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بررسی تحوالت تقسیمات کشوری ایران بعد از انقالب با تأکید بر نقش 

 انسانی و طبیعی متغیرهای جغرافیای

 علی حسین رنجبر
 ایران، گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد گرمسار،  دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،

 1محمدتقی رضویان
 ایران، تهران دانشگاه شهید بهشتی،گروه جغرافیا، استاد 

 50/53/7931تاریخ صدور پذیرش: 71/50/7931تاریخ دریافت مقاله: 

  چكیده

 نیازمند کشور، نقاط تمامی در خود حاکمیت اعمال و خدمات هئارا تسهیل برای نیز و نحو بهترین به خود امور اداره برای هادولت

 یسرزمین قلمرو اداره برای حکومتی هر رو این از. شودمی یاد کشوری تقسیمات عنوان تحت آن از که هستند سرزمینی بندیتقسیم

 خدمات هئارا نیز و حاکمیت اعمال زمینه در بتواند تا کند تقسیم ترکوچک اداری واحدهای به را کشور که است ناگزیر خود

 جغرافیایی، وضعیت محرومیت، فرهنگ، و تاریخ مبنای بر گاه بندیتقسیم این. کند نقش ایفای و گیرد کار به را آن عمومی

 است سؤال این به پاسخگویی دنبال به حاضر پژوهش اساس این بر .گیردمی صورت سیاسی مالحظات برحسب گاه و...  ،جمعیت

 از نوع هدف، لحاظ  به تحقیق، اند؟ اینکدام قزوین و سمنان استان دو در کشوری تقسیمات سطوح ارتقا بر مؤثر عوامل که

 و اسنادی( ب اینترنتی، و ای کتابخانه( الف شیوه؛ سه از استفاده با الزم اطالعات. باشدمی تحلیلی -توصیفی  روش  به و کاربردی

 .است شده گردآوری میدانی( ج آرشیوی و
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 مقدمه

. است فضا سیاسی دهیسازمان چگونگی کشور، هر داخلی گذاریسیاست و مدیریت یهحوز در مهم مسائل از یكی

 تا گیردمی صورت تقسیماتی ،کارآیی حداکثرامور و  یهادار کردن آسان برای ،(مستقل کشور) سیاسی واحد هر در

 مربوط وظایف سیاسی، نظام و دولت ملی و محلی هایهدف جهت در هماهنگ ایمجموعه صورت به هابخش تمام

  (ESCAP, 1996, p8). دهند انجام را

آن  یسهولت ادارهتر برای تقسیمات کشوری سلسله مراتب اداری سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهایی کوچک

بندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع این تقسیم .و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است

گیرد )اعظمی و جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب مالحظات سیاسی )به ویژه در دوران معاصر( صورت می

 (.39: 7935دبیری، 

حكومتی در اداره و کنترل فضای جغرافیایی کشور است و تنها در مورد تقسیمات کشوری یكی از ابزارهای 

طور  ی اداری به ترین کشورهاست که امكان دارد از پایتخت یک کشور، بدون اتخاذ یک یا چند طبقه واسطه کوچک

 تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه تمام .(507: 7913 مویر،) کامل و گسترده بر سرزمین کشور حكومت کرد

های سیاسی باشد، عبارت است از تأمین امكانات و خدمات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا  نظام

ی  در واقع هدف کلی تقسیمات کشوری تهیه .(933: 7910 منصوریان،و احمد پور ) ترین سطح سیاسی پایین

کریم پور ) ای است. متوازن منطقه چارچوب و بستری مناسب برای تداوم بقای ملی، امنیت ملی و تسهیل توسعه

امنیت داخلی یک کشور بسیار د از بعد توان فضای جغرافیایی یک کشور می گیری مرتبط باتصمیم .(4 :7917

دهد و حتی در سیاست خارجی کشور نیز تأثیر  های ملی را کاهش می د. تصمیمات نادرست همگنیتأثیرگذار باش

د با بقایای توان باشند. تقسیمات کشور می می گذاردر امر تقسیمات کشوری تأثیریادی گذارد. عوامل و متغیرهای ز می

خصوص عوامل تأثیرگذاری که به وسعت نظران درو صاحب ها در ارتباط باشد امنیت ملی حكومتو  ملی

های شهری، تبعیت  توجه به کانون ،نژادی و مذهبی –های طبیعی سرزمین، پراکندگی قومی  جغرافیایی کشور، ویژگی

ی معاصر نیز شكل حكومت و  اند. در دوره های اقتصادی اشاره داشته از جهات جغرافیایی، شیوه معیشت و ویژگی

های اکولوژیک، جغرافیایی قدرت و همچنین  امنیتی و استراتژیک، اقلیت –نوع رژیم سیاسی، مسائل سیاسی 

 .اندیزان اثرگذاری را در الگوی تقسیمات کشوری داشتههای علمی و قانونی بیشترین م شاخص

