
کاربرد سیاست هاي توسعه عمران ناحیه اي؛
 درسهایي از تجربه کشورهاي توسعه یافته

دکتر جواد معین الدیني1*  

چکیده:

مفهومي محدود  آغاز  از  اساسًا عمران  و  پرسابقه  و  آشنا  است  مفهومي  اي  ناحیه  عمران 

و ناحیه اي داشته است. عواملي که عمران را چنین مفهوم محدودي بخشیده اند عبارتند از: 

محدودیت عوامل سرمایه اي محدودیت قدرت تولید، کمبود بازده و محدودیت بازارها از نظر 

فقدان راه و کمبود وسیله نقلیه سریع ارزان و مطمئن و محدودیت تکنولوژي. این همه عوامل 

موجب آن مي شود که میزان تولید کم، دامنه توزیع محدود و میزان مصرف پائین باشد. در 

چنین حالي، هر نوع تالش اقتصادي طبعًا محدود و ناکافي است.

تالش انسانها با ابزار کار ناکافي و دانش فني محدود در برابر طبیعت توانا و قهار ناگریز کم 

اثر است. عواملي که حد تالش آدمي را در اقتصاد سنتي معین مي دارد برخاسته از طبیعت است. 

طبیعت در هر جلوه خود چه کوه و دشت و دریا باشد و چه بیابان و جنگل بر تالش انساني که 

به ابزار کار پیش رفته و دانش فني پرورش یافته مجهز نیست نقطه اختتام مي نهد. در چنین 

وضعي انسان فقط در پهنه محدودي از طبیعت توان حرکت و تولید دارد. خروج از این قلمرو 

* استادیار علوم سیاسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز
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محدود به وسایل و عوامل نیازمند است که جامعه سنتي و اقتصاد سنتي فاقد آنها است.

تجربه بدست آمده از طریق مطالعه تجربه کشورهاي دیگر در این راه، امکان ارائه چهار 

ریزي  برنامه   -1 یعني:  میسازد.  فراهم  نیز هست،  مطالعه  پایه  اهمیت،  عین  در  که  را  اصل 

در خصوص توسعه عمران ناحیه اي باید با یک قدرت اجرائي واقعي و قدرتمند همراه باشد.  

2- تعّهد سیاسي در برابر یک برنامه  توسعه نباید قطع شود، 3- استفاده از آالت و ابزار عمران 

ناحیه اي باید هماهنگ باشد.4- از لحاظ ملّي بایستي نوعي تعادل میان توسعه عمران نواحي 

مختلف در سطح کشور حفظ گردد. این پژوهش سعي دارد تا نشان دهد که چنانچه در عمل، 

این اصول رعایت نشوند، احتمال بي اثرشدن سیاستهاي کاربردي و توسعه عمراني افزایش مي 

یابد و محتمل ترین راه که قهراً مطلوب ترین راه نیست، تعقیب مي شود.

کلید واژه ها

برنامه ریزي، بوم آرایي، شیوه، منطقه، ناحیه، توسعه، کارآیي، اجراي سیاستها

مقدمه

تجربه کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي توسعه یافته در امر برنامه ریزي سبب پیشرفت 

تکنیکها و روشهاي علمي برنامه ریزي شد. فزون برآن ، اکتشافات جدید در علوم اقتصادي و 

اجتماعي وتوجه این شاخه از علوم انساني به مسائل توسعه و رشد خاصه در جهان سوم، سبب 

پیدایش دانشهاي جدید در قلمرو برنامه ریزي شد و با سود جستن از علومي نظیر اقتصاد – 

جامعه شناسي، جمعیت شناسي، آمار، ریاضیات، برنامه ریزي و جغرافیا به سرعت تکامل یافت. 

از سوي دیگر تجربه دهه اخیر در امور توسعه و عمران نارسایي جهت گیریها و الگوهاي توسعه 

از  است.  ثابت کرده  بیشتر کشورهاي جهان  در  متمرکز  ریزي  برنامه  نظام  در چهار چوب  را 

اینرو، در سالهاي اخیر شاخه جدیدي در برنامه ریزي پدید آمد که با استفاده از همه دانشهاي 
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بشري و تکنیکهاي موجود تکامل بیشتري به دانش برنامه ریزي داده است. این شاخه جدید 

را مي توان برنامه ریزي توسعه منطقه اي به شمار آورد که عالوه بر استفاده از علوم اجتماعي 

و اقتصادي – شهرسازي – جغرافیایي به عوامل جدیدي در زمینه برنامه ریزي توجه دارد که 

تاکنون کمتر به آن عنایت شده بود، مانند مکان یابیهاي جدید در صنعت کشاورزي و اسکان 

جمعیت ... برقراري روابط جدید از زندگي انساني که در آن تعادل و توازني منطقي میان انسان 

و محیط او برقرار گردد.

تعیین نواحي بر اساس عوامل جغرافیایي و شرایط اقلیمي سرانجام به محدودیت فعالیتهاي 

عمران ناحیه اي مي انجامد و این زمینه فکري را عرضه مي دارد که اجراي طرحهاي خاصي 

را به عنوان عمران ناحیه اي تلقي کنیم. در حالي که  عمران ناحیه اي به معناي اجراي یک یا 

چند طرح متناسب با شرایط جغرافیایي نباید باشد. عمران ناحیه اي به معناي اتخاد و اجراي 

مجموعه اي از تدابیر و طرحهاي دیگر اجتماعي، اقتصادي و سیاسي است که مااًل به دگرگوني 

کیفیت زندگي اقتصادي واجتماعي ناحیه منجر مي شود.

در اواخر قرن هجدم، انگلستان بعنوان اولین کشور صنعتي جهان با در دست داشتن انواع 

ماشینهاي حمل و نقل، کارخانه هاي عظیم و مستعمرات فراوان که نتیجه آن بدست آوردن 

مواد خام ارزان بود، در حقیقت مهمترین مشارکت را در مدرنیزه کردن توسعه اقتصادي بطور 

کلي و برنامه ریزي و در نتیجه برنامه ریزي منطقه اي داشته است، اختراع راه آهن و ماشین 

اقتصاد و دگرگون  پیدایش علم  تولید و  ازدیاد  پیشرفته عملي جهت  پیدایش تکنیک هاي  و 

شدن زیر بناي کشورهاي اروپائي، برنامه ریزي و توسعه عمران ناحیه اي بطور کلي وارد مرحله 

جدیدي شد و رقابت در بازاریابي و تولید، نظریه هاي جدیدي را ارائه داد. مساله تخصص1 منطقه 

در تولید، و مسئله ؛برتریهاي نسبي منطقه در تولید؛2 و صدها مسئله  و نظریه منطقه اي کم کم 

بوجود آمد و شکل گرفتند.

1 - Specialization
2 - Regional Comparative advantages
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 در دهه هاي اخیر این شکل گیري در دو جهت مختلف انجام گرفته است که در هر دو نوع 

تجارب نسبتا زیادي بدست آمده که بطور کلي نوع دوم آن با موفقیت بیشتري همراه بوده است.

نوع اول: منطقه اي کردن برنامه هاي توسعه عمراني؛

نوع دوم: برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق.

