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سخني با خوانندگان

گروه بينالمللي رهشهر ،كه بهعنوان يكي از مهندسان مشاور چند رشتهاي طي دو دههي اخير توسعهي درونزاي خود را بر اساس
نيازهاي سطح ملي و همچنين نيازهاي فرامرزي توسعه و بالندگي بهصورت تكاملي پيموده و گرايشهاي تخصصي خويش را به
همهي بخشهاي اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي تعميم داده است ،توجه ويژه به "برنامهريزي توسعه" را در دستور كار و وجهه
همت خود قرار داده است.
خداي را سپاس ميگوييم كه اين مشاور با بر خورداري از تجربههاي ارزشمند كادر توانمند خود و برنامهريزان با تجربهي خويش
تاكنون توانسته است با پرداختن به پژوهشهاي ژرف داوطلبانه در عرصهي برنامهريزي توسعه و انتشار و توزيع محصول ودستاورد
اين گونه تحقيقات در گسترهي كشور ،ماموريت خود را بهعنوان يك مشاور و مباشر توسعه و آبادني ميهن به انجام رساند.
جاي بسي خوشوقتي است كه "برنامهريزي فضايي" (برنامهريزي آمايش سرزمين در ايران) در دههي اخير مورد اقبال خاص اغلب
برنامهريزان و مبشران توسعه در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته است .اما نكتهي قابل تامل در اين ميان اين است كه
برخي از پژوهشگران و يا عالقهمندان تنها از منظر تخصصي و برداشت ذهني خويش به مقولهي" آمايش سرزمين" نگريسته و آن
را به "ظن خود" تعبير و تفسير كرده و در مواردي نيز از ادبيات ديدماني رايج آن در عرصهي جهاني فاصله گرفتهاند.
با توجه به بروز يك چنين عوارضي ،اين مشاور حسب وظيفهي خويش صالح ديد كه با انتشار خالصه گزارشي از پژوهشهاي صورت
گرفته در اين عرصه در طول سه دههي پيش و تحقيقات و يافتههاي دههي اخير در محدودهي اتحاديهي اروپايي ،توجه و عنايت
برنامهريزان توسعه در كشور و مشتاقان پژوهش در عرصهي برنامهريزي توسعهي منطقهاي و آمايش سرزمين را به دقايق و ظرايف
"علم و فن اقتصاد فضايي" معطوف دارد  -علمي كه روند تجربي  -تكاملي " برنامهريزي فضايي" به مفهوم "توسعهي موزون ،توام
و هماهنگ انسان -فعاليت -فضاي زيست" از آن نشات گرفته است.
با آرزوي توفيق روز افزون براي همهي پژوهشگران و عالقهمندان به توسعه و شكوفايي ميهن.

گروه بينالمللي رهشهر

مقدمه

مقدمه

انگيزه نگارنده در پرداختن به مقوله برنامهريزي فضايي ،كه

تكنولوژي معاصر كند.

در ايران برابر نهادهي" :آمايش سرزمين"براي آن برگزيده

نگارنده بهعنوان يك برنامهريز توسعه بر اين باور است كه ايران

شده است ،رواج گسترده كاربرد آن در عرصه ادبيات ديدماني

با داشتن حدود هفتاد سال تجربهاندوزي در برنامهريزي ،هنوز

"برنامهريزي توسعه" در سه دهه اخير بوده است .اگرچه رواج

نتوانسته است به قدر كافي ادبيات و اسلوبها و شيوههاي

فراگير اين مفهوم را ،چه در عرصه جهاني و چه در سطح ملي،

برنامهريزي توسعه وارداتي را در كشور بومي ساخته و آنها را

ميتوان روندي طبيعي و مثبت انگاشت ،اما نگاهي به گفتمانها

با ارزشهاي اجتماعي -فرهنگي خويش سازگار كند .ابعاد نوين

و نوشتههاي سه دهه گذشته مبين برداشتهاي نظري شخصي و

برنامهريزي رشد و توسعه ملي ،مانند برنامهريزي منطقهاي،

سليقهاي از سوي مولفان در رشتههاي گوناگون ،بهويژه از سوي

استراتژي برنامهريزي توسعهي بلندمدت و برنامهريزي فضايي

كارشناسان توسعه شهري ،شهرسازي ،معماري ،برنامهريزان توسعه

(آمايش سرزمين) از ديدگاه توسعه ملي ،مورد كاوش و پژوهش

اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي در سطوح كالن ،منطقهاي و محلي

ژرف قرار نگرفته است ،از اين رو ،توسعه اينگونه ادبيات تخصصي

بوده است .گفتني است كه ،نشر ادبيات مربوط به "برنامهريزي

با هدف برانگيختن پژوهش توسط مسئوالن و تالش آگاهانه در

فضايي" بهطور كلي ،و "آمايش سرزمين" به طور اخص ،در ايران

اين زمينه توسط محققان و كارشناسان بيش از هر زماني ديگر

در مواردي از ديدمان اصيل آن فاصله گرفته و در مواردي نيز

ضروري جلوه ميكند.

كژراهه رفته است.

ادبيات برنامهريزي اقتصاد فضايي در سطح جهاني سابقهاي ديرينه

بهسبب سابقهي ديرينهاي كه نگارنده اين پژوهش در عرصهي

دارد .پيشگامان اين فن جديد ،با توسعه اصول و مباني برنامهريزي

برنامهريزي توسعه كالن و بهويژه برنامهريزي منطقهاي و آمايش

توسعه بهمدتي نزديك به يك سده ،انواع اسلوبها و الگوها را در

سرزمين داشته است ،و با توجه به رواج گسترده كاربرد واژهي

عمل به آزمون گذاشتند .ارزيابي دستاوردهاي برنامهريزي توسعه

"آمايش" در بسياري از نوشتهها ،كه عاري از ايراد پيشگفته

اقتصاد كالن در بسياري از كشور هاي مبتني بر اقتصاد متمركز

نبودهاند ،صالح در آن ديده كه با انتشار اين گزارش ،كه در

حاكي از توسعه ناموزون ميان بخشهاي اقتصادي و اجتماعي

دو بخش" :اصول برنامهريزي فضايي" و "برنامهريزي فضايي در

از يك سو ،و عدم تعادل در ميزان و سطح توسعه ميان مناطق

اتحاديه اروپايي" به خواندگان فرزانه ارايه شده است ،در صدد

از سوي ديگر ،بوده است .بروز اينگونه عدم تعادل و عدم توازن

كمك به رفع اين گونه كاستيها و كژرويها برآيد .اين دو دفتر

در فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي برنامهريزي شده ،توجه

مانند پلي ،فاصله سي ساله ميان پژوهشهاي اوليه و پژوهشهاي

برنامهريزان توسعه را به برنامهريزي منطقهاي جلب كرد ،با اين

منتهي به دهه  80و زمان حال را در زمينه برنامهريزي فضايي

اميد كه با ترويج برنامهريزي توسعه منطقهاي بتوان توسعه را

پوشش ميدهند.

بهصورت موزون به نواحي دوردست و عقب افتاده هدايت نموده

از آنجا كه علم و فن برنامهريزي همانند ساير علوم و فنون

و عدم تعادلهاي منطقهاي و ناحيهاي را به تدريج كاهش داد.

از فراسوي مرزها به فرهنگ اقتصادي -اجتماعي و سياسي

برنامهريزي توسعه در عرصه جهاني ،با پشت سر گذاشتن تحوالت

كشورهاي جهان در حال توسعه رخنه كرده است ،لذا ميتوان

پياپي و طي روند تكاملي خود ،سر انجام به نتايج مورد انتظار

چنين پنداشت كه كاربرد كليشهاي هرگونه مدل و الگوي وارداتي

ميرسد و بُعد نويني به نام "فضا" ،كه منظور از آن همان فضاي

(بدون بومي ساختن آن بر اساس مقتضيات اقليمي ،اجتماعي
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طبيعي ،جغرافيايي و اقليمي است ،وارد فرايند برنامهريزي توسعه
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ميشود .از آنجا كه هر حركت يا فعاليت اقتصادي انسان در

بروز عدم تعادل و بازتابهاي منفي و تخريبي در فضاي سرزمين،

حجم مكاني معين و ظرف زماني مشخص صورت گرفته و هر

اهميتبسزايي دارد.

فعاليتي همواره در ارتباط و پيوند با فعاليتهاي ديگر است ،از اين

در كشورهاي اسكانديناوي و شمال اروپا نيز برنامهريزي فضايي

رو ،برنامهريزان براي جلوگيري از بازتابهاي منفي رفتار انساني

از ديدگاه برنامهريزي شهري و منطقهاي مورد توجه نهادهاي

بر محيطزيست و آثار نامنتظر ناشي از اجراي طرحهاي توسعه،

برنامهريزي است .زيرا عدم تعادل ميان انسان و محيطزيست،

ناگزير به برنامهريزي فضايي روي ميآورند تا بلكه ازآن طريق،

تاسيسات اقتصادي و اجتماعي ناشي از اقتصاد همستان

تعادل آن مادي ،فرهنگي و اكولوژيك در سطوح سرزميني،

(تجمع)هاي شهري ،پيدايش قطبهاي رشد و عارضههاي ناشي

منطقهاي و فرا منطقهاي حفظ گردد.

از آنها ،موجبات پيدايش نظريهها و الگوهايي را براي رهايي از

"آمايش" يك واژهي نوين فارسي است و ريشه آن فعل "آمادن" به

عدم تعادلهاي اقتصادي -اجتماعي سرزميني فراهم آورده است.

معني نظم و ترتيب دادن است كه از واژه فرانسه ""Amenager

پس از شكلگيري اتحاديه اروپايي ،برنامهريزي فضايي در

اقتباس شده است .اين بعد از برنامهريزي در فرانسه به "ساماندهي

محدوده اين اتحاديه جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده

فضايي سرزمين" 1شهرت يافته است.

است (در دفتر دوم اين پژوهش مطرح شده است) .تهيه و تدوين

در آمريكاي شمالي  ،بهعلت ويژگي اقتصادي آن كشورها ،اصطالح

دو سند معتبر "برنامه چشمانداز توسعه فضايي اروپايي "5در سال

بديل ديگري به كاربرده ميشود و آن برنامهريزي شهري و

 1999و "كميته برنامهريزي شوراي وزيران اتحاديه اروپايي "6در

منطقهاي 2است .زيرا كه در ساختار اقتصادي اين كشورها ،شهرها

سال  ،2000نياز مبرم به برنامهريزي توسعه فضايي را در محدوده

هم بهعنوان مراكز توليد و هم بهعنوان مراكز مصرف جايگاه

جغرافيايي يكپارچه اتحاديه با هدف كمك به توسعه متوازن در

ويژهاي را احراز ميكنند و از اينرو ،برنامهريزي فضايي در اين

كشورهاي عضو آشكار كرد .تهيه و تدوين اين دو سند بيانگر

كشورها مسايل عدم تعادل بين شهرها و مراكز توليدي در مناطق

آنست كه برنامهريزي فضايي نه تنها در سطح سرزميني

و عوارض منفي ناشي از تعامل آنها را مورد توجه قرار ميدهد.
در كشورهاي شرق اروپا ،اصطالح اقتصاد فضا 3يا برنامهريزي
فضايي 4به كار برده ميشود .واژه اقتصاد فضايي يا برنامهريزي
فضايي در اينگونه نظامها جنبه عام و كلي دارد و ريشه آن در
مفهوم ماهوي اقتصاد برنامهاي و از پيش طراحي شده ،نهفته

بلكه در سطح منطقهاي و فرا منطقهاي نيز مطرح است

و هر جا كه سخن از اتحاديه يا تشكلهايي اين چنين

به ميان ميآيد ،برنامهريزي فضايي نيز در سطح فراخور
آن تشكل جغرافيايي ،معنا و مفهوم خاص خود را پيدا

ميكند .گذاشتن برابر نهاده فارسي "آمايش سرزمين" براي

است .به عبارت ديگر ،چون هرگونه بازتاب فعاليتهاي اقتصادي

"برنامهريزي فضايي" در ايران اين توهم را به وجود آورده

و اجتماعي بايد از پيش سنجيده شود ،لذا التزام به" انتظام

است كه توسل به اين شيوه از برنامهريزي تنها براي شناسايي

فضايي" ،يعني پيشبينيهاي الزم درفرايند برنامهريزي رشد

استعدادهاي بالقوه سرزمين براي توسعه است ،در حاليكه فلسفه

و توسعه براي حفظ تعادل ،توازن و هماهنگي ميان انسان و
تاسيسات ايجاد شده توسط او در فضاي زيست و جلوگيري از
4- Spatial Planning
5- ESDP
6- CEMAT

برنامهريزي فضا با سازماندهي و توزيع دستاوردهاي توسعه

بهصورتي موزون (برقراري پيوندها و مناسبات موزون ميان
1- Amenagemant du territoire
2- Urban and Regional Planning
3- Space Economy
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انسان ،فعاليت و محيطزيست او) ميان مناطق يك كشور و

عنوان "برنامه ملي استراتژي فضايي "2توسط مشاور ستيران 3در

يا ميان يك تشكل جغرفيايي سر و كار دارد.

سال 1355در سازمان برنامه بودجه ،به زبان انگليسي ارايه شد.

از منظر ادبيات برنامهريزي در قاره اروپا ،برنامهريزي فضايي به

از آنجا كه مطالعات صورتگرفته توسط مشاور ستيران بيشتر

گونههاي متفاوتي تعريف شده است .در روند تشكيل اتحاديه

معطوف به مطالعات انجام شده در اروپاي غربي ،بهويژه فرانسه

اروپايي ،ابتداييترين تعريف را ميتوان در منشور برنامهريزي

بود ،لذا مسئوالن در سازمان برنامه (وقت) صالح ديدند شيوه

منطقهاي /فضايي اروپايي ،1كه در سال  1983در كنفرانس وزيران

برنامهريزي فضايي در شرق اروپا را (كه كشور لهستان در آن

مسئول برنامهريزي منطقهاي اروپايي پذيرفته شد ،پيجويي كرد:

سابقهاي ديرينه داشت) از طريق مبادله كارشناسي و تحقيقات

"منشور برنامهريزي فضايي از منظر جغرافيايي ،تبيينكننده

آكادميك ميان دوكشور ايران و لهستان در رويكرد به اين طرح

سياستهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحيطي

استراتژيك تعميم دهند .اجراي طرح آمايش سرزمين پس از

جوامع اروپايي است .در عين حال ،برنامهريزي فضايي به يك

پيروزي انقالب اسالمي ( )1357تا سال  1362متوقف بود تا اين

روش علمي ،فن اداره امور و سياست مبتني بر رويكردي جامع و

كه تدوين دوباره آن پس از انجام تجديد نظرهاي الزم آغاز شد و

چند رشتهاي ،كه توسعه متوازن منطقهاي را از طريق سازماندهي

در سال  1364نخستين سند آن تحت عنوان "مطالعات طرح پايه

فيزيكي فضا همراه با تدوين يك استراتژي توسعه همه جانبه مد

آمايش سرزمين اسالمي ايران" در سازمان برنامه و بودجه انتشار

نظر قرار ميدهد ،تعبير شده است.".

يافت ،كه نگارنده نيز در آن مشاركت داشته است.
قسمت نخست گزارش پيش روي خوانندگان،تحت عنوان "اصول

پس از مرور كوتاه سابقه برنامهريزي "اقتصاد فضا" يا "آمايش

برنامهريزي اقتصاد فضايي "4برگرفتههايي از پژوهش پروفسور

سرزمين" در پارهاي از نقاط جهان ،كه تاريخي پنجاه ساله را

"زاوادسكي "5استاد "اقتصاد و برنامهريزي منطقهاي آكادمي علوم

پشت سر دارد ،اهميت مبرم و تعيينكننده كاربرد هوشمندانه

لهستان "6و برآيندي از مبادالت كارشناسي ميان دوكشور (1355-

اين بعد نوين برنامهريزي در ايران بيش از پيش آشكار شده است.

 )1357است ،كه نمونهاي ماندگار از پژوهشهاي گستردهي وي

ترديدي نيست كه راه رهايي جهان در حال توسعه از درماندگي

در قلمرو برنامهريزي اقتصادي -اجتماعي ،برنامهريزي منطقهاي

مادي و وابستگي علمي و تكنولوژيك تنها در گرو بسيج تمامي

و برنامهريزي اقتصاد فضايي به شمار آمده است .اين پژوهش را

نيروهاي بالنده و تشويق پژوهشهاي منتهي به تدوين الگوهاي

ميتوان ديباچهاي بر رخ نمود بعد نويني از برنامهريزي توسعه با

رشد و توسعه درونزا است .تحقق يك چنين اهدافي تنها زماني

عنوان "اقتصاد فضايي (آمايش سرزمين)" در ايران در سه دههي

امكانپذير خواهد بود كه پژوهش در عرصه برنامهريزي توسعه،

اخير از يك سو ،و كمبود ادبيات مربوط بهزبان فارسي براي تبيين

جايگاه استواري در مراكز تحقيقاتي و آكادميك كشورهاي در

مفاهيم علمي برنامهريزي فضايي وكاربرد آن در تدوين استراتژي

حال توسعه احراز كند.

بلندمدت توسعه در كشور از سوي ديگر ،قلمداد كرد .ويراست

گفتني است ،اسناد طرح آمايش سرزمين براي نخستين بار تحت

يكم اين نوشتار براي نخستين بار در دفتر برنامهريزي منطقهاي و

5- Proff. Stanislaw M.Zawadzky
6- The committee of Space Economy and Regional Planning -Polish
Academy of Science.
WARSAW-POLAND
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1- Torremolinos Charter
2- National Spatial Strategy Plan
3- SETIRAN
4- The Principles of Planned Action in Space

اصول برنامهريزي اقتصاد فضايي (برنامهريزي آمايش سرزمين)

آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه ،در تابستان  1360منتشر
ساده ،چونان تكانهاي در بر انگيختن اشتياق مجدد براي راهاندازي

اصول برنامهريزي اقتصاد فضايي
(برنامهريزي آمايش سرزمين)

تاكنون برنامهريزي در سير تكاملي و طبيعي خود "فضا" را

مطالعات نيمهكاره طرح آمايش سرزمين موثر واقع شد.

بهعنوان يك پديده فراگير مورد توجه قرار نداده است درحاليكه

در ويراست سوم اين گزارش كوتاه كوشش شده است منظور

كاميابي فنون برنامهريزي در توسعه و بالندگي يك سرزمين در

پژوهشگر به زبان سادهتر بيان شود .براي سهولت دريافت مفاهيم

گرو شناخت و درك مفهوم جامع و واقعي فضا است  .از اين رو،

توسط خوانندگان ،واژگان و برابر نهادههاي انگليسي اصطالحات

موفقيت يا شكست برنامهريزي در آينده بستگي تام و تمامي به

علمي و فني نيز در پاورقي هر صفحه درج شده است.

