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 چکیده
و  یضعف ساازواار مماامن    ی،و عملکرد یاسیتفرق ساز نظر نویسندگان این مقاله، 

ابهاا    ی،اقتصااد  یو اثربخشا  ییباه ااارا   توجهییو مسئوالن، ب یرانمد ینب یممکار

تار  و از ممه مهم یضعف در حوزه مشارات مردم ی،اشور یماتدر نظا  تقس یقانون

ما درباره تجزیاه یاا ادماا     گیریتصمیمشده در ریزیبرنامهمشخص و  یاستفقدان س

 ،اساا  باراین اسات    یرانوضع موجود ا ییقلمرو یاستس یامدمایه پازجملقلمروما 

رات به یااخت یبرخ یشده و با واگذاریزیربرنامهصورت به ادما  قلمروما یاستاگر س

مماراه باشاد،    یررسامی عواما  م  یرو تاثث  یاسای س ماییزنیو اامش را یسطوح محل

 مناسب باشد  یرانا ییقلمرو یمااز حوزه یبرخ یبرا تواندیم

 یریتماد  یاه، تجز ،ادماا  تقسایمات اشاوری،   اصالحات قلمرویای،   :کلیدی واژگان

   ییاارا ی،محل

                                                                                                   
  دانش اه منر یو شهرساز یدانشکده معمار یشهر یزیرگروه برنامهعلمی میئتعضو 

 نویسنده مسئول( دانش اه منر یشهر یزیربرنامه ارشداارشناسی( Siyamak.masoudi@yahoo.com 

 

 84 مسلس  شماره  31۱8تابستان  دو   شماره  دو  و بیست سال  رامبردی مطالعات فصلنامه
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 مقدمه
  آیاد یباه اجارا در ما    یاشاور  یماتدر قالب نظاا  تقسا   یمر اشور یاسیس یسازماندم یندافر

 تار اوچا   یاشاور باه واحادما    یماه مدف آن تقسا  یعبارت است از عمل یاشور یماتتقس

 ینیو سارزم  یاسیس -یساختار ادار ی،اشور یماتاردن آن است  در واقع تقسبهتر ادارهمنظور به

ااوچکتر   یباه واحادما   ینسارزم  یمتقسا  یا  است اه از طر یمراتب هسلسلصورت به اشور ی 

ااه ماورد توجاه تماا       یاشاور  یمات  مدف از تقسا گیردیشک  م یژهو یمحل یستمممراه با س

اشاور و   یا  منااط  مختلاف    یدر ارائه خدمات و امکانات بارا  ی ت، تسهاس یاسیس یمانظا 

 پاور، یدر اشاور اسات )احماد    یسا یاساط  س  تارین ییندولت تا پاا  یتحاام ی تسه ینممچن

در ساطوح مختلاف،    یاران فضا در ا یاسیس یماتنظا  تقس ی(  با بررس31۱1ی ران،جعفرزاده و د

 یاشاور  یماتقانون تقسا  یبر مبنا یراخ یمادر دمه یرانا ییبرد اه اصالحات قلمرو یپ توانیم

منجر  ینقوان این یصورت گرفته و اجرا 3111مصوب  مایاریدم یسو قانون تثس 3112مصوب 

 ( شده است یو حکومت یریتیمد یقلمروما یشقلمروما )افزا یهبه تجز

 ماتیقاانون تقسا   ماد نظار   اریا مع خصاو  به روند تحوالت صورت گرفته در  یبا ن ام

 یبارا  یتا یماال  عما  جمع   یطور الو به یبه شهر ییروستا  ناطم  یتبد ندیدر فرا یاشور

قانون تا مام   نیشده از شروع تثسیس اجادیا راتییشود اه تغما، مشامده مییتثسیس شهردار

شادت  باه  سکونت امی ایران را ظا ال وی ن ریمای اخدر دمهو ممراه بوده  بیاانون با فرازونش

باه   بیا اشاور باه ترت  مای یاریو دمما یآمار، تعداد شهردار نیدتریطب  جد  است تغییر داده

  ممان گونه ااه  (31۱1مای اشور،ما و دمیاری)سازمان شهرداری است دهیرس 11110و 325۱

در  ماا یاریو دم مایمانند شهردار یو حکومت یتیریمد یقلمروما دمدروند تحوالت نشان می

، تفارق  آنمهم  یامدمایاز پ یکیاست اه  افتهیسابقه بی شیافزا ریدر چند دمه اخ رانیاشور ا

 تعاداد  انیا از م(  3181پور، است )آخوندی و بر  یو حکومت یتیریمد یقلمروما نیب یاسیس

نفر دارند ااه   پنج مزار از رامت تیشهر( جمع 430سو  )  یحدود  نیز رانیموجود ا مایشهر

  .قلمروما دارد هیدر تجز یاشور ماتیموضوع نشان از تثثیر قانون تقس نیا

 یاریا دم یدارا یتعداد روساتاما  ،مای اوچ یتعداد شهرما و شهردار شایموازات افز به

ارزیاابی  آنکاه   ، بادون ممراه بوده اسات  ریبا رشد چشم  3111ما یاریبا تثسیس قانون دم زین
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از  یاریبسا در ااه  ورت گیرد  ایان در حاالی اسات    مشخصی از اثرات اجرای این سیاست ص

 عما   یشده و با امداف مشخصا ریزیبرنامهصورت به ییاصالحات قلمرو حوزهاشورما، در 

ماای ناشای از مقیاا ، ااارایی و اثربخشای      صارفه دلیا   به ییاروپا یاشورما مالباند  ارده

 زیا اشاورما ن  یبرخ و (Swianiewicz, 2017: 1) ییادما  قلمرو استیسمت س اقتصادی به

اسااتقالل  و یاراسااواز دم تیااحمافرانسااه، ایتالیااا، اسااوانیا و مجارسااتان، بااا ماادف ازجملااه 

 یشاهر نیبا  ارتباطاات ما و انواع هیالیی را ممراه با قلمرو هیتجز استیس ی،مای محلحکومت

ده اناد  را مال  عم  خود قرار دا یمحلنیو ب یشهرنیب تیو حما یاردن ممکارنهینهاد یبرا

 ( 20:31۱5 )ولمن،

موفا  در   یاشورما ه برخیو تجرب یمباحث نظر مروربرآن است اه با  یپژومش سع نیدر ا

اصاالحات   اسات یس ی، باه بررسا  ماای محلای  زمینه ساماندمی اصالحات قلمرویی حکومات 

به دالی  حرات به سامت  مم بتوان   یطر نیتا از ا ؛ه شودپرداخت رانیا در یتیریمد یقلمروما

ماای  حاوزه  یبرارا  ییقلمرو استیترین سو مم بتوان مناسب سیاست تجزیه قلمرویی پی برد

 هیمای ادما  و تجزاستیس یبررساعتباربخشی به  یبرا پیشنهاد ارد  رانیا یتیریمد یقلمروما

گاردآوری اساناد    یبارا  تحلیا  اسانادی اسات ااه     اول روش  ه استشداستفاده  روشاز دو 

 نیز مبتنی بار دو   روش  ه استمورد استفاده قرار گرفت  یتحق نیدر ا یکیالکترونو ای اتابخانه

  اسااتروش ایفاای تحلیاا  تفساایری  بااا  افتهیساااختارمااهیمااای ناز مصاااحبهای مجموعااه

ما و شاوراما، ساازمان   دانش اه، مدیران شهرداری انادتشوندگان از طیف وسیعی از اسمصاحبه

  ند اهانتخاب شد مای اشورما و دمیاریشهرداری

 

 پیشینه تحقیقالف. 
، باه  ایاران گرفته در زمینه ساماندمی نظا  تقسیمات سیاسی فضا در مای صورتپژومش بیشتر

 نااارآمدی نظا  تقسیمات اشوری از بعد جغرافیایی و سیاسی و برخی از آنها از بعد مادیریتی 

ی  دمه اخیر موضاوع تقسایمات   مایی اه در بیش از ، پژومش3اند  در جدول شماره پرداخته

معرفای   ،اناد سیاسی و تغییرات قلمرویی در ایران و پیامادمای آن را ماورد بررسای قارار داده    

 اند شده
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 مرتبط با تقسیمات سیاسی و تغییرات قلمرویی در بیش از یک دهه اخیر شدهانجام تحقیقات .1جدول 

 پژوهش موضوع نتایج
 سال

 انتشار

 نام

ف نویسندگان
ردی

 

