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خليج فـارس از ديرباز كانون توجهات كشـورهاى منطقه و نيز جهان بوده اسـت. به 
دليل امكان دسترسـي به كليه سـواحل و كشـورهاي حوزه خليج فارس كه اين دريا 
فراهـم مى كند همـواره مورد توجه بوده اسـت به طوري كه مى تـوان خليج فارس را 
محل انعكاس سياسـت هاي بين المللـى بدانيم. تاريخ پر نشـيب و فراز خليج فارس 
خودگوياي اين مطلب است. در اين ميان جزاير خليج فارس همچون سربازان كشور 
عمل كرده و خود منافع كشـور را حفظ و نگهباني مى كنند. كشـور جمهوري اسالمى 
 ايران به عنوان پهناورترين كشور خليج فارس مؤثرترين عامل تأثير گذار بر جريانات 
منطقه بوده اسـت و در اين بين نقش جزاير بيش از پيش حائز اهميت مى باشند. در 
مقاله ذيل فهرسـتي كه سـعي شـده اسـت تا تمامي جزاير را در برگيرد، تهيه شده 

است. اميد است كه چنين باشد. 

باغ هـاى دريايـى ايـران  زميـن
فراز و نشيب جزاير ايرانى خليج فارس
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استان هرمزگان
قشم   ·

ــي 1491 كيلومتر  ــاحت تقريب اين جزيره با مس
ــع در خليج فارس  ــن جزيره واق ــع بزرگ تري مرب
ــم در دهانه تنگه  ــوب مى شود. جزيره قش محس
ــد.  ــل بندرعباس واقع مى باش ــز و در مقاب هرم
ــهر بندرعباس، مركز  ــمال به ش اين جزيره از ش
بخش خمير و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از 
ــرقى به جزيره هرمز، از شرق به جزيره  شمال ش
ــگام و از جنوب  ــه جزيره هن ــوب ب الرك، از جن
غربى به جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسى 
ــم (از بندر  ــردد. فاصله جزيره قش محدود مى گ
ــتان هرمزگان 20  ــم) تا بندرعباس مركز اس قش

كيلومتر است. 
ــتان هرمزگان نيز  ــتان تابع اس قشم نام شهرس
ــتان از نام جزيره قشم  ــد. نام اين شهرس مي باش
ــيماتي شهرستان  ــده است. وضعيت تقس اخذ ش

قشم به صورت جدول-1 مي باشد: 
ــاس جدول فوق شهرستان قشم داراي 3  بر اس
بخش و 7 دهستان و 4 شهر مى باشد. همچنين 
ــتا و مزرعه و  ــتان داراي 127 روس ــن شهرس اي

مكان جغرافيايي مي باشد.
ــره مي توان به بندر  ــن بنادر اين جزي از مهم تري
قشم، بندر الفت در شمال جزيره و بندر باسعيدو 
ــاره كرد. در اين  ــه غرب جزيره اش در منتهي الي

جزيره فرودگاه بين المللى احداث شده است. 
ــان قبل از  ــخ واژگان: ايراني ــميه و تاري وجه تس
ــالم اين جزيره را بَُرخت، ابركافان، ابركانان،  اس
ــوان و كاوان  ــب ك ــوان، بن ــن ك ــان، اب ابركم
مى ناميدند. اين جزيره در منابع اسالمى، تا حدود 
ــرى مانند  ــه نام هاى ديگ ــده دهم هجرى، ب س
ــهرت داشته است.  كاوان يا بنى كاوان و الفت ش
ــته اى از اوايل  ــعودى در مروج الذهب، (نوش مس
سده  چهارم هجرى)، در شرح جزاير خليج فارس 
مى نويسد: از آن جمله جزيره الفت است كه آن 

را جزيره بنى كاوان گويند. 
مؤلف كتاب حدودالعالم كه در قرن چهارم تاليف 
ــت نيز از اين جزيره به نام «الفت» نام  شده اس
مى برد و مى نويسد: اندرو شهرى خرم است مر او 
را الفت خوانند و اين جزيره برابر پارس است. 

ــقى در نخبه الدهر، (از سده هشتم هجرى)،  دمش
ــن جزيره را «الفت» و «بنى كاوان» مى خواند  اي

و آن را از جزاير آباد آن زمان دانسته است. 
ــن جزيره با  ــو، از اي ــه اين س ــوى ب از دوره صف
ــم،  ــينان ِكش ــم، يا به گويش سواحل نش نام ِقْش
ــاد كرده اند. در  ــع جغرافيايى و تاريخى ي در مناب
ميان عرب هاى منطقه، اين جزيره به نام جزيره 
ــام جزيره دراز  ــه و در ميان فارس ها به ن  الطويل

معروف بوده است. 
ــط  ــخير جزيره توس ــان تس ــا زم ــن نام ها ت اي

ــت و از سال  ــته اس پرتغالي ها كماكان ادامه داش
ــن جزيره به نام الفت  ــالدى به بعد اي 1866 مي
شناخته مي شده كه اين نام از بندر الفت واقع در 

شمال جزيره گرفته شده است. 
آثار باسـتاني و مكان هاي ديدني جزيره 

قشم
ــمت جنوب  1- كوه نمكى (كوه نمكدان) در قس
ــى جـزيره، يكي از مكان هاي ديدني جزيره  غرب
قشم است. اين كوه كه به شكل مخروط است تا 

ارتفاع 397 متر (قله كوه نمكدان) مى رسد.
ــع يك  ــتاره ها در واق ــتارگان: دره س 2- دره س
ــط آب هاى سطحى،  ــايش يافته توس ناحيه فرس
رگبارهاى فصلى و تندبادهاست. فالت اوليه كه 
ــورت كم و بيش  ــمالى به  ص هنوز در بخش ش
ــاع بين 7 تا  ــت نخورده باقى مانده، در ارتف دس
15 مترى از كف دره قرار دارد و جنس آن ماسه 
سنگ با سيمان آهكى سست و پر از پوسته هاى 
ــت. مخروط هاى نوك تيز، ستون ها  ــيلى اس فس
ــى، آرك ها و تيغه ها و  ــتونك هاى فرسايش و س
ــتند  ــاى نوارى از جمله بخش هايى هس ديواره ه

كه در اين دره مشاهده مى شوند.
ــن و مهم ترين جامعه  ــاى حرا: اولي 3- جنگل ه
ــاهده  ــاى حرا مش ــره در جنگل ه ــى جزي گياه
مى شود كه گونه اى از مانگروهاست و گستره اى 
بيش از 2000 كيلومتر مربع از مساحت جزيره را 

