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 .آید پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون سومین خلیج بزرگ جهان بشمار میه ی کپارس( آبراه خلیج فارس )یا شاخاب
خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای رودخانه 

در این میان سواحل شود.  کارون به آن است، ختم می که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود اروندرود،
خلیج فارس و فارس تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارند. به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در  شمالی خلیج

 است .راهبردی ای مهم و  قهالمللی، منط در سطح بین این آبراهسواحل 

  

 
 

است. همچنین در تمام  بوده« دریای پارس»یا « خلیج فارس»های گوناگون، ترجمه عبارت  نام تاریخی این خلیج، در زبان
خلیج »المللی از نام  نگاری بین است. سازمان آب« خلیج فارس»المللی نام رسمی این خلیج،  های بین سازمان هاینقشه
 .کند میاستفاده آن برای « ایران

 

 تاریخچه پیدایش خلیج فارس
های 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.
  

ن المللی مرزهای آبی خلیج فارس بر اساس اعالم سازمان آبنگاری بین المللی: محدوده شمال شرقی محدوده رسمی و بی
 .است دریای عمانخلیج فارس و

چشمه آب شیرین در کف و  ۰۲۲ رودهای ورودی به این خلیج  بیشترایی است. آب و هوای خلیج فارس خشک و نیمه استو
های  های زاگرس در ایران است. آب ها از کوه چشمه آب کامال شیرین در سواحل آن جریان دارند که منشا همگی آن ۰۲

های ترکیه و عراق  های زاگرس در ایران و کوه های کوه محدود به روان آب شوند عمدتاً شیرینی که وارد خلیج فارس می
 .است

هایی هستند که به خلیج فارس  ترین رودخانهی و میناب بزرگترین و پرآبهای اروند، کارون، جراحی، مند، دالک رودخانه
 قرار دارند.های زاگرس  ها در کوه های آن ریزند که بیشتر سرچشمه می



 
ها از اردیبهشت ماه را که همزمان با اخراج پرتقالی 0۲روز ، معنوی و تاریخی خود، یران در راستای حفظ میراث فرهنگیا

 است. ه لی خلیج فارس در تقویم رسمی خود ثبت  کردروز م تنگه هرمز است،
 

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

 .و سیریپ . جزیره الوانکیش، جزیره خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و  قشم،این جزایر عبارتند از: 

از  منطقهاز نظر راهبردی در آسیا،  آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقیبین اروپا،  یمحور ارتباط فارس درخلیج 
 ، وفسیلی انرژیمنابع  رافیای سیاسی، استراتژیک، خلیج فارس از نظر جغ بطور کلی، جایگاه خاصی برخوردار است.
 ود.ش مهم و حساس در دنیا محسوب می تاریخ و تمدن یک پهنه آبی

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 نمایی از طبیعت زیبای خلیـج فـارس

 

 



 مورد بررسی و رسمیت یافته است. بر اساس دالیل تاریخی  نام خلیج فارس تثبیت 
ج فارس در کتب و تاریخی: در این خصوص در سالهای اخیر به اندازه کافی اسناد و کتاب منتشر شده است و نام خلی دالیل

 .مورد بررسی قرار گرفته استجغرافیایی  ومنابع تاریخی 

 اسناد سازمانهای بین المللی 

 های رسمی و نیمه رسمی نقشه 

 بین المللی قراردادهای رسمی 

 المللیی بینکنوانسیونها 

 

 علت نام گذاری به خلیج فارس طبق اسناد تاریخی
 

دانان مشهور بیان ای از جغرافی علت نام گذاری خلیج فارس را از دیدگاه عده ازدر کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن 
  به نام خلیج فارس 0۲۰۱در سال    Sir Arnold Wilson بطور نمونه کتاب سر آرنولد ویلسن است. نموده

(Persian Gulf )  است به چاپ رسیده. 
مین مشاهدات خود را نیز بیان نویسندگان مغرب ز آثار افیایی خلیج فارس و بیانضمن نقد سابقه تاریخی و جغرویلسن  

