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  چکیده
 بتوانناد در تاا  ، تار تقيایك کنناد   رو سارزمی  واود نايزیرناد کاه کشاور را باه واحادهای اداری کوچا         هاا بارای اداره ملما   حكومت    

ثر، بااه ایفااای نقااا بدردازناادت هرچنااد تقياایمات کشااوری بااه ایجاااد ساارمایه اجتماااای ماا  ت وازمینااه اامااال حاکمیاات، ارا ااه واادم

 از تار ياذاری منطقای بارای تقيایمات کشاوری مهاك      هاد  کشاورها اسات، اماا     زدایی، ضرورتی انكارناپاذیر بارای بیشاتر   تمرکز منظور

کاه   کشاور  -دا مای دوتات   و غیرمابا  ديرياون  ، سیاسای سارزمی  بایاد باا هاد  پایادار      ناو  تقيایك    دیگر است؛ زیرا هر یئلهمي هر

 يارو امنیات ملای اسات کاه باه واساطه دسترسای مناساب سااکنان باه            بقای ملی است، ساازياری داشاته باشادت بقاای ملای واود در      

ای کارآماد اما  نمایاد کاه کمتاری  تانا و       رو نظاام تقيایمات کشاوری بایاد باه يوناه      ایا   شودت ازودمات و امكانات امكان پذیر می

ایاا  مقاتااه بررساای و  از وجااود آوردت هااد ه درون منااا و و باای  منااا و همجااوار باا    هماااهنگی و همكاااری متقاباا  را دربیشااتری

ت باشاادای ماایرویكااردی توساا ه تحلیلاای بااا –باشاادت روش تحقیااو توصاایفیفااارس ماای هااای تقياایك اسااتانضاارورت تحلیاا  دلیاا  و

فای وضا یت موجاود تقيایمات سیاسای      ایا  مقاتاه ابتادا ضام  م ر     ا الاات مورد نیااز باه روش اسانادی ياردآوری شاده اساتت در      

باشاند، پرداوتاه وواهاد شاد و     هاای م تلاف باا آن روبارو مای     استان فارس، به ذکر مشاكالتی کاه اماروزه اساتان فاارس در ب اا       در

 تاوان باه مياا   و   نتاای  ایا  تحقیاو مای     سدس باه م رفای مادل تقيایك اساتان فاارس و مراحا  اجارای آن اشااره وواهاد شادت از           

هااای توساا ه در سااط   اسااتان فااارس، نامناسااب بااودن شاااوص   افقاایمشااكالتی ماننااد وساا ت زیاااد اسااتان فااارس، ييااترش    

هااای ارتطااا ی و تتت اشاااره نمااود کااه ایاا  ميااا   یاااد شهرسااتان، نامناسااب بااودن وضاا یت راههااای اسااتان فااارس، ت ااداد زشهرسااتان

ایط مناسااب بااه انااوان زمینااه تقياایك اسااتان فااارس را ضااروری نمااوده اسااتت تااذا بااا انت اااا شااهر جهاارم بااه دتیاا  دارا بااودن شاار 
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 : لهبیان مسأ

تااری  ارکااان اداری محيااوا ساااوتار دروناای حكوماات از تحاااو تنظاایك و تقياایك امااور ماادرت، یكاای از مهااك      

یجاه تفكار و اندیشاه    بنادی سیاسای درون کشاور نت   ناحیاه  ون ومادرت بای  مرکاز و ناواحی پیراما     شودت تقيیك می

ی  کشاور اساتت مادرت حكومات باه صاورت افقای بار سارزمی  جریاان پیادا مای کناد؛ باه هما                نظام سیاسی هر

جغرافیاایی اساتت باه اقیاده      –حكومات و چگاونگی توزیاد مادرت، فضاایی      سطب ااما  اصالی توجاه باه سااوتار     

وناد ااا فی باا سارزمی  اساتت باه ایا  دتیا  هار ملتای االممناد اسات             يیری هر ملتای محصاول پی  راتزل، شك 

و وابياتگی باه سارزمی  ماادری واود را باا تماام وجاود احيااس           یگدر ملمرو سارزمینی واود احيااس یگاان    که 

 ,Gottmann) کوشاد حراسات آن مای   حفا  و  در کناد و واماد وطار از آن دفاا  مای    م ایا  صاورت در   ت درکناد 

 ت(21 : 1976

تار تقياایك  واود نايزیرنااد کاه کشاور را باه واحاادهای اداری کوچا       ی هاا بارای اداره ملماارو سارزم   حكومات       

ثر بااه ایفااای نقااا ایجاااد ساارمایه اجتماااای ماا  ارا ااه واادمت و بتواننااد در زمینااه اامااال حاکمیاات وکننااد تااا 

آنهاا توجاه    هاای م تلفای باه   هاا همیشاه باه صاورت    حكومات  هاهك ميا لی اسات کا   ت تقيیمات داولی ازبدردازند

ياارو میاازان توفیااو آنهااا در اداره ساارزمی  بااوده هااای حكااومتی و جایگاااه آنهااا درياالهانااد و ااتطااار سلنمااودهماای

-بهاره  اجتمااای و  هاای امتصاادی و   هاا بارای انجاام برناماه ریازی     ت تماامی حكومات  (Keith, 1993:11) اسات 

شااك  نگیاارد هاار يونااه برنامااه ریاازی تقياایمات درساات  ؛ زیاارا اياارکنناادباارداری بهتاار بااه ایاا  اماار توجااه ماای