خدمات و امكانات  یناز تأم :عبارت است ،باشدیم یاسیس هایکه مورد توجه تمام نظام یکشور یماتکارکرد تقس

کارکرد در سطوح مختلف در پهنه  ینایاسی. سطح س ترینییندولت تا پا یتحاکم یلو تسه یازمندمناطق ن یبرا

 یلاز قب هاییچراکه شاخص؛ بوده است یتن مورد عنایراا ریزیدر نظام برنامه یئبه عنوان هدف غا یوستهپ ین،سرزم

امن  ییفضا یجادبه ا تواندیم یمشارکت عموم یهروح یتبه خدمات و تقو یاسیمناسب سكنه در واحد س یدسترس

کارآمد  ایبه گونه یدبا یکشور یماتسرو نظام تق یندولت منجر شود. از ا یتو گسترش حاکم ینواح ینساکن یبرا

مناطق همجوار بوجود  ینمتقابل را در درون مناطق و ب یو همكار یهماهنگ یشترینتنش و ب کمترینکه  یدعمل نما

 (.001: 7915پور، یآورد )احمد
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 ،متأثر است یدشد گرایییهاست و از ناح یاجتماع و یفرهنگ ،یساختار ناهمگون قوم یک یدارا یراناما از آنجا که ا

 هایکانون گیریهدف ناکام بوده است. بخصوص در دوران معاصر که منجر به شكل ینبه ا یابیتاکنون در دست

یک منطقه صورت  متناسب با شرایطاگر تقسیمات کشوری به شكل  .کشور شده است یرامونیبحران در مناطق پ

 عدالت و آرامش را به منطقه مورد نظر به ارمغان خواهد آورد. –گیرد دارای پیامدهای مناسب نظیر امنیت سیاسی 

سیستم تقسیمات کشوری، به عنوان یكی از ابعاد سازماندهی سیاسی فضا کاربرد مؤثری دارد و این سیستم در 

ها و  تواند موجب کاهش نابرابری دهد و می ها را در همه سطوح تشكیل می ریزی بهینه بودن اساس برنامه صورت

توان گفت تا زمانی که تقسیمات کشوری صحیحی وجود نداشته باشد  عه متوازن همه نواحی یک کشور شود. میتوس

ای و محلی ناچیز و احتماالً مغشوش خواهد بود. ایران از جمله  ریزی در سطح ملی، منطقه بازده هرگونه برنامه

ای دارد. اما سیستم  شه تاریخی و دیرینهکشورهایی است که سازماندهی سیاسیِ فضا و تقسیمات کشوری در آن ری

های  گیری رقابت هایی مانند شكل تقسیمات کشوری کنونی ایران با مشكالت زیادی مواجه است که نتیجه آن چالش

های قومی و ایلی، شكل  های دولتی، عدم وحدت ساختاری و کارکردی، رقابت گیری حفره ای و محلی، شكل ناحیه

رفتن شبكه ارتباطی منظم و... است. این امر، لزوم اصالح و تغییر تقسیمات کشوری نگرفتن حس تعلق، شكل نگ

 .سازد ایران را برجسته می

و اجتماعی  ،های اقتصادی ریزیاست که یک نظام سیاسی باید برای انجام برنامه اهم مسائلی تقسیمات کشوری از

آنان باید توجه  بهینه از منابع و امكانات موجود بیشتر بهبرداری هبهتر یک سرزمین و بهر یزیست محیطی برای اداره

ها و از مهم ترین کارکردهای تقسیمات کشوری که نقش مهمی در انتقال مسئولیت .(Dikshit, 1995, p12) ندک

اداری دارد، ارتقای سطوح سیاسی واحدهای تقسیماتی است  –گیری به واحدهای سیاسی اعطای قدرت تصمیم

عنوان یک نهاد از سازمان سیاسی فضا متضمن و چگونگی تقسیم فضایی  کشور به (.13: 7930ران، )باقری و دیگ

اداره قلمرو سرزمین حیطه خود از تقسیم  که هر دولت برای اعمال قدرت طوری اعمال حاکمیت دولتی است؛ به

کند. در حقیقت تقسیمات کشوری تسهیل کننده، حاکمیت ملی و مدیریت سرزمینی در نقاط  بندی فضایی استفاده می

ی تاریخی فضا در آن ریشه دهی سیاسی سازد، ایران از جمله کشورهایی است که سازمان دور دست را ممكن می

 دیرینه دارد.

