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بررسي ساختار تقسيمات كشوري «بندر لنگه»
در يكصد سال اخير
نجمه ملك پور
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چكيده
شهرستان «بندرلنگه» در استان هرمزگان چون
شهرستانهاي ديگر ايران به مرور زمان از ترکيب بخشها،
دهستانها و روستاهاي متعدد تشکيل شدهاست .مجاورت
شهرستان بندرلنگه با خليجفارس موجبات اهميت تاريخي
و استراتژي خاصي براي اين منطقه از ايران را فراهم
آوردهاست.

مقدمه
از ديرباز ،براي ادارة سرزمين پهناوري مانند ،ايران ،با
چنان وسعت؛ تنوع اقليم؛ فرهنگ و پيشينة تمدني چندهزار
ساله ،نياز به ايجاد سازمانهاي اداري و سياسي خاصي بوده و
هر حاکمي که بر قلمروي از آن حکمميراند ،جهت کنترل
و نظم سرزمين خود ،ناگزير بهقبول تقسيم و تقطيع قلمرو
حکومتي خويش ميشد.

در بررسي سير تقسيمات کشوري شهرستان بندرلنگه ،در
يكصد سال گذشته ،اين شهرستان در پارهاي از مقاطع جزء
فارس (استان هفتم) و الر؛ در زماني جزء فرمانداري بنادر و
جزاير عمان؛ همچنين زير مجموعة فرمانداري بوشهر و استان
ساحلي بنادر و جزاير و در نهايت استان هرمزگان بودهاست.
بندر لنگه طبق سرشماري سال  1390از چهار بخش ،هشت
دهستان ،نه شهر و 174روستا ،تشكيل شده است.

سابقة تقسيمات کشوري در ايران ،يعني تقسيم کشور
به اياالت؛ واليات؛ استانها؛ شهرستانها و  ...به عهد باستان،
يعني دورة مادها و هخامنشيان برميگردد .با آنکه نظام و
ساختار تقسيمات کشوري در ايران در دورههاي مختلف با
تغيير حدود و تعاريف همواره پا برجا بودهاست ،اما تا قبل از
دورة مشروطه ،قانون مشخصي درخصوص تقسيمات کشوري
وضع نشدهبود .اولين قانون «قانون تشکيل اياالت و واليات و
دستورالعمل حکام» در سال 1286شمسي ،قانون دوم «قانون
تقسيمات کشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران» و قانون
سوم ،که اصالحية قانون دوم بود ،در سال  1316و قانون
چهارم «قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» در سال
 1362بتصويبرسيد .به غير از قوانين ذکرشده ،مصوبات
دولت ،هيأت دولت ،هيأت وزيران و  ...تغييرات زيادي در
ساختار تقسيمات کشوري ايران ،در يکصد سال گذشته
بوجود آوردهاست.

كليد واژگان
تقسيمات كشوري؛ هرمزگان؛ بوشهر؛ فارس؛ بندر لنگه؛
شهرستان؛ بخش
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شهرستان «بندرلنگه» چون شهرستانهاي ديگر ايران
بمرور از ترکيب بخشها ،دهستانها و روستاهاي متعدد تشکيل
شدهاست .مجاورت شهرستان بندرلنگه با خليجفارس ،موجب
اهميت تاريخي و استراتژي خاصي براي اين منطقه از ايران
شدهاست.
در بررسي سير تقسيمات کشوري شهرستان بندرلنگه،
اين شهرستان در پارهاي از مقاطع جزء فارس (استان هفتم)
و الر ،در زماني جزء فرمانداري بنادر و جزاير عمان ،همچنين
فرمانداري بوشهر و استان ساحلي بنادر و جزاير و در نهايت در
زير مجموعة استان هرمزگان قرارگرفت.
موقعيت جغرافيايي
شهرستان بندرلنگه در جنوب غربي استان هرمزگان،
در  33درجه و  26دقيقة عرض شمالي و  54درجه و 53
دقيقة طول شرقي قراردارد .بلندي اين شهرستان از سطح
دريا ،حدود  10متر است و از سمت شمال با استان فارس و
شهرستان بَس َتک ،از سمت جنوب به خليجفارس ،از سمت
شرق با شهرستان بندر خمير و از غرب با شهرستان پارسيان،
هممرز است.
شهرستان بندرلنگه از يک سلسله کوههاي پردامنه
و کمارتفاع و دشتهاي وسيع با درختان پراکنده تشکيل
شدهاست .سواحل آن بيشتر کوهستاني است و کوهها ،در
برخي از مناطق ،تا کنار دريا امتدادمييابند .آب و هواي اين
شهرستان گرم و مرطوب با تابستانهاي بلند وگرم است و
درجة حرارت ،بدليل رطوبت و وزش باد ،باالست .بارندگي در
آن متغيراست و گاه با بارانهاي سيلآسا همراهميشود.
بندر لنگه در گذر زمان
شهرستان بندرلنگه در ،زمان هخامنشيان ،از بنادر مهم
و تجاري خليجفارس محسوب ميشدهاست و گمانميرود
که بندر «گوگانا» ،همان بندرلنگة امروزي باشد .در سال
 1638م1017/ش تاورنيه ،جهانگرد معروف فرانسوي ،طي
سفر خود از بصره به بندرلنگه ،مدت دو روز در اين بندر اقامت
نموده و از محاسن و آب و هواي اين بندر ياد کردهاست.

