
  
  
  
  
   
 

  
  

  
  

تجربیات سیاستی کشورهاي منتخب آسیایی در  مطالعه تطبیقی
 توزیع متوازن جمعیت شهري زمینه

  
  **قربان حسینی  ،   *محمود مشفق

  29/1/1395: تاریخ پذیرش    10/4/1394: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 توزیع نهیزمیایی در این مقاله به مقایسه تجربیات کشورهاي منتخب آس
یک از کدام که پردازد و تالش خواهد کرد نشان دهد  متوازن جمعیت می

تر جمعیت نتایج  ریزي فضایی ـ جمعیتی در توزیع بهینه برنامه هاي پارادایم
روش تحقیق، تحلیل اسنادي است و از اسناد . بهتر و مؤثرتري داده است

طورکلی چهار نوع  به.  شده است تفادههاي دولتی اس ریزي  برنامهنهیزممعتبر در 
: ریزي با توجه به اقتصاد جمعیت ـ فضا تشخیص داده شد پارادایم برنامه

 اقتصادي –هاي غیرمتمرکز با پارادایم تمرکززدایی سیاسی  دولت) الف
هاي متمرکز با پارادایم مداخله مستقیم در مدیریت جمعیت  دولت) ، ب)ژاپن(
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هاي متمرکز با پارادایم تمرکززدایی  دولت) ج). چین و اندونزي(ـ فضا 
متمرکز با پارادایم  دولت نیمه) و د) ایران و کره جنوبی(اقتصادي 

 هاي غیرمتمرکز دولتکه دهد  نتایج نشان می.  روستاییتوسعهبخشی به  اولویت
 توسعهتري از   سیاسی و اقتصادي نتایج مثبت–با رویکرد تمرکززدایی اداري 

ها نشان داد  بررسی. اند  جمعیت به دست دادهنهیبهملی و توزیع برابر در سطح 
هاي کالن، میانی و خرد، فقدان اراده سیاسی  عدم وجود هماهنگی بین بخش

ها آمایش  هاي آمایش سرزمین و عدم پایش برنامه الزم براي اجراي طرح
 موانع عدم موفقیت نیتر مهمجمله   از،سرزمین و توزیع فضایی جمعیت

در کشورهاي با نظام متمرکز . هستنددهاي توزیع بهینه جمعیت راهبر
بخشی و پایش  هاي بین ها ایجاد هماهنگی ریزي کلید اصلی توفیق برنامه برنامه

  .ها است مداوم برنامه
شهرها، برنامه و  مهاجرت، توزیع جمعیت، کالن: هاي کلیدي واژه

 ها سیاست

  
  مقدمه

اي به هم وابسته  مالحظه  طور قابل وسعه بهتوزیع مکانی و جغرافیایی جمعیت و ت
، تمرکز جمعیت، هاي توزیع فضایی جمعیت مشتمل بر شهرنشینی سریع  چالش .هستند

ویژه  افراد آواره داخلی به، نشینی مدیریت شهري و حاشیه، جمعیت زدایی روستایی
صلی توزیع مهاجرت مؤلفه ا. باشد می، اند  شدهکسانی که ناشی از تغییرات محیطی آواره

عنوان عامل اصلی در توسعه  هاي آینده همچنان به مکانی جمعیت است و در دهه
ها   درصد از دولت10فقط ، 2013در سال  .توسعه خواهد ماند شهري کشورهاي درحال

 درصد 60اند و نزدیک به  از توزیع جغرافیایی جمعیت کشورشان اظهار رضایت کرده
اي در توزیع فضایی جمعیت کشورشان بوجود  ات عمدهتغییر، اند ها تمایل داشته دولت

 نسبت کشورهایی که از توزیع فضایی جمعیت کشورشان 1990از اواسط دهه . آید
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که  درحالی، اي رو به افزایش گذاشته است مالحظه طور قابل اند به اظهار نارضایتی کرده
اند در سال  ی که از توزیع جمعیت در کشورشان اظهار رضایت کردهیدرصد کشورها

  ).2013، سازمان ملل( رسیده است 2013 درصد در سال 10 درصد به 29 از 1996
 

   شهري–هاي روستا  هاي سیاستی در زمینه مهاجرت گیري تحوالت جهت -1جدول 
 2013 – 1976 

  درصد  تعداد
  سال  مناطق

  کاهش  تداوم  افزایش
 عدم

  مداخله 
  کاهش  تداوم  افزایش  کل

 عدم
  مداخله 

  کل

1976  6  0  40  37  83  7  0  48  45  100  
1986  3  5  47  37  92  3  5  51  40  100  
1996  6  8  48  63  125  5  6  38  50  100  
2005  6  2  115  41  164  4  1  70  25  100  

  نجها

2013  5  4  148  28  185  3  2  80  15  100  
1976  1  0  3  0  4  25  0  75  0  100  
1986  1  2  8  6  17  6  12  47  35  100  
1996  2  0  16  11  29  7  0  55  38  100  
2005  3  0  30  7  40  8  0  75  18  100  

  آسیا

2013  4  0  37  3  44  9  0  84  7  100  
 
Sources: United Nations (2013). Department of Economic and Social Affairs   Population ׀ 
Division 

  
رویه جمعیت  عالوه تمرکز بی  سال گذشته به50 شهري طی –هاي روستا  مهاجرت

 است که سیماي توزیع مکانی جمعیت در کشور  شدهشهرهاي بزرگ موجب ر کالند
، دهد نشان می) 1(طور که شکل شماره  همان. هاي اساسی شود ایران دچار دگرگونی
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توزیع فضایی و مکانی جمعیت از یک جامعه روستایی به جامعه شهري تغییریافته 
تدریج حالت نامتوازن و  ی بهاما مسئله اصلی این است که این توزیع فضای. است

که روستاها و شهرهاي کوچک کشور با روند تخلیه  طوري به، نامتقارن یافته است
 .اند  شدهشهرها با مشکل بیش جمعیتی مواجه جمعیتی مواجه و شهرهاي بزرگ و کالن

  

    
 1335: روستاییدر مناطق % 70        1390: شهريدر مناطق % 72

  قرن اخیر ایی جمعیت در سطح ملی طی نیم تغییرات توزیع فض-1شکل 
  

هاي اقتصادي  گذاري هاي کالن سیاست گیري در این مقاله بامطالعه تطبیقی جهت
شود که کدام کشورها در این  فضا و توزیع بهینه جمعیت به این موضوع پرداخته می

چرا برخی از کشورها باوجود . اند زمینه از توفیقات بیشتري برخوردار بوده
اي دست پیدا  مالحظه  به نتایج قابل،گذاري مداوم در زمینه توزیع بهینه جمعیت تسیاس
اند؟ دالیل موفقیت و شکست کشورها در زمینه توزیع بهینه جمعیت در سطح  نکرده

  د؟نده ی در بلندمدت نتایج بهتري به دست مییملی چه بوده است؟ چه راهکارها
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  مبانی نظري و تجربی
ت در خصوص تغییرات الگوهاي سکونت و مهاجرت نظریات ترین نظریا از عمده

