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2

به شکل ١ــ١ نگاه کنید. استان قم در کجای کشور عزیزمان ایران قرار دارد و با کدام استان ها هم جوار است؟ در این درس با 
موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی استان قم آشنا می شوید.

استان قم با وسعت ١١526 کیلومتر مربع در شمال غرب مرکز ایران قرار دارد. این استان از شمال به استان تهران، از شرق به 
استان سمنان، از غرب به استان مرکزی و از جنوب به استان اصفهان محدود می شود. استان قم در غرب دریاچۀ نمک )مسیله( و دشت 

کویر قرار دارد و مرکز آن، شهر قم است.

 درس اّول   : موقعیت جغرافیایی 

شکل ١ــ ١ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان
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جغرافیای طبیعی استان

 برای مطالعه 

جدول ١ــ١ــ مقایسۀ مساحت ایران و استان قم

رتبهسهم از کشور )درصد(مساحت )کیلومتر مربع(استان/ کشور

ــ١٩5١٠٠ ,    6٤8 ,١کشور

١١526٠/7٠3٠قم

 برای مطالعه 

جدول ٢ــ١ــ طول و عرض جغرافیایی استان قم

عرض جغرافیایی شمالیطول جغرافیایی شرقیشرح

درجهدقیقهدرجهدقیقهدرجهدقیقه درجهدقیقه

585١٠65٠١١35٠٩3٤استان تاتا

استان قم از نظر طول جغرافیایی تقریبًا در بین نصف النهارهای 5٠ درجه تا 52 درجٔه شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار 
دارد. با توجه به شکل ١ــ١ و جدول 2ــ١، استان قم از نظر عرض جغرافیایی بین کدام مدارها قرار دارد؟

زمین شناسی استان قم
از نظر زمین شناسی،قدیمی ترین سنگ های استان قم متعلق به اوایل دوران سوم است. زمین های استان قم به دو دورٔه  ترشیاری 
و کواترنر تعلق دارند. زمین های مربوط به کواترنر به صورت های مخروط افکنه، پادگانٔه آبرفتی و پهنه های نسبتًا هموار بوده و از 
استان  شهرهای  و  روستاها  اکثر  تمرکز  محل  اغلب  دشت ها  و  مخروط افکنه ها  شده اند.  تشکیل  مختلف  دانه بندی های  با  رسوبات 
می باشد. برخی از آنها به دلیل شیب مناسب، وجود منابع آب و خاک نسبتًا حاصل خیز، محّل فعالیت های زراعی می باشد. زمین های 

ترشیاری نیز به صورت مناطق ناهموار و کوهستانی، در نقاط مختلف استان به  ویژه در جنوب و غرب آن گسترده شده است.
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فعالیت گروهی ١  ــ١
١ــ با مقایسٔه نقشٔه باال و شکل١ــ١، به این سؤاالت پاسخ دهید:

الف( در شرق استان قم، دریاچه ……… و استان ……… قرار دارد.
ب( نام استان های هم جوار با استان قم را در جای مناسب بنویسید.

ج( با رسم یک خط، نصف النهار 5٠ درجٔه شرقی را در نقشه مشخص کنید.

فعالیت  
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جغرافیای طبیعی استان

به شکل 2ــ١ و راهنمای نقشه با دقت نگاه کنید. آیا تمامی سرزمین استان قم از لحاظ ناهمواری  یکسان است؟ چرا؟ در این 
درس، شما با ناهمواری ها و هم چنین پدیدهٔ زلزله در استان آشنا می شوید.

به طور کلی می توان ناهمواری های استان را به سه دسته تقسیم کرد.
با توجه به نقشٔه استان قم، این ناهمواری ها را فهرست کنید.

