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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

پاییز و زمستان که می آید زمان، زمان 
رفتن به جنوب است. آب و هوای گرم و 
طاقت فرسایی که در شش ماهه اول سال 
در این مناطق حاکم بود تعدیل شده و 
جایش را به آب و هوای بهاری داده است.

الرک جزیره ای زیبا و ناشــناخته 
در خلیج فارس اســت. اگر به سواحل 
طالیی و آب های شفاف مرجانی عالقه 
دارید،  حتما باید این جزیره را در فهرست 

مکان های دیدنی خود قرار بدهید.
خلیج فارس جزایــر زیادی دارد که 
بسیاری از آن ها خالی از سکنه هستند. 
از بین جزایر دارای سکنه ایران، جزیره 
الرک کمتر شناخته شده است. دلیل 
آن هم قرار گرفتن این جزیره در کنار دو 
جزیره محبوب گردشگری یعنی هرمز و 
قشم در استان هرمزگان است که بیشتر 
توجه ها را به سمت خود جلب کرده اند. هر 
چند امروزه این جزیره بیشتر مورد توجه 
گردشــگران قرار گرفته است. دلیل آن 
هم انتخاب یک عکس از سواحل زیبای 
این جزیره در شــب در بین عکس های 
منتخب ســال ۲۰۱۵ مجله ی معتبر 
نشنال جئوگرافی بود که باعث شهرت 
بیشــتر این جزیره در بین گردشگران 
خارجی و حتی گردشگران ایرانی شده 

است.
جزیــره الرک ۷۷ کیلومتــر مربع 
مســاحت دارد. فاصله الرک با قشم ۱۶ 
کیلومتر، با جزیره هنگام ۵۱ کیلومتر، 
با جزیره هرمز ۲۲ کیلومتــر، با جزایر 
تنب های بزرگ و کوچک ۱۲۶ کیلومتر 
و با بندرعباس ۳۱ کیلومتر است. جزیره 
الرک در جنوب شرقی جزیره قشم قرار 
دارد. این جزیره از کوه  های آتش فشانی 
مخروطی شکل تشکیل شده و بلندترین 
نقطه آن ۱۳۸ متر از ســطح دریا ارتفاع 
دارد و بزرگ ترین قطر آن ۶٫۱۰ کیلومتر 
است. خلوتی، پاکیزگی، و ساحل تمیز 
مناسب شنا عامل جذب شدن قشمی ها 
به الرک است. اگر می خواهید مدتی در 
آرامش باشید و از طبیعت بکر لذت ببرید، 

حتما گذری به الرک داشته باشید. الرَک 
در تنگه هرمز قرمز دارد و در کنار جزایر 
قشم و هرمز بوده و بخش مسکونی آن 
محدود به روســتایی با جمعیت اندک 
است. کسب و کار الرکی ها بیشتر صیادی 
است. صیادان ماهی های خود را بیشتر 
در شهر های کشور عمان می فروشند، 
چون آنجا پول بیشــتری بــرای صید 
می دهند. میزان صید ســالیانه حدود 
۸۰۰ تن بوده که از اول مهر ماه صید آغاز 
می شود و انواع ماهی های صید شده در 
این جزیره عبارتند از هامور، ســرخو، 
سنگســر، مقوا و میش ماهــی. معادن 
طبیعی موجود در جزیره الرک عبارتند 
از معدن خاک سرخ در ۱۲ کیلومتری 
جنوب غربی اسکله، معدن سنگ آهن، 
معدن نمــک، معدن گوگــرد و معدن 
سنگ سفید. برخی از مردم جزیره هم به 
دامپروی سنتی که به طور غالب پروش بز 