نمودار ذیل به مقایسه گذار مهاجرت و شهرنشینی در بستر . زلینسکی و دیویس است
مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادي ـ اجتماعی با توجه به نظریات زلینسکی و دیویس 

 عنوان باینی که  شهرنشرگردد، مرحله دوم و سوم گذا همچنان که مالحظه می. پردازد می
هاي داخلی  است با مرحله دوم و سوم گذار مهاجرت» یابی شهرنشینی سرعت«مرحله 

در این مرحله که اغلب کشورها با انفجار جمعیتی بخصوص در مناطق . متقارن است
گیرد و سرعت شهرنشینی  هاي روستا ـ شهري اوج می روستایی مواجه هستند، مهاجرت

مشکل اصلی در زمینه توزیع متناسب جمعیت به این . یابد زایش میاي اف العاده طور فوق به
شهري و افزایش جمعیت  -هاي روستا قدر سرعت مهاجرت یعنی آن. گردد مرحله برمی

مانند و بسیاري از روستاها  موقع آن عاجز می شهرها باالست که کشورها از مدیریت به
و بسیاري از شهرهاي بزرگ با مشکل شوند  ریزي ن شده خالی از سکنه می صورت برنامه به

 به بعد در بسیاري از کشورهاي 1960این مسئله از دهه . شوند بیش جمعیتی مواجه می
  ).2شکل ( شده است  توسعه آسیایی به یک معضل جدي تبدیل درحال

  
  هاي داخلی بر اساس نظریه زلینسکی و دیویس  مقایسه مراحل گذار شهرنشینی و مهاجرت-2شکل 
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   اکولوژي انسانینظریه
اما ، نظریه اکولوژي انسانی اگرچه در عنوان اصلی از مفاهیم مهاجرتی برخوردار نیست

تواند  هاي داخلی و عملکرد مهاجرتی مناطق می در تبیین سازوکارهاي مکانی مهاجرت
مراتب  سلسله، نظریه اکولوژي انسانی بر عواملی چون تسلط مکانی. بسیار مفید باشد

هاي کارکردي مناطق مهم جمعیتی در ارتباط با تحلیل سازوکارهاي  وتمکانی و تفا
در این نظریه بر دو جنبه اساسی از . پردازد اي می مهاجرتی در سطح ملی و منطقه

شود که  هاي ارتباطی و مهاجرتی بین مناطق و شهرها و روستاها تأکید می شبکه
، تر سیاسی فیایی با سیستم بزرگفراوانی ارتباطات یک منطقه جغرا) الف: اند از عبارت

شعاع و دامنه ارتباطات و ) ب. خدمات و تعداد جمعیت، اقتصادي ازنظر تولید کاال
 & Irwin(تر  هاي کوچک تر با سیستم هاي بزرگ تعامالت مادي و انسانی سیستم

Hughes, 1992: 56.(  
تیجه میزان فراوانی ارتباطات انسانی ن)  )1985 وکاساردابر اساس نظریه بیدول

تنوع کارکردي و میزان وجود منابع و اطالعات مختلف در ، پیچیدگی ساختاري منطقه
مناطقی که ارتباطات بیشتري با جاهاي دیگري دارند استعداد بیشتري ، یک منطقه است

 به نقل از هاولی(به نظر . براي توسعه و رشد ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی دارند
 زمانی در یک شبکه ، داخلی یک سیستمهاي  وابستگی)1992، ایروین و هاکس

اي  یابد که مزایا و خصوصیات محلی و منطقه جمعیتی گسترش بیشتري می، اجتماعی
 زیرا تعامالت ،العاده هدفمند یا غیر هدفمند یک منطقه باشند خود باعث ارتباطات فوق

اي و  ب به دو گروه منطقهمرات بندي و بر اساس سلسله اي بسته به کارکردشان دسته منطقه
با این اوصاف اهمیت فراوانی تعامالت و ارتباطات . شوند بندي می یا ملی دسته

دهنده شاخص و درجه تمرکز منابع و جمعیت است و میزان  مهاجرتی خود نشان

                                                
1. Bidwell 
2. Kasarda 
3. Hawley 
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نزدیکی و درجه مرکز محوري خود معیاري براي دسترسی بیشتر و ارتباط بیشتر است 
و هر عاملی خود مکمل منابع دیگر است و  یکدیگر وابسته هستندزیرا عوامل تولید به 

این مسئله باعث خلق . نماید  عوامل بعدي را تقویت می،عنوان یک ابزار کنترل خود به
عوامل کلیدي . شود ها می یک الگوي مسلط و ایجاد حالت استقالل در انجام فعالیت

د و نکن  با دیگر مناطق را فراهم میپیوند و تعامل بیشتر و فزاینده یک منطقه، کارکردي
امکانات و اطالعات از مناطق دیگر براي انجام کارکردي ، شوند که سیل مواد باعث می

هرچه میزان نیاز کارکردي سایر مناطق .  جاري شودمورد نظرویژه به سمت منطقه 
طقی منا. کند تري پیدا می تر و محوري بیشتر شود به همان نسبت آن منطقه حالت مسلط

شوند داراي مرکزیت بیشتري هستند  که محل ارسال امکانات و منابع به دیگر مناطق می
و تقویت متقابل عوامل کارکردي و تأثیرگذار این مناطق که پس از مدتی تبدیل به 

 را ازنظر جمعیتی و منابع و ،شوند جمعیتی در سطح ملی می، مراکز ثقل اقتصادي
عنوان مراکز جاذب جمعیت  این مراکز به، تر خواهد کرد طور روزافزون فربه امکانات به

دهی و  در سطح ملی هستند و این مناطق در نظام مهاجرتی نقشی محوري در جهت
  ).Irwin & Hughes, 1992: 23(تعیین مسیرهاي مهاجرتی ایفا خواهند کرد 

  
   پیرامون-نظریه مرکز

شود که کاال و خدمات را در  میهایی گفته  هاي مرکزي به مکان  مکاننظر کریستالر از
دهند و از این نظر براي مناطق متعدد داراي  اختیار نواحی پیرامونی خود قرار می

 تحت تأثیر یک فضاي رقابتی ،درواقع موقعیت هر مکان مرکزي. مرکزیت هستند
پاپلی (هاي مرکزي ناحیه جغرافیایی قرار دارد  اقتصادي و اجتماعی موجود در بین مکان

هر مکان مرکزي عالوه بر ، بر اساس نظریه مکان مرکزي). 183:1386، و رجبییزدي 
تر هم  قادر به تأمین کارکرد و خدمات چند مرکز رده پایین، تأمین نیازهاي جمعیت خود

                                                
1. Christaller 
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ها در  هاي مرکز اساساً محل انباشت امکانات و خدمات اساسی و جمعیت مکان. هست
تر قرار دارند  عیت محدودتر و پیرامونیمناطقی که در موق. هاي ملی هستند محیط

