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The purpose of this research is to study and analyze the 

function of civil divisions in the implementation of spatial 

planning plans in Kermanshah province. The research method is 

descriptive-analytic and the research is applied. The present study 

is based on the findings of a questionnaire taken from 218 

specialized citizens of Kermanshah province (professors and 

students of political geography, spatial planning and regional 

planning) and the structural analysis model for confirmatory 

factor analysis is used to analyze the data. Based on the 

estimation of standardized coefficients of the structural and 

model based on the confirmatory factor analysis of the research 

and the level of significance (α = 0.068) obtained in the diagram, 

spatial consistency indices and corresponding information with a 

direct and positive coefficient of 0.84, proportionality of 

administrative-executive frameworks with a direct and positive 

coefficient of 0.90, the resource efficiency and territorial 

capacities with a direct and positive coefficient of 0.97 are 

effective. Among the components of efficiency of territorial 

resources and capacities, the degree of unity and social cohesion 

of the population groups of the province to advance development 

goals with 0.77, among the appropriateness of administrative-

executive frameworks of land management programs, 

arrangement and rational establishment of national divisions 

(Cities, districts, etc.), in terms of the arrangement of ethnic and 

religious groups in order to optimally implement the province's 

spatial planning plans with a direct score of 0.65 and among the 

components of the division of space and related information, the 

zoning component within the province based official criteria 

within the province with a direct effect of 0.79 had the greatest 

impact on the implementation of spatial planning.  

 Keywords: Spatial Planing, Civil Divisions, Political Organization 

of Space, Kermanshah. 
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در کشوری  تقسیمات  نقش  اجرای    روند   بررسی 

 سرزمین استان کرمانشاه آمایش  هایبرنامه
 ( .M.A)  بنان رحیمی

 ، ارومیه، ایران. دانشگاه ارومیه ،سرزمین آمایش  ریزی  کارشناسی ارشد برنامه

 * (.Ph.D) ناصر سلطانی 

 . ایران ، ارومیه، دانشگاه ارومیه ، استادیار جغرافیای سیاسی

 ( .Ph.D)  ساجد بهرامی جاف
 ، مشهد، ایران. دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتری جغرافیای سیاسی ی دانشجو

 

 چکیده 
این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری    از  هدف

است.    انشاهکرم سرزمین استان  آمایش    هایاجرای برنامه   روند  در 
حاضر   تحقیق  است.  کاربردی  و  تحلیلی  توصیفی  تحقیق  روش 

یافته  بر  از    یا نامه   پرسشهای  مبتنی  از    218برگرفته  نفر 
دانشجویان   و  )اساتید  کرمانشاه  استان  متخصص  شهروندان 

ای( بوده  ریزی منطقه   سرزمین و برنامهآمایش    جغرافیای سیاسی، 
جهت   و  مدل    هاداده   لیتحل   و   هی تجز است  ساختاری  از  تحلیل 

تا  عاملی  تحلیل  است.جهت  شده  استفاده  برآورد  بر  ییدی  اساس 
استاندارد عاملی    ضرایب  تحلیل  براساس  ساختاری  مدل  شده، 

  آمده   دست   به (  α =0.068داری )ییدی تحقیق و سطح معنی تا 
تا  نمودار  در  شاخص است.  و  های  ثیرات  فضا  تقسیم  سنخیت 

آن  متناظر اطالعات   مثبت  با    با  و  مستقیم  تناسب  ،  0.84ضریب 
مثبت    اجرایی  -ی ادار  هایچارچوب  و  مستقیم  ضریب  ،  0.90با 

و   منابع  و مثبت    سرزمینی  هایظرفیت کارایی  با ضریب مستقیم 
داشته  0.97 میان  اند.  نقش  و  های  لفه مودر  منابع  کارایی 

های  میزان وحدت و انسجام اجتماعی گروه   ،سرزمینی هایظرفیت 
ا  توسعه جمعیتی  اهداف  با  ستان جهت پیشبرد  میان  ،  0.77ای  در 

،  سرزمینآمایش    هایبرنامه   اجرایی  -یادار   هایچارچوب تناسب  
تقسیمات   واحدهای  منطقی  استقرار  و    کشوری چینش 

بخش )شهرستان  آرایش گروه ها،  لحاظ  به   )... و  و  ها  قومی  های 
برنامه  مطلوب  اجرای  راستای  در  سرزمین  آمایش    هایمذهبی 

سنخیت تقسیم   های لفه موو در میان    0.65امتیاز مستقیم با    استان 
بندی در داخل استان    لفه ناحیهمو،  با آن  متناظرفضا و اطالعات  

مستقیم   اثر  با  استان  داخل  رسمی  معیارهای  مبنای    0.79بر 
سرزمین  آمایش    ریزی   را بر روی روند اجرای برنامه   ثیرتا بیشترین  

 اند. داشته 

کلیدی کشور  سرزمین،آمایش    :واژگان  ، یتقسیمات 

 . کرمانشاه سازماندهی سیاسی فضا،
 

 07/06/1400تاریخ دریافت: 
 08/1400/ 17تاریخ پذیرش: 

 N.Soltani@urmia.ac.ir:نویسنده مسئول

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه
بین   برقراری  سرزمینآمایش    مفهومی  لحاظ  به  تعادل 

مطرح    مقوله  سه  و   است  فعالیت  و   فضا  انسان،  گانه  سه   اصرعن
 هستند   گانهسه  عناصر  این  با  ارتباط  در  سرزمینآمایش    بحث  در
 زمین   کاربری  تنظیم  فرآیند  ،زمین  از  استفاده  ریزی  برنامه  .[1]

  برای  تالش  در  کار   این  معمول   است   مرکزی  مقام  یک  توسط
  همچنین  و   یطیمح   زیست  و   اجتماعی  مطلوب  نتایج  ترویج

  برنامه   اهداف  خاص،  طور  به.  است  منابع   از  کارآمدتر  استفاده
  محیط  از  حفاظت  شامل  اغلب  زمین  از  استفاده  مدرن  ریزی

 حمل   هایهزینه  رساندن  حداقل  به   شهر،  گسترش  مهار  زیست،
 قرار   کاهش  و   زمین  از  استفاده  هایدرگیری   از  جلوگیری  نقل،   و 

 اهداف،   این  تعقیب  در.  [2]ت  اس  هاآلینده   معرض  در  گرفتن
 تغییر   باعث  زمین  کاربری  تنظیم  که  کنندمی  تصور  ریزان  برنامه

