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 آيا می  دانيد استان کردستان در کجای ايران واقع شده است؟
استان کردستان با وسعتی برابر با ۲۸۲۳۵ کيلومتر مربع در نوار کوهستانی غرب ايران واقع شده است. اين استان ۱/۷درصد 
مساحت کشور را در بر می گيرد و از اين نظر، شانزدهمين استان کشور است. استان  ما بين مدارهای ۳۴ درجه و ۴۵ دقيقه تا ۳۶ درجه 
و ۲۸ دقيقٔه عرض شمالی و بين نصف  النهارهای ۴۵ درجه و ۳۴ دقيقه تا ۴۸ درجه و ۱۴ دقيقٔه طول شرقی قرار دارد. اين موقعيت بر 

روی آب و هوا، نوع پوشش گياهی، فعاليت  های انسانی، راه های ارتباطی و.... استان اثر گذاشته است. 

درس اّول : موقعيت جغرافيايی و وسعت استان

شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان
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جغرافيای طبيعی استان

با استفاده از نقشٔه تقسيمات سياسی ايران، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد. 
۱ــ استان کردستان از سمت شمال به............ و از سمت جنوب به.............. محدود است.

۲ــ استان کردستان از سمت شرق و شمال شرقی با استان.................. همسايه است. 
٣ــ استان کردستان از سمت غرب به کشور ............ محدود است. 

  سيمای طبيعی استان در تصوير ماهواره ای 
       به تصوير ماهواره  ای استان کردستان (شکل ٢ــ١) که در سال ١٣٨٣ توسط ماهواره ETM گرفته شده، نگاه کنيد.از 
اين گونه تصاوير ماهواره  ای برای پيش  بينی های هواشناسی، تشخيص ميزان آب رودها، برآورد محصوالت مختلف کشاورزی و به طور 

کلی بهره  برداری از منابع زمين استفاده های ارزشمندی می  شود. 

فعاليت  

شکل ۲ ــ١ــ تصوير ماهواره  ای استان کردستان
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درس دوم : ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گيری آندرس دوم : ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گيری آن

شکل ۳ ــ١ــ  چشم اندازهايی از ناهمواری  های استان

به شکل زير توجه کنيد. آيا می دانيد ناهمواری های استان کردستان چگونه به وجود آمده اند؟

کردستان سرزمينی کوهستانی و ناهموار است. اين ناهمواری  ها در نتيجٔه حرکات کوهزايی اواخر دورٔه ترشياری به وجود آمده 
و به صورت قطعی تثبيت شده و سپس در طول دورٔه کواترنر تحت تأثير عوامل فرسايش به صورت کنونی در آمده است.  
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جغرافيای طبيعی استان

 شکل های ناهمواری های استان 

با  گاه  و  عميق  و  تنگ  دره های  و  پرشيب  دامنٔه  با  (گاه  ٤ــ١)  (شکل  کوهستان  صورت  به  يا  کردستان  استان  ناهمواری های 
بنابراين  ديده می  شود.  هموار (شکل ٥   ــ١)  بيش  سرزمين های کم و  ديگر به صورت  يکنواخت) يا در برخی نقاط  ماليم و  دامنه های 

ناهمواری های استان را «سرزمين های مرتفع» و «دشت ها» تشکيل می  دهند.
الف) سرزمين های مرتفع (کوهستانی)   

با در نظر گرفتن شکل ظاهری، نحؤه پيدايش، جهت ناهمواری و جنس طبقات، اين سرزمين ها را می توان به دو بخش «غربی» 
و «شرقی» تقسيم کرد. در جنوب استان، درٔه رودخانٔه قشالق با امتداد شمالی ــ  جنوبی، اين دو بخش را از هم جدا می  کند، در حالی 
که در شمال استان، خط تقسيم آب حوضه های آبخيز رودخانه های قزل اوزن و زرينه رود در ارتفاعات « هه  وه تو »، محل جدايی اين 

دو بخش از يکديگر است.
٭ آيا می توانيد درٔه رودخانٔه قشالق را بر روی نقشٔه ناهمواری های استان (شکل ۶ــ١) نشان دهيد؟        

شکل ٥ ــ١ــ نمايی از دشت  های وسيع در بخش شرقی استان شکل ۴ــ١ــ نمايی  از کوه  های  مرتفع با دره  های عميق در بخش  غربی استان   
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شکل ۶  ــ١ــ نقشۀ ناهمواری  های استان  

۱ــ  با توجه به نقشٔه ناهمواری های استان  و راهنمای آن به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
الف) شهر يا روستای محل زندگی شما در کدام طبقٔه ارتفاعی قرار دارد؟      

ب) کوه های مرتفع بيشتر در کدام بخش از استان واقع شده  اند؟ 
پ) با توجه به شماره های درج شده بر روی نقشه و با راهنمايی  دبيرخود، نام کوه های مورد نظر را بنويسيد.  

۱ــ........... ۲ــ .............۳ــ ............ ۴ــ...............  ۵ــ............. 
۲ــ  کدام کوه ها در نزديکی محل زندگی شما واقع شده است؟

فعاليت  
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جغرافيای طبيعی استان

۱ــ ناهمواری های بخش غربی: اين بخش از 
نوار  تا  قشالق  رودخانٔه  غرب  از  استان،  ناهمواری های 
مرزی عراق و از جنوب کامياران تا شمال سقز و بانه را 
در برمی گيرد. قسمت اعظم اين ناهمواری ها را ارتفاعات 
رشته کوه های  جزء  آن  جنوبی  نيمه  که  می  دهند  تشکيل 
بخش  ناهمواری های  جنس  می روند.  به شمار  زاگرس 
است.  آهک  نوع  از  ويژه  به  رسوبی،  اغلب  غربی، 
ارتفاعات اين بخش را از يک سو کوه های گنبدی شکل 
و  ممتد  رشته کوه های  ديگر  سوی  از  و  يافته  فرسايش  و 
موازی با دامنه های پرشيب تشکيل می دهند.                                                      

 کوه های فرسايش يافته: در بخش غربی استان کردستان به دليل بارش فراوان، کوه ها اغلب تحت تأثير فرسايش به وسيلٔه 
از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترين  که  درآمده  اند  باز  دره های  و  يکنواخت  و  ماليم  دامنه های  با  شکل  گنبدی  صورت  به  روان،  آب های 

چل  چه  مه، پيازه، آبيدر، آربابا، عه  واالن و کوره ميانه. 

شکل ٧ــ١ــ نمايی از کوه فرسايش يافته (آربابا)     

      شکل ۸   ــ١ــ کوه چل  چه  مه
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چل  چه  مه وسيع  ترين تودٔه کوهستانی و مهم ترين کانون آبگير استان است. خط  الرأس آن، حوضه های آبخيز 
درياچٔه اروميه، دريای خزر و خليج فارس را از هم جدا می  کند. رودخانه های پرآبی مانند زرينه رود، قزل اوزن و برخی 

سرشاخه های سيروان از ارتفاعات اين کوهستان سرچشمه می گيرند.

آيا می دانيد

شکل ۹ــ١ــ رشته کوه شاهو  

شاهو مرتفع  ترين و طوالنی ترين رشته کوه استان کردستان است.اين رشته کوه با ۶۵ کيلومتر طول از جنوب غربی کامياران تا 
شمال غربی پاوه (دره هه  جيج) امتداد دارد. خط  الرأس اين رشته کوه، مرز استان های کردستان و کرمانشاه را تشکيل می دهد.

ارتفاعات باشکوه شاهو از قسمت  های مختلفی تشکيل شده که هر قسمت آن در تابستان، محل ييالقی (هه  وار) يکی از روستاهای 
حومٔه آن است که مهم ترين  آن ها عبارت اند از: هانيه، دشتی، شه  ليوان، هوار تخت و.... 

٭ به نظر شما مناطق ييالقی اين کوهستان چه نقشی در زندگی اقتصادی و اجتماعی ساکنان آن دارند؟ 

شکل ۱۰ــ١ــ چشم اندازی از مناطق ييالقی شاهو ( هه  وار برالوکان )

رشته  چند  شکل،  گنبدی  و  يافته  فرسايش  کوه های  بر  عالوه  استان  ناهمواری های  غربی  بخش  در  ممتد:  کوه های  رشته   
کوه ممتد و موازی با جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی در امتداد گسل اصلی و جوان زاگرس گسترش پيدا کرده  اند. مهم ترين اين 

رشته کوه ها عبارت اند از شاهو، کوساالن و هه  ورامان که در جنوب غربی استان واقع شده  اند.      
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جغرافيای طبيعی استان

شاهو دارای ده ها قلٔه بيش از ۳۰۰۰ متر است که بلندترين قلٔه آن با ارتفاع ۳۳۹۰ متر، پيرخضر (پيرخدر) نام 
دارد. هم  چنين شاهو دارای دامنه های پرشيب، صخره  ای و صعب  العبور است. در اثر اختالف جنس کوه ها و قابليت 
انحالل آن (در بعضی قسمت  ها) و نيز ريزش  های جوی فراوان در منطقه، پديده های مورفولوژيکی و اشکال کارستی 
متعددی در کوه های اين منطقه بوجود آمده است که مهم ترين آن ها عبارت اند از: سراب  ها، غارها و دره های تنگ و 

عميق. 
بنابراين از يک سو آب های روان، بريدگی  ها و دره های عميقی در اين کوه ها ايجاد کرده است که در نتيجٔه آن در 
بعضی جاها، دامنه ها با شيب نزديک به ۹۰ درجه به دره ها ختم می  شود و از سوی ديگر، آب های نفوذی (آب باران و 
آب حاصل از ذوب برف  ها) موجب شده است تا چشمه های سراب (سراب پالنگان، بل، ديوه  زناو) و غارها (غار شميران 

در نزديکی روستای دله  مرز) به وجود آيد. 

