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در مطلب پیشــین از تعدادی 
جزایر ایرانی گفتیم. پاییز و زمستان 
بهترین فصل برای ســفر به خطه  
جنوب و سواحل رویایی آن است 
و دل از هر آنکه به آن سفر می کند 
می رباید. آب و هوا ی گرم و بهاری و 
آب های نیلگون که در زیر نور آفتاب 
همچون جواهری می درخشــند 
کافیست تا هر کسی حتی یک بار 
هم که شده ســفر به این جزایر را 
تجربه کند. تجربه ای که به یقین به 
یکی از بهترین خاطرات بدل خواهد 
شد و هرگز از خاطر ها نخواهد رفت.

در ادامه با ســایر جزایر خلیج 
فارس و دریای عمان آشنا خواهیم 

شد...
    

قشم
جزیره قشــم یکی از جزایر استان 
هرمزگان است که به عنوان بزرگترین 
جزیره ایران و خلیج فارس در تنگه هرمز 
قرار دارد و از دیرباز به ایران تعلق داشته 
است. جزیره قشم در دوران ساسانیان 
ابــرکاوان )Abarkāvān( خوانــده 
می شده است. در واقع واژه ی »کاوان«، 
که در زبان پارسی میانه به معنای »از تبار 
کاوه« است، به صورت یک اسم شخص 
در منابع یافته می شود. ممکن است که 
این نام به شکل درگاهان / درگوان، که 
به روستایی در کرانه ی شمالی جزیره ی 
قشم، ســیزده مایلی غرب شهر قشم 

اطالق شده است، برجای مانده باشد.
این جزیــره  به خاطــر جاذبه های 
منحصر به فردی کــه دارد به جزیره ی 

عجایب هفتگانه شهرت یافته است.
آب و هــوای جزیره ی قشــم گرم و 
رطوبت آن بسیار باالست. خنک ترین 
زمان برای سفر به قشم فصل زمستان، 
ماه های دی و بهمن اســت و گرم ترین 

زمان فصل تابستان است.
وســعت جزیره قشــم بــه ۱۵۰۰ 
کیلومترمربع می رسد و دارای بیشترین 
ســواحل و کرانه ها در بین جزایر خلیج 
 فارس است. ســواحل زیتون، سیمین، 
جزایر ناز، سوزا، مسن، شیب  دراز، سلخ 
و دوستکو از دیدنی ترین سواحل جزیره 

قشم محسوب می شوند.
تنوع ســواحل صخره ای، ماسه ای و 
گلی قشــم از ویژگی های ساحل  آن به 
شمار می روند. این ویژگی ها به ندرت به 

صورت یک جا یافت می شوند.
جزایر هنگام، هرمــز، الرک و ناز در 
کنار جزیره قشــم واقع هستند. جزایر 
ناز با ساحل قشم فاصله ی بسیار کمی 
دارند و هنگام جزر و مد به ساحل قشم 

می پیوندند؛ به گفته ی محلی ها جزایر 
ناز گویی در پیوستن به ساحل جزیره ی 
قشم ناز می کنند؛ به همین علت به عنوان 

جزایر ناز مشهور گشته اند.
جزیره ی قشم دارای پوشش گیاهی، 
دره ها، سواحل، کوه ها و پدیده های نادر 

