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Abstract
Cities are complex spatial systems that are directly related to economics, politics, and power. Urban
land-use changes are an economic-spatial category. Changes in urban land use and the tendencies of
the society to intervene in space reflect the structure of the spatial economy in cities. In this research,
an attempt was made to study the patterns and trends of intervention in urban land. Many studies
have been conducted on land use and land prices, but the study of land-use change trends and its
relationship with land price changes has been less considered. To this end, the approvals of the
Commission Article Five of Tehran have been analyzed. This research was applied from the
perspective of the type of research. The documentary method of data collection and secondary data
have been used. The statistical population of the study was the total approvals of the Commission
Article Five in Tehran from 2006 to 2018 (1385-1397 AH) with 194 decrees and 1322 clauses. The
sampling method was purposive (733 clauses). Cluster analysis and pattern analysis were performed
using the Moran I algorithm and the Gettys-Ard-G statistic in Arc Gis software. The results showed
that the spatial economy in Tehran was based on the development of high-quality urban land in the
rich areas of the city. Districts 1, 2, 3, and 6 were identified as hot spots, and Districts 10, 13, 14, 17,
and 19 were identified as cold spots in the structure of the spatial economy in Tehran. The dominant
tendency of land-use change was toward residential, commercial, administrative, and tourism.
Greenspace, residential, and development reserve lands were identified as the dominant factors for
land-use change. The spatial pattern of these changes was clustered. The continuation of this trend
will lead to the influx of capital into the northern regions of the city, the classification of the society,
and the escalation of land price disparities in the northern regions with other areas of Tehran. The
solution to this problem is to change the country’s economic structure, strengthen local government,
reduce its dependence on unsustainable resources, and impose tolls on building permits.
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چکیده
شهرها ،سيستمهاي فضايي پيچيدهاي هستند که مستقيماً با اقتصاد ،سياست و قدرت ارتباط دارند .تغييرات کاربري اراضي
شهري نيز ،مقولهاي اقتصاديفضايي است .تغيير در نوع کاربريها و گرايش هاي جامعه به مداخله در فضا ،بازتابدهندة
ساختار اقتصاد فضا در شهرهاست .در اين پژوهش تالش ميشود الگو و گرايشهاي مداخله در زمين شهري بررسي شود.
پژوهش هاي متعددي دربارة کاربري زمين و قيمت زمين انجام شده است؛ اما بررسي گرايشهاي تغيير کاربري اراضي و
ارتباط آن با تغييرات قيمت زمين کمتر مدنظر بوده است .براي اين منظور در اين پژوهش مصوبات کميسيون ماده پنج شهر
تهران تحليل ميشود.
پژوهش حاضر از منظر نوع ،کاربردي و دادههاي استفادهشده در آن ،اسنادي و از نوع دادههاي دست دوم است .جامعة آماري
پژوهش ،کل مصوبات کميسيون ماده پنج شهر تهران در سالهاي  8011تا  834( 8036مصوبه و  8011بند) و روش
نمونهگيري ،هدفمند بوده است ( 600بند) .تحليلهاي خوشه بندي و ارزيابي الگوها با استفاده از الگوريتم موران  Iو آمارة
گتيس -ارد -جي در نرمافزار  Arc Gisانجام شده است.
نتايج نشان ميدهد اقتصاد فضا در شهر تهران مبتني بر توسعة اراضي با قيمت و با کيفيت شهري زياد در مناطق مرفهنشين
شهر است .مناطق  0 ،1 ،8و  7بهمثابة لکههاي داغ و مناطق  86 ،84 ،80 ،83و  83بهمثابة لکههاي سرد در ساختار اقتصاد
فضا در شهر تهران هستند .گرايش غالب به کاربريهاي مسکوني ،تجاري ،اداري و گردشگري است .بيشترين تقاضا براي
تغيير کاربريهاي فضاي سبز ،مسکوني و اراضي ذخيرة توسعه بوده است .الگوي تمرکز اين تغييرات در شهر تهران به شکل
خوشهاي است .ادامة اين روند به سرازيرشدن سرمايهها به مناطق شمالي شهر ،طبقاتيشدن جامعه و تشديد اختالف قيمت
زمين در مناطق شمالي با ساير مناطق شهر تهران ميانجامد .راهکار مقابله با اين مشکل ،تغيير در ساختار اقتصادي کشور،
تقويت حکومت محلي و کاهش وابستگي آن به منابع غيرپايدار و تعيين عوارض براي پروانههاي ساختماني است.
واژههای کلیدی :کاربري زمين ،اقتصاد فضا ،کميسيون ماده پنج ،تهران
 .8مقاله برگرفته از رسالة دکتري وحيد مشفقي با عنوان «تحليل ارتباط قدرت و آلودگي هوا در شهر تهران» است.
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مقدمه

زمين موجب افزايش ارزش زمين مي شود؛ اما اين تنها

شهههر ،پديههدهاي پيچيههده و دندبعههدي اسههت.

علههت افههزايش ارزش زمههين نيسههت و دنههين فههرض

سازمانيابي شهرها و کاربري اراضي ،مقولهاي کالبهدي

ميشود که حتي بها ثابهتمانهدن جمعيهت نيهز ،ارزش

است و ماهيتاً بها اقتصهاد سياسهي فضها سهروکار دارد.

زمين افزايش يابد؛ زيرا تقاضا براي زمين با پيشرفت و

تحليل تاريخي عوامهل و دگهونگي تغييهر در شههرها

توسعة جامعه و پيشهرفت فنهاوري افهزايش مهي يابهد.

متأثر از عوامل اقتصادي و سياسهي نشهان مهيدههد در

پيشرفت فناوري امکان بهرهبرداري از زمين و رانهدمان

حدفاصل دوران سرمايهداري تا امروز که سهرمايهداري

را افزايش ميدهد و بنابراين گزينههاي بيشهتري بهراي

نوين حهاکم اسهت ،شههرگرايي و شهرنشهيني فزاينهده

مصرف در اختيار سرمايهگذاران قرار ميدههد .توسهعة

موجب ظهور قشرهاي مختلف و پيچيدهترشدن شهيوة

شهههر نيههز جههذابيت و گههرايش بيشههتري را بههراي

کنترل و حيات شههرها شهده اسهت (ايمهاني شهاملو و

سرمايهگذاري يا مداخله در پي دارد که ههر دو حالهت

رفيعيان)131 :8031 ،؛ به گونه اي کهه تغييهر در کالبهد

افزايش ارزش را سبب مي شود .بهره وري نيروي کهار،

شهرها متأثر از جذابيت و قهدرت بهه قشهربندي فضها

توليد و گردش سرمايه نيهز ،بهه افهزايش ارزش زمهين

انجاميده است.

