اهالــى جزیره عقیــده دارند که روزگاری ،ســتاره اى
از آســمان به قلب جزیره افتاده و اشــکال عجیبى را از
خاک و ســنگ و ماسه در این منطقه پدید آورده است.
بــه این مــکان در اصطــاح اســتاره افته و گاهى اســتار
افتیده نیز گفته میشــود اما ،براى این پدیده کم نظیر
زمین شناسى نام دره ستارهها جا افتاده است.
بــه دلیــل شــکل ویــژه ایــن دره و انــواع حجمهــا و
پدیدههاى فرسایش موجود در آن ،وزش بادهاى تند
و گــردش هوا در دره و تولید صدا باعث شــده برخی از
ورود به دره در هنگام شب خودداری نمایند.
تنگه چاهکوه
تنگه شــگفت انگیز “چاهکوه” در روستای چاهوی
شــرقی جزیــره قشــم بــا حفرههــا و داالنها و اشــکال
اعجــاب آور در دیوارههای خود ،هــر بیننده را مبهوت
میکنــد نظیــر ایــن پدیــده زمیــن شناســی در آلمان،
انگلیس ،چین ،آمریکا و چند کشور دیگر وجود دارد.
تنگــه چاهکــوه ،پدیــدهای شــگفت از فرســایش
ســنگهای رســوبی زمیــن ،در جزیــره قشــم اســت.
دره یــا تنگــه چاهکــوه بــه عمــق  100متــر نمایشــی از
فرسایش سنگهای رسوبی است و یکی از مهمترین
جاذبههــای گردشــگری جزیره قشــم بشــمار میآید
کــه ابتــدای ورود بــه آن عریض و بــا دیوارههــای بلند
در برابــر دیــدگان مخاطــب ظاهــر میشــود ،ولــی به
تدریج از عرض آن کاســته تا جایی که عبور از میان آن
دشوار میشود ،این در حالی است که ارتفاع دیوارهها
همچنان زیاد اســت و بــه همین دلیل داخــل دره نور
کمی وجود دارد.

سایتتخمگذاریالکپشتهایپوزهعقابی
الک پشــتهای پــوزه عقابــی بــا انتخــاب ســاحل
روســتای شــیب دراز قشــم ایــن بخــش از جزیــره را به
یک ســایت مهــم حوزه گردشــگری تبدیــل کردهاند و
همه ســاله با حضور این جانوران که برای تخمگذاری
با عبــور از آبهــای بینالمللی خود را به زادگاهشــان
میرســانند ،جمعیت زیــادی از نقــاط مختلف ایران
هــم برای مشــاهده تخم گذاری و هــم در زمان خروج
بچه الک پشتها از تخم به این روستا سفر میکنند.
هر الک پشــت ماده بالغ با ورود به روســتای شــیب
دراز بــرای پنهان کردن  150تخــم چاله را حفر میکند
که پس از دو ماه بچه الک پشــتها سر از تخم درآورده
و راهــی دریا میشــوند و با گذشــت  30ســال بــار دیگر
همین بچه الک پشــتها با هدف تخــم گذرای به این
سایت به عنوان زادگاه خود مراجعه میکنند.
دره تندیس ها
گردشــگران در مســیر بــام قشــم ،ناگهــان خــود را
در درهای مشــاهده میکننــد کــه ســکوت ،فرمانروای
مطلــق آن اســت و هیبــت تندیسهــای غــول آســای

موجــود در آن انســان را متحیــر میکند .بــاور کردنش
سخت است که تیشه هیچ بنی بشری این تندیسهای
زیبا را نتراشــیده و آنها نیز چون احجام دره ســتارگان،
هنر آب هســتند و باد که زیبایی خیــره کننده خود را در
جزیره قشم به تماشا گذاشته اند.
خلیج دلفینهای هنگام
جزیــره هنــگام ،منزلــگاه دلفینهــای بازیگــوش
خلیج فارس است .خلیج دلفینها به واسطه حضور
ایــن آبزیــان زیبا از شــهرت زیــادی برخوردار شــده به
طــوری کــه گردشــگران بــا ســوار شــدن بــر قایقهــای
تفریحــی در اســکله کندآلــو در مســیر جزیــره هنــگام
به دســته دلفینهــای آزادی میرســند که بــا حرکات
نمایشــی خــود ،عالقمنــدان بــه طبیعــت را بــرای
ساعاتی در این محدوده دریایی نگه میدارند.
موزه لنج سازی گوران
بیــش از یکصــد ســال اســت کــه صــدای چکــش
لنجســازها درروســتای گــوران پیچیده و اســتادکاران
پیــری را میتــوان در ایــن روســتا مشــاهده کــرد کــه
بــا قــدرت و همــت بــاال همچنــان مشــغول ســاخت
لنجهــای عظیمی هســتند که در دل دریــا برای حمل
کاال فعالیــت میکنند .لنجســازی هنر آبــا و اجدادی
گورانیهاســت استادکاران این روستا با نقشههایی که
در ذهــن خود دارند برای ســاخت شــناورهای عظیم
دست به کار میشــوند و پس از حدود دو سال کار یک
فروند لنج بزرگ را برای انتقال به دریا آماده میکنند
و امــروزه بــا مســاعدت ســازمان منطقــه آزاد قشــم

