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 چکیده

 تمدن .شمار میرفته است به های مهم تمدنی یك قوم یا ملـت همواره یكی از جنبه ،علم و هنر سازماندهی سیاسی سرزمین

های خاص حكومتی و به تبع آن شیوة  دلیل شیوه لكـه بـهمعنـوی بهای تاریخی نه تنها به دلیل دستاوردهای مـادی و 

های  گسترش هر چه بیشتر جوامع و توسعة جغرافیایی و جمعیتی حوزه .شـوند بندی سیاسی فضـا شـناخته مـی تقسیم

و مدنی  یمور ادارظر و برقراری تقسیمات کشوری جدید برای اعمال اتجدید ن ها را به است که حكومت انسانی یكی از الزاماتی

های  ها و اعمال سیاست مسئلة قومیت گاهی این تقسیمات جدید بـر اسـاس مـواردی چـون ،از سوی دیگر .خود وا می دارد

اء جایگاه قارتدنبال پاسخ این سوال اساسی است که؛ ه مقاله حاضر ب .شـود اقتصادی و سیاسی خاص اجتناب ناپـذیر مـی

 .بدنبال داشته است لگانشهردر درا تقسیمات کشوری زمینه بروز چه پیامدهایی 
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 مقدمه -1

حدهای کوچكتر راه او ور بـهانـد کـه تقسـیم کشـ یافتهمات کشوری میباشند چرا که درتمامی ممالك دنیا دارای تقسی امـروزه

: 1391 ،زاده و همكـاران  یاحمـد )سـازد  آسـانتر مـی   هـا را برای اعمال قدرت و همچنین برای برنامه ها ریزی و اجرای برنامـه

و  ینژاد ،یقوم ،یاجتماع ،یــشتیتنــوع مع ،ــشوردر داخــل ک یانــسان و یعـیتنـوع طب ،ییـایجغراف یتعـدد واحـدها .(10

ی واحـــدها  جـــاد یا ی نـــه یکـــشور زم  ییــایجغرافی  پهنــه در  تنــوع و هــا تفاوت ــنیا ،یخیتــارهای  در دوره یزبان

 یجـود و علـت و  فضـاها  نیـ شـناختن ا  ترسـمی  بـه  باعـ   و آورد یمـ  فـراهم را نیسـرزم  بندی میتقس جهیو در نت ییایجغراف

 هـر کــشور بــه    میدر تقسـ  یاسـ یس ،یادار یمراتبـ  لهسلـس یکـشور ماتتقـسی .باشـد یم یکشور ماتیتقـس یرگی شـكل

 نیـ بنـا بـر ا   .اسـت  یاقتصاد و یبهبــود اوضــاع اجتمــاع ــتیامن نیتــأم ســهولت اداره و بــرای ،تر کوچــك یواحــدها

ی خــ یارت ی در دوره یکــشور  ماتیتقــس  یالگــو  بـــر  رگـــذار یتأث یعـــامل  از آن کــه ــشیب کــشوری ـیایوسعت جغراف

با توجه به اینكه مـدیریت   .(02: 1391 ،خبازنیا)دشو یمحسوب م یکشور ماتیتقــس یرگی شــكل یعلــت وجــود ،باشــد

 برنامه هینه که اساسسیستم تقسیمات کشوری ب ،گیرد سیاسی صورت می -فضای یك کشور از طریق تقسیمات اداری سیاسی

همه نـواحی یـك    ها و توسـعه متـوازن تواند موجب کاهش نابرابری دهد می میای و ملی تشكیل  ر سطوح ناحیهها را د ریزی

و توسـعه متـوازن همـه نـواحی      بنابراین کارآمدی آن زمانی محقق خواهد شد که بتواند بستر مناسبی را برای رشد .کشور شود

 ،ساختار ،شناخت ماهیت بنابراین .تی  بنیادی علم فضاشناسی و از حی  کاربردی علم فضاسازی اسا از حجغرافی .فراهم نماید

 ریـزی  برنامـه  ،آمایش فضـا  ،های فضایی سازماندهی فضا و پدیده روندها و فرآیندهای فضایی از سویی و نیز ،قوانین ،کارکردها

 ,Hafeznia and Other)باشـد  ضـوع علـم جغرافیـا مـی    دیگـر مو از سوی های فضایی  پدیده مكانیابی ،فضایی -های مكانی

 .اى اسـت  ملـى و منطقـه   ،محلـى  سیاسـى فضـا در سـطوح    سازماندهى ،در این راستا نقش ویژه جغرافیاى سیاسى .(2009:7

در رزمینی سـ  -بنـدی اداری  در واقع تقسیم .آید به اجرا در می سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری

 سیستم تقسیمات بهینـه و کارآمـد یـك عـاملی مهـم در      .سازماندهی سیاسی و اداره آن کشور است اساسی برای ،شوریهر ک

بسـتر شـكل    یکشور ماتیتقس(Tumanyan, 2004: 21).  افزایش کارآیی سیستم مدیریت سیاسی فضا در کل کشور است

 یادار سـتم یس ینسـب  اراتیـ و اخت یکوچكتر ادار یبه واحدها نیسرزم میتقس یادار التیو تشك ینیسرزم تیرینظام مد یابی

 یزیبرنامه ر یکه واحدها یاسیس یدر محدوده ها یو محل یمنطقه ا یشكل دولت ها یکشور ماتینظام تقس نیچنهم. است

 ماتیسـ قت داردوجـود   یو توسعه مل یکشور ماتینظام تقس نیب یرو رابطه تنگاتنگ نیكند از ایباشند را مشخص م یتوسعه م

 یدر پـ  یپـ  میتقسـ  نـد یفرآ نیتدوام ا. است  استوار بوده ییراراستق یریو بكارگ تیشاخص تراکم جمع هیتاکنون بر پا یکشور

 دولـت بـه کـل    یبودجـه عمـوم   شیافـزا  جهیکارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نت شیبه اجزاء کوچكتر افزا یاسیس یواحدها

 نیسـرزم  سـط  در توسـعه متـوازن   كی جادیفضا ا یاسیس تیریاهداف مد نیاز مهمتر یكی نكهیبه ا با توجه. بودجه بوده است

است و در  نیدر سط  سرزم ییایعوادت جغراف كی جادیها و ا یباع  کاهش نابرابر ارائه پهنه خدمات قیکه از طر است توسعه

در سـط    یزیـ م هرگونـه برنامـه ر  نجاو ا نیسرزم تیریکه به منظور مد است یمسائل نیاز مهمتر یرکشو ماتیراستا تقس نیا

انتخـاب یـك نظـام تقسـیمات کشـوری       .فـراهم آورد  یو توسعه متوازن هـم نـواح   های ابرابربه منظور کاهش ن ینواح ایکشور 

چیزی نیست که بـه سـادگی بـه مصـلحت اداری مربـوط       ،مربوط به آن ها و تقسیم کارکردهـای اداریِ متشكل از زیر مجموعه

 .(011: 1329 ،مــویر )و مكــان اســت   پیونـدهای عـاطفی و سیاسـی میــان مــردم   ،اهمیت دارد ادر اینجـ آنچـه کـه .شـود

ای در  ریزی ناحیـه  اعم و برنامه طـور ریزی در سط  کشـور بـه تقسیمات کشوری از اهم مسائلی است که برای هر گونه برنامه
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نظـام   .(010: 1312 ،بـدیعی )از اسـتعدادها صـورت میگیـرد    بیشـتر برداری  طور اخص جهت ادارة بهتر و بهره سط  واحدها به

 ،والیــت  ،خورشیدی دارد که کشور ایـران را بــه ایالــت   1081در متمم قانون اساسی مشروطه  علی ریشـهات کشوری فتقسیم

الح ات کشوری اصقانون تقسیم خورشـیدی1311 نمود و به دنبـال آن در آبـان مـاهبلوك و ده به لحاظ سلسله مراتبی تقسیم 

تاکنون نیز همـین   .بخش و دهستان ارائه شد ،شهرستان ،استان ـكل ازو نظام سلسله مراتبی تقسیمات کشـوری جدیـدی متش

هـای تشـكیل سـطوح تقسـیمات      شـاخص تغییراتـی در  1310 ویـژه در سـالِ  هطولِ تاریخ و ب قانون در حال اجراسـت ولـی در

ای مختلـ   احـده به و هایی اصلی تقسیم کشـور وان مالكمعیت و وسعت و تراکم به عنبه وجود آمد و بح  تعداد ج کشـوری

تقسیمات سیاسی رابطة تنگاتنگی با جمعیـت دارد و   ارتقـاء سـطوح .سیاسی و تشكیل سطوح مختل  تقسیماتی مطرح شـدند

