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 چکیده

سان برای رفع ن  سع  یازهایهمواره ان ساختن خانه،         یعیطب یطدر بهره بردن از منابع مح یخود  شر برای  ست. ب شته ا شکال مختلف دا به ا

جهان به   یتبا رشد جمع  یگربشر نامحدود. از سوی د   یازمحدود است و ن  ینوابسته است؛ اما زم   ینخود به زم یازهاین یگرو د نقل حمل و

 یرند؛ها اجتناب ناپذکاربری ییراست. تغ  ییردائماً در حال تغ یناست. کاربری ها زم  یدهرا شدت بخش   یازن ینا شته قرن گذ یمخصوص در ن 

سان به طب    ینکاربری زم ییراتبه تغ یکردهاکرد. رو یریتتوان آن را مدیاما م سته به نوع نگاه ان ست. در دوران   یعتب و به خود، متفاوت ا

سان خود را از طب  سف  ینههم در زم ییجدا ین. ایندبیجدا م یعتمدرن ان سوژه دکارت  مدرن یدئولوژیکیو ا یهای فل از  یزان( و هم در می)

 .یدنما یدهای گوناگون را تهد یاسدر مق یتواند مفهوم زندگ یروند م یناست. ا یاننما یررفتن جنگل ها در چند سده اخ ینب
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 .، تغییرات کاربری اراضی شهرییشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه، یشهر یاراض یکاربر، یراهبرد یزیربرنامه
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 برنامه ریزی. 1

ان ها و محل ریزی، زاییده قانون کمیابی منابع و تعیین کننده چگونگی توزیع و تخصیییا این منابع میان  ی نفعان و در میان مک برنامه

شتر برخی از  ی نفعان و     ست و نتیجه آن برخورداری بی ست   های متفاوت ا سه با دیگران ا سیم بندی  (. 1388)هیلیر،  مکان ها در مقای تق

 دوره مشخا تقسیم کرد: 3های گوناگونی از برنامه ریزی انجام میگیرد. از نظر زمانی برنامه ریزی را میتوان به 

 برنامه ریزی بلند مدت -1

 برنامه ریزی کوتاه مدت -2

 برنامه ریزی میان مدت -3

ر، تعیین میشیییود. برنامه ریزی کوتاه مدت، در  یات کار به ندرت مشیییخا شیییده و فقط چارچوبی برای کائدر برنامه ریزی بلند مدت، جز

شتر و بهتری انجام میگیرد. برنامه ریزی میان مدت نیز در چارچوب برنامه ریزی بلند   چارچوب برنامه ریزی بلند مدت، با قابلیت اجرایی بی

 (.10:1383)سیف الدینی، مدت و در راستای هدف های کلی آن است 

 برنامه ریزی راهبردی .2

سمت                برنامه ری شت و  سر ست، که  سی ا سا ست های بنیادی و انجام اقدامات ا سیا سازمان یافته و منظم برای اتخا   زی راهبردی تالشی 

شت مرحله        سون فرآیندی ه شکل می دهد. برنامه ریزی راهبردی از دیدگاه برای سامانه را در چارچوبی قائده مند  گیری فعالیت های یک 

برنامه ریزی راهبردی به خودی خود  (.90:1387ارکتی تر از سییایر فرآیندهاسییت )بهزادفر و زمانیان، ای و بسیییار منظم تر، مدیرانه و مشیی



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

شود. برنامه ریزی راهبردی یک          ستفاده می صمیمگیری ا ست که برای کمک به مدیران در ت ست، بلکه تنها مجموعه ای از مفاهیم ا هدف نی

سازمان بداند به کجا خواهد    ست. برای آن که  ستی     فرآیند ا شد را به در سپس آنچه میخواهد با رفت باید بداند اکنون دقیقا کجا قرار دارد، 

مینامند  «برنامه راهبردی سییازمان»تعریف کرده و چگونگی رسیییدن به آن جایگاه را مشییخا نماید. مسییتندات حاصییل از این فرایند را  

  (.1381)برایسون،

 برنامه ریزی شهری . 3

اقتصیادی، گذران اوقات   -برای تأمین نیازهای اجتماعی برنامه ریزی شیهری، هنر شیکل دهی و هدایت توسیعه فیزیکی شیهر و محیط آن    

ضرابی و دیگران،         ست ) شهرها سالم برای زندگی فقیر و غنی در  شرایط  شهری (. 23:1389فراغت و تهیه  بنا به  و منطقه ای  برنامه ریزی 

 (. 1388سرشت خود، نوعی انضباط هنجاری است. این برنامه ریزی با بسیج مکان و معماری سر و کار دارد )هیلیر، 

 زمین. 4

مورد نیاز برای این فعالیت  زمین یکی از ضروری ترین منابع طبیعی برای بقا و رونق بشریت است، بستری برای فعالیت های انسانی و منبع

بدون شک، زمین عنصر اساسی در شکل گیری، توسعه و گسترش شهرهاست و به عبارتی زمین بستر و (. Karis & Jettou, 2013ها است )

عنصر در توسعه شهری محسوب می شود،      زمین، اصلی ترین   (.115:1394میگردد )دارامرودی و دیگران، شهر محسوب    اولین گام توسعه 

ستف  شهر به زمین، به منظور تامین کاربری های مختلف در زمان    از این رو تنظیم و کنترل نحوه ا سبه نیاز واقعی  اده از آن و همچنین محا

شییود حال و تعمیم و تطبیق ارقام و کمیت های به دسییت آمده در حل مشییکل زمین و مسییکن و رشیید مناسییو شییهرها، موقر واقع می  

فیت زندگی بشر تأثیری اساسی کیزمین از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسایش، امنیت، زیبایی، رفاه و  (.69:1391)مرصوصی و دیگران، 

  (.78:1394دارد )صحرایی جویباری و ابراهیم زاده،

 کاربری زمین. 5

شته ای و فراگیر تعریف نمود که ب    ضوعی میان ر شش  علم کاربری زمین را میتوان به عنوان مو ا مقوله هایی مرتبط با ماهیت کاربری و پو

زمین، الگوها و تغییرات آنها در طی زمان و مکان، و همچنین آن دسییته از تصییمیم گیری های سیییاسییی، فرهنگی، اقتصییادی، اجتماعی و 

علم  (. 21:1392ل و هیل، فرایندهای اکولوژیکی و زیسییت محیطی سییر و کار دارد که این الگوها و تغییرات را به وجود می آورند )آسییپینا

 (.Muller & Munroe, 2018کاربری زمین، علم تغییر زمین و همچنین علم سیستم زمین نامیده میشود )

کاربری یعنی استفاده از امکانات طبیعی موجود بر حسو نیازهای انسانی که ممکن است منطبق بر استعداد اراضی و به شیوه های علمی          

گروهی، کاربری زمین را پیشیینهادهای مختلف  (.590:1386د )متین فر و دیگران،راضییی باشیییا به روش سیینتی و احتمات تخریو کننده ا

برای استفاده از سطح زمین دانسته اند و برخی دیگر آن را استفاده ای که توسط انسان از زمین میشود تعریف کرده اند. گروهی دیگر نیز         

سان در زمین، که آن فعالیت ها مستقیما با زمین د   شند، تعریف میکنند )حسین زاده دلیر  آن را فعالیتی ان (. 68:1386، و ملکی ر ارتباط با

گوی کاربری زمین و تغییر آن در قلو نظریه های سییاختار فضییایی شییهر مدرن قرار دارد، به طوریکه کاربری زمین با جنبه های فضییایی  ال

شود           سازگار  سانی  ست یا میتواند برای خدمت به نیازهای ان سازگار ا سطح زمین  سانی در  اطالعات  (.Ming,2000 :1)همه فعالیت های ان

ور فزاینده ای به عنوان بخش مهمی از برنامه ریزی کاربری زمین و مدیریت زیسییت محیطی آن مورد توجه قرار به ط خدمات اکوسیییسییتم

ستم   می گیرد سی سان            . خدمات اکو سالمتی ان ست که به  ستم های طبیعی ا سی صل از   :کمک می کند. این مزایا عبارتند از مزایای حا

