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معرفی جزاير ايرانی خليجفارس ...

معرفی جزایر  ایرانی خلیجفارس
سارا بابایی
کارشــناس ارشــد معماری ،کارشــناس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و
گردشگری

مقدمه
خلیجفارس دریایی اســت از آبهای گــرم كه در جنوب
ایران ،بین ایران و شــبه جزیرة عربســتان واقع شده است و
با دریــای مكران (دریای عمان) بهوســیلة تنگه هرمز مربوط
میشــود .كرانههای جنوبی ایران ،از دهانه اروندرود تا تنگة
هرمز ،مجاور آن اســت و ســه اســتان بوشــهر ،هرمزگان و
خوزستان سواحل خلیجفارس را در بر گرفتهاند.

بیشــتر ساكنان این جزایر در جنوب ،عرب زبان هستند و
در بخشهای شمالی ،عرب زبانان و گروهی از مردم كشورهای
هند و پاكستان در آنها سكونت اختیار كردهاند.
جزایر ایرانی خلیجفارس از لحاظ حكومتی در ســه استان
هرمزگان ،بوشهر و خوزستان قرار دارند.

از نظر طبیعی ،خلیجفارس دریایی هاللی شــكل اســت
كه از طرف شــرق با دریای عمان و اقیانوس هند ارتباط دارد.
خلیجفــارس دارای حدود  1000كیلومتر طول و بین  200تا
 300كیلومتر عرض اســت .خلیجفارس در عرض جغرافیایی
 24درجــه و  30دقیقه تا  30درجه و طــول جغرافیایی 48
درجه تا  56درجه و  30دقیقه واقع شده است.

در ذكر نامهای جزایر این سهاستان ،اختالف قولهایی در
منابع مختلف مشاهده میشود كه ناشی از كمبود مطالعات در
این زمینه اســت .همچنین در بعضی موارد ،اطالعات درستی
در زمینة اندازه و موقعیت و ویژگیهای این جزایر وجود ندارد.
در این نوشتار ،فهرستی از جزایر ،پس از مقایسة منابع موجود
و نتیجهگیــری نهایی از منطقیترین حالت تهیه گردیده و در
ادامه ،ویژگیهای کلی هر جزیره بیان شده است.

آب و هوای این ناحیه ،خشك و نیمه استوایی بوده و دمای
آن در هنگام زمستان معتدل و در تابستان بسیار گرم و شرجی
است .میانگین درجه شــوری آب نیز در آن بین  37تا  40در
هزار است.

الف -جزایر استان خوزستان
چهــار جزیرة بونه (ب ّنــه) ،دارا ،قبر ناخــدا و مینو (حاج
صلبوخ ،شیخ ســلبوخ) از نظر تقســیمات سیاسی در استان
خوزستان قرار دارند.

جزایر خلیجفارس
در هــر دو بخش جنوبی و شــمالی خلیجفــارس ،جزایر
متعددی وجود دارند كه برخی از آنها ســكونتپذیر نیستند و
به صورت صخرههای بلند ،از آب بیرون آمدهاند .برخی هم به
علت نداشتن آب،خالی از سكنه ماندهاند.

البته در رودهای خوزستان جزیرههای كوچك دیگری نیز
وجود دارند كه عربها به آنها شلهه میگویند و گاهی زیر آب
میروند .در رود كارون جزیرههــای كوچكی وجود دارد كه به
گویش محلی تاش نامیده میشوند .مانند تاشهای عقیلی در
شــمال شوشتر .چون این جزایر هنگام جریان یافتن سیلهای
تند زیر آب میروند ،دارای ارزش ســكونت و زراعت نیستند و
مطالعات خلیجفارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393
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تنها از چوب درختان روییده شده در آنها استفاده میشود( .ایرج
افشار .جغرافیای تاریخی دریای پارس)
1 .1جزیرة بونه (ب ّنه)
جزیرة بونه یا بنه در خلیجفارس در برابر خور موســی و در
غرب رأس تنوب یا تانوب ،واقع شــده است .این جزیره خالی
از سكنه است ولی آب شــیرین دارد .این جزیره به همراه دو
جزیرة دارا و قبرناخدا در ســه رأس یک مثلث قرار دارند .دارا
نزدیکترین جزیره به این جزیره اســت کــه در فاصلة 4/5
كیلومتری آن قرار دارد.
مســاحت این جزیره  1/7كیلومتر مربع است .بزرگترین
قطر جزیره بونه  6/25كیلومتر است و بلندترین نقطه آن  1متر
ارتفاع دارد( .ایرج افشار .جغرافیای تاریخی دریای پارس)
2 .2جزیرة دارا
جزیرة دارا یا دیره ،خالی از ســكنه اســت و آب شــیرین
ندارد .بلندترین نقطة این جزیره  1متر ارتفاع دارد .مســاحت
این جزیره حدود  1كیلومتر مربع اســت و بزرگترین قطر آن
حدود  1/8كیلومتر درازا دارد( .ایرج افشار .جغرافیای تاریخی
دریای پارس)
3 .3جزیرة قبر ناخدا
این جزیره بدون ســكنه است .مساحت این جزیره حدود
 4/2كیلومتر مربع اســت( .ایرج افشــار .جغرافیای تاریخی
دریای پارس)
4 .4جزیرة مینو (حاج صلبوخ ،شیخ سلبوخ)
جزیــره مینو در برابر كوی بریم آبادان قرار گرفته اســت.
این جزیره از شــمال به بندر خرمشهر ،از شرق به آبادان و از
جنوب و غرب به كشور عراق محدود است .مساحت این جزیره
 17/8كیلومتر مربع است .طول این جزیره حدود  3كیلومتر
است .جزیرة مینو را اروندرود و  2شاخه از آن فرا گرفته است
بهطوریكه جزیرة مثلثی شــكلی را به وجود آوردهاند .بلندی
این جزیره از ســطح دریا  2متر است( .ایرج افشار .جغرافیای
تاریخی دریای پارس)
96

ب -جزایر استان بوشهر
 9جزیره در اســتان بوشــهر وجود دارند کــه عبارتند از:
جزیرة امالكرم ( ُگرم)ُ ،گرم ،جبرین (تهمادو) ،خارك (خارگ،
خارج ،خــاری) ،خاركو (خارگو ،خویــرج ،خویری) ،خان،
شیف (سیف ،شیخ سعد ،عباسك) ،عباسك ،فارسی ،مطاف
(متاف) ،نخیلو (شیخ كرامه) و شــیخ كرامه در استان بوشهر
قرار دارند.
عالوه بر این جزایر ،جزیرههای كوچك دیگری نظیر :شیخ
زنگی ،شــیخ مبارك ،مرغی و بیدو نیز هســتند كه به سبب
کوچک بودن ،غیرمســکون بودن و یا فصلی بودن ،به عنوان
جزیره قابل عنوان نیستند.
1 .1جزیرة امالكرم (ام ُ
الگرم)
نام رســمی این جزیره ،امالكرم است .اما در محاوره و نزد
بومیان محلی نام « ُگرم» مصطلح و رایج است.
جزیرة امالكرم در جنوب شــرقی بندر بوشــهر واقع شده
اســت .در جنوب جزیرة امالكرم ،دماغة مطاف (رأسالمطاف)
واقع شده كه به هنگام جزر آب ،بخشی از آن بهصورت خشكی
نمایان میشود و برای عبور شناورها خطرناك است .مساحت
جزیرة امالكرم  0/4كیلومتر مربع است( .در كتاب جغرافیای
تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 0/38كیلومتر مربع ذكر شــده است) و بلندی این جزیره از
سطح دریا  1متر است.
جزیرة امالكرم جزو دهســتان و بخــش بُردخون از توابع
شهرستان بندر دیّر استان بوشهر است.
جزیرة گرم
آقای ایرج افشــار سیســتانی در كتاب جغرافیای تاریخی
دریای پارس ،جزیره ُگرم را جزیرهای مستقل و مساحت آن را
نیز  3كیلومتر مربع ذكر كردهاند .گرچه مختصات جغرافیایی
كه برای آن ذكر كردهاند همــان مختصات جغرافیایی جزیره
امالكرم است.
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در كتاب جغرافیای جزایر ایرانی خلیجفارس ،چاپ سازمان
جغرافیایی ارتشُ ،گرم نام دیگر جزیرة امالكرم ذكر شده است.
لذا با توجه به این شــواهد ،بهنظر میرسد این دو جزیره
یكی باشند.
 2 .جزیرة جبرین (تهمادو)
نام رســمی این جزیرة «جبرین» اســت اما در بین اهالی
بومی ،نام جبرین نامی ناآشــنا است و در محاوره نام «تهمادو»
مصطلح و رایج اســت .علت این نامگذاری محلی ،وجود گیاه
تهمادو در جزیره است.
جزیرة جبرین در نزدیکی جزیرة امالكرم و در جنوب شرقی
بوشهر واقع شده است .مساحت جزیرة جبرین  7كیلومتر مربع
است( .در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر
افشار مساحت این جزیره  7/2كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیرة جبرین جزو دهســتان و بخــش بُردخون از توابع
شهرستان بندر دیّر استان بوشهر است.
3 .3جزیرة خارك (خارگ ،خارج ،خاری)
جغرافیا نویسان اســامی كه آثارشان از قرن سوم هجری
در دسترس است ،همگی نام جزیره را «خارك» دانستهاند و تا
قرن دهم هجری یا به پیروی از یكدیگر و یا به تحقیقات محلی
به این طریق نوشتهاند .به عنوان مثال:
 ابواسحاق فارسی در كتاب اشكالاالقالیم، ابن حوقل نویســندة قرن چهارم هجری به تبعیت از ابنخردادبه جغرافیانویس قرن سوم در جلد دوم معجمالبلدان،
 ابوریحان بیرونی در قرن پنجم هجری به نقل از ابواسحاقفارسی،
 ابــن بلخی نویســندة فارســنامه و یاقــوت حموی درمعجمالبلدان،

