نام جسیره :هنذورابی
موقعیت:
 - 1نام استان  :هرمسگان
 - 2موقعیت جغرافیایی
جسیرٌ ای تیضًی در  28کیلًمتری جسیرٌ کیش ي  24کیلًمتری شرق اليان کٍ از مراکس مُم صیذ مرياریذ
محسًب می گردد .
ایه جسیرٌ در فاصلٍ  5-1کیلًمتر از سًاحل سرزمیىی در محذيدٌ تىذر چیريییٍ ياقغ شذٌ است

وسعت:
طًل آن  9کیلًمتر ي ػرض آن  4کیلًمتر تا مساحت حذيد  35کیلًمتر مرتغ می تاشذ .

جمعیت:
جمعیت جزیره در سده پیش حدود  ۸۰نفر بوده که آن عده عربتبار بوده و به عربی و فارسی گفتگو میکردند.

نقاط مسکونی:
نقشه:

لنذ فرم و توپوگرافی سواحل:
سًاحل آن ػمذتا سىگی ي مضرس است يلی در سمت شرق ي شمال شرقی  ،سًاحل آن مسطح ي ماسٍ ای ي امکان وسدیک
شذن شىايرَا تٍ آن ومی تاشذ  .سطح جسیرٌ کم ي تیش مسطح تًدٌ ي تلىذتریه وقطٍ جسیرٌ  29متر ارتفاع دارد .
سًاحل آن تطًر غالة صخرَای است کٍ تا ارتفاع  2-1متر اطراف آورا در تر میگیرد
مىطقٍ زیر جسريمذی در حذيد  25درصذ از سًاحل دارای تستر سىگی است ي لکٍ َای پراکىذٌ ای از آتستگُای
مرجاوی وثس در اطراف جسیرٌ ي خصًصا در سمت جىًب دیذٌ میشًد.

ػمذٌ سًاحل ماسٍ ای جریرٌ در سمت شرق ،شمال غرب ي تطًر پراکىذٌ در سمت غرب میثاشذ

کاربری ها :
از مراکس مُم صیذ مرياریذ محسًب می گردد .
دارای کارتری وظامی می تاشذ

زیستگاهای ساحلی – دریایی:

تنوع گونه ای دریایی:
 - 1جانوری
تٍ ػلت يجًد آتسىگُای مرجاوی در آن تٍ ماوىذ جسیرٌ کیش  ،دارای آتسیان کفسی متؼذد ي ماَیان گًوٍ گًن
آکًاریًمی ي زیىتی است ي از صیذگاَُای اصلی صذفُای مرياریذ ساز تٍ شمار می ريد .

 - 2گیاهی
تهذیذات زیست محیطی با رکر نام :
قابلیت های گردشگری با رکر دقیق محل:
 دارای سًاحل تسیار زیثا ي مرجاوی  ،تا آتی پاک ي شفاف است کٍ مرکسی ایذٌ آل جُت شىا ي تفریحُای
آتی تٍ شماری می ريد .

لیست پروشه های (مربوط به جسیره ) انجام شذه در معاونت محیط زیست دریایی:
 - 1بررسی وضعیت پراکنش و سالمت صخره های مرجانی

