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  چكيده
آيـد، يكـي از مهمتـرين و     مـي اجرا در  ةنظام سازماندهي سياسي كشور كه در قالب تقسيمات كشوري به مرحل

بندي مناطق جغرافيايي يا به  اين اصطالح به معني ناحيه. آيد ميترين بخش نظام اداري كشور به حساب  ضروري
دهـي آنهـا در قالـب     ي مناطق و نـواحي همگـنِ طبيعـي، اجتمـاعي و اقتصـادي و سـازمان      عبارت ديگر شناساي

اداري عـالوه بـر    -باشد و بدين ترتيب واحدهاي سياسـي   ميواحدهاي سياسي جهت اعمال حاكميت سياسي 
  .باشند ميكاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، اداري، داراي كاركردهاي سياسي نيز 

ام اداري، فضاي جغرافيايي، پيوندهاي عـاطفي و سياسـي ميـان مـردم و مكـان،      نظام سياسي و شكل آن، نظ
تقسـيمات   فراينـد گـذار در  تأثيرمناسبات اجتماعي و جمعيـت و پـراكنش جغرافيـايي آن از شاخصـهاي     ة شبك

 دريافت ماليات، دفاع از مرزهاية تاريخي گذشته همواره نحو طول در ايران در اعصار. آيند كشوري به شمار مي
كشور در مقابل حمالت احتمالي قدرتهاي بيگانه، مسائل قومي، فرهنگي و نظامي به منظور كنترل بيشـتر دولـت   

در استان فارس نيز عـواملي  . اند هآرايش سياسي فضا مؤثر بود نحوةبر  بر رفتار خوانين و اياالت مختلف كشور،
مذهبي و قومي، رقابتهاي مكاني و  -فرهنگي  نظير وسعت زياد استان، محروميت مناطق جنوبي استان، تفاوتهاي

به دنبال پاسخگويي به اين سؤال است كه  حاضر بر اين اساس پژوهش. اند هدر تقسيمات سرزميني نقش داشت... 
 -روش تحقيق ايـن پـژوهش تحليلـي     عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات كشوري در استان فارس كدامند؟

  .اي و بررسي اسناد و مدارك صورت گرفته استاز منابع كتابخانهتوصيفي بوده كه با استفاده 
  

  .، سطوح تقسيمات كشوري، استان فارسبندي ناحيهسازماندهي سياسي فضا،  :هاي كليدي واژه
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 مقدمه -1

ي مهم تمدني يك قوم يا ملـت  ها علم و هنر سازماندهي سياسي سرزمين، همواره يكي از جنبه
هاي تاريخي نه تنها به دليل دستاوردهاي مـادي و معنـوي بلكـه بـه     تمدن. رفته است مي شمار به

. شـوند  مـي سياسي فضـا شـناخته    بندي تقسيم ةي خاص حكومتي و به تبع آن شيوها دليل شيوه
ي انساني يكي از الزاماتي ها جغرافيايي و جمعيتي حوزه ةگسترش هر چه بيشتر جوامع و توسع

قراري تقسيمات كشوري جديد براي اعمال امور اداري است كه حكومتها را به تجديد نظر و بر
از سوي ديگر، گاهي اين تقسيمات جديد بـر اسـاس مـواردي چـون     . و مدني خود وا مي دارد

امـروزه  . شـود  مـي قوميتها و اعمال سياستهاي اقتصادي و سياسي خاص اجتناب ناپـذير   ةمسئل
كـه تقسـيم كشـور بـه      انـد  هدريافت باشند چرا كه تمامي ممالك دنيا داراي تقسيمات كشوري مي

 هـا  و اجراي برنامـه  ها ريزي واحدهاي كوچكتر راه را براي اعمال قدرت و همچنين براي برنامه
  . سازد ميآسانتر 

  مباني نظري -2

 تعريف مساله و بيان سؤال اصلي تحقيق - 2-1

 :Short, 1993(اتصال بين نظم جهاني و زندگي افراد عادي بر روي سرزمين اسـت   ةدولت نقط

يابـد ارتبـاطي    ميهنگامي كه يك سرزمين در قالب يك دولت مرزبندي شده و سازمان  ). 169
بعالوه سرزمين متعلـق بـه حكومـت، هـم اسـاس و هـم       . گيرد ميبين قدرت و سرزمين شكل 

آورد و در واقع آنطور  ميچارچوب اعمال قدرت را در مقياس حكومتي و زير حكومتي فراهم 
 ,Demko & Wood( »يابـد  مـي يك دولت با قرار گرفتن در فضا موجوديـت  «: ويدگ ميكه ساك 

از طرفي، اساس يك نظام سياسي نيروهاي اجتماعي هستند كه در قالب مؤسسات ). 211 :1999
در ايـن  . كننـد  ميسياسي و از طريق اين مؤسسات كه همه مرتبط با محيط زيست هستند عمل 

