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محلي در شهرستان  سطح در کشوري تقسيمات نظام ناکارآمدي بر مؤثر پژوها حاضر با هدف بررسي عوامل

نتايج تحقيق نشان داد . ، کيفي استاروميه انجام شده است. اين پژوها به لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش

مستقيم  تأثير چندبعدي در سطح محلي تحت پيچيده و عنوان فرآينديبه که نخست، نظام تقسيمات کشوري

است. سپس نظام تقسيمات  گيري يک سيستم کارآمد نشدههاي نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکلسياست

اي در تدوين ي ـ منطقههاي تمرکزگرايي، ضعف توجه به الزامات محلکشوري در قالب عواملي همچون سياست

نفوذان ساحتي در قانون تقسيمات کشوري، حاکميت مالحظات امنيتي ـ سياسي، دخالت ذيقوانين، نگاه تک

رسمي و غيررسمي، ضعف توجه به ساختار محيط طبيعي و اکولوژيک، ضعف توجه به جغرافياي فرهنگي، ضعف 

 سطح  در کشوري تقسيمات متخصص کارشناس جودو توجه به موقعيت مکاني در تعيين مرکزيت سياسي و عدم

 محلي دچار ناکارآمدي شده است. 
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 مقدمه .1

سرزمين با محدوده جغرافيايي مشخص که داراي جمعيت بوده و از حکومتي مشخص شکل 

شکيل کشور، يک ملت رفتار يا شيوه زندگي سياسي دهد. با تيافته باشد، تشکيل يک کشور را مي

گيري ملت براي چگونگي اداره دهد. اين تصميمخود را در محيط جغرافيايي ويژه خود شکل مي

 ,Romina)يابددهي سياسي فضا واقعيت ميانهاي حکومتي و سازماز طريق نظام امور سياسي

دهي سياسي فضا را بر اساس ساني، سازمانهاي ان. کشورها براي اداره فضا و زيستگاه(2011:2

دهند و سعي يمعوامل مختلف جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره انجام 

کنند قلمرو آن، همانند اعضاي بدن از هماهنگي و عملکرد مناسبي برخوردار شود و متضمن يم

ترتيب، يکي از عوامل اساسي ين ا بهي، توسعه و امنيت کشور باشد. کارکردوحدت ساختاري ـ 

 Ansell and)استي سياسي فضا دهسازمانو مديريت بهينه سرزمين،  و مؤثر در قلمروسازي

Palma,2002:2)است  هر حکومتي اساسي موضوعات از فضا سياسي دهي. سازمان

(Karimipour,2002:75) يدآکه در قالب تقسيمات کشوري به اجرا درمي(Tumanyan, 

 مختلفي هايصورت به ها هميشهحکومت که است مسائلي اهم از کشوري تقسيمات (.2005:21

 اين به بهتر برداريبهره و اجتماعي و اقتصادي هايريزيبرنامه انجام اند و برايبوده با آن مواجه

 جغرافياي . تقسيمات کشوري در هر فضاي(Newman and Anssi,1998:187)کنندمي توجه امر

 جوامع ملي توسعه جريان در که نيروهايي و هاضرورت. کندمي تبعيت مستمر و پويا فرآيندي از

 هاآن و کشانندمي چالا به را موجود فضايي ـ سياسي دائماً ساختارهاي شوند،مي توليد بشري

اعمال  از ناگزير هاحکومت بنابراين کنند؛مي دگرگوني يا اصالح و انعطاف به وادار را

(Hafeznia,2014:206) خود شده تعريف اهداف به دستيابي براي تقسيمات کشوري در تغييرات 

 توسعه براي ريزيبرنامه نظام در خود وظايف و تعهدات به عمل نيز و داخلي سياست عرصه در

: از اندعبارت آن اضالع که است ضلعيسه  مثلثي داراي سرزمين توسعه. هستند سرزمين

 (.Rezaian,2001:150-157)اختيارات ميزان و اداري ساختار کشوري، تقسيمات

 Rahnama and) ديگر عامل دو براي ظرفي و پايه کشوري تقسيمات است مسلم آنچه

Ahmadipour,2003:36 )  فضاي کنترل و مديريتي حکومتي، ابزارهاي از يکي عنوانبوده و به 
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 صورت نگيرد؛ انجام طور صحيحکه اگر به شودمحسوب مي (Muir,2000:251)کشور جغرافيايي

 به تمام سطوح منجر در و بوده ناموفق محلي و ايدر سطح ملي، منطقه ريزيبرنامه هرگونه

 کشوري تقسيمات نقا رغمبه (.Newman and Anssi,1998)شد خواهد عمده هاينارسايي

 همپوشي و شهروندان فضايي قومي ـ فرهنگي پراکنا سازيمتعادل ملي، هويت تقويت براي

سازي شرايط الزم هاي دورن مکاني، فراهمبارورسازي ظرفيت جغرافيايي، شرايط با آن بينس

براي مشارکت مردم در سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود، عرضه خدمات 

ها اي و محلي؛ بررسيساز توسعه ملي، منطقهمطلوب و تأمين بهينه نيازهاي مردمي و محلي، زمينه

و  هاچالا با ويژه در سطح محليايران و به در فضا سياسي دهيکه سازمان دهدنشان مي

گيري هايي همانند عدم وحدت ساختاري ـ کارکردي و ناهمگني جغرافيايي، عدم شکلآسيب

ها، ساختار ناهمگون ثباتي سياسي، ناکارآمدي قوانين و دستورالعملشبکه ارتباطي نامنظم، بي

قدرتي روستاها بي و بالتکليفي تکليفي نظام شورايي، رهاشدگي،مديريت در سطح محلي و بال

 ;Gholami et al,2015)کشوري  تقسيمات نظام حاکميت و ساختار در تقسيماتي سطوح خرد و

Pourmosa et al ,2008; Mirheidar,2002; Rahnama and Ahmadipour,2003; 

Ahmadipour and Mansourians,2006; Ahmadipour et al,2011; Kazemian,2004; 

Romina,2011; Mirshekaran,2013; Sarafi and Nejati,2014)  ضعف تعريف روستا در ماده

است  تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري، ابهام در قانون تبديل روستا به شهر و غيره مواجه 2

 .که سبب ناکارآمدي نظام تقسيمات کشوري شده است

 هاياصالحيه و قانون اين گذرد؛مي کشوري تقسيمات قانون تصويب از سال 81 با وجود اينکه

 فضا ايفا نموده سياسي دهيسازمان در را خود زيربنايي است نقا آن، نه تنها نتوانسته متعاقب

آمده و منافع سطح محلي را تأمين نمايد، بلکه در  فائق سرزميني هاينارسايي و هاکاستي و بر

. شهرستان اروميه افتگي و فقدان جايگاه روستاها پيا رفته استيراستاي فراموشي و عدم توسعه

و روستاهاي آن با وجود دارا بودن منابع عظيم طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي 

توسعه، سطح توسعه خيلي پاييني دارد و تقسيمات کشوري در راستاي توسعه روستاها در سطح 
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گيري روستاهاي مولد، تخليه روستاها، مانع شکلبا ناکارآمدي مواجه بوده و ضمن  1محلي

کنوني، پژوها حاضر با هدف  تقسيمات ناکارآمدي به توجه است. بامنسجم و پايدار شده 

شناسايي عوامل و نيروهاي تأثيرگذار بر ناکارآمدي نظام تقسيمات کشوري در سطح محلي، بر 

رگذار بر ناکارآمدي نظام تقسيمات آن است تا به پرسا زير پاسخ دهد. عوامل و نيروهاي تأثي

