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چکیده
عرضه زمین مسکونی در شهرهای ایران توس دولت و نهادهای عمومی با محوریت سیاسـت آمادهسـازی زمـین
بهویژه از دهه  1360به اینسو یعنی تصویب قانون آمادهسازی زمین در سال  1365از عوامـل اصـلی شـکلدهی
ساخت شهرهای ایران در چند دهه اخیر است .با اجرای ناکارآمد طرحهای آمادهسازی زمـین مسـکونی و عرضـه
زمین توسعه نیافته باهدف تحقق ارزش مبادالتی زمین عالوه بر ارزش مصرفی آن ،منجر بـه شـکلگیری فضـای
رانتی و تحت تأثیر قرار گرفتن انسجام ساخت کالنشهری از جنبههای مختلف شده اسـت .ایـن مقالـه بـا روش
توصیفی -تحلیلی ،تأثیر سیاستهای عرضه زمین شهری در تولید فضای رانتـی و انسـجام و یکپـارچگی سـاخت
کالنشهری در محدوده شکلگرفته از طریـق طرحهـای آمادهسـازی زمـین مسـکونی را تبیـین میکنـد .بـرای
گردآوری دادهها از مطالعات کتابخانهای و آمارهای عینی طبقهبندیشده سازمانهای دخیـل در مـدیریت شـهری
استفادهشده است .برای تحلیل دادهها از روش تحلیلی  ،space syntaxتحلیل همپوشـانی وزنـی (بـا ضـریب
وزنی فازی) و درونیابی  IDWدر نرمافزارهای  Arc Gisو  Depthmapبهرهگیری شده اسـت .یافتـههای
تحقیق نشان داد که محدوده آمادهسازی کوی گلشهر متناسب با تأمین سهم باالیی از ارزش مبـادالتی زمـین در
کنار سهم ضعیف ارزش مصرفی و در نتیجه بروز زمینه فضـایی بـرای استحصـال رانـت مطلـق تـأثیر زیـادی در
نارسایی و کاهش انسجام ساخت شهری زنجان داشته است .این فرآینـد منجـر بـه شـکلگیری سـاخت شـهری
ناکارآمد و ضریب هم پیوندی ضعیف شده است .در مقابل ،کوی کارمندان ،پایین کوه ،علوم پایـه و کـوی قـائم و
آزادگان ،به علت رعایت نسبی ضواب طرحهای فرادست توسعه شهری ،عرضه زمین برحسب نیاز مسـکن یعنـی
تحقق ارزش مصرفی و جلوگیری از بروز پدیده رانت جویی باز تـوزیعی از طریـق کـاهش زمـان تبـدیل قطعـات
مسکونی تفکیکی به ساختمان مسکونی در محدوده طرحهای آمادهسازی مذکور و مکانیابی مناسب در پیوستگی
با بافت موجود شهر یک ساخت شهری منسجم با پیوند فضایی مطلوب ایجاد کرده است.
واژگان کلیدی :تولید فضای رانتی ،رانت جویی باز توزیعی ،آمادهسازی زمین مسکونی شهری ،شهر زنجان.
 . این مقاله برگرفته از رساله آقای رحیم توسلیان در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی نویسندگان دوم و سـوم و مشـاوره نویسـنده چهـارم در
دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز میباشد.
 . 1نویسنده مسئول

Email: Srostaei@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
رانت یا شبه مازاد اجاری یکی از ارزشهای قابلاستخراج از زمین شهری است (رئیسدانا ،)308 :1380،که بـا توجـه بـه
ویژگی ذاتی زمین یعنی کمیابی و یا حتی در وفور عرضه زمین در بستری از سیاستهای ناکارآمد تخصیص زمین شهری
به نیازهای کارکردی شهرنشینان ،بهعنوان یکشبه مازاد در ارزش زمین راهیافته و در فرایند توسعه زمین شـهری توسـ
بازیگران و نهادهای مختلف تصاحب میشود .در میان نیازهای کارکردی محرک توسعه شهری ،سکونت سهم نخسـت را
در فرایند تولید فضای شهری دارد .ناکارآمدی تخصیص زمین شهری به توسعه مسکونی ناشی از اجرای نادرست سیاست
آمادهسازی زمین میتواند بهعنوان وجهی از تولید ارادی و فعاالنـه فضـا توسـ توسـعه گـران زمـین در شـهرها ،ارزش
مبادالتی زمین مسکونی شهری را باال ببرد که در این راستا میتوان به استخراج رانت راهیافته در ارزش زمین دستیافت.
بنابراین یکی از سیاستهای مهم برنامهریزی شهری کـه بـهطور همزمـان بـا تأثیرپـذیری از انـواع فراینـدهای پویـای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نهادی ،فضایی و سیاسی میتواند زمینهای را برای استحصـال رانـت زمـین ،تولیـد فضـای
رانتی و ساخت شهری متناسب با آن ایجاد نماید؛ سیاست آمادهسازی زمین شهری1برای امر سـکونت اسـت .بـا در نظـر
گرفتن انواع پویاییهای متقابل توسعه ،فضای شهری و سیاستهای زمین شهری ،تولید فضـای رانتـی2عبـارت اسـت از
عینیت یافتن تالقی نیروهای نامولد و مناسبات اقتصادی و اجتماعی الزم برای بازتولیـد رانـت در شـهر بـهعنوان محـی
مصنوع یا سامان یافتن محی مصنوع شهر برای تولید و تحقق رانت (اطهاری .)43 :1394،مهمتـرین مولـد پویاییهـای
توسعه مؤثر در تولید فضای رانتی در شهرها ،ساختار اقتصادی هر کشوری است .ساختار اقتصادی ایران ،با توجه به اتکـاء
آن به درآمدهای نفتی بهعنوان یک رانت خارجی و تمرکز مدیریت و تحصیلداری درآمد ناشی از آن در دسـت دولـت در
قالب نظام رانتی یا دولت تحصیلدار قابلطبقهبندی است .با توجه به اینکه در اقتصاد رانتـی ،اقتصـاد چرخشـی3در برابـر
اقتصاد تولیدی4قرار میگیرد ،نظام اقتصادی مذکور در فرایند فضایی بازتولید خودش ،شهرها را بهعنوان فضـایی انتخـاب
میکند که بستری را برای رانت جویی باز توزیعی5فراهم نماید .ازآنجاییکه خالصترین شـکل رانـت جـویی بـاز تـوزیعی
انتقال پول از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر است (گانینگ .)412 :1393،بنابراین اگر شیوه و عملکرد تخصیص زمین
شهری به توسعه شهری منجر به غلبه ارزش مبادالتی6به ارزش مصرفی7زمین گردد زمینهای را بـرای رانـت جـویی بـاز
توزیعی و ساخت شهری متناسب با آن ایجاد میکند.
در شهرهای ایران فعالیت رانت جویی یا متوجه منابع ،فضاها و مکانهای درآمدزا شده یا اینکه فضـاهای جدیـد را حتـی
فارغ از قاعدهمندیهای حاکم بر توسعه شهری باهدف امکان رانت زایی جدید در شهرها ایجـاد میکنـد .حالـت دوم بـه
مفهوم لوفوری کالم "تولید فضا" و به تعبیر دیگر "گسترش فضایی" اسـت کـه در مقابـل "محـدودیت فضـایی" قـرار
میگیرد که در هر دوی تولید یا محدودیت بیشازحد فضا ،رانت گیری از فضای شهری تشدید گردیده که در بدتر کـردن
توزیع درآمد و نابودی منابع مالی اقتصاد آثار وحشتناکی را به بار خواهد آورد (رئیس دانا .)254 :1395،در شهرهای ایـران
عمدتاً رانت جویی ناشی از تولید فضا بهصورت گسترش فضایی شهرها در مقایسه با محدودیت فضـایی نقـش و جایگـاه
برتر در پویش شهرنشینی و ساخت شهرها دارد .در این راستا یکی از زمینههای تولید فضـای رانتـی در شـهرهای ایـران

