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Miyandabın Üç Ayrı Şəhərə Bölünməsinin 

Səbəblərinə və Nəticələrinə Bir Baxış 

• Milad BALESİNİ1 

• Nəvid ƏMƏNZADƏ2 

Xülasə: Ölkələrin idari bölgələri, bir çox elm şöbələrində mübahisə 

edilən regiyonal sahənin idarəsində hökümətlərin rolunun açıq bir 

örnəyidir. Hökümətlər, öz torpaqlarında ölkə bölünmələri və məqsədli 

regiyonallaşdırma ilə bəlli hədəfləri təqib edər və bəlli qaydalar ve 

düzənləmələrə uyğun olaraq, regiyonal sahədə istədiyi idarəni həyata 

keçirər. İdari və siyasi vahidlərin dəyişməsi prosesində çox sayda faktor 

rol oynamaqdadır: Nüfus, genişlik, mədəniyyət və etnisitə, tarixilik, 

təhlükəsizlik, nəqliyyat və bənzərləri ən önəmlilərindəndir. Eyni zamanda 

bəzi durumlarda, bir sıra siyasi-idari mülahizənin varlığının və ya yeni bir 

rayonun təşkili üçün tədariklər, bəhs edilən meyarları kənarda buraxır və 

ölkə bölgələrinin inkişafında tək başına önəmli bir rol oynaya bilir. Qərbi 

Azərbaycanın Miyandab (Miyandoab) şəhərinin üç ayrı şəhərə bölünmə 

qərarı bu örnəklərdən biridir. Həm ərazi genişliyi, həm nüfusu 

baxımından Qərbi Azərbaycanda bölünə bilən bir çox şəhərin olmasına 

baxmayaraq yenə başqa şəhərlərə göre az nüfus və genişliyə malik olan 

Miyandab bölünmüşdür və iki yeni şəhər (Baruq və Çaharburc) 

yaranmışdır. Bu araşdırma təsviri–analitik metod ilə hazırlanmış, gərəkli 

verilər, kitabxana qaynaqları və elektronik kitablardan istifadə olunmuş və 

ilgili dosyslar və sənədlərə müraciət edilərək toplanmışdır. 

Nəticə olaraq, Miyandab şəhərinə bağlı olan Baruq və Çaharburc 

şəhərlərinin siyasi səviyyəsinin arttırmasında, Qərbi Azərbaycan əyalətini 

bölmək və yeni əyalətin qurulması qərarı hədəflənmiş ola bilər. Ayrıca, 

yetərli alt struktur olmadan bu iki şəhərin qurulması, gələcəkdə çeşidli 

zərərlərin çoxalmasına yol aça bilər. 
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Miyandab’ın Üç Ayrı Şehre Bölünmesinin 

Nedenlerine ve Sonuçlarına Bir Bakış 

• Milad BALESİNİ 1 

• Nevid EMENZADE 2 

Özet: Ülkelerin idari bölgeleri, birçok bilim dalında tartışılan bölgesel 

alanın yönetiminde hükümetlerin rolünün açık bir örneğidir. Hükümetler, 

kendi topraklarında ülke bölgeleri ve amaçlı bölgeselleştirme ile belirli 

hedefleri takip eder ve belirli kurallar ve düzenlemelere uygun olarak 

bölgesel alanda istedikleri yönetimi uygularlar. İdari ve siyasi birimlerin 

değişmesi sürecinde çok sayıda faktör rol oynamaktadır: Nüfus, genişlik, 

kültür ve etnisite, tarihilik, güvenlik, ulaşım vb. en önemlilerindendir. 

Aynı zamanda bazı durumlarda bir dizi siyasi-idari mülahazanın 

varlığının veya yeni bir eyaletin oluşumu için tedarikler, bahsedilen 

kriterleri kenara bırakır ve ülke bölünmesinin gelişmesinde tek başına 

önemli bir rol oynar. 

Batı Azerbaycan’ın Miyandab (Miyandoab) şehrinin üç ayrı şehre 

bölünme karaı bu örneklerden biridir. Hem genişlik hem de nüfus 

bakımından Batı Azerbaycan’da bölünebilen birçok şehrin olmasına 

rağmen, yine başka şehirlere göre az nüfus ve genişliğe sahip olan 

Miyandab bölünmüş ve iki yeni ilçe (Baruk ve Çaharburç) 

oluşturulmuştur. 

Bu çalışma betimsel–analitik metöt ile yapılmış ve gerekli veriler, 

kütüphane kaynakları ve e-kitaplardan yararlanılmış ve ilgili dosyslar ve 

belgelere başvurularak toplanmıştır. 

Sonuç olarak, Miyandab şehrine bağlı olan Baruk ve Çaharburç ilçelerinin 

siyasi diziminin arttırmasında, Batı Azerbaycan eyaletini bölmek ve yeni 

eyaletin kurulması kararı hedeflenmiş olabilir. Ayrıca, yeterlı altyapı 

olmadan bu iki şehrin kurulması, gelecekte türlü hasarların çoğalmasına 

da yol açabilir. 
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A Study of the Reasons and Results of Dividing 

Miyandoab into Three Separate Towns 

• Milad BALESINI 1 

• Navid AMANZADEH 2 

Abstract: Country divisions are prominent instances of the 

governments' roles in the management of territory environment which 

has been studied by different disciplines' scientists. The governments 

follow specific goals by country divisions and systematic 

territorializing on their lands. They manage the specified territory 

based on definite regulations and conventions. In the process of 

changing the levels of political and official units, different agents are 

playing their roles for instance population , area, culture, ethnic 

,antiquity, security, availableness and so on are some of the important 

examples. In some cases some political-official considerations or 

making overtures to establish new provinces, put the foregoing 

criteria's aside and they are themselves the main role in deciding on 

promoting country divisions levels. One of these cases is dividing the 

city Miyandoab in West Azarbayjan into three separate towns. 

Although there are other cities in West Azarbayjan province with 

bigger area and more population, which are prone to dividing into 

different towns, Miyandoab with smaller area and less population in 

comparison with other cities was divided into the towns Barug and 

Chaharborj. This study has been analyzed using descriptive analysis 

technique and the information has been gathered through library 

resources, electronic resources and hardcopy ones. The result of the 

study showed that by promoting the political level of the town Barug 

and Chaharborj from the environs of Miyandoab into separate cities, 

the probability of establishing a new province in the area is 

considered. Moreover establishing these cities without paying 

attention to the substructures may increase different harms.  
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 نگاهی به دالیل و تبعات تقسیم میاندوآب
 به سه شهرستان مجزا

 1میالد بالسینی •
 2زادهنوید امن •

در  است كه ها در مدیریت فضاي سرزمینیآفرینی دولتتقسیمات كشوري از مصادیق بارز نقش :چکیده

و  شوريكات ها با انجام تقسیمگیرد. دولتهاي علمی مورد بحث و بررسی قرار میرشته از بسیاري
ررات د و مقهدفمند درحوزه سرزمینی خود، اهداف خاصی را دنبال كرده و بر اساس قواع قلمروسازي

طح یند تغییر سآكنند. در فرسرزمینی اعمال می مشخصی، مدیریت موردنظر خویش را در فضاي
توان به ا میآنه ترینكنند كه از جمله مهمآفرینی میاداري عوامل متعددي نقشو واحدهاي سیاسی 

ي موارد درعین حال در. جمعیت، وسعت، فرهنگ و قومیت، قدمت، امنیت، دسترسی و... اشاره كرد
 دیدجچینی براي تشکیل استانی مقدمه و یا اداراي-شود كه وجود یكسري مالحظات سیاسیمی مشاهده

 مات كشوريح تقسیقاء سطتنهایی نقش اصلی را در ارت و خود به معیارهاي مذكور را در حاشیه قرار داده

 ه شهرستانسی به یکی از این موارد تفکیک شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غرب نماید.ایفا می
هایی در استان باشد. با وجود اینکه هم به لحاظ وسعت و هم به لحاظ جمعیت، شهرستانمجزا می

 باشند، باز شهرستانمتعددي میهاي آذربایجان غربی وجود دارد که مستعد تفکیک به شهرستان
اروق و ها، تفکیک و از دل آن شهرستان بمیاندوآب با جمعیت و وسعت کمتر نسبت به سایر شهرستان

