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 در توسعه جزیره قشماقتصاد مقاومتی نقش 

  طبیعیگردشگری با تاکید بر 
 

 محمد اسالمی چاهوئی 

 دانشگاه پیام نور قشم -کارشناسی ارشد تاریخ اسالم

  E-mail: mohammadeslamii93@gmail.com 

 

 چكیده 

طمع به این کشور داشته انددااز ایدن رو   کشور ایران همواره مورد تهاجم و دست اندازی قدرت هایی بوده است که چشم         

همواره با قرار دادن ایران در شرایط تحریم و فشار سعی در فلج کردن نظام جمهوری اسالمی داشته و دارنداطی سالهای اخیدر  

این تحریم های صورت گرفته و نوسان قیمت کاالها و رشد نرخ تورم ، اقتصاد کشور حالت نابسامانی به خود گرفته است که در 

اثدر   های فشار و متعاقباً تالش بدرای کنتدرو و بدی    اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزهامیان ضربه اصلی به مردم کشوراست

باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی  کردن آن تاثیرها می

 او بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تأکید گردد های خارجی کاهش یابد باید وابستگی

ایران به عنوان کشوری غنی در خصوص دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگیهای آب و هدوایی و  

نظدیم راهبدرد هدا و    ااا می تواند به کشوری فعاو در صنعت گردشگری تبدیل شده و با تمرکز بر رویکرد گردشگری اسالمی و ت

برنامه های منظم و منسجم وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده وبه سمت منابع درآمدی جایگزین باالخص گردشدگری  

 حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از آن بهره مند شودا  

بررسدی نقدش صدنعت گردشدگری در      لذا با توجه به اهمیت نقش گردشگری در رشد و توسعه اقتصاد مقاومتی، این مقالده بده  

 .می پردازد مردم جزیره قشم درآمدزایی، توسعه زیرساختها، کارآفرینی، اشتغاو زایی و فقرزدایی

 

 .جزیره قشم ،واژه های کلیدی: اقتصاد مقاومتی ،گردشگری طبیعی ، توسعه 
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      مقدمه:

هجدری شمسدی، بدا تبریدک      ۵۹۳۱مناسبت آغاز ساو  پیامی به حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در       

هدای معظدم شدهیدان و ایگدارگران، و بدا گرامیداشدت یداد         میهنان و ایرانیان بخصوص خانواده ی هم ساو نو و عید نوروز به همه

 .نامگذاری کردند« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»شهیدان و امام بزرگوار، ساو جدید را ساو 

اهلل خامنه ای در بیان نکته اساسی و اصلی در حرکت عمومی ملت ایران خاطرنشان کردند: ملت ایران بایدد کداری   حضرت آیت 

 .کند که خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان از آسیب پذیری خارج کندد و آسدیب پدذیری از ناحیده دشدمن بده صدفر برسدد        

خواندند و افزودند: اگر ملت، دولدت و همده مسدئوالن    « اقتصاد»ه رهبر انقالب، اولویت اوو و فوری در این حرکت مهم را مسئل

مسدائل  »بتوانند در مسئله اقتصاد کارهای درست، بجا و متقنی انجام دهند، امید می رود که این کارها در مسائل دیگر همچون 

 .نیز تأثیرگذار باشند« مسائل اخالقی و فرهنگی»و « و آسیبهای اجتماعی

 اقتصداد  در اصدلی  مسائل را  «تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود»، «ایجاد اشتغاو و رفع بیکاری»، «تولید داخلی»ایشان، 

 اظهدارات  و آمارهدا  و کنندد  مدی  مطالبده  و حد   را آنهدا  مدردم  و است مردم مبتالبه مسائل جزء موارد این: گفتند و برشمردند

را عالج « اقتصاد مقاومتی»حضرت آیت اهلل خامنه ای .است مورد به و بجا مردم، های خواسته این که دهد می نشان نیز مسئوالن

توان به جنگ بیکاری و رکود رفت، گرانی  مشکالت اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم خواندند و افزودند: با اقتصاد مقاومتی می

 اایجاد و از آنها استفاده کردرا مهار کرد، در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد و فرصتهای بسیاری برای کشور 

 

 پیشینه تحقیق:

بپدردازد صدورت نگرفتده     ابدعاد این موضوع  شددن  روشن  و به  باشد  جدوانب این امر  تاکنون تدحقیق مستقلی کده دربدرگیرنده

 اآمده استاست و فقط به صورت پراکنده مطالبی را دربرخی کتابها و مقاالت 

 سئوال اصلی پژوهش:

  ی طبیعی به عنوان یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی چه تاثیری در توسعه جزیره قشم دارد؟گردشگر – ۵

 سئواالت فرعی:

 ؟اقتصاد مقاومتی چیست  –۵

 ؟ اقتصاد مقاوتی چه اهدافی را دنباو می کند– 2

 ؟مهمترین منابع گردشگری طبیعی جزیره قشم چه چیزی هایی هستند -۹

 راتی را در پیشرفت اقتصادی جزیره قشم خواهد گذاشت؟توجه به گردشگری چه تاثی  -4
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 روش تحقیق:

 و اصدلی  مندابع  شناسدایی  از بعدد  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته اسدتا  –این تحقیق به روش توصیفی 

تجزیده و تحلیدل اطالعدات    ، ارزیدابی و بعد از  شد انجام  برداری یادداشت   تحقیق مدوضوع بدا درارتباط ازآنان جدید های پژوهش

 به صورتی که در پایین خواهد آمد ارائه می نمایما را تحقیقم

 

   اقتصاد مقاومتیتعریف 

اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یدک اقتصدادد داشدته     فرمایند: مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی می     

در کشور محفوظ بماند، هم آسدیب پدذیرد اش کداهش پیدددا کنددد ؛ یعنددى وضددع     باشیم که هم روند روبه رشدد اقتصادد 

اقتصادد کشور و نظام اقتصادد طورد باشد که در برابر ترفندهاد دشمنان که همیشدگى و به شکلهاد گونداگون خواهدد بدود    

 ).2/6/۳۵ری و اعضای هیئت دولدت،  کمتر آسیب ببیند و اختالو پیدا کند )بیانات رهبدر معظدم انقالب در دیدار رئی  جمهو

اقتصاد در یک چنین شرایطى اقتصاد مقاومتى اسدت ؛ یعندى اقتصدادد کدده همددراه باشددد بددا مقاومدت در برابدر کارشدکنى        

دشمن، خباثت دشمن، دشمنانى کده مدا داریدم ) بیاندات رهبدر معظدم انقدالب در دیددار جمعدی از پژوهشدگران و مسدئوالن       

بایددد   -یددک اقتصدداد مقدداوم     -سیاستهاد اقتصاد باید سیاستهاد اقتصداد مقداومتى باشددد   ).8/۱/۳۵بنیان، شرکتهای دانش

گوناگون در این گوشه دنیا، آن  اقتصادد باشد که در ساخت درونىِ خود مقاوم باشدد، بتواندد ایسدتادگى کندد ، بدا تغییر هدای

)بیاندات رهبدر معظم انقالب در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولیدد کشدور بده     گوشه دنیا متالطم نشود؛ این چیزها الزم است

