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چالشهایفرارویتفکیکاراضیروستایی

مدلسازیمفهومی

بااستفادهازتئوریبنیانی 
مطالعةموردی:روستاهایشهرستانمشهد
طاهرهصادقلو* ـ استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد
آیداصدرالسادات ـ دانشجوي كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد
زریافشاریـ دانشجوي كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد
پذیرش نهایی4931/46/6 :

دریافت مقاله4931/5/62 :


چکیده 
تفكیك اراضی روستایی بهمعنی جداسازي قطعات با هدف تخصیص به كاربريهاي مختلـ درون یـا مجـاور بافـت
روستاست .هدف از تفكیك اراضی روستایی ،تأمین ایمنی و رفاه عمومی و بهرهبرداري مطلـو از زمـین در جهـت
عمران روستایی به منظور تأمین كمبود فضاهاي مسـكونی ،اداري و دـدماتی و بـا رعایـت دسترسـی مطلـو بـین
قطعات روستایی است .در پژوهش حاضر ،ابزارهاي الزم در نظام مطلـو تفكیـك اراضـی روسـتایی شـامن قـوانین
روستایی معرفی میشوند و این پرسش مطرح مـیشـود كـه لـالشهـاي پـیش رو در تفكیـك اراضـی در منـا
روستایی شهرستان مشهد كداماند .با واكاوي قوانین روستایی بهكمـك كارشناسـان بنیـاد مسـكن ،مشـاوران ـرح
هادي روستا ،كارشناسان ادارههایی همچون سازمان نظام مهندسی استان و ادارههاي ثبت امالک بـه بررسـی نظـام
موجود قوانین تفكیك اراضی روستایی از دیدگاه كارشناسان و متولیان اجرایی آن پردادته شد .در پـژوهش حاضـر
از روش شناسی كیفی با رویكردي تفسیرگرایانه و با استفاده از تئوري بنیانی استفاده شد .گردآوري دادهها ابتـدا در
سطح كتابخانهاي و سپس با مصاحبههاي سادتارنیافته انجام شـد و درنهایـت دادههـاي جمـ آوريشـده از ریـ
تحلین محتوایی و ی كدگذاري باز ،محوري و گزینشی بقهبندي شدند .براساس یافتههاي تحقیـ  ،لـالشهـاي تـأمین
زمین ،محدودیت عوامن بیعی و عوامن مصنوع ،موان حقوقی مالكیت اراضی و موان اجرایی رح تفكیك هستند.
کليدواژهها :تفکیک اراضی ،تئوری بنیانی ،حقوق روستایی ،شهرستان مشهد ،مناطق روستایی.
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مقدمه 
زمین از ارزشمندترین منابع کمیاب اقتصادی و اجتمـایی سـرزمین اسـ کـب بـدون برقـراری
شبکبای نظاممند نمی توان برای آن ببدرستی برنامبریزی کـرد .در ایـران طـر هـای مختلفـی
ازجملب طر آمایش سرزمین ،توسعب و یمران شهری ،طر هادی روستایی و مانند آن ببمنظور
ساماندهی بهره برداری از اراضی تدوین و اجرا شده اسـ

فییروزنیـا و همکـاران.)809 ،0931 ،

ابالغ شر خدمات تهیة طر تفکیک اراضی روسـتایی ف )0921و شـر خـدمات تهیـة طـر
آمادهسازی و تفکیک اراضی روستایی ف )0921از اقدامات بنیاد مسکن در راسـتای سـاماندهی و
مدیری بهره برداری از اراضی اس فبنیاد مسکن انقالب اسالمی .)019 ،0921 ،تفکیک اراضـی
ی بارت اس از یرایند تقسـی زمـین بکـر بـب ق عـات زمـین بـا کـاربری مسـکونی ،خیابـان ،و
زمینهای تخصیصیایتب برای یضاهای یمومی ف .)Cowan, 2007, 377واژة تفکیک بب مرحلـة
پیچیده ای از تقسی و ق عببندی زمین گفتب می شود کب براساس آن ق عات متعدد زمین برای
کاربریهای مختلف ببوجود میآیند فسعیدنیا .)64 ،0912 ،تفکیک زمین از ق عببنـدی رـر
زمین با انگیزة حل مسائل مالکی زمین برای یروش یراتر مـیرود و در واژة «توسـعب و یمـران
زمین» با مفهومی چندبعدی م ر میشود .ایـن مفهـوم ابعـاد اقتصـادی ،اجتمـایی ،کالبـدی،
زیباشناختی ،کارکردی و زیس محی ی را در یرایندی مدون دربرمیگیرد .تحقق این اهدا در
دو حوزة «طراحی» ـ مربوط بب مسائل ینی و اجراییـ و «توسعب» ـ مربوط بب خدمات زیربنـایی
و روبناییـ امکانپذیر اس فایتصامیپـور .)11 ،0931 ،در مقایسـبای بـین تفکیـک اراضـی در
کشورهای توسعبیایتب و ایران ،تفاوتهای متعددی مشاهده میشود کب از آنجملب میتـوان بـب
تأثیر یوامل یرهنگی ،کالبدی ،زیسـ محی ـی ،اقتصـادی ،و سیاسـی اشـاره کـرد فیرامـرزی و
همکاران .)4 ،0930 ،در ایران معموالً براساس طر های جامع و تفصیلی یا سایر انواع طر های
باالدستی اقدام بب آمادهسازی اراضی میشود و سایر ابعاد و اهدا و الزامات برای تفکیک بهینـة
اراضی نادیده انگاشتب می شوند .یرایند تفکیک اراضی روستایی اندکی متفاوت از اراضـی شـهری
اس  .وجود الگوهای مختلف تفکیک زمین کب مبنای شکل دهی مناطق مسکونی و غیرمسکونی
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قرار میگیرد باید با هد تأمین سالمتی ،ایمنی ،ریاه یمومی و آسایش ساکنان باشد و الزامـات
آن با تأکید بر ویژگیهای محلی و من قبای ببمنظور زمینبسازی رشـد و گسـترش مناسـ تـر
سکونتگاه های روستایی و تأمین نیازهای یرهنگی -اجتمـایی و زیسـتیـ اقتصـادی روسـتاییان
تدوین شود .در تفکیک اراضی باید بب حقوق مالک ،حقوق مجاور فهمسایب) و حقـوق روسـتایی
توجب شود تا بب شکل گیری یرم مناس و کیفی م لـوب محـیك کالبـدی بینجامـد .تفکیـک
اراضی روستایی واقع در محدودة طر هادی ببدلیل ورود الگوهای طراحـی شـهری بـرای منـاطق
روستایی و پیچیدگی مسائل حقوقی و مالکیتی اراضی روسـتایی ،تعارضـات یملکـرد میـان بنیـاد
مسکن و مسئوالن محلی ،و گردش کار تفکیک اراضی متضاد با قوانین موجود بـا چـالشهـایی رو
ببروس  .تاکنون تحقیقات زیادی در زمینة تفکیک اراضی در کشور انجام شده اس  .ببدلیل غلبـة
رویکرد شهرگرایی در یراینـد توسـعب و برنامـبریـزی ایـران ،م العـات تفکیـک اراضـی یمـدتاً در
محدودههای قانونی و یریی شهرها انجام شده و کمتر بب تفکیک اراضی روستایی توجب شده اسـ .
جدول  0برخی م العات رورتگریتب در این زمینب و خالربای از نتایج آن را ارائب میکند.
.پیشینةمطالعاتانجامشدهدرخصوصتفکیکاراضی 

جدول1
نويسنده 

عنوانتحقيق 

ییروزنیــــا و

راهبــرد برتــر واگــذاری

دیـــــــانی،

اراضـــــی مســـــکونی

0930

روستایی

ییروزنیــــا و

تحلیــــل پیامــــدهای

همکــــاران،

واگـــــذاری اراضـــــی

0930

مسکونی روستایی

ويافتهها 

نتايج
در این تحقیق با توجب بب لزوم واگذاری اراضـی مسـکونی روسـتایی در
جه

توسعب و لزوم مدیری

و بهرهبرداری م لوب زمین ،بب شناسـایی

قوتها ،ضعفها ،تهدیدها و یرر های واگذاری زمـین و ارائـة راهبـرد
مناس برای آن با مدل  SWOTپرداختب شده اس .
در این مقالب سعی شده اس با استفاده از روش توریفیـ تحلیلـی بـب
این سؤال اساسی پاسخداده شود کب طـر واگـذاری اراضـی مسـکونی
روستایی چب پیامدهایی داشتب اس  .نتایج این تحقیق کـب بـا تکمیـل
 846پرسشنامة خانوار روستایی در  4استان منتخ انجام شـد ،نشـان
دادند کب پیامدهای مثب واگذاری اراضی مسکونی روسـتایی در ابعـاد
کالبدی بیشتر از پیامدهای منفی آن بوده اس .
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.پیشینةمطالعاتانجامشدهدرخصوصتفکیکاراضی 

ادامةجدول1
نويسنده 

عنوانتحقيق 

نتايجويافتهها 


بنیاد مسـکن

ارزیابی واگذاری اراضـی

در این طر بب بررسی ابعاد تأثیرگذار بر مقولة تفکیک اراضی مسکونی

انقـــــــالب

روستایی بـرای سـاخ

در نـواحی روســتایی بــا معیارهــای اقتصــادی ،اجتمــایی ،اکولوژیــک و

اســــــالمی،

مسکن روستایی و ارائـة

کالبدی پرداختب شـده و در هریـک راهبردهـای مـؤثر بـر ایـن مقولـب

0921

توریبهای راهبردی

بررسی شدهاند.

حاتمی نژاد و
زنــــــدوی،
0922

بررسی تفکیـک و ایـراز
اراضی در شهرها

تفکیک و ایراز اراضی در شهرها زمینبساز یرم شهری و کیفی محـیك
کالبدی شناختب شده اس  .در این مقالب مشکالت حقوقی کـب قـوانین
تفکیک دارند مورد کنکاش قرار گریتب اس .

