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  چکیده
 و بهینه مدیریت منظور به امر این. رودمی شمار به کشورها مسئولین وظایف نتریحساس و ترینمهم از یکی فضا سیاسی سازماندهی      

 انجام ایمنطقه و حلیم ملی، سطوح در یکپارچگی تداوم و حفظ هدف با اقتصادی اجتماعی اوضاع بهبود و امنیت تأمین و سرزمین پایدار

-شاخص مانند ملیعوا. رودمی شمار به کشور فضای سیاسی یسازمانده برای هاحکومت مهم ابزارهای از یکی کشوری تقسیمات. شودمی

 فضاهای و تژیكاسترا محیط اکولوژیك، هایاقلیت حمایت، و قدرت جغرافیای سیاسی، رژیم نوع و حکومت شکل قانونی، و علمی های

 یکدیگر از جمعیتی طنقا فاصله و جمعیت کشوری، تقسیمات در عامل ترین مهم. است مؤثر سرزمینی فضای تقسیم در... و کشور پیرامونی

 عنوان به جمعیت عامل رسیبر با و است شده پرداخته شهرها نفوذ حوزه بررسی  به تحلیلی، -کمی روش با حاضر مقاله در رو این از. است

 شده داختهپر انکاش شهرستان در سرزمینی فضای سیاسی سازماندهی بررسی به کشوری، تقسیمات در سنجش ابزارهای ترینمهم از یکی

 که دهندمی اننش تاریخی گردشگری، اقتصادی، قبیل از اصلی هایشاخص دیگر و کاشان شهرستان در جمعیتی هایمؤلفه بررسی. است

 جمعیت پتانسیل از مناسب برداریبهره جهت در باالتری اولویت از جمعیتی مراکز سایر به نسبت کاشان جدید، استان تأسیس صورت در

 با کاشان را تاناس مرکز از فاصله بیشترین. است بیشتر پرجمعیت شهرهای سایر به نسبت کاشان جدایی نقطه. است ربرخوردا منطقه

 جدایی نقطه فاصله راینبناب است کیلومتر 155 اصفهان نفوذ حوزه. دارد سیصدهزارنفر جمعیت باالی شهرهای میان از کیلومتر 215 فاصله

 مقایسه مجموع در .ارندد اصفهان تا کیلومتر 30 از کمتر ایفاصله شهر خمینی و آبادنجف اصفهان، اناست شهرهای سایر. است کیلومتر 60

 ادعای برای تریمناسب شرایط استان، مرکز از دوری و جمیعتی پتانسیل اساس بر کاشان که دهدمی نشان جمعیت اساس بر فاصله

 .است اصفهان استان زمرک به مردمی و اداری مسائل حل جهت آمدها و رفت بودن بر هزینه آن اصلی علت و باشد داشته تواندمی جداشدن

 

  .کاشان ،کشوری تقسیمات جمعیت، نفوذ، حوزه کاشان، فضا، سیاسی سازماندهی: کلیدی هایواژه
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 : مسأله بیان

 شهرها. است غرافیاییج منطقه یك در آن تمرکز و جمعیت استانی، تقسیمات طرح در معیارها تریناصلی و ترینمهم از        

 توسعه روسازی،قلم به اقدام شهری مدیران و جمعیت کمك به شهرها. دارند کارکردهایی خودشان ژئوپلیتیکی وزن پایه بر

 شهر ند،دار ارشد شهر .کنندمی سازی سیستم دارند، کارکردهایی شهری مراتب سلسله در. کنندمی آن غیر و رقابت نفوذ، حوزه

 وزن یپایه رب شهرها. المللیبین یا ملی جغرافیایی فضای در شهری شبکه فرمانروای شهر یعنی نخست شهر. رنددا نخست

 سیماتتق اساس بر ایران در حاضر حال در (.Hafeznia, LECTURE, 2014) دهندمی انجام را کارها این شان ژئوپلیتیکی

 از اگر که ستا ایران جمعیت پر شهر هشتمین و بیست جزء 1390 آمار اساس بر کاشان شهر. دارد وجود استان 31 کشوری،

 پرجمعیت شهر 25 جزء شود نظر صرف دارند، قرار( تهران به نزدیك) اقماری شهرهای از که اسالمشهر و مالرد قدس، شهر

 است ایران معیتج پر شهر وسومینسی جزء کاشان ،1395 آمار اساس بر. هستند استان مراکز کاشان جز به همه و بود خواهد

 29 زءج شود نظر صرف دارند، قرار( تهران به نزدک) اقماری شهرهای از که اسالمشهر و بهارستان شهریار، مالرد، شهر اگر که

 و استان مراکز از فاصله و ایران پرجمعیت شهرهای کل بررسی به تا داشت آن بر را ما موضوع این. بود خواهد پرجمعیت شهر

 در. بپردازیم آن شدن استان پتانسیل و کاشان شهرستان جغرافیایی سیاسی فضای تقسیمات بررسی به ،نفوذ حوزه معادالت

 دو فاصله و شهرها وذنف حوزه اساس بر. است شده پرداخته شهر دو جدایی نقطه فاصله و شهرها نفوذ حوزه بررسی به مقاله این

 در یران،ا کشور فضای در استانی تقسیمات ساماندهی و آن پرجمعیت شهرهای استان، هر از جمعیتی وزنه شهری، نقطه

 چنین. هستند ایهویژ هاینقش و کارکردها دارای خود، اندازه تناسب به هاگاهسکونت کلی، طور به. گردید بررسی جدولی