به خود اختصاص داده اند.
جغرافياي انساني قشم: سابقه سكونت در 

اين جزيره به روزگار قبل از اسالم و شايد به دليل 
موقعيت خاص جغرافيايى آن به دوره پادشاهان 
ماد برسد. به طور كلى قشم و تمدن باستانى آن 
همواره به اقوام آريايى و حكومت مركزى ايران 
وابسته بوده و عضوى از كالبد ايران به شمار مى 
آمد. با پيدايش اسالم و در همان آغاز استقرار و 
گسترش حكومت اسالمى، خليج فارس و جزيره 
ــد و آميزه اى از  ــط مسلمانان فتح ش قشم، توس
ــالمى- آريايى در آن پديد  ــدن و فرهنگ اس تم
ــان منصوب از جانب  ــد. خلفاى عرب و حاكم آم
آنها تا چند قرن بر سرزمين ايران و جزيره قشم 
ــكيل  ــلط بودند تا اينكه با تش و خليج فارس مس
ــى دوباره به  ــت آل بويه، حكمرانان ايران حكوم
ــلط گرديدند. حمله مغوالن به ايران  منطقه مس
ــاى جنوبى ايران و  ــت ايلخانان، درياه و حكوم
ــت و اميران مغول  ــارس را نيز فرا گرف ــج ف خلي
ــه حكومت كرده اند. در اين  چندى در اين منطق
زمان بود كه جزيره قشم در مسير رفت و آمد از 
غرب به شرق مورد توجه دريانوردان و بازرگانان 
ــتين اروپايى هايى كه  اروپايى قرار گرفت. نخس
ــم و جزاير اطراف آن را به تصرف در  جزيره قش
ــلط يافتند،  آوردند و بيش از يك قرن بر آن تس
ــپس جاى آنها را هلندى ها و  پرتغالى ها بودند. س

سرانجام انگليسى ها گرفتند. 
ــوى در ايران،  ــكيل حكومت مركزى صف با تش
ــردار بلند  ــت امام قلى خان س ــا به هم پرتغالى ه
ــدند  آوازه عصر صفوى از جزيره بيرون رانده ش
و حاكميت دولت مقتدر مركزى به منطقه اعمال 
ــدن حكومت صفوى جزاير  ــت ش ــد. با سس ش
ــران بار ديگر در معرض طمع و يورش  جنوب اي
ــط  ــگان غربى قرار گرفت، تا اينكه از اواس بيگان
ــى ها در خليج  ــور انگليس ــت قاجار، حض حكوم
فارس شكلى آشكارا و سلطه آميزگرفت. با پايان 
ــت قاجار و آغاز حكومت پهلوى و  گرفتن حكوم
تشكيل نيروى دريايى جوان ايران، جزيره قشم 

دوباره به ايران بازگردانده شد. 
جمعيت جزيره قشم: بر اساس سرشماري 1385 
ــم داراي 103 هزار و  ــتان قش مركز آمار شهرس
881 نفر جمعيت مى باشد. كه از اين جمعيت 97 
ــم ساكن هستند.  هزار و 241 نفر در جزيره قش
ــهر قشم  ــم ش ــهر جزيره قش پرجمعيت ترين ش
ــر و بعد از  ــت 24 هزار و 461 نف ــت با جمعي اس
ــهر پر  ــهر درگهان با 7996 نفر دومين ش آن ش
ــم است. شهر هرمز با 5699  جمعيت جزيره قش
نفر جمعيت و شهر سوزا با 4480 نفر جمعيت از 

ديگر شهرهاي شهرستان قشم هستند. 
كيش   ·

اين جزيره با مساحت تقريبي 90 كيلومتر مربع از 
شمال به روستاي گرزه و از شرق با جزاير فارور 
بزرگ و فارور كوچك و سيري و از جنوب شرقي 

نـام جزيـره الرك بـه علـت 
روسـتاي  بوميـان  مهاجـرت 
خليج الرسـتان، الرك ناميده 
شـده اسـت كـه بـه معنـي 
الر كوچـك مى باشـد و ايـن 
نامگـذاري قبـل از حكومـت 
فتحعلي شاه قاجار بوده است. 

كلمه تنب، فارسـي و بـه معناي 
تپـه و پشـته مى باشـد و دليـل 
نامگـذاري تنـب مار يا تـل مار 
وجـود مارهـاي زيـاد در آبهاي 

اطراف جزيره است.

گزارش ويژهگزارش ويژه
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ــرب با جزاير هندورابي و  ــه بندر ابوظبي و از غ ب
ــدود مي گردد. كيش در 12 كيلومترى  الوان مح
ساحل شيبكوه واقع شده است. اين جزيره ساالنه 
يك ميليون نفر گردشگر را به خود جذب مى كند. 
ــكل اين جزيره بيضي مي باشد. جزيره كيش  ش
ــتان بندرلنگه  مركز بخش كيش از توابع شهرس
استان هرمزگان است. بخش كيش شامل جزاير 

كيش، هندورابي و الوان مى باشد.
جزيره كيش از هزاران سال پيش مسكوني بوده 
است. اين جزيره از زمان حكومت هخامشيان و 
ــكنه بوده و تحت  ــلوكيان داراي س بعد از آنها س
ــته و از ديرباز در بهترين  ــلط ايران قرار داش تس
ــتد در محل بازرگاني به شمار  ــرايط داد و س ش
ــروي دريايي  ــت. نئارك فرمانده ني مى رفته اس
ــدن جزيره كيش به  ــكندر مقدوني پس از دي اس
ــق و زيبايي)  ــب ونوش ( اله رويش و عش آن لق
ــال 1368 به عنوان  را داده بود. اين جزيره در س
نخستين منطقه آزاد تجاري - صنعتي و سياحتي 
شناخته شد. اين جزيره داراي فرودگاه مي باشد. 
جزيره كيش داراى دانشگاه هايى است كه اكثراً 
ــگاه تهران  ــريف و دانش ــگاه صنعتى ش به دانش
ــون دوره هاى  ــگاه  ها اكن ــن دانش ــته اند. اي وابس
ــى  ارشد را در  ــى و كارشناس بين المللى كارشناس
ــى برق  ــته هايى مانند MBA ،IT و مهندس رش
ــگاه هايى مانند  و الكترونيك را با همكارى دانش
ــگاه موناش  ــزى و دانش ــگاه MMU مال دانش

(Monash) استراليا برگزار مى كند. 
ــس نيز  ــه نام قي ــره را ب ــن جزي ــته اي در گذش
ــل تاكنون  ــام از قرن ها قب ــن ن ــد. اي مى خواندن
ــت. مورخان زيادى راجع به  بدون تغيير بوده اس
ــد. ابن خرداد، ابن بطوطه و  آن اظهار نظر كرده ان
ــفر كرده و يا در باب  ياقوت حموى يا به كيش س
ــعدى، در آثار  ــخنورى كرده اند. س بزرگى آن س
ــفر به آن در اين  خود دو جا از جزيره كيش و س