 اند؟شده سطح اين در پيامدهايي چه بروز سازکشوري در سطح محلي کدامند و زمينه

 مباني نظري .2

 (Zo I Lin,1987:5)کشورها تمام مشترک هاييژگيو از يکي عنوان به فضا سياسي دهيسازمان

ي سياسي هانقاو براي ايفاي  فرآيندي است که طي آن بخشي از سطح زمين توسط مرز محدود

ترين اهداف اين . مهم(Ahmadipour and Mirzaee-tabar,2010:48)شوديمي دهسازمان

فرآيند، ارائه خدمات بهينه به شهروندان و سپس اداره افراد ساکن در محدوده مرزهاي سرزميني 

تيارات از مرکز ها از ضروريات و عنصري حياتي در تفويض اخاست. اين فرآيند براي حکومت

 هادولت (.Ahmadipour et al, 2010:48)به ساير نقاط سرزمين و اداره بهتر محدوده کشور است

آيد، چندين عامل را يم دري سياسي فضا که در قالب تقسيمات کشوري به اجرا دهسازماندر 

هيل در اعمال بتوانند در پهنه سياسي کشور به تس هاآنکنند تا بر اساس يمي دهسامانبررسي و 

 :Blacksell,2006)روديمييرناپذير هر کشوري به شمار تغحاکميت بپردازند. اين مسئله، اصل 

ها در جهت ترين اهداف و ابزار دولتترين و مهمتقسيمات کشوري يکي از حساس (.18

اي و مديريت بهينه سرزمين و همگام با آن حفظ وحدت و يکپارچگي در سطوح محلي، منطقه

                                                           

ها، قتصادي، اجتماعي و سياسي تلقي نمود. آنهاي امنزله سکوي انواع خاص فعاليتتوان بهسطوح جغرافيايي را مي 1

مراتب نامنسجمي از سطوح توان يک سلسلهرو ميتر فضاي ربطي هستند، ازاينسکوهاي فضاي مطلق در گستره وسيع

 يابنداي، ملي و جهاني گسترش ميجغرافيايي را به رسميت شناخت که از سطح فردي، خانه، محله تا سطح محلي، ناحيه

(Smith,2000:725سطح محلي به .) عنوان خردترين سطح در نظام تقسيمات کشوري، ماهيتي سياسي داشته و از اصالت

دهي سياسي فضايي متناظر با آن (. سطح محلي که سازمانPike et al,2007:1253و اهميت خاصي برخوردار است؛ )

شود و به ها در آن گذاشته ميي پديدهسطحي است که ريشه تمام (Mirheidar and Zaki,2010: 9)شهر و روستا است

که در مطالعه حاضر  (Weiss,2013:44)عنوان سطحي مردمي، بومي، ذاتي و غير مصنوعييابد، بهسطوح ديگر انتقال مي

 دهد.شهرها و روستاهاي مشخصي را نسبت به سطح ملي تشکيل مي وبر شهرستان )مجموعه هاي روستايي( منطبق است 
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 :Ali Mohammadi,2008)نوع نظام سياسي حاکم متفاوت است رود که بسته بهبه شمار ميملي 

 :Gottmann,1975)است کشور هر سياسي نظام انديشه و تفکر تقسيمات کشوري نتيجه (.179

اجراي  و تدوين حکومت، وجودي علت که گيردمي سرچشمه باور اين از سياسي نظام ايده (.21

 شيوه چنينهم و سياسي نهادهاي ترکيب و ساختار از عبارت بوده و جامعه براي تصميماتي

 هايساير عرصه گيرد؛ بلکه بررا در بر نمي سياسي هايبخا تنها که قدرت است اعمال

هاي سياسي نظام (.Zachary,2007:48)نمايدمي حاکميت اعمال نيز فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،

حاکميت خويا و  تحت قلمرو بهينه اداره ،سرزمين مديريت کشوري براي تقسيمات قالب در

  .کنندمي پيروي متفاوتي الگوهاي توسعه سرزمين از

يا الگو  شيوه پنج باز، نظام يا بسته حکومتي هاينظام از اعم هاي سياسينظام ادبيات بررسي با

 يالتيافرا  اي، محلي ويهناحبسيط يا تک ساخت، فدرال،  :از انداست که عبارت مشهود کامالً

بسيط( ) و متمرکز( فدرال) نمونه کردستان عراق(. در ميان اين الگوها، دو الگوي غيرمتمرکز)

 ساختار از الگو دو اين فرآيند تقسيمات کشوري در انجام نحوه و مورد تأکيد است. وضعيت

ر آن است که د يالگوي فدرال دستگاه (.Mirshekaran,2013:49)کنديم متفاوتي پيروي کامالً

در کنار  هايالتشده و به دنبال همزيستي ا فرهنگي مناطق مختلف به رسميت شناخته يهاتفاوت

 الگوي فدرال بودهعدم تمرکز جزء ذاتي   (.Glassner and Fahrer,2004:108)يکديگر هستند

موجب قانون اساسي است. در اين و به معناي تقسيم قدرت عاليه دولت در واحدهاي فضايي به

ايالتي و محلي است  يهاها اتکاي زيادي به دولتها و پروژهام، براي اجراي برنامهنظ

(Mirshekaran,2013:50) کننده امور بين نواحي حکومت مرکزي نقا هماهنگ ،در اين الگو

توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر عهده اياالت  يهاکشور را بر عهده دارد و تمامي برنامه

الت داراي قواي مستقل مجريه، مقننه و قضاييه است. اياالت و مناطق با داشتن حق بوده و هر اي

 (.  Ahmadipour et al,2014:172)پردازنديبه مديريت امور محلي م گيرييماختيار و تصم

 همه اختيارات و اقتدار در کانوني واحد قرار داشتهاست که در آن  نظاميالگوي بسيط يا متمرکز، 

. (Finer,1971:244)صورت قانوني در سراسر کشور حضور دارندارگزاران آن بهقدرت و ک و

ها را محلي را تحت نظارت داشته و ميزان قدرت آن هاييريتتمام مد الگو، ساختار مرکزيِ اين
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وحدت و  يسوبه ي بسيطهاميل کلي نظام (.Glassner and Fahrer,2004:109)کنديتعيين م

گانه يعني مجريه، مقننه و قضائيه قدرت است؛ قواي سه سازييکپارچه همگرايي، تمرکز طلبي و

از دستورات حکومت  ،گانهتابع اين قواي سه و همه اداراتِ بودهدر مرکز سياسي کشور متمرکز 

، به نهادهاي محلي ي مذکوردر  الگو (.Ahmadipour et al,2014:167)کننديمرکزي تبعيت م

راي روابط سيستمي در درون ساختار فضايي کشور است، توجه عنوان يک زيرسيستم که دابه

 يسياسي به سطح محل يهااداري از پايتخت و کانون -سياسي هايگيرييمو تصم شودينم

الگوي حکومتي بسيط از حيث تمرکزگرايي  (.Roustaei,1998:95)شودي)سطوح پايين( القاء م

شوند. بسيط يمو بسيط غيرمتمرکز تقسيم  در کنترل اقتدار سياسي به دو گروه بسيط متمرکز

و  شوديم گرفته مرکز در اداري و سياسي تصميمات و بوده متمرکز رويکردي متمرکز داراي

 ولي متمرکز، يگذارقانونهستند. بسيط غيرمتمرکز به لحاظ  دارا را اجرايي پايين، نقا سطوح

شود يمداده  اصالت محلي يهادولت هب امور اداره و براي غيرمتمرکزند خدماتي و اداري نظر از

(Hafeznia and Kavianirad,2004:27 .) حکومتي سيستم برنظام تقسيمات کشوري با تکيه 

 هايسازمان توسط امور اداره به گيري در سطح ملي و عدم توجهبا تصميم متمرکز در کشور ايران،

هاي ملي ـ محلي و يگذارهاي جغرافيايي در سياستسطح محلي، عدم توجه به تفاوت

ريزي متمرکز و عدم توجه ريزي و برنامهپنداري در اجراي قانون به روستاها، نظام بودجهيکسان

