
  

  

  

  

  

  فارس در ساختار تقسيمات كشوري ايران هاي شمالي خليج تحوالت كرانه

  )مطالعة موردي خوزستان، بوشهر و هرمزگان(

  

  فاطمه فريدي مجيد

  

  

هاي  هاي مختلف تاريخي همواره معمورتر و آبادتر از كرانه فارس، در دوره هاي شمالي خليج كرانه

اين آباداني به  1.ي دليلي بر صحت اين مطلب هستندهاي مختلف تاريخ نقشه. اند جنوبي آن بوده

المللي است،   تراكم جمعيتي و نيز توجهات دولتي و بينباعثداليل مختلف زيست محيطي كه 

هاي اداري و تقسيمات كشوري متنوعي را در اين منطقه رقم  تغييرات مختلف سياسي، سازمان

  . زده است

تان، بوشهر و هرمزگان در تقسيمات كشوري يك فارس، يعني خوزس هاي شمالي خليج كرانه  

صدسال اخير ايران، سلسله سازمان تابعيت گوناگوني را به خود ديده است؛ اين مقاله به بررسي 

وضعيت اين منطقه از كشور در اواخر دوران قاجار و همزمان با مشروطه پرداخته و آنگاه 

 دنبال ش1385 تا 1285هاي  ر ميان سالها را د ها، واليات و شهرستان تحوالت اياالت، استان

  . كند مي

روي، دو عامل زمان و مكان را در   و پرهيز از حاشيهرعايت انسجامبررسي حاضر به منظور   

  : مفهوم زير در نظر گرفته است
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جه قرار گرفته و ديگر  مورد توش1385 تا 1285كه تقسيمات كشوري طي دورة زماني نخست آن

هاي كنوني خوزستان، بوشهر و هرمزگان استوار گشته است؛  ررسي استانبر بمطالعه كه اساس آن

  . در نتيجه استان خوزستان كنوني حد غربي اين مطالعه و هرمزگان كنوني محدودة شرقي آن است

ها و مفاهيم جغرافيايي  مقالة حاضر مانند هر تحقيق تاريخي ديگري با تغيير و تحول نام  

شود يا آذربايجان و   خراسان قديم با آنچه امروزه خراسان خوانده ميمعنا كه،اين به . روبرو است

ها  ها يا جاي نام همچنين تغيير در نام جاي. فارس با تعاريف و حدود امروزي انطباق كامل ندارد

كه ) هرموز تاريخي(المثل منطقة وسيع هرمز  با وضعيت كنوني آنها در هم ريخته و في

شد،   را شامل مييهاي جنوب ي شمالي و قسمتي وسيع از كرانهها هاي وسيعي از كرانه قسمت

شود و مثال از اين دست بسيار زياد  فارس اطالق مي اكنون تنها بر منطقة شمال شرقي خليج هم

  . است

. اي خاص و پراهميت است يك صد سال اخير از منظر مطالعات تقسيمات كشوري دوره  

هاي پيشين تاريخ ايران شده  كيك آن به نسبت دوران، منجر به تفوجود سه قانون در اين دوره

قانون  «طبق، مملكت گذاري در ايران، براي اولين بار در نخستين دورة مجلس قانون 2.است

 آذربايجان - خراسان :3دشبه چهار بخش تقسيم » تشكيل اياالت و واليات و دستورالعمل حكام

دة هيچ يك از اياالت مشخص نشد و تنها بر در اين قانون، محدو.  كرمان و بلوچستان- فارس -

فارس و درياي عمان،  هاي شمالي خليج توان گفت، كرانه اساس شواهد و قراين پيشين و پسين مي

، تمامي نواحي خوزستان و بوشهر اند؛ به اين ترتيب  گرفته بودهدر ايالت فارس و كرمان، قرار

ني در محدودة ايالت كرمان و بلوچستان كنوني در محدودة ايالت فارس و استان هرمزگان كنو

  .گنجيد مي

مداران  دانان، سياحان و سياست هاي پس از آن مورخان، جغرافي پيش از مشروطه و در سال  

چه بسيار ريز و گراند كه  فارس پرداخته هاي شمالي خليج بسياري به ارائة اطالعات دربارة كرانه

در . كند  سلسله تابعيت مناطق كمك چنداني نميبندي و دقيق است اما در بيان چگونگي تقسيم

هاي  نيز گزارشو وي  4فارس بندرعباس و خليجاين خصوص آثار سديدالسلطنه، خصوصاً كتاب 
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توانند كليتي از تقسيمات كشوري اين مناطق   اما نمياگر چه بسيار مهم و در خور توجه 5لوريمر

  . ارائه دهند

فارس  هاي شمالي خليج ي از چگونگي و محدودة كرانهدر منابع پس از اين، اطالعات دقيق  

كليات خان و   صفييجغرافياعدم وضوح در محدودة اين مناطق در كتاب . آيد به دست نمي

 ايران به دوازده ش1285بندي در  در يك تقسيم. شود الملك نيز ديده مي  مهندسجغرافيايي ايران

جزء واليت ... و بندرعباس، بوشهر و  واليات  آن كه خوزستان يكي ازشدهواليت تقسيم 

، ش1300الملك، در سال  بندي مهندس  در تقسيم6. است الرستان در جنوب ايران به حساب آمده

 چهار است و بلوچستان و كرمان و ة اياالت جنوب ناحي.ايران به شش ناحيه تقسيم شده است

 كرمان ة هرمزگان در ناحيشهرهاي استان كنوني بوشهر و. فارس و خوزستان را شامل شده است

، )بندر ناصري(، اهواز )دروق(بر اساس اطالعات اين كتاب، آبادان . اند و فارس پراكنده بوده

رد، شادگان، هويزه، همچنين گ  رامهرمز، سوسن-شت ميشان، دزفول، د)خرمشهر(بندرمحمره 

 خمير، نيز سورو، ميناب بوشهر، بندركنگان، بندرلنگه، بندرچارك، بندرعسلويه، بندر نخيلو و بندر

  7. ايالت فارس آمده استة در زيرمجموعها ا و آباديو بندرعباس، هر يك با شهره

 از خوزستان به عنوان واليت ياد شده است ش1310در يكي ديگر از منابع مربوط به سال   

 فارس و از غرب به كه از شمال به لرستان، از شرق به بختياري و فارس و از جنوب به خليج

بوشهر مركز حكومت بنادر است كه در ساختار تقسيمات ايالت . شده است عراق عرب منتهي مي

بلوك دشتي و بنادر بردستان و لنگه نيز جزو بلوكات مهم بوشهر منظور شده . فارس قرار دارد