زمین شناسی است.
نقــش برجســته های طبیعــی، 
چین خوردگی هــا و کوه های عجیب 
و غریب حاصل از فرســایش آب و باد، 
چشــم انداز شــگفت انگیزی را ایجاد 
کرده اند. ژئوپارک قشــم از جاذبه های 
طبیعی کم نظیر دنیا به شــمار می رود. 
همچنین در نزدیکی روستای برکه خلف 
که واقع در قلب جزیره ی قشــم است، 
پدیده زمین شناســی شگفت انگیزی 
وجود دارد که با نام دره ی ســتاره ها یا 
دره ی ســتارگان شــهرت یافته است. 
بومیان قشم بر این باورند که روزگاری 
ستاره ای از آسمان به قلب جزیره افتاده 
و در برخورد با زمین، جزیره این شکل ها 
را از خاک و سنگ و ماســه پدید آورده 
است. دره ی ستاره ها در اصطالح محلی 
“استاره کفته” و “گاه ســتاره افتیده” 
نامیده می شود. از دیگر عجایب جزیره ی 
قشــم، تنگه ی چاهکوه است. تنگه ی 
چاهکوه پدیده ای عجیب، ایجاد شده از 
فرسایش سنگ های رسوبی زمین است. 
از دیگر جاذبه هــای دیدنی این جزیره 
جنگل های زیبای حرا است. جزیره قشم 
از انبوه ترین و وسیع ترین جنگل های حرا 
برخوردار است. به همین علت سازمان 
جهانی یونسکو جنگل های حرای قشم 
را منحصر به فرد خوانده و نــام آن را در 
فهرست ذخیره زیســت کره جهان به 

ثبت رسانده است.
هرمز

جزیره هرمز را جزیره کوچک خلیج 
فارس می نامند. این جزیره مکانی است پر 
از رنگ های مختلف و با یک فرهنگ کامال 
متفاوت به گونه ای که هنگام ورود به آن 
انگار وارد یک سیاره ای دیگر شده اید. به 
جرات می توان گفت جزیره هرمز جزیره 
رنگ ها و شگفتی ها است که از دل دریا 
بیرون زده است. این جزیره دیدنی های 
زیادی از خاک های رنگــی تا معماری 
عجیب را دارا است که هر گوشه آن یک 
داستانی شــگفت انگیز برای شنیدن و 
طرحی برای دیدن را دارد. جالب است 
بدانید که خاک هرمز را می توان در 7۰ 
رنگ دید. خــاک خوراکی جزیره هرمز 
یکی از شگفتی های این جزیره است. این 
منطقه فقط یک جزیره نیست می توان 

گفت سرزمین شگفتی ها است.
جزیــره هرمــز جزیــره ای بیضی 

شــکل و گنبدی نمکی به مساحت ۴۲ 
کیلومتر مربع در ورودی خلیج فارس و 
در ۸ کیلومتری بندرعباس است. جزیره 
هرمز را به علت موقعیت جغرافیایی آن 
و مجاورت با تنگه هرمــز، کلید خلیج 
فارس می دانند. همین موقعیت است که 
جزیره هرمز قشم را در طول تاریخ، از نظر 
موقعیت جغرافیایی و بازرگانی از اهمیت 
خاصی برخوردار ساخته است. کوه های 
رنگارنگ، صخره های شــکل گرفته در 
طول ها میلیون ها سال فرسایش زمین، 
سنگ های باشکوه نمکی و زیباتر از همه، 
خاک سرخ؛ این ها جاذبه های تماشایی 
جزیره  هرمز اســت، از همین روی سفر 
به جزیره هرمز مخصوصاً در فصول سرد 
ســال می تواند بهتریــن انتخاب برای 

سفری لذتبخش و رویایی باشد.
غذاهای محلی جزیره هرمز یکی از 
خوش  طعم ترین غذاهای محلی ایران 
و جنوب آن به شــمار می رود. هواری، 

زیبون، عنکاس، نون توموشی و سوراغ، 
کلمبــا و ماهی سنگســر از جمله این 

غذاهای بی نظیر می باشند.
ایــن جزیــره دارای جاذبه هــای 
گردشگری مختلفی از جمله کوه، غار، 
صخره و دره است که دیدن این جاذبه  ها 
از عوامل مهم سفر به جزیره هرمز است. 
تعداد جاذبه های گردشــگری در این 
منطقه به نسبت وسعتی که دارد بسیار 

زیاد است.
از مهم ترین جاذبه های گردشگری 

جزیره هرمز قلعه پرتغالی ها است. 
بازار صنایع دستی جزیره هرمز یکی 
از دیدنی هــای جزیره هرمز اســت. در 
ورودی قلعه پرتغالی ها، بازار ســاحلی 
جزیره هرمز است که زنان جزیره صنایع 
دستی خود را می فروشند در این میان 
سوزن دورزی های زیبا، نقاب های زنانه 
و نقاشی های روی شیشه دیده می شود.