 اي جامعـه هاي سياسي اسـت كـه انسـان آن را در    فرايند شرايط، سيستم سياسي محصول نهايي
ساختار دروني حكومـت، از لحـاظ   . )Dikshit, 1995: 181( دهد ميخاص و محيط طبيعي شكل 



 31     ...اء سطوح تقسيمات كشوري تحليل عوامل مؤثر بر ارتق   ___________________________

تقسيم قدرت بـين  . شود ميتنظيم و تقسيم امور قدرت، يكي از مهمترين اركان اداري محسوب 
نظام سياسي هر  ةتفكر و انديش ةنتيج سياسي درون كشور بندي مركز و نواحي پيرامون و ناحيه

به همين سبب . قدرت هر حكومتي به طور افقي و بر سرزمين جريان پيدا مي كند. كشور است
عامل اصلي توجه به ساختار حكومت و چگـونگي توزيـع قـدرت، فضـاي جغرافيـايي اسـت       

ور و تنظيم روابـط  بهتر ام ةسياسي به منظور ادار ةفضاي مكان و ناحي). 9: 1383اميراحمديان، (
افقي و عمودي آن با سايرِ نواحي و نيز تعريف و استقرارِ نهادهاي سـازماني محلـي، مرزهـاي    

بنـابراين  ).  21-22: 1383نيـا،   حـافظ  (ناحيه و كانون آن به سازماندهي سياسي فضـا نيـاز دارد   
ي ارتباطي ها فضا از ظرافتها و پيچيدگيهاي وسيع شبكه. فضا صورتي اجتماعي دارد گيري شكل

آنچـه يـك   . شـود  مـي درهم پيچيده و گسسته در مقياسهاي مختلف از محلي تا جهـاني خلـق   
 Keith (آورد همزماني آنهاسـت   مي وجود بهديدگاه فضايي خاص از اين ارتباطات اجتماعي را 

& pile, 1993: 155- 156 .(     ملتها عموماً تا حد زيادي خودشان را بر اساس مفهـوم فضـا تعريـف
 –تواند دولت اين قطعه مي. گيرند خاصي از سرزمين مي ةو حس هويت خود را از قطع كنند مي

  ).Blackwell, 2006: 18( ملت، خانه يا مذهب آنها باشد
و تقسيم كاركردهـاي اداريِ   ها انتخاب يك نظام تقسيمات كشوري متشكل از زير مجموعه

آنچـه كـه در اينجـا    . اري مربوط شـود مربوط به آن، چيزي نيست كه به سادگي به مصلحت اد
). 251: 1379مـوير،   (اهميت دارد، پيونـدهاي عـاطفي و سياسـي ميـان مـردم و مكـان اسـت        

ـ   تقسيمات كشوري از اهم مسائلي است كه براي هر گونه برنامه طـور   هريزي در سطح كشـور ب
برداري بيشتر  بهرهبهتر و  ةطور اخص جهت ادار هاي در سطح واحدها ب ناحيه ريزي برنامهاعم و 

نظام تقسيمات كشوري فعلي ريشـه  ).  213-214: 1367بديعي،  (گيرد  از استعدادها صورت مي
دارد كه كشور ايران را بـه ايالـت، واليـت،    )  خورشيدي 1286 (در متمم قانون اساسي مشروطه 

ورشـيدي  خ 1316مـاه   بلوك و ده به لحاظ سلسله مراتبي تقسيم نمود و به دنبـال آن در آبـان  
قانون تقسيمات كشوري اصالح و نظام سلسله مراتبي تقسيمات كشـوري جديـدي متشـكل از    

در ولـي  تاكنون نيز همين قانون در حال اجراسـت  . استان، شهرستان، بخش و دهستان ارائه شد
ي تشكيل سطوح تقسيمات كشـوري  ها تغييراتي در شاخص 1362طولِ تاريخ و بويژه در سالِ 

بحث تعداد جمعيت و وسعت و تراكم به عنوان مالكهايي اصلي تقسيم كشـور  به وجود آمد و 
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ارتقـاء سـطوح   . به واحدهاي مختلف سياسي و تشكيل سطوح مختلف تقسيماتي مطرح شـدند 
ارتقـاء شـد    ةجمعيتي، مـالك عمـد   ةتنگاتنگي با جمعيت دارد و آستان ةتقسيمات سياسي رابط

ر اين اساس،اين پژوهش به دنبال پاسـخگويي بـه ايـن    ب).  36-37: 1382پور،  رهنما و احمدي (
سؤال است كه چه عواملي بر ارتقاء سطوح تقسـيمات كشـوري در اسـتان فـارس مـؤثر بـوده       