کاالهاي مورد نیاز خود را در بازارهاي کوچک و محدودتر و به میزان کمتري عرضه 
فقط پتانسیل کمتري براي جذب جمعیت و نیروي انسانی  این مناطق اصوالً نه. نمایند می

  .تر دارند تري در مقایسه با مناطق بزرگ دارند بلکه توان اقتصادي ضعیف
مشتریان مکان مرکزي انعکاسی از میزان ، در شبکه بزرگ اقتصادي و تجاري ملی

تر تعداد مشتري  که مناطق محوري نحوي به. معامالت بین افراد از همه مناطق هستند
مشتري ، کنند ولی مناطق غیر مرکزي بیشتري را در مقایسه با دیگر نقاط جذب می

افزایی متقابل  مناطق مرکزي به علت هم. یندنما  دیگر نقاط جذب مینسبت بهکمتري را 
هاي شغلی  هاي ایجاد فرصت تجاري و خدماتی زمینه، صنعتی، هاي اقتصادي میان شبکه

منابع درآمدزایی بیشتر را هم براي جمعیت بومی و هم براي جمعیت سایر   وگوناگون
هاجر از سایر هاي م تر جمعیت کنند و از این طریق زمینه جذب پردامنه نقاط فراهم می

یابی و ارتباط با شهرهاي مرکز محور با مقیاس  تأکید بر دست. آورند فراهم میرا مناطق 
تفسیر این موضوع که نزدیکی به منطقه مرکزي خود . طابقت داردمنظریه نزدیک گرایی 

باشد و خود بیانگر دامنه تعامالت بیشتر مراکز با  شاخصی براي نشان دادن استقالل می
مناطق پیرامونی ازنظر سیاسی و اقتصادي وابسته به مناطق مرکزي .  هستندپیرامون

هستند و این مسئله زمینه هر چه بیشتر تسلط اقتصادي و سیاسی مناطق مرکزي را 
به علت تصاعدي شدن رشد مناطق مرکزي و نیازهاي منابع مادي و . کند فراهم می

ي و انسانی مناطق پیرامونی را هاي ماد در یک جریان مکنده سرمایه، انسانی بیشتر
کنند و در نتیجه مناطق پیرامونی گرفتار نوعی رکود مزمن  طرف خود جلب می به

  .شوند اقتصادي و اجتماعی می
 جمعیتی شامل دو – پیرامون فریدمن هر نظام جغرافیایی -از دیدگاه نظریه مرکز

ست و دیگري پیرامون  یکی مرکز که قلب پیشتاز و پویاي نظام ا؛زیر نظام فضایی است
پذیري نسبت  حساب آورد و در حالت وابستگی و یا سلطه توان آن را بقیه نظام به که می
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، اي استعماري دانست توان رابطه  پیرامون را اصوالً می-رابطه مرکز. به مرکز قرار دارد
اي   منطقه شده یک ساختار قطبی،به علت انتقال عوامل اصلی تولید از پیرامون به مرکز

هاي مادي و   که نتیجه آن فرار سرمایه،)204، همان(گیرد  نابرابر در طول زمان شکل می
  .انسانی از پیرامون به مرکز است

توسعه ازنظر مکانی در یک پیوستار  بر اساس نظریه فریدمن کشورهاي درحال
ها ازنظر  که هرکدام از این بخش، شوند مکانی به چهار بخش اساسی تقسیم می

  :هاي خاصی است ی داراي ویژگیمهاجرت
نیروي کار ،  شامل نقاط متمرکز شهري با سطوح باالي فناوري:اي مناطق هسته  .1

این مناطق ازنظر عملکرد مهاجرتی عموماً داراي . میزان رشد اقتصادي باال  ومتخصص
 .موازنه مثبت مهاجرتی هستند

یش تحت تأثیر مناطق صورت رو به افزا مناطقی که به: مناطق انتقالی رو به باال  .2
مهاجرپذیري و استفاده فشرده از منابع و رشد اقتصادي پیوسته از ، اي هستند هسته

 .هاي این مناطق است ویژگی

هاي   آباديها آنبخشی از مناطق پیرامونی که در : مناطق پیشگام در منابع  .3
 . وجود دارد شده  کشفتازهبرداري از منابع  جدید و بهره

هاي   مجموعه،به دلیل تهی شدن منابع اولیه یا ترك:  به پایینرو یانتقالمناطق   .4
ی منفاین مناطق عموماً موازنه مهاجرت ، اقتصادي راکد یا رو به پایین دارند، صنعتی
 ).205، همان(دارند 

  
  نظریه قطب رشد

آید این رشد  طبق این نظریه زمانی که رشد اقتصادي در یک کانون یا قطب به وجود می
ریزي و  اي از برنامه یابد و همه سطوح ناحیه  در همه نقاط ناحیه گسترش میو توسعه

، توسعه موانع متعدد سیاسی که در کشورهاي درحال درحالی. شوند مند می توسعه بهره
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ریزي  گذارند تأثیرات برنامه چنان زیاد است که نمی اقتصادي و طبیعی آن، اجتماعی
ه گسترش یابد و تنها در قطب معین و متمرکزي اي در همه نقاط یک ناحی توسعه منطقه

شوند و  از همین رو همه مهاجران به این قطب اصلی جذب می. شود گذاري می سرمایه
توسعه . توانند تنها در بخش غیررسمی اشتغال یابند مهاجران روستایی و غیرماهر می

که  طوري به، گذارد هاي اقتصادي در سیستم شهري اثر می بخش غیررسمی بر اثر فعالیت
شهر بزرگ ناحیه در این سیستم ازنظر دارا بودن جمعیت و امکانات با دیگر شهرهاي 

نحوي در روابط شهر و روستا  سیستم شهري عدم توازن شدیدي دارد و این امر نیز به
هاي مربوط به قطب رشد در کشورهاي  گونه اجراي طرح بدین. گذارد اثر می
کند و اختالف میان شهر و روستا و مادر شهر و   میتوسعه به شهرگرایی کمک درحال

  ).469-70: 1374، اي شکوي(سازد  شهرهاي میانی و کوچک را بیشتر می
  مناطق و نواحی جغرافیایی کشورهاي در،طورکلی از دیدگاه نظریه قطب رشد به

، شوند  ناحیه تقسیم می6نظر کارآیی اقتصادي و میزان رشد اقتصادي به  توسعه از  حال
  :هایی به شرح ذیل دارند نظر جمعیتی و مهاجرتی ویژگی هرکدام از این مناطق از

 مراکز شهري بزرگی هستند که معموالً بین: عنوان سطح یک هب هاي رشد قطب -1
قطب رشد عبارت است  وظیفه اساسی یک.  میلیون نفر جمعیت دارند5/2 هزار تا 500

دهی و جذب  این مناطق در جهت، قهشهر یک منط ترین کالن  ایفاي نقش مهم:از
 .مهاجران در سطح ملی نقشی اساسی دارند

