جدول شماره 

واحد ژئوهیدرولوژی  مساحت )a(مساحت به هکتار

2 84793433 8479.3

12 54088711 5408.9

4-1 184874861 18487.5

14 32640953 3264.1

9 10245504 1024.6

366643462 36664.3
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 منابع و نحوه تأمین آب شهر -3-2-3

العات پیشین در خصوص مناب  بب منطقه اشاره گردید  محدوده مورد مطالععه همانطور که در مط

هعای فصعلی و باشعد. رودخانعهجزء حوزه ببریز مرکزی بوده و هیچ رودخانه دائمی در بن جاری نمعی

ها کنند  چشمهجنوبی که برخی از بنها از شرق شهر قروه درجزین نیز عبور می -ات اقی با امتداد شمالی

های بب عمیق و نیمه عمیق مجموط مناب  بب سعطحی و زیرزمینعی حعوزه ببریعز شعهر ا و چاههو قنات

های زیرزمینی )چشمه  قنات و چعاه( بعنعوان مهمتعرین منعاب  تعأمین بب بباشد که بقروه درجزین می

 باشد.شرب و کشاورزی شهر قروه و روستاهای پیرامون بن می

 :منابع تأمین آب مصرفی شهر

ای شعرکت بب و فاضعالب اسعتان ای اخذ شده از سازمان بب منطقهطالعات پرسشنامهبر اساس ا

باشد که با یک خ  لوله همدان  منب  تأمین بب مصرفی شهر از چاههای واق  در محدوده شهر رزن می

 گردد.میلیمتری از شهر رزن به شهر قروه منتقل و به شبکه توزی  بب شهر متصل می 211
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گعردد کعه بعا توجعه بعه فرسعوده بعودن بن در برخعی برمی 0531ب شهر به سال کشی بسابقه لوله

متر از خطو  لولعه فرسعوده را تعرمیم و  0311محالت  شرکت بب و فاضالب به تدریج ساالنه حدود 

هعای بتعی اصعلی و فرععی شعهر از برنامعهکند که اصالت کلی از انشعابات و کلیه خطعو  بازسازی می

 .شرکت بب و فاضالب است

متر  03311  0513بر اساس اعالم شرکت بب و فاضالب  متوس  میزان مصرف بب شهر در سال 

متعر مکععب و حعداقل  11111مکعب اعالم شده که حداکثر مصرف بن در فصل گرم سعال بعه میعزان 

باشد که متوس  مصعرف بب مشعترکان متر مکعب می 61111مصرف بب در فصل سرد سال به میزان 

 متعر مکععب در روز %3متر مکععب  تجعاری  %03برای مسکونی یا مصارف خانگی  در روز به ت کیک

 متر مکعب در روز است. 5متر مکعب در روز و صنای  کارگاهی  4 گرما

علیرغم اعالم مسئولین استان مبنی بر نبود مشکل بب در شهر و اعالم رضایت اهالی اما با توجه بعه 

ستگی شدید شهر قروه  منعاب  بب ذخیعره شعده در مخعزن رشد جمعیت شهرنشین در قروه و رزن و واب

متر مکعبی رزن و از همه مهمتر باال بودن میانگین بب مصرفی در این شهرها نسبت بعه متوسع   01111

در بینده شهر قروه درجزین با مشکل کم ببعی مواجعه شعود. در ایعن  شودبینی میاستان و کشور  پیش

ستان مطالعات کاربردی مرحله دوم طرت جام  بب شهر را بعا شود مسئولین محلی اخصوص توصیه می

هدف تأمین بب شرب شهر قروه در روستاهای پیرامون در بلند مدت در دستور کعار خعود قعرار داده و 

نسبت به تسری  مطالعات مذکور اقدام و مناب  بب جدیدی جایگزین وضعیت فعلی را شناسایی کنند تعا 

رب و سایر مصارف شهر قروه و حتی روستاهای تابعه پیش نیاید که با در بینده مشکلی به لحا  بب ش

لوژی بن  زمینه بعرای تحقعق روتوجه به مناب  بب نسبتاً غنی در حوزه ببریز شهر قروه و شرای  ژئوهید

 .بن فراهم است
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 مسائل هواشناسی )حرارت، رطوبت، باد و...( -4-2-3

وا بر فراز فالت ایران مراکز بزرو کم فشعار و پرفشعاری ه عمودی هایهای اصلی جریانمحرک

گذارد. توده هواهای قابل تعوجهی است که در طول سال بر فراز سطوت وسی  جغرافیایی ایران تأثیر می

دهد بعه دو گعروه زمسعتانه و تابسعتانه که منطقه مورد مطالعه و شهر قروه درجزین را تحت تأثیر قرار می

 قابل تقسیم است.

های پرفشار سعیبری و پرفشعار بزور های زمستانه در فصل سرد سال از اواخر ببان ماه جریاننجریا

زار شمال غرب و منطقعه معورد مطالععه بعه است. شاخه اصلی جریان پرفشار بزور پس از ورود به شوره

 و شاخه دیگر بن از سمت شعمال شعرق وارد دهدهای مرکزی ایران را تحت تأثیر قرار میسمت بخش

 دهد.های بن محدوده مورد مطالعه را نیز تحت تأثیر قرار میکشور شده و به تدریج زبانه
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نشعینی تعوده هواهعای های تابستانه در فصل گرم سال از اواخر اردیبهشت ماه به دنبال عقعبجریان

ه سرد از منطقه  توده هواهای پرفشار جنب حاره و جریان اطلس شمالی به تدریج در منطقه حعاکم شعد

 شود.باع  پایداری هوا در کشور و محدوده مورد مطالعه می

با توجه به مطالب فوق  بب و هوای شهر قروه در درجه اول متأثر از عوامل بیرونی است و گعاهی 

های منطقه تا حدودی شرای  اقلیمی منطقه را تعدیل عوامل محلی از جمله عرض جغرافیایی  ناهمواری

