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برون رفت از معضالت زیست محیطیتوسعه موزون :
و ارتقاء جایگاه ژئوپولیتیکی جزایر خلیج فارس

2دربانیمرضیه مستوفی، 1چیدکتر محسن مدیرشانه

پیش درآمد
امروزه باعطف توجـه بـه   ، خواندندمیرا نگین این پهنه آبی هرمز، ي گذشته خلیج فارسهااگر درتاریخ سده

جایگـاهی را یافتـه   کیش چنین عنـوان و ، گردشگري خلیج فارس واز قوه به فعل درآوردن آنهاايهپتانسیل
بسـتر برخـی   بـر -توسعه گردشگري درجزیره کیش به ویژه پس ازانقالب ودوران موسوم به سازندگی. است

ردشگري کشـور و گبدیل دربینمونه وايهعالوه برایجاد منطق-ي محدود پیش ازانقالبهاجاذبهامکانات و
ارز ازرویـه مسـافر و  حدود قابل توجهی به کاهش خـروج بـی  تا، ایرانخارج ازایران وجذب گردشگرانی از

ي گردشگري ایران انجامید. هاجاذبهافزایش اعتبار وکشور و
تشـدید  تـدریجاً بـه ایجـاد و   ، تراکم فزاینده مسـتحدثات درکـیش  سو با تشدید این توسعه ودیگراین پدیده از

ي هـا آلـودگی ، مشکالت ترافیکی، سواحل آنمحیطی درجزیره ومعضالت زیست، "باراضافی"یی چون هاعارضه
، مهمتـرین جاذبـه آن بـوده اسـت    ، ایـن جزیـره  عوارض جانبی که تاکنون فقدان آنها دردیگربصري وصوتی و

انحصـاري بـه کـیش و   توجه تقریباً، نافزون برای. افکندمیجایگاه ممتاز گردشگري کیش را به خطر موقعیت و
ایرانی خلیج فـارس بـه   جزایرتوسعه درنوعی اقتصاد و، عدم توجه موازي به دیگرجزایرخلیج فارستوسعه آن و

کرد. این درحـالی اسـت کـه    یاد"توسعه ناموزون"و "ايهاقتصاد جزیر"آن به توان ازمیوجود آورده است که 
غربـی ایـن   شمالالیهتا منتهیتنگه هرمزمدخل آن درخلیج فارس ازسراسرنی درایراها جزیره دیگروجود ده
وجوه گوناگون برخوردارند که عدم توجه کـافی بـه   ابعاد وکیفی دري گسترده توسعه کمی وهازمینهآبراهه، از

درايهري جزیـر متنـوع گردشـگ  متعدد وهايفرصتغفلت ازکیش واضافی موصوف برایجاد بارآنها عالوه بر
خلـیج  فراگیـر توسعه جامع وازایجاد خواهد کرد وامنیتی دیگري راسیاسی و، عوارض اجتماعی، جنوب ایران

.فارس خواهد کاست و جایگاه ژئوپولیتیکی آن را فرو خواهد کاست
، ن خواهیم گفـت آنها سخهايوتوانمنديهاجاذبه، جایگاه، هاویژگیتوجه به جزایري که درادامه مختصراً از

.مزایاي نسبی ذیل را فراهم خواهد ساختها وموقعیت

modir_shanechi@yahoo.com، آزاد اسالمی واحد مشهدت علمی دانشگاهئعضو هی، مسئولنویسنده-1
ارشد مدیریت کارشناس-2
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در خلیج فارس ايهابعاد ووجوه توسعه موزون جزیر
:  کاهش مشکالت آتی پیش روي کیش وحفظ موقعیت گردشگري فعلی آن. 1

ي هـا هجاذبـ دست رفـتن بسـیاري از  ازاین جزیره خطربررویه متمرکزکه اشاره شد توسعه بیچنان
افـزایش وسـایل   نیزدریاپیماها به جزیره وآورد. افزایش تردد هواپیماها ومیکنونی این جزیره راپیش 

، صـوتی هـاي کیش به تدریج به آلودگیساختمانی درتجاري وهايگسترش فعالیتنقلیه درون آن و
سـاحلی و هـاي آبآلودگی آب شیرین جزیره ونیزآلودگی آن ودست رفتن خاك جزیره واز، بصري

