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چکیده
برنامه ریزی  رویکردهای  نیازمند  اجتماعی  زندگی  عرصه های  دیگر  همانند  علمی،  عرصه ای  به عنوان  کشاورزی، 
مناسبی است که، ضمن توجه به مصالح ملی، نگرشی فضایی به ظرفیت های منطقه ای داشته باشد تا، عالوه بر توسعۀ 
اقتصادی، مانع بروز عدم تعادل های منطقه ای و بی عدالتی گردد؛ چراکه بی عدالتی موجبات تضعیف قوام اجتماعی 
رشد  به  توجه  مدعی  می شود،  محسوب  فضایی  برنامه ریزی  رویکردهای  از  که  سرزمین،  آمایش  می کند.  فراهم  را 
استعدادهای منطقه ای و رفع بی تعادلی است. اما در اینکه چه تصوری از عدالت دارد و در مبانی خود کفایت نظری و 
شفافیت دارد یا نه جای سؤال است. در این پژوهش، با روش موردکاوی کیفی، آمایش سرزمین از منظر عناصر ماهوی 
عدالت تحلیل و ابهام های آن درخصوص عدالت بیان می شود. خط مشی گذاراِن عرصۀ کشاورزی که دغدغۀ عدالت 

گاه باشند. دارند باید از این ابهام ها و سؤاالت آ

واژگان کلیدی: آمایش سرزمین، کشاورزی، عدالت، توازن، استعداد

مقدمه
برنامه ریزی در کشور قدمتی دیرینه دارد. در ابتدا برنامه ریزی ها 
متمرکز و ناظر بر بخش های مختلف اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی 
نمی شد.  چندانی  توجه  مناطق  ظرفیت  و  توان  به  و  بودند  مطرح 
متفاوت،  که  بخش های  بود  آن  برنامه ریزی  نوع  این  پیامد  اولین 
بودجه،  تخصیص  سر  بر  منطقه ای،  ویژگی های  به  توجه  بدون 
رقابت  می پرداختند.  به  پروژه ها  اجرای  و  تصویب  و  امکانات، 
درآمد  و  زندگی  اختالف سطح  مناطق،  از  برخی  حاشیه ای شدن 
شهری،  مناطق  در  توسعه زا  فعالیت های  تمرکز  مناطق،  ساکنان 
 توزیع فضایِی نامناسب سرمایه گذاری ها و به طورکلی نابرابری های 

سرزمینی و ازدست رفتن توان مناطق از اولین نارسایی های این  نوع 
برنامه ریزی است )معصومی، 1383، ص 85(. 

با مطرح شدن برنامه ریزی فضایی، توزیع جمعیت و فعالیت در 
پهنۀ سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفت. در این نوع برنامه ریزی، 
با  هدف توسعۀ متوازن و سامان دهی فیزیکی فضا، تالش می شود 
شود.  داده  نظری  پاسخی  بخشی  برنامه ریزِی  کژکارکردهای  به 
و  منطقه ای  برنامه ریزی  عنوان  با  فضایی  برنامه ریزی های   اولین 
عرصه  به  پا  اقتصادی  کارایی  و  اجتماعی  عدالت  رسالت  دو  با 
فضایی  توزیع  و  اجتماعی  عدالت  با  که  به این صورت  گذاشت؛ 
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مناسِب دستاوردهای توسعه و دسترسِی عادالنه به آن  و با استفاده 
 از توان مناطق، برقراری و تقویت پیوند مناطق و ایجاد یکپارچگی 
فضایی کارایی اقتصادی افزایش یابد. در امتداد تالش های نظری، 
برای جبران ره آوردهای ناگواِر برنامه ریزِی بخشی، شکلی دقیق و 
آمایش  سرزمین  عنوان  با  منطقه ای  برنامه ریزی  از  جامع  و  کالن 
و  مزیت ها  و  قابلیت ها  به  نگاه  با  سرزمین،  آمایش  شد.  مطرح 
چگونگی  به  کشور،  مواهب  از  مختلف  مناطق  بهره مندی های 
چینش  انسان و جمعیت و فعالیت در پهنۀ سرزمین توجه دارد. این 
ابعاد ملی و استانی و حتی به صورت بخشی  نوع برنامه ریزی در 

قابل  اجرا است )لطیفی، 1388، ص20(. 
عدالت  نام  به  بزرگی  دغدغۀ  سرزمین  آمایش  رسالت  در 
با رویکرد بخشی  که  ادعا می شود  و چنین  دارد  اجتماعی وجود 
الزم  بنابراین  می شود.  از  برنامه ریزیبرطرف  ناشی  نامتوازنی های 
واکاوی  سرزمین  آمایش  زیربنای  و  مفروض  عدالت  نوع  است 
در  سرزمین  آمایش  آن  به تبع  و  فضایی  ادعاهای  رویکرد  شود. 
رفع نابرابری های منطقه ای منطقی به نظر می رسد، اما درستی این 
ادعا هنوز ثابت نشده است. هدف از این پژوهش راستی آزمایی 
سرزمین  آمایش  موضع  شده  تالش  بلکه  نیست،  دراین خصوص 
در برابر مفهوم عدالت و تعریفی که از آن به دست می دهد روشن 
شود. به عالوه  الزم است بررسی شود که آیا مبانی نظری این طرح 

برای اجرای این نوع عدالت کافی و روشن است یا  ابهام دارد.  
از سوی  دیگر، باید آمایش سرزمین را در برنامه ریزی های عرصۀ 
بخش های  مهم ترین  کشاورزی  از  کرد.  بررسی  نیز  کشاورزی 
به آن گره خورده  امنیت غذایی مردم  به شمار می رود، زیرا  کشور 
منابع کشور  تنوع  اقلیمی و آب و هوایی و غنای  به  توجه   با  است. 
به  مربوط  برنامه ریزی های  در  سرزمین  آمایش  برنامۀ  به  توجه  و 
بخش کشاورزی، در کنار برنامه های دیگر، الزم است برای عدم 
با توجه  به استعداد  اندیشیده شود و  تعادل های منطقه ای تدبیری 
بدین ترتیب،  شود.  بهره گیری  به درستی  کشور  ظرفیت  از  مناطق 
به  برنامه های  آمایشی  نامتوازنی، رویکرد  با  برای مقابله  ازطرفی، 
عادالنۀ  موضع  ازطرف  دیگر،  و  می رسد  به نظر  الزم  کشاورزی 
در  آن  اجرای  نحوۀ  تا  شود  بررسی  باید  سرزمین  آمایش  برنامۀ 

بخش کشاورزی مشخص شود.

1. رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها و مسئلۀ نامتوازنی 
در برنامه ریزی کالن کشور 

برنامه ریزی های  براثر  آن،  زیرساخت های  و  توسعه  کیفیت 
توسعۀ  روند  در  را  عمده ای  مسائل  گذشته،  متمرکِز  و  نامطلوب 
چگونگی  موضوع  ازاین رو  است.  کرده  ایجاد  نواحی  کشور 
زیربخش های  و  بخش ها  و  نواحی  در  دولت  سرمایه گذاری 
موجود،  نامتعادلی  کاهش  و  عادالنه  قصد  توزیع  به  اقتصادی، 
همواره مطرح بوده است. درواقع یکی از ارکان توسعه جامعیت و 

یکپارچگی آن در  رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی درون 
مناطق است )مؤمنی و همکاران، 1392، ص 54 و 55(. اجرای 
برنامه های توسعۀ اقتصادِی  متکی بر رویکرد بخشی، که شاخصۀ 
آن رقابت دستگاه های  اجرایی برای تصویب و تخصیص و اجرای 
برخی  حاشیه ای شدن  به  است،  مختلف  بخش های  در  پروژه 
نابرابری های  و  منطقه ای  توان های  و  منابع  ازدست رفتن  و  مناطق 
سرزمینی منجر شده است.  بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر 
پروژه محوری  و  بخشی  رویکرِد  غلبۀ  و  تمرکزگرایی  که  است  آن 
اختالل کرده است  را دچار  توسعۀ کشور  برنامه ریزی ها روند  در 
بین  توسعه  برنامه های  در   

ً
معموال  .)85 ص   ،1391 )زالی، 

و  سیاسی(  اجتماعی،  )اقتصادی،  برنامه ها  مختلِف  بخش های 
بین اجزای داخلی بخش ها )زیربخش های اقتصادی مثل صنعت، 
بازرگانی، کشاورزی( ارتباط  منطقی و تعامل مکمل دیده نمی شود 
برنامه های  به  بی توجهی   .)26 ص   ،1389 تهرانی،  و  )ورمزیار 
و  بخشی  توسعۀ  برنامه های  سیاست گذاران  بر  تکیۀ  و  بلندمدت 
 سطحی از موانع اصلی توسعۀ متوازن کشور است )مؤمنی و 

ً
بعضا

همکاران، 1392، ص 45(. 
کشور  در  منطقه ای  تعادل   فقدان  از  ناشی  اساسی  مشکالت 

عبارت است از: 

و  درآمد  سطح  اختالف  و  اجتماعی  و  اقتصادی  تفاوت های    •
سطح زندگی میان مناطق مختلف کشور؛

•  تمرکزگرایی فعالیت های توسعه زا در ناحیه های شهری مرکزی و 
پیرامونی شدن ناحیه های دیگر؛

•  توزیع فضایی )جغرافیایی( نامناسب سرمایه گذاری ها )به ویژه 
بخش خصوصی( )معصومی، 1383، ص 85(. 

 2. مطرح شدن رویکرد فضایی در جبران ضعف های 
رویکرد بخشی

با ظاهرشدن ضعف ها و اشکاالت برنامه ریزی بخشی، رفته رفته 
نگرش جدیدی با عنوان »رویکرد فضایی« در  کشور مطرح شد. 
پهنۀ جغرافیایی  در  فعالیت هایش  و  انسان  استقرار  پراکنش محل 
تعـامالت  و  تنظـیم  معین  محدودیت های  و  امکانات  با  )فضا( 
می توان  را  توسعه یافته  جامعه ای  به  نیل  به منظور  عناصر  این  بین 
و  )عندلیب  دانـست  کالبـدی  ـ  فضایی  برنامه ریزی  دیرینۀ  داعیۀ 
با  فضایی  برنامه ریزی های  درواقع   .)86 ص   ،1388 ثابت قدم، 

سرزمین ـ فضا سروکار دارند  
در برنامه ریزی فضایی شیوه هایی مدنظر است که  بر پایۀ توزیع 
جمعیت و فعالیت ها در فضاهایی با مقیاس ها و  منابع متنوع قرار 
و  منطقه ای،  ملی  شهری،  ابعاد  تمامی  فضایی  برنامه ریزی  دارد. 
درنهایت بین المللی )نظیر سطوح بین المللِی اتحادیۀ اروپا برای 
اینکه  عین  در  مفهوم،  این  می گیرد.  دربر  را  عضو(  کشورهای 
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است  سیاستی  و  اجرایی  و  اداری  روشی  است،  علمی  رشته ا ی 
که در مقام رویکردی میان رشته ای و جامع درپی توسعۀ  متعادل 
و سازمان دهی فیزیکی فضا مطابق راهبردی فراگیر است )ارباب، 

1389، ص 146(. 

3. برنامه ریزی منطقه ای
رویکرد فضایی به مرور در برنامه ریزی های کشور جای گرفت، 
شدند.  تدوین  رویکرد  این  با  برنامه ها  غالب  رفته رفته  چنان که 
برنامه ریزی منطقه ای  با عنوان  نوع  این  از  برنامه ریزی ها  نخستین 
شناخته شدند. در  برنامه ریزی منطقه ای، هدف به حداقل رساندن 

عدم تعادل از راه های زیر است: 

و  اقتصادی  تصمیمات  مکانِی  ـ  فضایی  ُبعد  درنظرداشتن  الف( 
نگرش فضایی به توسعۀ ملی؛

ب( اولویت دادن به انسجام و تعادل درون سیستمِی مجموعۀ ملی 
بر بازدهی اقتصادِی سریع و کوتاه مدت؛ 

بهره برداری  راه های  و  مناطق  گوناگون  ظرفیت های  شناسایی  ج( 
متوازن از آن ها؛

گسترش  و  ایجاد  و  مناطق  بین  عملکردی  روابط  تنظیم  د( 
ظرفیت های رشد و توسعه در مناطق توسعه نیافته )شیخی، 1376، 

ص 183(. 
برنامه ریزی منطقه ای به دنبال شناخت ظرفیت ها و استعدادهای 
مناطق و توسعۀ متوازن آن هاست. به بیان دیگر،  این گونه برنامه ریزی 
درپی ایجاد عدالت اجتماعی از طریق دسترسی عادالنه و توزیع 
فضایی دستاوردهای توسعه و کارایی اقتصادِی حاصل از برقراری 
و تقویت پیوندهای بین مناطق و ایجاد یکپارچگی فضایی است. 

4. برنامۀ آمایش سرزمین
به  پی بردن  و  فضا  از  عقالنی  و  بهینه  استفادۀ  سرزمین  آمایش 
اجتماعی  و  اقتصادی  مؤثر  کارکردهای  به منظور  آن  ارزش های 
می شود  شمرده  آن  مهم  جنبه های  از  تقسیم  کار  بنابراین  است. 
)صنیعی، 1390، ص 170(. آمایش سرزمین به معنای برنامه ریزی 
و سازمان دهی نحوۀ اشغال فضا و تعیین محل  سکونت انسان ها، 
نظام  گوناگون  عوامل  بین  کنش های  تجهیزات،  فعالیت ها، 
اجتماعی ـ اقتصادی است )شریف زادگان و رضوی، 1389، ص 
88(. با این تعاریف، می توان گفت که آمایش سرزمین مقوله ای 
از سه علم جغرافیا و اقتصاد و جامعه شناسی در حوزۀ  برنامه ریزی 
است که بهره وری فضایی سرزمین را به حداکثر می رساند )کارکن 

و دیگران، 1391، ص 1(.  
مسئلۀ اصلی آمایش رشد و توسعۀ نامتوازن است )لطیفی 1388، 
 ناکارایی  اقتصادی، نابرابری اجتماعی، 

ً
ص 21(. نبودن توازن معموال

جریان های مهاجرتی شدید و قطبی شده و آشوب های اجتماعی را 

بـه اهداف  آمایش سرزمین  در دستیابی  ابزار  می رساند. مهم ترین 
پیش بینی شده توجه به برنامه ریزی های منطقه ای است تا بتوان از این 
طریق توزیع جمعیت و فعالیت های  اقتـصادی مرتبط با منابع طبیعی 
ص 75- 76(.  اسماعیل زاده، 1388،  و  )سرور  ساخت  بهینه  را 
هدف های اصلی آمایش سرزمین ارائۀ راه های منطقی برای بهره گیری 
از منابع طبیعی و انسانی، جلوگیری از اتالف منابع طبیعی، ممانعت 
از به کارگیری غیرعلمی این منابع،  استفادۀ مناسب از منابع محیطی 
و توسعۀ مطلوب انسانی است؛ به گونه ای که بررسی جمعیت، منابع 
روستاها،  صنایع،  خدمات رسانی  مکان یابی  حمل ونقل،  طبیعی، 
بررسی شکل پراکندگی پدیده های طبیعی و انسانی و علت های آن 
و چگونگی توزیع امکانات در  تصمیم گیری ها و آینده نگری بیشترین 
نقش را در برنامه ریزی اقتصادی کشور دارد )سریرافراز و فهیمی فر، 

1387، ص 134(.
ضرورت ها و هدف های این برنامه عبارت اند از: 

•  آمایش نحوۀ استقرار جمعیت و فعالیت؛

•  بهینه سازی نظام اسکان و فعالیت و خدمات رسانی؛

•  تنظیم راهبرد بلندمدت توسعۀ فضایی ـ اقتصادی سرزمین ایران 
)شیخی، 1380، ص 20(.