 کند.می

ای و نقععش تعیععین کننععده ریععزی شععهری و منطقععهمطالعععات اقلیمععی در برنامععه بععا توجععه بععه اهمیععت

پارامترهای اقلیمی در مطالعات جام  و ت صیلی شهر  اقلیم محدوده مورد مطالعه را به شعرت زیعر معورد 

 دهیم:مطالعه و بررسی قرار می

 

 

 پارامترهای اقلیمی -1-4-2-3

 :های جوی )برف و باران و...(ریزش

ای دارد به طوری که از جمله عوامعل یری اقلیم هر منطقه میزان بارش نقش تعیین کنندهگدر شکل

کنون در انتخعاب یعا طراحعی مسعکن در درجعه اول  درجعه ها از زمان اسعکان اولیعه تعاانسان مورد نظر

 حرارت و میزان بارش بوده است که در این میان میزان بارش نقش بارزتری داشته است.

نیز میزان بارش  شدت و نوط بن )برف یا باران( از پارامترهای معثثر در طراحعی  در طراحی جدید

 . های سطحی  انتخاب مصالح مناسب برای ساختمان سازی و نظایر بن استبوری ببشبکه جم 
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متوس  بعارش  میالدی 4115های ایستگاه هواشناسی درجزین  از بدو تأسیس تا سال بر اساس داده

ها و فصول سعال متغیعر اسعت بعه طعوری کعه یمتر ذکر شده است که میزان بن در ماهمیل 513ساالنه بن 

های منطقه با ن وذ توده هواهای سرد زمستانه از اواخر مهر شروط و در اس ند معاه بعه اوج بغاز بارندگی

ژه های فصل تابستان و به ویاز میزان بارش کاسته شده  در ماه س سرسد. میلیمتر می 1/65خودش یعنی 

 رسد.میلیمتر می 2/1شهریور ماه حداقل به میزان 

درصد از  2/21میلیمتر بیش از  3/033بر اساس توزی  فصلی بارش  فصل زمستان با میزان بارندگی 

و  0/002و بهعار بعه ترتیعب بعا هعای پعاییز کل بارش ساالنه  بیشترین میزان بارش فصلی را دارد و فصعل

تعرین میلیمتر بارش بعنعوان خشعک 4/3های بعدی قرار دارند و فصل تابستان تنها میلیمتر در رتبه 6/011

شود که نشانگر حاکم شدن شرای  پایدار و ن وذ توده هوای پرفشار جنب حاره فصل سال محسوب می

 باشد. در منطقه می

ثبت شده در منطقه حدود ساعته  42اسی درجزین  حداکثر بارش های ایستگاه هواشنبر اساس داده

هعای هعای سعالمیالدی ثبت شده اسعت کعه میعزان بن در معاه 0104ببان ماه در سال  2میلیمتر روز  11

 3/01تا میلیمتعر در شعهریور 3/4مختلف مت اوت است به طوری کعه ایعن میعزان در فصعل تابسعتان بعین 

میلیمتعر و در فصعل  11تعا  4/35میلیمتر  در فصل پاییز بین  06تا  64زمستان  میلیمتر در تیر ماه  در فصل

 باشد. میلیمتر در روزهای مختلف در نوسان می 11تا  51بهار از 

های مختلف تعداد روزهعا مت عاوت اسعت بعه باشد که در ماهروز می 35تعداد روزهای بارانی سال 

واشناسی درجزین بیشترین روزهای بارش مربو  به بهمن های ثبت شده ایستگاه هطوری که مطابق داده

بارد کعه از روز و کمترین روزها مربو  به مرداد و شهریور ماه که تقریباً هیچ بارانی نمی 1ماه به تعداد 

روز  00میلیمتعر و  3روز بعیش از  43ها بیش از یک میلیمتعر  روز بارندگی 34نظر میزان بارش بیش از 
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فصلی و ماهانعه بعارش بعه غیعر از فصعل  بشود که نشانگر توزی  نسبتاً مناسر انجام میمیلیمت 01بیش از 

های سطحی الزامی به نظعر تابستان در منطقه است که توجه به این امر در طراحی شبکه معابر و دف  بب

 رسد.می

 متوس  تغییرات بارش ماهانه در ایستگاه درجزین :54-04شماره  و نمودار جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ایستگاه درجزین تغییرات فصلی بارش :54-05شماره  جدول
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ساالنه 385.00
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 تغییرات فصلی بارش در ایستگاه درجزین :54-05شماره نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: سازمان هواشناسی کل کشور

 

 

 ساعته در ایستگاه درجزین 42حداکثر بارش :54-05-0شماره  و نمودار جدول
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ساعته

دی  62.0

بهمن  76.0

اس ند 66.0

فروردین 75.0

اردیبهشت 98.0

خرداد 30.0

تیر 18.5

مرداد 16.0

شهریور 2.5

مهر  53.2

ببان 99.0

بذر 60.0

ساالنه 99.0
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 خذ: سازمان هواشناسی کل کشورمأ

 :دما

 -6/5باشد کعه میعزان بن بعین درجه سانتیگراد می 3/00متوس  دمای ساالنه محدوده مورد مطالعه 

متری شهر  0111درجه در تیر ماه در نوسان است که با توجه به ارت اط متوس   0/46درجه در دی ماه تا 

هوایی معتدل در منطقه است و با توجه به اسعتقرار  متری ایستگاه درجزین( نشانگر شرای  بب و 0101)

محدوده در محل تالقی توده هواهای مختلف در فصول گرم و سعرد سعال و واقع  شعدن بن در سلسعله 

متری در شعمال و جنعوب دشعت رزن  نوسعان  4011جبال زاگرس و محصور شدن در ارت اعات باالی 

الست به طوری که حداقل دمای مطلعق ثبعت شعده در دمای شبانه روز در محدوده مورد مطالعه بسیار با

در مقابعل در که ثبت گردیده است.  0104درجه زیر ص ر در دی ماه سال  52ایستگاه درجزین بیش از 

درجه سانتیگراد ثبت شده که نشعانگر نوسعان دمعای  20حداکثر دمای مطلق به میزان  0106تیر ماه سال 

بری شدید در محدوده مورد مطالعه است که توجعه بعه بن در ای منطقه و حاکم بودن شرای  درجه 03
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هعای ها مناسب با شرای  بری حاکم بر منطقه الزامعی اسعت. پعس بعر ایعن اسعاس دادهطراحی ساختمان

 00درجه سانتیگراد و یعا بیشعتر و حعداقل  51روز دما  00اقلیمی ایستگاه درجزین در طول سال بیش از 

روز از سال درجه حرارت ص ر درجه گزارش شعده  42یگراد زیر ص ر و درجه سانت 2روز دما کمتر از 

 است.