متراکم نقاط پرجمعیت ومعمول درهايبه هم ریختگیها وآشفتگیایجاد تدریجی ترافیک سنگین و
این روند نهایتـاً ممکـن   ، اداريتجاري و، به ویژه با توسعه مستحدثات مسکونی، افزون براین. انجامدمی

طبیعـی جزیـره کـیش ازجملـه     ي هـا افکندن جاذبهبه خطرمحیطی ومخاطرات زیستاست عالوه بر
بـه  بدین ترتیب مجموعـه منحصـر  به مخاطره اندازد وابنیه تاریخی کیش راآثار و، جزیرههايرستنی

.معرض نابودي قراردهدجزیره را دري تجدیدناپذیرهاجاذبهوهاویژگیفردي از
با سـامان بخشـی   کاست واضافی برکیش خواهداین باراز، ایرانی خلیج فارسجزایرعطف توجه به دیگر

حفظ خواهد کرد.جایگاه فعلی این جزیره راموقعیت و، عوامل مخربکنترل طبیعی تهدیدها وو

جنوب ایران  اجتماعی حوزه خلیج فارس وتوسعه اقتصادي وزدایی ومحرومیت. 2
ثبت یادشده آن به تبعیض ماعمال آنچه ازایرانی خلیج فارس وجزایرکیش به دیگرعطف توجه از

یـافتگی بنـادر و  دیگر سو به توسعهازمدار توسعه نیافتگی وازیک سو به خروج این جزایراز، است
.انجامدمیآنها سواحل نزدیک به هریک از

گردشگري جنوب ایرانهايافزایش پتانسیل. 3
گردشـگري  ايهـ به افـزایش پتانسـیل  ، ترگستردهايهتوسعه درحوزوجزایرگسترش توجه به سایر

فـراهم پیش ایـن منـاطق را  خود موجبات توسعه بیش ازاین امرانجامد ومیاین گسترده ایران در
ي گردشـگري  هـا جاذبهها وبزرگترین پتانسیلخلیج فارس ازرانی درایهها جزیروجود ده. سازدمی

از رین گردشـگر موقعیت جغرافیایی ممتازي است که امکان جذب بیشـت درمغفول واقع شده کشور
آورد. میخارج و ورود موفق به حلقه گردشگري جهانی این منطقه را براي ایران فراهم داخل و
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تعادل جمعیتی. 4
تعادلی جمعیتـی  ، سایر جزایر ایرانی خلیج فارسآن دراقتصاد مبتنی برتوسعه قلمرو گردشگري و

آن بـا جـذب جمعیـت درگسـتره وسـیعی از     افزون برجزایر ایجاد خواهد کرد ودیگرمیان کیش و
.کمک خواهد کردنیزبه تعادل جمعیتی درسطح کشور، جمعیت جنوبمناطق کم

بسط توسعه. 5
سایرناشی از آن میان این جزیره وايهناحیهايتفاوتمعطوف به توسعه کیش وتوجه انحصاري و

ل توسـعه  او بالمـ "ايهقتصـاد جزیـر  ا"گیري وضعیت موسوم به به شکل، ایرانی خلیج فارسجزایر
به توسعه ترمقیاسی وسیعدرانجامیده وو سواحل جنوب کشورعرصه جزایرناموزون ناشی ازآن در

نتیجـه محدودشـدن توسـعه بـه     درکشوري دیگري ازهابخشمقایسه بانیافتگی نواحی جنوب در
بسـط و . وزون منجـر شـده اسـت   توسـعه نـام  نتیجتاً جلوه دیگري ازاین نواحی وبخش کوچکی از

توسـعه مـوزون جزایـر و   جزایـر، مسـیر  کیش به دیگـر امکانات مرتبط با آن ازتوسعه گردشگري و
همـوار دیگر مناطق کشـور را فراتر توسعه موزون میان جنوب وايهمرحلدرسواحل خلیج فارس و

.خواهد ساخت

ینیروي انسانر بامحوریت جمعیت وگسترش امنیت پایدا. 6
نقـش کیفـی جمعیـت و   بـر -همچون مقولـه توسـعه  -مفهوم امنیتجامع ازجدید وهايبرداشت

اعـم از -منـاطق مـرزي  . شـود مـی تلقـی  "انسان محور"به عبارت دیگر نیروي انسانی تأکید دارد و
ساز تهدیدات امنیتی است وزمینه، جمعیتیخالءوجود فاقد سکنه یا کم جمعیت و-آبیخشکی و

