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 خالصه گزارش مطالعات محیطی طرح جامع شهر قروه درجزین همدان

 خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر  -

 موقعیت جغرافیایی  -

هکتار از توابع شهرستتا  رز  در شتلاا استتا  هلت ا   422شهر قروه درجزین با مساحتی بالغ بر  

درجه  24ثانیه تا  43دقیقه و  81درجه و  53واقع ش ه و از نظر موقعیت ریاضی در مختصات جغرافیایی 

 . نیه طوا شرقی قرار گرفته ش ه استثا 53دقیقه و 6و 

  :هاناهمواری

های موضوعی با تهیه نقشه 8043333توپوگرافی  های منطقه بر پایه نقشهبه منظور بررسی ناهلواری

بریتز شتهر ، شهر و حتوزه پیرامتو     را در موت وده حتوزه  سطوح ارتفاعی و جهات و طبقات شیب

 . د بررسی و مطالعه قرار گرفته استقروره مور

  :ارتفاع

، کوهپایه و دشت تشتکی  وزه  بریز    از سه واح  کوهستا از نظر مورفولوژیکی شهر قروه و ح

متری در دشت رز  و شهر قروه در واحت  دشتت  8243ش ه است و فرکانس ارتفاعی    مابین ارتفاع 

  .باش   کوهستا  )در شلاا مو وده( می  در مرز استا  قزوین در واحمتری ارتفاعات خرقا 4213تا 

، ارتفاع متوسط مو وده مورد مطالعه    فاعی حوزه  بریز شهر قروه درجزینبر اساس نقشه سطوح ارت

درص  از ستطح موت وده از ارتفتاع  2/34مواسبه ش ه و بیش از  وزنیمتر از سطح دریا به روش  8483

متتر از ستطح دریتا در ستطوح  8211باش  و شهر قروه با متوسط ارتفاع برخوردار می متر 8433کلتر از 

تتا  8223متر در واد دشت استقرار یافته است  و شهر قتروه در طبقتات ارتفتاعی  8133ارتفاعی کلتر از 

طح از درصت  بیشتترین ست 34با مساحتی بالغ بتر  8242تا  8216متر قرار گرفته و سطوح ارتفاعی  8133
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متر و نیله جنوبی شتهر  8243شود و از نظر جغرافیایی نیله شلالی شهر از ارتفاع باالی ر را شام  میشه

متر برخوردارن  و در مجلوع ارتفاع در شهراز شتلاا شتهر بته جنتو     بتار  8243از ارتفاع کلتر از 

 . یاب جنو  غربی کاهش می –رون  شلاا شرقی

. بطوریکته باشت ، ارتفاع در موالت مختلف    نیز متفاوت متیردر سطح شه به تناسب تغییرات ارتفاع

تترین و مولته عنتوا  مرتفتعمتتر ب 8133تتا  8242تفتاعی بتاالی با قرار گرفتن در سطح ار 3موله شلاره 

تترین قستلت های جنوبی موله شلاره یک پستتبخش ترین موله در شهر وبعنوا  کم ارتفاع 4شلاره 

 شود.شهر موسو  می

  :بشی

، شیب منطقه نیز متغییر است و بطور کلی تفاع در سطح شهر و حوزه  بریز   به تناسب تغییرات ار

درص  از سطح  4/55میزا     از شلاا به جنو  کاهش می یاب  و بر اساس نقشه جهات شیب بیش از 

متر حکایتت از باش  که ایتن ادرص  جهت جنوبی می 2/54  غربی و مو وده دارای جهت شیب جنو

با توجه به موقعیت استتقرار های منطقه و  فتابگیر بود  شهر جنو  شرقی ناهلواری -ون  شلاا غربیر

 . باش    می

درصت   6/6، شتیب متوستط شتهر و حتوزه  بریتزا  بته روش وزیتن بر اساس نقشه طبقات شیب منطقته

درصت   4/22یش از . بطوریکه بباش مواسبه ش ه که نشانگر کم شیب بود  منطقه و مالیم بود     می

 . قه از شیب کلتر از یک درص  دارن سطح منط

و  2، به جز حواشی رودخانه قوری چای در شتر  شتهر )در موتالت هلچنین بر اساس نقشه شیب شهر

درصت   5، شیب شهر غالبتا  کلتتر از های شهررت پراکن ه در سایر مولههای مو ودی بصو( و بخش8

 .باش می
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 ن شناسی مسائل کلی زمی -2-2-3

     :زمین شناسی

ستیرجا  واقتع شت ه و متتاثر از حرکتات  -ستنن  شهر قوره در حوزه پیرامتو     در زو  ستاختلانی 

، هتای دو کوهزایی  لپتین در فازهای کوهزایی سیلیرین سازن های زمتین شناستی متعت دی در دورا 

 سو  و چهار  زمین شناسی شک  گرفته است. 

