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       ر دارد.یره عربستان قراخلیج فارس (یا شاخاب پارس) آبراهی است که در امتداد دریاي عمان و در میان ایران و شبه جز

.آیدپس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می

عمان به اقیانوس هند و دریاي عرب راه دارد، و از غرب به دلتاي رودخانه خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریاي

شود. کشورهاي ایران، عمان، اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می

هستند. در این میان سواحل عراق، عربستان سعودي، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس 

نفت و گاز در خلیج فارس و فارس تماماً در جغرافیاي سیاسی ایران قرار دارند. به سبب وجود منابع سرشار شمالی خلیج

.آیداي مهم و راهبردي بشمار میالمللی، منطقهسواحل آن، این آبراهه در سطح بین

است. همچنین در تمام بوده» دریاي پارس«یا » خلیج فارس«هاي گوناگون، ترجمه عبارت نام تاریخی این خلیج، در زبان

خلیج «المللی از نام نگاري بیناست. سازمان آب» خلیج فارس«المللی نام رسمی این خلیج، هاي بینسازمانهاينقشه

.کندبراي این خلیج استفاده می» ایران

خچه پیدایش خلیج فارستاری

هاي جنوبی ایران زمین شناسان معتقدند که در حدود پانصدهزار سال پیش، صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشت

تشکیل شد و به مرور زمان، بر اثر تغییر و تحول در ساختار درونی و بیرونی زمین، شکل ثابت کنونی خود را یافت.

جغرافیاي مکانی خلیج فارس

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ 25درجه و 56تا 48دقیقه عرض شمالی و 30درجه و 30تا 24خلیج فارس در 

قرار دارد. این خلیج توسط تنگه هرمز به دریاي عمان و از طریق آن به دریاهاي آزاد مرتبط است. از بین کشورهاي همسایه 



در خلیج فارس وجود جزایر متعدديباشد.شترك را با خلیج فارس دارا میخلیج فارس، کشور ایران بیشترین مرز آبی م

.. از جمله تنب بزرك تنب کوچک .........دارند

1689نقشه 

محدوده رسمی و بین المللی مرزهاي آبی خلیج فارس بر اساس اعالم سازمان آبنگاري بین المللی: محدوده شمال شرقی 

.استدریاي عمانخلیج فارس و

رسد و میزان تبخیر درجه سانتی گراد می50آب و هواي خلیج فارس خشک و نیمه استوایی است. در تابستان دما گاهی تا 

رودهاي ورودي به این   است.درجه سانتی گراد هم گزارش شده3شود. در زمستان دما تا هاي وارده میبیشتر از میزان آب

ها از آب کامال شیرین در سواحل آن جریان دارند که منشا همگی آنچشمه25چشمه آب شیرین در کف و 200خلیج 

هاي هاي کوهمحدود به روان آبشوند عمدتاًهاي شیرینی که وارد خلیج فارس میهاي زاگرس در ایران است. آبکوه

.هاي ترکیه و عراق استزاگرس در ایران و کوه

هایی هستند که به خلیج فارس ترین رودخانهمیناب بزرگترین و پرآبهاي اروند، کارون، جراحی، مند، دالکی و رودخانه

قرار دارند.هاي زاگرس ها در کوههاي آنریزند که بیشتر سرچشمهمی

ها از اردیبهشت ماه را که همزمان با اخراج پرتقالیروز 10، معنوي و تاریخی خود، یران در راستاي حفظ میراث فرهنگیا

.روز ملی خلیج فارس در تقویم رسمی کشور رسمیت داده استتنگه هرمز است،



جزایر خلیج فارس

که به کشور ایران تعلق دارند.از اهمیت باالیی برخوردارند.از آنهابرخی جزایر زیادي در خلیج فارس وجود دارند که           

.و سیریپ .و جزیره الوانکیش، جزیره خارك، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچکاند از: قشم،عبارت

از جایگاه منطقهاز نظر راهبردي در آفریقا، آسیاي جنوبی و جنوب شرقیبین اروپا، یمحور ارتباطفارس درخلیج 

تاریخ ، وفسیلیانرژيمنابع رافیاي سیاسی، استراتژیک، خلیج فارس از نظر جغبطور کلی،خاصی برخوردار است.

