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چکیده

روش برنامهریزی برای توسعه گردشگری در سطوح منطقههههای و ملی به صورت یک اصل در بسیاری از کشوره ا پذیرفته شده است.
اگر چه هنوز اجرای طرحها و سسیاستها در برخی از مناطق ضعیف است اما بسیاری از کشورها و مناطق برنامه گردشگری در دست
تهیه دارند .ک شورهایی که تاکنون چنین طرححهایی را اتخاذ نکردهاند میبای ستت در آیندهای نزدیک این م سئله را مد نظر خود قرار
رد یقطانم

ریا ا  هک دنتسه ن ن دنمزای        ته یه برنامههههریزی برای

ده ند .جزایر واقع در منط قه خلیج فارس و به ویژه جزیره قشم ا  ز هلمج

توس م یلصا لاوس .دنتسه یرگشدرگ هع ق یا رضاح هلا ن ا  س لخ هک ت یج هب نآ ریازج و سراف

و هریزج هژی ج هچ مشق اااااااااااااااا ایگاهی در

برنامهریزی تو سعه گرد شگری در ایران بای ستی دددددا شته با شند؟ فر ضیه مقاله این ا ست که در برنامههههههریزی تو سعهه گرد شگری در ایرانن،
گرد شگری باید به عنوان یک نظام مرتبط با عوامل عر ضه و تقا ضا در نظر گرفته شود .عوامل تقا ضا بازارهای گرد شگری داخلی و
بین ا مل للی و س ینکا ن لحم  ی    هسنت دد د که از جاذبههای گردشرگ یی ی ،تس تالیه و دخ مم مات اس افت د م ه یی یکنند .عوامل عرض یلاعف ه تت تها و
جاذبههای گرد شگری محل اقامت و دیگر ت سهیالت و خدمات ه سستند که از از این نظر خلیج فارس و جزایر آن به ویژه جزیره ق شم
اولویت ویژهای دارند .نتایج این مقاله نش م نا یی یدهد که با توجه به پتانسیلل لهای موجود در دو طرف عرضه    و تقاض یرگشدرگ یا     
جزایر خلیج فارس به ویژه جزیره ق شم این مناطق بای ستی به صورت جدی در برنامهههههریزیهای گرد شگری مورد تووجه قرار گیرند و
از حاشیه به متن برنامههریزیها انتقال داده شوند .تحقیق حاضر کیفی است که در آن سعی شده است با است ففففففففاده از منابع کتابخانهای و
مقاالت پژوهش و ی

ملع عبانم ریاس زین یییی ی جایگاه خلیج فارس و جزایر آن به ویژه جزیره قشممانرب رد ار  هه هریزی توس یرگشدرگ هع     

ایران با توجه به پتانسیلهای عرضه و تقاضای را تحلیل و تبیین نماید.

واژگان کلیدی :گردشگری ،برنامهریزی ،توسعه ،جزایر خلیج فارس ،جزیره قشم.
 -1این مقاله مستخرج از رساله دکترای حیدر لطفی از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان میباشد.
( -2نویسنده مسئول)d.lotfi.garmsar023@gmail.com
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مقدمه
تهای پردرآمد ،پاك و كم هزينه دنيا قرار دارد و از هر  15نفر شاغل در سط ح
ح
ت توری سمم امروزه در رديف صنع ت
صن ع ت
دنيا كي

ت گرد شگر يي دنيا ابعاد متنوعي همچون توري سم ال ككترون يكي ،
نفر در اين بخش فعال میبا شندد .از طرفي صنع ت

ت و با توجه به
ت .با توجه به اين و ضعي ت
اكو توري سمم ،توري سمم درماني ،ورز ش يي ،رو ستاي يي ،فرهنگي و تاريخي يافته ا س ت
اينكه ايران طبق آمار سازمانن جهاني جهانگردي داراي رتبه پنجم جاذبههای طبيعي و رتبه دهم جاذبههای با ستان يي و
ش ،نرخ باالي ب كي اري ،لزوم افزايش درآمد ارزي و
ت و همچنين با توجه به جمعيت جوان رو به گ ستر ش
تاريخي ا س ت
سرمایهگذاری خارجي ،توجه بیشازپیش در حوزه گرد شگر يي میتواند زمينه ر سيدنن به ا شتغالل كامل ،افزايش درآمد
ن مرزهاي
ارزي ،معرفي تمدن و فرهنگ ايراني به جهانيان ،تعامل گ سترده و سازنده با ك شورها يي دنيا ،درهم شك ست ننن
قومي و اقليتي را فراهم كند (شجاعی و نوری.)63 :1386 ،
ل در دنيا به طور م ستقيمم و
ط سازمانن بینالمللی گرد شگر يي1حدود  13در صدد م شاغ ل
به ا ستناد آمار ارائه شده تو س ط
ص داده
ت را در زمينه ا شتغالل به خود اخت صا ص
غيرم ستقيمم با گرد شگر يي در ارتباط ه ستندد .اين رقم ،جايگاه اولين صنع ت
ت شغل يي
ش فر ص ت
ا ست .با نظري به آمار سازمانن بینالمللی گرد شگري درمیابیم كه ورود هر گرد شگرر بینالمللی ش ش
ايجاد میکند .شايدد اين رقم به نظر ب سيارر باور نكردني و دور از ذهن بيايد ،اما اگر بدانيم كه به نقل از وزير گرد شگر يي
ط دو ميليون و پان صدد هزار تومان ،در مالزي هزينه میکند اعداد و ارقام ذكر شده ،ديگر
مالزي ،هر ايراني به طور متو س ط
ت كه بخش گرد شگر يي روز به روز گ ستردهتر
دور از ذهن و باور نكردني نخواهند بود .مطالعات جهاني ن شانن داده ا س ت
ت .سفرها يي بی شمارر ايرانيان به ك شورها يي حوزه
ط بحران اقت صادي جهانن از رونق برخوردار ا س ت
شده و حتي در شراي ط
خليج فارس ،خاور دور و ك شورهاي محدود قفقاز ،آ سيا يي ميانه ،تر يك ه و  ...همگي از نياز روزافزون جامعه ايراني به
تفريحات و گذران اوقات فراغت در محيطي مطلوب حكايت دارد (موسوی شفائی و دیگران.)211 :1391 ،
ت كه خود سبب ارائهه
ت بینر شتههای خود قابليت نگرشهای متفاوت را دارا ا س ت
توری سمم به طور كلي به علت خ صل ت
ت يا گرد شگرر تعاريف مختلفي از سو يي سازماننها و افراد
ت توري س ت
ت .در شناخ ت
تعاريف ب سيار يي از آن گرديده ا س ت
تهایی گفته می شود كه بين مبدأ و مق صدد باانگیزههای
ت .واژه توري سمم به مجموعه م سافر ت
مختلف ارائه شده ا س ت
اس تحارت ييي  ،تفريحي ،تفرجي ،ورزش ييي  ،ديداري ،تجاري ،فرهنگي و يا گذران اوقات فراغت انجام میگیرد و در آن
شخ صص ص توريس تت ت در مقص دد د اش  لاغت وو و اقامت دائم ندارد .در تعاريف اوليه بيشت رر ر بر بعد فاصل هه ه تأ يك د گرديده و
گردش ارگ نن ن بر مبناي فاصل هه های كه از محل مس نوك ييي داش نت دد د ،طبقهبندی میش نو دد د ،به گونهای كه كميس وي نن ن ملي
گردشرگ ييي آمر كي ا( )1973در تعريف گردش لخاد يرگ ييي فاصلهه ه پنجاه مايل را در نظر گرفته كه در برگيرنده تمامي
ی شده ا س ت
ت
ت که در آن سع ی
سفرها به جز سفرر براي كار می شدد(لطفی خاچکی .)171 :1387 ،تحقیق حا ضرر کیفی ا س ت
با اس دافت هه ه از منابع کتابخانهای و مقاالت پژوهش یی ی و نیز س یا رر ر منابع علمی جایگاه خلیج فارس و جزایر آن به ویژه
ی را تحلیل و تبیین
ل های عر ضهه و تقا ضا ی
ی ایران با توجه به پتان سی ل
جزیره ق شمم را در برنامه ریزی تو سعهه گرد شگر ی
نماید.
. WTO
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رویکرد نظری
در بعد جغرافيا يي گرد شگر يي زماني از فعاليت گذران اوقات فراغت يا تفريح كه م ستلزمم غيب شبانهه از مكان م سكون يي
ل بين زندگي عادي ساكنانن
ت تعريف می شود(باهر .)93 :1377 ،از بعد اجتماعي نيز تعريف گرد شگر يي ف ص ل
عادي ا س ت
بومي و زندگي غيرعادي گردش ارگ نن ن را در برمیگیرد .اين دو تعريف خود نشا نن ن تمايز مابين تعاريف مختلف از
ت كه هر كي
گرد شگر يي ا س ت

برگرفته از آیتمهای مورد نظر در مطالعات گرد شگر يي میبا ششند .بع ض يي از تعاريف نيز

ف گرد شگرر در نظر گيرند ،به گونهای كه كولتمن در تعريف خود
سع يي نمودند هم پو ش يي عوامل مختلف را در تو صي ف
بعد فا صلهه و جنبههای اقت صاد يي را مدنظر دارد .او گرد شگر يي را م سافرت يي کوتاهمدت كه از نقطهای شروعع و در نهايت
س كي
ت بر ا سا س
به همان نقطه باز میگردد و در طول م سافر ت

برنامه و سفرر خاص از مکانها و جاهاي متعدد ديدار

ت .همچنين در تال ش يي ديگر با
می شود و مبالغ زيادي ارز كه گرد شگرانن عايد ك شورر ميزبان میکنند ،تعريف نموده ا س ت
در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روي اختيار ،گردش رگ ييي مس ترفا ييي داوطلبانه و موقتي كه به علت
بهرهگیری از چ شمماندازهای تازه و تجربيات جديد در كي

ت .با اين
ل میگیرد تعريف شده ا س ت
سفرر ن سبتًاًاًاطوالني شك ل

وجود تعاريف گرد شگر يي تا زماني كه در چارچوب كي

ف تمامي ابعاد اين
نگرش کلنگر قرار نگرفته ،توانا يي تو صي ف

پديده بینرشتهای را نداشتند .تعاريف خارج از نگرش کلنگر ،تنها سعي در توصيف گردشگر يك ست؟ داشته است در
حالي كه در اين تعاريف تقس سس یمبندی مس ارفا نن ن ناديده گرفته میش دد د اما با رش دد د نگرشهای کلنگر در وهله اول
تها نگرش کلنگر در چارچوب مطالعات
تق سسیمبندی م سافرانن نيز جلوهای عملي يافت .همراه با تق سسیمبندی م سافر ت
ش در ارتباط با هم و ششیوههایی كه تحت تأثير قرار داده
سي ستماتي ككك ،همه اجزاي گرد شگر يي ،كاركردها و ساختارهاي ش
يا تحت تأثير قرار میگیرد و اش اك لل ل و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت .گردش رگ ييي در اين چارچوب
اینگونه تعريف می شود :گرد شگر يي مجموع پدیدهها و ارتباطهای نا ش يي از كنش متقابل ميان گرد شگرانن ،سرمايهه،
دولت و جوامع ميزبان ،دان شگاههای جامعه و سازماننهای غيردولتي در فرآيند جذب ،حمل و نقل ،پذيرا يي و كنترل
اين گردشگران و ديگر بازدیدکنندگان است(باوری گهر.)79 :1382 ،
ط سازمانن جهاني گرد شگر يي1ارائه گردیده
از ديگر تعاريف گرد شگر يي میتوان به تعاريف فني ا شاره كرد كه تو س ط
س تمايز قائل شدنن در رو كي رد به مكان بازديد ،تق سسیمبندی را پيرامون گرد شگر يي در ابعاد
ت .اين تعاريف بر ا سا س
اس ت
ت،
ت از فعاليتهايی افرادي كه براي ا ستراح ت
ت زير ا ست :گرد شگر ييي عبارت ا س ت
مختلف انجام دادهاند كه به این صور ت
ت معمول خويش سفرر كرده و حداكثر براي كي
كار و ديگر داليل به خارج از محيط سكون ت
ص مقيم كي
ميكنند - .گرد شگر يي داخلي(يا بومي) :ا شخا ص

سالل متوالي در آنجا اقامت

ك شورر كه حداكثر براي مدت  12ماه به محلي در ك شورر

ت ،سفرر كنند و هدف ا صل يي آنها از اين سفرر انجام كاري ني س ت
ت
خود شانن كه خارج از محيط معمول زندگي آنها ا س ت
كه سرانجام آن دريافت مزد از محل مورد بازديد باشد(فرید.)20 :1381 ،
 گردش رگ ييي خارجي (يا بینالمللی) :افرادي كه براي حداكثر مدت  12ماه به كش رو ييي كه محل اقامت معمول آنهاني س ت
ت و خارج از محيط معمول زندگی شانن قرار دارد ،سفرر كنند و هدف ا صل يي آنها از اين بازديد دريافت مزد از
1.WTO
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كشورر مورد بازديد باشد بهه طور كلي گردشگري را میتوان بر مبناي عوامل مختلفي تعريف كرد و در بررسي آن از اين
ت كه گرد شگرري صرفًاًا كي
تعاريف ا ستفاده نمود ولي پيرامون اين تعاريف بايد اين نكته را مدنظر دا ش ت