اقتصادي و  با پیشرفتهاي سایر علوم  به جرأت میتوان گفت که در مقایسه  ولي بهرحال 

اجتماعي، پیشرفت برنامه هاي منطقه اي و توجه به مسایل مکاني و منطقه اي کردن برنامه هاي 

توسعه مملکتي و خصوصا توجه به الگوها و فنون آن مورد غفلت قرار گرفته است. نظریه هاي 

اقتصادي که به مسایل منطقه اي مربوط مي گردند فقیر و ناچیز هستند و حتي کوششهایي در 

این زمینه را اکثراً جغرافیدانان و متخصصین علوم اجتماعي انجام داده اند. "فون تونن"1 و "آلفرد 

دوبر" نظریه هایي در زمینه مکان دادن به تولیدات کشاورزي و صنعتي،2 ارائه دادند که بعدها 

"والتر کریست لر"3 و "لوش"4 با تکیه بر مکان دادن به سرویسهاي خدماتي کمکهاي شایاني به 

برنامه ریزي منطقه اي کردن برنامه ها کردند. در حقیقت مکان دادن به صنایع و سرویس هاي 

خدماتي و تکنیک ها و مطالعاتي که محققین فوق انجام دادند گرچه با انتقادات و مشکالت 

فراواني همراه بوده است ولي قدمهاي موثري بحساب مي آید. "والتر ایزارد"5 در کتاب معروف 

خود )Analysist of Regional Methods( و نشریات متعدد در زمینه علوم منطقه اي آن، 

نشریه اي تحت عنوان The Scope & nature of regional science و همچنین 

 Location Analysis in Human Georaraphy پیتر هاکن"6 در کتاب معروف خود"

کوششهاي فراواني در راه شکل دادن به برنامه ریزي منطقه و توسعه عمراني ناحیه اي انجام 

داده اند و به این ترتیب رفته رفته، مسایل و مشکالت موجود بررسي و تجزیه و تحلیل گردیده و 

1 - Von thunen
2 - Location Theory
3 - Walter Christler
4 - Loush
5 - Walter Izard
6 - Peter Hagget

The Scope & nature of regional science
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جوابهاي قانع کننده و امیدوار کننده در بسیاري از زمینه ها از جمله موارد زیر بدست آمده است:

1- چرا بعضي مناطق رشد مي کنند و بعضي مناطق عقب مانده مي مانند؟

2- چرا رشد بعضي مناطق باعث رشد مناطق همجوار و یا باعث عقب ماندگي این مناطق 

مي گردد؟

3-عوامل تعیین کننده ی موقعیت جغرافیایي فعالیت هاي اقتصادي چیست؟

4-ارتباط داده ها و ستاده هاي مناطق و صنایع چیست؟

5-نظریه مکان یابي صنایع در رابطه با ترکیب مناطق چیست؟

6-تخصص منطقه در تولید و برتریهاي نسبي منطقه چیست؟

“میردال”1 در دهه هاي اخیر نظریات بسیار جالبي در مورد رشد نامتعادل و مناطق و خصوصا 

عمیقتر شدن فاصله میان مناطق ثروتمند و فقیر ارائه داده است.

"فریدمان"2 در دنباله نظریات میردال، بر رشد اقتصادي و توسعه عمراني در معادله اي از 

نظام شهري تکیه مي کند و عقیده دارد که پس از به وجود آمدن این نظام است که الگوي 

"سکناي جمعیت"3 سازمان مي یابد. فرید مان عقیده دارد که شهرها نظام اقتصادي را سازمان 

مي دهند و با بوجود آوردن مجتمع هاي صنعتي و تجارتي و شهرك ها و ناحیه هاي صنعتي، 

باني "اقتصاد مقیاسي"4 مي باشد. او در حقیقت کاربرد و تلفیق و روند استفاده از تکنیک هایي 

اقتصاد مقیاسي،7 روابط  بررسي  انساني،6  برنامه ریزي خطي،5 تجزیه و تحلیل مسایل  نظیر: 

داخل و بین مناطق،8 را جهت استفاده در بررسي عوامل و مسایل مربوطه به توسعه مناطق 

بکار برده است.

1 - Hirechman Mirdal
2 - Eriedman
3 - Settement Pattern
4 - Economy of Scale
5 - Linear Programing
6 - Attitudes an Social Factors
7 - Scaling Factor anaLysis
8 - Inter and inside Regional Factors
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1- چگونه برنامه ریزي توسعه باید با یک قدرت اجراي واقعي همراه باشد

در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته، برنامه هاي تنظیم شده جهت بخشهاي معین اقتصاد 

مثل حمل و نقل، مسکن، آموزش و پرورش، و کشاورزي نتایج مطلوب تري بدست مي دهد 

از  آن  مطلوبیت  همچنین  باشند.  شده  تنظیم  مختلف  بخشهاي  بین  ها  برنامه  این  اینکه  تا 

که  علت  بدین  است.  بیشتر  باشند،  شده  طرح  )ملي(  داخلي  مقیاس  به  که  هایي  برنامه 

تامین  مامور  که  گیرد  مي  صورت  دستگاههایي  همان  توسط  بخش  ریزي  برنامه 

و  تجزیه  و  اطالعات  ریزي،  برنامه  گونه  این  هستند.  شده  بیني  بیش  گذاریهاي  سرمایه 

برآوردهاي  کند،  مي  ترسیم  را  آینده  تصویرهاي  دهد،  مي  دست  به  را  الزم  هاي  تحلیل 

مخارج و سود را فراهم مي سازد و به چندین شیوه دیگر جزء تنظیم سیاستهاي مربوط به 

توسعه برنامه ها و تنظیم طرحها مي شود.

در چنین وضعي، برنامه  ریزي اثربخش، با اعمال اختیار یعني با حاکمیت بر وسایل حقوقي 

و مالي الزم جهت انجام اقدامات معین ارتباط بسیار نزدیک دارد. وقتي که برنامه ریزي به این 

ترتیب در اقدامات متشکل داخل گردد، قهراً تبدیل به مجموعه اي از قیود واقع بینانه مي شود که 

براي مسئوالن  امر بازیابي قابل لمس دارد. نقشه ها عمومًا جهت عملي ساختن برنامه ها، به 

حسب وسایل موجود تنظیم مي شوند. مسائلي که استفاده بالقوه از این امور را مطرح مي کنند، 

این  بنابر  آنهاست،1  به حل  قادر  کلي  طور  به  برنامه ریزي  که  است  مسائلي  همان  زمره  در 

برنامه ریزي به حسب بخش، با ابزار قدرت و اختیار دستگاهها ارتباط نزدیک دارد.

در مقیاس کشوري، برنامه ریزي چه از لحاظ بنیان بخشها و چه از لحاظ ناحیه اي )یا مکاني( 

بیش از برنامه ریزي به حسب بخش، از قدرت و اختیار واقعي به دور است. مسئوالن برنامه 

هاي ملي بیشتر کشورها، از لحاظ سیاستي که پیش رو دارند، داراي نقش مشورتي اند، معهذا 

1. این فرایند به ویژه در حالت برنامه ریزي شهري روشن است که به طور سنتي به تقسیم بندي منطقه اي به مثابة وسیله اصلي اقدام متشبث 
شده است. برنامه شاخص یک شهر بطور ضروري از یک نقشه با دو بعد تشکیل شده است. این دو بعد مربوط است به استفاده هاي مورد نظر 
از زمین که براحتي میتوان یک نقشه طبقه بندي شده براي موارد قابل کنترل تهیه کرد. به علت فقدان اختیارات اجرائي موثر و مستقیم در 
زمینه سرمایه گذاري شهرداري ها – انبوه سازان – شهر سازها هرگز نتوانسته اند تا این زمان در زمینه تنظیم بودجه تجهیزات براي توسعه 

شهري پیش بروند.
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چون به ابزارهاي عمل دسترسي ندارند، هیچ گونه وسیله شخصي براي قبوالندن نظرات خود 

در اختیار ندارند. این موضوع چیزي است که بارها و بارها در آثار جدید مربوط به برنامه ریزي 

 )1971:39,Richardson( .ناحیه اي به چشم خورده است

مکر گرون، در کتاب سیاست منطقه اي در انگستان به هنگام نتیجه گیري از بررسي عمیق 

خود درباره سیاست ناحیه اي در انگلستان و ایرلند شمالي مي نویسد: نمي توان گفت که برنامه 

ریزي ناحیه اي تا کنون روي مسائل ناحیه اي تاثیر زیادي گذارده است و از بسیاري جهات باید 

نقش آن تقویت شود. خالصه، غرض روشن شدن این نکته است که دستگاههاي ناحیه اي 

جنبه مشورتي خود را حفظ خواهند کرد یا اینکه نوعي اختیار اجرا به آنها داده خود خواهد شد. 

