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مقدمه

 یافتن و توسعه و اجتماعی عدالت ،توسعه درحال کشورهای فراروی مسائل و ها مشغولی دل ترین مهم از یکی امروزه

 ةجمل از سرزمین، فضای سیاسی بندی تقسیم و دهی سازمان ۀنحو .است مهم این به دستیابی برای سازنده راهکارهای

 مورد کشور هر نواحی و مناطق همگون و متوازن توسعة به رسیدن در که است وسیع ابعاد در اثرگذار های شالوده و عوامل

 سرزمینی فضای دهی سازمان هنر و علم به ،سرزمین سیاسی بندی ناحیه عبارتیبه یا فضا سیاسی بندی تقسیم .است نظر

 فضای بندی طبقه به متنوعی و متعدد اهداف با ها دولت غلبا .است آن نوع ترین رایج ،کشوری تقسیمات که شود می گفته

 تأمین امور، ۀادار در تسهیل عمومی، امنیت نظم، برقراری منظور به دولت هر ،بنابراین ؛اند ورزیده مبادرت خود سرزمین

 به سرزمین تقسیم بر ،کشور ةیکپارچ و بهینه مدیریت ،درنهایت و متوازن ةتوسع یندافر برای بسترسازی ،مردم رفاه

 و اشکاالت دچار دولت حاکمیت ،صورتدرغیراین ؛است متکی معینی و مشخص سیاسی -جغرافیایی واحدهای

 در رایج الگوهای .سازدمی گسیختگی ازهم دچار را کشور ،زمانی یندافر یک در ،درنهایت و شودمی هایی نابسامانی

 .شوند می بندی طبقه ای ناحیه و فدرال بسیط، یا متمرکز های نظام ةگون سه در ،جهان کشورهای

 و ملی های حکومت برای ،زا توسعه باالی پتانسیل و ها فرصت دارای مناطق و ها مکان کمی و دقیق شناسایی

 را محروم مناطق دائمی حتی یا موقت تکفل بار دبای فضاها گونه این زیرا ؛است حیاتی بسیار ها آن  مرکزی های دولت

 برابر توزیع همچنین و ای منطقه اقتصادی -سیاسی متوازن یافتگی توسعه تمرکززدایی، .(1381 پور،کریمی) گیرند برعهده

 ،کشوری تقسیمات یندافر از هدف ،طورکلی به .است کشوری تقسیمات نظام ماهوی و ای پایه اهداف از امکانات، و منابع

 .است کشور قلمرو در سیاسی سطوح ترین پایین تا دولت حاکمیت تسهیل نیز و مناطق برای امکانات و خدمات تأمین

 گریز نیروهای و عوامل حذف ضمن تا شود طراحی کارآمد ای شیوه به دبای تقسیماتی نظام مذکور، هدف به دستیابی برای

 ةتوسع به نیل برای الزم های زمینه ،درنهایت تا شود منجر کشور مناطق بین هماهنگی و همگرایی بیشترین به مرکز، از

 .شود هاآن شکوفایی سبب منطقه، هر های پتانسیل با متناسب و آورد فراهم را نواحی و مناطق

 بندی تقسیم و سرزمینی فضای سیاسی دهی سازمان امر در که است کشورهایی ءجز ایران فوق، رهیافت بر تکیه با

 شناخته زمینه این در پیشرو یکشورها از و است برخوردار تاریخ طول در زیادی ةسابق از کشوریدرون نواحی سیاسی

 استان،) آن تقسیماتی واحدهای از هایی بخش و است بسیار سواحل دارای کشور این که است درحالی این .شود می

 و ایران در تمرکزگرا و بسیط سیاسی نظام ةسابق بر تکیه با .دارند  ارتباط ساحلی مناطق و سواحل با ،(دهستان و شهرستان

 کشوری تقسیمات نظام قانون اساس و پایه گفت توان می فعلی، رویکرد با کشوری تقسیمات نظام اصلی ةهست همچنین

 که درحالی شد؛ تصویب و بازنگری سال همین ماهدی در ،قانون این .گردد برمی 1316 آبان مصوب قانون به ایران، در

 هجری 1322 تا 1317-1316) میالدی 1945 -1939 های سال یعنی ،دوم جهانی جنگ شروع با همزمان ،1316 سال

 های مؤلفه و عوامل ،قانون این در ،بنابراین ؛بود جهانی نظام ژئوپلیتیک در ژئواستراتژیک گفتمان حاکمیت نیز و (شمسی

 تقسیمات ةنقش در سیاسی بندی تقسیم لحاظبه ،توازن و تعادل نبود جنوبی، سواحل منطقة در .بود مدنظر امنیتی -نظامی

 900 از بیش و 707 طول با ترتیببه ای باریکه صورت به ،هرمزگان و بوشهر های استان کهطوریبه ؛است بارز کشوری

 بوشهر و (1346) هرمزگان های استان رسد می نظربه .اند شده تشکیل عمان دریای و فارس خلیج سواحل امتداد در کیلومتر

 است ذکر شایان .اند شده تشکیل و طراحی ،امنیتی -نظامی رویکرد با ژئواستراتژیک، گفتمان حاکمیت ۀدور در (1352)

 خلیج ةمنطق ژاندارم نقش نیکسون، دوستونی تئوری در نظامی ستون عنوان به ایران ،(میالدی 70 ةده) دوره آن طی که

 .کرد می بازی را فارس

 بر تکیه با ،ایران جنوبی سواحل در ای منطقه ةتوسع بر کشوری تقسیمات نظام تأثیر ةمطالع با پژوهش این بنابراین،

 در ای منطقه توسعة کالن های شاخص ،درمجموع و جمعیت پراکنش و توزیع آب، منابع ،(گاز و نفت) کربوریوهیدر منابع
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 تا یابد؛می دست ای منطقه توسعة با متناسب ،کشوری تقسیمات نظام از مدلی پیشنهاد و طراحی به سرزمین، آمایش بعد

 ،رهیافت این بنابر .دشو برداری بهره بهینه طوربه ،ای منطقه پایدار ةتوسع راستای در موجود، های پتانسیل و ها ظرفیت از

 تحول همچنین و کشوری تقسیمات نظام فرعی و کالن اهداف به توجه با که دهدمی پاسخ سؤال این به حاضر پژوهش

 و یندهاافر با ایران جنوبی سواحل های استان در کشوری تقسیمات نظام آیا ژئواکونومیک، به ژئواستراتژیک از گفتمانی

 از حاکم پارادایم و گفتمان تغییر به توجه با که است نای فرضیه .دارد همخوانی ای منطقه ةتوسع رویکردهای

 ای منطقه ةتوسع فرایند با جنوبی سواحل های استان در ایران کشوری تقسیمات نظام ،ژئواکونومیک به ژئواستراتژیک

 .ندارد همخوانی



نظریمبانی

 1کشوریتقسیمات

 و گیری تصمیم و مدیریت شیوۀ به توجه دولت، حاکمیت اعمال در تسهیل برای اداری -فضایی دهی سازمان عانوا از یکی

 مکانی ظرف ،درواقع ،کشوری تقسیمات متوازن های محدوده .است مردم و مسئوالن رابطة ۀنحو به دهینظم همچنین

 و ها زیرساخت فعالیت، فرهنگ، جمعیت، طبیعی، های پدیده تمام مشترک فصل را هاآن توان می که روند می شماربه

 و سیاسی های ضرورت حکومتی، نظام تاریخی هویت و پیشینه تبع به هامحدوده این. دانست حرکات و روابط تشکیالت،

