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چکیده
تقسیمات کشوری و سیاسی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه اقتصاایی و ررننیای و امتمااعی یاو کشاور ااه ساا
میآید؛ اما اا وموی انمیت این مؤلفه تصمیم گیری یر خصوص چیونیی و کام و کیاآ آب ایشاتر کااری اسات سیاسای و یریاد
قدرت یولتنا و نظامنای سیاسی .ندف این مقاله اررسی و تحلیل نظام تقسیمات کشوری یر ایراب اا تأکید ار متغیرناای علمای و
مغراریایی است .سؤال اصلی مقاله این است که اا یر نظر گررتن یو متغیر علمی و مغراریایی اه عنواب معیاار ارزیااای و کارآمادی
نظام تقسیمات کشوری یر ایراب یارای چه یرمهای از کیفیت است و اینکه چیونه میتواب اا استفایه از متغیرناای عمادتاع علمای و
مغراریایی مدلی مطلو ارای نظام تقسیمات کشوری یر ایراب ارائه یای؟ می تواب گفت که نظام تقسیمات کشوری یر ایاراب ایشاتر
مانیت سیاسی و تا دویی ممعیتی یاری اه نحوی که یر سااقه تاریخی آب و یا یر چشمانداز آینده آب کامتار اراری از متغیرناای
علمی و مغراریایی مشانده می شوی .اا تومه اه این مقدمه یر این مقاله تاش

خواناد شاد ااا اساتفایه از مناااع کتااخاناهای و اسانای

ااالیستی اه تحلیل و تبیین موضوع اررسی و تحلیل نظام تقسایمات کشاوری یر ایاراب ااا تأکیاد اار متغیرناای علمای و مغراریاایی
پریاخته شوی.

واژگان کلیدی :نظام تقسیمات کشوری ،متغیرهای علمی ،جغرافیا ،ایران ،جمعیت.

( -1نویسنده مسئول) d-hasnabadi123@gmail.com
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مقدمه
كت ات دنك ميسقت ر    
هر حكومتي براي اداره قلمرو سرزميني خود ناگزير است كه كشور را به واحدهاي اداري كوچ 
بتواند در زمينه اعما ِلِل حاكميت و نيز ارائه خدمات عمومي آن را بكار گيرد .ساختار حاکمیت سیاس تامیسقت رب ی    
کشوری تأثیر بسزایی دارد .از اهداف مهم مدیریت سیاسی فضا ،ایجاد یک توسعه متوازن در س ؛تسا نیمزرس حط    
توسعهای که از طریق ارائه بهینه خدمات ،باعث کاهش نابرابریها و ایجاد یک عدالت جغرافیایی در س نیمزرس حط   
شود و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است که به منظور مدیریت س ره ماجنا و نیمزر هنوگ     
برنامهریزی در سطح کشور و یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن همه نواحی یک کش تروص رو   
میگیرد و کارآمدی آن زمانی محقق خواهد شد که بتواند بستر مناسبی را برای رشد و توس یحاون همه نزاوتم هع     
فرا مه نماید .از مهمترین کارکردهای تقسیمات کشوری که هم شقن  م رد ی

ت دق یاطعا و اه ررر ررررت
یلوئسم لاقتنا تتتتت تتتتت

تصمیمگیری به واحدهای سیاسی  -اداری دارد ارتقای سطوح سیاسی واحدهای تقسیماتی است (ب ،نارگید و یرقا   
.) 89 :5931
سازماند يه سياسي فضاي هر کشور در قالب تقسيمات کشوري به اجرا در میآید .تقسيمات کش هم زا يرو مممممت نیر
عواملي است که يک نظام سياسي بايد براي تهيه و اجراي برنامههای مختلف اقتص سیز ،يياضف ،يعامتجا ،يدا تتتت تتتت
ت
محیطی و همچنين اداره بهتر سرزمين و بهرهبرداری بيشتر ،به آن توجه کند .با تأمل در وض تامیسقت دوجوم تیع    
کشوری در ایران که از طرفی متأثر از عدم هماهنگی میان بخشهای مرتبط با موضوع و از طرفی دیگر ناشی از ع مد
یبا داجیا یارب ییانبم دراوم زا یرایسب رد دش       
رعایت شاخصها در قانون و همچنین ناکارآمدی قانون فعل م ی یی یی
ن ام د ر ررر س اون ت ت
ت
ناهماهنگیهای بیشتر و بهرهبرداری سیاسی برخی افراد و ذینفعان گردیده است تا حدی کههه این ن
ی و ایجادد
اخیر باعث به وجود آمدن نقاط بحرانی در برخی مناطق کشور شده و مطالباتی را با هدف کاهش ن رباربا ی ی
ی در
ت منفی ی
یتوانددد در آیندهه آثاررر و تبعات ت
توسعه متوازن در جامعه ایجاد نموده است که به نوعی ادامه این رونددد می ی
بخشهای مختلف جامعه بر جای گذارد .با نگاه به توزیع نامناسب واحدهای صنعتی در کشور میتوان گف أشنم :ت   
ی تیعضو یاه   
بسیاری از نابرابریهای اجتماعی ریشه در وضعیت موجود تقسیمات کشوری دارد ،اصالح نابس ناما ی ی
موجود تقسیمات کشوری نقش کلیدی در تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایفا مینماید به نوعی که
ی» ،
میتوان «افزایش همبستگی و اقتدار ملی»« ،پیوند میان فرهنگها»« ،افزایش بهرههوری»« ،ک یارا ی داصتقا هدزاب و  ییی ییی
«گسترش عدالت اجتماعی»« ،رفع فقر و محرومیت»« ،برقراری تعادل و توازن) در برخورداری از سطح معقول توسعه
و رفاه) در تمام مناطق جغرافیائی «ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقهای» از جمله یاهدرکراک    
آن دانست بهگونهای که زیرساختهای الزم در راستای تحقق اهداف چشمانداز بلند مدت توسعه کشور و م تیرید
یک پارچه سرزمین را بهصورت متوازن ،پایدار و عادالنه را فرا مه نماید (احمدی پور و دیگران.) 17 :0931 ،
از آنجا که تقسیمات کشوری بر اساس ضوابط و معیارهای صحیح در ارتباط کامل با حاکمیت مل ارق ی ر مدع ،دراد     
ی یاه
رعایت آن ممکن است حاکمیت را با مشکالت اساسی روب  ،ورملق و تعسو ،تیعمج .دزاس ور ه ناوخم یییییی یییییی
اجتماعی (همگنی جامعه از طریق تعیین میزان مراودات فرهنگ و یداصتقا ،ی

رفا یعامتجا ا هلصاف یسرتسد و )د       

(توزیع خدمات در درون یک جامعه همگن بر اساس مرکزیت هندسی با در نظر گرفتن نق  مدرم هک یطا د رتس سی     

بررسي و تحليل نظام تقسيمات کشوري972 ...

یباشددد .تقس لس یروشک تامی سه    
بیشتری بدان داشته باشند) به عنوان مالکهای عمده تقسیمات کشوری مطرح م 
مراتب اداری سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهایی کوچکت نآ هرادا تلوهس یارب ر ما نیمأت و ن بهب و تی ود       
اوضاع اجتماعی و اقتصادی است این تقسیمبندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ ،اوضاع جغرافیایی و جمعی اگ و ت ه   
یگیرد (اعظمی و دبیری.) 63 :0931 ،
برحسب مالحظات سیاسی (بهویژه در دوران معاصر) صورت م 
یهای جدید کشوری بوده که
در سالهای اخیر ،جامعهی ما شاهد افزایش تقاضاهای عمومی در خصوص تقسیمبند 
این افزایش تقاضا بیشتر با نگاه تالش در راستای کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی شکل گرفته است .س لاؤ
اصلی مقاله این است که با در نظر گرفتن دو متغیر علمی و جغرافیایی به  رایعم ناونع  ار بایز ی ماظن ،یدمآراک و       
یتوان با استفاده از متغیر تدمع یاه   ًاًا
تقسیمات کشوری در ایران دارای چه درجهای از کیفیت است و اینکه چگونه م 
علمی و جغرافیایی مدلی مطلوب برای نظام تقسیمات کشوری در ایران ارائه داد؟ میتوان گفت که تامیسقت ماظن     
کشوری در ایران بیشتر ماهیت سیاسی و ت ودح ا د تیعمج ی ی راد  د هب  ک یوحن ه هقباس رد 

یخیرات         آن و ی رد ا

چشمانداز آینده آن کمتر اثری از متغیرهای علمی و جغرافیایی مشاهده میشود .با توجه به این مقدمه در ای هلاقم ن   
تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد باالدستی به تحلیل و تبیین موض عو

بررس  ي ووو تحل ماظن لي   

تقسيمات کشوري در ايران با تأکید بر متغيرهاي علمي و جغرافيا يي پرداخته شود.
رویکرد مفهومی و نظری تحقیق
مکتب فضائی رویکرد معرفت شناسانهای در جغرافیا است که بر پخش ،پراکندگی ،آرایش و انتظ دیدپ ما ههههه زین و اه   
ینمای تیمک بتکم نیا رد .د     
ساختها ،سیستمها و کنش یفارغج یاضف رد لباقتم یاه ایی م زکرمت  یییییی یییییی

گرای ،ی

اندازهگیری ،الگوهای هندسی و ریاضی ،تصویرسازی و نقشه ،مدلسازی ،طراحی و اشکال هندسی ب و شیامن یار
شهای متقابل اهمیت خاصی دارند (سجادیان و پیری.) 21 :6931 ،
تبیین الگوهای توزیع ،ساختها ،سیستمها و کن 
تها و سیست ممم رد یئاضف یاه   
در مکتب فضائی محدودیت مقیاس جغرافیایی وجود ندارد و الگوهای پخش و ساخ 
همه مقیاسها مورد توجه و مطالعه قرار میگیرند .مکتب فضائی با توضیح فوق پدیدهای قرن بیستمی است که تاریخ
آن به اوایل قرن بیستم و کارهای پاتریک گدس در سال  1915میالدی در زمینه سیستم فض زین و یناهج رهش یئا     
یگردد .پدیدههای مزبور به ن ایفارغج هزوح رد یعو ی    
نظریه مکان مرکزی والتر کریستالر در سال  3391میالدی برم 
سیاسی قرار دارند .این دیدگاه در قالب بی ریوصت نا ی و 

ت یئاضف یاه   
دیدپ یتخاس هه ههههههه خاس ریظن یئاضف یاه تتتت تتتت

درونشهری مانند دوایر متحدالمرکز ،ساختهای قطاعی و شعاعی توسعه یافت و در سال  1953م یدالی

ب یروئت ا   

پخش تورستن هگرستراند جغرافیدان سوئدی از رونق زیادی برخوردار شد (شکویی و تبریزی.) 141 : 1382 ،
در حوزه ژئوپلیتیک ،مکتب فضائی برای اولین بار در نظریه مکیندر در سال  1904م دالی ییی تح و دنلتراه ناونع ت
محور جغرافیایی تاریخ تجلی یافت .مکیندر سطح سیاره زمین را در قالب ی هس یئاضف راتخاس ک