در وامااد اهمیاات  تی وواهااد شاادیای و محلاای ناااموفو بااوده و در سااطوم م تلااف منجاار بااه نارسااایی هااا منطقااه

هاای حكاومتی باا ناو  ساازماندهی       باشاد کاه غاتطااي سیياتك    مدیریت بر فضاهای داولی کشور تاا باه آن حاد مای    

بياایط، متمرکااز، فاادرال و اتگوهااای  تحاات اناااوی  وااود را باار فضااای داولاای وا ف اتیااتچسیاساای فضااا، چااار

 ت(Newman, 1998: 76محلی اامال می کنند )

هااای سیاساای ماای باشااد، اطااارت اساات از   کااارکرد تقياایمات کشااوری کااه شاااید مااورد توجااه تمااام نظااام       

  تأمی  ودمات و امكاناات بارای مناا و نیازمناد و تياهی  حاکمیات دوتات تاا پاایی  تاری  ساط  سیاسایت ایا             

کارکرد در سطوم م تلف در پهناه سارزمی ، پیوساته باه اناوان هاد  غاایی در نظاام برناماه ریازی ایاران ماورد             

هااایی از مطیاا  دسترساای مناسااب سااكنه در واحااد سیاساای بااه واادمات و  چاارا کااه شاااوص ؛انایاات بااوده اساات

ش حاکماات تقویاات روحیااه مشااكالت امااومی ماای توانااد بااه ایجاااد فضااایی اماا  باارای ساااکنی  نااواحی و ييااتر

ای کارآماد اما  نمایاد کاه کمتاری  تانا و       رو نظاام تقيایمات کشاوری بایاد باه يوناه      ایا   ت ازدوتت منجر شود

 ،بیشااتری  هماااهنگی و همكاااری متقاباا  را در درون منااا و و باای  منااا و همجااوار بوجااود آورد )احماادی پااور  

يیااری امااومی اساات کااه   یناادهای تصاامیكآتصاامیك يیااری باارای تقياایك یاا  اسااتان از نااو  فر   ت(557:1182

ياذاری  ایا  تصامیك يیاری مای تواناد ناوای واط مشای         تمتأثر از وط مشی هاای جااری در کشاور انجاام يیارد     

اساااس یاا   ثانویااه باارای سااایر مااوارد مشااابه در سااط  کشااور باشاادت ايرچااه بااه باااهر بااا روش اقالیاای و باار   

نشاان مای دهاد کاه تاأثیر ااواملی        سیيتك مش ص انجام می يیارد، اماا ساوابو مطات اات و نظریاات ارا اه شاده       

یناد ایا  ناو     آهاای بورکراتیا  و اهادا  آنهاا در فر     هاای نفاوذ، ساازمان    چون صااحطان مادرت، ن طگاان، ياروه    

 همكااران، هاای آن تغییار ایجااد مای کنناد )اوطااری و        ثر واماد شاده و در نتاای  و انت ااا    هاا ما    تصمیك يیری

 (ت08 :1184
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در  ،یاساای داشااته اسااتی سیاساای داولاای کشااور یااا تقياایمات اداری جنطااه سهاااتغییراتاای کااه در مرزبناادی     

بااالوره ایجاااد ت ااادل در  ارتطاااب بااا اواماا  کماای و باارای انجااام اداره کشااور و رساااندن ساارویس و واادمات و   

 دیگاار (ت اسااتان فااارس نیااز هماننااد54 :1187 ،سااازماندهی فضااایی آینااده کشااور انجااام يرفتااه اساات )رهنمااایی

فاراز را پشات سار يذاشاته اساتت ایا  اساتان         تااری ی پار نشایب و    ،در زمیناه تقيایمات کشاوری   ایاران   منا و

باشاادت وجااود  هااای ایااران، رتطااه اول را دارا ماای   شهرسااتان در باای  اسااتان  03در حااال حاضاار بااا دارا بااودن   

را  هاای م تلاف باا آن روبارو مای باشاد، زمیناه تقيایك آن         مشكالت و ميا   مت ددی کاه ایا  اساتان در ب اا    

بااه صااورت یاا   اارم و برنامااه مطاارم نمااوده اسااتت در ایاا  مقاتااه، ضاام  م رفاای ميااا   و مشااكالتی کااه ایاا  

یناد  آان فاارس و چگاونگی فر  سات هاای م تلاف باا آن روبارو مای باشاد، باه  ارم مادل تقيایك ا           استان در ب ا

 تحقیو اهدا  زیر را دنطال می کند:ای  ای  تقيیك پرداوته وواهد شدت 
 سط  استان فارس تقيیمات سیاسی در موجود شناوت وضد -1

 تقيیك استان فارس فرآیند در ثیريذارشناسایی اوام  تأ -0

 ارا ه مدل پیشنهادی تقيیك استان فارس -1

 :مبانی نظری مفاهیم و

 محاادوده یاا  کشااور، ملماارو فرمااانروایی نظااام سیاساای و مااردم ساااک  در فضااا و :سااازماندهی سیاساای فضااا

بااه منظااور  ،ميااتق  سااط  کشااور درون واحاادهای سیاساای در ا تشااكی  ماای دهناادت درحكوماات آن ساارزمی  ر

بااا توجااه بااه ضااروریات سیاساای، تاااری ی،   واادمات رسااانی و کااارایی در حااداک ر ایجاااد و اداره امااور تيااهی  در

سیاسای   -کاه باه ناام تقيایمات اداری    ؛ ای تقيایماتی صاورت مای يیارد    هاای ااا فی منطقاه   وابيتگی فرهنگی و