كه همگی جزء به جزء حروف این كلمه را نیز ذكر كردهاند.
اما در دو ســه قرن بعد ،فارســنامه ناصــری و نیز در آثار
العجم ،این نام ضبط دیگری پیدا كرده به این صورت كه حرف
«ر» ساكن شده اســت و به جای كاف نیز «گاف» فارسی آمده
است و به نام «خارگ» نوشته شده است.
برای یافتن علت این نامگذاری و یا جستوجوی احتمالی
ریشة این اســم ،بد نیست بدانیم كه در اصطالح بندرنشینان
فارســی و نیز اهالی جزیره خارك ،خرما از زمانی كه بر ســر
نخل قابل خوردن شد «خارك» است (خرك در تهران قدیم نام
خرمایی است نرسیده و سفت و اندكی َگس كه به بچههایی كه
در حال درآوردن دندان هستند میدادند)
عــاوه بر ایــن ،در اصطالح كتب لغت فارســی «خاره» و
«خارك» به یك معنی در مقابل «صخره» عربی نیز آمده اســت
زیرا كه جزیرة خارك ،پوشیده از سنگهایی است كه به زعم
قدما میتوانسته خاره باشد.
در اسامی دیگر شهرها و آبادیهای كشور ایران ،به كرات
به چنین اســمی برمیخوریم .به عنوان نمونه ،خارك نام ده
كوچكی از توابع میرجاوه و خاركان از دهســتان سیاخ ،بخش
مركزی شیراز است.
جزیــره خارک و خارکو همانند دو جزیــرة دوقلو در کنار
هم قــرار دارند .این دو جزیره در نیمة شــمالی پهنة آبهای
خلیجفارس واقع شــدهاند .جزیرة خارك از شــمال شرق به
جزیرة خاركو و بندر گناوه و از جنوب شــرق به بندر بوشــهر
محدود میشود.
شكل هندســی جزیرة خارك تقریباً به شكل مثلث است
كه قاعدة آن به سوی شــمال خلیجفارس و رأس آن به طرف
جنوب كشیده شده اســت .بزرگترین طول آن  8كیلومتر و
عرض آن  4كیلومتر است .مساحت جزیرة خارك  21كیلومتر
مربع اســت( .در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشته
دكتر افشــار ،مساحت این جزیره  31كیلومتر مربع ذكر شده
مطالعات خلیجفارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393
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است) .ارتفاع این جزیره از سطح دریا  3متر است.
در تقسیمات كشــوری ،جزیرة خارك یكی از بخشهای
شهرستان بوشهر است.
4 .4جزیرة خاركو (خارگو ،خویرج ،خویری)
جزیــرة خاركو ،تا نیمــة اول قرن اخیــر «خارگو» نامیده
میشد و ســپس به خاركو تغییر نام یافت .خاركو دارای وجه
تسمیة مشترك با جزیرة خارك است كه در فاصلة نزدیكی ،در
حدود  4كیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد .وجود جزیرهای
كوچكتر از خارك كه در فاصلة كمی از شــمال شــرقی قرار
دارد ،باعث گردیده تا نام این جزیرة به تبعیت از جزیره خارك
و از طرفی كوچك بودن نیز موجب شــده تا «و» به آخر نامش
افزوده و خاركو خوانده شود؛ زیرا در اصطالح زبان محلی« ،و»
به هر اسمی كه اضافه گردد نشان از كوتاه یا كوچك بودن آن
است.
جزیرة خاركو از جنوب به جزیرة خارك ،از شمال شرق به
بندر گناوه و از جنوب شرق به بندر بوشهر محدود میشود.
مساحت جزیرة خاركو  3/5كیلومتر مربع است .بزرگترین
قطر این جزیره  5/3كیلومتر اســت .عرض آن در بخشهای
میانی  500متر و در بیشــترین مقدار به  800متر میرســد.
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار،
مساحت این جزیره  2/7كیلومتر مربع ذكر شده است) .ارتفاع
این جزیره از سطح دریا  5متر است.
جزیرة خاركو تابع بخش خارك از شهرستان بوشهر است.
5 .5جزیره خان
این جزیره غیرمسكون است ولی پناهگاه و لنگرانداز خوبی
اســت .جزیرة خان ،در حقیقت بندر روستای بردخون است.
این جزیره در غرب بردخون كهنه واقع شده است .فاصلة این
جزیره از ساحل  4كیلومتر و تا بردخون كهنه حدود  8كیلومتر
است .مساحت این جزیره حدود  4كیلومتر مربع است.
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6 .6جزیرة شیف (سیف ،شیخ سعد ،عباسك)
بعضی بر این باورند كه شــیف در اصل سیف بوده و شاید
این نــام ،یادگاری از دوران حكومت ســیف آل مظفر در این
نواحی باشــد .از آنجا كه قبری به نام شــیخ سعد نیز در این
جزیره قرار دارد ،در گذشــته شیخ سعد هم نامیده میشد .به
تعبیری ،شیخ سعد روزگاری حاكم جزیره بوده است .در سال
 1327هـــ.ق .به فرمان احمد خان انگالــی ،حاكم وقت ،نام
جزیره به شیف تغییر یافت.
جزیرة شیف همجوار با ســواحل خلیجفارس و در شمال
غربی بندر بوشــهر قرار دارد .در جنوب غربی جزیرة شــیف،
شنها و ماسهها سطحی باالتر از آب دارند و به همین جهت،
كمتر به زیر آب میروند .این بخش را جزیرة عباسك مینامند.
جزیرة شــیف از جنوب شــرق به بندر بوشهر و از شرق و
شمال به ساحل ســرزمین اصلی محدود است .فاصلة جزیرة
شیف تا ساحل ســرزمین اصلی در شمال حدود  1كیلومتر و
تا ساحل ســرزمین اصلی در شرق ،كمتر از  3كیلومتر است.
محل بین دماغة شمالی بندر بوشهر تا ساحل جنوبی جزیره،
به صورت خلیج و خور كوچكی وجود دارد.
جزیرة شیف سطحی است فاقد هرگونه پستی و بلندی .در
مركز جزیره ،سطح مرتفع ماسهای با ارتفاع حداكثر  2متر وجود
دارد .سواحل شــمال و شمال شرقی نیز مرتفعتر از سایر نقاط
بوده و ارتفاع در شمال شرق جزیره به  4متر میرسد.
مساحت جزیرة شیف بهعالوة جزیرة عباسك كه به صورت
زمینی پســت متصل به جزیره شــیف و در معرض جزر و مد
آب قرار دارد  14كیلومتر مربع اســت و از طرفی مساحت كل
مناطق مســكونی ،واقع در ساحل شــمالی آن ،كمتر از یك
كیلومتر مربع است( .در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشــار ،مساحت جزیرة عباســك به به تنهایی
 14/7كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیرة شــیف یكی از روســتاهای تابع دهستان حومه از
بخش مركزی شهرستان بوشهر است.
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جزیرة عباسك
جزیرة عباسك در جنوب جزیرة شیف واقع شده است .این
جزیره در حال حاضر خالی از ســكنه است .جزیرة عباسك از
شمال به جزیرة شیف و از جنوب به بوشهر محدود است.
میانگین بلندی این جزیره از سطح دریا  1متر و بلندترین
قطر آن  7/6كیلومتر است .در كتاب جغرافیای تاریخی دریای
پارس نوشــته دكتر افشار ،مساحت جزیرة عباسك به تنهایی
 14/7كیلومتر مربع ذكر شده است كه به نظر صحیح نیست
و احتما ًال مجموع مســاحت شیف و عباسك است كه از سوی
سازمان جغرافیایی ارتش 14 ،كیلومتر مربع ذكر شده بود.
7 .7جزیرة فارسی
جزیرة فارسی دورترین جزیرة ایرانی به خاك اصلی است.
احتما ًال بر اثر قرار گرفتن دو جزیرة كوچك در ســرحدات مرز
دریایی بین ایران و عربســتان ،در نامگــذاری ،آن یك را كه
متعلق به ایران بوده فارســی (الفارسی) و دیگری را كه متعلق
به عربستان بوده العربی نامیدهاند.
جزیرة فارسی در آبهای مركزی خلیجفارس و در جنوب
غربی بندر بوشهر واقع شده است.
جزیرة فارســی از جنوب به جزیرة عربی (جزیره العربی)
متعلق به كشــور عربستان سعودی ،از غرب به سواحل كشور
عربســتان و از شمال شرق به بندر بوشــهر محدود میشود.
بزرگترین قطر این جزیره  0/75كیلومتر و مســاحت جزیره
 0/25كیلومتــر مربع اســت( .در كتــاب جغرافیای تاریخی
دریای پارس نوشتة دكتر افشار نیز مساحت این جزیره 0/25
كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیرة فارسی تابع بخش مركزی شهرستان بندر بوشهر از
استان بوشهر است.
8 .8جزیرة مناف (متاف)
جزیرة متاف در برابر كرانههای بُردخون ،واقع شده است.
این جزیره خالی از سكنه و محل صید ماهی و میگو است.