هتتای شیستتتی ( و کالتتک8488یتتومیکریتی مربتتو  بتته دوره کرتاستته )هتتای  هتتک تیتتره رنتت  بستتن 

( مربتو  بته دورا  JSHبیومیکریتی تا اسپاری با رن  خاکستری نقره ای مربو  به دوره ژوراسیک )

یتز شتهر قتروه درجتزین رخنلتو  در شر  روستای منوچهر و جنو  شر  حوزه  بر دو  زمین شناسی

 . دارن 

های قرمز تتا ، مار (F24های مار  کر  رن  و توف ان زیتی )ا  الیهبا می های  هکیهلچنین سن 

( و توف شیشته ای کربنتاتی OM1Mهای خاکستری تا سبز زیتونی )( مار OMMخاکستری رن  )

(OMANT ( گ ازه های تراکی  ن زیتی تیره )Oman و سن )( های  هکی بیومیکریتیOM1  )

باش  حوزه  بریز( میشناسی در شهر قروه و پیرامو     ) مجلوعه سنگهای مربو  به دورا  سو  زمین

 . ر  و جنو  شر  حوزه رخنلو  دارن هایی از شکه در بخش

دهت  کته شتهر قتروه بیشترین سطح از اراضی مو ود را رسوبات  برفتی دورا  چهار  تشکی  می

ت مختلتف شتهر الهتا و موتدرجزین در بستر این رسوبات قرار گرفته است که ضخامت    در بختش

 . متفاوت است
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  :قابلیت و ارزیابی اراضی 

هتای ها و تتراس، فالتهاها، تپهتیپ اصلی کوه 2ضی از منطقه مورد مطالعه از نظر قابلیت و ارزیابی ارا

های استتقرار یافتته های دامندر تیپ دشت 2-4 برفتی تشکی  ش ه است و شهر قروه در واح  اراضی 

ای دهت  و دارحوزه  بریز شهر قتروه را تشتکی  متیت این واح  بیشترین سطح از است و از نظر مساح

 . باش هایی به شرح زیر میویژگی

 ای نسبتا  مسطح با شیب بسیار مالیم های دامنهدشت -

 دارای خاک علیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین ب و  سنگریزه  -

 نقا  شهری و روستایی دارای کاربری موجود زراعت  بی و درختکاری و  -

زمینی به لواظ باال بود  های زیردارای مو ودیت خاک به لواظ بافت سنگین    و مو ودیت    -

 سطح    

در صورت انجا  عللیات اصالحی چو  تسطیح و بهبتود وضتعیت فیزیکتی ختاک در پتایین  ورد   -

 . باش ی میهای  بی و باغاسب برای زراعتهای زیر زمینی از قابلیت منسطح   

 زلزله خیزی منطقه و شهر  -

ارت مستکن و شهرستتتازی در نقشتته بر اساس نتایج توقیقات مرکز توقیقتات ستاختلا  و مستکن و ز

، مو وده مورد مطالعه در پهنه زلزله خیزی باال در نیله شلالی، متوسط در بن ی زلزله خیزی کشورپهنه

 ایین قرار گرفته است. قسلت مرکزی و خود شهر در پهنه زلزله خیزی پ
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هتای تکتتونیکی زاگترس در ی زو از نظر مورفولوژی ساختلانی مو وده متورد مطالته در موت  تالقت

باشت  کته ایتن امتر باعت  و ایترا  مرکتزی در شتلاا موت وده متیسیرجا  در مرکز  -سنن  ، جنو 

شت ه استت  های کوچک و بزرگی با امت ادهای مختلف در شتلاا حتوزه  بریتز شتهر قتروهشکستگی

 5/4زلزله تاریخی در سطح منطقه با شت ت  64که مطابق زلزله های ثبت ش ه در منطقه بیش از  بطوری