شکل ۱۲ــ١ــ سراب بل در دره عميق سيروانشکل ۱۱ــ١ــ نمای بخشی از دامنه های پرشيب شاهو

٢ــ ناهمواری های بخش شرقی: اين بخش از ناهمواری  های استان از جنوب شرقی قروه تا شمال بيجار و قسمت  هايی از 
و  دگرگونی  سنگ  های  از  متشکل  کوهستانی  حصار  يک  وجود  ناحيه،  اين  ويژگی های  از  دربرمی گيرد.  را  سنندج  شرق  و  ديواندره 
رسوبی است که دشت های مرتفع نسبتاً هموار و تپه ماهوری منطقه را احاطه کرده است؛ ضمن اين که در سطح اين دشت ها، ارتفاعات 

منفرد و پراکنده نيز ظاهر شده  اند. 

بيشتر بدانيم  
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نوع  از  بخش،  اين  سنگ  های  بيشتر      
کوه های  قروه  اطراف  در  اما  است  دگرگونی 
چشم  به  نيز  نفوذی  توده های  و  آتشفشانی 
می خورد. مهم ترين ارتفاعات اين بخش عبارت اند 
و  شاه  نشين  شيدا،  پنجه  علی،  پريشان،  و  به  گر  از: 

سياه منصور.  
    کوه به  گر با ارتفاع ۳۲۶۲ متر از سطح 
يکی  و  استان  شرقی  بخش  کوه  مرتفع  ترين  دريا، 
خط  الرأس  که  است  منطقه  آبگير  کانون های  از 
را  اوزن  قزل  و  گاوه  رود  آبخيز  حوضٔه  دو  آن، 
از هم جدا می  کند. عالوه بر آن از نظر زيستگاه 
جانوری نيز  يکی از مناطق مهم استان به شمار 

می  رود. 
شکل ۱۳ــ١ــ کوه «به  گر» در جنوب قروه

عوامل  مؤثر در شکل  گيری ناهمواری بخش  شرقی استان عبارت اند از: 
 فوران های آتشفشانی: از مهم ترين بقايای آتشفشان  های اين منطقه می توان به کوه شيدا (در شمال شرقی 
دهگالن) به عنوان يک تودٔه نفوذی اشاره کرد. هم  چنين در منطقٔه باباگُرگُر شهرستان قروه، گدازه های بازالتی به شکل 

تپه های بزرگ و پشته های گنبدی و طويل به چشم می  خورد.  

شکل ۱۴ــ١ــ تودۀ آتشفشانی شيدا در شمال شرقی دهگالن  

بيشتر بدانيم  
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جغرافيای طبيعی استان

 فعاليت های دگرگونی: از بارزترين نمونه 
مرمر  سنگ  به  می توان  منطقه،  دگرگونی  سنگ  های 

قصالن قروه اشاره کرد. 
آب های  فرسايش  و  آهکی  تشکيالت   
شيميايی  ،  مقاومت  تـرکيب  بـه  تـوجـه  بــا  روان:  
تشکيالت،  اين  ضخامت  و  سنگ  ها  نفوذ  قابليت  و 
اشکال آهکی خاصی در منطقه به وجود آمده است 
که می توان به کوه حمزه عرب در دشت مرتفع گروس 

جنوبی و غار کرفتو در شمال ديواندره اشاره کرد. 

شکل ۱۵ــ١ــ گدازه بازالتی بابا ُگرُگر

شکل ۱۶ــ١ــ  سنگ های دگرگونی قصالن قروه

شکل ۱۷ــ١ــ غار کرفتو
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با توجه به مطالب اين درس و اطالعات خود به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
۱ــ محل زندگی شما در کدام بخش از ناهمواری های استان قرار دارد؟ 

را  آن ها  نام  دارد؟  وجود  سراب  و  چشمه   غار،  مانند  طبيعی  پديده های  شما  زندگی  محل  کوه های  در  آيا  ۲ــ 
بنويسيد. 

ب) دشت های استان
دشت های استان کردستان با چشم  اندازهای طبيعی و انسانی، مناظر دلپذيری از طبيعت زيبا را به نمايش می  گذارند. مهم ترين 
چشم گيری  وسعت  از  مريوان  دشت  تنها  استان  غربی  بخش  در  و  کرده  اند  پيدا  گسترش  شرقی  بخش  در  کردستان  استان  دشت های 

برخوردار است. دشت های مهم استان عبارت اند از:
۱ــ دشت های بخش شرقی: مهم ترين دشت های اين بخش عبارت اند از دشت های گروس، دهگالن، قروه و چاردولی که    
مساحتی حدود ۲۰۰۰۰۰ هکتار دارند. ويژگی غالب اين دشت ها، ارتفاع زياد آن ها است. دشت «هه  وه  تو» با ارتفاع ۲۲۰۰ متر از 

سطح دريا، مرتفع ترين دشت استان است که در شمال  ديواندره قرار دارد. 
در دشت های اين بخش، جنس رسوبات به همراه فرسايش توسط آب های روان منظرٔه تپه ماهوری يکنواختی به وجود آورده 
از  مناسب  بارندگی های  و  معتدل  هوای  و  آب  پايکوهی،  دشت های  وسعت  نرم،  خاک های  از  پوششی  با  ماهوری  تپه  شکل  است. 
يک سو، و خالقيت و پشتکار ساکنان منطقه از سوی ديگر ؛ شرايط مساعدی برای توسعٔه فعاليت  های کشاورزی و دامداری فراهم 

کرده است و امکان بهره  برداری از زمين را در شهرستان های قروه، بيجار، دهگالن و ديواندره به حداکثر رسانيده است. 

فعاليت  

شکل ۱۹ــ١ــ چشم اندازی از دشت دهگالنشکل۱۸ــ١ــ چشم اندازی از دشت «هه  وه  تو»
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جغرافيای طبيعی استان

    در اين دشت ها، غلبه با محصوالتی مانند گندم و جو است و در سال های اخير، اقتصاد روستايی منطقه به سمت کشت  های 
سودآور مانند سيب  زمينی، صيفی  جات، حبوبات و نباتات علوفه ا ی (مانند يونجه) که از کيفيت بسيار مناسبی برخوردارند، سوق داده 

شده است. 
برخوردار است. اين دشت، حدود  ممتازی  استان، دشت مريوان از موقعيت  ٢ــ دشت های بخش غربی: در بخش غربی 

۱۱۰۰۰ هکتار مساحت دارد و اطراف آن را کوه های پوشيده از جنگل  های بلوط در برگرفته است.
     نيمٔه جنوبی دشت مريوان از مخروط افکنه های بزرگ و کوچک تشکيل شده است که با توجه به حاصل  خيزی آن،۲۲۰۰ 
هکتار از زمين های اين دشت تحت پوشش شبکٔه آبياری و زه کشی قرار گرفته است. زه کش اصلی اين طرح «چم زريبار» است که در 

ميانٔه دشت جريان دارد. محصوالت عمدٔه کشاورزی دشت مريوان عبارت اند از: گندم، حبوبات، توتون و صيفی  جات. 

شکل۲۰ــ١ــ بخشی  از دشت مريوان درجنوب درياچۀ زريبار

ــ مرتفع  ترين دشت استان کردستان را بر روی نقشٔه ناهمواری ها (شکل ۶ــ١) نشان دهيد.    

فعاليت  
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 نقش ناهمواری های استان در زندگی مردم 
با توجه به آن چه در بارٔه ناهمواری های استان کردستان 
بر  غيرمستقيم  و  مستقيم  طور  به  ناهمواری  ها  اين  شد،  گفته 
و  استان  موقعيت  اگر  می  گذارند.  تأثير  منطقه  مردم  زندگی 
ويژگی اين ناهمواری  ها را در نظر بگيريم، به نقش و اهميت 

آن ها بيشتر پی می  بريم: 
مقابل  در  آن ها  شدن  واقع  و  کوه ها  رشته  جهت  ۱ــ    
بادهای مرطوب غربی، موجب افزايش بارش به ويژه در بخش 
برف  صورت  به  اغلب  ارتفاعات  در  که  می  شود  استان  غربی 

ديده می شود. 
و  دائمی  رودهای  سرچشمٔه  استان،  ارتفاعات  ۲ــ    
که  است  قزل  اوزن  و  رود  زرينه  سيروان،  زاب،  مانند  پرآبی 
عالوه بر تأمين آب استان، آب مورد نياز برخی از استان های 

ديگر کشور را تأمين می کند. 
دليل  به  رودها  حاشئه  و  دره ها  کوهپايه ها،  ۳ــ    
برخورداری از آب و هوای معتدل و منابع آب فراوان، موجب 

استقرار سکونتگاه های دائمی در اين مناطق شده است. 

شکل۲۱ــ١ــ نمايی از دشت کامياران

شکل ۲۲ــ١ــ چشم اندازی از رابطه انسان و محيط در مناطق کوهستانی
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جغرافيای طبيعی استان

مجاور  و  دشت ها  در  آبرفتی  حاصل  خيز  خاک های  ۴ــ    
و  زراعت  برای  مناسبی  شرايط  کوهستانی،  ناحئه  اين  رودهای 

باغداری و در نتيجه، اشتغال به کار مردم استان ايجاد کرده است. 
۵ــ چشم  اندازهای طبيعی کوهستان های منطقه (آبشارها،    
گردشگری  برای  مساعدی  شرايط  و…)  سراب  ها  چشمه ها،  غارها، 

در طبيعت استان فراهم کرده است.    