 اب دارند، که ایرتبهم هر با مراکز تمام ترتیب، این به. یابندمی مشخصی هایترکیب سکونتگاهی، مراتب سلسله در کارکردهایی

 رقابت به خود یرامونیپ نواحی بازار کسب برای یکسان، کارکردهای از مشترکی حوزه در بزرگتر مراکز با نیز و مرتبه هم مراکز

 ریزانبرنامه برای گاهیسکونت مراتب سلسله از مختلف سطوح در هاگاهسکونت نفوذ حوزه هایمحدوده کشف. پردازندمی

 .((Hataminejad, 1994:94 دارد توجهی قابل اهمیت ایناحیه و شهری

 پتانسیل هرستانش این آیا کاشان، شهرستان جغرافیایی شرایط به توجه با که است این پژوهش این در اصلی مسأله       

 شهرستانهای با قایسهم در است؟ تأثیرگذارتر کاشان شدن استان در جغرافیایی هایمؤلفه و شاخصها کدام دارد؟ را شدن استان

 این حاصل فرضیه تسواال این به پاسخ در است؟ برخوردار شدن استان برای ویژگیهایی چه از کاشان شهرستان کشور، در دیگر

 شهرستان باشد داشته مناطق سایر به نسبت را جدید استان تأسیس پتانسیل تواندمی که ایران جمعیتی مناطق از که است

 .است کاشان

 :حقیقت نظری پیشینه

 شرایطی یجادا به مدت دراز در و دارد انطباق تمرکززدایی هدف با که است سیاستی متوسط شهرهای تقویت و توسعه     

 سیاسی ختارسا(. Ahmadipur, 2015:26) کندمی تقویت هاکانون این درون در را تولیدی هایفعالیت توان که شودمی منجر

:  از عبارتند ارندد سیاسی ماهیت که عناصر این است؛ حکومت فضایی بعد کالبدی عناصر استقرار ینحوه و ماهیت بیانگر فضا

 به فضا قسیمت فرایند فضا سیاسی سازماندهی. کشوری یاداره –سیاسی تقسیمات و سیاسی هایمحدوده و مرز سیاسی، کانون

. گیردمی صورت متفاوت هایمقیاس در که باشدمی مشخص مرزهای توسط آن حدود تحدید و سیاسی هاینقش ایفای منظور

 بندیتقسیم به اقدام ،خود فرمانروایی اعمال نیز و مردمی هایگاهسکونت و سرزمین اداره منظور به پیدایش، بدو از هاحکومت

 هر سیاسی زماندهیسا فرایند .(Hafeznia, 2002:282) اندکرده آن با متناظر اداری سازمان با توام مراتبی سلسله شکل در فضا

 به کشور قسیمت آن هدف که عملی از است عبارت کشوری تقسیمات. آیدمی در اجرا به کشوری تقسیمات نظام قالب در کشور

 یك سرزمینی و سیسیا -اداری ساختار کشوری، تقسیمات واقع در. باشدمی آن کردن اداره بهتر منظور به کوچکتر واحدهای

 ویژه حلیم دولت سیستم با همراه کوچکتر واحدهای به سرزمین تقسیم طریق از هک است  مراتبی سلسله صورت به کشور

 . گیردمی شکل
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 اجتماعی، اقتصادی، هایریزیبرنامه انجام برای باید سیاسی نظام یك که است مسایلی ترین مهم از کشوری تقسیمات     

 کشوری تقسیمات نظام. کند توجه آن به بیشتر، یبرداربهره و سرزمین بهتر اداره همچنین و... و محیطی زیست فضایی،

 واحدهای مبنای بر ملی توسعة و هستند ریزیبرنامه واحدهای سیاسی هایمحدوده در محلی حکومت واحدهای دهنده تشکیل

 دارد وجود تنگاتنگی رابطه ملی توسعة و کشوری تقسیمات نظام بین رو این از. است استوار کشوری تقسیمات فضایی

.(Ahmadipur, 2011: 52) و خدمات ارائه در تسهیل باشد،می سیاسی هاینظام تمام توجه مورد که کشوری تقسیمات از هدف 

 است کشور در سیاسی سطح ترینپایین تا دولت حاکمیت تسهیل همچنین و کشور یك مختلف مناطق برای امکانات

(Ahmadipur, 2006:2). سیاسی سازماندهی نحوه به زیادی اندازه تا تقسیماتی، حدوا یك کارکردهای سطح ارتقای و توسعه 

 به حاضر، حال در و گذشته تاریخی ادوار در هاحکومت اساس همین بر. دارد بستگی کشور سرزمینی قلمرو بهینه آرایش و فضا

 (Hafeznia, 2002:370).  انددیده تدارک آن امور اداره برای را مناسبی سازمان و پرداخته خود سرزمین فضای تقسیم

 
 ,Ahmadipur) (حکومت ملت، سرزمین،) -کشور دهنده تشکیل اصلی عامل سه دهنده پیوند کشوری تقسیمات نظام -1 شکل

2006:24) 

 هر. کندمی فراهم مختلف هایریزیبرنامه اجرای برای مناسب یچارچوب و بستر مناسب، اداری -یسیاس تقسیمات واقع در      

 که گفت توانمی بنابراین. شد خواهد بیشتر هاریزیبرنامه موفقیت امکان باشد تراصولی و تر مناسب شوریک تقسیمات قدر چه