اشـتغال و هـاي چنین مناطقی به ویژه درصورت تأمین فرصـت وجود جمعیت قابل توجه درمتقابالً
وبه تقویت امنیت پایدار، ي همگرایانه ملیهاانگیزهوهاایجاد زمینهفرهنگی الزم وامکانات مادي و

رت ي مهـاج هـا جاذبهایجاد امکانات و، حفظ جمعیت بومی جزایرخلیج فارس. انجامدمیانسان محور
دیگر نقاط ایران بـه جزایـر، بـا پرکـردن     ازگردشگروحضور جمعیت متغیرتردد وبه این جزایر، و

نیـز بـه   انجامـد و مینیروي انسانی متکی به شهروندان وجمعیتی به گسترش امنیت پایدار وخالء
بـا  صـفحات جنـوبی ایـران   ومجموعه این جزایرتوازن جمعیتی میان جزایر مختلف خلیج فارس و

.بخشدمیتعمیم ساز توسعه راو زمینهاین طریق امنیت پایدارازشود ومینقاط کشورمنجردیگر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مجموعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس  84

درجزایرخلیج فارس  توسعههايابعاد و وجوه توانمندي
ایـن  در. خـواهیم افکنـد  این جزایـر برخی ازهايپتانسیلها وویژگی، اکنون نیم نگاهی به موقعیت

همچون کیش مورد توجه قرارگرفته اخیرهايکه به ویژه درسالقشم نیزاز، عالوه برکیش، بررسی
کمتـر  ، توسعه به ویژه توسعه گردشگري تا حدود قابل توجهی بهره مند شده اسـت هايفرصتازو

. سخن خواهیم گفت
واقع هرگاه سخن غیرمسکونی دارد. درمسکونی وکوچک وجزیره بزرگ و130خلیج فارس حدود 

ایرانی این آبراهـه بـه ذهـن متبـادر     طبیعی نام جزایربه طور، آیدمیخلیج فارس به میان جزایراز
سـایر جزایـر  ، شـود مـی یادآن به عنوان یک کشوربحرین که ازشود؛ چراکه جز مجمع الجزایرمی

شـمال خلـیج   حـال آنکـه جزایـر   سنگی اسـت و غالباً مرجانی وغیرایرانی عمدتاً غیرمسکونی وجنوبی و
.)14: 1381، گردشگري است(اسدياغلب مسکونی یا مستعد سکونت و، تعلق ایران استفارس که در

، هنگـام ، قشم، الركهرمز،: شرق به غرب عبارتند ازایرانی خلیج فارس ازمهمترین جزایربرخی از
وان،الشـیدور، هنـدورابی، ، کیش، فارسی، سیري، فارورگانفارور،، بوموسی، کوچکتنب، بزرگتنب

. حاج صلبوخ و داراخارکو، بونه،خارك،ام سیله،، جبرین، نخیلو، شیف، ام الکرم

ي کلی جزایر ایرانی خلیج فارسهاویژگی. 1
: ایرانــی خلــیج فــارس بــه ترتیــب وسعت(برحســب کیلومترمربــع) عبارتنــد از تــرین جزایــرعمــده

ــم( ــیش()،1628قشـ ــارور(، )8/76)، الوان(4/90کـ ــدور)،6/26فـ ــیري(، )8/22ابی(هنـ ، )5/16سـ
، )5/3خـــارکو(، )7جبـــرین(، )5/10بـــزرگ(تنـــب، )8/12بوموســـی(، )14شـــیف(، )21خـــارك(

مجموع ایـن  ، به این ترتیب. )./25) و فارسی(./32نخیلو(، )./4ام الکرم(، )1فارورگان(، )2کوچک(تنب
بزرگترین آنها قشـم بـه   ، این میاندر. گیردمیبردرکیلومتر مربع را2000وسعتی قریب به جزایر

قشم همچنین بزرگتـرین همـه   . ایرانی خلیج فارس وسعت داردهمه جزایرتنهایی حدود شش برابر
-بوبیان، قشماین خلیج پس ازمیان جزایراست و در-غیرایرانیاعم از ایرانی و-جزایرخلیج فارس