کوه نوردی  مسيرهای  از  يکی  ۲۳ــ١ــ  شکل 
در ارتفاعات هه  ورامان

شکل ۲۴ــ١ــ نقش کوهستان های استان در شبکۀ اطالع  رسانی کشور

 مخاطرات طبيعی و راه های مقابله با آن 
١ــ زمين لرزه: استان کردستان از نظر زمين ساختی وضعيت ويژه  ای دارد. به دليل وجود گسل اصلی زاگرس، بخش   عمده  ای 

از استان ما، به ويژه غرب آن به يکی از نقاط زلزله خيز ايران تبديل شده است.
      مناطقی از استان کردستان  که در معرض  خطر زلزله قرار دارند، در شکل ۲۵ــ١ نشان داده شده است. 
٭  آيا می توانيد مشخص کنيد که شهر يا روستای محل زندگی شما جزء نقاط زلزله  خيز استان است يا خير؟  
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کردستان  استان  دامنه  ای:  ناپايداری  ۲ــ 
پايدار  دامنه های  دارای  که  است  کوهستانی  سرزمينی 
و ناپايدار فراوانی است. حرکات توده  ای مواد بر روی 
دامنه ها، برخی از نقاط اين استان را تهديد می  کند که در 
اين ميان پديدهٔ لغزش بيشتر قابل توجه است و آثار مخرب 
آن بر روی زمين های زراعی، راه های ارتباطی و مناطق 
مسکونی بارها مشاهده شده است. از جمله می توان به 
لغزش زمين در محورهای ارتباطی (سنندج ــ مريوان و 
سروآباد ــ کامياران) و تالوت بانه اشاره کرد.                                                                                                             

شکل۲۶ــ١ــ  لغزش زمين در محور سنندج ــ  مريوان (پل 
كانی ونوشه) موجب قطع راه ارتباطی شده است.

شکل ۲۵ــ١ــ نقشۀ پراکندگی زمين  لرزه های استان

زنجان

همدان

کيلومتر

شهر
خط گسل

محل وقوع زلزله

کرمانشاه

عراق

آذربايجان غربی

راهنمای نقشه
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جغرافيای طبيعی استان

مناطق  در  (هه  ره  س)  برفی  بهمن  پديدٔه  بهمن:  ۳ــ 
گياهی  پوشش  فاقد  که  کردستان  شيب دار  و  کوهستانی 
روستاهای  و  آورده  بار  به  خسارت هايی  غنی اند،  جنگلی  و  
جمله  از  است.  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  پای    کوهی 
دامنه های بهمن  خيز استان می توان به دامنٔه کوه های آبيدر و آريز 
در سنندج و ارتفاعات بانه، شاهو، هورامان و... اشاره کرد. 
کوه نوردان  از  تعدادی  جان  تاکنون  استان  ارتفاعات  در  بهمن 

را گرفته است.
 شکل ۲۷ــ١ــ نمايی از سقوط بهمن در دامنه های بهمن  خيز استان     

 شکل ۲٨ــ١ــ نمايی از بارش برف سنگين در معابر کوهستانی استان     

عالوه بر سقوط بهمن در دامنه های بهمن  خيز، بارش برف سنگين در نقاط مرتفع استان، گاه موجب مسدود شدن جاده ها و قطع 
ارتباط روستاها می  شود. به عنوان نمونه می توان به بارش برف سنگين زمستان ۱۳۸۷ در محور ديواندره ــ سقز  اشاره کرد که ارتفاع 

آن در بعضی نقاط به سه متر رسيد و موجب مسدود شدن اين محور ارتباطی گرديد. 
 راه های مقابله با مخاطرات طبيعی: اگرچه برخی از اقدامات مردم استان نظير استفاده های نادرست از دامنه ها ، تغيير 
کاربری زمين، چرای بی  رويه دام ها، تخريب مراتع و قطع درختان جنگلی باعث تشديد برخی از مخاطرات از قبيل لغزش زمين و سقوط 
بهمن شده است؛ اما مردم اين استان و سازمان های مربوط، برای حفظ و حراست از محيط طبيعی پيرامون خود  اقدامات زيادی انجام 
داده  اند؛ به طوری که در بعضی از مکان ها با  تقويت  پوشش گياهی،  ايجاد جنگل و پارک های جنگلی، تراس  بندی و  بانکت بندی از 

حوادث ناگوار ناشی از اين گونه مخاطرات تا حدود زيادی جلوگيری کرده  اند. 
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شده اند،  زمين  لغزش  دچار  استان)  ارتباطی  محورهای  (در  که  را  مکان هايی  نام  خود  دبير  راهنمايی  با  ۱ــ 
بنويسيد.  

۲ــ برای پيشگيری از آسيب  های ناشی از مخاطرات طبيعی، در اطراف محل زندگی شما چه اقداماتی صورت 
گرفته است؟ 

۳ــ هنگام وقوع هر کدام از مخاطرات طبيعی، چه اقدامی انجام می  دهيد و چگونه به ديگران کمک می  کنيد؟ 

شکل ۲۹ــ١ــ تراس  بندی دامنه ها به شيوه سنتی

شکل ۳۰ ــ١ــ تراس  بندی دامنه ها به شيوه جديد (اطراف روستای صوفيان سنندج)

فعاليت  
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جغرافيای طبيعی استان

 آب و هوای استان کردستان بيشتر متأثر از ارتفاع و جهت کوه های زاگرس، هم چنين توده  هوای مرطوب مديترانه  ا ی است.  
جريان  های آب و هوايی متأثر از اقيانوس اطلس و دريای مديترانه که عامل عمدٔه بارش در کشور است، در عبور از کردستان و برخورد 

با ارتفاعات زاگرس، بخش قابل توجهی از رطوبت خود را به شکل باران و برف از دست می دهد.

درس سوم : وضعيت آب و هوای استان

آب و هوای کردستان از نوع مديترانه  ای است که با توجه به نقش عوامل محلی، می توان آن را به دو نوع فرعی تقسيم کرد: 
الف) نواحی کوهستانی و دشت های مرتفع با زمستان  های بسيار سرد و تابستان های معتدل

ب) دره ها و نواحی پست با زمستان های  معتدل و تابستان های گرم و خشک

 پراکندگی جغرافيايی دما و بارش در سطح استان
با توجه به نقش عوامل مؤثر بر آب و هوای استان، ميانگين ساالنٔه دما، حدود ۱۳ درجٔه سانتی  گراد است و در ارتفاعات تا ۸ 
درجٔه سانتی  گراد کاهش پيدا می  کند. ميانگين بارندگی ساالنٔه استان نيز حدود ۵۰۰ ميلی متر است که در ارتفاعات غرب و شمال غربی 
منطقه به بيش از ۸۰۰ ميلی متر می  رسد. مريوان پرباران ترين شهر استان است که ميانگين بارش دراز مدت آن برای يک دورٔه ۴۶ ساله 
منتهی به سال ۱۳۸۷ به ميزان ۸۸۷/۴ ميلی  متر  بوده است، در حالی که در نواحی شرقی استان، ميزان بارندگی ساالنه حدود ۳۰۰ 

ميلی متر است. 

شکل ۳۱ ــ١ــ  برخورد توده  هوای مرطوب مديترانه  ای با ارتفاعات کردستان
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جدول ١ــ١ــ ويژگی های آب و هوای شهرستان های استان

          مشخصات آب وهوايی 

       شهرستان ها

مساحت 
(کيلومتر 

مربع)
ميانگين ساالنۀ دما ويژگی های آب و هوايی

(درجۀ سانتی  گراد)
ميانگين بارش 
ساالنه (ميلی  متر)

تعداد روزهای  
يخ بندان ساالنه

١٠١٥٠بيجار، قروه و دهگالن
تابستان  ها معتدل و 
زمستان  ها بسيار سرد

بيجار  ١٠/٩
قروه ١١/٤

بيجار ۳۲۶
قروه ۳۳۲/۴

بيجار ١٠٧
قروه ١٠٨

تابستان  ها گرم و زمستان ها ٤٠٠٠سنندج و کامياران
سنندج ۴۵۲١٠٥سنندج ١٣/٤سرد

٨٥٢٠سقز و ديواندره
تابستان  ها معتدل و 

زمستان  ها در نقاط مرتفع 
بسيار سرد و در نواحی 
دره  ای حاشيه رودها سرد

سقز  ١١/١

ديواندره ٧/٩

سقز ۴۸۹/۲

ديواندره ۳۷۴/۲

سقز ١٢٤
ديواندره (زرينه 
هه  وه  تو) ١٥٠

تابستان  ها معتدل و ٥٥٥٠مريوان، بانه و سروآباد
زمستان ها سرد

مريوان ١٢/٨
بانه ١٣/٧

مريوان ۸۸۷/۴
بانه ۶۳۱/۴

مريوان ٩٩
بانه ٧١

 برای مطالعه 
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جغرافيای طبيعی استان

۱ــ با توجه به شکل ٣٢ــ١ دو شهر «بيجار» و «مريوان» را از نظر دما و بارش با هم مقايسه کنيد و علل 
تفاوت ميان آن دو را بنويسيد. 

۲ــ با توجه به شکل ۳٢ــ١، روند تغييرات بارندگی استان از غرب به شرق را بررسی کنيد.
۳ــ به همراه دبير جغرافيا از ايستگاه هواشناسی شهرستان محل زندگی خود بازديد به عمل آوريد و از نزديک 

با نحؤه اندازه  گيری داده های هواشناسی آشنا شويد و از آن گزارشی تهيه کنيد. 

