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Extended Abstract  

Introduction 

Achieving social justice and development is one of the most important concerns of developing 

countries today. Whereas how the political organization of space affects the realization or non-

realization of social justice; Therefore, the ruling political system in order to better manage its 

territory, to establish maximum coordination and efficiency based on various geographical, 

political, economic, social, cultural elements and in order to facilitate the sovereignty of the 

government to the lowest political levels in the country, uses the tools of political organization 

of space. In the meantime, it should be noted that the division of the country as one of the most 

important tools of political organization of space, for better management and greater use of 

regional talents. In other words, the realistic application of divisions of the country based on 

scientific principles and spatial needs is done with the two objectives of optimizing places and 

optimizing functions and activities, ultimately, it will fertilize internal-place capacities and 

achieve local, national and regional development.  

Now, due to the existence of unbalanced natural conditions, lack of uniform distribution of vital 

resources, the existence of a centralized government system that has led to a lack of optimal 

distribution of population and facilities in Iran; It should be noted that wrong decisions related 

to the geographical space of the country can lead to the emergence of various challenging 

factors in the interests of the country. In the meantime, recognizing how the elements and 

factors affecting the political division of Iranian space with the aim of gaining a realistic and 

comprehensive view in this field, to address the challenges to achieve the goals of political 

division of space is essential. Therefore, during the present study, we intend to determine the 

impact of elements and factors such as the form of government, ecological minorities, 

geography of power and support, etc. on the division of space in Iran, and finally through 

systematic analysis with the presentation of the model to evaluate the role of factors and 

elements affecting the political division of Iranian space and its consequences. 

 

Methodology 

Therefore, the present study was conducted to identify and prioritize the factors affecting the 

political division of space in Iran in the form of systemic thinking in a descriptive-analytical 

manner, in terms of applied results and with an exploratory purpose. Therefore, at first, the 

factors affecting the political division of space in Iran were determined through library studies, 

and then to determine the importance of each component in the political division of space, a 
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quantitatively and specifically researcher-made questionnaire was used, which is based on the 

Likert scale of one (very low) to five (very high) rated. The reliability of the questionnaire was 

determined through Cronbach's alpha. If the Cronbach's alpha coefficient is calculated for a 

scale greater than 0.7, the reliability of that scale is considered desirable. Cronbach's alpha 

coefficient in this study was calculated to be 0.71. Therefore, the reliability of the questionnaire 

has been evaluated as desirable and its validity has been confirmed by the judgment of experts 

as well as full coverage of theoretical foundations. Friedman inferential test has also been used 

to prioritize the impact of each component on the political division of space. A small sample of 

30 experts related to the subject was considered and finally the result was modeled and 

reviewed based on systemic thinking through Vensim software. 

 

Results and discussion 

Based on this model, we finally found that the form of government with a rank of 10.3, informal 

factors with a rank of 9.8 (which include the influence of supra-regional powers, 

parliamentarians, imams, government institutions, Islamic councils) and the population with a 

rank of 9, are the most effective components in the political division of the Iranian space. 
 

Conclusion 

Also, in the Law of national divisions approved by 62, the basis of unification is mainly 

considered as a single criterion and based on population; It is obvious that considering such 

incomplete bases for Iran's geographical spaces, in which the topographic structure is 

heterogeneous and the pattern of population distribution and resources is unbalanced, will result 

in the emergence of various functional and physical challenges in the political division of 

Iranian space. Therefor amending and clarifying the law of division of the country with an 

unchangeable executive mechanism in such a way that no intervention by power agents is 

possible, while considering a multi-criteria model to achieve a more balanced pattern of space 

divisions, fertilization of internal-place capacities and finally achieving local, national and 

regional development is essential. 
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 چکیده
کارکردها  ها و بهینه کردنتقسیمات کشوری به عنوان یكی از ابزارهای سازماندهی با دو هدف بهینه کردن مكان

لی، ملی توسعۀ مح مكانی و دستیابی بههای درونپذیرید که نهایتاً سبب بارورسازی ظرفیتها صورت میو فعالیت
تواند بـا توجـه بـه ل از آنجا که تصمیمات نادرست مرتب  با فضای جغرافیایی کشور میای خواهد شد. حاو منطقه

نجر به متمرکز که وجود شرای  طبیعی نامتوازن، عدم توزیع یكنواخت منابع حیاتی و وجود یک سیستم حكومتی م
زای امـل چـالشعوتواند موجب بـروز و ظهـور عدم توزیع بهینۀ جمعیت و امكانات در کشور ایران شده است؛ می

ور شـود. در منافع کش ها و بطور کلی ایجاد آثار منفی برهایی همچون توسعۀ نامتوازن استان گوناگون، ناهمگونی
 واقع ف کسب دیداین میان شناخت چگونگی اثرگذاری عناصر و عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضای ایران با هد

و عناصر  نفی عواملهای موجود و کاهش و کنترل آثار مو حل چالش جانبه در این زمینه، جهت رفع بینانه و همه
 -وصـیفیتباشـد. بنـابراین، پـژوهش حاضـر از نـوع نامبرده جهت تحقق اهداف تقسیم سیاسی فضا ضروری می

سـایی و ارگیری آزمون استنباطی فریدمن جهت شنامیدانی و بك -ایآوری اطالعات کتابخانهتحلیلی با روش جمع
حلیـل تاز طریق  ندی عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضای ایران در قالب تفكر سیستمی انجام شد. سپسباولویت

آفرینی عناصر مؤثر در به ارزیابی میزان و چگونگی نقش vensimافزار سیستمی همراه با ارائۀ مدل در بستر نرم
مـل شـكل ده، سه عال مؤثر شناسایی شتقسیم سیاسی فضای ایران پرداخته شد. در نهایت دریافتیم از میان عوام

 . ران دارندحكومت، عوامل غیررسمی  و جمعیت غالباً بیشترین تأثیر منفی را بر تقسیم سیاسی فضای ای
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 مقدمه
جا که میـان باشد. از آنرهای در حال توسعه میهای کشوترین دغدغهامروزه دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه از مهم

ی سیاسی سازمانده سازماندهی سیاسی فضا و عدالت اجتماعی رابطۀ علت و معلول وجود دارد و بدیهی است که چگونگی

لمـرو خـود، رة بهتـر قفضا بر تحقق یا عدم تحقق عدالت اجتماعی تأثیرگذار است؛ لذا نظام سیاسی حـاکم بـه منظـور ادا