 توان می را هاآن مکانی و فضایی ترجمان و دنگیر می خود به خاصی آرایش و انتظام زمان ظرف در ،اقتصادی -اجتماعی

 (.4 :1378 کشوری، تقسیمات جامع طرح) کرد مشاهده یادشده موارد از ترکیبی یا غیرمتمرکز و متمرکز های انگاره در

 ؛است آن بهتر ۀادار منظور به ،تر کوچک واحدهای به کشور تقسیم ،آن هدف که عملی از است عبارت کشوری تقسیمات

 استان، مانند ؛برخوردارند خاصی سیاسی ةدرج از ،کشور کل تقسیم از آمده دست به واحدهای از هریک کهطوریبه

 به بیشتر خدمات ةارائ و سرزمین بهتر ۀادار برای ها دولت عبارتی، به (.205 :1353 ودیعی،) ...و دهستان بخش، شهرستان،

 به کار این از .گسترانند می فضایی و جغرافیایی بعد در را خود اداری سازمان کشور، فضای بندی تقسیم با ،شهروندان

 ةپهن تقسیم مقولة و کشوری درون سیاسی بندی ناحیه اگر (.194 :1381 نیا،حافظ) شود می تعبیر کشوری تقسیمات

 یندافر که کرد حاصل اطمینان توان می ،شود تعریف معینی های مالک براساس سیاسی، متمایز واحدهای به ملی سرزمین

 .شودمی تأمین انتظار مورد کارکردهای و اهداف و گرفته قرار صحیحی مسیر در کشور، سیاسی بندی ناحیه و بندی تقسیم

 راهبردهای یا ترکیبات از توان می همچنین .ددا صورت ها مشابهت و نزدیکی براساس توان می را کشور بندی منطقه

 یندافر در خاصیت یک عنوان به فضا از استفاده یعنی اجباری، مجاورت مفهوم از توان می جمله از جست؛ سود دیگری

 (.23 :1376 هاروی،) کرد استفاده -اندهمگن خواص یعضب حیث از کهزمانی -فضایی مجزای عوامل از یا ،بندی گروه

 تأکید جغرافیایی بنیادهای بر هرچه زمینه، این در و است کشوری تقسیمات برای ای پایه ای، ناحیه سیاسی بندی تقسیم

 و ها مالک جمله از .بود خواهد برخوردار بیشتری کارکرد و پایداری ضریب استحکام، از ،کشوری تقسیمات نظام ،دشو

 و طبیعی همگنی ،ای فاصله روابط جمعیت، شاخص به توان می کشور سیاسی بندی تقسیم در اثرگذار های شاخص

 و امنیتی ۀویژ های ضرورت مرکزی، های مکان نفوذ ۀحوز نواحی، ساکنان معیشت سبک یا شیوه مناطق، فرهنگی

 (.12 :1381 پور،کریمی) کرد اشاره دولت استراتژیک های اندیشه
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 توسعه

 آحاد زندگی شرایط بهبود ،آن هدف که است فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، های فعالیت از جامعی یندافر توسعه،

 و تعاریف چارچوب در (.24 :1992 باری، و اتفیلد) است امکانات و منافع ةعادالن توزیع و مشارکت آزادی، جامعه،

 نیازهای به پاسخگویی برای اجتماعی -انسانی های توانایی افزایش درجهت فراگیر روندی را توسعه توانمی ها نگری کل

 صرافی،) یابندمی پاالیش جهان پایداری های بینش و جامعه فرهنگی های ارزش پرتو در نیازها آنکه ضمن ؛دانست ها آن

 است، مطرح توسعه ۀدربار امروزه آنچه. است انسان محوریت توسعه، تعریف در موضوع ترین مهم (.19 :1992

 برای ،درحقیقت توسعه که شکلی به ؛(31 :1997 آبراهامسون،) است آن زایی درون نیز و بودنمشارکتی گرایی، مردم

 .است خویش زندگی از رضایت به انسان رساندن نیز آن نهایی هدف و (2 :1996 اسکاپ،) است انسان درمورد و انسان

 مردم، ةعام تلقی طرز اجتماعی، ساختارهای در اساسی تغییرات ایجاد مستلزم که داند می چندبعدی امری را توسعه ،تودارو

 (.115 :1368 تودارو،) است مطلق فقر کردنکن ریشه و ها نابرابری کاهش اقتصادی، رشد تسریع نیز و ملی نهادهای

 که است آن پایدار ةتوسع .است مطرح ناپایدار و 1پایدار ةتوسع مفهوم دو ،پایداری نظر از توسعه بندی تقسیم در

 در منابع این از برداری بهره که است زمانی به مربوط توسعه این .باشد داشته درنظر را تجدیدپذیر منابع از برداری بهره

 ةتوسع ،(1972) لندبرانت گزارش به (.1374 ران،دیگ و ترنر) نشود گرفته درنظر ها آن برای جایگزینی و باشد اولویت

 «.سازد برآورده نیازهایشان تأمین در آتی های توانایی کاهش بدون را حاضر نسل نیازهای که است ای توسعه» پایدار

 حفظ ضمن تا باشد قادر که بود خواهد پایدار هنگامی توسعه ،1980 سال در 2جهانی حفاظت راهبرد براساس همچنین

 (.1999 ژیلپن،) دهد قرار یکدیگر موازات به را منابع نگهداری و توسعه های سیاست موجود، منابع



 3ایمنطقهتوسعةنظریات

 -فضایی و اجتماعی اقتصادی، مختلف های برنامه کردنهماهنگ برای ،هدفمند و آگاهانه یفرایند ای،منطقه توسعة

 اجرا در مردم مشارکت از ،آن در که است ملی ةتوسع تحقق راستای در محلی های محدودیت و امکانات نیازها، با کالبدی

 ،منطقه یک بعد در توسعه روند (.1375 فنی،) شوندمی درگیر یکشور بعد در مناطق همة ،درنهایت و دوشمی استفاده

 اقتصادی ،اجتماعی های حوزه در منطقه ساکنان های انتخاب گسترش به ،ها توانایی افزایش کنار در دبای بودنانسانی برای

 در محلی و ملی سطح دو در ،اقدامات وار اندام پیوند گرو در ،ای منطقه توسعة (.41 :1377 صرافی،) بینجامد سیاسی و

 کالن سطح در ای ناحیه های نابرابری کاهش ای، ناحیه متوازن و یکپارچه توسعة (.1 :همان) است (منطقه) ها آن حدفاصل

 فراگیر ةتوسع برای ریزی برنامه نیز و ای منطقه شناسی آسیب محلی، و ملی توسعة های برنامه بین منطقی پیوند ملی،

 ةدست دو در ،ای منطقه ةتوسع های نظریه .رودمی شماربه کشور مناطق در توسعه ریزی برنامه ۀعمد اهداف از ای، منطقه

 تقسیم اساسبر که «اقتصادی پایة» و «اقتصادی های بخش رشد» قبیل از مواردی اول ةدست .است بندی طبقه قابل کلی

 ،ای منطقه ةتوسع برای بخشی ریزی برنامه بر تکیه و عملکردی های بخش به ،اجتماعی -اقتصادی های فعالیت

 به محیط، در ها آن یکپارچگی و ها فعالیت و ها انسان فضایی تقدم ةپایبر که نظریاتی دوم ةدست .است پذیر تفکیک 

 شهری -کشت ةمنظوم» ،«رشد قطب» به توان می نظریات دسته این از .اندمتکی توسعه برای فضایی ریزی برنامه

