
 

  

 

 

 

 ايران(جغرافيايی المللی انجمن فيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينجغرا

 8631زمستان ، 36شماره ، سال هفدهم

 

 عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری

 )نمونه موردی:  شهرهای استان چهار محال وبختیاری(
 8 وحید امیری ،2آرش قربانی سپهر ،1 افشین متقی

 

 چکیده

ی قلمرو سرزمینی شود. لذا، هر حکومتی برای ادارهتر، اطالق میتقسیمات کشوری به فرآیند تقسیم کشور به واحدهای کوچک

های مناطق، ایجاد شرایط مساعد برای بهبود اوضاع اقتصادی، برداری بیشتر ازآن، شکوفاسازی استعدادها و تواناییبهره خود و

تر تقسیم کند. بر این مبنا، اجتماعی، سیاسی و... کشور و تأمین امنیت در کشور ناگزیر است که کشور را به واحدهای کوچک

-نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. روش گرداوری اطالعات در این تحقیق روش کتابخانه پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از

 -توصیفی»ها و متناسب با راهبرد کیفی، از روش پیمایش ای اینترنتی و میدانی است و از لحاظ چگونگی پردازش و تفسیر یافته

وضع موجود استان چهار محال و بختیاری و به  بهره گرفته شده است. از جمله اهداف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل« تحلیلی

پردازد. ضرورت تحقیق از آن روست که ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری ارتباط سرراستی با تأمین امنیت، مند آن میتوصیف نظام

دف به رفاه و توسعه و جلب رضایتمندی مردم چهارمحال و بختیاری دارد. به هر ترتیب تقسیمات کشوری در این استان با ه

 دنبال پاسخگویی به اینمبتنی بر سه اصل یاد شده صورت گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به سامان شدن این فضا

پرسش است که عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟ نتایج نشان از 

ری عواملی نظیر محرومیت و توسعه نیافته بودن منطقه، موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی آن دارد، در استان چهارمحال و بختیا

 اند. استان، دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستاییان به مراکز خدماتی و... در تقسیمات کشوری نقش مؤثر داشته

 بختیاري کلیدواژگان: فضا، سازماندهي سیاسي فضا، تقسیمات کشوري، ایران، چهارمحال و
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 بیان مسأله

ای از افراد بر روی زمین مورد ها را به معنای مجموعهبندی، پراکندگی اشکال و جمعیتهای سازمانجغرافیا شیوه

پردازند. با این تعریف سازی فضا میهای انسانی است که به آمادهتر مطاله گروهای اختصاصیگونهمطالعه قرار داده و به

توان موضوع و کانون توجه علوم جغرافیایی و یابی و تحول و تطو آن در زمان و مکان را میسازمان فضا و چگونگی

(. 1:1832طور اختصاصی جغرافیای سیاسی از دیرباز تا کنون تلقی کرد )میرشکاران، مکاتب فکری مختلف آن و به

وقایع اجتماعی و محل تجلی ارتباطات  لذا، سازماندهی فضا یکی از ابعاد تعیین کننده جوامع انسانی و بازتاب

های اجتماعی و چگونگی تنظیم عدالتیرو، تجزیه و تحلیل کنش بین فضا و اجتماع در فهم بیاجتماعی است. از این

. در کشورهای بسیط از قبیل: (Dufaux,2008:2)ریزی برای کاهش یا حل آنها ضروری است های برنامهسیاست

-د، پرتغال، سوئد و یونان، حکومت مرکزی سازماندهی فضا را در سراسر کشور به اجرا درمیفرانسه، دانمارک، فنالن»

هایی وجود دارد. در کشور یونان سازماندهی تر مدیریتی تفاوتآورد، اما در تفویض میزان اختیارات به سطوح پایین

کنند ماندهی فضا نقش مهمی ایفا میصرفاً با حکومت مرکزی است، اما در انگلستان و پرتغال مسئولین محلی در ساز

های (. در اغلب کشورها تقسیمات درون کشوری به نوعی دارای خصلت سیاسی است. سرزمین21:1831)قریب، 

ی مشخص، سازمان سیاسی و اداری تقسیم شده اگرچه همانند دولت مستقل دارای قلمرو، سرزمین، مردم و سکنه

-های سیاسی و اداری آنها وابسته به تشکیالت ملی است )حافظرند و سازمانهستند، اما وجه و صفت استقالل را ندا

های سیاسی متفاوت است. هر زمان عامل قدرت بر (. بر این بنیاد توزیع قدرت در هر یک از نظام815: 1831نیا، 

(. در واقع بین 23:1835نماید. )رومینا، یابد، سیستم ارزشی خود را در آن فضا مستقر میفضای جغرافیایی سلطه می

گیری به نواحی جغرافیایی رابطه وجود های حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت سیاسی و احاطه اقتدار تصمیمنظام

های سیاسی کنونی جهان به اندازه تعداد کشورها، الگوی توزیع و پخش فضایی رسد که در میان نظامنظر میدارد. به

ها طیفی از توزیع قدرت را در سرزمین خود توان یافت. دولتالً یکسان را نمیقدرت وجود دارد که دو نمونه کام

 .(Cameron & Falleti ,2005:244)اند که با دیگری متفاوت است گسترانده

ی ها در جهت مدیریت بهینهترین و مهمترین اهداف و ابزار دولتی تقسیمات کشوری یکی از حساس برانگیزمقوله

رود. به بیانی دیگر شمار میای بها آن حفظ وحدت و یکپارچگی در سطوح محلی، ملی و منطقهسرزمین و همگام ب

اداری برای تسهیل در اعمال حاکمیت دولت و همچنین انتظام نوع و   -تقسیمات سیاسی، نوعی سازمان دهی فضایی 

شور به مناطق مختلف از طریق دهی سیاسی فضا، تقسیم کباشد. در حقیقت سازمانی رابطه دولت با ملت مینحوه

ی جغرافیایی استقرار مرزهای قراردادی است، که بستر الزم را برای رشد متوازن و جلوگیری از رشد نامتوازن عرصه

(. کارکرد تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه تمام نظام های سیاسی 21: 1813نماید )احمدی پور، کشور فراهم می

ترین سطح مین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین: تأازباشد، عبارت است

ریزی ایران مورد توجه ی سرزمین، پیوسته به عنوان هدف در نظام برنامهسیاسی. این کارکرد در سطوح مختلف در پهنه

ات و تقویت مشارکت هایی از قبیل دسترسی مناسب سکنه در واحد سیاسی به خدمبوده است. چرا که شاخص

رو نظام تواند به ایجاد فضایی امن برای ساکنین نواحی وگسترش حاکمیت دولت منجر شود. از اینعمومی می

ای کارآمد عمل نماید که کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری متقابل را در تقسیمات کشوری باید به گونه

 (.2: 1830رد )احمدی پور و منصوریان، وجود آرودرون مناطق و بین مناطق همجوار به

ی مدیریت آسان سرزمین را فراهم اند تقسیمات کشوری زمینهبه هر حال، اکثر کشورهای جهان بر این باور رسیده

باشد. سازد که در این بین نقش تقسیمات کشوری در سازماندهی سیاسی فضا در ایران مورد توجه سیاستگذاران میمی

-های اصفهان بهدر قالب شهرستان شهر کرد و بختیاری از شهرستان 1882ختیاری، تا قبل از سال اما چهارمحال و ب
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عنوان فرمانداری مستقل بختیاری در آمد. در این سال، شهرستان شهر کرد از استان اصفهان جدا شد و بهشمار می

چهارمحال به فرمانداری کل ارتقاء شمسی فرمانداری مستقل بختیاری و  1881تقسیمات کشوری قرار گرفت. در سال 

های جدید شوراب و گندمان ایجاد شدند. در و نیز بخش« بروجن»های جدید یابد و در محدوده آن فرمانداریمی

هیئت وزیران، فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری ارتقاء  1802مصوبه سال 

عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح  لیتحلشده و با توجه به موضوع، پژوهش حاضر به دنبال یافت. بر بنیاد مطالب بیان 

ها در جهت بندی شهرستانباشد تا بتوان با شناسایی و رتبهی در استان چهار محال وبختیاری میکشور ماتیتقس

 .ریزان را یاری رساندیکپارچگی و افزایش رضایت شهروندان استان، سیاستگذاران و برنامه

 هابنیادها، مفاهیم و شالوده

 فضا

در جغرافیا نیز مفهوم فضا، پدیده حاصل از رابطه انسان  (.Brunet,1996:123)یابد شود و سازمان میفضا تولید می

با این اوصاف، تالش برای بازتعریف  (.Soja, 1990: 120)شود مایه اصلی این علم شناخته میو محیط و بُن

بخشد. بنابراین دانشوران جغرافیای انسانی و طبیعی هر دو از این فضایی به این واژه جایگاه می جغرافیا به مثابه علم

رسد که فاقد هر کنند، اما از تعریف آن عاجز مانده اند و برای بسیاری آن چنان متنوع به نظر میواژه مرتباً استفاده می

رو فضا یکی از مفاهیمی است که بیشترین یناز ا (.Kitchin & Thrift, 2009)گونه صراحت سودمندی است 

 ,Jedrej) دهدابهام برای تبیین و مرزبندی آن وجود دارد و همین امر گاه آن را به سوی نوعی درک ناپذیری سوق می

های به هر روی فضا در ذات خود ماهیتی پیوسته و یکپارچه دارد؛ و این ماهیت در غالب سامانه (.547 :2000

  (.Hillier & Hanson, 1984: 33)یابد ایی ناپیوسته و از هم گسسته تقلیل میمنطقی، به اجز

 سازماندهي

حوزه  در (.1831)معین،  دهی کردن، سازمند کردنسازماندهی در لغت به معنای ساماندهی، نظم، سازمان دادن، نظام

واژه  کهیشود. در حال یم درنظر گرفته "یسامانده"معادل واژه  "یسازمانده"عموما  یمداخالت شهر اتیادب

تر نیز از مفهوم فضا دقیق« سازماندهی»اصطالح اما  .(1831 ،ی)انور شود یم ریبه عمل سازمان دادن تعب یسازمانده

رو باید پرسید که ماهیت سازماندهی کدام است؟ آیا موضوع عبارت است نظمی خود به خودی در  نیست. از این

میان این دو است؟ آیا سازماندهی فضای طبیعی از لحاظ ماهیت با سازماندهی جامعه طبیعت، در جامعه و در مناسبات 

ارائه خدمات بهینه به شهروندان و سپس اداره افراده ساکن در محدوده و مرزهای به سخن دیگر  باشد؟یکی می

به خوبی استفاده خواهند از خدمات موجود در درون فضایی که در آن قرار دارند مشخص است. زیرا شهروندان می

کنند. لذا در سازماندهی فضا باید )تسهیل امور و شهروندان( به عنوان رکن اصلی آن مد نظر قرار گیرد )قربانی سپهر، 

812:1831.) 

 تقسیمات کشوري

رود )راحمی و ها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار میتقسیمات کشوری یکی از ابزارهای مهم حکومت

(. در واقع تقسیمات کشوری: سازماندهی سیاسی فضا به منظور ارائه هر چه بهتر امکانات، 33:1831همکاران، 

طور تشهیالت و خدمات عمومی )آموزش، بهداشت، انرژی، امکانات رفاهی، امنیت و...( و اداره عمومی کشور و به

بندی قدرت در عد سیاسی به سطحباشد. کارکرد تقسیمات کشوری در بُهای میکلی تسهیل اعمال حاکمیت دولت

بندی فضای سرزمینی، در بُعد اداری به تمرکز یا عدم تمرکز در حیطه اختیارات و در بُعد جغرافیایی به نحوه تقسیم
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(.  0:1831پردازد )میرشکاران، فضای سرزمینی بر مبنای فاکتورهای قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، جمعیتی و... می

گیرد که دولت در حالی که حاکمیت خود را در دورترین نقاط کشور اعمال رو صورت میآنتقسیمات کشوری از 

طور کارآمد طراحی شده کند، بتواند خدمات الزم را به آسانی در اختیار همگان قرار دهد. اگر این تقسیمات بهمی

(. هدف تقسیم 213:1835پور، دیهای حاکمیت دولت را در تمام نقاط کشور نیرومند کند )احمتواند پایهباشد، می

کشور به واحدهای همگن رشد هماهنگ، اداره قلمرو ملی و عرضه خدمات بهتر است که موجب امنیت، وحدت و 

 (.83:1833پور و همکاران، شود )احمدیمشارکت ملی می

 سازماندهي سیاسي فضا

ه و مستمر مردم فراهم نموده و در عین حال ها و بسترهای مناسبی برای مشارکت نهادینسازماندهی سیاسی فضا زمینه

(. 23:1831نماید )کریمی پور،های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مهیا میآزادی عمل فردی را در تمام فعالیت

های اقتصادی، ریزیسازماندهی سیاسی فضا، از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه

برداری بیشتر به آن توجه کند. مادامی که سازماندهی صحیحی نداشته باشیم، بازده ر سرزمین و بهرهاجتماعی، اداره بهت

ای، محلی ناچیز و احتمااًل مغشوش خواهد بود )رهنما و احمدی ریزی در سطح ملی، منطقههرگونه برنامه

، شکل حکومت و مناسبات درونی (. سازماندهی سیاسی فضا با وجود تأثیر پذیری از نوع رژیم سیاسی80:1832پور،

ای فنی و پیچیده است که جمعیت و پراکنش جغرافیایی آن، ثروت اقتصادی و میزان قدرت در جامعه و دولت، مقوله

های آن بوده و هستند های درونی و بیرونی آن، در شمار زیرساختای آن و تهدیدها و جهتتعادل و توازن منطقه

بندی سیاسی ، مجاورت و مرزهای واحد اداری و سیاسی سه پارامتر اصلی در تقسیم(. مرکزیت2:1831)کریمی پور،

 فضا سیاسی سازماندهی اهمیت دلیل به ها(. به هر حال دولت2:1832آیند )عاملی،شمار میفضا )تقسیمات کشوری( به

اختیارات،  سطح .کنندکوشش بسیار می مناسب، شکل به خود فضای سرزمین تقسیم کشورهایشان، در توسعة در

 نوع تابع زیادی میزان به درون کشوری، تقسیماتی واحدهای سیاسی و کارکرد گیریتصمیم قدرت تقسیم سرزمین،

که دولت بسیط، فدرال، و (. یعنی اعم از این113:1832دولت و نظام سیاسی سطح ملی است )احمدی پور و همکاران،

های متمرکز، (. در حکومت11:1813باشد )هوشیار، متفاوت میای باشد، نوع سازماندهی سیاسی فضا یا ناحیه

گردد. حکومت مرکزی بر اساس قانون اساسی یا دیگر بندی( توسط دولت مرکزی ایجاد میتقسیمات مدنی )ناحیه

کند. عموماً دولت مرکزی نواحی را از نظر مالی حمایت کرده و ها قدرت و چگونگی اداره نواحی را تعیین میرویه

های حکومتی متمرکز حتی سطح اول تقسیمات مدنی کند. در برخی از نظامها را تعیین میقامات اجرایی آنم

باشد )احمدی پور و گیری میگذاری و حداقل قدرت تصمیم)سازماندهی سیاسی( فاقد کارکرد فضایی و قانون

-المللی و جهانی را شامل میی، بینکه سطوح محلی، ملفضا  سیاسی ماندهیزسا(. بدین ترتیب 22:1833همکاران، 

های سیاسی شود، فرآیندی است که طی آن بخشی از سطح زمین که توسط مرز محدود شده است، برای ایفای نقش