ویاژه در  ا شناخت ابعاد مختلف چالش تفرق سیاسی )بهمقاله ب این

بعد قلمرومای حکومتی و مدیریتی( در منطقه االن شهری تهاران،  

ساازمانی و قاانونی موجاود     -رامبردمای متناسب با زمینه نهاادی  

فرماایی  سازی گاذار باه نظاا  حکام    برای ااستن از آن و نیز زمینه

 دمدمی مطلوب منطقه را ارائه

تفرق سیاسای و مادیریتی در   

اداره منطقااه اااالن شااهری   

 3185 تهران، پیامدما و رامبردما

آخوناااااادی، 

پاااور و بااار 

 ممکاران

3 

دمد وجود قلمرومای متعدد حکومتی و نشان می نتایج این پژومش

ماادیریتی و افاازایش روزافاازون آن در منطقااه االنشااهری تهااران  

ااالن   طقهمناداره مدی در آنااارعنوان ی  ا  ارگانی ، منجر به به

 تهران شده است  یشهر

منطقه تهاران:   -حاامیت شهر

 ما و روندماچالش
3181 

آخوناااااادی، 

پاااور و بااار 

 ممکاران

2 

روند فعلای نظاا  تقسایمات    چنانچه  نتایج این تحقی  حاای است

ماای  شدن سرزمین به واحاد قطعهاشوری تداو  یابد، موجب قطعه

شادن  مراتبای، بازر   یش ساطوح سلساله  تر سیاسای، افازا  اوچ 

تشکیالت اداری، افزایش تعاداد ااراناان دولات، مصارف بخاش      

 شودای از منابع درآمدی دولت در بخش جاری میعمده

نقش نظا  تقسیمات اشاوری  

 در توسعه ملی ایران

3188 
پاور و  احمدی

 رامنما
1 

نتایج این پژومش حاای است وضعیت موجاود تقسایمات اشاوری    

انساجا ،   نبودترین آن به ای است اه مهمدچار مشکالت عدیدهایران 

 شود بودن و تعدد و تنوع بیش از حد مربوط میمیرعقالنی

مساائله تقساایمات اشااوری در  

عد   حقوق اداری ایران از دیدگاه

 تمراز سرزمینی نبودتراام و 

 4 جاللی 318۱

تقسایمات  دمد عوام  تثثیرگذار بر نظا  پژومش نشان میاین  نتایج

، عام  وساعت جغرافیاایی و از   3285اشوری از دوران تاریخی تا 

ممراه با اولین تصویب قانون تقسیمات اشوری تااانون نیاز    3285

 شک  متمراز حکومت بوده است اصلی، عام    ادامه دارد

نظاا  تقسایم سیاسای     تحلی 

 فضا در ایران
31۱0 

اعظماااااای و 

 دبیری
5 

افازایش تمرااز   عاواملی مانناد   ماد  داین پژومش نشاان مای   نتایج

تااوجهی بااه جغرافیااای فرمن اای اشااور، باای قتصااادی،ا -سیاساای

شادن قلمروماا، تا     قطعاه ماای دولات و قطعاه   گیری حفرهشک 

توجهی به مشارات مارد   بی ی وبودن قانون تقسیمات اشورعام 

ات مامنیتای نظاا  تقسای    -ترین عناصر تهدیاد سیاسای  عنوان مهمبه

  شوندمیقلمداد اشوری 

 -تحلی  عناصر تهدید سیاسی

امنیتاای در نظااا  تقساایمات   

 اشوری ایران
31۱0 

اعظماااااای و 

 دبیری
1 

مااا، گااذاریدر سیاسااتحاااای اساات اااه  شنتااای  ایاان پااژوم

ما و اجارای موضاوعات مرباوط باه تمراززدایای در      گذاریقانون

اصول آزادی اداری واحدمای محلای، اصا     اشور ایران، تاانون به

 اجرا توسط واحدمای محلی و نیز شارط عماومی صاالحیت   تقد  

  علت ایان مفلات   است نشدهصورتی مدفمند و آگامانه توجهی به

باه ایان اصاول در داتارین      یتاوجه بای پیش از مر چیز باه   شاید

 اساسی و اداری در ایران بازگردد -حقوقی

اصااااول الاااای رامنمااااای 

 تمراززدایی در حقوق فرانسه

 یرانو مقایسۀ آن با حقوق ا

 1 جاللی 31۱4
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 پژوهش موضوع نتایج
 سال

 انتشار

 نام

ف نویسندگان
ردی

 

شهر تهران دمد اه با رشد و توسعه االننشان می مای این پژومشیافته

و  ما و نهادمای خدماتی بر اسا  ساختارمای بخشیمر ادا  از سازمان

معیارمای خا  خود بدون توجه به سایر نهادما، شهر را به چند منطقه 

ساازماندمی و  منااط    تقسیم ارده و تشکیالت خود را بر اساا  ایان  

اند  این امر از یا  ساو موجاب باروز مشاکالتی در      بندی نمودهتقسیم

و از سوی دی ر به ناممامن ی در سیستم  رسانی شهروندان شدهخدمات

ماای  مدیریت شهری، ناپایاداری، تاداخ  عملکاردی و صارف مزیناه     

 مدیریت انجامیده است  مضاعف در

تحلیاا  تقساایمات قلمرویاای 

ای خدماتی ما و نهادمسازمان

  االن شهر تهران

31۱4 

 نیاااا،تاااوالی

صاااااااارافی 

 ودی ران

8 

 دماد نظاا  تقسایمات اشاوری ایاران     پژومش نشان مای  نتایج این

مای تقسیماتی و به تبع آن عد  انطباق با بودن حوزهنامم ندلی  به

ای و ممچنین سیستم حکومتی متمرااز ااه موجاب    الزامات منطقه

مراز و عد  تعادل در ابعاد مختلاف   ما و جمعیت درتمراز فعالیت

سط  سرزمین شده است، نتوانسته اارایی الز  را در تهیه و اجرای 

 برنامه آمایش داشته باشد 

اااراردی تقسایمات    تحلی  

مای اشوری در اجرای برنامه

آمایش سرزمین باا تثایاد بار    

 ایران
31۱1 

احمدی پاور،  

 جعفر زاده
۱ 

افازایش ررفیات   »ساازی بارای   زمیناه دمد یافته این مقاله نشان می

، «ای و ارتقای اثربخشی سیاستیبرخورد استراتژی  با مسائ  منطقه

عقالنیت ایجاد سااختارمای ویاژه    نیرومندترین استدالل برای تبیین

 ط  در تهران است امدیریت و حکمروایی من

تبیااین ضاارورت ایجاااد نظااا  

مدیریت و حکمروایای ویاژه   

 تهرانشهری برای منطقه االن
 30 اسدی 31۱5

 

 ب. چارچوب نظری و مفهومی

 فضا یتقسیمات سیاسنظام . 1

ما دارد؛ چرا اه باا تقسایم سارزمین باه     سازماندمی سیاسی فضا نقش مؤثری در توسعه اشور

ایان تقسایمات   به باتوجه چ ون ی رشد ناحیه خصوتر، تصمیمات مهمی در واحدمای اوچ 

شود  توسعه و ارتقای سط  ااراردمای ی  واحد تقسیماتی، تا اندازه زیادی به نحوه اتخاذ می

 یاسیس یسازماندمساماندمی سیاسی فضا و آرایش بهینه قلمرو سرزمین بست ی دارد  در واقع 

 یاقتصااد  ،ییایا جغراف طیشارا  ،یو فرمن ا  یخیتاار  هسابقدرنظرگرفتن  با یفضا در مر اشور

 شاود مای  فاا یا یخدمات عماوم  هعرض زیو ن تیجهت اعمال حاام  رید یرمایو متغ یاسیسو

چناین اماری، تقسایمات اشاوری از      باه (  باتوجاه 31۱1  اران، یپور، جعفارزاده و د ی)احمد

منظاور  باه  ریزی در سط  اشور یا ناواحی ترین مسائلی است اه برای انجا  مرگونه برنامهمهم

در  گیارد  مای آن منطقه صورت میبرداری بیشتر از امکانات موجود و استعدادبهرهاداره بهتر و 
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 یمراتبسلسلهصورت به اشور  ی ینیو سرزم یاسیس -یساختار ادار ،یاشور ماتیواقع تقس

شاک    ژهیا و یمحلا  ساتم یتر ممراه با ساوچ  یبه واحدما نیسرزم میتقس  یاست اه از طر

در   ی، تساه اسات  یاسا یماای س اه مورد توجه تما  نظا  یاشور ماتی  مدف از تقسردیگمی

دولات تاا    تیحاام  یتسه نیاشور و ممچن  یمناط  مختلف  یارائه خدمات و امکانات برا

  (31۱1 ران،یپور، جعفرزاده و دی)احمد در اشور است یاسیترین سط  سنییپا

مای محلی اشورمای متمای ساماندمی فضا و اصالحات قلمرویی حکوبا ن اه به سیاست

محلای و اساتقالل   دمواراسای   شود اه برخی اشورما با مدف حمایت ازمختلف مشامده می

ماا نیاز باا    اند و برخای اشاور  سمت سیاست تجزیه قلمرویی پیش رفتهمای محلی بهحکومت

اناد  ایان درحاالی    مدف اارایی و اثربخشی اقتصادی، اقدا  به اصالحات ادما  قلمرویی ارده