 در ایستگاه درجزین دمای ماهانه تغییرات :54-02جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: سازمان هواشناسی کل کشور

 

 

ماه

میانگین حد اکثر میانگین حداقل میانگین روزانه حداکثر مطلق حداقل مطلق

دی  2.0 6.8- 3.6- 15 34-

بهمن  3.6 5.7- 2.1- 16.5 29.2-

اس ند 10.1 1.8- 4.0 22 19-

فروردین 17.3 0.6 10.9 27 9.5-

اردیبهشت 22.5 4.0 16.1 33 3-

خرداد 29.3 5.1 22.6 37 3

تیر 32.6 7.3 26.1 41 5

مرداد 32.3 6.4 25.3 38 1-

شهریور 28.0 3.5 20.0 34.5 0

مهر  20.5 1.1 13.0 28.5 4-

ببان 12.3 1.4- 5.9 22 12-

بذر 5.4 4.4- 0.1- 20 25.2-

ساالنه 18.0 0.7 11.5 41 34-

درجه حرارت به سانتیگراد
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 : تغییرات دمای ماهانه در ایستگاه درجزین54-02نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمأخذ: سازمان هواشناسی کل کشو

 :رطوبت نسبی

باشعد کعه میعزان بن درصعد معی 32متوس  رطوبت نسبی ساالنه شعهر در ایسعتگاه قعروه درجعزین 

درصعد متناسعب بعا شعرای   55های تیر و مرداد به میزان درصد و در ماه 01حداکثر در دی ماه به میزان 

به طوری کعه میعزان  جوی منطقه مت اوت است و ارتبا  معناداری با میزان بارش و درجه حرارت دارد.

 63صعبح متوسع  رطوبعت نسعبی ماهانعه  6:51بن در ساعات مختلف روز نیز مت اوت است. در ساعت 

درصععد  34عصعر میعزان بن بعه  01:51درصد و در سعاعت  26ظهر میزان بن  04:51درصد  در ساعت 

 اشد.بدرصد می 22و میانگین حداقل رطوبت منطقه  61رسد که میانگین حداکثر رطوبت می
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با توجه به موقعیت شهر قروه درجزین و شرای  جوی حاکم بر منطقه  رطوبت نسبی منطقه متعادل 

باشد که به غیر از عوامل مورد اشاره  پوشعش گیعاهی نسعبتاً مناسعب و و مناسب برای شرای  زیست می

 باشد.بی منطقه میهای نسبتاً غنی از جمله عوامل مهم تعدیل رطوبت نستعریق ناشی از بنها و مناب  بب

 رطوبت نسبی در ایستگاه درجزین تغییرات ماهانه :54-03جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ایستگاه درجزین تغییرات ماهانه رطوبت نسبی: 54-03شماره  نمودار

 

 

 

 

 

ماه

6.5صبح 12.5 ظهر 18 عصر میانگین حد اقل میانگین حداکثر میانگین

دی  78.0 78.0 80.0 53.0 87.0 70.0

بهمن  78.0 75.0 78.0 39.0 86.0 67.0

اس ند 80.0 61.0 68.0 33.0 83.0 58.0

فروردین 71.0 42.0 49.0 23.0 73.0 40.0

اردیبهشت 66.0 37.0 44.0 14.0 67.0 36.0

خرداد 52.0 26.0 30.0 10.0 52.0 25.0

تیر 45.0 25.0 29.0 12.0 46.0 24.0

مرداد 45.0 25.0 28.0 13.0 45.0 24.0

شهریور 52.0 27.0 34.0 14.0 52.0 26.0

مهر  63.0 37.0 46.0 19.0 65.0 36.0

ببان 74.0 53.0 63.0 32.0 76.0 51.0

بذر 78.0 71.0 76.0 51.0 84.0 66.0

ساالنه 65.2 46.4 52.1 26.1 68.0 43.6
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 مأخذ: سازمان هواشناسی کل کشور

 :روزهای یخبندان

ال است که ارتبا  مستقیمی با ن عوذ تعوده روز در س 050تعداد روزهای یخبندان در منطقه بیش از 

هواهای سردسیری و پرفشار بزور در فصل پاییز و زمستان دارد. به طوری که بیشترین روزهای یخبندان 

باشد کعه علیعرغم موقعیعت اسعتقرار تان میزمسدر اواخر فصل پاییز به ویژه در بذر ماه و در طول فصل 

بی نسبتاً باالی منطقه باع  بروز مشکالت مقطعی برای سعاکنین شهر در دامنه رو به بفتاب  ساعات بفتا

 شود.شهر در طول شبانه روز می

 :باد

 اطالععات بمعاری بعادبعه تبع  بن و  از نوط کلیماتولوژی بعوده ایستگاه درجزین این کهبا توجه به 

 شده است. های بماری ایستگاه همدان جهت بررسی وضعیت باد منطقه است اده   از دادهموجود نیست

مطابق بمار هواشناسی ایستگاه همدان  جهت غالب بادهای منطقه جنوب غربی و نایعب بعاد غالعب 

غربی است که متناسب با تغییرات هوا و ن وذ توده هواهای مختلف در فصول گرم و سرد سال سرعت و 

