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   Abstract     چکیده

عوامل و عناصر جغرافیایی و به طور خاص مناطق جغرافیایی، در رویدادها و 

و اجتماعی نقش دارند. یکی از این مناطق  فرآیندهای سیاسی و اقتصادی

 بدیلی را در رویدادهای ی خاورمیانه است که نقش بیجغرافیایی منطقه

خلیج فارس و به  مهمترین کشور حوزهیران به عنوان جهان ایفا میکند. ا

ای شناخته در وقایع مهم انرژی منطقه عنوان یکی از بازیگران اصلی و کلیدی

 میشود. بنابراین میتوان چنین استدالل نمود که ایران عالوه بر اعتبار

ژئواکونومی  ابلیتهای منحصر به فردی در زمینهژئوپلیتیکی، دارای ارزش و ق

با توجه به موقعیت ترانزیتی خود که ناشی  ی دیگر ایراننیز میباشد. از سوی

میباشد،  المللی راه بین های ژئوپلیتکی، یعنی قرارگیری در چهاراز برتری

حائز اهمیت است. این چهارراه آفریقا را به آسیا و آسیا را به اروپا متصل می 

فارس مجموعه ی جزایر آن است که نقشی  کند. قابلیت عمده ی خلیج

فارس  وجهی به آن بخشیده است. مقاله حاضر اهمیت منطقه ای خلیجچند

ای و جزایر ایرانی را مورد مطالعه قرار داده، در این راستا ابتدا ویژگیهای منطقه

ای و فرهنگی کرده و سپس به ویژگیهای منطقه و جغرافیایی آنان را بررسی

طبیعی و اجتماعی  هایآنان پرداخته، در ادامه با تمرکز بر جزیره هنگام ویژگی

جاری آن آورده شده است و در نهایت با توجه به قابلیتهای سرزمینی و 

های توسعه و توانمندیهای ژئوپولتیک و جغرافیایی آن زمینه استعدادهای

 .جزیره در این مسیر بیان شده است

 Geographical factors and elements, specifically geographic 
regions, play a role in political, economic, and social events 
and processes. One of these geographical regions is the 
Middle East, which plays an important role in world events. 
Iran is known as the most important country in the Persian 
Gulf and as one of the main and key players in important 
regional energy events. Therefore, it can be argued that in 
addition to geopolitical credibility, Iran also has unique value 
and capabilities in the field of geo-economics. On the other 
hand, Iran is important due to its transit position, which is 
due to its geopolitical advantages, i.e. being located at four 
international roads. This crossroads connects Africa to Asia 
and Asia to Europe. The main feature of the Persian Gulf is 
its set of islands, which has given it a multifaceted role. The 
current article studies the regional importance of the 
Persian Gulf and Iranian islands, in this regard, it first 
examines their regional and geographical characteristics and 
then deals with their regional and cultural characteristics, 
then focusing on the current natural and social 
characteristics of the island. Finally, according to its 
territorial capabilities and geopolitical and geographical 
talents, the areas of development and capabilities of the 
island in this direction have been stated. 

    لمات کلیدیک

 آمایش سرزمینی، جزایر جنوبی، جزیره هنگام، خلیج فارس
 Keywords   

Territorial settlement, South Islands, Hengam Island, 
Persian Gulf 

 

  مقدمه  -1

از جهان بوده است و نقش خود  یتیبخش پر اهم یوستهفارس پ یجخل

نقش  این از روزگاران باستان آغاز کرد. ی،را به عنوان شاهراه بازرگان

بزرگ جهان باستان همانند  یها یاز هنگام گسترش قدرت امپراتور

 اهمیت یانو ساسان یانروم یانپارت یان،مقدون یونانیان یانهخامنش

خود را بر سراسر  یتعرب حاکم یالتکه تشک ی. هنگامیافت یشتریب

فارس  خلیج شود گستراند، یم یدهنام یانهکه امروزه خاورم یمنطقه ا

 ینو مرکز اکرد  یدو ارتباطات تجد یبازرگان ینهنقش خود را در زم

رقابت  گسترش آن مربوط ساخت. به هنگام یرامونرا با پ یالتتشک

 یجخل یندر مشرق زم ییاروپا یهاقدرت یکاستراتژ -یاسیس یها

 یحلقه یک عنوان و هم به یشاهراه بازرگان یکفارس هم به عنوان 

https://ir.linkedin.com/in/sobhan-baghi-138696236?trk=people-guest_people_search-card
http://ikiu.ac.ir/members?id=447&lang=1
http://ikiu.ac.ir/members?id=447&lang=1
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 یلآنان مورد توجه قرار گرفت. از اوا یکاستراتژ یردر زنج یتپر اهم

 یجهان یننو اهمیت به لحاظ کشف و استخراج منابع نفت یستمقرن ب

داشت در  یکه از لحاظ نظام یفارس آغاز شد و عالوه بر نقش یجخل

کرد. کشور  پیدا یا کننده ییننقش تع یزجهان ن یانرژ یاستراتژ

 یجبا داشتن حداکثر طول سواحل در خل یرانا یاسالم یجمهور

دارد بدون  منطقه یتوامن یاسیثبات س یدر برقرار یفارس نقش مهم

 یرانا[. 1] است یرانیانما ا یاتفارس عامل ح یجمبالغه و اغراق خل

و  یعیطب یطشرا جغرافیایی، یتاست که با توجه به موقع ینیسرزم

 یختار یو در ط یباشدو جهان م یامهد تمدن آس یفرهنگ یارزشها

را پشت سر نهاده  یسِترگ و یمعظ یدادهایخود، رو یبپر فراز و نش

معتقد  یرانا یتدر مورد موقع یمحقق فرانسو «رنه گروسه ،»است. 

 یرانا ین،از مستشرق یگرد گروهی «است یخچهار راه تار یرانا»است: 

.کشور یکنداند که شرق و غرب را به هم متصل م خوانده یرا پل

و  یاآس یدر جنوب غرب موقعیت، به لحاظ یرانا یاسالم یجمهور

 یرانا یکنون ین. سرزمیگیردرا در بر م یراناز فالت ا یعیبخش وس

از نود  یشکه با ب یدهدم تشکیل را یراناز فالت ا یا بخش عمده

خاص  یتفالت واقع شده است. موقع یندرصد از مساحت، در غرب ا

جهان قرار  یارتباط یشبکه بزرگترین از یکیکه در مرکز ثقل  یرانا

 یمرکز یایآس یاروپا را به خاور دور و کشورها یگرفته و همچون پل

 یرتاث یوستهامر پ ینکه ا یکند،م وصل و ماوراء قفقاز را به جنوب

با هفت  یرانداشته است؛ ا ینسرزم ینکهن ا یخدر طول تار یممستق

 یو کشورها یجنوب ی یهحاش کشورهای و با یکشور مرز خشک

در جهان  یمتر کشوردارد؛ ک یاییمازندران مرز در یایدر ی یهحاش

 . است مواجه یگانتعداد از همسا ینبا ا

 یرانفارس قرار دارد که سهم ا یجدر خل یاریبس یرجزا یگرد یاز سو

است.  یرجزا ینا ینتر یتو با اهم مستعد از یتعداد یرانیا یراز جزا

 یدر قلمروها یاییدر یکسب برتر یابزارها یناز مهمتر یروجود جزا

خود، در  یاییدر یتبا توجه به موقع ایران کشور. یباشندم یاییدر

سه گانه از  یراست که جزا یفراوان یرجزا یفارس دارا یجسواحل خل

  [.2] یباشندآنها م ینمهمتر

با توجه به مطالب فوق اهمیت پرداختن به موضوع را میتوان چنین 

و  بیان نمود که: با توجه به اهمیت چندگانه و بسیار این جزایر

ظرفیتهای باالی آنان غفلت از پرداختن بدان موجب خسارتهای 

نیازمند  اجتماعی و اقتصادی است و بیش از پیش احساس می شود و

های گوناگون است؛ از اینرو نیاز به پژوهشی با ورود و مطالعات رشته

میگردد؛ اهدافی  ای احساسعنوان و قالب پیش رو با ماهیت بین رشته

ا نیز نمیتوان خارج از اهمیت یادشده تصور نمود که پژوهش میپوید ر

بستر نظری این حوزه  و انجام مطالعاتی از این دست، ابتدا به تقویت

به  .انجامد و میتوان به عنوان راهنمای عملیاتی به کار گرفته شودمی

ی حاضر به بررسی اهمیت خلیج فارس پرداخته. این منظور در مقاله

هنگام  یجزیره ی بررسی شده و در انتها بهدر ادامه نقش جزایر جنوب

پرداخته و قابلیت های آن بیان و ارزیابی خواهد شد. پرسشهایی که 

  :اند ازدر این پژوهش مطرح میشوند عبارت

  ای و جهانی اهمیت خلیج فارس در مقیاس و منظر منطقه

  چیست؟

   این قابلیت چگونه میتواند محرک و آغازگر توسعه و تغییرات

 دجانبه باشد؟چن

  ی اهمیت جزایر بوده و چه عواملی آغازگر و تقویت کننده

 ی جزایر جنوبیهنگام در رسیدن به توسعه یجزیرههای توانایی

 خلیج فارس چیست؟

 شناخت موقعیت -2

برای رسیدن به شناخت بهتر و پی بردن به اهمیت هر نقطه از 

 ی و آبیسرزمینهای درون مرزهای خودی و همسایگان اعم از خاک

نیاز به مطالعه و بررسی آن موقعیت و نگاه از درون به پیرامون و 

پیرامون به محدوده ی مورد مطالعه است، چنین پایش و کاوشی 

فراگیر در مقایس خرد و کالن ایجاد کرده که میتواند یاری  نگاهی

ای بوده و راهنمای مسیر در انتخاب سیاست، ریزی منطقهرسان برنامه

راهبرد و راهکارهای کنونی و آتی باشد. بدین منظور موقعیت و  اهداف

هنگام بیان شده  یجزیرهای، خلیج فارس، جزایر جنوبی و منطقه

  .است

موقعیت مهم دریای فارس در پیوند دادن جهان شرق و غرب به 

خلیج فارس از  یکدیگر و نزدیک کردن اقوام به هم، اهمیت خاصی به

بنابر نوشته ویلسن در کتاب خلیج فارس ابتدای تاریخ داده است. 

