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ماهیار محبي :کارشناسي ارشد برنامهریزی منطقهای ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
کیانوش ذاکرحقیقي :0استادیار شهرسازی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،همدان ،ایران
چکیده
طرحهای توسعه شهری در ایران از کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامهریزان و مدیران شهری و مردم برخوردار نبوده و درصد بسیار
کمي از اهداف و برنامههای آن به ثمر نشسته است .این امر موجبات سوء استفاده از منابع طبیعي ،اراضي باارزش و حیاتي را بیش از پیش
ممکن ساخته است .در همین راستا تغییر و تخریب کاربری اراضي کشاورزی به دلیل ارزش افزوده ایجاد شده در آن ،ضعف مدیریت
شهری در کنترل بازار زمین و خالهای قانوني ،امر تخریب اراضي کشاورزی و تغییر کاربری در آنها برای استفادههای دیگر را در سالهای
اخیر تشدید نموده است .در محدوه مورد مطالعه (شهرستان تنکابن) احداث مجتمعهای تفریحي -گردشگری و شهرکها و سازوکارهای
درآمدزایي شهرداری به همراه عوامل ذکرشده فوق سرعت تخریب اراضي کشاورزی را بیش از پیش افزایش داده است .تحقیق حاضر در
تالش برای امکانسنجي استفاده از مدل انتقال حقوق توسعه در محافظت از اراضي کشاورزی است .بر این اساس ،روش تحقیق ،مورد
پژوهي و جامعه آماری آن زمینهای کشاورزی از بخش مرکزی شهرستان تنکابن است .نتایج مطالعه نشان ميدهد برنامه به کارگرفته شده
انتقال حقوق توسعه به دلیل سودآوری بیشتر برای کشاورزان و اصالح روند تخریب اراضي کشاورزی ،در صورت رعایت تراکم ساختماني
پیشنهادی ( 422درصد) و نسبت حق توسعه به حق مالکیت ( 02به  52درصد) قابلیت اجرایي و محافظت از اراضي کشاورزی شهرستان
تنکابن را در پي خواهد داشت.
واژههاي کلیدي :انتقال حقوق توسعه ،حقوق مالکیت ،طرحهای توسعه شهری ،حفاظت از زمینهای کشاورزی ،تنکابن.