زا هک یشخب       

یاش
ماهیت مرکز-پیرامونی برخوردار بود تبیین نمود .او در این ساختار ،روابط قدرت بین سه بخش س ئاضف راتخا یی یی
(هارتلند ،هالل داخلی و هالل خارجی) را تشریح کرد .چند سال بعد از او هاوس هافر 1ژئوپلیتیسین معروف آلم ینا
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. Marlen Haushofer
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نظریه فضائی خود را در قالب ساختار سه بخشی شمالی-جنوبی ب کرم تیهام ا ر ززز زززز-پیرام هئارا نو    داد (میرحی و رد
حمیدی نیا.) 10 : 1385 ،
یتوانددد
ن سههه بعددد می ی
ريشه واژهي فضا  Espaceاز کلمهی التين  Spatiunبه معناي وسعت و گسترهای كه با دا تش ن ن
ا يش اء را در بر بگيرد ،گرفته شده است .در بيان علمي و فلسفي ،فضا معادل کلمهی مكان و نقطه گرفته دش  ه اب هك     
بخشهای پيرامون خود مشخص میشود و در قلمرو فلسفه فضا محيط همگون و نامحدودي است كه ءايشا نآ رد    
یباشددد و با
محسوس جايگزين شده است .به عقيده اليپ نيز و كانت فضا ادراك شدني است و غير قابل تقس  مي مم ممم 
یباشد .فضا گاه به مفهوم فاصله و به تروص    
ینهایت و تقس مي شدني است يكي نم 
مفهوم وسعت » «Etendueكه ب 
كي

بعدي نيز بكار میرود؛ مث ّالّال در عبارت «در فضاي بين درختان و جنگل درختچهها روئيدهاند» كه منظ اضف زا رو   

ن زميننن فوتباللل
فاصلهی بين درختان میباشد .فضا به مفهوم سطح نيز بكار برده تسا هدش  .....مانند؛؛ «فضا ييي چمن ن
ورزشگاه» .فضا گا يه با مفهوم انتزاعي و مجرد بدون داشتن بعد فيز يكي  ،به جهان شناخت و احساس تعل ققق دارد؛
مانند فضاي باز سياسي ،فضاي آزادي و فضاي اجتماعي .فضا از دير ب  ات زا ا اب زورم مرها ناونع ا ءاكت ركلمع د ددددددد ددددددددد
انسانها ،در قلب مطالعات جغرافيا يي قرار داشته و با كار و كوشش انسانها در رابطه و هدوب  دروخ دنويپ ه      است
(حافظ نیا.)72 :3931 ،
جغرافيا بر آن است تا يك فيت پيدايش توزیعهای پيچيده ا يش اء ،موجودات زنده و انسانها را در س نشور نيمز حط    
ت مجدانه
كند ،دست زدن به تحليلي از اين توزیعها پيش از همه مستلزم دست دادن توصيفي از آنهاست .میبایست ت
درصدد برآمد تا آرايش آنها را دريافت و پيوندها و روابط همهجانبهی آنها را روشن رك دد .جغراف زا كيسالك ياي   
  

ميان واقعیتهای فضا يي  ،تنها بخشي را برمیگزیند كه محل آن را بتوان به آس رد ينا فض نآ غارس و ؛درك نييعت ا
یبخشددد؛ مانن ششوپ ،يراومهان لاكشا ؛د     
چيزهائي میرود كه به بافت ثابت و مستح مك چشمانداز محیط كش ل م 

گيا يه  ،كشتزارها و مساكن و سایر اجزای سازندهی محیط .در این دیدگاه انسانها تنها بهواسطهی آثار مس هك يميقت   
یگیرد نه بهههواسطهههی هنجار اشياهراتفر و اه نن ننن .جغراف ياي
یماند مورد توجه قرار م 
از حضور آنها در زمين بر جا م 
كالس كي

بيشتر به كارهاي ميداني تمايل نشان میدهد و موضوعي كه به بررسي آن میپردازد بيشتر چيزي اس هك ت   

یآید .اين همان چشمان اب هك تسا زاد و اهرازبا
یگیرد و از طر قي مشاهده به ادراك در م 
در ُبُبرد نها يي نگاه قرار م 

  

تکنیکهای روز آمد مورد مطالعه قرار گرفته و براي مطالعهی سرزمینهای وسیعتر ناچار به بازآفرینی محيط به ياري
یکند (ترابی.) 55 : 1377 ،
نقشهکشی تر يك بي است كه خطمشی آن را عال قي جغرافيدان تع يي ن يا تحميل م 
یگیرند كه زا 
یبخشد تا آنجا مورد تب يي ن و تفسير قرار م 
در چنين شرايطي رفتار گروههای انسان كه به مناظر كش ل م 
ییابد تمامي ارجاعاتي كه هداد يهورگ ياهراتفر هب      
آن بهعنوان نوع معيشت ياد میشود و آنگاه كه مقايس تغيیر م 
شده ،از ميان بر ميخيزد يا از اثر میافتد؛ بنابراین انسان و خصا صي

 ،عال قي و ویژگی نآ هديچيپ رايسب یاه رايسب     

كمرنگ و در حا يش ه قرار دارد و پيچيدگي رفتار او كه میتواند مرزهاي چشمانداز را در نوردد و ابعاد فضاي زيست
را دگرگون سازد ،مورد مطالعه قرار نميگيرد .اين در حالی است كه «انسان در فضا جابجا ميشود ،جرياناتي از الاك
و اطالعات را پديد ميآورد و يا دريافت ميكند بر اعتبار و ارزش آن ميافزايددد و س اجنار ممم ب ار ييي تسلططط بررر آن بههه

بررسي و تحليل نظام تقسيمات کشوري182 ...

ن
ن اين ن
ل ت يوك ن ن
سازماند يه آن میپردازد» با توجه به اين نكته است كه طرفداران و مبلغين مكتب رفتاررر فض ئا ييي داليل ل
مكتب را به شرح زير بيان ميدارند:
 -1برای شناخت و تحليل پدیدههای جغرافيا يي  ،عالوه بر واقعیتهای فيز يكي و عيني ،آگا يه از محيط نآ رد هك ي   
یشود ضروري است
تصمیمگیری انسان و زمینههای عملكردي او فرا مه م 
 -2در تع يي ن مسير تصمیمگیری علم و روانشناسي نسبت به ساير علوم انساني ترجیح م 
ییابد .
 -3تغير جهت نگاه مطالعات جغرافيا يي
 -4اس يلحت زا هدافت ل يطيحم يكاردا 

از كل جمعيت به فرد يا گروههای كوچك در ارتباط ب سا هعماج لك ا تتتت تتتت
ت.

ريسفت و

شقن هه هه هههههه هههههههه اا ای ذهن عبانم ناونع هب ي

تاعالطا ديدج ييييييييييييييييي .

 -5تحقيقات جغرافيا يي با همپو يش با ساير رشتههای علمي به ويژه روانشناس ظن حرط تهج رد ي ررر رررریههههاا و حل
مسائل محيطي بسيار كارساز است
 -6بهکارگیری الگوهاي علوم رفتاري ما را در رسيدن به اهداف خود بس دهاوخ كمك راي رك دددد ددددد .جغراف نيا نانادي   
مكتب عالوه بر توجه به محيط جغرافيا يي به طبيعت فعالیتهای انساني و جرياناتي كه آنها را خلق میکننددد توجه
دارند .اين جريانات عبارتاند از :عوامل اجتماعی چون طبقه اجتماعي ،مذ به  ،دان اگياپ و ش ه ع و يعامتجا  و لما     
اقتصادي چون معيشت ،ارتباطات ،حمل و نقل و درآمد و مهمتر از همه وجوه روانشناختی رفت و اضف رد يمدآ را
یدهد و میکوشد ت لحارم ا   
تصورات و ادراكات و ارزشهایی كه به فضا نسبت داده میشود را مورد بررسي قرار م 
گوناگون مكانيسم تصمیمگیری را بازسازي كند و نهايتًاًا اينكه مكتب رفتار فضا يي به اين دليل كش ل گرفت كه تا سر
حد امكان روحیهها و تلقیهای گروههای انساني را بسنجد و حوزههای شناخت و منطق حا مك بر رفتار ار نانآ ياه   
دريابد تا با ارزيابي اين رفتارها و کنشهای او در فضاي عملكردي براي آیندهای خ مانرب بو هههههری نودب .ديامن یز    
كش

جامعهی فردگراي آمر كي ا در پيدايش مكتب مؤثر بوده است (ملکوتیان.)47 :6 136 ،

تقسیمات کشوری در ایران
نخستین تقسیمات کشوری در ایران پس از نهضت مشروطیت در اولین دوره ق ونا نننگ د یراذ ررر س لا
شمس ناونع تحت ی

 تالیکشت نوناق ا الو و یتالای ی یت

 1285هج یر

آ ساسا رب هک دیسر بیوصت هب ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننن

کشور به  4ایالت و  12والیت تقسیم گردید .در آبان ماه  6 131بدون آنکه تغییرات عمدهای در مح دود هه تقس امی ت ت
ت
کشوری ایجاد شود صرفًاًا به تغییر نام برخی مناطق اکتفا و شرح وظایف فرمانداران و بخشداران به تص یو ببب رسیددد و
کشور به  10استان 49 ،شهرستان و  290بخش تقسیم گردید .ازجمله ویژگیهای قانون  6 131اینکه هب نوناق نیا     
ح مختلففف تقس امی ت ت
ت
ب م ارید ننن س وط ح ح
ط انتصاب ب
صورت حصری ،شهرستانهای کشور را معین نموده است و یارش ط ط
ت از
کشوری از استاندار تا کدخدا را برشمرده است وظایف و اختیارات مدیران واحدهای تقسیماتی را با ذکر جزئیات ت
مسائل مهم حاکمیتی تا مسائل خرد بیان کرده است .به عنوان مثال« ،حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت
خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محللل» از وظ و رادنامرف فیا

ت فالحت هب ی   
«راهنم یا ی امیلعت نداد و  تت تت

مالکین و رعایای محل» از وظایف شورای بخش میباشد در این قانون تقسیم شهرستانها به ترازو طسوت شخب     
داخله و تصویب مجلس شورا صورت میگیرد .قانون سال  1362بر خالف قانون  ،6 131احکام جزئی در خص صو
ن ق ونا ننن
ی در اداره کش رو  ،،روح ح کا ممم بررر این ن
سازوکار انتصاب مدیران محلی و اختیارات آنها را ندارد .تمرکزگرایی ی
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ی ابالغی
ت اه ی ی
است .میتوان گفت مدیران محلی مانند استانداران و فرمانداران ،هیچ اختیاری مگر تبعی  زا ت سسسیاست ت
دولت مرکزی ندارند .بنابر «ماده  - 12از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخ ناتسرهش و ناتسرهش عبات ش     
تابع استان و استان تابع تشکیالت مرکزی خواهد بود .در این قانون هرگونه تغییرات در نظام تقسیماتی بهجز اس ،نات
در اختیار هیئتوزیران میباشد .تنها شاخص برای تعیین سطوح تقس م حطس نآ تیعمج ،تامی

یبا ،اتسور .دش   
یییی یییی

یباشد .واحدهای بزرگتر از جمع ندش
دهستان ،شهر ،بخش ،شهرستان و استان واحدهای تقسیماتی در این قانون م 
نزدیکترین واحدهای کوچکتر تشکیل میشوند .ماده  10بیان میدارد :دولت موظف است با حفظ جه یسایس تا   
کترین مرک و شخب ز
کترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدی 
اجتماعی هر روستا را به نزدی 

ره هب ار شخب    

نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید ».قانون اصالح تبصرهه  3م دا هه
 14قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به بوصم نآ    

 1364ای رد یریثأت هیحالصا ن

  

