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جنوب

الهه نمک از مکان های توریستی جزیره هرمز
از  مجموعه ای  تاریخی،  غنای  و  جغرافیایی  تنوع  دلیل  به  ایران 
این  است.  جای داده  خودش  در  را  طبیعی  و  تاریخی  جاذبه های 

جاذبه های تاریخی در تمام نقاط کشور وجود دارند.
ما تالش می کنیم یکی از جاذبه های تاریخی کمتر شناخته شده 
به جزیره هرمز  امروز  به  تا  به شما معرفی کنیم. اگر  کشور را 
سری زده باشید، متوجه می شوید که آب این جزیره به اندازه ای 
شور است که اگر دست های خود را با آب آن منطقه بشویید؛ 
الیه ای از نمک روی پوستتان ایجاد می شود که این امر نشانگر 
شکل گرفته  نمکی  گنبد  یک  روی  هرمز  جزیره  که  است  این 
است بنابراین با گذر از نقاط مختلف این جزیره می توان بلورهای 

نمک را دید.
گفتنی است؛ یکی از بلورهای عظیم نمکی جزیره هرمز با نام الهه 
نمک شناخته می شود. این بلور عظیم نمک درواقع کوهی نمکی 
بارنگ های متنوع و سطحی است که به زیبایی تراش خورده است. 
از زیر این کوه آب در بستری نارنجی جاری شده که به جذابیت 

الهه نمک افزوده است.
تنگه کریان کجاست؟

تنگه کریان منطقه ای دست نخورده و بکر در دل کوه های دوالب 
قشم است که موقع بارندگی و پس از باران  زیبایی منحصربه فردی 
در آن به وجود می آید و به دلیل آب گرفتگی چاله های این دره 
و ارتفاع از سطح زمین، نسیمی که از وسط دره می گذرد هوایی 

خوش و خنکای خاصی دارد.
تنگه کریان از جاذبه های دیدنی قشم

شیرین  آب  منطقه،  بودن  خشک  و  گرم  به  توجه  با  ازآنجاکه 
ذخیره شده ارزش باالیی دارد، این چاه ها محل ذخیره آب باران 
است. این کانال ها و چاه های تنگه کریان، قدمتی باستانی دارند 
از  این بخش  اهالی  تأمین آب شیرین  برای  از زمان های دور  و 

جزیره مورداستفاده قرار داشته است.
و  زیباترین  از  یکی  و  ایران  مسکونی  جزیره  بزرگ ترین  قشم 
باصفاترین مناطق گردشگری سرتاسر ناحیه جنوب ایران به شمار 
بوده  هرمزگان  استان  مناطق  مهم ترین  از  شهرستان  این  می آید. 
به پیش  قشم  در  سابقه حکومت  است.  طوالنی  تاریخی  دارای  و 
دریایی  و  زمینی  نیروی  داشتن  با  قشم  امرای  می رسد.  اسالم  از 
تاریخی  کتب  در  چنان که  می کرده اند.  حفظ  را  خود  حاکمیت 

آمده، توجه به قشم در دوره ایلخانی مغول ها باال می گیرد.

با ورود پرتغالی ها به خلیج فارس، قشم به دست آن ها می افتد و 
ادامه می یابد.  این استیال تا قرن یازدهم هجری )دوره صفویان( 
آثار  جزو  امروزه  که  به جامانده  بقایایی  دوره  سه  هر  این  از 
قشم  شهرستان  صادرات  می شوند.  محسوب  منطقه  این  دیدنی 
و خاک سرخ  لنج  قایق،  میگو، صنایع دستی،  و  ماهی   گونه های 

است.
خوبی  جایگاه  از  شهرستان  این  در  آبزیان  صید  ازآنجایی که 
برخوردار بوده و بیش تر مردم این شهرستان ماهی گیر و کارگر 
مهم ترین  و خاک سرخ  میگو  ماهی،  هستند،  معدن خاک سرخ 
صادرات منطقه را تشکیل می دهند. از مهم ترین صنایع دستی مردم 
خوس  دوزی،  گالبتون  سازی،  لنج  به  می توان  قشم  شهرستان 
دوزی، شک دوزی، سوند و حصیربافی، توربافی، گرگور سازی 