 یها از جمله استان و بلوچستان تانسیساستان . (31: 1380 ،پور رهنما و احمدی)ك عمـدة ارتقـاء شـدمـال ،آستانة جمعیتی

شهرستان  8های آن از  طوری که تعداد شهرستانداشته است؛ به خود یاسیس ماتیرا در تقس راتییتغ نیشتریبوده است که ب

مرکـز   دآمـ  دبـه وجـو   1381سـال  در که  یاسیس ماتیتقس .استه درسی1391ر سال دشهرستان مرکز  19 به 1382 در سال

 یامـدها یپ دلگـان اء جایگـاه شـهر   قـ ی و ارتادار– یاسـ یس ماتیتقسـ  ،د ادتغییـر   دلگان مرکز شهرستانه ب را گلمورتی بخش

 . داردی را به همراه دتصاقا ،اجتماعی ،ییفضا -یکالبد

تقسیمات کشوری زمینه بروز چه پیامدهایی اء جایگاه قارتدنبال پاسخ این سوال اساسی است که؛ ه مقاله حاضر ب ،بر این اساس

؟بدنبال داشته است لگانشهردر درا   

 

ضرورت تحقیقو اهمیت تحقیق   

 کلی طور به اما .برآیند شهرستان به ارتقاء پی در بخش مسئولین و مردم که شود می موجب مختلفی دالیل و هایزهانگ

 در را متعددی یاهارگان ،وسازمانی اداری لحاظ به و است برخوردار ایویژه شخصیت از سیاسی تقسیمات سطوح در شهرستان

 ریزی برنامه غالب معموال همچنین .آوردمی فراهم زمینه این در را ریت مناسب برخورداری و دسترسی که دهدمی جای خود

 حد احتساب با شهرستان مرکز )برای جامع طرح تهیه به توان می مثال عنوان به که پذیردمی صورت شهرستان تفكیك به ها

 پایه و گیردمی انجام ربا یك سال پنج هر که مسكن و نفوس آمارگیری همچنین و نهساال دجهبو تخصیص ،جمعیتی( نصاب

بهره زمینه این در مرکزیت و باشد می رستانشه تفكیك به همگی که نمود اشاره باشدمی آتی توسعه هایریزی برنامه تمام

 می قرار توجه مورد کل از اهمیتی کم جزو عنوان به دیگر هایبخش و داشت خواهد همراه به را مواهب بیشترین از مندی

  .گیرند

 که ینا رغم علی ،دارد وجود شهرستان و بخش بین فاحشی تفاوت ایران تقسیماتی نظام در حداقل گفت انتو می تصراح به

 و رشد های قابلیت و توسعه امكان اما دارد وجود فاصله آنها میان -رده یك – امتیاز یك تنها ،سیاسی رتبه لحاظ به ظاهر در

 خاطر همین به ،رود می شمار به ها دولت های برنامه و اهداف از روند این .است هشد تقسیم آنها بین نابرابری گونه به بالندگی

 اداری نهادهای و شهری مراتب سلسله با متناسب ،ای ویژه قانونی حقوق ،شوند می شناخته شهرستان عنوان به که هایی مكان

 اند کرده درك خوبی به شهرستان و بخش ،ندهستا ،ده از اعم ایران در سیاسی واحد هر ساکنین .ورندآ می دست به سیاسی و

 بوجود نشده برآورده و متعدد تقاضاهای و مطالبات اجابت برای تری مناسب های فرصت ،باالتر به سیاسی واحد ارتقای با که

  .آمد خواهد
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شدت كل با این مش ،همراه بوده که در کشور های در حال توسعه همچون ایرانی تقسیمات کشوری اغلب با نابرابری فضای

و  زییبا برنامه ر یو فرهنگ یهای اجتماع صرفه نظر از جنبه ،رویكرد مدیریتی و سیاسی حاکم .بیشتری نمایان شده است

 .مناطق نموده است نیب ییضادل فتعا جادیدر ا یمستقل سع یتیریمناطق مد جادیو ا ییهای صرفا کالبدی و فضا استگزارییس

امكانات و فرصت ها  شتریبلكه با تمرکز ب ،به توسعه با مشكل مواجه شده دنیطق نه تنها رسنام نیاز ا یدر برخ نكهیغافل از ا

 متوازن و متعادل لذا توسعه .فرصتها محدود شده است نیهمه ی افراد به ا یامكان دسترس ،یمناطق مرکزی و لنگرگاه در

سایر عوامل جانبی و با دید اقتصادی پیش  ه بهتوج یخود ب ریشده و در مس یتیریو مد یاسیدستخوش روندهای سه ای منطق

 ،توجه به همه ی جوانب اجتماعی ،رنامه ریزی فضایی در کشورب با در نظر داشتن این مطالب الزم است تا در .رفته است

بران روبرو عدم توجه به این عوامل برنامه ریزی را با مشكالت غیر قابل ج .در گیرمد نظر قرا کالبدی و توسعه پایدار ،اقتصادی

تراکم ساختمانی  ،تقسیم کاربری ،ها ها و شاخه شدن شهرها در جریان رشد و پر جمعیت شدن خود به پیچیدگی .خواهد

تولید صنعتی و  ،رمایه و فنشت سانبا ،محورایجاد بناهای عمومی با کاربری سود  ،ایجاد بناهای بزرگ و شگفت انگیز ،سنگین

تقسیمات  .(03: 1389 ،پر شتاب دست می یابند )رئیس داناباطات اقتصادی جهانی و گسترش خدمات شهری و ارت، خدماتی

منظور  برای رشد هماهنگ و به ،کشوری فرایندی سیاسی ـ اداری است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگـن

بر این  .تأمین میكند رکت ملی راوحدت و مشا ،امنیت ،بهتـر صـورت مـیگیـرد و درنهایـت رضة خدماتو ملی و عادارة قلمر

تأثیر  ،شتاب بخشیدن به روند توسعة و رشد هماهنگ ملی ،تقسیمات کشوری بـر سـاختار اداری مدیریتی سرزمین ،اساس

این مقاله را با هدف  ،بی تأثیر نبوده است ،نهاین زمی گرفته در از تغییرهای صورتشهر گلمورتی از آنجا که  ،بسزایی دارد

 ،اجتمـاعی ،اقتـصادی ،مختلـ  در ابعـادلگان د شهرستانبر جایگاه  تأثیر تقسیمات کـشوری و میزان ارتقاء یامدهایپ یبررس

 . اشته باشیمد 1391 ،1392 ،1381سال های  ازفضایی  -کالبدی

 

 

            ایران در پیشینة تحقیق

            ایران در پیشینة تحقیق :1جدول 

 عنوان

 

 یافته ها پژوهشگر سال

ـ  ه شـهر و  روند تبدیل روستا ب

ــدهای آ ــتان پیام ن در شهرس

 تالش

ضیاء توانا و  1381

 امیرانتخابی

 از پیش جمعیت و فعالیتپیش  حاکی از تمرکز ،نتیجه تحقیق

نوار باریك جاده سراسری میباشد که های تجاری و خدماتی در 

 در نتیجه آن با

کریدوری شهری  ،های کنار جاده هی سكونتگاهم پیوستگ به

 باشد یگیری م درحال شكل

تحلیل عوامل مؤثر بـر ارتقـاء   

 ســطوح تقســیمات کشــوری 

ــوردی: شهرســتان ــه م  مطالع

 های استان فارس

 

1388 

 

پور  احمدی

  و همكاران

نظام  ،نظام سیاسی و شكل آن دهدیپژوهش نشان م جینتا

اسـی میـان ـاطفی و سیپیوندهای ع ،فضای جغرافیایی ،اداری

ی و جمعیـت و شبكة مناسبات اجتماع ،مـردم و مكـان

ش جغرافیـایی آن از شاخصـهای تأثیرگـذار در فراینـد پـراکن
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 عنوان

 

 یافته ها پژوهشگر سال

در ایران در اعصار طول  .کشوری به شمار میآیند تقسـیمات

 دفاع از مرزهای ،ریخی گذشته همواره نحوة دریافت مالیاتتا

 مسائل قومی ،الی قدرتهای بیگانهکشور در مقابل حمالت احتم

بر رفتار  کنترل بیشـتر دولـتفرهنگی و نظامی به منظور 

بر نحوة آرایش سیاسی فضا  ،خوانین و ایاالت مختل  کشور

وسعت زیاد  نظیر در استان فارس نیز عـواملی .مؤثر بودهاند

 -تفاوتهای فرهنگی  ،محرومیت مناطق جنوبی استان ،استان

رقابتهای مكانی در تقسیمات سرزمینی نقش  ،مذهبی و قومی

 اند داشته

 

 

 