9 .9جزیرة نخیلو (شیخ كرامه)
طبق اظهارات مطلعین محلی و صیادان سواحل بندر دیر،
كه از گذشــتة دور به جزیرة نخیلو آمد و شــد داشتهاند ،یك
درخــت نخل خرما بهصورت طبیعی در جزیره وجود داشــت
كه باعث گردید تا نام جزیره معروف و مشهور به نخیلو گردد.
وســعت اندك و كوچك بودن جزیره ،با پسوند «لو» به دنبال
اســم نخل آورده شــد و لذا «نخل» و «لو» معرف جزیرة نخیلو
شــد .در حال حاضر مدتها اســت كه درخت نخل مذكور از
بین رفته است.
طبق اظهارات افراد مطلع محلی ،در قدیم مردی وارســته
و مقدس بــرای مصون ماند از آزار حاكمان ظالم آن زمان ،در
جزیره اسكان داشت كه معروف به شیخ كرامه یا شیخ كرامت
بــود .هماكنون قبری نیــز در جنوب جزیره وجــود دارد كه
منصوب به شــیخ كرامت است و با ســنگچین بر روی آن از
بقیة قبور دیگر متعلق به صیادان یا مسافران كشیهای عبوری
(كه به ناچار در جزیره مدفون شدهاند) ،متمایز شده است.
جزیرة نخیلو همجوار با سواحل شمال شرقی خلیجفارس
و سواحل بندر دیّر در جنوب شرقی بوشهر واقع شده است.
در جنوب جزیرة نخیلو ،دماغة مطاف (رأسالمطاف) واقع
شــده كه به هنگام جزر آب ،بخشــی از آن بهصورت خشكی
نمایان شده و برای عبور شناورها خطرناك است.
جزیرة نخیلو در نزدیکی جزایر جبرین و امالكرم واقع شده
اســت .بلندی این جزیره از ســطح دریا  1متر است .مساحت
جزیرة نخیلو  0/32كیلومتر مربع است .شكل جزیره در مجموع
بیضوی نزدیك به مثلث اســت و هریك از اضالع آن مســتقیم
اســت .بزرگترین قطر جزیــره  1كیلومتر اســت( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار ،مساحت این
جزیره  0/6كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیــرة نخیلو جزو دهســتان و بخش بُردخــون از توابع
شهرستان بندر دیّر استان بوشهر است.
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 جزیرة شیخ كرامهآقای ایرج افشــار در كتــاب جغرافیــای تاریخی دریای
پارس ،جزیره شــیخ كرامه را جزیرهای جــدا از جزیرة نخیلو
ذكر كردهاند .بنا به نوشتة ایشــان« ،جزیرة شیخ كرامه در 2
كیلومتری رأس امالكرمه قرار گرفته و خالی از ســكنه است.
بــه دلیل جزر و مد دریای پــارس ،آب جزیره را فرا میگیرد.
این جزیره جزو بنادر دشتی بهشمار میرود ».بنابراین میتوان
گفت این جزیره بخشی از خشکی است که گاهی براثر جزر و
مد مانند جزیرهای جدا میشود.
ج -جزایر استان هرمزگان
پانزده جزیرة بوموســی (گپ ســبزو ،گپ ُســزو ،بوموف،
باباموسی) ،تنب بزرگ (تمب بزرگ ،تنب مار بزرگ ،تل مار)،
(سری ،سوری) ،شیدور
تنب كوچك (تمبو ،نابیو تنب) ،سیری ّ
(شتوار ،مارور ،مارون) ،شیخ اندرابی ،فارور (فرور ،نبیو فرور)،
فــارورگان (نابیو ،بنی فرور) ،قشــم (برخــت ،طویله ،كاوان،
كیش ،قیس ،الفت ،باســعدو ،كشــم) ،الرك ،هرمز (زرون،
جرون) ،هنگام (هنجام ،هنیــام) ،الوان (الون ،الو ،الر ،الن،
شیبكوه ،امرالدوله ،شیخ شعیب مدنی) ،كیش (هرموز ،گیس،
فین ،قیس كبیره ،سیراف ،قیش ،گیس ،مكالن ،دولتخانه،
اواراراكتا ،كاتئا ،اریان ،قیس ،كیان ،گیان ،كامتینا) ،هندورابی
(داراب ،ابرون ،ابرونهــی ،اندرآب ،افزونی ،اندرابی) ،از جزایر
تابع استان هرمزگان به شمار میروند.
1 .1جزیرة بوموســی (گپ سبزو ،گپ ُســزو ،بوموف،
باباموسی)
كلمه بوموسی از دو بخش «بو» و «موسی» تشكیل شده است
كه «بو» به معنی رایحه و نیز مخفف «بود ،باشد ،باشم ،بوم» است.
بوم به معنی «جــا«« ،مقام«« ،منزل«« ،مأوا» و ســرزمین
است .به طوری كه میگویند« :مرغ بوم گرفت« ،یعنی آشیانه
و خانه و وطن گرفت .در اوستا  ،bumiدر سانسكریت ،bhumi
در پارســی باســتان  ،bumدر پهلوی  bumبه معنی سرزمین
آمده است.
موسی نام شخص است و میتوان چنین حدس زد كه نام
100

