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  چکیده

انجام برنامه ریزي هاي اقتصادي و اجتماعی و ، باید براي در حال رشد نظام تقسیمات کشوري، از مهم ترین مسائلی است که یک کشور

مادامی که تقسیمات کشوري صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه . اداره بهتر سرزمین و بهره برداري بیشتر، به آن توجه کند

 تحقیقات کاربردي پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع. ریزي در سطح ملی، منطقه اي و محلی ناچیز و احتماال مغشوش خواهد بود

تحلیلی به بررسی این - با استفاده از ابزار کتابخانه اي اطالعات مورد نیاز گردآوري گردید و سپس با استفاده از روش توصیفی. است

سبب توسعه ژئوپلیتیکی این منطقه می گردد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که  اردبیلبه استان  آستاراخته شده؛ آیا الحاق مسئله پردا

 آببرحسب سنجش عدالت فضایی بر اساس تحقیقات و طیف پنجگانه، کمتر از میانگین ملی است و از سوي دیگراردبیل استان 

و آلودگی  ، مراتعیب جنگل هاست و تخرا با مشکل اساسی روبرو صنعتیسکونتی و مکان یابی شهرك هاي  جهت محدودي دارد و

، می آستارا به اردبیلشهرستان با توجه به شواهد موجود در صورت تقسیمات کشوري جدید و الحاق . محیط زیست را سبب می گردد

  .منطقه امید داشتاین کی یتوان به بهبود و توسعه ژئوپلیت
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  مقدمه-1

. اساسیبرایسازماندهیسیاسیوادارهآنکشوراستو  سازماندهیسیاسیفضایهرکشوردرقالبتقسیماتکشوریبهاجرادرمیآید

ت سیستمتقسیماتبهینهوکارآمد،عاملیمهمدرافزایشکارآییسیستممدیریتسیاسیفضادرکلکشوراس

ود ندموجبکاهشنابرابریهاوتوسعهمتوازنهمهنواحییککشورشمیتواو لمیدهدشکاساسبرنامهریزیهارادرسطوحناحیهایوملیتو

: 1395احمدي پور و همکاران، (کارآمدیآنزمانیمحققخواهدشدکهبتواندبسترمناسبیرابرایرشدوتوسعهمتوازنهمهنواحیفراهمنمایدو

ت افزایش رفاه و در نهایایجاد یک توسعه متوازن در تمامی مناطق یک کشور به منظور ایجاد عدالت فضایی و کاهش نابرابري ها ).60

ازاینرونظامتقسیماتکشوریبایدبهگونهایکارآمد ). 5: 1393حافظ نیا و همکاران، (ساکنان مناطق است

و . رادردرونمناطق وبینمناطقهمجواربوجودآوردمتقابلعملنمایدکهکمترینتنشوبیشترینهماهنگیوهمکاری

هدفداربراي حصولبههدفیخاصکهدرتمامیتجاربانسانیبهوقوعمیپیوندد توسعهیکیازاصولخاصتغییرودگرگونیاست تغییریمستمر،درازمدتو

 نظامسیاسیدر واقع ). 22: 1374قوام، (

باتحققبخشیدنبهسیاستهایتمرکززدایی،اختیاراتمشخصونسبیبهاستانهاواگذارنمودهتاوداریمیتواندکشوررابهسمتوسویتوسعهایپایدارسوقدهد،ا

 :Etaat and Mousavi, 2008).تقیمدولتمرکزي،تصمیمگیرندهومجریباشندبتواننددرامورمربوطبهمحلخویش،فارغازدخالتمس

 در این بین ).1: 1392زین العابدین، (جغرافیایسیاسیشهرهاي جهانراباسناریویمتفاوتمواجهخواهدکرد ،عدمتوجهبهمقولهتوسعهشهرها(71

عدالت فضایی توزیع . فیاي عدالت نظر داردعدالت فضایی نقطه تالقی فضا و عدالت اجتماعی است که به جنبه هاي فضایی یا جغرا

عادالنه منابع و فرصت هاي با ارزش در فضاي جامعه را شامل می شود که می تواند هم یک خروجی و هم فرایند در نظر گرفته شود؛ 

ا تولید می کنندو با رویکرد الگوهاي جغرافیایی یا توزیعی که عادالنه یا نا عادالنه هستند یا فرایندهایی که این خروجی ها رمثال؛ براي 

ت ها، جداي از ناهمگونی دموکراتیک به فضا، در پی برابري همه ساکنان فضاي جغرافیایی در برخورداري از منابع، فرصت ها و زیرساخ

  .و اعتقادي است که از ره گذر مشارکت در تصمیم گیري و اجراي تصمیم ها بدست می آید هاي زیستی

تاآنجاکه .اردکهسازماندهیسیاسیفضادرآنریشهتاریخیدایرانازجملهکشورهاییاست

به رغم تالش هایی ).62احمدي پور و منصوریان، (بررسیهایتاریخینشانمیدهداولینتجربهتقسیمفضایسرزمینیبهعهدهخامنشیانبرمیگردد 

ز کشور که شامل حوزه که پس از انقالب اسالمی در جهت رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته انجام شده است، گستره اي ا

هاي مهمی همچون مناطق و نواحی مرزي می باشد، به دالیلی از قبل انزواي جغرافیایی، ناهماهنگی ها، ناامنی هاي ناشی از جنگ 

تحمیلی و عوامل محدود کننده امنیت سرمایه گذاري از چرخه توسعه باز مانده اند و علی رغم وجود قابلیتهاي فراوان، شاخص هاي 

ازآنجاکهایرانداراییکساختارناهمگونقومیفرهنگیاجتماعیاستواز . طلوبی نیستدر آنها در سطح م توسعه

شاخص هاي توسعه اقتصادي، و ). 64احمدي پور و منصوریان،(ناحیهگراییشدیدمتاثراستتاکنوندردستیابیبهاینهدفناکامبودهاست 