اين بندر در زمان كريمخانزند ،با گسترش ارتباطات
دريايي و رونق تجاري ،آبادگرديد .طوايف عرب «قواسمي»
يا «جواسمي» ،به امر و اجازة كريمخان ،با توجه به سياست
نظامي و بازرگاني وي ،در بندرلنگه ساكنشدند و از آنجا كه
دريانورداني دلير و بازرگاناني خبره بودند ،به آبادي و رونق
اين بندر همتگماشتند .حضور ايشان در آن منطقه ،ارتباط
دريايي از مسير خليجفارس و رونق تجاري آن و نيز وجود راه
كاروانرو از شيراز به دو بندر «كنگ» و «لنگه» ،باعث آباداني
و شهرت اين بندر شد؛ تا جايي كه در دوران قاجار اين بندر
به «عروس بنادر ايران» معروفشد .حضور انگليسيها از سال
1864م و برقراري خطوط تلگراف ايران و هند؛ تشكيل دفتر
ايران و هند؛ تشكيل دفتر كنسولي فرانسه در سال1889م
و  ...همه گوياي رونق و اهميت اين شهرستان در آن دوره
هستند.
در اواخر دورة قاجار و با شروع جنگ جهاني اول تا
اواخر جنگ جهاني دوم (1945م) فقر و بيماري و قحطي
باعث از همگسيختگي و ويراني شهر گرديد و اكثر مردم
اين شهر ،فعاليت خود را تعطيلنموده و به نقاط ديگر
مهاجرتكردند؛ بههمين دليل و بمرور زمان ،نقاط
مسكوني شهر خالي از سكنه شد و فعاليت گذشته و چهرة
واقعي خود را از دستداد .احمد اقتداري بر اين عقيده
است که مهاجرت طايفة «ابن جاسم» از بندرلنگه و قطع
ارتباط بازرگاني بندرلنگه  -الر  -شيراز ،تأسيس بندر
خرمشهر در کنارة غربي خليجفارس و تمرکز امور بازرگاني
در خرمشهر و تهران (اقتداري )484 :1348 ،باعث ضعف
رونق اين منطقه در آن زمان شدهاست.
شهرستان بندرلنگه ،در حال حاضر ،محل اتصال سه
استان مهم كشور است و داراي نزديكترين بندر كشور به
بندر آزاد و كشورهاي حاشية خليجفارس و يكي از بنادر
فعال در امر صادرات و واردات؛ فعاليت صنايع شيالت و
مجتمعهاي مزارع پرورش ميگو؛ صنايع دريايي كوچك
براي ساخت و تعمير شناورهاي چوبي و فلزي و نيز داراي
سواحل زيبا ،براي جذب گردشگر و رونق اكوتوريسم
بحسا بميآيد.
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تقسيمات كشوري شهرستان لنگه در يکصد سال گذشته
تقسيمات كشوري شهرستان بندرلنگه ،در طول زمان،
دچار فراز و فرودهاي فراواني بودهاست .اين شهرستان ،در
حال حاضر ،از چهاربخش؛ هشت دهستان؛ نه شهر و 174
روستا تشكيل شدهاست .مركز شهرستان بندرلنگه ،شهر
«بندرلنگه» با وسعت  20كيلومتر مربع و ارتفاع  10متر از
سطح درياست.
در سال 1319ق1280 /ش ،زماني كه ايران به دوازده
واليت تقسيمشد ،بندرلنگه ،همانند ديگر بنادر ايران ،جزء
حكومت بنادر ايران بود كه زير نظر ايالت فارس ادارهميشد
(نجمالدوله .)87 :1280،بندرهاي لنگه و چارك بر اساس
يكي از منابع ،در سال 1325ق1286 /ش ،از مناطق مهم
ايالت فارس محسوبميشدند (صفيخان.)64 :1286 ،
در سال 1325ق1286/ش «قانون تشكيل اياالت و