دوران ياد مى كند.
ــا بن محمد بن محمود قزوينى در آثار البالد  زكري
ــد: «قيس جزيره اى است  و اخبار العباد مى نويس
ــت و  ــخ اس در درياى فارس و دورش چهار فرس
ــن و لطافت  ــهرى در كمال حس آبادانى دارد. ش
ــت و كشتى هاى هنديان به  در آنجا بنا شده اس
ــگاه اهل هند و عجم  ــره درآيند و تجارت آن جزي
ــامند و حوض ها و  ــاه آش ــت. آب چ و عرب اس

آب انبار ها ساخته اند.» 
آثار باسـتاني و مكان هاي ديدني جزيره 

كيش
ــتانى حريره، حريره نام شهر ويرانه اى  شهر باس
ــكنه و مربوط به دوران قياصره  است خالى از س
ــهر بوده  ــام بانويى كه ملكه ش ــام آن از ن كه ن
برگرفته شده است. هم اكنون بخشى از شهر كه 
عمارت كاخ بانوى حريره بوده مرمت شده است. 

ــن مجموعه  ــده در اي ــف ش مهم ترين ابنيه كش
ــار، قنات و بقاياى  ــارت اعيانى، حمام، آب انب عم

مسجد جامع حريره مى باشند. 
جمعيت جزيره: بر اساس سرشماري 1385 مركز 
ــش داراي 21 هزار و 637  ــار ايران بخش كي آم
ــداد 20 هزار و  ــت كه از اين تع ــر جمعيت اس نف
ــر در جزيره  ــر در جزيره كيش و 79 نف 667 نف
ــره الوان زندگي  ــي و 891 نفر در جزي هندوراب
ــتوار نيز كه در نزديكي جزيره  مى كنند. جزيره ش

الوان قرار دارد خالي از سكنه است. 
هرمز    ·

ــرار دارد.  ــه تنگه هرمز ق ــره هرمز در دهان جزي
ــه بندرعباس و  ــمال غرب ب ــره هرمز از ش جزي
ــم و الرك محدود  ــرق به جزاير قش از جنوب ش
ــل بندر تا  ــز از مح ــه جزيره هرم ــت. فاصل اس
ــاحت جزيره  ــت. مس بندرعباس 18 كيلومتر اس
ــت. اين جزيره بيشتر  هرمز 45 كيلومتر مربع اس
ــت و ارتفاع بلندترين تپه جزيره  ــتاني اس كوهس
ــه جزيره تا  ــد. كمترين فاصل ــر مى باش 228 مت
ساحل 5/5 كيلومتر است. اين جزيره را به علت 
ــي آن كه در مجاورت با تنگه  موقعيت جغرافياي
ــارس مى دانند و  ــته، كليد خليج ف هرمز قرار داش
ــوق  ــت كه آن را از نظر س ــن موقعيت اس همي
ــي و بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار  الجيش
ــت. اين جزيره و همچنين بخش هرمز  كرده اس
تنها داراي يك نقطه شهر به نام هرمز مى باشد. 

جزيره به شكل بيضي است.
ــميه و تاريخ واژگان: نام هرمز يكي از   وجه تس
قديمى ترين نام هاي موجود در خليج فارس است. 
ــناد و مدارك موجود اردشير بابكان  بر اساس اس
شهر قديمي هرمز را در اين جزيره بنا نهاده است. 
نام باستاني اين جزيره زرون بوده كه عرب ها آن 
ــته اند. ظاهراً ابتدا جزيره  را به صورت جرون نوش
ــده و سپس اين نام بر  به نام هرمز نامگذاري ش
روي تنگه گذارده شده است. امالى صحيح آن 
ــه از كلمات خورموز يا  ــوز يا هرمزد برگرفت هرم
خورموغ به معنى لنگرگاه و بندر ايالت موغستان 
ــت كه به واسطه كثرت استفاده  (ميناب) بوده اس

امروزه هرمز خوانده مى شود.
شهر هرمز از گذشته هاي بسيار دور داراي سكنه 
ــتر از  ــتد بوده و اهميت آن بيش و محل داد و س
ــاير مراكز بازرگاني در خليج فارس بوده است.  س
ــدان درباره هرمز  ــوي در معجم البل ــوت حم ياق
ــكون  ــت: هرمز بضم اول و س ــته اس چنين نوش
ــث گويد هرمز  ــم ميم و زاي آخر، الي ثاني و ض
ــت. هرمز شهري است در  ــامي فارسي اس از اس
ــه هند به كرمان و  ــاي پارس و از آنجا امتع دري
ــود. همچنين  ــان حمل مى ش ــتان و خراس سيس
ــز در كتاب هاي  ــران اروپايي ني ــياحان و تاج س
ــا سياح  خود از هرمز ياد كرده اند. از جمله باربوس

سـابقه سـكونت در جزيره 
از  قبـل  روزگار  بـه  قشـم 
اسـالم و شـايد بـه دليـل 
موقعيت خـاص جغرافيايى 
آن به دوره پادشـاهان ماد 

برسد.

گزارش ويژهگزارش ويژه
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ــال 1518 از هرمز بازديد كرده  پرتغالي كه در س
ــند و تعداد بسيار  ــت از هرمز و رواج داد و س اس
زياد كشتي هايي كه به آنجا رفت و آمد مي كنند 

سخن گفته است. 
آثار باستاني جزيره هرمز

ــلط  ــا: پرتغالي ها در هنگام تس ــه پرتغالى ه  قلع
ــال 1507 م ( 886 ش) اقدام  ــره در س ــر جزي ب
ــه از آنجا بر  ــي كردند ك ــاختن قلعه بزرگ به س
ــتي هاي عبوري تسلط داشته باشند. در حال  كش
ــاي مانده  ــن قلعه بر ج ــر خرابه هاي از اي حاض

است. 
 از ديگر آثار قديمي جزيره هرمز مي توان به برج 
ِگلَك، قصر بي بي گل، قصر صورت، مكتب خانه، 
ــهر قديم  ُترنَبك، خانه زعفراني، برج تيرانداز، ش

هرمز و برج ناقوس نيز اشاره كرد. 
جمعيت جزيره: بر اساس سرشماري 1385 مركز 
ــهر و بخش هرمز  ــران جزيره هرمز و ش آمار اي

داراي 5699 نفر جمعيت مى باشند. 
هنگام جديد    ·

ــه تنگه هرمز قرار  ــره هنگام جديد در دهان جزي
ــم و از  ــمال به جزيره قش دارد. اين جزيره از ش
ــرق به جزيره الرك و از جنوب شرق  ــمال ش ش
ــرب به جزيره  ــندام و از جنوب غ ــه رأس المس ب
ــكله  ــردد. فاصله اس ــزرگ محدود مى گ تنب ب
ــاحل جنوبي جزيره قشم دو كيلومتر  جزيره تا س
ــاحت جزيره 50 كيلومتر مربع است.  ــت. مس اس
ــت  ــت آهكى اس اين جزيره داراي ارتفاعات پس
ــا 106 متر ارتفاع  ــن آنها كوه ناكس ب و بلندتري

