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 آیا می  دانید استان کردستان در کجای ایران واقع شده است؟
استان کردستان با وسعتی برابر با 28300 کیلومتر مربع در نوار کوهستانی غرب ایران واقع شده است. این استان 1/7درصد 
مساحت کشور را در بر می گیرد و از این نظر، شانزدهمین استان کشور است. استان  ما بین مدارهای 34 درجه و 45 دقیقه تا 36 درجه 
و 28 دقیقٔه عرض شمالی و بین نصف  النهارهای 45 درجه و 34 دقیقه تا 48 درجه و 14 دقیقٔه طول شرقی قرار دارد. این موقعیت بر 

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

درس اّول : موقعیت جغرافیایی و وسعت استان

شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان
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جغرافیای طبیعی استان

با استفاده از نقشٔه تقسیمات سیاسی ایران، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 
1ــ استان کردستان از سمت شمال به............ و از سمت جنوب به.............. محدود است.

2ــ استان کردستان از سمت شرق و شمال شرقی با استان.................. همسایه است. 
3ــ استان کردستان از سمت غرب به کشور ............ محدود است. 

  سیمای طبیعی استان در تصویر ماهواره ای 
        به تصویر ماهواره  ای استان کردستان )شکل 2ــ١( که در سال ١3٨3 توسط ماهواره ETM گرفته شده، نگاه کنید.از 
این گونه تصاویر ماهواره  ای برای پیش  بینی های هواشناسی، تشخیص میزان آب رودها، برآورد محصوالت مختلف کشاورزی و به طور 

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

فعالیت  

شکل 2 ــ١ــ تصویر ماهواره  ای استان کردستان
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درس دوم : ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گیری آن

شکل 3 ــ١ــ  چشم اندازهایی از ناهمواری  های استان

به شکل زیر توجه کنید. آیا می دانید ناهمواری های استان کردستان چگونه به وجود آمده اند؟

کردستان سرزمینی کوهستانی و ناهموار است. این ناهمواری  ها در نتیجٔه حرکات کوهزایی اواخر دورٔه ترشیاری به وجود آمده 
و به صورت قطعی تثبیت شده و سپس در طول دورهٔ کواترنر تحت تأثیر عوامل فرسایش به صورت کنونی در آمده است.  
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 شکل های ناهمواری های استان 

با  گاه  و  و عمیق  تنگ  دره های  و  پرشیب  دامنٔه  با  )گاه  به صورت کوهستان )شکل 4ــ١(  یا  استان کردستان  ناهمواری های 
دامنه های مالیم و یکنواخت( یا در برخی نقاط دیگر به صورت سرزمین های کم و بیش هموار )شکل 5   ــ١( دیده می  شود. بنابراین 

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

با در نظر گرفتن شکل ظاهری، نحوهٔ پیدایش، جهت ناهمواری و جنس طبقات، این سرزمین ها را می توان به دو بخش »غربی« 
و »شرقی« تقسیم کرد. در جنوب استان، درٔه رودخانٔه قشالق با امتداد شمالی ــ  جنوبی، این دو بخش را از هم جدا می  کند، در حالی 
که در شمال استان، خط تقسیم آب حوضه های آبخیز رودخانه های قزل اوزن و زرینه رود در ارتفاعات » هه  وه تو «، محل جدایی این 

دو بخش از یکدیگر است.
٭ آیا می توانید درٔه رودخانٔه قشالق را بر روی نقشٔه ناهمواری های استان )شکل 6ــ١( نشان دهید؟        

شکل ٥ ــ١ــ نمایی از دشت  های وسیع در بخش شرقی استان شکل 4ــ١ــ نمایی  از کوه  های  مرتفع با دره  های عمیق در بخش  غربی استان   
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شکل 6  ــ١ــ نقشۀ ناهمواری  های استان  

1ــ  با توجه به نقشٔه ناهمواری های استان  و راهنمای آن به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 
الف( شهر یا روستای محل زندگی شما در کدام طبقٔه ارتفاعی قرار دارد؟      

ب( کوه های مرتفع بیشتر در کدام بخش از استان واقع شده  اند؟ 
پ( با توجه به شماره های درج شده بر روی نقشه و با راهنمایی  دبیرخود، نام کوه های مورد نظر را بنویسید.  

1ــ........... 2ــ .............3ــ ............ 4ــ...............  5ــ............. 
2ــ  کدام کوه ها در نزدیکی محل زندگی شما واقع شده است؟

فعالیت  

راهنمای نقشه

رودخانه
شهر

قله کوه

طبقات ارتفاعی پیازه
کوساالن
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کیلومتر
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1ــ ناهمواری های بخش غربی: این بخش از 
ناهمواری های استان، از غرب رودخانٔه قشالق تا نوار 
مرزی عراق و از جنوب کامیاران تا شمال سقز و بانه را 
در برمی گیرد. قسمت اعظم این ناهمواری ها را ارتفاعات 
تشـکیل می  دهـند که نیمه جنوبی آن جـزء رشته کوه های 
زاگرس بـه شمار مـی روند. جنس نـاهمواری های بخش 
است.  آهک  نـوع  از  ویـژه  به  رسوبـی،  اغلب  غـربی، 
ارتفاعات این بخش را از یک سو کوه های گنبدی شکل 
و فرسایش یافته و از سوی دیگر رشته کوه های ممتد و 
موازی با دامنه های پرشیب تشکیل می دهند.                                                      

 کوه های فرسایش یافته: در بخش غربی استان کردستان به دلیل بارش فراوان، کوه ها اغلب تحت تأثیر فرسایش به وسیلٔه 
اند از:  ترین آن ها عبارت  باز درآمده  اند که مهم  با دامنه های مالیم و یکنواخت و دره های  به صورت گنبدی شکل  آب های روان، 

چل  چه  مه، پیازه، آبیدر، آربابا، عه  واالن و کوره میانه. 

شکل ٧ــ١ــ نمایی از کوه فرسایش یافته )آربابا(     

      شکل 8   ــ١ــ کوه چل  چه  مه



٨

چل  چه  مه وسیع  ترین تودٔه کوهستانی و مهم ترین کانون آبگیر استان است. خط  الرأس آن، حوضه های آبخیز 
دریاچٔه ارومیه، دریای خزر و خلیج فارس را از هم جدا می  کند. رودخانه های پرآبی مانند زرینه رود، قزل اوزن و برخی 

سرشاخه های سیروان از ارتفاعات این کوهستان سرچشمه می گیرند.

آیا می دانید

شکل 9ــ١ــ رشته کوه شاهو  

شاهو مرتفع  ترین و طوالنی ترین رشته کوه استان کردستان است.این رشته کوه با 65 کیلومتر طول از جنوب غربی کامیاران تا 
شمال غربی پاوه )دره هه  جیج( امتداد دارد. خط  الرأس این رشته کوه، مرز استان های کردستان و کرمانشاه را تشکیل می دهد.

ارتفاعات باشکوه شاهو از قسمت  های مختلفی تشکیل شده که هر قسمت آن در تابستان، محل ییالقی )هه  وار( یکی از روستاهای 
حومٔه آن است که مهم ترین  آن ها عبارت اند از: هانیه، دشتی، شه  لیوان، هوار تخت و.... 

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

شکل 10ــ١ــ چشم اندازی از مناطق ییالقی شاهو ) هه  وار برالوکان (

 رشته کوه های ممتد: در بخش غربی ناهمواری های استان عالوه بر کوه های فرسایش یافته و گنبدی شکل، چند رشته 
کوه ممتد و موازی با جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی در امتداد گسل اصلی و جوان زاگرس گسترش پیدا کرده  اند. مهم ترین این 

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

شاهو دارای ده ها قلٔه بیش از 3000 متر است که بلندترین قلٔه آن با ارتفاع 3390 متر، پیرخضر )پیرخدر( نام 
دارد. هم  چنین شاهو دارای دامنه های پرشیب، صخره  ای و صعب  العبور است. در اثر اختالف جنس کوه ها و قابلیت 
انحالل آن )در بعضی قسمت  ها( و نیز ریزش  های جوی فراوان در منطقه، پدیده های مورفولوژیکی و اشکال کارستی 
متعددی در کوه های این منطقه بوجود آمده است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: سراب  ها، غارها و دره های تنگ و 

عمیق. 
بنابراین از یک سو آب های روان، بریدگی  ها و دره های عمیقی در این کوه ها ایجاد کرده است که در نتیجٔه آن در 
بعضی جاها، دامنه ها با شیب نزدیک به 90 درجه به دره ها ختم می  شود و از سوی دیگر، آب های نفوذی )آب باران و 
آب حاصل از ذوب برف  ها( موجب شده است تا چشمه های سراب )سراب پالنگان، بل، دیوه  زناو( و غارها )غار شمیران 

در نزدیکی روستای دله  مرز( به وجود آید. 