وامـل ععناصـر و  بیشترین هماهنگی، کارایی، افزایش همكاری متقابل درون و بین مناطق همجـوار بـر اسـاس برقراری

اسـی در ترین سطوح سیمختلف جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تحقق تسهیل حاکمیت دولت تا پایین

شور اقـدام کمام قلمرو تاقتصادی در  -متوازن سیاسییافتگی کشور، توسعۀ کارکردهای واحدهای سرزمینی و نهایتاً توسعه

ا از جملـه ای از ابزارهـکند. بعبـارت دیگـر نظـام سیاسـی حـاکم مجموعـهبه استفاده از ابزار سازماندهی سیاسی فضا می

 دهد.تقسیمات کشوری را در جهت کنترل و مدیریت بهتر فضا مورد استفاده قرار می

ی ادارة بهتـر فضا، برا ترین ابزارهای سازماندهیتقسیمات کشوری بعنوان یكی از مهم در این میان الزم به ذکر است که

سـهیل یـت ملـی، تبرداری بیشتر از استعدادهای مناطق است، که دارای اهداف کلیـدی همچـون تـداوم بقـای امنو بهره

رای هرچـه نجـام و اجـهمچنین، اای متوازن، تأمین خدمات و امكانات برای مناطق نیازمند، اعمال حاکمیت مؤثر، منطقه

توان گفـت: اعمـال ن، میباشد. بنابرایمحیطی و... میهای اقتصادی، اجتماعی، فضایی، زیستریزیبهتر و کارآمدتر برنامه

وضـاع ااملی چـون بینانه تقسیمات کشوری بر اساس اصول علمی و نیازهای فضایی که گاه بر مبنـای عناصـر و عـوواقع

هـا و بهینـه کـردن انباشد، با دو هدف بهینه کردن مكو فرهنگ، جمعیت و گاهاً مالحظات سیاسی میجغرافیایی، تاری  

ۀ محلـی، ی بـه توسـعهای درون مكانی و دستیابپذیرد که نهایتاً سبب بارورسازی ظرفیتها صورت میکاکردها و فعالیت

 ای خواهد شد.ملی و منطقه

تمرکز کـه متم حكومتی ازن، عدم توزیع یكنواخت منابع حیاتی، وجود یک سیسحال با توجه به وجود شرای  طبیعی نامتو 

ست مرتب  با یمات نادرمنجر به عدم توزیع بهینۀ جمعیت و امكانات در کشور ایران شده است؛ الزم به ذکر است که تصم

امتوازن نهمچون توسعۀ  هاییزای گوناگون، ناهمگونیتواند موجب ظهور و بروز عوامل چالشفضای جغرافیایی کشور می

صـر و عوامـل گذاری عناها و بطور کلی ایجاد تأثیرات منفی بر منافع کشور شود. در این میان شناخت چگونگی اثراستان

هـای چالش رفع و حل جانبه در این زمینه، جهتبینانه و همهمؤثر بر تقسیم سیاسی فضای ایران با هدف کسب دید واقع

باشد.  در روری میثار منفی عوامل و عناصر نامبرده جهت تحقق اهداف تقسیم سیاسی فضا ضموجود و کاهش و کنترل آ

ز ایـران انجـام ان و خارج این میان الزم است به تعدادی مطالعات انجام شده در زمینۀ سازماندهی سیاسی فضا که در ایرا

 (، نگاهی بیندازیم؛1شده است در قالب )جدول
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 ات انجام شده پیرامون سازماندهی سیاسی فضا در ایرانمطالع .1 شماره جدول

 هایافته مقاله محققین

 متقی و همكاران
(1398) 

عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات 
کشوری )نمونه موردی: شهرهای استان 

 چهارمحال و بختیاری(

ن ستاانویسندگان  در این پژوهش به این نتیجه دست یافتند که در 
یی و فیایافتگی منطقه، موقعیت جغرانظیر عدم توسعه نامبرده عواملی

ؤثر مقش وضعیت طبیعی استان، دور افتادگی و... در تقسیمات کشوری ن
 .اندداشته

 شكور و همكاران
(1393) 

ها و دالیل تقسیمات استانی در ضرورت
: ای )مطالعه موردیایران با رویكرد منطقه

 استان فارس(

رس، فا ه مسائلی مانند وسعت زیاد استاننگارندگان در این پژوهش ب
. اشاره .. وهای ارتباطی تعداد زیاد شهرستان، نامناسب بودن وضعیت راه

 .است ودهنمودند که این مسائل زمینۀ تقسیم استان فارس را ضروری نم

 غالمی و همكاران
(1393) 

های سازماندهی سیاسی فضا و چالش
ایی در ایران )مطالعه موردی: ناحیه
 های ایالم و آذربایجان غربی(استان

این  ویلطنگارندگان در این پژوهش به این نتایج دست یافتند که شكل 
ه که است ها ایجاد کردهای زیادی را برای ادارة امور آنها، چالشاستان

نی و والعبارتند از: عدم ایجاد وحدت ساختاری و کارکردی، مرزهای ط
شكل  ومی و ایلی، توسعۀ نامتوازن،های قپذیری بیشتر، رقابتآسیب

 و...  نگرفتن شبكه ارتباطی منظم

 1هندلی و گروفمن
(2008) 

های یبندهای انتخابیه و تجارب کشورها در مرزتحلیل سازماندهی حوزه ایسازماندهی دوباره در رویكردی مقایسه
 ایسیاسی با تأکید بر نگاه مقایسه

و چگونگی گسترش  بندی سیاسیناحیه (2005) 2سیرکمانز
 نقش آن در توسعۀ کشور

و  های مرتب  در سازماندهی فضای داخلی کشور بلژیکنقش سازمان
رار قررسی بکند را مورد اثراتی که این فضا از نیروهای بیرونی دریافت می

 دهد.می

 

بـر  نفـی مـؤثرمبـت و های شرح داده شده در جدول فوخ بطور کلی به شناسایی عوامل مثالزم به ذکر است که پژوهش

ت که طی این ضر این اسها با پژوهش حااند و وجه تفاوت آنتقسیمات استانی با مطالعه موردی یک یا دو استان پرداخته

داختـه خواهـد از آن پر مطالعه به تحلیل تمام موارد اثرگذار در تقسیم سیاسی فضای کل کشور، نتایج و پیامدهای حاصل

نیتـی و ، مسـائل اماین پژوهش به تعیین میزان تأثیر عناصر و عواملی همچون شـكل حكومـتشد. بنابراین، برآنیم طی 

و نهایتـاً از  بپـردازیم بندی فضای کشور ایـرانهای اکولوژیک، جغرافیای قدرت و حمایت و... بر تقسیماستراتژیک، اقلیت

آفرینی عوامـل و عناصـر یابی چگونگی نقشبه ارز Vensimافزار طریق تحلیل سیستمی همراه با ارائۀ مدل در بستر نرم

 مؤثر در تقسیم سیاسی فضای ایران و پیامدهای حاصل از آن بپردازیم.