پیرامون هم در مقیاس ملی و هم در  - ي ساختار فضایی مرکزاجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فضایی حاکی از آن است که ایران دارا

در سطح کالن ملی، بخش مرکزي در مقایسه با بخش پیرامون، از توسعه یافتگی بیشتر و درجه . مقیاس منطقه اي و محلی است

متغیر ها و نیروهاي ژرف با این نسبت در مناطقی از حاشیه که از حیث . دسترسی باالتر به مزایاي توسعه و منابع ملی برخوردار است

بخش مرکزي نامتجانس اند، به کمترین میزان می رسد؛ این نابرابري شائبه وجود تبعیض در سیاست و اقدامات اجرایی دولت مرکزي را 

تقویت و اعتماد بخش حاشیه را از بخش مرکزي و دولت مرکزي سلب می کند و پتانسیل واگرایی را در این مناطق افزایش می دهد

ر ببرا 10تر از شبرخی مطالعات انجام شده عدم تعادل و شکاف نابرابري هاي منطقه اي در کشور را حتی بی). 186: 1381حافظ نیا، (



هاي عقب مانده در پیرامون حاکمیت شدیدي دارد، بطوري کهبیشتر شهرستان -دانسته و اعالم می کنند که در توسعه کشور الگوي مرکز

عدم تعادل هاي منطقه اي آثار و عواقب ). 193: 1377کالنتري، (نواحی حاشیه اي و مرزي کشور و در مناطق کوهستانی واقع شده اند 

تی هاي یند تمرکز گرایی، افزایش بسترهاي نارضایاافزایش فر: زیانبار فراوانی براي کشور به دنبال دارد که به برخی از آنها اشاره می شود

اجتماعی، ادامه روند مهاجرت و حاشیه نشینی، افزایش فرایند واگرایی و مرکزگریزي در مناطق مختلف، افزایش احساس  -اقتصادي

تبعیض و فاصله طبقاتی، گسستگی پیوند ارگانیک بین بخش هاي مختلف اقتصادي و مناطق مختلف کشور، افزایش تخریب محیط 

ادامه روند بیکاري، توزیع ژه در اثر رشد بی رویه شهرهاي بزرگ، عدم بهبودي در وضع اشتغال و یکی بویژزیست و فشارهاي اکولو

  .)حافظ نیا، (در پی خواهد داشتن جمعیت و تخلیه برخی از بخش هاي کشورنامتواز

حیط ، مآببا مشکالتی از قبیل؛ ي صنعتی رش شهرك ها براي گست. مواجه استبا مشکل  دسترسی به آب پایدار براي اردبیلسرزمین 

یجدي به محیط زیست جلوگیري بعمل آید که از بروز آسیب ها و نیازمند یک مکان یابی بهینه و تخصصی می باشدزیست، روبروست 

به برنامه آمایش سرزمین و نزدیکی  با توجه. در غیر این صورت توسعه این استان با چالش ها و مشکالت اساسی روبرو خواهد گردید

را به کشور سهم ناچیزي  مناطقدر سنجش عدالت فضاي  اردبیلناستا. دارد اردبیل قراراستان کیلومتري  80درفاصله ، آستارا به اردبیل

پایدار ي  در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی  توسعه .و کمتر از میانگین ملی را برخوردار است خود اختصاص داده است

و این سوال مطرح می گردد که . می باشد آستارا به اردبیلدر صورت تقسیمات کشوري جدید و الحاق  اردبیلاستان  هیدروپولیتیکی

  این منطقه می گردد؟ پایدار هیدروپولیتیکیسبب توسعه  آستارا به اردبیلالحاق شهرستان آیا

  مبانی نظري-2

  هیدروپولیتیک7–1

مجته(مطالعهاثرتصمیمگیریهایمربوطاستفادهازآبرویشکلگیریهایسیاسیدرروابطمیاندولتهابادولتهاویادولتهاباملتهایخودمیپردازدهیدروپولیتیک

). 67:1388دزادهوعسگري،

. شیوههایتعاملبهرهکشانهانسانازمحیطجغرافیاییدرکاهش،کمبود،تخریبوآلودگیمنابعزیستیبهتغییراتمحیطیوبحرانمحیطیانجامیدهاست

. محیطیازجملهبحرانهاییاستکهدرنتیجهبهرهکشیازطبیعتبهوجودمیآیندوجوامعانسانیونظامهایسیاسیراواکنشوامیدارد ستبحرانزی

همچنینبحرانهایمحیطیازپیامدهایگسترشاقتصادجهانیمبتنیبرصنعتوفناوریاستکهصاحبانآنبارفتارهایاکوفاشیستیخوددرپیدایشورشدنابسامانی

. برجوامعانسانیواستثمارآنهاسهیمبودهاندمحیطیبرایقدرتبیشترومدیریت هایزیست

محیطی،زمینهبحرانهایاجتماعیاستکهمیتواندباپیامدهایاقتصادي،اجتماعیوسیاسیخود،بقاوحیاتیکد کمبودآبوتقاضابرایآنبهعنوانمسالهایزیست

. ولتوساکنانآنبهعنوانیکسیستمدرداخلوخارجموردتهدیدقراردهد

. درحیطهمطالعهجغرافیایسیاسیقرارمیگیردرودو ازاینمنظراستآبعاملیژئوپلیتیکبهشمارمی

. نکتهقابلذکرایناستکهبحرانومسایلمحیطینسبتبهاجتماعاتبشري،تعریفوموردسنجشقرارمیگیرند

. حالیکمسالهمانندکمبودآبچهوقتبهبحرانتبدیلمیشودومیتوانداجتماعاتبشریرابهخطراندازد؟

رخیایناصطالحراهمانفشار،اضطراب،فاجعه،بالیاخشونتاحتمالیبهکارمیبرندترتیب،ب بدین. برایپیبردنبهاینموضوعبهتعریفبحرانپرداختهمیشود