 ).7/2/۳2مناسبت هفته کارگر 

  :بر این اساس اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری، اقتصادی است که دو ویژگی اساسی دارد

 .بیند در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر آسیب می -۵

 .کند یل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد میتهدید را تبد -2

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم در اولویت قرار دادن الگوها و اصوو اقتصادمقاومتی در ساختار اقتصادی 

باید مکانیزمهای این الگوی اقتصادی تبیین و  های مدیریتی و اجرایی و صنعتی کشور، بدیهی است که در همه حوزه

 قق شودا مح

 

 اقتصاد مقاومتی هدف

های مردم و نخبگان در آن  هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی استا این نوع اقتصاد، مردمی است و ازظرفیت

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصدادی کده بدا توجده بده       اشود می شود، ضمن اینکه از دانش فنی دنیا هم در آن استفاده استفاده می

دارد و  کند و برای هدر شدرایطی برنامده    داخلی و خارجی و تهدیدها و فرصتهای بیرونی سناریوسازی می تها و ضعفهایهمه قو

 (ا ۵۹۳2حسینزاده بحرینی،  ( شناسد و برای تغییرات واکنش مناسبی دارد خوبی می سنج است و درون و برون را به محیط
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 شاخص های اقتصاد مقاومتی

 

 تی رهایی از اقتصاد نف -۵

 گسیخته دشمن اقتصاد مقاومتی  واردات لجام -2

 جهش در خودکفایی  -۹

 تقویت بنیان تولید داخلی  -4

 تقویت بنیان تولید علم و فناوری  -۱

 تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری  -6

 کردن بخش مجازی اقتصاد )بازار پولی و مالی( بر بخش حقیقی  پرهیز از غالب -7

 ).۵۹۳۵حمیدیفر،  ( برداران ن پنج حلقه تحقیق،آموزش، ترویج، اجرا و بهرهتقویت تعامل بی  -8

 

   فرصتها و چالشها در راه تحقق اقتصاد مقاومتی

همچندین پیگیدری آن   .شود و برای تحقدق آن مشدکالتی سدر راه وجدود دارد     خود اجرایی نمی خودی ایده اقتصاد مقاومتی به

گیری اقتصادمقاومتی نتایج مهمی در بر خواهد داشت: ایجداد   شکل  دهد یران قرار میفرصتهایی را در اختیار جامعه و اقتصاد ا

مقاومت اقتصادی در برابر فشار دشمن، تضمین رشداقتصادی در شدرایط جندگ اقتصدادی، ممانعدت از ایجداد اخدالو در رفداه        

 ).۵۹۳۵سیف،  ( گردد واقع تواند در بهبود وضعیت اقتصاد مؤثر عمومی، حل مشکالت مردم وجلوگیری از بیکاری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرصت ها 

قق اقتصاد مقاومتیتح  

 فرصت 

ها مقابله با تحریم  

سازی برای  فرصت

 شفافیت و مبارزه با فساد

 فرصت

ایجاد ثبات اقتصادی   

حضور و مردمی شدن 

 اقتصاد

 استقالل اقتصادی

چالش عدم همگرایی و 

نظر اجماع  
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 و اقتصاد مقاومتی گردشگری

 محسوب مدی  جهان صنعت ترین متنوع حاو درعین و ترین پررونق و بزرگترین عنوان به گردشگری و توریسم صنعت           

کشدورها   از بسدیاری ا یابد ادامه آن صعودی سیر و بوده پیشتاز صنعت این نیز یکم و بیست قرن در که رود می انتظار لذا اگردد

اکگدر  ا دانندد  مدی  زیرسداخت هدا   توسدعه  و خصوصدی  بخدش  رشد اشتغاو زایی، درآمد، اصلی منبع عنوان را به پویا صنعت این

ندام   بردن کیفیت زندگی ساکنان، بهبود اقتصاد و افزایش غرور و روحیده در جامعده   الانویسندگان آن را به عنوان عاملی برای ب

اشتغاو زایی، ایجاد درآمد برای ساکنان محلی، کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسدعه زیدر بندایی اقتصدادی، از     ا می برند

 ااست گردشگریترین آثار اقتصادی دیگر  جمله مهم

ی خاص شش گانده  یک مفهوم اقتصادی است که با ابعاد و مؤلفه ها «گردش»یی به نام االدر واقع صنعت گردشگری با تولید ک

خود یعنی: جاذبه ها، حمل و نقل، اقامدت و هتلدداری، پدذیرایی و رسدتوران، سدوغات و صدنایع دسدتی و خددمات اختصاصدی          

تری به عنوان پدیده  گردشگری، آن بخش از فعالیت ها را دربرمی گیرد که بطور مستقیم در مسیر ایجاد و گسترش فرایند عام

یکردی اقتصادی از نظر تولید درآمد، صنعت گردشگری در ردیف صنایع بزرگ چدون نفدت و   گردشگری قرار گرفته استا در رو

عدالت گستری، فقرزدایدی، اشدتغاو آفریندی و     وه بر درآمدزایی کارکردهایی چونالخودرو قرار گرفته است و از نظر اجتماعی ع

 اپایداری را در پی دارد

 توریسمتعریف  

 لغدت  در ریشده  و اسدت  گدردش  یدا  سفر معنای به «تور»تشکیل شده استا « ایسم »و «  تور» لغت توریسم از دو بخش       

به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیا، فرانسه و در نهایدت   Turns التین

را مکتبدی  « توریسدم »به معنی اندیشه یا مکتب تشکیل شده استا پد  مدی تدوان کلمده     « ایسم »استا  به انگلی  راه یافته

 .دانست که پایه واساس آن سفر است

 گردشگریتعریف 

 انفرادی یا گروهی به مقصدی مشخص است که بده  صورت جایی موقت از محل مبدأ )محل کار و زندگی( به به سفر یا جا       

درمدانی، فرهنگدی، علمدی،     هدای طبیعدی، ورزشدی،    منظور بازدید از مناطق دیددنی، اسدتفاده   یرتجاری و بهصورت تجاری یا غ

نکشدد   ساعت نباشد و بیش از شش ماه نیز بده درازا  24که این اقامت کمتر از  ای تاریخی، مذهبی و علمی انجام گیرد؛ به گونه

 (ا۵۹86)مجتبوی، 

 چیست؟ توسعه اقتصادی

لغت به معنی گسترش و بهبود استا در تعاریفی که از توسعه اقتصادی ارائه شده به طدور ضدمنی بده مفهدوم     در توسعه         

بهبود و گسترش وضع اقتصادی کشورها اشاره شده استاتوسعه اقتصادی فقط به رشد اقتصادی محدود نمی شود بلکه در بعدد  

http://gandotours.com/
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     ، بیکاری، توزیدع درآمدد و شداخص هدای اجتمداعی را دربدر      گسترده تری مسائل مربوط به فقر، نابرابری، شهرنشینی، مهاجرت

 (ا۵۹82،متوسلیمی گیرد )

به نظر جرالد میر توسعه اقتصادی عبارت است از فرایندی که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشدور در دوران طویدل   

وسعه به معنای رشد یا تغییر استا لدذا در  مدت، افزایش می یابداتوسعه اقتصادی مستلزم چیزی بیش از رشد اقتصادی استا ت

