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 دهیچك
 ر  قارار ا ی  -هاای سیاسای  ریزی متمركز و كالن بر اساا  مدادو ه  برنامه

، موجب بی هویتی سطوح عملكار ی سارزمین شاده و    سرزمین كم آب ایران
پیدا كار ن بساتر جارافیاایی     بنابراین، .ای را پدید آور ه استمشكالت عدیده

تر از سطح ملای همیشاه   ریزی كارآمد برای سطوح پایینمطلوب و واحد برنامه
هاد  ایان    ریزی از جمله جارافیدانان بو ه است.مور  توجه اندیشمندان برنامه
ریازی  ی سیاسی فضا به منظور برناماه بند میتقسپژوهش پیشنها  مبنایی برای 

 پاژوهش  ؛بخشای اسات  -ی متمركاز ملای  زیر رنامهبفضایی و عبور از -مكانی
بنادی  تدلیلی و از نظار تقسایم   –توصیفی از  یدگاه ماهیت و روش، و نظری 

پژوهش با رویكار  تركیبای   . تدقیقات توصیفی از نوع مور ی یا ژرفانگر است
)قیا  و استقراء( ابتدا با قیا  و تدلیل منطقی به ارزیابی وضعیت موجاو  باا   

لعه اسنا ی و سپس به صورت استقرایی به مطالعه حوضه آبریاز  مطا استفا ه از
كرخه به عنوان قلمرو مكانی پژوهش به منظور تبیاین الگاویی جاایگزین، باه     

 Arcافازار  باا اساتفا ه از نارم    ها لیوتدل هیتجزمطالعه تطبیقی و انجام كمک 
GIS .نظریاه زیسات    خصاو   باه  ر نظریات جدید توساعه   انجام شده است
و نماو    دیا تأكی  ر تعیاین مناا ز زیساتی    شاناخت  بومیی به عوامل گرا منطقه

ی آبریاز و  ها حوضهزیست منطقه  ر این نظریات به صورت مشخص از  ریز 
ی پاژوهش، مارز زیسات    هاا  افتهی با اجتماعات معرفی شده است. ها آنارتباط 

لاک  منطقه را حوضه آبریز و حوضه آبریز كرخه را منطبز بار زیسات منطقاه    
آبریاز كرخاه     حوضهكه   هد نشان میپژوهش زبانان معرفی كر ه است. نتایج 

ی  ر منطقه مور  مطالعاه باشاد.   زیر برنامهقلمرو فضایی مناسبی برای  تواند یم
اكولوژیک، اجتماعی، فرهنگای،   -زیرا همگنی )نسبی(  ر ساختار مدیط  بیعی

ی هاا  سكونتگاهی و همچنین انطباق قلمرویی  رون اقتصا ی و همگرایی فضا
 كند.ی حوضه آبریز كرخه این نتیجه را تایید میها سرشاخهشهری روستایی بر 

 
فضاایی، زیسات منطقاه، لاک      -ریزی مكانیبرنامه :كلیدیهای  واژه

 سیاسی، حوضه آبریز –زبانان، تقسیمات ا اری

 

Abstract 
In Iran, which is a water-scarce country, planning is 
centralized and large-scale based on political-contractual 
boundaries. This has led to the degradation of the functional 
levels of the land and has caused numerous problems. 
Therefore, finding the optimal geographical context and 
efficient planning unit for the lower levels has always been 
the focus of planning scholars including geographers. The 
purpose of this study is to propose a basis for the political 
division of space for spatial planning and transition from 
centralized national-sectoral planning. This research is 
theoretical and in terms of nature and method, it is a deep 
descriptive-analytical case study. The present study, with a 
combined approach (analogy and deduction), firstly, by 
analogy and logical analysis, evaluates the status quo using 
documentary study. Then, it studies inductively the Karkheh 
catchment as a spatial domain of research in order to explain 
an alternative pattern. Analyzes were performed using Arc 
GIS software. New theories of development, especially the 
theory of bio-regionalism, emphasize ecological factors in the 
designation of biological areas. The ecological implications 
of these theories have been specifically introduced through 
catchments and their relationship to communities. The 
findings of the study identified the catchment as a bio-
regional boundary and considered the Karkheh catchment to 
be compatible with the Lak spoken area. The results show 
that Karkheh catchment can be a suitable spatial planning unit 
for the study area. The relative homogeneity in the structure 
of natural-ecological, social, cultural, economic, and spatial 
convergence within the territory as well as the adaptation of 
rural and urban settlements to the Karkhe catchment branches 
confirms this result. 
Keyword: Spatial Planning, Bio-Regionalism, Lak 

Language, Administrative-Political Divisions, Basin. 
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 مقدمه

به صورت منطقی سازمان و ساختار سیاسی فضا  ر هر كشوری 
توسااعه  ر همااه ابعااا  باشااد. زیاارا  كننااده لیتسااه سااتیبا یماا

ساماندهی سیاسی فضا رابطاه تنگااتنگی باا الگوهاای رشاد و      
فضااایی  ار . ایاان  -توسااعه اقتصااا ی و الگوهااای كالباادی 

و بهیناه ساازی    هاا  مكانی با  و هد  بهینه سازی  ه سازمان
(. 31: 6381، زا ه میابراه) ر یپذ یمصورت  ها تیفعالكاركر ها و 
آمایش سرزمین نیز عبارت است از تنظیم رواباط   از سوی  یگر،

ی انساانی  ر سارزمین بارای    هاا  تیفعالبین انسان، سرزمین و 
استفا ه مناسب و پایدار از كلیه امكاناات فضاایی سارزمین كاه     
برای بهبو  وضعیت ما ی و معنوی اجتماع  ر  ول زمان است 

ر ی سیاسی فضا  ر هر كشوری با   ه سازمان(. 6331)مخدوم، 
نظاار گاارفتن سااابقه تاااریخی و فرهنگاای، شاارایط جارافیااایی، 
اقتصا ی و سیاسی و متایرهای  یگر جهت اعماال حاكمیات و   

(. از 61: 6341)و یعی،  شو  یمنیز عرضه خدمات عمومی ایفا  
جمله ابزارهای قدرتمند  ولت  ر زمینه ساماندهی سیاسی فضا، 
من تقسیمات كشاوری اسات. نظاام تقسایمات كشاوری متضا      

تاا از   هاسات  هیرویی  ر جهت تجدید نظر  ر مقررات و ها روش
آن راه شرایط تدقاز توساعه اقتصاا ی و اجتمااعی، باه ویاژه       

 (.58: 6383توسعه پایدار را فراهم آور  )ا اعت و موسوی، 
كاركر  تقسایمات كشاوری كاه شااید ماور  توجاه تماام        

انات خدمات و امك نیتأمی سیاسی باشد عبارت است از ها نظام
 نیتار  نییپاا برای منا ز نیازمند و تسهیل حاكمیات  ولات تاا    

(.  ر واقا،،  311: 6385پور و همكااران،   سطح سیاسی )احمدی
هد  كلی تقسیمات كشوری تهیه چارچوب و بساتری مناساب   
برای تداوم بقای ملی، امنیات ملای و تساهیل توساعه متاوازن      

  ربااره  لایكن كنكااش  (. 4: 6386ی است )كریمی پور، ا منطقه
هاای  نابرابری و وجاو  آن  ر مدادو ه   ناهمگنی، عدم توازن و

 ولات هاا، باه    توجاه   ،هاای اخیار   ر ساال  گوناگون جارافیایی
را باه خاو  جلاب كار ه     ریزان و سیاساتمداران  برنامهخصو  
-وجو  نابرابری  ر ابعا  مختلا،، از نشاانه   ی كها گونه بهاست؛ 

 Persson andد )آیمی بشمار یافتگین توسعه یبرجستههای 

Tabellini, 2014: 2.)  ی  ر نظااام تااأملاز ایاان منظاار
ریازی  برناماه . دیا نما یما تقسیمات كشوری  ر ایران ضاروری  
 ر  قارار ا ی  -های سیاسای متمركز و كالن بر اسا  مددو ه

هاویتی ساطوح عملكار ی سارزمین شاده و      ، موجب بای ایران
-بعاد از شاكل  كاه  . چراای را پدید آور ه استمشكالت عدیده

گیری حكومت متمركز  ر ایران، حكومت از  ریز بسترساازی  
سیاسی كشور توانساته اسات تمركاز    - ر قالب تقسیمات ا اری

پاور،  حاصل را نها ینه كر ه و موجب استمرار آن شو  )كریمای 
ا اری بادون   -عالوه بار ایان تقسایمات سیاسای      (.81: 6386

 بیعای ایاران یعنای     -توجه به ویژگی اصلی جارافیای تاریخی
ی و همچناین بادون توجاه باه جارافیاای      آبا  كام ی و خشكسال

 فرهنگی و قومیتی صورت گرفته است.
قاومیتی  ر   - ر زمینه عدم توجاه باه جارافیاای فرهنگای    

باه   تاوان  یما ی فضا  ر ایران، به صاورت مشاخص   بند میتقس
ی كر  و آذری  ر آذربایجان غربای، كار  و   ها تیقومپراكندگی 

آذری  ر كر سااتان، كاار  و لااک  ر كرمانشاااه، لااک و لاار  ر  
لرستان، لر، بختیاری و عرب  ر خوزستان، لر و فار   ر استان 
فار ، سیستانی و بلوچ  ر سیستان و بلوچستان، لر و فاار  و  
آذری  ر چهارمدال و بختیاری اشاره كر . این  ر حاالی اسات   

لمبتون برای جارافیا و جامعاه ایاران چناد ویژگای را ذكار       كه
توان به مسئله كمبو  آب، ویژگای  می ها آنكه از جمله  كند یم

ویژگی ایلی بو ن جامعه ایران اشاره كر   شكل توزی، جمعیت و
همچنااین آبراهامیااان معتقااد اساات،  (.33-33: 6311لمبتااون )

عظیم زاگار ،   كوه رشتهوجو  صدرای پهناور مركزی با چهار 
اسات،   های شارقی كاه آن را احا اه كار ه    البرز، مكران و كوه

،  ر شهرهای افتا ه  ورموجب چندپارگی جمعیت  ر روستاهای 
: 6384شده است )آبراهامیاان،    وش  به  خانهجدا افتا ه و قبایل 

و اختالفات قومی ایان مشاكالت    ها تفاوت(. از  ر   یگر، 65
هاای زباانی   ایران سرزمین اقلیت ، زیراكند بیعی را تشدید می

 (.16: 6384بو ه و هست )آبراهامیان، 
 بیعی ایران باید - ر زمینه عدم توجه به جارافیای تاریخی

ا اری فعلی با هماین كیفیات    -اشاره كر  كه تقسیمات سیاسی
قاومیتی( نیاز منطباز بار      -)عدم توجه به جارافیاای فرهنگای  

ی آبریاز  هاا  حوضاه و  ر واقا،   ی آبریز سرزمین نیستها حوضه
ی مختلا،  هاا   هساتان و  هاا  بخش، ها شهرستان، ها استانبین 

و همین موضوع موجب رقابت آبی باین ساطوح    اند شدهتقسیم 
ی هر چه بیشتر از مناب، آب بر ار بهرهسیاسی مختل،  ر -ا اری

ی آبریز مشترک شاده اسات.   ها حوضهی  ر رسطدیزسطدی و 
 ر این خصو  به صورت مشخص  ر  و پژوهش متفااوت  ر  
خراسااان جنااوبی و لرسااتان هااین گونااه انطباااقی بااین ماارز   

 -ی آبریز و تقسیمات سیاسی  ر چهار ساطح سیاسای  ها حوضه
ا اری: استان، شهرستان، بخش،  هستان مشاهده نشاده اسات   

(. ایان  35: 6311، سلیمان و همكاران ؛ فال65: 6316)حاصلی، 
میلیون هكتار،  5/614 ر حالی است كه ایران با وسعتی برابر با 

یعنی سرزمینی برابر با مجموعاه خااک كشاورهای انگلساتان،     
فرانسه، آلماان، ایتالیاا، بلژیاک، هلناد و  انماارک )علماداری،       
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یعنی پنج  لومترمرب،یك 148111/6 گری  یعبارت به( و 15: 6381
تان یا ایتالیا و برابر با مجموع مساحت ایاالت برابر وسعت انگلس

(  ر 66: 6358تگزا ، نیومكزیكو، آریزونا و كالیفرنیا )هالیدی، 
 قرار  ار .  خشک مهینحال حاضر  ر وضعیت 

آب و ر وبات نااچیز باارش    این خشكی معلول مقادار كام  
ساانتیمتر اسات    15ساالنه نیمی از كل مساحت كشور كمتر از 

باو ن را   خشاک   ماه ین. حاداقل قادمت   رساد  یما كه به ایران 
به بیش از  ه هزار سال قبل یعنی كواترنر جدیاد )نئاو    توان یم

كواترنر( نسبت  ا . زمینه تاریخی زندگی  ر ایران )آنچه تاكنون 
بنابراین  ؛با هشت هزار سال  ار  كش، شده است( قدمتی برابر

ان بو ن ایار  خشک  مهینهشت هزار سال زمان، فصل مشترک 
ای كلای چناین باه نظار     و زندگی  ر ایاران اسات.  ر مطالعاه   

كه  ر ایران زندگی به  نبال آب اسات و آب و زنادگی    رسد یم
زمین( اسات كاه یاا  ر خاو  آب را نگهاداری      )به  نبال ظرفی 

و سادها(و یاا  ر خاو  جریاان      ها تاالب، ها اچهی ر)مثل  كند یم
)مثال    هاد  یما   عبور ( یا از خوها آبراهه)مثل رو ها و   هد یم

بیشترین آثار تااریخی زنادگی  ر    رو  نیا از(. ها قناتو  ها چشمه
آب و یاا  ر    ارناده   نگاه ی هاا  حوضهایران را یا باید  ر مجاور 

و یاا  ر مجااور    ها چشمهو  ها قناتیا  ر مصب   ها آبراههامتدا  
این الگو را باید  ر ارتباط با زندگی نیازمناد   یافت. ها آنتركیبی 

به آب و ظر  )زمین(  ر بر ارنده آب  انست و آن را  نبال كر  
كر  كه مكان گزینی تااریخی زنادگی  ر ایاران اغلاب      دیتأكو 

(. 611: 6386این قاعده قرار  اشته اسات )مقیمای،    ریتأثتدت 
نیز منطبز ا اری موجو   -حال باید پرسید آیا تقسیمات سیاسی

 آب بو ه است یا خیر.  ارنده  نگهبر آب و ظر  
گفت:  بری و پاتریک  ر  توان یمی نیز پژوه ندهیآاز منظر 

 انهی ر خاورم تر ی والن یها یسال خشک"پژوهشی تدت عنوان 
نشاان   زیا تدق جینتاا : سندینو یمچنین  "میاقل رییتا ریتدت تأث