نیافته بود،  ها شیارزمانی که هنوز آب دریای مدیترانه با گذر کشتی

ی آبهای خلیج فارس رخ داده که در روند رویدادهای بزرگی در پهنه

است.آشنایی  تکامل نژاد انسانی و تاریخ بشری تأثیر زیادی گذاشته

رود گروهی از این اقوام به اقوام جهان باستان با خلیج فارس و و

ای دراز پیشینه سواحل و جزایر آبهای خلیج و نشیمنگاه کردن آنها

دارد. رویدادهای خلیج فارس در تاریخ مکتوب بشری مقدم بر تمام 

کهنترین دوران  ی آن بهرویدادها و دریاهای جهان بوده است و سابقه

بکری برای  یمیرسد. ویلسن سواحل و جزایر خلیج فارس را زمینه

که سه نژاد نخستین  ی انسان نخستین میداند. او معتقد استمطالعه

نوع بشر: دراویدی، افریقایی و مغولی ابتدا در سواحل خلیج فارس با 

  [.3]اند هم روبرو شده

 هرمز یتنگهموقعیت خلیج فارس و  -1-2

ایران به سبب دارا بودن سواحل طوالنی در خلیج فارس و دریای 

به  هرمز یتنگهی در اختیار داشتن و از سوی دیگر به واسطهعمان 

ترتیب دارای موقعیت بحری و استراتژیک میباشد. به دلیل داشتن 

 این موقعیت مناسب است که در قرون گذشته، کشور ایران همواره

مورد تعرض همسایگان خود و بیگانگان بوده است. در خصوص خلیج 

ارتباط  فارس آن را به صورت محور فارس باید گفت که موقعیت خلیج

بین اروپا و آفریقا از یک طرف و آسیای جنوبی و جنوب شرقی از 

نقل  سوی دیگر در آورده است و در مقام بخشی از سیستم حمل و

دریایی بین اقیانوسهای هند، کبیر و اطلس عمل میکند. از سوی دیگر 

درت و قابلیت ق کیلومتر مرز آبی در خلیج فارس 2000اختیار داشتن 

 بزرگی به ایران بخشیده است. 

ای است که بازوی اقیانوس هند به بستهخلیج فارس، دریای نیمه

 هرمز کلید آن محسوب شده و در نظریات یتنگهشمار میرود و 

دریادار پرتغالی، معتقد « آلبوکرک»ای دارد. ژئوپولیتیکی جایگاه ویژه

 باب المندب، هرمز و ماالکا تسلط یتنگههر دولتی بر سه »  بود که

هرمز  یتنگهدر میان آنها «. !داشته باشد، بر جهان مسلط خواهد بود

 در مرکز قرار گرفته و تسلط بر این تنگه به مفهوم تسلط بر دو تنگه
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هرمز باریکه دریایی خمیده شکلی است که  یتنگهدیگر خواهد بود. 

 است و فالت ایران را ازالیه شرقی خلیج فارس واقع شده در منتهی

شبه جزیره عربستان جدا میکند و آبهای خلیج فارس را به دریای 

 عمان و اقیانوس هند پیوند میدهد. از آنجا که هم کشورهای توسعه

یافته و هم کشورهای در حال توسعه به صدور تفت از خلیج فارس 

 یتنگهدرصد از نفت مورد نیاز جهان باید از  20اند و بیش از وابسته

 [.4] المللی دارد هرمز اهمیت بین یتنگههرمز بگذرد، امنیت 

 

 
تصویر معرف موقعیت جهانی خلیج فارس و مرکز ثقل جهانی بودن  1 شکل

 آن؛ منبع: نگارندگان

 موقعیت استان هرمزگان -2-2

هزار  68ترین استان ایران، با مساحتی حدود استان هرمزگان، جنوبی

در  مربع )هشتمین استان کشور از نظر مساحت(کیلومتر  476و 

درصد 4/7ساحل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد و سهمی معادل 

شمال  از مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. این استان از

و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استانهای 

همسایه بوده  و بلوچستان فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان

خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به  و جنوب آن را آبهای

استان هرمزگان،  کیلومتر در برگرفته است. مرکز 900طول تقریبی 

آباد، شهرستان بندرلنگه، بندر خمیر، حاجی 13بندر عباس است و 

و  قشم، بشاگرد میناب، جاسک، رودان، پارسیان، ابوموسی، بستک،

[. 5] آبادی دارای سکنه دارد 2265بخش و  38شهر،  38، (سیریک

کهن داشته و همواره در مسیر تاریخ  جزایر و بنادر این استان تاریخی

اند. سِیر زندگی در این آسیب دیده و مورد تجاوز و استعمار قرارگرفته

تالطم و خروش میان دریا تا »و  «خشکی دریا تا»استان را میتوان با 

تعبیر کرد. از روزگاران صیادی و ملوانی که  «و سکونت شهری شهر

مناطق شکل داده )و دریا و ساحل بخش جدا  هویت زندگی را در این

زندگی شهری و  یپدیدهنشدنی این هویت هستند(، تا امروزه که 

غالب جهانی است و ناگزیر به این منطقه نیز  یپدیدهشهرنشینی که 

  .کشیده شده است

 ایران و خلیج فارس المللیبینلیل موقعیت تح -3-2

همتای خلیج فارس بر هیچ قدرتی پوشیده نیست، موقعیت ویژه و بی

نقشی حیاتی  از همین رو بوده که همواره تامین امنیت و پاسداشت آن

برای ایران داشته و دارد. بیشترین نیاز انرژی کشورهای جهان از 

ناگزیر به  های این مناطقخلیج فارس تأمین میشود که تمامی کشور

هرمز هستند و در صورت محدود نمودن این تردد،  یتنگهعبور از 

جزایر  ایران، نبض جهان را به دست میگیرد. خلیج فارس دارای

بسیاری در دل خویش میباشد که بخشی از اینان مسکون و بخشی 

 ناپذیر و غیرمسکون میباشند، این جزایر دارای دیگر سکونت

هرکدام به سرزمینی تعلق دارند؛  و ملی گوناگون میباشند مالکیتهای

 کشورهای سهیم در جزایر عبارتند از: ایران، کویت، قطر، امارات

ی عربی، عربستان، عمان و بحرین. جزایر ایرانیِ مسکون خلیج متحده

 فارس عبارتند از: ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، قشم، کیش،

سیری، فرور  یجزیره، هندورابی، هرمز، هنگام، الرک یجزیرهالوان، 

 یجزیرهفارسی، خارک، خارکو، شیف، مینو،  یجزیرهبزرگ )پلور(، 

 یجزیرهفارور، فارور کوچک. چند  یجزیرهصدرا،  یجزیرهنگین، 

 یجزیرهغیرمسکون فارسی عبارتنداز: نَخیلو، امالکرم، عباسک، 

 میرمهنا

 

 
خلیج فارس و موقعیت جزایر فارسی و عربی )مالکیت و ی نقشه 2ل شک

 حریم ملیِ آبی با خط قرمز معّن شده است(؛ منبع: نگارندگان

 

کشورهای دیگری نیز به غیر از همسایگان جنوبی کشور از این 

 موقعیت و محاسن خلیج فارس منتفع میگردند و دریا راه را به

البته که این تعامل و سرزمینها و همسایگان دیگر نیز میگشاید و 

 سودمندی دوسویه است و سرزمینها از یکدیگر منتفع میگردند؛ که

ها ای و همسایگیدر این بخش به بررسی گوشهای از این روابط منطقه

 میپردازیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
  

6 (4) , 2022 

  4، شماره 6دوره 

 1400ستان زم

 فصلنامه پژوهشی

 

اه 
نگ

عه
وس

د ت
بر

اه
ه ر

ی ب
ش

مای
آ

ی
وب

جن
یر

زا
 ج

ی
 ،

ام
نگ

 ه
ره

زی
 ج

ی:
رد

مو
ه 

ون
نم

 

 تحلیل و شناخت همسایگان -4-2

جنوبی و تحلیل همسایگی ها، منبع نگارندگان؛ منبع تصاویر: نگارندگانهمسایگی های جزایر  1 جدول  

 موقعیت قرارگیری شرح موقعیت ردیف

ی
وب

جن
ن 

گا
سای

هم
 

حوزهی خلیج فارس است و  در قسمتهای جنوبی خود دارای همسایگان متعددی از کشورهای عربی« هنگام

دارا و سکونتپذیری است که به امارات متحدهی  یجزیره، دومین «هنگام»ابوموسی، میتوان گفت  یجزیرهپس از 

است. از کشورهای دیگر حاشیهی خلیج فارس همچون قطر، عمان،  عربی همچون شارجه، ابوظبی و دبی مرتبط

قشم و هنگام نام برد که از  یجزیرهبه عنوان دیگر همسایگان نزدیک ملی و باالخص  بحرین، کویت نیز میتوان

 خشی به سایت بوده و در ادامه به آن پرداخته میشودقوت ب هایگزینه

 

ی 
یای

آس
ن 

گا
سای

هم

ق(
شر

(
 

بوده است. امتداد  این مسیر از پاکستان، هند گذشته که از گذشته نیز مورد تعامل دریایی و فرهنگی با ایران

که از یکی قدرتهای اقتصادی )تایلند، چین  این مسیر ما را به آسیای شرقی میرساند و کشورهایی همچون مالزی،

و کره جنوبی در  (کهن و از پیشگامان صنعت در آسیا کشوری دارای تمدن)، ژاپن (آسیا و جهان محسوب شده

امتداد این مسیر ما را به آسیای شرقی میرساند و کشورهایی همچون مالزی،  .امتداد این خوانش قرار دارند

کهن و از  تهای اقتصادی آسیا و جهان محسوب شده،( ژاپن )کشوری دارای تمدن)که از یکی قدر تایلند، چین

 پیشگامان صنعت در آسیا( و کره جنوبی در امتداد چنین خوانشی قرار دارند
 

ب
غر

ر 
سی

ر م
د

 

آفریقا و رسیدن  با عربستان، آغاز پیوند دریایی یجزیرهاین پیمایش از عمان آغاز میگردد، گذار از یمن و شبه 