  است  سودمند  تغییرات  این  و  شودمی  انسان  رفتاری  الگوهای
 انسان   رفتار  الگوهای  ،زمین  کاربری  تنظیم  که  اول  فرض    .[3]
  این  با .  است  شده  پذیرفته  ایگسترده  طور  به  دهد،می  تغییر  را

  و  است   اعتراض  مورد  ،تغییرات  این  بودن   مفید   دوم  فرض  ،حال
  ریزی  برنامه  در  .[4]دارد    بستگی  بحث  مورد  مقررات  و   مکان  به

  تنظیم  و  نظم   دنبال  به  اراضی  کاربری   ریزی  برنامه   شهری،
  از   بنابراین  است،   اخالقی  و   کارآمد  روشی   به   اراضی  کاربری

  برنامه   از  هات دول.  کندمی  جلوگیری  اراضی  کاربری  تعارضات
  قضایی  هایحوزه  در  زمین   توسعه  مدیریت  برای  زمین  ریزی
  برای  تواندمی  دولتی  واحد  کار،  این  با  .[5]کنند  می  استفاده  خود

  محافظت  طبیعی  منابع  از   و   کند  ریزی  برنامه  جامعه  نیازهای
  زمین،  و   آب پتانسیل سیستماتیک  ارزیابی  منظور،  این  برای.  کند

  و   اقتصادی  شرایط  و  زمین  از  استفاده  برای  دیگر  هایگزینه 
 از   استفاده  هایگزینه   بهترین  اتخاذ  و   انتخاب  منظور  به  اجتماعی

 عناصر   از  یکی  اغلب  که  زمین  از  استفاده  برنامه  .[6] است    زمین
  ها،محله در آینده توسعه امکان  انداز  چشم است، جامع طرح یک

  را  مشخص  شده  ریزی  برنامه  منطقه  هر  یا  شهرها  مناطق،
  یپاستفاده بهینه و عقالنی و  در واقع آمایش    .[ 7]کند می  فراهم
ثر اقتصادی و  منظور کارکردهای مو  های فضا بهبه ارزش  بردن

تقسیم لذا  و  است  جنبه  اجتماعی  از  سرزمین  آن  کار  مهم  های 
از تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و    که  شودشمرده می 

  ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره  منظور  عوامل محیطی به
 . [8]گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی حکایت دارد  

هدف در  آمایش    زیرا  فعالیت  و  جمعیت  بهینه  توزیع  سرزمین 
به است  با گونهسرزمین  متناسب  منطقه  هر  که  ها،  قابلیت  ای 

از   خود  موقعیت  و  اجتماعی    هایفعالیتنیازها  و  اقتصادی 
اقتصادی برخور ظرفیت  و  توان  با  متناسب  جمعیتی  و  باشد  دار 

بپذیرد   دیگر  .[9] خود  سوی  در   از  فضا  سیاسی  سازمان  هدف 
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نابر اکولوژیک، کاهش  توازن  و  تعادل  به  ها،  بریاکشور رسیدن 
توسعه و  جغرافیایی  عدالت  به  غیر   رسیدن  و  محروم  مناطق 

فضای در  می  برخوردار  کشور  مهم جغرافیایی  از  ترین    باشد. 
کشوریبخش تقسیمات  فضا،  سیاسی  سازماندهی  مقوله   های 

باشد که هدف عمده آن اداره بهتر واحدهای فضایی کشور و  می
برای   مناسب  بستر  ایجاد  ساکنان    ی رسان   خدماتهمچنین  به 

توسعه سرزمین دارای مثلثی سه ضلعی است که    .[10]  باشدمی
آن   ساخ  اندعبارتاضالع  کشوری،  تقسیمات  و  از:  اداری  تار 

اختیارات.   و    آنچهمیزان  پایه  کشوری  تقسیمات  است  مسلم 
و   بوده  دیگر  عامل  دو  برای  ابزارهای    عنوانبهظرفی  از  یکی 

محسوب  کشور  جغرافیایی  فضای  کنترل  و  مدیریتی  حکومتی، 
اگر  می که  طورشود  هرگونه   به  انجام  نگیرد؛  صورت  صحیح 

لی ناموفق بوده و در  ای و مح ریزی در سطح ملی، منطقه  برنامه
باتوجه  .[11] های عمده خواهد شدتمام سطوح منجر به نارسایی

اهمیت  کرمانشاه  استان  در  موجود  انسانی  و  زیستی  تنوع  به 
برنامه اجرای صحیح  در  کشوری  اهمیت تقسیمات  توسعه  های 

که دارد  برنامهآمایش    زیادی  این  جمله  از  نیز  های سرزمین 
می محسوب  نقش  ب  شود.توسعه  هدف  با  حاضر  تحقیق  نابراین 

اجرای   روند  بر  استان  سطح  در  موجود  کشوری  تقسیمات 
 سرزمین تدوین شده است. آمایش  هایبرنامه

 

   مبانی نظری تحقیق

 تقسیمات کشوری

اداری مراتبی  سلسله  کشوری،  در س   -تقسیمات  یاسی 
منظور سهولت اداره و  به  ترکوچک تقسیم هر کشور به واحدهای  

این مین  تا است.  اقتصادی  و  اجتماعی  اوضاع  بهبود  و  امنیت 
بندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و    تقسیم

  . [12]  ردیگیممالحظات سیاسی صورت    برحسبجمعیت و گاه  
هر جمعیتی    گسترش  و  جغرافیایی  توسعه  و  جوامع  بیشتر  چه 

حکومتحوزه که  است  الزاماتی  از  یکی  انسانی  رهای  به  ها  ا 
اساس مواردی و برقراری تقسیمات کشوری جدید بر  نظر  دیتجد

 ، های اقتصادی و سیاسی خاصها و اعمال سیاستچون قومیت 
یکی از ابزارهای    تقسیمات کشوری  .[13]شود  می  ریناپذ  اجتناب 

حکومتی در اداره و کنترل فضای جغرافیایی کشور است و تنها 
کوچک  مورد  ادر  که  است  کشورها  پایتخت  ترین  از  دارد  مکان 

واسط اداری، به طور    طبقه  چندیک کشور، بدون اتخاذ یک یا  
کرد.   حکومت  کشور  سرزمین  بر  مستقیم  و  کارکرد کامل 

کشوری   میتقسیمات  صورت  بدین  نمود:را  بیان    نیمات  توان 
ولت خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت د