است  زیر  موارد  تحقق  به دنبال  سرزمین  آمایش  به طورکلی 
)ضوابط ملی آمایش سرزمین، مادۀ 1(:1

•   کارایی و بازدهی اقتصادی؛

•  وحدت و یکپارچگی سرزمین؛

•  گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای؛

•  حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی؛

•  حفظ هویت اسالمی ـ ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛

•  تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛

•  رفع محرومیت ها به خصوص در مناطق روستایی.

 5. ارتباط آمایش سرزمین با کشاورزی
بسیاری  اهمیت  از  ویژۀ کشور،  توجه  به شرایط  با  کشاورزی، 
برخوردار است، به گونه ای که امنیت غذایی مردم به فعالیت حدود 
4 میلیون بهره بردار در این بخش گره خورده است. ایران، با وجود 
اقلیمی خوبی برخوردار  و  از وضعیت آب هوایی  مشکل کم آبی، 
فراوان  ژنتیکی  ذخایر  و  متنوع  اقلیم های  که  به گونه ای   است، 
و  نیمه گرمسیری  و  سردسیری  کشاورزی  محصوالت  انواع  تولید 
 گرمسیری را میسر کرده است )فاطمی امین و مرتضایی، 1392، 
ص 119(. بنابراین برای جلوگیری از به هدررفتن این ظرفیت ها و 

1. »ضوابط ملی آمایش سرزمین«، بنا به پیشنهاد سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در تاریخ 1383/8/6 به 

تصویب هیئت وزیران رسید.
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استفادۀ بهینه  از آن ها و رفع نامتوازنی های منطقه ای لزوم حضور 
روشن  کشاورزی  بخش  برنامه ریزی  در  سرزمین  آمایش  برنامۀ 
سوءاستفاده  سبب  بخش  این  در  تعادل   نبود  می شود.  به عالوه، 
را  سرزمین  آمایش  عده ای  ازاین رو  است؛  شده  محیط زیست  از 
و  محیط زیست  تخریب  سوِء  آثار  از  کاستن  برای  راه حلی  بهینه 
توسعۀ بدون تخریب معرفی کرده اند )صنیعی، 1390، ص 170 
با  اراضی  از  چشمگیری  بخش  که  حالی  است  در  این   .)171 و 
دارد  اختصاص  غیرزراعی  استفاده های  به  کشاورزی  قابلیت 

)مخدوم و شریفی پور، 1383، ص 95(. 
در بخش کشاورزی  آمایشی  اجرای طرح های  که  است  گفتنی 
نیازمند دقت و وقت و هزینه است. برای مشخص کردن نحوه و میزان 
استفاده از  اراضی، اجرای فرایند آمایش سرزمین فقط بر پایۀ ارزیابی 
توان اکولوژی و بدون توجه به نیازهای اقتصادی ـ اجتماعی جوامع 
ص   ،1380 همکاران،  و  )محفوظی  نیست  امکان پذیر   ذی نفع 
100 و 108(. در این زمینه پژوهش های فراوانی انجام  شده است. 
برای نمونه  فالح میری و همکاران )1387(، برای مدل سازِی تواِن 
اکولوژی کشاورزی منطقۀ موردمطالعۀ خود، از نقشه های رقومی 
 توپوگرافی، نقشۀ رقومی خاک شناسی، آمار هواشناسی ایستگاه های 
مجاور  باران سنجی  تبخیرسنجی،  )کلیماتولوژی(،  اقلیم شناسی 
جغرافیایی  مختصات  ماهواره ای،  تصویر  در  حوزه،  مستقر  و 
ایستگاه های هواشناسی، نقشه های موضوعی رقومی، آب سنجی و 
نقاط کنترلی،  دستگاه مختصات یاب جهانی و نرم افزارهای رایانه ای 

مرتبط استفاده کرده اند. 
پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا خط مشی آمایش سرزمین 
کدام  به  است،  عادالنه  اگر  است؟  عادالنه  کشاورزی  بخش  در 
معنی از عدالت اشاره دارد؟ عادالنه بودن آمایش یکی از ادعاهای 
که  است  آن  پژوهش  این  از  هدف  و  است  خط مشی  این  اصلی 
تا  شود  تبیین  عدالت  منظر  از  سرزمین  آمایش  نظری  خأل های 
و عملی  نظری  راه حل های  و  آمایش بخش کشاورزی خأل ها  در 

مدنظر قرار گیرد. 

1( روش پژوهش
انجام شده است.  کیفی  به روش موردکاوی  رو  پیش  پژوهش 
کتابخانه ای  منابع  از  داده ها  پژوهش،  به سؤال اصلی  پاسخ  برای 
)شامل اسناد قانونی و پژوهش های موجود( گردآوری شده است. 
بر  مکفی  اما  اجمالی  تقریری  تا  شده  تالش  نخست،  گام  در 
داده های  ابتدا  داده ها  برای تحلیل  آمایش سرزمین صورت گیرد. 
گردآوری شده مرور و طبقه بندی شده، سپس مهم ترین گزاره های 
آمایش سرزمین از منظر عدالت استخراج و بررسی و جمع بندی 
شده است. بدین منظور، مضامین اصلی آمایش سرزمین ناظر بر 
موجود  ادبیات  از  سرزمین،  آمایش  ادعاهای  قالب  در  عدالت، 
استخراج شده است. این ادعاها در جلساتی به بحث گذاشته شده 
ادعاهای  یا  شود  جدا  سطحی  ادعاهای  از  ریشه ای  ادعاهای  تا 
فرعی ذیل ادعاهای اصلی طبقه بندی شود. سپس از منظر الگوی 
تحلیلِی عناصر ماهوی عدالت )جدول 1( ادعاها نقد و بررسی شده 
است. شیوۀ نقد و ارزیابی ادعاها، مبتنی  بر روش »شفاف سازی 
احتجاجات خط مشی«1 است )تیسن و واکر، 1394، ص 116(. 
در این روش، ادعاها و استدالل هایی که ادعاها را توجیه می کنند 
نقادانه،  نگاهی  در  توجیهات،  این  و سپس  ابتدا شفاف می شوند 
بررسی می شوند. شفاف سازی احتجاجات خط مشی از مجموعه 

روش های تحلیل خط مشی های عمومی به شمار می رود.