ماهیت قانون نداشته است .قانون اصالح تبصره  1ماده  14قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الح کی قا   
تبصره به عنوان تبصره  4به ماده مذکور مصوب  : 1372این قانون در خصوص سازمان تامیسقت هعبات تارادا و اه    
کشوری میباشد .قانون اصالح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  1362که در سال 1389
به تصویب رسید :این قانون جدیترین اصالح قانون تقسیمات کشوری مصوب  1362میباشد .این اصالحیه برخی
ید ریخا تاونس رد .ده    
از حداقلها برای ارتقاء سطوح تقسیماتی در مناطق مختلف کم تراکم و متراکم را تغیی م ر یی یی
یکی از دالیل تالشها برای تغییرات در تقسیمات کشوری ،مح زوح هدود هه ههه دوب یتاباختنا یاه ه     اس  ت ( (اعظم و ی
دبیری.) 84 :0931 ،
ساختار تقسیمات کشوری در ایران بدین شیوهاست:
 .1کشور (وزیر کشور)
 .2استان (استاندار)
 .3شهرستان (فرماندار) و (فرماندار ویژه)
 .4بخش (بخشدار)
 .5دهستان (دهدار)
ش بههه چنددد
ش و هررر بخش ش
ی بخش ش
کشور ایران به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تع داد ی ی
دهستان تقسیم میشود .مرکز کشور پایتخت نام دارد ،مرکززز هررر اس نات  ،،مرکززز اس نات  ،،مرکززز هررر شهرس نات  ،،مرکززز
ی اداری مربو ططط بههه
شهرستان ،مرکز هر بخش ،مرکز بخش و مرکز هررر دهس نات  ،،مرکززز دهس ات ننن ناممم دارد .واح اهد ی ی
ی ناممم دارن  د ( (رهنم و ا
ی و د راده ی ی
مسئوالن نامبرده در باال به ترتیب وزارت کشور ،استانداری ،فرمانداری ،بخش راد ی ی
احمدی پور.) 48 : 1382 ،
ماده  ۹قانون تقسیمات کشوری مصوب  ۱۲تیر  ۱۳۶۲مجلس شورای اسالمی ماده « :۹استان» ،واح تامیسقت زا ید   
ت یاه
کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به مه پیوستن چند شهرستان ه مممج ب هجوت اب راو ه یعقوم تتتتت تتتتت
یشود (حسن نیا.) 79 :1931 ،
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و طبیعی تشکیل م 
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جدول شماره  -1سیر تقسیمات کشوری در ایران
مسئول در تقسیمات کنونی

نام پیش از سال ۱۳۱۶

واحد تقسیمات کشوری ایران

مسئول در تقسیمات پیشین
شاه

وزیر کشور

ممالک محروسه

ک شو ر

حاکم ایالتی

استاندار

ایالت

استان

حاکم ،والی

فرماندار فرماندار ویژه

والیت

شهرستان

نایبالحکومه

ب خ ش دا ر

بلوک

ب خش

سر بلوکباشی

دهدار

بلوک/قصبه

دهستان

رئیس بلدیه

شهردار

شهر

شهر

ک دخ دا

دهیار

قریه

روستا

منبع( :وزارت کشور)

تبصره -۱وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هیئتوزیران ب و عازتنا ا
شهرستانهای مجاور ،استانها را تعدیل نماید مگر آنکه به تص بیو

ش ای اه   
خب ،اهاتسور قاحلا ششششش ششششش

 یاروش سلجم ا ا ،یمالس ی دیدج ناتسا داج

     

ضروری شناخته شود .استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد .تبصره -۲مرک کی ناتسا ز ی زا 

  

شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،طبیعی و اجتم مماعی آن اس هتخانش نات   
ی در ساللل  ۱۳۹۴خور یدیش  ،،کشوررر ای ار ننن از  ۳۱اس نات ۴۲۹ ،،
ت کش رو ی ی
ع تقس امی ت ت
ن وضع ع
میشود .بر اساس آخ یر ن ن
شهرستان ۱۰۵۷ ،بخش ۲۵۸۹ ،دهستان و  ۱۲۴۵شهر ۳۸۷۸ ،آبادی بلوکه ۹۷۵۸۱ ،آبادی و احتما ًالًالًالًال از  ۲۱فرمان راد ییی
ویژه تشکیل یافته است .در روز سه شنبه  ۱۸ /۹/ ۱۳۹۲عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازد مه جمه رو ییی
ی وزارت کشوررر خب .داد ر
اسالمی ایران از طرح منطقهای کردن استانهای کشور و تقسیمات جدید کشوری از سوی ی
اجرای این طرح نیازمند اصالح قانون است و مسیر طوالنی خواهد داشت ،اما وزارت کشور به شکل قراردادی ب ار ییی
هر چهار یا پنج استان کشور به صورت یک منطقه برنامهریزی کرده است (ثاقب حسین پور.) 185 : 1367 ،

نقشه شماره  -1آخرین تقسیمات سیاسی در ایران منبع)http://www.ncc.org.ir( :
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استان سیستان و بلوچستان
ن
ن در بین ن
استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود  ۱۸۱۷۸۵کیلومتر مربع پهناورترین استان کشور میباشد که با قرار گ تفر ن ن
 ۲۵درجه و  ۳دقیقه تا  ۳۱درجه و  ۲۷دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  ۵۸درجه و  ۵۰دقیقه تا  ۶۳درجه و  ۲۱دقیقه طوللل
شرقی از نصفالنهار گرینویچ ،از نظر جمعیتی از کم تراکمترین استانهای کشور است .این استان از شمال بههه اس ات ننن خراساننن
ی
ب بههه اس ات ننن اه ی ی
جنوبی و کشور افغانستان ،از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان ،از جنوب به دریاییی عماننن و از مغرب ب
یشود (کریم کشته و زمانیان.) 35 : 1383 ،
کرمان و هرمزگان محدود م 
جدول شماره  -2نتایج سرشماری استان سیستان و بلوچستان منبع( :استانداری سیستان و بلوچستان)
شرح

