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تخلفات ساختمانی و تغييرات فضايی-کالبذی در مناطق کالنشهر تهران
هَسي کواًزٍزي کجَري ،استازيار جغزافيا ٍ تزًاهِريشي ضْزي ،زاًطگاُ ذَارسهي
زريافت هقالِ1392/11/28:

1

پذيزش ًْايي1393/4/25 :

چکيسُ
ٍقَع ترلفات ساذتواًي يکي اس هْنتزيي آسيةّاي تَسؼِي فضايي-کالثسي کالىضْز تْزاى زر زٍ زِّي اذيز تَزُ است .ايي پضٍّص
زر پاسد تِ ايي سؤال اساسي صَرت گزفت کِ ٍضؼيت ٍ سهيٌِّاي ٍقَع ترلفات ساذتواًي ٍ تغييزات فضايي-کالثسي زر هٌاطق
کالىضْز تْزاى زر زِّّاي  1380 ٍ 1370چِ تَزُ است؟ ايي پضٍّص اس ًَع ضٌاذتي است کِ تِ رٍش کيفي ٍ تفسيزي اًجام ضسُ
استّ .سف پضٍّص ضٌاذت ،تَصيف ٍ تفسيز ٍضؼيت ٍ سهيٌِّاي ٍقَع ترلفات ساذتواًي ٍ تغييزات فضايي-کالثسي زر هٌاطق
کالىضْز تْزاى است .جاهؼِي آهاري ايي پضٍّص ،کل ساذت ٍ ساسّا زر هحسٍزُي هٌاطق تيست ٍ زٍگاًِ کالىضْز تْزاى است.
زازُ ّا ٍ اطالػات هَرز ًياس ايي پضٍّص تِ رٍش هطالؼات کتاتراًِاي ٍ اسٌازي جوغآٍري ضسُ است .تزاي تَصيف ٍ تفسيز زازُّا ٍ
اطالػات ايي پضٍّص اس آهار تَصيفي ٍ تزاي ًوايص يافتِّاي آى اس سيستن اطالػات جغزافيايي ) (GISاستفازُ ضسُ است .تز اساط
يافتِّاي ايي پضٍّص ،ترلفات ساذتواًي تسياري زر زِّّاي  1380 ٍ 1370زر کالىضْز تْزاى تٍِقَع پيَستِ است ،تِ طَري کِ تِ
اساي ّز پزٍاًِ ساذتواًي صازرُ زر ايي کالىضْز زر سالّاي  1376تا  ،1387حسٍز  3/5هَرز ترلف ساذتواًي زر زتيزذاًِي
کويسيَىّاي هازُ ي صس قاًَى ضْززاري تِ ثثت رسيسُ است .تيطتزيي حجن (هساحت) ايي ترلفات زر ايي زٍرُ زر هٌاطق يک تا پٌج
کالى ضْز تْزاى رخ زازُ است کِ ارسش ٍ تزاکن هاساز ساذتواًي تيطتز زارز .کسة زرآهس ٍ فزٍش تزاکن هاساز ساذتواًي هْنتزيي
سهيٌِّاي ارتکاب ايي ترلفات زر ايي کالى ضْز است .هغايزت گستزش سطح ٍ سزاًِ تٌاي هسکًَي ٍ کارتزيّاي تجاري ٍ ًظاهي ٍ
تؼساز جوؼيت تا طزح جاهغ اس هْنتزيي تغييزات فضايي-کالثسي زر هٌاطق کالىضْز تْزاى زر ايي زٍرُ است.

ٍاصگاى کليسي :ضْز تْزاى ،ترلفات ساذتواًي ،تغييزات فضايي-کالثسي.