 یهاا   ورهباا   ناده یهاای آ   ر  هه انهیخاورم احتماالًكه   هد یم
 شیافازا  نیا مواجه خواهد شد و ا یتر ی والن یها یسال خشک
 ریو مصار ممكان اسات چشامگ     هیترك ران،یاز ا ییها بخش ر 
باا   اناه یخطار كمباو  آب  ر خاورم   . رصاد( باشاد   41از  شی)ب
،  شاو  یما آب  یكه موجب كاهش موجاو   یآت یمیاقل راتییتا
با  انهی ر خاورم  ستر  قابلآب  ندهیآ ریتصو خواهد شد. دیتشد

قرن گذشته باو ه   نهكه  ر  سابقهی بیكنون خشكسالیتوجه به 
 یمبن زیتدق نیا یها افتهینگران كننده است. بنابر  اریاست، بس

 م،یاقلا  رییا تا ریتدت تأث یآب  كم یكنون طیشدن شرا تر میوخبر 
 شیكه افازا  ر یقرار گ ریتدت تأث تواند یم ر منطقه  یآب تیامن

را باه   یمارز ی هاا  آب ر رابطه با مناب،  یاسیس یها تنشخطر 

 (.Tabari & Willems, 2018: 5)  اشت نبال خواهد 
 از مقاله ی ر بخشاز سوی  یگر، كاوه مدنی و همكارانش 

ملت  کی یها چالش: رانیا یاجتماع-یاقتصا  یسال خشک»
 یا آوری «؟یانسان ای یعی ب»عنوان  ر  «یورشكسته آب

و  یمیاقل یرهایمتا راتییتا كه آن وجو  باكه  كنند یم
فشار بر  یاقتصا  یها میتدر یمكرر و حت یها یالكسخش

 رانیآب ا یكنون تی، وضعاند  ا ه شیرا افزا رانیا یمناب، آب
نا رست از  ی رك براسا نامناسب  تیریها مدمدصول سال

از نوع  رانیا یالكسخش ه،ینظر نیمفهوم توسعه است. بنابرا
است  «یاجتماع-یاقتصا  یالكسخش» ای «یانسان یالكسخش»

كشور رخ  یآب از توان مناب، آب یتقاضا افزایش  لیلكه به 
 ریاز سا یاجتماع-یاقتصا  ای یانسان یالكسخش.  ا ه است

 یالكسخش مانندشناخته شده  ر علوم آب  یها یالكسخش
 یالكسخشو  یكیدرولوژیه ای یآب یالكسخش ،یهواشناخت
 ریمانند سا یالكسخشنوع  نیا ،زیرااست  تر یجد یكشاورز
، وجو   نیا با. نخواهد رفت نیبارش از ب شیبا افزا ها یالكسخش

و عدم  رک جام، از  رانیآب  ر ا تیحاكم ستمیس یساختار فعل
 داریپا یها حل راهبه توسعه  دیممشكل، حداقل ا نیا شهیعلل ر
 ,Madani) آورند یمرا فراهم  رانیمشكالت آب ا یبرا

2016: 997.) 
بر این اسا ، به همراه روند تصاعدی افزایش جمعیت  ر 
ایران، با شرایط فعلی و مناب، آبی موجو ، سرزمین ظرفیت حتی 
نیمی از جمعیت كنونی را هم ندار ، این روند حداكثر تا اواسط 

اجتماعی،  -میال ی موجب فروپاشی اقتصا ی 16قرن 
ی وسیعی از ها بخشی گستر ه و متروک شدن ها مهاجرت

ی و شناخت میاقلی كه مطالعات  یرینه وجو  باایران خواهد شد. 
ی را الكسخشی ها  ورهی طیمد  ستیز راتیتأثی، شناخت باستان

، اما با احتمال  هند یمسال نشان  311به  ور متوسط  ر حدو  
گفت، شدت و مدت رویدا  اقلیمی كنونی، به  توان یمزیا ی 

ی مخرب ها تیفعال لیل افزایش انفجاری جمعیت و تشدید 
ی، بسیار بیشتر از پرور  امانسانی از  ریز صنعت، كشاورزی و 

تا پایان قرن  انهیخاورماین خواهد بو ،  ر ا امه این روند شاید 
م، میال ی به كلی خالی از سكنه گر   )شیخ بیگ لو اسال

6313 :863.) 
تاییرات اقلیمی  "كه شریفی  ر پژوهشی تدت عنوان چنان

معتقد  "های باستانی  ر فالت ایران ناگهانی و سقوط تمدن
الی و كسهای خش همزمانی  ورهی پژوهش ها افتهاست كه ی

رو ان و همچنین شرق   ایران، منطقۀ میانقدطی  ر فالت 
هوایی حاكم بر منطقه  ر  ول و مدیترانه با شرایط خشک آب 
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رخدا  تاییرات اقلیمی . ساز  روشن میرا سال گذشته  هزار پنج
سال  هزار پنجفراوان از  زگر یرهایی با   ر منطقه  ر قالب  وره

د، اور هایی چون اك  هد كه افول تمدن نشان می تاكنونپیش 
سوم، امپراتوری ایالم، پا شاهی ما ، امپراتوری هخامنشی، 
پا شاهی اشكانی، امپراتوری ساسانی و حكومت صفوی با 

 های شاخص خشكی  ر منطقه همزمان بو ه است  وره
(Sharifi et al. 2015: 227.) ( 6بر اسا  شكل) 

های ورو  ریزگر   تاییرات میزان عنصر تیتانیوم بیانگر  وره
های خشک بكار  عنوان نشانگری برای  ورهه بنابراین ب ، هبو

هایی كه با نوار عمو ی نارنجی مشخص  رفته است.  وره
میزان عنصر تیتانیوم باال بو ه كه نشانه  نشان  هندهاند  شده

های خشكی  های خشک است. نوارهای افقی قرمز  وره  وره
اسا   نیمكره شمالی  ر پنج هزار سال گذشته هستند كه بر

اند. نوارهای  اقلیم این نیمكره تنظیم شده-های  یرینه  ا ه
و قدطی  یالكسهای خش ای و سیاه به ترتیب معر   وره قهوه
رو ان و ناحیه شرق مدیترانه   الت ایران، منطقه میانا ر ف

ی و ااریخاای تاه دی  ا هابن ،اای جمار مبناه بااست ك
خش باالی نمو ار، تاییر اند. ب شناسی موجو  ترسیم شده باستان
رو ان، از سه هزار  ها  ر فالت ایران و منطقه شمال میان تمدن

 نیزها   هد. پیكان پیش از میال  تا عصر حاضر را نشان می
های خشک را نشان  ها و بروز  وره همزمانی تاییر حكومت

. هند می

  
 (.Sharifi et al. 2015: 227) های باستانی  ر فالت ایران تاییرات اقلیمی ناگهانی و سقوط تمدن .1شکل 
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-حاضر نیز سیر تعقیبی زندگی و چشم حال  راز این منظر 

اندازهای كنونی گسترش فضاهای شهری و روستایی ایران 
 معلول این سیر تعقیبی است و همچنان ا امه خواهد  اشت.

ی و ساماندهی  ه سازمانی، زیر برنامه هرگونهبنابراین برای 
آن  فر   به مندصری ها یژگیوسیاسی فضا  ر سرزمین ایران با 

و بازیابی این سیر به منظور توسعه و تكمیل سازی،  و روند را 
 باید با هم پژوهش كر :

های آبی  ر گیری و تدول حوضههای شكلزمینه -6
ایران )به لداظ اقلیمی حوضه زهكشی و ژئومورفولوژی(،

ی روستایی و ها سكونتگاههای تدول و تكامل زمینه -1
اقتصا ی، اجتماعی،  شهری، )به لداظ فرهنگی، سیاسی،

نظامی، جمعیتی و قومی(.

تقسایمات   ساو  کبر اسا  آنچه بیان شد،  ر ایران ، از ی
سیاسی و تعیین حدو  واحدهای استانی/شهرستانی نه  -ا اری

هاای توساعه از   شاران یپو  ازهاا ین شیپتنها از منظر انطباق با 
سیاسای و  ر واقا،    كاامالً جمله مناب،  بیعی و انسانی بلكاه  

بزاری برای حكمرانی بو ه است و از سوی  یگر منطباز بار   ا
 - بیعای و جارافیاای اجتمااعی    -ساختار جارافیای تااریخی 

سیاسای   -فرهنگی نیست.  ر واق، تعیین مرز واحدهای ا اری
ی بناد  میتقسا و تعیین مركزیت این واحادها  و لباه حساا     
چنانچه توساعه  سیاسی فضا بسیار اهمیت  ار . بر این اسا ، 

یک مرحله گذار به سوی پیشرفت اجتماع، هماهنگ با مدیط 
ای كه  ر آن زنادگی   جارافیایی و متكی بر نیرو و توان جامعه

ای اولاین مقولاه   (؛6333كند  ر نظر گرفته شو  )صرافی، می
ای  ر نظر گرفتاه شاو ، جمعیات آن    كه باید  ر مطالعه ناحیه

زا ه )حساین  ناحیه است؛ یعنی وزن و نیرو مدركاه آن ناحیاه  
 (.33: 6381 لیر، 

، جهت تدقز مطلوب ذكر شدهبا لداظ كر ن عوامل 
ترین عوامل باید یا آور شد كه یكی از مهم های توسعهبرنامه

توسعه و انتخاب واحد  تر نییپاتوسعه ملی، توجه به سطوح 
مناسب )بستر سرزمین مناسب( است كه نه تنها  یزیر برنامه

ها را  ر  رون خو  مهیا  امكان پوشش سیستماتیک برنامه
ریزی  بلكه خو  به تنهایی به عنوان یک واحد برنامه ،كند

این مهم  ضرورت ر اهمیت و .  اشته باشد ماهیت جارافیایی
چگونگی ماندگاری قلمروهای ا اری، استانی و  كههمین بس 
 16قرن  زیبرانگ  بدثی ها مقوله ر جهان یكی از  كشوری

 خواهد بو .
ایاران باه    ی بیشاتری  ار . ها یدگیچیپاز این منظر، ایران 

ی ساال كش لیل قرار گرفتن  ر منطقه خشک و كم آب جهان، خ

 تنااوع و كاام آباای تاااریخی و مسااتمر، آینااده كاام آب ایااران، 
ی و ماذهبی   ین -توپوگرافی، تنوع قومی و زبانی، تنوع فرهنگی

و نیز به لداظ تعد  قلمروهاای ا اری و اساتانی كشاور و عادم     
ا اری بااا مناااب، آباای از جملااه   -انطباااق تقساایمات سیاساای 

ی مختلا،  هاا  فرهنگو  ها تیقومو پراكندگی  ی آبریزها حوضه
 ر تقسیمات فضایی مصنوعی و قرار ا ی و  ر هام تنیادگی و   

 هاا  بداث انه این  ر می ها آنپیچیدگی و گاه كشمكش زا بو ن 
شو  كاه ناوع شادید آن را    قرار خواهد  اشت و گاه احسا  می

خواهد  اشت. ماندگاری قلمروهای ا اری و یا اساتانی، گااه باه    
كه قلمرو بر اسا  آن تعیین  ابدی یمماندگاری شاخصی بستگی 

قلمروهای كناونی ا اری و اساتانی ایاران  ر     اگرچهشده است. 
-كند ولی  ر آیناده ی را فراهم نمیآنحال حاضر تهدید جدی و 

ای نه چندان  ور به لداظ مشكالتی كه  ر  سترسی به مناب، و 
خواهاد باو     دكنناده یتهد ا یا ز  احتماال   بهوجو   ار   ها تیقابل

به  اور مشاخص    توان یم(.  ر این راستا 663: 6386)مقیمی، 
ی و ایجا  آب كمبه اعتراضات كشاورزان استان اصفهان نسبت به 

 ؛و بختیاری اشاره كار   چهارمدالچالش بین استان اصفهان و 
 نیتار  مناساب بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است كاه  

واحد تقسیمات سیاسی فضا  ر سرزمین ایران كه بتواند منطباز  
اجتماعی و  - بیعی و جارافیای فرهنگی -بر جارافیای تاریخی

ی باشاد،  با آ كام منطبز بر چالش اصلی كشاور یعنای    همچنین
چیست. بدین منظور پژوهش  ر  و بخش قیاسای و اساتقرایی   
انجام گرفته است.  ر بخش قیاسای )مباانی نظاری و پیشاینه(     

ی هاا  حوضهیی و منطقه بندی بر اسا  گرا منطقهنظریه زیست 
 ر بخاش اساتقرایی، حوضاه آبریاز      و آبریز مطالعه خواهد شاد 

مور  مطالعه  ر  كرخه به عنوان قلمرو مكانی پژوهش به عنوان
نظر گرفتاه شاده اسات. بار ایان اساا  پاژوهش باه  نباال          

ی هاا  یینارساا ذیل خواهد بو : با توجه باه   سؤالیی به گو پاسخ
ی بناد  میتقسا ا اری موجو ، الگاوی بهیناه    -تقسیمات سیاسی

سیاسی فضا  ر منطقه مور  مطالعه چیست و چگونه قابل تبیین 
 است.

ه به مسئله ایجا  تاییر نظریات جدید توسعه بیش از هم
 های زیست ها و توجه به رهیافت ها، ارزش ها، نگرش  ر بینش

مدیطی و اكولوژیكی متفاوت از آن چیزی كه امروزه  ر اكثار   
ن نظریات ااری از ایاد. بسیاد  ارناو ، تأكیاش می  دهاموار   ی

های ملای باه    ابتدا  ر عرصه جهانی مطرح و سپس  ر عرصه
كنند و  گرفته و وجهه قانونی پیدا می پذیرش قرارتدریج مور  

 ر ایان خصاو  شاكل     نیاز  هاا و تشاكیالتی   ازمانسا حتی 
 گیرند.  می
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 ر كتااب فرهناگ و توساعه     6(UNESCOیونسكو )
 یهاا  )رهیافت مر م شناختی توسعه( معتقد است، اگار برناماه  

اقتصا ی و فرهنگی با  گذاران استیریزان و سبرنامه یا توسعه
هاا اجارا    هاا بارای آن   كاه برناماه   یا فرهنگ منطقاه  شناخت

همراه نباشد، به شكست حتمای منجار خواهاد شاد.      شو  یم
هااا از  ریااز  فرهنااگ یهااا یژگاایمشخصااات و و ،همچنااین

 شاان  یمدلا  ییهاا  بوم ستیهمنوایی، شیوه استفا ه و كار با ز
(. از حادو  ساه  هاه    11-61: 6331)یونسكو،  شو  یتعیین م

شاناختی  ر جریاان توساعه باه      قبل توجه به فرآیندهای باوم 
 .1(63: 6311تدریج اهمیت زیا ی یافته است )میلر، 

 میمفروضاات و مادعیات پاارا ا    6131تقریباً از آغااز  هاه   
هاای   توسعه كالسیک مور  تر ید جدی قرار گرفات و  ر ساال  

. برخای  منسوخ شدتوسعه از تسلط گفتمانی  های پارا ایم 6181
 انستند. « ظهور  وران جدید»از پژوهشگران این روند را نشان 

 فاع از حقوق بشر نیز از مسائل مور  توجه جادی جهانیاان  ر   
بر سار  ارح توساعه صاورت      3ها بو . مناظره عظیمی این سال

به های پایانی قرن بیستم  گرفته بو  كه اهم این مسائل  ر سال
مسئله حفاظت از مدیط زیست بو .  ر چنین خأل   ور مشخص