پيشرفت پژوهشها در زمينه توسعه مفهوم نوين فضا خواهد

بخش دوم ،بهمثابه يك پل ،ادبيات برنامهريزي فضايي (موسوم

داشت .طبيعي است كه ،مفهوم و تعريف جديد از فضا نيز تفاوت

به :آمايش سرزمين در ايران) رايج دهه  1980 -1970را به

زيادي با مفهوم و يا مفاهيم قديمي و سنتي فضا پيدا خواهد كرد.

ادبيات نوين برنامهريزي فضايي در گسترهي فرا سرزميني يا

مباني پژوهشهاي آينده در زمينه مفهوم فضا بر تحليل حدود،

گسترهي منطقهاي و قارهاي در اروپا در دهه  2010-2000پيوند

تراكم و توالي پديدههاي طبيعي در پهنهي زمين استوار گرديده و

ميدهد .در اين بخش ،اصول توسعه فضايي پيشنهادي براي

به موازات آن روابط حاكم بر قلمرو "جغرافياي اقتصادي" در تغيير

اتحاديهي اروپايي 1كه با تدوين دوسند "چشمانداز توسعه فضايي

اسكان مردم و توزيع اشياء و مواد در محدودههاي مورد نظر ،از

اروپا "1999-و "كنفرانس وزيران مسئول اروپا براي برنامهريزي

توجه شاياني برخوردار خواهد شد .اگر چه اين روابط در فرمهاي

منطقهاي "2000-و تصويب آنها از سوي كميسيون اقتصادي

هندسي (مانند نقاط ،خطوط ،سطوح و حجمها) پديدار ميشوند،

اتحاديه اروپايي به اجرا گذاشته شده است ،توسط كارشناسان

اما اين فرمها قابل تبديل به مقياسهاي اقتصادي بوده و يا الاقل

(مستقل) مورد بررسي و نقد قرار گرفته و رويكردي مبتني بر

ن آنها به اين گونه مقياسها امكانپذير خواهد بود.
بيا 

هدفهاي ابتكاري براي تعديل برنامه توسعه فضايي اتحاديه

چارچوب روابط پيشگفته را لزوما بايد در دو فضاي زمين

اروپايي پيشنهاد شده است .با مرور اين مطالب ،خواننده مشتاق

سنجي2و يا جغرافيايي 3جستجو كرد (فضايي كه در بردارنده

با ابعاد نوين و گسترههاي جديد برنامهريزي فضايي (آمايش فرا

ويژگيها و اشكال متغير و گوناگون محيط طبيعي است) .اما

سرزميني -منطقهاي) آشنا ميشود .اميد است اين گزارش بتواند

برعكس ،فضايي از نوع سوم بيشتر مورد نظر در اين گزاره است و

در روشن كردن برخي ابهامات موجود در تعريفهاي ديدماني

آن "فضاي اجتماعي -اقتصادي "4است كه منعكسكننده تماميت

از برنامهريزي فضايي (آمايش سرزمين) ،كه الزمه گسترش

هستي جوامع انساني بوده و در عين حال قابل تبديل به روابط

پژوهشهاي ژرفتر براي تدوين يك الگوي جامع برنامهريزي

فضايي از نوع زميننگاري و جغرافيايي نيز هست.

اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي مبتني بر توسعه موزون ايران زمين

در برنامهريزي فضايي (ساماندهي/آرايش فضايي) دو نوع رابطه

است ،موثر واقع شود.

(پيوند) مورد توجه است .رابطهي نوع اول به لحاظ كردن عامل

شد ،كه افزون بر تعريف "برنامهريزي فضايي" به زبان آكادميك

"فضا " در فرايند برنامهريزي توسعه داللت دارد .اين رابطه مبين

3- Geographic
4- Socio-economic Space

1- Europian Union
2- Geodetic
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اصول برنامهريزي اقتصاد فضايي (برنامهريزي آمايش سرزمين)

اين واقعيت است كه فعاليتهاي اجتماعي -اقتصادي همواره در

"ساختار فضايي اقتصاد" 5يك كشور است .تعريف پيشنهادي

فضاي عيني و واقعي انجام ميگيرند .از آنجاكه ويژگي ،تراكم و

پرفسور زاكرزوسكي به بيان روشنتر اين مفهوم كمك شاياني

كارآيي و ساير خصوصيات فعاليتها تنها از ديدگاه فضايي قابل

ميكند .بنابر تعريف اين پژوهنده ،ساختار فضايي اقتصاد عبارت

تميز و تشخيصاند لذا برنامهريزان تنها با توسل به نظريههاي

است از:

مكانيابي 1و عمران (توسعه) منطقهاي 2ميتوانند مسايل را از

"مجموعه كل پيوندهاي فضايي ميان تاسيسات اقتصادي 6و

ديدگاه مجموعه فعاليتهاي انساني مورد كاووش قرار دهند.

توسعه فضاي اقتصادي در يك محدوده خاص جغرافيايي"

رابطهي دوم ميان برنامهريزي و فضا ،رابطهاي كامال متفاوت از

منظور وي از تاسيسات اقتصادي ،همهي واحدهاي جداگانهي

نوع اول است .اين پيوند از ويژگيهاي طبيعي و متمايز بخشهاي

فعاليتهاي اقتصادي هستند كه مكان معيني از فضا را اشغال

معيني از سرزمين است كه در برگيرندهي عناصر و اثرات حاصل

كرده و فرمهاي فضايي 7خاص خود را دارند ،مانند واحدهاي

از فعاليتهاي انساني است.

صنعتي ،مزارع و غيره.

بدينسان ،به محض اين كه پديدههاي گوناگون اثرات معكوس خود

اشكال و نمودهاي فضايي توسعه اقتصادي ،فرمهايي از بخشهاي

را در محيط اجتماعي و طبيعي برجاي ميگذارند و يا هنگاميكه

مختلف پهنهي سرزميناند كه به منظور رسيدن به هدفهاي

مردم ضرورت تطبيق و تعديل پديدههاي طبيعي سرزمين را از

اقتصادي سازمان داده شدهاند ،مانند فرمهاي مختلف سكونتهاي
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شهري و روستايي در گروههاي مشخص و در مناطق معين.

در جهت آرايش فضايي به منصه ظهور ميرسد و با تحقق يك

تاسيسات در اين ميان صرفا ايفاي وظايف اقتصادي را بر عهده

چنين شرايطي ،برداشتهاي نويني پديد ميآيند كه سر انجام

داشته و فرمها و انگارههاي فضايي توسعه اقتصادي نيز وظايف

موجبات پيدايش اسلوب "برنامهريزي فضايي" را فراهم ميآورند.

تركيب و پيوستگي فعاليتهاي غير اقتصادي را برعهده دارند.

امروزه فرايندهاي توسعه نيازمند تمهيداتي است كه با برداشتهاي

پيوندهاي ميان تاسيسات و فرمهاي توسعه اقتصادي پيآمدي

مذكور ،برخوردي منطقي و خردمندانه نمايد .از آنجاكه توسعه

حاصل از "بي بديل بودن فضا( "8يك نوع موسسه واقع در يك

فضايي بهطور فزايندهاي به ويژگيهاي عيني فضاي جغرافيايي

محل)" ،همجواري( "9يك فرم و يك موسسه در جوار يكديگر) و

تكيه دارد ،لذا جنبهي آرايش فضايي يا سازماندهي فضايي بهطور

باالخره "پيدرپي بودن( "10زنجيره معيني از تاسيسات با نظمي

عمده متاثر از خردگرا 4نمودن فرآيندهاي توسعه بوده و ازاين رو،

مشخص در راستاي معين) ،هستند.

سازوكار برنامهريزي جامع نيز نيازمند شناخت و ترسيم سيماي

چنانچه مالحظه ميشود برداشت مزبور حاوي عناصر فضا در سه

طريق نيازهاي خود احساس و تشخيص ميدهند ،آنگاه تمايالتي

1- Location theory
2- Regional development
 -3اين بيان ضرورت تطبيق و تعديل فعاليتهاي بشر را با نيازمنديهاي محيطزيست توصيه ميكند چرا كه انسان بهجاي فعاليت در جهت بالندگي طبيعت و منافع آن ،همواره
براي ارضاي نيازهاي زيستي ،اقتصادي و يا حداقل براي ارضاي نيازهاي احساسي و زيباشناختي خود فعاليت ميكند و اين در جهت خالف منافع خود طبيعت و محيطزيست است.
4- Rational
5- Spatial Economic Structure
6- Economic Set-ups
7- Spatial Forms
8- Spatial Exclusiveness
9- Neighbourhood
10- Successiveness
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آيين "منشور آتن"

كيفيت پيشگفته بهمعني "ناب"1خود است .بنا بر اين ،اهميت

تحليلي پيراسته از پيونددهي فضايي ،بتواند خصوصياتي را درباره

اقتصادي ساختار فضايي بيانگر فوايد و مضار انگارهي 2تاسيسات

توسعه مجموعههايي از عناصر اجتماعي -اقتصادي و روابط بين

و فرمهاي توسعه اقتصادي است و بههمين دليل ،توزيع و آرايش

آنها ،برما مكشوف دارد ،زيرا كه به كمك اين مشخصات ميتوان

تاسيسات با نظمي منطقي در فواصل معين ،مستلزم دقت و

توسعهي موزون و متناسب فضا را ضمانت اجرايي بخشيد.".

تالش بسيار است.

پژوهشهاي مربوط به فضاي اجتماعي -اقتصادي بايد راستاها

نكته دقيق در برنامهريزي فضاي اجتماعي -اقتصادي،

و پيوستارهاي فضايي را كه واحدهاي اقتصادي را بهيكديگر

آناست كه :عناصر متشكله

پيوند ميدهند ،تعيين كند .با تحقق اين شرط كه اهميتي

اجتماعي -اقتصادي و پيوندهاي موجود ميان آن عناصر و

بسزا در برنامهريزي دارد ،ميتوان به رفع اشكاالت در اصالحات

ويژگيهاي كمي و كيفي آنها بايد متفاوت انگاشته شوند.

و متدولوژيهاي توام با ترديد ،كه درتبيين رابطهي دو سويهي

عناصر مذكور همان واحدهاي فعاليتهاي اقتصادياند كه به

برنامهريزي فضايي و برنامهريزي توسعه اجتماعي و اقتصادي

مجموعههاي بزرگتر تعلق دارند ،مانند بخشها ،شاخهها و روابط

كاربرد دارند ،كمك شاياني كرد.

ميان آنها ،بدون اين كه وضعيت دوجانبه آنها و نسبت يا فواصل

"مقصود از آنچه كه تا حال در اين مقوله بيان شد ايناست كه به

آنها به يكديگر مورد توجه قرار گيرد .اين مقوله نيازمند تامل و

معرفي كلياتي از تجارب برنامهريزي فضايي نايل شويم .ما سعي

محافظهكاري است چرا كه در هر حال "فضاي ناب" در اينجا

ميكنيم ويژگيهاي مباني نظري در اين مبحث را تحليل كنيم .از

بهصورت يك ناحيه يا خطهاي (مانند يك كشور و مناطق آن)

اينرو ،ممكن است اين بررسي براي آنانكه در عمل با برنامهريزي

پديدار ميشوند كه در آن مناسبات و پيوندها مورد پژوهش قرار

فضايي سروكار دارند مفيد واقع شود .اگر چه اين پژوهش در

ميگيرند .بنابراين ،روابط مزبور بازتابي از ساختار منطقهاياند،

صورتي پرمعنا خواهد بود كه هر كدام از ما كارشناسان ،مسئوليت

بهويژه اين كه دربسياري از موارد ميزان و نسبت ظرفيتهاي

انجام پژوهش و ارايه نظري اصيلتر و جامعتر را در گستره نظري

بالقوهي قابل محاسبه و درجه شناخت مشخصات كامل نواحي بر

(ديدماني) اصول برنامهريزي در فضا را مشتاقانه پذيرا باشيم.".

بنابر تعريف دومانسكي

3

كارشناسان برنامهريزي توسعه پوشيدهاست.
به باور پرفسور زاوادسكي" ،اگر ما نقطه عزم خود را با تفاوت

آيين "منشور آتن"4

موجود ميان توسعه فضايي و برنامهريزي براي توسعه (درمقياس

بدون ترديد ،تاكيد بر برنامهريزي در شهرسازي 5از اهميت شاياني

كوچكتر از كل كشور) انطباق دهيم ،درخواهيم يافت كه اين

برخوردار است و اصرار بر چنين تاكيدي گزافهگويي نيست ،چراكه

موضوع چه به لحاظ نظري و چه در عمل ،همواره صدق ميكند،

از دير باز قانوني كه بهعنوان منشور آتن شهرت يافته ،اهميت

بهطوريكه برداشت اول موضوعاتي را در برخواهد گرفت كه

حياتي برنامهريزي توسعه شهري را آشكار ساخته است .منشور

شامل ساختار فضايي اقتصاد است و برداشت دوم حاوي فضاي

مذكور در سال  1933تهيه و تدوين شد .نقطه عطف اين منشور

اجتماعي -اقتصادي خواهد بود كه خود به معناي بازگشت به

بر ضرورت تنظيم دورههاي روزانه براي انجام وظايف سهگانه

نقطه عزم ما در اين گزاره است .ما طرفدار نظريهاي هستيم كه با

انسان مانند :زندگاني در خانه ،كار و فعاليت ،استراحت و

"4- The Tradition Of The "Chart Of Athens
5- Town Planning

1- Pure
2- Patern
3- Domanski
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تفريح ،استوار است ،بهگونهاي كه جدايي فضايي اين سه بخش

محل سكونت -كار و پيوندها و همبستگيهاي بين اين دو كه

از فعاليت انساني تامين و مورد توجه قرار گيرد .هدف از تفكيك

لزوما نقش مسلطتري دارند ،سبب ميشود كه از يك سو توسط

و تمايز مكانها و حوزههاي سهگانهي فعاليت انسان كه بهعلت

رابطه "محل سكونت -محل خدمات" و از سوي ديگر ،توسط

ويژگيشان از يكديگر متمايزند ،اين است كه با پيشبيني برقراري

"پيوندهاي فرا مكاني "5تحت فشار شديدي قرار گيرند .طبيعي

سامانههاي ارتباطي در برنامههاي شهرسازي و با تدوين اصول و

است كه يك چنين وضعي ايجاب ميكند كه فرمول منشور آتن

معيارهاي ضروري براي توسعه و گسترش آينده مراكز جمعيتي،

لزوما مسئله شهرگرايي را در مناطق مد نظر قرار دهد كه آنهم

و با تهيه نقشه (طرح)هاي جامع (قبل از پيدايش شهركها و

ناگزير توصيه ميكند كه از تاكيد بر برنامهريزي شهري كاسته

شهرها) بتوان انجام وظايف سهگانه پيش گفته را هر چه بيشتر

شده و توجه بيشتري به برنامهريزي منطقهاي معطوف شود.

تسهيل كرد .بدينسان ،با انجام تمهيدات فوق ،اصول و مباني

فكر تقسيم نواحي به حوزههاي خويشكار (كاركردي ،)6كاربرد

تنظيم و طراحي الگوهاي واحدها و مناطق بزرگ (كالن) كه در

متفاوتي را در روند توسعه ي منطقهاي و برنامهريزي فضايي پديد

برنامهريزيهاي مربوط به شهرسازي كاربردي اساسي دارند ،شكل

آورده است كه درادامهي اين گزاره مورد بحث قرار خواهد گرفت و

ميگيرند.

در اين جا كافي است اشاره شود كه اصل پايدار و استوار اختصاص

براساس برداشت فوق ،ميتوان ادعا كرد كه توجه به مساله مقياس

نقشهاي معين و تخصصهاي مشخص به نواحي مختلف ناشي از

كالن منطقهاي 1و سعي در بيان مفاهيم آن ،دسترسي به اصول

پيشانگاريهايي است كه جايگاه آن نقشها را در قلمرو تقسيم

و مباني جامع را در اين زمينه امكانپذير ميكند اما نشانههايي

اجتماعي كار تعيين ميكند .اين امر بر خالف اصول و مباني

در دست است كه از گرايش برنامهريزي شهري و برنامهريزي

شهرسازي ،به نقش مسلط توسعه بيش از رعايت صرف اصل

منطقهاي در جهات متفاوت و نامطلوب حكايت دارند.

"خويشكار" نواحي اهميت ميدهد.

روند كنوني برنامهريزي شهري مبتني بر برنامهريزي فضايي،

آنچه در برنامهريزي فضايي هم داراي ضرورت بسيار و هم داراي

اساسا موضوع "توسعه شهري "2را توام با "تقسيم اجتماعي كار"3

سابقهي طوالني است ،همان اصل منشور آتن است كه بنياد آن

مد نظر قرارداده و بدين ترتيب موجبات افزايش ميل به جابهجايي

بر هدف انسانمداري 7و رسيدن او به نهايت تعالي نهاده شده

در مردم را فراهم ميكند .از اينرو ،در برخي موارد حاد ،بحث

است .ارضا و تامين نيازهاي زيستي ذوقي و تفريحي وزيبا

بر سر اين است كه آيا ضرورت و يا امكان دارد كه موضوع محل

شناختي انسان و بهموازات آن ،ايجاد شرايط كافي براي توسعه

سكونت و محل كار هر دو ،بهطور همزمان در طراحيهاي محلي

اجتماعي ،در زمره ي ثمراتي است كه از اجراي برنامههاي اقتصاد

مورد توجه قرار گيرد .يكي از متخصصان بهنام ژ.گورينسكي 4در

فضايي معاصر ميتوان انتظار داشت .برنامهريزي فضايي و آرايش

تضاد با منشور آتن ميگويد كه يكپارچگي و تجمع واحدهاي

فضايي فعاليتهاي متمايز (سهگانه) انسان ،برخالف معيارهاي

مشخص مسكوني معين در محدوده محل و نواحي اشتغال (كار

برنامهريزي شهري و طراحيهاي سنتي شهرسازي ،برقراري

و فعاليت) از شرطهايي است كه دقيقا جنبه نظري دارد .رابطه

تسهيالت متناسب و متوازن را در محتواي برنامه (ميان محل

5- Supra-local ties
6- Functional
7- Man Oriented
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1- Supra-regional
2- Urbanization
3- Social Division Of Labor
4- Gorynski

فعاليتهاي خاص در مكانهاي خاص

كار -محل سكونت و محل تسهيالت تفريحي و سرگرمي) از نظر

اقتصادي ،اجتماعي ،صنعتي ،معدني ،كشاورزي ،حملو نقل

دور نميدارد.