 مناطق براي امکانات و خدمات به ساختار ناهمگون قومي و اجتماعي در دستيابي به هدف تأمين

کاها سطح  سبب سياسي ناکام مانده و سطح ترينپايين دولت تا حاکميت تسهيل و نيازمند

محلي،  امور انجام در تأخير و ساالريديوان و بوروکراسي دموکراسي و ميزان مشارکت، توسعه

 ;Hafeznia,2000 and 2014)سرزمين پهنه در امکانات و جمعيت بهينه توزيع عدم

Ahmadipour et al,2011; Ahmadipour and Mansourian,2006; Romina,2011 and 

Mirshekaran,2013      ،)روستا( )گيري پديده الحاق و ادغام واحدهاي کوچک تقسيماتي شکل

و در حاشيه قرار گرفتن واحدهاي تقسيماتي در سطح محلي شده است. مطالعه  در شهرها

( 1388)پور و همکاران (، احمدي1385) پور و منصوريان(، احمدي1384) پوراحمدي و احمدي

غالمرضايي و  (،1390)(، اعظمي و دبيري 1390)ران پور و همکادر استان فارس، احمدي
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(، مهاجراني و 1397)( در استان سيستان و بلوچستان، راحمي و همکاران 1396)آبادي حسن

(، 1395) ( در خراسان شمالي، رشيدي و همکاران1395) ور( در اصفهان، پيله1393)شيريان 

 نظام نارسايي مواردي است که بيانگر هايي از( در استان فارس نمونه1393) شکور و همکاران

مات دهند که تقسيانجام شده نشان ميهاي کشوري در سطح ملي است. پژوها تقسيمات

تعداد شهرها،  ساالري، ريز شدن تقسيمات کشوري و افزاياکشوري فعلي، ضمن گسترش ديوان

بيشتر از دولت  هاي کشور، با هدف دريافت بودجه و امتيازاتها و استانها، شهرستانبخا

، تمرکز اقتصادي و سياسي شديد در مراکز سياسي واحدهاي تقسيماتي، موجبات تفويض مرکزي

اختيارات و توسعه متعادل و پايدار را فراهم نکرده است. از آنجايي که مطالعات صورت گرفته 

ژوها بشدت مغفول مانده است، پاي انجام شده و سطح محلي و روستاها در سطح ملي و منطقه

 حاضر تقسيمات کشوري در سطح محلي را با محوريت روستاها مورد مطالعه قرار داده است.

 روش تحقيق .3

حاضر به تبعيت از پارادايم تفسيرگرايي، پژوها کيفي بوده و از روش مطالعه موردي  مطالعه

ان هاي تحت مطالعه امکبراي انجام عمليات تحقيق استفاده کرده است. اين روش به سوژه

اين (. Mohamadpour,2008:15)سازدصحبت داده و همه واقعيات را از منظر آنان منعکس مي

 مطالعه ماهيت به توجه با هاداده گردآوري شيوه کاربردي بوده و پژوها به لحاظ نوع آن،

پژوها، خبرگان و مطلعين کليدي  کنندگانمشارکت .است ميداني بوده و ايکتابخانه صورتبه

بخشداري، جهاد  فرمانداري، استانداري، از اعم) روستايي و شهري امور در مرتبط ايهسازمان

 گيرينمونه بر تکيه با غيراحتمالي صورت به گيريروش نمونه .است بوده( کشاورزي و غيره

 Strauss)شده است است. حجم نمونه با توجه به اشباع نظري سؤاالت تعيين  برفي بوده گلوله

et al,1998:292.)  ابزار مورد استفاده در اين پژوها، مشاهده و مصاحبه بوده است. بدين معني

نفر از خبرگان  56نفر از خبرگان دانشگاهي،  31که ضمن انجام مشاهده نيمه ساختارمند، با 

نفر از کارمند بازنشسته و خبرگان محلي مصاحبه  8هاي مرتبط شهري و روستايي و سازمان

گان پژوها داراي تحصيالت تکميلي کنندهدرصد مشارکت 64. عميق صورت گرفته است

ديپلم درصد داراي تحصيالت ديپلم و فوق 6درصد ليسانس و  30ليسانس(، دکتري و فوق)
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شناسي به عنوان رويکردي از روش  1ايشده با استفاده از تئوري زمينههاي گردآوري اند. دادهبوده

هاي پذيري از يافتهمحقق براي اطمينان که است ذکر انکيفي، استخراج و تحليل شدند. شاي

 استفاده کرده است. پژوها، از روش کنترل اعضاء

کيل محدوده مورد مطالعه پژوها حاضر را شهرستان اروميه تشمعرفي منطقه مورد مطالعه: 

 و رکيلومت 70 طول به ايگهجل اروميه در درياچه کيلومتري 18 فاصله در دهد. اين شهرستانمي

 رايدا 1395 سرشماري اساس بر (. شهرستان اروميه1 شکل) است قرارگرفته کيلومتر 30 عرض

 سيلوانا، انزل، مرکزي، هاينام به بخا 5 و (سرو شهر، سيلوانا،نوشين قوشچي، اروميه،) شهر 5

 37 و سکنه داراي روستا 632) روستا 669دهستان،  20 با که است نازلو و برادوست صوماي

( زن نفر 138930 و مرد نفر 150825) روستايي جمعيت نفر 289755 با (سکنه بدون اروست

وستا در بخا ر 109روستا در بخا انزل،  42روستا تعداد  669از تعداد  .است يافتهسازمان 

 روستا در 82روستا در بخا مرکزي و  302بخا صوماي برادوست، روستا در 97 سيلوانا،

 روستايي در نواحي جمعيت توزيع و اروميه شهرستان مساحت به توجه اب بخا نازلو قرار دارند.

 صوماي بخا در ،8/3 معادل سيلوانه بخا ، در8/3 معادل انزل بخا در جمعيت تراکم

 است. 2/6 معادل نازلو بخا در و 14/8 معادل مرکزي بخا در ،3/3 معادل برادوست
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 استان آذربايجان غربي موقعيت شهرستان اروميه درنقشه : (1شكل)

)سازند  شناسيهايي همچون شکل زمين، زمينروستاهاي شهرستانِ مورد مطالعه بر اساس مولفه

اند. انداز، همدما و همبارش مورد مطالعه قرار گرفتهسنگ(، خاک، کاربري اراضي، شيب، چشم

اي در تيپ جلگه پارچه روستا( با 357)نجام شده، بيشترين تعداد روستاهابر اساس مطالعه ا

روستا در ذخاير تراسي  348، شناسيبر اساس سازند زمين اند.حوزه شرقي شهرستان واقع شده

باغي،  و اراضي زراعي پارچه روستا داراي کاربري مخلوط 356اي، و مخروط افکنه هاي کوهپايه

وع خاک، نوع ، بر مبناي نيارودخانهي آبرفتي هادشتاز، در اندروستا با توجه به چشم 227

پارچه روستا  243است. همچنين بر اساس مولفه همبارش،  1روستا اريدي سول 327خاک 

پارچه روستا بر اساس مولفه همدما در دماي  341دريافت کرده و متر بارش ميلي 300-350

قرار دارند. ناگفته نماند بيشترين تعداد روستاها در حوزه شرقي شهرستان گراد سانتي 5/12-10

 باشند.درجه قرار دارند که براي استقرار روستاها مناسب مي 2زير شيب کمتر از  در

                                                           

  هايخاک معني به و نامندمي سول  اريدي خاک را باشد  ماليک پدون اپي بدون و باشد  خشک  سال  نيم از بيا خاکي اگر 1.