اتی که محیط زندگی ما را بهتر می سییازد و ارزش های تجربی مانند قدردانی، محصییوتت ملموس مانند غذا، سییوخت و فیبر، تنظیم خدم

الگوهای توسعه کاربری زمین )که همچنین به نام فرم شهر، محیط ساخته شده، طراحی      (.Thomas et al, 2016زیبایی شناسی و تفریح )  

سان از          ستفاده ان شود( به ا شهری نامیده می  ضایی و جغرافیای  سعه ف ساخت ها،     جامعه، تو سطح زمین، از جمله محل، نوع و طراحی زیر

کاربری زمین کلیدی برای درک و حل پتانسیل چالش های مهم پایداری است    (.Litman, 2017مانند جاده ها و ساختمان ها اشاره دارد )  

(Muller & Munroe, 2018.)      ضع موجود، پراکن ست از آن که بدانیم در و ستفاده از زمین عبارت شهری، مانند  نحوه ا دگی انواع فعالیتهای 

سبت هر یک از کاربری های              سهم و ن شهری  ساحت  ست و از کل م صورتی ا شی و مانند آن به چه  سکونی، درمانی، راهها و معابر، آموز م

چیست و تا چه   اند و رابطه آنها با یکدیگر زمین چقدر است و هر یک از فعالیتها در چه مساحتی و به چه صورتهایی در شهر پراکنده شده     

ض  موضوع مطالعات (. 70:1391دیگران،)مرصوصی و   ای دارای یک ارتباط منطقی و کارا هستند   اندازه های  چگونگی پدیده ، یکاربری ارا



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

شهای گوناگون بهره  ست )پوراحمد و دیگران، بردا زمینی و رو سی دربارة ویژگی    184:1393ری از آن ا سا (. کاربری زمین، تهیه اطالعات ا

صورت     ست که در آن  ستفاده از زمین  أمین و تجزیه و تحلیل نحوة می پذیرد. از این اطالعات برای تهای زمین و فعالیت های مختلفی ا ا

ستفاده می شود   ه شیو در وضع موجود و برای تهیة نقشه ای که در آیند   ستفاده از زمین را معین نماید، ا (. 24:1389)ضرابی و دیگران،   ة ا

ستفاده صحیح و آماده سازی زمین هدف اصلی برنامه ریزی کاربری زمین است )متوسلی و دیگران،         ستفاده از   (. 79:1395ا عوامل اصلی ا

 :زمین عبارتند از

 عوامل جمعیت شناختی مانند اندازه جمعیت و چگالی .1

 فن آوری؛ .2

 سطح ثروت؛ .3

 ساختارهای سیاسی .4

 عوامل اقتصادی: سیستم های مالکیت؛ .5

 (.Srinivasan & Rogers,2000) انگرش ها و ارزش ه .6

سخ      دیگر نیز چهار عامل سته ها و اقدامات دیگر عوامل بوده و به آنها پا ستفاده از زمین تاثیر میگذارند که هر یک تحت تاثیر خوا بر نحوه ا

 می دهند:

 دولت -1

 عامالن توسعه -2

 کسو و پیشه -3

 (.22:1389مردم )رفیعیان،  -4

 برنامه ریزی کاربری زمین. 6

برنامه ریزی کاربری زمین شییهری، الگوی توزیع فضییایی یا جغرافیایی عملکرد های مختلف شییهر می باشیید، عملکردهایی چون نواحی     

سات و گذران ا        س صنعتی، تجاری، اداری، مو سکونی،  سین زاده دلیر،  م صتها و   برنامه(. 70:1386وقات فراغت )ح ریزی کاربری زمین، فر

برنامه  (.138:1396)امیری و دیگران، های متعددی را برای کاهش تلفات انسانی و خسارات اقتصادی و کالبدی سوانح عرضه میکند      گزینه

ریزی کاربری زمین فرآیندی اسییت، جهت نشییان دادن و مشییخا کردن چگونگی توزیع فعالیت ها و عملکردها در سییطح زمین، جهت   

صاص زمین به انواع عملکردها در آینده با مطالعه و           سو چگونگی اخت شنهاد مدل منا صیات ناحیه و به منظور پی صو شناخت ویژگیها و خ

ختلف محیطی، طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصییادی از طریق روشییهای علمی می باشیید )شییاهینی فر و دیگران،   بررسییی ویژگیهای م

سا  (.218:1395 سارات گذ   ئهدف از برنامه ریزی زمین کاهش وقوع م ست محیطی و هدایت ما جهت جبران خ سعه       ل زی شی از تو شته نا

سا     ست. برنامه ریزی زمین با مشخا کردن م شان دادن راه  ئا های بهره برداری از امکانات بالقوه زمین  ل احتمالی توسعه های جدید و با ن

ضعیف و یا غلط        ستفاده  ست محیطی( و به فرد )هزینه های مربوط به ا سارات زی از بدون وارد کردن زیان به جامعه )هزینه های جبران خ

 (.153:1387 خصوصیات و منابع محلی( در صدد است تا کار کنترل را انجام دهد )سرور،

س   ضی و  شود، بنابراین          برنامه ریزی کاربری ارا شهری محسوب می  صلی برنامه ریزی  ستر ا ضا، محور و ب شهری در ف اماندهی فعالیت های 

ساس نظام توزیع فعالیت ها ،             شت، بلکه ا شهری خواهد دا سی در کیفیت و کار طرح های  سا ضی، نه تنها نقش ا برنامه ریزی کاربری ارا

مکانی آن، - کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی    (.67:1391دیگران، )مرصوصی و   خدمات و سهم سرانه ها را نیز تعیین می کند  

(. برنامه ریزی کاربری زمین یکی از 23:1389ی شهری است )ضرابی و دیگران،    یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضا  

ای سبز و باز، تأسیسات و غیره، استخوانبندی اصلی شهر و        ریزی شبکه، فض   محورهای اصلی برنامه ریزی شهری است که همراه با برنامه   

شخا میکند )   سعه آتی آن را م سوی  نحوه تو صلیترین  (. 115:1394 دارامرودی و دیگران،مو برنامه ریزی کاربری زمین که میتوان گفت ا

شهری   شهر دارد، باید           و گاه برنامهبخش طرحهای جامع  شهری و کیفیت محیط کالبدی  شد  ست و نقش مهم در میزان ر ستقل ا ای م

شییاید بتوان برنامه ریزی کاربری اراضییی شییهری را مهمترین ابزار و نیروی کاربردی   (.138:1396،مورد توجه قرار گیرد )امیری و دیگران

صح     شهری برای اداره  سازمان های مدیریت  شهری       دولت ها و  شهروندان از زندگی در بافت های  ضایت  شهرها و افزایش ر یح و منطقی 

هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین ایجاد نوعی تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی  (.210:1394)میمندی پاریزی و کاظمی نیا،دانست  



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

به اهداف کیفی انسانی مثل ادراک زیبایی، احساس هویت   (. و می باید 186:1393ن شهر است )پوراحمد و دیگران،  در روند توسعه و عمرا 

شهر و               ساکنان  ضایت  سایش و ر ستند که زمینه آ سخ گوید چرا که در نهایت این گونه عوامل ه ساس تعلق به محیط نیز پا ضایی و اح ف

  (.2:1396روستا را فراهم می سازد )حجت شمامی و طهماسی،

 زمینتغییر کاربری . 7

شد )عابدینی و عابدینی،           ست، میبا صوب آمده ا شهری متفاوت از آنچه که در طرح م ستفاده از زمین های  (. 1395تغییر کاربری یعنی ا

ضایی ف   شامل تغییر نوع کاربری ها و تغییر در نحوه ی پراکنش و الگوهای ف شد. )پوراحمد  تغییر کاربری زمین  عالیت ها و کاربری ها می با

به عبارت دیگر تغییر کاربری اراضییی یعنی تغییر در نوع اسییتفاده از زمین که ً لزوما تغییر در سییطح زمین نبوده،  (. 134:1390و دیگران، 

شد )امان پور،  سپینال و  -ضایی تغییر کاربری زمین در قلرو ف(. 142:1394بلکه تغییر در تراکم و مدیریت زمین نیز میبا زمانی رخ میدهد )آ