شکل ۳۲ــ١ــ نقشۀ پراکندگی بارش در استان

فعاليتفعاليت    

ميانگين بارش ساالنه به ميلی متر

زنجان

همدان

کيلومتر

کرمانشاه

عراق

آذربايجان غربی

راهنمای نقشه
شهر
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 رابطۀ انسان و آب و هوا در استان 
آب و هوا مهم ترين پديدٔه طبيعی محل زندگی انسان 
طبيعی،  شرايط  تنوع  دليل  به  کردستان  استان  در  است. 
وضعيت  با  که  کرده  اند  سعی  تاريخ  طول  در  آن  ساکنان 
کنند.  پيدا  سازگاری  نوعی  به  آن  بر  حاکم  هوايی  و  آب 
لباس زيبای کُردی آميخته  ای است از هنر و طبيعت که در 
تکامل آن، آب و هوا نقش تعيين کننده  ای داشته است. 
تنوع آب و هوايی استان سبب احداث سکونت گاه ها منطبق 
عنوان  به  که  شده  استان  مختلف  نقاط  اقليمی  شرايط  با 

نمونه می توان به سکونت گاه های هه  ورامان اشاره کرد. 
رابطٔه  کردستان  در  کشاورزی  و  هوا»  و  «آب 
و  ميوه ها  انواع  کشت  دارند.  يکديگر  با  تنگاتنگی 
امکان  پذير  موجود  شرايط  مساعدت  مدد  به  محصوالت 
است. به دليل بارش مناسب به خصوص در غرب استان 
به  باغی  و  زراعی  محصوالت  انواع  کشت  برای  شرايط 
صورت ديم فراهم شده است. در شرق استان نيز کشت 
ديم محصوالتی مانند گندم، جو و حبوبات رايج است.      

شکل ۳٣ــ١ــ نمايی از معماری سنگی متناسب با آب و هوای منطقه (هه  ورامان)

شکل ۳٤ــ١ــ کشت گندم ديم در استان

شکل ۳٥ــ١ــ باغات انگور ديم شهرستان مريوان
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جغرافيای طبيعی استان

آب و هوا و گردشگری ارتباط دوسويه با يکديگر دارند. در کردستان به 
دليل وضعيت آب و هوايی مناسب، شاهد چشم  اندازهای زيبای طبيعی مانند: 
مناطق پوشيده از جنگل، مراتع، آبشارها و رودخانه های خروشان، درياچه های 
متعدد و… هستيم که شرايط مساعدی را برای گسترش گردشگری در استان 

فراهم کرده است.    

شکل ۳٦ــ١ــ نقش اقليم در خلق چشم  اندازهای 
زيبای طبيعی

بهترين شرايط  کردستان  سرسبزی طبيعت است، منطقٔه  با آغاز سال که مصادف با شروع باران  های بهاری و 
طبيعی را برای عالقه  مندان و دوستداران طبيعت داراست و گردشگران می توانند در دشت و دامنٔه کوه ها به طبيعت  گردی 
بپردازند. اين وضعيت تا آبان ماه ادامه دارد. در فصل زمستان نيز استان دارای جاذبه های فراوانی است. سردی هوا 
سبب يخ  بستن سطح درياچٔه زريبار می شود و مکان جالبی برای گشت وگذار در طبيعت آن ايجاد می  کند؛ ضمن اين کـه 

بـارش   بــرف زمستانه شرايط  مناسبی  را بــرای
ورزش نشاط  بخش ، مفرح و هيجان  انگيز    اسکی
  در بسياری از دامنه های استان فراهم می  آورد.

 ٭ در محل زندگی شما کدام ورزش
متناسب با زمستان منطقه رايج است؟ 

شکل ۳٧ــ١ــ يخ  بندان درياچۀ زريبار و گشت و گذار در سطح آن

بيشتر بدانيم  
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تأثير آب و هوا در زندگی مردم: با وجود نقش مثبت شرايط آب و هوايی استان، گاه شاهد پيامدهای منفی آن در زندگی 
مردم هستيم؛ زيرا استان ما دارای آب و هوای بسيار متغّيری است و به داليل کوهستانی بودن منطقه، بارش برف و باران قابل مالحظه، 
سرمای شديد، وجود مه غليظ و کاهش ديد، ورود گرد و خاک از کشورهای عراق و عربستان و …  همواره در معرض نوسانات آب و 

هوايی قرار دارد و برخی از مخاطرات اقليمی اغلب خسارت  زا هستند. در اين ميان می توان به سيل و خشکسالی اشاره نمود. 
   سيل: در استان کردستان به دليل کوهستانی بودن منطقه، بارش زياد و جريان رودها در بسترهای پرشيب شرايط برای ايجاد 

سيل فراهم است و هر ساله بخشی از زمين های زراعی حاشئه رودخانه ها  در مواقع پرآبی و طغيان رودها از بين می  روند. 
    در چند سال اخير اجرای طرح های آبخيزداری از يک سو و تقويت پوشش گياهی از سوی ديگر تا حدود زيادی مانع از ايجاد 
سيل شده است. با اين  حال اکنون هم تعدادی از روستاهای استان، حتی شهرهايی مانند سنندج و مريوان در مواقع بارندگی شديد با 

مشکل سيل و آب گرفتگی معابر روبرويند.

شکل ۳٨ــ١ــ  عدم رعايت حريم رودخانه و خطر سيل

دهٔه  عمومی  خشکسالی  است.  متأثر  دوره  ای  خشکسالی  پديدٔه  از  جهان،  مناطق  بيشتر  همانند  کردستان  استان  خشکسالی: 
گذشته که تقريباً اکثر نقاط کشور ما را تهديد می  کرد، در کردستان نيز پيامدهايی را از قبيل کاهش شديد آب چشمه ها و رودها به دنبال 
داشت. بسياری از چشمه ها و رودهای استان ــ به استثنای رودهای پايين دست سدها ــ خشک شدند و تعداد زيادی از روستاها با 

کمبود منابع آب مواجه شدند. 
تداوم خشکسالی در دهٔه گذشته و پيامدهای آن، همچنان مشهود است. در خشکسالی سال آبی ۷۸ــ۱۳۷۷، بخش دام و طيور 
بيشتر از ساير بخش  های اقتصادی استان مورد تهديد قرار گرفت. آثار اين خشکسالی  ها در بخش شرقی استان بيشتر محسوس است؛ 

چرا؟ 
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اقدامات  و  راه حل  ها  اخير  دهٔه  دو  در 
در  خشکسالی  و  سيل  با  مقابله  جهت  در  مناسبی 
سطح استان انجام شده است؛ که از آن جمله می توان 
خصوصيات  بررسی  مانند  طرح هايی  به      اجرای 
رودخانه ها، شناسايی مسيل  های استان، ديوارکشی 
حاشئه رودها، احداث سدهای مخزنی و… اشاره 

کرد. 

     شکل ۳۹ــ١ــ اقدامات پيش  گيرانه از سيل                                                      

شکل ٤٠ــ١ــ احداث سد؛ راهی برای مقابله با خشکسالی

فعاليت  
۱ــ با توجه به کوهستانی بودن منطقه، يکی از مشکالت استان، يخبندان است. اين پديده در محل زندگی شما 

چه خساراتی به بار آورده است؟ 
۲ــ در محل زندگی شما چه اقداماتی برای مقابله با سيل و خشکسالی انجام شده است؟
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درس چهارم : منابع طبيعی استان

شکل ۴١ــ١ــ نمای بخشی از منابع آب استان

آيا می دانيد
استان   کردستان از کدام منابع و توان  های طبيعی برخوردار است؟

   استان ما دارای منابع و ذخاير طبيعی فراوانی مانند آب، خاک، منابع  غنی  زيرزمينی (از قبيل  طال، سنگ آهن، 
سنگ مرمر، گرانيت، سيليس و…)، جنگل و مرتع، تنوع گونه های جانوری و… است. در اين درس با برخی از اين 

منابع آشنا می شويد.

١ــ وضعيت آب های استان 
 ۵۰۰ حدود  ساالنه  بارندگی  ميانگين  با  کردستان  استان 
ميلی متر از استان های پربارش و يکی از مهم ترين قلمروهای توليد 
شده  موجب  استان  ناهمواری های  وضعيت  ماست.  کشور  آب 
سطحی  آب  روان  به  درصد)   ۵۵ (قريب  آن  اعظم  بخش  تا  است 
تبديل شود که قسمت عمدٔه روان  آب ها نيز يا به استان های ديگر 
سرازير می  شود و يا از طريق رودخانه های مرزی از کشور خارج 
می  گردد. ۴۵درصد آب ها نيز به داخل زمين نفوذ می کند يا تبخير 

می  شود. 
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آب های استان کردستان را می توان به دو بخش (آب های سطحی و آب های زيرزمينی) تقسيم کرد:
الف) آب های سطحی

اين بخش، قسمت اعظم آب های استان را در برمی گيرد و شامل رودها و درياچه هاست. 
 رودها: با توجه به استقرار کانون های آب گير دائمی در اين استان، بخش عمدٔه آب ها را رودخانه ها تشکيل می دهد. رودهای 
متعددی مانند زرينه رود، سيمينه رود، سفيد رود، زاب کوچک، سيروان ورازآور (يکی از سرشاخه های کرخه) از اين استان سرچشمه 

می گيرند و در سه حوضٔه آبريز دريای خزر، خليج فارس و درياچٔه اروميه جريان می يابند. 

