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تقسیمات سیاسی استاندرس6

استان هرمزگان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 13 شهرستان که 9 شهرستان  آن ساحلی است، 38 شهر، 85 دهستان، 
38 بخش و 2910 آبادی و 14 جزیره دارد.  

شکل1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان هرمزگان به تفکیک شهرستان

سیری تنب بزرگ

ابوموسیتنب کوچک

ء
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 برای مطالعه 
 جدول 1ــ2 ــ تقسیمات سیاسی استان هرمزگان به تفکیک شهرستان

شهر مرکز دهستان دهستان مرکز بخش بخش  مرکزشهرستان شهرستان 

ابوموسی جزیرٔه سیری سیری ابوموسی  مرکزی ابوموسی ابوموسی 

جزیره تنب بزرگ تنب تنب  بزرگ تنب 

بندرعباس محل نوایسین ایسین بندرعباس مرکزی بندرعباس بندرعباس 

تازیان پایینتازیان پایینتازیان 

قلعٔه قاضی

گچین  باالگچین

قلعٔه قاضی قلعٔه قاضی قلعٔه قاضی قلعٔه قاضی

دهنو دهنو 

شمیل تخت تخت 
تخت 

شمیل 
تخت 

تخت

فینفینفینفینفین

قطب آباد گهره 

خمیرپل شرقی خمیر خمیرمرکزی خمیر خمیر 

کهورستانکهورستان

رویدررویدررویدررویدررویدر

رودباررودبار
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بستک دهنگ گودهبستکمرکزی بستک بستک 

ده تل ده تل 

فتویه فتویه 

کمشک فرامرزان جناح جناح 

جناح 
جناح جناح 

هرنگ هرنگ کوخردکوخرد هرنگ

کوخردکوخرد

بندرلنگه کنگگزیرحومهبندرلنگه مرکزی بندرلنگه بندرلنگه 

لمزان
دژگان دژگان لمزانمهران

پدل مهران 

چارکچارک چارک چارک شیبکوه 

بندرمقاممقام

کیش کیش کیش کیش کیش 

جزیره الوان الوان 

پارسیان زیارتبهدشتکوشکنارکوشکنارپارسیان پارسیان 

کوشکنار کوشکنارکوشکنار

به ده مهرگانپارسیان مرکزی 

بوچیربوچیر

بندرجاسک جاسک کهنه جاسک بندرجاسک  مرکزی بندرجاسک جاسک 

کنگان کنگان 

یکدار گابریک 

سدیج سورک لیردف لیردف 

پی وشک پی وشک 
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سردشت سردشتسردشتسردشت مرکزی بشاگردبشاگرد

کلورجکدانجکدان

گوهرانگوهرانگوهرانگوهران گوهران 

درابسردرابسر

پارامونپارامونپارامونگافروپارامون

گافرگافر

حاجی آباددهستان باال  درآگاه  حاجی آباد مرکزی حاجی آباد حاجی آباد 

پتکوئیه طارم

شمیل باالآشکارافارغان فارغان 

فارغان فارغانفارغان

پور کوه شاه سرگز احمدی 

سرگز احمدیسرگز احمدی 

دهبارزخراجی آب نمادهبارزمرکزی رودان رودان 

راهدارراهدار

فاریاب فاریاب 

بیکاهبیکاه بیکاه بیکاه بیکاه 

برنطین برنطین 

باالشهر جغین شمالی باالشهر جغین 

پالور جغین جنوبی 

زیارتعلی زیارتعلی رودخانه زیارتعلی رودخانه 

فاریاب رودخانه بر

نورآباد مسافرآباد
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درگهان قشمدرگهان حومه قشم مرکزی قشم قشم 

رمکان رمکان 

دوالب دوالب سوزاشهاب 

سوزاسوزاسوزا

طبل صلخ

جزیرٔه الرک شهریالرک 

هنگام جدیدهنگام 

هرمزهرمزهرمز

میناب تیابتیابمیناب مرکزی میناب میناب 

تیرور

هشتبندی

حکمی حومه 

کریانکریان

گوربندگوربند

توکهورتوکهورهشتبندی توکهور

هشتبندی چراغ آباد

بندربندرسندرک سندرک 

درپهن درپهن 

سندرکسندرکسندرک

سیریک کروگسیریک سیریک سیریک مرکزی سیریک سیریک 

کوهستک

بیابانبیابان

بمانی بمانی بمانی   بمانی   

شاهمردی شاهمردی 

 



50

دانش آموزان عزیز! آیا می دانید که مردم استان ما به چه شیوه هایی زندگی می کنند؟
درکشور ما ایران سه شیؤه زندگی کوچ نشینی، روستایی و شهری وجود دارد و هر سه شیؤه زندگی در استان هرمزگان دیده 

می شود که در این درس  بیشتر با آنها آشنا خواهید شد.

