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 های شهری با استفاده از الگوی سنجی حفاظت از باغامکان

 انتقال حقوق توسعه

 مورد پژوهی؛ شهر سرخرود

 

 ناظمی رادمنصور 

 
 

 

 شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران ارشد کارشناس

 

 

 

 
های توسعه شهری با الگوی سنتی و تعیین شرایط قطعی برای آینده سبب تهیه طرح: چکيده

باغات در داخل محدوده شهرها گردیده است. تخریب و نابودی بسیاری از اراضی باارزش همچون 

است.  اهکه یکی از دالیل این امر عدم کنترل بازار زمین و تغییر کاربری اراضی باغی در سطح شهر

ها و کاهش تخریب و نابودی باغات و یکی از رویکردهایی که موجب تغییر در روند تغییر کاربری

رویکرد انتقال حقوق توسعه است. از این رو مقاله گردد، های سطح شهر میمدیریت موثرتر کاربری

سنجی استفاده از این رویکرد در حفاظت از اراضی باغی شهر سرخرود است. حاضر به دنبال امکان

تحلیلی است. پس از بررسی مبانی نظری موضوع و شناخت  -روش تحقیق این مقاله توصیفی

ویکرد شود. در این رانتقال توسعه پرداخته میها و تدوین رویکرد حق عرصه پژوهش به تحلیل یافته

با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی به شناسایی نواحی حفاظت و توسعه پرداخته شده است. 

های غربی و مرکزی دهد که تمرکز نواحی حفاظت )ارسال( در قسمتهای این مقاله نشان مییافته

ر اولویت قرار دارد. همچنین نواحی توسعه شهر است که توجه و حفاظت از اراضی باغی آن د

)دریافت( که با توجه به معیارهای وجود تقاضا برای توسعه و پتانسیل توسعه تعیین شده است در 

 اند و استفاده از این نواحیهای فرسوده قسمت مرکزی شهر تمرکز یافتههای شمالی و بلوکقسمت

 گرفته است.به عنوان نواحی دریافت توسعه در اولویت قرار 

 انتقال حقوق توسعه، مناطق ارسال، مناطق دریافت، اراضی باغی، سرخرود :يديکل واژگان

 

 
 مقدمه

 و شده کشاورزی و طبیعی،تاریخی مناطق تدریجی تخریب باعث جوامع، اغلب در شهرها گسترش و شهرنشینی تحوالت

 سکنه از خالی طبیعی سکونتگاههای و مزارع موارد برخی در یا و است داده رویهبی سازهای و ساخت به را خود جای مناطق این

 درونزا توسعه که است رویکردهایی جمله از هوشمند رشد راستا، همین در( 7831،:اردستانی . )میرود زوال به رو کم کم و شده

 تا دهد توسعه موجود، چارچوب در را آنها اطراف، در شهرها توسعه جای به که کندمی سعی و داده قرار خود کار دستور در را

 همین به( 62،7831موحد،. )نماید کمك نیز شهر درون کیفی سطح ارتقای به شهرها، رویهبی گسترش از جلوگیری بر عالوه
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 اصول آنها رشد و شهرها گسترش در شودمی سعی و رفته پیش رویکرد این سمت به شهری توسعه هایگرایش امروزه دلیل،

 و هوشمند رشد تلفیق از که ریزی،برنامه رویکردهای از یکی( 71،7837صدوق،. )شود گرفته نظر در هوشمند رشد و پایداری

 دلخواه و داوطلبانه توسعه تشویق برای تکمیلی ابزاری رویکرد این. است( TDR) توسعه حق انتقال رویکرد شده حاصل پایداری

 سعهتو و رشد خواهان آن مالکین که هاییمکان یا و دارند تمایل هامکان آن نگهداری و حفظ به آن ساکنین که است ییهامکان در

 مناطق عمدتا برنامه این برای نظر مورد نواحی( Kaplowitz & others,2008,223. )هستند تریوسیع حوزه مالکیت و بیشتر

. اندهگرفت قرار ساز و ساخت هایفعالیت زیاد هجوم با توسعه جریان در که هستند ارزشی با مناطق یا روستایی نواحی یا متراکم

 زنی شهری پایدار توسعه تحقق چارچوب در نیز حفاظتی هایارزش مکان، هر ایتوسعه هایظرفیت به توجه ضمن رویکرد این در

 استفاده با و عمومی منابع حفظ برای که است این رویکرد این هایمزیت از( 7،7831راد، رضایی و رفیعیان. )گیردمی قرار نظر مد

 عالوه. شودمی پرداخت شاناموال رفته دست از ارزش ازای در زمین صاحبان حقوق بازار، یا خصوصی بخش مالی هایسرمایه از