جزیره از نام این شــخص مأخوذ شده و به نام سرزمین موسی
یا «بوموسی» معروف شده است.
نامهای قبلی جزیره
گپ ســبزو :یكی از نامهای قدیمی جزیرة بوموسی بوده
است .چون جزیرة بوموسی دارای آب شیرین و كشتزار و مراتع
مرغوب بوده اســت ،مردم بندر لنگه تا  80سال پیش ،آن را
گپ ســبزو یعنی ســبزهزار بزرگ میخواندهاند .شیخ شارجه
در گذشــته گوســفندان خود را جهت چرا به جزیرة بوموسی
یا گپسبزو میفرســتاده و حق چرای آنها را به دولت ایران و
حاكم ایران میپرداخته است.
بابا موســی :نام این جزیره شــاید همانند نامهای ایرانی
چون باباكوهی ،باباطاهر و  ...باشد و همچنین با نامهای جزایر
دریــای پارس و كرانههای آن دارای مشــابهت اســت ،مانند
باسعیدو در قشم و بابا حسنی.
جزیرة بوموسی در پهنة آبهای جنوب شرقی خلیجفارس
در جنــوب غربــی مركز اســتان ،بندر عباس قــرار گرفته و
جنوبیترین جزیرة ایرانی خلیجفارس محسوب میشود .جزایر
تنب كوچك ،تنب بزرگ ،فارور ،فارورگان و سیری در اطراف
جزیرة بوموسی قرار دارند.
بلندترین نقطة این جزیره ،قلة كوه حلوا است که  110متر
ارتفاع دارد .این قله در یك رشته كوهستان سنگی كه در شمال
جزیره وجود گرفت ه اســت .قرار دارد .ایــن جزیره تقریباً لوزی
شكل است .مساحت جزیرة بوموسی  12/8كیلومتر مربع است.
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار،
مساحت این جزیره  12كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیرة بوموسی یكی از جزایر تابع بخش مركزی شهرستان
بوموسی از استان هرمزگان است.
2 .2جزیرة تنب بزرگ (تمب بزرگ ،تنب مار بزرگ ،تل
مار)
وجه تسمیهة تنب بزرگ ،همخوانی با موقعیت توپوگرافی
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و طبیعی آن دارد .زیرا سطح جزیره به صورت پشتههایی است
كــه از دور به صورت تپهای واحد نمایان اســت .كلمة تنب یا
تمب نیز از واژههای دری یا تنگستانی بوده كه به معنی تپه و
پشــته و تل به كار میرود .به كار بردن نام تمب مار یا تل مار
در قدیم نیز حكایت از وجود مارهای سمی در جزیره دارد.
جزیــرة تنب بــزرگ در پهنــة آبهای جنوب شــرقی
خلیجفــارس در جنوب غربی مركز اســتان ،بندر عباس قرار
گرفته است.
جزایر قشــم ،بندر لنگــه ،تنب كوچك و ابوموســی در
اطــراف تنب بزرگ قرار دارند .این جزیره تقریباً دایره شــكل
است .مســاحت جزیره  10/5كیلومتر مربع است( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار ،مساحت
این جزیره  11كیلومتر مربع ذكر شــده است) در شمال غربی
جزیــره ،تپههای وجود دارد كه بلندتریــن نقطه آنها  53متر
بلندی دارد.
جزیرة تنب بزرگ ،مركز بخش تنب شهرســتان بوموسی
اســت و جزایر تنب كوچك ،فارور ،فارورگان از دهستانهای
تابع آن هستند.
3 .3جزیرة تنب كوچك (تمبو ،نابیو تنب)
معنی و وجه تســمیة تنب كوچك نیــز مانند تنب بزرگ
بوده و تنها به جهت كوچكتر بودن مساحت آن از جزیرة تنب
بزرگ ،پسوند «كوچك» به آن اضافه شده است.
جزیــرة تنب كوچك در مجــاورت تنب بــزرگ در پهنة
آبهای جنوب شرقی خلیجفارس در جنوب غربی مركز استان
و بندر عباس قرار گرفته است.
بندر لنگه و جزایر تنب بزرگ ،فارور ،بوموســی و قشم در
اطراف تنب كوچك قرار دارند .بلندترین نقطة جزیره یك تپة
صخرهای تیرهرنگ در شــمال غربی جزیره است .جزیرة تنب
كوچك تقریباً مثلث شكل است و پهنای جزیرة در وسیعترین
نقطه در بخش جنوبی از یك كیلومتر كمتر اســت .مساحت

جزیــره تنب كوچــك  1/2كیلومتر مربع اســت( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار ،مساحت
این جزیره  2كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیرة تنب كوچــك یكی از جزایر تابع (دهســتانهای)
بخش تنب از شهرستان بوموسی است.
(سری ،سوری)
4 .4جزیره سیری ّ
ســری یا ُس ّری و
جزیرة ســیری به نامهای دیگری مانند ّ
ســوری معروف بوده اســت كه البته در محاورة كنونی بیشتر
سری مصطلح و رایج اســت ،زیرا جزیره دارای حساسیت
نام ّ
و موقعیــت مهمی در منطقه ،به خصوص از نظر میادین نفتی
و موقعیت نظامی اســت .نام اولیة جزیره ،ســوری بوده كه به
معنی ُگل قرمز و یا به مناسبت خاكهای قرمز رنگی است كه
در سطح آن پراكندهاند و به مرور زمان و به تدریج به سیری و
سری تغییر نام یافته است.
ّ
جزیرة سیری در جنوب شرقی پهنة آبهای خلیجفارس و
در جنوب غربی بندر عباس ،مركز استان هرمزگان قرار دارد.
جزیرة سیری با بندر لنگه و جزایر بوموسی ،فارور و فارورگان
همسایه است.
درازای جزیره  6/07كیلومتر و پهنای آن  4/65كیلومتر
است .مســاحت جزیره  16/5كیلومتر مربع است( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار ،مساحت
این جزیرة  17/3كیلومتر مربع ذكر شــده است ).بلندترین
ارتفاع جزیره سیری  36/7متر است.
5 .5جزیرة شیدور (شتوار ،مارور ،مارون)
جزیرة شــیدور را به نامهای شتوار ،شیتوار ،شتو ،شتور،
شیتوار ،شطور ،مارو و مارون نوشته و گفتهاند.
جزیرة شــیدور را به دلیل وجود مارهای بســیار زیاد و به
خصوص مار جعفری ،مارور یا مارون هم مینامند .هم اكنون
نیز اهالی بومی جزیرة الوان و ســواحل اطــراف ،به آن مارور
میگویند.
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جزیرة شیدور و جزیرة الوان در کنار یکدیگر و در كرانههای
شــمالی خلیجفارس واقع شــدهاند .این دو جزیره از جنوب به
سكوهای نفتی سلمان ،رشادت و رسالت محدود میشوند.
نزدیكترین فاصلة جزیرة شــیدور تا خط ساحلی  5مایل
دریایی معادل  9/4كیلومتر و تا نزدیكترین بندر (بندر مقام)
 5/6مایل دریایی معادل  10/5كیلومتر است.
مساحت جزیرة شــیدور حدود  1كیلومتر مربع است( .در
كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار نیز
مســاحت این جزیره  1كیلومتر مربع ذكر شده است ).ارتفاع
این جزیره از سطح دریا  10متر است.

102

جزیرة شــیدور یكی از جزیرههای تابع دهســتان الوان از
بخش كیش شهرستان بندر لنگه است.
6 .6جزیرة شیخ اندرابی
نام این جزیره به واســطة وجود مقبرة فردی به نام شــیخ
اندرابی در آن است.
جزیرة كوچك شیخ اندرابی در شمال غربی جزیرة قشم و
برابر بندر الفت نو و در نزدیكی آن واقع شــده است .بخشی از
این جزیره در هنگام مد دریا به زیر آب میرود و غیر مسكونی
است .طول این جزیره حدود  200متر و عرض آن حدود 100
متر است .مســاحت این جزیره حدود  2كیلومتر مربع است.
(ایرج افشار .كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس).
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7 .7جزیره فارور (فرور ،نبیو فرور)
مورخین این جزیــره را به نامهای گوناگونی ثبت كردهاند
كه هركدام از این نامها دارای وجه تســمیة خاص خود است.
اسامیای را كه تاریخنویسان و جغرافیدانان دربارة این جزیره
آوردهاند عبارتند از:

بوده و طول آن در امتداد شــمال به جنــوب  7/5كیلومتر و
عرض آن در امتداد شــرق به غرب  4/5كیلومتر اســت(.در
كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار نیز،
مســاحت این جزیره  26/6كیلومتر مربع ذكر شــده است).
بلندترین نقطة این جزیره از سطح دریا  145متر است.

ُف ُررُ ،فــر ُو ُرو ،فارور ،فارور بزرگ ،فــارو ،فرو ،نابیو فرور،
نبیوفرور

جزیرة فارور یكی از جزایر تابع بخش تنب از شهرســتان
بوموسی در استان هرمزگان است.

حسینعلی رزمآرا در ارتباط با اسامی جزایر ایران در بخشی
از نوشتههای خود آورده است:

8 .8جزیرة فارورگان (نابیو ،بنی فرور)
ریشة نام این جزیرة با جزیره فارور یكی است و همیشه این
دو را با هم نام بردهاند .در كتاب خلیجفارس و جزایر ایرانی آمده
است« :به دو جزیرة فوق ،فرور ،فرورو ،نابیو فرور ،نبیو فرور (به
ضم ف) هم میگویند ».امكان دارد مشابه بودن نام این دو جزیره
به دلیل نزدیكی و شــرایط طبیعی مشابه هم بوده است .به هر
حال وجه تمایز نام این دو جزیره با پسوندهایی دال بر كوچكتر
بودن یا بزرگتر بودن آنها عنوان گردید.