و ارتباطات ،محل سكونت و محل سرگرمي و تفريح ،با حداقل

فعاليتهاي خاص در مكانهاي خاص

هزينه ،بهعنوان يكي از اركان اصلي برنامهريزي منطقهاي محسوب
گرديده و از سوي ديگر ،توجه به عامل اقتصادي ،بهويژه اقتصاد

به داليل متعدد تكنولوژيك و يا مشكالت مربوط به برنامهريزي

منابع طبيعي و نيروي انساني نيز ،از اهميت راسخي برخوردار

و ظرفيتهاي بالقوهي اقتصادي ،تعداد مكانهاي مناسب براي

باشد".

تخصيص به فعاليتهاي اجتماعي معين با محدوديت مواجه است.

همانگونه كه پيش از اين گفته شد ،كاوش براي فراهم آوردن

از طرفي ،انواع فعاليتهاي منحصر بهفرد (خاص) در كليه نواحي و

مطلوبترين شرايط مكاني و همچنين بررسي كاربرد بهينه

نقاط سرزمين از شرايط ويژهي توسعه و بالندگي برخوردار نبوده

نواحي ،روشهايي هستند كه افزون برداشتن روابط دوسويه،

و توسعهي انواع مختلف فعاليتها نيز در يك مكان امكانپذير

مكمل يكديگر نيز هستند .به نظر ميرسد كه نكتهي دوم 4در

نيست .بعضي اوقات ميتوان تنها يك مكان مناسب را براي يك

برنامهريزي جايگاه استواري را احراز ميكند و اهميت آن در

نوع فعاليت معين اختصاص داد و يا مجموعهاي جامع يا مجتمعي

مراحل نهايي برنامهريزي فضايي نيز كماكان مشهود است.

از تاسيسات را در يك مكان خاص مستقر كرد.

نگاهي به مسئلهي اتكاي متقابل دو حالت "تفكر" و "اسلوب

الزم است يادآوري شود ،اگر چه برنامهريزي فضايي در طول تاريخ

5

برنامهريزي" بيانگر اين واقعيت است كه در برنامهريزي مكاني

حيات 1خود ( در كشور لهستان) به نظريه "ناب"2و "متدولوژي

آنچه ارايه ميشود احداث يكنوع موسسه است و آنچه كه مورد

مكان" كمترين توجه را روا داشته است ،ليكن در هر حال ،با

كاوش قرار ميگيرد مكاني مناسب براي احداث آن است .در مورد

اعتقاد به نظريه مزبور ،كه يكي از عوامل بسيار ضروري براي

ايجاد يك موسسه توليدي ،مكان بايد با شرايط تكنولوژي ،با نوع

تهيه و تدوين اسلوبهاي برنامهريزي است ،موضوع يگانگي و

فعاليت موسسه و خدمات قابل ارايه و كارآيي آن در حال و آينده،

يكپارچگي محيط (وحدت با محيط) با انواع فعاليتهاي اقتصادي

موافق و سازگار باشد .در برنامهريزي كاربري زمين ،6تعيين و

و اجتماعي ،از سرآغاز مورد توجه قرار گرفته است .چهل سال

تشخيص "مكان" مورد نظر است ،مكانهايي كه انواع مشخصي از

پيش "تئوپوليتز "3نوشت:

كاربري زمين در آنها تعيين و يا احيانا از كاربرد معاف ميشوند.

"برنامهريزي منطقهاي از بدو پيدايش خود مديون باوري است كه

بدينسان ،دو نوع برنامهريزي مزبور نه تنها بهسبب موضوعات

بر اساس آن از يك سو ،اختصاص فضاي كافي براي فعاليتهاي

مربوط به خود از يكديگر متمايز ميشوند بلكه به سبب ويژگيهاي

 -1در لهستان ،علم اقتصاد فضا جايگاه ارزشمندي را به خود اختصاص داده و پژوهشگران اين كشور بيش از هر كشور ديگري در اروپاي شرقي به پژوهشهاي فراگير در اين
زمينه پرداخته اند.
2- Pure Theory
3- T.Teopolize
 -4دليل محتمل اين است كه تلقي از برنامهريزي فضايي بيشتر به مفهوم تامين هدفهاي كلي اجتماعي آن است تا تحليل نظريه مكانيابي ،كه در آن نفع و خواستههاي انفرادي
مطرح است .در اينجا الزم است اشارهاي به فقدان تمايل براي تحليل نظريه مكانيابي شود .قبل از سال  1939اين مسئله بهدليل سرمايهگذاري ناچيز (حتي اجراي پروژه بزگ
" "GOPناحيهي صنعتي سلسيان عليا ( )Upper Selesianفاقد چنين تحليل ضروري بود .در حالي كه پس از پايان جنگ ،عوامل ديگري مانند سهلانگاري يا تلقي دلخواه
از تحليل سود به هزينه ،تصميمگيري متمركز  ،ساختار خاص مديريت و غيره در آن دخالت داشتند.
5- Location Planning
6- Land Use Planning
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مربوط نيز از يكديگر تميز داده ميشوند .همانگونه كه مالحظه

زمين در نواحي مختلف برخوردارند و مقصود از مباني خاص

ميشود در روش اول "عنصر فعال" مسلط است (مانند اين كه

آن است كه افزون بر شرايط مذكور ،معيارهاي تدوين شدهاي

سرمايهگذاري در "جستجوي" مكان است) و در روش دوم" ،عنصر

براي پيش آزمون هر اقدامي مانند ايجاد تعهدات اقتصادي و

غير فعال" مسلط است (كما اينكه مكان در "انتظار" كاربري است.

سرمايهگذاري ،در دسترس برنامهريزان قرار داده شود.

البته با توجه به ويژگيهاي مكاني) .تفاوت ديگر ميان دو روش ،از

به نظر نميرسد كه كاووش براي انتخاب بهينه مكان (برترين

ديدگاه زمان است ،بهگونهاي كه برنامهي مورد نظر بايد و شايد

انتخاب) در هر موردي لزوما با توجه به استعداد نواحي در برآورده

در آن برهه از زمان تحقق يابد و افزون بر اين ،در روش اول ،عامل

كردن وظايف تعيين شده در برنامه انجام گيرد .بهبيان ديگر ،اين

زمان تبيين و توصيف ميشود در صورتيكه در روش دوم ،عامل

وظايف بهگونهاي دقيق محدود به آن دسته از فعاليتهايي است

زمان بهطور دقيق مشخص نيست.

كه براي انجام آنها "مكانيابي "3الزام آور ميشود.

يكي از روشهاي انكارناپذير در بهبود فرايند برنامهريزي اين است

موضوع پيشگفته را ميتوان با موردي مانند مكانيابي مناسب

كه شيوهاي منطقي براي ايجاد پيوستگي ميان برنامه كاربري

براي احداث كارخانهها روشن ساخت .در برنامهريزي فضايي،

زمين با برنامه مكانيابي جستجو شود و تنها با اين شيوه و با

برخي نواحي براي اجراي طرحهاي عمراني صنعتي اختصاص

توجه به حداكثر امكانات ميتوان از يك سو ،سطوح مختلف

داده ميشود .در تخصيص مكان به برنامههاي منطقهاي جزئيات

برنامهريزي فضايي را با هم پيوند داده و از سوي ديگر ،آن سطوح

روشن نيست درحاليكه در برنامههاي محلي (كوچكتر از منطقه)

را با برنامهريزي بخشي 1مرتبط كرد.

جزئيات به تفصيل روشن است و صرفا از طريق مرزبندي و ايجاد

نخستين گام در راستاي برنامهريزي فضايي (كه در اين تحقيق

زونهاي 4مورد نظر انجام ميگيرد .در هر صورت ،در تدوين

جنبه كلي دارد) ،برآورد نيازهاي مناطق از يكطرف و سنجش

برنامهها (طرحها) نميتوان به تعيين شاخهها و فروع اقدام كرد،

ظرفيت مناطق در عرضهي خدمات و توليد در ارتباط با مكان ،از

زيرا اين كار مستلزم تقبل مديريت اقتصادي ،كاربرد تكنولوژي

طرف ديگر است .بديهي است انتخاب مكانهاي جامع 2ارجحيت

مورد نياز و ميزان سرمايهگذاري (با توجه به ميزان استخدام و

خواهد داشت اما بايد دانست كه مكانهاي جامع محدود هستند

اشتغال) است .غير از مشخصات كلي و عمومي مكانهاي تخصيص

و بدين سبب در برنامهريزي ،تنها مكانهايي مورد نظر خواهند

داده شده ،برنامه يا طرح تنها حاوي اطالعاتي (كلي) است كه

بود كه براساس بررسيهاي پيشين تعيين و مشخص شدهاند.

داللت بر انواع فرايندهاي توليد يا ميزان توليد داشته و لزوما

انتخاب مكان بايد مبتني بر بررسيهاي دقيق بوده و از ميان انواع

نميتواند و يا نبايد جنبه بومي و محلي پيدا كند .بخش قطعي و

مختلف مكانها بايد مكاني برگزيده شود كه داراي شرايط جامع

نهاييشده برنامه يا طرح ممكن است حاوي شاخصهايي باشد كه

از نقطه نظر اصول و مباني خاص باشد .منظور از شرايط جامع

مشخص كننده انواع توليدات مورد نظر در يك ناحيه معين بوده

اصولي هستند كه از ماهيت راسخ و قاطعي در تعيين كاربري

و بدينگونه بيانگر هدفهاي كلي اقتصادي نيز باشد .پس از آن،

1- Sectoral Planning
2- Concrete
 -3براي رسيدن به اين هدف الزم است سطح كشور از نظر كاربري زمين به دقت بررسي شده و ظرفيتهاي بالقوه مكانها در مناطق از نظر كاربرد تكنولوژي مناسب به توجه
به نقشههاي كاربري زمين ( )Land Use Mapتعيينگردند.
4- Zone

12

روابط فضايي فرايندهاي توليد و مصرف

عناصر برنامهريزي شهري يا "ساختار خويشكار منطقه "1است

ح ميكند
اين پرسش اساسيترين مسئلهي اقتصاد فضايي را مطر 

كه چگونگي كاربرد مكانهاي تخصيصيافته و همچنين رعايت

و نگارنده ادعا نميكند كه قادر به ارايه پاسخ كامل و جامع به

محدوديتهاي مكاني را تبيين خواهد كرد.

آن باشد .بدين سبب ،در ارتباط و در حد وظيفه در اين مقوله،

هنگام بررسي امكانات توليدي "نواحي صنعتي" مورد نظر،

ميتوان پاسخ داد كه سوال فوق محدود به پيوندهاي دوسويه

نواحي بهرهمند از ظرفيتهاي بالقوه لزوما مورد توجه نيستند،

ميان برنامهريزي مكاني (مكانيابي) و برنامهريزي كاربري اراضي

ع 2كه ميتوانند جوابگوي نيازهاي توليدي
بلكه مكانهاي جام 

است (فعاليتهايي كه براي آنها ،نواحي يا مكانهاي مناسبي

ح هستند ،بهعنوان مثال ،براي ايجاد يك نوع خاص
باشند مطر 

را اختصاص ميدهيم) و اين پاسخ فقط ميتواند در حد كلي و

از صنعت يا كارخانه ممكن است مكانهاي مناسب فراواني يافت

مبتني بر نتايج تجربيباشد.

شوند ولي براي احداث كارخانهاي از نوع ديگر محدوديت مكاني

الزم است خاطرنشان شود كه روش برنامهريزي انتخاب شده

وجود داشته باشد .ناحيهاي كه بهمنظور ايجاد بعضي فعاليتهاي

چندان مهم نيست بلكه آگاهي از هدفهاي مشخص كه برنامه بر

صنعتي در نظر گرفته ميشوند ميتواند انواع مختلفي از صنايع را

اساس آن هدف تهيه ميشود ،بر هر دو نوع روشهاي برنامهريزي

پذيرا گردد و بر اساس يك قاعده كلي ،تنوعپذير هم باشد .در هر

3

پيش گفته ارجحيت دارد .چنين ترجيحي از يك سو ،بر موضوع

حال ،نه برنامهريزاني كه برنامهفضايي را طراحي و تهيه ميكنند

برنامه معطوف بوده و از سوي ديگر ،هدف 4را مورد تاكيد قرار

و نه مقامات منطقهاي (محلي) كه مسئوليت اجرا و تحقق اهداف

ميدهد ،به عبارت ديگر ،برنامهاي بر برنامهاي ديگر ارجحيت دارد

برنامه را به عهده دارند در عمل قادر نيستند كه از پيش انواع

كه مبتني بر هدفهاي جامع و مشخص باشد .يك چنين برنامهاي

صنايعي را مشخص كنند كه بر اساس آن بتوانند مبادرت به

نه تنها نبايد مكانهاي خاص و منحصر بهفرد 5و يا نواحي پراكنده

انتخاب دقيق يك محل (مكان) خاص نمايند (برتري انتخاب يك

ديگر را مد نظرقرار دهد بلكه بايد كل ساختار فضايي اقتصاد

ناحيه از ميان نواحي مختلف) .سرمايهگذاران صنعتي همواره در

كشور را مورد توجه قرار دهد .بنابراين ميتوان گفت كه تاكيد بر

پي يافتن مكانهاي ويژه هستند و رهنمودها و معيارهاي انتخاب

برنامهريزي موضوعي در برنامهريزي ملي و كشوري از مباني علمي

اين نوع مكانها متفاوت از آنهايي است كه در مكانيابيهاي

و منطقي برخوردار نيست.

كلي و عمومي مورد استفاده قرار ميگيرند .تطبيق معيارهاي كلي

روابط فضايي فرايندهاي توليد و مصرف

و معيارهاي ويژه تنها موقعي امكانپذير است كه تعداد و تنوع
مكانهاي مناسب براي سرمايهگذاري صنعتي خيلي زياد باشد.

پس از زوال نظريه اقتصاد ساالري ،6جدايي مراكز (مكانها) توليد

اكنون با در نظر گرفتن پيچيدگيها و دشواريهاي مذكور الزم

از مراكز مصرف كاال مورد بررسي و تحليل كارشناسان قرار گرفت.

است سوال شود كه آيا شانسي براي مكانيابي كامال مناسب و

افزون بر آن ،موضوع نيروهاي مولد و پيشرفت تقسيم اجتماعي

موفق وجود دارد؟ در صورت وجود چنين فرصتي ،آيا تناسبي ميان

كار 7و پيدايش بازتابهاي ناشي از روند رو به فزوني فاصلهها در

مكان و نيازهاي واقعي برنامه(طرح) وجود دارد؟ بهنظر ميرسد

ميان مكانها نيز بررسي و مطالعه گرديد .گفتني است ،برآيند

)5- Individual Areas (Places
6- Autarchic Economy
7- Social Division Of Labor

1- Region's Functional Structure
2- Concrete
3- Subject
4- Object
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نيروي كار كه همانند پلي در ميان مكانها و بهعنوان عنصر مهمي

بيانگر رابطه اتكاي سطح مصرف بر توليد باشد .به عبارت ديگر،

از هزينههاي اجتماعي 1و فردي جلوهگر ميشود ،با پيشرفت و

نكتهاي كه دقيقا بايد مورد توجه قرار گيرد همانا رعايت اصول

توسعه حمل و نقل رو به كاهش ميگذارد .همزمان با افزايش

برنامهريزي فضايي ساختار توليد و مصرف در فرايند برنامهريزي

تراكم و تمركز در فرايندهاي توليد ،عدم تعادل و توازن نيز در

است .در جهت نيل به هدف مزبور ،يكي از آسانترين راهها،

مناطق افزايش مييايد .علت اين عدم تعادل از نابرابري در توزيع

پرداختن به برآوردهاي مقدماتي در ارتباط با همانندسازي 7نواحي

عوامل توليد و همچنين متفاوتبودن هزينهها در نواحي مختلف

بيبديل است .اين موضوع در هر حال با هدف تنوع فرايندهاي

ناشي ميشود .هويت فضايي هر واحد اقتصادي كه بهعنوان

فضايي در تضاد كامل است و به همين دليل ممكن است اينگونه

چارچوب (مانند منطقه /محدوده يا كل كشور) انتخاب ميشود،

برداشتهاي سطحي افزون بر آرمانگرايي ،8خطراتي نيز در

حاوي هدفهاي تعيين شده از لحاظ توزيع مكانها و مراكز توليد

برداشته باشند.

و مصرف (شامل مصرف مولد) 2در ناحيه يا منطقه مورد نظر

اگر هدف فرايندهاي تمركز توليد در شرايط كنوني مبتني

است و افزون بر اين ،آن دسته از تفاوتهاي فضايي كه بيانگر

بر ضرروت قاعدهمندي 9مسئله توسعه باشد ،در اين صورت

سطح و ساختار توليد و مصرف است و همچنين جريان كاال و

برنامهريزي مبتني بر مردمگرايي با توجه به ويژگيهاي ماهوي

جابهجاييهاي جمعيتي ناشي از اين تفاوت ها نيز اهداف اصلي

خود نميتواند در تضاد با اين ضرورت قرار گيرد ،زيرا جلوگيري

برنامه واحد اقتصادي مزبور را تشكيل ميدهند.