ميانجامهد ()Obeng- Odoom, 2015: 347؛ بنهابراين

در نخسههتين و سههادهتههرين تعبيههر ،تغييههر کههاربري

تغييهههرات کهههاربري اراضهههي شههههري ،مقولههههاي

اراضي در امتداد محورههاي اصهلي و فهروش اراضهي

اقتصهاديفضهايي اسهت .تغييهر در نهوع کهاربريههها و

عمومي و تمرکز در شهاهراهها ديهده مهيشهود (وبهر،

گرايش هاي جامعه به مداخله در فضها ،بازتهابدهنهدة

 .)43 -01 :8013بهها رسههور مدرنيسههم ،منطقهههبنههدي

ساختار اقتصهاد فضها در شهرهاسهت .اينکهه بهه کهدام

کاربري اراضي متناسب با مزاياي مکاني اسهتقرار آنهها

بخش از شهر براساس دهه عهواملي توجهه مهيشهود،

تعريف مي شود؛ بنهابراين آنجها کهه امکهان فعاليهت و

سرمايه دگونه در شهر توليد ميشود ،ده کاربريهايي

شدت فعاليت بيشتر باشد ،جذابيت و تقاضاي بيشتري

مدنظر قرار مي گيرد و طبقات مختلف جامعهه دگونهه

وجود خواهد داشت و درنتيجه قيمهت زمهين افهزايش

در بخش هاي مختلف شههر فيلتهر مهيشهوند ،همگهي

خواهد يافت؛ درنتيجه افرادي که قدرت يا تهوان مهالي

مقولههايي قابل بحث متأثر از اقتصاد فضا هستند.

بيشتري داشته باشند ،در مرکز مسهتقر مهيشهوند و بهه

اقتصاد فضا در شهر تهران از سال  8071و با ورود

همين ترتيهب بها فاصهله گهرفتن از مرکهز ،جهذابيت و

به فاز عملياتي قانون خودکفايي شهرداريها (مصهوب

ارزش افزودة فعاليتهاي زمين کمتر ميشهود .در ايهن

 )8071تغيير کرد؛ از يک سهو بها ورود شههروندان بهه

دوران مرکز شهرها متأثر از دو عامل قدرت و سهرمايه

عرصههة سههاختوسههاز ،مقولههة سههرمايه باعههث تعميههق

و بهصورت انتخابي شکل ميگيرند و طبقات مختلهف

طبقه بندي فضا و ظهور نمودهاي فيزيکي در شهر شهد

براي اشغال مکانهايي با جذابيت بيشتر رقابت ميکنند

(دهقاني و توفيق )6 :8037 ،و از سوي ديگر ،مديريت

(.)Kivisto, 2004: 149

شهري با استقبال از مداخلة کالبهدي در شههر و تغييهر

طبيعتاً رشد جمعيت و تقاضهاي بيشهتر و نيهاز بهه

کاربري زمين با هدف سهودآوري بههمثابهة يهک منبهع
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وحید مشفقی و همکاران

9/

درآمد براي خود -و حتي اصهليتهرين منبهع درآمهدي

استفاده از فضها و ارزش افهزودة فعاليهتههاي شههري در

خههود -رانههت زمههين را تشههديد کههرد (سههعيديفههرد و

بخشهاي مختلف شهر يکسان نخواهد بود؛ به اين ترتيهب

همکاران.)810 :8036 ،

رقابت بر سر تصاحب فضاهايي با جذابيت بيشتر يها ارزش

حال اين پرسش مطرح ميشود کهه «ايهن تغييهرات

افزودة بيشتر روي ميدهد و از سويي شهر بستر فرصتهها

دگونههه در شهههر روي داده اسههت و از دههه الگههويي

مهيشهود ()Harvey, 2008: 23- 24؛ ايهن فرصهتهها در

پيروي مي کند؟» .براي پاسخ بهه ايهن پرسهش در ايهن

بخههشهههاي مختلههف شهههر متفههاوت اسههت؛ عههدهاي از

پژوهش مصوبات کميسيون مهاده پهنج قهانون تأسهيس

سرمايهداران فرصت خود را در سهاختوسهازهاي منهاطق

شههوراي عههالي شهرسههازي و معمههاري اي هران تحليههل

جذاب شهري جستوجو ميکننهد ،عهدهاي بهر نوسهازي

مي شود .کميسيون ماده پنج وظيفة بررسهي و تصهويب

شهههري و عههدهاي ديگههر بههر منههاطق حاشههيهاي و مسههاکن

طرح هاي تفصهيلي ،موضهوعي و موضهعي مختلهف و

غيررسمي متمرکز ميشوند .همة ايهن مهداخالت سهاختار

تغييرات آنها را همزمان با رسيدگي به درخواستهها و

اقتصادي شهر را تحتالشعاع قرار ميدههد ،امها مسهيرها و

پروندههاي مهوردي در دسهتورکار و رسهيدگي دا مهي

توابع متفاوتي را براي دستيابي به سود دنبال ميکند ( Roy,

دارد .اين پژوهش در پي تبيهين اقتصهاد فضها در شههر

.)2005: 147; Roy, 2012: 1

تهران است و تالش ميکند با بررسي فراواني تغييرات

فرم ،موقعيت استقرار مراکز و توسعة آنهها ،توسهعة

کههاربري اراضههي در منههاطق 11گانههة شهههر تهههران،

زيرساختها و همگراييههاي فضهايي و عملکردهها و

گرايشهاي مداخله در شهر و الگوي تغييرات کهاربري

کاربري اراضي در شهرها ،ازجمله موضوعات متهأثر از

زمين را شناسايي و تحليل کند.

اقتصاد فضا هستند ()Balestrieri, 2014: 306؛ اما نوع
و شيوه و علت مداخله در بخش هاي مختلف شههر از

مبانی نظری پژوهش
يکي از وجوه عيني اقتصاد فضا ،تغييهرات کهاربري
زمين است .تغيير در کاربري اراضي ،شدت اسهتفاده از
فضا ،تراکم هاي ساختماني و محدوده ههاي شههري ،از

جذابيتههاي فضهايي و معهادست اقتصهادي متفهاوتي
پيهروي مهيکنههد و الگهوي مههداخالت در بخهشهههاي
مختلف شهر با هم متفاوت خواهد بود.
 اراضي حاشية شهرها :از آنجا که ايهن اراضهي در

مصاديق اين امر است .ارزش مبادلهاي سبب مهيشهود

صورت الحاق به محدودة شهري امکان توسعه مهييابنهد،

شهر بههمثابهة يهک کهاس دسهتماية صهاحبان قهدرت و

در کانون توجه قرار ميگيرند .اين فرم از مداخله در شههر

سرمايه بهراي ايجهاد ارزش افهزوده شهود .سهادهتهرين

بههه شههکل احههدا شهههر ههها و نههواحي کههارگري،

راه حل ،سرمايه گهذاري در مسهکن و سهاختمان اسهت

حاشيهنشيني و شکلگيري حومههاي ثروتمندنشين بهروز

( .)Marx & Kelling, 2018: 1سههرمايه بههه جههايي

مييابد (.)Turner et al., 2008: 13070

گرايش دارد که ارزش افهزوده و سهود بيشهتري را بهه

 منههاطق مرکههزي :مراکههز و پهنههههههاي تجههاري

همهههراه داشهههته باشهههد؛ بنهههابراين نهههوع و ميهههزان

بهواسطة جذابيت مکاني اهميت مهييابنهد و بهه محهل

ساخت وسازهاي شهري ،تقاضا براي اشغال فضا ،نهوع

اصلي ساخت وسازها تبديل ميشوند .مداخله در مراکز
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شهري ،تغيير کاربري مراکهز شههري بهه کهاربريههاي

مداخالت کالبدي ( )Massey, 1993: 145فزاينهده در

تجههاري -پاساژسههازيههها و ، ...مصههاديق ايههن مس ه له

شهر دامن ميزنند.