«جزیرة فارور بزرگ و جزیرة بنی فارور (كوچك) در مقابل
آبهــای بندرلنگه واقع شــدهاند .به دو جزیــرة فوق ،فرور،
فرورو ،نابیو فرور ،نبیو فرور (به ضم ف) هم میگویند«.

در ســالهای اخیر نام بنیفرور به فــارورگان تغییر یافته
است.

«در جنــوب رأس بســتانه ،كرانة ایــران در فواصل دور و
نزدیك جزایر فرور ،نبیو فرور و سیری را میبینیم«.
در كتاب خلیجفارس و جزایر ایرانی تألیف حسین نوربخش
آمده است:

به عقیدة برخی از مورخین ،در زمانی كه كشور استعمارگر
پرتغال به خلیجفارس قدم گذارد ،اولین اقدامی كه انجام داد
تصرف تمام جزایر خلیجفارس بــود كه جزیرة فارور نیز یكی
از مناطق متصرف شــده بوده اســت و چون نام خاصی روی
آن نبوده اســت،پرتغالیها نام فارو را كه مركز ایالت «آلكاروه»
كشور خودشان بوده بر روی این جزیره گذاردهاند كه به مرور
زمان نام «فارو» بر اثر تلفظ مكرر به فارور تبدیل شده است.
جزایر فارور و فارورگان در مجاورت یکدیگر قرار گرفتهاند.
جزایر بوموســی ،تنب بزرگ و تنب كوچك ،ســیری و كیش
همسایگان این دو جزیره هستند.
مساحت جزیرة فارور حدود  26/6كیلومتر مربع و محیط
آن حدود  22كیلومتر است .این جزیره به شكل بیضی كشیده

مساحت جزیرة فارورگان  0/83كیلومتر مربع معادل 83
هكتار اســت و محیط آن تقریباً  35كیلومتر است( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار ،مساحت
این جزیره  1كیلومتر مربع ذكر شــده است ).بزرگترین ابعاد
این جزیره در امتداد جنوب به شــمال  1220متر و در امتداد
شرق به غرب  1075متر است .بلندترین نقطة این جزیرة 37
متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
جزیرة فارورگان یكی از جزایر تابع بخش تنب از شهرستان
بوموسی در استان هرمزگان است.
9 .9جزیرة قشم (برخت ،طویله ،كاوان ،كیش ،قیس،
الفت ،باسعدو ،كشم)
قشــم ،این بزرگتریــن جزیرة ایــران و خلیجفارس ،در
طول تاریخ گذشــتة خود ،دارای اسامی مختلفی مانند جزیرة
مطالعات خلیجفارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393
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برخت ،طویل ه (دراز) ،كاوان ،ابركاوان ،بنیكاوان ،ابنكاوان،
ابركمان ،كیش ،قیس ،الفت ،باســعدو (باســعیدو) ،كشم و
باالخره قشم بوده است.

دومین جزیرة بزرگ خلیجفارس یعنی بحرین است( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار ،مساحت
این جزیره  1445كیلومتر مربع ذكر شده است) .طول جزیره
در طوالنیترین مســیر  131/95كیلومتر و عرض آن (مركز
جزیره)  35/35كیلومتر محاسبه شده است.

سرشــت كه مردم بر آن آفریده ،طبیعت ،آبراهة تنگ در
رودبار یا در زمین یا آبراهة مطلق ،تن و پیكر ،جسم ،گوشت
پخته ،سرخ شده ،پیه ،بن و نژاد ،اصل ،حال و هیأت.

1010جزیرة الرك
نام ایــن جزیره به علت مهاجرت بومیان روســتای خلیج
الرســتان ،الرك نامیده شده كه همان «الر كوچك» محسوب
میگردد و كلمة الرك ،قبل از حكومت فتحعلیشاه قاجار به
این جزیره اطالق میشده است.

قشم در لغتنامه دهخدا به معانی زیر آمده است:

در میــان معانی فــوق« ،طبیعت» به خاطــر زیباییهای
طبیعی ،خدادادی و بهشتگونه جزیرة قشم و نیز «آبراهه» به
سبب وجود مسیل و آبراههای بسیار كه بر اثر ریزش بارانهای
سیلآسا و كوتاه مدت و یا در نتیجة دخالت انسانها در جزیره
به وجود آمده است ،بیشتر مناسب جزیرة قشم امروزی است.
جزیرة قشــم بزرگترین جزیرة كشور جمهوری اسالمی
ایران و خلیجفارس در دهانة تنگة هرمز اســت .این جزیره در
مدخل ورودی خلیجفارس از دریــای عمان یعنی تنگه هرمز
واقع شده است.
جزایر الرك ،هنگام ،تنب بزرگ و كوچك و بوموســی در
اطراف جزیرة قشــم قرار دارند .نزدیكترین بندر (در ساحل
اصلی كشور) به جزیرة قشــم ،بندرعباس است كه فاصلة آن
تا محل سربندر قشــم برابر با  10/8مایل دریایی معادل 20
كیلومتر است.
جزیرة قشــم در شــمال دارای دماغههای قشم ،الفت و
باســعیدو و در جنوب ،دماغة دیرستان اســت .نزدیكترین
فاصلة این جزیره به ســاحل اصلی كشــور ،در دماغة شمالی
جزیره در محل بندر الفت در جزیرة قشم ،تا آبادی پل ،مركز
دهستان خمیر در ســاحل اصلی كشور است كه فاصلة آن در
حدود یــك مایل دریایی معادل  1800متــر بوده و در آینده
محل احداث پل خلیجفارس خواهد بود.
مســاحت جزیره  1491كیلومتر مربع ،حدود  2/5برابر
104

جزیــرة الرك در دهانــة تنگة هرمــز ،در مدخل ورودی
خلیجفارس از دریای عمان واقع شــده است .حد شمالی این
جزیره ،شــهر بندر عباس اســت .این جزیره از غرب و شمال
غرب به جزیرة قشم ،از شمال شرق به جزیرة هرمز ،از جنوب
غــرب به جزیرة هنگام و از جنوب به رأسالمســندام محدود
میشود.
جزیرة الرك تقریباً به شــكل بیضی است .قطر بزرگ كه
در امتداد شــمال شــرقی به جنوب غربی قرار میگیرد ،در
حدود  10/5كیلومتر و قطر كوچــك آن  7/5كیلومتر درازا
دارد .مســاحت جزیره حدود  48/7كیلومتر مربع است( .در
كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار نیز،
مساحت این جزیره  48/7كیلومتر مربع ذكر شده است).
بلندترین نقطة جزیرة  151/5متــر و پایینترین نقطه،
صفر است .ارتفاع متوسط جزیره 75/75 ،متر است.
الرك بهعنــوان یكی از دهســتانهای بخش شــهاب از
شهرستان قشم است.
1111جزیرة هرمز (زرون ،جرون)
كســی نمیداند جزیره هرمز نامش را از تنگه هرمز گرفته
است یا تنگه هرمز از جزیره؟ به نظر میرسد اول جزیره نامگذاری
و ســپس تنگه به آن مشهور شده باشــد و شاید هم تنگه و هم
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جزیره نام خود را از هورموز یا حورمغ (شــهر قدیم هرمز) كه در
ساحل میناب قرار داشته اســت گرفته باشد .نام باستانی هرمز
«زرون» است كه عربها آن را «جرون» نوشتهاند .اردشیر بابكان
شهر قدیمی هرمز را در این جزیره بنا نهاد.
جزیــره هرمز در دهانــه تنگه هرمــز ،در مدخل ورودی
خلیجفارس از دریای عمان واقع شــده است .این جزیره را به
علــت موقع جغرافیایی آن كه در مجــاورت با تنگه هرمز قرار
دارد ،كلید خلیجفارس میدانند .همین موقعیت است كه آن
را از نظر سوقالجیشــی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار
كرده اســت .جزیره هرمز از شــمال غرب به بندر عباس و از
جنوب شرق به جزایر قشم و الرك محدود میشود.
بلندترین نقطه ارتفاعی جزیره  228متر و پایینترین نقطه
ارتفاعی منحنی صفر اســت .بنابراین ارتفاع متوسط در جزیره
هرمز  114متر اســت .جزیره هرمز به شكل بیضی است ،قطر
كوچك آن  5/5كیلومتر و قطر بزرگ آن بین  7/5تا  9كیلومتر
درازا دارد و مســاحت آن در حدود  45كیلومتر مربع میباشد.
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــته دكتر افشار
مساحت این جزیره  41/9كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیره هرمز یكی از بخشهای (ســهگانه) شهرستان قشم
میباشد.
1212جزیره هنگام (هنجام ،هنیام)
هنگام ،در پارسی باســتان :هنگاما ،در ارمنی :انگام ،به
معنی وقت و زمان و گاه است.
واژة هنگام از دو بخش «هن» و «گام» تشــكیل شده است.
هن به فارســی و به لهجة شــیرازی و دری به معنای «هست»
آمده است .گام به معنی روســتا و دهكده نیز آمده است و به
زبان هندی هم دهكــده را گام میگویند .میتوان گفت واژة
هنگام از گذشــتههای دور ،یادآور دهكده یا روستایی در این
جزیره بوده و به همین جهت نام خود جزیره هم هنگام خوانده
شده است كه یادآور آبادی و اهمیت جزیره در روزگاران كهن
است.