روش توزیتع نرمتاا  های تاریخی منطقته بتهداده است که بر اساس تولی  زلزلهدرجه ریشتر رخ  3/6تا 

 833ر دوره برگشتت درجته د 2/3، ستاله 8333ریشتر در دوره برگشتت  6ای با ق رت وقوع زمین لرزه

ساله موتل  است. هلچنین مطابق توزیتع گلبت  احتلتاا وقتوع  23درجه در دوره برگشت  8/3ساله و 

 . ساله موتل  است 43در دوره برگشت ریشتر  3ساله و  433ریشتری با دوره برگشت  3/6زلزله 

  :های زیر زمینیآب

یت از موفولوژی حاکم بر منطقته از شتلاا های زیرزمینی مو وده مورد مطالعه به تبعجهت جریا    

هتای فصتلی و نطقه از طریق مخرو  افکنته و مستی های زیر زمینی مبه جنو  است و تغذیه سفره   

گیتترد. بتتر استتاس نقشتته هتتای هتتای ستتطوی ناشتتی از بتتارش صتتورت متتی  هلچنتتین نفتتوت مستتتقیم 

استی از کیفیتت و میتزا   بت هی ژئوهی رولوژیکی و کیفیت    منطقه متناسب با سازن های زمتین شن

است و سازن های دورا  سطح قاب  بررسی  3 نها متفاوت است بطوریکه در حوزه  بریز شهر قروه در 

هتای  هکتی . ستن  بت هی متوستط تتا ضتعیف برخوردارنت  سو  از کیفیتت    ختو  و وضتعیت

ا  دو  در شتر  بیومیکریتی از کیفیت    خو  و وضعیت  ب هی خو  تا متوسط ، ستازن های دور

شهر ب لی  نفوت پذیری کم سازن  از کیفیت    متوسط و  بت هی ضتعیف و رستوبات  برفتتی دروا  

از وضتعیت  هتا و رستوبات  برفتتی از کیفیتت    ختو  واز جلله پادگانه های مخرو  افکنهچهار  
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  قرار گرفته است اب هی خو  تا عالی برخوردارن  و شهر قروه درجزین در این پهنه از کیفیت منابع  

 . ( استقرار یافته استHco3و از نظر تجزیه شیلیایی منابع    در منطقه بی کربناته )

 منابع و ؟؟؟؟؟ تأمین آب شهر 

شهر قروه و پیرامو     در حوزه  بریز مرکزی قرار گرفته و هتی  رودخانته دائلتی در    جتاری 

جنتوبی کته در شتر  شتهر و چشتله هتا و   –نلی باش  و رودخانه های فصلی و اتفاقی با امت اد شلالی 

متی قنات ها و چاههای علیق و نیله علیق مجلوعه منابع  بهای سطوی و زیتر زمینتی منطقته را شتام  

شود و در مجلوع بهره برداری از منابع  بهای زیرزمینی بته عنتوا  مهلتترین منتابع تتامین    شتر  و 

 کشاورزی شهر قروه و روستاهای پیرامو     می باش  . 

بر اساس اعال  شرکت    و فاضال  استا  هل ا  منبع تامین    مصرفی شهر از چاههای واقتع 

میلیلتری از شهر رز  به شهر قروه منتق  و سته  233ک خطر لوله در مو وده شهر رز  می باش  که بای

 شبکه توزیع    شهر متص  می گردد . 

علیرغم اعال  نبود مشک     در شهر و اعال  رضایت اهالی از کیفیتت    شتر  شتهر ، امتا بتا 

 توجهبه رش  جلعیت شهر نشین در شهرهای قتروه و رز  و وابستتگی شت ی  شتهر قتروه بته منتابع   

متر مکعبی رز  و از هله مهلتر بتاال بتود  میتانگین    مصترفی در ایتن  83333تخیره ش ه در مخز  

شهرها نسبت به متوسط استا  و کشور ، پیش بینی می شود در افق طرح شهر قروه درجتزین بتا مشتک  

ی کم  بی مواجه خواه  ش  . در این خصوص توصیه می شود مسئولین مولی استا  مطالعتات کتاربرد

مرحله دو  طرح جامع    شهر را با ه ف تامین    شر  شهر قروه در روستتاهای پیرامتو  در بلنت  

م ت در دستور کار خود قرار داده و منابع    ج ی ی جایگزین وضعیت فعلی کلتر که بتا توجته بته 
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تامین منابع غنی در حوزه ها و  بریز شهر و شرایط ژئوهی رولوژی    زمینه برای توقق منابع    نسبتا 

    بیشتر فراهم است .