 .4مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسي ارشد برنامهریزی منطقهای ماهیار محبي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات به
راهنمایي دکتر کیانوش ذاکرحقیقي است.
 .0نویسنده مسئول23404221990 ، k.zakerhaghighi@gmail.com :
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بیان مسأله:
رشد روزافزون و فزاینده جمعیت شهری در سالهای اخیر سبب تحمیل توسعه بيبرنامه به شهرها شده است .در این میان
بیشترین فشار به اراضي کشاورزی و منابع طبیعي وارد شده است .در ایران سیاست زمین چندان واضح نیست که دلیل آنرا
ميتوان در تضاد قوانین و مقررات و عدم وجود سیاستي جامع دانست که ميتواند مقررات متضاد را هماهنگ نماید و به مسائل
و نیاز اقشار مختلف جامعه پاسخ دهد .محافظت از اراضي کشاورزی به دالیل مختلف تاکنون از سوی سازمانهای دولتي و
مسئوالن تهیه طرحهای توسعه شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است .به همین دلیل برنامه انتقال حق توسعه از جمله
گرایشات جدید در حوزه مطالعات شهری و ناحیهای است که ضمن نزدیک کردن اصول و معیارهای توسعه پایدار و رشد
هوشمند شهری با مباني انتقال حقوق توسعه ،بستر تحققپذیری اهداف آن را نیز را فراهم مينماید (Jane et al, 1999:
) .15به طور ساده ميتوان گفت الگوی انتقال حق توسعه راهي است برای کاهش یا حذف توسعه کالبدی در مناطقي که
جامعه یا برنامهریزان خواهان حفاظت آنها هستند و افزایش ساخت در مناطقي که در چارچوب یک برنامه طراحي شده برای
رشد کالبدی مناسب تشخیص داده شده است ).(Mittra, 1996:1
از جمله دالیل اصلي ناکارایي طرحهای توسعه و عمران را ميتوان مقابله آنها با حقوق مالکیت ،در کشورهایي از جمله
ایران دانست که این حق به صورت قانوني به رسمیت شناخته شده است .این طرحها به دلیل کمبود تعامل با حقوق مردم از
حوزه وظایف اصلي خود خارج شده ،به ابزار کنترل بروکراسي دولتي بر مردم بدل شده و آثار خارجي منفي بسیاری به دنبال
آوردهاند که از جمله آن تغییر و تخریب کاربری اراضي باارزش حیاتي و اکولوژیک همچون اراضي کشاورزی است .بر این اساس،
ميتوان گفت در صورتيکه از ظرفیتهای قانوني و حقوقي مالکیت در ایران در جهت تأمین منافع اجتماعي استفاده شود و به
جای مقابله با حقوق مالکیت ،با آن تعامل برقرار گردد ،ميتوان گام بلندی در جهت کاهش آثار منفي ناکارآمدی طرحهای
توسعه و عمران از جمله تخریب اراضي با ارزش و حیاتي که هدف تحقیق حاضر است برداشت .هدف از این تحقیق استفاده از
طرحهای انتقال حق توسعه به عنوان رویکردی کاربردی در نظام برنامهریزی راهبردی است ،به نحویکه بتوان اراضي کشاورزی
موجود در نمونه مورد مطالعه که ارزش بسیار باالی اقتصادی و محیطي را برای محدوده در خود ذخیره نمودهاند ،حفط نمود و
در عین حال ،برای مالکان این زمینها نیز شرایطي را فراهم نمود که در صورت تمایل به اموری به غیر از کشاورزی در مکاني
دیگر با انتقال حق توسعه خود و بدون تغییر در کاربری زمین اصلي به انجام آن بپردازند .سؤال اصلي این تحقیق آن است که
آیا ميتوان از مفهوم انتقال توسعه برای زمینهای کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان تنکابن استفاده نمود ،به نحویکه
ضمن حفظ کاربری فعلي ،حقوق مالکیتي صاحبان زمین نیز تأمین گردد؟
پیشینه تحقیق:
یکي از اشکال برنامهریزی بازار محور که در دهه 52برای تحقق اهداف حفاظت میراث فرهنگي و در دهه  02برای حفاظت
مناطق تاریخي ،باغات ،مزارع و فضاهای باز و سبز شهری و روستایي در برخي ایاالت آمریکا ظهور نمود ،رویکرد انتقال حقوق
توسعه ( )TDR4در سطح شهر و ناحیه است ( .)Kaplowitz et al, 2007:378برای نخستین بار ،فکر انتقالِ حق یک
پالک در پالک مجاور در قانون منطقهبندی سال  4349شهر نیویورک پیشبیني شده بود ).(Johnston et al, 1997:365
در سال  4390شهر نیویورک اولین برنامه با همین نام را به عنوان بخشي از قانون «حفاظت از نشانههای تاریخي» به اجرا
درآورد .این قانون از تغییر یا تخریب نشانهای تاریخي ممانعت ميکرد و در عین حال به مالک زمین مربوطه اجازه ميداد حق
توسعه استفاده نشده ملک خود را به امالک همجوار منتقل کند ) .(Pruetz, 2003:27از دهه  4302تا سال  ،0229در 02
ایالت آمریکا ،تعداد  402برنامه محلي حق توسعه ،شامل  15برنامه شهری 92،برنامه ناحیهای و  10برنامه مختلط شهری و
