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جغرافیای طبیعی استان

  

کُْم؛  حرمت زمین را نگه دارید، که به منزلۀ مادر شماست. َفِانَّها ُامَّ ظُوا ِمَن االَرِض   قال رسول الّله )ص(: تََحفَّ
) نهج الفصاحه، حدیث1130(

آنها، وظیفۀ هر فردی  منابع طبیعی، بستر توسعۀ هر سرزمین محسوب می شوند و حفاظت از این منابع و استفادۀ اصولی از 
است.

ــ آیا می توانید چند نمونه از منابع طبیعی موجود در استان قم را نام ببرید؟
آب، خاک، پوشش گیاهی، زندگی جانوری و معادن مهم ترین منابع طبیعی هر منطقه جغرافیایی است.

در این درس با منابع طبیعی استان قم آشنا می شوید.

1ــ آب ها
 

 َو َجَعلْنا ِمَن الماِء کُلَّ َشیءٍ َحّی؛ و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم.

همان گونه که در درس دوم خواندید، استان قم در نواحی خشک و نیمه خشک کشور واقع شده است و بارش در آنجا کم 
است. از سوی دیگر، با توجه به روند رو به رشد و توسعۀ شهرها، تقاضا برای مصرف آب روز به روز در حال افزایش است. این مسائل 

باعث محدودیت منابع آب در استان شده است.
آب های استان قم را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف( آب های سطحی، ب( آب های زیر  زمینی.

الف( آب های سطحی
آب های سطحی استان شامل رودها و دریاچه هاست که  به مطالعۀ آنها می پردازیم.

رودها: به شکل ١2ــ١ نگاه کنید.
استان قم در شرق حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک قرار گرفته است. اغلب رودهای این حوضه ابتدا وارد استان قم شده و سپس وارد 

دریاچۀ فصلی نمک می شوند. این رودها در فصل زمستان دارای آب هستند ولی در تابستان خشک می شوند.

ٰ

 درس چهارم   : منابع طبیعی استان 

)سورۀ انبیاء، آیۀ 30(



16

به شکل ١2ــ١ توجه کنید. در استان قم، دو رود اصلی قمرود و قره چای و چندین رود فرعی جریان دارد. رودهای فرعی 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رودهای اصلی استان وارد می شوند. در اینجا به بررسی رودهای اصلی می پردازیم:

1ــ قمرود: این رود از دامنۀ کوه های قلعه خلیل واقع در شهرستان فریدن واقع در ٤٠ کیلومتری غرب خوانسار سرچشمه 
و  از دشت سلفچگان  از عبور  این رود پس  قم وارد می شود.  به استان  از استان های اصفهان و مرکزی،  از عبور  می گیرد و پس 
نیزار، رودهای فرعی زواریان، قره سو، سلمان و دّره باغ به آن می پیوندند. قمرود پس از عبور از وسط شهر قم، )شکل ١٣ــ١( در 

22 کیلومتری شمال شرق شهر قم در محلی به نام پل دّلک به رود قره چای می پیوندد.
اگر به شکل ١2ــ١ نگاه کنید، متوجه می شوید که قمرود شعبه های متعددی در استان قم دارد. اغلب این رودها از ارتفاعات 

اردهال و سخت حصار سرچشمه می گیرند. طول قمرود 2٨٨ کیلومتر است. 

شکل 1٢ــ1ــ نقشۀ حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک

ابهر رود
رود شور

دریاچۀ نمک

دریاچۀ
حوض سلطان

کیلومتر
رودها

مرز حوضۀ آبریز
مرز استان قم

نقاط شهری



17

جغرافیای طبیعی استان

٢ــ قره چای: این رود از ارتفاعات جنوب شازند اراک سرچشمه می گیرد و پس از عبور از استان های مرکزی و همدان 
و دریافت شعباتی از این استان ها، از طرف شمال غربی وارد استان قم )بخش جعفرآباد( می شود و پس از دریافت شعباتی گوناگون 
بیابانی مسیله وارد دریاچۀ نمک می شود )شکل  به قمرود می پیوندد. این رود پس از عبور از دشت خشک و  در محل پل دّلک 

١٤ــ١(.
به نقشۀ پراکندگی رودهای استان نگاه کنید. در استان قم رودهای مختلفی وارد قره چای می شود. این رودها اغلب از ارتفاعات 

تفرش سرچشمه می گیرند؛ مانند رود دستجرد، مروارید، سولقان، ِوِزوا و کُند رود طغرود.

شکل 13ــ1ــ قمرود؛ از وسط شهر قم عبور می کند.
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فعالیت گروهی ٥ ــ1
با استفاده از شکل های ١٤ــ١ و 2ــ١ جدول را کامل کنید: 

محّل سرچشمه )نام ارتفاعات(موقعیت جغرافیایینام رودمحّل سرچشمه )نام ارتفاعات(موقعیت جغرافیایینام رود

فردوغرب استاندستجرد

کمر کوهلک شورمروارید

سلمانوزوا

قره سووشنوه

کند  روددره باغ

شکل 1٤ــ1ــ نقشۀ پراکندگی دریاچه ها، سدها و رودهای استان قم  

     دریاچۀ نمک

فعالیت  

سد 1٥خرداد

رودهای اصلی
رودهای موقتی
سد

راهنمای نقشه

کیلومتر
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سد  قم  استان  محدودۀ  از  خارج  در  و  سنجگان  و  کُبار  اسماعیل،  امامزاده  سد  مانند  سدهایی  قم،  استان  داخل  در  سدها: 
١٥ خرداد قرار دارد.