 بویژه و ایران در( 11،7838گرجی،.)کندمی عمل موثر هستند، روبرو توسعه شدید فشار با که شهری جوامع در رویکرد این این بر

 دلیل به شهر سطح در باغات کاربری تغییر به مالکان گرایش زمین بازار کنترل در شهری مدیریت ضعف دلیل به شمالی شهرهای

 رد مشکل این. است شده هستند شهرها طبیعی عنصر مهمترین که شهرها سطح هایباغ تخریب سبب شده ایجاد افزوده ارزش

 .است حادتر اخیر هایسال در تجاری هایبرج و مسکن انبوه ساز و ساخت روند افزایش دلیل به سرخرد شهر در و شمالی شهرهای

 آن تبع هب و هاکاربری دیگر به باغات تبدیل روند تغییر ایجاد توسعه انتقال حق الگوی در کالن هدف شده ذکر مطالب به توجه با

 در رویکرد این از استفاده سنجیامکان مقاله این هدف رو این از. باشدمی آنها از محافظت و اراضی این تخریب روند مدیریت

 .باشدمی سرخرود شهر هایباغ از حفاظت
 

 روش پژوهش

 

 مبانی به توجه با ابتدا در. باشدمی تحلیلی -توصیفی ماهیت به توجه با و کاربردی هدف نظر از حاضر مقاله در تحقیق روش

 عهتوس مناطق تعیین هایشاخص و معیارها باغی اراضی از محافظت و توسعه حقوق انتقال رویکرد حیطه در جهانی تجارب و نظری

 در ارسال و دریافت مناطق تعیین جهت و. گردید تدوین سرخرود شهر در AHP مدل براساس سپس و آمده بدست حفاظت و

سب موضوع جامعه آماری برح .است گرفته صورت مراتبی سلسله تحلیل توسعه تقاضای و توسعه پتانسیل بررسی و ارزیابی راستای

باشند. جمع آوری اطالعات نیز ار مالکان می TDRباشد و جامعه آماری هدف اصلی در برنامه و هدف تحقیق شهر سرخرود می

 طریق اسنادی و گردآوری اطالعات میدانی بوده است.
 

 مبانی نظري

 ارائه 7172 سال در آمریکا بندیمنطقه قانون اولین تصویب با نیویورک در بار نخستین امالک بین توسعه حق انتقال ایده

 هبالاستفاد هوایی حق که دادمی اجازه زمین صاحبان به و آورده عمل به حمایت تاریخی هایمکان تخریب عدم از قانون این. گردید

 بناهای حفاظت برای عمدتا نیویورک شهری هاینشانه حفاظت قانون براساس 7123 سال در. بفروشند مجاور هایزمین به را خود

( Pruetz,2003. )گرفت قرار ریزانبرنامه استفاده مورد مرکزی هایبافت در هاگذاریسرمایه و فیزیکی توسعه برابر در تاریخی

 موعهمج دارای زمین مالکان تئوری، این مطابق. است استوار اموال مالکیت حقوق از ای مجموعه تئوری بر توسعه حق انتقال مفهوم

 عنصر یك عنوان به حقوق این از کدام هر به. باشند می خود ملك توسعه حق و واگذاری حق استفاده، حق شامل حقوق، از ای

 این اصلی ایده (Mittra, 1996:1) شوند فروخته کاال یك عنوان به شده، جدا ملك از توانند می که شود می نگریسته جداگانه

 اکولوژیکی و تاریخی ارزشهای یا و باز فضای یا کشاورزی اهمیت دارای که زمینی توسعه حق کردن جدا از است عبارت برنامه

 Hall) دارند گذاریسرمایه و ساخت به تمایل توسعه، قابل مناطق در که سازندگانی یا مالکان به آن دانستن فروش قابل و است

& Libby: ibid:2 002) ایشده شناخته چندان ایده گذاشت آن بر تایید مهر آمریکا عالی دادگاه که 7113 سال تا فکر این 
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 کالیفرنیا. شد اجرا آمریکا ایالت یازده در TDR حکم 61 از بیش 7111 دهه در( Johnston & Madison,1997,15. )نبود

. دانست کاربرد دارای آمریکا در توانمی عمدتا را توسعه حق انتقال ایده اگرچه. کرد اجرا دهه این در را TDR برنامه 67 تنهایی به

 دانسته مجاز انگلستان 7191 ایناحیه و شهری ریزیبرنامه قانون براساس که کرد تلقی نیز انگلیسی سنت دارای را آن توانمی اما

