
آمایِش عادالنه کشاورزی
آمایش سرزمینی مدعی توسعه متوازن است اما در مواجهه 

با مفهوم عدالت دچار چالش می شود.

مرتضی تیموریان و علیرضا جان نثاری
کشاورزی مرکز رشد پژوهشگران هسته سیاست 

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟ دانش آموختگان 

عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارزش های اساسی 
در اجتماع انسانی، در تمام تاروپود جامعه حضور دارد 
و رعایت آن منجر به قوام جامعه انسانی خواهد شد. قرآن 
کتاب و  کریم )حدید/25( هدف از ارسال رسل و انزال 
میزان را، قوام یافتن جامعه انسانی از طریق اقامه قسط و 
برقراری عدالت اجتماعی تعبیر کرده است. ویژگی ارزش 
که نمی توان فعل یا مداخله ای  عدالت به نحوی است 
که نسبتی با عدالت نداشته باشد.  اجتماعی را یافت 
ازاین رو می توان تمامی مداخالت، برنامه ها و خط مشی ها 
را از منظر عدالت اجتماعی مورد تحلیل قرار داد. اهمیت 
که عمل خالف عدالت،  موضوع نیز بدان جهت است 
منجر به ظلم و نابودی اجتماع و صالح آن خواهد شد. 
با توجه به اینکه آمایش سرزمین نیز داعیه ای در برقراری 
عدالت اجتماعی داشته و از همین جهت، به »برنامه ریزی 
کرده است؛ ضــرورت بررسی آمایش  بخشی« نقد وارد 
سرزمین از منظر عدالت بیشتر خودنمایی می کند. برخی 
معتقدند که اساسًا اقامه عدالت بدون بررسی های فضایی 
که همانا برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین است، میسر 
نمی گردد؛ زیرا امکان دسترسی یکسان همه  افراد جامعه را 
برای برخورداری از منابع فراهم می کند )سریرافراز و فهیمی 
فر 1387: 136 و140(. سرور و اسماعیل زاده )1386، 76( 
معتقدند که مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی 

به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، استفاده از آمایش 
سرزمین است. آن ها عدالت اجتماعی را مؤلفه اساسی 
توسعه پایدار می دانند که تحقق آن منوط به از بین بردن 
عدم تعادل های فضایی است و دراین بین، آمایش سرزمین 

ابزار تعادل بخشی است. 
بــرای ارزشیابی مداخالت اجتماعی از جمله آمایش 
سرزمین، نیازمند چارچوبی تحلیلی از عدالت اجتماعی 
هستیم. یکی از چارچوب های تحلیلی که می توان برشمرد، 
ارزشیابی موضع آمایش سرزمین نسبت به عناصر ماهوی 
یف عدالت است. در اینجا قصد بر آن نیست  و تعار
که عادالنه بودن یا نبودن آمایش سرزمین مورد قضاوت 
قرار گیرد، بلکه سعی داریم تا صرفًا موضع این رویکرد را 
نسبت به نوع عدالتی که تعریف می کند، در مقام نظر و 
عمل واکاوی کنیم. از این مسیر می توان به سؤاالتی دست 
 یافت که مسلمًا پاسخ به آن ها در امکان قضاوت پیرامون 
عادالنه بودن یا نبودن آمایش سرزمین در پژوهش های 
آتی مفید فایده خواهد بود. ساختار تحلیل بدین شیوه 
که ابتدا ادعاهای اصلی آمایش سرزمین در نقد  است 
شیوه برنامه ریزی سابق طرح  شده و سپس سؤاالتی ناظر 

به این ادعاها از منظر عدالت طرح و بررسی می شوند.

57

13
97

یز 
پای

م، 
 دو

اره
شم

ی | 
اع

تم
اج

ت 
دال

ه ع
نام

صل
ف



1. توجه به توازن و عدم تعادل منطقه ای
آمایش سرزمین با چینش انسان، فضا و فعالیت، نوعی 
برنامه ریزی منطقه ای در سطح ملی است. اشکال عمده 
که طرح آمایش سرزمین به روندهای پیشین  و اصلی 
برنامه ریزی های توسعه وارد می کند، بحث عدم تعادل 
کشور است.  و توازن در رشد و توسعه  مناطق مختلف 
عوامل مختلفی باعث بروز این عدم تعادل و توازن در 
برنامه های توسعه شده است. مثالی از این عدم توازن ها، 
تمرکز فعالیت ها و نهادها و رشد جمعیت تهران است که 
از نتایج برنامه ریزی های ملی با رویکرِد بخشی است. 
در نتیجه  برنامه ریزی های قبل از انقالب، بخش هایی 
مانند سیستان و بلوچستان از توسعه جامانده، روزبه روز 
از جمعیت آن کم می شود ولی تهران روزبه روز پرجمعیت تر 
می شود. به خصوص در مورد تهران، یک ظرفیت عظیم 
ک حاصلخیز از بین رفته است؛ زیرا تهران  کشاورزی و خا
جزو مناطق حاصلخیز کشور بوده که متأسفانه زمین های 
آن مسکونی شده اند؛ بنابراین در این میان آمایش به نحوه  
توزیع رشد در کشور توجه جدی کرده است؛ توجهی که 
قبل از مطرح شدن آمایش جای خالی آن مسائل عدیده ای 