قـرار -دهـد مـی شـکیل  تهشت کشور خلیج فارس راکه یکی از-سپس بحرینو-متعلق به کویت
.گرفته است

، کـیش ، هرمز، آنها مسکونی است؛ قشمحدود نیمی از، جزیره ایرانی خلیج فارس25میان قریب از
این در. استاین جزایرشماربزرگ درتنببوموسی و، شیف، خارك، سیري، هندورابی، فارور، الوان

.ستبه قشم امربوطهزارنفر73میان بیشترین جمعیت با قریب 
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طبیعیفرهنگی و، تاریخیهايوپتانسیلها. جاذبه2
ي گونـاگون از هـا نشیبوفرازتمدنی کهن وایرانی خلیج فارس با توجه به پیشینه تاریخی وجزایر

کـم  تـاریخی متنـوع و  آثـار ، هـا مهاجرتها ودست به دست شدن، خارجیهايقدرتجمله حضور
، بقــاع متبرکــه، هــاحســینیه، شــیعهد اهــل ســنت ومســاج. نظیــري را درخــود جــاي داده اســت

بقایـاي کلیسـاها و  ، معابد ادیـان مختلـف  ها وزیارتگاه، مسیحیانتاریخی مسلمانان وهايگورستان
آن میان است. ساله ازجنگ هشتنبردهاي گذشته وآثاري تاریخی،هاي قلعههابازمانده، هاآتشکده
این قراراست: ازاجماالًهاجاذبهواین آثاربرخی از

زیارتگاه شیخ حسن ، مسیحیانمسلمانان وهايگورستان، پرتغالیهاي مسلمانان وهاي قلعههاویرانه
ي هـا ویرانـه . )124و98: 1371، زیارتگاه قتال ولـی همگـی درهندورابی(افشـار سیسـتانی    مدنی و

دیگـر ع اهـل سـنت و  مسـجد جـام  . )173: 1371، قـدیمی درفارور(افشارسیسـتانی  هايساختمان
روسـتاها و ، چـراغ دریـایی  ، سـنگرهاي زمـان جنـگ   ، نـادري سـرپر هايتوپ، هاحسینیهمساجد و

چــراغ مســاجد و، )130و127: 1382، قــدیمی همگــی درالوان(ســازمان جغرافیــاییهــايآبــادي
سـعد  شیخ سعد منسوب بهقبر، )169، 1380، قله درتنب بزرگ(افشارسیستانیفراز(فار) بردریایی

، )189(الـف):  1381، مسـاجد تـاریخی درشیف(سـازمان جغرافیـایی    ودیگر مقـابر بن ابی وقاص و
قبـر ، )215(الـف):  1381، جبرین(سـازمان جغرافیـایی  دریـایی در هـاي ي تخریب شده چـاه هاپایه

قبرهـاي  )،224(الـف):  1381نخیلو(سـازمان جغرافیـایی،  منصوب به شیخ کرامه یا شیخ کرامت در
ي معبد پوزیدون(نپتون یا خـداي  هاویرانه، معابد پالمیريوهادخمه، سال پیش ازمیالدهزارسنگی 

بقایاي کلیسـا و دیر(صـومعه)   ، ي چارطاقی یا آتشکده زرتشتیانهابازمانده، وب به یونانیانصمندریا)
می قنـات قـدی  بقعه میرمحمـد حنفیه(محمـد بـن حنفیـه) و    ، هاي قلعه هلنديهاخرابه، نسطوریان
همگـی درخارك(سـازمان   ، اهـل سـنت  مسـاجد شـیعیان و  وهـا بقعه علمـدار ،حسـینیه  ، کناربقعه

متروکـه  هايساختماناماکن و) و80: 1353، ؛ آل احمد83، 71، 70، 69(الف): 1381، جغرافیایی
.)156(الف): 1381،خارکو(سازمان جغرافیایینظامیان دوران جنگ در

کـانونی از ايهمقـام نقطـ  منطقه خلیج فـارس در بزرگ درهاياطوريامپروهادولت، تمرکزتمدنها
سـتد  ومرکزیت تجاري این منطقه به مثابه کـانون داد موقعیت اقتصادي محوري و، کنونتادیرباز

وملـل دور مهـاجرت اقـوام و  ، اعصـارطوالنی دریانوردان طی قرون ورفت و شد بازرگانان وکاالها و
استعماري مختلف طی پنج سده اخیر، خلیج فـارس را  هاينفوذ قدرتوورحضو، نزدیک به منطقه