 ایناحیه ریزیبرنامه و اعم طور به کشور سطح در ریزیبرنامه گونه هر برای که است مسائلی تریناساسی از کشوری تقسیمات

-برنامه مهم ابعاد از یکی. گیردمی صورت استعدادها از بیشتر برداریبهره و بهتر یاداره جهت در اخص طور به واحدها سطح در

 از است عبارت سرزمین آمایش ریزیبرنامه. باشدمی فضایی ریزیبرنامه یا سرزمین آمایش ریزیبرنامه ملی، توسعه جامع ریزی

 ریزیبرنامه دیگر، عبارت به. کشور یك زمینسر مختلف مناطق استعدادهای و منابع امکانات، از عقالیی برداریبهره فرایند

 صورت ملی فضای در ها فعالیت و امکانات جمعیت، مطلوب استقرار و منابع از منطقی برداریبهره منظور به سرزمین آمایش

 سالم محیطی ایجاد منظور به محیطی های توان بر تکیه با فضا طراحی سرزمین آمایش .(Mirmohamadi:2007:8).  گیردمی

 یا طبیعی بیش و کم تقسیمات چارچوب در توسعه و ارتقاء تکنیك آمایش،. (Sorur, 2005:5)است انسان برای مطلوب و

 .  است سرزمین سیاسی
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  (Sorur, 2005:26) -فضا در انسان هایفعالیت و فضا انسان، رابطه تنظیم: سرزمین آمایش -2 شکل

. است کشور یفضا سازماندهی و گراییکیفیت گرایی،کل دوراندیشی، نگری،معجا سرزمین، آمایش خصوصیت ترینمهم     

 و نیازها ها،قابلیت با متناسب منطقه هر که ایگونه به . است سرزمین در فعالیت و جمعیت نهبهی توزیع ،سرزمین آمایش هدف

 به. پذیردب خود ادیاقتص ظرفیت و توان با بمتناس جمعیتی و باشد برخوردار اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت از خود موقعیت

 برقراری و مینسرز از مطلوب برداریبهره منظور به فضا ماندهیساز از است عبارت سرزمین آمایش کلی هدف دیگر، عبارت

 عهتوس زیربنای سرزمین آمایش. (Hafeznia and Ahmadipur, 2010:296) ملی منافع چارچوب در آن در جغرافیایی عدالت

-برنامه تهیه اصلی ینهزم که است ملی و ایمنطقه هایگیریتصمیم و ریزیبرنامه اصلی ابزار دیگر، بیانی به و است ایمنطقه

-برنامه با اجتماعی و یاقتصاد هایریزیبرنامه تلفیق اصلی ابزار و آوردمی فراهم را منطقه هر اجتماعی –اقتصادی توسعه های

 و سر برای ن،سرزمی آمایش فنون و اصول از استفاده تاریخی، نظر از(Papoliyazdi, 2004:3)  است فضایی و فیزیکی هایریزی

 هایتمدن تیننخس پیدایش قدمت به ایپیشینه نظامی، و مسکونی طبیعی، جغرافیایی، مکانی، امور تنظیم و دادن سامان

  ..(Mahmodi,2011: 142)دارد جهان در بزرگ

 و شهرها مورد در تمطالعا و پیشینه. است مؤثر فضا سیاسی سازماندهی در شهرها بهینه یریتمد بررسی در نفوذ حوزه       

 کالرک را شیراز نهمچنی. کرد مطالعه را تهران( 1958) بوبك بار، نخستین. است توجه قابل ایران در آنها نفوذ هایحوزه

 مارسل را آن یپیرامون حوزه و قم شهر ؛(1966)شانگل را کرمان منطقه ؛(1965)شفقی را آن نفوذ حوزه و تبریز ؛(1963)

(. Saraei, 2012:62) اندکرده مطالعه( 1976) کاستلو را کاشان ؛(1975) بناین را آن پیرامونی حوزه و یزد ؛(1973)بازن

 فضایی سازمان واقع، رد. دارند تاکید نفوذ حوزه و پیوندها مرکزی، مکان عامل سه روی فضایی، سازمان مطالعه در جغرافیدانان

 منطقه یا شیهحا میانی، منطقه یا مرکز یعنی آن؛ اساس عنصر سه که است مختلفی عناصر و اجزا بردارنده در منطقه هر

 فرهنگی و جتماعیا فرهنگی، اقتصادی، ارتباط یکدیگر با شهرها (Saraei, 2012:61)است متقابل کنش یا آنها رابطه و پیرامونی

 وجود و نفوذ هحوز بررسی به توجه با. داشت خواهد اساسی نقشی سیاسی تقسیمات در آن نفوذ هحوز و شهر مطالعه. دارند

 بادرود، برزک، ر،نیاس قمصر، مشکات، نوشاباد، بیدگل، و آران شامل مجاور شهرهای و کاشان منطقه در موجود هایپتانسیل

 رد که رسید خواهیم نتیجه این به نفوذ، حوزه معادله رگرفتننظ در با هستند، آن نفوذ هایحوزه از که... و دلیجان میمه، نطنز،

 .داشت خواهد را اول اولویت کاشان منطقه جدید، استان تأسیس درصورت استان، مرکز 31 با فعلی شرایط

 

 :تحقیق روش و مواد

 بر تأکید با جمعیتی -یاییغرافج هایمؤلفه بررسی به میدانی مطالعات و ایکتابخانه منابع و کمی روش از استفاده با مقاله این