ن از وردنیاز آهاي م این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و اطالعات و دادهچهاربرج بیرون آمد. 
نتیجه  ه است.به اسناد و مدارك مربوطه گردآوري شد اي، الكترونیك و مراجعهطریق منابع كتابخانه

ه بیاندوآب شهر باروق و چهاربرج از توابع شهرستان مارتقاي سطح سیاسی در تحقیق نشان داد كه 

ها باشد. همچنان که تاسیس این شهرستاناحتمال تاسیس استانی جدید در منطقه مدنظر می شهرستان،
 تواند داشته باشد. هاي متعددي را میفزایش آسیبها احتمال ابدون توجه به زیرساخت

 .میاندوآب، تقسیمات سیاسی، چهاربرج، باروق :هاکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

زمینه  ،دولت اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاكمیتي» تقسیمات كشورياگرچه در تعریف 
)احمدي پور، « امكانات و خدمات دسترسي ساكنان واحدهاي مختلف سیاسي در سطوح مختلف را به

روز واحدهاي مختلف شود، اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، پس رفِت روزبه( نیز عنوان مي4: 1388
1ايسیاسي باالخص در مناطق حاشیه هاي ذیربط تفکیک و به ایران است که هر روز به امر سازمان 

ه از تقسیمات روز افزون کشوري و افزایش اي کشوند. پس تنها نتیجهتر تقسیم ميواحدهاي کوچک
افزایش ظرفیت »توان گرفت؛ مي -از زمان تاسیس دولت مدرن تا به حال-واحدهاي سیاسي در ایران 

باشد تا ایجاد رفاه و ي دیواني مي( از راه توسعه1)همان، « خود براي تداوم بقاي حاكمیت مورد نظر
 امکانات براي شهروندان و... . 

شوند شود که روستاهایي در کشور تبدیل به شهر و شهرهایي تبدیل به شهرستان مياهده ميگاهًا مش
2هاي شهري همچون آب آشامیدنيکه از تامین حداقل زیرساخت شهروندان و سایر امکانات رفاهي  

هاي جاري ساختار اداري مرتبط با شهر باشند. این در حالي است که حقوق کارمندان و هزینهعاجز مي
هاي دهد. با این وجود اصراري که دولت بر صرف هزینهشدن، کفاف تامین حداقل امکانات شهري را مي

هاي تازه تاسیس به جاي تامین حداقل امکانات رفاهي جاري به ساختار اداري شهرها و شهرستان
 شهروندان دارد جاي بسي تامل است و بایستي مورد کنکاش و بررسي قرار گیرد. 

ه.ش دارد كه كشور  1286ات جدید كشوري ریشه در متمم قانون اساسي مشروطه در سال نظام تقسیم
 1316به دنبال آن در آبان  .ترتیب به ایالت، والیت، بلوك و ده به لحاظ سلسله مراتبي تقسیم كرده را ب

قانون تقسیمات كشوري اصالح و نظام سلسله مراتبي جدیدي متشكل از استان، شهرستان، بخش و 
تغییراتي در  1362منتهي در سال  .ستان ارائه شد. تاكنون نیز همین نظام در حال اجراستده

هاي تشكیل سطوح تقسیمات كشوري به وجود آمد و بحث تعداد جمعیت، وسعت و تراكم به شاخص

                                                           
اي در این تحقیق؛ مناطقي است دور افتاده از ثروت و قدرت در کشور. نقطه مقابل . منظور از مناطق حاشیه1

 شوند. درت در کشور محسوب ميقطب ثروت و ق اي، مناطق مرکزي وجود دارد کهمناطق حاشیه
به شهر  1387در سال  يدر حال تیهزار نفر جمع 2با  یيخانه از توابع استان زنجان، روستابه عنوان مثال ارمغان. 2

 نیبودند. در ا قهیبه آب در مض يشهر از دسترس نیا ياهال يمداوم يهاهفته يشد که در تابستان سال جار لیتبد

پمپاژ آب و  ياز گران يخانه را ناشآب ارمغان نیل عدم تامیشرکت آب و فاضالب استان زنجان دل عاملریمد انیم
 ي. براکنديعنوان م وبیمع يهاپمپاژ يبه جا دیجد يهاو نصب پمپاژ دیشرکت آب و فاضالب در خر یيعدم توانا

  /63https://t.me/Environment_Chinarبه: دیرجوع کن شتریمطالعه ب
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هاي اصلي تقسیم كشور به واحدهاي مختلف سیاسي و تشكیل سطوح مختلف تقسیماتي عنوان مالك
اي کشور بیش از آنکه جمعیت، وسعت و تراکم مالک تقسیمات ال اغلب در مناطق حاشیه. با این حشد

 گیرد. کشوري باشد بیشتر مالحضات سیاسي مد نظر قرار مي

ي به سه غرب تقسیمات سیاسي، شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان هايدر یكي از نمونه
ور ي تقسیمات سیاسي در کشبا توجه به پیشینه شهرستان تقسیم شد. یادداشت حاضر سعي دارد

 نگاهي به دالیل و تبعات تقسیم میاندوآب به سه شهرستان مجزا داشته باشد.

 

 قلمرو تحقیق

 1399موقعیت شهرستان میاندوآب بر روي نقشه استان آذربایجان غربي در سال 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

 الف( میاندوآب قبل از تقسیم

ازغرب به  از شرق و شمال به استان آذربایجان شرقي،میاندوآب شهرستان  مات اخیرقبل از تقسی
 میاندوآبشد. محدود مي دژ، بوكان و مهاباددریاچه ارومیه و از جنوب به شهرستانهاي تكاب، شاهین

ورمیه ا چهایمنطقه و از شمال به در يهاجلگه بزرگ کشور است که از شرق و غرب به کوه نیچهارم
 يص و ممتازخا تیاز موقع يغرب جانیاستان آذربا يشهرها انیمیاندوآب در مشود. يد ممحدو

 ئو(ي و تاتا)جیغات رودنهیمیرود و سنهیدو رود زر يهاجلگه میاندوآب از آبرفت رایز ،برخوردار است
 . بوجود آمده است

 2174ت آن نفر و وسع 494هزار و  237شهرستان  نیا تیجمع 1395بر اساس سرشماري سال 
دقیقه  36درجه و  44دقیقه طول شرقي و  46درجه و  54دقیقه تا  45درجه و  36بین  مربع لومتریک
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. همچنین قبل از آخرین تقسیمات سیاسي دبودقیقه عرض شمالي واقع شده  37درجه و  18 تا
 عبارت بود. بخش  4شهر و  3میاندوآب از  شهرستان

روستا  24تعداد  نیاز ا کهگرفت يروستا را در بر م 84جموعا که م بود دهستان 5شامل  يمرکز بخش
 بخشي بود. اریفاقد ده زیروستا ن 6پاره وقت و  ياریده يروستا دارا 54تمام وقت،  ياریده يدارا

ي اریده يآنها دارا يتمام کهگرفت بر ميروستا را در  14که مجموعا  بود دهستان 3آباد شامل مرحمت
روستا  کیقت و وپاره  ياریده يروستا دارا 42که  بود روستا 71دهستان و  3امل باروق ش بخشبودند. 