ناحیهای برای حفاظت میراث فرهنگي ،فضاهای باز و سبز و نیز تحقق سیاستهای برنامهریزی کاربری اراضي مورد طراحي و
استفاده قرار گرفته است ) .(Libby et al, 2003:4اجرای برنامه انتقال حق توسعه در کشورهای در حال توسعه به مراتب
دیرتر و در اواخر دهه  4332آغاز شد .در این کشورها ،این برنامه در برخي موارد مانند شهر کورتیبیا در برزیل به منظور کنترل
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جهات توسعه مورد استفاده قرار گرفته ( )Jenks et al, 2000:53و در مواردی مانند شهر بمبئي در هندوستان برای کنترل
ساختوساز و زاغهنشیني و بهبود وضعیت مسکن به کار گرفته شده است). (Sanyal et al, 2001:14
ایده نظام انتقال حقوق توسعه اذعان ميدارد که تصمیمات و قوانین اغلب بر ارزش برخي امالک از طریق تغییر در قوانین
منطقهبندی که ساخت و ساز اضافي یا دیگر اشکال توسعه سودآور را امکانپذیر ميکند ميافزاید .از سویي دیگر ،در اثر اجرای
هرگونه مقررات شهرسازی یا برنامهریزی مربوط به احداث تسهیالت و خدمات عمومي شهری وضعیت برخي امالک ممکن
است افت کند .انتقال حق توسعه سهمي از ارزش اضافي که در اثر این اقدامات به طور مجاني نصیب عدهای از مالکان ميشود
را در اختیار شهر قرار ميدهد .این روش امکان داد و ستد حق توسعه اراضي توسط مالکان ،صرفنظر از الگوی تعیینشده برای
توزیع مطلوب کاربریها و منابع شهری در طرحهای توسعه و ضوابط منطقهبندی و شهرسازی ،را فراهم ميآورد و از خسارات یا
منافع بادآورده فردی مالکان اراضي تا اندازه زیادی جلوگیری ميکند ) .(Pruetz, 2003:28موضوعاتي که تشکیل دهندهی
ایدهی اصلي انتقال حق توسعه هستند را ميتوان در مفاهیم زیر خالصه کرد):(Mittra, 1996:5
حقوق توسعه :مالکیت را ميتوان به دستهای هیزم تشبیه کرد که هر شاخه آن نماینده حقي متفاوت است و بر این اساس
مفهوم انتقال حق توسعه بر تئوری مجموعهای از حقوق مالکیت اموال استوار است .مطابق این نظریه ،مالکان زمین دارای
مجموعهای از حقوق شامل حق استفاده ،حق اجاره دادن ،حق رهن ،حق واگذاری و حق توسعه ملک خود هستند .به هر یک از
این حقوق به عنوان یک عنصر جداگانه نگریسته ميشود که ميتواند از ملک جدا شده و به عنوان یک کاال فروخته شود.
منطقه ارسال :به اراضي که در مناطق دارای اهمیت و ارزشهای ویژه واقع شدهاند ،مانند اراضي کشاورزی ،فضای باز ،امالک
باارزش تاریخي ،یا هر عنصری که برای جامعه واجد اهمیت است ،منطقه ارسال گفته ميشود.
منطقه دریافت :منطقه دریافت به اراضي گفته ميشود که برای توسعه مناسب تشخیص داده شده و توسعه مازاد بر حق پایه
درآن مجاز دانسته شده است یا تشویق ميشود.
ارزش توسعه :ملک ميتواند واجد ارزش توسعه به مفهوم ساخت و ساز مسکوني یا تجاری و یا دارای هدف غیرتوسعه مانند
کشاورزی ،جنگلداری ،تفریحي باشد .به عبارت دیگر این دو ارزش توسعه و غیرتوسعه با هم ارزش بازاری یک ملک را تشکیل
ميدهند.
برنامه انتقال حق توسعه راهي است برای کاهش یا حذف توسعه کالبدی در مناطقي که جامعه یا برنامهریزان خواهان
حفاظت آن هستند و افزایش ساخت در مناطقي که در چارچوب یک برنامه طراحي شده برای رشد کالبدی مناسب تشخیص
داده شدهاند .در منطقه ارسال ،در قالب برنامههای انتقال حق توسعه مالکان دارای حق انتخاب دوگانه هستند .آنها ميتوانند در
برنامه انتقال حق توسعه مشارکت نکنند و بهجای آن از زمین خود برای مصارف کشاورزی و نیز توسعه مجاز مطابق حق
انتخاب پایه 0استفاده کنند .حالت دیگر انتخاب برنامه ،امضا محدودیتنامه ،پذیرش حقوق ارتفاقي جامعه ،حفاظت دائمي از
زمین و دریافت حق توسعه قابل فروش بر اساس مساحت زمین است .در منطقه دریافت سازندگان و متقاضیان سرمایهگذاری
در ساختمان و توسعه شهری ميتوانند از طریق خرید مقادیر معیني از حق توسعه مناطق ارسال ،نسبت به احداث بنای مازاد
بر حق پایه کلیه امالک ،تا حد مجاز طرح توسعه اقدام نمایند .قیمت حق توسعه قابل مبادله معموالً از طریق عرضه و تقاضا
بین دو طرف توافق ميشود ،اما مقررات برنامه ميتواند از طریق کنترل عرضه تعداد حقوق توسعه قابل فروش مالکان واقع در
مناطق ارسال ،بر قیمتها اثر گذارد ) .(Pruetz, 2003:43توجه به این نکته ضروری است که زماني برنامه انتقال حق توسعه
ميتواند توسعه را در مناطق دریافت تشویق کند که حق پایه به درستي تعیین شده باشد .چنانکه حق پایه برابر ارزش بازاری