 

 مبانی نظری
 سازماندهی سیاسی فضا

گذاری داخلی هر کشور، چگونگی سـازماندهی سیاسـی فضـا اسـت )نظـری و همكـاران، یكی از مسائل مهم در سیاست

ضا فرآیندی است که طی آن بخشی از سطح زمین توس  مرز محدود و بـرای ایفـای (. سازماندهی سیاسی ف318: 1399

ترین هدف سازماندهی سیاسی در هر کشـور عرضـۀ بهینـه خـدمات بـه حـداکثر شود. مهمنقش سیاسی سازماندهی می

و همكـاران،  باشد )نظریکنند، میشهروندان و سپس اداره و کنترل افرادی که در چارچوب مرزهای سرزمینی زندگی می

هـای همچنین سازماندهی سیاسی فضا، چگونگی ساخت تعامل فضایی انسـان را بـه منظـور ایفـای نقـش(. 319: 1399

ها را همچون تقسیمات کشوری، ای از ابزارها و روشو مجموعه .(267: 1396دهد )کامران و همكاران، سیاسی نشان می
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تـر از فضـا مـورد اسـتفاده قـرار برداری مناسـبکنترل، مدیریت  و بهره های مرزی و مناطق آزاد تجاری را برایبازارچه

 دهد.می

 

 تقسیمات کشوری

ها در قالب تقسیمات سیاسی فضا و تغییر سیاست در نحـوه ادارة نـواحی از شـكل متمرکـز بـه صـورت دهی استانشكل

ورها ضـروری تشـخیص داده شـد غیرمتمرکز، پارادایم جدیدی است که از آغاز قرن بیست و یكـم بـرای مـدیریت کشـ

(UNDP,2008:5تقسیمات کشوری یكی از ابزارهای مهم حكومت .) ها برای سازماندهی سیاسی فضای کشـور بشـمار

رود. در واقع تقسیمات کشوری به منظور ارائۀ هر چه بهتر امكانـات، تسـهیالت، خـدمات عمـومی و تسـهیل اعمـال می

(. الزم به ذکر است، تقسیمات کشوری از اهم مسائلی اسـت کـه 94: 1398ان، باشد )متقی و همكارها میحاکمیت دولت

 :Dikshit, 1995های اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی، اجتمـاعی، اداری )ریزییک کشور در حال رشد برای انجام برنامه

بایـد  .(43: 1398ن، ای مطلوب )ذکی و همكاراو همینطور سازماندهی هر چه بهتر این امور به منظور تحقق آینده .(199

بندی قدرت در فضای سرزمینی، در بعد اداری بـه مورد توجه قرار گیرد. کارکرد تقسیمات کشوری در بعد سیاسی به سطح

بندی فضای سرزمینی بـر مبنـای فاکتورهـای تمرکز یا عدم تمرکز در حیطۀ اختیارات و در بعد جغرافیایی به نحوة تقسیم

(. ضمناً هر نوع تقسـیم سیاسـی سـرزمین 94-95: 1398پردازد )متقی و همكاران، و... می قومی، زبانی، مذهبی، جمعیتی

کشـور سـازگاری  .(370: 1395ای متناسب با وضعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی )لطفـی، باید با الگوی ویژه

های سیاسی واحـدهای محدوده دهندة واحدهای حكومت محلی درداشته باشد. بطور کلی نظام تقسیمات کشوری تشكیل

رو بین نظام تقسـیمات ریزی هستند و توسعۀ ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است؛ از اینبرنامه

 (.1: 1390، و همكاران پورکشوری و توسعۀ ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد )احمدی

 

 تفکر سیستمی

» ختی علم است که در تالش برای خروج از بحران شناخت علمی با معرفی شنابرداشت سیستمی یكی از روندهای روش

(. گسـترش روش سیسـتمی در Vanderpool,2008:73مطـرح شـد )« برتاالنفی» توس  « هانظریۀ عمومی سیستم

(. Fullan,2005:38هـا همـراه شـد )کارکردی از رونـد مطالعـۀ سیسـتم -مطالعات علمی با تجزیه و تحلیل ساختاری

دهنـده و در عـین حـال ارتبـاط اثرپـذیری و ها از طریق کلیت و ارتباط بین اجزای تشكیلسیستمی بررسی پدیده نگرش

تـری از های دیگر است؛ لذا از طریق نگرش سیستمی، شـناخت کامـلها و ارتباط با کلاثرگذاری اجزاء با یكدیگر، با کل

ن دیـدگاه در دوران معاصـر بـه ویـژه بـا آثـار جغرافیـدانانی (. ای1284: 1395آید )حیدری، موضوع و مفهوم به دست می

هـای متعـددی گیری تئـوریوارد ادبیات جغرافیایی شد و زمینه شكل 3و دیوید هاروی 2، پیتر هاگت1همچون ریچارد چورلی

بـر پایـه باشـد کـه شناسی علمـی مـیها به عنوان نوعی روشای فراهم آورد. به هر روی نظریۀ سیستمرا در علوم ناحیه

هـا در هـای آنگیرد. از دیدگاه سیستمی تجزیه عناصر هـر پدیـده، تحلیـل ویژگـیبكارگیری رویكرد سیستمی انجام می
                                                           
1  . Chorely 

2  . Hagget 

3  . Harvey 
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تصـور  -1ها با یكدیگر و کل سیستم مورد نظـر اسـت کـه بـر مبنـای چهارگانـه ؛ یكپارچگی سیستم، بررسی رواب  آن

(. امروزه ایـن روش 97: 1398ت، استوار است )متقی و همكاران، بهبود شناخ -4سازی، مدل -3نگری، کل -2ارگانیک، 

دهد که ریز امكان میکاهد و به برنامهبا مدل کردن سیستم و نشان دادن اجزای آن بصورت کامل از پیچیدگی مسئله می

باطات بین اجزا باشد؛ به مسئله اشراف یابد. سه فعالیت مهم و مرتب  با تفكر سیستمی عبارتند از: الف( تمرکز اصلی بر ارت