را به وجود آورده بود.
ــوازن در برنامه های توسعه  عوامل ایجادکننده عــدم ت

عبارت اند از:

1-1. اتخاذ سیاست های قطب 
توسعه در برنامه ریزی ها

یکی از نظریاتی که در برنامه ریزی های پیشین منجر به عدم 
توازن در توسعه ی مناطق مختلف کشور شده بود، نظریه  
قطب های توسعه بود که طرفدار معطوف کردن سرمایه ها 
که  و فعالیت های اقتصادی به مناطق خاصی از کشور 
استعداد رشد اقتصادی بیشتری دارند بود و مدعی بود که 
از سرازیر شدن ثروت های حاصل از توسعه این مناطق به 
مناطق دیگر، آن ها نیز توسعه خواهند یافت. درحالی که 
در عمل در امتداد رشد مناطق خاص از کشور، ثروت ها 
به مناطق محروم و عقب مانده از توسعه سرازیر نشد؛ 
بلکه دیدگاه های قطب رشد باعث ایجاد نابرابری های 

اقتصادی و اجتماعی، افزایش مهاجرت از روستا به شهر، 
شکاف بین درآمد سرانه در مناطق مختلف، تبعیض 
در دسترسی تمامی جمعیت بر پهنه سرزمین به مواهب 
توسعه، تبعیض بین مناطق مختلف در بهره برداری از 
منابع طبیعی، تبعیض بین مناطق مختلف در استفاده از 
درآمدهای ملی در سطح استان ها و تبعیض بین مناطق 

مختلف در توزیع فعالیت های اقتصادی شد.

1-2. تمرکزگرایی در برنامه ریزی های توسعه
که به تبع آن  تمرکز در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها 
تمرکز در توزیع منابع و فعالیت های اقتصادی را نتیجه 
می دهد، یکی از مفاهیم مردود در طرح آمایش سرزمین 
که باعث ایجاد نابرابری های توسعه ای  به شمار می رود 
کشور شده است؛ چراکه مناطقی  بین مناطق مختلف 
که محل تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستند دارای رشد و 
توسعه یافتگی بیشتر و مناطق پیرامونی آن ها از میزان رشد 
کمتری بهره خواهند برد. لذا در طرح آمایش سرزمین بارها 
به تمرکززدایی در قدرت، تصمیم گیری و توزیع منابع و 
واگذار کردن اختیارات بیشتر به استان ها اشاره می شود.

1-3. رویکرِد بخشی صرف در برنامه ریزی ها
رویکرِد بخشی یک بصیرت دارد و یک غفلت. این که 
کشور به صورت  رویکرد بخشی به بخش های مختلف 
جداگانه توجه دارد، مفید است. اّما رویکرد بخشی ما را 
از توجه به سرزمین و ویژگی های سرزمین بازداشته است؛ 
بنابراین رویکرد بخشِی صرف )رویکرد بخشِی بدون توجه 
به ویژگی و استعدادهای مناطق و نحوه توزیع منابع( در 
کشور، می تواند عامل به وجود آورنده عدم تعادل باشد. 
یکرد  اجــرای برنامه های توسعه  اقتصادی متکی بر رو
بخشی که شاخصه  آن رقابت برای تصویب، تخصیص 
و اجرای پروژه در بخش های مختلف )مانند صنعت، 
کشاورزی و بازرگانی( توسط دستگاه های اجرایی است؛ 

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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مکتوبات

که طرح آمایش سرزمین به  اشکال عمده و اصلی 
روندهای پیشین برنامه ریزی های توسعه وارد می کند، 
بحث عدم تعادل و توازن در رشد و توسعه  مناطق 

کشور است مختلف 



منجر به حاشیه ای شدن برخی مناطق، از دست دادن 
منابع و توان های منطقه ای و نابرابری های سرزمینی شده 
است؛ چراکه در این حالت برنامه ریزی ها برای یک بخش 
مانند کشاورزی در سطح کل کشور تنظیم می شود و به 
ویژگی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خاص هر منطقه 
توجه نمی شود. به عالوه، معمواًل در برنامه های توسعه، 
بین بخش های مختلِف برنامه ها )اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی( و بین اجزای داخلی بخش ها )زیربخش های 
کشاورزی( ارتباط  اقتصادی مثل صنعت، بازرگانی، 
منطقی و تعامل مکمل دیده نمی شود. لذا غلبه  رویکرد 
بخشی و پروژه محوری در برنامه ریزی ها روند توسعه  کشور 
را دچار اختالل کرده است و از موانع اصلی توسعه متوازن 

کشور به شمار می رود.

