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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 مناااخ 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
هر حكومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای اداری کوچكترر تقسریك کنرد ترا
بتواند در زمینه اعمالِ حاکمیت و نیز ارائه خدمات عمومی آن را بكار گیرد .ساختار حاکمیت سیاسری برر تقسریمات
کشوری تأثیر بسزایی دارد .از اهداف مهك مدیریت سیاسی فضا ،ایجاد یك توسعه متوازن در سرح سررزمیا اسرت
توسعهای که از طریق ارائه بهینه خدمات ،باعث کاهش نابرابریها و ایجاد یك عدالت جغرافیایی در سرح سررزمیا
شود و در ایا راستا تقسیمات کشوری از مهك تریا مسائلی است که به منظور مدیریت سررزمیا و انجراه هرر گونره
برنامه ریزی در سح کشور و یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن همه نواحی یك کشرور ورورت
میگیرد و کارآمدی آن زمانی محقق خواهد شد که بتواند بستر مناسبی را برای رشد و توسرعه متروازن همره نرواحی
فراهك نماید .از مهكتریا کارکردهای تقسیمات کشوری کره نقرش مهمری در انتقرال مسر ولیتهرا و اعحرای قردرت
تصمیك گیری به واحدهای سیاسی  -اداری دارد ارتقای سحوح سیاسی واحدهای تقسیماتی است (براقری و دیگرران،
.)93 :6931
سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می آید .تقسیمات کشروری از مهركترریا
عواملی است که یك نظاه سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامههای مختلف اقتصرادی ،اجتمراعی ،فضرایی ،زیسرت
محیحی و همچنیا اداره بهتر سرزمیا و بهرهبرداری بیشتر ،به آن توجه کند .با تأمل در وضرعیت موجرود تقسریمات
کشوری در ایران که از طرفی متأثر از عده هماهنگی میان بخشهای مرتبط با موضوع و از طرفی دیگر ناشی از عرده
رعایت شاخصها در قانون و همچنیا ناکارآمدی قانون فعلری مریباشرد در بسریاری از مروارد مبنرایی بررای ایجراد
ناهماهنگی های بیشتر و بهرهبرداری سیاسی برخی افراد و ذینفعان گردیده است تا حدی کره ایرا امرر در سرنوات
اخیر باعث به وجود آمدن نقاط بحرانی در برخی مناطق کشور شده و محالباتی را با هدف کاهش نرابرابری و ایجراد
توسعه متوازن در جامعه ایجاد نموده است که به نوعی ادامه ایا رونرد مری توانرد در آینرده آثرار و تبعرات منفری در
بخش های مختلف جامعه بر جای گذارد .با نگاه به توزیع نامناسب واحدهای ونعتی در کشور می توان گفرت :منشرأ
بسیاری از نابرابری های اجتماعی ریشه در وضعیت موجود تقسیمات کشوری دارد ،اوالح نابسرامانیهرای وضرعیت
موجود تقسیمات کشوری نقش کلیدی در تأمیا امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایفا مینماید به نوعی که
میتوان «افزایش همبستگی و اقتدار ملی»« ،پیوند میان فرهنگها»« ،افزایش بهررهوری»« ،کرارایی و برازده اقتصرادی»،
«گسترش عدالت اجتماعی»« ،رفع فقر و محرومیت»« ،برقراری تعادل و توازن) در برخورداری از سح معقول توسعه
و رفاه) در تماه مناطق جغرافیائی «ایجاد و تحكیك پیوندهای اقتصادی درون و برون منحقهای» از جملره کارکردهرای
آن دانست به گونهای که زیرساختهای الزه در راستای تحقق اهداف چشكانداز بلند مدت توسعه کشور و مردیریت
یك پارچه سرزمیا را بهوورت متوازن ،پایدار و عادالنه را فراهك نماید (احمدی پور و دیگران.)61 :6932 ،
از آنجا که تقسیمات کشوری بر اساس ضوابط و معیارهای وحی در ارتباط کامل با حاکمیت ملری قررار دارد ،عرده
رعایت آن ممكا است حاکمیت را با مشكالت اساسی روبررو سرازد .جمعیرت ،وسرعت و قلمررو ،همخروانیهرای
اجتماعی (همگنی جامعه از طریق تعییا میزان مراودات فرهنگری ،اقتصرادی و اجتمراعی افرراد) و دسترسری فاورله
(توزیع خدم ات در درون یك جامعه همگا بر اساس مرکزیت هندسی با در نظر گرفتا نقراطی کره مررده دسترسری
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بیشتری بدان داشته باشند) به عنوان مالکهای عمده تقسیمات کشوری محرح میباشرد .تقسریمات کشروری سلسره
مراتب اداری سیاسی در تقسیك هر کشور به واحدهایی کوچكترر بررای سرهولت اداره آن و ترأمیا امنیرت و بهبرود
اوضاع اجتماعی و اقتصادی است ایا تقسیكبندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ ،اوضاع جغرافیایی و جمعیرت و گراه
برحسب مالحظات سیاسی (به ویژه در دوران معاور) وورت میگیرد (اعظمی و دبیری.)09 :6932 ،
در سالهای اخیر ،جامعهی ما شاهد افزایش تقاضاهای عمومی در خصوص تقسیكبندیهای جدید کشوری بوده کره
ایا افزایش تقاضا بیشتر با نگاه تالش در راستای کاهش فاوله طبقاتی و نابرابری اجتماعی شكل گرفته است .سراال
اولی مقاله ایا است که با در نظر گرفتا دو متغیر علمی و جغرافیایی بره عنروان معیرار ارزیرابی و کارآمردی ،نظراه
تقسیمات کشوری در ایران دارای چه درجهای از کیفیت است و اینكه چگونه میتوان با استفاده از متغیرهرای عمردتا
علمی و جغرافیایی مدلی محلوب برای نظاه تقسیمات کشوری در ایران ارائه داد؟ میتوان گفت کره نظراه تقسریمات
کشو ری در ایران بیشتر ماهیت سیاسی و ترا حردودی جمعیتری دارد بره نحروی کره در سرابقه تراریخی آن و یرا در
چشكانداز آینده آن کك تر اثری از متغیرهای علمی و جغرافیایی مشاهده میشود .با توجه به ایا مقدمه در ایرا مقالره
تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد باالدستی به تحلیل و تبییا موضروع بررسری و تحلیرل نظراه
تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر متغیرهای علمی و جغرافیایی پرداخته شود.
رويکرد مفهومي و نظری تحقیق
مكتب فضائی رویكرد معرفت شناسانه ای در جغرافیا است که بر پخش ،پراکندگی ،آرایش و انتظراه پدیردههرا و نیرز
ساختها ،سیستكها و کنشهرای متقابرل در فضرای جغرافیرایی تمرکرز مرینمایرد .در ایرا مكترب کمیرت گرایری،
اندازه گیری ،الگوهای هندسی و ریاضی ،تصویرسازی و نقشه ،مدلسازی ،طراحی و اشكال هندسی بررای نمرایش و
تبییا الگوهای توزیع ،ساختها ،سیستكها و کنشهای متقابل اهمیت خاوی دارند (سجادیان و پیری.)06 :6930 ،
در مكتب فضائی محدودیت مقیاس جغرافیایی وجود ندارد و الگوهای پخش و ساختها و سیسرتكهرای فضرائی در
همه مقیاسها مورد توجه و محالعه قرار میگیرند .مكتب فضائی با توضی فوق پدیدهای قرن بیستمی است که تاریخ
آن به اوایل قرن بیستك و کارهای پاتریك گدس در سال  6361میالدی در زمینه سیستك فضرائی شرهر جهرانی و نیرز
نظریه مكان مرکزی والتر کریستالر در سال  6399میالدی برمیگردد .پدیدههای مزبور به نروعی در حروزه جغرافیرای
سیاسی قرار دارند .ایا دیدگاه در قالب بیران تصرویری و سراختی پدیردههرای فضرائی نظیرر سراختهرای فضرائی
درونشهری مانند دوایر متحدالمرکز ،ساختهای قحاعی و شعاعی توسعه یافت و در سال  6319مریالدی برا ت روری
پخش تورستا هگرستراند جغرافیدان سوئدی از رونق زیادی برخوردار شد (شكویی و تبریزی.)616 :6990 ،
در حوزه ژئوپلیتیك ،مكتب فضائی برای اولیا بار در نظریه مكیندر در سال  6321مریالدی تحرت عنروان هارتلنرد و
محور جغرافیایی تاریخ تجلی یافت .مكیندر سح سیاره زمیا را در قالب یرك سراختار فضرائی سره بخشری کره از
ماهیت مرکز-پیرامونی برخوردار بود تبییا نمود .او در ایا ساختار ،روابط قدرت بیا سه بخش سراختار فضرائیاش
(هارتلند ،هالل داخلی و هالل خارجی) را تشری کرد .چند سال بعد از او هاوس هافر 6ژئوپلیتیسیا معروف آلمرانی
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نظریه فضائی خود را در قالب ساختار سه بخشی شمالی-جنوبی برا ماهیرت مرکررز-پیرامرون ارائره داد (میرحیردر و
حمیدی نیا.)62 :6991 ،
ریشه واژهی فضا  Espaceاز کلمهی التیا  Spatiunبه معنای وسعت و گسترهای که با داشرتا سره بعرد مریتوانرد
اشیاء را در بر بگیرد ،گرفته شده است .در بیان علمی و فلسفی ،فضا معادل کلمهی مكان و نقحه گرفتره شرده کره برا
بخشهای پیرامون خود مشخص میشود و در قلمرو فلسفه فضا محیط همگون و نامحدودی است کره در آن اشریاء
محسوس جایگزیا شده است .به عقیده الیپ نیز و کانت فضا ادراک شدنی است و غیر قابل تقسریك مریباشرد و برا
مفهوه وسعت » «Etendueکه بینهایت و تقسیك شدنی است یكی نمیباشد .فضا گاه به مفهوه فاوله و بره ورورت
یك بعدی نیز بكار میرود مثالّ در عبارت «در فضای بیا درختان و جنگل درختچهها روئیدهاند» که منظرور از فضرا
فاولهی بیا درختان می باشد .فضا به مفهوه سح نیز بكار برده شرده اسرت .ماننرد «فضرای چمرا زمریا فوتبرال
ورزشگاه» .فضا گاهی با مفهوه انتزاعی و مجرد بدون داشتا بعد فیزیكی ،به جهان شناخت و احساس تعلرق دارد
مانند فضای باز سیاسی ،فضای آزادی و فضای اجتماعی .فضا از دیر براز ترا امرروز برا عنروان اهرره اتكراء عملكررد
انسان ها ،در قلب محالعات جغرافیایی قرار داشته و با کار و کوشش انسانها در رابحره بروده و پیونرد خرورده اسرت
(حافظ نیا.)01 :6939 ،
جغرافیا بر آن است تا کیفیت پیدایش توزیعهای پیچیده اشیاء ،موجودات زنده و انسانها را در سرح زمریا روشرا
کند ،دست زدن به تحلیلی از ایا توزیعها پیش از همه مستلزه دست دادن توویفی از آنهاست .میبایسرت مجدانره
درودد برآمد تا آرایش آنها را دریافت و پیوندها و روابط همهجانبهی آنها را روشا کررد .جغرافیرای کالسریك از
میان واقعیتهای فضایی ،تنها بخشی را برمیگزیند که محل آن را بتوان به آسرانی در فضرا تعیریا کررد و سررا آن
چیزهائی میرود که به بافت ثابت و مستحكك چشكانداز محیط شكل میبخشرد ماننرد اشركال نراهمواری ،پوشرش
گیاهی ،کشتزارها و مساکا و سایر اجزای سازندهی محیط .در ایا دیدگاه انسانها تنها بهواسحهی آثار مسرتقیمی کره
از حضور آنها در زمیا بر جا میماند مورد توجه قرار میگیرد نه برهواسرحهی هنجارهرا و رفتارهایشران .جغرافیرای
کالسیك بیشتر به کارهای میدانی تمایل نشان میدهد و موضوعی که به بررسی آن میپردازد بیشتر چیزی اسرت کره
در بُرد نهایی نگاه قرار میگیرد و از طریق مشاهده به ادراک در میآید .ایا همان چشكانرداز اسرت کره برا ابزارهرا و
تكنیك های روز آمد مورد محالعه قرار گرفته و برای محالعهی سرزمیاهای وسیعتر ناچار به بازآفرینی محیط به یاری
نقشهکشی ترکیبی است که خطمشی آن را عالیق جغرافیدان تعییا یا تحمیل میکند (ترابی.)11 :6911 ،
در چنیا شرایحی رفتار گروههای انسان که به مناظر شكل میبخشد تا آنجا مورد تبییا و تفسیر قرار میگیرند کره از
آن بهعنوان نوع معیشت یاد میشود و آنگاه که مقایس تغییر مییابد تمامی ارجاعاتی کره بره رفتارهرای گروهری داده
شده ،از میان بر میخیزد یا از اثر میافتد بنابرایا انسان و خصایص ،عالیق و ویژگیهرای بسریار پیچیرده آن بسریار
کمرنگ و در حاشیه قرار دارد و پیچیدگی رفتار او که میتواند مرزهای چشكانداز را در نوردد و ابعاد فضای زیسرت
را دگرگون سازد ،مورد محالعه قرار نمیگیرد .ایا در حالی است که «انسان در فضا جابجا میشود ،جریاناتی از کراال
و اطالعات را پدید میآورد و یا دریافت میکند بر اعتبار و ارزش آن میافزایرد و سررانجاه بررای تسرلط برر آن بره
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سازماندهی آن میپردازد» با توجه به ایا نكته است که طرفداران و مبلغیا مكتب رفترار فضرائی دالیرل تكرویا ایرا
مكتب را به شرح زیر بیان میدارند:
 -6برای شناخت و تحلیل پدیدههای جغرافیایی ،عالوه بر واقعیتهای فیزیكی و عینی ،آگاهی از محیحری کره در آن
تصمیكگیری انسان و زمینههای عملكردی او فراهك میشود ضروری است
 -0در تعییا مسیر تصمیكگیری علك و روانشناسی نسبت به سایر علوه انسانی ترجی