ترین اهداف انجام این فرآیند، ارائه خدمات بهینه به شهروندان و یپس اداره افراد ساکن در شود. مهمسازماندهی می

است. در سطح ملی سازماندهی سیاسی فضا، گستراندن سازمان اداری در بعد جغرافیایی و  محدوده مرزهای سرزمینی

شود )احمدی پور و میرزایی تبار، بندی فضای کشور است که به تقسیمات کشوری تعبیر میفضایی با تقسیم

رود. به شمار میترین وظایف مسئولیت کشورها یکی از مهمترین و حساس 1(. اما سازماندهی سیاسی فضا23:1835

این امر به منظور مدیریت بهینه و پایدار سرزمین و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی با هدف حفظ و 

رو نحوه (. از این33:1831شود )راحمی و همکاران، ای انجا میتداوم یکپارچگی در سطوح، محلی، ملی و منطقه

                                                           
1. political organize of space 
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ترین مباحث حکومت در سطح و فضای درون واحد سیاسی از مهم اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت

(. سازماندهی بر اساس نوع و 18:1831جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان سازمان فضایی مطرح است )قالیباف، 

وزه با باشد. امرمیزان اختیارات در ساختارهای بسیط از کامالً متمرکز تا نیمه متمرکز و کامالً غیرمتمرکز متفاوت می

-ریزیها در راستای سازماندهی مطلوی فضای خود از ابزارهایی از قبیل برناکهتوجه به رویکرد تمرکزگرایی، حکومت

گیرند تا بتوانند با نگاهی همه جانبه و های کالبدی و اراضی و آمایش سرزمین کمک میای و شهری، طرحهای منطقه

 (.32:1832عه پایدار قرار دهند )میرشکاران، سیستماتیک مناطق مختلف کشور را در مسیر توس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگرش سیستمي

شوند که ها با این واقعیت تعریف میگیرد. سیستمسیستم چیزی است که اتسجام و شکل خود را از تعامل اجزایش می

ها در مسیر رفتار مشترک آن است که آن کنند، علت اینها هدف مشترکی دارند و به شکل مشابهی رفتار میعناصر آن

ها از طریق در نظر گرفتن کل پدیده است. رو نگرش سیستمی بررسی پدیدهکنند. از اینهدف مشترکشان حرکت می

)مأخذ: منیت و بقا گیري ا: فرآیند سازماندهي سیاسي فضا در راستاي شکل9شکل 
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های قیاسی و استقرایی که ضمن دارا بودن محاسن ای جدید است از روشتوان گفت که این نگرش، آمیزهدر واقع می

هاست. زیرا در آن، هم کلیت پدیده مورد نظر است و هم ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده آن نهر دو، فاقد عیوب آ

(. گسترش روش سیستمی در مطالعات علمی در سطوح مختلف دانشگاهی 01:1832گیرد )زاهدی،مورد توجه قرار می

ها همراه شد مطالعه سیستم کارکردی از روند -ای اتفاق افتاد و با تجزیه و تحلیل ساختاریدر فضایی بین رشته

(Fullan ,2005:38). ها متفاوت است و دهد که با سایر نگرشنگرش سیستمی چارچوبی منطقی و عملی ارائه می

شود. لذا فردی که قالب ذهنی خود را بر مبنای سیستم نگری استوار است این تفاوت از چندبعدی بودن آن ناشی می

کند بتوان به اندازه کافی )از جنبه حیط خود دست یابد. نگرش سیستمی کمک میتری از متواند به شناخت کاملمی

های موثر اهرمی را طراحی کرد. در حلزمانی و مکانی( عقب ایستاد تا درک مناسبی از موضوع به دست آورده و راه

نه به وجود آمده است، که مسئله چگواین رویکرد باید از لحاظ زمانی آنقدر به گذشته برگشت که درک حاصل از این

شکل گرفته و باید آنقدر زمان آینه را دید که درک کرد با روند فعلی سیستم چگونه خواهد شد و بر این اساس بتوان 

ها از طریق طور خالصه نگرش سیستمی بررسی پدیده(. به22:1832اثرات تفکرات خود را بررسی کرد )مختاری،

ها و ه و در عین حال ارتباط اثرپذیری و اثرگذاری اجزاء با یکدیگر و با کلکلیت و ارتباط بین اجزای تشکیل دهند

آید. تعیین تری از موضوع و مفهوم به دست میهای دیگر است. لذا از نگرش سیستمی، شناخت کاملارتباط با کل

ستمی برای کشف های نگرش سیهدف، نقطه شروع، نقطه مرکزی، برنامه حرکت، نقاط بحران و نقطه مقصد از فعالیت

این دیدگاه در دوران معاصر به ویژه با کارهای  (.1232:1830باشد )حیدری، های موجود در شبکه هستی میواقعیت

-وارد ادبیات جغرافیایی شد و زمینه شکل 8و دیوید هاروی 2، پیترهاگت1اثرگذار جغرافیدانانی مانند ریچاردچورلی

ها به عنوان (. به هر روی نظریه سیستم83:1811ی را فراهم آورد )روستایی، اهای متعددی در علوم ناحیهگیری تئوری

گیرد کارگیری رویکرد سیستمی انجام میباشد که بر پایه بهشناسی علمی و نگرش به جهان مینوعی روش

گی سیستم و ها در یکپارچهای آن(. از دیدگاه سیستمی تجزیه عناصر هر پدیده و تحلیل ویژگی12:1832)میرشکاران، 

نگری کل -2تصور ارگانیک  -1ها با یکدیگر و کل سیستم مورد نظر است که بر مبنای چهارگانه )بررسی روابط آن

 (. 11:1830بهبود شناخت( استوار است )رضائیان،  -2سازی مدل -8

 پیشینه پژوهش

ت گرفته و کارهای انجام شده در شویم که این روند مرحله به مرحله صوربا مطالعه روند تکامل علوم، متوجه می

های پژوهش علمی توجه به اند. بنابراین، یکی از خصیصهگذشته، در حقیقت اساس و زیر بنای تحقیقات جدید بوده

شود که پژوهشگر از دوباره کاری در تحقیق پرهیز نماید و به جای اتالف کارهای پیشینیان است. این کار سبب می

گذشتگان بپردازد. مزیت دیگر اطالع از کارهای صورت گرفته مربوط به موضوع تحقیق این های وقت به تکمیل یافته

ها اطالعات خود را باال ببرد و با دیدی وسیع به موضوع مورد تحقیق تواند با مراجعه به آناست که پژوهشگر می

-تباط تنگاتنگ با موضوع مقالهبنگرد. بر این اساس، در پژوهش حاضر سعی شده است تا منابع و مآخذی که دارای ار

ها به نحو مطلوب استفاده شود. بررسی منابع و تحقیقات انجام گرفته مبین طور اجمالی بررسی و از مطالب آناند، به

ی مرتبط با این است که تحقیقات خیلی کمی صورت گرفته است. به هر روی برخی از منابع و تحقیقات انجام شده

 این زمینه عبارتنداز:

                                                           
1. R. Chorely 

2. P. Hagget 

3. D. Harvey 
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بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان »ای با عنوان (، در مقاله1831بلوچی و لطفی )-

کنند، نظام تقیسمات کشوری ایران بیان می« سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی

شمار ای و ملی کشور بهتوسعه و پیشرفت منطقه یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد و سیاست و نیز

توان به فرهنگ، تاریخ، بندی قرار گرفته است که از جمله میرو معیارهای مختلفی مبنای این تقسیمرود. از اینمی

 جغرافیا و تصمیمات سیاسی و نیز مصلحت اداره کشور اشاره کرد.