به دریای مدیترانه متصل و مرتبط  به مصر است و کانال سوئز همچون مَفصلی، خلیج عدن و دریای سرخ را

گذر از این کانال به دو مقصد مهم دارد: از سویی  .میسازد و میتوان گفت دروازهی آبی رسیدن به اروپا است

ری در ارتباطات کهن دریایی با ایران بودهاند. الجزیره که روزگا کشورهای شمال آفریقا همچون مراکش،

قابل بررسیاند. از سوی « پورت سعید»ترکیه، لبنان، سوریه نیز پس از گذر از  کشورهای دیگر از آسیا همچون

این مسیر  پیمایش به اروپا میرسیم، کشورهای مدیترانهای همچون یونان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در دیگر این

  قرار دارند

فر
ر آ

سی
ر م

د
قا

ی
 

شرقی و جنوب شرقی  گذر از خلیج عدن راه دیگری به ما مینماید که چنانچه به سمت جنوب برویم، کشورهای

 اسالم به سرزمینهایی همچون تانزانیا تا جنوبی آفریقا را درنوردیده ایم، مسیرهایی که پیش تر به قصد ترویج

یا دریانوردان جنوبی ایران از دیرباز می پیموده اند و  توسط ایرانیان و مسلمانان پیموده شده و  «دارالسالم»

برخی شواهد تاریخی ارتباط سنتی: وجود سنت و آیین های مشترک  .ریشه های فرهنگی آن امروزه جای مانده

 علوم، صنایع و حتی گونه های طبیعیو ناخداهای سرزمین های افریقا، ترویج و اشتراک  دریانوردی میان ایرانیان

 همچون درختی آورده و بومی شده در جنوب همچون گارم زنگی )از زنگبار،( پلمریا و
 

 هنگام یجزیرهشناخت  -3

است از بخش قشم، شهرستان بندرعباس که دارای  ایجزیرههنگام 

است  ایجزیره «هنگام» [.6] تن سکنه و آب آن چاه و باران است78

ی خلیج فارس، در استان هرمزگان، با مساحت هرمز، دهانه یتنگهدر 

کیلومتری جنوب غربی بندرعباس و 3کیلومتر مربع، در  33

کیلومتر،  9کیلومتری جنوب غربی شهر قشم قرار دارد. طول آن 56

ی آن ارتفاع بلندترین نقطه پهنای متوسط آن چهار کیلومتر و

در شمال،  «هنگام جدید»اند: از  متر است. آبادیهای آن عبارت105

ن آن به در غرب. ساکنا «(غیل) قیل» در جنوب، و «هنگام قدیم»

عالوه بر هلندیها، انگلیسیها . تغال دارندشصورت عمده به ماهیگیری ا

اند و دارای  نیز مدت نسبتًا طوالنی در این جزیره سکونت داشته

آن برای حفاظت از خط تلگراف  اند و از تأسیات بندری و نظامی بوده

کوچکی  یزیرهجهنگام  .[7]هندوستان به بریتانیا استفاده میکردند

 یجزیرهسه کیلومتری جنوب جزیره قشم و همچون  است واقع در

هرمز قرار دارد.  یتنگهآبهای ژرف کانالهای کشتیرانی  یهالرک در لب

الرک، پنجاه کیلومتری  یجزیرهدر شصت کیلومتری  این جزیره

 قشم واقع شده است یجزیرهو سه کیلومتری « غنم»عمانی  یجزیره

های کیلومتر درازا و بین سه تا شش کیلومتر پهنا دارد. کرانههنگام ده 

[. 8] است هنگام بیشتر برای استقرار ناوگان دریایی مناسب یجزیره

 1389هنگام یکی از جزایر شهرستان قشم است که در  یجزیره

کیلومتری( 52یلی ) ام 28 قشم، و یجزیرهمتری جنوب شرقی 

مایلی  400لومتری( بندرعباس کی81مایلی )  45الرک،  یجزیره

در جلد اول « رزمآرا»است.  هرمز واقع شده یجزیرهکیلومتری( 72) 

هنگام  یجزیره، موقعیت جغرافیائی «فارس سمینار در خلیج»کتاب 

 60مسافت  هنگام در یجزیره»کرده است:  گونه عنوانرا این

کیلومتری آبادی قشم و 55الرک و  یجزیرهکیلومتری از 

 «.الغنم واقع است یجزیرهومتری کیل50

 

 
نیمرخ جنوب باختری در مقایسه با  -هنگام یجزیرهگراف  3شکل 

 [8]قشم؛  یجزیره

 

 1317کتاب خلیج فارس چاپ سال  67 یهصفح دریادار بایندر در

 یجزیرهجنوبی  یهاین جزیره دو کیلومتر از وسط کران»مینویسد: 

نفر، شغل آنها رفتن  750جمعیت آن در حدود  قشم فاصله داشته،
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 یهگیری و صید مروارید بوده، ارتباط آنها هم با کرانهیبه دریا و ما

های بادی میباشد؛ در ایران و توسط کرجی یهعمان وهم کران

شمالی این جزیره ارتفاعاتی موجود است که بلندترین آن به  یهناحی

هنگام نزدیک  یجزیره«. متر است 108ارتفاع  و به« میترا یهتپ»نام 

 50کیلومتر عرض دارد، مساحت جزیره را  6کیلومتر طول و  10به 

است. هنگام در گذشته دارای اهمیت بسیاری  کیلومترمربع دانسته

جمعیت و آبادانی  یهسنگ قبر نشان 5000بود. وجود یک قبرستان با 

 .گذشته هنگام است

 حل و ارتفاعات هنگامسوا -1-3

های جزیره چنین بیان  کرانه یهرزمآرا در سمینار خلیج فارس دربار

است و بایک شیب  [دار دندانه]های این جزیره مُضَرّس  کرانه :داشت

مالیم به دریا فرو میرود. عمق آب در تمام اطراف جزیره به مقدار 

مخصوصاً  است و قایقها میتوانند به سهولت بدان نزدیک شوند کافی

چون عمق آب در این « هنگامِ نو»شمال خاوری مقابل  یهدر کران

 یههنگام در کنار یجزیرهاست،  متر 15 تا  10در حدود  محل

نحوی قرار گرفته که انتهای شمال شرقی آن  جنوب شرقی قشم به

های آن  یک مایلی جنوب غربی رأس خارگو میباشد. تپه یهدر فاصل

جنوبی کاهش  یهشمالی به طرف کنار یهکنارکه ارتفاعشان از 

خاشاک پوشیده اند و بطور کلی رنگ این جزیره تیره  و مییابد از علف

کیلومتر[ جنوب غربی 82/4مایلی ] 3در « غیل یهدهکد»میباشد. 