ایــن جزیره  بــا داشــتن کانی ها و 
سنگ های زیبایی که دارد لقب بهشت 
زمین شناســان را بــه آن داده اند. یک 
آرامش و سکوت خاصی نزدیکی سواحل 

آن را فراگرفته است. فصل تابستان در این 
منطقه بسیار طاقت فرسا بوده به طوری 
که خود ســاکنان منطقه خیلی کم در 
منطقه باقی می مانند. هوا در فصل بهار 
و پاییز شرجی است. اما فصل زمستان 
بهترین فصل برای رفتن به این جزیره 
است زیرا  در کنار هوای مطبوع مهاجرت 
پرندگان و الک پشت ها یک لذت وصف 

ناپذیری را در منطقه ایجاد می کنند.
این جزیره با قدمت 7۰۰ساله بخاطر 
رنگ خاص شن های آن در جهان مشهور 
شده است که گردشگران بسیاری را به 
خود جذب کرده است. می توان گفت این 
جزیره برای کسی که دوستدار طبیعت 
است و یک روزه می خواهد کل جزیره را 
بگردد بدون اینکه احتیاجی به ماشین 

داشته باشد بسیار مناسب است.
هرمز را تنها باید زندگی کرد و طلوع 
و غــروب آن را از صخره های مرتفعش 

تماشا کرد و خاک آن را لمس کرد.

تنب بزرگ
جزیره تنب بــزرگ )تمب بزرگ( 
یکــی از جزیره های ســه گانه ایران در 
خلیج فارس است. این جزیره براساس 
تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان 
ابوموسی در اســتان هرمزگان است. 
جزیره از شــمال به قشــم، جنوب به 
ابوموسی، شرق به عمان و از غرب به تنب 

کوچک ختم می شود.
دریانوردان در هنگام نزدیک شدن، 
جزیره را به شــکل تپه ای در میان آب 
می دیدند و آن را تمــب نامیدند. هنوز 
مردم ساحل نشــین بندرعباس و بندر 
لنگه جزیــره را در گویش محلی تمب 
گپ، به معنای تمب بــزرگ می نامند. 
برای وجود مارهای سمی خطرناک 

در تنب بــزرگ، این 
جزیره تنــب مار نیز 

خوانده شده  است.
یــک  د نز
سواحل این جزیره 
خانه های مسکونی 
از راه چنــد خیابان 

بهــم پیوســته اند که به آن شــهرک 
گفته می شود. شــهرک محل اقامت 
خانواده های نظامیان ایرانی و کارکنان 
ادارات دولتی مانند بیمارســتان، برق، 
آب، بخشداری و.. است. همچنین در این 
شهرک بخش های تجاری و فروشگاه 
نیز وجود دارد. این جزیــره دارای موج 
شــکن ، فرودگاه و اسکله نسبتاً بزرگی 
است. در این جزیره معدن خاک سرخ 

نیز وجود دارد.
این جزیره دارای جمعیت اندک است 
که از اهالی بندرلنگه و نیز عرب های قبیله 
بنی یاس دبی هستند. ساکنین جزیره 
از طریق ماهیگیری، صیــد مروارید و 
مختصری هم از زراعت و باغداری امرار 
معاش می کنند. باغ های میوه و نخلستان 
هم در غرب جزیره به چشم می خورد. 
این جزیره از نظر پوشش گیاهی بسیار 
فقیر است. گیاهان موجود در جزیره از 
انواع گیاهان شورپسند هستند. مانند 
درختان لور )انجیرهندی(، تمر، کرت، 
مغیر، گز و... که از میان آن ها انجیر هندی 