). 115: 1378رابینسون،(

هایزیربناییویاارزشهاوهن شود،بههرروي،بحرانتهدیدیجدینسبتبهزیرساخت هاتعبیرهایمتفاوتیازآنمی امااینواژهدرحوزههایعلمی،بهفراخوررشته



دهوتحتفشارزمانیومحدودیتگزینهها،درشرایطعدمقطعیتشدیدواحساسکاهشکنترل،اتخاذجارهایاساسییکسیستمکهموردادراکبهرهمندانازآنبو

). 47: 1385حسینی،(تصمیماتحیاتی،دقیقوپرهزینهایراالزامیمیکند

. بنابراین،کمبودآبزمانیبحرانبهشمارمیآیدکهپیامداجتماعیداشتهباشدوبتواندبرامنیتافرادوجامعهوبهدنباآلننظامسیاسیرابهچالشبکشاند

. آبدروضعیتفعلیمسالهایاستکهباکاهشروزافزونآنمیتوانددرآیندهبهبحرانتبدیلمیشودوپیامدهایجبرانناپذیریبهجاگذاردکمبود

45برابرونسبتبهسهقرنپیش،17بهگونهایکهمصرفآبنسبتبهاوایلقرنبیستم. امروزهروندکاهشیآب،سیمایناخوشایندیازآیندهرادرپیدارد

) 121: 1387مختاریهشی،(برابرشدهاست

  . تقاضایآبشیرینبهعنوانمنبعیکهدچارکمبودفزایندهاست،چشماندازبحرانزاییرابرایحیاتبشریترسیممیکندو

انگلمنوروي،(باادامهاینرونددرآینده،برخیبراینباورندکهآببهعنوانیککاالیکمیابوگرانبهابهجاینفتدرکانونرویاروییهاوآشتیهاقرارخواهدگرفت

1373 :

ترکدولتهابرسرآبهایبینالمللینظیررودخانههاسببشدهاستکهآببهعنوانعاملیتعیینکنندهدرروابطدولتهابایک،زیراکمبودروبهتزایدآبومنافعمش)42

. دیگربهنقشآفرینیبپردازدوحتیروابطواحدهایسیاسیدردرونکشورهارانیزتحتتاثیرقراردهد

. مناسباتومناقشاتدولتهاشدهاستبهگونهایکهامروزهبهصورتیکمادهرقابتیومطلوبودرعینحالعاملنگرانکنندهحیاتوزیستانسانهاواردعرصه

2000پیمانبینکشورهایگوناگونجهانبرایحلمسایلموردیدربارهمسایلمنابعآبمنعقدشدهودرمتنهایحدود300توانبه درتاییداینموضوعمی

). 49: 1381نیاونیکبخت، حافظ(پیمانبینالمللیبندهاییدربارهآبآمدهاست،اشارهکرد

نمنابعاست،زیرامیزانآبشیرینثابتاستومصرفآنروزافزون،وازآنباعنوانمنشاستیزشهایآیندهبشریادمیازاینمنظر،تاریخبشرآکندهازکشمکشبرسرای

. تنشهایآبیرامیتواندربیشترکشورهایخاورمیانهومناطقخشکجهاندید). Dolatyar and Gray, 2000, 75(شود

. تنشهایآبیدرسطحداخلیکشورهانیزبینساکنانمکانهایروستاییوشهریهمدیدهمیشود

  .هاییکهسازماندهیسیاسیفضاییآنهابدوندرنظرگرفتنعواملطبیعیوجغرافیاییبوده،بیشترنمایانوچشمگیراست درکشوراینتنشها

محیطیدرپ هاییمانندامنیتزیست نکتهقابلتوجهایناستکهبحرانکمبودآب،افزونبرتهدیدامنیتجهان،مفهومامنیتملیرانیزدچارتغییرکردهاستوبحث

). 114: 1383دالبی،(هاشناختهشدهاست،مطرحمیشوددولت وانعلتمناقشهودرگیریبینینگرانیهایناشیازکمبودمنابعکمیابکهبهعن

-2و) 1990-1950(اقتصادي- 1: میالدیرابهدودوره2030تا1950محیطی،سالهاي اینامرتابدانجاستکهتحلیلگرانمسایلزیست

. اند تقسیمکرده) 2030- 1990(محیطی زیست

ورهاول،امنیتملیعمدتاماهیتایدئولوژیکیونظامیداشتوشاخصهآنجنگسردبود؛حاآلنکهدردورهدوم،امنکتهحایزاهمیتدراینتقسیمبندیآناستکهدرد

. محیطیخواهدبودومردمگرسنهوبدونشغالغلبدرمرزهایبینالمللیجابجاخواهندشد نیتملیبیشترتحتتاثیرامنیتغذاییوشغلیومسایلزیست

هایدرگیردربحرانآبقرارخواه رصدراولویتسیاستهایداخلیوخارجیکشورمحیطی،بهویژهتقسیمآبوبحرانآبد بدینترتیبدرقرنبیستویکم،مسایلزیست

هاملزممیکندوآنانراباچالشیمخاطرهآمیزکهگری دگرفتومدیریتبرمنابعآبرابهعنوانضرورتیانسانی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیازسویزمامداراناینکشور

وآببهعنوانیکیازعواملطبیعیجزوعواملژئوپلیتیکیبهشمارمیرودبنابراین،دسترسیبهمنابعآبازاهمیتزیادیبرخورداربوده. برومیکند زیازآننیسترو

. باتوجهبهاهمیتمنابعآبدرسرنوشتجوامعبشریاستکهژئوپلیتیکآبیاهیدروپلیتیکموضوعیتپیداکردهاست). 134: 1389نامیومحمدپور،(

هاویابینآن پردازد،اعمازآنکهدرداخلکشور امیه هاودولت ازاینرو،میتوانگفتکههیدروپلیتیکبهمطالعهنقشآبدرمناسباتومناقشاتاجتماعاتانسانیوملت