دریج مسعیر جهت بنها مت اوت است. به طوری که با ورود توده هوای سرد از سمت جنوب غربی بعه تع

های تیر و مرداد به تدریج جهت جنوب شرقی و شعرقی بعه خعود گرفتعه و باد تغییر جهت داده و در ماه

 .کندأثر میععمجدداً جهت جنوب غربی به خود گرفته و محدوده مورد مطالعه را مت

صد در 63سرعت باد نیز متأثر از شرای  اقلیمی حاکم بر منطقه مت اوت است به طوری که بیش از 

از جریان بادهای منطقه برام بوده و از سرعت کمتر از یک متر بر ثانیه برخوردارند و متوس  سرعت باد 

های مختلف مت اوت است. ماه فروردین بعا میعانگین سعرعت نات در ثانیه است که میزان بن در ماه 0/5
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ین و برامتعرین بعاد را در طعول نات در ثانیه به ترتیب سعریعتر 4/4نات در ثانیه و دی ماه با میانگین  4/3

 سال دارند.

 

 جهات و سرعت باد منطقه در ایستگاه سینوپتیک همدان :54-06جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: سازمان هواشناسی کل کشور

کیلومتر در  4/11متر در ثانیه( معادل  43نات در ثانیه ) 21سریعترین باد ثبت شده با سرعت بیش از 

هعای معاه 05و  43بعه ترتیعب در روزهعای  0111و فعروردین سعال  0115س ند سال های اساعت در ماه

هعای باشعد کعه نشعانگر سعابقه طوفعانی منطقعه در سعال)جنوب غربی( معی 421و  401مذکور با جهات 

J AN FEB MAR APR MAY J UNE J ULY AUG S EP OCT NOV DEC ANNUAL NOTE

متوس  سرعت 2.2     2.9     4.3     5.2     4.2     3.1     3.1     2.8     2.3     2.8     2.4     2.3     3.1 

جهت وزش 270     225     225     225     225     225     135     90     225     225     225     225     225     PREVAIL. DIRECT.    

سرعت 9.6     11.1     11     11.8     10.8     9.4     9.7     9.9     8.9     9.9     10.9     10.5     10.3     PREVAIL. SPEED    

درصد 4.5     7.4     11.8     14.6     12.4     9     6.5     6.3     7.2     8.8     7.2     6     8.3     PREVAIL. PERCENT    

م باد برا 74.9     67.1     56.3     51.1     57.5     65.1     63.8     66.7     71.9     67.9     72.3     72.9     65.6     CALMS PERCENT    

ساعات بدون وزش باد 224     205.7     226     218.1     225     215.2     222.5     222.6     213.8     224.6     217.3     224.7     2639.5     WIND OBSER. NO.    

جهت وزش 190     240     240     210     240     240     90     60     270     240     210     160     240     DIRECTION    

حداکثر سرعت 39     39     49     49     39     29     29     29     35     39     39     35     49     SPEED    

تاریخ 82-9     2-27     3-25     90-13     99-20     90-5     88-14     90-1     91-19     3-29     87-3     96-29     3     YEAR-DAY    
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ر عععای و طراحعی شعهری ضعروری بعه نظهای ساختمانی و سازهگذشته بوده که توجه به بن در طراحی

 رسد.می

 

 

 

 :تابی و ابرناکیساعات آف

باشد که مرداد ماه ساعت می 0/4141بر اساس بمار ایستگاه همدان  مجموط ساعات بفتابی ساالنه برابر 

ثانیعه در روز هعوا بفتعابی و بعدون ابعر  00دقیقه و  40ساعت و  00ساعت یعنی به طور متوس  با  534با 

ثانیعه هعوا بفتعابی و  56دقیقعه و  31و  سعاعت 2ساعت روزانه حعدود  5/021بوده و در مقابل دی ماه با 

روز هعوا بعا پوشعش  0/31در مقابعل در طعول سعال بعیش از  نیمه ابری بوده است. -مابقی روز هوا ابری

ابرناکی کامل 
8
و  7

8
ای هعبوده است. میزان بن رابطه معکوس با ساعات بفتابی دارد به طوری که ماه 8

هعای گعرم سعال بعه ویعژه روز بیشتر روزهای ابرناکی دارند و در مقابل ماه 2/1و  1بذر و دی به ترتیب 

 روز در طول ماه ابری بوده است. %0شهریور ماه بدون پوشش ابر و یا کمتر از 

 میزان ساعات بفتابی منطقه در ایستگاه همدان :54-00 شماره و نمودار جدول

 

 

 

 

 

ماه ساعات بفتابی

دی  149.3

بهمن  160.3

اس ند 197.0

فروردین 223.6

اردیبهشت 292.7

خرداد 348.6

تیر 352.0

مرداد 338.6

شهریور 309.0

مهر  251.7

ببان 174.6
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ساالنه 2929.10
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 أخذ: سازمان هواشناسی کل کشورم

 میزان ساعات ابرناکی منطقه در ایستگاه همدان :54-01شماره  و نمودار جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 مأخذ: سازمان هواشناسی کل کشور

 نوع اقلیم شهر و حوزه پیرامون آن -2-4-2-3

 شود.وپن است اده میبه منظور تعیین نوط اقلیم شهر از دو روش اقلیمی دومارتن و ک

 :روش کوپن 

ماه ابرناکی 7.8

دی  8.4

بهمن  6.7

اس ند 8.1

فروردین 6.7

اردیبهشت 3.4

خرداد 0.1

تیر 0.1

مرداد 0

شهریور 0.1

مهر  2.6

ببان 5.5

بذر 9

ساالنه 50.7
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توان بر پایه رابطه بین بارندگی و در این روش سه نوط بب و هوای بیابانی  است ی و مرطوب را می

 بندی کرد. درجه حرارت طبقه

درصد از بارندگی در شش معاه سعرد  1/00طبق روش مذکور با توجه به اینکه متوس  بارندگی ا ز

( چعون میعزان بعارش BSبارد. منطقه دارای اقلیم نیمه خشک بعوده )ن ماه میسال از ببان ماه تا فروردی

                ساالنه منطقه به سانتیمتر بیش از دو برابر درجه حرارت منطقه است. 