ب( الگوها بررسی شود و فق  وقایع در نظر گرفته نشود؛ ج( بازخوردها در سیستم نمایش داده شود تـا سیسـتم از حالـت 

استاتیک به حالت دینامیک تبدیل شود. تفكر سیستمی در پی یافتن پاس  این مسئله است کـه چگونـه سـاختار در رفتـار 

شود ساختاری بوجود آید که در نتیجه آن، رسد که ارتباطات داخلی در سیستم باع  میجه میگذارد و به این نتیتأثیر می

 (. 182: 1394پناه و همكاران،کل سیستم از خود رفتاری منطبق با این ارتباطات بروز دهد )حجی

 

 پژوهش روش

نظـور ی اسـت. همینطـور بـه محلیلی، از نظر نتیجه کاربردی  و از نظـر هـدف اکتشـافت -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ت. در ابتدا بـا یافته اس بندی عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضا در ایران در قالب تفكر سیستمی سامانشناسایی و اولویت

اهمیت هر مؤلفه  یین میزانای عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضا در ایران تعیین شد و در ادامه برای تعمطالعات کتابخانه

ک یـیكـرت از  لساخته استفاده شد که بر مبنای طیـف اسی فضا از روش کمی و مشخصاً پرسشنامه محققدر تقسیم سی

نانچه ضـریب چعیین شد. تبندی شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ )خیلی کم( تا پنج )خیلی زیاد( درجه

شـود. ضـریب آلفـای ن مقیاس، مطلوب ارزیابی مـیمحاسبه گردد، پایایی آ 7/0کرونباخ برای یک مقیاس بیش از  آلفای

یـز بـا نه است و روایی آن محاسبه گردید. بنابراین، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردید 71/0کرونباخ در این پژوهش 

أثیر هـر بندی میزان تـقضاوت کارشناسان و همچنین، پوشش کامل مبانی نظری تأیید شده است. همچنین، برای اولویت

ارشناسان خبره مرتب  با کنفر از  30فه بر تقسیم سیاسی فضا از آزمون استنباطی فریدمن استفاده شد. نمونه کمی هم مول

دلسـازی و مـورد م vensimافـزار موضوع در نظر گرفته شد و در نهایت نتیجه بر مبنای تفكر سیستمی و از طریق نـرم

 بررسی قرار گرفت.

 

 هابحث و یافته
ه یـادآوری ن، الزم بشود، بنابرایق جدول زیر براساس رویكرد سیستمی در واحد تحلیل ملی انجام میپژوهش حاضر مطاب

ساخت، کالبدی، نسانااست که چگونگی تقسیمات سیاسی در هر کشور از جمله ایران با بازیگری عناصر و عوامل طبیعی، 

شـود کـه یملی تعیین ا مقیاس تأثیر محلی و فرومهای جدول زیر( در سطح داخلی و باجتماعی و اقتصادی )مطابق مولفه

 پردازیم. در ادامه به شرح و بررسی آن می

همان عوامـل  ا توجه بهپردازیم و سپس بها میبندی آندر ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر تقسیمات کشوری ایران و رتبه

 پردازیم.کشوری ایران نیز میهای موجود در تقسیمات از طریق ارائۀ مدل به  تشریح علل بروز چالش
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 های موثر در تقسیمات کشوریلفهؤشناسایی م .2 شماره جدول

رویكرد 
 تحلیل

عناصر و عوامل  واحد تحلیل
 اثرگذار

سطوح و مقیاس 
 جغرافیایی تحلیل

 هالفهؤم

 
 
 

رویكرد 
 سیستمی

 
 
 

 
 
 

واحد ملی 
 )کشور(

 
 
 (عناصر طبیعی1
(عناصر 2

ساخت، انسان
اعی و کالبدی، اجتم

 اقتصادی
 (عوامل3

 
 

 داخلی
)محلی، فروملی و 

 ملی(

 (های فرهنگی، مذهبی و قومی )همگنی جامعه( تفاوت1
ز راک( عامل دورافتادگی و دسترسی نامناسب سكنه به م2

 خدماتی    )دسترسی و فاصله(
 ( جمعیت3
( پایین بودن شاخص توسعه )محرومیت مناطقی از 4

 ها(استان
 و سیاسی میان مردم و مكان ( پیوندهای عاطفی5
 ( رقابت مكانی6
 ( شكل حكومت و نوع رژیم سیاسی7
 ( ویژگی طبیعی سرزمین8
 ( مالحظات راهبردی و ویژگی فضاهای پیرامونی9
 ( عوامل غیررسمی10
 ( اقتصاد سیاسی11
 ( عوامل فرهنگی و تفریحی12

 

 سیاسی فضا در ایرانهای مؤثر بر تقسیمترین مؤلفهمهم

 تجمعی 

ر گـرو دسترسـی داالتر را گیرد، ارتقای واحد سیاسی به مرتبه بشاخص جمعیت که از جمله در ایران مورد استفاده قرار می

زنـدگی و  داند. بطور مثال حداقل جمعیت شهرسـتان بـا در نظـر گـرفتن وضـعناحیه به یک سقف مشخص جمعیتی می

هزار  80( تراکم متوس  بهزار نفر؛  120شوند: الف( تراکم زیاد اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می

قـانون  بصـرة دیگـرتگرفته باید حداقل یک میلیون نفر جمعیـت داشـته باشـد. البتـه در نفر؛ همینطور استان جدید شكل

تر از کمتواند یمتقسیمات کشوری، جمعیت هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری در موارد استتثنایی با تصویب مجلس 

 (.162-163: 1390می و دبیری،ظمیزان اعالم شده در قانون باشد )اع

 

  (همگنی جامعه) های فرهنگی، مذهبی و قومیتفاوت 

ده شـنی تعریـف های اجتماعی، فرهنگی، قومی و سرزمیدر قانون تقسیمات کشوری همگنی جامعه تحت عنوان همنوایی

سـتن چنـد بخـش رستان، واحدی از تقسیمات کشوری است که از بهـم پیو(. بطور مثال شه81: 1380پور، است )احمدی

انـد ردهبوجـود آو همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگـی واحـد متناسـب و همگنـی را

 (.163: 1380پور، )احمدی

 شاخص دسترسی و فاصله 

تا را بـه بـا حفـظ جهـات سیاسـی و اجتمـاعی، هـر روسـقانون تقسیمات کشوری دولت موظف است  10بر اساس ماده 

تان و ترین مرکز شهرسـترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکنزدیک

تقسـیمات  ی در نظامدهنده اهمیت عامل دسترسترین مرکز استان منضم نماید. این ماده نشانهر شهرستان را به نزدیک

 (.164: 1390می و دبیری،ظاست )اع کشوری
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 شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی

پیوست، حكومت از  به وقوع (1304گیری حكومت متمرکز در ایران که با به قدرت رسیدن رضا خان در سال )بعد از شكل

(. 89: 1381، پوروانست تمرکز حاصله را نهادینه سازد )کریمیتسیاسی کشور  -طریق بسترسازی در قالب تقسیمات اداری

ة اختیـارات ویض محدوددر ایران تقسیمات کشوری به منظور مالحظات سیاسی انجام گرفته و ایجاد، انحالل، انضمام، تف

مچنین، ایجـاد واحـدهای (. ه89: 1386ها دارای اختیارات مستقلی نیستند )قالیباف، واحدها با حكومت مرکزی بوده و آن

 یاسی حكومت افزوده است. س -تنها بر میزان تمرکز اداری گیری،سرزمینی فاقد اقتدار تصمیم

 های اکولوژیکیاقلیت

ها در کشورهای های فضائی آنهای فضائی ترك، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن در حواشی کشور به همراه دنبالهوجود اقلیت

اگـرا در جود این نیروهای ومنیتی خاصی را بر الگوی تقسیمات کشوری حكمفرما کرده است. وا -همسایه شرای  سیاسی

ا در یكصدسال اخیـر (؛ زیر36: 1383راد، نیا و کاویانیگیری حكومت متمرکز بوده است )حافظکشور یكی از عوامل شكل

یـب بـه همـین ترت (.41: 1387پناه، اند )حقها در سطوح داخلی و خارجی بودهگیری بحرانمسائل قومی پای ثابت شكل

ک اکثریـت های مرزی، از غلبه یومی در استانق -های مذهبین تا سرحد امكان با ایجاد تعادلتقسیمات کشوری در ایرا

ان غربـی، ، آذربایجـانداز مذهبی و قومی استان هرمزگان، خوزستان، کرمانشاهقومی و مذهبی جلوگیری کرده است. چشم

 (.115: 1381پور، )کریمیگلستان، خراسان و سیستان و بلوچستان به خوبی حاکی از چنین موقعیتی است 

 های طبیعی سرزمینویژگی

لبـدی ه، شـكل کاهای طبیعی سرزمین و توزیع نامتعادل بنیادهای زیستی و همچنین وجود عوارض طبیعی گستردگیویژ

 دگی آن تا حدودها، تراکم و پراکنتقسیمات کشوری را تحت تأثیر قرار داده است. الزم به ذکر است، میزان جمعیت استان

یـزرع هـای لـمزمین های طبیعی سرزمین قرار دارد؛ چنانكه نواحی شرقی و مرکزی بدلیل وجودزیادی تحت تأثیر ویژگی

 (.169-170: 1390دارای تراکم جمعیت کمتر و در نتیجه وسعت بیشتری هستند )اعظمی و دبیری،

 

 های فضاهای پیرامونی کشورمالحظات راهبردی و ویژگی

کشوری، ایجـاد و ارتقـای اداری واحدهای درون -بیرونی که به نحوی باع  تغییر مرزهای سیاسی از جمله عوامل فضای

هـا بـا اقـوام داخـل کشـور، تعـداد مذهبی کشورهای همسایه و پیونـد آن -های قومیتوان به اقلیتها شده است میآن

یای سیاسی منطقه اشاره کرد. امری که سیاسی مناطق مرزی، مسائل نظامی، امنیتی و بطور کلی جغراف -واحدهای اداری

-170: 1390)اعظمی و دبیـری،الگوی تقسیمات کشوری در ایران را تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی شكل داده است 

171.) 

 های مکانیرقابت

برنـد و های شهری دارای وزن ژئوپلیتیک نسبتاً مشابه که در مجاورت هم قرار دارند، در حالت رقابت بـه سـر مـیکانون

شوند و معموال زیر بـار یكـدیگر های رقیب کمتر حاضر به مصالحه میشود. کانونزا میها تنشطرح سازماندهی میان آن

ها بیشـتر شـده و تقاضـاهای ایجـاد سـطوح (. بطور کلی با افزایش رقابت مكانی، واگرایی353: 1395نیا، روند )حافظنمی

زایش پیدا کرده است که در صورت تحقق این موضوع، مرزها تغییر کرده و مرزهای تقسیمات کشوری یا الحاخ و انتزاع اف
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 سطوح تقسیماتی کوچكتر خواهد شد.

 عوامل غیررسمی 

که در اختیـار  ذ و قدرتیباشد که با نفوها در ساختار حكومت میها و البیعوامل غیررسمی شامل آن دسته از افراد، گروه

ید شـوند. شـاسیاسـی مـی -گیری و ارتقای یک واحد اداریقانونی و علمی باع  شكل هایدارند بدون توجه به شاخص

ت مـانور های ملی قدررخنه عوامل غیررسمی برای ارتقای واحدهای سیاسی، تا حدودی ناشی از این امر باشد که خصلت

ا آنجا که بـه رتیبات تت این تهای سایه را در تقسیمات کشوری بدهد و نقش اساسی در تغییرابه نیروهای پنهان یا دولت

زم به ذکر اسـت کـه (. همینطور ال11: 1381پور، های پنهان قدرت مرتب  است، تابع جغرافیای قدرت است )کریمیگروه

داقل از حن است که آتأثیر عوامل غیررسمی در سطح شهرستان و بخش نمود و فراوانی بیشتری داشته باشد. واقع مطلب 

 -های بزرگ شـهرییمات کشوری، بطور عمده از مناسبات قدرت نشأت گرفته است؛ گاه بحران(، منطق تقس1345سال )

مثـال  بطـور(. 58: 1381پـور، )کریمـیای نیز به یاری این مناسبات شتافته و موجب تغییراتـی در آن شـده اسـت منطقه

كـانیزم ز رونـد ماایـانگر بخشـی مكانیزم تبدیل شدن اردبیل به استان، آشوب خودجوش و خونین مردم قـزوین، تنهـا نم

است؛ زیـرا  حیاتی آن های نمایندگان، اهمیتجغرافیای قدرت بوده است. تفاوت اساسی مسائل تقسیماتی با سایر خواسته

ها در حوزه انتخابیـه ر آنتصویب تقسیمات پیشنهادی، آثار بسیار مثبتی برای آنان داشته است، ضمن افزایش نفوذ و اعتبا