 بروز كر  و به نهضتی فرا 4گراییزیست  و فضایی بو  كه مدیط
ملیتی و جهانی تبدیل شد و همگان  ریافتند كه اگر قرار اسات  

ناپذیر خو  به فضای حیاات حملاه ببار       توسعه با تبعات جبران
گرایان، ار ا . مدیط زیستباید غالب آن را مور  تر ید جدی قر

های  به عدالت و توازن میان حال و آینده یا نسل كنونی و نسل
نظر  ارند.  ر واق، توسعه پایدار بلاو    "توسعه پایدار"آتی یعنی 
های پیشین بو  كه  و ضرورت را توأمان مدنظر قرار  ا :  تجربه

بااوم  الاا،( بهبااو  معیشاات انسااان ب( بهبااو  وضااعیت زیساات
 (.33: 6381كار، )گل

مفهوم توسعه پایدار بر این واقعیات انكارناپاذیر اسات كاه؛     
هاای   تواناد و بایاد  ر فعالیات    مالحظات مربوط به اكولوژی می

اقتصا ی به كار گرفته شاو .  ر واقا، توساعه پایادار بار پایاه       
هوشیاری انسان نسبت به خو ش و نسبت به مناب،  بیعی كره 

بارای هماه    یپایدار زندگیزمین استوار است و خواهان سبک 
، اتاال  منااب، و   انادازه  از  شیها است و مخال، مصر  ب انسان
های آینده و قطا، رابطاه باا گذشاته اسات       توجهی به نسل  بی
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(؛ بنابراین،  ر پارا ایم توسعه پایدار 18: 6384)زاهدی و نجفی، 
هاای   هاای اجتمااعی و فرصات    سو به رابطه بین مؤلفاه   از یک

مدیطی تأكید   های زیست ز سوی  یگر بر ضرورتاقتصا ی و ا
شو . از سوی  یگر، همبستگی بین حفاظت از مناب،  بیعای   می

و توسعه  ر بستر سرزمین عالوه بار نظریاه توساعه پایادار،  ر     
و  5مداوری  های جارافیایی باوم مكاتب مختلفی از جمله مكتب

و  موكراسای اكولوژیاک    1مكتب نئوماركسیستی اكوسوسیالیزم
شده اسات. مكتاب اكوسنتریسام انساان را باه عناوان        جلیمت

ای به شمار آور ه )مهندساان  ی اچ   بخشی از اكوسیستم سیاره
( و معتقااد بااه مصاار  مداادو  مناااب، 46: 6335وی از هلنااد، 

تأكیااد باار ماادیریت  ه ویااژه بیعاای و حراساات از  بیعاات و باا
اكولااوژیكی و تعااا ل مدیطاای  ار . ایاان فلساافه و اخااالق    

ورز  كاه پاساداری از    مای  دیا زیستی، بر این  یادگاه تأك  مدیط
مهمتر از پاسداری از انسان و حیاات انساانی    یار، بسكره  ستیز

یگاناه باه    ی، اكوسیساتم كاره   ستیاست. بر این پایه زمین و ز
(. مكتب نئوماركسیساتی  163: 6311)كریمی پور،  كند شمار می

 لبای و   اكوسوسیالیزم نیز مسئله رقابت و تدول گستر ه قدرت
هاای   تمركز آن  ر نظام كاپیتالیساتی را موجاب ایجاا  بداران    

های مدوری اكوسوسیالیسم را   اند. اكونور، هد  اكولوژیكی می
ساتی،  ی عقالنیت مدایط زی  ای نوین بر سه پایه تشكیل جامعه
ساالری و برابری اجتماعی و تقدم ارزش مصر  بر  كنترل مر م

 (.134: 6311 اند )كریمی پور،  ارزش مبا له می

د  ر نظریاات جدیاد توساعه باه     شا گونه كاه عناوان    همان
  شاو شناختی  ر جریان توسعه توجه زیا ی مای  فرآیندهای بوم

طوح اما اینكه جریان توسعه پایدار چگونه از سطوح كالن به سا 
پائین سرزمین مرتبط شاده و زیباایی پایاداری را  ر بساترهای     

 ر نظریاات چنادی نماو         خو شو كوچک سرزمین متصور می
 -هااا نظریااه زیساات تاارین آن  اشااته اساات كااه یكاای از مهاام

یای  ر  گرا منطقهاولین بار اصطالح زیست ». است 3گرایی منطقه
"رکآلان ون نیاوكی  "توسط جارافیادانی باه ناام     6131 هه 

8 
 (Alexander and Talbot,1996).«مطاارح شاااد 

 6134یی اولین بار  ر سال گرا منطقهاصطالح زیست  كه ی رحال
استفا ه قرار گرفات. ریشاه لااوی زیسات منطقاه از واژه       مور 
 باه  Bios به معنای منطقه و واژه فرانسوی Region یونانی

كاه خاو  منطقاه برگرفتاه از واژه التاین      اسات   معنای زندگی

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
5. Ecocentrism 

6. Ecosocialism 

7. Bioregionalism 

8 Alan Van NewKirk 
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Regia      به معنای قلمارو و یاا پیشاتر باه واژهRegere   باه
 .(Dodje,1981:6) ار  معنای قاانون یاا حكومات اشااره     

ی ناوین  هاا  دگاهی یی به عنوان یكی از گرا منطقهنظریه زیست 
 عمده بار مكاان و   دیتأك ر پی آن است كه با  یا منطقهتوسعه 

مدیط زیست، مفهوم متفاوتی را از منطقه ارائه  هاد؛ مفهاومی   
فراتر از یک مكان فیزیكی كه به  ور خا  اشااره باه مكاان    

 .هر فر   ار  6یزندگ
هاای مدایط    جایگزین برای تخریب یاین گفتمان  یدگاه
شدن و تدقز یک جامعه  یگر را ارائاه   زیستی، اسرا  و جهانی

 ر  را اساسای  یری نوید تاییرت  هد و  ر سطح فكری عمیز می
كاه   (Kalinowski, 2015: 2 هد ) ا راكات و رفتار ما می

هاای مخاالفی كاه  ر     و به موازات واكنش 6181از اواسط  هه 
تدریج   گرفت، به برابر تاییر و راهبر های متداول توسعه اوج می

عنوان فلسفه نوینی عمدتاً  ر آمریكای شمالی شكل گرفات    به
وساعه  ر مدادو ه منطقاه، نقاش مداوری  ر آن      كه مفهاوم ت 

ی را ا منطقاه تاریخ پیدایش بنیان فلسفی تفكر زیسات  »  اشت.
ی قابال توجاه   هاا  یبا همكاار پیش از شروع این قرن  توان یم

 «افارا ی مانناد لاوییس مااامفور  و پاتریاک گاد   انسات      

(Aberley,1995: 30). 
هااای  ایان فلسافه اجازای هماااهنگی از باورهاا و اندیشاه      

های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصاا ی و   مخال،  ر عرصه
و  ر راهكااار ایجااا  زیساات منطقااه   انتخااابشناساای را  بااوم
(. 113: 6381بندی كر ه است )پاپلی یز ی و ابراهیمی،  صورت
رفی ما را از جهان فعلای  متمركاز و اقتصاا  مصا     كه  ی ور  به

خواناد.   غیرمتمركاز، خو كفاا و پایادار فرامای     یافرا ی به جهان
مداوری،   ، اساسااً ماا را باه  وری از انساان    ییگرا زیست منطقه

 یگرایی فر ی و حركت به سمت سیساتم  گرایی و اخالق انسان
المركز ولی متكی باه یكادیگر     اخالقی مبتنی بر جوام، مختل،

كاه ایان    (Kalinowski, 2015: 25 هاد )  حركات مای  
هاای ا ارا     جوام، همان نواحی هستند كاه توساط سارزمین   

وسایله مرزهاای     شاوند ناه باه    ای( مشخص می )تجانس ناحیه
(. Vincent McGinnis, 2007: 9) ،یسااخت و ساار

باه بهتارین    تواند یمیی معتقد است كه زمین گرا منطقهزیست »
ی كه  اراست شناخته ا منطقهی گوناگون ها جلوهشكل از  ریز 

ی متددالشكل ها ستمیسشو : زمین خو ش را نه تنها  ر برخی 
ی، یعنای  ا منطقاه زندگی  ر سرتاسر جهاان بلكاه  ر تماامیتی    

ایان  . (Barry,1988:86)«  ار  یما ، اباراز  ها منطقهزیست 
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هاا  ار ،  ر ایان نظریاه،     مسئله  ر واق، اشااره باه اكوسیساتم   
بط متقابل اكوسیستم یک كل است كه موجو ات زنده  ر آن روا

توانااد باار  خااال   یگاار موجااو ات ماای   ارنااد و انسااان باار 
های مدیط فائز شو . شاید گفته شو  كه این  ید  ر  مددو یت
است ولی باید تأكید كار     اشتههای سابز نیز وجو   ایدئولوژی

زیسات    زیست سوسیالیسام، مدایط    كه زیست منطقه با مدیط
   ور كامل با هین  به ،ماشناسی اشتراكاتی  ار  ا آنارشیسم و بوم

بر اسا  نگرانای  ا ها سنخیت ندار  و ابتد یک از این ایدئولوژی
آن باارای مكااان و ایجااا  ارتباااط قااوی بااین جامعااه و مداایط 

مدیطای را تقویات    بیوفیزیكی كه اخاالق و مسائولیت زیسات   
(. زیسات  Gray, 2007: 792شاده اسات )    تعری، ،كند می

اكوسیساتمی ظرفیات معینای  ر    گرایان معتقدند كه هار  منطقه
پذیرش انسان  ار  كه این ظرفیت پذیرش، از تاراكم بهیناه تاا    

 وام اسات.  ر تاراكم بهیناه، تولیاد بااال و       حداكثر سطح قابل 
پاذیر اسات )پااپلی     ها به ضروریات زمینی امكان  ستیابی انسان

 (.118: 6381یز ی و ابراهیمی، 
ای كه رشد  ه توسعهگرایان، بنظر زیست منطقه توسعه مور 

گویاد كاه  ر ایان     گیر  و می اقتصا ی را مدنظر  ار ، خر ه می
شاو ؛ ا غاام فرهنگای باه ساو        نوع توسعه به مر م توجه نمی
ز ه غربی است، اتكا بار رواباط    فرهنگ مسلط فر گرای مصر 

شناسای توجاه    هاای اجتمااعی و باوم    پولی اسات و باه هزیناه   
مدایط زیسات را  ر پای     شو  و این ناوع توساعه تخریاب    نمی
ای را  ر نظر  ار  كاه  ر آن بایاد مصار       ر مقابل توسعه. ار 

مناب، تجدید ناپذیر كم باشد؛ مصر  مناب، تجدید پاذیر كنتارل   
هاا باو ه و باه نیازهاای      ها متناسب جذب آن  ؛ تولید آالیندهشو

تارین   پایه انسانی و اجتماعی پاسخ  ا ه شاو . اجتمااع مناساب   
ین توسعه پایدار است، چون  ر آن روابط بر اساا   بستر برای ا

اخالق، تجارب و میثاق اجتماعی است و بهبو  سطح زندگی باا  
های مدیط هماهنگ است. اقتصا  اجتمااعی از قاوانین    ظرفیت
كند و به جای رشد، توسعه را مادنظر   مدیطی تبعیت می  زیست
ی ایجااا  ا منطقااههااد  بلندماادت جناابش زیساات    » ار . 

كاه از نظار    باشاد  یما  "مدال "ایی متكی به خاو   ر  اقتصا ه
ارتبا اات و پیونادهای    لهیوسا   به "فضا"جارافیایی  ر سرتاسر 

ی ارتبا ی  شبكهتجاری مددو ی به هم مرتبط شده و تشكیل 
 .(Carr,2004:70)«اند  ا هرا 

مر م منطقه اقتصاا ی متناوع )و ناه     ،بر اسا  این نظریه
ا ه از مهارت،  انش، ابتكار و مدصولی( با استف  تخصصی و تک

 مناب، مدلی خو   ر جهت پاسخگویی غذا، كاال و خدمات مور 
آورناد   نیازشان همراه با حفاظت از مدایط خاو  باه وجاو  مای     
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(. این مسئله معنای اسپانیایی این  یادگاه  645: 6333)صرافی، 
كند كاه آن را احساا  عمیاز رفااه حاصال از       را یا آوری می
 ,Gray اناد )  خاا  بار روی زماین مای     یزنادگی  ر مكاان  

2007: 792.) 
كند  متصل می یاین رهیافت بشریت را به خصوصیات مكان

تار باین مدایط و فرهناگ و ایجاا        و برای ایجا  انسجام قوی
های ریاز ناواحی    های اجتماعی و تفاوت یكپارچگی بین فعالیت

 ,Ryanكند ) شده است تالش می  عنوان ناحیه شناخته  كه به

(. به بیانی  یگر اجتماعات، ساكنان زیست منطقاه  80 :2012
توان گفت اجتماع از اركاان    هد. بدین ترتیب می را تشكیل می

اساسی این نظریه است.  ر این اجتمااع باین سااكنان زیسات     
شاو . وجاو     منطقه همبستگی و تعهداتی مشاترک ایجاا  مای   

ناخت ای مستمر بین انسان و مدیط موجب  ستیابی به ش رابطه
و انتظاراتی متناسب و صدیح از استعدا های  بیعی و اجتماعی 

شو .    و به  نبال آن عدالت  ر روابط اجتماعی برقرار میشو می
ای پایدار است كه  ر آن تضاا ی باین    نتیجه این وقای،، توسعه

مناف، فر  و جم، و انسان و  بیعت وجو  ندار  )پاپلی یاز ی و  
 (.111: 6381ابراهیمی، 
مچنین  ر راه بازاندیشی  رباره وسایل و اهادا  توساعه،   ه

( كه یونسكو مسئول 6183-6113) ی هه جهانی توسعه فرهنگ
، اجماعی شد یآن بو  و البته شامل كل نظام سازمان ملل هم م

عمومی را بر انگیخته است مبنی بر اینكه توسعه بایاد از مار م،   
و از آنچاه كاه    خواهناد  ی، از آنچاه ما   هناد  یاز آنچه انجام ما 

تر  و باور  ارند، آغاز شو . باید به سوی توزی، عا النه شندیاند یم
شو . هد  نهایی آن آزا  كر ن انرژی خالق  یریگ مناب، جهت

ساختن آن است كه سرنوشتشاان را صاورت    ریپذ مر م و امكان
. مشااركت فرآینادی اسات    كناد  یجمعی و فر ی خو  تعیین م

 شرط شیو مدنی، حز بشر است و پاجتماعی  6یبرای خو آموز
 (.633-631: 6331توسعه است )یونسكو، 

ی هاا  ارزشتاا بار پایاه     كناد  یما نظریه مور  بدث تالش 
 رک »ی متفاوت با گذشته عمل كناد.  ا گونه  بهمساوات  لبانه 
 ر سه نكته خالصاه شاو :    تواند یمیی گرا منطقهمفهوم زیست 