 ایران جمعیتی اطقمن از کدامیك که است سوال این به پاسخ دنبال به و است پرداخته کاشان شهرستان در جمعیتی هایمؤلفه

 مناطق از که بود دخواه این حاصل فرضیه الجرم باشد؟ داشته مناطق سایر به نسبت را جدید استان تأسیس پتانسیل تواندمی

 .است شانکا شهرستان باشد داشته مناطق سایر به نسبت را جدید استان تأسیس پتانسیل تواندمی که ایران جمعیتی

-شاخص در تاناس مرکز از فاصله و جمعیت عوامل مهمترین که کشور پرجمعیت شهرهای جدایی نقطه و نفوذ حوزه بررسی با

 یك ایجاد به واندت می و دارد را شدن استان پتانسیل انکاش شهرستان که دهندمی نشان هستند، سیاسی -جغرافیایی های

 به تمایل کننده، مصرف یك که است ایفاصله حداکثر نفوذ، حوزه .بگیرد قرار استفاده مورد کشوری تقسیمات در جدید حوزه

 شهر یك وذنف زهحو(. Shakooei,1991:385.)آورد دست به مناسب قیمت با را خود نیاز مورد خدمات و کاال تا دارد آن طی

 تولید خدمات و الکا کشیده، خود سوی به نواحی از را کنندگان مصرف است قادر مرکزی مکان یك که است ایناحیه از عبارت

  (.Azimi, 2005:24) کند توزیع نواحی گستره در را مرکزی مکان در شده عرضه و

 :تحقیق هاییافته و بحث

 :سرزمین آمایش و فضا سیاسی سازماندهی اهمیت و ضروریات
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 هر هایرورتض و اهداف اصول، باید سرزمین آمایش و فضا سیاسی سازماندهی تأثیرات و روابط شناخت و بررسی جهت     

 و فضا سیاسی ندهیسازما مبحث در اهداف و اصول ترینمهم از برخی مقایسه با زیر جدول در. شناخت را مبحث دو این از یك

 و بوده مشترک هم با سرزمین آمایش و فضا سیاسی سازماندهی اهداف و اصول موارد از بسیاری در که یابیممی در آمایش

 .کنندمی دنبال را مشترکی اهداف
 سرزمین آمایش و فضا سیاسی سازماندهی های ضرورت و اهداف اصول، -1 جدول

 سرزمین آمایش رورتهایض و اهداف اصول، (کشوری تقسیمات) فضا سیاسی سازماندهی هایضرورت و اهداف اصول،

 ییجغرافیا – سیاسی ناحیه در مقیم سکنه نیازهای تامین و رسانی خدمات تسهیل
 فواصل تعیین با خدماتی کامل پوشش و مردم عامه رفاه ارتقای

 خدماتی مراکز از معقول

 بعد ود هر در آنها اقتدار توسعه و محلی نهادهای و مردم به محلی امور واگذاری

 دولتی و دمیمر نهادهای

 توان ،منابع با متناسب فعالیت و جمعیت توزیع به بخشی عدالت

 یاجتماع ابعاد بر تأکید با ها،بوم زیست تحمل ظرفیت و محیطی

 دولت ایتوسعه وظایف

 فضایی –سیاسی یکپارچگی و ملی وفاداری و وفاق وحدت،
 ایمنطقهبین و درون فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی تعامل گسترش

 .ملی همبستگی تقویت راستای در

 امنظ یك در مردمی و دولتی بخشی تعامل در اداری و سازمانی وحدت و گییکپارچ

 محلی سطح تا ملی سطح از مراتب سلسله

 -اجتماعی مختلف های برنامه و ها بخش بین هماهنگی ایجاد

 اقتصادی

 رچوبچا در و ملی سطح کارکردهای الگوی در مناطق و نواحی آفرینی نقش و پویایی

 مناطق میان سازنده رقابت
 سرزمین پهنه در فضایی تعادل ایجاد

 صمیمت و ها سیاست در تمرکز عدم و ملی امور و کالن هایگذاری سیاست در تمرکز

 محلی و ایمنطقه امور به مربوط های گیری
 ایمنطقه -ملی فرایند در مناطق فرهنگی هایویژگی تلفیق

 فضایی – سیاسی گیریقالب الگوی از جغرافیایی فضای سکنه رضایتمندی

 با کشور سطح در جمعیت ترکیب و توزیع در نسبی تعادل ایجاد

 طشرای بهبود و زیرساختها و فعالیت ابزاراستقرار از استفاده

 امنیتی و اجتماعی ،اقتصادی

 ایطقهمن ملی، سطوح انتخابات) ایمنطقه و ملی هایگیریتصمیم در مردمی مشارکت

 (محلی و
 مناطق به محوری هاینقش دادن و کردن تخصصی

 وردم مقیاس در سیاسی ناحیه کانون یا خدمات مرکز به هزینه کم و سریع دسترسی

 نظر

 از ادهاستف و واقعی مفهوم به کشور توسعه و رشد برای زمینه ایجاد

 توسعه هدایت و تسریع در مختلف هایقابلیت

 مناطق هایپتانسیل و ها قابلیت از مناسب برداریبهره یکدیگر برای آنها بودن مکمل و مناطق و احینو میان سازنده تعامل

 ییفضا عدالت ایجاد و ها نابرابری کاهش منظور به زدایی تمرکز ایمنطقه درون های پتانسیل بارورسازی و ایمنطقه توسعه فرایندهای ایجاد