پایین تقکا»  .سیاسی  ردهترین    تا  بعد رکرد  در  کشوری  سیمات 
بندی قدرت در فضای سرزمینی، در بعد اداری   سیاسی به سطح

بعد جغرافیایی    به تمرکز یا عدم تمرکز در حیطه اختیارات و  در 
تقسیم قومی،    بندی فضای سرزمینی  به نحوه  مبنای عوامل  بر 

 .[14]« باشدمی ... زبانی، فرهنگی، مذهبی، جمعیتی و 

 سرزمین آمایش  مات کشوری وارتباط بین تقسی-
زیر توسعه منطقه  آمایش سرزمین  زمینه بنای  که  است  ای 

اجتماعی هر منطقه را    –های توسعه اقتصادیاصلی تهیه برنامه
جهت نقش اساسی    3تقسیمات کشوری از    .[15]آورد  فراهم می

 : [14]  در فرایند آمایش سرزمین داردرا 

 عاتیعنوان پایگاه اطالتقسیمات کشوری به.1
به کشوری  برایتقسیمات  اطالعاتی  پایگاه  آمایش   عنوان 

می کشوری  تقسیمات  پایگاه   عنوانبهتواند  سرزمین؛  یک 
طرح تهیه  در  جامع،  و  گسترده    موردآمایش    هایاطالعاتی 

با   استفاده راستا  این  در  گیرد،  مکانیسم    توجه  قرار  اینکه  به 
به زیای  حد  تا  فضایی  عدالت  به  سرزمین ش  آمای  دستیابی 

شاخص باید  است،  باوابسته  توسعه  متناظر  به    توجه  های 
سیاسی محلی،    –واحدهای  سکونتگاهی،  سطح  در  فضایی 

شوندمنطقه استاندارد  کشور  یک  ملی  و  با   ای  ارتباط  در  و 
کشور  شاخص سیاسی  تقسیمات  سطوح  تمامی  در  توسعه  های 

شاخص مقایسه  گردد.  تبیین  و  سازی  توسعهاستاندارد  در   های 
ها و  های ملی، میزان شکافواحدهای سیاسی نسبت به شاخص

های فضایی واحدهای یاد شده را از منظر عدالت فضایی  تفاوت
به   توجه های ملی باریزی برنامه نیبنابرا .[16]گرداند نمایان می

میتفاوت انجام  نواحی  بین  فضایی  از  های  بسیاری  در  و  گیرد 
می  یهایسرشماری انجام  محدودهشکه  مبانی  بر  های ود 

تقسیمات   نیبنابرا . باشداداری می –سرشماری تقسیمات سیاسی
های اطالعاتی و به  اداری نقش مهمی در ایجاد پایگاه  –سیاسی

برنامه آن  دارند    دنبال  برنامه  .[17]ریزی  تهیه  آدر  مایش، های 
مو باید  که  فاکتورهایی  از  تحلیل  یکی  گیرد،  قرار  بررسی  رد 

های سیاسی است که در اری و سازمانی در محدودهاد  –سیاسی
راستا   قدرت،   یهایویژگی این  سیاسی  ساختار  تحلیل  مثل 

  –و مدیریت در استان و پیوند دولت  گیری  ارزیابی نظام تصمیم
 . [18]شود ملت بررسی می

  هایعنوان مبنا و بستر برنامهتقسیمات کشوری به .2

 سرزمین آمایش 

ر هر کشوری برگرفته از نوع چگونگی تقسیمات کشوری د
تی نوع نظام سیاسی در  سیستم سیاسی آن کشور است. به عبار

تا نوع سازمانهر کشوری  بر  در  ثیر مستقیمی  فضا  دهی سیاسی 
دارد   کشور  یکسازما  .[19]آن  فضا  سیاسی  آمایش   ندهی 

بهینه  سازماندهی  در جهت  را  مبنایی  و  بستر  که  است  سیاسی 
ف بهینه  توزیع  و  میعالیت سرزمین  فراهم  جمعیت  و  در ها  کند. 
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چارچوب آمایش    واقع  در  مناطق  کارکردهای  ارتقای  تکنیک 
اداریمحدوده و  طبیعی  می  –های  همگن   . [14]باشد  سیاسی 

به اینکه با عدالت فضایی همراه    توجه  سرزمین باآمایش    برنامه
از   جزئی  و  دقیق  شناخت  نیازمند  مناطق    هایویژگیاست، 

به بهرهمنظمختلف  برای    ور  مناطق  آن  توان  از  مناسب  برداری 
اساس توان آن فضا  کار ملی بر  توسعه و تنظیم یک نوع تقسیم

این از  اداری  است،  تقسیمات  بر  –رو  اگر  اساس  سیاسی 
باعث  همگنی  گیرد،  قوام   ... و  اجتماعی  اقتصادی،  های طبیعی، 

  های آمایشی در مناطق وبسترسازی مناسب برای تدوین برنامه
 . [20] های آمایشی خواهد بوددقت اجرای برنامه

  هایظرفیتکننده منابع و  مین.تقسیمات کشوری تا3

 سرزمین آمایش  هایتدوین و اجرای برنامه

نیست، بلکه   سرزمین صرفاآمایش    سیاست بحث مطالعاتی 
از همین رو    ها در پهنه سرزمینی نیز است.طرح  چگونگی اجرای

مهم از  اثیکی  عوامل  برنامهترین  بر  نظام  رگذار  آمایشی  های 
به  که  است  کشوری  تاتقسیمات  و  مینعنوان  منابع  کننده 

برنامه  هایظرفیت  اجرای  و  عمل  آمایش    یهاتدوین  سرزمین 
بهمی طرحکند.  بهتر  اجرای  لزم آمایش    هایمنظور  سرزمین 

طرح که  براست  پتانسیلها  و  اساس  و  ناحیه  هایویژگیها  ای 
یک نوع آمایش    ی و اجرا شوند. به عبارتی بهترای طراحمنطقه
ریزی فضایی ملی در سطح منطقه است. بر همین اساس  برنامه  

این طرح در  مردم  اهدافمشارکت  پیشبرد  لزمه  در آمایش    ها 
است   مختلف  داده   در  .[13]سطوح  و  ایران  رسمی  آماری  های 

امکانات،   اقتصادی،  منابع  تمرکز  از  حاکی  همه  سرشماری 
شهرها بدون    فرهنگی، سیاسی در کالنی  هاشت و درمانبهدا

فضای امکانات  به  آنها میتوجه  باعث هجوم ی  امر  این  که  باشد 
  این  از  .[21]  سمت مرکز شده استبه  نقاط پیرامون    جمعیت از