تفکیک و آمـاده سـازی

تفکیک و آمادهسازی پرشتاب زمین هـای شـهری سـن بنـای توسـعة

معــــــزی و

اراضی شـهری چالشـی

شهری ناپایدار ،سب ساز نامتعار گسـترش ایقـی ،تحمیـل بـار مـالی

همکــــاران،

در ناپایداری درآمدهای

طر ها بر مدیری شهری ،تشدید بورس و قمار و سوداگری زمین بوده

0931

شــهرداریهــا نمونــة

کب مجمویاً توسعة نامتعادل یضایی شـهر و سـوق بـبسـوی ناپایـداری

موردی شاهینشهر

درآمدی شهر و شهرداری را ببدنبال داشتب اس .

در این مقالب ارـول تفکیـک اراضـی در گسـترشهـای جدیـد شـهری
یرامـــرزی و

مفهوم تفکیـک اراضـی

کشورهای توسعب یایتب بررسی و با ایران مقایسب شده اس  .مؤلفـبهـای

همکــــاران،

در گسترش های جدیـد

متعددی از جملب یرهنگی ،کالبدی ،زیستی ،اقتصادی و سیاسی بر این

0930

شهری

مفهــوم تأثیرگذارنــد .رضــایتمندی ســاکنان از الگوهــای تفکیکــی
دوربرگردان و ش رنجیـ دوربرگردان بیشتر از الگوهای ش رنجی اس .
این مقالب بب م العة قوانین و مقررات تفکیک و تجمیع در ایـران پرداختـب

بررســـی تفکیـــک و

و تأثیر این قوانین در بای شهری ایجادشده را بررسـی مـیکنـد .قـوانین

تجمیـــع اراضـــی و

حقوقی ایران ،گرچـب تضـمینکننـدة حـداقلهـا و الزامـات سـاختمانی و

قنبـــــران و

مســتحدثات براســاس

شهری اس بر ایجاد یضاهای شهری باکیفی دالل نمـیکنـد .از سـوی

ماهر0938 ،

قوانین و ضوابك حقوقی

دیگر ،تجمیع چند ق عب زمین شهری با توجب بب یق نشینیهای مجـدد

ایــران و تــأثیر آن بــر

و تصحیح معابر ،مالکی مشاع ببوجـود مـیآورد کـب مشـکالت حقـوقی

شکل شهر

جدیدی برای مالکان ببدنبال دارد کب یلیرغ وجود تشویقهـا و کـاهش
یوارض ساخ  ،شهروندان را از این کار بازداشتب اس .
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.پیشینةمطالعاتانجامشدهدرخصوصتفکیکاراضی 

ادامةجدول1
نويسنده 

نتايجويافتهها 


عنوانتحقيق 

نتایج نشـان ایـن تحقیـق مـی دهنـد کـب ادراک مالکـان و خانوارهـای
روستایی راح زمین از کاربری اراضی و تفکیک آن تا حد زیـادی در
پایـــداری در مـــدیری
Lange et
al., 2015

زمین ،تحلیلی از ادراک
خانوارهـــای روســـتایی
شمال آلمان

پایداری مدیری زمین تأثیرگذار اسـ  .کـاربری اراضـی در تصـمیمات
آنها برای تخصیص و تفکیک زمین و حفظ محیك روستا مؤثر اس  .در
این خصوص چهار گروه مشتمل بر مدیران و برنامـبریـزان ،کشـاورزان،
مدیران آب ،و جنگلداران براساس مصـاحبة نیمـب سـاختاریایتب و روش
کیفی م العـب شـدند .برحسـ نگـرش هـر گـروه از ابعـاد اقتصـادی،
اجتمایی و زیس محی ی ،شکلی از تخصیص و تفکیک اراضی غالـ و
پایداری مدیری

زمین تح الشعاع قرار میگیرد.

با توجب بب اینکب امروزه روستاها و نواحی اطرا آنها بـا پدیـدههـایی از

& Cavric
Keiner,
2004

مواجـب انـد کـاهش جمعیـ

و پیـری آن ،کـاهش حامیـان

بــبســوی برنامــبریــزی

این دس

کــاربری اراضــی پایــدار

حفاظ

و احیای روستاها ،ایزایش مهاجرت های روستاشـهری ،کـاهش

روستایی فمورد م العب

مالکی

تدریجی و توسعب بدون کنترل اراضـی و روسـتاها ،بـبویـژه در

بوتسوانا ،مفهومی بـرای

نواحی مجاور شهرها ،استفاده های نامناس

برنامــبریــزی یکرارچــة

پایداری و توان اراضی ،اجارة زمین و تجارت آن ،و ببکارگیری برنامبهـا

روستا)

و قوانین مختلف برای توسعة روستا ،الزم اسـ کـب مـدیری کـاربری

و ناکایی از اراضی براسـاس

اراضی و تخصیص آن اجرا شود.
این مقالب بب دنبال بررسی الگوهای کاربری اراضـی روسـتایی و تفکیـک
مشـــکالت تفکیـــک و
کاربری اراضی روستایی
Libby,
2002

و سیاس های پاسخ گو
بــازنگری از چــارچوب
چش انداز ایاالت متحد

آنها و مسائل مرتبك با آن و سیاس های پاسخگو و مقابلب با تغییـرات و
مشکالت ناشی از آن اس  .براساس نتایج مقالـب بـرای تفکیـک اراضـی
روسـتایی و بــبویـژه کشــاورزی در نـواحی روســتایی ،ابزارهــایی نظیــر
برنامبریـزی و سیاسـ هـای حمـایتی کنترلـی دولـ یـدرال ،تعیـین
مسیرهای توسعب ببوسـیلة برنامـب و طـر  ،ارـالحات قـانون اراضـی و
نظایر آنها ببینوان سیاس های کنترلی برای تفکیک و تخصیص اراضی
روستایی م ر میشود.
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پیشینةمطالعاتانجامشدهدرخصوصتفکیکاراضی 

ادامةجدول.1
نويسنده 

عنوانتحقيق 

Kebede,
2005

ارـــــالحات ارضـــــی،
تخصیص اراضی و نهادها
در روســـتاهای اتیـــوپی
تحلیــل نــابرابریهــا بــا
دادههای غیررسمی

نتايجويافتهها 

بعد از ارالحات ارضی اتیوپی دیدگاه های بسیاری درخصوص م لوبی
واگذاری اراضی بب روستاییان شـکل گریـ  .مقالـة حاضـر بـب تحلیـل
دیدگاه ها و نتایج ارـالحات و واگـذاری اراضـی روسـتایی بعـد از ایـن
ارالحات و نابرابریها یا مزایای آن پرداختب اس .

منبع:نگارندگان0936 ،

امروزه ایزایش ارزش زمین در مناطق روستایی و شکلگیـری کـاربریهـای جدیـد ازجملـب
توسعة گردشگری ،ایجاد خانب های دوم ،توسعة رنعتی و مانند اینهـا ،منجـر بـب اهمیـ یـایتن
توجب بب موضوع ریای کاربریها و تفکیک زمین شده اس  .تفکیک زمین در مناطق روسـتایی
ببدالیل متعددی با چالشهای زیادی روببروس  ،کب گاه این چالشها ببینوان اهرمهایی بـرای
کنترل و حفظ اراضی از سوءاستفادههای سودجویان و گاه ببینوان مـانعی بـرای تـأمین ریـاه و
توسعة نواحی روستایی یمل می کننـد .یکـی از ابزارهـای کنتـرل قانونمنـد تفکیـک زمـین در
محیك های روستایی ،تهیب و اجرای طر های هادی اس  .میان چگونگی تفکیک زمین و اجرای
طر های هادی روستایی در ایران ارتباطی تنگاتن

وجود دارد و تحقق طر های هادی در گرو

وجود ابزارهای اجرایی مناسـ در زمینـة تفکیـک زمـین اسـ فییروزنیـا و دیـانی4 ،0930 ،؛
ییروزنیا و همکاران .)0930 ،روستاهای شهرستان مشهد با داشتن ویژگیهای نظیر قرارگـریتن
در حاشیة کالن شهر مشهد و مقصد گردشگری و تفریحی و ییالقی ،در سالهای اخیر با هجـوم
ایراد متعدد برای خرید باغویال ،خانة دوم و مانند آن ،گرایش بب تفکیک اراضی در این مناطق را
شدت بخشیدهاند .ازاین رو ضمن معریی ابزارهای الزم در نظام م لوب تفکیک اراضی روسـتایی،
این پرسش م ر می شود کب موانع و محدودی هـای پـیش رو در جریـان تفکیـک اراضـی در
مناطق روستایی شهرستان مشهد کداماند.
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روششناسيتحقيق 

در پژوهش حاضر از روششناسی کیفی با رویکردی تفسیرگرایانب و با استفاده از تئوری بنیـانی

0

استفاده شده اس  .تئوری بنیانی یرایند ساخ نظریبای مدون از طریق گردآوری سازمانیایتـة
داده و تحلیل استقرایی دادهها برای آندستب از پژوهشهایی اس کب یاقد مبانی نظـری کـایی
در مورد موضوع مورد نظر هستند .در یرایند ساخ تئوری بنیانی سب مرحلة کدگذاری دادههـا
وجود دارد کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشـی .کدگـذاری یبـارت اسـ