سّد ١٥ خرداد: این سد در فاصلۀ ٦٥ کیلومتری جنوب غربی شهر قم و در خارج از محدودۀ سیاسی استان قم روی قمرود 
ساخته شده است. هدف از ساخت این سد، تأمین آب آشامیدنی شهر قم، تأمین آب مورد نیاز زمین های کشاورزی و نیز مهار سیالب 
است. این سد از دو قسمت، سّد اصلی و بازوی خاکی تشکیل شده است. آب دریاچۀ سد به دلیل ورود برخی رودهای فرعی شور به 

قمرود و تبخیر زیاد سد، تا حدودی شور است )شکل ١٥ــ١(.

شکل 1٥ــ1ــ سّد 1٥ خرداد

احداث شده  زیرزمینی  آب  تغذیۀ سفره های  و  آب کشاورزی  تأمین  با هدف  و سّد سنجگان  کبار  اسماعیل، سّد  امامزاده  سّد 
است.

سّد کبار در 2٨ کیلومتری جنوب قم روی رود بیرقان احداث شده و با قدمتی حدود 7٠٠ سال، قدیمی ترین سّد قوسی جهان 
است )شکل ١٦ــ١(.

شکل 1٦ــ1ــ سّد کبار
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دریاچه ها: به شکل ١٤ــ١ نگاه کنید. دو دریاچۀ نمک )مسیله( و حوض سلطان را می بینید. در این بخش، به مطالعۀ این دو 
دریاچه می پردازیم.

1ــ دریاچۀ نمک )قم(: دریاچۀ نمک از نظر موقعیت جغرافیایی در شرق استان قم و در بین سه استان قم، سمنان و اصفهان 
قرار دارد. تبخیر زیاد سبب شوری شدید آب و ایجاد لیه ضخیمی از نمک در دریاچه شده است. قسمت غرب و شمال غرب دریاچۀ 

نمک که رود کرج و جاجرود به آن وارد می شود، باتالقی است. مساحت این دریاچه در حدود ١٨٠٦ کیلومتر مربع است.

شکل 1٧ــ1ــ سطح دریاچۀ نمک قم در فصل تابستان

2ــ دریاچۀ حوض سلطان: این دریاچه، در شمال استان قم و در کنار بزرگراه قم ــ تهران قرار گرفته است. حوض سلطان 
چاله ای سفید  رنگ است که در فصل زمستان و بهار به شکل دریاچه ای کم عمق و با آب صاف و زللی، دیده می شود. این دریاچه در 

ـ  ٥ در فصل پنجم توجه کنید(. تابستان خشک می شود به طوری که می توان از روی آن عبور کرد )به شکل 2٣ـ

 برای مطالعه 
ب( آب های زیرزمینی

آب های زیرزمینی از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق، قنات ها و چشمه ها مورد بهره برداری قرار می گیرند.
آب های  از  بهره برداری  میزان  ٣ــ١(  )جدول  کشور،  آب  جامع  طرح  مطالعات  از  به دست  آمده  نتایج  پایۀ  بر 
میزان  در  نظر  گرفتن  با  بوده است.  مترمکعب  میلیون  قم در سال زراعی ٨7 ــ١٣٨٦ حدود ١١7٨  استان  زیرزمینی 
ذخایر سفره های آب زیرزمینی و بررسی وضعیت عوامل تغذیه و تخلیۀ آنها مشخص شده است که روند رو به افزایش 
بهره برداری از ذخایر سفره های آب زیرزمینی بیش از توان بالقوه آن بوده و سطح آب های زیرزمینی در استان قم، به  ویژه 
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در دشت قم، افت شدیدی داشته است. به نظر شما، پیامدهای افت شدید سطح آب های زیر  زمینی چیست؟

جدول 3ــ1ــ نوع بهره برداری از آب های زیرزمینی استان در سال 138٦

درصدمقدار آب تخلیه شده در طول سالتعداد )حلقه(نوع بهره برداری

٩٦٥٨2 میلیون متر مکعب٤٠٠چاه

١٩2/7١٦/٣میلیون مترمکعب727قنات

2٠/٥٥١/7 میلیون مترمکعب٣٦٠چشمه

منابع تأمین آب مورد نیاز شهر قم
آیا می دانید آب کالن شهر قم چگونه و با چه هزینه ای تأمین می شود؟

برای تأمین آب شرب مورد نیاز شهر قم، سه منبع مهم در حال حاضر وجود دارد که عبارت اند از:
1ــ دریاچۀ سّد 1٥ خرداد: در نزدیکی سّد ١٥ خرداد تصفیه خانه ای ساخته شده است که سالنه حدود ٥٥ میلیون مترمکعب 

آب دریاچۀ سّد ١٥ خرداد را تصفیه می کند و از طریق خّط لوله به شهر قم منتقل می شود.
٢ــ چاه های داخل شهر قم: در حدود ٤٩ حلقه چاه که بیش تر در بستر قمرود حفر شده اند، قسمتی از آب مورد نیاز شهر 

قم را تأمین می کنند.