      P≥2t= 38/5>2×11/5 

 باشد که بنابراین منطقه( نیز میBSKای منطقه سرد )درجه 3/00با توجه به متوس  درجه حرارت 

-های گرم و معتدل میهای سرد و تابستان( با زمستانBSKمورد مطالعه دارای اقلیم نیمه خشک سرد )

 باشد. 

 :روش دومارتن

دومارتن بین درجه حرارت و مقدار رطوبت رابطه تجربی زیر را پیدا و بر اساس بن اقلیم مناطق را 

 بندی کرده است. طبقه

Iضریب خشکی : 

T متوس  درجه حرارت :( 0ساالنهC) 

Pمتوس  بارندگی به میلیمتر : 

. مطعابق محاسعبه شعده اسعت 0/00مطابق فرمول فوق میزان ضعریب خشعکی قعروه درجعزین برابعر 

 باشد.محدوده ضریب خشکی دومارتن محدوده مورد مطالعه دارای اقلیم نیمه خشک می

هعا ت تمعامی طراحعیبنابراین محدوده مورد مطالعه دارای اقلیم نیمه خشک بوده که ضعروری اسع

 مناسب با اقلیم مذکور در شهر قروه درجزین باشد.
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 اقلیم آسایش یا اقلیم نمای بیوکلیماتیک -3-4-2-3

 در بخش مطالعات اقلیمی شهرستان و اسعتان بعه طعور کلعی بعه بررسعی شعرای  و نیازهعای سعاالنه

ته شده است. در این بخعش های هواشناسی همدان )نوژه( پرداخهای ایستگاهدر چارچوب داده حرارتی

های ایستگاه هواشناسی درجعزین در ضمن ترسیم منطقه بسایش برای شهر قروه درجزین بر اساس داده

بر اساس پارامترهای دما  رطوبت  بارندگی و باد و با تشخیص و تعیین حدود  یچارچوب جداول ماهان

هعا  فاصعله گعذاری  تمانگیری سعاخها و مشخصات طراحی از جهت شکلبسایش به تعریف شاخص

  خوابیعدن در فضعای بزاد و محافظعت در مقابعل بعاران در قالعب هعابعامازشوها  دیوارها  بجریان هوا  

 های الزم طراحی اقلیمی منطبق بر منطقه پرداخته شده است.ساخته شد و توصیه یجداول ماهان

 :منطقه آسایش

کنند  منطقعه بسعایش نامیعده سایش میدرصد افراد بن احساس ب 11مجموعه شرایطی که حداقل 

 شود. می

برای تعیین منطقه بسایش در قروه درجزین با است اده از پارامترهای رطوبت نسبی  هوای خشک و 

سرعت باد از جدول و نمودار بیوکلیماتیک است اده شده است. بر اساس نمعودار معذکور در شعبانه روز 

تعر های دی  بهمن  اس ند  فروردین  ببان و بذر پایینماهماههای اردیبهشت و مهر در منطقه بسایش و 

  باشعند و در مقابعلو نیازمند وسعایل گعرم کننعده در فصعل سعرد سعال معی از منطقه بسایش قرار دارند

های خرداد  تیر  مرداد و شهریور باالتر از منطقه بسایش قرار دارند که نیازمند است اده از وسعایل اهععععم

 باشند.ب یا جریان هوای حداقل یک متر بر ثانیه میخنک کننده مطلو

 :جداول ماهانی
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با است اده از پارامترهای اقلیمی دمعا  رطوبعت نسعبی  بارنعدگی  بعاد ضعمن تعیعین حعدود بسعایش 

 مربوطعهاقدام و تکمیل جعدول  هاحرارتی منطقه را در شبانه روز مشخص کرد و در چارچوب شاخص

 در منطقه به ویژه شهر قروه را تبیین کردیم. کرده و مطابق بن ضواب  طراحی

درجعه سعانتیگراد اسعت   3/00با توجه به اینکه متوس  درجه حرارت شعهر در ایسعتگاه درجعزین 

 های رطوبتی منطقه به شرت زیر است:حدود بسایش در گروه

درجعه  40و حعداکثر  41: در این گعروه رطعوبتی حعدود بسعایش در روز حعداقل 4گروه رطوبتی

های اردیبهشت  خرداد  تیر  معرداد  شعهریور و مهعر معاه در ایعن گعروه باشد که بیشتر ماهتیگراد میسان

و حعداکثر  04شود که میزان حد بسایش در شب در این گروه حداقل رطوبتی قرار دارند  را شامل می

  باشد.درجه سانتیگراد می 41

درجعه  46و حعداکثر  01ز حعداقل : در این گروه رطعوبتی حعدود بسعایش در رو5گروه رطوبتی 

هعای اسع ند  فعروردین و باشد که ماهدرجه سانتیگراد می 01و حداکثر  04سانتیگراد و در شب حداقل 

 باشند.ببان ماه دارای این شرای  بسایش می

درجه سعانتیگراد و  42و حداکثر  01: در این گروه حدود بسایش در روز حداقل 2گروه رطوبتی 

های سرد سال بذر  دی و بهمعن باشد که بیشتر ماهدرجه سانتیگراد می 01و حداکثر  04در شب حداقل 

 شود.را شامل می

هعای ببعان  بذر  دی  بهمعن  اسع ند و در چارچوب حدود بسایش تعریف شده  در شهر قروه ماه

نیازمنعد  وسعرد بعوده باشعد  تر از حد بسایش معیهای مذکور پاییندمای ماه فروردین با توجه به اینکه

های خرداد  تیر  مرداد  شهریور از درجه ماه  باشند. در مقابلوسایل گرمازا در ساعاتی از شبانه روز می