  هايخاک و قرمز به متمايل ايقهوه يا ايقهوه هايخاک از بعضي  سولونچاک،  سيرزوم،  قرمزرنگ، بياباني هايخاک بياباني،

 است. سولونتز
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 هاي تحقيقيافته .4

ها، سازوکارهاي اثرگذار با تغيير حکومت در دوران حيات تاريخي نظام تقسيمات کشوري

بر نظام تقسيمات کشوري نيز تغيير کرده و نظام تقسيمات سرزميني را دچار تحوالت و 

که از اهميت برخي عوامل اثرگذار کاسته شده و در طوريگوناگوني کرده است. به تغييرات

هاي اثرگذار بر نظام مقابل بر اهميت و نقا عوامل ديگري افزوده شده است. تغيير مکانيسم

تقسيمات کشوري، نه تنها اين نظام را در سطح ملي و منطقه اي دچار آسيب و ناکارآمدي 

عنوان زيربناي اصلي نظام تقسيمات طح محلي نيز جايگاه روستا را بهاست، بلکه در س نموده

رفته و  شمار به فرهنگي و سياسي -اجتماعي  اقتصادي، حيات از بارزي کشوري که جلوه

شود، دچار تزلزل نموده است. مي محسوب توسعه براي بشري هايفعاليت ادامه از نشان

 )روستاها( نيز در بستر تاريخي وير سطح محلتقسيمات کشوري شهرستان اروميه د

دچار تغيير و تحول شده و در حالت ناپايداري و  گوناگوني عوامل بر اثر مختلف هايدوره

ناکارآمدي قرارگرفته است. بر اساس مطالعه انجام شده نيروهاي تأثيرگذار بر ناکارآمدي 

 نشان داده شده است. (1)جدولنظام تقسيمات کشوري در سطح محلي در 
 ي عوامل مؤثر بر ناکارآمدي نظام تقسيمات کشوري در سطح محليسازمفهوم :(1)دولج
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 هايشاخص به توجه عدم

 فرهنگي ـ آموزشي
15 

 هايشاخص به توجه عدم

 درماني ـ بهداشتي
16 

 به کافي توجه ضعف

 آبريز هايحوزه

2 

 زيربنايي هايشاخص به توجهيبي

 17 کالبدي و

 به توجه ضعف

 ژئومرفولوژيک شکل

 زمين

3 

 4 به توجه ضعف 18 جمعيت بودن بعديتک
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 حاکميت

 مالحظات

 ـ امنيتي

 سياسي

 تقسيمات به سياسي نگرش

 کشوري
19 

 شناسيزمين ساختار

 کشوري تقسيمات به امنيتي نگاه

 توجه ضعف 20

 جغرافياي به

 فرهنگي

 به توجه عدم

 فرهنگي هايتفاوت

 محلي سطح در

5 

 هايسياست

 تمرکزگرايي

 تقسيمات بر تمرکز حاکميت

 آن بر حاکم روح و فضا سياسي
21 

 اصل پذيرش عدم

 نژادي ـ قومي تنوع

6 

 تقسيمات نظام بودن مراتبي سلسله

 کشوري
22 

 دخالت

 نفوذانذي

 و رسمي
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23 

 هايگروه دخالت

 فشار

   8        

 اختيارات تفويض عدم

 24 
 ضعف

 نيروي

 در انساني

 محلي سطح

 9 بخشي آگاهي عدم

 قوانين ضعف

 
25 

 وجود عدم

 متخصص کارشناسان

10 

 

 در مشخص قانون وجود عدم

 جزاير مالکيت خصوص

26 

 توجه ضعف

 موقعيت به

 در مکاني

 تعيين

 مرکزيت
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 به توجهيکم

 سرزميني هايويژگي
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 فاصله رعايت فقدان

 در مسافت و

 سطح تقسيمات

 محلي

12 

 سهولت عدم

 مکان به دسترسي

 مرکزي

13 

 وله هستهمق محلي سطح در کشوري تقسيمات ناکارآمدي

 تمرکزگرايي يهااستيس.4-1

 در ينع در بتواند بايد اداري -سياسي  بندياستخوان و چارچوب عنوان به کشوري تقسيمات 

لحاظ فرهنگ،  به شهرستان اروميه()مناطق مختلف جغرافيايي شگرف هايتفاوت گرفتن نظر

 تنگناهاي حل هايزمينه اجتماعي، و وضعيت جغرافيايي زمين، شکل قوم، مذهب، زبان، اقليم،
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 ،کنندگانبر اساس اظهارات مشارکت .آوَرَد فراهم را نامتعادل توسعه و منابع نابرابر توزيع عميق

 پارلمان وجود کشوري، حاکميت تمرکز و روح حاکم بر آن، عدم تقسيمات ايرده چهار سيستم

روستاها از عوامل تأثيرگذار بر ناکارآمدي  سطح تا دولت حضور و روستا، حاکميت در محلي

گروه جغرافياي سياسي دانشگاه  اي ازکننده. مشارکتشوندنظام تقسيمات کشوري محسوب مي

ايران ساختماني است که يکي از »دارد: خصوص تمرکزگرايي چنين اظهار ميخوارزمي در 

چيز همه چون نيست؛ مناسب محلي سطح در کشوري خشتهايا نظام متمرکز است. تقسيمات

 تقسيمات در است متمرکز حکومت که زماني تا. است از باال به پايين زير نظر حکومت مرکزي

 برام رياضي مثل اآلن .شودمي فساد باعث و است رآمدناکا ايمنطقه اي،ناحيه محلي، سطح

 بين از استعدادها رود،مي بين از فولکلور هست، متمرکز که نظام، زماني تا که هست مشخص

 نظامِ نظام، اين .شودمي ضعيف هم ايران گراييملي و مليت. رودمي بين از زيستمحيط رود،مي

کند، اين کالبد را تا سطح محلي متمرکز نگاه مي تقسيمات کنوني، کالبد ايران .است کشنده

نظام تقسيمات «. ..زانويا يکجا است، آرنجا اونور قرار دارد و سرش جاي ديگري است..

کشوري فعلي با تمرکز جمعيت، ثروت، انواع خدمات، تسهيالت و قدرت اداره امور در مراکز 

( 1971) 1فاينر (،1390)اعظمي و دبيري . اين يافته با مطالعاتاندو غيره سبب تمرکزگرايي شده

 ( قرابت معنايي دارد.1370)و طاهري

 قوانين تدوين در ايمنطقه ـ محلي الزامات به توجه ضعف.4-2

ترين و مؤثرترين ابزارهاي حاکميت و مديريت سطوح تقسيمات کشوري، قوانين يکي از ضروري

وانين و مقررات نظام تقسيمات و مقررات متناسب و کارآمد است. اين در حالي است که ق

محتوايي شديدي است. خأل قانوني جدي در  -هاي ساختاريکشوري دچار کاستي و ضعف

سوي روستاهاي واقع در حريم، ضعف قوانين در زمينه کنترل و هدايت توسعه کالبدي شهرها به

ره از جمله ويژه روستا و غياجراء، ضعف حقوقي و قانوني شوراها براي مديريت سطح محلي به

ي از اهاي قوانين و مقررات نظام تقسيمات کشوري هستند. مشارکت کنندهترين کاستيمهم

                                                           

1.Finer 
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، ما قانوني هاي زيادي داردقوانين ما ضعف»... دارد: دانشگاه تهران در اين باره چنين اظهار مي

هم هايي مشخصي براي جلوگيري از توسعه شهرها به سمت روستاهاي حريم نداريم، قانون

ها وجود ندارد، براي شوند يا نظارتي بر اجراي آنداريم که خوب هستند اما در عمل يا اجرا نمي

کننده مشارکت «.گيرند...و قانون را در نظر نميکنند سازي ميمثال در ارتقاها خيلي مواقع جمعيت

دارد: مي ديگري از سازمان جهاد کشاورزي استان، به زباني ديگر در اين خصوص چنين اظهار

بينيم که منابع، اگر ما عکس هوايي زمان پهلوي را با زمان بعد از اين دوره تطبيق بدهيم مي»... 