 (.99 :همان) کرد اشاره «پایدار ةتوسع و منطقه -زیست» و «ها سکونتگاه مراتبیسلسله نظام» ،(«اگروپلیتن)
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 سیاسیهاینظاموکشوریتقسیمات

 دولت نوع تابع زیادی حد تا ،کشوریدرون تقسیماتی واحدهای سیاسی کارکرد نیز و گیری تصمیم قدرت و اختیارات سطح

 از اعم ،آن حاکمیت اعمال ۀنحو و دولت ماهیت اینکه معنایبه ؛(1993 شورت، رنه) است ملی سطح سیاسی نظام و

 فضایی واحدهای اقتدار یکپارچه، و بسیط های سیستم در ،مثال برای است؛ تفاوتم ای ناحیه یا فدرال متمرکز، یا بسیط

 سیستم در که درصورتی .است دولت این اختیارات بسط و قبض تابع و محدود مرکزی، دولت زیرسطح و کشوریدرون

 تقسیم و مراتب سلسله وجود مختلف، های نظام میان مشترک عامل تنها .است بیشتر واحدها این اقتدار ،ای ناحیه و فدرال

 .است اداری تر پایین و باالتر سطوح بین و تر کوچک و تر بزرگ مناطق بین مسئولیت



ژئواستراتژیکگفتمان

 های استراتژی و ماع طور به تژیااستر تدوین در جغرافیایی محیط عوامل نقش که است علمی درحقیقت تژیاژئواستر

 و نیازها با متناسب ه،دور هر طی  جهانی، نظام ژئوپلیتیک در (.8 :1381 عزتی،) کند می مطالعه را صاخ طور به نظامی

 گاهی ،مزبور الگوی .گیرد می شکل الگویی بر تکیه با جهانی نظام و ندریگمی قرار مدنظر هایی مؤلفه و عوامل ها، فرصت

 در آنان کاربرد و تأثیر و جغرافیایی عوامل هم مواقعی در و نظامی عوامل گاهی محیطی، -جغرافیایی عوامل براساس

 با نظامی مسائل با محوریت       مشخصا  تژیک،اژئواستر گفتمان حاکمیت عصر در .است نظامی های استراتژی کارگیری به

 جنگ نیز و سرد جنگ  جهانی، دوم و اول های جنگ برمنطبق های دوره در ،مثال برای ؛است جغرافیایی عوامل بر تکیه

 با متناسب .شد می مشاهده وضوح به  جهانی، نظام ژئوپلیتیک در نظامی -جغرافیایی عوامل اهمیت ریگان، ستارگان

 اهمیت نظامی های استراتژی در جغرافیایی های مؤلفه و عوامل از یکی دوره، هر در  جهانی، نظام در موجود وضعیت

 نیز و دریایی قدرت خشکی، قدرت هارتلند، حیاتی، فضای یاههنظری از توان می زمینه این در ،مثال برای ؛یافت می

 ژئوپلیتیک در که ندشد مستولی سیاست جهان بر فضایی در که برد نام ژئواستراتژیک گفتمان حاکمیت دوران در اند ریمل

  ای منطقه و جهانی نظام در هژمونی به دستیابی برای کشوری هر ،عبارتیبه .بود نظامی های برتری برغلبه جهانی، نظام

 .باشد شتهدا بیشتری نظامی قدرت تا بود نآ نیازمند



ژئواکونومیکگفتمان

 ها استدالل با مخالفت در لوتواک ادوارد فوکویاما، فرانسیس «تاریخ پایان» ةنظری انتشار از سال یک حدود گذشت از پس

 کرد استدالل و مطرح را ژئواکونومیک مفهوم  ،«1ژئواکونومیک تا ژئوپلیتیک از» عنوان با ای مقاله در ،وی گیری نتیجه و

 است ژئواکونومی سمت به تیکژئوپلی از حرکت و سیاست دنیای در مسیر تغییر ۀدهند نشان ،درواقع سرد جنگ زوال که

 زیربناهای یا عوامل اثرگذاری ةمطالع از است عبارت تیکژئوپلی علم ۀحوز در ژئواکونومیک دیدگاه (.60: 1385 نیا،حافظ)

 همچنین و ها قدرت بین رقابتی هایفرایند و سیاسی های گیری تصمیم بر ،جهانی یا ای منطقه کشوری، محیط اقتصادی

 فروپاشی با (.130 :1381 مجتهدزاده،) جهانی یا ای منطقه ژئوپلیتیک گیرندۀ شکل ساختار بر عوامل این اثرگذاری بررسی

 به ،ژئواستراتژیک و نظامی رهیافت از و داد رخ ژئوپلیتیک مفهومی ۀحوز در ای عمده تغییرات شوروی، جماهیر اتحاد

 مرزهای یقلمروبند و گیری شکل اساس ،اقتصادی های مؤلفه ،بنابراین ؛یافت تغییر ژئواکونومیک رویکرد با هایی رهیافت

 (.1385 ویسی، و ی)عزت است ژئواکونومیک
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 ایمنطقهتوسعةوفضاسیاسیدهیسازمان

 از کشور، هر تقسیماتی نظام اگر .کند می تعیین را کشور اداری تشکیالت ساختار چارچوب و ظرف ،کشوری تقسیمات

 طور به ،(دهستان و بخش شهرستان، استان، کشور، شامل ایران در ،مثال برای) باشد وسیع و پیچیده مراتب سلسله منظر

 را رسانی اطالع فرایند موجود، تقسیماتی ساختار بنابراین دارد؛ درپی را تریگسترده تشکیالتی ساختار گیری شکل طبیعی

 گسترش سبب نظام، این همچنین .دهدمی افزایش را فراوان انسانی نیروی و منابع و امکانات به نیاز آن، پی در و کند

 را ماندگی عقب و توسعه فرایند کندی ،نهایتدر و شودمی منابع اتالف و اداری روکراسیوب شدن پیچیده و ساالری دیوان

 شامل آن اضالع که است مثلث یک ضلع سه حکم در ،ملی بعد در توسعه فرایند (.206 :1353 ودیعی،) دارد درپی

 فضاهای کردنمشخص ،کشوری تقسیمات در .بود خواهد «اختیارات میزان» و «اداری ساختار» ،«کشوری تقسیمات»

 کمربندها، محورها، کمی و دقیق شناسایی .است توجه مورد فضاها این ۀمحدود و مرز تعیین و نیافته توسعه و یافته توسعه

 نواحی شناسایی از تر حساس ،مرکزی دولت برای ملی، سرزمین ةپهن در توسعه برای مناسب و یافته توسعه نقاط و ها داالن

 به شوند، برخوردار توسعه از که زمانی تا را محروم مناطق نیافتگی توسعه بار دبای مزبور فضاهای زیرا است؛ محروم نقاط و

 و تنش کمترین با که بود خواهد مطلوب زمانی ،فضا سیاسی دهی سازمان ،درنتیجه (.27: 1381 پور،کریمی) کشندب دوش

 در نواحی و مناطق استعدادهای ،دنزب پیوند هم به را جغرافیایی متنوع مناطق هماهنگی، و همکاری ةزمین بیشترین ایجاد

 .سازد مهیا را پایدار و هماهنگ ای توسعه به دستیابی های زمینه و کند بارور را ملی سرزمین ةپهن



پژوهشروش

 .است گرفته صورت اسنادی نیز و ای کتابخانه ۀشیو هب آن ةپای اطالعات گردآوری و است تحلیلی -توصیفی پژوهش، این