 یمل سطح اهداف تحقق و مرکزی دولت ایسیاسته و نظریات اعمال و سیاسی کنترل

 محلی و ایمنطقه فضاهای در

 نوین خدمات سهم افزایش و خدمات بخش ساختار در بنیادی تحول

 توسعه بر تأکید با ،پایه دانش و

 توسعه برای فضاها ترین مهم یابی مکان سرزمین و فضا مشترک و عمومی هایویژگی شناخت

(Ahmadipur, 2006:24) 

 دنبال به فرایندها این دو هر که شویممی مطلع سرزمین آمایش و فضا سیاسی سازماندهی اهداف و هاضرورت مطالعه با        

 توسعه یك ایجاد فرایندها این عمده هدف گفت توانمی کلی نگاه یك در که هستند فضا سازماندهی طریق از مشترکی اهداف

 رفاه افزایش نهایت در و هانابرابری کاهش و فضایی عدالت ایجاد منظور به کشور یك مناطق تمامی در هماهنگ و متوازن

 کوچك واحدهای به سرزمین تقسیم طریق از خدمات ارائه و فضا بهینه اداره در سعی فضا، سیاسی سازماندهی. مناطق ساکنان

 پهنه در جمعیت و فعالیت بهینه عتوزی دنبال به که است فضایی ریزیبرنامه یك ،سرزمین آمایش دیگر طرف از و دارد تر

 صورت فضایی ریزیبرنامه و ندهیسازما طریق از آنها بارورسازی و منطقه هر امکانات و هاپتانسیل شناخت طریق از سرزمین

 هر .باشندمی فضایی هایتفاوت شناخت بر مبتنی سرزمین سازماندهی نوعی فرایند، دو هر که گفت توانمی نابراینب. گیرد می

نمی مشابه طور به فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی، امنیتی، سیاسی، کالبدی هایویژگی لحاظ به کشور یك درونی مناطق ندچ

 تواندمی منطقه شرایط به توجه و مکان هر حقوق به توجه و هامکان تفاوت رعایت اصل به توجه اما شوند؛ واقع توجه مورد توانند
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 و تجانس نگیرد، قرار توجه مورد سرزمین تقسیم در اصل این اگر واقع در .گردد نظام در بحران هایکانون تشکیل از مانع

 بر ملی فضای یك قالب در مناطق سازی متحد عمل و آمد نخواهد دست به سرزمینی فضای چارچوب در ملی اتحاد و همگنی

 الگوی نوع یك گیریشکل باعث ضاف سیاسی سازماندهی مناطق، از بسیاری در. شد نخواهد محقق ملی مشترکات مبنای

-شکل سبب الگو این. دهدمی شکل فضا در را هافعالیت از کارکردی پیوسته هم به شبکه و شودمی منطقه در خاص فضایی

 سرزمینی سیاسی بندیمنطقه .شودمی زمین سطح در هاپدیده آرایش نهایت در و خود با متناسب فضایی ساختار یك گیری

 مکانیزم سیاسی ثبات و ارضی تمامیت یکپارچگی، استقالل، حفظ جهت در است سرزمینی فضای سازماندهی برای بنیانی که

 برداریبهره. کندمی ریزیپی را چارچوبی مناطق مدیریت در مردم مشارکت افزایش جهت در و نمایدمی طراحی را مناسبی

 و توام امکانات بهینه توزیع با اگر شود؛می محسوب زمینسر بندیمنطقه اهداف ترین مهم از که منابع از منطقی و مطلوب

 این در که کند فراهم را قانون اعمال و حاکمیت مستمر، استراتژیك کنترل پایدار، توسعه تحقق زمینه تواندمی باشد، متناسب

 اجرای و تهیه هتج ساختاری واقع در و بستر و چارچوب یك کشور هر سیاسی تقسیمات و سیاسی سازماندهی نظام فرایند،

 (Ahmadipur, 2006:67 ) .گیرد قرار جدی توجه مورد باید آمایشی هایبرنامه

 :کاشان شهرستان بالقوه هایقابلیت و رایطش

 ثبت اثر 313 رسیده، بتث به تاریخی اثر 1700 دارای کاشان تاریخی آثار نظر از. است ویژه فرمانداری دارای کاشان شهر      

-تپه وجود. است دهش ثبت یونسکو فرهنگی میراث آثار فهرست در ایران رسیده ثبت به ایرانی باغ 9 جزء اشانک فین. است ملی

 نوروز یاما در. است شده معرفی یونسکو به ثبت برای کاشان هزارساله 9000 باالی تمدن وجود کاشان، در سیلك های

 کاشان بافیفرش مهارت. رددا را بازدیدها نظر از سوم تا اول رتبه معموال و شود می انجام کاشان فین باغ از بازدیدها بیشترین

 معنوی آثار تفهرس در شده ثبت معنوی میراث آثار فهرست مورد 9 از مورد دو( 2012) اردهال مشهد قالیشویی و( 2010)

 رتبه ایران برتر اهدانشگ چهارده جزء کاشان دانشگاه(. 1395 کاشان، گردشگری و فرهنگی میراث) است یونسکو شده ثبت ایران

 از کمتر رتبه کاشان پزشکی علوم دانشگاه. است خاورمیانه و کشور در رشته ترینقوی نانوتکنولوژی رشته در و است شده بندی

 رنظ از(. فناوری و قیقاتتح علوم، وزارت از هادانشگاه بندیرتبه آمار) است داده اختصاص خود به پزشکی هایدانشگاه در را 25