گرنلیــس روباكر هلندی ،هنگامی كه از بندرعباســی به
بصره میرفت ،از جزیرة هنگام بازدید كرد و بر آن نام هلندی
«شلویس ایجالندت» را نهاد.
این جزیرة در گذشــته به نامهای هنجام و هنیام خوانده
میشده است.
جزیره هنگام در آبهای خلیجفارس ،در دهانة تنگة هرمز
واقع شــده است .جزیرة هنگام بخشی از سیستم دفاعی كرانة
ســاحلی خلیجفارس و تنگة هرمز را تشــكیل داده و میتواند
مبدأ عملیات دریایی و تكیهگاه مناســبی برای زیردریاییها
باشد .جزیرة هنگام از شمال به جزیره قشم ،از شمال شرق به
جزیرة قشم و جزیرة الرك ،از جنوب شرق به رأسالمسندام و
از جنوب غرب به جزیرة تنب بزرگ محدود میشود.
بلندترین نقطة ارتفاعی جزیره ،كوه فاكس با ارتفاع 105
متر و پایینترین نقطة ارتفاعی در جزیره ،منحنی صفر است.
جزیرة هنگام دارای  9/8كیلومتر طول و  3تا  6كیلومتر عرض
اســت و  50كیلومتر مربع مساحت دارد( .در كتاب جغرافیای
تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 33/6كیلومتر مربع ذكر شده است).
جزیرة هنگام یكی از دهستانهای بخش شهاب شهرستان
قشم است.
1313جزیــرة الوان (الون ،الو ،الر ،الن ،شــیبكوه،
امرالدوله ،شیخ شعیب مدنی)
جزیرة الوان به نامهای دیگری مانند الون ،الو ،الر و الن
معروف بوده و در متون تاریخی از جزیره به نامهای شیبكوه،
امرالدوله و در سدة گذشــته به نام شیخ شعیب مدنی (اهل
مدینه) نام برده شــده است .در ســال  ،1337استاد ادبیات
دانشــگاه تهران ،مرحوم ابراهیم پورداود با مراجعه به متون
و ســوابق تاریخی ،نام الوان را برای ایــن جزیره ،برگزید و
با پیشــنهاد شــركت ملی نفت ایران و با تأیید وزارت كشور
در ســال  1342برای این جزیره نام الوان به صورت رسمی
تصویب شد.
مطالعات خلیجفارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393
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وجه تسمیة برخی از روستاهای جزیرة الوان كه هماكنون
متروكه گشتهاند عبارتند از:
دهكوت :چون قب ً
ال دارای ده برج بوده است.
دهكرت :به علت وجود تعداد زیادی درخت كرت.
دهریــز :به دلیل آنكــه در اطــراف آن ،ارتفاعاتی وجود
داشــته و از بلندی این روستا كوچ دیده میشده ،بدان دهریز
میگفتند.
هله :به معنــای مكانی كوچك و یا محــدودهای خاص و
مشخص است.
دهرأس :به علت واقع شدن در غربیترین قسمت جزیره.
مســاحت جزیرة الوان در حــدود  76/8كیلومتر مربع و
محیط آن حدود  45كیلومتر اســت .طول آن در جهت شرق
به غرب  24كیلومتر و عرض آن (از روســتای متروكة دهكوت
تا روستای متروكة درهگرت)  4كیلومتر درازا دارد( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشــتة دكتر افشار ،مساحت
این جزیره  76كیلومتر مربع ذكر شده است) .بلندترین نقطة
این جزیرة از سطح دریا  64متر ارتفاع دارد.
در حال حاضر جزیره الوان مركز دهســتان الوان از بخش
كیش شهرستان بندر لنگه است.
1414جزیرة كیش (هرموز ،گیــس ،فین ،قیس كبیره،
ســیراف ،قیــش ،گیــس ،مــكالن ،دولتخانه،
اواراراكتــا ،كاتئــا ،اریان ،قیس ،كیــان ،گیان،
كامتینا)
دربارة نــام قدیمی كیــش ،اختالف نظــر فراوانی میان
مورخان وجود دارد .در بیشــتر فرهنگهای فارســی ،معنای
كیــش را تیردان یا تركش ذكر كردهانــد .در برهان قاطع كه
یكی از معتبرترین فرهنگهای موجود به شمار میآید ،گفته
شده است:
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«چون بر بلندیهای اطراف جزیره برآیند ،مانند تیری كه
در تركش باشد به نظر میآید«.
برخی از فرهنگ نویســان نیز «قیس» را عربی شده از واژة
كیش تلقی كردهاند.
شایان ذكر اســت كه این جزیره در طول تاریخ با نامهای
گوناگونی خوانده شــده اســت كه مهمترین آن نامها عبارتند
از :هرموز ،گیس ،فین ،قیس كبیره ،سیراف ،قیش ،گیس،
مكالن ،دولتخانــه ،اوراراكتا ،كاتئا ،اریــان ،قیس ،كیان،
گیان ،كامتینا و ...
جزیرة كیش ،مركز بخش كیش از شهرســتان بندر لنگه
اســت که در فاصله  8/1مایل دریایی معادل  15كیلومتری
كرانههای جنوبی جمهوری اسالمی ایران واقع شده است.
جزیرة كیش با جزایر فارور ،فارورگان ،سیری ،هندورابی
و الوان همسایه است.
مساحت جزیرة كیش  90كیلومتر مربع و محیط آن حدود
 40كیلومتر مربع اســت .این جزیره شــكلی نزدیك به بیضی
دارد كه بلندترین طول آن در امتداد شرق به غرب  15كیلومتر
و عــرض آن  7/9كیلومتــر از بندرگاه (گمرك) در شــمال تا
ساحل جنوب شرق (فانوس دریایی درجنوب) است( .در كتاب
جغرافیای تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار ،مساحت این
جزیره  90/46كیلومتر مربع ذكر شده است) .بلندترین نقطة
این جزیره از سطح دریا  45متر ارتفاع دارد.
جزیرة كیش ،یكــی از بخشهای شهرســتان بندر لنگه
است.
1515جزیرة هندورابی (داراب ،ابرون ،ابرونهی ،اندرآب،
افزونی ،اندرابی)
نام قدیــم جزیرة هندورابی ،داراب بــوده و یكی از جزایر
شیبكوه محسوب میشود.
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این جزیــره به نامهای دیگــر مانند :ابــرون ،ابرونهی،
اندرآب ،افزونی ،اندرابی معروف بوده است.

جنوب شــرق با جزیرة كیش و از سمت غرب با جزایر الوان و
شیدور محدود است.

در ســال  1645میالدی ،معــادل  1055هجری قمری،
گرنلیس روباكر از طرف شــركت هلندی هند شرقی مأمور شد
كه خلیجفارس را تا بصره طی كند .وی اولین هلندیای بود كه
بندر عباس تا بصره را پیمود و جزیرة هندورابی را هورن نامید.

مســاحت جزیرة هندورابی  22/8كیلومتر مربع است.
درازای آن در جهت شــرق به غــرب  7/5كیلومتر و عرض
آن  3/5كیلومتر است( .در كتاب جغرافیای تاریخی دریای
پارس نوشــتة دكتر افشــار نیز ،مساحت این جزیره 22/8
كیلومتر مربع ذكر شده است) .بلندترین نقطة این جزیره از
سطح دریا  33/90متر است .جزیرة هندورابی در محدودة
دهســتان كیش از بخش كیش شهرستان بندر لنگه است.