شکل 18ــ1ــ تصویر یکی از چاه های آب داخل رودخانه

3ــ چاه های علی  آباد: در حدود ١٣ حلقه چاه در دشت علی  آباد واقع در شمال غرب استان حفر شده است که بخشی از آب 
آشامیدنی شهر قم را تأمین می کنند.
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برنامه های تأمین آب شیرین شهر قم
مهم ترین برنامه های تأمین آب شیرین مورد نیاز مردم قم عبارت اند از:

١ــ طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم
2ــ تهیه و تأمین آب شرب و شیرین با دستگاه های اسمز معکوس و توزیع آن از طریق ایستگاه های برداشت آب )آبسار(

محدودیت های منابع آب در استان
استان قم در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفته و از نظر میانگین بارندگی سالنه ١٥٠ میلی متر با کمبود آب مواجه 
است؛ به طوری که بخش عمده ای از نیازهای آبی آن ازمناطق مجاور قم تأمین می شود. در واقع، کمبود منابع آبی، کیفیت نامناسب آب 

و بهره برداری بی رویه از آب ها به عنوان مهم ترین مسائل و مشکالت منابع آب در شهر قم است. 
وظیفٔه ما در مقابل محدودیت های مربوط به آب در استان چیست؟

فعالیت گروهی ٦ ــ1
١ــ قمرود و قره چای را از لحاظ جهت و موقعیت جغرافیایی با هم مقایسه 

کنید.
2ــ علت منحصر  به فرد بودن سّد ُکبار چیست؟

٣ــ تفاوت ها و شباهت های دو دریاچٔه نمک و حوض سلطان را شرح دهید.
٤ــ شما برای حّل مشکالت و محدودیت های مربوط به آب در استان قم از 

جمله شهر قم، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟ 
٥  ــ استان قم در کدام حوضٔه آبریز قرار دارد؟

٦ ــ برنامه های تأمین آب شیرین در شهر قم را بنویسید.
7ــ در نقشٔه گنگ استان قم، پدیده های مورد نظر را مشخص کنید.

ــ  ــ رود مسیله  ــ سّد سنجگان  ــ سّد ١٥ خرداد  ــ رود قره چای  قمرود 
دریاچٔه حوض سلطان

فعالیت  

  آیا می دانید
امروزه روش های تصفیٔه مختلفی برحسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور گسترش 

پیدا کرده است که از میان آنها سه روش لجن فعال،لگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده شده است.
برای تصفیه فاضالب شهر قم از دو روش لگون هوادهی و لجن فعال استفاده شده است.

روش لجن  فـعـال یکـی از متداول تـرین روش هــای تصفیه فـاضالب در دنیا مـی بـاشد کـه بــرای تصفیه فـاضالب از 
میکروارگانیسم های هوازی استفاده می شود.
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٨ ــ به دو تصویر پایین نگاه کنید از مقایسۀ آنها چه نتیجه ای می گیرید؟ در چند سطر شرح دهید.

 برای مطالعه 
لیتر   ١٣٥ قمی  شهروند  هر  مصارف  کلیۀ  برای  شده  گرفته  نظر  در  آب  مقدار  مصرف،  الگوی  جدول  طبق 
مقدار  الگو،  این  طبق  بگیریم،  نظر  در  نفر   ٥ میانگین  به طور  را  خانواده  یک  افراد  اگر  حال  است،  شبانه روز  در 
کنیم  ضرب  ماه  روزهای  تعداد  در  را  خانواده  روزانۀ  مصرف  اگر  و  می شود  لیتر   ٦7٥ خانواده  یک  آب  مصرفی 

)2٠2٥٠ لیتر =  ٦7٥ × ٣٠(، مقدار مصرف ماهیانۀ خانواده تقریبًا برابر با 2٠ مترمکعب خواهد بود. 
حال با مراجعه به قبض آب خانوادۀ خود، ببینید که مقدار آب مصرفی خانوادۀ شما در یک ماه چه قدر است. 
اگر بیش از 2٠ متر مکعب بود، لزم است با راهنمایی اعضای خانواده تان، در مصرف آب صرفه جویی کنید و استفاده 

از آب را به حّد الگوی مصرف برسانید.

  آیا می دانید

آیا می دانید یکی از راه های به جا   آوردن شکرانۀ نعمت های خداوند، استفاده صحیح و به اندازه از آنهاست و 
در مقابل، اسراف در واقع کفران نعمت است که به کاهش نعمت ها و رحمت های الهی منجر می شود.
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٢ــ خاک
از نظر نوع خاک در ارتفاعات غربی و جنوبی، بیشتر خاک های ماسه ای و شنی وجود دارد. در اطراف قمرود و شهر قم، 
خاک بیشتر از نوع ماسه ای است که ناشی از رسوبات قمرود است. هم چنین در شرق استان بیشتر خاک های شور و بسیار شور 

وجود دارد.

3ــ جنگل ها و مراتع
پوشش گیاهی استان قم را می توان به دو دسته جنگل ها و مراتع دسته بندی کرد.