ای )مطالعه ی منطقهتأثیر تقسیم سیاسی فضا بر توسعه»ان ای با عنو(، در نتیجه مقاله1830اطاعت و نیکزاد )-

هایی از نواحی جنوب شرقی بخش کنند که بهتر است قسمتهای سواحل جنوبی ایران(، بیان میموردی: استان

مرکزی شهرستان بهبهان از استان خوزستان و همچنین قسمتی از بخش زیدون از توابع شهرستان بهبهان و نیز ناحیه 

 شرقی بخش مرکزی شهرستان هندیجان، به استان کهگیلویه و بویراحمد ملحق شوند. جنوب 

ها و دالیل تقسیمات استانی در ایران با رویکرد ضرورت»ای با عنوان (، در نتیجه مقاله1838شکور و همکاران )-

فارس، گسترش افقی استان کنند مشکالتی مانند وسعت زیاد استان ای )مطالعه موردی: استان فارس(، بیان میمنطقه

های استان فارس، تعداد زیاد شهرستان، نامناسب بودن های توسعه در سطح شهرستانفارس، نامناسب بودن شاخص

های ارتباطی و... اشاره نمود که این مسائل زمینه تقسیم استان فارس را ضروری نموده است. لذا با وضعیت راه

اداری دوم در این استان، زمینه انجام -شرایط مناسب به عنوان مرکزیت سیاسیانتخاب شهر جهرم به دلیل دارا بودن 

 تقسیم استان فارس هموارتر خواهد شد.

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری »ای با عنوان (، در مقاله1833احمدی پور و همکاران )-

های اساسی ای و ملی یکی از هدفتوسعه منطقهکنند که بیان می« های استان فارسمطالعه موردی: شهرستان

ای از طریق تقسیمات ی منطقههای قانونی، دستیابی به توسعهتقسیمات سیاسی فضاست، در صورت وجود ظرفیت

رو، در استان فارس با توجه به فقدان ظرفیت مناطق برای تقسیم به پذیر خواهد بود. از اینسیاسی بهینه امکان

ی روند فعلی تقسیمات و ارتقاء سطوح منجر به از بین زاییکی شدن هر چه بیشتر نواحی، ادامهفضاهای جدید و مو

های موجود در این مناطق رفتن روند توسعه در سطح استان و همچنین در سطح ملی خواهد شد. با توجه به رقابت

از تخریب زیربناهای توسعه  این استان و ناپایداری مرزهای تقسیمات کشوری آن، باید این روند جهت جلوگیری

 مهار شود.

اما تفاوت پژوهش حاضر با پیشینه بیان شده آن است که در این تحقیق عوامل مؤثر بر اراتقاء سطوح تقسیمات 

های آن نیز نام برده شده طور کامل در شهرهای استان چهارمحال و بختیار بررسی شده است و علل و زمینهکشوری به

 است.

 روش تحقیق 

روش گرداوری اطالعات در این تحقیق وهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. پژ

ها و متناسب با راهبرد کیفی، از و از لحاظ چگونگی پردازش و تفسیر یافته ای اینترنتی و میدانی استروش کتابخانه

تحقیق حاضر وضع موجود استان چهار محال و بهره گرفته شده است. همچنین « تحلیلی -توصیفی»روش پیمایش 

 بر عالوه است شده سعی تحقیق این در بنیاد این بر پردازد.مند آن میکند و به توصیف نظامبختیاری را تحلیل می

 آن بر روی چهارمحال بختیاری تکیه شود. اثرگذاری از سازماندهی سیاسی فضا در ایران به تبیین درست تصویرسازی

های اینترنتی و داده و ایکتابخانه اطالعات از آن برداری فیش و گردآوری برای تحقیق این در که است رذک به الزم

 همچنین پرسش و فرضیه پژوهش به قرار زیر تنظیم شده است. .است شده استفاده سازمان تقسیمات کشوری

یاری مؤثر بوده است؟ با توجه به چه عواملی بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری در شهرهای استان چهارمحال و بخت
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رسد که عواملی نظیر محرومیت و توسعه نیافتن مناطق شود: به نظر میی زیر مطرح میمطرح شده، فرضیه سؤال

استان، موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان، دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستائیان به مراکز خدماتی در 

 ری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری مؤثر بوده است.ارتقاء سطوح تقسیمات کشو

 شناسي تحقیقمحیط

های ی اول قرار دارد و در ردهکیلومتر مربع( در رده131130در ایران از بُعد مساحت، استان سیستان و بلوچستان با )

کیلومتر مربع( و خراسان  123230کیلومتر مربع(، یزد ) 135123های کرمان )دوم تا چهارم به ترتیب متعلق به استان

کیلومتر مربع(، بیست و ششمین 11088باشد. استان چهارمحال و بختیاری نیز با )کیلومتر مربع( می 123323رضوی )

 . استان1درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است1باشد و استان کشور از نظر مساحت می

دراز  یمدت خیاز تار ییهااصفهان، لرستان و خوزستان است که در برهه انیمحصور م یا، منطقهیاریچهارمحال و بخت

)سکونت گاه  یاریرا به خود مشغول کرده است. دو منطقه بخت یو قاجار یزند ،ی، افشاریصفو یهاحکومت

 ده،یج)آهن است یاریچهار محال و بخت یاستان کنون یهدهندشکل (هیو چهارمحال )مرکب از چهار ناح ها(یاریبخت

. استان چهارمحال و بختیاری در غرب کشور، از شمال و شرق به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان، (2:1813

 از شمال غربی به استان لرستان و از جنوب به استان کهگیلویه و بویر احمد محدود شده است.

  
 (9512ارندگان، )مأخذ: نگ ،هاي استان چهارمحال و بختیاري: موقعیت شهرستان2کلش

 

                                                           
 آمار و ارقام  مربوط به مساحت کشور از مرکز آمار گرفته شده است. . 1



   غرافيايی ايران(المللی انجمن جفيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينجغرا                                                    811

 هاي تحقیقیافته

 سیر تقسیمات کشوري در استان چهارمحال و بختیاري

ی استان شمال قرار داشت. اما در دی ماه همان سال با ، استان چهارمحال و بختیاری در محدوده1811در آبان ماه 

 2رار گرفت . استان دهم  از ی استان دهم قاصالح قانون تقسیمات کشوری، استان چهارمحال و بختیاری در محدوده

  بخش تشکیل شده بود. 21شهرستان و 

ی اصلی استان چهارمحال و بختیاری فعلی، در کنار دو بخش اردل و شهرکرد به عنوان هسته 8/12/1821 در تاریخ

ل شد. های شهرستان اصفهان بودند، به شهرستان مستقل در تابعیت استان دهم تبدیلردگان که قبال هر سه جزء بخش

شهرستان شهرکرد شامل چهار بخش)اردل،  1882براساس اطالعات مندرج در فرهنگ جغرافیایی ایران، در سال 

 این شهرستان در تاریخشد. روستا تشکیل می 208دهستان و  10بروجن، حومه و لردگان( بود و درمجموع از 

مانداری مستقل چهارمحال و بختیاری در تاریخ به فرمانداری مستقل چهارمحال و بختیاری تبدیل شد. فر 21/11/1882

در سال کل چهارمحال و بختیاری تبدیل شد. به همراه چند فرمانداری دیگر)ایذه، بروجن( به فرمانداری  28/51/1881

طبق  1820شهرستان ایذه از فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری جدا و به استان خوزستان پیوست. در سال  1821

 3شهرستان)شهرکرد، بروجن(،  2می نفوس و مسکن، فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری شامل سرشماری عمو

فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری به  20/51/1802 روستا بود. نهایتاً در تاریخ 1133دهستان و  11بخش، 

(. 228:1833ایران، استانداری تبدیل گردید و استان چهارمحال و بختیاری ایجاد شد)سرگذشت تقسیمات کشوری 

 05بخش،  81شهرستان،  3بدین ترتیب براساس آخرین تقسیمات کشوری، استان چهارمحال و بختیاری دارای 

های گذشته، در محدوده استان تغییراتی در سطوح تقسیماتی رخ داده باشد. بنابراین، در دههشهر می 25دهستان و 

 است.