1 . Urban land development
2 . Rent space production
3 . Circulative economy
4 . Productive economy
5 . Redistributional rent-seeking
6. Exchange value
7 . Use value
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منجمله شهر زنجان تخصیص ناکارآمد منبع کمیاب زمین به شکل زمین خام و توسـعهنیافته1در قالـب اجـرای ناکارآمـد
سیاست آمادهسازی زمین بهعنوان یکی از سیاستهای مهم و غالب زمین شهری از دهه  1360به اینسـو و وارد کـردن
آن در سیستم بورسبازی زمین مسکونی2است .بورسبازی زمین بهمثابه خریـدوفروش فضـا بهسـان کـاال توسـ پـول،
شکل خالص رانت جویی باز توزیعی است .این کنش اقتصادی یکی از ویژگیهای شهرنشینی است که رابطه مستقیمی با
ساختار اقتصادی کشور دارد و منافع آن ریشه در بازار زمین دارد که در بین بخشهای غیـر تولیـدی ،سـودآورترین بـازار
است و نقش مهمی در به جریان افتادن اقتصاد و تسریع حرکت پولی دارد (طالقانی .)198 :1390،در شهر زنجان در برابـر
افزایش  8/2برابری جمعیت در طی  6دهه از سال  1335تا  ،1395مساحت شهر  12/1برابـر شـده اسـت .در ایـن میـان
سهم مساحت عرصههای آمادهسازی مسکونی با مساحت  3298هکتار از توسعه فیزیکی شهر  64درصد است که تنها در
دوره  20ساله  1365-85ر داده است .زمینهای مسکونی عرضهشده به شکل مذکور با درجات متفاوتی از توسعهنیافتگی
و عدم تناسب با نیاز مصرفی و واقعی در شهر زنجان همراه با بروز ارزش مبـادالتی مطلـق حتـی سـالها قبـل از ایجـاد
سهمی اندک از ارزش مصرفی بر روی زمینهای مذکور ،مصداق جابجایی زمانی و فضایی برای حلوفصل انباشت و بـاز
توزیع مازاد پول رانتی از طریق تولید فضای رانتی است که مکانیسم آن به شرح موارد ذیل است:
 جابجایی زمانی بهصورت هدایت منابع از ارضای نیازهای جاری زمین و مسکن به شناسایی مصارف آتی برای جـذب
مازادها در برنامهها و پروژههای بلندمدت تأمین زمین و مسکن .اینگونه جابجایی به مصارف آتـی بهصـورت موقـت
بوده و صرفاً نوعی مسکن کوتاهمدت در مقابله با مسئله انباشت مازاد محسوب میشود.
 جابجایی فضایی که مستلزم جذب پول رانتی مازاد در حال چرخش در گسترش جغرافیایی است .موضوع «راهحلهای
فضایی» در مسئله انباشت مازاد ،مستلزم تولید فضاهای جدید است .بااینحال بسته به نفـوذ و میـزان پـول رانتـی در
حال گردش ناشی از رانت خارجی نفت ،گسترش جغرافیایی نیز در بهترین حالت ممکن است راهحلی کوتاهمدت برای
مسئله انباشت مازاد باشد.
 و درنهایت ترکیبی از جابجایی زمانی –فضایی (حاتمی نژاد و شورچه.)122 :1393،
این پژوهش تالش دارد مکانیسمهای رانت جویی بهصـورت عرضـه زمـین مسـکونی توسـعهنیافته در قالـب طرحهـای
آمادهسازی زمین مسکونی در شهر زنجان و ساخت شهری ناشی از فرایند مذکور را تحلیل نمایید .سؤال پژوهش آن است
که رابطه بین توسعه زمین مسکونی رانتی شده ،ساخت شهر در سطح کالن و به تفکیک عرصههای آمادهسازی مسکونی
چیست؟
مطالعات مربو به سیاستهای عرضه زمین مسکونی در شهرها دارای پیشینه پژوهشی گسترده در جهان و ایـران اسـت
که اغلب معطوف به ارزیابی کارآیی و اثربخشی سیاستهای تجربهشده آن در ارتبا با تأمین مسکن برای تمـامی افـراد
میباشد .در ارتبا با تأثیر این سیاستها در تولید فضای رانتی و ساخت شهر نیز پژوهشهای خارجی قابلتوجهی وجـود
دارد .ولی پژوهشهای داخلی در این زمینه محدود بوده و درعینحال مطالعات انجامشده از محتوا و عمق علمی متناسـب
با پیچیدگی موضوع رانت و شهر برخوردار نیستند .دیوید هاروی ( )1392در کتاب مشهور خود "شـهری شـدن سـرمایه"
بیان میکند که در نظام سرمایهداری رانت زمین در شهرها برای پوشش گـردش سـرمایه و پـول بـهعنوان وجـه اصـلی
بازتولید نظام سرمایهداری در محی مصنوع به تولید فضای رانتی میانجامد .مانجنلی )2017(3در مقالهای تحت عنـوان "
پویایی رانت زمین شهری در شهرهای مراکز منطقهای ایتالیا" پویایی متفاوت رانت زمـین شـهری را بـه تفکیـک بافـت
1 . Undeveloped land
2 . Speculator of residential land
3 . Benedetto Manganelli
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مرکزی ،میانی و جدید شهرهای بزر ،ایتالیا مطالعه میکند .از یافتههای برجسته این مقاله استحصـال رانـت از مجـرای
شکاف زیاد بین قیمت بازاری و هزینه تولید زمین در فرایند پراکنده رویی در توسـعههای کالبـدی جدیـد شـهرها اسـت.
دلگادو راموس )2019(1در مقاله " صنعت امالک و مستغالت بهعنوان ماشـین رشـد شـهر :بررسـی اقتصـاد و اکولـوژی
سیاسی تولید فضای شهری در مکزیکوسیتی" گسترش ساخت شهر مکزیکوسیتی در سالهای اخیر ،تحت انگیزه توسـعه
شهری سوداگرانه در بستر اقتصاد مبتنی بر امالک و مستغالت را مورد تبیین قرار داده و بیـان میکنـد کـه سیاسـتهای
زمین شهری بهعنوان یک کنش برنامهریزی در صورت عدم کارایی میتواند بستر آن را فراهم و تأثیرگذاری آن را تشدید
نماید .الل )2009(2در کتاب " بازار زمین شهری :بهبود بازار زمین شهری بـرای شهرسـازی موفـق" کارآمـدی سیاسـت
تعیین محدوده رشد شهری3یا ( )UGBبهعنوان یکی از سیاستهای بازار زمین شهری در تجربه کـره جنـوبی ،امریکـا و
انگلستان را بررسی میکند .ارزیابی وی نشانگر کارآیی سیاست مـذکور در دو جنبـه زیسـتمحیطی و تعـدیل کنشهـای
رانتجویانه در بازار زمین شهری است .پنگ )2014(4طبق یافتههای اقتصاد منطقـهای  48ایالـت امریکـا در مقالـهای بـا
عنوان "بازار مسکن و انباشتگی فعالیتهای رانتجویانه :کاربردهایی برای توسعه منطقهای" استدالل میکند که متناسب
با افزایش  1درصدی فعالیتهای رانتجویانه در بازار مسکن ،سرانه  GDPکـاهش پیـدا میکنـد .چـو )2008(5در مقالـه
"ارزیابی اثرات متغیر فضایی سیاست تعیین محدوده رشد شهری بر روی توسعه شهری و ارزش زمین" تحلیل میکند که
سیاست تعیین محدوده رشد شهری یا ( )UGBموجب آهسته شدن روند بورسبازی زمین در داخل شهر و تسـریع آن در
خارج از شهر شده است .طالقانی ( )1390در کتاب "شهرنشینی و توسعهنیافتگی در ایران" بورسبازی زمـین و گسـترش
شهری را با ساختار اقتصادی کشور و کنش رانت جویی برآمده از آن در ارتبا دانسته و استدالل میکند که زمین شهری
به عنوان سودآورترین بازار در بخش غیر تولیدی اقتصاد ایران نقش مهمی در تسـریع حرکـت پـولی اقتصـاد ایـران دارد.
اسماعیلزاده و همکاران ( )1397در مقالهای با عنوان " عوامل مؤثر بر تولید فضا در نواحی پیراشهری شهر ارومیه" نشان
میدهد که ساخت شهر و نواحی پیراشهری ارومیه بهطورکلی با گرایشهای سـوداگرانه و رانتجویانـه در زمـین شـهری
قابل تبیین است .طبق یافتههای سرایی ( )1388در مقالهای با عنوان " تولید رانت؛ گرانیگاه نظام درآمـدی شـهرداری "
باوجود آمادهسازی و واگذاری زمین در شهر یزد ،به علت رشد  81درصدی قیمت زمین طی  30سال ،زمینها بالاسـتفاده
مانده است .همچنین طبق یافتههای یزدانی بروجنی ( )1382در مقالهای با عنوان "تولید رانت؛ گرانیگـاه نظـام درآمـدی
شهرداریها" فروش مازاد تراکم به مثابه توزیع رانت اقتصادی ،الگویی از مدیریت شهری را پدیدار سـاخته اسـت کـه بـه
دولت رانتیر6معروف است و منجر به افزایش هزینههای عمومی ،عمرانی و اجتماعی شده اسـت .جنبـه متمایزکننـده ایـن