از

یرایندی تحلیلی کب طی آن دادهها تفکیک ،مفهومبندی و یکرارچب مـیشـوند ،بـبگونـبای کـب
بتوانند نظریة نهایی را شکل دهند .در یرایند کدگذاری ،واحد تحلیـل مفهـوم اسـ  .در مرحلـة
کدگذاری باز مفاهی اولیب ،در مرحلة کدگذاری محوری مقولبهای یمده ،و در مرحلة کدگذاری
گزینشی مقولة هستب استخراج می شود کب باید قدرت تحلیلی داشتب باشد و دیگـر مقولـبهـا را
نیز در خود جای دهد .کدبندی گزینشی مستلزم بررسی دقیق دادهها و کدهای دو مرحلة قبلی
اس  .پس از تعیین مقولة محوری یا هستب ،سایر مقولبها حول مقولة محـوری در قالـ مـدلی
پارادایمیک ترسی می شوند .این مدل کب همان تئوری بنیانی یا نظریـة مبتنـی بـر دادههاسـ
باید دارای سب بعد شرایك ،تعامالت و پیامدها باشـد فمحمـدپور و ایمـان 033 ،0921 ،و .)811
ازاینرو گردآوری دادهها ابتدا در س ح کتابخانبای برای بررسی نظری و قانونی تفکیـک اراضـی
روستایی رورت گری و در گام دوم با مصاحببهای ساخ نیایتب و باز و بررسـیهـای اسـنادی
انجام شد .پس از جمعآوری اطالیات ،دادههای جمعآوریشده از طریق تحلیل محتوایی واکاوی
شدند و طی مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی طبقببندی شدند.
جامعة مصاحبب شوندگان پژوهش حاضر را ایرادی تشکیل میدهند کب در یراینـد موضـویی
مسئلة تفکیک اراضی روستایی حضور دارند ،کـب شـامل اینهاسـ

مصـاحببهـای اکتشـایی بـا

شاهدان یینی و نظرخواهی از کارشناسان حوزههای امور ینـی ،م العـات امـور یمرانـی و امـور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded Theory
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زمین بنیاد مسکن انقـالب اسـالمی خراسـان رضـوی و مشـاوران طـر هـای هـادی روسـتایی
شهرستان ببمنظور کشف موانع و چالش های پـیش روی تفکیـک اراضـی در پهنـة جغراییـایی
شهرستان مشهد 9 .نفر کارشناس معاون یمران روستایی بنیاد مسکن استان خراسان رضـوی،
 8نفر کارشناس امور زمین بنیاد مسکن انقـالب اسـالمی 08 ،مشـاور حقیقـی و حقـوقی طـر
هادی روستایی 01 ،کارشناس ثب و  01کارشناس نظام مهندسی مصاحببشوندگان را تشـکیل
میدهند .تعداد مصاحببشوندگان در برخی نمونبهـا نظیـر کارشناسـان بنیـاد مسـکن براسـاس
تمام شماری و در برخی موارد نظیر کارشناسان نظام مهندسـی و ثبـ از روش گلولـة بریـی تـا
زمان رسیدن بب اشباع اطالیاتی تعیین شـدند .درنهایـ برمبنـای روششناسـی کیفـی نظریـة
بنیانی ،الگوی نهایی تأثیرگذاری این ابعاد ترسی شـد و پایـة ارائـة نتـایج قـرار گریـ  .در ایـن
م العب تأکید بیشتر بر طر تفکیک اراضی ای اس کب بنیاد مسکن انقالب اسالمی بـا دریایـ
زمین منابع طبیعی آن را انجام میدهد.

مبانينظري 
زمین سرمایة طبیعی بشر اس و حیات اجتمایی با استفاده از آن و توسعة آن شکل مـیگیـرد.
این موضوع ضرورت استفادة هدیمند و کنترلشده از زمین را روشنتر میکند و موج میشود
ساختار ارلی برنامـب ریـزی یضـا براسـاس نحـوة اسـتفاده از زمـین و توسـعة آن اسـتوار شـود.
رویکردهای سنتی رایج بب زمین ،نیازهای پیشبینیشدة یضا را با تفکیک کاربریهـای مختلـف
در شکل من قب بندی زمین برطـر و توسـعة آن را نیـز از همـین طریـق کنتـرل مـیکردنـد،
درحالیکب پیشبینی کاربری و تـراک بـرای محـدودههـای مختلـف یضـایی فایـ از شـهری و
روستایی) تنها روی کاغذ باقی مانده و آنچب در واقعیـ ر داده یراتـر از ایـن و سـب توسـعة
ناکارامد مدیری اراضی یضاها شده اسـ فرییعیـان .)68 ،0923 ،رویکردهـای نـوین مـدیری
زمین امروزه در دنیا با یناوینی چـون مـدیری تغییـرات اسـتفاده از زمـین ،کنتـرل توسـعب و
مدیری رشد ،رشد هوشمند ،مدلهای تخصیص کاربرد زمین و زیرمجمویبهای آن فاقتصـادی،
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کنشگر یضایی و جز اینها) ببمنظور ایجاد ضمان اجرایی برای طـر هـای پیشـنهادی کـاربری
زمین و مدیری توسعة آن و با ابزارهایی نظیر اتکا بر حاکمی و قدرت اجرایی یردی ،ضوابك و
مقررات تفکیک زمین و کاربری اراضی یمدتاً مع و بب تقسی اراضی و ثب ق عات ،ضـوابك و
مقررات تفکیک و من قببندی ،و ضوابك طر های اجرایی م ر شدهانـد فن.کMeck, 1998 .؛
ابـراهی نیـا و همکـاران3-88 ،0922 ،؛ Chapin & Kaiser, 1995؛ رییعیـان .)0923 ،از ابعـاد
تأثیرگذار بر مدیری پایدار زمین ،الگوهای تخصیص و تفکیک و کاربری زمین هستند کب تح
تأثیر یوامل بسیاری قرار دارند .براساس دیدگاه «کی ول» ،یوامل بسیاری نظیر بـازار ،یملکـرد
سیست های برنامب ریزی ،و قوانین کنترلی و حقوقی زمـین از مهـ تـرین ایـن یوامـل بـبشـمار
می آیند .بیشتر م العات و رویکردهای م ـر درخصـوص مـدیری

زمـین در ابعـاد تفکیـک و

تخصیص اراضی بب نواحی شهری محدود میشوند و در مناطق روسـتایی ،ضـعفهـای بسـیاری
پایداری مدیری اراضی روستایی را با چالش روببرو ساختب اس .


تعريفتفکيکاراضيواهدافموردانتظارازآن 
امروزه با ایزایش جمعی و ببتبع آن تقاضا برای زمین از ابعـاد مختلـف فتـأمین غـذا ،مسـکن،
تأسیسات ،سکونتگاهها ،اوقات یراغ و مانند آن) زمین بیش از دهبهای قبل بـب کمیـابتـرین
منبع تبدیل شده اس این تقاضا و توسعب موج بازجه گیری بنیادی در مفهوم کاربری زمین
شده اس  ،ببطوریکب مفهوم چندکارکردی نقشی بارز و همیشـگی و یراینـدی بـازی مـیکنـد
ف .)OECD, 2001در این زمینب ،تقاضا یا نیاز بب تغییر کاربری اراضی ،تفکیک اراضی و اختصاص
آن بب اهدا گوناگون توسعة روستایی ،مدیران و برنامبریزان را با چـالشهـای قـانونگـذاری و
تحدید این یرایند مواجب ساختب اس  .در ار ال حقوقی ،تفکیک یبارت از این اس کـب مـال
غیرمنقولی ،ای از مشاع یا غیرمشاع بب دو یا چند حصة مجـزا تقسـی شـود فپورسـلی بنـاب،
 .)03 ،0922تفکیک را همچنین میتـوان ق عـب بنـدی امـالک خصورـی براسـاس مقـررات و
برنامب های مصوب توسعب معنا کرد .مقررات کلی تفکیـک دربرگیرنـدة جزئیـات انـدازه و شـکل
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ق عات زمین ،یرض و طول آنها و چگـونگی تـأمین دسترسـیهاسـ  .تفکیـک زمـین یکـی از
اهرم های اساسی در تعیین الگوهای ساخ محلب اس  .اندازه و شکل ق عـات ،مشـخصکننـدة
کیفی ساختاری و تراک جمعی و ویژگی اساسی کاربری زمـین اسـ فپورمحمـدی،0928 ،
 .)091یالوه بر این ،تفکیک زمین شامل نحوة ایجاد خیابانهای محلی ،پیادهروها ،خ وط آب و
یاضالب ،جمع آوری آبهای س حی و خدمات ریاهی دیگر نیز هسـ فایتصـامیپـور.)0931 ،
ازآنجاکب در چارچوب تئوری توسعة پایدار اجتمایات روستایی و انسان روستایی بـا زمـین زیـر
پایش توأمان و یکرارچب مورد نظر قرار میگیرد فمؤسسة توسعة روستایی ایران ،)22 ،0920 ،در
تفکیک اراضی نیز توسعة پایدار ببینوان نگرش و دیدگاه حاک برگزیـده شـده اسـ  .تفکیـک
اراضی روستایی با این رویکرد انجام میپذیرد کب در ابعاد اقتصـادی ،اجتمـایی و کالبـدی چـب
تأثیراتی در جامعة روستایی برجای خواهد گذاش فییروزنیـا و همکـاران .)880 ،0930 ،هـد
ارلی از تفکیک اراضی روستایی را میتوان چنین بیان کرد بهـرهبـرداری م لـوب از زمـین در
جه یمران روستایی بب منظور تأمین کمبـود یضـاهای مسـکونی ،اداری و خـدماتی روسـتا بـا
ریای دسترسی م لوب بین ق عات روستایی در جه محایظ از سـالم  ،ایمنـی ،راحتـی و
ریاه یمومی روستاییان؛ یراه آوردن رشد منظ و موزون توسـعة روسـتایی؛ تـأمین زمـین کـب
بتوان آن را با اسناد کتبی و توریف رحیح قانونی انتقال داد؛ بنانهادن روشها و استانداردهایی
برای یراه آوردن مسیر تردد کایی ،خیابانها ،خدمات زیربنایی ،تصفیة یاضـالب و شـبکبهـای
جمعآوری آبهای س حی و محایظ در برابر بروز سیل و آتشسوزی؛ تأمین یضاهای آموزشی
و تفریحی و دیگر تسهیالت مورد نیاز جامعب؛ ایجاد ق عات مستقل بـا خـدمات زیربنـایی مـورد
قبول و قابل استفاده برای زندگی؛ ارتقای دوام همسایگی و محلب و حفـظ ارزش زمـین؛ ارتقـای
س ح و شیوة حفاظ و نگهداری از مناطق با ویژگیهای طبیعی و خوشمنظـر و یـراه آوردن
دسترسی مناس بب این مناطق؛ تقوی سفره هـای آب زیرزمینـی و کمـک بـب پـاکیزگی هـوا؛
یراه آوردن انع ا پذیری بیشتر در طراحی و ایـزایش کـارایی بـرای خـدمات و زیرسـاخ هـا
شامل روشهای طراحی کب طول خیابـانهـا را کـاهش مـیدهـد و منجـر بـب رـریبجـویی در
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هزینبهای اجرایی ناشی از خدمات زیربنایی میشود فاقتباس از ایتصامیپور )0931 ،فشکل .)0
همچنین اهدا خرد تفکیک اراضی روستایی مواردی از این دس را دربرمـیگیـرد تخصـیص
زمین کایی بب کاربری مسکونی متناس با رشد جمعیـ و رونـدهای جمعیـ پـذیری روسـتا؛
پیروی شکل تفکیک اراضی از شکل م لوب زمین؛ پیروی کلی از بای کالبـدی و ق عـببنـدی
اراضی موجود در روستا ضمن توجب ویژه بب شرایك اقلیمی محلی و شرایك زیسـتیـ یرهنگـی و
معماری بومی من قب؛ ریای حداقل ضوابك طر های باالدس ؛ ایجـاد دسترسـی مناسـ بـین
مجمویب ق عات برحس نوع کاربری؛ تناسـ و همـاهنگی شـیوة تفکیـک بـا زیرسـاخ هـای
موجود و پیشنهادی روستا؛ تناس و هماهنگی شیوة تفکیک با نحـوة کـاربری ،یعالیـ تـراک
ساختمانی و جمعی پیشبینیشده برای روستا فمشیری و سعیدی.)0923 ،