. هاودارایابعادفراکشوري،منطقهایوبینالمللیباشد

برایناساس،هیدروپلیتیکشاخهایازعلمجغرافیایسیاسیاستکهبهمطالعهنقشآبدررفتارهایسیاسیوبحرانهایبرآمدهازآندرمقیاسهایگوناگونمیپردازد؛



-turton, 2013,15(آفرینیمنابعآببرروابطسیاسیکشورهاراموردمطالعهقرارمیدهدهیدروپلیتیکترکیبیازدوواژهآبوسیاستاستکهتاثیرونقش

16 .(

بهدیگرسخن،پاسخیبهاینپرسشاستکهچگونهازآببرایاعمالقدرتاستفادهکنیم؟هیدروپلیتیک،مطالعهستیزوهمکاریمیانملتهابرسرتقسیممنابعآب

). Elhance,2000, 201-222(شیریناست

یتوصیفکردکهباتوجهبهثابتبودنمیزانآبشیرینوابعادفزایندهمصرفآنبهمطالعهبرهمکنشیواحدهایسیاسیدرسطوازاینروهیدروپلیتیکرامیتواندانش

). 339: 1384کاویانیراد،(حمحلی،منطقهایوکرویدربارهمنابعآبشیرینمیپردازد

. بنابراین،کمبودمنابعآبراازعواملسازندهبحرانهیدروپلیتیکمیدانند

پوتیتکا هاي«هایجغرافیاییتنشمیانهمسایگانپرداخت؛الگوي ییکهدرقالبمدلبهتبیینخاستگاهدردانشجغرافیایسیاسی،شایدنخستینالگو

هاگت،(هاواختالفتفسیریدربارهخطتقسیمآببررسیکردهاست ربودنآبعلیایرود: یپیترهاگتبودکهویدریککشورتخیلی،تنشهایآبیرادوقالب»

1379 :372 .(

امههایمربوطبهمنابعآبکهمبتنیبروضعیتجغرافیاییوجایگاهآندرمحیطبینالملالست،برمیگهاوبرن درهرکشوریهیدروپلیتیکوسیاستهایآبیبهراهبرد

. ردد

هرکشوربهطورکلیدارایسیاستهایآبیدربخشهایگوناگونآشامیدنی،کشاورزیوصنعتاستوبرایایجادسازههاییجهتذخیرهسازي،آبرسانی،تصفیهآبوآبخ

. میکنندیزداري،برنامهریزیوسیاستگذاریمیکنندوموسساتیبرایاینمهمایجاد

. ازاینرو،همبهمدیریتمنابعآبدرداخلمیپردازندوتادرسطحخارجازکشوربهتربتواندباسیاستهایآبیدرجهتمنافعواهدافملیگامبردارند

  .روندهیدروپلیتیک،تابحالروندمثبتومبتنیبرهمکاریهایگوناگونداشتهاست

  گردشگري 1–2

مایه،دولتهاوجوامعمیزبان،دانشگاههاوسازمانهایغیردولتی،درفرایندجذگردشگریمجموعپدیدههاوارتباطاتناشیازکنشمتقابلمیانگردشگران،سر

. ب،حملونقل،پذیراییوکنترلگردشگرانودیگربازدیدکنندگاناست

. گردشگریازنظرماهویقبالزآنکهبهعنوانیکپدیدهاقتصادیمطرحباشدامریفرهنگیاست،بهگونهایکهدرپیرامونآنآثارفرهنگیبسیاریشکلمیگیرد

. اقتصادیاست–گونههایمختلفگردشگریمطرحاست،انتخابگونهتوسطگردشگرامریفرهنگیدرشرایطپسامدرنیستیکه

. اینآشناییمقدمهایبرایشناختانسانازخویشاست. گردشگریانسانرابافضاهایجغرافیایی،انسانهاوفرهنگهایدیگرآشنامیکند

. ایندرحالیاستکهفرهنگخودبهعنوانجاذبهاصلیگردشگریبهشمارمیرود

دربعدجغرافیاییگردشگریزمانیازفعالیتگذراندنا.دمیکندهمهجاشبیههمخواهدبودوگردشگریدیگرعینیتنخواهدداشتبدونفرهنگکهتفاوتهاراایجا

. وقاتفراغتیاتفریحکهمستلزمغیبتشبانهازمکانمسکونیعادیاستتعریفمیشود

). Barnard , 1996, 551(ازبعداجتماعینیزتعریفگردشگري،فصلمشترکبینزندگیعادیساکنانبومیوزندگیغیرعادیگردشگرانرادربرمیگیرد

. قابلیتهایموجودباانگیزهگردشگرانهمخوانومطابقتدارد

بههمینجهت،علیرغمفقرامکاناتوتسهیالتزیربناییجهتپذیرشگردشگردرگردشگریدرتقویتبنیهاقتصادي،کاهشبیتعادلیهایمنطقهایوارتقاءشاخصه

گرگونیدرساختاراقتصادیمناطقدرسطوحمنطقهایوبهایتوسعهدرمناطقغیربرخوردار،توسعهاقتصادیدرسطوحمحلی،ملیومنطقهاي،ایجادتنوعود

. گردشگریدرتنوعوغنابخشیدنبهاقتصادمحلیحائزاهمیتبسیاراست. ویژهمحلیوثباتاقتصادیدرسطحکالننقشموثریایفامیکند

. گردشگریدرعصرحاضر،بهعنوانصنعتبدوندود،توانمندیهاوطرفدارانبسیاریدارد



ازاینرو،گردشگریباتحوالتمفهومیو.هندهاهمیتفراواناقتصادیواجتماعیاینپدیدهاسترشدقابلتوجهوچشمگیرگردشگریدرپنجاهسالگذشتهنشاند

  .مصداقیدورهژئواکونومیک،پیوندفزایندهایمییابد

  تقسیمات کشوري3-1

دارد که کشور را به ایالت، بلوك و ده به لحاظ سلسله ) ش. ه 1286(نظام تقسیمات کشوري ریشه در متمم قانون اساسی مشروطه 