پژوهش باکارهای انجامشده مشابه؛ بررسی مکانیسمهای استحصال رانت بهویژه رانت باز توزیعی (نوع تکاملیافته و اخیر
رانت که بهصورت عمل ارادی در فرایند برنامهریزی برای اسکان بهصورت جابجایی پول در حال گـردش بـین افـراد یـا
گروهها قابل استحصال است) در فرایند طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی بهصورت عرضه زمـین توسـعهنیافته7اسـت.
ضمن اینکه بامطالعه تأثیر آن برساخت شهر برای اولین بار است که مفهوم ساخت رانتیر شـهری در یـک کـار پژوهشـی
1 . Gian Carlo Delgado Ramos
2 . Somik Lall
3 . Urban Growth Boundary
4 . Shin-Kun Peng
5 . Cho
6 . Rentier Estate
 . 7معادل انگلیسی آمادهسازی زمین شهری ) (Urban Land Developmentمیباشد که در آن مفهوم توسعهیافتگی زمین برای استفاده مسکونی
مستتر میباشد .زمین توسعهنیافته طیف وسیعی را از قطعات تفکیکی روی نقشه بدون وجود خارجی آن بر روی زمین گرفته تا قطعات تفکیکشده بر روی
زمین بدون ایجاد ساختمان بر روی آنها را در برمیگیرد .با خوانش مارکسیستی ،زمین توسعهنیافته مصداق پایین بودن ترکیب ارگانیک سرمایه ( Organic
 )Composition of Capitalیا پایین بودن نسبت سرمایه.
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مطرح میشود .البته بهزعم نگارنده ساخت رانتی بهعنوان یک مفهوم علمی جدید ،ظرفیت زیـادی بـرای بسـ و توسـعه
علمی در قالب پژوهشهای آتی برای شهرهای ایران دارد.
مبانی نظری
قبل از ظهور نظریههای انتقادی در مطالعات برنامهریزی شهری در دهه  1970اکثـر تحلیلهـای اقتصـادی از شـهرها و
برنامهریزی شهری بر مبنای نگرش نئوکالسیک بود (شورچه .)68 :1393،بر مبنـای ایـن نگـرش فـرم فضـایی شـهرها
بهمثابه یک برونداد و برآیند رقابت تقاضا برای فضا نگریسته میشود که بر اساس تفاوت توان پرداخـت میـزان اجـاره از
سوی استفادهکنندگان از زمین شهری توصیف میشود ( .)Alonso,1964:27نگرش نئوکالسیک به اثر تغییر ذائقههای
مصرفکننده ،قابلیت دسترسی و مکانیابی بـر روی فـرم شـهری میپـردازد و عامـل تقاضـای مصـرفکننده و قابلیـت
دسترسی ،مهمترین عامل در تبیین فرایندهای تمرکزگرایی یا تمرکززدایی فرم شهری است (شورچه .)68-69 :1393،بـر
این مبنا سنتهای پیشین مطالعات شهری برای ساخت شهر عمدتاً حـول مکتـب شـیکاگو یـا سـاخت اکولوژیـک شـهر
شکلگرفته که نظریههای ساخت شهر برآمده از آن معطوف به مدلهای ایستای کاربری زمین است و یا اینکـه بـر پایـه
«اندازه ،تراکم و ناهمگونی عناصر سیستم شهری بهویژه کاربری زمین» تعریف میشود .بهطوریکه مطالعـات کالسـیک
نسبت به نیروها و فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ساخت شهر و باز ساخت مداوم آن بیتفاوتاند و این موضـوع
که زمین بهعنوان رکن اصلی در مفهوم مکان و ساخت شهر تبدیل به کاالیی بازاری شده است مورد بیتوجهی قرارگرفته
است .در نظریههای معاصر بر نیروها و پیشرانهای مؤثر برساخت شهر تأکید و بـهجای پـرداختن بـه مـدلهای ایسـتای
کاربری زمین ،پویاییهای فضایی یا ساخت کالنمقیاس شهرهای امروز موردتوجه است .نقطه عزیمـت چنـین گرایشـی
اهمیت یابی مفهوم تولید فضای شهری است که قادر به مطالعه و تحلیل پویای تمـامی نیروهـای اقتصـادی و اجتمـاعی
تأثیرگذار در ساخت شهرها است.
بهطور عام تولید فضای شهری ،عینیت یافتن فعالیتها و ارتباطات متقابل افراد ،نهادهای خصوصـی و عمـومی بـا تـأثیر
تقویتکننده یا محدودکننده عوامل اقتصادی ،سیاسی و  ...در فرم و ساخت شهری است .بر مبنای نظریه لوفور در تحلیل
ساخت شهر بایستی از فضای تولید (تولید چیزها در فضا) به تولید فضا که بر اساس رشـد مـداوم نیروهـای تولیـدی روی
میدهد عبور کرد( .لوفور )131 :1391،درواقع نظریههای سنتی ساخت شهرآرائه مدلهای ایسـتا از فضـای تولیـد اسـت.
درحالیکه در نظریههای معاصر الگوی رشد شهر در مقیاس کالن عامل کلیدی است .بـر مبنـای عامـل کلیـدی الگـوی
رشد ،امروزه ساخت شهرها در قالب چهار پویایی فضایی کالنمقیاس باهدف نیل به مدیریت فضای شـهری موردمطالعـه
قرار میگیرد که عبارتاند از:
 رشد پراکنده شهری
 توسعه چندهستهای
 پژمردگی شهری
 فشردگی شهری
رشد پراکنده شهری و توسعه چندهستهای شکل جدید باز توزیع فضایی جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در شهرها اسـت.
پژمردگی شهری و فشردگی عبارت از دو شکل تحول در بخش درونی شـهرها اسـت .ایـن چهـار نـوع پویـایی فضـایی
بهطورکلی عمومیترین موضوعات در مطالعات و برنامهریزی ساخت شهر -منطقـههای امـروز محسـوب میشـود .رشـد
پراکنده شهری در پیشینه رشد شهری برای بیش از نیمقرن است که مطرح میباشد و امروزه ابعاد گستردهای یافته است.
توسعه شهری چندهستهای بهمثابه نوع جدیدی از رشد پراکنده شهری ،میتواند منجـر بـه افـزایش میـزان فشـردگی در
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مناطق شهری شود .پژمردگی یک پویایی فضایی جدید است که در نتیجه کاهش جـذابیت در بخـش درونـی شـهرها از
طریق ادامه تمرکز و توجه سیاستهای شهری بر روی توسعه بخش پیرامونی شهرها به وجود آمده است (شـورچه:1393،
 .)33هرکدام از این پویاییهای فضایی شهری نباید بهمثابه مدلهای واحد و جدا از هم نگریسته شود چـون بهشـدت در
ماهیت دینامیک رشد شهرها ،از یکدیگر متأثر هستند .یک شهر ممکن است همزمـان دارای بـیش از یـک نـوع پویـایی
فضایی باشد .اما غالباً یکی از آنها نقش غالبتری برساخت شـهر دارد .سـاخت شـهری حاصـل از پویاییهـای فضـایی
شهری یک فرایند پیوسته و محصول چندین پویایی بهصورت همزمان (شامل پویاییهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگـی،
نهادی ،فضایی و سیاسی) است .بین «تحول شهری»« ،پویاییهای توسعه شهری» و «سیاست و برنامـهریزی شـهری»
یک رابطه سهگانه وجود دارد .سیاست و برنامهریزی ،واکنشی به تحول شهری است که هدف اصلی آن بهبود یا هـدایت
پیامدها و برآیندهای ناشی از فرایند تحول و تغییرات است (شـورچه .)34 :1393،بـا توجـه بـه مـوارد فـوق ،نظریـههای
تبیینکننده ساخت شهر معطوف به عامل کلیدی رشد است .مهمترین مشخصهای که رشد یک مکان را نشـان میدهـد،
میزان رشد جمعیت آن است .این رشد جمعیت معموالً نشانی است از گسترش صنایع ابتدایی ،باال رفتن شمار نیروی کار،
بس خردهفروشی و عمدهفروشیها ،گسترش اراضی و متراکم شدن بافت شهری ،افزایش تراکم جمعیتی و شدت گـرفتن
فعالیتهای مالی .بهطورکلی مفهوم «رشد» معطوف به جمعیت نبوده و تمام فعلوانفعاالت و رویههای به هم مرتب فوق
را در برمیگیرد .ذاتِ سیاسی و اقتصادی هر محلی پدیده رشد است .این میل به رشد است که میان نخبگان سیاسی یک
منطقه ،فارغ از تمام تفاوتها و تضادهایی که میانشان برقرار است ،اجماع ایجاد میکند .هرچنـد مقتضـیات رشـد جلـوی
هرگونه اصالح اقتصادی و اجتماعی را گرفته است( .هاروی )1 :1397،یکی از زمینههای اصلی و تأثیرگذار برای ائتالف و
اجماع تمامی اجزا و عناصر نهادی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه شهری حول محـور کلیـدی رشـد ،تولیـد فضـای
رانتی برای تصاحب رانت زمین و ساخت شهر متناسب با آن موسوم به ساخت رانتی شهر اسـت .نظریـههای پایـه تولیـد
فضای رانتی که تبیینکننده ساخت شهر حول محور کلیدی رشد است عبارتاند از:
دیدگاه