تراکم باشد ،انتقال حق توسعه قادر به ترویج ساخت و ساز اضافي در مناطق دریافت نخواهد بود .اگر حق پایه کمتر از حد مجاز
منطقهبندی باشد ،برنامه ميتواند با تأمین پایه منطقي برای مجاز شمردن توسعه توسط شهرداریها ،ساخت و ساز را تشویق
1
کند ) .(Levine, 2006:15طرحهای انتقال حق توسعه تحت عناوین مختلف از قبیل خرید حق توسعه ،9مبادله حق توسعه
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) ،(MDR9و انتقال اعتبار توسعه از تنوع و جزئیات متفاوتي برخوردارند ،اما پایه تمامي آنها حفاظت در مقابل توسعه
است).(Jane et al,1999:3
روش تحقیق:
در این تحقیق ،ابتدا با توجه به مباني نظری در حیطه برنامه انتقال حقوق توسعه و محافظت از اراضي کشاورزی معیارها و
شاخصهای تعیین مناطق توسعه و حفاظت به دست آمده و بر اساس آن معیارها و شاخصهای استخراج شده مناطق حفاظت
و توسعه در سطح شهرستان تنکابن تدقیق شدند .سپس بر اساس مناطق دوگانه تعریف شده و شاخصهای حاصل از تجارب
جهاني و دیدگاههای صاحبنظران مدل برنامه انتقال حقوق توسعه طراحي و تدوین شده است .جهت طراحي و تدوین الگوی
نظری طراحي انتقال حقوق توسعه ،فرایند تحقیق به سه گام اصلي شناخت ،سنجش و ارزیابي ،و طراحي نظام انتقال حقوق
توسعه تقسیم ميشود .تمامي این قسمتها در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند و نتیجه آنها طراحي بهینه در راستای
انسجامبخشي و افزایش تحققپذیری طرح است .با این رویکرد فرایند تدوین برنامه انتقال حق توسعه براساس متون نظری و
تجارب استفاده شده در سایر کشورها و با در نظر گرفتن شرایط عمومي برنامهریزی شهری و منطقهای در ایران و مقتضیات
شهرستان تنکابن طراحي شد .رویکرد انتقال حقوق توسعه در یک فرایند هشت مرحلهای که عبارتند از تدوین اهداف و راههای
دستیابي به آنها ،شناسایي مناطق ارسال حقوق توسعه ،شناسایي مناطق دریافت حقوق توسعه ،تدوین گزینههای برنامهریزی بر
اساس میزان عرضه و تقاضا ،ایجاد موازنه میان عرضه و تقاضا ،امکانسنجي اقتصادی ،ارزیابي گزینهها ،تدوین سازوکار اجرایي و
تحققپذیری ) ،(Pruetz, 2003:45به عنوان الگوی پیشنهادی به منظور برنامهریزی حافظت از اراضي کشاورزی طراحي
ميشود.
در بررسي شاخصها و معیارها ،محققان مشارکت مالکان در برنامه انتقال حق توسعه را جزء جدایيناپذیر و ضروری معرفي
ميکنند .این افراد با بررسي و ارزیابي  40برنامه انتقال حق توسعه در امریکا و کانادا به این نتیجه رسیدند که این برنامه بدون
مشارکت مردم و مالکان با شکست حتمي روبرو خواهد شد .در نتیجه مشارکت مالکان از جمله معیارهای حساس و مهم در یک
برنامه موفق ميباشد ) .(Micelli et al, 2002:19; Feng et al, 2008:10تحقیق دیگر در تعیین ارزش اعتبارات
توسعهای برنامه انتقال حق توسعه (خرید و فروش) در کاتورت مریلند ،تراکم را مهمترین و اصليترین معیار معرفي کردند و
معیارهای ذیل را در درجه دوم اهمیت قرار دارند :تعداد قطعات در مناطق توسعه و حفاظتي؛ تراکم در مناطق توسعه و
حفاظتي؛ پوشش زیرساختها در مناطق (سطح سرویس)؛ سهم اراضي کشاورزی (اراضي محافظت شده) در منطقه حفاظتي؛
فاصله منطقه دریافت از مرکز شهر؛ میزان دسترسي به خدمات در منطقه توسعه (همان منبع) .ریک پروئتز ،قیمت زمین و
تراکم پایه پیشنهادی طرح راهبردی (جامع و فرادست) در منطقه دریافت را مهمترین عنصر و معیار برنامه تعریف ميکند .از
دیدگاه وی در صورت باال بودن قیمت اراضي و تراکم پایه به علت عدم سوددهي برنامههای انتقال حق توسعه را با شکست
مواجه ميکند .همچنین وی مسائل زیستمحیطي (قابلیت اراضي کشاورزی و غیره) را در تعیین مناطق ارسال و اولویتبندی
آنها مورد تأکید قرار ميدهد ) .(Pruetz, 2003:18در برنامه مونتگومری کانتي مریلند که جزو بهترین نمونه برنامههای
انتقال حق توسعه در سطح جهان تاکنون ميباشد در تعیین مناطق ارسال و دریافت معیارها و شاخصهای متنوعي تعریف
شده است که از معیارهای تعیین مناطق ارسال ميتوان قابلیت کشاورزی اراضي ،زیرساختهای موجود ،تراکم ساختماني و
جمعیتي و از معیارهای تعیین مناطق دریافت تراکم پذیری باالی اراضي در نواحي دریافت ،ظرفیت توسعهپذیری زیرساختها،
میزان اراضي بالاستفاده در منطقه دریافت نام برد )(DED Agricultural Services, 2001:25
هر یک از شاخصهای فوق دارای زیر معیارهایي هستند که از زیرمعیارهای اقتصادی ميتوان به ارزش زمین در مناطق