  8.است

مجزا تقسيم ) بخش(، ايران به بيست و هفت ايالت ش1311بندي ديگري در سال  در تقسيم  

بندي، خوزستان در رديف بيست و پنجم واقع شده و مشتمل است بر  در اين تقسيم. تشده اس

بوشهر مركز . طرف، حويزه و فالحيه شوشتر، دزفول، ناصري، محمره، آبادان، رامهرمز، بني

اين حكومت از هفت واليت دهانة اروندرود، هنديان، ديلم، . فارس است حكومت بنادر خليج

هر يك از اين واليات . شود  عباسي و بنادر بلوچستان تشكيل ميبوشهر، دشتستان، دشتي،
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اند، بلوكات و قراء مختلفي را دارا هستند كه نام  فارس نيز در آنها واقع گانه كه جزاير خليج هفت

  9.هاي هر منطقه آمده است  آنها به همراه نقشهيك يك

ود تا پژوهشگر تنها به دنبال ش پراكندگي، ابهام و عدم يكدستي در ميان اين منابع باعث مي  

رو، منابع و كتب، تنها در  از همين. هاي رسمي و دولتي باشد نامه اسنادي معتبر همچون تصويب

اند و مبناي بررسي تحوالت بر اساس مصوبات  دهندة اين تحقيق بوده هنگام خالء اطالعاتي ياري

 مصوبات ذكر شده مورد بررسي براي اين منظور تمام 10. وزيران بوده است و هيئت/هيئت دولت

  .ندا هقرار گرفت

هاي  توان به تغييرنام هاي پس از انقالب مشروطه مي ها در سال نامه ترين تصويب از مهم  

متعدد، خصوصاً در ناحية خوزستان اشاره كرد از جملة اين موارد، تغيير نام ناصري به اهواز 

  12.كند وزستان اشاره ميها در حوزة خ جدول زير به ساير تغيير نام 11.است

  
 اسامي جديد اسامي قديم استان ششم

 هويزه حويزه

  ميشان دشت  طرف بني

  ايذه  امير مال

  آبادان  عبادان

  بستان  بساتين

  شهر خرم  محمره

  شادگان  فالحيه

  سوسنگرد  خفاجيه

  بندرشاهپور  خورموسي

 استان ششم

  اهواز  ناصري

  

شانزدهم آبان مصوب  13»ان و بخشدارانظايف فرماندارتقسيمات كشور و و«قانون   

 -5 جنوب؛ -4 شمال؛ -3 غرب؛ -2غرب؛   شمال-1هاي   كشور را به شش استان به نامش1316
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ها، هر  هر استان داراي شهرستان. چهل و نه شهرستان تقسيم كردو  ؛ مكران-6شرق؛  شمال

  .هاي متعدد بود صبهها و ق ها و هر بخش داراي دهستان شهرستان داراي بخش

جزء بندي   در اين تقسيم)خوزستان، بوشهر و هرمزگان(هاي كنوني  زير مجموعة استان  

هاي آباده، اصطهبانات، بوشهر، جهرم، جيرفت،  شهرستان:  استان جنوب شامل.استان جنوب بودند

شتستان،  بخش شبانكاره، د-1:  شهرستان بوشهر شامل. بودشيراز، عباسي، كرمان، لنگه و يزد

 بخش عالمرودشت، سيراف و اسيرو؛ شهرستان عباسي -3 ؛ بخش دشتي، تنگستان-2 ؛داود حيات

 بخش -3 بخش تازيان جزاير، ميناب، شميل؛ -2بخش بيابان، موغستان، بشاگرد؛  -1: شامل

  لنگه-2 الرستان، مزايجان؛ -1: هاي احمدي، محال؛ شهرستان لنگه و الرستان شامل بخش رودان

  .  گاوبندي احشام، فومستان فال، بيخه  بيخه-3  وجواير كوه، كهورستان نگيريه، شيبجها 

بودند   استان خوزستان نيز در استان غرب قرار گرفتند كه عبارتةهاي زيرمجموع شهرستان  

كوه، خرمشهر، خوزستان، كهكيلويه، كردستان، كرمانشاهان، مالير،  باوندپور، بروجرد، پشت: از

  .ن، همدانگروس، لرستا

ميشان،   دشت-2گل؛   اهواز، رامهرمز، هفت-1 هاي  بخش:ازبود شهرستان خوزستان مشتمل   

  ).فالحيه( شادگان -5 ايزه، قشالق؛ بختياري؛ -4 مسجد سليمان؛ - دزفول، شوشتر-3هويزه؛ 

  .گرفت مي آبادان قصبه را دربر -2  و خرمشهر و توابع-1 شهرستان خرمشهر نيز

جدا به طور كامل از هم هاي خوزستان از بوشهر و هرمزگان و فارس  شهرستانزمان، اين از 

  . شدند

ها از يكديگر  تقسيم كشور بزرگي چون ايران به شش استان، با توجه به دوري بخش  

از . طلبيد هاي ديگري را مي بندي تقسيم بنابراين در پي داشت وهايي را  ها و دشواري كاستي

قانون اصالح تقسيمات « بيش از دو ماه دوام نياورد و ش1316آبان رو بود كه، قانون  همين

  . به تصويب رسيدش1316 دي 19در  14»كشوري

و پنجاه شهرستان تقسيم ) يكم تا دهم(بر اساس قانون اصالحي جديد، كشور به ده استان   

مد نظر  اعم از استان، شهرستان، دهستان و قصبه نون نيز واحدهاي تقسيمات كشورياين قا. شد

  .قرار داد
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استان ششم واحدهاي خوزستان كنوني را دربر گرفت و اهواز و خرمشهر، دو شهرستان از   

هاي اين دو شهرستان به شرح  زير مجموعه. دادند چهار شهرستان استان ششم را تشكيل مي

  .نمودار يك بودند

  نمودار يك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي كنوني خوزستان زير مجموعة استان هفتم  ندر اين قانون شهرستان بهبهان از شهرستا  

اين .  استان ششم ياد شده استةهاي بعد، از آن به عنوان زير مجموع در حالي كه در سال. است

  )نمودار دو(. شهرستان نيز داراي دو بخش بود

 ششم

 اهواز

 خرمشهر

 آباد خرم

 گلپايگان

 اهواز

 جانكي

 
 ايذه

 
 رامهرمز

 دزفول

 
 دهدز

 

 شبان

 شوشتر

 

 سوسنگرد

 سفيد طوف

 
 قلعه زارس

 
 مسجدسليمان

 

 آبادان

 خرمشهر 

 
 شادكان

 
 قصبه

 
 هنديجان
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  نمودار دو

  

  

  

  

  

  .هايي در استان خوزستان شدند ها بعدها موجب ايجاد شهرستان اين بخش

هاي  هاي استان امروزي بوشهر و نيز بخشي از استان هرمزگان در ميان زير مجموعهواحد  

آباده، الر و بوشهر بود كه در  استان هفتم، دربرگيرندة، بهبهان، شيراز، فسا،. استان هفتم قرار داشت