ســاحل روســتای گــوران به مــوزه طبیعی لنج ســازی
تبدیــل شــده و عالقمندان زیادی در ســفر به قشــم از
این موزه دیدن میکنند.
بادگیرهاوچاههایتالدربندرتاریخیالفت
بندر الفت در بخش شــمال غربی جزیره قشــم در
مجــاورت جنگلهــای دریایی حرا ،روســتای زیبایی با
بادگیرهای منحصر بفرد دیده میشود که این سازهها
بــا معمــاری ویژه بومیــان جزیره شــکوهی خــاص به
روستای تاریخی الفت داده است.
در ایــن روســتا نیــز هماننــد قســمتهای کویــری
ایــران ،خانههــا و راهروهــا بــا هــم ترکیب و بــه حیاط
وصل میشــوند تا هــوا بتواند به خوبــی در همه جای
خانه جریان داشته باشــد .این روستا با وجود کوچکی
وســعت ،آثار تاریخی زیادی دارد که مهمترین آنها
دو قلعــه تاریخــی قلعــه پرتغالیهــا و قلعــه نــادری
اســت .از دیگــر جاذبههای تاریخی روســتا دو آبانبار
تاریخــی اســت کــه آب مــردم را تأمیــن میکنــد .در
اینجــا گورســتانی تاریخــی هــم وجــود دارد که ســنگ
نوشتههایی هزار ساله دارد.

مــردم ایــن روســتا بــا حفــر  366حلقــه چــاه و
جمــعآوری آب در زمــان بــارش باران ،آب مــورد نیاز
یکســال خــود را از ایــن چاههــا تأمیــن میکردنــد و هر
روز آب یکــی از آن چاههــا را برای مصــرف خود خارج
میکردنــد امــا با گذشــت زمان و نــوع اســتفاده از آب
مصرفــی ،چاههای تال در بنــدر تاریخی الفت هم یکی
پس از دیگری ُپر شــد و امروز تعــداد  100حلقه  دهانه
چــاه در این محــدوده وجــود دارد کــه اداره کل میراث
فرهنگی ســازمان منطقه آزاد قشم با اجرای عملیات
خــاص از جملــه نصــب نردههــای حفــاظ ،درپوش،
ســنگفرش مســیر و نورپــردازی بــرای  30حلقــه چاه،
ایــن مجموعه را بــه یکی از موقعیتهای گردشــگری
جزیره قشم تبدیل کرده است.
خانههای بوم گردی
ایجــاد کاشــانههای میهمــان یــا خانههــای
بومگردی در روســتاهای هدف گردشگری قشم هم
از ابتــکارات ســازمان منطقه آزاد در دولــت تدبیر و
امیــد اســت و امروز بیــش از  70خانه بــوم گردی در
جذب گردشــگران بــه ویــژه توریســتهای خارجی
فعالیت میکنند.
در ایــن کاشــانههای میهمان عــاوه بــر پذیرایی با
غذاهــای بومــی و محلی ،صنایــع دســتی متفاوتی که
توســط بانوان هنرمند ایــن منطقه خلق میشــود نیز
بــه گردشــگران ارائه میشــود .فضای کامال ســنتی در
این خانهها موجب شــده بیشتر مسافران حداقل یک
شــب از سفر خودشــان را در این کاشــانههای میهمان
سپری کنند.

غار نمکدان
و باالخــره بــه طوالنیترین غارنمکــی جهان که در
غربیترین نقطه جزیره قشــم در روســتای باســعیدو
قرار دارد میرسیم.
غــار نمکــدان قشــم یکــی از شــاهکارهای عالــم
خلقت و جلوهای از شــگفتیهای طبیعت است که به
دلیــل داشــتن بهترین نوع نمک محل مناســبى براى
درمان بیماران مبتال به آســم و ناراحتی هاى تنفســی
محسوب میشود.
ایــن غــار با ارتفــاع  237متــر و طول بیش از شــش
کیلومتــر بــا داشــتن قندیلهــا و بلورهــاى نمــک در
داخــل و جریان آب نمک در بیــرون آن منظره اى زیبا
و دلپذیــر از شــگفتى هاى عالــم خلقت را بــه نمایش
گذاشته است.
این غار دارای چندین تاالر بزرگ وکوچک است که
اولیــن تاالر آن در فاصلــه  670متــری ورودی غار قرار
دارد .از داخل غار نمکدان ،آب زیر زمینی میجوشــد
کــه با خــارج شــدن از غار به صــورت چشــمه نمک در
دامنه کوه ظاهر میشــود و در گودالی جمع میشــود و
مانند برف زمستانی خود نمایی میکند.
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