  است؟   
به نظر مي رسـد كـه عـواملي نظيـر      :شود ميزير مطرح  ةبر اساس سؤال مطرح شده، فرضي

 -سـكنه بـه مراكـز اداري     وسعت زياد استان، گستردگي شهرسـتانها، عـدم دسترسـي مناسـب    
سياسي، رقابتهاي مكاني، عدم برخورداري از اعتبـارات دولتـي و سـطح بـاالي محروميـت در      

  .ارتقاء سطوح تقسيمات كشوري در استان فارس مؤثر بوده است

  بندي سياسي  ناحيه -2 -2

سياسـي و   ةكـه در قلمـرو اراد   شـود  مـي زمين گفته  ةسياسي به بخشي از سطح سيار ةناحي
دهي فضا در  سازمان نحوة).  133: 1379، نيا حافظ(گيرد  فرمانروايي يك قدرت سياسي قرار مي
سياسـي از   -در اين بين تعيـين مـرز واحـدهاي اداري    . مديريت سرزمين اهميت بسياري دارد

بـه  . فضا هسـتند  بندي تقسيمحساس  ةيكسو و تعيين مركزيت اين واحدها از سوي ديگر دو لب
 بندي تقسيمسياسي سه پارامتر اصلي در  -زيت، مجاورت و مرزهاي واحد اداري مرك«عبارتي، 

بندي سياسي سـرزميني كـه مـدخلي     ناحيه). 2: 1382عاملي، (» است) تقسيمات كشوري(فضا 
براي سازماندهي سياسي فضاي سرزميني است در جهت افزايش مشـاركت مـردم در مـديريت    

منظـور از  ).  67: 1385حمـدي پـور و منصـوريان،    ا (كنـد   مـي ريـزي   مناطق چـارچوبي را پـي  
سياسي، تقسيم بهينه سرزمين ملي به واحدهاي متمايز سياسي بـر اسـاس مالكهـاي     بندي ناحيه

 ةي تقسـيم كننـد  هـا  باشد؛ بر اين اساس در بسياري از كشورها از جمله ايران، شاخص معين مي
 -11: 1381كريمـي پـور،    (بوده اسـت  از قانون و مالكهاي شناخته شده ن متأثرسرزمين همواره 

) ب ؛شـاخص جمعيـت  ) الـف  :سياسي بر چند شاخص اسـتوار اسـت   بندي اساس ناحيه).  10
 ةحـوز ) و ؛شيوه يا سبك معيشت) هـ ؛همگني فرهنگي) د ؛همگني طبيعي) ج ؛اي روابط فاصله

مهمتـرين  (ت ي استراتژيك دولها انديشه) ح ،ضرورتهاي ويژه امنيتي) ز ،نفوذ مكانهاي مركزي
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  .مالحظات سياسي) ي ؛مالحظات جغرافيايي) ط ؛)شاخص
  

  خط مشي عمومي دولت بر فضا در قالب سازماندهي فضا تأثير: 1شماره  نمودار
  درسية جزو: 1385پور،  احمدي: مأخذ

  روش انجام تحقيق -3

بدين معنـي كـه ابتـدا بـه طـرح      . توصيفي است -روش تحقيق در اين پژوهش، روش تحليلي 
در هيمن راستا فرضيه . شود ميتحقيق پرداخته شده، زيرا هر پژوهشي با بيان مسأله آغاز ة مسأل

در مبحـث قلمـرو تحقيـق، از روش ميـداني و     . تحقيق بيان شده استة پژوهش مطابق با مسأل
و اطالعـات مـورد نيـاز از طريـق      هـا  به اين ترتيب كه داده. مستقيم استفاده شده استة مراجع
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بنـدي   ه سازمانها، ادارات و مراكز مربوطه گردآوري شده، سپس بـه اسـتخراج و طبقـه   مراجعه ب
در ادامه روند تشكيل استان فارس را شرح داده و . اطالعات گردآوري شده پرداخته شده است

تغييرات تقسيماتي صورت گرفته در محدوده شهرستانها در مقـاطع زمـاني مختلـف اسـتخراج     
تشكيل شهرستانهاي استان فارس در مقاطع زمـاني مـورد بررسـي     شده است و در نهايت روند

  . قرار گرفته است

  قلمرو تحقيق -4

اول قرار ة كيلومتر مربع در رد 181785در ايران از بعد مساحت، استان سيستان و بلوچستان با 
، )ع كيلومتر مرب 180726(ي دوم تا چهارم به ترتيب متعلق به استانهاي كرمان ها گيرد و رده مي

اسـتان  . باشـد  مـي ) كيلـومتر مربـع    128949(و خراسان رضوي ) كيلومتر مربع  129285(يزد 
مساحت كل كشور را بـه  %  3/7پنجم قرار گرفته و ة كيلومتر مربع در رد 122608فارس نيز با 