 )1969:276,Grone MC(

تنها  تقریبا  اند  شده  تشکیل  شرکت  صورت  به  که  اي  ناحیه  توسعه  دستگاههاي 

دستگاهها  این  باشند.  مي  مستثني  نسبي،  ناتواني  قاعده  این  از  که   هستند  دستگاههایي 

به عنوان سازمانهاي نیمه مستقلي که در دولت یک کشور ایجاد کرده است، در محدوده 

یک منطقه جغرافیایي معین کار خود را انجام مي دهند و عموما منابع کافي براي اجراي 

نمونه  دارند.  اختیار  در  هماهنگ،  کامال  صورت  به  گذاري  سرمایه  مختلف  هاي  برنامه 

کامل این دستگاهها، تنسي1 ولي تو یتی2 )در ایاالت متحده امریکا( مي باشد که در سال 

1933 تاسیس شده است. بعنوان مثال جدیدتر که در عین حال به همان اندازه هم معروفند، 

آرایي در کوکا در کلمبیا و سورنتا  آرایي گوایانا3 در ونزوئال، شرکت بوم  مي توان شرکت بوم 

نداسن عمران شمال شرقي برزیل را نام برد. در مقیاس شهري می توان، بنیاد عمران برازیلیا، 

نیویورك پرت اتوریتي4 و شرکت عمران والیارزو )مرکز کشور شیلي( را نام برد که مبتني بر 

)1970:150 ,Friedmann( .همین اصل مشارکت برنامه ریزي با قدرت واقعي است

1 - Tensey
2 - Valley Authority
3 - Guyanna
4 - New york Port Authoirty
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منطقه  این  است.  معین گسترده  جغرافیایي  منطقه  در یک  اي  ناحیه  دستگاه  قدرت یک 

نماینده قسمت کوچکي از کشور است. چون تعداد کمي از کشورهاي در حال توسعه براي انجام 

دادن یک یا دو تالش متمرکز از این گونه منابع مالي و فني در اختیار دارند، توسل به فرمول 

شرکتهاي عمراني، در عمل به این معني است که برخي از نواحي به زیان نواحي دیگر مورد 

 )1964:98,Riggs( .توجه قرار گرفته اند

براي توجیه چنین سیاست عمراني نامتعادلي، همواره اهمیت درجه اولي را که برنامه عمران 

نیز غالبا مهار  اند. حتي در این صورت  ناحیه اي براي ملت )کشور( داشته است حجت آورده 

کردن اثر اثبات، که یک اقدام موفقیت آمیز ناحیه اي موجد آن است، دشوار مي نماید. نواحي 

که در باره آنها غفلت شده غالبا براي بدست آوردن کوششي مشابه به سود خود، به دولت فشار 

مي آورند. مسئوالن برنامه ریزي کشور که پراکندگي منابع از لحاظ جغرافیایي و به طور کلي تر 

از ضعیف شدن تصاعدي قدرت در جهت راهنمایي کادر عمومي عمران کشور بیم دارند، در 

برابر این فشارها به شدت مقاومت مي کنند، ولي اتفاق مي افتد که این فشارها موجب تکثیر 

دستگاههاي ناحیه اي و در نتیجه کم پایه شدن منابع موجود در جهت پیشبرد عمران در یک 

منطقه معین مي گردد. به این ترتیب در آمریکاي جنوبي، ونزوئال و کلمبیا شش دستگاه عمراني 

ناحیه اي تاسیس کرده اند که هر یک از آنها منابع چندي را در اختیار دارند. پرو و برزیل چندین 

برنامه فشرده عمران ناحیه اي که موجب توسعه عمران بسیاري از مناطق این کشورها گردیده 

)1970:54,Stohe( .را تشکیل داده اند

بیم و نگراني هاي مسئوالن برنامه ریزي ناحیه یي بجا به نظر مي رسد. شرکتهاي عمراني، 

نهادهاي نیرومندي هستند. از آنجا که پایه و اساس ناحیه اي دارند، غالبا در جلب پشتیباني 

مردم موفق مي شوند و به این ترتیب بیش از پیش در برابر قدرت مرکزي استقالل مي یابند.

)Selznick,1949:102( بنابراین بایستي در سیادت جویي در کشور، جلوي مقامات ناحیه 

اي را پیش از آن که به صورت تهدیدي براي وحدت ملي در آیند گرفته شود. برعکس، همین 
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که شرکتهاي عمران محلي جاي پاي محکمي باز کنند، از میان بردنشان دشوار است و جزء 

مشخصات کم و بیش دائمي اداره برنامه ریزي مي شوند.

2- حفظ تعهد سیاسي در مقابل یک برنامه توسعه  عمران ناحیه اي نباید قطع گردد

یکي از ضروریات طرحهاي توسعه ناحیه یي، به امر اطالعات مربوط است تا در پرتو آن 

بتوان یک نمونه تقریبي از وضع )ساخت( اجتماعي و طرز کار نظام فرعي ناحیه یی عامل که 

در عین حال میزاني از جنبه تلفیق آن در سلسله مراتب مکاني کشور نیز بدست مي دهد، در 

اختیار داشت )Schumacher,1973:195(. به عبارت دیگر، مقصود بطور کلي گردآوري 

داده هاي آماري دقیق است در باره مشخصات عمومي جمعیت، وضع مسکن و نقل و انتقالهاي 

اهالي، تولید و مصرف جریان کاالها و پیامها و غیره. این موضوع مستلزم یک نظام مکاني براي 

تنظیم، گردآوري، و انبار کردن این داده ها مي باشد. معهذا براي اینکه بتوان بطور شایسته یي 

نیازمندیهاي تغییر اوضاع )ساختها( را برنامه ریزي کرد، ضروري است که روابط همکاري، تضاد 

و تسلط میان گروههاي مختلف اجتماعي و همچنین روابط کارکردي متقابل را در یک نظام 

اجتماعي تجزیه و تحلیل کرد.

در تایید این موضوع مثالهاي متعددي مي توان فراهم آورد، مانند ثبات نسبي طبقه بندي 

به حسب کمیت ده، شهر. در هر حال این گرایش ذاتي هر شماي )گروه( مکاني به سوي دوام 

و استمرار تنها در صورتي ممکن است تغییر یابد که جریانهاي اصلي نطام را مهار و بطور بسیار 

.)1966:25,Friedmann( غیر محتمل آنها را راهنمایي کنند

از  به یک  پنج  نسبت  به  پایتخت کشوري  که  کنیم  است. فرض  آسان  نکته  این  تجسم 

برابر جمعیت مجموع سه  پنج  بزرگترین شهر  باشد، بطوري که جمعیت  برتر  شهرهاي دیگر 

ترین  بیني، محتمل  قابل پیش  آینده  بود. در یک  پرو، چنین  لیما در  باشد. مورد  بعدي  شهر 

شماي مهاجرت، شمایي خواهد بود که به حفظ این نسبت در توزیع جمعیت شهري مي گراید.

برتري  که  گرفت  مي  تصمیم  دولت  علل  از  علتي  به  چنانچه   .)1969:19,Kingsley(
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پایتخت را مثال به سه به یک برساند، الزم مي بود تدابیري بکار گیرد تا به تسریع مهاجرت به 

سوي شهرهاي استانها منجر گردد و در ضمن از جریان جمعیت به سوي پایتخت بکاهد. این 

تغییر جهت مهاجرت وضع غیر عادي مهمي را نسبت به شماي عادي که گرایش به حفظ نظم 

دارد، تشکیل میدهد. دولت باید براي عملي ساختن هدفش، به مدت چند دهه به اقدامات خود 

ادامه دهد.