اندازه تقسایمات سیاسای فضاا از     زمینۀای در ت اه در ایران سیاست مشخص و اعال  شدهاس

بعد قلمرویی )ادما  یا تجزیه( وجود ندارد و آثار تغییرات قلمرویی چندان ماورد توجاه قارار    

ن رفته است  ازآنجااه مدف این پژومش، بررسی تقسیمات سیاسای فضاا از بعاد اصاالحات     

نظاری و  ضرورت موضوع پژومش، مباحاث  به باتوجه قلمرویی در سط  محلی است در ادامه

 شود مای ادما  و تجزیه قلمرویی بررسی میتجربی سیاست

 

 های ادغام و تجزیه قلمروییسیاست. 2
آورد  ایان مباحاث را   ترین مباحث را درجهت ادما  قلمروما فرامم می، سودمند3نظریه اصالح

 د:ارتوان تحت موارد زیر خالصه می

مای محلی در حکومت 2از مقیا  مای حاص جوییدر بسیاری از خدمات محلی، صرفه -

ترباودن مقادار   رساانی در صاورت بازر    تر وجود دارد  بنابراین حداق  مزینه خادمات بزر 

 ( Swianiewicz, 2002: 28شود )خدمات تولیدشده امتر می

  یا انناد ااه منجار باه تما    می جادیرا ا یشتریب یعملکردما ،بزر  یمای محلحکومت -

 شود  می یمای محلاستیس و مشارات در شتریب یعموم

                                                                                                   
1. reform theory 

2. economy of scale 
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را نشاان   3ای متکثرنفع اه جامعهیمای ذگروه یرا برا یشتریب یقلمرو، فضا یکوارچ ی -

 یماای حزبا  ساتم یس نیو ممچنا نفاع  ذی ماای گاروه  ه،یفرض نیآورد  در ادمند، فرامم میمی

اه در اجتماعاات بازر ،    یطورشوند  بهای چندگانه مشامده میمثبت جامعه یتجلصورت به

 2یاسا یماای س ماای زدوبناد  شاک   ریسا ای شاوندانیبه خو ازاتیاز دادن شغ  و امت یریجلوگ

  Swianiewicz, 2010: 186)) تر استساده

 شاهرما  میاان  امتار  درآمد نابرابری به منجر محلی، بزر  مایدولت با قلمرویی سازمان -

   (Hellsing, Erika: 2013)شودمی

 وجود قوی مدنی جامعه ی  وجود برای بیشتری احتمال بزرگتر، مای محلیحکومت در -

ماای  ساازمان  از انباومی  شابکه  ااه  دارد وجاود  بیشاتری  بازر ، شاانس   اجتماعات در  دارد

  Erika, (Hellsing(2013 :شود  ایجاد 1داوطلبانه

ساازند؛  مای  پاذیر امکان را محلی اقتصادی توسعه تر پیشرفتبزر  مای محلیحکومت -

ساازد و تاثمین ماالی    پاذیر مای  ریزی پیچیاده و منساجم را امکاان   تر، برنامهزیرا مقیا  بزر 

 اند اه این دو بارای پیشارفت توساعه   گذاری بزر  و پرمزینه را تسهی  میمای سرمایهپروژه

  (Swianiewicz, 2010: 188) اقتصادی ضروری است

تولیاد   4اضافه جمعیات سرریزشاده   خصو ر مایی را دمای محلی اوچ  مزینهحکومت -

اما در جاای دی ار    ؛انندافرادی اه از خدمات ی  شهرداری استفاده می -انند )سواری رای انمی

ماای اطاراف آنهاا ااه     پردازند(  بسیاری از شهرمای بازر  و حوماه  د و مالیات میننامیزندگی 

  (Blazek, 2008: 28)روند شمار می مای محلی مجزا دارند، مثال خوبی از این پدیده بهحکومت

ماای  قدرتمنادی را در دفااع از حاوزه   ماای  داران تجزیه قلمرویی نیز اساتدالل در مقاب  طرف

 د:ارتوان در موارد زیر خالصه ترین آنها را میانند اه مهمقلمرویی محلی اوچ  بیان می

مداران در واحادمای  تر است و سیاستشورا و شهروندان بسیار نزدی  یارتباط بین اعضا -

 (Swianiewicz, 2010: 192).اوچ  در برابر اجتماع محلی، پاسخ ویی بیشتری دارند 

                                                                                                   
1. Pluralist 

2. Political clienteles 

3. Voluntary Organizations 

4. Spillovers Population 
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چراااه   ؛بیشتری برای مشارات شهروندان وجود داردمای در اجتماعات اوچ  محر  -
  (Denters, 2008: 76)دارد  یاه رأی ی  فرد ارزش بیشتر

مایی ااه تماایالت بخاش    تر مستند و اجرای سیاستاجتماعات محلی اوچ  یکدست -
 تر است سازد، بسیار سادهبزرگی از شهروندان را برآورده می

جویی حاص  از مقیاا  و ااارایی   داران نظریه تجزیه قلمروما، موضوع صرفهاز نظر طرف -
رساانی حقیقای   چرا اه امکان جداسازی مسئولیت خدمات از خادمات  ؛نامربوط است 3اقتصادی

طاوری  جویی حاص  از مقیا  در بسیاری از خدمات روشن است، باه وجود دارد  اممیت صرفه
 ,Ivan Kopric).  (176 :2016شوداه بسیاری از خدمات به بخش خصوصی واگذار می

وری مایی اه بهرهه برای مکانمای محلی در جذب سرمایتجزیه از رقابت میان حکومت -
  (Ivan Kopri, 2016: 177)اند ترین میزان را دارد، حمایت مییشدر آنها ب

مای محلی تر نسبت به دولتما در دولت محلی اوچ شهرداری 2شهروندان از عملکرد -
  (Abdulai Kuyini, 2015: 66-69)تر مستند تر، راضیبزر 

تاوان گفات، ادماا     طور خالصه مای داران این دو گروه بهمای طرفبندی استداللدر جمع
ماای اقتصااد مقیاا  و ررفیات بااالی عملکارد       قلمرویی، معموالً ااارایی اقتصاادی، صارفه   

محلای و  دمواراسای   اناد  در مقابا ، تجزیاه قلمرویای نیاز از     مای محلی را ترویج میدولت
 اند مشارات شهروندان دفاع می

 
 های ادغام و تجزیه قلمروییسیاستمباحث تجربی . 3

 بخاش  دو در مادنظر ماای  سیاست خصو  در اروپایی اشورمای برخی تجارب بررسی
 شود:پرداخته می تجارب اینترین مهم از برخی به زیر در اه است بحثدرخور 

 
 مشارکت و 3محلیدموکراسی  و محلیهای دولت اندازه بین رابطه. 3-1
 شاهرمای  در محلای مای دولت به اعتماد اه دمدمی نشان دانمار  در گرفتهصورت بررسی -

 خواماد  شاهروند  مازار  20 و 35 جمعیت بین جایی در احتماالً بهینه نقطه و است امتر بزر 
  (Mourtizen, 2012)بود 

                                                                                                   
1. Economic efficiency 

2. Function 

3. Local Democracy 
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 باه  اعتمااد  ااه  دماد مای  نشان نیز ان لستان و نروژ دانمار ، اشور، سه درما بررسی -

 ,Denters)اسات  امتار  تار، بزر  محلی دولت در طور چشم یریبه محلی مدارانسیاست

(2008  

شادت  باه  دماد، مای  نشاان  ساوئد  اشور در قلمروما ادما  از پس شدهانجا  مطالعات -

  اسات  یافتاه  افزایش محلی سیاست به مربوط مسائ  به شهروندان گرایش و سیاسی زندگی

 است یافته اامش محلی مدارانسیاستشهروندان و  بین فردی و شخصی آشنایی مقاب ، در

(Popescu, 2014)  

 

 1اثربخشی و کارایی و محلیهای دولت اندازه بین رابطه. 3-2

دمد ااه در تعادادی از   بسیاری از اشورما نشان می خصو نتایج بررسی شورای اروپا در  -

ی دولت اارآمد محل  ی یحداق  برا نفری، اندازهمزار  5آنها )ایتالیا، نروژ، دانمار ( جمعیت 

  (Council of European, 2008) است

دمناد  شهروند، نشان مای  مزار 10شهرداری ملند با امتر از  سیوتحلی  مطالعات تجزیه -

در دساتیابی باه اماداف خاود      تر حتمااً مای بزر اه میچ شوامدی وجود ندارد اه شهرداری

  (Erik, 2013) تر مستندموف 

خصو  اروپای مربی، شامالی و  در ااثر اشورمای اروپایی )به گرفتهتحقیقات صورت -

ماا( و ساهم   ماای محلای )شاهرداری   دمد اه رابطه مثبت بین اندازه حکومتجنوبی( نشان می