شکل 12ــ١ــ سراب بل در دره عمیق سیروانشکل 11ــ١ــ نمای بخشی از دامنه های پرشیب شاهو

٢ــ ناهمواری های بخش شرقی: این بخش از ناهمواری  های استان از جنوب شرقی قروه تا شمال بیجار و قسمت  هایی از 
دیواندره و شرق سنندج را دربرمی گیرد. از ویژگی های این ناحیه، وجود یک حصار کوهستانی متشکل از سنگ  های دگرگونی و 
رسوبی است که دشت های مرتفع نسبتاً هموار و تپه ماهوری منطقه را احاطه کرده است؛ ضمن این که در سطح این دشت ها، ارتفاعات 

منفرد و پراکنده نیز ظاهر شده  اند. 

بیشتر بدانیم  
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    بیشتـر سنگ  هـای ایـن بخش، از نـوع 
دگرگـونـی است امـا در اطـراف قـروه کـوه هـای 
آتشفـشانـی و تـوده هـای نـفـوذی نیـز بـه چشـم 
می خورد. مهم ترین ارتفاعات این بخش عبارت اند 
از: بـه  گر و پـریشان، پنجه  علی، شیدا، شاه  نشین و 

سیاه منصور.  
    کوه به  گر با ارتفاع 3262 متر از سطح 
دریا، مرتفع  ترین کوه بخش شرقی استان و یکی 
منطقه است که خط  الرأس  آبگیر  کانون های  از 
را  اوزن  قزل  و  رود  گاوه   آبخیز  دو حوضٔه  آن، 
از هم جدا می  کند. عالوه بر آن از نظر زیستگاه 
جانوری نیز  یکی از مناطق مهم استان به شمار 

می  رود. 
شکل 13ــ١ــ کوه »به  گر« در جنوب قروه

عوامل  مؤثر در شکل  گیری ناهمواری بخش  شرقی استان عبارت اند از: 
 فوران های آتشفشانی: از مهم ترین بقایای آتشفشان  های این منطقه می توان به کوه شیدا )در شمال شرقی 

دهگالن( به عنوان یک تودٔه نفوذی اشاره کرد. 
  

شکل 14ــ١ــ تودۀ آتشفشانی شیدا در شمال شرقی دهگالن  

بیشتر بدانیم  
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 فعالیت های دگرگونی: از بارزترین نمونه 
سنگ  های دگرگونی منطقه، می توان به سنگ مرمر 

قصالن قروه اشاره کرد. 
 تشکیالت آهـکی و فـرسایش آب هـای 
تـرکیب شیمیایی  ،  مقاومت  بـه  تـوجـه  بــا  روان:  
و قابلیت نفـوذ سنگ  ها و ضخامت این تشکیالت، 
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 دیواندره اشاره کرد. 
شهرستان  باباگُرگُر  منطقه  در  آن،  بر  ه  عالو
قروه، سنگ های رسوبی آهکی )تراورتن( که ناشی 

از چشمه های معدنی می باشد، به چشم می خورد. 

شکل ١٥ــ١ــ  سنگ های دگرگونی قصالن قروه

شکل ١٦ــ١ــ غار کرفتو

شکل ١٧ــ١ــ سنگ های رسوبی آهکی )تراورتن(
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با توجه به مطالب این درس و اطالعات خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 
1ــ محل زندگی شما در کدام بخش از ناهمواری های استان قرار دارد؟ 

نام آن ها را  مانند غار، چشمه  و سراب وجود دارد؟  پدیده های طبیعی  آیا در کوه های محل زندگی شما  2ــ 
بنویسید. 

ب( دشت های استان
دشت های استان کردستان با چشم  اندازهای طبیعی و انسانی، مناظر دلپذیری از طبیعت زیبا را به نمایش می  گذارند. مهم ترین 
تنها دشت مریوان از وسعت چشم گیری  پیدا کرده  اند و در بخش غربی استان  دشت های استان کردستان در بخش شرقی گسترش 

برخوردار است. دشت های مهم استان عبارت اند از:
1ــ دشت های بخش شرقی: مهم ترین دشت های این بخش عبارت اند از دشت های گروس، دهگالن، قروه و چاردولی که    
مساحتی حدود 200000 هکتار دارند. ویژگی غالب این دشت ها، ارتفاع زیاد آن ها است. دشت »هه  وه  تو« با ارتفاع 2200 متر از 

سطح دریا، مرتفع ترین دشت استان است که در شمال  دیواندره قرار دارد. 
در دشت های این بخش، جنس رسوبات به همراه فرسایش توسط آب های روان منظرٔه تپه ماهوری یکنواختی به وجود آورده 
بارندگی های مناسب از  پایکوهی، آب و هوای معتدل و  با پوششی از خاک های نرم، وسعت دشت های  تپه ماهوری  است. شکل 
یک سو، و خالقیت و پشتکار ساکنان منطقه از سوی دیگر ؛ شرایط مساعدی برای توسعٔه فعالیت  های کشاورزی و دامداری فراهم 

کرده است و امکان بهره  برداری از زمین را در شهرستان های قروه، بیجار، دهگالن و دیواندره به حداکثر رسانیده است. 

فعالیت  

شکل 19ــ١ــ چشم اندازی از دشت دهگالنشکل18ــ١ــ چشم اندازی از دشت »هه  وه  تو«
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    در این دشت ها، غلبه با محصوالتی مانند گندم و جو است و در سال های اخیر، اقتصاد روستایی منطقه به سمت کشت  های 
سودآور مانند سیب  زمینی، صیفی  جات، حبوبات و نباتات علوفه ا ی )مانند یونجه( که از کیفیت بسیار مناسبی برخوردارند، سوق داده 

شده است. 
٢ــ دشت های بخش غربی: در بخش غربی استان، دشت مریوان از موقعیت ممتازی برخوردار است. این دشت، حدود 

11000 هکتار مساحت دارد و اطراف آن را کوه های پوشیده از جنگل  های بلوط در برگرفته است.
     نیمٔه جنوبی دشت مریوان از مخروط افکنه های بزرگ و کوچک تشکیل شده است که با توجه به حاصل  خیزی آن،2200 
هکتار از زمین های این دشت تحت پوشش شبکٔه آبیاری و زه کشی قرار گرفته است. زه کش اصلی این طرح »چم زریبار« است که در 

میانٔه دشت جریان دارد. محصوالت عمدهٔ کشاورزی دشت مریوان عبارت اند از: گندم، حبوبات، توتون و صیفی  جات. 

شکل20ــ١ــ بخشی  از دشت مریوان درجنوب دریاچۀ زریبار

ــ مرتفع  ترین دشت استان کردستان را بر روی نقشٔه ناهمواری ها )شکل 6ــ١( نشان دهید.    

فعالیت  
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 نقش ناهمواری های استان در زندگی مردم 
با توجه به آن چه در بارٔه ناهمواری های استان کردستان 
گفته شد، این نـاهمواری  هـا به طور مستقیم و غیـرمستقیم بر 
زنـدگی مـردم منطقه تأثیر می  گذارنـد. اگـر موقعیت استان و 
ویـژگی این ناهمواری  هـا را در نظر بگیریم، به نقش و اهمیت 

آن ها بیشتر پی می  بریم: 
1ــ جهت رشته کوه ها و واقع شدن آن ها در مقابل    
بادهای مرطوب غربی، موجب افزایش بارش به ویژه در بخش 
غربی استان می  شود که در ارتفاعات اغلب به صورت برف 

دیده می شود. 
و  دائمی  رودهای  سرچشمٔه  استان،  ارتفاعات  2ــ    
که  است  اوزن  قزل   و  رود  زرینه  زاب، سیروان،  مانند  پرآبی 
عالوه بر تأمین آب استان، آب مورد نیاز برخی از استان های 

دیگر کشور را تأمین می کند. 
دلیل  به  رودها  حاشیٔه  و  ها  دره  ها،  کوهپایه  3ــ    
برخورداری از آب و هوای معتدل و منابع آب فراوان، موجب 

استقرار سکونتگاه های دائمی در این مناطق شده است. 