است. 
ــخ واژگان: واژه هنگام در  ــميه و تاري ــه تس وج
ــي هنگاما، به  ــان ارمن ــتان و در زب ــي باس پارس

ــت. ولي اين واژه  ــت و زمان و گاه اس معني وق
ــكيل شده است. هن در  از دو واژه هن و گام تش
ــي به معناي هست مى باشد و گام به  زبان فارس
ــتا و دهكده آمده است، بنابراين واژه  معني روس
هنگام يادآور وجود روستايي در اين جزيره است. 
همچنين اين جزيره داراي نام هاي ديگري مانند 

هنجام و هنيام نيز مي باشد.1  
جمعيت جزيره: بر اساس سرشماري سال 1385 
ــز آمار ايران جزيره هنگام جديد داراي 475  مرك
ــد كه اين تعداد در سه نقطه جمعيتي  نفر مى باش
ــل زندگي  ــگام قديم و قي ــد و هن ــگام جدي هن
ــال 1378 به  ــام جزيره هنگام در س مي كنند. ن

هنگام جديد تغيير نام يافته است. 
الَرك   ·

جزيره الرك در دهانه تنگه هرمز  قرار دارد. اين 
جزيره از شمال به بندرعباس و از غرب و شمال 
غرب به جزيره قشم و از شمال شرقي به جزيره 
هرمز و از جنوب غربى به جزيره هنگام جديد و از 
جنوب به رأس المسندام محدود مى باشد. فاصله 
ــره الرك از محل بندر تا بندرعباس 34/75  جزي
ــت. بلندترين نقطه جزيره 151/5متر  كيلومتر اس
ــكل بيضي است و  ارتفاع دارد. اين جزيره به ش

مساحت آن تقريبًا 48/7 كيلومتر مربع است. 
ــخ واژگان: نام اين جزيره به  ــميه و تاري وجه تس
ــتاي خليج الرستان،  علت مهاجرت بوميان روس
الرك ناميده شده است كه به معني الر كوچك 
مى باشد و اين نامگذاري قبل از حكومت فتحعلي 

شاه قاجار بوده است. 
ــن جزيره در  ــاكنان اي ــت جزيره: اكثر س جمعي
ــي مى كنند و بر  ــهري زندگ ــتاي الرك ش روس
ــماري 1385 مركز آمار ايران اين  ــاس سرش اس

نام شهر مركز دهستان  نام دهستان  مركز بخش  نام بخش  نام شهرستان  مركز شهرستان
درگهان  درگهان  حومه  قشم  مركزي  قشم  قشم 
قشم رمكان  رمكان 
سوزا دوالب  دوالب  سوزا شهاب 

سوزا سوزا
طبل  سلخ 

جزيره الرك شهري  الرك 
هنگام جديد هنگام 

هرمز هرمز   هرمز

جدول1- تقسيمات كشوري شهرستان قشم

با تشـكيل حكومت مركزى صفوى 
در ايران، پرتغالى هـا به همت امام 
قلى خان سـردار بلنـد آوازه عصر 
صفوى از جزيره قشم  بيرون رانده 

شدند.

جزيره كيش از هزاران سـال پيش 
مسـكوني بوده اسـت. در گذشته 
ايـن جزيـره را به نـام قيـس نيز 

مى خواندند.
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جزيره داراي 466 نفر جمعيت مى باشد. 
الوان  ·

ــاس 283 كيلومتر  ــن جزيره تا بندرعب فاصله اي
است. جزيره الوان از شمال به دهستان مهرگان 
ــتان پارسيان و از شمال  از بخش مركزي شهرس
ــيبكوه  ــام از بخش ش ــتان مق ــا دهس ــرقي ب ش
ــتوار  ــتان بندرلنگه و همچنين جزيره ش شهرس
ــر هندورابي و كيش  ــرقي با جزاي و از جنوب ش
ــاحت جزيره الوان حدوداً  ــد. مس محدود مى باش

76/8 كيلومتر مربع است. 
ــراف جزيره الوان نفت  ــال قبل در اط در 45 س
كشف و استخراج آن آغاز گرديد. هم اكنون سه 
حوزه نفتي به نامهاي سلمان و رشادت و رسالت 
ــه در مجموع  ــته ك ــه الوان وجود داش در منطق
ــه 108 هزار  ــاه بوده و روزان ــه چ داراي 70 حلق

بشكه نفت از آنها استخراج مى شود. 
وجه تسميه و تاريخ واژگان: اين جزيره در گذشته 
ــعيب،  ــيخ ش به نام هاي الون، الو، الر، الن، ش
بوشعيب، شيبكوه و امرالدوله معروف بوده است. 
در سال 1344 طي مصوبه اي نام جزيره از شيخ 
شعيب به جزيره الوان تغيير نام داده شد و از آن 

تاريخ به اين نام خوانده مى شود.
جمعيت جزيره: بر اساس سرشماري 1385 مركز 
ــار ايران جزيره الوان داراي 891 نفر جمعيت  آم
ــد كه اين تعداد در روستاي الز سكونت  مى باش

دارند. 
ابوموسى   ·

ــاس 283 كيلومتر  ــن جزيره تا بندرعب فاصله اي
ــه جزيره  ــمال ب ــي از ش ــت. جزيره ابوموس اس
تنب كوچك و از شمال شرقي به جزيره تنب بزرگ 
ــمال غربي به جزاير فارور كوچك و فارور  و از ش
ــيري محدود  ــره س ــرب به جزي ــزرگ و از غ ب
ــارجه در فاصله 65 كيلومتري  ــد. بندر ش مى باش
ــاحت جزيره ابوموسي  اين جزيره قرار دارد. مس

12/8 كيلومتر مربع است. 
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــت اما در قديم به نام ”گپ سبزو“  ابوموسي اس
نيز معروف بوده است. كه به معناى جايى بزرگ 
ــيرين و  ــره داراي آب ش ــون جزي ــبز چ و سرس
ــت. مردم بندر  ــتزار و مراتع مرغوب بوده اس كش
ــبزو  ــال قبل اين جزيره را گپ س لنگه تا 80 س
يعني سبزه زار بزرگ مى خواندند البته اين جزيره 
ــي،  ــز دارد از جمله بوموس ــاي ديگري ني نام ه
بوموف و باباموسي كه در محاورات كمتر از اين 
نام ها استفاده مي شود. وجه تسميه نام ابوموسي 
ــي از دو واژه  ــت كه واژه بوموس به اين دليل اس
”بو“ و ”موسي“ تركيب شده است كه بو مخفف 
ــرزمين است و موسي نام  بوم به معناي ماوا و س
ــد و در  ــته هاي دور مى باش حاكم جزيره در گذش

مجموع به معناي سرزمين موسي مى باشد.
ــماري  ــاس آخرين سرش ــت جزيره: بر اس جمعي

ــر جمعيت در  ــي داراي 1705 نف جزيره ابوموس
قالب 456 خانوار مى باشد. 