حرارت باالی حدود بسایش ذکر شده برخوردارند. جهت تعدیل و خنک کردن هوا در حعد بسعایش 
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باشعند. تنهعا درجعه معی نیازمند است اده از وسایل خنک کننعده و جریعان برام هعوا در طعول شعبانه روز

باشد و دارای هوای مناسب برای های اردیبهشت و مهر مابین حدود بسایش تعریف شده میحرارت ماه

 باشند. زیست می

های طراحعی بعه شعرت های بعمل بمده در جداول ماهانی  توصیهبا توجه به نتایج حاصله از بررسی

 شود:زیر برای شهر قروه درجزین پیشنهاد می

 .غرب( -تر ساختمان در جهت شرقجنوبی باشد )محور طویل -ها شمالیگیری ساختمانجهت

  طراحی فضایی فشرده )فاصله گذاری کم( با توجه به شرای  اقلیمی منطقه.

 بینی جریان موقتی هوا.هایی که از یک طرف با هوای بزاد تماس دارند و پیشبینی اتاقپیش

 رصد طراحی شوند.د 21تا  41بازشوها به طور متوس  

 دیوارهای داخلی و خارجی سنگین باشد.

 ساعت طراحی شوند. 1ها سنگین با زمان تأخیر بیش از بام

 بینی محلی برای خوابیدن در هوای بزاد در فصل گرم سال.پیش

 های شدید ضروری است.باران ازبینی ح اظت پیش

 درصد طراحی شود. 21و حداکثر  03ابعاد بازشو را از کوچک تا بزرو حداقل 

 بازشوها در برابر باران محافظت شوند.

 ساعت طراحی شوند. 1ها سنگین و با زمان تأخیر بیش از دیوارها و کف ساختمان

ساعت طراحعی  1یا سنگین با زمان تأخیر بیش از ها یا به صورت سبک با عایق حرارتی مناسب بام

شود ببروهایی مناسب جهت ساختمان توصیه میبینی فضایی برای خوابیدن در خارج ضمن پیش شوند.
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 54-01و  54-41و  54-40و  54-44جععداول شععماره بینععی و طراحععی شععود )یشهععدایت بب بععاران پعع

 (.ماهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهانی :54-01جدول شماره 

 قروه درجزین نام محل
 12121 طول جغرافیایی

 40153 عرض جغرافیایی
 0101 ارت اط از سطح دریا

 

 دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر اوت ژوئیه ژوئن مه بوریل مارس فوریه ژانویه هوادمای 
 2/3 5/04 3/41 41 5/54 6/54 5/41 3/44 5/00 0/01 6/5 4 متوس  حداکثر ماهانه
 -2/2 -2/0 0/0 3/5 2/6 5/0 0/3 2 6/1 -1/0 -0/3 -1/6 متوس  حداقل ماهانه
 1/1 0/05 2/01 3/42 1/43 5/43 4/42 3/01 0/06 1/00 5/1 1/1 متوس  نوسان ماهانه

 
                            متوس  ساالنه                                                   باالترین

                     متوس  نوسان ساالنه  ترین                                          پایین

      
 %رطوبت نسبی

 دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر اوت ژوئیه ژوئن مه بوریل مارس فوریه ژانویه 
 12 06 63 34 23 26 34 60 05 15 16 10 (متوس  حداکثر ماهانه )صبح

3/00 

2/51 

5/54 

1/6- 
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 66 30 56 46 42 42 43 56 21 31 60 01 متوس  حداقل ماهانه )بعد ازظهر(
 03 65 21 50 55 55 56 21 32 61 00 01 متوس 

 2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 گروه رطوبتی
 

 
 باشد %513در صورتی که رطوبت نسبی کمتر از                             0گروه رطوبتی                   
                                       4                                                        51-31% 3ٍ 
                                       5                                                        31-01% 
 %01بیش از                                                        2                                       

 
 بارندگی و باد

 دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر اوت ژوئیه وئنژ مه بوریل مارس فوریه ژانویه 
 m.m 26 6/23 1/65 1/36 20 1/3 3/4 5/4 2/1 2/40 1/50 2/21میزان بارندگی 

               
 ساالنه               

                                         

 
 W SW SW SW SW SW SE E SW SW SW SW بادهای غالب
 SW W W W W SE SE NE W W SW S دوم بادهای درجه

 دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر اوت ژوئیه ژوئن مه بوریل مارس فوریه ژانویه 
 

 

 

 

 ماهانی :54-41جدول شماره 

 حدود بسایش                                    

 C041 C041-03 C003متوس  ساالنه دما بیش از گروه رطوبت
 روز                     شب روز                     شب شب                 روز                

0 52-46                        43-00 54-45               45-02 51-40            40-04 
4 50-43                        42-00 51-44               44-02 40-41           41-04 
5 41-45                        45-00 41-40               40-02 46-01           01-04 
2 40-44                       40-00 43-41              41-02 42-01          01-04 

 
 دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر اوت ژوئیه ژوئن مه بوریل مارس فوریه ژانویه درجه سلسیوس

 2/3 5/04 3/41 41 5/54 6/54 5/41 3/44 5/00 0/01 6/5 4 ر ماهانهمتوس  حداکث
 42 46 40 40 40 40 40 40 46 46 42 42 حد باالی بسایش در روز
 01 01 41 41 41 41 41 41 01 01 01 01 حد پایین بسایش در شب

 -2/2 -2/0 0/0 3/5 2/6 5/0 0/3 2 6/1 -1/0 -0/3 -1/6 متوس  حداقل ماهانه
 01 01 41 41 41 41 41 41 01 01 01 01 الی بسایش در شبحد با

 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 حد پایین بسایش در شب

513 
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 C C C C O H H H H O C C وضعیت حرارتی در روز
 C C C C C O O O O C C C وضعیت حرارتی در شب

        
 متوس  ساالنه      

Hحد بسایش           : متوس  دمای باالتر ازO               متوس  دما بین حدود بسایش :C متوس  دما زیر حد بسایش : 