 شهرک و دنوشابا صنعتی قمصر، صنعتی المبین، فتح ،2 امیرکبیر راوند، امیرکبیر، صنعتی بزرگ شهرک چندین نعتیص

 خاورمیانه در وسعت نظر زا پراید، و تیبا چانگان، تولیدات با هکتار، 318 مساحت با کاشان سایپا. دارد را بیدگل و آران صنعتی

 (.1395 مرکزی، بانك ارآم)دارد قرار ایران اول شهر بیست جزء کاشان رتبه ها،بانك سپرده و گذاریسرمایه لحاظ از. است اول

-رسانه نبود ذکور،م هایپتانسیل وجود به توجه با منطقه هایپروژه اجرای در استقالل و بهینه مدیریت :هاضعف و کمبودها

 پیش سال ده از دروزاینده آب آبرسانی جهت بعمنا تخصیص عدم و آبی منابع کمبود تلویزیون، و رادیو قبیل از محلی های

 و اداری کارهای مانجا جهت اصفهان، به بیدگل و آران و کاشان منطقه مسئولین و مردم اداری زیاد آمدهای و رفت تاکنون،

 ... .و استان مرکز تا زیاد فاصله

 اساس بر اصفهان، ات زیاد فاصله دلیل هب خیتاری و فرهنگی جمعیتی، اقتصادی، قطب کاشان اصفهان، استان نقشه مطابق      

 یتجمع مقایسه -1 شماره نمودار در .طلبدمی را کشوری تقسیمات در بازنگری به نیاز کشوری، تقسیمات در اصلی هایمؤلفه

 .دهدمی نشان نیز را شهرستانها برخی و استانها مراکز بقیه با کاشان شهرستان
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 اصفهان استان هایشهر سیاسی تقسیمات نقشه  -3 شکل

 
 (1396)نویسندگان: منبع (نفر برحسب جمعیت)1395 سال جمعیت آمار اساس بر ایران شهرهای جمعیت -1 نمودار

 :نفوذ حوزه نظر از شهرها از برخی وضیعت

 تا استان مرکز هر فاصله و استان هر پرجمعیت شهر سه ایران، شهرهای جمعیت از 1395 سال آمارگیری براساس      

 هر رکزیم شهر به نسبت شهرها نفوذ حوزه جدول این در. است گردیده تهیه 2 شماره جدول در خود جمعیت پر شهرهای

 215 فاصله با کاشان را استان مرکز از فاصله بیشترین. است شده محاسبه بعدی ستون در آن جدایی نقطه فاصله و استان

 جدایی نقطه فاصله ینبنابرا است کیلومتر 155 اصفهان نفوذ حوزه. دارد نفر سیصدهزار جمعیت باالی شهرهای میان از کیلومتر

. دارند اصفهان ات کیلومتر 30 از کمتر ایفاصله شهر خمینی و آباد نجف اصفهان، استان شهرهای سایر. است کیلومتر 60

 به که دارد قرار هوازا تا لومتریکی 140 فاصله در دزفول. نیست زیادی فاصله که دارد فاصله کیلومتر 40 تهران از اسالمشهر

 و یکیلومتر 141 فاصله نیز شیراز تا مرودشت. دارد کیلومتر 95 نفوذ حوزه دزفول تا خوزستان و مرکز تا فاصله نسبت

 فاصله با مقایسه در( لری زبان) قومی نظر از و یلومترک 108 از کمتر فاصله با آباد خرم و بروجرد. دارد کاشان از کمتر جمعیتی

 . دارند خود استان در تریمناسب وضعیت نیز کیلومتری 215
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 داییج نقطه و شهرها تا استان هر نفوذ حوزه و استان هر( ریشه نقاط)پرجمعیت شهر سه ، ایران پرجمعیت شهرهای -2جدول

 و نفر جمعیت واحد ، شهرسازی و راه وزارت شهرها، فاصله منبع و 1395 سال مسکن و نفوس سرشماری ایران آمار اداره سایت از برگرفته جمعیت، آمار

 است کیلومتر برحسب جدایی نقطه و نفوذ حوزه شهرها، فاصله واحد
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 جدایی
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 جدایی
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 نقطه
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 حوزه

 3 نفوذ
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 حوزه
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 مرکز از
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 از 2 شهر
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 فاصله
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 مرکز از

 جمعیت

 3 شهر
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2 

 جمعیت

 1 شهر

 جمعیت

 مرکز
 استان

47 
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93 
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88 
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 میاندوآب
 

 بوکان
 

 ارومیه خوئ
 آذربایجان

 غربی

225345 224731 288269 879709 3265219 
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60 
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21 
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12 
 

29 
 

215 
 

17 
 

 آباد نجف
 

 کاشان
 

 خمینی

 شهر

 اصفهان
 

 اصفهان
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20 
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31 
 

25 
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 اسالمشهر
 

 گلستان
 

 شهریار
 

 تهران
 

 تهران
 

465353 306726 744206 8699284 13267637 
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 تربت

 حیدریه
 مشهد نیشابور سبزوار

 خراسان

 رضوئ
 

179084 268642 341182 3280368 6434501 
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140 
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 خوزستان اهواز دزفول بندرماهشهر آبادان

270622 217186 370498 1260817 4710509 
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 فارس شیراز الرستان کازرون مرودشت

221163 142057 104146 
1788411 
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 لرستان آباد خرم بروجرد کوهدشت دورود

159655 124015 293464 463599 1760649 
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 سارئ مازندران بابل آمل شهر قائم