این مراکز اساساً مراکز صنعتی هستند که : عنوان سطح دو به رشدمراکز  -2
 به نظارت بر رشد مراکز. کنند کاالهاي مورد نیاز بازارهاي کشور و مناطق را تولید می

رشد داراي جمعیتی بین  مراکز. کرد خواهند کمک رشدهاي  هاي ثانویه قطب فعالیت
لحاظ عملکرد مهاجرتی داراي  این مناطق از. باشند می  هزار نفر500 تاهزار  100

  .ضریب مهاجرپذیري نسبتاً باال هستند
در قلمرو هر مرکز رشد چندین نقطه رشد : عنوان سطح سه هب رشد ط نقا-3

ات تهیه مواد غذایی و کار تخصصی نقاط رشد عملی. تواند وجود داشته باشد می
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  هزار25جمعیت یک نقطه رشد بین . باشد می...) اداري و، بانکداري(عملیات نوع سوم 
این مناطق عموماً از پتانسیل و ظرفیت کمتري براي حفظ و  .باشد  هزار نفر می100تا 

 .جذب جمعیت برخوردارند

 عبارت وظیفه تخصصی مرکز خدماتی: عنوان سطح چهار هخدمات ب  مراکز-4 
. آموزش و بهداشت، اعطاي اعتبار، خواهد بود از وظایف نوع سومی همچون فروش

 جمعیتی از لحاظاین مناطق  . هزار نفر باشد2جمعیت یک مرکز خدماتی باید بیش از 
 .فرست هستند راکد و عموماً مهاجر

روستاهاي مرکزي اگرچه در سطح : عنوان سطح پنج ه روستاهاي مرکزي ب-5
 عملکرد از لحاظاما ، تر قرار گیرند  مناطق ضعیفساکنانکن است مورد توجه منطقه مم

  .کلی مهاجرتی عموماً داراي موازنه مهاجرتی منفی هستند
این مناطق عمدتاً : عنوان سطح شش هب  روستاها و روستاهاي کوچک منفرد-6

نه شدن را از پتانسیل جمعیتی بسیار پایینی برخوردارند و اساساً فرایند خالی از سک
  ).117: 1383، آسایش(کنند  تجربه می
هاي بازتوزیع جمعیت در  مروري بر سیاست" عنوان بادر مقاله خود )  )1988کیم

هاي باز توزیع جمعیت در کشور کره جنوبی از سال  به بررسی سیاست"کره جنوبی
ی در هاي کره جنوب مطالعه او نشان داده است که سیاست.  به بعد پرداخته است1960

  .آمیز نبوده است زمینه بازتوزیع جمعیت از شهر سئول چندان موفقیت
بازتوزیع جمعیت در  ارزیابی سیاست "عنوان با اي  در مقاله) ) 1985ویجست

هاي بازتوزیع جمعیت در اندونزي از طریق  مشی ها و خط  به ارزیابی سیاست"اندونزي
وي معتقد است که . د پرداخته است به بع1969 از سال 3» شده ریزي مهاجرت برنامه«

 –اهداف اجتماعی ، این برنامه بلندمدت اندونزي عالوه بر هدف باز توزیع جمعیت

                                                
1. Kim 
2. Wijest 
3. Transmigration 
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 هاي  یکی از برنامه شده ریزي مهاجرت برنامه. ستا  اقتصادي و سیاسی را دنبال کرده
   توسعه اندونزي بوده است و بودجه برحسب هر خانواده براي مهاجرت هدایتاصلی

گیري  وي در این مقاله نتیجه. یافته است طور چشمگیري افزایش  به1969 از سال هشد
چنان   شده اندونزي، بعد از چندین سال اجرا آن ریزي ، برنامه کوچ برنامه کهکند می

دهد که در موارد مختلف، بیشتر  عالوه بر این، مطالعه نشان می. آمیز نبوده است موفقیت
در زمینه .  شده نتوانسته است تحقق یابد ریزي هاجرت برنامههاي مراجع ذیصالح م وعده

 ندا ها به مقدار اندکی توانسته کند که این برنامه گیري می هدف توزیع مجدد جمعیت، نتیجه
کننده  د و فقط در برخی از نواحی دریافتندر توزیع مجدد جمعیت اندونزي مؤثر واقع شو

  .توجه بوده است  شده مهم و قابل زيری  تأثیرات کوچ برنامه،)مهاجران(خاصی 
 پیرامون و –مرکز ، اکولوژي انسانی ( شده رسد که سه نظریه مطرح به نظر می

 نوعی براي تبیین وضعیت توزیع و جابجایی جمعیت در کشورهاي در به) قطب رشد
مرکزگرایی ، وجود معضل نخست شهري شدید. اند  شده توسعه تدوین  حال

، رشد باالي جمعیتی در شهرهاي مرکزي و مهم، شهري –هاي روستا  مهاجرت
گونه نظریات قابل تبیین و توضیح  دهنده نوعی الگوي سکونت است که تنها با این نشان
عنوان راهنما و دستورالعملی به شناسایی و   در این مقاله به شده نظریات مطرح. است

از مفاهیم . اند ل کردهاستفاده عم استخراج گویه هاي سیاستی موجود در منابع مورد
اي مفهومی در  عنوان کلیدواژه به... نیازهاي کارکردي و، تمرکززدایی، نظري قطب رشد
عنوان   به شده هاي مطرح همچنین نظریه.  است شده هاي مرتبط استفاده شناسایی سیاست

گذاري و انواع مداخله در نظر  بندي کشورها ازنظر الگوي سیاست مبنایی براي گروه
  .اند  شده تهگرف

 روش تحقیق
استفاده جهت  اسناد و مدارك مورد.  است شده در این پژوهش از روش اسنادي استفاده

مقاالت معتبر ، هاي توسعه کشورها اسناد برنامه، هاي سایر کشورها شناسایی سیاست
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در این تحقیق جهت انجام مطالعه . هاي دولتی و فنی است گزارش  و پژوهشی–علمی 
، کشورهاي ایران، هاي داخلی و بازتوزیع جمعیت هاي مهاجرت  سیاستتطبیقی از

مالك ، اند  شده کره جنوبی و اندونزي انتخاب، تایلند، النکا سري، ژاپن، چین، ترکیه
ها با ایران ازنظر تحوالت رشد جمعیتی و نیز درگیر  انتخاب این کشورها شباهت آن

 نیز تراکم زیاده از حد جمعیت در بودن با مسئله نامتوازن بودن توزیع جمعیت و
  .پایتخت این کشورها بوده است

 

  ها یافته
   مکانی چین و ژاپن-هاي فضایی  گذاري مقایسه الگوي سیاست

عنوان یک دولت متمرکز با پارادایم  هاي کشور چین به سیاست، 2در جدول شماره 
متمرکز با پارادایم عنوان یک دولت غیر مداخله مستقیم در مدیریت فضا و دولت ژاپن به

هاي چین در  ترین سیاست یکی از عمده. اند  شدهتمرکززدایی سیاسی ـ اقتصادي مقایسه
 بود که تاکنون هم ادامه 1»هوگو« عنوان بانام خانوادگی  این راستا اجراي برنامه ثبت