برنامه اجرای  صورت  آمایش    هایرو  در  جز    تمرکزسرزمین 
حاشیهزدا نواحی  به  اختیارات  دادن  و  کمتیی  و  برخوردار  ای  ر 

   .[20]ممکن نیست 

 کشوری ماتیتقسو   ییزدا تمرکز
  یک   هایفعالیت  آن   طی  که  است  فرایندی  زدایی  تمرکز

  تصمیم   و   ریزی  برنامه  به  مربوط  هایفعالیت  ژهیو به  سازمان،
 یا   توزیع   مرکزی  معتبر  گروه  یا  مکان  یک  از  دور  به  ،گیری

 اجرای   هایفرایند   و   اهداف  که  کسانی  .[22]شود  می  تفویض
 سیستم   تئوری  رویکرد  از  اغلب  کنند،می  مطالعه  را  زدایی  تمرکز

  در  متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه  گزارش.  کنندمی  استفاده
  شامل  سیستم،  کلی  دیدگاه  یک  زدایی  تمرکز  موضوع  مورد

 جامعه   سطح   دیدن  و   عملکردها  و   هابخش  ها،حوزه  سطوح،
  از توسعه اهداف از جامع فتعاری آن در که ورودی  نقطه عنوانبه

  شامل  این  .[23]شود  می  اعمال   است،   آن   که  جایی   و   مردم  خود
  هم   و   مداوم  یندهایفرا  و   سطحی  چند  هایچارچوب  دیدن

 در   یکپارچگی  به  دستیابی  برای   هاچرخه  تکرار  و   تعامل  افزایانه
  این  با  .[24]است    آن  توسعه  تداوم  و   متمرکز  غیر  سیستم  یک
. است  شده  دیده  سیستم  رویکرد  از  بخشی   وانعنبه  این  ،حال

 در   ایمقاله  در  آلموس  لوس  ملی  آزمایشگاه  از  جانسون  نورمن

 که   است  جایی  متمرکز  غیر  سیستم  یک ":  نوشت  1999  سال
  متمرکز  پردازش  یا  کنترل  بدون   عوامل  تصمیمات  از   برخی
  عامل  هایسیستم  مهم  هایویژگی  از  یکی.  شوندمی  گرفته
  اطالعات   جهانی  جریان  است،  عوامل  بین  اتصال  ای  اتصال  درجه

 متصل   عوامل  سایر  به  عامل  هر  اگر.  کنید  یریگاندازه  را  نفوذ  یا
  . [25]  "است  متصل  بسیار  سیستم  ،(ثیرتا  یا  تبادل  حالت)  باشد

 زدایی   تمرکز.  دارد اداری  و   سیاسی هایجنبه   دولت  زدایی  رکزتم
 به   مرکزی  شهر یک  از  را  قدرت  باشد،  سرزمینی  است  ممکن  آن

  تصمیم  باشد،  عملکردی  است  ممکن  و   کند  منتقل  دیگر  مناطق
 تر پایین  سطح  مقامات  به  دولت  شاخه  هر  ارشد  مدیر  از  را  گیری
  یساز یخصوص طریق  از کامل طور  به را عملکرد یا کند، منتقل
 است   شده  نامیده  جدید  عمومی  مدیریت  این  .[26]کند    واگذار

 قرارداد،   انعقاد  اهداف،  براساس  مدیریت  تمرکز،  عدم  عنوانبه  که
 . است شده توصیف کننده مصرف یریگ جهت و دولت در رقابت
 

 تحقیق  روش
تحقیق حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از  

توصیفی ماهیت  دنبال  ت  -نظر  به  پژوهش  این  است.  حلیلی 
تا میزان  برنامهارزیابی  اجرای  بر  کشوری  تقسیمات    هایثیر 

 حاکم پارادایم    نی؛ بنابراباشدمی  کرمانشاهسرزمین استان  آمایش  
تحقیق   این  است.  ییگرا  اثباتبر  بوده  کمی  روش  به    و 

  ای و میدانی صورتگردآوری اطالعات با هر دو روش کتابخانه
بعد از بررسی مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجام  گرفته است. 

مط تحقیق،  هدف  و  موضوع  زمینه  در  نظری  شده  مبانی  العه 
اجرای بر  بعد  سه  از  کشوری  تقسیمات  که  داد  آمایش    نشان 

استان   میتا  کرمانشاهسرزمین  بعد ثیر  سه  این  که  گذارد 
ازعبارت اطالعات    -1  :اند  و  فضا  تقسیم  آن   متناظرسنخیت    با 

سرزمین   جراییا  -یادار   هایچارچوبتناسب    -2  ،متغیر(  10)
؛  متغیر(  9)  سرزمینی  هایظرفیت  کارایی منابع و   -3  ،متغیر(  10)

متغیرهای  هرکدامبرای    نیبنابرا بعد  این سه  در نظر گرفته    یاز 
به تحلیل نتایج از مدل تحلیل ساختاری   منظورشد و در نهایت 

شد.)لیزرل(   کارشناسان  استفاده  شامل  تحقیق  آماری    جامعه 
سیاسی،) جغرافیای  رشته  ارشد  و  دکتری  دانشجویان    اساتید، 

برنامهآمایش   و  منطقه  سرزمین  دولتی  ریزی  مدیران  و  ای( 
و شهرستا تعداد  نی میاستانی  نهایت  در  که  از    195باشد  پاسخ 
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جمع آماری  جامعه  گردید.    سوی  آزمون  آوری  نتایج  بررسی 
می نشان  آلفای  کرونباخ  میزان  که  مقدار    آمده  دستبهدهد 

ایایی دهد که سطح پنشان می  آمده  دستبهاست. نتیجه    0.797
 شده است.   الت تحقیق در حد بسیار بالیی ارزیابیسو

 
   سرزمینآمایش  هایمدل مفهومی تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه : 1شکل 

 
 منبع: نگارندگان 

 

 محدوده مورد پژوهش
جنوبی زاگرس و بر روی    –استان کرمانشاه در مسیر شمالی

زاگرس در این   هایسلسله کوه   گرفته است،  بال غربی آن قرار
دیواره شکل  به  نه  ممنطقه  بینای  تاریخی  دشت  بین    متد 

ای  مجموعهصورت  النهرین و اراضی داخلی فالت ایران، بلکه به
رشته  دشتکوه   از  و  موازی  در های  کوهستانی  مرتفع  های 