ج مع ی ت

مرد

زن

خانوار

سیستان و بلوچستان

۲۷۷۵۰۱۴

۱۴۰۱۹۳۱

۱۳۷۳۰۸۳

۷۰۴۸۸۸

ساکن در نقاط شهری

۱۳۴۵۶۴۲

۶۸۵۱۶۳

۶۶۰۴۷۹

۳۳۴۸۰۸

ساکن در نقاط روستایی

۱۴۲۷۳۳۲

۷۱۵۶۱۸

۷۱۱۷۱۴

۳۶۹۲۲۶

غیر ساکن

۲۰۴۰

۱۱۵۰

۸۹۰

۸۵۴

ایرانشهر

۲۵۴۳۱۴

۱۲۷۶۹۲

۱۲۶۶۲۲

۶۲۶۲۵

ساکن در نقاط شهری

۱۴۱۴۶۱

۷۱۶۱۱

۶۹۸۵۰

۳۴۲۷۶

ساکن در نقاط روستایی

۱۱۲۸۵۱

۵۶۰۸۰

۵۶۷۷۱

۲۸۳۴۸

غیر ساکن

۱

۲

۱

۱

چابهار

۲۸۳۲۰۴

۱۴۴۴۸۲

۱۳۸۷۲۲

۶۸۱۴۷

ساکن در نقاط شهری

۱۱۲۴۰۹

۵۷۵۷۴

۵۴۸۳۵

۲۷۲۱۶

ساکن در نقاط روستایی

۱۷۰۷۷۸

۸۶۸۹۴

۸۳۸۸۴

۴۰۹۱۸

غیر ساکن

۱۷

۱۴

خاش

۳

۸۷۲۳۰

۸۶۵۹۱

۴۸۳۹۶

ساکن در نقاط شهری

۶۱۸۴۵

۳۱۱۱۷

۳۰۷۲۸

۱۵۷۵۴

ساکن در نقاط روستایی

۱۱۰۷۳۹

۵۵۴۶۸

۵۵۲۷۱

۳۲۱۳۹

غیر ساکن

۱۲۳۷

۶۴۵

۵۹۲

۵۰۳

دلگان

۶۷۸۵۷

۳۳۵۷۵

۳۴۲۸۲

۱۶۵۵۱

ساکن در نقاط شهری

۱۰۲۹۲

۵۱۷۲

۵۱۲۰

۲۴۵۰

ساکن در نقاط روستایی

۵۷۵۶۵

۲۸۴۰۳

۲۹۱۶۲

۱۴۱۰۱

غیر ساکن

۱۷۳۸۲ ۱

۱۳

۰

۰

۰

۰

زابل

۱۶۵۶۶۶

۸۲۹۹۶

۸۲۶۷۰

۴۳۷۰۱

ساکن در نقاط شهری

۱۳۸۷۱۰

۶۹۵۴۸

۶۹۱۶۲

۳۶۴۲۸

ساکن در نقاط روستایی

۲۶۹۲۴

۱۳۴۳۲

۱۳۴۹۲

۷۲۶۳

غیر ساکن

۳۲

۱۶

۱۶

۱۰

زاهدان

۶۷۲۵۸۹

۳۴۲۵۲۴

۳۳۰۰۶۵

۱۶۸۴۸۰

ساکن در نقاط شهری

۵۹۲۹۶۸

۳۰۲۰۹۵

۲۹۰۸۷۳

۱۴۷۹۷۲

ساکن در نقاط روستایی

۷۹۶۱۱

۴۰۴۲۰

۳۹۱۹۱

۲۰۴۹۹

غیر ساکن

۱۰

زهک

۷۴۸۹۶

۳۷۷۶۳

۹

۹

۱

۲۰۰۵۵

۳۷۱۳۳

ساکن در نقاط شهری

۱۳۳۵۷

۶۷۹۴

۶۵۶۳

۳۲۳۸

ساکن در نقاط روستایی

۶۱۵۳۹

۳۰۹۶۹

۳۰۵۷۰

۱۶۸۱۷

غیر ساکن

۰

۰

۰

۰

سراوان

۱۹۱۶۶۱

۹۶۵۸۹

۹۵۰۷۲

۵۰۵۲۴

ساکن در نقاط شهری

۹۰۹۰۶

۴۶۱۰۵

۴۴۸۰۱

۲۴۰ ۷۶

ساکن در نقاط روستایی

۱۰۰۳۵۳

۵۰۲۰۷

۵۰۱۴۶

۲۶۲۱۴
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غیر ساکن

۴۰۲

۲۷۷

۱۲۵

۲۳۴

سرباز

۱۸۶۱۶۵

۹۲۸۹۴

۹۳۲۷۱

۴۵۹۱۰

ساکن در نقاط شهری

۲۸۱۴۶

۱۴۲۳۴

۱۳۹۱۲

۶۳۳۲

ساکن در نقاط روستایی

۱۵۸۰۱۵

۷۸۶۵۶

۷۹۳۵۹

۳۹۵۷۴

غیر ساکن

۴

۴

۴

۰

سیب و سوران

۸۵۰۹۵

۴۲۱۹۶

۴۲۸۹۹

۲۱۶۶۵

ساکن در نقاط شهری

۱۵۲۵۴

۷۷۳۰

۷۵۲۴

۳۷۴۰

ساکن در نقاط روستایی

۶۹۸۳۸

۳۴۴۶۳

۳۵۳۷۵

۱۷۹۲۴

غیر ساکن

۳

۳

۱

۰

فنوج

۴۹۱۶۱

۲۴۵۴۳

۲۴۶۱۸

۱۲۶۰۴

ساکن در نقاط شهری

۱۳۰۷۰

۶۵۲۹

۶۵۴۱

۳۴۱۰

ساکن در نقاط روستایی

۳۶۰۹۱

۱۸۰۱۴

۱۸۰۷۷

۹۱۹۴

غیر ساکن

۰

قصرقند

۰

۰

۶۱۰۷۶

۳۰۳۲۵

۰
۱۵۵۲۴

۳۰۷ ۵۱

ساکن در نقاط شهری

۱۱۶۰۵

۵۷۳۵

۵۸۷۰

۲۶۴۹

ساکن در نقاط روستایی

۴۹۴۷۱

۲۴۵۹۰

۲۴۸۸۱

۱۲۸۷۵

غیر ساکن

۰

کنارک

۰

۰

۰

۹۸۲۱۲

۵۲۷۶۸

۴۵۴۴۴

۲۳۶۰۰

ساکن در نقاط شهری

۴۷۲۶۱

۲۶۵۲۲

۲۰۷۳۹

۱۰۸۳۰

ساکن در نقاط روستایی

۵۰۹۵۱

۲۶۲۴۶

۲۴۷۰۵

۱۲۷۷۰

غیر ساکن

۰

۰

۰

۰

مهرستان

۷۰۵۷۹

۳۵۰۳۱

۳۵۵۴۸

۱۷۴۰۷

ساکن در نقاط شهری

۱۲۲۴۵

۶۰۶۷

۶۱۷۸

۲۹۶۹

ساکن در نقاط روستایی

۵۸۳۳۴

۲۸۹۶۴

۲۹۳۷۰

۱۴۴۳۸

غیر ساکن

۰

۰

۰

۰

میرجاوه

۴۵۳۵۷

۲۲۹۷۸

۲۲۳۷۹

۱۱۸۵۳

ساکن در نقاط شهری

۹۳۵۹

۴۷۵۰

۴۶۰۹

۲۱۰۷

ساکن در نقاط روستایی

۳۵۹۹۸

۱۸۲۲۸

۱۷۷۷۰

۹۷۴۶

غیر ساکن

۰

نیک شهر

۰

۰

۱۴۱۸۹۴

۰

۷۰۹۷۷

۷۰۹۱۷

۳۷۲۰۷

ساکن در نقاط شهری

۲۸۲۷۳

۱۴۴۰۵

۱۳۸۶۸

۶۷۸۶

ساکن در نقاط روستایی

۱۱۳۵۹۱

۵۶۵۵۳

۵۷۰۳۸

۳۰۴۱۱

غیر ساکن

۳۰

۱۹

۱۱

۱۰

نیمروز

۴۸۴۷۱

۲۴۵۴۲

۲۳۹۲۹

۱۲۷۰۰

ساکن در نقاط شهری

۳۶۱۳

۱۶۶۷

۱۹۴۶

۸۶۲

ساکن در نقاط روستایی

۴۴۷۱۲

۲۲ ۷۹۴

۲۱۹۱۸

۱۱۸۰۹

غیر ساکن

۱۴۶

۸۱

۶۵

۲۹

ه ام و ن

۴۱۰۱۷

۲۰۴۶۷

۲۰۵۵۰

۱۱۳۸۰

ساکن در نقاط شهری

۸۲۴۷

۴۱۱۴

۴۱۳۳

۲۳۰۱

ساکن در نقاط روستایی

۳۲۶۱۳

۱۶۲۷۲

۱۶۳۴۱

۹۰۳۹

غیر ساکن

۱۵۷

۸۱

۷۶

۴۰

هیرمند

۶۳۹۷۹

۳۲۳۵۹

۳۱۶۲۰

۱۶۵۵۹

ساکن در نقاط شهری

۶۶۲۱

۳۳۹۴

۳۲۲۷

۱۴۱۲

ساکن در نقاط روستایی

۵۷۳۵۸

۲۸۹۶۵

۲۸۳۹۳

۱۵۱۴۷

غیر ساکن

۰

۰

۰

۰
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ک دارد؛
این استان پهناور در سمت شرق با کشور پاکستان  ۹۰۰کیلومتر و با کشور افغانستان  ۳۰۰کیلومتر مرززز مش رت ک ک
ب باا اس ات ننن خراساننن بههه طوللل ۱۹۰
در قسمت جنوب با دریای عمان مرز آبی دارد و از قسمت شمال و شمال غرب ب
کیلومتر و در قسمت غرب با استان کرمان به طول  ۵۸۰کیلومتر و با استان هرمزگان به طول  ۱۶۵کیل تمو ررر ه ممم ج او ررر
است .این استان از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل یافته است که از لحاظ طبیعی با یکدیگر متفاوتاند .ناحیههه
یو
ی ق مید ی ی
ی دلتای ی
سیستان در قسمت شمالی این استان قرار دارد و حوزه مسطح و مسدودی است که از آبرفتتت اه ی ی
تو
ی آن ک یو ررر لوت ت
فعلی رود هیرمند تشکیل شده است .ناحیه بلوچستان منطقه وسیع کوهستانی است که حد لامش ی ی
حد جنوبی آن دریای عمان است .مرزهای طوالنی آبی و خشکی استان با کشورهای افغانستان ،پاکستان و کشورهای
ظ نی رداق و ا یی یی
ی
حوزه خلیج فارس ،موقعیت ویژهای را به آن بخشیده و سبب ایجاد شرایطی خاص شده است (ح فا ظ ظ
حاجت.) 131 :3931 ،
ی ایننن
ی اجتم عا ی ی
ی اه ی ی
چندگانگی و تنوع مذهبی ،گویشهای مختلف و نمود تعلقات قومی و قبیلهای از دیگر ویژگی ی
استان است .این استان بر اساس آخرین تغییرات شامل  ۱۴شهرستان است :ایرانشهر  -چابهار  -خاش  -دلگ  نا ( (بههه
مرکزیت گلمورتی)  -زابل  -زابلی  -زاهدان  -زهک  -سراوان  -سرباز (به مرکزیت راسک)  -سی ببب س  نارو ( (بههه
مرکزیت سوران)  -کنارک  -میان کنگی (به مرکزیت دوست محمد) -و نیک شهر .همچنین این اس ات ننن از  ۴۰بخششش
و  ۳۶شهر تشکیل گردیده است .بزرگترین و پرجمعیتترین شهر استان زاهدان با بیش از ۵۶۷

ازه ررر نفررر جمعیت ت
ت

ت دارد (معب  یدو ووو
میباشد و کمجمعیتترین شهر این استان شهر کوچک سرباز است کههه فقططط  ۱۰۴۷نفررر جمعیت ت
حکیمی.) 103 :5931 ،
ت زیادد و مههه
ی سیلللآسا ،،رطوبت ت
در وضعیت هواشناسی این منطقه بادهای شدید موس یم  ،،طوفاننن نش  ،،رگبار اه ی ی
ی کوتاهه دارد .از آنجاا کههه
صبحگاهی پدیدهای قابل توجه است .این استان تابستانهای گرم و طوالنی و زمس ات ننن اه ی ی
حداقل دما ندرتًاًا به صفر درجه سانتیگراد میرسد ،رویش گیاه در اراضی آبی تقریبًاًا در تمام ط دا لاس لو ا راد هم د    .
عمده بارندگی در زمستان صورت میگیرد .این ناحیه دو فصل متمایز زمستان با درجه ح و لدتعم ترار

رد کنخ

  

ماههای آذر ،دی و بهمن و تابستان گرم در بقیه فصلهای سال دارد .در تمام شهرهای استان ح ،هنالاس یامد رثکاد    
باالی چهل درجه سانتیگراد گزارش شده است .این مقدار در ماه تیر ،در ایرانشهر به پنجاه و یک درجه ب رفص یالا   
یرسد .کمترین حد دمای استان در ماههای آذر و دی ثبت شده است (خسروی.)72 : 1384 ،
م
میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال بین حدود دوازده تا سیزده درجه سانتیگ ار د د متغیررر استتت .سرددترین شهر
استان ،زاهدان و گرمترین شهر آن ایرانشهر است .اختال سبات و ناتسمز نیب یامد ناسون و ف تا کی رد یتح و ن

      

شبانهروز بسیار باال است ،ولی حداقل مطلق دما به ندرت به صفر درجه میرسد نواحی ساحلی دریای عمان به علت
رطوبت ناشی از مجاورت با دریا تا حدودی از این امر مستثنی است و آب و هوای گرم آن با رطوبت بیشتری همراه
است (بریمانی و دیگران.) 143 : 1384 ،
به علت باال بودن متوسط دما و وزش بادهای موسمی ،میزان تبخیر در این استان زیاد است و به طور متوسططط چهاررر
میلیمتر در روز گزارش شده است بارندگی عمدتًاًا در ماههای زمستان صورت میگیرد .به طور متوسط در هفت م ها
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یشود .میزان بارندگی از طرف شرق به غرب اس م شیازفا نات
از سال در این ناحیه اثری از باران مشاهده نم 

ییاب .د
ییی ییی

یمتر و بسیار نامنظم است.
متوسط سالیانه بارندگی آن حدود هفتاد میل 

نقشه
شماره  -2تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان
منبع)https://ghasrghand.sbportal.ir( :

بیشترین نزوالت جوی ،در شهرستانهای خاش و زاهدان و متوسط ساالنه آن صد و بیست میلیمتر است .ک مممت نیر
مقدار بارندگی در شهرستان زابل روی میدهد و متوسط ساالنه آن پنجاه و یک میلیمتر است میزان متوسط رطوبت
نسبی در سواحل دریای عمان ،حدود هفتاد تا هشتاد درصد در دی ماه است .در تابستان مقدار رطوبت نسبی ک شها
مییابد ،ولی کرانههای غربی بلوچستان به علت نزدیکی به اقیانوس هند در تابس تبسن تبوطر زین نات ًاًا ب  اییال       دارد
(همان.) 143 : 1384 ،
چها به اب یچولب نابز  لهج هه ههههههههه یاه
یباشد که بلو 
مردم استان سیستان و بلوچستان از قومیتهای بلوچ و سیستانی م 
متفاوت و اغلب با مذ به

تسنن و سیستانیها به گویش پارسی سیستانی ص  تبح مم مممیکننددد و عموم ًاًا بهذم وریپ 

تشیعاند .این استان بیشتر آب و هوای گرم و خشک دارد اما در عین حال از تن و ییاوه و بآ عو

میلقا ی و  یژ هه هههههههای

برخوردار است و مناطق کوهستانی ،جنگلی و باتالقی نیز در این استان پهناور به چشم م 
یخورد .زاهدان مرک نیا ز   
استان است که از طریق راهآهن با میرجاوه پاکستان ارتباط دارد و از سوی کرمان مه به راهآهن سراسری ایران متصل
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است .به زودی قرار است خط راهآهنی از سوی چابهار به مشهد و از آنجا به کشورهای آسیای میانه کشیده شود که
این خط آهن نقش مهمی را در توسعه این استان و خاور ایران ایفا خواهد کرد (طلوعی.) 113 :5931 ،
بررسی وضعیت استان تا پایان آذر ماه  13 92نشان میدهد که  578فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با س مر اایهگ راذ ییی
1293

 707میلیارد ریال و اشتغال  12227نفر در صنایع مختلف موجود میباشد همچنین تع یسأت یاهزوجم داد س    

فقره با پیش بینی سرمایهگذاری  6497124میلیون ریال و اشتغال  32997نفر با اکثریت صنایع غذایی ،کانی غیرفل یز
ن  40تاا  98درصددد  76واح ینیب شیپ اب د     
و سایر صنایع موجود میباشد .تعداد طرحهای با پیشرفت فیزیکی بین ن
ح بههه مبلغغغ
اشتغال  1521نفر میباشد طی سالهای  18و  80از محل تسهیالت وجوه اداره شده جمعًاًا تعداد  77طرح ح
 32 6 171میلیون ریال تسهیالت بانکی و اشتغال  1265نفر به تصویب کمیته برنامهریزی استان رسیده اس  ت ( (الوندی ی
ی
زاده و دیگران.) 130 :4931 ،
ی تاا پاکس ات ننن ادامههه
استان سیستان و بلوچستان با قرار داشتن بر روی کمربند فلزی و معدنی جهان که از یوگس وال ی ی
دارد دارای ذخایر غنی از فلزات و کانسارهای معدنی از قبیل کرومیت ،مس ،منگنز ،سرب و روی ،قلع ،،تنگس نات

و

ی بهههویژهه
ی و تزئینی ی
گهاای س نامتخا ی ی
ل س یف ددد و سنگ گ
همچنین عناصر و کانسارهای غیرفلزی نظیر تالک ،منیزیت ،گل ل
یباشد (همان.) 130 :4931 ،
گرانیت م 
ازه ررر تننن

ت و 130
وجود  430هزار تن گارنت با عیار چهل درصد 10 ،میلیون تن آندالوزیت 5 ،میلیون تن فلدس اپ ت ت