گوناگون بدل هايخرده فرهنگها وفرهنگ، هاگویش، هازبان، مذاهب، ادیان، قومیتهاازايهبه موز
گونـاگونی  ایـن تنـوع و  ي بسـیاري از هـا این میان نشـانه ایرانی خلیج فارس درجزایر. ساخته است

ي ایـن  هـا بارزترین ویژگیازگذارند کهمیبه نمایش ي مختلفی راهاجاذبهوهاجلوهدرخود دارند و
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ي گردشگري فرهنگی را بـه مثابـه بخشـی از   هاتواند زمینهمیکه هابرخی ازاین ویژگی. جزایراست
است:این قراراجماالً از، خلیج فارس فراهم سازدايهگردشگري جزیرهايپتانسیل

همچـون قشـم و  برخـی جزایـر  همچون اهل سنت کـه در ، مذهبیهايوجود اقلیتتنوع مذهبی و
قابـل تـوجهی را  هايخارك اقلیتدیگري چون الوان وشیف اکثریت سکنه و درجزایرهندورابی و

بعضـی از همچـون عربـی کـه در   ، ایـران اقلیت درهايتکلم به زباندهند؛ تنوع زبانی ومیتشکیل 
، الوانکـیش، ، هنـدورابی ، دیگري چون قشـم درجزایررایج اهالی است وهمچون شیف زبان جزایر

محلی گوناگون؛ تکلم هايوجود گویش، رایج استهايزبانفارسی ازکنارتنب بزرگ دربوموسی و
هـاي قدرتمند سـنت حضورنزدیک؛ تنوع فرهنگی وودورهايزبانیی ازهابه فارسی آمیخته با واژه

اکثریت تلفیق ویژه آنها؛ حضورگوناگون مدرنیته ومظاهرآمیختگی فرهنگی ومحلی درکنار ملی و
، جزایري چون قشمغیرمحلی درجزایري چون شیف؛ آمیختگی جمعیت محلی وجمعیت محلی در

فقـدان  جزایـري همچـون الوان و  خـارك؛ اکثریـت غیرمحلـی در   هندورابی و، تنب بزرگ، بوموسی
.ن سیريدیگري چوجزایرجمعیت محلی در

شود:میاشاره این جزایرشماري ازدري مذکورهاوار به گوناگونیاکنون فهرست
مهـاجران  دراویـش قـادري و  جمعـی از اقلیت شـیعی و کناراکثریت سنی شافعی درجمعیت قشم را

اکثریـت قریـب بـه    . )94و91، 35، 32: 1382، دهند(زنـد مقـدم  میبلوچ تشکیل بنگالشی و، افغانی
ایـن  هـاي غیرمحلی قومیتمحلی وهايفارسعربها وو، اهل سنت شافعیجمعیت هندورابی رااتفاق

ي ایـن  هـا ویژگیجزیره هندورابی ازرایج درهايسنتي فرهنگی وهاجلوه. دهندمیجزیره راتشکیل 
،عربهـا ، جمعیـت الوان را ایرانیـان اصـیل   . )119تـا  114و102: 1371، جزیره است(افشارسیسـتانی 

رایـج ایـن جزیـره فارسـی بـا      هـاي زبـان . دهدمیآنان تشکیل ازايهها و آمیزپرتغالی، حبشیسیاهان
تسـنن شـافعی اسـت (سـازمان     مـذهب اهـالی آن تشـیع و   عربـی و بنـدري و المـردي و هايگویش

جمعیـت تنـب   شارجه وهايعربایرانیان وسکنه بوموسی را. )169و114، 113: 1382، جغرافیایی
169، 135: 1380، دهند( افشارسیسـتانی مییاس دبی تشکیل عربهاي بنیوايهایرانیان لنگرگ رابز
را شـیعیان تشـکیل   یـک پـنجم  اقلیتـی حـدود  شـافعیها و اکثریت جمعیت جزیره کـیش را . )170و

درجزیـره خـارك   . )180(الف): 1381، زبان رایج دراین جزیره عربی است(سازمان جغرافیایی. دهندمی
سـکنه ایـن   و یک سـوم اندملیتهاي گوناگون سکونت داشتهاقوام ومذاهب وگذشته پیروان ادیان واز