الف( جنگل ها
با توجه به اقلیم حاکم بر استان قم جنگل طبیعی در این استان وجود ندارد، لیکن براساس نقشۀ پوشش گیاهی استان قم )شکل 

22ــ١( جنگل های استان را به دو گروه می توان دسته بندی کرد:
1ــ جنگل های دست کاشت: جنگل هایی اند که منشأ طبیعی نداشته و به دست انسان ایجاد شده اند. مساحت جنگل های دست 

کاشت در استان قم ٤١٣٦ هکتار است. جنگل های دست کاشت شامل پارک های جنگلی دست کاشت و تاغ زارهای استان می باشند.
الف( پارک های جنگلی دست کاشت: به مناطقی گفته می شود که با جمع آوری گونه های گیاهی متنوع و مناسب و به منظور 
بازسازی محیط های تخریب شده و با ایجاد محیط های جنگلی تحت مدیریت تفرجی قرار می گیرد. مهم ترین پارک های جنگلی استان 
ـ پارک جنگلی علوی )کیلومتر ٥ جاده قم ــ نیزار( پارک جنگلی غدیر )کیلومتر ١٠ جاده قم ــ نیزار( و پارک  قم عبارت اند از: ١ـ

جنگلی اسالم آباد )کیلومتر ١٠ جاده قم ــ سلفچگان(

شکل 19ــ1ــ پارک جنگلی علوی
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شکل ٢0ــ1ــ تاغ زارهای اطراف حسین آباد میش مست

ب( تاغ زارها: به منظور جلوگیری از حرکت ماسه های روان در منطقۀ شرق استان قم اقدام به کاشت گونه های گیاهی تاغ شده 
است که بیشتر در اطراف روستای حسین آباد میش مست قرار دارند.

٢ــ بیشه زارها و درختچه زارها: این مناطق با وسعت ٩١2٥ هکتار در سطح استان پراکنده اند و شامل رویش گاه  طبیعی گز 
است. درختچه های گز بیشتر در منطقۀ مسیله و اطراف رودخانۀ قره چای و رود شور قرار دارند.

شکل ٢1ــ1ــ درختچۀ گز در بستر رود قمرود
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بالیی  ژنتیکی  ارزش  دارای  که  و در معرض خطر  آسیب پذیر  انقراض،  با گونه های درحال  مناطقی  ذخیره گاه های جنگلی: 
هستند ذخیره گاه جنگلی گفته می شود. مساحت ذخیره گاه های جنگلی استان قم بالغ بر 2٠٠٠ هکتار با گونه های گیاهی َبنه و بادامچه 

بوده که در مناطق کوهستانی استان پراکنده شده اند.

شکل ٢٢ــ1ــ نقشۀ پوشش گیاهی استان قم

ب( مراتع استان
به دو شکل 2٣ــ١ نگاه کنید. مرتع، زمینی است شامل کوه، دامنه یا زمین های مسطح که در فصول رویش گیاهان، دارای 

پوشش گیاهی از نوع گیاهان علوفه ای خودروست و با توجه به سابقۀ بهره برداری صرفاً مورد چرای دام قرار می گیرد.

کیلومتر
0        10        ٢0                     ٤0                    ٦0                   80
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شکل ٢3ــ1ــ مراتع استان قم در دشت ها و دامنه ها

در حال حاضر، وسعت مراتع استان قم 72٣٠١٩ هکتار است. انواع مراتع استان از نظر موقعیت، کوهستانی، تپه ماهوری و 
دشتی است. نواحی غربی و جنوبی استان که از نظر فصل چرای دام جزء مراتع ییالقی محسوب می شود، به دلیل شرایط مناسب تر آب 
و هوایی، پوشش گیاهی آن از نوع استپ کوهستانی است. در این میان، منطقۀ حفاظت شدۀ پلنگ دره در جنوب غربی استان نسبت 

به سایر نواحی از پوشش گیاهی مناسب تری برخوردار است. 
در نواحی شرقی و مرکزی استان، ازنظر فصل چرای دام مراتع از نوع قشالقی بوده و پوشش گیاهی به دلیل شوری آب و خاک 

و کمبود بارش، بیش تر از نوع گیاهان شورپسند و خشکی  پسند است.

اهمیت مراتع استان: با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر استان قم، مراتع در حفظ آب و خاک و ایجاد تعادل در محیط  زیست از 
اهمیت به سزایی برخوردارند که در زیر به مهم ترین نقش آنها اشاره می شود:

الف( حفظ خاک: مراتع استان، خاک را در مقابل فرسایش حفظ می کند و به تولید خاک سرعت می بخشد.
ب( تولید علوفه: مراتع، مهم ترین منبع تأمین کنندۀ مواد غذایی برای دام ها هستند، درنتیجه، موجب رونق دامداری در استان 

می شوند.
پ( تولید محصوالت دارویی، خوراکی و صنعتی: در استان قم، بعضی از گیاهان خود  رو ارزش دارویی دارند )مانند 
کاسنی، خارشتر، شیرین  بیان و بومادران(، برخی ارزش خوراکی دارند )مثل ریواس، کنگر، زرشک و سماق( و گروهی نیز به عنوان 

گیاهان صنعتی، چه در صنایع داخلی و چه در صنایع خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردارند )مانند گون، باریجه و ُاشنان(.
یادآوری می شود که در استان قم، تاکنون 7٠٠ گونۀ گیاهی شناسایی شده است؛ یعنی، ١٠ درصد از کّل گونه های گیاهی کشور 

در این استان قرار دارد که حدود ١٥٠ گونۀ آن دارای ارزش دارویی است.
یا فقیرشدن مراتع اندیشیده اید؟ چه عواملی در استان قم  نابودی  تا به حال دربارٔه علل  آیا  علل تخریب مراتع در استان: 

موجب تخریب مراتع شده است؟ عوامل تخریب مراتع در استان قم عبارت اند از:
الف( عوامل انسانی: شامل تغییر کاربری مراتع به زمین های مسکونی و کشاورزی و چرای بی رویۀ دام ها.

