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جزیره هرمز نام یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس است که به واسطه مجاورت با یکی از مهمترین تنگه های قابل کشتیرانی جهان 

یعنی تنگه هرمز به نامی آشنا برای همگان تبدیل شده است، همین همسایگی یک موقعیت استراتژیک را برای این جزیره بوجود 

 .آورده که در طول تاریخ هرمز همواره مورد توجه دولت های قدرتمند قرار گرفته است

شناختی این جزیره جاذبه ای فوق العاده زیبا و انکار اما از موقعیت استراتژیک جزیره هرمز که چشم بپوشیم شرایط طبیعی و زمین 

کیلومتر مربعی جزیره هرمز آنقدر جاذبه های رنگارنگ در کنار هم قرار گرفته اند که این جزیره خود  ۴۲ناپذیر است. در محدوده 

وجود دارد راه اول از بخود به ژئوپارکی رویایی برای طبیعت گردان تبدیل شده است. برای رسیدن به هرمز دو راه دسترسی 

 می مهیا ظهر از بعد و صبح تندرو بندرعباس است و راه دوم از قشم که همه روزه دو سرویس رفت و برگشت با اتوبوس دریایی

 .باشد

 نمک خاصیت جذب امواج را دارد، به همین دلیل اینجا میزان نویز در فضا بسیار پایین است :دره سکوت

 .که بدلیل عدم بارش باران برای مدت طوالنی و نشستن گرد و غبار، رنگ فیروزه ای آن کمتر مشخص است :الهه نمک فیروزه ای

 که از طرح های خاصی که از فرسایش خاک و کوه ناشی می شود بوجود آمده :دره مجسمه ها

 
 ظار ما را می کشددر انتهای دره مجسمه ها به پرتگاهی می رسیم که زیباترین مناظر خلیج فارس در اینجا انت

 
 که الک پشت ها در این ساحل تخم گذاری می کنند از مناطق معروف جزیره هرمز است :ساحل محیط زیست



 
 .نامی است که بر این منظره جالب گذاشته شده. روزنه دریا در نزدیکی ساحل محیط زیست در غرب جزیره است :روزنه دریا

 

 
 

که به نسبت قلعه های پرتغالی های قشم و الرک از شهرت باالتری برخوردار است از دیگر جاذیه های  ؛قلعه پرتغالی های هرمز

 هرمز است، این طرح کلی قلعه پرتغالی های هرمز است که در اتاق مدیریت مجموعه نگهداری می شود

تری برخوردار است از دیگر جاذیه های قلعه پرتغالی های هرمز که به نسبت قلعه های پرتغالی های قشم و الرک از شهرت باال

 هرمز است، این طرح کلی قلعه پرتغالی های هرمز است که در اتاق مدیریت مجموعه نگهداری می شود

 
 
 



 
 

خاکی که واقعا عجیب است، بومی ها از آن به عنوان ادویه استفاده می کنند، فرش خاکی را هم عمدتا از این :معدن خاک سرخ

کامیون کامیون از این خاک صادر می شود، گویی بومی ها از این معدن سهام دارند، واقعا برداشت بی خاک درست می کنند و 

 .رویه این خاک نگران کننده است

 
 .یکی دیگر از دیدنی های جزیره هرمز دره رنگین کمان است که به دلیل خاک های رنگی آن مورد توجه عالقه مندان است

 رنگی هایخاک دارای منطقه این دارد، وجود هست هرمز زیبای ها که در جزیره)دره رنگ( در این دره کل رنگ :دره رنگین کمان

ند، کای، سبز و حتی طالیی ایجاد میهای سفید زرد، نارنجی، قرمز، قهوهکنار یکدیگر طیف وسیعی از رنگ در که است بسیاری

جزیره هرمز در میان زمین شناسان به علت این که از  .شودهای شمارش ناپذیری که از طیف رنگی گرم تا سرد را شامل میرنگ

 .د به بهشت زمین شناسی مشهور شده استانواع خاک های مختلف تشکیل شده و تنوع باالیی دار

 



زند و قدر پرتاللو که نقش خیال میای و طالیی و سرخ، فقط واژه است، خاک است و آفتاب و رنگ، آنگوییم نقرهوقتی که می