هاي ها و غيره، زمين تا آسمان تفاوت دارد. آن زمان علفها، حريم کانالمراتع، حريم جاده

شت و اجازه آمد اجراي درست قانون وجود داگرفت و قشنگ باال نميييالقات تا خودشو نمي

چنين بود؛ اما االن در سطح محلي اختياراتي رگشت همشد. موقع بورود دام به آنجا داده نمي

در دوره خاتمي در »... گويد: کننده ديگري نيز چنين ميمشارکت«. براي اجراي قانون نداريم....

تقسيمات  جاي کِلي انتاليسم، لوکاليسم که ابزارش شورا بود در مرکزتقسيمات کشوري به

به نظر  کند. کشوري قرار داده شد؛ اما نتوانست واحدهاي محلي را در تقسيمات کشوري احيا

ماده  2و تبصره 2 ماده 3 توان به تبصرهقانون مي هاياز جمله ابهام«. من قانونا مشکل دارد....

 ماده ج ها، بندنامه اجرايي فصل سوم قانون شوراآيين 13ماده  اساسي به هاي قانونو از ابهام 6

 اشاره داشت.  68 و بند ي ماده 86

 کشوري قانون تقسيمات ساحتي در تک نگاه.4-3

شاخص اصلي در الگوي تقسيمات کشوري، جمعيت است. تک معياري بودن قانون تقسيمات 

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و طبيعي و اکولوژيکي سبب کشوري بدون توجه به شاخص

 بعدي بودنپژوها، تک کنندگانمشارکت از سيمات کشوري شده است. يکيناکارآمدي نظام تق

 ترين عوامل اثرگذار بر ناکارآمدي تقسيمات سطح محلي بيان کرده و چنينجمعيت را از مهم

ترين جمعيت مهم عامل 1362فعلي بر اساس قانون تقسيمات  کشوري تقسيمات در... » :گويدمي

 توجه درآمد به نه شود،مي توجه اقتصاد به نه است، اريعامل در ايجاد سطوح سياسي واد

مشارکت کننده ديگري از استانداري آذربايجان غربي  «....شود.مي توجه اشتغال به نه شود،مي

آميزد، آيتمي است مي هم، در هم آيتم جمعيت که بعضاً با عامل سياسي»... دارد: چنين بيان مي
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در مورد تبديل روستا به شهر نيز که در دولت  ز بين برده است.که بسياري از روستاهاي ما را، ا

رويه اتفاق افتاد، بگويم، شهر خودش تعاريفي دارد. با آيتم جمعيتي روستاها تبديل نهم و دهم بي

ايم که امروز از وسط به شهر مي شوند که غلط است. ما روستايي را کــه تبديل به شهر کرده

قانون  1ماده دوم 1در تبصره «. هزار رأسي در حال عبور است.... 005هايا گله گوسفند خيابان

براي اولين بار جمعيت با توجه به  1316تقسيمات کشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران 

بخا( پيشنهاد شد. در قانون تقسيمات )بندي سطح سوممساحت و وضعيت طبيعي جهت تقسيم

ترين عامل در عنوان مهمبه  9و  7، 6، 3هاي دهنيز، جمعيت بر اساس ما 1362کشوري سال 

شده است. اين يافته با نتايج مطالعات گيري سطوح تقسيمات سياسي بيان ارتقاء و شکل

(، اعظمي و 1396آبادي و همکاران )(، حسن1390)پور و همکاران(، احمدي1381)نياحافظ

 ( قرابت معنايي دارد. 1396)( و بلوچي و لطفي1390)دبيري

 حاکميت مالحظات امنيتي ـ سياسي.4-4

 فدرال، از اعم سياسي نظام هر نوع در حاکمان امنيتي ديد و دولتمردان سياسي نگاه حاکميت

 هايواقعيت با آن انطباق و کشوري تقسيمات محتواي کيفيت نقا مهمي در غيره و متمرکز

امنيتي ـ سياسي با وجود کنندگان، حاکميت مالحظات دارد. بر اساس اظهارات مشارکت موجود

امنيتي به اين  -برقراري امنيت در شهرستان اروميه و استان آذربايجان غربي، با نگاه سياسي 

 روستاها از سياسي استفادهتوجهي به روستاهاي مرزي، روستاها، بي به پدافندي منطقه، نگاه

ه است. يکي از ناکارآمدي تقسيمات کشوري شد شهرها و غيره منجر به حريم در ويژهبه

ها، نگرش امنيتي ـ سياسي را از عوامل اثرگذار ها و شهرداريکنندگان سازمان دهياريمشارکت

زماني ما »... دارد: بر ناکارآمدي تقسيمات کشوري بيان کرده و در اين زمينه چنين اظهار مي

هزينه اين تصميم من  خانوار روستا بنا به داليلي بايد اينجا بمانند. 20گيريم که اين تصميم مي

را، من بايد بدهم نه مردم. اين بايد جا بيفتند. اگر روستايي در نقطه صفر مرزي به لحاظ اقتصادي 

                                                           

صره مادم دوم: ت .1 ستانها    داخله وزارت 1 ب ساحت  سکنه  عده رعايت با را شهر ضعيات  و م شهايي  طبيعي و سيم  به بخ  و تق

ــها قطعي عده بعداً ــويببراي را بخش ــوراي مجلس به تص ــنهاد مي ملي ش ــيمات قانون) کندپيش ــوري تقس   وظايف و کش

 .(1316آبان ماه  16مصوب  بخشداران، و فرمانداران
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هيچ توجيهي ندارد و صرفاً به دليل سياسي و امنيتي است، پس بايد به آن روستا نگاه ويژه داشته 

ها، براي آموزش آنها، آينده نها، امکانات آها، کيفيت زندگي آنباشيم. بايد براي شغل آن

در بسيار مواقع استعدادهايي در فرزندان آنجا است  برنامه داشته باشيم. هايشان، بهداشتشان،بچه

چيز ديگري  رسد. چون فقط به فکر نگهداشت جمعيت بوديم و به هيچکه به مصنه ظهور نمي

 واگرايي جلوگيري از خطر سياسي ضمن ايجاد وحدت و -مالحظات امنيتي ....«. فکر نکرديم 

هاي پيامدهاي منفي همانند رقابت دارد، وجود قومي، مذهبي و زباني هايدر مناطقي که گروه

 قومي، مذهبي و زباني( و غالب شدن يک گروه فرهنگي را به دنبال داشته و سبب)درون فضايي

ر با نتايج هاي حاضيافته شهروندان شده است. و دولتي هايدستگاه ميان شکاف گسترش

ي ( و غالمي و 1387)(، پورموسوي و همکاران2008)1مطالعات کرِين، الل و مارتين

 ( قرابت معنايي دارد. 1394)همکاران

 غيررسمي و رسمي نفوذانذي دخالت.4-5

بندي سرزمين در وضعيت موجود در بسياري موارد، متأثر از عوامل پنهان و دور از تقسيم

 کنندگان،وامل غيررسمي است. بر اساس اظهارات مشارکتهاي فشار و عدسترس، گروه

ساز در ترين نيروهاي جرياناي از مهممنطقه -جمعه و نخبگان محلي ائمه مجلس، نمايندگان

کنندگان کنند. يکي از مشارکتتقسيمات کشوري هستند که براي ارتقا و الحاق تالش مي

ذار بر ناکارآمدي تقسيمات کشوري فعلي پژوها، نمايندگان و ائمه جمعه را از عوامل اثرگ