ی تأثیرگـذاری عوامـل (. بطور کل20-21: 1381پور،آورد )کریمیی بعدی مجلس فراهم میآنان را در دوره زمینه انتخاب

 باشد.غیررسمی بر تقسیمات کشوری به دلیل سوءاستفاده از عدم شفافیت قوانین می

 

 
 (amar.org.ir. نقشه تقسیمات سیاسی ایران. )منبع: 1شماره  شکل

 

 فریحی، تجاری و صنعتی(اقتصاد سیاسی و توریستی )ت

پردازیم؛ جزیرة کیش در هجده کیلومتری کرانـۀ جنـوبی در این رابطه بعنوان مثال به شرح علت وجودی جزیرة کیش می
 300کیلومتر، تا بندرعباس  90قرار گرفته است. فاصله آن تا بندر لنگه  -شهرستان بندر لنگه -ایران و در استان هرمزگان

کیلومتر و عرض  15کیلومتر مربع با درازای  475/90کیلومتر است. مساحت جزیره  1600ز راه زمینی کیلومتر و تا تهران ا
های کارشناسی ایران و آمریكا قرار گرفت و بـا ه.ش مورد بازدید هیئت 1349کیلومتر است. جزیرة کیش در سال 7حدود 
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اعـالم شـد و متعاقـب آن « تجـاری -ی توریسـتیالمللـمرکز بین»توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک مناسب آن، 
جزیـرة کـیش را منطقـۀ کـامال آزاد  1368 تأسیس شد. هیئت وزیـران در سـال 1351سازمان عمران کیش نیز در سال 

: 1395ت )حـافظ نیـا، مجلس، این جزیره عنوان منطقۀ آزاد یافـ 1372صنعتی اعالم کرد و طبق قانون مصوب  -تجاری
 در حال حاضر در سه زمینه فعالیت دارد: . منطقۀ آزاد کیش(421
 خل ایران؛یژه به داعلی و صدور مجدد آن، به وتجارت از طریق گردآوری و ورود کاال عمدتاً از مبدأ دبی و جبل 

 های محلی دریا پایه؛فعالیت در زمینۀ گردشگری و توریسم از طریق بارور کردن پتانسیل 

  ه از و گسـترش صـنایع کوچـک و متوسـ  عمـدتاً بـا جلـب سـرمایفعالیت صـنعتی و خـدماتی از طریـق احـداث
 .(422: 1395)حافظ نیا، گذاران ایرانی مقیم داخل یا خارج از کشور سرمایه

وال برای تعیـین س 13ای مشتمل بر های شرح داده شده در پژوهش حاضر، پرسشنامهحال برای بررسی هر یک از مؤلفه
ز یک )خیلـی یف لیكرت اتقسیم سیاسی فضا طراحی شد، پرسشنامه نامبرده بر مبنای طهای نامبرده بر میزان تأثیر مؤلفه

ی فضا از آزمون قسیم سیاسبندی میزان تأثیر هر مؤلفه بر تبندی شد. همچنین، برای اولویتکم( تا پنج )خیلی زیاد( درجه
 (، شرح داده خواهد شد.3استنباطی فریدمن استفاده شد که طی )جدول

 

 آزمون فریدمن طریق از مربوطه سواالت بررسی از حاصل . نتایج3 هشمار جدول

 سطح معناداری انحراف معیار میانگین هامؤلفه

 000/0 50401/0 5667/2 های فرهنگی، مذهبی و قومی )همگنی جامعه(تفاوت

 000/0 52083/0 7333/2 (فاصله وسی عامل دورافتادگی و دسترسی نامناسب سكنه به مراکز خدماتی )دستر

 000/0 47946/0 3333/4 جمعیت

 000/0 40684/0 8000/3 ها(پایین بودن شاخص توسعه )محرومیت مناطقی از استان

 000/0 50401/0 4333/3 پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مكان

 000/0 40258/0 9000/3 رقابت مكانی

 000/0 47946/0 6667/4 شكل حكومت و نوع رژیم سیاسی

 000/0 43018/0 2333/4 ژگی طبیعی سرزمینوی

 000/0 46609/0 7000/3 مالحظات راهبردی و ویژگی فضاهای پیرامونی

 000/0 50401/0 5667/4 عوامل غیررسمی

 000/0 66436/0 8000/3 اقتصاد سیاسی

 000/0 49013/0 3667/2 عوامل فرهنگی و تفریحی

 

 در تقسیم سیاسی فضابندی اهمیت هر مؤلفه . رتبه4 شماره جدول

 بندیرتبه هامؤلفه

 53/2 های فرهنگی، مذهبی و قومی )همگنی جامعه(تفاوت

 90/2 اصله(فی و عامل دورافتادگی و دسترسی نامناسب سكنه به مراکز خدماتی )دسترس

 00/9 جمعیت

 93/6 ها(پایین بودن شاخص توسعه )محرومیت مناطقی از استان

 25/5 سی میان مردم و مكانپیوندهای عاطفی و سیا

 33/7 رقابت مكانی

 3/10 شكل حكومت و نوع رژیم سیاسی

 67/8 ویژگی طبیعی سرزمین

 40/6 مالحظات راهبردی و ویژگی فضاهای پیرامونی

 80/9 عوامل غیررسمی

 87/6 اقتصاد سیاسی

 02/2 عوامل فرهنگی و تفریحی
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و  80/9ا عـددبغیررسمی  عوامل 30/10ومت و نوع رژیم سیاسی با عدد های شكل حكتوان گفت مؤلفهبر این اساس می

د، نچـه شـرح داده شـآدارای بیشترین اثرگذاری بر تقسیم سیاسی فضای ایران هستند. با توجه بـه  00/9جمعیت با عدد 

از آن   صـلیامـد حامیزان و شكل اثرگذاری هر یک از عوامل مورد اشاره بر یكدیگر و تقسیم سیاسـی فضـای ایـران و پ

 (، ارائه شده است.2بصورت مدل سیستمی)شكل

 

 
 . مدل سیستمی تقسیم سیاسی فضای ایران 2 شماره شکل

 

افزار تهیه مدل با رویكرد سیستمی( تهیـه شـده )نرم Vensimباشد که در بستر نرم افزار مدل فوخ یک مدل کیفی می

هـا بـر تقسـیم سیاسـی ها گویای میزان اثرگذاری مؤلفهشاست. برای شرح مدل نامبرده باید گفت که میزان ضخامت فل