 ها، داده تحلیل برای همچنین .دش استفاده کشور وزارت در موجود اسنادی –مطالعاتی های طرح از زمینه، این در

 .ندشد گرفته کاربه آماری های روش



 هایافتهوبحث

مطالعهموردمحدودةدرکشوریتقسیماتسابقة

 تمامی اساس ،قانون این .شد بازنگری سال همان ماه دی در و تدوین 1316 آبان در ،ایران کشوری تقسیمات قانون اولین

 در ایران کشوری تقسیمات نظام .است بوده حاضر حال تا ایران در کشوری تقسیمات نظام قانون اصالحات و تغییرات

 و سیستان.شود می شامل را خوزستان و بوشهر هرمزگان، بلوچستان، و سیستان های استان جنوب، ساحلی ةمنطق

 امیراحمدیان،) داشت قرار مکران استان ۀمحدود در ،1316 آبان 16 مصوب کشوری تقسیمات قانون اولین در ،بلوچستان

 براساس ها استان نامگذاری لغو از پس .دش هشتم استان ءجز ،سال همان ماه دی 19 در بعدی تغییر در و( 86 :1383

 استان های هسته از یکی عنوان به بلوچستان و سیستان استان و یافت تغییر کرمان به هشت استان نام ،گذاری شماره

 براساس ،بلوچستان و سیستان ،حاضر درحال (.99 :همان) شد تشکیل 1336 سال در زاهدان مرکزیت با سابق، هشتم

 وزارت) است دهستان 103 و شهر 37 بخش، 41 شهرستان، 14 دارای ،ایران در فضا سیاسی سازمان تغییرات آخرین

 داشتند قرار جنوب استان ۀمحدود در 1316 آبان 16 قانون در ،بوشهر و هرمزگان فعلی های استان (.1389 کشور،

 در ترتیببه ،هرمزگان و بوشهر های استان سال، همان  دی 19 در بعدی تغییرات در اما ،(85 :1383 امیراحمدیان،)

 دو  ،1327 سال در باراولین برای کل های فرمانداری ایجاد از پس .گرفتند قرار هشت و هفت های استان محدودۀ

 و بوشهر مرکزیت به «فارس خلیج جزایر و بندرها کل فرمانداری» های نام به کشور جنوبی مناطق در کل فرمانداری
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 کل فرمانداری دو این ،1346 سال در .دندش تشکیل بندرعباس مرکزیت به «عمان بحر جزایر و بندرها کل فرمانداری»

 سال در .دش تشکیل بندرعباس مرکزیت به «عمان دریای و فارس خلیج سواحل و جزایر و بندرها» استان و شدند منحل

 و شد منتزع عمان دریای و فارس خلیج سواحل و جزایر و بندرها استان از ،دشتستان و بوشهر های شهرستان ،1349

 ،1352 مهر 25 در سرانجام .شد انتخاب کل فرمانداری این مرکز عنوان به ،بوشهر بندر .گرفت نام بوشهر کل فرمانداری

 و شهر 32 بخش، 23 شهرستان، 9 دارای استان این ،حاضر درحال .یافت ارتقا بوشهر استانداری به بوشهر کل فرمانداری

 تغییر هرمزگان به عمان دریای و فارس خلیج سواحل و جزایر و بندرها ساحلی استان ،1355 سال در .است دهستان 44

 دهستان 85 و شهری ةنقط 34 بخش، 38 شهرستان، 13 دارای استان این ،حاضر درحال .(100 -90 :همان) داد نام

 تقسیمات قانون اولین در شدهتشکیل های استان اصلی و اولیه هستة نیز خوزستان استان (.1389 کشور، وزارت) است

 قرار ششم استان ۀمحدود در ،1316 سال ماه دی در بعدی تغییرات در استان این .است 1316 سال آبان در کشوری

 خوزستان استان (.1388 ،دیگران و مجید فریدی) داد نام تغییر خوزستان به ،گذاری شماره سیستم حذف از پس و داشت

 وزارت) است دهستان 131 و شهر 63 بخش، 56 شهرستان، 25 دارای ،1391 سال پایان تا تغییرات آخرین براساس

 (.1389 کشور،



ایرانآبمنابعکمبود

 ،کشور این در هساالن بارش میانگین کهطوریبه ؛است مواجه آبی کم شدید مشکل با که است کشورهایی جمله از ایران

 بانک) است سال در متر میلی 750 ،جهانی ۀگستر در رقم این که درحالی ؛(13 :1385 علیزاده،) است متر میلی 250        تقریبا 

 یانشا ةنکت .است جهانی سطح در آن متوسط سوم یک حدود ،ایران ةساالن بارش میانگین ترتیب،بدین (.2010 جهانی،

 ایران ةیهمسا کشورهای خاک وارد و خارج کشور مرزهای از ها، رودخانه ملاش ایران آبی منابع بیشتر که است آن تأمل

 ةده چند در       مشخصا  برداشت، اصول نکردنرعایت و رویه بی های برداشت اثر رب هم زیرزمینی های آب مقدار .ندشو می

 شمال و شمال از هرچه و ددارن متعادلی الگوی هم ایران در آب منابع توزیع (.1382 ی،)کردوان است کاهش به رو اخیر

 سهم ،1355 سال در .است تر ملموس آن بحران و یآب کم ةمسئل کنیم، پیشروی شرق جنوب و شرق سمتبه کشور یغرب

 و یافته کاهش مترمکعب 2000 به 1375 سال در میزان این که است مترمکعب 7000 حدود ایران تجدیدپذیر آب ةسران

 -1400 یها سال ةفاصل در ،ها بینی یشپ مطابق .است هرسید مترمکعب 1800 از کمتر میزانی به نیز 1385 سال در

 -1335) گذشته سال 50 طی گفت توان می ،درمجموع .یافت خواهد تنزل مترمکعب 800 حدود به میزان این ،1410

 (.1997 متحد، ملل )سازمان است شده کاسته برابر 99 ایران تجدیدپذیر آب ةسران میزان از (1385

 دچار باشد، مترمکعب 1700 تا 1000 بین تجدیدپذیر آب ةسران سهم کشوری در اگر جهانی، های شاخص براساس

 از کمتر کشوری در مزبور ةسران اگر ،درنهایت و است آبی بحران دچار باشد، مترمکعب 1000 از کمتر اگر .است آبی تنش

 و ایران در ای منطقه آشکار های تفاوت از نظر صرف (.2002 آیکو،) برد می سربه آب مطلق بحران در باشد، مترمکعب 500

 سیستان تا خراسان از کشور شرقی ةنیم عمان، دریای و فارس خلیج سواحل نظیر آب کم و خشک مناطق ۀگسترد طیف

 ارقام ،است تر پایین کشور متوسط ۀانداز از ها آن تجدیدپذیر آب ةسران میزان که مرکزی ایران های حوزه نیز و بلوچستان و

 فوق، رهیافت به توجه با .است آبی کم و تنش ةمرحل به ایران ورود معنایبه ،آتی های سال در کشور آب ةسران متوسط

 شرقی جنوب و جنوب مناطق در آب منابع بحران و کمبود رفع نیز و گذاری سرمایه برای کشور مستعد مناطق از یکی

 .است کن شیرین آب های دستگاه فناوری از استفاده با ،عمان دریای و فارس خلیج سواحل حواشی ،ایران

 واحدهای در آبی منابع متوازن توزیع به توجه با جنوبی ساحلی مناطق در ایران کشوری تقسیمات ۀنحو ،نایم این در