شکل ٢ــ١ــ نقشۀ ناهمواری های استان

کیلومتر

شرق

جنوب

شمال

غرب ٦٠                   ٤٠                     ٢٠       ١٠          ٠

 درس دوم   : ناهمواری های  استان 
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الف( نواحی کوهستانی
این نواحی با ارتفاع باالتر از ١5٠٠ متر از سطح دریا، در بخش جنوب و جنوب غربی و غرب استان قرار دارند.

کوه های بلند استان بخشی از رشته کوه های مرکزی ایران  می باشند که با ارتفاع و بارش بیشتر، ویژگی آب و هوای این مناطق 
را از سایر نقاط استان متمایز نموده اند و منشأ جریان رودهای فصلی و پیدایش سکونتگاه های روستایی در این نواحی گردیده اند. در 
جنوب استان، ارتفاعات َاْرِدهال قرار دارد )شکل 3ــ١( که بلندترین کوه استان )َغلیق، 3١76 متر( در این ناحیه واقع است و در غرب 
استان، ارتفاعات تفرش قرار دارد. البته تپه های منفرد و ارتفاعات دیگری نیز در بعضی نقاط استان وجود دارد. کوه دو برادران )شکل 

٤ــ١(، کمر کوه و خضر از کوه های معروف نزدیک شهر قم هستند.

شکل ٣ــ١ــ کوه های اردهال در جنوب استان

شکل ٤ــ١ــ کوه دو برادران، نزدیک شهر قم
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت گروهی ٢  ــ١
با توجه به مقیاس ترسیمی شکل 2ــ١ مشخص کنید: 

الف( فاصلۀ مستقیم شهر قم تا دریاچۀ حوض سلطان چند کیلومتر است؟
ب( از غرب تا شرق استان قم چند کیلومتر است؟

شکل ٥  ــ١ــ روستای فردو در ناحیۀ کوهپایه ای ارتفاعات اردهال

ب( نواحی پایکوهی
این نواحی نیز بیشتر در پای ارتفاعات اردهال )جنوب استان( و ارتفاعات تفرش )در غرب استان( قرار دارند و از رسوبات 
ریز و درشت و به شکل مخروط افکنه های بزرگ و کوچک ساخته شده اند. به علت نفوذ پذیری زیاد این رسوبات، سفره های آب 
اهمیت  توسعۀ کشاورزی  نظر استقرار سکونتگاه های روستایی و  از  پایکوهی  نواحی  دلیل  به همین  و  زیرزمینی غنی تشکیل شده 

زیادی دارد.

فعالیت  
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پ( دشت ها
مانند دشت های قم، جعفرآباد، خلجستان،  قم را دشت ها تشکیل می دهند؛  بیشتر مساحت استان  نگاه کنید.  به شکل 2ــ١ 

کهک، قمرود، قنوات، سلفچگان و مسیله که اغلب این دشت ها محلی مناسب برای فعالیت های کشاورزی در استان است.
مهم ترین دشت استان قم، دشت قم است که محل استقرار شهر قم بوده و از قطب های مهم صنعتی و کشاورزی استان محسوب 

می شود.
دشت مسیله در شرق استان قرار دارد. این دشت با شیب کم به سمت دریاچٔه نمک و حوض سلطان کشیده شده است. وجود 
دریاچٔه نمک و حوض سلطان از پدیده های طبیعی خاص منطقه است. جنس خاک در این نواحی از رسوبات آبرفتی ریزدانه و عمدتًا 
گچ، آهک و نمک است. وجود تشکیالت گچی و نمکی باعث شورشدن آب های ناحیه شده است. هرچه از نواحی کوهستانی جنوب 

و غرب به طرف دریاچۀ نمک و دشت مسیله )سمت شرق( حرکت می کنیم، از کیفیت خاک و آب کاسته می شود.

شکل ٦  ــ١ــ دشت مسیله در شرق استان ـ  نزدیک روستای کاج
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت گروهی ٣  ــ١
١ــ پدیده های زیر را در نقشه مشخص کنید: 

الف( ارتفاعات اردهال، ب( ارتفاعات تفرش، پ( کوه غلیق، ت( دشت سلفچگان و نیزار، ث( دشت کهک 
ج( دشت جعفر آباد.

