باغ موزه گیاه شناســی قشــم با  30هزار متر
مربــع وســعت در مســیر ســاحل شــمالی و در ابتدای
اتوبان خلیج فارس به ســمت شهر درگهان قرار دارد.
این مجموعه با ســاخت چند برکه ،آبشــار ،غار و تونل
و اســتفاده از سنگهای مالون و الشه سنگهای رنگی
برای کف سازی منظره زیبایی را برای بازدیدکنندگان
فراهم کرده است.
مساجد جزیره قشــم با قدمــت بســیار زیاد و
معماری ویژه هم چشــم هر رهگذری را به خود جلب
میکنــد در ایــن جزیره بیــش از  200مســجد کوچک و
بزرگ وجود دارد که مسجد شــیخ ُبرخ ،مسجد جامع
شــهر قشــم و مســاجد قدیمــی در روســتاهای رمچاه،
کاروانُ ،گربــدان ،کانــی ،ســوزا و درگهــان از جملــه
آنهاست.

قشم با بیش از 3500جانور تاکسیدرمی شده
تاطوالنیترینغارنمکیجهان
اینجا قشــم اســت ،جزیــرهای در دل آبهای نیلگــون خلیج همیشــه فارس در جنــوب ایران عزیــز با امکانات فــراوان در
حوزه گردشــگری از تاکسیدرمی شــدن بیش از  3500گونه جانوری که به شــکلی زیبا در موزه منحصر بفرد ژئوپارک شهر قشم
بهنمایش گذاشته شده تا طوالنیترین غارنمکی جهان که با جلوه زیبایی از دریاچه ورودی تا قندیلهای نمکی آویزان شده از
سقف و بدنه غار در منتهیالیه غرب جزیره در روستای باسعیدو عالقمندان را به سمت خود فرا میخواند.
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مهمتریــن اقدامی که در ســالهای اخیــر با همت
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم در این جزیره
و در ســطح بینالمللــی رقم خــورد ،بازگشــت دوباره
ژئوپارک قشــم بــه جمع ژئوپارکهــای جهانی بود که
نــام این جزیره زیبا با ظرفیتهای فراوان گردشــگری
را در میان عالقمندان به سفر در دنیا مطرح کرد.
ژئوپــارک جهانی قشــم با بیــش از  20ژئوســایت از
جملــه غــار نمکــدان ،جنگلهــای دریایــی حــرا ،دره
تندیــس ها ،دره ســتاره هــا ،تنگه چاهکــوه ،پهنه گِلی،
صخره خرچنگ ها ،دره شــور ،دو کوهک ،کورکوال کوه،
بام قشــم و . . .زیباییهــای منحصر بفــردی را در خود
جای داده که بــرای لذت بردن از آنها باید بارها به این
جزیره زیبا در جنوب ایران سفر کرد.
در ســال  1374موزهای در شهر قشــم ایجاد شد که
به مــرور زمان تعــداد جانوران تاکســیدرمی شــده آن
کــه  95درصــدش بومی اســت به بیــش از  3500گونه
رســیده اســت که به همــت مســئوالن ژئوپارک قشــم
برای همه آنها شناسنامه صادر شده و بازدیدکنندگان
با حضور در ایــن موزه و مطالعه تاریخچــه جانوران با
مشخصات هر یک از آنها آشنا میشوند.
از اواخــر ســال  1395ســازمان منطقــه آزاد قشــم
تصمیم به حرکت جدیدی در ساختار این گنجینه زیبا
گرفت و ماکت چند سایت گردشگری جزیره همچون
غار نمکدان قشــم ،جنگل دریایی حرا ،دره ســتارهها،
دره چاهکــوه ،ســواحل جزیــره ،ســایت تخمگــذاری
الکپشــتهای پوزه عقابــی و حتی ماکت انســانهای
عصــر پارینــه ســنگی را در دیوارههای این مــوزه ایجاد
کــرد و امروز با ورود به این گنجینه زیبا میتوانند عالوه
بر ایــن بســترهای زیبــا ،از  1000قطعــه انــواع آبزیان،
 300قطعه پرنــده 900 ،قطعه بندپایــان و خزندگان،
 400قطعــه انــواع حشــرات و همچنیــن  900قطعه از
حیوانات خشکی زی دیدن کنند.