از يك روند عادي (عرفي) منجر به سازماندهي غير خردمندانه

تحليل هر يك از عناصر پيش گفته ممكن است زمينهاي براي

عوامل توليد شده و فعاليتهاي اقتصادي را دچار كاستي و

جمعبنديهاي نظري فرآهم آورد ،مانند :برداشت نظري از حداقل

اغتشاش خواهد كرد .در برنامهريزي خويشكار (كاركردي) ،هدف

هزينه توليد ،اقتصاد تودگي ،3پيدايش "قطبهاي رشد" از بين

اصلي تنها انتقال عوامل توليد به نواحي كماستعدادتر خالصه

رفتن عدم تعادلهاي بين المللي ،4اشاعه و نشر نوآوريها در يك

نميشود ،بلكه انگيزه اصلي در انتقال عوامل توليد از يك ناحيه

جهت و محدودهي جغرافيايي خاص ،تحليلهاي مربوط به جريان

به ناحيه ديگر بايد معطوف به افزايش ثمرات اجتماعي توليد

كاالها ،كه جملگي ميتوانند به غناي مباني نظري اقتصاد فضايي

باشد نه برآورده كردن توقعات در تغييرات مربوط به انگارههاي

كمك شاياني بكنند.5

منطقهاي مصرف! چرا كه ،دليل غايي فعاليتهاي اقتصادي تنها

نكته جالب توجه در اين بررسي اين است كه روشن نماييم كه

توليد صرف نيست و از طرفي ،ميزان مصرف (كل) نيز نميتواند

برنامهريزان چه تمهيداتي را ميتوانند در تدوين انگاره فضايي

بيانگر تفاوتهاي سطح مصرف در نواحي مختلف ،كه ميبايست

بهكار گيرند كه از يك سو حاوي پديدههاي تجربي قابل نمايشي

از طريق توزيع هر چه متوازنتر جغرافيايي توليد حل شود ،تلقي

از توزيع نابرابر (در ارتباط با ناحيه و جمعيت) مراكز توليد در

گردد .اين ديدگاه نقش تعيين كننده توليد را در رشد مصرف به

سرزمين بوده و از سوي ديگر ،با فرض "ثبات ساير شرايط،"6

درستي كاووش نميكند .براي روشن كردن اين مسئله الزم است

1- Social Costs
"6- "Ceteris Paribus
2- Productive Consumption
7- Equalization
3- The Economies Of Agglomeration
8- Utopian
4- International Disproportion
9- Regularity
 -5در بررسي و تحقيق  T.Brezeskiفضاي اقتصادي به "محل تالقي و تداخل جريان كاالها" تعبير شده است (تئوري اقتصاد فضائي .)1969

14

روابط فضايي فرايندهاي توليد و مصرف

به نقطهاي بازگشت كه سوال مربوط به جدايي جغرافيايي مراكز

و ميزان سرمايهگذاري در مقياس منطقهاي هيچگونه وابستگي

توليد و مصرف طي آن مطرح شد .اين گونه جدايي به روشهاي

به سطح تكاثر و انباشت وجوهات در هر منطقه ندارد (در اقتصاد

مختلف و متفاوت نمايان ميشود و علت و معلولهاي گوناگون

سوسياليستي اگرچه تخصيص و توزيع اعتبارات براي مناطق

دارد .براي مثال ،در مورد يك فرد ،اين جدايي ،نتيجه ترك محل

از خزانهداري كل كشور انجام ميگيرد ولي بر اساس قانون،

كار از ناحيه سكونت و پيوستن آن شخص به مركز توليدي در

مابهالتفاوت و كسري اعتبارات الزم براي مناطق كم رشد از محل

ناحيه ديگر است ،كه برآيند آن شتاب دادن به رشد حركتها

درآمدهاي مناطق مستعد و بارور ،كه مازاد آن به خزانهداري

يا جابهجاييهاي جمعيتي 1است .دربرنامهريزي جغرافيايي توزيع

مركزي انتقال ميبايد ،تامين ميشود) .افزون بر اين ،تعيين حجم

كاالهاي مصرفي ،خدمات و تسهيالت و همچنين تامين ساير

و ميزان مصرف در يكايك مناطق از وظايف كوتاه مدت دولت

نيازهاي مصرفي ،در نظر گرفتن معيار توزيع و قابليت تغيير

نيست بلكه هدف اصلي ،ايجاد مكانيسمي است كه با بازتوزيع

مكاني نيازمنديها ،امري الزامي است .معيار توزيع و قابليت

اعتبارات به مناطق كماستعدادتر ،توانهاي توليدي مناطق ،در

تغيير مكاني نيازمنديها در ساليان اخير از اهميت روز افزوني

بلند مدت ،متناسبتر افزايش يافته و عدم تعادلهاي منطقهاي

برخوردار گرديده است زيرا كه ترك نواحي مسكوني دايمي توسط

از ميان رود.

افراد و كاركردن در مناطقي غير از محل سكونت دايمي (رفت و

اتكاي سطح مصرف بر توليد ،كه در مقياس ملي (كشوري) از

آمد) 2خود به صورت پديدهاي عادي و روزمره درآمده است .بر

بديهيات است ،در مقياس منطقهاي كمتر مصداق پيدا ميكند.

اساس اصل توزيع فرآوردههاي مادي كار (مواد خام ،محصوالت

در اين جا مسئلهي مربوط به اتخاذ سياستهاي الزم براي

نيمساخته) بايد مسايلي از قبيل ساخت قسمتي يا ساخت كامل

بهبود وضع مناطق كم رشد مطرح ميشود .اين مسئله وظايف

كاالها در محل (ناحيه) توليد ،يا تعيين اين كه چه مقدار از

و فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي را در بر ميگيرد كه

كاال در كدام محل ساخته شود ،بايد پيشاپيش بررسي شود .اما

خود آميخته از دو بعد اقتصادي و اجتماعي غير قابل تفكيك

ترديدي نيست كه موضوع انجام تمام مراحل توليد در محل توليد

است .وظايف اقتصادي مطرح در اين زمينه عبارت از برآورده

نهايي كاال نميتواند تمهيدي فراگير و ارزشمند تلقي شود.

كردن نيازمنديهايي است كه براي بهبود شرايط زيستي مردم

از ديدگاه برداشتهاي مطرح در جهان امروز ،چيزي كه براي

مناطق مختلف كشور در نظر گرفته ميشود .انتخاب و بهكار

كل اقتصاد ملي هر كشوري نهايت ضرورت را دارد ،همانا رعايت

بستن معيارهاي علمي در اين زمينه هر چند ناكافي باشد ،باز

اصل جدايي جغرافيايي مكانها و مراكز توليد و توزيع درآمد ملي

هم فوايد اجتماعي معيني را در مرحله نخست (با افزايش سطح

است .واضح است كه فقط بخشي از درآمد در محل (ناحيه) توليد

اشتغال و درآمد مردم) به بار خواهد آورد ولي احتماال درآمدهاي

آن درآمد توزيع ميشود و از طرفي ،درآمد ايجاد شده در بخشي

حاصله بعد از مدتي رو به كاهش خواهد گذاشت .بهعنوان مثال،

از يك منطقه ممكن است كمتر يا بيشتر از مكانهاي همانند و

زماني كه كاستي در تاثير معيارهاي انتخاب شده پيشين ،بهوضوح

مشابه در ديگر مناطق باشد .اين واقعيت ،بهويژه در برنامهريزي و

ثابت شود و جبران ترك فعاليت آغاز شده را الزامآور سازد ،اين

طراحي انگارههاي فضايي از اهميت شاياني برخوردار است .حجم

موضوع واقعيت پيدا ميكند .از سوي ديگر ،اقدامات مربوط

1- Population movements
2- commuting
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انسان و محيطزيست

به بهبود سطح مصرف در بعد وسيع آن ،حتي در مواردي كه

انسان و محيطزيست

معيارهاي انتخاب شده نمايانگر كامل فعاليتهاي توليدي نيست،

توسعه متوازن و متعادل در فضا ناشي از يك "توازن" دو سويه

خود ميتواند موجبات انگيزش و تشويق توسعه توليد و بازدهي

است ،توازني كه از يك سو ،به پيوندهاي فضايي انواع فعاليتهاي

بيشتر را فراهمسازد.

اجتماعي و از ديگر سو ،به پيوندهاي ميان جوامع انساني و فضاي

به نظر ميرسد كه با اتخاذ سياستهاي معطوف به افزايش و توزيع

زيست تبيين ميشود .رشد متوازن طبيعت بهدليل اين باور كه

اعتبارات از محل صندوق بخش عمومي (خزانه داري ،)1بتوان به

قوانين طبيعت به قدر كافي نيرومند هستند كه توازن را حفظ

ايجاد ارزشي دست يافت كه "زيربناي مصرفي "2ناميده ميشود،

كنند و يا بهدليل "ضعف" انسان در دور انديشي و فرانگري و

كه آنهم به نوبه خود موجبات تحريك رشد و بالندگي حال و

كمبود توان الزم براي جلوگيري از رخداد هاي طبيعي در به

بهويژه افزايش رشد آتي توليد را فراهم خواهد كرد .بدينسان،

هم زدن اين توازن ،اكنون چه به عمد و چه به سهو ،دچار

تشخيص وجوه افتراق در دو نوع فعاليت (اقتصادي و اجتماعي)

سهلانگاري شده است.

در برنامهريزي مربوط به بارورسازي و افزايش بهرهوري مناطق

توازن طبيعت تنها تا آن جايي نظر انسان را به خود معطوف

كم رشد ،بينتيجه نخواهد بود .بيترديد ،باروري و بالندگي

ميدارد كه جوامع انساني بتوانند و بخواهند خطرات ناشي از اين

مناطق كم رشد ،يا مشوق افزايش درآمد آن مناطق شده و يا

عدم تعادل را كاهش دهند .فارغ از اين كه اين گونه تمهيدات و

موجبات تشويق و توسعه تاسيسات و ازجمله شبكه مبادالت ميان

چارهانديشي براي حفظ توازن ذاتي طبيعي 3با ايجاد تغييرات

مناطق را فراهم ميكند .وظيفه اول (اقتصادي) با افزايش تعداد

نامطلوب 4و نادرست در يكي از عناصر محيطزيست و باراهاندازي

مشاغل (مشاغل توليدي و غير توليدي) از طريق افزايش درآمد از

نيروهاي محركه ،كه خود ساير عناصر را دچار تخريب ميكند،

فعاليتهاي مختلف (مانند دريافت حقالزحمه– روزمزدي) تحقق

با انديشه احياي توازن و تعادل طبيعي سازگار نيست ،چرا كه

مييابد .اما وظيفه دوم (اجتماعي)مستلزم ايجاد موسساتي است

بهعلت غفلت انسان ،كليت و عينيت اين توازن ذاتي ،با خطري

كه مردم را قادر سازد درآمدهاي خود را طبق انگارههاي ترجيهي

بس سهمگين مواجه است.

خود در زمينه تسهيالت سكونتي ،ارتباطات و مخابرات ،خدمات

تعديل ،تغيير و تبديل (طبيعي) اساس چرخه توليد را

بهداشتي ،فرهنگي و آموزشي مصرف كنند (بهرهمندي از اين

تشكيل ميدهند و "كار" فرايندي است كه انسان از طريق

گونه نيازمنديها نبايد ربطي به سطح درآمدهاي مردم داشته

فعاليتهاي خويش آن را محقق ساخته و از آن طريق تبادل

باشد) .واضح است كه وظايف دوگانه پيشگفته نميتوانند از

انرژي را با طبيعت تحت نظم و كنترل در ميآورد .بنابراين،

امكان جابهجايي و جايگزيني برخوردار باشند و همواره بهصورت

تناسببندي منابع طبيعي توسط انسان بايد بهعنوان يك الزام

توام و مكمل هم مطرح هستند .قائل شدن تمايز ميان اين دو

اجتنابناپذير و ارزش اخالقي تلقي شود ،اما پرسشهايي در

وظيفه تنها ميتواند در برنامهريزي و تدوين معيارها و ضوابط

اين زمينه مطرح اند ،به اين معنا كه :چگونه و با چه نتايج و

كارساز و در جريان فعاليتها ،الزامي و سودمند باشد.

پيامدهايي بايد به آنها پاسخ داده شود.
برنامهريزي فضايي تنها ميتواند به پارهاي از پرسشهاي پيشگفته

3- Intrinsic Equilibrium
4- Advers Transformation

16

1- Public Fund
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انسان و محيطزيست

پاسخ دهد .وظيفه تنظيم و كنترل نيز بايد بهعهده كساني محول

مكان مناسب در فضا از آنجملهاند،كه ميبايست از نقطه نظر

شود كه برنامهريزي و طراحي و يا فعاليتهاي اجراييشان ممكن

زيانهاي محتمل و سهولت مصرف يك نوع از منابع در ارتباط با

است بهطور مستقيم و يا غير مستقيم هم در تعادل فضاي زيست

سرمايهگذاري ،مورد ارزشيابي دقيق قرار گيرد.

و هم در توازن اكولوژيك (زيستبوم) اثر بگذارند .بعضي از مباحث

بر اساس تجربيات تاريخي ،تفاوت انسان و جانوران گوناگون در

مربوط به حيطهي پيوندهاي جوامع و محيطزيست ،ارتباط

اين است كه انسان توانايي آنرا دارد كه پيش از شروع يك كار

تنگاتنگي با گسترهي برنامهريزي فضايي دارند .بهويژه ،هنگامي

معين نتايج آن را پيشبيني كند .در شرايط حاضر ،داليل بسيار

كه فضاي اقليمي و جغرافيايي هدف مستقيم اينگونه فعاليتهاي

اندكي وجود دارند كه نظريه برتري جامعه انساني به جوامع

انساني باشد .بههمين دليل ،اگر گفته شود كه برنامهريزي خود

جانوري و قابليت انسان در تطابق نيازهاي خويش با محيطزيست

نگاهبان "نظم فضايي "1است سخني به گزاف نرفته است .اصولي

را با ترديد مواجه سازند.

كه براي بهرهگيري از نواحي در انطباق با پيشفرضها انجام
ميگيرد بايد طوري پيشبيني و تدوين گردند كه امر صيانت و

پيوستگي عناصر انگارههاي فضايي

حفاظت منابع طبيعي را تضمين كرده و ميل به بهرهگيري از منابع

پراكنش ،گسترش و توزيع فعاليتهاي اجتماعي و نتايج حاصل،

طبيعي را خرمندانه سازد .از طرفي ،فعاليتهاي برنامهريزي شده

موجب شكلگيري و پيدايش انگارههاي فضايي ويژهاي ميشود.

جامعه در ارتباط با بهرهگيري از منابع طبيعي بايد از رهنمودها

انگارههاي فضايي بايد از ديدگاه مكاني انواع فعاليتها و نتايج

و راهبردهاي بسيار معتبري برخوردار باشند ،بهطوري كه اصل

حاصل از پيوندهاي موجود ميان آن فعاليتها مورد توجه قرار

استحصال اقتصادي منابع هيچگاه به دست فراموشي سپرده نشود.

گيرند .از اين رو ،انگارههاي مزبور در برگيرندهي همه تاسيساتي

پر واضح است كه قابليت بازتوليد و بازسازي منابع مصرف

است كه مكاني دايمي داشته و سه ويژگي زيرين در آن لحاظ

شده چندان زياد نيست ليكن هنوز ظرفيتهاي بالقوهاي

براي ماندگاري و پايداري شرايط اقتصادي و زيستي جامعه

شده باشد:
(الف) حيات انسان( ،ب) ثمرات توليدي فعاليتهاي انساني( ،پ)

بشري وجود دارد.

ي و جريان كاالها و اطالعات .شمار بسياري
حركتهاي جمعيت 

برنامهريزي فضايي از مزيت شاياني برخوردار است (در بيشتر

از تأسيسات و تسهيالت زير بنايي نيز به دو بخش تاسيسات

كشورهاي داراي نظام برنامهريزي اين مزيت بهصورت قانوني

زيربنايي فني -اقتصادي و زير بناي اجتماعي تقسيم ميشود:

رسميت پيدا كرده است) ،زيرا كه با اعمال آن ،برقراري هماهنگي

تأسيسات زيربنايي كه خود عناصر تشكيلدهنده انگارههاي

در تمام فعاليتهايي كه منجر به تغييرات (نه لزوما با ويژگيهاي

فضايي هستند عامل يكپارچگي عناصر مختلف انگارهها از ديدگاه

تضاد آفرين) محيطي در يك ناحيه ميشود ،در جهت مثبت و

قلمروهاي سرزمين 2به شمار ميآيند .اين امر بهعلت وظايف ويژه

ثمربخش امكانپذير ميشود .بديهي است كه اين موضوع بهطور

تاسيسات زير بنايي ،نه تنها شرايط الزم را براي فرايند توليد و

كلي در مورد تعهدات مربوط به سرمايهگذاري مصداق پيدا

براي فرايند مصرف فراهم ميكند ،بلكه خود بهعنوان واسطهاي

ميكند ،تعهدات مربوط به گزينش نوع سرمايهگذاري و انتخاب

بين اين دو پديده عمل ميكنند ،كه برقراري ارتباط و پيوند

1- Spatial Orderliness
2- Teritorial Scope
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فاصلههاي موجود ميان مناطق ،از آنجمله است.

چنان پيوند دروني تنگاتنگ برخور دارند كه درك پيچيدگي

انگارههاي فضايي فعاليتهاي اجتماعي ،قلمروهاي متفاوتي دارند،

آنها نيازمند داشتن ديدگاهي ژرف و فراگير در برنامهريزي است

قلمروهاي :محلي ،منطقهاي ،كشوري ،فراكشوري ،1كه با توجه به

و ناممكن است كه تصميمگيريهاي روزمره رهنمود جامعي را در

مقياسشان از يكديگر متمايزند .تاسيسات زيربنايي در ارتباط با

اين زمينه ارايه كند.

يكديگر نه تنها عناصر و مولفههاي تشكيلدهنده انگارهها را به هم

اصولي كه رهنمود اساسي تهيه و تنظيم برنامه (طرح) را ارايه

پيوند ميدهند بلكه خود انگارهها را نيز به هم ارتباط ميدهند و

ميكنند ،برگرفته از عامل "زيربنا" هستند كه از ساخت سه

هر چه مقياس مورد نظر جامعتر و وسيعتر باشد به همان نسبت

بعدي :تاسيسات زيربنايي ،جايگزينپذيري محدود 3و انتقال

تسهيالت مربوط به شبكه "ارتباطات ،اطالعات و ترابري" اهميت

ناپذيري4خود آن تاسيسات و همچنين خدماتي كه توسط آن

شاياني كسب ميكنند.

ارايه ميشود ،پديدار ميشوند .از اين رو ،بايد اندازه و ابعاد

بعد يكپارچگي و همبستگي عناصر انگارههاي فضايي در بردارنده

تاسيسات (تسهيالت) در انطباق با نيازهاي آينده و نيازهاي

پارهاي وظايف برنامهريزي است كه ميبايست بهعنوان رهنمودي

احتمالي (كه مقدم بر توسعه تاسيسات زير بنايي است) پيشبيني

براي توسعه مكانها و نواحي ناهمگون (متفاوت) بهكار گرفته

و مورد تعديل قرار گيرد .به موازات آن ،نوع تاسيسات نيز بايد

شوند ،بهطوري كه تناسب ميان قلمروهاي مولد و غير مولد

متناسب با انواع نيازمنديها انتخاب شده و مكان تاسيسات نيز به

همواره رعايت گرديده و موجبات ايجاد شرايط كافي براي توسعه

نوبه خود بايد با توان توزيع كاالها و خدمات به مصرفكنندگان

يك ناحيه بهطور اعم و همچنين توسعه انواع فعاليتهاي محلي

در آينده تطبيق داده شود .دليل تمهيدات مذكور بسيار روشن

بهطور اخص ،در درون ناحيه فراهم آيد .الزم است يادآوري شود

است زيرا كه هدف از ايجاد تاسيسات ،رساندن كاالها و خدمات

كه در اين مقوله آن عواملي مورد نظرند كه عناصر مختلف درون

به مصرفكنندگان است.