روستا  25و  دهستان 2 يبکتاش دارا بخشي بودند. اریروستا فاقد ده 28تمام وقت و  ياریده يدارا
سازمان د )باشنيپاره وقت م ياریده يروستا دارا 18تمام وقت و  ياریده يروستا دارا 7باشد که يم

 (.1399 یت و برنامه ریزي استان آذربایجان غربيمدیر

 
 نقشه شهرستان میاندوآب قبل از آخرین تقسیمات سیاسي

 

 ب( میاندوآب پس از تقسیم

و  فیانون تعارق 13وزارت کشور و به استناد ماده  شنهادیبه پ 1400رماهیت 2۷در جلسه  رانیوز ئتیه
ا بود. شندوآب به سه شهرستان مجزا تقسیم شهرستان میاکرد که  بیتصو يکشور ماتیضوابط تقس

و  يزش مرکدو بخ بیشهرستان به نام چهاربرج از ترک کي یبه مرکز «مرحمت آباد»نام بخش  رییتغ
 بخش درد. ش نییتع «چهاربرج»مرکز شهرستان  انبه عنو زین «چهاربرج»و شهر  جادیا روزآبادیف
شهرستان  کیو  هددانام  رییتغ يش باروق به مرکزبخش به نام بخ نیشهرستان میاندوآب هم ا «باروق»

هرستان شن مرکز و شهر باروق به عنوا هشد جادیو تختالو ا يدو بخش مرکز بیاز ترک «باروق»به نام 
 (. 1400شد )پایگاه اطالع رساني قوانین و مقررات کشور،  نییباروق تع

هر شخش بکتاش به مرکزیت بخش؛ بخش مرکزي و بدر حال حاضر شهرستان میاندوآب داراي دو 
ي، جنوب رود نهیزر دهستانبه ترتیب:  اندهستباشد. همچنین داراي چهار میاندوآب و شهر بکتاش مي

 باشدي ميشمال انیمکر دهستانو  رودنهیزر دهستان، يرود شمال نهیزر دهستان
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 شهرستان باروق

ز توابع اقي و استان آذربایجان شرباروق قبل از انتقال به استان آذربایجان غربي، جز روستاهاي 
از  به استان آذربایجان غربي منتقل و جزئي 13۷0شد. سپس در سال شهرستان مراغه محسوب مي

مل باروق شا يروستا تیبخش باروق به مرکز 13۷9.12.28شهرستان میاندوآب شد. در تاریخ 
 گرددسیتأس و جادییاندوآب اشهرستان م تیدر تابع يغربي و آجرلو يشرق يباروق، آجرلو يدهستانها

 به شهر تبدیل شد.  1383(، سپس در تیرماه سال 13۷9)مجلس شوراي اسالمي، 

 و شرق يقل شراز شما ،يشرق جانیشهرستان باروق از شمال با شهرستان مراغه استان آذرباهم اکنون 
ا بنوب غرب ز جا ،يشرق جانیبا شهرستان ملکان استان آذربا يو از شمال غرب ماقیبا شهرستان چاراو

 هیاکاب همسو از جنوب شرق با شهرستان ت دژنیشهرستان میاندوآب و از جنوب با شهرستان شاه
 يعموم يراساس سرشماربباشد. همچنین شهر مي 1دهستان و  4بخش،  2شهرستان شامل این  .تاس

جمعیت شهر  .استنفر بوده  22.385برابر با شهرستان باروق  تی، جمع1395نفوس و مسکن در سال 
 باشد.مي 4.225، 1395نفوس و مسکن در سال  يعمومباروق نیز بر اساس سرشماري 

 شهرستان چهاربرج

 انآباد تابع شهرستان میاندوآب در استمرکز بخش مرحمت میچهاربرج قد ايروست13۷5در خرداد ماه 
مي، اسال )مجلس شوراي شده و به عنوان شهر چهاربرج شناخته شد لیبه شهر تبد يغرب جانیآذربا

هرستان با ش يبا شهرستان ملکان و از شمال غرب يشهرستان چهاربرج از شمال شرق(. هم اکنون 13۷5
شهرستان  .ستا هیو از شرق، جنوب و غرب با شهرستان میاندوآب همسا ،يشرق جانیبناب استان آذربا
س و مسکن در نفو يعموم يبراساس سرشمارباشد. ميشهر  1دهستان و  4بخش،  2چهاربرج شامل 

 برربرج نیز جمعیت شهر چها است. هنفر بود 2۶.219شهرستان چهاربرج برابر با  تی، جمع1395سال 
 باشد. مي 9.40۶، 1395 نفوس و مسکن در سال يعموم ياساس سرشمار

 
 نقشه شهرستان میاندوآب پس از تقسیمات سیاسي اخیر
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 يو سطوح کنون يکشور ماتیتقس ریس

عنوان  تحت يقانون ،يشمس يهجر 1285در سال  يگذاردوره قانون نینهضت مشروطه در اول پس از
و  فیرا تعر تیو وال التیا يهاقانون مزبور واژه 2. ماده دیرس بیبه تصو اتیو وال االتیا لیقانون تشک

 .ص نمودان مشخکرمان و بلوچستان، فارس و خراس جان،یرا که عبارت بودند از آذربا التیا 4ي اسام

بخشداران  وفرمانداران  فیو وظا يکشور ماتیکه قانون تقس يشمس يهجر 131۶آبان ماه سال  1۶در
رق شمال ششمال غرب، غرب، شمال، جنوب،  يهابه شش استان شامل استان رانیو کشور ا بیبه تصو

 .شد میو استان مکران و پنجاه شهرستان تقس

 10به  رانیاآن  کیو بر اساس ماده  يکشور ماتینون تقسبا اصالح قا 131۶ماه سال  يدر نوزدهم د
استناد تبصره  به يکشور ماتیدر تقس يراتییبه بعد تغ 131۶از سال  .شد میشهرستان تقس 49استان و 

 1339ال س ي درکشور ماتیدر قانون تقس گرید يرییبه وجود آمد. در تغ 131۶قانون سال  2ماده 
 ۶ن، استا 14 به اساس کشور نیشدند و بر ا دهیخود نام يخیو تار يصلا يعدد با اسام يها به جااستان

 شد.  میبخش تقس 449و  يفرماندار 139کل،  يفرماندار

خش بوده است. ب 4۷5شهرستان و  1۶5استان،  24ي دارا رانیا ،يانقالب اسالم زو قبل ا 135۷در سال 
 ماتیقست يدهانام عناصر و واح رییتغدر  رات،ییعمده تغ ،يپس از انقالب اسالم هیاول يهاالدر س
و  فیتعار قانون»پس از انقالب تحت عنوان  يکشور ماتیقانون تقس نینخست نکهیبود تا ا يکشور

شماره  نامه يو ط دهینگهبان رس يشورا داییبه ت 20/4/13۶2خیدر تار «يکشور ماتیضوابط تقس
 صوب، همان چارچوب قانون مقانون نیچارچوب ا .دولت ابالغ شد به 30/4/1362 مورخ ۶812

ر هستان و استان به چند شهر به چند استان و هر رانیقانون، ا نیبوده است. طبق ا19/10/131۶
 (.1396 )کامران و دیگران، شوديم میبخش و هر بخش به چند دهستان تقس يشهرستان به تعداد

ند چ نوستیز به هم پکه ا نیمع یيایاست با محدوده جغراف يکشور ماتیاز تقس ياستان: واحد
 لیشکت يعیو طب ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسیس يهاتیتوجه به موقع اجوار بشهرستان هم

 . ودشيم

چند  ستنویاست که از به هم پ نیمع یيایبا محدوده جغراف يکشور ماتیاز تقس يشهرستان: واحد
تناسب و حد موا يو فرهنگ ياسیس ،ياقتصاد ،يو اوضاع اجتماع يعیجوار که از نظر عوامل طببخش هم

 شده است.  لیاند تشکرا به وجود آورده يهمگن

ند چ وستنیاست که از به هم پ نیمع یيایجغراف هبا محدود يکشور ماتیاز تقس يبخش: واحد
ضاع و او يعیل طبمزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که از نظر عوام نیجوار مشتمل بر چنددهستان هم

  ست.شده ا لیاند تشکرا به وجود آورده يواحد همگن ،ياسیو س ياقتصاد ،ينگفره ،ياجتماع

 وستنیاست که از به هم پ نیمع یيایا محدوده جغرافي یکشور ماتیواحد تقس نیتردهستان: کوچک
و  ياقتصاد ،يفرهنگ ،يعیطب طیشود و از لحاظ محيم لیجوار تشکچند روستا، مکان و مزرعه هم
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 دینمايواحد را فراهم م ياشبکه ستمیدر س يزیرو برنامه يه و امکان خدمات رسانهمگن بود ياجتماع
 (.1362مجلس شوراي اسالمي، )

 دالیل تقسیم میاندوآب به سه شهرستان مجزا

 الف( طرح پیشنهادي تشکیل استاني جدید

 يهارساختیزد قفا يروستاها ياستادیار دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران در بررس يزنگنه شهرک دیسع
ز ادیدالتاسیس این شهرهاي ج رای. زکندياستفاده م« هرشخام »اند، از واژه شده لیالزم که به شهر تبد