ش قانون تقسیمات کشوري اصالح و نظام سلسله مراتبی تقسیمات کشوري . ه 1316یم نمود و به دنبال آن در آبان ماه مراتبی تقس

فرایند ناحیه بندي سیاسی حداقل در دولت  ).223: 1362، بدیعی(دهستان ارایه شد  - خشب - شهرستان - جدیدي متشکل از استان

روابط فاصله اي، : هاي متمرکز و نیمه متمرکز، سازماندهی سیاسی فضاي سرزمینی، طی فرایندي چند مراحله اي صورت می گیرد

 ). 14:1381کریمی پور،(کارکردهاي اقتصادي و شناخت ویژگی هاي فرهنگی منطقه اي نقطه آغازین این فرآیند را تشکیل میدهند

رامر د تقسیماتکشوریاگرمهمترینموضوعمدیریتسرزمینینباشد،بیشکیکیازمباحثجدید

تقسیمسیاسیفضاوتدوینمرزهایقراردادیبهمنظوراعمالمدیریتبهینهدرقالبنقشحاکمیتی دولتبودهوازسویدیگریکیازمؤلفه 

سیاسیدرسطوحمختلفرابهامکاناتوخدمات هایمؤثردرتقویتاحساسهمبستگیاجتماعیبهشمار می آیدکهزمینهدسترسیساکنانواحدهایمختلف

و اگر بر اساس اصول و ضوابط مورد قبول عامه صورت نپذیرد، می تواند با خدشه بر حاکمیت دولت، آن را با مشکالت  فراهممیکند

تقسیمقدرتبینمرکزونواحیپیرامونوناحیه ). 279: 1379احمدي پور، (اساسی روبه رو کند 

قدرتحکومتبهصورتافقیبرسرزمینجریانپیدامیکندازاینروادارهسرزمینو .استدیشهنظامسیاسی هرکشوربندیسیاسیدرونکشورنتیجهتفکروان

. چگونگیآنازمهمترینامورکشورداریاستکهبایدبراساسمؤلفه هایکارآمدیباشدکهبتواندبهوحدت ملیوحفظتمامیتارضیکشورمنجرشود

ینامنیتملی،کشوریوناحیه تقسیماتکشوریچارچوبواستخوان بندیسرزمینیکشور بهعنوانبستریبرایتأم

. ایبهموازاتمهیاسازیشرایطمطلوببرایتوسعه متوازنومتعادلتمامیمناطقکشورمیباشد

الزمهچنینبستري،شناسایی،نگاههمهجانبهوسیستماتیکبه مقولهسازماندهیفضاوعواملومؤلفه هایآنمی باشدتابتواندتمامیجریان 

فضایجغرافیاییایرانکهساختار  .هدهایحرکتیموجوددرسطوح مختلفساختارسیاسیفضاکشور راپوششد

طبیعیوتوپوگرافیکنامتجانس،الگویپخشجمعیتومنابعوبنیادهایزیستینامتعادلو 

نامتوازن،شبکهارتباطیناقص،جمعیتوگروههایفرهنگیوقومینامتجانساست،بسنده 

). 25: 1386احمدي پور، (کردنبهعاملجمعیتدرطراحیتقسیماتکشوري،امرینادرستاست

. سیماتکشوریودرنظرگرفتنالگویترکیبیوچندمعیاري برایآنضروریاستازاینرواصالحقانونتق

احمدي پور و (بدیهیاستدراینالگویترکیبیبایدبهمعیارهاوعوامالرائهشده توجهکردتاامکاندستیابیبهالگویمتوازن ترتقسیماتفضافراهمشود 

محققمی شودکهناحیه بانگاهیبهمحدودهاستان هابرنقشهکشور،از آغازدورهپهلویتاکنون، ).7: 1386همکاران، 

  ).26: 1386احمدي پور، (بندیسیاسیفضادرایرانتاحدود زیادیبراساسشاخص هایمؤثربرفرایندتقسیماتکشورینبودهاست

  کارکرد تقسیمات کشوري2-2

 تأمین خدمات و امکانات براي مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین ترین سطح: کارکرد نظام هاي سیاسی عبارت است از

این تقسیمات از آن جهت صورت می گیرد که دولت در . از نظر امنیتی، تقسیمات کشوري به معناي مدیریت سرزمین است. سیاسی

  .حالی که حاکمیت خود را در دورترین نقاط کشور اعمال می کند، بتواند خدمات الزم را به آسانی در اختیار همگان قرار دهد



  سازمان دهی سیاسی فضا2-3

بررسی چگونگی پراکندگی پدیده ها و سازوکارهاي حاکم بر آن ها . ی نظام فضایی در گرو شناخت آرایش فضاي پدیده هاستسامان ده

و ریشه جغرافیایی دارد و ماهیت آن اساسا پیچیده و ). 34: 1384سرور، . (به منظور سامان دهی بهینه سازمان فضایی صورت می گیرد

این امر نه . و سازمان دهی سرزمین می تواند با مطالعه شبکه مناسبات اجتماعی محقق شود). 24: 1381میرحیدر، (غیر بسیط است 

کالوال، (تنها موجب روشن شدن وضع ساختارهاي اقتصادي، بلکه سبب تصریح وجوه عمده جغرافیاي اجتماعی آن ها نیز می شود 

یک سو و الگوهاي کالبدي فضایی از سوس دیگر رابطه  سازمان دهی فضایی با الگوهاي رشد و توسعه اقتصادي از). 148: 1373

ابراهیم زاده، (این سازمان دهی با دو هدف بهینه کردن مکان ها و بهینه کردن کارکردها و فعالیت ها صورت می پذیرد . تنگاتنگی دارد

به اغلب ساکنان و در مرحله  مهم ترین هدف سازمان دهی سیاسی فضا در هر کشور در درجه نخست، عرضه بهینه خدمات). 36: 1386