يك ناحيه را پيوسته و يكپارچه نگاه ميدارند .در ضمن ترديدي

بديهي است "اندازه تاسيسات خود تعيين كنندهي شبكههاي

وجود ندارد كه انتخاب معيارهاي الزم براي پيوند دادن واحدهاي

ارتباطي است و از اين رو ،ميزان امكان دسترسي افراد به كاالها

كوچك به واحدهاي بزرگ سرزمين (مانند شهر با منطقه و مناطق

و خدمات از طريق سنجش ميزان كثرت مصرف براي ارضاي

با سرزمين) از اهميت زيادي برخوردار است.

نيازمنديها ،و مدت زمان صرف شده توسط مصرف كننده آن

براي دستيابي به هدفهاي پيشگفته ،برنامه (طرح) 2بايد

نيازمندي براي طي مسافتي معين براي رسيدن به موسسه (زمان

پاسخگوي سه سوال زير باشد:

انتظار براي دريافت خدمات) ،قابل برآورد است" .جوامع انساني

 -1اندازه تاسيسات چقدر بايد باشد؟ (در اينجا ظرفيت توليدي

هميشه درصدد بودهاند كه براي فعاليتهاي خود انگارههاي

و عرضهي خدمات مطرح است).

فضايي تهيه و تدوين كنند و به همين مناسبت ،برنامههاي

 -2چه نوع تاسيساتي بايد در مكان مورد نظر ايجاد شود؟

گوناگوني از اين دست را آزمودهاند ،ليكن با وجود اين ،هنوز هم

 -3تاسيسات در چه مكاني بايد احداث شوند؟

داليل كافي وجود دارند كه انسان فضاي زيست خود را بهعنوان

چنانچه مشاهده ميشود عناصر "برنامه" يا "طرح توسعه" از

3- Low Substitutability
4- Nontransferrability
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يك محيط ناباب و ناسالم بيانگارد .البته الزم است يادآوري شود

1- Local, Regional, National, Supra-national scope
2- Plan

برنامهريزي فضايي از ديدگاه اتحاديه اروپايي و نقد كارشناسانهي آن

كه برداشت مزبور لزوما بدان معني نيست كه تالشهاي بهعمل

اختصاص ميدهند" .برنامهريزي فضايي" در سطحهاي :محلي،

آمده و يا مقاصد و احيانا چگونگي اجراي اين گونه برنامهها از

منطقهاي ،ملي(كشوري) و بين المللي صورت گرفته و در فرجام

اساس نادرست بوده است.

خود ،به تهيه و تدوين " برنامه فضايي" ميانجامد.

به نظر ميرسد كه پافشاري و اصرار در كاربرد انگارههاي فضايي

از منظر ادبيات جاري در قاره اروپا ،برنامهريزي فضايي به

خاص ،بقا و پايداري بعضي از عوامل و عناصر كهن و در نهايت،

گونههاي متفاوتي تعريف شده است .در روند تشكيل اتحاديه

كاربرد انگارههايي كه در گذشتههاي دور و در آن بازهي زماني

اروپايي ،ابتداييترين تعريف را ميتوان در منشور برنامهريزي

مطلوب و مناسب بودهاند ،علت اصلي عدم توفيق كامل برنامهها

منطقهاي /فضايي اروپايي معروف به منشور تورمولينوس ، 2كه

يا طرح هاي اجرا شده بوده است .بايد اذعان داشت كه توسعه

در سال  1983در كنفرانس وزيران مسئول برنامهريزي منطقهاي

كيفي انگارههاي نوين نيز نيازمند زمان طوالني است و شايد به

اروپايي 3پذيرفته شد ،پيجويي كرد.

همين دليل "مهمترين اصل و بهترين راهبرد در تنظيم و تدوين

"منشور برنامهريزي فضايي از منظر جغرافيايي ،تبيينكننده

فعاليتهاي جوامع و آرايش آن فعاليتها (ساماندهي) در فضا،

سياستهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحيطي

همانا توانايي آيندهنگري و پيشبيني اثرات و پيآمد فعاليتها در

جوامع اروپايي است .در عين حال ،برنامهريزي فضايي به يك

سرزمين و بررسي بازتاب آن فعاليتها است ،كه به احتمال زياد

روش علمي ،فن اداره امور و سياست مبتني بر رويكردي جامع و

بهطور مستقيم يا غير مستقيم تغييرات مهمي را در فضاي زيست

چند رشتهاي ،كه توسعه متوازن منطقهاي را از طريق سازماندهي

پديد ميآورد.".

فيزيكي فضا همراه با تدوين يك استراتژي توسعه همهجانبه مد

برنامهريزي فضايي از ديدگاه اتحاديه
اروپايي و نقد كارشناسانهي آن
بهطور كلي ،برنامهريزي فضايي 1از ديدگاه اروپايي به

نظر قرار ميدهد ،تعبير شده است.".
از ابتداي پيدايش فن برنامهريزي ،سامانههاي برنامهريزي متعددي
در سراسر دنيا ،بهويژه در منطقه شمال غرب اروپا ،شكل گرفتهاند.
برنامهريزي فضايي نيز از اواخر دهه  1950به بعد دوران تكوين و

روشهايي اطالق ميشود كه "بخش عمومي" (دولت) از آنها

تكامل خودر را آغاز كرده است.

در توزيع متوازن و متعادل جمعيت و فعاليتها در مقياسهاي

در بخش يكم اين نوشتار ،رويكرد اتحاديه اروپايي به برنامهريزي

گوناگون در فضا (محلي ،منطقهاي ،كشوري ،قارهاي و ،) ...استفاده

فضايي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و با نقد كارشناسانه

ميكند .برنامهريزي فضايي ،انواع رشتههاي تخصصي چون

به نكات ضعف آن اشاره ميشود .در بخش دوم ،براي رفع نكات

برنامهريزي اراضي ،برنامهريزي شهري ،برنامهريزي منطقهاي،

ضعف مطرح در رويكرد اروپايي به مقوله برنامهريزي توسعه

برنامهريزي ترابري و برنامهريزي محيطزيست را در بر ميگيرد.

فضايي ،از سوي كارشناسان و صاحبنظران ،پيشنهادات مبتكرانه

همچنين ،مباحث ديگري مانند برنامهريزي اقتصادي و برنامهريزي

ارايه ميشود.

اجتماعي نيز در فرايند برنامهريزي فضايي جايگاه مهمي را به خود

1- Spatial Planning
2- Torremolinos Charter
3- CEMAT
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نگاهي به رويكرد برنامهريزي فضايي در
اتحاديه اروپايي:

پيشنهاد (اسناد دوگانه ) در وبسايت عرضه شده است .ويراست
نهايي طرح "كنفرانس وزيران مسئول اروپا براي برنامهريزي

در سال  ،1999سندي به نام "چشمانداز توسعه فضايي اروپايي"1

منطقهاي" ،در تاريخ  8سپتامبر  2000در هانور (آلمان) به تصويب

به وسيلهي وزيران مسئول برنامهريزي منطقهاي كشورهاي عضو

رسيده و نكات مطرح در اين گزاره از ويراست پيشين برداشت

اتحاديه اروپايي امضا گرديد .با وجود اين كه ،چشمانداز توسعه

شده است .در ارايه پاسخ به متن و محتواي هردو پيشنهاد ،پس از

فضايي اروپايي از منظر قانوني الزامآور نيست اما اين سند بر

بررسيهاي الزم ،اصول مبتكرانه جامعتري بهعنوان گزينه پيشنهاد

سياست برنامهريزي فضايي مناطق اروپايي در كشورهاي عضو

شدهاند.

اثري ماندگار برجاي گذاشته و به تبع آن ،الزامات هماهنگي

اليحههاي "چشمانداز توسعه فضايي اروپايي" و "كميته

سياستهاي توسعهبخشي اتحاديه اروپايي در دستور كار سياسي

وزيرانِ مسئول براي برنامهريزي منطقهاي" را چه كساني و

اتحاديه مزبور گنجانده شده است.

چگونه تهيه و تدوين كردهاند؟

اكنون در سطح اروپايي ،اصطالح "پيوند سرزميني" بيش از هر

طبيعي است كه ،بدون آگاهي از فرايند تهيه و تدوين اين اليحهها،

زماني ديگر بهصورتي فراگير در اليحههاي پيماننامههاي اتحاديه

نميتوان از محتواي اين دو سند سر در آورد .ميتوان گفت كه

اروپايي (قانون اساسي) بهعنوان نقطه عطف و "كمال مطلوب

ميزان بردباري و جهانبيني محدود مولفان اين دو سند عامل

مشترك" ميان اعضاي اتحاديه ،كاربرد دارد .اصطالح "پيوند

تعيين كنندهاي در تدوين محتواي سند "چشمانداز توسعه فضايي

سرزميني" در سند تفصيلي ميثاق ليسبن 2نيز بهكار رفته است.

وزيران مسئول براي
اروپايي" و به ميزان كمتري در سند "كميته
ِ

اين واژه در سند نشست روتردام در سال  2004كاملتر شده و

برنامهريزي منطقهاي" ،بوده است ،زيرا هر دو سند بهگونه آشكاري

تحت عنوان "سند سرزميني ايالتي و افقهاي دوردست اتحاديه

لحن ضد مهاجرتي داشته و گوياي نوعي "تبعيضگرايي" هستند.

اروپايي "3هم بهكار برده شده است .در سال  ،2007در كنفرانس

سند "چشمانداز توسعه فضايي اروپايي" به گونهي نامعقول از

وزيران اروپايي در اليپزيك ،يك سند سياسي به نام "دستور

گزارهها و پژوهشهاي خبرگان برنامهريزي فضايي/منطقهاي

كار سرزميني" به امضا رسيد و بدينسان فرايندي كه از نشست

سطوح ملي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا برداشت شده است .از

روتردام آغاز شده بود به فرجام رسيد.

آنجا كه ،فرايند تدوين سند فقط براي خبرگان قابل دسترس بوده
است ،لذا برداشتها بيشتر گزينشي (سليقهاي) بوده است .با

اصول توسعه فضايي پيشنهاد شده براي قاره اروپا:

توجه به پيشينهي آموزش در زمينه برنامهريزي ،دستاندركاران

گفتني است كه اصول توسعه فضايي مورد تاكيد در اين بخش در

اين پيشنهادها بيشتر افراد (مردان) بيعالقه به مهاجرت و

مخالفت (كارشناسانه) مستقيم با اصول محافظهكارانه كميسيون

متعلق به طبقات اجتماعي متوسط و باال در هريك از كشورهاي

اروپايي براي "چشمانداز توسعه فضايي اروپا" و "كنفرانس وزيران

عضو را نمايندگي كرده و تمايالت عمومي جوامع اروپايي را در

مسئول اروپا براي برنامهريزي منطقهاي" ارايه شده است.

نظر نگرفتهاند .از اين رو ،فرايند تدوين اليحهها بيشتر بيانگر

شايان توجه اين كه ،خالصهاي از پس زمينههاي تاريخي هر دو

بينش و ذهنيت افرادي است كه از ساختار اجتماعي و فضايي
1- ESDP
2- Lisbon Treaty
3- ESPON Program
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موجود رضايت كامل داشته و در صدد حفظ اين ساختارها

در لوبليانا برگزار شد ،يكي از مباني اثرگذار در تدوين سند برنامه

هستند .بنابراين طبيعي است كه يك چنين گرايشي موجبات

توسعه منطقهاي اروپا بوده است.

تدوين اينگونه سندهاي محافظهكارانه را بدون در نظر داشتن
تبعيضهاي نهادينه موجود در اتحاديه اروپا فراهم كرده است.

از محافظهكاري تا نوآوري:

به همين دليل ،مردود شمردن سناريوهاي جايگزين نه تنها

بهمنظور تشخيص محافظهكاري اعمالشده توسط پديد آورندگان

جنبهاي از رويكرد اعمال شده بوده است ،بلكه هيچ گزينه

دو سند برنامه توسعه فضايي و برنامهريزي توسعه منطقهاي،

سناريويي هم مورد ارزيابي تدوينكنندگان اسناد قرار نگرفته

ميتوان از منظر گستردگي دامنهي گزينههاي سناريو براي آينده

است .سند چشمانداز توسعه فضايي اروپايي تنها با اتكا به

فضايي اروپا ،آن دو را مورد بررسي و نقد قرار داد .ميتوان گفت كه

موقعيت آكادميك تدوينكنندگان آن توانسته است به جهانبيني

پديد آورندگان هردو سند ،پيشينه تجربي بسيار محدودي به لحاظ

وزيران مسئول براي
محدود خود مشروعيت بخشد .سند كميته
ِ

تعلق به طبقه اجتماعي خاص ،حرفه پدري ،تحصيل در مدرسه

برنامهريزي منطقهاي بيش از سند چشمانداز توسعه فضايي

و دانشگاه ،فعاليت و سوابق خدمتي ،داشتهاند .آنان افرادي تنگ

اروپايي به به يك سند وزارتي شباهت دارد .كما اين كه ،اين سند

نظر بوده و از هر چيزي كه فراتر از تجربهي محدودشان بوده است،

معرف كميته وزيران است كه بر دخالت دادن مستقيم ترجيحات

هراس داشتهاند .از اين رو ،جاي شگفتي نيست كه يك چنين

سياسي در فرايند تدوين سند داللت دارد .در هر حال ،اين

گروهي نتواند گزينههاي سناريويي متعدد را مورد بررسي و امعان

سند همانند همتاي خود (سند چشمانداز توسعه فضايي اروپايي)

نظر قرار دهد .عناوين زير سناريوهايي هستند كه پديد آورندگان

توسط گروه محدودي از خبرگان ،در محفلي نيمهپنهان تنظيم

ميتوانستند آنها را مورد توجه قرار دهند:

و تدوين شده است ،كه عدم انتشار هيچگونه پيشنويسي از آن،

• اجتناب از تشويق دولت مذهبي (با اعتالي موقعيت پاپ ،كه

شاهدي بر اين مدعا است.

چند سال پيش در ايتاليا رخ داد).

در هريك ازكشورهاي عضو اتحاديه نيز همان افراد با همان

•سرعت دادن عمدي به مقوله مهاجرت از طريق اعطاي يارانه

ويژگيها در تهيه و تدوين هردو سند دخيل بودهاند .قراين موجود

به كوچهاي درون اتحاديه.

نشان ميدهند كه اگر مردم به سياستگذاران (سطح وزارتي)

•گرايش به اروپاي متكي بر ذهنيت فرا ن َسلي ،1و پيراسته از

دسترسي نداشتهاند ،اما دست كم "البيكنندهها "ميتوانستند به

فضاي ميراث گذشته.

آنان دسترسي داشته باشند.

•اروپاي پايدار :اجتناب از تاكيد بر حفاظت بيش از حد توان

سندهاي تدوين شده حداقل از سه جهت (البيگري) تحت

زيستبوم اروپايي.

تاثير قرار گرفته اند :تجارت آزاد ليبرال ،البي سازگار با طبيعت

•اروپاي اسالمي :برآورد آثار آن در ساختار فضايي آينده؟

اروپايي ،و احزاب روستايي محافظهكار (در اروپاي شرقي ،طي

•زدودن برخي انگارههاي فضايي از رخسار اروپا ،بهويژه

دهههاي  1920و  1930چندين حزب روستايي "رعيتپناه" فعال

انگارههاي مبتني بر مليگرايي.

بودند كه از سال  1989به اين سو ،دوباره فعال شدهاند) .شوراي

•تاكيد بر يك دولت اروپايي ،با توجه به ساختارهاي فضايي

اروپايي با برگزاري سميناري ( )1988در باره نواحي روستايي ،كه

اروپا.
1- Transgenerational
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•اروپاي فارغ از (زيانهاي) ترابري خودرو (اتومبيل) محور.

با امتداد "اهداف سه گانه" به آينده محتمل" ،چشمانداز توسعه

بيتوجهي به گزينههاي مذكور نشان ميدهد كه پديدآورندگان

فضايي اروپايي با تراكم اندك در حومه شهري توام با كانونهاي

هر دو سند از شايستگي الزم براي تدوين سندهاي مبتكرانه

خدمات متمركز (شهرهاي حاشيهاي) و احداث جادههاي بيشتر"،

برخوردار نبوده و نپرداختن آنها به اين مقوالت ،بيانگر عدم

به تصوير كشيده ميشود .تجسم افق دوردست اين برنامه" ،راه

تمايل آنها براي تهيه و تدوين برنامه جامع براي توسعه فضايي و

سوم توني بلر" را به ذهن متبادر ميكند ،يك اروپاي شايستهساالر

منطقهاي اروپا بوده است.

متكي بر آموزش ،كه بر اساس آن ،جامعه به "عرصهاي از رقابت

هدفهاي اجرايي سند توسعهي فضايي و سند برنامهي
توسعهي منطقهاي اروپا:

در هر دو سند ياد شده ،از ورود به مباحث اخالقي اجتناب شده
و وضع موجود مطلوب تلقي گرديده است .براي مثال :مقولهي
"عدالت فضايي" ،به هيچ روي بهعنوان يك هدف مطرح نشده
و رابطه آن با ساير هدفها ناديده مانده است .در سند برنامه
توسعه فضايي اتحاديه اروپايي ،در حالي كه يك چهارم مساحت
اتحاديه براي "ميراث طبيعي" اختصاص يافته است ،اما چيزي
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ميان استعدادها" تعريف شده است .اين رويكرد از نيمه پنهان
گرايش به" :اروپا به مثابه يك پارك ميراث" خبر ميدهد.
اما سند شوراي برنامهريزي براي توسعه منطقهاي اروپايي
مثالهايي از اهداف بنيادين را به شرح زير مطرح نموده است:
•اعتالي هويت منطقهاي و تنوع پذيري ،بهعنوان مولفهاي
نيرومند براي توسعه پيوندهاي اجتماعي و توسعه منطقهاي.
•تشويق توسعه اجتماعي -اقتصادي متوازن مناطق و كاهش
تمايل به مهاجرتهاي دوردست.
•ارتقاي توسعه فضايي كيفي بهمنظور افزايش قدرت رقابتي و

براي عدالت ،برابري ،يا براي ساير ارزشهاي اخالقي ،اختصاص

جذابيت بيشتر مناطق.

داده نشده است.