استانی از و توان گفت که تقسیمات کشوری  می ،و جمعیتوسعت ها از نظر  گستردگی شهرها و استان با توجه به

 ،اجتماعی –های اقتصادی  ریزیباید برای انجام برنامهمانند ایران  ،در حال توسعهاست که یک کشور عاتی وموض

بازده هرگونه  ،مادامی که تقسیمات کشوری مناسبی نداشته باشیم .ددهانجام  کشور بیشتر یبرداری و ادارههبهر

های  بندی سیاسی بعد از انقالب، معلول عاملناحیه خواهد بود. ناکارامدریزی در داخل کشور ناچیز و یا برنامه

است. مختلف بوده است که این احساس در ایران تا حدودی تحت تأثیر جغرافیای قدرت و جغرافیای حمایت بوده 

های شناخته شده و معتبر جغرافیایی اداری و سیاسی و  گیری از شاخصاین بدین معناست که این تحلیل تنها با بهره

ها  های سیاسی و مناسبات درونی آن پذیر نیست؛ بلكه شناخت فرهنگ سیاسی، نظامامكان حتی موارد بیان شده

 ویژه مناسبات درونی قدرت نیز الزامی است. به
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 قسیمات کشوریعناصر ت

عناصر تقسیمات . ه.ش 7935تیر ماه  70مصوب  (تقسیمات کشوری ی یكم قانون )تعاریف و ضوابط طبق ماده

 .روستادهستان و  شهر، بخش، ،شهرستان ،استاناند از:  کشوری عبارت

 ایران در فضا سیاسی سازماندهی روند بر مروری

 :شودتقسیم می دوره سه به ایران اداری در – پیشینه تقسیمات سیاسی

 اسالم( از )قبل باستان ایران در کشوری تقسیمات. 1

رسد که بر اساس آن داریوش پادشاه هخامنشی،  پیشینه تقسیمات کشوری در ایران به قرن پنجم پیش از میالد می

ند آورد که هخامنشیان به وجود نظام حكومتی .تقسیم کرد (کشور را به سی خشتره یا شتره )همان کشور یا شهر

 .(775 :7913مجتهد زاده ) شود ی حكومتی و نخستین حكومت فدراتیو در تاریخ بشر شمرده می نخستین پدیده

  اسالم از بعد ایران در کشوری تقسیمات. 2

خلیفه برای . یا استان مفهومی نداشت ها تقسیم کشور به چند بخشایرانیان تا مدت براعراب بعد از حمله و تسلط 

امور قضایی و اجرایی کرد و همه امور حكومتی را از جمله تعیین قواعد اجتماعی و اداره  هر شهر حاکمی تعیین می

 .(51 :7919 دیان،ماحگذاشت )امیر و میرا بر عهده ا

سلجوقیان، ایلخانان مغول، صفویان و قاجاریه نظام  ،های گوناگونی همچون غرنویان روی کار آمدن سلسله با

های واحدهای سیاسی تغییر کرد ولی تقسیمات کشوری همچنان به صورت متمرکز باقی ماند و فقط بعضی نام

 و غیره بود. آوری مالیاتکارکرد واحدهای تقسیماتی را همچنان نظارت بر کشور و جمع

 اسالمی( جمهوریدوره پهلوی و ) معاصر دوران در کشوری تقسیمات. 3

هجری قمری در دوره سلطنت رضا شاه قانون جدید تقسیمات کشوری را تصویب کرد و اختیار تغییر 7913در آبان 

آن را به هیئت وزیران واگذار کرد. مطابق این مصوبه ایران به شش استان تقسیم شد، که هر استان از چند شهرستان 

 شد. ر بخش از چند دهستان و هر دهستان از چند قصبه و روستا تشكیل میو هر شهرستان از چند بخش و ه

گرفت و از جمله این موارد  محمدرضا شاه نیز ادامه یافت که گاه جنبه کامالً سیاسی به خود می این تغییرات در دوره

یمات کشوری در تصمیم به وارد کردن بحرین در تقسیمات کشور ایران به عنوان استان چهاردهم بود عناوین تقس

 54این دوره عبارت بودند از: استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا. در آستانه انقالب اسالمی ایران کشور شامل 

 بخش بود. 414شهرستان و  730استان، 

مردم مناطق مختلف کشور و دولت با توجه به شرایط انقالبی کشور تغییراتی در  ،پس از پیروزی انقالب اسالمی

در دو سال نخست استقرار جمهوری اسالمی در حدود سی شهرستان جدید به  .نداسامی شهرها و روستاها انجام داد

ی و شرایط زمانی بروز جنگ تحمیلی و نوپا بودن نظام جمهوری اسالم .این روند کم و بیش ادامه یافت .وجود آمد

 791در حدود  7914تا سال  7933ممنوع باشد. از سال  7933و... باعث شد که هرگونه ارتقای سطح سیاسی تا سال 

 های مختلف کشور صورت گرفت. نمورد ارتقا سطح در استا
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ست که با همچنین فضای سیاسی کشور در چند سال اخیر به لحاظ تقسیمات استانی تحوالت زیادی را تجربه کرده ا

از آن جمله و البرز  جنوبی ،های رضوی، شمالیساناقزوین، اردبیل، گلستان، خر های تازه تأسیس قم، پیدایش استان