 مسائل هواشناسی ) حرارت ، باران ، رطوبت و ... (  -

مو وده مورد مطالعه متاثر از عوام  مولی و جهانی از شرایط اقلیلی خاصتی در فصتوا مختلتف 

ساا برخوردار است . جهت بررسی و تولی  پارامترهای اقلیلی منطقه از داده های هواشناستی ایستتگاه 

متیالدی استتفاده شت ه  4335لیلاتولوژی درجزین وایستگاه سینوپتیک هل ا  از ب و تاسیس تا ستاا ک

 است. 

میلیلتر است که میزا     در ماههتا و فصتوا  513متوسط بارش ساالنه منطقه در ایستگاه درجزین 

 2/3ر متاه بتا حت اق  میلیلتر به عنوا  پر بارانترین و شهریو 4/65مختلف ساا متغییر است و اسفن  ماه با 

میلیلتتر بتیش از  3/833میلیلتر بارش کم بارانترین ماه ساا است . از نظر توزیع فصلی ، فص  زمستا  با 

 42درص  بیشترین میزا  بارش و فصوا پائیز و بهار در رتبه های بع ی قرار دارن  . ح اکثر بارش  2/23

میالدی به ثبت رسی ه است و تع اد روزهای بارانی  8424 با  ماه  2میلیلتر در روز  44ساعته ثبت ش ه 

 روز در ساا است .  35در ساا 

 -6/5درجه سانتیگراد است که میتزا     بتین  3/88متوسط دمای ساالنه در مو وده مورد مطالعه 

درجته در تیرمتاه در نوستا  استت . دمتای ثبتت شت ه در ایستتگاه  8/46درجه سانتیگراد در دی ماه تتا 

می باش  . ح اکثر مطلق دمای ثبت ش ه به  8424درجه زیر صفر در دی ماه ساا  -52از  درجزین بیش

درجته ای منطقته و  23می باش  کته نشتانگر نوستا  دمتای  8426درجه سانتی گراد در تیرماه  28میزا  

 حاکم بود  شرایط بری ش ی  در منطقه می باش  . 
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درصت  در دی  21ا     ح اکثر بته میتزا  درص  می باش  که میز 32متوسط رطوبت نسبی منطقه 

درص  در ماههای تیرو مرداد متی باشت  کته میتزا     ستاعات  55ماه و ح اق  میزا  رطوبت به میزا  

 مختلف روز متفاوت است . 

با توجه به موقعیت شهر قروه درجزین و شرایط جوی حاکم بر منطقه رطوبت نسبی منطقته متعتادا 

می باش  که پوشش گیاهی نستبتا  مناستب و تعریتق ناشتی از  نهتا و منتابع و مناسب برای شرایط زیست 

 ابهای نسبتا  غنی از جلله عوام  مهم تع ی  وطوبت نسبی می باشن  . 

روز در ساا است که متناستب بتا ورود تتوده  852تع اد روزهای یخبن ا  در این مو وده بیش از 

 فص  زمستا  تع اد روزهای یخبن ا  بیشتر می شود.  هواای سردسیری و ... اواخر فص  پائیز و در طوا

جهت بررسی باد در منطقه از ایستگاه سینوپتیک هل ا  استفاده شت ه استت کته مطتابق داده هتای 

درصت  از جریتا   63نات در ثانیه است و بتیش از  4/5ثبت ش ه در ایستگاه مذکور متوسط سرعت باد 

 منطقه جنو  غربی و ؟؟؟؟ باد غالب    غربی است .بادهای منطقه  را  بوده است و باد غالب 

کیلومتر در ساعت در اسفن   4/11نات در ثانیه معادا  24سریعترین باد ثبت ش ه با سرعت بیش از 

 از جهت جنو  غر  ثبت ش ه است .  8415ماه ساا 

ت ستاع 534ساعت می باشت  کته مترداد متاه بتا  8/4444میزا  ساعات  فتابی در طوا ساا ح ود 

ستاعت کلتترین میتزا  ستاعت  فتتابی را داشتته استت و در  5/824بیشترین ساعات  فتابی و دی ماه با 