مییابد .

 -9تغیر جهت نگاه محالعات جغرافیایی از کل جمعیت به فرد یا گروههای کوچك در ارتباط برا کرل جامعره اسرت.
 -1اسررتفاده از تحلیررل ادراکرری محیحرری و تفسرریر نقشررههررای ذهنرری برره عنرروان منررابع جدیررد اطالعرراتی.

 -1تحقیقات جغرافیایی با همپوشی با سایر رشتههای علمی به ویژه روانشناسری در جهرت طررح نظریرههرا و حرل
مسائل محیحی بسیار کارساز است
 -0بهکارگیری الگوهای علوه رفتاری ما را در رسیدن به اهداف خود بسریار کمرك خواهرد کررد .جغرافیردانان ایرا
مكتب عالوه بر توجه به محیط جغرافیایی به طبیعت فعالیتهای انسانی و جریاناتی که آنها را خلق میکننرد توجره
دارند .ایا جریانات عبارتاند از :عوامل اجتماعی چون طبقه اجتماعی ،مذهب ،دانرش و پایگراه اجتمراعی و عوامرل
اقتصادی چون معیشت ،ارتباطات ،حمل و نقل و درآمد و مهكتر از همه وجوه روانشناختی رفترار آدمری در فضرا و
تصورات و ادراکات و ارزشهایی که به فضا نسبت داده میشود را مورد بررسی قرار میدهد و میکوشد ترا مراحرل
گوناگون مكانیسك تصمیكگیری را بازسازی کند و نهایتا اینكه مكتب رفتار فضایی به ایا دلیل شكل گرفت که تا سرر
حد امكان روحیهها و تلقیهای گروههای انسانی را بسنجد و حوزههای شناخت و منحق حاکك بر رفتارهرای آنران را
دریابد تا با ارزیابی ایا رفتارها و کنشهای او در فضای عملكردی برای آیندهای خروب برنامرهریرزی نمایرد .بردون
شك جامعهی فردگرای آمریكا در پیدایش مكتب ماثر بوده است (ملكوتیان.)11 :6900 ،
تقسیمات کشوری در ايران
نخستیا تقسیمات کشوری در ایران پس از نهضت مشروطیت در اولیا دوره قرانونگرذاری در سرال  6091هجرری
شمسررری تحرررت عنررروان قرررانون تشررركیالت ایررراالتی و والیتررری بررره تصرررویب رسرررید کررره برررر اسررراس آن
کشور به  1ایالت و  60والیت تقسیك گردید .در آبان ماه  6960بدون آنكه تغییرات عمدهای در محردوده تقسریمات
کشوری ایجاد شود ورفا به تغییر ناه برخی مناطق اکتفا و شرح وظایف فرمانداران و بخشداران به تصرویب رسرید و
کشور به  62استان 13 ،شهرستان و  032بخش تقسیك گردید .ازجمله ویژگیهای قانون  6960اینكره ایرا قرانون بره
وورت حصری ،شهرستان های کشور را معیا نموده است و شررایط انتصراب مردیران سرحوح مختلرف تقسریمات
کشوری از استاندار تا کدخدا را برشمرده است وظایف و اختیارات مدیران واحدهای تقسیماتی را با ذکر جزئیرات از
مسائل مهك حاکمیتی تا مسائل خرد بیان کرده است .به عنوان مثال« ،حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریرت
خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محرل» از وظرایف فرمانردار و «راهنمرایی و دادن تعلیمرات فالحتری بره
مالكیا و رعایای محل» از وظایف شورای بخش می باشد در ایا قانون تقسیك شهرستانها بره بخرش توسرط وزارت
داخله و تصویب مجلس شورا وورت میگیرد .قانون سال  6900بر خالف قانون  ،6960احكاه جزئی در خصروص
سازوکار انتصاب مدیران محلی و اختیارات آنها را ندارد .تمرکزگرایری در اداره کشرور ،روح حراکك برر ایرا قرانون
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است .می توان گفت مدیران محلی مانند استانداران و فرمانداران ،هیچ اختیاری مگر تبعیرت از سیاسرتهرای ابالغری
دولت مرکزی ندارند .بنابر «ماده  - 60از لحاظ نظاه اداری دهستان تابع بخش و بخرش ترابع شهرسرتان و شهرسرتان
تابع استان و استان تابع تشكیالت مرکزی خواهد بود .در ایا قانون هرگونه تغییرات در نظاه تقسیماتی بهجز اسرتان،
در اختیار هی ت وزیران می باشد .تنها شاخص برای تعییا سحوح تقسریمات ،جمعیرت آن سرح مریباشرد .روسرتا،
دهستان ،شهر ،بخش ،شهرستان و استان واحدهای تقسیماتی در ایا قانون میباشد .واحدهای بزرگتر از جمع شردن
نزدیكتریا واحدهای کوچكتر تشكیل میشوند .ماده  62بیان میدارد :دولت موظف است با حفظ جهرات سیاسری
اجتماعی هر روستا را به نزدیكتریا مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیكتریا مرکرز بخرش و هرر بخرش را بره
نزدیكتریا مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیكتریا مرکز استان منضك نماید ».قانون اوالح تبصرره  9مراده
 61قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یك تبصره بره آن مصروب  6901ایرا اورالحیه ترأثیری در
ماهیت قانون نداشته است .قانون اوالح تبصره  6ماده  61قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحراق یرك
تبصره به عنوان تبصره  1به ماده مذکور مصوب  :6910ایا قانون در خصوص سازمانهرا و ادارات تابعره تقسریمات
کشوری می باشد .قانون اوالح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  6900که در سال 6993
به تصویب رسید :ایا قانون جدیتریا اوالح قانون تقسیمات کشوری مصوب  6900میباشد .ایا اوالحیه برخری
از حداقلها برای ارتقاء سحوح تقسیماتی در مناطق مختلف کك تراکك و متراکك را تغییرر مریدهرد .در سرنوات اخیرر
یكی از دالیل تالشها برای تغییرات در تقسیمات کشوری ،محردوده حروزههرای انتخابراتی بروده اسرت (اعظمری و
دبیری.)91 :6932 ،
ساختار تقسیمات کشوری در ایران بدیا شیوه است:
 .6کشور (وزیر کشور)
 .0استان (استاندار)
 .9شهرستان (فرماندار) و (فرماندار ویژه)
 .1بخش (بخشدار)
 .1دهستان (دهدار)
کشور ایران به چندیا استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعردادی بخرش و هرر بخرش بره چنرد
دهستان تقسیك می شود .مرکز کشور پایتخت ناه دارد ،مرکرز هرر اسرتان ،مرکرز اسرتان ،مرکرز هرر شهرسرتان ،مرکرز
شهرستان ،مرکز هر بخش ،مرکز بخش و مرکز هرر دهسرتان ،مرکرز دهسرتان نراه دارد .واحردهای اداری مربروط بره
مس والن نامبرده در باال به ترتیب وزارت کشور ،استانداری ،فرمانداری ،بخشرداری و دهرداری نراه دارنرد (رهنمرا و
احمدی پور.)19 :6990 ،
ماده  3قانون تقسیمات کشوری مصوب  60تیر  6900مجلس شورای اسالمی ماده « :3استان» ،واحردی از تقسریمات
کشوری است با محدوده جغرافیایی معیا که از به هك پیوستا چند شهرستان هركجروار برا توجره بره موقعیرتهرای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و طبیعی تشكیل میشود (حسا نیا.)13 :6936 ،
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جدول شماره  -1سیر تقسیمات کشوری در ايران
مسئول در تقسیمات کنوني