واليات و دستورالعمل حكام» بتصويبرسيد و بر طبق اين
قانون ،ايران به چهار ايالت آذربايجان؛ كرمان و بلوچستان؛
فارس و خراسان تقسيمشد (قانون تشکيل اياالت و واليات و
دستورالعمل حکام1325 ،ق ،ماده اول) .بر اين اساس فارس،
ايالت سوم بحسابآمد .وضع بندرلنگه در اين سال ،همچون
ديگر شهرها و واليات ايران بطور دقيق مشخص نشده بود (در
اين قانون نام و تعداد واليات معلوم نشده است).
در تقسيمبندي ديگري مربوط به سال 1341ق/
1300ش ،ايران به چهار ناحية شمالي ،جنوبي ،مركزي و
غربي تقسيم شدهاست .در اين تقسيمبندي ،ايالت معظم
فارس در ناحية جنوبي ،از شهرها ،بلوكات و قصبات معتبرة
زيادي تشكيلميشد كه واليت الرستان ،ششمين ناحية
عمده و مهم واليت فارس محسوبميگرديد و حاكمنشين
آن ،شهر الر بود .در اين تقسيمبندي ،شيبكوه ،قصبة بندر
چارك ،بندر مغو ،بندر نخيلو و بندرلنگه ( 7000نفوس) كه
در حال حاضر جزو شهرستان بندرلنگه محسوبميشوند ،زير
مجموعة واليت الرستان محسوبميشدند (مهندس الملک،
.)124:1300
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در تقسيمات بيست و هفت گانة مسعود كيهان در كتاب
جغرافياي مفصل ايران در سال  ،1311نواحي شيبكوه؛
فومستان (گاوبندي)؛ لنگه ( 16000جمعيت) در زير مجموعة
عباسي در ،ذيل بنادر خليجفارس ،در قسمت بيست و ششم
قراردارد و به ده ناحيه تقسيمميشود (کيهان.)483 :1311 ،
در سندي به شمارة  12721مربوط به تاريخ 1314/8/7
كه از طرف وزارت داخله و از روي بودجة سال  1314تنظيم
شدهاست ،بندرعباس؛ ميناب؛ قشم؛ جاسك و بندرلنگه
در ذيل بنادر جنوب واقعشدهاند (سازمان اسناد ملي ايران،
.)297013623
سلطان احمدخان احتسابيان در سال  1315در
تقسيمبندي ارائهشده در کتاب جغرافياي نظامي ايران
اين نواحي را جزء واليت الرستان در ايالت فارس
برشمردهاست:
بلوک شيبکوه ،مرکز بندر چارک جزء حکومت بنادر
جنوب ،قراء معروف آن عبارتند از :ارسک ،اشنيز ،باوردان،
بچير ،بندرمغو (جزء حکومت بنادر) بندرنخيلو ،بوجبرئيل،
چاه مسلم ،جزه و چيره ،بلوک فومستان از قراء و احشام ،برد
ول ،بندر شيو ،به ده ،رشتي ،شيو ،آموي سفلي و عليا.
قانون تقسيمات كشوري ،مصوب شانزدهم آبان ماه 1316
مجلس شوراي ملي ،ايران را به شش استان تقسيمكرد.
شهرستان لنگه بهمراه الرستان يكي از ده شهرستان استان
جنوب محسوبميشد.
شهرستان لنگه و الرستان به مركزيت الر در سال 1316
از اين بخشها تشكيل ميگرديد:
1 .1الرستان؛ مزايجان
2 .2لنگه؛ جهانگيريه؛ شيبكوه؛ َگهورستان
3 .3بيخه فال؛ بيخه احشام؛ فومستان؛ گاوبندي (قانون
تقسيمات کشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران،
 ،1316ماده  1و 2و )3
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نقشة سياسي فارس و بنادر ،جغرافياي مفصل ايران ،كيهان؛ 1311