1-4. وجود نگاه تک بعدی به توسعه 
و در نظر نگرفتن عدالت

از عوامل دیگر بروز عدم توازن و تعادل در توسعه مناطق 
مختلف کشور، وجود نگاه تک بعدی به توسعه است؛ به 
که توسعه، چیزی جز رشد اقتصادی نیست.  این معنا 
لذا سرمایه گذاری ها به سمت مکان هایی هدایت شد 
که موجب افزایش رشد اقتصادی شود. با ادامه این روند 
شکاف بین مناطق مختلف بیشتر شد و ناپایداری 
اجتماعی و اقتصادی در جوامع افزایش یافت. این عدم 
تعادل ها و ناپایداری ها، باعث هدف قرار گرفتن توسعه 
موزون در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران شده است.

2. توجه به ویژگی های مناطق )استعداد رشد مناطق(
آمایش سرزمین توجهی ویژه به استعدادها و ظرفیت های 
که  خـــاص مــنــاطــق مختلف دارد و معتقد اســـت 
برنامه ریزی های توسعه باید مبتنی بر ویژگی های هر منطقه 
تدوین شده و توزیع منابع ملی، فعالیت های اقتصادی و 
گیرد تا بتوان به روندی  جمعیت نیز بر این اساس انجام 
عادالنه در توسعه مناطق دست پیدا کرد. در این راستا الزم 
است سرمایه و امکانات الزم برای همه  مناطق به منظور 
گردد و توزیع فضایی  شکوفایی استعدادهایشان فراهم 

جمعیت و فعالیت ها، متناسب با مزیت های نسبی هر 
منطقه صورت گیرد )به استثنای مواردی که مالحظات 

سیاسی و نظامی ایجاب می نماید(.
کشور را به پنج منطقه  شمال  کنید  به عنوان مثال تصور 
البرز و حاشیه خزر، غرب کشور و حاشیه زاگرس، شرق 
کشور و حاشیه خلیج فارس و مرکزی  کشور، جنوب 
تقسیم بندی کنیم. حال در منطقه شمال کشور به دلیل 
ک حاصلخیز، دسترسی  شرایط آب و هوایی مناسب، خا
کشورهای شمالی علی الخصوص  یا و نزدیکی به  به در
روسیه، الزم است اواًل اقدام به برنامه ریزی جهت رشد 
کشاورزی، شیالت و تجارت  گردشگری،  بخش های 
کشاورزی  کرده، ثانیًا در ذیل بخش  )دریایی و زمینی( 
اقدام به توسعه کشت محصوالت برنج، گندم، مرکبات، 
گردشگری اقدام  کیوی، زیتون و چای، و در ذیل بخش 
به توسعه سکونت گاه ها و مراکز رفاهی در سواحل دریای 
خزر، روستاها و امامزاده ها کنیم. این در حالی است که 
به دلیل ظرفیت ها و استعدادهای متفاوت منطقه  مرکزی، 
الزم است اواًل اقدام به برنامه ریزی جهت رشد بخش های 
کشاورزی، معدن، گردشگری و صنعت کرده، و ثانیًا در 
ذیل بخش کشاورزی اقدام به توسعه کشت گندم، پسته، 
یتون  گلخانه ای، صیفی جات و ز ذرت، محصوالت 
کشور متناسب  کل  کاربری اراضــی در  کنیم. بنابراین 
با ویژگی ها و شرایط هر منطقه به صورت هرچه دقیق تر 

مشخص می شود.
کنون مشکل برنامه ریزی های کالن کشور، عدم لحاظ  تا
ویژگی های منطقه ای بوده است. به عنوان نمونه، زمانی 
کشاورزی  کشور متوجه رشد بخش  که برنامه ریزی های 
می شود، به طورکلی توصیه به حمایت از بخش کشاورزی 
تا سطح 35% می شود ولی ویژگی های مناطق مختلف 
و به تبع، سهم هر منطقه از این میزان حمایت مشخص 
نمی شود؛ بدین معنا که در رویکرِد بخشی مشخص نیست 
گیالن، چه مقدار به  گندم کاران  بایستی چه میزان به 
پسته کاران یزد و چه مقدار به لیموکاران جهرم کمک شود. 
رویکرد آمایش سرزمین در پاسخ به این مشکل مطرح  شده 
است و ادعای در نظر گرفتن ویژگی های سرزمین را دارد. 
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با روشن شدن این دو ادعا، می توان موضع آمایش سرزمین 
که در الگوی  را نسبت به عناصر ماهوی مفهوم عدالت 