حفاظت و توسعه ،قابلیت رشد در منطقه توسعه ،ارزش ساختمان در منطقه توسعه و از زیر معیارهای حقوقي ميتوان به
تراکمهای طرحهای باالدست در مناطق توسعه و حفاظتي ،میزان مشارکت مالکان اراضي کشاورزی و از زیر معیارهای کالبدی
ميتوان به میانگین اندازه قطعات در مناطق حفاظت و توسعه ،تراکمهای پیشنهادی اشاره نمود.
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با توجه به این که این سازوکار اجرایي ميباید در یک نمونه موردی واقعي مورد تحقیق قرار بگیرد روش تحقیق
موردپژوهي برای آن در نظر گرفته شده است .جامعه آماری مورد استفاده برای پیادهسازی مکانیسم انتقال حق توسعه نیز
زمینهای کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان تنکابن است .و بخش عمدهای از زمینهای کشاورزی در این بخش که در کنار
یکدیگر و به صورت مجتمع قرار گرفتهاند به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.
شناخت محدوده مورد مطالعه:
شهرستان تنکابن در غرب استان مازندران واقع شده است .این ناحیه  4210095کیلومترمربع وسعت دارد و در مختصات
جغرافیایي  22درجه و  04دقیقه الي  24درجه و  45دقیقه طول شرقي و  99درجه و  45دقیقه الي  99درجه و  20دقیقه
عرض شمالي واقع شده است .شهرستان تنکابن در سال  4902دارای دو بخش مرکزی و عباس آباد بوده و همچنین دارای 9
شهر به نامهای تنکابن ،خرم آباد ،کالرآباد ،نشتارود ،عباس آباد و سلمانشهر و دارای  5دهستان به نامهای دو هزار ،سه هزار،
گلیجان ،بلده ،نشتارود ،لنگارود و کالر بوده است .شهرستان تنکابن در سال  4902دارای  431543نفر جمعیت با درصد
شهرنشیني  19درصد است .این ناحیه  9/0درصد جمعیت کل استان مازندران را در بر ميگیرد .ناحیه تنکابن دارای نقش
خدماتي با جهتگیری کشاورزی است که نقش خدماتي آن در حال توسعه ميباشد .میزان فعالیت عمومي در شهرستان تنکابن
در سال  4902برابر  14/1درصد ميباشد .از کل جمعیت فعال 09534 ،نفر جمعیت فعال شهری و  0409نفر جمعیت فعال
روستایي است که به ترتیب  51/1درصد و  02/9درصد جمعیت فعال شهرستان را شامل ميشود .در میان جمعیت فعال ،سهم
نسبي مردان  32/40درصد و سهم نسبي زنان  3/00درصد است .با توجه به نقشه کاربری اراضي ناحیه نقشه شماره  ،4گستره
مورد مطالعه انواع کاربریهای کشاورزی ،اراضي جنگلي ،اراضي مرتعي ،اراضي باغي و سکونتگاههای روستایي و شهری و اراضي
بایر را شامل ميشود که با توجه به نتایج حاصله اراضي جنگلي با پوشش متراکم دارای بیشترین سهم با  22/9درصد و اراضي
زراعي هدف مطالعه  9/5درصد از اراضي شهرستان تنکابن را به خود اختصاص داده است .در محدوده ناحیه تنکابن وضعیت
دسترسي به راه آسفالته به لحاظ جمعیتي نشانگر این است که معادل  50/9درصد جمعیت تحت پوشش مستقیم راه آسفالته
قرار دارند .در سطح شهرستان تنکابن  22/5درصد راههای ارتباطي آسفالته هستند.
يافته هاي تحقیق:
در این مرحله با استفاده از معیارهای معرفي شده به تعیین مناطق ارسال و دریافت پرداخته و در نهایت با استفاده از
نتایج بدست آمده در مراحل پیشین ،مدل انتقال حقوق توسعه را در شهرستان تنکابن به آزمون گذارده و به سنجش میزان
موفقیت این مدل در حفاظت از اراضي کشاورزی پرداخته خواهد شد .بر این اساس رویکرد انتقال حقوق توسعه منطقهای که
در یک فرایند هشت مرحلهای ارائهشده به عنوان الگوی پیشنهادی به منظور برنامه ریزی محافظت از اراضي کشاورزی در
شهرستان تنکابن طراحي ميشود.
گام اول -تدوين اهداف :در برنامه حق انتقال توسعه پیشنهادی برای شهرستان تنکابن ،هدف کالن «تبدیل تقابل میان امر
توسعه و حفاظت به تعاملي پویا و سازنده» در نظر گرفته شده است .از اهداف خرد بیان شده ميتوان به ایجاد تغییر در روند
تبدیل کاربری اراضي کشاورزی به دیگر کاربریها ،تقویت و تجهیز مدیریت واحد ناحیهای و شهری به عنوان پاسخگوی اصلي
خواستهای مردم ،تنظیم مداخله در محیط تا تحقق اهداف برنامه کاربری اراضي ،اهداف حفاظتي و اهداف کالبدی -فضایي و
تفکیک کل حقوق مالکیت به دو حق مالکیت و توسعه ،و پذیرش امکان انتقال آنها اشاره نمود.
گام دوم -شناسايي مناطق ارسال حقوق توسعه :بر اساس معیارهای بیان شده در حدود  49/5هزار هکتار از اراضي
شهرستان تنکابن به عنوان اراضي ارسال حق توسعه در نظر گرفته شد( .اشکال شماره  4و .)0