نخبهگرایی1

نخبهگرایان معتقدند که اگرچه بسیاری از گروهها گاهی میتوانند بر فرایند سیاستگذاری تأثیر بگذارند ،اما نخبگانی وجود
دارند که عموماً گرایش به اعمال قدرت و سیطره خود دارند و آنچه را میخواهند به دست میآورند .عمـوم نظریـهپردازان
این دیدگاه معتقدند که منابع اصلی قدرت در شهرها در اختیار صاحبان امالک و مستغالت ،رؤسای صـنایع و شـرکتها و
کنترلکنندگان بخشهای اصلی اقتصادی و مالی است (پرهیزگار و کاظمیان.)34 :1384،
دیدگاه

تکثرگرایی2

در مقابل دیدگاه نخبهگرایی کثرتگرایان ادعا دارند که قدرت در جامعه نسبتاً پراکنده است و بسیاری از گروههـا و حتـی
گروههای محروم میتوانند بر فرایند سیاستگذاری تأثیرگذارند و از آن منتفع شوند .رابـرت دال معروفتـرین نظریـهپرداز
این دیدگاه عقیده دارد چنانچه در یک نظام سیاسی گروههای مختلف بتوانند هزینـههایی را بـر سیاسـتگذاران تحمیـل
کنند ،آن نظام را میتوان تکثرگرا نامید(پرهیزگار و کاظمیان.)34 :1384،
دیدگاه ائتالف

رشد3

مطابق نظریه ائتالف رشد بهعنوان یکی از نظریههای معاصر اقتصاد سیاسی شهری ،ساختارهای قدرت محلی در شـهرها
متفاوت از ساختارهای قدرت در سطح ملی است .دلیل چنین تفاوتی این است که بنیان ائتالف رشد اجزای قدرت محلـی
1 . Elitism
2 . Pluralism
3 . Growth Coalition
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در شهرها عمدتاً مبتنی بر عامل زمـین و تشـدید اسـتفاده از آن در راسـتای تـأمین منـافع آنهـا پیریـزی شـده اسـت
( .)Domhoff,2005:1دیدگاه ائتالف رشد یا ماشین رشد ،با تأکید بر اقتصاد سیاسـی مکـان و اهمیـت سـرمایه ثابـت
زمین در جوامع محلی ،بر این فر

بنیادین مبتنی است که قدرت حول منافع مبتنی بر زمین سازمان مییابـد و رعایـت

مالحظات ناشی از این منافع است که زمینههای رشد شهری را فراهم میآورد .این دیدگاه ،تأکید بر اهمیت منافع و رفتار
بازیگران فردی و گروهی بهعنوان نیروی حیاتی در شکلدهی سیاست توسعه شهری را از تئوری نخبهگرا و اهمیت دادن
به عوامل تعیینکننده ساختاری در اقتصاد محلی را از رویکرد اقتصاد سیاسی به عاریت گرفته است .در این میان صاحبان
مستغالت و رانت خوران در پی بیشینهسازی درآمدهای حاصل از امالک خودشـان از طریـق تشـدید اسـتفاده از زمـین و
تملک مابهالتفاوت ارزش مصرفی و ارزش مبادالتی (رانت) هستند .این گروه در این چـارچوب بـا دیگـر صـاحبان منـافع
شهری مثل ساختوسازگران ،وکال ،مهندسان ،نهادهای تأمین منابع مالی ،رسانه ها ،و نهادهای عمومی و دولتـی ارتبـا
تنگاتنگ دارند .مجموعه منافع و رواب مذکور ،ائـتالف رشـد شـهری را شـکل میدهـد .ائتالفـی کـه رشـد آن در گـرو
سساختوساز بیشتر است (پرهیزگار و کاظمیان .)35 :1384،در چنین زمینهای کنشگران فعـال در بـازار زمـین و امـالک
شهری تبدیل به عامالن اصلی در توسعه شهری میشوند (شورچه .)19 :1393،ائتالف رشد خواهان بیشینه کـردن ارزش
مبادله اقتصادی شهری است که اغلب منجر به بورسبازی زمین و باال رفـتن قیمـت داراییهـا و نهایتـاً افـزایش رانـت
میشود .نهادهای درگیر و مسئول در بورسبازی زمین و امالک اغلب در راستای حف منافع ائتالف رشد ،در بلندمدت در
جابجایی جمعیت در سطح مناطق شهری به دلیل افت برخی مناطق و ایجاد جذابیت ناشی از ایجاد ارزش مبادلهای زمین
در مناطق جدید توسعه شهری نیز مشارکت دارند ( .)Pitkin,2001:9-10بنابراین شهر همـواره بهمثابـه یـک ماشـین
رشد ،سرمایهگذاریهای دولتی و عمومی را به سمت مکانهای واجد ظرفیت تحصیل رانت ،هدایت نموده و بدین ترتیـب
ضمن افزایش ارزش مبادلهای زمین منجر به رشد و ساخت شهری متناسب با آن میشود .در این میان موضوع قابلتوجه
این است که سرمایهگذاری مستقیم و کامل تنها راه افزایش قیمت و ارزش زمین در تئوری ائتالف رشد نیسـت بلکـه در
شرایطی میتوان با حداقل سرمایهگذاری مستقیم بر روی زمین شهری (عدم تبدیل کامل زمین غیرشهری به شـهری یـا
عرضه زمین توسعهنیافته) زمین را بدون اینکه واجد حداقل ارزش مصرفی باشـد ،بـاارزش صـرف مبـادالتی یـا بـهعنوان
دارایی صرف مالی بهصورت اوراق بهادار یا بر ،سهام وارد بازار خریدوفروش امالک و مستغالت کـرد .از منظـر دیـدگاه
ائتالف رشد ،صنعت امالک و مستغالت و تلقی زمین شهری بـهعنوان دارایـی مـالی ،سـبب چـرخش از تقاضـای زمـین
بهعنوان عامل اصلی ایجاد رانت به "تقاضای عرضه فضا "1شده است .تقاضای عرضه فضـا الزامـاً متناسـب بـا تقاضـای
مصــرفی زمــین و مســکن نیســت و بــه روشهــای ذیــل بــازار زمــین را بــرای افــزایش ارزش زمــین تنظــیم میکنــد
(.)Evans,2004:29
 آوردن زمین بیشتر به محدوده شهری برای استفاده؛
 تغییر کاربری زمین؛
 افزایش سرمایهگذاری در زمین بهمنظور افزایش میزان فضا برای مبادله یا ساختوساز بیشتر؛
بر همین مبنا هیال2بهعنوان پژوهشگر صاحبنام رانت زمین شهری ،در تفسیر تاریخی از نظامهای تحولیافتـه چهارگانـه
زمین ،از دوره معاصر تحت عنوان نظام «مالی سازی زمین »3نام میبرد.

1 . Demand for supply of space
2 . Haila
3 . Land financialisation
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جدول شماره  .1روند تاریخی نظامهای چهارگانه زمین
نظامهای زمین

تلقی از زمین
بهعنوان...
مادر طبیعت
ارتبا
اجتماعی
کاال

مالی سازی

دارایی

بومی
فئودالی
سرمایهداری

شکل مالکیت

انگیزه

رواب

الگوی توسعه

رانت

اشتراکی و عمومی
اجارهای

انسان و طبیعت
مالک و مستأجر

مصرف
قدرت

بدون رانت
رانت فئودال

خصوصی

تولید و محی مصنوع

بازار

هدف
سرمایهگذاری

درهمآمیختگی
سرمایهگذاری امالک با
ابزارهای مالی دیگر

بورسبازی

افتراقی-
مطلق-
انحصاری-
مالی و جهانی
مشتق

پایدار
زمین شهری برای
مصارف عمومی
توسعه کنترل نشده
حومهها -جامعه
مجازی
بنگاهداری و فروش
زمینهای شهری

منبع)Haila, 2014: 45( :
در دوره معاصر مالی سازی زمین بهعنوان یک دارایی صرف مالی و هدف سرمایهگذاری بورس بازانه ایفای نقش میکند.
بازار امالک و مستغالت ،با بازارهای مالی دیگر درهمآمیختـه و سـرمایهگذاری بـر روی زمـین ازنقطـهنظر درآمـد قابـل
تحصیل همواره با داراییهای مالی دیگر موردسنجش و مقایسه قرار میگیرد .مالکیت زمـین بهضـمیمه وامهـای رهنـی
تضمینشده ،زمینه خریدوفروش امالک و مستغالت را مهیا میسازد بهطوریکه سهمی از بازار بورس کاالهای مختلف را
به خود اختصاص میدهد  .هیال درآمد ناشی از این قبیل ابزارهای مـالی سـاختگی را رانـت مشـتق شـده یـا غیـر