فعاليت  
 ٭ حوضه های آبريز استان در شکل ۴٢ــ١ نشان داده شده است، با توجه به آن جدول زير را کامل کنيد:

جدول جدول ٢ــــ١ ــ حوضه های آبريز و رودخانه های مهم استان ــ حوضه های آبريز و رودخانه های مهم استان

رودخانه های مهمحوضۀ آبريزرديف

۱ــ.....................  ۲ــ....................... دريای خزر۱

۱ــ.....................   ۲ــ.................۳ــ....................خليج فارس ۲

۱ــ...................... ۲ــ.........................درياچٔه اروميه۳
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شکل شکل ۴٢ ۴٢ ــــ١ــــ نقشۀ پراکندگینقشۀ پراکندگی حوضه هایحوضه های آبريزآبريز استاناستان

قلمرو حوضه های آبريز قزل اوزن، سيروان و زرينه رود با توجه به گستردگی در سطح استان، بيشترين سهم را در تشکيل ذخاير 
آبی ناشی از بارندگی دارند. 

حوضۀ آبريز درياچه اروميه

خزر
ای 

دري
ريز 

ه آب
وض

ح

 کيلومتر

راهنمای نقشه

مرز حوضه آبريز

  مرز زير حوضه
سد
رود

حوضه آبريز خليج فارس
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  جدول جدول ٣ــــ١ــ وضعيت آب های استانــ وضعيت آب های استان

ميزان واحدحوضۀ آبريز
مساحت حوضهتبخير و نفوذمصارفروان آببارش

(کيلومتر مربع) شربکشاورزی

۶۰۰۳۶۹۵۰۳۱۷۸۷۴۲۵ميلی مترسيروان
۴۴۵۵۲۷۴۰۳۷۳/۴۲۳۱۳۱۸ميليون متر مکعب

۱۶۴۱۵۴۵ــ۷۲۲۵۱۱۴۷ميلی مترزاب
۲۵۳/۵ــ۱۱۱۵/۵۷۹۰۷۲ميليون متر مکعب

۵۸۶۳۰۴/۱۸۶۳۳/۹۱۶۲۵۳۲۰ميلی مترزرينه رود
۳۱۱۷/۵۱۶۲۰/۱۴۵۵۱۸۰/۴۸۶۲ميليون متر مکعب

۳۷۵۷۱۶۱۲۹۷۱۳۴۴۵ميلی مترقزل اوزن
۵۰۴۱/۹۹۴۶/۵۷۵/۴۱۳/۵۴۰۰۶/۵ميليون متر مکعب

۲۴۸۵۰۰ــ۵۵۰۲۰۶۹۶ميلی متررازآور
۱۲۳/۸ــ۲۷۵۱۰۳۴۸/۲ميليون متر مکعب

۴۹۶۲۱۹/۳۳۶۷/۷۲۳۳۲۸۲۳۵ميلی مترمجموع استان
۱۴۰۰۴/۹۶۱۹۹/۵۱۰۲۴۲۱۶/۹۶۵۶۴/۵ميليون متر مکعب

شکلشکل۴۴۴۴ــــ١ــ  بخشی از مسير رود قزل اوزنــ  بخشی از مسير رود قزل اوزن شکلشکل۴٣۴٣ــــ١ــ  بخشی از مسير سيروانــ  بخشی از مسير سيروان

 برای مطالعه 
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 سدها و درياچه ها: کردستان به عنوان يکی از استان های پرآب، توان زيادی در تأمين آب کشور دارد؛ از اين رو در سال های 
اخير به سدسازی در اين استان توجه زيادی شده است. البته سدهای در حال بهره برداری استان تا به حال فقط نقش تأمين آب برخی 
شهرهای کردستان و آب شرب و کشاورزی استان های مجاور را داشته  اند و به کاربردهای ديگر سدها مانند توليد برق، پرورش آبزيان، 
ايجاد تأسيسات گردشگری و… کمتر توجه شده است. تاکنون هفت سد مخزنی در استان کردستان به بهره برداری رسيده که در زير به 

معرفی تعدادی از آن ها می پردازيم: 
۱ــ سد قشالق: سد مخزنی قشالق از نوع خاکی ــ سنگی با هستٔه رسی و به ارتفاع ۸۰  متر بر روی رودخانٔه قشالق سنندج 

شکل شکل ۴۵۴۵ــــ١ــ درياچۀ سد مخزنی قشالقــ درياچۀ سد مخزنی قشالق

۲ــ سد گاوشان: اين سد از نوع سنگ ريزه  ای با هستٔه رسی است که بر روی رودخانٔه گاوه رود (يکی از شاخه های سيروان) 
تأسيس شده است. اين سد ساالنه از خروج حجم قابل توجهی آب از کشور جلوگيری می  کند. سد گاوشان دارای تونل انتقال آب به 
طول بيش از ۲۰ کيلومتر است که هدف از ساختن آن، انتقال آب سد به دشت های کامياران و کرمانشاه (بيله وار و ميان دربند)و تأمين 

بخشی از آب آشاميدنی شهر کرمانشاه است. 

شکل شکل ۴۶۴۶ــــ١ــ درياچۀ سد مخزنی گاوشان  ــ درياچۀ سد مخزنی گاوشان  

بهره  برداری  مورد   ۱۳۵۸ سال  در  و  شده  تأسيس 
آشاميدنی  آب  تأمين  برای  سد  اين  است.  گرفته  قرار 
نياز  مورد  آب  همچنين  سنندج،   شهر  مدت  دراز 
سد  پاياب  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  سه     هزار 
احداث شده است. در حال حاضر، ساالنه ۲۰ ميليون 
متر مکعب آب اين سد  برای شرب و ۲۲ ميليون متر 
مکعب آن برای آبياری اراضی کشاورزی  به مصرف 
می  رسد.  ساالنه بخشی از  آب تنظيمی اين سد، بدون 
استفاده از استان خارج و وارد کشور عراق می شود. 
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 برای مطالعه 

۳ــ سد شهيد کاظمی: اين سد مخزنی بر روی زرينه رود احداث شده و با وجود اين که محل سد و درياچٔه 
آن در محدودٔه استان کردستان قرار دارد ولی از آب آن بيشتر در استان های آذربايجان غربی و شرقی استفاده می شود. 
اين سد، آب مورد نياز ۸۰ هزار هکتار از اراضی آذربايجان غربی را تأمين می کند. يک خط انتقال آب نيز (به طول 
۱۸۵ کيلومتر) از اين سد برای تأمين آب مصرفی شهر تبريز به بهره برداری رسيده است  که در مسير انتقال، آب مورد 
نياز ديگر شهرهای آذربايجان شرقی را نيز تأمين می کند. گفتنی است که آب آشاميدنی شهر سقز نيز به ميزان ۲۰ ميليون 

مترمکعب در سال از اين سد تأمين می شود. 

جدول ٤ــ١ــ سدهای در حال بهره  برداری استان کردستان

نام رودموقعيتنام سدرديف
حجم مخزن سد
(ميليون متر 

مکعب)
آب قابل تنظيم ساالنه
(ميليون متر مکعب)

۸۸۰۱۰۳۰زرينه رود۲۰ کيلومتری شمال شرقی سقزشهيد کاظمی۱
۵۵۰۲۵۰گاوه رود۴۵ کيلومتری جنوب سنندجگاوشان۲
۲۲۴۱۴۰قشالق۱۲ کيلومتری شمال سنندجقشالق۳
۹۶/۴۵۶۰زريبار۴ کيلومتری جنوب غربی مريوانزريبار۴
۳۳/۳۱۹/۳سنگ سياه۱۸ کيلومتری جنوب شرق دهگالنسنگ سياه۵
۸۷/۶اوزن درهجنوب بيجارگل ُبالغ۶
۴/۸۸/۷بانه۵ کيلومتری شرق بانهبانه۷

عالوه بر سدهايی که از آن ها بهره  برداری می شود، سدهای متعدد ديگری در حال تأسيس اند که مهم ترين آن ها عبارت اند از: 
زيويه، سيازاخ، چراغ ويس، سورهال، گاران، سورکه  ول (آزاد)، ژاوه، تروال و... .                                                        

بيشتر بدانيم  
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ايران  شيرين  آب  درياچه های  بزرگترين  از  يکی  و  کردستان  استان  طبيعی  تاالب  مهم ترين  درياچه  اين  زريبار:  درياچۀ  4ــ 
به شمار می رود. درياچٔه زريبار از نوع درياچه های تکتونيکی (زمين  ساختی) است که در سه کيلومتری غرب شهر مريوان واقع شده 
است. امتداد عمومی درياچه، شمالی ــ جنوبی بوده، طول متوسط آن در اين امتداد ۶/۵ کيلومتر است که در موقع پر آبی به ۸ کيلومتر 
می رسد. حداکثر عمق آن نيز ۱۰/۵  متر است، مساحت متوسط درياچٔه زريبار ۱۵ کيلومتر مربع است که در فصل بهار به دليل بارندگی 
به حدود ۲۴ کيلومتر مربع می  رسد. آب درياچٔه زريبار که از جوشش چشمه های کف آن تأمين می  شود، بيشتر  و ذوب برف ها تقريباً 
برای کشاورزی و پرورش ماهی استفاده می   شود. عالوه بر آن، اين درياچه از نظر حفظ زندگی جانوری و فعاليت های گردشگری نيز 

اهميت فراوانی دارد.  