قانون آبان  1316پيش از آن كه به اجرا در آيد ،در
 1316/10/19اصالحشد .براساس اين قانون ،ايران به ده
استان و  49شهرستان تقسيمشد و بخشهاي لنگه و گاوبندي
در شهرستان الر ،در استان هفتم قرارگرفتند.
در سال  1323بر اساس کتاب جغرافياي نظامي منطقة
فارس ،بخش بندرلنگه؛ بخش بستک؛ بخش گاوبندي و بخش
الر در شهرستان الر قرارداشتند .بخش بندرلنگه طبق اطالعات
اين کتاب شامل دهستانهاي حومه (قراء مهم اين دهستان
عبارتند از :بندر بستانه ،بندرشناس و بندرکنگ (دهستان
مرزوقي (قراء مهم :کنداران ،ارسک ،بندر حسنيه)؛ دهستان
چارکي (قراء مهم :گلشن ،بندرچارک ،بندرطاحونه)؛ دهستان

جمادي (قراء مهم :رستاق ،کريشه ،بندر کالت)؛ دهستان
عبدلي (قراء مهم چيرويه و نخل خلفان) (رزمآرا.)78 :1323 ،
براساس تصويبنامة شمارة  1386/7مورخ  1329/10/24
مقررشد ،بخش بندرلنگه ،تابع شهرستان الر به شهرستاني،
مركب از بخشهاي حومه و بستك تبديلشود .بخش گاوبندي
نيز يك سال بعد براساس تصويبنامة شمارة  14819مورخ
 1330/6/19به شهرستان بندر لنگه پيوست.
در سال  1330در كتاب فرهنگ جغرافيايي ايران ،اسامي
تمام آباديها ،دهستانها ،بخشها و شهرستانها بهترتيب الفبايي
آمدهاند.
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بخش بستك شامل دهستانهاي حومه ،دژگان ،رويدر،
فرامرزان ،گوده و لمزان؛ بخش گاوبندي (شامل دهستانهاي
اشكنان ،بيرم و حومه)؛ بخش لنگه (شامل دهستانهاي
بدوي ،چاركي ،حمدادي ،حومه ،عبيدلي و مرزوقي)؛ در زير
مجموعة شهرستان الر قرارداشتند (رزمآرا ،1330 ،ج.)5
بندرلنگه در سال  1329به شهرستان تبديل و بخش
بستك از الر منتزع و به شهرستان بندرلنگه ملحق شده بود،
ولي از آنجا كه اطالعات جمعآوريشده جهت نگارش كتاب به
قبل از اين زمان برميگردد ،همچنان اطالعات قبل از آن براي
مناطق ذكر شده بيان شدهاست.
طبق تصويبنامة شمارة  23151در تاريخ 1333/9/29
مقررشد ،فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجفارس به مركزيت
بوشهر و فرمانداري كل بنادر و جزاير بحر عمان به مركزيت
بندرعباس ايجادشود .فرمانداري بندرلنگه (فرمانداري درجه )2
در اين تقسيمبندي زير مجموعة فرمانداري كل بنادر و جزاير
خليجفارس قرارگرفت كه مشتمل بر پنج بخش به نامهاي بخش
حومه (شامل دهستانهاي دژگان ،لمزان و شيبكوه)؛ بخش
بستك (شامل دهستانهاي كوده ،رويدر و فرامرزان)؛ بخش
گاوبندي؛ بخش ابوموسي و بخش تمببار بود.
بدينترتيب با ايجاد اين فرمانداري كل و جدا شدن بوشهر
و بندرلنگه از استان هفتم ،ارتباط آبي اين استان با خليجفارس
قطعشد.

شيخ شعيب ،اندرآبي ،كيش و فرور)؛ بخش گاوبندي (شامل
دهستانهاي اشكان ،تراكمه و حومهگاوبندي).
با وجود ايجاد فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجفارس و
جداشدن از فارس ،طي ابالغ نخست وزير به وزارت كشور و بر
اساس مصوبة شمارة  11440در تاريخ  ،1334/6/21مقررشد
فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجفارس با مركزيت بوشهر ،با
حفظ سازمان خود ،از استان هفتم (فارس) تبعيتكند و امور
مرتبط به حوزة فرمانداري خود را با موافقت استانداري فارس
انجامدهد .بههمين دليل در برخي منابع از استان هفتم بنام
«استان فارس و بنادر» ياد شدهاست.
در سال  1335براساس سرشماري عمومي ،فهرستي
از تقسيمات كشوري ارائهشد .شيوة تقسيمبندي در اين
سرشماري براساس جمعيت (بيشتر و كمتر از پنج هزار نفر)
بدون تعيين سلسلة تابعيت هر واحد است .بر اين اساس،
حوزة بندر لنگه ،همچنان در استان هفتم (استان فارس و
بنادر) ذكرشده و باالي پنج هزار نفر جمعيت و تعداد 796
روستا ،مزرعه و مكان زير پنج هزار نفر جمعيت داشت.
در سال  1337چند تغيير در ساختار تقسيمات كشوري
شهرستان بندرلنگه ايجادشد ،كه به اين شرح است:
بر اساس تصويبنامة شمارة  5520در تاريخ ،1337/4/12
مقررشد دو بخش ابوموسي و تمببار با يكديگر ادغام و به يك
بخش با مركزيت جزيرة كيش تبديلشوند.

در تاريخ  1333/10/19طبق تصويبنامة شمارة 24985
مقررشد ،اصالحاتي در حوزة فرمانداري كل بنادر و جزاير
خليجفارس به مركزيت بوشهر به اجرادرآيد كه اصالحات در
فرمانداري بندرلنگه بشرح زير است:

همچنين در تاريخ  1337/11/19طبق تصويبنامة
شمارة  ،24602دهستان الحرم ،از بخش كنگان مجزا و
ضميمة بخش گاوبندي در شهرستان بندر لنگه گرديد.