اصـلی1

مینامد (.)Haila,2014:49
دیدگاه انتخاب

عمومی2

با توجه به نقشآفرینی دولت در ساختار اقتصادی رانتیر ،میتوان گفت که در مقایسه با سایر نظامهای اقتصادی ،کـارآیی
دولت و بخش عمومی در تخصیص منابع عمومی منجمله زمین و مسکن بیشتر موردتوجـه مطالعـات علمـی و پژوهشـی
مرتب است .مطابق نظریه انتخاب عمومی3بهعنوان یکی از رویکردهـای متـأخر اقتصـاد سیاسـی هرچنـد ناکارآمـدی یـا
شکست بازار در عرضه خصوصی کاالهای عمومی4منجمله زمین و مسـکن بهصـورت بهینـه ،زمینـه فکـری بـرای ورود
دولت و بخش عمومی جهت تأمین و تخصیص عادالنه و بهینه کاالهای عمومی را فراهم میآورد اما این نظریـه در پـی
آن است تا به دولتها یا نهادهای عمومی از زاویه دیوانساالرانی که آنها را تشکیل میدهند بنگرد و این مفروضه را بنـا
نهد که آنان در بازار ترجیح منافع فردی و جمعی ،بهسوی منافع دسته اول کشیده میشـوند و در هـر دو عرصـه یادشـده
کنشها تحت تأثیر بیشینهسازی سود صورت میگیرد (ملک محمدی .)207 :1386،بر مبنای این تئـوری یکـی از عمـده
مسائل دخالت دولت در اقتصاد را بروز کنش رانت جویی5میداند (ابریشمی .)2 :1383،فر

تلویحی نظریه اقتصـاد رفـاه

قدیم در مورد دولت را میتوانیم دیدگاه مستبد خیرخواه بنامیم .آنها دولت را سازمان خیرخواهی در نظـر میگرفتنـد کـه
سیاستهای توصیهشده از سوی متخصصان را تصویب میکند و باصداقت به دنبـال اجـرای آن اسـت .امـا اقتصـاددانان
دموکراسیهای اروپا و آمریکا دیگر اینچنین سادهلوح نیستند .به اعتقاد آنها تصمیمگیریهای مربو به سیاسـتگذاری
در کشورشان از طریق فرایند تصمیم سازی گروهی صورت میگیرد که در آنکارایی ،هدف دوم به شمار میرود (گانینـگ،
1 . Derivative rent
2 . Public Choice
3 . Public choice theory
4 . Public goods
5 . rent-seeking action
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 .)19 :1393با توجه به ناکارآمدی تخصیص زمین در قالب طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی با نقشآفرینی نهادهـای
عمومی یعنی دولت و تعاونیهای مسکن در شهر زنجان و تأثیر آن در نارسایی کالنمقیاس ساخت شهر بهصورت پویایی
فضایی رشد پراکنده شهری ،نظریه انتخاب عمومی پایه فکری مناسبی را برای تحلیل مکانیسمهای رانت جویی از زمـین
شهری فراهم مینماید.
روش پژوهش
با توجه به اهداف ،سؤاالت و چارچوب شاخصها ،تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است .برای گردآوری اطالعات از
روش مطالعات کتابخانهای استفادهشده است .بدین ترتیب منابع اطالعاتی تحقیـق ،شـامل مطالعـات پیشـین ،نظریـهها،
مدلها ،آمارنامهها و گزارشهای ادواری سازمانهای مختلف مرتب با طرح و پروژههای توسعه شهری و مـدیریت فضـا
است .با توجه به ماهیت موضوع و سابقه مطالعات سیاستهای عرضه زمین و سـاخت شـهری ،شـاخصهای تحقیـق در
قالب دو متغیر مستقل (عرضه زمین مسکونی) و متغیر وابسته (سـاخت شـهری) اسـتخراج و نماگرهـای آن تـدوین شـد
(جدول  .)2تحقیق حاضر به دلیل بهرهگیری از آمارهای واقعی ،فاقد جامعه آماری است .لذا نمونهگیری نیـز نـدارد .بـرای
تحلیل دادهها از تکنیک ضریب هم پیوندی ،تحلیل همپوشـانی وزنـی ،و درونیـابی  IDWاستفادهشـده اسـت .در ایـن
تحقیق در وهله اول ،شاخصها بر اساس دادههای عینی گردآوری ،ارزشگذاری و استانداردسازی گردید .با توجه به اینکه
اطالعات شاخصهای قیمت زمـین ،رشـد قیمـت زمـین ،تـراکم جمعیـت و نفوذپـذیری بهصـورت بلوکهـای آمـاری و
شاخصترمیم  50درصد ساخت شهر به تفکیک محدوده طرحهای آمادهسازی تهیهشده بود؛ بنابراین بـرای تعمـیم دهـی
اطالعات بهصورت قطعه مسکونی یا پیکسل از روش درونیابی فاصله معکوس ( )IDWبا کمک نرمافزار ARC GIS

 10.3استفاده گردید .در مرحله بعـد ،بـا اسـتفاده از روش  Space Syntaxضـریب هـم پیونـدی محـدوده طرحهـای
آمادهسازی با کمک نرمافزار ِ  Depth mapتهیه گردید .این روش یکروند تحلیلی برای تعیین انسـجام سـاخت شـهر
است .هدف این روش در مقاله ،بررسی تغییرات ضریب هم پیوندی ساخت کالنشهر با اضافه شـدن مرحلـهای محـدوده
طرحهای آمادهسازی به شهر است .در این روش ابتدا به تعداد  30نقشه (شامل  30محله شکلگرفته از اجرای طرحهـای
آمادهسازی مسکونی شهر) خ محوری در  Auto CADتولید شد و سپس در هر گام ،نقشه محـدوده یـک محلـه (بـا
رعایت ترتیب زمانی شکلگیر ی هریک از محالت) به نقشه شبکه معابر کل بافت شهری موجود اضافه گردید ،تا ضـریب
هم پیوندی هر محله به صورت جداگانه با خطو اصلی معابر موجود کل شـهر ،سـنجیده شـود .درنهایـت بـا اسـتفاده از
الیههای تولیدشده در مراحل قبلی و ارزشگذاری و استانداردسازی آنها ،مدلسازی با کمـک تحلیـل همپوشـانی وزنـی
انجام شد .با توجه به اینکه ،بازه وزن الیهها میتواند بین  1تا  100یعنی برحسب درصد و یا بین صفر تا  1باشند .در این
پژوهش وزن دهی ساخت شهری (بین  1تا  )4/5عرضه زمین شهری (بین  1/5تا  )5تعیینشـده اسـت .چـرا کـه «الیـه
جهت دهنده (متغیر مستقل) به علت تأثیرگذاری گسترده عملکردی ،ضریب وزنی باالتری دریافت میکنـد» ( Yamba,