است، مشغول هستند.
الرک و هرمــز دارای آبراهه ی میان 
خود هســتند که هــر روز محل گذر 
کشتی های باری و نفت کش های عظیم 
است، اما کشــتی های غول آسا کاری 
با بندر کوچــک الرک ندارنــد، چون 
اســلکه آن برای این کشــتی ها قابل 
پهلوگیری نیســت.  جزیــره الرک در 
منطقه تنگه هرمز جنوبی ترین خاک 
ایران محسوب می شــود، برای همین 
از اهمیت استراتژیک باالیی برخوردار 
است و سواحل جنوبی آن نظامی است. 
در صورت صاف بودن هوا به راحتی جزایر 
هرمز، قشم،  بندرعباس و کشور عمان از 

سواحل الرک قابل دیدن هستند.
جمعیت موجود در این جزیره حدود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ خانوار برآورد شده اســت. 
گویش بومی مردم الرک گویشی از زبان 
لری به نام ُکمزاری اســت. این گویش 
در جزیره ُمَســنَدم )روســتای ُکمزار( 
کشور عمان هم رواج دارد. البته گویش 
کمزاری الرک تحت تاثیر فارسی قرار 
گرفته و تفاوت زیادی با نوع خود در کشور 

عمان دارد.
برخالف دو جزیره قشم و هرمز،  مردم 
جزیره الرک ارتباط زیادی با کشور عمان 
و شهر راس الخیمه دارند و حتی برخی 

از آن ها بــرای مهاجرت به این کشــور 
رفته اند. آب آشامیدنی مردم این جزیره 
بیشــتر از طریق بندرعباس به آن برده 
می  شود و همچنین آب برکه  ها و چاه  های 
جمع آوری آب بارام هم مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. برق جزیره نیز به وسیله ۲ 
موتور برقی که به میزان ۵٫۱ مگاوات آبی 

قدرت دارد، تولید می شود.      
از نظر زمین شناســی این جزیره از 
تنوع زیــادی برخوردار اســت. جزیره 
الرک گنبد نمکی اســت که در اواخر 
دوران سوم زمین شناسی به وجود آمده 
است. رسوبات حواشی گنبد دارای چینه 
بندی متقاطع با زاویه بیش از ۳۰ درجه 
گواه بر رسوب ماسه های ساحلی و تاثیر 
عمده باد شمال در رسوب گذاری این نوع 

رسوبات است.
تاریخچه الرک

جزیره الرک از قرن شانزدهم میالدی 
به بعد مدتــی در تصــرف هلندی ها، 
پرتغالی ها و انگلیسی ها بوده و تاسیسات، 
قلعه ها نظامی با تجهیزات توپ و برج های 
دیده بانی هنوز در جزیره الرک به چشم 
می خورد که حکایت از اهمیت این جزیره 
در گذشــته دارد. این جزیــره در زمان 
سلطنت شاه عباس هم زمان با تصرف 
سایر جزایر تنگه هرمز تحت تسلط دولت 
ایران درآمــد. در قرن هجدهم میالدی 
ناحیه تنگه هرمز و جزایر آن بیشتر مورد 
توجه اعراب عمان و مســقط بخصوص 

اعراب جواسم بود.
این توجه بیشتر در مورد جزایر تنگه 
هرمز و بــه ویژه جزایــر الرک، هنگام، 
هرمز و قشم بود. به سبب نزدیکی آن ها 

به عمان و همچنین به مناســبت واقع 
بودن آن ها در ورودی تنگه هرمز اهمیت 
بسیاری داشــت و چون بندرعباس هم 
در همین ناحیه واقع شده بود، در دست 
داشــتن آن برای حفظ تنگه هرمز الزم 

بود.
درباره قدمــت این جزیــره متون 
تاریخی مختلفی وجــود دارد، نئارک 
تاریخ نگار معروف مقدونیــه ای درباره 

الرک می گوید:
 بعد از چند روز کشتیرانی از جزیره 
کیش به جزیره خالی از سکنه رسیدند 