انات، امك نظر سیماي كالبدي و ساخت و بافت داخلي هیچ شباهتي به شهر ندارند و فاقد هرگونه
ي، دیریتمدالیل اداري  شدن هستند و صرفا به سیسات و خدمات زیربنایي براي شهراتجهیزات، ت

 (. 543-542: صص 1392 ،ي)زنگنه شهرک اندسیاسي و استراتژیكي نام شهر به خود گرفته

توان به قانونمندي دیگري بررسي فضایي روستاهاي كوچك تبدیل شده به شهر )خام شهرها( مي از
ام شهرهاي آنها دارد. سیس شده و تعداد باالي خاهاي تازه ترسید كه نشان از وجود رابطه بین استان

ما تاسیس  يهایي كه در دو سه دهه اخیر در نظام تقسیمات كشوردهد كه در استانها نشان ميبررسي
هاي خراسان شمالي، توان به استانها مياند، خام شهرهاي بیشتري وجود دارد. از این نمونهشده

 60و بختیاري اشاره كرد كه بیش از  خراسان جنوبي، اردبیل، قم، كهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال
 يهدر دو یا سه ده هااننفر هستند. اكثر این استهزار  5ردیف شهرهاي كمتر از ر درصد شهرهایشان د

اند؛ البته فقط استان البرز به دلیل نزدیكي به تهران از این قاعده مستثناست. بنابراین اخیر تشكیل شده
مدیریتي است. زماني كه استان  -ك به شهر، رویكردهاي اداري دلیل دیگر تبدیل نقاط روستایي كوچ

شود چند روستا به بخش، و دارد كه منجر مي یيهاها و بخشگیرد، نیاز به شهرستاناي شكل ميتازه
بزرگترین روستاها به شهر، و چند بخش كوچك به یك شهرستان تبدیل شوند. با شكل گرفتن 

یابد. به همین دلیل تغییر در حتي با جمعیت خیلي كم ضرورت مي هاي تازه، وجود چندین شهراستان
معیار جمعیتي، روستاهاي مركز بخش صرف  برضوابط و مقررات تقسیمات كشوري سبب شد كه عالوه 

نظر از تعداد جمعیتشان به شهر تبدیل شوند. بدین ترتیب، بسیاري از خام شهرها همان مراكز 
در رابطه با تفکیک (. 550ص  همان،) هاي تازه شكل گرفته هستندهاي جدیدالتاسیس در استانبخش

3هايزایيشهرستان میاندوآب شاید عکس این قاعده نیز صادق باشد. به عبارت دیگر با شهرستان متعدد  
هاي پیشنهادي براي تشیکل امکان تشکیل استان جدیدي در منطقه مورد بحث فراهم آورد. البته طرح

                                                           
به  یيزالولهها از آن استفاده کردیم. زایي چاهعبارتي است که به دلیل تشابه ساختاري با لوله زایي. شهرستان3

ه له چاه باز لو يقسمت هاي زیرزمینيناشي از تخلیه آب نینشست زم لیکه در آن به دل شوديگفته م يادهیپد

ا ت کشوري رزایي وضعبت فعلي تقسیماما نیز در استفاده از عبارت شهرستان.شوديرانده م نیخارج از سطح زم
سي سیمات سیاهایي بر روي نقشه تقسیاسي شهرها و شهرستان -مدنظر قرار دادیم که بنا به برخي دالیل اداري 

 شود.  کشور رانده مي
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هاي آذربایجان شرقي و آذربایجان غربي از گذشته نه چندان دور وجود داشته تاناستاني در حوالي اس
 است. 

 جادیا ای کیفکت ياست که برا یيهاشامل طرح رانیدر ا يکشور ماتیتقس يبرا يشنهادیپ يهاطرح
اند دهش هیارا کشور يت رسممقاما ياز سو ران،یها در ااستان نیعمده محدوده ب راتییتغ ای دیاستان جد

ده شوآب واقع اي که شهرستان میاندتشکیل استان جدید در حوزه دارند. يو بازتاب قابل توجه تیو اهم
 اي سیاسياحدهواست، یکي از مباحثي است که از دیرباز وجود داشته و تقسیم میاندوآب جهت افزایش 

 کند.جهت مورد نظر تشکیل استاني جدید این فرضیه را تا حدودي تایید مي

 ن سهنداستا

ز ا لیدا شدن اردبو مراغه چند سال پس از ج زیتبر تیاستان با مرکز 2به  يشرق جانیآذربا میطرح تقس
 ان شرقيآذربایج در استان ياسیاز مباحث س يکیسال گذشته به  10مطرح و در  يشرق جانیآذربا

ان، ، ملکبناب ر،یشمراغه، عجب يهاشهرستانطرح پیشنهادي استان سهند که شامل مبدل شد. 
 جانیباستان آذراز ا ها و روستاها(ها، دهستان)شهرها، بخش توابع يبا تمام انهیهشترود و م ماق،یچاراو
 و الحاق يغرب نجایتوابع از استان آذربا يو تکاب با تمام دژنیشاه اندوآب،یم يهاو شهرستان يشرق

 .باشدمي گریهمده آنها ب

 استیر يهادایاز کاندمحسن رضایي به عنوان یکي  1392ال س يجمهور استیانتخابات ر غاتیدر تبل
غه و مرا زیتا آنجا که در تبر ،را مطرح کردتشکیل استان سهند موضوع  تیبا جد يجمهور
، فرودگاه وجود برگزار شد. موافقان استان شدن مراغه معتقدند نهیزم نیدر ا يمختلف يهایيگردهما

 يناستا لیکتش نهیزم توانديمراغه م يدانشگاه يهاساخت ریو زشهر  نیبزرگ در ا  عیو صنا مارستانیب
فان لادر مقابل مخ هم کاسته شود. زیبه تبر ياز بار مراجعات ادار گرید طرفرا فراهم کند و از  دیجد
 يوو از س شوديم ترمیحج جانیدر منطقه آذربا يادار ياقدام بوروکراس نیاستان معتقدند با ا میتقس

کمبود  اشت.ددر قالب استان را نخواهد  تیموجود در مراغه امکان فعال يادار يهاساخت ریز گرید
 يوار براهمج يهرهادر ش ياجتماع يهاو مقاومت يانسان يرویدر مراغه، کمبود ن يادار يهانساختما

ه بود يشرق جانیبادر آذر ياستان میمخالفت با تقس لیدال گریاستان از د میمراغه در تقس تیقبول مرکز
 است. 

. طرفداران شد دهیهم رفت و به عالم شعر و فرهنگ هم کش استیاستان فراتر از عالم س میطرح تقس
و  يدر توانمند يدارد، اشعار يطرح از شعرا هم کمک گرفتند و در مراغه که از گذشته شاعران بزرگ نیا

از مخالفان  ياالبته عدهشهر سروده شد.  نیا تیبه مرکز ياداره استان يبرا ياجوانان مراغه تیدرا
از توان  يشدن استان بخش میبا تقس اندارند. به اعتقاد آن دیهم تاک يتیاستان بر موضوعات امن میتقس
که در مراغه مستقر است در مواقع  ينظام يرویکاسته شده و ن يشرق جانیآذربا ياستان مرز يدفاع

 نیاستان ب میت. با باال گرفتن بحث تقسرا نخواهد داش زیتبر تیبه مرکز عیسر يتوان همراه يضرور
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 يگرفته و آن استقرار فرماندار شیرا در چند سال گذشته پ يدیجد کردیمخالفان و موافقان دولت رو
از معاونان استاندار انجام  يکیطرح فرماندار مراغه همزمان به عنوان  نیدر مراغه است. در ا ژهیو

 يفن يبرنامه و بودجه، شورا يشورا لیبرخوردار است. تشکهم  يشتریب اتاریو از اخت کنديم تیمامور
 يبرا يابوده که به عنوان مقدمه يمراغه از اقدامات ژهیو رماندارف استیمعادن به ر يواگذار يو شورا

مباحث  ریاخ يهادر سال نیمطرح شده است. همچن يشرق جانیآذربا میو تقس دیاستان جد لیتشک
بناب و ملکان اغلب در مراغه حل و فصل شده و در  يه مراغه در شهرهاب کیبزرگ نزد عیمربوط به صنا
 تیاز مرکز استان فعال يشتریمراغه با استقالل ب هیحوزه علم يحت يفرهنگ يهاساخت ریحال حاضر ز