آن  از  که هدف  گرفت  پیش  در  پیدایش”  حال  “در  به سود صنایع  سیاستي  اسپانیا  مثاًل 

تشویق توسعه صنعتي چهار قطب رشد بود. کمک مالي به موسسات خصوصي براي استقرار 

تاسیسات، حداکثر به مدت هفت سال پرداخت می شود و سپس قطع مي گردد. ریچارد سن،1 

در کتاب "سیاست توسعه ناحیه اي" خود مي نویسد: تاثیرات دراز مدت استراتژي که عبارت 

از اعطاي مزایا براي یک دوره کوتاه مدت، چه خواهد بود؟ پس از سپري شدن مدت  است 

امتیاز چه روي خواهد داد؟ اثر دراز مدت این اقدام، گسترش متعادل عده زیادي از مراکز خواهد 

داشت.  خواهد  کنوني  موجود  وضع  شبیه  وضعي  مراتب شهرها  سلسه  لحاظ  از  اسپانیا  و  بود 

 )1971:39,Richardson(

به عبارت دیگر ریچارد سن به گونه اي ضمني از یک سیاست پیگرانه مبني بر رفتاري 

آمیخته با امتیاز نسبت به برخي از مناطق معین طرفداري مي کند – مناطقي که استعداد توسعه 

صنعتي آنها زیاد است احتمال دارد تغییرات زیاد در مناطق مورد کاربرد چنین سیاستي موجب 

هیچ تغییري در نظام نشود.

شایسته است اشکاالتي که در عمل، تعقیب دراز مدت تعهدات مهم سیاسي پیش خواهد 

آورد را، دست کم نگیریم. چنانچه مدت مطلوب تعهد براي چندین دهه باشد، به ناچار در خالل 

این مدت، دولت چندین بار تغییر خواهد کرد و باید جهت انجام تعهداتش وابستگي به احزاب 

سیاسي نداشته باشد و نظامهاي مختلف از تعقیب آن تعهدات پشتیباني کنند. سیاستهایي که 

1 - RichardSon
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بتوانند مدعي این پشتیباني بدون قید و شرط باشند بسیار کم اند. سیاستها پیش از هر چیز باید 

پاسخگوي مقتضیات ملي توسعة دراز مدت باشند. چنانچه اثبات این رابطة عملکردي همراه، 

آسان نباشد دست کم اعتقاد بوجود آن باید بسیار شایع باشد. بعالوه، تجربه ثابت کرده است که 

چنین سیاستهایي باید با مقداري از ضوابط عملي مطابقت داشته باشند.

ضابطه اول این است که فهم سیاست انتخاب شده آسان و مالزمه هایش چشمگیر باشد. 

سیاستي که به این گونه طرح ریزي شود، تخیل مردم را بر مي انگیرد و از هر جهت ممکن 

است بصورت یک تعهد ملي درآید. مثالهاي زیادي را در این زمینه مي توان آورد: پیروزي بر 

بیابان در اسرائیل، تعبیه حوضه هاي بزرگ رودخانه اي در مصر و غنا، برپایي شهرهاي جدید در 

انگلستان، ایجاد پایتخت هاي جدید در پاکستان، هند، برزیل و ترکیه، پیروزي بردریا در هلند، 

ایجاد یک نظام ترابري قاره یي در امریکا، ایجاد یک مرکز رشد صنعتي در ونزوئال. این مثالهاي 

تاریخي دست کم در یک ویژگي مهم مشترکند: اینها طرحهایي هستند که موضوعشان اساسًا 

طبیعي است. جذبه آنها ناشي از دلبستگي انسان به زمین و از غروري است که ساختمانهاي 

مادي در او ایجاد مي کند. چنانچه طرحها داراي وسعت کافي و دامنه ملي باشند و تصویر انسان 

را در مبارزه با نیروهاي خصمانه طبیعت مجسم کنند )بیابان، رودخانه، دریا( یا ترجمان دست 

یازیدن به کار عظیمي باشند، همچون ساختن یک پایتخت جدید، احتمال بسیاري هست که 

پشتیباني ملت را برانگیزد.

توجیهات غیر عقالني، محرکهاي نیرومندي براي عمل مي باشند. پشتیباني مردم از ساختن 

پایتخت جدید برزیل تا اندازه یي معلول احساس تقریبا عارفانه فرد برزیلي است در مورد زمین هاي 

کشور، احساسي مبني بر این عقیده که ثروت مهم کشور در آنجا جاي دارد، یعني دور از نواحي 

 )1970:321,Stephenson(.ساحلي که نود درصد جمعیت در آن نقاط سکونت گزیده اند

یک موضوع حماسي دیگر - پیروزي انسان بر طبیعت - الهام بخش قسمت مهمي از برنامه 

ریزي ناحیه اي در اتحاد جماهیر شوروي سابق است. در آنجا از این موضوع حماسي، از بیش از 
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یک پشتیباني از تعهدات سیاسي پایدار استفاده شده است. در یک کتاب درسي مختص شاگردان 

دبستانها که دولت در سال 1929 منتشر ساخته است، احساسات واقعًا عارفانه اي بیان شده که 

از احتساب مخارج و منابع از لحاظ رعایت امور عقالیي محض، بسیار بدور است:

ما  سرزمین  بگشاییم.  آنرا  و  کنیم  کنیم کشف  مي  زندگي  آن  در  که  را  کشوري  باید  ما 

کشوري است بسیار پهناور اما هنوز کامال از آن ما نیست. علفزار ما براستي تنها هنگامي از آن ما 

است که با ستون هاي تراکتور و خیش دریا بیمش و خاك آن را که از هزاران سال پیش دست 

نخورده مانده است زیرورو کنیم. باید در جبهه یي عظیم پیکار کنیم، باید زمین را بکاویم؛ خارا 

را بشکنیم، معدنها را استخراج کنیم، خانه بسازیم و هر آنچه را که زمین در خود دارد، از چنگش 

بدر آوریم ... )Thomas,1956:35( . ولي ممکن است این فراخواندن غریزه ابداع، خطراتي 

پایتختي  آباد و شکوفا،  )بیاباني  هم در برداشته باشد زیرا هدف نهایي خالقیتي مادي نیست 

جدید، پیروزي بر علفزار( بلکه بهسازي مشخص "رفاه" ملي است که به شکلي اجتماعي یا 

اقتصادي یا با تمامیت ملي به دقت بیان شده است، مانند یک افزایش تولیدي، یک بهسازي 

شرایط اجتماعي طرح مادي، که اگر چه به عنوان وسیله اي براي رسیدن به این هدفها است 

غالبا جانشین هدف واپسین مي گردد و بخودي خود هدفي مي شود. باید بیابان را آبیاري کرد، 

باید سد را ساخت، باید باتالقها را خشکانید، باید راه آهن ساخت، باید علفزار کاشت. مخارج 

آنها هر چقدر باشد و بدون پرواي سود آوریهایي - گاه مشکوك - که در پایان کار عاید خواهد 

شد - مانند پیروزي بر ماه - این بایدها وسوسه دائمي ملیت مي شوند: باید انساني به کره ماه 

فرستاد، این کار خواهد شد. استفاده هاي دیگر از منابع نه تنها مطالعه که جدي هم گرفته نمي 

شود، جنبة غیر عقالني توجیه نخستین، که به عقیده ما یک تعهد ملي پایدار را در برابر موسسه 

تضمین مي کند، نیز ممکن است موجب غلط در آمدن هدفهاي نهائي طرح گردد تا آن اندازه 

که عواقب پیش بیني نشده سبب اختالل در زمینه هاي دیگر زندگي ملي شوند. چنین طرحهایي 

چه بسا براي کشوري زیان هاي سنگین در برداشته باشد.
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تعهد ملي در برابر یک طرح، بخودي خود چنین ایجاب مي کند که آن طرح کنار گذارده نشود، 