 .است

 یرگذار بر فرایند تقسیمات کشوریمتغیر تأث

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می ،بندی کشوراز جمله معیارهای تأثیرگذار در تقسیم

حوزه نفوذ  -3؛ محرومیت -0؛ همگنی فرهنگی -4؛ همگنی طبیعی -9؛ وسعت جغرافیایی -5 ؛شاخص جمعیت -7

 ؛های استراتژیک دولت اندیشه -3 ؛های مشابه نیازها و فرصت -1 ؛های ویژه امنیتی ضرورت -1 ؛های مرکزی مكان

سیاسی و  فرهنگی و اجتماعی،توان به مسائل نظامی و امنیتی،  الذکر میعالوه بر موارد فوق  ،ای روابط فاصله -75

توان به می ،بندی فضای سرزمین دارندبر تقسیمثیر را أکه بیشترین ترا برخی از این عوامل  جغرافیایی نیز اشاره کرد.

 :شرح زیر دانست

 شاخص جمعیت

 گرو دسترسیرا در ارتقای واحد سیاسی به مرتبه باالتر  .گیرد مورد استفاده قرار مینیز شاخص جمعیت که در ایران 

حداقل جمعیت برای تشكیل استان یک  .(75 :7917 کریمی پور،) داند ناحیه به یک سقف مشخص جمعیتی می

شاید بتوان گفت مهمترین شاخص قانونی و رسمی  . (Etaat and Nikzad 2016: 243)بینی شدمیلیون نفر پیش

گرایش مسلط در الگوی تقسیمات موجود ایران به سمت پارامتر  .مرتبط با تقسیمات کشوری شاخص جمعیتی باشد

 .(533 :7917 جمعیت بوده و گاهی اوقات با عامل سیاسی همراه شده است )حافظ نیا،

ی  در دوره ها نیز دارای ماهیتی جغرافیایی سیاسی هستند، جمعیت کشور ها که اغلب آن در بین این عوامل و شاخص

که نقش محوری را  شود های جغرافیایی سیاسی محسوب می ی معاصر، از شاخص دورهتاریخی و شكل حكومت در 

های تقسیمات کشوری دارای اهمیت  شاخص اند. توجه به نحوه وگیری الگوی تقسیمات کشوری داشتهدر شكل

 خاص است.

 جغرافیایی وسعت

 بر قبمنط آنها سرزمینی قلمرو که طوری به ،اند بوده زیادی جغرافیایی وسعت دارای همواره ایران در ها حكومت

 اعالی حد به هخامنشیان دوران در ایران مرزهای، است موجود آن اطراف جغرافیایی های حوزه حتی و التف

 را آفریقایی و اروپایی -آسیایی امپراطوری باید آن ثغور و حدود شناسایی جهت در که رسید خود تاریخی گسترش

 .(35 :7913 ،محمدی) گرفت نظر در

 بنابراین. نمود می الزامی امری آن اداره و کنترل منظور بهرا  سرزمین فضای بندیتقسیم ،وسیع جغرافیایی فضای

 علت ،باشد تاریخی دوره در کشوری تقسیمات الگوی بر گذارتأثیر عاملی که آن از بیش کشور جغرافیایی وسعت

 باعث تاریخی مختلف های دوره در کشور زیاد وسعت. شود می محسوب کشوری تقسیمات گیریشكل وجودی

، قومی، اجتماعی، معیشتی تنوعبوده که موجب  کشور داخل در انسانی و طبیعی تنوع ،جغرافیایی واحدهای دعدت
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 جغرافیایی واحدهای ایجاد زمینه کشور جغرافیایی پهنه در تنوعات و هاتفاوت این خود که است شده زبانی و نژادی

 .(1 :7935، )اعظیمی و دبیری آورد می فراهم را سرزمین فضای بندیتقسیم درنتیجه و

 رافیای قدرت(غ)جعوامل غیر رسمی

نه عوامل رسمی و قانونی است و  ،تواند الگوی تقسیمات کشوری را تحت تأثیر قرار دهد عوامل غیر رسمی که می

بلكه شامل  ؛عوامل امنیتی جغرافیای سیاسی دانست ءتوان جز حتی عوامل غیر رسمی را نمی .نه عوامل علمی و فنی

توانند  ه میساختار حكومت چنان قدرتی دارند ک ها در شود که تحت عنوان البی هایی می آن دسته از افراد و یا گروه

های قانونی و علمی باعث  های حكومتی را تحت تأثیر قرار داده و بدون توجه به شاخصبا نفوذ قدرتی خود دستگاه

توانند از ارتقای سیاسی یک واحد  ها می گیری ارتقای یک واحد سیاسی شوند و یا بعضی مواقع این گروهلشك

 .(77 :7917 کریمی پور،)جلوگیری کنند

یكی عدم تبعیت از قانون تقسیمات کشوری و دیگری سرعت در ارتقای واحدهای  ،جغرافیای قدرت به دو صورت