ی و طیمد ستیزاز تساوی  ها انساناولین نكته برخور اری تمام 
بر ساطح جهاانی باه     دیتأكاست كه از  1نكته  وم  رک مقیا 

ی تاییر مقیا   ا ه است. سومین عامال  ا منطقه بر سطح دیتأك
ی ارتباط مجد  بین انسان و  بیعات اسات. تمركاز    برقرارمهم 
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است؛  و عملیی بر برقراری ارتباط بین تئوری گرا منطقهزیست 
موجو ات انسانی بار  یگر  ر تعامل با  بیعت ناه   كه ی  ور  به

 .(Aberley,2006:18) «رندیقرار گ ر تقابل با آن 
بر اسا   یدگاه  موكراسی اكولوژیک  كه شایان ذكر است

زیست برخور ی  هر انسانی و  ولتی كه  ر حز  بیعت و مدیط
پااذیر  اشااته باشااد، آن انسااان و  ولاات،  حسااا  و مساائولیت

بر این پایاه، مار م تنهاا  ر آن نظاام      نینهمچ .است موكرات 
ی شاهروندان، فرصات    كه باه هماه    اشتهسیاسی شرایط رشد 
 بیا ترت  نیا ا  نظر  ا ه شو  و به و اظهار یبرابر و راستین حز رأ
ها را  ر زندگی به حداكثر برسااند.   های آن مشاركت و مسئولیت

صاورت  چنین سیستمی  موكراتیک است.  ر واق،، تنها  ر این 
توانناد بارای پاساداری از     ها و شاهروندان، مای   است كه انسان
پذیر  اشته باشاد.   ، رفتار مسئولیتیستیز یها سیاره زمین گونه

 ر  یاز  یدگاه  موكراسای اكولوژیاک، تنهاا  گرگاونی بنیاا ین     
تواند سدی  ر برابر تخریب و ویرانی مدایط   ها می آگاهی انسان
یابی به جامعاه و كشاوری آزا ،   ،  ستحال نیاما  رع .زیست شو 

آگاااهی  براباار، ساابز و  مااوكرات، باایش از هاار چیااز، مسااتلزم
بار اساا   یادگاه     .(118: 6311است )كریمی پور،  اكولوژیک

 نیتاار مهاام موكراساای اكولوژیااک، پیتاار باارن و  اساامن از  
یی معاصر، زیست منطقه را هام باه   گرا منطقهپیشگامان زیست 

باه عناوان ساطدی از آگااهی      عنوان سطدی جارافیایی و هم
و  ر واق، كانون مركازی نظریاه زیسات     كنند یمفر ی معرفی 

منطقه نیز افزایش آگاهی اكولوژیكی اجتماعات انساانی نسابت   
به مكان، اجتماع و فرهنگ همین اجتماع كه  ر ارتباط ارگانیک 

باه وجاو  آماده     شان یكیبین اجتماعات انسانی و مدیط اكولوژ
این اصطالح  ر حال حاضار بیشاتر یاک     3است. از  یدگاه بری

شاو . هرچناد  ر    شوخی  ر جریان زندگی جاری مدساوب مای  
ها از اكولوژی، اقتصاا  و فرهناگ   مفهوم عمیز خو  باید انسان
مناد  كنند آگااهی یابناد و عالقاه    قلمرویی كه  ر آن زندگی می

 ، شاو ت و ترقای آن مای  باشند  ر تصمیماتی كه موجب پیشرف
ای اسات  باوم، ناحیاه  مشاركت نمایند. از  یدگاه وی یک زیست

، جاانوری و  كه از  ریاز آن خصوصایات توپاوگرافی، گیااهی    
 ,Berry) شاو  ها جادا مای   بوم فرهنگ انسانی از  یگر زیست

زیساات »گرایااان باااور  ارنااد كااه   زیساات منطقااه  (.2000
انساانی ارتباا ی    یی مستلزم ایان اسات كاه جامعاه    گرا منطقه
نسابت باه    و آگااه با  بیعت  اشاته باشاد و هوشایار     تر کینز 

 .(Sale,1986)« باشد اش یزندگمنطقه، مدل یا مكان 
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پر ازان زیست منطقه گارا باه    بنابراین، برخور  كالن نظریه
ای را باید رهیافت سوم نامید. چنانچه رهیافات   ای منطقه توسعه

به  ست نیروهای بازار و رهیافت اول را رها كر ن فر  و جامعه 
جم،  تیمومی وم را اتكا به برنامه متمركز از  ریز  ولت و به ق

 انست، رهیافت سوم به جامعه مدنی متكی است. این  ر واقا،  
نها های مستقل و خو جوش و خو مختاری اسات كاه فضاای    

كند و اختیارات را باا   بین  ولت متمركز و افرا  پراكنده را پر می
سااز .   گویی مسئوالن و مشاركت فعاالنه مر م همراه مای  پاسخ

جامعه مدنی بر بستر زیست منطقه، پیشنها  ایان نظریاه بارای    
نیل به توسعه است كه با اصالت  ا ن به روابط بوم شناساانه و  
روح همیاری اجتماعی و یكپارچگی نیازهاای ماا ی و معناوی    

زیسات  »  اساپس بر این  (.641: 6333همراه است )صرافی، 
تاا هام    كناد  یما یی تعلیمی است كه به مر م كمک گرا منطقه
، بهتار بشناساند و   كنند یمزندگی   ر آنی را كه ا منطقهزیست 

ی  بیعی آن منطقه زندگی كنند تا بدین ها تیقابلهم مبتنی بر 
ترتیب از حیات بر مبنایی پایدار  ر راستای قاوانین اكولاوژیكی   

 .(Aberley,1985:145)«پشتیبانی كنند
یی نگاهی  یگر به جهان اسات  گرا منطقه، زیست رو  نیا از

بار توساعه  ر ظرفای     دیا تأككه با تعری، منا ز آغااز شاده و   
گرایاان  مشخص، وجه تمایز آن از سایر نظریات مدایط زیسات  

یی بر مكان و اجتماعاات زیساتی   گرا منطقهزیست  دیتأكاست. 
روال كنونی  ر برخور  با موضوعات اكولوژیكی و انساانی   قطعاً

گفات   تاوان  یمبنابراین،  (.6: 6311را تاییر خواهد  ا  )اولیایی، 
 پر ازان هینظری جدید و ا منطقهتوافقی نانوشته بین جارافیدانان 

گاارا  ر ذیاال نظریااه توسااعه پایاادار  ر حااال   زیساات منطقااه
 یدیعالقه جد ،یطیمد ستیز یآگاه شیافزای است. ریگ شكل
 جاا  یا ییگرا منطقهزیست  یها استیو س منا ز اكولوژیكیبه 

مناا ز   یمرزهاا   راحای  وبااره   اناداز  چشام  نیا كر ه است.
را هاا   منطقاه زیسات   ایا و  منا ز اكولوژیكیمطابز با  یاسیس
و  مار م از  یبخشا  التیاز رشد تماا  یشواهد . هد یم شیافزا

اكولاوژی   ییشناساا  یاز كشاورها بارا   ی ر برخ یمقامات  ولت
مفهاوم  ی ویاژه وجاو   ار .   هاا  منطقاه زیسات   فر   به مندصر

باه   یكاه تاا حاد    دیجد یا منطقه یای ر جاراف ،یعیمنا ز  ب
 ریغ یمنا ز متمركز شده است تا حدو  یساز اجتماع و  ساخت
فشاار بار    شیو افازا  یما یاقل راتییتا ریتأث اما ،است انكار  قابل

منطقاه را جلاب    یطیمد  ستیز یها هیتوجه به پا یعیمناب،  ب
 .(Kitchin & Thrift, 2009: 149) كر ه است

هاایی   ماالک شناسای    ر پرتو بومبر اسا  آنچه ذكر شد و 
هاای   الرأ ، پراكندگی گوناه  القعر و خط مانند حوضه آبریز، خط

  بومی بارای مرزبنادی مناا ز باه كاار گرفتاه       حیاتی، فرهنگ 
شو  تا حیطه اصلی هماهنگی اجتماعات با  بیعت شناسایی  می

بوم را ناحیه زندگی معرفای  –زیست 6شو . چنانكه  یوید هانكی
كاه مرزهاای آن باه وسایله عوامال      نماید. ناحیه جارافیایی می

بوم از  یگر – بیعی مشخص شده باشد. از نظر وی یک زیست
ها با مشخصااتی نظیار پوشاش گیااهی، آب، اقلایم،      بومزیست
هاای   شناسی، خاک، اشكال زمین، شكل و فرم ساكونتگاه زمین

  شااو هااا و اجتماعااات انسااانی متمااایز ماای انسااانی، فرهنااگ
(Haenky, 1996.) 

 ر زمان حاضر و تفكارات   ییگرا ریه زیست منطقهبرای نظ
 ر  اشاتراكاتی را مطارح كار .    توان یمنطقه مدور  ر گذشته م

جارافیاادانان  ر پاای آن بو نااد كااه  جاادهمجارافیااای سااده ه
تقسیمات ا اری را بر معیارهایی استوار متكی كنناد.  ر آلماان،   

های غیار علمای و   مكتب جارافیای مدض، استفا ه از شاخص
و بار آن   اناد  ها مر و  میبندی سرزمینار ا ی را  ر تقسیمقر

بو  كه از تكیه بر تقسیمات مندصراً ا اری و سیاسی خاو  اری  
بر اعتبار حوضه رو ها تأكید فراوان  اشت و  1كند. فیلیپ بواش

های ا اری با خطاوط میانااب انطبااق  ا ه    كر  واحدتوصیه می
اختال  ارتفاع را نیز ماالک ارزیاابی قارار     3شو . ژیرو سوالوی

 انسات كاه    ا ه و برای توصیفی مناسب از سارزمین الزم مای  
ریزی قارار  های  بیعی سرزمین مبنای تقسیم واحد برنامهناحیه

باار  دیاا(.  ر ایاان راسااتا، تأك 51-58: 6331گیاار  )كااالول،  
 ر علاوم   هاا  ساتم ینظریه س یریكارگ آبریز بعد از به یها حوضه
ریچار  چورلی اولاین   6111 ر سال  4ارافیایی  و چندان شد.ج

ها را  ر ماور  ژئومورفولاوژی    جارافیدانی بو  كه نظریه سیستم
ی، یبری جارافیادان آمریكاا   برایان  6114بكار گرفت و  ر سال 

 ا .  ر سال  های باز مور  بررسی قرارشهرها را به مثابه سیستم
ای، هماننادی میاان سیساتم     و باری  ر مقالاه   ولدنبرن  6113
های مكان مركازی   مراتب سیستم ها و سلسله بندی رو خانه رتبه

 (.48: 6333را نشان  ا ند )شكوئی، 
بدین صورت كه سیستم زهكشی رو خانه سلسله مراتبی از 

های باالتر  ر نقطه  ها  ر علیای رو خانه تا ر هترین ر ه كوچک
  هاد كاه  ر  مای  نشاان  (1). شاكل   ار خروجی حوضه آبریاز  

ریزی های آبریز به عنوان بستر برنامهاز واحد حوضه كه ی صورت
مراتاب ماور  نظار  ر مادل       توان نظام سلسلهاستفا ه شو ، می

 ،مكان مركزی كریستالر را از آن انتظار  اشات. از  ار   یگار   

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Haenky 
2. Philippe Buache 
3. Giraud Soulavie 
4.Kelavel 
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ای و ریازی نقطاه  توجه به حوضه آبریز  ر واق، عباور از برناماه  
ریازی ساطدی اسات.    و رسیدن به برنامه خطی مدل كریستالر
های مكان مركزی همانند كریستالر نیز پدید نتیجه كاربر  مدل
گوناه كاه     همان ؛ها است مراتبی بین مكان آمدن روابط سلسله 

شهری از نظر حدو   -مراكز با ر ه باالتر مانند نواحی بازار مركز

تاا   مكانی و هم از نظر جمعیت  ی، وسایعی از ناواحی بازرن   
بندی سیساتم زهكشای    گیر ،  ر ر ه تر را  ر برمی خیلی كوچک

ای از اراضای   هاای بااالتر  یا، گساتر ه     حوضه آبریز نیاز ر ه 
هار حوضاه    گار ی   عبارت  به .شو  تر را شامل می های پایین ر ه

 گیر . تر قرار می تر به  ور  قیز  ر  اخل حوضه بزرن كوچک
 

 

 
 

  مكان مركزی یها ستمیس مراتب سلسلهها و  بندی رو خانه همانندی میان سیستم رتبه .2شکل 

 ی.؛ برگرفته از ولدنبرن و بر6313: نویسندگان،مأخذ      
 

( 6141) 1( و لاوش 6133) 6ی مانند كریساتالر نظران  صاحب
از  ریاز وجاو  شاهرها یاا      تاوان  یمكه منا ز را  معتقد بو ند

نویسندگان  یگر  كه ی حال  ری مركزی شناسایی كر ، ها مكان
منطقه را  ر  رجه اول بر اسا  وجو  بازار كاار مدلای تعریا،    

كاه   كر ناد  یماشاره  3یزیر برنامه. بعضی نیز به منا ز كنند یم
.  ر نهایات نیاز برخای    شو  یمبه واحد سیاسی یا ا اری ا الق 

 یگر منا ز را بر حسب مناب،  بیعی، اكوسیستم و یا مرزهاای  
ی اخیار پاا را   هاا  هینظر كه ی حال  ر، كنند یمجارافیایی تقسیم 

كاه بار    كنناد  یما فراتر گذاشته و  ر خصو  رویكر ی بداث  
 دیا تأكی انساانی  ها تیجمعوابستگی بین وجو  مناب،  بیعی و 

 .(41: 6311 ارند )تره و والت، 
چورلی شاید   . بنت و ریچار آر.  جی 6138 ر سال 

های مدیطی منتشر اثر جارافیایی را با عنوان سیستم نیتر مهم
 كر ند. پیتر هاگت كه پیشگام تدلیل سیستمی  ر جارافیا بو ه

 یدگاه تدلیل  ،است با ارائه ساختار  اخلی علم جارافیا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. christaller 

2. losch 

3. planning regions 

ای به  ی و تدلیل جام، ناحیهیاكولوژیكی را  ر كنار تدلیل فضا
 مطالعاتمهم جارافیدانان  ر  یها دگاهی عنوان یكی از 

نماید.  ر تدلیل اكولوژیكی از  یدگاه  ای معرفی می ناحیه
هاگت، متایرهایی كه بیان كننده روابط متقابل انسان و مدیط 

گیر .  ر این روش جارافیدانان  قرار می مطالعهمور   ،هستند
ای به  ی بین ناحیهیهای فضاتفاوت مطالعه را از خو  تأكید

  هند جارافیایی مجزا و منفر  تاییر می ایارتبا ات  رون ناحیه
(Hagget, 1974: 586 .)كی، ی ر تدلیل اكولوژ هرچند

های مهم ها به عنوان بخش ساختارهای مدیطی و اكوسیستم
هستند اما  یدگاه تدلیل فضائی  ر ارتباط با  مطالعهمور  

  نیز مور  توجه هاگت بو ه های آبریزحوضهكاربر  آن  ر توسعه 
 تاكنونای كه  واحدهای ناحیه نیتر حیصراست. بنابراین یكی از 

