
  

  

  

  

  

  فارس قطب ژئوتوريسم ايران خليج
 

 محمد امين احقاقي جهرمي

  
  

  مقدمه

 اركان وجودي يك جامعه و سيستم ةصنعت توريسم امروزه به عنوان صنعتي پويا و فراگير هم
آن هم  تنها گردشگري، توريسم، ، مردمة اما بر خالف تصور عام؛هاي جهاني را در بر گرفته است

 هدف و برنامه نيست بلكه در اصل به معناي گردشگري با اصالت و با به شكل كنوني يعني بدون
گيري از شكلهاي ناشي از فرايند هاي بيروني در  علم بررسي و بهره ژئوتوريسم نيز. انگيزه است
 اين فرايند باعث به وجود آوردن شكلهاي مختلف خشكي ها با . گردشگري استةجهت توسع

 شريط زيستي و آب و هوايي سبب دگرگوني محيط هاي چشم اندازهاي گوناگون مي شود كه
 نيازمند و پديد مي آورد منطقه با ويژگي اقليمي متفاوت شرايط گوناگوني را مختلف شده و درهر

علوم  ژئوفيزيك و ساير شناسي، زمين علوم زمين به ويژه جغرافياي طبيعي، گيري توريسم از بهره
دي ژئوتوريسم به دليل بررسي اشكال زمين به لحاظ  در اين ميان به لحاظ كاركر.طبيعي است

ني است از وزايي و زمين ساخت بير ة عملكرد پديده هاي شكلو شكل كه نتيج زمان جنسي،
ست كه در  تازه اي از گردشگري اة در واقع ژئوتوريسم گزين.اي برخوردار است اهميت ويژه

تسلط و حاكميت  ،م هاي متفاوتوجود اقلي شناسي و جغرافيايي، ايران عوامل مختلف زمين
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 ورود جريانهاي مختلف هوا از جهات گوناگون به كشور و عامل شيب و جهات ،خشكي
اندازهاي جغرافيايي منحصر به فردي شده است كه در  ها همگي موجب پيدايش چشم ناهمواري

ان از آنها تو مي  امكانات و خدمات رفاهي در كنار تبليغات مناسب،ةارائ  مطلوب،ةصورت استفاد
در جهت گسترش گردشگري پايدار و برقراري توازن و تعادل اقتصادي مناطق مختلف استفاده 

  .كرد
  
  ژئوتوريسم  -1

 اركان وجودي يك جامعه و ةفراگير، هم امروزه صنعت توريسم به عنوان صنعتي پويا و
تنها گردشگري، آن  مردم، توريسم ةتصور عام هاي جهاني را در برگرفته است، اما برخالف تمسيس

 به معناي گردشگري با شده، نيست بلكه در اصل  ميالدي آغاز19 ةهم به شكل كنوني كه از سد
توريستي  گذشته از انواع جاذبه هاي ... هدف و برنامه  نه سفرهاي بدون،انگيزه استاصالت و با

يكي از  .دست يابد تريمعمول هر منطقه مي تواند در گونه اي ويژه از توريسم، به نتايج به طور هب
اكوتوريسم دارد، ژئوتوريسم است كه  انواع توريسم كه به تازگي مطرح شده و شباهت بسياري با

گيري  پديد آمده است كه نيازمند بهره) جهانگردي(  و توريسم) زمين(از تركيب واژه هاي ژئو 
 و ساير علوم طبيعي شناسي، ژئوفيزيك جغرافياي طبيعي، زمين ويژه هتوريسم از علوم زمين، ب

فولوژي به دليل بررسي اشكال زمين به لحاظ مورلحاظ كاركردي، ژئو در اين ميان به .است
زايي و زمين ساخت   عملكرد پديده هاي شكلةها نيز نتيج لندفرم  كه،جنسي، زمان و شكل

گيري از  هاين ژئوتوريسم، علم بررسي و بهربنابر. ويژه اي برخوردار است  از اهميت،بيروني است
 گردشگري است، اين فرايند باعث به ةاز فرايندهاي بيروني در جهت توسع هاي ناشي شكل

اندازهاي گوناگون مي شود كه شرايط زيستي  هاي مختلف خشكي ها با چشم وجود آوردن شكل
دگرگوني محيط هاي مختلف شده و در هر منطقه با ويژگي اقليمي متفاوت  و آب و هوايي سبب

  .مي آورد را پديد ناگونيشرايط گو
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   ژئوتوريسم ايران -1-2

 ةجمله كشورهايي است كه قابليت هاي فراواني براي توسع شناسي، از به لحاظ زمين ايران
متأسفانه در كشور ما، هنوز تعريف درستي از توريسم و اكوتوريسم به دست  اما؛ دارد ژئوتوريسم
ي مختلف جهانگردي با همديگر اشتباه گرفته طوري كه گاهي اوقات، اين گونه ها نيامده، به

  تازه اي از گردشگري است كه در ايرانةبه هرحال ژئوتوريسم نيز در اين وادي، گزين شود مي

 شناسي و جغرافيايي، وجود اقليم هاي متفاوت، تسلط و حاكميت خشكي، عوامل مختلف زمين

 ها، مل شيب و جهات ناهمواريكشور و عاورود جريان هاي مختلف هوا از جهات گوناگون به 
 ةهمگي موجب پيدايش چشم اندازهاي جغرافيايي منحصر به فردي شده كه در صورت استفاد

جهت  ها درار تبليغات مناسب، مي توان از آن امكانات و خدمات رفاهي در كنةمطلوب، ارائ
الزم به  .كرد هگسترش گردشگري پايدار و برقراري توازن و تعادل اقتصادي مناطق مختلف استفاد

 مورد توجه قرار 2000از سال  بعد از مطرح شدن ژئوپارك ها، در ايراناست كه ژئوتوريسم ذكر
 اين نوع ة، اكنون براي توسعددار كه ويژه اي شناسي قابليت هاي زمينايران به دليل گرفته است و 

  .ي مي كندجاذبه هاي گردشگري، تالش مضاعف از صنعت توريسم و تبديل قابليت هايش به
  

  فارس خليج -2

 همزمان با .شناسي است ة سوم زمينياهاي دورة درماند  در اصل باقيفارس خليج
كم به سمت   باال آمدن تدريجي زاگرس آبها كمشناسي و ة سوم زمينهاي اواخر دور خوردگي چين

   . باقيمانده استفارس خليججنوب عقب نشسته و تقريبا در محدوده كنوني به صورت 
ة شمالي آن ولي حاشي  عربستان تعلق داردةبه صفح فارس خليجساختي كف   نظر زميناز  

در ارتباط  ،فارس خليج كواترنري سطح آب ةدر دور . زاگرس مي باشدةخورد جز ساختمان چين
  . يخچالي و بين يخچالي نوسان شديدي داشته استةبا دور
 علت پايين رفتن سطح آب هاي گسترش پيدا مي كنند ب هاي قاره هنگامي كه يخچال  

هاي  وجود تپه .مي شده است  نيز به شدت پايين رفته و گاهي خشكفارس خليجآب  ها اقيانوس
 .باشد هزار سال پيش مي 30 تا 20 بيانگر خشك شدن كامل آن در فارس خليجاي در كف  ماسه
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محل قبلي خود در  هرمز بر ة كنوني با پيشروي آب درياي عمان از طريق تنگفارس خليجبنابراين 
  .وجود آمده است ه هولوسن بةدور

 طول آن به خط مستقيم از .مترمربع است هزار كيلو225  حدودفارس خليجمساحت كنوني   
 .كيلومتر متغير است 300تا  185كيلومتر و عرض آن بين  900 هرمز تا خاك كويت ة تنگةدهان
   .ت متر اس50 كم و در بيشتر نقاط كمتر از فارس خليجعمق 
 پيدايش اين أ در خالف جهت عقربه هاي ساعت منشفارس خليجبه طور كلي جريان آب   

 فارس خليجبه داخل   هرمزةب درياي عمان است كه از طريق تنگآ جريان ةجريانات در واقع ادام
ود آن را به هنگام برگشت تقويت ر فشار آب اروندوارد شده و پس از طي كناره هاي ايران،

  .كند مي
 به علت پهناي فارس خليجمد  جزر و .باشد  ميفارس خليجعكس  برفارس خليجمد   وجزر  
 مد در نقاط  جزر وةدامن .پيوندد ه وقوع ميتر از درياي عمان بة هرمز هميشه اندكي ديركم تنگ

 جزاير نزديك .ر متعددي وجود دارد جزايفارس خليجدر داخل  .مختلف آن متفاوت است
 هندورابي، شتر، جزاير الوان، .هاي طاقديسي تشكيل شده اند  از برجستگيهاي ايران بيشتر كناره
 در فارس خليج ةترين جزير قشم بزرگ .خوردگي دارند أ چينخارك منش هنگام و قشم، كيش،

  . وجود آمده است هتراكم چين ها و مجاورت طاقديس ها ب
  سيري،،بني فرور جزاير فرور، . نمكي دارندأ منشفارس خليججزاير  برخي ديگر از  

وجود  ههاي نمكي ب در اثر باال آمدن گنبدالرك و هرمز تنب كوچك، تنب بزرگ، ابوموسي،
بر سطح اين برجستگيها هر جا شرايط الزم براي فعاليت مرجانها فراهم آمده به تدريج  .اند آمده

تمام جزاير اين فعاليت كم و بيش در  .سوبهاي مرجاني هم پوشيده شده استسطح آن جزاير از ر
 خارك بيشتر از همين رسوبهاي مرجاني ساخته شده ةجزير .شود  مشاهده ميفارس خليجايراني 
 اشكال و مناظر فارس خليجاعمال مكانيكي و شيميايي آب  در رابطه با جنس رسوبها، .است

   . قابل مشاهده مي باشدفارس خليجديدني فراواني در جزاير 
 .دليل خاصيت انحاللي آنها از تنوع بيشتري برخوردارنداين مناظر در جزاير نمكي به   