پديده كي

ت كه در تعاريف خطي قابل بحث با شدد ،بلكه در برگيرنده ابعاد ب سيار يي در زمینههای گرد شگر يي مختلفي
بعدي ني س ت
همچون ابعاد اقتص دا ييي  ،اجتماعي ،فرهنگي و نظير اینها است  . ..همچنين عوامل ديگري همچون طول مدت اقامت،
وسيله سفر ،مقاصد ،تقاضا و نظير اینها نيز بايد در تعريف گردشگري مدنظر قرار گيرد(مجیدی.)257 :1389 ،
ت در تاريخ زندگي جمعي ري شهه
ت در حالی که اين صنع ت
در واقع جهانگردي پدیدهای نو در تاريخ زندگي ب شرر ا س ت
تهای مختلف جهانگردي و گرد شگر يي وجود دا شتهه ا ست .از گذ شتهههای دور مردم به
دارد و از دورههای كهن ،صور ت
ل به سفر م ييرفتند ،آنان
ت و گذار ،بازديد از اماكن تاريخي و شهرها يي بزرگ با ابتداییترین و ساي ل
منظور خريد ،گ ش ت
اغلب در قالب كاروان و به طور د ستهه جمعي سفرر ميكردند .شايدد بتوان سومريانن را اولين قومي دان ست كهه اقدام به
ت گرد شگر يي1از كلمه
سفرها يي تجاري میکردند ،در م صرر حدود پنج هزار سالل پيش سفرها يي دريا يي آغاز شد .لغ ت
ت بين مبدأ و مق صدد
ن اخذ شده كه ري شهه در لغت التين ترنس3به معناي دور زدن ،رفت و برگ ش ت
تور2به معناي گ شت ن
ی.)20 :1391 ،
دارد كه از يوناني به ا سپانياي يي و فران سهه و در نهايت به انگلي س يي راه يافته ا ست ( شریفی تهرانی و یو سف یی
افراد ثروتمند معمو ًالًال به اق ص يي نقاط جهان سفرر میکنند تا شاهكارها يي هنري را ببينند و زبانهای جديد بياموزند ،با
ن بار در سالل 1937
ت و توري سم اولي ن
فرهنگهای جديد و يا با غذاهاي ديگر ك شورها آ شنا شوندد .ا صطالحات توري س تت
ط جامعه ملل مورد ا ستفاده قرار گرفت توري سمم به سفرر به خارج از ك شورر و با مدت زمان بيش از  24ساعت
تو س ط
اطالق میشود.
ت براي تكميل
ف زادگان فران سهه میبای س ت
ت از قرن نوزدهم معمول شده ا ست .در آن زمان ا شرا ف
ح توري س ت
ا صطال ح
تحصالي تت ت و كسببب تجربههای الزم زندگي ،اقدام به مس رفا تت ت مینمودند اين جوانان در آن زمان توريستتت ناميده
ح در مورد ك سان يي بكار میرفت كه براي سرگرم يي ،وقتگذرانی و گردش به
می شدندد و بعدها در فران سهه اين ا صطال ح
فرانسه سفر میکردند و بعدًاًا با تعميم بيشتر به كساني اطالق میشد كه اصو ًالًال به اين منظور به سفر میرفتند.
ت به سفرر میزدند،
در فرهنگ فار س يي كلمه سياح درر گذ شتهه به ك سان يي گفته می شدد كه با هدف و منظور شخ ص ييي د س ت
مانند نا صرخ سرووو ،سعد يي و  ...و اين واژه در زبانهای فار س يي تا نيمه اول قرن بي ستمم در معني فوق به كار میرفت تا
آنكه دو واژه جهانگرد و جهانگردي جاي آن را گرفت .واژه جهانگردي به اين سب بب بب كه در معني خود عبور از
تها
مرزهاي سيا س ييي و سفرر به ديگر ك شورها را تداعي میکند ،نمیتواند معني كامل توري سمم را ادا نمايد .زيرا توری س ت
تهای خارجي
ت داخلي تق سيمم می شوندد كه واژه جهانگرد در تعريف توری س ت
ت خارجي و توري س ت
به دو گروه توري س ت
ت گنجانده شود .از اين رو
تهاي داخلي نيز بايد در واژهگزینی فار س يي كلمه توري س ت
كاربرد دارد .در حالی که توری س ت
واژه گردشگر رساتر از واژه جهانگرد بوده و گوياي اصطالح توريست است(فرجی.)145 :1380 ،
در کش ن یدایز قنور یرگشدرگ هک ییاهرو د ب درا ر مان هههه هریزی میتواند رهنمون الزم را برای توس .دیامن مهارف نآ هع   
برای مناطقی که گرد شگری دارند ،برنامهریزی اغلب برای حیات دوباره این بخش و حفظ صنعت در آن منطقه الزم
. tourism
. tour
3 . turns
1
2
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ته ا ی
ا ست .ابتدا گرد شگری باید در سطوح منطقههههههای و ملی برنامهریزی گردد .در این سطوح برنامههریزی سسیا س ت
ت ،عوامل سازمانی و عنا صر دیگررر الزم برای تو سعه و
ی ،ا ستانداردهای ت سهیال تت
ی ،طرحهای ساختار ی
تو سعه گرد شگر یی
مدیر یت گردش ق رظندم یرگ ر  را ممم ممممیگیرد .س رد سپ

مانرب بوچراهچ ههه ههههریزی محلی و منط قههای میتوان طرح های

تفضیلی بیشتری برای جاذبههههای گردشگر ی
ی ،تفرجگاهها ،توسعه گردشگری شهری و روستایی و سایر اشکال توسعه
گردش یهت یرگ ه ومن  دد د(محبوبفر .)131-109 :1390 ،برنامهریزی گردش و یلم یرگ

قطنم هه های چندین فایده خاص و

مهم دارد .این امتیازات عبارتاند از:
ت و چگونه این
تها و اهداف کلی تو سعه گرد شگری و اینکه بدانیم گرد شگری در صدد انجاممممم چی س ت
 -1تعیین سسیا س ت
اهداف را میتوان به دست آورد -2 .توسعه گردشگری به شکلی صورت میگیرد که منابع فرهنگی و طبیعی آن برای
تهای تو سعهه کالن و
ی با سسیا س ت
مدتی نامحدود نگهداری و برای ا ستفاده حال و آینده حفظ شود-3 .ادغام گرد شگر ی
ی و دیگر بخشهای اقتصاد -4 .فراهم کردن شالوده
الگوهای کشورر و منطقه و ایجاد پیوندهای نزدیک میان گردشگر ی
ی و تعدیل منافع
ی درباره تو سعهه گرد شگری -5 .مطلوب ساز ی
منطقی برای ت صممیمگیری بخشهای دولتی و خ صو ص یی
ی ،محیطی و اجتماعی گرد شگری با تق سیم صحیح این منافع و کاهش م شکالت اجتماعی گرد شگری-6 .........
اقت صاد ی
ممکن ساختن توسعه هماهنگ بسیاری از عناصر بخش گردشگری به عبارت دیگر مرتبط ساختن جاذبهها ،فعالیتها،
تس الیه تتت ت و خد ما تت
ت گردش رگ ییی ی با بخش های گو ناگونن و فزای نده بازار هااای گردش شور نونکا .فلتخم یرگ    
برنامهریزی شده برای تو سعه گرد شگری در سطوح منطقهههههای و مالی به صورت یک ا صل در ب سیاری از نقاط پذیرفته
تها در برخی از مناطق ضعیف ا ست .ب سیاری از ک شورها و مناطق
حها و سسیا س ت
شده ا ست .گرچه هنوز اجرای طر حح
ت در
حهایی را اتخاذ نکردهاند میبای س ت
آنها برنامه گرد شگری در د ست تهیه دارند .ک شورهایی که تاکنون چنین طر ححححح
آیندهای نزدیک این مسئله را مد نظر خود قرار دهند.
ی از ک شورها طر ح
در ب ع ض ی
حها از مدتها پیش برنامهریزی شدهاند و شاید امروز قدیمی و من سوخ گردیده با شند .الزم
است بر اساس شرایط کنونی و روند آتی کشور بازنگری شود .در حال حاضر بر اساس تجربه به دست آمده روشها
و فنون برنامهریزی گردش تسا هدش کرد یبوخ هب یرگ  . ......با اطمینان زیادی میتوان گفت که اگر برنامهریزی اجرا
گردد منافع زیادی برای هر منطقه به همراه خواهد آورد .برنامهریزی گردش رگ یی ی به عنوان یک نظام هماهنگ یکی از
مفاهیم اساسی برنامهریزی گردشگری این است که گردشگری باید به عنوان یک نظام مرتبط با عوامل عرضه و تقاضا
در نظر گرفته شود .عوامل تقا ضا بازارهای گرد شگری داخلی و بین المللی و ساکنین محلی میبا شند که جاذبهههای
تها و جاذبههای گرد شگری محل اقامت و
یکنند .عوامل عر ضه فعالی ت
ی ،ت سهیالت و خدمات ا ستفاده م ییی
گرد شگر ی
ت(همان .)131-109 :1390 ،جاذبه ها شامل :هتل ها ،متل ها ،مهمانپذیرها و هر مکان
دیگر ت سهیالت و خدمات ا س تت
یگذرانند .مقوله خدمات و ت سهیالت گرد شگری نیز در بر
دیگر ا ست که گرد شگران در آنجا شب رررررا به ا ستراحت م ی
گیرنده مواردی چون امور س و یتحای

ترفاسم یییی ی ،رس اروت نن نها ،خرید و امور بانکی ،ارز ،خدمات و امکانات پس و یت

یگردد
پز شکی ا ست .عوامل عر ضه تولیدات گرد شگری نامیده مممممی شود .عنا صر دیگری نیز به عنا صر عر ضه مربوط م ییی
به منظور قابل ا ستناد کردن خدمات و امکانات و تأ سی سات زیربنایی مورد نیاز ا ست .تأ سی سات زیربنایی گرد شگری
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ب ،دفع فا ضالب و زباله
ی ،زمینی ،راه آهن ،دریایی ،آبرسانی ،برقرسانی ،فا ضال ب
به طور ویژه شامل :تأسیسات هوای ییی
و مخابرات است.
جدول شماره  -1گردشگری به مثابه یک سیستم
عوامل عرضه

عوامل تقاضا

جاذبه ها و فعالیتها

بازارهای گردشگری بین المللی

محل اقامت

بازارهای گردشگری داخلی

دیگر خدمات و تسهیالت

استفاده ساکنین از جاذبه ها

عناصر سازمانی

امکانات و خدمات گردشگری
منبع :یافتههای تحقیق

ساخت تأسیسات زیربنایی مناسب نیز برای حفاظت از محیط زیست حائز اهمیت است .این امر به حفظ سطح باالیی
تاند از-1 :
از کیفیت محیطی کمک مینماید که برای گرد شگری نیازمند عنا صر نهادی معین ا ست .این عنا صر عبار تتتتت
ساختارهای سازمانی بویژه دفاتر گردشگری دولتی و اتحادیه گردشگری بویژه بخش خصوصی مانند اتحادیه هتل ها.
 -2قوانین و مقررات مربوط به گردش زا یرگ

تسا نییعت لیبق ا ته یارب زوجم رودص و اهدرادن للللللللل لها و آژانسهای

مسافرتی و سیاحتی  -3برنامههای آموزشی و کارآموزی و مؤسسات کارآموزی برای آمادهسازی افراد جهت کار مؤثر
ت ،خدمات و
ی و پرورش نیروی کار -4 .فراهم نمودن سرمایهه به منظور تو سعه جاذبه ها ،ت سهیال ت
در امروز گرد شگر ی
تأ سی سات زیربنایی گرد شگری و ایجاد ساز و کارهایی برای جلب سرمایههههههههگذاری -5 .تدوین برنامههای بازاریابی و
ت و خدمات و
تبلیغاتی جهت شنا ساندن ک شورر و منطقه به گرد شگرانن و ترغیب آنها به بازید از منطقه ایجاد ت سهیال ت
ل اخذ ویزا گمرک و ارائه
ی شام ل
ت م سافرت ی
اطالعر سانی گرد شگری در مناطق مختلف گرد شگری -6 ....ایجاد ت سهیال ت
دیگر خدمات و امکانات برای ورودی و خروجی گردشگری .همچنین عناصر سازمان شامل نحوه باال بردن و تصمیم
منافع اقتص  تظافح یارب یتامادقا و یرگشدرگ یدا ا م ز حححح حیطزیس تت ت و کاهش مس  یعامتجا لئا زز زیانآور و حفظ و
نگهداری میراث فرهنگی مردم در مناطق س تحای ییی ی اس تتت ت .به عنوان یک نظام مرتبط ،این امر حائز اهمیت که هدف
ت .اگر ا
ی اس ت
ی تو سعهه کلی همه بخشهای نظام ،اعم از عوامل عر ضهه و تقا ضا و عنا صرر سازمان ی
برنامهریزی گرد شگر ی
ین نظام در جهت توس  هع ه مه گنهام ه خب  شش شها برنامهریزی گردد عملکرد موازی خواهد داش و ت