تحلیلی ذکر شد، مورد بررسی قرار داد:

3. آمایش سرزمین و مساوات
آمایش سرزمین تفاوت های منطقه ای را پذیرفته و معتقد 
است با هر منطقه باید متناسب با قابلیت ها و استعدادهای 
آن منطقه تعامل کرد. از سوی دیگر نیز در ُبعد کالن، رشد 
مناطق باید در سطحی متوازن صورت گیرد که این توازن 
صرفًا در یک حالت )برابری اجزا( به معنای تساوی خواهد 
بود. با توجه به پذیرش تفاوت منطقه ای، ایده توازن در 
آمایش سرزمین هرگز امکان تعبیر به  تساوی و برابری را 
کاهش نوعی شکاف و  نخواهد داشــت بلکه توجه به 
فاصله را مدنظر دارد. ازاین رو چه در توجه به استعدادها 
و چه در توجه به مسئله تعادل منطقه ای، ایده تساوی 
مردود انگاشته شده است؛ بنابراین آمایش سرزمین در 
ادعاهای خود، دو عنصر اصلی توازن و استعدادهای 
کید قرار داده است. ابتدا به مسئله  منطقه ای را مورد تأ
استعداد می پردازیم و سپس توازن را طرح خواهیم کرد.

4. آمایش سرزمین و شایستگی و تالش
توجه به استعدادهای منطقه ای در ادبیات عدالت به دو 
مفهوم شایستگی و تالش بازمی گردد. شایستگی عبارت 
است از هر نوع قابلیت و توان و صالحیت بالفعل یا بالقوه 
و تالش نیز ناظر بر به کارگیری این شایستگی ها در تحقق 
هدفی است. البته تالش، بیشتر به حجم به کارگیری این 
شایستگی ها توجه دارد تا خود شایستگی ها. با توجه به 
این تفکیک می توان استعداد را بیشتر به شایستگی ها 
که تالش هر فرد، نهاد، منطقه و ...  بازگرداند؛ اما ازآنجا
مبتنی بر شایستگی ها و قابلیت های آن است و بدون 
آن هــا نمی توان تالش را معیار عدالت دانست، هر دو 

مفهوم شایستگی و تالش با هم ذکر می شوند.
از منظر عنصر تالش و شایستگی، می توان سؤاالتی را 
که پاسخ به آن ها در فهم نوع  از آمایش سرزمین پرسید 

عدالت مفروض در آمایش مفید خواهد بود:

در بحث رشد استعدادهای هر منطقه، منظور کدام   .1  
استعداد هر منطقه است؟

با رشد متوازن کدام یک از استعدادهای هر منطقه، عدالت 
در جامعه برقرارشده است؟ آیا باید همه استعدادهای مناطق 
مختلف رشد کند و یا استعدادهای خاصی از هر منطقه؟ 
چه معیار و شاخصی برای تعیین این استعدادهای خاص 
ک وجود داشته  وجود دارد؟ برای مثال هرجایی آب وخا
ک  کرد؟ و یا هرجایی آب وخا کشاورزی  باشد می توان 
کشاورزی  وجود داشته باشد می توان همه محصوالت 
کرد؟ آیا در هر منطقه یک استعداد برجسته  کشت  را 
کرد؟ در این  که باید روی آن سرمایه گذاری  وجود دارد 
صورت، اساسًا استعداد برجسته در هر منطقه چگونه 
تعیین می شود؟ برای مثال استعداد مبنایی شهرستان 

خاتم )استان یزد( چیست؟ کشاورزی، معدن، یا ...؟
آیا میزان رشد استعدادها، امکان محاسبه  فنی و دقیق   .2  

دارد؟
آیا استعداد مناطق مختلف قابل سنجش است؟ در این 
صورت، چگونه می توان آن ها را سنجید؟ از چه طریق 
می توان فهمید استعدادهای مناطق مختلف به صورت 
متوازن رشد می کنند؟ برای مثال آیا می توان به طور دقیق 
محاسبه کرد که استعداد پسته کاری در کرمان و زعفران کاری 

در خراسان به طور متوازن رشد می کنند؟
آیا استعدادهای هر منطقه باید صرف توسعه همان   .3 