فرمانداري بندرلنگه مشتمل بر شش بخش :بخش ابوموسي؛
بخش تمببار؛ بخش بستك (شامل دهستانهاي بستك،
رويدر ،فرامرزان و گوده)؛ بخش حومه (شامل دهستانهاي
جزيرة سيري ،دژگان ،لمزان و لنگه)؛ بخش شيبكوه و جزاير
تابعه (مركز چارك) (شامل دهستانهاي شيبكوه و جزاير

تا سال  1340با آن كه شهرستان بندرلنگه تحت تابعيت
فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجفارس قرارداشت ،اما از آنجا
كه اين فرمانداري با حفظ سازمان خود تحت تبعيت استان
هفتم (فارس) بود ،همچنان امور مرتبط با خود را با موافقت
استانداري فارس انجامميداد ،شهرستان بندر لنگه در نهايت در
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تاريخ  1340/3/15بر اساس تصويبنامة شمارة  12/4856با
ن فعلي و بخشهاي تابعه از استان هفتم (فارس و بنادر)
سازما 
منتزع و به «فرمانداري كل بنادر و جزاير بحر عمان» ملحقگرديد
(تابعيت فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجفارس در تاريخ
 1340/9/18از استان هفتم ملغي شد).
در سرشماري عمومي نفوس و مسكن  ،1345شهرستانهاي
فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجفارس و فرمانداري كل بنادر
و جزاير درياي عمان تحت يک عنوان واحد بنام «فرمانداري
كل بنادر و جزاير خليجفارس و درياي عمان» آمدهاست.
بر اين اساس ،شهرستان بندرلنگه در «فرمانداري كل بنادر
ش
و جزاير خليجفارس و درياي عمان» شامل پنج بخش بود؛ بخ 
بستك (مشتمل بر دهستانهاي بستك ،رويدر  ،فرامرزان و گوده)؛
بخش حومه مشتمل (بر دهستانهاي حومه ،دژگان ،لمزان و
مرزوقي)؛ بخش شيبكوه (مشتمل بر بخشهاي بدوي ،چاركي،
حمادي و عبيدلي)؛ بخش كيش (شامل دهستان كيش)؛ بخش
گاوبندي (مشتمل بر دهستانهاي الحرم و گاوبندي).
بر اساس تصويبنامة شمارة  44642در تاريخ 1346/9/18
مقررگرديد« ،فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجفارس» و
«فرمانداري كل بنادر و جزاير درياي عمان» منحل و «سازمان
استانداري بنادر و جزاير و سواحل خليجفارس و درياي عمان»
به «استان ساحلي بنادر و جزاير خليجفارس و درياي عمان»
تغيير نام يابد .اين استان مشتمل بر پنج فرمانداري به نامهاي
فرمانداري بندرعباس (مركز استان)؛ فرمانداري بندر بوشهر؛
فرمانداري بندر لنگه؛ فرمانداري برازجان و فرمانداري ميناب
بود .در سال  1349شهرستانهاي بوشهر و دشتستان به مركزيت
برازجان از« استان ساحلي بنادر و جزاير خليجفارس و درياي
عمان» جداشدند.
طبق تصويبنامة شمارة  73510در تاريخ 1352/12/16
مقررشد ،جزيرة سيري از بخش كيش در شهرستان بندرلنگه
و جزاير تنببزرگ و تنبكوچك و ابوموسي از بخش قشم
شهرستان بندرعباس جدا و بعنوان بخش ابوموسي در
شهرستان بندرعباس ايجادشود.