ی ا ین ن
ی مع ند ی ی
سیلیس با عیار  99 /8درصد و بیش از  43هزار تن آنتیم او ننن از دیگررر مزایای ی
ت .در اس نات
ن اس ات ننن است ت
ن مق اد ررر ح ود دد 2
یباشددد کههه این ن
سیستان و بلوچستان اراضی قابل کشت (آبی ،دیم ،آیش) حدود  400هزار هکتار م 
ت ح ود د د 330
نهای زیرکشت ت
درصد مساحت آن را تشکیل میدهد و کل زمی 

یباشددد کههه بههه کشت ت
ت
ازه ررر هکتاررر می ی

محصوالت زراعی و باغی اختصاص دارند .اکثر جمعیت این استان را مسلمانان تش  هداد لیک ووو در س لا

 13 95فقط ط
ط

 2590نفر از ساکنین اقلیتهای مذهبی(زرتشتی ،مسیحی و کلیمی و  ) ...هستند .مردم مسلمان س هقطنم نیا رد نکا    
عدهای مذ به

شیعه اثنی عشری بوده و بقیه آنها سنی حنفی م بهذ

م نینکاس .دنتسه ن یشخب و ناتسیس هقط زا

   

  

باند( .اینان لو.) 38 :6 138 ،
جمعیت شهرستان زاهدان اهل تشیع بود و منطقه بلوچستان اکثر ٌاٌا سنی مذه 
تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان
استان سيستان و بلوچستان به طورکلى از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل یافته اس اب یعیبط ظاحل زا هک ت

   

تاند:
یکدیگر کام ًالًال متفاو 
ت ح زو هه مسطححح و
الف) -ناحیه سیستان  :که قسمت شمالی استان را در برمیگیرد ،و با  8117کيلومتر مرب عسو ع تت تت
گترررین دریاچه بآ 
مسدودی است که از آبرفتهای دلتای قدیمی و فعلی رود هیرمند تشکیل و ؛تسا هدش رزب گگگ گگگ
شیرین جهان را در خویش جای داده است .اين منطقه با وسعتى معادل  15 / 197کيلومتر ميان  29تا  32درجه عرض
شمالى و بين  06تـا  64درجه طول شرقى نصف النهار گرينو چي قرار دارد از سوى امش للل و خ وا ررر بههه افغانس نات  ،،از
جنوب به شهرستان زاهدان و از باختر و شمال غربى به کوير لوت و شهرستان بيرجند مح دود
قادری حاجت.) 131 :3931 ،

ظ نی و ا
اس  ت ( (ح فا ظ ظ

بررسي و تحليل نظام تقسيمات کشوري982 ...

دشت سیستان که در گروه اقلیم بیابانی میانه قرار دارد ،بارشی کمتر از  65میلی مت  تفایرد لاس رد ار ر ممم م مممممیکنددد و
یرسد .این شرایط در مجموع باعث خشکی فیزیکی شدید محیط ب هدو
یمتر م 
میزان تبخیر در آن به بیش از  5000میل 
و در سالهایی که میزان ورودی آب رودخانه هیرمند کاهش مییابد ،خشکسالیهای مخرب توس  ادیپ هع مم م ممممیکنددد.
شریان حیاتی منطقه یعنی هیرمند نوسانات سالیانه قابل مالحظهای را نشان مید یاهداب شزو .ده   

 120روزه که زا 

یوزد در تشدید نیاز و خشکی محیط مؤثر است.
اواخر بهار تا پایان تابستان م 
ب) ناحیه بلوچستان  :که قسمت جنوبى استان را در برمیگیرد و با  85 39 17کيلومتر مربع بيشترين مساحت استان را
به خود اختصاص داده است .اين ناحيه ،منطقه وسیع کوهستانی است که بين  24تا  30درجه ع و ىلامش ضر
تا  70درجه طول شرقى نصف النهار گرينو چي

قرار داشته ،از شمال به و ناتسيس 

58

ت ،از مش زا .ناتسکاپ هب قر   
ول تتت تتت

جنوب به درياى عمان و از مغرب به کرمان محدود است.
مناطق جنوبی استان با توجه به مجاورت با دریای عمان و بهرهگیری از بادهای موس الاب .دنراد یتوافتم میلقا یم     
بودن میانگین دما و پایین بودن نوسانات آن از مشخصههای اساسی اقلیم منطقه است .با توجه به پایین بودن ن تالوز
جوی و عدم وجود منابع برفی کوهستانی اکثر جریانات رودخانهای ،م دوب یلصف و یتقو ه رد و 

زا یعیسو شخب   

  

یشوند .وجود مخروط آتشفشانی تفت اب نا   
استان منابع محدود آبهای زیر زمینی تنها امکانات تأمین آب محسوب م 
 3941متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی ،شرایط اقلیمی متنوع و جالبی را فرا مه آورده است .بررر اس نیرخآ سا   
تقسیمات کشوری این استان دارای  ۱۴شهرستان ۳۷ ،مرکز شه ،یر

 ۱۰۲دهس و نات

 ۴۰بخ ،ش

 ۶۵۵۱آب یاراد یدا

سکنه است (کریم کشته و زمانیان.) 35 : 1383 ،
جدول شماره  -3تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان
ردیف

شهرستان

استان سیستان و بلوچستان

مساحت (کیلومترمربع)

تعداد شهر

بخش

۱۸۷۵۰۲

۳۷

۴۰

دهستان
۱۰۲

تعداد آبادی دارای سکنه
۶۵۵۱

۱

زاهدان

۳۶۵۸۱

۳

۴

۸

۱۵۲۷

۲

زابل

۱۳۱۵۲

۵

۳

۹

۳۵۷

۳

زهک

۹۴۵

۱

۲

۴

۱۸۵

۴

هیرمند

۱۱۰۰

۱

۲

۵

۳۰۱

۵

خاش

۲۳۱۰۵

۲

۳

۱۱

۹۸۶

۶

سراوان

۱۳۹۰۵

۵

۳

۸

۳۱۶

۷

سیب سوران

۶۷۸۰

۲

۲

۴

۲۳۱

۸

زابلی

۶۱۰۱

۱

۲

۴

۲۳۷

۹

ایرانشهر

۱۸۴۷۵

۴

۳

۷

۳۳۰

۱۰

دل گ ا ن

۱۱۷۵۵

۱

۲

۵

۲۶۶

۱۱

سرباز

۸۵۹۴

۳

۴

۱۱

۵۳۵

۱۲

نیکشهر

۲۲۲۸۰

۵

۵

۱۵

۶۳۲

۱۳

چابهار

۱۳۱۶۲

۲

۳

۷

۵۰۸

۱۴

کنارک

۱۱۵۶۵

۲

۲

۴

۱۳۷

منبع( :سالنامه آماری سال  ۱۳۹۰مرکز آمار استان)

با وجود این ،برای کشوری جوان و پهناوری همچون ایران که در حال رشد سریع است ،نیاز به تقسیمهای کش رو ییی
ی
ت اه ی ی
امری بدیهی به نظر میرسد .واحدهای بزرگ سرزمینی مدیریت را بسیار مشکل کرده و لزومًاًا بهترین موقعیت ت
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ک اس ات ننن
ی در یک ک
جغرافیایی و فرهنگی را برای تأمین امنیت ،زمینههای توسعهای و حتی رشددد و انس اج ممم فرهنگی ی
ن آنهاا بودند ،،بههه
نمیسازند .مه از این رو است که استانهای بزرگ کشور کههه آذربایجاننن و خراساننن از آخ یر ن ن
استانهای کوچکتر با حفظ نام اصلی تقسیم شدند (شهرکی و سردار شهرکی.) 13 :3931 ،
اگر مدلهای اروپایی و امریکایی را نیز در نظر بگیریم ،میبینیم که  و لیامت زین اجنآ  گگگگ گ گگگگگگرایش به  کچوک  ک ندر    
واحدهای مدیریتی است زیرا در این نوع از مدیریت میتوان رابطه نزدیکتری میان مردم و مسئوالن ایجاد کردد و
میزان مشارکت مردمی را در اداره پهنه خود باال برد .روند عمومی نظامهای دموکراتی رارق تهج نیمه رد زین ک      
دارند یعنی تقویت حوزههای کوچکتر مدیریتی و سیاسی یا حکومتهاای مل للی (شه ادر ررریهاا) در برابررر تمرکززز
سیاسی (حکومت مرکزی) .ازاینرو به نظر میرسد که تقسیم استان بزرگی چون سیس ات ننن و بلوچس ات ننن کههه در حاللل
حاضر با بیش از  187هزار کیلومترمربع بزرگترین استان کشور به حساب میآید ،ام م ،دوخ یدوخ هب یر نننن نننننطقی
باشد؛ اما بزرگی پهنه به خودی خود تنها دلیل در این زمینه نیست که میتوان مطرح کرد و دالیل دیگری نیز به نظر
یتوانند چنین تقسیمی را توجیه کنند.
ما م 
نخستین دلیل که آن مه به امری جغرافیایی و سیاسی بر میگردد ،طوالنی بودن مسیرهای مرزی این استان است کههه
ی وش دد.
شامل  1100کیلومتر مرز خشکی با دو کشور افغانستان و پاکستان و  300کیلومتر مرز آبی با دریای عماننن می ی
این طوالنی بودن مرزها ،در استان دارای تبعاتی بیشتر منفی بوده است زیرا مناطق مه ج ومع ،یکشخ راو م ًاًا قطانم     
ی آبی ی
ی
ی) هس نت ددد .مرز اه ی ی
آسیبزا (قاچاق مواد مخدر ،تأثیر نامطلوب روابط قبیلهای ،فشارهای سیاسی و حتی امنیتی ی
نیز برای آنکه از موقعیت آسیبزایی (قاچاق) خارج شده و به یک فرصت اساسی برای استان تبدیل دوش  ،،نیاززز بههه
آن دارند که زیر مدیریت مناسبی قرار بگیرند؛ اما در حال حاضر ،با توجه به محروم بودن و مشکالت متعددی کههه
این استان دارد ،این مرزهای طوالنی به خودی خود یک امر منفی به حساب آمده و هزینه بسیار سنگینی را به کشور
یتوان نند موقعی یارب ار یرتهب ت    
و به خود آنها ،تحمیل میکنند ،در نتیجه تقسیم آنهاا در دو اس ات ننن متف وا تتت می ی
مدیریت استان به دست بدهد (اینان لو.) 38 :6 138 ،
  

نکته دیگر که بسیار حائز اهمیت است ،ناهمگن بودن فرهنگی سیستان و بلوچستان اس تسا نیا شخب ود :ت ا زا ن

ن ناممم
لحاظ زبانی ،قومی ،دینی و طبعًاًا آداب و رسوم و سبک زندگی با یکدیگر تفاوت زیادی دارنددد و اصو  ًالًال همین ن
گزاری «سیستان و بلوچستان» گویای آن بوده و هست که نمیتوان برای آن دو یک نام مشترک پیدا کرد چون هررر
دو بخش به مثابه دو پاره اساسی و ارزشمند از تاریخ و جغرافیای ایران ،بر نامهایی باستانی تکیه زدهاند کههه حفظ ظ
ظ
آنها به مثابه میراث فرهنگی کشور ایران ،اهمیتی بسیار باال دارد .احساس تعلق محلی در کنار احساس تعل ققق ملی،،
یشناسند و بلوچ هب زین اه    
در هر دو استان قوی است و بنابراین سیستانیها خود را بیشتر با هویت سیستانی خود م 
همین صورت .این امر به خودی خود هیچ اشکالی نداشته و بر عکس بخشی از تنوع قومی ،فرهنگی ،زبانی ،اقلیمی ی
ی
ایران است که کشور ما را به چنین درجهای از جذابیت و استثنایی بودن در جهان رس ما ؛تسا هدنا ا د رارق  ا ود ند

  

پهنه با یکدیگر که چنین تفاوتهای مهمی از لحاظ فرهنگی دارند همواره میتواند منشاء سوء تفا مه ها و مشکالتی
شود که مه اکنون نیز استان با آنها بیگانه نیست (رخشانی نسب و بیک محمدی.) 275 : 1387 ،

بررسي و تحليل نظام تقسيمات کشوري1 29 ...