آن شبینابین  عمده  کل ها  علت  همین  به  و  است  ترین    گرفته 
  کرمانشاه از در این منطقه قرار دارند. استان  های زاگرس  گذرگاه

قسمت   :شودلحاظ شکل ظاهری زمین از دو قسمت تشکیل می
ای است کوهستانی و مرتفع با ارتفاعات طاقدیسی و  اول منطقه

  گرددشامل می  های ناودیسی که عمده ارتفاعات استان رادشت

 های فرسایش یافته و و قسمت دوم فضایی است مرکب از کوه
کوه  اراضی نسبتا این  بین  واقع  که قصرشیرین، نفت  ها  مسطح 

 های نوشته  استناد  به  کرمانشاه  گردد. شهر و سومار را شامل می
  و   «کامبادان»  کامبادنه  هاینام   به  پیشین  یونانی  مورخین

  به   را   کرمانشاه  بنای  هاافسانه  در   است.  داشته  شهرت  اکامبادس،
  و  اندداده   نسبت  ایسطورها  پادشاهان  از  یکی  دیوبنده  تهمورث

  اندآورده (  نیشایی)  نام  به  هاآشوری  موجود،  هاینوشته   سنگ   در
.  است  شدهمی  اطالق  دشت  ماهی   و   کرمانشاه  حواشی  به  که

  هایلهجه  و   هاگویش   تنوع  و   تعدد  لحاظ  به  استان  این  .[27]
  توان می  تقریبا  و  است   نظیر  کم  خود  نوع  در  کردی  مختلف
  مشاهده  استان  این  در  را  کردی  زبان   مختلف  هایلهجه  تمامی
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براساس استان،    نمود.  در  شده  انجام  سیاسی  تقسیمات  آخرین 
از به    کرمانشاه  کشوری  تقسیمات    31شهرستان،    14لحاظ 

 شده است.  دهستان تقسیم  86شهر،  32بخش، 

 
   : نقشه تقسیمات شهرستانی استان کرمانشاه2شکل 

           
 منبع: نگارندگان 

 

 های تحقیق  یافته

جدول   شناختبه  1نتایج  بین  خهم  میزان   منظور  وانی 
و    است تحقیق حاضر  های تجربی با مدل مفهومی و نظری  داده 

تجربی و    یهاخوانی داده رای شناخت میزان هم ب  اساس  نیا  بر
استفاده شده مدل    شنیکویی براز  یهاشاخصز  مدل مفهومی ا

که مدل  نتایج نشان می  .است حالتدهد  در  های  استفاده شده 
است،   تحقیق  نتایج  تحلیل  برای  لزم  کفایت  دارای  مختلف 

و    آمده  دستبهنتایج    گرید  یعبارتبه شده  استفاده  مدل  از 
بودن مدل   مناسب  از  نشان  استاندارد مدل  با مقدار  آن  مقایسه 

 دارد.   نامه پرسش تحلیل برای نتایج 

 
 ری عناصر تقسیمات کشوری استان کرمانشاههای برازش مدل ساختاشاخص  :1جدول 

 قبول قابل برازش   مدل اصالح شده نام شاخص  ها شاخص

 GFI>90 0.90 نیکویی برازش  برازش مطلق 

 AGFI>90 0.93 نیکویی برازش اصالح شده 

 
 برازش تطبیقی 

 NNFI>90 0.97 برازش نرمال نشده 

 NFI>90 0.96 برازش نرمال شده 

 CFI>90 0.90 برازش تطبیقی 

 IFI>90 0.90 برازش افزایشی 

 درصد  50بالتر از   0.76 شاخص برازش نرمال تقلیل یافته  برازش تقلیل یافته 

 درصد  10کمتر از   RMSEA 0.068 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 1399های تحقیق،منبع: یافته
 

دارای   پژوهش  مشاهده  29این  در   متغیر  که  است    پذیر 
به)  وممفه  3مجموع   کشوری  تقسیم  عنوان  تقسیمات  سنخیت 

اطالعات   و  آن   متناظرفضا  برنامه  با  تدوین  آمایش    هایبرای 
به   ،سرزمین کشوری   های چارچوب تناسب  عنوان  تقسیمات 

کننده منابع و  مین تا  نسرزمیآمایش    هایبرنامه  ،اجرایی  -یادار
برنامه  هایظرفیت  اجرای  و  را آمایش    یهاتدوین  سرزمین( 

افزار لیزرل    کنند. برای انجام این آزمون از نرمگیری می  ازهاند
بررسی نظریه  استفاده از  بعد  که  این مفهوم  به  است.  های  شده 
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   291 سرزمین استان کرمانشاه  آمایش  هایبررسی نقش تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1400، پاییز  4، شماره  3سیاسی فضا                                                                            دوره  آمایش   فصلنامه 

  دستبهنتایج اولیه    تحقیق و ارزیابی مدل مفهومی، با استناد به
 توانستند برای الگو ترین متغیرهایی که می  در لیزرل، عمده  آمده

واقع مفید  لیزرل  شدند.   سازی  انتخاب  برآورد  بر  شوند  اساس 
استاندارد عاملی    ضرایب  تحلیل  براساس  ساختاری،  مدل  شده 

 آمده   دستبه (  α =0.068داری )  ییدی تحقیق و سطح معنیتا

سنخیت تقسیم فضا و اطالعات  های  ثیرات شاخص در نمودار، تا
آن   متناظر مثبت    با  و  مستقیم  ضریب  تناسب  ،  0.84با 

و مثبت  با ضریب مس  اجرایی  -یادار  هایچارچوب  ،  0.90تقیم 
  0.97ها با ضریب مستقیم و مثبت  کننده منابع و ظرفیت  مینتا

  اند.نقش داشته
 

 افزار لیزرل از تخمین استاندارد تحلیل مسیر   خروجی نرم -3شکل 

 
1397های تحقیق، منبع: یافته 

ه های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان بنمودار زیر داده 
شده هستند.   شده همان بارهای عاملی استاندارد  متغیر مشاهده

تر باشد یعنی متغیر  نزدیک  1تر و به عدد  هرچه بار عاملی بزرگ
بهتر می  مشاهده بار  شده  اگر  کند.  تبیین  را  متغیر مستقل  تواند 

شده و از   رابطه ضعیف در نظر گرفته  ،باشد  0.3عاملی کمتر از  

صرف  می  آن  بین  شود.  نظر  عاملی  قبول    قابل  0.6تا    0.3بار 
از   اگر  و  یافتهبزرگ  0.6است  است.  مطلوب  خیلی  باشد  ها تر 