الگوی تقسیمات یر تأث

کشوری بر توسعة فضای 

مورد مطالعه: )جغرافیایی 

 (استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

1392 

 

 

 

 احمدی پور

 و همكاران

مشخص شد که اثرهای تقسیمات کشوری  تحقیقدرنتیجة این 

است و جدایی نفی ها م زمینه در بیشتر ،بر توسعة استان زنجان

جر شده است؛ ولی به بازماندگی توسعةای در استان من ،قزوین

 با توجه به

 نزدیكی به عمده ،های موجود و موقعیت جغرافیایی برتر قابلیت

 ،کشور صنعتی هـای ترین کانونهای جمعیتی و قطـب

قرارگرفتن در مسیر داالنهای ارتباطی و داشـتن تنـوع معـدنی 

 ،های گردشگری طبیعی و تاریخی جاذبهز ری ابرخـوردا ،زیـاد

 های حاصلخیز میتواند شتهوایی مناسب و ددارا بودن آب و 

ای این استان ه نقش بسیار مهمی در فرایند توسعة ملی و منطق

 . ایفا کند

 

الگوی گسترش تحلیلی بر 

 -فضایی روستا -کالبدی

مطالعه موردى: شهر ) شهرها

 (اللجین

 

1391 

 ،مهدوی

 یرحمان

اللجین ال سال  درکه  دهدنشان می  قیتحقبررسی ها نتایج 

ه است اما بین سال های دکر ده رشدت فشرشهر به صور 1381

ه است که میزان آن دادشهری رخ  وارهقبی  درش 89تا  80

 . ه استدبو درصد 28ل دبراساس این م
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 عنوان

 

 یافته ها پژوهشگر سال

اجتمــاعی  یامــدهایپ نیــیتب

 تبدیل نقاط روستایی به شهر

ــه ــورد مطالع ــهرها: یم  یش

ــرزك ،اســرین و  دشــهریسف ،ب

 کاشان هیمشكات در ناح

 

1390 

 

و  شاطریان

 همكاران

 

است که هرچند تحوالت به وجود آمده  نیا انگریب قیتحق جینتا

 شیهمچون افزا یمنف یها جنبه ،یشهر یریپذ نقشپس از

داشته  یرا در پ نیزم یرواج بورس باز ،یزندگ یها نهیهز

 ، است

ــارز ــرات کا یابیـ ــداثـ  -یلبـ

در  ییجــابــه  جــا ییفضــا

یی روســتا یهــا ســكونتگاه

ــه  ــورد)مطالع ــتان یم : دهس

 شهرستان پلدختر( ،یمالو

 

 

1393 

 

 

 

 

 

و  قراگوزلو

 همكاران

 

 

 

 مجدد اسكان ریتأث نیشتریاز آن است که ب یحاک قیتحق جینتا

در  .بوده است یطیمح ستیو ز یکالبد نهیروستاها در زم نیا

مذکور در  یروستاها ییاز جا به جاصل حا امدیپ نیکمتر مقابل

 در قبل و بعد از جابه یدارفاوت معنابوده و ت یاقتصاد بعد

 . وجود نداشته است ییجا

 

 

سیمات کشوری قتاثیر تغییر ت

ه بر بافت جمعیتـی  قیك منط

ســال 12آن)اســتان اصــفهان 

 اخیر(

 

 ،مهاجرانی 1390

 شیریان

 ،اریدر استاند دوجوی و با اطالعات مده از روش اسنادبا استفا

آزمون روابط  .تاز تغییرات صورت گرف دبل و بعقایسه قم

و با  دص تحلیل شدرده های خام به دادیل دمتغییرها با تب

بین 1: دست آمدتفسیر علوم مختل  یافته ها به صورت زیر به 

( و . . . . . برزك ،کمشچه ،ه )توشكقعیت هشت منطقتغییر مو

بین تغییر -0 دارد داری وجودعنام روابط مدترکیب جنسی مر

. . گلشهر. ه )توشكقم هفت منطدوضعیت اشتغال مرعیت و قمو

 . داردد( رابطه وجو. . 

 ،تحلیل اثرات جمعیتی

یل دی تبدی و کالبد تصاقا

سكونتگاه های روستایی به 

-1321شهر طی سال های 

 دی شهر رود)مطالعه مور92

بنه شهرستان الهیجان استان 

 گیالن(

 

 

1391 

 

 

ه دی زاداحم

 و همكاران

یل سكونتگاه های دتباگرچه  دهدنشان مینتایج پژوهش 

بنه به سكونتگاه های شهری براساس یك تصمیم د روستایی رو

تغییرات  ده اما این امر موجب سرعت گرفتن فرایندسیاسی بو

ر شاخص های مربوطه از یك سكونتگاهی روستایی به شهری د

درصد  03کاهش بیش از  ،درصد 2 دودح یریذجمعیت پ ،هدبو

کاربری اراضی از بارزترین سهم بخش کشاورزی و تغییر سهم 

 . داین امر می باش قیدمصا

 گاننگارند مأخذ: مطالعات 

 



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 092 -319، صفحات 1021 بهار ،1 شماره ،8 دوره

091 

 

 مبانی نظری 

 تقسیمات کشوری

گیـری  متصمیشیوه مدیریت و  ،اداری بـرای تـسهیل در اعمال حاکمیت دولت -نوعی سازماندهی فضایی ،تقسیمات کشوری 

های متوازن تقسیمات  هدر همین ارتباط محدود .باشدو ملت با ملت میملت  -و همچنـین انتظـام نـوع و نحـوه رابطـه دولت

هـای عینـی و غیر عینی نظیر منابع  هتوان آن را فصل مشترك تمام پدیدرود که میکـشوری در واقع ظرف مكانی به شمار می

دانست که به تبع پیشینه  . . .حرکات و ،روابط ،تـشكیالت ،هـازیرسـاخت ،فعالیـت ،ـگفرهنسـنت و  ،جمعیـت ،طبیعی

-اقتصادی در ظرف زمان انتظام و آرایش خاصـی بـه خـود مـی -هـای سیاسـی و اجتماعیضـرورت ،نظام حكومتی ،تاریخی

کشور در قالب نظام تقسیمات کشوری  رهفرآیند سازماندهی سیاسی فضای . (0: 1328 ،گیـرد)طـرح جـامع تقسیمات کشوری

به واحدهای  تقسیم سرزمین ،یابی مدیریت سرزمینی و تشكیالت اداری یمات کشوری بستر شكلتقس نظام .به اجرا در میآید

سیاسی و سرزمینی یك  -ساختار اداری ،کشوری در واقع تقسیمات .کوچكتر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است

ه شكل كتر همراه با سیستم دولت محلی ویژطریق تقسیم سرزمین به واحدهای کوچ سلسله مراتبی است که از تکشور بهصور

برای  خدمات و امكانات تسهیل در ارائه ،باشد های سیاسی می کارکرد تقسیمات کشوری که مورد توجه تمام نظام .گیردمی

 Ahmadipour ). ترین سط  سیاسی در کشور استنیپای مناطق مختل  یك کشور و همچنین تسهیل حاکمیت دولت تا

and Mansourian, 2006:63)  

 

 استان

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به  

 . شود اقتصادی و طبیعی تشكیل می ،فرهنگی ،اجتماعی ،های سیاسی موقعیت

 

 شهرستان

هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل  تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به ی ازواحد

 . تشكیل شده است ،سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده اند ،اقتصادی ،اعیطبیعی و اوضاع اجتم

 

 بخش

 ست که از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندینا ینواحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی مع 

واحد همگنی را به  ،اقتصادی و سیاسی ،فرهنگی ،که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی ،روستا و احیاناً شهر ،مكان ،مزرعه

 . تشكیل شده است ،وجود آورده اند

 

 دهستان

ه مكان و مزرع ،فیایی معین است که از به هم پیوستن چند روستاکوچك ترین واحد تقسیمات کشوری یا محدوده جغرا 

اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه  ،فرهنگی ،كیل می شود و از لحاظ محیط طبیعیهمجوار تش

 . ریزی در سیستم و شبكه ای واحد را فراهم می نماید
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 شهر

امل دارای سایر عو اشتغال و ،غرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانیج محلی با حدود قانونی است که در محدوده 

 . سیمایی با ویژگی های شهر می باشد

 

 تقسیمات سیاسی فضا

 نـواحی از ۀ کنتـرل و ادار ۀ های جدید در قالب تقسیمات سیاسی فضا و تغییر سیاسـت در نحـو ها و ایالت دهی استانشكل

 ویكم در از قرن بیستغیستم و آشود که از اواخر قرن ب پارادایم جدیدی محسو می ،میرمتمرکز شكل متمرکز به صورت