  . 1دهد ميخود اختصاص 
ـ  طوريكـه   هاز نظر وسعت، شهرستانهاي استان فارس از گستردگي زيادي برخوردار هستند ب

هـزار كيلـومتر مربـع بـوده اسـت كـه از        26وسعت شهرستان الرستان قبل از تفكيك، بيش از 
استان كشور بيشتر بوده است و حتي با جدا شدن شهرستانهاي المرد، خـنج و مهـر    12وسعت 

از شهرستان الرستان، الرستان هنوز هم بيشترين وسعت را در بين شهرسـتانهاي اسـتان فـارس    
  .دارد

اسـتان  . اسـتان جنـوب قـرار داشـت    ة ، استان فارس فعلي در محـدود 1316آبانماه سال در 
 و لنگـه  -6جهـرم   -5اصـطهبانات   -4شـيراز   -3آبـاده   -2يـزد   -1 :شهرسـتانهاي  جنوب از
  .شد مي جيرفت تشكيل -10كرمان و  -9عباسي  -8بوشهر  -7الرستان 

  
  
  
     

                                                           
  .ور و نيز استانهاي كشور از دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور اخذ شده استارقام مربوط به مساحت كل كش - 1
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  شوركن هفتم در موقعيت استا :1نقشه شماره 

ة اما ديماه همان سال با اصالح قانون تقسيمات كشـوري، اسـتان فـارس فعلـي در محـدود     
شهرستان با نامهاي بهبهان، شيراز، بوشهر، فسا،  6استان هفتم مركب از . استان هفتم قرار داشت

اسـتان بـاقي   ايـن  ة ي شيراز، فسا، آباده و الر تاكنون نيز در محدودها شهرستان. آباده و الر بود
  . اند هماند

  1316شهرستانها و بخشهاي استان هفتم در سال : 1جدول شماره 
  بخشها  شهرستانها  استان

  

  

  استان

  هفتم

  تل خسرو -2بهبهان  -1  بهبهان -1

  قير و كارزين  -9زرقان  -8بيضا  -7كازرون  -6ممسني  -5فيروزآباد  -4شيراز  -3  شيراز -2

  ديلم -16كنگان  -15بولخير  -14ريك  -13خرموج  -12برازجان  -11بوشهر  -10  بوشهر -3

  سعادت آباد -21داراب  -20اصطهبانات  -19نيريز  -18فسا  -17  فسا -4

  بوانات  -24سميرم  -23آباده  -22  آباده -5

  جويم -30جهرم  -29بستك  -28گاوبندي  -27لنگه  -26الر  -25  الر -6
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 .نفر است 4220721مركز آمار ايران  1385 سرشماري سال اساس بر استان فارس جمعيت
آمـده و در سـال    وجـود  بـه  در سالهاي اخير، در محدوده و وسعت شهرستانهاي استان تغييراتي

  .باشد ميشهر  78دهستان و  197بخش،  76شهرستان،  26، اين استان داراي 1387
  

  ن فارسموضوع و تعداد تغييرات تقسيماتي در استا: 2جدول شماره 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

مـورد ارتقـاء سـطح، بعـد از      17شود كه قبل از انقالب،  ميبا توجه به جداول باال، مالحظه 
در . طح صورت گرفتـه اسـت  مورد ارتقاء س 272مورد ارتقاء سطح و در مجموع  255انقالب، 

. است)  199(استان فارس بيشترين تغييرات تقسيماتي صورت گرفته، مربوط به ايجاد دهستان 
، )مـورد  51(سوم مربوط بـه ايجـاد بخـش    ة ، رتب)مورد 72(دوم مربوط به انتزاع و الحاق  رتبة
ي بعـدي  هـا  رتبـه و ) مـورد  31هر كـدام  (چهارم و پنجم مربوط به ايجاد شهر و تغيير نام  رتبة

 5مورد و تغييـر مركزيـت بـا     22با ) كه مورد بحث اين مقاله است(مربوط به ايجاد شهرستان 
  .باشد ميمورد 

  قبل از انقالب

  تعداد تغيير تقسيماتي  موضوع تغيير تقسيماتي

  7  انتزاع و الحاق

  10  ايجاد شهرستان

  7  ايجاد بخش

  3  تغيير نام

  تغيير مركزيت
1  

  28  جمع

  بعد از انقالب

  تعداد تغيير تقسيماتي  موضوع تغيير تقسيماتي

  65  انتزاع و الحاق

  12  ايجاد شهرستان

  44  شايجاد بخ

  199  ايجاد دهستان

  28  تغيير نام

  4  تغيير مركزيت

  31  ايجاد شهر 

  1  ادغام و ايجاد
  1  اصالح مرز

  385  جمع  
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 ي تحقيقها يافته -5