که موسوم به ارقانا )الرک( بود.
 سدید، گردشگر دوران قاجار درباره 

این جزیره گزارش می دهد:
قلعه ای محکم در جزیره الرک موجود 
اســت که می گویند بانی اش نادرشاه 
است )امروزه مشخص شده که متعلق 
به پرتغالی ها و مربوط به دوران صفوی 
است(. اکنون در آن قلعه دویست خانوار 
ساکن و ماهیگیر هستند و معدودی نخل 
دارند و آب چاه شیرین و گوارا و برکه آب 
بارش نیز دارند. جزیره الرک دو آبادی 
دارد که یکی از آن ها تیاب است که یک 
صد تن جمعیت دارد و زبان مخصوصی 
دارند که ریشه آن فارسی است. دوم کوه 
باال که آن نزدیک به یک صد تن جمعیت 
دارد و به زبان فارسی سخن می گویند. 
در ایــن جزیره زراعت نمی شــود ولی 
برای ماهیگیری مناسب است و به حد 
وفور ماهی صید می شــود و همه روز به 

بندرعباس و جزایر دیگر حمل می شود.
جاذبه های تاریخی و طبیعی

از جاذبه های فرهنگــی و تاریخی 
جزیره الرک باید به قلعــه پرتغالی ها 
اشــاره کرد که در زمان صفویه و هنگام 
کنترل پرتغالی ها بر خلیج فارس ساخته 
شده و از نظر تاریخی با قلعه پرتغالی های 
هرمز و قشم هم دوره هستند. این قلعه 
که از مالت ساروج، سنگ های مرجانی 
و دریایی ساخته شــده از بناهای مهم 
شهر اســت که در گذشته توجه زیادی 
به آن می شــد، اما االن به حال خود رها 
شــده اســت. قلعه جزیره الرک از بعد 
از قلعه جزیره هرمــز بزرگ ترین قلعه 
پرتغالی ها در خلیج فارس است و به دلیل 
ستون های چوبی ای که داشته همچنان 

پابرجا مانده است.
عالوه بر این قلعــه الرک و دژهای 
نظامــی هــم از جاذبه هــای دیدنی 
جزیره الرک اســت. همچنین آثاری 
از تلگراف خانه کمپانی هند شــرقی در 
نقطه ای معروف به »مرنــه« در جزیره 
وجود دارد. خانه های ۸۰۰ ساله ای که در 
دل کوه های این جزیره و دقیقا در وسط 
آن ساخته شده اند، از دیگر جاذبه های 
گردشــگری جزیره الرک محســوب 
می شود. اما چند جاذبه در الرک وجود 
دارد که آن را از سایر جزایر خلیج فارس 
متفاوت می کند. در قبرستان تاریخی 
این جزیره آتشــدان های سفالی از گل 
پخته وجود دارد که به صورت گلدان های 
کوچک روی قبر تازه درگذشــتگان و 
جوان مردگان می گذارند. در آن ها آتش 
با ذغال داغ می ریزند و به آن کندر و اسپند 

می ریزند، برای همین قبرستان این شهر 
معموال بوی خوشی دارد. همچنین تمام 
سنگ قبرها از مرجان های دریایی تهیه 
شــده که در نوع خود زیبایی خاصی به 

قبرستان آن بخشیده است.
جزیره الرک به لطف وجود سواحل 
مراجانی و کم رفت و  آمــد بودن، دارای 
یکی از بکرترین و شفاف ترین آب های 
خلیج فارســی است. این ســواحل از 
عمق ۲ تا ۳۳ متری با شــیب مالیم و با 
انواع موجودات زیبای دریایی همچون 
مرجان ها، ماهی های آکواریومی و شقایق 
دریایــی زیبای های خاص خــود را در 
اختیار بازدیدکنندگان و عالقه مندان 
قرار می دهد. همین دالیل باعث شــده 
است که این جزیره به یک مکان محبوب 
بــرای ورزش های آبی و لــذت بردن از 