 در این معنا تمرکززدایی انتقال یا واگذاری قدرت و .معادالت کنترل و مدیریت کشورها ضرورت تشخیص داده شده است

 هـای شـرکت ،واحـدهای تابعـت دولـت ،آن هستبگیری یا مدیریت از دولت به کارگزارهای وا تصمیم ،ریزی اختیارات برنامه

  (UNDP, 2008: 5) شودیردولتی تعری  میغهای  مقامات اجرایی یا سازمان ،مقامات محلی ،لتقمس عمومی نیمه

 اقتصـادی و ،شـرایط جغرافیـایی ،تاریخی و فرهنگـی هسازماندهی سیاسی فضا در هر کشوری با در نظر گرفتن سابق

 (12: 1309 ،شود )ودیعییخدمات عمومی ایفاد م های دیگر جهت اعمال حاکمیت و نیز عرضهسیاسی و متغیر

 

 ها مواد و روش

داده  .می باشـد تحلیلی -توصیفیو روش بررسی  یکاربرد پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش انجام تحقیق جزو تحقیقات

سالنامه های آماری استان  ،شهر طرح جامع، ی نفوس مسكننتایج سرشماری عموم تحقیق از طریق اطّالعات مورد نیاز هـا و

و  ستانیاستان س یزیو برنامه ر تیریسازمان مدسازمان  نامه هایآمار ،مرکز آمار ایران ه هایداد ن و بلوچستان وسیستا

در این  جامعه آماری مورد بررسی .اسـت هدیدگرآوری کتب مرتبط با موضوع جمع  ،داسناطریق و همچنین از  بلوچستان

 . می باشدشهرستان شناخته شد رانشهر مستقل و به عنوان از شهرستان ای1381در سال که دلگان  پژوهش شامل شهر

 

 های مورد استفاده در پژوهش شاخص

 های مورد استفاده در پژوهش شاخص :2جدول 

 

شاخص 

کلی های  

 

عیفر شاخص های  

 

 اقتصادی

 

 

 

 

 گذاری هیسرما، درشهر یبخش دولت یگذار هیسرما ،درشهر یبخش خصوص یگذار هیسرما ،یكاریکاهش ب ،درآمد

 ،(دی)اشتغال جدیشغل یفرصت ها ،یمسكون نیزم متیق ،خدمات( ،صنعت ،یشاورزدر سه بخش)ک اشتغال و

 مرتبط با مسكن( های نهیتلفن و هز ،گاز ،برق ،آب های نهی)هز یزندگ های نهیهز

باسوادان درصد ،تعداد خانوار ،بعد خانوار ،ینتعداد محصل ،تعداد بیكاران ،تعداد شاغلین ،درصد بیسوادان   
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 هدنگارن مطالعات: مأخذ

 جغرافیایی پژوهشقلمرو 

درصد مساحت استان را به خـود   3/1کیلومتر مربع معادل  11130با وسعت حدود  ،ن دلگان به مرکزیت شهر گلمورتیستاشهر

و  ایرانشهر شهر بزمان از شمال به قرار گرفته و سیستان و بلوچستان در جنوب غربی استاناین شهرستان . تداده اس اختصاص

نیكشـهر  فنـو  و   شـهر بـه   از جنـوب  بمپـور  و ایرانشـهر شهرهای  کرمان از شرق بهستان شهرهای رودبار و کهنوج ااز غرب به 

فاصـله مرکـز   . بـه عنـوان شهرسـتان شـناخته شـد     از شهرسـتان ایرانشـهر مسـتقل و    1381در سال  شهر دلگان. همجوار است

 دلگـان  مرکـز شهرسـتان   ،گلمورتیشهر  .کیلومتر فاصله دارد102کیلومتر و تا شهرستان ایرانشهر 022شهرستان تا مرکز استان

ـ ا. قرار گرفته است 08◦ 8׳عرض شمالی و 19◦ 09׳طول شرقیجغرافیایی در  مختصاتازنظر  ن شهرسـتان از نظـر تقسـیمات    ی

دهستان هـای   پنج بخش مرکزی به مرکزیت شهر گلمورتی از. سیاسی به دو بخش مرکزی و جلگه چاه هاشم تقسیم می گردد

ستان های جلگـه چـاه هاشـم و چـاه     دلگان و هودیان و بخش جلگه چاه هاشم نیز به مرکزیت روستای چگرد از ده ،گنبدعلوی

در  .کننـد  ی( صحبت می)دلگانیبلوچ یشمردم ساکن در منطقه اغلب بلو  هستند و با گو .ده استعلی)موتور علی( تشكیل ش

 ،باشد )مرکـز آمـار ایـران   می نفر جمعیت 12812 خانوار و11111دلگان دارای هر ش ،1391سرشماری عمومی نفوس و مسكن 

1391) 

)دفتـر آمـار و اطالعـات اسـتانداری سیسـتان و      . باشد میکیلومتر  1201تهران( ،ایرانشهر ،سیر)دلگانتا تهران م مسافت دلگان

 (1391 ،بلوچستان

  اجتماعی

 

-دیکالب  

 فضایی

 ،ساختمانی صادر شده تعداد مساحت پروانهو درصد  ،ها های ساختمانی صادر شده برای کاربری تعداد پروانه

 یحیپارك و مراکز تفر ،سبز یفضاها به یدسترس ،یشهر یاراض یکاربر رییتغهای عمرانی انجام شده  تعداد پروژه

 ،یشهر یوضع فضاها ،(. . . و  یآتش نشان ،برق ،آب ،)جاده یشهر زاتیو تجه ساتتأسی ،ها ساخت ریز ،شهر

به خدمات  یدسترس ،(. . . دانشگاه مدارس و ،)مهد کودكیخدمات آموزش ،یخدمات ادار ،یخدمات تجار

 ( . . .یتخصص كینیکل مطب و ،داروخانه ،درمانگاه ،مارستانی)بیو درمان یبهداشت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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شهر دلگان دراستان و شهرستان  ،ر کشورداستان سیستان و بلوچستان موقعیت جغرافیایی  :(1شکل شماره)

 دلگان

 1391 ،سیستان و بلوچستان برنامه ریزی استانت و دیریسازمان م:دفتر آمار و اطالعات مأخذ 
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 و بحث ها هافتی

  تقسیمات کشوریفرایند  در از ارتقاء یناش راتییتغی و گلمورت گاهیجا رییتغبعاد تأثیرپذیرفته از ا

 بـازه  هسـ در فضـایی   -کالبـدی  ،اجتمــاعی  ،اقتـصادی ،سرزمینی ،یمات کـشوری را در ابعـاد مختلـ تأثیر تقس ،در این بخش

 .  یمنک بررسی می را 1391 ،1392 ،1381سال های زمانی 

 

 سرزمینیابعاد 

 1391سال  لگاندشهرستان استان و در محدوده  یکشور ماتیتقس

اختصاص داده  خود درصد مساحت کشور را به11/1 معادل لومترمربعیک 182120و بلوچستان با وسعت حدود  ستانیاستان س

 قـه یدق02 درجـه و 13 تـا  قـه یدق09 درجـه  18و  یعرض شمال قهیدق09 درجه و31 تا قهیدق3 و درجه01 نیاستان ب نیا .است

 و افغانسـتان ی از شرق به کشـورها  ،چابهار یایجنوب به در از ،یشده است و از شمال به استان خراسان جنوب واقعی طول شرق

اسـتان   نیـ ا یکشـور  ماتیتقسـ  نیراسـاس آخـ  برکرمـان و هرمزگـان محـدود شـده اسـت       یپاکستان و از غرب بـه اسـتانها  

 . است یآباد9839 و دهستان 110 ،بخش08 ،یشهرمرکز 32 ،شهرستان19یدارا

 
 

 (2ماره )شکل ش

 1391 ،مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

 

 اجتماعی ابعاد

زمـانی   سه سـری در  و مهاجرت ها را دانباسوا تعـداد ،یجنس نسبت ،شـاغل ،جمعیـت فعـال ،خـانوار ،جمعیـت ،ر این بخشد

 . بررسی میكنیم را 1391 ،1392 ،1381 سال هایاز 

 

 جمعیت  

وضـعیت   ،با ایـن رویكـرد   .نیـروی انسانی خالق و متخصص است ،هـای اصـلی توسـعه در ابعـاد مختلـ  یكی از مؤلفه ،امروزه

 تـا  یـده آن تـالش گرد  یتـی شهرسـتان و تنهـا نقطـه جمع    ینا یتجمع یمنظور بررس به. بررسی میكنیم ،لگانجمعیت را در د
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بلوچسـتان را بـه خـود     یسـتان اسـتان س  یـت جمع درصد0 ،1381 یکه شهرستان دلگان در سال آمار. گردد یبازساز یتعجم