 از فارس خليجتعداد ديگري از جزاير  .توان ديد ة هرمز ميكالسيك ترين آنها را در جزير
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هاي   واقع پشتهاين قبيل جزاير در .دانه در زمانهاي اخير ساخته شده اندرسوبهاي تخريبي ريز
  . اند  آورده و به صورت جزيره ظاهر شده از آب دريا دراي هستند كه سر اي يا باندهاي ماسه ماسه
  فارس خليج ژئوتوريسم -2-1

هاي  برداري از جاذبه شناسي و مفهوم آن بازديد و بهره گفتيم ژئوتوريسم يعني گردشگري زمين
 ديدن انواع فرسايشهاي آبي، فارس خليجدر . جغرافيايي بدون لطمه زدن به طبيعت ياد شده است

هاي استاالكتيتي  ي، گسلها، غارنوردي و ديدن پديدهري، خندقي، بازديد از گنبدهاي نمكبادي، شيا
ة بنديهاي مشخص روي ارتفاعات، مشاهد شناسي بازديد از اليه و استاالگميتي از ديدگاه زمين

 مربوط به ژئوتوريسم را تشكيل خوردگيها و مخروط افكنه و واريزه ها قسمتي از فعاليتهاي چين
باشد و به همين دليل اينگونه  شناسي ديرينه اي برخوردار مي اين منطقه از زمين. دهد مي

. رسد لمي بوده و بسيار مفيد به نظر ميبراي اين منطقه تا حدود زيادي ع) ژئوتوريسم(گردشگري 
ريفهاي كناره اي يا به حالت  ةوجود موجودات زنده همانند ريفهاي مرجاني و جلبكي يا به گون

مك، گسترش جلبكهاي آبي رنگ،  بزرگ و در همسايگي كوالبهاي پر و بسيار نهاي توده
 بر فارس خليجداران در رسوبهاي  ي، شكم پايان بريوزوآ و صدف روزنا هاي صدف دو كفه خرده

  . زيبايي اين منطقه افزوده است
  
   قشمة جزير-3

مساحت اين  ، فارس هرمز در ساحل جنوب ايران و در شرق خليجةاي است در تنگ رهقشم جزي
 كشور جهان بزرگتر 22 از ،مربع مي رسد كه با توجه به اين مساحت كيلومتر1500جزيره به 

.  هرمز و الرك قرار دارد، هرمز و در كنار جزاير هنگامة تنگةاست و به لحاظ استراتژيك در دهان
ت و روستاي پهل حدفاصل بندر الف كيلومتر در 8/1 اين جزيره به خاك ايران ةنزديكترين فاصل

 ايران و ةقشم بزرگترين جزير.  كيلومتر از بندرعباس است22ة آن و دورترين فاصل) بندر خمير(
اي و   ظاهري جزيره بيشتر به صورت صخرهنماي. فارس است ة خليجهمچنين بزرگترين جزير

يان اعراب  در م، كيلومتر مي رسد136به دليل طول زياد اين جزيره كه به بيش از . يزرع است لم
متوسط عرض آن .  دراز معروف بوده است ةمنطقه به جزيرة الطويله و در بين فارس ها به جزير
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 گرم و مرطوب است و در آن ة قشم نسبتاًآب و هواي جزير.  كيلومتر مي باشد30 تا 15يز بين ن
وزش باد و گرم و نيمه استوايي همراه با ) تابستان( ماه ازسال 4 بارد و در به ندرت باران مي

% 74ي و مطبوع با رطوبت نسبي آب و هواي بهار) مخصوصاَ زمستان (  ماه ديگر 8شرجي و در 
  . درجه گزارش شده است32حداكثر آن  درجه و 27ميانگين دماي روزانه در سال . است
 ، جنگلهاي حرا،موقعيت جغرافيايي قشم و وجود زيستگاههاي متنوع نظير محيط تاالبي  
 تپه ،عمق  مناطق آبي كم، بركه هاي فصلي، خورهاي پر پيچ و خم، سواحل شني،هاي گلي پهنه

 مزارع و باغهاي كشاورزي و چمنزارهاي فصلي باعث شده است ، مناطق بياباني،ماهورهاي متنوع
  .كه اين جزيره از تنوع و تراكم گونه هاي مختلف پرندگان غني باشد

ة غيرمستقل جهان به شمار وان بزرگترين جزير قشم به عنة جزير،براساس بسياري از منابع  
زاگرس هستند و در دوران  كوههاي ةاز نظر جغرافيايي استان هرمزگان و جزاير آن ادام. رود مي

 هرمز كه گذرگاه ة قشم به علت وجود تنگةجزير. شناسي از زير آب بيرون آمده اند سوم زمين
ار است و مي تواند از لحاظ صنعت  از موقعيت خاصي برخورد،نفت مصرفي اروپا است% 60

زيره و مناطق ديدني و طبيعي توريسم و گردشگري با توجه به پتانسيل هاي باالي اين ج
  .سم ايران مطرح باشد به عنوان يكي از قطب هاي اصلي ژئوتوريسم و اكوتوري،شناسي آن زمين
 اهميت بيشتري ژئوتوريسم داراي قشم كه از نظر ة جاذبه هاي گردشگري جزير،در ادامه  
  . آورده شده است ،باشند و مي توانند در شكوفايي اقتصادي ايران سهم بسزايي را ايفا كنند مي
   ژئوپارك قشم-3-1

رواقع تنها ژئوپارك قشم محسوب  ميالدي در يونسكو ثبت شد و د2006پارك قشم در سال ژئو
رد و بزرگ ترين جنگل  قشم را در اختيار داة اين ژئوپارك يك سوم مساحت جزير.شود مي

  . واقع استژئوپاركو غار نمكي جهان در اين  )حرا(دريايي 
رزمين هايي گفته مي شود كه  است و به سشناسي زمين در واقع مخفف پارك ژئوپارك  
 در اين مناطق .شناسي مشخص دارند ة تكامل زمينشناسي بي همتا و تاريخچ هاي زمين پديده
ژئوپارك در تعريف . به صورت پايدار حفظ و مديريت مي شود به خوبي و شناسي زمينميراث 
اي  ة زمين است و منطقهشناسان ميراث به جاي مانده از فعاليت هاي طبيعي و بشري در كر زمين
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 شناسي زمين بارز ةاست با وسعت كافي كه مرزهاي آن به وضوح مشخص شده و چندين پديد
 اقتصادي جوامع پيرامون خود ةبايد بتواند در توسع اين محدوده . آن قرار گرفته باشدةدر محدود

 از آثار تاريخي شناسي زمين ژئوپارك ممكن است عالوه بر پديده هدي .نقش موثري ايفا نمايد
  .طبيعي ديگر برخوردار باشدشناسي و ميراث فرهنگي و   باستان،بوم شناسي

 شناسي زمين هاي بارز  قشم واقع شده وبا وجود پديدهةپارك قشم در بخش غربي جزيرژئو  
اندازهاي  انگيز و چشم  دره هاي شگفت،غارهاي نمكي،چشمه هاي گوگردي ،مانند گنبد نمكي

اين محدوده جاي ترديد باقي نمي ماند كه بهترين روش  زيبا و بيكران و حيات وحش فراوان در
ني ژئوپارك ممكن و مناسب ترين عنوان براي حفاظت و بهره برداري از اين منطقه عنوان جها

   .است
ة در ترين غار نمكي جهان، رك زيست محيطي قشم با داشتن بزرگژئوپارك و پا  
محل   چاه كوه،ة تنگةچشم ،چشمه هاي آب معدني ،فالت و بام قشم ها،كالت كشتار، تندس

 ژئوپارك 8 و چين 17 اروپا . محققان و پژوهشگران به حساب مي آيد،مناسبي براي گردشگران
ة جهاني  در شبك1385 فروردين ماه سال 7پارك قشم نيز ژئو.  جهان دارندثبت شده در

 . هاي ملي تحت حمايت يونسكو به عنوان تنها ژئوپارك خاورميانه به ثبت رسيد ژئوپارك
   جنگل هاي حرا-3-2

 حفاظت ة منطق8 وجود دارند و در فارس خليج ساحلي ةاين جنگل ها در مناطق مختلفي از پهن
.  رويد ة قشم ميهاي غربي و شمالي جزير  چابهار و كناره، جاسك، از جمله تيابرسفا خليج ةشد

 به افتخار ،طي رواياتي اين گياه افسانه اي كه گفته مي شود از اشك چشم آدم روييده است
 Avicennia( نامگذاري شده است و نام علمي آن »حرا«علي سينا راني ابودانشمند بزرگ اي

Marina (تمر و در بعضي نقاط به آن تول نيز ، در بلوچستان،عباس به اين گياه حراردر بند. است 
. شود ي مصر و عربستان نيز يافت مياين درختچه در سواحل و مرداب هاي ساحل. شود گفته مي

دانه هاي آن بر روي درخت مادر رشد مي كنند و به نهال  .ة شاهپسند است گياهي از تير،حرا
 درخت مادر جدا شده و به درون مرداب مي افتند و به رشد خود به تبدبل مي شوند و سپس از

  .عنوان گياهي مستقل ادامه مي دهند
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گياه حرا از اين جهت استثنايي است كه در آب شور دريا و شرايط نا مناسب محيطي به   
دهد و در قسمت هاي كم عمق خورها و تپه هاي جزيره مانندي كه به  حيات خود ادامه مي

.  ديده مي شوند، خارج از آب قرار مي گيرند و به هنگام مد به زير آب مي روند،زرهنگام ج
 به صورت فارس خليجآب دريا در آبهاي نيلگون )جزر(گونه جنگلها هنگام باال آمدن  بنابراين اين

نگلهاي  ساعت مانند ج7 الي 6آب دريا به مدت ) مد(شناور باقي مي مانند و با فرو نشستن 
 ة هكتار است و مساحت حوز7500مساحت كلي جنگلهاي حرا . نمايان مي شوندمناطق خشك 

جنگلهاي حرا در خليج نايبند يكي از .  هكتار تخمين زده شده است 2400 قشم حدود ةجزير
عه انبوه  هكتار است وآخرين مجمو390 با وسعت تقريبي ،ترين نواحي پراكنش اين گياه گسترده

