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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :تبيين توسعه شهري بدون داشتن نگرشي جامع و کل نگر به زمين به عنوان بستر رشد و
گستردگي شهري ناممکن است .تحليل زمين شهري نيز بدون آگاهي از ابعاد آن ناممکن است .نگرش سيستمي در
تحليل زمين شهري کمک ميکند تا نه تنها در مسائل زمين شهري ديدگاهي مشخص و شفاف وجود داشته باشد بلکه
ارتباطات آن با ساير اجزا نيز به خوبي مشخص شود؛ لذا هدف اين پژوهش اين است که با تکيه بر نگرش سيستمي،
کارآمدي روش انتقال حقوق توسعه ( )TDRدر مديريت زمين شهري تأييد شود.
روش پژوهش :رويکرد حاکم بر اين پژوهش «کاربردي» است و از روش تحليل دادههاي ثانويه(اسنادي) با تأکيد بر
نگرش سيستمي استفاده شده است.در فرآيند پژوهش نيز با ارائه چارچوب نگرش سيستمي ،مجموعه اي از درون داده،
جريان توليد و برون داده را در نظام مديريت زمين شهري که شامل زمين به عنوان ورودي ،هدف ،اجزاي سيستم
مديريت زمين که شامل کاربري اراضي شهري ،توسعه زمين ،مالکيت زمين و بازار زمين است ،روابط ،محيط و منابع در
جريان توليد و خروجي روش انتقال حقوق توسعه تبيين ميشود.
يافتهها :يافتههاي تحقيق حاصل از ارزيابي نمونههاي مطالعاتي نشان داد موفقيت اين روش به موضع نظارتي قوي
دولتهاي محلي بستگي دارد وجهت استقبال مالکان زمين از اين برنامه و حفاظت از منافع عمومي ،ضروري است
معامالت بين خريدار و فروشنده در بازار زمين در بحث تبديل آن ،با کنترل فراگير يک نهاد عمومي همراه باشد.
نتيجهگيري :ما حصل پژوهش ارائه پيشنهادهايي در زمينه استفاده کارآمد از روش انتقال حقوق توسعه خواهد بود.
واژگان كليدي :نگرش سيستمي ،روش انتقال حقوق توسعه( ،)TDRمديريت زمين شهري ،تجارب جهاني
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مقدمه

ادبيات پژوهش

امروزه تحوالت شهرنشيني و گسترش شهرها در
اغلب جوامع منجر به تخريب تدريجي مناطق طبيعي،
کشاورزي و تاريخي شده و جاي خود را به ساخت و
سازهاي بي رويه داده است يا در برخي از موارد مزارع و
سکونتگاههاي طبيعي خالي از سکنه شده و کم کم رو
به ويراني ميرود .در اين ميان استفاده مناسب از زمين يا
حفظ آن ،بهترين وسيله است براي نگهداري از مناطق
طبيعي ،مزارع ،مناطق مهم تاريخي ،مناطق باز و ساير
اراضي است که براي جامعه مهم ميباشد.
يکي از مهمترين چالشهاي هر نظام نظارت بر
توسعه شهري ،نحوه نظارت بر شکل گيري و توزيع
حقوق توسعه ) (Development rightsمالکين اراضي
ميباشد .به همين جهت در کشورهاي توسعه يافته در
چند دهه گذشته روشها و مکانيزمهاي متعددي در جهت
افزايش قابليت انعطاف نظام هدايت توسعه شهري ابداع
گرديده اند که در عين حال از قابليت الگوبرداري زيادي
توسط جوامع ديگر برخوردار بوده اند .يکي از اين
روشها ،مکانيزم انتقال حق توسعه يا (Transfer of
) development rightsميباشد .اين روش با هدايت
توسعه به مناطق با تقاضا و پتانسيل باالتر براي توسعه
باعث حفاظت از مناطق با ارزش ميشود.
براين اساس در اين پژوهش پس از مروري بر نگرش
سيستمي به مديريت زمين شهري ،روش انتقاال حقاوق
توسعه بررسي شده و تجارب مختلف و ارزشامند ايااالت
متحده آمريکا ،هند و چين ارائه مايشاود؛ لاذا ضاروري
است که اجزاء مديريت شهري و روابط و کنشهاي آنهاا
با يکديگر شناسايي شاده و کاارائي روش انتقاال حقاوق
توسعه در مديريت زمين شهري با نگرش سيساتمي کاه
کل نگر است ،ارائه شود .بر ايان اسااس ساواالت اصالي
پژوهش شامل موارد ذيل ميباشد :
 .1روش انتقااال حقااوق توسااعه در چااارچوب نگاارش
سيستمي چگونه مطرح ميشود؟
 .2تجارب موفق در زمينه کاربست کارآمد اين روش در
مديريت زمين شهري کدام است و آموزههااي آنهاا
چيست ؟

ايده انتقال حقوق توسعه بين دارائيها براي اولين بار
در سال  9191در شهر نيويورک تعريف و اساتفاده شاده
است .اين ايده از سال 9118بار اسااس قاانون حفاظات
نشانه هاي شهري نيويورك ،عمدتاً براي حفاظت بناهااي
تاريخي در برابار توساعه فيزيکاي و سارمايه گاذاريها در
بافااتهاااي مرکاازي مااورد اسااتفاده برنامااه ريازان قاارار
گرفت( .)2003 Pruetzاما تا سال 1791که دادگاه عالي
آمريکا مهر تاييد بر آن گذاشات ،اياده چنادان شاناخته
شده اي نباود .از دهاه  80تاا ساال  ،2003تنهاا در 25
ايالت آمريکا ،تعداد  925برنامه محلي حق توسعه ،شامل
 74برناماه شاهري 30 ،برناماه ناحياه اي و  78برنامااه
مختلط شهري و ناحيه اي براي حفاظت ميراث فرهنگي،
فضاي باز و سبز و نيز تحقق سياستهااي برناماه ريازي
کاربري اراضي ،مورد طراحي و استفاده قرار گرفته است.
در اين بخش پس از بيان نگرش سيستمي ،مديريت
زمين شهري و روش انتقال حقاوق توساعه ( 1)TDRباه
روش سيستمي بيان ميگردد.
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 .1تبيااين روش انتقااال حقااوق توسااعه در چااارچوب
نگرش سيستمي
 .2شناسايي و تحليل تجارب موفق در زمينه کاربسات
روش  TDRدر مديريت زمين شهري

الف) نگرش سيستمي
نگرش سيستمي بررسي پديدهها از طرياق در نظار
گرفتن کل پديده است .در واقع ميتوان گفات کاه ايان
نگاارش ،آمياازه جدياادي اساات از روشااهاي قياسااي و
استقرايي که ضمن دارا بودن محاسن هر دو ،فاقد عياوب
آنهاست .زيرا در آن ،هم کليت پديده مورد نظار اسات و
هم ارتباط بين اجزاي تشکيل دهنده آن مورد توجه قرار
ميگيرد(زاهدي .)9312
نگرش سيساتمي چاارچوبي منطقاي و عملاي ارائاه
ميدهد که با ساير نگرشها متفاوت است و اين تفاوت از
چندبعدي بودن آن ناشي ميشود .لاذا فاردي کاه قالاب
ذهني خود را بار مبنااي سيساتم نگاري اساتوار اسات
ميتواند به شناخت کامل تري از محيط خود دست بيايد.
نگرش سيستمي کمک ميکند بتوان به انادازه کاافي (از
جنبه زماني و مکاني) عقب ايساتاد تاا درک مناسابي از
موضوع بدست آورد و راه حلهاي مؤثر اهرمي را طراحي
کرد .در ايان رويکارد باياد از لحاا زمااني آن قادر باه
گذشته برگشت که درک حاصل از اينکه مسالله چگوناه
بوجود آمده است ،شکل گرفته و بايد آن قدر زمان آينده
را ديد که درک کرد با روند فعلي سيستم چگونه خواهاد
شد و بر اين اساس بتوان اثرات تفکرات خاود را بررساي
کرد(مختاري  .)27 ،9312بنابراين در اين پژوهش توجه
بيشتر بر اين نکته معطوف است که سيستم چه ميکند؛

مدیریت کارآمد زمین شهری با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه ( )TDRباتکیه بر تجارب جهانی

يعني هدف شناسايي مأموريت و چگونگي ارتباط ،کنترل
سيستم و ضوابط رفتاري آن است.

پ) نگرررش سيسررتمي برره روش انتقررال حقرروق
توسعه( )TDRبه عنوان روشي کارآمد در مديريت

ب) نگرش سيستمي به مديريت زمين شهري

زمين شهري

تبيين توسعه شهري بدون داشتن نگرشاي جاامع و
کل نگر به زمين به عنوان بستر رشد و گستردگي شهري
ناممکن است .تحليل زمين شهري نياز بادون آگااهي از
ابعاد آن ناممکن است .نگرش سيستمي در تحليل زماين
شهري کمک ميکند تا نه تنها در مسائل زماين شاهري
ديدگاهي مشاخص و شافاف وجاود داشاته باشاد بلکاه
ارتباطات آن با ساير اجزا نيز به خوبي مشخص شود.
در رويکرد سيستمي بايد مجموعاه اي از درون داده،
جريان توليد و برون داده (کونتز و همکااران)25 ،9388
را در نظام مديريت زماين شاهري شناساايي کارد .ايان
مفهوم را ميتوان در شکل شماره  9بيان کرد.
درون داده« ،زم اين» اساات .در جري اان تولي اد باي اد
وضعيت کااربري زماين و طارحهاا و قاوانين و مقاررات
مرتبط با آن ،بازار زمين شهري ،ميزان مداخله دولات در
بحث زمين شهري و ميزان به رسميت شاناختن حقاوق
مالکيت شناخته شده و درراستاي نگارش سيساتمي باه
تفکيک هدف ،اجزا ،روابط ،محيط و منابع تحليل شاود و
برون داده هايي چون کميت وکيفيت زندگي شهروندان و
کيفيت فضاي شهري را که مجموعه اي از رفاه ،امنيت و
آسايش در فضاي کالبدي و عملکردي شهر اسات ،پدياد
آورد .بر اين اساس با توجه به نگرش سيساتمي ،در ايان
پژوهش ويژگي هاي سيستم با مجموعاه اهاداف ،اجازاء،
روابط ،محيط و منابع آن تعرياف مايشاود ،بناابراين باا
نگرش سيستمي به مديريت زمين شاهري ،روش انتقاال
حقوق توسعه نيز بررسي ميشود.

در اين بخاش باه تفصايل ورودي ،جرياان تولياد و
خروجي در مديريت زمين شهري و روش انتقاال حقاوق
توسعه به عناوان ابازار کارآمادي ماديريت زماين ،بياان
ميشود.
 )1ورودي
ورودي در مااديريت زمااين شااهري ،زمااين اساات.
بنابراين در روش انتقال حقوق توسعه زمينهاي منااطق
ارسال و دريافت به عنوان ورودي محسوب ميشاوند .باه
عبارتي در منطقاه ارساال ،در قالاب برناماههااي TDR
مالکان داراي حق انتخاب دوگانه هساتند .مايتوانناد در
برنامه  TDRمشارکت نکنند و به جاي آن از زمين خاود
براي مصارف کشاورزي و نيز توسعه مجااز مطاابق حاق
انتخاب پايه ()Baseline optionاساتفاده کنناد .حالات
ديگاار انتخاااب برنامااه  ،TDRامضاااي محاادوديت نامااه
پذيرش حقوق ارتفاقي جامعه ،حفاظت ابادي از زماين و
دريافت حق توسعه قابل فروش براساس مسااحت زماين
است .در تعدادي از برنامههاي  TDRحق انتخاب دوگانه
مالکان واقع در منطقه ارسال سلب ميشود و مالکان نمي
توانند ازحق ساخت مطابق مقررات منطقاه بنادي باراي
ملک خود استفاده کنناد و تنهاا مجااز باه انتقاال حاق
توسعه خود به نقاط ديگار هساتند .در منطقاه دريافات،
سازندگان و متقاضيان سارمايه گاذاري در سااختمان و
توسعه شهري ميتوانند از طريق خريد مقادير معيناي از

شکل شماره  :9نظام مديريت زمين شهري (مأخذ :نگارندگان با استفاده از فرآيند درکتب کاظميان و سعيدي
رضواني  ،51 ،9380کونتز و همکاران )21 ،9388
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حق توسعه مناطق ارسال ،نسبت به احداث بناي مازاد بر
حق پايه کليه امالک ،تا حاد مجااز طارح توساعه اقادام
نمايند .قيمت حق توسعه قابل مبادلاه معماوالً از طرياق
عرضه و تقاضا بين دو طرف توافق ميشود ،اماا مقاررات
 TDRميتواناد از طرياق کنتارل عرضاه تعاداد حقاوق
توسعه قابل فروش مالکاان واقاع در منااطق ارساال ،بار
قيمتها اثر گذارد(.)2،2002 Pruetz

 .4مياازان بااه رسااميت شااناختن حقااوق مالکياات
(محمودي پاتي )1319
بنابراين اجزاء در روش انتقال حقوق توسعه(،)TDR
به عنوان جزئي از کليت سيستم مديريت زمين شهري و
به عنوان يك مكانيزم حقوقي ،روشي در كنترل افازايش
تراكم و همچنين مكانيزمي براي مديريت توسعه شاهري
و يكي از مهم ترين و قابل توجاه تارين اباداعات در امار
نظارت بر توسعه اراضي به شرح زير است.