به عنوان نتیجه ای از نفو  انسیییان بر چشیییم انداز از تغییرات قابل توجهی در        ، تغییرات کاربری زمین/پوشیییش زمین   (.43:1392هیل،  

شده و در نتیجه تغییرات جهانی را به ویژه از طریق تاثیر بر دما و       شتق  ستم در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی م سی بارندگی تحت   اکو

تغییرات کاربری زمین نقش اسییاسییی در مدیریت محیط زیسییت و اثرات آن بر تنوع زیسییتی،     (.Donato et al, 2016تاثیر قرار میدهند )

ها، منابع آب و سییرزندگی دارد. بنابراین مدیریت محیط زیسییت و برنامه ریزی کاربری زمین نیاز به شییناسییایی ماهیت پویای این  آلودگی

 (.344: 1391دارند )عزیزی و دهقانی،  تغییرات

اده از زمین و سطوح پوشش زمین و همچنین بسیاری تغییرات کاربری زمین و پوشش زمین، جدا از تغییر فیزیکی ابعاد فضایی میزان استف

از فرآیندهای ثانویه را تحت تاثیر قرار می دهد که در نهایت منجر به تخریو اکوسیییسییتم های زمین میشییود، اول و مهمتر از همه، تاثیر   

ست     سال های اخیر فعالیت   (.Roy & Roy, 2010) تغییرات کاربری پوشش زمین ، کاهش پوشش گیاهی ا سان به عنوان مهم  طی  های ان

ترین عامل تغییرات در الگوی کاربری زمین شناخته شده است. تحلیل، الگوسازی و مدیریت الگوهای کاربری اراضی در سطوح روستایی،          

از آنجایی که در طرحهای مصوب تفصیلی اراضی برای تأمین سرانه های     (. 84:1395منطقه ای و جهانی کار بسیار مشکلی است )متوسلی،    

د که از لحاظ اقتصادی دارای ارزش پایین مورد نیاز شهر در زمینه های فضای سبز، بهداشتی، آموزشی، ورزشی و غیره در نظر گرفته میشو  

صوب طرحهای            ضابطه م شهرداری مبنی بر تغییر در کاربری یا  ضای مالکین و  ستند، به تقا سکونی ه سبت به کاربریهای تجاری و م تری ن

ت اند از تغییرات  عواملی که موجو دگرگونی میشییوند، عبار. (1395میگویند )عابدینی و عابدینی،  "تغییر کاربری"تفصیییلی به اصییطالح 

شرایط آب و هوایی، فرایندهای ژ  ومورفولوژی و اکولوژی همچون فرسایش خاک و توالی پوشش گیاهی، تغییرات    ئطوتنی مدت طبیعی در 

شی از فعالیت های            شده نا ضی، تاثیرات گازهای گلخانه ای ایجاد  شش زمین مانند بیابان زایی و تخریو ارا شم انداز و پو ساز در چ سان  ان

شه در افزایش جمعیت و محدودیت منبع       ب سایل ری سیاری از این م ضانی و دیگران،    شر. ب شته اند )رم صاد   (.20:1390دا تحلیل های اقت

ساز و کار قیمت )هزینه حمل و نقل و زمین( به عنوان    گرای تغییر کاربری زمین وی شترکی دارند که مهم ترین آنها بر  ژگی های عمومی م

ست که             سی گرا رویکرد رفتاری معتقد ا شنا ضا تاکید دارند. در مطالعات جامعه  سانی در ف صلی مکان فعالیت های ان عامل تعیین کننده ا

)سجاسی قیداری و    که برخاسته از تصمیمات افراد و سازمان های خصوصی و عمومی است      الگوی کاربری زمین خود به خود رخ نمیدهد بل

سادات،     شهرها        835:1394صدرال ضایی  ساختار ف ستفاده از زمین و  (. برنامه ریزی تغییرات کاربری زمین، همواره به دلیل تعیین نحوه ا

سی د         سا سوی دیگر، بخشی ا سو و تعیین ارزش اقتصادی هر قطعه از  شمار      ازیک  شهری به  سناد برنامه ریزی  شناخت و تدوین ا ر فرایند 

ورد معامله قرار گیرد. چرا که قانون گذار و طراح اقدامات منجر به تغییر کاربری زمین چیزی نیست که م (. 42:1389 آمده است )رفیعیان،

شهر، کاربری ها را مشخا نموده است، پس نگاه در آمدی به تغییر کاربری رفتار غیر عادتنه و نابخردانه است. زمانی که طرح های شهری 

شهر و م        سد و دور نمای  صویو میر شان به ت ضور وزرای وزارتخانه های مختلف یا نمایندگان ای ساکن و امکانات فعلی و  با ح یزان جمعیت 

دیده انگاشتن برنامه ریزی شهری است، که در طول چندین سال     آتی سنجیده میشود. خود سری در تغییر کاربری های بی حد و اندازه، نا   

 (.2:92توسط کارشناسان تهیه و به تصویو رسیده است )حسینیان آهنگری و سعیدنیا،

 نکنترل کاربری زمین و شیوه های آ. 8

یرل زمیین تحوتت آن، تزم است عوامل    کاربری زمین نمونه ای مهم از تأثیرگذاری انسان بر محیط است، لذا به منظور برنامه ریزی و کنت

ف وسیعی از سیاست (. اعمال و کنترل کاربری زمین، طی47:1386ابی نمیییود )خاکپور و دیگران، شییییتأثیرگذار بر آن را شناسیییایی و ارز 



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

ر بر میگیرد که اثرات تعیین کننده در برنامه ها و طرحهای توسییعه شییهری د اشییته و ابعاد اقتصییاد ی، زیسییت محیطی، های عمومی را د

ربری زمین معموت باید از طریق منطقه (. کنترل کا78:1394هیم زاده،ابرای و اجتماعی و سیییاسییی را پوشییش می دهد)صییحرایی جویبار 

صورت گیرد        ساختمان و مالیات زمین  صدور پروانه  ضی ،  شده، مالکان   (.67:1381)زیاری، بندی، تفکیک ارا از آنجا که در بازار کنترل ن

ر زمین خود به خود منافع عموم را در بر نخواهد خصییوصییی نسییبت به خسییاراتی که به کل جامعه وارد میکنند بی توجهند و مکانیزم بازا 

 داشت، دخالت دولتها در بازار زمین و کنترل یا هدایت عملکرد آن ضروری است. این دخالت میتواند به شکل های زیر صورت بگیرد:

 تصویو مقررات مربوط به کاربری اراضی شهری -1

 مالیات بندی -2

 دخالت مستقیم  -3

شود:               صورت عملی می ست به دو  ستفاده، عمران و همچنین تفکیک قطعات زمین ا شامل کنترل ا شهری که  ضی  ( 1کنترل کاربری ارا

ای انجام دادن برخی امور و کنترل مثبت   ( کنترل مثبت. کنترل منفی عبارت اسیییت از ایجاد مانع برای مالک زمین بر       2کنترل منفی و 

عبارت است از وادار کردن مالک به اجرای یک سری اقدامات معین. عمده ترین مقررات کنترل کاربری زمین که به صورت مجزا یا بخشی      

 از فرایند برنامه ریزی از آنها استفاده میشود عبارتند از:

 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری -1

 مرانکنترل توسعه و ع -2

 مقررات منطقه بندی -3

 مقررات تفکیک اراضی -4

 (.123:1382-121)پورمحمدی، مقررات ساختمانها  -5

 تغییرات کاربری اراضی جهان. 9

شهری ، ابتدا در غرب و به     ضی  صطالح و مفهوم کاربری ارا ستفاده از زمین و حفظ حقوق مالیکت مطرح   منظور نظارت دولت ا ها بر نحوة ا

شهری و منطقه          شد برنامه ریزی  شینی و ر شهرن سریع  شد  شد؛ ولی همراه با گسترش  سیعتر  . ای، ابعاد و محتوای این مفهوم روز به روز و

صحرایی جویباری و ابراهیم زاده،  شاورزی      بر طبق مطالعات د(. 78:1394) سکونی و ک سعه مناطق م شگران، در مناطق مختلف تو یگر پژوه

 (. 32:1390یده میشود )رمضانی و دیگران، ای است که دبر اثر مهاجرت و افزایش شهرنشینی و تخریو مراتع، تغییر عمده

شه            ست در کشورهای توسعه یافته تغییر کاربری زمین ری علل تغییر کاربری زمین بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت ا

ص در دتیل  شهری و افزایش نیاز به نگهداری کیفیت محیط ز    اقت سل     ادی مانند کشاورزی بزرگ مقیاس، توسعه  سل فعلی و ن ست برای ن ی

سریع جمعیت، فقر و موقعیت اقت       شد  سعه ر شورهای در حال تو شد )پور   ص های آتی دارد امّا در ک صلی می با احمد و دیگران، ادی عوامل ا

134:1390.) 