از جمع سه هدف بنيادين فوق ميتوان چنين برداشت كرد كه

ناديده ماندن اين گونه مسايل آشكارا بازگو كننده ارزشهاي

ن منطقهاي براي جلب سرمايهگذاري داخلي،
استراتژي رقابت ميا 

ناپيداي ديگري است كه در قالب هدفهاي سياسي بيان شدهاند

همراه با رويكرد به ميراث فرهنگي سنتگرا ،در هريك از مناطق

و ارزشهايي كه بهطور ضمني بيان شدهاند ،مبين ارزشهاي

(اتحاديه) مد نظر پديد آورندگان سند بوده است .گرايش ضد

پنهان نيستند.

مهاجرت كه آشكارا در سند برنامه توسعه فضايي پررنگ است ،در

برنامه توسعه فضايي اتحاديه اروپايي ،اهداف سهگانه :پيوند

سند برنامهريزي توسعه منطقهاي ،بهصورتي موكد مطرح شده و

اقتصادي و اجتماعي ،حفاظت منابع طبيعي و ميراث فرهنگي ،و

اين سند خواهان توقف مهاجرت ،يا معكوس كردن روند كاهش

قدرت رقابتي متوازن سرزمين اروپايي را در كانون توجه قرار داده

كنترلهاي مرزي (ميان كشورهاي عضو اتحاديه) است كه به

است .اين برنامه ،دربرگيرنده سه دسته رهنمود سياستي براي

وضوح ،لحني نژادپرستانه دارد.

توسعه فضايي اتحاديه اروپايي است كه شامل موارد زير ميشود:

بخش ديگري از سند سياسي شوراي برنامهريزي منطقهاي به

•توسعه سامانه متعادل شهرهاي چند كانوني و توسعه مناسبات

اهداف اجرايي فضايي دستاورد برنامهريزان و جغرافيدانان

نوين عمران شهري  -روستايي.

ميپردازد .متاسفانه ،اين نگرش چيزي فراتر از تعدادي از

•تامين دسترسيهاي برابر به زيرساختها و مراكز علم و دانش.

كليشههاي برنامهريزي بياصالت ارايه نميكند كما اين كه،

•توسعه پايدار  ،مديريت كارآمد و حفاظت از طبيعت و ميراث

هدفهاي برنامه توسعه فضايي و منطقهاي در عبارات شعار

فرهنگي.

گونهاي چون :اروپا با پاركها ،جادهها ،ميراث و اينترنت
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بيشتر ،به شرح زير خالصه شدهاند:

در نظر گرفته نشده است ،كه ميتوان آن را به پراكنش جمعيت

•تشديد تكانهها و ضرب آهنگ توسعه از طريق ارتقاي عملكرد

به دامنههاي حاشيه شهري تعبير كرد .در سند توسعه فضايي

شهري و مناسبات بهينه شهري -روستايي.

اروپا معلوم نيست كه شعار برابري در دسترسي به زير ساختها،

•ايجاد شرايط تعادلي بهتر در برخورداري از دسترسيها،

به كدام زيرساختها اشاره دارد؟ گو اين كه ،اسناد تامين مالي

ارتباط بهتر نواحي روستايي با محورهاي عمده ،با اجتناب از

منطقهاي اتحاديه اروپا مبين آن است كه واژه "دسترسي" همواره

حلقههاي مفقوده.

به "جادههاي جديد" تعبير شده است.

•توسعه دسترسي به پايگاههاي اطالعاتي و دانشسرايي و

يكي از اهداف سهگانه سند توسعه فضايي اروپايي (ويراست نهايي)

اصالح و بهبود شبكههاي مخابراتي.

بر "توسعه متوازن نظام شهري چند كانوني و مناسبات جديد

•حفاظت زيستبومها با كاهش آسيبهاي وارده به آنها.

شهري -روستايي" ،تاكيد دارد .اين هدف با وجود اينكه به چند

•تقويت منابع و ميراث طبيعي و بازآرايي شبكههاي زيستبوم،

گزينه سياستي متعدد و متضاد تقسيم شده است ،اما در واقع،

حفاظت فضاي سبز ،بهبود مديريت و برنامهريزي امور مربوط.

در بردارنده منافع انواع "البيهاي (مياندارهاي)" دستاندركار در

•اعتالي ميراث فرهنگي بهعنوان يك عامل برجسته توسعه.

اتحاديهي اروپايي است .توجه به نكات زير ميتواند اين برداشت

•توسعه منابع انرژي همراه با تامين تسهيالت مورد نياز و

را مورد تاييد قرار دهد:

تكميل شبكههاي انتقال در سطح فرامرزي اروپايي.

 -تاكيد بر استراتژيهاي توسعه فرامرزي ،كه بر اساس آن

•سازماندهي انتقال انرژي از منطقه درياي خزر و شرق روسيه

تنها شماري از پهنههاي بزرگتر و نواحي پيراموني كه با هدف

به اروپا.

همپيوندي اقتصادي اعضاي اتحاديه با وظايف و خدمات فراگير

بررسي برنامهي توسعهي فضايي و برنامهي توسعهي

توام با كيفيت باال تجهيز ميشوند ،تقويت ميگردند.
 -تقويت نظام متوازن شهرهاي بزرگ چند كانوني ،خوشههاي

منطقهاي اروپايي از منظر چشمانداز توسعهي شهري:

شهري ،ايجاد شبكههاي شهري از طريق برقراري تعامل ميان

هر دو سند توسعه (فضايي و منطقهاي) يك نظام توسعه شهري

سياست ساختاري و سياست شبكههاي فرا اروپايي ،همراه با بهبود

چند كانوني توام با مناسبات شهري -روستايي را مورد تاكيد

پيوندها ميان شبكههاي ترابري بينالمللي /ملي– منطقهاي /محلي.

قرار دادهاند ،كه نشان دهندهي پذيرش انفعالي روند موجود است.

 -ارتقاي استراتژيهاي توسعه فضايي همپيوند خوشههاي

گفتني است كه استراتژي انتخاب شده ،بر توسعه پهنههاي

شهري در هريك از كشورهاي عضو اتحاديه در چارچوب

طبيعي بكر ،1خوشههاي پيراموني در برگيرنده "كانونهاي ميراث

همكاري فراملي و فرامرزي ،كه در برگيرنده نواحي روستايي،

طبيعي" شهركها و شهرها ،پراكنش جمعيت از شهرهاي بزرگ

شهرهاي كوچك و شهركهاي هريك از اعضاي اتحاديه است.

به سوي نواحي پيراموني ،و انتخاب قطعي "خودرو" بهعنوان تنها

 -تاكيد بر تقويت همكاري در عرصههاي خاص توسعه فضايي با

"وسيله ترابري اروپايي"  ،تاكيد ميورزد.

ايجاد شبكههاي فرامرزي و فراملي.

با وجود اينكه هر دو سند ياد شده از ساختار متوازن شهرها

 -تشويق همكاري در سطح منطقهاي ،نواحي مرزي و فراملي

پشتيباني ميكنند ،اما هيچ گونه معيار عملياتي براي ايجاد توازن

شهركها و شهرهاي كشورهاي عضو واقع در شمال ،مركز و
1- Greenfield
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شرق اروپا و منطقه مديترانه ،و تقويت ارتباطات شمال -جنوب

ديگر و مناطق جهان ،اجراي برنامه را امكانپذير كند.

در اروپاي مركزي و شرقي و همچنين ارتباطات غرب -شرق در

فهرست نقشههاي پيوست در انتهاي سند (پيشنويس) حاوي

شمال اروپا.

نقشهي پيشنهادي شهرهاي دروازهاي و قطبهاي عمدهي

سند برنامه توسعه فضايي ميان مناطق بزرگ شهري واقع در مركز

بينالمللي است .در واقع ،فهرست شهرهاي دروازهاي ،بر شهرهاي

اروپا و ساير مناطق ،يعني انگاره پنج ضلعي" :لندن -پاريس-

آينده داللت دارد و شهرهايي كه در اين فهرست قرار نگرفتهاند،

ميالن -مونيخ -هامبورگ" ،و ساير شهرها ،تمايز قايل شده و

موقعيت شهري درجه  2را به خود اختصاص ميدهند .اين نقشه

چندين شهر جديد شبهمركزي را نيز مطرح كرده است .با اجراي

به اين دليل كه بازگوكننده تصميمي دردناك بوده است ،در

طرح مفهومي توسعه شهري چندكانوني ،همپيوندي اقتصادي

ويراست نهايي سند از آن حذف شده است.

چند ناحيه پويا تامين شده و بهگونهي مطلوبي در گسترهي
اتحاديه توزيع گرديده و در نهايت شبكهاي به وجود ميآورد كه
از طريق آن دسترسي بين المللي به مناطق شهرهاي بزرگ و

اروپايي از ديدگاه "ملت -دولت:"3

حوزهي نفوذ آنها امكانپذير ميشود.

هيچ يك از دو سند ،گرايشهاي "ملت-دولت" را زير سوال

سند برنامه توسعه منطقهاي اروپا نيز مانند سند همتاي خود ،بر

نبردهاند .سند برنامهي توسعه فضايي بر استمرار ديدمان "ملت-

توسعه شهري چند كانوني تاكيد ميگذارد .مهمترين پيشنهاد

دولت" در داخل اتحاديه تاكيد ميورزد .شايان توجه اين كه،

مطرح در اين سند ،استراتژي توسعه شهرهاي برگزيده، 1

به هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اختيار داده شده است كه

بهعنوان شهرهاي دروازهاي 2است .عدم توازنهاي مشهود

درصورت نياز به گرفتن يارانه براي پيشبرد اين گرايش ،به آن

توسعه در سند آشكارا بر انگارهي ساختار "كانون -پيرامون"

متوسل شود (رديف  1-4سند مزبور) .طبق اين سند ،سياست

داللت دارد و برنامه توسعه منطقهاي بر آن است كه اين وضعيت

توسعه منطقهاي به منطقههاي فرامرزي معطوف است كه بر

را با متمركز ساختن رشد در شمار محدودي از شهرهاي دروازهاي

اساس آن ،تنها خوشههاي دولتهاي محلي تحت پوشش قرار

بهصورت يك شبكه سازماندهي شده ،جايگزين كند (شايان توجه

گرفته و اصل "توسعه واحدهاي جغرافيايي اقتصادي و سياسي"

اين كه اين اصطالح در سند برنامه توسعه فضايي اروپايي نيز

در آن ناديده انگاشته شدهاست (رديف  3-4سند مزبور) .مناطق

بهصورت متفاوتي تحت عنوان "درگاه" يا "قطب" توسعه ياد شده

فرامرزي ترسيم شده درمحدودهي اتحاديه اروپايي ،4مناطق

است) .در هر حال ،سند برنامه ي توسعه منطقهاي بهصورت

درياي شمال و درياي بالتيك ،اروپاي مركزي ،درياي آدرياتيك ،و

تلويحي اين مدل توسعه را به ديدمان "ليبرال نو" توسعه سراسري

منطقه دانوب و اروپاي جنوب شرقي 5را در بر ميگيرد.

اتحاديه اروپايي تعبير كرده است .در اين سند ،شماري از نواحي

سند توسعه منطقهاي اروپايي نيز حق حاكميت هر يك از اعضاي

مهم رشد بهعنوان شبكههاي شهري سازماندهي شدهاند كه با

اتحاديه را به رسميت شناخته اما در عينحال ،همگراييهاي

ايجاد پويايي و به كمك اقتصادهاي خارجي ،جلب سرمايههاي

منطقهاي را مجاز شمرده است .اين سند ،در تشويق منطقهگرايي

بيشتر ،از طريق تامين ارتباطات ،و برقراري مبادالت با قارههاي

(بند  )3.A2.1صراحت دارد" :تشويق تنوع منطقهاي براي مقابله

4- INTERREG
5- CADSES
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سندهاي دوگانهي برنامهي توسعهي فضايي و منطقهاي

1- elite cities
2- Gateway
3- nation-state

نگاهي به رويكرد برنامهريزي فضايي در اتحاديه اروپايي

با روندهاي وحدتگرايانه طي فرايند يكپارچهسازي اتحاديه

سند بر خالف سند همتاي خود ،كاهش نرخ مهاجرت را توصيه

اروپايي ،الزامي است" .شايان توجه اينكه ،حاميان ديدمان

ميكند (بند :)A2.2

"اروپاي متشكل از ملت -دولتها" بهجاي اينكه بر "تنوع

"براي تحقق توسعه اجتماعي -اقتصادي متوازن ،برنامهريزي

منطقهاي" تاكيد ورزند ،بر "تنوع ملي" ،تاكيد نهادهاند .پيشنهاد

فضايي سهم عمدهاي در مقابله با تمايل به مهاجرت به نقاط

مطرح در اين سند ،قرايني از "البي" پشت پرده را خبر ميدهد،

دوردست بر عهده دارد .جابهجايي جمعيت در مسافتهاي بعيد،

چرا كه "جامعه سنتگرا" بهعنوان تنها گزينه تلقي شده است

اثر ناپايدار كنندهاي در ساختار اجتماعي و پيوستگي نواحي

كه به هيچ روي ،شايستهي يك "جامعه تجاري شده" نيست.

متروك و نواحي مهاجرپذير دارد .به همين دليل ،الزم است

اين سند با تقويت ديدمان "ميراث هويتي" در سطح منطقهاي،

كه شهر وندان اروپايي در كشور خود و مناطق سكونت اصلي

شايد مدعي تخفيف دادن اثرات سياستهاي نئوليبرال باشد ،اما

(زادگاهي) به زندگاني خويش ادامه دهند".

به جرات ميتوان گفت كه اين رويكرد به ظهور "اروپاي ليبرال

بنا به داليل پيشگفته ،احزاب ضد مهاجرت در اروپاي غربي ،و

سنتگرا " منجر خواهد شد كه با منشور اروپاي متحد يكپارچه

احزاب سنتگرا در اروپاي شرقي در مخالفت با مهاجرت از اروپاي

در تضاد آشكار خواهد بود.

شرقي به اروپاي غربي اتفاق نظر دارند .اما در هرحال ،استراتژي
پيشنهادي اين سند در زمينه توسعه روستايي در مقياس خرد،

رويكرد اتحاديه اروپايي نسبت به مهاجرت:

به احتمال زياد ،جريانهاي مهاجرتي را تحت تاثير قرار نخواهد

هردو سند رويكرد ضد مهاجرتي داشته و مهاجرت كنوني را

داد .در بسياري از نواحي اروپا  ،كاهش جمعيت روستايي روندي

نادرست تلقي ميكنند .از منظر آنان بايد از مهاجرت اجتناب

عادي تلقي شده است.

شود .مطالعات توسعهي منطقهاي انجام شده از سوي كميسيون
مهاجرتي اروپايي ،به مهاجرت درون اتحاديه نگاه منفي دارد .طبق

اتحاديه اروپايي و سياستهاي توسعهي فضايي:

اين سند ( ويراست  ،1999 -بند  )2-21چنين آمده است:

دو اصل بنيادين ليبراليسم در هر دو سند توسعه فضايي و كميته

"در بسياري از نواحي پيراموني مناطق اتحاديه اروپايي" مهاجرت"،

برنامهريزي منطقهاي اروپايي منظور شدهاند .فلسفهي ليبراليسم،

تداوم عرضه خدمات عمومي و خصوصي را به مخاطره مياندازد.".

موافق "پديداري" و مخالف "آرمانگرايي" است.

در هر صورت ،سند چشمانداز توسعه فضايي در رويكرد به ديدمان

واژه "پديداري "1كه در ميان ليبرالهاي سايبري (سيبرنتيك)

ضد مهاجرتي ،لحني به تندي سند كميته برنامهريزي منطقهاي

محبوبيت دارد ،نمايانگر جهاني است كه از تعامل پارامترهاي معين

ندارد زيرا اين سند به واقعيت جمعيت شناختي اروپا بيتوجه

پديد آمده است .به باور ليبرالها ،بازار آزاد نيز يك چنين ساختاري

نيست .سند كميته برنامهريزي منطقهاي  ،بياني صريح در زمينه

داشته و جهان محصول تعامل نيروهاي بازار است و چيزي كه

ديدمان ضد مهاجرتي دارد (بند  )A4.2و بيشتر اروپاي شرقي

حاصل نيروهاي بازار نيست نبايد وجود داشته باشد .ليبراليسم

را هدف گرفته است .طبق اين سند ،حفظ و نگهداشت جمعيت

سياسي نيز يك چنين محدوديتي را بر جهاني كه محصول تبادل

كشاورزي در روستاها امري الزامي است و به هر ترتيب بايد از

آزاد افكار و عقايد است ،روا ميدارد .از ديدگاه ليبراليستهاي ناب،

مهاجرتهاي بيرويه به نواحي دوردست جلوگيري شود .اين

حتي جهان "طراحيشده" در صورتي كه محصول تعامل نيروهاي
1- emergence
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بازار نباشد ،آرمانگرايانه بوده و قابل پذيرش نيست.

و ( ASEANپيمان همكاريهاي اقتصادي آسياي جنوبي و

فيلسوفان دوره جنگ سرد ،برنامهريزي را امري آرمانگرايانه

اقيانوسيه) ميانگارد .در اين سند ،راستاي تجاري اتحاديه اروپايي

پنداشته و آن را به استبدادگرايي تشبيه ميكردند .اينگونه پندار

به سوي آسيا و خاورميانه نشانهگيري شده است و اتحاديه در صدد

ضد آرمانگرايي ليبرال را ميتوان در هر دو سند اتحاديه اروپايي

دستيابي به يك كريدور مبادالتي در روسيه ،كشورهاي حاشيهي

مشاهده كرد .هر دو سند ويژگيهاي پذيرش منفعالنه اثرات

درياي سياه و يونان (معروف به خط لوله نفتي ماوراي خزر ،كه از

فضايي بر بازار آزاد را از خود بروز داده و اصرار دارند كه اروپا با

نظر تحليلگران ا هميت استراتژيك بسزايي دارد) است.

اصول نئوليبراليستي اداره شود ،به گونهاي كه در آن تنها "قابليت
رقابتي" نقش عمده را ايفا كند.