 

 هاشاخص
                                     1Hرطوبت                 کل دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر اوت ژوئیه ژوئن مه بوریل مارس فوریه ژانویه 
                     2H              

                    3H √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 04 
 1A   √ √ √ √ √ √ √ √ √  1             خشکی

                   2A      √ √ √ √    5 
                    3A √ √ √ √       √ √ 6 
 

 
 نوسان ماهانه گروه رطوبتی باران وضعیت حرارتی هام هوم شاخص

    شب روز 1Hجریان هوا ضروری است             
  2   گرم
 01کمتر از  4و  5   گرم

 2 مناسب 2Hجریان هوا مطلوب است               
 میلیمتر 411بیش از                                3H                    محافظت از باران

 01بیش از  0و  4و  1A    5ظرفیت حرارتی ضروری است     
 فضای بزاد برای 

  2Aخوب ضروری است                   
  0و  4 گرم 
 01بیش از  4و 0 مناسب گرم

    سرد  3Aمحافظت در برابر سرما                

 

 ماهانی :54-40جدول شماره 

 
 ها از جدول گروه دومجموط شاخص

3A 2A 1A 3H 2H 1H 
6 2 1 04 1 1 

 اختمانگیری سجهت

تر ساختمان در جهت جنوبی )محور طویل -جهت شمالی
 √ 0 غرب -شرق

 01-1    

 1-2  4 طرت فشرده در اطراف حیا     00و 04 04-3
 

 تنظیم فضایی )فاصله گذاری(
 04و  00      - 5 طرت فضایی گسترده برای است اده از  جریان هوا

 4و  01      - 2 د و گرممانندحالت فوق اما مح و  از بادهای سر

3/00 
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 1و  0      √ 3 طرت فضایی فشرده
 

 جریان هوا
 هابینی جریان دائمی هوا برای تمام اتاقپیش
 5-04   1-3   - 6 هایی که از دو طریق با فضای خارجی ارتبا  دارنداتاق

هایی کعه از یعک طعرف بعا هعوای بزاد تمعاس بینی اتاقپیش
  √ 0 تی هوابینی جریان موقدارند.  پیش

 0و 4   04-6 

   04-4 1 
 1و 0      1 جریان هوا ضرورتی ندارد

 

 بازشوها
    1و 0  1 - 1 %11-21بازشوهای بزرو                             
    00و 04  1و 0 - 01 %41-01بازشوهای خیلی کوچک                 
 هر گونه شرای  دیگر  √ 00 %21-41  بازشوهای متوس                           

 

 دیوارها
     1-4  - 04 دیوارهای سبک  زمان تأخیر کم

     5-04  √ 05 دیوارهای داخلی و خارجی سنگین
 

 بامها
     1-3  - 02 بامهای سبک با عایق حرارتی

     6-04  √ 03 ساعت 1بامهای سنگین با زمان تأخیر بیش از 
 

 فضاهای خارجی
     4-04  √ 06 ینی محلی برای خوابیدن در هوای بزادبپیش
 

 ح اظت از باران
     5-04  √ 00 های شدید ضروری استبینی ح اظت در برابر بارانپیش
 

 

 

 ماهانی :54-44جدول شماره 

 
 ها از جدول گروه دومجموط شاخص

3A 2A 1A 3H 2H 1H 
6 2 1 04 1 1 

 ابعاد بازشوها

    1و 0    0 %11-21                                        بزرو

 0-04 √ 4 %21-43متوس                                          
  3-4    
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    6-01   √ 5 %43-03کوچک                                       
  1-5 √ 2 %41-01بسیار کوچک                              

    00و 04
  2-04 √ 3 %21-43متوس                                         

 

 موقعیت بازشوها

 5-04       6 در دیوارهای شمالی و جنوبی  در ارت اط بدن و رو به باد
3-1   4-0 

 6-04   √ 0 مانند حالت فوق همچنین بازشوهایی در دیوارهای داخلی
  04-4  

 

 ت بازشوهامحافظ
      1-4  1 هاجلوگیری از تابش مستقیم بفتاب به سطح پنجره

   4-04    √ 1 محافظت در برابر باران
 

 هادیوارها و کف
    1-4    01 سبک و با ظرفیت حرارتی کم
    5-04   √ 00 ساعت 1سنگین با زمان تأخیر بیش از 

 

 بامها
 01-04   1-4    04 سبک  سطوت منعکس کننده  توخالی

 5-04   √ 05 سبک با عایق حرارتی مناسب
3-1 

 6-04   √ 02 ساعت 1سنگین با زمان تأخیر بیش از  1-1  
 

 جزئیات خارجی
     0-04  √ 03 بینی فضایی برای خوابیدن در خارج از ساختمانپیش
    0-04   √ 06 بینی ببروهای مناسب جهت هدایت بب بارانپیش
 

 

 

 

 

 

 

 ها در شهرهای سطحی )باران( و موقعیت مسیلسیستم حرکت آب -5-2-3

جنعوبی شعهر جهعت جریعان  -به تبعیت از شرای  مورفولوژیکی متناسب با شعیب عمعومی شعمالی

 باشد.غربی می -های جانبی شرقیببهای سطحی ناشی از بارش نیز از شمال به جنوب و شیب
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شبکه معابر اصلی و فرعی  جعوی و جعداول و کانیوهعای های سطحی ناشی از بارش از طریق بب

بوری و پس از وارد شعدن بعه رودخانعه واقع  در ها و معابر اصلی و فرعی  جم طراحی شده در کوچه

جنوب شرقی از شهر خارج و بعه قسعمت جنعوب  -شرق شهر )رودخانه قره چای( با امتداد شمال شرقی

 شود.دشت رزن هدایت می

لوارهای اصلی معلم و شهدا باالتر از میعدان امعام خمینعی بعا امتعدادهای شعمال در شرای  موجود ب