 -2جريان توليد
الف) هدف
مديريت زماين شاهري باه عناوان کليات سيساتم،
عبارتنااد از فعاليتهااايي کااه در برگيرنااده ي بااازيگران و
کنشگران زمين شهري(مالک زمين ،ذينفعان و ماديريت
شهري ) باشد؛ لذا هدف مديريت زماين شاهري اجاراي
سياستهاي زمين براي اداره ،برنامه ريزي کاربري زماين،
تجميع يا تفکيک زمين است(.)249 ،9111 Garba
هدف روش انتقال حقوق توسعه نيز در راستاي هدف
کليت سيستم مديريت زمين شاهري ايان اسات کاه در
نقاطي که بايستي حفاظت شاوند ،توساعه را کااهش ياا
حذف کند و در عوض ميل باه افازايش توساعه را باراي
مناطقي که خواستار رشد هستند ،تقويت کناد .بناابراين
هدف برنامه  TDRاين است که بتواند با ايجاد انگيزه در
صاحبان زمين براي توسعه زمينهايشاان در مکاانهاايي
ديگر ،از اراضي کشاورزي و فضااهاي بااز حفاظات کناد.
ايجاد اين انگيزه شامل اجازه به مالکين زمين براي انتقال
واحدهاي بالاستفاده توسعه به مناطقي است که در آنهاا
امکان توسعه زمين وجود دارد.
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ب) اجزاء
مي توان گفت اجزاي سيستم مديريت زمين کاربري
اراضي شهري ،توسعه زمين ،مالکيت زمين و بازار زماين
است که بحث کاربري و توسعه زمين با مقررات و قوانين
مربوط به کاربري کنترل ميشوند ،ميزان دخالات دولات
در مديريت زمين بر مالکيت تاثير گاذار و ميازان اعماال
محدوديت در آن را مشخص ميکند و قاوانين و مالياات
بنديهاي خاص بر زمين بازار زمين را کنتارل مايکناد.
بنابراين اجزاي سيستم مديريت زمين را ميتوان در قالب
رئوس ذيل برشمرد :
 .1کاربري زمين و طرحها و قوانين و مقررات مرتبط با
ان
 .2بازار زمين شهري
 .3ميزان مداخله دولت در بحث زمين شهري

 -1کاربري زمين و طرحها و قوانين و مقررات
مرتبط با آن
در مديريت زمين شهري معموال به اين شاکل اسات
که حق ساخت هرگونه سازه اي در يک قطعه زماين (ياا
اصطالحا حق توسعه)ضاميمه باه خاود ساايت فيزيکاي
زمين است .روش  TDRاين امکان را به وجاود ماياورد
که اين حق توسعه از مکان فيزيکاي خاود جادا شاده و
براي استفاده به مکااني ديگار انتقاال ياباد .برناماههااي
 TDRبا حذف سودهاي بادآورده حاصل از منطقه بندي
مجدد زمين ،سطح فساد و بي احتياطي موجود در رفتاار
دولت هاي محلي را کاهش ميدهناد .باراي برناماههااي
 TDRنياز است ابتدا نقشههاي کاربري زمين و محادوده
انتقالي و نيز برنامه توسعه 2براي آن ناحيه طراحي گردد.
در يک پيشنهاد خاص ممکن است تعداد زياادي TDR
صااادر شااود و در نتيجااه واحاادهاي توسااعه بااه تعااداد
مناسبي ايجاد شاوند .درسااير پيشانهادها ممکان اسات
تعداد کل TDRها را بر اساس مساحت مطلاوب توساعه
مشخص شوند؛ بنابراين اگر نرخ تبديل بر اسااس تاراکم
توسعه مجاز پايه گذاري شاود تفااوت آن انادک خواهاد
بود(.)Michael 2008,380
 -2مداخله دولت در مديريت زمين شهري
افزايش مستمر قيمت زمين دارندگان سارمايه را باه
خريدن و بي اساتفاده رهاا کاردن ايان اراضاي ترغياب
ميکند .اين امر باعث افزايش هزينههااي تولياد شاده و
افزايش اين هزينهها منجر به کاهش سرمايه گذاريهاا و
افزايش بيکاري ميشود .بنابراين اگر بازار زمين باه حاال
خود رها شود نمي تواند به تخصيص موثر کاربري زماين
برسد .عالوه بر اين مالکيت زمين به شکل ناموزون مياان
افراد اجتماع توزيع شده و بازار نمي تواند درآمد حاصال
را به گونه اي که اجتماع ميخواهد توزيع کند .به همين
دليل دولتها به درجات مختلاف در باازار زماين شاهري
دخالت ميکنند .از ديدگاه مديريت شهري مکانيزم باازار
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بايد نقش غالب را در افزايش عرضه و تساهيل دسترساي
اقشار مختلف به بازار زمين بر عهده داشته باشد .در ايان
راستا نقش دولت و سياساتهاي عماومي باياد در جهات
روان ساختن عملکرد بازار زمين و بر طرف کننده موانع و
تنگناهايي باشد که مکانيزم بازار خود قادر باه رفاع آنهاا
نيست .ضرورت مداخله دولت در بازار زمين شاهري نياز
برخاسته از خصوصيات منحصار باه فارد زماين شاهري
است؛از آنجا که نقاط شاهري مکاان زنادگي ،اشاتاال و
استفاده از خدمات براي شهروندان است ،سياست زماين
از ساختار اقتصاادي ،اجتمااعي و سياساي کشاور متاأثر
ميشود(.)1996 Majed
مداخالت دولت در مديريت زمين معماوال در چهاار
محور مالکيت زماين ،اساتفاده از زماين ،باازار زماين و
ماليات بر زمين انجام مايشاود (.)Garba 1999 , 270
علي رغم ديدگاه هاي انتقادي که نسبت به مداخله دولت
وجود دارد با اين حال ضرورت آن به طور کلاي پذيرفتاه
شده است .بحث ايان اسات کاه دولات تاا چاه ميزاناي
ميتواند در فعاليتهاي اقتصادي مشارکت داشته باشد (Oi
).1996
مداخلرره دولررت در روش (TDRانتقااال حقااوق
توسعه) باه ايان صاورت اسات کاه در طراحاي منااطق
دريافت و اقدامات آتي که ممکن است ساودهاي اضاافي
بري برخي صااحبان زماين باه وجاود آورد اعماال نظار
ميکند .طرفداران روش انتقال حقوق توسعه معتقدند که
موفقي ات برنامااههاااي  TDRبااه موضااع نظااارتي قااوي
دولتهاي محلي وابسته است .ميزان توجاه و اساتقبال از
برنامههاي  TDRبه اين موضوع بستگي دارد که در ياک
نظام کلي منافع فردي مهم باشاد ياا کنتارل فراگيار در
بحث تباديل زماين باراي رسايدن باه مناافع عماومي.
بنابراين به نظر ميرسد با توجه به اينکه فرايناد تباديل
زمين هم اکنون ناعادالنه و ناکارآمد اسات اجاراي ماوثر
برنامااه  TDRماايتوانااد اثاارات مطلااوبي ايجاااد کنااد
(.)Michael 2008,379
 -1ميزان به رسميت شناختن حقوق مالکيت
شرط الزم براي ايجاد باازار مناساب و عادالناه زماين و
مسااکن وجااود سياساات مناسااب زمااين اساات.
سيستمهاي تصدي و حق مالکيت نقشي کليدي در
فااراهم سااازي و ايجاااد چن اين سياسااتهااايي دارا
هستند .انواع مالکيتها از تناوع بساياري برخاوردار
هستند که اي تنوع ناشي از مجموعه گسترده اي از
مسائل تاريخي و فرهنگي در جوامع مختلف اسات و