نفـر   09221 یینقاط روستا یتنفر و جمع 3308 هرستانش یتنها نقطه شهر یتجمع یسال آمار یندر هم .دهد یاختصاص م

 یآن سـكونت مـ   ینقطـه شـهر   صد در تنهادر 0/1گان حدود شهرستان دل یتنفر جمع 10019از مجموع  یاز طرف .ده استبو

 یتنهـا نقطـه شـهر    یگاهنقش و جا یتیوضع ینچن .کنند یم یشهرستان زندگ ییدر نقاط روستا یتدرصد جمع 1/93و  یندنما

 .  یدنما یتر م یتهمبه حوزه نفوذ خود پر ا یشهرستان را از نظر خدمات ده ینا

 1212 یشهر گلمورت 11 یگردد که در سال آمار یمشخص م 91 ،92 ،81 ،21 ،11 یها سال یدر ط یتآمار جمع بهبا توجه 

 یدر سـال آمـار   .اسـت  یافتـه  یشنفـر افـزا   1133 هبـ  یشهر گلمورت یتجمع 21سال  .داده است یرا در خود جا یتنفر جمع

 .  می رسد 12090 ،8312جمعیت شهر گلمورتی  91و  92سال های  درو نفر  3308 به ی دلگانشهر یتجمع ،1381

 

 1331جمعیت شهرستان دلگان سال :3 جدول

 جمعیت شهرستان دلگان

 3308 شهری

 09221 روستایی

 2 غیرساکن

 10019 جمع شهرستان

 1381 ،: مرکز آمار ایرانمأخذ

 1331و روستایی و جنس در سال جمعیت و خانوار شهرستان دلگان به تفکیک شهری :4 جدول

 زن مرد جمعیت رخانوا دلگانشهرستان 

 0102 0183 8312 1200 شهری

 02828 01191 10123 11810 روستایی

 2 2 2 2 غیرساکن

 جمع شهرستان

13191 10813 32828 31931 

 1392 ،: مرکز آمار ایرانمأخذ

 

 1331سالجمعیت و خانوار شهرستان دلگان به تفکیک شهری و روستایی و جنس در  :1 جدول

 زن مرد جمعیت خانوار شهرستان دلگان

 1102 1120 12090 0012 شهری

 09110 08023 12111 10121 روستایی
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 2 2 2 2 غیرساکن

 جمع شهرستان

11111 12812 33121 30080 

 1391 ،: مرکز آمار ایرانمأخذ

 سواد

و  یسـتی نون زدر هـر کـا   یو اقتصـاد  یعمرانـ  یبرنامـه هـا   یاجرا یو عامل موثر برا یافتگیتوسعه  یاز جمله شاخص ها سواد

 .  یمپرداز یم دلگانسواد در شهر  یتوضع یمنظور به بررس ینبه هم .است یتیجمع

 یتسواد دارد که سهم آنها از جمعنفر با  0308 دلگانشهر  ،1381 سال یبرا یرانتوسط مرکز آمار ا های منتشرهبه آمار نگاهی

بـا زنـان    یسـه مردان در مقا ینسواد در ب یتدهد که وضع یآمار نشان م ینهم .باشد یدرصد م 2/82شهر  ینا یشترسال و ب 1

 .دهنـد  یم یلدرصد را زنان تشك 0/08درصد را مردان و  1/11شهر یناز مجموع باسوادان ا یكهبطور ،بهتر بوده یشهر اندک ینا

سـال   1 یـت جمعدرصد  0/10بوده و  دلگانتر از شهر  یینپا یاستان اندک یدر نقاط شهر یاست که درصد باسواد یرحالد این

برخوردار  یالنسبه مطلوبب یتاز نظر سواد از وضع دلگانرسد که شهر  یبنظر م یبترت ینبه ا .گردد یو استان را شامل م یشترب

 .  شاخص باشد ینا یفیتتواند معرف ک یه باسواد مدر جامع یلیمدارك تحص یتهرچند که وضع .است

 

 

 اط شهری استانمقایسه نسبت باسوادی شهر دلگان با نق :6جدول 

 درصد باسوادان تعداد با سواد سال و بیشتر1مجموع جمعیت  موقعیت

 2/82 0308 0881 شهر دلگان

استان سیستان و 

 بلوچستان
1211098 220310 0/21 

 1388 ،لگان: طرح جامع شهر دمأخذ
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 وضعیت سواد در شهر دلگان :(1نمودار شماره)

 1388 ،: طرح جامع دلگانمأخذ

 

 

دلگان 1331سال  وضع سکونت و وضع سواد ،برحسب جنس  ساله وبیشتر 6جمعیت  جمعیت  :7 جدول  

 

 

 

 

 

 استان سیستان و بلوچستان ،مه آماریالناس: مأخذ

 

 معج جنس 

بی  با سواد جمع

 سواد

 اظهارنشده

 11 12200 38809 11811 زن و مرد



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 092 -319، صفحات 1021 بهار ،1 شماره ،8 دوره

320 

 

دلگان 1331سال  ت و وضع سوادوضع سکون ،برحسب جنس  ساله وبیشتر 6جمعیت  جمعیت :3 جدول   

 1391و بلوچستان  ستانیاستان س ،یمأخذ: سالنامه آمار

 

 

 :3ل وجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391استان سیستان و بلوچستان ،النامه آماریس: مأخذ

 

 غیر ساکن ساکن در نقاط روستایی ساکن در نقاط شهری جمع جنس 

بی  با سواد جمع

 سواد

اظهارن

دهش  

با  جمع

 سواد

اظهارن بی سواد

 شده

بی  با سواد جمع

 سواد

اظهارن

 شده

با  جمع

 سواد

بی 

 سواد

 اظهارنشده

 مرد و

  زن

11811 38809 12200 11 8021 1913 1111 0 02392 31911 11011 13         

 ساکن در نقاط روستایی ساکن در نقاط شهری

با  جمع

 سواد

بی 

 سواد

نرخ  اظهارنشده

 اسوادیب

با  جمع

 سواد

بی 

 سواد

نرخ  اظهارنشده

 باسوادی

8021 1913 1111 0 80 02392 31911 11011 13 12  
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 1331ی تحصیلی  ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور بر حسب جنس و دوره دانشجویان دانشگاه: 11جدول 

()شهر دلگان  

 

 

دکترای 

تخصصی و 

 فوق دکترا

کارشناسی 

دکترای ارشد و 

 حرفه ای

 جنس جمع کاردانی کارشناسی

مرد و  029 010 121 01 3

 زن

 1391 استان سیستان و بلوچستان ،النامه آماریس: مأخذ

 

 

دلگان1331وضع سواد و سطح سواد  ،ساله وبیشتر برحسب جنس  6جمعیت  :11 جدول  

بی  اظهارنشده

 سواد

سواد با  جنس  جمع 

سایر 

های   دوره

 ،تحصیلی

دوره 

تحصیلی 

نامشخص 

و اظهار 

 نشده

دیپلم و  عالی

پیش 

انشگاهید  

سیکل 

دوم/ 

متوسطه/ 

متوسطه 

/ فاقد 2

مدرک 

 دیپلم

 سیکل

اول/ 

راهنمایی/ 

پایان 

راهنمایی/ 

1متوسطه  

ابتدایی/ 

پایان 

ابتدایی 

/ سواد 

 آموزی

     جمع

مرد و  8021 1913 0103 1311 1111 930 838 02 1111 0

 زن

 1391 استان سیستان و بلوچستان ،النامه آماریس: مأخذ

 بعد خانوار

اطـالق   کننـد  یخانوار منحصراً به گروهی از مردم که در کنار هم زنـدگی مـ   ،جمعیت بعد خانوار است یها كی دیگر از شاخصی

 یتـی آمار جمع .یدآ یبر تعداد خانوار به دست م یتجمع یماست که از تقس یتجمع یبیترک یبعد خانوار ار شاخص ها .شود می

دهد کـه تعـداد خـانوار سـاکن در محـدوده شـهر        ینشان م ای شهر دلگانبر1381نفوس و مسكن در سال  یعموم یسرشمار
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ر اد خـانوا متوسط تعـداد افـر   یبترت ینبه ا .باشد می 3/1شهر بعد خانوار  ینا یتنفر بوده که با توجه به تعداد جمع 108 دلگان

 . (1388 ،)طرح جامع شهر دلگان .تنفر اس 3متوسط تعداد فرزند در هر خانوار حدود  یاباشد و  یشهر حدود پنج نفر م یندر ا

 

 یجنس نسبت

نفـر را   1181شـهر   یـت نفـر جمع  3308دهد که از مجموع  ینشان م 1381درسال  دلگانشهر از  یتیجمعهای به آمار نگاهی