وجود دارد  در اشورمایی ااه سیساتم    (GDP)مای شهرداری در تولید ناخالص داخلی مزینه

ماایی  تر، اشوربیان سادهبیشتری مستند  به جغرافیایی آنها ادما  شده است، دارای عملکردمای

ساهم  سهم در تولید ناخالص داخلی  ؛دارندرتر برخواه از حکومت محلی )شهرداری( اوچ 

ی در تولیاد  دازیا  ساهم نسابتاً   ،مای محلیتر حکومتند و اشورمایی با اندازه بزر دارامی 

مختلف اشورمای اروپایی را ، عملکرد 3  شک  (Dexia, 2011: 187) ناخالص داخلی دارند

 .دمدنشان می

 

                                                                                                   
1. Efficiency and effectiveness 



 49تابستان  44 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   42

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Dexia, 2011: 187) . عملکرد کشورهای اروپایی درتولید ناخالص داخلی1شکل 

 

از  یاریتوان گفت، اگرچه بسمای مد نظر میاستیس یو تجرب یمباحث نظر یبنددر جمع

اماا تفااوت    ؛انندمی دییثرا ت یمای قبلشده در بخشارائه یمای نظراستدالل ،یمای تجربافتهی

 نیا اشورما وجود دارد اه ا یدر برخ یمای تجربافتهیو  ینظر یکردمایدر رو یتوجه شایان

و ساختار حکومات مار اشاور     3یاسیس تیریومقررات، مد نیبا سنت، قوان یز تاحدودیامر ن

 نیقلمروما ا هیمای ادما  و تجزاستیتوجه در مباحث س درخوراست  نکته مهم و  پذیرهیتوج

 اسات یسامت اادا  س  باه  ییاروپا یانداز ااثر اشورمااست اه در وضع موجود، روند و چشم

باه  باتوجاه  ال،ؤسا  نیا دادن باه ا پاساخ  یبارا  ه؟یا تجز ایادما   رد،دا یشتریب شیگرا ییقلمرو

گیاری و  شاک   رمام باه تاوان گفات ااه    می ،ییاروپا یشده در ااثر اشورمامای انجا یبررس

ماا  ما و سازمانیشهردار نیب یممکار یبرا یعنوان ابزاربه یشهر نیب یمااز نهاد یبرداربهره

عناوان  مای بزر  باه یبا شهردار یتیقلمرو جمع جادیاسوی به اصالحات  یمنوز مم، روند ال

است  صحت   یدمکرات تیباالتر با حفظ مشروع یعمل ییبه اارا یابیدست یبرا یاستراتژ  ی

 مشامده ارد  2توان در جدول موضوع را می نیا

 

 

 

                                                                                                   
1. Political management 

 (GDPسهم شهرداری از تولید ناخالص داخلی به درصد)

ری
ردا

شه
ت 

معی
 ج

زه
دا

ن ان
گی

یان
م

ها
 A -  ،اتریشB -  ، بلژیD 

دانماااار ،  - DKآلماااان،  -

ESP -  ،اسوانیاF -   ،فرانساه

FIN -  ،فنالندGR -  ،یونان

I -  ،ایتالیاNL -   ،ملنادP - 

 سوئد – Sپرتغال، 
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 2554-2514در بازه  ییاروپا یها در کشورهایشهردار ییاصالحات قلمرو. 2جدول

 سال کشور
 هاتعداد شهرداری

 بعد اصالحات قبل اصالحات

 33۱ 522 200۱ لتوانی

 301 331 2033 لوازامبور 

 13 334 2034 ایرلند

 13 111 2035 آلبانی

 281 542 2035 استوریا -اتریش

 2031تا ژوئن  505 ۱34 در حال انجا  ارمنستان

 2031تا ژوئن  81 221 در حال انجا  استونی

 2031تا تابستان  154 411 در حال انجا  نروژ

 2031تا بهار  ۱113 33315 در حال انجا  اوارین

 125 3014 2032 یونان

 151 188 مستمر ان لستان

 133 435 مستمر فنالند

 155 841 مستمر Mecklenburg -آلمان

 410 4۱5 مستمر Sachsen -آلمان

 235 3024 مستمر Sachsen- Anhalt -آلمان

 84۱ ۱12 مستمر Thuringen -آلمان

 188 441 مستمر ملند

 Jura 200۱- 2031 81 51 -سوئیس

 81 ۱1 مستمر Luzern -سوئیس

 Neuchatel 200۱- 2031 12 11 -سوئیس

 30۱ 325 مستمر Solothurn -سوئیس

 11 88 مستمر St Gallen -سوئیس

 (Swianiewicz, 2017: 2) منبع:
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 بررسی سیاست اصالحات قلمروهای مدیریتی ایرانج. 

 1زداییتراکمسازمان و ساختار . 1

گرفتاه  ای است؛ به این معنی اه قدرت سیاسی اشور در ی  مراز خانه ایران، اشور یکوارچه

قاانون اساسای، در    51نماید  اصا   است و قوای حاام این قدرت را از مراز اشور اعمال می

خصااو  قااوای حاااام و چ ااون ی اعمااال آن، و اصاا  نهاام مبناای باار تمامیاات ارضاای و  

صد قانون اساسای نیاز ااه    ناپذیربودن اشور از اصول مهم در این زمینه است  اص  ی تجزیه

باید با رعایات اصاول وحادت    آنها  مای اسالمی و نظارت برب شورامراتاند، سلسلهمقرر می

 ید این موضوع است ؤملی و تمامیت ارضی و تابعیت حکومت مرازی باشد، م

قوه مجریه جز در اموری ااه   اعمال"قانون اساسی مبنی بر  10اص  به باتوجه عالوه برآن،

 "و وزرا اسات جمهاور  رئیس طری  رمبری گذارده شده است از ۀدر این قانون مستقیماً برعهد

اص  تمراز اداری و تشکیالتی بر اشور حاام است؛ دولت دارای شخصیت حقاوقی واحادی   

اناد  نتیجاه منطقای ایان اصا ، بنیاان مراازی        است و قدرت سیاسی را به انحصار اعمال می

مار باه   ریزی و اواحدی است اه اداره امور سیاسی اشور در تما  سطوح در آن طراحی، برنامه

شود  سطوح عد  تراام در ایران منطب  بر محدوده تقسایمات اشاوری اسات ااه باه      اجرا می

اصالحات بعدی آن تعیین  و 3112موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات اشوری مصوب 

است در من ا  تصویب این قانون، قرار بود سه شاخص جمعیت، وسعت و  گفتنیده است  ش

اما در عم  تنها شااخص   ؛تر مال  عم  قرار گیردبه سطوح پایین تراام برای تقسیمات اشور

 ( 3188 پور و رامنما،)احمدی جمعیت با مالحظات سیاسی مال  عم  قرار گرفت

در واقع، تقسیمات محلی در ایاران بار مبناای اصا  تمرااز صاورت گرفتاه و اشاور باه          

مرگوناه ابتکاار عما  در    واحدمای اداری سیاسی زیرنظر دولت تقسیم شده اسات  از طرفای   

 چاه  خصو  عد  تراام در ایران با وزارت اشور است و مارد  مایچ نقشای چاه مساتقیم و     

میرمستقیم توسط نمایندگان شورامای اسالمی در نصاب و تعیاین نمایناده دولات مراازی در      

 تواند حاای از تمراز در اداره عمومی تلقی شود  براساا  مح  ندارند، در نتیجه این موارد می

                                                                                                   
1. Deconcentration 
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دارد مری  از ساطوح تقسایمات اشاوری تاابع     قانون تقسیمات اشوری اه مقرر می 32ماده 

مراتب اداری میان واحدمای تقسیمات اشاوری حااام اسات،    سطوح باالتر است اص  سلسله

تار از شخصایت حقاوقی و اساتقالل     درنتیجه به تبع ایان موضاوع، واحادمای ساطوح پاایین     

مراتاب میاان درجاات    در ایران تقسیمات اشوری باه سلساله  برخوردار نیستند  با این تفاصی  

مختلف قلمرویی اامش پیدا ارده است، به این معنی اه قلمرو سرزمینی باه موضاوعی بارای    

معیار امی میزان جمعیت )با مالحظاات سیاسای(   به باتوجه ترتقسیم اشور به قطعات اوچ 

بیعای، مناابع، وساعت، وضاعیت     مایی مانند موقعیات ط تبدی  شده است، بدون اینکه شاخص

 مورد توجه قرار گیرد آنها  فرمن ی و قومی و مانند

 

 1سازمان و ساختار تمرکززدایی. 2

ما سااختار و ساازمان عاد  تمرااز را     یشوراما و شهردار زین رانیاشورما، در ا بسیاری ازممانند 

از  یرانعنوان به دارد، شورامامقرر می ،یخصو  اص  مفتم قانون اساس نیدمند  در امی  یتشک

 عیسر شبردیپ یاه برا انداشاره می ونقان نیمستند  مم رانیا یاسالم یاراان اداره امور در جمهور