فراگرد توسعه ابعاد کیفی اساسی تری وجود دارد که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد استا میر به این دلیل بر مفهوم بلندد  

ره نده افدزایش سداده کوتداه مددت آنچده کده در دو        –مدت تکیه می کند که از نظر وی توسعه افزایش مدوام در درآمد واقعدی  

برای ندابودی فقدر و    از نظر جرالد میر توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ایااست -پیشرفت چرخه تجاری روی می دهد

 (ا۵۹78ایجاد شرایط بهتر اجتماعی است)جرالد میر ،

 داد:تودارو توسعه را فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم می داندا او به سه جنبه مهم توسعه اشاره 

ارتقاع سطح زندگی مردم: یعنی باالرفتن سطح درآمد و مصرف مواد غذایی، باالرفتن سطح خددمات پزشدکی وآمدوزش از     -الف

 طریق فرایندهای مناسب اقتصادیا

ایجادشرایطی که موجب رشد عزت نف  مردم شود: از طریق استقرار نظام ها و نهاد های اجتمداعی ، سیاسدی و اقتصدادی     -ب

 أن و احترام انسان باشداکه مشوق ش

افزایش آزادی های مردم در انتخاب: از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آن ها به عنوان مگاو، افزایش در  -ج

 ا(۵۹66، ها و خدمات مصرفی )توداروتنوع کاال

 و جزیره قشم   طبیعی گردشگری

طبق آخرین  از استان هرمزگان استا یبخش یرهجز ینه هرمز استا افارس واقع در تنگ یجوخل یرانا یرهجز ینقشم بزرگتر     

قشم، درگهان، سدوزا و از   :است از عبارتشهرهای آن  ترین شهر و روستا دارد که مهم 6۳قشم  جزیرهتقسیمات کشوری امروزه 

شماو به شهر بندرعباس، مرکدز  این جزیره از بزرگترین روستاهای این جزیره زیبا می توان رمکان، طبل، دوالب و الفت نام بردا

 بده  جندوب  از الرک، ی جزیدره  بده  شدرق  از هرمدز،  ی به جزیره شرقیبخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه، از شماو 

 ادگرد می محدود وابوموسی کوچک و بزرگ جزایرتنب به غربی وازجنوب هنگام ی جزیره

ها را در بین جزایر خلیج فارس به خود اختصاص  رین سواحل و کرانهکیلومترمربع، بیشت ۵۱۱۱جزیره قشم با وسعتی نزدیک به 

ترین سواحل جزیره قشم محسدوب   دراز، سلخ و دوستکو از دیدنی دهدا سواحل زیتون، سیمین، جزایر ناز، سوزا، مسن، شیب می

کده چندین خصوصدیتی    ای و گلدی آن اسدت    ای، ماسده  های ساحل شناختی این جزیره، تنوع سواحل صخره شوندا از ویژگی می

فام و سیمین بدراق نیدز از دیگدر اندواع سدواحل در       ای نقره شودا سواحل شنی و ماسه ای یافت می طور یک جا در کمتر جزیره به

های حرا تنوع سواحل  ای زیتون، ساحل شنی سیمین و سواحل گلی الفت و جنگل شوندا ساحل صخره جزیره قشم محسوب می
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ها نیز از دیگر سواحل زیبدای جزیدره قشدم اسدت کده       پشت ای ریگو معروف به ساحل الک صخره دهندا ساحل قشم را نشان می

آیندا سواحل زیبای جزیره هنگام در دو کیلدومتری خدط سداحلی     گیری و تغذیه به روی آب می ها در آنجا برای نف  پشت الک

مندد بده قشدم و     جب جذب گردشگران عالقده های باهوش و بازیگوش است که این مسئله مو جنوب جزیره قشم زیستگاه دلفین

جزیره هنگام شده استا گردشگران عالوه بر ساحل زیبای بین هنگام و قشم از طبیعدت رییدایی داخدل جزیدره هنگدام و تنهدا       

 (ا۵۹8۱ی،بلوکباش) .کنند مزرعه پرورش تمساح کشور نیز دیدن می

 منبع گردشگری طبیعی جزیره قشم عجایب هفتگانه

ها را در بین جزایر خلیج فارس بده خدود    کیلومترمربع، بیشترین سواحل و کرانه ۵۱۱۱قشم با وسعتی نزدیک به  جزیره         

ترین سواحل جزیره قشم  دراز، سلخ و دوستکو از دیدنی دهدا سواحل زیتون، سیمین، جزایر ناز، سوزا، مسن، شیب اختصاص می

ای و گلدی آن اسدت کده چندین      ای، ماسده  ره، تندوع سدواحل صدخره   های ساحل شناختی این جزی شوندا از ویژگی محسوب می

فام و سیمین بدراق نیدز از دیگدر اندواع      ای نقره شودا سواحل شنی و ماسه ای یافت می طور یک جا در کمتر جزیره خصوصیتی به

هدای حدرا    ای زیتون، ساحل شنی سیمین و سواحل گلی الفت و جنگل شوندا ساحل صخره سواحل در جزیره قشم محسوب می

ها نیز از دیگر سواحل زیبای جزیره قشم  پشت ای ریگو معروف به ساحل الک دهندا ساحل صخره تنوع سواحل قشم را نشان می

آیندا سواحل زیبای جزیره هنگام در دو کیلدومتری خدط    گیری و تغذیه به روی آب می ها در آنجا برای نف  پشت است که الک

مندد بده    های باهوش و بازیگوش است که این مسئله موجب جذب گردشگران عالقده  دلفینساحلی جنوب جزیره قشم زیستگاه 

 قشم و جزیره هنگام شده استا

 دیدنی ها و جاذبه های گردشگری جزیره قشم به سه گروه اصلی تقسیم می شود:

وهشگران علدوم زمدین،   جاذبه های طبیعی برای دوستداران طبیعت، محیط زیست، تفریحات ورزشی ساحلی و دریایی، پژ -الف

  …محققان علوم جانور شناسی و 

 جاذبه های فرهنگی برای دوستداران هنر، فرهنگ، آداب و رسوم بومی سنتی   -ب

     جاذبه های تجاری مناسب برای خرید از بازارهای سنتی و مدرن -ج

 )عجایب هفتگانه(جزیره قشم طبیعی جاذبه های - 1

 جزایر ناز 1-1

کیلومتری شهر قشم تنها محلی است که با پای پیداده و یدا بدا خدودروی شخصدی مدی تدوان تدا فاصدله یدک            22جزایر ناز در 

کیلومتری داخل آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس را پیمود و از این شرایط ویژه به عنوان یکی از جاذبه های مهم گردشدگری  

 .قشم، بهره و لذت کافی برد
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         جزیدره دو کدرده    2بومیدان منطقده بده ایدن      قدرار گرفتده،    نزدیکى سواحل شدرقى قشدم   جزیره است که در 2ناز شامل   جزیره

اد به ارتفاع پنج تا ده متر اطدراف آن را فراگرفتده اسدتا رود     هاد صخره می گویندا این جزیره فاقد ساحل شنى است و دیواره

