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 -3بررسي و شناخت شهر
 -1-3شناخت تاريخچه ،علل پيدايش ،چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
شییهر خمین ییشییهر در منطقییه بلییوک مییاربین در  51درجییه 31 ،دقیقییه 45 ،ثانی یه طییول شییرقی و
 32درجه 41 ،دقیقه عرض شمالی و  12کیلومتری شمالغربی اصفهان واقع گردیده است.
ای ین شییهر از شییمال و شییمالغرب یی بییه کییوههییای محمودآبییاد بییا  2473متییر ،ارتفییاع سییرچاه 2250
متر و کوه صیالت محیدوده شیده و جنیوب و شیرق آن را دشیت همیواری پوشیانده اسیت .ارتفیاع ایین شیهر
از سطت دریا  1595متر بوده و  18متر از اصفهان مرتفعتر است.
نام اصلی این شهر سده بوده و در کتابهیای تیاریخ هیم بیه همیین نیام معرفیی شیده اسیت .نیام ایین
شهر در سال  1338به همایونشهر 1و بعد از انقالب اسالمی به خمینیشهر تغییر نام داده است.

 -1-1-3شناخت تاريخچه و علل پيدايش شهر

در وجه تسمیه خمینیشیهر کیه سیابقاب بیه نیام سیده و سی س همایونشیهر شیناخته شیده اسیت سیه
فرضیه مطرح گردیده است:
-

فرضیییه اول :اییین فرضیییه بییر اییین پایییه اسییتوار اسییت کییه سییده از اتصییال سییه دهفروشییان،
ورنوسفادران و خوزان بیه وجیود آمیده و سیده (سیه ده) را تشیکیل دادهانید .نظییر سیده آبیادی-
های دیگیری نییز وجیود داشیتهانید کیه از تدمییع چنید آبیادی ییا روسیتا بیه وجیود آمیدهانید و
همان نام برای آنها برگزیده شیده اسیت .نظییر :پندیده در محیال خراسیان قیدیم کیه بیه همیین
نام در کتب جغرافیا و تاریخ باقیمانده است.

-

فرضییه دوم :برخیی نویسییندگان عقی یده دارنیید ایین شییهر محییل برگییزاری جشیین باسییتانی سییده
( )sadeبوده اسیت .دلییل آن را نییز نزدیکیی آتشیگاه بیه ایین شیهر مییداننید .سیده ییا سیذ،،
جشن مخصوص آتیش اسیت کیه در روز صیدم زمسیتان برگیزار مییشیود ( ...از اول فیروردین تیا
آخییر مهییر ،یعن یی  7مییاه از سییال را زمسییتان و  5مییاه بییاقی را تابسییتان م ییدانسییتهانیید )...بنییابر
روایییت ،احتمییاالب مییردم شییهر مهییرین (مییاربین) در شییهر سییذ ،بییه اطییراف شییهر رفتییه ،دود
برمیانگیختند تا دفع مویرات کننید ،لیذا احتمیال دارد بیه ایین دلییل ،ایین منطقیه بعیدها سیده
نامیده شده باشد.

-

فرضیه سوم :عالوه بر دو وجیه تسیمیه کیه گفتیه شید ،برخیی نییز ریشیه نیام سیده را در سیه دژ

 -1تغییر نام سیده بیه همیایونشیهر توسیط رسیول صیرامی در کتیاب "سیده درگیذر زمیان" سیال  1338ذکیر شیده اسیت .ایین در حیالی
اسیت کیه ایین تیاریخ در کتیاب "خمینیییشیهر ،شیهری کیه از نیو بایید شییناخت" بیا نگیارش سییدباقر میردامیادی سیال  1335عنییوان
شده است.
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میدانند (سه دژ به نیامهیای گیاردر ،کهنیدژ و دزیمییر کیه در هیر ییک از آنهیا یکیی از قهرمانیان
کیانی زندگی میکرده است) .بیه ایین ترتییب معتقدنید واژه "سیدژ" بیه میرور زمیان بیه "سیده"
تغییر پیدا کرده است.
باتوجییه بییه شییواهد و قییراین موجییود ،فرضیییه اول از سییندیت بیشییتری برخییوردار بییوده و در منییابع
مختلو بر این فرض توییید شیده اسیت .بیراین اسیا

همانگونیه کیه اشیاره گردیید ،خمینییشیهر در ابتیدا

شییامل سییه روسییتا ی یا سییده ده بییه نییامهییای پریشییان (ی یا فروشییان و ی یا پروشییان) ،خ یوزان (ی یا خی یزان) و
ورنوسفادران یا بن اصفهان بوده و هیر ییک از روسیتاهای تشیکیل دهنیده سیده خیود بیه علیت خاصیی نیام
گرفته است .در ادامه به بررسی تاریخچه هر یک از روستاهای تشکیل دهنده سده پرداخته میشود:
 -1ورنوسفادران

ورنوسییفادران را عییدهای در محییاورت عمییومی همییان بیین اصییفهان م ییداننیید بیین بییه معن یی بنی یاد،
اسا

و اصل است و شاید اشاره به مردمی است که در اقلیم جدید سکنی گزیدهاند.
قییوم ورنییو

از شییداعتییرین سی اهیان ملییکشییاه (سییومین پادشییاه سییلدوقی  465هدییری شمس یی)

بودند .همچنین این قیوم گیارد مسیلت پادشیاه را تشیکیل مییدادهانید .پیس از پییروزیهیای ملکشیاه و آرام
شدن اوضاع اییران وی مدلیس جشینی ترتییب داد و بیه علیت شیداعت و شیهامت آنهیا را بهیادران کیه بیه
معنیی دلییران اسییت نامیید و بیه عنییوان قیدردانی از آنهییا زمیینهیای گییاردژ را بیه آنهیا اهییدا کیرد و محییل
اسکان آنها نیز ورنو

بهیادران نامییده شید کیه بیه میرور زمیان بیه ورنوسیفادران تبیدیل شیده بیود .البتیه

ای ین مطلییب مسییتند نیسییت و بییا توجییه بییه واقییع شییدن ای ین قری یه در آخییرین حیید توسییعه اصییفهان در
گذشته ،کلمه بن اصفهان به معنی آخر اصیفهان مییتوانید تسیمیه صیحیت بیرای ایین مکیان باشید ،کیه بیه
مرور زمیان بیه ورنوسیفادران تغیییر یافتیه اسیت .شیاید نظرییه هرتسیفلد درخصیوص مهیاجرت کلنییهیای
یهود به اصفهان (و باولگان) در اوایل قیرن چهیارم مییالدی بیا توجیه بیه شیباهت والتیی بیا زبیان کلیمییان،
قابل تومل باشد.
اییین محلییه از محییالت کییوچکتری تشییکیل گردیییده اسییت .گییاردر ،باولگییان ،گارسییله ،کوشییکباظ و
زاغهآباد از زیرمحلههیای اصیلی ایین محلیه بیه حسیاب مییآینید .از عناصیر اصیلی ایین محلیه مییتیوان بیه
مسییدد جییامع گییاردر ،مسییدد آقییا عل ییاکبییر گییاردر ،حمییام گییاردر ،امییامزاده س یید ابییراهیم ،خانییه حییاظ
هاشمیهیا ،قبرسیتان و ...اشیاره کیرد .از لحیاس زبیان و لهدیه تفیاوتهیایی در محیالت ورنوسیفادران وجیود
دارد .از جمله اینکه محله باولگیان لهدیهای خیاص خیود را دارنید کیه در خمینییشیهر بیه والتیی (والیتیی)
معروف است.
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 -2فروشان

در وجییه تسییمیه اییین آبییادی (محلییه کنییونی) در کتییاب "نصییو جهییان فییی تعریییواالصییفهان" از
محمدمهدی بین محمدرضیا االصیفهانی ذکیر شیده اسیت کیه "فریشیان را معیرف پریشیان و پریشیان خیود
مخفو پریوشان است کیه از نیام زنیی بیه اسیم پرییوش کیه در زمیان قیدیم بنیای ایین قرییه را نهیاده و بیه
نییامش منسییوب گشییته اسییت" .در روایت یی دیگییر چن یین آمییده اسییت کییه چییون ق یوم دیمی یر بییه حسیین
وجاهت معروف بودهاند و در ایین دییار بیه زیبیایی آنهیا وجیود نداشیته ،بیه دسیتور پادشیاه نیام ایین قیوم را
پریوش و نام محله آنها را پروشان میگذارند.
این محله در غیرب خمینییشیهر واقیع شیده و زییر محیالت آن شیامل :مییاندوی ،درب سیید ،محلیه
نیو ،الدره ،مالحییدر ،قلعیهآقییا و کاروانسییرای حیاظ علیی بییوده اسیت .از عناصییر اصییلی تشیکیل دهنییده ایین
محلییه م ییتییوان بییه مسییدد جییامع فروشییان ،مسییدد ابوالبرکییات ،مسییدد مالحی یدر ،حم یام بییزر( ،تییوده)،
حمام کوچک (صفا) ،خانه سرتیپ سدهای ،قبرستان درب سید ،قبرستان شیر اشاره کرد.
 -3خوزان

خییوزان از واژه "خییوز" و "ان" نشییانه کتییرت و جمییع تشییکیل شییده اسییت .خییوز در سیینگ نوشییته-
هییای هخامنش یی بییه عیالمی یان و سییرزمینهییای آنهییا گفتییه م ییشییده کییه در منطقییه کوهسییتانی از ب یین-
النهییرین تییا فییالت ایییران گسییترده اسییت و رشییته کییوههییای زاگییر  ،لرسییتان و خوزسییتان امییروزی را
دربردارد .بعویی از مورخیان یکیی از زبیانهیای دوره ساسیانی را زبیان خیوزی دانسیتهانید و جغرافیانویسیان
دوره اسالمی نیز بیه رواظ آن در خوزسیتان اشیاره کیردهانید .ایین محلیه در شیرق خمینییشیهر واقیع شیده
و زیرمحالت؛ شمسآباد ،فتتآباد ،بوستانسهم ،انصاریها ،کهندژ و سکه البرز را دربرمیگیرد.
کهنییدژ از قییدیمیتییرین محییالت خییوزان بییه شییمار میییرود .کهنییدژ خییوزان از نظییر تقسیییمات
شهرهای پییش از اسیالم بیه بنیایی گفتیه مییشید کیه بخیش اداری و نظیامی را تشیکیل مییداد و دییواری
بلنیید اییین مدموعییه را از سییایر نقییا مدییزا میییکییرد .کهنییدژ جایگییاه و سییکونتگاه حکییام و درباریییان و
اس وهران بود .ایین بخیش در مرکیز و بهتیرین نقطیه شیهر و اغلیب در سیطت بیاالتری از سیایر نقیا جیای
داشت و توسط دروازهای به سمت شیرق بیه خیارظ راه داشیت .سیاختمانهیای کهین سیال کیه آثیار قیدمت
آن را نشیان مییدهید تییا چنید سییال پییش در آن وجیود داشییت ولیی متوسییفانه آن آثیار از بیین رفتییه و در
حال حاضر چیزی که نشان دهنده سابقه تاریخی و آثار باستانی این محل باشد وجود ندارد.
از عناصر تاریخی اصلی شهری و معماری این محله میتوان به مسدد جامع ،مسدد مالمحسن ،حمام
کوز ،حمام گاوی (شمسآباد) خانه سیادت و خانه نکویی مهر اشاره کرد .نقشه شماره  31-1عکس هوایی در
سه روستای ورنوسفادران ،خوزان و فروشان را در اوایل دهه  1340نشان میدهد.
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 -2-1-3چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

با اسیتفاده از اسیناد تیاریخی مختلیو مییتیوان بیه قیدمت خمینییشیهر پییبیرد .بیا توجیه بیه آثیار
باقیمانیده ،حییداقل سییابقه تییاریخی کییانونهییای جمعیتیی در محییدودهای کییه در حییال حاضییر خمینییشییهر
نام گرفته به  2500سیال قبیل بیازمیگیردد .وجیود کهنیدژ در محلیه خیوزان (قهنیدژ) و وجیود آتشیکده در
کییوه آتشییگاه کییه در کنییار زاینییدهرود واقییع شییده ،وجییود قبرسییتان زا آبییاد بییا سیینگ قبرهییای عییریض،
همچنین قنات پیروزشاهی و مسدد جامع همه نشانه قدمت خمینیشهر است.
کتییابهییای دای یرهالمعییارف سییرزمین و مییردم ای یران از عبدالحس یین سییعیدیان و نصییو جهییان ف یی
تعرییو االصییفهان از محمدمهییدی بیین محمدرضییا االصییفهانی جغرافییای اصییفهان از دکتییر سییرو

شییفقی

از قییدمت شهرسییتان خمین ییشییهر ذکییر کییردهانیید .در کتییاب نصییو جهییان ف یی تعری یو االصییفهان ،بلییوک
میاربین کییه دارای آب و هیوای خییوب اسیت معرفیی شییده و از دهیات آن شهرسییتان انیدان و سییده نییامبرده
شده است.
دکتر سیرو

شیفقی در کتیاب خیود بنیام جغرافییای اصیفهان معتقید اسیت کیه مقیارن کیو عیده-

ای از سییاکنان منطقییه اصییفهان در نیمییه دوم هییزاره چهییارم قبییل از م ییالد مسییت آبییادیهییای کییوچکی در
محییل فعلیی شییهر اصییفهان و سرتاسییر زاینییدهرود وجییود داشییته کییه بییا آمییدن عییدهای از شییمال بییه فییالت
مرکزی بر جمعیت آنها افیزوده شیده و دهیات جدییدی بوجیود آمیده اسیت بیراین اسیا

مییتیوان قیدمت

اولین کیانونهیای جمعیتیی ایین خطیه را بیه دوران قبیل از اسیالم مربیو دانسیت و در رواییات دیگیر نییز
آمیده حملیه اسیکندر بیه سیه دژ ،کهنیدژ ،گیاردژ و دیمییردژ کیه در ایین منطقیه واقیع شیده بودنید ،باعی
وییران شییدن آنهییا بییه دسییت اسییکندر مقیدونی گردییده و ایین منطقییه تییا دوران پادشییانی ساسییانیان (224
میالدی) یعنی تا  6قرن بعید بیه صیورت بیابیانی بیی آب و علیو بیاقی مانید .تیا آنکیه پییروز شیاه ساسیانی
به سلطنت رسید و به دژ آمد و بنیا بیه خواسیته او بیار دیگیر ایین محیل آبیاد شید ،وی دسیتور حفیر قنیاتی
داد که به نیام خیودش بیه قنیات "پییروز شیاهی" معیروف گردیید ،و بیه دسیتور پییروز شیاه میردم متفیرق
شده ،گرد هم آمدند و زمینهای ده خوزان و پروشان بین مردم تقسیم شد.
با آغیاز دوره اسیالمی و گسیترش قیدرت و نفیوذ اسیالم ،ایین منطقیه نییز تحیت تیوثیر قیرار گرفتیه و
تغییرات کلی در فرهنگ ،سنن و روابط اجتماعی آن ایداد گردید.
ابیین حوقییل ،در سییفرنامه خییود کییه در قییرن چهییارم هدییری نگاشییته اسییت ،م یینویسیید« :نزدی یک
اصفهان ،در مغرب آن ،ده "ماربان" ،واقیع اسیت کیه بیا هیایی پهنیاور بیه مسیاحت ییک فرسیخ از راسیت و
چپ دارد و گوینید خیراظ آن صید هیزار درهیم اسیت و از همیین ده اسیت کیه جمید و ثلیا فیراوان بدسیت
میآیند و میوه نیز فراوان است».
پس از صیفویه چیون محیل پایتخیت کشیور از اصیفهان انتقیال یافیت تغیییرات نزولیی شیهر اصیفهان
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و هم ییای ایین شییهر ،رکییود اقتصییادی شهرسییتان خمینییشییهر نییز شییروع شیید بییاالخره اولیین خیابییان در
سال  1318در شهر احداث شد .نام نخسیت ایین خیابیان پهلیوی بیود کیه پیس از انقیالب بیه امیام خمینیی
تغییر یافت .خمینیشهر تا زمیان قاجارییه بیه صیورت ده بیوده و بیه وسییله ییک محیور بیا اصیفهان ارتبیا
داشییته اسییت .در سییال  1310شییهرداری خمین ییشییهر توس ییس گردی یده اسییت .تییا سییال  1345خمین یی-
شهر شامل سه روسیتای ورنوسیفادران ،خیوزان و فروشیان بیوده کیه پیس از ایین تیاریخ روسیتاهای اسیفریز
و اندوان نیز جزء محدوده شیهر قیرار گرفتیه و در سیال  1372ضیمن توسیعه بخیش اعظیم شیهر بیه سیمت
اراض یی بییایر شییمال و شییمالغییرب (شییهرک منظری یه و هفتصیید دسییتگاه) ،روسییتاهای هرسییتان ،آدری یان،
محموداباد ،جیویآبیاد و وازیچیه (شیهرک نبیوی) بیه محیدوده شیهر الحیاق گشیتهانید .در سیال  1373نییز
روستای دستگرد قداره در شیمالشیرق بیه محیدوده شیهر پیوسیته اسیت .شیایان ذکیر اسیت برخیی از ایین
روستاها ،هسیتههیای سیکونتی کهین محیدوده بیوده و قیدمت برخیی از آنهیا بیا سیه هسیته اولییه تشیکیل
دهنده شهر برابر است .نقشه شماره  31-2توسعه ادواری خمینیشهر را نشان میدهد.
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 -2-3خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر
شییهر بییه عنییوان بزرگتییرین مکییان جغرافییایی کییه تدمعیات انسییانی و فعالییتهییای مربییو بییه آن را
در خییود جییای داده اسییت ،بییر روی یییک پهنییه یییا مکییان جغرافیییایی شییکل گرفتییه اسییت کییه ارتبییا
تنگیاتنگی را بیین نقیش و هوییت عملکیردی شیهر بییا ویژگییهیای سییرزمینی اسیتقرار یافتیه بییر روی آن را
نشان میدهد .لذا در بررسییهیای جغرافییایی کشیو ایین روابیط و مکانیسیمهیای میورد عمیل آن در سییر
تییاریخی رونیید شییکلگی یری و توسییعه شییهر و همچن یین در تعیییین رونییدهای آت یی پ ییشرو بس ییار مهییم و
حائز اهمییت اسیت .در ایین بررسیی هیا بیا توجیه بیه اهیداف در نظیر گرفتیه شیده بیرای طیرحهیای جیامع
شهری مطالعات جغرافیایی و طبیعی شهر دنبال شده است.

الف) موقعیت و وسعت

شییهر خمینیییشییهر بییه وسییعت  176کیلومترمربییع در  51درجییه و  31دقیقییه طییول جغرافیییایی و
 32درجییه و  42دقیقییه عییرض جغرافی یایی شییمالی ،در ارتفییاع  1650متییری از سییطت دریاهییای آزاد واقییع
شده است.