ار یبولطم عبانم   

به ارمغان خواهد آورد.
تهای تو سعه گرد شگری برای یک ناحیه به منظور هدایت و ت صممممیمگیری در خ صوص
تدوین و اتخاذ طرح و سسیا س ت
سسیا س ت
تهای تو سعه گرد شگری ا ست .برنامهههههریزی گرد شگری باید به عنوان یک روند دائمی و انعطافپذیر شناخته
ش با تغییر شرای ط
ط
تها و پی شنهادها باید انعطافپذیری وجود دا شتهه با شدد .تا امکان ساز ش
شود .در چهارچوب سسیا س ت
حاص لل ل گردد یک برنامهریزی انعطافناپذیر اجازه نخواهد داد که توسع هه ه پذیرای تغییرات باش دد د .ممکن اس تت ت با
پی شرف ت
تهای فنآوری حمل و نقل تحولی بر ا شکال جدید گرد شگری تغییراتی در روند بازار رخ دهد .چنین حالتی
فپذیر با شد اهداف ا سا سی آن نباید از میان برودددد .ولی ممکن ا ست الگوهای تو سعه تغییر
اگر برنامه گرد شگری انعطا ف
یابند به هر حال توسعه پایدار باید کماکان حفظ گردد.
معرفی منطقه مورد مطالعه
خلیجفارس آبراهی اس تتت ت که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شب ههه هجزیره عربس ات ننن ن قرار دارد .مس حا تتت ت
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ن خلیج بزرگ جهان ب شمارر
خلیجفارس  ۲۳۷۴۷۳کیلومتر مربع ا ست وو پس از خلیج مکزیک و خلیج هاد سونن سومی ن
ق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد و از غرب به
میآید .خلیجفارس از شر ق
ی رود خانههه اروندرود کهه حاص للل لل پیوندد دو رود خانه دجلهههه و فرات و پیوست ننن ن رود کارونن بهه آن اس تتت ت ،ختم
دل تا ی
میشود(قراگز لو.)53 :1379 ،

نقشه شماره  -1موقعیت خلیج فارس و جزیره قشم

منبع)http://ian.macky.net/pat/map/pers/pers.html( :

کش اهرو یی ی ایران ،عمان ،عراق ،عربسات نن ن س دوع یی ی ،کویت ،امارات متحده عربی ،قطر و بحرین در کناره خلیج فارس
ب وجود منابع
ی ایران قرار دارند .به سب ب
ی خلیج فارس تمامًاًا در جغرافیای سیا س ییی
ل شمال ی
ه ستندد .در این میان سواح ل
ح بین المللی ،منطقهای مهم و راهبردی ب شمارر
ل آن ،این آبراهه در سط ح
سر شارررر نفت و گاز در خلیج فارس و سواح ل
ت .همچنین
میآید .نام تاریخی این خلیج ،در زبانهای گوناگون ،ترجمه عبارت خلیجفارس یا دریای پارس بوده ا س ت
ت اما برخی از کشورههای عربی در دهههای اخیر
ی این خلیج ،خلیجفارس اس ت
در تمام سازماننهای بینالمللی نام رسم ی
آن را خلیج عربی یا به س گدا یی ی ،خلیج مینامند .س امزا نن ن آبنگاری بینالمللی از نام خلیج ایران (خلیجفارس) برای
این خلیج اس دافت هه ه میکند(همان .)53 :1379 ،جزیره قش مم م با مختصا تت ت  ۲۶°۵۵′ش لام یی ی  ۵۶°۰۵′ش قر یی ی بزرگترین
جزیره ایران و خلیج فارس و از جمله جزایر جنوب ایران اس تت ت که در تنگه هرمز قرار دارد و از دیرباز به ایران تعلق
ت و در دوران سا سانیانننن ابرکاوان خوانده می شده ا ست .در سال  ۱۳۹۰این شهر ستان ق شم به سههههههه بخش
دا شتهه ا س ت
مرکزی و بخش شهاب و بخش هرمز  ۷دهستان تقسیم شده بود.
این جزیره با مسـ  تحا ت یـبیرق       1491کیلومتر مربع بزرگترین جزیره واقــ یلخ رد ع جججج جفارس محسوب میشود.
جزیره قش  هگنت هناهد رد م ه و زمر

عقاو سابعردنب لباقم رد    اس رهش هب لامش زا هریزج نیا .ت

س ،مرکز
ابعردنب سسسسسس س

بخش خمیر و قسمتى از شهرستان بندر لنگه ،از شمال شرقی به جزیره هرمز ،از شرق به جزیره الرک ،از جنوب بــه
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جزیره هنگام و از جنوب غربى به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسى محدود میشود .فاصله جزیره قش ـ ـم (از
بندر قش ـ ـم))) تا بندرعباس مرکز اس ـتان هرمزگان  20کیلومتر است .وضعیت تقس ـ ـیماتی شهرستان قشم از این قرار
ا ست :شهر ستان ق شم دارای  3بخش و  7ده ستان و  4شهر ا ست .همچنین ایــ راد ناتسرهش ن ای        127رو ستا و
مزرعه و مکان جغرافیایی ا ست .از مهممترین بنادر این جزیـ م هر ییی یتوان به بندر ق شمم ،بندر الفت در شمال جزیره و
یالیه غرب جزیره ا شــ هریزج نیا رد .درک هرا
بندر با سعیدو در منته ی

ت(ندیم،
نالمللى احداث شده ا س تت
یب هاگدورف نننننن نن

.)147 :1384
سابقه سکونت در این جزیره به روزگار قبل از اسالم و شاید به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى آن به دوره پادشاهان
ماد برسد .بهطور کلى قشم و تمدن باستانى آن همواره به اقوام آریایى و حکومت مرکزى ایران وابسته بوده و عضوى
ىآمد .با پیدایش ا سالم و در همان آغاز ا ستقرار و گ سترش حکومت ا سالم ىىىى
از کالبد ایران به شمار م ى
ى ،خلیج فارس و
ى -آریایى در آن پدید آمد .خلفاى عرب و
جزیره قشمم ،توسط مسلمانان فتح شد و آمیزههههاى از تمدن و فرهنگ اسالم ى
حاکمان منص بناج زا بو

آنها تا چند قرن بر س و مشق هریزج و ناریا نیمزر

یلخ جج جججفارس مس اب هکنیا ات دندوب طل

ت شکیل حکومت آل بویهه ،حکمرانان ایرانى دوباره به منطقه م سلط شدند .حمله مغوالن به ایران و حکومت ایلخاناننن،
در یا هههاى جنوبى ایران و خلیج فارس را نیز فرا گر فت و امیران مغول چ ندى در این منط قه حکو مت کردهههههها ند .در این
زمان بود که جزیره قش تفر ریسم رد م

دمآ و برغ زا قرش هب

گرفت .نخس یاپورا نیت یییهایى که جزیره قش و م

 نادرونایرد هجوت دروم و ب  ا ناگرز ا رق ىیاپورا ن ار

ر نآ فارطا ریازج اا ا به تص ندروآ رد فر د و 

    

نآ رب نرق کی زا شیب   

یها گرفتند .با تشکیل حکومت
تســ نتفای طل دددددد دد ،پرتغالیها بودند .سپس جاى آنها را هلندیها و سرانجام انگلیس یی
مرکزى صفوى در ایران ،پرتغالیها به همت امام قلیخان س ـردار بلند آوازه عصر صفوى از جزیره بیرون رانده شدند
و حاکمیت دولت مقتدر مرکزى به منطقه اعمال شد .با سست ش ـ ـدن حکومت صفوى جزایر جنوب ایران بار دیگر
در معرض طمع و یورش بیگانگان غربى قرار گرفت تا اینکه از اواس اجاق تموکح ط ررر رررر ،حض سیلگنا رو یی یییی یها در
خلیجفارس شکلى آشکار و سلطهآمیز گرفت .با پایان گرفتن حکومت قاجار و آغاز حکومت پهلوى و تشکیل نیروى
دریایى جوان ایران ،جزیره قشم دوباره به ایران بازگردانده شد(مهدی نژاد و مغانی رحیمی.)1389:82 ،
ی سالل  1395مرکز آمار شهر ســ یاراد مشق نات
مطابق سر شمار یی

ت؛ که از این
       103هزار و  881نفر جمعیت ا س ت

جمعیت  97هزار و  241نفر در جزیره قشم ساکن هستند .پرجمعیتترین شهر جزیره قش ـ ـم ش ـ ـهر قشم است با
جمعی ـت  24هزار و  461نف ـ ـر و بعد از آن ش ـ ـهر درگهان با  7996نفر دومین شهر پر جمعیت جزیره قشم است.
شهر هرمز با  5699نفر جمعیت و شهر سوزا با  4480نفر جمعیت از دیگر شهرهای شهر ستان ق شم ه ستند ........ق شمم
ب و بخش
ت .ق شم به سهههه بخش مرکزی و بخش شها ب
بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس واقع در تنگه هرمز ا س ت
یترین نقطه جزیره واقع شده ا ست و به رغم آنکه این شهر
هرمز  ۷ده ستان تق سیم شدههههه ا ست .شهر ق شم در شرق یییی
نسبت به کل جزیره مرکزیت هندسی ندارددد ،اما به علت موقعیت مهم استراتژیک آن (دید گستتترده به جنوب ،شمال و
ت بوده و ع مدهترین س اگتنوک ههه ه جزیره
شر ققق ق ،د ید به تن گه هرمزززز ،نزدیکی به ب ندرع باس وووو…) از قدیمم وا جدد اهم ی ت
ی ق شمم نیز بر
ی تو سعهه منطقه آزاد تجاری -صنعت ی
ت .انتخاب شهرر ق شمم به عنوان پایگاه ا صل ی
ب می شده ا س ت
مح سو ب
اهمیت این شهرر افزوده ا ست .به دلیل بازار پررونق و ورود کاالهای ب سیار مهم از ک شورهای حا شیه خلیج فارس به

برنامهریزی توسعه گردشگری در ایران377 ...

ی و بنادر
ی ب سیارر مهم میبا شندد .چنانکه در قدیم بنادر صیاد ی
این جزیره ،وجود بنادر مهم و همچنین بنادر اخت صا ص ییی
تجاری در کنار یک دیگر قرار داشت هه ه ولی اکنون به دلیل رونق اقتص دا یی ی بنادر به ص اصتخا ترو ص هژیو و ی

     امور

خدمات به کشتیهای تجاری و صیادان را انجام میدهند .بنادر مهم و صیادی شهرستان قشم به ترتیب زیر میباشند
نقشه شماره -2جزیره قشم منبع()http://qeshmgeopark.ir

جزیرههای بزرگ پیرامون قش  هریزج م ه اگن مم م ،هرمز و الرک هس زج یضعب .دنت یر هههه ههای کوچک اطراف قش جو م ود   

یپیوندند و
دارند که فا صله کمی با ساحل جزیره دارند و هنگام برک شند و فرووووو ک شندد(جزر و مد) به ساحل جزیره م ی
میگسلند همین باعث ناممگذاری این چند جزیره کوچک بهعنوان جزایر ناز شده است که گویی در پیوستن به جزیرهههه
ناز میکنند.
جدول شماره  -2ترکیب جمعیتی قشم (طبق سرشماری آبان ماه سال )۱۳۹۰
جمعیت کل جزیره قشم

 774111نفر

تعداد خانوار

 ۲۸۸۱۸خانوار

جمعیت شهری

 ۴۷۸۴۸نفر

جمعیت روستایی

 ۶۹۹۲۶نفر

جمعیت مردان

 ۵۹۷۴۹نفر

جمعیت زنان

 ۵۸۰۲۵نفر

منبع)https://www.amar.org.ir( :

این جزیره از شمال به شهر بندرعباس ،مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه ،از شمال خاوری به جزیره
کو
ب بزرگ و کو چ ک
ی بهه جزایر ت ن ب
هرمز ،از شر ققق ق بهه جزیره الرک ،از جنوب بهه جزیره هن گامم و از جنوب باختر ی
ابوموس سس ی محدود میگردد .فاصل هه ه جزیره قش مم م (از بندر قش مم م) تا بندرعباس  ۱۰/۸مایل ( ۲۰کیلومتر) تا بندر هرمز
 ۹/۷۲مایل ( ۱۸کیلومتر) ،جزیره الرک (تا مرکز دهس )کرال نات

    ۴/۸۵مایل ( ۹کیلومتر) تا جزیره ابوموسی    ۸۸/۰۱

مایل ( ۱۶۳کیلومتر) و جزیره تنب بزرگ  ۶۱/۵۵مایل ( ۱۱۴کیلومتر) است.
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نقشه شماره  -3موقعیت جغرافیایی خلیج فارس منبع)http://jaddeh.persianblog.ir( :

جزیره ق شمم با و سعت  1500کیلومتر مربع ( 0/1در صد م ساحت ک شور) و  260کیلومتر ساحل (حدود یک در صد
طول سواحل آبی کشور) و بیش از یکصد هزار نفر جمعیت ،به راحتی میتواند با بهرهگیری از اصول صحیح آمایش
سرزمین و تو سعه پایدارررر ،ساالنه پذیرای بیش از  3تا  4میلیون نفر م سافر داخلی و هززاران م سافر خارجی از منطقه
آ سیای میانهه ،حا شیه دریای خزرر ،ارمن ستان و گرج ستان در ف صول پاییز و زم ستان بههههه صورت بازدید روزانهه ،ترانزیت و
اقامت ش لمح شیامآ .دشاب هزور دنچ ای هناب

لقن و شدرگ و گر یزج ی ره هب زاین مشق هجوت  یدج و هب قیمع 

مختلف سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،زیست محیطی و فنی -مهندسی دارد.
جدول شماره  -3مختصات جزیره قشم
جزیره قشم
نام دیگر :ابرکاوان ِ -کِکشم
مکان

تنگه هرمز

مساحت

 ۴۹۱.۱کیلومتر مربع ( ۷.۵۷۵مایل مربع)

طول

 ۱۳۵کیلومتر ( ۹.۸۳مایل)

عرض

 ۴۰کیلومتر ( ۲۵مایل)