 (.1400)همشهري آنالین،  کنديم

 مکریان استان کردستان شمالي /

 و بوکان تیرکزمبه  ي و گاها مکریانکردستان شمالگاها با عنوان  ياستان لیتشک يبرا يشنهادیطرح پ
 و استان يربغ جانیاز استان آذربا يبخش ،استان نیا لیتشک يکه محدوده مورد نظر برا مهاباد است

بي همچون استان آذربایجان غرجنوب  نیکردنش يهاشهرستان این طرح عالوه برکردستان است. 
دوآب نشین همچون تکاب، شاهین دژ، میانها ُترک، شهرستانمهاباد، بوکان، اشنویه، سردشت و پیرانشهر

 د.ریگيدر شمال استان کردستان را دربر م بانهسقز و  يهاشهرستان و نقده به اضافه

با نام  13۶9 بهشتیارد 25 خیوقت بوکان در تار ندهینما «احمد طه» بار توسط نیاول يطرح برا نیا
 شنهادیو به وزارت کشور پ مطرحي اسالم يه سوم مجلس شورابوکان در دور تیبه مرکز انیاستان مکر

 .ردیاقدام و مورد مطالعه قرار گ يغرب جانیدر جنوب آذربا دیجد يداده شد تا در خصوص استان
با عنوان ي نماینده وقت بوکان عثمان میقس از دستور محمد شیدر نطق پ 138۷سال  همچنین در

 گاهیبوکان با توجه به جا تیبا مرکز يکردستان شمال دیتان جداس جادیمطالعه وزارت کشور در جهت ا»
 لیدوباره طرح تشک« غرب و شرق کشور نیب ضآن و رفع شبهه تبعیبالقوه  يهاتیو ظرف يراهبرد

(. عالوه بر اینها 1397)آفتاب یزد،  مجددا مطرح شد يبار با نام کردستان شمال نیان اما ایاستان مکر
دستور خود در مجلس انیدر نطق مه وقت مهاباد ندینماي عثمان احمد 1392ي ماه د 15 کشنبهیروز 
با  يبه نام کردستان شمال ياستان ،يکشور ندهیآ ماتیکشور خواست که در تقس ریاز وز ياسالم يشورا
قانون  19و  15مطالبات مردم مهاباد که اصول  ياحمدبه گفته  شهر مهاباد در نظر گرفته شود. تیمرکز
4ياساس  ،یيایجغراف يهايژگیهنوز برآورده نشد است و مهاباد با توجه به و کنديم دیبر آن تاک زین 

 (.1392)رادیو فردا،  استان شود کیبه  لیتبد توانديو منابع آن م يخیقدمت تار

                                                           
آنها در مدارس  اتیادب سیدر مطبوعات و تدر يو قوم يمحل يهااز زباناستفاده  ران،یا يقانون اساس 15اصول . 4

 .دارد دیلت تاکمهمه افراد  يو اجتماع ياسیس ،يبودن حقوق انسان يبر مساو زین 19. اصل شمارديرا آزاد م
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هایي نیز همراه هر چند تشکیل استان مکریان و یا کردستان شمالي از زمان مطرح شدن آن با مخالفت
هاي اما همواره از سوي نمایندگان بوکان و مهاباد در مجلس شوراي اسالمي مطرح و بازتاب5ت،بوده اس
 اي داشته است. گسترده

هاي پیشنهادي استان سهند و مکریان/کردستان شمالي نهفته است، هایي که در طرحمقایسه ظرفیت
نهادي ح پیشلحاظ وسعت طرشاید بتواند رهگشاي امکان تکشیل هر یک از آنها را روشن نماید. به 

باشد و همچنین تر از جغرافیاي مورد نظر استان مکریان/کردستان شمالي مياستان سهند بزرگ
جمعیت  ودهد. اما همانطور که ذکر آن رفت، بیش از آنکه وسعت جمعیت بیشتري را در خود جاي مي

ي سیاس باشد، مناسباتیکي از دالیل تقسیمات سیاسي من جمله تشکیل استاني جدیدي در کشور 
ها نیز در تقسیمات سیاسي نقش بسیار گیرد. در همین راستا ترکیب قومیتي استانمدنظر قرار مي
 نمذهبي از میا-چنانچه نظام تقسیمات کشوري مانع از قرارگیري اکثریت قومي»مهمي دارد، 

 تاسیس»هر چند (. ۷0: 1390)اعظمي و دبیري، « هاي کشور در درون یک استان شده استاقلیت
ته است که از گرف مبنا قرار نیبر ا 1330ها در دهه از آغاز سرشماري رانیدولت ا نانوشته و يسنت

ي، نیالدفی)س «به هنگام سرشماري خودداري کند شهرونداني قوم شهیپرسش درخصوص زبان و ر
/کردستان شمالي  کریان(. از این منظر اگر سهند یا م25: 1399، به نقل از راحمي و دیگران، 4: 1394

ي ستان شمالها در نظر بگیریم، طبعا مکریان/کردرا در منطقه مذکور به عنوان طرح پیشنهادي استان
اني مالي استشتان شانس بیشتري را در استان شدن در اختیار دارد. زیرا با تشکیل استان مکریان/کردس

 گیرد. زیرا منطقه مورد نظررا دربر ميهند ترکیب اتنیکي متکثري گیرد که بیش از استان سشکل مي
نشیني همچون استان مکریان/کردستان شمالي با محوریت جمعیت غالب کردها، شهرهاي ُترک

 گیرد. میاندوآب، نقده، شاهین دژ و تکاب از استان آذربایجان غربي را در بر مي

بان زباشد که به يمصداوسیمایي عالوه بر این هم اکنون مهاباد مستقل از استان آذربایجان غربي داراي 
ا ب مایحد سمتشکل از وا مرکز مهاباد يمایدر حال حاضر صداوسنماید. کردي و فارسي برنامه اجرا مي

با  شنیمیاحد انوساعته و  24و واحد صدا با پخش  ياساعت برنامه به صورت ماهواره 24پخش روزانه 
ورت صخود را به  هاياکنون برنامهه مهاباد همک. شبباشديم شنیمیساعت ان 10ساالنه حدود  دیتول

 )صدا و باشديم نیقابل مشاهده به صورت آنال نیشبکه همچن نی. اکنديپخش م يزنده و به زبان کرد
 يرکتبان زبه سه  يغرب جانیآذربا يمهاباد، شبکه استان يمایعالوه بر سسیماي مرکز مهاباد(. 

 کند.يپخش م برنامهي نیز و کرد يفارس ،يجانیآذربا

هاي خشعالوه بر صداوسیماي مرکز مهاباد، خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران، ایرنا نیز همچون ب
استاني مخصوص خبرگزاري مذکور، بخشي را نیز مهاباد اختصاص داده است که عالوه بر اخبار مهاباد و 

                                                           
مخالفت توان به هایي که که با تشکیل استان مکریان و یا کردستان شمالي شده است، مي. در رابطه با مخالفت5

 06187n.ir/a2https://bنادر قاضي پور نماینده وقت اورمیه اشاره نمود. براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به: 

https://b2n.ir/a06187
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سایر شهرهاي کردنشین جنوب استان آذربایجان غربي، اخبار شهرهاي ترک نشین جنوب آذربایجان 
6دهد.غربي همچون میاندوآب، شاهین دژ و تکاب را نیز پوشش مي شهر  ویرادکه  این در صورتي است 

حدود چهار  لیرتعطیغ يروزها يط يمحل ايرسانهافتتاح شده، به عنوان  13۷5که در سال  مراغه
 (.1400)ایرنا،  دارد برنامهژهیهم و هايلیاز تعط يها و برخجمعه يو برا کنديساعت برنامه پخش م

 ب( وسعت 

ودار ذیل مشاهده نطور که در نمشود اما هماسوب ميهاي تقسیمات سیاسي محوسعت یکي از مالک
ه بمین شهرستان -9شود، شهرستان میاندوآب قبل از تقسیم این شهرستان به سه شهرستان مجزا مي

شود. بنابراین مالک وسعت شهرستان استان آذربایجان غربي محسوب مي 1۷لحاظ وسعت در بین 
هاي تکاب، تني است شهرستانزم براي تقسیم این شهرستان محسوب شود. گفتواند پیش شرط النمي

وآب ابق میانددژ، بوکان، سلماس، مهاباد، خوي و اورمیه وسعت بیشتري از شهرستان سپیرانشهر، شاهین
فکیک هت تجداشته و همچنین به لحاظ وسعت استعداد زیادي هم نسبت به شهرستان سابق میاندوآب 

ر دیل مندرج اب وسعت به عنوان یکي از دالاند. با این حسهایي جدید را دارا بودهو تشکیل شهرستان
 قانون تقسیمات کشوري معیار متناسبي براي تقسیم شهرستان میاندوآب نبوده است. 