در سال  1355بخش كيش از شهرستان بندرلنگه جداشد
و طبق تصويبنامة شمارة  5930در تاريخ 1355/3/18
به شهرستان تبديلگرديد .شهرستان تازه تأسيس كيش به
مركزيت كيش مركب از دو بخش به نامهاي بخش حومه به
مركزيت كيش شامل جزاير كيش ،فرور بزرگ و فروركوچك؛
و بخش الوان با مركزيت الوان شامل جزاير الوان ،هندورابي
و شتوار بود.
سرانجام نام «استان ساحلي و بنادر و جزاير خليجفارس و
درياي عمان» براساس تصويبنامة شمارة  38152در تاريخ
1355/7/12به «استان هرمزگان» تغيير يافت.
شهرستان بندرلنگه بر اساس سرشماري عمومي سال
 1355شامل چهار بخش به نامهاي بخش بستك (شامل
چهار دهستان بنامهاي بستك ،رويدر ،فرامرزان و گوده)؛
بخش شيبكوه (شامل دهستانهاي بدوي ،چاركي ،حمادي و
عبيدلي)؛ بخش گاوبندي (مركب از دو دهستان به نامهاي
الحرم و گاوبندي)؛ بخش مركزي (شامل دهستانهاي حومه،
دژگان ،لمزان و مرزوقي) بود.
طبق تصويبنامة شمارة  3572در تاريخ 1359/3/26
مقررشد ،شهرستان كيش كه شامل دو بخش كيش و الوان
بود به يك بخش به نام كيش تبديل و مجدداً تابع شهرستان
بندرلنگه شود.
بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال
 ،1365شهرستان بندرلنگه شامل بخشهاي بستك (مشتمل
بر دهستانهاي بستك ،رويدر ،فرامرزان و گوده)؛ بخش
شيبكوه (مشتمل بر دهستانهاي بدوي ،چاركي ،حمادي و
عبيدلي)؛ بخش كيش (مشتمل بر دهستانهاي جزيره كيش
و جزيره الوان)؛ بخش گاوبندي (شامل دهستانهاي الحرم و
گاوبندي) و بخش مركزي (شامل دهستانهاي حومه ،دژگان،
لمزان و مرزوقي) بود.
در تاريخ  1366/9/20سيزده دهستان در شهرستان
بندرلنگه (به جز الوان و كيش) بنام بهدشت؛ چارك؛ حومه؛
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دژگان؛ دهتل؛ فرامرزان؛ فتويه؛ گوده؛ مغوي؛ مقام؛ مهران؛
مهرگان و هرنگ براساس تصويبنامة شمارة /110518ت
 675ايجادگرديد.
شهرستان بندرلنگه در تاريخ  1369 /7 /14بر اساس
تصويبنامة شمارة  82810شامل پنج بخش :بخش بستك
(مشتمل بر دهستانهاي دهتل ،فرامرزان ،فتويه ،گوده و
هرنگ)؛ بخش شيبكوه به مركزيت روستاي بندر چارك
(مشتمل بر دهستانهاي چارك و مقام)؛ بخش گاوبندي به
مركزيت شهر گاوبندي (مشتمل بر دهستانهاي بهدشت
و مهرگان)؛ بخش كيش به مركزيت جزيرة كيش؛ بخش
مركزي به مركزيت شهر بندرلنگه (مشتمل بر دهستانهاي
حومه ،دژگان ،مغوي و مهران) بود.
طبق تصويبنامة شمارة /43423ت  99ك در تاريخ
 1370/7/28مقررشد ،اين تغييرات در شهرستان بندرلنگه
اعمالشود:
1 .1مركز دهستان فرامرزان ،از روستاي جناح به روستاي
كمشك ،انتقاليابد.
2 .2دهستان جناح به مركزيت روستاي جناح در محدودة
دهستان فرامرزان (مشتمل بر روستاها ،مزارع و
مكانهاي كوهيچ ،ميستان ،گرهكوه ،اشكفتسياه،
احمدآباد ،چاله ،چاهعالياحران ،جناح ،كناردراز،
تيلده ،پايتاوه ،كهتويه و ميستان گرهكوه)
تأسيسشود.
3 .3دهستان كوشكنار به مركزيت روستاي كوشكنار (شامل
روستاها ،مزارع و مكانهاي كوشكنار ،غورزه ،نستولو،
بندربتن ،پاسگاه بتن ،عماني ،چاهشنبه ،كنارسبز،
چاهموهو ،موردو ،بركه دوكان ،سروباشر ،فارس،
اكبري ،تمبويجنوبي و تمبويشمالي) ايجادشود.
4 .4روستاهاي مهديآباد ،آوينعليا و آوينسفلي ،از
دهستان رويدر شهرستان بندرلنگه ،منتزع و به
دهستان فين شهرستان بندرعباس الحاقگردد.
همچنين در تاريخ  1372/4/22طبق تصويبنامة شمارة
/15129ت  24ك مقررشد ،اين دهستانها در شهرستان بندر
88