  .  جنوب غربي آسيا محسوب مي شود درو وسيع اين درختان ساحلي
گاه بيوسفري ساحلي آبهاي جنوب كشور  ة بوشهر به عنوان ذخيرهجنگلهاي حرا در عسلوي  

زي و   شمار مي آيد كه جانداران كفو در پارك دريايي نايبند يكي از مناطق حساس ساحلي به
 و حاضر ند براي نسل آيندهپرندگان مهاجر اقيانوسي را پناه داده است و به عنوان بانك ژني سودم

 ةبه همين علت به اين جنگلها در مناطق قشم سه عنوان جهاني منطق. نقش مهمي را ايفا مي كند
 80 چرا كه حدود ،گاه زيست كره و تاالب بين المللي نام نهاده اند  ذخيره،المللي ة بينحفاظت شد
  . گذرانند ميريزي خود را در اين منطقه  ة تخم دورفارس خليجدرصد آبزيان 

 ريشه هاي زانويي شكل نامنظم و گلهاي بسيار ،برگ هاي بيضوي شكل با قاعده اي باريك  
كوچك با رنگ زرد طاليي كه به سختي با چشم ديده مي شوند و بوي عطر ماليم آن كه تا شعاع 

  .صيات فيزيكي اين گياه عجيب است از خصو،چند متري آن پراكنده شده است
اين گياه كه از نوع گياهان . ستفاده از گياه حرا نيز خالي از لطف نيست دانستن موارد ا  

 ساقه و تنه آن به گونه اي است ، توانايي زندگي در آبهاي شور را دارد و بافت ريشه،مانگرو است
پوست حرا بر . ة مواد را دفع مي كندكه آب شور دريا را تصفيه و مواد مورد نياز را جذب و بقي

 درون آوندهاي آن بر بيماري ةشير. وجب بيماري جزام مي شود مؤثر استكه مباسيل هانزن 
  . سزا دارده خشكي پوست كه در منطقه هرمزگان بسيار شايع است تأثيري ب
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چسب .  براي توليد جوهر مازو استفاده مي شود ،ر گياه حرا ددر صنعت از تاتن موجود  
 ، براي ديدن اين جنگلها از طريق خشكي.تخته و خمير چوب از ديگر مصارف صنعتي آن است 

باشد و   استفاده از قايق ها ميبه آن از طريق دريا وي وجود ندارد و تنها راه دسترسي راههاي زمين
وخم  رد تا آبراهه هاي متعدد و پر پيچهمچنين بايد از افرادي مجرب براي همراهي استفاه ك

  .گيري كنندن در اين جنگلها جلو شدن گردشگراموجود در منطقه را شناسايي و از گم
  

               
  
  ها  ستارهة در-3-3

در شمال .  كيلومتري از سواحل جنوبي جزيره قرار گرفته است5 ةروستاي بركه خلف در فاصل
اهالي محل به اين . اين روستا يكي از زيباترين جلوه هاي فرسايشي در جزيره قابل مشاهده است 

شناسي جا افتاده  نظير زمين ة كم ستاره ها براي اين پديدةده اند، اما نام دردره لقب استار افتيده دا
است و معتقدند پس از فرو افتادن ستاره اي در اين محل بر اثر ضربه اي سهمگين خاك از زمين 

به دليل . باال آمده و به هر شكلي كه بوده خشك و منجمد شده و چنين شكلهايي پديد آمده است
 موجود در آن مانند مخروطهاي دره و انواع شكلها و پديده هاي فرسايشي اين ةشكل ويژ

هاي فرسايشي، آرك ها، تيغه ها و ديواره هاي نواري شكل و صداهايي  تيز، ستونها و ستونك نوك
 اهالي منطقه ،كه در اثر وزش بادهاي تند و گردش هوا در البه الي ستون ها به وجود مي آيد
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ريك شدن هوا در اين منطقه آمد و شد ارواح وجود دارد و از ورود به اين اعتقاد دارند كه با تا
آنچه كه مشخص است اين اشكال در اثر فرسايش باد و باران و . دره در شب خودداري مي كنند

رگبارهاي فصلي به وجود آمده است و مي توان انتظار داشت كه پس از هر بارندگي شديد كه 
 ماسه ةجنس اين در.  محسوسي در مورفولوژي دره صورت بپذيردكمتر اتفاق مي افتد تغييرات

از پوسته هاي فسيلي است و فالت اوليه اي كه هنوز  سنگ به همراه سيمان آهكي است و سرشار
 15 تا 7نخورده باقي مانده است و در ارتفاع بين  به صورت كم و بيش دستدر بخش شمالي 

  .ي باشدمتري از كف دره قرار دارد از همين جنس م
 به ويژه در آن لحظه كه سكوت ، خاصي داردة ستاره ها در شبهاي مهتابي جاذبةبازديد از در  

  .ي خاصي به زمين احساس مي شوندهمه جا را فراگرفته و آسمان و ستاره ها با نزديك
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  ها   تنديسة در-3-4

 قشم ةذبه هاي اكوتوريستي جزير ايران و از جاشناسي زمينها از نادرترين پديده هاي  ة تنديسدر
ة در.  سيكل گردشگري اكوتوريسم قشم است اين دره از حلقه هاي مهم.به شمار مي رود

 در . ساحلي جنوبي قرار گرفته استةمتري غرب شهر قشم و در امتداد جادكيلو 70ها در تنديس
وجود  ر بهآو ت، اشكال و احجام سنگي شگف خاصشناسي زميناين دره به علت بروز پديده هاي 

آمده است فرسايش طبيعي بر اثر باد و باران سبب به وجود آمدن پيكره هاي بسيار بزرگي شده 
  .حيوانات و پرندگان شباهت دارد است كه به انسان،

   غارهاي خربس-3-5

رسي كه از سمت دريا بريده و فرسوده  - مارنية جنوب غربي قشم و در داخل يك تپةدر ناحي
حفره و سوراخ بزرگ وجود دارد كه تا چندين متر در داخل ديواره ادامه يافته و شده و تعدادي 

 كيلومتري 10 ةاين غارها در فاصل. بوده و تشكيل يك شبكه را مي دهند به يكديگر متصل بعضاً
  .  و مشرف به ساحل جنوبي جزيره انداز شهر قشم قرار دارند

 جنس مارن و سيلت هستند فرسايش تاثير با توجه به جنس ديواره ها كه به طور عمده از  
 در اثر عمل امواج به ،زيادي بر آنها داشته و به نظر مي رسد حفره هايي كه آنها را غار مي نامند

. م بومي عميق تر و بزرگتر شده اند محدودي داشته اند و سپس توسط مردةاند و انداز وجود آمده
هاي   ديوارهدر.  آنها به سهولت انجام پذيرد نرمي جنس ديواره ها موجب شده است كه كار حفر

  . هاي مختلف به وفور يافت مي شوند، پوسته هاي دوكفه ايداخلي و خارجي غارها
 مردمان آن ،در دوران پيش از اسالم. عمر اين غارها طوالني بوده و به دوران مادها مي رسد   

انشعابي به احتمال زياد از آن براي پناه ايجاد تاالر و دهليزهاي  زمان با افزودن بر وسعت غار و با
عده اي هم . شده است  دادن به كودكان و زنان سالخورده به هنگام يورش دشمنان استفاده مي

  . پرستان بوده است دا خوربس بوده و محل تجمع خورشيدمعتقدند كه خربس ابت
گذشته آسيب در هر صورت اين غارها يكي از جاذبه هاي گردشگري قشم مي باشد كه در   

  .آمده است دم محافظت از آن به شكل كنوني درفراواني ديده و بر اثر فرسايش و ع
   چاهكوهتنگة -3-6
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ة عمود بر هم با  قشم دو درة شمالي بخش غربي جزيرةدر حوالي روستاي چاهوي غربي در كنار
  .ندهاي عمودي بلند ديده مي شوند كه مورفولوژي شبه كارستي را نشان مي ده ديواره
  اين دره ها كه امتداد آن تقريباًدر كف يكي از. رسد  متر مي100ق اين دره ها به حدود عم  
 حفره ها كم عمق و نيمه عميق چاه مانندي وجود دارند كه محل انباشت و ، جنوبي است-شمالي
اين آبهاي .  آبهاي جاري حاصل از بارندگي هايي است كه به كف دره سرازير مي شوند ةذخير
جنس ديواره هاي تنگه چاهكوه بطور . ة ساكنان بومي منطقه قرار مي گيرديره شده مورد استفادذخ

 سيلت و ،عمده از ماسه سنگهاي آهكي است و به دليل وجود ميان اليه هايي از جنس مارن قرمز
آهك شاهد فرسايشهاي شديدي در اين بخشها هستيم بطوري كه در تمام طول ديواره دره 

ا بودن اين تنگه به دليل دار. اند اشي از اين فرسايشها قابل مشاهده بزرگ و كوچك نحفرات متعدد
 بلند و وجود شيارها و خطوط فرسايشي موازي و ژرف و همچنين ديواره هاي عمودي و نسبتاً

  .انواع حفره هاي نيمه كروي و بيضوي از زيباييهاي ويژه اي برخوردار مي باشد 
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   عاليتنگة -3-7

 قشم و در جنوب روستاي چاهوي شرقي واقع شده است و ةنگه در قسمت غربي جزيراين ت
ورودي شمالي تنگه از طريق روستاي چاهوي شرقي در .  جنوبي است-امتداد كلي آن شمالي

عرض ة آن در ابتدا بزرگ و پر قشم قرار دارد و دهانة كيلومتري ساحل شمالي جزير2حدود 
ود وج.  متري به سرعت بسيار باريك و تنگ مي شود 10 حدوداًاست و پس از طي مسافتي 
مي دهد كه در بستر تنگه آب نسبتاً كافي  قديمي و مسن نشان گياهان فراوان و درختان نسبتاً

  . وجود داشته است
اي و  مي شود كه اشكال نيم كروي، تاقچهحفرات و شيارهاي فراواني در ديواره تنگه ديده   