نام پیش از سال 1۱1۱

واحد تقسیمات کشوری ايران

مسئول در تقسیمات پیشین
شاه

وزیر کشور

ممالك محروسه

کشور

حاکك ایالتی

استاندار

ایالت

استان

حاکك ،والی

فرماندار فرماندار ویژه

والیت

شهرستان

نایبالحكومه

بخشدار

بلوک

بخش

سر بلوکباشی

دهدار

بلوک/قصبه

دهستان

رئیس بلدیه

شهردار

شهر

شهر

کدخدا

دهیار

قریه

روستا

منبع( :وزارت کشور)

تبصره -6وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هی ت وزیران برا انترزاع و الحراق روسرتاها ،بخرشهرا یرا
شهرستانهای مجاور ،استان ها را تعدیل نماید مگر آنكه به تصرویب مجلرس شرورای اسرالمی ،ایجراد اسرتان جدیرد
ضروری شناخته شود .استان جدید باید حداقل یك میلیون نفر جمعیت داشته باشد .تبصره -0مرکرز اسرتان یكری از
شهرهای همان استان است که مناسب تریا کانون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،طبیعی و اجتمراعی آن اسرتان شرناخته
میشود .بر اساس آخرریا وضرع تقسریمات کشروری در سرال  6931خورشریدی ،کشرور ایرران از  96اسرتان103 ،
شهرستان 6211 ،بخش 0193 ،دهستان و  6011شهر 9919 ،آبادی بلوکه 31196 ،آبادی و احتمراال از  06فرمانرداری
ویژه تشكیل یافته است .در روز سه شنبه  69/3/6930عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهك جمهروری
اسالمی ایران از طرح منحقه ای کردن استان های کشور و تقسیمات جدید کشوری از سروی وزارت کشرور خبرر داد.
اجرای ایا طرح نیازمند اوالح قانون است و مسیر طوالنی خواهد داشت ،اما وزارت کشور به شكل قراردادی بررای
هر چهار یا پنج استان کشور به وورت یك منحقه برنامهریزی کرده است (ثاقب حسیا پور.)691 :6901 ،

نقشه شماره  -1آخرين تقسیمات سیاسي در ايران منبع)http://www.ncc.org.ir( :
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استان سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود  696191کیلومتر مربع پهناورتریا استان کشور می باشد که با قرار گررفتا در بریا
 01درجه و  9دقیقه تا  96درجه و  01دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  19درجه و  12دقیقه تا  09درجه و  06دقیقه طرول
شرقی از نصفالنهار گرینویچ ،از نظر جمعیتی از کك تراکكتریا استانهای کشور است .ایا استان از شمال بره اسرتان خراسران
جنوبی و کشور افغانستان ،از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان ،از جنوب به دریرای عمران و از مغررب بره اسرتان هرای
کرمان و هرمزگان محدود میشود (کریك کشته و زمانیان.)91 :6999 ،
جدول شماره  -2نتايج سرشماری استان سیستان و بلوچستان منبع( :استانداری سیستان و بلوچستان)
شرح