ب) موقعیت نسبی

خمینییشییهر در غییرب شییهر اصییفهان و در امتییداد بزرگتییرین محورهییای مواصییالتی مرکییز اسییتان بییه
سییمت غییرب از جملییه شهرسییتانهییای ندییوآبییاد ،تی یران و کییرون و چادگییان واقییع شییده اسییت .وجییود
محورهای بزرگراهیی در اطیراف شیهر و مدیاورت آن بیا شیهر اصیفهان از سیمت شیرق و نییز شیهر قیدیمی
درچه از سمت جنوب بر اهمیت موقعیت نسبی این شهر افزوده است.
رودخانییه زاینییدهرود کییه شییریان حی یاتی اسییتان اصییفهان بییه شییمار م ییرود قبییل از ورود بییه شییهر
اصفهان از گوشیه جنیوبغربیی خمینییشیهر نییز عبیور مییکنید .بیا آنکیه رودخانیه مزبیور از قسیمتهیای
کییوچکی از شهرسییتان عبییور م ییکنیید ،ل ییکن بییه دلی یل انهییار منشییعب از آن و نقییش مییؤثر آن در آبی یاری
مزراع و باغات پیرامون شیهر مییتیوان گفیت ،رونی و آبیادانی شیهر تیا حیدود زییادی مرهیون مدیاورت بیا
این رودخانه و نهرهای مهمی چون گاردر و اصغرآباد است.
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ج) تقسیمات کشوری

خمینیشیهر مرکیز شهرسیتان خمینییشیهر و یکیی از  23شهرسیتان اصیفهان اسیت کیه بیا وسیعتی
در حیدود  176کیلومترمربییع ،کیوچکترین شهرسییتان اسییتان بیه شییمار مییرود .ایین شهرسییتان دارای ییک
بخش مرکیزی و سیه دهسیتان بیه نیامهیای میاربین سیفلی ،میاربین علییا و میاربین وسیطی اسیت کیه بیه
ترتییب سییه مرکییز دهسییتان بییه نییامهییای دسییتگرد قیداده ،کوشییک و قرطمییان ،مراکییز دهسییتانهییای فییوق
است .شیهرهای خمینییشیهر ،درچیه و کوشیک نییز از جملیه نقیا شیهری آن بیه شیمار مییرونید .نقشیه
شییماره  32-1موقعیییت شهرسییتان را در اسییتان و تقسیییمات داخلییی شهرسییتان و موقعیییت شییهر را در
سطت شهرستان نشان میدهد.

د) سیمای عمومی

خمین ییشییهر بییه دلی یل ویژگ ییهییای طبیع یی و تییراکم جمعی یت و انبییوهی سییکونتگاههییای انسییانی،
سیمای عمومی متنیوع و تیا نسیبتاب شیلوغی را از تیراکم کیاربریهیای انسیانسیاخت بیه نمیایش مییگیذارد.
تراکم شبکههیای بزرگراهیی و راههیای اصیلی و فرعیی و شیکلگییری فعالییتهیای صینعتی در حاشییه راه-
ها به انویمام شیبکههیای انتقیال نییر و و کانیالهیا و انهیار منشیعب از زاینیدهرود کیه باغیات و میزارع ایین
شهرسیتان را آبییاری مییسیازد باعی انبیوهی و تییداخل فعالییتهیا در قسیمتهیای جنیوبی و غربیی شییهر
شده اسیت .فعالییتهیای دامیداری و مرغیداری بیه صیورت لکیههیای کوچیک در میانیه باغیات و میزارع بیر
تنوع فعالیتهای این قسمت افزودهاند.
از سمت شیمال نییز اراضیی بیایر و کوهسیتانی و صیخرههیای سینگی کیه در قسیمتهیای پیایین بیه
صییورت بوتییهزار نمای یان شییدهانیید ،س ییمای عمییومی شییهر و پیرامییون آن را شییکل بخش ییده اسییت .نقشییه
شماره  32-2سیمای عمومی محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.
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 -1-1-2-3وضعيت کلي و عمومي توپوگرافي خمينيشهر و پيرامون

خمینییشییهر سییمای توپییوگرافی سییادهای دارد .ایین شییهر بییه طییور عمییده بییر روی اراضیی همییوار و
آبرفت یی قییرار گرفتییه اسییت .از سییمت شییمال و غییرب یکسییری ارتفاعییات بییه صییورت نعییل اسییبی شییهر را
دربرگرفتییهانیید ،ادامییه اییین ارتفاعییات بییه صییورت یییک رشییته نییازک و کییمارتفییاع کییه ت ییه ماهورهییا و
برجسییتگیهییای کییوچکی را در سییطت دشییت بوجییود آورده بییا رونیید شییمالغییرب بییه جنییوبشییرق تییا کییوه
آتشگاه در جنوبشرقی شیهر خمینییشیهر امتیداد میییابید .مرکیز تفریحیی بیام سیبز نییز بیر روی همیین
ارتفاعییات کوتییاه و ت ییه مییاهوری شییکل گرفتییه و چشییمانییداز مناسییبی را از مح ییط اطییراف در معییرض دی ید
قرار مییدهید .مدموعیه ارتفاعیات شیمال و غیرب شیهر بیا توجیه بیه اخیتالف ارتفیاع قابیل مالحظیه نقیش
مهمیی در محییط زیسیت شیهر و شیرایط خیرده اقلیمیی آن دارنید کیه در ادامیه بیه ایین ویژگییهیا اشیاره
شییده اسییت .نقشییه شییماره  321-1وضییعیت توپییوگرافی شهرسییتان خمین ییشییهر و موقعی یت شییهر را بییر
روی نقشه طبقات ارتفاعی نشان میدهد.
همچنانکییه مشییاهده مییشییود اخییتالف ارتفییاعی در حییدود  750متییر بیین پسییتتییرین تییا بلنییدترین
نقییا ای ین شهرسییتان کوچییک وجییود دارد .بییه طییوری کییه قسییمتهییای جنییوب و جنییوبشییرقی شییهر در
حاش ییه رودخانییه زاینییدهرود در تییراز ارتفییاع  1580متییری قییرار گرفتییه و ارتفاعییات شییمالی شییهر از جملییه
کوه محمودآباد بیه ارتفیاع  2321متیر و کیوه سیید محمید در ارتفیاع  2200متیر و کیوه صیالت بیه ارتفیاع
 2245متر در شمال دانشیگاه صینعتی اصیفهان بیا دییوارههیای سینگی و عرییان بیه شیهر مشیرف هسیتند.
از سمت غیرب نییز کیوه معیروف الدر بیه ارتفیاع  2306متیر و دیگیر قلیل فرعیی بیر روی ایین رشیته کیوه
شییهر را از سییمت غییرب دربرگرفتییهانیید .بییه جییز عییوارض کوهسییتانی و مرتفییع فییوق در سییایر قسییمتهییا
برجسییتگی توپوگرافیییک عمییدهای در منطقییه وجییود نییدارد و ادامییه رشییته کییوه الدر بییه صییورت ت ییه
ماهورهییای نسییبتاب گسسییته و کییم ارتفییاع تییا جنییوبغییرب شییهر بییه پ ییش رفتییه اسییت .مرکییز تفریح یی و
گردشییگری کییوه الدور کییه در ی یک تنگییه ی یا س ییرک کارسییتی در غییرب شییهر بییه وجییود آمییده ،حاصییل
فرآینییدهای فرسایشیی بییر روی سیینگهییای آهکیی ایین منطقییه اسییت کییه جاذبییه اکوتوریسییتی مناسییبی را
در این ناحیه پدید آورده است.

مهندسان مشاور نقش محيط

طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر 13...........................................................................................................................................................
نقشه شماره  :321-1وضعیت توپوگرافی شهرستان خمینیشهر

مهندسان مشاور نقش محيط

طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر 14...........................................................................................................................................................

مرکز تفریحی بام سبز که ادامه کوههای گسسته این رشته کوه موسوم به دوشاخ هستند بر روی همین
ارتفاعات و در تراز  1664متری واقع شده است .به این ترتیب سیمای عمومی توپوگرافی شامل رشته کوههای
ال بسته آن را دربرگرفته و شهر
آهکی و نسبت با مرتفع در شمال و غرب شهر است که به صورت نعل اسبی و کام ب
در دامن این ارتفاعات بر روی یک دشت هموار تا بستر جلگه زایندهرود گسترش یافته است .نقشه شماره -2
 321شماتیک ارتفاعات و رودخانه زایندهرود را در پیرامون این شهر نشان میدهد .با توجه به اینکه محدوده
حوزه نفوذ شهر با تقسیمات کشوری شهرستان انطباق داشته و حریم شهر نیز قسمتهای وسیعی از این
محدوده را شامل میشود ،لذا توزیع مساحت طبقات ارتفاع (توپوگرافی) در قالب هر دو محدوده به شرح
جدول شماره  321-1ارائه شده است.
جدول شماره  :321-1توزیع طبقات ارتفاع در حریم و محدوده شهر
حريم شهر

طبقات ارتفاعي

محدوده شهر

(برحسب متر)

هکتار

درصد

هکتار

درصد

کمتر از  1580متر

2/7

0/02

1

0/01

1600-1580

4199/1

36/8

2285

43/8

1650-1600

2522/9

22/1

1245

23/8

1700-1650

925/7

8/1

745

14/2

1800-1700

1297/0

11/3

649

12/4

2000-1800

1581/0

13/8

289

5/5

بيشتر از 2000

875/0

7/6

0

0

مجموع

11404

100

5213

100

ماخذ:مطالعات مشاور

رشییته ارتفاعییات مزبییور عییالوه بییر تییوثیرات مناسییب در گردشییگری و ارائییه چشییمانییدازهای زیبییا از
محییدوده شییهر و باغییات انبییوه در اطییراف آن بییه لحییاس مسییائل اسییتراتژیکی و پدافنیید غیرعامییل نی یز حییائز
اهمیت بوده و میتواند به عنوان نقا مناسب و امن در پدافند غیرعامل شهر عمل نماید.

 -2-1-2-3بررسي وضعيت توپوگرافي در محدوده شهر خميني شهر

در قسییمت پیش یین وضییعیت توپییوگرافی براسییا

نقشییههییای  1:25000مییورد بررس یی قییرار گرفتییه

اسیت ،بیه طیوری کیه عیالوه بیر محیدوده شیهر ،حیریم آن را نییز شیامل شیده و بیا توجیه بیه حیوزه نفیوذ
تعیین شده برای آن تمیام سیطت شهرسیتان میورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت .اینیک بیا اسیتفاده از نقشیه-
هییای پای یه  ،1:2000وضییعیت توپییوگرافی شییهر در محییدودههییای مصییوب طییرح جییامع و طییرح تفص ییلی
مییورد بررس یی قییرار م ییگی یرد و در مراحییل آت یی بییه عنییوان ی یک الی یه اطالعییاتی مهییم در تعیییین جهییات
مناسب توسعه از آن استفاده میگردد.
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 -3-1-2-3بررسي وضعيت شيب

وضییعیت شیییب در محییدوده خمینیییشییهر و پیرامییون آن بییه تبعیییت از وضییعیت مورفولییوژیکی و
سیمای توپوگرافی منطقه شیامل دو گیروه اراضیی همیوار ییا کیم شییب و اراضیی کیامالب نیاهموار و پرشییب
اسییت .اییین وضییعیت ناشییی از اسییتقرار شییهر در پهنییه دشییت و مدییاورت آن بییا دامنییههییای صییخرهای و
پرتگاهی رشیته ارتفاعیات واقیع در شیمال و غیرب منطقیه اسیت کیه بیا توجیه بیه سیاختار چینیهشناسیی و
آهکهای صخرهساز ،اراضیی کیامالب نیاهموار بیا شییب بسییار تنید و پرتگیاههیای مهییب را بیه وجیود آورده-
انیید .نقشییه شییماره  321-3پییراکنش سییطوح مختلییو شییب در سییطت شهرسییتان و محییدوده خمینییشییهر
را نشان میدهد.
همچنانکه مشاهده مییشیود ،بخیشهیای وسییعی از شهرسیتان در تییپ اراضیی همیوار و کیم شییب
قرار دارند ،که شامل دشیتهیا و اراضیی سییالب دشیتی پیرامیون زاینیدهرود هسیتند .ایین تییپ اراضیی بیه
دلیییل مسییاعدتهییای طبیعییی در جییذب جمعیییت و اسییتقرار انییواع فعالیییتهییای انسییانی ،عرصییههییای
متراکمی از کاربریهیای متنیوع صینعتی ،خیدماتی ،کشیاورزی و زراعیی را شیامل شیدهانید .در حیال حاضیر
اراضی بایر و یا فاقد کیاربری بیر روی ایین پهنیههیا مشیاهده نمییشیود ،در واقیع تمیامی اراضیی بیا سیطوح
شیب کمتر از  12درصد دارای کاربری هستند.
اراضی نیمیه همیوار در ایین شهرسیتان گسیترش کمیی داشیته و قسیمتهیایی از دامنیههیای پیایینی
کوهسییتان و در محییل اتصییال کییوه بییه دشییت ،اراض یی واری یزهای رأ

مخییرو افکنییههییا و کوه ای یههییای

پرشیب به صیورت ت یه ماهورهیا ییا دامنیههیای مینظم و شییبدار مشیاهده مییشیود کیه در گیروه اراضیی
نیمییه همییوار قییرار م ییگیرنیید .ای ین تییپ از اراض یی نییز در وضییع موجییود عرصییه دسییتانییدازی و تغیی یرات
شدید کیاربری هسیتند و عمیدتاب از وضیعیت بیایر ییا مرتعیی بیه سیایر کیاربریهیای انسیانسیاخت در حیال
تغییر هسیتند .علییرغم اینکیه ایین تییپ اراضیی وسیعت چنیدانی در محیدوده میورد مطالعیه ندارنید ،امیا از
حی

ویژگیهای طبیعی و محیطیی حیائز اهمییت فیراوان بیوده و بیه وییژه بیه دلییل آنکیه در زمیره اولیین

گییروه از اراضییی هسییتند کییه در معییرض تغییییرات کییاربری قییرار میییگیرنیید و در مطالعییات میییدانی و
بازدیدهای اندام شده و همچنین انعکا

کیاربریهیا بیر روی نقشیههیای شییب چنیین میینمایید کیه ایین

اراضی در آینده نه چنیدان دور بیه شیدت دچیار تغیییرات کیاربری خواهنید شید ،لیذا الزم اسیت بیا دقیت و
مالحظه بیشیتری مطالعیه شیده و در خصیوص تعییین کیاربریهیای بهینیه بیر روی ایین اراضیی تصیمیمات
و نظییرات کارشناسییی و فنییی نیییز دخالییت داده شییود .در مدمییوع حییدود  1635هکتییار از اراضییی اییین
شهرستان کیه  8درصید از کیل مسیاحت آن را شیامل مییشیوند در تییپ اراضیی نیمیه همیوار جیای میی-
گیرد که به صورت لکههای کوچک و پراکندهای در نوار شمالی و غربی شهر نمایان هستند.
اراض یی بییا سییطوح ش ییب بییاالتر از  30درصیید در تی یپ اراض یی کییامالب نییاهموار و پرش ییب قییرار م یی-
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گیرنید کیه در محیدوده ارتفاعیات و رشیتههیای کوهسیتانی ایین محیدوده در نیواحی مرتفیع مشیاهده میی-
شوند .این گیروه از اراضیی نییز از گسیترش قابیل تیوجهی برخوردارنید و در حیال حاضیر نییز عمیدتاب بیایر و
یا به صورت مراتع کیم تیراکم هسیتند و فاقید کیاربریهیای انسیانی هسیتند .بیا ایین حیال قسیمتهیایی از
اییین اراضییی بییه دلیییل اهمیییت در گردشییگری و آبخیییزداری و همچنییین ایدییاد چشییمانییدازهای مناسییب
مورد اسیتفاده قیرار گرفتیهانید .مدموعیه تفریحیی چشیمه الدر و آبشیار آن و نییز مرکیز تفریحیی بیام سیبز
از جمله این نواحی به شمار میروند.
جییدول شییماره  321-2توزی یع مسییاحت سییطوح ش ییب در سییطت شهرسییتان خمین یی شییهر را نشییان
میدهد.

جدول شماره  :321-2مساحت سطوح شیب در سطح شهرستان خمینی شهر

مساحت (کل شهرستان)

طبقات شيب
(برحسب درصد)

هکتار

درصد

کمتر از 1

7898/8

41/9

3-1

2849/4

15/1

5-3

1123/6

5/9

8-5

1309/3

6/9

12-8

943/1

5

20-12

950/1

5

30-20

685/7

3/6

50-30

1194/7

6/3

100-50

1885/8

10

مجموع

18841

100

ماخذ :مطالعات مشاور
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 -4-1-2-3بررسي وضعيت شيب در محدوده شهر

پراکنش سطوح شیب در محدوده شهر و براسا

نقشههای پایه  1:2000که از دقت کافی نیز برخوردارند،

حاکی از هموار بودن سطت زمین و وجود شیبهای مالیم در سطت وسیعی از شهر است .جهت عمومی شیب از شمال
به سمت جنوب و جنوبشرقی است و تنها پیشآمدگی ارتفاعات از سمت غرب مانند کوه گوگون و کوه دوشاخ ،اراضی
ت ه ماهوری و بیرونزدگیهای سنگی را در حاشیه شهر به نمایش گذاشتهاند که به عنوان محدودیتهای شیب و
توپوگرافی در نظر گرفته شده است .همچنین از سمت شمال اراضی واقع در شمال دانشگاه صنعتی اصفهان و نیز
دانشگاه پیام نور با محدودیت توپوگرافی مواجه بوده و اراضی پرشیب با تراکم شبکههای آبراههای محدودیتهایی را
جهت توسعه موجب شدهاند .نقشه شماره  321-4پراکنش سطوح شیب در محدوده شهر را نشان میدهد.
همچنانکه مشاهده میشود قسمتهای وسیعی از پهنه شهر در تیپ اراضی هموار و کم شیب قرار گرفته
و در حدود  2977هکتار از مساحت شهر که  57درصد از کل آن است در طبقات شیب کمتر از  3درصد قرار
میگیرند .با حرکت از شمال شهر به سمت جنوب از میزان شیب کاسته شده و به طوری که قسمتهای
مرکزی و جنوبی شهر کامالب هموار و بسیار کم شیب هستند .مددداب در قسمتهای جنوبی شهر موقعیت ت ه
تاریخی آتشگاه (قلعه پریشان) محدودیتهایی را به لحاس شیب و همچنین حریم آثار فرهنگی و تاریخی به
وجود آورده است (جدول شماره .)321-3
جدول شماره  : 321-3توزیع مساحت سطوح مختلف شیب در حریم و محدوده خمینیشهر
حريم شهر

طبقات شيب

محدوده شهر

(برحسب درصد)