م  )اع  یمورد بررسهای  لفهداری مربوط به مو  بیانگر اعداد معنی 
تا و  آن(  خطاهای  و  عاملی  بار  متغیر  از  سه  بین  مورد  ثیرات 

 است.  یبررس
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  بنان رحیمی 292

  1400، پاییز  4، شماره  3سیاسی فضا                                                                            دورهآمایش    فصلنامه 

 مسیر  تحلیل در  اعداد داری معنی از لیزرل افزار نرم خروجی :4شکل 

 
 1397تحقیق،  هاییافتهمنبع:  

 

و  کننده  مینمولفه تقسیمات کشوری تا منابع  کارایی 

برنامه  سرزمینی  هایظرفیت آمایش    هایاجرای 

 سرزمین 
با عنای  به  توجه  با و  نمودار، مشاهده اطالعات جدول  به  ت 

با میزان    رزمینیس  هایظرفیتکارایی منابع و  لفه  شود که مومی
مستقیم   شاخص  به  0.97اثر  بر  متغیر  اثرگذارترین  عنوان 

فاکتور مهم این    9است. از بین    شده  تقسیمات کشوری انتخاب
گروهمو اجتماعی  انسجام  و  وحدت  میزان  جمعیتی  لفه،  های 

توسعه اهداف  پیشبرد  جهت  با  استان  و0.77ای  آرامش  ثبات    ، 

توسعه اهداف  در پیشبرد  تقسیمات کشوری  از  ناشی  ای سیاسی 
با   ظرفیت0.76استان  بین  مناسب  پیوند  پتانسیل،  و  های ها 
همشهرستان جهت  استان  توسعه  های  اهداف  در  با  افزایی  ای 

ها را در  اند. اثر بقیه گویهبه ترتیب بیشترین اثرات را داشته 0.75
است  قابل  2جدول   گویهب  .مشاهده  ذکرنابراین  شده   های 

تامی تقسیمات توانند  بیشتر  موفقیت  بر  زیادی  بسیار  ثیرات 
جهت   و  کشوری  منابع  اجرای   سرزمینی  هایظرفیتکارایی 

 سرزمین داشته باشند.آمایش  هایبرنامه
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   293 سرزمین استان کرمانشاه  آمایش  هایبررسی نقش تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1400، پاییز  4، شماره  3سیاسی فضا                                                                            دوره  آمایش   فصلنامه 

 سرزمین مایش آ اجرای سرزمینی هایظرفیت کارایی منابع و نتایج مدل ساختاری تقسیمات کشوری   :2جدول 
 اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  فاکتور  اثر مستقیم  لفه مو
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0.97 

 0.31 0.32 جواری با عراق برای پیشبرد اهداف توسعهساختار فضایی استان از موقعیت مرزی و هم  ثیرتا

 0.37 0.39 های مرزی، مناطق ویژهقعیت مرزی همانند ایجاد بازارچههای متناسب با موبرداری بهره

 0.59 0.61 ار در راستای پیشبرد اهداف توسعه جوهای هم های استان با استانپیوند مناسب بین شهرستان 

 0.72 0.75 افزایی در اهداف توسعه استان  های استان جهت هم های شهرستان یلها و پتانس پیوند مناسبی بین ظرفیت

 0.08 0.09 ... خاک، انرژی، مواد معدنی و  و های اساسی چون منابع آب مین نیازمندیااتکایی استان در ت سطح خود

بافت فرهنگی، سرمایه اجتماعی، دانش و   :های انسانی توسعه چونمین نیازمندیااتکایی استان در ت سطح خود
 ... مهارت و 

0.44 0.42 

سیاسی استان )استاندار، فرمانداران، بخشداران( جهت مدیریت   -دیریت تقسیمات ادارییت سازمانی مظرف
 ای  های توسعهبرنامه

0.66 0.64 

 0.73 0.76 ای استان ثبات سیاسی ناشی از تقسیمات کشوری در پیشبرد اهداف توسعه ثیر تا

 0.74 0.77 ای هداف توسعه های جمعیتی استان جهت پیشبرد اوحدت و انسجام اجتماعی گروه ثیر تا

 1397های تحقیق، منبع: یافته

 

 -ی ادار  های چارچوب  عنوانلفه تقسیمات کشوری به مو 

 سرزمین استان کرمانشاهآمایش    های برنامه   ، اجرایی 
دومین عامل اثرگذار بر کارکرد تقسیمات کشوری در اجرای  

 -یادار  هایچارچوب تناسب  لفه  سرزمین، موآمایش    هایبرنامه
کتور مهم فا  10سرزمین است که با  آمایش    هایبرنامه  ،اجرایی

ثیر زیادی بر کارکرد تقسیمات کشوری تا  0.90و با اثر مستقیم  
می از  است.  موداشته  این  به  مربوط  مهم  فاکتورهای  لفه،  ان 

تقسیمات   واحدهای  منطقی  استقرار  و    کشوریچینش 
آرایش گروهها، بخش)شهرستان ای قومی و  هها و ...( به لحاظ 

برنامه مطلوب  اجرای  راستای  در  سرزمین  آمایش    هایمذهبی 
موقعیت  و    0.58و اثر غیرمستقیم    0.65قیم  با امتیاز مست  استان

زیر توسعه  روی  بر  استان  موردساخت   مرکز  برای   های  نیاز 
  0.63ستقیم  با اثر م  سرزمینآمایش    های عملیاتیاجرای برنامه

غیرمستقیم   اثر  شهر  پذیرو    0.56و  مرکزیت  عمومی  ش 
شهرستان تمامی  بین  در  و  کرمانشاه  رهبری  برای  استان  های 

توسعه امورات  منطقی  و  عادلنه  استانمدیریت  کل  اثر   ای  با 
خص بسیار مهم و  سه شا  0.51و اثر غیرمستقیم    0.57مستقیم  

این مو بر  بقیه گویهباشند.  لفه می اثرگذار  در جدول  اثر  را    3ها 
اس  قابل گویه  ت.مشاهده  ذکربنابراین  می  های  توانند  شده 

کشوری تا تقسیمات  بیشتر  موفقیت  بر  زیادی  بسیار  ثیرات 
آمایش    هایبرنامه  اجرایی  -یادار  هایچارچوبتناسب  عنوان  به

 سرزمین استان کرمانشاه داشته باشند. 