2( یافته ها
کتاب  انزال  و  رسل  ارسال  از  هدف   )25 )حدید:  کریم  قرآن 
برقراری  و  قسط  اقامۀ  راه  از  انسانی  جامعۀ  قوام یافتن  را  میزان  و 
 عدالت اجتماعی تعبیر کرده است. ارزش عدالت تا حدی است 
با  رابطه ای  یافت که  را  اجتماعی  یا مداخله ای  نمی توان عمل  که 
 عدالت نداشته باشد. ازاین رو می توان تمامی مداخله ها و برنامه ها 
و خط مشی ها را از منظر عدالت اجتماعی تحلیل کرد. با توجه  به 
اجتماعی  برقراری عدالت  در  داعیه ای  نیز  آمایش سرزمین  اینکه 

عناصر ماهوی مفهوم عدالت
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جدول 1: الگوی تحلیلی عناصر ماهوی مفهوم عدالت )همان، ص 47(

1. Policy Argument Clarification
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است،  کرده  انتقاد  بخشی  برنامه ریزِی  به  رو  همین  از  و  دارد 
نمایان  بیشتر  عدالت  منظر  از  سرزمین  آمایش  بررسی  ضرورت 
 اقامۀ عدالت بدون  بررسی های 

ً
می شود. برخی معتقدند که اساسا

است،  سرزمین  آمایش  بر  مبتنی  برنامه ریزی  همان  که  فضایی، 
افراد  میسر نمی گردد؛ زیرا بدون آن امکان دسترسی یکسان همۀ 
 ،1387 فهیمی فر،  و  )سریرافراز  نمی شود  فراهم  منابع  به   جامعه 
ص136-140(. سرور و اسماعیل زاده )1386، ص 76(  بر این 
عدالت  به  دستیابی  در  پیش نیاز  و  گزینه  مناسب ترین  که  نظرند 
آنان  آمایش سرزمین است.  از  استفاده  پایدار  توسعۀ  و  اجتماعی 
 عدالت اجتماعی را عامل اساسی توسعۀ پایدار می دانند که تحقق 
دراین بین  و  است  فضایی  نابرابری های  ازبین بردن  به  منوط  آن 

 آمایش سرزمین ابزار رسیدن به تعادل بخشی است. 
برای ارزشیابی مداخالت اجتماعی، ازجمله آمایش سرزمین، 
است.  ضروری  اجتماعی  عدالت  از  تحلیلی  چارچوبی  وجود 
در  سرزمین  آمایش  موضع  ارزشیابی  چارچوب ها  از  این  یکی 
برابر عناصر ماهوی و تعاریف عدالت است. در  اینجا قصد بر آن 
آمایش سرزمین قضاوت  نبودن  یا  بودن  نیست که دربارۀ عادالنه 
نوع  برابر  این  رویکرد در   موضع 

ً
بلکه تالش می شود صرفا شود، 

این  از  شود.  عملی  و  نظری  واکاوی  می کند  تعریف  که  عدالتی 
مسیر می توان به سؤاالتی دست یافت  که پاسخ به آن ها در قضاوت 
پژوهش های  در  سرزمین  آمایش  نبودن  یا  بودن  عادالنه  پیرامون 
آتی مفید واقع می شود.  ساختار تحلیل بدین شیوه است که ابتدا 
ادعاهای اصلی آمایش سرزمین در نقد شیوۀ برنامه ریزی گذشته 
منظر  از  ادعاها  این  بر  سؤاالتی  ناظر  سپس  و  می شود  مطرح 

عدالت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
در حوزۀ عدالت، نظریه های متفاوتی مطرح شده که مورد نقد و 
بررسی بسیار قرار گرفته است؛ اما به ندرت برای شناخت ماهوی 
نظریه ها از  طبقه بندی و گونه شناسی های دقیق استفاده شده است. 
گونه های  نویسندگان  طوالنی،  مدت زمانی  از  پس  بااین حال، 
مختلفی را  ارائه کرده اند که می توان آن را ناشی از ظهور نظریه های 
دانست  حوزه  این  در  ـ  متناقض  شاید  یا  ـ  متفاوت  و  فراوان 
واعظی،  188-315؛  ص   ،1375 توسلی،  )Konow, 2003؛ 
ص   ،1387 پورعزت،  Greenberg, 1987, pp. 9؛  1388؛ 
436ـ437 »گونه شناسی استربا«(. با مروری بر گونه شناسی های 
به  توجه  با  و  خاص  از  زاویه ای  هریک  که  است  مشهود  موجود 
با  متناسب  بنابراین،  است.  تدوین شده  پژوهشگر  مدنظر  مسئلۀ 
هدف پژوهش، الزم است  عناصر ماهوی تعریف عدالت از متن 
این گونه شناسی ها استخراج و جمع بندی شود. »الگوی تحلیلی 
این  در  و  پرداخته  مهم  این  به  عدالت«  مفهوم  عناصر  ماهوی 

پژوهش به کار رفته است )تراب زاده، 1391، فصل دوم(:
در آمایش سرزمین ادعای مساوات مطرح نمی شود و نابرابری 
ازاین رو  نیست؛  مقبول  نیز  نابرابری  نوع   هر  اما  است،  پذیرفتنی 

نظریۀ توازن  مطرح می شود. به  نظر می رسد آنچه تواِن توازن بخشی 
دارد توجه به شایستگی های منطقه ای و به طورکلی تناسب است. 
معیارها  سایر  با  را  حق  و  دارد  زمینه ای  دیدگاهی  طرح  این  پس 
در   

ً
غالبا که  علت  این  به  بی طرفی،  همچنین  می کند.  تعریف 

یا قضاوت بی طرفانه معنا می یابد و دخالتی در  اجرای بی طرفانه 
محتوای آمایش سرزمین ندارد، از تحلیل این مقاله خارج شده و 
موضوعیت ندارد. بنابراین می توان چند عامل اصلی را در تحلیل 
آمایش سرزمین به کار برد: نیاز، شایستگی و  تالش، توازن و زمینه. 
در آغاز، بر اساس آنچه در ابتدای مقاله ذکر شد، دو ادعای اصلی 
مفاهیم  منظر  این  از  سپس  و  می گردد  مطرح  سرزمین  آمایش 

تحلیل می شود: 

2- 1.  توجه به توازن و تعادل منطقه ای: آمایش سرزمین، با چینش 

انسان و فضا و فعالیت، نوعی برنامه ریزی منطقه ای در  ابعاد ملی 
پیشین  روندهای  به  این طرح  که طراحان  اشکال عمده ای  است. 
و  رشد  در  توازن  و  تعادل  نبود  می گیرند،  توسعه  برنامه ریزی های 
توسعۀ مناطق مختلف کشور است که عوامل مختلفی باعث بروز 
آن شده است. نمونه ای از این نامتوازنی ها تمرکز فعالیت ها و نهادها 
و رشد جمعیت در تهران است که از نتایج  برنامه ریزی های ملی با 
انقالب،  از  پیش  برنامه ریزی های  درنتیجۀ  است.  بخشی  رویکرد 
و  مانده  محروم  از  توسعه  بلوچستان  و  سیستان  مانند  بخش هایی 
بر  آن کاسته می شود، درحالی که روزبه روز  از جمعیت  روزبه روز 
مناطق  جزو  تهران  است  گفتنی  می گردد.  افزوده  تهران  جمعیت 
عظیمی  ظرفیت  مسکونی شدن  به سبب  که  بوده  کشور  حاصلخیز 
عوامل  است.  رفته  ازبین  آن  حاصلخیز  خاک  و  کشاورزی  از 

برهم زنندۀ توازن در برنامه های توسعه عبارت اند از:

یزی ها: یکی  برنامه ر  2-1-1.اتخاذ سیاست های قطب توسعه در 

از نظریاتی که در برنامه ریزی های پیشین به عدم توازن در  توسعۀ 
مناطق مختلف کشور منجر شده بود، نظریۀ قطب های توسعه بود 
به  فعالیت های  اقتصادی  و  سرمایه ها  معطوف کردن  طرف دار  که 
مناطقی بود که استعداد رشد اقتصادی بیشتری داشتند. این نظریه 
مناطق  توسعۀ  از  ثروت های  حاصل  سرازیرشدن  که  بود  مدعی 
یابند.  توسعه  نیز  آن ها  که  می شود  سبب  دیگر  مناطق  به  مستعد 
به وجود  نیز  بلکه مشکالت دیگری  این مدعا عملی نشد،  نه تنها 
آورد؛ مشکالتی از قبیل افزایش مهاجرت از روستا به شهر، افزایش 
نابرابری های  بروز  مناطق  مختلف،  در  سرانه  درآمد  بین  شکاف 
اقتصادی و اجتماعی، تبعیض در دسترسی تمامی جمعیت به پهنۀ 
سرزمین، نابرابری مناطق مختلف در بهره برداری از مواهب توسعه 
و منابع طبیعی و درآمدهای ملی و تبعیض بین مناطق در  توزیع 

فعالیت های اقتصادی.