هرگونااه تااالش بااراي اتخاااذ سياسااتهاي مالکي ات
مناسب نيازمند احتساب تنوع اين نظامهاي مالکيت
زمين و فاکتورهاي تاثيرگذار برآن است (محماودي
پاتي  .)8-4 ،9384زمااني کاه اشاخاص حقيقاي و
حقوقي حق استفاده از زمين را به دست مياورند در
واقع آنها حق تصدي زماين( )Tenureرا باه دسات
آورده اند که ممکن اسات ايان حاق توساط مالاک
زمين فروخته شاود و ياا باه اجااره واگاذار گاردد.
بنااابراين حااق تصاادي بااه دو مقولااه اجاااره داري و
مالکيت تقسيم بندي ميشود.
در زمينه ميزان به رسميت شناختن حقوق مالکيات
در روش  TDRميتوان گفت با توجه به رويه کار در اين
روش که خسارت صاحبان زماين از طرياق فاروش حاق
توسعه جبران ميشود؛ انتقال حقوق توسعه ميتواند ابزار
تشويق کننده مناسابي باراي موفقيات در امار حفاظات
توسعه باشد؛ زيرا نه تنها حاق مالکيات خصوصاي افاراد
محترم شمرده ميشود بلکاه باا تفکياک حاق توساعه از
مکان زمين و انتقال ان به مکاني ديگر خسارت وارد شده
به مالکين جبران ميشود (.)Michael 2008,380
 -4بازار زمين شهري
در ادبيات سرمايه داري زمين درکنار سرمايه وکار به
عنوان يکي از سه فااکتور اساساي تولياد در ياک نظاام
اقتصادي درنظر گرفته ميشود .زمين از انجا که به کار و
سرمايه شباهت ندارد مولفاه وياژه در ياک نظاام تولياد
است؛ بنابراين در مديريت زمين شهري ،زماين و حقاوق
نحوه استفاده از آن به عناوان ياک کااالي قابال خريادو
فروش محسوب ميشود .در روش انتقال حقاوق توساعه
يکي از راهکارهاي اجرايي شدن را ميتاوان ايجااد باازار
خصوصي رسامي باراي معاامالت دانسات.چنين باازاري
ميتواند موضوع مقررات دولت باه شاکل مباادالت اوراق
بهادار باشد .بنابراين يکي از مسائل کليدي براي موفقيت
دراجراي روش انتقال حقوق توسعه بر ايان پاياه اساتوار
است که بتوان انگيزههايي کافي براي مالکين در منطقاه
حفاظتي ايجاد کرد تا حقوق توسعه خود را براي استفاده
در منطقه دريافت انتقال دهند.اين انگيزه ممکن اسات از
طريق پيشنهاد تراکم تشاويقي ايجااد شاود مابال باراي
مواردي که واحدهاي  TDRدر نواحي که باراي دريافات
طراحي شده اند اساتفاده گردناد و اگار در ايان ناواحي
استفاده نشوند به آنها تنها تراکم پايه تعلق خواهد گرفت.
انگيزه براي استفاده از حقاوق توساعه باراي سااخت در
تراکم باالتر به بازار براي توسعه با تراکم بيشتر ،قيمت هر
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واحد زمين  TDRو در دسترس بودن سايتهاي انتخاابي
براي ساخت با تراکم بيشتر وابسته است .صاحبان زماين
همچنين بايد انگيزه کاافي داشاته باشاند تاا واحادهاي
 TDRخود را به فروش برسانند .توسعه دهندگان امالک
تجاري ،مسکوني و صنعتي خريد حقوق توسعه را زمااني
منفعت زا ميدانند که به قيمتي باشد که خسارت ناشاي
از دست دادن ارزش توسعه را باراي صااحبان زماين در
مناطق ارسال جبران کند به اين معنا که ارزش اساتفاده
از زماين کشااورزي و ارزش باازار تفااوت وجاود داشااته
باشد(.)Michael 2008,382
پ) روابط
در روش انتقاال حقاوق توساعه هماواره روابطاي در
جريان است که حياتي بوده و نياز به همکاري بخشهاي
مختلف اين روش با هم و روابط مداوم و مساتمر دارد .از
اين روي که  TDRمکانيزمي است که مالکان را متقاعاد
ميکند تا داوطلبانه حقوق ارتفاقي که ارزش مالکيت آنها
را کاهش ميدهاد ،بذذيرناد ،ايان انتخااب  TDRباعاث
مي شود تا مالکان عالقمند ،داوطلبانه حقاوق مرباوط باه
توسعه آتي ملک خود را واگذار نموده و در مقابل توانايي
فروش حقوق توساعه قابال انتقاال را داشاته باشاند .در
شاارايطي کااه توسااعه دهناادگان اي ان روش را انتخاااب
ميکنند بايد تعداد خاصي از حقوق توساعه را خرياداري
کنند تا سطح توسعه را باال برده و سود بيشاتري کساب
کنند.
ت) محيط
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شااهر و فضاااهاي شااهري بااه عنااوان مح ايط بااراي
مديريت زمين شهري محسوب ميشود ،بنابراين کنشهاي
موجود در شهر ،بين فعاالن شهري ميتواند روند مديريت
زمين شهري را تعيين کند .در سالهاي اخيار اساتفاده از
روش انتقال حقوق توسعه باراي حفاظات از مکاانهااي
تاريخي ،زمينهاي کشاورزي و سااير اراضاي فضااي بااز
بوده است .انتقال حقوق توسعه ()TDRيکي از شيوههاي
نو در امر نظارت برتوسعه اراضي نيز محساوب مايشاود.
اين روش در کشورهاي توسعه يافتاه و در دهاه اخياردر
برخي کشورهاي در حال توسعه درکنار ديگر شايوههااي
کنترل و نظارت بر توسعه شهري ماورد اساتفاده جادي
قرار گرفته است .صرفنظر از نقش آن در توسعه شاهري،
 TDRبه لحا جايگاه آن در کااهش ناابرابري و تاأمين
عادالنه حقوق فردي مالکان براي مديريت زمين شاهري
حائز اهميت است.
ث) منابع

در حالت ايده آل خسارت صااحبان زماين از طرياق
فروش حق توسعه به طور کامل جباران خواهاد شاد.لذا
استفاده از روش  TDRميتواند به عنوان مکانيزمي براي
حفاظت از زمين هاي کشااورزي ،کشاتزارها ،تااالب هاا،
دشت هاي سيالبي ،محل زنادگي گوناههااي کميااب در
معرض خطر ،زمين هاي داراي سفره هاي آب زيرزميناي،
پارکها و تفرجگاه ها ،اسکلهها و زمينهاي ديگاري کاه
فعاليتهاي توساعه در آنهاا محادود شاده و داراي ياک
مشخصه زيبايي شناسانه معماري يا تااريخي و حفاظات
شااده هسااتند ،اسااتفاده شااود ( 1975,Bosselman
) Bowden 1973,et al
 )2خروجي
انتقال حقوق توسعه سهمي از ارزش اضاافي کاه در
اثر اين اقدامات به طور مجاني نصيب عاده اي از مالکاان
ميشود را در اختيار شهر قرار ميدهد .اين روش امکاان
داد وسااتد حااق توسااعه اراض اي بااه وس ايله مااالکين را،
صاارفنظر از الگااوي تعيااين شااده بااراي توزي اع مطلااوب
کاربريها و منابع شاهري در طرحهااي توساعه و ضاوابط
منطقه بندي و شهرسازي فراهم آورده و از خساارات ياا
منافع بادآورده فردي ماالکين اراضاي تاا انادازه زياادي
جلااوگيري ماايکنااد(2003 Thorsnes & ،Pruetz
 .)199،Simonsانتقال حاق توساعه راهاي اسات باراي
کاهش يا حذف توسعه فيزيکي در مناطقي که جامعه ياا
برنامااه ري ازان خواهااان حفاظاات آن هسااتند و افاازايش
ساخت در مناطقي که در چارچوب ياک برناماه طراحاي
شده براي رشاد فيزيکاي مناساب تشاخيص داده شاده
اند(عزيزي و شهاب .)7 ،9312
پيشينه پژوهش
در ايران ،بواسطه ناکارآمادي نظاام هادايت توساعه
شهري و طرحهاي توسعه ،تاييرات سريع و نسنجيده در
ضوابط ساخت و سازو ابداع روشهاي مردود تأمين مناابع
مالي شهرداري مانند فروش تراکم مازاد و واگذاري تراکم
سيار ،حقوق توسعه ،دائماً در معرض تايير وضاعيت و در
واقع تايير ماهيت از "حق" به "امتياز" بوده اناد ،کاه ايان
امر نياز به شناخت و بهارهگياري از روشاهاي علماي در
ارتباط با صيانت از حقوق توسعه (به عنوان يکي از حقوق
شهري) را دوچندان کرده است .در سالهاي اخيار پاروهه
مطالعاتي ساماندهي و طراحي نظام انتقال حق توسعه در
شهر تهران در دستور کار مرکز مطالعات قرار گرفته است
که در آن به آسيب شناسي وضع موجود به عنوان اولاين
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قدم در ايجاد تحول در هرگونه سياساتگاذاري عماومي
پرداخته شده و سذس عناصر اصلي نظام هادايت توساعه
شهري مطلوب مورد شناسايي و هم چناين نقصاانهااي
موجود در ارتبااط باا عملکردهااي ماورد انتظاار از ايان
حلقههاي عملياتي در شرايط نظام برناماه ريازي توساعه
شهري در ايران ،مورد بحث قرار گرفته است.
مطالعه موردي :تجرارب جهراني اسرتفاده از روش
 TDRبه عنوان روشي کارآمد در مرديريت زمرين
شهري با نگرش سيستمي
در اين بخاش پاس از معرفاي مختصاري از کشاور،
حاکميت و مشخصات عمومي به دليل تأثير مساتقيم بار
سيستم مديريت زمين شهري ،به بررسي کاربري زماين،
ميزان مداخله دولت در بحث زماين شاهري ،ميازان باه
رسميت شناختن حقوق مالکيت و اجراي روش  TDRدر
اين کشورها پرداخته مايشاود .بادين منظاور ماديريت
زمين شهري و استفاده از روش انتقال حقوق توساعه در
کشورهاي آمريکا(ايااالت واشانگتن و کاليفرنياا) ،کشاور
هند و کشور چين با نگرش سيستمي ارائه ميشاوندو در
نهايت جدول بررسي اين تجارب ارائه ميشوند.
کشور اياالت متحده آمريکا

 .1معرفي کشورو حاکميت و مشخصات عمومي
سازمان حکومتي اياالت متحده آمريکا از سه دولات
فدرال ،دولتهاي ايالتي و دولتهاي محلي تشکيل شاده
است .در آمريکا حاکميات مياان دولات فادرال و دولات
ايالتي تقسيم شده است .هر دولات اياالتي نياز تعادادي
دولت محلي ايجاد ميکند .درنتيجه مجموعه گسترده اي
از دولتهاي متعدد و متنوع محلي به وجود آماده اسات.
طوري که در  50ايالات آمريکاا حادود  84هازار واحاد
حکومت محلي شکل گرفته است .کارکردهاي هر دولات
در ايالتهاي مختلف متفاوت است و برخي از دولتهااي
وظايفي دارند که در اياالت ديگار باه عهاده دولاتهااي
محلي (شهرستان و شهر) است .افزون بار ايان محادوده
حوزه اختيارات هر يک از اين دولتها در اياالت مختلف،
متفاوت است .به طور کلي در نظام فادرال آمريکاا ارائاه
بخااش مهم اي از خاادمات عمااومي و رفاااهي بااه عهااده
دولتهاي ايالتي و محلي اسات ( Mehdizadeh 2006,
 .)147باالترين سطح در آمريکا" ،نهااد مساکن و برناماه
ريزي دولت فدرال" 3قرار دارد که وزارت مسکن و عمران
شهري ناميده ميشود .وزارت مسکن و عمران شهري باه

واسطه نظارت مرکزي خود ميتواند نفوذ قابل توجهي بر
دولت هاي محلي درسراسر آمريکا اعمال کناد(قهرماني و
شيعه)973 ،9310

 .2کاربري زمين شهري
برنامه ريزي کاربري زمين در اياالت متحده ،عمادتً
امري محلي است بطوري که حوزه عمل و مشخصات آن
اغلب به صورت محلي تعيين ميشود و تنوع بساياري در
روشها وجود دارد).(Ghamami 2005, 188

.3

ميزان مداخله دولت در مديريت زمين شهري

اياالت متحده آمريکا برنامه هااي گساترده اي باراي
تهيه نقشه هاي زمين ،شناساايي مالکاان ،ثبات زماين و
انتشار اطالعات مربوط به زمين و مالک آن اجرا ميکناد
که از آن جمله ميتوان به سيستم ملي مديريت يکذارچه
زم اين ،طاارح ارتقاااي نقشااههاااي کاداسااتري و سااامانه
اطالعات زمين اشاره کرد .اين برنامهها به کليه نهادهااي
اجرايي و قضايي مرتبط با زمين کمک مايکنناد تاا باه
صورت دقيقتار و کااملتري اقادام باه شناساايي مالکاان
زمين ،زمينهاي عمومي و تصرفات صورت گرفتاه در هار
يک بنمايند .با تصويب قانون مديريت و خط مشي زمين
فدرال ،اداره مديريت زمين ،ماديريت زمينهااي عماومي
کشور ،محافظت و نظارت بر بهره برداري درست از آنها را
بر عهده گرفته است (پژوهشهاي حقوق عمومي .)9383

.4

ميزان به رسميت شناختن حقوق مالکيت

در اين کشور گرايش به سامت حمايات از مالکيات
زمين توسط اشخاص خصوصي است چرا که اين اعتقااد
وجود دارد که اشخاص خصوصي بهتر از اشخاص عمومي
اززمين تحت مالکيت خود حفاظت ميکنناد .باه هماين
دليل است که بر طبق سرشماري ساالنه در آمريکا از کل
مساحت اين کشور  17/21درصد در ساال  9115و 49
درصد در سال  9111در اختيار بخش خصوصاي و بااقي
آن در اختياااار دولتهااااي اياااالتي و فااادرال قاااارار
دارد(پژوهشهاي حقوق عمومي .)9383
کشور اياالت متحده آمريکا يکي از پيشاگام تارين و
موفق ترين کشورهاي جهان در زمينه به کارگيري ماؤثر
روش انتقال حقوق توسعه اسات .ايان کشاور باا تجرباه
وسيع در اغلب اياالت و شهرهاي واقع در اين ايالات هاا،
گامهاااي ارزنااده اي برداشااته اساات .در اي ان بخااش بااه
تجربيات برخي شهرها و بخشهاي دو ايالت واشانگتن و
کاليفرنيا پرداخته ميشود.
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الف) تجارب استفاده از روش انتقال حقوق توسرعه
در ايالت کاليفرنيا
شهر هاو بخشها در ايالت کاليفرنيا قوانين مربوط به
خود در زمينه کاربري زمين و ضوابط آن دارندکاه البتاه
نحوه عمل آنها از آنچه کاه قاانون اساساي کاليفرنياا در
خصوص ضابطه مناد کاردن کااربري زماين در راساتاي
حفظ سالمت عمومي ،ايمني و رفاه است ،اقتبااس شاده
است .البته برخي از دستورالعملهاي خاص براي تنظايم
برنامه محلي وجود دارد که عبارتند از کااربري زماين در
آئين نامه منطقه بندي و تفکيک زمين و توسعه شاهري.
اداره ي حکااومتي برنامااه رياازي و تحقيقااات()OPR
راهنماي عمومي برنامه و ديگر خط مشيهاي الزم باراي
مديريت و برنامه ريزي کاربري اراضي در سطح حکومات
محلي را تدوين مينماياد( California, Government
.)Code
تجربيات ايالات کاليفرنياا در زميناه انتقاال حقاوق
توسعه را ميتوان در  1گروه طبقه بندي کرد:
 .1محافظت يا بازساازي زمينهااي طبيعاي( تجربياات
سازمان برنامه ريزي منطقه اي تائو ،جنوب درياچاه
تائو ،ايالت مونتري و)...
 .2محافظت از دامنه کوه ها(تجربيات کاوه هااي ساانتا
مونيکا ،بلمنت ،مورگا و)...
 .3محافظاات از نشااانههاااي تاريخي(تجربيااات سااان
فرانسيسکو ،لوس آنجلس ،غرب هاليوود و)...
 .4حفاطت از زمينهااي کشااورزي(تجربه ايالات ساان
ماتيو و)...
 .5توسعه فرم شهري(تجربه کوپرنيتو ،آکلند و )...
ساااخت و سااازهاي جديااد و باززنااده سااازي(تجربه
سانتاباربارا و)Pruetz 1993( )...
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 .1تجربه شهر داويس)Davis city) :
هدف برنامه:
شهر داويس برنامه اي مشابه مفهاوم انتقاال حقاوق
توسعه با عنوان برنامه کاهش زمينهاي کشاورزي به اجرا
رساند .اين برناماه تاالش داشات تاا تاأثيرات خساارات
زمينهاي کشاورزي را با استفادههاي غير کشاورزي نشان
داده و منازعات بالقوه فيمابين کاربريهاي کشاروزي و غير
کشاااورزي را کاااهش دهااد .در برنامااه اي هماهنااب بااا
بخشهاي ساوالنو و يولاو ،هادف ايان برناماه محافظات
زمينهاي برنامه ريزي شده ي داويس را کاه در محادوده
ي  5مايلي شهر بود ،در نظر داشت .کشاورزي به عناوان
يک اي از مهمتاارين بخشااهاي اقتصاااد شااهر و زمينهاااي

کشاورزي به عنوان مهمتارين مناابع زيسات محيطاي و
منظر محسوب ميشوند.
اجزاء:
زماااني کااه زم اين بااه عنااوان گزينااه ي ناازاع ب اين
استفادههااي کشااورزي و غيرکشااورزي در برناماههااي
عمومي منطقه بندي محسوب ميشود ،اين برنامه اهميت
مييابد .بين سالهاي  9115و  2001شهر داويس بيش از
 2000ايکر از زمينهاي کشاورزي را باا اساتفاده از حاق
ارتفاقي محافظت کرد.
نياز باه کااهش همجواريهاا و کااهش باقيماناده ي
حاصل از تقسايم زماين کاه بساتگي باه عاواملي چاون
خصوصايات زمين(ماننااد کيفيات خاااک ،شااکل قطعااه،
مجاااورت بااا ساااير زمينهاااي کشاااورزي) و کاربريهاااي
پيشنهادي (مانند توسعه خوشه اي 4مساکوني کاه باراي
عملکرد تجااري مازارع مجااور ساودمند نباود) داشات،
احساس ميشد .کاهش اتالفات ناشي از تقسيم زمين باه
عنوان الزامي در اين پروهه بود که باتوجه به فاصله اي که
سايت از محدوده شهر دارد جديتر تلقي ميشود.
پيشنهاد گزينه هاي تقسيم به وسيله ي شوراي شهر
تصويب ميشودکه البته مناافع کاالن جامعاه را در نظار
ميگيرد.
اين پروهه حدود  500پا ( 940متر)از بافردور شاهررا
درراستاي به حداقل رساندن نزاع بين کاربريهااي زماين
شااهري و روسااتايي کااه در ضاامن اجااراي قااوانين کاام
ميشوند ،استفاده کرد .داويس همچنان به کااهش 950
پا از بافر زمينهاي کشاورزي را براي هر نوع کاربري زمين
شهر در مجاورت زمينهااي کشااورزي نيااز دارد 50 ،پاا
براي استفاده عمومي و 900پا براي استفادههاي ديگر.
دو ويژگي ديگر براي محافظت از زمينهاي فضااهاي
باز در شهر داويس در راستاي تالشاهاي صاورت گرفتاه
براي محافظت از زمينهاي شهر بود .يکي اينکاه شاهر از
سال  2000ماليااتي باراي زمينهااي بااز قارارداده باود.
ديگري حقوق شهروندي براي اعمال انتخاب خويش براي
هر پروهه جديد کاه زمينهااي کشااورزي را در راساتاي
توسعه شهر تحت تأثير قرار ميداد.
نکات قابل توجه در اين تجربه را ميتوان در تقسيم
زمين که به کيفيت زمينهاي ارسالي بستگي داشت ،باافر
کشاااورزي و گزينااههاااي تقس ايم زم اين مجاااور و غي ار
همجوار(  )Otto, 2010,9-11نام برد.

مدیریت کارآمد زمین شهری با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه ( )TDRباتکیه بر تجارب جهانی

 .2تجربه سازمان برنامه ريرزي منطقره اي تراوو
(PLANNING

REGIONAL

TAHOE

)AGENCY
هدف برنامه :
سازمان برنامه ريزي منطقه اي تائو ) (TRPAنمونه
اي از برنامه منطقه اي است که با هدف محافظت و ارتقاء
وضعيت محيط زيست انسان سااخت و طبيعاي فعاليات
ميکند.
اجزاء:
اين سازمان هماهنگي چندين مکانيزم کنترل توسعه
را در منطقه درياچه ي تائو به عهده دارد کاه عبارتناد از
انتقااال پوشااش قطعااه transfer of lot coverage
) ،(TLCانتقال حقاوق توساعه ) ،(TDRانتقاال توساعه
موجاااود transfer of existing developmentو
تخصيص ساالنه که در منطقه قانوني شده باود .بناابراين
بسته به اينکه کداميک از چهار نوع اقدام نامبرده انتخاب
ميشود ،برنامه هاي متناسب با آن در آينده نيز به تدريج
اصالح ميشود.
تخص ايص ساااالنه :توسااعه در منطقااه درياچااه تااائو
بوسايله حااق تخصايص ساااالنه محادود ماايشاود .ايان
تخصيص بار مبنااي ناوع توسعه(مساکوني ،گردشاگري،
تجاري يا تفريحي) است .محدودههاي مسکوني به عنوان
محرک هزينههاي سااخت و سااز اسات .تخصايصهااي
مسکوني تحت شرايط خاصي قابل انتقال است.
انتقال پوشش قطعه:
پوشش مجاز قطعه با دو سيستم امتياز دهي محاسبه
ميشود .يکي براي زماني است که قطعه ،قبال از اجاراي
برنامه منطقه اي  9184توسعه يافته بود(سيستم امتيااز
دهي زمين ديوار با حياط خارجي )Baileyو يکاي باراي
توسعه پس از آن(سيساتم ارزياابي منفارد) .ايان برناماه
شامل مالحظات مخصوص در خصوص زمينهاي حساس
بود که استفادههاي ممکن را محدود ميکرد.
برنامه انتقال حقوق توسعه و توسعه موجود:
حقوق توسعه مسکوني از يک قطعه زمين خاالي تاا
يک تکه زمين بزرگ واقع شده در برنامه منطقه اي قابل
انتقال است و به عنوان منطقه دريافت براي استفادههاي
دوگانه مسکوني است ( .)Otto, 2010,10-11
ب) تجارب استفاده از روش انتقال حقوق توسعه در
ايالت واشنگتن

در ايالت واشنگتن حقوق توساعه باه عناوان دارائاي
واقعي محسوب ميشاوند و باه عناوان مالياات در زماان
فروش يا انتقال به شمار ميروند .البتاه در شارايطي کاه
 TDRشخصي يا دارائي واقعي باشد در بخشي ازتفاساير
قانوني و کدهاي ايالتي فرق ميکنناد .بناابراين مقايساه
بين ارزشهاي TDRدر بين برنامههااي مختلاف امکاان
پذير نيست.
سندتوانمند سازي قانوني
ايالت واشانگتن ساند قاانوني توانمندساازي TDR
ندارد اما فعاليت مديريت رشد( Growth Management

 )Actمنابع متعددي جهت دستيابي به آن را فراهم کرده
است ؛ مجوز قانوني معين .مدل توانمندسازي باه عناوان
پروهه رشد هوشمند آمااده شاده باود .از جملاه اهاداف
شهرسازي در اجراي روش انتقال حقوق توسعه در ايالات
واشنگتن ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .1حفاظاات از ارزشااهاي زيساات محيطااي باار منااابع
زمينهاي طبيعي
 .2حفظ ارزشهاي تاريخي
 .3حفظ کيفيت آب
 .4محافظت از زمينهاي تجديدپذير سفرههاي آب زيار
زميني
 .5فراهم ساختن فرصتهاي تفريحي
 .6محافظت از زمينهاي کشاورزي
 .9تضمين ظرفيتهاي زيرساختي
 .1تشاويق توساعه شاهري (Roddewig, Inghram.
)1987, 1-38
 .1تجربرره ب ررش اسررنوميشSNOHOMISH :
COUNTY

هدف برنامه :
در راستاي اجراي برنامه انتقال حقوق توسعه در اين
بخش ،هدف عبارت است از  «:فراهم کردن زماين باراي
استفاده هاي شهري با بخشي از زمينهاي در حاال رشاد
آرلينگتون » و «کمک به محافظت از زمينهااي باا ارزش
کشاورزي واقع در رود دره ي استيالگوميش».
اين برنامه ابزاري مفيد براي برخورد با اصالح خطوط
مرزي باز و وضع سياستهاي قطعه زمين هايي است که با
زمينهاي با حداقل اندازه  90ايکر مخلوط شده اند و نياز
بااه توسااعه داشااته و بااه عنااوان احتکااار در زمينهاااي
کشاورزي باقي مانده اند.يکي از انتظااراتي کاه از برناماه
انتقال حقوق توسعه مايرفات همخاواني باا سياساتهاي
طرح تفصيلي ايالت بود که تأثيرات اجراي برنامه را ارتقاء
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ميداد و به ايالت اجازه تعرياف مجادد نقااط دريافات و
ارسال را ميداد.زمينهاي دريافت و ارسال از بين منااطق
ربا مرزهاي مشترک انتخاب ميشدند .گرچه ايان برناماه
براي اين طراحي شاده باود کاه انتقاال باين زمينهااي
ناهماهنب تحت اختيار قانوني ايالت را تساهيل نماياد (
Otto, 2010,37
 .2تجربرره ب ررش تورسررتن THURSTON :
COUNTY