لنگه ايجادشوند:
1 .1دهستان الوان به مركزيت جزيرة الوان در تابعيت
بخش كيش در شهرستان بندرلنگه (مشتمل بر ده
روستا ،مزرعه و مكان به نامهاي الز ،الزه ،كورات،
دهكوت ،حله ،رأس ،كوهفلي ،دهريز ،شتوار و الوان).
2 .2دهستان كيش به مركزيت جزيرة كيش در تابعيت
بخش كيش (مشتمل بر هجده روستا ،مزرعه و مكان به
نامهاي صفينقديم ،صفينجديد ،دهو ،سجم ،ماشه،
باغو ،كيش ،هندورابي ،پاسگاه باغو ،جنگلكاري،
ايستگاه صدا و سيما ،باغدرويش ،ششصد دستگاه،
فرودگاه ،مهمانسرا ،اسكلهجديد ،سازمان عمران و
راهدار مخابرات).
جزيرة كيش طبق تصويبنامة شمارة /54667ت 154
ك در تاريخ  1372/9/28و روستاي بندرچارك مركز بخش
شيبكوه بر اساس تصويبنامة شمارة /3386ت  16031ك
در تاريخ  1375/4/4به شهر تبديلشدند.
بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،1375
شهرستان بندرلنگه مشتمل بر پنج بخش ميشد :بخش
بستك (شامل دهستانهاي جناح ،دهتل ،فتويه ،فرامرزان،
گوده و هرنگ)؛ بخش شيبكوه (شامل دهستانهاي چارك و
مقام؛ بخش كيش شامل دهستانهاي كيش و الوان)؛ بخش
گاوبندي (شامل دهستانهاي بهدشت ،كوشكنار و مهرگان
و بخش مركزي شامل دهستانهاي حومه ،دژگان ،مغويه و
مهران).
در تاريخ  1378/8/17بر اساس تصويبنامة شمارة
 /61014ت  20247ه  مقررشد ،نام روستاي بدل ،مركز
دهستان مهران ،تابع بخش مركزي شهرستان بندرلنگه ،به
پدل تغيير نام يابد.
در تاريخ  1379/12/8براساس تصويبنامة شمارة
 /56211ت  21301ه ،مقررگرديد که بخش جناح با
مركزيت روستاي جناح (مشتمل بر دهستانهاي جناح ،هرنگ
و فرامرزان ايجادشود)؛ همچنين طبق همين تصويبنامه
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مقررشد شهرستان بستك به مركزيت بستك از تركيب دو
بخش مركزي به مركزيت شهر بستك مركب از دهستانهاي
فتويه ،گوده و دهتل و بخش جناح ايجادشود .بدين ترتيب
بستك از شهرستان بندر لنگه جداشد.
در تاريخ  1383/8/9براساس تصويبنامة شمارة18446
ت  29278ك ،تغييرات زير در شهرستان بندرلنگه اعمالشد و
با جداشدن بخش گاوبندي از شهرستان بندر لنگه ،شهرستان
جديدي به نام گاوبندي ايجادگرديد:
1 .1دهستان بوچير به مركزيت روستاي بوچير (مشتمل
بر روستاها ،مزارع و مكانهاي بوچير ،حميران ،پاسگاه
شهيد باقري ،هشنيز ،شركت راهسازي اشكند،
برداحمدي ،الورچهو و پاسگاه الورچهو) در بخش
گاوبندي شهرستان بندرلنگه ايجادشد.
2 .2مركز دهستان بهدشت از روستاي دشتي به روستاي
زيارت انتقاليافت.
3 .3بخش كوشكنار به مركزيت روستاي كوشكنار متشكل
از دهستانهاي كوشكنار و بهدشت در شهرستان
بندرلنگه ايجادگرديد.
4 .4شهرستان گاوبندي به مركزيت شهر گاوبندي از تركيب
بخش مركزي متشكل از دهستانهاي بوچير و مهرگان
و شهر گاوبندي و بخش كوشكنار ايجادشود .بدين
ترتيب گاوبندي از شهرستان بندرلنگه جداگرديد.
شهرستان بندرلنگه در سال  1385داراي سه بخش به
نامهاي بخش شيبكوه (شامل دهستانهاي بندر چارك و مقام)؛
بخش كيش (شامل دهستانهاي الوان و كيش)؛ بخش مركزي
(متشكل از دهستانهاي حومه ،دژگان ،مغويه و مهران) بود.
در نهايت با ايجاد بخش مهران در سال  1389از تركيب
دهستانهاي مهران و دژگان ،تقسيمات كشوري شهرستان
بندرلنگه با  174روستا و نه شهر در استان هرمزگان در سال
 1390به اين قرار بود:
بخش شيبكوه (شامل دهستانهاي بندر چارك و مقام)؛
بخش كيش شامل (دهستانهاي الوان و كيش)؛ بخش مركزي
(متشكل از دهستانهاي حومه و مغويه) و بخش مهران (متشكل
از دهستانهاي دژگان و مهران).