در  تمرکز  توسعه:  یزی های  برنامه ر در  تمرکزگرایی   .2-1-2

تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها و به تبع آن تمرکز در توزیع منابع 
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توسعه ای  ایجاد  نابرابری های  سبب  که  اقتصادی،  و  فعالیت های 
بین مناطق مختلف کشور شده، از مفاهیم مردود در طرح آمایش 
به شمار می رود؛ زیرا مناطقی که محل تمرکز قدرت و  سرزمین 
است.  یافته  توسعه  پیرامونی  مناطق  از  بیشتر  است  تصمیم گیری 
ازاین رو در طرح آمایش  سرزمین بارها به تمرکززدایی در قدرت و 
تصمیم گیری و توزیع منابع و واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها 

اشاره  شده است. 

یزی ها: رویکرد بخشی  2-1-3. رویکرِد بخشی ِصرف در برنامه ر

دارد  محاسنی  دیگر  عبارت  به  غفلت؛  یک  و  دارد  بصیرت  یک 
مختلف  به  بخش های  بخشی  رویکرد  که  است  مفید  معایبی.  و 
کشور توجهی جداگانه دارد، اما از توجه به سرزمین و  ویژگی های 
آن غافل می شود. بنابراین رویکرد بخشِی صرف )رویکرد بخشِی 
بدون توجه به ویژگی و استعدادهای  مناطق و نحوۀ توزیع منابع( 
برنامه های  اجرای  بود.  خواهد  کشور  در  نامتعادلی   ایجاد  عامل 
توسعۀ اقتصادِی  متکی بر رویکرد بخشی، که شاخصۀ آن رقابت 
دستگاه های اجرایی برای تصویب و تخصیص و اجرای پروژه در 
بخش های مختلف )مانند  صنعت و کشاورزی و بازرگانی( است، 
توان های  منابع  و  ازدست دادن  مناطق،  برخی  حاشیه ای شدن  به 
در  چراکه  است؛  شده  منجر  سرزمینی  نابرابری های  و  منطقه ای 
کل  در  مانند  کشاورزی  بخشی  برای  برنامه ریزی ها  حالت  این 
استعدادهای  و  ظرفیت ها  و  ویژگی ها  به  و  می شود  تنظیم  کشور 
 در برنامه های 

ً
خاص هر منطقه توجه نمی شود.  به عالوه، معموال

اجتماعی،  )اقتصادی،  برنامه ها  مختلِف  بخش های  بین  توسعه 
اقتصادی  )زیربخش های  اجزای داخلی  بخش ها  بین  و  سیاسی( 
مثل صنعت، بازرگانی، کشاورزی( ارتباط منطقی و تعامل مکمل 
در  پروژه محوری  و  بخشی  رویکرد  بنابراین  غلبۀ  نمی شود.  دیده 
برنامه ریزی ها روند توسعۀ کشور را دچار اختالل کرده است و از 

موانع اصلی  توسعۀ متوازن کشور به شمار می رود. 

2-1-4. وجود نگاه تک بعدی به توسعه و درنظرنگرفتن عدالت: 

از عوامل دیگر بروز عدم توازن و تعادل در توسعۀ مناطق  مختلف 
کشور نگاه تک بعدی به توسعه است؛ به  این  معنا که توسعه چیزی 
به سمت  سرمایه گذاری ها  نیست.  بنابراین  اقتصادی  رشد  جز 
مکان هایی هدایت می شود که بر رشد اقتصادی بیفزاید. با ادامۀ این 
روند شکاف بین  مناطق مختلف بیشتر شده و ناپایداری اجتماعی 
و  بی تعادلی ها  این  است.  یافته  افزایش  جوامع  در  اقتصادی  و 
ازجمله  درحال توسعه  کشورهای  در  متوازن  توسعۀ  ناپایداری ها 

ایران را هدف قرار داده است. 

 2-2.  توجه به ویژگی های مناطق )استعداد رشد مناطق(: طراحان 

آمایش سرزمین توجهی ویژه به استعدادها و ظرفیت های خاص  هر 
منطقه دارند و بر آن اند که برنامه ریزی های توسعه باید مبتنی  بر این 
ویژگی ها تدوین شود و توزیع منابع ملی و  فعالیت های اقتصادی و 

جمعیت نیز بر این اساس انجام گیرد تا دستیابی به روندی عادالنه 
در توسعۀ مناطق امکان پذیر باشد. ازاین رو، ضروری است سرمایه 
فراهم  مناطق  همۀ  استعدادهای  شکوفایی  برای  الزم  امکانات  و 
شود و توزیع فضایی  جمعیت و فعالیت ها متناسب با مزیت های 
که مالحظات  مواردی  )به استثنای  گیرد  منطقه صورت  هر  نسبی 
در  اراضی  کاربری  بنابراین  می کند(.  نظامی  ایجاب  و  سیاسی 
کشور متناسب با ویژگی ها و شرایط هر منطقه با دقت تمام  تعیین 
تاکنون  کشور  کالن  برنامه ریزی های  مشکل  به طورکلی  می شود. 

درنظرنگرفتن ویژگی های منطقه ای بوده است.  
با روشن شدن این دو ادعا، می توان موضع آمایش سرزمین را در 
برابر عناصر ماهوی مفهوم عدالت، که در الگوی تحلیلی ذکر شد، 

این طور بررسی کرد: 

آمایش  نظریه پردازان  مساوات:  و  سرزمین  آمایش   .1-2-2

سرزمین تفاوت های منطقه ای را پذیرفته و بر این نظرند که با هر 
کرد.  تعامل  آن  استعدادهای  و  قابلیت ها  متناسب  با  باید  منطقه 
ازسوی  دیگر، در ُبعد کالن نیز رشد مناطق باید در سطحی متوازن 
به معنای  اجزا  برابری  حالت  در   

ً
صرفا توازن  گیرد؛  این  صورت 

تساوی خواهد بود. با توجه به پذیرش تفاوت منطقه ای، ایدۀ توازن 
به  بلکه  ندارد،  برابری  و  تساوی  معنای  آمایش  سرزمین هرگز  در 
مردود  تساوی  ایدۀ  ازاین رو  دارد.  اشاره  فاصله  و  شکاف  کاهش 
دو  بر  سرزمین  آمایش  ادعاهای  در  بنابراین  است.  شده  انگاشته 