د  شومی  یبه نا  ده، بخش، شهر، شهرستان و استان تشک ییمرد  شورا یممکار  یما، از طربرنامه

 یاسالم یو انتخابات شوراما فیورا الت،یالح قانون تشکقانون اص 2ماده  ،یافزون بر قانون اساس

 یمقصاود از شاوراما   اناد یآن مقرر م یبعد یحو اصال 3115اشور و انتخاب شهرداران مصوب 

شوراما  نیماست اه ااستان یعال یروستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورا یشوراما ؛یاسالم

 دمند می  یرا تشک رانیدر اما، ساختار عد  تمراز یاریبه اضافه شورا

 نیاز  رانیا ا یاساالم  یشود اه شورامامشامده می رانیا یینظا  شورا وهیساختار و ش یبا بررس

تنظایم  متمرااز  صورت به اداره امور وهیافتد و شاتفاق می نییپا بهو از باال  یمراتبسلسلهصورت به

ماای  ما در ایران اه از نمایندگان منتخب شاورای اساتان  برای مثال، شورای عالی استان است  شده

طاور مساتقیم توساط    د و در باالترین مرتبه نظا  شورایی قرار دارد، بهشوسراسر اشور تشکی  می

اند  ممچنین، در ساختار و شیوه نظاا  شاورایی ایاران، فقادان بخاش اجرایای       مرد  انتخاب نشده

 شده است منجر آنها  ا برخی از سطوح شوراما، به اامش اثربخشی و نااارآمدیمتناسب ب

                                                                                                   
1. Decentralization 



 49تابستان  44 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   44

 های انتخابی و اجرایی مدیریت محلی در ایرانبخش .3جدول

 بخش اجرایی بخش انتخابی عالی استان

 ؟ شورای عالی استان

 ؟ شورای اسالمی استان

 ؟ شورای اسالمی شهرستان

 ؟ شورای اسالمی بخش

 شهرداری شهر شورای اسالمی

 دمیاری شورای اسالمی روستا

 

 روند اصالحات قلمرویی. 3

و قانون تثسایس   3112اصالحات قلمرویی در ایران بر مبنای قانون تقسیمات اشوری مصوب 

نوبه خود منجر به تجزیه قلمروماا  صورت گرفته اه این قوانین نیز به 3111ما مصوب دمیاری

گرفتاه  به روند تحوالت صورت میحکومتی( شده است  با ن ایش قلمرومای مدیریتی و ا)افز

روساتایی باه     نااط ممعیار مال  عم  قانون تقسیمات اشوری در فرایند تبادی    خصو در 

شاود ااه   ماا، مشاامده مای   طور الی مال  عم  جمعیتی برای تثسایس شاهرداری  به شهری و

زیاادی مماراه باوده     ا فرازونشایب اانون بتغییرات ایجادشده از شروع تثسیس این قانون تا مم

تغییار داده اسات  در   شادت  باه  مای اخیر ال وی نظا  سکونت امی در ایاران را در دمهو است 

توان روند تحوالت قبا  و بعاد از تصاویب قاانون تقسایمات اشاوری       ، می5و  4مای جدول

 د مشامده ار را3112

 روستایی به شهر قناطمروند تغییرات معیارهای تبدیل  .4جدول

 معیار تبدی  و ارتقای روستا به شهر دوره

 فاقد مال  خا  1334تا سال 

 نفر جمعیت 5000 1334تا  1344

 مامرااز شهرستان تمامینفر +  5000 1344تا  1342

 نفر + وجود شهرداری 30000 1342تا  1341

 نفر + روستامای مراز بخش 1000و  4000 1341تا  1349

 نفر + مراز بخش + روستامای واجد شرایط 1500 کنون تا 1349

 مای بعدیو اصالحیه 3112روزنامه رسمی ایران، مصوبات قانون تقسیمات اشوری منبع: 
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 هزار نفر در سه دوره آخر سرشماری 4 کمترازهای مختلف جمعیتی اندازه .4جدول

 1344 1344 1394 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد اندازه جمعیت

 22/3۱ 21۱ 1/38 381 04/30 11 نفر 2455تا  4555

 1/33 311 5/30 301 4/1 23 نفر 1555تا  2455

 3۱/2 15 1/13 13 83/0 5 نفر 1555 کمتراز

 5/22 430 ۱/13 124 1/34 88 جمع

 ماما و دمیاریسازمان شهرداریاز مراز آمار ایران و  31۱5تا  3185از زن نه شهرای و ز سال  3185منبع: آمار و اطالعات تا سال 

نفر  پنج مزار امترازشهر( جمعیت  430شهر موجود ایران حدود ی  سو  ) 3245از میان 

ت ابه مواز دارند اه این موضوع نشان از تثثیر قانون تقسیمات اشوری در تجزیه قلمروما دارد 

ری نیاز باا تثسایس    تعداد روستامای دارای دمیا ،مای اوچ افزیش تعداد شهرما و شهرداری

یش اافاز بوده است اه ایان روناد روباه    ممراه با رشد بسیار چشم یری 3111ما قانون دمیاری

  مشامده ارد 1 و 1 توان در جداولما را میدمیاری

 هاروند تحوالت تأسیس دهیاری .4جدول 

 1394 1395 1344 43تا سال  سال

 12۱54 25884 3۱0۱2 34580 تعداد

 31۱5 مای اشور،ما و دمیاریشهرداریمنبع: سازمان 

 های کشور براساس طبقات جمعیتیدهیاری .4جدول 

 توضیحات درصد تعداد بعد جمعیتی )نفر(

15555+ 58 35/0 

 است 1394این آمار تا سال 

ها: پوشش دهیاری زیرجمعیت 

424/435/25 

میانگین جمعیت روستاهای دارای 

 429دهیاری: 

4455-15555 13 38/0 

4555-4455 3۱1 5۱/0 

4455-4555 33۱ 11/0 

4555-4455 313 48/0 

3455-4555 223 11/0 

3555-3455 104 ۱2/0 
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2455-3555 111 02/2 

2555-2455 3038 08/1 

1455-2555 3521 13/4 

1555-1455 1210 ۱2/۱ 

445-1555 1110 3۱/30 

455-445 41۱0 12/31 

445-455 1121 0۱/30 

455-445 1۱23 8۱/33 

 43/13 30154 455تر از پایین

 300 12۱54 جمع کل

 31۱5 مای اشور،منبع: سازمان شهرداری و دمیاری
 

ماای  آماار و روناد تحاوالت حاوزه     خصو مایی اه در بنابراین، با در نظر داشتن بحث

شد، توجه به این موضوع حائز اممیت است اه بسیاری از اشورما، در سیاست  گفته قلمرویی

شاده و باا اماداف مشخصای عما       ریزیبرنامهصورت به مای قلمرویی خوداصالحات حوزه

سمت سیاست ادما  اه در این میان، برخی از اشورمای اروپایی )ااثریت( بهطوریبهاند، ارده

اند  جدول سیاست تجزیه قلمرویی را مال  عم  خود قرار دادهقلمرویی و برخی اشورما نیز 

دسات باه   اناد،  دمد اه اشورمایی اه از قلمرو مدیریت محلی بزرگی تشکی  شدهنشان می 8

ماایی ااه از قلمروماای مادیریت محلای      و در مقاب  اشاور اند اصالحات ادما  قلمرویی زده

اناد  در  ی را مال  عم  خاود قارار داده  اصالحات تجزیه قلمرویاند، تری تشکی  شدهاوچ 

گذاران و مجریان دقی  مورد توجه و استناد قانونصورت به ما تاانوناشور ایران، این سیاست

سمت سیاست مشخص نیست اه اشور ایران با چه مدف به قرار ن رفته است  ممچنین، دقیقاً

گونه ذار ارد ین موضوع را اینتجزیه قلمرویی پیش رفته است  شاید بتوان تا حدودی دالی  ا

تر بر مبناای قاانون تقسایمات اشاوری در     اه اصالحات تجزیه قلمروما به واحدمای اوچ 

تار و  و مدف اصلی آن فقط اجارای ساریع  است مالحظات سیاسی انجا  گرفته منظور به ایران

و محادوده  اه ایجاد، انحالل، انضما ، تفاوی   طوریمای حکومت مرازی است بهبهتر برنامه

)سطوح محلای( دارای  آنها  واست اختیارات قلمرومای سطوح محلی با حکومت مرازی بوده 
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(  ممااان طااور اااه در بحااث ساااختار 311: 31۱0اختیااار مسااتق  نیسااتند )اعظماای و دبیااری،

در ایران نیز اشاره شد، طب  قانون تعاریف و ضوابط تقسایمات اشاوری، عناصار     زداییتراام

مستان تابع بخش، شهر و بخش تابع شهرستان، شهرساتان تاابع اساتان و    تقسیمات اشوری: د