مات اولیه بیشییتر جنبه  ای به کاربری زمین، همراه با پیدایش شییهرسییازی جدید نخسییت در اروپا و امریکا مطرح گردید. اقدا رویکرد برنامه

شت ولی از دهه     سی و اداری دا شکل گرفت و بر         1960حقوقی، مهند شهری در مفهوم به طور جدی  ضی  ستفاده از ارا ضوع چگونگی ا مو

به طورکلی، از نیمه دوم قرن بیستم   (. 114:1394دارامرودی و دیگران،موسوی  ) روشهای هدفمند و منظم استوار شد   پایه مفاهیم، مبانی و 

هایی در ویژگیهای کاربری اراضی در شهرها بوجود    و نابسامانی  بر اثر شهرنشینی بی برنامه تغییرات وسیعی نیز از مقیاس محلی تا جهانی   

جهانی که ما در ان زندگی می کنیم، جهان شهری است که متاسفانه نتیجه آن، دوری از محیط طبیعی و پذیرش ناخواسته آمده است این 

 (.100:1394ی و سبحانی، شرایط نامتعادلی است که از روابط ناموزون انسانها و فضای شهری نشات می گیرد )حسینی جنبذ

گی قرن بیست و یکم است، به ویژه این که قسمت اعظم این رشد شهرنشینی در         جهانی شدن شهرها و شهری شدن جهان بارزترین ویژ     

(. در دهه های اخیر 47:1389)زیاری و دیگران،  غالو کالن شییهرها در کشییورهای در حال توسییعه از شییتاب بیش تری برخوردار اسییت  

شینی در دنیا، بخش زیادی از زمین      شهرن سترش  شده و      های  همزمان با افزایش جمعیت جهان و گ ستخوش تغییرات کاربری  شهری د

موجو جایگزینی سطوح طبیعی نسبتا نفو پذیر با سطوح سخت غیرقابل نفو  شامل فضاهای سنگ فرش، آسفالت و نواحی متراکم و پر از     

تغییر کاربری زمین به طور محلی موضوعی فراگیر است و دارای روند زیست محیطی قابل     (. 140:1396اختمان گردیده است )امان پور، س 

شد. در مقیاس جهانی، نزدیک به     سطح جهان می با ستفاده      میلیون ک 1.2توجهی در  شته به ا سه قرن گذ یلومتر مربع از جنگل در طی 



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

تغییرات  ، میلیون کیلومتر مربع افزایش یافته اسییت  12در حالی که زمین های کشییاورزی طی همین دوره  های دیگر تبدیل شییده اسییت

حرارت  در بر دارد. زمینپوشش ر مهمی در سطح زمین در حال وقوع است، که به نوبه خود، پیامدهای بیشتر برای استفاده از زمین و تغیی    

 (.Roy & Roy, 2010)به استفاده از زمین بستگی دارد و پوشش زمین که به نوبه خود بر اتمسفر تاثیر می گذارد  بات سطح و رطوبت بسیار

سته         ساس قاره ای د ست که به لحاظ جغرافیایی و بر ا شورهایی ا شهری معموت در ک شده اند.   شباهت درون قاره ای کاربری زمین  بندی 

شهرها،                 سترش کالبدی  شد جمعیت، گ شکالتی اعم از نرخ باتی ر شینی، امروزه با م شهر ن سابقه زیاد در  سیایی با  شورهای آ چنانکه ک

ستور کار خود قرار دهند )ا         شند تا در اینده، تمرکز زدایی را در د شورها میکو ستند؛ لذا این ک شینی و غیره مواجه ه شیه ن  براهیم زاده وحا

 (. 45:1385مجیر اردکانی، 

ست. عواملی  تغییرات کاربری اراضی به ویژه در نواحی پیرامون کالنشهرها یکی از اساسی ترین مباحثی است که امروزه در دنیییییا مطرح ا      

یدهم همگام با انقالب صنعتی در شکل دهی به پدیده تغییر کاربری اراضی موثر بوده اند،که      یرن هج یتاگریزی از ق چون شهرگرایی و روس

سعه یافته تا حدودی                 شورهای تو سیاری از ک سئله در اروپا و ب ست. این م سرعت گرفته ا شینی  شهرن شتابان  شد  در دهه های اخیر و با ر

سییییت       تحت کنتر )حجت شمامی و طهماسی،    ل درآمده ولی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران همچنان رو بییییه گسییییترش ا

1:1396  .) 

شکل گیری روندهای مهاجرتی عظیمی به مناطر           شنی در چند دهه اخیر موجه  شهرن شیوه ی زندگی  شهرها و غلبه ی  شد روز افزون   ر

سر جهان شده است این موضوع بیش از همه کشورهای در حال توسعه را با مشکالت فراوان مواجه ساخته است مهاجرت                شهری در سرا

سازی،                 شهر ستانداردهای  سو کاربری ها با ا سازگاری در کاربری ها، عدم تنا شکالتی از قبیل نا شورها م شهرهای این ک های عظیم به 

شهری، عدم ارائه     شفتگی محیط  شین، از بین رفتن         آ شیه ن شکل گیری حلبی آبادها و مناطر حا شهری به جمعیت تازه وارد و  خدمات 

اراضی کشاورزی پیرامون در اثر توسعه ی فیزیکی شهرها و تغییر کاربری های آن به کاربری های شهری، دگرگونی روستاهای پیرامونی و        

ست )پوراحمد    شهرها و گردیده ا شان میدهد که چگونگی  (. 132:1390 و دیگران، واقع در حوزه ی نفو  کالن به طور کلی تجارب جهانی ن

 موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین شهری به همکاری و هماهنگی دو دسته عوامل بستگی دارند، که عبارتند از:

 وه استفاده از زمینوجود قوانین و سیاست های کالن مناسو در زمینه نح-

 (.46:1385استفاده از روش های کارآمد در تهیه و اجرای طرح های شهری و برنامه کاربری زمین )ابراهیم زاده و مجیر اردکانی، -

 تغییرات کاربری اراضی ایران. 10

صوص از دهه        سی ایران به خ سیا صادی و  شهرن      1340تحوتت نظام اجتماعی  اقت شتابان  سترش  شینی و به تبع آن افزایش  به بعد و گ

جمعیت شییهرها در اثر روندهای مهاجرتی از روسییتا به شییهر مهم ترین عامل و منشییا تغییرات کاربری اراضییی در بسیییاری از شییهرها و   

ست:               شهرها  اثر گذار بوده ا ضی  صورت در تغییر کاربری ارا شد. این روند به دو  شور می با ستاهای ک ضایی       1رو سعه ف سترش و تو ( گ

ای موجود در اثر ورود مهاجران که در اغله موارد موجه تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون آن ها به کاربری های شهری، شکل      شهره 

گیری مناطر حاشیه نشین و فاقد نظام کاربری اراضی و نظارت بر آن در مقیاس کالن، شکل گیری نظام کاربری اراضی ناسازگار و نامناسه        

سیار زیاد.  با مشکالت و مسائل    روستایی پیرامون شهرهای بزرگ در اثر مهاجرت های گسترده و تبدیل آن ها به       ط( تورم جمعیتی نقا2ب

نقاط شهری و دگرگونی در نظام کاربری زمین خاص و ویژه نواحی روستایی به یک نظام کاربری اراضی شهری بدون برنامه و طرح از پیش 