بزرگتری نیز در  یهشمالی جزیره قرار گرفته؛ دهکد الیه یهمنت

 جزیره قرار دارد. نزدیکی دماغه، واقع در انتهای جنوبی این

 هنگام یجزیرهوضعیت طبیعی  -2-3

ها، های توپوگرافی، آبراهه، شبکه راه این نقشه برگرفته از الیه

 .ه شده استهینخلستان، فضای سبز و خطوط منحنیِ میزان ت

ی شمالی جزیره یههنگام تقریبًا هموار است و تنها در نیم یجزیره

 با« کوه فاکس»ارتفاعی وجود دارد که بلندترین آن  یهچند نقط

جنوبی آن دارای عوارض با توپوگرافی  یهمتر است. نیم 106ارتفاع 

زیادی  هایشمالی دارای پستی و بلندی یهکمتر و شیب مالیم و نیم

است. به دلیل نبود اختالف زیاد در ارتفاع و عرض جغرافیایی و از 

جزیره  6 طوب و شوری آب و خاک، اینطرفی داشتن اقلیم گرم و مر

است و تنوع چندانی « حاره»منطقه  یهویژ یهدارای پوشش گیا

 ندارد، بنابراین به صورت جوامع کوچک در طبقات فضای سبز و

 [.9] نخلستانها در نقاط مختلف جزیره مشاهده می شود

 و تکتونیک شناسیزمین یهپیشین -1-2-3

پس خشکی  یههنگام زیر مجموع یجزیره شناسیزمیناز دیدگاه 

ایران  زاگرسِ چین خورده در جنوب شناسیزمینبندرعباس و زونِ 

 یههرمز ثمر یتنگهمحسوب میشود. پیدایش خلیج فارس و 

 کره زمین در روزگار بسیار دور است. در حدود یهجایی پوستجابه

مد زمین جا یهکامبرین( پوست-پره یهپانصد میلیون سال پیش )دور

 جایی و نفوذ آبها، درواحد بود با جابه یهدر واقع مربوط به قار

ها فضاهایی که در اثر تَرک، شکافهای عمیق ایجاد شد، به تدریج قاره

 شکاف و اقیانوسها پدید آمد درحدود سی و پنج میلیون سال قبل،

این شکاف خلیج فارس را به  یهدریای عمان گسترش یافت و دنبال

 فعالیت بیرون یههنگام نیز نتیج یجزیرهعمان متصل کرد. دریای 

کامبرین فعالیت داشته، این -آمدن گنبد نمکی است که از دوران پره

 گنبد در سطح جزیره رخنمون پیدا کرده و با خود سنگهای آذرین

اعم از درونی و بیرونی را به همراه آورده است. در ساحل جزیره 

است که در زیر آنها تشکیالت مارنی  مرجانی مشهود-تشکیالت آهکی

قابل رویت میباشد؛ به عبارت « پلیوسن»ماسه سنگی مربوط به  و

 الرک در زون ساختمانی یجزیرههنگام نیز به مانند  یجزیرهدیگر 

، جزئی شناسیزمیناز نگاه [. 9] زاگرس چین خورده قرار داشته است

هنگام،  یجزیره .بندرعباس است یهاز زاگرس چینخورده و زیر پهن

-فعالیت بیرون آمدن گنبد نمکی است که از دوران پره یهنتیج

جزیره رخنمون  شمالی یهکامبرین فعالیت داشته، این گنبد در نیم

پیدا کرده و با خود سنگهای آذرین اعم از درونی و بیرونی را به همراه 

 .آورده است

 توپوگرافی و ناهمواریها -2-2-3

 یههنگام نمود چندانی ندارد. در نگا یجزیرهدر عوارض توپوگرافی 

 های ارتفاعی کلی جزیره تقریباً هموار به نظر میرسد که تفاوت

شمالی جزیره چند  یهچشمگیری در آن مشاهده نمیشود؛ در نیم

 ارتفاعی وجود دارد که شاخصترین آن کوه فاکس بلندترین یهنقط

درصد 25ب بیشتر از جزیره، یک گنبد نمکی است که با شی یهنقط

 یادشده به یهبه غیر از دو عارض .های اطراف مسلط است به زمین

بوده « تپه ماهوری»هنگام،  یجزیرهطور کلی بخش وسیعی از سطح 

 و تنها قسمتهای شمال شرقی و جنوب غربی جزیره نسبتاً مسطح

شمالی و جنوبی تقسیم  یهگر هنگام را از وسط به دو نیم. ا[9] است

و شیب  جنوبی آن دارای عوارض توپوگرافی کمتر یهنماییم، نیم

شمالی دارای پستی و بلندیهای زیادی است.  یهمالیم و نیم

غربی  تپهماهوری بوده و در قسمتهای شمالی، شمال شرقی و جنوب

 یهمتر نسبتاً مسطح است. در نیم 20 تا 10جزیره با سطوح ارتفاع 

میشود.  متر دیده 80جزیره تنها چند نقاط ارتفاعی بیشتر از شمالی 

با توجه به وضعیت توپوگرافی، مناسبترین قسمت جزیره برای استفاده 

شرق و جنوب و  در طرحهای توسعه و عمرانی، ساحل شمال، شمال

میباشد.  (حدفاصل هنگام قدیم تا روستایی غیل) جنوب غرب

غربی و  به زمینهای ساحلیبخشهای شمالی و شرقی جزیره نسبت 

جنوبی از شیب نسبتاً تندتری برخوردارند. بخش های شمالی  یهنیم

جنوبی از  یهو شرقی جزیره نسبت به زمینهای ساحلی غربی و نیم

های این جزیره  به طور کلی کرانه .شیب نسبتاً تندتری برخوردارند

یب ش با یک شیب مالیم به دریا فرو میرود، در این جزیره جهت

توپوگرافی، در نواحی شمالی به سمت شمال می باشد و جهت شیب 

در نواحی  .هنگام است یجزیرههای جنوبی ، به طرف مرکز  در دامنه

غربی و شرقی و جنوبی نیز جهت، مرکز به سمت دریا است. به طور 

ساحل شرقی  کلی آبهای ساحل غربی و شمالی جزیره نسبت به آبهای

نتیجه سواحل شمالی به دلیل دارا بودن عمق عمق کمتری دارند. در 

قایقها از قشم به  کم و موقعیت نسبی، مناسبترین مسیر جهت تردد

هنگام است و سواحل غربی محل مناسبی برای قایقرانی تفریحی و 

آبزیان زینتی در  ایجاد منطقه مجاز شنا هستند. از طرفی زیستگاه

ست که خود عامل ساحل شمالی و دلفینها در ساحل جنوب غربی ا

  [.9] جذب گردشگران است
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 ژئومورفولوژی )ریخت شناسیِ زمین( -3-2-3

است  شناسیزمینخلیج فارس در اصل باقیمانده دریاهای دوران سوم 

 زاگرس را میپوشانده است. همزمان با یهکه تمام ناحی

های اواخر دوران سوم و باال آمدن تدریجی زاگرس، آبها چینخوردگی

کنونی به  یهسمت جنوب، عقب نشسته و تقریباً در محدودکمکم به 

شمالی آن جزو  یهصورت خلیج فارس باقی مانده است؛ و حاشی

در  فارس خلیج زاگرس می باشد. سطح آب یهساختمان چینخورد

های یخچالی و بین یخچالی نوسان کواترنر در ارتباط با دوره یهدور

علت  چالهای قارهای، بهشدیدی داشته است. به هنگام گسترش یخ

به شدت  پایین رفتن سطح آب اقیانوسها، سطح آب خلیج فارس نیز

و  خشک میشده است. شواهد پیکرشناسی یهپایین میرفته و گا

، فارس خلیجرسوبشناسی از جمله وجود تپههای ماسهای در کف 

 .هزار سال پیش میباشد 30تا  20بیانگر خشک شدن کامل آن در 

اصلی زمین، ریختشناسی یک  یهامل کنترل کنندبه طور کلی عو

و تأثیر  منطقه، سنگشناسی، حرکات تکتونیکی، گسل، عوامل اقلیمی

ریختشناسی از -مورد مطالعه به لحاظ زمین یهانسان است. منطق

های  تپه اجزای متفاوتی تشکیل گردیده است. بلندی شامل کوهها و

جنوب غرب  -ل شرقکم ارتفاعی است که عمدتاً با روندهای شما

در  تکتونیکی و فرسایشی است. پستیها یا نواحی کم ارتفاع اکثراً 

اطراف مناطق ساحلی مشاهده میشوند. این دشتها شیب مالیمی 

نشیبهای  ناهمواریهای جزیره به صورت فراز و یهدارند. قسمت عمد

جریان آبهای  یهکم ارتفاع و نه چندان محسوس است که در نتیج

لیکن به  .اند آیندهای تکتونیکی ضعیف به وجود آمدهسطحی و فر

طور کلی هر چه از سواحل جزیره به بخشهای داخلی آن پیش رویم 

ناهمواری  ارتفاع با شیب مالیمی افزایش یافته و به جزیره تیپ

برآمدهای میدهد که از سواحل خارجی خود بلندتر است. این افزایش 

نشونه و فاکس  های در کوهشیب و ارتفاع در قسمت شمالی منطقه 

 5به بیشترین حد خود میرسد. )همان: (

 
هنگام با دید از نزدیکی ساحل،  یجزیرهتصویر معرف بلندیهای  4 شکل

 منبع: نگارندگان

 هنگام یجزیرهشناسی اقلیم -3-3

هنگام ایستگاه هواشناسی وجود ندارد، اظهار نظر  یجزیرهچون در 

آمار  درباره ویژگی اقلیمی و آب و هوایی آن بر اساس اطالعات و

قشم که نزدیکترین ایستگاه به این  یجزیرهایستگاه هواشناسی 

 جزیره میباشد، مُیسر است. طبق روش دومارتن، اقلیم استان

گرم شدید تعیین  هرمزگان خشک و بر اساس روش آمبرژه بیابانی

هنگام مانند جزایر دیگر خلیج فارس  یجزیرهآب و هوای  .شده است

 استوایی همراه با وزش یهگرم و مرطوب است. در تابستان گرم و نیم

ماه دیگر مخصوصاً زمستان، بهاری و مطبوع و با  9باد و شرجی و در 

میگیرد  درصد است و بارندگی به ندرت در آن انجام 69رطوبت نسبی 

هنگام دارای دو فصل مشخص، یکی فصل گرم و طوالنی و  یجزیره

 4تا  3از  دیگری فصل معتدل و کوتاه مدت میباشد؛ بنابراین بیش

های دیگر آب و هوایی  . از ویژگی[9] ماه، حالت بهاری و مطبوع ندارد

تند و میانه و  هنگام هنگام و نابه هنگام، وزش بادهای به یجزیره

طول سال است. این بادها نقش مؤثری در تغییر آب و هوای  مالیم در

در شناخت  جزیره و آرامش و آشفتگی آب دریا دارد، دانش مردم

از سود و زیان آنها بسیار باالست. در  یهبادها وجهت هر باد و آگا

سرزمینهای  عظیم هوا در یهطول زمستان به علت سرد شدن تود

هنگام  یجزیرهصورت گسترده بر  آسیای مرکزی و شمالی، بادها به

میوزند( در  اثر میگذارند. بادهای شمال غربی )که عمدتاً صبحها

 .زمستانها، هوای بسیار معتدل و مطبوعی را در جزیره ایجاد میکنند

کم  یهدر مدت تابستان به علت گرم شدن قوس کویری ایران، منطق

هنگام  ییرهجزفشار روی ایران تشکیل میشود و یکی شیب فشار از 

به طرف سرزمین اصلی به وجود میآید با این وصف، بعد از ظهرها که 

جنوب غربی  گرما به نهایت خود میرسد بادهای جنوب، جنوب شرق و

های بخار آب تشکیل  وزیدن میگیرند؛ اما این بادها به طور عمده توده

ریزش بارانهای  شده در خلیج فارس را به سوی هند میبرند و سبب

 یهوان تابستانی در این سرزمین میشوند. آب و هوای خشک و نیمفرا

تولید بخار دریا و انتقال  استوایی، تابستانهای گرم با بادهای گرم سبب

میگویند. در « شرجی»بخاربه سطح جزیره میشود که اصطالحاً به آن 

آفتابی و مرطوب و زمستانهای  نتیجه تابستانهای قشم بسیار گرم و

و نامتغیر است. ریزش باران بین خرداد تا مهر در منطقه، خنک 

موسمی تابستانی اقیانوس  هنگام بسیار نادر است. بارانهای یجزیره

هنگام را تحت تأثیر قرار میدهد. بارانهای سیل  یجزیرههند به ندرت 

طی چند روز از سال فرو  آسای جزیره آذرماه تا اردیبهشت ماه

انبارهای هنگام بوده آب یهه تأمین کنندمیبارند. این بارانها در گذشت

به هوای فضای دریا و  اند، میزان بارش در جزیره اندک است و

پیرامون جزیره در سال بستگی دارد. در بهمن ماه معمواًل  یهمنطق

مرداد هم از ماههای  های دیگر سال باران میبارد. تیر و بیش از ماه

کم باران در طول سال محسوب میشوند. بطور کلی بیشترین میزان 

میهد که با رسیدن  بارندگی( رخ 1/67بارش ساالنه در زمستان )% 

حارهای این میزان  -هوای پرفشار جنب یهبهار به علت تأثیر تود

هنگام  یجزیره بارندگی به شدت کاهش مییابد. به لحاظ آب و هوا،

 شمار مناطق خشک است و میزان بارندگی در آن بسیار کم است در

[9]. 