نقشه شماره  -3موقعیت استان سیستان و بلوچستان منبع)ResearchGate( :

استان سیستان و بلوچستان با وسعتی معادل  187هزار کیلومترمربع به عنوان پهناورترین استان کشور از نظر پیش تفر
و توسعه در شرایط خوبی نیست .علیرغم تالش دولتهای مختل لاس جنپ و یس یط رد ف

و ناتسیس ،هتشذگ      

یس داو ییی،
بلوچستان به عنوان یکی از محرومترین استانهای کشور مطرح است .رتبهههی اول بیک بتر ،یرا هههههی اول ب بب 
رتبهی اول زایمانهای غیربهداشتی (زایمان در منزل) ،رتبهی اول بیماریهای ایدز و سل ،وجود بیش از پانصد رازه
یهای اس .تسا نات
نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیتهی امداد و بهزیستی تنها گوشهای از عقبماندگ 

  

در این شرایط به نظر میرسد که اگر قرار است که در مورد تقسیم استان تصمیمگیری شود شایسته است مبن نیا یا   
تصمیمگیری توسعهی استان باشد .باید به این نکته توجه داشت که قع  بببببماندگگگی اس تسا یلماوع لوصحم نات     
یتوجهی حکومت پهلوی ،دوری راه به نحوی که هزینهههی پ ژور ه ههاای
ازجمله :محرومیت تاریخی به جای مانده از ب 
عمرانی را بسیار باال میبرد ،طوالنی شدن فرآیند اجرای پروژهها که در مواردی به چهار تا پنج برابر زمان پ ینیب شی   
شده میرسد ،سیستم بودجه دهی دولت اگر چه مکانیزمی علمی است اما با توجه به موارد پیش گفته ب ندیسر یار   
استان به متوسط نورمهای توسعه در کشور کفایت نمیکند و با این روند هرگز استان به متوسط نورم عسوت یاه هههههی
تنامه مدع و اه   
کشور نمیرسد ،نظام اداری تنبل و پرگیر و گرفت اداری و فرآیند طوالنی صدور و مجوزها و موافق 
نظارت الزم و کافی ،مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان و مدیریتهای ناکارآمد مه از دیگر عوامل عقب
استان است (شهرکی و سردار شهرکی.) 13 :3931 ،
لهای  88تا 1365
جدول شماره  -4مقایسه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان طی سا 
سال

تعداد شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

1365

6

23

11

70

1375

7

29

61

90

1380

8

32

31

94

1384

10

37

32

98

1385

10

37

32

98

6 138

10

37

32

98

1387

14

40

36

102

388 1

14

40

37

102

2931

81

74

37

111

منبع( :وزارت کشور)

یگدنام   
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از لحاظ جغرافیایی نیز تقسیمات سیاسی استان نیز جای نقد دارد .تمایز آ تسا هقطنم ود نیب راکش ا ب ن ا هجوت  هب        
شرایط طبیعی و جغرافیایی ،اوضاع کشاورزی خاصی در منطقه به وجود آورده است:
کشاورزان در شمال استان با توجه به موقعیت آب و هوایی ،تمایل بیشتری به کش وبح ،تالغ ت ب تالوصحم ،تا     
جالیزی ،توتون و یونجه دارند و عمدهترین محصول باغی آنان انگور است (کریم کشته و دیگران.) 139 : 1381 ،
کشاورزان در قسمت جنوب استان به پرورش انواع میوههای گرمسیری همچون انواع مرکب زوم ،امرخ ،تا  ،،،، ،،،پاپای ،ا
یک تشاد جاور یرا ه و 
خربزه درختی ،گواوا ،چیکو میپردازند .در منطقه گرم و خشک بلوچس ات ننن  ،لاش ی ی

و تالغ

حبوبات و یونجه در این دیار بسیار خوب محصول میدهد .ساکنان هر دو منطقه سیستان و بلوچستان به مرغ ،یراد
یدهند .نژاد گاو دشتیاری و سیستانی در شمار بهترین نژاد هدش هتخانش یاه    
دامداری و دامپروری اهمیت ویژهای م 
  

ایران بشمار میآیند و صیادی نیز در دریای عمان ،بلوچستان و دریاچه هامون سیستان سبب ا دع لاغتش ه ریثک  ی زا 

مردم شده و نیز تأمین کننده قسمت عمده پروتئین مورد نیاز استان و کشور است .مسئله ف  یرگید لکشم قو را رد   
این استان سبب شده است به نحوی که یکی از مشکالتی که در بازدید از نقاط دیدنی این شهرستان برای گردشگران
ی غ بر ؛؛
ل افشاننن در فاصلههه ح ود دد  100کیل رتمو ی ی
ت .کوهه لِگِگ ل
ی از یک گید ررر است ت
وجود دارد؛ دور بودن نقاط دی ند ی ی
ش ) در
جنگلهای حرا در شرقیترین نقطه شهرستان در خلیج گواتر و رودخانه سرباز (با تمساح مشهور پوزه کوت ها ش ش
شمال شهرستان و فاصلهای نسبتًاًا دور قرار دارد .به همین دلیل ممکن است گردشگران در مدتی کوتاه موفق به دیدننن
همه آنها نشوند (زرآبادی و دیگران.) 159 :3931 ،
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
تقسيمات كشوري ،نوعي سازماند يه فضا يي  -اداري بـراي تـسهيل در اعم و تيريدم هويش ،تلود تيمكاح لا    
تصمیمگیری و همچن يـ ن انتظـام نـوع و نحـوه رابطـه دولت -مل م تلم اب تلم و ت ييييييييييي با طابترا نيمه رد .دش    
محدودهای متوازن تقسيمات ـك شوري در واقع ظرف مكاني به شمار میرود كه میت او ننن آن را فص امت كرتشم ل م    
پدیدهاي عين يـ و غير عيني نظير منابع طبيعي ،جمع ـي ت ،سـنت و فرهن  ،تـيلاعف ،گـ

زز زززیرس خا تتتهاا ،ت ،تاليكشـ

روابط ،حركات و  ...دانست كه به تبع پيشينه تاريخي ،نظام حكومتي ،ضرورتهای سياس يـ و اجتم عا ييي  -اقتص يدا
یگیرد.
در ظرف زمان انتظام و آرايش خاص يـ بـه خـود م 
هدحاو ای   

  

نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تش هب نیمزرس میسقت ،یرادا تالیک

کوچکتر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است .همچنین نظام تقسیمات کشوری تش دنهد لیک ه یاهدحاو 

  

حکومت محلی در محدودههای سیاسی واحدهای برنامهریزی هس عسوت و دنت ه رب یلم 

هدحاو یانبم اا اااا ااااااای فض یا ی

تقسیمات کشوری استوار است .از ای 
نرو بین نظام تقسیمات کشوری و توس راد دوجو یگنتاگنت هطبار یلم هع ددد دد دددددد .
تاکنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده اس نیا موادت .ت    
فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچکت انکراک شیازفا ،ر ن  و تلود  ت و نآ هعسو رد

هجیتن       

افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است.
یرسد قانون تقسیمات کشوری در ایران منجر به شکلگیری یک سیستم کارآمد نشده است و در ایننن زمینههه
به نظر م 
ی ب را ززز
با چالشیهای زیادی مواجه است .نظام کنونی تقسیمات کشوری و روح حاکم بررر آن ع وال هه بررر کاستتی اه ی ی

بررسي و تحليل نظام تقسيمات کشوري293 ...