درخت فراوان این جزیره است.
خارک 

جزیره خارک یکــی از جزایر خلیج 
فارس اســت. این جزیره در تقسیمات 
کشوری در حوزۀ اســتان بوشهر قرار 
می گیرد. ایــن جزیرۀ مهــم از جنس 

مرجان است.
این جزیرۀ مســتطیلی شــکل و 
کوچک از لحاظ تجــاری، اقتصادی، 
نظامــی و تاریخی از اهمیت بســزایی 
برخوردار است. شاید جالب باشد بدانید 
که جالل آل احمد جزیــرۀ خارک را با 

لقب ُدر یتیم خلیج فارس خوانده است.
جزیره خــارک، مهم تریــن بندر 
صادراتي نفت خام در خلیج فارس است 
که فعالیت های نفتــی در آن از قدمتی 
نزدیک به 6 دهه برخوردار است. اخیرا 
نیز کارشناسان مدیریت موزه ها و مرکز 
اسناد صنعت نفت، بررسي و شناسایي 
اسناد و اشیاي این جزیره را آغاز کرده اند 
که گزارش برخي از این اقدامات در سایت 

موزه های نفت درج شده است.
به گفته کارشناسان و از روی شواهد 
موجــود، پیدایش جزیره خــارک به 
۱۴۰۰ سال گذشــته برمی گردد. نام 
جزیره براســاس گویش محلی مردم، 
جزیره خارگ نامیده می شــود اما در 
کتب مختلف با عنوان خــارک تلفظ 
می شود؛ باز هم در هر دو صورت تلفظ 
می شود و میان مردم شــناخته شده 
است. در قسمت شمال جزیره خارک 
جزیره کوچکی است که توسط مردم آن 
منطقه خارکو نام گذاری شده است. این 
جزیره از فسیل ها و اندام های مرجان ها، 
دوکفه ای ها و دیگر جانداران دریایی که 
آمیخته با ذرات ماسه هستند، تشکیل 
شده و تنها الیه ای نازک از سطح جزیره 
که ضخامتی در حدود ۲۰ سانتیمتر تا 
پنج متر و چگالی  در حــدود ۱.۵ دارد، 
دارای سختی بیشتر اســت. الیه های 
زیرین )که در برش های عمودی دیده 
می شوند( از بافتی نرم و رسوبی ساخته 
شده است که در برابر جریان آب کم دوام 
هستند. در بســیاری از نواحی خارک، 
فرسایش آب و باد موجب از بین رفتن 
ی  یه هــا ال

زیرین و سقوط و تالشی الیه های مقاوم 
فوقانی شده است که حامل آثار و نقوش 
باستانی هســتند. این روند فرسایش 
هم اکنون هم در حال تغییر مختصات 
ناهمواری های جزیره اســت. ساخت و 
ساز و معماری منطقه از دو سبک سنتی 
و مهندسی پیروی می کند به طوری که 
در شمال شرقی خارک، خانه های سنتی 
به صورت قدیمی توســط خود مردم 
ساخته شده اکثرا یک طبقه )ویالیی( 
به همراه حیاط اســت؛ البته امروزه به 
تعداد طبقات بعضــی از خانه ها افزوده 
شده است. از جمله مکان های تاریخی 
خارک می تــوان به خــط راه آهن، باغ 
هندی ها، گورســتان پیش از اسالم و 
گورستان اسالمی، قلعه هندی ها، قبر 
علمدار، بقعه میرمحمد، قبر دیده بان، 
دوخواهرون)تخریب شــده( و سنگ 
نبشته ای از دوران باستان که درباره تعلق 
خلیج فارس به ایران روی آن نوشــته 
شده بود که توسط دشمنان 7۰ % آن از 
بین رفته است، اشاره کرد. خارک از نظر 
تاریخی، نظامی، تجاری و اقتصادی از 
اهمیت باالیی برخوردار است، مهم ترین 
پایانه های نفت جهان در این منطقه بنا 
شده است طبق آمار 9۰ % صادرات نفت 
از جزیره خارک است. درختان لیل زینت 
بخش طبیعت خارک هســتند. اگر به 
ساحل جزیره ســری بزنید و دریا آرام 
باشد تا عمق ۱۵ متری خلیج فارس قابل 
مشاهده است. بلندی های این جزیره 
کوه تخت، کوه لشکری، کوه دیدبان، کوه 