اتحاديهي اروپايي و تراكم جمعيت:

هر دو سند بر حمايت بيدريغ از كسب و كار و كارآفريني تاكيد

رويكرد سندهاي توسعه فضايي و برنامهريزي توسعهي منطقهاي

دارند .بخشي از سند توسعه فضايي اروپايي ،اين اتحاديه را با پيمان

اتحاديهي اروپايي نسبت به ميزان تراكم جمعيت در مراكز

مركوسور ،1كه اتحاد اقتصادهاي بالندهي كشورهاي آمريكاي

جمعيتي اروپايي غير منطقي است .در اسناد اوليه توسعه فضايي

جنوبي را نويد ميدهد ،مقايسه ميكنند .رويكرد نئوليبرالي

اروپايي ،تراكم پايين جمعيتي ،منفي انگاشته شده و اين موضوع

اروپايي كه بيش از همه توسط بريتانيا پشتيباني ميشود ،در

به متروكه شدن مراكز جمعيتي تعبير شده است .اما تراكم

سند توسعه فضايي اتحاديه اروپايي جايگاه برجستهاي را به

جمعيتي پايين چرا بايد نادرست پنداشته شود؟ به نظر ميرسد،

خود اختصاص داده است .سند اظهار ميدارد" :قابليت رقابتي

پندار "ميراث اروپايي" هنوز در اروپا نقشي غالب دارد .در اسناد

اتحاديه اروپايي در مقياس جهاني نيازمند ادغام همهجانبه

پايه ،برتري زنجيرههاي تكخانوارهاي اسكان يافته در حاشيه

مناطق اروپايي در اقتصاد جهاني است.".

جادهها در اروپا از ديدمان كهن "ميراث اروپايي" حكايت ميكند.

از نقطه نظر مبادالت داخلي ،سند توسعه فضايي اروپا بهمثابه

در سند توسعه فضايي اروپايي ،كاهش نرخ مهاجرت درون اتحاديه

يك بازار بزرگ تلقي ميشود ،با اين رويكرد كه :تنها منطقهها

(درون كوچي) نه تنها بهمثابه يك هدف بنيادين تلقي نشده است

هستند كه ميتوانند به تشكيل نيروي كار ،اطالعات و

بازارهاي ارتباطات مبادرت كنند .از اين رو" ،منطقه "2بايد

بلكه اين سند بر ترويج مشاركت ميان شهر -روستا تاكيد دارد
كه ميتوان آن را به گرايش به تراكم پايين جمعيتي تعبير كرد.

بهعنوان مناسبترين سطح براي "اقدام "3تلقي شود .اين

سند كميتهي برنامهريزي منطقهاي آشكارا بر"توسعه متوازن"

رويكرد مبين يك جامعهي مبتني بر بازار آزاد است ،جامعهاي كه

نواحي تاكيد ميورزد و توسعهي مخالف با مهاجرت و گريز از اثر

تنها با ديدمان نئوليبرال دمساز است.

"بيثباتكننده" آن را به ذهن متبادر ميكند .اين سند به صراحت

سند كميته برنامهريزي توسعه منطقهاي بر جنبهي قارهاي

توصيه ميكند كه اروپاييان در خاستگاه (زادگاه) خويش اقامت

تاكيد گذاشته و هويت اروپا را به مثابه يك بلوك تجاري قابل

و زندگي كنند .با تلفيق اين ديدمان با نظريه پشتيباني از توسعه

مقايسه با بلوكهاي تجاري ( MERCOSURموافقتنامه تجاري

روستايي ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تداوم جريانهاي كوچ

آمريكاي التين)( NAFTA ،موافقتنامه تجاري آمريكاي شمالي)

از روستاها به شهرها در عمل منع شده است.

 : MERCOSUR -1موافقتنامه همكاري اقتصادي -سياسي (بازار مشترك) ميان كشورهاي  :آرژانتين  ،برزيل ،پاراگوئه ،اروگوئه ،ونزوئال (سال)1991
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اتحاديهي اروپايي و ترابري خودرو  -محوري:

جهاني) اصالح و بهسازي ارتباطات با منطقه حوزه نفوذ.

يكي از سه هدف سياستي سند توسعه فضايي اروپايي ،امكان

بند  -26اصالح و بهسازي ارتباطات ترابري با مناطق پيراموني

دسترسي به زير ساختها را نشانه گرفته است .بيترديد ،اين

و مناطق فرا پيراموني.

رويكرد به احداث جادههاي بيشتر تعبير ميشود و افزون بر آن،

بر اساس اسناد برنامهريزي اروپايي ،واژگاني چون" :ارتباط" و

ساير اسناد اتحاديه نيز اين سياست را مورد تاييد قرار دادهاند

"زيرساخت ترابري" به جاده تعبير ميشود مگر در مواردي كه

و صندوقهاي منطقهاي و شبكه ارتباطي پاناروپايي ساخت

به غير آن اشاره رود .از آنجا كه شبكههاي ثانوي ترابري همواره

جادههاي جديد را بر عهده خواهد گرفت .بند  3-3-2سند توسعه

جادهها را در برميگيرند ،لذا مراد از "اصالح و بهبود" همان

فضايي عنوان ميكند:

احداث جادههاي بيشتر است.

"بدون اصالح و بهبود زيرساختهاي ترابري و حمل و نقل،
نابرابريهاي موجود فضايي در دسترسي به زير ساختها قابل

اتحاديهي اروپايي و اروپاي موزهاي:

كاهش نخواهد بود .بنابراين ،بهبود اساسي زيرساختهاي موجود

هر دو سند توسعه فضايي و توسعه منطقهاي اروپايي به گونهاي

به چيزي به مراتب بيشتر از برطرف كردن حلقههاي مفقوده در

متعصبانه بر ميراث هويت و سنت اروپايي تاكيد گذاشته و همه

گسترهي ترابري پاناروپايي نياز خواهد داشت.".

راهها را به" :اروپا بهمثابه قارهي موزهاي جهان" ختم ميكنند .بر

برنامه كنوني ترابري اروپايي ،نگرش سياستي اين اتحاديه را به

اساس اين اسناد  ،فرهنگ كهن ارو پا بايد ترسيم كننده سيماي

تصوير ميكشد .با وجود اين كه ،كريدورهاي نه( )9گانهي پان

آينده اروپا باشد؟! آري ،سند برنامه توسعه فضايي اروپايي بازتاب

اروپايي از زاويه ديدماني ،خطوط ريلي و جادهها را در بر ميگيرد،

دهنده تعصب ناب ميراث و هويت اروپايي است .ميراثي كه

امادر عمل ،تنها منابع مالي كافي براي احداث جادههاي جديد

نمايان كنندهي ويژگيهاي بارز نهادهاي اروپايي است .بخشB

در نظر گرفته شده و هيچگونه وجوهي براي احداث خطوط

بند 2.4.4سند توسعه فضايي عنوان ميكند:

ريلي جديد تخصيص داده نشده و تاريخي نيز براي تكميل اصالح

"ميراث فرهنگي مترادف با ارزشهاي تاريخي ،زيباشناختي

و بهسازي مسيرهاي موجود تعيين نگرديده است .براي كريدور

و اقتصادي براي جوامع محلي ،منطقهاي ،و ملي است .كيفيت

"دورس وارنا" نيز هيچگونه خط ريلي در نظر گرفته نشده است .در

و تنوع اين ميراث براي اتحاديهي اروپايي ،براي سراسر اروپا و

واقع ،اتحاديه اروپايي تنها وجوه مورد نياز براي احداث جادههاي

بهطور كلي براي جهان ،واجد اهميت بسيار است.".

جديد را تامين ميكند اما حتي براي مرمت و نگهداري تاسيسات

همچنين در تبيين اهداف سياستي (بند  )3.4.4در زمينه "منظر

موجود و جبران كاستي خطوط ريلي محل تامين اعتباري در نظر

فرهنگي" اينگونه آمده است" :منظرهاي فرهنگي با اصالت خود

نگرفته است .سند توسعه فضايي در زمينهي ساير كريدورها نيز

به تعالي هويت محلي و منطقهاي كمك كرده و تاريخ رفتار و

تبعيض روا داشته است ،از جمله :

تعامل انسان با طبيعت را به نمايش ميگذارند .".ترديدي نيست

بند -24تقويت شبكه ثانوي و ارتباطات آن با شبكه ترابري فرا

كه اينگونه سياستها از مليگرايي فرهنگي محافظهكارانه ،بهويژه

اروپايي ،شامل سيستمهاي ترابري عمومي كارآمد منطقهاي.

مليگرايي سوسياليستي (نئونازيسم) الهام گرفته و بر شكلگيري

بند -25توزيع كافي بنادر دريايي و فرودگاهها (دروازههاي

جامعه بر بنياد تعامل با يك مكان خاص 1داللت دارند .برنامهي
1- Hiemat
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توسعه فضايي در برگيرندهي گزينههاي سياستي زير است:

" ،A3.6ميراث فرهنگي مشترك اروپا" را به مثابه همكاريهاي

بند  -57ادغام استراتژيها براي حمايت از ميراث فرهنگي كه

ملي ميانگارد ،رويكردي كه مليگرايان فرهنگي را هم خشنود

در معرض مخاطره قرار گرفته است.

نميكند .سند برنامهريزي توسعه منطقهاي ،تعريف ميراث را به

بند -58اصالح و بهسازي طراحي خالقانه خوشههاي شهري.

شرح زير توسعه ميدهد:

چنانچه مشاهده ميشود ،گزينهي بند  58بر استراتژي توسعه

"ميراث فرهنگي مفهومي است كه در فراسوي ميراث معماري

ميراث تاكيد ميكند كه در هر صورت ،در اغلب نقاط اروپا بهعنوان

قرار ميگيرد و بر ارتقا و حفاظت ساير ميراثهاي خاص مانند

يك واقعيت مطرح بوده و بديل كاملي براي مراكز شهري بهشمار

ميراثهاي دريايي و زيردريايي ،دريانوردي ،و راهها و گذرگاههاي

ميآيد .گفتني است كه دولتهاي استالينيستي ،فاشيستي و حتي

آبي ،تاريخي و مانند آنها داللت دارد".

دمكراتيك در اروپا ،جملگي مجري اينگونه طرحها بودهاند .اگرچه

تضاد دروني اين رويكرد و ميراث قلمداد كردن كل منظر اروپايي

اجراي اينگونه طرحها نميتواند توجيهكننده اقدامات آنان قلمداد

از طريق گنجاندن معماري جديد در ردهي "ميراث فرهنگي" ،از

شود .منظرهاي فرهنگي بهعنوان محلهاي تفريحي -سرگرمي

عبارت زير معلوم ميشود:

(بند )3.4.4تلقي شدهاند .ميراث مسيحي در سند برنامهي توسعه

"توسعه و عمران شهري نوين براي نسلهاي آينده ميراث فرهنگي

فضايي مورد تاكيدقرار گرفته است ،و مسيرهاي زيارتي به مقصد

تلقي خواهند شد .اين بدان معناست كه تكاپو براي هماهنگي

سانتيگو ُد كمپوستال 1تنها ميراثهاي غير منظري هستند كه در

و ايجاد خالقيت در مناسبات فضايي ميان آثار معماري مدرن

سند نام برده شدهاند.

توسعه شهري و ميراث كهن ادامه خواهد يافت".

سند سياستي كميته برنامهريزي منطقهاي ،فرهنگ پاناروپايي را

اين عبارت به نوعي به ميراث نوين و جامعه نوين در عرصه

مردود شمرده و از فرهنگ كهن تا حدودي فاصله گرفته است.

معماري و طراحي شهري اشاره دارد كه توسط پرنس چارلز در

اين سند مدعي آن است كه "كثرت فرهنگها" از ويژگيهاي بارز

بريتانيا جا انداخته شده است .بدين سان ،توسعه مفهوم ميراث

اروپا بهشمار ميآيد ،ادعاي بنياديني كه پس از ظهور ناسيونال

به"حفاظت از ميراث" براي گروههاي غيرمقيم (رانده شدگان)،

سوسياليزم اروپايي پس از هيتلر مطرح شده است .اين سند

بهصورت زير تجلي پيدا ميكند:

آشكارا بر اروپاي موزهاي تاكيد دارد:

در اروپاي مركزي و شرقي ،عناصر بسياري از ميراث فرهنگي و

"برنامهريزي فضايي بايد محافظت از ميراث كهن را بهگونهاي

تاريخي وجود دارند كه به سبب جابهجاييهاي تاريخي ،رخدادها

تامين كند كه توسعه اقتصادي -اجتماعي به شيوهي مدرن و

و تغييرات خطوط مرزي ،نه تنها به يك ملت بلكه به چندين ملت،

توسعه تكنولوژيك ،نتوانند در تضاد و تعارض با بنيانهاي فرهنگي

و گروههاي مذهبي (كه در ميان آنها كساني بودهاند كه ديگر در

قرار گيرند.".

آن جاها زندگي نميكنند!؟) تعلق دارد.

عبارت فوق به يك بيانيه بسيار محافظهكارانه شباهت دارد ،زيرا

بديهي است كه اينگونه زيباپردازي در بيان مقصود بهطور غير

بر اساس آن ،ديدمان محافظهكاري فرهنگي بهعنوان برنامهريزي

مستقيم ،مويد واقعيت جنايات جمعي و پاكسازي قومي است.

فضايي قلمداد ميشود .به مفهوم روشنتر ،هدف اجرايي بند

با وجود اين ،تاريخ هيچ تعهدي در بازآفريني گذشتهاي كه از

1- Santiago de Compostella
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ميان رفته است ،ندارد .اين بيان محافظهكارانه مغالطهآميز برآن

بند  -49حفاظت از دشتهاي بزرگ مرطوب(آبخيزها) .

است تا كنيسهها را در شهرهايي بنا كند كه ديگر هيچ كليمي در

بند -50حفاظت زيستبومهاي دريايي در معرض تهديد.

آنها زندگي نميكند .سند برنامهريزي منطقهاي به ظاهر از يك

اين رويكرد آشكارا بر حفاظت زيستبوم تاكيد دارد .كارزاري كه از

چينين فلسفهي محافظهكارانهاي پشتيباني ميكند.

اياالت متحده آمريكا نشات گرفته و رويكرد ايجاد پاركها و باغهاي
شبيه پاركهاي طبيعي را در دستور كار خود قرار داده است.

اتحاديهي اروپايي و انگارهي"اروپا بهمثابه يك پارك":

اين اصطالح به تلفيق طراحي معماري منظر و باغوحش تعبير

سند رقابت در زمينه ترسيم ساختار فضايي آينده هلند در سال

ميشود .صرفنظر از كاربرد زبان زيستمحيطي در آن ،پاركهاي

 ،1988تنها يك گزينه براي آن كشور در نظر گرفت— گزينهاي

جديد در اغلب موارد به قصد استفاده در طرح هاي سكونتگاهي

كه سراسر آن سرزمين را به يك پارك تشبيه مينمود .اين سند

برنامههاي توسعه شهري در نظر گرفته ميشوند .شايان توجه

مدعي بود كه كل كاربري اراضي هلند را ميتوان در پنج نوع

اينكه ،البي ناجيان طبيعت در هلند ،در جرگهي فعالترين

پارك ردهبندي كرد:

عوامل در زمينه تشويق ايجاد "شبكههاي زيستمحيطي" در

•پارك تفريحي /سرگرمي ،شامل نواحي كشاورزي و گردشگري.

سطوح برنامهريزي ملي و اروپايي ،قرار داشتهاند.

•پاركهاي منظر فرهنگي پيرامون ميراثهاي روستايي ،شامل

يك شبكه اكولوژيك (زيستبومي) به معناي يك ناحيه بزرگ

ساير نواحي كشاورزي.

پارك مانند است كه غالبا در برگيرنده ي كاربري اراضي كشاورزي

•پاركهاي صنعتي.

واقع در ميان نواحي مسكوني كم تراكم در حال توسعه است.

•پاركهاي منظر طبيعي.

بديهي است ،يك چنين روندي را ميتوان با استراتژي ميراث

•پاركهاي شهري.

(طبيعي) تلفيق كرد .حاصل اين درهمآميزي بهصورت يك

اگرچه اين ديدمان كه در آن زمان در هلند به منزلهي شيوهي

"پارك منظر فرهنگي" متجلي ميشود كه ميراث را با طبيعت

برنامهريزي براي آينده انگاشته شد ،صورت واقعيت به خود

تلفيق كرده و برآيندهاي آن بهصورت پاركهاي موضوعي 1با

نگرفت ،اما ميتوان گفت كه روندهاي مورد اشاره دراين ديدمان،

تراكم كم ،كه خانههاي ييالقي را در خود جاي دادهاند ،نمود پيدا

بهطور يقين در تدوين اصول حاكم بر سند توسعه فضايي و

ميكنند.

همچنين سند توسعهي منطقهاي اروپايي اثرگذار بودهاند.

برنامهي توسعه فضايي اروپايي پيشنهاد ميكند كه اين پاركها

سند توسعه فضايي اروپايي بر اساس هدف اوليه يعني "مديريت

بهعنوان "نماد توسعه" شناخته شوند .گزينه سياسي مطرح در بند

خردمندانه ميراث طبيعي و فرهنگي" به گزينههاي سياستي زير

 3.4.4اين سند بر حفاظت و بالندگي خالقانه منظر هاي فرهنگي

اشاره دارد:

برخوردار از اهميت تاريخي ،زيبا شناختي ،و زيستمحيطي تاكيد

بند -40توسعه مستمر شبكههاي زيستبوم اروپايي ،با برقراري

داشته و آن را "حفاظت خالقانه از منظرهاي طبيعي" قلمداد

پيوندهاي ضروري ميان واحههاي طبيعت.

ميكند.

بند -42تدوين استراتژيهاي توسعه فضايي يكپارچه براي

سند برنامهريزي توسعهي منطقهاي نيز بر استراتژي حفاظت

نواحي حفاظت شده.

زيستبوم تاكيد ميگذارد .اين سند براي برنامهريزي فضايي سه
1- Theme Park
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گزينه برتر قايل شده است:

•قطع پيوندهاي خاطرهاي ،سنتي ،و ميراثي ارتباطدهنده اروپا

•مديريت منابع آب

به گذشته.

•نوسازي شبكههاي زيستبوم

•محدود كردن جامعه فرا ن َسلي ،1بهويژه جامعه "مليت گرا".

•حفاظت و ارتقاي منظرهاي طبيعي

•مبارزه با جوامع محافظهكار مبتني بر هويت سنتي مرتبط با

سند برنامهريزي توسعهي منطقهاي بر اساس استراژي پذيرفته

مكانهاي خاص.

شده در سال  1996يك شبكه زيستمحيطي پان – اروپايي را

•درهم شكستن ساختارهاي فضايي ويژه مرتبط با انگارهي

كه در برگيرندهي نواحي زير است ،پيشنهاد ميكند:

"ملت -دولت" ،و تسهيل تشكيل دولتهاي مبتكر و نوآور

•نواحي عمده

در درون اتحاديه.

•كريدورها

•مقابله با اثرات (منفي) نيروهاي بازار.

•نواحي نيازمند حفاظت :عناصر آسيبديده محيطزيست،

•كاهش ميزان و اثرات فضايي هزينههاي معامالتي در

حيات وحش ،و منظرهاي طبيعي اروپايي كه نياز مبرمي به

اقتصادهاي بازار ،بهويژه بخش خدمات مالي دچار تورم.