شکل21ــ١ــ نمایی از دشت کامیاران

شکل 22ــ١ــ چشم اندازی از رابطه انسان و محیط در مناطق کوهستانی
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جغرافیای طبیعی استان

4ــ خاک هـای حاصل  خیـز آبـرفتی در دشت ها و مجاور    
رودهـای ایـن ناحیٔه کـوهستـانی، شرایط منـاسبی بـرای زراعت و 

باغداری و در نتیجه، اشتغال به کار مردم استان ایجاد کرده است. 
5ــ چشم  اندازهای طبیعی کوهستان های منطقه )آبشارها،    
غارها، چشمه ها، سراب  ها و…( شرایط مساعدی برای گردشگری 

در طبیعت استان فراهم کرده است.   
٭ شما کدام نقش های دیگر ناهمواری های استان را می توانید 

نام ببرید؟ 

شکل 23ــ١ــ یکی از مسیرهای کوه نوردی 
در ارتفاعات هه  ورامان

شکل 24ــ١ــ نقش کوهستان های استان در شبکۀ اطالع  رسانی کشور

 مخاطرات طبیعی و راه های مقابله با آن 
١ــ زمین لرزه: استان کردستان از نظر زمین ساختی وضعیت ویژه  ای دارد. به دلیل وجود گسل اصلی زاگرس، بخش   عمده  ای 

از استان ما، به ویژه غرب آن به یکی از نقاط زلزله خیز ایران تبدیل شده است.
      مناطقی از استان کردستان  که در معرض  خطر زلزله قرار دارند، در شکل 25ــ١ نشان داده شده است. 
٭  آیا می توانید مشخص کنید که شهر یا روستای محل زندگی شما جزء نقاط زلزله  خیز استان است یا خیر؟  
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2ــ نــاپـایداری دامنه  ای: استان کــردستان 
سرزمینی کوهستانی است که دارای دامنه های پایدار و 
روی  بر  مواد  توده  ای  رکات  ح است.  فراوانی  ناپایدار 
دامنه ها، برخی از نقاط این استان را تهدید می  کند که در 
این میان پدیدهٔ لغزش بیشتر قابل توجه است و آثار مخرب 
آن بر روی زمین های زراعی، راه های ارتباطی و مناطق 
مسکونی بارها مشاهده شده است. از جمله می توان به 
لغزش زمین در محورهای ارتباطی )سنندج ــ مریوان و 
سروآباد ــ کامیاران( و تالوت بانه اشاره کرد.                                                                                                             

شکل26ــ١ــ  لغزش زمين در محور سنندج ــ  مریوان )پل 
كانی ونوشه( موجب قطع راه ارتباطی شده است.

شکل 25ــ١ــ نقشۀ پراکندگی زمين  لرزه های استان

زنجان

همدان

کيلومتر

شهر

خط گسل
محل وقوع زلزله

کرمانشاه

عراق

آذربایجان غربی

راهنمای نقشه
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جغرافیای طبیعی استان

مناطق  در  ره  س(  )هه   برفی  بهمن  پدیدٔه  بهمن:  3ــ 
کـوهستـانی و شیـب دار کـردستان کـه فـاقد پـوشش گیـاهی 
 و  جنگلی غنی انـد، خسارت هـایی به بـار آورده و روستـاهای 
پـای کـوهی را در معـرض خطـر قـرار داده است. از جملـه 
دامنه های بهمن  خیز استان می توان به دامنٔه کوه های آبیدر و آریز 
در سنندج و ارتفاعات بانه، شاهو، هورامان و... اشاره کرد. 
بهمن در ارتفاعات استان تاکنون جان تعدادی از کوه نوردان 

را گرفته است.
 شکل 27ــ١ــ نمایی از سقوط بهمن در دامنه های بهمن  خیز استان     

 شکل 2٨ــ١ــ نمایی از بارش برف سنگین در معابر کوهستانی استان     

عالوه بر سقوط بهمن در دامنه های بهمن  خیز، بارش برف سنگین در نقاط مرتفع استان، گاه موجب مسدود شدن جاده ها و قطع 
ارتباط روستاها می  شود. به عنوان نمونه می توان به بارش برف سنگین زمستان 1387 در محور دیواندره ــ سقز  اشاره کرد که ارتفاع 

آن در بعضی نقاط به سه متر رسید و موجب مسدود شدن این محور ارتباطی گردید. 
 راه های مقابله با مخاطرات طبیعی: اگرچه برخی از اقدامات مردم استان نظیر استفاده های نادرست از دامنه ها ، تغییر 
کاربری زمین، چرای بی  رویه دام ها، تخریب مراتع و قطع درختان جنگلی باعث تشدید برخی از مخاطرات از قبیل لغزش زمین و سقوط 
بهمن شده است؛ اما مردم این استان و سازمان های مربوط، برای حفظ و حراست از محیط طبیعی پیرامون خود  اقدامات زیادی انجام 
داده  اند؛ به طوری که در بعضی از مکان ها با  تقویت  پوشش گیاهی،  ایجاد جنگل و پارک های جنگلی، تراس  بندی و  بانکت بندی از 

حوادث ناگوار ناشی از این گونه مخاطرات تا حدود زیادی جلوگیری کرده  اند. 



١٨

شده اند،  زمین  لغزش  دچار  استان(  ارتباطی  محورهای  )در  که  را  مکان هایی  نام  خود  دبیر  راهنمایی  با  1ــ 
بنویسید.  

2ــ برای پیشگیری از آسیب  های ناشی از مخاطرات طبیعی، در اطراف محل زندگی شما چه اقداماتی صورت 
گرفته است؟ 

3ــ هنگام وقوع هر کدام از مخاطرات طبیعی، چه اقدامی انجام می  دهید و چگونه به دیگران کمک می  کنید؟ 

شکل 29ــ١ــ تراس  بندی دامنه ها به شیوه سنتی

شکل 30 ــ١ــ تراس  بندی دامنه ها به شیوه جدید )اطراف روستای صوفیان سنندج(

فعالیت  
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جغرافیای طبیعی استان

 آب و هوای استان کردستان بیشتر متأثر از ارتفاع و جهت کوه های زاگرس، هم چنین توده  هوای مرطوب مدیترانه  ا ی است.  
جریان  های آب و هوایی متأثر از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه 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.
آیا می توانید بگویید که کدام توده های هوایی دیگر بر آب و هوای استان ما تأثیر می گذارند؟

درس سوم : وضعیت آب و هوای استان

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

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

 پراکندگی جغرافيایی دما و بارش در سطح استان
با توجه به نقش عوامل مؤثر بر آب و هوای استان، میانگین ساالنٔه دما، حدود 13 درجٔه سانتی  گراد است و در ارتفاعات تا 8 
درجٔه سانتی  گراد کاهش پیدا می  کند. میانگین بارندگی ساالنٔه استان نیز حدود 500 میلی متر است که در ارتفاعات غرب و شمال غربی 
منطقه به بیش از 800 میلی متر می  رسد. مریوان پرباران ترین شهر استان است که میانگین بارش دراز مدت آن برای یک دورٔه 46 ساله 
منتهی به سال 1387 به میزان 887/4 میلی  متر  بوده است، در حالی که در نواحی شرقی استان، میزان بارندگی ساالنه حدود 300 

میلی متر است. 

شکل 31 ــ١ــ  برخورد توده  هوای مرطوب مدیترانه  ای با ارتفاعات کردستان
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جدول ١ــ١ــ ویژگی های آب و هوای شهرستان های استان

          مشخصات آب وهوایی 

       شهرستان ها

مساحت 
)کیلومتر 

مربع(
میانگین ساالنۀ دما ویژگی های آب و هوایی

)درجۀ سانتی  گراد(
میانگین بارش 
ساالنه )میلی  متر(

تعداد روزهای  
یخ بندان ساالنه

١0١50بیجار، قروه و دهگالن
تابستان  ها معتدل و 

زمستان  ها بسیار سرد
بیجار  ١0/9
قروه 4/١١

بیجار 326
قروه 332/4

بیجار ١07
قروه ١0٨

تابستان  ها گرم و زمستان ها 4000سنندج و کامیاران
سنندج 452١05سنندج ١3/4سرد

٨520سقز و دیواندره

تابستان  ها معتدل و 
زمستان  ها در نقاط مرتفع 
بسیار سرد و در نواحی 
دره  ای حاشیه رودها سرد

سقز  ١١/١

دیواندره 7/9

سقز 489/2

دیواندره 374/2

سقز ١24
دیواندره )زرینه 

هه  وه  تو( ١50

تابستان  ها معتدل و 5550مریوان، بانه و سروآباد
زمستان ها سرد

مریوان ٨/١2
بانه ١3/7

مریوان 887/4
بانه 631/4

مریوان 99
بانه 7١

 برای مطالعه 
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جغرافیای طبیعی استان

1ــ با توجه به شکل 32ــ١ دو شهر »بیجار« و »مریوان« را از نظر دما و بارش با هم مقایسه کنید و علل 
تفاوت میان آن دو را بنویسید. 

2ــ با توجه به شکل 32ــ١، روند تغییرات بارندگی استان از غرب به شرق را بررسی کنید.
3ــ به همراه دبیر جغرافیا از ایستگاه هواشناسی شهرستان محل زندگی خود بازدید به عمل آورید و از نزدیک 

با نحؤه اندازه  گیری داده های هواشناسی آشنا شوید و از آن گزارشی تهیه کنید. 