ذكر اين نكته ضروري است كه در . اند هاي مرتبط با آن مشخص شده نمودار سه زير مجموعه

.  بعد با تشكيل استان جديد هرمزگان، بخشي از زيرمجموعة الر به اين استان پيوستهاي سال

هاي متفاوتي را در سير  اين منطقه به علت واقع شدن بين بوشهر و بندرعباس سلسله تابعيت

  . تقسيمات كشوري به خود ديده است

 بهبهان استان هفتم

 بهبهان

 

 خسرو تل
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  نمودار سه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استان . در زير مجموعة استان هشتم قرار گرفتهاي ديگر استان هرمزگان كنوني،  هرستانش  

. داد  هرمزگان كنوني را در خود جاي ميةهشتم به واقع منطقة كرمان، سيستان و منطق

به  چهار ةهاي هرمزگان كنوني در نمودار شمار هاي شهرستان هاي اين استان و بخش شهرستان

  . نمايش درآمده است

 هفتم

 آباده

 بوشهر

 شيراز

 بهبهان

 الر

 فسا

 ديلم

 خورموج

 

 انبرازج

 ريگ

 بوالخير

 بوشهر

 كنگان

 الر

 لنگه

 گاوبندي
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  نمودار چهار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي شمالي غربي  ، تغييرات تقسيمات كشوري كرانهش1316كه گفته شد، از  چنان  

در اين بررسي . شود از بوشهر و هرمزگان جدا مي) يعني استان خوزستان كنوني(فارس  خليج

هاي استان خوزستان و سپس بوشهر و هرمزگان تا زمان  شمار ابتدا زير مجموعه براساس سال

  .شود ديگر ارائه ميتفكيك كامل اين دو استان از يك

  

 هفتم

 آباده

 بوشهر

 شيراز

 بهبهان

 الر

 فسا

 ديلم

 خورموج

 

 برازجان

 ريگ

 بوالخير

 بوشهر

 كنگان

 الر

 لنگه

 گاوبندي
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  خوزستان

هاي  در دورة مورد بحث، سرزمين خوزستان تغييرات زيادي در ساختار تقسيمات كشوري استان

  . جنوبي ايران به خود ديده است

هاي سوسنگرد و بستان از شهرستان اهواز منتزع و به  ، بخشش1323دو سال بعد در سال   

دو دهستان موسيان و . ر سوسنگرد تبديل شدند به مركزيت شهميشان دشتشهرستاني به نام 

  15.هويزه نيز به بخش تبديل و به تابعيت شهرستان تازه تاسيس دشت ميشان در آمدند

همچنين . هاي زيادي به بخش تبديل شدند ، دهستانش1330 تا 1325هاي  در خالل سال  

 آقاجري شكل  بخشش1325 در سال شهرستان بهبهاندر . چند شهرستان جديد به وجود آمد

و بخش شد  شهر دزفول با صد و ده روستا به بخش تبديل ةدر همين سال ابتدا حوم 16.گرفت

 انديمشك تبديل شد؛ ة گرفت، سپس دهستان انديمشك به بخشي با مركزيت قصبناممركزي 

هايي با مركزيت قصبة سردشت و قصبة  نيز به ترتيب به بخشدهستان شوش دهستان سردشت و 

 با مركزيت شهرستان دزفولبا اين تغييرات، بخش دزفول از اهواز جدا و به .  شدندشوش تبديل

هاي تازه تاسيس مركزي، انديمشك، سردشت و شوش در زير  و بخش شهر دزفول تبديل شد

  17.مجموعة آن قرار گرفتند

به  از تبديل بخش شوشتر مشتمل بر دو بخش گتوند و سماله شهرستان شوشتر 1326در   

، بخش سماله، ويمچه و گتوند تبديل به يك بخش ش1331در سال چند سال بعد  18.مدوجود آ

هاي   شوشتر نيز مركب از دهستانةبخش حوم. هاي سماله و گتوند شدند توند مركب از دهستانگ

  19.آب كرائي و راهدز، كندزرلو و درخزينه ايجاد شد ميان

ين بندر در ساختار تقسيمات ا 20.دش، بندر شاهپور به بخش تبديل ش1326 در سال  

 بلكه به دليل اهميت استراتژيكي و مسائل انساني و ،ندارد... كشوري، زير مجموعة دهستان و 

  21.ملك تغيير نام يافت بخش جانكي شهرستان اهواز نيز به باغ. ارتقا يافت بخش بهجمعيتي 

 شهرستان خرمشهر بندر معشور نيز همچون بندر شاهپور به دليل اهميت، از بخش شادگان  

  22.تنهايي به بخش تبديل شدبه جدا و 
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 ش1328 -1330 در خالل سالهاي ،23ايرانهاي  فرهنگ آباديبا استفاده از جلد ششم كتاب   

 شاملآبادان : هاي استان خوزستان عبارت بودند از ، شهرستانهاي ذكر شده نامه و تطبيق تصويب

كب از چهار بخش، خرمشهر مركب از چهار بخش، دو بخش، اهواز مركب از نه بخش، بهبهان مر

  .دزفول مركب از چهار بخش و دشت ميشان مركب از چهار بخش

در  24.و به آبادان پيوستشد ، بخش قصبه از شهرستان خرمشهر منتزع ش1330در سال   

 يلويهگفرمانداري بهبهان و كه 25.، بخش گرمسيرات در شهرستان بهبهان ايجاد شدش1331سال 

صورت   مجدداً بهش1334اين فرمانداري در سال  26.مانداري درجه يك و مستقل تبديل شدبه فر

  27.بخشي از اجزاء استان ششم درآمد

 بود كه در تاريخ شهرستان بختياري و چهارمحالاز اتفاقات مهم خوزستان ايجاد   

هاي  بخش. شكل گرفت هيئت دولت 524 ةنامة شمار  به موجب تصويبش27/11/1332

ملك و ايذه و نيز بخش سردشت به ترتيب از اهواز و دزفول جدا و زير مجموعة اين  باغ

 تبديل و به فرمانداري كل چهارمحال و بختياريشهرستان شد و چهار سال بعد اين شهرستان به 

مركب از شهرستان مسجد سليمان ، ش1333 در سال 28.دشطور كامل از خوزستان جدا 

، رامهرمز به ش27/10/1337 همچنين در تاريخ ،يجاد شدا 29گل هاي حومه و هفت بخش

 مستقل را تشكيل شهرستان به طور كامل از بهبهان جدا و يك يلويهگكهشهرستان تبديل شد و 

  30.ايجاد شدهاي حومه، بندرشاهپور و هنديجان   بخشمشتمل بر نيز شهرستان بندر معشور. داد