شيارهاي  اين .اصلي زيبايي و جذاب شدن اين تنگه به شمار مي روندقاشقي دارند و از عوامل 
 ،خطي و تاقچه اي در بسياري از مناطق به صورت موازي ديده مي شوند كه دليل بروز اين حالت
 ،انحالل و فرسايش در ميان اليه هاي رسي و مارني است كه نسبت به ماسه سنگهاي آهكي

 عامل ، آب در طول وقوع سيالبهاةكنند  سريع و تخريبحركات. پذيري زيادتري دارد  فرسايش
 صيقل يافته غه اي و گوه اي با لبه هاي كامالًديگري در فرسايش اليه ها و ايجاد شكلهاي تي

  . است
هاي كوچك و بزرگ و همچنين چندين گسل عرضي ر ديواره هاي اين تنگه شاهد درزد  

 اين تنگه قرار گرفته ةكي است كه در كنارهستيم كه به احتمال فراوان حاصل فعاليت هاي نم
شود و  اي شمال شرقي گنبد نمكدان ختم مياست و در نهايت در انتهاي جنوبي خود به ديواره ه

 با ساحل شمالي متفاوت بوده و جلوه هاي خاص  كامالً،مسير در اين قسمت تا ساحل جنوبي
  .زاد گنبد نمكي قابل مشاهده است نحاصل از برو

   نمكي گنبد-3-8

ه خاطر خاصيت  خود دارد و بةبا توجه به اينكه وزن حجمي كمتري نسبت به سنگهاي دربرگيرند
دارد كه به سمت باال صعود كند و در مناطقي كه پذيري آن همواره تمايل  شبه خميري و انعطاف

ف در هاي ضخيمي از نمك در زير زمين وجود داشته باشد، در صورت وجود نقطه ضع اليه
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ا استفاده از فشار هيدرواستاتيك اي بااليي، نمك از آن نقطه به سمت باال حركت مي كند و به اليه
  . نيروي خود را بر تمام بخش هاي محاط بر خود وارد مي كند

 ، با تأثير آب باران،پس از خروج گنبد نمكي از زير زمين و ظاهر شدن آن بر روي سطح  
نمكي مواد مربوط به پوش سنگ و موادي كه به نمك به تدريج محو مي شود و در محل گنبد 

و اين موجب غني شدن يك يا چند .  نمك از اعماق به باال آمده اند باقي مي مانندةهمراه تود
 هماتيت و اوليژيست و ، هرمز و هنگام،در جزيره هاي قشم.  معدني مي شودةنمونه كاني و ماد

  . خ اين جزاير شاهدي بر اين مدعا هستندمگنتيك بيشترين برونزاد را دارند و معادن خاك سر
 خاكي كه ة قشم و در يك جادةگنبد نمكي نمكدان و غارهاي نمكي در جنوب جزير  

 ميليون سال در 570اليه هاي نمكي با قدمتي حدود . دسترسي به آن مشكل است قرار دارد 
داده اند كه درون  زمين باال آمده و تشكيل گنبدهاي نمكي قشم را ةبرخورد با گسل هاي پوست

 از ديگر پديده هاي مربوط به ،به غير از غارهاي نمكي. اين گنبدها غارهاي نمكي قرار دارند 
هاي   شكل، بركه هاي نمكي،دار هاي آهن هاي رنگارنگ نمكي و كانيگنبد نمكي مي توان به اليه 

  .كريستاليزاسيون زيبا و ساختهاي تكتونيكي بزرگ و كوچك اشاره كرد 
   نمكي قشمچشمة غار نمكي و -3-9

 غار به سمت ة دهان.اليه غربي آن قرار گرفته است ر در بخش جنوبي جزيره و در منتهياين غا
 متري غار نفوذ كرده و به آن روشنايي 20جنوب است و روشنايي روزانه تا ژرفاي حدود 

 ورودي ةار خميده است و ديوسير كلي غار بصورت يك كمان كامالًشكل و م. بخشيده است 
در . دار تشكيل شده است   اليه هاي مختلفي از كانيهاي آهنغار از نوارهاي رنگارنگ نمك و

 متر مشاهده مي شود كه ميزان آب آن وابسته به ميزان نزوالت 20مدخل غار آبگيري به طول 
ر قابل استاالكتيت و به ندرت استاالگميت هاي نمكي در سقف و كف غا. جوي متغير است

  . اند دهمشاه
پوشي از نمكهاي كريستاليزه پوشانيده كه زيبايي اين غار را  ة غار تا انتهاي آن را كفاز نيم  

 ،دوچندان نموده است و در نزديكي ديواره ها اتصال استاالكتيت ها و استاالگميت ها به يكديگر
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 ديگر نيز ةان غار چند دهةدر نزديكي دهان. ها و ستونك هاي زيبايي را پديد آورده است ستون
  .  اين حفرات پوشيده از رسوبات گل كلمي نمك استةقابل مشاهده اند كه ديوار

 نمكي مجاور غار نمكي هم حاصل نفوذ آبهاي سطحي مربوط به بارندگي به داخل ةچشم  
اين آبها پس از نفوذ به داخل گنبد و حل كردن . مجراها و كانال هاي گنبد نمكي نمكدان است

آب اين . اهر مي شوندمك و ديگر مواد قابل انحالل در آب به شكل چشمه ظمقادير زياد ن
 ةگذاري و تبلور نمك در حاشي  از نمك است و به همين دليل رسوب فوق اشباعچشمه معموالً

مسير اين چشمه به وفور ديده مي شود و حاصل آن به شكل نوارهاي سفيد رنگ و زيبايي است 
  . كه از دور مشاهده مي شوند

گفتني است كه كوه نمك كه در جنوب غربي جزيره واقع شده است با ديگر معادن نمك و   
 از جمله شكلهاي زيبايي كه در اين جزيره از نمك. غارهاي نمكي جزيره از يك جنس مي باشند 

 شكلهاي ، تيغه هاي نمكي بسيار تيز و برنده،هاي نمك گون قابل مشاهده است مي توان به پلي
 ةغار نمكي شمار. بيني و بلورهاي خود شكل نمك اشاره كرد  رشته هاي ذره،وه ايگل كلمي و قل

درون اين غار رودخانه اي مارپيچ . عنوان بزرگترين غار نمكي جهان شناخته شده است ه قشم ب3
 را به شگفتي و حيرت فرو آور انسان كتيت ها و استاالگميت هاي اعجاببه عمق يك متر با استاال

  .برند مي
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   بام قشم-3-10

 20 شمالي جزيره كه در منتهي اليه غربي آن و به وسعت تقريبي ةفالتي نيمه بلند و مشرف بر كنار
قرار دارد و ) در سواحل شمالي( و طبل )در سواحل جنوبي(كيلومتر مربع و بين دو روستاي سلخ 

بخشهاي مرتفع آن به طور عمده از . چشم اندازي بي نظير را از فراز آن مي توان مشاهده كرد 
سنگ آهك سخت كه شامل پوسته هاي صدف فراوان است تشكيل شده و در دامنه ها و حواشي 

وند كه به شدت فرسايش اهده مي ش ماسه سنگ سست همراه با مارن و سيلت مش،آن ارتفاعات
 كه از ، روستاي طبل مي گذردةكنار خوب براي دسترسي به بام قشم ازيكي از راههاي . اند يافته

روي و سعود از دامنه ها مي توان به سطح   دقيقه پياده15رو پس از حدود  انتهاي مسير ماشين
 توان ديد كه مردم محلي فالت دسترسي پيدا كرد و در آنجا بقاياي يك روستاي ويران شده را مي
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 جالب ديگر استفاده از سنگ آهك سخت در سازه هاي اين ةنكت. آن را كالت كشتار مي نامند
وجود يك آب انبار . مين شده استمان اليه هاي آهكي باالي فالت تأمنطقه است كه از ه

ههاي گرم و  اهالي دو روستاي سلخ و طبل در مانشان از آن دارد كه سابقاً) بركه(مسقف سنتي 
در شب نيز مي توان بر روي بام قشم . شرجي سال از بام قشم به عنوان ييالق استفاده مي كرده اند

  .به رصد ستارگان پرداخت 

  
  

   سواحل براق و نقره فام قشم-3-11

ساحل مجاور كوه نمكدان به دليل غني بودن از ذرات براق كاني اوليژيست كه بر روي ماسه هاي 
ريپل ماركهاي موجود . ار نرم تجمع پيدا كرده اند ساحلي درخشان و نقره فام استكرم رنگ بسي

 ، متر را بدون به هم خوردگي و تغيير جهت حفظ كرده اند50در برخي نقاط امتدادي در حدود 
.  ماسه هاي ساحلي استة يكنواختي جنس و انداز، شيب كم ساحلي،كه اين نشانگر آرامش دريا

هاي  به دليل سخت بودن جنس ديواره. د  در نواحي مختلف قابل مشاهده انتراسهاي ساحلي نيز
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 عوض چهره اي خشن و آكنده از  اما در، عوامل فرسايش كمتر بر روي آنها مؤثر بوده،اين تراسها
 ،ضربه هاي امواج بر اين ديواره ها و استحكام و مقاومت آنها. هاي تيز را در سنگها مي بينيم لبه

 دوكفه اي ها،گاستروپودها و ،پوستان تجمع سخت.  ساحل را تداعي مي كنددريا ونبرد هميشگي 
 .به خصوص خرچنگها موضوعي قابل توجه در اين سواحل است

  هاي مرجاني قشم   كولوني-3-12

 ة قشم در منطقه اي به نام شيب دراز كه محل تردد مردم از جزيرةدر جنوب بخش مركزي جزير
 ةهرچند دامن. هاي مرجاني زيبايي را مشاهده نمود  مي توان كولوني، هنگام استةقشم به جزير

. ر زيبايي برخوردار هستند اما از تنوع گونه ها و رنگهاي بسيا،اين ريف ها محدود است
سترده ترين ريف هاي مرجاني  هنگام و بزرگترين و گةهاي بزرگ تر را در اطراف جزير كولوني
 . مشاهده نمود الركة جزيرةتوان در حاشي را مي