هکتار

درصد

هکتار

درصد

کمتر از 1

4393/9

38

2055

39/4

3-1

1533/1

13

924

17/7

5-3

963/9

8

676

12/9

8-5

1148/5

10

675

12/9

12-8

776/8

6/8

390

7/4

20-12

680/7

5/9

234

4/4

30-20

389/7

3/4

74

1/4

50-30

561/8

4/9

82

1/5

100-50

955

8/3

103

1/9

مجموع

11404

100

5213

100
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با آنکه شیهر بیه لحیاس وضیعیت شییب فاقید محیدودیت چنیدانی اسیت و بیشیتر گسیترههیای آن
به عنوان اراضی هموار و فاقید عارضیه قابلییت مناسیبی جهیت ایدیاد کیاربریهیای مصینوع و انسیانسیاخت
دارنید ،امیا از سیمت غییرب و شیمال و در خیارظ از محییدوده شیهر بالفاصیه ارتفاعییات و دامنیههیای پرشییب
امکان توسعه از این جهات را با محدودیت جدی مواجه ساختهاند.
مهندسان مشاور نقش محيط

طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر 20...........................................................................................................................................................
نقشه شماره  :321-4پراکنش سطوح شیب در محدوده شهر
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 -5-1-2-3ساير عوامل جغرافيايي محدود کننده توسعه شهر

بییه جییز عوامییل جغرافیییایی برشییمرده شییده در مباحیی پیشییین (شیییب و توپییوگرافی) کییه از
مهمتییرین عوامییل جغرافی یایی در تعیییین تییوانهییا و تنگناهییای توسییعه فیزیک یی شییهر محسییوب م ییشییوند،
عوامییل دیگییری از قبی یل گسییلهییا و رودخانییههییا ،سییفرههییای آب زیرزمین یی و ...نی یز در تعیییین وضییعیت
فعلی شهر و چگیونگی رونید توسیعه آن در مراحیل آتیی نییز توثیرگیذار هسیتند .ایین قبییل مسیائل نییز در
مباح مربو به خود در شماره بندهای پسین این گزارش آورده شده است.
با این حال مسیائل توسیعه شیهر و تعییین عوامیل محیدود کننیده آن بیه مسیائل طبیعیی و محیطیی
و دیگییر مسییائل انسییانی متعییددی مربییو م ییشییود کییه در مطالعییات جغرافی یایی مهمتییرین آنهییا مسییائل
مربو به نیواحی چهارگانیه سیازمان حفاظیت محییط زیسیت و نیوع کیاربریهیای پیرامیون شیهر بیه وییژه
اراضی زراعی و باغی و نیز لحاس داشیتن حیرایم مربیو بیه منیابع آبیی و شیبکههیای زهکشیی ،کانیالهیا و
مسائلی از ایین قبییل اسیت .بیر ایین اسیا

نقشیه پوشیش کیاربری اراضیی در وضیع موجیود تهییه شیده و

تمامی پهنههای واقع در شهرسیتان از حیی

شیدهانید .همچنیین بیا

نیوع کیاربری در حیال حاضیر مشیخ

اسییتعالم از اداره حفاظییت محیییط زیسییت اسییتان کییه اسییتتناب در شهرسییتان خمینیییشییهر اداره محیییط
زیسییت وجییود نداشییته و تحییت نظییارت اداره کییل اسییتان اسییت ،محییدودههییای حفاظییت شییده همییراه بییا
نقشههای مربو به این گزارش افزوده شدهاند.
نقشه شماره  321-5پوشش کاربری اراضی در سطت شهرستان خمینیشهر را نشان میدهد.
همچنانکییه بییر روی نقشییه نیییز مشییاهده میییشییود ،پوشییش کییاربری اراضییی در محییدوده پیرامییون
شییهر شییامل گسییترههییای وسییعی از اراضیی زراعیی کشییاورزی و باغییات اسییت از سییمت جنییوب و جنییوب-
غیرب و قسیمتهییایی از شیرق و جنییوبشیرقی شیهر را دربرگرفتییهانید .ایین اراضیی کیامالب بییه صیورت آبیی
کشت و کار میشوند و جزو مرغیوبتیرین و مناسیبتیرین اراضیی در سیطت ایین شهرسیتان مطیرحانید کیه
به عنوان یکی از محیدودیتهیای اصیلی در توسیعه شیهر در مراحیل آتیی لحیاس مییگیردد .بیه جیز اراضیی
زراعی موجود ،کانالهای آبییاری و شیبکه انهیار موجیود در شیهر و پیرامیون آن بیا توجیه بیه رعاییت حفی
حرایم آنها از دیگر عوارض محدود کننده به شمار میروند.
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نقشه شماره  :321-5پوشش کاربری اراضی در سطح شهرستان خمینیشهر
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الزم بییه ذکییر اسییت کییه بییر روی نقشییه پوشییش کییاربری پهنییههییای قابییل اهمی یت دیگییری همچییون
نواحی صنعتی و کارگیاهی ،دامیداریهیا و خطیو انتقیال نییرو و جیادههیا نییز مشیخ

شیدهانید کیه هیر

ی یک بنییابر موقعی یت خییود محییدودیتهییایی را جهییت توسییعه بییه وجییود آورده و بعو یاب بییا ایدییاد معوییالت
زیسییت محیطییی و مشییکالت ناشییی از آلییودگی صیینایع ،محیییط مییورد مطالعییه را بییا مخییاطراتی مواجییه
سییاختهانیید .جییدول شییماره  321-4توزی یع مسییاحت پهنییههییای واجیید کییاربری در محییدوده شهرسییتان را
نشان میدهد.
جدول شماره  :321-4توزیع مساحت پهنههای واجد کاربری در محدوده
مساحت در محدوده شهرستان

رديف

کاربري

1

زراعت

3820

2

باغ

2374

12/6

3

بوتهزار

2332

12/3

4

رودخانه و مسيل

131

0/6

5

مسکوني

6796

36/0

6

صنعتي

406

2/1

7

باير

2986

15/8

18841

100
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 -2پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

براسییا

اسییتعالم از اداره حفاظییت محیییط زیسییت اسییتان ،قسییمتی از نییواحی شییمالی شییهر

خمین ییشییهر در محییدوده پییارک مل یی و پناهگییاه حی یات وحییش قمیشییلو قییرار م ییگی یرد .ای ین پییارک در
شمالغرب شهرسیتان خمینییشیهر قیرار گرفتیه و از شیرایط اکولوژییک منحصیربفردی برخیوردار اسیت .تیا
آذر ماه سیال  1388مسیاحت ایین منطقیه  85750هکتیار بیوده کیه در ایین سیال و همزمیان بیا دور سیوم
سییفرهای اسییتانی هییات دولییت وقییت ،حییدود  28000هکتییار از اراضیی مدییاور پناهگییاه کییه منطقییه شییکار
ممنوع بود بیه پناهگیاه حییاتوحیش ارتقیاء یافیت و بیه پناهگیاه حییاتوحیش قمیشیلو ملحی شید .نقشیه
شماره  321-6موقعیت محدوده حیاتوحش را در شمالغرب شهرستان خمینیشهر نشان میدهد.
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 -2-2-3مطالعات کلي زمينشناسي (جنس خاک ،زلزله ،آبهاي زيرزميني و غيره)
 -1-2-2-3زمينشناسي

بییرای مطالعییه وضییعیت زم یینشناس یی و تکتونی یک محییدوده مییورد مطالعییه ،از مطالعییات اندییام شییده
توسط سازمان زمینشناسیی کشیور و گیزارشهیا و نقشیههیای منتشیر شیده توسیط ایین سیازمان اسیتفاده
شییده اسییت .اطالعییات پایییه عمییدتاب از نقشییه چهییارگوش اصییفهان بییه مقیییا

 1:250000کییه توسییط

سازمان زمینشناسی تهیه گردیده استخراظ شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
محییدوده مطالعییاتی از نظییر تقسییمات زمیینشناسیی در زون سیینندظ – سییرجان قییرار گرفتییه اسییت
که در جهت شمالغیرب بیه جنیوبشیرق کشییده شیده اسیت .ایین زون در تقسییمات و مطالعیات مختلیو
زم یینشناس یی بییا نییامهییای اسییفندقه – مری یوان و واحیید دگرگییونی ای یران نی یز معرف یی شییده اسییت .زون
سیینندظ – سیییرجان ویژگیییهییای مخصییوص بییه خییود را دارد و بهتییرین مقطییع تیییپ آن در اطییراف
رودخانه زایندهرود از با بهیادران بیه طیرف منطقیه سیامان رخنمیون یافتیه اسیت کیه عمیدتاب شیامل شییل
و سنگهیای دگرگونیه شییت ،گنییس و سینگهیای متیامورف مییباشید .قاعیدتاب ایین زون بایید در امتیداد
هم یین رونیید خییود تمییام بسییتر شهرسییتانهییای لندییان ،مبارکییه و قسییمتی از شهرضییا را ب وشییاند ول یی از
قسمت نیمه جنیوبی رودخانیه زاینیدهرود یعنیی از شیهر چیرمهین بیه طیرف مبارکیه هییچ رخنمیونی از آن
ظاهر نشده است.
زون سیینندظ – س ییرجان از سییمت شییمالغییرب بییه واحیید ای یران مرکییزی بییا ویژگ ییهییای متفییاوت
اتصال پییدا مییکنید .میرز حدفاصیل زون سینندظ – سییرجان و اییران مرکیزی بیه طیور مشیخ

بیر روی

محور کوههای عمدتاب آهکی کیاله قاضیی ،اییران کیوه (شیاه کیوه) بیه طیرف کیوه پندیی و کیوههیای شیمال
ندوآبیاد و در ییک رونید شیمالغربیی – جنیوبشیرقی قیرار دارد .از ایین محیور بیه طیرف شیرق سیسیتم
حوضه رسوبی سازندها تغییر کرده و حتی ماهیت رسوبها نیز متفاوت با غرب میباشد.
بیه طیور کلیی از خطیو اساسیی منظیر نیاهمواری در قلمیرو کمربنید سینندظ – سییرجان مییتییوان
به موارد زیر اشاره کرد:
-

منظر عمومی کیوههیا در قلمیرو شیسیتهیای ژوراسییک بیه شیکل کیوههیای کیم ارتفیاع گنبیدی
شکل با یالهای مدور میباشد.

-

هرجا شیستهیای ژوراسییک در سیطت نماییان شیدهانید ،زمینیه مسیاعدی جهیت تشیکیل دشیت
سر (گالسی) فراهم شده و توسعه دشت سرها نیز موجب جدایی ظاهری کوهها شده است.

-

عملکرد گسلهای طولی ،ساختمان فرازمین و فروزمین فراوانی بوجود آوردهاند .به نحوی که در
اطراف محدوده مطالعاتی اغلب کوهها به صورت هورست و چالهها به شکل گرابن میباشند.
در ادامییه ابتییدا وضییعیت چینییهشناس یی الی یههییای رسییوبی و سییازنده محییدوده خمین ییشییهر را بییه
مهندسان مشاور نقش محيط
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ترتیب از قدیم به جدید تشریت نموده و س س وضعیت تکتونیک منطقه مورد بررسی قرار میگیرد.

 -2-2-2-3چينهشناسي

در محییدوده مطالعییاتی خمینیییشییهر رخنمییونهییای محییدود و عمییدتاب متعلیی بییه دوران دوم بییه
خصییوص دوره کرتاسییه و رسییوبات عهیید حاضییر (کییواترنر) گسییترش یافتییه اسییت .اییین منطقییه از نظییر
مطالعات چینهشناسیی ییک ناحییه تییپ بیرای مطالعیه کرتاسیه بخصیوص کرتاسیه بیاال مییباشید .سینگ-
های آهکی ضخیم الیه اوربیتولیندار و آمونیتدار نیز معرف این است.

 دوران دوم


دوره تریاس

واحیید  :Tnشیییلهییای خاکسییتری تیییره کییه دربرگیرنییده لنزهییایی از آهییک (حییاوی مرجییان) و
همچنین ماسه سینگ بیوده کیه مییتیوان آن را هیمتیراز سیازند نایبنید ذکیر نمیود .پراکنیدگی ایین واحید
بسیار جالب بوده و بیشیترین رخنمیون ایین واحید در اطیراف کیوه سیید محمید و اطیراف دانشیگاه صینعتی
اصیفهان بخصییوص بییه طییرف شیمال و در مدییاورت کییوه ،سییالو سارسییفید مییباشیید .بالفاصیله بعیید از ایین
واحد که از ضیخامت نسیبتاب زییادی برخیوردار اسیت ،رسیوبات کرتاسیه زییرین شیامل آلبنگلیومرای قاعیده و
دولومیت که یک الییه کلییدی ( )Keybedدر ایین ناحییه اسیت ،شیروع مییشیود .در جنیوبشیرقی منطقیه
(کییوه دنبییه) کرتاسییه زییرین روی ش ییله یای لییا

قییرار م ییگییرد .فاصییله ب یین ایین دو قسییمت آنچنییان

نیسیت کیه بتیوان آن را نسیبت بیه دو حوضیه رسیوبی مدیزا در نظیر گرفیت کیه شیرایط متفیاوتی بیر آنهییا
حاکم بیوده و ییک قسیمت تحیت تیوثیر فرسیایش قیرار داشیته و قسیمت دیگیر در شیرایط حوضیه رسیوبی
بوده است .مگر اینکه از نظر تکتونیکی دارای شرایط متفاوتی بوده باشند.


دوره ژوراسیک

واحییدهای رسییوبی دوره ژوراسیییک در محییدوده مطالعییاتی از گسییترش خیلییی محییدودی برخییوردار
است و تنها واحد  Jدر این محدوده مشاهده میشود.
واحید  :Jآخییرین واحیید از رسییوبات ژوراسییک کییه بییه شییلهییای زیتیونی رنییگ لییا

معییروف میی-

باشیید و بیشییترین رخنمییون و گسییترش سییطحی را دارد .سیینگهییای تشییکیل دهنییده ای ین واحیید عمییدتاب
عبارتنیید از شیییل کییه دربرگیرنییده فسیییل آمونیییت و همچنییین الیییههییایی از آتشفشییان میییباشیید .کییل
رسییوبات ژوراس ییک کییه عمییدتاب در اشییکوب لیاس یی قییرار گرفتییهانیید دارای ضییخامت ب یین  1500تییا 1600
متر رسوب را بوجود آورده است.
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دوره کرتاسه

سییازندهای کرتاسییه در بیشییتر جاهییا بییا آهییکهییای اوربیتییولیندار و بییا دگییر شیییبی زاویییهای کییه
حییاکی از حرکییات سییمرین پای یانی و موجییب چ یینخییوردگی رسییوبات ژوراسییک زی یرین و مییانی گردی یده
اسیت ،بیر روی رخسیارههیای شییلی و ماسییه سینگ لییا

تیا دوگیر قییرار مییگییرد .در بعویی قسیمتهییا

رسوبات ژوراسییک بیه طیور ممتید و تیدریدی بیه رسیوبات کرتاسیه مییرسید (ماننید نیواحی اطیراف شیهر
تییران در غییرب خمینییشییهر) .بییه طییور کلیی واحییدهای رخسییارهای تشییکیل دهنییده کرتاسییه در محییدوده
خمینیشهر دو واحد  2Kو  4Kمیباشد که شرح این دو واحد آورده میشود.
-

واحد  :2Kاین واحد که در اکتر جاهیا بیه عنیوان ییک الییه کلییدی عمیل میینمایید و بیرای
شناسایی شروع کرتاسه زییرین بیه کیار مییرود ،از کنگلیومرای قرمیز و ماسیه سینگ همیراه
بییا الی یه دولومی یت ماسییهای زردرنییگ در بییاال تشییکیل شییده اسییت کییه در بعو یی جاهییا بییه
صورت محلی الیهای از دولومیت را نیز دربرمیگیرد.

-

گسترش ایین واحید عمیدتاب در ارتفاعیات شیمال و شیمالشیرق خمینییشیهر مشیاهده میی-
شود و به صیورت پهنیه بیاریکی رسیوبات ترییا

را از رسیوبات کرتاسیه قیدیمی جیدا کیرده

اسییت .بییا ای ین حییال در قسییمتهییایی بییه دلی یل نبییود چینییهای دوره تری یا  ،مسییتقیماب بییا
رسوبات عهد حاضر در تقابل قرار گرفته است.
-

واحیید  :4Kاییین واحیید کییه در مقایسییه بییا واحییدهای قییدیمیتییر از گسییترش و پییراکنش
بیشتری برخوردار اسیت شیامل سینگ آهیک خاکسیتری رنیگ مییباشید کیه دارای فسییل-
هییای اوربیتییولیندار و آمونیییت بییوده و بیشییترین رخنمییون سیینگهای کرتاسییه را بییه خییود
اختصاص داده اسیت .ایین واحید بیا توجیه بیه سیختی و مقاومیت نسیبی در برابیر فرسیایش
ارتفاعییات شییمال و شییمالشییرق خمین ییشییهر (کییوههییای سییال ،سارسییفید ،تخییت رسییتم،
اندور ،ابوجه و محمودآباد) را به وجود آورده است.

 دوران سوم
شییواهد و رسییوبات دوران سییوم در مقایسییه بییا دوران دوم کییه بیشییترین رخنمییون را دارد .قابییل
مقایسییه نیسییت و وسییعت پییراکنش آن نیییز بسیییار محییدود بییوده و در قسییمت جنییوبشییرقی محییدوده
مطالعییاتی مشییاهده م ییشییود .رخنمییونهییای دوران سییوم ب ییش از ی یک واحیید رسییوبی نبییوده کییه در زی یر
آورده میشود.
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-

واحیید  : OMای ین واحیید کییه در الیگومیوسیین رسییوب نمییوده شییامل رسییوبات آهک یی کییه در
بعوی قسمتها الیههیای آهکیی کریسیتالین و در الییههیای دیگیر بیه صیورت آهیک میارنی
میییباشیید ،دارای فسیییلهییای روزنییهداران و فرامینیفرهییا و همچنییین انییواع خارپوسییتهییا
میباشند .گسترش این واحید بیه صیورت آهیکهیای ضیخیم در جنیوبشیرق خمینییشیهر
در اطراف جاده ذوب آهن و روبروی زندان دستگرد رخنمون دارد.