شکل.1مزایاواهدافقانونتفکیکاراضیدرنواحیروستایی 
منبع:نگارندگان 4931 ،
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معرفيابزارهايالزمدرنظامتفکيکاراضي 
در نظام تفکیک اراضی روستایی این موارد دخیـلانـد  )0قـوانین روسـتایی )8 ،اسـتانداردها و
ضوابك و مقررات )9 ،الگوهای تفکیـک و طراحـی ،و  )6ایـراد و نهادهـای یینفـوی .در قـوانین
روستایی ،کلیة اسناد و احکام مصوب کب بب موضوع تفکیک اراضی روستایی اشاره دارند ،حقـوق
مالکی و حقوق ارتفاقی م ر میشوند .طراحان و کارشناسانی کب بب امر تفکیـک مـیپردازنـد
با اسـتانداردها و ضـوابك و مقـررات مختلـف در حـوزة اراضـی کشـاورزی ،روسـتا فمسـکونی و
خدماتی) و الگوهای مختلف طراحی روببرو می شوند .در جریان تفکیک اراضی ایراد و نهادهـای
یینفوی در قال مالکان زمین ،مشاوران طر هادی و بخش یمومی دخال دارند .در هر مرحلب
از این مسیر چالشهایی در پیش رو اس کب در ادامب بحث خواهد شد.


قوانينروستايي 
اسنادواحکام 
برای تفکیک اراضی داخل محدوده و حـری شـهر و خـارج از شـهر فدر روسـتا) بـب مسـتندات
متفاوتی نیاز اس  .مجمویة اسناد و احکام درخصوص ضوابك و مقررات تفکیک اراضـی را در دو
قلمرو اراضی کشاورزی و اراضی روستایی میتوان تعریف کرد .بـدیهی اسـ انجـام تفکیـک در
مورد اراضیای اس کب یملیات ثبتی آنها خاتمب یایتب اس  .در رورت یاقد سند مالکی بـودن
اراضی روستایی نیز با ایجاد مستحدثات در محدودة طر و با اخذ سند از بنیاد ببنـویی امکـان
تفکیک مهیاس  .احکام مربوط بب تفکیک اراضی خارج از روستا در حوزة مواد آییننامة خارج از
محدودة قانونی و حری شهرها و قانون حفظ کاربری اراضی زرایی و باغها و قانون منع یروش و
واگذاری اراضی یاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن بب شـرک هـای تعـاونی مسـکن و سـایر
اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگیرد کب بباختصار در جدول  8گردآوری شده اس .
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یازاسنادواحکاممربوطبهتفکیکاراضیروستایی 

.خالصها

جدول2
مادة  9آییننامب مربـوط بـب

تفکیک و تقسی اراضی واقـع در خـارج از محـدودة قـانونی و حـری

اســتفاده از اراضــی ،احــدا

شهرها بب ق عات کمتر از بیس هکتار با ضواب ی امکـانپـذیر اسـ

بنا و تأسیسـات در خـارج از

کــب از آن جملــب درخصــوص اراضــی غیرشــهرک ایــالم نظــر وزارت

محــدودة قــانونی و حــری

کشاورزی و منـابع طبیعـی یـا واحـدهای تـابع آن وزارت اسـ کـب

شهرها فبا ارالحات بعدی)

اختیارات الزم بب آنها تفویض شده باشد.
ادارات ثب اسناد و امـالک مکلـفانـد در هنگـام تفکیـک و ایـراز و

خااااار  تبصــرة  9مــادة  0قـــانون
محاادودة حفظ کاربری اراضی زرایـی
طااااار  و باغها
هادي 

تقسی اراضی زرایی و باغهای واقع در خارج از محدودة قانونی طـر
هادی روستایی ،نظـر سـازمان جهـاد کشـاورزی را اسـتعالم کننـد و
تفکیک و ایراز و تقسی اینگونب اراضی پس از تأیید مـدیری جهـاد
کشاورزی قابل اجرا خواهد بود .حداقل تفکیک اراضی کشـاورزی نیـز
مشخص شده اس .

بند ب مـادة  1قـانون منـع

تفکیک اراضی و امالک واقع در خارج از حری شهرها از نظـر ریایـ

یــروش و واگــذاری اراضــی

کاربری و ضوابك طر های جامع ناحیـبای و در رـورت تهیـبنشـدن

یاقد کاربری مسکونی بـرای

طر برای ناحیة مورد نظر ،از جنبة ریای ضوابك آیـیننامـة مربـوط

امر مسکن بـب شـرک هـای

بب استفاده از اراضی و احدا بنـا و تأسیسـات در خـارج از محـدودة

تعـــاونی مســـکن و ســـایر

قانونی و حری شـهرها فمصـوب  0911هیئـ وزیـران) و ارـالحات

اشخاص حقیقی و حقوقی

بعدی آن ،بریهدة سازمان مسکن و شهرسازی استان اس .

بنــد  01مــادة  43قــانون
واقااعدر
محاادودة
طااااار 
هادي 

تشـــــکیالت ،وظـــــایف و

تشکیل پرونـده بـرای ایجـاد بناهـا ،تأسیسـات و تفکیـک اراضـی در

انتخابات شـوراهای اسـالمی

محدودة قانونی روستا و ارجاع بب بخشداری برای ردور مجوز بریهدة

کشور و انتخـاب شـهرداران

دهیار اس .

ارالحی 0928/1/4
تبصرة بند ب مادة  1قـانون

مرجع تهیب و تأیید نقشبهای مربوط بب تفکیـک اراضـی و امـالک در

منع یروش

داخل محدودة روستاها ،بنیاد مسکن اس .
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.خالصه
ادامةجدول2
تبصــرة  8بنــد  1مــادة 9
آییننامب مربوط بب اسـتفاده
از اراضـــی ،احـــدا بنـــا و
تأسیســــات در خــــارج از
محــدودة قــانونی و حــری
شهرها

در محدودة مسکونی روستاها ردور اجازة تفکیک بـا ریایـ قـوانین
جاری کشور و در حدود نیازهای سکونتی و اجتمایی روستا بب یهـدة
وزارت تعاون و امور روسـتاها یـا واحـدهای تابعـة آن وزارت ف=بنیـاد
مسکن انقالب اسالمی)کب اختیارات الزم بب آنها تفـویض شـده باشـد
خواهد بود.

مـــادة  6اساســـنامة بنیـــاد

تهیة زمین مورد نیاز طر ها و پروژههـای بنیـاد و آمـادهسـازی آنهـا

مسکن و تبصرة  6آن

ازسوی بنیاد م ر شده اس .

مادة  6قـانون سـاماندهی و
حمایــ از تولیــد و یرضــة
مسکن 21/8/81

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی موظــف اس ـ بــا انجــام م العــات
امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعة کالبـدی روسـتاها ،بـب
انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدودة روستاها اقـدام کنـد.
کلیة وزارتخانب ها ،مؤسسات دولتـی و شـرک هـای دولتـی کـب رـد
دررد ف 011دررد) سـرمایب و سـهام آنهـا متعلـق بـب دولـ اسـ
موظـفانـد اراضـی واقـع در محـدودة روسـتاها را بـبرـورت رایگـان
بب منظور تسهیل در امر تولیـد و یرضـة مسـکن روسـتایی بـب بنیـاد
مسکن انقالب اسالمی واگذار کنند.