شکل 32ــ١ــ نقشۀ پراکندگی بارش در استان

فعالیت  

میانگین بارش ساالنه به میلی متر

زنجان

همدان

کیلومتر

کرمانشاه

عراق

آذربایجان غربی

راهنمای نقشه

شهر
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 رابطۀ انسان و آب و هوا در استان 
آب و هوا مهم ترین پدیدٔه طبیعی محل زندگی انسان 
است. در استان کردستان به دلیل تنوع شرایط طبیعی، 
ساکنـان آن در طول تاریخ سعی کرده  انـد که با وضعیت 
آب و هوایی حاکم بـر آن به نوعی سازگاری پیدا کنند. 
لباس زیبای کُردی آمیخته  ای است از هنر و طبیعت که در 
تکامل آن، آب و هوا نقش تعیین کننده  ای داشته است. 
تنوع آب و هوایی استان سبب احداث سکونت گاه ها منطبق 
بـا شرایط اقلیمی نقاط مختلف استان شده که به عنوان 

نمونه می توان به سکونت گاه های هه  ورامان اشاره کرد. 
»آب و هـوا« و کشاورزی در کـردستان رابطـٔه 
تنگـاتنگی بـا یکـدیگر دارنـد. کشت انـواع میـوه هـا و 
محصوالت بـه مدد مساعدت شرایط موجود امکان  پذیر 
است. بـه دلیل بارش مناسب به خصوص در غرب استان 
شرایط برای کشت انـواع محصوالت زراعی و باغی به 
صورت دیم فراهم شده است. در شرق استان نیز کشت 
دیم محصوالتی مانند گندم، جو و حبوبات رایج است.      

شکل 3٣ــ١ــ نمایی از معماری سنگی متناسب با آب و هوای منطقه )هه  ورامان(

شکل 3٤ــ١ــ کشت گندم دیم در استان

شکل 3٥ــ١ــ باغات انگور دیم شهرستان مریوان
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جغرافیای طبیعی استان

آب و هوا و گردشگری ارتباط دوسویه با یکدیگر دارند. در کردستان به 
دلیل وضعیت آب و هوایی مناسب، شاهد چشم  اندازهای زیبای طبیعی مانند: 
مناطق پوشیده از جنگل، مراتع، آبشارها و رودخانه های خروشان، دریاچه های 
متعدد و… هستیم که شرایط مساعدی را برای گسترش گردشگری در استان 

فراهم کرده است.    

شکل 3٦ــ١ــ نقش اقلیم در خلق چشم  اندازهای 
زیبای طبیعی

با آغاز سال که مصادف با شروع باران  های بهاری و سرسبزی طبیعت است، منطقٔه کردستان بهترین شرایط 
طبیعی را برای عالقه  مندان و دوستداران طبیعت داراست و گردشگران می توانند در دشت و دامنٔه کوه ها به طبیعت  گردی 
بپردازند. این وضعیت تا آبان ماه ادامه دارد. در فصل زمستان نیز استان دارای جاذبه های فراوانی است. سردی هوا 
سبب یخ  بستن سطح دریاچٔه زریبار می شود و مکان جالبی برای گشت وگذار در طبیعت آن ایجاد می  کند؛ ضمن این کـه 

بـارش   بــرف زمستانه شرایط  مناسبی  را بــرای
ورزش نشاط  بخش ، مفرح و هیجان  انگیز    اسکی
  در بسیاری از دامنه های استان فراهم می  آورد.

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

شکل 3٧ــ١ــ یخ  بندان دریاچۀ زریبار و گشت و گذار در سطح آن

بیشتر بدانیم  
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تأثیر آب و هوا در زندگی مردم: با وجود نقش مثبت شرایط آب و هوایی استان، گاه شاهد پیامدهای منفی آن در زندگی 
مردم هستیم؛ زیرا استان ما دارای آب و هوای بسیار متغّیری است و به دالیل کوهستانی بودن منطقه، بارش برف و باران قابل مالحظه، 
سرمای شدید، وجود مه غلیظ و کاهش دید، ورود گرد و خاک از کشورهای عراق و عربستان و …  همواره در معرض نوسانات آب و 

هوایی قرار دارد و برخی از مخاطرات اقلیمی اغلب خسارت  زا هستند. در این میان می توان به سیل و خشکسالی اشاره نمود. 
   سیل: در استان کردستان به دلیل کوهستانی بودن منطقه، بارش زیاد و جریان رودها در بسترهای پرشیب شرایط برای ایجاد 

سیل فراهم است و هر ساله بخشی از زمین های زراعی حاشیٔه رودخانه ها  در مواقع پرآبی و طغیان رودها از بین می  روند. 
    در چند سال اخیر اجرای طرح های آبخیزداری از یک سو و تقویت پوشش گیاهی از سوی دیگر تا حدود زیادی مانع از ایجاد 
سیل شده است. با این  حال اکنون هم تعدادی از روستاهای استان، حتی شهرهایی مانند سنندج و مریوان در مواقع بارندگی شدید با 

مشکل سیل و آب گرفتگی معابر روبرویند.

شکل 3٨ــ١ــ  عدم رعایت حریم رودخانه و خطر سیل

متأثر است. خشکسالی عمومی دهٔه  پدیدٔه خشکسالی دوره  ای  از  بیشتر مناطق جهان،  استان کردستان همانند  خشکسالی: 
گذشته که تقریباً اکثر نقاط کشور ما را تهدید می  کرد، در کردستان نیز پیامدهایی را از قبیل کاهش شدید آب چشمه ها و رودها به دنبال 
داشت. بسیاری از چشمه ها و رودهای استان ــ به استثنای رودهای پایین دست سدها ــ خشک شدند و تعداد زیادی از روستاها با 

کمبود منابع آب مواجه شدند. 
تداوم خشکسالی در دهٔه گذشته و پیامدهای آن، همچنان مشهود است. در خشکسالی سال آبی 78ــ1377، بخش دام و طیور 
بیشتر از سایر بخش  های اقتصادی استان مورد تهدید قرار گرفت. آثار این خشکسالی  ها در بخش شرقی استان بیشتر محسوس است؛ 

چرا؟ 
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اقدامات  و  ها  حل   راه  اخیـر  دهـٔه  دو  در 
مناسبی در جهت مـقابلـه بـا سیـل و خشکسالی در 
سطح استان انجام شده است؛ که از آن جمله می توان 
به اجـرای طـرح هـایی مـانند بـررسی خصوصیـات 
رودخانه ها، شناسایی مسیل  های استان، دیوارکشی 
حاشیٔه رودها، احداث سدهای مخزنی و… اشاره 

کرد. 

     شکل 39ــ١ــ اقدامات پیش  گیرانه از سیل                                                      

شکل ٤٠ــ١ــ احداث سد؛ راهی برای مقابله با خشکسالی

فعالیت  
1ــ با توجه به کوهستانی بودن منطقه، یکی از مشکالت استان، یخبندان است. این پدیده در محل زندگی شما 

چه خساراتی به بار آورده است؟ 
2ــ در محل زندگی شما چه اقداماتی برای مقابله با سیل و خشکسالی انجام شده است؟
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درس چهارم : منابع طبیعی استان

شکل 4١ــ١ــ نمای بخشی از منابع آب استان

آیا می دانید
استان   کردستان از کدام منابع و توان  های طبیعی برخوردار است؟

   استان ما دارای منابع و ذخایر طبیعی فراوانی مانند آب، خاک، منابع  غنی  زیرزمینی )از قبیل  طال، سنگ آهن، 
سنگ مرمر، گرانیت، سیلیس و…(، جنگل و مرتع، تنوع گونه های جانوری و… است. در این درس با برخی از این 

منابع آشنا می شوید.

١ــ وضعیت آب های استان 
 500 حدود  ساالنه  بارندگی  میانگین  با  کردستان  استان 
میلی متر از استان های پربارش و یکی از مهم ترین قلمروهای تولید 
شده  ب  موج استان  های  ناهمواری  ت  وضعی ماست.  کشور  آب 
است تا بخش اعظم آن )قریب 55 درصد( به روان آب سطحی 
تبدیل شود که قسمت عمدٔه روان  آب ها نیز یا به استان های دیگر 
سرازیر می  شود و یا از طریق رودخانه های مرزی از کشور خارج 
می  گردد. 45درصد آب ها نیز به داخل زمین نفوذ می کند یا تبخیر 

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

این بخش، قسمت اعظم آب های استان را در برمی گیرد و شامل رودها و دریاچه هاست. 
 رودها: با توجه به استقرار کانون های آب گیر دائمی در این استان، بخش عمدٔه آب ها را رودخانه ها تشکیل می دهد. رودهای 
متعددی مانند زرینه رود، سیمینه رود، سفید رود، زاب کوچک، سیروان ورازآور )یکی از سرشاخه های کرخه( از این استان سرچشمه 

می گیرند و در سه حوضٔه آبریز دریای خزر، خلیج فارس و دریاچٔه ارومیه جریان می یابند. 