توان عوامل غیر رسمی مثل جغرافیای قدرت و حمایت در واحدهای  می هنتیجدر و تواند تأثیرگذار باشد  می ؛سیاسی

 تواند داشته باشد. نمود و فراوانی بیشتری می ،دوم و سوم تقسیمات کشوری یعنی در سطح شهرستان و بخش

 شاخص دسترسی فاصله

شوند که مردم  می هگرفتتوزیع خدمات در درون یک جامعه معموالً بر اساس فرضیات هندسی نقاط در نظر 

و  دی پورمشوند )اح این نقاط برتر تحت عنوان مرکز بخش یا استان شناخته می .دسترسی بیشتر به آن دانسته باشند

قانون تقسیمات کشوری دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی و  75( بر اساس ماده 17 :7910 ،همكاران

ان یا هر دهستان را به نزدیكترین بخش و هر بخش را به نزدیكترین اجتماعی هر روستا را به نزدیكترین مرکز دهست

 را به نزدیكترین مرکز استان ضمیمه نماید. مرکز دهستان و هر شهرستان

 فضایی بندیتقسیم بر سرزمین یک طبیعی های ویژگی و طبیعی محیط أثیرت

 که عواملی از یكی .است بوده قبل های دوره با متفاوت شكلی به ایران سرزمین فضایی تقسیم، تاریخی های دوره در

 طبیعی هایویژگی و محیط جبر ،داشته تاریخی های دوره در سرزمین فضایی بندیتقسیم تحول بر توجهی قابل تأثیر

 در ثریؤم بسیار نقش ایران طبیعی محیط در مهم یشاخصه دو توپوگرافی و هوا و آب .است بوده کشور یک

 با است سرزمینی ،بود ایرانی حكومتهای گیری شكل خاستگاه که ایران فالت .است داشته کشورسیاسی  تقسیمات

 خود خاص هایتپایتخ با هاییحكومت ایران کنار و گوشه در شده باعث که کوهستانی متنوع های ناهمواری

 که شده باعث البرز های کوه وجود کهطوری به .بخشند ایران سرزمین بر خاصی فضایی بندیتقسیم و وندش تشكیل

 حكومت تشكیل موجب لوت مثل وسیع بسیار هایدشت وجود . همچنینگیرد شكل طبرستان در علویان حكومت

  .دش ایران شرق جنوب در صفاریان

 کشور سیاسی تقسیمات بر اقوام و نژاد و فرهنگ تأثیر

خواهد داشت که نتیجه آن توسعه  بردهی سیاسی فضا را در  خودی خود تأثیراتی بر سازمان های مكانی به رقابت

زمانی پایدار ، ای است. توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه های اقتصادی، پایدار و ترقی مناطق و همچنین ایجاد قطب
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خودشان را  زیادی حد تا عموماً هاملت .(Bronman, 1996: p53) است که بر شالوده اصول بوم شناسی استوار باشد

-یقطعه م ین. اگیرندیم یناز سرزم یخاص یخود را از قطعه یتو حس هو کنندیم یفبر اساس مفهوم فضا تعر

 حاشیه در قومی هایاقلیتبا  ایران کشور .(Blackwell, 2006: 18مذهب آنها باشد ) یا خانه ملت، –دولت  تواند

 های فرهنگ با هااقلیت این و بزند رقم را خاصی تقسیمات الگوی یک کشور سیاسی فضای در که است شده باعث

 باشند ها شاخصه این بر منطبق که خاص تقسیمات الگوی یک نداشت بر تمایل خاص نژادهای با کمشتر و مشابه

 غرب در کرد و شرق جنوب در بلوچ ،کشور شرق شمال در ترکمن و ایران غرب شمال در ترک اقوام وجود. دارند

 است شده خاصی نژاد و خاص مردمان با سرزمین یک گیریشكل باعث دارند که یقومیت و نژاد با متناسب کدام هر

 .است شده ملی اتحاد باعث و کرده کمتر را واگرایی عمل این که

  های مورد مطالعهاستان

 استان سمنان

 های استان به شمال جانب از استان این دارد. جمعیت نفر 935 و هزار 155سمنان است.  ستانمرکز استان سمنان، شهر

 خراسان استان به مشرق از اصفهان، و جنوبی خراسان های استان به جنوب از مازندران، و گلستان شمالی، خراسان

کیلومتر مربع است که  437/31مساحت استان سمنان برابر با است.  محدود قم و تهران های استان به رضوی و از مغرب

 امیناز نظر جمعیت سی است و ایران استان ششمین مساحت نظر شود و ازکشور را شامل میدرصد مساحت کل  3/0

 میزان به سمنان استان باسوادی میزان .است درصد 11/5 میزان به جمعیت کل از سمنان استان سهم است. کشور استان