1

ٛ٘ -یغٙذ ٜی ٔغئ:َٛ

Email:kamanroodi@yahoo.com
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هقسهِ
عجك ٔبد ٜفذ لب٘ ٖٛؽٟزداری در ایزأٖ ،بِىيٗ اراضي  ٚأالن ٚالغ در ٔحذٚدٜی ؽٟز یب حزیٓ آٖ ثبیذ لجُ اس ٞز الذاْ
ػٕزا٘ي یب تفىيه اراضي  ٚؽزٚع عبختٕبٖ اس ؽٟزداری پزٚا٘ ٝاخذ وٙٙذ .اس ایٗ ر ،ٚتخّف عبختٕب٘ي 1را ٔيتٛاٖ ػّٕيبتي در
احذاث عبختٕبٖ اعالق وزد و ٝفبلذ ٔزٛس یب دارای ٔغبیزت ثب ٔزٛس فبدرؽذٜی ؽٟزداری یب عبیز ٔزارغ لب٘٘ٛي ٔزثٛط ثبؽذ.
تخّفبت عبختٕب٘ي ثز اعبط ٔبد ٜفذ لب٘ ٖٛؽٟزداری ث ٝدٚاسدٛ٘ ٜع دعتٝثٙذی ٔيؽ٘ٛذ وٛٔ ٝضٛع  ٚا٘ٛاع آٖٞب در رذَٚ
ؽٕبرٜی  1درد ؽذ ٜاعت .ثز اعبط ایٗ تمغيٓثٙذی ،تخّف عبختٕب٘ي ٌغتزٜی ٚعيؼي اس الذأبت احذاث  ٚاعتفبد ٜاس
عبختٕبٖ ،اس رّٕ ٝتزاوٓ ٔبساد عبختٕب٘ي  ٚتغييز وبرثزی ،را ؽبُٔ ٔيؽٛد.
جسٍل  :1اًَاع ترلفات ساذتواًي هَضَع هازُ صس قاًَى ضْززاري زر ايزاى

وذ خالف

ؽزح خالف

1

ثٙبی ٔغى٘ٛي در حذ تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع( ٝثٙبی خالف در حذ تزاوٓ ٔزبس)

2

ثٙبی ٔغى٘ٛي ٔبساد ثز تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع( ٝثٙبی خالف ٔبساد ثز تزاوٓ)

3

ثٙبی غيز ٔغى٘ٛي ٔبساد ثز تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع( ٝتزبری ،اداری ،فٙؼتي)

4

ثٙبی غيز ٔغى٘ٛي در حذ تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع( ٝدر حذ تزاوٓ ٔزبس)

5

ثٙبی ٔغى٘ٛي غيزٔزبس در وبرثزی ٔغبیز

6

ثٙبی غيز ٔغى٘ٛي غيز ٔزبس در وبرثزی ٔغبیز (تغييز وبرثزی)

7

ثٙبی ثذٔ ٖٚزٛس ٔجتٙي ثز وبرثزی ٔقٛة در حزیٓ ؽٟز (احذاث ثٙبی ٕٔٛٙػ)ٝ

8

ثٙبی ثذٔ ٖٚزٛس ٔغبیز ثب وبرثزی ٔقٛة در حزیٓ ؽٟز (احذاث ثٙبی ٕٔٛٙػ)ٝ

9

ثٙبی احذاث ؽذ ٜدر ٔحذٚدٜی  25عبِٝی آساد ٘ؾذٜ

10

پبروي ًٙوغز ؽذٜ

11

افالحي  ٚپخ  ٚعزح رػبیت ٘ؾذٜ

12

عبیز ٔٛارد (ػذْ رػبیت عبیز ضٛاثظ ؽٟزعبسی)

ٔأخذٔ :بد ٜفذ لب٘ ٖٛؽٟزداری.

ثٙبٞبی دارای تخّف عبختٕب٘ي در رٛأغ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب افغالحبت ٔتفبٚتي تؼزیف ؽذٜا٘ذٔ :غىٗ یب ثٙبی غيز لب٘٘ٛي،2
ٔغىٗ یب ثٙبی غيز ٔزبس ،3ثٙبی وٙتزَ٘ؾذ ،4ٜثٙبی غيز رعٕي ،5ثٙبی عبسٔب٘ذٞي٘ؾذ ،6ٜثٙبی ثز٘بٔٝریشی٘ؾذ ٚ 7ٜثٙبی
٘بثٙٞٝزبر اس ایٗ رّٕٝا٘ذ .تؼزیف ٔ ٚقبدیك ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي در ٞز ربٔؼٝای ث ٝلٛا٘يٗ ٔ ٚمزرات حبوٓ ثز ایٗ أز ،اػٓ
اس ٔبِىيتٔ ،بِي ،ٝؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ،ثغتٍي داردٕٞ .چٙيٗ ،تخّفبت عبختٕب٘ي ؽبُٔ عبختٕبٖٞبی خبفي ٘يغت ٚ
ٔي تٛا٘ذ ثٙبٞبی ثب ويفيت  ٚعغح پبیيٗ تب ثٙبٞبی ثب ويفيت  ٚعغح ثغيبر ثبال را ؽبُٔ ؽٛد .دالیُ  ٚػٛأُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ٔٛرت