جمعیت

مرد

زن

خانوار

سیستان و بلوچستان

0111261

6126396

6919299

121999

ساکا در نقاط شهری

6911010

091609

002113

991929

ساکا در نقاط روستایی

6101990

161069

166161

903000

غیر ساکا

0212

6612

932

911

ایرانشهر

011961

601030

600000

00001

ساکا در نقاط شهری

616106

16066

03912

91010

ساکا در نقاط روستایی

660916

10292

10116

09919

غیر ساکا

0

6

6

6

چابهار

099021

611190

699100

09611

ساکا در نقاط شهری

660123

11111

11991

01060

ساکا در نقاط روستایی

612119

90931

99991

12369

غیر ساکا

61

61

9

69

خاش

619906

91092

90136

19930

ساکا در نقاط شهری

06911

96661

92109

61111

ساکا در نقاط روستایی

662193

11109

11016

90693

غیر ساکا

6091

011

130

129

دلگان

01911

99111

91090

60116

ساکا در نقاط شهری

62030

1610

1602

0112

ساکا در نقاط روستایی

11101

09129

03600

61626

غیر ساکا

2

2

2

2

زابل

601000

90330

90012

19126

ساکا در نقاط شهری

699162

03119

03600

90109

ساکا در نقاط روستایی

00301

69190

69130

1009

غیر ساکا

90

60

60

62

زاهدان

010193

910101

992201

609192

ساکا در نقاط شهری

130309

920231

032919

611310

ساکا در نقاط روستایی

13066

12102

93636

02133

غیر ساکا

62

3

6

3

زهك

11930

91109

91699

02211

ساکا در نقاط شهری

69911

0131

0109

9099

ساکا در نقاط روستایی

06193

92303

92112

60961

غیر ساکا

2

2

2

2

سراوان

636006

30193

31210

12101

ساکا در نقاط شهری

32320

10621

11926

01210

ساکا در نقاط روستایی

622919

12021

12610

00061
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غیر ساکا

120

011

601

091

سرباز

690601

30931

39016

11362

ساکا در نقاط شهری

09610

61091

69360

0990

ساکا در نقاط روستایی

619261

19010

13913

93111

غیر ساکا

1

1

2

1

سیب و سوران

91231

10630

10933

06001

ساکا در نقاط شهری

61011

1192

1101

9112

ساکا در نقاط روستایی

03999

91109

91911

61301

غیر ساکا

9

9

2

6

فنوج

13606

01119

01069

60021

ساکا در نقاط شهری

69212

0103

0116

9162

ساکا در نقاط روستایی

90236

69261

69211

3631

غیر ساکا

2

2

2

2

قصرقند

06210

92901

92116

61101

ساکا در نقاط شهری

66021

1191

1912

0013

ساکا در نقاط روستایی

13116

01132

01996

60911

غیر ساکا

2

2

2

2

کنارک

39060

10109

11111

09022

ساکا در نقاط شهری

11006

00100

02193

62992

ساکا در نقاط روستایی

12316

00010

01121

60112

غیر ساکا

2

2

2

2

مهرستان

12113

91296

91119

61121

ساکا در نقاط شهری

60011

0201

0619

0303

ساکا در نقاط روستایی

19991

09301

03912

61199

غیر ساکا

2

2

2

2

میرجاوه

11911

00319

00913

66919

ساکا در نقاط شهری

3913

1112

1023

0621

ساکا در نقاط روستایی

91339

69009

61112

3110

غیر ساکا

2

2

2

2

نیك شهر

616931

12311

12361

91021

ساکا در نقاط شهری

09019

61121

69909

0190

ساکا در نقاط روستایی

669136

10119

11299

92166

غیر ساکا

92

63

66

62

نیمروز

19116

01110

09303

60122

ساکا در نقاط شهری

9069

6001

6310

900

ساکا در نقاط روستایی

11160

00131

06369

66923

غیر ساکا

610

96

01

03

هامون

16261

02101

02112

66992

ساکا در نقاط شهری

9011

1661

1699

0926

ساکا در نقاط روستایی

90069

60010

60916

3293

غیر ساکا

611

96

10

12

هیرمند

09313

90913

96002

60113

ساکا در نقاط شهری

0006

9931

9001

6160

ساکا در نقاط روستایی

11919

09301

09939

61611

غیر ساکا

2

2

2

2
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ایا استان پهناور در سمت شرق با کشور پاکستان  322کیلومتر و با کشور افغانستان  922کیلومتر مررز مشرترک دارد
در قسمت جنوب با دریای عمان مرز آبی دارد و از قسمت شمال و شمال غررب برا اسرتان خراسران بره طرول 632
کیلومتر و در قسمت غرب با استان کرمان به طول  192کیلومتر و با استان هرمزگان به طول  601کیلرومتر هرك جروار
است .ایا استان از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشكیل یافته است که از لحاظ طبیعی با یكدیگر متفاوت اند .ناحیره
سیستان در قسمت شمالی ایا استان قرار دارد و حوزه مسح و مسدودی است که از آبرفرت هرای دلترای قردیمی و
فعلی رود هیرمند تشكیل شده است .ناحیه بلوچستان منحقه وسیع کوهستانی است که حد شرمالی آن کرویر لروت و
حد جنوبی آن دریای عمان است .مرزهای طوالنی آبی و خشكی استان با کشورهای افغانستان ،پاکستان و کشورهای
حوزه خلیج فارس ،موقعیت ویژهای را به آن بخشیده و سبب ایجاد شرایحی خاص شده است (حرافظ نیرا و قرادری
حاجت.)696 :6939 ،
چندگانگی و تنوع مذهبی ،گویش های مختلف و نمود تعلقات قومی و قبیله ای از دیگر ویژگری هرای اجتمراعی ایرا
استان است .ایا استان بر اساس آخریا تغییرات شامل  61شهرستان است :ایرانشهر  -چابهار  -خاش  -دلگران (بره
مرکزیت گلمورتی)  -زابل  -زابلی  -زاهدان  -زهك  -سراوان  -سرباز (به مرکزیت راسك)  -سریب سروران (بره
مرکزیت سوران)  -کنارک  -میان کنگی (به مرکزیت دوست محمد) -و نیك شهر .همچنیا ایا اسرتان از  12بخرش
و  90شهر تشكیل گردیده است .بزرگ تریا و پرجمعیت تریا شهر استان زاهدان با بیش از  101هرزار نفرر جمعیرت
می باشد و کك جمعیت تریا شهر ایا استان شهر کوچك سرباز است کره فقرط  6211نفرر جمعیرت دارد (معبرودی و
حكیمی.)629 :6931 ،
در وضعیت هواشناسی ایا منحقه بادهای شدید موسرمی ،طوفران شرا ،رگبارهرای سریلآسرا ،رطوبرت زیراد و مره
وبحگاهی پدیدهای قابل توجه است .ایا استان تابستانهای گره و طوالنی و زمسرتانهرای کوتراه دارد .از آنجرا کره
حداقل دما ندرتا به وفر درجه سانتیگراد میرسد ،رویش گیاه در اراضی آبی تقریبا در تماه طرول سرال ادامره دارد.
عمده بارندگی در زمستان وورت می گیرد .ایا ناحیه دو فصل متمایز زمستان با درجه حررارت معتردل و خنرك در
ماه های آذر ،دی و بهما و تابستان گره در بقیه فصل های سال دارد .در تماه شهرهای استان حرداکثر دمرای سراالنه،
باالی چهل درجه سانتی گراد گزارش شده است .ایا مقدار در ماه تیر ،در ایرانشهر به پنجاه و یك درجه براالی ورفر
میرسد .کكتریا حد دمای استان در ماههای آذر و دی ثبت شده است (خسروی.)01 :6991 ،
میانگیا حداقل دمای سردتریا ماه سال بیا حدود دوازده تا سیزده درجه سانتی گرراد متغیرر اسرت .سرردتریا شرهر
استان ،زاهدان و گرهتریا شهر آن ایرانشهر است .اختالف و نوسان دمرای بریا زمسرتان و تابسرتان و حتری در یرك
شبانه روز بسیار باال است ،ولی حداقل محلق دما به ندرت به وفر درجه میرسد نواحی ساحلی دریای عمان به علت
رطوبت ناشی از مجاورت با دریا تا حدودی از ایا امر مستثنی است و آب و هوای گره آن با رطوبت بیشتری همراه
است (بریمانی و دیگران.)619 :6991 ،
به علت باال بودن متوسط دما و وزش بادهای موسمی ،میزان تبخیر در ایا استان زیاد است و به طور متوسرط چهرار
میلی متر در روز گزارش شده است بارندگی عمدتا در ماه های زمستان وورت می گیرد .به طور متوسط در هفت مراه

بررسی و تحلیل نظام تقسیمات کشوری822 ...

از سال در ایا ناحیه اثری از باران مشاهده نمیشود .میزان بارندگی از طرف شرق به غرب اسرتان افرزایش مرییابرد.
متوسط سالیانه بارندگی آن حدود هفتاد میلیمتر و بسیار نامنظك است.

