اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ٢٨٢٠٣ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻏﺮب اﯾﺮان ﻗﺮار دارد و ﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﮫﺮ ﺳﻨﻨﺪج اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در داﻣﻨﻪھﺎ و دﺷﺖھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١۴٣٨۵۴٣ ،ﻧﻔﺮ ﺟ ﻤﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺎﻣﻼ ً
ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮﯾﻮان ﺗﺎ دره ﻗﺰلاوزن و ﮐﻮهھﮫﺎی زﻧﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﺸﺮق ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎھ ﻤﻮاریھﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﺘ ﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻗﺴ ﻤﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی و ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﻗﺴ ﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻨﻨﺪج ،ﻣﺮﯾﻮان و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اطﺮاف آﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻌﺒﻪھﺎی رود ﻗﺰل اوزن در ﺷﺮق و ﺷ ﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و رود ﺳﯿﺮوان در ﺣﻨﻮب ﭼﮫﺮه زﻣﯿﻦ را ﺑﻪطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ،
ﻗﺴ ﻤﺖھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻨﻨﺪج را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و درﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺷ ﻤﺎﻟﯽ  -ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺗﺮﯾﻦ دﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ »ھﻮهﺗﻮ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دو ھﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع در ﺷ ﻤﺎل ﺳﻨﻨﺪج واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮهھﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ
در ﺷ ﻤﺎل ﺑﯿﺠﺎر ،ﺷﯿﺪا در ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﻨﺠﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺮوه و ﺳﻘﺰ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪطﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻋ ﻤﺪه ھﻮای ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻗﺮار دارد و
اﻗﻠﯿﻢھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.
اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻮده ھﺎی ھﻮای ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮده ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ھﺎﯾﯽ در ﺑﮫﺎر و رﯾﺰش ﺑﺮف در زﻣﺴﺘﺎﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻮده ھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﮐﻪ از اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ و درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔﺮس ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از رطﻮﺑﺖ را ﺑﺼﻮرت ﺑﺎرش ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮف و ﺑﺎران در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮطﻮب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺎری در ﻣﺮﯾﻮان و درﯾﺎﭼﻪ زرﯾﻮار ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺮطﻮب و ﻣﻌﺘﺪل ﺷﺪن ھﻮای اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ دارد .ﻣﯿﺰان
رطﻮﺑﺖ و ﺑﺎرش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮕﻞھﺎی اﻧﺒﻮه ﺑﻠﻮط و ﮔﻮﻧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺟﻮی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن
)ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﻧﻪ و ﻣﺮﯾﻮان( ﺣﺪود ھﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در ﺳﺎل و ﮐ ﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ آن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺣﺪود ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان و اوراﺳﯿﺎ