جاي اينکه علمي و بر اساس تغييرات تقسيمات به»... دارد: و چنين اظهار مي مطرح کرده

اي از افراد هاي پارهشده پيا رود، بيشتر با فشارهاي سياسي و دخالتهاي تعريف شاخص

ها به متأسفانه با اين درخواست ..گان محلي هستند..همانند نمايندگان، ائمه جمعه، شوراها، نخبه

هاي غيرقانوني و فاقد شرايط الزم در عمل تحقق پيدا شود و خواستهقومي پاسخ مثبت داده مي

آيد در روستاها شود، ميعنوان کانديدا براي نمايندگي مجلس انتخاب مي... فردي که بهکندمي

دهد که اگر نماينده مثالً قول ميدهد. هاي موجود تقسيماتي ميهايي بر خالف چارچوبقول

                                                           

1.Crane, Lal and Martini  
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هاي مبهم نفوذان رسمي و غيررسمي با استفاده از تبصرهذي«. ...شودشود روستا تبديل به شهر مي

قانون تقسيمات کشوري از دهستان و روستا  2ماده  3در قانون و عدم شفافيت آن همانند تبصره 

هاي کنند. آنها بدون توجه به شاخصده ميعنوان يک ابزار براي دستيابي به منافع خويا استفابه

تغيير  در پررنگي اي نقاهاي محلي ـ منطقهها و الزامات محلي با حمايت گروهقانوني، ظرفيت

( 1381)پورکريمي (،1390)ي و دبيريدارند. اين يافته با نتايج پژوها اعظم کشوري تقسيمات

 ( قرابت معنايي دارد. 1388)پور و همکارانو احمدي

 سياسي مرکزيت تعيين در مكاني موقعيت به ضعف توجه .4-6

توزيع خدمات در درون يک جامعه، معموالً بر اساس مرکزيت هندسي نقاطي در نظر گرفته  

شود که مردم با فاصله کمتري، دسترسي بيشتري به آن داشته باشند. اين نقاط برتر تحت مي

يکي از  .(Ahmadipour,2001:81)شوندعنوان مرکز دهستان، بخا و شهرستان شناخته مي

کنندگان بنياد مسکن استان آذربايجان غربي عدم رعايت فاصله و دسترسي در تعيين مشارکت

مرکزيت سياسي را از جمله عوامل ناکارآمدي نظام تقسيمات کشوري در سطح محلي برشمرده 

کيلومتر  50ماس فاصله دارد و کيلومتر با سل 20ما روستايي داريم که »... دارد: و چنين اظهار مي

گويند روستا گويد اين روستا بايد زيرمجموعه سلماس باشد. ميبا اروميه. هر عقل سليمي مي

بايد کمترين فاصله را با دهستاني داشته باشد که امکانات دارد، چرا که فاصله نقا مهمي در 

موقعيت روستا  کنند تاتوجه ميزندگي مردم دارد؛ اما در انتخاب مرکزيت به مسائل سياسي بيشتر 

روستاي برسپي واقع در «. شود...... در اين رويه روستايي نيازهايا تأمين نميهاي آنو ظرفيت

کيلومتري شهرستان اروميه و روستاي  130 کيلومتري بخا صوماي برادوست و 80شعاع 

اس قرار دارند، لمکيلومتري بخا انزل که در مجاورت شهرستان س 42قالقاچي واقع در شعاع 

دليل فاصله زياد دسترسي مناسبي به مرکزيت بخا و شهرستان اروميه ندارند؛ بنابراين به 

ترين واحد همسايگي هاي ارتباطي، فاصله استاندارد و نزديکهاي واقعي مناطق، طول راهپتانسيل

شهر سيلوانا  توان بهطور نمونه ميدر تعيين مرکزيت سياسي مورد توجه قرار نگرفته است. به

 اشاره کرد. 
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 محلي سطح در کشوري تقسيمات متخصص کارشناس وجود عدم.4-7

 کارگيريبه عدم در قالب مديريتي متخصص در سطح محلي کادر و انساني نيروي فقدان

 تقسيمات کشوري، انجام با مرتبط کارکنان در سطح محلي، ضعف سياسي و روستايي کارشناس

آگاهي،  و بينا فاقد سياسي - اجتماعي امور مسئولين توسط يکشور تقسيمات هايفعاليت

تقسيماتي از  مختلف سطوح در مديريتي هايشيوه و هادوره برگزاري و عدم ضعف مديران

اند تا واحدهاي جمله عوامل اثرگذار بر ناکارآمدي تقسيمات کشوري بشمار رفته و سبب شده

اي از دفتر کنندهمشارکت .دهند ادامه خود حيات به بيمارگونه تر بصورتسياسي کوچک

محلي امور  سطح در اآلن»... دارد: تقسيمات کشوري استانداري در اين خصوص چنين اظهار مي

 اما شود؛مي تعريف هاآن وظايف جزء و است سياسي و اجتماعي امور دفتر تقسيماتي توسط

و دانا و تخصص الزم را هم هستند  مواجه اداري کارهاي اقسام و انواع چون با دفاتر اين

 هايبررسي نيازمند و بوده برزمان و پيچيده بسيار که تقسيماتي کار يک با که زماني ندارند،

 کردهتهيه را طرح گذشته هايچارچوب و سوابق اساس بر شوند،مي مواجه است، محلي و ميداني

اي شدن سطح ا منجر به حاشيهتنه ديده نه فقدان نيروي متخصص و آموزش«. ...دهندمي ارائه و

ويژه روستاها شده است؛ بلکه سبب شده است تا مديران سطح محلي توان تعامل و محلي به

برقراري ارتباط با سطح باال را نداشته باشند. اين عامل با اثرگذاري بر ضعف توجه به موقعيت 

 و مؤثر مقررات و ينقوان مکاني در تعيين مرکزيت واحدهاي سياسي و با تأثيرپذيري از ضعف

اين يافته با نتايج  است. کاربردي سبب ناکارآمدي نظام تقسيمات کشوري در سطح محلي شده

 ( قرابت معنايي دارد.1385) پژوها آخوندي و همکاران

 اکولوژيک و طبيعي محيط ساختار به توجه ضعف.4-8

، دشت، اقليم، درياچه، کوهستان، جلگه) شهرستان اروميه سرزميني با جغرافياي طبيعي متنوع

هاي آبريز، باتالق هاو غيره( است که در دوران معاصر به دليل پيشرفت رودخانه و حوضه

 توجهي کاسته شده است. تکنولوژي ارتباطي از اهميت آن در تقسيمات سرزميني تا حد قابل

 ن بيانيکي از مشارکت کنندگان گروه جغرافياي سياسي دانشگاه خوارزمي در اين خصوص چني

دليلي ندارد ما در اول مهر در تمام ايران بياييم و بگوييم آب بابا، بابا آب. يکي »...  دارند:مي
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ممکن است سرد باشد در مردادماه شروع کند، يکي ممکن است گرم باشد در آبانمان شروع 

اي ما وهوهاي جغرافيايي هر منطقه نيست، آبکند. متأسفانه تقسيمات فعلي متناسب با ويژگي

توجهي به اقليم در تقسيمات کشوري فعلي، عالوه بر بي«. در مناطق مختلف متفاوت است...

ي)ژئومورفولوژيک هاي آبريز، شکلحوزه واحدهاي  1کوهستاني، دشتي( و شکل هندس

هاي دوران معاصر کمتر مورد توجه بنديتقسيماتي، منابع آبي و اشکال مختلف زمين در تقسيم

 آباد،نجف باغ،توان به روستاهاي قرهطور نمونه در شهرستان اروميه مي. بهقرار گرفته است

رو آباد اشاره کرد که از نظر منابع آبي با مشکالت فراواني روبهجمال و ميقاطلو،گورچين قلعه

باغ روستاهايي چون انزل، قره»... دارد: اي در اين خصوص چنين اظهار ميکنندههستند. مشارکت

باد روستاهايي هستند که با مشکالت فراواني مواجه هستند. اين روستاها داراي زمين آو جمال

شود... يا ماهور بوده و آب کافي ندارند. امروزه به منابع آبي در تقسيمات توجهي نميتپه

اما بعدازآن موقعيت  اند؛روستاهايي هستند که در زمان جنگ به لحاظ امنيتي به کوهستان پناه برده

توانيم اند. ما نميجا ماندهبه لحاظ همواري و ناهمواري درست مطالعه نشده و در همان اهآن

 .«مناطق کوهستاني و دشتي را يکسان نگاه کنيم....