 تاریخی یهپیشین -4-3

هرمز در طول تاریخ حوادث و رویدادهای مختلفی را  یتنگهجزایر 

داده،  قشم رخ یجزیرهپشت سر گذاشته است، تمام وقایعی که در 

وده تأثیر نب در جزایر اقماری آن یعنی هرمز، الرک و هنگام نیز بی

 قبل از میالد در ایران 2000تا  1000است. مادها بین سالهای 

 یتنگههخامنشی، اقوام آریایی در جزایر  یهحکومت میکردند، در دور

رفع  هرمز از جمله قشم، هرمز، الرک و هنگام مستقر شدند و برای

بیآبی جزایر منطقه و نیز تأمین آب کشتیهای عبوری آن زمان و حمل 

ساختن  وردست و احیاناً برای مقاصد نظامی، اقدام بهآب به نقاط د

مخازن بزرگ و آبگیرهای متعدد و سدهای عظیم در قشم کردند. 
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توجه  قشم و جزایر اقماری آن یجزیرهپادشاهان ساسانی نیز به 

اتصال آبهای  یهداشتند. در زمان فتح قسطنطنیه خلیج فارس حلق

کشتیها و  کاال و لنگرگاه یهآسیا و اروپا از طریق ایران و مرکز مبادل

سیاحت دریانوردان بود، پس از سقوط قسطنطنیه ناگهان به یک به 

و غرب در  سوق الجیشی )استراتژیک( برای شرق و عثمانی یهمنطق

، انداختن جنگهای ایران و عثمانی برای تضعیف دو قدرت راه آمد. به

فارس و  مشغول کردن ایران در مناطق شمالی و غفلت از خلیج

های غرب برای  مناطقی از ایران و عثمانی، بخشی از توطئه یهتجزی

 .اسالم بود تسلط بر سرزمینهای اسالمی و تضعیف دو قدرت جهان

پرتغالیها در این شرایط با استفاده از امکانات مادی و سالحهای 

خلیج  کشتار جمعی مردم، برای اشغال سنگین و روشهای سرکوب و

هرمز و پس از آن جزایر دیگر پرداختند.  یجزیرهفارس ابتدا به اشغال 

دریای عمان  میالدی ناوگان پرتغالی را وارد آبهای 1509آلبوکرک در 

به سوی  «مسقط»و خلیج فارس کرد و پس از اشغال و تخریب شهر 

امیر هرمز این  با هرمز حرکت کرد و پس از جنگی سخت یجزیره

جزیره را به قهر و غلبه گرفت و با توجه به موقعیت ممتاز هرمز، 

شانزدهم و  نظامی مستحکمی در آن بنا نهاد. در اواخر قرن یهقلع

اوایل قرن هفدهم میالدی ایران صفوی به طور قابل مالحظهای 

معطوف  ایرانِ صفوی نیز مجدداً یهتحکیم یافته، در همان دوره عالق

خلیج فارس گردید. اکنون هرمز برای ایران صفوی دارای اهمیتهای 

بود. ایران  ویژه از جمله در مورد بازرگانی و صادرات ابریشم ایرانی

جای استفاده از راه سنتی )َحلب( که  میکوشید صادرات ابریشم را به

فارس انجام  از خاک مستملکات عثمانی میگذشت، از طریق خلیج

  .لماسی ایران دست به کار شددهد؛ این بار دیپ

خوانین الرستان در سالهای هفتاد قرن شانزدهم میالدی با کمک 

گمبرون،  اسلحه و کمکهای مادی از شیراز دریافت کرده بودند، ابتدا

)بندرعباس کنونی( را تحت تسلط خود قرار داده و سپس دست به 

قالع  هرمز زده و کوشش برای تصرف دژ مستحکم و یهمحاصر

 هجری شاه 1031رتغالیها بارهای متمادی تکرار گردید تا اینکه در پ

مالکیت  خان را وادار کرد تا نسبت به جزیره، ادعایعباس امامقلی

کند و فرمان داد تا عملیاتی برای تصرف جزیره آغاز گردد. اولین 

آخرین  عملیات موفق با اخراج پرتغالیها از بحری به پیروزی رسید و

نامنظم )جنگهای نامنظم( علیه قوای بیگانه با وجود عملیات بزرگ 

به  برتری نظامی پرتغالی ها )و با کمک نیروی دریایی انگلیس(

هجری قمری موفق  1031پیروزی منجر شد و قوای ایرانی در سال 

 شدند اشغالگران را از سرزمین خود بیرون کنند. پس از درگذشت

د را در ایران تحکیم عباس، هلندیها مصمّم شدند موقعیت خو شاه

 کرده و تسلط خویش را در آنجا مستقر سازند و باالخره برای اینکه

ایرانیها را مجبور ساخته و حق تجارت انحصاری آن را به خود 

اختصاص دهند، متوسل به زور گردیدند، نیروی دریایی کاملی در 

به حصار و قلعه قشم  1644فارس حاضر کرده و در پاییز سال  خلیج

 ه کردند و باالخره به این وسیله امتیاز تجاری الزم را از شاه ایرانحمل

هلندیها امتیاز تجارت  فارسخلیجدریافت داشتند. برای مدتی در 

 هرمز در تصرف آنها بود، یتنگهابریشم را به عهده داشتند و جزایر 

اما چون نگاهداری جزایر مخارج هنگفتی برای هلندیها تولید میکرد 

 آنجا را تخلیه کردند.  به ناچار

موقعیت خود، به فکر ایجاد یک  در دوران افشاریه نادر پس از تحکیم

نیروی دریایی پر قدرت در خلیج فارس افتاد و به همین جهت به 

یا خرید آن را صادر کرد و  ه کشتی ویهبنادر و جزایر سفارش ت

را به حکومت دشتستان و شولستان و کاپیتانی کل « خانلطیف»

زند،  در زمان کریمخان. احل و بنادر خلیج فارس انتخاب کردسو

قرار داشت، شیخ « معین بنی» یهجزایر قشم و هرمز زیر نظر طایف

معین ضابط بنی شیخ حسن هرمز و یجزیرهمعین ضابط  عبداهلل بنی

ای از اعراب بودند که  معین قبیله قشم بودند. شیوخ بنی یجزیره

اقماری آن حکومت کردند.  قشم و جزایر یجزیرهسال بر  190حدود 

در اواخر دوره قاجار ماموران دولتی ستمها و تعدّیات زیادی بر مردم 

و مدام آنها را تحت فشار  قشم و سایر نقاط روا داشتند یجزیره

قراردادند و به همین جهت مردم در فرصتهای مناسبی که یافتند، تن 

آقامحمدخان قاجار در  پس از به قدرت رسیدن .به مهاجرت دادند

 ایران که وضع دولت مرکزی استحکام یافت، سلطان عمان نماینده

این مناطق به مدت  یهاعزام کرد و خواهان اجار ای به دربار ایران

نود و هفت سال شد، دولت قاجاریه تازه شکل گرفته بود و به علت 

روس و عثمانی و اردوکشیهای داخلی، فرصت  جدال با دولتهای

دگی به جنوب کشور را نداشت، با این تقاضا موافقت کرد و فرمانی رسی

سال 75قشم را به مدت  یجزیرهآن بندرعباس و  صادر و به موجب

سیدسلطان و اوالد  یهتومان به اجار 6000در مقابل پرداخت سالیانه 

  .او واگذار کرد

عه شاه، بندرعباس، بندرخمیر، میناب و مناطق تابدر زمان ناصرالدین

 جزایر قشم و هرمز که سالها به صورت غیررسمی در یهبه اضاف

سلطان عمان بود، طی قرارداد بیست سالهای به سیدسعید،  یهاجار

 )سلطان مسقط( اجاره داده شد. سیدسعید نیز قراردادی با انگلیسیها

قشم برای  یجزیرهبست و به موجب آن انگلیسیها اجازه داشتند در 

سید سعید  یهپس از مرگ سعید به نو .امی بسازندخود یک پایگاه نظ

اجاره داده شد و پس از خلع سالح سید سالم از سلطنت، دولت ایران 

را به اتباع خارجی لغو کرد. پس از سید سعید  ای نواحی رسم اجاره

که حکومت مسقط و عمان رو به ضعف گذاشت، انگلستان کمکم 

ه همین مناسبت از اواخر کشور گسترانید، ب خود را بر این یهسلط

های تجاری نیز بین ایران  مظفرالدین شاه قاجار، حتى مراوده یهدور

مسقط رو به سستی گذارد و در اوایل حکومت  و حکومت عمان و

حکومت مرکزی بر تمام نواحی گسترانیده شد و  یهپهلوی که سلط

گردید. کنترل در آمدند این مراوده به طور کلی قطع  مرزها تقریباً زیر

انگلیسیها برای حفظ آقایی و سیادتِ دریایی خود و سهولت 

شمالی و جنوبی خلیج فارس از مدتها قبل  دستاندازی به سواحل

تصرف نقاط مهمی از بنادر و جزایر و نیز از بین بردن  یهنقش

داشتند و در هر فرصتی که مییافتند با  کشتیهای محلی را در سر

و جزایر به جنگ میپرداختند و قبل از هر اندک بهانه با مردم سواحل 

کشتیها و تصرف سواحل میزدند. همانطور که  چیز دست به انهدام

خان، امیراالمرای فارس برای خان فرزند اهلل وردیاشاره شد امامقلی

و قشم و دفع شر پرتغالیها با موافقت شاه عباس  هرمز یجزیرهتصرف 

استفاده کرد و نخستین بار از نیروهای انگلیسی در خلیج فارس 

ان ایرانی و چهارنفر انگلیسی مامور نگهداری یهسپا انگلیسیها به همراه

اول قرن سیزدهم هجری بندر  یهاز قلعه شدند. انگلیسیها در نیم

را مرکز سوخت خود قرار دادند و انبارهای  قشم« باسعیدوی»
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یسیها در ذغال سنگ ایجاد کردند. انگل یهمتعددی در آن برای ذخیر