در واقع ابزار سرانه های کاربری به دلیل خصلت کالبدی کارکردی خود،    (.132:1390مد و دیگران، )پوراح اندیشیده شده و غیر استاندارد   

فضییا پاسییخ گو باشیید به همین دلیل در   به تنهایی نمی توانند نیازهای برنامه ای و ابعاد حقوقی، اقتصییادی و اجتماعی اسییتفاده از زمین و

شتر موارد تح  شهری اهمیّت          بی ضی  شهر و قانونمند کردن مکان گزینی کاربری ارا سعه فیزیکی  ست. بنابراین هدایت تو قق پیدا نکرده ا

سبحانی،  زیادی دارد )حس  شی های چلیبایی عمال زمینه بی اعتنایی به    (. 100:1394ینی جنبذی و  شهرها و خیابان ک با ورود اتومبیل به 

تهیه طرح های جامع شهری در دستور کار نظام برنامه    40فاصله اندکی از کشور های غربی و در دهه    سابقه تاریخی شهرها فراهم آمد. به  

صله کوتاهی             شد. در فا شنا با روش های تهیه طرح جامع نهاده  صین آ ص شور قرار گرفت و تهیه این طرح ها بر عهده همان متخ ریزی ک

راه مجموعه مختصری از ضوابط غیر قابل انعطاف به عنوان اسناد توسعه شهری،      نقشه های کاربری اراضی با دستور کار منطقه بندی به هم   

در حال حاضر تغییر کاربری زمین، به صورت غیر    (.12: 1388)طبیبیان و دیگران،  آخرین فصل کلیه اقدامات عمرانی در شهرها گردیدند  

شد      شور میبا ضالت ک صولی از مهمترین مع صولی و بدون در نظر گرفتن محدودیت های  ا ، چرا که تغییر اکثر کاربری ها غالبا بدون برنامه ا

شد بی رویه               سیعی از جنگل ها، ر سطح و شهرهای بزرگ، از بین رفتن  سیالبهای مخرب، آلودگی  صورت میگیرد. وقوع  ست محیطی  زی



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

آبهای زیرزمینی غالباً ناشی از تبدیل غیر اصولی کاربری و پوشش     شهرها، فرسایش زمینهای کشاورزی، گسترش بیابانها، کاهش و آلودگی    

 (. 2:1396اراضی و اعمال روشهای غلط در بهره برداری از آنها میباشد )حجت شمامی و طهماسی، 

بندی و  بیشتر به عنوان طرح های گذر  1340شروع گردید، تا حدود سال های دهه    1300طرح های شهرسازی که در ایران از اوایل دهه   

ساختمان سازی مطرح بود و در اولین طرح های جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی طرح ها نیز عبارت بوده است از طرح         

صویو و برای اجرا        شهری ت سعه  سند قانونی تو کاربری زمین که در چارچوب منطقه بندی تنظیم و در قالو مرحله بندی نهایتا به عنوان 

شهرداری ها   ساختارهای طرحها     46:1385براهیم زاده و مجیر اردکانی، )ا ابالغ می گرددبه  شهری ایران به دلیل  سعه  (. در برنامه های تو

یت    یین معموتً به تهیه نقشه های کاربری، جداول و سرانه های کاربری محدود شده اس و درنتیجه کمتر به وضعیت استاندارد  .کاربری زم

شرط های تزم از یک طرف و عدم کاربرد روشها و عدم انطبییییاق آنها با     ر این طرحها به دلیل نبود پیشزمین و فضا توجه شده است. د   

شرایط خاص شهرهای ایران از طرف دیگر، اهداف و سیاسیتهیای کیاربری زمین در عمل، ییا بیه دنبالیه روی از وضیع موجیود و ییا ارائیه           

جامیده است و در نتیجه در نظام شهرسازی اییییران مفهیییوم برنامه ریزی به معنای جیییامع و معیارهیییا و ضیییوابط غیرعلمی و غیرواقعی ان

 (.175-174: 1388وسییع خیود بیه صی ورت رونیدی بیا هیدف و روش مشخا کمتر امکان تحقق پیدا کرده است )ضرابی و دیگران، 

گی منابع آب سیطحی و زیر زمینی، تجاوز به حریم رودخانه ها و  از بین رفتن فضیای سیبز، باغات و زمینهای کشیاورزی، آلودگی هوا، آلود   

ساز از جمله مهمترین و معمولترین مشکالت زیست محیطی نواحی مسک       (. 140:1394ونی هستند )امان پور، آبراهه ها در حین ساخت و 

ط شاید مهمترین طرح کاربری زمین شهری در ایران مربوط به برنامه ریزی کاربری اراضی در مناطق زلزله خیز شمال ایران است که توس       

شاوران داخلی و خارجی در اوایل دهه     سکن و به کمک م شد. این طرح عالوه بر در نظر گرفتن ویژگی های اجتماعی،   1370بنیاد م تهیه 

اقتصادی شهرهای زلزله خیز، به ویژگی های طبیعی این مناطق نیز توجه داشته و میتوان گفت یکی از طرح های نسبتا موفق شهرسازی        

 (. 47:1385براهیم زاده و مجیر اردکانی، ه برای شهرهای منجیل لوشان و رودبار تهیه شده است )ادر ایران بوده است ک

شهای                سنتی و رو ساس همان الگوهای  شی به کاربری زمین بر ا سازمان بخ شهای  شور ما، هنوز مبانی و رو سازی ک شهر در روال کنونی 

مین و ساختمان و هم از نظر شیوه تهیه طرح های توسعه شهری     شهرسازی کارکردی استوار است که هم از نظر حقوق مالکیت و اقتصاد ز     

و روشهای تقسیم و توزیع اراضی با نواقا و تنگناهای بارزی روبرو است که حیات شهریهای کشورمان را با مشکالت اساسی مواجه نموده           

همین عنوان و بر مبنای اصول علمی بررسی    (. اینک اگر قرار باشد سابقه کاربری اراضی شهری با    212:1395، است )شاهینی فر و دیگران  

یم کنیم، باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیییار کم و عمدتا مربوط به زمان تهیه اولین طرح های جامع شییهری میشییود )ابراه 

شهرها ارگانیک بوده و تعیین کننده       (.46:1385زاده و مجیر اردکانی،  شد  شور ما تا زمانی که الگوی ر شهری، عوامل درونزا و    در ک شد  ر

 (.1395محلی بوده اند، زمین شهری نیز کفایت کاربریهای سنتی را میداده است )معصومی و دیگران، 

 قوانین و استانداردهای تاثیر گذار بر کاربری اراضی شهری و آسیب شناسی آن ها عوامل، نهادها،. 11

 ی تاثیر گذار بر کاربری اراضی شهرینهادها. 1،11

 

 

 

 

 

 

 

 قانون شهرداری ها 100کمیسیون ماده . 2،11

 کمیسیون ماده واحده )اداره منابع طبیعی(

 

 خارج از حریم شهر داخل حریم شهر

)اداره راه و شهرسازی( 5کمیسیون ماده   

 

یاراض یکاربر ییراتمرتبط با تغ ینهادها  



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

اراضی و شروع ساختمان از شهرداری  یم آن باید قبل از هیر اقیدام عمرانیی ییا تفکییکمالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حر

یود اعم از     پروانه اخذ نمایند. یامورین خ شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله م

 .د جلوگیری نمایندآنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باش

در رابطه با کاربری زمین به شرح زیر می باشد: تغییر کاربری: چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا   100تخلفات واقع در صالحیت کمیسیون م   

و یا پیشییه و یا تجارت دایر شییود. در مورد این تخلف   میکند که بر خالف مندرجات پروانه سییاختمانی، در منطقه غیر تجاری محل کسیی 

سیون م     سو که نباید از دو ماه     100شهرداری پس از اطالع مورد را در کمی سیون پس از احراز تخلف در مهلت منا مطرح میکند و کمی

قانون  100ماده  (.1390تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسییو یا پیشییه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخا  تصییمیم میکند )رحیمی، 