بیشترین ارتفاع  ۱۳۰۲متر ( ۲۷۲.۴پا)
بلندترین نقطه نمکدان
کشور
ایران
ا ست ا ن

هرمزگان

شهرستان

قشم

بخشها

بخش مرکزی و بخش شهاب و بخش هرمز

بزرگترین شهرقشم (جمعیت )۶۰۲.۲۸
اطالعات جمعیتی
جمعیت

( ١٤٨.٩٩٣از )۱۳۹٥

تراکم

/ ۹۸.۷۸کیلومتر مربع (/ ۵۶.۲۰۴مایل مربع)

منبع( :زند مقدم.)64 :1372 ،

داعبا         
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یترین نقطه جزیره
طبق آخرین تق سیمات ک شوری امروزه شهر ستان ق شم  ۶۹شهر و رو ستا دارددد .شهر ق شم در شرق ییی
واقع شد هه ه اس و ت

هریزج

لک هب تبسن رهش نیا هکنآ مغر هب

یسدنه تیزکرم

رادن ددددد د دد ددد ،اما به علت موقعیت مهم

ق ،دید به تنگه هرمز ،نزدیکی به بندرعباس و )...از قدیم واجد
ب ،شمال و شر ققق
ا ستراتژیک آن (دید گ سترده به جنو ببب
اهمیت بوده و عمدهترین سکونتگگاه جزیره مح سوب می شده ا ست .انتخاب شهر ق شم به عنوان پایگاه ا صلی تو سعه
منطقه آزاد تجاری -صنعتی قشم نیز بر اهمیت این شهر افزوده است(زند مقدم.)64 :1372 ،
جدول شماره  -4ترکیب جمعیتی قشم (طبق سرشماری آبان ماه سال )۱۳۹۰
 774.117نفر

جمعیت کل جزیره قشم
تعداد خانوار

 ۸۱۸.۲۸خانوار

جمعیت شهری

 ۸۴۸.۴۷نفر

جمعیت روستایی

 ۹۲۶.۶۹نفر

جمعیت مردان

 ۷۴۹.۵۹نفر

جمعیت زنان

 ۰۲۵.۵۸نفر

منبع( :سازمان آمار)

به دلیل بازار پر رونق و ورود کاالهای بسیار مهم از کشورهای حاشیه خلیج فارس به این جزیره ،وجود بنادر مهم و
ی و بنادر تجاری در کنار یک دیگر قرار
ی ب سیارر مهم میبا شندد .چنانکه در قدیم بنادر صیاد ی
همچنین بنادر اخت صا ص ییی
یهای تجاری و
ی و ویژه امور خدمات به ک شت ی
ت اخت صا ص ییی
ی بنادر به صور ت
دا شتهه ولی اکنون به دلیل رونق اقت صاد ی
یدهند .بنادر مهم و صیادی شهر ستان ق شم به ترتیب زیر میبا شندد - ۱ :بهمن  - ۲شهید ذاکری ۳
صیادان را انجام م ی
– بندر سوزا  - ۴م سن  - ۵سلخ  - ۶کاوه  - ۷الفت  - ۸درگهان  - ۹با سعیدو  - ۱۰فجر  - ۱۱شرکت نفت - ۱۲
رمچاه  - ۱۳کندالو  - ۱۴طبل  – ۱۵هنگام(اسدیان.)49 :1372 ،
ل جزیره دارند و هنگام جزر و مد به ساحل جزیره
جزایر کوچکی اطراف ق شمم وجود دارند که فا صلهه کمی با ساح ل
ت که گویی در
میپیوندند و جدا می شوندد همین باعث نامگذاری این چند جزیره کوچک بهعنوان جزایر ناز شده ا س ت
پیوستن به جزیره ناز میکنند .عمده فعالیت صورت گرفته در این جزایر صیادی است .به تازگی طبیعت بکر و ساحل
زالل این جزایر مورد توجه گردش گران قرار گرفته اس هک ت

رد

هب ماگنه هریزج نایم نیا رطاخ     نزدیکی به جزیره

ینماید .عالوه
نها ،آهوها (جبیرها) و تنها پارک کروکودیل ایران بی شتر از بقیه جذب گرد شگر م یی
ق شم و زی ستگاه دلفی نن
بر جمعیت بومی و ساکن ،جزیره قشم دارای جمعیت غیربومی و مهاجر بسیاری است که به طور عمده در بخشهای
تجارت ،بازرگانی ،صنایع و معادنن ،ادارات و دوایر دولتی و ارگانها ،بانکها ،ت شکیالت سازمان منطقه آزاد ق شم و
دیگر بخشهای خدماتی به فعالیت ا شتغال دارند .ضمن آن که شمار قابل توجهی گرد شگر نیز  -همواره به ویژه در
فصلهای پاییز و زمستان و تعطیالت نوروزی  -وارد جزیره میشوند.
زبان ا صلی مردم ق شمممم ،مانند تمام مردم ساکن بنادر و سواحل جنوب ک شور و دیگر جزایرررررر ،فار سی ا ست ولی با
یکنند قابل درک و فهم ا ست.
یکنند که برای همه مردم و م سافرانی که به جزیره م سافرت م یی
گویش بندری صحبت م ی
ت .به طور کلی باید گفت زبان محلی
ی آن تقریبًاًا یک سانن ا س ت
لهجه محلی و متداول مردم ق شمم در شهرها و رو ستاها ی
ت(ا سدیانن .)49 :1372 ،مردم جزیره ق شمم
ی ،بندری ،هندی و انگلی سی ا س تت
ی ،آمیختهای از زبانهای عربی ،فار س ی
ق شم ی
ی دارد و
ی) اند .دینداری در میان مردم این جزیره جایگاه خاص ی
ن (شافع ی
ل از مسلمانن پیرو مذهب تسن ن
(بومیان) متشک ل
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فرزندان خود را از کودکی تشویق به نمازخواندن و روزه گرفتن و یادگیری قرآن میکنند .این جزیره از شمال به شهر
ق به جزیره
بندرعباس ،مرکز بخش خمیر و ق سمتی از شهر ستان بندر لنگههههه ،از شمال خاوری به جزیره هرمز ،از شر ق
یگردد.
الرک ،از جنوب بهه جزیره هن گامم و از جنوب باختری به جزایر ت نب بزرگ و کو چک و بوموس م دودحم ی ییی ییییی
فاص هریزج هل     قش ممم م (از بندر قش ممم م) تا بندرعباس  ۱۰/۸مایل ( ۲۰کیلومتر) تا بندر هرمز  ۹/۷۲مایل ( ۱۸کیلومتر)،
جزیره الرک (تا مرکز ده ستان الرک)  ۴/۸۵مایل ( ۹کیلومتر) تا جزیره بومو سی  ۸۸/۰۱مایل ( ۱۶۳کیلومتر) و جزیره
تنب بزرگ  ۶۱/۵۵مایل ( ۱۱۴کیلومتر) است(رستم گورانی و دیگران.)27 :1392 ،
جزیره قشممم حدود  ۵/۲برابر دومین جزیره بزرگ خلیج پارس یعنی بحرین اس ردنب ات مشق ردنب زا هریزج لوط .ت     
با سعیدو در انتهای جزیره را در منابع مختلف بین  ۱۰۰تا  ۱۳۰کیلومتر تخمین زدهاند و بی شتر روی طول  ۱۱۵و ۱۲۰
ت .در گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف ،طول سرا سری جزیره ق شمم را  ۱۲۰کیلومتر ذکر
کیلومتر تکیه شده ا س ت
کردهاند .عرض جزیره ،در نقاط مختلف متفاوت بوده و بهطور متو سط دارای سه عرض :کم (بین طبل و سلخ)))) ،زیاد
ط جزیره ق شمم را ۱۱
ت .با این وجود ،عرض متو س ط
ط (در منطقه ا سکانن) ا س ت
ب دراز) و متو س ط
(بین الفت کهنه و شی ب
کیلومتر میتوان محسوب داشت ...بخش شمالی خلیج فارس قسمتی از بخش جنوب شرقی زون ساختاری زاگرس را
تش م لیک یی یدهد که با روند کمربند چینخورده  -راندگی ش یبرغ لام     -جنوب شر قق قی در اثر آخرین فاز کوهزایی
ن شنا سی این کمربند ممکن ا ست
ت .سازندهای زمی ن
نخورده و دگر ریخت شده ا س ت
آلپین در پلیو  -پلیئ ستو سن چی نن
ی دیرینه زی ست ی
محدوده سن ی
ی پی شین تا تر شیری دا شته با شند و شامل دیاپیرهای من سوب به پالئوزوئیک پی شین به نام
س رضاح دهع ات هک هدوب زمره یر      به طرف س و ییالاب یاهدنزا

دوب لاعف نیمز یور ات هه هاند .بر اس تیرثکا رظن سا   

زمین شنا سان این منطقه از نظر تکتونیکی از زمان تر شیری پ سین به عنوان ناحیه فعال تکتونیکی بخش جنوبی پی شانی
دیگر ریختی یا کمربند همگرایی (بینالنهرین و حوزه خلیج فارس) و همچنین حاشی هه ههای ص فف فحه فش و یشرا   
برخوردی قاره ایران  -عربی ،فعال بوده است(رستم گورانی و دیگران.)27 :1392 ،
در سا لل ل  ۱۳۸۴زمینلرزهای به بزرگی  ۴/۶در اس ادیور ناگزمره نات د مشق هریزج هلمج زا ناتسا زا یقطانم رد هک       
ی ،در حوالی
نلرزه در مخت صات  ۲۷/۰۷درجه عرض شمالی و  ۵۵/۹۱درجه طول شرق ی
اح ساس شد .کانون این زمی ننن
گچین در غرب بندر عباس و در فاص هل     ۱۹کیلومتری بندر درگهان (در جزیره قش پ اهنت .دش مالعا )م سسسس سلرزه ثبت
ش یمز نیا هد نن نلرزه که امکان ثبت و تعیین محل آن وجود داشت هه ه ،در س تعا   

 ۱۶و  ۱۱دقیقه همان روز و به بزرگی

یدهد.
ت .جزیره قشم بیشتتترین سواحل و کرانههها را در بین جزایر خلیج فارس به خود اختصاص م ی
 ۲/۸روی داده اس ت
یترین سواحل جزیره ق شم
ب دراز ،سلخ و دو ستکو از دیدن ییی
ن ،شی ب
ن ،جزایر ناز ،سوزا ،م س ن
سواحل زیتونن ،سیمی ن
یهای ساحل شناختی این جزیرههه ،تنوع سواحل صخرهههای ،ما سههای و گلی آن ا ست که
ی شوند .از ویژگ ی
مح سوب م ی
چنین خ صو صیتی بهههطور یک جا در کمتر جزیرهای یافت می شود .سواحل شنی و ما سهههههای نقرهفام و سیمین براق نیز
یشوند .ساحل صخرههههای زیتون ،ساحل شنی سیمین و سواحل گلی
از دیگر انواع سواحل در جزیره قشم محسوب م ییی
یدهند .ساح ل
الفت و جنگلهای حرا تنوع سواحل قشم را نشان م ییی
تها نیز
کپش ت
ل صخرهای ریگو معروف به ساحل ال ک
از دیگر س تسا مشق هریزج یابیز لحاو ال هک

کک ک ککک ک
کپش تت تها در آنجا برای نفسگیری و تغذیه به روی آب میآیند.