ها براساس نتایج مـدل فـوخ یـک مـدل باشد؛ الزم به ذکر است که در مدل فوخ میزان اثرگذاری مؤلفهفضای ایران می

دل افزار تهیه مدل با رویكرد سیستمی( تهیه شده است. برای شرح م)نرم Vensimباشد که در بستر نرم افزار کیفی می

باشـد؛ ها بر تقسیم سیاسی فضـای ایـران مـیها گویای میزان اثرگذاری مؤلفهنامبرده باید گفت که میزان ضخامت فلش

ها براساس نتایج آزمون فریدمن تعیین شد. ضمناً رتبه اختصاص الزم به ذکر است که در مدل فوخ میزان اثرگذاری مؤلفه

عوامـل  3/10مـدل آورده شـده اسـت. بنـابراین، شـكل حكومـت بـا رتبـهداده شده به هر مؤلفه طی آزمون فریدمن در 

ای، نمایندگان مجلس، ائمه جمعـه، نهادهـای دولتـی، های فرامنطقه)که عبارتند از؛ اثرگذاری قدرت 8/9غیررسمی با رتبه

طـه بـا نحـوة ها در تقسیم سیاسـی فضـای ایـران هسـتند. در رابموثرترین مؤلفه 9شوراهای اسالمی( و جمعیت با رتبه 

ها بر یكدیگر در مدل سیستمی فوخ بطور مثال باید اشاره کرد کـه ویژگـی طبیعـی زمـین )بطـور مثـال اثرگذاری مؤلفه

، کویر، ساحل( بر شكل حكومت تأثیر دارد و شـكل حكومـت بـر موقعیت قرارگیری شهر و شهرستان نسبت به ناهمواری

باشـد. همینطـور شـكل حكومـت بـر وجود توسعه در اسـتان مـوثر مـیاقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بر وجود یا عدم 

باشد؛ های فضاهای پیرامونی کشور مؤثر میپیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مكان، مالحظات راهبردی و ویژگی
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نامنطبق  های مكانی بصورتامنیتی و رقابت -گونه که نواحی فرهنگی در ایران تحت تأثیر مالحظات اداری، دفاعیهمان

ها بر یكـدیگر تـأثیر دارنـد و برآینـد ایـن اثـر و اند. الزم به توضیح است؛ به همین ترتیب تمام مؤلفهبر هم شكل گرفته

 کند.تأثیرات چگونگی تقسیم سیاسی فضا را در ایران تعیین می

 

 ها. چالش5 شماره جدول

 هاانواع چالش توضیحات

یست؛ زن نر فضای جغرافیایی کشور متواها دبندی و توزیع استانالگوی تقسیم
ر های پایین و میانی، تراکم شهرها کم و متوس  و دکه در عرضبطوری
 بندی ازسیمهای باال تراکم فشرده است. این موضوع گویای تأثیر الگوی تقعرض

یاسی سهای متغیر جمعیت که گاهی اوقات با عامل سیاسی همراه شده است )فشار
 (.404: 1395نیا،پایینتر تقسیمات به سطوح باالتر( )حافظمدعی ارتقای سطوح 

. الگوی نامناسب توزیع 1
 واحدهای سطح اول

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 هایچالش

 عملكردی

 ر آنساختار طبیعی و توپوگرافیک کشور و الگوی پخش بنیادهای زیستی د
ری کشو نامتوازن است؛ بنابراین، بسنده کردن به عامل جمعیت در تقسیمات

فضا  یاسیاست و در نظر گرفتن الگوی چندمعیاری برای سازماندهای س تادرست
 (.405: 1395نیا،)حافظباشد امری ضروری می

. مدیریت نامتناسب ساختار 2
 توپوگرافیک کشور

 

های حوزه»( آمده است که 1362تیر ) 15در قانون تقسیمات کشوری مصوب 
ی ها و هر حوزهشهرستانانتخاباتی مجلس شورای اسالمی منطبق بر محدوده 

های زهن حو؛ اما در ایران بی«انتخاباتی متشكل از یک یا چند شهرستان باشد
ز عدم ایگر انتخاباتی و واحدهای تقسیماتی انطباخ کاملی وجود ندارد. یكی د

ی نطقهمحیطی است، در ایران شش مها با مناطق زیستها میان استانانطباخ
و  البرز)ی خزر، ناحیه خزری، نواحی کوهستانی  اکوسیستم خلیج فارس، دریا

 به آن شوریشود که در نظام تقسیمات کزاگرس(، نواحی بیابانی و علفزارها می
های بندیتوجهی نشده است. همچنین نهادهای نظامی و انتظامی هم تقسیم
اند کرده یجادمتفاوتی از الگوی تقسیمات کشوری موجود برای انجام وظایف خود ا

ت شود؛ بطور کلی باید گفشامل چند استان در هر یک از نواحی میکه 
یریتی ل مدهای متفاوت با نظام تقسیمات کشوری در ایران باع  تداخبندیحوزه

 (.182-184: 1391شده است )اعظمی و دبیری،

. عدم انطباخ الگوی تقسیمات 3
ها بندیکشوری با سایر تقسیم

های انتخاباتی، )حوزه
 نظامی و انتظامی( زیست،محی 

 
 
 
 
 
 

ابع )من های جغرافیاییها و ارزشهای طبیعی سرزمین موجب تراکم فرصتویژگی
ز ارخی بهای شیرین و معادن( در های آزاد و آبفسیلی، معادن، سواحل و آب

در  ی رامناطق کشور شده است و نظام تقسیمات کشوری نتوانسته آمایش صحیح
ی را ی طبیععدالتیایی ایجاد کند و طبیعتاً این امر بیهای جغرافتوزیع این فرصت
 (.184-197: 1391)اعظمی و دبیری،تشدید کرده است 

عدالتی فضایی گیری بی. شكل4
 هاو جغرافیایی میان استان

 
 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فضایی مناطق کشور  -های توسعه اقتصادیشاخص
حاشیه، هم در مقیاس ملی  -ار فضایی مرکزحاکی از آن است که ایران دارای ساخت

(. عدم تعادل 193: 1395نیا، ای و محلی است )حافظو هم در مقیاس منطقه
ها عبارتند ای عواقب زیانبار فراوانی برای کشور به دنبال دارد که برخی از آنمنطقه

اجتماعی، توزیع  -های اقتصادیاز: افزایش فرایند واگرایی، افزایش نارضایتی
های (. با بررسی شهرستان26: 1388، همكارانپور و نامتوازن جمعیت و... )احمدی