 اکنون هم استان این .دارد شاخص این در را کشور سوم رتبه البرز، و تهران هایاستان از پس سمنان و بوده درصد 37۱0

 -9 شاهرود؛ – 5 سمنان؛ -7: شامل استان این هایشهرستان. است دهستان 97 و بخش 70 شهر، 55 شهرستان، 1 دارای

 .(7930 باشد )مرکز آمار ایران،آرادان می -1 میامی؛ -1 سرخه؛ -3 مهدیشهر؛– 0 گرمسار؛ – 4 دامغان؛

 
  سمنان: موقعیت استان 1شماره شکل 

 www.shooofer.irمنبع سایت: 

http://www.shooofer.ir/
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 پرتابل استانداری سمنان منبع:   های استان سمنانشهرستان: موقعیت 2شکل شماره 

  استان قزوین

 خود در را کشور جمعیت درصد 7۱35 و دارد نفر جمعیت 7،519،137 .قزوین است ستانشهرقزوین  استانمرکز 

 این باشد.می درصد 14۱7این استان  باسوادی کیلومتر مربع است. درصد 70031برابر با  آن مساحت .است داده جای

 -7 :اند ازعبارت استان این هایشهرستان. است دهستان 43 و بخش 73 شهر،50 شهرستان، 3 دارای اکنون هم استان

این استان از  .(7930 )مرکز آمار ایران، باشدآبیک می -3 ؛زهرا بویین -0؛ البرز – 4 ؛تاکستان -9 ؛آوج -5؛ قزوین

جانب شمال به استان گیالن، از جنوب به استان مرکزی، از غرب به استان زنجان، از شرق به استان تهران محدود 

 است. 

 
 استانداری قزوینپرتابل  منبع:  های تابع: موقعیت استان قزوین و شهرستان3شکل شماره 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGw6uzo8naAhWLr6QKHR-qAIQQjRx6BAgAEAU&url=http://qaz.mimt.gov.ir/services/general_content/thumbnail/147418/standalone/1/template/view_template/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html?t=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&psig=AOvVaw27xBFHLldrLzVs89bxLebS&ust=1524328193923596
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 قزوین سمنان و استان تقسمیات کشوری در تطبیقی تحلیل

یابی قرار گرفت. مورد ارز از دیدگاه مسئولین استانی ،ثیرگذار بر تقسیمات کشوری در دو استانأمهمترین متغیرهای ت

 -مراکز سیاسیترسی به می، جفرافیای قدرت، دسدکه مهمترین عوامل جمعیت، وسعت، تقاضای مرنتایج نشان داد 

 ثیر متغیرها در دو استان با یكدیگرأده است. البته توو محرومیت بمنطقه ، وضعیت طبیعی قومی فرهنگاداری، تنوع 

 تفاوت دارد.

 
 : فراوانی متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیمات کشوری در استان سمنان از دیدگاه مسئولین مرتبط1نمودار شماره 

 های تحقیقمنبع: یافته

 
    : فراوانی متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیمات کشوری در استان قزوین از دیدگاه مسئولین مرتبط2نمودار شماره 

 های تحقیقمنبع: یافته
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 در گذشته و قزوین در استان سمنان شاخص وسعت
 تأسیس دو استان مقایسه تطبیقی :1جدول شماره 

 دهستان شهر بخش های اولیهشهرستان تعداد سیسأسال ت مرکز استان

 51 74 75 گرمسار -دامغان -شاهرود -سمنان 7900 سمنان سمنان

 54 71 71 الوند -بوئین زهرا -تاکستان -قزوین 7913 قزوین قزوین

 منبع: مرکز آمار ایران

 59سال  دو استانکشوری مقایسه تطبیقی تقسیمات  :2جدول شماره 

 

 

 
  مرکز آمار ایران منبع:

 سمنان شاخص جمعیت در استان 

 جای خود در را کشور جمعیت از درصدصدم  11استان  دارد . این نفر جمعیت 935 و هزار 155 استان سمنان

 را درکشور دارد. 95و از نظر شاخص جمعیت رتبه  .است داده
 هابه تفکیک شهرستان جمعیت استان سمنان :4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 
 7930نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن منبع: 

 شاخص جمعیت در استان قزوین

و از  .است داده  جای خود در را کشور جمعیت از درصد7۱35 استان دارد . این نفر جمعیت 7519137 استان قزوین

 را در کشور دارد. 57 نظر شاخص جمعیت رتبه
 ها: جمعیت استان قزوین به تفکیک شهرستان3جدول شماره 

 

 7930نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن منبع: 

 تحقیق هاییافته

پیشرفت هر منطقه منوط به ارتقاء سطح  ،هجری شمسی7973در ایران بعد از اولین قانون تقسیمات کشوری در سال 

بخش به شهرستان و شهرستان به مرکز استان  به مرکز بخش،یعنی دهستان  ؛آن واحد سیاسی تعریف شده است