هدف برنامه :
هدف برنامه انتقال حقوق توسعه در تورستون عبارت
بود از :تشويق محافظت از آثار طوالني مادت صانعت بار
زمينهاي کشاورزي با آماوزش صااحبان ايان زمينهاا در
زمينه حاق پتانسايلهاي توساعه زماين بادون تاييار تاا
استفادههاي غير کشاورزي
اجزاء:
بار اسااس مصاوبه ي  9111برناماه ي  ،TDRايان
برنامه در راستاي محافظات از محافظات طاوالني مادت
بخشااهاي کشاااورزي موفااق نبااودوهيچ ي اک از ارسااال
کنندگان  TDRقادر به توسعه حقوق خود نباوده و اگار
زمينهاي کشاورزي محافظات مايشادند باراي مصاارف
عمومي مصرف ميشدند تا انتقال حقوق توسعه.
نکته قابل توجه در اين روش امکان انتقالهايي اسات
که به توسعه دهندگان مجوز سااخت تاراکم محادود در
برخ اي نقاااط زمينهاااي دريافاات را ماايدهاادOtto ( .
.)2010,37-38يکي از نکات مهام در ايان برناماه اجارا
شااده در بخااش تورسااتن عاادم تطااابق ب اين نيازهاااي
خريداران و فروشندگان زمينهاي انتقاالي باود .بناابراين
معامالت زمينهاي انتقالي بر اساس عملکرد بازار رخ داد.
)(Bratton, Fox, 2008
 .3تجربه ب ش کينگKing County :
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بخش کينب در واشنگتن که شاامل شاهر ساياتل و
حومه آن اسات از ساال  9118برناماه ي ساه سااله ي
 TDRرا شروع کرد و در سال  2009به عنوان فصالي از
قوانين ايالتي گنجاند .اين بخاش بار محافظات از مناابع
روستايي و زمينهاي جامانده از دست انادازي توساعه ي
شهري در حومه سياتل تأکيد داشات .ايان ايالات چناد
ويژگي اساسي در اجراي اين برنامه داشات و آن داشاتن
بانک  TDRو تکيه بار هزيناه از منباع انتقاال توساعه
بخش است .يکي ديگر از ويژگيهاي آن تالشهاي بخاش
در راسااتاي تنظ ايم توافقااات ماارتبط اساات (تنظ ايم بااا

شهرداريها براي پذيرش تراکم بيشتر حاصل از توسعه ي
.)TDR
جمعي ات اي ان بخااش در سااال  2005کمتاار از 9.8
ميليون نفار ايان بخاش را باه عناوان بزرگتارين بخاش
واشنگتن و دوازدهمين بخش بازرگ در ايااالت متحاده
آمريکا شناخت 31 .محدوده به هم پيوسته در اين بخش
است که بزرگترين آنها سياتل باا حادود  100هازار نفار
است .اين بخش  9.31ميليون ايکار مسااحت دارد .کال
زمينهاي غير متصل اين بخش نزدياک باه  82درصاد از
کل بخش را شامل ميشود.
کشاورزي به عنوان منبع اصالي اقتصااد ايان بخاش
نيست اما به دليل کمي زمينهاي کشاورزي در اين بخش
بايد حفظ شوند.
برنامه ي :TDR
برنامه ي  TDRدر بخش کينب بمنظور کام کاردن
پراکنده رويي در زمينهاي جداافتاده ي شاهري( urban
:separatorزمينهاي واقع در مرز محدوده خدماتي شهر)
بين مناطق خيلي شهري شده غرب و منااطق روساتايي
در شرق بود .جداکنندههاي شاهري زمينهااي باا تاراکم
اندک با رشد شهري است که کريادورهاي بااز را بوجاود
آورده و تضاااد بصااري بااا توسااعه طااوالني ماادت دارد.
زمينهاي شهري جداافتاده ميتوانند به عناوان زمينهااي
حساس زيست محيطي حفاظت شده و حياات وحاش را
رونااق بخش ايده و خالقي ات در شااکل و کااارکرد پارکهااا
پيشنهاد دهد .به دليل اينکه زمينهاي جداکننده شاهري
به عنوان زمينهاي رشد شاهر ناد مايتوانناد باه عناوان
ضميمه شهر محساوب شاوند چراکاه پيوسات کاردن از
سوي حکومت تشويق ميشود .نتايج اين برنامه :
تقاضا براي تراکم اضافه باعث تشويق توسعه در ايان
نواحي شده است .جالب توجه است که بيشاتر معاامالت
انتقال حقاوق توساعه از ناواحي روساتايي باه زمينهااي
جداکننده شهري بوده چه زمينهاي پيوسته شهري و چه
زمينهاي غير پيوسته و نه زمينهاي روساتايي .بناابراين
بخش کينب در راستاي انتقااالت شاهري بسايار موفاق
بوده است().)Walls, McConnell2007,115-123
کشور هند
 .1معرفي کشور و حاکميت و مش صات عمومي
هند داراي سيستم و ساختار حكومتي فدرال اسات
كه اين ساختار  3دسته را شامل ميشود:
-9ساختار دولت مركزي
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-2ساختار حكومت استانها (و مناطق)
-3ساختار حكومت محلي
حكومت محلي بخشي از ساختار حكومتي استانها را
تشكيل مي دهد بنابراين حكومت استانها بار ساازمانهاي
محلي امتياز ويژه اي دارد .حكومت مركزي بر سياستهاي
مرتبط با بخش زمين شاهري نظاارت مساتقيم دارد اماا
كنشگر اصلي مديريت زمين در هند حكومتهاي استاني
است كه اصاالحات متعاددي را بار سياساتهاي زماين و
نحوه مديريت زمين نگاشاته اناد( Town and country
.)2007 planning
ساارانه زمااين در هنااد در بااين كشااورهاي باازر گ
كمترين است؛ به دليل تمركاز بايش از حاد جمعيات و
فعاليتها در مناطق شهري ،فشار بار روي زماين در هناد
بيش از اندازه است .سكونتگاههاي شهري و روستايي باه
طور مقايسه اي درصد بسيار كمي از كل زمينهاي هند را
اشاال كرده اناد .در ناواحي شاهري در حاال گساترش
دسترسي به زمين به شدت دشوار است  .تقاضاي زماين
شهري ب سيار باالست از اين روي رقابت بار سار احتكاار
زمين قيمت زمينهاي شهري را باال برده و دسترساي باه
زمين را براي گروههاي كم درآماد دشاوار نماوده اسات.
فعاليتهااي جاااري در حااوزه زماين شااهري و كاااربري و
توسعه آن به طور كاارا نماي توانناد شارايط را ماديريت
كنند ؛ لذا نياز است تا بازار زماين را باه طاور كارآمادي
فعال و هدايت كرد .از اين روي كه زمين به عناوان ياك
داده وروي براي ساخت و ساز و برنامههاي توسعه شهري
است ضابطه مند كاردن و هادايت رونادهاي ماديريت و
فرايندهاي اجرايي به طور گسترده باه موجاودي بيشاتر
زمااين بااراي توسااعه در مكااانهاااي مناسااب و قابلياات
توسعههاي مرتبط با تأمين و افزايش زير ساخت دارد.
 .2کاربري زمين شهري
ارزش زمين شهري در هناد باه شادت تحات تاأثير
نيروهاي بازار موجود است كه باه طاور مساتقيم و غيار
مستقيم عرضه( )supplyو تقاضا( )demandي زماين را
تعيين مايكنناد .ارزش زماين باه هماان نسابتي رشاد
ميكند كه تقاضا با عرضه رشد ميكند .همچنانكه اقتصاد
شهري رشد ميكناد سااختارهاي اقتصاادي بار مبنااي
شرايط اقتصاادي رشاد مايكناد  .رشاد درآماد خاانوار
خواستي را براي مسكن و شرايط بهتار و ارتقااء كيفيات
زندگي به دنبال دارد .در نتيجه تقاضا براي زمين شاهري
مخصوصا براي ساخت و ساز در زمينهايي جهت تاأمين
نيازهاي ساكونتي ،تجااري ،صانعتي و ميزبااني از سااير

نيازهاي شهري افزايش ميياباد .ايان تقاضاا معماوال باا
چنب اندازي بيشاتر و بيشاتر باه زمينهااي روساتايي و
کشاورزي محقق ميشود .به عبارتي باراي آمااده کاردن
زمين جهت استفادههااي شاهري و پاساخ باه تقاضااي
زمين ،سازمانهاي دولتي در سطح حكومتي از سياستهاي
زمين به عنوان ابزاري براي توسعه برنامه ريزي شاده در
نواحي شهري استفاده ميكند.فعاليتهاي برناماه ريازي و
حقوقي ابزارها و تكنيكهاي مهمي باراي ماديريت زماين
هستند .نياز است كه قانونهاي زمين در برخي جنبههااي
كاربري هاي زمين و فراهم ساختن شراكت هاي بخشهاي
خصوصي و عمومي ماورد تجدياد نظار قارار بگيرناد تاا
شكاف عرضه و تقاضاي آماده سازي زماين را پار كنناد.
گرچه به يك ساختار سازماني در ماديريت زماين باراي
ساده كردن بازار زماين نيااز اسات  .اگار شاهرها داراي
پايگاه داده اي مناسب از موجودي زمين باشند ،قيمتهاي
زمين و شاخصهاي ديگري كه براي كاربري زماين نيااز
اساات ،موجااود باشااد آنگاااه شاارايط بااازار زمااين ارتقاااء
مييابد(2005 MOHANو .)2007 Brits:ابزارهايي که
به طور مرسوم توسط دولت براي قانونمند سازي مصارف
زم اين اساات شااامل کنتاارلهاااي مداخلااه در کاااربري
زمينهاي شهري و روستايي و فاراهم ساازي زيرسااخت
هاست .چالش جدي در اين زمينه فراهم آوردن زمين در
عين حال آماده سازي زمين و فاراهم آوردن زيرسااخت
است.
 .3مداخله دولت در زمين شهري
هدف مديريت حكومت مركازي بار زماين « فاراهم
كردن سياستها و چارچوب اداره زمين باراي اطميناان از
تحرك آرام بازار زمين شهري» است .اين چارچوب باياد
اطمينان حاصل نمايد كه زمين باراي هماه ي نيازهااي
جامعه به خصوص گروههاي كم درآمد مالي فراهم شود و
به لحا زيست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي باه سامت
توسعه پايدار هدايت شود؛ بنابراين تالش حکومات باراي
مداخالت در بازار زمين شهري غالبا معطاوف باه زدودن
نقاصهاا ( )imperfectionو اشاتباهات باازار در جهاات
افازايش کاارايي ،رفااع عوامال خاارجي بااه صاورتي کااه
هزينه هاي اجتماعي براي خروجي بازار زمين مارتبط باا
هزينههاي بخش خصوصي باشاد و توزياع مجادد مناابع
کمياب به صورتي که گروههاي غير منتفع که بتوانناد در
خروجيهاي اجتماع مشارکت کنند ،بوده است( Town
.)2007 and country planning
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نجمه مظفریپور و سمانه سلطانی

 .4ميزان به رسميت شناختن حقوق مالکيت

تجربيات هند در استفاده از روش انتقرال حقروق

حکومت هند در راستاي به رسمت شاناختن حقاوق
مالکيت در اين کشاور برخاي اقادامات اساساي در ايان
کشور انجام ميدهد که مهمترين آنها اقدام تملک زماين
و معامالت تملک زمين است که در ادامه به اختصار بيان
ميشود.