 دوران چهارم
تغیی یر و تحییولهییایی کییه در طییول ای ین دوره صییورت پذیرفتییه بس ییار بااهمی یت اسییت .اگرچییه ای ین
دوران از نظییر زمییانی در مقایسییه بییا دورانهییای قبلیی قابییل مقایسییه نیسییت ولیی بارگییذاریهییای حاصییل از
فعالی یتهییای انسییان ،عمییدتاب روی رسییوبات عهیید حاضییر و ی یا دوران چهییارم م ییباشیید .بنییابراین شییناخت
رسوبات ایین دوران بخصیوص بیا توجیه بیه شیرایط مورفولیوژی ،وضیعیت رودخانیههیا و مسییلهیا و شیبکه
جرییان آبهییای زیرزمینیی از اهمییت خاصیی برخیوردار اسییت .بیشییترین وسیعت محییدوده را رسییوبات دوران
چهییارم (کییواترنری) بییه خییود اختصییاص داده اسییت .ضییخامت رسییوبگذاری در نقییا مختلییو متفییاوت بییوده
و بیشترین ضیخامت رسیوبات در اطیراف رودخانیه زاینیدهرود و بیه سیمت چالیه گیاوخونی در جنیوبشیرق
خمینیشهر مشاهده مییشیود .اکتیر اراضیی کشیاورزی حاشییه زاینیدهرود در پهنیه رسیوبات سییالبی قیرار
دارند و بیا فاصیله گیرفتن از محیور زاینیدهرود کیفییت خیاک و حاصیلخیزی آن بیه شیدت افیت میینمایید.
واحییدهای رسییوبی دوران چهییارم عمییدتاب از شییرایط و وقییایع اقلیمییی و ژئومورفولییوژی تییوثیر پذیرفتییه و
تشییکیل شییدهانیید .در محییدوده مطالعییاتی دو واحیید  3Qtو  12Aپییراکنش دارد کییه بییه طییور مختصییر شییرح
داده میشود.
-

واحیید  :3Qtای ین واحیید تییرا هییای جییوان و زیراسییا

دشییت اصییفهان را بییه وجییود آورده و

عمدتاب در پای ارتفاعات گسترش یافته است.
-

واحیید  :12Aرسییوبات ای ین واحیید جدی یدترین رسییوبات در محییدوده مییورد مطالعییه بییه شییمار
میییرونیید و یییا بییه عبییارتی دیگییر رسییوباتآواری جدییید و عهیید حاضییر در اییین محییدوده
هسییتند و عمییدتاب رسییوبات رودخانییهای و آبرفتییی حاصییل از فرسییایش باالدسییت و بسییتر
رودخانههیا را شیامل مییشیود .نقشیه شیماره  322-1واحیدهای چینیهشناسیی در محیدوده
شهرستان خمینیشهر را نشان میدهد.
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 -3-2-2-3تکتونيک و لرزه خيزي

با توجیه بیه مطالیب گفتیه شیده در قسیمت زمیین شناسیی محیدوده میورد مطالعیه در زون سینندظ
– سیرجان قیرار دارد .ایین زون حید فاصیل زونهیای زاگیر

بلنید (زاگیر

خیرد شیده) و اییران مرکیزی

قییرار دارد .فازهییای کییوهزایییی مختلییو در ای ین منطقییه تییاثیر داشییته کییه بییر روی زم یین حییداقل سییه فییاز
دگرگونی بر روی سنگها بر جیای مانیده اسیت .بهتیرین مقطیع تییپهیای شناسیایی فازهیای کیوهزاییی در
غرب استان اصفهان و در امتداد جیاده اصیفهان بیه الیگیودرز در مدیاورت پیل نوغیان دییده مییشیود .شیهر
خمینی شهر در مرکز یک سیسیتم تکتیونیکی خیاص قیرار داشیته کیه آخیرین فیاز کیوهزاییی آل یی بیه نیام
پاسییادنین بییر روی آن اثییر گذاشییته و شییکل کنییونی در اکتییر نقییا را بییه وجییود آورده اسییت .در اییین
محدوده با توجه به جهت شیب الیه ها و امتداد آنهیا بیه نظیر مییرسید ییک تاقیدیس بیزر ،بیه نیام آنتیی
کلینوریوم را تشیکیل مییداده کیه در داخیل خیود تعیداد زییادی تاقیدیس و نیاودیس متعیدد داشیته اسیت.
بییه دلیییل فعالیییت کییوهزایی شکسییتگیهییای متعییدد و بییزر ،در آن بییه وجییود آمییده و در اثییر شییرایط
مختلو اقلیمیی در قسیمتهیایی کیه در امتیداد همیین شکسیتگیهیا بیودهانید فرسیایش شیروع شیده و در
نهایت مندر به از بین رفتن این تاقدیس بزر ،گردیده است.

مهندسان مشاور نقش محيط

طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر 30...........................................................................................................................................................
نقشه شماره  :322-1واحدهای زمینشناسی در محدوده شهرستان خمینیشهر

مهندسان مشاور نقش محيط

طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر 31...........................................................................................................................................................

چالییه گییاوخونی کییه در امتییداد چالییههییای بییزر ،حاشیییه غربییی ایییران مرکییزی قییرار دارد ،دراثییر
فعالیت جنبشهای پوسته زمیین کیه نهایتیاب مندیر بیه اشیکال هورسیت (بیاال آمیده) و گیرابن (فیرو افتیاده)
به وجود آمیده ،تشیکیل شیده اسیت .بنیابراین میتیوان انتظیار داشیت کیه در طیرفین چالیههیای بیزر ،ییا
گسل هیای فعیال وجیود داشیته باشید تیا ایین فرورفتگیی تشیکیل شیده باشید .گسیلهیای اصیلی و بیزر،
عمییدتاب در خییارظ از زون سیینندظ – س ییرجان قییرار دارنیید .تنهییا گسییل مهییم ای ین منطقییه گسییل قییم زفییره
میباشد که یکی از گسیلهیای اصیلی و بیزر ،اییران بیه شیمار مییرود و از تیوان لیرزه خییزی بیاالیی نییز
برخوردار میباشید .البتیه گسیلهیای فرعیی در اطیراف خمینیی شیهر مییتیوان مشیاهده کیرد کیه چنیدان
اهمیتیی بییه لحییاس فعالییت زلزلیهخییزی ندارنیید .در نقشییه شیماره  322-2وضییعیت زلزلییهخییزی و گسییل-
های اصلی در محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.
-

گسل قم – زفره

در نوار آتشفشانی سهند – بزمان به ویژه از ارتفاعات شمال ساوه تا رشته جبال بارز ،دسته های گسلی و
شگستگیهایی وجود دارند که گاهی به دنبال هم و گاهی متوازی و بعواب متقاطعاند .درباره نحوه عملکرد و
علت تشکیل آنها ،تاکنون توضیت قانعکننده ای داده نشده است .نبوی ( ،)1355بخشی از آن را به نام گسل
قم – زفره مینامد که از کوههای جنوب قم تا جنوب زفره ادامه دارد و به نظر وی ممکن است امتداد گسل
تبریز باشد .عمیدی ( ،)1975بخشی از این گسل را که در یک کیلومتری مغرب نطنز شروع میشود و تا
جنوب زفره ادامه می یابد ،به نام گسل زفره نامیده است .در نقشه زمین شناسی شرکت ملی نفت ایران
(مقیا

 )1:1000000هم به آن گسل زفره گفته شده است ،ولی تصور میشود که تا باتالق گاوخونی ادامه

داشته باشد .به نوشته عمیدی ( ،)1957بر اثر عملکرد این گسل ،سازندهای مختلو شمال زفره به صورت
مداورت تکتونیکی مقابل هم قرار دارند که در آن حرکت راست گرد قائم ،یا تقریباب قائم قابل مالحظه است .به
عقیده وی ،آهک های کرتاسه این منطقه تا  2کیلومتر جا به جا شده است.
از نظییر سیینی ،آخییرین فعالی یت ای ین گسییل هییا را بای ید بییه فعالی یتهییای آتشفشییانی نییوار سییهند –
بزمیان همزمییان دانسیت ،کییه تیا ایین اواخیر (پلیوسیین – کیواترنر) فعییال بیودهانیید .تیاکنون در طییول گسییل
زفره ،کانون زلزله دیده نشده است( .بربریان.)1976b ،
بییا بررسیی زلزلییههییای ثبییت شییده در شییعاع  200کیلییومتری شییهر مشییخ
مشیخ

مییشییود کییه در نقییا

لیرزشهیای بیشیتری اتفیاق افتیاده اسیت کییه بیا مطالعیه تصیاویر میاهوارهای شیواهدی بیر وجییود

شکستگی هایی دییده میشیود .همچنیین مقایسیه ایین نقیا و تصیاویر میاهواره ای بیا رونیدهای تکتیونیکی
محدوده شیواهدی دال بیر وجیود گسیلهیای پنهیان دیگیر دییده شیده کیه در روی نقشیههیای تهییه شیده
مشخ

نشده و الزم است مطالعات دقی تری صورت گیرد.
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برای بررسی تفصییلیتیر وضیعیت زلزلیه خییزی ایین محیدوده نقشیه پهنیه بنیدی خطیر زمیین لیرزه
تهی یه شییده توسییط پژوهشییگاه زلزلییه شناس یی و مهندس یی زلزلییه آورده شییده اسییت .همانطوریکییه بییر روی
این نقشه مشیخ

مییشیود ،خمینیی شیهر در پهنیه بیا خطیر کیم واقیع شیده اسیت کیه بیه دلییل دوری

نسبی از خطیواره هیای گسیلی قیم – زفیره و گسیل اصیلی زاگیر

مییباشید .همچنیین در جیدول شیماره

 1-322زلزلییه هییای ثبییت شییده در شییعاع  200کیلییومتری شییهر از سییال  1900تییا  2005آورده شییده
است .با توجه به ایین جیدول مشیخ
مورد مطالعه بر روی گسلهای زاگر

مییشیود کیه تقریبیاب اکتیر زلزلیههیای ثبیت شیده در غیرب منطقیه
اتفاق افتاده است.

 -4-2-2-3جنس خاک و قابليت اراضي

خییاک بییه عنییوان پوشییش سییطحی زمییین طییی فرآینییدهای شیییمیایی ،فیزیکییی و بیولییوژیکی و در
مدت زمان طوالنی بیه وجیود مییآیید .همچنیین پیراکنش و گسیترش پوشیش خیاک در همیه جیا یکسیان
نبوده و از بلنیدترین ارتفاعیات تیا پسیتتیرین قسیمتهیای زمیین متفیاوت مییباشید .بیر اسیا

شیرایط و

عوامل تشکیل آن نیز انواع خاکهیا بیه وجیود مییآیید کیه از خیاکهیای عمیی و تکامیل یافتیه تیا خیاک-
های بسیار کم عم و فاقد تکامل پروفیلی را شامل میشود.
پوشش خاک پیس از تشیکیل بیه دلییل فرسیایشهیای مختلفیی کیه اتفیاق مییافتید از ارتفاعیات بیه
اراضی پست منتقل گردییده و بیر روی سینگ میادر انباشیته مییشیود .بیا ایین حیال در ارتفاعیات و شییب-
های باال نیز خاکهای کم عم و گاهی عمیقی نیز تشکیل میشود.
مطالعییه پوشییش خییاک از آن جهییت قابییل اهمی یت اسییت کییه هییم بییه عنییوان سییطحی تییرین قشییر
زمیین ،شییرایطی را بییرای تشییکیل و تکامییل پوشییش گییاهی فییراهم آورده و هییم تمییام فعالییتهییای انسییان
(کشاورزی ،زراعت ،ساخت و سیازها و بارگیذاریهیا) بیر روی ایین قشیر سیطحی صیورت مییگییرد .بیر ایین
اسا

تمام این فعالیتها باید بیا توجیه بیه قابلییت و جینس خیاک صیورت گییرد بیه طوریکیه عیدم توجیه

به این امر تبعات سوئی به لحاس محیط طبیعی و انسانساخت خواهد داشت.
در محدوده مورد مطالعه چهیار تییپ اراضیی پیراکنش یافتیه اسیت کیه بیشیترین وسیعت مربیو بیه
تیپ اراضی دشیتهیای دامنیه ای مییباشید کیه تقریبیاب تمیام پهنیه جنیوب و جنیوب شیرق محیدوده را در
بر گرفته اسیت .تییپ اراضیی کیوههیا بیا ویژگییهیای مخصیوص خیود در ارتفاعیات شیمال شیرق پیراکنش
دارنیید .بییه طییور کل یی چهییار تی یپ اراض یی و از هییر تییپ ی یک واحیید اراض یی جمعیاب چهییار واحیید اراض یی در
محدوده خمینی شهر قابیل تفکییک اسیت کیه در ادامیه بیه شیرح هیر کیدام از واحیدها پرداختیه مییشیود.
در نقشه شماره  322-3نیز واحدهای اراضی در محدوده شهرستان نشان داده شده است.
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جدول زلزلههای ثبت شده در شعاع  200کیلومتری شهر از سال  1900تا 2005
طول
عرض
جغرافیایی جغرافیایی

Ml

Mb Ms Mw

زمان رویداد

تاریخ رویداد

استان

مرجع

51.739

5.4

21:19:20

2004/01/22

اصفهان

مرکز لرزه نگاری لمتو  -فرانسه

34.164

4.7

14:59:56

2003/06/21

اصفهان

مرکز لرزه نگاری ابردیین  -اسکاتلند

33.81

51.328

10:32:01

2003/05/27

اصفهان

مرکز لرزه نگاری دانشگاه داماسکاس  -سوریه

31.195

51.429

4.9

2003/05/02

اصفهان

مرکز لرزه نگاری لمتو  -فرانسه

32.233

52.225

5.1

18:47:41

اصفهان

مرکز مطالعات حاشیه ها  -نروژ

34

55

3.8

06:38:31

2003/04/10

اصفهان

مرکز لرزه نگاری لمتو  -فرانسه

31.906

52.395

5

17:49:41

2003/01/25

اصفهان

مرکز لرزه نگاری کاستاریکا

31.532

51.913

3.9

09:28:20

2002/10/29

اصفهان

مرکز لرزه نگاری ابردیین  -اسکاتلند

32.822

50.602

5.2

03:19:58

2002/06/18

اصفهان

مرکز لرزه نگاری کاستاریکا

34.206

54.703

3.5

19:23:37

2002/05/01

اصفهان

مرکز لرزه نگاری دانشگاه داماسکاس  -سوریه

32.406

52.293

19:45:41

2002/04/24

اصفهان

مرکز لرزه نگاری ابردیین  -اسکاتلند

31.796

51.352

4.5

20:18:40

2002/04/24

اصفهان

مرکز مطالعات حاشیه ها  -نروژ

33

52

3.7

22:22:43

2002/04/14

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

33.374

51.92

17:37:43

2002/03/21

اصفهان

مرکز مطالعات حاشیه ها  -نروژ

34

54

4.4

03:02:00

2002/01/23

اصفهان

مرکز مطالعات حاشیه ها  -نروژ

33

52

3.9

14:10:54

2002/01/10

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

32.868

53.157

3.7

02:49:26

2001/12/25

اصفهان

مرکز لرزه نگاری ابردیین  -اسکاتلند

32.907

51.227

4.6

23:53:02

2001/11/26

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

34.17

52.98

2.5

04:28:27

2001/09/01

اصفهان

مرکز لرزه نگاری کیشناو  -مولداو

30.852

51.722

3.3

12:13:52

2001/08/07

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

33.596

51.053

3.5

02:52:28

2001/05/25

اصفهان

مرکز لرزه نگاری کیشناو  -مولداو

33.15

50.93

3.4

16:01:44

2001/05/23

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.5

50.99

04:37:34

2001/05/23

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

33.94

51.44

2

15:15:19

2001/02/28

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

34.36

51.06

1.9

15:52:13

2001/02/20

اصفهان

مرکز مطالعات حاشیه ها  -نروژ

34

54

4.5

15:29:01

2001/02/18

اصفهان

مرکز مطالعات حاشیه ها  -نروژ

34

54

4.5

15:29:01

2001/02/18

اصفهان

مرکز مطالعات حاشیه ها  -نروژ

34

54

4.5

15:29:01

2001/02/18

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

33.72

51.58

2

15:01:24

2001/02/17

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

33.81

51.62

1.8

14:14:18

2001/02/12

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

34

51.56

1.5

14:30:19

2001/02/11

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

33.66

51.8

1.9

16:47:53

2001/02/06

اصفهان

موسسه ژئو فیزیک تهران  -ایران

33.74

51.72

1.7

16:33:56

2001/02/05

اصفهان

مرکز لرزه نگاری کیشناو  -مولداو

32.84

49.82

3.7

14:12:01

2000/11/08

اصفهان

مرکز لرزه نگاری کیشناو  -مولداو

33.72

52.31

4

22:30:30

2000/07/10

3

6

2.7

4
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استان

مرجع

طول
عرض
جغرافیایی جغرافیایی

Ml

Mb Ms Mw

22:51:02

2000/07/10

08:52:08

1999/05/07
1998/06/28

اصفهان

مرکز لرزه نگاری کیشناو  -مولداو

33.12

52.83

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.95

52.64

3.6

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.19

51.91

3.8

18:01:01

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.68

50.94

3.9

21:31:31

1996/04/26

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.74

52.24

4.2

04:40:19

1995/11/15

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

30.92

51.84

4.8

16:00:59

1993/08/02

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.32

51.56

3.7

20:50:26

1991/11/06

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

30.97

51.69

4.4

14:48:02

1990/05/07

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.1

51.5

4.4

09:44:09

1990/04/23

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.08

51.75

4.5

19:38:01

1990/04/18

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

32.52

52.82

4.2

14:01:10

1990/03/30

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.46

54.38

4.8

22:42:15

1990/03/21

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.05

51.43

4.3

17:53:23

1989/12/19

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

32.09

51.72

4.5

08:12:32

1989/06/09

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.22

51.4

4.3

19:50:26

1988/01/30

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

32.98

49.9

4.3

15:57:48

1986/12/21

اصفهان

مرکز ملی اطالعات زمین لرزه  -آمریکا

31.33

51.64

4.3

15:56:52

1986/05/20

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.11

53.36

4.1

20:02:46

1984/11/30

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.26

54.93

4.6

09:09:21

1982/08/22

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.12

54.03

4.4

08:55:08

1981/05/01

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

31.66

51.6

4

20:33:02

1979/09/24

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

32.69

50.19

4.3

12:52:01

1978/12/14

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.16

54.97

4.6

23:46:43

1978/11/06

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.65

54.82

4.4

19:35:37

1978/01/05

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.27

54.88

5.2

02:02:15

1975/04/28

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.52

53.84

3.9

13:01:01

1975/02/01

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

32.8

49.88

4.6

09:44:19

1974/11/22

اصفهان

مرکز بین المللی زلزله شناسی  -انگلستان

33.43

54.99

5

00:30:34

1969/11/11

اصفهان

مرکز ملی اطالعات زمین لرزه  -آمریکا

33.8

51.5

4.5

04:50:39

1963/12/21

اصفهان

مرکز لرزه نگاری لوس آنجلس  -آمریکا

31

51.5

6

10:15:00

1939/11/04

33

50

5.5

16:56:12

1922/03/21

33

53

02:48:18

1909/01/23

اصفهان
اصفهان

مرکز لرزه نگاری لوس آنجلس  -آمریکا

4.3

زمان رویداد

تاریخ رویداد

5

5

4

5

6

5

ماخذ :سایت پایگاه دادههای علوم زمین )(www.ngdir.ir
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-