291

کاربرد برنامه انتقال حقوق توسعه به منظور حفاظت از اراضي کشاورزي در ....

شکل  -1شناسايي نواحي ارسال و دريافت حق توسعه

شکل  - 2کاربري اراضي شهرستان تنکابن

گام سوم -شناسايي مناطق دريافت حقوق توسعه :جهت تعیین نواحي دریافت ،در راستای ارزیابي و بررسي پتانسیل
توسعه ،در تحقیق حاضر با توجه به اینکه نمونه مطالعاتي انتخاب شده در مقیاس شهرستان و در سطح منطقه ميباشد ،جهت
شناسایي مناطق دریافت (توسعه) در مقیاس شهرستان نیاز به معیارها و مؤلفههای دقیقتر و هماهنگتر و همخوانتر با سطح
منطقه و مقیاس شهرستان ميباشد .بدین منظور عالوه بر معیارها و مؤلفههای ذکر شده از معیارهای مدل اکولوژیکي توسعه
شهری ،روستایي و صنعتي معروف به روش دکتر مخدوم نیز استفاده گردید که در راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش
سرزمین (ویرایش دوم) توسط مرکز ملي آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال  4902ارائه و توصیه
شده است .در حدود  9هزار هکتار از اراضي شهرستان تنکابن بر اساس معیارهای ذکرشده و همپوشاني الیههای مختلف دادهها
به عنوان اراضي دریافت حق توسعه در نظر گرفته شد (شکل شماره .)0
گام چهارم -تدوين گزينههاي برنامهريزي بر اساس میزان عرضه و تقاضاي حقوق توسعه :در این گام از تحقیق ،به
منظور دستیابي به حالت بهینه عرضه و تقاضای حق توسعه ،گزینههای مختلف بر مبنای درصد حق پایه توسعه و نسبت آن از
ارزش کل امالک در حالتهای متفاوت بررسي شده است .بدین منظور ابتدا گزینههای ممکن حق پایه توسعه و نسبت این حق
از کل ارزش ملک سنجش شد که شامل تراکمهای پایه ساختماني  %402 ،%422و %412با نسبتهای متفاوت از  %02تا %92
در نظر گرفته شد .درصدهای ارائه شده با توجه به مباني تجربیات موجود در برنامههای انتقال حقوق توسعه شهری و منطقهای
و نیز عرف و شرایط موجود در شهرستان تنکابن ،انتخاب گردیدهاند .نکته قابل توجه در این محاسبات این است که در حفاظت
از پهنههای باارزش تاریخي ،کشاورزی ،طبیعي و غیره (در تحقیق حاضر پهنههای کشاورزی) تنها الزم است حقوق توسعه این
اراضي انتقال یابد و حقوق مالکیت آنها حفظ ميگردد.
گام پنجم -ايجاد موازنه میان عرضه و تقاضاي حقوق توسعه :پس از مشخص شدن مقدار عرضه و تقاضا در هر یک از
مناطق ارسال و دریافت ،در گامهای قبلي به موازنه عرضه و تقاضای حق توسعه با توجه به گزینههای مختلف و براساس
تراکمهای مجاز در نظر گرفته شده و نسبتهای حق توسعه به ارزش ملک به شرح زیر پرداخته خواهد شد .با این عمل ميتوان
گزینههای مناسب را با توجه به مقدار مازاد تقاضای حق توسعه انتخاب نمود ،زیرا اگر گزینهای مازاد تقاضای حق توسعه ایجاد
نکند به علت عدم تأمین تعادل بازار نميتوان از آن استفاده نمود .در این مرحله ،حالتهای مختلف میزان حق توسعه پایه و
نسبت حق توسعه از ارزش ملک در کنار یکدیگر قرار گرفته و  40گزینه شکل گرفت .موازنه عرضه و تقاضای حق توسعه بین
مناطق ارسالي و دریافتي طبق جدول شماره  4انجام ميشود .باید توجه داشت که هر اندازه که مازاد حق توسعه بیشتر باشد
تقاضا برای انتقال حق توسعه بیشتر و بازار مناسبتری تشکیل گردیده و در نتیجه این نظام در رسیدن به اهدافش موفقتر
خواهد بود .بر این اساس ،گزینههایي که مازاد حق توسعه ایجاد نمينمایند ،به دلیل عدم توانایي تأمین اهداف مورد نظر و عدم
ایجاد تعادل بازار در مناطق ارسال و دریافت ،باید از ادامه فرایند برنامه حذف شوند.
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گام ششم -امکانسنجي اقتصادي :پس از انجام غربال اولیه گزینهها و محاسبه مازاد تقاضای حق توسعه ،ارزش مازاد
تقاضای حق توسعه ،تعداد واحد احداثي و تعداد واحد احداثي با استفاده از ارزش مازاد در هر گزینه ،الزم است گزینههای
باقيمانده از لحاظ توجیه اقتصادی بررسي شده تا بتوان به بهترین گزینه دست یافت .در این تحقیق برای رسیدن به این هدف،
از روش هزینه -فایده استفاده شده است .توسعه در نواحي دریافت در دو حالت مجتمعسازی و منفردسازی و برای هر یک ،دو
نصاب تفکیک در نظر گرفته شد .سپس ،با در نظر گرفتن مساحت زمین و تراکم ساختماني ،زیربنای مفید توسعه و حق توسعه
انتقالي محاسبه گردید .هزینههای موجود در هر گزینه عبارتند از هزینه زمین ،هزینه خرید حق توسعه (جدول با عنوان هزینه
توسعه انتقالي ذکر شده است) و هزینه ساخت .از سویي دیگر درآمدهای هر گزینه نیز از طریق فروش ساختمانها تأمین
ميگردد .بدین ترتیب ،هزینه و درآمد هر گزینه به تفکیک محاسبه شد و در پایان سود حاصل از هر گزینه تعیین گردید .در
میان گزینههای موجود ،گزینههای  4 ،2 ،0و  9بیشترین میزان سود و گزینههای  1 ،9 ،0و  5کمترین میزان سود را داشتند.
(جدول شماره .)4
در این جدول ،بر اساس میزان حق توسعه ایجاد شده و همچنین مقدار مازاد حق توسعه در گزینههای مختلف به طور
تقریبي تعداد واحدهای احداثي که در هر حالت تأمین خواهد شد محاسبه شده است .باید توجه داشت که هر اندازه که مازاد
حق توسعه بیشتر باشد تقاضا برای انتقال حق توسعه بیشتر است و بازار مناسبتری تشکیل ميشود و در نتیجه برنامه انتقال
حق توسعه در دستیابي به اهداف موفقتر خواهد بود .گزینههایي که مازاد تقاضای حق توسعه ایجاد نميکنند به دلیل عدم
توانایي تأمین اهداف مورد نظر و عدم ایجاد تعادل بازار در مناطق ارسال و دریافت حذف ميشوند .سپس باید گزینه های
منتخب را نیز به لحاظ وجود توجیه اقتصادی بررسي نمود تا بتوان به بهترین نتیجه دست یافت.
گام هفتم -ارزيابي گزينهها :در این قسمت به ارزیابي و بررسي گزینههای ارائه شده جهت دستیابي به نتیجه نهایي و تدوین