 در تغییر با بنابراین، ؛است نگرفته صورت مطلوبی ةگون به منطقه، این آب منابع های پتانسیل از برداری بهره و سیاسی
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 در گذاری سرمایه طریق از متعدد واحدهای به ساحلی فضاهای اختصاص ،جنوب سواحل در ایران کشوری تقسیمات نظام

 جذب و اشتغال ایجاد ،کن شیرین آب های دستگاه از استفاده با مذکور آبی منابع از بهینه برداری بهره و گوناگون های زمینه

 .شد خواهد میسر ایران جنوب ساحلی مناطق موجود های پتانسیل با متناسب بیشتر جمعیت



 جمعیتپراکنش

 ۀمحدود در جمعیت پراکندگی و توزیع چگونگی با عمیقی ارتباط ،ها آن مرزبندی و سیاسی واحدهای بندی تقسیم ۀنحو

 از .انجامدمی واحدها در جمعیت توزیع الگوی گیری شکل به ،سیاسی واحدهای بندی تقسیم ۀنحو ،درواقع .دارد هاآن

 توزیع هجمل از ،توسعه پیوند هم و کلی مسائل به توجه ،ها مؤلفه ترین مهم از یکی ،ای منطقه ةتوسع رویکردهای در ،طرفی

 برای ؛است آن شهری نواحی ویژهبه کشور، هر مناطق سکونتگاهی های نظام در تعادل آن تبع به و جمعیت پراکنش و

 .کنندمی ایفا ای منطقه پایدار ةتوسع به دستیابی برای ریزی برنامه در بارزی نقش ،منطقه یک در میانی شهرهای ،مثال

 مقیاس در .است مشهود ملی سرزمین ةپهن در ،جمعیت فضایی تعادل نبود لةئمس ایران، جمعیت جغرافیای ةنقش در

 34/27 ،نیمک تقسیم غربی و شرقی قسمت دو به را ایران ،جنوب به شمال از فرضی خطی با اگر ایران، جغرافیایی قلمرو

 ،ایران جمعیت از درصد 3/57 همچنین .کنند می زندگی غربی بخش در درصد 65/72 و شرقی بخش در جمعیت درصد

 (.1390 اطاعت،) اند شده متراکم ایران غرب شمال چهارم یک در تنها

 

 
سطحواحددرتراکمبرحسبایرانجمعیتجغرافیاییتوزیع.1ةنقش

1390ایران،آمارمرکزیهادادهبراساسگان،گارندن:منبع

 

 و بوشهر هرمزگان، بلوچستان، و سیستان های استان برای متوسط طور به جمعیت تراکم میزان ،1390 سال در

 46 کشور کل برای سطح واحد در میزان این(. 1 نقشة) است کیلومترمربع در نفر 71 و 45 ،22 ،14 ،ترتیببه خوزستان

 همة برای  خوزستان، استان جز به سطح واحد در نسبی تراکم میزان ،درنتیجه (.1390 ایران، آمار مرکز) است نفر

 2/21 درمجموع ،ایران جنوب سواحل های استان .است کشوری سطح از تر پایین پژوهش، این در مطالعه مورد های استان

 با تطبیقی ایهمقایس در .شوند می شامل را کشور جمعیت کل از درصد 7/12 و اند داده تشکیل را کشور مساحت از درصد

 منطبق استان سیزده .دوشمی محرز ما بر ،کشور سطح در جنوبی های استان جمعیت توازن نبود لةئمس کشور، نواحی دیگر

 کردستان، زنجان،  اردبیل،  شرقی، و غربی آذربایجان گیالن، مازندران، شامل کشور غربی شمال و شمال نواحی بر
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 از نیمی از بیش  کشور، مساحت از درصد 3/18 اشغال با ،تهران همچنین و البرز لرستان،  کرمانشاه، قزوین،  همدان،

 (.1390 نیکزاد،) ندردا را (درصد 01/50) کشور کل جمعیت

 .شوند می محسوب توسعه درحال نیز و یافته توسعه جوامع در جمعیت استقرار مراکز ترین مهم شهرها امروزه همچنین

 در مسلط گرایش ،آینده در .اند شده تبدیل دنیا جمعیتی نقاط ترین متراکم از یکی به ،بندری و ساحلی شهرهای اکنون هم

 رودهای مصب جمله از دائم و پایدار آبی منابع دارای مناطق یا ساحلی و بندری شهرهای سمتبه ،شهری جغرافیای

 ةپهن در آن توازن نبود یا توازن و جمعیت استقرار و توزیع از صحبت کهاین دلیل به این، وجود با. بود خواهد پرآب و دائمی

 توزیع به نگاهی اجمالی طور به ،روند می شماربه جمعیت اسکان و جذب نقاط ترین مهم از ،شهری مراکز و است کشور

 با هایی استان بر مشتمل مناطق با را آن وضعیت ،تطبیقی ایمقایسه در و ریمدا مطالعه مورد ۀمحدود در شهری نظام

 ،شهر کالن  نفر میلیون یک از بیش جمعیت با شهرهای به رایج، بندی دسته ینوع در .نیمکمی تبیین متراکم شهری نقاط

 ،نفر پانصدهزار تا نفر صدهزار بین شهرهای به بزرگ، شهر نفر میلیون یک تا میلیون نیم بین جمعیت با شهرهای به

 با ،بندی دسته این البته (.1386 نظریان،) شود می گفته کوچک ،نفر صدهزار از کمتر جمعیت با شهرهای به و متوسط

سلسله روند و شهری نظام توزیع بررسی اساس،برهمین .است متفاوت کشور هر جغرافیایی -محیطی هایاقتضا به توجه

 عنوان به) کشور غرب شمال و شمال مناطق با آن تطبیقی مقایسة و پژوهش این ةمطالع مورد ۀمحدود در آن مراتبی

 در کشور شهری مراتب سلسله و مکانی نظام در تناسب و تعادل نبود بیانگر ،(شهری نقاط حیث از منطقه ترین متراکم

 را مرکزی مکان نقش نفر، 170،000 حدود جمعیت با بوشهر شهر .است ایران در فضا سیاسی تقسیمات نظام با ارتباط

 50،000 از کمتر جمعیت با شهرهای گروه در ،استان این شهری نقاط بیشتر که درحالی ؛کند می بازی بوشهر استان برای

 و گناوه شهرهای .گیرندمی قرار گروه این در خورموج و کنگان ،بندردیلم دیر، جم، تنگستان، شهرهای .دارند قرار نفر

 .هستند نفر 100،000 زیر جمعیت با کوچک شهرهای ةمجموع از نیز برازجان

 

 
کشوریتقسیماتنظامزمینةدرشهریسکونتگاهیمراتبسلسلهتوزیع.2نقشة

نرندگانگا:منبع

 

 جغرافیای ةنقش .آید می شمار به متوسط ،نفر 380،000 حدود جمعیت با بندرعباس شهر تنها نیز هرمزگان استان در

 شهرهای .کشورند جمعیت کم بسیار شهرهای از  استان، این شهری نقاط بیشتر که است نآ نشانگر هرمزگان جمعیت

 بین جمعیتی با پارسیان و کوهستک چارک،  لنگه، خمیر، ،سیریک  بستک، جاسک، یبندرها همچنین و دهبارز آباد، حاجی
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 با .شوند می محسوب وزن کم العاده فوق شهرهای جمله از ایران شهری نظام در جمعیتی، لحاظبه ،نفر 30000 تا 10000

 ها، استان این که گرفته شکل گونه بدین درصورتی هرمزگان و بوشهر استان دو شهری جغرافیای ،بندی دسته این به توجه