جزیــرة هندورابــی در  8كیلومتری كرانههــای جنوبی
جمهوری اســامی ایران ،واقع شده است .جزیرة هندورابی از
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پیوستها
الف -تلفظ برخی لغتها

راهنما:
تلفظ برخی لغتها در متن:
نام فارسی
امالكرم( ُگرم)

نام فارسی

تلفظ
(Om-ol-karam (gorom

جبرین(تهمادو)

(jabrin (tohmâdu

خارك

khârk

خاركو

khârku

شیف (عباسك)
فارسی

Farsi

نخیلو(شیخ كرامه)
بوموسی

Bumusâ

تنب بزرگ
تنب كوچك

Tonb-e-kuchak

راهنما:
نام جزیره
بونه (ب ّنه)
دارا یا دیره
قبر ناخدا
مینو
امالكرم
ُ
( ُگرم يا امالگرم)
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(Nakhilu (sheikh-karâme
Tonb-e-bozorg

سیری

Siri

شیدور

Shidvar

فارور

(Shif (abbâsak

تلفظ

Fârur

فارورگان

Fârurgân

قشم

Gheshm

الرك

Lârak

هرمز

Hormoz

هنگام

Hengâm

الوان

Lâvân

كیش

Kish

هندورابی

hendurâbi

ب -جدول معرفی مختصر موقعیت جزایر
موقعیت جغرافیایی
بین ْ 49و َ 12طول خاوری و
ْ 30و َ 8عرض شمالی
بین ْ 49و  َ6طول خاوری و
ْ 30و  َ6عرض شمالی
بین ْ 48و َ 12طول خاوری و
ْ 30و َ 21عرض شمالی
بین ْ 51و َ 33تا ْ 51و َ 34طول جغرافیایی
و ْ 27عرض جغرافیایی

مساحت (كیلومترمربع)

بزرگترین طول و
عرض (كیلومتر)

 1/7كیلومترمربع

طول 6/25 :كیلومتر

 1كیلومترمربع

طول 1/8 :كیلومتر

 4/2كیلومترمربع
 17/8كیلومترمربع
 0/4كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 0/83كیلومترمربع ذكر شده است).
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نام جزیره

ُگرم

جبرین
(تهمادو)

خارك

خاركو
خان

شیف

عباسك

فارسی
مطاف (متاف)

بزرگترین طول و
مساحت (كیلومترمربع)
موقعیت جغرافیایی
عرض (كیلومتر)
آقای ایرج افشار سیستانی در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس ،جزیرة ُگرم را جزیرهای مستقل و مساحت آن
را نیز  3كیلومتر مربع ذكر كردهاند .گرچه مختصات جغرافیایی كه برای آن ذكر كردهاند همان مختصات جغرافیایی
جزیرة امالكرم است.
ُ
در كتاب جغرافیای جزایر ایرانی خلیجفارس چاپ سازمان جغرافیایی ارتش ،گرم نام دیگر جزیره امالكرم ذكر شده
است .بنابراین با توجه به این شواهد بهنظر میرسد این دو جزیره یكی باشند.
 7كیلومترمربع
بین ْ 51و َ 24تا ْ 51و َ 28طول جغرافیایی و (در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
ْ 27و َ 50تا ْ 27و َ 55عرض جغرافیایی
 7/2كیلومترمربع ذكر شده است).
 21كیلومترمربع
طول 8 :كیلومتر
بین ْ 50و َ 17تا ْ 50و َ 20طول جغرافیایی (در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
عرض 4 :كیلومتر
و بین ْ 29و َ 12تا ْ 29و َ 17عرض جغرافیایی نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 31كیلومترمربع ذكر شده است).
 3/5كیلومترمربع
طول 3/5 :كیلومتر
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
ْ 50و َ 20طول جغرافیایی و
عرض 800 :متر
بین ْ 29و َ 18تا ْ 29و َ 20عرض جغرافیایی نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 2/7كیلومترمربع ذكر شده است).
حدود  4كیلومترمربع
مساحت جزیرة شیف بهعالوة جزیرة
عباسك كه به صورت زمینی پست متصل
بین ْ 50و َ 52تا ْ 50و َ 53طول جغرافیایی
به جزیرة شیف و در معرض جزر و مد
و بین ْ 29تا ْ 29و  َ4عرض جغرافیایی
آب قرار دارد  14كیلومترمربع است و
در جنوب غربی جزیره شیف ،شنها و
از طرفی مساحت كل مناطق مسكونی،
ماسهها سطحی باالتر از آب دارند و به
واقع در ساحل شمالی آن ،كمتر از یك
همین جهت كمتر به زیر آب میروند .این
كیلومترمربع است( .در كتاب جغرافیای
بخش را جزیره عباسك مینامند.
تاریخی دریای پارس نوشتة دكتر افشار،
مساحت جزیرة عباسك به تنهایی،
 14/7كیلومترمربع ذكر شده است).
در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت جزیرة
عباسك به تنهایی  14/7كیلومترمربع
ْ 50و َ 52طول جغرافیایی
ذكر شده است كه به نظر صحیح نیست و
ْ 28و َ 58عرض جغرافیایی
احتما ًال مجموع مساحت شیف و عباسك
است كه از سوی سازمان جغرافیایی
ارتش  14كیلومترمربع ذكر شده بود.
 0/25كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
ْ 50و َ 10طول جغرافیایی و
طول 0/75 :كیلومتر
نوشتة دكتر افشار نیز ،مساحت این جزیره
ْ 27و َ 59عرض جغرافیایی
 0/25كیلومترمربع ذكر شده است).
ْ 51و َ 27طول جغرافیایی و
ْ 27و َ 50عرض جغرافیایی
مطالعات خلیجفارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393
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نام جزیره

موقعیت جغرافیایی

مساحت (كیلومترمربع)

نخیلو
(شیخ كرامه)

ْ 51و َ 28طول جغرافیایی و
ْ 27و َ 49عرض جغرافیایی

 0/32كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 0/6كیلومترمربع ذكر شده است).

شیخ كرامه

بزرگترین طول و
عرض (كیلومتر)
طول 1 :كیلومتر

آقای ایرج افشار در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس ،جزیرة شیخ كرامه را جزیرهای جدا از جزیرة نخیلو ذكر
كردهاند .بنا به نوشتة ایشان« :جزیرة شیخ كرامه در  2كیلومتری رأس امالكرمه قرار گرفته و خالی از سكنه است .به
دلیل جزر و مد دریای پارس ،آب جزیره را فرا میگیرد«.
 12/8كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
بین ْ 55تا ْ 55و  َ3طول جغرافیایی
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
و ْ 25و َ 51تا ْ 25و َ 54عرض جغرافیایی
 12كیلومترمربع ذكر شده است)
 10/5كیلومترمربع
بین ْ 55و َ 17تا ْ 55و َ 19طول جغرافیایی (در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
و ْ 26و َ 14تا ْ 26و َ 17عرض جغرافیایی
 11كیلومترمربع ذكر شده است).
 1/2كیلومترمربع
بین ْ 55و  َ8تا ْ 55و  َ9طول جغرافیایی و (در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره 2
ْ 26و َ 14تا ْ 26و َ 15عرض جغرافیایی
كیلومترمربع ذكر شده است).
 16/5كیلومترمربع
بین ْ 54و َ 29تا ْ 54و َ 35طول جغرافیایی
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
و بین ْ 25و َ 53تا ْ 25و َ56
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
عرض جغرافیایی
 17/3كیلومترمربع ذكر شده است).
حدود  1كیلومترمربع
ْ 53و َ 25طول جغرافیایی و
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
ْ 26و َ 47عرض جغرافیایی
نوشتة دكتر افشار نیز ،مساحت این
جزیره  1كیلومترمربع ذكر شده است).
بین ْ 55و َ 45طول شرق و
حدود  2كیلومترمربع
ْ 26و َ 53عرض شمالی

طول :حدود  200متر
عرض:حدود  100متر

فارور

بین ْ 54و َ 29تا ْ 54و َ 33طول جغرافیایی
و ْ 26و َ 15تا ْ 26و َ 19عرض جغرافیایی

طول 7/5 :كیلومتر
عرض 4/5 :كیلومتر

فارورگان

در ْ 54و َ 26طول جغرافیایی و
ْ 26و  َ7عرض جغرافیایی

بوموسی

تنب بزرگ

تنب كوچك

سیری

شیدور
شیخ اندرابی
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مساحت حدود  26/6كیلومترمربع و
محیط آن حدود  22كیلومتر است.
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار نیز ،مساحت این جزیره
 26/6كیلومترمربع ذكر شده است).
مساحت  0/83كیلومترمربع معادل 83
هكتار است و محیط آن تقریباً  35كیلومتر
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره 1
كیلومترمربع ذكر شده است).
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پهنای جزیره در
وسیعترین نقطه در
بخش جنوبی از یك
كیلومتر كمتر است.
طول 6/07 :كیلومتر
عرض 4/65 :كیلومتر