اگر چه حتي اثرات منفي آن آشکار گردد. زیان فاحش قریب الوقوع توام با امید سودهاي زیاد، هر 

چقدر مبهم باشد، گاهي سبب کوششهاي فوق العاده براي اجتناب از بلیه مي گردد. اکنون در مصر 

از قسمت کمي از نیروي برقي که سد اسوان تولید مي کند استفاده مي شود، این موضع که اکنون 

تاسیسات مادیي وجود دارد که قدرت آن به هدر مي رود مقامات دولتي را به این فکر انداخته 

است که کوششهاي خود را براي افزودن گنجایش صنعتي به کشور به ویژه براي افزایش عدة 

مصرف کنندگان عمده نیرو، دو برابرکنند. انهدام پیگیرانه منابع در دلتاي نیل به دلیل تغییراتي که 

در محیط بومشناسي دلتا بر اثر ساختمان سد داده شده است موجب تالش جهت توسعه شیالت 

جدید در دریاچه ناصر شد. این تحول نیز منشاء تالش شایان توجهي است به منظور وارد کردن 

تغییراتي از لحاظ ساخت در سازمان کشاورزي جهت ورود مردم ناحیه به قرن جدید.

ضایعه دوم این است که، یک تعهد پایدار براي در موضوع یک اقدام دراز مدت قرار گرفتن، 

باید به شکل آنچنان نهادهاي جدیدي در آید که قادر باشد با وجود تغییرات ادواري دولتها،      

پا بر جا بماند. میتوان سه شکل از "نهادسازي"1 را آزمایش کرد.

 شکل اول، جنبه حقوقي دارد. مثاًل در قانون اساسي برزیل مقرر است که هر سال درصد 

ثابتي از درآمد ملي، صرف توسعه عمران نواحي معین شود. این قرار براي همه دولتهاي بعدي 

جنبه الزامي دارد)Antunes,1966:185( . مضرت آن چنین است که انعطاف بي نهایت 

دارد و بي تناسب با مخارج واقعي امکانات اقتصادي سرمایه گذاري است. به این ترتیب مبلغ 

کل تخصیص یافته، ممکن است خیلي کم یا خیلي زیاد باشد و احتمال دارد که با استفاده علمي 

و عقالیي از منابع ملي تطبیق نکند.

شکل دوم، نهادسازي اداري است. نمونه آن، سیاست ناحیه اي کردن اداره و کوششهاي 

عمراني در فرانسه است)Rodwin,1969:64( . چنانچه این سیاست به آزاد کردن بخشي از 

1 - Institutionnalisation
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مراکز تصمیم از سلطه ناحیه پاریس توفیق مي یافت به تجدید سازمان تقریبا بي برگشت نظام 

اداري فرانسه منجر مي شد. ولي سیاست تجدید سازمان به موانع عظیمي برخورد این امکان 

وجود داشت که نهادسازي به وسیله تصویبنامه اداري، عاملي ضعیف تر از آن باشد که توزیع 

احتمالي سرعتهاي عمران را در قسمتهاي مختلف یک کشور بطور محسوس تغییر دهد.

شکل سوم، نهادسازي، ایجاد یک شرکت توسعه عمراني است. به عنوان مثال مي توان 

شرکت گوایانا1 در ونزوئال را نام برد. این شرکت، منابع مالي وسیعي را در اختیار دارد و توانسته 

است به تدریج پشتیباني سیاسي استواري را در ناحیه اي که کار اصلیش را انجام مي دهد کسب 

و تکنسین ها و کادرهاي عالیقدري را جلب کند. مضرت عمده این شکل آن است که زیاده از 

حد نیرومند شده و اکنون این شرکت بزرگترین موسسه در ونزوئال محسوب مي گردد.

به زودي  انتخاب شده  نظر  آن است که،  دراز مدت مستلزم  تعهد سیاسي  سرانجام، یک 

نتایج محسوسي بدهد. هر سیاستي در سالهاي نخستیِن کاربرِد آن، آسیب پذیري بیشتري دارد 

و چنانچه نتایج آن به زودي آشکار نشوند، ممکن است مخالفان آن سیاست، دولت را متقاعد به 

کنار گذاشتن آن سازند تا در قبال آن نظري را که مورد پشتیباني خودشان است در پیش گیرد. 

و در مورد توسعه عمراني سرزمیني، تغییرات زیاد سیاسي اثر بسیار بدي دارند و به طور کلي 

موجب تغییر هدفها مي شوند. در چنین شرایطي، نتایج یک کار نه تنها به خنثي شدن نتایج 

کارهاي دیگر مي انجامد بلکه نتایج در برخورد با یکدیگر باطل مي شوند.

لزوم بدست آوردن نتایج سریع و محسوس بار دیگر به سود عملیات ساختماني مادي است. 

یک سد چیزي است محسوس، همچنین ساختمان یک پایتخت جدید یا یک متروي جدید. 

یعني  آورند  مي  وجود  به  مادي  ساختمانهاي  که  ملي  اقتصادي  و  اجتماعي  ساختماني  اثرات 

افزایش شغل، باال رفتن درآمدها، اداره موثرتر وسایط نقلیه و غیره، چشمگیری یکساني ندارند. 

اینها فقط با اصطالحات آماري تعبیر مي شوند و در بیشتر موارد نسبت دادن آنها به یک سیاست 

1 - Guaynana - Cooporlation
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معین دشوار است. در حقیقت عالوه بر اشکال سنجش این اثرات، یک پیشداوري عامیانه داراي 

ریشه عمیق علیه هر گونه افزایش که منحصراً آماري باشد، به سود تعقیب یک سیاست معین 

وجود دارد. به طوري که مي دانند، آمارها ممکن است فریبنده باشند. از این گذشته، گاهي 

باید چندین سال صبر کرد تا یک سیاست از لحاظ آماري نتایج مهمي بدهد. ولي در مورد 

اینکه  با وجود  پدیده هاي مشهود پر معني مي باشند، در حالي که برنامه ساختمان مادي، 

امکان دارد نتایج نامحسوس داشته باشد، در برنامه مردم شق معتبري را تشکیل مي دهد 

و کاماًل ممکن است که جلب توجه کند.

3- استفاده از ابزار و وسایل عمران ناحیه اي باید هماهنگ باشد

تدابیري که براي اجراي سیاستهاي مختلف ناحیه یي بکار رفته اند بي نهایت متنوع اند 

براي اینکه در این انبوه تدابیر بتوانیم اندکي به وضوح نظر افکنیم، عمده آنها را به گروههاي 

زیر تقسیم مي کنیم:

الف( بومسازي از لحاظ طبیعي؛

ب( مهاجرت ارشادي؛

ج( سرمایه گذاریهاي عمومي؛

د( تشویقهاي مالي جهت استقرار؛

پس از اینکه این تدابیر مختلف را اجماال بررسي کردیم مي کوشیم تا نشان دهیم که هیچ یک 

از آنها چنانچه با یک سلسله تدابیر تکمیلي همراه نباشند، براي ارائه نتایج پر معني کافي نیستند. 

این تدابیر باید بسیار هماهنگ باشند و بر محور یک منطقه جغرافیایي محدود دور بزنند.