 برتر موقعیت یک در استان دو این شهرهای       عمدتا  و ندردا زیادی طول ،(کیلومتر 1607 از بیش) جنوب سواحل امتداد در

 سواحل در موجود حد از فراتر جمعیت جذب امکان ،گذاری سرمایه با که است درحالی این .اند گرفته قرار ساحلی لحاظبه

 و منطقه این تقسیماتی نظام در تغییر مناطق، این در گذاری سرمایه ةتوسع های راه از یکی و دارد وجود ایران جنوبی

 بیشتر در ساحلی مناطق و نواحی که است درحالی این .است متعدد سیاسی واحدهای در ساحلی فضاهای متوازن توزیع

 ۀنحو در تغییر ،بنابراین ؛نددار شهری نقاط در باالیی جمعیتی تراکم ،جهان ةتوسع درحال و یافته توسعه کشورهای

 .شودمی واقع مؤثر جنوب سواحل در شهری مناطق ةتوسع راستای در ،جنوب سواحل در کشوری تقسیمات



 مطالعهموردةمحدوددرتوسعههایشاخص

 به امید میزان اشتغال، ها آن ترین مهم ةجمل از که دارد وجود هایی شاخص ،منطقه یافتگی توسعه میزان سنجش منظوربه

 درادامه، .است کرده ارزیابی فوق شاخص سه براساس را انسانی ةتوسع سنجش جهانی، بانک .است باسوادی و زندگی

  .پردازیم می جنوبی سواحل های استان در ها شاخص این بررسی به مختصر طور به

 مورد های استان در بیکاری درصد ،اساسبراین .بود درصد 7/12 با برابر 1390 سال در ،ایران کل برای بیکاری نرخ

 .است بوده کشوری میانگین از باالتر  بوشهر، استان استثنای به پژوهش این ةمطالع

 این از ،بلوچستان و سیستان استان .است تر پایین (6/84) کشوری میانگین از ،ها استان این در نیز باسوادی میزان

 برای میزان این که است سال 74 کشور، کل برای ،1390 سال در زندگی به امید میانگین .دارد قرار آخر ةرتب در حیث

 برای و باالتر ،زنان برای مزبور های استان در زندگی به امید متوسط .است شده برآورد 1/72 مردان برای و 6/74 زنان

 های استان در توسعه های شاخص افزایش راستای در (.1390 ایران، آمار مرکز) است کشوری میانگین از تر پایین مردان

 های فرصت ایجاد در مناطق این باالی های پتانسیل به توجه با ،جنوبی سواحل در گذاری سرمایه افزایش ایران، جنوبی

 امکان ،ها استان این در فضا سیاسی دهی سازمان نظام تغییر که گفت توان می براین،ابن ؛دارد تضرور اشتغال

 .کرد خواهد میسر ها آن ةتوسع های شاخص رشد برای را ساحلی مناطق از برداری بهره و گذاری سرمایه



 مطالعهموردةمنطقدرمنابعتوزیع

 تقسیمات جامع طرح) استهآن از برداری بهره و مدیریت چگونگی و منابع سرزمین، مدیریت رب تأثیرگذار عوامل از یکی

 و اندازه و موجود منابع میان ارتباط رد،دا بسزایی اهمیت سرزمین سیاسی دهی سازمان امر در آنچه (.108 :1378 کشوری،

 منابع میزان با تناسب در ،سیاسی تقسیمات ةدرج سطح کهیهنگام ،رو این از .است تقسیماتی واحدهای عملکردی سطح

 منابع و واحدها تقسیم سطح میان ۀانداز در تعادل و توازن واجد را تقسیماتی نظام توان می باشد، آن درونی فعالیت نظام و

 در ییکمبودها و ها نابرابری باشد، نداشته وجود توازنی چنین که هنگامی .دانست سیاسی واحد هر درونی های فعالیت نیز و

 آن جمعیت توزیع بر منطقه، یک در منابع ةبهین توزیع اثرگذاری اولین (.109 :همان) یابدمی بروز کشوری تقسیمات نظام

 گیرد، قرار استانیدرون تقسیماتی واحدهای یا استان یک در متمرکز طور به منابع که درصورتی .دهدمی رخ منطقه

 سیاسی واحد یک سطح در ،متراکم شهری ةنقط یک تقویت و دگیرمی شکل آن فضایی -جغرافیایی تبلور نخستین

 واحدهای سطح در جمعیت د،نگیر قرار متوازن        تقریبا  ای گونه به تقسیماتی واحد چند سطح در منابع اگر اما ،بود خواهد

 .شد خواهد توزیع متناسب و بهینه صورتبه تقسیماتی
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 منابع بر ،ایران یدولت درآمدهای ۀعمد .یمکنمی تبیین مطالعه مورد ةمنطق در را فوق رهیافت مرحله، این در

 ةنقش) است شده واقع کشور جنوب ةحاشی در مزبور منابع بیشتر طرفی از و است متکی گاز و نفت جمله از تجدیدناپذیر

 و بوشهر خوزستان، استان سه در مذکور منابع بیشتر ،منطقه این در کشوری تقسیمات نظام ساختار در طرفی، از (.3

 از درصد 46 معادل رقمی تنهایی به ایران، خیز نفت ةمنطق ترین مهم عنوان به خوزستان استان .اندگرفته قرار هرمزگان

 گاز خشکی مستقل میادین بیشترین خوزستان نیز گاز منابع ةزمین در .دارد اختیار در را کشور خشکی در واقع نفتی میادین

 منابع از برخورداری با ،استان این کهای گونه به است؛ بیشتر گاز تولید در بوشهر استان سهم اما دارد، اختیار در را طبیعی

 دارد اختیار در را کشور استحصال قابل ۀباقیماند ذخایر از درصد 8/33 و اولیه موجود گاز از درصد 31/31 نار، و کنگان گاز

 (.124 :همان)

 

 
ایرانسرزمینیفضایدرگازونفتتجدیدناپذیرمنابعفضاییتوزیع.3ةنقش

1389ایران،نفتملیشرکت:منبع

 

 در دریایی تجدیدپذیر منابع ،تقسیماتی واحدهای بین ها آن متناسب توزیع و منابع بارۀدر دیگر توجه شایان ةنکت

 تنها سواحل، امتداد در ایران تقسیماتی نظام ساختار به توجه با ،باال پتانسیل و قابلیت این که است ایران جنوب سواحل

 یبندرها ةتوسع و ایجاد ةزمین در گذاری سرمایه قبیل از دیگر مواردی در ،مزبور رهیافت .دارد قرار استان چند اختیار در

 و بوشهر های استان که درحالی ؛دارد مصداق جنوب سواحل ةحاشی در ، ...و فناوری های پارک ساحلی، گردشگری آزاد،

 ،بهینه صورت به ها ظرفیت این از اند نتوانسته -دارند اختیار در را جنوب سواحل از توجهی شایان بخش که -هرمزگان

 .کنند استفاده کشور جنوب ساحلی ةمنطق ةتوسع راستای در هاآن از و برداری بهره



هیفرضنییتب

 در تأسیس) خوزستان و بلوچستان و سیستان های استان شامل جنوبی، سواحل ةمنطق در ایران کشوری تقسیمات نظام

 ،پژوهش این در .شود می شامل را (1352 و 1346 های سال در ترتیببه تأسیس) بوشهر و هرمزگان استان و (1316 سال