شرقی و شمال غربی به سمت مرکز شهر و امتداد بن به سمت جنوب شرقی و جنوب غربعی بعا طراحعی 

وب ععععهعای سعطحی محسهای سطحی بعنوان جم  کننده اصلی دفع  ببهای دف  ببجداول و کانال

های ناشی های کوچه و معابر فرعی با امتدادهای شرقی و غربی ببوری بببشوند که پس از جم می

های شرقی و های موجود در بخشاز بارش و پساب منازل به کمک شیب عمومی و جانبی شهر و مسیل

هعای سعطحی غربی شهر و نهرهای کشاورزی موجود در حاشیه شهر به صعورت سیسعتماتیک دفع  بب

 ند.بر عهده دار)باران( شهر را 

 

 

 

 

 

 

 یب آناهای سطحی )باران( در شهر و معنحوه دفع آب -6-2-3
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هعای سعطحی در شعهر از طریعق مععابر و جعوی و همانطور که در مبح  قبلی اشاره شد  دفع  بب

گیرد و به غیر از صورت می شهرهای واق  در شرق و غرب های موجود به کمک مسیلجداول و کانال

های سعطحی ندارنعد. وب شهر سایر نقا  شهر مشکلی از نظر دف  ببهایی از جنوب شرقی و جنبخش

هعای جنعوبی شعهر بعه دلیعل های جنوب شرقی در حاشیه رودخانه قره چای و بخشبه طوری که بخش

های سطحی بعاال دسعت شعهر در بن بیشعترین مشعکل را در شیب کم نسبت به سایر نقا  و هدایت بب

ندگی قرار دارد. الزم بعه ذکعر اسعت کعه رودخانعه معذکور نقعش فصول سرد سال به ویژه در مواق  بار

جنعوبی در  -های سطحی واق  در نیمه شرقی و جنوبی شهر که بعا امتعداد شعمالیای در تخلیه ببعمده

 جریان است  را بر عهده دارد. 

توان شهر را به دو بخش قدیمی و جدید تقسیم کرد که بخعش قعدیمی بندی کلی میدر یک طبقه

ها و معابر بن از یک طرف و کم شیب و کم عرض بعودن مععابر بن ا توجه به نامنظم بودن کوچهشهر ب

های سطحی دارد که این مشکل از میعدان شعهدا بعه از طرف دیگر  بیشترین مشکل را به لحا  دف  بب

 شود.سمت جنوب بیشتر می

ی و محی  زیست های سطحی  ح ظ بهداشت عمومهدایت و تخلیه بب هدف از اجرای تأسیسات

ها و روسعازی مععابر و کمعک بعه زیبعایی و تأمین ایمنی و جلوگیری از وارد شدن خسارت به ساختمان

هعا و هعا  بعاوهای شهری و بام منازل و حیا های سطحی از گذرگاهبوری ببباشد که با جم شهر می

 ها و رساندن بنها به نقطه دف   اهداف مذکور تأمین خواهد گردید.پارک

ند ععععهعای مت عاوتی مانهععای سعطحی در شعهرهای مختلعف جهععان از روشامعروز جهعت دفع  بب

بنعدی معذکور بعر اسعاس شود کعه در تقسعیمهای مشترک  مستقل و نیمه مشارکت است اده میستمععسی

باشد های خانگی و صنعتی میهای سطحی ناشی از باران و فاضالبسیستم مشترک  هدایت و دف  بب
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کردن کلیه مسائل اعم از امکانات مالی و اعتباری  نیروی انسانی و شرای  طبیعی بعه دالیعل  که با لحا 

 شود.زیر برای شهر قروه درجزین  سیستم مستقل توصیه می

های سطحی فعراهم جنوبی شهر شرای  برای دف  مناسب بب -شمالی مالیم الف( با توجه به شیب

هعای سعطحی ریزی کرد که در فواصعل قابعل قبعولی ببامهتوان به نحوی برناست. یعنی به سادگی می

 بوری و از طریق ببریزهای مختلف وارد مسیل یا رودخانه قره چای گردد. جم 

ساعته و تعداد روزهای بعارش و توزیع  فصعلی نسعبتاً  42ب( رگباری بودن بارش و حداکثر بارش 

هعای هعدایت بب بعاران بعه ت کانعالشود که در طول سال از ظرفیمناسب بن در سطح منطقه باع  می

 طور کامل است اده شود.

گردد. به این ترتیب های سطحی بدون اختال  با فاضالب شهری دف  می( در سیستم مستقل ببج

های فاضالب به وسیله رسوب گل و الی که اکثراً عالوه بر کاهش حجم تص یه  از مسدود شدن کانال

 بید.باشد  جلوگیری بعمل میی میبه علت وزش باد که حاصل بن گل و ال

گیرد  لذا دسترسی های روباز صورت میهای سطحی مستقل اکثراً توس  کانالد( سیستم دف  بب

 ها و تعمیرات الزم به سادگی امکان پذیر است.و پاک کردن کانال

بایسعت جهعت هعای سعطحی معیهای شبکه مشترک بر خالف سیستم مسعتقل دفع  ببه( ورودی

و نصعب  هعامنهلعول ضعر  بعا اسعت اده از وسعیله ایجعاداز انتشار بوهای نعامطبوط و گازهعای م جلوگیری

 شود.باشند  انجام میهای ضد ن وذ بب که نسبتاً گران قیمت میسرپوش

هعای زیرزمینعی نسعبتاً پعایین در شعهر و شعرای  اقتصعادی در شرای  فعلی با توجه به سعطح ببو( 

بعه طعور  جعذبیهعای قتاً فاضالب منازل شهر به صورت سنتی با ح ر چعاهشود موشهرداری  پیشنهاد می
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هعا و هعای منعازل و امعاکن و کوچعههای سطحی ناشی از بارش اعم از بامموضعی دف  شود و کلیه بب

  گردد. های روباز در سطح شهر به طور مستقل دف ها توس  کانالگذرگاه
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