1.Building Violation

2.Illegal
3.Unauthorized
4.Uncontrolled
5.Informal
6.Unorganized
7.Unplanned
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ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي ٔيؽ٘ٛذ .ایٗ ػٛأُ را ث ٝعٛر وّي ٔيتٛاٖ ث ٝچٟبر دعت ،ٝؽبُٔ تأحيز فزایٙذ عجيؼي ؽٟزیؽذٖ ثز
تخّفبت عبختٕب٘ي ،ػٛأُ ارتٕبػي  ٚالتقبدیٛ٘ ،الـ ضٛاثظ ٔ ٚمزرات عبختٕب٘ي  ٚالذأبت ٘بوبفي  ٚعيبعتٞبی ٘بٔٙبعت
ٔذیزیت ؽٟزی تمغيٓ وزد (عزخيّي  ٚدیٍزاٖ.)146 :1390 ،
ثٛرطثبسی سٔيٗ ٔ ٚغىٗ ٚ ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي یىي اس ٟٔٓتزیٗ آعيتٞبیي اعت و ٝؽٟزٞبی وؾٛر در د ٚدٝٞی
اخيز ثب آٖ ر ٚث ٝر ٚؽذٜا٘ذ .ایٗ رٚیذاد اس عيبعت تأٔيٗ درآٔذ ؽٟزداریٞب اس ٔحُ ػٛارك فزٚػ تزاوٓ عبختٕب٘ي  ٚتغييز
وبرثزی اس اٚایُ دٝٞی ٘ 1370بؽي ؽذ .ایٗ رٚیذاد ث ٝؽىٌُيزی ٘ٛػي را٘ت تفبٚتي عبختٍي سٔيٗ  ٚارسػ ٔغىٗ در ؽٟزٞب
ٔٙتٟي ٌزدیذ .ایٗ ٘ٛع را٘ت ث« ٝرا٘ت اِمبیيِ ؽٟزداریٞب» یب «را٘ت سٔيٝٙعبسی »1ؽٙبخت ٝؽذ (رئيظدا٘ب .)1382 ،ثز احز ایٗ
رٚیذاد ،ثؼضي ٟ٘بدٞب  ٚعبسٔبٖٞب ٘يش خٛد را ّٔشْ ث ٝرػبیت ضٛاثظ  ٚلٛا٘يٗ تٛعؼ ٝؽٟزی ٘ذیذ٘ذ  ٚاس آٖ ػذ َٚوزد٘ذ (غٕبٔي،
 .)1387ایٗ رٚیذاد سٔيٝٙی ثزٚس تخّفبتي عبختٕب٘ي را در ؽٟزٞبی وؾٛر فزا ٓٞآٚرد (وبٔزٚأ .)1384 ،ذیزیت ؽٟزی اس ایٗ
عزیك عجت ا٘حزاف عبختبری اٍِٛی تخقيـ ٔٙبثغ التقبد ؽٟزٞب ٟ٘ ٚبدیٝٙؽذٖ ایٗ پذیذ ٜدر عبختبر ؽٟزی ایزاٖ ؽذ ٜاعت
(یشدا٘ي .)1382 ،ایٗ ر٘ٚذ در ؽٟز تٟزاٖ در ٘جٛد ثز٘بٔٝی ربٔغ تؼبدَثخؾي فضبیي فٛرت پذیزفت  ،ٚعزا٘زبْ٘ ،بپبیذاری