هستند (.)Mulligan et al., 1999: 857
 اراضي با قيمت زياد و باکيفيت شهري :منهاطق

پژوهش هاي متعددي در اين زمينه انجام شده است
که در ادامه به بعضي از آنها اشاره ميشود:

شههمال شهههر (ازنظههر طبقهههبنههدي اجتمههاعي) واجههد

دهقاني و توفيق ( )8037بها بررسهي آراي کميسهيون

دشم اندازهاي طبيعي يا مصهنوعي و زيرسهاختههاي

ماده پهنج تههران ،حجهم سهاختوسهازها ،مگامهالهها و

مناسب و با قيمهت زيهاد زمهين ،ارزش افهزودة بسهيار

بزرگبازارها ،اظهار ميکنند نظهام کهاربري اراضهي شههر

زيههادي را بههه همههراه دارد .ايههن اراضههي جوسنگههاه

متأثر از وجوه اقتصادي و بدون توجه بهه عملکهرد فضها،

سازندگان و سهرمايه گهذاران اسهت .بلندمرتبههسهازي،

آثار ترافيکي و زيستمحيطي و ساير آثار جانبي آنهاست.

ساخت وساز بي رويه ،دست اندازي بهه اراضهي بکهر و

کاظميان ( )8010نشان مهيدههد قهدرت و سهرمايه،

افزايش شدت استفاده از زمين ،نتيجة اين اتفهاق اسهت

عوامل شکل دهندة ساختار حاکميت و سهازمان فضهايي

(همان.)170 ،

است و محدودههاي شهري ،منطقهبندي ،استقرار مراکهز

 بافت هاي فرسوده ،مناطق با قيمت کم زمهين و

جمعيت و فعاليت ،شبکههاي زيربنايي را شکل ميدهد.

مناطق حاشية شهرها و پهنههههاي اسهکان غيررسهمي:

ايمههاني شههاملو و همکههاران ( )8031رابطههة ميههان

مداخله در زمين فقط معطوف به بخشهاي مرکزي يها

متغيرهايي دون سهم واحدهاي خالي ،تراکم ساختماني

مناطق با قيمهت زيهاد زمهين نيسهت؛ اراضهي ضهعيف

و شدت ساختوساز (پروانههههاي سهاختهشهده) را بها

خهود را دارنهد.

قيمت زمين بررسهي کردنهد و نتيجهه گرفتنهد تغييهر در

اين مناطق فرصهت مناسهبي را بهراي سهرمايهگهذاري،

کاربري زمين و افهزايش سهاختوسهاز در شههر تههران

نوسازي ،تغيير کاربري زمين و ساختوساز در اختيهار

ارتباط معنادار و مستقيمي با قيمهت زمهين دارد .منهاطق

ذينفوذان قرار ميدهد (.)Marx & Kelling, 2018: 1

با قيمت بيشتر زمين ،مداخالت کالبدي و گهرايشههاي

شهري نيز مکانيسم مداخلهاي خها

دولت نيز بها مداخلهة مسهتقيم (سهلب يها اعطهاي

ساختمانسازي بيشتري را تجربه کرده است.

مالکيت زمين ،تجميع يا تفکيک و تأمين زيرساختها)

خيرالدين و همکاران ( )8031و شهريف زادگهان و

يا کنترل غيرمسهتقيم (تعيهين الگهوي مالکيهت زمهين،

قانوني ( )8037به دگونگي رابطة بازار ،کاربري زمهين

محدوديت هاي قانوني ،ماليات بر ارزش افهزوده ،حهق

و سههازمانيههابي منههاطق و شهههرها متههأثر از الگوهههاي

توسعه ،ماليات بر اراضي خالي و ،)...بر الگوي توسهعة

سياسي و اقتصادي فضا توجه کردهانهد .براسهاس ايهن

شهري تأثير مي گهذارد (مشهکيني و همکهاران:8034 ،

پژوهشها مشخص شده است الگوي سياسهتگهذاري

 .)811-816ارگههانهههاي مههديريت شهههري بهههواسههطة

سرزميني در دولتهاي رانتي و اقتصهادهاي نفتهي ،بهه

درآمدزايي ،ماليات بر زمين ،ايجاد ارزش افزودة ناشهي

متمرکزشدن و قطبهيشهدن گهرايش دارد .حجهم زيهاد

از مستغالت خود ( )Ma & Xu, 2009: 228يها منهافع

نقدينگي و توزيع غيرمتقارن سهرمايه ايجهاب مهيکنهد

شخصي ،تبليغهات مهديريتي و سبهيههاي سياسهي بهه

سياست هاي عمراني و توسعة القايي و ساختوسهاز و

بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران
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سرمايه گذاري در بخش زمين و مسکن تشهديد شهود.

بيازيت )1380( 1در پژوهشي با هدف بررسي تأثير

طبقة سرمايه دار به تمرکز بر فضهاهاي داراي مزيهت و

احدا

متروي استانبول بهر تغييهرات کهاربري اراضهي

ايجاد فضاهاي متفهاوت و پهروژه ههاي بهزرگ مقيهاس

دريافههت پههس از احههدا

گرايش مييابد؛ پيرو آن نمادهاي تقليدي و وارداتي در

پيرامههون ايسههتگاههاي آن بههه منههاطقي جههذاب بههراي

شهرها جلوه مي کند ،بزرگراهها شبکة شهري را درههم

سههرمايهگههذاري تبههديل شههده اسههت؛ توسههعة زمههين و

ميريزد و محدودههاي شهري جديد و شهر سازيها
شکل ميگيرد.
آمبههروز )8334( 8سههه حههوزة شهههري واکينگهههام،1
ناسيلي 0و برج هاملت 4انگلسهتان را در دههة  63و 13
مههيالدي مقايسههه کههرده اسههت .وي ميههان سههاختارهاي
تجاري فضا (نوع بازارهاي لوکس 1يا بازارههاي سهط
پايين )7تفاوت قا ل مي شود و نشهان مهيدههد درجهة
جدايي و کيفيتها و فرم هاي مختلف مسکن و ميهزان
آنها در ايهن منهاطق متفهاوت اسهت .درنهايهت نتيجهه
مي گيرد سلسلهمراتب اجتماعي و معادست مداخلهه در
اين فضاها با يکديگر متفاوت است.
روي )1333( 6شهرنشيني غيررسمي را نه بهه مثابهة
بخشي جدا از بازار کار و مسکن ،بلکه بهمثابهة حهالتي
از توليد فضا و عمل برنامهه ريهزي در نظهر مهيگيهرد.
شهريشدن غيررسمي ناشي از نظامي بيقاعده نيسهت،
بلکه در فرايند مقررات زدايي است که روي مهي دههد.
ايههن نههوع فرصههت مناسههبي را بههراي سههرمايهگههذاري،
نوسازي ،تغيير کاربري زمين و ساختوساز در اختيهار
ذينفوذان قرار ميدهد.
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متههروي اسههتانبول ،محههيط

زيرسههاخت ،افههزايش دسترسههي و حقههوق سههاختماني
اضافي موجب افزايش اجارة زمهين شههري مهيشهود.
متههروي اسههتانبول حههق توسههعه را بهههطههور مسههتقيم و
براساس افزايش قيمت ملهک در بخهشههاي مختلهف
کسبوکار و افهزايش فعاليهتههاي  CBDدر پيرامهون
ايستگاهها و بهطور غيرمستقيم بهمثابة يک ابهزار بهراي
افزايش جذابيت بلو هاي ساختمان سبب شده است.
در ديدگاهي مشابه ،گهل )1380( 3نشهان مهيدههد
سرمايه گذاران تقاطع معابر اصلي را که مراکز خريد در
آنههها شههکل مههيگي هرد ،نههوعي مزيههت مکههاني بههراي
سرمايهگذاري ميدانند.
83