شکل ۴۷ــ١ــ نمايی از درياچه زريبار

ب)آب های زيرزمينی
استان کردستان دارای منابع غنی آب زيرزمينی است. عواملی از قبيل کوهستانی بودن منطقه و برخورداری از بارش فراوان، 
تشکيالت آهکی قابل نفوذ، گسترش دشت های آبرفتی و همچنين وجود طبقات غير قابل نفوذ زيرين، باعث فراوانی آب های زيرزمينی 
در اين استان شده است. مهم ترين منابع آب زيرزمينی موجود در استان کردستان در دشت های آبرفتی  قروه، دهگالن، مريوان، بيجار 

و کامياران قرار دارد.       
منابع آب های زيرزمينی استان کردستان بخشی از نيازهای مصرفی آب آشاميدنی و کشاورزی منطقه را تأمين می  کند. عالوه بر 
آبهای زيرزمينی موجود در اليه های آبدار دشت های آبرفتی، در غرب استان نيز تشکيالت آهکی، نفوذ آب را به داخل زمين آسان کرده 

و شرايط زمين  شناسی مناسب، سبب شکل  گيری اليه های آبدار شده که اين اليه ها منشأ چشمه های دائمی و سراب  ها می  باشند. 
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استان  آب  منابع  استان:  آب  مصارف   
و  آشاميدن  کشاورزی،  بخش  سه  در  کردستان 
صنعت به مصرف می رسد. در حال حاضر، مصارف 
بخش صنعت حدود ۱ درصد، آشاميدن ۱ درصد 
منابع  کل  ۱۶درصد  به  نزديک  کشاورزی  بخش  و 
آب استان تشکيل می دهند و اين موضوع بيانگر آن 
است که استان کردستان، تنها نزديک به ۱۸ درصد 
کل منابع آبی خود را مورد استفاده قرار می دهد و 

۸۲ درصد بقيه در استان مصرف نمی  شود. 
استان  آبی  نياز های  از  درصد   ۶۵ حدود 
آن  بقئه  و  سطحی  آب های  منابع  طريق  از  کردستان 

از منابع آب      زير زمينی تأمين می شود. 

شکل ٤٨ــ١ــ سراب پالنگان (بيلوی شيخ عالء الدين)

شکل ٤٩ ــ١ــ درصد وضعيت مصارف آب در استان

شکل ٥٠ ــ١ــ درصد منابع تأمين آب های استان

٦٥ درصد
آب های زيرزمينی

٣٥ درصد

آب های سطحی

بيشتر بدانيم  

بخش آشاميدن
بخش کشاورزی

خروجی، تبخير و ذخيره در 
سفره های آبدار

بخش صنعت



٣٤

 توان آب استان در مقايسه با کل کشور: کردستان يکی از استان های مرطوب کشور است و از نظر منابع آب (با حجم 
ذخاير آبی حدود ۱۴ ميليارد متر مکعب که ۷ درصد کل آب های کشور را تشکيل می دهد)، نسبت به اکثر استان های ايران وضعيت 

مناسب و مطلوب و نسبت به بعضی از استان ها ــ مانند گيالن و مازندران ــ وضعيت متوسط دارد. 

 مسائل و مشکالت آب در استان و راه حل های آن
استان کردستان از نظر منابع آب، به ويژه آب های سطحی، يکی از مناطق مستعد کشور است اما حدود نيمی از آب  های سطحی 
که  عواملی  است).  سيروان  حوضٔه  به  مربوط  خروجی  حجم  (بيشترين  می شود  خارج  استان  از  بهره برداری  و  استفاده  بدون  منطقه، 

بهره برداری از اين آب ها را محدود می کنند، عبارت اند از: 

 شکل ۵١ــ١ــ برداشت از منابع آب زيرزمينی   

فعاليت  
۱ــ آب آشاميدنی شهر يا روستای محل زندگی شما از کجا تأمين می  شود؟ در اين باره گزارشی تهيه کنيد و به 

کالس ارائه دهيد. 
۲ــ برای اين که خود و ديگران با کمبود آب مواجه نشويد، چه اقداماتی انجام می  دهيد؟ به ديگران چه توصيه هايی 

می  کنيد؟ 
۳ــ در شهرستان محل زندگی شما برای استفادٔه بهينه از آب، چه اقداماتی توسط دولت انجام گرفته است؟  

استان  زيرزمينی  آب های  از  بی رويه  بهره برداری  از  جلوگيری  برای  و  کنيد  بحث  هم  با  گروهی  صورت  به  ۴ــ 
راه حل ارائه دهيد.   

در  سطحـی  آب هـای  منابع  از  درصد  حدود۸۰  ٭ 
عمدٔه  قسمت  کــه  حـالـی  در  است؛  جاری  استان  نيمهٔ غـربی 
دارند.                                                                                                                                            قرار  آن  شرقی  نيمٔه  در  برداری  بهره  قابل  خاک های 
      ٭ وضعيت ناهمواری های منطقه به گونه  ای است که زمين های 
ارتفاعات  در  آب)  (مصرف کنندٔه  جمعيتی  مراکز  و  کشاورزی 
کالن  سرمايه گذاری  بدون  و  شده  اند  واقع  رودها  مسير  از  باالتر 

نمی توان به صورت بهينه از آب اين رودها استفاده کرد. 
٭ در سرشاخٔه رودها، بندها و سدهای خاکی برای  ذخيرٔه 

آب وجود ندارد. 
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۲ــ وضعيت خاک های استان
حدود ۷۰ درصد از وسعت استان را کوه ها و تپه ها تشکيل داده است و قريب ۱۴/۵ درصد از اراضی نيز شامل فالت ها و 
دارای  کوه ها  اين  از  عمده ای  بخش  و  می شود  شامل  را  استان  از  مهمی  بخش  ارتفاعات  و  کوه ها  واقع  است.در  فوقانی  تراس های 
پوششی از خاک عميق تا نيمه عميق است که گياهان استپی آن را پوشانده است و بيشتر کوه های غرب استان (شهرستان های   بانه و 

مريوان) پوشيده از جنگل های بلوط است. 
خاک های استان کردستان جوان بوده و مراحل تکامل خود را به طور کامل سپری نکرده   است و چون اکثر اين خاک ها در 

تپه   ماهورها پديد آمده  اند، زه کشی خوبی دارند و خطری از نظر شوری و قلياييت آن ها را تهديد نمی  کند.
به طور کلی خاک های استان کردستان به لحاظ وضعيت ناهمواری در دو منطقٔه شرق و غرب گسترش يافته اند.

شکل٥٢ ــ١ــ کوه های پوشيده از جنگل های بلوط

 خاک های شرق استان عمدتاً عميق اند و برروی دشت ها و فالت ها قرار دارند و در اين دشت ها به سبب وجود سفره های آب 
زيرزمينی غنی و استحصال آب اين مناطق از طريق چاه های عميق و نيمه عميق، محل عمدٔه کشت محصوالت زراعی آبی اند و به همين 

دليل يکی از قطب های کشاورزی استان محسوب می شوند. 
 خاک های غرب استان (به غير از دشت مريوان که عميق است) از عمق کمتری برخوردارند و بر روی زمين های شيبدار، 
تپه  ماهور و کوهستانی قرارگرفته اند اما به سبب وجود بارش بسيار مناسب، جريانات سطحی و سر منشأ  آبخيزهای مهم کشور، توان 

بااليی برای توليد محصوالت کشاورزی نظير انواع ميوه و غالت دارند.

٣ــ وضعيت  پوشش  گياهی استان 
پوشش گياهی تابع عواملی چون آب، خاک و شرايط آب و هوايی است. بارش عمده  ترين عامل متغير در تعيين نوع پوشش 

گياهی استان کردستان است. 
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اشکال ناهمواری  ها و تغييرات بارندگی سبب شکل  گيری انواع پوشش گياهی در استان کردستان شده است که اين تغييرات از 
غرب به شرق نمود بيشتری دارد. به طوری که در محدودٔه شهرستان های بانه، مريوان و سروآباد، مراتع خوب و جنگل  های انبوه بلوط 
ديده می  شود. اين در حالی است که با کاهش بارندگی و پايين  آمدن درصد رطوبت به سمت شرق، ابتدا جنگل  های بلوط کاهش پيدا 
کرده و به تدريج جای خود را به انواع پوشش بوته  ای مانند زالزالک، بادام کوهی، گون و… داده است و در نيمٔه شرقی استان پوشش 

گياهی عمدتاً به مراتعی با وضعيت فقير يا خيلی فقير محدود می  شود. 
پوشش گياهی عالوه بر حفاظت از خاک، سبب کند شدن حرکت روان  آب های ناشی از بارندگی شده و عامل عمده در کنترل 

سيالب بوده است؛ همچنين امکان نفوذ تدريجی آب را به سفره های آب زير زمينی فراهم کرده است.  
پوشش گياهی استان را می توان در دو بخش «جنگل  ها» و «مراتع» بررسی کرد: 

 جنگل  ها
 جنگل  های استان کردستان، بخش عظيمی از جنگل  های بلوط غرب کشور را تشکيل می دهند که در حوضٔه آبريز رودخانه های 

سيروان و زاب در شهرستان  های بانه، مريوان، سروآباد، کامياران و بخشی از سنندج گسترش پيدا کرده است.  
مساحت رويشگاه های جنگلی استان بالغ بر ۵۰۰۰۰۰ هکتار است که به علت تخريب و دست کاری انسان هم  اکنون به ۳۲۰۰۰۰ 
اين  است.  کشور  جنگل  های  از  درصد   ۲/۵ معادل  که   است  يافته  تقليل  کاشت  دست  جنگل  هکتار   ۲۵۰۰ و  طبيعی  جنگل  هکتار 
جنگل  ها حدود ۱۲ درصد سطح  استان را تشکيل می دهد. سهم سرانٔه جنگل در حال حاضر در کشور ۰/۲ هکتار (۲۰۰۰ متر مربع) 

است که اين مقدار در استان کردستان ۰/۲۳ هکتار (۲۳۰۰ مترمربع) می باشد.   