 .باشـد  یمـ  121فوق الـذکر   یشهر در سال آمار ینا ینسبت جنس یبترت ینبه ا .دهند یم یلزنان تشك نفر را 1110مردان و 

تعـداد  بـا توجـه بـه آمارهـا      .اسـت  121حدود  یزاستان ن سط سال در  یندر هم یاست که نسبت جنس یدر حال یتوضع ینا

 . شود یم یدهسال د 22-20 یسنمردان نسبت به زنان در گروه 

در  .شدبا یسال دارا م 11-19 یرا گروه سن ینسبت جنس ینکمتر یاز طرف .مرد وجود دارد 112زن  122هر  یازابه  بطوریكه

بـاال بـودن    .اسـت  121 یشاخص استاندارد نسبت جنس یاز نطر علم .خورد یمرد بچشم م 83زن فقط  122 یگروه به ازا ینا

توجـه بـه    بـا  .( بـه شـهر باشـد    یانکار )روستائ یرویمهاجرت ن نگریاتواند ب یشده م یادبا رقم  یسهدر مقا ینسبت جنس یزانم

 یـادی تا انـدازه ز  یهرم سن شكل .نمود یمرا ترس یشهر گلمورت یتجمع ین هرم جنستوا یپنج ساله م یسن یگروهها یتوضع

بلند بـودن قاعـده    .باشد یشهر جوان م ینا یتجمع ،(0 ) نمودار شماره با توجه به هرم .شهر است یتجمع یساختار سن یانگرب

 .  گفته باشد یشپ یتروشن از وضع یلیتوان دل یهرم را در مقابل راس آن م ینا

 

 سنی شهر دلگان هرم: (2)شمارهمودار ن

 
 

 1388 ،: طرح جامع دلگانمأخذ
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 اشتغال

 

 1331 و 1331 وضع فعالیت شهرستان دلگان سالساله و بیشتر برحسب 11جمعیت  :12جدول 

 1391 ،1381 استان سیستان و بلوچستان ،النامه آماریس: مأخذ

 

 

 

 

 

دلگان1331جمعیت شاغل برحسب جنس و سطح سواد :13شماره جدول  

اظهارنش

 ده

بی 

 سواد

  جنس جمع با سواد

سایر 

های   دوره

 ،تحصیلی

دوره 

تحصیلی 

نامشخص 

و اظهار 

 نشده

دیپلم و  عالی

پیش 

 دانشگاهی

سیكل دوم/ 

متوسطه/ 

/ 0متوسطه 

فاقد مدرك 

 دیپلم

اول/  سیكل

راهنمایی/ 

پایان 

نمایی/ راه

 1متوسطه

ابتدایی/ پایان 

ابتدایی / سواد 

 آموزی

     جمع

 مرد  1901 1100 321 333 082 029 018 11 381 2

 زن  و

 1391 استان سیستان و بلوچستان ،النامه آماریس: مأخذ

 

 

 

شهرستان 

 دلگان

جمعیت 

 فعال

 

جمعیت 

غیر 

 فعال

 محصل بیکار شاغل
خانه 

 دار

دارای 

درآمد 

 بدون کار

 سایر

عیت جم

ساله 11

 و بیشتر

1381 810 1181 110 098 980 111 
 

11 
80 0191 

1392 10301 30100 9908 0322 12201 108 10318 2032 01110 
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یگلمورت یشهردار کارکنان دولت بر حسب وضعیت استخدامی شاغل جمعیت: 14 جدول  

 

 غیررسمی

 

 

 

 رسمی
 

 جمع
هرداری گلمورتیش  

 

 سال

2 2 2 1381 

1 2 1 1392 

11 2 11 1391 

(1392) .دفتر آمار و اطالعات شهرداری دلگان .  

 

 یآموزش

 1331گلمورتی دفتری و اداری اداره آموزش و پرورش  ،کارکنان آموزشی و دانش آموزان :11جدول 

 دفتری و اداری ،کارکنان آموزشی دانش آموزان

 دفتری و اداری زشیآمو دختر پسر جمع

02329  12012 12299 112 032 

 1391 چستانبلواستان سیستان و  ،النامه آماریس: مأخذ

 

 

 مهاجرت 

مهـاجرت براسـاس عوامـل     .مهـاجرت و تغییـر محـل زنـدگی اسـت      ،دهد یكی از تحرکاتی که جمعیت در طول زمان انجام می

کسـب   ،بـه شـغل   یـابی  دسـت  ،به دسـت یـافتن بـه رفـاه بـاالتر      وانت یاز مهمترین عوامل مهاجرت م .گیرد یمتعددی صورت م

 .  ه کردفردی و اجتماعی اشار های یآزاد

دالیل نوپا و  شهرستان دلگان و به طور خاص شهر گلمورتی به متاسفانه کمبود آمار و اطالعات در خصوص مهاجرت به محدوده

اطالعات دریـافتی  با این وجود . جرت ها و مبدا و منشا آنها ارائه گرددنوبنیاد بودن مانع از آن گردیده است تا آمار دقیقی از مها

نفر را مـردان  321نفربوده که ازین تعداد102نشان می دهدکه تعداد مهاجرین این شهر  1381ن در سال آماریاز مرکز آمار ایرا

 .  نفر را زنان تشكیل می دهد310و 
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 1331تعداد مهاجرین  :16جدول 

 زن مرد جمعیت

102 321 310 

 1388 ،: طرح جامع شهر دلگانمأخذ

 

 دلگان 1331 سال گذشته )بر اساس آخرین جابجایی انجام شده 1مهاجران واردشده طی  :17 جدول

 1 اظهارنشده

 سال

0 

 سال

3 

 سال

0 

 سال

1 

 سال

کمتر از 

 یكسال

    جنس جمع

 مرد و زن 180 31 30 38 09 31 12 2

 1391 ان و بلوچستاناستان سیست ،النامه آماریس: مأخذ

 

 

 رحسب جنس و سن )بر اساس آخرین جابجایی انجام شدهسال گذشته ب 1مهاجران واردشده طی : 13شما جدول

دلگان 1331  

 1391 استان سیستان و بلوچستان ،النامه آماریس: مأخذ

 

 یاقتصاد دابعا

ن در بخـش خصوصـی و   درصد شاغلی ،شاغلین در بخش عمده اقتصادیدرصد  ،یكاریاشتغال و ب تیوضع ر این بخش وضعیتد

 . بررسی میكنیم را 1391 ،1392 ،1381سال های زمانی  سه سریدر  دولتی

که آمـار   یدر حال .آبد یبه حساب م یجزء مناطق شهر ،یشهر ییو ابتدا یهامكانات اول یاز برخ یبه علت برخوردار دلگان شهر

از  ،یکشور مطابقت دارد تـا نقـاط شـهر    ییا نقاط روستاب یشترب ،آن  . . .و  یتیجمع ،یاقتصاد ،یاجتماع یاتمربوط به خصوص

روشـن و واقـع    یدها وارد کرد تا بتوان د یلدر تحل ،دلگاندوگانه را مورد شهر  خصوصیات ینرسد که ا یه نظر مب یضرور ینروا

و  یسـتان تان ساسـ  یتشناخت راجع به موقع مقدمات. شهر داشت یندهو آ یکنون یو اقتصاد یماعاجت یتنسبت به موقع ینانهب

نقـاط ضـع     ،هـا  یتمحـدو  ،امكانـات  یشترما رادر شناخت هر چه ب ،در استان یرانشهربلوچستان در کشور و سپس شهرستان ا

 .  دهد یم یاری ،دلگانخصوص شهر  به ،یمنطقه موردبررس یوقوت ساختاراقتصاد

استان کشور بـه   ینپهناورتر ،ل کشورک یتدرصد جمع01/3درصدمساحت و0/11حدود  یوبلوچستان با مساحت یستانس استان

. گـردد  یمـ  یناسـتان تـام   یـن کل کشور توسط ا یناخالص داخل یددرصد از تول یكکه تنها است  یدر حال ینا. یدآ یحساب م

 تجاری، یخدمات یتهایتمرکز فعال ی)به عنوان استان شاهد براتهران چون ییبا استان ها یسهدرصد در مقا ینا یودن یینعلت پا

21 

 و ساله

 بیشتر

22-

20 

 ساله

11-

19 

 ساله

12-

10 

 ساله

11-

19 

 ساله

12-

10 

 ساله

01-

09 

 ساله

02-

00 

 ساله

31-

39 

 ساله

32-

30 

 ساله

01-

09 

 ساله

02-

00 

الهس  

11-

19 

 ساله

10-

10 

 ساله

1- 9 

 ساله

2-0 

 ساله

جن جمع

 س

مرد  180 12 01 12 18 00 32 12 12 12 1 2 2 2 2 2 2

 و زن
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وسعت  یرغمعل ،(یاصفهان)به عنوان استان صنعت ،از(نفت وگ یعازاستقرار منابع وصنا خوزستان)به عنوان استان متاثر ،(یوصنعت