منطقه شود؟
برای مثال آیا درآمد حاصل از استخراج نفت در مناطق 
جنوبی باید صرف توسعه  مناطق جنوبی شود؟ برای مثال، 
استان خوزستان سرشار از استعدادهای مختلف ازجمله 
نفت و گاز، ماهیگیری، تجارت دریایی، کشاورزی، صنایع 
گر تمام ظرفیت ها و  گردشگری و ... است. ا غذایی، 
استعدادهای این منطقه به سطح مناسبی از رشد برسند، 
تبدیل به منطقه ای بسیار ثروتمند خواهد شد و شکاف 
نسبتًا زیادی با بسیاری از مناطق کشور پیدا خواهد کرد. 
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که استعداد  کرد  آیا می توان به طور دقیق محاسبه 
کرمان و زعفران کاری در خراسان به طور  پسته کاری در 

متوازن رشد می کنند؟



حال آیا باید درآمدهای حاصل از پیشرفت این منطقه 
َصرف توسعه  همین منطقه شود؟

اگر استعداد هر منطقه صرف توسعه همان منطقه گردد، 
پس مسئله ملیت چه می شود؟ اساسًا شاید استفاده از 
استعداد یک منطقه در منطقه دیگر به نوعی رشد همان 
کار دارد و  استعداد باشد. برای مثال استان یزد نیروی 
استان دیگری ظرفیت صنعت؛ بنابراین با ترکیب این 
دو، یک ظرفیت ملی شکوفا می شود. پس رشد استعداد 
فردی، ناقض وابستگی و تبادالت بین منطقه ای است.
آیا رشد استعدادهای منطقه ای، رشد جمعیت در   .4 

آن منطقه را الزام می کند؟
ترکیب بهینه انسان، فضا و فعالیت در آمایش چیست؟ و 
آیا این ترکیب بهینه الزامًا در راستای توازن بیشتر و عدالت 
است؟ با توجه به ایده آمایش سرزمین مبنی بر ترکیب 
بهینه در توزیع انسان، فضا و فعالیت، آیا در مناطقی که 
استعدادهای اقتصادی بیشتری وجود دارد، جمعیت 
بیشتری هم باید توزیع شود؟ اصواًل چه رابطه ای بین رشد 
استعدادهای یک منطقه و میزان توزیع جمعیت در آن 
منطقه وجود دارد؟ آیا شاخصی دقیق برای اندازه گیری 
میزان جمعیت الزم برای یک منطقه متناسب با رشد 

استعدادهایش وجود دارد؟
آیا لزومًا با رشد استعدادهای هر منطقه، عدالت برقرار   .5  

می شود؟
امکان دارد مردمان منطقه ای نیاز خاصی داشته باشند ولی 
قابلیت و توان )استعداد( برطرف کردن آن نیاز را نداشته 
باشند. اگر بگوییم نیازشان را از مناطقی که توان رفع این 
نیاز را دارند برطرف می کنیم، آیا همان ایده اقتصاد نشری 

و قطب های توسعه بازتولید نمی شود؟

در سطح تعامالت بین المللی، رشد استعدادهای هر   .6  
منطقه چگونه مطرح می شود؟

گاهی ممکن است قابلیت و ظرفیت تولید محصولی در 
داخل کشور وجود داشته باشد ولی با توجه به لزوم تعامالت 
بین المللی و وجود مصلحت هایی در این زمینه، الزم باشد آن 
کاال از خارج وارد شود. در چنین فضایی رشد استعدادهای 
هر منطقه چگونه توجیه می شود؟ کدام یک از استعدادهای 
مناطق باید شکوفا شود و در کدام یک باید آن محصول از خارج 
وارد شود؟ از طرفی دیگر، در رشد استعدادهای مناطق، آیا 
باید به مزیت های نسبی مناطق نیز توجه شود؟ برای مثال اگر 
استعداد تولید گندم در چند استان کشور وجود داشته باشد 
ولی کشوری دیگر، گندم را با هزینه  کمتر و کیفیت بهتری 
تولید می کند، آیا نباید برای صرفه جویی در هزینه های ملی، 
گندم از خارج وارد شود؟ با توجه به این مسئله آیا باید برخی 
از استعدادهای مناطق مختلف مسکوت گذاشته شود؟ 
به عالوه گاهی ممکن است تعامالت بین المللی بر شناخته 
شدن یک ویژگی به عنوان یک استعداد اثرگذار باشند؛ برای 
مثال زمانی که روسیه از سوی اتحادیه اروپا تحریم می شود، 
ممکن است تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز روسیه، 
در استان هایی که استعداد الزم برای تولید آن ها را ندارند، 
به منظور در اختیار گرفتن بازار روسیه، استعداد تلقی شوند.