صورت  1387تا  1316مورد ارتقاء سطح سياسي در استان فارس طي سالهاي  272كلي  طور به
مورد شهرستان ايجاد شده در  22رار گرفته، اما آنچه كه در اين مقاله مورد بحث ق. گرفته است
اين تغييـرات، بيشـتر در سـالهاي بعـد از انقـالب بـويژه بعـد از تصـويب قـانون          . استان است

بـه طـور كلـي بيشـترين     . در استان صورت گرفته اسـت  1362تقسيمات كشوري مصوب سال 
از نظـر زمـاني نيـز    . تغييرات به ترتيب در شهرستانهاي الرستان، شيراز و ممسني رخ داده است

اسـتان فـارس در   . صورت گرفتـه اسـت   1371و  1366بيشترين تغييرات به ترتيب در سالهاي 
، فقـط چهـار شهرسـتان آبـاده، شـيراز، فسـا و       1316در سـال  . شهرسـتان دارد  26حال حاضر 

رستان، در واقع اين چهار شه. اند هقرار داشت)  استان هفتم سابق (الرستان در تابعيت استان فارس 
 ايـن شهرسـتانها  ة شهرسـتان ديگـر از پيكـر    24دهنـد و   مـي استان را تشكيل ة شهرستانهاي پاي

  . اند هآمد وجود به

 تعداد تغييرات تقسيماتي صورت گرفته در استان فارس بر اساس موضوع: 2نمودار شماره 
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  1316استان فارس در سال : 2نقشه شماره 

شهرسـتان بـه    3اين شهرسـتان،  ة شهرستان آباده يكي از شهرستانهاي مادر است كه از پيكر
  . اند هآمد وجود به رم بيدنامهاي اقليد، بوانات و خ

. باشـد  ميشهرستان شيراز نيز، يكي ديگر از شهرستانهاي مادر است كه در واقع مركز استان 
شهرسـتان بيـرون آمـده اسـت كـه       11اين شهرستان به طور مستقيم و غير مستقيم ة از محدود
يدان، مرودشـت،  فيروز آباد، قير و كارزين، فراشبند، كـازرون، ممسـني، رسـتم، سـپ    : عبارتند از

  .ارسنجان، پاسارگاد و سروستان
ـتقيم و غيرمسـتقيم   طـور  بهشهرستان  5آن ة شهرستان فسا ديگر شهرستان مادر است كه از پيكر  مس

  .ريز جهرم، استهبان، داراب، زرين دشت و ني: اين پنج شهرستان عبارتند از. اند هآمد وجود به
شهرستان المـرد،   3آن ة در است كه از پيكرشهرستان الرستان يكي ديگر از شهرستانهاي ما

  .اند هآمد وجود به مهر و خنج
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سال  - 1362شهرستان تا قبل از سال  10شهرستان ايجاد شده در استان،  24از بين 
شهرستان به ترتيب  10اين . اند هايجاد و تأسيس شد -تصويب قانون فعلي تقسيمات كشوري 

كازرون، استهبان، داراب، نيريز، ممسني، اقليد، سپيدان و  فيروز آباد، جهرم،: زماني عبارتند از
 و فرمانداران وظايف شهرستان بر اساس قانون تقسيمات كشوري و 10اين . مرودشت

مهمترين عامل ايجاد اين شهرستانها، خواست و . اند ه، ايجاد شد1316بخشداران مصوب آبان 
قانون تقسيمات كشوري مصوب تصميم وزارت كشور و هيأت وزراء وقت در جهت اجراي 

  . خورشيدي بوده است 1316
المرد، بوانات، : كه به ترتيب زماني عبارتند از اند هشهرستان ايجاد شد 12تاكنون نيز  1362از سال 

  .خرمبيد، ارسنجان، زرين دشت، قير و كارزين، مهر، فراشبند، خنج، پاسارگاد، سروستان و رستم
  
  
  
  
  
  
  

  

  گاننگارند: ازترسيم ؛ شكيل شهرستانهاي استان فارسروند ت: 1مدل شماره 
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  تحليل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات كشوري -6

نسبت به ) پيرامون(منظور از دورافتادگي، فاصله جغرافيايي يك مكان : عامل دورافتادگي - 1
و تأسيس يكي از شهرستانهاي استان كه به دليل دورافتاده بودن ايجاد . است) مركز  مكان ديگر

كيلومتري از مركز استان  250ة قرار گرفتن بوانات در فاصل. باشد شده است شهرستان بوانات مي
باشد خود دليل  ميكيلومتر  310مرزي شهرستان تا مركز استان ة به انضمام اينكه دورترين نقط