کید شده است.   عنصر اصلی توازن و استعدادهای منطقه ای تأ

ادبیات  در  تالش:  و  شایستگی  و  سرزمین  آمایش   .2-2-2

عدالت، توجه به استعدادهای منطقه ای به دو مفهوم شایستگی و 
و  قابلیت  نوع  هر  از  است  عبارت  شایستگی  تالش  بازمی گردد. 
این  به کارگیری  یعنی  تالش  و  بالقوه  یا  بالفعل  صالحیت  و  توان 
میزان  به  بیشتر  تالش  البته  هدف.  به  دستیابی  در   شایستگی ها 
توجه  به  با  آن ها.  خود  تا  دارد  توجه  شایستگی ها  این  به کارگیری 
اما  بازمی گردد.  شایستگی ها  به  بیشتر  استعداد  تفکیک،   این 
ازآنجاکه تالش هر فرد، نهاد، منطقه و... مبتنی  بر شایستگی ها و 
 قابلیت های اوست و بدون این دو مفهوم نمی توان تالش را معیار 

عدالت دانست، شایستگی و تالش با هم ذکر می شوند. 
آمایش  طرح  در  شایستگی  و  تالش  عنصر  دو  درخصوص 
سرزمین پرسش هایی مطرح می شود که پاسخ به آن ها در فهم نوع 

عدالت مفروض در  آمایش مفید خواهد بود: 

•   منظور از رشد استعدادهای هر منطقه کدام استعدادهاست؟
با رشد متوازن کدام یک از استعدادهای منطقه عدالت در جامعه 
رشد  مناطق  مختلف  استعدادهای  همۀ  باید  آیا  می شود؟  برقرار 
یا استعدادهای خاصی از هر منطقه؟ چه معیار و شاخصی  کند 
که  هرجا   

ً
مثال وجود  دارد؟  خاص  استعدادهای  این  تعیین  برای 

محصوالت  همۀ  یا  کرد  کشاورزی  می توان  باشد  آب وخاک 
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کشاورزی را به زیر کشت برد؟ آیا در هر منطقه استعدادی برجسته 
دراین صورت  کرد؟  آن  سرمایه گذاری  روی  باید  که  دارد  وجود 

استعداد برجستۀ هر منطقه چگونه تعیین می شود؟  

•    آیا محاسبۀ فنی و دقیق میزان رشد استعدادها امکان دارد؟
آیا می توان استعداد مناطق مختلف را سنجید؟ اگر پاسخ مثبت 
است، چگونه؟ ازچه طریق می توان فهمید  استعدادهای هر منطقه 

متوازن رشد می کند؟  

•   آیا استعدادهای هر منطقه باید صرِف توسعۀ همان منطقه شود؟
گوناگون  استعدادهای  از  سرشار  خوزستان  استان  مثال،  برای 
ازجمله بهره برداری از نفت و گاز، ماهی گیری، تجارت دریایی، 
کشاورزی،  صنایع غذایی، گردشگری است. اگر تمام ظرفیت ها و 
استعدادهای این منطقه به رشد مناسبی برسد، به  منطقه ای بسیار 
از  بسیاری  با  زیادی   

ً
نسبتا شکاف  و  شد  خواهد  تبدیل  ثروتمند 

مناطق کشور پیدا خواهد کرد؟ حال آیا باید  درآمدهای حاصل از 
پیشرفت این منطقه َصرف توسعۀ همین منطقه شود؟

رود،  به کار  منطقه  همان  توسعۀ  برای  منطقه  هر  استعداد  اگر 
یک  منطقه  استعداد  از  استفاده  شاید   

ً
اساسا می شود؟  چه  ملیت 

 استان 
ً
در منطقه ای دیگر به نوعی رشد همان استعداد باشد. مثال

یزد نیروی کار دارد و استان دیگری ظرفیت  صنعت. با ترکیب این 
دو، ظرفیتی ملی شکوفا می شود. پس رشد استعداد فردی ناقض 

وابستگی و تبادالت  بین منطقه ای است. 

 رشد جمعیت آن منطقه را 
ً
•   آیا رشد استعدادهای منطقه ای الزاما

درپی خواهد داشت؟
ترکیب بهینۀ انسان و فعالیت و فضا در آمایش چیست؟ آیا این 
 در مسیر توازن بیشتر و عدالت است؟ با توجه 

ً
ترکیب بهینه الزاما

 به نظریۀ آمایش سرزمین مبنی بر ترکیب بهینه در توزیع انسان و 
فعالیت و فضا، آیا به جمعیت مناطقی که استعدادهای  اقتصادی 
 چه رابطه ای بین رشد استعدادهای 

ً
بیشتری دارد باید افزود؟ اصوال

یک منطقه و  توزیع جمعیت در آن منطقه وجود دارد؟ آیا شاخصی 
رشد  با  و  متناسب  الزم  جمعیت  میزان  اندازه گیری  برای  دقیق 

استعدادهای هر منطقه وجود دارد؟

 عدالت برقرار می شود؟
ً
•   آیا با رشد استعدادهای هر منطقه لزوما

ممکن است مردمان منطقه ای نیازی خاص داشته باشند، ولی 
قابلیت و توان )استعداد( برطرف کردن آن نیاز را نداشته باشند. اگر 
نیازشان از مناطقی که توان رفع آن را دارد برطرف شود، آیا همان 

دیدگاِه اقتصاد نشری و قطب های  توسعه بازتولید نمی شود؟

•   در تعامالت بین المللی، رشد استعدادهای هر منطقه چگونه 
مطرح می شود؟

در  محصولی  تولید  ظرفیت  و  قابلیت  است  ممکن  گاهی 
تعامالت  لزوم  توجه  به  با  ولی  باشد،  داشته  وجود  کشور  داخل 
 بین المللی و درنظرداشتن مصلحت هایی دیگر الزم باشد آن کاال 

از خارج وارد شود. در چنین فضایی رشد استعدادهای  هر منطقه 
باید  مناطق  استعدادهای  از  کدام یک  می شود؟  توجیه  چگونه 
ازطرفی  شود؟  خارج  وارد  از  باید  محصول  کدام  و  شود  شکوفا 
مناطق  نسبی  مزیت های  به  باید  آیا  مناطق  استعدادهای  در رشد 
بین المللی  به عالوه گاهی  ممکن است تعامالت  نیز توجه شود؟ 
 
ً
باشد. مثال اثرگذار  به عنوان استعداد  در شناخته شدن یک ویژگی 
زمانی که  روسیه ازسوی اتحادیۀ اروپا تحریم می شود ممکن است 
تولید محصوالت ضروری کشاورزی در استان هایی که  استعداد 
بازار  دراختیارگرفتن  به منظور  ندارند،  را  آن ها  تولید  برای  الزم 

روسیه، استعداد تلقی شود. 
استعدادهای  آن  بر  سرزمین  آمایش  شد،  بیان  که  همان گونه 
کید می کند که امکان شکوفایی دارند، اما ابهاماتی نیز  منطقه ای تأ
،  کدام استعداد تا چه حدودی و چگونه باید شکوفا شود 

ً
دارد: مثال

منطقه ای  با رشد  را  بین المللی  و  ملی  یا چگونه می توان مصالح 
مبتنی  که  منطقه،  هر  فعالیت  و  تالش  هماهنگ  کرد؟ همچنین، 
 بر استعدادها و شایستگی هاست، موجب  نامتوازنی  جدید و تولید 

قطب رشد نخواهد شد؟ 

  2-2-3. آمایش سرزمین و توازن: ایدۀ توازن رویکردی  منسجم 

و کارکردی دارد و بر این اصل استوار است که اجزا باید هماهنگ 
تا هم صالح اجزا محقق شود و هم مصلحت  با کل عمل کنند 
کل تأمین گردد. ازاین رو سؤاالت زیر در نسبت آمایش سرزمین با 

توازن مطرح  می شود: 

 -  مبنای آمایش سرزمین در طرح ایدۀ توازن چیست؟
مناطق مختلف کشور استعدادهای گوناگون در سطوح مختلف 
 در بخش  کشاورزی استعدادی 

ً
دارند. براین مبنا، اگر منطقه ای مثال

منطقه  آن  در  بخش  کشاورزی  رشد  باید  آیا  باشد،  داشته  خاص 
و  اجبار  به  باید  کشاورزی  استعداد  فاقد  منطقۀ  یا  شود  محدود 
رفع  داعیۀ  که  برنامه ای   

ً
اساسا شود؟  رشد  داده  صرفه  برخالِف 

نامتوازنی های ناشی از رویکرد بخشی و سیاست های قطب توسعه 
را دارد  مرادش از توازن چیست؟ حداقِل برداشت از ایدۀ توازن در 
آمایش سرزمین برابرنبودن است. بنابراین اینکه رشد استعدادهای 
تأیید  نیز  را  نابرابری  نوع  هر  اما  می پذیرد،  را  تفاوت  و   منطقه ای 

نمی کند، به نوعی تناقض و ابهام در تعریف توازن است. 