.شودو تمدن یک پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می

افق خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی



محیط زیست خلیج فارس

ها و بسیاري از موجودات دریایی دیگر ها، کوسه ماهیهاي موجودات دریایی، دلفینترین پناهگاهخلیج فارس یکی از بزرگ

و فقدان دانش کافی، هاي پژوهشیهزینهنبودزیست به دلیل نبود کارشناس و متخصص ویژه،متخصصان محیط .باشدمی

بینند. خشکسالی و عدم ورود مواد مغذي هاي مختلف جانوري پستاندار در خلیج فارس را در معرض خطر و آسیب میگونه

.استبه آب، موجب کوچک ماندن و عدم رشد کافی برخی از آبزیان خلیج فارس شده

آلودگی محیط زیست خلیج فارس

درصد از 60است. از آن جایی که هاي مهم در این پهنه آبی بودههاي گذشته آلودگی زیست محیطی یکی از چالشدر دهه

ها در اطراف خلیج فارس و ورود نفت، ها و پاالیشگاهذخایر نفت جهان در خلیج فارس است، احداث سکوهاي نفتی و مجتمع

در هاي خلیج فارسیکی از مهمترین آلودگی.باشندها به داخل آب از عوامل مهم این آلودگی میمواد شیمیایی و پساب

ها به حمل و نقل نفت خام و درصد آن75شناور از خلیج فارس و دریاي عمان که 10،000عبور ساالنه بیش از وزمان

این منطقه  ، محصوالت نفتی مربوط است و در پی آن تخلیه مواد زائد مختلف مانند آب شستشوي موتور، فاضالب، آب

".شده است.تعریف  "حساس

Persia. Janssonius . ١۶۶۶
نام خلیج فارستثبیت

ج فارس در کتب و تاریخی: در این خصوص در سالهاي اخیر به اندازه کافی اسناد و کتاب منتشر شده است و نام خلیدالیل

.مورد بررسی قرار گرفته استجغرافیایی ومنابع تاریخی 

:دالیل حقوقی :

اسناد سازمانهاي بین المللی

نقشه هاي رسمی و نیمه رسمی

قراردادهاي رسمی

المللیي بینکنوانسیونها



 .

خلیج فارس در نقشه ایران و توران در دوره قاجار

تهیه شده است.نگار آلمانی، نقشه1891آدولف اشتیلر که توسط 

این نامدالیل تاریخی و کاربرد مستمر 

جمال ، تنها استد داشتهدر زبان عربی بطور مستمر وجوحتی هزار و چهارصد سال در همه زبانهانام خلیج فارس از دو 

عرب در اطراف ه افزایشرو بجمعیتایرانیان این فرصت را با توجه بهعبدالناصر بود که با این نام بناي مخالفت گذاشت.

ه حقانیت تاریخ ایران وارد آورند.اي بخلیچ فارس نباید بدهند که خدشه

المللز دیدگاه حقوق بینا

ام خلیج تغییر نوانسته دخلیج فارس را همچنان نام اصلی و معتبر سازمان ملل و سازمانهاي بین المللی و تخصصی نام 

5ردد تاکنون هاي چنددولتی سازمان ملل متحفهرست سازمانهاي بین المللی وفهرست سازماناند.ارس را نپذیرفتهف

.استاعالم کرده"خلیج فارس"را جنوب ایرانآبرانوبت، نام رسمی و تغییر ناپذیر

عهدنامه هاقراردادها و 

  

تابلوي خیابان خلیج فارس در قاهره

به مورخان یونانی نام خلیج فارس از دوره اسکند مقدونی و از طریق 



لذایونان و روم و مصر بوده است. –است و مربوط به دورانی است که تمدن هاي بزرگ زمان ، تمدن ایرانشهري مارسیده 

نیست.چندان ضروري پرداختن به نظرات پان عربیسم جمال عبد الناصر 

هاي اسطوره اي خلیج فارسنام 

است که دان دیرینهانسان شناسی و جغرافیایی چنمنطقه جغرافیایی دریاي جنوب از نظر، زمین شناسی، زیست شناسی،

.خلیج فارس گهواره تمدن جهان یا خاستگاه نوع بشر استآنند کهبراي عده

هرگز آگاهی دارو پهلوانی و خردمنديتیزرو که از سخن راستین هايهاي فراخ و اسبدارنده دشتاینجا ایرانشهر است،