توساا ه  (ت دوتاات هااا بااه دتیاا  سااازماندهی سیاساای فضااا در   6:1174)میرحیاادر، ووانااده ماای شااود کشااوری 

بهیناه جادیت واصای دارنادت      کشورهای وود نيطت به تقيایك فضاای درونای سارزمی  واود باه شاك  مناساب و        

اسااتت  غیااره تاااری ی،  طی اای و نزدیكاای هااای مااومی، نااهادی، مااذهطی و ایاا  تقياایك بناادی مطتناای باار م مااولٌ

اوتیااارات  کشااور، بااا اسااامی و  نااو  حكوماات هاار  شاارایط اجتماااای و فرهنگاای و  یمات اداری بيااته بااهتقياا

 تقيایك کا  کشاور مای توانناد از      واحادهای باه دسات آماده از     یا  از  متفاوت ت یی  می شود، حاال آن کاه هار   

ه یااا ساا دهيااتان(ت حتاای ممكاا  اساات دو )اسااتان، شهرسااتان، ب ااا و باشااند درجااه سیاساای واصاای بروااوردار

               ت (025:1182)بدی ی، براكس واحد  طی ی تشكی  ی  واحد سیاسی بدهند و

کشاور یاا واحادجغرافیای سیاسای از      هار  ساازمان دهای سیاسای فضاا در    ی: ضرورت عمده تقسایمات کواور  

جریااان توساا ه ملاای جوامااد بشااری  نیروهااایی کااه در ميااتمر تط یاات ماای کناادت ضاارورت هااا و فرآیناادی پویااا و

باه   آنهاا را وادار  و فضاایی موجاود را باه چااتا مای کشاند       –می شوند، به  اور دا اك سااوتارهای سیاسای      توتید

ااماال تغییارات    از (ت بناابرای  حكومات هاا ناايزیر    06:1178 )حااف  نیاا،   ديرياونی مای کنناد    ان طا ، اصالم یاا 

ارصاه سیاسات    واود در هاای ت ریاف شاده    بارای دساتیابی باه هاد      فضاایی کشاور   –اتگوهای سیاسی  مداوم در

ت ( 421:1173 )حاااف  نیااا، ساارزمی  هيااتند ملاات و براباار ت هاادات وااود در نیااز اماا  بااه وبااایف و داولاای و

اهااك مياا لی اساات کاه یاا  کشاور درحااال رشاد باارای انجاام برنامااه ریازی هااای        درواماد تقياایمات کشاوری از  

 ,Dikshit) تر بایاد باه آن توجاه کناد    بهاره بارداری بیشا    اداری بهتار و  امتصادی، فرهنگای، سیاسای، اجتمااای و   

، ضاارورتی انكارناپااذیر و ماااهوی باارای  تمرکااز زدایاای ياایمات کشااوری بااه منظااور چنااد تق هاار ت(1995:199

ئله مياا هاار از تاار مهااك کشااورها اساات، امااا هااد  يااذاری منطقاای باارای تقياایمات کشااوری واجااب تاار و بیشااتر
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 -دا مای دوتات   غیرمابا  ديرياونی و   و   پایادار سیاسای سارزمی  بایاد باا هاد      ناو  تقيایك   دیگر است؛ زیارا هار  

يارو امنیات ملای اسات کاه باه واساطه         کشور که بقای ملای اسات، ساازياری داشاته باشادت بقاای ملای واود در        

 (ت08:1178 امیراحمدیان،) امكانات امكان پذیر می شود دسترسی مناسب ساکنان به ودمات و

مياا   مارتطط باا تقيایمات کشاوری در ایاران        تفاه هاا و   چاه م اير :اصالی تقسایمات کواوری   ی هاا لفهؤم

امااا بااا مطات ااه و ارزیااابی  ،بنابااه مقتضاایات امتصااادی، اجتماااای، جغرافیااایی، سیاساای و امنیتاای و تتت زیاااد اساات 

 اشاره می نماییك:   ،تفه متداول که نقا اساسی داردتقيیمات کشوری به چهار م  دمیو شاوص اصلی در
اتگااوی تقياایماتی موجااود ایااران بااه ساامت پااارامتر جم یاات بااوده اساات  تفااه جم یاات: ياارایا مياالط درم  -1

  ت(136 :1181 ،که ياهی اومات با اام  سیاسی همراه شده است )حاف  نیا

تفااه وساا ت و ملماارو: ملمروهااا ت یاای  کننااده مرکزیاات هااا و محاادوده هااای واحاادهای تقياایمات سیاساای  م  -0

وذ و تقابا  نمایناديان سیاسای را در جغرافیاای واان نشاان       بوده اند و از ایا  نظار اهمیات دارناد کاه حاوزه نفا       

 می دهندت  

همگناای جام ااه در مااانون تقياایمات کشااوری: همگناای یاا  جام ااه تحاات انااوان اشااتراکات اجتماااای،        -1

 فرهنگی، مومی و سرزمینی ت ریف شده استت 

مرکزیاات هندساای تفااه دسترساای و فاصااله: توزیااد واادمات در درون یاا  جام ااه همگاای م مااولي براساااس  م  -4

های تقا  ی در نظر يرفته مای شاود کاه ماردم دسترسای بیشاتری بار آن داشاته باشاندت ایا  نقااب برتار تحات              

  ت(81:1182،)احمدی پور انوان مرکز ب ا یا استان شناوته می شود

 :پیوینه تحقیق

ت در شااك  نقااا جغرافیااای ماادرت و حمایاا»در مقاتااه ای کااه تحاات انااوان  (1188)احماادی پااور و همكاااران  -