)ب()الف(
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ب( عوامل طبیعی: از قبیل کمبود بارندگی و توزیع نامناسب بارش از نظر زمانی، خشک سالی های دوره ای و نیز حملٔه آفات 
نباتی و بروز انواع بیماری ها

فعالیت گروهی ٧ــ 1
١ــ به نظر شما، عوامل انسانی نقش بیشتری در تخریب مراتع استان دارد یا عوامل طبیعی؟ چرا؟

2ــ راهکارهای شما برای جلوگیری از تخریب مراتع استان چیست؟
٣ــ دربارٔه فواید مراتع مطالبی را تهیه کرده، در کالس ارائه کنید.

٤ــ وظیفۀ ما در مقابل حفظ عرصه های جنگلی و مراتع استان چیست؟

فعالیت  

 برای مطالعه 
٤ــ زندگی جانوری

تنوع ناهمواری، آب و هوا و پوشش گیاهی در استان موجب ایجاد زیست بوم های گوناگونی مانند منطقۀ شکار 
ممنوع پلنگ دره، منطقٔه حفاظت شده کویر و تالب حوض سلطان شده است )شکل2٦ــ١(. به جدول ٥  ــ١ توجه کنید. 

در کّل استان قم، 2٨٠ گونۀ جانوری به شرح جدول ذیل شناسایی شده است که باید از آنها حفاظت شود:
 

جدول ٤ــ1ــ گونه های جانوری شناسایی شده استان

تعداد گونه در استاننوع گونۀ جانوری

١٥٩پرندگان

٤٣خزندگان

2٠ماهی ها

٥٦پستانداران

2دوزیستان
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شکل ٢٤ــ1ــ منطقۀ پلنگ دره

٢ــ منطقۀ حفاظت شدۀ کویر: به شکل 2٥ــ١ نگاه کنید. منطقۀ حفاظت شدۀ کویر در شمال شرق استان  قم 
قرار دارد. به دلیل داشتن ذخایر با ارزش گیاهی و جانوری متنوع، از میراث طبیعی و ملی کشور محسوب می شود و 
زیستگاه پستاندارانی مانند آهو و گونه های با ارزش و کمیابی مانند یوزپلنگ و گورخر است. بخش های کوهستانی آن 
نیز دارای پوشش گیاهی استپی حیواناتی مانند َکل، بز، قوچ و میش است و پرندگان مهاجری چون فالمینگو به آب بندها 

و شوراب های استان روی می آورند.
بین تالب حوض سلطان و  به شکل 2٥ــ١ نگاه کنید. در شرق استان قم و در فاصلۀ  3ــ دشت مسیله: 

زیستگاه های حیات وحش استان
در استان قم زیستگاه های وحش مهمی وجود دارد که در اینجا به مطالعه آنها می پردازیم:

1ــ منطقۀ حفاظت شده پلنگ دره: به شکل 2٤ــ١ توجه کنید. منطقۀ حفاظت شده پلنگ دره با وسعتی 
در حدود ٣2٠٠٠ هکتار در جنوب غربی استان و در فاصلۀ ٥٠ کیلومتری جنوب غربی شهر قم قرار دارد. وجود 
ارتفاعات از جمله کوه آله و سخت حصار از ویژگی های توپوگرافی منطقه محسوب می شود. وجود چشمه سارهای 
زیبا و مناظر طبیعی بدیع از ویژگی های گردشگری منطقه به حساب می آید. پوشش گیاهی غالب منطقه بیشتر شامل گز، 
بادام کوهی )بادامچه(  ، گون، ریواس و… می توان اشاره کرد. همچنین وجود گونه های متنوع جانوری مانند کبک، 
از  نه چندان دور  پلنگ در سال های  بز، قوچ و میش، گرگ، گراز، شغال، روباه و زیستگاه  و  بلدرچین، کل  تیهو، 
جاذبه های منطقه است که در صورت حفاظت بیشتر می تواند در زمرۀ مناطق خاص از نظر تنوع زیستی کشور باشد.

بیشتر بدانیم  
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دریاچۀ نمک دشت مسیله قرار دارد. این منطقه به دلیل وجود جنگل های گز و تاغ و انواع گونه های جانوری و گیاهی 
دارای اهمیت است.

٤ــ تاالب شکار ممنوع حوض سلطان: این تالب در شمال استان واقع شده و گونه های گیاهی و حیوانی 
متنوعی دارد. در شورابه های این تالب نوعی میگو به نام »آرتمیا« دیده می شود.

شکل ٢٥ــ1ــ موقعیت جغرافیایی زیستگاه های حیات وحش استان

شکل ٢٦ــ1ــ هوبره پرنده ای در منطقۀ مسیله

شکل ٢٧ــ1ــ شاهین نماد محیط زیست استان قم
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بیابان ها: نزدیک به نیمی از وسعت استان قم را نواحی بیابانی تشکیل می دهد که اغلب در نیمٔه شرقی استان قرار دارد. سطح 
بیابان های استان را اغلب اراضی کویری، دریاچه های شور، باتالق ها، تپه های شنی، پهنه های ماسه ای و درختچه زارها پوشانده است. 

بیابان های استان دارای توانمندی های زیادی است که به چند مورد از آنها اشاره می شود:
ــ وجود انواع معادن مانند وجود انواع معادن نمک، سنگ های ساختمانی، نفت و گاز طبیعی

ــ تنوع گونه های گیاهی مانند وجود انواع گیاهان مرتعی و علوفه ای و گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی
ــ وجود جاذبه های گردشگری مانند کاروان سراها، قلعه های قدیمی، آب انبارها، چشم اندازهای زیبا.

به نظر شما بیابان های استان دارای توانمندی های دیگری نیز هست؟ توضیح دهید.