 .  گردد یاستان برم ینا یومنطقه ا یاییجغراف یتبه موقع یشترب ،وبلوچستان یستانس یاداستانز

اسـتان   یناخالص داخلـ  یدکمك سرانه تول به، یستن طور مشخص در دسترس به شهردلگان یناخالص داخل یدتول ینكهبه ا نظر

 . آنها را بدست آورد یبیطور تقر به، یكهر  یتوجمعوبلوچستان  یستانس

 ستان دلگانشهر یناخالص داخل ید:تول2/9* 0008= 1/30021(یالر یلیون)م

اسـت   یهیبـد ، کوچك ونوپا یروبلوچستان به عنوان شه یستاندر استان س دلگانشهر  یواجتماع یاقتصاد یتوجه به جمعت با

وبلوچسـتان   یستانس استان .است آن یمده براآبدست  یبیتقر یزانکمتراز م دلگان شهر یناخالص داخل یدتول یواقع یزانکه م

 یکشـاورز  یتاستان عمده فعال ینا یسکوچك وتازه تاس یوشهرها یدرمناطق روستا. است یصنعت یرغ یمنطقه ا یبه طور کل

سـهم   یدرمناطق شهر یشتراستان ب ینبخش خدمات در ا. باشد یکم رونق م، نسبتا نامساعد یعلت آب وهوااست که البته به 

، یرانمرکزآمـارا  یمطـابق بـا آمـار رسـم    . اسـت ی دامـدار  وسـپس  یکشـاورز  یـت فعال ینعمده تر، یدر مورد شهر گلمورت. دارد

 بوده است: یبترت ینبد81و21در سال ،آن یمتقحوزه نفوذ مس یروستاها یهکل ینوهمچ دلگاندر شهر  یشغل اولویتهای

 ساده یکارگر-3   یدامدار-0    یکشاورز-1

 یهمتخصص وعـدم سـرما   یانسان نیروی ،یهاول یها رساختیموجود واز نظر ز یتهایبه علت محدو صنعت ،دلگانواقع درشهر  در

شـود   یمنطقـه مشـاهد نمـ    یـن در ا یفعال یواحد صنعت یچکه ه یبه طور. نداشته است یچندان یازپیشرفتمورد ن یها یگذار

 .  باشد یکوچك م یکارگاه یتهایتنها محدود به فعال صورت گرفته های یتوعمده فعال

عمـده محصـوالت   . دارد یرونق نسبتا خـوب  یودامدار کشاورزی، ینیزم یرز یسطوح آبها یمنطقه به علت باال بودن نسب ینا در

 ینکـه دومـ   زیـ ن یومرکبات است درمـورد دامـدار   خرما ،کلزا ،حنا ،ینباتات علوفه ا ،جو ،(یوآب یمگندم)د، شهر ینا یکشاورز

 . تعداد رئوس را دارند بیشترین ،سفندسپس گاو وگو و بز ،رود یشهر به شمار م یاصل یتفعال

دامـدار بـه کشـاورز    -شهرنسـبت کشـاورز   ینا در ،ماند یاستان م یبه نقاط روستا یشترب و محله های الحاقی دلگانشهر  چهره

 یدخانه باع  مـ چون عدم وجود سر یمسائل ینهمچ .باشد یم یدتول یازدهدرآمد وب یبودن بازده یینکه به علت پا یشتراستب

شـهر   یـن که به خـارج از ا  تیمحصوال .ندشدالالل بفرو هارزان ب یمتشود که کشاورزان محصوالت خود رادر فصل برداشت به ق

   .و هندوانه می باشد پرتغالمرکبات -چای قرمز-کلزا-ندمگ-حنا-خرما، شود یصادر م

بـه علـت   ، شـهر  ینبخش صنعت ا ینهمچن. باشد یم یواسطه گر ساده و یدر قالب کارگر یشترب دلگاندرشهر خدمات  بخش

 .  یدآ یشهر به حساب م ینمردم ا یدرآمد برا یکمك مأخذکه به عنوان . است یدست یعدرحد صنا یشرفتعدم پ

 

 یکاریشتغال و با یتوضع

 یتتواند موثر باشد وضـع  یم یشهر گلمورت اقتصادی ،یاجتماع یاتخصوص یتوضع یکه در بررس یگرید یجمله شاخص ها از

 یـن ا یشـتر سال و ب 12 یتدهد که از مجموع جمع ینشان م 1381در سال  یافتیآمار در .باشد یشهر م ینا یكارانو ب ینشاغل

سـال و   12 یـت عدرصـد جم  9/11. دهـد  یمـ  یلتشك یكارانب یزرا ن 1/11و  یرندگ یدر بر م ینرا شاغل 1/01 ،نفر( 0991شهر)

 یـب ترت یـن بـه ا  .یرنـد گ یدرآمد بدون کار قرار م یو باالخره گروه دارا یرسا ،خانه دار ،ینشامل محصل زین یشهر گلمورت یشترب

 یـن هر نفر در ا ،آمده تبدس یتیتوجه به بار معش با .باشد یم 1حدود  دلگاندهد که نرخ سربار شهر  ینشان م ینشاغل یتوضع

بـا پـنج فرزنـد     یبـا خـانواده ا   یمشخصات ینرسد چن یبنظر م .خود داشته باشد یپرسترا تحت پوشش سنفر ر 1 یستیشهر با
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 ینعداد شـاغل ت یشوافزا یدارپا یشغل ها یجادبا ا یستیباال بوده و با یارشهر بس یندر ا ینرخ سربار یبترت ینبه ا .مطابقت دارد

 .  رساند یقابل قبول یزانبه م را ینرخ سربار

 1331درصد شاغلین در بخش خصوصی و دولتی شهر دلگان سال  :13 جدول

 شهر دلگان نقاط روستایی شهرستان نقاط شهری شهرستان 

 2/33 08/08 10/39 بخش خصوصی

 01/10 20/12 19/12 بخش دولتی

 81/3 2/0 2/3 اظهار نشده

 1388 ،ح جامع دلگان: طرمأخذ

 عمده اقتصادی شهر دلگانخش درصد شاغلین در ب : 21جدول 

 شهر دلگان شهرستانروستایی نقاط  نقاط شهری شهرستان 

 23/08 20/10 23/0 کشاورزی

 90/12 11/10 22/03 صنعت

 31/09 10/32 12/18 خدمات

 02/0 23/1 9/3 اظهار نشده

 1388 ،: طرح جامع دلگانمأخذ

 

 ری و روستایی استان و شهر دلگانوضعیت اشتغال در نقاط شهمقایسه  :21 جدول

 

 1388 ،:طرح جامع دلگانمأخذ

 

 
جمعیت 

 فعال
 خانه دار محصل بیكار شاغل غیر فعال

دارای درآمد 

 بدون کار
 سایر

جمعیت 

ساله و 12

 بیشتر

 نقاط شهری

 استان
318102 111111 012123 12920 000122 033021 01312 21121 890030 

 نقاط روستایی

 استان
320109 112211 121080 102302 180001 011011 38129 29121 881902 

 0191 80 11 111 980 098 110 1181 810 شهر دلگان
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 هـا و  یگـذار  یاسـت بوده کـه عمومـا در حـوزه س    یبصورت اقدامات نرم افزار بخشی ،یاز شهر دلگانمورد ن یاقتصاد مالحظات

در نظـر   ینقش اقتصـاد  یفایا یرا برا ینهدارد که زم یو نمد کالبد یافته یجنبه سخت افزار یزن یبوده وبخش ها یریگ یمتصم

 اشاره نمود: یلذ ینبه عناو انتو یم یردرمورد اخ .آورد یشهر فراهم م یگرفته شده برا

 یمختل  اقتصاد یالش در جهت مشارکت حداکثر زنان در بخشهات-

  یه وانرژهمچون را یساخت یرتوسعه امكانات زروند  یگیریبر پ یدتاک-

 یمرتبط با زراعت و باغدار یها یتبر فعال یدتاک-

 یدارمنطقه در جهت تدارك توسعه بادوام و پا یو انسان یعیطب یها یاستفاده هرچه گسترده تر از پتانس یبرا یزیبرنامه ر-

 یـن ا ینسـب  یـت مزبـا توجـه بـه     یو بسته بنـد  یلیتبد عیو صنا یو باغ یکشاورز یجنب یصنعت یبر گسترش واحد ها یدتاک-