   سولفورهچشمة -3-13

تي از نمك و سولفور دارد و نسبتاً گرم  كارگه چشمه اي مشاهده مي شود كه تركيباةدر منطق
ي سلخ و طاقديس سلخ واقع شده اين چشمه در منطقه اي واقع شده است كه ميدان گاز. است
اين چشمه از نوع چشمه هاي آرتزين است و به دليل اختالف سطح ايستابي در منبع آب . است

هاي  ليل وجود رگه هاي سولفور در اليهبه د. زيرزميني و سنگ بستر آن به سمت باال مي جوشد
راي  آب چشمه در حين صعود دا،مارني و سيلتي كه بر روي اليه هاي آهكي قرار گرفته است

سولفيد  ( H2Sگونه چشمه هاي سولفوره به دليل توليد گازهاي اين. ه مي شودتركيبات سولفور
مواد معدني سرشار و به دليل . اف خود توليد مي كنندبوي ناخوشايندي را در اطر) هيدروژن

دماي مناسب آب اين چشمه مي تواند خواص درماني مناسبي را براي بسياري از بيماريها و 
  .امراض پوستي داشته باشند

  )تال( چاههاي طال -3-14

چاههاي طال به علت .  نادري واقع شده اندة قلعةاين چاهها در بندر تاريخي الفت و در كنار
 آب باران مورد ةوجود سنگهاي آهكي آب را خنك نگه مي دارند و به عنوان منابعي براي ذخير

نگهاي شيستي تعداد كوش اين منطقه با زحمت زياد در دل س مردم سخت. استفاده قرار مي گيرند
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 روز است، 366 كه گفته مي شود تعداد آنها به تعداد روزهاي سال كبيسه كه همان ،زيادي چاه
 را باز كرده و از آن استفاده  يكي از آنهاةحفر كرده بودند و در هر روز از روزهاي سال دهان

  .كردند مي
  سلخسة كا-3-15

 كيلومتر و 7شم، برهوتي است به طول تقريبي  سلخ در ساحل جنوبي قةمنطقه اي موسوم به كاس
 كيلومتر كه هيچ پوشش گياهي در آن وجود ندارد و منطقه اي است كه گويي از 5عرض تقريبي 

 كوچك و بزرگ و اشكال فرسايشي در اين ةهزاران تپ .عناصر حياتي به دور مانده است حيات و
رت گلفشان جوشيده و در همان حال منطقه به چشم مي خورد كه در اعصار گذشته از زمين بصو

در عمق اين برهوت . سفت و بسته شده و تشكيل تپه ماهورهاي متداخل و گسترده اي را داده اند
اين شواهد بيانگر آن .  گوگردي كه داراي خواص شفابخشي است از زمين مي جوشدةيك چشم

اين منطقه از  .د دارد سلخ، منابع و مخازن عظيم نفت و گاز وجوةاست كه در عمق برهوت كاس
تواند براي   اما مي،كنندگان كمتري برخوردار استسبت به ساير مناطق قشم از بازديدچه نقشم اگر
هر چند كه گهگاه اين . مندان به سكوت و آرامش مناطق خشك و برهوت جالب باشد  عالقه

  . ي شود سكوت با صداي بالهاي عقابهاي معروف قشم كه در حال پروازند در هم شكسته م
  
   كيشةجزير -4

 جنوبي ايران و بين ة كيلومتري كران18 كيلومتر مربع در 90اين جزيره با مساحتي حدود 
النهار   درجه طول شرقي از نصف4 درجه و54 ثانيه تا 53 درجه و 53مختصات جغرافيايي 

 و به  دقيقه از عرض شمالي واقع شده است35 درجه و26 دقيقه تا 29 درجه و 26 گرينويچ و
 كيش در محور شمالي ةطول جزير. رود  به شمار ميفارس خليجعنوان يكي از زيباترين جزاير 

 ة كيش از دريا تا جزيرةفاصل.  كيلومتر است و اين جزيره تقريباً بيضوي شكل است15جنوبي 
 كيلومتر 200لومتر و تا دوبي  كي740 كيلومتر، تا بوشهر 300عباس  تا بندر، كيلومتر225قشم 
سواحل .  كيلومتر است1600 كيلومتر و از راه زميني 1052 تهران از راه هوايي - كيشةفاصل. است

 ةآرام با ماسه هاي مرجاني و آب زالل دريا كه شفافيت كم نظير آن به گردشگران امكان مشاهد
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حركت انواع آبزيان در عمق چند متري ساحل را مي دهد و پوشش گياهي مناسب و طراوت و 
اندازي زيبا به آن بخشيده است كه ساالنه حدود يك  ل چشم ماه از سا7 آن به ويژه در سرسبزي

 شناسي زميناز نظر موقعيت . ميليون گردشگر و دوستدار طبيعت را به خود جلب مي كند 
هاي اين جزيره با شيب نسبتاً ماليمي به دريا منتهي مي شود و ارتفاع نسبي آن از سطح دريا  كرانه

 متر از سطح 45متر است و مرتفع ترين نقطه آن در شرق جزيره قرار دارد كه حدود  32حدود 
اين جزيره از نظر پستي و بلندي تقريباً مسطح است و داراي ساختماني مرجاني . دريا قرار دارد

 ،ها ا و مواد آلي ديگر بر روي طاقديساثر رشد انواع مرجانه است و جزاير مرجاني معموالً بر
  .مكي و مواد آتشفشاني تشكيل مي شوندگنبدهاي ن

         
  
   قناتهاي كيش-4-1

زميني گفته مي شود كه با شيبي كمتر از شيب چاه حفر شدة زيرقنات به مجموعه اي از چند 
آوري كرده و به نقاط پست تر  ناطق مرتفع يا رودخانه ها را جمع آب موجود در م،سطح
ترين روشهاي  كي از متداولن آن ايرانيان بوده اند، يكنندگا اين روش را كه ابداع. رساند مي
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 قنات به جاي مانده 10 قشم آثار بيش از ةدر جزير. استخراج آبهاي زير زميني در ايران بوده است
 ةچه قناتهاي كيش از نظر طول رشتاگر. ربي جزيره به جاي مانده استدر بخشهاي شمالي وغ

 مناطق ايران قابل قياس نيستند، اما با توجه به شيب بسيار يا عمق چاهها با قناتهاي ديگر قناتها و
آنها براي حفر قناتها از كم جزيره چگونگي هدايت آب بسيار مهم بوده است و نشان مي دهد كه 

يكي ديگر از نقاط قابل توجه در مورد قناتهاي كيش . كرده اند ترين روشها استفاده مي پيشرفته
ر زير زمين است كه چندين برابر نمونه هاي مشابه در ساير ارتفاع گذرگاههاي آب د وسعت و

اين گذرگاهها به گونه اي حفر شدهاند كه چندين نفر با هم و در كنار هم به . نقاط كشور است
ناميده اند » قنات آب انبار« شناسان آن را  راه بروند و به همين دليل باستانراحتي مي توانند در آن 

به عنوان مخفي گاه هم استفاده د كه در گذشته از اين آب انبارها و همچنين احتمال مي دهن
  .شده است  مي
   پاياب كيش-4-2

با   با شيب نسبتاً تند و، چاهِ قناتة دهانةكنار در پاياب دهليز يا نقبي است كه در سطح زمين و
 باشد، هر چه عمق چاه بيشتر. رسد به سطح آب جاري، در زير زمين مياستفاده از تعدادي پله 

  .اين نقب طوالني تر و تعداد پله هاي آن نيز بيشتر مي شود
 پله ها را ،اساس محاسباتي كه انجام مي گرفته واز نظر مهندسي مورد اهميت استبر  

 برسد تا از) چاه(اساس مقدار شيب طوري مي ساختند كه آخرين پله به انتهاي آخرين ميله بر
 چاه به سطح آب تابيده مي شده، براي ةه از دهانروشنايي نور خورشيدي كه روزانانعكاس 

كردند كه   محوطه اي ايجاد مي،معموالً در انتهاي آخرين پله.  پاياب استفاده شودةروشنايي محوط
اي استراحت مورد استفاده قرار در روزهاي گرم تابستان هواي خنك و دلپذيري داشته است و بر

  . گرفته است مي
اله دارد و در محلي در نزديكي درخت سبز قرار گرفته است كه  س2000پاياب كيش قدمتي   

 هم اكنون به عنوان يكي از در سالهاي اخير به صورت بسيار زيبايي مورد بازسازي قرار گرفته و
  . گردشگران بسياري را به سوي خود مي كشاند،هاي گردشگري كيش جاذبه
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  )كاريز كيش( زميني كاريز شهر زير-4-3

د نياز ساكنان منطقه را فراهم  سال قدمت دارد كه آب شرب مور2500 از قنات كيش بيش 
انگيز تبديل شده است كه داراي مساحتي  ده است و هم اكنون به يك شهر زيرزميني شگفتكر مي

 16زميني كه به كاريز كيش نيز مشهور است در عمق اين شهر زير.  متر مربع است10000بيش از 
 صدفها ،ها باشد كه مملو از سنگواره  متر مي8 داراي سقفي به ارتفاع متري زمين واقع شده است و

 آنها ة ميليون سال قدمت دارند و هم570 تا 270شناسي بين   مرجانهايي است كه از نظر ديرينهو
توان آن را  زميني ميبا توجه به دو ويژگي اين شهر زير. مورد شناسايي قرار گرفته اندبه طور كامل 
 مرجاني دنيا واقع ةز در دل تنها جزيرياول اينكه اين كار. هاي جهاني به حساب آورد هاز جمله ابني

مندان  صدفها و مرجان هايي است كه عالقه ،شده است ودوم اينكه داراي سقفي مملو از سنگواره
اي  رفتند و اين كاريز به عنوان موزهشناسي براي ديدن آنها مي بايست به موزه ها مي  به علم فسيل

هاي  ها و هم از ديگر زيبايي  قرار گرفته، تا هم از ديدن فسيلمندان ة عالقهكامالً طبيعي مورد استفاد
 اند داراي  كه از دل اين كاريز برداشته شدهخاك هايي. مند شوند نهفته در دل اين كاريز بهره