منبع :حسینی0923 ،؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی0921 ،

در یرایند آمادهسازی اراضی با مساح های باالی  8111متر در روستا ،مالکـان زمـینهـای
دایر و بایر روستایی در قال طر هادی مصوب بـرای تفکیـک و ایـراز یـا تقسـی زمـین خـود
موظفاند نقشة تفکیکی اراضی خود را بب ضمیمة طر های اجرایی آمادهسازی همراه بـا بـرآورد
سرانب بب بنیاد مسکن انقالب اسالمی یا بخشداریها ارائـب کننـد .تفکیـک و واگـذاری و یـروش
امالک واقع در کاربریهای یمومی روستا ممنوع اس و تا زمانیکب موضوع تفکیک این امـالک
بب تصوی کارگروه مسکن و شهرسازی یا کمیتة تغییر کاربری طر هادی نرسیده باشد تفکیک
یا ردور هر نوع مجوز برای امالک یوق مغایر مقررات خواهد بود .تقسی و ق عببندی اراضی بـا
ریای حد نصاب تفکیک کاربری مربوط و ضـوابك و مقـررات طـر هـادی روسـتایی بـبشـرط
داشتن اسناد معتبر و ششدان

بالمانع اس فحسینی.)811 ،0923 ،
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حقوقمالکيت 
نارسایی ،کمبود و ناهماهنگی در پارهای قوانین و مقـررات مربـوط بـب حقـوق مالکیـ و نحـوة
نظارت بر زمین ،بب ویژه وجود اشکال گونـاگون مالکیـ و تصـر و متولیـان مختلـف نـاظر بـر
بهرهگیری از اراضی ،از یوامل اساسی ناکامی برخی طر های آمادهسازی اراضی ببشمار میآیند.
نبود مدارک معتبر و رسمی مالکی در دس مالکان زمین ببخصوص در اسـتفاده از تسـهیالت
مؤسسات مالی و بانکی در یعالی های یمرانی ،از دیگر موانـع حقـوقی مـرتبك بـا آمـادهسـازی
اراضی محسوب می شود .نشناختن مسائل مرتبك با مالکی و ریع بموقع آن میتواند دو مشکل
اساسی تحققنیایتن کاربریها در مکان پیشبینیشده و تخصیصنیایتن یضاهای خـالی روسـتا
بب کاربریهای مناس را ببوجود آورد .نبودن کاداسـتر اراضـی و شـبکة نظـاممنـد از اطالیـات
دقیق ،جامع ،بهنگام و شفا درخصوص مالکی ها موج تحققنیایتن طر هـای آمـادهسـازی
اراضی و درنتیجب ناکارامدی نحوة تفکیک اراضی مـیشـود فمشـیری و سـعیدی-883 ،0923 ،
 .)881مالکی اراضی باید از دید قوانین رسمی و حقوق یریی شفا باشـد ،زیـرا ممکـن اسـ
یررة انتخاب شده از اراضی ملی و دولتی بب شمار رود ولی ساکنان بومی ببطور سـنتی حقـوقی
در بهرهبرداری از آن برای خود قایل باشند فهمان.)012 ،


حقوقارتفاقي 
حقوق ارتفاقی بدین معناس کب برای پالکی نسب بب پالک مجاور حقی ببوجود آمده کـب شـامل
امتیازات مشخصی ببمنظور استفاده از زمین دیگر اس  .اهدا ،تخصیص ،استفاده از اموال خصوری
ببشکل یمومی از طریق مصادرة دول  ،تصر بالمعارض طوالنیمدت و مورد اجتنابناپـذیر از آن
جملب اس  .حقوق ارتفاقی مثب شامل شبکة دسترسـی و حـق انتقـال آب اسـ  ،کـب از طریـق
اجرای رحیح طر تفکیکی تأمین میشود .حقوق ارتفاقی منفی شامل آن دستب از مواردی اسـ
کب یعالی های مشخصی را در یک ق عب زمین منع میکند ،نظیر محدودی بـرای دسترسـی بـب
نور خورشید و حفظ چش انداز پالکهای مجاور فایتصامیپور 41 ،0931 ،و .)44
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استانداردها،ضوابطومقررات
برنامب ریزی کاربری زمین شامل ارزیابی مکانی سای اس کب در آن من قببندی انجام میگیرد
و کاربری های مجاز ،مشروط و ممنوع مشخص میشـود .در پایـان ،ضـوابك تفکیکـی هریـک از
کاربریها تدوین میشود.
الف)ضوابطتفکيکاراضيکشاورزيواقعدرطر آمادهسازيروستايي 
در مواقعی کب زمین کشاورزی در محدودة طر آمادهسازی قرار گریتب باشد و ضرورتا بـا توجـب
بب قانون حفظ اراضی زرایی و باغی امکان تفکیک آن وجـود نداشـتب باشـد ،تنهـا بـا توجـب بـب
ضوابك زیر امکان ساخ وساز در آن وجود دارد
 در هر ق عب باغ یا مزریب یقك یک بنای مسکونی ساختب شود.حداکثر س ح اشغال ساختمان در باغهـا برابـر  011مترمربـع ،حـداکثر سـ ح زیربنـا درطبقات  911مترمربع و حداکثر طبقات برابر دوطبقب فببجز زیرزمین) اس .
 حداکثر س ح اشغال سـاختمان در مـزارع برابـر  811مترمربـع و حـداکثر طبقـات برابـردوطبقب فببجز زیرزمین) اس فمشیری و سعیدی.)0923 ،
ب)ضوابطتفکيکاراضيمسکونيوخدماتي 
حداقل شرایك الزم برای تفکیک اراضی مسکونی در پارهای منابع آورده شده اس کب با یکدیگر
تناقضاتی دارند .دلیل تناقضها این اس کب برنامبریزان و طراحان با درنظرگریتن یواملی مانند
نوع اقلی  ،شی زمین ،شیوة سکون  ،نوع معیش  ،الگوی شبکة معابر ،سازمان یضـایی و ماننـد
اینها اندازه و جه قرارگیری ق عب را تعیـین مـیکننـد و روش خارـی بـرای تفکیـک اراضـی
مسکونی وجود ندارد .در ادامب برخی یوامل مؤثر در نحوة تفکیک اراضی مسکونی آمده اس .
اقليم:جه گیری ق عب باید ببگونب ای باشد کب از نور جنوب بیشـترین اسـتفاده شـود .در
اقلی گرم و خشک مناس ترین جه

استقرار برای کاهش شدت تـابش آیتـاب در یصـلهـای
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گرم و تأمین بخشی از نیازهای حرارتی در یصول سرد حداکثر از  01درجة غربی تـا  81درجـة
شرقی اس  .بهرهمندی از نسی مالی در ماههای گرم سال و دیـع بادهـای مـزاح در تفکیـک
اراضی مد نظر اس  .شبکة معابر باید ببگونب ای طراحی شـود کـب از ایجـاد کـوران شـدید هـوا
جلوگیری کند.
شيب :در تفکیک اراضی جه قرارگیری ق عب بایستی در امتـداد شـی باشـد تـا از ایـن
طریق زمینب برای دیع آبهای س حی یراه شود .در اراضیای کب شی آن زیـاد اسـ غالبـاً
اندازة ق عات ببدلیل محدودی زمین کوچکتر اس  .در اراضیای کـب شـی آن مالیـ باشـد
امکان بزرگتر گریتن ق عات با توجب بب یوامل دیگر هس .
سنتسکونت:گاهی اندازة ق عب تح تأثیر سن سکون و یرهن

ریتـاری و ایتقـادی

مردم قرار می گیرد .در برخی از روستاهایی کب زندگی ببرورت گروهی اس  ،اندازة ق عب بـرای
چندین خانب طراحی می شود .در اثر ریای ارل محرمی ممکن اس یک حیـاط خصورـی و
یک حیاط مجزا در واحد مسکونی طراحی شود.
نوعمعيشت:نوع معیش در اندازة ق عـب بسـیار مـؤثر اسـ و نحـوة اسـتقرار و ترکیـ
یضاهای پر و خالی مربوط بب معیش کشاورزی ،رنایع دستی و مانند اینها اهمی زیادی دارد.
ببینوان مثال خانوادة دامدار برای نگهداری دامهای خود بب یضاهای ویژهای نیاز دارد.
شبکةمعابرروستايي:نوع و یملکرد شبکة معابر روستایی در تفکیک اراضی مـؤثر اسـ .
ق عب ای کب کنار تقاطع یا پیرامون میدان روستا قرار مـیگیـرد ،انـدازهاش بـا دیگـر قسـم هـا
متفاوت اس فمشیری و سعیدی.)0923 ،
در بسیاری از نقاط دنیا برنامب ریزی بـرای تخصـیص و تفکیـک اراضـی روسـتایی از طریـق
ابزارهایی نظیر برنامبریزیهای دولتی و قانونی ،طر های ییزیکی و حقـوق مـرتبك بـا کـاربری
اراضی بب وسیلة نهادهای مرتبك با آن کنترل میشود تا لجامگسیختگیهای ایجادشده در یررة
تفکیک و واگذاری اراضی کنترل شوند و پایداری روستاها تح الشعاع سالیق و یملکـرد یـردی
یینفعان این یررب قرار نگیرد فن.ک.)Cavric & Keiner, 2004 .
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يافتههايتحقيقبراساسروشتئوريبنياني 

در پژوهش حاضر پس از معریی ابزارهای دخیل در نظام تفکیک اراضـی ،چـالشهـای یـراروی
ایراد و نهادهای یی نفوی در امر تفکیک اراضی تعیین و شناسایی میشوند .برای شناسـایی ایـن
چالشها و یوامل مؤثر بر یرایند تفکیک اراضی روستایی ،از نظر مجمویبای از ایراد متخصص یا
دخیل در یرایند تفکیک اراضی روستایی شامل  9نفر کارشناس معاون یمران روسـتایی بنیـاد
مسکن استان خراسان رضوی 8 ،نفر کارشناس امور زمین بنیاد مسکن انقالب اسالمی فحداکثر
تعداد کارشناسان همین تعداد اس ) 08 ،مشاور شخص حقیقی و حقوقی طر هادی روستایی،
 01کارشناس ثب و  01کارشناس نظام مهندسی بهره گریتـب شـد .بـا تحلیـل مصـاحببهـای
ضبك شده با کارشناسان م ابق یرایند روش تئـوری بنیـانی مراحـل کدگـذاری بـاز ،کدگـذاری
محوری و کدگذاری گزینشی طبقببندی شدند .در مرحلـة کدگـذاری بـاز پـس از پیـادهسـازی
مصاحببهای ضبكشده ،م ال مرتبك ببشیوة خكببخك بررسی شدند ،بب هـر جملـب جداگانـب
یک کد داده شد و با یالئ فمشاوران و برنامبریزان) Cو فکارشناسان ادارات) Eمشخص گردیـد.
حارل ،استخراج  84جملة محوری بود کب ببشر جدول  9اس .