 وسعت ویژهفرمانداری  دهستان شهر بخش شهرستان مرکز استان

 31437 شاهرود 97 55 70 1 سمنان سمنان

 ششمین استان کشور

 70031 _ 43 50 73 3 قزوین قزوین

 استان کشورو ششمین بیست 

 سیسأسال ت 7930جمعیت سال  مرکز شهرستان

 7900 733057 سمنان سمنان

 7900 571351 شاهرود شاهرود

 7900 34735 دامغان دامغان

 7900 11457 گرمسار گرمسار

 7913 41410 مهدیشهر مهدیشهر

 7935 79114 ارادن ارادن

 7935 91171 میامی میامی

 7937 70059 سرخه سرخه

 سال تأسیس 7930جمعیت سال  مرکز شهرستان

 7973 033395 قزوین قزوین

 7949 49131 آوج آوج

 7910 34093 آبیک آبیک

 7910 755334 بوئین زهرا بوئین زهرا

 7903 715393 تاکستان تاکستان

 7919 545130 الوند البرز
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این موضوع سبب درخواست مردمی برای  گردد.تبدیل شود. با ارتقاء سطح توجه دولت به آن واحدها بیشتر می

در  شود.تر شدن دولت مرکزی و زیادتر شدن بوروکراسی ناکاراتر میکه نتیجه آن بزرگ شودافزایش این روند می

 های دیگر تأثیرات بیشتری داشته است.کشوری همیشه دو متغیر جمعیت و وسعت نسبت به شاخص تقسیمات

 باشد.های تحقیق در دو استان سمنان و قزوین به شرح زیر میبررسی یافته

دسترسی به  های محرومیت، وضیعت طبیعی منطقه،سمنان به مقولهدهد که در سطح استان نتیجه تحقیق نشان می

جفرافیای قدرت و جمعیت  تقاضای مردمی، اما متغیرهای وسعت،؛ ندانی نشده استچاداری توجه  -سیاسیمراکز 

 به های کشور است.ترین استانکم جمعیت این استان یكی از پهناورترین و اند.ثیرگذار بودهأهای تمهمترین شاخص

ام قرار سیولی از لحاظ جمعیت در رتبه  دارد تبه ششم رالحاظ وسعت ر از های موجودطوری که در میان استان

مقدار جمعیت آن با توجه به مقدار وسعت آن بسیارکم است. حداقل نیمی از وسعت این استان به نوبه  اینبنابر دارد.

های انسانی الاقل در حد میانگین تراکم جمعیت کشور خود از شرایط و تمهیدات کافی و وافی برای استقرار جمعیت

از  سمنان استان ،این ت؛ ولی در حال حاضر این خصوصیت برای این استان وجود ندارد. عالوه بربرخوردار اس

ترین رتبه قرار گرفته در پایین ،های کشورلحاظ مقدار تراکم جمعیت )تعداد نفرات در واحد سطح( در میان استان

ای که غالب جمعیت به گونه ؛ار نیستهمچنین چیدمان جمعیت مستقر در آن نیز از نظم و سامان الزم برخورد .است

)بخصوص شهرهای رده اول استان( و همچنین در نواحی اطراف این شهرها و در  این استان در حریم شهرهای آن

 اند و سایر نقاط استان علیرغم برخورداری از شرایط و تمهیدات کافی، غالباًامتداد جاده سراسری استان استقرار یافته

 اند. )با توجه به قدمت آنها( شده گاهی مستقردچار روند نزولی و گسیختگی جمعیت و واحدهای سكونت

قزوین از استان تهران جدا و به استان زنجان ملحق شد ولی  ،هجری شمسی 7903در سال با تصمیم وزرات کشور

یرش مردم قزوین و حتی ئله مورد پذبا مرور زمان این مس .دده بواجتماعی و اقتصادی مراعات نش عی،همگنی طبی

ثیر جغرافیای قدرت دولت وقت به خاطر مالحظات سیاسی أها و تبا باال گرفتن تنش .الی شهر زنجان قرار نگرفتاه

ثیرگذار تقسیمات کشوری و با توجه به باال بودن تراکم جمعیت قزوین در سال أثر و تؤو با در نظر گرفتن عوامل م

های اقتصادی استان قزوین با دارا بودن قابلیت .آمدجدا و به صورت استان مستقل در انقزوین از زنج 7931

تاریخی و مذهبی و به رقم ، های طبیعیرداری از جاذبهوکشاورزی و دامداری( برخ ،های صنعتی فعال)شهرک

  .داردسمنان  نسبت به تریوضعیت مناسبنزدیكی به مهمترین کانون جمعیتی کشور ) تهران( 

 یعلمی پژوهش و دستاورد گیرینتیجه

نتیجه ناتوانی در نیازسنجی مردم مناطق اری اختیارات به سطوح پایین و درنظام متمرکز در ایران به علت عدم واگذ