٥  ــ معادن استان
معادن از جمله منابع طبیعی است کـه در صورت اعمال مدیریت درست، نقش اساسی در تـوسعٔه صنعتی استان ایفا خـواهد 

کرد.
آیا می توانید چند نمونه از منابع معدنی استان قم را نام ببرید؟

استان قم از تنوع معدنی زیادی برخوردار است و به رغم محدود بودن مساحت استان، در حال حاضر ١٤ نوع مواد معدنی 
قابل استخراج وجود دارد؛ مانند سنگ های ساختمانی، منگنز، گاز طبیعی، نفت و … که در درس سیزدهم مطالب بیشتری در مورد 

منابع معدنی استان قم خواهید آموخت. 
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ُهَو َانشاَکُم ِمَن االَرِض َو استَعَمرکُم؛ اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت.
)سورۀ هود، آیۀ ٦1( 

 درس پنجم   : مسائل و مشکالت محیطی استان 

دانش آموز عزیز، آیا می دانید استان قم، مشکالت محیطی دارد؟
آشنا  است  محیطی  زیست  مشکالت  و  طبیعی  مخاطرات  شامل  که  استان  محیطی  مشکالت  از  برخی  با  شما  درس،  این  در 

می شوید.

1ــ مخاطرات طبیعی در استان
آنها  مطالعۀ  به  که  دارد  وجود  سرمازدگی  و  خشک سالی  سیل،  زلزله،  مانند  طبیعی،  مخاطرات  وقوع  احتمال  قم  استان  در 

می پردازیم:
الف( زلزله در استان: آیا تاکنون اندیشیده اید که استان قم از نظر وقوع زلزله در چه وضعیتی قرار دارد؟ به شکل 2٨ــ١ 

نگاه کنید.

شکل ٢8ــ1ــ نقشۀ پراکندگی خطوط گسل و ناحیه بندی خطر زلزله در استان قم
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شهر قم از نظر زلزله خیزی در نقشۀ ناحیه بندی زلزله و با توجه به وجود گسل های فعال در استان در ناحیه ای با تخریب متوسط 
قرار دارد. تاکنون زلزله های کوچک تا متوسطی در این استان رخ داده است. البته امکان وقوع زلزله های بزرگ با دوره بازگشت 

طولنی نیز در منطقه وجود دارد. میزان تخریب در دیگر مناطق استان چگونه است؟ )با توجه به شکل 2٨ــ١ پاسخ دهید.(
به جدول ٥ ــ١ دقت کنید. در استان قم گسل هایی وجود دارد که مهم ترین آنها گسل البرز و کوشک نصرت در شمال استان و 

گسل قم در جنوب غرب شهر قم که طول آن حدود ٤٥ کیلومتر است و سبب پدید آمدن ارتفاعات مجاور این شهر شده است.

جدول ٥ ــ1ــ گسل های مهم استان قم و اطراف آن

موقعیت جغرافیاییطول )کیلومتر(نام گسل

شمال استان١٦٠کوشک نصرت

جنوب شهر قم٤٥قم

جنوب استان٤٠بیدهند

١2 کیلومتری شمال شرقی شهر قم2٥البرز

٥ کیلومتری شمال دریاچه حوض سلطان22حوض سلطان

راه های مقابله با خطر زلزله در استان
١ــ شناسایی دقیق موقعیت جغرافیایی گسل های استان

2ــ جلوگیری از ساخت و ساز در اطراف گسل ها به ویژه گسل قم
٣ــ سبک سازی ساختمان ها که یکی از اقتصادی ترین و ساده ترین روش های ایمن سازی ساختمان ها در مقابل زلزله است.

ــ شما چه راهکارهای دیگری برای مقابله با وقوع زلزله در استان قم پیشنهاد می کنید؟
ب( خشک سالی: استان قم در مناطق خشک و نیمه خشک کشور واقع شده است؛ از این رو، خشک سالی در استان پدیده 

جدیدی نیست و این استان اغلب مواقع با این مخاطرات مواجه است.
براساس مطالعات انجام گرفته توسط ستاد حوادث غیرمترقبه استان، پیامدهای خشک سالی در مناطق کوهستانی استان )جنوب 
و غرب استان( بیشتر دیده می شود، حتی برخی از قنات ها و چشمه های این مناطق خشک شده اند. اما در دشت های استان به دلیل 

اینکه بیشتر از آب چاه ها استفاده می شود این پیامدها کمتر و یا با تأخیر صورت می گیرد.
عوامل مؤثر در تشدید بروز خشک سالی در استان:
١ــ کاهش شدید میانگین بارش سالیانه در سال های اخیر

2ــ بهره برداری غیراصولی و نامناسب از منابع آب در بخش های مختلف )کشاورزی و آشامیدنی( استان
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فعالیت گروهی 8   ــ1
ــ برای کاهش خسارات خشک سالی در استان چه راهکارهایی را مناسب می دانید؟

آبخیز  تخریب حوزه های  به دلیل  پ( سیل: 
استان خسارات ناشی از سیل در استان در چند دهه 
اخیر در حال افزایش است به طوری که مردم بیشتر 
بارش های  از  خود  اندک  سهم  از  استان  نواحی 
قابل  شده اند.  متحمل  را  خسارت  حداکثر  استان 
فعالیت های  انجام   ١٣7٠ سال  از  بعد  است  ذکر 
آبخیزداری و سایر اقدامات امنیتی نقش مؤثری در 
ناشی از سیل داشته است. شکل  کاهش خسارات 
٣٠ــ١ وقوع سیل در شهر قم و طغیان آب رودخانه 

