ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻗﺸﻢ در زﻣﺴﺘﺎن
ﯾ از ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎی زﯾﺒﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای
ﺳﻔﺮﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ اﺳﺖ .ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻗﺸﻢ در زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﻌ دارﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻗﺸﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺟﺰاﯾﺮ ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﺮی در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
در اﯾﺮان ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻏﺎر ﻧﻤﺪان ﻗﺸﻢ
ﻏﺎر ﻧﻤﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﯾ از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺸ از ﮐﻮهﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘ و رﺳﻮب ﻧﻤ ﻣﻮﺟﻮد در آب
درﯾﺎ در ﮔﺴﻞﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎ و ﻏﺎرﻫﺎی ﻧﻤ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎر
ﻧﻤﺪان ،ﯾ از آنﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻏﺎر در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﺟﺰﯾﺮه
ﻗﺸﻢ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  90ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻢ در داﺧﻞ ﯾ ﮐﻮه ﮔﻨﺒﺪی ﺷﻞ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دره ﺳﺘﺎره ﻫﺎ
دره ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻛﻪ اﻫﺎﻟ ﺑﻮﻣ ﺑﻪ آن ﺳﺘﺎره اﻓﺘﺎده ﻳﺎ اﺳﺘﺎره ﻛﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣ ﮔﻮﻳﻨﺪ از
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺟﺰﻳﺮه ﭘﻬﻨﺎور ﻗﺸﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﻫﺎﻟ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺲ
از ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﺳﺘﺎره اي در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ اي ﺳﻬﻤﻴﻦ ،ﺧﺎك از
زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻠ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺎﻟ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از اﻫﺎﻟ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﺪن ﻫﻮا اﻳﻦ دره ﻣﺤﻞ آﻣﺪ و ﺷﺪ ارواح
و اﺟﻨﻪ اﺳﺖ ﻟﻴﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻨﻞ درﯾﺎﯾ ﺣﺮا
ﺣﺮا اﯾﻦ درﺧﺖ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ )ﺷﻮرزی( درﯾﺎﯾ را ﻟﯿﻨﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻢ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧ) اﺑﻮﻋﻠ ﺳﯿﻨﺎ( ﻧﺎﻣﺬاری ﻛﺮده ،ﻧﺎم
ﻋﻠﻤ آن  Avicennia Marinaاﺳﺖ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﺑﻪ آن ﺗﺎﻣﺮ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﻧﺎم ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧ (و ﺑﻪ ﻋﺮف ﻋﺎم ،ﺣﺮا ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﻔﺖ
اﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪود  6ﻣﺘﺮ ﻣ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺧﻮرﻫﺎی ﻛﻨﺎر درﯾﺎ )ﭘﺴﺘﯿﻬﺎی ﻛﻢ
ﺷﯿﺒ ﻛﻪ در ﻫﻨﺎم ﻣﺪ ،آب درﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﻣ ﮔﯿﺮد( ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣ روﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ رﺷﺪ ﻣ ﻛﻨﺪ.

ژﺋﻮ ﭘﺎرک ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺸﻢ
ژﺋﻮﭘﺎرک ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺸﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺘ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  30ﻫﺰار ﻫﺘﺎر در ﻏﺮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ژﺋﻮﭘﺎرک ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺸﻢ ﻣﺤﺪودهای ﻃﻮﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮق آن ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻃﺒﻞ و
ﺳﻠﺦ ،ﻏﺮب آن ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮔﻮری و ﮐﺎﻧ ،ﺷﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟ و ﺟﻨﻮب
آن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﺘﻬ ﻣﺷﻮد.
ژﺋﻮﭘﺎرک ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ژﺋﻮﭘﺎرک ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎل 2006
در ﯾﻮﻧﺴﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺒﻪﺟﻬﺎﻧ ژﺋﻮﭘﺎرکﻫﺎ رﺳﯿﺪ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﯾ
از ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ژﺋﻮﭘﺎرک در ﻗﺎره ﭘﻬﻨﺎور آﺳﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﻦ ،ﻣﺎﻟﺰی،
ﮐﺮه ،ژاﭘﻦ و وﯾﺘﻨﺎم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از  19ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر رﺳﻤ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎرک ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ
ﭘﺎرک ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﺳﻮزا در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻗﺮار دارد.
ﭘﺎرک ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﻧﻮ ﭘ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ
)ﺗﻤﺴﺎح( در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1389ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﭘﺎرک ﺳﺎﺣﻠ
ﺷﻬﺮ ﺳﻮزا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ و ﺑﺎ ورود  8ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ از
ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ در آن
ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﻮد ،در ﻧﻮع ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞﻫﺎی
ﻧﻮﭘ از ﻧﻮع ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﭘﺮوﺳﻮس ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﭘﺮورﺷ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ.

ﻏﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺧﺮﺑﺲ
ﻏﺎر ﺧﺮﺑﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻢ و ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺟﺎده ﻗﺸﻢ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺧﺮﺑﺲ* ﻗﺮار دارد.
ﻏﺎر ﺧﺮﺑﺲ دارای ﻣﻌﻤﺎری ﺻﺨﺮهای ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ از داﺧﻞ
ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺳﻨﻫﺎی ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎی ﺧﺮﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ
ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺎر ﺧﺮﺑﺲ دارای  4دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع  20ﺗﺎ  30ﻣﺘﺮی واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ
و از درون ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻏﺎر از دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ ،ﺗﺎﻻرﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  4×5.5ﻣﺘﺮ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻞ و ﺳﯿﻤﺎی آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ آرزوی ﺳﻔﺮی ﺧﻮش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