مطالعات تشریحي بدانگونه اي که سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در دهه 70 منتشر 

کرد، مطلوبیت چنداني براي مسئولین سیاسي که خواهان پي بردن به کارآیي نسبي و اتخاذ 

تدابیر و شروع اقداماتي در بافتهاي مختلف مي باشند ندارند. جهت اطالع بیشتر رجوع شود به: 

 . )1970.OECD(
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رودوین،1 در مطالعه بسیار خوبي که در باره سیاستهاي ملي عمراني شهر و ناحیه انجام داده 

است سعي دارد تا یک نظر عیني راجع به موقعیت آنها بدست دهد. ولي بیشتر روي اثرات تکیه مي 

  )1989:141,Rodwin( .کند و تصادفًا به وسایل کاربردي که اکنون در اختیار است مي پردازد

آنچه که مورد لزوم است یک فرمول نظري است که موجبات ارزشیابي روشهاي مختلف 

آورد.  فراهم  اقتصادي  اجتماعي-  گوناگون  در محدوده هاي  را  ناحیه یي  سیاستهاي  اجراي 

شرح این کار مهم در این مقاله نمي گنجد. اظهار نظرهایي که در این جا مي آید مربوط 

به محدودیتهاي ذاتي کار بردهایي که بسیار متداول است مي باشد.

الف( اقدامات مربوط به بوم آرایي

از  بخشي  در  ملي  مقیاس  به  نواحي  داخل  در  آرایي شده  بوم  مناطق  به  تقسیم سرزمین 

کشورهاي اروپایي آزمایش شده است، ولي تا آنجا که مي دانیم این روش در کشورهاي در 

حال صنعتي شدن هیچ گاه جدي بکار گرفته نشده است. به عنوان مثال نمونه نقشه منطقه 

از لحاظ استفاده به چهار گروه  نام برد که در آن، سرزمین ها  بندي دانمارك را مي توان 

بالقوه جهت توسعه شهري  اند: مناطق عمران شهري و صنعتي، زمینهایي که  تقسیم شده 

اند،  از لحاظ تفریحي و فرهنگي داراي ارزش  اند، جایگاههایي که  و صنعتي قابل استفاده 

تقسیم  تر،  دقیق  بندي  طبقه   ،)1964  Zoneplan  – Danmark( کشاورزي  مناطق 

ثانوي این گروهها با َشماهاي همبري مکاني است. 

به نظر مي رسد که نقشه منطقه بندي دانمارك، به علت طرز طرح ریزي آن براي جلب 

توجه به مسایلي که در برخي از مناطق عمراني پیش مي آید وسیله سودمندي است. به ویژه 

فقدان  با  ولي  آید  به حساب مي  فني  دولتي مدرکي  مقامات  به تصمیمات  دادن  براي جهت 

محرکهاي مادي براي کمک به عملي ساختن شماي مطلوب استقرار جغرافیایي و ضوابطي که 

1 - Rodwin
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در یک نقشه منطقه بندي، اساسًا محدود کننده اند، احتمال دارد که تأثیر چنداني نداشته باشد. 

به موجب تجاربي که در شهرهاي ایاالت متحده آمریکا بدست آمده است، چنین مي نماید که 

تقسیم سرزمین به مناطق مورد استفاده هر چه مطلوب تر، تنها وسیله اي مي شود برای کندي 

اساسًا  امر  این  صورت  این  در   .)1966:12,Babcock( زمین  اشغال  سازیهاي  دگرگون  امر 

وسیله اي منفي است در جهت جلوگیري از عملي شدن برخي کارهاي نامطلوب. اما هیچ گونه 

واکنش مثبت خاصي، بدلیل اینکه مي تواند امور را اداره کند، به وجود نمي آورد. مثاًل بر اثر یک 

سلسله اجازه نامه )پروانه( با وجود نارساییهاي آشکار توان این را دارد که تدابیر و اقدامات مثبت 

تري را به ویژه در مناطق داراي جمعیت نسبتًا متراکم سودمندانه تکمیل کند.

ب- مهاجرت ارشادي

در چند کشور داراي اقتصاد با برنامه، تالشهاي زیادي به عمل آمده تا کنشي مستقیم روي 

مهاجرتها اعمال شود. پیش از اینکه فردي بتواند قانونًا در برخي از شهرها مستقر گردد باید قادر 

باشد که یک پروانه کار رسمي بدست آورد یا دست کم ثابت کند که شغل و مسکن پیدا کرده 

است. این امر به مسئولین برنامه ریزي این امکان را مي دهد که مهاجرت به سوي شهرهاي 

بزرگ را مهار کنند و ضمنًا سیاست بیرون راندن صنایع از مرکز را به خاطر هدایت مهاجرت ها 

به سوي مراکز کم اهمیت تر که به این ترتیب براي دست یابي به نیروي کار تامین کافي پیدا 

کرده اند، آسان مي سازد. 

این شیوه نظم آفریني مستقیم مهاجرت، اساسًا یک اقدام مربوط به پیشگیري است. حتي در 

این صورت هم جلوگیري کامل از سیل مهاجرت به سوي شهرها و حفظ جمعیت مراکز عمده 

شهري در حدود کمال مطلوبي که برنامه ریزیها طالب آنند، دشوار است.

کوشیده اند  زحمتکشان،  براي  مالي  هاي  تشویق  ایجاد  با  غربي  کشورهاي  از  برخي  در 

مهاجرت را ارشاد و رهبري کنند ولي با این وجود نوسان نیروي کار محدود نشده است. چرا 
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آنچنان  با  به شهر در دهه شصت و هفتاد  این کشورها، مهاجرت روستائیان  از  که در برخي 

سرعتي صورت گرفت که اقتصاد شهري این کشورها به خصوص در سوئد گنجایش جذب همه 

مهاجرین را نداشت.

ج- سرمایه گذاریهاي عمومي مستقیم

عمومي  گذاریهاي  سرمایه  روش  یي  ناحیه  عمراني  سیاستهاي  کاربرد  روش  ترین  رایج 

مستقیم است. اصل اساسي آن عبارت است از این که استقرار تاسیسات گشایشي در مناطق 

معین )نیروگاههاي برق، وسایل ترابري، حمل و نقل، مسکن خدمات اجتماعي، صنایع بنیادي 

و غیره( به ایجاد شرایط مساعد براي سرمایه گذاریهاي خصوصي کمک خواهد کرد و به این 

 )1969:35,Nash(.ترتیب فرآیندي قائم به خود از لحاظ رشد ناحیه به کار خواهد انداخت

بهتر آن است که چنین سرمایه گذاریهایي به طور هماهنگ و طبق یک برنامه عمراني بسیار 

ریشه یي  تغییر  براي  برق  نیروگاه  یک  ساختمان  مانند  منتزع،  کوششهاي  گیرد.  انجام  دقیق 

جاذبه یک ناحیه از لحاظ سرمایه گذاران خصوصي، چنانچه این کوششها با سرمایه گذاریهاي 

بیشتري در بخشهاي دیگر همراه نباشد کافي نخواهد بود. این اظهار نظر قویًا به سود روش 

مبتني بر ایجاد شرکتهاي عمراني مامور برنامه ریزي عمران ناحیه یي است. ولي حتي یک 

شیوه بسیار هماهنگ نیز بکار افتادن یک دور رشد متراکم را تامین نمي کند. مثال مرکز رشد 

بالقوه کنسپسیون1 در شیلي نتوانست سرمایه گذاریهاي خصوصي داراي اهمیت کافي را براي 

فراهم ساختن موجبات رقابت این شهر مهم استان با سانتیاگو به عنوان مرکز عمده کارخانه هاي 

کشور فراهم آورد.

البته در برنامه هاي سرمایه گذاریهاي عمومي به منظور به کار انداختن رشد اقتصادي روي 

و  براي توسعه  زیربناي عمومي بي شک  تا کامیابي. یک  بینیم  بیشتر شکست مي  رفته  هم 

عمران ناحیه الزم است ولي این موضوع به هیچ روي شرط کافي نیست. براي اینکه محاسبه 
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خصوصي هزینه و سود با مقاصد سیاسي هماهنگ گردد، غالبًا باید محرکهاي اضافي به ویژه 

از لحاظ مالي فراهم آورد. از لحاظ اجتماعي، واکنش جمعیت هاي محلي در برابر تشویقهاي 

عمومي )دولتي( نیز عامل مهمي است. برنامه هاي اقتصادي مشابه، همواره واکنشهاي مشابه 

از طرف جامعه به وجود نمي آورند.