 187ة لفاص (ي قير و كارزين ها الذكر در ايجاد شهرستان ضمن اينكه، عامل فوق. اين ادعاست
، فراشبند )  كيلومتر تا شيراز فاصله دارد 216مرزي  ةكيلومتري تا مركز استان، بعالوه دورترين نقط

ة فاصل (، مهر ) كيلومتري تا مركز استان 430ة فاصل (، المرد ) كيلومتري تا مركز استان 181ة فاصل (
 . نقش داشته است)  ز استانكيلومتري تا مرك 289ة فاصل (و خنج )  كيلومتري تا مركز استان 474

تا  فواصل مركز شهرستان تا مركز بخش، مركز بخش تا مركز شهرستان و مركز دهستان: 3نقشه شماره 
  مركز بخش در استان فارس
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يكي از ويژگيهاي استانهاي كشور از  :نيافتگي و وضعيت طبيعي منطقه محروميت، توسعه -2
هاي فرايندهدف همه . است)  شهرستانها( جمله استان فارس، وجود تضاد شديد ميان مناطق

نيافتگي، وجود فقر عمومي به دليل  توسعه، رفاه انسان است و يكي از خصوصيات بارز توسعه
در واقع نازل بودن سطح درآمدها . نازل بودن سطح درآمدها و نيز توزيع نابرابر درآمدها است
براي اثبات محروميت و . آورد راه ميدر مناطق، فقر، سوء تغذيه، سوء بهداشت و غيره را به هم

ي ها شهرستانهاي استان، دو عاملِ كيفيت راههاي روستايي و تعداد خانه نيافتگي توسعه
نيافته به  ي مناطق توسعهها بهداشت روستايي در نظر گرفته شده است، چرا كه يكي از نارسايي

خشي از محروميت و با اين توضيح كه ب. شود مينابساماني وضع بهداشتي آنان مربوط 
بنابراين، يكي . گردد مناطق، به وضعيت طبيعي و شرايط آب و هوايي آنها بر مي نيافتگي توسعه

، 1385طول راههاي روستايي استان فارس در سال  (ي بوانات ها عوامل ايجاد شهرستان از
تر مربع كيلوم 4696كيلومتر بوده كه طول راههاي روستايي شهرستان بوانات با وسعت  10468
. كيلومتر آن آسفالته و بقيه شوسه است 139روستا بوده كه فقط  346كيلومتر براي  263جمعاً 

روستا  346بهداشت براي ة خا 26همچنين بوانات داراي . باشد مياين شهرستان فاقد بزرگراه 
كوهستاني بودن منطقه و مشكل دسترسي با توجه به وسعت شهرستان  (، زرين دشت ) باشد مي
طول راههاي روستايي شهرستان قير و كارزين با  (، قير و كارزين ) كيلومتر مربع 4581 -

كيلومتر آن  140روستا بوده كه  243كيلومتر براي  276كيلومتر مربع جمعاً  3394وسعت 
 26باشد، همچنين قير و كارزين تنها داراي  مياين شهرستان فاقد بزرگراه . آسفالته بوده است

طول راههاي روستايي شهرستان المرد با  (و المرد )  روستا بوده است 243ت براي بهداشة خان
كيلومتر آن  186روستا است كه فقط  304كيلومتر براي  296كيلومتر مربع جمعاً  3915وسعت 

همچنين . دارد)  چهار خطه (كيلومتر بزرگراه  7اين شهرستان فقط . آسفالته و بقيه شوسه است
بعالوه آباديهاي اين شهرستان، فاقد . باشد ميروستا  304بهداشت براي ة خان 29المرد داراي 

 .وجود همين عامل بوده است) كشي آب تصفيه شده و گاز بوده است لوله

اداري و ضرورت دسترسي مناسب  - دسترسي نامناسب روستاييان به مراكز سياسي  -3

خدمات به سكنه و دسترسي يكي از اصول سازماندهي سياسي فضا، ارائه  :سكنه به خدمات
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اين عامل در ايجاد تمامي . باشد سياسي مي -هر چه بهتر و سريعتر سكنه به مراكز اداري 
هاي قير و كارزين،  شهرستانهاي استان نقش داشته اما به طور مشخص در ايجاد شهرستان

 . رستم، زرين دشت و مهر مؤثر بوده است

شهرستان خرم بيد : نهاي ذيل دخيل بوده استاين عامل در تشكيل شهرستا :رقابت مكاني -4
، ) ايجاد شده است 1374رقابت با شهرستان بوانات كه در مجاورت آن قرار گرفته و در سال  (

بزرگ لر شامل بكش، ة طايف 4تا قبل از تشكيل شهرستان رستم، ممسني از  (شهرستان رستم 
رو  درصد كوچ 20صد ساكن و در 80جاويد، دشمن زياري و رستم تشكيل شده بود كه حدود 