باه نگاارش درآورده اناد، در ب شای از مقاتاه واود باه         «يیری مرزهای جدیاد تقيایماتی پاس از انقاالا اساالمی     

ایاا  نتیجااه رساایده انااد کااه در تغییاارات سیاساای سليااله مراتااب اداری و سااطوم تقياایماتی ایااران، نماینااديان   

در نیروهااا و اواماا  موجااود   مجلااس شااورای اسااالمی، ا مااه جمااااات و اسااتانداران را ماای تااوان بااه انااوان     

یر را در تقياایمات حرکااات و جنااطا هااای محلاای و منطقااه ای دانياات کااه بیشااتری تااأث    جغرافیااای ماادرت، 

تقاضااا کااه در  080از ت ااداد  1180چنااد دهااه يذشااته داشااته اناادت بااه انااوان نمونااه درسااال   سیاساای ایااران در

ماورد   171د آن باه وسایله ا ماه جم اه و     ماور  86برنامه تقيیمات سیاسای باه وزارت کشاور ارساال شاده اسات،       

 (ت 01 :1188 ،)احمدی پور و همكاران مجلس شورای اسالمی مطرم شده است آن توسط نماینديان

تقياایمات کشااوری و باای ثطاااتی سیاساای  »در مقاتااه ای کااه تحاات انااوان  (1185) احماادی پااور و منصااوریان -

نتیجااه رساایده انااد کااه ات اااذ مشاای امتداريرایانااه   بااه نگااارش در آورده انااد، بااه ایاا  «(1085-1157در ایااران )

، بااااش شااد کااه ياارایا هااای فرهنگاای تاادار مااانون اساساای تحقااو یافتااه بااودرضاااوان کااه در جهاات اكااس ام

 رهنمااا و احماادی پااور ت دوم بااه شااك  ف ااال و متااراکك درآینااد  تقویاات شااوند و بااا فروپاشاای اسااتطداد اول و   

، بااه ایاا  نتیجااه رساایده انااد کااه از «نظااام تقياایمات کشااوری درجااه بناادی»ای تحاات انااوان در مقاتااه (1180)

روناد تغییار در واحادهای سیاسای در ساط  کشاور رو باه افازایا باوده اسات و ایا              1182تاا ساال    1116سال 

 روند همچناان تمایا  سایری ناپاذیری داردت همچنای  در  اول ایا  مادت سااوتار تشاكیالت دوتات نیاز بازر              

دی ساطوم تقيایمات کشاوری باه ویاهه در ساط  ب اا و شهرساتان، راه حا           تر شده استت بناابرای  درجاه بنا   
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جلااويیری از مط ااه مط ااه و کوچاا  شاادن ساارزمی  و افاازایا نیااروی انيااانی دوتاات اساات )رهنمااا و            

 (ت15-48: 1180همكاران،

 :روش تحقیق

نیااز از   توسا ه ای مای باشاد و ا الااات ماورد      رویكارد  تحلیلای باا   –روش تحقیو در ایا  پاهوها توصایفی         

مراج اه باه ساازمان هاا و ادارات      مراکز آمااری م تطار مانناد کتاب اناه اساتانداری فاارس، سااتنامه هاای آمااری و         

جمااد آوری ا الاااات پایااه و مااورد نیاااز از  پااس از ابتاادا کاا  در سااط  اسااتان فااارس يااردآوری شااده اسااتت در 

کاه اساتان فاارس اماروز در ب اا هاای       باه ذکار مياا   و مشاكالتی      ،مراکز ذکار شاده و تحلیا  و بررسای آنهاا     

پرداوتااه ماای شااود و ساادس بااه  اارم ماادل تقياایك اسااتان فااارس و فرآینااد    ،م تلااف بااا آن روباارو ماای باشااد

 در نهایاات بااه ارا ااه پیشاانهادات و راهكارهااای مناسااب در جهاات حاا  ميااا   و  تچگااونگی آن اماادام وواهااد شااد

 ت مشكالت مطرم شده امدام وواهد شد

  :همورد مطالعمحدوده 

 03یمات سیاساای وااود دارای آوااری  تقياا درایاا  اسااتان  تماای باشااد اسااتان فااارس ،محاادوده پااهوها      

 ت نااام شهرسااتان (16 :1131 ،دهيااتان ماای باشااد )اسااتانداری فااارس   024ب ااا و  81شااهر،  34، شهرسااتان

 (ت 1شماره  )شك  تشده است ذکر1جدول شماره  فارس در های استان

 
 :یافته های تحقیق

 و محافاا  سیاساای توجااهتقياایك اسااتان فااارس از موضااواات بياایار مهماای ماای باشااد کااه همااواره مااورد         

شاود کاه   موضاو  در ایا  مقاتاه سا ی مای     ایا   بوده اساتت بناابرای  باا توجاه باه حياسایت        اجتماای ای  استان

تقيایك اساتان    ت اوتای  ب اد، دلیلای کاه باااش مای شاود       دهایك را از دو ب اد کلای ماورد بررسای مارار       ميئلهای  

تقيایك اساتان فاارس مای باشاد       پیشانهادی  فارس به صورت یا  ضارورت مطارم شاود و از ب اد دوم ارا اه مادل       

مرحلااه کلاای ت ریااف شااده اساات کااه بااه آن پرداوتااه وواهااد شاادت در ارتطاااب بااا دلیاا  و    4کااه ایاا  ماادل در 