سواحل زیبای جزیره هنگام در دو کیلومتری خط ساحلی جنوب جزیره قشم زیستگاه دلفینهای باهوش و بازیگوش
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ت(ر ستمم گورانی و دیگران،
ا ست که این م سئله موووجب جذب گرد شگران عالقههمند به ق شم و جزیره هنگام شده ا س تتت
.)27 :1392
پتانسیلهای توریستی جزیره قشم
 -1کوه نمکى (کوه نمکدان)
در قسـ مشق هریزـج ىبرغ بونج تم        واقع است .این کوه که به شکل مخروط است تا ارتفاع  397متر (قله کوه
نمکدان) میرسد-2 .دره ستارگان :دره ستارهها در واق ـع یک ناحیه فرسایش یافته توسط آبهای سطحى ،رگبارهاى
ف صلى و تندبادها ا ست .فالت اولیه که هنوز در بخش شمالى به صورت کم و بیش د ست نخورده باقى ماندهههههههههه ،در
ارتفاع بین  7تا  15مترى از کف دره قرار دارد و جنس آن ما سه سنگ با سیمان آههههههکى س ست و پر از پو ستهههههههاى
ى ،آرکها و تیغهها و دیوارههاى نوارى از جمله
کهاى فر سای ش ىى
طهاى نوکتیز ،ستوننها و ستون ک
ف سیلى ا ست .مخرو طط
بخشهایى هستند که در این دره مشاهده میشوند(مهدی نژاد و مغانی رحیمی -3 .)1389:82 ،جنگلهاى حرا :اولین
و مهمترین جامعه گیاهی جزیره در جنگلهاى حرا مشاهده میشود که گونهاى از مانگروها است و گسترهاى بیش از
 2000کیلومتر مربع از مساحت جزیره را به خود اختصاص دادهاند.
 -2آب و هوای قشم
ت و رطوبت ن سبی هوا در این جزیره باال ست .ف شار هوا در ق شم بین  ۱۰۱۵تا
آب و هوای ق شم گرم و مرطوب ا س ت
 ۱۰۱۸میلیبار جیوه اس تت ت که در تابس یلد هب نات ل ایز یامرگ  دد د ،فش زا رتمک هب اوه را     ۱۰۰۰میلی بار میرس یامد .د   
متو سط سالیانه جزیره ق شم حدود  ۲۶درجه سانت ی
یگراد ،با متو سط حداکثر و حداقل دمای روزانه به ترتیب  ۳۳و ۱۸
یگراد ا ست .اختالف درجه حرارت ف صلی این جزیره ب سیار زیاد ا ست .گرممممترین زمانها  ۱۰تیر تا ۱۰
درجه سانت ی
شهریور و سردترین ماهههها دی و بهمن است .در جزیره قشم حداکثر و حداقل دمای مطلق  ۴۶و  ۱۶درجه سانتیگراد
به ثبت رسیده است(برقی و دیگران.)75 :1391 ،
 -3جنگلهای حرا در قشم
ی جزیره ق شم ا س تت
جنگلهای حرا برج ستههترین پو شش گیاه ی
ت که گونهای از مانگروها به نام ( Avicennia marinaبه
نام ابوعلی سینا ،دان شمند پرآوازه ایران) ا ست و گ سترهههههای بیش از  ۲۰۰۰کیلومتر مربع از م ساحت جزیره را به خود
اخت صاص دادهاند .گیاهان ق شم خ شکی پ سند و حرارت خواه بوده و نیاز به رطوبت زیاد در تاب ستان دارند و بی شتر به
یتوان به درختان کهور ،چت (با
شکل درختچهههای نیم بیابانی کوتاه قد قابل م شاهده ه ستند .از این جمله درختان م ییی
ک سره زیر چ) ،کرت و کنار نام برد؛ که بی شترر آنها کهور وچت ه ستندد .بوتههای جر نیز در کنار این درختان پو شش
یدهند .نخلها در این جزیره تنها در باغهای نخل میتوان یافت که به دلیل کمبود آب و
گیاهی جزیره را تش م لیک ییی یی
کمبود بارندگی کم رونق تر شده است(صنعتی.)264 :1386 ،
 -4حیات جانوری
یهای جهان سه سی ستم حیاتی از نظر تنوع زی ستی از بی شترین تنوع جانوری و گیاهی برخوردارند.
در آبها و خ شک ی
این س یسوکا ه س  مت عععععع عععبارتاند از جزایر مرجانی ،جنگلهای حرا و جنگلهای بارانی .در جزیره قش و م آ بب بهای
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تاند از  ۴گونه
پیرامونی آن دو اکو سی ستمممهای اول و دوم ح ضور دارند گونهههای شنا سایی شده پ ستانداران ق شم عبار تتتتت
خفاش که یک نوع آن خفاش میوهخوار اس تت ت ،خفاش میوهخوار بزرگترین خفاش کش وو ور بوده و بیش مشق زا رت     
ت ،یک گونه خرگوش ،یک گونه روباه و دو نوع نم سی و یک نوع
ت .چهار گونه ،یک نوع خارپ ش ت
گزارش شده ا س ت
جبیر یا غزال ایرانی نیز در ق شم شنا سایی شده ا س ت
ت .خزندگان شنا سایی شده ق شم نیز ب سیار متنوع ه ستند .سه نوع
مار و  ۱۷گونه مارمولک و یک نوع دوزی ست در ق شم شناخته شدههههاند .با توجه به موقعیت جغرافیای جزیره ق شم در
خلیج فارس و به دل یل تنوع نواحی اکولوژ یک آن و همچنین به دل یل وجود زیس اگت ههه ههههههههه های متنوع نظیر محیط تاالبی
جنگل حرا ،پهنههای گلی ،تپه ماهورهای متنوع ،مناطق بیابانی ،ش هرازن اا ا ،س نش لحاو یییی ی ،مناطق ص رخ هه های ،مزارع و
باغهای ک شاورزی و چمنزارهای ف صلی  -مطالعه مقدماتی اکولوژیک توزیع و پراکنش دوزی ستان و خزندگان جزیره
صورت پذیرف ت
ت(یزدانی و دیگران .)28 :1389 ،بارزترین پدیده طبیعی ق شم گوناگونی پرندگان آن ا ست .از میلیونننها
لهای مختلف سالل ،به خلیج فارس همانند
سال پیش به این سو حدود چهار میلیون پرنده مهاجر بهطور منظم در ف ص ل
یتوان تا ۱۰۰
یک زی ستگاه ویژه ،پناه میآورند .بهطور کلی ،در گ شت و گذاری چند روزه در جزیره ق شم به آ سانی م ییی
گونه از پرندگان آن را م شاهده کرد .پرندگان از بی شترین تنوع برخوردارند .فهر ست پرندگان شنا سایی شده ق شم تا
ت.
سال گذ شته  ۹۸گونه بود اما با شنا سایی  ۷۵گونه پرنده دیگر ،این فهر ست در حال حا ضر به  ۱۷۳نوع ر سیده ا س ت
برخی از این پرندگان از جمله پرندگان نادر کشورمان هستند که شاهین کبود و حواصیل سبز از آن جملهاند.
ی ،قار کوچک ،قار
ی ،باکالن ،حوا صیل خاک ستر ییی
تاند از :مرغ سقای پا خاک ستر ییی
برخی از پرندگان جزیره ق شم عبار ت
ی ،کفچه نوک ،فالمینگو ،عقاب ماهیگیر(جزیره قشم)) ،کرکس،
ب ،حواص دنه لی ی ی
ی ،قار س یف ددد ،حواص ش لی بب بب
س لحا ی ی
فخوار ،دیدومک ،تلیله نوکپهن ،کاکایی سر سیاهههه ،کاکایی پ شت سیاهههه،
گخوار ،صد ف
جیرفتی ،هوبره ،سلیم خرچن گ
ی،
ی ،سبز قبای هند ی
ی ،پر ستو دریایی کاکل ی
ک ،پر ستو دریایی معمول ی
ی ،پر ستو دریایی کاکلی کوچ ک
پر ستو دریایی دود ی
خ ،س س ک
زنبور خانگی کوچک ،دم جنبانک ابلق ،دم جنبانک کله زرد ،میوهخور ،بلبل خرما ،سنگ چ شم کله سر خخخخخ
چیفچاف ،سسک جنبان ،سسک سرسیاه ،طرقه بنفش ،طرقه کوهی ،چکچک بیابانی ،شهدخور ،زرد پر مزرعه ،سهره
خاکی(یزدانی و دیگران.)28 :1389 ،
-5دره ستارگان
ت .در شمال این رو ستا دره
رو ستای برکهه خلف در فا صله پنج کیلومتری از ساحل جنوبی جزیره قرار گرفته ا س ت
س ارق ناگرات ر ها .دراد  ا هلاتسا اتسور نیا هب هقطنم یل        گفته میگویند؛ اما نام دره س رات هه هها برای این پدیده کمنظیر
ت .به دلیل شکل ویژه این دره و انواع حجممها و پدیدههای فر سایش موجود در آن وزش
زمین شنا سی جاافتاده ا س ت
بادهای تند و گردش هوا در البهالی س وت نن نها و حفرههای موجود در دره تولید ص م اد یی یکند و به دلیل این ص هاد ا   
ت و بنابراین از ورود به آن در
ا ست که اهالی معتقدند با تاریک شدن هوا این دره محل آمد و شد ارواح و اجنه ا س ت
ی ،رگبارهای ف صلی و
بهای سطح ی
ی میکنند .دره ستارهها در واقع یک ناحیه فر سایش یافته تو سط آ ببب
شب خوددار ی
یمانده ،در ارتفاع بین ۷
تندبادها ا ست .فالت اولیه که هنوز در بخش شمالی بهههه صورت کم و بیش د ست نخورده باق ییی
تا  ۱۵متری از کف دره قرار دارد و جنس آن ما سه سنگ با سیمان آهکی س ست و پر از پو ستهههای ف سیلی ا ست.
مخروطهای نوکتیز ،س وت نن نها و س نوت کک کهای فرس شیا ی ییی ی ،آرکها و تیغهها و دیوارههای نواری از جمله بخشهایی
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ی شوند(مافی و جوانبخت قهفرخی .)240 :1390 ،به دلیل س ست بودن جنس الیهههها،
ه ستند که در این دره م شاهده م یی
یافتد) تغییرات مح سو سی در مورفولوژی
میتوان انتظار دا شت که پس از هر بارندگی شدید (که به ندرت اتفاق م ی
دره صورت پذیرد.
-6قلعه پرتغالیها
ت ،مو سوم بهه دژهای نادری  -که با توپهای بزرگ آن
آثار دژ پرتقالیها در شهر ق شم و دژهای دیگری در خاور الف تت
ل تأمین
ی قلعه هرمز را بر عهده دا شتهه که شام ل
ت ،در ق شمم دیده می شود .این دژژ ،وظیفه پ شتیبان ی
روزگار مجهز بوده ا س ت
گ اقدام به
ت .بنای این قلعه در  ۱۶۲۱میالدی باعث شدد شاه عباس بزر گ
ن برای قلعه پرتقالی هرمز بوده ا س ت
آب شیری ن
جنگ بر ضد پرتقالیها و اخراج آنان از سواحل خلیج فارس نماید(مافی و جوانبخت قهفرخی.)240 :1390 ،
-7نخستین ژئوپارک کشور در جزیره قشم
تها ،درهها ،سواحل و کوههای جزیره هم و ضعیتی یگانه و کمم نظیر از نظر پو شش گیاه ی
دش ت
ی ،ح ضور حیات وحش
و وجود پدیدههای نادر زمین شنا سی دارند .در این بخش از جزیره عالوه بر گونههههای گیاهی و جانوری زیبا ،کمیاب
و در خطر انقراض که در سطح ملی و همچنین جهانی از ارزش ب سیاری برخوردارنددد ،پدیدههای زمین شنا سی نادر و
بی مان ندی نیز وجود دار ند که هر یک به تن هایی جذاب یت و زی بایی خاص دار ند .مجس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مهه های طبیعی و نقش
تآور ،سطوح تخت و صفهههها در ارتفاعات ،ستوننهای حا صل
برج ستهههای پراکنده ،چینخوردگیها و کوههای شگف ت
از عوامل فرس یا شش ش ،برجس گت یی یها و فرورفتگیهای بهوجود آمده از هوازدگی ،مخروط افکنهها و قطعههای فروافتاده
در پای ارتفاعات ،کوهس کیه و اهر للل لهای که دس مرنه ت ن هب تعیبط د

یزات ا ناراب و داب هن     پدید آورنده ،تندیسهای

اعجابآوری که در شکلهای مختلف هم چون الکپشت ،سگ ،مارمولک ،اسب آبی و یا حتی چهره آدمی در حالت
خشم و فریاد و … همه و همه بخش بزرگی از طبیعت مسحورکننده قشم هستند و از جاذبههای کمنظیر طبیعتگردی
ی کانی  -یعنی
خ تا رو ستا ی
ل جنوبی بخش غربی جزیره از بندر ماهیگیری سل خ
این جزیره به شمارر میروند .در سواح ل
ل جزیره  -رو ستا ،مزرعه و هیچ نوع تمرکز و تجمع ان سانی وجود ندارد .در بخش
یکیلومتر از ساح ل
در فا صلهه س ی
غربی جزیره ح ضور ان سان و فعالی تتت
تهای دامداری و ک شاورززی از زمانهای قدیم ب سیار ناچیز بوده ا ست و در حال
حاض نیا رد .تسین هجوت لباق زین ر شخب

دیدپ هریزج زا هههه ههایی وجود دارند همچون :جنگلهای حرا ،گنبد نمک،

غارهای نمک ،چ شمهههای آب معدنی ،تنگه چاهکو ،تنگ عالی ،بام ق شمم ،دره تندیسها ،کالت ک شتارانن و دهها تخته
سنگ و صخره با شکلهای عجیب و غریب(فنی و دیگران.)39 :1393 ،
 -8چشمهها
چشمهه ههای جزیره قش ب هک م هه ه طور پراکنده در جای جای جزیره وجود دارند ،فاقد آب شریی و هدوب ن تدمع ًاًا روش      
هستند .برخی از این چشمهها عبارتاند از:
•

چش اگراک هم هه چش  هروفلوس یندعم هم وو ووو ش تخاس یزکرم هتسه و هنایم رد هاگراک رو ا ردنب رواجم یسیدقات ر     
ماهیگیری سلخ (میدان گاز طبیعی سلخ ،معروف به برهوت) واقع شده است .آب این چشمه (چند لیتر در ثانیه)
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پس از نه شته شدن بخ شی از مواد معدنی سیاهرنگ همراه در محل تظاهررررررر ،موجب تغذیه بی شتر آب شور در
آبراهه موجود این محل بوده و در اطراف و بستر آبراهه اخیر نیز رسوبات فراوان نمک گذاشته میشود.
ت حدود یک صدمترر ،پو شاننده نه شتهههای انیدریت و نمکهای
ت واحد گوری دارای ضخام ت
• چ شمه گوری :ر سوبا ت
مربوط به سازند گچساران است که با توجه به دانستهها ،ستبرای حدود  ۱۴۰۰متر دارد.
•

چشششمههای دامنه کوه نمکدان پهنههای پوشدی هه ه از رسوبب ب نمک در کوه نمکدان دارای تودههای بسای رر ر بزرگ و
ت و از نظر اقت صاد ی
ب اس ت
گ سترده نمک با کمیت باال با کیفیت و خلوص ن سبتًاًاًامنا س ب
ی در تأمین نمک خوراکی،
ی اهمیت دارد(فنی و دیگران،
نمک طبی و حتی تأمین بخش تابیکرت رد زایندروم تاقتشم زا ی ی ا میشورتپ ز یییی یی یی
.)39 :1393