2ــ ویژگی های  نواحی پایکوهی استان را بنویسید.
3ــ با توجه به شکل 2ــ١ و راهنمای آن، جدول زیر را کامل کنید.

میزان ارتفاع از سطح دریا به مترارتفاعات اطرافموقعیت جغرافیایینام دشت

١٠٠٠ــ78٠دشت مسیله

کوه دو برادران و کمر کوهدشت قم

غرب استاندشت خلجستان

٤ــ به نظر شما، کوهستان های استان چه تأثیری بر سکونتگاه های روستایی دارند؟ توضیح دهید.

فعالیت  
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استان قم با وجود وسعت کم، آب و هوای متنوعی دارد. در این 
درس با آب و هوای استان آشنا می شوید.

به تصاویر روبه رو نگاه کنید. این تصاویر هر یک مربوط به نقاط 
را  تصویر  هر  هوای  و  آب  نوع  می توانید  آیا  است.  قم  استان  مختلف 

بگویید؟

شکل ٧ــ١ــ نمایش انواع آب وهواهای استان

انواع آب و هوای استان
آنها  مطالعٔه  به  بخش  این  در  که  هواست  و  آب  انواع  دارای  ناهمواری  تنوع  دلیل  به  قم  استان  کنید.  توجه  8 ــ١  شکل  به 

می پردازیم:
١ــ آب و هوای گرم و خشک: نواحی بیابانی شرق استان قم آب و هوای خشک دارد. در این نواحی، میانگین بارش ساالنه 

کمتر از ١25 میلی متر و  میانگین دمای ساالنه بیش از ١٩ درجۀ سانتی گراد است.
٢ــ آب و هوای گرم و نیمه خشک: این نوع آب و هوا در بخش مرکزی و شمالی استان قرار دارد. در این ناحیٔه آب و 

هوایی، میانگین بارش ساالنه بین ١25 تا 2١5 میلی متر و میانگین دمای ساالنه ١٤ تا ١٩ درجٔه سانتی گراد است.
٣ــ آب و هوای معتدل کوهستانی: این نوع آب و هوا در نواحی پایکوهی و کوهستانی خلجستان و کهک قرار دارد.  

میانگین بارش ساالنه بیش از 2٠٠ میلی متر و میانگین دمای ساالنه، کمتر از ١٤ درجۀ سانتی گراد است.
محّل زندگی شما در قلمرو کدام یک از آب و هواهای فوق قرار دارد؟

  درس سوم   : آب    وهوای استان 

  )الف(   

  )پ(     )ب(   
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جغرافیای طبیعی استان

اهمیت و تأثیر آب و هوا بر فعالیت های انسانی
امروزه آب و هوای مناسب عالوه بر این که شرایط مناسبی برای زندگی فراهم می آورد، به رشد و توسعٔه کشاورزی، شکوفایی 
اقتصاد روستایی و توسعٔه اقتصادی  شهرها نیز منجر می شود؛ از این رو، توجه به وضعیت آب و هوایی استان اهمیت می یابد. هم چنین، 
نوع  آب و هوا بر تنوع فعالیت های مردم اثر دارد؛ برای مثال، به دلیل وجود آب و هوای معتدل کوهستانی در جنوب و غرب استان، 
فعالیت های باغداری و تولید میوه هایی مانند گیالس و گردو تولید می شود ولی در بخش شرقی به دلیل آب و هوای گرم و خشک، 

امکان فعالیت کشاورزی وجود ندارد.
آیا می توانید مثال های دیگری در مورد تأثیر آب و هوا بر فعالیت های انسانی در استان قم بیان کنید؟