طايفه با قلمرو مكاني مشخص، طبيعي است كه رقابت وجود دارد و  4ميان اين . باشند مي
ة در همين راستا بخش رستم كه در واقع طايف. رقابت قومي عامل رقابت مكاني شده است

با  (ان ، ارسنج) رستم در آن سكونت دارند ارتقاء سطح يافته و به شهرستان تبديل شده است
رقابت با شهرستانهاي بوانات و خرم بيد كه در مجاورت آن (و پاسارگاد )  شهرستان خرم بيد

 ). اند هايجاد شد 1376و  1374قرار گرفته و به ترتيب در سالهاي 

اين پيگيريها معموالً توسط  :بر امكان توسعه تأكيدپيگيريهاي مداوم و فشار سياسي با  - 5
هايي بوده كه در زمان كانديدا شدن  يرد، آن هم شايد به دليل وعدهگ نمايندگان مجلس صورت مي

 .هاي خرمبيد و پاسارگاد شده است اين عامل باعث ايجاد شهرستان. اند هبه حوزه انتخابي خود داد

عدم تبعيت از قانون تقسيمات ) 1جغرافياي قدرت در دو بخش  :جغرافياي قدرت -6
سرعت در ارتقاء واحدهاي سياسي در استان ) 2كشوري به لحاظ احراز شرايط قانوني و 

/ شهرستان ة كاهش زمان تشكيل بخشداري تا تأسيس فرمانداري و انتزاع از محدود (فارس 
يكي از مهمترين . مؤثر بوده است)  شرايط قانوني ارتقاء سطح تأمينبخش مادر به منظور 
 .بوده است هاي پاسارگاد و سروستان جغرافياي قدرت عوامل ايجاد شهرستان

به لحاظ . كه باعث ايجاد و تأسيس شهرستان خنج شده است :مذهبي -تفاوتهاي فرهنگي  -7
نشين است و هر سه  نشين، بخش اوز سني نشين و بخش گراش شيعه مذهبي، بخش خنج سني

كيلومتري الرستان قرار  20كمتر از  ةگراش كه در فاصل. باشند ميدر تابعيت شهرستان الرستان 
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وجود  در صورت ايجاد شهرستاني با. ت اما رقابت بين اوز و خنج وجود داشته استگرفته اس
نشين است اما تعيين مركزيت همچنان به عنوان  دو بخش خنج و اوز گر چه هر دو بخش سني

  .  مشكل اصلي باقي خواهد ماند
  فراواني عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات كشوري در استان فارس: 3جدول شماره 

  فراواني  عوامل مؤثر بر ارتقاء  فراواني  عوامل مؤثر بر ارتقاء
  1  تفاوتهاي فرهنگي  6  رقابت مكاني
  3  ويژگيهاي طبيعي  7  دورافتادگي

  6  وسعت زياد يا ضرورت دسترسي  5  محروميت و توسعه نيافتگي
  3   جغرافياي قدرت

  كشوري در استان فارسفراواني عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات : 3نمودار شماره 

  عمومي استان فارس  ةتعداد شهرستانها و بودج: 4جدول شماره 

  )ميليون ريال(ها  دريافتي  تعداد شهرستانها  سال
1375  16  849778  
1378  18  1499260  
1380  21  2675584  
1383  23  4506544  

  آماري استان فارس ةسالنام: مĤخذ
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 849778اشته كه براي اين تعداد شهرستان شهرستان د 16، استان فارس 1375در سال 
، با اضافه شدن دو شهرستان 1378در سال . ميليون ريال بودجه اختصاص داده شده است

ميليون ريال بوده است كه نسبت به سال  1499260تخصيصي به استان فارس،  ةجديد، بودج
ن در سال تخصيصي استا ةدرصد افزايش بودج. درصد افزايش داشته است 4/176، 1375
 23، استان فارس 1383در سال . درصد بوده است 4/178، 1378نسبت به سال  1380

، 1380كه نسبت به سال  ميليون ريال بوده 4506544تخصيصي  ةشهرستان داشته كه بودج
  .دهد ميدرصد افزايش نشان  4/168

شوري اداري ايران، هم توزيع اعتبارات بر اساس سطوح تقسيمات ك -در نظام سياسي 
با توجه به نكاتي كه ذكر . باشد ميگيرد و هم ساختار اداري مبتني بر اين سطوح  ميصورت 

ضمن اينكه عوامل مؤثر بر ارتقاء . شود ميتحقيق تأييد  ةي تحقيق گذشت فرضيها آنها در يافته
سطوح در هر يك از شهرستانها با ديگري تا حدودي متفاوت و تا حدودي داراي هم پوشي 

  . دباش مي

  گيري نتيجه -7

تقسيمات كشوري وجود نداشت و در  ةخورشيدي، قانون خاصي در زمين 1285تا قبل از سال 
 ةهر مقطعي ميزان قدرت هر سلسله به دليل حفظ آرامش داخلي و امنيت مرزها، تعيين كنند