یا  4واحد حوضه ؛است شدهجام، شناخته  یبه عنوان سیستم
را برای منظورهای  رو خانه است كه واحد مناسبی 5ناحیه آبگیر

زیرا به سا گی و  ، هد ریزی تشكیل میمختل، از جمله برنامه
شو ؛  بدون ابهام از روی یک نقشه توپوگرافی، تعیین حدو  می

تأثیرات متقابل  .اند همچنین این واحدها از لداظ مقیا  مستقل

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4. Watershed 

5. Catchment 
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 تواند یماجزاء تشكیل  هنده این سیستم اكولوژیكی بر یكدیگر 
، یكی  یگر از امتیازات حوضه آبریز یا هیناح ر مقام تقسیمات 

باشد. تاییرات پوشش گیاهی  ر ارتباط با خاک، موقعیت 
ساز  و همچنین  را  ر عرصه حوضه منعكس می ها مكان
های فیزیكی مختل، یک حوضه، مستقیماً حاكی از  چهره

 ریزند.  ر خصوصیات هیدرولوژیک رو هایی است كه به آن می

های آبریز برای مطالعات مختل،  بیعی،  هر صورت حوضه
اقتصا ی، اجتماعی واحدهای اكوسیستمی مفیدی را تشكیل 

بروندا ی یک سیستم و  -رابطه  روندا ی (3شكل ) هند.  می
مدل شماتیک ( 4. شكل ) هد یمآن را نشان  یها ستمیسزیر 
ن را نشا ه آبریزاریت حوضازی و مدیاریهارنامام باسیست
 . هد یم

 

 
 ی آن.ها ستمیرسیزبروندا ی یک سیستم و -رابطه  روندا  .5شکل 
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 كاه معتقدناد   نظاران   صااحب  از یبرخا  شایان ذكر اسات، 
منطقاه را   یاسیس یها تیهومفهوم  ،یجهان یها انیجر دیتشد
 یباه عناوان فضااها   ، منا ز ها گزارش نی ر ا .كند یم ،یتضع

و  یرواباط اجتمااع   زیا كه از  ر شوند یمباز و متناوب شناخته 
مناا ز گساترش    زیو از  ر نینما  یها شكلموا ، گفتمان و 

 یتوپاوگراف  یبه جاا  کیتوپولوژ یكر یرو ر واق،  نیا .ابدی یم
مفهوم را كه منا ز باه   نیا تیو  ر نها كند یمبه فضا را اتخاذ 

 .كناد  یما ر   ،بسته هستند  ایثابت، مددو  و  یا منطقهصورت 
 ر  شاان  رابطاه و  هاا  شبكه ر  شانموقعیتبه واسطه  "منا ز"

 ر واقا،    .شاوند  یما قلمارو تعریا،    ی اخل و خارج از مرزهاا 
 مراتب سلسله یها دهیا ر این  یدگاه از  هستند. نامددو منا ز 

 قات، یحق  ر .شاو   یماجتناب  ،ا یو مشخص شده  ر مق داریپا
 ی مجموعه" دهیمفهوم منطقه با ای جدید، ا منطقه ر جارافیای 

 گاناه و چند یضالع  چناد  کیا توپولوژ ایهندساه  ابا  "یا منطقه
 ،كه  ر آن یا وهیشبه  ی،ارتبا  دگاهی  نیا شده است. نیگزیجا

و  افتاه ی سااختار  یاجتمااع  یهاا  شابكه  ر  مادرن  پستزندگی 
مفهاوم  بازگشت به  ن،یعالوه بر ا ، توجه  ار .یی شده استفضا

 طیحفا  مدا   تیا  ر مور  قابل یواقع اریبس یها ینگرانمنطقه، 
 نیزما را  یزندگكیفیت كه  یمعن نیبد ؛ هد یمرا نشان  ستیز

بار اساا    و  لیا  ال نیا به ا .آور  یمبه ارماان  با كیفیت و آب
باه مطالعاه    یانسان دانانی ا ه شد، جاراف حیتوض نجایا  ر آنچه

باا وجاو    ، مادرن  پستاز منظر زندگی  منطقه ا امه خواهند  ا .
فراینادهای  ی از ا جاه ینتخروجای و  تمركز بر منطقه به عناوان  

مدااایط فیزیكااای همچناااان اماااا بایاااد گفااات: اجتمااااعی، 
اشااال  آن را انساانی كاه    یهاا  تیا جمعرا بار   ییها تیمددو 

 ییامر  ر جوام، روستا نیا یامدهای. پآور  یم، به وجو  كنند یم
باه   شیب و  كممختل، اشكال   ر كه ییمشهو  است، جا اریبس

صورت مستقیم وابسته به جارافیای فیزیكی سارزمین هساتند.   
متماایز جارافیاایی    یها مجموعه ر رابطه با  توان یممنا ز را 
انساانی  ر   یها تیفعال بیعی مشخص كر .  یها گونهجوام، و 

. شرایط آب و هوایی و  هد یم  و انرژی رخ رابطه با جریان موا
و  گذارناد  یما آبریزها بر تنوع زیستی گیاهان و جاانوران تاأثیر   

الگوهاای توساعه باه وجاو       ایرا بار  ییها تیمددو همچنان 
 یهاا  تیا فعالتوساط   هاا  آن، حتی اگر به  ور همزمان آورند یم

 نیها  كاه  ی حاال   رباید اشاره كر  كه . تاییر یافته باشندانسان 
كه  ر آن  یكیتوپوگراف یها چارچوباز  یمعتبر جهان یبند  بقه
 منطقه اكولوژیكیوجو  ندار ، مفهوم   هد یمانسان رخ  تیفعال
 اساات. نساااخته شااد ر حااال روابااط  نیاانشااان  ا ن ا یباارا

تشااخیص منااا ز و  ،یتوصاا یباارا یا گسااتر ه یهااا تااالش
مناا ز اكولاوژیكی واحادهای    صورت گرفته است.  اكولوژیكی

ی متماایز جواما، و   هاا  مجموعاه بزرگی از اراضی حااوی   نسبتاً
ی  بیعی باا مرزهاای تقریبای مدادو ه اصالی جواما،       ها گونه

-ریا  ر ز بیعی پیش از تاییرات عمده  ر كاربری زمین هستند. 
 ایااو  - ریاازآب یهااا حوضااهاغلااب  ،یكیسااطح منطقااه اكولااوژ

ی آبگیر و با ها حوضهرا با  یعیمنا ز  ب - یزهكش یها حوضه
 ,Kitchin & Thrift) اند كر همددو   ارائه مرزهای  بیعی

بر اسا  آنچه آماد، چاارچوب نظاری ایان پاژوهش       .(2009
یاای، اكوسوسیالیساام و گرا منطقااهمبتناای باار نظریااات زیساات 

 موكراسی اكولوژیک است. بر این اسا ، مرز منطقاه و توجاه   
گرایی، همكاری به حقوق مكان و انسان از نظریه زیست منطقه

و سازش انسان و مدیط از نظریاه اكوسوسیالیسام و تاكیاد بار     
اسی از نظریه  مكراسی اكولوژیک استخراج شاده اسات.    موكر
 د.  ه یم( مدل مفهومی پژوهش را نشان 5شكل )
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ایان عقیاده   گفت كه   توان یم ر پشتیبانی از این نظریه 
ریازی توساعه و    های آبریز مرز مناسبی برای برنامه كه حوضه

عقیااده جدیاادی نیساات. فریاادمن  ر  اسااتماادیریت مناااب، 
های آبریاز را  ر   ریزی، حوضه بندی خو  از منا ز برنامه  بقه

؛ منا ز مزباور  است  ا هقالب منا ز  ارای مسائل ویژه قرار 
ویاژه، باه نگارش    نواحی هستند كه به علت موقعیت مكاانی  

هاای  تواند مبتنی بر فعالیتكه می ای خاصی نیاز  ارند توسعه
آب را  ر برگیر . همچنین میسرا، ساوندارام   و وابسته به زمین

ریازی را   بنادی ویاژه مناا ز برناماه     و پراكاسائو نوعی  بقاه 
اناد كاه شاامل مناا ز اقتصاا ی، مناا ز        ریزی كار ه   رح

.  ر تعریا،  اسات  مدیطای  اجتماعی، منا ز ا اری و منا ز
شو  كه منا ز مدیطای   ریزی مدیطی گفته می منطقه برنامه

پاذیری مدایط كاه توساط       رجات متفااوت آسایب   اسا  بر
 و و پیشروی كویر نشان  ا ه آلو گیی مانند فرسایش، اعوامل
های آبریاز را  ر قالاب    حوضه توان یم رو  نیا از. شوندتعیین 

 (.83: 6335)آسایش،   ا ریزی قرار  این منطقه برنامه
هاای آبریاز بیشاتر باه عناوان واحادهای        حوضاه  هرچند

های باال سات  هیدرولوژیكی جهت ارزیابی بیوفیزیكی فعالیت
توانناد مدادو ه   اماا مای   ،اند شده   ست  ر نظر گرفته ینیو پا

  بیعای، ی ریازی باه عناوان واحاد     مطمئنی را بارای برناماه  
ریزی نمایند. بیشتر برنامهاجتماعی، سیاسی و اقتصا ی معرفی 

های آبریز بزرن و كوچک آمریكا و همچناین  ر   ها  ر حوضه
بعضی از منا ز آسیا بر این عقیده استوار اسات؛ بارای مثاال    

6متدااده المللاای ایاااالتآژانااس توسااعه بااین
(USAID)  

هایی  ر زمینه آبخیز اری  ر تایلند، اندونزی و فیلیپاین   پروژه
 اسات  كار ه هاای حفااظتی  ر آسایا حمایات      اجرا و از برنامه

 1(.6: 6331)بروكس، 
بار   " نیاای مایاا   "ناام   با 3(UNESCO) رح یونسكو 

ی به این منطقه و مر م آن متمركز اسات. ایان   الملل نیبتوجه 
ی، المللا  نیبا ی هاا  ساازمان ی، ا منطقاه  رح مقاماات ملای و   

ی مدلی و مر م را به منظور بازاندیشی توسعه گار   ها انجمن
معطاو  باه مدافظات از فرهناگ و      هاا  تاالش . آور  یمهم 

مدیطی است كه  ر خطر است. كشاورزی سنتی مایا  یفی از 
  هاد  یما را خلز كر ه است كه تولید غاذا را بهباو     ها روش

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. U.S. Agency for International Development 

2. Broux 

3 .The United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

ی هاا  حوضاه ی آبیاری، ها كانال، ها ترا كه شامل استفا ه از 
آبریز و گزینش مدصاوالت بار اساا  شارایط آب و هاوایی      

 (.633-631: 6331)یونسكو،  شو  یممنا ز 
هااایی را  ر زمینااه  فعالیاات (FAO) ،عااالوه باار ایاان 

آبخیز اری  ر افاانساتان، پاكساتان، برماه، انادونزی، نپاال،      
. بیشاتر ایان كشاورها  ر    اسات   ا هفیلیپین و تایلناد انجاام   

اساتفا ه   حوضاه آبریاز  از مارز   ییروساتا ریزی توساعه   برنامه
غالبااً  ر مناا ز    ییروساتا ساعه  های توفعالیت زیرا،كنند  می

كنیاا انتخااب     ر های آبریاز متمركاز اسات.    باال ست حوضه
بار ظرفیات    ییروساتا های توسعه كشاورزی  ر منا ز  پروژه

های آبریز اساتوار اسات.  ر هناد پاروژه      هیدرولوژیكی حوضه
های به قصد حفاظت از سیستم 4توسعه حوضه آبریز میتاماری

و  خااک  و  آبحفاظات   یعنی ییستاروحیاتی تولید  ر نواحی 
 ر اراضاای  یكااار  جنگاالتولیااد غااالت  ر اراضاای خشااک، 

ای صورت گرفت. نتایج این پروژه افزایش مدصاوالت   حاشیه
 ییروساتا  رآمد كشاورزان ناواحی   شدن برابركشاورزی و  و 

هناد آب كاافی جهات    كشاور  بو ، همچنین با ایجا  ساد  ر  
فراهم آور  و افت مناب، آبیاری مدصوالت كشاورزی روستاها 

 (.Latif, 2000) آب زیرزمینی بر ر  شد
باه موجاب قاانون     5تنسیكه سازمان  ره  6133 ر سال 

تأسیس شاد، حوضاه رو هاا باه منزلاه یاک واحاد          1نیو یل
 گرفته ریزی و یا اكوسیستم )سیستم اكولوژیكی(  ر نظر برنامه

 رو خانااه سااائو  یهااا  اارح (.656: 6314)شااكوئی،  شااد 
نفرانسیسكو  ر برزیل، رو  اسئوی  ر جنوب شرقی استرالیا، سا

النكا به پیروی   لتای سفالی مكونگ،  رح گال اویا  ر سری
های توسعه جهانی این برنامه  از  رح ها ی  ره تنسی، نمونه

 اسا  برریزی  ها تركیبی از برآور های برنامهاست. این  رح
باعاث رقابات    هاا  آناستفا ه كلیدی از مناب، آب بو  و قباول  

 تقاضا برای آب شد؛ آبیاری كشاورزی، توسعه كشاورزی، ساد 
سازی، كنترل سایالب، تولیاد بارق از آب، احاداا صانای، و      

از  ریاز یاک مادیریت     آن تماام  و  ریانور ی را عملی كر 
شد.  ر نواحی پرجمعیت شاهری   ا اری و فنی واحد كنترل می

دن آلاو گی آب،  شا   نیز بارای كنتارل و جلاوگیری از وخایم    
زیرا برای نیل به ایان   ،شد گرفته بكارواحدهای حوضه آبگیر 

مناسااب را بااه  ساات هااد  حوضااه آبریااز، واحااد  بیعاای و 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4. Mittamari 

5. Tennesscevalley Autnority 

6. New Deal Legiolation 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.usaid.gov/&usg=ALkJrhhjvX7Iadh_ZZbWu21L20FUqg6GAw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirybXzsMzWAhXKVxoKHdUZAaAQFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.usaid.gov%2Fwork-usaid&usg=AOvVaw19mS5KlQdoP3xmWiE4qTnw
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 ا .  رح  ره تنسی  ر یكای از فقیرتارین ناواحی كشاور      می
مستقل  ،شد از هفت ایالت را شامل می ییها قسمتآمریكا كه 

را  ر  هاا  رسااخت یزشد. این نها  احداا  از  ولت فدرال ایجا 
ایان   .چارچوب  رح جامعی برای توسعه منطقه پیگیری كار  

 ها سالریزی برای نواحی را  حركت یكپارچه  ر آمریكا، برنامه
 ها قلمدا  نماو   جام، توسعه حوضه رو خانه یها  رحمترا   
عالوه بار  ارح  ره تنسای  ر آمریكاا،      (.51: 6333)صرافی، 
 ر قالااب حفاا   ه ویااژهبااهااای توسااعه  از پااروژهبساایاری 
جهات   ،هایی كه  ر چرخه آب نقش كلیادی  ارناد  اكوسیستم