هندورابى    ·
جزيره هندورابي در هشت كيلومتري كرانه هاي 
ــره هندورابي از  ــرار دارد. جزي ــور ق جنوبي كش
ــمت شمال به دهستان مقام از بخش شيبكوه  س
ــتان بندرلنگه و از جنوب شرقي به جزيره  شهرس
ــتوار  ــمت غرب با جزاير الوان و ش كيش و از س
محدود است. مساحت اين جزيره 22/8 كيلومتر 
ــتا با نام  ــره يك روس ــت. در اين جزي ــع اس مرب
ــكونت در آن  ــابقه س هندورابي وجود دارد كه س

به چند قرن مى رسد. 
ــميه و تاريخ واژگان: در اسناد قديمي از  وجه تس
ــت.2  ــن جزيره با عنوان ابرون ذكر گرديده اس اي
ــال  ــط هلندي ها در س همچنين اين جزيره توس

1645 به نام هورن نامگذاري گرديد. 
ــماري 1385  ــاس سرش ــت جزيره: بر اس جمعي
ــار ايران جزيره هندورابي داراي 79 نفر  مركز آم

در قالب 9 خانوار مى باشد. 
تنب بزرگ   ·

ــه 180 كيلومتري  ــزرگ در فاصل ــره تنب ب جزي
ــرار دارد. جزيره تنب  ــوب غربي بندرعباس ق جن
ــاحل جنوب غربي  ــمال با س ــمت ش بزرگ از س
ــمال غربي به بندرلنگه و از  ــم و از ش جزيره قش
ــك و از جنوب غربي  ــرب به جزيره تنب كوچ غ
ــي محدود است. مساحت اين  به جزيره ابوموس
جزيره 10/5كيلومتر مربع است. اين جزيره مركز 
ــد. در جزيره  ــتان تنب نيز مي باش بخش و دهس

يك فرودگاه نيز احداث شده است.
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــه نام هاي  ــته ب ــت ولي در گذش تنب بزرگ اس
ــار نيز معروف  ــزرگ و َتل م ــب مار و ُتمب ب تن
ــت. كلمه تنب فارسي و به معناي تپه و  بوده اس
ــد و دليل نامگذاري تنب مار يا تل  پشته مى باش
ــاد در آبهاي اطراف جزيره  مار وجود مارهاي زي

است. 
جمعيت جزيره: بر اساس سرشماري 1385 مركز 
ــزرگ 155 نفر جمعيت  آمار ايران جزيره تنب ب

دارد.
تنب كوچك  ·

ــه 180 كيلومتري  ــره تنب كوچك در فاصل جزي
ــرار دارد. جزيره تنب  ــوب غربي بندرعباس ق جن
ــمت شمال غربي به بندر لنگه و از  كوچك از س
ــرق به جزيره تنب بزرگ و از غرب به جزيره  ش
فارور بزرگ و از جنوب غربي به جزيره ابوموسي 
ــرقي به جزيره قشم محدود است.  و از شمال ش
ــاحت اين جزيره 1/2كيلومتر مربع است. در  مس
ــمالي جزيره يك فرودگاه براي فرود  قسمت ش

هواپيماهاي كوچك وجود دارد.
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــته به نام هاي  ــت ولي در گذش تنب كوچك اس

جزيره هرمز را به علت موقعيت 
جغرافيايي آن كـه در مجاورت 
با تنگه هرمز قرار داشـته، كليد 

خليج فارس مى دانند.

وجـود  يـادآور  هنـگام  واژه 
روسـتايي در اين جزيره است. 
داراي  جزيـره  ايـن  همچنيـن 
نام هاي ديگـري مانند هنجام و 

هنيام نيز مي باشد.

گزارش ويژهگزارش ويژه
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ــز معروف بوده  ــو تنب و بني تمب ني تمبو و نابي
است. 

ــته خالي  ــره: تنب كوچك از گذش جمعيت جزي
ــتقرار ماموران  ــط محل اس ــكنه بوده و فق از س

مى باشد. 
ِسيرى   ·

ــيري در فاصله 240 كيلومتري جنوب  جزيره س
غربي بندرعباس قرار دارد. جزيره سيري از غرب 
به جزيره ابوموسي و از شمال شرقي به بندرلنگه 
و از شمال به جزيره فارور بزرگ محدود مي باشد. 
ــاحت جزيره سيري 16/5كيلومتر مربع است.  مس
ــتان سيري از توابع بخش  اين جزيره مركز دهس
ــن جزيره از  ــد. اي ــي نيز مي باش مركزي ابوموس
ــوب  ــادي يكي از جزاير مهم محس لحاظ اقتص
ــف ذخاير نفت از 45 سال قبل  ــود. با كش مى ش
ــيري چندين حلقه چاه نفت  در اطراف جزيره س
ــكله هاي بارگيري نفت، كار  ــر و از طريق اس حف

استخراج انجام مى شود. 
ــيري به  ــميه و تاريخ واژگان: جزيره س وجه تس
ــّري و يا سوري  ــّري يا ُس نام هاي ديگر مانند س
ــت كه هم اكنون در محاوره  نيز معروف بوده اس
بيشتر به نام ِسّري رايج مي باشد. نام اوليه جزيره 
سوري بوده كه به معني گل قرمز است و اين نام 
ــت كه در  نيز به دليل وجود خاك قرمز رنگي اس
ــطح جزيره پراكنده است. نام سوري به تدريج  س

به ِسّري و سيري تغيير نام يافته است. 
ــيري فاقد سكنه دائمي  جمعيت جزيره: جزيره س
بوده و فقط كاركنان شركت نفت و دستگاه هاي 

دولتي در آن به صورت دوره اي مستقر هستند.
فارور بزرگ   ·

ــمت شمال شرق با بندرعباس  جزيره فارور از س
ــي و از شرق  ــرق با جزيره ابوموس و از جنوب ش
به جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و از جنوب به 
ــيري و فارور كوچك و از شمال غرب  جزيره س
به جزيره كيش محدود مى باشد. مساحت جزيره 
تقريبًا 26/6 كيلومتر مربع است. شكل اين جزيره 
به صورت بيضي كشيده مى باشد. بلندترين كوه 
ــاع 145 متر در غرب جزيره واقع  جزيره به ارتف