 
 (1399غربي ) ریزي استان آذربایجانمنبع: سازمان مدیریت و برنامه

 پ( جمعیت

از همین رو بر شود. جمعیت نیز یکي از مالک تقسیمات سیاسي بر اساس قوانین کشور محسوب مي
اساس نمودار ذیل شهرستان میاندواب قبل از تقسیم این شهرستان به سه شهرستان مجزا، سومین 

، داراي 1395شد. این شهرستان بر اساس سرشماري سال شهرستان از لحاظ جمعیت محسوب مي
حاظ جمعیت هاي اورمیه و خوي هم به لنفر جمعیت بود. باز قبل از این شهرستان، شهرستان 2۷3.949

بودند. همچنین اختالف و هم به لحاظ وسعت مستعد تقسیم و تفکیک به چندین شهرستان مجزا 
هاي بوکان و مهاباد زیاد نبوده است. چنانچه شهرستان میاندوآب جمعیتي این شهرستان با شهرستان

                                                           
 55204n.ir/e2https://b. مهاباد ایرنا، قابل دستیابي در: 6

https://b2n.ir/e55204
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تر از مهاباد فر بیشهزار ن 40هزار نفر بیشتر از بوکان و  20قبل از تقسیم به سه شهرستان مجزا حدود 
 داد. را در خود جاي مي

 
 (1395منبع: سالنامه سرشماري عموم و نفوس مسکن )

 

 تبعات تقسیم شهرستان میاندوّآب به سه شهرستان مجزا

 قتصادي باروق و چهاربرج هاي اجتماعي و االف( نگاهي به زیرساخت

د وجو راضي،ریزي كاربري اهالبدي، برناماز نظر سیماي كاند عمدتا روستاهایي که به شهر تبدیل شده
مدني،  دولتي و دهايسیسات و تجهیزات، امكانات و خدمات رفاهي، وجود نهادهاي مورد نیاز اعم از نهاات

فوذشان، ن هوزروستاهاي ح زیرساختي براي-خدمات مورد نیاز اداري همین و تهیاوجود خدماتي براي ت
 ه شباهتيیچگونتا جاییكه تقریبا ه. انداي دیگر بسیار ضعیفهوضعیت معیشت مردم و بسیاري از جنبه

. در رندلبدي نداو كا مانند نهادي، كاركردي با مفهوم واقعي شهر چه از بعد جمعیتي و چه از ابعاد دیگر
 ، عمدتاباندوآیم میتقس باروق و چهاربرج قبل و بعد از مناطق اقتصاد مشاغل و يبررسهمین راستا در 

ده هایي مواصالتي هستیم که به صورت نیمه کاره رها شهایي عمراني من جمله راهو پروژهها شاهد طرح
 و عمال تاثیري بر پیشرفت و آباداني مناطق مذکور نداشته است. 

 :باروق

دارند،  اندوآبیجلگه م ياز قسمت کوهستان يبخشبه عنوان  باروقکه مردم منطقه  يتنها منبع درآمد
. همچنین است (يسأر 30-20) کوچک يبه صورت واحدها يرده دامداربه طور گستي و کشاورز
مردم منطقه  ياقتصاد هچرخکاشت و داشت آن جزئي از که  مید يهانیزم باپر بارش  يامنطقه

قشر  يهادغدغه يسال به باال و پاسخگوانیم قشر يهاازین يدهه گذشته پاسخگو کیاما در  .باشدمي
و  شدهمشغول  يخدمات يهااند به شغلداشته لیکه امکان تحصي هم جوانان رو نیاز ا .جوان نبوده است

مهاجرت به به مجبور  بوده،در منطقه موجود ن هاي اقتصاديتیفعالموجود جهت سایر  رساختیچون ز
و  تجربه که امکانات، يانسالیقشر م يطرف ازاند. ي شدهمرکزشهرهاي اطراف و اغلب به  يهاشهرستان
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تا  و قیعم يهاحفر چاه ،برقفراوان موفق به انتقال خطوط  مشقاترا دارند با  يکشاورزتوسعه  يانرژ
 اند.بخشیدهبه اقتصاده خانواده خود سروسامان  نینو ياریآب يهاروش جادیبا ا حدودي

 اقتصاد منطقه مورد يایاح يبرا دیشهرستان شدن بخش باروق تنها ام و بآاندویم میبعد از تقس اما
7يمیپتروشي مجتمع هاتیفاده از ظرفاست نظر، زنجان -اندوآبیاتوبان م لیتکم يواقع در باروق و دوم 

 عیسر یيکه با هدف جابجا ياتوبان .کاره مانده است مهیناز زمان آغاز آن تا کنون سال  32 به مدت که
 هیآن به حاش و اطراف زیمانند تبر یيشهرها نکهیا هیبا توج و شده يکلنگ زن کزبه مر يغرب يهااستان

 .نصفه کاره مانده است رونديم

 يتالمواص يهاراه نبود بست بودن وبن لیکه بدلباشد ي فراواني ميگردشگر يهاجاذبه يدارا باروق
ان اتوبوژه تمام پرا. با در نظر گرفتن دهدياز دست منیز را  يستیتور تیمناسب امکان استفاده از ظرف

ایجاد  و ستیاحتمال جذب تور گذرديشهرستان باروق مکنار  از ریدرصد مس 70زنجان که -اندوآبیم
روق با يستد عیو صنا يگردشگر يهاجاذبهبه اول توجه عموم  يلههکه در و ؛ردیگيگردها قوت مبوم

درن م يشاورزکعالوه توسعه ه شدن باروق ب يمسکون شدن و يله دوم امکان صنعتهو در و شدهمتمرکز 
 یرد.گيقوت م باشديرا دارا م يکشاورز يهاستگاهیا لیکه در بلند مدت پتانس

 ج:چهاربر

 100 يخط زمان کیدر  رود(ي )زرینهغاتیج يجنوب شرق يچهاربرج نسبت به سمت روستاها تیمرکز
ستر بدر  يغاتیهمجوار ج يکه روستاها يزمان است. يدر بخش کشاورز مدیریت آبنبود  ونیساله مد

 بودن لیدله بنیز در تابستان  و کرديم بیتخر لیرش محصوالتشان را سدرفصل پر با ،اندبوده لیس
از  يترنییااع پوجود نداشت. اما چهاربرج که در ارتف بایتقر يامکان کشاورز يغاتیآب از ج مدیریت

هاي سنتي، کشيزه قیب از طر، آنیزم يعیطب بیبا ش ي واقع شده است،غاتیهمجوار ج يهاروستا
 اءرمنشسو با سمت غرب و رودخانه مورد از يغاتیج اءنور با سر منش يهارودخانه ساز ودست ينهرها

قرار  يغاتیج هدر وضعیت مشاب زیخانه موردو نرودد. گفتني است شيم هیشرق تغذ ازمراغه  يهاهکو
ابل هاربرج قر چد نیزم يعیطب بیبا ش يول ،اندباال دست امکان برداشت آب نداشته يدارد که روستاها

ک ده و اندور کرحکومت از چهاربرج ظه ندهیمنطقه، در اصل نما اتاساس خان نیبر هم ستفاده بوده وا
 شديه مخان سابق منطق ،«ياریدناسف دیجمش» بینصي نیز شرق جنوبي روستاها يدیمحصوالت تول

 ياهال با يچوهدعالوه بکتاش و ه روستا در اطراف خود چهاربرج ب 14 يدادوستدها يتمام تیو در نها
 برج بوده است.رچها

                                                           
هکتار که پس از تقسیمات سیاسي اخیر در  22پتروشیمي شهرستان میاندوآب به مساحت . اشاره به مجتمع 7