-است تا سطح مور  نیاز مصار  آب بارای فعالیات   شده    ا ه

های عظیم   . پروژهشوها حف  های كشاورزی و  یگر فعالیت
كاه باه قصاد     1و والان پاابوک   6چاوبی  های آبریز اكی حوضه

دیریت كشاورزی، توساعه اراضای كشااورزی،    بهترین شیوه م
هاای رو خاناه و كنتارل     ه آبی، حف  كنار هایپایداری جریان

 ,Browne) هاا صاورت گرفات از آن جملاه اسات     رواناب

 3سارزمین  ر استرالیا ا اره  ولتی پاژوهش آماایش   . (2000
سااازی سیسااتم واحدبناادی زمااین را باارای كمااک بااه نقشااه

است. هر واحد زمین نشان  هنده اكولوژیكی كشور  ایر كر ه 
شناسای،   مدلی است كه از چهار عنصر )اقلیم، زماین  یمدیط

شاو .   ناشی می ها آنخاک و پوشش گیاهی( و اعمال متقابل 
باه نقشاه    15111/6و  6111/6های هوایی  واحد زمین از عكس
باه   تر بزرننقشه واحدهای  همبه  ها آنمنتقل شد و پیوستن 

اند.  نشان  ا ه 1111111/1را به مقیا   های زمین نام سیستم

هاای   عناصر مطرح شاده  ر ایان واحادهای زماین، سیساتم     
كااه روابااط متقاباال و  هسااتند آبریااز ایاكولااوژیكی حوضااه
 (.665: 6333 ارند )هاگت، تأثیرگذار بر یكدیگر 

راهبر  توسعه حوضه رو خانه از جمله راهبر هاایی اسات   
كه به منظور مقابله با عوامل اقتصاا ی، سیاسای، فرهنگای و    

وار مراكز رشد صانعتی   اجتماعی عمیقی كه به نف، تمركز تو ه
 ر شهرها  ر نیجریه عمل شده  ر كنار راهبر  مركاز رشاد و   

.  ر این تاس بو هیكپارچه مور  توجه  ییروستاراهبر  توسعه 
كشور یاز ه سازمان توسعه حوضه رو خانه توسط  ولت فدرال 

 ،از سوی  یگار . (141-141: 6318)مخبر،  است شده سیتأس
ریازی   میسرا بر  و عامل عمده یعنای اصال ضارورت برناماه    

ریازی باه عناوان     ی  ر برناماه یا ز ا اصال تمركاز   ای و منطقه
وی  ر بساتر  توجه به توساعه روساتایی تأكیاد  ار .     ازین شیپ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Okee chobee 

2. Wallen pupaak 

3. Division of LandUse Research 

ای، توجاه   ریازی منطقاه   سرزمین مور  نظر خو  برای برناماه 
 برریزی مور  نظر جارافیدانان  ار  كه  زیا ی به منطقه برنامه

های  بیعی تددید حدو  شده و به ناام منطقاه   ویژگی اسا 
های پاتریک گد   شو . او به مددو ه و  ره  بیعی نامیده می
هاا تبادیل    های آبریز رو خاناه  ریزی حوضه كه بعدها به برنامه

ریزی اهمیت خاصی  به عنوان منطقه  بیعی جهت برنامه ،شد
 4(.36: 6311)میسرا،   هد می

یی كه مبتنی بار  ها پروژه ر ایران نیز به صورت مشخص 
 ارح   تاوان  یما ی آبریز مطالعه و انجام شده اسات  ها حوضه

(، 158: 6338جام، آب ایران )منطقه بندی جامااب( )زیااری،   
: 6311)اولیاایی،   منطقه بندی اهلرز، منطقه بندی وزارت نیرو

 و  رح منارید اشاره كر . (85
بر اسا  آنچه ذكر شد، با توجاه باه مفااهیم منادرج  ر     
نظریه زیسات منطقاه از جملاه، اجتماعاات سااكنان زیسات       

ی، اكوسیستم، ارتباط قوی بین جامعه و ا هیناحمنطقه، تجانس 
ی، مساائولیت طاایمد سااتیزمداایط بیااوفیزیكی، اخااالق   

ی، ظرفیت معین، احسا  عمیز رفااه حاصال از   طیمد ستیز
زندگی  ر مكانی خا ، اتصال بشریت باه خصوصایات یاک    

بین مدیط و فرهنگ، ایجا  یكپارچگی  تر یقومكان، انسجام 
ی ریز نواحی، همبستگی ها تفاوتی اجتماعی و ها تیفعالبین 

و تعهدات مشترک بین اجتماع زیسات منطقاه، وجاو  رابطاه     
مستمر بین انسان و مدایط، شاناخت اساتعدا های  بیعای و     
اجتماعی توساط سااكنان زیسات منطقاه، عادالت  ر رواباط       
اجتماعی، نبو  تضا  بین مناف، فر ، جم، و انسان و  بیعات،  

، اصاالت  ا ن باه   رخو مختاا نها های مستقل و خو جوش و 
چنانچااه  روابااط بااوم شااناختانه، روح همیاااری و یكپااارچگی،

حوضه آبریز به عنوان سیستمی  بیعی )رامشات و همكااران،   
ی ها یژگیو(  ر نظر گرفته شو  و البته با توجه به 613: 6381

ی و جارافیاای  آبا  كام  بیعی به خصو   -جارافیای تاریخی
یتی ساختار جمعیات(  ر  قومیتی )ویژگی ایلی و قوم -فرهنگی

ایران، پژوهش بر آن است بداند  ر منطقه مور  مطالعه حوضه 
رابطاه انساان و مدایط و  ر واقا،      تاوان  یما آبریز كرخه، آیا 

 ی این  و را كش، كر ؟پوشان هم
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4. Misra 
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 و روش کار ها داده
توصیفی از حیث ماهیت و روش،  واز نوع نظری  پژوهشاین 

بنادی تدقیقاات توصایفی از ناوع     و از نظر تقسیم  تدلیلی –
بنا بر آنچه گفته شد این پژوهش باا   .مور ی یا ژرفانگر است

رویكر  تركیبی و  ر  و بخش قیاسی و استقرایی انجام شاده  
ور  ام ما او مفاهیا العات است.  ر بخش قیاسی با تكیه بر 

گرایاای كااه بااه صااورت راج از نظریااه زیساات منطقااهااستخاا
آبریز به عنوان زیست منطقه یا   یااه وضهاحمشخص از مرز 
ی ایران از اتاریخ -ی جارافیای  بیعیها یژگیوو كر ه است 
اجتماااعی از جملااه  -ی و جارافیااای فرهنگاایآباا كاامجملااه 

ای و اسنا ی برای زبانی، از روش كتابخانه-اجتماعات قومیتی
ش اده و  ر بخاااه شااارفتاااگاار آوری ا العااات بهااره گ 

ا العاات  ، ا  یآ یجا  افزار نرمی از راگیرهاا بهارایی بااستق
 ذیل مور  استفا ه قرار گرفته است:

های ا العاتی تقسیمات كشوری چهاار اساتان   ال،( الیه
لرستان، ایالم، كرمانشاه و همدان به همراه تقسیمات سیاسی 

 ها؛آن
های آبریز كشور بر اسا   رح ب( الیه ا العاتی حوضه

پژوهش حوضه آبریاز كرخاه باه     ر این جاماب )وزارت نیرو(: 
شاایان ذكار    صورت مور  مطالعاتی  ر نظر گرفته شده است.

هاای مهام حوضاه    كه رو خانه كرخه یكای از رو خاناه   است
های رو خانه نیتر آب پرو  ریای عمان و از  فار   جیخلآبریز 

های متعد  و حوضه آبریازی باه وساعت    شاخه كه ایران است
آبدهی ساالنه این رو خانه به  ور   ار . مرب، لومتریك 41111

رسد و حداكثر آبدهی آن می مترمكعبمیلیار   3/1متوسط به 
های فرور ین و ار یبهشت است. این رو خاناه پاس از    ر ماه

 هاد و  ورو  به جلگه خوزستان به  ر  غرب تاییر مسیر می
(. 55: 6388شو  )صاداقت،  های هورالعظیم ختم میبه باتالق
به رقابت آبای   توان یمكالت منطقه مور  مطالعه از جمله مش

بین استان های لرستان، همدان، ایالم و كرمانشاه نسابت باه   
ی حوضاه آبریاز كرخاه و همچناین     ها سرشاخهاحداا سد بر 

كشمكش نمایندگان این چهاار اساتان باین خاو  و البتاه باا       
حوضاه آبریاز     سات   نییپانمایندگان استان خوزستان كه  ر 

ند، اشاره كر . این چهاار اساتان باه لدااظ بافات      كرخه هست
 حائزجمعیتی شامل: كر ، لک، لر، ترک، فار  هستند و نكته 

ایااان اسااات كاااه تقاااا ، ایااان چهاااار اساااتان  اهمیااات 

زیستگاه لک زبانان است كه منطبز بر حوضاه آبریاز كرخاه    
است؛ لیكن به لداظ تقسیمات سیاسی فضا استقاللی ندارند و 

 . انند یمحوضه آبریز كرخه را زیستگاه تاریخی خو  
آبریاز   ج( ا العات جمعیات سااكن  ر مدادو ه حوضاه    

. ناواحی  هساتند  یفرهنگ و زبان مساتقل  ی ارا ها لکكرخه: 
 ها لکایران  ر غرب ایران به اقوام ایرانی اصیل از كوهستانی 

.  بز اند كر هو كر ها تعلز  ارند كه زبان بومی خو  را حف  
ی اجماالی باه زنادگی و    هاا  نگااه »نظر لیدی شال  ر كتااب   

شمار فراوانی از مر م ایاران   6851 ر سال « ی ایرانها سنت
  رفداران فرقه علای الهای ) روایاش، یارساان( هساتند كاه      

و متمایز از  شوند یممددو  به قبایل اصیل ایرانی از قوم لک 
شاوند   یمكر هایی هستند كه تدت عنوان نژا  ایرانی قلمدا  

(. وی به صاورت كلای قبایال  لفاان،     611-14: 6851شل، )
سلسله، بیرانوند، عثمانوند، سكاوند، بالوند، جاللوناد، بااجالن،   

)شال،   كناد  یما رفای  عمله، حبیبوند، گراوند، فیلی را لاک مع 
 تاوان  یما (. از جمله  یگر  وای، لک زبان 416-411: 6851
 لوناد، یكاكاوناد، جل  وناد، یلوك وسافوند، یوند،  نهیآ  وند،یتیابه 

حساانوند، آزا بخاات، تركاشااوند، كاوشااوند )كاااوه شاااهوند(،  
ی اشااره كار .   افما  و خواجه وناد  وند،یشاه اسوند،یزر الن، ق
عبارت اسات   یبیبه  ور تقر یزبان لك یایجاراف یحوزه اصل

 از:
 رصد(، سلسله  611لرستان:  لفان )نورآبا () استان -

 11آباا  )   رصاد(، خارم   81 رصاد(، كوهدشات )   18)الشتر( )
 رصاد(، رومشاكان    35 رصد(، بروجار  )  51) ی رصد(، چگن

  رصد(، 15 رصد(، پلدختر ) 61 رصد(،  ورو  ) 11)
 نی، هرسا  رصاد(  55كرمانشاه: كرمانشااه )  استان -

- رصد(، اساالم  31 رصد(، كنگاور ) 31 رصد(، صدنه ) 11)

  رصد( 5آبا  )
  رصاد(،  ره  11چار اول ) و  روانیشا  :المیا استان -
 رصااد(،  11 رصااد(، باادره ) 11 رصااد(، آباادانان ) 55شااهر )
 . رصد( 65 هلران )

 61 رصاد(، اسادآبا  )   35نهاوناد )  همادان:  ستانا -
  رصد( 61) سركانی رصد(، تو 5) ری رصد(، مال

ی آن بار  ریقرارگ( موقعیت حوضه آبریز كرخه و 1شكل )
روی تقا ، چهار استان لرستان، كرمانشاه، ایالم و همدان  ر 

 . هد یمغرب ایران را نشان 
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 شرح و تفسیر نتایج 
یی باه  گو اسخپپژوهش به  نبال بر اسا  آنچه  ر مقدمه آمد، 

 -ی تقسیمات سیاسای ها یینارساذیل بو  كه با توجه به  سؤال
ا اری موجو ، الگوی بهینه مادیریت سیاسای فضاا  ر منطقاه     

 مور  مطالعه چیست و چگونه قابل تبیین است.
 نشاان نتایج پژوهش بار  باز مباانی نظاری و پیشاینه       

این نكته بو  كه حوضه آبریز همان زیست منطقه است   هنده 
و  ر واق، مرز زیست منطقه منطبز بر مرز حوضه آبریز اسات.  

آبریاز را باه    یها گرا قلمرو حوضهزیست منطقه پر ازان  هینظر
( چناین  6131پیتر برن ) اند. عنوان زیست منطقه معرفی كر ه

دانیت ی از نظار وحا  ا منطقاه یاک ایالات زیسات    : »سدینو یم
،  ر اش یفرعاای هااا مجموعااه ریاازفرهنگاای و اكولااوژیكی و 

آبخیزهایی از  ریاها  لهیوس ه بخو ، اغلب  دئالیاكمترین شكل 
ی مهم تعیین حدو  شده است. پیتار بارن اغلاب    ها رو خانهو 

نقااش عواماال اقتصااا ی اجتماااعی را  ر تعریاا، زیساات     
ها بعاد اماا  ر  یگار آثاارش كاه      ،ر یگ یمیی نا یده گرا منطقه

مطالعه منا ز زیستی و فرهنگی را به هام مارتبط    منتشر كر 
باه   6133 انست. این مسئله  ر اولین مقاله پیتر برن  ر سال 

مكااان "و وی همچنااین مفهااوم  شااو  یمااوضااوح مشاااهده 
 .(Ball,1999:28)«را معرفی كر  "زندگی

6
 IUCN از سرزمین تعری،  یمنطقه را قلمرو ستیز

كه نه تنها توسط مرزهای سیاسی بلكه  ییها مددو ه ،كند یم
 یها ستمیبه وسیله مرزهای جارافیایی اجتماعات انسانی و س

بنابراین نظریه ؛ (IUCN,1991) شو  یاكولوژیكی تعری، م
رسمی منطقه را برای -یی، نه مفهوم ا اریگرا منطقهزیست 

 رک آن كافی  انسته و نه منطقه را بر مبنای اهدا  كاربر ی 
ی گوناگون است، ها سازمانمور  نظر  كه  چنان  آن متفاوت،
ی خواهد ا منطقه. منطقه مور  نظر این رویكر ، كند یمتعری، 

ه عالوه بر بعد مكانی، مفهوم تعلز ادگی كارای زناو  باب
د او  خواهاراه خااریخ منطقه همای را  ر پیوند با تا هامنطق
  اشت.