سازیدادههایحاصلازپژوهش(کدگذاریباز) 


مفهوم
جدول.3
رديف 
0
8

مفاهيم 
تعارضات قانونی میان دو نهاد دهیاری و بنیاد مسکن و روشننبودن وظایف آنهـا در امـر
تفکیک زمین
نارکارآمدی طر هادی یعلی در تعیـین جهـ توسـعة مناسـ و دیـدگاه انقباضـی در
تعیین نر رشد پیشنهادی و درنتیجب ارائة طر های ایزایش محدوده و تفکیک زمین
یوارض مربوط بب تفکیک

9

ممانع از پرداخ

6

یکساننبودن قوانین ادارة ثب

کدمرتبط 
E1

E2
E3
E4
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.مفهومسازیدادههایحاصلازپژوهش(کدگذاریباز) 

ادامةجدول3
رديف 
1

مفاهيم 
تسلك الگوهای شهری در نواحی روستایی از قبیل ایجاد معابر یریض

E5

4

گزینش الگویی یکسان و یاقد خالقی

1

آگاهی اندک کارشناسان تفکیک زمین از الگوهای متعدد تفکیک زمین

E7

2

مشخصنبودن مالک

E8

3

مالکی از قبل تقسی شده و خردهمالکی

E9

01

نبود امکان تفکیک زمینهای مسکونی با یرض کمتر از  1متر

E10

00

اختال بر سر مرزبندی ق عات

E11

08

ضعف تدقیق حدود مالکیتی

E12

09

اختال بین مساح ق عب و یرض گذر با سند مالکی

E13

06

جاببجایی مکان سند با موقعی زمین

E14

01

مغایرت پالکهای ثبتی مجاور سند

E15

04

مغایرت حدود سند با شمال واقعی

E16

01

مرغوبی اراضی کشاورزی و باغی

C1

02

توایقنداشتن مالکان درخصوص واگذاری اراضی خدماتی

C2

03

وجود درختان و پوشش گیاهی غنی

C3

81

ق عات موجود

C4

جه گیری نامناس

در طراحی

کدمرتبط 

E6

ورودی ق عات موجود

C5

80

مکان نامناس

معابر موجود

C6

88

شکلبندی نامناس

89

لزوم ریای حری های یوارض مصنوع نظیر خ وط انتقال انرژی

C7

86

وجود توپوگرایی و شی زیاد زمین

C8

81

وجود یوارض آبی نظیر ریای حری مسیل و رودخانب و مسیر قنات

C9
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در مرحلة کدگذاری محوری ،کدهایی کب موضوع مشترک داشتند در قال مفاهیمی جدیـد
گروهبندی شدند و متغیرها ببدس آمدند و بب هریک از آنها شـاخصهـایی بـبشـر جـدول 6
تعلق گری .
جدول.4نتایجحاصلازکدگذاریمحوری 
گويهها 


حوزه 

تعارض های قانونی میان دو نهاد دهیاری و بنیاد مسکن و روشننبودن
وظایف آنها در امر تفکیک زمین
چالشهای موجود در
قوانین

طبیعی

محدودی یوامل
ییزیکی

محدودی الگوهای
انتخابی تفکیک
اراضی

E

ناکارآمدی طر هادی یعلی ببدلیل تعییننشدن سم توسعة مناس و
داشتن دیدگاه انقباضی در تعیین نر رشد پیشنهادی و درنتیجب ارائة

E

طر های ایزایش محدوده و تفکیک زمین
ممانع از پرداخ یوارض مربوط بب تفکیک

E

یکساننبودن قوانین ادارة ثب

E

وجود توپوگرایی و شی زیاد زمین
محدودی یوامل

کدمرتبط 

وجود یوارض آبی نظیر ریای حری مسیل و رودخانب و مسیر قنات
مرغوبی اراضی کشاورزی و باغی

C, E
C
C, E

وجود درختان و پوشش گیاهی غنی

C

جه گیری نامناس ق عات موجود

C

مکان نامناس ورودی ق عات موجود

C

شکلبندی نامناس معابر موجود

C

لزوم ریای حری های یوارض مصنوع نظیر خ وط انتقال انرژی

C

تسلك الگوهای شهری در نواحی روستایی از قبیل ایجاد معابر یریض

E

گزینش الگویی یکسان و یاقد خالقی در طراحی

E

آگاهینداشتن از الگوهای متعدد تفکیک زمین

E
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ادامه جدول  .4نتایج حاصل از کدگذاری محوری
حوزه 

محدودی یوامل
انسانی و حقوقی

گويهها 

مشخصنبودن مالک

E

توایقنداشتن مالکان درخصوص واگذاری اراضی خدماتی

C

مالکی از قبل تقسی شده و خردهمالکی

E

نبود امکان تفکیک زمینهای مسکونی با یرض کمتر از  1متر

E

اختال بر سر مرزبندی ق عات

E

تدقیقنشدن حدود مالکیتی
موانع اجرایی ت بیق
طر تفکیکی

کدمرتبط 

E, C

اختال بین مساح ق عب و یرض گذر با سند مالکی

E

جاببجایی مکان سند با موقعی زمین

E

مغایرت پالکهای ثبتی مجاور سند

E

مغایرت حدود اربعة سند با شمال واقعی

E

پس از تعیین مه ترین چالشها و کدگذاری بب دستببندی و تحلیـل هـر گـروه از موانـع و
چالشهای تعیینشده در یرایند تفکیک اراضی پرداختب شد.

تفسيرچالشهايموجودبرگرفتهازقوانينتفکيکاراضي 

م ابق بند  01مادة  43قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شـوراهای اسـالمی کشـور ،وظـایف
دهیاری شامل تشکیل پرونده و ارائة گردش کاری برای تفکیک اراضی اس و برمبنـای مـادة 1
قانون منع یروش ،نهاد بنیاد مسکن تنها مرجع رسیدگی بب تفکیک اراضـی در داخـل محـدودة
روستاها شناختب شده اس  .تعارضهایی میان دو نهاد دهیاری و بنیاد مسـکن وجـود دارد زیـرا
برمبنای مادة  43قانون تشکیالت و گردش کاری دهیاری موج تداخل و سرگردانی متقاضیان
می شوند .از برایند محتوای مادة  6اساسنامة بنیاد مسکن ،مادة  6قانون ساماندهی و حمایـ از
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تولید و یرضة مسکن ،و مادة  0قانون الحاق بب این قانون استنباط مـیشـود کـب بنیـاد مسـکن
بب ینوان تنها مرجع رسیدگی بب م العب و شناسایی و تهیة زمین مورد نیاز در روستاها با اولوی
زمینهای دولتی اقدام بب تملک و تفکیک میکند .ببدلیل اینکب این یمل بـبمنظـور تشـویق و
تسهیل ساخ وساز مسکن روستایی و بهسازی و یمران بای مسکونی و هدای توسعة ییزیکی
موزون در روستاهاس  ،نقشبهای تفکیکی بنیاد مسکن نیـاز بـب تأییـد سـایر مراجـع ندارنـد و
اداره های ثب

اسناد و امالک براساس آن اقدام می کنند .کلیة این اقدامات بایستی در محـدودة

روستا اتفاق بیفتند کب براساس قانون ،محدودة روستا شامل بای موجود روستا و گسترش آتـی
آن در دورة طر هادی روستایی تعریف شده اس  .برمبنای این قوانین ،بنیـاد مسـکن پـیش از
شروع طر های هادی روستایی درخصوص وجود اراضی ملی از ادارة کل منابع طبیعی اسـتعالم
میکند تا این اراضی در اولوی طراحی قرار گیرند و طر تفکیـک آنهـا در قالـ طـر هـادی
انجام پذیرد .بب استناد این قـوانین در روسـتاهای دارای طـر هـادی کـب زمـان بـازنگری آنهـا
یرانرسیده اس و طر هادی یعلی نیز جوابگوی حج متقاضیان نیس  ،میتـوان تغییراتـی در
طر هادی در قال

«ایزایش محدوده» ایجاد کرد کب زیرمجمویة طر هادی تلقی مـیشـود و

در کمیسیون تغییر کاربری بنیاد مسکن استان قابل پیگیری اس .

تفسيرموانعموجودتفکيکاراضيازديدگاهبرناماهريازانومشااوران
طر هادي 
یکی از اهدا طر هادی تشویق امر توسعب و از طریی ممانع از توسعة نام لوب زمین اسـ .
در این زمینب کارشناسان برنامب ریز نهادهای دولتی و مشـاوران طـر هـای هـادی روسـتایی در
یرایند تصوی طر هادی مشارک دارند و موقعی زمـین مناسـ توسـعب و نحـوة طراحـی و
شبکب بندی و ضوابك تفکیک اراضی را تصوی میکنند .در این جریان موانعی کـب در چگـونگی
تفکیک اراضی برای این دستب از کارشناسان پدیدار میشود یبارتاند از
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محدودی یوامل طبیعی از قبیل شرایك توپوگرایی و شی زمین ،وجود یوارض آبـی
و لزوم ریای

حری آنها ،مرغوبی

اراضی کشاورزی پیرامونی روستا ،وجـود درختـان

موجود.
-

محدودی یوامل مصنوع از قبیل جه گیری نامناس ق عات موجود و تعیین مکـان
نامناس ورودی ق عات ،شکلبندی نامناس معابر موجود ،لـزوم ریایـ حـری هـای
یوارض مصنوع.