-9پارک کروکدیل قشم
اولین و بزرگترین پارک کروکدیل خاورمیانه در جزیره قش مم م قراردارد .محلی زیبا و امن برای گردش ارگ نن ن عالقهمند
به حیات وحش تا از نزدیک با زندگی و خصوصیات این جانوران نادر آشنا شوند .این مجموعه همیار ژئوپارک قشم
و حامی محیط زیست است .ساالنه گردشگران بیشماری با سفر به قشم از این پارک از این پارک منحصر بفرد دیدن
میکنند(زیاری و دیگران.)37 :1388 ،
 -10پتانسیلهای گردشگری تجاری و اقتصادی
 -1صیادی
از منابع اصلی درآمد مردم این مناطق صیادی است .صیادی در این منطقه به وسیله قایق موتوری ،لنج و مشتا است.
 -2کسب و کارهای تجاری
ت؛ مانند بازار قدیم ق شم که بهترینهای پو شاک
از دیگر منابع درآمد این مردم ،ایجاد بازارها و مغازههای کوچک ا س ت
بازار قدیم قشم بوتیک فریدن ،بوتیک پیمان ،لوازم خانگی کاملی و  ...بازار ستاره بازار پردیس سیتی سنتر
 -3دامپروری
یگیرد .نزدیک به ۲۰۰۰
ت و هماکنون دامپروری به روش سنتی در جزیره انجام م ی
جزیره ق شم م ستعد داممپروری ا س ت
رأس بز از نژادهای مخصوص تال ی
ی ،جزیرتی ،پاکستانی و هم چنین حدود  ۳۰۰۰رأس گوسفند و گاو گوساله و چند
هزار ماکیان در جزیره وجود دارد .منابع تغذیه دامها بیش خاشرس زا رت هههههه هها و برگ درختان حرا اس هریزج مدرم .ت   
نوعی غذا به نام «فخاره» برای دامهای خود درس م ت

یی یکنند .بیش اد رت مم مها در این جزیره در دش ایروت( یزکرم ت نن ن،

رمکان ،گربه دان و کاروان) هستند شتر یا سفینه صحرا در گذشته از اهمیت خاصی برخوردار بوده که انطباق بیشتری
با محیط جزیره داشته است و برای حمل و نقل وهم چنین شیر و گوشت نگهداری میشده است .شترداری بیشتر در
ت(زیاری و
ل ،جی جیان ،سهیلی و سلخ رایج ا ست .تعداد شترها در این جزیره افزون بر  ۳۰۰۰نفر ا س ت
رو ستای طب ل
دیگران .)37 :1388 ،اولین و تنها مزرعه پرورش کروکودیل کش و کراپ مان هب رو

کورک هعرزم و هریزج رد کپون لید   

هنگام از توابع شهر ستان ق شم به تولید و تکثیر کروکودیل م شغول ا ست .این مزرعه عالوه بر تولید گو شت و پو ست
امکان بازدید گردشگران عالقهمند را در محلی دیدنی و زیبا فراهم آورده است.
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 -4کشاورزی
به دلیل کمی بارندگی و نبود آب شیرین کافی در جزیره ق شممم ،ک شاورزی ب سیار محدود ا ست و بی شتر به صورت دیم
ب،
ی شود .به این ترتی ب
یگیرد و ک شت غالت دیم نیز به دلیل یکنواختی بارندگی د ستخوش نو سان زیاد م ییییی
صورت م ی
ی ک شت آبی در د شت توریان و نواحی زراعت دیم در رو ستای
یتوان ناچیز دان ست .نواح ی
تولید ک شاورزی ق شم را م یی
ل ،گوران ،س لیه یییی ،گورزین ،ملکی ،الفت و گیاهدان واقعاندد که نیمی از نخلس ات ننن نننهای جزیره را در خود جای
طب ل
دادهاند.
 -5معادن
معادن گوناگونی از قبیل نمک ،خاک سر خخ خ ،گاز س و نهآ گن

… در جزیره قشم    وجود دارد که به ویژه در گذشت هه ه

گ ال شهه
ت معدن سن گ
ل جزیرهن شینانن را تأمین میکرده ا س ت
ی از م شاغ ل
ت و ق س مت ی
ب رونق تجاری این جزیره بوده ا س ت
سب ب
تلمبر واقع در  ۱۰کیلومتری باختر بندر قش هنالاس دیلوت اب م       ۳۵هزار تن و معدن س مشق هشال گن رد عقاو    

   ۱۴

یروند .از جمله
کیلومتری جنوب غربی شهر ق شم با تولید ساالنه  ۲۷۰۰تن از مهمترین معدنهای ق شم به شمار م ییی
معادن عمده جزیره قش مم م ،نمکدان اس هپت تروص هب هک ت

 یکمن م رطق هب و )یطورخم( رود ق هدعا       ۷کیلومتر در

ارتفاع  ۲۳۷متر از س ارق ایرد حط ر راد عبنم نیا .دراد  ا  نیرتهب ی ن نآ رئاخذ هک تسا کم

    ۴۲۰هزار تن برآورد شد هه ه

است .گاز جزیره قشم در سنوات گذشته برای اولین بار به وسیله شرکت ایران و انگلیس کشف و حفر شد به طوری
که در منطقه کارگاه سه چاه نفت زدهاند که عمق یکی از آنها تا  ۳۰۰۰متر میرسد اما سر چاهههها را ب ستههاند(زیاری و
دیگران.)37 :1388 ،
 -6پاالیشگاه گاز َگَگَوَورزین
که از پنج حلقه چاه تغذیه میکند پس از پاالیش به و سیله لولهههای  ۱۲اینچی از الفت کهنه به بندر پل و در مجموع
پس از طی  ۷۰کیلومتر به نیروگاه بندر عباس میر سد تا انرژی گازی را به الکتری سیته تبدیل نماید .قدرت ت صفیه و
حمل گاز طبیعی به نیروگاه حرارتی بندرعباس در ص  ترو

اا امکان روزانه یکص لیم د ی نیا و تسا بعکم توف نو    

لولهها در ژرفای  ۳۳متری دریا قرار گرفتهاند(بینام.)31 :1370 ،
 -7غذاهای محلی
ی میپزند .در این نان تخم مرغ و
س مخ صو ص یی
ت که در ق شمم آن را با س س
ی ،نوعی نان محلی ب سیارر نازک ا س ت
نان ُمُمُتُت ش ی
ص قشمم چایی شیرر است .خورش قلیهماهی از غذاهای محلی
ی مخصو ص
پنیر میریزند که همزمان با نان میپزد .نوشیدن ی
ت .با توجه به نتایج بد ست آمده از نق شه کاربری ارا ضی جزیره ق شمممممم ،بی شترین م ساحت این جزیره را
این جزیره ا س ت
زمین های بدون پو شش شامل می شود .این ارا ضی بیش از  70در صد کل م ساحت جزیره را در بر می گیرد ...کالس
درختزار ،جنگل های حرا ،ک شاورزی و مناطق شهری و رو ستایی با اختالف ن سبتًاًا زیاد با کالس مذکورررررر ،در رده های
بعدی قرار دارند.
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نقشه شماره  -4نقشه کاربری اراضی جزیره قشم
منبع)https://isa.ir( :

نتیجه گیری
ت ،يعني خليج فارس و درياي عمان .اين مرز آبي از خرم شهر
ی مرزهاي ايران يعني در جنوب ،سرا سر دريا س تتتت
ق س مت ی
تا گواتر بيش از سه هزار کيلومتر درازا دارد .ديگر مرزهاي ايران در شمال و مشرق و غرب هم به همين نحو طوالني
ه ستند؛ اما واقعيت آن ا ست که اگرررر محيط پيراموني جزاير ايراني در خليج فارس را هم در نظر بگيريم ،مرزهاي آبي
ايران در جنوب تقريبًاًا دو برابر رقم باال خواهد ش رت نيدب .د ت الوط بي نن نیترین مرز کش هايرد رد ناريا رو ا بونج ي   
است .در همان حال شايان توجه است که مرز آبي ویژگیهای خاص خود را داراست .بدين معني که در مرز خشکي
هر ک شور با يک ک شور ديگر هم سايه ا ست و با ديگران با وا سطه و غيرم ستقيم امکان ارتباط مممممممییابد؛ اما از طريق مرز
آبي ،آن هم درياهاي آزاد ،يک کشور با تقريبًاًا تمام کشورهاي جهان ارتباط دارد و چنانکه مممیتوان گفت از طريق مرز
س ،به
آبي با همهی ک شورهاي جهان هم سايه ه ستيممممم .طي چند قرن گذ شتهه ح ضورر ک شورهاي اروپا يي در خليج فار س
گونهای بوده که گو يي با انگل ستان ،فران سهه ،هلند ،پرتغال ،ا سپانيا ... ،هم سايه بودهایم .اين در حالي ا ست که از نظر
فاصلهی مستقيم جغرافيا يي از طريق خشکي نزدیکتر به آنها بودهایم تا دريا(اخوی.)106 :1391 ،
اما وجود ک شورها يي در حدد فا صل اروپا تا ايران امکان اين ارتباط را يا نممیداد يا کم می ساختهه ا ست .حا صل اين
س ،در ا صل و ا ساس اهميت ببببینالمللی دارد .چنين
سخن آنکه مرزهاي آبي ايران در جنوب و بخ صوص خليج فار سسس
مرز ح سا سي طي دو قرن گذ شته تأثیر م ستقيمي بر سيا ست و سرگذ شت ايران دا شته ا ست .چنانکه تحوالت مرزهاي
شرقي و شمالي ايران همبسته با تحوالت خليج فارس گرديد .به عبارت ديگر ُبُبعد بين المللي اين تحوالت همواره در
ت های پيرامون آن ،براي
ت .هم اکنون نيز خليج فارس به مان ند ديگر م ل تتتتتت
س  روهظ سراف جيلخ تم و  زورب  ممم مممی یا ف ت
ايرانيان واجد اهميتي بيش از پيش ش سا هد تتتت ت .اهمیت اقتص  نيمه يروآداي اب نايناريا يارب سراف جيلخ يدا نک تت تهی
ساده امکاننپذیر ا ست که در ح ّدّد ب سيار باال يي از درآمد ارزي ک شور از محل صدور نفت ا ست .صدور نفت نيز از
طريق خليج فارس ص  ترو

مم میگیرد .به عبارتي نفت ،درآمد خارجي و خليج فارس همه يک س هجدوب يارب ار نخ   

میگویند؛ اينکه خليج فارس گذرگاه ا صلي واردات و صادرات ک شور ااااا ست و نق شي که اين صادرات و واردات در
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ا شتغالل ،ارتباطات و فعاليت بخشهای مختلف اقت صادي دارد ،نياز به تو ضيح ندارد .منتهي نقش کم نظير درآمد نفتي
موجب میش يشابن هجوتم نادنچ نادب يداع تلاح رد ات دو مممم مم ،اگر توجهي به خطوط ريلي کش ميشاب هتشاد رو       
درمییابیم که بيشتر اين خطوط به بنادر خليج فارس منتهي میشوند و اين بيش از ديگر مناطق مرزي است .اين خود
اهميت بندرها و فعاليت اقت صادي ک شور در اين سمت را ن شان ممممممیدهد .گرايش به صدور فرآوردههای نفتي به جاي
نفت خام ،حجم عظيم س مر اا ایهگذاری در پارس جنوبي و ديگر حوزههای نفتي و نيز اس تت تقرار بخش مهمي از مناطق
آزاد و ویژهی اقت صادي در جزاير و سواحل خليج فارس هر يک بيانگر گو شههههههایی از اهميت اقت صادي خليج فارس
براي ايرانيان به شمار میآید(اخوی.)106 :1391 ،
حتي در ساللهای اخير عالقهمندی به بهرهگیری از شرايط جغرافيا يي

سواحل و جزاير جنوب براي جذب جهانگرد

نيز بي شتر شده ا ست .هر ساله در هنگام نوروز نيز بنادر و سواحل خليج فارس يکي از مقا صد سفرهاي نوروزي به
ت،
شمار میآید .با همهی تأکيد و توجه به خليج فارس و درياي عمان در امور اقتصاد يي ،حتي با در نظر گرفتن شيال ت
ک شتی ساززی ...هنوز ظرفيت ب سياري در اين سااامان وجود دارد که مورد بهرهبرداری کامل قرار نگرفته ا ست .همماکنون
در صد اندکي از ا شتغال و تغذذذیهی ک شور ( شايد حدود يک در صد) ارتباط م ستقيم با دريا دارد؛ يعني دريا يي ا ست.
درحالیکه به طور متوسط در دنيا حدود  35درصد از دريا براي اشتغال و تغذيه استفاده ممممیگردد .همچنين در سراسر
ج هان حدود نيمي از جمع يت در م ناطق س اي يلحا