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

بیشتریا نزوالت جوی ،در شهرستان های خاش و زاهدان و متوسط ساالنه آن ود و بیست میلیمتر است .کركترریا
مقدار بارندگی در شهرستان زابل روی می دهد و متوسط ساالنه آن پنجاه و یك میلیمتر است میزان متوسط رطوبرت
نسبی در سواحل دریای عمان ،حدود هفتاد تا هشتاد درود در دی ماه است .در تابستان مقدار رطوبت نسبی کراهش
مییابد ،ولی کرانههای غربی بلوچستان به علت نزدیكی به اقیانوس هند در تابسرتان نیرز رطوبرت نسربتا براالیی دارد
(همان.)619 :6991 ،
مرده استان سیستان و بلوچستان از قومیتهای بلوچ و سیستانی میباشد که بلوچها بره زبران بلروچی برا لهجرههرای
متفاوت و اغلب با مذهب تسنا و سیستانیها به گویش پارسی سیستانی ورحبت مریکننرد و عمومرا پیررو مرذهب
تشیعاند  .ایا استان بیشتر آب و هوای گره و خشك دارد اما در عیا حال از تنروع آب و هروایی و اقلیمری ویرژهای
برخوردار است و مناطق کوهستانی ،جنگلی و باتالقی نیز در ایا استان پهناور به چشك میخورد .زاهدان مرکرز ایرا
استان است که از طریق راه آها با میرجاوه پاکستان ارتباط دارد و از سوی کرمان هك به راهآها سراسری ایران متصل
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است .به زودی قرار است خط راه آهنی از سوی چابهار به مشهد و از آنجا به کشورهای آسیای میانه کشیده شود کره
ایا خط آها نقش مهمی را در توسعه ایا استان و خاور ایران ایفا خواهد کرد (طلوعی.)669 :6931 ،
بررسی وضعیت استان تا پایان آذر ماه  6930نشان میدهد که  119فقره پروانه بهرهبرداری ونعتی با سررمایهگرذاری
 121میلیارد ریال و اشتغال  60001نفر در ونایع مختلف موجود می باشد همچنیا تعرداد مجوزهرای تأسریس 6039
فقره با پیش بینی سرمایهگذاری  0131601میلیون ریال و اشتغال  90331نفر با اکثریت ونایع غذایی ،کانی غیرفلرزی
و سایر ونایع موجود می باشد .تعداد طرح های با پیشرفت فیزیكی بریا  12ترا  39درورد  10واحرد برا پریش بینری
اشتغال  6106نفر می باشد طی سالهای  96و  92از محل تسهیالت وجوه اداره شده جمعا تعداد  11طررح بره مبلر
 616090میلیون ریال تسهیالت بانكی و اشتغال  6001نفر به تصویب کمیته برنامهریزی استان رسیده اسرت (الونردی
زاده و دیگران.)692 :6931 ،
استان سیستان و بلوچستان با قرار داشتا بر روی کمربند فلزی و معدنی جهان که از یوگسرالوی ترا پاکسرتان ادامره
دارد دارای ذخایر غنی از فلزات و کانسارهای معدنی از قبیل کرومیت ،مس ،منگنز ،سرب و روی ،قلرع ،تنگسرتان و
همچنیا عناور و کانسارهای غیرفلزی نظیر تالك ،منیزیت ،گرل سرفید و سرنگهرای سراختمانی و تزئینری برهویرژه
گرانیت میباشد (همان.)692 :6931 ،
وجود  192هزار تا گارنت با عیار چهل درود 62 ،میلیون تا آندالوزیت 1 ،میلیون تا فلدسرپات و  692هرزار ترا
سیلیس با عیار  33/9درود و بیش از  19هزار تا آنتیمروان از دیگرر مزایرای معردنی ایرا اسرتان اسرت .در اسرتان
سیستان و بلوچستان اراضی قابل کشت (آبی ،دیك ،آیش) حدود  122هزار هكتار میباشرد کره ایرا مقردار حردود 0
درود مساحت آن را تشكیل میدهد و کل زمیاهای زیرکشرت حردود  992هرزار هكترار مریباشرد کره بره کشرت
محصوالت زراعی و باغی اختصاص دارند .اکثر جمعیت ایا استان را مسلمانان تشركیل داده و در سرال  6931فقرط
 0132نفر از ساکنیا اقلیتهای مذهبی(زرتشتی ،مسیحی و کلیمی و  )...هستند .مرده مسلمان سراکا در ایرا منحقره
عدهای مذهب شیعه اثنی عشری بوده و بقیه آنها سنی حنفی مرذهب هسرتند .سراکنیا منحقره سیسرتان و بخشری از
جمعیت شهرستان زاهدان اهل تشیع بود و منحقه بلوچستان اکثراٌ سنی مذهباند( .اینان لو.)99 :6990 ،
تقسیمات سیاسي استان سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان به طورکلى از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشكیل یافته اسرت کره از لحراظ طبیعری برا
یكدیگر کامال متفاوتاند:
الف) -ناحیه سیستان  :که قسمت شمالی استان را در برمیگیرد ،و با  9661کیلومتر مربرع وسرعت حروزه مسرح و
مسدودی است که از آبرفت های دلتای قدیمی و فعلی رود هیرمند تشكیل شرده اسرت و برزرگ ترریا دریاچره آب
شیریا جهان را در خویش جای داده است .ایا منحقه با وسعتى معادل  61/631کیلومتر میان  03تا  90درجه عرض
شمالى و بیا  02ترا  01درجه طول شرقى نصف النهار گرینویچ قرار دارد از سوى شرمال و خراور بره افغانسرتان ،از
جنوب به شهرستان زاهدان و از باختر و شمال غربى به کویر لوت و شهرستان بیرجند محردود اسرت (حرافظ نیرا و
قادری حاجت.)696 :6939 ،
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دشت سیستان که در گروه اقلیك بیابانی میانه قرار دارد ،بارشی کمتر از  01میلی مترر را در سرال دریافرت مریکنرد و
میزان تبخیر در آن به بیش از  1222میلیمتر میرسد .ایا شرایط در مجموع باعث خشكی فیزیكی شدید محیط بروده
و در سالهایی که میزان ورودی آب رودخانه هیرمند کاهش مییابد ،خشكسالیهای مخرب توسرعه پیردا مریکنرد.
شریان حیاتی منحقه یعنی هیرمند نوسانات سالیانه قابل مالحظهای را نشان میدهرد .وزش بادهرای  602روزه کره از
اواخر بهار تا پایان تابستان میوزد در تشدید نیاز و خشكی محیط ماثر است.
ب) ناحیه بلوچستان  :که قسمت جنوبى استان را در برمیگیرد و با  613991کیلومتر مربع بیشتریا مساحت استان را
به خود اختصاص داده است .ایا ناحیه ،منحقه وسیع کوهستانی است که بیا  01تا  92درجه عررض شرمالى و 19
تا  12درجه طول شرقى نصف النهار گرینویچ قرار داشته ،از شمال بره سیسرتان و لروت ،از مشررق بره پاکسرتان .از
جنوب به دریاى عمان و از مغرب به کرمان محدود است.
مناطق جنوبی استان با توجه به مجاورت با دریای عمان و بهرهگیری از بادهای موسرمی اقلریك متفراوتی دارنرد .براال
بودن میانگیا دما و پاییا بودن نوسانات آن از مشخصههای اساسی اقلیك منحقه است .با توجه به پاییا بودن نرزوالت
جوی و عده وجود منابع برفی کوهستانی اکثر جریانات رودخانهای ،مروقتی و فصرلی بروده و در بخرش وسریعی از
استان منابع محدود آبهای زیر زمینی تنها امكانات تأمیا آب محسوب میشوند .وجود مخروط آتشفشانی تفتران برا
 9316متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی ،شرایط اقلیمی متنوع و جالبی را فراهك آورده است .برر اسراس آخرریا
تقسیمات کشوری ایا استان دارای  61شهرستان 91 ،مرکز شرهری 12 ،بخرش 620 ،دهسرتان و  0116آبرادی دارای
سكنه است (کریك کشته و زمانیان.)91 :6999 ،
جدول شماره  -۱تقسیمات سیاسي استان سیستان و بلوچستان
مساحت (کیلومترمربع)

تعداد شهر

بخش

دهستان

تعداد آبادی دارای سكنه

ردیف

شهرستان

691120

91

12

620

0116

6

زاهدان

90196

9

1

9

6101

0

زابل

69610

1

9

3

911

9

زهك

311

6

0

1

691

1

هیرمند

6622

6

0

1

926

1

خاش

09621

0

9

66

390

0

سراوان

69321

1

9

9

960

1

سیب سوران

0192

0

0

1

096

9

زابلی

0626

6

0

1

091

3

ایرانشهر

69111

1

9

1

992

62

دلگان

66111

6

0

1

000

66

سرباز

9131

9

1

66

191

60

نیكشهر

00092

1

1

61

090

69

چابهار

69600

0

9

1

129

61

کنارک

66101

0

0

1

691

استان سیستان و بلوچستان

منبع( :سالنامه آماری سال  6932مرکز آمار استان)

با وجود ایا ،برای کشوری جوان و پهناوری همچون ایران که در حال رشد سریع است ،نیاز به تقسیكهای کشروری
امری بدیهی به نظر می رسد .واحدهای بزرگ سرزمینی مدیریت را بسیار مشكل کرده و لزوما بهتریا موقعیرت هرای
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جغرافیایی و فرهنگی را برای تأمیا امنیت ،زمینههای توسعهای و حتی رشرد و انسرجاه فرهنگری در یرك اسرتان
نمی سازند .هك از ایا رو است که استان های بزرگ کشور کره آذربایجران و خراسران از آخرریا آن هرا بودنرد ،بره
استانهای کوچكتر با حفظ ناه اولی تقسیك شدند (شهرکی و سردار شهرکی.)69 :6939 ،
اگر مدلهای اروپایی و امریكایی را نیز در نظر بگیریك ،میبینیك کره آنجرا نیرز تمایرل و گررایش بره کوچرك کرردن
واحدهای مدیریتی است زیرا در ایا نوع از مدیریت میتوان رابحه نزدیكتری میان مرده و مس والن ایجاد کررد و
میزان مشارکت مردمی را در اداره پهنه خود باال برد .روند عمومی نظاههای دموکراتیرك نیرز در همریا جهرت قررار
دارند یعنی تقویت حوزه های کوچك تر مدیریتی و سیاسی یا حكومتهرای ملری (شرهرداریهرا) در برابرر تمرکرز
سیاسی (حكومت مرکزی) .ازایارو به نظر میرسد که تقسیك استان بزرگی چون سیسرتان و بلوچسرتان کره در حرال
حاضر با بیش از  691هزار کیلومترمربع بزرگتریا استان کشور به حساب میآید ،امرری بره خرودی خرود ،منحقری
باشد اما بزرگی پهنه به خودی خود تنها دلیل در ایا زمینه نیست که می توان محرح کرد و دالیل دیگری نیز به نظر
ما میتوانند چنیا تقسیمی را توجیه کنند.
نخستیا دلیل که آن هك به امری جغرافیایی و سیاسی بر میگردد ،طوالنی بودن مسیرهای مرزی ایا استان است کره
شامل  6622کیلومتر مرز خشكی با دو کشور افغانستان و پاکستان و  922کیلومتر مرز آبی با دریای عمران مریشرود.
ایا طوالنی بودن مرزها ،در استان دارای تبعاتی بیشتر منفی بوده است زیرا مناطق هك جروار خشركی ،عمومرا منراطق
آسیبزا (قاچاق مواد مخدر ،تأثیر نامحلوب روابط قبیلهای ،فشارهای سیاسی و حتی امنیتری) هسرتند .مرزهرای آبری
نیز برای آنكه از موقعیت آسیبزایی (قاچاق) خارج شده و به یك فروت اساسی برای استان تبدیل شرود ،نیراز بره
آن دارند که زیر مدیریت مناسبی قرار بگیرند اما در حال حاضر ،با توجه به محروه بودن و مشكالت متعددی کره
ایا استان دارد ،ایا مرزهای طوالنی به خودی خود یك امر منفی به حساب آمده و هزینه بسیار سنگینی را به کشور
و به خود آنها ،تحمیل میکنند ،در نتیجه تقسیك آنهرا در دو اسرتان متفراوت مریتوانرد موقعیرت بهترری را بررای
مدیریت استان به دست بدهد (اینان لو.)99 :6990 ،
نكته دیگر که بسیار حائز اهمیت است ،ناهمگا بودن فرهنگی سیستان و بلوچستان اسرت :دو بخرش ایرا اسرتان از
لحاظ زبانی ،قومی ،دینی و طبعا آداب و رسوه و سبك زندگی با یكدیگر تفاوت زیادی دارنرد و اوروال همریا نراه
گزاری «سیستان و بلوچستان» گویای آن بوده و هست که نمی توان برای آن دو یك ناه مشترک پیدا کرد چون هرر
دو بخش به مثابه دو پاره اساسی و ارزشمند از تاریخ و جغرافیای ایران ،بر ناههایی باستانی تكیه زدهانرد کره حفرظ
آن ها به مثابه میراث فرهنگی کشور ایران ،اهمیتی بسیار باال دارد .احساس تعلق محلی در کنار احساس تعلرق ملری،
در هر دو استان قوی است و بنابرایا سیستانیها خود را بیشتر با هویت سیستانی خود میشناسند و بلوچهرا نیرز بره
همیا وورت .ایا امر به خودی خود هیچ اشكالی نداشته و بر عكس بخشی از تنوع قومی ،فرهنگی ،زبانی ،اقلیمری
ایران است که کشور ما را به چنیا درجهای از جذابیت و استثنایی بودن در جهان رسرانده اسرت امرا قررار دادن دو
پهنه با یكدیگر که چنیا تفاوتهای مهمی از لحاظ فرهنگی دارند همواره میتواند منشاء سوء تفاهكها و مشكالتی
شود که هك اکنون نیز استان با آنها بیگانه نیست (رخشانی نسب و بیك محمدی.)011 :6991 ،
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نقشه شماره  -۱موقعیت استان سیستان و بلوچستان منبع)ResearchGate( :