           ، شناسانسان، باستان شناسان، تاریخ هیچ آبراهی چه در گذشته و چه در حال حاضر برای زمین شنا "است و نوشته کرده
تا کنون از  ه قبل از میالداست این آبراه از هزار  سیاحان و دانش پژوهان اهمیتی بیشتر از خلیج فارس نداشته دانان،جغرافی

  انی برخوردار است.هویت فارسی و ایر
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلیج فارس در دوره هخامنشی

آن  در تمام منابع مکتوب جهان نام خلیج فارس و یا معادلهای  0۲۲۱قبل از میالد تا سال  ۲۷۲از سفرنامه فیثاغورث نقل 
 است.  نها ثبت شدهدر دیگر زبا

 



 

 باستان تاریخیونانیان و 
 

پرسیکوس »های باستان، از جمله بطلمیوس، این خلیج را  است. یونانی ثبت شدهرا های کهن نام خلیج فارس  نقشه تمامیدر 
 برگرفته از منابع نامیدند از آنجا که این نام برای نخستین بار  ارس استپکه همان خلیج « سینوس پرسیکوس»یا « سینوس

« پرسپولیس»و « پارسه» بار، سرزمین ایران را  اولبودند که  یونانیان و نداشت  نژادی در آن وجود ، هیچبود غیر ایرانی
نام   (Persikonkaitas) سخلیج فارس با لفظ پرسیکون کای تا در سایر منابع نیز یعنی شهر یا کشور پارسیان نامیدند. 

 .برد یاد می« پرسیکون کیت»به نام  آبراهاز این  نیز اسکندرمورخان دوران . ندا برده

 

 .است ارسیان یاد کردهپهای جنوب ایران به نام خلیج فارس یا خلیج  آب هم از تاریخ نگار یونانی ( (Xenophon نفنگز

 

 هایو امپراتوری  بوده های مقتدر برای ایرانیان که صاحب حکومت  این آبراه، است« خلیج فارس» نام آبراه  پارس همیشه 
ه است تا داشت و هم از نظر نظامی اهمیت  سوق الجیشی تاریخی وهم از نظر ، ههای متوالی گسترده بود در سده  آن

 .کرده وبه و قدرت تاریخی خود را حفظ کندهای خود به دریای بزرگ دسترسی پیدا  با کشتی بدینوسیله بتوانند

 

 

 دوران معاصردر  

 

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  .ستا صراحت نام خلیج فارس را صحیح دانسته هم به آبراه،

  طراحی شد. صنعت نفت 
باید توجه داشت که از  .المللی نیز بر اصالت تاریخی و حقوقی نام خلیج فارس تاکید دارند سازمان ملل و سازمانهای بین

 سال جز امپراطوری عثمانی بودند. ) جنگ بین الملل اول(  0۰۲۲لحاظ تاریخی سرزمین های عربی به مدت 

 های دولت ایران در برابر تغییر نام تالش

ز خی دیگر ابه دلیل تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی از سوی عراق و بر 0۱۱۷مرداد سال  0۱دولت ایران در روز 
هایی  گمرک و پست ایران از قبول محموله سپس .اعالم کرد عراق و مصره دولت جدید اعتراض خود را ب کشورهای عربی

 که به جای خلیج فارس نام خلیج عربی بر روی آن نوشته شده بود، خودداری کرد.

الح ساختگی از سوی نمایندگان المللی نیز در صورت به کار بردن این اصط های بین ایران همچنین در مجامع و کنفرانس 
  داده است.کشورهای عرب واکنش نشان 

نخست وزیر جمهوری یمن در اجالس سران جنبش عدم تعهد که در جاکارتا  هنگامی که 0۱۷0در یازدهم شهریور سال 
 .شد، از نام ساختگی خلیج عربی استفاده کرد، با اعتراض شدید نمایندگان ایرانی رو به رو شد پایتخت اندونزی برگزار می

  .خواهی کرد او سرانجام از نمایندگان ایران عذر 

 