جاهاي دیگري  بر اساس این سیستم قانونی شهروندان چینی از مهاجرت به. داشته است
حدود چهار دهه این ). Aneh, 2003: 34(شوند  شان منع می ز محل اقامت قانونیغیر ا

 که  شدهسیستم هوگو با بسیاري از معضالت مواجه. سیستم در چین اجرا شد
اي ایجاد  هاي سیاستی خود تغییرات عمده گیري شت تا در جهتوادادولتمردان چین 

گیري  جهت. اشته شدن استدر حال حاضر سیاست هوگو در چین در حال برد. کنند
برعکس ژاپن از . اي پیداکرده است اي بر توسعه برابر منطقه العاده ها تمرکز فوق برنامه

هاي فضایی ـ مکانی رویکرد تقویت استقالل محلی و توسعه  ریزي همان ابتداي برنامه
تأکید حکومت ژاپن بر توزیع جمعیت با تأکید به . برابر فضا را در پیش گرفت

مقایسه ارقام رشد ساالنه جمعیت در شهرهاي . زدایی سیاسی و اقتصادي استتمرکز
هاي کشور ژاپن نتایج بهتري را به دست  دهد که برنامه بزرگ چین و ژاپن نشان می

                                                
1. Houko 
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 و در 4/1میزان باروري کل در کشور ژاپن برابر که ذکر است  الزم به. آورده است
  .باشد  بچه به ازاي هر زن می55/1کشور چین برابر 

  
دو  مهم شهرهاي جمعیتساالنه  رشد روند  مکانی و–فضایی  هاي سیاست اهم -2 جدول

  1950-2025 کشور چین و ژاپن
  درصد رشد ساالنه جمعیت

20
25

-
20

00
  

20
00

-
19

90
  

19
90

-
19

80
  

19
80

-
19

70
  

نام 
 شهر کالن

  ها سیاست

ت
یاس

ع س
رو

ش
 

ري
گذا

  

شور
م ک

نا
 

 پکن  94/1 38/2 69/3  74/1

 شانگهاي  -12/0 75/2 39/5  67/1

 کنگ هنگ  91/2 11/2 62/1  72/0

 تیانجین  23/1 97/1 88/3  51/1

 یانگ شین  80/0 66/0 25/2  96/2

62/1  09/9 09/5 95/1  
گوانگ 
 دونگ

 ژین شین  18/10 18/31 37/21  46/2

45/2  82/6 77/1 60/1  
چونگ 
 کینگ

 نام خانوادگی  ثبتسیستم -1
آنه، ) (1950 - 2000( "هوگو"

2003 :34.(  
 شهرنشینی متوازن یعنی رشد -2

متوازن شهرهاي بزرگ، متوسط و 
  )1995(کوچک 

ارتقاء نقش شهرهاي محلی و  ـ3
هاي  برنامه تسهیل جهت در اي منطقه
  اي در مناطق ساحلی توسعه

 زایی و خود  تأکید بر اشتغال-4
  اي ري منطقهنواحی شه در گردانی

 شناسایی عملکردهاي -5
  خاص ویژه شهرهاي  و اختصاصی

هاي   ارتقاء چارچوب سیاست-6
هاي  وایجادهماهنگی شهرنشینی ملی

ملی در سطوح شهرنشینی و غیره 
  ).5: 2005وبستر، (

 چین  1950

                                                
1. http://esa.un.org/unpd/wup/FinalReport/WUP2014-Report.pdf 
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 توکیو  05/2 31/1 58/0  30/0

 اوزاکا  60/0 1 12/0  7/0

) 1962- 70(برنامه جامع اول  -1
  ها برنامه توسعه گروه

 )1970- 80(برنامه جامع دوم  -2
تعقیب و اجرایی کردن اهداف 

  برنامه اول
) 1977- 85(برنامه جامع سوم -3

  طرح جامع اسکان جمعیت
- 2000(برنامه جامع چهارم  -4

تأکید اصلی بر منطقه ) 1989
  پایتخت ملی

) 1998(برنامه جامع پنجم  -5
تقویت استقالل مناطق و ایجاد 

 سرزمینی زیبا

- تمرکز اداري( تمرکززدایی -6
  ).366- 68: 1384یق، توف)(سیاسی

 ژاپن  1962

   شده توسط نگارندگان تهیه: منبع
  

  هاي اندونزي و کره جنوبی مقایسه سیاست
عنوان یک دولت متمرکز که  هاي کشور اندونزي به گذاري سیاست، 3در جدول شماره 

ایی سیاسی ـ اداري گذاري فضایی آن از مداخله مستقیم به تمرکززد گیري سیاست جهت
و کره جنوبی با دولت متمرکز که رویکرد آن تمرکززدایی اقتصادي و آمایش صنعتی 

 تالش نمود با 1940-1970هاي  دولت اندونزي در دهه.  است شدهمقایسه، بوده است
هاي جمعیتی و بازتوزیع فضایی در مناطق پرازدحام  مداخله مستقیم در جابجایی

اما گذشت زمان نشان داد چنین ،  جمعیتی برقرار کنندجمعیتی تعادل و موازنه
 به بعد 1980 از دهه بنابراین، ی از موفقیت چندانی برخوردار نیستندیها سیاست
، اي یافت و رویکرد پارادایم جدید اندونزي هاي فضایی اندونزي تغییرات عمده سیاست
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تمرکززدایی اقتصادي هاي محلی و  تمرکززدایی سیاسی با افزایش اختیارات فرمانداري
هاي بازتوزیع فضایی جمعیت را آغاز   به بعد سیاست1970کره جنوبی از دهه . است
این کشور کلید اصلی بازتوزیع جمعیت را در سطح ملی آمایش صنعتی و . کرد

دهد که برنامه کره  مقایسه رشد جمعیت شهرهاي دو کشور نشان می. داند اقتصادي می
  . استآمیز بوده جنوبی موفقیت

 
دو  مهم شهرهاي جمعیتساالنه  رشد روند  مکانی و–فضایی  هاي سیاست اهم -3 جدول

 1950-2025 کشور اندونزي و کره جنوبی

  درصد رشد ساالنه جمعیت

20
25

-
20

00
  

20
00

-
19

90
  

19
90

-
19

80
  

19
80

-
19

70
  

19
70

-
19

60
  

19
60

-
19

50
  

نام 
 کالن

 شهر 

  ها سیاست

ت
یاس

ع س
رو

ش
 

ري
گذا

  

شور
م ک

نا
 

 جاکارتا  32/6 88/3 31/4 18/3 25/0  03/1

اجراي سیاست شهر  -1
بسته براي محدود کردن 

   طرح-2 ؛)1970(مهاجرت 
فروشندگان   آوري جمع

 اي؛ صورت دوره خیابانی به
  ریزي کوچ دهی برنامه -3

رویکرد  -4؛ )1950(شده 
تفویض  افزایش(تمرکززدایی 

هاي  اختیارات به فرمانداري
). 1979ز،جان)(1999(محلی 

برنامه توسعه اقتصادي با  -5
  ؛)2000(اي  رویکرد منطقه

 تأسیس وزارت ملی -6
اسکان انسانی و زیرساخت 

  ).5: 2005وبستر، (اي  منطقه

 اندونزي  1950

 سئول  74/8 45/8 51/4 47/2 -60/0  -06/0
هاي مربوط به   محدودیت-1

ترسیم کمربند سبز  (پایتخت کره   1970
 جنوبی

                                                
1. http://esa.un.org/unpd/wup/FinalReport/WUP2014-Report.pdf 



   
  
  
  

 17  ...     مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهاي منتخب

 
 

 در اطراف سئول در سال
 هاي آموزشی  سیاست،1972

هاي  ، سیاست)73-1970(
، )1972-73 (اداري و مالیاتی

مقررات مربوط به زمین و 
 ).1970-77 (مسکن و غیره

هاي   پیشبردواجراي برنامه-2
رشد و توسعه شهرهاي میانی 

اي آمایش  و مراکز منطقه
هاي   برنامه-3.)1970(صنعتی
هاي  ساخت شهرك (:اسکان

وسعه ، ت1972اقماري از سال 
سئول جنوبی، ساخت 

هاي صنعتی جدید  شهرك
رد براي انتقال صنایع از سئول

  صالحاتا -4؛ )1977سال 
تشکیل کمیته : (نهادي

تخصصی باز توزیع جمعیتی 
در سطح ملی به ریاست 

، 1977وزیر از سال  نخست
هاي قانونی قوي  استقرار پایه

 خواري  اززمین براي جلوگیري
وسازها ساخت کردن وقانونمند 

، طرح ایجاد پایتخت سیاسی 
کیم، ) (1977جدید درسال 

1988 :55.(  
   شده توسط نگارندگان تهیه: منبع

  
 جمعیتساالنه  رشد روند  مکانی و–فضایی  هاي سیاست اهم، 4 شماره جدولدر 
. اند  با یکدیگر مقایسه شده1950-2025 النکا و تایلند دو کشور سري مهم شهرهاي

النکا و تایلند دو کشور از کشورهاي بزرگ آسیاي شرقی هستند که با توجه به  يسر
یکی از   ناعنو  شرایط اکولوژیک و اقلیمی خود، راهبرد توسعه روستایی را به
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النکا با  يهاي توسعه روستایی در سر البته سیاست. اند هاي اصلی خود قرار داده اولویت
گردد، سیاست توسعه  طور که مالحظه می انهم. جدیت بیشتري پیگیري شده است

عنوان یک راهبرد موفق در زمینه توزیع متناسب جمعیت و  توان به روستایی را می
البته الگو و استراتژي توسعه . شهرها پیگیري کرد طرف کالن پیشگیري از مهاجرت به

روستایی را بسیاري از کشورها توسعه . کند روستایی در این زمینه نقش اصلی را ایفا می
هاي راهبردي  در انجام برنامه. اند هاي رفاهی خالصه کرده فقط در بهبود شاخص

به شکست   ی همواره محکومیاند، چنین الگو نهادهاي زیرساختی فعالیت چندانی نداشته
  .بوده است

 



   
  
  
  

 19  ...     مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهاي منتخب

 
 

دو  مهم شهرهاي جمعیتساالنه  رشد روند  مکانی و–فضایی  هاي سیاست اهم -4 جدول
  1950-2025 نکا و تایلندال کشور سري

  درصد رشد ساالنه جمعیت

20
25

-
20

00
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00

-
19

90
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90

-
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80
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80

-
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70
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70

-
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19
60

-
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نام 
 کالن

 شهر 

  ها سیاست

ت
یاس

ع س
رو

ش
 

ري
گذا

  

شور
م ک

نا
 

65/0  65/0 483/0  483/0  --  -- 
 

  امبوجک

 راهبردهاي جامع توسعه -1
 صنعتی شدن -2روستایی؛ 

ان گزینی متناسب و مک
صحیح مراکز مهم صنعتی 
مانند فوالد در مجاورت 

 عملکرد -3 مواد اولیه؛
ها در تهیه و  منطقی دولت

زیربنایی  اولیه نیازهاي حمایت
 تضمین-4جامعه روستایی؛ 

قیمت محصوالت کشاورزي  
 اجراي -5 ها؛ و بیمه آن

سیاست رفاه اجتماعی مانند 
تحصیل   مالی،  هاي کمک

 و درمان رایگان، بهداشت
روستایی؛  هاي حوزه در رایگان

 تغییر تدریجی از اشتغال -6
در کشت وسیع به کشت 
متمرکز در مزارع به همراه 

  .مالکیت زمین و کار مستقل
  

1970  
  سریال

 کان

                                                
1. http://esa.un.org/unpd/wup/FinalReport/WUP2014-Report.pdf  

 500سایت سازمان ملل موجود نیست چون جمعیت آن زیـر    مذکور در  هاي  سالدر   براي این شهر  اطالعات  * 
 .هزار نفر است
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  بانکوك  69/4  76/3  27/4  23/2  73/0  17/1

روستایی  توسعه هاي  طرح-1
هاي رشد  و تقویت قطب

منظور تعدیل  اي به منطقه
اي؛  هاي بین منطقه هاجرتم
هاي   توسعه شهرك-2

اقماري و نقاط خارج از 
 اقدامات -3 بانکوك؛

اي براي استفاده از  پیشگیرانه
اي و  زمین، مقررات منطقه

  مالیات آمایش صنعتی؛ 
 توسعه نوار ساحلی -4

عنوان یک ناحیه  شرق به
صنعتی براي اسکان 

  ).34: 2003آنه، (مهاجران 

 تایلند  1960

 
   شده توسط نگارندگان تهیه: نبعم

  
  هاي ایران و ترکیه مقایسه سیاست
هاي فضایی ـ مکانی در کشور ایران و ترکیه که ازنظر  سیاست، 5در جدول شماره 

در ایران بعد از . اند  شدهباهمدیگر مقایسه، موقعیت جمعیتی شرایط نسبتاً مشابهی دارند
برنامه اول توسعه که از .  است شدهییاانقالب اسالمی تاکنون شش برنامه توسعه اجر

هاي فضایی آمایش را  گذاري  یکی از بهترین سیاست، اجرا شد1372 تا 1368سال 
اهمیت ، ایم طرف برنامه چهارم حرکت کرده متأسفانه هرچه از برنامه اول به، داشته است

اي ه درهرحال برنامه. مکانی و آمایش رو به ضعف گذاشته است، هاي فضایی سیاست
زیرا همچنان که ارقام رشد ، آمیز نبوده است آمایش سرزمین در ایران چندان موفقیت

گونه شهرها بسیار  رشد جمعیت در این، دهد جمعیت در شهرهاي بزرگ نشان می
  .تعداد کثیري از شهرهاي کوچک و متوسط داراي رشد منفی جمعیتی هستند. باالست