اد از خشکى جزیره نداز را بده    براد مدت کوتاهى، باریکه رود کامل آب دریا، این جزیره کامالً مسطح استا در زمان جزر با پ 

کندا هرچند زمان این اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت مسافران با ورود بده جزایدر نداز مدی توانندد از       ساحل قشم وصل مى

و خددا را از بابدت همده    بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره الرک و همه زیباییهای عالم خلقت را از دو پهنه آبی خلیج فارس نظاره 

 .نعمت هایش ستایش کنند

 ایدن  اطدراف  در متندوع  و مختلف های رنگ و ها طرح در که مرجانهایی و صدفها وجود و سو  آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک

 .ده استافزو قشم در گردشگری بفرد منحصر سایت این زیبایی بر دیگر سوی از نیز شوند می دیده جزایر

 اهكوهتنگه چ -1-2

کوه  هاد رسوبى زمین، یکی دیگر از عجایب جزیره قشم استا دره یا تنگ چاه اد شگفت از فرسایش سنگ کوه ، پدیده تنگ چاه

هاد رسوبى  متر، نمایشی از فرسایش سنگ ۵۱۱اد به عمق  در شماو غربی جزیره در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم، دره

 .است

شم و در کنار روستای چاهوی شرقی، در بخش غربی ساحل شمالی جزیره قشم قدرار داردا راه  کیلومتری شهر ق 7۱این دره در 

ا دارد خدوبی  وضدعیت  البتده  که شود می خاکی پایانی کیلومتر دسترسی به تنگه چاهکوه کامال آسفالته بوده و فقط در یکی دو

ر معرفی شدده و بده همدین دلیدل کمتدر مدورد       قشم است که کمت جزیره گردشگری های جاذبه مهمترین از یکی  کوه چاه تنگ

 .بازدید گردشگران قرار گرفته است

انگیز، در دو یک کوه سنگی یکپارچه که به شکل ضربدر برش خورده قرار دارد که در روزگاران گذشدته مکدانی    شگفت  این دره

ق ها، سکوها وداالن های پر پدی   مقدس شمرده می شدا از یک سو دست طبیعت، بدنه و سطوح داخلی این تنگه را به شکل تا

کدوه در ابتددا عدری  و بدا      و عجیب درآورده است و دیگر سو دست انسان چندین حلقه چاه در بستر تنگه حفر کرده استا چاه

شود تا جایی که عبدور از میدان آن    تدریج از عرض آن کاسته می شود، ولی به های بلند در برابر دیدگان مخاطب ظاهر می دیواره

ها همچنان زیاد است و بده همدین دلیدل داخدل دره ندور کمدی وجدود داردا         شودا این درحالی است که ارتفاع دیواره ر میدشوا

انگیدز و   دهدا اشکالی که خیاو ای را تحت تاثیر قرار می های این تنگ زیبا نقش بسته هر بیننده ها و اشکالی که روی دیواره طرح

 .اند وجود آمده اند که به دست هنرمند توانایی به شمندی شدهاند و مانند آثار هنری ارز رویاگونه

 دره ستاره ها -1-3

در قلب جزیره، در نزدیکی روستای برکه خلف پدیده زمین شناسی اعجاب آوری خود را به نمایش گذاشته استا اهدالی محدل   

با زمدین جزیدره ایدن شدکلها را از خداک و      می گویند که روزگاری ستاره ای از آسمان به قلب جزیره افتاده و در بر خورد خود 

 .شود می نامیده افتیده ستاره گاه و کفته استاره محلی اصطالح در که –سنگ و ماسه پدید آورده استا برای این محل 
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داستانهای وهم آلود و خیاو انگیز فراوانی ساخته شده و بر سر زبانها استا حتی، ماندن در این نقطده از جزیدره پد  ازغدروب     

   تاب برای عده ای سخت نگران کننده استا چون می پندارند با سکوت شب موجودات فدرا زمیندی در اسدتاره کفتده گدردهم      آف

 .می آیند

از هر سوی دره ستاره ها، تندی  های بلند قامت پیچاپی ، هم چون ستون کاخ های ویرانه و قددیمی سدر بدر آورده انددا ایدن      

ب است که با فرسایش بی وقفه خود چنین سازه های زمین شناسی را هم چون مجسدمه  اشکاو گوناگون حاصل فعالیت باد و آ

 هایی هیوالیی جلوه می دهندا  

 دلفین های جزیره هنگام -1-4

آب های نیلگون خلیج فارس و انواع گونه های جانوران دریایی که با کمی دقت مدی تدوان بده وفدور آن هدا را در جزیدره پیددا        

ا دلفین ها هستند که از جاذبه های گردشگری این جزیره به حساب می آینددا دلفینهدای آبهدای بدین     معروف ترین آن ه اکرد

کنند دیدن این آبزیدان باشدکوه و همراهدی و     جزیره قشم و جزیره هنگام هر ساله گردشگران زیادی را به این منطقه جذب می

 .دهد یری به بینندگان میبازی مهیج آنها در کنار قایق بازدید کنندگان شور وشوق وصف ناپذ

 غار نمک  -1-5

کیلومتری شهر قشم، در بخش انتهایی جنوب غربی جزیدره ) تقریبدا بده مدوازات سداحل جندوبی ( کدوه        ۳۱غار نمک در فاصله 

 2متر از سطح دریا غار نمک قرار داردا فاصله دهانه غار نمک از جاده همجوار ساحل دریدا حددود    2۹7گنبدی شکل به ارتفاع 

متر دارد و قطر قاعدده   ۹4۱کوه مخروطی شکل ارتفاعی حدود ااین  ومتر است که توصیه می شود با پای پیاده پیموده شودکیل

آن حدود هفت کیلومتر استا در دامنه این کوه مخروطی شکل، غارهایی است که با قندیل های کریستاو نمک و دیدواره هدای   

 .بلورین آذین شده است

گمیت های بزرگ و اعجاب انگیز این غارها حاصل سالیان دراز فعالیت طبیعت استا طبق برآورد علمدی  استالگتیت ها و استال 

کیلومتر است و بسا که ۱.۱انجام پذیرفت( طوو غارهای نمک جزیره قشم افزون بر  ۵۹84کارشناسان کشور چک، )که در ساو 

 .طوالنی ترین غار نمک جهان باشد

درصد برخوردار استا این درجه خلوص سبب شدده اسدت در    ۳۳نطقه از غلظتی در حدود چشمه نمک جاری از غارهای این م

امور صنعتی و پزشکی بتوان به خوبی بهره برداری کردا این چشمه جاری نمک به مرور زمان حوضچه های بسیار زیبا و انباشته 

      زهای زیبدا، بده ویدژه عکسدبرداری، بده شدمار      از کریستاو نمک را در دامنه کوه خشن نمکدان پدید آورده و از جمله چشم اندا

 .می رود

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

های بلورین نمک نیاز بده چدراق قدوه پرندور اسدتا سدقف       درون غار به ویژه در اعماق آن، تاریک است و برای مشاهده استاالکیت

غارها را قندیل های مرمرین و بلورین در اشکاو مختلف پوشش داده اند و منظره ای بدیع به وجود آورده اند، جریان آب نمدک  