.)2011:164

ابعاد
عرضه زمین
مسکونی
ساخت شهری

جدول شماره .2ابعاد و شاخصهای عرضه زمین و ساخت شهر زنجان
مأخذ
شاخص
سعیدی فر و همکاران1397 ،؛ مک
قیمت زمین ،رشد قیمت زمین ،نوع مالکیت ،تراکم جمعیت،
الران1390،؛
نسبت قطعات زمین مسکونی خالی (ضریب پرشدگی)،
ضریب هم پیوندی ،مدتزمان تبدیل  50درصد از قطعات خالی توالیی1386 ،؛ امامی و زبردست1393 ،
محدوده طرحهای آمادهسازی به ساختمان (ترمیم ساخت شهر)،
نفوذپذیری
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محدوده مورد مطالعه
شهر زنجان بهعنوان مرکز استان زنجان واقع در شمال غرب ایران با مساحت  6160هکتار دارای جمعیـت  430871نفـر
است (مرکز آمار ایران .)1395،در برابر افزایش  8/2برابری جمعیت در طی  6دهه از سال  1335تا  ،1395مساحت شـهر
 12/1برابر شده است .در این میان سهم مساحت عرصههای آمادهسازی مسـکونی بـا مسـاحت  3298هکتـار از توسـعه
فیزیکی شهر در دوره زمانی مـذکور  64درصـد اسـت کـه تنهـا در دوره  20سـاله  1365-85ر داده اسـت .بـر اسـاس
مدلسازی مطالعات در دست تهیه طرح توسعه و عمران جـامع شـهر زنجـان ،ظرفیـت جمعیتپـذیری شـهر زنجـان در
محدوده مصوب فعلی با اعمال ضواب مجاز طرح تفصیلی مالک عمل برای ساختوساز تمامی قطعات مسـکونی موجـود
شهر زنجان حدود  750هزار نفر است .در این میان با لحاظ مصوبات کمیسـیون مـاده  5قـانون تأسـیس شـورای عـالی
شهرسازی و معماری و تخلفات ساختوساز مسکونی در زمینـه افـزایش تـراکم سـاختمانی (گزینـه گرایشهـای موجـود
ساختوساز مسکونی) ظرفیت جمعیتپذیری تا  900هزار نفر قابلمحاسـبه اسـت .درحالیکـه مطـابق نتـایج سرشـماری
رسمی  1395کشور جمعیت فعلی زنجان در حدود  430هزار نفر اسـت (اداره راه و شهرسـازی اسـتان زنجـان .)1397،بـا
توجه به مقادیر فوق ،تولید فضای شهری گسترده ،و برونگرای شهر زنجان بسـتر قابـلتوجهی را بـرای توسـعه اقتصـاد
مبتنی بر امالک و مستغالت و رانت باز تـوزیعی فـراهم آورده اسـت .پـس از دهـه  1380بـا توجـه بـه اعمـال قـوانین
سختگیرانه و بهکارگیری سیاست تعیین مرز محدوده شهر یا  UGBمنجر به بـروز کـنش دیگـری از سـوی بـازیگران
درگیر در صنعت امالک و مستغالت برای تداومبخشی به اقتصـاد مـذکور در قالـب تفکیکهـای غیرقـانونی موسـوم بـه
باغشهرها در خارج از محدوده شهر زنجان گردید .در حال حاضر بر اساس اطالعات اخذشده از سازمان جهـاد کشـاورزی
کل مساحت این تفکیکها  2338هکتار (معادل  38درصد مساحت محدوده شهر زنجان) است که تعداد قطعات تفکیکـی
باالی  6000قطعه است .از این تعداد  1924قطعه معادل  32درصد بهصورت غیرمجاز مورد ساختوساز قرارگرفتـه اسـت
(سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان .)1398،مابقی قطعات بهصورت زمین خالی توسـعهنیافته ،بخشـی از تحقـق ارزش
مبادالتی مبتنی بر امالک و مستغالت را پوشش میدهد .این پدیده نیز در قالب پویایی فضایی کالنمقیاس شهر زنجـان
بهصورت رشد پراکنده و بروز ساخت رانتی شهر -منطقه زنجان قابلبررسی است که البته نیازمند پژوهش تکمیلـی فراتـر
از این مقاله است.

شکل شماره  .1موقعیت محدوده طرحهای آمادهسازی در شهر زنجان (اداره راه و شهرسازی استان زنجان)1397،
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بحث و یافتهها
در شهر زنجان برای بررسی سیاستهای عرضه زمین مسکونی از طریق طرحهای آمادهسازی زمین و تأثیر آن برسـاخت
شهر از  5شاخص نوع مالکیت طرحهای آمادهسازی ،قیمت قطعات و متوس رشـد قیمـت قطعـات طـی سـالهای -95
 1375و همچنین تراکم جمعیت و ضریب ترمیم محدوده طرحهای آمادهسازی (نسـبت قطعـات ساختهشـده بـه قطعـات
خالی) استفاده شد .طبق بررسیها ،در اغلب طرحهای آمادهسازی ،کنشگری غالب دولت و بخـش عمـومی قابلمشـاهده
است .حدود  83/9درصد ( 26محدوده از  31طرح آمادهسازی) توس شـرکتهای تعـاونی بـا عضـویت کارکنـان دولـت
تأسیسشده است .از طرفی میزان رشد قیمت در طی دو دهه در شهر زنجان نشان میدهد که به علت تأثیربخش دولتـی
در سیاستهای عرضه زمین شهری ،میزان عرضه زمین شهری در محدوده طرحهای آمادهسازی شده بیشتر از حـد نیـاز
شهر بوده است .بهطوریکه زمینهای شرکتهای تعاونی با عضویت کارکنان دولت دارای ضریب تـرمیم  66/2و میـزان
تراکم  94/03با رشد قیمت متوس  2/4بوده است .این در حالی است که در زمینهای شـرکتهای تعـاونی بـا مالکیـت
بخش خصوصی ضریب ترمیم  ،76/5میزان تراکم  133با رشد قیمت متوس  2/3بوده است .بدین ترتیب ،عرضـه زمـین
در قالب تعاونیهای مسکن با عضویت کارکنان دولت ،بهواسطه ساخت دولتی آن و عرضه زمین خارج از تقاضای مـؤثر و
مصرفی و سوق دادن مازاد زمین به بازار بورس زمین و معامالت غیررسمی ،سبب افزایش قیمت زمین و در نتیجه تولیـد
فضای رانتی در این محدودهها شده است .عالوه بر ایـن ،بررسـی و ترکیـب الیـههای استانداردشـده جـدول  4بـا روش
درونیابی فاصله معکوس ( )IDWو وزن دهی به محدودهها و الیهها بر اساس جدول وزن دهی فازی ،و ترکیـب آنهـا
در مدل تحلیل همپوشانی وزنی نشان داد که به لحاظ معیارهای جـدول  4وضـعیت و مطلوبیـت عرضـه زمـین در تمـام
سطوح محدوده موردمطالعه یکنواخت و متعادل نیست .تنها محدوده متعادل و مطلـوب شـهری در عرضـه زمـین ،کـوی
کارمندان میباشد .درصورتیکه در بخشهای دیگر بهویژه کوی الهیه ،کوی غـرب ،کـوی فرهنـگ ،نانوایـان ،شـهرآرا و
پونک و بخشهایی از گلشهر ،سیاستهای عرضه زمین مطلوب نبوده و بهواسطه سـاختار دولتـی تعاونیهـای مسـکن و
آمادهسازی زمین خارج از چارچوب تقاضای مؤثر ،شاخصهای عرضه زمین ،نامتعادل است.
جدول شماره  .3شاخصهای تبیین عرضه زمین مسکونی به تفکیک طرحهای آمادهسازی شهر زنجان
طرح آمادهسازی

توسعه گران

کوی نصر و فجر
انصاریه

بخش عمومی -دولت
بخش عمومی -شهرداری

کارمندان
شهرک غرب
زیباشهر
زعفرانیه

تعاونی مسکن -کارکنان دولت
تعاونی مسکن -کارکنان دولت
شبه دولتی-بنیاد مستضعفان
بخش خصوصی

شهریار
امیرکبیر
الله
کوی فرهنگ
نیک سازان

تعاونی مسکن-کارکنان شهرداری
بخش عمومی -دولت
بخش عمومی -دولت
بخش عمومی -شهرداری
شبه دولتی-بنیاد مستضعفان

پایین کوه
علوم پایه
آزادگان

بخش عمومی -دولت
بخش عمومی -دولت
بخش عمومی -دولت

هدف

جمعیت
واگذاری
فاقدین مسکن
قابلعرضـــه بـــرای
همگان
کارکنان دولت
کارکنان دولت
کارکنان دولت
قابلعرضـــه بـــرای
همگان
کارکنان شهرداری
فاقدین مسکن
فاقدین مسکن
کارکنان دولت
قابلعرضـــه بـــرای
همگان
فاقدین مسکن
فاقدین مسکن
آزادگان جنگ ایران و
عراق

متوس قیمت 1395
(مترمربع-ریال)
23000000
49000000

نر رشد قیمت
()95-75
2/327
2/524

تراکم
جمعیت
99/2
83/6

درصد
ساخت
89/2
88/9

120000000
18000000
31000000
28000000

2/746
2/288
2/404
2/385

95/8
81/8
78
176

95/8
73/4
82/6
81/6

32000000
31000000
28500000
24000000
32400000

2/418
2/421
2/398
2/348
2/423

101
91/6
49/4
90/5
165

65/6
61/7
68/3
84/9
83/3

68000000
49000000
23800000

2/610
2/521
2/314

100/9
97/2
86/6

90/6
81/7
91/5
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انصاریه شرق

بخش عمومی -شهرداری

کوی صدرا

بخش خصوصی

کوی قائم
اندیشه 2

بخش عمومی -دولت
تعاونی مسکن -کارکنان دولت

نانوایان

تعاونی مسـکن-کـارگران بخـش
غیردولتی
تعاونی مسکن -کارکنان دولت
شبه دولتی-بنیاد مستضعفان
بخش عمومی -دولت
تعاونی مسکن -کارکنان دولت

اراضی ثبت
کوی امید

تعاونی مسکن -کارکنان دولت
تعاونی مسکن -کارکنان دولت

کوی نگین
بهارستان
منظریه
فرهنگیان
اراضی مصلی

تعاونی مسـکن-کـارگران بخـش
غیردولتی
بخش عمومی -دولت
بخش عمومی -دولت
تعاونی مسکن -کارکنان دولت
بخش خصوصی