قمرود در فروردین ١٣٨٨ را نشان می دهد.
شکل٢9ــ1ــ روز 9 فروردین 1388

شکل 30ــ1ــ وقوع سیل در روز 11 فروردین 1388

فعالیت  
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راه های مقابله با سیل در استان
اجرای طرح های آبخیزداری، تهیه نقشه های خطر وقوع سیل و مشخص نمودن مناطق سیل خیز و پیش بینی های لزم در استان 

از مهم ترین اقدامات مناسب پیشگیرانه از وقوع سیل است. نظر شما در این باره چیست؟

فعالیت گروهی 9 ــ1
دو شکل 2٩ــ١ و ٣٠ــ١ را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

آبخیزداری: آبخیزداری مدیریت و استفاده صحیح از اراضی حوزه آبخیز طبق برنامه های از قبل طرح ریزی 
شده مشتمل بر مهار فرسایش و تنظیم جریان های سیالبی و رسوب گذاری و اصالح پوشش گیاهی و غیره است.

مهم ترین اهداف آبخیزداری که در استان قم انجام می شود عبارت است از:
١ــ بهره برداری مناسب و منطقی از منابع طبیعی، کشاورزی، صنعتی، نیروی انسانی به گونه ای که توسعه در 

همه زمینه ها باشد و آسیب به طبیعت و محیط زیست به حداقل ممکن کاهش یابد.
2ــ کنترل و مهار سیل، تقویت و تغذیه سفره های آب زیرزمینی و کنترل فرسایش خاک

ت( سرمازدگی: یکی دیگر از مخاطرات طبیعی مربوط به آب و هوا در استان قم سرمازدگی است که موجب خسارات زیادی 
به کشاورزان از جمله باغداران می شود. در سال های اخیر شدیدترین سرمازدگی مربوط به زمستان ١٣٨٦ بود که خسارات فراوانی به 

درختان میوه به ویژه انار و زیتون وارد ساخت.

٢ــ مسائل زیست محیطی استان
خسارات  نشود،  اقدام  موقع  به  آنها  رفع  در  اگر  که  است  امروزی  بشر  بزرگ  مشکالت  از  یکی  زیست محیطی،  مسائل 
دارای  عوامل  دیگر  و  توسعۀ صنعت  رشد شهرنشینی،  افزایش جمعیت،  دلیل  به  نیز  قم  استان  آورد.  بار خواهد  به  جبران ناپذیری 

مشکالت زیست  محیطی است. برخی از این مشکالت عبارت اند از:
١ــ آلودگی هوا

2ــ آلودگی آب و رهایی فاضالب های شهری در معابر
٣ــ وجود آب و هوای گرم و خشک و وزش بادهای خشک از طرف دشت کویر

٤ــ تخریب تدریجی اکوسیستم منطقۀ قمرود و دریاچۀ نمک )مسیله(
٥  ــ گسترش سطح بیابان ها در استان

٦  ــ تخلیۀ نخاله های ساختمانی و ضایعات سنگ بری ها در حاشیۀ شهر
7ــ آلودگی صوتی ناشی از تردد زیاد خودروها، موتور  سیکلت ها و وجود کارگاه های  کوچک در محدودۀ مناطق مسکونی.

فعالیت  
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فعالیت گروهی 10ــ1
١ــ آیا می توانید چند مورد از مشکالت زیست محیطی محّل خود را نام ببرید؟

2ــ برای کاهش مشکالت زیست  محیطی استان قم، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

1ــ آلودگی هوا
آلودگی هوای قم عمدتًا در سطح شهر، ناشی از رفت و آمد وسائل نقلیه و همچنین صنایع اطراف شهر است. وجود مشکالت 
ترافیکی، تمرکز آلینده ها در سطح شهر را افزایش می دهد. به گونه ای که در مراکز شهری معموًل در ساعات پرترافیک آلودگی در 
پارامترهای اندازه گیری شده به حد و مرز استاندارد هوای پاک می رسد و در برخی پارامترها از جمله ذرات غبار، بالتر از سطح 

استاندارد گزارش شده همچنین بیشترین تمرکز آلینده ها مربوط به بخش مرکزی شهر قم است.
اقدامات کنترلی در زمینه آلودگی هوا

 الزام واحدها و صنایع آلینده به نصب سیستم و فیلترهای کنترل آلودگی
 تجهیز بسیاری از واحدهای گچ صنعتی در حاشیه شهر به سیستم های غبارگیر طی چند سال گذشته

 جلوگیری از صدور مجوز فعالیت واحدهای آلینده که فاقد سیستم و فیلتراسیون مناسب اند.
 ایجاد دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر قم و پایش لحظه ای و مداوم هوا )شکل ٣١ــ١(

شکل 31ــ1ــ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر قم

فعالیت  
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عوامل مؤثر در آلودگی هوای شهر قم عبارت اند از:
الف( خودروها و موتورسیکلت ها

ب( صنایع
پ( وزش باد شرقی و مجاورت با دشت کویر

راه های مقابله با آلودگی هوا در استان
١ــ افزایش فضاهای سبز شهری درقم

2ــ توجه به مالحظات زیست  محیطی در مکان یابی صنایع و طراحی کاربری های زمین
٣ــ جایگزینی خودروهای نو با خودروهای فرسوده

٤ــ تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه. 