عبسٔبٖ فضبیي ایٗ ؽٟز را در پي داؽت (وٕب٘زٚدی.)1384 ،
ایٗ پضٞٚؼ در پبعخ ث ٝایٗ عئٛاَ فٛرت پذیزفت وٚ ٝضؼيت  ٚسٔيٞٝٙبی ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي  ٚتغييزات فضبیي-
وبِجذی در ٔٙبعك والٖؽٟز تٟزاٖ در دٞٝٞبی  1380 ٚ 1370چ ٝثٛد ٜاعت؟ ٞذف ایٗ پضٞٚؼ ،ؽٙبخت ،تٛفيف  ٚتفغيز
ٚضؼيت  ٚسٔيٞٝٙبی ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي  ٚتغييزات فضبیي-وبِجذی در ٔٙبعك والٖؽٟز تٟزاٖ اعت.
زازُّا ٍ رٍش کار
ای ٗ پضٞٚؼ اس ٘ٛع ؽٙبختي اعت و ٝث ٝرٚػ ويفي  ٚتفغيزی ا٘زبْ ؽذ ٜاعت .ربٔؼٝی آٔبری ایٗ پضٞٚؼ وُ عبخت ٚ
عبسٞب یب الذأبت ارزایي عبختٕب٘ي در ٔحذٚدٜی ٔٙبعك ثيغت  ٚدٌٚب٘ ٝوالٖؽٟز تٟزاٖ در دٞٝٞبی  1380 ٚ 1370اعت.
دادٜٞب  ٚاعالػبت ٔٛرد ٘يبس ایٗ پضٞٚؼ ،ث ٝرٚػ ٔغبِؼبت وتبثخب٘ٝای  ٚاعٙبدی رٕغآٚری ؽذٜا٘ذٟٓٔ .تزیٗ ٔٙبثغ  ٚاعٙبد
اعتفبد ٜؽذ ٜدر ایٗ پضٞٚؼ ٌشارػٞبی عبسٔب٘ي ؽٟزداری ٘ ٚتبیذ ٕٔيشی أالن ٔزحّٝی ع ٚ ْٛچٟبرْ ؽٟز تٟزاٖ اعت.
ثزای تٛفيف  ٚتفغيز دادٜٞب  ٚاعالػبت ایٗ پضٞٚؼ اس آٔبر تٛفيفي  ٚثزای ٕ٘بیؼ یبفتٞٝبی آٖ اس عيغتٓ اعالػبت رغزافيبیي
) (GISاعتفبد ٜؽذ ٜاعت .عجمٝثٙذی ٔٙبعك والٖ ؽٟز تٟزاٖ ثز اعبط حزٓ ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي  ٚتغييزات فضبیي-
وبِجذی در آٖٞب ٟٔٓتزیٗ خزٚري پضٞٚؼ اعتٌٛ .یٞٝبی اعتفبد ٜؽذ ٜدر ایٗ پضٞٚؼ در ایٗخقٛؿ ث ٝلزار سیز اعت.
ثٙٔٝظٛر تٛفيف  ٚتفغيز تغييزات فضبیي-وبِجذی در ٔٙبعك والٖؽٟز تٟزاٖٚ ،یضٌيٞبی آٖٞب در ثزخي اس ایٗ ٌٛیٞٝب ثب
دٔٚيٗ عزح ربٔغ (عزح حفظ  ٚعبٔب٘ذٞي) ؽٟز تٟزاٖ در افك عبَ ٔ 1375مبیغ ٝؽذ ٜاعت.
-