نتيجهگيري
مجاورت شهرستان بندرلنگه با خليجفارس موجب اهميت
اين منطقه شدهاست .تقسيمات کشوري اين شهرستان چون
اغلب بنادر خليجفارس از فراز و فرودهاي فراواني برخوردار
بودهاست .اجزاء تشکيلدهندة اين شهرستان در يكصد سال
گذشته در ايالتها و استانهاي مختلفي واقع بودهاست .در
دورة قاجار اين منطقه زير نظر ايالت فارس اداره ميشد.
در سال  1286که قانون تشکيل اياالت و واليات به
تصويبرسيد ،وضعيت بندرلنگه در اين سال همچون ديگر
شهرها و واليات ايران بطور دقيق مشخص نشدهبود ،اما طبق
تقسيمبندي که در سالهاي بعد ،برخي منابع ،ارائهکردهاند،
اين منطقه زيرمجموعة واليات الرستان در ايالت فارس
محسوبميشد.
طبق تقسيمبندي که در سال 1316ش مجلس شوراي ملي
تصويبنمود ،اين منطقه در ابتدا در استان جنوب قرارگرفت و
با اصالحشدن اين قانون در همان سال ،زيرمجموعة شهرستان
الر در استان هفتم قرارگرفت.
بندرلنگه در سال 1329ش به شهرستان تبديلشد
و با تأسيس فرمانداري کل بنادر و جزاير خليجفارس در
سال  1333اين شهرستان در زيرمجموعة اين فرمانداري
کل قرارگرفت و از استان هفتم جداشد .با جدا شدن اين
شهرستان از استان هفتم (فارس) ارتباط آبي اين استان با
خليجفارس قطعشد.
در سال  1340تابعيت شهرستان بندرلنگه از فرمانداري
کل بنادر و جزاير خليجفارس که تحت تبعيت استان هفتم
بود ،ملغي و اين شهرستان زيرمجموعة فرمانداري کل بنادر و
جزاير بحر عمان (با مرکزيت بندرعباس) شد.
در سال  1346فرمانداري کل بنادر و جزاير درياي عمان
منحلشد و استان ساحلي بنادر و جزاير خليجفارس و درياي
عمان تاسيسشد و فرمانداري بندرلنگه يکي از پنج فرمانداري
تشکيلدهندة اين استان بود.
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استان ساحلي و بنادر و جزاير خليجفارس و درياي عمان
در سال  1355به استان هرمزگان تغييرنام يافت و شهرستان
لنگه با چهار بخش و هشت دهستان ،همچنان يکي از
شهرستانهاي تشکيلدهندة اين استان است.

 گزارش خالصة سرشماري عمومي کشور در سال .1335 مجموعه قوانين ،مقررات و مصوبات تقسيمات کشوري. -مرکز آمار ايران؛ فرهنگ آباديهاي کشور (سرشماري عمومي

منابع

نفوس و مسکن  ،)1345تهران :مرکز آمار ايران.1347،

 احتسابيان ،سلطان احمدخان؛ جغرافياي نظامي ايران،تهران :مطبعة باقرزان.1311 ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (سرشماري عمومينفوس و مسکن ،)1355تهران :مرکز آمار ايران.1358 ،

 اقتداري ،احمد؛ آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزايرخليجفارس و درياي عمان ،تهران :انجمن آثار ملي.1348 ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (سرشماري عمومينفوس و مسکن  ،)1365تهران :مرکز آمار ايران.1367 ،

 بختياري ،مجيد؛ راهنماي مفصل ايران ،استان هرمزگان،تهران :سازمان جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي.1369 ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (سرشماري عمومينفوس و مسکن  ،)1375تهران :مرکز آمار ايران.1378 ،

 رزمآرا ،حسينعلي؛ فرهنگ جغرافيايي ايران ،تهران :دايرةجغرافيايي ستاد ارتش ،جلد هفتم.1330 ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (سرشماري عمومينفوس و مسکن  ،)1385تهران .مرکز آمار ايران.1387 ،

ـــــــ ،علي؛ جغرافياي نظامي منطقة فارس ،بيجا ،چاپخانةارتش.1323 ،

 نجمالدوله ،عبدالغفار؛ کفايه الجغرافي جديد1319 ،ق/1279ش ،بينا.

 صفيخان ،محمد؛ کتاب جغرافيا ،بيجا ،بيتا1325 ،ق. نجمي تبريزي ،ميرزا رضاخان مهندسالملک؛ کليات -فريدي مجيد و ديگران؛  ،1388سرگذشت تقسيمات كشوري

جغرافياي ايران ،تهران :دارالفنون1300 ،ش.

ايران ،تهران :بنياد ايرانشناسي ،جلد دوم.1388 ،
 نوربخش ،حسين؛ بندرلنگه در ساحل خليجفارس، -قانون تقسيمات کشور و وظايف فرمانداران و بخشداران،

بندرعباس :ادارة کل فرهنگ و هنر استان هرمزگان.1358 ،

مصوب دي ماه .1316
 ،-----------------------------------------------------------------------مصوب شانزدهم آبان .1316
 کيهان ،مسعود؛ جغرافياي مفصل ايران ،بيجا ،چاپخانةمجلس.1311،
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