چه  کشور  مختلف  مناطق  بین  توازن  برقراری  شاخص  و  حد    - 
باید باشد؟

مختلف،  مناطق  توسعۀ  و  رشد  در  توازن  برقراری  برای 
توسعه یافتگی به چه میزان باید تعیین شود تا  مناطق مستعِد رشد 
حد  آن  به  کم استعدادتر  مناطق  و  نیابند  توسعه  حد  آن  از  بیشتر 
درنظر  سرزمین  آمایش  در  عدالت  برای  که  مبنایی  هر  برسند؟ 
نیازمند شاخص هایی است که میزان موفقیت  آمایش  گرفته شود 
سرزمین  آمایش  مبنای  اگر  بسنجد.  عدالت  به  رسیدن  در  را 
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چگونه  کشور  کشاورزِی  بخش  در  مثال  برای  است،  توازن  بر 
باید درنظر گرفت که عادالنه باشد؟ یکسان سازی میزان  چینشی 
یا  مناطق مختلف عادالنه است  در  تولید محصوالت  کشاورزی 
برابرسازی نرخ ریالی تسهیالت بانکی و بیمۀ بخش کشاورزی؟ 
 این سؤال مؤخر 

ً
نبود شاخص به کلی گویی منجر می شود. مسلما

از سؤال قبلی است و  تا مبنا مشخص نشود، تعیین شاخص دقت 
چندانی نخواهد داشت. 

جامعه  در  عدالت  اجرای  مبنای  نمی تواند  نشری  اقتصاد  آیا   - 
توجیهی  چه  با  اقتصاد  نوع  این  است،  منفی  پاسخ  اگر  باشد؟ 

رد می شود؟
با چه دلیلی نظریۀ قطب رشد در آمایش سرزمین رد می شود و 
عامل ایجاد نابرابری های اجتماعی تلقی می شود؟ چه  اشکالی دارد 
مناطقی که در بخشی خاص مستعدترند به قطب توسعه یافتگی در 
سرازیر  دیگر  مناطق  به  تولیدشان  و  مازاد  شوند  تبدیل  بخش  آن 
است.  قطب  نظریۀ  نوعی  نیز  آمایش  دیدگاه  شاید   

ً
اساسا شود؟ 

چون آمایش مدعی  نیست همه چیز باید همه جا باشد. بلکه هرکه 
هرچه دارد می تواند قطب داشته هایش شود. با فرض پذیرش این 
  رشد نامتعادل درون منطقه ای را خواهیم داشت که 

ً
احتمال، مجددا

رد در عین تعادل کالن منجر می شود . 
ُ

به بی تعادلی خ

 - آیا تنها راه و مبنای اجرای عدالت توزیع پس از تولید است؟
 آیا عدالت به این معناست که اگر منطقه ای منابع بیشتری 

ً
اصوال

از مناطق دیگر داشته باشد باید مقدار مازاد را به  آن مناطق دهد؟ 
 اگر استان های خوزستان و بوشهر معادن نفت و گاز دارند، 

ً
مثال

آیا باید مازاد نیازشان را  رایگان در اختیار مناطق دیگر قرار دهند؟ 
آن  نتیجۀ  که  امکانی  است؛  فراهم  اقتصادی  مبادالت  امکان  یا 
سرازیرشدن منابع  انبوه به سمت این استان ها خواهد بود. آمایش 
به  نتواند  اگر  می کند،  رد  را  رشد  قطب  ایدۀ  بااینکه  سرزمین، 
مسئلۀ  مبادالت بین منطقه ای پاسخ دهد، گرفتار انتقادات مربوط 

به قطب رشد می شود. 

 - برای برنامه ریزی در سطح کالن کشور، هدف باید کارایی باشد 
یا عدالت؟

در تصمیم گیری های کالن و ملی، و در مواجهه  با دوگانۀ کارایی 
تولید  ظرفیت   

ً
مثال پیدا  می کنند؟  اولویت  کدام یک  عدالت،  و 

استان ها،  برخی  در  اما  دارد،  استان ها وجود  از  بسیاری  در  برنج 
این  آب وهوایی،  بهتر  شرایط  شمالی،  به سبب  استان های  مانند 
محصول با هزینۀ کمتر و درنتیجه کارایی بیشتری تولید می شود. 
یک راه  این است که استعداد مناطق دیگر کشور در تولید برنج، 
به سبب پایین بودن بازدهی و کارایی شان، نادیده گرفته شود و  برنج 
 در استان های شمالی تولید شود. راه دیگر آن است که، 

ً
منحصرا

برای رعایت عدالت، در هر استانی که  امکان و ظرفیت تولید برنج 
وجود دارد اجازۀ کشت داده شود. البته می توان به نحوی دیگر نیز 

برنامه ریزی کرد تا عدالت و کارایی با هم جمع شوند. 
باشد،  اقتصادی  کارایی  کشور  کالن  برنامه ریزی  مبنای  اگر 
توسعه  سرریزشدن  بدون  حتی  توسعه  قطب  سیاست های  گاهی 
هدف  اگر   

ً
مثال بود.  خواهد  مطلوب  نیز  کشور  دیگر  مناطق   در 

مالی  ارزش  مهم  است  آنچه  باشد،  ملی  ناخالص  تولید  افزایش 
باشد، نمی توان  مبنا عدالت  اگر  تولید در سطح ملی است. ولی 
پذیرفت.  دیگران  پایمال شدن  حقوق  به  قیمت  را  اقتصادی  رشد 
درخصوص آمایش سرزمین به نظر می رسد رویکرد کلی دوجانبه 
اتخاذ شده است؛ یعنی ادعا شده که هم  توازن برقرار شده، هم به 
عدالت  و  کارایی  شاید   ازاین رو  است.  شده  توجه  مناطق  ویژگی 

جمع پذیر باشند.