 قسیماتي در استان چهارمحال و بختیاري: موضوع و تعداد ارتقاء واحدهاي ت9جدول 

 قبل از انقالب

 موضوع ارتقاء سطوح تقسیماتي تعداد ارتقاء سطوح

 ایجاد شهرستان -1 2

 ایجاد بخش -2 2

 ایجاد دهستان -8 25

 ایجاد شهر -2 1

 جمع 12

 

 بعداز انقالب

 موضوع ارتقاء سطوح تقسیماتي تعداد ارتقاء سطوح

 ستانایجاد شهر -1 7

 ایجاد بخش -2 22

 ایجاد دهستان -8 27

 ایجاد شهر -2 59

 جمع 15

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته
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مورد ارتقاء و در مجموع  38مورد ارتقاء، بعد از انقالب  22با توجه به جدول باال، مشخص می شود که قبل از انقالب 

ی صورت گرفته است. در استان چهارمحال و بختیاری بیشترین مورد ارتقاء سطوح در استان چهار محال و بختیار 180

مورد است کـه بعـد از انقـالب رخ داده اسـت.  81ارتقاء سطوح مربوط به ایجاد شهر )موضوع موررد بحث مقاله(  با 

  مورد می باشد که قبل از انقالب صورت گرفته است. 2کمترین ارتقاء سطوح مربوط به ایجاد شهرستان با 
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  1833مأخذ: نگارندگان، موضوع و تعداد ارتقاء سطوح تقسیماتی رخ داده در استان )قبل از انقالب( : 8شکل 

 
 1833مأخذ: نگارندگان، موضوع و تعداد ارتقاء سطوح تقسیماتی رخ داده در استان )بعد از انقالب( : 2شکل 
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مورد ارتقاء سطوح تقسیماتی صورت  180، 1832تا  1811در مجموع در استان چهارمحال و بختیاری طی سال های 

مورد شهرایجاد شده در استان است. این تغییرات، بیشتر در  25گرفته است. آنچه که در این مقاله مورد بحث است، 

صورت گرفته است. در همان  1812از تصویب قانون تقسیمات کشوری مصوب سال های بعد از انقالب به ویژه بعد 

( سه شهر )فرادنبه، بلداجی، اردل( ایجاد شدند. بعد از تصویب سومین قانون تقسیمات کشوری تا زمان 1812سال )

امل می ( شهرها را ش2/8شهر در استان چهار محال و بختیاری ایجاد شد که بیش از ) 81(، 1832تا  1812حاضر )

مورد از آنها، سردشت              2شهر در استان به وجود آمده که از این تعداد،  10، 1832تا  1835شود . از سال 

)شهرستان لردگان(، صمصامی )شهرستان کوهرنگ(، هارونی )شهرستان شهرکرد( و بازفت )شهرستان کوهرنگ(، بعد 

طور کلی بیشترین شهر ایجاد اند. بهایجاد شده 11/52/1832یخ ی یازدهم در تاراز انتخابات ریاست جمهوری دوره

مورد صورت گرفته است. این شهرها عبارتنداز: )شهرکرد، فرخ شهر، هفشجان،  3شده، مربوط به شهرستان شهرکرد با 

ش ش»قبل از انقالب، « سه شهر شهرکرد، فرخ شهر، هفشجان»سورشجان، کیان، طاقانک، نافچ، سودجان، هارونی(. 

اند. کمترین شهر ایجاد شده بعد ازانقالب به وجود آمده« شهر  سورشجان، کیان، طاقانک، نافچ، سودجان، هارونی

به عنوان  1832|15|12مربوط به شهرستان سامان است که فقط یک شهر )سامان( را دارد. این شهرستان تاقبل از سال 

یخ به بعد از شهرستان شهرکرد جدا و به عنوان شهرستان سامان های شهرستان شهرکرد بود، اما از این تاریکی از بخش

در تقسیمات سیاسی استان قرار گرفته است. جداول زیر تعداد شهرهای هر شهرستان را به تفکیک، براساس تاریخ 

  :1دهدتأسیس آنها نشان می

 شهرهاي شهرستان شهرکرد براساس تاریخ تاسیس آنها: 2جدول 

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تأسیس

00/00/9590  شهرکرد شهرکرد 

00/00/9551  شهرکرد فرخ شهر 

00/00/9555  شهرکرد هفشجان 

                                                           
 ان و تاریخ تأسیس آنها از وزارت کشور )دفتر تقسیمات کشوری( اخذ شده است.. آمار و ارقام مربوط به شهرهای است1

 (1833موضوع و تعداد ارتقاء سطوح تقسیماتی رخ داده در استان )قبل و بعد انقالب( )مأخذ: نگارندگان،  : 0شکل 
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97/90/9512  شهرکرد سورشجان 

92/92/9570  شهرکرد کیان 

99/09/9572  شهرکرد طاقانک 

22/01/9571  شهرکرد نافچ 

22/05/9522  شهرکرد سودجان 

99/01/9512  شهرکرد هارونی 

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته

 شهرهاي شهرستان بروجن براساس تاریخ تاسیس آنها: 5جدول 

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

55/55/1812  بروجن بروجن 

55/55/1812  بروجن فرادنبه 

55/55/1812  بروجن بلداجی 

12/12/1813  بروجن گندمان 

21/58/1811  بروجن سفید دشت 

11/52/1831  بروجن نقنه 

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته

 : شهرهاي شهرستان فارسان براساس تاریخ تاسیس آنها1جدول

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

55/55/1821  فارسان فارسان 

55/55/1800  فارسان جونقان 

12/12/1815  فارسان بابا حیدر 

21/12/1833  فارسان پردنجان 

11/15/1831  فارسان گوجان 

11/51/1831  فارسان چلیچه 

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته

 : شهرهاي شهرستان لردگان براساس تاریخ تاسیس آنها5جدول      

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

55/55/1825  لردگان لردگان 

12/58/1813  لردگان مال خلیفه 

12/58/1813  لردگان آلونی 

21/12/1833  لردگان منج 

11/52/3218  لردگان سردشت 

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته
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 شهرهاي شهرستان کیار براساس تاریخ تاسیس آنها : 1جدول

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

13/15/1813  کیار شلمزار 

11/58/1818  کیار ناغان 

53/52/1813  کیار گهرو 

21/12/1833  کیار دستناء 

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته

 : شهرهاي شهرستان اردل براساس تاریخ تاسیس آنها 7جدول

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

55/55/1812  اردل اردل 

11/15/1831  اردل سرخون 

11/15/1831  اردل دشتک 

11/15/1831  اردل کاج 

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته

 آنها شهرهاي شهرستان کوهرنگ براساس تاریخ تاسیس: 2جدول 

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

53/50/1813  کوهرنگ چلگرد 

11/52/1832  کوهرنگ صمصامی 

11/52/1832  کوهرنگ بازفت 

 
 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته

 : شهرهاي شهرستان بن براساس تاریخ تاسیس آنها1جدول 

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

55/55/1800  بن بن 

21/12/8331  بن وردنجان 

 9512هاي نگارندگان، مأخذ: یافته

 : شهرهاي شهرستان سامان براساس تاریخ تاسیس آنها90جدول

 نام شهرستان نام شهر تاریخ تاسیس

55/55/1821  سامان سامان 

 8931های نگارندگان، مأخذ: يافته
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 و بختیاري عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوري شهرهاي استان چهارمحال

 الف( محرومیت و توسعه نیافتگي 

ها و های دولتها و مناطق مختلف یک کشور از مهمترین دغدغهتوسعه یافتگی و کاهش نابرابری میان سکونتگاه

های اخیر تأکید طوری که در سالاند. بهمجامع علمی بوده و همواره برای تحقق آن اندیشه و راهبردهایی طراحی نموده

های اصلی تحقیقات جغرافیایی در اغلب کشورها بوده است از اولویت« ای و سازمان فضایی آنهای ناحیهابرینابر»بر 

(. لذا، مسأله نابرابری در بسیاری از کشورها چالشی 121:1833؛ برگرفته از مرصومی و همکاران، 211:1830)شکویی، 

شورها که قلمرو حاکمیت آنها مناطق جغرافیایی وسیعی را باشد، به ویژه برای آن دسته از کاساسی در مسیر توسعه می

ها، تهدیدی جدی برای حصول توسعه متعادل و متوازن مناطق است و دستیابی به وحدت شود. این نابرابریشامل می

رو چگونگی سازماندهی فضا نقش مهمی در توسعه (. از این10:1830کند )لطفی، یکپارچگی ملی را دشوار می

ارد؛ زیرا با تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر، تصمیمات مهمی در مورد چگونگی رشد ناحیه با توجه به کشورها د

شود. توسعه و ارتقای سطح کارکردهای یک واحد تقسیماتی، تا اندازه زیادی به نحوه این تقسیمات اتخاذ می

ها در ادوار بر همین اساس حکومتسازماندهی سیاسی فضا و آرایش بهینه قلمرو سرزمینی کشور بستگی دارد. 