گلشهر

تعاونی مسکن -کارکنان دولت

شهرآرا
الهیه
پونک
اندیشه

قابلعرضـــه بـــرای
همگان
قابلعرضـــه بـــرای
همگان
فاقدین مسکن
کارکنـــان نهادهـــای
نظامی
کــــارگران بخــــش
غیردولتی
کارکنان دولت
کارکنان دولت
فاقدین مسکن
کارکنـــان نهادهـــای
نظامی
کارکنان دولت
بازنشستگان نهادهای
نظامی
کــــارگران بخــــش
غیردولتی
فاقدین مسکن
فاقدین مسکن
کارکنان دولت
قابلعرضـــه بـــرای
همگان
کارکنان دولت

36000000

2/436

116/7

52/1

17300000

2/270

166

81/8

45000000
35000000

2/501
2/452

106
105

89/8
79/5

13000000

2/213

117

66/7

12000000
21000000
18300000
37000000

2/195
2/234
2/293
2/465

148/2
80
82
80/9

75/6
75/8
97/6
51/4

30000000
25000000

2/390
2/361

89/2
91

50/2
80/6

27000000

2/381

115/2

53/2

28000000
26000000
26000000
31000000

2/390
2/371
2/371
2/416

77/3
64
85
91/8

84/9
68/7
71/2
49/2

20900000

2/323

90

47

شکل شماره .2پهنهبندی محدوده بر اساس وضعیت شاخصهای عرضه زمین

طبق بررسیها ،عناصر ساخت شهری در طرحهای آمادهسازی ،تحت تأثیر عملکرد شـرکتهای تعـاونی مسـکن بـهویژه
ازلحاظ جامعه هدف و تأثیر عضویت کارکنان دولت در آنها قرار دارد .بهطوریکه ضریب هـم پیونـدی فراگیـر در کـوی
کارمندان 1/327؛ زیباشهر 1/311؛ پایین کـوه 1/312؛ شـهریار 1/309؛ کـوی ثبـت  1/306و کـوی امیـد برابـر 1/305
میباشد .این مقادیر نشانگر باالترین پیوند و ارتبا با بخش قدیمی و مرکز شهر است .این محـدودهها غالبـاً بـا خطـو
محوری قرمزرنگ مشخصشده است .درحالیکه سایر محدودهها ،بهویژه فرهنگیان بـا ضـریب 1/212؛ کـوی صـدرا بـا
ضریب 1/215؛ نانوایان با ضریب 1/215؛ اندیشه  2با ضریب 1/216؛ گلشهر با ضریب 1/225؛ و پونک با ضریب 1/229
که تحت مالکیت شرکتهای تعاونی مسکن با عضویت کارکنان دولتی هستند ،پـایینترین سـطح ضـریب هـم پیونـدی
رادارند .عالوه بر این ،کویهایی که دارای ضریب هم پیوندی باالیی هستند ،میزان زمان ساخت  50درصد کـل قطعـات

91

تحلیل سیاستهای عرضه زمین مسکونی ،تولید فضای رانتی و انسجام ساخت شهر...

مسکونی آنها کمتر از  7سال است .به عبارتی ،در مقابل مدتزمان ساخت طوالنی در شهرک اندیشـه  14سـال ،شـرق
انصاریه  17سال و گلشهر  19سال ،این مقدار در کوی آزادگان و اراضی مصلی  2سال و کویهای کارمنـدان و زیباشـهر
 3سال است .چرا که عرضه زمین ،عمدتاً بر مبنای نیاز واقعی متقاضیان و اعضای تعاونی بـوده اسـت .در نتیجـه ،میـزان
ترمیم ساخت کالبدی در این کویها بسیار مطلوب است.
جدول شماره  .4شاخصهای ساخت شهری در محدوده طرحهای آمادهسازی شهر زنجان
ضریب عمق
فضا

نصر و فجر
انصاریه
اندیشه 2
کارمندان
شهرک غرب
زیباشهر

5/146
5/084
5/627
4/945
5/596
5/054

زمان ساخت 50
درصد قطعات
(سال)
8
7
14
3
7
3

طرح آمادهسازی

1/295
1/301
1/216
1/327
1/230
1/311

زعفرانیه
شهریار
امیرکبیر
الله
نانوایان

5/169
5/157
5/082
5/550
5/660

4
10
6
6
7

1/291
1/309
1/304
1/237
1/215

هم پیوندی
فراگیر

هم پیوندی
فراگیر

طرح آمادهسازی

ضریب عمق
فضا

گلشهر
پونک
اندیشه 1
علوم پایه
آزادگان
اراضی ثبت

5/411
5/566
5/595
5/081
5/082
5/086

زمان ساخت 50
درصد قطعات
(سال)
19
5
12
7
2
4

1/225
1/229
1/230
1/301
1/300
1/306

انصاریه شرق
کوی صدرا
کوی امید
کوی نگین
بهارستان

5/149
5/666
5/266
5/547
5/156

17
6
6
5
5

1/298
1/215
1/305
1/236
1/297

شکل شماره  .3تعیین ضریب هم پیوندی فراگیر محدودههای آمادهسازی در کل شهر با space syntax

درنهایت ،تلفیق دوالیه متغیر مستقل (عرضه زمین شهری) و متغیر وابسته (ساخت شـهری) در قالـب همپوشـانی وزنـی
نشان داد که سیاستهای عرضه زمین رانتـی در برخـی نـواحی شـهری تـأثیر قابلمالحظـهای داشـته اسـت .و میـزان
تأثیرپذیری ساخت شهری بهشدت وابسته به سیاستهای عرضه زمین بهویژه شیوه مالکیت زمین و نحوه واگـذاری آن از
طریق شرکتهای تعاونی با عضویت نهادهای دولتی و یا خصوصی است .طبق شکل  5و جـدول  ،5محـدوده گلشـهر و
پونک بهشدت تحت تأثیر سیاستهای نامطلوب و رانتی عرضه زمین بوده است .کوی گلشهر بهعنوان تعاونی مسـکن بـا
عضویت غالب کارکنان دولت و پونک بهعنوان اراضی دولتی تحت تملک سـازمان مسـکن و شهرسـازی وقـت در سـال
 1375همزمان و در قالب یک مصوبه علیرغم وجود زمینهای خالی بسیار زیاد با کـاربری مسـکونی در داخـل محـدوده
مصوب طرح جامع شهر زنجان ،به محدوده شهر الحاق میشوند .این فرآیند منجر به تشدید ضریب هم پیوندی ضعیف و
ناکارآمدی ساخت شهر زنجان گردید .این روند منجر به شکلگیری قطعات خالی زیاد در ساخت شهری زنجـان گردیـد و
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زمینه فضایی مناسبی را برای رانت جویی باز توزیعی حاصل از خریدوفروش اوراق بهادار زمینهای خالی (فیش زمینهای
خالی توسعهنیافته ) فراهم آورد که تا به امروز هم در ساختار اقتصادی شهر زنجان تداوم دارد .در این راسـتا الزم بـه ذکـر
است که در گلشهر  1560قطعه بیشتر از اسـتاندارد تعیینشـده در طـرح تفصـیلی مصـوب تفکیکشـده اسـت و میـزان
ساختوساز و ضریب ترمیم نیز در این کوی کمترین میزان در بین تمامی پروژههای آمادهسازی است .در سطح دوم نیـز،
کوی الهیه ،فرهنگ و نانوایان قرار دارد .این محدوده نیز تحت مالکیت شرکتهای تعاونی مسکن بـا عضـویت کارکنـان
دولتی بوده است .که بهواسطه عدم پیوستگی آن با سـاخت موجـود شـهر در زمـان شـکلگیری آنهـا ،تـأثیر نـامطلوبی
برساخت شهری داشته است .این در حالی است که کوی کارمندان ،پایین کوه ،علوم پایه ،قائم و آزادگان ،به علت رعایت
ضواب تفکیک زمین در طرح تفصیلی و ارائه زمین برحسب تقاضای مـؤثر ،عـدم بورسبـازی زمـین ،زمـان کوتـاهترمیم
(مدتزمان تبدیل زمینهای خالی به ساختمان مسـکونی) ،تـراکم مطلـوب و مکانیـابی مناسـب (مکـان گزینـی طـرح
آمادهسازی در پیوستگی با بافت اصلی شهر برای استحصال رانت مطلق و باز تـوزیعی) ،ضـریب هـم پیونـدی و سـاخت
شهری منسجم با پیوند فضایی محلی و فرامحلی مطلوب ایجاد کرده است.
جدول شماره .5پهنهبندی محدوده موردمطالعه بر اساس نحوه پیوند عرضه زمین و ساخت شهری
پهنه
خیلی نامناسب
نامناسب
قابلقبول