و  فعالیت  و  انسان  بهینۀ  ترکیب  در  توازن  اندازه گیری   -  شاخص 
فضای درون هر منطقه چیست؟

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

ً
اصوال

بخش های مختلف هر منطقه چیست؟

و  فعالیت  و  انسان  بهینۀ  ترکیب  در  توازن  اندازه گیری   - شاخص 
فضا در میان مناطق مختلف کشور چیست؟

با چه شاخصی می توان مشخص کرد که جمعیت و فعالیت های 
اقتصادی و منابع بین مناطق مختلف به طور متوازن و بهینه  توزیع  
و  جمعیت  مقدار  این  تخصیص  از  پس  به عالوه،  است؟  شده 
می شود؟  سنجیده  چگونه  ظرفیت ها  شکوفایِی  میزاِن  سرمایه، 
بین  منابع  تخصیص  و  تجهیزات  و  بودجه  توزیع  در  توازن  میزان 

مناطق مختلف با چه شاخصی  اندازه گیری می شود؟ 

نیز  منابع زیرزمینی  آیا شامل  منابع مدنظر است؟  توزیع کدام   - 
می شود؟

باشد  فاقد هرگونه منبعی  آیا منطقه ای در کشور وجود دارد که   - 
باید  آیا  و هیچ استعدادی برای رشد نداشته باشد؟ دراین صورت 
مردم آن منطقه در این زمینه ها محروم واقع شوند یا باید منابعی از 

مناطق دیگر به این منطقه ارسال  شود؟

جهت  کدام  در  باید  فضا  و  جمعیت  و  فعالیت  متوازن  توزیع   - 
انجام پذیرد؟ درجهت  رشد اقتصادی؟ یا منافع سیاسی و فرهنگی 

و اجتماعی نیز در این زمینه دخیل اند؟

آمایش  دانستیم  اینکه  پس  از  نیاز:  و  سرزمین  آمایش   .4-2-2

متوازن  رشد  برای  و  دانسته  مردود  را  نهایی  برابری  ایدۀ  سرزمین 
با سؤالی  است،  کرده  را مطرح  منطقه ای  ایدۀ رشد  استعدادهای 
مواجه می شویم: اگر منطقه ای در مقایسه با سایر مناطق ظرفیت 
استعدادهایش  سرعت  به کارگیری  در  یا  نداشته  باشد،  استعداد  و 
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سایر مناطق را نداشته باشد، چه باید کرد؟
به نظر می رسد باید جایگاه تولید و مصرف را از هم جدا کرد. 
و  داشت  توجه  استعدادها  شکوفاسازی  به  باید  تولید  جایگاه  در 
توازن رشد  تا  برد  بهره  بازتوزیع  نظام  از  باید   در جایگاه مصرف 
مسئلۀ  به  سرزمین  آمایش  پاسخ  نیز  اینجا  در  شود.  حفظ  کالن 

 نیاز مبهم است. 

مذکور،  موارِد  توجه  به  با  زمینه:  و  سرزمین  آمایش   .5-2-2

به دنبال  هرگز  سرزمین  آمایش  که  گرفت  نتیجه  به راحتی  می توان 
این  به  قائل  بلکه  نیست،  مناطق  همۀ  برای  نسخۀ  واحدی  ارائۀ 
است که در هر منطقه باید متناسب با شرایط آن عمل کرد. ازاین رو 
زمینه گرایی را  می توان در آمایش سرزمین دریافت.  آمایش چگونه 
بین المللی  و  ملی  و  مصالح  کل  توازن  با  را  زمینه گرایی  می تواند 
هماهنگ کند؟ ممکن است منطقه ای به خودی خود زمینه و شرایط 
تعامالت  و  کشور  سطح  در  اما  داشته  باشد،  را  محصولی  تولید 

بین المللی تولید آن محصول به صالح نباشد. 

 جمع بندی و نتیجه گیری
سرزمین  آمایش  بزرگ  ادعا های  از  یکی  سرزمینی  عدالت 
است.  ساخته  مطرح  بخشی  برنامه ریزی  نقد  در  را  آن  که  است 
خط مشی گذاری در  حوزه  های اساسی کشور، ازجمله کشاورزی، 
نیازمند تبیین دقیق تر این ادعا است. در نگاه نخست، برنامه ریزی 
توازن  به  توجه  یعنی  اصلی،  ادعای  دو  طرح  با  سرزمین  آمایش 
مناطق،  رشد  استعداد  و  به  ویژگی ها  توجه  و  منطقه ای  تعادل  و 
عادالنه تر به نظر می رسد و بر  برنامه ریزی بخشی ارجحیت دارد. 

همان گونه که در جدول 2 بیان خواهد شد، نتایج پژوهش نشان 
را  نابرابری  و  ندارد  مساوات  ادعای  سرزمین  آمایش  که  می دهد 
می پذیرد، اما هر نوع  نابرابری را قبول ندارد؛  ازاین رو  ایدۀ توازن 
دارد  توازن بخشی  تواِن  آنچه  می رسد  نظر  به  مطرح  می کند.  را 
است.  تناسب  به طورکلی  و  منطقه ای  به  شایستگی های  توجه 
پس آمایش سرزمین نگاه زمینه ای دارد و حق را با سایر معیارها 

تعریف می کند.  
ماهوی  عناصر  مواجهه  با  در  سرزمین  آمایش  جهت گیری 
شایستگی،  و  تالش  نیاز،  بی طرفی،  و  مساوات  یعنی  عدالت، 
اعطای  حق، توازن و زمینه، بسیار مبهم و سؤال برانگیز و نیازمند 
منطقه ای  استعدادهای  بر  آن  سرزمین  آمایش   

ً
مثال است.  تدقیق 

کدام  که   دراین باره  اما  دارند،  شکوفایی  امکان  که  می کند  کید  تأ
چگونه  یا  شود  باید  شکوفا  چگونه  و  حدودی  تا  چه  استعداد، 
منطقه ای هماهنگ  رشد  با  را  بین المللی  و  ملی  می توان مصالح 
 کرد ابهام دارد. برنامه ریزی   آمایش سرزمین با مسئلۀ تضاد کارایی 
و عدالت مواجه است و تکلیف خود را هنوز روشن نکرده است. 
این نوع برنامه ریزی با  اصلی ترین نقدهایی مواجه است که خود 
به  پایبندی  بنابراین  برنامه ریزی بخشی مطرح کرده  است.  دربارۀ 
تبیین  نیازمند  عمومی،  مداخالت  عرصۀ  در  اجتماعی،  عدالت 
آمایش  ازجمله  برنامه ریزی  رویکردهای  موضع  تدقیق  و  رابطه 

سرزمین در برابر این ارزش مهم و قوام بخش جامعه است.  
 موضع آمایش سرزمین در برابر عناصر ماهوی مفهوم عدالت 

به طور خالصه در جدول2 ارائه می شود: 

موضع آمایش سرزمین در برابر عناصر ماهوی مفهوم عدالت

ادعاهای 

آمایش 

سرزمین

مساوات 

و برابری

تالش و 

شایستگی
زمینهنیازتوازن

توجه به 

استعدادها

توجه به 

تنوع و 

پذیرش 

نابرابری

کید بر رشد  تأ

استعدادهای 

محلی بر اساس 

اقتضائات محلی
پذیرفتن 

توازن

و ابهام در 

شاخص ها

صرف نظر 

کردن از 

پرداختن 

به مفهوم 

»نیاز« و 

پرداختن 

به مفهوم 

»رشد« 

توجه به 

ظرفیت های 

محلی

تعادل 

منطقه ای

پذیرش 

نابرابری در 

کید  عین تأ

بر کاهش 

شکاف 

و فاصلۀ 

شدید

کید بر رشد  تأ

متوازن استعدادها

ابهام در جمع 

بین دیدگاه 

منطقه ای و 

مصالح ملی

جدول 2: موضع آمایش سرزمین در برابر عناصر ماهوی مفهوم عدالت
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پیشنهادها
برای اجرای عادالنۀ طرح آمایش سرزمین در برنامه های بخش 
کشاورزی، باید به مالحظات و ابهامات مطرح شده  توجه داشت. 
درجهت تکمیل این پژوهش، پیشنهاد می شود موضوعات زیر در 

پژوهش های آتی مورد مطالعه قرار گیرد: 

 1.  دفاعیۀ آمایش سرزمین در موضوع عدالت سرزمینی؛ 

 2.  چارچوب کلی طرح آمایشی عادالنه در بخش کشاورزی ایران.
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