 آباد فرمانداري كل خرمهمچنين . ناخته شد با نام خوزستان شش1339استان هشتم در سال   

 از استان ش1342 نيز در سال فرمانداري كل بويراحمدي و كهگيلويه و ش1340در سال 

  .خوزستان جدا شدند

سليمان، بندر معشور هاي دزفول، شوشتر، مسجد  با ايجاد شهرستان دشت ميشان، شهرستان  

 يلويه، منطقةيراحمد و كهگنداري كل بويلويه، چهارمحال و بختياري و فرماو جدا شدن كهگ

يلويه و چهارمحال و بختياري شد و از طرفي داراي خوزستان بستر ايجاد دو استان كهگ

هاي اهواز،   داراي سيزده شهرستان به نامخوزستان در آن زماناستان . هاي متعدد گرديد شهرستان
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آزادگان، شادگان و  مهرمز، دشتانديمشك، مسجد سليمان، شوشتر، دزفول، ايذه، بندرماشهر، را

  .بودبهبهان 

هاي متعدد آن است كه به بخشي از اين  هاي تقسيمات كشوري خوزستان، تغييرنام از ويژگي  

آباد به   شهرستان بندرمعشور به بندرماهشهر، بخش خلفش1344در سال . ها اشاره شد تغيير نام

  31. شعيب به جزيرة الوان تغييرنام يافتندرامشير، جزيرة حاج صلبوخ به جزيرة مينو و جزيرة شيخ

.  ادامه داشتاستقرار نظام جمهوري اسالمياز قبل و بعد هاي متعدد اين استان  تغييرنام  

  . پرداخته است1356 تا 1351هاي  تغييرات در سال حجم عظيم اين بهجداول 

  

  

  

  

  تاريخ ابالغيه   ابالغيهةشمار نام جديد  قديم  نام شهرستان استان

 زاد فرخ  بوعبادي آل

  بهارتنگه   1 تنگة

  تنگه آزادي   2 تنگة

  سروتنگه   3 تنگة

  چوپده   چوئيده

  فيروز   سليج غربي

  پرديس   بخاخ طره

  سمند  خضر طره

  مخستان   مغيطيه

  آبشين  قفاس

  سايبان    فيه

  شانل  ابلابوش

 آبادان ستانخوز

  حكيم  حكيم سيدحسن

51330  8/11/1351  
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  تاريخ ابالغيه   ابالغيهةشمار  جديد نام نام قديم بخش شهرستان

 اسوار ابوالفارس مركزي رامهرمز

  مهرزي  محرزي  مركزي  خرمشهر

  بردان  الصخر امر  شادگان  خرمشهر

  خرمان  خين  مركزي  خرمشهر

  اوندزين  سالحي  اروندكنار  آبادان

  زيور  زويدي  مركزي  رامهرمز

  برزين  رويس  مركزي  خرمشهر

  رامه  رمله  مركزي  اهواز

  آزاده  عبدليه  رامشير  رامهرمز

  ريوار  رغيوه  مركزي  رامهرمز

  نوآباد  معمره  اروندكنار  آبادان

  سورين  سويره  هنديجان  بندرماهشهر

  شادبه  شعيبيه  گتوند  شوشتر

  منگشت  والعباساب  جانكي  ايذه

  فرازين  معلي بن  شوش  دزفول

34914  1/6/1355  
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  ابالغيه تاريخ  شمارة ابالغيه جديد نام  قديم نام بخش شهرستان

 حويسار )ام العيون(الحزين  ام

  تابان  ابوسخير

  سپندان  ابودميس

  كوپال  ابوسلبيخان

  آهووند  الغزالن ام

  فروزان  راجهالس ام

  پروست  العقدا

 مركزي اهواز

  ماكيان  الدياي ام

56910  4/11/1355  

  
  ابالغيه تاريخ   ابالغيهةشمار جديد نام  قديم نام بخش شهرستان

 رادان علم

  گلبوم  معانيج

  مهان  )نهر ابوعظيم(ابوعظيم 

  فركند  ابوفلفل

  منوچهر  )نهربچاچره(بچاچره 

  آويز دل  شنوف كوت

  چرامه  )نهرمچري(مچري 

  زيبان  )نهر عباس شنوف(شنوف 

  گلشن  )نهرسن(سن 

  انگيز دل  )انگريز ام(انگيز  ام

  شيران  )نهر عوفي(عوفي 

  سبزان  ابوخضراوي

  گلبن  )آلبوعبادي(البودي 

  فرازان  )نهرابوصدرين(ابوصدرين 

  شادان  )ابوشانگ(وشانك  اب

  پرند  )نهرنشمي(نشمي 

  پهناب  )نهر عريض(عريض 

  كبودان  )نهرازرق(ازرق 

 اروندكنار آبادان

  پدرام  )ابوالفلوس(ابوفلوس 

113960  15/12/56  
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  ابالغيه تاريخ   ابالغيهةشمار جديد نام  قديم نام بخش شهرستان

  آبنار  )ابطر(ابتر 

  ناهيد  ناهي

  7/6/1356  52356  كامبوزيا  كمبوعه  مركزي  اهواز

  

مشك در استان خوزستان به شهرستان تبديل  و   ابتدا بخش اندي17/12/1359در تاريخ   

  32. بخش الوار گرمسيري از لرستان به شهرستان انديشمك ملحق شدش1361سپس در سال 

هاي اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول،  شهرستان: ، خوزستان شاملش1365در سال   

ديمشك، شادگان آزادگان، ايذه، رامهرمز، شوشتر، ان مسجدسليمان، بهبهان، بندرماهشهر، دشت

  33.بود

، شصت و نه واحد تقسيماتي 122ت / 111076 ة شمارةنام  طبق تصويبش1366در سال   

  . تغييرنام يافت كه عمدتاً روستا بودند
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 ابالغيه تاريخ شماره ابالغيه نام جديد نام قديم شهرستان استان

 حميدان دهالويه

  عليوي  عليوي بيت الهائي

  محارب حاجي  محارب بيت

  بامدژ ايستگاه  جعادله

  طمعه شيخ  يك جنادله

  حفيره  بربين حاجي

  سيدرمضان  حايطيسيدرمضان

  جامع  جامع حلوه

  عالونه  حنادله

  شهرك بهشتي  الرواس خيط

  سيديعقوب  يك سدره

  طنبورروشيد  شريفات

  دو ابوهاون  فضيل شيخ

  زهرا شيخ  دو وسيله

  زامل قاسم  صنديحه

  موالعبودي  طراح  دو طراح

  سيدعلي طراح  يك طراح

  يكاويه  عنافچه

  عالونه  عونه

كورسيد  كرخه

  لطيفي يوسف
  دهليز

  كامبوزيا  بوعه گه

  مكتاف  مروانه

  مزرعه سه  مزرعه شبلي

  فلسطين  مفتن

ت / 111076

122 
23/2/1366 

  سركول  پنسكول

  گرمك آب  تهلوزرد

  جهادآباد  جره

 اهواز  خوزستان

 

  گرمك آب  توعليا دره

  12/10/1366  832ت / 15736
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 ابالغيه تاريخ شماره ابالغيه نام جديد نام قديم شهرستان استان

  شهيدرجايي شهرك   رزم

  سرمورد  زيرمورد

  ويسيه  كالسمدين يك

  آباد اسالم  شاهنشين

  بادكم  اميرآباد
ت / 111068

131  

  چراغ  چراغ حاج

  حسينيه  عليا حسينيه

  حمد حسينيه  وسطي حسينيه

  لفته مزبيله  عليا مزبيله

  129ت / 11107

  

  چلبان  آلبوبيري

  الحسين ابن علي  بوخان

  حنظل بوستان  شداد بيت

  غرابي  غرابي جعفري

  جنوبي خروسي  خوايات

  شوامل كاهن  حمود ديمه

  وسط عنايتي  صليخات

  آلبوصوف  صوفيه

  وسطي قطراني  علوه

  باال عنايتي  مچاسبه

  رامهرمز

  الحسين بن علي  يوخان

  آباد اسالم شهرك  بنوارناظر

  باالئي غالب غل  پاريز

  سرچاه  خشاب
  انديمشك

  )ع(رضا  شهرك امام  دوبندار

ت / 110442

640  

26/2/1366  

  شهرك شهيدبهشتي  رزينستانپ

  دو چويس  شريحي

  شهيدرجائي  شهرك بوستان

  شوشتر

  شهرك شهيدمدني  آباد ظلم

ت / 111062

292  

27/4/1366  
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 ابالغيه تاريخ شماره ابالغيه نام جديد نام قديم شهرستان استان

  آزادي  غافل

  دو سري  جاسم شيخ قلعه

  دهكول  هاشم كول

  خجر بنه  مشهدي

  شهرك شهيدبهشتي  حنظله جليزي
  آزادگان دشت

  آباد هوفل علي  چبينات
  14/10/1366  853ت / 78696

  آباد قلي  آبجدان

  آباد سلطان  ابراهيم

  آباد فتح  شيرين چشمه

  دوآب  آب دم

  سرجنود  سربي

  آباد رحيم  سرتنگ

  محمدعلي  محمدآباد

  مسجدسليمان

  آباد ملك  محمد ملك

  19/10/1366  894ت / 11686

  

 نيز ش1367در سال .  در استان بودش1366 ايجاد نود دهستان در سال اتفاق مهم ديگر  

  .ها مشخص نبود سلسله تابعيت اين دهستان. نوزده دهستان ديگر ايجاد شد

 مركب شهرستان شوشدر همين سال،  34. بخش باوي در اهواز ايجاد شدش1368در سال   

  35.هاي شاور و مركزي ايجاد شد از بخش

هاي ايجاد شده،   در استان خصوصاً عدم تعيين سلسله تابعيت دهستانتغييرات انجام شده  

اي در خصوص سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقيسمات كشوري استان  نامه منجر به تصويب

خوزستان در اين زمان چهارده شهرستان داشت كه نام آنها به  36. شد1369خوزستان در سال 

  . پنج ترسيم شده استها در نمودار ها و دهستان همراه بخش
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  نمودار پنج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انديمشك

 مركزي

 آبادان

 اروندكنار

 الوارگرمسيري

 زيمرك

 شادگان

 رامهرمز

 آزادگان دشت

 دزفول

 خرمشهر

 بندرماهشهر

 بهبهان

 ايذه

 اهواز

 مينو

 مركزي

 مركزي

 مركزي

 دهدز

 ملك باغ
 مركزي

 باوي

 زيدون

 آغاجاري

 هنديجان

 مركزي

 بندرامام

 خميني

 رامشير

 هويزه

 مركزي

 بستان

 مركزي

 سردشت

 مركزي

 ساوور

 مركزي

 هفتگل

 مركزي

 مسجد سليمان

 شوشتر

 شوش

 مركزي

 انديكا

 اللي

 خوزستان

 گتوند

 مركزي
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 ايجاد بندر ماهشهر و بخش اميديه در شهرستان بهبهان، بخش آغاجري در ش1369در سال   

در  38. مشتمل بر دو بخش مركزي و بخش صيدون تأسيس شدشهرستان باغ ملكهمچنين  37.شد

بخش  39. و بخش جايزان شكل گرفتند مشتمل بر بخش مركزيشهرستان اميديه ش1375سال 

هاي چغاميش و خبير در  و بخش چغاميش مركب از دهستان 40ش1379حميديه در اهواز به سال 

  41.، در دزفول ايجاد شدش1381

   42. مركب از بخش مركزي و بخش حتي تأسيس شدشهرستان اللي، ش1382در سال   

همچنين . ان شوشتر ايجاد شد بخش ميداود و بخش شادروان در شهرستش1383در سال   

 مشتمل بر بخش شهرستان رامشير  و دو بخش مركزي و عقيلي؛مشتمل بر شهرستان گتوند

  43.المبين ايجاد شدند مركزي، بخش مشراگه و بخش فتح

هاي خوزستان به نوزده  بدين ترتيب، با افزوده شدن پنج شهرستان به استان، رقم شهرستان  

ملك، بندر ماهشهر،  آبادان، اميديه، انديمشك، اهواز، ايذه، باغ: دند ازشهرستان رسيد كه عبارت بو

آزادگان،  بهبهان، خرمشهر، مسجد سليمان، شوشتر، شوش، شادگان، رامشير، رامهرمز، دشت

  .دزفول، اللي، گتوند

هاي اهواز  ماندن شهرستان هاي متعدد، انتزاع دو استان از استان هشتم و باقي ايجاد شهرستان  

 منطقه، تقسيماتي اين ةهاي متعدد در حوز خرمشهر به عنوان هستة استان خوزستان، نيز تغيير نامو 

  .هاي اصلي اين استان است از ويژگي

  

  ش1349 بوشهر در سال تا تشكيل فرمانداري كل) بندرعباس(بوشهر و هرمزگان 

نامه و اولين تغيير رسمي در حوزة بوشهر به تغييرنام مركز بخش ريگ به گناوه و  اولين تصويب

در حوزة عباسي نيز . ، اتفاق افتادش1321تغييرنام بخش ريگ به گناوه اختصاص دارد كه در سال 

  44.استان هفتم جدا و به شهرستان عباسي ملحق شددر از شهرستان فسا ) سبعه(آباد  بخش سعادت



 

  

315   ...ارس در ساختار تقسيمات كشوري ايران ف هاي شمالي خليج تحوالت كرانه

از تغييرات تقسيمات كشوري كه مرتبط با تقسيمات كنوني هر دو استان هرمزگان و بوشهر   

 مركب شهرستان بندرلنگه. توان به تبديل بخش لنگه از توابع الر به شهرستان اشاره كرد  مي،است

  45.بود از بخش حومه و بخش بستك

هاي  هاي شهرستان به زيرمجموعه 46 در جلدهاي هفت و هشتهاي ايران فرهنگ آبادي  

 بر اساس اطالعات اين كتاب شهرستان بوشهر و الر .بوشهر و لنگه و بندرعباس اشاره كرده است

چنانچه گفته شد  .ة استان هشتم و بندرعباس در زيرمجموعقرار دارند استان هفتم ةدر زيرمجموع

ن هفتم بود از آن  شهرستان الر در استاةهاي كنوني هرمزگان در زيرمجموع بسياري از شهرستان

 استان ةحوزدر هاي شهرستان الر  جمله بستك، لنگه و گاوبندي است كه در اين سال از بخش

  . هفتم است

 تأسيس ، بوشهر و بندرعباس رخ دادة، در حوزش1316ترين اتفاقي كه پس از  مهم  

 جزاير بحر فرمانداري كل بنادر و به مركزيت بوشهر و فارس فرمانداري كل بنادر و جزاير خليج

به اين ترتيب بوشهر، بندرلنگه و دشتي و دشتستان از استان  . به مركزيت بندرعباسي استعمان

از نيز  بندرعباس و ميناب . را تشكيل دادفارس هفتم منتزع و فرمانداري كل بنادر و جزاير خليج

  47.ر و جزاير بحرعمان را تشكيل داداستان هشتم منتزع و فرمانداري كل بناد

... نتزاع چندين شهرستان از استان هفتم و هشتم باعث اعتراضاتي از سوي استانداران و ا  

نامه، تابعيت فرمانداري كل بنادر و جزاير  ، طي دو تصويبش1334نهايتاً در سال . شد

 49.و فرمانداري كل بنادر و جزاير بحرعمان از استان هشتم اعالم شد 48فارس از استان هفتم خليج

  . هاي كل حفظ شود  استقالل فرمانداريل معين شددر عين حا

فارس و فرمانداري كل جزاير و بنادر درياي  هاي كل جزاير خليج پس از تشكيل فرمانداري  

منتزع و به فرمانداري ) فارس(هاي تابعه از استان هفتم  ها و سازمان عمان، بندرلنگه با تمامي بخش

ندر لنگه از شهرستان الر، استان هفتم، به فرمانداري ب. كل جزاير و بنادر درياي عمان ملحق شد

فارس پيوست و سپس از اين فرمانداري كل منتزع و به فرمانداري كل  كل بنادر و جزاير خليج

  50.جزاير و بنادر و درياي عمان ملحق شد
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 ة شمارة بخشنام، منافع ملي استمؤيد تقسيمات كشوري كه ةهاي حوز نامهترين بخش از مهم  

هاي سراسر كشور   وزارت كشور است كه در آن به استانداري از سويش1345 م در سال /5534

خودداري شود و نام » فارس خليج«در مكاتبات اداري به جاي » خليج«اعالم كرد از نوشتن كلمة 

  .صورت كامل به كار رود همواره به» فارس خليج«

 و فرمانداري كل بنادر و جزاير فارس ، فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجش1346در سال   

فارس و درياي عمان با  درياي عمان منحل و سازمان استانداري بنادر و جزاير و سواحل خليج

اين استان داراي . فارس و درياي عمان ايجاد شد عنوان استان ساحلي بنادر و جزاير خليج

 فرمانداري بندر -3 بوشهر؛  فرمانداري بندر-2؛ )مركز( فرمانداري بندرعباس -1: هاي فرمانداري

  51. بود فرمانداري ميناب-5 فرمانداري برازجان -4لنگه؛ 

فارس تا استان خوزستان تحت نام استان   خليجةبدين وسيله تمامي بنادر و جزاير دهان  

هاي  اما اين تغيير بيش از سه سال دوام نياورد و براي آخرين بار شهرستان. ساحلي قرار گرفت

هاي بوشهر و  ، شهرستانش1349در سال . شهر و هرمزگان از يكديگر منفك شدندهاي بو استان

 تبديل فرمانداري كل بوشهردشتستان از استان ساحلي بنادر و جزاير درياي عمان منتزع و به 

در تابعيت استان ساحلي باقي نيز همچنان هاي بندرعباس، ميناب و بندرلنگه  فرمانداري 52.شد

  53.، فرمانداري كل بوشهر به استانداري تبديل شدش1352 اين تغيير در سال دو سال پس از. ماند

  

  ن بوشهراستا

:  استان بوشهر داراي شش شهرستان اعم از27/11/1358 در تاريخ 245 ةنامة شمار مطابق تصويب

، ش1359در سال .  گناوه بود-6 كنگان و -5 رودبار؛ -4 دشتستان؛ -3 تنگستان؛ -2 بوشهر؛ -1

  54.پيدا كرد ايجاد شد و شهرستان رودبار به دشتي تغييرنام ن ديرشهرستا

، هشت دهستان در سطح استان ش1366، بيست و يك دهستان و در سال ش1365در سال   

 ش1369هاي ايجاد شده، مشخص نبود، در سال  از آنجا كه سلسله تابعيت دهستان. ايجاد شد

در اين سال استان داراي .  شداعالمي استان ها ها و دهستان ها، بخش سلسله تابعيت شهرستان

 دشتستان ؛ تنگستان داراي دو بخش؛ شهرستان بوشهر مشتمل بر دو بخش:هفت شهرستان بود
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 كنگان شامل دو بخش و گناوه ؛ دير شامل دو بخش؛ دشتي شامل دو بخش؛مركب از سه بخش

تقسيمات كشوري استان  سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي ،نمودار شش. مركب از سه بخش بود

  .دهد بوشهر را نشان مي

   ششنمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 به مركزيت بندرديلم و مشتمل بر بخش ديلم ديگري به نام   نيز شهرستانش1374در سال   

  55. استان افزوده شدهاي مركزي و بخش بهرگان به شهرستان

 بوشهر

  بوشهر
  تنگستان

  دشتستان

  دشتي

  كنگان

  دير

 مركزي

 مركزي
 ساحلي

 مركزي

شبانكار

 ه

سعدآ

باد

 بردخون

 مركزي

 كاكي

 مركزي

 مركزي جم

 خارك

  گناوه

 مركزي

 ريگ مركزي

 بهرگان

  بندرديلم

 بهرگان
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و عسلويه در شهرستان  سه بخش بوشكان و ارم در شهرستان دشتستان ش1380در سال   

  56.كنگان ايجاد شد

هاي مركزي و ريز در   به مركزيت شهر جم مشتمل بر بخششهرستان جم ش1381در سال   

  57.استان ايجاد شد

با .  ايجاد بخش شنبه و طسوج در شهرستان دشتي بود، تنها تغيير عمدهش1384تا سال   

اي استان به نه شهرستان رسيد كه عبارت ه هاي جم و ديلم، تعداد شهرستان شدن شهرستان افزوده

  .بودند از بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، دير، ديلم، جم، كنگان، گناوه

تغييرات متعددي در سلسله تابعيت هاي اصلي تقسيمات كشوري اين استان،  از ويژگي  

فرمانداري اين شهرستان و شهرستان دشتستان چندين بار بين استان هفتم، . شهرستان بوشهر بود

جا شد و نهايتاً در  فارس، استان ساحلي، فرمانداري كل بوشهر جابه كل بنادر و جزاير خليج

نامه دربارة تغيير   از طرفي اين استان به ندرت داراي تصويب.زيرمجموعة استان بوشهر قرار گرفت

  .ها بود كه در مقايسه با استان خوزستان قابل توجه است نام

  

  ستان هرمزگانا

فارس و   از استان ساحلي بنادر و جزاير خليجش1349 جدا شدن فرمانداري كل بوشهر در سال با

بدين ترتيب . هاي بندرعباس، بندرلنگه و فرمانداري ميناب باقي ماند درياي عمان، تنها فرمانداري

 جزاير تنب بزرگ و تنب ش1352در سال . تمامي جزاير، زيرمجموعة استان هرمزگان قرار گرفت

 سيري از بخش كيش، بخش ة به همراه جزيرشده،چك و ابوموسي از بخش قشم جدا كو

. تشكيل اين بخش مقدمة ايجاد دو شهرستان كيش و آبان شد 58.دادندتشكيل ابوموسي را 

شهرستان هاي حومه، شهبا، بخش ابوموسي و   به مركزيت قشم متشكل از بخششهرستان آبان

رسد شهرستاني در  چنانكه به نظر مي 59.ش حومه و الوان به مركزيت كيش مركب از دو بخكيش

 خصوصاً ،آن را جزاير جنوب... ها و  ها، دهستان جنوب كشور شكل گرفت كه تمامي بخش

 عملي  به طور كامل جالب آنكه تشكيل اين شهرستانةنكت. دادند جزاير جنوب شرقي تشكيل مي

  .اين مناطق تشكيل شدنشد و چند سال بعد شهرستان ابوموسي در قسمتي از 
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فارس و درياي عمان به استان   نام استان ساحلي بنادر و جزاير خليجش1355در سال   

به واقع از اين زمان به بعد نام قديمي هرمزگان بر منطقة جنوب شرقي  60.هرمزگان تغيير يافت

  61. ديگر تغييرنام شهرستان آبان به قشم بودمورد. كشور حك شد

كرد به همين دليل  مديگر ادارة آنها را تحت يك سازمان دچار اشكال ميدوري جزاير از ه  

 با مركزيت جزيرة ابوموسي مشتمل بر بخش مركزي و شهرستان ابوموسي ش1361در تاريخ 

همچنين دهستان بشاگردغربي در شهرستان ميناب به بخش بشاگردغربي  62.بخش تنب ايجاد شد

  . تبديل شد

 شهرستان جاسكهمچنين .  چهل و هفت دهستان ايجاد شد در هرمزگانش1366در سال   

  63.مركب از دو بخش و هشت دهستان تاسيس شد

  64. مركب از بخش رودخانه و مركزي ايجاد شدشهرستان رودان ش1368در سال   

 ةنامة شمار با تأسيس چهل و هفت دهستان و افزوده شدن چند شهرستان، طي تصويب  

ه تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتي استان هرمزگان در  ك سازمان و سلسل136ت /82810

هاي ابوموسي، بندرعباس، بندرلنگه،  بر اين اساس استان داراي شهرستان.  اعالم شدش1369سال 

ها در نمودار هفت نشان داده شده  هاي اين شهرستان بخش و دهستان. رودان، قشم و ميناب بود

         .است
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  نمودار هفت                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در همين . ، شش دهستان تشكيل شدش1372، هشت دهستان و در سال ش1370در سال   

 ش1379در سال  65. مشتمل بر بخش مركزي و بخش فارغان ايجاد شدآباد شهرستان حاجيسال 

شهرستان نيز  ش1383در  66. مشتمل بر بخش مركزي و بخش جناح ايجاد شدشهرستان بستك

هاي ليردف، توكهور، جغين،  بخش 67.ايجاد شدهاي مركزي و رويدر   كه مركب از بخشخمير

  68. شدندتأسيسبيكاه نيز در همين زمان 

 مركزي

 رودخانه

سندر

 ك

 مركزي بيابان
 شهاب

 مركزي

 هرمزگان

 مركزي

 فين

 بستك

 خمير

 شيبكوه

 مركزي

 بندرعباس

 بندرلنگه

 مركزي جاسك

 گاوبندي

 كيش

 بشاگرد

 قشم رودان

 ميناب

 وسيابوم

 تنب

 مركزي
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 -1: هاي استان با ايجاد شهرستان خمير به نه شهرستان رسيد بدين سان تعداد شهرستان  

  بندرلنگه-8 ، قشم-7 ، رودان-6 ،مير خ-5 ،آباد  حاجي-4 ، جاسك-3 ، بندرعباس-2 ،ابوموسي

  . بستك-9 و

انفكاك كامل از استان هشتم، تشكيل فرمانداري كل جزاير و بنادر بحر عمان ، تأسيس استان   

، و نهايتاً تشكيل استان با نه شهرستان از ش1355ساحلي و تغيير نام آن به هرمزگان در سال 

  .است استان هرمزگان عمدة تقسيمات كشوريتغييرات 
***  

هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان شناخته   نامااكنون ب هاي جنوبي كشور كه هم استان  

  . اند هاي متعددي شكل گرفته شوند از انتزاع و الحاق شهرستان مي

ايالت فارس، ايالت فارس، در قالب  هاي كرانة شمالي خليج  شهرستانش1316پيش از سال   

فهرست تقسيمات اولين . شدند شناخته مي... بنادرجنوب و  واليت خوزستان و كرمان يا واليت

 قانون تعيين شده است، مشخص به طور...  شهرستان، بخش و - كه در آن محدودة استانكشور

هاي بوشهر، بندرلنگه، بهبهان در استان   است كه براساس آن شهرستانش1316تقسيمات كشوري 

 بندر لنگه زيرمجموعة در اين قانون.  است شدهقعهفتم و شهرستان بندرعباسي در استان هشتم وا

بهبهان كه . نيز دربر گرفته استالر همچنين گاوبندي و بستك را . استقرار گرفته شهرستان الر 