نخستین ایزد خسبد، ، هرگز نمیجنگ و پیروزيکه ازهستندانیچاالکی یاد شده، کسباخوش اندام و نبرد آزما ن ،فریب

هاي آریایی را آید و از آن جایگاه بلند سراسر منزلگاهبر میکوه از برآمدن خورشید فنا ناپذیر باالي آنها پیشمعنوي

.نگردمی

، فرمانرواي پارسیان نیز پردازدوش دوم پادشاه هخامنشی میکوروش که به شرح فتوحات کوردر کتیبه معروف به منشور

:استدریاي سواحل جنوبی سرزمین خویش دادهاین لقب را به 

اورنگ ه  که برگوشه جهان پسرِ کمبوجیشاه چهارومنم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر 

جهان،گوشههاي دوردست، از چهار. همه پادشاهان از دریاي باال تا دریاي پائین، همه مردم سرزمینماپادشاهی نشسته

.همه کوچ نشینان مرا خراج گذاردندو همه پادشاهان 

علت نام گذاري به خلیج فارس طبق اسناد تاریخی

دانان مشهور بیان اي از جغرافیعلت نام گذاري خلیج فارس را از دیدگاه عدهازدر کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن 

)به نام خلیج فارس1928که در سال Sir Arnold Wilsonبطور نمونه کتاب سر آرنولد ویلسناست.نموده

(Persian Gulf .استبه چاپ رسیده (

و کردهمین مشاهدات خود را نیز بیان نویسندگان مغرب زآثارافیایی خلیج فارس و بیانضمن نقد سابقه تاریخی و جغر

           ، شناسانسان، باستان شناسان، تاریخ شناهیچ آبراهی چه در گذشته و چه در حال حاضر براي زمین  "استنوشته

تا کنون از است این آبراه از هزاره قبل از میالدسیاحان و دانش پژوهان اهمیتی بیشتر از خلیج فارس نداشتهدانان،جغرافی

انی برخوردار است.هویت فارسی و ایر

فارس، قریب پانصد سال پیش از میالد مسیح و در دوران دریانوردي ایرانیان در خلیج ، Persiansیاهخامنشیاندوره 

هاي او طول رودخانه سند کشتی،نخستین ناوگان دریایی جهان را به وجود آوردکهلطنت داریوش اول آغاز شد. داریوشس

تا انتهاي هاي اقیانوس هند و دریاي عمان و خلیج فارس پیمودند، و سپس شبه جزیره عربستان را دور زده و را تا کرانه

هایش از کشتیتارا داد آبراهیفرمان کندن فعلی،ین بار در نزدیکی کانال سوئز دریاي سرخ کنونی رسیدند. او براي نخست

:استاي که در محل این کانال به دست آمده نوشته شدهبه دریاي مدیترانه راه یافتند. در کتیبهآبراهطریق همین 



به سوي از رودي که از مصر تا بتوانم اماین کانال را دادهایجادگشودم. من فرمان ارس مصر را پارسی هستم. از پمن 

آیند از مصر از ي ما ام و ناوهاچنان که فرمان دادهآنپس این جوي کنده شدپارس برسم.به دریايپارس روان است ، 

.این آبراه به فارس چنان که خواست من بود

خلیج فارس در دوره هخامنشی

در تمام منابع مکتوب جهان نام خلیج فارس و یا معادلهاي آن در 1958قبل از میالد تا سال 570از سفرنامه فیثاغورث 

ماموریت یافت تا جهان را دور یکی از سردارانش ناوگانی ایرانی به رهبري ، م وداست. در دوره داریوش دیگر زبانها ثبت شده

شد و ، (موریتانی)آفریقا ،ازم دریاي مدیترانه و سواحل و پارو عيکشتی بادقابل توجهیتعداد ز بزند. ناوگان وي متشکل ا

.سفر را ناتمام گذاشتندمنطقهپیش رفت ولی در اثر برخورد با اقوام وحشینیزتا سواحل بنین

هاي باستانیونانیان و رومی

پرسیکوس «هاي باستان، از جمله بطلمیوس، این خلیج را یاست. یونانثبت شدهرا هاي کهن نام خلیج فارس نقشهتمامیدر 

برگرفته از منابع نامیدند از آنجا که این نام براي نخستین بار ارس استپکه همان خلیج » سینوس پرسیکوس«یا » سینوس

و » پارسه«بار، سرزمین ایران را نیز اولبودند که یونانیانچنان و هم . نداشت نژادي در آن وجود، هیچبودغیر ایرانی

خلیج فارس با لفظ پرسیکون کاي تاسدر سایر منابع نیزیعنی شهر یا کشور پارسیان نامیدند. » پرسپولیس«

(Persikonkaitas) بردیاد می» پرسیکون کیت«به نام آبراهاز این نیزاسکندرمورخان دوران است. نام برده.