تاریخی گذشته و در حال حاضر، به تقسیم فضای سرزمین خود پرداخته و سازمان مناسبی را برای اداره امور آن 

(. لذا باید بیان نمود که، سازماندهی فضا رابطه تنگاتنگی با الگوهای 2:1838پور و همکاران، اند )احمدیتدارک دیده

صادی از یک سو و الگوهای کالبدی فضایی از سوی دیگر دارد؛ این سازماندهی با دو هدف بهینه ی اقترشد و توسعه

-بندی کشورها، به صورت شبکهپذیرد. زمانی نظام ناحیهها صورت میها و بهینه کردن کارکردها و فعالیتکردن مکان

یک کل منسجم تهیه شوند. تنها در این  های کالن کشوری درریزییابند که برنامهای از نواحی مکمل هم، شکل می

یابی و کارکردهای مشخص نواحی و توسعه های دولتی و خصوصی، تخصصگذاریصورت است که شرایط سرمایه

ریزی در راستای توسعه از رو برنامه(. از این2:1838پور و همکاران، باشد )احمدییکپارچه نواحی کشور مد نظر می

گیرد. نظام تقسیمات سیاسی ظرف و چارچوب ساختار تشکیالت اداری کشور را می بستر تقسیمات کشوری صورت

کند. کارآمدی نظام تقسیمات کشوری زمانی محقق خواهد شد که بتواند بستر مناسبی برای توسعه پایدار تعیین می

 (9512ي استان چهارمحال و بختیاري براساس تعداد شهر آنها )مأخذ: نگارندگان، : شهرستان ها1شکل      
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عی مورد عنایت ویژه است. فراهم نماید و به این منظور توجه به ساختارهای توسعه، به ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتما

-کوتاه شدن ساختار تشکیالت اداری و قطع ارتباط سطوح تقسیمات کشوری با سطح تخصیص منابع و امکانات می

(. به بیانی دیگر الگوی سازماندهی سیاسی فضا به 15:1832تواند از جمله اقدامات اساسی در این مسیر باشد )لطفی، 

شود و ارتباط این ی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی کشور شناخته میعنوان بستر و زیربنای ساختار سیاس

ها و مسائلی چون فقر، فقدان عدالت اجتماعی، توزیع های فضای جغرافیایی، چالشها و نابهنجاریالگو با نابسامانی

ها ناشی از سازمان ین چالشباشد. عمده اای و... مواجه مینامتناسب جمعیت و منابع در فضا، مسائل امنیت حاشیه

های کارآمدی باشد که سیاسی نامتناسب و ناهمگون فضا است. اداره سرزمین و چگونگی آن باید بر اساس مؤلفه

ها بری اداره قلمرو سرزمینی بتواند به وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور منجر شود. به همین سبب حکومت

اداری کوچکتر تقسیم نمایند؛ تا بتوانند در زمینه اعمال حاکمیت و ارائه خود ناگزیرند که کشور را به واحدهای 

خدمات و ایجاد سرمایه اجتماعی مؤثثر به ایفای نقش بپردازند. تقسیم بندی و سازماندهی داخلی یک سرزمین از اهم 

-شود تا در جزئیمش دهنده آن باعثباشد و هر گونه تغییر و تحول در ساختار و فرایندهای شکلها میامور حکومت

ترین سطح از زندکی شهروندان تغییر و تحول ایجاد کردد. از آنجا که سرزمین و روابط موجود در آن با توجه به 

گردد، ای ارگانیک برقرا میشود و رابطهفرایندهای تاریخی در گذر زمان به عمل متقابل در برابر یکدیگر سوق داده می

ی فضا به این مقوله توجه کافی شود تا باعث انجام تغییرات در سطوح مختلف سرزمینی نیاز است تا در امر سازمانده

 (. 13-15: 1832و موجبات عدم تعادل در ساختارهای اکولوزیکی و به تبع آن اجتماعی نگردد )میرشکاران، 

های این نظام مؤلفهشود. در بدین ترتیب کشور ایران از جمله کشورهایی است که بر اساس سیستم متمرکز اداره می

کنند و چون این ریزی فضایی و توسعه کشور ایفا میاقتصادی و اجتماعی بیشترین نقش را در نظام برنامه -سیاسی

طور شوند و لذا منابع و امکانات مورد نیاز مردم هم بهها در نقاط مختلف کشور به صورت هماهنگ ظاهر نمیمؤلفه

گیری ای افزایش یافته، باعث شکلهای منطقهشوند، در نتیجه نابرابریزیع نمییکسان در تمام نقاط جغرافیایی تو

(. تحقیقات بسیار زیادی در خصوص ارزیابی 1:1832شود )اسدزاده، های رشد و توسعه در تعدادی از مراکز میقطب

یرهای مختلف و متنوعی را ای در ایران انجام شده است که هر کدام متغهای منطقهها و بررسی نابرابریتوسعه استان

های توسعه مورد استفاده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل های اخیر از شاخصاند. در سالمدنظر قرار داده

ها نشان از تفاوت سطح توسعه بندی توسعه استانکنند. بر این اساس، نگاهی جغرافیایی به نقش سطحمتحد استفاده می

های ای و استانهای حاشیههای مرکزی از استانای که استانگونهمال و جنوب کشور دارد بهبین مرکز و پیرامون، ش

های داخلی ای با استانهای حاشیهتر هستند. اما تفاوت محسوس بین استانهای جنوبی توسعه یافتهشمالی از استان

 (.130:1832، ای دارد )میرشکارانهای شدید منطقهباشد که نشان از نابرابریکشور می

سازی شرایط الزم برای مشارکت مردم در سرنوشت خود و سازماندهی درست و بر مبنای شناخت دقیق فضا، با فراهم

(. 35:1832ای و ملی است )غالمی و همکاران، ساز توسعه محلی و منطقههای درون مکانی، زمینهبارورسازی ظرفیت

شود آن است که این شیوه سازمان ن فضایی در کشور ایران مشاهده میشناسی سازمابه هر ترتیب آنچیزی که در آسیب

تری هستند را فراهم آورده است به عبارت دیگر فضایی زمینه توسعه چند استان که دارای قدرت بیشتر و منایع افزون

قدرت از توسعه باز های محروم و بدون تر شدند به همان اندازه سایر استانها توسعه یافتههر اندازه که این استان

های اخیر ارائه های درست و جامعی در سازمان فضایی کشور در دههتوان بیان نمود که برنامهماندند. بدین ترتیب می

نشده است زیرا که زمینه نابسامانی و عدم تعادل توسعه را در کشور به ویژه در دهه اخیر فراهم آورده است. همچنین 

ها جزء هایی در کشور وجود دارند که منابع نفتی و گازی کشور در آن است اما ان استانتوان ذکر نمود که استانمی

