ﺷﯿﺮوان ﭼﺮداول
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول ﯾ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن اﯾﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﺑﻠﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول در
ﺳﺎل  ۱۳۶۰از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺟﺪا ﺷﺪ و در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﻗﺒﻞ از  ۱۳۶۰از ﺑﺨﺶﻫﺎی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم  19054ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اراﺿ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان ﭼﺮداول ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ
ﺳﺮآﺑﻠﻪ ﺣﺪود  9/11درﺻﺪ ﻛﻞ اراﺿ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻴﻞ ﻣ دﻫﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒ ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،از ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دره ﺷﻬﺮ ،از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﻼم و اﻳﻮان ﻣﺤﺪود ﻣ ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﺑﻠﻪ
ﺳﺮاﺑﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ آﺳﻤﺎن اﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﯾ از
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﻣﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺳﺮاﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ آﺳﻤﺎن اﺑﺎد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﺑﻠﻪ را روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﻫﺎﻟ ﺷﻬﺮ آﺳﻤﺎن آﺑﺎد ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ.

ﺷﻬﺮ آﺳﻤﺎن اﺑﺎد
آﺳﻤﺎنآﺑﺎد ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در ﻏﺮب اﯾﺮان .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول ﻗﺮار
دارد.آﺳﻤﺎنآﺑﺎد از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﮔﻮاور از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻏﺮب ،از ﻏﺮب ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻠﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن
ﻏﺮب از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻮان ﻏﺮب و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﺮداول ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان ﭼﺮداول ﻣﺤﺪود ﻣﺑﺎﺷﺪ .از آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮان ﺷﻬﺮ و ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻢﮔﻢ واﻗﻊ در ﮐﻮه ﺑﺎﻧﻮل .ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ’ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻗﺬق’ ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﭙﻪﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﯾﺎ ﭼﻐﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻞ ﮐﻞ در ۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ آﺳﻤﺎن آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺷﯿﺮوان
ﺷﯿﺮوان ﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و در ﺣﺪود ۱۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﻗﺮار دارد ﯾ از ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ان ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﻮﻣﺎر اﺳﺖ .از ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ ﮐﺮده ﻋﺒﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺮه از ﺷﺮق اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل دارای اب ﻓﺮاواﻧ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد ودر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان زﯾﺎدی از ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧ ﺷﯿﺮوان ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨ ﺳﺎزﺑﻦ ،ﺗﻨ ﺷﻤﺸﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ﺳﯿﺮوان و ﺳﺪ ﺳﯿﻤﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.
در دور ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﻔﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﺷﯿﺮوان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮوان و ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﺴﺘﺎن ﮐﺎرزان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺸﺎاﻟﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .از ﭘﺮوژ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺷﯿﺮوان ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧ و ﺑﺰرگ ﺳﺎزﺑﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺪ ﺳﯿﻤﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﯾﺎر ﭘﺪری و اﺟﺪادی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶ ﭼﺮداول

ﭼﺮداول ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﭼﺮداول در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی زاﮔﺮس ﻗﺮار دارد و
دارای آب و ﻫﻮاﯾ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و دﺷﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻫﻤﻮار ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ،اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط و ﺑﺎدام ﮐﻮﻫ ،ﺑﻨﻪ)ون( ،ﮐﯿﻢ ،ارﺟﻦ و ﮔﻮن دﯾﺪه ﻣﺷﻮد .ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺨﺶ ﭼﺮداول ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻗﺮار دارد و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای داﻣﭙﺮوری ﺳﻨﺘ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ ﺷﻐﻞ اﺻﻠ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ
دام ﭘﺮوری اﺳﺖ.ﭼﺮداول ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد وﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﺣﻤﯿﻞ‐اﯾﻼم ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣ ﮔﺬرد
آﯾﻨﺪه ﭼﺮداول ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ واز دﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در دﺳﺖ
اﻗﺪام ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺪ ﺳﺎزﺑﻦ وﺳﺪ ﭼﻨﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻮل وﻗﻮه اﻟﻬ ﮐﺸﺎورزی ﭼﺮداول را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد –ﺑﺨﺶ ﻫﻠﯿﻼن–
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
دارای ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم زردﻻن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ،ﺑﺮای ﻋﺒﻮر وﻣﺮور ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه وﺗﺮدد ﺑﻪ راﺣﺘ ﺻﻮرت
ﻣ ﮔﯿﺮد ﻣﺮدﻣﺎن ﻟ زﺑﺎن ﻫﻠﯿﻼن ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﺎن اﺑﻮﻗﺪاره ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻠﯿﻼن را
ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان و ﭼﺮداول در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۳۹۷۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
زﺑﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮوان ﭼﺮداول ﮐﺮد زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻠﻬﺮی ﺗﻠﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدم در ﺑﺨﺶ ﻫﻠﯿﻼن و
دﻫﺴﺘﺎن ﺑﯿﺠﻨﻮﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻟ ﮔﻮﯾﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺷﯿﺮوان ﺳﻪ روﺳﺘﺎ )ﭼﻢ ﺷﯿﺮ ،ﭼﻢ روﺗﻪ،
دارﺑﻠﻮط( ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑ ﺗﻠﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن و ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