ارسیان یاد پهاي جنوب ایران به نام خلیج فارس یا خلیج آبهم ازریخ نگار یونانی تا)  (Xenophonنفن گز

.استکرده

هايو امپراتوریبودههاي مقتدر براي ایرانیان که صاحب حکومت این آبراه، است » خلیج فارس«نام آبراه  پارس همیشه

ه است تا داشتو هم از نظر نظامی اهمیت سوق الجیشیتاریخی و هم از نظر ه ، هاي متوالی گسترده بوددر سدهآن

.کرده وبه و قدرت تاریخی خود را حفظ کندهاي خود به دریاي بزرگ دسترسی پیدا با کشتیبدینوسیله بتوانند



دوران معاصردر 

هاي خلیج فارس قیمومت شیخ نشینبراي نخستین بار در دوره» ربیخلیج ع«صاحب نظران بر این باورند که اصطالح 

توسط کارگزاران انگلیس و بطور ویژه از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس مقیم در خلیج فارس به نام رودریک اوون 

هاي جغرافیایی در تمام کتب و نقشهولی استفاده کرد.خلیج عربی از نامانجام شد که در کتابی به نام حبابهاي طالیی

موجود نیست.یر از خلیج فارس نامی غ

وزارت امورخارجه بریتانیا درباره نام این می دانند مستند تاریخیخلیج فارس را تنها نام منایع تاریخی و جغرافیائی دنیا ،

بعد از ملی شدن سناریویی بود که"خلیج فارس".تحریف نام ست اصراحت نام خلیج فارس را صحیح دانستههم بهآبراه،

. حبابهاي طالیی در خلیج عربیبنامبود "رودریک اوون"طراحی شد. در ابتدا کتاب صنعت نفت 

از چناب استواري برخوردارند که پان عربیسم جمال عبد الناصر اسناد تاریخی مستند در این راستا نبود و ايهیچ نقشهلیکن

ل و سازمانهاي بین المللی نیز بر اصالت تاریخی و حقوقی نام خلیج فارس تاکید سازمان مل.موفق به تغییر این نام نشدهم

سال جز امپراطوري عثمانی بودند. ( جنگ 1200باید توجه داشت که از لحاظ تاریخی سرزمین هاي عربی به مدت .دارند

بین الملل اول) 

هاي دولت ایران در برابر تغییر نامتالش

به دلیل تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی از سوي عراق و برخی دیگر از 1337مرداد سال 13دولت ایران در روز 

قاسم که با یک کودتاي نظامی بر سر سرهنگ کشورهاي عربی و انگلیس اعتراض خود را به دولت جدید عراق به رهبري 

چند سال بعد  .لناصر داشت، اعالم کردهاي آزادي خواهانه مصر به رهبري جمال عبداکار آمده بود و تمایل به حرکت

هایی که به جاي خلیج فارس نام خلیج عربی بر روي آن نوشته شده بود، خودداري گمرك و پست ایران از قبول محموله

المللی نیز در صورت به کار بردن این اصطالح ساختگی از سوي هاي بینکرد. ایران همچنین در مجامع و کنفرانس

داد. ي عرب واکنش نشان مینمایندگان کشورها

مورخ   هاي خود به جعل نام خلیج فارس اعتراض نمود. براي اولین بار در سنددر دو نوبت در مصاحبهشاه فقید ایران ، 

".نام درست و تاریخی خلیج فارس است"که:دبیرخانه سازمان ملل اعالم کردرسما به میالدي1971پنجم مارس 

نخست وزیر جمهوري یمن در اجالس سران جنبش عدم تعهد که در جاکارتا هنگامی که1371در یازدهم شهریور سال 

.شد، از نام ساختگی خلیج عربی استفاده کرد، با اعتراض شدید نمایندگان ایرانی رو به رو شدپایتخت اندونزي برگزار می

.خواهی کرد او سرانجام از نمایندگان ایران عذر

حوزه مدیریت