توسعه
در هند سازمانهاي محلي يا دولتي منابع مالي كاافي
براي تأمين زمين ضروري در نرخ هاي پايين ثبات شاده
ندارند .يك راه حل عملي باراي ايان مشاكل اساتفاده از
«انتقال حقوق توسعه » است كه به شكل مجاوز سااخت
كامل فضاي محاسبه شده بر اساس شاخص فضاي طبقه
با نرخ مساحت همكاف باراي آن قطعاه زماين در ازاي
فضاي اضافه ساخته شده خارج و يا باالتر از حد مجاز باه
جاي خسارت براي واگذاري قطعه مورد نظر فارغ از همه
ي ادعاهاي برنامه و مجرياان توساعه اسات(MOHAN
.)Municipality2002, Brits2007 ،2005
در سال  9180روش انتقال حقوق توساعه (،)TDR
در هند به طور رسمي شروع ميشود .به عباارتي انتقاال
حقوق توسعه در هند به عنوان يک مکانيسم بازار محاور
براي کاهش مشکالت دروني شهرها به وسيله دولتهااي
استاني استفاده ميشود .اين مکانيسم در هند باه عناوان
ابزاري سياسي – اقتصادي است که از اهداف عمده ايان
برنامه «هدايت توسعه مطلوب شهري» و «تنظيم باازار»
است.
در توصيف قيمت خالص زمين براي تملاك ،دولات
هند عموما در تالش است كه بر معاامالت ثبات فاروش
گذشته تكيه كند .اينها به ندرت گزارش و يا باه درساتي
ثبت ميشوند در حاليكه معامالت مالياتها باالست و نقش
بازار ساياه در اقتصااد گساترده اسات .باه دليال اينکاه
سازمانهاي محلي يا دولتي منابع مالي كافي براي تاأمين
زمين ضروري را حتاي در نارخهااي پاايين ثبات شاده
ندارند؛ يك راه حل عملي باراي ايان مشاكل مايتواناد
استفاده از « انتقال حقوق توسعه » باشد.
بمبلي اولين شهري است در هند كه برناماه TDRرا
در سال  9110براي قانونمند كردن فعاليتهاي زماين باه
عنوان مكانيسم آلترناتيو براي تملك جهت آماده ساازي
تجهيزات ضروري بر اساس طرح توساعه ،توساعه مجادد
مناطق حاشيه اي و توسعه مجدد شهري جهت ساخت و
ساز مجدد سااختمانهاي مخروباه اساتفاده مايكناد .در
حيدرآباد اين روش باراي تعاريض معبار اساتفاده شاده
است .بنابراين انواع کاربردهاي روش انتقال حقوق توسعه
در هند عبارتند از :تعريض معابر ،کاهش حاشيه نشايني،
محافظت تااريخي ،محافظات زمينهااي کشااورزي ،و ...
).(CASUMM 2007

اقدام تملک ( )Acquisitionزمين در سرال :3931
اين اقدام به طور تفصيلي به وسيله حكومت هند در سال
 9817انجام شد كه در آن تصريح شده بود كه روشاهاي
تملك بايد كامل شاود و غرامات آن باياد توساط گاروه
تملك زمين( )LACدر طول سه سال پرداخت شود .باه
هر حال در نگاه به درخواست صاحبان زمين در دادگاهها
براي باال بردن غرامت و سرعت رسيدگي به دادخواسات،
فرآيند پرداخت غرامت در طاول 95تاا  20ساال بعاد از
تملك ادامه مييابد .حق غرامت عالوه بر پرداخت زماين
به نرخ بازار كه توساط  LACارزياابي مايشاود ،تااريخ
تصرف زمين را شامل ميشود .بنابراين اگر قيمات تماام
شده تملك زماين و ارزش توساعه باه بساته ي غرامات
افزوده شود ،هزينه كل زمين آماده سازي شده بيشتر از
ارزش بازار ميشود .تفاوت باين پرداخات غرامات باراي
زمين و ارزش بازاري آن به طور مببتي به زماان جباران
خسارت بستگي دارد .گرچه در يك نگاه ميتوان كنادي
زمان باين تملاك زماين و دساتور دادگااه بار پرداخات
خسارت را ديد اما براي سازمانهاي توسعه و مساكن كاه
بتوانند قيمت واقعي تملك را ثابت نگه داشاته و باازپس
گرفتن آن از سهام داران دشوار است.
معررام(ت( )compensationتملررک زمرين :در سااال
 9187يک روش جديدتر در اقدام تملاک زماين توساط
دولت پيشنهاد شد که اگر هماه افاراد ساهيم در تملاک
زمين به توافق بر سر هزيناه دسات يابناد LAC ،بادون
هيچ استعالم اضافه اي ،پاداشي را بدون تاأثير بار حاق
غرامت براي زمين در همان منطقه يا هر جاي ديگري در
نظر ميگيرد .در راستاي مشکالت جادي اي کاه تملاک
قهري(اجباري) زمين با آن مواجه باود و همچناين عادم
اطميناني که در زمينه پرداخت غرامت بود؛ هيأت مديره
مسکن تاميل ناادو(ناام يكاي از ايالتهااي هنادTamil :
 )Naduبه شدت به معامالت تملک زمين متوسل شد.
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اقدامات مديريت زمين شهري در هند برر اسرا
روش :TDR
 -1سناريوهاي :Bangalore
بر اساس برنامه هاي Bangaloreو  Mangalore؛ براي
کاهش ترافيک در مرکز شهر از اين روش درتعريض
 85جاده به طول  977کيلومتر استفاده شده اسات.
اسااتفاده از  TDRباار اساااس جزئياات برنامااههاااي
نوسازي شهري نيز در توسعه مجدد نواحي شاهري
استفاده ميشود). (CASUMM:2007
 -2نوسازي شهري و :TDR
يک مکانيزم تخريب ”ضد سياسي“ ( )anti-politicsباه
صورت فعال با عملکرد فقر زدايي سياساي محيطاي
به نام ”توسعه برنامه ريزي شده ” و ” حاشيه نشيني
زدايي“ در حال انجام است.
کشور چين
 .1معرفي کشورو حاکميت و مش صات عمومي
چين کشوري با  9.3ميليارد نفار جمعيات در دوره
اي با رشد شهري بسيار باال است به طوري که هار سااله
حدود  95ميليون نفر به جمعيت آن اضافه ميشاود.علي
رغم دستيابي به پيشرفتهاي بزرگ اقتصادي و اجتمااعي
اين روند شهري شدن منجر به ايجاد مشکالت زيادي در
شهرها براي چين شده است .(song,2007).حکومتهاي
محلي در چين با تحول سوسياليسم در سالهاي  9171تا
9151دچااار تايياار و تحااوالت بسااياري شااده اساات .
حکومتهاي محلي مطابق با قااون جدياد باه ساه دساته
اصلي حکومتهاي محلاي در ساطوح مختلف،حکومتهااي
مستقل و يا خود مختار و حکومتهاي نواحي اداري خاص
(مقيمي  )310 ،9310تقسيم ميشود.
 .2کاربري زمين شهري
در چين در سال 9184حقوق کاربري زماين قاانوني
اعالم شد،در سال  9115تاييرات گسترده اي در زميناه
قوانين و مقررات زمين به وجود امد در پي اين تاييارات
قااانون اداره زم اين مصااوب سااال  9118از ب اي نظم اي
سيسااتم اداره زمااين در دهااه  9180فاصااله گرفاات و
حاکميات قااانون گااذاري را بيشااتر در اختياار حکوماات
مرکزي سذرد که نوعي تمرکز شديد است .براي دستيابي
به اين هدف طرح جامع مقررات بلناد مادت () 95-90
ساله بمنظورارتقاء کميت و توزيع فضاايي زمينهاايي کاه
بايد به زمينهاي سااخت و سااز تباديل شاوند مشاخص

ميکند .طرح کاربري زمين ساالنه اين هدف بلناد مادت
را براي هر سال مشخص ميکند .هر سطح از حکومت از
مرکز تا شهرهاي کوچک بايد برنامه کاربري زمين خود را
براساس اين طرحهاا تادوين کنناد.اولين برناماه جاامع
کاااربري زم اين در سااال  9114تاادوين شااد و هاادفش
حفاظت از  920ميليون هکتاار اراضاي زراعاي تاا ساال
 2090بود .تمام برنامههاي کاربري زمين محلي و ساليانه
بايد در پي جزييات اين طرح ميآمدناد.اين برناماههااي
کاربري زمين بر سه مجموعه ابزار کمي استوار هستند.
اولين ابزار ،سهم تباديل زمينهااي مزروعاي برناماه
ريزي شده است که کل زمينهاي زراعي را که ميتواند به
استفاده اي غير از کشاورزي تبديل شود نظم ميدهاد و
برايش مقررات وضاع مايکناد ،برناماه سااالنه مقاررات
کاربري زمين را در هر قطعه مشخص ميکند .باراي هار
زمين کشاورزي Pfca،بايد از طريق طرح جامع و برناماه
ساالنه حاصل شود قبل از اينکاه انتقاال مالکيات اتفااق
بيفتد.
تبديل زمينهاي مزروعي از طريق دو ابزار ديگار نياز
نظم مييابد  :سهم زمينهاي مزروعي جايگزين و نسابت
حفاظت از زمينهاي مرغوب و درجه يک .
نکته اي کاه وجاود دارد ايان اسات کاه باه ميازان
زمينهاي کشاورزي که تبديل شدند و تايير کاربري داده
اند به همان مقدار بايد زمين زير کشت کشاورزي برود تا
از بين رفتن زمينهاي کشاورزي را جبران نمايد که اين از
طريق احياء و بازسازي زمينهاي مخروبه يا ساخته شاده
هر منطقه حاصل ميشود بناابراين هار منطقاه باياد باه
تعادلي پويا از زمينهاي مزروعاي برساد.در نهايات تماام
حکومتهاي محلي بايد بيش از  80درصد از کل زمينهاي
مزروعي خود را به عنوان زمينهاي مزروعاي درجاه ياک
حفظ کنند .اين زمينها و مکان فيزيکي انها بايد به وضوح
در طاارح جااامع مشااخص شااوند .در ايان طاارح تبااديل
زمينهاي کشاورزي استبنائات پروهه هاي اصلي ملي براي
انرهي ،حمل و نقل يا امور نظامي هساتند و ايان تباديل
کاربريها بايد به تصويب هيلات دولات برساد .باه طاور
خالصه ميتاوان گفات باا تنظايم ايان اهاداف کماي و
تمرکزگرايي حاکميت تصاويب مقاررات زماين ،رهباران
سطوح باال انتظار داشتند کاه سارعت توساعه را کنتارل
کرده و مقدار کافي از زمينهاي مزروعي را براي توليد غذا
حفاظت کنند ()2008 Peng
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 .3ميزان مداخله دولت در بحث زمين شهري

تجارب چين در اجراي روش :TDR

در قرن گذشته تاييرات اساسي در ماديريت زماين
شهري و نحوه و ميزان دخالت دولت در چين يه وجاود
آمده است .در پي باه قادرت رسايدن کمونيسام ،تماام
منااابع زماين ملاي شاادند و در نتيجااه نقااش دولاات در
مديريت زمين افزايش يافت.رويداد مهم ديگر زماني باود
که چين اصالحات اقتصادي خود را آغاز کرد و سياسات
درهاي بااز را در ساال  9148آغااز نماود .اگرچاه هايچ
تاييري در مالکيت زمين به وجود نيامد سياست درهااي
باز به تاييرات عميق در تصارف زماين منجار شاد و در
نتيجااه تااا حاادودي از نقااش دولاات در مااديريت زم اين
تمرکززدايي شد .به عنوان مبال از حق استفاده از زماين
روستايي تمرکز زدايي شد و به خاانوادههااي کشااورز از
طريق اجاره زمين واگذار شد .در ابتدا اجاره براي مدت 5
سال بود .در سالهاي بعد به همان نسبت کاه اصاالحات
اقتصادي بيشتر شد به ويژه در دهه  ،9110مادت زماان
اجاره به  30سال افزايش پيدا کرد(.)2007 Song

براي توضيح روش  TDRبه بياان تجربياات يکاي از
اياالت چين به نام ايالت هجيانب در اين زمينه پرداختاه
ميشود.
هجيانب يکي از پوياترين مناطق به لحا اقتصاادي
است اما به لحا منابع زمين جزء فقير تارين ايالتهاا در
چين است  .در هجيانب نيز مانند ساير ايالتهاا در چاين،
کاربري زمين از طريق بارآورد نيازهاا در طارح جاامع و
برنامه کاربري زمين ساالنه مشخص ميشاود .تماام ايان
سهمها از مرکز به اين ايالت تعيين ميشود و سذس باه
هر سطح از دولتهاي زيرمنطقه اعالم ميگردد تا اينکه به
سطح شهرستان برسد .اما روندمقررات متمرکاز و از بااال
به پايين کاربري زمين منجر به عدم تطبياق ساهمهااي
تعيين شده در سطوح بااليي باا نيازهااي توساعه محلاي
شده است ،به منظور تسهيل فرايند رشد ،دولات اساتاني
هجي انب به مرور زمان باازار حقاوق توساعه را از طرياق
ايجاد سهمهاي جديد کاربري زماين ايجااد کارد کاه در
ادامه به توضيح اين روند پرداخته ميشود.