 فرهنگي جغرافياي به توجه ضعف.4-9

 مختلف )آذري، کرد، هاييتقوم هاي متنوعي است کهاروميه سرزمين وسيعي با اقوام و فرهنگ

کنند. موضوع تنوع يم در آنجا زندگي خاص قومي يهاارزش با ها(يلدانک و هاريآشو ،ارامنه

قومي و عدم انطباق واحدهاي قومي و سياسي با يکديگر از حساسيت و اهميت بيشتري 

جغرافياي فرهنگي به لحاظ قوم، مذهب، زبان و فرهنگ با نظام  انطباقبرخوردار است. عدم 

قومي ـ ) ييفضاي درون هارقابتيک گروه فرهنگي و تقسيمات کشوري سبب غالب شدن 

ها و کردها در آذربايجان غربي و شهرستان اروميه نمونه بارز هاي آذريمذهبي همانند رقابت

کنندگان دفتر تقسيمات کشوري واقع در وزارت اين مسئله است( شده است. يکي از مشارکت

گيري ي از عوامل اثرگذار بر شکلتوجهي به اصل تنوع قومي و فرهنگي را يککشور، بي

                                                           

 (Ezati,2006:90)سيماتي تا مرکز جغرافيايي آن استمنظور از شکل هندسي فاصله قطرهاي يک واحد تق 1.
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همگني فرهنگي »... دارد: هاي فرهنگي قلمداد کرده و در اين خصوص چنين بيان ميناهمگوني

هاي زيادي همچون ضعف مشارکت مردمي و ناکارآمدي ها رعايت نشده، آسيبنداريم، همگني

نوع قومي و فرهنگي توجهي به اصل تقوانين در سطح محلي به ويژه در روستاها به دليل بي

گويد: اي از بخشداري نازلو به زباني ديگر در اين خصوص چنين ميکنندهمشارکت. «ايجاد شده...

ها در کشور ديگري قرارداد. بخواهيم مثال کشور ما داراي تعدد قوميتي است که دنباله آن»... 

شود و ن ديده ميبزنيم استان خودمان، خود همين شهرستان اروميه که تعدد فرهنگي در آ

امنيتي خاصي بر کشور  -شان در آذربايجان، ترکيه و عراق قرار دارد. اين امر شرايط سياسي دنباله

هاي متفاوت ديده نشود، اين ها و قوميتو محدوده خودمان حاکم کرده و باعث شده فرهنگ

 1مويره با مطالعه اين يافت«. ...مسئله خودش را در توزيع خدمات به روستاها خوب نشان مي دهد
(  قرابت 1395)(، رشيدي و همکاران1384)(، احمدي و احمدي پور1383)(، کوهشکاف1379)

 معنايي دارد. 

 .پيامدها5

توجهي به هاي تمرکزگرايي و بيياستسبر يه تکنظام تقسيمات کشوري در سطح محلي با 

ا در شهر سبب تضعيف يري پديده الحاق يا ادغام روستگشکلعالوه بر هاي محلي، ظرفيت

توليد فضا، تزاحم فضايي در نواحي پيراشهري و ايجاد  يري پديدهگشکلهاي اجتماعي، يهسرما

اقتصاد  فعاليت حذف و تضعيف ي که اين امر عالوه براگونهبهعدم تعادل فضايي شده است. 

نند روستاي روستاها، سوداگري در روستاهاي پيرامون شهر هما در کشاورزي و دامداري()مولد

يف کرده است. در تضع، بند و غيره گسترش داده و بنياد اقتصاد روستايي را زادهامامکشتيبان، 

مساحت فضاهاي مسکوني، صنعتي، سبز، خالي و باير، همچنين  1393و  1380هاي سال

 28/3069بوده است که فضاهاي مسکوني،  هکتار 949/115245هاي ارتباطي حدود شبکه

شتند که ناشي از هکتار افزايا توليد دا 1866/0 و ارتباطي هکتار 73/4736ي هکتار، صنعت

)زراعي، باغي، مرتعي و جنگلي( و فضاهاي خالي و باير بود. مساحت کاها فضاهاي سبز

                                                           

1.Muir 
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هکتار  91/44427به  1380سال هکتار در  88/48283از  نظر موردفضاهاي سبز در دورة 

اي از کنندهمشارکت .(Esmailzadeh et al,2018)ترسيده اس 1393درصد( در سال  550/38)

هاي به دنبال ساختار متمرکز و سياست»... دارد: دانشگاه تربيت مدرس در اين زمينه چنين بيان مي

نشيني گسترش حاشيه نزديک شهر براثر مهاجرت و تمرکزگرايي در اروميه روستاهاي زيادي در

رفته و  باال شدتبه  هاي روستاهاي پيراشهريزمين قيمتاند... شدهپيدا کرده و در شهر ادغام 

 الي 40 شده بوده االن تومان هزار 10 مترمربعي قبالً که زميني. فضا و زمين کااليي شده است

هاي ناسازگار کنار فعاليت .اي ارزش زمين اش چندين برابر کشيده باالدفعهتومان. يک هزار 50

 «. ...هم ايجاد شده اند

هاي محلي را يکي ديگر از پيامدهاي ديگري از دانشگاه خوارزمي از بين رفتن زبان کنندهمشارکت

هاي زبان».... دارد: توجهي به جغرافياي فرهنگي عنوان کرده و در اين زمينه چنين بيان ميبي

برد. يهاي جهاني از بين مزبانهاي ملي از بين مي رود. البته زبان ملي را هموسيله زبانمحلي به

رود. مراتبي و از باال به پايين، اگر زبان از بين برود، خانه وجود از بين ميدر يک سيستم سلسله

 قومي، تنوع و است فرهنگي چند اروميه شهرستاني«. از مارتين هيدگر(...) زبان، خانه وجود است

متمرکز  سيسيا نظام مختصات اروميه با. است آن شاخص هايويژگي از يکي زباني و مذهبي،

 تعارضات .است روروبه قوميتي هايبحران و هامشکل با قومي و زباني، تنوع دليل به ايران،

 ثباتيبي سبب زباني ايجاد کرده و  ـ مذهبي هايشکاف قومي، هايگروه ميان موجود متنوع

ر بر محوري و پيامدهاي حاصل از نيروهاي تأثيرگذا هاي مقوله به توجه با. تقسيمات شده است

  «محلي سطح در کشوري تقسيمات ناکارآمدي»ناکارآمدي تقسيمات کشوري در سطح محلي، 

بر ناکارآمدي نظام تقسيمات کشوري  مؤثراست. درک عوامل  شده انتخاب هسته مقوله عنوان به

در قالب يک مدل شامل شرايط علي، شرايط  مطالعه مورددر سطح محلي در قلمرو جغرافيايي 

 است. شده دادهنشان  (1اي و پيامد آن در شکل) لهو مداخ بستري
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 محلي سطح در کشوري تقسيمات نظام ناکارآمدي بر تأثيرگذار نيروهاي و اي عواملمدل زمينه (:1شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Source:  ) Research findings,2018) 

 

ل در اعمال حاکميت، تسهي دهي فضايي است که براينظام تقسيمات کشوري، نوعي سازمان

 برداريبهره سرزمين و بهينه مديريت منظوربه ملي و محلي سطح در ريزيبرنامه هرگونه انجام