کشور ایران را از قوای نظامی خود تخلیه  میالدی 1921 یهفوری

هنگام و بندر باسعیدوی قشم را در  یجزیرهکردند، ولی همچنان 

حاضر به آزادسازی آنجاها نشدند. پس از  اشغال خود نگه داشتند و

میالدی( 1907فیمابین خود )  یهآنکه انگلیس و روس طبق معاهد

شمالی ایران توسط روسها  یهو منطق ان را گذاشتندقرار اشغال ایر

قوای انگلیسی  یهاشغال شد، مناطق جنوبی نیز به تدریج به وسیل

 1299میالدی یعنی  1921تا سال  تحت اشغال درآمد و این اشغال

میالدی در  1921 یههجری شمسی ادامه داشت. باالخره در فوری

ایران را از نیروهای نظامی  کشور ایران کودتا انجام شد و انگلیسیها

خود تخلیه کردند و مؤسسات ایرانی را تحویل دادند اما جزایر بحرین 

 .اشغال و تصرف خویش نگهداشتند و هنگام و باسعیدو )قشم( را در

 قشم، به علت رکود معامالت مروارید، بی یجزیرهعصر پهلوی، مردم 

وقت، فشار  هایآبی، بیکاری، دوری از سواحل اصلی، عدم توجه دولت

بیرویه مأموران به ساکنان متعصب در کشف حجاب و پذیرش 

 لباسهای جدیدِ غیر متناسب با شرایط آب و هوا و خصوصاً 

سربازگیری، تاسیس گمرک و برقراری عوارض گمرکی و اجرای قانون 

 انحصار تجارت خارجی و جلوگیری از حمل قاچاق و حدوث چندین

خود را ترک و به شیخ نشینهای  یهو کاشانقوی، تدریجاً خانه  یهزلزل

 خلیج فارس، کشور عمان، پاکستان، زنگبار و هندوستان پناهنده

حکام  یهشدند و یا مهاجرت کردند. در اوایل سلطنت رضاخان، کلی

جانب  معین، کنار گذارده شدند و به جای ایشان حکامی ازعرب و بنی

 مرکز انتخاب و منصوب گشتند. 

قشم در آن وقتها تابع بوشهر بود به دستور دولت برای  یجزیرهچون 

ای از بلوردیها و تنگسیریها و میناب، به دسته قشم و بندرعباس یهادار

 امور را عهده دار گیرند یهمأموریت داده شد تا به محل بیایند و ادار

شمسی اولین دسته از چریکهای تنگسیریِ اهل  1302در سال 

به  ،«کات محمدعلى بلوردی»صی به نام بوشهر، به سرپرستی شخ

قشم آمدند که تعداد آنها هفت نفر چریک مسلح بود. محل 

قدیمی شیخ  یه، خان«شیخ عبداهلل معین»الحکومه را در منزل نایب

صفر، قرار دادند. تنگسیرها مدت دو سال در قشم ماندند، در  محمد

د و به حفظ آرامش آنجا کوشیدند و به امور مردم رسیدگی کردن

شمسی اولین بخشدار رسمی  1304رفتند. در حدود سال  بندرعباس

دولت به نام آشغانی که مرد نسبتا مسنی بود، تک و تنها از تهران 

شد و در منزل عبداهلل محمد احمد روبه روی مسجد جامع  وارد قشم

 .[9]فعلی اقامت گزید

 

 «هنگام»وجه تسمیه  -5-3

، در ارمنی: اَنگام، به معنی وقت، «هنگام»هنگام در پارسی باستان: 

تشکیل  «گام»و « هَن»ی زمان و گاه است، ولی این واژه از دو پاره

به « گام»شده است. هن به فارسی و دَری به معنای هست میباشد، 

 دهکده را معنی روستا و دهکده نیز آمده است و به زبان هندی هم

های  هنگام از گذشتهی گویند؛ بنابراین میتوان گفت که واژه« گام»

همین جهت  دور یادآور دهکده یا روستایی در این جزیره بوده و به

نام خود جزیره هم هنگام خوانده شده است که یادآور آبادی و اهمیت 

های:  به نام جزیره در روزگاران کهن است. این جزیره در گذشته

 هنجام و هنیام خوانده می شده که نامهای مناسبی بر این جزیره

 اند نبوده

 

 
تصویر احداثات نظامی و قطاع پرتغالیها در جزایر جنوبی )نمونه:  5 شکل

 هرمز و الرک(؛ منبع: نگارندگان

 سنت، عقاید و باورهای رایج در جزیره ی هنگام -6-3

 یهمیراث فرهنگی و اجتماعی جزایر جنوبی را می توان گنجین

و عقایدی دانست  ارزشمندی نامید که با حیات خود بازتاب و نشانگ

که روزگاری میان این بخش از ایران برقرار بوده و میتواند از گذشته 

 :روایتی زنده کند

 1395: 112-116عقاید، باور و سنت های ساکنان جزایر جنوبی و جزیره ی هنگام؛ منبع: داوودیپور،  2ل جدو

 تصویر بیان ویژگیشرح و  ردیف

ان
 زب

ب و
ذه

م
 

 مردم این جزیره مسلمان و پیرو مذاهب تشیع و تسنن میباشند. دین مردم اسالم و مذهب )سنی شافعی( و

علت  )اثنی عشری( است. زبان اهالی جزیره، فارسی با گویش بندری و زبان عربی است. در این جزیره به یهشیع

گویشهای  خصوص شیخ نشینهای خلیج فارس، زبان عربی نیز کم و بیش درارتباط زیاد با کشورهای همسایه به 

ناحیه شده است.  محلی راه یافته و به صورت لهجههای ترکیبی از واژههای فارسی و عربی و هندی وارد زبان این

 112 :)همان
 

وم
رس

ب، 
آدا

 

فرهنگهای  هرمز و الرک از دیرباز یکسان بوده و ازهنگام آداب و سنن مردم جزایر قشم،  یجزیرهفرهنگ مردم 

کمبودها و سختی  غربی و خارجی کمتر تأثیر پذیرفته است. بردباری، خونگرمی، مهماننوازی و تحمل در برابر

 یهبست یهچون در محدود شرایط آب و هوا، از ویژگیهای خاص و خصلتهای مردم این جزایر است. اهالی هنگام

گرم و همبستگی باالیی  یهروحی هاند، یکپارچگی خود را حفظ کرده و در معاشرت با یکدیگر ازجزیره قرار گرفت

اسالم هستند و به همین مناسبت، آداب  برخوردارند و روابط حسنهای باهم دارند. مردم جزیره پایبند اصول دین

 1نی است. )همان: (و اعیاد دی و رسوم آنها نیز بیشتر در پیرامون مراسم مذهبی و برگزاری جشنها
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 مراسم مولودی در جزیره در طی سال، چهار روز برگزارمیشود. مولودی از جمله مراسم مذهبی است و در

پیامبر،  قشم برگزار میشود، عبارتند از: روز والدت یجزیرهمسجدها برگزار میشود. روزهای مولودیخوانی که در 

میخواند و  پیامبر، عید فطر و عید قربان که مراسم بعد از نماز عشاء، است. در این مراسم مولودیشب معراج 

خوشحالی حین  دیگران جواب میدهند. در این روزها به خیابانها و میدان شهر میآیند و به عالمت شادی و

 1نواختن طبلها به پایکوبی میپردازند.)همان: (
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و
 

 

 هنگام به عنوان درخت زندگی مورد احترام فراوان بوده و دارای اهمیت ویژهای یجزیرهنخل در میان مردم 

 است. جشن سنتی نخل و خرماپزان هر سال در جزیره برگزار میشود. در جشن نخل، مردم جزیره به صورت

فرآوردههای  حصول اصلی نخل )خرما( و انواع ونخیالت و نقش آن در اقتصاد نخلداران، با م یهمحلی با جایگاه ویژ

عالقهمندان  آن آشنا میشوند. کارشناسان مربوطه روشهای علمی ایجاد نخلستان و عمآلوری آن را به عموم

جزیره نشینان 115( :نخل ترغیب میکنند. )همان یهمیآموزند و نخلداران را به استفاده از نمونههای اصالح شد

 طبیعت پیرامون و با اشاره به ارزش نخیالت میپردازندبا این مراسم به 

 

ی
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وز 
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است  اول مرداد هر سال را نوروز صیاد مینامند و این روز، اولین روز از فصل گرمای واقعی است و معنی آن این

 یهما چکسیهحور و کوسه به پایان رسیده است. در این روز،  یهکه یک سال صیادی چرخیده و فصل صید ما

ها امروز یهما یا هر نوع آبزی دریایی دیگری صید نمیکنند و یا نمیخورند. در نوروز صیادی اهالی معتقدند: همه

که در نوروز باورند  در دریا آزادند و باید نسل خود را پربار کنند. برای همین امروز نباید صید شوند. مردم بر این

بشویند. دختران، مادران  صیاد، تمام آبهای معدنی به دریا میریزند. پس به دریا میزنند تا بیماری خود را از تن

میریزند. در نوروز صیاد،  سالخورده خود را در آب دریا نشانده و آب را به نیت شفابخشی بر سر و لباس آن ها

رنگآمیزی میکنند. این رسم  هرمز یجزیرهشام را با خاک سرخ همگان لباسهای رنگی و نو میپوشند و حتی اح

 1نشان از آن دارد که مردم با درخت و دام پیوندی دیرینه دارند. )همان: (
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محلی  در باور مردم جزیره حنا اثری از بهشت است و نشانهای از شادی، مهر و نیکبختی دارد، حنا که در گویش

دردناک  میگویند با خود خنکای دریا را به همراه دارد و برای تمام آفتهای پوستی و تاولهای« حنیر»به آن 

که زنان و  درمانی مؤثر است، زدن نگارههایی بر دست و پا به ویژه دست و پای عروسان بخشی از این باور است

 عید فطر و قربان استفاده میشود دختران جزیره به آن اعتقاد دارند. از حنا در اعیاد دیگر مانند

 

 صنایع دستی هنگام و پیشه -7-3

اکثر صنایع دستی جزیره با هنرهای دستی سایر شهرهای استان 

 هرمزگان مشترک است و بسیاری از آنها به دست زنان و مردان

 یجزیرهدستی  صنایع جزیره، با عناصر طبیعت درست میشوند. انواع

 آالت با صدف، هنگام عبارتند از: توربافی، گرگوربافی، ساخت زینت

سازی، شکبافی، خوسبافی، زریبافی، لباسهای تندیسهای دریایی، برقع

سبدبافی و  سنتی زنان جنوب، وسایل تزئینی با محصوالت دریایی و

محصوالت ساخته شده از شاخ و برگ و لیف درخت خرما )سبد، 

است  ای که وسیله-جارو، طناب، جالیوانی، گلدان، دمپایی و پروند

که باال رفتن از درخت نخل و برداشت خرما را با آن انجام می دهند( 

در  است. متأسفانه این مجموعه ارزشمند تاکنون نقشی به سزا

مبادالت اقتصادی مردم جزیره نداشته و عمدتاً در حد مصرف محلی 

 اند ه و پرداخته شدهو خانگی بومیان ساخت

 

 صنایع دستی دریایی

در این گروه به طیف وسیعی از تولیدات باید اشاره کرد که با استفاده 

از موقعیت جغرافیایی ساخته و پرداخته شده و از مزیتهای آن به 

میرود. ساخت زینتآالت از صدف و سایر بقایای آبزیان از جمله  شمار

های مختلف  است که در گونههنگام  یجزیرهصنایعدستی دریایی 

انگشتر، گوشواره، تابلو، آویز و عرضه میشود.  دستبند، گردنبند،

ساخت تندیسهای زیبا در اشکال بدیع با استفاده از مرجانها و 

که هر یک محصولی بینظیر  سنگهای موجود در سواحل جزیره

 منحصر به فرد هستند و نیز تاکسیدرمی انواع آبزیان برای استفاده در

 تزئینات داخلی ساختمانها و...