تؼذاد ٔ ٚغبحت تخّفبت عبختٕب٘ي؛

-

تؼذاد ٔ ٚغبحت پزٚا٘ٞٝبی عبختٕب٘ي؛

-

تؼذاد پزٚا٘ٞٝبی ٔغى٘ٛي حبٚی تزاوٓ ٔبساد عبختٕب٘ي؛

-

ٔغبحت تزاوٓ ٔبساد عبختٕب٘ي؛

-

ٔيشاٖ وغت درآٔذ ؽٟزداری اس ٔحُ تخّفبت عبختٕب٘ي؛

1.Paving Rent
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-

ٔغبحت  ٚعزا٘ ٝثٙبی ٔغى٘ٛي؛

-

ٔغبحت  ٚعزا٘ ٝوبرثزی تزبری؛

-

ٔغبحت  ٚعزا٘ ٝوبرثزی ٘ظبٔي؛

-

تؼذاد رٕؼيت؛

-

٘غجت دالیُ ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي اس ٔٙظز ؽٟز٘ٚذاٖ تٟزا٘ي.

ضزح ٍ تفسيز ًتايج
الف) ٍضؼيت ٍقَع ترلفات ساذتواًي

ٚضؼيت ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي در والٖؽٟز تٟزاٖ اس حيج ػبٔالٖ وُ حٛسٜٞبی دِٚتي ،ػٕٔٛي  ٚخقٛفي اس رٟت ٘ٛع
وُ تخّفبت عبختٕب٘ي ٔٙذرد در رذ َٚؽٕبرٜی یه  ٚاس ٔٙظز رغزافيبیي وُ ٌغتزٜی والٖؽٟز را ؽبُٔ ٔيؽٛدٔ .تأعفب٘ٝ
ثزای ایٗ پضٞٚؼ داد ٚ ٜاعالػبت وبُٔ ٛٔ ٚرد اػتٕبدی درثبرٜی ػٛأُ ،ا٘ٛاع  ٚتٛسیغ رغزافيبیي ٚلٛع عبختٕب٘ي در والٖؽٟز
تٟزاٖ در د ٚدٝٞی  1380 ٚ 1370در اختيبر ٘جٛد ٜاعت .داد ٚ ٜاعالػبت دعتزطپذیز در ایٗخقٛؿ در دٝٞی  1370ؽبُٔ
تؼذاد ٔ ٚغبحت تخّفبت عبختٕب٘ي ػٛأُ دِٚتي  ٚدر دٝٞی  1380ؽبُٔ تؼذاد ٔ ٚغبحت تخّفبت عبختٕب٘ي وُ ػٛأُ ایٗ
تخّفبت در ایٗ والٖؽٟز ثٛد ٜاعت .اس ایٗ ر ،ٚد ٚد ٝٞدر ایٗثبر ٜث ٝعٛر رذاٌب٘ ٚ ٝث ٝتفىيه د ٚػبُٔ خبؿ (دِٚتي)  ٚػبْ
ثزرعي ؽذ٘ذ  ٚأىبٖ ٔمبیغ ٚ ٝتحّيُ ر٘ٚذ ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي در وُ آٖ د ٚدٔ ٝٞيغز ٘ؾذ.
الفٍ )1-قَع ترلفات ساذتواًي زر زِّي 1370

در پي ثيتٛرٟي ٔذیزیت ؽٟزی ث ٝظزفيت ؽٟز  ٚالذاْ ث ٝتزاوٓفزٚؽي در والٖؽٟز تٟزاٖ اس اٚایُ دٝٞی  ،1370ثؼضي اس
ٟ٘بدٞب  ٚعبسٔبٖٞبی دِٚتي ٘يش خٛد را ّٔشْ ث ٝرػبیت ضٛاثظ  ٚلٛا٘يٗ تٛعؼٝی ؽٟزی در ایٗ ؽٟز ٘ذیذ٘ذ .ثز احز ایٗ رٚیذاد،
در ثغيبری اس پبدٌبٖٞب ،و ٝعجك ٔقٛثٝی عبَ  1364ؽٛرای ػبِي ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری لزار ثٛد اس ٔحذٚد ٚ ٜحزیٓ ؽٟز خبرد
ؽ٘ٛذ  ٚاراضي آٖٞب ث ٝخذٔبت ؽٟزی اختقبؿ یبثذ ،عبختٕبٖعبسیٞبی ٚعيغ ٔغى٘ٛي فٛرت ٌزفت .عي ایٗ ر٘ٚذ ،در
اراضي خبرد اس ٔحذٚدٜی لب٘٘ٛي والٖؽٟز تٟزاٖ (,ثٚٝیض ٜدر ٔٙغم ٝچٟبر ؽٟزداری) ثيؼ اس عبیز اراضي دیٍز
آپبرتٕبٖعبسیٞبی ٚعيغ فٛرت ٌزفت (غٕبٔي .)24 :1387 ،حذٚد  %83/07حزٓ (ٔتزاص) عبخت  ٚعبسٞبی غيز ٔزبس دِٚتي
ؽٙبعبیيؽذ ٜدر والٖؽٟز تٟزاٖ تب عبَ  1381در ٔٙغمٝی چٟبر اتفبق افتبد ٜاعت (وٕب٘زٚدی وزٛری.)119 :1384 ،
الفٍ )2-قَع ترلفات ساذتواًي زر زِّي 1380