فولمن ( )1384سرمايهداري و توسهعة شههري را
در مگاپروژه هاي شهري در دهلي بررسي کرده اسهت.
وي بيان ميکند که مناطق حاشهيهاي شههري در هنهد،
مناطقي هستند که تعمدي ايجاد شدهاند .توسعة آنهها و
تغييرات ايجادشده در آنها با دورزدن کدهاي پهنهبندي
زمين و مقررات زيست محيطي روي مي دهد؛ بنهابراين
شکل گيري و گسترش اين مناطق با منافع سازمانههاي
خصوصي همسوست.
لوييس مورنو )1381( 88سقوط امال و مستغالت

1

. Ambrose
. Wokingham
3
. Knowsley
4
. Tower Hamlet
5
. up-market
6
. down-market
7
. Roy
2

را در بسهههتر سهههرمايهداري نهههوين از دهه هة  8363در
8

. Beyazit
. Göle
10
. Follmann
11
. Moreno
9
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نيويور آمريکا بررسي کرده است .وي نشان مي دههد

موضوع به ويژه در مناطق با قيمت زياد زمهين اهميتهي

از دهة  63ميالدي ،سرمايه داري ،نظم فضايي جديهدي

دودندان دارد.

و

در جمع بندي مبهاني نظهري پهژوهش بايهد گفهت

را با دادن امتيازات و مزاياي اعطايي به افراد خها

نخبگان ايجاد کهرده اسهت .دو عامهل فضها و سهرمايه

الگوهههاي مختلههف مداخلههه در اراضههي شهههري در

شکلدهندة ساختار اصلي شهرنشيني هستند.

بخههشهههاي مختلههف شهههر شههامل منههاطق مرکههزي و

لي و ژياو )1313( 8رابطة بهين انباشهت سهرمايه و

تجاري ،اراضي حاشية شهري ،مناطق شمالي و اراضهي

توسعة زمهين را بررسهي کردنهد و نقهش دولهت را در

باکيفيت شهري و مناطق جنوبي و بافت هاي فرسهوده،

توسعة زمين و حمايت از بورس بازي زمهين در دهين

سههازوکار متفههاوتي دارنههد .کنشههگران شههامل دولههت،

نشان دادند.

حکومههت محلههي ،صههاحبان سههرمايه و شههرکتهههاي

لههين و همکههاران )1383( 1رابطههة بههازار زمههين و

ساختماني بهواسطة سياستها و قوانين ،شهيوة اجهراي

توسعة اراضي صنعتي را در گرو سياسهتههاي دولتهي

برنامه ها ،درآمهدزايي بهراي حکومهتههاي محلهي يها

بررسي کردند و نشان دادند دگونه سياستهاي دولتي

سبي گري بهه اراضهي مختلهف شههري دسهت انهدازي

موجب افزايش ارزش زمهين و شهدت فعاليهت هها در

ميکنند و باعث تغيير در تقاضاي زمين ميشوند؛ بدين

منطقة اراضي صنعتي ميشود.

ترتيب قيمت زمين بهواسطة کشش تقاضها و تغييهر در

گهههارزا و همکهههاران )1313( 0نيهههز بههها تحليهههل

نظم شهري افهزايش مهييابهد ،زمهين بهه کهاس تبهديل

تقاضامحور ،تأثير قوانين و مقررات کنترل زمهين را بهر

ميشود و ارزش مبادلهاي پيدا ميکند و جريان سرمايه

قيمهت زمهين بررسهي کردنهد و نشهان دادنهد دگونهه

در شهر به سمت بازار زمين و مسکن گسيل ميشهود؛

سياست ها و قوانين در راستاي ارتقا و مطلوبيت بخشي

درنتيجه تغييرات و مهداخالت کالبهدي گسهتردهاي در

بيشتر به مناطق باکيفيتتر و بها تقاضهاي بيشهتر زمهين

اراضي شهري واجد تقاضا به وجود ميآيهد .تغييهرات

شکل ميگيرند و درنهايت به افزايش قيمهت زمهين در

کاربري اراضي اين بخهشههاي شههر از کهاربريههاي

اين مناطق منجر ميشوند.

بدون تقاضا به سمت کاربريههاي واجهد تقاضها و بها

کاروزي )1313( 4با بررسي نقش تقاضا در فراينهد

ارزش مبادله اي بيشتر خواهد بود؛ درنتيجه اين فراينهد

توسعة دوبارة زمهين نشهان مهي دههد احتمهال توسهعة

به طبقاتيشدن جامعه ،تغيير در عملکردهاي شههري و

دوبارة زمين با قيمهت مسهکن مهرتبط اسهت .افهزايش

برهم خهوردن قاعهدهمنهدي ههاي تهاريخي و ارگانيهک

قيمتها به کاهش زمين خهالي 1منجهر مهيشهود .ايهن

سههازمان فضههايي شهههري مههيانجامههد .شههکل  ،8مههدل
مفهومي تهأثير جريهان سهرمايه را بهر اراضهي شههري

1

. Li & Xiao
. Lin et al.
3
. Garza et al.
4
. Carozzi
5
. Brown field
2

نمايش ميدهد.
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شکل  .9تأثیر تغییرات کاربری اراضی و جريان سرمايه در شهر

دست دوم و جامعهة آمهاري پهژوهش ،کهل مصهوبات

روششناسی پژوهش
روشها

کميسيون ماده پنج شهر تهران در سهالههاي  8011تها

ايههن پههژوهش از منظههر نههوع ،کههاربردي و در پههي

 8036است .روش نمونه گيري هدفمند بوده اسهت .از

توصيف و تبيين 8ساختار اقتصاد فضها در شههر تههران

ميان  834مصوبه و  8011بنهد مطالعههشهده 600 ،بنهد

است .در اين مرحله ،الگوها شناسهايي و توضهي داده

براي تحليل انتخهاب شهده اسهت .انتخهاب نمونهه هها

مي شوند .راهبرد پژوهش بر معقهول و معنهادار کهردن

براساس ماهيت موضوع بوده است .همهة عهواملي کهه

رابطة علّي ميان تغييرات کاربري اراضي و اقتصاد فضها

به تغيير اساسي در کاربري اراضي منجر شهده از قبيهل

براساس ايدة نظري يا فرضيههاي کليتر استوار اسهت.

ساخت برجباغها ،مجتمعهاي بلندمرتبه ،تغيير کهاربري

سزم به تأکيد است با وجود استفاده از دادههاي کمهي،

اراضي زراعي ،پار

و فضاي سبز به ساير فعاليتها و

با توجه به راهبرد پژوهش ،تحليلها مبتنهي بهر تفسهير

عوامل ديگر همچون افزايش تراکم هاي شديد ،افزايش

معاني داده هاي کمي ،دسته بندي و تبيين گرايشهاست

سط اشغالها ،تغيير در محدودهها و حريمها و تغييهر

و هرگز بهدنبال قياس و اثبات رياضي فرضيهها نيست.

در اراضي ذخيرة توسعه ،به مثابة نمونه انتخاب شهدند.

داده هاي استفاده شده ،اسهنادي و از نهوع دادهههاي

در جدول  8و نقشة  ،8مشخصات آراي بررسهيشهده
نمايش داده شده است .مشخص است منهاطق شهمالي

. Explanation

1

شهر تههران يعنهي منهاطق  1 ،4 ،0 ،1،8و  ،7بيشهترين
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تعداد مصهوبات مربهوط بهه تغييهر کهاربري اراضهي را

داشتهاند.