باختر  يمیپتروش افتتاح شد، مالکیت آن از آن 1392شهرستان فعلي باروق قرار دارد. این مجتمع که در سال 

لوله  يدیتول يخوراك واحدها در عرصه محصوالت ياصل يکاربردهاباشد. مي درصد30متانول  نهیپوش و درصد70
 سامانه صبااست. براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به  رهیكابل و غ ،يكیقطعات پالست ،يدست نییپا عیدر صنا

 14676n.ir/p2https://b، قابل دستیابي در: «رانیا يباالدست عیصنا»

https://b2n.ir/p14676
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 يبه محل را چهاربرج ن،یزم نیریز هیاز ال ينیرزمیز يهاآب بیو ش نیرودها از سطح زم يعیطب بیش
 ندآیردر اصل ف .شدينم دیتول يگریقلمه محصول د يصنعت يهااز درخت ریغه کرده بود که ب لیتبد
ه سطح ب ينیزمریز يهاکه آب يطوره ب رفته بود. نیز با ونجهیجو و  ،گندم ي همچونمحصوالت دیتول

 د.فقط و فقط مساعد کاشت قلمه بو طیشرا بودند و دهیخاک رس

مزمان با ه ،شده بود جادیمنطقه ا يتوسط اهالدر گذشته زار که هکتار قلمه 500 يبیتقر مساحت
 متاسفانه که بود يبه الوار درختان صنعت يدیشد ازیصنعت چوب ن شرفتیشد که با توجه به پ يابرهه

مکان ا ينیزمریز يهارفتن سطح آب نییآب و پا يعیطب زشیها، دست بردن انسان در خکمبود بارش
زارها درصد قلمه 70از  شیبتاکنون درختان شده است که  هیرويبرده و باعث قطع ب نیرا از ب يدارنگه
 ت.کامل کشانده اس ينابودورطه به نیز را 

 کالن از توسعه بلکهبیشتر و بیشتر  دیجهت تول اما توسعه نه فقط از .دوم ظهور صنعت فرش است مورد
که  يلرش، پوزمان ظهور صنعت فدر و تاجران فرش  يبنا به گفته منابع محل .تجارت فرش است قیطر

میزان  دو برابر شديچهاربرج م فرش در داریخر بینص يغاتیهمجوار ج يفروش فرش روستاها قیاز طر
 يهاربرجچ داریبه فروختن فرش به خر لیچهاربرج ما تیبنا به مرکز ينوع بهد. کننده بو دیپول تول

 د.بودن

د را خو يصنعت جا نیا ش،آغاز تجارت چهاربرج بود و بعد از عدم صادرات فرش و ساقط شدن فرش
 اتدیود و تولب افتهیپمپاژ رواج  يهاستمیسکه دیگر  این تفاوتاما با  .داد يکشاورز داتیدوباره به تول

ز به امرو و فروش آن تا به دیمرکز بود که خر يصنعت دامداري گوجواب اندوآبیجلگه م يکشاورز
 .ابدیيرواج م زوریاز د شتریو هر روز ب ردیپذيها صورت ميدست چهاربرج

دولت به  زایامت نکهیتا ا .دیچرخياساس م نیاقتصاد چهاربرج بر اخورشیدي  80ي دهه هاسال تا
ها ن بازارچهآرج را به جوانان چهارب يمرز يهابازارچه جادیا و يلوازم خانگ جایيجابه يکولبران برا

 يشاورزالت کفروشندگان محصو و اراندیکنندگان وخر لیکه بعد از غربال شدن تحص يبه طور .کشاند
ا به ر اجناس رفته و يمرز يهاوانت به بازارچه کانیدستگاه پ کی هیشغل بعد از ته يایوافراد ج هیبق

و  النیگ ،نیقزو ،زنجان يهااستانگرفته تا شهرهاي مختلف همجوار ارس  يروستاها ازگرد دورهصورت 
 د.دنیرسانيمازندران به فروش م

 گرد نبودند و فروشگاهدوره گریو فروشندگان د اراندیخر 95تا سال  يعنیسال  15 يروند ط نیادامه ا با
 .فروختديمذکور م يهاکز فروش استاناصورت عمده به مره و ب کرده بودند ریخود را در چهاربرج دا

 ریدارانخ و هشد لیتبد يچهاربرج به مرکز فروش لوازم خانگ 1400تا سال  يعناخیر یسال  5 يط
اند که کرده دایپ دیبه تول لیفروشندگان م نیا 1401سال  ازشروع. ندیآيهر روز به چهاربرج م يادیز

 .اندکرده سیتاس يانگلوازم خ دیتولواحد 2ماه  8-7در عرض 
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جهي در تو بساخت جال ریز يکه در حالت فعل ستي امواصالت يهاراه ازمندیصنعت ن نیا رواجالبته 
ذکور را تواند صنعت مهاي مواصالتي مدنظر ميو با ادامه این روند و در غیاب راه وجود ندارد این منطقه

ثال منوان عبه وجود دارد که  ياکارهمهین يهاطرح میاننیز در نطفه خفه و ورشکست کند. در این 
وبان از ات يعاباتوبان انش نیاد. اشاره کر گذردينوب چهاربرج مجاز که  لیارب-به اتوبان تهران توانيم

هابرج گذرکرده و چاز کنار  يلومتریک 45 ریکردن مس يبعد از ط است که از بناب جدا و اندوآبیم زیتبر
 و بودهناقص  ریمس نیاز ا لومتریک 30 شرایط حاضردرد. رسيدر شهرستان نقده م اریمدمح يبه سه راه

ت را تارگ لدبیا ارت اریمحمداز  توانياما م عیین و تکلیف نشده است.توضعیت آن فعال  اریاز محمد بعد
 ت.دوم در توسعه چهاربرج در نظر گرف

ثر ث دوم مودر دست احدا يمواصالت ریمس ،اردند يجالب تیوضع زیملکان ن-چهابرج ریمس نکهیذکر ا با
 اب، مت غربسچهاربرج به  يباکر دیامه بلوار شهللکلو است که اد-بآاندویم دوریدر توسعه چهاربرج کر

حساب  نیبا ا .شوديوصل م دوریکر نیآباد، حاج حسن در پل نظام آباد به ا روزیف يروستاها از گذر
توسعه  يبرا ينیبشیحال حاضر پ در. ابدیيکاهش م قهیقد 15تا چهاربرج به  اندوآبیمسافت م

 است. ریدو مس نیا لیچهاربرج تکم

 و استفاده حداکثري از توان آب و خاکي نشینحاشیه ب(

 يشهر که بتواند تمام کي یبرا يجامع و واحد فیبه جرات بتوان اظهار داشت که امروزه تعر دیشا
 دهیپد نیچرا که ا .داد هینتوان ارا را را داشته باشد گریاز مناطق د ياریبس يشهرها يژگیجهات و و

دهه گذشته  2 يط زینر را نداشته و در کشو يواحد و همسان ياجتماع ایو  ينظام اقتصاد کیاز  تیتبع
در همین راستا تبدیل روستاها  وابسته بوده است. ياسیس يهايو بهره بردار لیبه مسا شتریانجام آن ب

 بهمنجر هاي شهري شهرها به شهرستان بدون معیارها و زیرساخت-همان روستا به شهر و در ادامه
کشور شده که عالوه بر بروز مشکالت و  يهااستان يمراکز شهر ياهیو گسترش مناطق حاش جادیا

از  يرفع تنها بخش يکه ساالنه برا یيدربرداشته تا جا زیرا ن يمعضالت اقتصاد ،ياجتماع يهايناهنجار
تبدیل . چنانچه کنديم هايو استاندار يفرماندار ،يشهردار بیتومان بودجه را نص ردهاایلیآن م

هزار نفر جمعیت(، اعمال نفوذ یا قرار  5روستاهاي بزرگ به شهر به علت رسیدن به حد نصاب قانوني )
ي شهر نیز در گسترش جمعیت پیشروي و بزرگ شدن محدوده -گرفتن روستا در بطن شهر 

شهري موثر بوده است. زیرا برخي از روستاهاي شهر شده بنا به عللي مانند فقر مالي و  نشینحاشیه
ها و مقررات شهرسازي و معماري شهر را به اجرا نگذارده و بافت روستایي امکان تخطي از قانون، ضابطه