ها غالباً بار اساا    بومچنانچه بری معتقد است كه زیست
شوند و اغلاب باا مرزهاای سیاسای      قلمرو آبریزها تفكیک می

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. International Union For Conservation Of 

Nature 
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هاا  باوم  اناد.  ر زیسات  هاا متفااوت  ها و استانكشورها، ایالت
پایداری مدیط بیش از همه مور  توجه بو ه و باه تصامیماتی   

سازی اكولوژیكی، اقتصا  و فرهناگ جامعاه   كه موجب توانمند
 كاه  رایان نیز معتقد است (.Berry, 2000 ، تكیه  ار  )شو

شاو .    ر پی  گرگونی از پایین ایجاا  مای   ییگرا زیست منطقه
تواناد نیازهاای    جانبه است و مای  ای پایدار و همه چنین توسعه

اساسی ساكنان زیست منطقه را تاأمین كناد؛ بناابراین نظریاه     
وساایله ایجااا  ارتباااط بااین فضااا،   ، بااهیاایگرا زیساات منطقااه

خالق بر پایه واحد مكانی یعنی حوضه آبریاز  شناسی و ا زیبایی
 هد و به ترویج آگاهی پایاداری   به پایداری یک مكان فرم می

( 6111شاپیرو ) (.Ryan, 2012: 80پر از  ) اكولوژیكی می
ی جارافیایی كه ا هیناح»: كند یمزیست منطقه را چنین معرفی 

كال ی غالب منطقه را  ر بر ار . از قبیل اشا ها یژگیوبرخی از 
كه  بومی، یا یک سیستم زهكشی آب و جانوران اهانیگ زمین،
كناد   یما آن را از  یگر منا ز ا ارا  متماایز    رسد یمبه نظر 

(Shapird,1996:14-16 )  ،زیاا ی   تاا حادو   این تعریا
زیسات   اسات كاه   بار آن و مبتنای   "سایل "شبیه به تعریا،  

ی هاا  فرهناگ یی  رحی است  ر پی بنیاان نهاا ن   گرا منطقه
ی زیسات  ها مشخصهی  بیعی. تمایزات و ها ستمیسبشری بر 
ی زیساتی، آبخیزهاا،   هاا  یهمگونی بر اقلیم، الگوها و ا منطقه

ی تااریخی و  هاا  تیفعالاشكال زمین، فیزیوگرافی و ارتفاعات، 
 تیجمعی معنوی مشترک و الگوهای ها ارزشماقبل تاریخی، 

( نیز معتقد 6111الكساندر ) «.باشند یمی كاربر ی مبتنی شناس 
ی تعری، شده بر مبناای مدادو ه   ا هیناح»است زیست منطقه: 

« ی، یعنی یک جویباار یاا یاک نهار آب    ا رو خانهیک سیستم 
 .(Ball,1999:29) است
منطقه، سطح جارافیایی قابل تمیزی –زیست رو  نیا از

و خو  نگهداری  وستهیپ  هم  های زندگی بهاست، شامل نظام
)از نظر بازتولید  بیعت( كه بین تمام اعضای منطقه، روابطی 

منطقه وجو  مكان و –برقرار است.  ر توسعه زیست 6واراندام
ها و مدیط، یاور شناخت صدیح و  ای مستمر بین انسان رابطه

های  بیعی و اجتماعی خواهد شد انتظارات متناسب با ظرفیت
برقراری تعا ل و عدالت  ر روابط  كه به نوبه خو  امكان

شناسانه )اكولوژیک( را خواهد  ا  )صرافی،   اجتماعی و بوم
6333 :644.) 

از سوی  یگر، به منظور تبیین الگوی زیست منطقه یا 
ه عنوان مبنای تقسیمات سیاسی فضا از باهمان حوضه آبری

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Organic 

و به تب، آن مدیریت سیاسی فضا مبتنی بر واحدهای 
ژوهش  ر منطقه مور  مطالعه حوضه ای پها تهافهیدرولیک ی

ی است: بین قلمرو بند صورتل اآبریز كرخه بدین صورت قاب
اعات ساكن  ر مددو ه افضایی حوضه آبریز كرخه و اجتم
الی است كه  ر همین اآن انطباق وجو   ار  و این  ر ح

ا اری این موضوع را پوشش  -منطقه تقسیمات سیاسی
 . هد ینم

پوشانی الیه ا العاتی حوضه آبریز كرخه، همبدین منظور 
 افازار   نارم بر الیه ا العاتی تقسایمات كشاوری باا اساتفا ه     

( عدم همگنی 5سیستم ا العات جارافیایی انجام شد. شكل )
ا اری و حوضه آبریاز كرخاه   -و مطابقت بین تقسیمات سیاسی

)لرسااتان، ایااالم،  هااا اسااتانسیاساای -را بااا تقساایمات ا اری
حوضه آبریز  گری   عبارت  به هد. و همدان( نشان می كرمانشاه

كرخه  ر تقا ، چهار استان كرمانشاه، لرستان، همدان و ایالم 
قرار گرفته است. شایان ذكر است كه این حوضه تماام ساطح   

یی از هر چهاار  ها قسمتبلكه تنها   هد ینمرا پوشش  ها استان
 استان را  ر بر گرفته است.

ی هاا  یژگا یوباا توجاه باه     ر ا امه، پژوهش بر آن بو  
مقیمای،  )عامال  بیعای آب    نیتار  مهام سرزمین ایران، اگر 

؛ Tabari & Patrik, 2018: 5؛ 616: 6386
Madani, 2016: 997؛863: 6313شیخ بگلو اسالم،  ؛ 

Sharifi, 2015: 227عامال فرهنگای   نیتار  مهام  ( و- 
؛ 33-33: 6311تاون  )لمب یزباان -اجتماعی، اجتماع قاومیتی 

و از ساوی  یگار مبتنای بار      باشاند؛  (16: 6384آبراهامیان، 
نظریه زیست منطقه و  ر ارتباط با اجتماع انسانی لک زبانان 

آنان  ر حال حاضر، آیا بین حوضه آبریز كرخه و  بوم ستیزو 
زبان لكی  ر مددو ه مور  مطالعه همگنی وجاو    –قومیت 
الیه ا العاتی مددو ه حوضه آبریز ی پوشان  همنتیجه   ار .

كرخه بر روی الیه تقسیمات سیاسی كشاور، نشاان  ا  كاه    
اجتماع لک زبانان  ر چهار استان فاوق همگای  ر مدادو ه    

اجتماع لک  گری   عبارت  بهاند. حوضه آبریز كرخه قرار گرفته
هاای سلساله )الشاتر(،  لفاان )نورآباا (،      زبانان  ر شهرستان

یی از شهرساتان پلادختر  ر   هاا  بخاش و  با آ خرمكوهدشت، 
های آبدانان، استان لرستان و اجتماع لک زبانان  ر شهرستان

 ره شهر و شیروان و چر اول  ر استان ایالم و اجتماع لاک  
 های كرمانشاه، هرسین، صدنه، كنگاور وزبانان  ر شهرستان

 ر استان كرمانشااه و اجتمااع لاک     آبا  اسالمیی از ها بخش
های مالیر، نهاوند، تویسركان و اسادآبا   ان  ر شهرستانزبان

 ر استان همدان، همگی  ر مددو ه حوضه آبریز كرخه قرار 
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 اند.گرفته
شایان ذكر است  ر قانون تقسیمات كشوری بار همگنای   

های اجتماعی، فرهنگی، قاومی و  تدت عنوان همنوایی جامعه
(. از جملاه  86: 6381پاور،  )احمادی  استشده  دیتأكسرزمینی 

موار ی كه  ر قانون تقسیمات كشاوری باه  اور صاریح باه      
توان باه ماوا    همگنی  ر ابعا  مختل، اشاره شده است كه می

های مجلاس شاورای اساالمی،    زیر اشاره كر  )مركز پژوهش
6311:) 

واحد تقسیمات كشوری كه  نیتر كوچک.  هستان؛ 3ما ه 
به هام پیوساتن    ارای مددو ه جارافیایی مشخص است و از 

شو  كه از لداظ تشكیل می جوار همچند روستا، مكان، مزرعه 
مدیط  بیعی، فرهنگی، اقتصاا ی و اجتمااعی همگان باو ه     

 است.
. بخش؛ واحدی است از تقسایمات كشاوری كاه    1ما ه 

 ارای مددو ه جارافیایی معین بو ه و از به هم پیوستن چند 
مكاان، روساتا و   مشتمل بر چندین مزرعه،  جوار هم هستان 

احیاناااً شااهر كااه  ر آن عواماال  بیعاای، اوضاااع اجتماااعی، 
ی را باه وجاو    اد همگنا افرهنگی، اقتصا ی و سیاسی واحا 

 آور .می
. شهرستان؛ واحدی از تقسیمات كشوری است باا  3ما ه 

مددو ه جارافیایی معین كه از به هم پیوساتن چناد بخاش    
اقتصاا ی،  كاه از نظار عوامال  بیعای، اجتمااعی،       جوار هم

سیاسی و فرهنگای واحاد متناساب و همگنای را باه وجاو        
 اند.آور ه
اسات باا    كشاوری  تقسایمات  . اساتان، واحادی از  1ما ه  

هم پیوستن چند شهرساتان   كه از به مددو ه جارافیایی معین
 ی، اجتمااعی، فرهنگای،  اسیس یها تیموقعبا توجه به  جوار هم

 شو . اقتصا ی و  بیعی تشكیل می
ی پاژوهش  ر  ها افتهبر قانون تقسیمات كشوری، یمبتنی 

منطقه مور  مطالعه همگنی مور  نظار را نشاان  ا  و ایان  ر    
حالی است كه  ر سیساتم موجاو  تقسایمات كشاوری چناین      

اجتمااع  با توجه به قارار گارفتن    همگنی قابل مشاهده نیست.
 لک زبانان  ر حوضاه آبریاز كرخاه،  ر نتیجاه رابطاه      6مدلی
نسان و مدیط كه مور  توجاه نظریاه زیسات منطقاه     متقابل ا

است به وضوح  ر این حوضه آبریز قابل مشاهده است ولی باه  
- لیل تقسیم شدن این حوضه بین پنج سطح تقسیمات ا اری
سیاسی،  ر نتیجه این اجتماع نیز  ر این پانج ساطح پراكناده    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. community 

سیاسای  -بنابراین تكیه بر ساطوح تقسایمات ا اری   .شده است
زبانان( و مدیط )حوضاه آبریاز   بین انسان )اجتماع لک  ارتباط

 كرخه( را بر هم ز ه است.
شایان ذكر است، بر اسا  آنچه  ر مبانی نظری آمد، اگار  
حوضه آبریز را به عنوان سیستمی  بیعی و باه عباارت  یگار    
یک اكوسیستم  ر نظر بگیریم و اگر اجتماع انسانی لک زبانان 

ی بیفاازاییم، باار اسااا  نظریااه را بااه ایاان اكوسیسااتم  بیعاا
اكوسوسیالیسم، به كش، اكوسیستم اجتماع لک زبانان خواهیم 
رسید و این  ر حالی است كه  ر حال حاضار بساتر تقسایمات    

ی به عنوان سیستمی غیر  بیعی نتوانسته اسات  ا ار -سیاسی
جمعیت لک زبانان را پوشش  هد و اكوسیساتم حوضاه آبریاز    

حوضاه آبریاز    گار ی   عبارت  بهاست. كرخه را نیز تقسیم كر ه 
های  بیعی مانند مناب، آب، خااک، اقلایم   كرخه از نظر ورو ی
بستر خروجای   كه ی صورت  رفضایی است، -یک سطح مكانی
فضایی لرستان، ایالم، كرمانشاه و همادان  -چهار سطح مكانی

( همپوشانی حوضه آبریز كرخه و اجتماع لاک  3. شكل )هست
 . هد یمزبانان را نشان 

هاا یكای از    حوضاه آبریاز رو خاناه   بر اسا  آنچه آمد، 
هاای خشاكی باه عناوان     ترین اكوسیستمترین و كامل جالب

 ر  شاو .  ریازی مدساوب مای    یک واحد  بیعی برای برنامه
بسایاری از   گفات؛  تاوان  یما ی پژوهش ها افتهاز یپشتیبانی 

از جمله: ژیرو سوالوی، فیلیاپ باواش، ریچاار     جارافیدانان 
(، جاای آر بناات 6113(، ولاادنبرن و بااری )6111لی )چااور
بارای   ای ر تعیین حدو  ناحیه(، 6134(، پیتر هاگت )6138)

اعتقا   اشته و بسایاری از آناان    ریزی به ناحیه  بیعی برنامه
-هاای فیزیكای مای   وحدت یک ناحیه را عمدتا متاثر از  ا ه

ها،  انستند زیرا، معتقد بو ند عوامل  بیعی هچون ناهمواری
كناد.   مرزهای قابل اعتما ی را جهت تقسیم زمین ایجا  می

 ر مور  آن  سته از جارافیدانانی كاه باه    مسئلهاین  ه ویژهب
 زیارا،  .مشاهو تر اسات   ،اند تفكر سیستمی بیشتر توجه  اشته

هااای اكولااوژیكی  بیعاای )هماننااد   بو نااد سیسااتم معتقااد
ء  ر  اجازا های آبریز( به علات  اشاتن رواباط متقابال      حوضه

شناختی مناسبی را جهت تدقیاز     اخل خو ، چارچوب روش
و بررسی )ساخت و كااركر ( و تدلیال علات و معلاولی باه      

از سااوی  یگاار   .كنااد عنااوان یااک سیسااتم فااراهم ماای  
(، 6131زیست منطقه گرا همچون؛ پیتر برن ) پر ازان هینظر

( نیز زیسات  6111(، الكساندر )6111(، شاپیرو )1161رایان )
 .اند كر هنطقه را منطبز بر حوضه آبریز معرفی م
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 منطقه لک زبانان.  ستیزحوضه آبریز كرخه و  .4 شکل

 .6313ا اری، وزارت كشور،  -ی نقشه پایه: الیه ا العاتی جاماب، وزارت نیرو و الیه ا العاتی تقسیمات سیاسیها  ا ه مأخذ

 

 گیریبحث و نتیجه
های تدقیز مبین سه نكته حائز اهمیت  ر این مطالعه یافته

مور ی است، اول آنكه سیستم تقسیمات كشوری )استان، 
شهرستان، بخش و  هستان( به عنوان سطوح مطالعاتی، 

های آبریز نظام متمركز ملی با حوضهریزی و اجرایی  ر برنامه
و به  ور اخص  ر  به  ور اعم  ر سرزمینی همچون ایران

ی و الكسخشمنطقه مور  مطالعه حوضه آبریز كرخه كه با 
 ر هر چهار سطح مطابقت ندار .  روست  به روی تاریخی آب كم

های آبریز ی بر اسا  حوضهشناخت بوم وم آنكه  ر یک فرآیند 
هنگی اجتماعات انسانی و  بیعت را شناسایی كر . توان همامی

این نكته از این جهت مهم است كه ایران سرزمینی قومیتی 
گرایی را  ر تبلور زیست منطقه گری   عبارت  بهبو ه است. 