ساحل شنی تبدیل شده باشد.
همچنین جالب است که بدانید در 
این جزیره خرگوش و آهو به طور بومی 
نیز زندگــی می کنند که تنهــا با چند 
دقیقه پیاده روی می توانید این حیوانات 
را در جزیــره الرک ببینید. همچنین 
در ایــن جزیره درختچه هــای آکهور 
و کرت دیده می شــود. بــه علت وجود 
پالنکتون هــای در آب های این جزیره،  
شب ها هنگام قدم زدن در آب یا برخورد 
موج دریا با ساحل می توانید شاهد یکی از 
زیبا ترین جاذبه های ایران باشید. جالب 
است بدانید یکی از عکس های منتخب 
سال ۲۰۱۵ در نشــریه معروف نشنال 
جئوگرافی عکسی است که توسط یک 
ایرانی به نام پویان شــادپور از شب های 

جزیره الرک گرفته شده بود.
البته باید گفت این منظره  همیشگی 
نیست، وقتی دریا آرام و بدون موج باشد و 
بادی جریان داشته باشد، می توان شاهد 
انعکاس نور فیتوپالنکتون ها در آب های 
ســاحلی این جزیره  بود. پدیده ای که 
شــاید در طول یک ماه، اصال رخ ندهد، 
ولی دفعات رخ دادن آن هم کم نیست. 
فیتوپالنکتون ها دســته ای از آغازیان 
تولیدکننده یا گیاه مانند هســتند که 
خودپروردگی دارنــد و ۵۰ تا ۸۵ درصد 
اکســیژن دنیا را تولیــد می کنند. این 
موجودات ذره بینی یکی از منابع تغذیه ای 
آبزیان به حساب می آیند. اگر تعداد بسیار 
زیادی از این موجودات ریز در آب دور هم 
جمع شوند، ممکن است رنگ آب را سبز، 

آبی یا به رنگ های دیگر تبدیل کنند.
حدود کمتر از ۴ کیلومتری از بخش 
شــهری جزیره، برج فانوس دریایی در 
کنار ساحل وجود دارد که از دوردست 
هم به راحتی قابل دیدن اســت. چند 
آالچیق هم در کنار این ساحل شنی قرار 
دارد و اگر در یــک روز تعطیل به الرک 
بروید، نکته جالب حضــور خانواده ها و 
افراد قشمی در این منطقه است که برای 
تفریح و شنا به الرک آمده اند. حدود ۵ 
کیلومتر دورتر از فانوس دریایی اگر به 
سمت غرب جزیره بروید، در نزدیکی 
ساحل می توانید بقایایی یک کشتی 
غرق شده را ببینید که نصف آن روی 
آب است. بازدید از این کشتی قدیمی 

نیز جذابیت های خاص خود را   دارد.

زیرساخت های گردشگری
متاسفانه الرک فاقد امکانات اقامتی 
اســت، برای همین بیشتر گردشگران 
سفری نیم روزه به جزیره دارند؛ فروشگاه 
یا مرکز بزرگ خرید نیز وجــود ندارد. 
روســتا تنها یک مغازه دارد که ساکنان 
جزیره اجناس مورد نیــاز خود را از آنجا 
تهیه می کنند و فاقد هرگونه عابر بانک 
است. تنها وســیله نقلیه ای که در این 
جزیره می توان پیدا کرد، موتورسیکلت 
است، آن هم به تعداد اندک. در سراسر 
جزیره تنها چند مورد ماشین وجود دارد 
و به طور کلی می توان گفت جزیره فاقد 
جاده اســتاندارد است و تنها یک مسیر 
خاکی دورتادور جزیــره را به هم وصل 