واحد اراضی 1.1

در برگیرنیده کیوههیای

این واحید اراضیی کیه جیزء تییپ کیوههیا قیرار مییگییرد بیه طیور مشیخ

بسیار مرتفع با قلل تیز و کشییده اسیت کیه از سینگهیای آهکیی دولیومیتی و ماسیه سینگ تشیکیل شیده
است .به دلیل عدم تشکیل خاک برونزدگییهیای سینگی زییاد دییده مییشیود .همانطوریکیه ذکیر شید بیه
دلیل فرسایش زیاد و شیب ایین واحید کیه بیه بییش از  90درصید مییرسید .عمومیاب بیدون پوشیش خیاکی
بوده و فقیط در بعویی قسیمتهیای دامنیههیا خیاکهیای بسییار کیم عمی سینگریزه دار از نیوع خاکهیای
 Lithic Leptosolsمشییاهده مییشییود .همیین مسییاله نییز باعی گردییده کییه بییر روی ایین واحیید پوشییش
گیاهی شکل نگرفته و یا در بعویی قسیمتهیا کیه دارای خیاک مییباشید ،پوشیش گیاهیان خیلیی کیم و از
گونههای گندمیان شکل بگیرد.
از محدودیتهای اساسی ایین واحید اراضیی مییتیوان بیه شییب بسییار تنید ،فرسیایش بسییار زییاد و
عدم تشکیل خیاک اشیاره کیرد .بیه دلییل تیراکم سینگهیای آهکیی قابلییت نسیبتاب خیوب بیرای اسیتخراظ
سیینگهییای آهکییی و سییاختمانی دارد .همانطوریکییه در نقشییه قابلیییت اراضییی نیییز مشییاهده میییشییود
پراکنش ایین واحید اراضیی عمیدتاب در ارتفاعیات شیمال و شیمال شیرق خمینیی شیهر بیه چشیم مییخیورد
که کوههای محمود آباد ،سال ،سارسفید و تخت رستم را در برمیگیرد.
-

واحد اراضی 4.1

تی یپ اراض یی دشییتهییای دامنییهای گییروه دیگییری از اراض یی اسییت کییه واحیید  4.1از ای ین تی یپ در
محییدوده پییراکنش دارد .شییب مالییم و پسییتی و بلنییدی کییم از ویژگییهییای ایین واحیید اراضیی اسییت کییه
امکییان فعالیییتهییای مختلییو زراعییی ،باغییداری و نیییز گسییترش واحییدهای تولیییدی و صیینعتی را فییراهم
آورده اسییت .شییرایط مورفولییوژیکی و زم یین شناس یی باع ی تشییکیل خییاکهییای عمی ی بییا بافییت سیینگین
شده که عمومیاب همیراه بیا تکامیل پروفیلیی و در بعویی قسیمتهیا بیا تمرکیز آهیک مشیاهده مییشیود .بیر
اسییا

طبقییه بنییدی بییه روش فییائو خییاکهییای اییین واحیید اراضییی در کییال

 Haplic Calcisolsو

 Calcaric Cambisolsطبقییه بنییدی م ییشییود کییه از وضییعیت زهکش یی خییوب و آب زیرزمین یی عمی ی
برخوردار است .با این حیال بیه دلییل وجیود طبقیات آهکیی درایین خیاکهیا ممکین اسیت میواد آهکیی در
بعوی قسمتها سخت شده و محدودیت ایداد کند.
گسییترش واحیید اراض یی  4.1در قسییمتهییای جنییوب غرب یی خمین یی شییهر از جنییوب گلدشییت تییا
اصغرآباد و ویال شهر به چشیم مییخیورد .همیانطوریکیه در نقشیه کیاربری اراضیی نییز مشیخ

اسیت ،بیر

روی این واحید اراضیی عمیدتاب کاربریهیای زراعیی ،باغیداری در سیطت وسییع شیکل گرفتیه اسیت .در حیالی
که قابلیت این اراضی بیرای زراعیتهیای آبیی و درختکیاری خیوب ارزییابی مییشیود ولیی توسیعه مدتمیع-
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های کارگاهی و صینعتی کیه از حلقیههیای توسیعه شیهر اصیفهان مییباشید ،فعالییتهیای کشیاورزی را بیه
نفع خود از بین میبرد.
-

واحد اراضی 5.1

این واحد اراضیی دشیتهیای رسیوبی رودخانیه ای را شیامل مییشیود کیه شییب مالییم (حیدود 0-2
درصیید) و پسییتی و بلنییدی کمییی داشییته و حاصییل فعالیییت رودخانییههییا و آبهییای سییطحی در دورههییای
مختلو و رسوبگذاریهیای آن مییباشید .بیه همیین دلییل هیم عمیدتاب حاشییه رودخانیههیای دائمیی و ییا
فصییلی پییراکنش دارد .خییاکهییای عمی ی تییا بس ییار عمی ی بییا بافییت سیینگین و عموم یاب همییراه بییا تکامییل
پروفیلی شیرایطی را بیرای گسیترش فعالییتهیای کشیاورزی (زراعیتهیای آبیی یکسیاله و چنید سیاله و در
بعوی قسیمتهیا باغیات) شیکل گرفتیه و توسیعه یابید .طبی طبقیهبنیدی فیائو خیاکهیای ایین واحید در
گییروه  Calcaric Cambisolsو در بعو یی قسییمتهییا بییه دلی یل بییاال بییودن آبهییای زیرزمین یی و زهکش یی
نامناسب در طبقه  Calcic Gleysolsقرار میگیرد.
گسییترش ای ین واحیید از جنییوب خمین یی شییهر ،از محییدوده شهرسییتان فالورجییان بییه سییمت شییمال
شییرق کش ییده شییده اسییت .بییه عبییارتی دیگییر ای ین واحیید اراض یی در امتییداد رودخانییه زاینییده رود تشییکیل
شییده اسییت .نحییوه اسییتفاده از اراضیی دشییتهییای رسییوبی و رودخانییهای همییان طوریکییه در نقشییه کییاربری
اراضیی مشییاهده م ییشییود عمییدتاب بییه کییاربریهییای زراع یی و باغییداری اختصییاص یافتییه اسییت قابییل توجییه
اینسییت کییه تقریبیاب اکتییر سییکونتگاههییا و مراکییز جمعیتیی در محییدوده مطالعییاتی نی یز بییر روی دشییتهییای
رسوبی و رودخانهای شکل گرفتهاند.
-

واحد اراضی 8.1

واریییزه هییای بییاد بزنییی شییکل سیینگریزه دار تیییپ دیگییری از اراضییی اسییت کییه عمییدتاب در پییای
ارتفاعات شکل گرفته اسیت .از ایین تییپ اراضیی واحید اراضیی  8.1در محیدوده مطالعیاتی بیه چشیم میی-
خییورد و پییراکنش آن در دو قسییمت جنییوب شییرقی ،پییایین کییوه دنبییه و شییمال شییرقی ،پییای دامنییه
ارتفاعات سال ،محمودآبیاد ،سارسیفید و تخیت رسیتم مشیاهده مییشیود .ایین واحید اراضیی دارای پسیتی و
بلنییدی متوسییط تییا زیییاد بییوده و تعییداد زیییادی آبراهییههییای فرسایش یی بییرروی آن شییکل گرفتییه اسییت.
براسا

طبقیه بنیدی بیه روش فیائو خیاکهیای ایین واحید در طبقیه  Calcaric Regosolsقیرار مییگییرد

که دارای خاکهای کم عم تا نیمه عمی سنگریزه دار و بافت سبک تا متوسط میباشد.
بییه دلییل محییدودیت عمی خییاک و وجییود سیینگریزه زی یاد در بافییت خییاک ،پوشییش گییاهی در ای ین
واحد به صیورت مراتیع کیم تیراکم شیکل گرفتیه اسیت کیه بیه عنیوان چراگیاه فصیلی میورد اسیتفاده قیرار
مهندسان مشاور نقش محيط

طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر 39...........................................................................................................................................................

میگییرد .بیا توجیه بیه محیدودیتهیایی کیه ذکیر شید و همچنیین وجیود عامیل فرسیایش ،کنتیرل چیرا و
رعایت اصول مرتعداری و ممانعت از اندام دیمکاری در این واحد توصیه میگردد.
به طیور کلیی در محیدوده میورد مطالعیه سیه واحید مورفولیوژیکی را میتیوان متمیایز کیرد؛ ارتفاعیات
و کوههای شمال غربی ،واحید کوه اییهای کیه شیامل وارییزههیای بیادبزنی شیکل بیوده و در پیای ارتفاعیات
گسترش یافتیه اسیت و واحید مورفولیوژیکی دشیت کیه متیاثر از فعالییت آبهیای سیطحی و فرسیایش بیوده
و دو واحیید دشییتهییای دامنییهای و دشییتهییای رسییوبی رودخانییهای را بییه وجییود آورده اسییت .بیشییترین
مسییاحت در ب یین واحییدهای اراض یی را دشییتهییای رسییوبی رودخانییهای بییه خییود اختصییاص داده اسییت و
عمدهترین فعالیتهای کشاورزی نییز بیر روی ایین واحید شیکل گرفتیه اسیت .ارتفاعیات و کیوههیای شیمال
غرب یی فاقیید پوشییش گی یاهی بییوده و بییرای فعالی یتهییای آبخی یزداری و حفاظییت تناسییب دارد .در جییدول
شماره  322-2واحدهای اراضی و ویژگیها و قابلیتهای هرکدام آورده شده است.
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جدول شماره  :322-2واحدهای اراضی و ویژگیها و قابلیتها
تيپ
اراضي

عالئم
مشخصات واحد اراضي

روي
نقشه

کوههاي بسيار مرتفع با قلل تيز و کشيده متشکل از سنگ-

کوهها

هاي سخت آهکي دولوميتي و ماسه سنگ – بيرون زدگي-
1.1

هاي بسيار زياد
ارتفاع:
شيب :اغلب بيش از  90درصد

مشخصات خاکها و طبقهبندي

گياهان طبيعي و استفاده از اراضي در حال

آنها به روش فائو

حاضر

عموماً بدون پوشش خاکي و در بعضي قسمتها
در دامنهها خاکهاي بسيار کم عمق سنگريزه-
دار
Lithic Leptosols

 اکثر ًا بدون پوشش گياهي و يا با پوشش کمگونههاي گندميان
 -اراضي باير

دشتهاي دامنهاي

4.1

دشتهاي دامنهاي با شيب ماليم و پستي و بلندي کم
شيب  2تا  0/5درصد

Haplic Calcisols
)Calcaric Cambisols (yermic phase

دشتهاي رسوبي رودخانهاي با شيب ماليم و مقدار کمي
پستي و بلندي

خاکهاي عميق تا بسيار عميق با بافت سنگين و
عموماً همراه با تکامل پروفيلي
)Calcaric Cambisols (Yermic Phase

 معادن سنگ و آهک و سنگ-هاي ساختماني
 در بعضي قسمتها در حاشيهدرهها باغات در قطعات کوچک
 -وضعيت زهکشي خوب

خاکهاي عميق با بافت سنگين و عموماً همراه با
تکامل پروفيلي و تمرکز طبقه آهکي

ساير مشخصات

 آب زيرزميني عميق -عموماً تحت کشت زراعتهاي آبي و باغات

 در بعضي قسمت دزات سختشده آهک
Comcertion

رودخانهاي

دشتهاي رسوبي و

5.1

شکل سنگريزهدار

واريزههاي بادبزني

8.1

شيب 0-2 :درصد

واريزههاي بادبزني شکل سنگريزهدار با پستي و بلندي
متوسط تا زياد و تعداد زيادي آبراهههاي فرسايشي

خاکهاي کم عمق تا نيمه عميق سنگريزهدار با
بافت سبک تا متوسط
Calcaric Gypsisols

 کالً تحت کشت زراعتهاي آبي يک ساله وچندساله و در حواشي رودخانه باغات مثمر
و غيرمثمر

 در بعضي قسمت آب تحت-االرضي باال و زهکشي نامناسب
Calcic Gleysols

 پوشش کم گياهان مرتعي شامل انواعخانواده گندميان

 -در بعضي قسمتها ديمکاري

 -چراگاه فصلي
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تيپ اراضي

عالئم روي

محدوديتهاي اساسي موجود در

قابليت استفاده از اراضي در حال

نقشه

اراضي

حاضر

 -شيب بسيار تند

کوهها

1.1

 -حفاظت حوزههاي آبخيز

 -فرسايش بسيار زياد

 -نظارت فني بر استخراج معادل سنگ

 -قابليت نسبتاً خوب براي استخراج سنگ در

 -نداشتن پوشش خاکي

 -جلوگيري از چرا در دامنهها

دشتهاي دامنهاي

در سطح خاک
4.1

پس از انجام عمليات اصالحي
 -منطقه حفاظتي از نظر آبخيزداري

 -در بعضي قسمتها مقداري سنگريزه

 -اراضي باير

عمليات اصالحي و حفاظتي مورد لزوم

قابليت استفاده از اراضي

 قابليت نسبتاً خوب براي زراعتهايآبي و درختکاري

 -ذرات سخت شده آهکي در اليههاي

 تسطيح موضعي -تأمين آب مورد نياز آبياري و اصالح سيستم

صورت اعمال نظارت
 قابليت خوب براي زراعتهاي آبي ودرختکاري

آبرساني

زيرين
 -مقدار کمي شوري در بعضي قسمتها

رودخانهاي

دشتهاي رسوبي و

5.1

شکل سنگريزهدار

واريزههاي بادبزني

 -سنگين بودن بافت خاک

08.1

 -ناهمواري و نامناسب بودن زهکشي

 قابليت خوب براي زراعتهاي آبيو باغات

در بعضي قسمتها

 -تسطيح موضعي

 -قابليت بسيار خوب براي زراعتهاي آبي

 -احداث سيستم زهکشي در قسمتهايي که شکل

 -قابليت خوب براي باغات در حاشيه

سطح آب زيرزميني مطرح است.

 -محدوديت عمق خاک

 -قابليت کم براي چراگاه

 -کنترل چرا و رعايت اصول مرتعداري

 -سنگريزه زياد

 -قابليت کم براي ديمکاري در

 -انجام عمليات حفاظت خاک و جلوگيري از فرسايش

 -فرسايش

رودخانه
 -قابليت متوسط براي چراي تحت کنترل

بعضي قسمتها

ماخذ :موسسه تحقیقات آب و خاک
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 -3-2-3منابع و نحوه تامين آب شهر

منییابع تییامین کننییده آب و پتانسییلهییای آبیی شییهر خمینیی شییهر در دو بخییش آبهییای سییطحی و
آبهای زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت .ایین شیهر بیا توجیه بیه اینکیه در مدیاورت اصیفهان قیرار
دارد ،از نظر تامین آب شهر نیز به منابع تامین کننده اصفهان وابسته میباشد.

 -1-3-2-3منابع آبهاي سطحي

شییهر خمینییی شییهر در حوضییه رودخانییه زاینییده رود واقییع شییده اسییت .اییین رودخانییه مهمتییرین
جریان سطحی در سیطت منطقیه اسیت .بررسیی شیبکه هییدروگرافی نشیان مییدهید کیه رودخانیه زاینیده
رود از دامنییههییای زردکییوه بختی یاری سرچشییمه گرفتییه و پییس از ط یی مس ییری در حییدود  300کیلییومتر و
ضمن دریافت شعب و شیاخه هیای فرعیی دیگیر بیه بیاتالق گیاوخونی در جنیوب شیرقی اصیفهان مییرییزد.
رودخانه مزبور در نزدیکیی چادگیان در محیل سید زاینیده رود بیرای میدتی توقیو نمیوده و پیس از تقسییم
و تنظیییم آب ،قسییمتی از جریییان از طرییی بسییتر اصییلی و بخشییی نیییز توسییط کانییالهییای انحرافییی بییه
مصییرف بییا هییا و اراض یی کشییاورزی پییایین دسییت م ییرسیید .بییه طوریکییه بییا اجییرای طییرح آبرسییانی شییهر
اصفهان و تصفیه خانه موجود بخیش اعظیم آب میورد نییاز شیهر از ایین خیط انتقیال تیامین مییگیردد .بیه
این ترتیب سد زاینده رود به عنوان اصلی ترین منبع تامین کننده آب شهر میباشد.
سیید زاینییده رود از نییوع بتن یی قوسیی بییوده و در محییدوده اسییتان شییهرکرد بییر روی رودخانییه زاینییده
رود احییداث شییده اسییت .حدییم مخییزن ایین  1250میلییون متییر مکعییب مییباشیید کییه در تییامین مصییارف
آب منطقییه نقییش پییر اهمیت یی دارد .عییالوه بییر ایین ،چنیید حلقییه چییاه هییای فلمیین – درچییه احییداث شییده
است که در مواقع اضطراری و پر مصرف شهر از این چاهها استفاده میشود.
-

سد زایندهرود

ساختمان ایین سید در سیال  1346شیروع گردییده و در سیال  1349بیه بهیرهبیرداری رسییده اسیت.
هییدف از اجییرای پییروژه مییذکور تییومین آب مییورد نیییاز کشییاورزی اراضییی حاشیییه زاینییدهرود ،آب شییرب
شیهرهای اسیتان ،آب میورد نییاز صینایع حوضیه مرکییزی اصیفهان ،همچنیین حفاظیت از پیلهیای تییاریخی
در برابر طغیانهای احتمالی و تولیید بیرق آبیی بیه ظرفییت حیدود  55مگیاوات ذکیر گردییده اسیت .طیول
تییاظ ای ین سیید  450متییر و ارتفییاع آن  100متییر م ییباشیید .حدییم مفی ید مخییزن سیید نی یز  1250میلی یون
مترمکعب برآورد شده است.
به این ترتیب سیهم اعظمیی از آب میورد نییاز شیهر خمینییشیهر از آبهیای سیطحی و از محیل طیرح
بزر ،آبرسانی به اصیفهان از سید زاینیدهرود تیومین مییگیردد .ایین طیرح کیه از سیال  1346تیا  1383بیه
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طییول اندامی یده متدییاوز از  25شییهر و  200روسییتا را تحییت پوشییش قییرار م ییدهیید و براسییا

آبگی یری از

سد چم آسمان پایهریزی شده است .اجزای این طرح شامل موارد زیر است:
-

سد انحرافی چم آسمان

-

تونل انتقال آب خام که تا تصفیهخانه ادامه دارد به طول  7/8کیلومتر و قطر  3متر

-

تصییفیهخانییه شییخ علیی کییه فییاز اول آن بییا ظرفییت  5مترمکعییب در ثانییه در حییال بهییرهبییرداری
است و فاز دوم آن با  7/5مترمکعب در ثانیه در حال اندام است.

-

تونلهای شماره  1و  2انتقال آب تصفیهخانه به طول  18کیلومتر و قطر  2/6متر

-

لوله انتقال آب و آبرسانی به حومه به طول  800کیلومتر

-

 400هییزار مترمکعییب منییابع ذخیییره آب کییه شییامل  5منبییع  70000مترمکعبییی در پیییالف و
گییورت و  3منبییع  20هییزار مترمکعبییی میییباشیید کییه تییاکنون  3منبییع  70هییزار مترمکعبییی
ساخته شده و بقیه در حال ساخت است.

-

تعداد  8حلقه چاه (فلمن) با دبی  3/5مترمکعب در ثانیه که در حال بهرهبرداری است.