گردن اشتر نام دارد.
در گذشته های دور و نزدیک، بسیاری 
از صخره های مرجانی و زیبای خارک 
بــرای ساخت وســازهای گوناگون به 
بندرهای گوناگون خلیج فارس همچون 
گناوه، آبادان و کویت حمل می شــده 
است. جزیره خارک از معدود جزیره های 
خلیج فارس است که آب شیرین فراوان 
داشته است. آب شیرین جزیره خارک در 
طول تاریخ عالوه بر گودال های طبیعی 
از طریق حفر ده ها چاه آب و رشته های 
قنات و نیز هدایــت مصنوعی آب های 
سطحی فراهم  شــده از بارندگی ها به 
سدهای کوچک و گودال های طبیعی 
جزیــره فراهم می شــده اســت. در 
سراسر جزیره بازمانده های دایر یا بایر 
ســامانه های گردآوری و اســتحصال 
آب شــیرین به چشــم می خورد که 
عبارت اند از راه آبه های کوچک و بزرگ 
هدایت آب به چاله های طبیعی یا دست  
ساخته تا چاه هایی که ده ها متر در دل 
سنگ کنده شده و گاه دارای چرخ های 
آبکشــی با نیروی گاو و دیگر چارپایان 
بوده اند و نیز کاریزهای کهنســالی که 
در جابه جای جزیره دیده می شوند و به 
دلیل بی توجهی در حال تخریب و نابودی 
هســتند. برخی از این چاه ها همچنان 
دارای آبی بسیار شــیرین هستند که 
بهره برداری چندانی از آنها نمی شــود. 
همچنین چاه های دیگری نیز در جزیره 
وجود دارند که مردمان خارک، به مانند 
دیگر نواحی جنوبی ایران، در انتهای آنها 
درختان مو را می کارنــد.  این درختان 
بدون نیاز به آبیاری و با استفاده از رطوبت 
اعماق چاه، هر کدام ساالنه تا چند صد 
کیلو انگور بار می دهند. در این جزیره از 
دورترین ایام به ویژه دوران تاریخی پیش 
از اســالم و دوران اسالمی، آثار تاریخی 
بسیاری بر جای مانده است از جمله 
این آثار می توان به گور معبدهای 
پالمیران، آتشکده جزیره خارک، 
گور دلمن و امام زاده میرمحمد 

حنفیه اشاره کرد.

جزایر ایرانی، نگین های این خاک کهن )۲(

آرام بخش هایی در پهنه آب های نیلگون

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گشت وگذاری در مریخ ایران
بلوچستان را باید دید