 یگرد یتهاینسبت به فعال یتفعال

از کارگـاه   یتو حما یكاریب یبا توجه به نرخ باال یمزاحم متمرکز شهر ،مزاحم یرغ یبر احداث و توسعه مناطق کارگاه یدتاک-

 کوچك اشتغال زا یها

 

فضایی -ابعاد کالبدی  

یی شهرفضا -یخصوصیات کالبد  

 حوه استفاده از اراضی شهرن 

 ی و کیفی کالبدی کارکردهای مختل  شهریوضع کم 

 عمران و خدمات شهری 

 نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختل  شهر 

 بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محالت مختل  در شهر و چگونگی روابط آنها با یكدیگر 

 طق مختل  شهرتراکم کلی ساختمان های مسكونی در منا 

 های مسكونی در مناطق مختل  شهر از نظر نوع مصال  و کیفیت ساختمان وضعیت کلی ساختمانی 

 مسائل کمی و کیفی و کمبودها و مشكالت مربوط به تهیه مسكن در شهر 

 وضعیت مالكیت اراضی عمومی در شهر 

  زمان های مربوطهتاریخی با استفاده از اطالعات و ضوابط حفاظت ساوضع بناها و محوطه های 

 و کیفیت مراکز و شبكه های تأسیساتیگنجایش  ،موقعیت 

 (…آتش نشانی و  ،گورستان ،وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری )کشتارگاه 

 وضع شبكه خیابان های موجود 

 بررسی مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر 

سـط  سـطوح    ،سـاختمانی تعداد پروانه هـای   ،اختمان ومسكنس ،یخدمات شهر ،عمران شهری تیوضع این بخش وضعیتر د

 . بررسی میكنیم را 1391 ،1392 ،1381سال های زمانی  سه سریدر  . . .یدرمان -یبهداشتمات دخ ،اراضی یکاربر

 

 عمران شهری
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1331 ،1331 ،1331خدمات و عمران شهری سال های  : 22جدول  

 

 آرامستان

 

 

 میادین میوه و

تره بار   

 

های عمومیپارک  

 
بالهحمل ز  

 

 وسعت فضای

 سبزشهری

 )مترمربع (

 

 

کشتارگا

 ه

 

 

 تعداد

ایست

-گاه

 های

آتش 

 نشانی

 

 خدمات

شهری   

 

 

 سال

وسعت 

 )مترمربع(

وسعت  تعداد

 )مترمربع(

وسعت  تعداد

 )مترمربع(

 تعداد

 

 زباله

حمل شده 

سال)تن( در  

 

 

تعداد 

 خودرو

12222 1 2 2 2222 1 222 1 2222 2 1 1381 

02222 1 2 2 00222 3 0122 1 30222 2 1 1392 

02222 1 108 1 02210 3 0212 0 00 1 1 1391 

  استان سیستان و بلوچستان .النامه آماریس: مأخذ

 

 ساختمان ومسکن 

روانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا بر حسب مساحت زمین و زیر بنا در نقاط پ: 23 جدول

ترمربعم شهری)گلمورتی(   

حت زیر بنامسا  سال تعداد مساحت زمین 

 

100 3222 8 1381 

8022 11128 18 1392 

 

1922 8013 12 1391 
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 روانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاطپ: 24جدول 

  )فقره(  شهری)گلمورتی(

 استان سیستان و بلوچستان .النامه آماریس: مأخذ

 

 بازرگانی سایر

 ،صنعتی

 آموزشی و

 بهداشتی

ی و مسكون

ارگاه توامک  

 مسكونی

 
 جمع

 

 

 سال 

 

 

2 2 2 2 8 8 1381 

2 

 

18 

 
2 0 38 

18 

 
1392 

2 1 2 2 
11 

 
12 1391 
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نوع اسکلت و مصالح عمده  روانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان بر حسبپ: 21جدول 

)گلمورتی(ساختمانی در نقاط شهر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بلوچستان ستانی. استان سیمأخذ: سالنامه آمار  

 

 

کار رفته  نوع اسکلت بنا و مصالح عمده به ،یر بنا احت زمس، واحدهای مسکونی معمولی بر حسب نوع : 26 جدول
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ها  مساحت زیر بنا وتعداد خانوار ساکن در آن ،واحدهای مسکونی معمولی بر حسب نوع واحد مسکونی: 27 جدول
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 کاربری زمین  

شـهر   یهـای جمـع کـل سـطوح کاربر   1388شـهر در سـال    ینفـر 2210 یتباتوجه به جمع دلگاندر مطالعات طرح جامع شهر 

ه شـهر را  ب یالحاق یموجود و روستاها یکالبد یکه محدوده شهر حدفاصل ساخت وسازها یدهگرد یینمتر مربع تع 1290011

و  یابـد  یمـ  یشمتـر مربـع افـزا   2323230 بـه (1022 الدر افق طـرح جامع)سـ   یشنهادیپ ی هایسط  کاربر. یردگ یبر م در

 . یدرس یدنفر خواه13011صورت گرفته به  یها ینیب یشبراساس پ یزآن ن یتجمع

 گردد: یم یمبراساس شعاع و نوع عملكرد به سه دسته تقس یهاکاربر سطوح

 باشد   یکودکستان و دبستان م یمحله ا یتجار ،کودکان یسبز و محل باز یضا:شامل فیه امحل یکاربر-1

 . است یو تجار یا یهسبز ناح یفضا یبهداشت یوفضاها یدرمان ،یرستاندب،  یی:شامل مدرسه راهنمایا یهناح یکاربر-0

   .باشد یم. . . و یشهرو پارکها  یوستاد یادار ،یشهر یهیزاتو تج یمارستانب ،ی:شامل آموزش عالیشهر یهایکاربر-3

 یـر غ یسـبك کارگاههـا   یـه گـاه وسـاط نقل   یرتعم ،انبار ها ،مسافر ینالترم ،مانند سردخانه یشهر ی هایکاربر یبرخ همچنین

هستند از فاصله  یطمح یندهآال یو خروج یورود یشهر ودر مباد یاصل یمناسب در بر محور ها یاز لحاظ دسترس. . . م وحمزا

 یـه ارا یو شـهر گلمـورت   یـه موجـود هـر محلـه و ناح    یتاستاندارد و وضع هایس و با در نظر گرفتن سرانه اسا ینبر هممناسب 

شـده   یـه ارا یشنهاداتپ دلیل به(شهر– ناحیه–موجود )محله  یهایکاربر یهسط  کل یشآمار مذکور افزا یبر مبنا. است  یدهگرد

متر مربع سط  923122با  یمسكون یاساس کاربر ینه بر اک یدهگرد یرشه یسرانه ها یشب افزادر مطالعات طرح جامع موج

 یردرصـد در رده بـاالتر قـرار دارد و سـا    31را بخود اختصاص داده است و معـابر   یدرصد از اراض32/13مترمربع 20/12و سرانه 

در  یسـاختار خطـ   بـا  یسـبز شـهر   یپارك ها و فضاها. ندباش یشده م یاد یتر از دو کاربر ییناز نظر سهم و سرانه پا یهاکاربر

بـه   یادار یمجموعـه هـا   یاسـت از طرفـ   یدهگرد ینیب یششهر پ یانیو م یشمال یمهدر ن یبا ساختار پهنه ا و یلهامس یهحاش

هرچـه   یونـد ( قرار گرفته و بـه پ یامام عل یابانشهر)خ یدر جنوب محور اصل یخدمات-یمختلط ادار یبا کاربر یهمراه پهنه ها

 .  (1388 ،)طرح جامع دلگان. شود یآباد م ینحس یمحله  شهر با یلبدبافت کا یشترب
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 دلگان در شهر ینزم یکاربر یالگو : (3شکل )

 (1388 ،:)طرح جامع دلگانمأخذ
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 نحوه استفاده از اراضی)موجود و پیشنهادی( شهر دلگان : 27جدول 

 
 (1388 ،:)طرح جامع دلگانمأخذ

 

 ی  درمان -یبهداشت

 .  باشد یم یلشامل موارد ذ یخدمات پزشك ینهدر زم یشهر گلمورت یو کمبود ها یی هاو نارسا شكالتم

 (یوکارشناس یکادر پزشك ینهدر زم متخصص یروهایکمبود ن-1

 یولوژیدستگاه راد یمتخصص جهت را انداز یرویکمبود ن-0

   یو درمان یبهداشت یزیكیف یکمبود فضا-3

 هر در ش یمارستانعدم وجود ب-0
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 .  باشد ینم یاردر اخت یشهر اطالعات کاف یامكانات پزشك یزشهر در خصوص تجه یدرمان یریتمد یآت ینامه هااز بر متاسفانه
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