می کند.
برای ســر زدن به گنبــد نمکی و 
کوه های آتشفشــانی و بلندترین نقطه 
جزیر که ۱۵۱ متر از ســطح دریا ارتفاع 
دارد، یا مخروبه های به جــای مانده از 
سکونتگاه های تاریخی جزیره و گورستان 
آن، باید همه را پیاده طی کنید. البته قدم 
زدن در این مسیر خسته کننده نیست و 
می توانید شاهد زیبایی  و رنگارنگی خاک 
جزیره باشید. ساحل این جزیره هم به 
قدری بکر است که می توانید انواع صدف و 
مرجان های تزئینی را در کنار ساحل تهیه 
کنید. همچنین در صورت صحبت با افراد 
بومی و خرید از آن ها می توانید غذاهایی 
مانند خوراک میگــو، پرندگان، حلوای 

رطب و ماهی تنوری را هم تهیه کنید.
آب وهوا

در الرک هم مثل دیگر نقاط جنوب 
ایران بــا هوایی گرم و مرطــوب روبرو 
هستید، هوایی که ۶ ماه از سال به شدت 
گرم و ۶ ماه دیگر معتدل اســت. برای 
همین بهترین زمان برای بازدید از جزیره 
به مانند سایر جزیره های جنوبی ایران، 

فصل پاییز و به ویژه زمستان است.
راه های دسترسی

از دو اسکله قشــم می توان به الرک 
رسید. راه اول و مطمئن تر از اسکله ذاکری 
قشم با اتوبوس دریایی است و راه دوم با 
قایق های موتوری از اسکله دوحه قشم. 
فاصله دریایی از جزیره قشــم تا الرک 
در حدود ۱۶ کیلومتر است. همچنین 
می توانید با استفاده از قایق دربستی هم از 
سمت بندرعباس یا جزیره هرمز به الرک 
بروید. البته باید به این نکته توجه داشت 
که این جزیره در موقعیت استراتژیک 
تنگه هرمز قرار دارد، برای همین محل 

برگزاری مانورهای نظامی است. 
در صورتی که در منطقه قرار باشــد 
مانــور نظامی برگــزار شــود هرگونه 
رفت و آمد به جزیره ممنوع است. برای 
همین قبل از ســفر به این جزیره حتما 
در این خصــوص اطالعات بــه روز را از 
اســکله های بندرعباس یا قشم کسب 
کنید. هر برنامه مانور نظامی از چند روز 
قبل اطالع رســانی می شود تا مشکلی 
در رفت وآمد مردم محلی و مسافرها به 

وجود نیاید.

اگر به سواحل مرجانی عالقه دارید،  حتما به این جزیره سفر کنید

الرک؛ نگین درخشان خلیج فارس

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به لرستان
از قلعه فلک االفالک تا آبشار بیشه

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

نمی دانم چه حکمتی بود که هر بار برنامه ریزی 
می کردیم که به لرستان سفر کنیم به دالیلی کنسل 
می شد و سفرمان به این استان پر آب و سرسبز به 
زمان دیگر موکول می شد ولی این بار باالخره تقدیر با 
ما یار شد و سر از خرم آباد در آوردیم. در بدو ورودمان 
سری به دریاچه کیو که یک دریاچه طبیعی داخل 
شهر خرم آباد است زدیم. تا پیش از سال  ۱۳۵۴، در 
جایگاه کنونی این دریاچه چشمه ای به نام »سراب 
کیو« وجود داشــت که اکنون نیز بخش عمده آب 

دریاچه از این چشمه  تأمین می شود. 