همان گونه که بیان شد، آمایش سرزمین بر عنصر استعدادهای 
کید می کند اما  که امکان بارورسازی دارند تأ منطقه ای 
نسبت به اینکه کدام استعداد، با چه حدودی و چگونه 
باید بارور شوند یا اینکه چگونه می توان مصالح ملی و 
بین المللی را با رشد منطقه ای هماهنگ کرد و ... دارای 
ابهام است. همچنین تالش و فعالیت هر منطقه که مبتنی 
بر استعدادها و شایستگی هاست، آیا موجب عدم توازن 
جدید و به نحوی دیگر تولید قطب رشد نخواهد شد؟ 

ازاین رو به عنصر توازن نگاهی خواهیم داشت.

5. آمایش سرزمین و توازن
که  کارکردگرا و انسجام گرا دارد  ایده توازن اشعار به نگاه 
کنند تا هم صالح  کل عمل  اجزاء باید در هماهنگی با 
گــردد.  کل تأمین  اجــزاء محقق شــود و هم مصلحت 
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ازاین رو سؤاالت زیر در نسبت آمایش سرزمین با توازن 
مطرح می شود:

مبنای آمایش سرزمین در طرح ایده  توازن چیست؟  .1  
طبق چه مبنایی تــوازن در رشد و توسعه بین مناطق 
مختلف امــری پسندیده و الزم االجـــراســـت؟ مناطق 
گونی را در سطوح  گونا کشور، استعدادهای  مختلف 
مختلف دارا هستند. در این مبنا، اگر منطقه ای مثاًل در 
بخش کشاورزی استعداد خاصی داشته باشد و منطقه ای 
دیگر این استعداد را نداشته باشد، آیا باید تا حدی جلوی 
رشد بخش کشاورزی در آن منطقه گرفته شود؟ و یا به زور 
کشاورزی را در منطقه   و در عین به صرفه نبودن، بخش 
کم استعدادتر، رشد داد؟ اساسًا آمایش سرزمینی که داعیه  
رفع عدم توازن های ناشی از رویکرد بخشی و سیاست های 
قطب توسعه را دارد، مرادش از توازن چیست؟ حداقل 
برداشت از ایده توازن در آمایش سرزمین، عدم تساوی 
است. می توان گفت تعریف توازن در آمایش سرزمین با 

ابهام مواجه است.
حد و شاخص در برقراری توازن بین مناطق مختلف   .2  

کشور، چه باید باشد؟
برای این که توازن در رشد و توسعه میان مناطق مختلف 
برقرار شود، میزان و حد توسعه یافتگی چقدر باید تعیین 
شود تا مناطقی که استعداد رشد بیشتری دارند بیشتر از 
آن حد رشد نکنند و مناطقی که استعداد کمتری دارند به 
آن حد برسند؟ در هر مبنایی که برای عدالت در آمایش 
سرزمین در نظر می گیریم، نیازمند شاخص هایی هستیم 
تا بتوان میزان موفقیت آمایش را در رسیدن به عدالت 
گر مبنای آمایش سرزمین بر توازن  سنجید. در اینجا نیز ا
است، این مسئله مطرح می شود که برای مثال در بخش 
که  گرفت  کشور چگونه چینشی باید در نظر  کشاورزی 
گر میزان تولید محصوالت کشاورزی در  عادالنه باشد؟ ا
مناطق مختلف یکسان شود عادالنه است یا تساوی در 
کشاورزی در  نرخ ریالی تسهیالت بانکی و بیمه بخش 
مناطق مختلف به عدالت می انجامد؟ نبود شاخص 
به کلی گویی منجر می شود. مسلمًا این سؤال مؤخر از سؤال 

قبلی است و تا مبنا مشخص نشود، حرف از شاخص 
نیز دقیق نیست.

آیا اقتصاد نشری نمی تواند مبنای اجرای عدالت در   .3 
جامعه باشد؟ در غیر این صورت با چه توجیهی رد 