فعالیت گروهی 11ــ1
١ــ تحقیق کنید که آثار زیست  محیطی فعالیت کوره های آجرپزی، گچ پزی و آهک پزی در شهر قم چیست؟

این  برای حّل  نخاله های ساختمانی در اطراف شهر قم چیست؟  پیامدهای منفی دفع  آثار و  نظر شما،  به  2ــ 
مشکل چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

٢ــ آلودگی آب
یکی از مشکالت زیست  محیطی استان، آلودگی آب های استان است که مهم ترین منابع آلیندۀ آنهابه شرح زیر است:

1ــ ورود پساب های صنعتی: پساب های صنعتی با توجه به نوع صنعت دارای مواد مختلف شیمیایی، رنگ و روغن، فلزات 
سنگین و غیره است. عالوه بر آن، کشتارگاه های صنعتی استان با توجه به میزان حجم بالی پساب در صورت مناسب نبودن عملیات تصفیۀ 

فاضالب  آلودگی بالیی دارند. هم چنین تخلیۀ غیرقانونی پساب های صنعتی در مناطق مختلف باعث گسترش آلودگی می شود.
بقیۀ  و  قم در دو واحد تصفیه خانۀ شهری تصفیه می شود  از فاضالب شهری  )فاضالب های خانگی(: بخشی  ٢ــ پساب 

فاضالب خانگی در چاه های جذبی منازل دفع می شوند که عامل مهم در آلودگی آب های زیرزمینی شهر قم محسوب می شود.

راه های مقابله با آلودگی آب
برای مقابله با مشکل آلودگی آب ها، اقدامات زیادی توسط مسئولن استان انجام شده است که در اینجا به چند مورد اشاره 

می کنیم:
روستای  به  نزدیک  و  قم  شهر  غربی  جنوب  کیلومتری   ٦٥ در  قم  تصفیه خانۀ  خرداد:   1٥ سّد  تصفیه خانۀ  احداث  1ــ 

فعالیت  



38

»دوِدهک« احداث شده است. آب تصفیه خانٔه قم 
از سّد ١٥ خرداد تأمین و توسط لوله به تصفیه خانه 
منتقل می شود. در این تصفیه خانه، ساالنه حدود 
قم  شهر  به  شده  تصفیه  آب  مترمکعب  70میلیون 

منتقل می شود )شکل ٣٢ــ١(.
فاضالب  جمع آوری  شبکۀ  ایجاد  ٢ــ 
طرح،  این  اجرای  از  هدف  قم:  در  شهری 
برگشت  منابع آب زیرزمینی،  آلودگی  از  جلوگیری 
ارتقای  و  توسعٔه کشاورزی  به چرخٔه طبیعت،  آب 
تصفیه خانه  محّل  است.  عمومی  بهداشت  سطح 
در شمال شرق شهر قم )منطقٔه حصار سرخ( قرار 

دارد.
٣ــ آموزش همگانی: باال بردن آگاهی و 
اطالعات مردم دربارٔه حفاظت از منابع آبی از طریق 

رسانه های ارتباط جمعی.

شکل ٣٢ــ١ــ تصفیه خانۀ سّد ١٥ خرداد

 پیامدهای مثبت ایجاد و توسعۀ شبکۀ جمع آوری فاضالب شهر قم
١ــ جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی و حفظ آن

٢ــ بهبود بهداشت و پاکیزگی محیط زندگی شهری و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
٣ــ بازگشت حدود 80 درصد از آب مصرفی به چرخٔه طبیعت و استفاده از این آب برای توسعهٔ فضای سبز و زراعت )شکل 

٣٣ــ١(.

شکل ٣٣ــ١ــ کشت آفتابگردان با استفاده از پساب فاضالب در منطقۀ حصار سرخ
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فعالیت گروهی ١٢ــ١
١ــ در بارهٔ تأثیر و پیامدهای یکی از واحدهای صنعتی محّل زندگی خود در آلودگی آب و هوا تحقیق کنید.

٢ــ از واحدهای صنعتی آالینده عکس تهیه کرده، در کالس ارائه کنید.
٣ــ برای اصالح فعالیت این گونه واحدهای صنعتی، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

٣ــ بیابان زایی
یکی دیگر از مشکالت زیست محیطی استان قم بیابان زایی است که در اینجا به مطالعٔه آن می پردازیم.

به شکل ٣٤ــ١ نگاه کنید مناطق بیابانی استان بیشتر در کدام نواحی قرار دارند؟ به نظر شما بیابان زایی برای زندگی مردم استان 
قم چه مشکالتی ایجاد می کند؟

شکل ٣٤ــ١ــ پراکندگی جغرافیایی مناطق بیابانی استان

فعالیت  
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روش های مبارزه با بیابان زایی در استان قم
با توجه به محیط جغرافیایی استان قم می توان اقدامات زیر را جهت مبارزه با بیابان زایی انجام داد:

١ــ نهال کاری با گونه های تاغ به دلیل مبارزه با فرسایش بادی و جلوگیری از حرکت ماسه های روان، احیای اراضی بیابانی و 
تأمین علوفه دام

٢ــ بذرپاشی با گونه های مقاوم به خشکی
٣ــ حفاظت و قرق به منظور حفظ گونه های بومی و تثبیت گونه های کشت شده

٤ــ احداث بادشکن
شما چه روش هایی را برای بیابان زدایی پیشنهاد می کنید؟

شکل ٣٥ــ١ــ منطقۀ بیابانی کوه نمک