 .در کف غار نیز از منظره های دلپذیر غارهای نمکی جزیره قشم است

سبب فروچکیدن آب نمک اشباع شده بدر بدنده قنددیل هدا مدی شدود و شدکل آن را        رطوبت هوای جزیره و نفوذ آب در غارها 

 .پیوسته تغییر می دهد یا قندیل های جدید می سازد، بلندای غارها از یک تا بیست متر متغییر است

در از دو کوه نمکدان یک جریان آب زیر زمینی دائمی می جوشد و راه را به خارج می گشداید کده پد  از حدل کدردن نمدک       

مسیر حرکت خود به صورت چشمه نمک در دامنه کوه ظاهر می شود و در گوداو مقابل خدود حوضدچه ای طبیعدی بده رندگ      

سفید به وجود می آورد، منظره این حوضچه از دور همچون برف زمستانی دیدنی استا این چشمه در تمام طوو سداو جریدان   

 .دارد

شناخته شده است و در ترکیب آن عناصر دیگدری همچدون منیدزیم وجدود      نمکهای کوه نمکدان از بهترین نوع نمک سر سفره

دارد به همین دلیل می تواند به عنوان نمک طبی به ویژه برای مصرف ورزشکاران حرفه ای به صورت کپسوو مصرف شدودا بدا   

نی تدرین غدار نمکدی    بررسی های به عمل آمده توسط زمین شناسان دانشگاه شیراز وکشور چک معلوم شده که این غار ، طوال

 .متر( است 64۱۱جهان )به طوو 

نظیر غار نمکدان جزیره قشم در کمتر نقطه ای از ایران دیده شده است، تحقیقاتی که اخیدرا بدر روی فضدای داخلدی نمکددان      

بیمداران  انجام شده است ، حاکی از قابلیت ویژه آن است، باقی ماندن و تنف  در داخل غار نمکدان قشم می تواندد بده بهبدود    

مبتال به آسم و ناراحتی های تنفسی کمک کنددا ارزش دیددن مسدیر غدار نمکددان و محدیط اطدراف آن همدراه بدا تسدهیالت           

جهانگردی الزم به حدی است که بخش اعظم نیاز ایرانیان و خارجیان شیفته به دیدار از مناطق دیددنی منحصدر بده فدرد کدره      

 ازمین را برآورده می کند

  عقابی پوزه یها پشت الک -1-6

 وارد عمدان  دریدای  و فدارس  خلدیج  آبی های پهنه به گونه ۱ جهان، های درآب شده شناسایی دریایی پشت الک گونه 7 میان از

 ااست کاهش حاو در شدت به انسانی برداری بهره دلیل به عقابی پوزه های پشت الک جمعیت دنیا سراسر در که شوند می

 ایدن  پدوزه  کندد،  مدی  گدذاری  تخم هرمزگان استان سواحل در که است دریایی پشت الک گونه دو از یکی عقابی پوزه پشت الک

 همدین  از و درآمدده  عقاب منقار شکل به ها مرجان الی البه از دریایی اسفنج یعنی اصلیش غذای کشیدن بیرون برای پشت الک

 ااست معروف کوتاه منقار یا عقابی پوزه پشت الک به رو

 و فرهنگدی  میدرا   گردشگری، کل اداره است، زیستگاه تخریب جهان در جانوران انقراض عوامل مهمترین زا یکی که آنجایی از

 سداحل  از کیلدومتر  2۱ ضدربتی  و فدوری  اقددام  یدک  در جانور این زیستگاه حفظ جهت قشم آزاد منطقه سازمان دستی صنایع
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ا کدرد  اعدالم  شده حفاظت منطقه آزاد، مناطق وانینق چهارچوب در ساحل طرف به دریا مد خط از متر ۵2۱ عرض به را جنوبی

 بده  رود می شمار به قشم جزیره اکوتوریستی های ازجذابیت ، سواحل در آنها گذاری تخم و دریایی بزرگ های پشت الک وجود

 توریسدم  تصنع برای خوبی درآمد منبع ، ها پشت الک این وجود استرالیا امارات، عمان، مانند ازکشورها بسیاری در که طوری

 اواخدر  تدا  مداه  اسدفند  دوم نیمده ) عقدابی  پدوزه  هدای  پشت الک گذاری تخم زمان در هوا گرمی وجود با هم هرمزگان درا است

 ا هستند خارجی و داخلی گردشگران از بسیاری میزبان ها پشت الک این( اردیبهشت

 (HARRA) جنگل دریایی حرا -1-7

    نسدبت داده   حرا که نام علمی آن به حکیم و فیلسدوف ایراندی ابدو علدی سدینا      زیستگاه امن پرندگان مناطق گرمسیری درخت 

درخت حرا آب شورزی است که هنگام مدد آب   متر با شاخ و برگ سبز روشن هستندا  6تا  ۹می شود، درختانی در اندازه های 

ارد، بخش شیرین آب دریا را جدذب و  دریا تا گلوگاه در آب فرو می رودا با خاصیت تصفیه ای که در پوست درخت حرا وجود د

نمک آن را دفع می کندا درخت حرا در حقیقت یک کارخانه آب شیرین کن طبیعی و خدادادی استا در تنگده خدوران، بدین    

 2۱۱جزیره قشم و بخشی از استان هرمزگان ) فاصله بین شماو جزیره قشم و بندر خمیر( جنگدل حدرا در گسدتره ای معدادو     

د آمده که از تنوع زیستی باالیی برخوردار استا جنگل حرا به دلیل مساعد بودن شرایط اکولوژی، زیستگاهی کیلومتر مربع پدی

امن برای پرندگان مهاجر همچون حواصیل بزرگ، اگدرت بدزرگ، اگدرت سداحلی، حواصدیل هنددی، کفچده ندوک تیدز، سدلیم           

 و پوسدتان  سدخت  تندان،  ندرم  برای مناسبی زیستگاه حرا جنگلا است گرمسیری مناطق ازا …خاکستری، گیالنشاه، کاکائی و 

     سدازگان  بدوم  اولیده  تولیدد  میان ارتباطا هستند وحشی پرندگان و ماهیان برای مهمی غذایی منبع که است آورده پدید ماهیان

گل حرا ماهیان ارزشمند و صدف در دیگر نواحی حاره به خوبی مشخص شده استا بستر مرطوب جن تولید و حرا(  اکوسیسم) 

، محل مناسبی برای پرورش مرغان ماهی خوار دریایی و به طور مشخص ماهی خوار دریدایی سدفید ) اگدرات آلبدا ( بده وجدود       

آورده و از میان دیگر گونه ها، مرق باران یا آبچلیک ) کارادریده( در هنگام مهاجرت از میان جنگل حرا عبور می کننددا جنگدل   

 –برای تغذیه آبچلیک ها و پلوه ها استا تعداد قابل توجهی از گونده هدای پرنددگان اروپدایی      حرا در زمستان زیستگاه مناسبی

ان و از میدان  ایدر  جندوب  از مهداجرت  مسیرهای از یکیا کنند می مهاجرت آفریقا به که( خوارند ماهی گونه 4۹ حدود) آسیایی

ی عبور می کندا مناطق جدزر و مددی حفاظدت شدده     خلیج فارس در نقطه باریک تنگه هرمز میان جزیره قشم و جزیره ابوموس