جه به استقبال با تو. مورد استفاده قرار مي گيردخواص درماني زيادي مي باشد و در گل درماني 
زميني صد دارند بر روي سطح اين شهر زير كيش قةوسيع گردشگران از اين منطقه، مسئوالن منطق

 مترمربع احداث كنند تا رضايت 60000ريحي و تجاري به مساحت مراكز اقامتي، تف
  . كنندگان را هر چه بيشتر جلب كنندبازديد

   سواحل كيش-4-4

هاي خاكستري رنگ پوشيده شده  نگل دنيا كه از ماسه سخالف بسياري از سواحسواحل كيش بر
 آفتاب از تأللؤ و است، داراي پوشش مرجاني است كه رنگ نقره فام مرجانها در پرتو

آب دريا در اين سواحل داراي شفافيت نسبتاً . اي برخوردار مي باشد كننده درخشندگي خيره
كارشناسان محيط زيست . حتي تماشا كردزيادي است و مي توان كف دريا را تا فواصل دور به را

اين خاصيت را به وجود مرجانها در پيرامون جزيره نسبت مي دهند و معتقدند كه وجود مرجانها 
از لحاظ .  آبها و افزايش شفافيت آنها در اطراف جزيره مي شوندةبصورت طبيعي موجب تصفي

ي را  در دنيا كمتر سواحلوسعت سواحل، اين جزيره داراي يكي از وسيعترين سواحل است و
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توان يافت كه با اين وسعت مسافران و گردشگران بتوانند در طول آن به استراحت و تفريح  مي
وجود آبزيان و ماهيهاي تزييني و بسيار زيبا در سواحل شفاف اين جزيره از ديگر . بپردازند

هاي  وسه ماهي سواحل دنياست كه فاقد كسواحل كيش از كم خطرترين. زيباييهاي آن است
خطر مي باشد و هم در فصول سرد و هم در فصول   و استفاده از آب دريا كامالً بيخطرناك است

  .گرم مورد استفاده گردشگران قرار مي گيرد
  
   هرمزة جزير-5

 و فارس خليج متر و در مدخل 6000هرمز جزيره اي است بيضي شكل كه طول محيط آن حدود 
امالي صحيح نام آن هرموز يا هرمزد . ترعباس قرار گرفته اس كيلومتري از بند8 ةدر فاصل

بوده است ) ميناب(برگرفته از كلمات خورموغ يا خورموز به معني لنگرگاه و بندر ايالت موغستان 
  .  زياد از نامهاي هرموز و هرمزد امروزه هرمز ناميده مي شود ة استفادةكه به واسط

ة هرمز يكي از ي مناسب و مجاورت با تنگ موقعيت جغرافيايةاين جزيره به واسط  
الجيشي و بازرگاني از اهميت خاصي   است و از نظر سوقفارس خليجترين مناطق  كليدي

 در قسمت مياني مرتفع است و شامل تپه ها و كوههاي شناسي زميناز نظر . برخوردار بوده است 
 و اطراف آن ح دريا ارتفاع دارد متر از سط210بلندترين نقطه آن . مرتفع آتشفشاني و نمكي است 

معادن خاك سرخ و نمك سفيد آن از شهرت فراواني . هاي پست و هموار پوشانيده است را جلگه
  . برخوردار است 
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   هرمزةجزير) اُكري يا خاك سرخ ( گلهاي اُخري -5-1

ن گلهاي سرخ اي.  هرمز خاكهاي سرخ رنگ اين جزيره استةيكي از ديدنيهاي بسيار مهم جزير
 خلوص ةرنگ كه به اخري شهرت يافته اند داراي مقادير زيادي اكسيد آهن است كه درج

بيشترين مقدار آهن موجود در آن بصورت . رسد هم مي% 90هاي آهن در آن گاهي به اكسيد
يار زيبايي را به  بسةاست كه به رنگهاي روشن تا تيره ديده مي شوند و جلو) Fe2O3(هماتيت 
. بسيار اقتصادي و مقرون به صرفه است  هرمزةفراوري گل اخري از جزير. داده استمنطقه 

از اين خاك ابتدا . استفاده از اين خاك به عنوان كودهاي آهن براي رشد گياهان بسيار زياد است
 در داخل هماتيت و سنگ معدن قرار +Fe3اكسيدهاي آهن را به دست مي آورند كه به صورت 

 را با ليگاندهاي مورد نظر مخلوط كرده و موادي به دست مي آورند كه از موارد دارد و سپس آنها
 را جذب كنند و +Fe2چون گياهان تنها مي توانند يونهاي . استفاده در كودهاي آهن است

نمكهاي آهن در ظرفيت هاي باال تنها هنگامي مي تواند براي گياه قابل جذب باشند كه توسط 
بنابراين ليگاندهاي مورد استفاده، .  تبديل شوند +Fe2اك به يونهاي ساير عوامل موجود در خ
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اين كودهاي .  تبديل مي كنند+Fe2 به ،را كه از گلهاي اخري به دست مي آيند +Fe3 يونهاي
  .حاصل از گلهاي اخري با هزينه بسيار كمتري نسبت به نمك هاي جامد آهن به دست مي آيند

  
   يها و مراكز آب درمان چشمه -6
 همواره ي و پزشكي است كه از نظر جهانگردي جالب و جذابي از جمله پديده هايب معدنآ

 به ويژه از ي تواند منبع درآمد مهمي معدني هر كشور ميمنابع آبها. مورد توجه قرار گرفته است 
 منابع نسبتاً  ، ويژهيدر استان هرمزگان به علت موقعيت زمين شناس. نظر جلب جهانگردان باشد

 ،خورگو  ، گنويها آبگرم: نها عبارتند از آت كه مهمترين س به وجود آمده اي معدني آبهاينغ
 يبند استان هرمزگان به شرح زير طبقهي  معدنيخواص آب چشمه ها.  چستانه و معدونيه ،خمير 

  : شده است 
 مصرف شوند، در درمان )حمام كردن (ي اين نوع آبها اگر به صورت خارج: كلرورهيآبها

 مصرف اين نوع آب به . موثرندي زنانه و تورم موضعيبيماريها  ،لنفاتيسم  ، رماتيسميبيماريها
حمام كردن با اين .  موثر است ي تنفسي در درمان بيماريهاي بينةغرغره و شوي  ،صورت بخور

 آورند و ارصف  ،دناين نوع آبها اگر آشاميده شو. شود   ميي خوني رگهايموجب گشاد  ،آب
ي و گاهمي شوند حركات روده ها باعث افزايش   ودهندي ت دهان و معده را افزايش مترشحا

  .  ملين هستندنيز
 ورود گوگرد به دستگاه متابوليسم بدن باعث بروز فعل و انفعاالت مختلف در اين :ي گوگرديآبها

 واقع  موثري جلدي و بيماريهاي رماتيسم،ي مختلف تنفسيدستگاهها شده و در درمان بيماريها
  . دنشوي م

. ملين و صفرا آور دارند ، ضد خارش،يدهندگ ت تسكين اين نوع آبها خاصي: كلروره سولفاتهيآبها
  زناني از بيماريهايبرخي  اين آبها محرك قوا است و برايجرمصرف خا:  كلروره سديكيآبها
  .گيرد يمر قرا استفاده ورد مهم

الح فراوان است و در طول كيلومترها از سواحل  امي آب دريا دارا: با آب دريايخاصيت درمان
سديم و   ، اين آب داراي امالح فراوان كلر.گيرد ي  در اختيار قرار ميبه راحت  ،استان هرمزگان
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 به خصوص جلبك و پالنكتون يامالح مختلف ديگر و همچنين گياهان و جانواران درياي
باال   ،يا باعث انبساط و تحريك گوارش در آب دريتن آب.  دارديباشد و اثرات بسيار مفيد يم

  . باشدي  و سرانجام احساس آرامش ميرفتن تبادل تنفس
 ي استان هرمزگان معرفي آب معدني بيشتر در زير مهمترين چشمه هايبه منظور آشناي  

  :شوند يم
در كنار راه   ، بندرعباسي شمال شرقي كيلومتر34 ةفاصل  گنو دري آب معدنةچشم :آب گرم گنو

اين . شود ي  مي به اين چشمه منتهي فرعةسفالتآيك راه .  سيرجان واقع شده است -درعباسبن
 دربر ار آن ،شمال و جنوب ي هكآ قرار دارد كه كوه گنو و ارتفاعات سخت يا چشمه در دره

 ةآب چشم. شودي  و استحمام استفاده م ها نخلستانيجهت آبيار  ،ب اين چشمهآاز . اند گرفته
اين .  باشديم) ي گوگرد،كلسيك ، سولفاته،كلروره( گرم ي خيلي گوگرديه آبهاگنو از دست

 مانند چندين رواق كوچك يسيساتتأ اا بزرگ تميز دارد كه بچشمه دو استخر زنانه و مردانه نسبًت
 اطراف ةمحوط.  و غيره تجهيز شده استيمحل فروش نوشيدن   استراحت و اقامت مسافران،يبرا

 از استخرها نب اين چشمه پس از خارج شدĤپس. ن نخل زيبا و سبز استچشمه پر از درختا
 به صورت آبشار كوچك و ي زياد  چند كيلومتر با آب نسبتاًي پس از طي كوچكةمانند رودخان

  .  شودي به پايين سرازير ميجالب
 آب.  شرق شهر بندر خمير قرار دارد ي كيلومتر7 اين چشمه در ):لشتغان( آبگرم خمير چشمة

  5/3× 10دو استخر با ابعاد  در اطراف چشمه،. شودي  خارج مني ماريچشمه از شكاف سنگها
آب از استخر اول وارد استخر .  متر است كه در امتداد يكديگر ساخته شده اند 5/1متر با عمق 

 اتاقك جهت استراحت و اقامت مسافران ساخته شده است و 12در اين محدوده . شود ي دوم م
 تكتونيك ةطرز تشكيل اين چشمه بر اساس فرضي. گيرد ي  مراجعين قرار مرگان در اختيابطور راي