د- تشویقهاي مالي براي استقرار

درکشورهاي داراي اقتصاد آزاد یا اقتصاد مختلط ، تشویقهاي مالي براي استقرار، از جمله ی 

رایجترین اقدامات جهت پیشبرد عمران نواحي معیني است.

اعتبارات  و  استقرار  براي  مالي  کمکهاي  گمرکي،  حقوق  و  مالیات  کاهش  اصلي  مقصود 

سرمایه گذاري است. این مزایا به امید ترغیب موسسات خصوصي به سرمایه گذاري در نواحي 

مورد عمران به آنها داده مي شود.

درسهایي که از این تجارب مي توان گرفت از جهت کارآیي تا اندازه یي متناقص اند. مي توان 

سه مسئله مهم را در این زمینه متمایز ساخت:

تأثیر  داراي  مناطق  از  کوچکي  بخش  به  مالي  مزایاي  دادن   ، سیاسي  نظر  نقطه  از   -1

جغرافیایي دشوار است. ضمنًا تکثیر مناطقي که مورد اعطاي این مزایا باشند موجب تشویق 

پراکندگي مفرط تاسیسات صنعتي و به این ترتیب مایه کاهش کار آیي بالقوه وسایل تحریک و 

تشویق میشود. به عنوان مثال در انگلستان، کولین کالرك،1 پیشنهاد جالبي در این زمینه ارائه 

کرده بود که از بکار بردن یک شاخص تفاضلي مالیات بندي بر دستمزدها به حسب نواحي، این 

متغیر مالیات باید براي تاسیسات ناحیه لندن سنگین تر باشد. مک گرون ناحیه بندي مالیات 

را جداً توصیه مي کند. متاسفانه هنوز تجربه ی زیادي از این لحاظ نشده است تا بتوان کارایي 

. )1969:188,Grone Mc( چنین سیاستي را ارزیابي کرد

1 - Colin Clork
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2- چنانچه کمکهاي مالي به میزان مهمي جزو جمع مخارج متغیر تولید بر حسب محل 

بشوند ممکن است براي تشویق استقرار صنایع در مناطقي که ضمنًا مزایاي اقتصادي قطعي 

تولید کننده داده مي شود  به  نباشد. کمک مالي یي که  باشد، کافي  نداشته  آنها وجود  براي 

دست کم باید براي جبران افزایش هزینه حمل و نقل مواد اولیه و یا فرآورده هاي کامل و 

همچنین براي جبران هزینه هاي دیگري که جهت استقرار در خارج از مراکز موجود صنعتي 

صرف مي شود کافي باشد.

3- احتمال دارد مزایاي مالي موجب استقرار صنایعي گردد که از جنبه اقتصادي صرفه 

نداشته و سود آور نباشند و به این ترتیب وضع کلي رقابت ملي را در بازارهاي خارج ضعیف 

سازند. در این صورت ممکن است ناچار شویم به صادرات کمک مالي کنیم و این هم البته 

موجب افزایش بیشتر مخارج ناحیه اي براي کشور نشود.

است  برزیل  ناحیه شمال شرقي  عمراني  برنامه  مالي،  تشویقهاي  کاربرد  نمونه  معروفترین 

)Autunes,1966:25( . این برنامه سبب به وجود آمدن تقریبا 600 طرح صنعتي بین 1960 

تا 1968 شده )Stohr,1970:62( ، و با این وجود چنین به نظر مي رسد که ایجاد مشاغل جدید 

با سرعت رشد جمعیت ناحیه همگام نبوده و بیش از پیش بیکاري افزایش یافته است.

تا اندازه زیادي این شکست را مي توان به این موضوع نسبت داد که نتوانسته اند از لحاظ 

ناحیه براي قرار دادن رشد سرمایه پس انداز ناحیه یي افزایش یافته و براي توسعه بازارهاي 

ناحیه یي اثري به اندازه کافي تکثیر کننده به وجود آورند. مسئله بعد ناشي از این بود که فرایند 

توسعه به محدوده هاي صنعتي دروني محدود گشت و به بقیه ناحیه گسترش نیافت.

4- حفظ تعادل میان توسعه عمراني نواحي در سطح کشور

بررسي سه اصل پیشین، به طرزهاي گوناگون اهمیت یک نزدیکي بر محور نیازمندیهاي 

ویژه عمراني یک ناحیه معین را آشکار ساخت. اکنون شایسته است به عقب برگردیم و خود را 
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در دورنمایي وسیع تر در سطح کشور قرار دهیم.

آنها براي  از  در هر کشوري مي توان چند ناحیه بزرگ عمراني تشخیص داد که هر یک 

ناحیه یي  عمراني  استراتژیهاي  در  مي آورد.  پیش  مختلف  مسایل  از  مجموعه یي  برنامه ریزها 

باید کوشش در هماهنگ سازي  نیز  استراتژیها  توجه داشت ولي هدف  اختالفها  این  به  باید 

همه برنامه هایي باشد که به وسیله یي که آن را مي توان روش "متعادل" نامید اجرا مي گردد. 

این دورنماي کلي ضروري است. در وحله اول براي اینکه مسایل عمراني یي که سیستم هاي 

فرعي مکاني پیش مي آورد مالزم یکدیگرند و در وحله دوم براي اینکه کلي کردن سیاستها در 

باالترین سطح، باید از دیدگاه کشور )ملي( صورت پذیرد.

کشور طرح  بقیه  روي  آن  تاثیر  به  توجه  بدون  که  یي  ناحیه  عمران  توسعه  برنامه  یک 

یا  موقعیت  بنابراین  باشد.  بدفرجام  کشوري  لحاظ  از  که  دارد  احتمال  شود،  اجرا  و  ریزي 

کامیابي یک سیاست ناحیه یي، به قابلیت برنامه ریزها در مرتبط ساختن آن سیاست از جهت 

عملکرد با عمران مجموع کشور بستگي دارد. در حالي که روش متمرکز به روشني به عمران 

برخي از نواحي دیگر کمک مي کند، روش متعادل یا کلي شده مستلزم مکانیسمي است که 

را فراهم سازد  ناحیه یي  استراتژیهاي مختلف عمران  تنها موجبات متمایز ساختن دقیق  نه 

بلکه در ضمن امکان دهد که این استراتژیها )و همچنین برنامه هاي کاربرد آنها( با سیاست 

بشود  توجه  حداقل  نواحي کشور  به همه  دیگر،  عبارت  به  باشد.  سازگار  عمران کشور  کلي 

و در باره ی برخي از آنها به طور امتیاز آمیز و ویژه یي رفتار گردد و سیاستها و برنامه ها 

برنامه ها، و بودجه هاي بخش و  از سیاستها،  با یک سلسله  نواحي در مقیاس کشور  براي 

بین بخشها هماهنگ شده باشند. چون این شیوه نسبتًا پیچیده است ِشماي ذیل به تصریح 

مضامین و معاني کمک خواهد کرد.
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سیستم یکپارچگي عقالیي کردن
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در این َشما سه سطح متمایز مي گردد: سطح 1- اساسًا سیاسي است و مربوط به هیئت 

وزیران و مسئوالن و دیگر از جهت اخذ تصمیم به مقیاس کشور مي باشد. سطح 2- به ویژه 

متضمن کادرهاي فني دستگاه مرکزي راهنمایي است )برنامه ریزي ملي قسمت بودجه، خزانه، 

بانک مرکزي و تکنسین هاي وزارتخانه و سازمان هاي تخصصي(. سطح 3- وظایف سیاسي و 

فني را در نواحي مختلف و شهرستانهاي کشور مجتمع مي سازد.