فعالیت  

 ٭ حوضه های آبریز استان در شکل 42ــ١ نشان داده شده است، با توجه به آن جدول زیر را کامل کنید:

جدول ٢ــ١ ــ حوضه های آبریز و رودخانه های مهم استان

رودخانه های مهمحوضۀ آبریزردیف

1ــ.....................  2ــ....................... دریای خزر1

1ــ.....................   2ــ.................3ــ....................خلیج فارس 2

1ــ...................... 2ــ.........................دریاچٔه ارومیه3
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شکل 4٢ ــ١ــ نقشۀ پراکندگی حوضه های آبریز استان

قلمرو حوضه های آبریز قزل اوزن، سیروان و زرینه رود با توجه به گستردگی در سطح استان، بیشترین سهم را در تشکیل ذخایر 
آبی ناشی از بارندگی دارند. 

حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه

زر
ی خ

ریا
ز د

بری
ه آ

وض
ح

 کیلومتر

راهنمای نقشه

مرز حوضه آبریز

  مرز زیر حوضه

سد

رود

حوضه آبریز خلیج فارس
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  جدول ٣ــ١ــ وضعیت آب های استان

میزان واحدحوضۀ آبریز
مساحت حوضهتبخیر و نفوذمصارفروان آببارش

)کیلومتر مربع( شربکشاورزی

6003695031787425میلی مترسیروان
44552740373/4231318میلیون متر مکعب

1641545ــ72251147میلی مترزاب
253/5ــ1115/579072میلیون متر مکعب

586304/18633/91625320میلی مترزرینه رود
3117/51620/1455180/4862میلیون متر مکعب

375716129713445میلی مترقزل اوزن
5041/9946/575/413/54006/5میلیون متر مکعب

248500ــ55020696میلی متررازآور
123/8ــ27510348/2میلیون متر مکعب

496219/3367/723328235میلی مترمجموع استان
14004/96199/51024216/96564/5میلیون متر مکعب

شکل44ــ١ــ  بخشی از مسیر رود قزل اوزن شکل4٣ــ١ــ  بخشی از مسیر سیروان

 برای مطالعه 
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 سدها و دریاچه ها: کردستان به عنوان یکی از استان های پرآب، توان زیادی در تأمین آب کشور دارد؛ از این رو در سال های 
اخیر به سدسازی در این استان توجه زیادی شده است. البته سدهای در حال بهره برداری استان تا به حال فقط نقش تأمین آب برخی 
شهرهای کردستان و آب شرب و کشاورزی استان های مجاور را داشته  اند و به کاربردهای دیگر سدها مانند تولید برق، پرورش آبزیان، 
ایجاد تأسیسات گردشگری و… کمتر توجه شده است. تاکنون هفت سد مخزنی در استان کردستان به بهره برداری رسیده که در زیر به 

معرفی تعدادی از آن ها می پردازیم: 
1ــ سد قشالق: سد مخزنی قشالق از نوع خاکی ــ سنگی با هستٔه رسی و به ارتفاع 80  متر بر روی رودخانٔه قشالق سنندج 

شکل 45ــ١ــ دریاچۀ سد مخزنی قشالق

2ــ سد گاوشان: این سد از نوع سنگ ریزه  ای با هستٔه رسی است که بر روی رودخانٔه گاوه رود )یکی از شاخه های سیروان( 
تأسیس شده است. این سد ساالنه از خروج حجم قابل توجهی آب از کشور جلوگیری می  کند. سد گاوشان دارای تونل انتقال آب به 
طول بیش از 20 کیلومتر است که هدف از ساختن آن، انتقال آب سد به دشت های کامیاران و کرمانشاه )بیله وار و میان دربند(و تأمین 

بخشی از آب آشامیدنی شهر کرمانشاه است. 

شکل 46ــ١ــ دریاچۀ سد مخزنی گاوشان  

برداری  بهـره   1358 مـورد  تـأسیس شده و در سال 
 قرار گرفته است. این سد برای تـأمین آب آشامیدنی 
دراز مـدت شهـر سننـدج،  همچنین آب مـورد نیـاز 
پـایـاب سد  از اراضی کشـاورزی  سه     هـزار هکتـار 
احداث شده است. در حال حاضر، ساالنه 20 میلیون 
متر مکعب آب این سد  برای شرب و 22 میلیون متر 
مکعب آن برای آبیاری اراضی کشاورزی  به مصرف 
می  رسد.  ساالنه بخشی از  آب تنظیمی این سد، بدون 
استفاده از استان خارج و وارد کشور عراق می شود. 
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 برای مطالعه 

3ــ سد شهید کاظمی: این سد مخزنی بر روی زرینه رود احداث شده و با وجود این که محل سد و دریاچٔه آن در محدودٔه 
استان کردستان قرار دارد ولی از آب آن بیشتر در استان های آذربایجان غربی و شرقی استفاده می شود. این سد، آب مورد نیاز 80 هزار 
هکتار از اراضی آذربایجان غربی را تأمین می کند. یک خط انتقال آب نیز )به طول 185 کیلومتر( از این سد برای تأمین آب مصرفی 
شهر تبریز به بهره برداری رسیده است  که در مسیر انتقال، آب مورد نیاز دیگر شهرهای آذربایجان شرقی را نیز تأمین می کند. گفتنی 

است که آب آشامیدنی شهر سقز نیز به میزان 20 میلیون مترمکعب در سال از این سد تأمین می شود. 

جدول ٤ــ١ــ سدهای در حال بهره  برداری استان کردستان

نام رودموقعیتنام سدردیف
حجم مخزن سد
)میلیون متر 

مکعب(

آب قابل تنظیم ساالنه
)میلیون متر مکعب(

8801030زرینه رود20 کیلومتری شمال شرقی سقزشهید کاظمی1

550250گاوه رود45 کیلومتری جنوب سنندجگاوشان2

224140قشالق12 کیلومتری شمال سنندجقشالق3

96/4560زریبار4 کیلومتری جنوب غربی مریوانزریبار4

33/319/3سنگ سیاه18 کیلومتری جنوب شرق دهگالنسنگ سیاه5

87/6اوزن درهجنوب بیجارگل ُبالغ6

4/88/7بانه5 کیلومتری شرق بانهبانه7

عالوه بر سدهایی که از آن ها بهره  برداری می شود، سدهای متعدد دیگری در حال تأسیس اند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: 
زیویه، سیازاخ، چراغ ویس، سورهال، گاران، سورکه  ول )آزاد(، ژاوه، تروال و... .                                                        
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ایران  آب شیرین  های  دریاچه  بزرگترین  از  یکی  و  استان کردستان  تاالب طبیعی  ترین  مهم  دریاچه  این  دریاچۀ زریبار:  ٤ــ 
به شمار می رود. دریاچٔه زریبار از نوع دریاچه های تکتونیکی )زمین  ساختی( است که در سه کیلومتری غرب شهر مریوان واقع شده 
 است. امتداد عمومی دریاچه، شمالی ــ جنوبی بوده، طول متوسط آن در این امتداد 6/5 کیلومتر است که در موقع پر آبی به 8 کیلومتر 
می رسد. حداکثر عمق آن نیز 10/5  متر است، مساحت متوسط دریاچٔه زریبار 15 کیلومتر مربع است که در فصل بهار به دلیل بارندگی 
و ذوب برف ها تقریباً به حدود 24 کیلومتر مربع می  رسد. آب دریاچٔه زریبار که از جوشش چشمه های کف آن تأمین می  شود، بیشتر 
برای کشاورزی و پرورش ماهی استفاده می   شود. عالوه بر آن، این دریاچه از نظر حفظ زندگی جانوری و فعالیت های گردشگری نیز 

اهمیت فراوانی دارد.  

شکل 47ــ١ــ نمایی از دریاچه زریبار

ب(آب های زیرزمینی
استان کردستان دارای منابع غنی آب زیرزمینی است. عواملی از قبیل کوهستانی بودن منطقه و برخورداری از بارش فراوان، 
تشکیالت آهکی قابل نفوذ، گسترش دشت های آبرفتی و همچنین وجود طبقات غیر قابل نفوذ زیرین، باعث فراوانی آب های زیرزمینی 
در این استان شده است. مهم ترین منابع آب زیرزمینی موجود در استان کردستان در دشت های آبرفتی  قروه، دهگالن، مریوان، بیجار 

و کامیاران قرار دارد.       
منابع آب های زیرزمینی استان کردستان بخشی از نیازهای مصرفی آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه را تأمین می  کند. عالوه بر 
آبهای زیرزمینی موجود در الیه های آبدار دشت های آبرفتی، در غرب استان نیز تشکیالت آهکی، نفوذ آب را به داخل زمین آسان کرده 

و شرایط زمین  شناسی مناسب، سبب شکل  گیری الیه های آبدار شده که این الیه ها منشأ چشمه های دائمی و سراب  ها می  باشند. 
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بیشتر بدانیم  
به مصرف  منابع آب استان کردستان در سه بخش کشاورزی، آشامیدن و صنعت   مصارف آب استان: 
می رسد. در حال حاضر، مصارف بخش صنعت حدود 1 درصد، آشامیدن 1 درصد و بخش کشاورزی نزدیک به 
16درصد کل منابع آب استان را تشکیل می دهند و این موضوع بیانگر آن است که استان کردستان، تنها نزدیک به 18 

درصد کل منابع آبی خود را مورد استفاده قرار می دهد و 82 درصد بقیه در استان مصرف نمی  شود. 
حدود 65 درصد از نیاز های آبی استان کردستان از طریق منابع آب های سطحی و بقیٔه آن از منابع آب      زیر زمینی 

تأمین می شود. 