حرا به مگابه سرزمین استراحت و تغذیه پرندگان ماهی خوار و گونه های دیگری از پرندگان مهاجر استا دیددار از جنگدل حدرا    

    خاطره ای به یاد ماندنی در اذهان دوستداران طبیعت، آب، هوا، درخت و پرندگان و سکوت استگنایی باقی می گذاردا 

 جاذبه های فرهنگی قشم - 2

 یا لور LOOL انجیر معابد یا درخت سبز یا درخت لول -2-1

از رستنی های شگفت انگیز مناطق حاره، مخصوصا جزایر خلیج فارس، درخت همیشه سدبز، درخدت لدور )معدروف بده انجیدر        

  رندگ درخدت لدور مطبدوع و خدوراکی اسدتا       معابد( است که تاجی بزرگ با ریشه های هوایی متعدد داردا میوه رسیده نارنجی 
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یکی از زیباترین درخت لور در تم سینتی ) منطقه توریان( قرار دارد و در نزدیکی آن بقعه ای دیدنی با طرح معماری کهدن بده   

  نام زیارت پیر واقع شده استا 

 ( )خربس غار خربز -2-2

سینه کوهی مشرف به دریا و دشت میانکاسده قدرار داردا غدار     کیلومتری قشم در کنار جاده جنوبی، غار خرب  بر ۵2به فاصله 

خرب  از غارهای دریایی است که بر اثر گرداب و تخلیه ماسه ها از حفره سنگ ها به وجدود آمدده، امدا در دوره هدای پدیش از      

زیاد از آن برای پناهگاه اسالم مردمان با افزودن بر وسعت غار خرب  در بخش های تاالر میانی و دهلیزهای انشعابی به احتماو 

    و یا نیایشگاه استفاده کرده اندا 

 طال یا آب تل های چاه -2-3

کیلومتری شماو فرودگاه بین المللی قشم چاه های طال قرار داردا در روستای الفت قبدل   ۹۱کیلومتری شهر قشم و در  76در  

به خود جلب می نمایدا پ  از آن به مح  ورود به الفدت و   از همه، بادگیرهای منازو روستائی چشم مشتاقان دیدار از قشم را

در جوار قلعه نادری حلقه های چاه آب متعدد در داخل گوداو دامنه کوه به چشم می خورد که حکایدت از تکنولدوژی ذخیدره    

وشن است خاص آب پارسیان جزیره نشین عهد هخامنشی و دوره زرتشتیان داردا چون تکنولوژی چاه کنی و قنات تا آنجا که ر

گبریان و زرتشتیان بوده استا مردم سخت کوش این منطقه، با زحمت زیاد در دو سنگ های شیستی بدرای ذخیدره آب زالو   

باران چاه هایی حفر کرده اندا تل مشرف بر این چاه ها، با سطح سنگی مرجانی، آب باران را به گوداو محل چاه ها هدایت مدی  

های گچی ختم شده است، آب برای مدت طوالنی نسبتا سالم و خنک در آن باقی می مانددا در   کند و چون کف چاه ها به الیه

باالی چاه های طال دو اثر تاریخی برج دیده بانی بازمانده از قرن هفدهم وجود داردا امدا بدیش از همده بادگیرهدای خانده هدای       

تهویه هوا در نقاط گرمسیری در نوع خدود بدی نظیدر انددا     روستای الفت در دو جبهه خیره کننده استا این آثار از نظر فناوری 

حلقه بوده و در گذشدته در هدر روز از سداو     ۹66گفته می شود تعداد چاه های طال به تعداد روزهای کبیسه یک ساو شمسی 

طدال را بده آن    درپوش یکی از آنها را باز و از آن استفاده می کردندا بعضی به غلط و بده دلیدل ارزش بداالی آب در جزیدره واژه    

تل آب و)) او(( به معندی آب )بده زبدان پارسدی قددیم و فرانسده        TAL EAU = اطالق میکنند در حالیکه صحیح آن تال= تل او

   امروزی( استا 

 هخامنشی و ساسانی سدهای -2-4

 هدا  راه هدا،  تنگه در سد ساخت با قدیم ایام ازا دارد حیاتی ارزش گیاه و گل و حیوان انسان، نوشیدن برای شیرین آب قشم در 

و کشدت مدی رسداندندا سدد پدی پشدت: در        شدرب  مصدرف  به تدریج به و آوری جمع را بارانی فصل شیرین های آب ها، دره و

کیلومتری فرودگاه بین المللی قشم در شماو جزیدره قدرار داردا    28کیلومتری شهر قشم و  ۹7نزدیکی روستای پی پشت و در 

کیلدومتری شدهر    78سیم آب این سد تاریخی از دوره ساسانی به چشم می خوردا سد گدوران: در  در مدخل تنگه، تاسیسات تق
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باسعیدو قرار داردا سنگ بنای اولیده سدد بده دوران گدوران ) گبدران یدا        -قشم و در کنار روستای گوران در نزدیکی جاده طبل

      زرتشتیان( و هخامنشیان مربوط می شودا 

انی قشم در جزیره قشم آثار تاریخی حاکی از تمدن و شهرنشینی دوران وجود داردا وجود لوحه ای بده  سایر آثار تاریخی و باست

خط کوفی در یک مسجد قدیمی داخل جزیره موسوم به گوشه ) مشهور به شیخ برخ ( حاکی از آن اسدت کده ایدن مسدجد در     

  هاق تعمیر شده است و قبل از آن آتشکده بوده استا  244ساو 

 عه قشم قل -2-5 

قبل از سلطنت شاه عباس توسط پرتغالی ها به عنوان دژ نظامی و اعماو حاکمیت و تسلط و کنتدرو ترافیدک دریدایی منطقده      

 هرمز و خلیج فارس ساخته شده استا

 ناهید نیایشگاه -2-6 

 مدی  خداوندد  پرسدتش  هبد  زرتشدتیان  درگهدان،  جاده راه سر در و قشم شهر غربی شماو کیلومتری ۹ تا ۱/2 در کولغان تپه در

 مداهیگیری   ش مدی داده اسدتا   آرامد  را هدا  دو و نوازش را ها چشم پارس دریای منظره شهر این های کوچه از و اند پرداخته

 سده  بدا  همجدواری  و قشدم  جزیدره  در ساحل کیلومتر سیصد حدود که فارس خلیج در ماهی کگرت و تنوع به توجه با تفریحی

 برقدراری  و قدایق  در یدا  و سداحل  از تدوان  می است، مهیا ساو فصوو تمامی در ماهیگیری انیمرج متعدد سواحل دارای جزیره

ی در مکان های مختلف برای صید ماهی اقدام نمودا ضمنا، با وجود مناطق متعددد مرجدانی در عمدق    ماهیگیر مختلف تورهای

  .های کم به شکار ماهی با تفنگ زیر آبی نیز می توان پرداخت

 بام قشم  -2-7

کیلومتر مربع بین دو روستای سدلخ )درسدواحل جندوبی( و طبدل )در سدواحل       2۱دشتی هموار در ارتفاعات به وسعت تقریبی 

          شمالی ( واقع و بخش وسیعی از آن نیز پوشیده از درختان تنومند است و همواره نسیمی خنک از جاندب دریدا بده ایدن دشدت     