309198 296800 349098 429620 3283582 
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 جدایی نقطه و هاشهرستان تا استان هر نفوذ حوزه و استان هر پرجمعیت شهرستان سه ایران، پرجمعیت شهرهای -3جدول

 واحد و نفر جمعیت واحد شهرسازی، و راه وزارت شهرها، فاصله و1395 سال مسکن و نفوس سرشماری ایران آمار اداره سایت از برگرفته جمعیت، آمار

 .(1396)نویسندگان: منبع. است کیلومتر برحسب جدایی نقطه و نفوذ حوزه شهرها، فاصله

 و نفوذ حوزه همقایس و دارند جمعیت نفر سیصدهزار حدود جمعیت که استان هر پرجمعیت شهرهای آمار آوریجمع با      

 شهر سه فوق، جدول طبق. یافتیم دست توجهی قابل نتایج به کاشان شهرستان با مقایسه و استان مراکز از شهرها جدایی نقاط

 مرکز از صلهفا بیشترین. است شده محاسبه جدایی فاصله و نفوذ حوزه بررسی جهت مرکز تا فاصله و استان هر پرجمعیت

 کیلومتر 155 صفهانا نفوذ حوزه. دارد نفر سیصدهزار جمعیت باالی شهرهای میان از کیلومتر 215 فاصله با کاشان را استان

 30 از کمتر ایاصلهف شهر خمینی و آبادنجف اصفهان استان شهرهای سایر. است کیلومتر 60 جدایی نقطه فاصله بنابراین است

  کیلومتری 147 فاصله رد دزفول .نیست زیادی فاصله که اردد فاصله ترکیلوم 40 تهران از اسالمشهر .دارند اصفهان تا کیلومتر

 141 نیز شیراز تا تمرودش .دارد یکیلومتر 95 نفوذ حوزه دزفول تا خوزستان و مرکز تا فاصله نسبت به که دارد قرار اهواز

 اساس بر کاشان که هددمی شانن جمعیت اساس بر فاصله مقایسه مجموع در. دارد کاشان از کمتر جمعیتی و فاصله کیلومتر

 . باشد داشته تواندمی جداشدن ادعای برای تری مناسب شرایط استان، مرکز از دوری و یجمعیت پتانسیل
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  1395 سال جمعیت آمار اساس بر استان، مراکز به نسبت هاشهرستان جدایی نقطه مقایسه  -2 نمودار

 به نسبت کاشان ییجدا نقطه. است نفر هزار دویست باالی  جمعیت شهرهای یجدای نقطه فاصله دهنده نشان باال نمودار     

 پتانسیل اساس بر کاشان که دهدمی نشان جمعیت اساس بر فاصله مقایسه مجموع در. است بیشتر پرجمعیت هرهایش سایر

 که است ذکر بلقا مچنینه. باشد تهداش تواند می جداشدن ادعای برای تریمناسب شرایط استان، مرکز از دوری و جمیعتی

 هایپروژه اتصال شانکا به همجواری نظر از و دارد قرار کاشان کیلومتری 10 از کمتر در بیدگل و آران مرکز تا کاشان کزمر

 اساس بر بخواهیم اگر که دارد نفر هزار هشتاد از بالغ جمعیتی است، شده جدا سیاسی، تقسیمات نظر از و دارد را عمرانی

 خواهد  عیتجم نفر چهارصدهزار از بیش جمعیتی هسته بگیریم، نظر در را استان مرکز از دوری محاسبات مجموع جمعیت

 خواهد را شانکا استان تأسیس جهت کشور، مناطق سایر به نسبت منطقه در جمعیتی توده اساس بر باالتر اولویت و داشت

 .  داشت

 :پیشنهادها ارائه و گیرینتیجه

-منطقه الزامات با باقانط عدم آن تبع به و تقسیماتی هایحوزه بودن ناهمگن دلیل به ایران فضایی یاسیس سازماندهی در     

 سطح در ختلفم ابعاد در تعادل عدم و مرکز در ها فعالیت و جمعیت تمرکز موجب که متمرکز حکومتی سیستم همچنین و ای

 در مسایل قیبل ینا نمونه. است شده آمایش هایبرنامه اجرای و تهیه در فعلی تقسیمات کارایی عدم باعث است، شده سرزمین

 در. کرد مشاهده نتوامی کاشان شهرستان برای اصفهان استان در را( فضا سیاسی دهیسازمان) استانی تقسیمات کارایی عدم

 کار دستور در 1343 لسا در کاشان شدن استان مبحث نیز لحاظ همین به و بود برخوردار باالیی هایویژگی از کاشان گذشته

 در آبادیشمس هیدش که بود انجام حال در کاشان شدن استان اداری آخر هایگام. بود شده تصویب و گرفته قرار دولت هیأت

 دلیل به ترور این نبالد به. رسدمی شهادت به او خود و کندمی شاه مدرضامح ناموفق ترور به اقدام 1344 فروردین 21  تاریخ

 سال در که ایهمقرر اساس بر. گردید خارج دولت کار دستور از و منتفی کاشان شدن استان آبادیشمس شهید بودن کاشانی

 الحاق و تهران استان تأسیس» موضوع با پهلوی رژیم پایانی سال در دیگری قانون است؛ رسیده دولت هیات تصویب به 1340

 هب بنا مامیا شریف جعفر وزیرینخست به وزیران هیئت انون؛ق این اساس بر. رسید تصویب به« اصفهان استان به کاشان