شکل ٤٨ــ١ــ سراب پالنگان )بیلوی شیخ عالء الدین(

شکل ٥٠ ــ١ــ درصد منابع تأمین آب های استان

٦٥ درصد
آب های 
زیرزمینی

٣٥ درصد

آب های سطحی

شکل ٤٩ ــ١ــ درصد وضعیت مصارف آب در استان

بخش آشامیدن

بخش کشاورزی

خروجی، تبخیر و ذخیره در 
سفره های آبدار

بخش صنعت

 توان آب استان در مقایسه با کل کشور: کردستان یکی از استان های مرطوب کشور است و از نظر منابع آب )با حجم 
ذخایر آبی حدود 14 میلیارد متر مکعب که 7 درصد کل آب های کشور را تشکیل می دهد(، نسبت به اکثر استان های ایران وضعیت 

مناسب و مطلوب و نسبت به بعضی از استان ها ــ مانند گیالن و مازندران ــ وضعیت متوسط دارد. 
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 مسائل و مشکالت آب در استان و راه حل های آن
استان کردستان از نظر منابع آب، به ویژه آب های سطحی، یکی از مناطق مستعد کشور است اما حدود نیمی از آب  های سطحی 
 منطقه، بدون استفاده و بهره برداری از استان خارج می شود )بیشترین حجم خروجی مربوط به حوضٔه سیروان است(. عواملی که 

بهره برداری از این آب ها را محدود می کنند، عبارت اند از: 
٭ حدود80 درصد از منابع آب هـای سطحـی در نیمهٔ غـربی استان جاری است؛ در حـالـی کــه قسمت عمدهٔ خاک های قابل 

بهره برداری در نیمٔه شرقی آن قرار دارند. 
٭ وضعیت ناهمواری های منطقه به گونه  ای است که زمین های کشاورزی و مراکز جمعیتی )مصرف کنندٔه آب( در ارتفاعات باالتر 

از مسیر رودها واقع شده  اند و بدون سرمایه گذاری کالن نمی توان به صورت بهینه از آب این رودها استفاده کرد. 
٭ در سرشاخٔه رودها، بندها و سدهای خاکی برای  ذخیرٔه آب وجود ندارد.

٭ به نظر شما چگونه می توان از هدر رفتن آب های سطحی 
استان جلوگیری کرد و به نحو مطلوب از آن استفاده نمود؟ 

 شکل 5١   ــ١ــ برداشت از منابع آب زیرزمینی   

فعالیت  
1ــ آب آشامیدنی شهر یا روستای محل زندگی شما از کجا تأمین می  شود؟ در این باره گزارشی تهیه کنید و به 

کالس ارائه دهید. 
2ــ برای این که خود و دیگران با کمبود آب مواجه نشوید، چه اقداماتی انجام می  دهید؟ به دیگران چه توصیه هایی 

می  کنید؟ 
3ــ در شهرستان محل زندگی شما برای استفادهٔ بهینه از آب، چه اقداماتی توسط دولت انجام گرفته است؟  

4ــ به صورت گروهی با هم بحث کنید و برای جلوگیری از بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی استان 
راه حل ارائه دهید.   

روش  دو  کـردستان  استان  مختلف  هرهـای  ش در 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  تثبیت  برکه  و  فعال  لجن  ه  تصفی
است. روش لجن فعال در شهرهـای سنندج و سقز و روش 

برکـه تثبیت در شهر قروه بـرای تصفیه استفاده شده اند.

بیشتر بدانیم  
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2ــ وضعیت خاک های استان
حدود 70 درصد از وسعت استان را کوه ها و تپه ها تشکیل داده است و قریب 14/5 درصد از اراضی نیز شامل فالت ها و 
تراس های فوقانی است.در واقع کوه ها و ارتفاعات بخش مهمی از استان را شامل می شود و بخش عمده ای از این کوه ها دارای 
پوششی از خاک عمیق تا نیمه عمیق است که گیاهان استپی آن را پوشانده است و بیشتر کوه های غرب استان )شهرستان های   بانه و 

مریوان( پوشیده 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 این خاک ها در 

تپه   ماهورها پدید آمده  اند، زه کشی خوبی دارند و خطری از نظر شوری و قلیاییت آن ها را تهدید نمی  کند.
به طور کلی خاک های استان کردستان به لحاظ وضعیت ناهمواری در دو منطقٔه شرق و غرب گسترش یافته اند.

شکل٥٢ ــ١ــ کوه های پوشیده از جنگل های بلوط

 خاک های شرق استان عمدتاً عمیق اند و برروی دشت ها و فالت ها قرار دارند و در این دشت ها به سبب وجود سفره های آب 
زیرزمینی غنی و استحصال آب این مناطق از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق، محل عمدٔه کشت محصوالت زراعی آبی اند و به همین 

دلیل یکی از قطب های کشاورزی استان محسوب می شوند. 
 خاک های غرب استان )به غیر از دشت مریوان که عمیق است( از عمق کمتری برخوردارند و بر روی زمین های شیبدار، 
تپه  ماهور و کوهستانی قرارگرفته اند اما به سبب وجود بارش بسیار مناسب، جریانات سطحی و سر منشأ  آبخیزهای مهم کشور، توان 

باالیی برای تولید محصوالت کشاورزی نظیر انواع میوه و غالت دارند.

٣ــ وضعیت  پوشش  گیاهی استان 
پوشش گیاهی تابع عواملی چون آب، خاک و شرایط آب و هوایی است. بارش عمده  ترین عامل متغیر در تعیین نوع پوشش 

گیاهی استان کردستان است. 
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اشکال ناهمواری  ها و تغییرات بارندگی سبب شکل  گیری انواع پوشش گیاهی در استان کردستان شده است که این تغییرات از 
غرب به شرق نمود بیشتری دارد. به طوری که در محدودٔه شهرستان های بانه، مریوان و سروآباد، مراتع خوب و جنگل  های انبوه بلوط 
دیده می  شود. این در حالی است که با کاهش بارندگی و پایین  آمدن درصد رطوبت به سمت شرق، ابتدا جنگل  های بلوط کاهش پیدا 
کرده و به تدریج جای خود را به انواع پوشش بوته  ای مانند زالزالک، بادام کوهی، گون و… داده است و در نیمٔه شرقی استان پوشش 

گیاهی عمدتاً به مراتعی با وضعیت فقیر یا خیلی فقیر محدود می  شود. 
پوشش گیاهی عالوه بر حفاظت از خاک، سبب کند شدن حرکت روان  آب های ناشی از بارندگی شده و عامل عمده در کنترل 

سیالب بوده است؛ همچنین امکان نفوذ تدریجی آب را به سفره های آب زیر زمینی فراهم کرده است.  
پوشش گیاهی استان را می توان در دو بخش »جنگل  ها« و »مراتع« بررسی کرد: 

 جنگل  ها
 جنگل  های استان کردستان، بخش عظیمی از جنگل  های بلوط غرب کشور را تشکیل می دهند که در حوضٔه آبریز رودخانه های 

سیروان و زاب در شهرستان  های بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران و بخشی از سنندج گسترش پیدا کرده است.  
مساحت رویشگاه های جنگلی استان بالغ بر 500000 هکتار است که به علت تخریب و دست کاری انسان هم  اکنون به 320000 
هکتار جنگل طبیعی و 2500 هکتار جنگل دست کاشت تقلیل یافته است که  معادل 2/5 درصد از جنگل  های کشور است. این 
جنگل  ها حدود 12 درصد سطح  استان را تشکیل می دهد. سهم سرانٔه جنگل در حال حاضر در کشور 0/2 هکتار )2000 متر مربع( 

است که این مقدار در استان کردستان 0/23 هکتار )2300 مترمربع( می باشد.   