ها   با كاتيونيدر رديف آبهاي) خمير(  لشتغانة آب چشم.استوار است) ساخت ورقه ايزمين (
  . مختلف گرم است)  مثبتييونها (يو آنيونها) ي منفييونها(

.  خرك قرار داردي بندرلنگه و دو راه- خمير بندرةاين چشمه در مسير جاد :چاه احمد چشمة
 كيلومتر 2 تا مظهر چشمه در حدود ي كيلومتر و از دو راه9 خرك ي بندر خمير تا دو راهةفاصل
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 به ي مظهر چشمه يك استخر طبيعيدر نزديك.  شود ي پياده طست بايي آن ممتر 500است كه 
ب اين چشمه از شكاف آ. است  متر 5ن در حدود آ دارد كه طول هر ضلع دشكل مربع وجو

 دو باب اتاقك ساخته ريز چشمه يدر حوال. شود ي  از زمين خارج مي دولوميتي آهكيسنگها
 با ي گوگرديب اين چشمه در رديف آبهاآ. گيرد ي  مسافران قرار مةشده است كه مورد استفاد

  . مختلف گرم استيكاتيونها
 بندر ةفاصل.  بندرلنگه قرار دارد - بندرخميرة اين چشمه در مسير جاد:آبگرم سايه خوش چشمة

 سايه خوش تا محل ي كيلومتر است و از روستا40 سايه خوش در حدود يخمير تا روستا
دامن   و دري مارني آهكيمظهر چشمه درشكاف سنگها. باشد ي  م راه كيلومتر4چشمه در حدود 

 استوار است ياه يك صفح تكنونةاساس فرضي سايه خوش برةطرز تشكيل چشم. ارد ديكوه جا
    . سولفات كلسيم همراه با منيزيم زياد و كلرور سديم گرم استيبهاآب آن در رديف آو 

 ياز روستا . گزيل قرار داردي بندر لنگه به روستاة اين چشمه در مسير جاد: بادون آبگرمچشمة
 ي سنگهاآب اين چشمه از شكاف.  است  فاصله كيلومتر11گزيل تا مظهر چشمه در حدود 

 يدر اطراف چشمه بادون استخر . استي شود و نوع آن تكتونيكي از زمين خارج ميمارن
 متر است و آب آن به مصارف 12 متر و عرض آن 20طول اين استخر . احداث كرده اند 

زيم فراوان و ي سولفات كلسيم همراه با مني در رديف آبها،آب اين چشمه. رسد ي  ميكشاورز
  . باشدي م سديم ولرم وكلر

 ةفاصل.  داردر گزيل قراي بندر لنگه به روستاة اين چشمه در مسير جاد: آبگرم آسكچشمة
 متر 500و  رو  كيلومتر آن ماشين3لومتر است كه  كي5/3 گزيل تا محل چشمه در حدود يروستا

چشمه در اثر عوامل .  دارد ي جاينر مايمظهر چشمه در شكاف آهك. آن را بايد پياده پيمود 
  .  باشديزيم و كلر سديم ولرم مي سولفات كلسيم همراه با مني رديف آبهاي درونيك صفحه اتتك

 در جنوب مسير ايستگاه  بندر كنگ و- بندرلنگهةاين چشمه در مسير جاد :ي آبگرم ماليجچشمة
شود و عامل تشكيل آن عوامل تكتونيك ي  خارج مي مارنيب چشمه از شكاف آهكآ .قرار دارد
  . باشد ي مختلف گرم مي با آنيونهاي گوگردي در رديف آبهاي ماليجةآب چشم. است  يا صفحه
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 و از طريق بستانه و د قرارداري بندر لنگه و گاوبندة اين چشمه در مسير جاد: آبگرم چاركچشمة
 تنگ خوان است و از ةمظهر چشمه در بستر رودخان.  استي باوردان قابل دسترسيروستا

 است و آب يا ونيك صفحهتعامل تشكيل چشمه تك.  جوشدييرون مب ينر مايشكاف سنگها
  .باشدي  مختلف گرم مي با كاتيونها و آنيونهاي گوگرديآن در رديف آبها

 30باد و در حدود آ ي بندرعباس به سمت حاجةمسير جاد اين چشمه در :آباد ي آبگرم حاجچشمة
 ي مارني آهكين چشمه از شكاف سنگهاب ايآ. دارد  كوه قرارةدامن آباد در ي شرق حاجيكيلومتر
 يب چشمه در رديف آبها آ. استيشود و عامل تشكيل آن تكتونيك صفحه اي خارج م
  . مختلف گرم استي با كاتيونها و آنيونهايگوگرد
 يه و فارياب قرارح فتويد از روستاع بستك بة اين چشمه در مسير جاد: آب گرم فاريابچشمة
 آب آن از  و استي خاكة كيلومتر جاد2 مظهر چشمه در حدود  فارياب تاي از روستا.ددار

 و ي با كاتيونهاي گوگرديآب چشمه در رديف آبها. شودي  خارج مي آهكيشكاف سنگها
   . مختلف گرم استيآنيونها
 آن از ة و فاصلددار  بستك به الر قرارة اين چشمه در مسير جاد):فتويه(آبگرم فتوحيه  چشمة

در جنوب دهكده قرار دارد و  چشمه  اين مظهر وكيلومتر است 30دود بستك تا فتويه در ح
 آب يدب.  رسدي ميآب اين چشمه به مصارف كشاورز.  بنا شده است آن در كناريا حوضچه

 به سيو دستر) گراد ي سانتة درج39(ن مناسب آ حرارت ة ليتر در ثانيه و درج50چشمه حدود 
 مختلف گرم ي با كاتيونها و آنيونهاي گوگردييف آبها فتويه در ردةآب چشم. آن نيز آسان است

  . است
 بستك و ي بندرعباس به الر بعد از دوراهةمه در مسير جادش اين چ:آبگرم تودولويه چشمة
.  كيلومتر است9 تودولويه تا مظهر چشمه در حدود ي روستاةفاصل.  تودولويه قرار دارديروستا

ن تكتونيك آشود و عامل تشكيل ي  زمين خارج م ازي مارنيهكآ يآب چشمه از شكاف سنگها
  .باشدي  ميا صفحه
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 منشعب از ي فرعة از طريق جاد،نها سه چشمه استآ اين چشمه كه تعداد : آبگرم خورگوچشمة
 ة بندرعباس سيرجان تا مظهر چشمة جاديراهاز دو. اند ي سيرجان قابل دسترس- بندرعباسةجاد

   . كيلومتر فاصله است28اول در حدود 
 شود و ي خورگو مة خارج و وارد رودخاني مارني آهكي اول از شكاف سنگهاةآب چشم  

تعداد  .ر سديم ولرم استزيم و كلروي سولفات كلسيم همراه با منيبهاآب اين چشمه در رديف آ
 ، دوم خورگوةچشم.  دارندي آبگرم اين منطقه سه چشمه است كه خصوصيات واحديها چشمه

 به صورت جوشان از زمين ي مارني آهكي شكاف سنگهازچشمه اول ا شرق يدر يك كيلومتر
  . جوشد يم

از آب .  متر بنا شده است3 به شكل دايره و به قطر يا  مظهر چشمه حوضچهيدر نزديك  
 ي با كاتيونها و آنيونهاي گوگرديبهاآشود و در رديف ي  م استفاده استحمامياين چشمه برا
  . استمختلف گرم 

 سيرجان - بندرعباسة منشعب از جادي فرعة سوم نيز از طريق جادةم به چشيدسترس  
 تا مظهر چشمه در ي كيلومتر واز دوراه30 خورگو ياز بندرعباس تا دوراه. پذير است امكان
 جهت استحمام وجود دارد و ي در كنار مظهر چشمه حوضچه ا.تر فاصله استوم كيل20حدود 

  .  مختلف گرم استيونها و آنيونها با كاتيي گوگرديبهاآآب چشمه در رديف 
 مظهر چشمه ةفاصل. دارد  قراري باريسرخان روستا - خورگوة در مسير جاد:ي آبگرم بارچشمة

رم از شكاف گ آبة چشم.تر است كه يك كيلومتر آن را بايد پياده پيمودوم كيل3 ي باريتا روستا
  در. استيا كتونيك صفحهن تآشود و عامل تشكيل ي از زمين خارج م  گروة رودخانيسنگها

 كوچك به شكل مستطيل و به ابعاد مختلف بنا گرديده است كه ة حوضچياطراف چشمه تعداد
 ي با كاتيونهاي گوگرديبهاآ در رديف يب چشمه بارآ. كنندي ام مم روستا درآنها استحياهال

  .مختلف گرم است 
 ةن منشعب از جاد سرخا- خورگوي فرعة اين چشمه در مسير جاد: آبگرم سرخانچشمة

 سرخان در حدود يك كيلومتر است و ي چشمه تا روستاة فاصل.دارد  سيرجان قرار-بندرعباس
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 از زمين خارج يشيلي  است و آب آن از شكاف سنگهاي تكتونيك صفحه ا،عامل تشكيل چشمه
  .  مختلف گرم استي با كاتيونها و آنيونهاي گوگرديآب اين چشمه در رديف آبها. شود يم

 كشكو يو از روستاد دار  بندرعباس به كشكو قرارةمه در مسير جادش اين چ: آبگرم كشكومةچش
 مظهر چشمه در . كليومتر فاصله است كه يك كيلومتر آن را بايد پياده پيمود4تا مظهر چشمه 
 يها  حوضچه.باشدي  مي است و عامل تشكيل آن تكتونيك صفحه اي آهكيشكاف سنگها

 از .كنند يشنا استفاده م نها به عنوان استخرآ از يه وجود دارند كه اهال در اطراف چشميمتعدد
 سولفات كلسيم يبهاآآب چشمه در رديف . شودي  نيز استفاده ميآب اين چشمه جهت كشاورز

  .يزدر يباشد و در پايان مسير خود به رودخانه كشكو مي زيم زياد و كلر سديم گرم ميهمراه با من
  نيان قرار- كشكو-ي قاضة قلع- سرخان- بندرعباسةجاد ن چشمه در مسير اي: آبگرم نيانچشمة
آب .  كرديست پياده طيباي  كيلومتر است كه اين مسير را م3 ن نياة مظهر چشمةفاصل. دارد