مى باشد. 
وجه تسميه و تاريخ واژگان: نام رسمي و مصوب 
ــي به نام هاي  ــت ول اين جزيره فارور بزرگ اس
ديگري نيز معروف مى باشد كه از آن جمله فارور، 
فرور، فرر، فرورو مى باشد. به عقيده مورخين اين 
ــط پرتغالي ها بر  ــغال جزيره توس نام از زمان اش
ــده است و چون جزيره  روي اين جزيره نهاده ش
ــت پرتغالي ها نام فارو  داراي نام خاصي نبوده اس
كه مركز ايلت آلكاروه در كشور پرتغال مى باشد 
ــراي اين جزيره انتخاب كردند كه اين نام به  را ب
ــده  ــان و تلفظ مكرر به فارور تبديل ش مرور زم

است. 
ــماري 1385 مركز آمار  جمعيت جزيره: در سرش

ايران از اين جزيره آمارگيري نشده است. 
َشتوار   ·

اين جزيره در فاصله 1/4 كيلومتري شرق جزيره 
الوان و 86 كيلومتري جزيره كيش و بين جزاير 
ــهر  هندورابي و الوان قرار دارد. نزديك ترين ش
ــتوار، شهر پارسيان مركز شهرستان  به جزيره ش
ــت كه در فاصله 57/3 آن قرار دارد.  پارسيان اس
ــاحت جزيره تقريبًا يك كيلومتر مربع است.  مس
ــطح است و بلندترين نقطه آن  جزيره تقريبًا مس

10 متر ارتفاع دارد.
ــاي ديگر  ــخ واژگان: نام ه ــميه و تاري ــه تس وج
ــتور، شتو، شيدور،  اين جزيره عبارتند از مارو، ش

شيت وار و شطور.
جمعيت جزيره: اين جزيره غيرمسكوني است.

استان بوشهر
فارسى   ·

جزيره فارسي در آبهاي مركزي خليج فارس و در 
فاصله 120 كيلومتري جنوب غربي بندر بوشهر 
ــره 0/25 كيلومتر مربع  ــاحت جزي قرار دارد. مس
ــن جزيره متعلق به  ــد. اين جزيره دورتري مى باش
ــود. اين جزيره حد فاصل  ــوب مى ش ايران محس

مرز بين ايران و عربستان سعودى مي باشد. 
ــا نيروهاي  ــره: در حال حاضر تنه جمعيت جزي
ــته و جزيره  ــكونت داش نظامي در اين جزيره س

فاقد سكنه دائمي است.
خارك   ·

ــمال  ــارك در فاصله 57 كيلومتري ش جزيره خ
ــره خارك  ــرار دارد. جزي ــهر ق ــي بندر بوش غرب
ــرقي به جزيره خارگو و بندر گناوه  ــمال ش از ش
ــاحت جزيره 21 كيلومتر  ــود. مس محدود مى ش
ــد. شهر خارك كه در جزيره خارك  مربع مى باش
واقع شده است مركز بخش خارك نيز مى باشد. 
ــميه و تاريخ واژگان: همگي كتاب هاي  وجه تس
ــن جزيره را  ــوم به بعد نام اي ــاي قرن س جغرافي
ــه حدودالعالم،  ــر كرده اند. از آن جمل خارك ذك
ــنامه  ــدان تأليف ياقوت حموي، فارس معجم البل
ــميه خارك  ــن بلخي. در مورد وجه تس تأليف اب
ــارك در زبان  ــود دارد. اول آنكه خ ــر وج دو نظ
ــي و نيز اهالي خارك به معني  بندرنشينان فارس
ــيده و قابل خوردن است و دوم آنكه  خرماي رس
ــد و  خارك و خاره هر دو به معني صخره مي باش
چون سطح جزيره خارك پوشيده از سنگ است 
ــده  احتماًال نام جزيره از خاره يا خارك گرفته ش

است. 
در جزيره خارك يك مركز دانشگاه آزاد اسالمي 
ــيس شده  ــال 1367 تأس نيز وجود دارد كه از س
ــدان نفتي  ــارك چندين مي ــت. در اطراف خ اس
ــدان نفتي درود،  ــه از آن جمله مي ــود دارد ك وج
ــفنديار را مى توان  ــروش و اس فروزان، ابوذر، س
ــت از اين  ــكه نف ــرد. روزانه 400 هزار بش نام ب
ــود. نفت استخراج شده  ــتخراج مى ش ميادين اس

بر اساس سرشـماري سال 1385 
مركـز آمـار ايـران جزيـره الوان 
داراي 891 نفر جمعيت مى باشـد 
كـه ايـن تعـداد در روسـتاي الز 

سكونت دارند.

در اسناد قديمي جزيره هندورابى 
گرديده  ذكـر  ابـرون  عنـوان  بـا 
است. همچنين اين جزيره توسط 
هلندي هـا در سـال 1645 به نام 

هورن نامگذاري گرديد. 
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ــكله هاي جزيره خارك بارگيري مى شود.  در اس
ــره خارك  ــي در جزي ــات نفت ــالوه بر تأسيس ع
مجتمع پتروشيمي خارك نيز جهت توليد گوگرد 

و ساير گازها مشغول فعاليت مى باشد. 
آثار باستاني جزيره: 

ــكونت در جزيره  منابع تاريخي موجود قدمت س
ــه هزار سال پيش از ميالد نشان  خارك را از س
ــي جزيره خارك  ــه آثار تاريخ ــد. از جمل مى دهن

مي توان به اين موارد اشاره كرد.
ــنگي: اين قبرها قديمي ترين آثار  1- قبرهاي س
تاريخي هستند كه در خارك كشف شده اند. اين 
ــنگ قبر متعلق به هزار سال قبل از ميالد  دو س

هستند كه متعلق به زرتشتيان بوده است. 
2- معبد پالميري: اين دخمه و معبدها كه متعلق 
ــت متعلق به  ــانيان و پارتيان اس ــه دوره ساس ب

پالميران تجارت پيشه در جزيره خارك است. 
3- معبد پوزيدون ( معبد نپتون، خداي دريا): اين 
ــوب به يونانيان است كه از قدمت آن  معبد منس
ــت نيست. اين معبد بر اثر زلزله  اطالعات در دس

و گذر زمان تخريب شده است. 
ــي جزيره خارك كه متن اين  4- كتيبه  هخامنش
ــي  ــطر و به زبان فارس ــنگي در پنج س كتيبه س
باستان نوشته شده است و در آن نام خليج فارس 

هك شده است.
5- آتشكده زرتشتيان خارك: در كنار ويرانه هاي 
معبد پوزيدون در زمان آغاز قرن چهارم ميالدى 
ــتيان در  ــلطنت هرمز معبد زرتش ــان با س هم زم