 تبصره است. هر کدام از این تبصره ها مربوط به یک تخلف ساختمانی با موضوع مشخا است. 11شهرداری، دارای 

 5کمیسون ماده . 3،11

از  5کمیسیون موضوع ماده   . است  5کنترل نماید، کمیسیون ماده  در کشور ما نیز یکی از ارکان مدیریت شهری که می تواند کاربری ها را   

ست               صیلی ا صویو طرح تف سی و ت سیون برر ست. با توجه به اینکه مهم ترین فعالیت این کمی صویو طرح در ایران ا مهمترین مراجع ت

سیون     صطالحا کمی صیلی "ا ساس ماده      "طرح تف سیون بر ا شود. ایجاد این کمی شه     5نیز نامیده می شورای عالی  سیس  سازی و  قانون تا ر

(. کمیسیون موضوع   3-1: 1392( با اصالحیه های بعدی( بوده است )حسینیان آهنگری و سعیدنیا،      22/12/1351معماری ایران )مصوب  

ست             5ماده ) شد و ریا شهرسازی میبا شهرسازی و معماری ایران. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل راه و  شورای عالی  (  یل قانون تأسیس 

ست    سیون بر عهده ا ستان  کمی شد اندار هر ا سون ماده  . م(1395)عابدینی و عابدینی،  میبا صیلی و     5هم ترین وظیفه کمی سی طرح تف برر

، این کمیسیییون عمال به یک ابزار حاکمیتی تبدیل شییده اسییت. اختیارات 5تغییرات کاربری هاسییت، با توجه به اختیارات کمیسییون ماده 

ق مالکانه شهروندان را تعیین میکند و نهاد اجرایی آن شهرداری نیز بر این اساس با    قانونی این کمیسیون به طور یک طرفه سرنوشت حقو   

تمام  ی نفعان شییهری وارد رابطه یک طرفه تعیین تکلیف فعالیت های آنها میشییود. جالو آن اسییت که همین کمیسیییون اختیار تغییر    

ه افراد را به راحتی تغییر دهد و  زیان یا رانتی را باز تعریف کند. این کاربری ها را دارد؛ به عبارت دیگر این کمیسیون میتواند حقوق مالکان 

(. در  54:1395داده شده است که هیچ یک از اعضای این کمیسیون جنبه انتخابی ندارند )انصاری،      5اختیارات در حالی به کمیسیون ماده  

شرکت      سازمان نظام مهندسی نیز جهت  صره یک این ماده قانونی از نماینده  ست. بنابراین در این بند از    تب سات دعوت بعمل آمده ا در جل

شاره شده است که انجام تغییرات بعدی در طرح حای تفصیلی مصوب به عهده این کمیسیون خواهد بود. فصل ششم این             آیین نامه نیز ا

آن چنین بیان  47و در ماده آیین نامه به نحوه تشیکیل کمیسییون طرح های تفصییلی و گردش کار بررسیی و تصیویو طرح اشیاره دارد       

ست:    شته ا شد و همراه با گزارش کارشناس دبیرخانه کمیسیون که حاوی       "دا پیشنهاد و تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی با

سی         سیون و پس از طرح در کمیته کار جهت برر سط دبیر کمی صلی و راه حل جایگزین خواهد بود تو شکالت موجود در اجرای طرح ا و م

سیون ارایه میگردد   صویو به کمی ضوابط و        49. در ماده "ت سی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه  ست که در برر شده ا این آیین نامه آورده 

 معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسی ها موارد زیر باید به جلسه توضیح داده شود: 

 طرح. احراز ضرورت تغییر در -1

پیشیینهاد زمین مناسییو برای جایگزینی از حیا مسییاحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع )چنانچه تغییر مربوط به      -2

 کاربری های عمومی باشد(.

 رعایت حقوق مکتسبه اشخاص. -3

 نحوه تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی شهری و امکان اصالح و جابجایی شبکه موجود. -4

ست و در حوزه         بر مبنای این مواد      صی ا ص ست امری کامال فنی و تخ سیون برای انجام کار ا قانونی گزارش توجیهی که مبنای کار کمی

اسییتاندار )در غیاب وی معاون عمرانی  به شییرح زیر می باشیید: 5اعضییای کمیسیییون ماده  (.63: 1384شییهرسییازی قرار دارد )رحیمیون، 

نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان      استانداری( ریاست کمیسیون، شهردار شهر  ی ربط،      

صا                   ستان )با تخ سی ا سازمان نظام مهند شهر  ی ربط، نماینده  سالمی  شورای ا ستی، رییس  صنایع د شگری و  میراث فرهنگی و گرد

 (.3:1392معماری یا شهرسازی( بدون حق رای )حسینیان آهنگری و سعیدنیا، 

 تأثیر گذار بر تغییرات کاربری اراضیعوامل . 4،11



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 منابع درآمدی شهرداری ها. 1،4،11

یکی از مسییائل مهم شییهرداریها در سییراسییر جهان، کسییو درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شییهری اسییت )دانش جعفری و       

شهروندان، فقدان         (.15:1392دیگران، سانی به  شهری و ناکارآمدی خدمات ر سایل  ست.  اولین محدودیت برای حل م منابع مالی کافی ا

 صاحو نظران مسایل مالیه عمومی، معیارها و راهکارهای متفاوتی را برای تامین منابع مالی شهرداری ها معرفی کرده اند )نثاری و دیگران،

 راه های کسو درآمد توسط شهرداری ها به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم میشوند: (.103:1394

 درآمد پایدار. 1،1،4،11

یدار به درآمدهایی گفته میشود که مداوم، سالم و مطلوب باشند. مداوم بودن به این معنا که نوسانات اقتصادی و اجتماعی، تأثیری  درآمد پا

شته             ست که سالمت شهری را تضمین کند و آثار زیست محیطی منفی ندا سالم بودن از این جهت ا شد.  شته با در دریافت و میزان آن ندا

الوصول باشد و توسعه  ین معنا که آثار اجتماعی مثبت داشته باشد، عدالت اقتصادی و اجتماعی را رعایت کند، سهلباشد. مطلوب بودن به ا

ضمین نماید )دانش جعفری و دیگران،    شهری را ت شهای    15:1392پایدار  شهری یکی از مهمترین چال (. چگونگی تأمین منابع مالی پایدار 

ری است. با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و محدودیتهای مالی شهرداریها از سوی      پیش روی سیاستمداران و برنامه ریزان شه   

  (.24:1395دیگر، این چالش روزبهروز بیشتر میشود )مظفری و دیگران، 

 :ویژگی زیر را می توان  مالک پایدار بودن درآمد در نظر گرفت 5

 .یا با ازبین رفتن آن جایگزینی داشته باشدمنبع آن از بین رفتنی نباشد  -1

 .به طور پیوسته قابل وصول باشد -2

 .در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد -3

 .همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد -4

 (.1392)شاهدی ملکی،   موجو آسیو رساندن به توسعه شهری نشود -5

 درآمد ناپایدار. 2،1،4،11

)دانش جعفری و  بسیییاری از شییهرداریها به درآمدهای ناپایدار، شییهرداری را با مشییکالت مالی مواجه سییاخته اسییت   اتکای بیش از حد 

از شیییوه های سیینتی تأمین مالی )متکی بر بودجه دولت مرکزی( اسییتفاده    1350شییهرداریهای ایران تا اواخر دهه  (.15:1392دیگران،

،  1363سیر صعودی داشت. ولی بر اساس طرح خودکفایی شهرداریها در سال        1363 های دولتی در سالهای قبل از  میکردند. سهم کمک 

مقرر گردید شهرداریها طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی برسند. از آن پس سهم کمکهای دولتی کاهش یافت. همزمان با اعمال      

ی متوسل شدند که مهمترین آنها، وضع عوارض جدید یا     سیاست خودکفایی، شهرداریها جهت تأمین هزینه های خود به شیوههای مختلف    

ساختمان،        ضی، جریمه افزایش تعداد طبقات  ساختمانها، فروش تراکم جریمه تغییر کاربری ارا سترش عوارض موجود بود. مانند عوارض  گ