های بکر آیند و فرشی از خاک با طرحهای مختلف بر ساحل این جزیره گردهم میبسیاری که نقش هنر در ذهن دارند، در مناسبت

 .کنندترسیم می

 
 .ای انجام شودرود تا یک کار رسانهاین کار در واقع ضد هنر محیطی است. حجم باالیی از خاکی ویژه برای هیچ و پوچ از بین می

های جدید این هنر، نباید هنر محیطی یعنی استفاده از مواد طبیعی توسط هنرمند برای نشان دادن اثر. اما با توجه به تعریف

 .اختالل در محیط زیست و نظام طبیعت توسط هنر محیطی روی دهد

گوید که کشمکش به وجود آمده برای به دست گرفتن ساخت فرش خاکی بین نهادهای گوناگون باعث شد تا دو گروه نادعلیان می

نس هست اما ایران هیچ جداگانه دو فرش خاکی جداگانه درست کنند. با این حال این برنامه تالش برای ثبت در رکوردهای گی

 .کنندرقیبی ندارد که هر سال این فرش را بزرگتر و تبعات محیطی بیشتری برای هرمز وارد می

شد و خود هرمز و اهالی آن جزیره هرمز هر جای دنیا بود تبدیل به پارک ملی می»گوید: شناس میشوری، بومبیژن فرهنگ دره

توانند ها میتوریست .دادند. در حالی که االن هرمز صاحب نداردی تا ابد ادامه میزندگی پایدار دوستدار محیط زیست را برا

ها در هر جای ایران کول کنند با خودشان ببرند. من هر بار که به هرمز ها و استاالکمیتهای غارها، خاک، استاالکتیتقندیل

های هرمز، انارک و قشم و آهوهای آن عکاسی کرد. زیر آبشوم. در هرمز جایی بدون زباله نیست که بتوان از روم عصبانی میمی

 و فالن تمدن و تاریخ امپراتوری اولین که ما کشور. است انگیزشگفت محیطی عمان دریای و فارس خلیج جزیره 60 – 50همه 

ک ایم،همگی پارشان را شنیدهدر حالی که کشورهای آفریقایی که کمتر اسم ندارد، دریایی ملی پارک یک حتی اما داشته را بهمان

 «.ملی دریایی دارند

 فرش قرمز هرمز                                          

به هرمز رفتم، دره ی رنگین کمان را بس شگفت انگیز دیدم. کوههای هرکدام به رنگی، رودخانه ای خشک شده  91: سال 1پ ن 

 گویا نقل زعفرانی ارومیه در آن ریخته شده بود.  هر سنگی ، به رنگی.که 

 رفتم، خرابه ای دیدم، همه ی کوهها تراشیده شده، داخل شیشه برای فروش. 96امسال سال 

ی لو مقدار زیادی هم صرف پهن کردن فرش رنگی، که عکسی گرفته شود و باران آنرا بشوید و ببرد. من در محوطه ی قلعه ی پرتقا

ها اثری از فرش سال گذشته دیدم. پیشنهاد میکنم در همین بخش، فرشی پهن شود و با شیشه ی بزرگی محافظت شود. و یکبار 

 برای همیشه این فرش ساخته  و نگهداری شود.

سال بعد با اینطوری هم در تمام طول سال فرش وجود دارد و اینکه اینهمه سنگها و خاکهای رنگی جزیره به هدر نمیرود. و چند 

 یک زمین صاف مواجه نمیشویم.



سال اول که به جزیره رفتم، از دیدن خاک سرخ حسابی شگفت زده شدم، از قدم زدن روی آن لذت بردم وقتی برگشتم ، : 2پ ن 

ی من پاکفش کتانیِ زرد وسفیدم، قرمز شده بود و با هیچ ماده ی شوینده ای پاک نمیشد. تا اینکه به آبشار مجن شاهرود رفتم، 

 سرخورد و در آب فرو رفت، کفش را که خشک کردم، مثل روز اول تمییز شده بود و اثری از رنگ قرمز نمایند.

 

 . هرمز1396معصومه عسگرپور. دی ماه 