گیاری  استان تابع تشکیالت مرازی اسات  در واقاع قالاب تقسایمات اشاوری بعاد از شاک        

حکومت متمراز، ابزاری در دست حکومت برای اعمال قدرت و انترل مستقیم سرزمین باوده  

نداشاتن  دلی  به ت اشوری و تمراززداییاست  به ممین دلی  افزایش تعداد واحدمای تقسیما

تنها باعث ما( نهما و شهرداریمای مدیریت محلی )شوراگیری حوزهاختیارات و اقتدار تصمیم

 سیاسی حکومت افزوده است  -بلکه بر میزان تمراز اداری ؛اامش تمراز حکومت نشده

 ییاروپا یو کشورها یراندر ا یمحل یریتمد یهاقلمرو یتاندازه جمع یانگینم .4جدول 
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 81 35800 مقدونیه 34 518 348330 ان لستان* 3

 ۱1 ۱110 اسلوونی 35 35۱5 131۱0 سوئد 2

 81 30000 آلبانی 31 145 51040 دانمار  1

 ۱12 35215 فنالند 31 1۱ 11280 ملند 4

 15 1110 رومانی 38 52 31۱۱0 بلژی  5

 304 8800 ارواسی Na 3۱ 2۱143 سوئیس 1

 318 5131 استونی 20 2030 1315 اتریش 1

 518 3۱025 لتونی 23 315 35513 لهستان 8

 2۱ 1242 مجارستان 22 31 3515 فرانسه* ۱

 31 3810 اسلواای 21 11 1305 ایتالیا 30

 31 315۱ جمهوری چ  24 10 ۱000 نروژ 33

 3080 55040 لیتوانی 25 2۱ 5120 اسوانیا 32

 4۱ 5510 اشور اتحادیه اروپا 21 21 20۱ 1115 آلمان 31

     - 081/2 ایران* 28

Dexia, (2011), Swianiewicz, P, 2010, 2017, World Bank, 2009 
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دمناده و  ترین عام  شاک  )بسیط و متمراز( در دوران معاصر مهمین شک  حکومت ابنابر

تر بر مبنای قاانون  اارگیری سیاست تقسیم قلمروما به واحدمای اوچ تثثیرگذار بر ال وی به

(  آنچه مسلم است، اینکاه اجارای ایان سیاسات مابهم      1تقسیمات اشوری بوده است )نمودار

وجودآوردن مشکالت زیاادی  اوچ (، باعث به مای قلمرویی)تقسیم و تجزیه اشور به حوزه

 شود شده است اه در ادامه بحث به پیامدمای آن پرداخته می
 

 

 

 

 

 
 اداری در ایران -. رابطه متقابل بین تمرکز حکومت، نظام تقسیمات کشوری و افزایش تمرکز سیاسی3نمودار 

 

 های اصالحات قلمرویی در ایرانپیامدد. 
تجزیه قلمروما در ایران در سه بخش اصلی، شام  پیامدمای تفرق سیاسای  مای ناشی از پیامد

و قانونی و پیامدمای اقتصادی شناسایی و مورد بررسای قارار    وعملکردی، پیامدمای ساختاری

 گرفته است 

 

 عملکردیو پیامدهای تفرق سیاسی . 1
 و (   و یفرماندار ،ی)استانداریحکومت یاز قلمروما یادیوجود تعداد ز یبه معنی اسیتفرق س

است اه مر قلمرو  نیاز ا یحاا ،ییمای قلمروما( درون حوزهیاریما ودمی)شهرداری تیریمد

از قلمرو منطقاه   ینظر در بخشاراره تیو صالح اریح ، اخت یدارا یمحل تیریمد ای یحکومت

منطقاه  گیری و عم  در گستره ا  میتصم یبرا یواحد یمرجع حکومت چیمر شهراست و م ای

وجاود   ز،ین یمنظور از تفرق عملکرد ( 8: 3181 و ممکاران، پورو بر  ی)آخوند وجود ندارد
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است اه بدون مماامن ی و یاا باا     یما و نهادمای متعدد و ناممامنگ در مدیریت شهرسازمان

مین تساهیالت  ثریازی و ارائاه خادمات و تا    گذاری، برناماه امترین ممامن ی مشغول سیاست

 ( 1: 3185، پاور و ممکااران  آخونادی، بار   ) مساتند  یای مای قلمرودر حوزهشهری مختلف 

و  هیا و تجز یاشاور  ماتیتقس یبر مبنا رانیا ییاصالحات قلمرو استیگیری ساارهب بنابراین

و  یاسا یماای تفارق س  اماد یتار، منجار باه پ   اوچا   یبه واحادما  ییمای قلمروحوزه میتقس

 مم شده است  توأ  با یعملکرد

در  تاوان تفارق را مای   نیشاتر یب ران،یا مای اشهردر االن یو عملکرد یاسیتفرق س عالوه بر

 پاژومش  یاه موضوع اصال  افتیما( یاریمای اوچ  و دمی)شهردار یمحل تیریمد یواحدما

مارتبط   یاسا یتفارق س  شیباه افازا   شیاز پ شیما را بیاریاست  در واقع آنچه تثسیس دم حاضر

روساتا و شاهر  و نحاوه     شاهر،  میمحدوده و حار  فیتعار"ماده سه قانون  یسازد، تبصره می

حا  دخالات در    یاریا مای مجاور دمی( است اه بر اسا  آن شهردار3184)مصوب  آنها نییتع

طاور مساتق    مای موجود بهیاریاز دم  یمر  ریعبارت دامور را ندارند  به ریوساز و ساساخت

(  8۱: 3185 ،یپاور و اساد  گیری خوامند ارد )بر میتصم روستا میدرباره توسعه محدوده و حر

ملباه  باه  باتوجهآنها  شیو روند روزافزون افزا یتیریو مد یحکومت یتعداد قلمروما نیعالوه بر ا

در  یمای دولتا ما و سازماناز وزارتخانه  یریزی اشور اه در آن مربرنامه ینظا  متمراز و بخش

ماای  اسات یدارناد ااه تاابع س    یماا و ااارگزاران  شعبه زیسطوح استان، شهرستان، بخش و شهر ن

)مسائوالن   یاسا یس یماا مروقل تیریماد  نیب یدوگان  یمستند نوع یسازمان مراز ایوزارتخانه 

)ادارات  یو شهرساتان  یاساتان  ،یساازمان مرااز   یساا ؤو ر رانی( در مقاب  وزیاشور ماتیتقس

بخشد و موجاب اخاالل در   می یترعیابعاد وس یاسیه است اه به تفرق سوردآ ( به وجودیبخش

 ( 33: 3181پور، و بر  ی)آخوند شودای میمنطقه کوارچهیگیری میتصم

 

   پیامدهای ساختاری و قانونی. 2
دچاار مشاکالت    یدر حال حاضر وضعیت موجود تقسیمات اشوری ایران از لحاا  سااختار  

بودن و تعدد و تنوع بیش از حد به عد  انسجا ، میرعقالنیآنها  ترینعدیده ای است اه از مهم

شود  تقسایمات اشاوری در ایاران از انساجا  الز  برخاوردار      مربوط می ییمای قلمروحوزه
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واقاع   نیازمند انسجا  و ممامن ی میان تما  اجازا و ارااان آن اسات  در    سته،نیست  اداره شای

ای از اجزا و اراان با واحدمای مرچند اوچ ، باید زنجیرهپایه ریزی نظا  اداری بر برای طرح

و در راستای ی  نقطه واحد ااه مادف آن مجموعاه اسات، حراات       باشندیکدی ر ممامنگ 

آرایی و ارتبااط  تر باشد، انسجا ، ممتر و وسیعنظر بزر  مدانند  مسلماً مرچه ابعاد مجموعه 

یاباد، اگرچاه تحقا  ایان امار در عما  باا        مای  ن این اجزا ضرورت نظری و عملی بیشاتر میا

ریازی  رسد ااه من اا  طارح   (  به نظر می48: 3188 ی،مای فراوان روبرو باشد )جاللدشواری

 است  و ممامن ی وجود نداشته  انسجا گونه دمدمه تقسیمات اشوری در ایران، میچ

تاوان باه نباودن رابطاه الز  میاان واحادمای تقسایمات        یما  زین یقانون یامدمایاز لحا  پ

با واحدمای تقسیمات اشوری مربوط به عد  تمراز اشاره ارد   اشوری مربوط به عد  تراام،

 ط  مهم مطرح در حقوق اداری در قسمت ساختار سرزمینی دولات، مسائله ارتباا   ئیکی از مسا

قدرت مرازی و اجزای آن با واحادمای محلای )نهادماای عاد  تمرااز ( اسات  در حقاوق        

ای جاا دربااره چناین رابطاه    موضوعه ایران و در قوانین مرتبط با تمراز و عد  تمراز در مایچ 

قاوانین   درستی تبیینی انجا  نشده است  در قوانین مربوط باه تقسایمات اشاوری و نیاز در    به