 
در دورههای مختلف در « پیشهها»و « جریانِ زندگی»نمودار  6شکل 

 هنگام؛ منبع: نگارندگان یجزیره

فعالیت تحت حمایت طرح ترویج و توسعه صنایع  های از دیگر زمینه

ساحلی،  یهامروزه در لب[. 9] دستی سازمان منطقه آزاد قشم است

 ساده و سنتی با چوب و لیف خرما و گاهاً فروشگاه هایی بسیار بازارچه

هایی ساخته شده که منبع درآمد بسیاری از مردم این جزیره است و 

ها به ساخت و فروش صنایعدستی  محل به خصوص زنان در این

های دریایی اشتغال دارند که میتوان این امر  ساخته-محلی و دست

سنتی جزیره به شمار آورد.  های سبتاً نوظهورتر از پیشهرا فعالیتی ن
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در گذشته گمان میرود زنان به امورات منزل و ساختن محدودِ صنایع 

 گیری اشتغال داشتههیما دستی مشغول بوده و مردان به دریانوردی و

اند. اما امروزه با بروز تغییرات اجتماعی و فرهنگی و تغییر سبک 

آن به  دچاردگرگونی شده و بیشتر مردمزندگی، این جزیره نیز 

فعالیتهای خدماتی گردشگری همچون راهنمای گردشگری و ارائه 

نمودن خدمات اقامتی بومگردی اشتغال دارند که میتواند نقش 

ارتقای فرهنگ گردشگری و نمایاندن هرچه بهتر منطقه  موثری در

نطقه( به گردشگران داشته )به سبب بومی بودن و آشنایی کامل به م

مهاجرت معکوس را نیز سبب گردد که جملگی  و همچنین می تواند

پایدار گردشگری  یهاین موارد گامهای موثر و مثبتی در راستای توسع

نه به آن یهسالم و ب یهکشوری برای توسع و اجتماعی است که هر

 احتیاج دارد

 

 
هنگام؛ منبع:  یجزیرهتصویر غرفههای فروش صنایع دستی در  7شکل 

 نگارندگان

 های ارتباطیحمل و نقل و راه -8-3

 راه های زمینی -1-8-3

 یههنگام و واقع شدن در میان یجزیرهبه علت موقعیت جغرافیایی 

از مسیرهای زمینی امکان پذیر  آبها، امکان دسترسی به این منطقه

ه، امکان نیست؛ اما در درون جزیره با توجه به راههای احداث شد

  .تردد در نقاط مختلف جزیره وجود دارد

 های هواییراه -2-8-3

است؛ اما گردشگران  یههنگام فاقد تأسیسات فرودگا یجزیره

قشم، ابتدا به قشم و سپس  المللیبینمیتوانند از این طریق فرودگاه 

هنگام سفر کنند. به علت خصوصیت جغرافیایی قشم و  یجزیرهبه 

های هوایی و ایجاد استفاده از راه عدم ارتباط زمینی با سرزمین اصلی،

های موجود برای برقراری فرودگاه به عنوان یکی از مهمترین گزینه

سایر کشورهای منطقه است. فقدان  ارتباط جزیره با سرزمین مادر و

زمین اصلی سبب ایجاد مشکل در ترابری راه زمینی بین قشم و سر

 المللیبیناین مورد با افتتاح فرودگاه  کاال و مسافر در جزیره بوده که

 .قشم این معضل برطرف گردیده است

 راه دریایی -3-8-3

های  یکی از امور و تاسیسات زیربنایی در جزیره قشم، بندرها و اسکله

چ هی ایجزیرهها است. در کشتی مورد نیاز برای بارگیری و پهلوگیری

راه خشکی با سرزمین مادر ندارد و ترانزیت کاال از طریق هواپیما نیز 

بهترین و آسانترین گزینه برای حمل  مشکل است، کشتی و کشتیرانی

قشم  یجزیرههنگام نزدیک ترین جزیره به  یجزیره. [9] و نقل است

راه رسیدن به جزیره امتیازات آن به شمار میآید.  بوده که از بزرگترین

دقیقه با قایق به  5است و با طی حدود « کندالو» یهاز طریق اسکل

 میرسیم هنگام یجزیره

 

 
هنگام؛  یجزیرهمعبر رسیدن به -کندالو، قشم یهتصویر اسکل 8شکل 

 منبع: نگارندگان

 المللیبیندسترسی  -4-8-3

هنگام نزدیکترین جزیره به قشم بوده و میتواند از تمامی  یجزیره

را میتوان  مزایا و قابلیتهای این جزیره بهره ببرد و بزرگترین امتیاز آن

بیان کرد که دارای خطوط پروازی داخلی و البته  یهداشتن فرودگا

نزدیکترین  است، از سوی دیگر کشورهای عربی از المللیبین

به شمار میآیند که به جهت پتانسیلهای  همسایگان این سرزمین

میتوان به این  باالی تجاری و ارتباط فرهنگی پیشین و جاریِ امروز

 هرچه بهتر از آن اندیشید یهنکته توجه خاص داشت و برای استفاد

 

 
هنگام؛  یجزیرهبه  المللیبینروشهای دسترسی ملی و  یهنقش 9شکل 

 منبع: نگارندگان

 های محلی )داخلی(دسترسی -5-8-3

 یجزیرهسنتی،  یهبه جهت وسعت نسبتاً کم جزیره و داشتن پیشین

نیز  ای بخصوصی نمیباشد، از طرفیهنگام دارای احاداث جاده

مراودات ساکنین همواره دریایی بوده و امروزه نیز میباشد، آنچه که 

 های داخلی وجود دارد و اشاره میشود،اکنون به عنوان دسترسی

احداثاتی است امروزی )شاید( بر راه سنتی که مردمان با اَحشام و یا 

 اند و گرداگرد جزیره را پوششپیمودهپیاده پیرامون جزیره می

های ساحلی طبیعتاً در همه جای جزیره قابل دسترسی  میدهد، لبه

 ساحلی ( عمل میکند و از هرگوشه به یهاست که به عنوان )جدار

ساحل پیوند ایجاد مینماید، این لبه در مکانهایی همچون ساحل 

 است و همانطور که (التین)U  نقرهای دارای پس رفتگی و به شکل

 ها چیندار است اشاره شد لبه
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هنگام؛ منبع:  یجزیرهروشهای دسترسی محلی  یهنقش 10 شکل

 گاننگارند

 

گشته و به مرکز محله « هنگام نو»اصلی ابتدا گرداگرد  یهجاد

سمت  دسترسی میدهد و بعد منشعب شده و یکی به مرکز، دیگری به

شرق )و جنوب شرقی( و دیگری به سمت جنوب ادامه میدهد. البته 

 یهجاد باید گفت به جهت بسته بودن جزیره این راه اصلی یک

 یهدیگری نیز از کنار اسکل یهاست. جادای(  سراسری )حلقه یهبست

میدهد که  اصلی در هنگام نو شروع میشود و به سمت شرق ادامه

اصلی می گردد. البته باید اشاره کرد که  یهخود نیز بخشی از جاد

و گوشه و  خاکی دیگری نیز به صورت فرعی در مرکز یهچند جاد

  .کنار جزیره قرار دارد

 هنگام ییرهجزویژگیهای طبیعی  -9-3

و  یهاین جزیره به جهت دارا بودن اقلیم گرم و مرطوب پوشش گیا

این  های جانوری محدود، اما شاخص و ممتازی دارد، آنطور که گونه

آن می توان  یهآن تبدیل شده اند، که از جمل یهخطه را به شناسنام

زاد و ولد  که برای« الکپشتهای آبهای آزاد»، «خارپشت مصری»به 

ای از  ریزی میکنند و گونهساحل این جزیره آمده و در آن تخمبه 

با شرایط  آهوی ایرانی )جَبیر( که به این جزیره آمده و در اتفاقی نادر

این سرزمین کنار آمده، خود را به آن وفق داده و به خوردن آب شور 

در این « کروکودیل پارک»دریا عادت کرده است، در دورهای نیز یک 

 قشم منتقل شده است.  یجزیرهکه در حال حاضر به  جزیره بوده

 

