ا ﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن

اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  ٨/۶٨۴٧۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد .ﮐﺮاﻧﮫھﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺷﺮق ﺑﺮ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و در ﻏﺮب ﺑﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ و ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎهھﺎی آﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ..ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮭﺎرده ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ وﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﯽ ﻓﺮور ،ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﺳﯿﺮی ،ﺷﺘﻮر ،ﻓﺮور ،ﮐﯿﺶ ،ﻻوان ،ﻗﺸﻢ ،ﻻرک ،ھﺮﻣﺰ ،ھﻨﺪوراﺑﯽ و ھﻨﮕﺎم در ﻣﺤﺪوده آبھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١آب و ھﻮا
 - ٢ﺟﻤﻌﯿﺖ
 - ٣زﺑﺎن
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
آب و ھﻮا

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﮐﻮهھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اداﻣﮫ رﺷﺘﮫ ﮐﻮهھﺎی زاﮔﺮساﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻮق ﺣﺎرهای ،ﮔﺮﻣﯽ ھﻮا ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﮭﻮد اﻗﻠﯿﻤﯽ آن اﺳﺖ .اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻨﺎطﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ و
اﻗﻠﯿﻢ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آب و ھﻮای ﻧﯿﻤﮫﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد .ھﻮای ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ دﻣﺎی آن از ﭘﻨﺠﺎه و دو درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ..از وﯾﮋﮔﯽھﺎی آب و ھﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﮏ ﻓﺼﻞ طﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮم و ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻨﮏ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻮای ﺷﺮﺟﯽ ﻧﮫ ﻣﺎه ﺑﮫ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻧﺰوﻻت
ﺟﻮی اﺳﺘﺎن اﻧﺪکاﺳﺖ .رطﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻧﻮﺳﺎن دارد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ،١٣٨۵ﺗﻌﺪاد  ١۴٠٣۶٧۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
زﺑﺎن

زﺑﺎن ﻣﺮدم ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻨﺪری اﺳﺖ ﮐﮫ از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻟﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻻرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺳﮏ زﺑﺎن ﺑﻠﻮﭼﯽ رواج دارد.
ﻣﻨﺒﻊ
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