  ).77: 1387پورموسوي، (بعد کنترل افرادي است که درون آن سرزمین زندگی می کنند 

  منطقه اي عدم تعادل2-4

اینحاشیهها .پیرامونیدرایران،منجربهبرهمخوردنتوازنو تعادلمنطقهایگردیدهوایجادحاشیههایکمترتوسعهیافتهراموجبشدهاست-سیستممرکز

 .مذهبیمیباشنددرچنینشرایطیبیشازپیشمیتوانند مستعدواگرایینسبتبهبخشمرکزیگردند-منطبقبرنواحیقومیکهاکثرًا

هر  ).72: 1389اطاعت و موسوي، (امنیتیانجامیدهوبستریبرایتکویننواحیبحرانیمهیاسازد-درواقعنابرابریناحیهایمیتواندبهبیثباتی سیاسی

یران دسترسی به یک راه حل منطقی و عادالنه را براي دسترسی همه جانبه به آب شیرین ی در ابچند پراکنش بسیار نا متناسب منابع آ

کریمی (مشکل می سازد، اما با تقسیم بندي و منطقه بندي مناسب تنش هاي آتی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت

  ).198:1388پور،

  توسعه 2-5

اسیدرساختاجتماعی،طرزتلقیعامهمردمونهادهایملیونیزتسریعرشداقتصادي،کامایکلتوداروتوسعهراجریانیچندبعدیمیداندکهمستلزمتغییراتاس

توسعه فرایندي جامع از فعالی هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  .(Todaro, 1999: 135)هشنابرابریوریشهکنکردنفقرمطلقاست

سب و توزیع عادالنه منافع از ارکان سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده و فعالیت، آزادي، مشارکت منا

سنجش سطح توسعه مناطق از یک با ارائه تصویري از وضع توسعه مناطق، امکان ). 13: 1384پردازي مقدم، (اساسی آن بشمار می آید 

داوم آن طی برنامه ریزي توسعه منطقه اي را بر اساس نقاط ضعف و کمبودهاي هر منطقه فراهم می نماید و از طرف دیگر، با سنجش م

. یک روند، می توان به ارزیابی میزان موفقیت سیاست گذارهاي توسعه منطقه اي و برنامه ریزي هاي توسعه در هر منطقه پرداخت

برخی ویژگی هاي ضروري که براي شاخص هاي توسعه تعریف شده است، تا این شاخص ها بهتر بتوانند معرف واقعیتهاي موجود 

توان نمایش تغییرات در طول زمان،  -2قابلیت نمایش مسیر و جهت حرکت،  -1: شند، به این شرح می باشندباشند، به این شرح می با

برخورداري از افق زمانی  -6برخورداري از دیدي کل نگر،  - 5قابلیت دستیابی به داده ها،  -4قابلیت اندازه گیري ارزش شاخص ها،  -3

-11ثبات در گذر زمان، -10دقت و صحت زیاد، -9قابلیت ارزیابی مکرر،  -8و شفاف،  برخورداري از بیانی ساده -7و مکانی مناسب، 

کارآمدي نظام تقسیمات ).83: 1384پردازي مقدم، (مرتبط بودن با جامعه مورد مطالعه - 12قابلیت مقایسه در بین مناطق مختلف، 

ار فراهم نماید و به این منظور، توجه به زیرساخت هاي کشوري زمانی محقق خواهد شد، که بتواند بستر مناسبی را براي توسعه پاید

میزان ابعاد و جهت هاي تهدید درونی و بیرونی، فرهنگ سیاسی . توسعه، به ویژه در ابعاد اقتصادي و اجتماعی مورد عنایت ویژه است



اي حاکم بر منطقه جغرافیایی ، همگنی یا ناهمگنی قومی، نظام اقتصادي، شبکه هاي ارتباطی، فض)احساس امنیت و هراس تاریخی(

با توجه به اینکه عواملی نظیر ).14: 1388کریمی پور، . (سیاسی کشور اثر گذارند -همگی بر نوع تقسیم بندي اداراي... و ) خاورمیانه(

مل در سطح فرهنگی، وضعیت اقتصادي، رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی با سطح توسعه یافتگی رابطه مستقیمی دارند و نقش این عوا

زن فزایش قدرت ملی منجر به افزایش ومیزان قدرت ملی زیاد است، بنابراین توسعه یافتگی کشور، قدرت ملی را افزایش می دهد، ا

ژئوپلیتیکی می شود، افزایش وزن ژئوپلیتیکی بهبود موقعیت کشور در سیستم ژئوپلیتیکی را به دنبال دارد، بهبود موقعیت کشور در 

موجب گسترش حوزه نفوذ جغرافیایی کشور شده و در نهایت موجب افزایش اثرگذاري کشور بر فرایندها، تصمیم سیستم ژئوپلیتیکی 

این مسئله به صورت تسلسل وار به افزایش . سازیها و رفتارها در مقیاس هاي مختلف محلی، همسایگی، منطقه اي و جهانی می شود

میزان  سطح توسعه یافتگی برتأثیر  1مدل شماره ). 109: 1395، حافظ نیا(مجدد قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی کشور کمک می کند

  .ئوپلیتیک را نشان می دهدتأثیرگذاري کشور در نظام ژ

  

  

  

  

  تأثیر سطح توسعه یافتگی بر میزان تأثیر گذاري کشور در نظام ژئوپلیتیک: 1مدل شماره 

  

  عدالت فضایی2-6

یا اختالفات آبی در ادبیات سیاسی اغلب در مورد اختالفات بین المللی میان کشورهاي همسایه به کار می رود؛ » جنگ آب«مفهوم   

این در حالی است که  دسترسی نداشتن عادالنه و متوازن به منابع آب درون فضاي سرزمینی ملت ها، منبع تنش ها و مشاجرات پر 

سیاسی کشوري باید بتواند براي کاستن از تنش هاي آتی، از عهده تقسیم عادالنه و منطقی  -ي اداريشماري هستند، هر منطقه بند

عدالت فضایی در صورتی تحقق می بابد که توزیع قدرت، ثروت و فرصت، متناسب با قابلیت ). 198:1388کریمی پور،(منابع آب بر آید