مرمت و يا احياي كامل دارند.

•پايان دادن به گرايش فراز -آتالنتيك اروپايي ،كه در طول

•نواحي حايل و ضربهگير

تاريخ با تسلط جهاني اياالت متحده آمريكا همراه بوده است.

شايان توجه اينكه ،با در نظر گرفتن مقياس و مساحت اروپا،

•مقابله با اثرات فضايي ناشي از نفوذ قدرت نخبگان.

اينگونه مجموعهها ممكن است چند ميليون كيلومتر مربع از

•باز توزيع ثروت و درآمد ،بهويژه با انتقال درآمدها به اروپاي

سرزمين را به خود اختصاص دهند!!

شرقي.

راهكار تعديل رويكرد و تغيير ساختاري
برنامهي توسعهي فضايي اروپايي

صاحبنظرن و كارشناسان برنامهريزي فضايي(مستقل) براي

برونرفت از تنگناها و اجتناب از برآيندهاي نامطلوب ناشي از
رويكرد اتحاديه اروپايي به چشمانداز توسعه فضايي(سند چشم

•تسهيل تدوين طرح توسعهي قارهاي براي اروپا (متناظر با
"طرح توسعه شهري" قاره اروپا).
چگونگي تعديل و بهينهسازي اصول توسعه فضايي
(مصوب) براي قاره اروپا:

ايراد كار در اين است كه ،هردو پيشنهاد ذكر شده ،بهصورتي

انداز) ،پيشنهادات ابتكاري زيرين را ارايه كردهاند:

محافظهكارانه تنظيم و تدوين شدهاند .از اين رو ،به نظر ميرسد

وظيفه برنامهريزي توسعهي فضايي را ميتوان در هدفهاي

تنها با ارايهي گزينههاي كارايي در زمينههاي ساختاري ،پرسنلي،

ابتكاري راستين زير خالصه كرد:

اخالقي و اصول و مباني شناخته شده ،ميتوان هر دو پيشنهاد

•فراهم كردن شرايط فضايي مناسب براي نوآوري.

را نقد كرده و آنها را به چالش كشيد .بيترديد ،هر پيشنهادي

•جداسازي فضايي نوآوريها از نيروهاي محافظهكار.

كم مايهتر از اين ،به معناي پذيرش بيچون چراي فلسفهي

•مقابله با ارزشهاي سنتي "مسيحي -انسانمدار -ليبرال"

محافظهكارانه هردو سند تلقي خواهد شد .به همين دليل،

حاكم بر اروپا.

گزينههاي مبتكرانهاي براي هر يك از بخشهاي اين دو سند
1- Transgenerational
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ارايه شده است .گزينههايي كه به دور از امكانسنجي در شرايط و
ساختارهاي اجتماعي ،سياسي و جغرافيايي كنوني ،عرضه شدهاند.
طرح برنامه چشمانداز توسعه فضايي اروپايي و سند برنامه توسعه
منطقهاي اروپا ،و سياستهاي مربوط در اتحاديه اروپايي را

شهرها بايد مظهر و تجليگاه "تحول" باشند.

سياست ابتكاري پيشنهادي ضد ليبرال براي اتحاديه

اروپايي:

ميتوان با پذيرش اصول ساده هفتگانه پيشنهادي زير بهعنوان

اصول" ضد پديداري" و مخالف آرمانگرايي نوين با بنيان فلسفي

واقعيتهاي محض ،تعديل و بهينهسازي كرد:

ليبراليسم در تضاد است .ايجاد شهرها و منطقههاي ايدهآل (كمال

•وجود جادهها و خودروهاي كافي در اروپا

مطلوب) يك ضرورت است .ايدهآل بودن مترادف با "محصول

•وجود شرايط طبيعي كافي در اروپا

ايدهآلها بودن" است و به معناي "محصول تعامل نيروهاي

•وجود پاركهاي كافي در اروپا

بازار" و يا "محصول دموكراتيك بودن فرايند" ،نيست .ازاين رو،

•وجود ميراث كافي در اروپا

نبايد اجازه داده شود كه نيروهاي بازار از طريق فرايند ليبرال

•وجود فرهنگ كافي در اروپا

دموكراسي مانع از ايجاد شهرهاي ايدهآل شوند .بر همين اساس،

•وجود كسب و كار و كار آفرينان كافي در اروپا

نبايد اجازه داده شود ساختار فضايي ناشي از تعامل نيروهاي بازار

•وجود شرايط مناسب براي آزادي مهاجرت در اروپا

در اروپا شكل گرفته و شرايطي فراهم شود كه نيرو هاي بازار از

استراتژي پيشنهادي در زمينهي برآيند سياستگذاري

طريق سياست فضايي بر جوامع اروپايي مسلط گردند.
اروپا ميبايست در برابر نيروهاي وارده از اقتصاد بازار خارج از

توسعهي شهري:

اروپا ،حفاظت شده و تجارت در بخشهايي كه با مدل اقتصادي

به نظر ميرسد كه استراتژيهاي كلي مطرح شده در هر دو سند

نئوليبرال در ارتباط است ،بايد محدود شده و بهويژه ،اقتصاد اروپا

اتحاديه اروپايي بايد كنار گذاشته شده و به جاي آنها استراتژي

بايد از قيد استيالي بخش خدمات خدمات مالي جهاني رهايي

مبتني بر افزايش تراكم اسكان شهري ،ايجاد خطوط ريلي بيشتر

يابد.

و احداث شهرهاي "ايدهآل" (كمال مطلوب) مد نظر قرار گيرد.
بيترديد ،از آنجا كه ميزان تراكم سكونتي در اتحاديه اروپايي

ديدمان ابتكاري پيشنهادي در زمينهي "ملت-دولت"ها:

بسيار پايين است ،لذا تراكم مراكز شهري در اتحاديه ميبايست

ديدمان"ملت -دولت" بايد منسوخ شناخته شود .در عصر حاضر،

معادل تراكم سكونتي "پاريس مركزي" باشد .با افزايش تراكم

فرم" ملت -دولت"يك شكل منطقي از دولت به شمار نميآيد و

سكونتي به ميزان ده برابر وضعيت موجود (در برخي از نواحي) كه

هيچ ملت -دولتي را نميتوان مشروع قلمداد كرد .به هين دليل،

به معناي احداث شهرهاي جديد است ،ميتوان سياست توسعه

ملت -دولتهاي اتحاديه اروپايي مشروع نبوده و ميبايست با

شهري معطوف به ساخت شهرهاي جديد را در دستور كار قرار

نظم جغرافيايي نويني در درون اروپا جايگزين شوند .اينگونه

داد .از منظر طراحي بهينه ،شهرهاي جديد ميبايست "ايدهآل"

جايگزيني را ميتوان به "سياست فضايي" تعبير كرد .فرم ملت-

بوده و تحت تاثير فعاليتهاي دلخواه و نيروهاي بازار شكل نگيرند.

دولتهاي كنوني اتحاديه اروپايي ،چه در مقياس بزرگ و چه در

اجراي طرحهاي توسعه شهري بايد بهگونه دمكراتيك اما مصون

مقياس خرد ،نبايد با انواع مشابه آن جايگزين شود و هيچگونه

از "حق وتو" باشد ،زيرا دمكراتيك بودن سياست توسعه شهري

سياست توسعهي فضايي نبايد از آرمان جامعه ملي ،منطقهاي ،يا

به معناي متوقف ساختن تجربه و يا جلوگيري از ابتكارات نيست.

محلي (كه ضد يكپارچگي است) ،پشتيباني كند.
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سياست ابتكاري پيشنهادي در زمينهي مهاجرت:

رابطهي "روستا -شهري" بدينسان منطقي گردد.

مهاجرت به نقاط دوردست در داخل اتحاديه اروپايي نبايد نادرست

پيشنهاد ميشود روستاهايي كه تراكم جمعيت آنها زير  2نفر

انگاشته شود .بر عكس ،اين موضوع بايد مورد تشويق قرار گرفته

در كيلومتر مربع است و نگهداشت دايمي محل سكونت در آنها

و سر انجام ،ديدمان "ملت -دولت" را درهم شكند .مهاجرت از

بهعنوان يك هدف الزامي نيست ،برنامهي ويژهاي براي خود

روستاها (نواحي پرجمعيت روستايي) بايد مورد حمايت قرار گيرد.

تدوين كنند .به عبارت ديگر ،متروكه شدن اينگونه نواحي

چنانچه مهاجرت به نقاط دوردست مسبب "بي ثباتي" در نواحي

پديدهاي اجتناب ناپذير است .اين روزها ،پديدهي توسعه مناطق

روستايي انگاشته شود ،اين خود يك دليل منطقي براي حمايت

پيراموني ،1ديدمان نادرستي تلقي نميشود زيرا فزايش قابليت

از مهاجرت به شمار خواهد آمد .با برقراري اولويت براي استخدام

دسترسي به معناي احداث جادههاي بيشتر نيست .اما دليلي

مهاجران ميتوان مهاجرت را تشويق كرد .كاهش نرخ مهاجرت

ندارد كه "دسترسي از بروكسل (مركز اداري اتحاديه) به اغلب

به نقاط دوردست را بايد بهعنوان يك واقعيت محض پذيرفت.

مراكز جمعيتي ظرف  45دقيقه" ،يك هدف الزامي قلمداد شود.

مهاجرت صدها ميليون نفر از آفريقا و آسيا در آينده الزام آور

افزايش سرعت دسترسي به مراكز شهري با كنار گذاشتن توسعه

خواهد شد و اروپا از آن ميان بايد سهمي را براي خويش (در قرن

خطوط ريلي منافات داشته و ميبايست اتحاديه از اين رويكرد

 )21در نظر گيرد.

صرفنظر كند.

سياست ابتكاري پيشنهادي در زمينهي تراكم جمعيت

سياست ابتكاري پيشنهادي در زمينهي شيوهي ترابري

"تفاوت در تراكم جمعيتي بايد بهعنوان يك اصل بنيادين مورد

تعداد خودروهاي شخصي در اروپا بايد كاهش يابد و در وهلهي

تاكيد قرار گيرد!".

نخست بايد تعداد  30ميليون خودرو از گردونه ترابري اروپا خارج

جلوگيري از مهاجرت جمعيت نواحي روستايي با تراكم جمعيتي

شوند .از آنجا كه براي پذيرش و تصويب دمكراتيك اين معيار در

پايين به هيچ روي صالح نيست و هيچگونه برنامه يا طرحي

اروپا فرصت مناسبي وجود ندارد ،لذا در تصويب اينگونه معيار

براي كاهش نرخ آن و يا وارونه كردن روند آن نبايد تهيه و

بايد از روش دمكراتيك اجتناب شود و اجراي آن نيز نبايد در

تدوين شود .بر عكس ،كوچ از روستاها به شهرها بايد تشويق

معرض چالش سياسي يا حقوقي قرار گيرد .در صورت لزوم،

گرديده و مورد پشتيباني قرار گيرد ،بهويژه در مناطقي كه تراكم

مخالفت دولتي با اين معيار بايد غير قانوني اعالم شود.

و پراكنش جمعيت روستايي باالتري داشته و به نواحي شهري

براي سوخت خودرو نيز بايد قيمت واحد تعيين شده و افزون

مناسبي دسترسي ندارند .به بيان ديگر ،چون شهركهاي موجود

بر اين ،در نواحي شهري نيز بايد عوارض دروازهاي جديدي

كوچك بوده و نميتوانند سر ريزهاي جمعيت روستايي را در خود

وضع شود .در هر حال ،مرحلهي نخست محدود ساختن تردد

جذب كنند ،لذا گزيري جز افزايش جمعيت شهري و كاهش

خودروها بايد با كاهش شمار وسايط نقليه موتوري توام گردد

جمعيت روستايي باقي نميماند .براي جبران اين عدم تعادل،

و استفاده از خودرو (از طريق بستن مسيرهاي تردد و تنگتر

تراكم سكونت شهري در اروپا به ناگزير بايد افزايش پيدا كرده و

كردن گذرگاههاي اصلي وسايل نقليه موتوري در نواحي شهري)

در اروپا:

اروپايي:

1- peripherality
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منابع

بهطور جدي محدود شود .مراتب پيشنهادي زير مي تواند به رفع

ازل ،ذخاير طبيعي كافي و پارك در اروپا وجود داشته است .از

كاستيهاي ترابري اروپايي كمك كند:

اين رو دليلي براي گسترش اين گونه نواحي در اروپا نميتوان پيدا

	–احداث  70000كيلومتر خطوط ريلي جديد و خطوط ارتباطي
جانبي آن (يك كيلو متر به ازاي هر  10000نفر جمعيت)

كرد و ايجاد پاركي در مقياس قارهي اروپا توهمي بيش نيست و
هرگز نبايد چنين طرحي تدارك ديده شود.

	–بهينهسازي  70000كيلومتر خطوط ريلي موجود (يك
كيلومتر به ازاي هر  10000نفر جمعيت)
	–ساختن  25000كيلومتر سامانههاي گذرگاهي جديد
غيرجادهاي (مانند مترو ،خط ريلي روزميني سبك و )....در
نواحي بزرگ شهري (يك كيلومتر به ازاي هر  10000نفر
جمعيت)

پيشنهاد رويكردي نوآورانه در مقابله با انگارهي ميراث
اروپايي:

"اروپا يك موزه نيست!!"
"ميراث" را بايد بهمثابه يك پسماند خطرناك قلمداد كرد.
طرحهاي ميراثزدايي بايد بهعنوان ضروريترين مولفههاي
برنامهريزي فضايي تلقي شوند ،بهويژه ميراث ملي كه يكي از
عناصر تفكيكناپذير مليگرايي شيطاني است و تنها راه رهايي
از آن اقدام به ناسيوناليسمزدايي از اروپا بر اساس اولويت است.
ناسيوناليسمزدايي بايد با زدودن بناهاي يادمان ملي 1آغاز شود.
بر اساس اهداف بلندمدت اتحاديه اروپايي ،نبايد اجازه داده شود
كه گروههاي ملي و مذهبي در تكاپوي برقراري پيوند با ميراث
خويش برآيند .انتقال اين گونه ميراثها به خارج از محدوده
اروپايي ميتواند گزينهاي قابل پذيرش در كمك به تحقق اين
هدف به شمار آيد.
سياست ابتكاري پيشنهادي براي مقابله با انگارهي "ارو پايي به
مثابه يك پارك":
هيچگونه توجيهي براي اختصاص هزاران ،بلكه ميليونها كيلومتر

منابع:
 خليلزاده رضايي ،قاسم" ،اصول برنامهريزي اقتصاد فضايي"(آمايش سرزمين) ،ويراست دوم ،دفتر برنامهريزي منطقهاي
و آمايش سرزمين -سازمان برنامه و بودجه ،تابستان 1360

- Proff. Stanislaw M. Zawadzky, "The principles of
Planned Action in Space",
The committee of Space Economy and Regional
Planning, Warsaw Poland, 1978

 -مطالب برداشت شده از اينترنت:

- Spatial development principles for the Europian
Continent.
- The defects of Europian Spatial Planning.
- Europian spatial development perspective
towards balanced and sustainable development of
the EU. Potsdam, 10/11/ 1999
- Europian spatial planning: Liepzig, 21/22
September 1994.
Europian spatial development policy in Maastricht
III, 1997.
- Towards a new Europian space/ 1995, Hannover.
- Perspectives in Europe: exploring options for a
Europian spatial policy for North Western Europe,
1991.,
- Europian Union Spatial Policy and Planning:
P.William, London, 1996
?- Euro- megalopolis or Thempark Europe
- Senarios for Europian spatial development, 1996.

مربع از سرزمين اروپايي به يك "البي خاص" وجود ندارد .از روز
1- National Monuments
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گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  136نشریه با عناوین زير منتشر کرده
است:
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 -31شهر سالم – صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست
(بهار )1374

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

(زمستان )1375

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی – نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

(زمستان )1375

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز – «تجربیات کشورهای مختلف» (تابستان

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

)1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

)1378

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

(تابستان )1373

و اتصاالت (زمستان )1379

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -23شهر سالم – کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

)1373

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

(تابستان )1373

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

(زمستان )1373

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -30بازیافت آب – «تصفیه پساب صنایع لبنی» (بهار )1374

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

فهرست نشريات و كتابها

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی «امنیت و تجارت

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

بی سیم» (تابستان )13829

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

(تابستان )1387

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383

 -104بام سبز (پائیز )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

(تابستان )1383

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383

 -107بحران جهانی و چشم انداز آینده (تابستان )1388

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

)1383

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -112بندر خشک (پائیز )1388

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتديك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

)1389

(تابستان )1385

 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

(زمستان )1389

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان «معماری همساز

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن» (بهار )1390
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 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372

اقتصاد كشور (بهار )1390

 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372

 -125ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و

 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390

بهار 1373

 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان «نور روز در

 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي

معماري» (تابستان )1390

(بخش عمران آب) زمستان 1372

 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و

 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

فرصتهاي ايران (تابستان )1390
 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور «شهر
فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين» (تابستان )1390

است:

 -129نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان «انرژي باد در

 -1مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) ()1390

معماري» (تابستان )1390

 -2منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز )1390

 -3ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( 21

 -131شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي «شهر

 -4كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

ورزشي» (پاييز )1390

 -5آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389

 -132معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش اول» (بهار

 -6درختان در منظر شهري ()1389

)1391

 -7نانوفناوري براي همه ()1387

 -133معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش دوم» (بهار

 -8با گياهان آب را تصفيه كنيم

)1391

 HSE -9در سفر()1385

 -134معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش سوم»

 -10ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»

(تابستان)1391

 -11ترجمه كتاب «تنظيم شرائط محيطي»

 -135شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايع دستي (تابستان )1391

 -12تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL

 -136خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! (پاييز )1391

 -13ترجمه كتاب «برنامهريزي و طراحي هتل» در سال  76توسط سازمان برنامه

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

و بودجه چاپ و توزيع شد.
 -14تدوين كتاب «خودآموز اتوكد )1373( »12

رهشهر

 -15ترجمه كتاب «سازههاي آبي» ()1373

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير ماه1374

 -16ترجمه كتاب «سازه پاركينگهاي طبقاتي» ()1372

 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373

 -17صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

 -18بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو

 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373

و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)

 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)
(ارديبهشت ماه )1373

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

است:

اسفند ماه 1372

 -1طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها

 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -2برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -3بام سبز

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372
 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول «شهرسازي» و «شهر سالم»

36

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده

