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 23/01/2019         دودیال پوهاند محمد بشیر
 

 سیمه ییز اقتصاد، اړتیا
 او له دې پلوه په سیمه کې دافغانستان دریځ

 
 

 ...اوس  افغانستان دمنځنۍ آسیا او جنوبی اسیا یوه مهمه برخه ګرځیدلی اوهیڅوک یې  »
 «له اهمیت څخه سترګی نشی پټوالی...  دوکتورمحمد اشرف غنی

 

 برخه څلورمه

 

 د الجوردو الر، د افغانستان لپاره په سیمه ییز تجارتی مسیر کی د ورګډیدو ډیر ښه چانس
 

 )قانوني( اړخ منطقوي اقتصاد حقوقی د
 د ملی حاکمیتونه دخپل هیواد دننه دخپلو ملکي تقسیماتو له مخې  اقتصادی منطقې د یوشمیر اړتیاوو، مشابهتونو،

لګښتونو دکمښت،  اقلیمی توپیرونو یاورته والی، دخامو توکو دپیدایښت اونورو دالیلو له  مخې ټاکي. مخکې تر 

 منطقو کې په نښه کړي وو چې هرې منطقې یومرکز درلود. اوو کال څخه  افغانستان صنعتی فعالیتونه په .ل 13۷1

عتی استعمال، صنعتی استعمال، هر استعمال )لکه زراک په برخه کې ستونزه نه وه، د ځمکې د دغو منطقو د استمال

او شنه ساحه  و خدماتی  او نور( پکې رعایت شوی و.  موږ  دا حق نلرو چی  زراعتی  استعمالارهایشی، تفریحی 

،  بلکی د ځمکې د هر استعمال  لپاره باید وړ  او مناسب  وپورتی یا مسکونی  ساحو بدلې کړپه تجارتی یا ترانس

 موږ پخوا ملی پارکونه هم په نښه کړي وو  او توریستی سیمی هم ټاکل شوې وې.  ټاکو. محالت و

دیوه جال له ملی پولو څخه بهر د دوو یا څوهیوادونو ترمنځ  داقتصادی منطقې جوړول چې ددوی دحکومت څخه 

یوه قانوني کړنه ده چې دنړیوالو حقوقو سره سم جوړیدای شي. مونږ دلته دنظامی منطقوی  ،سازمان په بڼه فعالیت کوي

سازمان او سیاسی منطقوی سازمان سره کار نه  لرو. بلکی دبحث موضوع موصرف دمنطقوی اقتصاد دپرمختیا 

شخصي ماو  کي غړیتوب ترالسه کويسازمانونه دي چې ټاکلی هیوادونه پاومدیریت لپاره اقتصادی منطقوی 

یوډول منطقوی اقتصاد یا منطقوی اقتصادي اړیکې رامنځته وی خپل منځ کې جغرافیایی سیمې پورې اړه لري  چې د

د له  مخې جوړیږی او په هغه کې شاملیدل اکوي. دغه ډول منطقوی جوړښت دیوې اساسنامې اوتوافق شوی قرارد

هلیت لرونکی وي. خومعموالً دیوه دولت په شان عمل نه اختیاري بڼه لري اویومنطقوی اقتصادی ساختار د حقوقی ا
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کوي. بلکې دخپلې اساسنامې مطابق  مشخصو برخو کې  یوبل سره  همکاری او تعامالت پرمخ بیایی. هرغړی خپلو 

امه، نې  ددوی ترمنځ السلیک شوی توافقد دوي حقوقی سرچین. حقوقی،سیاسی او مالي چاروکې استقاللیت لري 

ی په  شریکه   دیپلوماتیک نه او نړیواله قضایي رویه  ده. دواسنادو دوه اړخیز  یاڅو اړخیز تړونواساسنامه، د 

 مان او تړون دمحصول اومالیاتو،  ګمرکی تعرفو،  بیمه، شخصیب  رعایتوي. یومنطقوی اقتصادی سازاساسات اوادا

جوړول ددې ي منطقوه هیواد دننه داقتصادادوکې درج کوي، حال داچې دیوخدمتونه او نور ټکي ډېرروښانه او په اسن

پاره دې اودسیمې دخلکو دهوساینې لوډول ادابو اواسنادولپاره اړتیانه لري. بلکۍ دملی اقتصاد دپرمختیا دملی تولید او 

 ې  هدف وي. داوسنیو نړیوالو واقعیتونوسیمه ییزه اقتصادی سرچینو دښه  تخصیص اودخلکوهوساینه یکار کوی اود

مرستې اومنطقوی اقتصادی سازمانونه دپراختیاپه  حال کې دی او ددغه ډول  چې  منطقوی اقتصادی څخه ښکاري

قابلو، دوستانه او مساویانه اړیکو په رامنځته کیدوسره د سیمو اقتصادی وده پوره ښه شوی ده او ددوی واکونه او تم

 فعالیتونه ممکن تردې هم  زیات اوپراخه شي.

 

 دو شالیدمنطقوي اقتصاد دجوړی د
 

ضایی له ډیره وخته د فاو  ې سره کار درلودداقتصادي فعالیتونو فضایي ویشنله هماغه پیل راهیسی اقصاد  منطقه یی

ه پ راز هڅو ښوونه کوي چي –داقتصاد تاریخ دهغو راز  ارتباط تر څیړني الندي نیسي.بُعد او اقتصادی فعالیت 

لپاره ترسره شویدي.لکه دمقایسوي ارزښت او دنړیوالي سوداګري دپه نښه کولو ښکاره ډول سره دفضایي موضوع 

 په تیوریو کې .

ن تون داون رسته کوونکي الري چاري کیدالى شي چيـم و شمیرـیره ـفضایي اقتصادي تحلیلونو س ې، دردـالوه پـع

"Von thunen" ویبر "Weber، " " پالنډرPalunder" هاټ لینګ، "Hotelling" پري ډول، "Predohl کریسټالر، "

"Chirstaller" لوسچ، "Losch.ان وو  چې د همدوی ددغی څانګې نامتو پوه " او نورو په کارونو کي وموندل شي

بڼه   ل نظام پهمستقاقتصاد  دیو  منطقه یی تر دویمي نړیوالي جګړې وړاندي مګر ادی تاریخ جوړوی.تصمنطقوی اق

دجغرافیایي موقعیت په ستونزو پوري داړونده مفاهیمو  ېزي ترنیمایي پورهم  دپنځوسمي لسیاو نه راڅرګند شوی نه و

هاله م د دوهمې نړیوالې جګړې دپای ته رسیدو له .یلي چوکاټ په بڼه منځ ته راغلى ودمطالعي لپاره دیو منل شوي تحل

دفضایي  Urban Economics"او وروسته ښاري اقتصاد"  Regional Economics اقتصاد منطقه ییوروسته ،

اقتصادي سیستمونو دجوړښت او تکامل په اړه دزیاتو معلوماتو دالس ته راوړلو په برخه کي خورا دپام وړ پرمختګونه 

ډیرې مودې پخوا راهیسې هیوادونو دااړتیا احساس کړي وه چې دیوشمیر مشترکو وجوهاتو، کډواړتیاوو، له وکړل.

اتو په استفادې ځانونه اقتصادي  ودې  ته ورسوی  او دلویو دسرچینو سره شریک کولو اویودبل له مساعدو امکان

مخه ونیسی. دغې مفکورې دیوې  جغرافیایی فضا درامنځته کیدواوکوچنیو اقتصادي منطقوپه جوړولو دمنابعو دضایع 

 لکولو اړتیا پیښه کړه. کیداي شي  دغه فضا یواځی دوچې پرسروی ویا هم کیدای شي اوبه او سمندرونه هم پکې شام

په یوه  منطقه کې دسیاسی اونظامې  همکاریو په پرتله  اقتصادي همکارې  ډیره  شي. دولتونو ته داثابته شوه چې 

لکه  له  نورو هیوادونو سره چې په  فضا کې  ګډیدل دومره پیچلی نه دي داقتصادي همکاري  په . آسانه اوګټوره ده

زمن دی. خو که دغه فضا دیوه هیواد دسیاسی قلمرو دننه وي  نظامې یاسیاسی فضا کې  ګډیدل دومره  پیچلی اوستون

ښه کار اخیستل  کیږي او د ترانسپورت څخه نوبیا بیخی ستونزه نشته حال داچې  دمنابعو،بشری ځواک او وسایلو 
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ه ویپه ل ،نو ځکه هیوادونو  دې ته مال و تړله چی د خپلو قلمرونو دننه منطقوی اقتصاد په شان میږي،لګښت ډیر ک

م. کال څخه وروسته عملي شوه. او  19۴۵کچه منطقوی اقتصاد جوړ کړی. دغه مفکوره د لومړي ځل لپاره له 

 Spatial Dispersion andدننه کې اقتصادی فعالیت )او د هغه په  دنو د اقتصادی فعالیتونو فضایي بُعاقتصاد پوها

Coherence of Economic Activities )  ُعد مّسله یي د منطقوی اقتصاد په تیوري ته پاملرنه واړوله. او د فضایي ب

اتحادیه   BENELUXسره حل کړه. د همدې اړتیا له مخې د اقتصاد د منطقوی فعالیتونو د آسانه ترسره کولو لپاره د 

م. کال کی  19۴۸په   Organization for European Cooperationجوړه شوه. ورپسي د اروپایي مرستو سازمان  

   European Cool and Steel Communityو د اقتصادی فعالیت سیمه یا د ډبرو د سکرو او پوالد 19۵2بیا په  او

 European Economic)نو په ګډون د اروپا اقتصادي ټولنه وم. کال کې د شپږو هیواد 19۵۷جوړه شوه. ورپسي په 

Community)   یاEEC  جوړه شوه. چی وروسته یي پوره پراختیا ومونده چي نن د اروپایي اتحادیيEuropean 

Union    په نوم فعاله ده. تر دغه منطقوی جوړښت الندي د کرنی، کب نیولو او ترانسپورت د پالیسیو په هکله پریکړی

 نیو پوښتنو نه ځواب وایي:کیږی او خپل اقتصادی فعالیتونه په همغږی سره تنظیموي. اوس منطقوی اقتصاد الند

  ولي وګړي په یوه سیمه کی تجمع کوی، ښارونه جوړوی او عرضه او تقاضا رامنځته کوی او تجارتي

 فعالیتونه دی ډول ځایو کې متمرکز کیږي؟

 ولی اقتصادی فعالیتونه په یوه ټاکلی څای کې وی؟ 

 منطقوی تحلیل یعنی څه؟ 

  څه اغیزه کوی؟ د اقتصاد منطقوی کول، دمناقالتو په لګښت 

  ې  څو رقابت کوونکی تصدۍ به دګټوله پلوه څه وضعیت ولری؟ه منطقه  کپیوه انحصاری تصدی او 

 .ولی باید تصدۍ ټاکلو ځایونو کې ځای پر ځای شي او دي ته ورته پوښتنی 
 

نړیوال و، مهاجرتونلو لکه چاپیلاير ساتنی، د بیوزلي له منځه وړل، ئاوسني وخت کي په حقیقت کې نړیوال نظام د نړۍ د ګډو مس  

د کی د عد سیمی په کچه په یوه ټاکلي فضایي بُ  ریکړو واک لري او منطقوی جوړښتونهامنیت او داسي نورو مس لو په هکله د پ

 اقتصادي مّسلو په هکله د پریکړو واک لري.

ه وخت رپیچلی نه دی، خو د سیاسی سازمانونو مناسبات یو بل سره پیچلی دی. زیاتد اقتصادي منطقو فعالیتونه او مناسبات ډیر 

 سیاسی مناطق او د هغو ممکنه مرکزونه او د رهبری مقر په الندی ډول ترسترګو کیږی: منطقوی اقتصادی جوړښتونه ،

 جدول:  سیمی او پیشنهاد شوی مقر)مرکزونه( -１

 وړاندیز شوی مقر د سیمی نوم

 کاناډا یا د امریکی متحده ایاالت کا )د نفتا منطقه(شمالي امری
 نیکا، اګرا یا کیوبا مرکزی امریکا )د کارائیب منطقه(

 بولویا، کولمبیا یا ارجنتاین جنوبي امریکا
 جنوبی کوریا ختیځه آسیا )د وچې او سمندر په ګډون(

 بنګله دیش یا سریالنکا دآسیا جنوب)سارک(
 ایران حوزه او خلیج( ECOد آسیا جنوب لویدیځ )د 

 اندونیزیا د آرام سمندر ټاپوګان او آسیایي اوقیانوس
 کینیا یا موزمبیق د افریقا جنوب ختیځ

 کامرون یا ګابون د افریقا لویدیځ
 مصر یا سودان عربی منطقه

 سویس اروپا
 اوکراین یا سپینه روسیه روسیه او د اسالو منطقه

 مالیزیا جنوب ختیځ
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 منطقوي اقتصاد درې ټاکلی او مهمې ساحې  د
 

دیان  دې ته ځیرشول چې ټاکلی تولیدات باید ټاکلو منطقوکې وشی سی جوړونکی او متصکله چې  اقتصاد پوهان، پالی

مام شد تولید  تمعین ځای کې  دتصدیو په استقرار ټینګار وشو او په محل کې  د ، په یوهاودمفاد داعظمی کیدو لپاره

تجربه مثبته  (weber optimum location)1 او ترانسپورت مصارف مقایسه شول او د ویبر مطلوب محللیږداو دلګښت 

 ثابته شوه، نو د منطقوی اقتصاد ساحات د ټول عمومی اقتصاد له لویي ساحې څخه جال شول چی هغه دادي:

 

 دواړو لپاره منطقوی تحلیل ،ایعود کورنیو او صن .１
ترسره کوي. دا چې ددې دواړو په پام کې نیولو سره به مفاد تولید په منطقوی تحلیل کی کورنۍ مصرف کوونکی ده او تصدۍ 

 نوم ورکړل شو.  location analysis اسی نقطه ده. دې ته د، همدا پوښتنه د منطقوی اقتصاد اسڅنګه اعظمی شي

 

 د ویبر مطلوب محل .２
 

په فضا کی د یوې نقطی په توګه فرض کړه. تصدۍ په خپله د یوه تولیدی واحد په توګه یو  ،تصدۍ کې م. کال  1909ویبر په 

اصولو له مخی خپله ګټه زیاتوی. دګټی زیاتول د تصدۍ لپاره یو ډیر معقول د   Micro economics د ساده جوړښت دی چی 

و توکو لیږد ورته ارزانه تمام شي،  د دلیل دي. د همدې دلیل له مخی تصدۍ یو داسې ځای غوره کوي چی د خامو او کار تمام

 کې وي. انرژیکی مواد په الساو کافی ی کار ماهر ځواک موجود وی، د مارکیټ ستونزه نه و

م. کال  19۵0په منطقوی اقتصاد کی وروسته تر  و د تصدۍ استقرار ابتدایي ټکي وو. پورتنی دوه ټکی یعنی د محل تحلیل ا

 ډیر زیات پرمختګ راغی او د منطقو د حدودو د ټاکلو لپاره اساسي نظریات ورکړل شول.

 

 د منطقوی اقتصاد ډیزاین او د تصدیو استقرار
تمرکز او استقرار دمفاد د اعظمی کولو په موخه وي. ددې )فابریکې او کارخانو(ځای ې د اقتصادی فعالیته ټاکلې فضا کپه یو

دۍ ګټه په اعظمی  نقطه کې او طریقه سره دتصه وي چې په ممکنه ( هغ، مکانعمومي حکم له مخې به ډیر غوره محل) ځای

ډول نقطې موندل ساده کارنه دی، نو دې موخې ته د رسیدلو لګښتونه یې اصغری نقطه کې وي، خو په عمل کې داسقرار ددې 

دیو او اقتصادی فعالیتونو . کال کې دتصم 19۵0کال څخه دوام  درلود اوپه  1901لپاره باید ډیر اړخونه وکتل شي. دغو هڅو له 

 قوی اقتصاد اودمنط داسقرار دمحل دتخصیص دجغرافیایي  حل لپاره تحلیلی چوکاټ ومنل شو. وروسته له همدې کال څخه هم

. په شروع کې دمنطقو ی اقتصاد ډیرساحات استقرار ته اړم شوې  منطقوی اقتصاد، ډیزاین او دتصدیو هڅې دهم د ښاري اقتصاد 

په پیل کې دحمل او نقل  کې محل او جغرافیا یي فضانه تحلیل کیده. هدعمومي اقتصاد پربنسټ جوړ شول. چې په دغه منطق

خطی موډلونو څخه کار اخیستل کیده،  خونسبی مزیت او نور سره تړلي عوامل  او فکتورونه  نه سنجول   توب لپاره داقتصادی

 ی منابع، ښاری پرابلم او مهارتونه هم په پام کې نیول کیږي.عکیدل، خو اوسني  وخت کې  دترانسپورت دلګښت ترڅنګ  طبی

 

 ې پوښتنېمنطقوی اقتصاد در د
 

                                                           

weber  په دی ټینګار درلود چي باید د منطقی لپاره یو موډل په پام کی ونیول شي په دغه موډل کی باید تصدۍ ته د خامو توکو

 weber د لیږد او له تصدۍ څخه مارکیټ ته د کار تمامو توکو د لیږد مصارف په اقل حد کې وي. همدی ته د ویبر موډل او

optimum location .نوم ورکړل شو 
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پوښتنو ته ځواب وایوچې، چې څه تولید کړو، څومره یې  تولید کړو، څرنګه یې تولید  کړو او چاته  په ټول اقتصاد کې مونږ دې 

 ځانګړو پوښتنوته باید ځواب ووایي: ودرې ،یې تولیدکړو؟ منطقوی اقتصاد چې دعمومي اقتصاد په رڼا کې څیړل کیږي
 

 څه اوچیرته باید تولیدشي؟ -1
 ولی؟ -2
 پایله به یې څه وي؟ -3
 

و.یعنی مونږ ږعد په خصوصیاتو وپوهیعد او دفضایي بُ ه داقتصادي سیستمونو په فضایي بُ رتنیو پوښتنو په  ځواب کولو سره بدپو

تصاد په ې  اقه یعد کې  هغه عوامل ډیرښه  په کار واچوو چې اقتصادی فعالیت ورباندې  ترسره کیږي او دمنطقبه په فضا یي بُ 

 د ودې سره مرسته وشي.اغیز منتوب سره  به دټول اقتصاد 

صادی تپه پورتنیو پوښتنو کې باید د)څه ؟( ځواب داوي چې په ټولو اقتصادې فعالیتونو باید څارنه او نظارت وشي. دغو اق

و ا ، دکبانو روزنه، حجاری او نجاریدۍ)فابریکې،  کروندې، دڅارویو روزنې فارمونه، کانونهفعالیتونو  کې هم تولیدی تص

اونور( شامل وي چې  هم دولتی او هم خصوصي  ، ښوونه اوروزنه، مخابراتیاات ) لکه سوداګري، روغتاو هم خدم نور( 

ی فعالیتونو ځا ي داقتصاد ، چې وېسې منطقی او معقول سکتور پکې راځی، دهمدې لومړۍ پوښتنې) چیرته ؟( باید ځواب دا

 ورباندې وښودالی شو.

حقیقت  کې د اقتصاد پوه په خپل تحلیل، تجربه او پوهې پورې اړه لري چې داقتصاد له یمې پوښتنې ځوابونه په ېد دوهمې او در

لی ، په اوسنۍ پرمحتلخه ښکاري چې منطقوی اقتصادو پوښتنو څآفاقی او عمومي پوهې څخه یې ځوابو الی شي.دپورتنیو درې

ې یې درامینځته کیدو دلیل دادې چې پخوا اقتصاد داقتصاد دعلم یوه نوې څانګه ده او په دې ورستیو ک او سنجول شوی بڼه باندې 

طرح مور اضافه کړی او نه یې نتیجه وه پوهانو داقتصاد دعلم په پوښتنو) څه؟. څومره ؟ څنګه؟ ...( کې د )چیرته ؟( پوښتنه نه 

قتصاد په  طقوی ااقتصادی تحلیلونو کې نه وشامل کړی. حال داچې اوس دمن ،عدیي. یعنی داقتصاي فعالیتونو فضایي بُ کړې وه

 .او ډېره ښه حل شوه امنځته کیدوسره دغې پوښتنې هم ځواب وموندر

اقتصادی پوتانسیل،  دسرچینو اندازه او موقعیت  م څه ناڅه دسیمو اقتصادی خصوصیات،سره له دې  چې داقتصادی جغرافیې عل

رفونو جغرافیا یي سیمو کې  داقتصادی امکاناتو او ریز ،  مساعد اقلیم اونور مسایل  توضیح کول او اقتصاد پوهانو ته  یې بیالبیلو

. دښارونو ب نه ورکاوښه معلومات ورکول،خو داقتصادی فعالیتونو په اسقرار او جغرافیایي سیمو کې  یې دانسانی چلند لپاره ځوا

 ه  ښودلو کې کار کاو،ان، الرو، ډګرونو، عامه خدماتی  سیمو، تجارتی  اوصنعتی مراکزو سیمو پپالن جوړونکو یواځی داسک

عد کې  یي اقتصادی فعالیت  کې تخصص نه درلود، دپورتنیو نیمګړتیاوو په درک سره  خوپه جغرافیایی ساحه یافضایي بُ 

منابعو  جوړونکو او دسیموپیژندنې او دطبیعيښاري پالن ( Enviornment Science) داقتصادي  جغرافیې، چاپیلاير پوهنې

 پوهانوالسونه سره ورکړل او دمنطقوی اقتصاد بنسټ یې کیښود چې د( Natural Resources Economics)داقتصاد 

Chirstaller, Predoht, Weber,  Plaunder, Hotelling،Losch  اوRaleigh  Barlewe  نومونه دیادونې وړ دي.باید

ړی. خو د دواړو ترمنځ  ورته والی نشی چې ښاری اقتصاد او منطقوی اقتصاد سره جالدي  او یوبل څخه بیل مسایل څیهیره 

په پیل کې  دیوی کوچنی منطقې په  توګه وي. همداسې هم دڅو  لاو ګډه همکاری شته. دبیلګې  په توګه د یوه ښار درامنځته کید

صنعتی سیمویوځای کیدل او دڅو کوچنیو ښارونو یوځای  کیدل یوه لویه منطقه جوړوي. ځینې اساسات هم شته مثالً دتوریزم  

 نطقې معرفي کول.دم

یابه داوبو غاړې وی او داسې  یعی جاذبه لری، ې یابه تاریخي ارزښت  لری، یابه طبتوریزم ساحه ممکن ښاري نه وي. بلکد 

ه  تحلیل په بحث کې به شامله ننور، خو داقتصادی عاید او اقتصادي منطقې  په توګه به ارزښت ولری، یعنی دښاری مطالعې او

اوسيوری  ،لمرمناطقو بحث کې  به ډیره مهمه وي. ممکن ښاري مطالعاتو کې  دڅوپوړیزو ودانیو ډیزاین  مګر داقتصادي وی،
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ی، خو دمنطقوی اقتصاد په تحليل کې دې ډول ټکيوته اهميت نه ورکول کيږي. نوځکه دښاري  او اوداسې نور مسايل شامل و

  توپیرونه هم لري.ته والي سره سره اقتصاد څانګې دنژدیوالی او ور منطقوی

 

 د منطقو ډولونه
 

وي.  هچې د تجارتی او اقتصادی فعالیتونو مهمه او ډیره برخه هلته متمرکز رکزی یا هسته یي منطقې: هغه ټاکلې منطقېالف( م