شکل٥٣ ــ١ــ پوشش  گياهی استپی

شکل ٥٤ ــ١ــ پوشش  گياهی جنگل و مرتع
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 مراتع
هکتار   ۱۴۰۰۰۰۰ بر  بالغ  کردستان  استان  مراتع  مساحت 
درصد   ۱/۷ حدود  و  دربرمی گيرد  را  استان  سطح  درصد   ۵۰ که  است 
در  ويژه  به  مراتع  اين  عمدٔه  بخش  می  شود.  شامل  را  کشور  مراتع  سطح 
آن  پوشش  تحت  مناطق  که  است  ييالقی  مراتع  جزء  استان  غربی  نيمٔه 
از  بخش  هايی  مريوان،  و  بانه  شهرستان  های  نقاط  بيشتر  از:  عبارت اند 
(سارال)،  ديواندره  و…) ،  ميانه  (هه  ورامان   ،کوساالن  ، کوره   سروآباد 

کامياران (عه  واالن و شاهو) و سرشيو و خورخوره  (سقز). 
(که  ما،  چتريان  تيرٔه  از  گياهانی  را  اين  مراتع  پوشش  گياهی  عمدٔه 
لو، جاشير)، گندميان، جو وحشی،گََون  ها، اسپند و ساير گونه های علفی 

و خاردار (خارزرد، کنگر، فرفيون) تشکيل می دهد.

شکل ٥٥ ــ١ــ جنگل  های بلوط غرب استان

شکل ٥٦ ــ١ــ مراتع عالی  کردستان در منطقۀ سارال  ديواندره

   از نظر قدمت بر اساس بررسی های ديرينه  شناسی، اين جنگل  ها حدود  ۱۵ هزار سال قدمت دارند که مهم ترين و اصلی ترين 
دارمازو،  وی  ول،  ايرانی،  بلوط  از:  عبارت اند  گونه های  جنگلی  استان  مهم ترين  می روند.  به شمار  کردستان  استان  جنگلی  جامعٔه 

گالبی  وحشی، زالزالک، انواع گونه های  بادام، بنه و… .
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به  هم اکنون  کردستان  استان  مراتع  و  جنگل  ها  از  بهره  برداری  استان:  در  مراتع  و  جنگل  ها  از  بهره  برداری  چگونگی   
صورت سنتی انجام می  شود و هر ساله ادارٔه منابع طبيعی، صمغ درختان بنه (سقز) و نيز بوتٔه گون را که از آن کتيرا به دست می  آيد، به 
افراد محلی واگذار می  کند که تعدادی از اين افراد بدون توجه به وضعيت درختان و بوته ها ؛ به منظور کسب درآمد بيشتر، با بهره  برداری 

بی رويه موجب از بين رفتن گياهان در دراز مدت می  شوند و خسارات جبران  ناپذيری به طبيعت وارد می  کنند. 
 تخريب جنگل  ها و مراتع استان کردستان:عوامل مؤثر در تخريب جنگل  ها و مراتع استان کردستان به دو دسته (طبيعی 

و انسانی) تقسيم می  شوند: 
عوامل طبيعی عبارت اند از: وضعيت ناهمواری های منطقه  و شيب زياد دامنه ها، خشکسالی های دوره  ای و تغييرات تدريجی 

آب و هوای منطقه. 

   شکل ٥٧ ــ١ــ  نقشۀ پراکندگی پوشش گياهی استان
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تعداد  نظر  از  دام  بی  روئه  چرای  ديم،  زراعی  زمين های  به  مرتعی  و  جنگلی  عرصه های  تبديل  از:  عبارت اند  انسانی  عوامل 
مصارف  برای  گياهان  جمع  آوری  دام  ها،  برای  مراتع  از  علوفه  نامناسب  برداشت  منطقه،  در  عمدی  غير  آتش  سوزی های  آن،  تداوم  و 

خوراکی و دارويی، استفاده از چوب جنگل برای تهئه زغال و هيزم… .
 پيامدهای تخريب جنگل  ها و مراتع: 

۱ــ فرسايش شديد خاک و ايجاد سيل
 ۲ــ نابودی گياهان خوش  خوراک برای دام  ها و افزايش گياهان سمی و خاردار 

۳ــ افزايش روان آب های سطحی در محدودٔه شهرها و مشکالت ناشی از آن 

شکل ٥٨ ــ١ــ  تبديل عرصه های جنگلی و مرتعی به زمين های کشاورزی

شکل ٥٩ ــ١ــ  چرای بی  رويه دام  ها در مراتع
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 راه های ترميم جنگل و مرتع در استان 
گياهی  پوشش  موجود  وضع  به  توجه  با  کردستان: 
را  اقداماتی  مراتع  و  جنگل ها  احيای  جهت  استان، 
از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترين  که  داد  انجام  می توان 
نهال  توليد  دامنه ها،  در  بانکت  بندی  و  تراس  بندی 
تبديل  مراتع،  پاشی  کود  مراتع،  قرق  جنگل  کاری،  و 
بهره  برداری  بر  نظارت  مرتع،  به  بازده  کم  ديمزارهای 
از محصوالت فرعی جنگل، تأمين سوخت روستاييان 
و  کشاورزان  به  الزم  آموزش  های  دادن  هم چنين  و 
دامداران (که بهره  برداران اصلی منابع طبيعی هستند) 
مراتع  و  جنگل ها  توسعٔه  و  احيا  حفاظت،  جهت  در 

استان که مخروبه شده  اند. 
٭ آيا می توانيد بگوييد که در اين زمينه از چه 

طريق بايد به روستاييان آموزش داد؟ 
شکل ٦٠ ــ١ــ بانکت بندی و نهال کاری در دامنه کوه های کردستان

 به صورت گروهی و با راهنمايی دبير خود يکی از فعاليت  های زير را انجام دهيد:  
۱ــ مهم ترين رويشگاه جنگلی استان کردستان، جنگل  های چنارٔه مريوان است، در مورد علل به وجود آمدن 

اين رويشگاه جنگلی تحقيق کنيد و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد.  
٢ــ دربارٔه نوع پوشش گياهی و علل به وجود آمدن آن در محل زندگی خود تحقيق کنيد و نام محلی چند گونٔه 

گياهی غالب را بنويسيد. 
۳ــ در سال های اخير چه عواملی سبب تخريب پوشش گياهی در شهرستان محل زندگی شما شده است؟

٤ــ گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت احيای جنگل  ها و مراتع شهرستان محل زندگی خود تهيه و در 
کالس ارائه دهيد. 

٥ــ عکس  هايی از مناظر گياهی و جنگلی شهرستان محل زندگی خود تهيه کنيد و در کالس در مورد شباهت ها 
و تفاوت  های آن ها با يکديگر، بحث کنيد. 

٦ــ چه راهکارهايی برای حفاظت از جنگل  ها و مراتع در شهرستان محل زندگی  خود می توانيد ارائه دهيد؟    

فعاليت  



٤١

جغرافيای طبيعی استان

۴ــ زندگی جانوری در استان کردستان
استان ما به دليل موقعيت جغرافيايی و شرايط مساعد طبيعی، تنوع زيستگاه ها و رويشگاه های آن، از تنوع زندگی جانوری بسيار 
بااليی برخوردار است. اکثر نقاط کوهستانی اين استان در گذشته تا به امروز مأمن و زيستگاه حيوانات وحشی مانند سياه گوش، خرس 

قهوه  ای، پلنگ، گرگ، کل و ُبز، قوچ و ميش، خوک وحشی،  شغال، روباه، خرگوش و ... بوده است.

شکل ٦١ ــ١ــ تنوع گونه های جانوری در زيستگاه های استان

عالوه بر آن، تنوع جمعيت پرندگان و آبزيان نيز به دليل وجود زيست گاه های آبی و خشکی، نسبتاً زياد است و اين استان پناهگاه 
صدهاگونه پرندٔه بومی، مهاجر و نيمه مهاجر است که  مهم ترين آن ها عبارت اند از: کرکس، دال سياه، عقاب طاليی، شاهين، فالمينگو، 

هُدهُد، سبز قبا، دارکوب، سار،  کبک معمولی، کبک چيل و... .
جانوری  گونه های  از  بسياری  اخير  دهٔه  چند  در  هم چنين  زيستگاه هاست.  تخريب  استان  زيستی  تنوع  تهديد  عامل  مهم ترين 
به طور بی  رحمانه شکار شده  اند. بعضی از شکارچيان به طور بی  رويه يا در فصل غيرمجاز و با استفاده از روش  های غيرمتعارف، به شکار 
پرندگان و حيوانات کمياب و در حال انقراض استان می  پردازند که صدمات جبران  ناپذيری به محيط  زيست استان و اجزای تشکيل 

دهندٔه آن وارد می  کنند.