.)135و 63(الف): 1381، اند(سازمان جغرافیاییاهل سنتاز، جزیره
، وسـعت عالوه بر، نیمه شمالی این خلیج قرارگرفته استجزیره ایرانی خلیج فارس که در25قریب 
عربی نیمه جنوبی خلـیج فـارس متمـایز و   جزایرتنوع خاص خود که آنها را ازوي تاریخی هاجاذبه
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ايهتنـوع ویـژ  ها وپتانسیل، هاجاذبهازمحیطی نیززیستیاقلیمی و، منظرطبیعیاز، سازدمیممتاز
. خوردمیي آبی کمتر به چشمهادیگرپهنهاین خلیج واست که دربرخوردار

انـواع درختـان و  ، خـود رو ايهبوتـ دیگرگیاهان علفـی و دارویی ووايهفي گیاهی علوهاانواع گونه
آبزیـان و دیگـر انـواع ماهیـان و  تـرین تنـوع جـانوري از   گسـترده ومثمرغیروي مثمرهادرختچه

جـانوري  بوم گیاهی وزیست، پستاندارانجوندگان و، مهاجر، خزندگاندوزیستان تا پرندگان بومی و
شـوربه صـورت   وجـود آب شـیرین و  . ایرانی خلیج فارس فراهم آورده استزایرججذابی درغنی و

صیفی جـات  کشت انواع غالت وامکان کشاورزي واین جزایرچشمه و برکه و رود و چاه و قنات در
پهنـه  ازايهشـم . صـید مرواریـد افـزوده اسـت    نیز دامداري را به امکانات گسـترده مـاهیگیري و  و

است: این قرارایرانی خلیج فارس ازجزایربه فرد درمنحصربومگسترده این زیست
انجیـر، انـار،   ، گـل ابریشـمی  ، نخـل زینتـی  ، گل کاغذي، لور، کرت، خرماگیاهانی چون کنار، کهور،

سـمر،  ، چیـرغ ، مغیر، گز، شمشاد، تمر، تاغ، حنا، زمینیبادام، بادام، موز، نارگیل، انبه، انگور، مرکبات
و، آبـی وسبزهايجلبکآکاسیا و، خرزهره، سپستان، گل مرمز، اسکنبیل، گرخ، وپلنگ، سلم، بهمن

، انـواع موشـها  ، بزمچـه سوسـمار، عقـرب،  ، مارهاي دریـایی انواع مارها و، جانورانی چون جبیر(آهو )
، سـاحلی خرچنگ دریایی و، انواع جربیل، مارمولک، تیغیراسو، جوجه، پشتالكخفاش،، خارپشت
جملـه  ها نوع پرنـده از دهها نوع ماهی وده، نهنگ، کوسه، دلفیني عظیم دریایی،هاشتپانواع الك

، عقاب، انواع بازشکاري، فالمینگو، حواصیل، آگرت، سار، غاز، اردك، کاکایی، انواع پرستوهاي دریایی
تیهـو،  ، کبـک ، بـاکالن ، سوسـک ، چـک زنبورخوار، چک، قمري، کبوتر، هدهد، بلبل، چکاوكسلیم،

.جغدکوکو و، جشگگن
شود:میاشاره این جزایري طبیعی درشماري ازهابرخی ویژگیازايهدراینجا به نمون

متـري بـا   1300ايهرودخانـ ي مشـجر، هـا کوهستانی با درهايهناحی، شیرینآبهايچاهوهابرکه
سـواحل آن  هنـدورابی و ترین مروارید همگـی در و مرغوبجبیر400حدود ، آثاربند سنگی قدیمی

نیمه عمیق آ ب شیرین وها چاه عمیق وده، )170و164، 157، 141، 79: 1371، (افشارسیستانی
بـا انـواع درختـان میـوه و    چندین روسـتاي سرسـبز  ، درختان عظیم چند صد ساله لور(انجیرمعابد)

73: 1382، درالوان(سازمان جغرافیاییايهماسوايهوجود سواحل صخرجات وصیفیسبزیجات و
هـا هـزار  گـذاري ده تخـم محل تجمـع و ، )54: 1380، بوموسی(افشارسیستانیکوه حلوا در، )89و 

هـاي مسـیل وهـا آبراهـه ، )174: 1380، تنـب کوچک(افشارسیسـتانی  پرستوي دریایی وکاکایی در
حـدود  ، قنـوات متعـدد  هـا و چـاه زیرزمینـی و هـاي آب، برکه طبیعـی ، نیزارهامنتهی به آبگیرها و

و53، 39، 37، 36(الـف):  1381، کالغ هندي بومی جزیره درخارك(سازمان جغرافیاییوهزارجبیر
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ایـن میـان سـه جزیـره     در. )157(الف): 1381، سواحل مرجانی درخارکو(سازمان جغرافیایی) و54
شده طبیعی اعالم شدهنخیلو منطقه حفاظتجبرین و، الکرمام.