-

محدودی

یوامل انسانی و مالکی

زمین همچون مشخصنبـودن مالـک ،ممانعـ

از

پرداخ یوارض مربوط بب تفکیک و بدبینبودن بـب یعالیـ هـای یمرانـی دولتـی در
میان روستاییان ،ببطوریکب در بسیاری از موارد تفکیک اراضی در طـر هـای هـادی
انجام نمـیشـود و بخـش مسـکونی بـب رـورت مخـتلك بـا کـاربری خـدماتی بـدون
مشخص کردن مرزهای تفکیکی تعیین میشود .در چنین شرای ی ،پهنبهـای توسـعة
کالبدی روستا ببجای مرزبندی ق عـات مسـکونی و خـدماتی در طـر هـادی انجـام
میشود .اگرچب ببدلیل مالکی از قبل تقسی شـده و خـردهمـالکی ،و توایـقنداشـتن
مالکان درخصوص واگذاری اراضی خدماتی ،تدقیقنشدن حدود مالکیتی و اختال بـر
سر مرزبندی ق عات ،این روش م لوب ببنظر می رسد ولـی آزادی انتخـاب در نحـوة
تفکیک ق عات مسکونی موج کاهش نظـ کالبـدی مـورد انتظـار در طـر هـادی
میشود.
درخصوص پیشبرد مناس برنامبهای آمادهسازی اراضی بـبویـژه در یررـبهـای روسـتایی
توایقنامبهای بینسازمانی برای تأمین زمین وجود دارد کب میتوان بب توایقنامة نحـوة واگـذاری
زمین برای مسکن روستایی بب بنیاد مسکن انقالب اسالمی اشاره کرد .طبـق توایقنامـة مـذکور
زمین مورد نظر از سوی ادارة کل منابع طبیعی در اختیار بنیاد مسکن قرار میگیرد .این اراضی
یمدتاً بب دلیل داشتن ناهمواریهای شدید یکی از مه ترین چالشهای یراروی تفکیـک اراضـی
برای طرا محسوب میشوند .این امر ببدلیل تسلك الگوهای شهری در نواحی روستایی از قبیل
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ایجاد معابر یریض اس کب موجـ

نداشـتن توجیـب اقتصـادی طـر مـیشـود .نبـود دیـدگاه

همسازی طراحی با شرایك طبیعی و اقلیمی و وجود الگویی یکسان و یاقد خالقی در طراحـی،
درنهای بایث میشود شرایك طبیعی موجـود ،مـانع و نق ـبضـعفی در برابـر طراحـی و نحـوة
تفکیک اراضی محسوب شوند.
ببنظر می رسد موانع پیش روی طرا بب دلیل نگرش قالبی و یکنواخـ در گـزینش الگـوی
طراحی ایجاد شدهاند .آگاهینداشتن از الگوهای متعدد تفکیک زمین موج میشود کب یوامـل
گفتبشده ببینوان موانع تفکیک اراضی قلمداد شوند.
ضواب ی نیز برای تفکیک اراضی خدماتی در روستا وجود دارد .ضوابك تفکیک اراضی گرچب
تضمینکنندة حداقل هاس

ولی بر ایجاد یضاهای باکیفی دالل نمـیکنـد .حـداقل مسـاح

تفکیک زمین برای کاربری های مختلف خـدماتی نظیـر آموزشـی ،بهداشـتی ،تجـاری ،نظـامی،
یرهنگی و تفریحی ،حمل ونقل ،تأسیسات و تجهیزات ،یضـای سـبز و ورزشـی از زمـرة ضـوابظ
تفکیک اراضی هستند .در مواردی از قبیل اهدا و وقف خـاص زمـین بـرای کـاربری مشـخص و
شرایك توپوگرایی و کمبود زمین در روستا تأمین حداقل زمین یراه نیس  .در کنـار قـوانین و
ضوابك و استانداردهای تعریفشده دو یامل دیگر یعنی یامـل انسـانی بـرای کنتـرل اجرایـی ،و
الگوهای طراحی القاشدة بیرونی و غیربومی نیز در تفکیک اراضی روستایی و کیفی آنهـا تـأثیر
بسیاری دارند ،کب ببینوان موانع مه در زمینة م لوبی این یرایند م ر میشوند.

تفسيرموانعموجودتفکيکاراضيازنگاهسايرکارشناسان 
در مرحلة بعد ،موانع و مشکالت موجـود از نگـاه سـایر کارشناسـان شـامل کارشناسـان ثبـ و
کارشناسان سازمان نظام مهندسی استان بررسی شد .اختال بین ابعاد و مساح سند با وضـع
موجود ،جابب جایی مکان سند با موقعی

زمین ،مغایرت پالکهای ثبتی مجـاور سـند ،مغـایرت

حدود سند با شمال واقعی و نبود امکان تفکیک زمینهای مسـکونی بـا یـرض کمتـر از  1متـر
ازجملب مشکالت کارشناسان دس اندرکار ادارههای ثب برای تفکیک اراضی اس  .اختال بین
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مساح ق عب و یرض گذر با سند مالکی  ،یکینبودن مختصـات محـل در ثبـ بـا مختصـات
ارلی فاشکال در جانمایی درس موقعی

ملک) و یکسان نبودن قوانین ادارة ثبـ از مشـکالت

یمدة کارشناسان نظام مهندسی اس  .یکی از چالش هایی کب بیشتر از سوی مالکان درخصوص
یرایند تفکیک اراضی روستایی اسـ و کارشناسـان آن را م ـر کـردهانـد ،مراحـل طـوالنی و
وق گیر تفکیک زمین و ارجاع آن بب ادارههای گوناگون اس کب از توان و حورلة یرد روستایی
خارج اس  .مالکان اراضی بب دو دستب تقسی میشوند  )0دالالن زمین کب با انگیزة کس سود
اقتصادی هستند و بب مالکی

زمین همانند سرمایبگذاری در مورد دیگر کاالها مینگرند و تأثیر

زیادی بر ق عب بندی و نوع تغییر کاربری اراضی دارند؛  )8مالکان تولیدکننده نظیـر کشـاورزان،
باغ داران و تولیدکنندگان کارگاهی کب از طریی مسلك بـر امـر تولیـد هسـتند و از طـر دیگـر
بب دلیل استفاده از زمین برمبنای تولیدات شان در نحوة برخورد با زمین محدودی هـایی دارنـد.
این دستب از مالکان همیشب ببدنبال حداکثرکردن نـر بازگشـ سـرمایب نیسـتند و بـا موانـع
متعدد قانونی درخصوص تفکیک زمین و ساخ وساز در آن مواجب مـیشـوند .بـبینـوان مثـال،
تفکیک اراضی ببدلیل مراحل طوالنی و وق گیر تفکیک زمین و ارجاع آن بب ادارههای گوناگون
از توان و حورلة یرد روستایی خارج اس  .این موضوع ازآنرو اهمی دارد کب گاهی زمین تنها
دارایی یرد روستایی اس و برای تأمین معاش مجبور بب یروش و واگذاری بخشی از آن میشود
و با منع شدید قانونی روببرو می شـود .ایـن چـالش از سـوی کارشناسـان ـ بـبینـوان مسـئول
اجراییـ بسیار مشاهده و م ر شده و برطر کردن آن نیازمند تدقیق و تأمل اس .

سازيمفهوميچالشهايفرارويتفکيکاراضيروستايي 


مدل
در مرحلة کدگذاری گزینشی ،تلفیق طبقات و خرده طبقات بب منظور ارائة چـارچوب اولیـة
تحقیق و هستة مفهومی انجام شد .یعالی
داستانی اس

ارـلی و یمـدة ایـن مرحلـب ایجـاد خـك سـیر

کب همة طبقات را شامل می شود .بررس ی و مقایسة مفاهی با یکدیگر نشـان
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دادند کب مقولب های «چالش ها»« ،موانع» و «محدودی ها»  ،مفاهی پژوهش را بب یکـدیگر
ارتباط می دهند .بر این اساس پس از مفهوم «چالش های تأمین زمین» ،بـا بهـره منـدی از
دیدگاه راح نظرانی همچون مشاوران و برنامب ریزان طر هادی روستایی  ،موانعی در قال
مفهوم « محدودی

یوامل طبیعی» و « محدودی

یوامل مصنویی» جمع بنـدی و در قالـ

« موانع طراحی الگوی تفکیک اراضی» مفهوم سازی شدند .با مصاحبب با مالکان ،مشاوران و
کارشناسان ،مفهوم « موانع حقوقی مالکی
درنهای

اراضی» نیـز اسـتخراج شـد .اغلـ

ایـن مـوارد

بب « تغییرپذیری طر تفکیک» منتهی می شوند .با توجب بب توضیحات م ر شده،

درک موانع تفکیک اراضی در قال

مدل پارامتریـک شـامل شـرایك ،تعـامالت و پیامـد در

شکل  9نمایش داده شده اس .

شکل.3مدلپارادایمیتئوریبنیانیبرایموانعتفکیکاراضی 
منبع:نگارندگان 4931 ،
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براساس این مدل پارادایمی ،میتوان تفکیک اراضی را با یوامل یلی و سببی مشـخصشـده
نظیر محدودی های حقوقی ،طبیعی ،انسانی و اجرایـی کـب هریـک دارای زمینـبهـای معینـی
هستند ،منجر بب پیامدهایی نظیر آشفتگی بای یضـایی ـ کالبـدی ،کـاهش کـارایی یضـایی ،و
ناپایداری اجتمایی روستا دانس کب در بلندمدت این یرایند را با چـالشهـای بیشـتری مواجـب
خواهد ساخ .