 ،یصراحت بیان نشده است )عباسا المی محلی از این وضعیت سخنی بهاس شورامایمربوط به 

318۱ :300 ) 

 

 پیامدهای اقتصادی. 3
 یاسا یتفارق س  یمااماد یجاودآوردن پ وعاالوه بار باه    یای قلمرو یاز حد واحادما  تعداد بیش

 ژهیوبه یاقتصاد ییااراناما و ، موجب افزایش مزینهیوقانون یساختار یماامدیو پ یوعملکرد

ان لساتان، ساوئد،   ازجملاه   ااثار اشاورمای اروپاایی    شاود  در شرایط نامطلوب اقتصادی می

ااارایی   دانمار  و   ، مدف اصلی خود از اصالحات ادما  قلمروما را اامش مزینه و افزایش

به فقدان توان توان   درباره این موضوع می(Swianiewicz, 2017: 5)اند اقتصادی اعال  ارده

ارائاه   یبارا ماا  ویژه دمیاریااثر سطوح قلمرومای مدیریتی بهو اندازه نامناسب  ینو انسا یفن

اشااره اارد    ییوسااز روساتا  پوشاش سااخت   یبرا یمتخصص مهندس یرویود ننبخدمات و 

  (3: 318۱ ،یو طامرخان یخوندآ)
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   رانیا یتیریهای مددر حوزه قلمرو استیترین سمناسبه. 
از   یا که ادا  نیا خصو در  شنهاداتیو ارائه پ یمای اسناد یما و تحلیبررس  یتکم یبرا

تواناد مناساب   مای  رانیا یتیریوضع مدبه باتوجه (قلمرویی هیتجز ایمدنظر )ادما   استیدو س

)اساامی   نظاران صااحب مدیران و  دگاهیاز د افتهیساختارمهیمای نمصاحبهانجا    یباشد، از طر

ماای  ن ااار، داده یا یبراآمده است( مورد بررسی قرار گرفت   30شوندگان در جدول مصاحبه

اساتخرا    بارای ساطر  سطربهصورت به شوندهمصاحبه 13شده از یای گردآورو مصاحبه یمتن

ال در قالاب  ؤم به دست آماده بارای مار سا    یمفام تیباز شدند تا درنها یادگذار هیاول میمفام

 ۱بندی شوند  نتایج ادگذاری و تحلی  محتوا در جادول  وری مقولهای از مقوالت محمجموعه

ماای حاصا  از   افتاه یتاوان  شاود، مای  مای  دهیا ممان طور اه در جدول دقاب  مشامده است  

 شود در ادامه تشری  میعمده برشمرد اه  محور سهمای مصاحبه را در قالب پرسش

 نامههای پرسشپرسششده به تفکیک مفاهیم و مقوالت استخراج .9جدول 

ف
ردی

 

 حوزه مورد بررسی
تعداد مفاهیم 

 استخراج شده

تعداد مقوالت 

 استخراج شده

 22 55 سیاست تجزیه قلمروما خصو نظرات در  3

 31 2۱ پیشنهادات برای اامش معایب سیاست تجزیه قلمروما 2

 24 4۱ سیاست ادما  قلمروما خصو نظرات در  1

 32 25 معایب سیاست ادما  قلمروماپیشنهادات برای اامش  4

 13 13 ترین سیاست قلمرویی در ایرانمناسب 5

 
 شوندگانمشخصات عمومی مصاحبه .15جدول 

 سمت تخصص مرتبه علمی

ف
ردی

 

 3 دانش اه تهرانعلمی میئت مدیریت شهری دانشیار

 2 دانش اه تهرانعلمی میئت مدیریت شهری استادیار

 1 دانش اه تهرانعلمی میئت ایمنطقهریزی برنامه استاد

 4 دانش اه تهرانعلمی میئت سیاسی جغرافیای دانشیار

 5 دانش اه تهرانعلمی میئت جغرافیای سیاسی دانشیار
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 سمت تخصص مرتبه علمی

ف
ردی

 

 1 دانش اه تهرانعلمی میئت جغرافیای سیاسی استادیار

 1 دانش اه تهرانعلمی میئت جغرافیای سیاسی استادیار

 8 دانش اه تهرانعلمی میئت ریزی شهریبرنامه جغرافیا و استادیار

 ۱ دانش اه شهید بهشتیعلمی میئت حقوق استادیار

 30 دانش اه عالمه طباطباییعلمی میئت مدیریت شهری دانشیار

 33 دانش اه تهرانعلمی میئت توسعه اجتماعی مطالعات دانشیار

 32 مای اشورمعاونت امو شهرداری - داتری

 31 مای اشورمعاونت امور دمیاری ریزی روستاییو برنامهجغرافیا  داتری

 34 ماریزی و توسعه مدیریت شهری شهرداریمدیر برنامه شهرسازی داتری

 35 ریزی و توسعه مدیریت شهریاارشنا  برنامه عمران ارشداارشناسی

 31 مادمیاری مدیریت توسعه روستایی مدیر ا  ریزی روستاییجغرافیا و برنامه داتری

 31 تهران 1شهردار منطقه  مدیریت شهری ارشداارشناسی

 38 تهران 30شهردار منطقه  ریزی شهریبرنامه ارشداارشناسی

 3۱ تهران 35شهرداری منطقه  ریزی شهریبرنامه ارشداارشناسی

 20 22 شهرداری منطقه شهرسازی داتری

 23 تبریز 2منطقه شهردار  ریزی شهریبرنامه ارشداارشناسی

 22 تبریز 1شهردار منطقه  ریزی شهریجغرافیا و برنامه داتری

 21 شهردار شهر مرامه اقتصاد ارشداارشناسی

 24 شهردار شهر بناب شهرسازی ارشداارشناسی

 25 اارشنا  ارشد فرمانداری بناب GIS ارشداارشناسی

 21 مرازی مرامه بخشدار - -

 21 بناببخشدار مرازی  - -

 28 اعضای شورای اسالمی مرامه حقوق اارشناسی

 2۱ بناب اعضای شورای اسالمی علو  سیاسی ارشداارشناسی

 10 اعضای شورای اسالمی بناب حقوق ارشداارشناسی

 

 5دانش اه و بقیه را مدیران اجرایای )شاام     استاداننفر را  ۱شونده مصاحبه 13از مجموع 

 3نفاار شااهرداران،  8مااای اشااور، مااا و دمیااارینفاار ماادیران اجرایاای سااازمان شااهرداری 

گیارد   نفر اعضای شورای اساالمی( در برمای   1نفر بخشدار و  2ارشد فرمانداری، نفراارشنا 
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تبریااز از مجمااوع شااهردار از  2شااهردار از تهااران و  4ذااار اساات، دالیاا  انتخاااب  شااایان

ای و ریازی شاهری و منطقاه   در شهرسازی، برنامهآنها  تخصصدلی  به مای دو شهر،شهرداری

 مدیریت شهری بوده است 

 

 قلمروها هیتجز استیس. 1

اارد    یا گونه تحلقلمروما را این هیتجز استیتوان سشوندگان میمای مصاحبهبه پاسختوجهبا

 چیبادون ما   یو عملکرد یتیریچون تفرق مد ییامدمایطرف منجر به پ  یاز  استیس نیاه ا

 ،یاقتصااد  نااارآمادی و ماا  ناه یمز شیافزاما، یریگمیتصم یاننده، اندسازسازواار ممامنگ

و  یواقعا  یای عاد  تمراززدا  ن،یسارزم  شیآماا ماای  استیبا س ناسازگاریو  ییافض ینابرابر

 یشده است  از طرفا  رانیدر اشور ا    و یاسیمای سیالب ،یبه سطوح محل اراتیاخت یواگذار

خاود منجار    یمنف یامدمایقلمروما در انار پ میو تقس هیتجز ،نظرانصاحب یاز نظر برخ  رید

و  یخصو  در نواحمناسب به یخدمات رسان ،یتیریراندمان مد شیمانند افزا یبه اثرات مثبت

 ییقلمرو یاداره آسان واحدما ،ییوستاو ر یشهر تیمای با مومحرو ، حفظ مکان یروستاما

)اه در  یمای اصلشوندگان و استخرا  مقولهمصاحبهمای متن  یشده است  درمجموع، با تحل

از  شاتر یب رانیدر ا استیس نیا بیتوان گفت اه معا( میتقاب  مشامده اس صفحۀ قب جدول 

  آن است یایمزا

 

 سیاست ادغام قلمروها. 2
 اگار  ران،یا ادماا  قلمروماا در ا   استیتوان گفت سشوندگان، میمصاحبهبا درنظرداشتن پاسخ 

ااما  قاانون و ااامش     یشاده و باا اجارا   یشاده و اارشناسا  ریازی برناماه  ،یاصولصورت به

و  ییااارا  شیماا و افازا  نهیمانند اامش مز ییایتواند مزامی رد،یانجا  گ یاسیمای سیگریالب