 (.24:1395جریمه حذف پارکینگ از ساختمان و جریمه کمیسون ماده صد یا تخلفات ساختمانی )مظفری و دیگران، 

یکی از مهمترین درآمد های فعلی شییهرداری ها، عوارض تغییر کاربری می باشیید. ولی بنا به دتیلی منجمله عدم رعایت قوانین و مقررات 

برای همه کاربری ها و وصول عوارض تغییر کاربری  مرحله اعالن عمومی، یکنواخت بودن مبلغ تغییر کاربری  مربوطه در تصویو عوارض تا 

سکونی به تجاری  سته اند درآمد خوبی تحصیل نمایند )عباس      -فقط از چند تغییر کاربری محدود )م شهرداری ها نتوان سکونی(  زراعی به م

 (.28:1390زاده و دیگران، 

 لکیت و تغییرات کاربری اراضی شهریقوانین حاکم بر ما. 5،11

سییو مدیریت دولت ها که در   -1تغییر کاربری غیر قانونی زمین و تخریو جبران ناپذیر محیط زیسییت ریشییه در دو عامل اسییاسییی دارد:  

ستم تاراج  غالو بودن سی  -2مطالعات توسعه، وندالیسم یا هرج و مرج مدیریت شده از سوی سازمان های رسمی )دولتی( نامیده میشود.         

سی قیداری و            سجا شبه حاکمیتی آن را مدیریت میکنند ) سمی مبتنی بر رانت و اغلو  شبکه های غیر ر سعه محلی که  بر فرایندهای تو

قوانین و مقررات بسییاری برای جلوگیری از این گونه تغییرات تدوین شیده اسیت که مهمترین این قوانین و    (. 838:1394صیدرالسیادات،   

صوب         اولین قانونی که شاورزی م سترش قطو های ک ضع گردید، قانون گ شاورزی و شد.   1354/1/16با انگیزه حفاظت زمین های ک می با

شاورزی را به کمتر از       12ماده  ضی واقع در قطو های ک ستفاده و نیز تفکیک ارا هکتار را ممنوع اعالم کرد.  10قانون مذکور، تبدیل نوع ا



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

اقتصادی ممنوع شد    فکیک و تقسیم اراضی کشاورزی به مساحت و قطعات کمتر از حد مناسو     ، ت 1383در جلسه هیئت دولت در خرداد  

اگر پهنه هایی از ناحیه دارای قابلیت درجه یک کشاورزی باشد قانون حفظ باغات و اراضی کشاورزی     به عنوان مثال . (87:1395)متوسلی، 

ساخت و    ضرورتهای ملی ایجاب میکند که از انجام هر گونه  سان جلوگیری به عمل آورد و یا محدوده نواحی با      و نیز  سیو ر ساز مغایر و آ

ارزش زیست محیطی جهت ممانعت از هر گونه دخل و تصرف احتمالی بایستی روی سند منطقه بندی مشخا شود و مثال هایی از این        

 کاربری اراضی به شرح زیر میباشد: دیگر قوانین مرتبط با (.384:1387قبیل )سرور،

 قانون لغو مالکیت اراضی موات و کیفیت عمران آن. 1،5،11

برای جلوگیری از زمین بازی و سوءاستفاده از معامالت نامشییروع زمین و پایین آوردن قیمت آن و فراهم آوردن زمینه برای حل مشییکل     

 شییییییهری و کیفیت عمران آن به تصویو شییییییورای انقالب رسییییییید    قانون لغو مالکیت اراضی موات  1358مسکن، در تاریخ تیر ماه 

 (.19:1395)صفایی،

 قانون اراضی شهری. 2،5،11

صول  - 1ماده  سکن و        47 - 45 - 43 - 31برای نیل به اهداف مذکور در ا سالمی که تامین نیازهای عموم به م سی جمهوری ا سا قانون ا

جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کات و حرکت در جهت مصالح کلی  تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده وبمنظور 

حضرت   19/7/1360باشد با استفاده ازاجازه مورخ   ( میها به بخشهای تولیدی زیر بنایی)کشاورزی و صنعتی   اقتصادکشور که سوق سرمایه    

شخیا موارد ضرورت فساد و اختالل نظام اجتماعی  امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسالمی راصاحو صالحیت برای ت    

تشییخیا داده اند ، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سییال در سییراسییر کشییور ضییروری در این موارد دانسییتهو قانونگذاری تزم

 .شودمی

 1366شهریور  22مصوب  قانون زمین شهری. 3،5،11

نظیم و تنسیییق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضییه وتعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از  قانون زمین شییهری به منظور ت: 1ماده 

ضی و همچنین       عوامل عمده سیع تر از ارا صحیح تر و و تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ وبهره برداری هر چه 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای  47و  45و  43داف مندرج در اصول  و نیل به اه 31فراهم نمودن زمینه تزم جهت اجرای اصل  

 . تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویو می رسد و از تاریخ تصویو درسراسر کشور تزم اتجراء است

 )1380با اصالحات سال  1367مصوب  (های دولتی وشهرداریها قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح. 4،5،11

داریها و مؤسساتی که شمول قانون    ها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهر   نهاد سازمانها،  مؤسسات،   ها،وزارتخانه کلیه –ماده واحده 

ستگاه           بر آنها سط وزیر یا باتترین مقام د ضرورت اجراء آنها تو شند در طرحهای عمومی یا عمرانی که  شد، مکلف می با ستلزم  کر نام با م

شخاص اعم از )            اجرائی با رعایت  شرعی و قانونی ا ضی و امالک  شد و در ارا شده با صویو و اعالن  حقیقی و حقوق( قرار ضوابط مربوطه ت

شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعالم رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه       داشته و در داخل محدوده  

  .اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایندنسبت به انجام معامله قطعی و انتقال 

 تاثیر گذار بر کاربری اراضی شهری استانداردهای. 6،11

ستای جلوگیری از      به طور کلی یکی از ست که در را صادی( بحا کالبدی ا اهداف چهارگانه کاربری زمین )محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقت

بنابراین کاربری های شهری به جهت نقش و اهمیتی  ندارد های کاربری گرفته می شود . ا، تدوین معیارها و ضوابط و استا  بری هتداخل کار

صالح     شهر را تحت تأثیر قرار می دهند، کنترل توده ها و حجم بنا، ارتفاع، نهاد های همجوار و حتی نوع م شهر ایفا می کنند، کالبد   که در 

به شمار می روند. کاربری های شهری نقش مهمی در جهات گسترش فیزیکی شهر دارند و به عبارت دیگر مکان های       از جمله این عوامل

 (.73-72: 1391)مرصوصی و دیگران،  استقرار کاربری ها نقش قابل توجهی در تنظیم وهدایت جهات توسعه شهر ایفا می نمایند

های شهری ارائه نگردیده است. از طرفی   عیارهای مشخصی به منظور تعیین همه سرانهدر سطح کشور ما، بصورت قانونمند استانداردها و م

شرایط آنها از نظر اقلیم، ویژگیهای          شهری به دلیل مغایربودن  شورهای دیگر نیز در زمینه کاربریهای مختلف  ستانداردهای ک ستفاده از ا ا

داشتن اهداف جامع در طرح توسعة   (. 182:1388یباشد )ضرابی و دیگران،   ال نمفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و اندازه خانوار خالی از اشک  

شی های کلی ک    شهر، برای تعیین خط م سان برنامه ریزی، مجموعه ای از        یک  شنا ست. کار ضایی آن تزم ا اربرد زمین و نیازمندیهای ف



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

ترل کدها، ارقام و قوانین را برای تعیین عناصر متشکله یک طرح و تخصیا بهینه منابع، ارائه داده اند. این استانداردها، وسیله ای برای کن     

(. در ایران نیز یکی از 218:1395ی هستند )شاهینی فر و دیگران،  یی ومنافع عموممحیط فیزیکی شهر و دستیابی به امنیت، آسایش، کارآ   

شد    شهری مورد غفلت واقع  شهری بود   بخش های که بیش از تمامی موارد در طرح های  ست، بخش کاربری زمین  ست. از آنجا که   ه ا ه ا

عموت این امر در ایران با قسیم اراضی شهری دارد، م   سرانه های کاربری زمین نقش اساسی در تهیه طرح های شهری و نحوه ی توزیع و ت     

 های اساسی نظری و عملی روبروست. در واقع ابزار سرانه های کاربری به دلیل خصلت کالبدی کارکردی خود، به تنهایی نمی توانند      تنگنا

ستفاده     صادی و اجتماعی ا شد ب     نیازهای برنامه ای و ابعاد حقوقی، اقت سخ گو با ضا پا شتر موارد تحقق پیدا  ه همین دلیاز زمین وف ل در بی

 (.100:1395ی، نکرده است )حسینی جنبذی و سبحان

 منابع

شهری اردکان فارس   .1385، مجیر اردکانی، عبدالرضا  و ابراهیم زاده، عیسی [ 1] ضی  شریه جغرافیا و توسعه   .ارزیابی کاربری ارا ، 4دوره ، ن

43-68. 