استان سیستان و بلوچستان با وسعتی معادل  691هزار کیلومترمربع به عنوان پهناورتریا استان کشور از نظر پیشررفت
و توسعه در شرایط خوبی نیست .علیرغك تالش دولت های مختلرف در طری سری و پرنج سرال گذشرته ،سیسرتان و
بلوچستان به عنوان یكی از محروهتریا استانهای کشور محرح است .رتبرهی اول بیكراری ،رتبرهی اول بریسروادی،
رتبهی اول زایمانهای غیربهداشتی (زایمان در منزل) ،رتبهی اول بیماریهای ایدز و سل ،وجود بیش از پانصد هرزار
نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیتهی امداد و بهزیستی تنها گوشهای از عقبماندگیهای اسرتان اسرت.
در ایا شرایط به نظر میرسد که اگر قرار است که در مورد تقسیك استان تصمیكگیری شود شایسته است مبنرای ایرا
تصمیكگیری توسعهی استان باشد .باید به ایا نكته توجه داشت کره عقربمانردگی اسرتان محصرول عرواملی اسرت
ازجمله :محرومیت تاریخی به جای مانده از بیتوجهی حكومت پهلوی ،دوری راه به نحوی که هزینرهی پرروژههرای
عمرانی را بسیار باال میبرد ،طوالنی شدن فرآیند اجرای پروژهها که در مواردی به چهار تا پنج برابر زمان پریش بینری
شده می رسد ،سیستك بودجه دهی دولت اگر چه مكانیزمی علمی است اما با توجه به موارد پیش گفته بررای رسریدن
استان به متوسط نورههای توسعه در کشور کفایت نمیکند و با ایا روند هرگز استان به متوسط نورههرای توسرعهی
کشور نمیرسد ،نظاه اداری تنبل و پرگیر و گرفت اداری و فرآیند طوالنی ودور و مجوزها و موافقتنامههرا و عرده
نظارت الزه و کافی ،مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان و مدیریتهای ناکارآمد هك از دیگر عوامل عقرب مانردگی
استان است (شهرکی و سردار شهرکی.)69 :6939 ،
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از لحاظ جغرافیایی نیز تقسیمات سیاسی استان نیز جای نقد دارد .تمایز آشركار بریا دو منحقره اسرتان برا توجره بره
شرایط طبیعی و جغرافیایی ،اوضاع کشاورزی خاوی در منحقه به وجود آورده است:
کشاورزان در شمال استان با توجه به موقعیت آب و هوایی ،تمایل بیشتری به کشرت غرالت ،حبوبرات ،محصروالت
جالیزی ،توتون و یونجه دارند و عمدهتریا محصول باغی آنان انگور است (کریك کشته و دیگران.)693 :6996 ،
کشاورزان در قسمت جنوب استان به پرورش انواع میوههای گرمسیری همچون انواع مرکبرات ،خرمرا ،مروز ،پاپایرا،
خربزه درختی ،گواوا ،چیكو می پردازند .در منحقه گره و خشك بلوچسرتان  ،شرالیکراری رواج داشرته و غرالت و
حبوبات و یونجه در ایا دیار بسیار خوب محصول می دهد .ساکنان هر دو منحقه سیستان و بلوچستان به مرغرداری،
دامداری و داهپروری اهمیت ویژهای میدهند .نژاد گاو دشتیاری و سیستانی در شمار بهتریا نژادهرای شرناخته شرده
ایران بشمار میآیند و ویادی نیز در دریای عمان ،بلوچستان و دریاچه هامون سیستان سبب اشرتغال عرده کثیرری از
مرده شده و نیز تأمیا کننده قسمت عمده پروت یا مورد نیاز استان و کشور است .مس له فروق مشركل دیگرری را در
ایا استان سبب شده است به نحوی که یكی از مشكالتی که در بازدید از نقاط دیدنی ایا شهرستان برای گردشگران
وجود دارد دور بودن نقاط دیردنی از یكردیگر اسرت .کروه گِرل افشران در فاورله حردود  622کیلرومتری غررب
جنگل های حرا در شرقی تریا نقحه شهرستان در خلیج گواتر و رودخانه سرباز (با تمساح مشهور پوزه کوتراهش) در
شمال شهرستان و فاولهای نسبتا دور قرار دارد .به همیا دلیل ممكا است گردشگران در مدتی کوتاه موفق به دیردن
همه آنها نشوند (زرآبادی و دیگران.)613 :6939 ،
نتیجهگیری و دستاورد علمي و پژوهشي
تقسیمات کشوری ،نوعی سازماندهی فضایی  -اداری بررای ترسهیل در اعمرال حاکمیرت دولرت ،شریوه مردیریت و
تصمیكگیری و همچنریا انتظراه نروع و نحروه رابحره دولت -ملرت و ملرت برا ملرت مریباشرد .در همریا ارتبراط
محدودهای متوازن تقسیمات کرشوری در واقع ظرف مكانی به شمار میرود که میتروان آن را فصرل مشرترک تمراه
پدیدهای عینری و غیر عینی نظیر منابع طبیعی ،جمعیرت ،سرنت و فرهنررگ ،فعالیررت ،زیرسراختهرا ،تررشكیالت،
روابط ،حرکات و  ...دانست که به تبع پیشینه تاریخی ،نظاه حكومتی ،ضرورتهای سیاسری و اجتمراعی -اقتصرادی
در ظرف زمان انتظاه و آرایش خاوری بره خرود میگیرد.
نظاه تقسیمات کشوری بستر شكل یابی نظاه مدیریت سرزمینی و تشركیالت اداری ،تقسریك سررزمیا بره واحردهای
کوچكتر اداری و اختیارات نسبی نظاههای اداری است .همچنیا نظاه تقسیمات کشوری تشركیل دهنرده واحردهای
حكومت محلی در محدودههای سیاسی واحدهای برنامهریزی هسرتند و توسرعه ملری برر مبنرای واحردهای فضرایی
تقسیمات کشوری استوار است .از ایارو بیا نظاه تقسیمات کشوری و توسرعه ملری رابحره تنگراتنگی وجرود دارد .

تاکنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکك جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده اسرت .ترداوه ایرا
فرایند به تقسیك پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچكترر ،افرزایش کارکنران دولرت و توسرعه آن و در نتیجره
افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است.
به نظر میرسد قانون تقسیمات کشوری در ایران منجر به شكلگیری یك سیستك کارآمد نشده است و در ایرا زمینره
با چالشی های زیادی مواجه است .نظاه کنونی تقسیمات کشوری و روح حاکك برر آن عرالوه برر کاسرتی هرای برارز
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کالبدی ،در بعد ایجاد انگیزه برای کسب و کار ،عمران و آبادی ،جلب مشرارکت شرهروندان ،تقویرت تروان تصرمیك
سازی و تصمیكگیری ناحیهای و کاستا از دیوان ساالری دچار ضعف و کاستیهای جدی است .از مهكتریا معایرب
قانون تقسیمات کشوری ایران میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
. 6سیستك متمرکز :افزایش تمرکز اداری  -سیاسی به عنوان یكی از مهكتریا چالشهای تقسیمات کشوری در ایجراد
تهدیدات نظیر شكل گیری بیعدالتی فضایی و جغرافیایی میان استانها ،بریتروجهی بره جغرافیرای فرهنگری کشرور،
بیاعتنایی به مشارکت مردمی ،بیثباتی نظاه تقسیمات کشوری و رخنه عوامل غیررسمی ،ماثر بوده است.
. 0عده کیفی بودن شاخصها و تكبعدی بودن قانون تقسیمات کشوری:
قانون تقسیمات کشوری شاخصی جمعیت را که یك شاخصی کمی است به عنوان شاخص اولی و کلیدی برگزیرده
است .درحالی که معیارهای چنیا قانونی باید وسعت ،جمعیت ،درآمد ،ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی باشد .عرده
توجه به شاخصیهای کیفی در تقسیمات کشوری موجرب عرده مردیریت سیاسری ورحی فضرا ،ارتقرای نامناسرب
واحدهای سیای و جری مندرینگ (ترسیك مجدد و جانبدارانه حوزههرای انتخابیره بره منظرور تأثیرگرذاری برر نترایج
انتخابات) میشود.
. 9عده شكلگیری واقعی واحدهای سیاسی به ویژه شهر :عده سازماندهی وحی سیاسی فضا در ایران باعرث شرده
تا واحدهای سیاسی کشور با مشكالت زیادی روبرو شوند .پیامردها و تبعرات عرده شركلگیرری واقعری واحردهای
سیاسی به شرح زیر است :عده شكلگیری روستاهای مولرد ،منسرجك و پرجمعیرت ،تشردید تغییرر کراربری اراضری
کشاورزی ،بار روانی بر ذها ساکنان روستا و عموه جامعه ،تشدید عده توازن جمعیت شرهری  -روسرتایی ،کراهش
وزن نواحی روستایی در مباحث سیاستگذاری ،مغایرت با سیاستهای کلی بخشی کشراورزی ابالغری مقراه معظرك
رهبری ،مغایرت با بند «د» و مغایرت با ماده (ع  )63قانون برنامه پنجك توسعه و ایجاد بار مرالی و مغرایرت برا اورل
هفتاد و پنجك قانون اساسی
. 1ساختار سلسله مراتبی بلند :ساختار مدیریتی ترسیك شده در قانون تقسیمات کشوری به شكل سلسله مراتبری بلنرد
است و همیا امر باعث کندی فرآیند توسعه و عقب ماندگی می شود .درحالی که یك ساختار تشكیالت اداری تخرت
از بزرگ شدن دولت و کندی فرآیند توسعه جلوگیری میکند.
. 1عده وحدت ساختاری ،کارکردی و همگنی جغرافیایی :سازماندهی نامناسب سیاسی فضا در ایرران باعرث شرد ترا
بسیاری از واحدهای سیاسی کشور ،نه تنهرا از همگنری طبیعری برخروردار نبروده بلكره دارای وحردت سراختاری و
کارکردی نیز نباشند .مهكتریا مشكالت عده توجه به همگنی فضایی و وحدت ساختاری و کارکردی عبرارتانرد از:
عده شكل گیری هندسی مناسب ،عده شركل گیرری شربكه ارتبراطی مرنظك ،عرده شركل گیرری حرس تعلرق و عرده
شكلگیری قحب رشد.

 .0بعد امنیتی قانون تقسیمات کشور :به دلیل مالحظات امنیتی تقسیمات کشوری با واقعیت هرای کشروری همگرونی
ندارد .نتایج منفی چنیا رویكردی عبارتاند از :غالب شدن یك گروه فرهنگی ،توسعه نامتوازن منحقهای ،رقابتهرای
درون فضایی
در خصووی ضوابط و شرایط ناحیهبندی باید به موارد ذیل اشاره کرد:
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. 6ویژگیها و شاخصهای طبیعی و نقش آنها در شكل گیری وحدت جغرافیایی .در ایا مورد نقش آب و هواهای
مسلط ،نوع عوارض زمیا ،ساختمان زمیا شناسی ،مشخصات رویش گیاهی ،موقع جغرافیایی و شكل زمیا از لحاظ
شیب و ارتفاع در وهله اول مورد محالعه و توجه قرار میگیرد.

. 0جمعیت و مشخصات اجتماعی آن شامل :عدد ،ترراکك ،ترراکك زیسرتی و رشرد جمعیرت  -نحروه توزیرع مكرانی
جمعیت  -ساختمان سنی ،ساختار جنسی ،ساختمان و ترکیب شغلی جمعیت ،مهاجرپرذیری و مهاجرفرسرتی ،سرنت
گرایی و درجه پایبندی به اعتقادات آبا و اجدادی ،نوگرایی و میزان تحول در جامعه .9 ،شاخصهای فرهنگی جامعره
شامل :ساختمان نژادی و قومی ،زبان و لهجه و انواع گرایشهای محلی ،دیا و مذهب ،خصوویات ذاتری و اخالقری
مرده ،آداب و رسوه خانوادگی و اجتماعی ،انواع پوششها به ویژه لباس محلی ،سبكها و شیوههای زندگی .0 ،نروع
معیشت و شیوه های استفاده از زمریا .1 ،تیپولروژی مسركا و مشخصرات شرهری  -روسرتایی در ناحیره .3 ،شربكه
ارتباطی و نحوه ارتباط اجزای درون ناحیه ای به یكدیگر .واض است که شكل گیری و توسعه عناور درون ناحیره و
سرانجاه توسعه ناحیهای به برقراری یك شبكه قوی ارتباطی نیاز دارد. 1 .قردمت تراریخی و باسرتان شناسری ناحیره.
سابقه تاریخی و برخورداری از یك گنجینه تاریخی و باستانی کره در واقرع اورالت وجرودی و هویرت تراریخی آن
سرزمیا را  .9اهمیت سیاسی و نظامی ناحیه . 3جاذبههای توریستی و گردشگری .62 ،شراخصهرای دیگرر از قبیرل
میزان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ناحیه و مقیاسی فعالی بودن و غیرفعالی بودن ناحیه و نحوه ارتباط و دسترسری
نواحی نسبت به هك و به خارج ،خودکفایی ناحیه از تولیدات داخلی و متقابال میزان وابسرتگی بره نرواحی هرك جروار
خود .شاخصهای متعدد اقلیمی ،شكل زمیا ،تراکك جمعیت ،ویژگیهای فرهنگی (ماننرد مرذهب ،زبران ،نرژاد و،)...
امنیتی ،اجتماعی و اقتصادی به منظور ایجاد نواحی کوچكتر سیاسی.
با ایا وجود در ایران مهكتریا عامل در زمینه تقسیمات کشوری ،جمعیت میباشد و مدیریت سیاسری فضرا نره تنهرا
سعی بر کیفی سازی شاخصیهای تقسیمات کشوری نكرده اسرت ،بلكره حتری در قرانون اورالح مروادی از قرانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  6960که در سال  6993به تصویب رسیده است باز بر عامرل جمعیرت
در زمینه تبدیل روستاها به شهر در تبصره «ه» ماده (ع) ایا قانون تأکید کررده انرد .کمری و ترك عاملره برودن قرانون
تقسیمات کشوری ،باعث به وجود آمدن چالش های در زمینره سرازماندهی سیاسری فضرا در ایرران شرده اسرت کره
مهكتریا آنها بدیا شرح است:

تقسیمات کشوری رسما بازیچه دست سیاسیونی شده که سالیق سیاسی را بر قانون تحمیل می کنند چراکه واقعی بره
شرایط و ضوابط آمده در قانون نمی گذارند و با فشار سیاسی قرانون تقسریمات کشروری را بریخاوریت و از مسریر
درست تصمیكگیریها خارج مینمایند .امروزه متأسفانه در کشور ما ضوابط و شررایط در تقسریمات کشروری جرای
خود را به اعمالی نفوذ عناور سیاسی داده است .اعمال نفوذهای سیاسی هیچ نگاهی به تبعات منفی ناشی از اقردامات
خارج از ضوابط و چالش های پیش رو ندارد .با وجود ایا اعمال نفوذها دیگر قانون تقسیمات کشوری بی معنا شرده
است .هزینه های دولت افزایش یافته ،بدون اینكه ایا افزایش هزینره هرا ،هدفمنرد و در راسرتا برا محرومیرت زدایری،
فقرزدایی و امر حیاتی توسعه و خدماترسانی بهتر باشد در واقع به دلیل آنكه بحث تقسیمات کشوری در ایران ترك
عاملی می باشد و ارتقای واحدهای سیاسی بر ایا پایه وورت می گیرند ،مدیریت سیاسی فضا به نحو وحیحی انجاه
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نمی گیرد چراکه با فشارهای زیادی از طرف افراد مختلف مواجه شده و در نتیجه تقسیك سیاسی فضا از مسیر درسرت
خود خارج شده است.