، درمان و ها از جمله معاونت ]وقت[ وزیر بهداشتبرخي از مقام»خود را حفظ کرده است. به همین دلیل
هاي فرسوده و آموزش پزشکي یا مدیر کل ]وقت[ امور اجتماعي استانداري کردستان ساکنان بافت

( این مسئله را 133-134، 1400)ایزدي، « اندناکارآمد را هم جزو حاشیه نشینان به حساب آورده
هاي اخیر هتوان یکي از دالیل گسترش حاشیه نشیني و افزایش سرسام آور آن در کشور طي دهمي

 يبه گفته 1355خانوار سال  10450از  شیب ي[ از اندکرانیا نینشهیحاش تیجمع»...]دانست. چنانچه 
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 شیب يکم تیچهارم جمع کیبه  کی)نزد 139۷در سال  ونیلیم 19دست اندرکار مسئول به  يهامقام
 (.134، ص همان)« است افتهی شیکشور( افزا ينفر ونیلیم 80از 

ش کان گسترد امر این میان دو مسئله اساسي بیش از پیش مدنظر قرار گیرد. اولین مورحال بایستي د
 باشد. زیرا هر دو شهرستان فعلي چهاربرج و باروق داراي آنچناننشیني در مناطق مذکور ميحاشیه

ذکور هاي شهري خاصي نبوده و همین وضعیت بیش از آنکه توسعه شهري را براي مناطق مزیرساخت
باشد. زیرا در نبود امکانات و نشیني دارا مياي را براي گسترش حاشیهند، توان بالقوهرقم بز

نشین محسوب خواهد هاي شهري، محالت ناکارآمد و بافت فرسوده به خودي مناطق حاشیهزیرساخت
اي نه تواند در آیندههاي اجتماعي را مينشین ظرفیتي براي گسترش آسیبشد و همین مناطق حاشیه

 ندان دور رقم بزند. چ

 رفتن توانگهاي اقتصادي منطقه بدون در نظر دومین مورد توسعه کشاورزي به عنوان یکي از پتانسیل
ین اتر در زمان استان شدن اردبیل رخ داده و امروزه باشد. اتفاقي که پیشآب و خاک همان مناطق مي

هه د لیر اواد لیاستان اردب لیزمان تشک ازنچه اي روبرو ساخته است. چنااستان را با معضالت عدیده
از  کنانشدرآمد سا شتریو محروم کشور بوده و ب ياهیاستان جزو مناطق حاش نیا ،يدیخورش 70
 و تیری. اما مدشديم نیتام يدست عیو صنا يدامدار ،يکشاورز يهامرتبط با بخش يهاتیفعال

ا ب يشاورزبخش ک در دیتول تیبر تقو عیصنا يازراه اند ياستان به جا نیا ياقتصاد يهايزیربرنامه
 90د حدو انهاریکود ارزان و اعمال  نیتام ن،یزم يدر واگذار لیاز جمله تسه يدولت يهاتیحما

ه از آنک شیب هايزیرگونه برنامه نیا. استوار شد ياستفاده در بخش کشاورز ازیبر آب مورد ن يدرصد
ا با راستان  نیه ااز منابع آب و خاک شد که امروز يحداکثر منجر به توسعه استان شود، موجب استفاده

شت در کاه اشتب يکشت و الگو ریسطح ز شیافزا رایروبرو نموده است. ز يفراوان يمشکالت ساختار
سابقه  يب يلبه خشکسا و امروزه با توجه افتهیانجام  خاکو توان  يآب يهاتیبدون توجه به ظرف لیاردب

اک خ شیرسافآب و  يباال اریموجب هدر رفت بس نیو همچن لیکشاورزان تحم به يفروان يهاخسارت
 .شده است

 400و  اردیلیم 2غلط کشت موجب شده تا از  يو الگو ياریآب يسنت يهامسئله با توجه به روش نیهم
مترمکعب در  ونیلیم 350و  اردیلیم 2از  شیاستان؛ با استفاده ب ریدپذیمترمکعب منابع تجد ونیلیم

. شوديمد یتول يو باغ يتن انواع محصول زراع ونیلیدر حدود چهار م يزیساالنه چ ،يش کشاورزبخ
 لیردباستان ادر  يمحصوالت کشاورز دیتول يدر اثر خشکسال دهدينشان م يرسم يهايابیارز نیهمچن

 يشاورزکبه بخش  يخسارت خشکسال زانیو م افتهیهزار تن کاهش  450گذشته  ينسبت به سال زراع
 (.1400)ایرنا،  شوديبرآورد م الیر اردیلیهزار م 40از  شیب يجار ياستان در سال زراع نیا

آید، پیشرفت مکانیکي کشاورزي بدون همانطور که از سرگذشت توسعه نیافتگي استان اردبیل بر مي
ده نه توجه به توان آب و خاک این مناطق خطري است در انتظار اهالي چهاربرج و باروق که در آین

 تواند عملي شود. چندان دور مي
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 گیري:نتیجه

اي در راستاي آباداني و هاي مجزا بیش از اینکه پروژهتقسیم شهرستان میاندوآب به شهرستان
اي اداراي و ههرساني به اهالي دو شهرستان تازه تاسیس یافته چهاربرج و باروق باشد، بیشتر وجخدمات

ر هایي دت که هم به لحاظ جمعیت و هم لحاظ وسعت شهرستانسیاسي داشته است. ناگفته پیداس
 اشته است.هایي متعددي داستان آذربایجان غربي وجود داشته که مستعد تفکیک و تبدیل به شهرستان

 فکیک نشدند.تتر از میاندوآب ها با وسعت و جمعیت بياما آن شهرستان

س شده، هاي تازه تاسیشهرها و شهرستان بررسي سیر تقسیمات سیاسي در کشور، تبدیل روستاها به
را  یتي سیاسينرساند که این اقدامات در جهت خیر عمومي نبوده و بیشتر همه و همه ما را به آنجا مي

توانند ق ميپروراند. چنانچه با این مدل مراکز حکومتي اعمال کنترل بیشتري بر مناطدر دل خود مي
یس هاي تازه تاسها و استاند همگي در تاسیس شهرها، شهرستانداشته باشند. قبل از این هم این موار

یرساخت هاي تازه تاسیس یافته بدون زبه وضوح و آشکارا دیده شده است. زیرا شهرها و شهرستان
مت رد، به سه ببشهري، اجتماعي و اقتصادي کافي بوده و این امر بیش از آنکه آنها را به سوي توسع

در همان  که از دیرباز-نشیني، رشد اقتصاد مبتني بر کشاورزي حاشیهدرپي همچون هاي پيآسیب
اي نه چندان هاي آبي و خاکي که تبعات منفي آن در آیندهه ظرفیتبدون توجه ب -منطقه رواج داشته

 شود.دور گریبانگیر اهالي مي

ي تازه ستاناهمچنین بررسي تفکیک شهرستان میاندوآب به سه شهرستان مجزا خبر از احتمال تاسیس 
ارد، دنام « سهند»دهد. این احتمال تاسیس استان تازه، که یا با مرکزیت مراغه را در منطقه مد نظر مي

 تمالي کهه احیا با مرکزیت مهاباد/بوکان مکریان/کردستان شمالي نام دارد. در بین این دو گزین
 سهند به مرکزیت مراغه از لحاظتان گذارد، طرح تشکیل اسهاي اخیر هم بر آن صحه ميزایيشهرستان

انون قدر  وسعت و جمعیت شانس بیشتري در این میان دارد. از آنجایي که هر چند وسعت و جمعیت
سیاسي نقش -ايتقسیمات کشوري مدنظر قرار گرفته، اما در عمل کاربرد چنداني نداشته و اهداف ادر

ستان یل ابه همین خاطر طرح تشک بیشتري از آن معیارها براي تشکیل واحد سیاسي جدیدي دارد.
دنشین و ي کرمکریان/کردستان، با مرکزیت بوکان/مهاباد به دلیل ترکیب اتنیکي ناهمگن که شهرها

نماید. صداوسیماي مستقل مهاباد از استان آذربایجان گیرد، بسیار محتمل مينشین را در برميترک
 گذارد.غربي بر این مهم نیز صحه مي
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