   
  
  
  

 21  ...     مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهاي منتخب

 
 

 هفت برنامه 2000 تا سال 1963ز سال کشور ترکیه از همسایگان ایران است که ا
هاي متعددي را در  ترکیه نیز مانند ایران سیاست. توسعه را تدوین و اجرا نموده است

تر جمعیت در سطح  اي و توزیع بهینه هاي توسعه خود جهت ایجاد تعادل منطقه برنامه
، تانبولاس، ترکیه همچون آنکارا اما همچنان شهرهاي بزرگ. سرزمین اجرا نموده است

آنتالیا و ازمیر از رشد جمعیتی باالیی برخوردارند که عمدتاً ناشی از مهاجرت به 
هاي مشترك ایران و ترکیه در زمینه  رسد یکی از ویژگی به نظر می. شهرهاست کالن
ها  عدم اجراي دقیق برنامه و پایش و ارزیابی برنامه، هاي فضایی جمعیت ریزي برنامه

  .بوده است
  



  
  
  
  
   
 

 1950-2025 دو کشور ایران و ترکیه مهم شهرهاي جمعیتساالنه  رشد روند  مکانی و–فضایی  هاي سیاست اهم  -5 جدول

  درصد رشد ساالنه جمعیت
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شهر
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ن
 

  ها برنامه  ها سیاست

ت
یاس

ع س
رو

ش
 

ري
گذا

  

شور
م ک

نا
 

 تهران 87/5  6/5  35/4  25/2 15/1 14/1

 شیراز 58/4  57/4  45/5  32/5 76/1 52/2

  انتقال واحدهاي سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط
 کشور؛

 گذاري و تجهیز مناطق با ظرفیت باال براي مهار  سرمایه
 ها؛ مهاجرت

 شده  هاي اشباع مهار رشد و آمایش درونی قطب 
 خصوصاً در مورد تهران؛

 اي؛ عنوان مراکز منطقه شهرهاي بزرگ به از تعدادي تجهیز
 ز و تقویت شهرهاي متوسط جهت پذیرش سهم تجهی

 غالب سرریز جمعیت شهرهاي بزرگ؛
 اتصال حلقهعنوان  تجهیز و تقویت شهرهاي کوچک به 

 جامعه شهري با جامعه روستایی؛
  تجهیز و تقویت مراکز دهستان و روستاهاي مرکزي و

  .شهرها- ایجاد روستا

برنامه اول 
  توسعه

برنامه «
  »سازندگی

1372-1368 

د ا
بع

ب 
قال

ز ان
)

13
68

( 

ران
ای

 



   
  
  
  

 23  ...     مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهاي منتخب

 
 

 مشهد  26/5 12/5 1/6 32/6 10/2 25/2

 اي در  هاي منطقه زدایی و رفع عدم تعادل محرومیت
 هاي آمایش سرزمین؛ برنامه

 اي با توجه  ریزي و ایجاد تعادل و توازن منطقه برنامه
 هاي نسبی هر منطقه؛ به مزیت

  .هاي روستایی گاه فضاها و سکونتساماندهی 

برنامه دوم 
  توسعه

ثبات «
  »اقتصادي

1378-1374  

 اصفهان  12/5 50/4 30/4 52/3 37/2 89/1

  رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و
 استانی؛

 تدوین برنامه جامع نیروي انسانی بخش دولتی؛ 

 هاي دولتی  ها و شرکت تعیین نیروي مازاد دستگاه
  .جهت صدور حکم انتقال)  غیررسمیرسمی و(

برنامه سوم 
  توسعه

اصالح «
  »ساختاري

1383-1379 

 تبریز  30/3  53/3  3/4  92/3  7/1  46/1

  هاي   راهشبکه%) 70(تکمیل حداقل هفتاد درصد
 ؛) خانوار100بیش از (روستایی 

 هاي زمانی  ویژه در دوره هاي اشتغال به ایجاد فرصت
هاي   براي مهار مهاجرتخارج از فصول کاشت و برداشت

  ).1368-1383قانون برنامه اول تا چهارم توسعه، . (روستا

برنامه چهارم 
  توسعه

تداوم اصالح «
  »ساختاري

1388-1384 

  .عنوان شاخصی براي توسعه شهرنشینی به  استانبول  07/4 46/6 61/4 0/4 87/2 41/2
برنامه اول 

  توسعه
1967-1963  

19
63

کیه  
تر
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 هاي بین  اي و برنامه حذف نابرابري برنامه توسعه منطقه
  .اي منطقه

برنامه دوم 
  توسعه

 آنکارا  17/8 47/7 44/3 03/3 16/2 25/2  1972-1968
  تداوم روابط کارکردي بین مناطق شهري و روستایی
 مناطق شهري و روستایی از این کهمنظور اطمینان از  به

  .روند شهرنشینی تدریجی منتفع هستند

مه سوم برنا
  توسعه

1978-1973  

  بسترسازي مناسب براي توسعه شهرهاي کوچک و
  .متوسط

برنامه چهارم 
  توسعه

1983-1979  
 پتانسیل رشد  اي که رشدنیافته مناطق در توسعه تقویت

را با بهینه نمودن و عقالنی نمودن استفاده از منابع 
  .برخوردارند

برنامه پنجم 
  توسعه

1989-1984  

 آنتالیا  4/6 2/6 67/6 9/6 75/4 12/3

 اي اي و درون منطقه ریزي بین منطقه تأکید بر برنامه.  
برنامه ششم 

  توسعه
1994-1990  

بندي  اي بر اساس خوشه ریزي استراتژیک منطقه برنامه  ازمیر  65/4 0/9 27/3 6/3 41/2 08/1
  ).2013ارکان و دیگران، (اي  ملی، استانی و ناحیه

برنامه هفتم 
  توسعه

1999-1995  
   شده توسط نگارندگان تهیه: منبع



  
  
  
  
   
 

  هاي آموخته  ها و درس ها، شکست ارزیابی موفقیت: گیري نتیجه
ها و شهرهاي بزرگ  اگر فرض کنیم که تعدیل درصد رشد ساالنه جمعیت در پایتخت
هاي کنترل جمعیت  را در وضع موجود و آینده مبنایی براي ارزیابی اثرگذاري سیاست

اند درصد رشد جمعیتی  ی که توانستهیتوان گفت کشورها می، ها قرار دهیم پایتخت
کاهش دهند ازجمله کشورهاي موفق در زمینه کنترل جمعیت را شهرها  کالن
مورد مطالعه، در میان کشورهاي آسیایی ، با استفاده از این معیار. اند شهرها بوده کالن

آمیزي در زمینه  هایی نسبتاً موفقیت  سیاست،ژاپن  والنکا يسر، کشورهاي کره جنوبی
ی از کشورهاي موفق یها کره جنوبی و ژاپن بیانگر نمونه. اند باز توزیع جمعیت داشته