ر باه ت ادادی از آنهاا اشااره     های تقيیك اساتان فاارس مای تاوان ماوارد مت اددی را ذکار کارد کاه در زیا           ضرورت

 می شود: 
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  :وسعت زیاد استان فارس

درصااد از وساا ت کشااور ایااران را بااه وااود  4/7کیلااومتر مربااد،  100628اسااتان فااارس بااه مياااحت تقریطاای      

وراسااان سیيااتان و بلوچيااتان،  ،کرمااانهااای  اوتصااان داده اسااتت ایاا  اسااتان از نظاار وساا ت ب ااد از اسااتان 

م اوناات برنامااه ریاازی اسااتانداری هااای ایااران داراساات ) ی رتطااه پاانجك را در باای  اسااتانوراسااان رضااو ،جنااوبی

باا   یدسا ومناا و   نكتاه را مای تاوان یاادآور شاد کاه هماواره       در بررسای ااما  وسا ت، ایا       ت(14 :1188 ،فارس

روبارو مای باشاندت يرچاه اساتان فاارس باا دارا باودن وسا ت زیااد           واود   اداره اماور  درميا   و مشكالت مت ادد  

از تنو  واصی در ميا   و مناابد  طی ای برواوردار اسات و ایا  مناابد مای تواناد زمیناه توسا ه یاافتگی اساتان             

مناا و دور دسات و پیراماون باه تحااو دوری      باه الات وسا ت زیااد،     های م تلف فاراهك نمایاد، اماا     را در ب ا

رکااز اسااتان نتوانيااته انااد بااه جایگاااه وام اای وااود دساات یابنااد و همااواره از حمایاات و نظااارت ماز مرکااز اسااتان 

 ت(14 :1188 ،)احمدی پور و همكارانبهره ناچیزی برده اند 

  :گستردگی توکیالت اداری در استان فارس

سااازمانی یكاای از ميااا لی کااه امااروزه اسااتان فااارس بااا آن مواجااه ماای باشااد، ييااترديی تشااكیالت اداری و       

ماای باشاادت وجااود ایاا  تشااكیالت اداری و سااازمانی جاادا از مزایااا و محاساانی کااه دارد، زمینااه ساااز بياایاری از    

باه اناوان نموناه توزیاد ااتطاارات و بودجاه از جملاه ایا  مياا   مای باشاد کاه              ؛ميا   و مشاكالت شاده اسات   

ماای باشااد کااه نظااارت باار ایاا   ب ااد نظااارتی ،انجااام ماای يیااردت از  اار  دیگاار بااه صااورت ناهماهناا توزیااد آن 

کیفیات ارا اه وادمات باه صاورت نامناساب انجاام مای شاود و           باه سا تی انجاام مای شاود و      ،تشكیالت ييترده

اداره آماوزش و   62تكاریك اربااا رجاو  را باه صاورت نامناساب دنطاال مای کنادت وجاود بایا از             رم به اصطالم 

 تبر ای  ميئله می باشد ووديواهی تتتدر حوزه امور شهری و شهرداری 120 پرورش،

  :های توسعه در سطح استان پایین بودن شاخص

 14هاای تلفیقای توسا ه از مجماو       در زمیناه شااوص   1155اسااس بررسای هاای انجاام يرفتاه در ساال        بار     

شهرسااتان محااروم ماای  12شهرسااتان نیمااه بروااوردار و  1، یاا  شهرسااتان بروااوردار، اسااتان فااارس شهرسااتان

شهرسااتان نیمااه   4یاا  شهرسااتان بروااوردار،    ،هااای تلفیقاای  در زمینااه شاااوص  1165باشااندت در سااال  

شهرسااتان نیمااه  4شهرسااتان بروااوردار، 1ایاا  میاازان بااه   1175شهرسااتان محااروم و در سااال   3بروااوردار و 

 ت(84 :1187 همكاران،ی و شهرستان محروم رسیده است )زیار 3برووردار و 

هااا در اسااتان فااارس ایاا  نكتااه برداشاات ماای شااود کااه اموماااي یاا   بااا بررساای توزیااد جغرافیااایی شهرسااتان    

هاایی کاه    بادی  م ناا کاه شهرساتان     ؛رابطه م نااداری بای  دوری از مرکاز اساتان و توسا ه نیاافتگی وجاود دارد       

مناسااطی در منااا و دورتاار از مرکااز اسااتان ماارار يرفتااه انااد، همااواره از نظاار زیرساااوت هااای توساا ه وضاا یت نا 

 باه اناوان نموناه شهرساتان     ؛روناد توسا ه یاافتگی اساتان فاارس تاأثیر يذاشاته اسات        يائله بر داشته اند و ایا  م 

هااای اسااتان فااارس ماای  از جملااه شهرسااتان واان  و بوانااات زریاا  دشاات، مهاار، ممياانی، رسااتك، هااای لماارد،

 اسااس شااوص   مرکاز اساتان، از توسا ه یاافتگی مناساب برواوردار نمای باشاند و بار          باشند که به دتیا  دوری از 

 های توس ه به انوان منا و محروم شناوته شده اندت 
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  :تعداد زیاد شهرستان در استان فارس

شهرساتان، بیشاتری  ت اداد     03اسااس آواری  آماار منتشار شاده از ساوی وزارت کشاور، اساتان فاارس باا            بر    

شهرسااتان در  ادزیاا ت اداره ت ااداد(www.amar.org)هااای ایااران دارا بااوده اساات   شهرسااتان را در باای  اسااتان