شکل٥٣ ــ١ــ پوشش  گیاهی استپی

شکل ٥٤ ــ١ــ پوشش  گیاهی جنگل و مرتع
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 مراتع
هکتـار   1400000 بـر  بـالغ  کـردستـان  استـان  مـراتع  مساحت 
درصد   1/7 حدود  و  گیرد  دربرمی  را  استان  سطح  درصد   50 که  است 
سطح مراتع کشور را شامل مـی  شود. بخش عمدهٔ این مراتع بـه ویژه در 
 نیمهٔ  غـربی استـان جزء مـراتع ییالقــی است کـــه منـاطق تحت پــوشش آن 
عبارت انـد از: بیشتر نقاط شهرستان  هـای بـانه و مـریوان، بخش  هــایی 
از سروآبـاد )هه  ورامان   ،کـوساالن  ، کـوره  میانه و…( ، دیـواندره )سارال(، 

کامیاران )عه  واالن و شاهو( و سرشیو و خورخوره  )سقز(. 
پوشش  گیـاهی  عمـدٔه ایـن  مـراتع را گیاهانی از تیرٔه چتریان )که  ما، 
لو، جاشیر(، گندمیان، جو وحشی،گََون  ها، اسپند و سایر گونه های علفی 

و خاردار )خارزرد، کنگر، فرفیون( تشکیل می دهد.

شکل ٥٥ ــ١ــ جنگل  های بلوط غرب استان

شکل ٥٦ ــ١ــ مراتع عالی  کردستان در منطقۀ سارال  دیواندره

   از نظر قدمت بر اساس بررسی های دیرینه  شناسی، این جنگل  ها حدود  15 هزار سال قدمت دارند که مهم ترین و اصلی ترین 
دارمازو،  ایرانی، وی  ول،  بلوط  از:  اند  ترین گونه های  جنگلی  استان عبارت  به شمار می روند. مهم  استان کردستان   جامعٔه جنگلی 

گالبی  وحشی، زالزالک، انواع گونه های  بادام، بنه و… .
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بهره  برداری از جنگل  ها و مراتع استان کردستان هم اکنون به   چگونگی بهره  برداری از جنگل  ها و مراتع در استان: 
صورت سنتی انجام می  شود و هر ساله ادارهٔ منابع طبیعی، صمغ درختان بنه )سقز( و نیز بوتٔه گون را که از آن کتیرا به دست می  آید، به 
افراد محلی واگذار می  کند که تعدادی از این افراد بدون توجه به وضعیت درختان و بوته ها ؛ به منظور کسب درآمد بیشتر، با بهره  برداری 

بی رویه موجب از بین رفتن گیاهان در دراز مدت می  شوند و خسارات جبران  ناپذیری به طبیعت وارد می  کنند. 
 تخریب جنگل  ها و مراتع استان کردستان:عوامل مؤثر در تخریب جنگل  ها و مراتع استان کردستان به دو دسته )طبیعی 

و انسانی( تقسیم می  شوند: 
عوامل طبیعی عبارت اند از: وضعیت ناهمواری های منطقه  و شیب زیاد دامنه ها، خشکسالی های دوره  ای و تغییرات تدریجی 

آب و هوای منطقه. 

   شکل ٥٧ ــ١ــ  نقشۀ پراکندگی پوشش گیاهی استان
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تبدیل عرصه های جنگلی و مرتعی به زمین های زراعی دیم، چرای بی  رویٔه دام از نظر تعداد  عبارت اند از:  عوامل انسانی 
و تداوم آن، آتش  سوزی های غیر عمدی در منطقه، برداشت نامناسب علوفه از مراتع برای دام  ها، جمع  آوری گیاهان برای مصارف 

خوراکی و دارویی، استفاده از چوب جنگل برای تهیٔه زغال و هیزم… .
 پیامدهای تخریب جنگل  ها و مراتع: 

1ــ فرسایش شدید خاک و ایجاد سیل
 2ــ نابودی گیاهان خوش  خوراک برای دام  ها و افزایش گیاهان سمی و خاردار 

3ــ افزایش روان آب های سطحی در محدودهٔ شهرها و مشکالت ناشی از آن 

شکل ٥٨ ــ١ــ  تبدیل عرصه های جنگلی و مرتعی به زمین های کشاورزی

شکل ٥٩ ــ١ــ  چرای بی  رویه دام  ها در مراتع
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 راه های ترمیم جنگل و مرتع در استان 
با توجه به وضع موجود پوشش گیاهی  کردستان: 
استان، جهت احیای جنگل ها و مراتع اقداماتی را 
می توان انجام داد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: 
تراس  بندی و بانکت  بنـدی در دامنه ها، تولیـد نهال و 
جنگل  کاری، قـرق مراتع، کـود پاشی مـراتع، تبدیل 
دیمزارهای کم بازده به مرتع، نظارت بر بهره  برداری از 
محصوالت فرعی جنگل، تأمین سوخت روستاییان 
ه کشاورزان و  ب آموزش  های الزم  و هم چنین دادن 
دامداران )که بهره  برداران اصلی منابع طبیعی هستند( 
در جهت حفاظت، احیـا و توسعٔه جنگل هـا و مراتع 

استان که مخروبه شده  اند. 
٭ آیا می توانید بگویید که در این زمینه از چه 

طریق باید به روستاییان آموزش داد؟ 
شکل ٦٠ ــ١ــ بانکت بندی و نهال کاری در دامنه کوه های کردستان

 به صورت گروهی و با راهنمایی دبیر خود یکی از فعالیت  های زیر را انجام دهید:  
1ــ مهم ترین رویشگاه جنگلی استان کردستان، جنگل  های چنارهٔ مریوان است، در مورد علل به وجود آمدن 

این رویشگاه جنگلی تحقیق کنید و گزارش آن را به کالس ارائه دهید.  
2ــ دربارٔه نوع پوشش گیاهی و علل به وجود آمدن آن در محل زندگی خود تحقیق کنید و نام محلی چند گونٔه 

گیاهی غالب را بنویسید. 
3ــ در سال های اخیر چه عواملی سبب تخریب پوشش گیاهی در شهرستان محل زندگی شما شده است؟

4ــ گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت احیای جنگل  ها و مراتع شهرستان محل زندگی خود تهیه و در 
کالس ارائه دهید. 

5ــ عکس  هایی از مناظر گیاهی و جنگلی شهرستان محل زندگی خود تهیه کنید و در کالس در مورد شباهت ها 
و تفاوت  های آن ها با یکدیگر، بحث کنید. 

6ــ چه راهکارهایی برای حفاظت از جنگل  ها و مراتع در شهرستان محل زندگی  خود می توانید ارائه دهید؟    

فعالیت  
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4ــ زندگی جانوری در استان کردستان
استان ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط مساعد طبیعی، تنوع زیستگاه ها و رویشگاه های آن، از تنوع زندگی جانوری بسیار 
باالیی برخوردار است. اکثر نقاط کوهستانی این استان در گذشته تا به امروز مأمن و زیستگاه حیوانات وحشی مانند سیاه گوش، خرس 

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

شکل ٦١ ــ١ــ تنوع گونه های جانوری در زیستگاه های استان

عالوه بر آن، تنوع جمعیت پرندگان و آبزیان نیز به دلیل وجود زیست گاه های آبی و خشکی، نسبتاً زیاد است و این استان پناهگاه 
صدهاگونه پرندٔه بومی، مهاجر و نیمه مهاجر است که  مهم ترین آن ها عبارت اند از: کرکس، دال سیاه، عقاب طالیی، شاهین، فالمینگو، 

هُدهُد، سبز قبا، دارکوب، سار،  کبک معمولی، کبک چیل و... .
مهم ترین عامل تهدید تنوع زیستی استان تخریب زیستگاه هاست. هم چنین در چند دهٔه اخیر بسیاری از گونه های جانوری 
به طور بی  رحمانه شکار شده  اند. بعضی از شکارچیان به طور بی  رویه یا در فصل غیرمجاز و با استفاده از روش  های غیرمتعارف، به شکار 
پرندگان و حیوانات کمیاب و در حال انقراض استان می  پردازند که صدمات جبران  ناپذیری به محیط  زیست استان و اجزای تشکیل 

دهندٔه آن وارد می  کنند.
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اگر زیستگاه های با ارزش استان تحت قوانین و مقررات خاصی قرار گیرند، قطعاً موجب حفظ میراث تاریخی و طبیعی 
استان خواهد شد. در همین جهت با تالش اداره کل حفاظت محیط زیست استان به منظور حفظ بقای نسل گونه های مختلف 
جانوری و نیز حفاظت از زیستگاه  های این دسته از جانداران، شکار برخی گونه ها ممنوع و برای آن ها زیستگاه ها و مناطق 
حفاظت شده تعیین شده است. تعداد این زیستگاه ها در دهٔه اخیر رشد قابل مالحظه  ای پیدا کرده و وسعت مناطق حفاظت شدٔه 
استان از یک درصد به 6/5درصد و از یک منطقه به 5 منطقه، افزایش یافته تا عاملی برای حفظ تنوع  جانوری و گیاهی استان 