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

نمی دانم خاطرتان هست یا نه آن سفری که به 
دیار رستم و زال داشتم و به یکی از آرزوهای دست 
نیافتنی ام که دیدن شــهر سوخته بود رسیدم؟ در 
ادامه آن سفر از سیســتان گذر کردیم و به سمت 
بلوچستان راهی شدیم. همیشه می گویم هر جایی 
ارزش یک بار دیــدن را دارد، اما به جرات می گویم 
سرزمین سیســتان ارزش چند بار دیدن را دارد. از 
زاهدان به ســمت خاش حرکت کردیم. خاش که 
در لهجه محلی به آن خواش و واش گفته می شود، 
از وش برگرفته شده به معنی خوش آب وهوا. اینجا 
در نزدیکی کوه تفتان دریاچه ای واقع شده است که 
به دریاچه سه دریا معروف است. همان طور که از نام 
آن مشخص است، از سه دریاچه کوچک تشکیل 
شــده که عمق دو دریاچه در قسمت شمالی کم و 
اغلب دارای آب گواراست و دریاچه دیگر که نسبتا 
بزرگ تر اســت، دارای آب دائمی و شور است. کنار 
دریاچه بهترین مکان بــرای خوردن صبحانه بود. 
بعد از صبحانه و کمی استراحت به مسیرمان ادامه 
دادیم. در ۴۵ کیلومتری شهرستان خاش اثر طبیعی 
ملی سرو زربین سنگان واقع شــده است: سروی 
که قطر تنه آن حدودا 3 متر است و بلندای آن 3۰ 
متر. زرتشتیان برای درختان سرو احترام خاصی 
قائل بودند از این رو این درختان را موبدان زرتشتی 
می کاشتند، اما بعد از اسالم برای اینکه این درخت ها 
از بین نرود، مردم منطقه  آن را  درخت میرعمر نام 
گذاری کردند و به عنوان زیارتــگاه بود که مردم با 
بستن نخ و تکه پارچه مراد و خواسته های خود را از 

آن می طلبیدند. 

با سرو قدیمی عکس گرفتیم و به سمت ایرانشهر 
به راه افتادیم. از ایرانشــهر دو مسیر برای رسیدن 
به چابهار وجــود دارد: یکی جاده ای که از ســرباز 
می گذرد و دیگری جاده ای که از نیک شــهر عبور 
می کند، و ما جاده سرباز را انتخاب کردیم. رودخانه 
سرباز در این منطقه واقع شده است و زیستگاه گاندو 
تمساح پوزه کوتاه ایرانی است. وجود این رودخانه 
باعث شده  است که این منطقه به بهشت سیستان 
و بلوچستان تبدیل شود. به سمت کالت سرباز که 
مرکز تجاری و اقتصادی شهرستان حساب می شود 
رفتیم. هر روز صبح مردم از روستاهای اطراف برای 
داد و ستد به آنجا می آیند و بعد از ظهر برمی گردند، 
از اینرو حال و هوای صبح و عصر شهر خیلی متفاوت 
است.  کالت قلعه ای دارد که مشرف به پاسگاه پلیس 
است و برای بازدید از آن بهتر است با پاسگاه هماهنگ 
کنید و علت نام گذاری کالت سرباز هم همین قلعه 
است. بعد از بازدید از قلعه به سمت قلب تپنده شهر 
یا همان بازار رفتیم. اینجا کشــوری دیگر است با 
انواع میوه های عجیــب و غریب: گواوا که محلی ها 
زیتون می خوانندش، پاپایا که همان خربزه درختی 
است، موزهای کوچک که هیچ شباهتی به موزهای 
بازارهای تهران ندارند و البته انواع ترشی که از انبه 
درست شده اند.  آنقدر سرگرم بازارگردی شدیم که 
مجبور شدیم شب را در سرباز بمانیم و صبح به سمت 
چابهار حرکت کردیم. در نزدیکی چابهار سمت چپ 
جاده تصویری می بینیم که بی شباهت به فیلم های 
فضایی نیست. هر چه جلوتر می رویم گویی وارد کره 
دیگری می شویم، آری اینجا کوه های مریخی است 
که البته به کوه های مینیاتــوری نیز معروف اند. از 
ماشین پیاده می شویم و قدم به سرزمین مریخی 
ایران می گذاریم. زمین اینجا پر است از بقایای بدن 
جانداران دریایی و فسیل صدف، و این نشان از آن 
دارد که این منطقه روزی زیر آب بوده است و بعدها 
با رسوبات آهکی پوشیده شده، به همین خاطر رنگ 
کوه های مریخی عمدتا سفید و خاکستری هستند 
که فضایی وهم آلود را تداعی می کنند. در سکوت و 
زوزه باد که الی کوه ها می پیچد قدم می زنم و تنها 
یک جمله در ذهنم می نشیند که:» بلوچستان را 

باید دید«.
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