 -2-3-2-3منابع آبهاي زيرزميني

آبهای زیرزمینی بیه تمیام آبهیایی اطیالق مییشیود کیه در الییه هیا و سیفرههیای زییرزمین جمیع
شده و ازطریی چیاههیای عمیی  ،نیمیه عمیی  ،آرتیزین ،چشیمه و ییا قنیات بیه سیطت زمیین آورده میی-
شوند .در مطالعات هییدروژئولوژی کیه بیه منظیور بیرآورد پتانسییل آب در الییه هیای زییرین زمیین صیورت
میگییرد ،رسیوبات و نهشیتههیای سیطت زمیین بیه دو گیروه اصیلی شیامل سیازندهای سیخت و سیازندهای
سسییت تقس ییم شییده و هییر کییدام شییامل گییروه هییا و سییازندهای متفییاوتی را بییه لحییاس وضییعیت آبییدهی و
کیفیت آب مورد بررسی قرار میدهند.
در محییدوده خمینییی شییهر بییر اسییا

نقشییه اطلییس منییابع آب ایییران هییر دو گییروه از سییازندهای

سخت نشیده و سیخت شیده مشیاهده مییشیود .از گیروه سیازندهای سیخت ،سینگهای کربناتیه و کارسیتی
به طور نسبتاب گسیترده در شیمال غیرب مشیاهده مییشیوند .ایین گیروه از سینگ هیا شیامل کارسیت هیای
نییار

هسییتند کییه دارای شکسییتگی و درز و شییکاف بییا تییراکم متوسییط بییوده و از ضییخامت و گسییترش

متوسطی نیز برخوردارند .این سازندها کیه بیا کید  9مشیخ

شیده انید بیه دلییل نفیوذ پیذیری زییاد دارای

آبییدهی مناسییبی نی یز هسییتند .همچن یین رسییوبات غیرقابییل نفییوذ متشییکل از رسییوبات مییارن ،ر  ،ش ییل و
شیست با گسترش محدود در منطقیه بیه چشیم میخیورد و بیا کید  15مشیخ

شیده اسیت .ایین رسیوبات

بییه دلیییل ماهیییت نفییوذ ناپییذیری فاقیید آبییدهی میییباشییند .همانطوریکییه در نقشییه شییماره  323-1نیییز
مالحظییه م ییشییود سییازندهای سییخت عمییدتاب ارتفاعییات را شییامل م ییشییود کییه گسییترش آنهییا در شییمال
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غییرب و بییه طییور محییدود در جنییوب شییرق خمینییی شییهر بییه چشییم میییخییورد .نقشییه شییماره 323-2
وضییعیت کیفی یت منییابع آب زیرزمین یی را نشییان م ییدهیید .در اراض یی دشییتی و جلگییه ای منطقییه رسییوبات
آبرفتیی و نهشییتههییای سییخت نشییده گسییترش یافتییهانیید کییه در گییروه سییازندهای سسییت و سییخت نشییده
قییرار گرفتییه و شییامل رسییوبات دامنییهای و پادگانییههییای آبرفتییی اسییت .اییین رسییوبات پهنییه وسیییعی از
محدوده مورد مطالعه را در بر میگییرد کیه تقریبیاب تمیام قسیمتهیای جنیوبی محیدوده را شیامل مییشیود.
ای ین رسییوبات بییه صییورت دامنییه متوسییط تییا درشییت و بییه طییور نسییبی ضییخامت زی یاد و وسییعت متفییاوت
هستند .سطت ایستایی دراین رسیوبات متفیاوت مییباشید بیه طوریکیه بیا نزدییک شیدن بیه بسیتر رودخانیه
سیطت ایسیتایی بیاالتر مییآیید .کیفییت آب در ایین رسیوبات خیوب و وضیعیت آبیدهی بسییار خیوب میی-
باشد که تا متوسط و ضعیو در پای ارتفاعات تغییر میکند.
-

مقدار مصرف آب شهر

تا قبیل از سیال  ،1341آب شیرب میورد نییاز شیهر از چیاههیایی کیه در واحیدهای مسیکونی احیداث
میشد تامین میگردید .که بیا توجیه بیه جمعییت کمتیر شیهر و کیفییت و وضیعیت آبیدهی مناسیب چیاه-
ها به لحاس تامین آب مشکلی وجود نداشت.
در حال حاضر آب مورد نیاز شهر خمینی شهر از خط انتقال بزر ،آبرسانی به شهر اصفهان از سد
زاینده رود که از داخل شهر عبور میکند ،تامین میگردد .حدود  90درصد آب شهر توسط این خط تامین
میشود .عالوه بر این چاههای فلمن – درچه بخشی از آب مصرفی ( حدود  10درصد) را به عهده دارند .البته
چند حلقه چاه نی ز در سطت شهر وجود دارد که در حال حاضر فاقد آبدهی میباشند که در صورت بازسازی و
اصالح میتواند در مواقع پر مصرف وبحرانی مقداری از نیاز شهر را تامین کند.
بییر اسییا

آمییار و اطالعییات اخییذ شییده از اداره آب و فاضییالب شییهر ،متوسییط مصییرف ماهیانییه در

سال 1388حدود یک میلیون متیر مکعیب بیوده اسیت کیه ایین مییزان در میاههیای پیر مصیرف (تییر میاه)
 1/4میلی یون متییر مکعییب افییزایش یافتییه و در مییاههییای کییم مصییرف (دی مییاه) بییه حییدود  754هییزار متییر
مکعب کاهش میییابید .طبی ایین آمیار مقیدار کیل مصیارف در سیال  88حیدود  13میلییون متیر مکعیب
بییوده اسییت کییه از ای ین می یزان ب ییش از  95درصیید بییه بخییش مصییارف مسییکونی اختصییاص دارد .مصییارف
تدییاری و عمییومی و همچنییین صیینایع فعییال در سییطت شییهر کمتییر از  5درصیید کییل مصییارف سییاالنه را
شامل میشوند.
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 -4-2-3مسائل هواشناسي
 -1-4-2-3بررسي وضعيت دما

شهر خمینیشهر در اقلیم نیمه سردسیری تا سردسیر طبقهبندی میشود .با توجه به تقسیمات اقلیمی
دمارتن و آمبرژه اقلیم کلی شهر نیمه خشک سرد تا خشک سرد قرار میگیرند .به طور کلی پایین بودن نسبی دما
و خنکی هوا در بخش اعظمی از سال از نمودهای مشخ

حرارتی شهر است .به عبارت دیگر حدوث دماهای سرد

و وقوع یخبندان در شبهای زمستان و خنکی هوا در شبهای تابستان بسیار بیشتر از وقوع دماهای گرم و
ناراحتکننده است .به طوری که حداقل مطل دمای  -14در دی ماه در این شهر به ثبت رسیده است در حالی که
حداکتر مطل دما از  41/5درجه در تیر ماه فراتر نرفته است این مسئله نشان میدهد که شهر خمینیشهر به
نسبت بسیاری از نقا کشور دارای آب و هوای نیمه خشک تا خشک سردی است .وضعیت دمای شهر با استفاده
از آمار به ثبت رسیده در ایستگاه کلیماتولوژی در جدول شماره  324-1نشان داده شده است .الزم به ذکر است که
ایستگاه سینوپتیک شهر دارای طول دوره 20ساله ( 1984-2003میالدی) میباشد همچنین به لحاس ارتفاع
سینوپتیک پاالیشگاه اصفهان خمینیشهر در ارتفاع  1673متری واقع شده است .البته با توجه به اختالف ارتفاع
نسبی (حدود  20متر) بررسی تفاوتهای عناصر اقلیمی معنادار نبوده و قابل اغماض است .ضمن آنکه سعی
گردیده در تحلیل عناصر اقلیمی ،توزیع زمانی و پراکندگی مکانی آنها توثیرات خرده اقلیمی ناشی از کاربریهای
شهری با دخالت و در نظر داشتن عوامل جغرافیایی لحاس گردد .روند تغییرات ماهانه دما نشان میدهد که تیر و
مرداد گرمترین و دی ماه سردترین ماههای شهر هستند .به طوری که میانگین دمای روزها در تیر و مرداد حدود
 28/8درجه است و دارای شبهای نسبت با گرم با دمایی حدود  19/1تا  19/7درجه سلسیو

است نوسان شبانه-

روزی دما در کلیه حتی در زمان این نوسان به حداکتر خود میرسد که نشانگر اقلیم خشک بری میباشد.
دمای هوای شهر از خرداد ماه تا شهریور گرم است به طوری که در طی این مدت حدود  109/8روز آن
دمای روزها از  30درجه فراتر میرود .حداکتر مطل ها ،به ثبت رسیده نیز در ماههای تیر و مرداد به وقوع
پیوسته بیش از  40درجه سلسیو

را نیز تدربه کرده است.

البته وقوع دماهای بسیار گرم و ناراحت کننده در این شهر زیاد نیست و به نسبت بسیاری از نواحی جنوبی کشور
دمای معتدل تابستانی و سرد زمستانی دارد .تغییرات ماهانه دما از شهریور به بعد با افت محسو
مشخ

دما و آغاز دوره سرد

میشود .به طوری که از آذر ماه احتمال وقوع یخبندانهای شبانه نیز میرود .دمای روزها در مهرماه نسبتاب معتدل

اما شبها سرد است و احتمال اینکه از مرز  10درجه سلسیو

پایینتر باشد هم وجود دارد .از آبان ماه تا فروردین و در

طول شش ماه فوق هوای شهر خمینیشهر سرد با شبهای بسیار سرد به ویژه در زمستان ارزیابی میگردد به گونهای که
حدود  1/3روز از سال یخبندان کامل شبانهروزی داشته و به طور متوسط  15شب در طول ماههای سرد دمای هوا از -4
درجه سلسیو

نیز کمتر است حداقل مطل های به وقوع پیوسته دما از مهرماه تا اسفند حادث میشوند و حداقل مطل

 -14درجه سلسیو پایینترین دمای به ثبت رسیده در این شهر است.
مهندسان مشاور نقش محيط

48 .......................................................................................................................................................... طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر
 روند تغییرات میانگینهای ماهانه دما و حداکثر و حداقل مطلق:324-1 جدول شماره
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  و باالتر از40میانگین تعداد روزهای همراه با دمای حداکثر مساوی
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میانگین تعداد روزهای همراه با دمای حداکثر مساوی  0و پائین تر 

از آن
میانگین تعداد روزهای همراه با دمای حداقل مساوی  -4و پائین تر
از آن
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جدول شماره  :324-2روند تغییرات بارش در ایستگاه خمینیشهر
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نمییودار شییماره  324-1رونیید تغیی یرات می یانگینهییای ماهانییه دمییا و حییداکتر و حییداقل مطل ی بییه
ثبت رسیده طی دوره آماری را نشان میدهند.

 -2-4-2-3بارندگي

منشییاء عمییده بارنییدگیهییای منطقییه جریانییات هییوای مرطییوبی اسییت کییه بییه همییراه کییم فشییارهای
مهییاجر از نیمییه غربیی و شییمالغربیی کشییور از طریی ترکییه ( 28/6درصیید) سییوریه ( 41درصیید) صییحرای
کبییر آفریقییا ( 22/4درصیید) و درییای سییاه ( 2/5درصیید) بییه منطقییه مییرسیید .کییمفشییارهای فوقییانی نییز
( 5/5درصد) حاالت را تشکیل میدهند.
موقعییت جغرافییایی شییهر خمینییشییهر بییه لحییاس اقلییم بارشیی بییه گونییهای اسییت کییه از مییانگین
بیارش سیاالنه کیل کشیور کمتیر مییباشید .گرچیه حدیم بیارشهیای سیاالنه آن کیم و بیرای فعالییتهییای
کشاورزی و تغذیه آبخوانهیای آبرفتیی و در مدمیوع بیرآورد نییاز آبیی منطقیه نامناسیب ارزییابی مییگیردد
اما با توجیه بیه توپیوگرافی و عبیور رودخانیه زاینیدهرود فعالییتهیای کشیاورزی بیه صیورت گسیترده اندیام
میگردد.
جییدول شیییماره  324-2مییییانگین بیییارش ماهانییه و سیییاالنه در طیییی دوره آمیییاری (1984-2003
میالدی) تقریباب  20سال برای ایستگاه سینوپتیک پاالیشگاه اصفهان را نشان میدهد.
توزیع ماهانیه بیارش در شیهر خمینییشیهر نشیان مییدهید کیه اسیفند پربیارانتیرین میاه محسیوب
میشیود بیه طیوری کیه مییانگین بیارش ایین میاه  27/2میلیمتیر محاسیبه گردییده و حیدوداب  21/3درصید
از بیارش سیاالنه را شیامل مییشیود .رونید تغیییرات ماهانیه بیارش نشیانگر افیزایش بیارش از آذر میاه اسییت
که تا آخیر فیروردین ادامیه میییابید و تییپ بیارش در زمسیتان متناسیب بیا الگیوی مدیترانیهای در نیواحی
مرکزی است .ماههای تابستان کمتیرین مقیدار بیارش را دریافیت مییدارنید بیا ایین حیال ورود گیاه بیه گیاه
تیودههیای مرطییوب و صیعود مکیانیکی تییودههیا تحیت تییوثیر عوامیل جغرافییایی و توپوگرافییک بیارشهییای
کوتاه مدت و رگباری را در تابستان موجب میگردد.
می یانگین بییارش سییاالنه  127/6میلیمتییر محاسییبه گردی یده اسییت .ای ین مقییدار بییارش در ط یی 22/6
روز از سال ریزش مییکنید .بیارشهیای فصیل زمسیتان ممکین از نیوع برفیی باشید .نمیودار شیماره 324-2
توزیییع ماهانییه بییارش بییه میلیمتییر و نمییودار شییماره  324-3توزیییع فصییلی بییارش برحسییب درصیید در
ایستگاه سینوپتیک پاالیشگاه اصفهان را نشان میدهد.
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 -3-4-2-3بررسي رطوبت نسبي

رطوبییت موجییود در محیییط از عناصییر مهییم اقلیمییی اسییت کییه هییم در اقلیییم کشییاورزی و هییم در
اقل ییم شییهری کییاربرد وس ییعی دارد .بییه طییور کل یی جنبییه کییاربری رطوبییت در مح ییط زیسییت انسییانی در
تلفیی بییا سییایر عناصییر اقلیمیی از قبییل بییاد و دمییا بییه صییورت نمودارهییا و جییداول اقلیمیی اسییت کییه بییه
تعیین وضعیتهای اندامییده و توصییههیای اقلیمیی مربیو بیه خیود را نییز دارد .در ایین مطالعیه توصییه-
های ماهانی و نمیودار زیسیت اقلیمیی اولگیی و نمیودار بیوکلیماتییک سیاختمانی بیا بررسیی عنصیر رطوبیت
بییه عنییوان جییزء مهییم مطالعییه در نظییر گرفتییه شییده اسییت .رطوبییت موجییود در مح ییط در ایسییتگاههییای
هواشناس یی بییه وس ییله رطوبییت نسییبی برحسییب درصیید بی یان م ییشییود و عبییارت اسییت از مقییدار رطوبییت
موجود در هوا به حیداکتر مقیدار رطیوبتی کیه همیان هیوا در سیایر شیرایط سیینوپتیکی یکسیان مییتوانید
در خییود داشییته باشیید تییا بییه اشییباع کامییل برسیید .عنصییر رطوبییت سییه نوبییت در روز و براسییا

سییاعت

محل یی َ 6:30صییبت و َ 12:30ظهییر و َ 18:30عصییر انییدازهگی یری میییشییود .عییالوه بییر ای ین حییداقلهییا و
حیداکتر رطوبیت ماهانیه نییز براسیا

مییانگین حیداقل و مییانگین حیداکترهای روزانیه در طیول ییک مییاه

انییدازهگیییری و گییزارش میییگییردد .جییدول شییماره  324-3رونیید تغییییرات ماهانییه رطوبییت نسییبی را در
ساعات مختلو روز در ایستگاههای سینوپتیک پاالیشگاه اصفهان نشان میدهد.
همچنانکییه مشییاهده م ییشییود در مییاههییای سییرد سییال بییه دلی یل پییایین بییودن دمییای هییوا می یزان
رطوبییت نسییبی بیشییتر اسییت .بییه هم یین ترتی یب در سییاعات اولی یه صییبت کییه مصییادف بییا کمتییرین دمییای
شبانهروزی هواست مقدار رطوبیت نسیبت بیه سیایر اوقیات روز بسییار بیشیتر اسیت .حیداقل رطوبیت نسیبی
در سییاعات گییرم روز ( َ 12:30ظهییر) رخ م ییدهیید و مییاههییای فصییل تابسییتان کمتییرین مقییدار رطوبییت را
دارنیید بییه طییوری کییه از خییرداد تییا پای یان شییهریور در ط یی روزهییا مقییدار رطوبییت بییه کمتییر از  30درصیید
رسیده و خشکی هوا محسو

است.

باوجود نوسیان روزانیه نسیبتاب بیاال در تغیییرات رطوبیت نسیبی ضیریب تغییرپیذیری بیرای هیر ییک از
سییاعات روز نسییبتاب پییایین اسییت و نشییاندهنده نظییم و عییدم نوسییان شییدید رطوبییت در هییر ی یک از سییاعات
اسییت بییه عبییارت دیگییر نوسییان رطوبییت در ط یی ی یک روز بییه طییور متوسییط از  16تییا  28درصیید اسییت در
حییالی کییه دامنییه نوسییان رطوبییت بییرای هییر ی یک از سییاعات ثبییت شییده در طییول دوره آمییاری از حییداقل
 18/16تییا حییداکتر  68/42درصیید اسییت .انییدازهگیییری رطوبییت نسییبی در مییاههییای سییرد سییال و
سییاعت َ 12:30ظهییر کییه مصییادف بییا کمتییرین می یزان رطوبییت روزانییه اسییت .تغیی یرات و نوسییان رطوبییت
بییش از سییایر مییاههییا و سییاعات دیگییر سییال اسییت .ایین تغیییرات ناشیی از تییوثیر و دخالییت بیشییتر عوامییل
جغرافی یایی شییهر اسییت .م ییتییوان گفییت در زمسییتان و مییاههییای سییرد عناصییر اقل ییم بیشییتر تحییت تییوثیر
عوامییل جغرافی یایی و خییرده اقلیم یی قییرار م ییگیرنیید .بییه ای ین ترتی یب در مسییائل طراح یی شییهری در نظییر
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داشتن عواملی کیه بیر روی رطوبیت توثیرگیذار هسیتند از قبییل فویاهای سیبز ،بیا هیا و میزارع ،اسیتخرها
و منییابع آب سییطحی (رودخانییه ،تییاالب ،چشییمه و )...پییراکنش جغرافییایی آنهییا بییه وییژه در فصییل تابسییتان
کیه خشییکی هییوا نییز تییا حیدودی محسییو

اسییت الزم اسییت مییورد توجیه قییرار گییرد .نمییودار شییماره -4

 324روند تغییرات ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه سینوپتیک پاالیشگاه اصفهان را نشان میدهد.

 -4-4-2-3بررسي وضعيت باد

خورش یید ،زم یین و هییوای اطییراف آن در مدمییوع ی یک سیسییتم دینییامیکی بس ییار عظ ییم را تشییکیل
م ییدهنیید بییه علییت تغیی یر می یزان حییرارت متبادلییه در نقییا مختلییو از سییطت زم یین ،هییوای دمییا در آن
دستخوش تغیییرات فشیار مییگیردد کیه ایین امیر بیه نوبیه خیود موجیب حرکیت هیوا بیه صیورت افقیی و
عمودی میگردد ،حرکت افقی هوا باد نامیده میشود.1
باد از جمله عناصر اقلیمیی اسیت کیه در محییط زیسیت شیهری نقیش بسیزایی دارد .انتشیار ییا عیدم
انتشییار بس ییاری از عوامییل آلییودگی ماننیید دودهییا و گازهییای خروج یی از کارخاندییات و وسییایل نقلی یه ،گییرد
و غبییار شییهری و بییوی بیید و نییامطبوع بییه جهییت و سییرعت بییاد بسییتگی دارد .از طییرف دیگییر نقییش بییاد در
تعییدیل درجییه حییرارت هییوا و حمییل تییودههییای مرطییوب باعی مییگییردد در بررسیی ایین عناصییر اقلیم یی
وضعیت درازمدت جهت و جریان و فراوانی آن به دقت مورد توجه قرار گیرد.