ت ت او ننن تص یم ممم
کالبدی ،در بعد ایجاد انگیزه برای کسب و کار ،عمران و آبادی ،جلب مش کرا تتت شه نادنور  ،،تقویت ت
سازی و تصمیمگیری ناحیهای و کاستن از دیوان ساالری دچار ضعف و کاستیهای جدی است .از مهمترین معای ببب
یتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
قانون تقسیمات کشوری ایران م 
شهای تقسیمات کشوری در ایجادد
. ۱سیستم متمرکز :افزایش تمرکز اداری  -سیاسی به عنوان یکی از مهمترین چال 
ی کش رو ،،
ی فرهنگی ی
ی بههه جغرافیای ی
یت هجو ی ی
تهدیدات نظیر شکلگیری بیعدالتی فضایی و جغرافیایی میان استانها ،بی ی
یثباتی نظام تقسیمات کشوری و رخنه عوامل غیررسمی ،مؤثر بوده است.
یاعتنایی به مشارکت مردمی ،ب 
ب
کبعدی بودن قانون تقسیمات کشوری:
. ۲عدم کیفی بودن شاخصها و ت 
قانون تقسیمات کشوری شاخصی جمعیت را که یک شاخصی کمی است به عنوان شاخص اصلی و کلیدی برگزیدهه
است .درحالی که معیارهای چنین قانونی باید وسعت ،جمعیت ،درآمد ،ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی باشد .عدممم
ی نامناس ببب
ح فضا ،،ارتقای ی
ی ص یح ح ح
توجه به شاخصیهای کیفی در تقسیمات کشوری موج ببب عدممم م یرید تتت سیاسی ی
ی بررر نت یا ججج
واحدهای سیای و جری مندرینگ (ترسیم مجدد و جانبدارانه حوزههاای انتخابیههه بههه منظوررر تأثیرگ راذ ی ی
یشود.
انتخابات) م 
لگیری واقعی واحدهای سیاسی به ویژه شهر :عدم سازماندهی صحیح سیاسی فضا در ایران باعثثث دش هه
. ۳عدم شک 
ی
ی واح اهد ی ی
ی واقعی ی
لگیری ی
ت عدممم کش ل ل
تا واحدهای سیاسی کشور با مشکالت زیادی روبرو شوند .پیام هد اا و تبعات ت
سیاسی به شرح زیر است :عدم شکلگیری روستاهای مولد ،،منسج ممم و پرجمعیت ،،تش ید ددد تغییررر ک ربرا ییی اراضی ی
ی
ی  -روس یات ی ،،ک ها ش ش
ش
کشاورزی ،بار روانی بر ذهن ساکنان روستا و عموم جامعه ،تشدید عدم توازن جمعیت شهری ی
ی مقاممم معظ ممم
ی ابالغی ی
وزن نواحی روستایی در مباحث سیاستگذاری ،مغایرت با سیاستهای کلی بخشی کش زروا ی ی
ل
ت باا اصل ل
ی و مغ ریا ت ت
رهبری ،مغایرت با بند «د» و مغایرت با ماده (ع  ) ۱۹قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد بار م لا ی ی
هفتاد و پنجم قانون اساسی
ی بلنددد
. ۴ساختار سلسله مراتبی بلند :ساختار مدیریتی ترسیم شده در قانون تقسیمات کشوری به شکل سلسله مراتبی ی
ت
است و همین امر باعث کندی فرآیند توسعه و عقب ماندگی میشود .درحالیکه یک ساختار تشکیالت اداری تخت ت
یکند.
از بزرگ شدن دولت و کندی فرآیند توسعه جلوگیری م 
. ۵عدم وحدت ساختاری ،کارکردی و همگنی جغرافیایی :سازماندهی نامناسب سیاسی فضا در ای ار ننن باعثثث شددد تاا
یو
ت س راتخا ی ی
ی برخ ادرو ررر نب دو هه بلکههه دارای وحدت ت
ی طبیعی ی
بسیاری از واحدهای سیاسی کشور ،نه تنهاا از همگنی ی
تاند از:
کارکردی نیز نباشند .مهمترین مشکالت عدم توجه به همگنی فضایی و وحدت ساختاری و کارکردی عب را ت ت
س تعل ققق و عدممم
ی حس س
لگیری ی
ی م مظن  ،،عدممم کش ل ل
ی کبش ههه ارتب طا ی ی
لگیری ی
عدم شکلگیری هندسی مناسب ،عدم کش ل ل
شک 
لگیری قطب رشد.
ی کش رو ییی همگ نو ی ی
ی
 .۶بعد امنیتی قانون تقسیمات کشور :به دلیل مالحظات امنیتی تقسیمات کشوری با واقعیت اه ی ی
ندارد .نتایج منفی چنین رویکردی عبارتاند از :غالب شدن یک گروه فرهنگی ،توسعه نامتوازن منطقهای ،رقابتهاای
درون فضایی
در خصوصی ضوابط و شرایط ناحیهبندی باید به موارد ذیل اشاره کرد:
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ب و هواهای
یها و شاخصهای طبیعی و نقش آنها در شکل گیری وحدت جغرافیایی .در این مورد نقش آ 
. ۱ویژگ 
مسلط ،نوع عوارض زمین ،ساختمان زمین شناسی ،مشخصات رویش گیاهی ،موقع جغرافیایی و شکل زمین از لحاظ
شیب و ارتفاع در وهله اول مورد مطالعه و توجه قرار م 
یگیرد.
ت  -نحوهه توزیععع مک نا ی ی
ی
ی و رشددد جمعیت ت
. ۲جمعیت و مشخصات اجتماعی آن شامل :عدد ،ت مکار  ،،ت کار ممم زیستی ی
ت
ی و مهاجرفرس یت  ،،سنت ت
جمعیت  -ساختمان سنی ،ساختار جنسی ،ساختمان و ترکیب شغلی جمعیت ،مهاجرپ ریذ ی ی
گرایی و درجه پایبندی به اعتقادات آبا و اجدادی ،نوگرایی و میزان تحول در جامعه .۳ ،شاخصهای فرهنگی جامعههه
ی و اخالقی ی
ی
شهای محلی ،دین و مذ به  ،خصوصیات ذاتی ی
شامل :ساختمان نژادی و قومی ،زبان و لهجه و انواع گرای 
مردم ،آداب و رسوم خانوادگی و اجتماعی ،انواع پوششها به ویژه لباس محلی ،سبکها و شیوههای زندگی .۶ ،نوععع
ی در ناحیه .۹ ،،کبش ههه
ی  -روس یات ی ی
ت شهری ی
ن و مشخصات ت
ی مسکن ن
معیشت و شیوههای استفاده از زم نی  .۵ ،،تیپول ژو ی ی
ارتباطی و نحوه ارتباط اجزای درون ناحیهای به یکدیگر .واضح است که شکلگیری و توسعه عناصر درون ناحیههه و
ی ناحیههه.
ی و باس ات ننن شناسی ی
ت ت خیرا ی ی
سرانجام توسعه ناحیهای به برقراری یک شبکه قوی ارتباطی نیاز دارد. ۷ .ق مد ت ت
ی آن
ی و هویتتت ت خیرا ی ی
ت وج دو ی ی
ع اص لا ت ت
سابقه تاریخی و برخورداری از یک گنجینه تاریخی و باستانی کههه در واقع ع
ل
ی دیگررر از قبیل ل
سرزمین را  .۸اهمیت سیاسی و نظامی ناحیه . ۹جاذبههای توریستی و گردشگری . ۱۰ ،خاش صصص اه ی ی
میزان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ناحیه و مقیاسی فعالی بودن و غیرفعالی بودن ناحیه و نحوه ارتباط و دسترسی ی
ی
ی بههه ن حاو ییی ه ممم ج او ررر
نواحی نسبت به مه و به خارج ،خودکفایی ناحیه از تولیدات داخلی و متقاب ًالًال میزان وابس گت ی ی
خود .شاخصهای متعدد اقلیمی ،شکل زمین ،تراکم جمعیت ،ویژگیهای فرهنگی (ماننددد م بهذ  ،،زب نا  ،،ن اژ د د و ،) ...
امنیتی ،اجتماعی و اقتصادی به منظور ایجاد نواحی کوچکتر سیاسی.
ی فضاا نههه تنهاا
با این وجود در ایران مهمترین عامل در زمینه تقسیمات کشوری ،جمعیت میباشد و مدیریت سیاسی ی
ی از ق ونا ننن
ح م داو ی ی
ی در ق ونا ننن اصالح ح
سعی بر کیفی سازی شاخصیهای تقسیمات کشوری نکرده است ،،بلکههه حتی ی
ت
ل جمعیت ت
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  ۱۳۱۲که در سال  ۱۳۸۹به تصویب رسیده است باز بر عامل ل
ک عاملههه ب دو ننن ق ونا ننن
ی و تک ک
در زمینه تبدیل روستاها به شهر در تبصره «ه» ماده (ع) این قانون تأکید ک در ه هان .د کمی ی
ی فضاا در ای ار ننن دش هه استتت کههه
ی سیاسی ی
تقسیمات کشوری ،باعث به وجود آمدن چالشهای در زمینههه س هدنامزا ی ی
مهمترین آ 
نها بدین شرح است:
تقسیمات کشوری رسمًاًا بازیچه دست سیاسیونی شده که سالیق سیاسی را بر قانون تحمیل میکنند چراکه واقعی بههه
ت کش رو ییی را ب ببیخاصیتتت و از مسیررر
شرایط و ضوابط آمده در قانون نمیگذارند و با فشار سیاسی ق ونا ننن تقس امی ت ت
ی
ی جای ی
ت کش رو ی ی
ط در تقس امی ت ت
درست تصمیمگیریها خارج مینمایند .امروزه متأسفانه در کشور ما ضوابط و یارش ط ط
خود را به اعمالی نفوذ عناصر سیاسی داده است .اعمالنفوذهای سیاسی هیچ نگاهی به تبعات منفی ناشی از اق اماد ت ت
ت
خارج از ضوابط و چالشهای پیش رو ندارد .با وجود این اعمال نفوذها دیگر قانون تقسیمات کشوری بی معنا دش هه
است .هزینههای دولت افزایش یافته ،بدون اینکه این افزایش هزینههه اه  ،،هدفمنددد و در راستاا باا محرومیتتتزدایی،،
فقرزدایی و امر حیاتی توسعه و خدماترسانی بهتر باشد در واقع به دلیل آنکه بحث تقسیمات کشوری در ایران تک ک
ک
عاملی میباشد و ارتقای واحدهای سیاسی بر این پایه صورت میگیرند ،مدیریت سیاسی فضا به نحو صحیحی انجام
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ت
نمیگیرد چراکه با فشارهای زیادی از طرف افراد مختلف مواجه شده و در نتیجه تقسیم سیاسی فضا از مسیر درست ت
خود خارج شده است.