٤٢

اگر زيستگاه های با ارزش استان تحت قوانين و مقررات خاصی قرار گيرند، قطعاً موجب حفظ ميراث تاريخی و طبيعی 
استان خواهد شد. در همين جهت با تالش اداره کل حفاظت محيط زيست استان به منظور حفظ بقای نسل گونه های مختلف 
مناطق  و  زيستگاه ها  آن ها  برای  و  ممنوع  گونه ها  برخی  شکار  جانداران،  از  دسته  اين  زيستگاه  های  از  حفاظت  نيز  و  جانوری 
حفاظت شده تعيين شده است. تعداد اين زيستگاه ها در دهٔه اخير رشد قابل مالحظه  ای پيدا کرده و وسعت مناطق حفاظت شدٔه 
استان از يک درصد به ۶/۵درصد و از يک منطقه به ۵ منطقه، افزايش يافته تا عاملی برای حفظ تنوع  جانوری و گياهی استان 

باشد. در اين باره می توان به اقدامات زير اشاره کرد:
۱ــ ارتقاء سطح منطقٔه کوساالن و شاهو به مناطق حفاظت شده 

۲ــ تبديل مناطق «عبدالرزاق سقز» و «به  گر و پريشان قروه» به مناطق حفاظت  شده   
و  بيجار  در  آهو  مثل  گونه ها  برخی  برای  ويژه  (به  استان  بوم های  زيست  احيای  جهت  سايت  احداث  طرح  اجرای  ۳ــ 

سقز) 
۴ــ تبديل تاالب بين المللی زريبار به پناهگاه حيات وحش

زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان کردستان
٭ به شکل ٦٢ــ١ (نقشٔه مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان) توجه کنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 

۱ــ آيا تعداد و پراکندگی زيست گاه ها با شرايط طبيعی استان متناسب است؟
۲ــ کدام يک از اين زيستگاه ها در شهرستان محل زندگی شما واقع شده است؟  

٣ــ به نظر شما اين مناطق چه نقشی در حفاظت از گونه های گياهی و جانوری استان دارند؟ 

فعاليت  
و  گياهی  پوشش  وضعيت  از  گزارشی  بخواهد  شما  از  گرد)  (طبيعت  اکوتوريست  گروه  يک  چنانچه  ۱ــ 

زندگی جانوری استان تهيه کنيد، چه اطالعاتی در اختيار آن ها قرار می دهيد؟ 



٤٣

جغرافيای طبيعی استان

بيشتر بدانيم  
 منطقۀ حفاظت شدۀ بيجار: اين منطقه که در سال ۱۳۵۴ حفاظت شده اعالم شد، ۳۱۷۶۹ هکتار مساحت 
دارد و در يک ناحئه کوهستانی در ۱۵ کيلومتری شمال بيجار واقع شده است. منطقٔه حفاظت شدٔه بيجار، تپه ماهوری 
دارای اقليم  نيمه خشک معتدل با ميانگين بارندگی۳۵۰  ميلی  متر در سال است. در منطقٔه حفاظت شدٔه بيجار تاکنون 
۱۹ گونه پستاندار، ۷۵ گونه پرنده،۱۱ گونه  خزنده ، ۵ گونٔه ماهی و ۱۳۷ گونٔه گياهی شناسايی شده است. اين منطقه 
يکی از زيستگاه های مهم استان است که ذخيرگاه ژنی قوچ و ميش ارمنی محسوب می  شود و جمعيت قابل مالحظه ای 
از اين گونه را در خود نگهداری می  کند. واقع شدن آثار تاريخی (قلعٔه قم چقای و قلعٔه چشمه سنگين) در اين منطقه، 

اهميت دو چندانی به آن داده است و از اين نظر نيز پذيرای گردشگران زيادی است.                              

شکل ٦٢ ــ١ــ نقشۀ زيست گاه های جانوری استان

کيلومتر
٦٠                  ٣٠                       ٠

راهنما
مناطق حفاظت شده
مناطق شکار ممنوع

تاالب زريوار



٤٤

 منطقۀ حفاظت شدۀ عبدالرزاق: اين منطقه با 
وسعت ۴۴۰۰۰ هکتار در شهرستان سقز واقع شده است 
و از مناطق تپه ماهوری استان بوده که در سال ۱۳۸۶ به 
عنوان حفاظت شده ثبت و اعالم گرديده است. اين منطقه 
مناطق  و  بيجار  شدٔه  حفاظت  مناطق  پشتوانٔه  عنوان  به 
بااليی  اهميت  از  غربی  آذربايجان  جنوب  شدٔه  حفاظت 

برخوردار است.
کنون  تا  که  دارد  بااليی  زيستی  تنوع  زيستگاه  اين 
گونٔه   ۳۵۰ و  پرنده  گونه   ۱۸۰ پستاندار،  گونه   ۱۷ آن  در 
گياهی شناسايی شده است. آن چه که به اين منطقه اهميت 
سد  درياچٔه  وجود  سو  يک  از  است،  بخشيده  چندان  دو 
تاريخی  آثار  ديگر  سوی  از  و  زيستگاه  نزديکی  در  زرينه 

فرهنگی غارکرفتو و تپٔه باستانی زيويه است.
اين  پريشان:  و  به  گر  شدۀ  حفاظت  منطقۀ   
شهرستان  جنوب  در  هکتار  مساحت۳۷۰۰۰  با  زيستگاه 
استان  ُبز  و  کل  مهم  زيستگاه های  از  و  شده  واقع  قروه 
در  و  است  صخره ای  نوع  از  منطقه  اين  است.  کردستان 
سال ۱۳۷۵ به عنوان منطقٔه شکار ممنوع  ، و در سال ۱۳۸۵ 
منطقه  اين  داخل  در  شد.  اعالم  شده  حفاظت  عنوان  به 
تاکنون ۱۲ گونه  پستاندار  ، ۴۲  گونه پرنده  ، ۸ گونه خزنده 
و ۳ گونه ماهی شناسايی شده است. عالوه بر آن، چشمٔه 
شاه پسند و نادره راه در اين زيستگاه دارای ارزش تاريخی 
امامزادٔه  وجود  دليل  آن ،  به  غرب  در  علی  پنجه  کوه  و 

هم جوار آن دارای ارزش فرهنگی و مذهبی است. 

شکل ٦٣ ــ١ــ بخشی از منطقۀ حفاظت  شدۀ بيجار

شکل٦٤ ــ١ــ بخشی از منطقۀ حفاظت شدۀ عبدالرزاق سقز   

  شکل ٦٥ ــ١ــ بخشی از زيستگاه به  گر و پريشان
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جغرافيای طبيعی استان

 منطقۀ حفاظت شدۀ کوساالن و شاهو: زيستگاه کوساالن و شاهو از جمله زيستگاه های منحصر به فرد 
استان کردستان است که بيشتر زمين های آن کوهستانی و شيب  دار و در بعضی نقاط صعب  العبور است. اين زيستگاه 
مهم از مناطق بکر طبيعی استان کردستان است که با مساحت ۵۷۰۰۰ هکتار در شهرستان  های کامياران، سروآباد و 
مريوان واقع شده و دارای تنوع زيستی بسيار بااليی می  باشد. معماری روستاهای  داخل اين منطقه نيز به آن روح و 

زيبايی ويژه ای داده است.
زيست  محيط  حفاظت  کل  اداره  مديريت  تحت  مناطق  به   ۱۳۸۷ سال  در  دولت  مصوبات  براساس  منطقه  اين 
استان اضافه شده است. در اين زيستگاه تاکنون ۲۳ گونه پستاندار، ۱۱۷ گونه پرنده، ۱۷ گونه خزنده و ۲۴۲ گونٔه 
گياهی شناسايی شده است که می توان به گونه های پرندگان شکاری، کبک، کل و ُبز، سياه گوش، قوچ و ميش، خرس 
قهوه  ای، روباه، گرگ، گراز و پلنگ اشاره کرد. با توجه به شرايط طبيعی و ويژگی های انسانی مناطق حفاظت شده، 

اين مناطق دارای ارزش های فراوانی اند. 

شکل ٦٦ ــ١ــ  بخشی از زيستگاه کوساالن و شاهو

شکل ٦٧ ــ١ــ  ميش  مرغ در زيستگاه هه  وه  تو

 منطقۀ شکار ممنوع هه    وه تو:  
ديواندره  شهرستان  در  که  زيستگاه  اين 
بلکه  استان  سطح  در  تنها  نه  شده،  واقع 
در سطح کشور نيز، مناسب ترين زيستگاه 
زيستگاه   است.  مرغ  ميش  زندگی  برای 
مساحت  هکتار   ۲۴۰۰۰ حدود  هه  وه  تو 
دارد و در مهر ماه ۱۳۷۳ به عنوان منطقٔه 

شکار ممنوع اعالم شد.  



٤٦

با  منظره  ای  می توان  خشک  نيمه  و  خشک  هوای  و  آب  با  کشوری  کمتر  در  زريبار:  المللی  بين  تاالب   
ترکيب کوهستان پوشيده از جنگل بلوط، اراضی کشاورزی، نيزارها و تاالب را مشاهده کرد. در اين ميان، تاالب 
بين المللی زريبار به عنوان نگينی بسيار زيبا که بر گرفته از معماری و موهبت خالق يکتاست، در غرب ايران می  درخشد 

و عالوه بر جلوه های طبيعی آن، نزد مردم منطقه دارای جايگاه فرهنگی و مذهبی بااليی است. 
اين تاالب با مساحت ۳۲۹۲ هکتار، در سال ۱۳۸۶ به عنوان بيست و سومين تاالب عضو کنوانسيون رامسر 
ثبت  شده است و از تنوع زيستی بااليی برخوردار بوده که تاکنون در آن ۹۷ گونه پرنده، ۳۲ گونه پستاندار، ۱۱ گونه 
خزنده، ۱۳ گونه ماهی و ۱۰۰ گونه گياهی شناسايی شده است. اين تاالب هر ساله مأمن هزاران پرنده مهاجر و بومی 
است؛ از جمله اين پرندگان که در فصل جوجه  آوری در حاشئه تاالب و در ميان نی  زارها اقدام به تخم  گذاری می  کنند، 
خاکستری،  و  سفيد  حواصيل  آنقوت،  سفيد،  لک لک  قبا،  سبز  دريايی،  پرستوی  خوتکا،  سبز،  اردک  به:  می توان 
اردک نوک پهن و… اشاره کرد. يکی ديگر از ويژگی های اين تاالب بسيار زيبا تنوع آبزيان آن است که می توان به 
انواع گونه های ماهی (سياه ماهی خالدار، سياه ماهی معمولی، عروس ماهی ؛ کپور و مارماهی)، سگ آبی و… اشاره 

کرد. 

شکل ٦٨ ــ١ــ بخشی از تاالب بين  المللی زريبار