جدول  .8تعداد مصوبات و بندهاي کميسيون ماده پنج شهر تهران
سال

تعداد مصوبه

تعداد بند بررسي

تعداد نمونه

سال

تعداد مصوبه

تعداد بند بررسي

تعداد نمونه

8011

08

867

67

8031

6

838

17

8017

14

830

44

8030

80

36

61

8016

81

837

70

8034

83

834

70

8011

13

881

70

8031

81

73

08

8013

87

843

16

8037

1

14

81

8033

81

883

71

8036

3

01

1

8038

80

807

14

منبع :شهرداري تهران
محدودة پژوهش ،مناطق 11گانة شهر تهران اسهت.

تراکم جمعيتهي شههر نيهز در ايهن سهال 887 ،نفهر در

تهران ،بزرگترين شهر و پايتخت ايران است که رشهد

هکتار بوده اسهت .شهيب عمهومي شههر از شهمال بهه

سههريعي را طههي سههاليان گذشههته تجربههه کههرده اسههت.

جنوب است (نقشة  .)1در مناطق شمالي شهر ،عمومهاً

مساحت شهر از  063کيلومترمربهع در سهال  8011بهه

ويژگههيهههاي اقليمههي ،محيطههي و دشههمانههداز طبيعههي

 618کيلومترمربع در سال  8031افهزايش يافتهه اسهت.

مطلوبتر و همچنين قيمت زمين بيشتر است.

نقشة  .9فراوانی مصوبات کمیسیون ماده پنج

نقشة  .5متوسط طبقات ارتفاعی شهر تهران

بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران
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بههراي تحليههل خوشهههبنههدي شههدت مههداخالت در
مناطق 11گانة شهر تهران از تحليهل لکههههاي داغ 8در
نهرمافهزار  GISاسهتفاده شهده اسهت .برمبنهاي تحليههل
لکههاي داغ ،دادهها براساس وزنهاي تعريفشده بهراي
آنها خوشهبندي فضايي مهيشهود .ايهن تحليهل درواقهع
عههوارض را در دهههاردوب همسههايگياش در نظههر
مي گيرد .براي اينکه يک عارضه ،لکة داغ (سهرد) تلقهي
شود و ازنظر آماري نيز معنادار باشد ،بايد هم خودش و
هم همسايگياش مقهادير زيهاد (پهايين) داشهته باشهند؛

 :nتعداد
عوارض

براي تحليل الگو و شدت طبقه بندي مناطق 11گانة
شهر تهران ازنظر مداخالت کالبهدي از خودهمبسهتگي
فضايي 1استفاده شده است .هدف اين پژوهش ،بررسي
شدت تفکيک مناطق از منظر شدت مداخالت کالبهدي
مطالعه شده اسهت .خودهمبسهتگي قهوي هنگهامي رر
مي دهد که مقهادير يهک متغيهر کهه ازنظهر جغرافيهايي
نزديک به هم هستند ،با هم مشابه باشند .اگر عهوارض
يا مقادير متغيرها به طور تصادفي در فضا پراکنده شهده

بهطوري که جمع محلي 1آن عارضهه و همسهايگانش از

باشند ،بين آنها ارتباط کمهي وجهود خواههد داشهت و

جمع محلي مورد انتظار بيشتر باشهد (عسهکري:8033 ،

درنتيجه خودهمبستگي فضايي کمي دارند .اين تحليهل

 .)61اين تحليل آمارة گتيس -ارد -جي 0را بهراي همهة

نشان مي دهد توزيع فضايي عارضة مطالعه شده ،الگوي

عوارض موجود در دادههها محاسهبه مهيکنهد .امتيهاز Z

خوشه اي يا پراکنده يا تصادفي دارد .براي ايهن منظهور

نشههان مههيدهههد در کههدام منههاطق مقههادير زيههاد (کههم)

از آمههارة مههوران  7Iاسههتفاده مههيشههود .بهها اسههتفاده از

خوشه بندي شدهاند .در اين تحليل بهراي مفههومسهازي

شاخص  zو  P-Valueشاخص محاسبهشده ارزيهابي و

رابطة فضايي 4از معکوس فاصهله و بهراي تعيهين نحهوة

معناداري آن بررسي مي شود .اين شهاخص از راه زيهر

اندازه گيري فاصلة بين عوارض از فاصلة منهتن اسهتفاده

محاسبه مي شود .گفتنهي اسهت در ايهن تحليهل بهراي

شده است ( .)Levine, 2013: 40اين آمارهها بهصهورت

مفهومسازي رابطة فضايي از معکهوس فاصهله و بهراي

زير محاسبه ميشود (:)Mitchell, 2005: 147

تعيين نحوة اندازه گيري فاصله بين عارضهها از فاصهلة

:xj
مقادير
عارضة j

)

∑̅

∑

∑(

∑ √
∑

 :wijوزن

اقليدسي استفاده شده است.
 :Zi:تفاوت ميان

̅

ميان
عارضة i

)

∑(

مقدار خصيصه i

∑

با ميانگين آن

∑∑

(
)̅
 :Wi, jوزن

فضايي
∑ √

فضايي ميان
عارضة  iو j

وj

∑

)

)

(

∑

√

 :nتعداد
عوارض
1

. Hot Spot
. Local Sum
3
. Getis-Ord Gi
4
. Conceptualization of spatial relationships
2

. Spatial Autocorrelation
. Moran's I

5
6
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 :S0جمع کل

همچنين مناطق نيمة جنوبي و جنوب شهرقي بههمثابهة

وزنها
 :ZIامتياز

لکه هاي سهرد در ميهان منهاطق شههر تههران ،کمتهرين

استاندارد براي

تحوست و مداخالت را داشهتهانهد .نيمهة غربهي شههر

آمارة موران

تهران نيز ازنظر آماري و براساس تحليل لکههههاي داغ

يافتههای پژوهش
نتايج آزمون لکههاي داغ نشان ميدهد مناطق ،1 ،8
بهمثابة لکه هاي داغ و مناطق  86 ،84 ،80 ،83و
0و 7
 83بهمثابة لکههاي سرد معنادار هستند .بنها بهر توزيهع
فضههايي لکههههههاي داغ و سههرد ،منههاطق شههمالي شهههر
بيشترين تمرکز را در تغييرات کاربري اراضهي دارنهد؛
اين در حهالي اسهت کهه منهاطق  4و  1کهه در حهوزة
منفصل شرق و غرب اين لکة داغ قرار دارند ،با وجود

معنادار نيست.
در نقشة  0خوشههبنهدي منهاطق براسهاس آمهارة z

نمايش داده ميشهود .منهاطق قرمزرنهن نشهان دهنهدة
لکه هاي داغ (خوشه هاي فضهايي بها بيشهترين شهدت
تغييرات کاربري زمين) و مناطق آبيرنن نشهاندهنهدة
لکههاي سرد (خوشههاي فضهايي بها کمتهرين شهدت
تغييرات کاربري زمين) است.

فراواني سط مداخالت ،ازنظر آماري معنادار نيسهتند.