 .ا ستون و اشکاو پدید آمده از عوامل فرسایش حیرت انگیز می نمایدمی وزدا دره مجاور بام قشم نیز با صده

   قشم  جزیره جاذبه های تجاری -3

  ازار ها و مراکز خرید شهر قشم به شرح زیر می باشند: ب

و  از قدیم فعاو بوده و امروز همچنان نقش عمده ای در عرضه انواع محصوالت دارند قشم سنتی بازار:  قشم قدیم بازار -3-1

 .این بازار در مرکز شهر و در نزدیکی اسکله سنگی )شهید ذاکری( قرار دارد
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بازار ستاره ، پردی  ، فردوسی ، سیتی سنتر در شهر قشم و بازارهای دودلفین و صدف مگل  دیگر بازارهای تجاری -3-2

 درگهان می توان نام بردا

 زفهرست جهانی یونسكو شدکم توجهی مسئولین منطقه آزاد قشم سبب خروج ژئوپارک قشم ا

 ژئوپارک چیست؟

شدود و بدا    شناختی آن ناحیه با مدیریتی دقیق و دائمی، حفظ و نگهدداری مدی   ای است که در آن، میرا  زمین ژئوپارک منطقه

شناسی در محدوده آن قدرار گرفتده باشددا ایدن      وسعت کافی که مرزهای آن به وضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز زمین

هدای   باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش موثری ایفا کندا ژئوپارک ممکن است عدالوه بدر پدیدده    محدوده

ها  فرهنگی و طبیعی دیگر برخوردار باشدااز سوی دیگر ژئوپارک شناسی و میرا  شناسی، باستان شناسی از آثار تاریخی، بوم زمین

ای و همچندین   ترین نقاط برای گردشدگران حرفده   ها یکی از محبوب موع همین ویژگیدلیل دارابودن مج جای جهانی به در همه

 .زیست وااا است شناسی و محیط شناسی و جغرافیا گرفته تا مردم های مختلف از زمین دانشمندان و متخصصان حوزه

سدایت بده ندام هدای      8ارک دارای هزار هکتار در غرب جزیره قشم قرار گرفته استا این ژئوپ ۹۱ژئوپارک قشم با وسعتى بالغ بر

بده   ۵۹8۱دره ستاره ها، کورکورا کوه، بام قشمگ، گدره تندی  ها، دره شور، تنگه چاه کوه، نمکدان و دوالب است که در ساو 

کشور صاحب ژئوپارک )بعد از چین، مالزی، کره، ژاپن و ویتندام( و تنهدا کشدور     6ثبت رسیدا در قاره پهناور آسیا، ایران یکی از 

کشور جهان به طور رسمی کاندیددای بهدره منددی از     ۵۳میالدی و به عنوان یکی از  2۱۱6منطقه خاورمیانه است که از ساو 

 .این امتیاز شده است

نامده یونسدکو،    ها به ثبت رسیدا طبق آیین در شبکه جهانی ژئوپارک 8۱ژئوپارک قشم تنها ژئوپارک خاورمیانه است که در ساو 

های شبکه اطمینان پیدا کند، هر چهار ساو یدک بدار    های ژئوپارک ین که از اقدامات حفاظتی و دیگر فعالیتاین سازمان برای ا

دهدد و بده ایدن     کند و اگر با استانداردهای ذکرشده در یونسکو منطبق باشند، به آنها کدارت سدبز مدی    ها را ارزیابی می ژئوپارک

شود، اما اگر ژئوپارکی به اسدتانداردهای الزم ایدن سدازمان نرسدیده      ظ میها حف ترتیب نام آن مناطق در شبکه جهانی ژئوپارک

ای پایدار را پیداده کندد، بدا     دهد که نماد فرصت است و اگر پ  از این فرصت نتوانست اهداف توسعه باشد، به آن کارت زرد می

 شودا دریافت کارت قرمز از شبکه جهانی یونسکو خارج می

صربه فرد در ایران و خاورمیانه است د در تمام این مراحل، کارنامده غیرقابدل قبدولی از خدود بدر       ژئوپارک قشم د که ثروتی منح 

نشدن اقدامات درخواستی یونسدکو و در   د به دلیل انجام  88جای گذاشت، چراکه در همان دوره چهار ساله اوو د یعنی در ساو  

 هدا خدط خدوردا    د، ندام آن از فهرسدت مانددگار ژئوپدارک    المللی ژئوپدارک مدالزی بدا دریافدت کدارت زر      چهارمین کنفران  بین

 

های گذشته، دوباره خود را باال بکشد، اما این فرصت دو ساله نیدز   ای دریافت کرد تا با جبران کوتاهی پ  از آن فرصت دو ساله
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ی خدود را مبندی بدر    را ۳۵به پایان رسید بدون این که بتواند بازرسان یونسکو را راضی کنددا اواخدر شدهریور    ۵۹۳۱اسفند ساو

 خروج قشم از فهرست یونسکو اعالم کردندا

 منطقه آزاد قشم حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل

اند همه تالش خدود را بدرای بازگردانددن     ها و اقدامات وعده داده سری برنامه مدیران جدید سازمان منطقه آزاد قشم با انجام یک

این دورخیز بلند، مدتی اسدت آغداز شددها حمیدرضدا مدؤمنی، مددیرعامل       دوباره ژئوپارک قشم به فهرست جهانی خواهند کردا 

کند تنها ژئوپارک خاورمیانه را دوباره جهانی کندا این مقام مسدئوو حتدی در    ماه تالش می منطقه آزاد قشم گفته است تا بهمن

باشد را تأمین خواهد کرد و این مهدم  ای که الزم  باره به خبرنگاران گفت که برای بازگرداندن قشم به این فهرست هر هزینه این

 .را معطل تخصیص اعتبارات دولتی نخواهد گذاشت

 :برای جزیره قشم برخی از منافع متعدد اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری

شود، موجب  ویژه مشاغلی که با احتماو ورود مهاجران سبب تغییرات در شیوة زندگی اهالی می های شغلی، به افزایش فرصت

 .یابد می اشود و دانش، تخصص وآگاهی جامعة میزبان نسبت به پذیرایی از گردشگران ارتق ی آن میبهبود بخش

 اشود سبب اشتغاو در سطح محلی می -الف 

 شودا سبب گسترش صنایع پرمنفعت محلی می -ب 

مدل گسدترش   راهنمدا در سدطح محلدی ازعوا    وخدمات دستی ونقل،صنایع حمل های ها،سیستم ها، رستوران احدا  هتل  -ج

 اهستند منطقةگردشگری

 اکند رود و به اقتصاد محلی و منطقه کمک می شمار می به عنوان یکی از منابع جذب درآمدهای ارزی به  -د

 اشود تک شغلی در آنها رایج است، تنوع اقتصاد محلی ایجاد می در مناطق روستایی که عمدتاً  -ه

 .یابد شود، زیرا تقاضا در این مناطق افزایش می به اقتصاد محلی می سبب رونق تولیدات کشاورزی و تزریق سرمایه  -و