 نههرگو و شده محدود توسعه برای مالك هر حق گردیده، تفکیك یکدیگر از امالک توسعه حق و استفاده حق قانون این در. شد

. شد شناخته رسمیت به جامعه حقوق عنوان به مستقیما تراکم، افزایش یا توسعه هایطرح از ناشی زمین، ارزش افزایش

(Danner,1997,134 )مناطق همچنین و مزارع حساس، طبیعی هایسرزمین مالکان توسعه حقوق انتقال رویکرد از استفاده با 

 هب داوطلبانه مقابل در و کرده دریافت را خود زیان هزینه انتقالشان قابل توسعه حقوق فروش طریق از توانندمی مهم و تاریخی

 از را توسعه حق که شودمی داده اجازه مالکین به رویکرد این در( Pizor,1986,205. )بپردازند آینده در خود دارایی توسعه

 ایشانهزمین تراکم خواهندمی که هستند مالکان دیگر معموال خریداران. برسانند فروش به و کرده جدا امالکشان از مشخصی قطعه

 برای ای هوشمند رشد ریزیبرنامه قیمت، و کیفیت کنترل برای است ممکن نیز محلی هایحکومت این بر عالوه. دهند افزایش را

 حفاظت جمله از گوناگونی کاربردهای دارای رویکرد این( Ford,2005,7. )نمایند توسعه حق خرید به اقدام رشد محدودیت ایجاد

 کشاورزی، هایزمین و محیط حفظ از ترکیبی کشاورزی، هایزمین از حفاظت خاص، هایمحیط از حفاظت عمومی، محیط از

 ( 76،7831ملکی،. )باشدمی شهری بازآفرینی و شهری طراحی تاریخی، مناطق از حفاظت روستایی، اندازهایچشم از حفاظت

 ستا اکولوژیکی و باز فضای کشاورزی، تاریخی، ارزش دارای که زمینی توسعه حق کردن جدا از است عبارت آن اصلی ایده

. دارند گذاریسرمایه و ساخت به تمایل توسعه، قابل مناطق در که سازندگانی یا مالکان به آن دانستن فروش قابل و

(Millward,2006,475 )از) توسعه قابل مناطق در موجود اراضی به و شده منفك باغی اراضی از توسعه حقوق دیگر عبارت به 

 منطقه ویژه هایارزش و اهمیت دارای مناطق در واقع اراضی به( Brueckner,2000,160. )شودمی منتقل( TDR برنامه نظر

. شودمی گفته دریافت منطقه شود،می تشویق یا شده دانسته مجاز آنجا در پایه حق بر مازاد توسعه که اراضی به و ارسال

(Johnston & Madison,1997,365 )ممنوعیت به نیاز تحقق برای که بوده ریزیبرنامه اهداف( حفاظت) ارسال مناطق 

 از. اردد دیگر ایمنطقه به مالکیت حقوق کل و توسعه حقوق انتقال برنامه و تفصیلی طرح شده تعیین استفاده از خارج ساخت

 و پارک قبیل از نیاز مورد عمومی خدمات شامل و شودمی یاد نیز توسعه حقوق انتقال مبادی هایپهنه عنوان به ارسال مناطق

 هک است پیشنهادی ارتباطی شبکه نیز و الزم خدمات سایر و ورزشی فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، خدمات عمومی، سبز فضای

 ( Katz,2002,124. )یابد انتقال آنها مالکیت حقوق کل بایستمی

 به احترام با مردم با مشارکت و تعامل در بایستمی توسعه و شوندمی تلقی یکدیگر مکمل حفاظت و توسعه رویکرد این در

 گرا،توسعه رویکردی دارای را پیشنهادی نظام توانمی بنابراین. گیرد صورت جامعه مداخله و مشارکت ظرفیت ارتقاء و آنها حقوق

 ترین موفق از یکی عنوان به توان می سیاتل شهر TDR برنامه از همچنین( 91،7838زاده،صحی. )دانست تعاملی و حفاظتی

 حفاظت اهداف تحقق برای توسعه حق انتقال برنامه از 7131 سال از سیاتل شهر. برد نام توسعه حق انتقال شهری های طرح

 رد. است نموده استفاده شهر مرکز در درآمد کم اقشار مسکن ساخت و قدیمی بناهای بخشی توان و نگهداری شهری، مهم عناصر

. ردیدگ شهر مرکز در شهری گذاری سیاست های اولویت اجرا و توسعه اثرات کنترل مسئول توسعه حق انتقال سیستم طرح، این

(Jane & Voget, ibid) برنامه تدوین جهت شده ذکر مطالب به توجه با TDR اراضی از حفاظت منظور به سرخرود شهر در 