نقشة  .9تحلیل لکههای داغ کمیسیون ماده پنج

براي تعيين گرايش هاي کاربري زمين در پهنهههاي

استخراج شده است؛ بر اين اساس بيشترين گرايش بهه

مختلف از آزمهون مهوران و تحليهل دگهونگي توزيهع

دهار کاربري تجاري ،مسکوني ،اداري و هتل و اقامتي

فضايي کاربريها اسهتفاده شهده اسهت .در ايهن زمينهه

و پذيرايي بوده است؛ به گونهاي که اين دهار کهاربري

نخست ماتريس تغييهرات کهاربريهها در شههر تههران

حدود 16درصد از تقاضاهاي تغيير کاربري شهر تهران

بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران
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را شامل مي شوند؛ همچنين مشخص شده است دههار

تقاضا را براي تغيير کهاربري داشهته انهد .در ايهن بهين

کههاربري سههبز (بههاغ ،پههار  ،زراعههي و ،)...صههنعتي،

کاربري فضاي سهبز بهه تنههايي 13درصهد تقاضهاها را

مسکوني و اراضهي ذخيهرة توسهعة شههري ،بيشهترين

شامل ميشود (جدول .)1

جدول  .5سهم کاربریها از تغییرات
کاربري

مصوب

مورد تقاضا

کاربري

مصوب

مورد تقاضا

سبز

4393

391

صنعتيکارگاهي

190

193

اداري

893

8394

فرهنگيورزشي

896

893

آموزشي

096

391

گردشگري

391

398

پارکينن و حملونقل

093

397

مختلط /خدماتي

896

491

تجاري

397

0797

مسکوني

0198

0393

تجهيزات /انتظامي

391

391

ذخيره

196

393

درماني

393

891

آزمون موران براي کاربري هاي اصلي که بيشهترين

تغيير به کاربري مسکوني در منطقة  8و سهسس منهاطق

فراواني را داشتهاند ،شامل هر دو دستة کهاربري مهورد

 4 ،0 ،1و  7و براي کاربري تجاري در مناطق  8و  0و

تقاضا (ثانويه) و کاربري مصوب (اوليه) انجام شد .بهر

در مرتبة بعدي  1و  7و بهراي کهاربريههاي اداري در

اين اساس مشخص شد خودهمبستگي فضايي دربهارة

منههاطق  8و  0و در مرتبههة بعههدي  4 ،1و  7و بههراي

تمامي کاربريهاي مورد تقاضا معنادار است .نقشههاي

کاربري گردشگري در مناطق  8و  7و در مرتبة بعد در

 0تا  7فراواني کاربريهاي مهورد تقاضها را در منهاطق

مناطق  0 ،1و  6بوده است.

مختلف شهر تهران نشان ميدهند .بيشترين تقاضا براي
جدول  .9نتايج آزمون موران برای کاربریهای مورد تقاضا (ثانويه)
Moran's Index

z-score

p-value

الگوي توزيع

تجاري

39430

19111

39334

خوشهاي

مسکوني

39878

1948

39381

خوشهاي

 / 95جغرافیا و برنامهريزی محیطی ،سال  ،03پياپي  ،67شماره  ،4زمستان ،8031

گردشگري

39063

19743

39331

خوشهاي

اداري

39068

19641

39331

خوشهاي

نقشة  .4توزيع فراوانی کاربریهای مسکونی مورد تقاضا

نقشة  .5توزيع فراوانی کاربریهای تجاری مورد تقاضا

نقشة  .6توزيع فراوانی کاربریهای اداری مورد تقاضا

نقشة  .7توزيع فراوانی کاربریهای گردشگری مورد تقاضا

دربارة کاربريهاي اولية مصوب طرح تفصهيلي ،فقهط

تقاضاي تغيير در منطقة  8و در مرتبة بعهد در منهاطق  1و

کاربري صنعتي توزيع تصهادفي دارد و سهاير کهاربريهها

 0ديده ميشود .دربارة کاربريهاي صنعتي ،منهاطق  81و

سههاختاري خوشهههاي در توزيههع فضههاييشههان دارنههد .در

 18و در مرتبههة بعههد منههاطق  4و  ،1دربههارة کههاربري

نقشهههاي  6تها  83توزيهع فضهايي کهاربريههاي اوليهة

مسکوني ،مناطق  0 ،8و  7و در مرتبة بعهد منهاطق  4 ،1و

(مصوب طرح تفصيلي) مطرحشده در کميسيون ماده پنج

 6و دربارة تغيير کاربري اراضي ذخيرة توسهعه بهه سهاير

نمايش داده شده اسهت .بيشهترين کهاربريههاي سهبز بها

کاربريها ،مناطق  1 ،8و  11بيشترين فراواني را داشتهاند.

جدول  .4نتايج آزمون موران برای کاربریهای مصوب
Moran's Index

z-score

p-value

الگوي توزيع
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صنعتي

-39336

-39087

39618

تصادفي

مسکوني

39041

19076

39386

خوشهاي

سبز

39040

19730

39333

خوشهاي

ذخيره

39317

89611

39364

خوشهاي

نقشة  .1توزيع فراوانی کاربریهای سبز مصوب

نقشة  .1توزيع فراوانی کاربریهای صنعتی مصوب

نقشة  .91توزيع فراوانی کاربریهای مسکونی مصوب

نقشة  .99توزيع فراوانی اراضی ذخیرة توسعة مصوب

اقتصاد فضا در ارتباط مستقيم با سازوکارهاي توليد

گرايش هاي تغييرات کاربري اراضي شههري در دههار

فضا قرار دارد .تفاوت در قيمت زمين ،هندسة زمهين و

دسته مداخله در بافت هاي فرسوده و اراضي بيکيفيت

شيوة تفکيک زمين و برداشت از مفهوم زمين بههمثابهة

شهري ،مراکز تجهاري مرکهز شههر ،حاشهية شههرها و

کاس ،همگي از مسا لي است که متهأثر از اقتصهاد فضها

اراضي باکيفيت شمال شهر تفکيک ميشهود .يافتهه هها

شکل مي گيرد .با بازگشت بهه مبهاني نظهري پهژوهش

نشان ميدهد مناطق مختلف شههر تههران ،ههم ازنظهر

ميتوان دربارة سه محور بحث کرد:

شدت مداخالت و هم ازنظر گرايش به تغيير کهاربري

نخسههت ،تعيههين نههوع مههداخالت در شهههر اسههت.

اراضي ،الگوهاي مداخلة متفاوتي را تجربه کردهاند .در
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اين بين گرايشها بهه تغييهرات کهاربري اراضهي شههر

توزيع نامتوازن سرمايه در شهر ،طبقاتي شدن جامعهه و

تهران بيشتر بر اراضي باکيفيت شمال شههر (منهاطق ،8

تغيير در سازمان فضايي شهر خواهد بود.

 0 ،1و  )7و مناطق حاشيهاي و باکيفيت شههر (منطقهة

تحليلها نشان ميدهد سرمايهها و تقاضهاها بيشهتر

 11و  )4متمرکز اسهت .ايهن يافتهههها همسهو بها کهار

در مناطق  0 ،1 ،8و  7متمرکز شده است کهه بههمثابهة

آمبههروز ( )8334اسههت کههه ميههان سههاختار تجههاري در

لکة داغ شناسايي شهده انهد .لکهة سهرد شهامل منهاطق

مناطق مختلف شههري تفهاوت قا هل بهود و الگوههاي

مرکزي و جنوبي (مناطق  86 ،84 ،80 ،83و  )83است

مداخالت کالبدي در شههر را در بخهشههاي مختلهف

که کمتر در ساختار اقتصادي بهمثابهة محهور تغييهرات

متفاوت ميدانست.