سعید؛ کاملی فر، محمدجواد [ 2] ستفاده از آنالیز       .1396 ،ی، حجتئبهم و امان پور،  شهرها با ا ضی در کالن تحلیلی بر تغییرات کاربری ارا

 .150-139، 102، شماره 26، دوره پژوهشی اطالعات جغرافیایی-فصلنامه علمی، ENVIتصاویر ماهوارهای در محیط 

طبیعی کاربری اراضی شهرها،  -ارزیابی تابآوری ساختاری .1396 ،صالحی، اسماعیل و زاد، بهزاد؛ معرب، یاسرامیری، محمدجواد؛ سپهر[ 3]

 .148-137دوم، شماره اول، ص ص فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و 

 .56-54یران، دوماهنامه چشم انداز ا .1396 ،:مشروعیت زدایی از برنامه ریزی شهری5انصاری، کیمیا، کمیسیون ماده [ 4]

سپینال، ریچارد جی [ 5] ست و مدیریت، ترجمه مجتبی رفیعیان، مهران     .1392 ،هیل، مایکل جی و آ سیا [ 1]تغییر کاربری زمین، علم، 

 .میه خالقی، انتشارات تهران آ رخشمحمودی، س

تهران: مرکز آموزش  ترجمه عباس منوریان.«. اعیریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتف  برنامه» .1381 برایسون، جان. ام،  [ 6]

 .مدیریت دولتی

صطفی [ 7] شریه بین المللی       . 1387 ،زمانیان، روزبهو  بهزادفر، م صول، ن شگری با تکیه بر بخش مح سعه گرد [ 1]برنامه ریزی راهبردی تو

 .103-89، ص ص 6، شماره 19مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 

بررسییی و ارزیابی کاربری  .1393 ،وفایی، ابو ر و  حسییین؛ زیاری، کرامت ا...؛ فرجی سییبکبار، حسیینعلی پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد،[ 8]

 .208-179، ص ص 2، شماره 6ن، دوره اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی، آمایش سرزمی

سیف الدینی، فرانک [ 9] ضی در . 1390 ،پرنون، زیبا و پوراحمد، احمد؛  شهر، مطالعات جغرافیایی      مهاجرت و تغییر کاربری ارا سالم شهر ا

 .152-131، ص ص 5مناطق خشک، سال دوم، شماره 

ضا [ 10] شگاه ها، مرکز           .1382، پورمحمدی، محمدر سانی دان سازمان مطالعه و تدوین کنو علوم ان شهری،  ضی  برنامه ریزی کاربری ارا

 .تحقیق و توسعه علوم انسانی

ین ، اول(GIS)بررسییی و تحلیل روند تغییرات کاربری اراضییی با اسییتفاده از   .1396، طهماسییی، بهمنو  حجت شییمامی، سیییروس[ 11]

 .کنفرانس ملی اندیشه ها و فن آوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان

سین زاده دلیر، کریم [ 12] سعید و  ح شهر ایالم،          .1386، ملکی،  صیلی  شهری در طرح جامع و تف ضی  سی تغییرات کاربری ارا مجله  برر

 .93-65، 8، شماره جغرافیا و توسعه ناحیه ای

سادات  [ 13] فصلنامه مطالعات  ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار،     .1394، سبحانی، نوبخت  و حسینی جنبذی، فرزانه 

 .110-99، 24، سال هفتم، شماره مدیریت شهری

صوبات          .1392،  سعیدنیا، احمد  و حسینیان آهنگری، زهرا [ 14] ساس م شهر )بر ا شهر قایم  ضی  سی و ارزیابی علل تغییر کاربری ارا بررر

 .(، اولین کنفرانس ملی معماری و فضای شهری پایدار5اده کمیسیون م

مجله جغرافیا ، 78-1362الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل طی سالهای  .1386کیانزاد، قاسم، و خاکپور، براتعلی؛ وتیتی، سعداهلل[ 15]

 .64-45، 9، شماره و توسعه ناحیه ای

ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شیییهرداری تهران،  .1393 ،یی، سیییمانهکریمی اسیییبو و دانش جعفری، داوود؛ باباجانی، جعفر[ 16]



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 .34-15، شماره هفتم، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

سماعیل [ 17] شهری، دا       .1390، رحیمی، ا شهری و تاثیر بر خدمات  ضی در طرح های تفصیلی  شکده علوم  بررسی علل تغییر کاربری ارا ن

 .ی واحد نجف آبادانسانی، دانشگاه آزاد اسالم

صغر،  [ 18] ساز در ایران،            . 1384رحیمیون، علی ا شهر سان  ساختمان و مهند سی  سیون ماده پنج و نقش نظام مهند صیلی، کمی طرح تف

 .66-61، ص ص 16-15ل چهارم، شماره ماهنامه شمس، سا

 .46-42، 10تاملی بر الگوهای نوین برنامه ریزی و مدیریت تغییرات کاربری، ماهنامه منظر، شماره  .1389 ،رفیعیان، مجتبی[ 19]

ضا     سه؛ جعفری، ر ضانی، نفی سماعیل  و رم شمالی در چهار دهه گذشته،          (.1390) ایزانلو، ا سان  سفراین خرا ضی منطقه ا سی کاربری ارا برر

 .38-19، 2، سال سوم، شمارهنایرا GISسنجش از دور و 

 شهری. انتشارات دانشگاه یزد. ریزی کاربری اراضی برنامه .1381،زیاری، کرامت اهلل [ 20]

تحول در مفهوم و پارادایم برنامه ریزی کاربری  .1389، مینایی، مسعود و زیاری، کرامت اهلل؛ حسینی، سیدعلی؛ حسینی، سید محمد[ 21]

 .60-43،  2،شماره14، دوره ریزی و آمایش فضابرنامهاراضی. 

شناسایی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری کالن        .1394،آیدا صدرالسادات،    و سجاسی قیداری، حمداهلل  [ 22]

 .856-831، 4، شماره 6، دوره پژوهش های روستاییشهر مشهد، 

 .ن ناحیه ای، انتشارات گنج هنربرنامه ریزی کاربری اراضی در طرح های توسعه و عمرا .1387سرور، رحیم،[ 23]

شهر        .1392،شاهدی ملکی، مینا [ 24] شهرداری کالن  سایت  شهرداری و ارائه راهکار برای افزایش درآمد پایدار،  منابع تامین درآمدهای 

 . تبریز

فصلنامه  ، کالنشهر اصفهان،   3منطقه  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  .1395فتوحی، سعید،   و شاهینی فر، مصطفی؛ کشانی، الهام   [ 25]

 .23-211، 9، شماره تحقیقات جدید در علوم انسانی

برنامه ریزی کاربری اراضی و مکان گزینی بهینه در محالت شهری با استفاده  .1394 ،ابراهیم زاده، عیسی و صحرایی جویباری، احمد[ 26]

 .93-77،  94،شماره  24، دوره عات جغرافیاییپژوهشی اطال-فصلنامه علمی(، GISاز سیستم اطالعات جغرافیایی )

. نقدی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، روزنامه فرصت امروز، سال سوم، شماره     1395 ین،حس  یی،صفا [ 27]

557 ،19. 
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