امکانات وتجهیزات کنونی . 3
، اقـامتی تجهیـزات گردشـگري،  قشم کـه امـروزه تقریبـاً همـه نیازهـا و     جزایرکیش وازف نظرصر

برخـی امکانـات و  ، ها فراهم شـده اسـت  آندریایی درشد هوایی وامکان رفت وورزشی و، تفریحی
است: این قرارایرانی خلیج فارس اجماالً ازجزایرتجهیزات سایر

، سـیري خـارك؛ فرودگـاه در  جبرین و، فارسی، تنب بزرگ، بوموسی، الوان، سیري، فاروراسکله در
خارك پروازهـاي متعـددي بـه    الوان و، سیريهايفرودگاهاین میان ازخارك(دربوموسی و، الوان

نیمـه تمـام وجـود دارد)؛ بانـد     هـاي خارکو فرودگـاه درفارسی وگیرد ومیشهرهاي مختلف صورت 
الوان وسـیري، تفریحی درامکانات ورزشی وکتابخانه و، ی؛ سینمافارسکوپتر درفارور، الوان وهلی

کارکنان تأسیسات نفتی وعمدتاً متعلق به نظامیان واین جزایربیشترغالب این امکانات در. خارك
.آنان استاختیاردر

گیري وپیشنهادها  نتیجه
فرهنگـی و ، متنوع تاریخیعدد وي متهاجاذبهها وجزیره ایرانی خلیج فارس با توانمندي25قریب 

بـه جهـاتی   وي آبی جهـان ممتـاز  هاپهنهوهادیگر آبراههاین خلیج وسراسرطبیعی که آنها را در
. محوریت گردشـگري اسـت  موزون به ویژه باجامع وايهمستعد توسع، به فرد ساخته استمنحصر

ي آمـاده  هـا زمینـه هـا و پتانسـیل بـا همـه   جزایرسایر، تا حدودي قشمکیش وازاکنون صرف نظر
یـا  نیسـتند و توسعه مبتنی برآن برخودارتجهیزات کافی درعرصه گردشگري وامکانات واز، توسعه

انحصـار بخـش کـوچکی از   اقتصـادي در امنیتی و، نظامی، تجهیزات مورد اشاره به دالیلامکانات و
بزرگتـري از ده بخـش بسـیار  جهـت اسـتفا  افـزایش ایـن امکانـات در   تعمیم و. جمعیت کشوراست

مشکالت رویه آن ورشد بیتقاضا برکیش وکاهش فشارعالوه بر، نقاط جهاندیگرجمعیت ایران و
محیطی خلیج فـارس، بـه توسـعه سـایر    تشدید معضالت زیستجلوگیري ازروي این جزیره وپیش
اً توسـعه مـوزون ملـی    نهایتـ وو صفحات جنوبی کشـور نتیجه توسعه موزون همه جزایردروجزایر

وآمیـز ایـن جزایـر، امنیتـی پایـدار، صـلح     فعالیت عامـل نیـروي انسـانی در   وبا حضورانجامد ومی
ارتقاء جایگـاه  درجهت منافع ملی ونقاط استراتژیک خلیج فارس به نفع ایران ومسالمت جویانه در

.  سازدمیفراهم المللی کشوربینوايهموقعیت منطقو
شود: میاین زمینه به اجمال ارائه راهکارهایی درپیشنهادها و، درپایان
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در، تجهیـزات موجـود  امکانـات و تعمیم اسـتفاده از ونیازامکانات اولیه موردایجاد تأسیسات و.١
.یک کیلومترمربع)بزرگتر(با وسعت بیش ازجزایر