طول 1220 :متر
عرض 1075 :متر
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نام جزیره

موقعیت جغرافیایی

جزیرة قشم

بین ْ 55و َ 15و ً 38تا ْ 56و َ 16و ً52
طول شرقی و
ْ 26و َ 32و ً 20تا ْ 27عرض شمالی

الرك

بین ْ 56و َ 18و ً 47تا ْ 56و َ 24و ً56
طول شرقی و
ْ 26و َ 49و ً 15تا ْ 26و َ 53و ً32
عرض شمالی

هرمز

بین ْ 56و َ 25و ً 10تا ْ 56و َ 30و ً8
طول شرقی
و ْ 27و َ 2و ً 7تا ْ 27و َ 6و ً25
عرض شمالی

هنگام

بین ْ 55و َ 54و ً 40تا ْ 55و َ 54و ً55
طول شرقی
ً
َ
و ْ 26و َ 36و ً 43تا ْ 26و  41و 15
عرض شمالی

الوان

بین ْ 53و  َ9و ْ 53و َ 23طول جغرافیایی و
بین ْ 26و َ 51عرض جغرافیایی

كیش

بین ْ 53و َ 55تا ْ 54و َ 4طول جغرافیایی
و ْ 26و َ 30تا ْ 26و َ 34عرض جغرافیایی

هندورابی

بین ْ 53و َ 35تا ْ 53و َ 40طول جغرافیایی
و ْ 26و َ 39تا ْ 26و َ 42عرض شمالی

مساحت (كیلومترمربع)
 1491كیلومترمربع و حدود  2/5برابر
دومین جزیره بزرگ خلیجفارس یعنی
بحرین.
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 1445كیلومترمربع ذكر شده است).
مساحت حدود  48/7كیلومترمربع است
و محیط آن حدود  26كیلومتر.
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار نیز ،مساحت این جزیره
 48/7كیلومترمربع ذكر شده است).
حدود  45كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 41/9كیلومترمربع ذكر شده است).
 50كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 33/6كیلومترمربع ذكر شده است).
مساحت حدود  76/8كیلومترمربع و
محیط حدود  45كیلومتر
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 76كیلومترمربع ذكر شده است).
مساحت  90كیلومترمربع و محیط حدود
 40كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار ،مساحت این جزیره
 90/46كیلومترمربع ذكر شده است).
 22/8كیلومترمربع
(در كتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس
نوشتة دكتر افشار نیز ،مساحت این جزیره
 22/8كیلومترمربع ذكر شده است).

بزرگترین طول و
عرض (كیلومتر)
طول 131/95 :كیلومتر
عرض 35/35 :كیلومتر

طول 10/5 :كیلومتر
عرض 7/5 :كیلومتر
طول :بین  7/5تا 9
كیلومتر
عرض 5/5 :كیلومتر
طول 9/8 :كیلومتر
عرض 3 :تا  6كیلومتر

طول 24:كیلومتر
عرض 4 :كیلومتر

طول 15 :كیلومتر
عرض 7/9 :كیلومتر

طول 7/5 :كیلومتر
عرض 3/5 :كیلومتر
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قشم

 1491كیلومتر مربع و حدود  2/5برابر دومین جزیرهبزرگ خلیجفارس یعنی بحرین.

كیش

 90كیلومتر مربع

الوان

حدود  76/8كیلومتر مربع

هنگام

 50كیلومتر مربع.

الرك

مساحت حدود  48/7كیلومتر مربع است و محیط آن حدود  26كیلومتر.

هرمز

حدود  45كیلومتر مربع.

فارور

مساحت حدود  26/6كیلومتر

هندورابی

 22/8كیلومتر مربع

خارك

 21كیلومتر مربع

مینو

 17/8كیلومتر مربع

سیری

 16/5كیلومتر مربع

شیف

 14كیلومتر مربع است

بوموسی

 12/8كیلومتر مربع

تنب بزرگ

 10/5كیلومتر مربع

جبرین (تهمادو)

 7كیلومتر مربع

قبر ناخدا

 4/2كیلومتر مربع

خان

حدود  4كیلومتر مربع

خاركو

 3/5كیلومتر مربع

شیخ اندرابی

حدود  2كیلومتر مربع

بونه (ب ّنه)

 1/7كیلومتر مربع

تنب كوچك

 1/2كیلومتر مربع

دارا یا دیره

 1كیلومتر مربع

شیدور

حدود  1كیلومتر مربع

فارورگان

مساحت  0/83كیلومتر مربع معادل  83هكتار است و محیط آن تقریباً  35كیلومتر.

امالكرم ( ُگرم)

 0/4كیلومتر مربع

نخیلو (شیخ كرامه)

 0/32كیلومتر مربع

فارسی

 0/25كیلومتر مربع
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معرفی جزاير ايرانی خليجفارس ...

د -منابع و مآخذ
افشــار سیســتانی ،ایرج .1376 .جغرافیــای تاریخی دریای
پارس شــامل :اوضاع جغرافیایی ،سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی

سازمان جغرافیایی نیروهای مســلح .1382 .جغرافیای جزایر
ایرانی خلیجفارس .استان هرمزگان .شهرستان قشم .جزایر قشم و
الرك و هرمز و هنگام .تهران.

خلیجفارس و  ....تهران .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.
زند مقدم ،آفاق .1382 .جزیرة قشم مردمان روستاها .بندرها.
افشار سیستانی ،ایرج .1376 .نام دریای پارس و دریای مازندران

روستابندرها و  ،...انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .تهران.

و بندرها و جزیرههای ایرانی .تهران .كشتیرانی والفجر .8
ساعدی ،غالمحسین .1345 .اهل هوا .تهران .مؤسسه مطالعات
اقتداری ،احمد .1348 .آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر

و تحقیقات اجتماعی.

خلیجفارس و دریای عمان .تهران.انجمن آثار ملی.
سدیدالســلطنه ،محمد علی بن احمــد .1342 .بندرعباس و
اقتداری ،احمد .1356 .خلیجفارس .تهران .فرانكلین.
تكمیل همایــون ،ناصر .1382.خلیجفارس .تهران .انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی.
جعفــری ولدانی ،اصغر .1376 .نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی
تنــب و ابوموســی .تهــران .وزارت امور خارجه .مؤسســه چاپ و

خلیجفارس .تصحیح از احمد اقتداری .كتابخانه ابن سینا .تهران.
الخ ،سرارسكین .1369 .سفرنامه دریایی الخ به خلیجفارس.
ساحل دزدان دریایی .ترجمه حسین ذوالقدر .تهران .آناهیتا.
نشات ،صادق .1344 .تاریخ سیاسی خلیجفارس .تهران .كانون
كتاب.

انتشارات.
نشریات سازمان منطقة آزاد قشم
سازمان جغرافیایی نیروهای مســلح .1382 .جغرافیای جزایر
ایرانی خلیجفارس .اســتان بوشهر .جزایر خارك و خاركو و شیف و
امالكرم و جبرین و نخیلو و فارسی .تهران.
سازمان جغرافیایی نیروهای مســلح .1382 .جغرافیای جزایر
ایرانی خلیجفارس .اســتان هرمزگان .بخش كیش .جزایر كیش و

نوربخش ،حســین .1358 .بندرلنگه در ســاحل خلیجفارس.
هرمزگان .اداره كل فرهنگ و هنر استان هرمزگان.
نوربخش ،حســین .1362 .خلیجفارس و جزایر ایرانی .تهران.
كتابخانه سنایی.

هندورابی .تهران.
نوربخش ،حســین .1369 .جزیره قشم و خلیجفارس .تهران.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .1382 .جغرافیای جزایر ایرانی

امیركبیر.

خلیجفارس .استان هرمزگان .جزایر شیدور و فارور و فارورگان .تهران.
نوربخش ،حسین .1382 .بنادر در خلیجفارس .تهران .انجمن
سازمان جغرافیایی نیروهای مســلح .1382 .جغرافیای جزایر

آثار و مفاخر فرهنگی.

ایرانی خلیجفارس .استان هرمزگان .جزیرة سیری .تهران.
سازمان جغرافیایی نیروهای مســلح .1382 .جغرافیای جزایر
ایرانی خلیجفارس .استان هرمزگان .جزیرة الوان .تهران.
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