 )مخصوصاً ساحل نقره تقریبا تمامی جداره های ساحلی این جزیره

ای( به علت وجود فیتوپالنگتونها در شبها و دراوقات مشخصی به رنگ 

های خاص  که از جاذبه ای میشود آبی فیروزهای، فسفری و یا نقره

مشابه این  یهشمار می آید. نمونو شاخص گردشگری این جزیره به 

میتوان در سواحل هرمز  رویداد )نه به فراگیری در ساحل هنگام( را

ای است که  دید. ویژگی آخری که به آن اشاره میشود اولین گزینه

از افراد که به آنجا رفته یا  بعد از شنیدن نام هنگام در ذهن بسیاری

هایی که در نزدیکی  لفین، د«دلفین»اند، تداعی میشود:  از آن شنیده

زنی و هایی به گشت دسته و چند متری از ساحل هنگام به در قالب

شنا میپردازند. دلفینهای هنگام امروزه بزرگترین عامل قوت بخش به 

راهنما و مروج گردشگری تمام  گردشگری هنگام بوده و نقش یک

در جای  عیار را برای هنگام بازی میکنند، باید اشاره کرد که تقریباً

فارس امکان دیدن از نزدیک و دلفین  دیگری از جزایر و سواحل خلیج

بطور آزاد و رها در طبیعت نیست، و این مورد بسیار نادر در جزایر 

کیش یک پارک دلفین،  یجزیره دیگر رویت شده است )در

 .ها است از دلفین یهنمایشگا

 

 
هنگام؛  یجزیرهو جانوریِ  یهطبیعی، گیاتصویر ویژگیهای  11 شکل

 منبع: نگارندگان

 راهکارهای توسعه در مسیر آمایش جزایر جنوبی -10-3

ویژگی طبیعی و جانوری و آب و هوای متمایز جزیره از بزرگترین 

 استعدادهای آن میباشد که بر اساس آنها میتوان پیشنهاد و

پایداری منطقه ارائه نمود، کارهایی در مسیر توسعه و رسیدن به راه

 برای نمونه فصلول سرد سال بهترین دعوت کننده به چنین

سرزمینهایی است و هوای مطبوع و معتدل آن نقطه قوت این مناطق 

مولد  به حساب میآید. یادآور میشود زمینههای یاد شده خود میتوانند

دات و پیشران کاربری و رویدادهای دیگر نیز باشند. برخی از پیشنها

 را چنین میتوان ذکر کرد
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 راهکارهای پیشنهادی توسعه ی جزایر جنوبی؛ منبع: نگارندگان 3جدول

 تصویر شرح و بیان ویژگی ردیف

ریا
 د

اد
عد

ست
ا

 

 ایجاد ایستگاه های غواصی و آموزش غواصی؛ -

 زیست دریایی و اقیانوس شناسی؛ایجاد مرکز تفریحی و آموزشی  -

 برپایی ایستگاه های شناورهای تفریحی یا قایق های سنتی؛ -

 ز از ساخت ساحلی(؛یهاحداث رستوران شناور ساحلی )به جهت نوآوری و پر -

 ز از احداث گسترده(؛یهاحداث موزه )با حفظ ساختار سنتی و پر -

 ز از احداث گسترده(؛ ویهساخت و پراحداث آکواریوم زیردریایی )به جهت خالقیت در -

 احداث پالژهای تفریحی و آموزشی و صید تفریحی -

 رونق علوم و یافته های دریایی؛ *

 مدارس؛ و یهبسترسازی برای آموزشهای دانشگا *

 ایجاد انگیزه به علوم دریایی و طبیعی؛ *

 بازشناسی بهتر طبیعت و اقیلم جزایر؛ و *

 محلی یهرونق و توسع *
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 استقرار و برپایی ایستگاه های کمپ و کویرمانی )با اعمال نظارت و سیانت از جزیره(؛ -

جزیره، لندفرم  و جانوری؛ یهبرپایی نهادهای طبیعت آموزی به جهت معرفی قابلیتهای طبیعی گیا -

 ها )زمین شکل( و آموزش به گردشگران؛

 ری و تعیین مسیر امن در جزیره؛برپایی ایستگاه های دوچرخه سوا -

 تعیین جزیره به عنوان مرکز مراسمات فرهنگی و جشن ها؛ -

همچون  گردشگری )باتکیه بر ویژگیهای متمایز زمین و خاک در جزایری یهایجاد ژئوپارک نمون-

 هنگام و هرمز(؛

 توسعه کاشانه و اقامت گاه بومگردی با حفظ ساختار و کالبد سنتی موجود؛ -

کارگروه و  آموزش گردشگری، دانش های طبیعت و طبیعت گردی به ساکنین بومی و تعیین -

 راهنمای گردشگری و تیم های گردشگری از مردم بومی جزایر؛ و

زیستگاه آن در  که تنها)برجسته سازی اهمیت حضور گونه های جانوری همچون حضور دلفین ها -

تخم گذاری است که با  الک پشت پوزه دراز برای و همچنین زیستگاه (آزادی جزیره ی هنگام است

 اعمال نظارت می تواند جاذبه ی خاص و ارزشمندی باشد

 جزایر؛ اهمیت بخشی به ویژگی های طبیعی *

 جزایر؛ ترویج صیانت و اهمیت طبیعت متمایز این *

طبیعی و بی  کسب درآمد از هرآنچه هست و دارایی؛ *

 پایان سرزمین به حساب می آید؛

 رونق گردشگری پایدار و برپایه طبیعت؛ *

منظور  ایجاد حساسیت و دغدغه در جامعه محلی به *

 حفاظت هرچه بهتر از جزایر؛ و

ساکنین  القای روحیه و ایجاد اعتماد بنفس در *

 ساکنین به منطقه منطقه، کاهش مهاجرت ویا بازگشت
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 بازشناسایی رسوم و فرهنگ های منطقه به گردشگران؛ایجاد مراکز فرهنگی با هدف  -

دریانوردی  برپایی مراسمات روایتگری و ناخداگویی برای انتقال فرهنگ و خاطرات سنتی و میراث -

 سرزمینهای جنوبی؛

ایران و  میان المللیبینفرهنگ و تاریخ دریانوردی با هدف بیان ارتباطات سنتی  یهایجاد موز -

 بیان فرهنگ های مشترک؛کشورهای دیگر و 

 بازارچه های صنایع دستی و محصوالت سنتی؛ یهرونق و ساماند -

 احداث رستوران های سنتی و آشپزخانه های مشترک بومی؛ و -

جهت بهره  به نیروهای متخصص در یهآموزش و احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی و ساماند-

 تولیدیوری تولیدات و ارزش گذاری خدمات و محصوالت 

مشاغل  بهبود در ساختار کسب و کارهای سنتی و *

 محلی؛

ترغیب به  بازاحیای نقش بین المللی جزایر جنوبی و *

 حضور گردشگران خارجی؛ و

اجتماعی  احیا و بازشناسی فرهنگ محلی که هم رشد *

هم به دیگر  جامعه ی محلی را به همراه داشته و

 میشود را یادآور هموطنان ارزشمندی این مناطق

 گیریبندی و نتیجهجمع -4

هنگام از جزایر فارسی ایرانی بوده  یجزیرههمانطور که اشاره گردید 

ویژگی و  قشم به شمار میآید؛ این یجزیرهکه نزدیکترین جزیره به 

و « گردشگری یهامروزه مورد توجه قرارگیری آن در حوز»

 آن از بارزترین ویژگیها و صفات« فرهنگیهای طبیعی و تجذابی»

قشم، اقبال  یجزیرهآن است، از سوی دیگر با رونق هرچه بیشتر 

 ها بیشتر به این جزیره معطوف میگردد و این میتواندعمومی و نگاه

در چند زمینه یک فرصت و یک تهدید اساسی به شمار آید: چنانچه 

 ش ادامه دهد و هرچهت فرهنگی به بقای خوییهبا حفظ اصالت و ما

بیشتر زیبایی ذاتی خویش را اشاعه دهد بزرگترین برد آن، و چنانچه 

 برداری اقتصادیِ )مخرب(به سوی تهدیدات سودجویانه از جنس بهره

رود رو به سوی تخریب برده است؛ همان اتفاقی که به سبب رشد 

 یبوم یههای جانوری و گیا کیش، بسیاری از گونه یجزیرهاقتصادی 

تفریحی  ایجزیرهآن آسیب جدی دیدند و امروزه کیش را به 

« لزوم بازنگریستن»اساسی دیگر  یهنکت .!میشناسیم )ونه طبیعی(

هایی چنین است، اینکه فعالیتهای بازشناسی و پژوهش با به سرزمین

و جزایری از این دست صورت نمیگیرد و امروز  محوریت این جزیره

شناخت عمومی این جزایر هستیم  یهدربارشاهد چند کتاب محدود 

اثر گذار از ورود و بحث تخصصی پیرامون  یهحوز و کارشناسان هر

های مرتبط با آن )همچون علوم طبیعی، گردشگری و...( غافل  حوزه

 اند مانده

  مراجع -5

 ،«یرانیا یسه گانه یرفارس و جزا یجخل یکیاستراتژ یتاهم( »1394. )ینحجت، حس [1]

 7.ی،قدرت جهان یدر هندسه یانقالب اسالم یریتنقش مد یالملل ینکنفرانس ب

در  یرانا یاییدر یادتسه گانه در س یرنقش جزا( »1400. )یو حجت نادر یعل امیری، [2]

 . یایی،علوم جغراف یکاربرد یقات، تحق«فارس یجخل

فارس. تهران: دفتر  یجخل یقشم، صدف ناشناخته ی یرهجز( »1380. )یعل بلوکباشی، [3]

 .یفرهنگ یپژوهش ها

هرمز از منظر  یکفوق استراتژ یتنگه ( »2016کوشا. ) یالو سه ینمحمدحس سلحشور، [4]

 . ی،و علوم اجتماع یریتمد ی،اقتصاد، حسابدار ینالمللیکنفرانس ب ،«ینالمللحقوق ب

 مسئله( »1396. )یو مسعود درود یو جالل جغازرد یعیسجاد و نسترن رف فتاحی، [5]

 توسعه در استان یراهبرد یشناس

 یکاستراتژ یهایمرکز بررس ،«هرمزگان [6]

 دهخدا، تهران: دانشگاه تهران ی( لغت نامه 1394کبر ) یعل دهخدا، [7]

 دانش گستر. تهران: دانش گستر روز. ی(دانشنامه 1389. )یو کامران فان یعل رامین، [8]

 ییفارس، کشورها و مرزها. تهران: عطا یج( خل1379. )یروزپ مجتهدزاده، [9]

 تهران: فرزانگان« ناشناخته. یرهیهنگام جز( »1395. )یپور، صغر داوودی [10]

 

 