به تبع آن درآمدي را به توانمندي جوامع در جهت برآورده کردن نیازها منجر مکان ها و فضاهاي خرد و کالن جغرافیایی انجام شود و 

از آنجا که انسان و فضا به عنوان موضوعی پویا در . می شود، افزایش دهد و از این رهگذر، ضرایب فزایندگی بین مناطق را زیاد کند

ت، دست یابی برابر تمام ساکنان فضاي جغرافیایی به قدرت کانون اندیشه جغرافیاي انسانی و به تبع آن در جغرافیاي سیاسی مطرح اس

پویایی مناطق جغرافیایی و  .ل خواهد دادملی، فرصت هاي ملی و ثروت ملی، شاکله اصلی عدالت فضایی در جغرافیاي سیاسی را شک

نهادهاي جمعی محلی یا بومی  که کارکرد آنها به سود مردم محل و منطقه باشد و همبستگی نیروهاي  کوشش آنها براي سازماندهی

بومی مقیم در سطح استانی که در اشکال مختلف تجلی پیدا می کند،  در ضورت توزیع عادالنه منابع ملی میان مناطق جغرافیایی، به 

از سوي دیگر در سایه ضعف . شود و نهایتا به توسعه ملی کمک می کند شکل گیري فرایند رقابت سالم بین این مناطق منجر می

مدیریت و غفلت دولت مرکزي از این فرایند و یا نگاه بدبینانه به آن، الگوي رقابت تنش آمیز و ستیزه جویانه بین سکونتگاه ها و مناطق 

توسعه یافتگی 

بیشتر

بهبود موقعیت 

کشور در سیستم 

ژئوپلیتیکی

تأثیرگذاري بیشتر 

رایندهابر ف

افزایش حوزه نفوذ 

و  جغرافیایی

دسترسی به آب 

پایدار

افزایش قدرت ملی 
افزایش وزن 

ژئوپلیتیکی 



( می آید که واگرایی را در این مناطق تشدید می گند جغرافیایی درون کشور بر سر تصرف و دسترسی به منابع ملی و منطقه اي پدید

  ).194:1392حافظ نیا،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1393حافظ نیا و همکاران، (عدالت فضاي جغرافیاي  2شکل شماره     

  پیشینه تحقیق-3

  مورد بررسی قرارگرفته است) 1(ي است، بخشی از این تحقیقات در جدول شمارهدر ارتباط با عنوان پژوهش، تحقیقاتی انجام شده

  یافته هاي تحقیق  عنوان تحقیق  محقق

احمدي پور و 

همکاران 

)1386(  

توسعه یافتگی بررسی روند شتاب 

مطالعه . اداري کشور- فضاهاي سیاسی

استانهاي ایران در برنامه : ي موردي

-1383(هاي اول تا سوم توسعه 

1368(  

دهد که با اجراي هر یک از سه برنامه توسعه، درجه شتاب توسعه یافتگی همه استانهاي کشور به نتایج تحقیق نشان می

  .یک میزان نبوده است

احمدي پور و 

ان همکار

نقش جغرافیاي قدرت و حمایت در 

شکلگیري مرزهاي جدید تقسیماتی 

دهد که تقسیمات کشوري ایرانبعدازپیروزیانقالباسالمیباانبوهیازدرخواستهایمردمی نتایج تحقیق نشان می

تقسیماتکشوري پیش مواجهشدوازآنجاییکهمتناسببااینتقاضاهاظرفیتقانونیدرقالبقانون

برابري نسبی در دست یابی به 

فرصت هاي ملی

عدالت فضایی 

در جغرافیاي 

سیاسی

برابري نسبی در دست یابی به 

ثروت هاي ملی

برابري نسبی در دست یابی به 

قدرت ملی



سطح (پس از انقالب اسالمی   )1386(

  )شهرستان

بینینشدهبود،لذازمینهبرایدخالتعواملمستتردرقدرتفراهمشدهودرقالبشکلگیري 

جغرافیایقدرتدرخواستهایفوقدرپارهایمواردتوانستمنجربههمریختنمرزهایتقسیمات 

.کشوریشدهوبهعدمتعادلوتوازندرایننظامبرنامه ریزیمنتهیشود

احمدي پور و 

همکاران 

)1392(  

  

  ادرساختارهایبسیطسازماندهیسیاسیفض
نتایجنشانمیدهدالگویسیستمیدرساختارهایبسیطبهدوشکلتعادلوعدمتعادلفضاییخودرا نشانمیدهد؛لذاتوجهسیستمیبهمؤلفه 

.هاوشاخصهایتأثیرگذاردرفرایندسازماندهیباعثشکلگیریجریانمداوموپایدارروابطفضاییشدهوسیستمسیاسیکشورراتحکیممینماید

  

حافظ نیا و 

همکاران 

)1393(  

طراحی الگوي سنجش عدالت فضایی 

  )ایران: مطالعه موردي(

ر از میانگین، بیشتر از تخیلی بیش(یی بر حسب طیف پنجگانه نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس سنجش عدالت فضا

خیلی کمتر از میانگین  اردبیل ،استان) خیلی کمتر از میانگین ملیمیانگین ملی، برابر میانگین ملی، کمتر از میانگین ملی، 

  .استملی 

احمدي پور و 

همکاران 

)1393(  

تحلیل کارکردي تقسیمات کشوري در 

اجراي برنامه هاي آمایش سرزمین با 

  تأکید بر ایران

تقسیمات کشوري ایران بدلیل ناهمگن بودن حوزه هاي تقسیماتی و به تبع آن عدم نتایج تحقیقات نشان می دهد که 

منطقه اي و همچنین سیستم حکومتی متمرکز که موجب تمرکز جمعیت و فعالیت ها در مرکز و عدم  انطباق با الزامات

تعادل در ابعاد مختلف در سطح سرزمین شده است، نتوانسته کارایی الزم را در تهیه و اجراي برنامه هاي آمایش داشته 