شـتر،  فیـل و ي با اسب وسوارکار، سواريامکانات ورزشی به ویژه دوچرخهایجاد اماکن اقامتی و.٢
انجـام  سـواري و مـوج ، سـواري کایـت ، غواصـی ، رانـی اسکی، هاقایقرانی با انواع قایق، شنا، تیراندازي

.هامسابقات دراین زمینه
.امکانات تفریحیدیگري کوچک چند منظوره وهادریاچهاستخرها وي مصنوعی وهاایجاد برکه.٣
.بانیدیدههايبرجنما) وپالنتاریوم(افالك، آکواریوم، بوتانیک(گیاه شناسی)هايایجاد باغ.۴
.سواحل آنوجزایرگردي درطبیعتعلمی وهايبرگزاري گشت.۵
اجـراي  گـذاري و خط مشیوجزایرهايبومزیسترعایت محیط زیست وحفظ وتأکید ویژه بر.۶

.فوق برمبناي آنايهتوسعهايسیاست
مربـع و جزایرکوچکتر(با وسعت یـک کیلـومتر  عی درگسترش مناطق حفاظت شده طبیایجاد و.٧

بازدیـد بـه جـاي اقامـت و    دراین جزایر به تـردد و ايهمحدودشدن گردشگري جزیرآن) وازکمتر
.سواحل آنواقتصادي مخل محیط زیست این جزایرهايمحدودیت فعالیتمنع واسکان و

بـا  خـارج ازکشـور  واي مختلـف کشـور  شـهره وهوایی با بنادرتوسعه امکانات ارتباط دریایی و.٨
محیطی جزایر.زیستي زیستی وهارعایت محدودیت

کنـارحفظ  حفاظت آنهـا در و بازسازي وملی کشورفهرست آثاردرتاریخی جزایرثبت همه آثار.٩
مردمی این جزایر.میراث فرهنگی و

اقلیمـی و ، طبیعـی ، هنگـی فر، ي تاریخیهاویژگیوهاها، جاذبهجهانی توانمنديمعرفی ملی و. 10
فرهنـگ  مذاهب گوناگون مرتبط با تاریخ وپیروان ادیان وجمله به ملیتها وازمحیطی جزایرزیست

پیشینه این جزایر.و
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منابع  
.1353، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 3چ ، جزیره خارگ در یتیم خلیج، جالل، آل احمد-
هـا  انسـانی دانشـگاه  تدوین کتـب علـوم  تهران: سازمان مطالعه و، سائل آنمخلیج فارس و، بیژن، اسدي-

.1381، (سمت)
تهـران:  ، اضافات)(بازبینی و3چ ، تنب کوچکتنب بزرگ وجزایرجزیره بوموسی و، ایرج، افشارسیستانی-

.1380، المللیبیندفتر مطالعات سیاسی و
.1371، تهران: مؤلف، فارورگانفارور ونگاهی به جزایرس ودریاي پارجزیره هندورابی و، ایرج، افشارسیستانی- 
.1379، ي فرهنگیهاتهران: دفتر پژوهش، جزیره قشم: صدف ناشکافته خلیج فارس، علی، بلوکباشی-
.1382، فرهنگیمفاخروتهران: انجمن آثار، آفاق جزیره قشم، محمود، زند مقدم-
ایرانی خلیج فارس استان بوشـهر، تهـران: انتشـارات    ي جزایرجغرافیا، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح-

.(الف)1381، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح
تهران: انتشارات سـازمان  ، جغرافیاي جزایرایرانی خلیج فارس(سیري)، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح-

.(ب)1381، جغرافیایی نیروهاي مسلح
تهران: انتشـارات سـازمان   ، افیاي جزایرایرانی خلیج فارس(الوان)جغر، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح-

.1382، جغرافیایی نیروهاي مسلح
تهـران:  ، تنـب کوچـک)  تنـب بـزرگ و  ، جغرافیاي جزایرایرانـی خلـیج فارس(بوموسـی   ، عیسی، گلوردي-

.1381، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح
تهران: انتشـارات سـازمان   ، اي جزایرایرانی خلیج فارس(الوان)جغرافی، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح-

.1382، جغرافیایی نیروهاي مسلح
تهـران:  ، تنـب کوچـک)  تنـب بـزرگ و  ، جغرافیاي جزایرایرانـی خلـیج فارس(بوموسـی   ، عیسی، گلوردي-

.1381، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح
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