 1316 ماه آبان مصوب کشوری تقسیمات قانون 2 ماده 2 تبصره استناد به و کشور وزارت  1/5634/ 53 شماره پیشنهاد

 :نمودند تصویب

 سازمان .گردد أسیست اشدبمی تهران آن مرکز که استان یك -ورامین - کرج – تهران فعلی هایشهرستان محدوده در -اول

 : باشدمی زیر شرح هب تهران استان تقسیمات

 (Ghadiri Abyaneh, 2015)گردد الحاق اصفهان استان به و جدا( اراک مرکز) مرکزی استان از کاشان شهرستان -دوم
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 به توجه با و اخیر ایههده در کاشان شهرستان وضعیت ررسیب با. شد ملحق اصفهان، استان به کاشان شهرستان بنابراین       

 بیشترین یتپرجمع شهرهای به نسبت کاشان جدایی نقطه نیز و کاشان جمعیت که شد حاصل نتیجه این ،تحقیق هاییافته

 در بالقوه ستعدادهایا و هاپتانسیل وجود. باشد مؤثر سرزمینی فضای تقسیم گیریتصمیم در تواندمی مورد این و بوده مقدار

 و آران امل،ش کاشان اطراف شهرهای وجود همچنین. شود واقع مؤثر آن سرزمینی فضای شکوفایی در واندتمی منطقه این

 کاشان نفوذ حوزه یمهم و بادرود و نطنز که چرا. دارند مژثری نقش کاشان شدن استان پتانسل در میمه و بادرود ،نظنز ،بیدگل

 استان تجربه طرفی زا. دارند کاشان با مشابهی فرهنگی و تاریخی هپیشین عالوه، به ؛است کاشان سمت به آمدها و رفت و است

 از باالتر به آن تجمعی ،سال ده الی پنج از کمتر ظرف در شدن، استان با که دهدمی نشان اردبیل قزوین، قم، شهرهای شدن

 سمت به اشانک اطراف تجمعی شدن روانه از اینکه یکی است، مفید لحاظ دو از موضوع این. رسید خواهد نفر میلیون یك

 به نزدیکی علت به) تهران جمعیت افزایش از همچنین کند،می تقویت را کاشان فرهنگی منطقه و نمود خواهد جلوگیری تهران

 بسترسازی و تقویت با که است بزرگی مشکل تهران، جمعیت افزایش لمعض. نمود خواهد جلوگیری اصفهان زنی و( تهران

 در تواندمی تپایتخ با مستقیم مدیریت. نماید کمك تهران شهر کالن جمعیت توده کاهش به حتی تواندمی اطراف شهرهای

 .شود واقع مؤثر منطقه هایضعف نمودن برطرف و ایمنطقه و محلی استعدادهای و ها پتانسیل شکوفایی

 اتصال ،کاشان به اریهمجو نظر از هک است کیلومتر 10 از کمتر ،بیدگل و آران مرکز تا کاشان مرکز از است ذکر قابل       

 بخواهیم اگر که دارد نفر هزار هشتاد بر بالغ جمعیتی ؛است شده جدا سیاسی، تقسیمات نظر از لیو دارد را عمرانی هایپروژه

 خواهد نفر زاره چهارصد از بیش جمعیتی هسته بگیریم، نظر در را استان مرکز از دوری محاسبات مجموع جمعیت، اساس بر

 خواهد شانکا ناستا تأسیس جهت کشور، مناطق سایر به نسبت منطقه در جمعیتی توده اساس بر را باالتری اولویت و شتدا

 جدایی قطهن. است نفر هزار دویست باالی جمعیت شهرهای جدایی نقطه فاصله که دهدمی نشان 2 شماره نمودار. داشت

 بر کاشان هک دهدمی نشان جمعیت اساس بر فاصله مقایسه مجموع در. است بیشتر پرجمعیت شهرهای سایر به نسبت کاشان

 بودن بر زینهه آن اصلی علت و دارد شدن استان برای تریمناسب شرایط استان، مرکز از دوری و جمیعتی پتانسیل اساس

 .است اصفهان استان مرکز به مردمی و اداری مسائل حل جهت آمدها و رفت

 
 و نزنط بیدگل، و آران کاشان، شهرهای شامل) کاشان استان سیاسی فضای ساماندهی سیاسی قسیماتت پیشنهادی طرح نقشه -4 شکل

 ( هستند کاشان نفوذ حوزه که باشدمی اردستان از هاییبخش و دلیجان و میمه بادرود،
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 و نزنط بیدگل، و آران ،کاشان شهرهای شامل) کاشان استان سیاسی فضای ساماندهی سیاسی تقسیمات پیشنهادی طرح نقشه -5 شکل

 .(هستند کاشان نفوذ حوزه که باشدمی اردستان از هاییبخش و دلیجان و میمه بادرود،

 :  گرددمی پیشنهاد زیر موارد پایان در

 و قومی هایمرز با استان مرزهای  و بگیرد انجام مدیریتی سطوح رگیریکا هب در مذهبی و قومی توازن اگر -

 .گردد ایجاد خوبی دهیسازمان واندتمی باشد منطبق مذهبی

 .ودش استفاده شهردار و فرماندار استاندار، سطوح در مجرب افراد از استان و شهرستان اداره در -

 به و ستانا در اقتصادی و قومی مسایل به نسبت سیاسی مسایل دادن ترجیح و کاریسیاسی از استفاده عدم -

 .استانها تمامی در کلی طور
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