 (ت 1)جدول شماره سط  ای  استان با مشكالت وان همراه استت 
 های استان فارس براساس آخرین تقسیمات کووری شهرستان -1جدول 

 شهرستان ردیف شهرستان ردیف شهرستان ردیف

 کازرون 01 داراا 11 آباده 1

 کوار 00 رستك 10 ارسنجان 0

 يراش 01 زری  دشت 11 استهطان 1

 لر 04 سدیدان 14 املید 4

 لمرد 05 سروستان 15 بوانات 5

 مرودشت 06 شیراز 16 پاسارياد 6

 ممينی 07 فراشطند 17 جهرم 7

 مهر 08 فيا 18 ورامه 8

 نی ریز 03 فیروزآباد 13 ورمطید 3

 - - میروکارزی  02 ون  12

 ت15:1131،ماوذ: ساتنامه آماری استان فارس

  :فارس زیاد استان افقیگسترش 

تان تاا مرکاز اسا    مياافت شاهر لمارد   کیلاومتر و   087تاا مرکاز اساتان     ميافت افقی شهر آباده بارروی زمای        

اساتان فاارس    درتاا جناوبی تاری  مراکاز شهرساتان       شاماتی تاری   افقای  مجماو  فاصاله    کیلومتر اساتت در  412

 تکیلومتر می رسد 717به برروی زمی  

 :مدل تقسیم استان فارس 

 1مرحلااه  راحاای شااده اساات کااه ابتاادا ایاا  مراحاا  در نمااودار شااماره     4ل تقياایك اسااتان فااارس در مااد    

 های مدل پرداوته وواهد شدت  نمایا داده می شود و سدس تشری  هر ی  از ميمت

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
                                      مدل پیونهادی جهت تقسیم استان فارس -1نمودار                                      

 

 شناوت وضد موجود

 جهت ایجاد های حا ز شرایط انتزا  یا اتحاق ب ا

 جدیدواحدهای سیاسی 

 اداری دوم در استان فارس –ت یی  مرکزیت سیاسی 

ت یی  محدوده واحدهای سیاسی جدید پس از تقيیك 

 استان فارس
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  :واحدهای سیاسی جهت ایجاد شرایط زئهای حا انتزاع یا الحاق بخش

دوتاات بنااابر مقتضاایات و شاارایط وااان در هاار منطقااه ماای توانااد نيااطت بااه اتحاااق و یااا انتاازا  واحاادهای        

باا   ت(1160،ات کشاوری ماانون تقيایم   7سیاسی امدام نمایاد و واحادهای سیاسای جدیاد را باه وجاود آورد )مااده        

نيااطت بااه ایجاااد  ماای تااوان بااا بررساای جوانااب و شاارایط وااان وتوجااه بااه شاارایط موجااود در اسااتان فااارس  

از جملاه تغییراتای کاه مای تاوان در ایا  حاوزه انجاام          تامادام نماود   جدیاد درساط  شهرساتان    واحدهای سیاسی

 داد:  

   تایدی شهرستان ارتقاواحد سیاسی به  و جداب ا آباده  ش  در شهرستان نی ریزاز شهرستان مذکور  -

 ت  یابد به واحد سیاسی شهرستان ارتقاو  جدااز ای  شهرستان  لرستاندر شهرستان  اوز ب ا -

بااه و پااس از اتحاااق بااه یكاادیگر  جااداهااای جااویك و بنارویااه در شهرسااتان لرسااتان از ایاا  شهرسااتان  ب ااا -

 ت  یابند شهرستان ارتقاواحد سیاسی 

 ت  یابد ارتقا شهرستانواحد سیاسی به  و جداشهرستان جهرم از ای  شهرستان  ب ا وفر در -

 یابندتشهرستان ارتقا واحد سیاسی به  وشده  ادشهرستان شیراز از ای  شهرستان ج درب ا زرمان  -

 باه  شهرساتان کاازرون از ایا  شهرساتان جادا و پاس از اتحااق باه یكادیگر          کنارت تاه در  هاای وشات و   ب ا -

 یابندت ارتقا شهرستانسی واحد سیا

 تغییار واحاد سیاسای    15هاای اساتان باه     تغییرات ذکر شاده در ساط  اساتان فاارس، ت اداد شهرساتان      انجام با  

  ت(0 شماره )شك ت می کند پیدا

 
  : اداری دوم در استان فارس  –سیاسی  تعیین مرکز

مت شاماتی اساتان واماد شاده اسات،      کاه شاهر شایراز باه اناوان مرکاز اساتان فاارس در ميا          با توجه به ایا      

هااا کااه  ت اادادی از مراکااز شهرسااتان بایااد ،جنااوبی اسااتان اداری دوم در ب ااا –باارای ت یاای  مرکزیاات سیاساای

بهتااری  شاارایط را دارنااد انت اااا شااوندت مرکااز اسااتان یكاای از شااهرهای اسااتان ماای باشااد کااه مناسااب تااری     

ضااوابط تقياایمات  3ماااده  0اسااتان باشااد )تطصااره کااانون امتصااادی، سیاساای، فرهنگاای،  طی اای و اجتماااای آن 

 ت یاای شااهر لر، جهاارم و فيااا کااه بهتااری  شاارایط جهاات   1 ،بنااابرای  بااا توجااه ایاا  مياائله ت(1160،کشااوری

 دارناد، انت ااا شاده انادت باا تحااو کاردن ت ادادی از شااوص          فاارس  در جناوا اساتان   اداری -مرکزیت سیاسای 
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کزیاات نيااطت بااه انت اااا سااكونتگاه مااورد نظاار اماادام شااده اسااتت هااای مااورد نظاار و بااا اسااتفاده از شاااوص مر