و  یمماامن   جادیا نهیتوسعه قلمروما، زم ام  به ،یمناسب و اصول یرسانخدمات ،یاثربخش

 ،یو عملکارد  یاسیس ،یتیریاز تفرق مد یریجلوگ کوارچه،ی تیریتحق  مد ریدر مس یممکار

اردن قلمروما، اما  باه عادالت    یو منطق یام  به عقالن ،یو ادار یتیریساختار مد تیتقو

تاثثیر مثبات بار     جادیو ا یمحل رانیقدرت مد شیافزا ،ییلمرومای قحوزه یو اجتماع ییفضا
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ذاار   اسات یس نیا ا یرا بارا  یبیمعاا  نیاز  یبرخ ایمزا نیبه ممراه آورد  در انار ا داریتوسعه پا

و  یبه تنوع ماذمب )باتوجه یبه انسجا  و وحدت مل بیتوان به: خطرآسیمازجمله  اند اهنموده

گیاری  قلمروماا و شاک    یبرخا  تیا به مو بیآس ،یو قوم یفرمن  یامدمای(، پرانیدر ا یقوم

شوندگان و مای مصاحبهمتن  یاشاره ارد  در مجموع، با تحل تیریمدقاب ریمای فربه مسازمان

آن  بیا از معا شاتر یب رانیدر ا استیس نیا یایتوان گفت اه مزای، میمای اصلاستخرا  مقوله

 .است

نفر مواف   33قلمروما و  هینفر مواف  تجز 1نفر مواف  ادما  قلمروما،  31شونده مصاحبه 13 از

ااه مار    اردناد شوندگان تثایاد  اند  ااثر مصاحبهبوده مانأتوصورت به قلمروما هیادما  و تجز

 ابتادا  دیا با ،ردیا ماال  عما  قارار گ    رانیا اشاور ا  یقلمروماا  یبارا  تاه قرار اسا  یاستیس

باا   یبه سطوح محل اراتیاخت یگذاراو و ییمانند تمراززدا یگیری عواملما و شک ساختریز

 نادگان ینما یاامش دخالت برخا  ،یمراتبمتمراز و حذف نظا  سلسلهرینظا  متمراز به م تغییر

 یرسام ریقانون بدون رخناه عواما  م    یاام  و صح یو اجرا یاسیمای سیرگیمجلس و الب

   برسد تیبه موفق استیس  یآماده شود تا 

 

 گیرینتیجه
  دیا آباه اجارا در مای    یاشاور  ماتیمر اشور در قالب نظاا  تقسا   یاسیس یسازماندم ندیافر

است  یمراتبسلسلهصورت به اشور  ی ینیو سرزم یاسیس -یساختار ادار ،یاشور ماتیتقس

  ردیا گشک  می ژهیو یمحل ستمیتر ممراه با ساوچ  یبه واحدما نیسرزم میتقس  یاه از طر

ارائاه    ی، تساه است یاسیمای ساه مورد توجه تما  نظا  یاشور ماتیمدف از تقسدر واقع، 

تارین  نییدولت تا پا تیحاام  یتسه نیمناط  مختلف اشور و ممچن یخدمات و امکانات برا

 سات ا ریخاود نااگز   ینیقلمارو سارزم   ۀادار یمر حکومات بارا    در اشور است یاسیسط  س

اناد تاا بتواناد در     میر تقسا تاوچ  یادار یاشور را به واحدما اصولی و مدفمندصورت به

  باا  نقاش اناد   یفاا یو ا ردیا آن را به اار گ یعرضه خدمات عموم زیو ن تیاعمال حاام نهیزم

بررسی و تحلی  نظا  تقسیمات سیاسی فضا اشور ایران با تثاید بار بعاد قلمرویای مشاخص     
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، شاام   پاایین ی و از باال به مراتبسلسلهصورت به ،اشوری در ایران ماتیقسنظا  ت اه شودمی

 شک  گرفته است اشور، استان، شهرستان، بخش، دمستان 

مرگونه ابتکار عم  در خصو  عد  تراام با وزارت اشور اسات و مارد     در این سیستم

در نصاب و   مختلاف  یشاوراما  ندگانینمااز طری   ،میرمستقیمچه و  میچه مستق ی،نقش چیم

از تمرااز در اداره   یتواناد حااا  مای  ئ اسا م نیا  در مح  ندارند یدولت مراز ندهینما نییتع

از سطوح   یدارد مریاه مقرر م یاشور ماتیقانون تقس 32براسا  ماده   دوش یتلق یعموم

 ماتیتقسا  یواحدما انیم یمراتب ادارتابع سطوح باالتر است اص  سلسله یاشور ماتیتقس

 تیتار از شخصا  نییساطوح پاا   یموضاوع، واحادما   نیبه تبع ا جهیدرنت  حاام است یاشور

مراتب به سلسله یاشور ماتیتقس رانیدر ا  یتفاص نی  با استندیو استقالل برخوردار ن یحقوق

باه   نیااه قلمارو سارزم    یمعنا  نیا ارده است، به ا دایاامش پ ییدرجات مختلف قلمرو انیم

)باا   تیا جمع زانیا م یاما  اریا معباه  باتوجه تراشور به قطعات اوچ  میتقس یبرا یموضوع

شادن  دهیچیپی، الراس وانیباعث گستردش د  این ساختار شده است  ی( تبدیاسیمالحظات س

دنبال توسعه را به یده و سرانجا ، اندش ادیز نهیمز  یو اتالف منابع و تحم یادار یبورواراس

 داشته است 

 دمد اه درنشان می مختلف،در سطوح  رانیفضا ا یاسیس ماتینظا  تقس یبررسممچنین، 

قانون تثسیس ، 3112مصوب  یاشور ماتیقانون تقس عالوه بر رانیا ییاصالحات قلمرو روند

و  یتیریماد  یقلمروماا  شیقلمروما )افازا  هیتجز نیز نقش بسزایی در 3111ما مصوب یاریدم

ماای پاژومش   یافتاه  و درنتیجه نااارآمدی ساختار قلمرویی ایران ایفاا اارده اسات     (یحکومت

ممراه به اارگیری سیاست تجزیه قلمرویی در اشور پیامدمای مختلفی به دمد،حاضر نشان می

توان به تفرق سیاسی و عملکردی اشاره ارد  عالوه بار آن،  ترین آنها میداشته است اه از مهم

 زدایای تراامتوان به پیامدمای ساختاری و قانونی تجزیه قلمرویی اشاره ارد  در واقع رابطه می

صاراحت بیاان   و تمرارزدایی در قانون اساسی و حتی قانون نظا  تقسیمات اشوری ایاران باه  

 اصولی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد صورت به نشده است اه ضرورت دارد

توان به افازایش مزیناه، اتاالف    از دی ر پیامدمای مهم سیاست تجزیه قلمروما در ایران می

ثربخشی اقتصادی اشاره ارد  این امر مهم از موضوعات مورد بحث ما و عد  اارایی و اسرمایه
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 طوری اه اشاورمایی مانناد  مای اروپایی نیز است؛ بهدر اصالحات قلمرویی بسیاری از اشور

 و ناه یخود از اصالحات ادما  قلمروما را ااامش مز  یدانمار ، مدف اصل و ان لستان، سوئد

آشکار است اه سیاست قلمرویی موجود  بنابراین اامالً اند اعال  ارده یاقتصاد ییاارا شیافزا

 مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد اصولی و علمی صورت به ایران ضرورت دارد

اارگیری سیاست ادما  قلمروما اگر ممراه هدمد اه بمای تحقی  حاضر نشان مینتایج یافته

ت به مدیران سطوح محلی از طری  مایی مانند واگذاری برخی اختیاراسازی زیرساختبا آماده

گاری سیاسای و رخناه عواما      تغییر نظا  متمراز موجود به نظا  میرمتمرااز و ااامش البای   

مای قلمرویی اشور ایران مناساب باشاد  در   تواند برای برخی حوزهمیررسمی انجا  گیرد، می

ماای محلای   توان گفت، تجارب ااثر اشورما در زمینه اصالحات قلمرویی حکومات پایان می

دمد اه موفقیت مر سیاست به شرایط سیاسی خا  مر اشور، سااختار حکومات و   نشان می

مای محلی بست ی دارد  بنابراین، بارای مثاال اگار سیاسات     مدیریت و میزان استقالل حکومت

ادما  قلمروما در اشوری مانند سوئد با موفقیت ممراه بوده است، میچ تضمینی نیست ااه در  

با تقلید از این اشور این سیاسات باه موفقیات در اجارا برساد  ممچناین، بارای        اشور دی ر 

ماای رسامی و   بخاش ازجملاه   ما و انشا ران مختلاف  موفقیت ی  سیاست الز  است گروه

 ، مشارات فعال داشته باشند    میررسمی، بخش خصوصی، مرد  و
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