کنیم ها مراجعه نماییم، فکر میرود و اگر برای اندک زمانی به آن استانشمار میهای کشور بهترین استانتوسعه نیافته

ریزی در جهت توسعه شان از آن دارد که شیوه برنامهایم و این نترین مناطق جهان در آفریقا سفر نمودهدورافتاده که به
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متوازن و متعادل کشور در راستای توسعه همه جانبه و برقراری عدالت فضایی و برابری در ایران وجود نداشته و 

 های کشورهای سازمان فضایی در راستای توسعه کشور تغییر و کامل گردد تا تمام استانکلی برنامهنیازمند است که به

 های الزم جهت ارتقا و توسعه روزافزون خود استفاده کنند. بتوانند از این منابع و فرصت

های این استان است های مهم استان چهارمحال و بختیاری، شکاف زیاد میان شهرستاندر مجموع آنکه یکی از ویزگی

برند. در واقع یکی از حرومیت به سر میهای استان در رفاه نسبی و بعضی در فقر و مای که بعضی از شهرستانبه گونه

های اصلی فقر و محرومیت منطقه، پایین بودن سطح درآمدهاو پایین بودن سطح بهداشت است که در واقع شاخصه

ها است. در استان چهارمحال و هدف از ایجاد طرح برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی، رفاه انسان در کلیه زمینه

کیلومتر  105کیلومتری شهرستان لردگان و  85ی ای منج و تبدیل آن به شهر منج که در فاصلهبختیاری، ارتقای روست

 مرکز استان )شهرکرد( قرار دارد در همین راستا صورت گرفته است.

 ب( موقعیت جغرافیایي و وضعیت طبیعي استان

پذیرد. یایی آن تأثیر میهای جغرافچگونگی سازماندهی سیاسی فضای درون کشوری، در مرحله نخست از ویژگی

های هایی چون تکثر، تنوع و تعدد کارکردهای محیطی و عملکردهای گروهبررسی فضاهای جغرافیایی کشورها ویژگی

گیرد و دیگر رو جغرافیا شاخص اصلی است که در سازماندهی مورد استفاده قرار میسازد. از اینانسانی را نمایان می

های باشد. وضعیت و ویژگیترین آنها اقلیم، وسعت و ناهمواری میگیرند که مهمرار میها بر روی این بستر قشاخص

های شود. تفاوتگیری نواحی و فضاهای ویژه جغرافیایی میطبیعی، تپوگرافیک و اقلیمی مناطق باعث شکل

مجاورت و تراکم باشد. این توزیع و پراکنش، جغرافیایی سبب تنوع در تراکم و پراکنش جمعیت در سرزمین می

های های موجود میان این نقاط با توجه به تفاوتشود. جریان روابط و شبکههای جمعیتی میساز تجمع گروهسبب

های های بزرگتر با امکانات بیشتر و جاذبهها و اقلیم زمینه تفاوت در اندازه نقاط جمعیتی شده و مکانناهمواری

کند. عالوه بر این، ها را تعیین مینماید و سمت و مسیر جریانتر تبدیل میجغرافیایی را به حوزه نفوذ نقاط کوچک

باشند که در سازماندهی فضا های دیگری از قبیل شعاع عملکرد خدماتی، شکل هندسی و... نیز مطرح میشاخص

بندی فضای وه تقسیم(. اما یکی از عواملی که تأثیر قابل توجهی بر نح11:1832گیرند )میرشکاران، مورد توجه قرار می

ها و بوده است. وضع ناهمواری« های طبیعی کشور و جبر طبیعی محیطیویژگی»سرزمین در دوره تاریخی داشته، 

ای در تعیین خصوصیات متوع محیط طبیعی ایران داشته اقلیم به عنوان دو عامل مهم در شرایط طبیعی ایران نقش عمده

 (.82:1810است )اهلرز، 

از نظر موقعیت دسترسی و ارتباطی دارای وضعیت بسیار مطلوبی است. قرارگیری در مرکز دو حوزه  سرزمین ایران

های اروپا، آسیا و آفریقا، داالن بزرگ ذخایر فسیلی جهان )خلیج فارس و دریای خزر(، قرارگیری در مسیر ارتباط قاره

آزاد و دارا بودن بیش از دو هزار کیلومتر مرز  هایارتباطی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان برای دسترسی به آب

ترین تنگه جهان )هرمز(، موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی به ایران داده های آزاد و همجواری با استراتژیکآب

تواند به عنوان یک مزیت ژئوپلیتیکی در تولید قدرت نقش ایفا کند؛ در دو است. این موقعیت منحصر به فرد که می

ای و جهانی های فرامنطقههای ژئوپلیتیکی قدرتخیر به دلیل ضعف نهاد حکومت در ایران، زمینه را برای رقابتقرن ا

نیا و بر سر فضای ایران فراهم کرده و به صورت منیع تهدید علیه منافع و استقالل ایران نقش ایفا کرده است )حافظ

 (. 05:1832همکاران، 

گیری واحدها و نواحی متعدد و متفاوتی غرافیایی موجود در فالت ایران باعث شکلدر واقع انواع عوارض طبیعی و ج

آمده است. عامل دهی به واحدهای سیاسی و اداری به حساب میدهش است که خود بستری مناسب برای شکل

ان را از نظر بندی فضای سرزمینی چنان اهمیتی داشته است که در دوره اسالمی ایرطبیعی در دوره تاریخی در تقسیم
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طبیعی به هشت اقلیم عجمی چون خاوران، دیلم، رحاب، کرمان، جبال، خوزستان، فارس و خوارزم تقسیم کرده بودند 

اداری درون کشوری بیشتر با واحدهای  -(. بنابراین، در دوره تاریخی واحدهای سیاسی110:1811)بیگ محمدی، 

از اهمیت این عامل در دوره معاصر، به دلیل پیشرفت تکنولوژی طبیعی و جغرافیایی تطابق و همخوانی داشته است. 

های طبیعی و سرزمینی الگو و ارتباطی و حمل و نقلی تا حدود قابل توجها کاسته شده ،هر چند که هنوز هم ویژگی

ندهی (. در نتیجه، برای سازما108:1835دهد )اعظمی و دبیری، شکل کالبدی تقسیمات کشوری را تحت تأثیر قرار می

گزینی مناسب برای تقسیمات واحدهای سیاسی است؛ زیرا شکل ها ،شکلبهتر سیاسی فضا، یکی از مهمترین مؤلفه

هندسی در سرنوشت واحدهای سیاسی سهم بسزایی دارد و دارای نقش بسیار مهمی در اداره و توسعه آنهاست 

نی تهران به عنوان پایتخت کشور انتخاب شده (. به هر ترتیب به آنکه سالیان طوال155:1832)غالمی و همکاران، 

های مرزی که فاصله هزاران کیلومتری با پایتخت دارند بسیار اهمیت یافته است. است، مسئله دسترسی به ویژه استان

های مهم ای که اکثر خدمات و امکانات موجود در پایتخت کشور تمرکز پیدا کرده و عالوه بر آن تمامی سازمانگونهبه

های اداری و تمرکز خدمات در تهران از یک ای در این استان تمرکز یافته این تمرکز دستگاهگونهها بهوزارتخانهو 

های اساسی در سازمان ها و آسیبها و منابع یکی از چالشها به این دستگاهطرف و عدم دسترس مناسب سایر استان

 ا به جای گذاشته است. های بسیاری رفضایی کشور است که به همین دلیل زیان

این عامل نیز در ارتقای سطوح تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری نقش مؤثری داشته است. موقعیت 

العبور بوده و این مسیرها که اغلب جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری کوهستانی و دارای مسیرهای صعب

های جوی تردد را سخت کرده و این عامل باعث سرما به دلیل ریزش شود، در فصلهای روستائی را شامل میجاده

ی این مناطق برای مدت زمان تقریباً طوالنی نتوانند برای دسترسی به خدمات مورد نیاز خود به مراکز استان شده سکنه

ست که همواره مورد ی مناطق امری ضروری او شهرستان مراجعه کنند. بنابراین با توجه به این عوامل، نیاز به توسعه

توجه مسوالن استان بوده است. ارتقای روستای سردشت و تبدیل آن به شهر سردشت در بخش رودشت شهرستان 

 لردگان در همین راستا صورت گرفته است.