 هایی که در ای  ميئله مورد بررسی مرار يرفته اند:  شاوص

 نظااامی، ت ااداد ناويااان تاکياایرانی شااهری، ت ااداد اتوبااوس شاارکت  هااای دوتتاای، ت ااداد مراکااز ت ااداد باناا     

ص، ت ااداد مراکااز آمااوزش ااااتی،  فااوق ت صاا، ت ااداد پزشاا  مت صااص و، ت ااداد بیمارسااتاندرون شااهریواحااد

ت ااداد نیااروی ن طااه )فااوق تیيااانس و دکتاارا(، جم یاات مرکااز شهرسااتان، ت ااداد سااینما، فرودياااه ف ااال، پااار   

هاای   ت باا اساتفاده از شااوص   ووسا ت حاوزه شاهر   ت اداد کالنتاری هاا     ،وبه، کتاب اناه اماومی  صا امومی، تلف  من

 :زیر می باشدجدول ی مزبور به شرم ذکر شده، جمد مرکزیت هر ی  از شهرهايانه  شانزده
 موردمطالعهمرکزیت شهرهای  های محاسبه شاخص -2جدول 

 لر فيا جهرم

60/513 81/115 73/031 

 ت 1130، : محاسطات نگارنده ياننطدم

در باای  سااه سااكونتگاه یاااد شااده، شااهر جهاارم بااا دارا بااودن شاارایط مناسااب ماای توانااد بااه انااوان بنااابرای       

  ت(1 شماره )شك  تشوداداری دوم در استان فارس مطرم  – مرکز سیاسی

 
 :واحدهای سیاسی جدید پس از تقسیم استان فارس تعیین محدوده

هاار شهرسااتان را بااه نزدیكتااری  مرکااز اسااتان   ،بااف اساات بااا حفاا  جهااات سیاساای و اجتماااای  دوتاات م     

باا توجاه باه فواصالی کاه هار یا  از        در مرحلاه آوار   (ت 1160،ماانون تقيایمات کشاوری    12منضك نمایاد )مااده   

)جادول شاماره   هاا باا شاهرهای جهارم و شایراز دارناد، تقيایك اساتان فاارس انجاام مای يیاردت              مراکز شهرستان

 (ت 5و  4شماره  اشكال(ت )4
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 های فارس برای توکیل واحدهای سیاسی تقسیم بندی شهرستان -4جدول 

 شیرازمرکزیت بد های تا شهرستان های تابد مرکزیت جهرم شهرستان
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هاا یاا    وزارت کشور بناا باه ضارورت مای تواناد باا تصاویب هیاأت وزیاران باا انتازا  و اتحااق روساتاها، ب اا                  

تصاویب مجلاس شاورای اساالمی ایجااد اساتان        کاه باا   مگار آن هاا را ت ادی  کناد؛     های مجاور، اساتان  شهرستان

مااده   1ه میلیاون نفار جم یات داشاته باشاد )تطصار       1جدید ضاروری شاناوته شاودت اساتان جدیاد بایاد حادام         

هااای اسااتان فااارس باارای  کااه در آن شهرسااتان 1براساااس جاادول شااماره  ت(1160،مااانون تقياایمات کشااوری 3

هاای ذکار شاده کاه در تاب یات       جم یات شهرساتان  مجماو    ،ده اناد تشكی  واحاد سیاسای )اساتان( تقيایك شا     

 اساتان فاارس شارایط لزم را    ایا  ب اا از  بناابرای   ت میلیاون نفار مای باشاند     0/1 مریاب  ،جهرم مای باشاند   شهر

 باید امدامات لزم انجام يیردت   آندر جهت تقيیك  و برای تشكی  واحد سیاسی جدید دارد

  :نتیجه گیری

مياا   و مشاكالتی کاه اماروز اساتان فاارس باا آن روبارو مای باشاد، پرداوتاه شادت              تطیای  باه  ه در ای  مقاتا     

، نامناسااب بااودن وضاا یت ارتطااا ی اسااتان، ت ااداد زیاااد شهرسااتان، افقاایميااا لی ماننااد وساا ت زیاااد، ييااترش 

 ذکار  اسااس مشاكالت   بار هاای اساتان و تتت از آن جملاه مای باشادت در نهایات        وض یت توس ه یاافتگی شهرساتان  

اسااتان فااارس یاا  ضاارورت بااه  ، تقياایكجهاات حاا  ميااا   و مشااكالت موجااودکااه  شااده چناای  اسااتالل شااد

مرحلاه   4یناد تقيایك اساتان فاارس در     آفر ،اسااس مادتی کاه نگارناده ياان  راحای نماوده اناد         حياا آیادت بار  

ه صاورت  آن، با  افقای کلی مورد بررسی مارار يرفات و سادس تقيایك نهاایی اساتان فاارس باا توجاه باه يياترش            

شهرسااتان در ب ااا  02شهرسااتان پیشاانهادی، بااه ترتیااب   6شهرسااتان ف لاای و  03ارضاای انجااام يرفااتت از  

باه اناوان مرکاز    ب اا شاماتی شاهر شایراز     در شهرستان در ب اا جناوبی مكاان یاابی شاده انادت        15شماتی و 

 دوم کزیااتاسااتان و در ب ااا جنااوبی شااهر جهاارم بااه دتیاا  دارا بااودن پتانياای  هااای لزم ماای توانااد مر       