صدۍ تځایونو سره نورې فرعی شبکې او کوچنۍ ویو تصدیو او فعالیتپه دغه ډول منطقو کی دننه د مراتبو سلسله موجوده وي، ل

له مخی پر مخ روان وي. ځینی وخت په خپله مرکزی منطقه کې  ېسلسلتی او اقتصادي روابط د مراتبو د تړلې وي او تجار

وني سکمنورې اقتصادی منطقی فعالیت کوي. په دغه ډول منطقو کی د اقتصادی او تجاری مرکزونو شاوخوا د اوسیدو سیمی )

 MSA زو ترمنځ متقابل ټینګ روابط موجود وی چی اوسنی وخت کی ورته دسکوني او تجاری مراکمساحات( هم وي چی د 

 نوم ورکړل شوی دی.  Metropolitan Statistical Areaیا 

. دغه يد منطقې: د فعالیتونو، اقلیمي ځانګړتیا د او کلتوری بڼې له پلوه سره یو شانته سیمې   homogeneous ب( سره ورته

لیدل کیږی. دغه ډول منطقی مشابه اقتصادی فعالیتونه لري لکه په افغانستان کې مرکزی  ډول مناطق په ډیرو هیوادونو کی

 خوراک او نورو له پلوه سره ورته دی. ،والیتونه چی ډیر سره ورته دي، په شمال کی څو والیتونه چی د خپلو تولیداتو، جامو

 څرګند  نه وی ښودل شوی.دبیلګې په توګه د خټکیو د تولید منطقه. ممکن  ددې منطقو حدود ډیر 

ج( اداري منطقې: دغه ډول سیمې د مدیریتي موخو لپاره دي. ددغو سیمو حدود ډیر څرګند ښودل شوی وي. ددغه ډول سیمو 

 اهمیت ددولت د پالیسیو د جوړولو او تطبیق له مخې دی.

ه هڅه کوي چې لومړی ضعیف هیاترونکی زود منطقوی اقتصاد ډیزاین کوونکی او اقتصادی پالیسی جوړد( ضعیفی منطتی :  

منطقه وپیژنی او دلته داقتصادی فعالیت  داسقرار څخه ځان وساتی. په ضعیفه منطقه کې یویا څو ټکی نه وي  بلکی ډیر عوامل 

ه پیژندل اوس ناکامې دۍ چ.  په دی تحلیل کې هغه پخوانۍ تصپکی شته، نو ځکه پیژندنه او دهغې په نښه کول ستونزمن کار وي

هم ضعیفه  منطقه کې  راځی او باید ورڅخه صرف نظر وشی. داځکه چې دوی نور په موډرن  اقتصاد کې  خپل رول  ،ویش

ه میوند واټ او دزاړه ښارتختحل اومسی لوښو م څخه څلویښت کاله مخکې دمسي دیګونونشي لوبوالی. دبیلګې په توګه له نن 

مارکیټ نه لری. دلته دمارکیټ، عصری تکنالوژی، روغتیا،  مسی لوښيژدی محل کې و. خو نن ورځ ل اوریکاخانی ته نپ

وې وخت کې دی اوسنيسره ویالی شو چې منطقوی اقتصاد  دخلکو روحی مطالعه اودې ته ورته ټکی مطالعه کېږي،نو په لنډیز

ې وي. دوفکر ک استقرار علمی څانګې حیثیت غوره کړی چې د درې ډوله منطقو په توپیر کولو سره داقتصادی فعالیت دمحل په

اولویو  همرکزی منطقه کې دبین المنطقوی متقابله تاثیراتو ترڅنګ له عمد مرکزی، مشابه او ضیعفه منطقې تفکیک کوي. په

 .فعالیت  دجریان څرنګوالی په پام کې نیول کیږي. خومشابه مناطق دسره ورته والی له مخې جوړیږي یمرکزونو سره داقتصاد

 چاروله مخې اهمیت لري چې ځینې وخت موقتي وي. پالن او اداري امیمو او مدیریت،ف دسیاسی تصادارې منطقې صر
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