 ج( دور افتادگي و دسترسي نامناسب روستائیان به مراکز خدماتي

ورد نیاز را در اختیار نواحی فراتر از حول و حوش خود شود که کاال و خدمات ممکان مرکزی به مکانی اطالق می

آید )پاپلی یزدی و دهد و از این نظر برای مناطق متعددی مرکزیت دارد و منبع مایحتاج آنها به حساب میقرار می

 ای جهت انتخاب بهینهها که معیار و ضابطه(. اگر این شاخص را نیز مانند سایر شاخص130:1832رجبی سناجردی، 

های ارتباطی )طول راه گیرد و در آن نحوه ارتباط کانون با حوزه نفوذ از طریق سیستمیا مرکزیت مورد استفاده قرار می

گیرد و نقاطی پول( مورد سنجش قرار می –فایده و نظریه اصل میانگین )زمان  -راه و فاصله( بر اساس تحلیل هزینه

جوار از امتیاز مرکزیت برخوردار گردند د نسبت به سایر نقاط همتواننای باشند، میکه دارای مرکزیت بهینه

انداز وحدت آن کشور اثر گذارد (. از این نظر شکل فضایی حکومت قادر است تا بر چشم01:1831)میرشکاران، 

(. لذا، 32:1831( و همچنین ممکن است مشکالتی در اداره امور کشور ایجاد کند )میرحیدر، 11:1812)بدیعی، 

های های ملی و دولتزا، برای حکومتها و پتانسیل باالی توسعهها و مناطق دارای فرصتاسایی دقیق و کمی مکانشن

گونه فضاها باید بار تکفل موقت یا حتی دائمی مناطق محروم را بر عهده مرکزی آنها بسیار حیاتی است؛ زیرا این

معه، معموالً بر اساس مرکزیت هندسی نقاطی در نظر (. توزیع خدمات در درون یک جا1831پور، گیرند )کریمی

شوند که مردم دسترسی بیشتری به آن داشته باشند این نقاط برتر تحت عنوان مرکز، بخش یا استان شناخته گرفته می

قانون تقسیمات کشوری دولت مؤظف است با حفظ جهات  15(. بر اساس ماده 31:1835پور، شوند )احمدیمی

ترین مرکز بخش و هر بخش ترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکعی، هر روستا را به نزدیکسیاسی و اجتما
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ترین مرکز استان منضم نماید )پورتال اطالع رسانی ترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکرا به نزدیک

مات کشوری است. شاخص دسترسی با در نظام تقسی« دسترسي»وزارت کشور(. این ماده نشان دهنده اهمیت عامل 

یابد. عامل دسترسی و فاصله از لحاظ فاصله دارای همبستگی منفی هستند، یعنی با افزایش یکی، دیگری کاهش می

 سیاسی مورد توجه واقع شود. -علمی و فنی نیز باید در ترسیم مرزهای واحدهای اداری

ی زیادی دارند و به همین دلیل از دسترسی به هرستان ها فاصلهها، از مراکز استان و شدر نهایت اینکه بعضی ازمکان

میرزا و شهر مال خلیفه در بخش فالرد از مرکز خدماتی، اداری، سیاسی به دور هستند. ایجاد شهر آلونی در بخش خان

 توابع شهرستان لردگان دلیل بر این ادعاست.

 شود.ی مطرح شده تأیید میتحقیق، فرضیه هایبنابراین با توجه به موارد گفته شده در قسمت یافته

 گیريبحث و نتیجه

 1230ی تقسیمات کشوری وجود نداشت. تا اینکه در سال تا قبل از انقالب مشروطه، هیچ قانون خاصی در زمینه

 12ایالت و  2هجری شمسی اولین قانون تقسیمات کشوری به تصویب مجلس رسید. براساس این قانون کشور به 

هجری  1811ی تهران تقسیم شد. دومین قانون تقسیمات کشوری در آبان ماه سال ی دارالخالفهاضافه والیت به

شهرستان تقسیم شد. اما این قانون در دی ماه  05استان و  1شمسی به تصویب مجلس رسید که براساس آن کشور به 

دی شد. سومین قانون تقسیمات کشوری در بنشهرستان تقسیم 23استان و  15همان سال اصالح شد و نهایتاً کشور به 

های ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری به تصویب مجلس رسید که براساس آن تغییراتی در شاخص 1812تیر ماه سال 

ی ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری شد. در حال به وجود آمد و بحث تعداد جمعیت، وسعت و تراکم مالک عمده

ی قانون تقسیمات ن چندان مطلوب نیست و نیاز به تجدید نظر اساسی در زمینهحاضرالگوی تقسیمات کشوری در ایرا

شود و اغلب با که در الگوی تقسیمات کشوری، عمدتا معیار تعداد جمیت در نظر گرفته میکشوری است. از آنجایی

تقسیمات( باعث تر به سطوح باالتر عامل سیاسی همراه شده است )فشار نیروهای سیاسی جهت ارتقای سطوح پایین

ی تقسیمات کشوری فقط به عدم توازن الگوی تقسیمات کشوری در ایران شده است. بنابراین نیاز است که در زمینه

ها، های محیطی، زیرساختمعیار جمیت توجه نشود و یک الگوی چند معیاری شامل )وسعت، بنیادهای زیستی و توان

هنگی و مذهبی و ....( توجه شود. به هر روی در این تحقیق، عواملی ساختار اقتصادی و اجتماعی، ساختار قومی، فر

های در ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری شهرهای استان چهارمحال و بختیاری نقش داشته است، که با توجه به تحلیل

 گونه نتیجه گرفت؛توان اینصورت گرفته می

های استان چهارمحال و بختیاری مؤثر بوده است، الف( مهمترین عاملی که در ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری شهر

محرومیت و توسعه نیافتن استان بوده است که این تغییرات تقسیماتی در اکثر مناطق به خصوص در جنوب استان 

 استان صورت گرفته است.

ر بعضی ب( با توجه به این که موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان چهارمحال و بختیاری کوهستانی است، د

ها موثر بوده است، از مناطق استان عامل دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستائیان به مراکز خدماتی در ارتقاء مکان

 های جنوب، غرب و شمال غرب استان رخ داده است. که این تغییرات تقسیماتی اکثرا در قسمت

 ارتقاء سطوح تقسیماتی داشته است. ج( در شمال استان چهارمحال و بختیاری عامل قدرت نقش اصلی در 

شود که عواملی مانند )محرومیت و توسعه نیافتن مناطق، موقعیت های صورت گرفته، مشخص میبا توجه به تحلیل

جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان و دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستائیان به مراکز خدماتی( نقش اساسی در 

ی مجلس( ر استان داشته است. اگرچه عوامل دیگری مانند )درخواست و پیشنهاد نمایندهارتقاء سطوح تقسیماتی  د

ی منطقه در این زمینه نقش داشته است، ولی در مجموع پیشنهاد نماینده مجلس در راستای سه عامل جهت توسعه
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بهتر امکانات، ی قبلی صورت گرفته است. در نهایت با توجه به هدف نظام تقسیمات کشوری که همان، ارئه

باشد، امید آن است تسهیالت، خدمات عمومی )آموزش، بهداشت، امنیت و....( و تسهیل در اعمال حاکمیت دولت می

دهد، همه در ی تقسیمات کشوری دراستان چهارمحال و بختیاری رخ میی تغییرات و تحوالتی که در زمینهکه همه

 ای و ملی( باشد.  وسعه منطقهراستای همان هدف اصلی نظام تقسیمات کشوری )ت
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