خارك ساخته شد.
ــطوريان: در جزيره بقاياي  ــا و دير نس 6- كليس
ــانيان وجود  ــه زمان ساس ــا متعلق ب يكي كليس

دارد. 
ــماري 1385  ــاس سرش ــت جزيره: بر اس  جمعي
ــش خارك داراي  ــز آمار ايران جزيره و بخ مرك

8196 نفر جمعيت مى باشد. 
خاركو   ·

ــمال  ــو در فاصله 60 كيلومتري ش جزيره خارك
ــره خاركو در  ــهر قرار دارد. جزي غربي بندر بوش
فاصله 3/7 كيلومتري جنوب غرب جزيره خارك 
ــرقي بندرگناوه قرار  ــمال ش و 29 كيلومتري ش
ــاحت جزيره خاركو تقريبًا 3/5 كيلومتر  دارد. مس

مربع است. 
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــد ولي در قديم به نامهاي خويرج  خاركو مى باش
ــت. همچنين تا  ــز معروف بوده اس و خويري ني
ــده  نيمه اول قرن حاضر خارگو نيز خوانده مى ش
است. در ضمن وجه تسميه هايي كه براي جزيره 
ــارك به معني  ــد يعني خ ــًال گفته ش خارك قب
ــاي قابل خوردن و همچنين معناي صخره  خارم
ــت نيز  ــه يادآوري نماي دور جزيره خارك اس ك
ــده است و ”و“  ــميه خاركو ذكر ش براي وجه تس
ــده در زبان محلي  ــه آن اضافه ش ــه در آخر ب ك
ــت. بنابراين خاركو  به معني كوچك يا كوتاه اس

يعني خارك كوچك. 
جمعيت جزيره: جزيره خاركو تقريبًا هميشه خالي 
از سكنه بوده است و فقط نيروهاي نظامي در آن 

مستقر هستند. 
شيف    ·

جزيره شيف در فاصله 10 كيلومتري شمال غربي 
بندر بوشهر قرار دارد. جزيره شيف از سمت شرق 

با ساحل سه كيلومتر فاصله دارد. 
ــاحت جزيره شيف به دليل  مساحت جزيره: مس
ــبه  ــك با هم محاس ــه جزيره عباس ــي ب نزديك
مى شود و اين دو جزيره تقريبًا 14 كيلومتر مربع 

وسعت دارند. 
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــت ولي به نام هاي شيخ سعد و جزيره  شيف اس

جزيره سيرى از لحاظ اقتصادي يكي از 
جزاير مهم محسوب مى شود. با كشف 
ذخاير نفت از 45 سال قبل در اطراف 
جزيره سـيري چندين حلقه چاه نفت 
حفر و از طريق اسـكله هاي بارگيري، 

كار استخراج انجام مى شود.

جزيره فارور بـزرگ داراي نام خاصي 
نبـوده اسـت پرتغالي ها نام فـارو كه 
مركز ايلت آلكاروه در كشـور پرتغال 
مى باشـد را براي ايـن جزيره انتخاب 
كردند كه اين نام به مرور زمان و تلفظ 

مكرر به فارور تبديل شده است.

گزارش ويژهگزارش ويژه
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ــد. نام شيخ سعد به  عباسك نيز معروف مى باش
ــزار او كه از فرمانروايان جنگجو و  دليل وجود م
ــت بر روي اين جزيره گذاشته  پاك نهاد بوده اس

شده است. 
جمعيت جزيره: بر اساس سرشماري 1385 مركز 
آمار ايران جزيره شيف داراي 2976 نفر جمعيت 
در قالب 521 خانوار مى باشد. جزيره به دو محله 
ــام قبله اي  ــود كه محله اول به ن ــيم مى ش تقس
ــنگي)  ــي) و محله دوم به نام احياره (س (عواص

است كه جمعيت محله احياره بيشتر مى باشد.
فارور كوچك  ·

اين جزيره در سمت جنوب جزيره فارور بزرگ و 
ــه 19 كيلومتري آن قرار دارد. همچنين  در فاصل
ــمال جزيره سيري و در فاصله  اين جزيره در ش
ــاحت اين جزيره  26 كيلومتري آن قرار دارد. مس
ــد. اين جزيره از يك  0/83 كيلومتر مربع مى باش
تخته سنگ به ارتفاع 37 متر و قطر 1/5 كيلومتر 

تشكيل شده است.
ــن جزيره  ــخ واژگان: به اي ــميه و تاري ــه تس وج
ــارور، فرورگان، نبيو  ــاي نابيو فارور، نابي ف نام ه
ــي فارور هم  ــارور، نبي فرور و بن ــارور، نبي ف ف
ــميه فارور نيز كه در قسمت  مي گويند. وجه تس
ــت در مورد  ــي جزيره فارور بزرگ آمده اس معرف

اين جزيره نيز صدق مى كند. 
جمعيت جزيره: اين جزيره غيرمسكوني است.

عباسك  ·
موقعيت جغرافيايي: اين جزيره كوچك بين بندر 
بوشهر و جزيره شيف واقع شده است. اين جزيره 

خالي از سكنه است.
ام الكرم  ·

ــه 140 كيلومتري جنوب  ــره در فاصل ــن جزي اي
ــهر قرار دارد. نزديك ترين شهر  شرقي بندر بوش
ــت كه در فاصله 34/4  به اين جزيره بندر دير اس

كيلومتري شرق آن قرار دارد. 

مساحت جزيره 0/4 مى باشد. 
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــاوره و نزد بوميان نام  ــت اما در مح ام الكرم اس

ُگرم رايج است.
جمعيت جزيره: اين جزيره فاقد سكنه است. 

نخيلو    ·
ــاحل بندر دير قرار دارد.  جزيره نخيلو در جوار س
ــهر برخون  ــهر به اين جزيره ش نزديك ترين ش
ــت كه در فاصله 25 كيلومتري آن قرار دارد.  اس

مساحت جزيره 0/32 كيلومتر مربع است. 
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــيخ كرامه هم  ــل ش ــي در مح ــت ول نخيلو اس
مى گويند. وجه تسميه نام نخيلو بر اساس وجود 
ــت تا  ــال هاي دور بوده اس يك نخل خرما در س
جزيره به نام نخيلو معروف شود و در حال حاضر 
درخت نخل در جزيره وجود ندارد و وجه تسميه 
شيخ كرامه هم به دليل پناه بردن شخصي به نام 
ــيخ كرامه به اين جزيره از ظلم حاكمان بوده  ش
ــر وي در جنوب جزيره  ــت. هم اكنون نيز قب اس

قرار دارد.
ــت جزيره: جزيره فاقد جمعيت بوده و جزء  جمعي

مناطق حفاظت شده استان بوشهر مى باشد. 
جبرين   ·

ــرقي  ــره 130 كيلومتري در جنوب ش ــن جزي اي
ــهر قرار دارد. نزديك ترين شهر به اين  بندر بوش
جزيره بندر دير است كه در فاصله 45 كيلومتري 
ــرق آن قرار دارد. جزيره نخيلو در فاصله 2/5  ش
ــاحت جزيره  كيلومتري جنوب آن قرار دارد. مس

تقريبًا هفت كيلومتر مربع است. 
ــمي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: نام رس وجه تس
ــت اما در محاورات محلي نام تهمادو  جبرين اس

نيز رايج است.
ــت جزيره: جزيره فاقد جمعيت بوده و جزء  جمعي

جزيره فارسـى دورترين جزيره متعلق 
ايـن  مى شـود.  محسـوب  ايـران  بـه 
جزيـره حـد فاصل مـرز بين ايـران و 

عربستان سعودى مي باشد.