 .است گرفته قرار بررسی مورد زیر مفهومی مدل شهر داخل محدوده در باغی
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 TDR برنامه تعیین مناطق ارسال و دریافت مدل -7 شماره شکل

 

 

 سرخرود

 132شهر سرخرود یکی از شهرهای ساحلی مازندران است که در قسمت مرکزی آن قرار گرفته است. این شهر با مساحت 

نفر را در خود جای داده است. در بررسی کاربری  1212، جمعیتی معادل 7811هکتار، طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 

دهد. )مهندسین مشاور طرح محیط هکتار آن را باغات تشکیل می 8.3هکتار   132اراضی موجود شهر سرخرود از سطحی معادل 

 (7817پایدار،

 

 هایافته

پذیری و نیاز یا عدم نیاز به انتقال حقوق توسعه توسعه اراضی موجود در یك شهر براساس نوع تحققدر برنامه انتقال حقوق 

.مناطق حفاظت )ارسال( 6.مناطق وضع موجود )تحقق یافته( 7فرد خود به سه دسته کلی های منحصربهیا مالکیت و براساس ویژگی

( در این بخش با توجه به مدل ارائه شده و با 79،7817زاده،سنپور و محگردد. )داداش.مناطق توسعه )دریافت( تقسیم می8

 شود.استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به شناسایی مناطق ارسال و دریافت پرداخته می
 

 تعيين مناطق ارسال: 

و فاصله تا مرکز شهر  1.11های حاصل از تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مناطق ارسال وزن معیار کاربری باغات براساس وزن 

 شده است.  1.61

 ضریب اهمیت معیارهای نواحی ارسال-7جدول شماره 

 ضریب اهمیت معیار

 1.11 اراضی باغی

 1.61 فاصله از مرکز
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 6111باشند که در این میان اراضی باغی با مساحت بیشتر از های مختلفی میوزنهر یك از زیرمعیارهای اراضی باغی دارای 

 گردد.مترمربع دارای بیشترین وزن بوده و اولویت اول برای حفاظت و تعیین مناطق ارسال محسوب می

 
 ضریب اهمیت زیرمعیارهای اراضی باغی جهت تعیین نواحی ارسال -6جدول شماره 

 ضریب اهمیت زیرمعیار

 1.7716 مترمربع 7111باغات با مساحت کمتر از 

 1.6238 مترمربع 6111تا  7111باغات با مساحت بین 

 1.2799 مترمربع 6111باغات با مساحت بیشتر از 

 

متر از مرکز شهر به عنوان اولویت اول تعیین مناطق ارسال در  7111همچنین در زیرمعیارهای فاصله از مرکز، فاصله بیشتر از 

ای شهر تمرکز یافته است و حفظ اراضی با گرفته شده است. زیرا ساخت و سازهای اخیر در شهر سرخرود در نواحی حاشیهنظر 

 آید.های اصلی به شمار میارزش در این مناطق از اولویت

 ضریب اهمیت زیرمعیارهای فاصله از مرکز شهر جهت تعیین نواحی ارسال -8جدول شماره 

 

 

 

 

 

های فوق وارد محیط های تعیین شده هر یك از معیارها و زیرمعیارها جهت تعیین مناطق ارسال، وزندر ادامه با توجه به وزن

GIS  ها شناسایی گردیده است. های تولید شده مناطق ارسال با توجه به اولویتالیهگذاری گردید و براساس آنها و روی هم 

 ضریب اهمیت زیرمعیار

 1.1183 متر 111فاصله کمتر از 

 1.6781 متر 7111تا  111فاصله بین 

 1.1781 متر 7111از فاصله بیشتر 
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 تعیین نواحی ارسال -6شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

های غربی و ساحلی شهر سرخرود است. که با توجه به با توجه به نقشه مناطق ارسال، اولویت اول و مهم حفاظت باغات در قسمت

باغات و جلوگیری از نابودی آنها با توجه به حجم ساخت و ساز در این نواحی ضروری به نظر وسعت زیاد باغات موجود حفظ این 

 یرند.گرسد. حفظ باغات نواحی مرکزی نیز با توجه به وسعت آن و نزدیکی به تاسیسات شهری در اولویت بعدی حفاظت قرار میمی

 تعيين مناطق دریافت:

مراتبی در تعیین مناطق دریافت نیز وجود پتانسیل توسعه در این مناطق از اهمیت های حاصل شده از تحلیل سلسله براساس وزن

 بیشتری برخوردار است.