 سواحل امتداد در نواری و طولی برش قالب و شکل در بوشهر و هرمزگان های استان تقسیم نوع و چرایی نحوه، هب بیشتر

 بر منطبق ها آن تشکیل که است نآ بیانگر ،فوق استان دو تأسیس های سال .شودمی پرداخته عمان دریای و فارس خلیج
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 شمسی 1346 سال در ،جنوب جزایر و بندرها و سواحل استان تشکیل .است بوده ژئواستراتژیک گفتمان حاکمیت ۀدور

 در امنیت تأمین نیکسون، دوستونی تئوری در نظامی ستون عنوان به ایران ،دوره آن در و بود میالدی هفتاد ةده با مقارن

 واحدهای به آنکه از بیش ،زمان آن در ایران سیاسی واحدهای بندی تقسیم بنابراین، ؛داشت برعهده را فارس خلیج ةمنطق

 (.96 :1381 پور،کریمی) بود اداری -نظامی باشد، اداری -سیاسی

 امنیتی و نظامی های مؤلفه محوریت همچنین و مذکور ۀدور در کشوری تقسیمات آثار و علل بارۀدر کاتوزیان

 هایی استان به کشور .داشت باستان ایران امپراتوری نظام به بسزایی شباهت جدید، اداری –نظامی ةشبک» :نویسد می

 در (.152 :1366 کاتوزیان،) «بود شده تعیین دولت استراتژیک اهداف ةپای بر      صرفا  ،ها آن از بعضی مرزهای که شد تقسیم

 این .بود شده آورده فراهم دیگر نواحی در مستقل تیپ پنج ،آن از گذشته و ندشد تشکیل استان نه در لشکر نه ،دوره آن

 ...و چادرنشینان سالح خلع مردم، آسایش و رفاه تأمین فروملی، و ملی سطح در امنیت نظر از را ایران حیث، هر از عوامل

 (.32 :1344 نفیسی،) کرد می تأمین

 در غیرنظامی و نظامی ةدوگان حاکمیت .داشتند قرار هم موازات به حاکمیت نوع دو ،سیاسی واحدهای سطح در

 (نظامی ۀفرماند و استاندار) وقت حکمران دو از هریک های فعالیت اینکه برای هم و بود کار تقسیم منظور به هم ،ها استان

 زیر       معموال  که دش ایجاد شهربانی همان یا شهری پلیس نیروی ،بندی تقسیم این موازات به .شود کنترل دیگری ةوسیل به

 از یکی نظر زیر هم (ژاندارمری) روستایی پلیس نیروی یک .داشت قرار تهران در زمینی نیروی امرای از یکی فرماندهی

 تقسیمات قانون منشأ و ها زمینه ۀدربار ،دیگر جایی در (.154 :1368 کاتوزیان،) دش تشکیل تهران در زمینی نیروی امرای

 و ایجاد در ،ظاهر به :است آمده اول پهلوی حکومت ۀدور در بعدی تغییرات و ها اصالحیه نیز و 1316 سال در کشوری

 بدین بود؛ لشکری با کشوری های سازمان انطباق بر حکومت، اصلی تمرکز تقسیماتی، واحدهای نیز و ها استان تشکیل

 مقامی عالی کشوری مأمور مراکز، این از هریک در و شود تشکیل سپاه مرکز ده کشور در خواست می رضاشاه که معنا

 (.196 :1381 ،پور کریمی) شود انتخاب سپاه ۀفرماند با مقام هم و نأشهم

      کامال  شخصیتی خود که شد ریزی پی( بعد به 1316) رضاشاه حکومت ۀدور در ایران کشوری تقسیمات نظام اساس

 را کشور سیاسی و اجتماعی فرهنگی، حیات ابعاد تمامی        تقریبا  کشوری، تقسیمات برعالوه ،وی گری نظامی .داشت نظامی

 19 مصوب کشوری تقسیمات قانون ةاصالحی مطابق ،ایران کشوری تقسیمات نظام ،پور کریمی اعتقاد به .بود فراگرفته

 پایان تا بعدی های اصالحیه و تغییرات ةکلی اساس -بود لیتاریستییم های اندیشه و نیازها براساس که -1316 ماه دی

 -نظامی مسائل بر تکیه با ،جهانی نظام رخدادهای ها سال این طی ،طرفی از (.97 :همان) آیدمی شماربه پهلوی حکومت

 -1317) 1945 -1939 های سال بین دوم جهانی جنگ وقوع و گرفت شکل ژئواستراتژیک گفتمان چارچوب در امنیتی

 .بود ایران در (1316) مصوب کشوری تقسیمات قانون اولین تدوین با زمانهم یعنی ،(شمسی هجری 1321

 کشوری تقسیمات قانون براساس ،پژوهش این ةمطالع مورد ةمنطق همچنین و ایران در فعلی کشوری تقسیمات نظام

 استان تشکیل استراتژی و اندیشه ،درواقع .شد ریزی طرح سال همان ماه دی در آن ةاصالحی و 1316 ماهآبان مصوب

 استان دو به آن تفکیک سپس و (فعلی بوشهر و هرمزگان های استان بر منطبق) فارس خلیج و عمان بحر بنادر و سواحل

 تشکیل رسد می نظربه فوق، رهیافت به توجه با .گردد برمی مذکور های سال در مصوب قوانین به بوشهر، و هرمزگان

 نظریة اعمال ۀدور با زمانهم (میالدی 1967) 1346 سال در فارس خلیج و عمان بحر یبندرها و سواحل استان

 ،مزبور استان .بود جهانی نظام تیکژئوپلی در امریکا ۀمتحد ایاالت هژمونی نیز و فارس خلیج ةمنطق در نیکسون دوستونی

 استان دو این تشکیل .شد تبدیل بوشهر و هرمزگان استان دو به ،آن از بوشهر کل فرمانداری انتزاع با 1352 سال در

 نقش ایفای نیز و ژئواستراتژیک گفتمان حاکمیت ۀدور در ایران جنوبی سواحل امتداد در نواری برش و طولی صورت به

 نیروی انسجام برای شاه رسد می نظربه .بود امنیتی و نظامی های اندیشه براساس ،ایران برای منطقه بعد در نظامی ستون
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 که شد اشاره تر پیش .بود زده دست کار این به استان، چند در نظامی نیروهای گیپراکند از جلوگیری نیز و دریایی

 .بود (استاندار) کشوری عالی مأمور با تراز هم و شتدا واال مقامی ،استان هر در نظامی فرماندۀ

 

 گیرینتیجه

 های سال به ،هرمزگان و بوشهر استان دو مشخص طوربه و ایران جنوبی سواحل های استان در کشوری تقسیمات نظام

 مقارن آن، از پس و 1352 تا 1346 از یعنی ،ها سال این طی و گردد برمی جهانی نظام در ژئواستراتژیک گفتمان حاکمیت

 ایفای برمبنی ،نیکسون دوستونی نظریة ،جنوب سواحل امتداد در طولی و باریک صورت به جنوبی های استان تشکیل با

 ۀنحو عوامل و دالیل بر تأکید با ،پژوهش این در .شد می اعمال فارس خلیج ةمنطق در ایران نظامی ستون نقش

 امنیتی و نظامی مسائل بر تأکید با ،بوشهر و هرمزگان استان دو تشکیل       عمدتا  که شد مشخص ها استان این بندی تقسیم

 .است شده متمرکز محدودی سیاسی واحدهای در ،امنیتی و نظامی نیروهای تمرکز و تجمیع دلیلبه و است بوده