 .4ميزان به رسميت شناختن حقوق مالکيت
زمين که يکي از مهم ترين عوامال تولياد در جهاان
شناخته ميشود در چين طبق اصول سوسياليتي مالکيت
عمومي زمين ،در ابتدا از معامالت اقتصادي حذف شاده
بود به طوري که هر نوع معامله زمين در انجا غير قانوني
بود .باه علات ماهيات کلاي و فراگيار اقتصااد دولتاي و
سيستم اقتصادي کنترل مرکزي دولت احساس کرد کاه
پرداختن به استفاده کنندگان از زمين غير ضروري است
 .چنين فرض ميشد که سيستم برنامه ريزي کارآمدتر از
سيستم بازار است و بناابراين اختصااص زماين تقاضااي
استفاده کنندگان را تامين ميکند..از سال  9157تا ساال
 9187استفاده از زمين شهري در چين ازپرداخت هزينه
آزاد بود.هيچگونه مديريتي باراي زماين وجاود نداشات.
نتيجه اين شد که عدم کنترل و مديريت زمين و استفاده
آزاد از آن منااتج بااه ناکارآماادي اقتصااادي در تخصايص
زمين و باي عادالتي در مياان اساتفاده کننادگان از آن
شد.اين سيستم استفاده از زمين سبب راکد شدن اقتصاد
شهري شد.آزاد بودن زمين مردم را تشويق مايکارد کاه
بيشتر از نيازشان تقاضا داشته باشند  .بنابراين مايتاوان
گفت مالکيت خصوصي زمين در چين وجود ندارد .هماه
زمينها در انحصاار دولات اسات ومالکيات زماين تحات
سيستم کنترل مرکزي است (.)2099 Hongyan

نحوه عملکرد روش انتقال حقوق توسعه
همانطور که در تصوير شاماره  2مشااهده مايشاود
زمينهاي مزروعي درجه يک تنها براي استفاده کشاورزي
در نظر گرفته شاده اناد .در بيشاتر منااطق ،حادود 85
درصد کل زمينهاي مزروعي درجه  9اند .براي  95درصد
باقي مانده بخشي از ان توسط طرح جامع براي اساتفاده
غير کشاورزي پيش بيني شده است و ساير انها زمينهاي
زراعي عادي و معمولي اند  .براي مکانهايي که سهمهاي
برنامه ريزي شده در طرح جامع و ساالنه نمي توانناد باه
تقاضااي کاااربري زماين محلاي پاسااخ دهنااد زمينهاااي
مزروعي معمولي منبع مهم و باالقوه اي را باراي توساعه
شهري تشکيل ميدهند .با اين حاال باراي شاهر بسايار
مشکل است که اين زمينها را به آساني مورد تبديل قارار
دهد زيرا طبق طرح جامع اين ناوع زمينهاا هناوز باراي
اهداف کشاورزي طراحي شده اند.به منظور تبديل قانوني
اين زمينها تعدادي سهم اضافه بايد ايجاد گردد.
ايجاد سهم جديد کاربري زمين
هجيانب در اواخر دهه  9110سياستهايي را به
شکلي نوآورانه اتخاذ کرد تا فرايند ادغام زمين را تشويق
کند .در اين سياستها به دولتهاي محلي اجازه داده شد تا

مدیریت کارآمد زمین شهری با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه ( )TDRباتکیه بر تجارب جهانی

تصوير  :2نحوه عملکرد روش انتقال حقوق توسعه در داخل منطقه هجيانب
(مأخذ(song2007 :
به ميزان  %42زمينهاي مزروعي که از طريق ادغام زمين
زير کشت برده اند ،سهم کاربري زماين باراي سااخت و
ساز اهدا شود زيرا اين کار براي آنها انگيزه اي بسيار بااال
ايجاد ميکرد .به عنوان مبال اگر برنامه ادغاام زماين در
محدوده اي به وسعت  900هکتاار انجاام شاده باشاد و
حدود  90هکتار زمين مزروعي جديد ايجاد شاده باشاد
دولتهاي محلي ميتوانند  1.2هکتار سهم کاربري زماين
بگيرند که در تصوير بااال باا  c1نشاان داده شاده اسات.
سياست ساهم پاداشاي باعاث تشاويق دولتهااي محلاي
ميشود تا ادغام زماين را در حاوزه قضاايي خاود انجاام
دهند.رويکرد ديگر احيا و آباد کردن زمينهاي کشااورزي
از طرياق تبااديل زمينهاااي ساااخته شااده روسااتايي بااه
کشاورزي است .اين سياست ميتواناد از طرياق تخرياب
خانه هاي مسکوني روستايي که به شکل پراکناده توزياع
شده اند و مکان دهي مجدد روستاييان در يک محادوده
مسکوني فشرده تر انجام شود .دولتهاي محلي ميتوانناد
بر اين اساس به ميزاني هم ارزش و مشابه با اين زمينهاا
زمين ساخت و ساز دريافت کنند.اين سهمهاي اضافه که
پاداش داده ميشوند عالوه بر اينکه زمين بيشتري باراي
توسعه فراهم ميکنند باعاث انعطااف پاذيري بيشاتر در
استفاده از زمين ميشوند .ساهم کااربري زماين سااالنه
محدوديت زماني دارد و اگر دولت محلي براي سالي کاه
طرح مشخص کرده از آن استفاده نکند به انقضا ميرسد.
به جاي آن سهمهاي حاصل از ادغام و احيااي زمينهااي
روستايي ميتوانند بارها اندوخته شاوند و در هار زمااني
مورد استفاده قرار گيرند.استان هجياناب باانکي را باراي
اين سهمهاي اهدايي زمين ايجاد کرده و هر دولت محلي
حساااب خااودش را در اي ان زمينااه دارد .از طري اق اي ان

طراحي نهادي سهم هاي اهدايي مانند سذرده (امانت) در
حساب بانک عمل ميکرد .اين ساهم پااداش داده شاده
پايه اي براي تجارت  TDRدر مکانهاي مختلاف اساتان
هجيانب ميشود(.)2008,23-27 Peng
روش پژوهش
اين پژوهش با ماهيت «تبييني» به عنوان پژوهشاي
«کاربردي» در تالش است تا با اساتفاده از روش تحليال
داده هاي ثانويه(اسنادي) به بررسي تجارب جهااني مهام
در زمينه استفاده از روش انتقال حق توسعه بذردازد.
تحليل يافتههاي پژوهش
اي اده روش انتقااال حقااوق توسااعه اذعااان دارد کااه
تصميمات و قوانين اغلب بر ارزش برخي امالک از طريق
تايير در قوانين منطقه بندي که ساخت وساز اضاافي ياا
ديگر اشکال توساعه ساودآور را امکانذاذير ميکناد ،ماي
افزايد .جدول شماره  9بيانگر اجازاي سيساتم ماديريت
زمين در مطالعات نمونه هاي جهاني که به طور مبساوط
به ارائه چهاار مولفاه اصالي ِحاکميات ،کااربري زماين،
مداخله دولت در مديريت زمين و باه رساميت شاناختن
مالکيت زمين در مطالعات نمونه هااي جهااني پرداختاه
است و جدول شماره  2تجارب جهاني در زميناه انتقاال
حق توسعه است که زمينه ارائه تجاارب ماديريت زماين
شهري را در دوايالت کاليفرنياا و واشانگتن در آمريکاا و
هند و چين فراهم مي سازد..
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جدول شماره  :9اجزاي سيستم مديريت زمين در مطالعات نمونه هاي جهاني
تجارب

حاکميت

کاربري زمين

سااازمان حکااومتي اياااالت متحااده
آمريکا از سه دولات فادرال ،دولات
هاي اياالتي و دولات هااي محلاي
تشکيل شده است.
در نظام فدرال آمريکا ارائاه بخاش
مهمي از خدمات عمومي و رفااهي
به عهده دولت هاي ايالتي و محلاي
است (.)Mehdizadeh2006,147

برناماه رياازي کااربري زمااين در
اياااالت متحااده ،عماادتً امااري
محلي اسات بطاوري کاه حاوزه
عمل و مشخصاات آن اغلاب باه
صورت محلي تعيين مي شود

اجااراي سيسااتم ملااي حمايت از مالکيت زمين توسط
ماااديريت يکذارچااااه اشخاص خصوصي
زمااين ،طاارح ارتقاااي
نقشه هاي کاداستري و
سامانه اطالعات زمين

هنااد داراي سيساااتم و سااااختار ارزش زمين شاهري در هناد باه
حكااومتي فاادرال اساات كااه اياان شدت تحت تأثير نيروهااي باازار
ساختار  3دسته را شامل مي شود :موجود است كه به طور مساتقيم
و غير مستقيم عرضاه و تقاضااي
-9ساختار دولت مركزي
-2سااااختار حكومااات اساااتانها (و زمين را تعيين مي كنند.
کنتااارل مداخلاااه در کااااربري
مناطق)
زمينهاي شاهري و روساتايي و
-3ساختار حكومت محلي
فراهم سازي زيرساخت ،ابزارهايي
است که به طاور مرساوم توساط
دولاات بااراي قانونمنااد سااازي
مصرف زمين به کار مي رود

هدف مديريت حكومت
مركاازي باار زمااين «
فراهم كردن سياساتها
و چارچوب اداره زماين
بااااراي اطمينااااان از
تحرك آرام بازار زماين
شهري» است.

حکوماات هنااد در راسااتاي بااه
رساااميت شاااناختن حقاااوق
مالکيت در ايان کشاور برخاي
اقدامات اساسي در ايان کشاور
انجام ميدهد که مهمترين آنها
اقدام تملک زماين و معاامالت
تملک زمين است

طرح جامع مقاررات بلناد مادت در پاااي باااه قااادرت
( ) 95-90سااااله بمنظورارتقااااء رسااايدن کمونيسااام،
تمام منابع زمين ملاي
کميت و توزيع فضايي زمين
شدند و در نتيجه نقش
دولااات در ماااديريت
زمين افازايش يافات و
سياست درهاي بااز در
سال  9148آغاز شد.

مالکياات خصوصااي زمااين در
چين وجود ندارد .همه زمينهاا
در انحصار دولت است ومالکيت
زمااين تحاات سيسااتم کنتاارل
مرکزيست)(Hongyan2011

جهاني

اياالت
متحده
آمريکا

هند

چين

حکومتهاي محلي مطاابق باا قااون
جدياااد باااه ساااه دساااته اصااالي
حکومتهااااي محلاااي در ساااطوح
حکومتهاي مستقل و يا خود مختار
وحکومتهاااي نااواحي اداري خاااص
(مقيمي )310 ،9310تقسايم ماي
شود.