 ضریب اهمیت معیارهای نواحی دریافت-9جدول شماره

 

 

 

 

درصد تقاضا برای ساخت  21اند که بیشتر از نیز مناطقی در اولویت اول قرار گرفته در بررسی زیرمعیارهای وجود تقاضا برای توسعه

 و ساز و استفاده از حق توسعه وجود دارد.

 

 

 ضریب اهمیت معیار

 1.7222 وجود تقاضا برای توسعه

 1.3888 پتانسیل توسعه
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 زیرمعیارهای تقاضا برای توسعهضریب اهمیت  -1جدول شماره 

 

 

 

 

 

همچنین در بررسی زیرمعیارهای پتانسیل توسعه مناطقی که دارای بافت فرسوده )براساس سه شاخص ناپایداری، ریزدانگی و 

ی ظرفیت داراباشند. در این بین فضاهایی که باشند از اولویت اول و بعد از آن اراضی بایر و متروکه در اولویت مینفوذناپذیری( می

 اند.باشند نیز در اولویت بعدی قرار گرفتهتراکمی می

 ضریب اهمیت زیرمعیارهای پتانسیل توسعه -2جدول شماره 

 ضریب اهمیت زیرمعیار

 1.1111 های شهریوجود زیرساخت

 1.7729 ظرفیت تراکم

 1.1366 فرسودگی بافت

 1.6926 اراضی بایر و متروکه

 

ترین نواحی دریافت توسعه با غربی شهر وجود دارد که از اصلیدریافت دو پهنه در قسمت شمال و شمال با توجه به نقشه نواحی

های فرسوده ناحیه مرکزی شهر و اراضی بایر قسمت شمالی نیز شوند. عالوه بر آن بلوکهای موجود محسوب میتوجه به پتانسیل

واحی دریافت نیز نشان دهنده ظرفیت باالی استفاده نشده در شهر سرخرود باشند. همچنین تعدد نهای نواحی دریافت میاز اولویت

توان جهت حفاظت از اراضی باغی از آنها استفاده نمود. در تعیین نواحی دریافت تاکید بر الگوی درونزا و عمودی است. که می

است. از نظر قیمت زمین و ساختمان و ترین دلیل این امر های توسعه مهمهای مصوب طرحباشد و عدم تحقق تراکمتوسعه می

ده حداکثری باشد که قابلیت استفاتقاضا برای توسعه نیز قسمت شمالی شهر به دلیل ساحلی بودن آن بیشتر از سایر نقاط شهر می

 از انتقال حق توسعه را دارد. 

 ضریب اهمیت زیرمعیار

 1.7716 درصد 81تقاضا کمتر از 

 1.6238 درصد 21تا  81تقاضا بین 

 1.2799 درصد 21تقاضا بیشتر از 
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 تعیین نواحی دریافت -6شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 گيريبحث و نتيجه

توسعه جهت حفاظت از اراضی با ارزش باغی در سطح شهر سرخرود تدوین گردیده است. بدین منظور برنامه انتقال حقوق 

ابتدا با شناسایی باغات سطح شهر جهت تعیین نواحی ارسال اقدام گردید که شامل تمامی باغات در داخل محدوده قانونی شهر 

قصد دارد با انتقال توسعه  TDRمسکونی هستند که برنامه  های خدماتی وباشد. این اراضی در طرح مصوب شهر دارای کاربریمی

های مرکزی، غربی و شمال شرقی شهر پراکنده به مناطق دیگر از این اراضی حفاظت نماید. بدین ترتیب نواحی ارسال در قسمت

خته شده است. همچنین اند که با توجه به موقعیت قرارگیری و مساحت آنها به اولویت بندی نسبت به حفاظت از آنها پرداشده

ته های توسعه در نظر گرفجهت شناسایی مناطق دریافت نیز معیارهایی همچون تقاضای بازار برای استفاده از توسعه و پتانسیل

توان به فرسودگی بافت، وجود اراضی بایر و متروکه و ظرفیت تراکمی استفاده نشده اشاره نمود. شده است. از جمله این معیارها می

ر این میان نواحی فرسوده شهری و اراضی بایر و متروکه بیشترین اولویت را در دریافت حقوق توسعه دارا هستند. که این امر که د

های فرسوده مرکز شهر در اولویت نواحی دریافت قرار گیرند. بدین های بایر قسمت شمالی شهر و بلوکموجب شده است که بلوک

به سمت نواحی با قابلیت باالی توسعه و فراهم نمودن تسهیالت و شرایط ویژه برای مالکان  به هدایت توسعه TDRترتیب برنامه 

 اراضی باغی و حفاظت از آنها و انتقال ساخت و ساز این اراضی به مناطق توسعه اقدام نموده است.
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