ايفههاي نقههش مههيکننههد؛ بنههابراين منههاطق شههمالي و

دوم ،بحث رديابي جريان سهرمايه در شههر اسهت.
تفاوت معنادار در شدت و نهوع مهداخالت در منهاطق

مرفه نشين شهر دستخوش بيشترين تقاضا بهراي تغييهر
کاربري زمين است.

مختلف شهر تهران ثابت ميکند ارزش مبادلهاي زمهين

منطقة  8شهر تهران بهه دليهل قرارگيهري در دامنهة

در مناطق مختلف شهر تهران يکسان نيسهت و منهاطق

کوهسايه هاي البرز جنوبي و برخورداري از خردهاقلهيم،

شمالي شهر ارزش مبادله اي بيشهتري دارنهد .درنتيجهه

دشم انداز مناسب و حسن شهرت در کيفيت زندگي و

اين مناطق دستخوش تغييرات شديدتري شهده اسهت.

همچنين برخورداري از فضاي سبز و باغ ها و قنهوات،

اين يافتهه مؤيهد کارههاي ايمهاني شهاملو و همکهاران

رودخانه ها و منابع آب هاي سهطحي جهاري ،تقاضهاي

( ،)8031گارزا و همکاران ( )1313و کاروزي ()1313

زيههادي بههراي سههکونت و فعاليههتهههاي لههوکس و

است که اظهار ميکنند تقاضاي بيشتر زمين در منهاطق

ارزشآفهههرين دارد (04درصهههد کهههل نمونههههههههاي

باکيفيت شهري باعث ميشود ارزش مبادلهاي زمين در

بررسي شده)؛ بنابراين بازدهي سرمايهگذاري در بخهش

ايههن منههاطق بيشههتر باشههد و درنتيجههه سههود ناشههي از

ساخت وساز در اين منطقهه بهه مراتهب بهيش از سهاير

ساختوساز زمين يا تشديد فعاليتها افهزايش يابهد و

مناطق است؛ همين امر سبب شهده اسهت ايهن منطقهه

سرمايهگذاران و سهازندگان گهرايش بيشهتري بهه ايهن

بيشترين فراواني را در تقاضا براي تغيير اراضي سهبز و

مناطق داشته باشند.
سوم ،بحث بازتاب فضايي جريان سرمايه در شههر

ذخيرة شهري و احدا

کاربريهاي مسکوني ،تجاري،

پذيرايي و گردشگري و اداري داشته باشد.

تهران است .تمرکز سرمايه در مناطق معدودي از شهر،

دهههار کههاربري تجههاري ،مسههکوني ،گردشههگري و

توسعة نامتوازن زيرساختها و خدمات را در پي دارد.

اداري ،کاربري هايي بها بيشهترين گهرايش بهه آنهها در

اين امر در پژوهشهاي خيرالدين و همکهاران ()8031

مناطق ،بهمثابة لکههاي داغ شناسهايي شهدند؛ بهه بيهان

و شههريفزادگههان و قههانوني ( )8037دربههارة جريههان

ديگر ،ارزش افزودة ناشي از تغيير به ايهن کهاربريهها

سرمايه و الگوهاي مداخالت شهري در کشهورهاي بها

سبب شده است تقاضا براي تغيير به اين کاربريها يها

اقتصاد نفتي ازجملهه ايهران نيهز بازتهاب يافتهه اسهت.

افزايش تراکم يا سط اشغال در اين کاربريها بهويهژه

دنانچه کاظميان ( )8010بيان کرده است بازتاب ديگر

در مناطق نامبرده بهطور معناداري بيش از ساير منهاطق

بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران
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شهر تهران باشد .جدول  1مناطق داراي بيشترين اقبهال

73درصد تغييرات کاربري مسکوني بهه کهاربريههايي

را براي کاربريههاي تأثيرگهذاري نشهان مهيدههد کهه

ازقبيهل تجهاري ،اداري و مخهتلط روي داده اسهت .بها

توزيع آنها ازنظر آماري معنادار بوده است.

توجه به مرکزيت اين مناطق ازنظر اسهتقرار پهنههههاي

کاربريهاي سبز (پار  ،فضاي سبز ،اراضهي بهاغي و

کار و فعاليت و وجود کانونههاي اداري و سهازمانهها

زراعي ،حريم سبز) ،مسکوني ،ذخيرة شههري و صهنعتي،

در محالت مختلف آنها ،گرايش بيشتر به کاربريههاي

مهمترين کاربريهايي بودهاند که تقاضا براي تغيير آنها بهه

اداري و تجاري يا مختلط توجيهپذير است.

ساير کاربريها وجود داشته است .اراضي سبز يا با تغييهر

اراضي ذخيرة شهري به ترتيب در منهاطق  8 ،11و

در نوع و شدت فعاليتشان بهه بهرجبهاغهها ،مجتمهعههاي

 1تغيير کردهاند .منطقة  11بههمثابهة قطهب تحهوست و

پذيرايي و اقامتي ،باغ مسکوني يا تفکيکهاي کودهکتهر

سههاختوسههازهاي دهههة  33شهههر تهههران بهههتنهههايي

تبديل ميشوند يا کامالً به کاربري ديگري نظير تجهاري و

01درصد کل تغييرات اراضي توسعة شههري تههران را

اداري تغيير مهييابنهد .منهاطق  1 ،8و  0بهه دليهل سهط

دربرميگيرد.

اراضههي بکههر و سههبز آن و ارزش مبادلهههاي زيههاد زمههين،
بيشترين تغييرات اراضي سبز را دارند.

دربارة تغيير اراضهي صهنعتي ،بها توجهه بهه نتهايج
تحليل خودهمبستگي فضايي ،الگوي پراکنش تصادفي

اراضي مسکوني غالباً در دو شکل تغيير کهاربري و

است و نميتهوان دربهارة توزيهع فضهايي آن قضهاوت

افزايش سط اشغال و تراکم ساختماني خود را نشهان

سيستماتيکي کرد؛ هردند که براساس ساختار فعاليهت

مي دهد .در مناطق  8و  1به دليل محهدوديت زمهين و

مناطق و فراواني کاربريههاي صهنعتي و کارگهاهي در

نوع تقاضا ،بيشترين نمونههاي افزايش تهراکم و سهط

مناطق تهران ،مناطق  1 ،81 ،18و  4بيشهترين فراوانهي

اشغال در کاربري هاي مسهکوني وجهود داشهته اسهت

تغيير کاربري اراضي صهنعتي را بهه سهاير کهاربريهها

(درمجمههوع 18درصههد) .در منههاطق  7 ،0و  6حههدود

داشتهاند (جدول .)1

جدول  .5خوشهبندی مناطق به تفکیک گرايش به تغییر در کاربریها
تغييرات

کاربري

مورد تقاضا (ثانويه)

مصوب (اوليه)

نتیجهگیری

گرايشهاي منطقه (سهم از کل تغييرات کاربري در کل شهر)

مسکوني

)48(8

)84(0

)1(1

)1(4

تجاري

)11(8

)13(0

)88(7

)83(1

اداري

)01(0

)83(8

)87(7

)83(1

)7(4

گردشگري

)03(7

)13(8

)81(1

)83(0

)6(6

سبز

)16(8

)84(0

)83(1

مسکوني

)14(0

)18(8

)13(7

ذخيرة شهري

)18(11

)84(1

)84( 1

صنعتي

)01(18

)81(81

)88(1

)7(4

)7(1

)7(6

)1(1

)88(4

در اين پهژوهش اقتصهاد فضها در شههر تههران بها
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اسههتفاده از فراوانههي بنههدهاي مربههوط بههه مصههوبات

بخش هاي توليدي درمقابل فعاليت هاي زمين و مسکن

کميسيون ماده پنج شهر تهران طي سالههاي  8011تها

تقويت شوند و جريان سرمايه را به سمت خود جذب

 8036بررسي شده است .با استفاده از تحليل لکهة داغ،

کنند .تقويت قدرت و جايگاه شهرداري بههمثابهة يهک

مناطق  0 ،1 ،8و  7بهمثابة لکهة داغ و منهاطق ،80 ،83

حکومت محلي مستقل ،پاسخگويي و تصدي گهري در

 86 ،84و  83بهمثابة لکههاي سرد شناسايي شدهاند.