اشاره کرد.
از دیگر صنایع دستی  در تنگه کریان جزیره قشم گرگورسازی 
و  سیمی  تله های  گرگور  می آید.  شمار  به  قشم  جزیره  مردمان 
نیم دایره شکلی است که به عنوان وسیله اصلی صید ماهیان کف زی 
از آن ها استفاده می شود و گرگورسازی در حال حاضر به خاطر 
کمبود و گرانی سیم مخصوص آن که وارداتی است رونق گذشته 

را ندارد اما در صورت تهیه و تأمین سیم آن در آبادی های صیادی 
جزیره قشم ساختن گرگور کم وبیش رواج دارد.

لوازم موردنیاز برای سفر به تنگه کریان در قشم
- کفش مناسب پیاده روی

- قمقمه آب
- کرم ضد آفتاب

- خوراکی های کم حجم
 بهترین زمان سفر به تنگه کریان در قشم

با توجه به این که جزیره قشم در جنوب ایران واقع است و آب وهوا 
در این منطقه در اغلب اوقات گرم و خشک است، اما برای سفر 
آب وهوای  جزیره  این  تابستان  و  بهار  در  که  بدانید  است  الزم 
گرمی دارد اما به این دلیل که در تنگه کریان دیوارهای دره از 
تابش مستقیم آفتاب جلوگیری می کند آزاردهنده نیست ولی در 
دیگر نقاط جزیره آب وهوا می تواند آزاردهنده باشد؛ اما در فصل 
پاییز و زمستان شرایط هوا در این جزیره بسیار مطبوع می شود 
و می توانید به غیراز تنگه کریان دیگر نقاط قشم را هم به راحتی 

ببینید.
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پل سیاه که به نام پل پیروزی نیز مشهور است در سال 1308 
ساخت  با  همراه  را  سیاه  پل  زمان  آن  در  است.  شده  ساخته 

راه آهن سراسری احداث کرده اند.
یکی از پل های معروفی که در شهر اهواز است، پل سیاه است 
می آید.  به حساب  کارون  رود  پل های  قدیمی ترین  جزو  که 
نقش های گوناگون  دارای  تاریخ  مختلف  دوره های  در  پل  این 
بود.  نخواهد  لطف  از  خالی  آن  از  بازدید  ازاین رو  است  بوده 
پل پیروزی دارای خطوطی برای رفت وبرگشت قطار است که 
بااین وجود در جنگ جهانی دوم به دلیل تأثیری که این پل در 
نیز مشهور شد. ساخت  موفقیت متفقین داشت، به پل پیروزی 
این اثر زیبا در سال ۱۳۰۸ صورت گرفت. در دوره های مختلف 
تاریخی این پل شاهد صدماتی مانند آتش سوزی و بمب گذاری 
بوده است که برای آشنایی بیشتر با این بنا بهتر است در ادامه 

با ما همراه باشید.
راهنمای سفر به اهواز

که  متعدد  دیدنی  شهرهای  با  است  کشوری  ایران،  کشور 
دراین بین شهرهای جنوبی جزو آن دسته از مناطقی هستند که 
باوجود جاذبه های طبیعی و گردشگری متعددی که دارند، ساالنه 
دراین بین  می کنند.  جلب  خود  سمت  به  را  زیادی  گردشگران 
شهر اهواز جزو کالن شهرهایی بوده که قومیت های گوناگونی 
دارد و رودخانه کارون آن یکی از بزرگترین مراکز تفریحی 

این شهر به شمار می رود.
الزم است بدانید بر روی رودخانه کارون پل های متعددی وجود 
دارد اما پل متفاوت و دیدنی آن که اولین پل بر روی رودخانه 
به  سفر  هنگام  در  است  الزم  که  بوده  سیاه  پل  است،  کارون 
به  نمایید. درخصوص هزینه های سفر  دیدن  از آن  اهواز حتمًا 
شهر اهواز و بازدید از پل های این شهر باید توجه داشته باشید 
که در اهواز هتل ها و رستوران های متعددی باقیمت های متفاوت 
وجود داشته که افراد می توانند با توجه به بودجه ای که در نظر 
دارند در هتلی مناسب اقامت داشته و در رستوران های مناسب 