توان یافت.  ر نهایت از  یدگاه مكتب های آبریز میحوضه
یک حوضه  كه  یهنگامتوان گفت تا اكوسوسیالیسم نیز می

سیاسی تقسیم شده  -آبریز بین چند سطح از تقسیمات ا اری
های اكولوژیكی باشد، رقابت بین این واحدها باعث ایجا  بدران

ی زیر برنامهات، اال مطالعاه  نبار بان اگاابرایاد. بناد شاخواه
یاطاا ل مدیای، تعاوژیكاولااك -یااركتات مشادیریاو م

هستیم، انتظار ایان روناد از مرزبنادی    و  ر نهایت توسعه پایدار 
تار از تقسایمات   های آبریز قابل قباول سرزمین بر اسا  حوضه

ا اری موجو  است. بنابراین پیشانها  ایان پاژوهش     -سیاسسی
های آبریز باه عناوان   ی سیاسی فضا مبتنی بر حوضهبند میتقس

ریازی متمركاز   ا اری و عبور از برناماه -واحد تقسیمات سیاسی
فضایی مبتنای بار واحادهای    -ی مكانیزیر برنامهوی ملی به س

هیدرولیک  ر ایران است. ولی  ر صورت ایجا  تدولی بنیاا ی  
ی فضاا  بند میتقس صرفاًی سیاسی فضا  ر كشور ،  ه سازمان ر 

ی آبریاز كاافی نخواهاد باو ؛     ها حوضهبر اسا  سلسله مراتب 
حكمروایاای اجتماعااات مدلاای  ر قالااب    سااتیبا یماابلكااه 
ی آبریز مد نظر باشاد.  ر واقا، الزماه پیشانها  ایان      ها حوضه

ی مدلای  هاا  حكومات  ر قالاب   کیدرولیهپژوهش  موكراسی 
ریزی، اجرایای و مادیریتی   زیرا این بستر مطالعاتی، برنامه است،

ریازی  بندی  ر فرآیناد برناماه  به عنوان پیشنها ی برای منطقه
خواهد كر  كاه از  فضایی،  ر مفهوم عمیز خو  از انسانی  فاع 

كناد،  یی كه  ر آن زندگی میقلمرواكولوژی، اقتصا  و فرهنگ 
مند است  ر تصامیماتی كاه موجاب    آگاهی عمیز  ار  و عالقه
 نیا ا ازشو ، مشاركت فعال  اشته باشد. پیشرفت و ترقی او می



 فضایی  -ی مكانیزیر برنامهو  ا اری -واحدهای هیدرولیک، مبنایی مناسب برای تقسیمات سیاسی حاصلی و همکاران:           42
 

 ر زیست منطقاه )حوضاه آبریاز( باه عناوان یاک ساطح         رو 
 وستهیپ  هم  بههای زندگی امكه شامل نظ جارافیایی قابل تمیز

 وار انادام و خو  نگهدار است؛ بین تمام اعضای منطقه، روابطی 
به عناوان مجموعاه    تواند ییک زیست منطقه م»برقرار است. 

مشابه كه با هویت  بیعی  یها ستمیفضایی متجانسی از اكوس
 «همااااراه اساااات تعریاااا، شااااو   مدلاااایمر مااااان 

(Brunckhorst,2000:58). بین نتاایج ایان     ر مقایسه
ی  یگار از جملاه )اولیاایی و همكااران،     ها پژوهشپژوهش و 
زا ه،  عبداهلل؛ كالنتری و 151-154: 6381؛ زیاری، 58: 6311
 (:145-146: 6381؛ حسین زا ه  لیر، 311
ا اری شاامل: تقسایمات    -ی مطالعاات سیاسای  هاا   رح .6

 بندی ایالتی؛كشوری، منطقه

بندی بتال،  شامل: منطقه یزیر برنامهی مطالعاتی ها  رح .1
-بنادی ساتیران، منطقاه   بندی  رح كالبد ملی، منطقهمنطقه

 بندی گزارش ملی توسعه انسانی؛بندی كالن كشور، منطقه

بندی آماوزش و  ی مطالعاتی اجرایی شامل: منطقهها  رح .3
بندی جها  سازندگی، تعیین مناا ز مداروم،   پرورش، منطقه
بندی  رح جاام، كشات،   ی، منطقهرسان خدماتتعیین منا ز 

بنادی  بندی  رح جام، تولید و توزی، پاروتئین، منطقاه  منطقه
 بندی وزارت نیرو؛مخابرات، منطقه

بنادی جامااب،   ی مطالعات  بیعی شامل: منطقاه ها  رح .4
 بندی اهلرز.منطقه
گفت پیشنها  این پاژوهش  ر واقا، تركیبای از     توان یم 
اریخی و  بیعای  ی پیشین و البته مبتنی بار شارایط تا   ها  رح

ی هاا  مدادو ه سرزمین ایران است. ایان پیشانها  باه لدااظ     
بندی جاماب  ار ؛ لایكن تفااوت آن    بیعی تشابهاتی با منطقه

 ر توجه به اجتماعات مدلی و برقرار كر ن ارتبااط باا مدایط    
 بیعی این اجتماع باو ه اسات.  ر مقایساه باا منطقاه بنادی       

حكمروایای مدلای   ایالتی،  رست است كاه  ر ایان پاژوهش    
ی هاا  الات یامطرح شده، ولی تفاوتی بنیا ی میان ایالت آبی و 

زیارا،  ر ایالات    ا اری وجاو   ار . -مبتنی بر تقسیمات سیاسی
ی آبریاز،  هاا  حوضاه ی هاا  سرشاخهبر  ها سكونتگاهآبی انطباق 

سیستمی  بیعی را ارائه خواهد  ا  كه روابطی ارگانیاک میاان   
افیای تاریخی سرزمین وجو   اشته ، را كه  ر جار ها سكونتگاه
 -ی سیاسای بناد  میتقسا . این  ر حاالی كاه  ر   كند یمتقویت 

ارتبا ی  ستوری با یكدیگر  ارناد.   ها سكونتگاها اری موجو ، 
ی و اجرایای  زیا ر برنامهی مطالعات ها یبند ر مقایسه با منطقه

ی هاا  یژگا یو نیتار  یاساسبه  ها  رحگفت  ر این  توان یمنیز 
ی و قاومیتی باو ن   آب كم بیعی ایران یعنی -جارافیای تاریخی

جامعه ایرانی توجه نشده است.  ر صورتی كه  ر پیشنها  ایان  
پژوهش  ر منطقه مطالعاتی حوضاه آبریاز كرخاه باین عامال      
جارافیای  بیعی و جارافیای فرهنگی همپوشاانی وجاو   ار .   

وهش  ر البتااه بایااد اشاااره كاار  كااه بایااد پیشاانها  ایاان پااژ 
ی  یگری  ر سطح كشور مور  آزمون قرار گیر .  ر ها پژوهش
این توصیه یونسكو را به عنوان ساخن پایاانی    توان یمنهایت 

كه فرهنگ یک قوم گویاترین جلوه از نداوه   آور این پژوهش 
نگاه یک قوم به مدیط خو ، شیوه سازگاری با آن و چگاونگی  

 (.41: 6331، حف  پیوندشان با این مدیط است )یونسكو

 

 منابع
(. مدل تدلیلی  ر ساماندهی 6381) ، عیسیزا ه میابراه

فصلنامه  .ی، مور : ناحیه سنگان خاشا هیناحفضاهای 
 .35-53(، 3)31، ی جارافیاییها پژوهش

همایش امنیت عمومی و وحدت (. 6381پور، زهرا )احمدی
. تهران: انتشارات  فتر مطالعات و تدقیقات وزارت ملی
 كشور.

(. تقسیمات 6385) رضا یعلپور، زهرا و منصوریان، احمدی
فصلنامه  .(6185-6353ی  ر ایران )ثبات یبكشوری و 

 .11-81(، 6)1، کیتیژئوپل
و توسعه  ییتمركزز ا (.6338زهرا ) ،و موسوی ا اعت، جوا 

.نشر انتخابتهران:  .رانی ر ا داریپا

ر  زیست بررسی امكان كارب(. 6311اولیایی، مریم )
ی ایران نمونه: ها منطقهیی  ر تعیین زیست گرا منطقه

كارشناسی ارشد.  نامه انیپا .منطقه غربی خراسان رضوی
 انشكده علوم اجتماعی،  ،یا منطقهی زیر برنامهگروه 

  انشگاه علوم اجتماعی تهران.
 رآمدی بر ؛ ایران بین  و انقالب(. 6384آبراهامیان، یرواند )

. ترجمه احمد گل سیاسی ایران معاصرشناسی جامعه
تهران: انتشارات  .فتاحی ولیالیی میمدمدابراهمدمدی و 
نشر نی.

ریزی  برنامه ها روشاصول و  .(6335آسایش، حسین )
 . انشگاه پیام نورانتشارات  :تهران یی.روستا
مترجم  .های آبخیز مدیریت جام، حوزه .(6331كنت )بروكس، 

معاونت آبخیز اری وزارت جها   تهران: .نژا  علی نجفی
 .سازندگی

(. 6381امیر)مدمد ،ین و ابراهیمیمدمدحسیز ی،  یپاپل
 . تهران: انتشارات سمت.های توسعه روستایی یهنظر
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ی  ر روستاها ا منطقهتوسعه (. 6311تره، آندره و والت، فر ریک)
ترجمه شهرام  عمومی.ی ها استیسابزارهایی تدلیلی و 

رئیسی  هكر ی با همكاری رقیه افروزی و علی اسماعیلی 
وزارت امور  -معاونت اقتصا ی :تهران .خوش مر ان

 اقتصا ی و  ارایی.

 -(. تقسیمات ا اری6316میرزا، رحمت ) حاصلی، مدمد و عبدی
سیاسی چالش اصلی  ر تدقز مدیریت جام، حوضه آبخیز 

هشتمین همایش ملی یز كرخه(. )مطالعه مور ی، حوضه آبر
:  انشگاه آبا  خرم. علوم و مهندسی آبخیز اری ایران

 لرستان.
. تهران: یا هیناحی زیر برنامه(. 6381حسین زا ه  لیر، كریم )

 انتشارات سمت.
(. 6381، احمدی ،عبدالدمید و آرا، هایده )نیمدمدحسرامشت، 
: )مطالعه مور ی ی آبریز از  یدگاه سیستمیها حوضه

ی زیر برنامهفصلنامه جارافیا و . (حوضه آبریز رو  گاماسیاب
 .613-645(، 6)6، یا منطقه

بسط  (.6384) علی و نجفی، غالم السا ات شمس ،یزاهد
 ،یفصلنامه مدر  علوم انسان .داریتوسعه پا یمفهوم
61(3 ،)31-43. 

ی زیر برنامهی ها روشاصول و (. 6381زیاری، كرامت اله )
 یز : انتشارات  انشگاه یز .. یا منطقه

ی نو  ر جارافیای شهری ها دگاهی (. 6333شكوئی، حسین )
تهران: انتشارات سمت. جلد اول،

تهران:  مناب، و مسائل آب ایران.(. 6388صداقت، مدمو  )
 انتشارات پیام نور.

 .ای ریزی توسعه منطقه مبانی برنامه .(6333) صرافی، مظفر
ای سازمان  ریزی منطقه امه فتر آمایش و برن :تهران

.ریزی كشور مدیریت و برنامه

 یها هیبر نظر ی رآمد (.6311)پور، زهره   انش یعبد
 :تهران ی.شهر یزیر بر برنامه ژهیو دیبا تأك یزیر برنامه

 ی.بهشت دیانتشارات  انشگاه شه
چرا ایران عقب ماند و غرب پیش (. 6381علمداری، كاظم )

 .انتشارت توسعه :تهران .؟رفت
و آرزومندان، راضیه  مدمد، حاصلیسلیمان، مدمو ،  فال
ی و زیر برنامه(. آبخیزها واحدی مناسب جهت 6311)

ی زیر برنامهاولین همایش ملی جارافیا و  .مدیریت روستایی
پر یس  انشگاه فر وسی مشهد.  :. مشهدتوسعه روستایی

  انشكده ا بیات و علوم انسانی.
(. 6311پور ،كوثر ) هدی و كریمی ،پور پور، یداهلل، كریمی كریمی

 انتشارات  انش پویان جوان. :تهران اكولوژی سیاسی.
ای بر تقسیمات كشوری ایران مقدمه(. 6386پور، یداهلل )كریمی

انتشارات انجمن جارافیایی  :تهران )جلد اول، وض، موجو (.
 ایران.

ی زیر برنامه(. 6316حسین ) غالم ،زا ه عبداهللكالنتری، خلیل و 
 انتشارات فرهنگ صبا. :. تهرانفضایی و آمایش سرزمین

 .ترجمه سیرو  سهامی .تاریخ جارافیا .(6331كالول، پل )
.انتشارات مدقز :تهران

 ،رانیا ستیز طیمد داریپا توسعه (.6381)كار، مدمد  گل
 ی.اسی انشكده حقوق و علوم س .ارشد یكارشناس نامه انیپا

  انشگاه تهران.
ترجمه  مالک و زارع  ر ایران.(. 6311لمبتون، آ. ک.   )
نشر مركز انتشارات علمی و  :تهران .منوچهر امیری

 فرهنگی.

 انشگاه  :تهران .نیسرزم شیشالو ه آما (.6331) دیمخدوم، مج
 .تهران

قانون (. 6311های مجلس شورای اسالمی )مركز پژوهش
. 65/4/6311كشوری مصوب تعاری، و ضوابط تقسیمات 

 مجلس شورای اسالمی. :تهران

 یا ار ماتیتقس یقیمطالعه تطب(. 6386مقیمی، ابراهیم )
 ر  راتییو تا یژئومورفولوژ درویه یها حوضهبا  رانیا

، (11و  15) 63، فصلنامه تدقیقات جارافیایی .16قرن 
611-661.

های مدلی ا اره امور حكومت(. 6381مدمد )مقیمی، سید
تهران: انتشارات سمت. ها.مدیریت شوراها و شهر اری

 یرهنمو ها (.6335)از هلند  یاچ و یمهندسان مشاور  
و  یبهنام شاپور ترجمه یی.مراكز روستا یزیر برنامه
 یو بررس قاتیمركز تدق ،یجها  سازندگ تهران: .گرانی 

 یی.مسائل روستا
ترجمه مجید  زیستن  ر مدیط زیست.(. 6311میلر، جورج. تایلر)

 انتشارات  انشگاه تهران. :تهران .مخدوم
ای:  ر  ریزی توسعه منطقه نامهبر .(6311) پیآر. ، میسرا

فصلنامه  .كیاوند ترجمه عزیز .جستجوی معنی و مفهوم
 .61، شماره برنامه و توسعه
ی بر روش تدقیز  ر جارافیا و ا مقدمه(. 6341و یعی، كاظم )

 .یا منطقهی ها عمرانراهنمای مطالعات جارافیایی و 
 تهران: نشر  هخدا.

ترجمه  جارافیای تركیبی نو )جلد اول(، .(6333) هاگت، پیتر
 انتشارات سمت. تهران: .نژا   شاپور گو رزی
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ترجمه علی  ایران:  یكتاتوری و توسعه.(. 6358هالیدی، فر  )
 تهران :انتشارات علم. .ن یلفانی لوع و مدس

 یمر م شناخت افتیفرهنگ و توسعه )ره .(6331) یونسكو

: تهران .یمدمد فاضل ،یاهلل فاضل ترجمه نعمت .توسعه(
انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشا  
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