 بوده است . 1/1و  1/2روز هوا با پوشش ابرناکی نسبتا  کام   2/33مقاب  در طوا ساا بیش از 

یم نوع اقلیم شهر طبق روش کوپن اقلیم منطقه نیله خشک سرد و براساس روش دمارتن دارای اقلت

 نیله خشک می باش  . 
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بر اساس ج وا بیوکلیلاتیک ماههای اردیبهشت و مهر به منطقه  ستایش و ماههتای دی ، بهلتن ، 

اسفن  ، فروردین ، با  و تر پائین تر از منطقه  سایش قرار دارن  و در طوا شبانه روز نیازمنت  استتفاده 

اد و شتهریور بتاالتر از منطقته  ستایش قترار از وسای  گر  کنن ه می باش  و ماههای خرداد ، تیر ، مترد

گرفته ان  که نیازمن  استفاده از وسای  خنک کنن ه مطلو  یا جریا  هوای ح اق  یک متر بر ثانیه می 

باش  و براساس نتایج حاصله از بررسیهای اقلیلی در ج وا ماهانی توصتیه هتای طراحتی اقلیلتی بترای 

 . شهر قروه به شرح زیر پیشنهاد ش ه است 

 –جنوبی باش  ) موور طوی  تر ساختلا  در جهتت شتر   –جهت گیری ساختلانهای شلالی  -

 غر  ( 

 طراحی فضایی فشرده ) فاصله گذاری کم ( با توجه به شرایط اقلیلی منطقه  -

پیش بینی اتاقهایی که از یک طرف با هوای  زاد تلاس داشته باشن  و پیش بینی جریا  موقتی  -

 هوا 

 زشوها طراحی متوسط با -

 طراحی و ساخت سنگینی دیوارهای داخلی و خارجی  -

 ساعت  1طراحی سنگینی بامها با زما  تاخیر بیش از  -

 پیش بینی مولی برای خوابی   در هوای  زاد در فص  گر  ساا  -

پیش بینی و ضرورت حفاظت از بارانهای ش ی  و پیش بینی  بروهای مناستب جهتت هت ایت  -

    بارا  و ... 

 

 ت آبهای سطحی ) باران ( و موقعیت مسیلها در شهر سیستم حرک -



 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 

جنتوبی شتهر جهتت جریتا   –به تبعیت از شرایط مورفولوژیکی متناسب با شتیب علتومی شتلالی 

 غربی می باش  . – بهای سطوی ناشی از بارش نیز از شلاا به جنو  و شیبهای جانبی شرقی 

اصتلی و فرعتی ، جتوی و جت اوا و  بهای سطوی ناشی از بارش در شتهر از طریتق شتبکه معتابر 

کانیوهای طراحی ش ه در کوچه ها و معابر ، جلع  وری و ه ایت به رودخانه قره چتای در شتر  

 جنو   –شهربا امت اد شلاا شر  

 نحوه دفع آبهای سطحی ) باران ( در شهر و معایب آن  -

ز بخشتهایی از جنتو  بر اساس مطالعات می انی صورت گرفته و استعال  از دستگاهای تیربط به ج

شر  و جنو  شره که به دلی  وجود رودخانه قره چای ، طغیا  ناشی از    در فصوا پر  بی و باال 

بود  سطح  بهای زیر زمینی درایا مشک   بگرفتگی و دفع  بهای سطوی می باشن  . سایر موالت 

ستطوی شتهر را متی شهر مشکلی به لواظ دفع  بهای سطوی ن ارن  . از نظر چگونگی دفع  بهای 

توا  به دو بخش ق یلی و ج ی  تقسیم کرد که بخش ق یلی و هسته اولیه شره با توجه بته نتامنظم 

بود  کوچه ها و معابر و کم شیب بود  و کم عرض بود  معتابر بتویژه از میت ا  شته ا بته ستلت 

به طراحی  جنو  بیشترین مشک  را از لواظ دفع ابهای سطوی دارن  و موالت ج ی  شهر باتوجه

ی مناسب و کلک شیب مناسب و جوی و ج اوا طراحی ش ه دفع  بهتای ستطوی بته شتیوه شهر

 مطلو  به کلک رودخانه قره چای و شهرهای کشاورزی موجود صورت می گیرد . 
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