نیز غذا سرو کنند.
پل سیاه اهواز

شهر اهواز با رود کارون جاذبه ای بسیار زیبا برای گردشگری 
به شمار می آید که مشاهده می شود ساالنه پذیرای گردشگران 
متعدد است. این شهر با دیدنی های خود مثل لشکرآباد، نخل های 
خرما، پل های زیبا و به خصوص مردم خونگرم خود مسافران را 

از نقاط مختلف ایران به سمت خود جذب می کند.
از جاذبه ها و دیدنی های مهم این شهر می توان به پل های متفاوتی 
که روی رودخانه کارون قرارگرفته اند، اشاره کرد که دراین بین 
دارای شهرت  این پل های معروف، پل سیاه است که  از  یکی 
محسوب  اهواز  شهر  پل های  قدیمی ترین  جزو  و  بوده  زیادی 
بر روی  بین پل های احداث شده  بدانید در  می شود. الزم است 
رود کارون پل پیروزی جلوه ای بسیار دیدنی به رودخانه کارون 
بخشیده است که حتمًا شما هم با سفر به اهواز می توانید از این 
پروژه به عنوان یکی از جاذبه های شهر دیدن نمایید. توجه داشته 
باشید اگر قصد سفر به اهواز را دارید بهتر است ابتدا با قدمت 
و تاریخچه پل پیروزی آشنا شوید تا سفری دلپذیر تر را تجربه 

کنید.
 بهترین زمان بازدید از پل سیاه

یکی از مواردی که بسیار موردتوجه افراد در هنگام سفر به مقاصد 
به طوری که  بوده  قرار می گیرد، آب وهوای مقصد سفر  مختلف 
داشته  بسیاری  تأثیر  سفر  شدن  لذت بخش  در  می تواند  امر  این 
باشد. حال اگر شما هم قصد بازدید از پل پیروزی در شهر اهواز 
را دارید باید توجه داشته باشید که این شهر به طورکلی در بخش 
جلگه ای استان خوزستان قرار داشته و طبیعتًا دارای آب وهوایی 
گرم در فصل تابستان است؛ به طوری که باید توجه داشته باشید 
دمای هوا در اهواز در فصل تابستان در بعضی مواقع ۵۰ درجه 
نیز می رسد و در فصل زمستان دمای هوا در این شهر تا ۵ درجه 
باالی صفر کاهش پیدا می کند. بااین حال می توان گفت اوایل 
بهار و فصل پاییز می تواند بهترین زمان سفر به اهواز و بازدید از 

پل ها و دیگر جاذبه های این شهر باشد.
نام گذاری پل سیاه یا پیروزی

در هنگام شنیدن نام پل سیاه یکی از سؤاالتی که برای افراد پیش 
می آید این است که چرا این پل با این نام شهرت گرفته است؛ 
الزم است بدانید چون رنگ بدنه این پل، سیاه است بنابراین به 
این نام خوانده می شود. همچنین باید توجه داشته باشید که این 
پل اولین پلی بود که در شهر اهواز آن را احداث کردند تا با 
کمک آن خط راه آهن بندر امام خمینی را به راه آهن خرمشهر_ 

تهران وصل کند.
در دوره های مختلف تاریخ پل سیاه دارای اثرات گوناگون بوده 
و باوجود نقشی که داشته نام آن نیز تغییریافته است. به صورتی 
که در جنگ جهانی دوم این پل در شهر اهواز نقش به سزایی 
داشت و این پل ازجمله گلوگاه های مهم برای موفقیت متفقین 
بوده و چون در این جنگ متفقین پیروز شدند، این پل به پل 
پیروزی نیز معروف شده است؛ که بااین وجود امروزه مشاهده 

می شود این پل به دو اسم پل پیروزی و سیاه مشهور است.
 تاریخچه پل سیاه اهواز

که  باشید  داشته  دقت  باید  پیروزی  پل  تاریخچه  درخصوص 
تاریخچه ساخت این پل مربوط به دوره پهلوی است به طوری که  
راه آهن  و  سراسری  راه آهن  ساخت  با  همزمان   ۱۳۰۸ سال  در 