 یعنی ،کشوری تقسیمات نظام مقدماتی و ای پایه اصول با انطباق در ،هرمزگان و بوشهر های استان بندی تقسیم ۀنحو

 عملکرد ساحلی، و بندری شهرهای ةتوسع و پایداری همچنین و منابع ةبهین توزیع ،ای منطقه متوازن ةتوسع تسهیل

 تقسیماتی نظام ایران، برای آینده در آن از ناشی های بحران و آبی کم ةمسئل به توجه با همچنین .است نداشته موفقی

 توجه با همچنین .است کاسته آن کارآمدی از بلکه ،نیاورده فراهم را منابع این از بهینه برداری بهره امکان تنهانه ،مذکور

 حد در بندیتقسیم این مطالعه، مورد ةمنطق بعد در سرزمین آمایش و توسعه در ساحلی نقاط نقش و اهمیت به

 .است هشدن منجر اشتغال های زمینه ایجاد نیز و جمعیت پراکنش و توزیع جذب، به موجود های پتانسیل

 آبی منابع دارای نواحی سمتبه ،شهرها پایدار ةتوسع در شهری جغرافیای در مسلط گرایش ،آینده در اینکه به توجه با

 را مزبور پتانسیل تنها نه ،کشوری تقسیمات نظام ۀنحو ،بود خواهد بندری و ساحلی مناطق مشخص طوربه و پایدار و دائم

 بیش) طوالنی و ممتد فضایی زیرا ؛است کاسته آن شکوفایی های زمینه از کهبل ،نساخته بارور جنوب سواحل ۀمحدود در

 در کهطوریبه است؛ داده قرار (بوشهر و هرمزگان) سیاسی واحد دو اختیار در را ساحلی مناطق از (کیلومتر 1600 از

 به توجه با که اند گرفته شکل (کمتر و نفر 20،000       عمدتا ) کم جمعیت با شهرهایی درحالی استان، دو این سواحل حواشی

 .دارند را موجود وضعیت از فراتر جمعیتی جذب قابلیت موجود، های پتانسیل

 بحران و کمبود بر تکیه با ،جنوب سواحل در گذاری سرمایه ضرورت های زمینه در ذکرشده های رهیافت به توجه با

 مناطق های فرصت از بهینه برداری بهره و ملی سرزمین ةپهن در جمعیت نامتوازن و نامتناسب پراکنش ایران، در آب منابع

 و شود دگرگون جنوبی سواحل ةمنطق در ایران کشوری تقسیمات نظام است ضروری مختلف، های زمینه در ساحلی

 از .شود جادای منطقه این در جدیدی تقسیماتی نظام سرزمین، آمایش کالن بعد در ای منطقه ةتوسع های مؤلفه با متناسب

 و دنک تغییر ساحلی مناطق ةتوسع فرایند با انطباق راستای در ،جنوبی سواحل های استان مرز که است ضروری ،رواین

 ساحلی مناطق به ،جوار هم های استان از واحدهایی الحاق طریق از ،بویراحمد و کهگیلویه و فارس کرمان، های استان

 .شوند متصل جنوب

 و خوزستان استان از بهبهان شهرستان مرکزی بخش شرقی جنوب نواحی از هایی قسمت است بهتر ،منظوربدین

 ،هندیجان شهرستان مرکزی بخش شرقی جنوب ةناحی نیز و بهبهان شهرستان توابع از زیدون بخش از قسمتی همچنین

 نیز گناوه شهرستان غربی شمال از هایی قسمت و دیلم شهرستان همچنین .شوند لحقم بویراحمد و کهگیلویه استان به

 نفر 2192 و نفر 19،965 ترتیببه که-حسن امام بندری شهر نیز و دیلم بندر ،گونهبدین .دنشو افزوده استان این به

 کشور جمعیت کم بسیار شهرهای ءجز باال، های پتانسیل رغم علی نوعی،به هردو و (همان ایران، آمار مرکز) رنددا جمعیت

 جمعیت جذب با ،شهر دو این (.4 ةنقش) گرفت دنخواه قرار بویراحمد و کهگیلویه استان ةحیط در -شوند می محسوب
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 دنشومی تبدیل ساحل ةحاشی در دوم ةدرج و میانی شهرهای به ،استان مختلف شهرهای سرریز جمعیت نوعی به و بیشتر

این   به .شد دنخواه برخوردار بیشتری رونق از ،فارس خلیج سواحل در محیطی -جغرافیایی های داشته با مقایسه در و

 .یافت خواهد خاصی نظم نیز استان سکونتگاهی نظام مراتب سلسله ،صورت

 توابع از جناح بخش نیز و لنگه بندر شهرستان توابع از شیبکوه بخش و پارسیان شهرستان انتزاع طریق از همچنین

 ساحلی های کرانه به اتصال ةزمین آن، به الحاق و هرمزگان استان از شهرستان این غربی ةناحی در بستک شهرستان

 کوشکنار، ساحلی و بندری شهرهای از استان این ،صورت این در .آمد خواهد فراهم فارس استان برای فارس خلیج

 ایجاد شیالت، و دریایی صنایع ساحلی، گردشگری) مختلف های زمینه در گذاری سرمایه برای چارک بندر نیز و پارسیان

 (.4 ةنقش) شد خواهد مند بهره ...(و آزاد یبندرها

 

 
ایرانجنوبسواحلدرتوسعهفرایندبامنطبق،کشوریتقسیماتنظامپیشنهادیمدل.4ةنقش

نرندگانگا:منبع

 

 توابع از زرآباد بخش شرقی ةناحی همچنین و بشاگرد و جاسک های شهرستان انتزاع طریق از نیز کرمان استان

 .یافت خواهد راه عمان دریای سواحل به آن، به الحاق و بلوچستان و سیستان و هرمزگان های استان کنارک شهرستان

 امور در مدیریت و گذاری سرمایه با لیردف بندر و زرآباد جاسک، بندر شهرهای از کرمان استان تغییر، اعمال این با ،واقع در

 منابع کشاورزی، منابع آبی، منابع بندری، شهرهای های پتانسیل از ،خارجی و داخلی های سرمایه جذب همچنین و مختلف

 های کرانه در موجود های بالقوه با متناسب ،بیشتر جمعیت جذب به ،درنهایت امر این .دنکمی برداری بهره ...و دریایی

 (.4 ةنقش) شودمی منجر خود حاکمیت تحت ۀمحدود در ساحلی نوار آمایش و ساحلی

 و سیستان استان هفت عمان، دریای و فارس خلیج سواحل های کرانه بر منطبق ایران جنوبی سواحل در ه،نتیجدر

 اندسهیم ساحلی مناطق از برداری بهره در ،خوزستان و بویراحمد و کهگیلویه بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، بلوچستان،

 دهی سازمان نظام الگوی و نحوه زمینة در ساحلی مناطق ةتوسع های فرصت ایجاد و گذاری سرمایه امکان و (4 ةنقش)

 واحدهای نایم تر متعادل و متوازن ای گونه به ،ساحلی مناطق موجود های پتانسیل ،درواقع .شودمی میسر سرزمین فضای

 از یکی عنوان به) مکانی -محیطی های قابلیت و امکانات متوازن و بهینه توزیع اصل .دونشمی تقسیم سیاسی

 ةتوسع ةزمین منابع، از بهینه و مطلوب برداری بهره و شودمی عملی (کشوری تقسیمات نظام های مؤلفه ترین محوری

 .دارد درپی را نظر مورد ةمنطق در توسعه فضایی های شکاف کاهش نیز و ای منطقه پایدار و متوازن
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