بررسی و تحلیل جریان باد

بییه منظییور تحلیییل وضییعیت بییاد دادههییای 10سییال متییوالی ( )1998-2007اسییتخراظ گردیییده و
براسا

آنها گلبادهای ماهانه فصلی و ساالنه برای شهر به دست آمده است.
جدول شماره  324-4تعداد و درصد بادهای وزیده شده از جهات مختلو را در بازههای متفاوت سرعت

برحسب ماه نشان میدهد .براسا

جدول فوق گلبادهای ماهانه شهر خمینیشهر تهیه گردیده است .سری

گلبادهای ماهانه شهر خمینیشهر در نمودار شماره  324-5نشان داده شده است.
جییدول شییماره  324-5جهییت و سییرعت بادهییای وزی یده شییده را بییه صییورت فصییلی و سییاالنه نشییان
میدهد .برهمین اسا

نیز گلبادهای فصلی و ساالنه ترسیم گردیده است.

بررسی جریان فصیلی و ماهانیه بیاد نشیان مییدهید کیه مسییرها غیرب و شیرق در بیشیتر اییام سیال
جریان باد غالب و نایب غالیب بیه شیمار مییرونید بیا ایین حیال از مسییرهای جنیوبغربیی و شیمالشیرقی
کییه در اقلییم شییهر خمینیی توثیرگییذار هسییتند قییویتییرین و شییدیدترین بادهییا نییز در همیین فصییل میی-
باشد .همچنین در طی فصول معموالب از تمامی جهات جغرافیایی بادهایی برفراز شهر وزش مییابد.
 - 1منبع مهندسی محیط زیست جلد اول صفحه .54
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فصل پاییز آرامترین ماههیای سیال را دارد .بیرخالف میاههیای فصیل بهیار کیه کمتیرین مقیدار هیوای
آرام را برای شهر ثبت نمودهاند.
به علت وجود کوهها در غیرب خمینییشیهر کیه امکیان جریانیات کیوه بیه دشیت را فیراهم مییسیازد
و همچن یین جریانییاتی کییه از غییرب کشییور وارد م ییشییود و همچن یین تییوثیرات بادهییای محل یی و منییاط
کویری شرق کشور در زمان تابستان از جهت شرق در محاسبات مشاهده میگردد.
در ضییمن در سییالهایی کییه زاینییدهرود دارای جری یان م ییباشیید جری یان بییاد احتمییال افییزایش رطوبییت
هوا را فراهم میسازد .مواقعی کیه در اییام سیال جرییان بیاد (عمومیاب در فصیل تابسیتان) از شیرق مییباشید.
بییا توجییه بییه اینکییه منییاط صیینعتی اصییفهان در شییرق خمینییی شییهر قییرار دارد احتمییال اینکییه ذرات
آالینده هوا را در خود حمل کند و بر سیطت پراکنیدگی فویای شیهر پخیش کنید را بیاال مییبیرد .بیه علیت
آرام بیودن هییوا در مییاههییای سییرد سییال و موقعییت جغرافییایی شییهر خمینییشییهر امکییان پدییده وارونگیی
هوا (اینورژن) وجود دارد.


بررسی جریان ماهانه باد

-

ژانویه:
 68/1درصیید مواقییع دییدهبییانی در ایین مییاه مصییادف بییا هییوای آرام اسییت کییه مقییدار آن از مییاه آخییر

سال مقداری کاسته شیده مسییر غیرب بیا  10/85درصید مسییر غالیب بیه شیمار مییرود و مسییر جنیوب-
غربی با  4/72درصد جهت باد ناییب غالیب را تشیکیل مییدهید و بادهیایی بیا شیدت  5تیا  7متیر بیر ثانییه
منطب بر مسییر بیاد ناییب غالیب مییباشید .البتیه فراوانیی وقیوع ایین بادهیا کیم اسیت جهیت شیمالی بیا
 1/25درصد کمترین دفعات وزش را نشان میدهد.
-

فوریه:
 46/68درصیید مواقییع بییه طییور متوسییط هییوای آرام گییزارش شییده در سییایر مواقییع بییاد از جهییات

مختلو وزش مییابد .همچنیین مییزان قابیل تیوجهی از مقیدار هیوای آرام کاسیته شیده و بیر جریانیات بیاد
افزوده گردیده اسیت مسییر غیرب بیا  19/02درصید مسییر غالیب بیه شیمار مییرود .بیه طیور عمیده بادهیا
سییرعتی در حییدود  3تییا  5متییر بییر ثانی یه دارنیید .سییمت شییمالغرب یی بییا  8/73درصیید بییاد نای یب غالییب را
تشکیل میدهد و جهت جنوبشرقی با  2/99درصد حداقل دفعات وزش را نشان میدهد.
-

مار :
اییین مییاه همچییون مییاه مییی از کمتییرین مقییدار هییوای آرام بییا  41/05درصیید مواقییع دیییدهبییانی
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برخوردار است با توجه بیه تغیییر فصیول و نزدییک شیدن بیه فصیل بهیار بیر مقیدار وزش بیاد افیزوده شیده
است باد غربیی  19/72درصید از کیل وزش مسییر غالیب و بیاد جنیوبغربیی بیا  10/28درصید ناییب غالیب
به شمار میرود.
به طور کلیی فصیل زمسیتان عمیدتاب تحیت تیوثیر غیرب بیا  16/45درصید اسیت و بیاد ناییب غالیب از
سمت جنوبغربیی بیا  7/79درصید وزش میییابید .مقیدار هیوای آرام در زمسیتان بیه طیور قابیل مالحظیه-
ای کاهش پیدا میکنید کیه ایین موضیوع مییتوانید نشیانگر جابیهجیا شیدن تیودههیای هیوا و تغیییر فصیل
باشد.
-

آوریل:
حدود  41/99درصید از مواقیع هیوای ایین میاه آرام اسیت کیه رتبیه دوم را در کمتیرین مقیدار هیوای

آرام را در طول سال دارد و اندکی بر سیرعت بیاد در بیازه  5تیا  7متیر بیر ثانییه افیزوده شیده بیاد غربیی بیا
 19/23درصیید مس ییر غالییب را تشییکیل م ییدهیید پییس از آن مس ییر جنییوبغرب یی بییا  9/26درصیید مس ییر
ناییب غالیب بیه شیمار مییرود .جهیت جنیوبشیرقی بیا  2/49درصید کمتیرین فراوانیی وقیوع بیاد را نشییان
میدهد.
-

می:
مقدار هوای آرام با  41/05درصید از کیل دییدهبیانیهیای مربیو بیه ایین میاه از سیال مییباشید کیه

ماننیید مییاه مییار

از مقییدار هییوای آرام حییداقل در طییول سییال برخییوردار اسییت مس ییر غییرب بییا فراوان یی

 19/88درصد که بخیش عمیدهای از آن در طبقیه سیرعت  3تیا  5متربیر ثانییه قیرار دارد بیه عنیوان جهیت
غالییب و بییاد شییمالغربیی بییا  8/59درصیید مسییر ناییب غالییب را شییکل مییدهیید و حییداقل وزش در جهییت
جنوب با فراوانی  2/02درصد میباشد.
-

ژوئن:
هییوای آرام بییا  44/96درصیید از دی یدهبییانیهییای ماهانییه را تشییکیل مییدهیید و رفتییه رفتییه بییر مقییدار

هییوای آرام افییزوده شییده بییاز بییا ای ین حییال در بییش از نیم یی مواقییع وزش بییاد مالحظییه م ییگییردد .مس ییر
غییرب بییا  14/08درصیید وزش غالییب و مس ییر شییرق بییا  10/96درصیید م ییباشیید حییداقل وزش در جهییت
جنوب با مقدار  1/46درصد میباشد.
به طیور کلیی فصیل بهیار دارای  42/65درصید هیوای آرام اسیت کیه در بیین فصیول کمتیرین مقیدار
هییوای آرام را دارا م ییباشیید .مس ییر غییرب بییا  17/76درصیید جهییت بییاد غالییب را شییامل م ییشییود مس ییر
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بادهای شیمالغیرب بیاد ناییب غالیب را بیه وجیود مییآورنید و همچنیین شیدیدترین و بیشیترین بادهیا بیا
سرعت  5تیا  7متیر بیر ثانییه منطبی بیر مسییر جنیوبغربیی اسیت و کمتیرین وزش بیاد از جهیت جنیوب
 2/32درصد وزش را نشان میدهد .در کل این فصل بیش از نیمی مواقع دارای جریان باد میباشد.
-

ژوئیه:
مقدار هوای آرام بیا  50/04درصید از کیل دییدهبیانیهیای ماهانیه مربیو بیه ایین میاه از سیال میی-

باشد .مسیر باد غالب بیه سیمت شیرق تغیییر جهیت داده و مقیدار آن برابیر بیا  15/89درصید مواقیع دییده-
بانی میباشد .با این سیرعت بیاد بسییار پیایین مییباشید و بیشیتر در بیازه  3تیا  5متیر بیر ثانییه مییباشید.
باد شمالشرقی  12/7درصد مسییر ناییب غالیب بیه شیمار مییرود .کمتیرین وزش بیاد از جهیت جنیوب بیه
مقدار  1/17درصد میباشد.
-

اوت:
همچنان بر مقدار هیوای آرام افیزوده مییشیود ایین میاه بیا  59/51درصید مواقیع دییدهبیانی از هیوای

آرام برخییوردار اسییت .جهییت وزش شییرق بییه مقییدار  12/7درصیید و شییمالشییرقی  12/26درصیید بییه ترتییب
بادهای غالب و نایب غالب میباشد .جنوب با مقدار 0/69درصد کمترین فراوانی را دارد.
-

س تامبر:
هوای آرام در ایین میاه حیدود  61/04درصید از دییدهبیانیهیا را بیه خیود اختصیاص مییدهید .مسییر

شمالشرقی با  9/85درصد جهت غالیب مییباشید و مسییر شیرق بیا  9/04درصید مسییر ناییب غالیب میی-
باشد .همچنان سمت جنوب با  1/17درصد کمترین مقدار ثبت شده را نشان میدهد.
در مدمییوع در فصییل تابسییتان بییه طییور متوسییط انییدکی ب ییش از نیم یی مواقییع هییوا آرام م ییباشیید و
جهات شرق و شمالشرقی در فراوانیی تعیداد بادهیا بیه ترتییب مسییر غالیب و ناییب غالیب بیه شیمار میی-
رود با این توضیت که وقیوع بادهیایی بیا مییانگین سیرعت  5تیا  7متیر بیر ثانییه و بییش از  7متیر بیر ثانییه
بندرت اتفاق میافتد و در این فصل جهت وزش باد غالب و نایب غالب خالف سایر فصول میباشد.
-

اکتبر:
هوای آرام در ایین میاه در  65/16درصید از دییدهبیانیهیا را بیه خیود اختصیاص مییدهید بیاد غربیی

 10/04درصیید و بییاد شییرقی بییا  5/77درصیید وزش بییه ترتی یب مس ییرهای غالییب و نای یب غالییب را تشییکیل
میدهند .ضمناب مسیر جنوبی با  1/49درصد کمترین مقدار وزش دارا میباشد.
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-

نوامبر:
در ایین مییاه بییر مقییدار هییوای آرام افییزوده شیید تییا جییایی کییه رتبییه دوم را بییه خییود اختصییاص داده و

حدود  70/38درصد مواقع هیوا آرام اسیت .بیاد غیرب بیا  7/88درصید وزش بیاد غالیب را تشیکیل مییدهید
و مسییر شییرقی بییا  6/17درصیید مسییر نای یب غالییب اسییت و حییداقل وزش بییاد از سییمت شییمال بییه مقییدار
 1/67درصد میباشد.
-

دسامبر:
ایین مییاه دارای رتبییه اول بیشییترین مقییدار ،هییوای آرام اسییت و حییدود  72/9درصیید از دییدهبییانیهییا

همراه با هوای آرام بوده است که ایین هیوای آرام همیراه بیا سیرد شیدن هیوا بیوده و امکیان ایدیاد وارونگیی
هوا (اینورژن) را در سطت شیهر و مراکیز صینعتی بیشیتر مییکنید جهیت بیاد غالیب غربیی اسیت کیه 7/54
درصیید فراوان یی را شییامل م ییشییود و بییاد ش یرقی بییا  5/52درصیید مس ییر نای یب غالییب اسییت در ای ین مییاه
همچون ماه گذشته از جهت شمالی به مقدار  1/21درصد کمترین وزش باد را شاهد هستیم.
فصییل پییاییز در می یان سییایر فصییول از هییوای آرامتییری برخییوردار اسییت و در مدمییوع  69/47درصیید
از مواقع هوا آرام است جهت غرب بیاد غالیب ایین فصیل اسیت و جهیت غیرب مسییر ناییب غالیب بیه شیمار
میرود و همچنین کمترین میزان باد از سمت جنوبشرقی میباشد.
گلباد ساالنه شیهر خمینییشیهر بییانگر ایین نکتیه اسیت کیه حیدود  55/31درصید از مواقیع شیبانه-
روز هییوای شییهر آرام اسییت کییه انییدکی بیشییتر از نیم یی مواقییع م ییباشیید و در سییایر اوقییات بییاد از جه یات
مختلو مییوزد حیدود  3/16درصید از بادهیای وزییده شیده سیرعتی حیدود  1تیا  3متیر بیر ثانییه دارنید و
 36/46درصیید نی یز می یانگین سییرعت آنهییا  3تییا  5متییر بییر ثانی یه اسییت کییه هییر دو گییروه از بادهییای فییوق
جریان نسیم ضعیفی را بیه وجیود مییآورنید .حیدود  4/98درصید از بادهیا نییز مییانگین سیرعت آنهیا  5تیا
 7متییر در ثانی یه کییه سییری بادهییای نسییبتاب قییوی را شییامل م ییشییود و حییدود  0/08درصیید از بادهییا نی یز
میانگین سرعت آنها بییش از  7متیر در ثانییه مییشیوند در طیول سیال جهیت بیاد غربیی بیا  12/19درصید
از کییل فراوان یی جهییت غالییب را شییامل م ییشییود و بییاد شییرقی بییا  7/86درصیید مس ییر نای یب غال یب و بییاد
جنوبی با  2/08درصد حداقل میزان وزش باد را دارا بوده است.
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 -5-4-2-3نمودار زيست اقليمي اولگي

بیه منظییور تعیییین شییرایط زیسیت اقلیمیی شییهر و مشییخ

کییردن میاههییای مناسییب کییه مطلوبییت

اقلیم متناسب بیا شیرایط زیسیتی انسیان اسیت از نمیودار زیسیت اقلیمیی اولگیی اسیتفاده شیده اسیت .ایین
نمییودار براسییا
انسان مشخ

دو شییاخ

مهییم دمییا و رطوبییت محییدوده آسییایش حرارتییی و زیسییت اقلیمییی را بییرای

میسازد بطوری کیه قرارگییری هیر ییک از میاههیا در ایین محیدوده نشیاندهنیده مطلوبییت

اقلییم بیوده و نییاز بیه وسیایل خنیککننیده ییا گرمیازا احسیا

نمییشیود .همچنیین براسیا

مییزان بیاد

موجییود در مح ییط م ییتییوان ای ین محییدوده را تییا حییدودی افییزایش داد .نمییودار شییماره  324-6وضییعیت
آسییایش حرارت یی و زیسییت اقلیم یی را در شییهر خمین ییشییهر نشییان م ییدهیید .چنانکییه مشییاهده م ییشییود
ماههای فروردین و آبیان در محیدوده هیوای مطلیوب قیرار دارنید و در ایین دو میاه شیرایط هیوا در طیی روز
مطلوب بیوده و نییاز بیه هیچگونیه وسیایل مکیانیکی جهیت آسیایش حرارتیی احسیا

نمییشیود .در میاه-

های اردیبهشت و مهیر میاه هیوا در طیی روز تیا حیدودی گیرم اسیت و بیا ایین حیال ضیمن بهیرهگییری از
شییرایط بییاد غالییب م ییتییوان شییرایط آسییایش حرارت یی را برقییرار سییاخت ،بییه طییوری کییه جرییان بییادی بییا
سرعت  1/5متر بیر ثانییه قیادر بیه تیومین ایین شیرایط مییباشید .خوشیبختانه در ایین اییام از سیال مقیدار
باد غالب قیادر بیه تیومین ایین شیرایط مییباشید .از خیرداد میاه تیا پاییان شیهریور هیوا در طیی روز بسییار
گییرم و نییاز بییه وسییایل خنییک کننییده مکییانیکی (کییولر آبیی) احسییا

مییشییود .خشییکی شییدید محییط و

گرمای هوا در این مواقع سال نیاز به تزری رطوبت جهت آسایش حرارتی را الزامی میسازد.
با توجیه بیه شیرایط بیابیانی حیاکم بیر اقلییم شیهر افیت شیبانه دمیا و نوسیان زییاد شیبانهروزی دمیا
باع کاهش شدید دما شده و شبهیا معمیوالب هیوای خنیک تیا معتیدل در فصیل تابسیتان حیاکم اسیت .بیا
آنکه از خرداد تا شهریور شیبهایی نسیبتاب گیرم بیر منطقیه حیاکم اسیت امیا در هیوای آزاد احسیا

آسیایش

حرارتی برقرار است .از مهرمیاه تیا پاییان سیال و حتیی تیا شیبهای فیروردین و اردیبهشیت هیوا نسیبتاب سیرد
است و سیردترین میاههیای سیال کیه نییاز بیه گرمیایش محییط احسیا

مییشیود از آبیان تیا اسیفند میاه

است.
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 -6-4-2-3جداول ارزيابي ماهاني

بررسییی شییرایط اقلیییم و معمییاری شییهر براسییا

ارزیییابیهییای ماهییانی و نمییودار بیوکلماتیییک

سییاختمانی صییورت گرفتییه اسییت .در جییداول ماهییانی پییس از بررس یی شییرایط دمییایی و رطییوبتی و می یزان
بییاد موجییود در مح ییط توص ییههییای معمییاری بییه صییورت مقییدماتی و جزئی یات ارائییه شییده اسییت .جییدول
شماره  324-6ارزیابی اولیه از شیرایط اقلیمیی خمینییشیهر را نشیان مییدهید .بیراین اسیا

بیرای  4میاه

از سال مشیکل هیوای سیرد و  4میاه نییز هیوای گیرم حاکمییت میییابید و در مدمیوع نوسیان شیبانهروزی
زیاد نییاز بیه دیوارهیای ضیخیم بیرونیی بیا تیوخیر در هیدایت گرمیایی را الزامیی سیازد .جیداول شیماره -7
 324و  324-8توصیهها و پیشنهادهای معماری برای شهر را نشان میدهد.