نتيجهگيريوپيشنهاد 

براساس نتایج پژوهش حاضر میتوان چالشها و موانـع تفکیـک اراضـی در نـواحی روسـتایی را
شامل ابعاد مختلفی از حقوقی ـ نهادی ،اجرایی ،ییزیکی ،طبیعی و انسانی برشمرد کب بـبنـویی
مؤید نتایج تحقیقات پیشین در ایـن حـوزه اسـ  .در ایـن خصـوص اسـتخراج مـدل مفهـومی
چالش های پیش روی تفکیک اراضی نشان میدهد کب مهـ تـرین چـالشهـای موجـود شـامل
مسئلة تأمین زمین ،محدودی یوامل طبیعی و قوانین دس وپاگیر برای روسـتاییان ،مشـکالت
اسناد اراضی روستایی و ان باق نداشتن آن با وضع موجـود ،و نظـایر آن برشـمرد .بـا توجـب بـب
محدودبودن م العات در این خصوص در نـواحی روسـتایی ،مقایسـة نتـایج پـژوهش حاضـر بـا
تحقیقات پیشین حوزة شهری نشان می دهد کب در نواحی روستایی نیـز چـالشهـایی در ابعـاد
متعدد یرهنگی ،کالبدی ،زیستی ،اقتصادی و سیاسی بـر ایـن مفهـوم تأثیرگذارنـد و رضـای از
الگوهای تفکیکی ویژه بر این موانع م ر اس  .در این زمینب ،واکـاوی مـتن قـوانین و دیـدگاه
برنامب ریزان و مشاوران طر هادی ،کارشناسان بنیاد مسکن و سایر کارشناسان نهادهای دخیـل
و مالکان اراضی بررسی شد .مفهوم چالشهای تأمین زمین ،موازیکاری و تعارضهای مربوط بب
حوزة یعالیتی دهیاریها ،بخشداریها و بنیاد مسکن بایث سردرگمی متقاضیان تفکیک زمین و
طوالنیشدن روند اداری تفکیک زمین میشوند .این مفهوم توایقهای سازمانی مبنی بـر تـأمین
زمین را نیز شامل میشود کب اکثراً ببدلیل نام لوببودن اراضی برای طراحی ،با محدودی های
متعــدد طبیعــی و مصــنویی مواجــبانــد کــب از دیــدگاه برنامــبریــزان و مشــاوران طــر هــادی
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دس یایتنی اس  .در این خصوص محدودی هایی در زمینة گـزینش الگـوی طراحـی م لـوب
تفکیک زمین پیش روی طرا قرار مـی گیـرد کـب همـراه بـا تسـلك الگوهـای شـهری ،موجـ
یکنواختی و نداشتن خالقی در طراحی میشود .موانع حقوقی و چالشهای متعدد درخصـوص
مالکی

اراضی و ان باق امالک با اسناد زمین از مه ترین موانع تفکیک اراضی ببشمار میآینـد

کب در مراحل گوناگون و از نگاه راحبنظران مختلف ببنویی خود را مینمایانند .مشاوران طـر
هادی درخصوص تخصیص اراضی خدماتی و مسکونی با موضوع مالکی اراضی مواجب میشـوند
و سایر کارشناسان در نگاهی جزئیتر تدقیق نکردن حـدود مـالکیتی و مغـایرت بـا سـند و گـاه
مغایرت پروانبهای رادرشده بـا طـر تفکیکـی ارائـبشـده را از چـالشهـای حقـوقی تفکیـک
برمیشمارند .ببطور کلی مناسباتی کب در تفکیک زمین حـاک هسـتند ،مغـایرتهـایی را بـین
طر و اجرای آن ایجاد میکنند کب سب تحقـق ناپـذیری طـر پیشـنهادی و بـروز تغییراتـی
میشوند .با توجب بب اینکب موانع حقوقی مالکی از مه ترین چالشهای تفکیک اراضی هسـتند،
پیشنهاد می شود در جریان تفکیک اراضی ،موانع حقوقی مالکی

اراضی از جایگـاه «تعـامالت»

بب «شرایك» منتقل شوند .بدین ترتی می بایس برمبنای قلمرو دقیـق مالکیـ اراضـی طـر
تفکیکی ارائب شود و طر ردور سند اماکن و اراضی روستایی پیش از ارائة طر تفکیک اراضی
در نظر گریتب شود.

منابع 
هاومدلهایتخصیی کیاربردزمیی 

ابراهیم نیا ،وحیده ،رسولی ،مژگان ،زندیه ،سـمیه ،4911 ،روش

فصلنامة آرمانشهر ،شمارة  ،6بهار و تابستان ،صص.3-66 .
اعتصامیپور ،محسن ،4931 ،مبانینظامتفکیکزمی درشهرسیازی ،انتشـارات آرردـش ،لـاو اول،
تهران.
بنیاد مسكن انقال اسالمی ،4922 ،اساسنامةبنیادمسک مصوب ،مادة .1
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اسالمی ،4911 ،ارزیابیواگذاریاراضیروستاییبرایساختمسک روسیتاییو

ارائةتوصیههایراهبردی ،مؤسسة توسعة روستایی ایران ،تهران.

بنیاد مسكن انقال

اسالمی ،4911 ،قانونالحاقموادیبهقانونساماندهیوحمایتازتولیدوعرضیة

مسک وزارتراهوشهرسازی ،مادة .4
بنیاد مسكن انقال

اسالمی ،مادة3آئی نامةمربوطبهاستفادهازاراضی احیدا بنیاوتیسیسیاتدر

خارجازمحدودةقانونیوحریمشهرها مصو .4955/6/61
بنیاد مسكن انقال

اسالمی ،مادة4قانونساماندهیوحمایتازتولیدوعرضةمسک 1331/2/22در

اصلیکصدوبیستوسوم()123قانوناساسیجمهوریاسالمی.

اجرای

پورسلیم بنا  ،جلین،4911 ،بررسیحقوقینحوةتفکیکامالکاراضیوباغاتوافرازآنها انتشارات
آثار اندیشه ،لاو اول ،تهران.
برنامهریزیکاربریاراضیشهری ،انتشارات سمت ،لاو نهم.

پورمحمدي ،محمدرضا،4916 ،
کاربریاراضیزراعیوباغهامصوب ،مادة .4

جهاد كشاورزي ،4915 ،قانون
حاتمینژاد ،حسین و زندوي ،سیدمجدالدین ،4911 ،بررسیتفکیکوافرازاراضییدرشیهرها ،مجلـة
جغرافیا ،دورة  ،1شمارة  ،66صص.415-466 .
حسینی ،سیدعلی ،4913 ،حقوقروستاییدرایران(مبنایعملدهیاریهاوشوراها) انتشارات دریـاي
دانش ،لاو اول.
رفیعیان ،مجتبی ،4913 ،زمی شهری کاربری توسعه؛تیملیبرالگوهاینوی برنامهریزیومیدیریت

تغییراتکاربریزمی شهری ،ماهنامة منظر ،شمارة دهم ،شهریورماه ،صص.16-12 .
سعیدنیا ،احمد ،4911 ،کتابسبزشهرداری ،جلد دوم ،وزارت كشور ،تهران.
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران ،4934 ،مقرراتشهرسازیومعمیاریوطیر هیایتوسیعهو

عمران انتشارات نشر توسعة ایران ،لاو سوم ،تهران.
فرامرزي مهران ،ابراهیمی حمیدرضا و براتی ناصر ،4934 ،مفهومتفکیکاراضیدرگسترشهایجدید
شهری(براساسمقایسةتطبیقیرضایتمندیساکنی ازسهنمونة میوردیالگیویتفکییکدر

شهرزنجان) ،نشریة باغ نظر ،دورة  ،3شمارة  ،69صص.9-41 .
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فیروزنیا ،قدیر و دیانی ،لیال ،4934 ،راهبردبرترواگذاریاراضیمسکونیروستایی ،فصـلنامة روسـتا و
توسعه ،سال  ،45شمارة  ،4صص.4-66 .
فیروزنیا ،قدیر ،افتخاري ،عبدالرضا ركن الدین ،دیانی ،لیال ،پریشان ،مجید و اصـغرينیـا ،مهـران،4934 ،
تحلیلپیامدهایواگذاریاراضیمسکونیروستایی ،فصلنامة علمی -پژوهشی فضاي جغرافیایی،
سال دوازدهم ،شمارة  ،91صص.646-691 .
قنبران ،عبدالحمید و ماهر ،محمدمهدي ،4936 ،بررسیتفکیکوتجمیعاراضیومستحدثاتبراساس

قوانی وضوابطحقوقیایرانوتیثیرآنبرشکلشهر ،كنفرانس بینالمللـی عمـران ،معمـاري و
توسعة پایدار شهري ،تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.
محمدپور ،احمد و ایمان ،محمدتقی ،4911 ،بازسازیمعناییپیامدهایتغییراتاقتصیادیدرمنطقیة

ارائةیکنظریةزمینهای ،فصلنامة علمی پژوهشی رفـاه اجتمـاعی،

اورامانتختکردستانایران:
سال هفتم ،شمارة  ،61صص.46-91 .
مشیري ،محمد رشید و سعیدي ،عباس ،4913 ،الگوهاوروشهیایآمیادهسیازیاراضییروسیتایی،
انتشارات بنیاد مسكن انقال اسالمی ،لاو اول ،تهران.
معزي ،حسین؛ كرمی ،محمد؛ محمدي ،اعظم و رضویان ،محمـدتقی ،4931 ،تفکییکوآمیادهسیازی

اراضیشهریچالشیدرناپایداریدرآمدهایشهرداریهانمونةمیوردیشیاهی شیهر ،اولـین

كنفرانس اقتصاد شهري ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.
مهدوي ،مسعود ،4915 ،مقدمهایبرجغرافیایروستاییایران جلداول:شناختمسیائلجغرافییایی

روستاها ،انتشارات سمت ،لاو هفتم ،تهران.
مؤسسة توسعة روستایی ایران ،4914 ،چالشهاوچشماندازهایتوسعةایران ،گـزارش كـارگروه محـور
توسعة روستایی ،تهران.
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتمـاعی ،مادة2قانونمنعفروشوواگذاریاراضیفاقدکاربریمسکونیبیرای

امرمسک بهشرکتهایتعاونیمسک وسایراشخاصحقیقیوحقوقی ،مصو .4914/5/4
ن
وزارت كشور ،4915 ،قانونتشکیالت وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمیکشوروانتخابشیهردارا 
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