مسا ل شهري را بيشتر ميکند و از مداخالت و اعمهال

يافتههاي پژوهش نشان مهيدههد اقتصهاد فضها در

نفوذهاي حاکميتي و دولتي در شهر ميکاهد؛ همچنين

شهر تهران مبتني بر توسعة اراضي با قيمت و با کيفيت

نهادگرايي و تقويت نهادها و سازمانههاي مهردمنههاد،

شهري زياد در مناطق مرفهنشهين شههر اسهت .تمرکهز

گامي مؤثر در مسير مطالبهگري عمهومي و نظهارت بهر

زياد اين مهداخالت در منهاطق  1 ،8و  0شههر تههران

فعاليتهاي شهرداري و مداخالت و دسهتانهدازيهها

کامالً مشهود است .گرايشهاي مهداخالت و تغييهرات

در شهر تلقي ميشود.

کاربري اراضي در شهر تهران متهوازن نيسهت .الگهوي

براي ادامه و تکميل اين پهژوهش ،نگارنهدگان سهه

توزيع فضايي کاربريها و نتايج تحليل خودهمبسهتگي

موضوع را پيشنهاد ميدهند؛ اين سه موضهوع درزمينهة

فضايي مشخص کرد گرايش غالهب بهه کهاربري ههاي

سه موضوع مطرحشده در بحث مقاله است:

مسهههکوني ،تجهههاري ،اداري و گردشهههگري اسهههت و

 .8بررسي گرايش هاي تغييرات کاربري اراضي بها

بيشههترين تقاضههاي تغييههر کههاربري اراضههي نيههز بههراي

استفاده از شاخصهاي ديگر از قبيل مسهاحت اراضهي

کاربريهاي سبز و باغي ،مسکوني ،صهنعتي و اراضهي

يا تعداد طبقات مصوبة کميسيون ماده پنج؛

ذخيرة توسعة شهري بوده است .ادامهة ايهن رونهد بهه
سرازيرشههدن سههرمايهههها بههه منههاطق شههمالي شهههر،
طبقاتيشدن جامعه و تشديد اختالف قيمهت زمهين در
مناطق شمالي با ساير مناطق شهر تهران ميانجامد.

 .1بررسههي رابطههة ميههان قيمههت زمههين و شههدت
مداخالت در مناطق مختلف شهر تهران؛
 .0بررسي رابطة ميان الگوي سکونت و فعاليهت و
شدت مداخالت کالبدي در مناطق مختلف شهر تهران.

وابستگي بودجة شههرداري بهه منهابع غيرپايهدار و
عوارض بر پروانه ههاي سهاختماني ،ضهعف قهوانين و

منابع

مقرراتهي کههه امکهان دورزدن ،مصههادره بهه مطلههوب و

ايماني شاملو ،جواد ،رفيعيان ،مجتبي« .)8031( ،قدرت

توجيه مداخله در شهر را ميسر مهي کنهد ،قهوة مجريهة

و بازتعريف نظرية برنامهريزی شهری بـا تأکیـد

ضعيف شهري و نبود عزم راسهخ مهديريتي و اجرايهي

بر ديدگاه اقتصاد سیاسی فضا» ،فصلنامة راهبهرد،

براي برخورد با تخلفات سرمايه داري رايج و در حهال

دورة  ،1شمارة .083 -116 ،13

گسترش ،در زمرة مهمترين دالشهاي موضوع قلمداد

ايمههاني شههاملو ،جههواد ،رفيعيههان ،مجتبههي ،داداشپههور،

ميشود .بهراي مقابلهه بها ايهن دهالشهها ،نخسهتين و

هاشم« .)8031( ،سـوداگری شـهری و واگرايـی

مهم ترين گام ،تغيير در ساختار اقتصادي کهالن کشهور

فضايی تحلیل تحوالت فضايی کالنشهر تهـران

است .بايد با سياستگهذاري مناسهب در سهط ملهي،

مبتنی بر اقتصاد نفت» ،فصلنامة ژ وپليتيهک ،دورة

بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران

وحید مشفقی و همکاران
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 ،48شمارة .801 -834 ،8

افتخههاري ،عبدالرضهها ،صههرافي ،مظفههر.)8034( ،

خيرالدين ،رضا ،تقوايي ،علياکبر ،ايماني شاملو ،جواد،

«الگــوی سیاســتگــذاری مداخلــة دولــت در

(« .)8031تحلیل تحوالت فضايی کـالن شـهرها

مديريت زمین شهری ايران مطالعة موردی :شهر

در ارتباط با تغییـرات قیمـت نفـت در ايـران

تهران» ،برنامه ريزي و آمايش فضا (مهدرس علهوم

نمونة مطالعه :کالن شهر تبريز» ،نشرية معماري و

انساني) ،دورة  ،8شمارة .183 -818 ،83

شهرسازي ايران ،دورة  ،4شمارة .07 -86 ،7
دهقاني ،آوا ،توفيق ،ابراهيم« .)8037( ،تبارشناسی نظم
تهران امروز با محوريت نقـش نهـاد کمیسـیون
ماده پنج» ،جامعه شناسهي ايهران ،دورة  ،1شهمارة
.16 -8 ،81
سعيدي فهرد ،فرانهک ،رضهويان ،محمهدتقي ،قهوردي،
مرتضهي« .)8036( ،تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر
سازمان فضايی کـالن شـهرها نمونـة مـوردی:
منطقة  9شهر تهران» ،پژوهش هاي دانهش زمهين،
دورة  ،3شمارة .874 -841 ،04
شريف زادگان ،محمدحسهين ،قهانوني ،حسهين.)8037( ،
«تحلیل و مفهومسازی نظری تأثیرات دولت رانتـی
بر عاملیت و ساختار جامعه و اقتصـاد شـهری در
ايران» ،اقتصاد شهري ،دورة  ،1شمارة .81 -8 ،8
عسکري ،علي .)8033( ،تحلیل هـای آمـار فضـايی بـا
 ،ARC GISداپ اول ،تهران ،انتههشارات سههازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران.
کاظميان ،غالمرضا« .)8010( ،تبیـین رابطـة سـاختار
حاکمیت و قدرت شهری با سازمانيـابی فضـا
تالشی برای طراحی مدل منطقـة کـالنشـهری
تهران» ،رسالة دورة دکتري جغرافيا و برنامهريهزي
شهري ،استاد راهنما :اعتماد ،گيتي ،دانشگاه تربيت
مدرس ،گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري.
مشکيني ،ابوالفضل ،نورمحمهدي ،مههدي ،رکهنالهدين

وبر ،ماکس .)8013( ،شـهر در گـذر زمـان ،متهرجم:
کاوياني ،منصوره ،دهاپ دههارم ،تههران ،شهرکت
سهامي انتشار.
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