مساحت (مترمربع)
5845623/7
974270/6
8443678/7

درصد
27
4/5
39

مناسب
ایده آل

1190775/2
5196110

5/5
24

شهرکها
گلشهر؛ پونک؛ نیک سازان؛ و بخشی از نانوایان و شهرآرا
بخشهایی از گلشهر ،الهیه ،کوی فرهنگ ،نانوایان ،غرب و شهرآرا
اندیشه ،زیباشهر ،امیرکبیر ،منظریه ،الله ،بهارستان ،شرق انصاریه ،الهیـه ،شـهرک غـرب،
کوی فرهنگ ،صدرا ،بخشهایی از نانوایان و شهرآرا ،نیک سازان
بخشهایی از امیرکبیر ،زیباشهر و انصاریه
کارمندان ،پایین کوه ،کوی قائم ،علوم پایه ،آزادگان ،فجر و نصر ،گوی نگین و کوی امید

شکل شماره  .4تحلیل فضایی و پهنهبندی نهایی تأثیر سیاستهای عرضه زمین برساخت شهری

نتیجهگیری
هدف این تحقیق تبیین تولید فضای رانتی در شهر زنجان ناشی از اجرای سیاست آمادهسازی زمین مسـکونی اسـت .بـه
لحاظ پویایی فضایی یا ساخت کالنمقیاس شهر زنجان ،ظرفیت جمعیتپذیری محاسبهشده محدوده فعلی شـهر زنجـان
در طرح جامع شهری جدید زنجان به میزان  750هزار نفر است که مقایسه آن با جمعیت واقعی  430هـزار نفـر در سـال
 ،1395عدم تناسب رشد جمعیت با کالبد شهر و الگوی غالب مبتنی بر رشد پراکنده ساخت شهر زنجان با حداقل انسـجام
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را تائید میکند .بر این مبنا از کل تولید فضای شهری موجود شهر ،حدود  40درصد بهعنوان فضایی بـرای تحقـق ارزش
مبادالتی زمین یا تولید فضای رانتی قابلمحاسبه است .مطابق دادههای جدول  4کنشگران اصـلی ایـن سیاسـت عمـدتاً
شامل دولت و شرکتهای تعاونی مسکن هستند .بنابراین نهادهای بخش عمومی سهم بسیار باالیی در پیگیری و اجرای
این سیاست دارند .با توجه به چنین ترکیبی تولید فضای رانتـی و سـاخت رانتـی شـهر زنجـان در چـارچوب نظریـههای
تبیینکننده ائتالف رشد و همچنین انتخاب عمومی و در درجه بعدی دیدگاه نخبهگرایی قابل تبیین و بح است .با توجه
به اینکه ،نوع و ماهیت عرضه زمین مسکونی شهری با سیاست آمادهسازی زمین و رفتار اقتصادی کنشگران در هریک از
مراحل سیاست مذکور بهعنوان وجه مهمی از توسعه زمین شهری و ساخت شهری حاصـل از آن ،تأثیرپـذیر از سـاختار و
تحوالت اقتصاد رانتی و گردش پول (زمینه کالن اقتصادی کشور برای رانت جویی باز توزیعی که مدام نقشآفرینی خـود
را در فضای جغرافیایی بهویژه شهرها جستجو میکند) در کشور است ،بنابراین مدیریت عرضـه زمـین از سـوی دولـت و
بخش عمومی بهویژه ازلحاظ مدیریت عرضه برحسب نیاز مصرفی و همچنین جلوگیری از عرضه زمین توسعهنیافته نقش
مهمی در تشدید یا تعدیل رانت گیری از فضای شهری و درجه انسجام ساخت شهری دارد .طبق نظریه انتخاب عمـومی،
دخالت دولت در نظام اقتصادی و سیاستهای برنامهریزی ،منجر به تولید فضـای رانتـی میشـود بنـابراین اگـر شـیوه و
عملکرد تخصیص زمین شهری به توسعه شهری ،منجر به غلبه ارزش مبادالتی بر ارزش مصرفی زمین گردد زمینـهای را
برای رانت جویی باز توزیعی و ساخت شهری متناسب با آن ایجاد میکند که تبیین علمی آن در چارچوب بررسی رانت به
مفهوم اقتصادی (نه به مفهوم بهره و اجاره زمین یا رانت تجاری) و کنشهای رانتجویانه مرتب با آن امکانپذیر خواهد
بود .از طرفی ،طبق نظریهها ی ساخت و مورفولوژی شهری ،یکی از عوامل اصـلی مطلوبیـت سـاخت شـهر در پیونـد بـا
نیازهای ساکنین ،پیوند فضایی مناسب بین محالت شهری و ضریب هم پیوندی و دسترسی باال است .بهطوریکه میزان
آن بهشدت وابسته به سیاستهای عرضه زمین مسکونی بهویژه نحوه واگذاری آن از طریق شـرکتهای تعـاونی مسـکن
است .یافتههای مقاله نشان داد که محدوده گلشهر و پونک بهشدت تحت تأثیر سیاسـتهای نـامطلوب و رانتـی عرضـه
زمین بوده است .کوی گلشهر بهعنوان تعاونی مسکن با عضویت غالب کارکنان دولت و پونـک بـهعنوان اراضـی دولتـی
تحت تملک سازمان مسکن و شهرسازی وقت در سال  1375همزمان و در قالب یک مصوبه علیـرغم وجـود زمینهـای
خالی بسیار زیاد با کاربری مسکونی در داخل محدوده مصوب طرح جامع به محدوده شهر الحـاق میشـوند .ایـن فرآینـد
منجر به تشدید ضریب هم پیوندی ضعیف و ناکارآمدی ساخت شهر زنجان گردید .این روند منجر به شکلگیری قطعـات
خالی زیاد در ساخت شهری زنجان و فراهم نمـودن زمینـه فضـایی مناسـب بـرای رانـت جـویی بـاز تـوزیعی حاصـل از
خریدوفروش اوراق بهادار زمینهای خالی (فیش زمینهای خالی توسعهنیافته) گردیـد کـه تـا بـه امـروز هـم در سـاختار
اقتصادی شهر زنجان تداوم دارد .در این راستا الزم به ذکر است کـه در کـوی گلشـهر  1560قطعـه بیشـتر از اسـتاندارد
تعیینشده در طرح تفصیلی مصوب تفکیکشده است و میزان ساختوساز و ضریب ترمیم نیز در این کوی کمترین میزان
در بین تمامی پروژههای آمادهسازی است .بدین ترتیب میتوان گفت که متناسب بـا غلبـه الگـوی رانتـی عرضـه زمـین
مسکونی ،ساخت شهری نارساتری شکل گرفته است .در مقابل کوی کارمندان ،پایین کوه ،علوم پایه ،قائم و آزادگـان ،بـه
علت رعایت ضواب تفکیک زمین در طرح تفصیلی و ارائه زمین برحسب تقاضای مـؤثر ،عـدم بورسبـازی زمـین ،زمـان
کوتاهترمیم (مدتزمان تبدیل زمینهای خالی به ساختمان مسکونی) ،تراکم مطلوب و مکانیابی مناسـب (مکـان گزینـی
طرح آمادهسازی در پیوستگی با بافت اصلی شهر) ،ضریب هم پیوندی و ساخت شهری منسجم با پیوند فضایی محلـی و
فرامحلی مطلوب ایجاد کرده است .بدین ترتیب ،بر اساس یافتههای نظری و تحلیلی پژوهش ،توجه به سیاستهای ذیـل
ضروری است:
 توجه به سیاستهای بازآفرینی شهری و استفاده از ظرفیت زمینهای خالی و بناهای فرسـوده مسـکونی بـهمنظور
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شتاب بخشیدن به فرایند ترمیم ساخت شهر،
 جلوگیری از افزایش محـدوده شـهر و درعینحـال جلـوگیری از تولیـد فـیش اوراق بهـادار زمـین در تفکیکهـای
غیرقانونی موسوم به باغشهرها در خارج از محدوده و حریم شهر زنجان،
 برقراری نظام مالیات ستانی هوشمندانه برای خریدوفروش زمینهای خالی و اوراق بهادار قطعات تفکیکی مسکونی
توسعهنیافته فاقد سند مالکیت،
 تعیین حد بهینه و حداکثر ظرفیت جمعیتپذیری شهر و کویهای دارای طرح آمادهسازی و تهیه طرحهای توسعه و
عمران جامع شهر زنجان بر مبنای آن باهدف جلوگیری از افزایش محدوده شهر،
 نظارت بر عملکرد تعاونیهای مسکن بهویژه تسریع زمان فرایند تبدیل زمین خام به زمین توسعهیافته مسـکونی از
طریق هدایت آنها برای تأمین زمین و مسکن بر مبنای تقاضای مؤثر و مصرفی،
 الزام به اخذ سند مالکیت قطعات تفکیکی مسکونی در پروژههای آمادهسازی بالفاصله پس از تائیـد طـرح و نقشـه
آمادهسازی در کمیسیونهای قانونی شهرسازی (کمیسیون ماده  5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران) و موکول نکردن آن به صدور گواهی ماده  101قانون شهرداریهای کشور،
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