دریاچه کنونــی در طول ســال های ۱۳۵۴و 
۱۳۵۵ ساخته شد و دست اندرکاران وقت شهرداری 
خرم آباد با بررســی دریاچه و فضــای اطراف آن، 
در ظرف چند ســال با اقدامات گســترده ای آغاز 
به تکمیل آن کردند که از جمله ایــن اقدامات بنا 
نهادن، شکل دهی و استانداردســازی دریاچه به 
صورت کنونی، احداث مهمان سرای جهان گردی 
و احداث امکانات رفاهی-تفریحی همچون شــهر 
بازی در اطراف دریاچه بود که گردشگران زیادی را به 
سمت خود می کشاند و ما نیز این دریاچه را بهترین 
مکان برای اســتراحت یافتیم. بعد از استراحت و 
خوردن نهار در کنار دریاچه زیبای کیو به ســمت 
قلعه فلک االفالک رفتیم. این قلعه که نام دیگرش دژ 
شاپورخواست می باشد در مرکز شهر خرم آباد واقع 
شده است و چشم گیرترین اثر تاریخی و گردشگری 
در این شهر است. قدمت این قلعه به دوره ساسانیان 
می رسد. به گفته راهنمای گردشگری که در قلعه 
حضور داشت، ساسانیان شهری با نام شاپورخواست 
در حدود منطقه کنونی خرم آباد ساختند که بعدها 
ویران و در حدود سده هفتم هجری خرم آباد فعلی به 
جای آن بنا شد، گمان می رود که قلعه فلک االفالک 
همان دژ شاپورخواست باشد که در دوره ساسانی 
کاربرد حکومتی و نظامی داشته اســت. قلعه فلک 
االفالک در دوران صفویه و قاجــار و ماقبل این دو، 
مقر حکومتی بــوده و در دوران پهلوی اول و دوم به 
پادگان نظامی و زندان سیاســی تبدیل شده است 
و اینک پس از مرمت و بازسازی مورد بازدید عموم  
قرارگرفته است. فضای داخلی قلعه شامل دو حیاط، 
یک چاه و یک حمام قدیمی می شود. حیاط اول که 
در جهت شمالی، جنوبی طراحی شده، پیرامون آن 
از چهار برج تشکیل شده. چاه آب قلعه نیز در همین 
حیاط قرار دارد که در گذشته آب مورد نیاز ساکنین 
دژ از همین چاه تأمین می شده است؛ حمام قدیمی 
نیز در ضلع شــمالی حیاط اول قرار دارد و تا اواخر 
دوره قاجار نیز قابل استفاده بوده است. حیاط دوم در 
جهت شرقی، غربی طراحی شده و همانند حیاط اول 
از چهار برج تشکیل شده است. در چهار جهت این 
حیاط تاالرهای بزرگی قرار دارد که به یکدیگر راه 

دارند و اکنون به موزه تغییر کاربری یافته اند. 

از نکات قابل تأمل در معماری بنا، وجود گریزگاه 
مخفی و فضاهای زیر زمینی در آن است. بعد از گشت 
و گذار کامل در قلعه به سمت اقامتگاه مان در خرم 
آباد رفتیم و به اســتراحت پرداختیم  تا فردا راهی 
آبشار بیشه شویم. صبح زود به سمت روستای بیشه 
حرکت کردیم. پس از یک ساعت و طی مسافت ۶۰ 
کیلومتر به روستای بیشه رســیدیم  ... به آبشار که 
رســیدیم دهان مان از زیبایی آبشار بیشه باز ماند. 
آبشاری با ارتفاع تقریبی ۵۰ متر و عرض ۲۰ متر ما 
را عجیب به شــگفتی وا می داشت. در باالی آبشار، 
روبروی ایستگاه چشمه های پُرآب متعددی دیده 
می شود که پس از گذشــتن از ایستگاه قطار آبشار 

بیشه را تشکیل می دهند. 

سفرنامه

متاسفانه الرک فاقد 
امکانات اقامتی است، برای 

همین بیشتر گردشگران 
سفری نیم روزه به جزیره 
دارند؛ فروشگاه یا مرکز 

بزرگ خرید نیز وجود 
ندارد. روستا تنها یک مغازه 

دارد که ساکنان جزیره 
اجناس مورد نیاز خود را از 
آنجا تهیه می کنند و فاقد 

هرگونه عابر بانک است

الرک جزیره ای زیبا در 
جنوب شرقی قشم است. 
اگر می خواهید مدتی در 

آرامش باشید و از طبیعت 
بکر لذت ببرید و اگر به 

سواحل طالیی و آب های 
شفاف مرجانی عالقه 

دارید،  حتما گذری به این 
جزیره داشته باشید
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