 
 سرزمین استان کرمانشاهآمایش  هایاجرای برنامه ،اجرایی -یادار  هایچارچوبتناسب عنوان نتایج مدل ساختاری تقسیمات کشوری به  :3جدول 

 اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  فاکتور  اثر مستقیم  لفه مو
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0.90 

 -0.4 -0.05 سرزمین برای تمام پهنه سرزمینی آمایش  امکان تدوین و اجرای برنامه 

 0.36 0.40 ها افزایش پیوند بین سکونتگاه برایقابلیت شکل و چارچوب سرزمینی استان کرمانشاه 

 0.47 0.53 ها ثر به سایر بخش و سیاسی م   -ها در جهت ارائه خدمات اداری تان موقعیت مرکز استان نسبت به سایر شهرس 

 0.56 0.63 سرزمین آمایش    های عملیاتی نیاز برای اجرای برنامه   د های مور ساخت   موقعیت مرکز استان بر روی توسعه زیر 

 0.47 0.53 پیوندهای مالی، جمعیتی و فیزیکی  شی بر افزاهای استان نسبت به همدیگر نحوه استقرار شهرستان 

 0.44 0.49 جنوب بر مدیریت بهینه سرزمینی استان  -غرب و شمال -فاصله منطقی بین شرق 

 0.01 0.02 های استان بر مدیریت بهینه سرزمینی استان طقی شهرستان نقش تعداد من

 -0.15 -0.17 های استان بر مدیریت بهینه سرزمینی استان نقش مساحت منطقی شهرستان 

 0.58 0.65 های قومی و مذهبی  به لحاظ آرایش گروه کشوری چینش و استقرار منطقی واحدهای تقسیمات 

های استان برای رهبری و مدیریت عادلنه و  کرمانشاه در بین تمامی شهرستان پذیرش عمومی مرکزیت 
 استان منطقی 

0.57 0.51 

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران  ناصر سلطانی 294

  1400، پاییز  4، شماره  3دوره                                             سیاسی فضا                                 آمایش    فصلنامه 

بهمو کشوری  تقسیمات  تقسیم  عنوان  لفه  سنخیت 

سرزمین  آمایش    هایبرنامه  با  متناظرفضا و اطالعات  

 استان کرمانشاه 
ر کارکرد تقسیمات کشور بر لفه اثرگذار و مهم دسومین مو

برنامه به آمایش    هایاجرای  کشوری  تقسیمات  عنوان  سرزمین، 
اطالعات   و  فضا  تقسیم  آن    متناظرسنخیت  شاخصبا  های  و 

میزان   به  مثبتی  و  مستقیم  اثر  که  است  آن  به    0.84مربوط 
به این مو  10ز میان  داشته. ا بندی در    ناحیه  ، لفهفاکتور مربوط 

مب بر  استان  اثر داخل  با  استان  داخل  رسمی  معیارهای  نای 
غیرمستقیم    0.79مستقیم   اثر  اعتماد  ،0.66و  و  دقت    میزان 

اثر   با  استان  سرزمینی  پهنه  از  تولیدی  اطالعات  به  پذیری 
های و دقت در طراحی قالب   0.6و اثر غیرمستقیم    0.72مستقیم  

سرزمین  آمایش    برد برنامهثیر آن بر پیششهرستانی استان و تا
مستقیم  ا اثر  با  غیرمستقیم    0.7ستان  اثر  شا  ؛0.58و  خص  سه 

در   هااثر بقیه گویه باشند.  لفه میبسیار مهم و اثرگذار بر این مو
است.  قابل  4جدول   ذکرگویه  بنابراین  مشاهده  شده   های 

تامی تقسیمات توانند  بیشتر  موفقیت  بر  زیادی  بسیار  ثیرات 
به  اجرایی   -یرادا  هایچارچوبتناسب  عنوان  کشوری 

 سرزمین استان کرمانشاه داشته باشند.آمایش  هایبرنامه

 
 با آن متناظرسنخیت تقسیم فضا و اطالعات عنوان نتایج مدل ساختاری تقسیمات کشوری به  :4جدول 

 اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  فاکتور  اثر مستقیم  لفه مو
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 0.54 0.65 گیری چارچوب تقسیمات کنونی بر مبنای معیارهای رسمی تقسیمات کشوری  شکل

 0.57 0.68 اطالعات جامع سرزمینی مطابق با تقسیمات استانی کنونی 

 0.47 0.57 ثیر تعریف دقیق از منطقه بر تقسیمات کنونی استان تا

 0.43 0.52 موانع طبیعی  گرفتن  ظرن  درتدوین پایگاه اطالعاتی و آماری برای کل سرزمین بدون 

 0.66 0.79 ثیر تعریف دقیق از منطقه بر تقسیمات استانی بر مبنای آن منطقه تا

 0.57 0.68 بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی  ناحیه 

 0.48 0.58 سرزمین آمایش  کنندگان   برداری تدوین  از اسناد بالدستی توسعه جهت بهرهاستفاده میزان 

 0.2 0.24 سرزمین آمایش  دادن قراردستی توسعه استان با مدنظر  میزان تدوین اسناد پایین 

 0.6 0.72 پذیری به اطالعات تولیدی از پهنه سرزمینی استان  دقت و اعتماد 

 0.58 0.70 سرزمین استان آمایش  ثیر آن بر پیشبرد برنامهاهای شهرستانی استان و ت احی قالبدقت در طر

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 گیری نتیجه
و ت تهیه  در  مهمی  نقش  جهت  سه  از  کشوری  قسیمات 

برنامه عبارت آمایش    هایاجرای  که  دارد  ازسرزمین    الف(  :اند 
ت کشوری  ظرفیتکننده    مین اتقسیمات  و  منابع  های کارایی 

برنامه  سرزمینی تقسیمات  ب(    ،سرزمینآمایش    هایاجرای 
اداریچارچوب   عنوانبهکشوری     هایبرنامه  اجرایی  -های 

تقسیم  سنخیت  عنوان  ج( تقسیمات کشوری به  ،سرزمینآمایش  
با   متناظر  اطالعات  و  استان آمایش    هایبرنامهفضا  سرزمین 

وجود  .کرمانشاه دلیل  به  کرمانشاه  و    استان  قومی  تنوعات 
استانمذهبی،   از  که یکی  است  کشور  خاص  شرایط  با  های 

آنموقع استراتژیکی  شدن  ،یت  تهرادر    واقع  بغداد    -نمحور 
ویژه گردانیده و باعث شده که    برابر  چندموقعیت این استان را  