های آن های کشور مشخص شد که استان تهران و تمام شهرستانهر یک از استان
ها هستند و استان سیستان و بلوچستان و ده شهرستان آن جزء جزء برخوردارترین

بیشترین محرومیت را دارند ) سیستان  ها هستند. از میان ده استانی کهترینمحروم
و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، ایالم، هرمزگان، کردستان، 

های مرزی ها استانخراسان جنوبی، آذربایجان غربی و اردبیل( هشت مورد از آن
ی آیند و دوتای دیگر )کرمان و کهگیلویه و بویراحمد( در فاصله جغرافیایبشمار می

های توان گفت بیشتر شهرستانزیاد از مرکز حكومت قرار دارند. بنابراین، می

. توسعه نامتوازن استانی 5
 -گیری پدیده مرکز)شكل

 پیرامون(
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اند. از سوی دیگر شش استانی که ای کشور واقع شدهمانده در نواحی حاشیهعقب
پس از استان تهران بیشترین میزان برخورداری را دارند، همگی در همسایگی 

پیرامون و  -گیری پدیده مرکزشكل یدهندهباشند. این روند نشاناستان تهران می
 (.190: 1391باشد )اعظمی ودبیری، توسعه نامتوازن استانی می

 
 
 

تقسیمات  الگوی ه.ش،( 1285از زمان تصویب قانون ایاالت و والیات در سال )
های لها بین ساکه تعداد استان طوریه ه است؛ بکشوری دچار تغییرات زیادی شد

 .یافته است عدد افزایش 268به  49ها از و شهرستان 31به  6از  1395تا  1316
 شوریگیری واحدهای جدید باع  تغییر در مرزهای واحدهای تقسیمات کشكل
 خواهد مراهثباتی در واحدهای تقسیمات کشوری را به هشود که این موضوع بیمی
 (.13: 1391شت )اعظمی و دبیری، دا

 

ثباتی در الگوی تقسیمات . بی1
 کشوری

 
 
 

 
 
 
 هایچالش

 کالبدی

 ه ویژهبهای طویل در مالحظات مربوط به سازماندهی سیاسی فضا، از ایجاد قالب
تر شكلن را مور آدهی و اداره امدر نواحی مرزی، باید پرهیز شود؛ زیرا امر سرویس

(. در 411: 1395نیا، شود )حافظر این مناطق تشدید میطلبی دو خطر جدایی
ستان ال اها در ایران توجهی به این موضوع نشده است؛ بطور مثطراحی استان

بیش از  کیلومترمربع 70697مرزی هرمزگان دارای شكل طولی است و با وسعت 
ز یگر ادها  نیز یكی کیلومتر طول دارد. همچنین وسعت نابرابر استان 960
امل شکه نه استان وسیع کشور که های تقسیمات کشوری است؛ به طوریالشچ

، منانسیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، س
بیش از  کیلومتر مربع 1020598باشند با وسعت خراسان جنوبی و هرمزگان می

 متر ازکگر دی اند و بیست و دو استاناز وسعت خاکی کشور را در بر گرفته 62%
 قسیماتتظام مساحت کشور را در اختیار دارند. این معضالت باع  شده که ن 38%

أمین ترسانی و کشوری برای دستیابی به اهداف خود از جمله اصل تسهیل خدمات
 ) د. ناکام بماننیازهای سكنه مقیم، اصل دسترسی سریع به کانون ناحیه سیاسی و..

 (.66: 1388پور و محمدی، کریمی

. شكل و وسعت نامتوازن 2
 هااستان

 

 

 گیرینتیجه
بینانه تقسیمات کشـوری بـر اسـاس اصـول علمـی و نیازهـای فضـایی، نهایتـاً سـبب بارورسـازی از آنجا که اعمال واقع

ای خواهد شد و تصمیمات نادرست مرتب  بـا فضـای های درون مكانی و دستیابی به توسعۀ محلی، ملی و منطقهظرفیت

تواند همگرایی ملی را کاهش دهد و نهایتاً منجر به ایجاد تأثیرات سوء بر منافع کشور درون مرزهای فیایی کشور میجغرا

اش شود؛ لذا شناخت چگونگی اثرگذاری عناصر و عوامل موثر بر تقسیم سیاسی فضای ایـران جهـت کـاهش و سرزمینی

باشـد. بنـابراین، طـی اهداف تقسیم سیاسی فضا ضروری مـی کنترل آثار منفی عوامل و عناصر نامبرده جهت دستیابی به

پژوهش حاضر با استفاده از آزمون استنباطی فریدمن میزان اهمیت عوامل و عناصر مؤثر بر تقسیم سیاسی فضـای ایـران 

بررسی شد و در نهایت دریافتیم سه عامل شكل حكومت، عوامل غیررسمی و جمعیـت غالبـاً بصـورت منفـی بـر تقسـیم 

مبنـای واحدسـازی بطـور  62ی فضای ایران بیشترین تأثیر را دارند. بطور مثال در قانون تقسیمات کشوری مصوب سیاس

معیاری و بر پایه جمعیت در نظر گرفته شده است. شاید در نظر گرفتن عامل جمعیت در فضاهای جغرافیایی که عمده تک

شد اما در مورد فضاهای جغرافیایی ایران کـه در آن سـاختار دارای تجانس و پراکندگی متعادل باشند تا حدودی منطقی با

هـای فرهنگـی و توپوگرافیک نامتجانس، الگوی پخش جمعیت و منابع نامتعادل، شبكه ارتباطی ناقص و جمعیـت، گـروه

قومی نامتجانس است؛ بسنده کردن به عامل جمعیت در تقسیمات کشـوری امـری نادرسـت اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 

های عملكردی  و کالبدی در تقسیم سیاسـی فضـای منفی عوامل و عناصر نامبرده نهایتاً منجر به ایجاد چالش اثرگذاری
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ای که امكان سازی قانون تقسیمات کشوری با مكانیسم اجرایی غیرقابل تغییر بگونهایران  شده است. لذا اصالح و شفاف

در نظر گرفتن الگوی چندمعیاری برای دستیابی به الگـوی هیچ دخل و تصرفی از سوی عوامل قدرت در آن نباشد، ضمن 

ای ضـروری مكانی و نهایتاً دستیابی به توسعۀ محلی، ملی و منطقههای درونتر تقسیمات فضا، بارورسازی ظرفیتمتوازن

 باشد. می

 

 تقدیر و تشکر
 شته است. امی مالی نداح باشدکه برگرفته از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله
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