پراکندگی جغرافیایی بارش و دما در استان
به شکل ٩ــ١ نگاه کنید. این نقشه مربوط به توزیع بارش در استان قم است. همان طور که در نقشه می بینید، میانگین بارش 
سالیانه از جنوب و غرب استان به طرف شرق کاهش می یابد. آیا می دانید چرا؟ میانگین حداقل و حداکثر بارش در استان قم چند 

میلی متر است و در کجا مشاهده می شود؟

شکل ٨ ــ١ــ نقشۀ پراکندگی انواع آب و هواها در استان قم

آب و هوای گرم  وخشک

آب و هوای گرم  ونیمه خشک
آب و هوای معتدل کوهستانی  

جعفریه

قنوات
قم

دستجرد

سلفچگان

کهک راهنمای نقشه
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حاال به شکل ١٠ــ١ نگاه کنید. این نقشه مربوط به پراکندگی جغرافیایی میانگین دمای ساالنه در استان قم است. همان طور که 
در نقشه می بینید، میانگین دمای ساالنۀ استان قم از نواحی جنوبی و غربی به طرف شرق استان افزایش می یابد. چرا؟

شکل ٩ــ١ــ نقشۀ پراکندگی بارش ساالنه در استان

شکل ١٠ــ١ــ نقشۀ پراکندگی دمای ساالنه در استان

دریاچۀ نمک

دریاچۀ نمک

دریاچۀ
حوض سلطان

دریاچۀ
حوض سلطان

راهنمای نقشه
کمتر از ١٢٥
٢١٥ــ ١٢٥
بیش از ٢١٥ میلی متر

قنوات
قم

جعفریه

دستجرد

سلفچگان
کهک

قنوات
قم

جعفریه

سلفچگان
کهک

دستجرد

بیش از ١٩
١٩ــ ١٤
کمتر از ١٤ درجه سانتی گراد
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جغرافیای طبیعی استان

 برای مطالعه 

علل کمبود بارش در استان
تا حاال فکر کرده اید که چرا در استان قم بارش کم است؟ عوامل گوناگونی در کم بارش بودن استان قم نقش 

دارد که در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم:
١ــ  حاکمیت توده هوای پرفشار جنب حاره به استان قم و دیگر استان های کشور در فصل تابستان و جلوگیری 

از ورود بادهای مرطوب غربی به استان
2ــ دوری از دریاها و اقیانوس ها و در نتیجه، نرسیدن رطوبت به استان

3ــ وجود رشته کوه زاگرس به عنوان مانعی بر سر راه رسیدن بادهای مرطوب غربی به استان
٤ــ پایین بودن میانگین ارتفاع استان.

 در سال های اخیر، به دلیل کاهش بارش در استان قم و دیگر نواحی کشور، خشک سالی های مکرر و متناوب 
مشکالتی در زندگی مردم استان پدید آورده اند.

شکل ١١ــ١ــ نمودار میانگین بارندگی ساالنه در ایستگاه شکوهیه قم )٨٨   ــ١٣٦٥( به میلی متر

قل
حدا

کثر
حدا

ین
انگ

می
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فعالیت گروهی ٤ ــ١
با توجه به شکل های ٩ــ١، ١٠ــ١ و ١١ــ١، جدول زیر را کامل کنید.

موقعیت جغرافیایی منطقۀ آب و هوایی
میانگین 

ارتفاع به متر
میانگین دمای ساالنه 

به سانتی گراد
میانگین بارش ساالنه 

به  میلی متر

آب و هوای معتدل کوهستانی

آب و هوای گرم و نیمه خشک

آب و هوای گرم و  خشک

موارد خواسته شدۀ زیر را در نقشۀ روبه رو رسم کنید:
الف( خّط هم بارش بیش از 2٠٠ میلی متر

ب( خّط هم دمای بیش از ١٩ درجۀ سانتی گراد
پ( منطقۀ آب و هوایی نیمه خشک.

فعالیت  