شرایط خاص مدیریتی که بیشتر ناشی از دیدگاه امنیتی باشد بر  
 گرفته صورتآن حاکم شود و مطابق با همین دیدگاه تقسیمات  

  از   نه تنها  هاهرستان که ترکیب شاست  ای بوده  گونهدر استان به
و   قوم  چند  از  ترکیبی  بلکه  باشد،  متنوع  و مذهبی  قومی  لحاظ 

باشد واگرایی  مذهب  زمینه  کاهش  تا  را  مذهبی  و  قومی  های 

دهی سیاسی فضا نتوانسته سبب انسجام    دهد، این نوع سازمان 
ای های جمعیتی مختلف در پیشبرد اهداف توسعهاجتماعی گروه
باشد.  استاندارد  اساسبر  استان  ضرایب  مدل    برآورد  شده 

تا تحلیل عاملی  براساس  و سطح معنی ساختاری  تحقیق    ییدی 
( معادلت   از  آمده  دستبه نتایج  (  α =0.068داری  مدل 

م ترتیب  به  به وساختاری  سوم  و  عنوان  لفه  منابع  کارایی 
و سرزمین  آمایش    سرزمینی  هایظرفیت  مستقیم  ضریب  با 
اثرگذا  0.97مثبت   برنامهبیشترین  اجرای  بر  را  های آمایشی ری 

مومی سپس  بهگذارد،  دوم   های چارچوبتناسب  عنوان  لفه 
یب مستقیم و  سرزمین با ضرآمایش    هایبرنامه  اجرایی  -یادار

لفه ر را داشته است و در نهایت نیز موثیبیشترین تا  0.90مثبت  
به اطالعات  عنوان  اول  و  فضا  تقسیم  آن   متناظرسنخیت  با    با 

در جایگاه سوم از میزان اثرگذاری   0.84مستقیم و مثبت  ضریب  
  قرار گرفتهسرزمین استان کرمانشاه آمایش  هایبر اجرای برنامه

،  سرزمینی  هایظرفیتکارایی منابع و  های  لفه. در میان مواست
گروه اجتماعی  انسجام  و  وحدت  استان میزان  جمعیتی  های 

توسعه اهداف  پیشبرد  با  جهت  در م0.77ای  مو،  تناسب  لفه  یان 
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سرزمین،  آمایش    هایبرنامه  اجرایی  -یادار  هایچارچوب 
تقسیمات   واحدهای  منطقی  استقرار  و    کشوریچینش 

های قومی و  به لحاظ آرایش گروه  ، ها و ...(ها، بخش)شهرستان
برنامه مطلوب  اجرای  راستای  در  سرزمین  آمایش    هایمذهبی 

مستقیم    استان امتیاز  میان  0.65با  در  سنخیت   هایلفهمو  و 
بندی در داخل  لفه ناحیهوم، با آن متناظرتقسیم فضا و اطالعات 

مستقیم   اثر  با  استان  داخل  رسمی  معیارهای  مبنای  بر  استان 
آمایش    ریزی  را بر روی روند اجرای برنامه  ثیرتابیشترین    0.79

یکی از مشکالت اصلی این استان در زمینه    اند.سرزمین داشته
بهتقسیمات کشور که  برنامهی  اجرای صحیح  بر روی    هایتبع 

میآمایش   اثر  با  نیز  تقسیمات  تطابق  عدم  ی هایهمگنگذارد، 
بیشترین سعی و تالش دولت مرکزی در    مذهبی و قومی است.

تقسیم از  نوع  واگرایی  این  از  جلوگیری  فضا  قومی  بندی  های 
و    بوده فرهنگی  تنوعات  با  را  مختلفی  افراد  گشته  باعث  که 
شهرستانمذ درون  در  مرزی  هبی  شهای  سرپل  و    نیریقصر 

دهد  ذهاب کشمکش   جای  سبب  سیاسی  تقسیمات  نوع  این  و 
  به  توجه  بالحاظ ساختار فضایی سرزمینی    ازاست.  داخلی گشته  

آب و    و   تنوع  منطقی  مدیریت  اگر  استان،  در  موجود  هوایی 
با   متناسب  سیاسی  در    هایویژگیتقسیمات  قومی  و  فرهنگی 

میاست گیرد  صورت  بیشتر  ان  همگرایی  سبب  تواند 
شود.  یهاسکونتگاه  هم  به  استان    استان  فعلی  تقسیمات  نوع 

جدای که  گشته  آید.سبب  چشم  به  بیشتر  مذهبی  و  قومی    ی 
توان تقسیمات فعلی سبب گشته که مناطقی  عنوان نمونه میبه

غیر مذهبی  و  فرهنگی  بافت  دارای  درون  که  هستند    مسلمان 
اشند و کمتر به سایر مناطق استان سفر کنند و مناطقی  گراتر ب

که مسلمان سنی مذهب هستند در سایر مناطق استان در انزوا  
تقسیم نوع  این  گیرند،  و    بندی سبب شکل  قرار  تعارض  گیری 

شود.  ها می نزاع بین این مناطق و عدم ارتباط مناسب سکونتگاه
تقسیمات   نوع  دیگر  بیانی  ا  گرفته  صورتبه  به لحاظ  ستان،  در 

گروه  مطلوب آرایش  اجرای  راستای  در  مذهبی  و  قومی  های 
ثر نبوده بلکه سبب کندتر تنها مو  نهسرزمین  آمایش    هایبرنامه
هر    اساس  نیا  بر.  توسعه در این استان گشته است  ندیفراشدن  

تحقیق   فرضیه  تقسیمات می  دییا تدو  که  معنا  این  به  شود، 
ت  افزایش  باعث  موجود  و  سیاسی  از   یثباتیبنش  و  است  شده 

ناحیه تعادل  بروز عدم  به  دیگر منجر  استان  سوی  در سطح  ای 
نمی بنابراین  اجرای   زیر  عنوانبهتواند  شده  برای  مناسب   بنای 

 سرزمین استان باشد.آمایش 
 

آموزشی دانشگاه نویسندگان از معاونت  تشکر و قدردانی:

قدردانی به عمل   ،طه حمایت معنوی از این اثراسبه و  هارومی
 د.  نآورمی

موردی توسط   قی، تعارض منافع:الهای اخ یدیهئتا

 .نویسنده گزارش نشده است 

موردی  ها:سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت

 . توسط نویسنده گزارش نشده است
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