مختلف، محوریت انسان در امر توسعه و توسعه پایدار را نادیده گرفته است. عالوه بر این روند ارتقای فوق از منظر 

 به طور مستمر ای فزاینده یافته ومورد توجه قرار گرفته است. در این فرآیند که دستگاه اداری توسعه بوروکراسی نیز

های اداری، های جاری دستگاهمنابع و هزینهموجب افزایش ، افزوده شدهها بر شمار کارکنان دولت در سازمان

است. حال آنكه اگر به جای ارتقای کمی، ها و حقوق و دستمزد کارکنان گردیده ساخت و ساز ادارات و سازمان

-نتیجه پایداری توسعه میها و درها صرف توسعه زیرساختگرفت، این هزینهارتقای کیفی اختیارات مدنظر قرار می

مدیر و پرسنل ؛ شوده نمیددی گردید. مضافاً اینكه در این نظام متمرکز عالئق و حس مالكیت به خالقیت و نوآوری
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به حقوق و وری و سودآوری صنعت مربوطه، عمدتاً جهت تولید، رونق، ارتقای کیفیت، بهره دولت بدون تالش

 (Etaat and Mousavi,2011: 23-24) اندیشند.مزایای خود می

گیری به ها و اعطای قدرت تصمیمترین کارکردهای تقسیمات کشوری که نقش مهمی در انتقال مسئولیتاز مهم

 (.13: 7930اداری دارد ارتقای سطوح سیاسی واحدهای تقسیماتی است )باقری و دیگران،  –واحدهای سیاسی 

سیستمی ناکارآمد جهت ساخت یک فضای منسجم و مبتنی بر درونی سازی  ،نظام کنونی تقسیمات کشوری ایران

نیز شده است. از  است و تاکنون نه تنها توسعه کشور را به همراه نداشته، بلكه باعث عدم توسعه متوازن فضایی

ها و معیارهای تقسیمات کشوری توان به این قانون وارد دانست، عدم کیفی سازی شاخصمهمترین نقدهایی که می

گیری واقعی واحدهای سیاسی، عدم وحدت ساختاری و کارکردی، عدم همگنی جغرافیایی، تمرکزگرایی، عدم شكل

داشتن ساختار سلسله مراتبی بلند، رخنه عوامل غیررسمی در نظام حاکمیت بعد امنیتی بر قانون تقسیمات کشوری، 

های بهینه برای مشارکت دادن گروه ای و محلی، نبود ساخت و سازناحیه هایگیری رقابتتقسیمات کشوری و شكل

توجهی به جغرافیای فرهنگی(، عدم عدالت فضایی و مشخص نبودن دقیق مدیران و زبانی و مذهبی )بی –قومی 

 کنندگان واحدهای سیاسی است.ارهاد

اریم سیاسی کارآمد و مطلوب د –نیاز به تدوین یک نظام تقسیمات اداری  ،ی صحیح کشور برای دستیابی به اندازه

از جمله اینكه سوابق  ؛توان به نكات جالبی دست یافت می تأثیرگذار بر تقسیمات کشوری که با بررسی عوامل

رامش صورت نگرفت و همیشه با مشكالت آای با  در هیچ دوره تقسیمات کشوریدهد نظام  تاریخی نشان می

های  بنابراین برای اجرای یک نظام تقسیمات کشوری کارآمد ابتدا باید موانع و مؤلفهاست.  متعددی روبه رو بوده

خاص کشورمان با توجه به جغرافیای سیاسی و الزامات فضایی  و تقسیمات کشوری رارا شناسایی کرد تأثیرگذار 

 .دداانجام 

فقدان  هنگ و نامتوازن هستند. مشكل دیگرهای فعلی از لحاظ شكل، وسعت و سلسله مراتب سطوح ناهما استان

در حال  ؛تعادل و توازن نسبی در مساحت سطوح تقسیمات کشوری در سطح استانی فرمانداری و بخشداری است

و مشكل دیگر ناموزونی است تر استان وسیعاز هفت  در استان سمنان( شاهرود دمانن)های حاضر برخی فرمانداری

 سطح توسعه نیافتگی است.

ذف حو امكانات  با تجدید نظر در طرح تقسیمات کشوری باید اتصال بین سطح تقسیمات و سطح دریافت خدمات

کشوری و افزایش امنیت  بندی به وجود آید که این امر موجب کاهش رقابت بین سطوح تقسیماتدرجه شود و نظام

 پایدار مرزها خواهد شد.

، بنابراین است حاکی از آن است که تقسیمات پی در پی نقشی در پیشرفت این دو استان نداشتهنتایج این تحقیق 

ها داده شود تا آنها تقسیمات کشوری را بر مبنای ها و فرمانداریشود که قدرت بیشتری به استانداریپیشنهاد می

 انجام دهند. ،ی جغرافیایی که هویت حقیقی دارندمتغیرها
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