در این نظام )شیوه( مفهوم قدرت واقعي به تصدي منابع بودجه مربوط است. تنظیم سیاستها، 

نقشه ها و برنامه هاي سرمایه گذاري با قدرت واقعي ارتباط نزدیک دارد. براي تسهیل ارتباطات، 

مطلوب آن است که وظایف برنامه ریزي و تنظیم بودجه به موازات یکدیگر، حتي متفقًا در یک 

سازمان انجام یابد. عالوه بر بودجه مالي، توصیه مي شود که نیروي کار و منابع جداگانه محاسبه 

شوند _ تا کنون کم هستند _ کشورهایي که نظام تصدي خود را طوري توسعه داده باشند که 
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بودجه یي با توجه به صالحیت هاي بحراني و منابع طبیعي کم یاب تنظیم کرده باشند. ولي 
مطلوب است که همه این کار را بکنند.

نمودار نشان مي دهد که تنظیم برنامه ها و بودجه هاي مکاني چه با نظام مبتني بر بخش 
و چه با نظام مبتني بر میان بخشها از لحاظ برنامه ریزي و بودجه ارتباط  نزدیک دارد. این 
رابطه نشان مي دهد که برنامه ریزي سرزمیني بر بخش و میان بخشها را طبق نیازمندیهاي 
سیاستهاي ناحیه یي هماهنگ سازند و در ضمن محاسبات میان این سیاستها و سیاست عمران 

کلي کشور را تامین کنند.
براي اینکه این کار ممکن گردد، سطح 3 براي سیستم برنامه ریزي و تنظیم بودجه ها الزم 
مي شود. باید در هر یک از مناطق عمراني کشور )به عالوه شهرهاي عمده( دفاتر تخصصي 

براي برنامه ریزي ایجاد کرد که نمونه سازماني باشند که به مقیاس کشور تنظیم شده است. 
در نواحي  یي که مشمول فعالیت عمراني فشرده اي هستند، اداره عمران ناحیه )یا مرکز 
ناحیه( جانشین دفتر برنامه ریزي به عنوان مرکز برنامه ریزي و هماهنگ سازي مي گردد. بر 
خالف یک دفتر برنامه ریزي معمولي که هیچ بودجه اي براي سرمایه گذاري مختص خود ندارد، 
اداره ناحیه شکل یا شرکت سرمایه گذاري به خود مي گیرد که داراي منابع وجوه جهت انجام کار 
خود مي باشند. این عوامل مختلف به وسیله یک سیستم پیچیده ارتباطات با یکدیگر مرتبطند. 
ترتیبات اداري ممکن است نسبتا پیچیده شوند و باید در هر مورد با اوضاع و احوال محل تطبیق 
یابند. مي توان واریانتهایي چند براي این َشماي بنیادي به حسب اینکه کشوري فدرال است یا 
داراي حکومت واحد و به حسب درجه مشارکت گروههاي مختلف و منابع متشکل شده جهت 

تنظیم سیاستها در نظر گرفت.
این نمونه نظام یکپارچة برنامه ریزي به منظور عمران ناحیه یي، از نمونه اي الهام گرفته 
 .)1967:46,Friedmann( که بین سالهاي 1964 و 1970 در شیلي تنظیم شده است
همچنین نظام هاي مشابهي در فرانسه و ترکیه اجرا شده است. جهت اطالع بیشتر رجوع 

. )1970,Hansen( :شود به
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نتیجه گیري

مطرح  همواره  ناحیه یي  عمران  توسعه  ریزي  برنامه  ملي،  برنامه ریزي  عامل  عنوان  به 

ویژه  به  و  اختصاص مي دهند  آن  به  اي که  دانشمندانه  نوشته هاي  از کثرت  است.  بوده 

به سودمندي  توان  مي  بردند،  بکار  را  تکنیک  این  که  دولتهایي  عده ی  که  این جهت  از 

عظیم آن پي برد. البته نمي توان انکار کرد که مسائل بسیاري از نوع نظري و عملي هنوز 

باقي است که باید حل کرد، ولي هم اکنون پایه هایي داریم که به هر کشوري که بخواهد 

را  خود  کار  دهد  مي  امکان  برساند  حداکثر  به  را  خود  عمراني  توسعه  هاي  برنامه  اثرات 

از اطالعات نظري و همچنین  ناحیه اي شروع کند.  مجموعه اي کافي  در یک محدوده 

با  یي  ناحیه  عمران  که  اي  عمده  مسائل  و  دارد  وجود  یافته  توسعه  کشورهاي  تجربه 

که  است  در دست  خوبي  تحلیلي  هاي  تکنیک  اند.  داده شده  تشخیص  خورد  می  بر  آنها 

کاربرد آنها مي تواند یک مبناي علمي براي برنامه ریزي سرزمیني باشد. سلسله اي وسیع 

به  جهت  زیاد  نسبتًا  اصولي  آوردن  بیرون  براي  کافي  تجربه  است.  موجود  اجرا  وسایل  از 

کار بردن در اجراي سیاستهاي ناحیه یي شده است. اگر چه فاصله میان نیت و عمل بعید 

است، ولي پیشرفتهایي درهمه ی جبهه ها دیده مي شود.

www.SID.ir


95 فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

کاربرد سیاستهای توسعه عمران ناحیه ای »درسهایی از تجربه کشورهای توسعه یافته

منابع و ماخذ
Antunes, A.C.)1966( “Political Industrialization and 1- 

Development in Brasil” Santiago Ford Foundation.

Antunes, A.C.)1972( “Growth Poles and Growth Centres 2- 

in Regional Planning” Paris Moutan.

Babcock, R,F )1966( “The Zoning Came: Municipal 3- 

Practices and Politics” Madison university of Wisconsin.

Friedmann, John )1969( “Urban and Regional Development 4- 

in Chile: A Case study of Innovative Plannig”. Santiago Ford 

Foundation.

Friedmann, John )1966( “Regional Development policy: A 5- 

case study of  Venezuela” Cambrige Massachusetts Institute of 

Technology Press.

Friedmann, John & Stohr,walter )1967( “The Uses of 6- 

Regional Science: Policy Planning in chile” vol.XVII, papers of 

The Regional Science Association Philadelphie.

Hansen,Nile )1970( “Rural Poverty and The Urban Crises: 7- 

A Strategy for Regional Development” Blominton, Indiana 

University Press.

Kingsley, Davis )1969( “World Urbanization 1950-1970 8- 

Volume 1: Basic Data For Cities, Countries and Region Population” 

No4- Berkeley ,university California Press.

Mc Gron, Gavin )1969( “Reginal Policy in Britain” London, 9- 

www.SID.ir


96

کاربرد سیاستهای توسعه عمران ناحیه ای »درسهایی از تجربه کشورهای توسعه یافته

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

George Allen & Unwin.

10- Nash, Willam )1970( “Shaping an urban Future”. Cambridge      

M.I.T press. 

11- Richardson, H.W)1971( “Regional Development Policy in 

spain, Urban Studies Vol,viii,n1 Edinburg.

12- Riggs, W)1964( “Administration in Developing Countries: 

The Theory of Prismatic society” Boston Houghon Miffling.

13- Rodwin, Lioyd )1969( “Planning urban Growth and 

Regional Development: The Experience of The Guyana Program 

of Venezuela”. Cambridge, M.I.T Press. 

14- Schumacher, August )1973( “Development Plans and 

Planning” London Seminar Press.

15- Selzinck, Philip )1949( “T.V.A and the crass Roots” 

Berkeley, university of California press.

16- Stephenson, Glenn )1970( “Two newly Created capitals: 

Islamabad and Brasilia.” Town planning Review, Liverpool, Vol 

XLI, n4.

17- Stohr, Walter )1970( “Materials on Regional Development 

in Latin America: Experience and prospects.” Hamilton, Ontario, 

Mc Master,s University Press.

18- Thomas, William )1956( “Man,s Role in Changing the face 

of the Earth”. Berkeley University of California Press.

www.SID.ir