می شود؟
با چه دلیلی نظریه  قطب رشد در آمایش سرزمین رد شده 
و عامل ایجاد نابرابری های اجتماعی تلقی می شود؟ چه 
اشکالی دارد مناطقی که در بخشی خاص دارای استعداد 
بیشتری هستند تبدیل به قطب توسعه یافتگی در آن بخش 
گر  شوند و مازاد تولیدشان به مناطق دیگر سرازیر شود؟ ا
منطقه ای ظرفیت خوبی در تولید زیتون دارد، تبدیل به 
قطب تولید زیتون در کشور شود و مازاد نیازش را به مناطق 
دیگر کشور ارسال کند و منطقه ای که ظرفیت خوبی در 
تولید صیفی جات دارد، تبدیل به قطب تولید صیفی جات 
کشور شود و مازاد نیازش را به مناطق دیگر بفرستد.  در 
اساسًا شاید دیدگاه آمایش نیز نوعی نظریه  قطب است. 
چون آمایش مدعی نیست همه چیز همه جا باشد. بلکه 
که هر چه دارد، می تواند قطب داشته هایش شود. با  هر 
فرض پذیرش این احتمال، مجددًا رشد نامتعادل درون 
منطقه ای را خواهیم داشت که منجر به عدم تعادل خرد 

در عین تعادل کالن می شود. ]1[
آیا تنها راه و مبنای اجرای عدالت، توزیع پس از تولید   .4  

است؟
اصواًل آیا عدالت به این معناست که اگر منطقه ای دارای 
منابع بیشتری نسبت به مناطق دیگر است، باید آن مقدار 
گر استان های  کشور دهد؟ مثاًل ا مازاد را به مناطق دیگر 
گاز هستند، آیا  خوزستان و بوشهر دارای معادن نفت و 
باید مازاد نیازشان را به طور رایگان به مناطق دیگر کشور 
دهند؟ یا اینکه امکان مبادالت اقتصادی فراهم است که 
نتیجه آن سرازیر شدن منابع انبوه به سمت این استان ها 
خواهد شد. با وجود اینکه آمایش سرزمین، ایده قطب رشد 
را رد می کند اما اگر نتواند به مسئله مبادالت بین منطقه ای 

پاسخ دهد، خود نیز گرفتار نقد قطب رشد می شود.
کشور، آیا هدف ما  کالن  برای برنامه ریزی در سطح   .5 

باید کارایی باشد یا عدالت؟
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که بین  کالن و ملی، در شرایطی  در تصمیم گیری های 
کدام یک اولویت  کارایی و عدالت قرار بگیریم،  دوگان 
پیدا می کنند؟ برای مثال، ظرفیت تولید برنج در بسیاری 
از استان ها وجود دارد ولی در برخی از استان ها؛ مانند 
استان های شمالی به دلیل شرایط بهتر آب و هوایی، تولید 
کارایی بیشتری  این محصول با هزینه  کمتر و در نتیجه 
انجام می شود. لذا یک راه این است که استعداد مناطق 
کشور در تولید برنج به دلیل پایین بودن بازدهی و  دیگر 
گرفته شود و تولید برنج منحصرًا در  کارایی شان نادیده 
استان های شمالی انجام شود ولی راه دیگر آن است که 
بگوییم به دلیل رعایت عدالت، در هر استانی که امکان 
و ظرفیت تولید برنج وجود دارد، اجازه کشت داده شود. 
البته می توان برنامه ریزی را به نحو دیگری نیز طراحی کرد 

که عدالت و کارایی با هم جمع شوند.
اگر مبنای برنامه ریزی کالن کشور کارایی اقتصادی باشد، 
گاهی سیاست های قطب توسعه حتی بدون سرریز شدن 
توسعه در سایر مناطق کشور نیز مطلوب است. برای مثال 
اگر هدف کشور باال بردن تولید ناخالص ملی باشد؛ آنچه 
مهم است ارزش قیمتی تولید در سطح ملی است. ولی 
اگر مبنا عدالت باشد، نمی توان رشد اقتصادی را به ارزش 
پایمال شدن حقوق دیگران پذیرفت. در خصوص آمایش 
سرزمین به نظر می رسد یک دیدگاه کلی دوطرفه اتخاذشده 
است؛ یعنی هم ادعای توازن شده است و هم ادعای 
توجه به ویژگی مناطق. بنابراین شاید قابل جمع باشند 

و کارایی و عدالت باهم بتواند برقرار شود.

شاخص اندازه گیری توازن در ترکیب بهینه  انسان،   .6  
فضا و فعالیت درون هر منطقه چیست؟

که جمعیت و منابع در بین  چگونه مــی تــوان فهمید 
کشاورزی،  بخش های مختلف یک منطقه )صنعت، 
خدمات و ...( به طور متوازن و متناسب با ظرفیت های 
هر منطقه در آن بخش ها توزیع  شده است؟ میزان توازن 
در توزیع بودجه، تجهیزات و دیگر منابع بین بخش های 
مختلف یک منطقه )صنعت، کشاورزی و خدمات( با 
چه شاخصی اندازه گیری می شود؟ اصواًل معیار میزان 
تخصیص بودجه، تجهیزات و دیگر منابع بین بخش های 