مداخله دولت در

به رسميت شناختن حقوق

مديريت زمين

مالکيت

جدول شماره  2تجارب جهاني در زمينه انتقال حق توسعه
تجارب
جهاني

تجارب استفاده از
TDR

کاليفرنيا

هدف استفاده از
روشTDR

ضااابطه منااد کااردن
کااااربري زماااين در
راستاي حفظ سالمت
عمومي ،ايمني و رفاه

 .9محافظت يا بازسازي زمينهاي طبيعي( تجربياات ساازمان برناماه ريازي
منطقه اي تائو ،جنوب درياچه تائو ،ايالت مونتري و)...
 .2محافظت از دامنه کوه ها(تجربيات کوه هاي سانتا مونيکا ،بلمنات ،مورگاا
و)...
 .3محافظت از نشانه هاي تاريخي(تجربيات سان فرانسيسکو ،لوس آنجلاس،
غرب هاليوود و)...
 .7حفاطت از زمينهاي کشاورزي(تجربه ايالت سان ماتيو و)...
 .5توسعه فرم شهري(تجربه کوپرنيتو ،آکلند و )...
 .1ساخت و سازهاي جديد و باززنده سازي(تجربه ساانتاباربارا وPruetz ( )...
)1993

شااااناخت حقااااوق
توسااعه بااه عنااوان
دارائااي واقعااي و بااه
عناااوان مالياااات در
زمان فروش يا انتقال

 .1حفاظت از ارزشهاي زيست محيطي بر منابع زمينهاي طبيعي(تورستون)
 .2حفظ ارزش هاي تاريخي
 .3حفظ کيفيت آب
 .4محافظت از زمين هاي تجديدپذير سفره هاي آب زير زميني
 .5فراهم ساختن فرصتهاي تفريحي
 .6محافظت از زمينهاي کشاورزي(رود دره ي استيالگوميش)

اياالت
متحده
آمريکا
واشنگتن
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کارآمدي روش در مديريت زمين شهري

مدیریت کارآمد زمین شهری با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه ( )TDRباتکیه بر تجارب جهانی

تجارب
جهاني

تجارب استفاده از
TDR

هدف استفاده از

کارآمدي روش در مديريت زمين شهري

روشTDR

 .9تضمين ظرفيتهاي زيرساختي
 .1تشويق توسعه شهري(آرلينگتون) )(Roddewig, Inghram 1987, 1-38
بمبلي

کااااهش مشاااکالت
درونااي شااهرها بااه
وساايله دولاات هاااي
استاني
ابااازاري سياساااي –
اقتصادي
«هاااادايت توسااااعه
مطلوب شهري»
«تنظيم بازار»

هجيانب

بااه منظااور تسااهيل
فراينااد رشااد ،دولاات
اسااتاني هجيانااب بااه
مااارور زماااان باااازار
حقااوق توسااعه را از
طريااق ايجاااد سااهم
هاي جدياد کااربري
زمين ايجاد کرد

هند

چين

سناريوهاي :Bangalore
بر اساس برنامه هاي Bangaloreو  Mangalore؛ براي کااهش ترافياک در
مرکز شهر از اين روش درتعريض  85جاده به طاول  977کيلاومتر اساتفاده
شده است .استفاده از  TDRبر اساس جزئيات برنامه هااي نوساازي شاهري
نيز در توسعه مجدد نواحي شهري استفاده مي شود). (CASUMM:2007
نوسازي شهري و :TDR
يک مکانيزم تخرياب ”ضاد سياساي“ ( )anti-politicsباه صاورت فعاال باا
عملکرد فقر زدايي سياسي محيطي به نام ”توساعه برناماه ريازي شاده ” و ”
حاشيه نشيني زدايي“ در حال انجام است.
اهداي سهم کاربري زمين براي ساخت و ساز به دولتهاي محلي
سياست سهم پاداشي باعث تشويق دولتهاي محلي مي شود تا ادغام زمين را
در حوزه قضايي خود انجام دهند.
احيا و آباد کردن زمينهاي کشاورزي از طريق تبديل زمينهاي سااخته شاده
روستايي به کشاورزي
ايجاد بانک  TDRبراي اين سهم هاي اهدايي زمين

(مأخذ :نگارندگان)
اما در تحليل اينکه چه چيزي برنامه هاي انتقاال حقاوق
توسعه را موفق ميسازد؟ بايد گفت در کشورهاي آمريکا،
هند و چين:
 .1تعداد انتقاالت تنها يکي از شاخصههاي اندازه گيري
موفقيت اين روش است
 .2يک برنامه موفق انتقال حقوق توساعه مناافع کلياه
مشارکت کنندگان را در نظر ميگيرد
 .3محدوديتهاي مناطق ارسال بوسيله ضاوابط قاانوني
در سه رده ي محدود ،متوسط و زياد اعمال شود
 .4مناطق دريافت بايد توسط جامعه به خوبي تعريف و
تشخيص داده شود و منجر به گساترش فعاليتهااي
انتقال شود.
 .5ايجاد بانک اطالعات  TDRاز عوامل موفقيات ايان
روش بوده اند.
بازخورد کنترلي
انعطاااف پااذيري برنامااه ري ازي و توزي اع واحاادهاي
TDRدر طول زمان مسلله مهمي است کاه باياد باه ان
پرداخته شود.ممکن است پرداختن به  TDRدر يک بازه
زماني محدود مطلوب باشد تا فرايند برنامه ريزي کاه باا
شرايط غير قابل پيش بيني قابل انطباق باشد را تساهيل
کنااد .بحااث اصاالي در روش  TDRاياان اساات کااه در

پرداختن به موضوع عدالت در جبران خسارت وارد شاده
به صاحبان زمين در مناطق ارسال است که ميتوان با در
نظر گرفتن حق توسعه براي آنهااين خساارت را کااهش
دهد .تصويري که براي  TDRتوسط برخي از طرفاداران
آن ترسيم شده است اين اسات کاه  TDRياک برناماه
خودکفا اسات .طراحاي مجادد منااطق ارساال همانناد
مناطق دريافت ميتواند باعث به وجودآمدن سود زياادي
براي صاحبان زمين شود.
پيامدها
موفقيت اين روش به موضع نظارتي قاوي دولتهااي
محلي بيش از گذشته بستگي دارد .اينکه آيا رسايدن باه
نتايجي که برنامههاي  TDRبه دنباال دارد باا اساتقبال
مواجه خواهد شد يا خير بستگي به اين موضوع دارد کاه
رسيدن به منافع فردي مهم باشد ياا کنتارل فراگيار در
بحث تبديل زمين براي رسيدن باه مناافع عماومي .اگار
صاحبان زمين در مناطق ارسال به خوبي از خصوصايات
بالقوه و وسيع برنامه آگاه نشده باشاند و قيمات حقاوق
توسعه پايين باشد ،خطري که وجود دارد اين خواهد بود
که تعداد کمي از خريداران ميتوانند بازار حقوق توساعه
را کنترل کنند مگار اينکاه خرياد حقاوق توساعه جازء
الينفک مالکيت زمين باشد.
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نجمه مظفریپور و سمانه سلطانی

نتيجه گيري و اراوه پيشنهادات
امروزه تحاوالت شهرنشايني و گساترش شاهرها در
اغلب جوامع منجر به تخريب تادريجي منااطق طبيعاي،
کشاورزي و تاريخي شاده و جااي خاود را باه سااخت و
سازهاي بي رويه داده است و يا در برخي از موارد مازارع
و سکونتگاههاي طبيعي خالي از سکنه شده و کم کم رو
به ويراني ميرود .در اين ميان استفاده مناسب از زمين يا
حفااظ آن ،بهتاارين وس ايله بااراي نگهااداري از مناااطق
طبيعي ،مزارع ،مناطق مهم تاريخي ،منااطق بااز و سااير
اراضي اي کاه باراي جامعاه مهام اسات ،مايباشاد .در
حقيقت براي حفاظت از زمينها و مناطق شهري ميتوان
از طريق کمکهاي دولتي ،مالکين را باه حفاظ ملاک ياا
دارايي خود تشويق کرد يادولت از طريق بخش خصوصي
و سازمانهاي عام المنفعه از مالکان حمايت به عمل آورد.
در اين زمينه يکي از راه حلهاي باازار محاور ،روش
انتقال حقوق توسعه ( )TDRاست که بر اساس سيساتم
حکااومتي و سياساات دولتهااا ،نااوع کنشااگران و مي ازان
مشارکت آنها در اين برنامه در ميان کشاورهاي مختلاف،
تايير ميکند .اين روش اجازه ميدهد کاه حاق توساعه
زم اين در سيسااتم بااازار آزادِ مااورد تماي ال فروشاانده و
خريدار جدا شود .رويکرد انتقال حق توساعه باا هادايت
توسعه به مناطق با تقاضا و پتانسيل بااالتر باراي توساعه
باعث حفاظت از مناطق با ارزش شود.
زماني ميتوان از روش انتقال حقوق توسعه اساتفاده
کرد که در سيستم مديريت زمين شهري ،معامالت باازار
بخش خصوصي بين خريدار و فروشنده حقيقي ،معامالت
بازار بخش خصوصي با حمايت معامالتي از ياک آهاناس
عمومي کنترل شود ،حق العمال کااري سيساتم انتقاال
حقوق توسعه در راستاي بکارگيري رقابت بين خريداران
و فروشندگان و تسهيل در فرايناد معامالتشاان در نظار
گرفته شده ،باناک TDRباه عناوان مجاري عماومي ياا
خصوصي بدون حق انتفاع از انتقاالت حقوق توسعه شکل
گرفته وشراکت سرمايه گذاران خصوصي تضمين شاود و
در نهايت به ازاي  TDRتراکم پرداخت گردد.
پيشنهادات
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الزم است که مکانيسم معامالت روش  TDRمتناوع
باشد .بنابراين مايتاوان پيشانهادات زيار را در راساتاي
استفاده از روش انتقال حقوق توسعه ارائه کرد.
.1فرايندي که حقاوق توساعه انتقاال مايياباد باياد باا
نيازهاي خريداران و فروشندگان منطبق باشد.

.2مکانيسم براي حمايت قوه قضاائي کاارا باوده و باراي
اجرا کننده کاربردي باشد(به عبارتي اگر هزينههاا بار
منفعت عمومي از محافظتهاي بدسات آماده بيشاتر
باشد اين پروهه پايدار نخواهد بود ،يا اگر پروهه پيچيده
باشد به عنوان مانعي براي مشارکت کنندگان به شمار
آمده و از کارائي پروهه ميکاهد)
.3الزم اساات کااه انتخاااب مکانيساام معااامالت نيازهااا و
اولويتهاي محلي را منعکس نمايد(يک جامعاه شاايد
به اهميت بيشاتر بار ساادگي در اجارا و هادف نيااز
داشته باشد در حاليکه محافظت از زمينهااي بازرگ و
بخشهاي به هم پيوسته در جايي ديگر اولويت باشاد).
بنابراين انتخاب مکانيسم متناساب بخاش اساساي از
طراحي يک برنامه ي  TDRاست که بتواناد عملکارد
کارا ،پايدار و انطباق يافته اي از نيازها و اولويتهاا در
عمل داشته باشد.
.4شناسايي کنشگران( )actorsدر زمينه بنگاه امالک که
در پروهه  TDRتأثيرگذارند و تحريک اقتصادي باراي
هر کنشگر
.5شناسااايي پتانس ايلهاااي مناااطق دريافاات و تحلي ال
فرصتهاي توسعه و انتفاع از تراکمهاي متعدد
 .6شناسايي و تحليل پتانسايل منااطق ارساال و ايجااد
تعادل بين اهداف زيست محيطي و منافع اقتصادي
.9تدوين انتخاب هاي منطقي بين برنامههااي داوطلباناه
يا اجباري و بين اجراي کامالً خصوصي  TDRو باازار
شبه عمومي توسط بانک TDR
.1تدوين برنامهها و آئين نامههاي اجرايي ساده و انعطاف
پذير
.7تضمين کردن ارتقاء کافي و تسهيل برنامه چاه باراي
اولين بار و چه برنامه هاي ادامه دار عليارغم تاييارات
سياسي.
منابع و مآخذ
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شهري .شهرنگار .شماره 57
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انتقال حقوق توسعه( )TDRبه عنوان سازوکار تحقاق
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يادداشتها
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Transfer of development rights

 برنامه توسعه شامل نقشه های منطقه بندی موجود و یا2
برنامه های کامال جدیدی است که مساحت و تعداد کل
واحدهایی که به آنها اجازه توسعه داده است را در هر طبقه
.مشخص کرده است
3

Department of Housing and Urban
Development(Hud)

 توسعه خوشه ای تکنیک تنظکیک ککاربری زمکین اسکت ککه4
شامل انتقال تراکک توسعه مجاز با ی قطعه زمین منفرد که
 بنابراین توانمندسازی سکاختارها. می شود،توسعه یافته است
تا در ی سایت مشابه جانمایی شوندکه البته با اندازه قطعکه
 پیش آمدگی ها یکا نیازهکای دیگکر بکر اسکا، ابعاد، زمین
.)Coon, 2011(قانون منطقه بندی زمین برابر نیست
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