  .باشد

Cai, 

Herve,Rui

Reed(2007)  

سازماندهیسیاسیمجددفضابا

  آندرنیویوركکاربرد

در  بررسیمؤلفه هایمجاورت،تراکموپراکنشجغرافیایی جمعیتدرتعیینحوزههایانتخاباتینتایج تحقیقات نشان می دهد که 

  .سازماندهی سیاسی مجدد فضا باید در نظر گرفته شود

  1397یافته هاي تحقیق، : منبع

  

  روش تحقیق-4

. تحلیلی است-لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي و به

فیش برداري مطالعات کتابخانه اي، استفادهازمنابعمختلفازجملهبا ابزارگردآوریدادههاواطالعات، 

با توجه به تحقیقات پژوهشگر به . کتب،مجالتوفصلنامهها،اسنادومتونرسمی،اینترنتو جستجودربانکهایاطالعاتیمرتبطباموضوعمیباشد

  .مطالعات پرداخته می شود و نتیجه گیري نهایی انجام خواهد شدتحلیل 

  محدوه ي مورد مطالعه-5



این .نفراست1074428کیلومترمربعوجمعیتآنطبقسرشماري17،953آنمساحت .ایران است غرب کی از استان هاي شمالیاردبیل

، از جنوب شرقی آذربایجاناستان است، از غرب بهالمللی مرز بینبا آن داراي، که آذربایجانجمهوري کشور  استان، از شمال به

در و است  در استان گیالن از شهرهاي قدیمی و تاریخی آذربایجانآستارا .شود محدود میگیالناستان و از شرق به  استان زنجانبه

در نقشه  .رسد به هزاره دوم قبل از میالد می آستاراکیلومتري اردبیل قرار دارد سابقه سکونت در  80رفاصله د گیالن استان شمال غربی

  .نشان داده استو اردبیل  و نیز استان گیالن  آستاراموقعیت قرار گیري شهر ) 1(شماره 

  

  

  سازمان نقشه برداري کشور؛ نقشه تقسیمات کشوري، )1(نقشه شماره 

  

  هایافته -6

بر اساس مطالعات شرایط جغرافیایی ایران و پژوهش هاي مرتبط در این حوزه همانند مطالعات صورت گرفته در رابطه با تقسیمات  

سازماندهی سیاسی فضا یک آمایش سیاسی  .در پهنه سرزمینی می باشدشانگر عدم توزیع متوازن امکانات کشوري و آمایش  سرزمین، ن

در واقع آمایش . است که بستر و مبنایی را در جهت سازماندهی بهینه سرزمین و توزیع بهینه فعالیت ها و جمعیت فراهم می کند

سیاسی همگن می -تکنیک ارتقاي کارکردهاي مناطق در چارچوب محدوده هاي طبیعی و اداري

اندهیفضا،هموارهکانونتحوالتداخلیکشورها ازاینروکیفیتوچگونگیسازم.باشد

میباشددولتهابهدنبالساماندهیچارچوبیمنطقیبرایساختاروکارکردهایفضایداخلی 

-هستندتابهاینوسیلهروندبقایخودرااستمراربخشندواینامرنیازمندشناخت چارچوب

یازمند تقسیمات کشوري جدید می باشد کشور ایران ن .هاوتحلیلمنطقیاصولحاکمبرساختار،کارکردوتکوینفضاودرك خصیصههایآنمیباشد

  نشان داده شده است )3(در نمودار شمار به صورت خالصه و سیستمی که

ا

ل

ح

http://www.anobanini.ir/travel/fa/gilan/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


  

  ).1397( همطالعات نگارند: منبع -در صورت تقسیمات کشوري جدیداردبیل مدل نهایی توسعه استان ،)3(نمودار شماره 

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات-7

نظام کنونی تقسیمات کشوري ایران با استانداردهاي کنونی جهان براي پاسداري از یکپارچگی ملی، سیستمی فرسوده و ناکارآمد    

تقسیمات کشوري به عنوان مکانیسم و ابزار اجراي .پراکنش نامتعادل منابع آب به نوعی زاییده تقسیمات کشوري کنونی است .است

آمایش سرزمین به دنبال توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سطح سرزمین است و . مهمی را ایفا می کنند برنامه هاي آمایش نقش بسیار

راه تقسیمات سیاسی فضا نقش اصلی را  ، و در این)تمرکز زدایی(این امر محقق نمی شود مگر با توزیع قدرت و اختیارات تصمیم گیري 

رفته بایستی در ساختار تقسیمات کشوري تجدید نظر صورت گرفته شود تا بلکه از با توجه به نتایج مطالعات صورت گ .بر عهده دارد

نیز به دلیل  اردبیلاستان  ،بر چیده شود شکالت و موانعی که بر سر راه توسعه مناطق مختلف می باشدمطریق این راهکار از میزان 

ت توسعه یابد و به جایگاه واقعی خود در سطح کشور دست یابد شرایط جغرافیایی و توان هاي بالقوه موجود آنگونه که باید نتوانسته اس

روبرو می باشد که توسعه این شهرك ها هیدروپلیتیکی  ی در استان با مشکل اساس )مسکونی و صنعتی(يه شهرك هاو با ایجاد و توسع

اگر الحاق . حیط زیست می گرددامکان پذیر نمی باشد و سبب تخریب روستاها، جنگل ها و آلودگی م آب پایداربه دلیل محدویت 

حل خواهد شد و نیز سبب ایجاد  توسعه بندريجهت  اردبیلبسیاري از مشکالت استان . صورت پذیرد اردبیلبه استان  آستاراستانشهر

و در نهایت سبب ایجاد توازن و عدالت فضایی در سطح پهنه ي . می گردد استان اردبیلدر  و گردشگر پذیري دریاییزایی اشتغال

در توسعه از میانگین کشوري ارتقا  اردبیلوضعیت استان می گردد و تنها در این صورت است که آب پایدار  و دسترسی بهسرزمینی 

  .پیدا خواهد کرد
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