متن كتيبه  سـنگى هخامنشـي جزيره 
خارك كه به زبان فارسـي باسـتان نام 
خليج فارس بر روى آن هك شده است، 
از آثار باستانى جزيره خارك مى باشد.



64

١٨
ه ٤

مار
ش

  ٨
ر ٨

ریو
شه

مناطق حفاظت طبيعي استان بوشهر قرار دارد. 
·  خان 

فاصله جزيره خان تا ساحل چهار كيلومتر است. 
مساحت جزيره تقريبًا چهار كيلومتر مربع است. 

ــميه و تاريخ واژگان: نام ديگر جزيره ام  وجه تس
سيله است. 

جمعيت جزيره: جزيره فاقد جمعيت است.
ُگرم  ·

اين جزيره در غرب روستاي مل گنزه واقع شده 
است. 

ــه كيلومتر مربع است. ــاحت جزيره تقريبًا س مس
ــر و عرض آن يك  ــه كيلومت طول جزيره نيز س

كيلومتر است.
وجه تسميه و تاريخ واژگان: به دليل وجود انبوه 
درختان جنگلي در اين جزيره به نام گرم معروف 

شده است.
جزيره فاقد جمعيت است.
استان خوزستان

بونه   ·
ــرق مدخل رودخانه و در غرب  اين جزيره در ش
ــمال غربى خليج  ــوب در منتهى اليه ش رأس تان
ــى واقع مى باشد. اين  فارس در دهانه خور موس
ــيار كوچك  جزيره طولي و كم ارتفاع بوده و بس
ــت.  ــره با نام بّنه نيز معروف اس ــت. اين جزي اس

همچنين جزيره فاقد جمعيت است.
دارا   ·

ــمت جنوب غربي جزيره بونه و  اين جزيره در س
ــى واقع است. جزيره دايره اي  در دهانه خور موس
ــكل بوده و مساحت كمي دارد.  وجه تسميه و  ش
ــد و  تاريخ واژگان: نام ديگر جزيره ديره مى باش

جزيره فاقد جمعيت است.
قبر ناخدا   ·

ــرق بندر امام خميني و در داخل  اين جزيره در ش
خور موسي واقع مى باشد. 

ــل نامگذاري  ــميه و تاريخ واژگان: دلي وجه تس
جزيره وجود قبر يكي از ناخداهاي محلي در اين 

جزيره است. 
جزيره فاقد جمعيت است.

مينو   ·
ــا ارتفاع 10 متر  ــره در كنار اروندرود ب اين جزي
ــهر  ــطح دريا و در فاصله 10 كيلومترى ش از س
ــره 2/6 كيلومتر  ــهر بزرگ ترين قطر جزي خرمش
ــت  ــًا 18 كيلومتر مربع اس ــاحت آن تقريب و مس

ــيده شده است.  ــتان پوش ــر آن از نخلس و سراس
ــتا و مزرعه و مكان  ــره داراي 41 روس اين جزي

جغرافيايي است. 
ــام قبلي جزيره  ــميه و تاريخ واژگان: ن ــه تس وج
ــال 1344 نام آن به مينو  ــوخ بوده كه در س صلب

تغيير داده شد.
جمعيت جزيره: بر اساس سرشماري 1385 مركز 
ــار ايران جزيره مينو داراي 6372 نفر جمعيت  آم
ــد. پر جمعيت ترين  در قالب 1313 خانوار مى باش
ــتاي  ــره عبارتند از روس ــن جزي ــتاهاي اي روس
جبارعبداالمام با 948 نفر، روستاي احمد عمران 
ــعيد با 441 نفر.  ــتاي كوت س با 494 نفر و روس
ــهر مركز بخش مينو تنها شهر موجود در  مينو ش
جزيره بوده و داراي 1210 نفر جمعيت مى باشد. 

ثوامر  ·
اين جزيره در داخل اروند كنار و در كنار روستاي 
ثوامر قرار دارد. اين جزيره خالي از سكنه است.

شلحه معاويه   ·
اين جزيره در داخل اروند كنار و در كنار روستاي 
شلحه معاويه قرار دارد. اين جزيره خالي از سكنه 

است.
رميله   ·

اين جزيره در داخل اروند كنار و در كنار روستاي 
رميله قرار دارد. اين جزيره خالى از سكنه است.

شلحه حاج حسين   ·
اين جزيره در داخل اروند كنار و در كنار روستاي 
رميله قرار دارد. اين جزيره خالى از سكنه است.

*رئيس گروه آرشيو و نامگذاري – دفتر 

تقسيمات كشوري – وزارت كشور

 پى نوشت: 
1- بندرعباس و خليج فارس، سديدالسلطنه

2- سرزمين خالفت هاي شرقي، ص282

منابع: 
مسـلح،  نيروهـاي  جغرافيايـي  سـازمان   -1
جغرافيـاي جزاير ايراني خليج فـارس، 6 جلد، 

1381
2- نوربخـش، حسـين، خليج فـارس و جزاير 

ايراني، كتابخانه سنايي، 1362
3- ايرج افشـار (سيستاني)، جزيره بوموسي 
و جزايـر تنب بـزرگ وتنب كوچك، موسسـه 

چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374
4- نقشه هاي گيتاشناسي 

5- نقشه هاي با مقياس 1/50000 چاپ سازمان 
جغرافيايي نيروهاي مسلح

جزيره فارور كوچك از يك تخته 
سنگ به ارتفاع 37 متر و قطر 1/5 

كيلومتر تشكيل شده است.

وجه تسـميه نام نخيلو بر اسـاس 
وجود يك نخل خرما در سال هاي 
دور بـوده اسـت تا جزيـره به نام 
نخيلو معروف شود. در حال حاضر 
درخـت نخـل در جزيـره وجـود 

ندارد.

گزارش ويژهگزارش ويژه