ت،
ت ،ت جار ت
طابترا زين نآ تلع .دنتسه زکرمتم نادب کيدزن اتت تتتت تتتتتتتتتتتتت

جلوگيري از آ سيب ر سيدن به ک شاورز يييي ،بهرهگیری از شيالت و نظاير آن ا ست .اين رقم در ک شور ما اندک ا ست .به
همين دل يل از جا نب بر نا مه ريزان به عنوان يک ظرررررررررف يت قا بل تو جه براي توسع ههه هههههههی کشو ررر ر ،آ مايش س ينيمزر    
و ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است(کریمی پور و کامران.)555 :1380 ،
پی شروی آب اقیانوس هند و دریای عمان در شیار هالل گونهای در جنوب زاگرس ،دریای نیمه ب سته خلیج فارس را
به وجود آورده اس ودحم نیا .ت د هه ه ،در حد فاص لل ل کش اریا یاهرو نن ن ،عراق ،کویت ،عربس ات نن ن ،قطر ،بحرین ،امارات
ل آن در تن گه هرمزز ،با حدود 85
مت حده و ع مان قرار دارد ووو بخش ییی ی از منط قههی خاورم یانه به ش رام     میآیدد .مد خ لل
س ،با حدود  320کیلومتر بوده و بیشترین عرض آن ،ش لما     325
کیلومتر و بخش پا یانی آن در رأس خلیج فار سسس
کیلومتر ا ست .م ساحت این خلی جج
ج 226 ،هزار کیلومتر مربع و ژرفای متو سط آن  35متر ثبت شده ا ست که در پارهای
یر سدد؛ بنابراین ،برخالف بحر احمر یا خلیج العربی که در آن سوی جزیره العرب واقع
نقاط ،به نود تا صد متر نیز م ی
ت ،دریای کم عمقی به شمار میآید .خلیج فارس در منطقهای فرو رفته ا ست که در جنوب آنن ،فالتی لم یزرع و
اس ت
ت .به گونهای که تمامی خلیج فارس ،یک
در شمال آنن ،فالت دیگری با نمایی از کوهپایههای زاگرس قرار گرفته ا س ت
ی است و حدود
ی ،این منطقه از پدیدههای دوران سوم زمینشناس یی
فالت قاره را تشکیل میدهند .به لحاظ زمین شناس یی
سی   میلیون س جو هب لبق لا و وگ نآ و تسا هدمآ د ن م حرطم ناسانش نیمز هک ه یییییییی یکنند ،وس بیرقت نآ تع ًاًا ربارب ود    
و سعت فعلی بوده که اثر تحوالت زمین شنا سی و ریزش ر سوبات رودخانهای ،پ سرفت نموده ا ست .اهمیت این
خورد تمدنهای بزرگ با ستان بوده و قرار
منطقه ،درگذ شتههای با پی شینه چند هزار ساله ری شه دارد؛ چرا که محل بر خخخخخ
گرفتن در چهارراه ارتباطی سه قاره ،اهمیت آن را در قرون میانه بیش از پیش آشکار میکرد.
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ی مهم ت جاری از این منط قههه ،عاملی در گس وب تراجت شرت
گذش نت     راهها ی

ددد ددد ،به ویژه ت جارت مروارید که اهم یت

ویژهای دا شت .اندک اندک با ورود ا ستعماااار و رقابتهای جهانی ،این منطقه به عر صه تاختوتاز قدرتهای جهانی
تبدیل ش و د

قدرتهای پرتقالی ،هلندی ،فرانسو یی ی ،بریتانیایی ،روس و ی

یاکیرمآ ییی ،به ترتیب ش رد ار شیوخ سنا   

چپاول اقتصاد جوامع آن به بوته آزمایش گذاشتند تا این که در نیمه قرن بیستمممم ،با اکتشاف نخستین چاههای نفت ،در
بحبوحه جنگهای جهانی ،توجه بیش از پیش ک شورهای صنعتی به این منطقه جلب شد .در سده بی ستم با اکت شاف
نفت ،این منطقه به عنوان گذرگاه ش صت در صد ذخایر جهانی نف تتت
ت ،نگاه نیازمندانه جهانیان را به سوی خود ک شانده
ی -سیاسی جهان پیوند داده است .کشورهای این منطقه در
نهای پیرامون خویش را به تب نوسانات اقتصاد ی
و سرزمی ن
درون مرزهای زمینی خود کانس و تفن هیامرپ یاهرا

نراد زاگ دد د ،در گس هرت     220هزار کیلومتر مربعی آبهای خلیج

فارس کان سارهای بزرگ نفت و گاز غنوده ا ست و همین خود پر سمانننننن ،فالت قاره و دریای سرزمینی و در پی آن
مو ض ع
عگیریهای اقت صادی و سیا سی و نظامی در پیوند با این پر سمان را به میان میک شد .آنچهه خلیج فارس را به
شاهرگ حیاتی جهان تبدیل نمود ،ک شف طالی سیاه بود؛ کاالیی که پس از گذ شت قرنها ،با وجود پی شرفت علم و
فناوری هنوز جای گزین مناسبی برای آن یافت نشده است(ابراهیمی و امرایی.)77 :1393 ،
ی ،از دیر زمان حائز اهمیت بوده اس زا .ت کی رط
خلیج فارس به لحاظ وض م و یعیبط ع و یفارغج تیعق ایییی ییی

ففف ف ،این

کتر ی ن
منطقه حلقه ارتباطی میان شرق و غرب بوده و از سوی دیگرررر ،به دلیل دا شتن تنگه هرمز که یکی از ا ستراتژی ککک
ت ،از اهمیت ویژهای برخوردار بوده ا ست .در واقع :خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا ،آفریقا،
تنگههای جهانی ا س ت
ک ،در منطقه خاورمیانه ،به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز
آ سیای جنوبی و جنوب شرقی ا ست و از نظر ا ستراتژی کککک
ارتباطی بین سه قاره ا ست و بخ شی از یک سی ستم ارتباطی را که دو دریای مدیترانه و سرخ و دووووووووووو اقیانوس هند و
اطلس را به هم میپیوندد ،تش لیک    میدهد .به همین جهت ،این موقعیت از روزگاران پیش هجوت دروم نی    قدرتهای
جهانی بوده ا ست و تجار و بازرگانانن ،کاالها را از شرق و جنوب آ سیا به خلیج فارس حمل میکردند و از آن جا به
یبرند .در حقیقت تا قبل از ک شف آمریکا ،یعنی سال  1492میالدی ،کاالهایی
سواحل مدیترانه و اروپا و بالعکس م ی
چون مروارید ،ابریشم ،چینی ،ادویه و ،...از دو راه به غرب حمل میشد و آن دو راه مهم عبارتاند از:
 -1راه زمینی معروف به جاده ابریشم
 -2راه دریایی معروف به راه ادویه
ک ،اهمیت خلیج
دو راه حیاتی فوق ،از خلیج فارس و سواحل شرقی مدیترانه میگذشتههاند . ...با کشف دماغه امید نی ک
فارس از نظر ارتباط کاس یسم یرود هطساو هب اریز ؛دشن هت ر یایرد  ی یییی یییی ،از دیرباز خلیج فارس یک چهار راه ارتباطی
دریایی مح سوب م ی
ت،
ی شده ا ست و از این رووو ،بنادر خلیج فارس لنگرگاه منا سبی برای ک شتتتیها بوده ا ست .در حقیق ت
یدان ستندد؛ اما نکته قابل
یها خلیج فارس را ای ستگاه دریایی منا سبی برای دریافت خدمات دریایی و تبادل کاال م ییی
ک شت ی
ل تنگه هرمز کامل نخواهد بود؛ زیرا این تنگه،
س ،بدون برر سی م سائ ل
توجه آن که بحث اهمیت ا ستراتژیک خلیج فار س
س ،تأثیر ویژهای بر حوادث منط قه دارد .این تن گهه ،با طول حدود  158کیلومتر و عرض
به عنوان مد خل خلیج فار سسسسس
حداقل  56و حداکثر  180کیلومتر و عمق  115متر ،یکی از اس یژتارت کک کترین گذرگاههای جهان به ش م رام یی یآید که
خلیج فارس را از راه دریای ع مان (مکران) اقیانوس هند و خطوط کشت ییی یرانی بینالمللی دریای آزاد پیوند میدهدد،
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ک ،شاهرگ حیات اقتصادی جهان به حساب میآید و به عنوان راه ورودی
این آبراه به علت موقعیت خاص استراتژی ک
و خروجی خلیج فارس ،از موقعیت ژئواس کیژتارت ی لهچ دودح هنازور هک اج نآ زا .تسا رادروخرب 

تفن دصرد       

یکند ،احاطه و سلطه بر این گذرگاه ،امکان عبور و مرور نفتکش ها را در منطقه فراهم
م صرفی ج از این تنگه عبور م ی
میآورد .این آبراه ،نقش ب سیار حساس و بیچون و چرایی در توازن اقتصاد ،مالی و تجاری کلیه کشورهای صنعتی و
ک شورهای ساحلی منطقه ایفا میکند و هر رخدادی که سالمت و امنیت دریانوردی را در این ناحیه تهدید نماید ،به
همان ن سبت منافع این ک شورها را در معرض خطر قرار خواهد دادددد .هم چنین تنگه هرمز ،راه ارتباطی ساحلی خلیج
فارس به اقیانوس هند بوده و بنابراین ،همواره به صورت منطقههای عملیاتی در ا ستراتژ ی
یهای نظامی مورد توجه بوده
است (ابراهیمی و امرایی.)77 :1393 ،
ب) -ذخایر عظیم نفت و گاز
ت ،بهگونهای که این منطقه را «مخزن نفت
س ،وجود منابع عظیم نفت و گاز ا س ت
مهمترین عامل ا ستراتژیک خلیج فار س
ی آب ،باد ،خورشی ددد دد،
ی اخیر و تالش برای جای گزین کردن انرژیها ی
جهانن» نام نهادهاندد .با وجود تحوالت دهههها ی
اتم و ،...هم چنان نفت به عنوان انرژی برتر و اصل ییی یترین ماده اولیه تولیدی ص یان ععع ع ،اهمیت خویش را حفظ کرده
اس و ت

م هدوزفا نآ شزرا رب زور هب زور یی یش فن عقاو رد .دو تت ت« ،کاالی اس یژتارت کک ک» به ش رام    میآید که از راههای

تهای جهانی تأثیرگذار ا ست و هر گونه تغییر و تحولی در صادددرات آن ،پیامدهای یک سانی بر کل
گوناگون بر سیا س تت
یکند(تخ شید
جهان دارد و عدم ثبات بهای نفت ،تهدیدی جدی ا ست که همواره بازارهای نفتی را با بحران مواجه م ی
و متین جاوید.)205 :1390 ،
خلیج فارس یا خلیج پارس آبراهی ا ست که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیرههه عرب ستان قرارر دارد.
م ساحت آن  ۲۳۳۰۰۰کیلومتر مربع ا ست و پس از خلیج مکزیک و خلیج هود سن سومین خلیج بزرگ جهان ب شمار
میآید .خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای سرخ راه دارد و از غرب به
ت ،ختم می شود.
ن رود کارون به آن ا س ت
دلتای رودخانه اروندرود که حا صل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیو ست ن
کش اریا یاهرو نن ن ،عمان ،عراق ،عربس دوعس نات یییی ی ،کویت ،امارات متحده عربی ،قطر و بحرین در کناره خلیج فارس
هس جیلخ رد زاگ و تفن راشرس عبانم دوجو ببس هب .دنت وس و سراف ا لح

آ نننننننننن نن ،این آبراهه در س یب حط نن نالمللی،

سترین
یآید .خلیج فارس در سد هه ه اخیر بدون تردید یکی از مهمترین و حسا سس س
منطقهای مهم و راهبردی بش م رام یی ی
شهای ژئوپلیتیک بوده اس اب .ت ب هجوت ه نوگرگد و تالوحت ییی یهای عمیق و جاری در عرضه    
مناطق جهان در نگر شش
نالمللی در آغاز قرن  21به عنوان مهمترین کانون توجه قرار گرفته و به تعبیر کالسیک ژئوپلیتیک هارتلند
مناسبات بی ن
یا قلب زمین1نام میگیرد.
یدهد که فنیقیها اولین اقوام تاجر پی شهه دنیا در خلیج فارس بودهاند.
کتیبههای ک شف شده در جزایر بحرین ن شان م یییی
بعد از آنان تجارت منطقه مدتی به دست ایرانیها (بابلیها و سپس هخامنشیان و )...افتاد 2 .با گسترش امپراتوریهای
بزرگ مانند هخامنش ای نن ن ،پارتیان ،س سا ا این نن نن ن ،نقش خلیجفارس اهمیت بیش  یرت ی مازعا اب یشنماخه شویراد .تفا     
. Heartland Theory
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نمایندهای به خلیج فارس درباره آن به تحقیق پرداخت .س سا ا زین ناین یبونج لحاوس رد

هدایپ ورین نمی و هدرک و    

خش شمال و شمال شرقی خلیج فارس را تمامًاًا سواحل ایران پو شانده ا ست.
م سقط را به ت صرف خود درآوردند .ب خخ
طول مرزهای ایران در خلیج فارس از «اروندرود» تا «بندرعباس»  1259کیلومتر اس هتنم رد .ت یی یالیه ش جیلخ یلام   
یدهد .ساحل ععراق در
فارس ک شور عراق قرار دارد .اروندرود بخ شی از حد فا صل بین عراق و ایران را ت شکیل م ییییییی
خلیج فارس حداکثر به  80کیلومتر میر سد .بعد از عراق ک شور کویت ا ست که  60کیلومتر از ساحل خلیج فارس را
به خود اخت صاص داده ا ست .در حد فا صل ک شور کویت و عرب ستان منطقه بیطرفی به طول  72کیلومتر وجود دارد
که از سال ( 1965م) طبق قراردادی بین دو کشور تقسیم شده است .حدود  400کیلومتر از سواحل خلیج فارس جزء
قلمرو عرب ستان سعودی ا ست که در گذ شته «اح سا» خوانده می شد و ساحل غربی خلیج « سالوا» بخ شی از آن ا ست.
یدهد .بعد از قطر امارات متحده عربی مت شکل از هفت
ل ،ت شکیل م ی
ساحل شرقی سالوا را قطر با  563کیلومتر ساح ل
شیخ ن شین قراااار دارد که بهجز فجیره شش شیخ ن شین دیگر آن در آبهای خلیج فارس واقع شدهاند .بهطور کلی
یترین ساحل بیشترین جمعیت و
خلیج فارس را هشت کشور ساحلی دربر گرفته است که در این میان ایران با طوالن یییی
گترین هم سایه خلیج فارس و بحرین کوچکترین و
کهنترین تمدن در ساحل شمال آن واقع شده و عرب ستان بزر گگگگگ
قطر کم جمعیتترین همسایه آن است.
منطقه خلیج فارس در حدود  130جزیره بزرگ و کوچک دارد که جزایر شمالی آن که همگی در مالکیت و حاکمیت
ایران هس ک دنت مم موبیش مس و ینوک