هستند که برنامه ایجاد مراکز رشد هماهنگ و متوازن با یک برنامه توسعه روستایی و 
، جذب نیروي کار محلی، اي  منطقهگیري از منابع و امکانات بهره، اي جامع منطقه

تأسیس صنایع در بیرون از پایتخت و شهري کردن روستاها را سرلوحه اقدامات خود 
  .اند قرار داده

ها  از طریق وضع قوانین مالیات، جنوبی توانسته است همچنان که مالحظه شد کرة
طور  بهآمایش صنعتی جمعیت را ، هاي صنعتی هاي اعتباري براي فعالیت و انگیزه
طور  گرچه این موفقیت به. تر جذب کند آمیزي به شهرهاي کوچک موفقیت

، گرفتن از ترکیبی تقریباً یکسان از شرایط سراسري کشور اي مرهون یاري مالحظه قابل
خدمات اجتماعی گسترده در ، ثبات دولت، مثل کاهش سریع رشد جمعیت روستایی

 .ده استنقاط روستایی و شهري و یک اقتصاد شکوفا بو

نوعی ، ژاپن از طریق نظام سیاسی ـ اداري توانمند و غیرمتمرکز توانسته است
یکی از  زعم اقتصاددانان  به. اي و جمعیتی را در سراسر کشور ایجاد کند توازن توسعه

تر درآمد و جمعیت در  هاي توزیع مناسب ترین عوامل مؤثر بر موفقیت سیاست مهم
را  اقتصادي رشدور توانست بعد از جنگ جهانی دوم کشور ژاپن این بود که این کش

تغییر جهت نظام ). 1388، عطار(نماید  ترکیب  به نحو مطلوب و کارآمدبا توزیع مجدد
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دهد که مداخالت  ریزي فضایی مکانی در دو کشور اندونزي و چین نشان می برنامه
اي از بین  هاي منطقه گیرانه تا زمانی که نابرابري ها و اعمال قوانین سخت مستقیم دولت

  .هاي اجتماعی را دامن خواهد زد نرود جواب نخواهد داد و حتی نارضایتی
هاي توزیع بهینه جمعیتی  هاي صورت گرفته در زمینه عدم موفقیت سیاست ارزیابی

دهد که اگرچه   نشان میمورد مطالعهشهرهاي کشورهاي  و کنترل رشد جمعیتی کالن
هاي مشخص و مدونی را در زمینه  همواره سیاستبسیاري از کشورهاي آسیایی 

اما در بسیاري ، اند هاي توسعه خود داشته بازتوزیع جمعیت و آمایش سرزمینی در برنامه
و خیلی از  مانده ها همواره در حد یک سري اسناد دولتی باقی گونه سیاست موارد این

اند و این مسئله   شدهراصورت ناقص اج و یا به اند ها حالت عملیاتی به خود نگرفته آن
ریزي توزیع جمعیتی در کشورهاي آسیایی  یکی از نقاط ضعف جدي در زمینه برنامه

به این مسئله نیز باید مسئله عدم هماهنگی ساختاري بین سطوح مختلف ، بوده است
هاي   در تهیه برنامهها ها و سازمان مدیریتی و عدم مشارکت فعال همه وزارتخانه

  .ها را اضافه نمود رل رشد جمعیت در پایتختبازتوزیع و کنت
 که مورد مطالعهنظران کشورهاي  هاي متخصصان و صاحب ارزیابی، طور خالصه به

ترین موانع و خألهایی که  مهمکه دهد  ایران هم از این امر مستثنا نیست نشان می
ها و  شهرها و پایتخت هاي کنترل رشد جمعیت در کالن موجب عدم موفقیت سیاست

  :اند به شرح ذیل است توزیع متناسب جمعیت در کشورهاي آسیا و اقیانوسیه بوده
هاي اقتصاد ملی و  افزایی متقابل سیاست تعامل و هم، فقدان هماهنگی) الف
هاي مربوط به توزیع جمعیت و کنترل جمعیت  سو و سیاست هاي بخشی از یک سیاست
 پایتخت؛

 که در این... ها و سازمان، ها شرکت، عدم جلب اعتماد عمومی مردم) ب
اعتماد  واقعی و قابل، هاي پیشرفت و توسعه و زندگی بهتر در خارج از پایتخت فرصت
  است؛
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 سیاسی افراطی –اي و سلطه اداري عدم ترویج استقالل محلی و منطقه) ج
  حکومت مرکزي؛

ز برانگی هاي قانونی بحث هاي سیاستی و یا تبصره گیري تغییرات مکرر در جهت) د
 به همراه داشته است؛ و مناقشه آمیز که نوعی دوگانگی در عمل را

هاي مفهومی شهرها و روستاها از یکدیگر و عدم توجه همزمان به  جداسازي) ه
 زدا؛ هاي تمرکز ریزي ابعاد شهري و روستایی در برنامه

هاي عملیاتی دقیق و کارشناسانه براي کنترل رشد جمعیت  عدم طراحی سیاست) و
  هایشان؛ ها و زیرساخت ا با توجه به ظرفیتشهره
مسئول و پاسخگو براي مدیریت سرزمین و ، فقدان نهادهاي قانونی مشخص) ز

 هاي تمرکززدایی؛ منظور پیگیري و نظارت بر اجراي طرح به، جمعیت

  هاي سازماندهی فضا و جمعیت؛ هاي قانونی الزم براي سیاست فقدان پشتوانه) ح
  هاي مناسب و کارآمد براي اقتصاد روستاها؛ د زیرساختعدم طراحی و ایجا) ط
ها و  پتانسیل، ها هاي توسعه اقتصادي بدون توجه به ظرفیت طراحی سیاست) ي

  اي؛ هاي محلی و منطقه محدودیت
گذاري براي شهرها جهت کنترل مهاجرت و کاهش بار جمعیت  سیاست) ك

  تر؛ یافته متر توسعهشهرها بدون توجه به ابعاد جامعه روستایی و مناطق ک
ویژه  آموزي شغلی ساکنان روستایی به مهارت، توجهی به توانمندسازي بی) ل

  .درآمد کارگران و اقشار کم
هاي سیاستی تعدیل تمرکزگرایی شهري در ایران، دولت  در خصوص پیشنهاد

 و بیشتر پیش برود اقتصادي –ی سیاسی یسوي تمرکززدا مرکزي بایستی هر چه بیشتر به
 شده در زمینه آمایش  ها و برنامه تدوین ش نظارتی و حمایتی را ایفا کند، سیاستنق

هاي بخشی نگر  ریزي هاي حاکمیتی قوي برخوردار باشند، بجاي برنامه سرزمین از پشتوانه
سوي  ریزي آمایشی و سرزمینی به هاي مستقل شهري و روستایی، ساختار برنامه و برنامه

تر بین برنامه آمایش  و از همه مهم. اي تغییر جهت یابد طقه من، روستایی–نظام شهري 
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 عمرانی و توسعه کشور هماهنگی و هاي سرزمین و بازتوزیع جمعیت و سایر برنامه
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