شیوه های زندگی در استاندرس7

شکل 2ــ2ــ  نمودار شیوۀ زندگی در هرمزگان درسال 
1385برحسب درصد

1ــ زندگی کوچ نشینی 
استان هرمزگان به دلیل داشتن آب و هوای معتدل در فصل زمستان محل مناسبی برای قشالق کوچ نشینان است. در استان هرمزگان 
تعداد عشایر کوچنده کم است و به حدود 18000 نفر می رسد که به دو صورت درون کوچ )منطقٔه ییالقی آنها داخل استان است( و برون کوچ 
)منطقٔه ییالقی آنها خارج از استان است( زندگی می کنند. بزرگ ترین ایل استان، ایل کوهشاهی است که ییالق و قشالق خود را در محدودٔه 

کوهشاه احمدی می گذرانند و دام های عشایر استان های کرمان و فارس نیز هنگام قشالق از مراتع استان هرمزگان استفاده می کنند.  

زندگی کوچ  نشینی

زندگی روستایی زندگی شهری

بیشتر بدانیم  
                              جدول توزیع ایلی در استان

نام ایلشهرستان نوع کوچ 
افشار، بندرعباس، رودان، حاجی آبادبرون کوچ کوهشاهی،  غربا،   ، راینی

بچاقچی، قرائی
بستک، بنـدرعبـاس، مینـاب، درون کوچ 

پارسیان، حاجی آباد، بشاگرد 
مندیل، کوهشاهی، بلوچ 
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2ــ زندگی روستایی
 48درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند. بیشترین تعداد روستاهای استان در شهرستان های میناب، بندرعباس و 
حاجی آباد و کمترین تعداد روستاها در شهرستان های ابوموسی، خمیر و پارسیان قرار گرفته اند. روستائیان استان در بخش های زراعت، 
باغداری و دامداری فعالیت عمده ای دارند و فعالیت های جانبی آنها شامل صنایع دستی،  پرورش طیور و ماهیگیری است. در نواحی 

ساحلی نیز ماهیگیری از فعالیت های عمدٔه روستائیان می باشد که اغلب به روش سنتی انجام می شود.

شکل 3ــ2ــ نمونه ای از منابع درآمد روستائیان استان

شکل روستاهای استان 
به دلیل شرایط آب و هوای گرم و خشک، تنوع ناهمواری و مجاورت با دریا، روستاهای هرمزگان بیشتر به شکل های متمرکز 

و طولی دیده می شوند.

شکل 4  ــ2ــ شکل روستای طولی و متمرکز

گفت  و  گو کنید
به نظر شما اهمیت و نقش دریا در معیشت روستاهای ساحلی استان چیست؟
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فّعالیت  
ــ روستاهای شهرستان محل زندگی شما جزء کدام یک از اشکال روستاها هستند؟................. 

گفت  و  گو کنید
ــ روستانشینان شهرستان محل زندگی شما از چه طریقی امرار معاش می کنند؟ 

3ــ زندگی شهری
به نظر شما شهرنشینی در استان نسبت به گذشته چه تفاوتی یافته است؟

به دو تصویر زیر که مربوط به نقطه ای از شهر بندرعباس است توجه کنید. چه عواملی سبب این تغییرات شده است؟

شهرستان های استان در نواحی مختلف قرار دارند، در نواحی جلگه ای شهرستان های بندرعباس، بندرلنگه، خمیر  و میناب، 
نواحی جزیره ای  در  و  پارسیان  و  رودان، حاجی آباد  بستک،  دشتی  نواحی  در  بشاگرد،  کوهستانی  نواحی  در  و جاسک،  سیریک 
ابوموسی و قشم واقع شده اند. توسعٔه اقتصادی استان و به خصوص شهر بندرعباس باعث ایجاد شهرهای جدید و اقماری مانند شهر 

جدید علوی، شهرک توانیر، مروارید و ولی عصر شده است.

شکل 5 ــ2ــ توسعۀ شهر بندرعباس )میدان ١٧ شهریور(
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فّعالیت  
ــ با توجه به  جدول 2ــ2 جمعیت شهری استان از سال 1365 تا 1390 چند درصد افزایش داشته است؟
 ...............................................................................

  شکل 6 ــ2ــ چشم اندازی از شهر ابوموسی، بندرعباس، میناب و قشم

جدول 2ــ2ــ جدول مقایسۀ جمعیت استان برحسب مناطق شهری ــ روستایی)طی سال های 90ــ 1365(

13651370137513851390 سال  مناطق 

درصدتعداد به نفردرصدتعداد به نفردرصدتعداد به نفردرصدتعداد به نفردرصدتعداد به نفر

762206100924433100106215510014036741001578182100کل استان 

30819940/438182041/344397041/86613254778847150مناطق شهری 

45201959/354214558/661332657/77406055378971249/5مناطق روستایی 

19880/34680/148590/517440/1315690/09غیر ساکن

     

شهر بندرعباسشهر ابوموسی

شهر قشم شهر میناب
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جزایر 
در آب های نیلگون خلیج فارس پاره های کوچک و بزرگی از خاک وطن ما وجود دارد که به آنها جزایر می گویند. این جزایر 
الوان،   الرک،  کیش،  قشم،  فارورکوچک،  و  فاروربزرگ  شیدور،  سیری،  کوچک،  تنب  بزرگ،  تنب  ابوموسی،  از:  عبارت  اند 
هرمز،هندورابی و هنگام.این جزایر مروارید های غلطان و صدف های نایاب خلیج فارس و تکه هایی از پیکر ایران عزیزند که با آب های 
گرم و خروشان خلیج فارس احاطه شده اند و برای دسترسی به آنها باید با قایق، کشتی، لنج و یا ناوچه، آب ها را درنوردید و بر آنها پای 

نهاد. 
اهمیت جزایر: این جزایر از نظر موقعیت نظامی، تسلط آنها بر بنادر خلیج فارس و تنگٔه هرمز، وجود منابع پرارزش نهفته در 

دل آنها مانند نفت و گاز و خاک سرخ بسیار مهم و با ارزش اند.
مهم ترین منابع درآمد جزیره نشینان: ویژگی های طبیعی جزایر، کمبود آب شیرین و عدم خاک حاصلخیز، نزدیکی آنها به 
امارات متحده عربی و سهولت رفت و آمد موجب شده که شغل بیشتر جزیره نشینان خرید و فروش کاال، صیادی و دریانوردی باشد و 
همین عوامل باعث شده که در گذشته، گروهی از مردم این جزایر برای پیدا کردن کار مناسب و درآمد بیشتر جزیره را ترک نمایند؛ اما با 
اقداماتی که دولت در سال های اخیر انجام داده است؛ مانند ایجاد مناطق آزاد تجاری، بازارچه های مرزی، دستگاه های آب شیرین کن، 
در  را  روشنی  كه چشم انداز  است  آمده  بومی پیش  مردم زحمت کش  زندگی  در  تحولی  وغیره،  بانک ها  زنجیره ای،  فروشگاه های 

پیش رو خواهند داشت.  

شکل 7ــ2ــ  صیادی

جزیره قشم: این جزیره به دلیل قرار گرفتن در میان خلیج فارس و اقیانوس هند همواره از موقعیتی استثنایی برخوردار است. 
قشم از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده است. تاریخ 
با آسیا، اهمیت استراتژیک  با کشف قاره آمریکا و توسعه راه های ارتباطی  به 500 سال قبل از میالد مسیح برمی گردد.همراه  قشم 

خلیج  فارس، تنگه هرمز و جزیره قشم بیش از پیش آشکار می شود.
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جزیره کیش: جزیره ای آباد و زیبا واقع در تپه های مرجانی برآمده از دل آب های نیلگون خلیج فارس است. عمده تجارت کیش 
در گذشته مروارید بوده است.

این جزیره از لحاظ وسعت مقام دوم را درمیان جزایر خلیج فارس دارد و از لحاظ تاریخی دارای سوابق بازرگانی می باشد به 
طوری که مرکز ارتباطات بازرگانی بین هندوستان، ایران و بین النهرین به شمار می آمده است.

بنادر استان
بندرعباس:  بندرعباس به عنوان مرکز استان امروزه یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز مهم فعالیت های اقتصادی وتجاری 
است. این شهر که در قسمت انتهایی خلیج فارس و درفصل مشترک شاهراه خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است، نقش مهمی در 
زمینه صادرات و واردات کشور ایفا می کند. تأسیسات مهم دریایی و زیربنایی کشور همچون بندر شهیدرجایی، پاالیشگاه نفت بندرعباس، 

کارخانه آلومینیوم المهدی، کارخانه آلومینیوم هرمزگان، کشتی سازی خلیج فارس، فوالد وسیمان هرمزگان از این جمله می باشند.

شکل 8  ــ2ــ  جزیره قشم

شکل 9ــ2ــ  جزیره کیش

شکل 10ــ2ــ  بندرعباس
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بندر شهیدرجایی: مجتمع بندری شهیدرجایی، با برخورداری از موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی در نزدیک ترین نقطه به تنگه 
هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره ای کشتی ها،  با قرار گرفتن درمحل تالقی کریدور 

ترانزیتی شمال ــ جنوب، مهم ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.

مجتمع بندری شهیدرجایی، با دراختیار داشتن بزرگ ترین و پیشرفته ترین ترمینال کانتینری کشور، و پس از افتتاح فاز دوم طرح 
توسعه حجم گسترده ای از عملیات جابجایی کاالی عمومی خصوصاً محصوالت فوالدی، فله خشک، فله مایع وفرآورده های نفتی 

خام در این بندر انجام می شود.
این مجتمع عظیم بندری به عنوان دروازه واردات و صادرات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور، طی سال های اخیر حرکتی را 

برای جهانی شدن وگرفتن سهم بیشتری از حمل ونقل دریایی وتجارت بین المللی آغاز کرده است.
بندرلنگه: بندر لنگه جنوبی ترین مرز ساحل خشکی خلیج فارس است از این رو این بندر کمترین فاصله را با سایر کشورها 
لحاظ  به  بندر  قرارگیری  مناسب  موقعیت  کشور،  جاده ای  شبکه  به  از سه جهت  اتصال  دارد.  فارس  خلیج  بنادر   حاشیه جنوب  و 
جغرافیایی، نزدیکی به تنگه هرمز و آب های بین المللی،  وضعیت مساعد شرایط حوضچه بندر، ارتباطات قوی ساکنان با اتباع کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و فاصله کوتاه بندر تا کشورهای مذکور بندر را از لحاظ ارتباطات دریایی در جایگاه ویژه ای قرار داده است.                                                                                    

شکل 11ــ2ــ  بندر شهید رجایی

شکل 12ــ2ــ  بندر لنگه
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ساختمان سّنی جمعیت استان 
از هرم سنّی زیر چه چیزهایی استنباط می کنید؟ 

جمعیتاستان درس٨

شکل 13  ــ2ــ نمودار هرم سنی جمعیت در سال 1390

استان هرمزگان در دهه های گذشته با نرخ رشد جمعیت 4درصد جزء استان هایی است که بیشترین میزان افزایش 
جمعیت را داشته است میزان باسوادی در استان نیز در سال های اخیرافزایش چشمگیری داشته و از 32 درصد در 

سال 1355 به 82 درصد در سال 1387 رسیده است.



5٨

تراکم جمعیت استان 
استان هرمزگان با تراکم 19/73 نفر در هر کیلومتر مربع، از استان های کم تراکم کشور به حساب می آید. جمعیت استان 
بیشتر در شمال شرقی و مرکزی و جزایری که به عنوان مناطق آزاد شناخته می شوند سکونت دارند. دالیل تراکم جمعیت در این 
مناطق عبارت اند از: آب کافی، خاک حاصلخیز، آب و هوای مساعد، وجود مراکز اقتصادی تجاری و صنعتی و نیز مرکزیت 
پایینی  تراکم  از  طبیعی  نامناسب  به دلیل شرایط  غربی  نواحی  در  که جمعیت  است  درحالی  این  بندرعباس.  اداری  ــ  سیاسی 

برخوردار است.

شکل 14ــ2ــ نقشهٴ تراکم جمعیت استان هرمزگان

1:650000 : مقیاس
متر2٤0000  180000 120000 60000  30000 0

12000ــ 10000

18000ــ14000
22000ــ18000  
3000ــ2000

40000ــ22000
4000ــ3000
5000 ــ4000
6000 ــ 5000
7000ــ 6000
8000 ــ 7000
10000ــ 8000
>  1000

14000ــ12000

فّعالیت 
ــ بیشترین تراکم جمعیت در کدام شهرستان ها دیده می شود؟ ..................................

 ...............................................................................
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جغرافیای انسانی استان

مهاجرت 
استان هرمزگان یکی از استان های مهاجر پذیر کشورمان است به طوری که در فاصلٔه سال های 1375 تا 1385، 238053 نفر 

به این استان مهاجرت کرده اند. مقصد بیشتر این مهاجران، شهرستان های بندرعباس، قشم و کیش بوده  است. 
مهم ترین پیامدهای مهاجرت عبارت اند  از:  

 گسترش حاشیه نشینی به خصوص در بندرعباس 
 ایجاد ترافیک و مشکل حمل و نقل

 ایجاد مشاغل کاذب و افزایش تعداد بیکاران 

شکل 15ــ2ــ  حاشیه نشینی در بندرعباس

فّعالیت 
ــ نمودارهای زیر عوامل دافعه و جاذبه در زمینٔه مهاجرت را در استان هرمزگان  نشان می دهد. در جاهای 

خالی چه  عواملی را شما می توانید اضافه کنید.

بیکاری و کمبود درآمد

خشکسالی راه های  ارتباطی

عوامل دافعه در مبدأ عوامل جاذبه در مقصد

وجود کارخانه ها و مراکز صنعتی

............................................................................