  :ارا ه می شود مطات ه مورددر جهت موضو   پیشنهادهایی اداری را به اهده بگیردت -سیاسی

      ایاا  مقاتااه صاارفاي یاا  برنامااه پیشاانهادی ماای باشااد و ضاارورت بااازنگری آن توسااط مياائوتی  وزارت

 کشور اتزامی می باشدت  

   نگااارش درآمااده اسااتت  ایاا  مقاتااه صاارفاي بااا دیااد الماای و باادون هاایب يونااه غاار  ورزی بااه مرحلااه

 بنابرای  با دیدی نقادانه می تواند مورد بازبینی و بررسی مرار يیردت  

 ینااد آهااای جدیااد لزم اساات کااه ت اادی  نیاارو و فر جهاات تااأمی  نیااروی انيااانی مااورد نیاااز در سااازمان

 انتقال آن از شهر شیراز انجام يیرد تا بار ماتی آن بر دوش دوتت کاها یابدت 

  توساا ه حماا  و نقاا  زمیناای در ب ااا تقياایمات سیاساای دراسااتان فااارس برنامااه جهاات تياارید در ، 

 های جنوبی استان باید سرات بیشتری به وود بگیردت 

     مای باشاد    سیاسای جدیاد   هاای پیشانهادی بارای واحاد     زايرس، فارس جناوبی، بهارساتان و جهارم ناام

 تيیرد مورد توجه مرارکه می تواند 

 و مأخذ:   منابع

ت اثاارا ك يیااری تقياایك اسااتان وراسااان وتصاامی یناادآفر» :(1184) یااداتلهیحياا   و اوطاااری، محمااد ت1

 ت 04-40صصتهران، ، 0، شماره ، سال اول، مجله ژ وپلتی «اجتماای آن سیاسی و

ثر باار ارتقاااو سااطوم تحلیاا  اواماا  ماا » :(1188)  ااااملیاا فااه منطااری، ماسااك و  ،احماادی پااور، زهاارا ت0

، شااماره اول ،5ژ وپوتتیاا ، سااال   ، فصاالنامه«فااارس( )مطات ااه مااوردی: اسااتان   تقياایمات کشااوری 

 ت 03-47صصتهران، 
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نقااا جغرافیااای ماادرت و  » :(1188 محماادی )حمیدرضااا میرشااكاران، یحیاای و  ،احماادی پااور، زهاارا  ت1

، فصالنامه  «حمایات در شاك  يیاری مارز جدیاد تقيایماتی پاس از انقاالا اساالمی )ساط  شهرساتان(           

 ت 02-41صصتهران، ، 11، دوره 1مدرس، شماره 

تقياایمات سیاساای و باای ثطاااتی سیاساای در ایااران » :(1185 ) صااوریانمنالیرضااا احماادی پااور، زهاارا و  ت4

 ت 60-32صصتهران، ، 1، فصلنامه ژ وپوتتی ، سال دوم، شماره «(1157-1085)

، فصاالنامه «درجااه بناادی نظااام تقياایمات کشااوری» :(1180 ) محماادرحیك رهنمااااحمادی پااور، زهاارا و   ت5

 ت 15-48 صصمشهد، ، 71یی، شماره تحقیقات جغرافیا

، همااایا امنیات امااومی  «پایاداری امنیاات در بياتر تقياایمات کشاوری   » :(1182 ) احمادی پاور، زهاارا   ت6

 تهرانت  ،و وحدت ملی

، فصاالنامه مطات ااات ملاای، همگرایاای توساا ه یااافتگی اسااتان هااا و درجااه (:1178امیراحماادیان، بهاارام ) .7

 . 05-13صصتهران، ،1شماره 

 ت، تهرانچاپ سوم،انتشارات امطالجلد دوم،  جغرافیای مفص  ایران، :(1182) بدی ی، ربید ت8

  تتهران،چاپ اول انتشارات سمت، جغرافیای سیاسی ایران، :(1181) حاف  نیا، محمدرضا ت3

انتشااارات سااازمان جلااد اول،  ،اجتماااای –مطااانی مطات ااات سیاساای :(1173) حاااف  نیااا، محمااد رضااا  ت12

 ت تهران چاپ اول،از کشور،مدارس المیه وارج  و حوزه ها

جغرافیااا بااا تأکیااد باار برنامااه ریاازی  کاااربرد ماادل در :(1185 ) میرنجااف موسااویحكماات نیااا، حياا  و  ت11

 ت ، یزد، چاپ اولی و ناحیه ای، انتشارات الك نوی شهر

 اارم جااامد  اصااالم نظااام تقياایمات کشااوریت ياازارش اول: ضاارورت بااازنگری و :(1182) رهنماا، رحاایك  ت10

 ، تهرانت دفترتقيیمات سیاسی مرحله دوم، وزارت کشور، تقيیمات کشوری،

انتشااارات مرکااز  ،هااای شهرسااازی )جغرافیااا( مجمواااه مطاحااش و روش :(1187 ) رهنمااایی، محماادتقی ت11

   ت ماری و شهرسازی ایران، چاپ چهارم، تهرانمطات ات و تحقیقات م 

اسااتان فااارس باار اساااس  هااای  مقایيااه شهرسااتان» :(1187)جالتیااان اسااحاق یاااری، کراماات اتااه و ز ت14

 ت 77-36صص زاهدان، ، 11مجله جغرافیا و توس ه، شماره  ،«1155-75های توس ه  شاوص

 (، تهرانت 3و  7)ماده  مانون تقيیمات کشوری، :(1160) وزارت کشور ت15
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