از  بخشي بندي تقسيم در اين ،شود هاي استان ششم ياد مي عنوان يكي از شهرستان از آن همواره به

  .استان هفتم است

ترين آن   كه عمدهشكل گرفتهبي طي فراز و فرود و تحوالت فراواني ايجاد سه استان جنو  

توان   را ميش1352هاي  دوران پس از سال.  رخ داده استش1352 تا 1316هاي  در خالل سال

ها و نهادينه شدن آنها در تقسيمات رسمي كشور  تثبيت و تشكيل نهايي واحدهاي تقسيماتي استان

هاي شرقي  طور كامل از استان  محدودة خوزستان بهشوري سير تقسيمات كش1316از . دانست

 ارتباط تقسيمات ، انتزاع و الحاقشود و به غير از موارد جزئي ا مييعني بوشهر و هرمزگان جد

در حالي كه ساختار تقسيماتي كشوري بوشهر و هرمزگان . كشوري بين اين دو استان وجود ندارد

اين دو منطقه تا سال . شود اي هفتم و هشتم مربوط ميه تا مدت طوالني به همديگر و به استان
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فارس و بنادر و جزاير درياي عمان تشكيل    كه دو فرمانداري كل بنادر و جزاير خليجش1333

 هشتم ها از استان هفتم و  به استقالل كامل اين شهرستانش1346شد و در نهايت در سال 

اي دو استان در زير مجموعة   حتي در دوره.دهنوز كامالً از يكديگر منفك نشده بودنانجاميد، 

 از استان ساحلي ش1349باالخره بوشهر به همراه دشتستان در سال . استان ساحلي قرار گرفتند

 به ش1355تبديل شد و نام استان ساحلي نيز در سال بوشهر  به استان ش1352جدا و در سال 

  .استان هرمزگان تغييرنام يافت

هاي متعدد  ها با يكديگر، تغييرنام حدهاي تقسيمات كشوري اين استانتنيدگي بسيار زياد وا  

دليل واقع شدن در منطقة جنوب غرب ايران و همجواري با كشور عراق،  در حوزة خوزستان به

 اعم از ايجاد ش1355 تا 1330هاي  تغيير سلسله سازمان و تابعيت متعدد در حدود سال

استان شده در ايجاد كل، هاي  كل، انحالل فرمانداريهاي  هاي مستقل، فرمانداري فرمانداري

هاي  ساحلي و نيز وجود جزاير در جنوب اين منطقه و ايجاد شرايط خاص ناشي از حساسيت

ايجاد نود . هاي جنوبي ايران است ترين مختصات تقسيمات كشوري استان اي، از مهم منطقه

ت دهستان در هرمزگان و به طور دهستان در خوزستان، چهل و هفت دهستان در بوشهر و بيس

هاي اين منطقه از  ويژگيديگر هاي جنوبي از   در استانش1366 دهستان در سال 157كلي ايجاد 

  . آيد كشور به حساب مي

هاي جنوبي به علت تحوالت تقسيمات كشوري و قوانين  ساختار تقسيمات كشوري استان  

بدين نحو كه سه . شكل گرفته استفارس  مرتبط با آن و همچنين همجوار بودن با خليج

پر . پردازند استانداري هرمزگان، بوشهر و خوزستان تحت تأثير اين علل به ادارة اين منطقه مي

فارس و  واضح است چگونگي ادارة اين بخش از كشور به دليل موقعيت استراتژيكي خليج

تقسيمات كشوري اين گيري دربارة   چنانكه هرگونه تصميم.موضوع جزاير آن درخور توجه است

مند حدود اين   تعيين دقيق، منسجم و قانون. استنزلة يك موضوع ملي و حتي فرا مليمنطقه به م

منطقه و مشخص شدن سلسله سازمان عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در اين بخش، با در 

 ايران چون و چراي هاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي آن مبين حاكميت بي نظر گرفتن خصوصيت

  .در مرزهاي جنوبي خواهد بود
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  ها نوشت پي
شناسي،  ، تهران، بنياد ايرانهاي تاريخي فارس در نقشه وصف خليج، ...به عنوان نمونه گنجي، محمد حسن و . 1

 ... . و 111، 103، 88هاي شمارة  ، نقشه1386

»  اياالت و واليات و دستورالعمل حكامقانون تشكيل«: اند از سه قانون مهم تقسيمات كشوري در اين دوره عبارت. 2
قانون تعاريف و ضوابط «، ش1316در » قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران«، ش1285در 

 .ش1362در » تقسيمات كشوري
» قانون تشكيل اياالت و واليات و دستورالعمل حكام«؛ 121، ص 1 -4مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دورة . 3

 . ق  ه1325 ذيقعدة 14 مصوب

بودن و اطالعات فراوان، به مبحث  مورد  اطالعات سديدالسلطنه به دليل پراكندگي و نيز عدم وضوح در عين دقيق. 4
همچنين سال نگارش اثر مزبور يك سال پيش از مشروطه است و از همين رو از نظر زماني . رساند نظر ما ياري نمي

بندرعباس و  كبابي، محمدعلي سديدالسلطنه، ←براي آگاهي . د نظر نيستبه طور كامل منطبق با دورة مور
  .1368، به تصحيح احمد اقتداري، تهران، دنياي كتاب، فارس خليج
فارس را به دقت يادداشت كرده است،  لوريمر سركنسول انگليسي در بوشهر، اطالعات جغرافيايي حاشية خليج. 5

   ←براي آگاهي 
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اطالعات ريزي كه در اين . تواند كليتي از تقسيمات كشوري اين مناطق را ارائه دهند اطالعات پراكندة آن نمي
 .ها در ساير مناطق كشور كمتر نمونه دارد لها و آثار آمده است در اين سا گزارش

 .ش1325، چاپ سوم، تهران، جغرافياخان، محمد، كتاب  صفي. 6
 .ش1310، تهران، كليات جغرافيايي ايرانالملك، رضا،  مهندس. 7
  .181 -183، صص ش1310شركت مطبوعات، : ، تهران3 ج)آسياب واليرن(دورة جغرافيا گل گالب، حسين، . 8
 .468 -482، صص ش1311مطبعة مجلس، : ، تهرانجغرافياي مفصل ايرانسعود، كيهان، م. 9
مصوبات مورد نظر از ميان نشريات دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور و همچنين مصوبات هيئت دولت و . 10

 .اند روزنامة رسمي جمهوري اسالمي شناسايي شده
 . 16/9/1311، مورخ 15627مجموعه مصوبات كشوري ابالغية شمارة . 11
 . ش1314، مورخ 15627مجموعه مصوبات كشوري ابالغية شمارة . 12
 .329 تا 305گذاري، ص  مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبة دورة يازدهم قانون. 13
 .330گذاري، ص  مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبة دورة يازدهم قانون. 14
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