مختلف یک منطقه چیست؟
شاخص اندازه گیری توازن در ترکیب بهینه  انسان،   .7 
فضا و فعالیت بین مناطق مختلف کشور چیست؟
که جمعیت،  کرد  با چه شاخصی می توان مشخص 
فعالیت های اقتصادی و منابع بین مناطق مختلف به طور 
متوازن و بهینه توزیع  شده است؟ برای مثال برای رشد 
بخش کشاورزی بایستی چه مقدار جمعیت و سرمایه به 
کرمان و چه مقدار به استان هرمزگان اختصاص  استان 
کشاورزی در این دو  یابد تا به رشدی متوازن در بخش 
منطقه برسیم؟ و به عالوه پس از تخصیص این مقدار 
جمعیت و سرمایه، با چه شاخصی می توان مشخص 
که این دو استان چقدر از این ظرفیت ها را شکوفا  کرد 
کرده اند؟ میزان توازن در توزیع بودجه، تجهیزات و دیگر 
منابع بین مناطق مختلف با چه شاخصی اندازه گیری 
می شود؟ معیار تخصیص منابع بین مناطق مختلف 
چیست؟ مثاًل چه مقدار از منابع باید به استان گلستان 

و چه مقدار باید به استان کرمان اختصاص داد؟
کدام منابع است؟ آیا شامل  منظور از توزیع منابع،   .8 

منابع زیرزمینی هم می شود؟
آیا منطقه ای در کشور وجود دارد که فاقد هرگونه منبعی   .9  

باشد و هیچ استعدادی برای رشد نداشته باشد؟
در این صورت آیا باید مردم آن منطقه در این زمینه ها 
محروم واقع شوند و یا باید منابعی از مناطق دیگر به این 

منطقه ارسال شود؟
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با وجود اینکه آمایش سرزمین، ایده قطب رشد را رد 
می کند اما اگر نتواند به مسئله مبادالت بین منطقه ای 
گرفتار نقد قطب رشد می شود. پاسخ دهد، خود نیز 



در چه جهتی باید فعالیت، فضا و جمعیت به طور   .10 
متوازن توزیع شوند؟

آیا توزیع فعالیت، فضا و جمعیت صرفًا باید در جهت رشد 
اقتصادی صورت گیرد و یا جنبه های سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی نیز در این زمینه دخیل اند؟ برای مثال برای 
که جمعیت نسبتًا  تأمین امنیت مرزها شاید الزم باشد 
گر این  کن باشند؛ هرچند ا زیادی در مناطق مرزی سا
مناطق ظرفیت های زیادی برای رشد اقتصادی نداشته 

دارا نباشند.

6. آمایش سرزمین و نیاز
پس ازاینکه دانستیم آمایش سرزمین ایده تساوی نهایی را 
مردود دانسته و برای رشد متوازن، ایده  رشد استعدادهای 
منطقه ای را طرح کرده است، با سؤالی مواجه می شویم: 
گر منطقه ای به نسبت سایر مناطق ظرفیت و استعداد  ا
گر منطقه ای به سرعت و  نداشته باشد )به فــرض(، یا ا
شتاب سایر مناطق توان استفاده از استعدادهایش را 

نداشته باشد، چه باید کرد؟
به نظر می رسد باید مقام تولید و مصرف را از هم جدا کرد. 
در مقام تولید باید به شکوفاسازی استعدادها توجه داشت 
اما در مقام مصرف باید از نظام بازتوزیع نیز بهره برد تا توازن 
رشد کالن هم حفظ شود. در این مقام نیز پاسخ آمایش 

سرزمین به مسئله نیاز دارای ابهام است.

7. آمایش سرزمین و زمینه
با توجه به موارد فوق، می توان به راحتی نتیجه گرفت که 
آمایش سرزمین هرگز به دنبال ارائه نسخه واحدی برای 
که با هر  همه مناطق نیست بلکه قائل به ایــن اســت 
منطقه بایستی متناسب با شرایط آن عمل کرد. ازاین رو، 
یافت ]2[  زمینه گرایی را می توان در آمایش سرزمین در
اما باز این سؤال مطرح است که آمایش چگونه می تواند 
زمینه گرایی را با توازن کل و نیز مصالح ملی و بین المللی 
هماهنگ کند؟ به این معنا که ممکن است منطقه ای 
به خودی خود، زمینه و شرایط تولید محصولی را داشته 
باشد ولی در سطح کشور و تعامالت بین المللی تولید آن 

محصول به صالح نباشد.
به طور خالصه، موضع آمایش سرزمین در برابر عناصر 
ماهوی مفهوم عدالت در جدول باال نشان داده شده است.
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