در اين ميــان کوچکترین و بزرگترين پســتاندار دنيا
«حشره خوار کوتوله» با حدود  2گرم وزن و «نهنگ کوژ
پشت» با  45تن وزن در این موزه خودنمايی میكنند.
در بخــش ديگــری از مــوزه ژئوپــارک قشــم
نمايشــگاهی از فرهنــگ جزیره ،همچــون لباس هاى
محلــى زنــان بومــى (کنــدوره) ،انــواع رودوزیهــا و
بافتههــای حصيــری و صنایع چوبى و یا دســت ســازه
هايــی هماننــد ماکــت لنج و انواع ســازهاى موســیقی
محلى به نمایش گذاشته شده است
قلعه پرتغالیهای شــهر قشــم با مساحتی
بیــش از دو هــزار متــر مربــع از بقایــای دوران
ســلطه پرتغالیهــا در ایــران بــا دیوارهــای عظیــم
بــا اســتفاده از ســنگهای آهکــی و گچــی بــا مــاط
ســاروج ساختهشده  اســت .ایــن بنــای تاریخــی  از
قســمتهای مختلف همچون انبارهای اسلحه ،آب
انبــار بــزرگ ،اتاقهای ســرباز خانه ،زندان ،کلیســا و
مقر فرماندهی برخوردار است.
ســازمان منطقه آزاد قشــم طی ســه ســال گذشــته
بــا پاکســازی محیط پیرامونــی این قلعه و ســنگفرش
کــردن آن و همچنین ایجاد نورپردازی در این محوطه
تاریخی شــرایط مناســبی را بــرای بازدیــد عالقمندان
فراهم کرده است.
غارهــای خوربــس در  5کیلومتــری شــهر
قشــم در مســیر ســاحل جنوبــی بــا مدخــل ورودی در
ارتفاع  ۲۰تا  ۳۰متــریدردلکــوهقــرارگرفتــهانــد.این
غارهایباستانیدرطولدورههایمختلفودراثرایجاد
تمدنهایمتعدد،دچارتغییراتبسیاریشدهاند.
آثــار تمدنهــای مختلــف را میتــوان در داخــل
ایــن غارها کــه در نگاه اول ظاهری ســاده دارنــد اما در
درونشــان دنیایــی از زیباییها همچون وجــود دهلیز،
تاالرها و اتاقهای متعدد ابعادشان در حدود  ۴در .۵
 ۵متر است را مشاهده کرد.

جزایر ناز
در فاصله  ۲۲کیلومتــری شــهر قشــم در مســیر
ســاحل جنوبــی دو جزیــره کوچــک در دل آبهــای
نیلگــون خلیج فارس با یک کیلومتر فاصله از ســاحل
با عنوان جزایر ناز قرار دارد .وســعت این جزایر در کل
حدود  ۳هکتار اســت که فاقد ســاحل شــنی هستند و
همچنیــن دیوارههــاى صخــرهاى به ارتفاع پنــج تا ده
متــر اطــراف آن را فــرا گرفتــه و روى آن کامالً مســطح
میباشد.
از زیبایــی منحصر بفرد جزایر نــاز میتوان به زمان
جــزر بــا پــس روی کامــل آب دریا اشــاره کرد کــه برای
مدت کوتاهى شــرایط برای عبور با پــای پیاده تا جزایر
نــاز را فراهم میکند و با باال آمدن مد افرادی که با پای
پیاده یا خودرو شــخصی به جزایر ناز رسیدهاند خود را
محصــور در آب میبینند و برای خروج از این شــرایط
میبایست تا جزر مجدد آب در جزایر بمانند.
این اتفــاق باعث شــده قریب بــه اتفاق مســافران و
گردشــگرانقشــمازاینمنطقهزیبادیدنکنند.حضور
انبوهمســافراندرجزایرنازباعثشدتاسازمانمنطقه
آزاد قشم با اجرای طرح آبکناری شرایط ویژهای را برای
گردشــگرانفراهــمکنــدوامــروزهاینمنطقهعــاوهبر
جاذبه طبیعی یاد شــده از امکانــات ورزشهای هوایی
در ســطح ملی و بینالمللی برخوردار شــده اســت و در
فواصلمختلفآسمانآبیجزایرنازباپروازپرندههای
آهنینرنگارنگجلوهزیباییبهخودمیگیرد.
بام قشــم در بخــش غربی ایــن جزیره هــم یکی
دیگــر از جاذبههــای طبیعــی ایــن منطقــه اســت کــه
همواره مورد توجه گردشــگران داخلی و خارجی بوده
است.
بام قشم  ،فالتى نيمه مرتفع است که گستردهترين
بخــش مرتفع جزيره را تشــکيل مىدهد و چشــمانداز
بىنظيــرى را مىتــوان از فــراز آن مشــاهده کــرد.
بخشهاى مرتفع بهطور عمده از سنگ آهک سخت،
که شــامل پوســتههاى صدف فراوان میباشد تشکيل
شــده و در دامنههــا و حاشــيههاى ارتفاعــات ،ماســه
سنگ سست همراه با مارن و سيلت مشاهده مىشود
که به شــدت فرســايش يافتهاند .يکــى از راههاى خوب
دسترســى به بام قشــم از کنار روســتاى طبــل مىگذرد
که از انتهاى مســير ماشــينرو ،پس از حدود  ۱۵دقيقه
پيادهروى و صعود از دامنهها مىتوان به ســطح فالت
دسترســى پيدا کرد .آثــارى از ديوارهاى قديمى بســيار
منظم ،محوطههاى زندگى ،قطعات سنگى پرداخت
شــده ،چند فضاى بســته نســبتاً ســالم شــبيه بــه آغل
حيوانات يا انبار و ساختارى شبيه شبکههاى زهکشى يا
فاضالب در اين ويرانهها مشاهده مىشوند.
دره ستاره ها
درغربروستایُبرکهخلفدرفاصله  ۵کیلومترى
از ســاحل جنوبى جزیره قشم ،دره ســتارهها با قدمت
حدود  ۲میلیون ســال وجــود دارد که بر اثر فرســایش
خاک ،ســنگ و ماســه ناشــى از باد و بــاران و رگبارها به
وجــود آمــده و ایــن دره یکــی از شــاهکارهای کمنظیر
طبیعت در جزیره زیباى قشم محسوب میشود.