ی
در مواردی تغییرات صورت گرفته در تقسیمات کشوری صرفًاًا متأثر از نظامی س اما نننمنددد و بررر پایههه خاش صصص  یاه ی ی
یو
منطقی که به وسیله دولت و مجلسی تهیه ،تنظیم ،تصویب و اجرا میشود نبوده و عوامل پنهاننن و دور از دسترسی ی
یا عوامل غیررسمی در چنین ترتیباتی دخالت میکنند که از اهمیت باالیی برخوردارند .به شکل کلیتر رخنه و نفوذذ
عوامل غیررسمی و فراقانونی به واسطه نفوذ و اقتدار که فرصت مانور در تصمیمگیریهای حکومت را دارند ،ت عبا ییی
از جغرافیای قدرت میباشند (رهنما .)۳ : ۱۳۸۰ ،جغرافیای قدرت به دو صورت در نظام تقسیمات کشوری تأثیرگذار
ی
بوده است :یکی پیروی نکردن از قانون تقسیمات کشوری به لحاظ احراز شرایط قانونی و دیگری سرعت در ارتقای ی
ی نیززز نم ممیگنجد ،،بلکههه
واحدهای سیاسی .عوامل غیررسمی در زمره عوامل جغرافیایی  -سیاسی ،امنیتی و راهب در ی ی
شامل آن دسته از افراد ،گروهها و البیها در ساختار حکومت یا خارج از آن است که با نفوذ و قدرتی کههه در اختیاررر
ی نوش ددد.
دارند ،بدون توجه به شاخصهای قانونی و علمی ،باعث شکلگیری یا ارتقای یک واحد سیاسی  -اداری می ی
تأثیر این عوامل در نظام تقسیمات کشوری پیامدهای منفی خواهد داشت ازجمله :تالش برای ایجاد البیهای ق رد ت ت
ت
تو
ش اهمیت ت
و حمایت به منظور شکل دهی و ارتقای واحدهای سیاسی در میان نخبگان نواحی مختلف کشور ،ک ها ش ش
یو
ی محلی ی
تهاای منفی ی
کارکرد قوانین تقسیمات کشوری و حاکم شدن عوامل غیررسمی و سیاسی ،شکلگیری رقابت ت
ت چراکههه
ناحیهای و گسترش نارضایتی عمومی .همه این عواملی در اثر عدم کیفی بودن شاخصهای ناحیهبندی است ت
تکیهبر عوامل کمی باعث شده تا به راحتی قانون تقسیمات کشوری قابل دور زدن باشد.
ی و دهس ات ننن)
چنانچه نظام سازماندهی سیاسی فضا به لحاظ سلسله مراتبی بلند (در ایران شامل کشور ،اس نات  ،،بخشی ی
باشد ،ساختار تشکیالتی نیز متمایل به بلند خواهد شد .ساختار بلند فرآیند اطالعرسانی را کنددد و نیاززز بههه امکان تا ،،
ل
ف من عبا  ،،تحمیل ل
ی اداری و اتالف ف
منابع و نیروی انسانی زیاد باعث گسترش دیوانساالری و پیچیده شدن بوروکراسی ی
ی) بررر دوشی ی
هزینههای زیاد (به ویژه هزینههای جاری در مقابل عمرانی ی
ی فرآینددد توسعههه و
ی م در ممم و س اجنار ممم کندی ی
ع آن س اتخا ررر
ی فضاا و بههه تبع ع
ی سیاسی ی
ی از کش هرو اا نظاممم س هدنامزا ی ی
عقبماندگی را به دنبال خواهد داشت .بس رای ی ی
ی فرآینددد
ی و از کندی ی
تشکیالت اداری را از بلند به سمت تخت هدایت نمودهاند تا از بزرگ دش ننن تش الیک تتت دولتی ی
توسعه جلوگیری نمایند ،به طوری که تعداد کارمندان دولت آمریکا به اندازه دولت ایران است.
چنانچه در طراحی مرزبندیهای سیاسی  -اداری ،ویژگیهای پایدار جغرافیایی مانند موقعیت ریاضی و نسبی ،کش ل ل
ل
ی
زمین و عوارضی موجود ،ازجمله کوهها ،رودها و دشتها به عنوان مالک و بستر پایهای انتخاب نوش ددد منطقهههبندی ی
ی م رو دد
ی ناحیههه بایستی ی
ن مرز اه ی ی
جنبه پایدارتری خواهد یافت .همگنی طبیعی به عنوان یک واقعیت طبیعی در تعیین ن
ی ناحیههه را
توجه قرار گیرد .از طرف دیگر چنانچه در یک منطقه اشتراکات قومی در حد باالیی باشد میتوان مرز اه ی ی
ی در
بر اساسی محدوده سکونت قومیتهای مختلف قرار داد .حسن این مرزبندی آن است که وجود اشتراکات ق مو ی ی
بین افراد ساکن در یک محدوده ،تنشها را به حداقل رسانده و در چنین شرایطی تضاد و تقابلی مابین اف ار دد نب دو هه و
شو
ن نقش ش
ت خواهنددد ک ینچمه .در نن نن
آنان به نحو بهتری در امور مربوط به ناحیهای که در آن زندگی میکننددد مش کرا ت ت
ی سیاسی ی
ی
کارکرد غالب اقتصادی نواحی ،اغلب بر محدودههای طبیعی انطباق دارند .محدودههای طبیعی نیز هم گنها ی ی
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 منطقهای را ممکن و تسهیل میسازد .بدین ترتیب برخی مناطق دارای هویتهای مختلف ازجمله فرهنگی ،نظامی،ی
ت اه ی ی
صنعتی ،مسکونی ،تجاری ،تفریحی  -توریستی ،دیپلماتیک و  ...باشند .با توجه به اینکه برنامهریزی برای هویت ت
مختلف یک منطقه پیشبینیها و تمهیدات خاصی خود را میطلبد ،لذا با شناسایی این هویتها و تعیین محدودههای
ترساننی بههه ا لاه ی ی
ی
هویتهای غالب یک ناحیه میتوان به ناحیهبندی پرداخت و بهراحتی در جهت اداره آن و خدما 
آن اقدام نمود .برای مثال میتوان نقاط ساحلی کشور را مشاهده نمود که کارکرد خاص دریایی بر ایننن من طا ققق ت یثأ ررر
بسزایی دارد و لذا سازماندهی باید به شکلی باشد که سبب تداخل کارکردهای دریایی و مناطق اطراف آن نشودد؛ اماا
سازماندهی نامناسب سیاسی فضا در ایران باعث شده تا بسیاری از واحدهای سیاسی کشور ،نه تنها از همگنی طبیعی
برخوردار نبوده بلکه دارای وحدت ساختاری و کارکردی نیز نباشند .در نتیجه ،فضاهای شکل دهنده این واح هد اا از
همگرایی مناسب برخوردار نبوده و این امر مانع از عملکرد بهتر دولت در آنها شده است .به عنوان م اث للل آنچههه کههه
ت  .در
لگیری سازماندهی سیاسی فضا در استان ایالم گردیده است دالیل نظامی ،سیاسی و امنیتی ب دو هه است ت
باعث شک 
ی در
واقع ایالم یک واحد اداری سیاسی است که بنا به مالحظات سیاسی و اداری ایجادد دش هه استتت و ریشههه واقعی ی
تاریخ ندارد و از جدا کردن بخشهایی از استان کرمانشاهان و پیوند زدن آن با پشتکوه و دهلران در ابت رادنامرف اد یی یی
ی
ت
کل (  ) ۱۳۶۳و سپس استان ایالم (  ) ۱۳۵۳به وجود آمد؛ اما تنها چیزی که این مردم را گرد یکدیگر نگه دا تش ههه است ت
سازماندهی اداری و سیاسی و امید به کمکهای دولتی برای محرومیت زدایی از استان محروم ایالم است .ع وال هه بررر
این ،عدم توجه به همگنی فضایی و وحدت ساختاری و کارکردی مشکالت زیادی را برای واحدهای سیاسی کشوررر
یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد کرده است که ازجمله مهمترین آنها م 
یکی از مهمترین این مشکالت عدم شکل گزینی مناسب م 
ی از
یباشد .برای انجام بهتر سازماندهی سیاسی فضا ،،یکی ی
یباشددد.
ی می ی
مهمترین مؤلفههایی که باید مورد توجه قرار گیرد ،شکل گزینی مناسب برای تقسیمات واحدهای سیاسی ی
چراکه شکل هندسی سهم بسزایی در سرنوشت واحدهای سیاسی دارد و دارای نقش بسیار مهمی در اداره و توسعههه
ع و  ) ...جهت ت
ت
ک بههه مربع ع
ی نزدیک ک
آنها میبخشد .اکثر کشورهای جهان از ا اکش للل فش در هه (دایره های ،مرب لیطتسم ،ع یی یی
یکننددد
یکنند و از استفاده از اشکال نامناسب به ویژه طویل و زائده دار خودداری م مم 
سازماندهی فضای خود استفاده م 
ی کشوررر
زیرا که این گونه اشکال روند توسعه و اداره امور را با مشکل مواجه میسازند .در این بین واحدهای سیاسی ی
به خصوص در سطح استان (مانند ایالم ،آذربایجان غربی ،بوشهر ،اردبیل ،،سیس ات ننن و بلوچس نات  ،،هرمزگاننن و  ) ...از
گ
اشکال هندسی نامناسبی برخوردارند .این اشکال هندسی در عدم توسعه آنها بسیار مؤثر بوده است و چالشی ب رز گ گ
یشود چراکه باعث شده تا وحدت ساختاری و کارکردی امکان ن
برای مدیریت محلی محسوب م 
نپذذذیر نباشددد. ۲-۵ .
عدم شکلگیری شبکه ارتباطی منظم همچنین عدم وحدت فضایی واحدهای سیاسی منجر به عدم شکلگیری کبش ههه
ک منطقههه
ی یک ک
ی حی تا ی ی
ارتباطی منظم در آنها شده است .در صورتی که راههای ارتباطی ،خطوط زندگی و شریان اه ی ی
اقتصادی بوده و باعث ارتقای توسعه میشوند .این خطوط ارتباطی نقش مهمی را در جابجایی منابع و کاهشی فاصله
ی
بین مناطق شهری و روستایی ایفا میکنند .به منظور بهرهبرداری از پتانسیلهای یک ناحیه جاده اه را بایددد بررر مبنای ی
ب و هاریاناا را م ممیت او ننن بههه
ی پنجاب ب
اولویت قرار دادن ایجاد تغییرات کلی در سیمای منطقه توسعه بخشید .ایالت اه ی ی
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ل از
تهاا مس میقت ًاًاًاًا نتیجههه حاصل ل
ن ایالت ت
ی این ن
عنوان نمونههای شاخصی در این رابطه ذکر کردد زیراا توسعههه اقتص دا ی ی
شبکههای ارتباطی مناسب پیرامونشان است.
منابع
ی م رو دد مطالعههه :ای ،نار
ی در توسعههه ملی ی
ت کش رو ی ی
احمدی پور ،زهرا و محمد رحیم رهنما و ابراهیم رومینا ( ،)0931نقش نظام تقس امی ت ت
فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره پانزد مه  -شماره 2
یو
اعظمی ،هادی و علی اکبر دبیری ( ،)0931تحلیل عناصر تهدید سیاسی  -امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران ،فصلنامه برنامهریزی ی
آمایش فضا ،دوره پانزد مه  -شماره 4
ش جغرافی ،ا
اینان لو ،علی (  ،)6 138بررسی الگوی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان سیستان و بلوچستان ،فصلنامه رشد آم زو ش ش
شماره 18
باقری ،معصومه و ابوالفضل زمانی و محسن زمانی ( ،)5931بررسی و ارزیابی سیر تحوالت تقسیمات کشوری در ایران (با تاکید بر نقششش
تقسیمات کشوری در روند الگوی تغییرات شهری در ایران) ،فصلنامه مطالعات علوم سیاسی ،حقوق و فقه ،سال دوم  -شماره 1/2
بریمانی ،فرامرز و محمد حسن صندوقداران و محمود رضا جهان تیغ (  ،) 1384بررسی اثرات خشکسالی در جامعه عشایری استان سیستان
و بلوچستان و راههای مقابله با آن ،فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره 5
ترابی ،سیما (  ،) 1377نقد و بررسی کتاب ،ماهیت و قلمرو جغرافیا (مجموعه سخنرانیها) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره 51
ثاقب حسین پور ،غالمرضا (  ،) 1367تقسیمات کشوری ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره 9
حافظ نیا ،محمد رضا و مصطفی قادری حاجت ( ،)3931بیعدالتی فضایی و مخاطرات انسانی مطالعه موردی :استان سیستان و بلوچستان،
فصلنامه دانش مخاطرات ،دوره یکم  -شماره 2
حافظ نیا ،محمد رضا و مصطفی قادری حاجت ( ،)3931بیعدالتی فضایی و مخاطرات انسانی مطالعه موردی :استان سیستان و بلوچستان،
فصلنامه دانش مخاطرات ،دوره یکم  -شماره 2
حافظ نیا ،محمد رضا ( ،)3931تبیین فلسفه علم جغرافیا ،فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره هجد مه  -شماره 2
حسن نیا ،محمد ( ،)1931تقسیمات کشوری ،فصلنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره 175
خسروی ،محمود (  ،) 1384بررسی اثر الگوهای دورپیوند بر خشکسالیهای فراگیر زمستانه استان سیستان و بلوچستان ،فصلنامه جغرافیاا و
توسعه ناحیهای ،شماره 4
ی اس ات ننن سیس ات ننن و
ی در نظاممم سلسلههه مرات ببب شهری ی
رخشانی نسب ،حمید رضا و حسن بیک محمدی (  ،) 1387عدممم تع دا للل و ن رباربا ی ی
بلوچستان ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،شماره 29
رهنما ،محمد رحیم و زهرا احمدی پور (  ،) 1382درجهبندی نظام تقسیمات کشوری ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره 69
ی تحلیل ل
ل
ک اه ی ی
ی از تکنیک ک
زرآبادی ،زهرا سادات (سعیده) و مهدیه توفیقی محمدی ( ،)3931بررسی تحوالت ساختار اشتغال با بهره گیری ی
شهای نو در جغرافیای انسانی ،شماره 24
اقتصادی؛ موردپژوهی :استان سیستان و بلوچستان ،فصلنامه نگر 
سجادیان ،ناهید و فاطمه پیری ( ،)6931بررسی عوامل فضایی مؤثر در تقاضای جاذبههای گردشگری شهری (نمونه موردی :شهر ای )،مال
فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،شماره 53
شکویی ،حسین و جالل تبریزی (  ،) 1382تأثیر نوسازی شهری فن گرا بر ایجاد حس المکانی( :مطالعه م درو ییی پ ژور هه ن همانلصف )،باو   
مدرس علوم انسانی ،شماره 29
ی شهرس اهنات ییی اس ات ننن سیس ات ننن و بلوچس ات ننن باا تأکیددد بررر
ی درجههه توسعههه ی گتفا ی ی
شهرکی ،جواد و علی سردار شهرکی ( ،)3931بررسی ی
شاخصهای عمده بخش کشاورزی ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،شماره 15
طلوعی ،هادی ( ،)5931رابطه مناسبات قومی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان ،فصلنامه سیاست (دانشگاه تربیت م رد سسس) ،رامش هه
10
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ی بهبود د آن در اس ات ننن سیس ات ننن و
کریم کشته ،محمد حسین و بیژن رفیعی و عباس اشکانی (  ،) 1381کارایی بازار رسانی انگوررر و راههای ی
بلوچستان ،فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی ،شماره 23

ی در اس ات ننن سیس ات ننن و بلوچس ات ننن ( – 1379
کریم کشته ،محمد حسین و غالمرضا زمانیان (  ،) 1383بررسی شاخصهای توسعهی انس نا ی ی
 ،) 368 1فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شماره 4

ی در اس ات ننن سیس ات ننن و بلوچس ات ننن ( – 1379
کریم کشته ،محمد حسین و غالمرضا زمانیان (  ،) 1383بررسی شاخصهای توسعهی انس نا ی ی
 ،) 368 1فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شماره 4
ق ای نار ؛؛ نمونههه موووردی:
ب رش ق ق
ی ناحیهههای در جنوب ب
معبودی ،محمدتقی و هادی حکیمی ( ،)5931سنجش سطح توسعه و ن باربا ررری اه ی ی
شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ،فصلنامه راهبرد توسعه ،شماره 48
الوندی زاده ،اسداهلل و مصیب پهلوانی و سید مسلم سید الحسینی ( ،)4931رتبهبندی اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان
شهای مدیریت عمومی ،شماره 29
و بلوچستان ،فصلنامه پژوه 
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