هاي گيرد و فصل مشترک تمام پديدههاي موجود در سرزمين صورت ميپتانسيل و منابع از بيشتر

ليت، زيرساخت، مذهب، منابع طبيعي، جمعيت، فعا همانند فرهنگ، سنت، قوم و)عيني و ذهني
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هاي سياسي، اقتصادي و رتتشکيالت و غيره( است که به تبعيت از نظام سياسي حاکم و ضرو

گيرد. تقسيمات کشوري فعلي، در فرهنگي در ظرف زمان آرايا خاصي به خود مي-اجتماعي

 شرايط اختالالت شديد عملکردي، فضايي، کالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ضعف

فراهم نمودن بسترهاي تخليه روستاها  جغرافيايي بويژه روستاها، فضاهاي در وسعهت هايفرصت

و مهاجرت روستاييان به شهرها و روستاهاي پيرامون آن، توزيع نابرابر خدمات، تمرکز پول، 

به  اجرايي هايدستگاه شدن وارد رساني،اطالع فرآيند شدن ثروت و مديريت در شهرها، کُند

ها و شوراها( دچار دهياري) روستاها و رهاشدگي نظام مديريت محلي در حاکميتي صورت

 ناکارآمدي شده است. 

مروري بر وضعيت سطح محلي در شهرستان اروميه برحسب تقسيمات کشوري بيانگر اين است 

شهرستان به پايين( با )اجرايي سطح محلي -که واگرايي و پراکندگي حاکم بر ساختار اداري 

هاي نظام آميخته و سبب تشديد تعارضپراکنده تقسيمات کشوري در همساختار واگرا و 

 تقسيماتي و مديريتي در اين سطح شده است. در وضعيت فعلي سطح محلي با کمترين روابط و

عنوان يک نظام شود. سطح محلي بههاي ميان سازماني اداره ميپيوندهاي افقي و هماهنگي

تشکل از تعداد زيادي از روستا است که به تبعيت از عملکردي منسجم و يکپارچه، م -فضايي

اين  گيرد. بههاي اداري و اجرايي را در بر مينظام تقسيمات کشوري شمار زيادي از سازمان

هاي هاي افقي و حتي تناقضترتيب تفرق مأموريتي با تفرق فضايي در هم شده و ناهماهنگي

چنين در شرايط فعلي هر يک از عناصر عملکردي را در سطح محلي ايجاد کرده است. هم

تقسيمات کشوري در يک روند رقابتي منفي از راه ارتقاء، الحاق و غيره سعي در جلب و جذب 

اي مطلوب اعم از دولتي، عمومي، مردمي و هر چه بيشتر منابع، امکانات و خدمات توسعه

 خصوصي به حيطه فضايي تحت مديريت خود دارند. 

 يريگجهينتبحث و  .6

سازي روز با فراهمشده است که روزبهامروزه تقسيمات کشوري در سطح محلي به معضلي تبديل 

شرايط روند تخليه روستاها، سبب کاها روستانشيني شده است. از آنجايي نظام تقسيمات 

هاي جغرافياي طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و يژگيو، متناسب با مطالعه موردکشوري در محدوده 
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 و حلي نبوده است، نه تنها منجر به توسعه روستاها نشده است؛ بلکه با ايجاد ناامنياجتماعي م

يري را به روستاها وارد ناپذجبراني هاخسارتفرهنگي،  و قومي تنوع از ناشي امنيتي تهديدات

کرده و با توسعه شهرنشيني و تمرکز قدرت، ثروت، مديريت و انواع فعاليت اقتصادي و اجتماعي 

ا و مراکز واحدهاي سياسي، موجب رهاشدگي روستاها در ساختار نظام تقسيماتي و در شهره

ترين و نظام تقسيمات کشوري فعلي، روستاها را به ضعيف رو،مديريتي شده است. از اين

نيازهاي روستاها را  تنهانهپذيرترين حلقه در اين نظام تبديل کرده و روح حاکم بر آن، آسيب

هاي ناشي از يبآسلکه آنها را آبستن برخورد واکنشي و نه کنشي در مقابل تأمين نکرده است؛ ب

نظام تقسيمات کشوري کرده و با ارتقا، الحاق يا ادغام، ضمن رشد تشکيالت دولتي و ضعف 

غيررسمي، توليد  زيست فضاهايگيري عدم تعادل فضايي، محلي، سبب شکل سطح در کارايي

ي شهري و نهايتاً منجر به ناکارآمدي هاعرصهگرايا به فضا، پديده تزاحم فضايي، افزايا 

تقسيمات کشوري شده است. ناکارآمدي نظام تقسيمات کشوري در سطح محلي بر اساس مطالعه 

 در ايمنطقه -محلي  الزامات به توجه تمرکزگرايي، ضعف هايانجام شده، تحت تأثير سياست

سياسي، ـ  امنيتي کشوري، حاکميت مالحظات قانون تقسيمات ساحتي در تک قوانين، نگاه تدوين

 اکولوژيک، ضعف و طبيعي محيط ساختار به توجه غيررسمي، ضعف و رسمي نفوذانذي دخالت

 ضعف سياسي و مرکزيت تعيين در مکاني موقعيت به توجه فرهنگي، ضعف جغرافياي به توجه

ا توجه به نتايج حاصل محلي صورت گرفته است. در بين عوامل مذکور ب سطح در انساني نيروي

محلي  الزامات به توجه ضعفهاي تمرکززدايي، کنندگان پژوها، سياستاز اظهارات مشارکت

 کشوري و حاکميت مالحظات قانون تقسيمات ساحتي در تک قوانين، نگاه تدوين در ايـ منطقه

 .کنندسياسي نقا محوري و اصلي در ناکارآمدي تقسيمات کشوري ايفاء مي - امنيتي

گونه بيان داشت که اگر نظام تقسيمات توان ايننهايتاً با توجه به نتايج حاصل از پژوها مي

هاي اي صحيح و متناسب با ويژگيگونهبه اي پيچيده و چندبعدي است که اگرکشوري پديده

تسهيالت، هاي اقتصادي، سياسي، جغرافيايي و سرزميني صورت نگيرد و از تمرکز شديد فعاليت

ضمن  گرفته، ه، قدرت و مديريت در فضاهاي شهري جلوگيري نشود، ناکارآمدي شکلسرماي

دگرگوني کامل روستاها در گذر زمان، سبب تخريب کامل بنيادهاي اقتصاد توليدي روستاها، 
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روستايي  منفي را نسبت به فضاهاي محيطي شده و ديدگاهيزيستهاي اجتماعي و سرمايه

 پروراند خواهد

 قدرداني .7

هاي تهران، خوارزمي، مدرس و گارندگان بر خود الزم مي دانند از مشارکت کنندگان دانشگاهن

بهشتي، دانشگاه اروميه، دانشگاه فرهنگيان کرج، دانشگــاه فردوسي مشهد، دانشگــاه شيراز، 

کنندگان استانداري آذربايجان غربي، دانشگــاه زنجان، دانشگــاه گلستان و غيره؛ مشارکت

هاي مرکزي، انزل، صوماي برادوست، سيلوانا هاي بخاداري شهرستان اروميه، بخشداريفرمان

)جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي و شهرستان اروميههاي اجرايي استان و نازلو، دستگاه

آذربايجان غربي و شهرستان اروميه، بنياد مسکن استان و شهرستان، شهرداري، سازمان تعاوني 

اي استان، ان و شهرستان، شرکت مخابرات استان و شهرستان، شرکت آب منطقهروستايي است

استان و شهرستان و غيره( و همچنين کليه مطلعين محلي روستاهاي  ايشرکت برق منطقه

شهرستان اروميه که در انجام اين پژوها همکاري الزم را مبذول داشته اند، کمال تشکر را 

 داشته باشند.
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