در مواردی تغییرات وورت گرفته در تقسیمات کشوری ورفا متأثر از نظامی سرامانمنرد و برر پایره شراخص هرایی
منحقی که به وسیله دولت و مجلسی تهیه ،تنظیك ،تصویب و اجرا میشود نبوده و عوامل پنهران و دور از دسترسری و
یا عوامل غیررسمی در چنیا ترتیباتی دخالت می کنند که از اهمیت باالیی برخوردارند .به شكل کلی تر رخنه و نفروذ
عوامل غیررسمی و فراقانونی به واسحه نفوذ و اقتدار که فروت مانور در تصمیك گیری های حكومت را دارند ،ترابعی
از جغرافیای قدرت می باشند (رهنما .)9 :6992 ،جغرافیای قدرت به دو وورت در نظاه تقسیمات کشوری تأثیرگذار
بوده است :یكی پیروی نكردن از قانون تقسیمات کشوری به لحاظ احراز شرایط قانونی و دیگری سرعت در ارتقرای
واحدهای سیاسی .عوامل غیررسمی در زمره عوامل جغرافیایی  -سیاسی ،امنیتی و راهبرردی نیرز نمری گنجرد ،بلكره
شامل آن دسته از افراد ،گروهها و البیها در ساختار حكومت یا خارج از آن است که با نفوذ و قدرتی کره در اختیرار
دارند ،بدون توجه به شاخصهای قانونی و علمی ،باعث شكلگیری یا ارتقای یك واحد سیاسی  -اداری مریشروند.
تأثیر ایا عوامل در نظاه تقسیمات کشوری پیامدهای منفی خواهد داشت ازجمله :تالش برای ایجاد البی های قردرت
و حمایت به منظور شكل دهی و ارتقای واحدهای سیاسی در میان نخبگان نواحی مختلف کشور ،کراهش اهمیرت و
کارکرد قوانیا تقسیمات کشوری و حاکك شدن عوامل غیررسمی و سیاسی ،شكل گیری رقابرت هرای منفری محلری و
ناحیه ای و گسترش نارضایتی عمومی .همه ایا عواملی در اثر عده کیفی بودن شاخصهای ناحیه بندی اسرت چراکره
تكیهبر عوامل کمی باعث شده تا به راحتی قانون تقسیمات کشوری قابل دور زدن باشد.
چنانچه نظاه سازماندهی سیاسی فضا به لحاظ سلسله مراتبی بلند (در ایران شامل کشور ،اسرتان ،بخشری و دهسرتان)
باشد ،ساختار تشكیالتی نیز متمایل به بلند خواهد شد .ساختار بلند فرآیند اطالع رسانی را کنرد و نیراز بره امكانرات،
منابع و نیروی انسانی زیاد باعث گسترش دیوان ساالری و پیچیده شدن بوروکراسری اداری و اترالف منرابع ،تحمیرل
هزینههای زیاد (به ویژه هزینههای جاری در مقابل عمرانری) برر دوشری مررده و سررانجاه کنردی فرآینرد توسرعه و
عقبماندگی را به دنبال خواهد داشت .بسریاری از کشرورها نظراه سرازماندهی سیاسری فضرا و بره تبرع آن سراختار
تشكیالت اداری را از بلند به سمت تخت هدایت نموده اند تا از بزرگ شردن تشركیالت دولتری و از کنردی فرآینرد
توسعه جلوگیری نمایند ،به طوری که تعداد کارمندان دولت آمریكا به اندازه دولت ایران است.
چنانچه در طراحی مرزبندیهای سیاسی  -اداری ،ویژگیهای پایدار جغرافیایی مانند موقعیت ریاضی و نسبی ،شركل
زمیا و عوارضی موجود ،ازجمله کوهها ،رودها و دشتها به عنوان مالک و بستر پایهای انتخاب شروند منحقرهبنردی
جنبه پایدارتری خواهد یافت .همگنی طبیعی به عنوان یك واقعیت طبیعی در تعیریا مرزهرای ناحیره بایسرتی مرورد
توجه قرار گیرد .از طرف دیگر چنانچه در یك منحقه اشتراکات قومی در حد باالیی باشد می توان مرزهرای ناحیره را
بر اساسی محدوده سكونت قومیت های مختلف قرار داد .حسا ایا مرزبندی آن است که وجود اشتراکات قرومی در
بیا افراد ساکا در یك محدوده ،تنش ها را به حداقل رسانده و در چنیا شرایحی تضاد و تقابلی مابیا افرراد نبروده و
آنان به نحو بهتری در امور مربوط به ناحیهای که در آن زندگی میکننرد مشرارکت خواهنرد کررد .همچنریا نقرش و
کارکرد غالب اقتصادی نواحی ،اغلب بر محدودههای طبیعی انحباق دارند .محدودههای طبیعی نیز همراهنگی سیاسری
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 منحقه ای را ممكا و تسهیل می سازد .بدیا ترتیب برخی مناطق دارای هویتهای مختلف ازجمله فرهنگی ،نظامی،ونعتی ،مسكونی ،تجاری ،تفریحی  -توریستی ،دیپلماتیك و ...باشند .با توجه به اینكه برنامهریزی برای هویرتهرای
مختلف یك منحقه پیش بینیها و تمهیدات خاوی خود را میطلبد ،لذا با شناسایی ایا هویتها و تعییا محدودههای
هویتهای غالب یك ناحیه میتوان به ناحیهبندی پرداخت و بهراحتی در جهت اداره آن و خدماترسرانی بره اهرالی
آن اقداه نمود .برای مثال می توان نقاط ساحلی کشور را مشاهده نمود که کارکرد خاص دریایی بر ایرا منراطق ترأثیر
بسزایی دارد و لذا سازماندهی باید به شكلی باشد که سبب تداخل کارکردهای دریایی و مناطق اطراف آن نشرود امرا
سازماندهی نامناسب سیاسی فضا در ایران باعث شده تا بسیاری از واحدهای سیاسی کشور ،نه تنها از همگنی طبیعی
برخوردار نبوده بلكه دارای وحدت ساختاری و کارکردی نیز نباشند .در نتیجه ،فضاهای شكل دهنده ایا واحردها از
همگرایی مناسب برخوردار نبوده و ایا امر مانع از عملكرد بهتر دولت در آن ها شده است .به عنوان مثرال آنچره کره
باعث شكلگیری سازماندهی سیاسی فضا در استان ایاله گردیده است دالیل نظامی ،سیاسی و امنیتی بروده اسرت .در
واقع ایاله یك واحد اداری سیاسی است که بنا به مالحظات سیاسی و اداری ایجراد شرده اسرت و ریشره واقعری در
تاریخ ندارد و از جدا کردن بخشهایی از استان کرمانشاهان و پیوند زدن آن با پشتكوه و دهلران در ابتردا فرمانرداری
کل ( )6909و سپس استان ایاله ( )6919به وجود آمد اما تنها چیزی که ایا مرده را گرد یكدیگر نگه داشرته اسرت
سازماندهی اداری و سیاسی و امید به کمك های دولتی برای محرومیت زدایی از استان محروه ایاله است .عرالوه برر
ایا ،عده توجه به همگنی فضایی و وحدت ساختاری و کارکردی مشكالت زیادی را برای واحدهای سیاسی کشرور
ایجاد کرده است که ازجمله مهكتریا آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یكی از مهكتریا ایا مشكالت عده شكل گزینی مناسب میباشد .برای انجاه بهتر سازماندهی سیاسی فضرا ،یكری از
مهكتریا مالفههایی که باید مورد توجه قرار گیرد ،شكل گزینی مناسب برای تقسیمات واحدهای سیاسری مریباشرد.
چراکه شكل هندسی سهك بسزایی در سرنوشت واحدهای سیاسی دارد و دارای نقش بسیار مهمی در اداره و توسرعه
آن ها می بخشد .اکثر کشورهای جهان از اشركال فشررده (دایرره ای ،مربرع ،مسرتحیلی نزدیرك بره مربرع و )...جهرت
سازماندهی فضای خود استفاده میکنند و از استفاده از اشكال نامناسب به ویژه طویل و زائده دار خودداری مریکننرد
زیرا که ایا گونه اشكال روند توسعه و اداره امور را با مشكل مواجه می سازند .در ایا بیا واحدهای سیاسری کشرور
به خصوص در سح استان (مانند ایاله ،آذربایجان غربی ،بوشهر ،اردبیرل ،سیسرتان و بلوچسرتان ،هرمزگران و )...از
اشكال هندسی نامناسبی برخوردارند .ایا اشكال هندسی در عده توسعه آن ها بسیار ماثر بوده است و چالشی برزرگ
برای مدیریت محلی محسوب میشود چراکه باعث شده تا وحدت ساختاری و کارکردی امكرانپرذیر نباشرد. 0-1 .

عده شكل گیری شبكه ارتباطی منظك همچنیا عده وحدت فضایی واحدهای سیاسی منجر به عده شكل گیری شربكه
ارتباطی منظك در آن ها شده است .در وورتی که راه های ارتباطی ،خحوط زندگی و شریان هرای حیراتی یرك منحقره
اقتصادی بوده و باعث ارتقای توسعه می شوند .ایا خحوط ارتباطی نقش مهمی را در جابجایی منابع و کاهشی فاوله
بیا مناطق شهری و روستایی ایفا میکنند .به منظور بهرهبرداری از پتانسیلهای یك ناحیه جادههرا را بایرد برر مبنرای
اولویت قرار دادن ایجاد تغییرات کلی در سیمای منحقه توسعه بخشید .ایالتهرای پنجراب و هاریانرا را مریتروان بره
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عنوان نمونههای شاخصی در ایا رابحه ذکر کررد زیررا توسرعه اقتصرادی ایرا ایالرتهرا مسرتقیما نتیجره حاورل از
شبكههای ارتباطی مناسب پیرامونشان است.
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