 -7-4-2-3نمودار بيوکليماتيک ساختماني

بررس یی نمییودار بیوکلیماتی یک سییاختمانی شییرایط معمییاری سییاختمان و محییدودههییای قابییل توسییعه
بیرای احکییام متناسییب بییا معمیاری اقلیمیی را خاطرنشییان مییسیازد .نمییودار شییماره  324-7شییرایط اقلییم
ساختمانی را برای خمینیشهر نشان میدهد.
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جدول شماره  324-6ارزیابی اولیه ماهانی

آذر

آبان

مهر

شهریور

تیر

خرداد

اردیبهشت

رطوبت نسبی

32/7

34/9

45/1

55/2

64

41/7

32/2

22/6

17/9

17/6

16/2

17/3

22/7

29/1

36/1

41/3

44/7

معدل ماهیانه کمینه

54

43/4

31/8

24/9

24/3

23/1

24/8

32/5

40/6

48/8

53/4

56/4

معدل کل

3

2

2

1

1

1

1

2

2

2

3

3

گروه رطوبت نسبی

16/4

10/1

1/4

0

0/4

1/4

3/7

10/7

21/1

27/2

17/1

18/4

بارندگی به میلیمتر
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باد غالب

باد











بیشینه

باد نایب غالب



17/9

23/3

29/6

35

38/6

38

34/1

29/9

23/6

17/8

14/5

14/7

معدل ماهیانه دمای
بیشینه

28

30

30

32

32

32

32

30

30

30

28

28

حداکثر

منطقه

21

22

22

23

23

23

23

22

22

22

21

21

حداقل

روز

2/7

9/4

19/1

19/7

16/6

9/8

4/2

-0/7

- 4 /1

-5/9

3/ 7
-

/4
16

راحت

ج

گرم = گرم

/6

معدل ماهیانه

68/6



معتدل = م

18/3

17/5

20/1

19/4

18/5

18/6

20/6

نوسان ماهیانه دریا

70/6



سرد =

مرداد

68

56/6

43/6

34/4

19/7

16/6

9/8

4/2

-0/7

-4/1

-5/9

معدل ماهیانه دمای کمینه

ب

جمع:
127/9

21/3

20/6

20/1

18/6

19/5

38

34/1

29/9

23/6

17/8

14/5

14/7

معدل ماهیانه دمای بیشینه

الف

نوسانها

کمترین

-3/4

2/7

9/4

16/4

19/1

اسفند

19/4

- 5/9

17/9

23/3

29/6

35

38

بهمن

16/69

38/6

/6

دما به سلسیوس

دی

معدل دمای
سالیانه

بیشترین

فروردین

نام محل خمینیشهر  ،طول جغرافیایی َ ،51° 33عرض جغرافیایی َ ،32° 43ارتفاع از سطح دریا  1673متر

معدل ماهیانه دمای کمینه

21

22

22

23

23

23

23

22

22

22

21

21

حداکثر

منطقه راحت

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

حداقل

شب

س

م

م

گ

گ

گ

گ

م

م

س

س

س

روز

تعیین وضعیت

س

س

س

م

م

م

م

س

س

س

س

س

شب

گرمایی

د

0
0
0
12

*

4
4
جمع شاخصها

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جریان هوا ضروریست

H1

جریان هوا مطبوع است

H2

مقابله با باران ضروریست

H3

انباشت گرما در جدار ساختمان
ضروریست

A1

خواب شبانه در هوای آزاد

A2

مشکل ماههای سرد

A3

20
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جدول شماره  :324-7پیشنهادهای مقدماتی معماری برای خمینیشهر
پیشنهادها

شاخ های وضعیت گرمایی
وضعیت مرطوب
وضعیت خشک

A3

A2

A1

H3

H2

4

4

12

0

0

H1

0

شیوه استقرار ساختمان
 -1طول ساختمانها در امتداد شرق و غرب

1

 -2معماری فشرده با حیا

2

10-0
12-5
4-0

12و11

فوای بین ساختمانها
 -3مدموعه گسترده و باز برای استفاده ازباد
 -4مانند باال ،بشر جلوگیری از باد سرد و گرم
 -5مدموعه فشرده

12و11
10-2
 1و0

3
4
5

جریان هوا در داخل ساختمان
 -6اطاقهای منفرد برای استفاده از کوران دائم

6

 -7اطاقهای بهم چسبیده و پیشبینیی جرییان
هوا بطور موقت در مواقع الزم

7

 -8جریان محسو

هوا الزم نیست

12-3
5-0

 2و1

12-6
12-2
 1و0

8

0

پندرهها
 -9پندییرههییای بییزر 40 ،،تییا  %80دیوارهییای
شمالی و جنوبی
 -10پندرههای بسیار کوچک 10 -تا %20
 -11پندرههای متوسط 20 -تا %40

9

0

10
11

 1و0

 -12دیوارهای سبک « -زمان توخیر» کوتاه
-13دیوارهای سنگین  -اعم از داخلی و خارجی

12
13

2-0
12-3

 -14سقوهای سبک ،با عای حرارتی
 -15سقوهای سنگین ،زمان توخیر بیشاز 8ساعت

14
15

5-0
12-6

 -16فوا برای خواب شبانه ضروریست

16

 -17حفاظت در مقابل باران شدید ضروریست

17

1و0
12و11
کلیه شرایط دیگر

دیوارها

سقوها

خواب شبانه در هوای آزاد
12-2

حفاظت از باران
12-3
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جدول شماره  :324-8ماهانی – پیشنهاد درمورد جزئیات
شاخ های وضعیت گرمایی
پیشنهادها درمورد جزئیات ساختمانی
H3
A1
A2
A3
0
12
4
4

H2

H1

0

0

وسعت روزنه ،نورگیر ،پندره
وسیع %80-40 :دیوارهای شمالی و جنوبی

1

متوسط %40-25 :مساحت دیوار

2

کوچک %25-15 :مساحت دیوار
بسیار کوچک %20-10 :مساحت دیوار
متوسط %40-25 :مساحت دیوار

3
4
5

0
12-1

1و0
5-2
10-6

3-0
12-4

12و11

محل روزنه...
در دیوارهای شمالی و جنوبی ،رو بیه بیاد و
در ارتفاع بدن انسان

6

متل باال .در دیوارهیای داخلیی نییز تعبییه
شود

7

از اشعه مستقیم خورشیید محفیوس نگیه داشیته
شود

8

در مقابل باران حفاظت شود

9

12-3
5-0

2-1

12-6
12-2

0

حفاظت روزنه...
2-0
12-2

دیوارها و کوها

ظرفیت گرمایی کم – سبک

سنگین – بیش از  8ساعت زمان توخیر

10
11

2-0
12-3

سبک ،سطت منعکس کننده – دوجداره

12

سبک – عای بندی خوب

13

سنگین ،بیش از  8ساعت زمان توخیر

14

2-0
12-3
5-0
12-6

فوا برای خوابیدن در هوای آزاد

15
16

سقوها

12-10
9-0

فوای خارجی
تدارک کافی برای رد کردن آب باران

12-1
12-1

به ایین ترتییب بیرای میاههیای مهیر تیا اردیبهشیت کیه شیامل فصیول پیاییز ،زمسیتان و اواییل بهیار
اسییت در شییبهییا حاکمیییت سییرما نیییاز بییه گرمییایش سییاختمان و نگهداشییت و انباشییت آن در فوییای
داخلی بیا دیوارهیای ضیخیم بیرونیی احسیا

مییشیود .مدیدداب در میاههیای فیروردین ،اردیبهشیت ،مهیر و

آبییان بییرای روزهییا م ییتییوان بییا بهییرهگی یری از نورگیرهییای مناسییب و برخییورداری از جری یان هییوا شییرایط
مطلیوب اقلیمیی را در داخییل سیاختمان برقیرار سییاخت .همچنیین در میاههییای خیرداد و شیهریور مناسییب-
ترین ماههیای سیال جهیت برخیورداری از شیرایط هیوای آزاد و ایدیاد کیوران طبیعیی در داخیل سیاختمان
به شمار میرود.
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نمودار شماره  :324-6وضعیت آسایش حرارتی و زیست اقلیمی
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نمودار شماره  -324-7شرایط اقلیم ساختمانی در شهرخمینی شهر
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 -5-2-3سيستم حرکت آبهاي سطحي (باران) و موقعيت مسيلها در شهر

شهر خمینیشهر در حوضه رودخانه زایندهرود قرار دارد .بستر اصلی رودخانه با عبور از جنوبشرقی
شهر نقش عمده و اصلی زهکشی در این ناحیه را به عهده دارد .همچنین به عنوان تنها جریان اصلی در
منطقه میباشد که اثرات اکولوژیکی متبتی را در سطت منطقه ایداد میکند .نقشه شماره  325-1تقسیمات
حوضهای و شبکه مسیلها و آبراهههای موجود در محدوده خمینیشهر و پیرامون آن را نشان میدهد.
-

رودخانه زایندهرود

رودخانیه زاینییدهرود یکیی از زیبیاترین و بااهمییتتییرین رودهیای اییران مرکییزی اسیت .ایین رودخانییه
که از جبهه شمال خاوری زرد کیوه بختییاری سرچشیمه مییگییرد ،از غیرب بیه شیرق تیا بیاتالق گیاوخونی
جریییان دارد .زاینییدهرود کییه از چشییمههییای واقییع در زردکییوه بختیییاری (کوهرنییگ) در  95کیلییومتری
شمالغربی شهرکرد در اسیتان چهارمحیال و بختییاری شیروع شیده اسیت ،ضیمن جرییان ییافتن بیه سیمت
شیییرق و دریافیییت شیییعبی از قبییییل رود خرسییینک ،قمشیییهرود ،تییییران رود ،زریییین رود ،رود کرمیییان و
همچنییین آبیییاری کییردن شییهرها و آبییادیهییای واقییع در مسیییر خییود وارد اصییفهان میییشییود .از جملییه
شیهرهای مهمیی کیه از آب ایین رودخانییه بهیرهبیرداری مییکننید ،مییتیوان بیه شهرسیتانهیای شییهرکرد،
زرینشهر ،اصفهان و نایین در استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان اشاره کرد.
این رودخانیه از سیمت بیاختر بیه سیمت جنیوب خیاوری کلییه نیواحی مرکیزی اصیفهان را آبییاری
کییرده و از جنییوب نییایین از آبییادیهییای قورتییان و ورزنییه گذشییته و سییراندام پییس از طیی  300کیلییومتر از
سرچشمه به مرداب گیاوخونی کیه در قسیمت شیرقی شیهر حسینآبیاد قیرار گرفتیه اسیت ،مییرییزد .طیول
ای ین رودخانییه بییا پ ییچ و خییمهییای بس ییار از  360تییا  420کیلییومتر ذکییر شییده کییه ای ین فاصییله بییه خییط
مستقیم حدود  270کیلیومتر اسیت .پهنیای رودخانیه زاینیدهرود در ابتیدا حیدود  10تیا  20متیر اسیت کیه
هرچیه بیه طیرف شییهر اصیفهان و جلگیههییای مسیطت پیشیروی مییکنید پهنیای آن افییزایش میییابید .بییه
طییوری کییه در شییمال فالورجییان ،در محییل روسییتای موس ییان ،عییرض آن بییه حییدود  800متییر م ییرسیید.
چنانچییه در بخییش منییابع آب یی اشییاره شیید ،بییر روی ای ین رودخانییه در نزدیک یی شییهر چادگییان (در محییل
خییروظ زاینییدهرود از اسییتان چهارمحییال و بختی یاری و وارد شییدن آن بییه اسییتان اصییفهان) سیید زاینییدهرود
احداث گردیده است که در تومین مصارف آب شرب و کشاورزی منطقه نقش پراهمیتی دارد.
زاینییدهرود در مسیییر حرکییت خییود از جنییوب خمینیییشییهر در نزدیکییی روسییتای حسییینآبییاد وارد
شهرسییتان خمین ییشییهر م ییشییود و در جهییت شییمال تییا ابتییدای خیابییان بییا فییردو

جری یان م یییابیید.

سی س بعیید از عبییور از جبهییه شییمالشییرقی کییوه دنبییه بییه سییمت شییرق تغیییر مسییر داده و از شهرسییتان
خمینیشهر خیارظ شیده و بیه شهرسیتان اصیفهان وارد مییشیود .پهنیای بسیتر رودخانیه در شیهر اصیفهان
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نیز متفاوت بوده و بین  100-300متر تغییر میکند.
به طور خالصه زاینیدهرود از چشیمههیا و رودخانیههیای متعیددی تشیکیل شیده اسیت .مدمیوع ایین
آبهییا از تنییگ گییزی بییه بعیید ،در دهسییتان شییوراب ،زاینییدهرود را تشییکیل م ییدهنیید .از ابتییدا تییا انتهییای
زایندهرود ،بیه وییژه در ناحییه اصیفهان ،بیشیهزارهیایی وجیود دارنید کیه در زیبیایی ،طیراوت ،لطافیت آب و
هییوا و جییذابیت چشییمانییدازهای عمییومی رودخانییه بسیییار مییؤثر بییوده و در مطلوبیییت فوییای پیرامییونی
رودخانه نقش قابل توجهی دارد.
جهییت حرکییت آبهییای سییطحی در محییدوده خمین ییشییهر بییه طییور کل یی از وضییعیت توپییوگرافی و
ش ییب تبعی یت م ییکنیید .بییرهمین اسییا

و بییا توجییه بییه دو عامییل ش ییب و توپییوگرافی ،سیسییتم جریانییات

متمرکزی شکل نگرفتیه اسیت .بیه دلییل اینکیه پهنیه وسییعی از محیدوده بیه صیورت اراضیی همیوار میی-
باشید و نییز کیاربریهییای مسییکونی ،صینعتی و کشییاورزی و بییه طیور کلیی فعالییتهیای مصیینوع گسییترش
یافته است ،میانع شیکلگییری جریانیات سیطحی گردییدهانید .بیه اسیتتنای قسیمتهیای شیمال و شیمال-
غرب یی شییهر و بییه صییورت محییدود در جنییوبشییرقی بییه دلی یل وجییود ارتفاعییات جریانییات سییطحی بس ییار
محییدودی مشییاهده م ییشییود .ارتفاعییات شییمال و شییمالغرب یی شییهر را م ییتییوان بییه عنییوان خییط تقس ییم
جریانات به شمار آورد .به طیوری کیه جریانیاتی کیه از دامنیههیای جنیوبی ایین ارتفاعیات (دامنیههیایی کیه
به شهر خمینییشیهر و اراضیی همیوار و دشیتی جنیوبی مسیلط هسیتند) شیکل مییگیرنید بیا طیی مسییر
کوتاهی قبل از اینکیه بتواننید جرییان قابیل تیوجهی را تشیکیل دهنید بیه اراضیی همیوار مییرسیند کیه بیه
دلیل ضعیو بودن بتدریج خشک میشوند.
به طور کلیی بیه جیز رودخانیه زاینیدهرود کیه بیه عنیوان جرییان سیطحی اصیلی و مهیم در محیدوده
مطییرح م ییباشیید ،رودخانییه و ی یا مس ییل قابییل توجییه دیگییری در ای ین محییدوده مشییاهده نم ییشییود .ای ین
مسئله به دلیل هموار بودن منطقه و همچنیین بارنیدگیهیای انیدک مییتوانید قابیل توجییه باشید .تنهیا بیر
روی دامنهها آبراهههیای بارییک مشیاهده مییشیود کیه در مواقیع بارنیدگی بیه سیمت دشیت جرییان میی-
یابند .شیب عمومی شهر به طرف شیرق و جنیوبشیرق مییباشید کیه تقریبیاب تمیامی آبراهیههیای طبیعیی و
مصنوعی شهر به این سمت جریان مییابنید .بیا ایین حیال بیه دلییل اینکیه خمینییشیهر تیا پیای ارتفاعیات
شییمالغرب یی گسییترش داشییته و تماییل بییه سییاخت و سییاز در ای ین قسییمتهییا وجییود دارد ،بایسییتی جهییت
جریانات سطحی کیه از دامنیه ارتفاعیات بیه سیمت شیهر جرییان میییابنید ،کانیالهیا و بسیترهایی در نظیر
گرفته شود تیا در مواقیع بارنیدگیهیای شیدید مشیکالتی از قبییل سییلگییری ،مسیدود شیدن کانیالهیای
آب ،پخش آبهای گلآلود در سطت معابر و خیابانها جلوگیری شود.
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خمینیییشییهر دارای سیسییتم جمییعآوری فاضییالب بییوده و بسیییاری از روانییابهییای شییهری نیییز از
طری همین سیستم دفع میگیردد .بیا توجیه بیه اینکیه شیهر در قسیمتهیای دشیتی و همیوار واقیع شیده
است ،لذا قسمتی از نیواحی مرکیزی شیهر کیه فاقید شییب الزم اسیت ،در مواقیع بارنیدگی دچیار مشیکالتی
میشود .جهت عمومی شییب از شیمال بیه جنیوب اسیت و بیه همیین جهیت معیابری کیه جهیت شیرقی –
غربی دارند ،در بعوی از مواقع دچار مشکالتی میگردند.
در حییال حاضییر حییدود  80درصیید از سییطت شییهر دارای شییبکه فاضییالب اسییت کییه جمعییاب حییدود
 500کیلییومتر طییول دارد .در مواقییع بارنییدگی و تدمییع روانییابهییا در سییطت شییهر ،اهییالی بییا برداشییتن
دریچههای فاضالب ،امکیان ورود روانیابهیای شیهری بیه داخیل شیبکه فاضیالب را مهییا مییسیازند .عیالوه
بر این تعدادی چاههای جیذبی در نیواحی مرکیزی و شیمال شیهر و نییز جیوی گیاردر از دیگیر عوامیل دفیع
آبهای سطحی به شمار میروند.
نقشه شماره  326-1جهت دفع روانابهای سطحی را نشان میدهد.
چنانکه مالحظه مییشیود قسیمتهیای شیمالی شیهر بیا شییب مناسیب و جهیت عمیومی شیمال بیه
جنوب با رسیدن بیه نهیر گیاردر و کانیال آب برخیوار بیا جهیت عمیومی شیرقی از داخیل شیهر خیارظ میی-
شوند ،در نیمه جنیوبی شیهر و قسیمتهیای مرکیزی آن ،پیارهای از خیابیانهیا و معیابر شیهر بیا گرفتگیی و
پر شدن کانالهیا در مواقیع بارنیدگی مواجهنید ،البتیه قسیمت اعظمیی از بارنیدگیهیا نییز از طریی کانیال-
های خروجی فاضالب دفع میشود و بخشی نییز توسیط چیاههیای جیذبی ،دفیع مییشیود ،بیا ایین حیال بیه
دلیل کمبود چاههای جذبی در این نیواحی ،امکیان دفیع سیریع و بیه موقیع وجیود نیدارد کیه الزم اسیت بیا
حفر چاههای جدید نسبت به رفع این مشکل نیز اقدامات الزم صورت گیرد.
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