 يا ود و عامل تشكيل آن تكتونيك صفحهشي ارج مخ از زمين ي آهكيچشمه از شكاف سنگها
زيم زياد و كلرور سديم گرم يولفات كلسيم همراه با من سي در رديف آبهان نياة آب چشم.است

  . باشد يم
 يآباد و در جنوب شرق آباد به سمت دولت ي حاجة اين چشمه در مسير جاد: آبگرم ده شيخچشمة
آب آن از . آباد است ي چشمه در شرق حاج اينمظهر . قرار داردي كوهة ده شيخ در دامنيروستا

آب چشمه ده .  استيا فحه و عامل تشكيل آن تكتونيك صآيدي  بيرون مي آهكيشكاف سنگها
  .  گرم استيآنيونها و كاتيونهاو يگوگردي  شيخ در رديف آبها

  
  گيري  نتيجه-7

خوردارند و بردو چندان  جاذبه ها و جلوه هاي طبيعي از ارزشي) توريسم(در مبحث گردشگري 
ب و  آ.دهند طبيعي را شكل مي يگردشگر) اكوتوريسم(ن آاز اين جهت يكي از مهمترين اشكال 

 -هاي طبيعي ناهمواريها و فرسايش  تنوع-اندازهاي زيبا مناطق كوهستاني و چشم -هواي مطلوب
ب آهاي  چشمه -رودخانه هاي بزرگ -درياچه ها -جزاير دست نخورده -سواحل درياهاي گرم

يند آ طبيعي به شمار مي همه و همه از جمله پديده هاي ... وغارها  -منابع لجن درماني -معدني
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اند و  اكوتوريسم را بوجود آورده كه يكي از اصلي ترين شاخه هاي صنعت گردشگري به نام
زنند را  سرزمينهاي متنوع دست به سفر مي  وجود چنين جاذبه هايي درةگردشگراني كه به واسط
مد آرفت و   ميليون جهانگرد در دنيا در950در حدود  در حال حاضر .اكوتوريست مي نامند
ميليارد  5/1 معادل به رقمي 2020مده اين روند تا سال آعمل  هاي به بيني هستند و بر مبناي پيش

رشدي  ، جهان به جهانگردي خواهند پرداخت يك پنجم جمعيتاًتقريب يعني ،نفر خواهد رسيد
صنعت پولساز  در حل حاضر سوميناين صنعت  .وجود نداشته باشد كه شايد در هيچ صنعتي
اما در كمال تاسف سهم كشور ايران با ظرفيتهاي نامحدود گردشگري . جهان نام گرفته است 

جهانگرداني كه در   ميالدي يك هزارم2001در سال  .طبيعي در اين ميان نزديك به صفر است
هزار دالر يك دالر سهم  يعني از هر(؛ مدند آسطح جهان به سفر مبادرت مي ورزيدند به ايران مي

 پنج كشور اول جهان از ةدر زمر در شرايطي كه ايران از ديد سازماني معتبر چون يونسكو )ايران
نهايت  جايگاه با توجه به ظرفيتهاي بي گردد و اين هاي گردشگري طبيعي محسوب مي نظر جاذبه

ك در شان مردم و كشور ايران قابل باور و وحشتنا ايران در ارتباط با اكوتوريسم به گونه اي غير
جوانترين كشورهاي جهان قرار دارد و با خيل عظيم جوانان  ةهم كشوري كه در زمر نآ. تنيس

 ورود هر گردشگر خارجي يتخصيص يازده شغل به ازادر جهت  جوياي كار فرصتي گرانبها را

گاههاي  نان را ذخيرهآوجود دارند كه  گاههايي  در سطح جهان ذخيره.به ايران از دست مي دهد

گردد   بيوسفر مية منطق260جهان امروز بالغ بر  ن در آكه تعداد مي نماند، »بيوسفر«زيست كره يا 

دارد كه خود مي تواند خيل عظيمي از گردشگران را  ن به ايران تعلقآتاي  9كه از اين تعداد 
...  اثر طبيعي ملي و 5 هكتار و 1375000 حدودوسعت  پارك ملي به10 در حدود .جذب نمايد

 است كه حفاظت از منابعي اينچنيني حو پرواضحفاظت و حمايت هستند  نيازمندكه همه و همه 
ن به آشكني مي باشد كه بر بار  كمرةشاره شد خود مستلزم چه هزينن اآاز  كه فقط به گوشه اي

ست به گونه اي فزاينده افزوده فرهنگ طبيعت گردي و حفاظت از محيط زي  فقدانةواسط
مد بلكه به آ گردشگري طبيعي و اكوتوريسم نه فقط يك ممر درتوجه داشت كه بايد. گردد مي

 يشگران خود مي تواند موجبات ارتقانمودن فرهنگ از جانب ديگر ملل و گرد  واردةواسط
اجتماعي را نيز در داخل ايران فراهم اورد به قولي يك گردشگر بهترين سفير حسن  فرهنگي و
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اذعان  چه داريم؟ به» اكوتوريسم «ةاول جهان در زميناست اما ما به عنوان يكي از پنج كشور  نيت
 27 توان مي كشوري كه .بسياري از گردشگران و جهانگردان ايران سرزمين تقابلها و تضادها است

 اورآسياي غربي ةقل بر فراز بلندترين متر باالتر از سطح دريا، 5671متر زير سطح دريا بود و تا 
 2000ساالنه اي در حدود  ري كه مي توان ميزان بارندگيكشو. اين سرزمين را زير نظر گرفت

فر را در كوير مركزي مشاهده ص را به ميزاني معادل ميليمتر را در نواحي خزر و ميزاني از همان
بزرگ كويري را به يكجا داشت  مي توان جنگلهاي غني و سرشار خزر را با دشتهاي .نمود
 درجه را به 45تا بيش از مثبت   درجه را35اي توان به يك فصل اختالف دماي معادل منه مي

مهاجرتي در آسيا و بين شرق و  كشوري كه خود در چهارراه .يكجا و يك زمان تجربه نمود
 را به طول بيش از فارس خليج  كاملةشوري كه كرانه؛ كغرب و شمال و جنوب واقع گرديد

 5  پارك ملي،10كشوري كه . دارداختيار   كيلوتر در800كيلومتر و شمال را به طولي بيش  1600
 ة گون7000 حفاظت شده، بيش از ةمنطق 47  حيات وحش،ة پناهگاه زند26 اثر طبيعي ملي،
 20گونه از پرندگان با اقليتي كمي بيش از  500بيش از  درصد بومي آن، 20گياهي با اقليت 

ياري جهان را در  ماهيان خاوةدرصد ذخير 93  آبزي را در جنوب وة گون325 در حدود درصد،
 درصدي و ظرفيتهاي 15ي بومي و پستانداران را با اقليت ة جانوري شاخة گون148بيش از  شمال،

ن را آنچه در مفهوم اكوتوريسم مي گنجد را كه پرداختن به آهر  نهايت و جاذبه هاي طبيعي و بي
ن ميتوان آ به بينم به يكجا دارد و فقط و فقط با تخصيص كمي توجه خارج از مقوله بحث مي

نمود و در عين حال از مهاجرت خيل عظيم مهاجران و روستاييان به  مدي سرشار ايجادآدر
 را با روستا و طبيعت از ميان آميز شهر و شهرنشيني قهرةاينكه رابط شهرها كاست مشروط بر

رات مثبت  تاثيةدر كنار كلي در مساحتي جهاني .حسنش گفتيم از عيبش نيز بگوييم اما از .داريمبر
باشد اثرات  ت كشورهاي پيشگام در اين صنعت ميگذاريهاي بلند مد كه ناشي از سياست توريسم

 برداري از محيط ات زيانبخش اكوتوريسم كه در بهرهاما اثر .ن نيز شايان ذكر استآبخش   نزيا

 شايد سواحل درياي مديترانه .ي ناشي مي گردد نيز قابل بحث استزيست و محيطهاي طبيع

دريا و سواحل   با استفاده از تمامي بخشهاي اينتقريباً .اي بارز در طرح اين مدعا باشد خود نمونه
از مواد نفتي گرفته  ؛لوده شدهآاي   توريسم سراسر اين سواحل به گونهن به بخشآن و تخصيص آ
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 جذب سياح و دعدمراكز مت لودگي ناشي از صنايع و تاسيسآتا جريان مداوم فاضالبها و 
  .طبيعتنه با الادعمدهاي ارزي و رقابتي بس ناآردشگر و درگ

 زيبايي در ةور در اين زمينه هنوز هم طبيعت ايران چنان سفرآ أس مسائل يةبا وجود هم  
وري را كرد و به جاي  صحيح مي توان از آن حداكثر بهرهمقابل، گسترانيده است كه با مديريت 

ر براي فرزندان اين مرز و بوم نيز اثري از آن به يادگار تكيه بر صادرات نفت كه تا چند صباح ديگ
بديهي است . توان به بخش صنعت توريسم و باالخص اكوتوريسم پرداخت ، مينخواهيم گذاشت

دشگري و سازمان حفاظت از محيط زيست راين مهم تنها به دوش سازمانهاي جهانگردي و گ
ادن، راه و ساختمان، آموزش و پرورش، نخواهد بود كه مديريت ساير بخشها شامل صنايع، مع

در . طلبد را در يك حركت جامع و عزم ملي ميبخشهاي فرهنگي و رسانه ها و صدا و سيما 
حقيقت مديريت اكوتوريسم بسيار جامع تر و ضروري تر از پيش مي نماياند تا عالوه بر حفظ 

جهان با گياهان آندوميك و جنگلها و مراتعي كه از نظر گونه هاي گياهي يكي از فلورهاي غني 
ر ژنتيكي باالست؛ به شناسايي زيباييهاي اين خطه به جهانيان و توليد درآمد ملي و ارزآوري يذخا

  .مناسب و سازماندهي اقتصادي كشور ياري بخشد
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