مدل مطلوب اجرایي در حفاظت ار اراضي کشاورزی شهرستان تنکابن پرداخته ميشود .ارزیابي نهایي گزینههای مورد قبول با
استفاده از ماتریس دستیابي به اهداف با تغییرات جزئي صورت گرفته است (چادویک و همکاران .)05 :4992 ،جهت دستیابي
به هدف کالن اجرای رویکرد انتقال حق توسعه در این ناحیه یعني حفاظت از اراضي کشاورزی ،هدفهای جزئيتری در نظر
گرفته شده است که در مدل طراحي شده ،در باالی جدول قرار گرفته است و با اثراتي که ایجاد ميکند ارزیابي ميشود که آن
نیز در طرف دیگر جدول ميباشد .بر اساس مدل ارزیابي ارائه شده ،هر یک از گزینهها مورد ارزیابي و مقایسه قرار گرفته و
امتیاز هر گزینه به طور مجزا با توجه به مقدار تأمین هر یک از شاخصها تعیین و در ماتریس مشخص ميشود .سپس
مناسبترین گزینه که باالترین امتیاز را کسب نموده ،انتخاب و مبنای انجام برنامه انتقال حقوق توسعه درشهرستان تنکابن قرار
خواهد گرفت .با دقت در محاسبات ارائه شده و بررسي امتیازات نهایي ،بهترین گزینه ،گزینه شماره  4با حق توسعه پایه 422
درصد و نسبت حق توسعه به حق مالکیت  02به  02انتخاب و مبنای اقدامات در شهرستان تنکابن قرار گرفت.
گام هشتم -تدوين ساز و کار اجرايي و تحققپذيري :تأکید بر عملي بودن تصمیمات برنامهریزی و اجرای طرحها الزمه
هر نوع برنامه است .برنامه پیشنهادی تنها ابزار و راهنمای توسعه است و اجرایي کردن آن به پشتوانهها و اهرمهای قانوني،
نهادی و اعتباری نیاز دارد .در این ارتباط ایجاد سازمانها و نهادهای مسئول برای پیگیری و اجرای برنامه در مدیریت شهری و
ناحیهای الزم به نظر ميرسد .دو نهاد موردنظر ،دفتر نظام انتقال حقوق توسعه و بانک انتقال حق توسعه بدین منظور در نظر
گرفته شدهاند ،که ضرورت تأسیس و وظایف هر یک به شرح زیر ارائه ميگردد:
الف -دفتر نظام انتقال حقوق توسعه :دفتر نظام انتقال حقوق توسعه ،وظایف فني و نظارتي را به عهده خواهد داشت.
وظیفه اصلي این دفتر تعیین ارزش مناسبت توسعه زمین و ارزش جدا شده از زمین است .همچنین دفتر نظام انتقال حقوق
توسعه وظیفه دارد با ایجاد کارگاهها و جلسات آموزشي ،برنامه را به آگاهي شهروندان رسانده و اهداف برنامه و موقعیت اراضي
را به اطالع آنان برساند.
ب -بانک انتقال حق توسعه :بانک انتقال حق توسعه وظایف مالي و اجرایي را به عهده خواهد داشت .مهمترین وظیفه این
بانک خرید و فروش اعتبارات توسعه است .همچنین این بانک درآمد پایداری برای مدیریت شهری فراهم ميسازد که این
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درآمد ميتواند جایگزین درآمد ناپایدار حاصل از تراکم فروشي در گذشته شود .این بانک با کنترل و نظارت بر بازار معامالت
حقوق توسعه از بورسبازی و سوداگری بر این اعتبارات جلوگیری نموده و در جهت تقویت بازار گام بر ميدارد.
تحلیل يافته هاي تحقیق:
مهمترین نتایج حاصل از کاربرد رویکرد انتقال حق توسعه در شهرستان تنکابن به شرح زیر بوده است:
در برنامه انتقال حق توسعه پیشنهادی برای شهرستان تنکابن ،هدف کالن «تبدیل تقابل میان امر توسعه و حفاظت به تعاملي
پویا و سازنده» در نظر گرفته شده است .در همین راستا از اهداف خرد بیان شده ميتوان به ایجاد تغییر در روند تبدیل کاربری
اراضي کشاورزی به دیگر کاربریها ،تقویت و تجهیز مدیریت واحد ناحیهای و شهری به عنوان پاسخگوی اصلي خواستهای
مردم اشاره نمود .منطقه ارسال در شهرستان تنکابن و در تحقیق حاضر بنا بر ماهیت و هدف کالن تحقیق (محافظت از اراضي
کشاورزی) شامل تمام اراضي کشاورزی شهرستان تنکابن است .این برنامه قصد دارد با انتقال توسعه به دیگر مناطق شهرستان
از این اراضي کشاورزی محافظت و از تخریب آنها جلوگیری نماید.
منطقه دریافت در شهرستان تنکابن ،شامل اراضي هستند که برای توسعه آنها تقاضای مناسبي در بازار وجود دارد و عالوه
بر آن ،با توجه به پتانسیل باالی توسعه ،موجود بودن زیرساختهای کافي و برخورداری از منافع کافي برای سرمایهگذاری
توسعهدهندگان ،از سوی برنامهریزان برای توسعه آتي شهرستان تنکابن پیشنهاد شدهاند .این مناطق با توجه به معیارهای اشاره
شده مکانیابي شدند که در شکل شماره  0مناطق ارسال و دریافت در سطح شهرستان تنکابن نشان داده شده است .مساحت
منطقه ارسال برابر با  49/5هزار هکتار و میزان عرضه حق توسعه بنابر نسبتهای مختلف طبق جدول شماره  4ميباشد.
مساحت منطقه دریافت برابر با  0/3هزار هکتار و میزان تقاضای حق توسعه بنابر با تراکمهای پایه مختلف طبق جدول شماره
 4-4ميباشد.
در موازنه میان عرضه و تقاضا ،هرچه مازاد تقاضای حق توسعه بیشتر باشد ،رقابت برای خرید حقوق قابل انتقال بیشتر
شده و بازار مناسبتری تشکیل ميگردد و در نتیجه ،رویکرد انتقال حق توسعه در دستیابي به اهدافش موفقتر خواهد بود.
همچنین با استفاده از مازاد حق توسعه ميتوان واحدهای بیشتری را در منطقه دریافت احداث نمود .بنابراین از آن ميتوان به
عنوان یکي از معیارها در ارزیابي گزینههای مختلف استفاده کرد .در موازنه عرضه و تقاضا هشت گزینه شرایط مازاد تقاضای
حق توسعه تولید نموده و مورد آزمون امکانسنجي اقتصادی قرار گرفتند .امکانسنجي اقتصادی پروژه با استفاده از روش
هزینه -فایده صورت گرفت که باالترین سود حاصله متعلق به گزینه اول با تراکم پایه  422درصد بود .ارزیابي نهایي گزینههای
مورد قبول با استفاده از ماتریس دستیابي به اهداف با تغییرات جزئي صورت گرفت .جهت انجام این کار با استناد به اهداف
کالن در نظر گرفته شده طبق جدول شماره  0شاخصها و معیارهایي با ضرایب مربوطه در نظر گرفته شد.
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جدول  -2موازنه عرضه و تقاضاي حق توسعه