باشد. در این باره می توان به اقدامات زیر اشاره کرد:
1ــ ارتقاء سطح منطقٔه کوساالن و شاهو به مناطق حفاظت شده 

2ــ تبدیل مناطق »عبدالرزاق سقز« و »به  گر و پریشان قروه« به مناطق حفاظت  شده   
)به ویژه برای برخی گونه ها مثل آهو در بیجار و  3ــ اجرای طرح احداث سایت جهت احیای زیست بوم های استان 

سقز( 
4ــ تبدیل تاالب بین المللی زریبار به پناهگاه حیات وحش

زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان کردستان
٭ به شکل 62ــ١ )نقشٔه مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان( توجه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

1ــ آیا تعداد و پراکندگی زیست گاه ها با شرایط طبیعی استان متناسب است؟
2ــ کدام یک از این زیستگاه ها در شهرستان محل زندگی شما واقع شده است؟  

3ــ به نظر شما این مناطق چه نقشی در حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری استان دارند؟ 

فعالیت  
و  گیاهی  پوشش  از وضعیت  گزارشی  بخواهد  از شما  گرد(  )طبیعت  اکوتوریست  گروه  1ــ چنانچه یک 

زندگی جانوری استان تهیه کنید، چه اطالعاتی در اختیار آن ها قرار می دهید؟ 
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بیشتر بدانیم  
 منطقۀ حفاظت شدۀ بیجار: این منطقه که در سال 1354 حفاظت شده اعالم شد، 31769 هکتار مساحت 
دارد و در یک ناحیٔه کوهستانی در 15 کیلومتری شمال بیجار واقع شده است. منطقٔه حفاظت شدٔه بیجار، تپه ماهوری 
دارای اقلیم  نیمه خشک معتدل با میانگین بارندگی350  میلی  متر در سال است. در منطقٔه حفاظت شدٔه بیجار تاکنون 
19 گونه پستاندار، 75 گونه پرنده،11 گونه  خزنده ، 5 گونٔه ماهی و 137 گونٔه گیاهی شناسایی شده است. این منطقه 
یکی از زیستگاه های مهم استان است که ذخیرگاه ژنی قوچ و میش ارمنی محسوب می  شود و جمعیت قابل مالحظه ای 
از این گونه را در خود نگهداری می  کند. واقع شدن آثار تاریخی )قلعٔه قم چقای و قلعٔه چشمه سنگین( در این منطقه، 

اهمیت دو چندانی به آن داده است و از این نظر نیز پذیرای گردشگران زیادی است.                              

شکل ٦٢ ــ١ــ نقشۀ زیست گاه های جانوری استان

کیلومتر
٦٠                  ٣٠                       ٠

راهنما
مناطق حفاظت شده

مناطق شکار ممنوع
تاالب زریوار



44

 منطقۀ حفاظت شدۀ عبدالرزاق: این منطقه با 
وسعت 44000 هکتار در شهرستان سقز واقع شده است 
و از مناطق تپه ماهوری استان بوده که در سال 1386 به 
عنوان حفاظت شده ثبت و اعالم گردیده است. این منطقه 
مناطق  و  بیجار  شدٔه  حفاظت  مناطق  پشتوانٔه  عنوان  به 
باالیی  اهمیت  از  غربی  آذربایجان  جنوب  شدهٔ  حفاظت 

برخوردار است.
تا کنون  باالیی دارد که  تنوع زیستی  این زیستگاه 
گونٔه  و 350  پرنده  گونه  پستاندار، 180  گونه  آن 17  در 
گیاهی شناسایی شده است. آن چه که به این منطقه اهمیت 
دو چندان بخشیده است، از یک سو وجود دریاچٔه سد 
تاریخی  آثار  دیگر  از سوی  و  زیستگاه  نزدیکی  در  زرینه 

فرهنگی غارکرفتو و تپٔه باستانی زیویه است.
این  پریشان:  و  گر  به   شدۀ  حفاظت  منطقۀ   
شهرستان  جنوب  در  هکتار  مساحت37000  با  زیستگاه 
استان  ُبز  و  کل  مهم  تگاه های  زیس از  و  شده  واقع  قروه 
کردستان است. این منطقه از نوع صخره ای است و در 
سال 1375 به عنوان منطقٔه شکار ممنوع  ، و در سال 1385 
منطقه  این  ل  داخ در  شد.  اعالم  شده  حفاظت  عنوان  به 
تاکنون 12 گونه  پستاندار  ، 42  گونه پرنده  ، 8 گونه خزنده 
و 3 گونه ماهی شناسایی شده است. عالوه بر آن، چشمٔه 
شاه پسند و نادره راه در این زیستگاه دارای ارزش تاریخی 
امامزادهٔ  وجود  یل  دل 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 بیجار

شکل٦٤ ــ١ــ بخشی از منطقۀ حفاظت شدۀ عبدالرزاق سقز   

  شکل ٦٥ ــ١ــ بخشی از زیستگاه به  گر و پریشان
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 منطقۀ حفاظت شدۀ کوساالن و شاهو: زیستگاه کوساالن و شاهو از جمله زیستگاه های منحصر به فرد 
استان کردستان است که بیشتر زمین های آن کوهستانی و شیب  دار و در بعضی نقاط صعب  العبور است. این زیستگاه 
مهم از مناطق بکر طبیعی استان کردستان است که با مساحت 57000 هکتار در شهرستان  های کامیاران، سروآباد و 
مریوان واقع شده و دارای تنوع زیستی بسیار باالیی می  باشد. معماری روستاهای  داخل این منطقه نیز به آن روح و 

زیبایی ویژه ای داده است.
به مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست  این منطقه براساس مصوبات دولت در سال 1387 
استان اضافه شده است. در این زیستگاه تاکنون 23 گونه پستاندار، 117 گونه پرنده، 17 گونه خزنده و 242 گونٔه 
گیاهی شناسایی شده است که می توان به گونه های پرندگان شکاری، کبک، کل و ُبز، سیاه گوش، قوچ و میش، خرس 
قهوه  ای، روباه، گرگ، گراز و پلنگ اشاره کرد. با توجه به شرایط طبیعی و ویژگی های انسانی مناطق حفاظت شده، 

این مناطق دارای ارزش های فراوانی اند. 

شکل ٦٦ ــ١ــ  بخشی از زیستگاه کوساالن و شاهو

شکل ٦٧ ــ١ــ  میش  مرغ در زیستگاه هه  وه  تو

 منطقۀ شکار ممنوع هه    وه تو:  
ایـن زیستگاه که در شهرستان دیوانـدره 
واقع شده، نـه تنها در سطح استـان بلکه 
در سطح کشور نیز، منـاسب ترین زیستگاه 
برای زنـدگی میش مـرغ است. زیستگاه  
هه  وه  تـو حدود 24000 هکتـار مساحت 
دارد و در مهر ماه 1373 به عنوان منطقٔه 

شکار ممنوع اعالم شد.  
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در کمتر کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک می توان منظره  ای با   تاالب بین المللی زریبار: 
ترکیب کوهستان پوشیده از جنگل بلوط، اراضی کشاورزی، نیزارها و تاالب را مشاهده کرد. در این میان، تاالب 
بین المللی زریبار به عنوان نگینی بسیار زیبا که بر گرفته از معماری و موهبت خالق یکتاست، در غرب ایران می  درخشد 

و عالوه بر جلوه های طبیعی آن، نزد مردم منطقه دارای جایگاه فرهنگی و مذهبی باالیی است. 
این تاالب با مساحت 3292 هکتار، در سال 1386 به عنوان بیست و سومین تاالب عضو کنوانسیون رامسر 
ثبت  شده است و از تنوع زیستی باالیی برخوردار بوده که تاکنون در آن 97 گونه پرنده، 32 گونه پستاندار، 11 گونه 
خزنده، 13 گونه ماهی و 100 گونه گیاهی شناسایی شده است. این تاالب هر ساله مأمن هزاران پرنده مهاجر و بومی 
است؛ از جمله این پرندگان که در فصل جوجه  آوری در حاشیٔه تاالب و در میان نی  زارها اقدام به تخم  گذاری می  کنند، 
می توان به: اردک سبز، خوتکا، پرستوی دریایی، سبز قبا، لک لک سفید، آنقوت، حواصیل سفید و خاکستری، 
اردک نوک پهن و… اشاره کرد. یکی دیگر از ویژگی های این تاالب بسیار زیبا تنوع آبزیان آن است که می توان به 
انواع گونه های ماهی )سیاه ماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی، عروس ماهی ؛ کپور و مارماهی(، سگ آبی و… اشاره 

کرد. 

شکل ٦٨ ــ١ــ بخشی از تاالب بین  المللی زریبار