م دابآ یی یباش  دن در    حالی که جزایر جنوب و ش یاهروشک هب قلعتم هک برغ لام     

عربیاند غالبًاًا مرجانی و سنگی و غیر مسکونی میباشند .بزرگترین جزیره خلیج فارس «قشم» است که  115کیلومتر
طول و بین  10-35کیلومتر عرض دارد .پس از قش هب م

گترین جزایر
رزب نیرحب و )تیوک( نایبوب ریازج بیترت گگگ گگگگگ

منطقه هس ریازج .دنت ی مره دننام  زز ز ،قش مم م ،خارک ،کیش ،بحرین و فیلکه (کویتی) دارای س رید قباو ی خیرات هن ی و 

ای   

ک-
گ -ت نب کو چ کک
تا ندد از :هرمز -الرک -قش ممم م -هن گامم -ت نب بزر گ
ت جاری هس نت ددد دد .مهمترین جزایر ایران ع بار ت
ابوموس یی ی -فرور بزرگ -فرور کوچک -س ری ییی -کیش -هندورابی -الوان -ام الکریم -نخیلو -خارک -خارگو -ام
مسیله -دوبه -حاج صلبوخ -دارا -مینو و جزیره فارسی و...
ِقِق شم جزیرهای در خلیج فارس و در ا ستان هرمزگان ایران ا ست .این جزیره در دوران سا سانیان ابرکاوان نام دا شتهه
است .در سال  ۱۳۸۵این شهرستان به سه بخش مرکزی و بخش شهاب و بخش هرمز  ۷دهستان تقسیم شده بود.طبق
آخرین تقسیمات کشوری امروزه شهرستااااان قشم  ۶۴شهر و روستا دارد که مهمممترین آنها عبارتاند از - ۱:توال(قشم)
 - ۲دفاری  - ۳حمیری  - ۴جزیره الرک (جزء جزیره ق شم)  - ۵درگهان (در سال  ۸۵تبدیل به شهر شده ا ست) ۶
 هلر  - ۷گیاهدان  - ۹رمچاه  - ۱۰جیجیان  - ۱۲باغ باال  - ۱۳توریان ُ - ۱۴تُتم سنتی  - ۱۵زینبی  - ۱۶پیپ شت - ۱۷کوشه قشم  - ۱۸کاروان(قشم)  - ۱۹گربدان  - ۲۰زیرانک  - ۲۱کردوا  - ۲۲مسدوم  - ۲۳خالدین  - ۲۴مسن
 - ۲۵شیب دراز  - ۲۶دیر ستان  - ۲۷برکه خلف  - ۲۸جزیره هنگام شامل رو ستاهای هنگام(هنگام جدید) - ۲۹
هن گام قدیم  - ۳۰هن گام غ یل (جزیره هن گام جزء جزیرررره قش )م      - ۳۱ریگو  - ۳۲ب ند حاج علی  - ۳۳ق ندیل - ۳۴
نخل گل  - ۳۵الفت  - ۳۶طبل(رو ستا)  - ۳۷ملکی  - ۳۸هفت رنگو  - ۳۹سلخ  - ۴۰گمبران  - ۴۱سهیلی - ۴۲
تن بان  - ۴۳گورزین  - ۴۴ده خدا(روس خ روخ( )ات ر )نا      - ۴۵گوران(قش )م      - ۴۶ن قاشه      - ۴۷دوربنی - ۴۸
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بندردوالب  - ۴۷گوری(رو ستا)  - ۵۰مرادی  - ۵۱درکو  - ۵۲دو ستکو  - ۵۳کانی(رو ستا)  - ۵۴چاهو شرقی - ۵۵
تمکز  - ۵۶کنار سیاه(ق شم)  - ۵۷چاهوغربی  - ۵۸سرریگ  - ۵۹با سعیدو  – ۶۰رمکان سوزا ،هرمز و ق شم حوزه
شهریاند و در سال  ۸۵بندر درگهان به حوزه شهری اضافه شد.
این جزیره از شمال به شهر بندرعباس ،مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه ،از شمال خاوری به جزیره
کو
ب بزرگ و کو چ ک
ی بهه جزایر ت ن ب
هرمز ،از شر ققق ق بهه جزیره الرک ،از جنوب بهه جزیره هن گامم و از جنوب باختر ی
ابوموس سس ی محدود میگردد .فاصل هه ه جزیره قش مم م (از بندر قش مم م) تا بندرعباس  ۱۰/۸مایل ( ۲۰کیلومتر) تا بندر هرمز
 ۹/۷۲مایل ( ۱۸کیلومتر) ،جزیره الرک (تا مرکز دهس )کرال نات

    ۴/۸۵مایل ( ۹کیلومتر) تا جزیره بو موس سس ی ۸۸/۰۱

مایل ( ۱۶۳کیلومتر) و جزیره تنب بزرگ  ۶۱/۵۵مایل ( ۱۱۴کیلومتر) ا ست .اين جزیره با و سعت  1500کیلومترمربع
حل (حدود یک در صد طول سواحل آبی ک شور) و بیش از یک صد
( 0/1در صد م ساحت ک شور) و  260کیلومتر سا ح
هزار نفر جمعیت ،به راحتی میتواند با بهرهگیری از ا صول صحیح آمایش سرزمین و تو سعه پایداررررررر ،ساالنه پذیرای
بیش از  3تا  4میلیون نفر م سافر داخلی و هزاران م سافر خارجی از منطقه آ سیای میانهههه ،حا شیه دریای خزرر ،ارمن ستان
و گرج ستان در ف صول پاییز و زم ستان بهههههه صورت بازدید روزانهه ،ترانزیت و اقامت شبانه یا چند روزه با شد .آمایش
حمل و نقل و گردشگری جزیره قشم نیاز به توجه جدی و عمیق به ابعاد مختلف سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،زیست محیطی و فنی -مهندسی دارد.
یترین نقطه جزیره واقع شده ا ست و به رغم آنکه این شهر ن سبت به کل جزیره مرکزیت هند سی
شهر ق شم دررر شرق ی
ق ،دید به تنگه هرمز ،نزدیکی به
ب ،شمال و شر قق
ندارد ،اما به علت موقعیت مهم ا ستراتژیک آن (دید گ سترده به جنو بب
ت .انتخاب شهر ق شم
بندرعباس و )...از قدیم واجد اهمیت بوده و عمدهترین سکونتگاه جزیره مح سوب می شده ا س ت
ت .بنادر مهم صیادی
ی -صنعتی ق شم نیز بر اهمیت این شهر افزوده ا س ت
به عنوان پایگاه ا صلی تو سعه منطقه آزاد تجار یی
و تجاری جزیره قشمم عبارتاند از - ۱ :بهمن  - ۲شهید ذاکری  - ۳سلخ  - ۴مسن  - ۵سوزا  - ۶کاوه  - ۷الفت ۸
 درگهان  - ۹باسعیدو  - ۱۰فجر  - ۱۱شرکت نفت  - ۱۲رمچاه  - ۱۳کندالو  - ۱۴طبل  – ۱۵هنگام .جزایر جزیرهتاند ازز -1 :جزیره هنگام  -2جزیره هرمز  -3جزیره الرک عمده فعالیت ص هتفرگ ترو     در این جزایر
قش ممم م عبار ت
صیادی بوده است .به تازگی طبیعت بکر و ساحل زالل این جزایر مورد توجه گردشگران قرررررار گرفته است که در این
میان جزیره هنگام به خاطر نزدیکی به جزیره ق شم و زی ستگاه دلفینها ،آهوها (جبیرها) و تنها پارک کروکودیل ایران
بیشتر از جذب گردشگر مینماید .از جمله اماكن ديدني و جذاب قشم میتوان به زيارتگاه شاه شهيد و درخت انجير
معابد اش و درك هرا

چاههای طال كه در الفت واقع اس و ت

ءزج زين تفال دوخ     10روس رظن زا روشك هنومن يات    

ی زيبا يي در
ی ساز ی
معماري ا ست .تپههای تاريخي كوالغان از دیدنیهای جزيره ا ست و کارگاههای لنچ سازي و ک شت ی
ق شم وجود دارد .مدر سه تاريخي كماليه و يك لومترها ساحل بكر و د ست نخوردههههههه ،م سجد شيخ ببببرخ ،زيارتگاه پيرتم
سنت يي ،سدهاي مختلف تاريخي كه بعضي از سدها به عصر ساسانيان باز میگردد جزء جاذبههای اين منطقه میباشند.
ی شود و هيچ تور گرد شگري را
جزيره ق شم از لحاظ طبیعتگردی جزء قطبهای گرد شگري ك شور مح سوب م ییییی
نمیتوانید بيابيد كه در پ يك ج تورهاي طبیعتشا ننن ن براي خارجيان تور قش ار م

نشاب هتشادن ددددددددد د ،چون قش زا م رظن    

اكوتوريس م بوسحم بطق كي م یییی یش دو  . ..این جزایر متعلق به س عی ناریا یبونج ناتسا ه ن اتسزوخ ی نننننن ن ،بوش و ره
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هرمزگان میباشندد د .جزیرههای بزرگ پیرامون قش  هریزج م ه اگن مم م ،هرمز و الرک هس زج یضعب .دنت یر هههه ههای کوچک
اطراف ق شم وجود دارند که فا صله کمی با ساحل جزیره دارند و هنگام برک شند و فروک شنددددددد(جزر و مد) به ساحل
جزیره میپیوندند و میگ سلند همین باعث ناممگذاری این چند جزیره کوچک بهعنوان جزایر ناز شده ا ست که گویی
در پیوستن به جزیره ناز میکنند.
منابع
ط خارجی ،شماره
ل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیجفارس :راهکارهای نظری ،ف صلنامه رواب ط
ابراهیمی ،شهروز و منظر امرایی( ،)1393مع ض ل
.24
اخوی ،امید( ،)1391مرزهای ایران ،فصلنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره 173
اسدیان ،محمد( ،)1372گاه شماری در جزیره قشم ،فصلنامه کلک ،شماره .42
برقی ،حمید و محمد دهقان حسام پور و رمضان طوسی و داود جمینی( ،)1391برنامهریزی توسعه پایدار گردشگری در منطقه خلیجفارس
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فصلنامه مطالعات جهان ،شماره 1
ی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره
ی جدید( ،)1392برر س ی
ر ستمم گورانی ،ابراهیم و مریم بیرانوند زاده و سیدد دانا علی زاده و مهدی ح شمت ی
قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی ،فصلنامه آمایش سرزمین ،شماره 8
زیاری ،کرامت اهلل و ابراهیم رست مم م گورانی و مریم بیرانوند( ،)1388بررس یی ی تحوالت جمعیتی و س تنوک یی ی در شه رر ر قش مم م تا افق ،1405
فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،شماره 2
صنعتی ،همایون( ،)1386جنگل حرا و درخت پنبه در جزایر خلیجفارس ،فصلنامه بخارا ،شماره 62
فنی ،زهره و محمد علیزاده طولی و زینب زحمتکش( ،)1393تأثیرات گردشرگ یی ی بر توسعهه ه پایدار شره یی ی از نظر س انکا ننن (مورد مطالعه:
جزیره قشم) ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،شماره 28
ک مرزها (با تأکید بر مرزهای ایران) ،ف صلنامه دان شکدههه ادبیات
کریمی پور ،یداهلل و ح سن کامران( ،)1380نگاهی نو به طبقهبندی ا ستراتژی ک
و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 160

ی با ا ستفاده از مدل ) (SWOTبا تأکید بر جزیره
مافی ،عزت اهلل و زهره جوانبخت قهفرخی( ،)1390تحلیل راهبردهای تو سعهه گرد شگر ی
قشم ،فصلنامه اطالعات سیاسی – اقتصادی ،شماره 284
ی شیرازز و اراده راهکارهایی به منظور تقویت آن ،ف صلنامه
لهای توری ست ی
ی پتان سی ل
مهدی نژاد ،محمود و بهنام مغانی رحیمی( ،)1389برر س ی
اطالعات جغرافیایی ،شماره 73
ندیم ،مصطفی( ،)1384نظام نامگذاری غیررسمی عامه در میان جزیرهنشینان قشم ،فصلنامه پژوهشنامه انسان شناسی ،شماره 7
ی م ر ک زی و
ت آ سیا ی
یزدانی ،عنایت اهلل و علی امیدی و پری سا شاهههه محمدی( ،)1395ابتکار کمربند راه :قوام نظریه هارتلند ،ف صلنامه مطالعا ت
قفقاز ،شماره .96
یهایی پیرامون گرد شگری (ایراننگردی و جهانگردی) ،ف صلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحولل ،شماره
ن ( ،)1377دگراندی ش ی
باهر ،ح سی ن
.20
تهای دولت در ص و یرگشدرگ تعن
ی ،منوچهر و نورالدین نوری ( ،)1386بررس سایس ی تتت تتت
ش عاج ی ی
گردشگری کشور ،فصلنامه دانش مدیریت ،شماره .78

را ا دیاپ هعسوت یوگلا هئ ا تعنص ر     

برنامهریزی توسعه گردشگری در ایران393 ...
ط بین گونههای گرد شگری مذهبی رو ستایی و بومممم شناختی با گرد شگری
ی( ،)1391برر سی ارتبا ط
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مانرب هه هریزی گردش اشاک رهش یرگ نننننن ن ،فص همانل   
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