اما به طور كلي در هر مقطعي عوامل مختلفي در نظام . ايران بود ةمحدوده و قلمرو بهين
. هاي زماني مختلف با يكديگر متفاوت بوده است اين عوامل در بازه. اند هتقسيماتي دخيل بود

 ةدر دور. قبايل بوده است ةمادها عامل اصلي توجه به تقسيمات كشوري، ادار ةمثالً در دور
تاريخي و نيازهاي  -قاجاريه، بافت فرهنگي  ةاقتصادي، در دور -هخامنشيان، عامل سياسي 

 ةقانون در زمين 4، 1285اما از سال  .باعث توجه به تقسيمات داخلي شده است كاركردي
 دستورالعملاولين قانون قانون اياالت و واليات و . تقسيمات كشوري به تصويب رسيده است

دومين قانون در آبان ماه سال . حكام بود كه بر اساس آن ايران به چهار ايالت تقسيم شده بود
اين قانون در . شهرستان تقسيم شده بود 50استان و  6كه ايران به  به تصويب رسيد 1316

ماه، كم شدن يك شهرستان  اصالح شد كه تغييرات آن نسبت به آبان 1316ديماه سال 
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آخرين قانون در تيرماه . استان به استانهاي قبلي بوده است 4و اضافه شدن )  شهرستان شاهرود (
معيار جمعيت براي . و جمعيت به تصويب رسيده استبر اساس دو پارامتر فضا  1362سال 

طور متوازن پخش شده باشد مناسب  هيك فضاي جغرافياي متعادل كه جمعيت در آن فضا ب
بنابراين . است در صورتي كه براي كشور ما كه الگوي پخش جمعيت در ايران نامتعادل است

نات و تخصيص بودجه ديده در اين قانون نيز تناسبي از حيث وسعت، جمعيت و توزيع امكا
  . شود مين

سه منطقه را از  توان ميبا تحليل عوامل مؤثر در روند تغييرات تقسيماتي استان فارس، 
يكديگر تفكيك نمود؛ با اين توضيح كه دو عامل وسعت زياد استان و همچنين ضرورت 

استان  ةوداداري در تمامي تغييرات ايجاد شده در محد -دسترسي سكنه به مراكز خدماتي 
  .نقش داشته است

نيافتگي و  در جنوب و جنوب غربي استان، عوامل دورافتادگي، محروميت، توسعه -الف
  .اند همذهبي عوامل غالب در ارتقاء سطوح تقسيمات كشوري بود -تفاوتهاي فرهنگي 

بيشتري  تأثيردر شمال شرقي و شمال غربي استان، عوامل رقابت مكاني و توسعه نيافتگي  -ب
  .اند هبر ارتقاء داشت

  .مركزي استان، عامل جغرافياي قدرت نقش بيشتري داشته است ةمنطق در -ج
با توجه به عدم ظرفيت الزم براي ارتقاء سطوح و ايجاد شهرستانهاي جديد، بسياري از 
شهرستانهاي فعلي بخشي از جمعيت، مساحت و ساختار تقسيمات كشوري خود را جهت 

اي كه برخي از آنها قبل از ارتقاء سطح از  دهند، به گونه ميز دست ايجاد واحدهاي جديد ا
مثالً بخش بوانات در تابعيت شهرستان آباده، در . اند هجمعيت و مساحت بيشتري برخوردار بود

، جمعيت اين شهرستان به 1385نفر جمعيت بوده كه در سال  51751داراي  1365سال 
  . نفر رسيده است 44069

اي و ملي يكي از هدفهاي اساسي تقسيم سياسي  منطقه ةوجه به اينكه توسعبنابراين با ت
اي از طريق تقسيمات  منطقه ةيابي به توسع فضاست، در صورت وجود ظرفيتهاي قانوني، دست

در استان فارس با توجه به فقدان ظرفيت مناطق براي . پذير خواهد بود سياسي بهينه امكان
روند فعلي تقسيمات و  ةيكي شدن هر چه بيشتر نواحي، ادامتقسيم به فضاهاي جديد و موزاي
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ارتقاء سطوح منجر به از بين رفتن روند توسعه در سطح استان و همچنين در سطح ملي 
با توجه به رقابتهاي موجود در مناطق اين استان و ناپايداري مرزهاي تقسيمات . خواهد شد

  .زيربناهاي توسعه مهار شودكشوري آن، بايد اين روند جهت جلوگيري از تخريب 

  قدرداني -7

دانند از حمايتهاي دانشگاه تربيت مدرس در انجام اين پژوهش  نگارندگان بر خود الزم مي
  .تشكر و قدرداني به عمل آورند
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