 ایابند ای بهبود می های محلی و منطقه شبکة حمل و نقل، ارتباطات و زیرساخت  -ز

ها به یکدیگر تأثیر بسیاری دارد و سبب فراهم شدن زمیندة ارتباطدات در بعدد جهدانی و ارتقدای       در انتقاو و تبادو فرهنگ -ح

 .شود ک مردم از فرهنگ یکدیگر میسطح در

شود و جوامع محلی و نیز بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قادر به استفاده از آن  فراهم شدن امکانات تفرجگاهی میسر می -ط

  .خواهند بود
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 می گرددا های جدید توسعه زیرساختسبب  –ی 

 رقم می زندا ی میزبان بازاریابی، و بهبود سازمانی در جامعه –ک 

 فراهم می سازدا اوقات فراغت و سرگرمی برای جوانان دنهای گذران ایجاد فرصت -و

 را فراهم می سازدا تامین منابع مالی برای مدیریت امکانات جدید –م 

هدای   تواند بهترین انگیزه برای توجه بیشتر به گردشگری ، فراهم نمدودن زیرسداخت   مزایای گردشگری برای اقتصاد کشورها می

 (۵۹۳۹،عزیزی)ی گردشگری باشدا  جانبه ی همه ی گسترش آن، و در نهایت توسعهالزم برا

 نتیجه گیری

امروزه اهمیت گردشگری و تاثیرات اقتصادی آن بر جوامع بر کسی پوشیده نیستا با توجه به یافته های ایدن پدژوهش افدزایش    

ت گردشدگری بده عندوان ابدزاری بدرای رشدد و       سطح اشتغاو مهم ترین تاثیر مگبت گردشگری بر جامعه میزبان می باشداصنع

قه مندان بسدیار و بازتداب فدراوان اقتصدادی در     التوسعه پایدار اقتصادی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است و بدلیل ع

توسدعه   بردن مشاغل محلی و افزایش رفاه اقتصادی به مگابه راهبرد رشد و توسعه اقتصادی در دستور کار برنامه های جهت باال

 منطقه ای در نقاط مختلف جهان قرار گرفته استا

حضور گردشگران در یک منطقه، فرصت های شغلی زیادی از جمله، خرده فروشی، ساخت و ساز و حمل و نقل را برای ساکنان 

رکت در محلی ایجاد کندا برگزاری رویداد ورزشی باعث می شود که افراد زیادی در یدک محددوده زمدانی بدرای تماشدا و مشدا      

ورزش به جامعه میزبان مسافرت کنند و این امر باعث رونق گرفتن و کسب در آمد برای هتل ها، رستوران ها و همچنین ایجاد 

 اکسب و کار جدید و رونق خرده فروشی بشود

طرفه است  نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی یک رابطه دو

و بین این دو متغیر یک تعادو بلند مدت استا آثار اقتصادی گردشگری مقدم بر سایر ابعاد استا رشد گردشگری کمک عمده 

ای به افزایش فعالیت های اقتصادی متنوع در بسیاری از کشورها بوده استا بخش گردشگری با تغییرات و روند های اقتصاد 

سلیقه مصرف کنندگان استا گردشگری فرصت های اشتغاو را افزایش می دهد، به خصوص  جهانی سازگار بوده و تابع مد و

در جامعه ای مگل ایران که اقتصاد تک محصوای دارد و وابسته به فعالیت های نفتی هستند تنوع شغلی ایجاد شده به وسیله 

  رصت های سرمایه گذاری عمده ای ایجادوه بر اینکه فالفعالیت های گردشگری بسیار اثر گذار می باشدا رشد گردشگری ع

 می کند، باعث توسعه و بهبود زیر ساخت های اقتصادی نیز می شودا
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و دسدتیابی بده   اقتصاد مقداومتی  مدیریت و برنامه ریزی صحیح به اجرای بهتر سیاست ها  منطقه آزاد قشم با  سازمان مسئوالن

فدراهم نمدودن امکاندات مناسدب و       جزیدره بدا   گردشگری بخش مسئولینسایر ا همچنینندنکمک ک گردشگریاهداف توسعه 

وااا  و آبی های ساحلی ورزش ،غارنوردی ،و ژئوپارک های طبیعی گردی طبیعت :هایی از قبیل جاذبه برای بیشتری گذاری سرمایه

   مایه ی پیشرفت اقتصادی جزیره و کشور عزیزمان گردنداپایدار ،کسب درآمد  جهت جذب گردشگری و

   منابع:

موسسده تحقیقدات و   : تهدران  ،۵، جلد  مجموعه کتاب های راهنمای جامع ایرانگردی؛ (۵۹77) حسن و دستیاران ،زنده دو -۵

 ا   انتشارات ایرانگردان

 ایفرهنگ یدفتر پژوهش:فارس، چاپ دوم ، تهران  یجقشم صدف ناشکافته خل یرهجز؛(۵۹8۱) یعل ی،بلوکباش -2

 اها )سمت( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهتهران: توسعه اقتصادی،  ؛ (۵۹82)محمود ،متوسلی  -۹

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور ا ؛ (۵۹۹8لشکری ،محمد) -4

 ا  انتشارات کمیته ملی المپیکتوریسم ورزشی ، تهران :  ؛ (۵۹87و همکاران) کورش ،مجتبوی -۱

 مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، تهران: نشر نیا ؛ (۵۹7۵عظیمی ، حسین ) -7

آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم زاده جهرمی ، تهران: نشدر و پدژوهش فدرزان     ؛ (۵۹78فریدمن ، میلتون و رز فریدمن) -8

 روزا

 نیا ، تهران:نشر۵اقتصاد رشدوتوسعه ، جلد ؛ (۵۹7۱قره باغیان ، مرتضی) -۳

 ، تهران: نشر نیا2اقتصاد رشدوتوسعه ، جلد  ؛ (۵۹7۵قره باغیان ، مرتضی ) -۵۱

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، تهران:انتشارات پیام نورا ؛ (۵۹74موسوی جهرمی، یگانه ) -۵۵

 یامباحث اساسی اقتصاد توسعه ، ترجمه: غالمرضاآزاد)ارمکی( ، تهران :نشر ن  ؛ (۵۹78میر، جرالد) -۵2

 ا۳67ص  :تهران،  برنامة ملی توسعة گردشگری؛(۵۹8۱)سازمان ایرانگردی و جهانگردی -۵۱

 ا22-2۳، تهران: ص ۱۳۳( ؛ استراتژی های توسعه اقتصادی، تعاون ،۵۹76لشکری ، محمد ) -۵6

 ،47شدماره اسدالمی،  اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأ کید بر دیدگاه مقام معظم رهبدری، اقتصاد ؛میرمعزی، سیدحسن  -۵7

 ا۵۹۳۵پاییز
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 .۵۹۳2بهار ،۵۵8مشکوه، شماره  اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه، ؛ حسینزاده بحرینی، محمد حسین -۵8

 جغرافیدایی،  فضدای  پژوهشدی – کارکردها ، چالش ها و راهکارها، مجله علمی گردشگری پایداردرایران ؛محسنی، رضاعلی   -۵۳

 ا۵۹88 ،28 شماره

 ا۵۹۳۵پاییز ،۵6امنیت،شماره  آفاق الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران،فصلنامه؛الهمراد سیف، -2۱
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