گزینه

حق
توسعه
پایه
(درصد)

نسبت حق
توسعه از
ارزش ملک
(درصد)

نسبت حق
مالکیت از
ارزش ملک
(درصد)

حق توسعه
قابل انتقال
(هکتار)

تقاضای حق
توسعه
(هکتار)

مازاد تقاضای
حق توسعه
(مترمربع)

قیمت زمین
(تومان)

قیمت حق
توسعه
(تومان)

ارزش مازاد تقاضای
حق توسعه
(میلیون تومان)

تعداد واحد
احداثي

تعداد واحد
احداثي با
استفاده
از ارزش مازاد

4

422

02

02

495909222

454930505

99540595

022222

12222

4910223

4594922

02519

0

422

02

52

495909222

454930505

99540595

022222

22222

4902999

4100909

02390

9

422

92

52

495909222

454930505

99540595

022222

92222

0200591

4001055

94443

1

422

92

92

495909222

454930505

99540595

022222

52222

0923034

4254010

99929

2

402

02

02

495909222

422540505

49209955

022222

12222

204295

4200922

0249

9

402

02

52

495909222

422540505

49209955

022222

22222

924999

4022393

42202

5

402

92

52

495909222

422540505

49209955

022222

92222

504922

4259243

40201

0

402

92

92

495909222

422540505

49209955

022222

52222

344095

314321

41200

3

412

02

02

495909222

492209999

-5923901

-

-

-

-

-

42

412

02

52

495909222

492209999

-5923901

-

-

-

-

-

44

412

92

52

495909222

492209999

-5923901

-

-

-

-

-

40

412

92

92

495909222

492209999

-5923901

-

-

--

-

-

ماخذ :پردازش شده براساس داده های موجود در طرح توسعه و عمران شهرستان تنکابن و رامسر.4901،
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جدول  -1مدل ارزيابي سیستم انتقال حق توسعه در شهرستان تنکابن
مقاصد

بازدهي اقتصادی پروژه

وسائل

شاخصها

نسبت سود به هزینه
(درصد)

اهداف

رعایت حقوق
مردم

تعداد واحد احداثي
واحد احداثي با
استفاده از ارزش
مازاد (تعداد)

واحد احداثي (تعداد)

تغییر حق عرفي
توسعه (درصد)

گروه تأثیر

ارزش نسبي مقاصد
بار نسبي تأثیر

1

9

2

0

بسیار بد

4

کمتر از  52درصد

کمتر از 42222

کمتر از  4میلیون

بیشتر از 92

بد

0

 54-52درصد

42224-42222

4-4/0میلیون

14-92

متوسط

9

 59-02درصد

42224-02222

4/0 -4/1میلیون

04-12

خوب

1

 04-02درصد

02224-02222

4/1 -4/9میلیون

4-02

بسیارخوب

2

 09به باال

02222به باال

 4/9میلیون به باال

صفر

منبع :یافته های تحلیلي تحقیق.4939 ،

نتایج حاصل از بررسي گزینهها با اهداف و معیارهای ذکر شده به روش فوق ،در جدول شماره  9منعکس شده است.
جدول  - 9نتايج اصلي تحقیق
گزینه

( 4گزینه
منتخب)

0

9

1

2

9

5

0

امتیاز نهایي گزینهها

99

94

20

19

15

15

99

05

تراکم پایه ساختماني

422

422

422

422

402

402

402

402

نسبت عرضه حق توسعه

 02به 02

 02به 52

 92به 52

 92به 92

 02به 02

 02به 52

 92به 52

 92به 92

منبع :یافته های تحلیلي تحقیق.4939 ،

نتیجه گیري:
در این تحقیق نشان داده شد که با در نظر گرفتن تمهیدات خاص ميتوان رویکرد انتقال حق توسعه را در محافظت از
اراضي کشاورزی به کار برد .بر اساس گزینههای مطرح در مدل برنامه انتقال حقوق توسعه در شهرستان تنکابن و بر مبنای
مدل ارزیابي تراکم ساختماني پایه در برنامه برابر  422درصد و نسبت حق توسعه به حق مالکیت  02به  02انتخاب شده و
مبنای اقدامات قرار خواهد گرفت .مالکان اراضي کشاورزی در صورتي حاضر به انتقال حقوق توسعه ملک خود هستند که به
سود بیشتری دست یابند .به این ترتیب ،در صورتي که مالک  4222متر زمین کشاورزی داشته باشد اگر در برنامه انتقال
حقوق توسعه مشارکت نکند ،تنها ميتواند بنایي با زیربنای  422مترمربع احداث نماید .این در حالي است که در صورت
مشارکت در برنامه ميتواند  402مترمربع آپارتمان مسکوني در اختیار داشته باشد (فرض ميشود  4222مترمربع اراضي
کشاورزی در منطقهای با قیمت  22هزار تومان واقع شده است .به منظور جابهجایي این ملک با واحدهای مسکوني آپارتماني
در منطقهای که قیمت آپارتمان مترمربعي 922هزار تومان باشد ميباید  402مترمربع واحد مسکوني آپارتمان به عنوان معوض
در اختیار مالک قرار گیرد) .شایان ذکر است که دسترسي آسان به خدمات محلي و بهرهگیری کامل از زمین کشاورزی خود نیز
از دیگر مزایایي است که مشارکت در برنامه برای مالک فراهم مينماید .بدین ترتیب ،برنامه انتقال حق توسعه با هدایت توسعه
به سمت مناطق با قابلیت باالی توسعه و تأمین تسهیالت و شرایط ویژه برای مالکان اراضي کشاورزی ،قابلیت حفظ اراضي
مذکور و انتقال ساخت و ساز این اراضي به مناطق توسعه را دارا ميباشد .همچنین با رعایت فرایند پیشنهادی و مدل ارایه شده
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و تأمین سازوکارهای اجرایي برنامه انتقال حقوق توسعه ميتوان در جهت کاهش و یا قطع روند تخریب اراضي کشاورزی در
.شهرستان تنکابن از آن استفاده نمود
:منابع و مآخذ
. تهران، انتشارات حقشناس، مباني فني و اجرایي حقوق شهری و منطقهای در ایران:)4902(  سید علي، حسیني.4
،49  سال، فصلنامه شهر، مکانیزم انتقال حقوق توسعه راهکاری برای بهینه سازی توزیع تراکم:)4909(  بهرام، گرجي.0
.94-00  صص، تهران،91 شماره
. تهران، سرشماری عمومي نفوس و مسکن شهرستان تنکابن:)4902(  مرکز آمار ایران.9
. تهران، سالنامه آماری استان مازندران:)4952-02(  مرکز آمار ایران.1
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