جنوب روی رودخانه کارون، ساخت پل سیاه صورت گرفت.
یکی از نکات جالب درخصوص این پل این است که در دوره 
ساخته  شادروان  نام  با  پل  یک  پل  این  فعلی  محل  در  ساسانی 
به جای آن  بین رفت  از  بودند. در طول زمان پل شادووان  که 
آن  به جای  بتنی  فونداسیون های  و  فلزی  سازه های  با  سیاه  پل 
ساخته شد. در جنگ جهانی دوم به منظور حمل مهمات و آذوقه 
و نیروی ارتش متفقین این پل کاربرد بسیار زیادی داشت که 
اهواز  این پل جزو مهمترین پل های  بااین وجود می توان گفت 
از همان زمان احداث به شمار می رود. در بهمن ماه سال ۱۳۷۸ 
هجری شمسی ثبت این پل  در میان لیست آثار ملی ایران قرار 

گرفت. این اثر ملی دارای شماره ثبت ۲۵۹۹ است.
صدمات وارد شده به پل سیاه

در طی دوره های مختلف به پل سیاه اهواز خسارت های زیادی 

وارد شد به طوری که در ۱۱ مرداد سال ۱۳۸۸ در زیر پل سیاه 
حرم  کنار  در  که  بمب گذاری  دلیل  به  عامری  محله  در  اهواز 
علی بن مهزیار انجام شد، آسیب بسیار جدی به یکی از پایه های 
پل وارد شد. این پایه محلی برای عبور قطار بود. همچنین این 
به  و  سوخت  آتش سوزی  در  نیز    ۱۳۴۴ سال  در  تاریخی  پل 

بخش های میانی آن صدمه هایی وارد شده است.
سازه های پل سیاه

از پل های  همان گونه که گفته شد پل پیروزی جزو آن دسته 
رودخانه کارون بوده که یک کاربرد بسیار مهم دارد و آن وصل 
کردن خط راه آهن بندر امام خمینی )ره( به راه آهن سراسری 
بااین وجود نقش آن در حمل ونقل بسیار  خرمشهر تهران است 

پررنگ است.
این پل از جنس فلزی و بتن بوده و ساخت آن روی بستر سنگی 
متر  این پل ۱۰۵۰  کف رودخانه کارون صورت گرفته است. 
طول و تقریبًا ۶ متر عرض دارد. همچنین تعداد پایه های پل ۵۲  
که  کرده  اعالم  اهواز  زیباسازی  سازمان  مدیرعامل  است.  پایه 
انجام  نورپردازی  پل  این  نزدیک روی  آینده ای  در  است  قرار 
شود. اجرای این نورپردازی موجب زیباسازی و ایجاد فضاهای 
این  سطح  روی  قطار  مرور  و  عبور  شد. جهت  خواهد  مطلوب 
پیاده روی  برای  همچنین  ایجادشده  رفت وبرگشت  خط  دو  پل 
در کنار هر ریل پیاده روهایی ساخته شده است. این پیاده روها 

دارای عرضی به اندازه یک متر هستند.
هتل های نزدیک به پل پیروزی اهواز

پل  ازجمله  اهواز  گردشگری  جاذبه های  از  بازدید  هنگام  در 
پیروزی یا پل سیاه، یکی از مواردی که بسیار موردتوجه افراد 
قرار می گیرد رزرو اقامتگاه مناسب در این شهر بوده تا بتوانند 
پس از گشت وگذار و سپری کردن یک روز خسته کننده، در 
گفت  می توان  دراین بین  بپردازند.  استراحت  به  هتل ها  بهترین 
نیز  هتل پارس اهواز که یکی از هتل های نزدیک به پل سیاه 
که  شده  شناخته  شهر  این  ستاره   ۵ هتل  بهترین  به عنوان  است 
دارای امکاناتی چون رستوران، سالن همایش، آرایشگاه مردانه، 
تلویزیون آل ای دی،  بار،  اینترنت وای فای، مینی  پارکینگ، 

یخچال، میز آرایش، اتو و... است.

الهه نمک و تنگه کریان از جاذبه های دیدنی جزیره هرمزگان

پل سیاه اهواز قدیمی ترین پل های رود کارون