در وُ ،ث ٝاسای ٞز پزٚا٘ٝی عبختٕب٘ي فبدرؽذ ٜدر والٖؽٟز تٟزاٖ در عبَٞبی  1376تب  ،1387حذٚد ٛٔ 3/5رد تخّفبت
عبختٕب٘ي در دثيزخب٘ٝی وٕيغيٖٞٛبی ٔبد ٜفذ ث ٝحجت رعيذ ٜاعت .ایٗ در حبِي اعت و ٝثخؾي اس ایٗ ٘ٛع تخّفبت در
وٕيغيٖٞٛبی داخّي ؽٟزداریٞبی ٔٙبعك ایٗ والٖؽٟز حُ  ٚفقُ ؽذ ٚ ٜث ٝوٕيغيٖٞٛبی ٔبد ٜفذ ارربع داد٘ ٜؾذٜا٘ذ.
ثيؾتزیٗ حزٓ ٘ ٚغجت ایٗ تخّفبت ث ٝتخّف تغييز وبرثزی ( ٚ )%56/98احذاث ثٙبی ٔبساد ثز تزاوٓ ( )%24/21در عبَٞبی
 1380تب  1387اختقبؿ داؽت ٝاعت .احذاث ثٙبی خالف در حذ تزاوٓ ٔزبس در ایٗ والٖؽٟز در ایٗ دٚر ٜعيز ٘شِٚي داؽتٚ ٝ
فمظ در عبَ ٔ 1383غبحت آٖ اس عبَ  1384حذٚد  %12/26افشایؼ یبفت ٝاعت (ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری
تٟزاٖ .)9-10 :1388 ،ایٗ ر٘ٚذ اس غّجٝی ٚلٛع تخّف تغييز وبرثزی ( ٚ )%56/98اعتفبد ٜاس تزاوٓ ٔبساد در أز عبختٕبٖعبسی
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در والٖ ؽٟز تٟزاٖ در دٚرٔ ٜذوٛر حىبیت داردٕٞ .چٙيٗ ،ثيؾتزیٗ ٔغبحت ایٗ ٘ٛع تخّفبت در ٔٙبعك ؽٕبِي یه تب ؽؼ
ایٗ والٖؽٟز ثٚ ٝلٛع پيٛعت ٝاعت و ٝرا٘ت سٔيٗ  ٚارسػ افشٚد ٜثبالتز در تِٛيذ ٔغىٗ دار٘ذ.
الف )3-سهيٌِّاي ٍقَع ترلفات ساذتواًي

ػّٕىزد ا٘تفبػي دعت ا٘ذروبراٖ أٛر عبختٕب٘ي ،تفزق عيبعي ،ضؼف لذرت ؽٟزداریٞب ،وٕجٛد ٔٙبثغ درآٔذی ؽٟزداریٞبٚ ،
ضؼف فز ًٙٞؽٟز٘ٚذی درثبرٜی سٔيٞٝٙب  ٚػٛأُ دیٍز ٘مؼ ٟٔٓتزی در ٚلٛع تخّفبت عبختٕب٘ي در ایزاٖ در د ٚدٝٞی اخيز
دار٘ذ .در ثيٗ ٔٛارد فٛق ،خٛدوفبئي  ٚرجزاٖ وٕجٛد ٔٙبثغ درآٔذی ؽٟزداریٞب ٘مؼ سٔيٝٙای ٔؤحزتزی در تؾذیذ ٚلٛع
تخّفبت عبختٕب٘ي در ایٗ د ٚد ٝٞایفب وزد ٜاعت .ثز اعبط ثٙذ «اِف» تجقز 52 ٜثٛدرٝی عبَ  1362وُ وؾٛر ،ث ٝدِٚت
اربس ٜداد ٜؽذ ٜثٛد اػتجبر ٔٙظٛر در ردیف  105004لغٕت چٟبرْ آٖ لب٘ ٖٛتحت ػٛٙاٖ «ٚسارت وؾٛر-وٕه ثٝ
ؽٟزداریٞبی وؾٛر» را ثٙب ث ٝپيؾٟٙبد ٚسارت وؾٛر ٛٔ ٚافمت عبسٔبٖ ثز٘بٔ ٚ ٝثٛدر ٚ ٝتقٛیت ٞيئت ٚسیزاٖ ثيٗ
ؽٟزداریٞبی وؾٛر تٛسیغ وٙذ  ٚحذالُ ٘قف اػتجبر ٔذوٛر ٔيبٖ ؽٟزداریٞبی غيز ٔزاوش اعتبٖٞب تٛسیغ ٌزددٕٞ .چٙيٗ ،ثز
اعبط ثٙذ «ة» آٖ لب٘ ،ٖٛدِٚت ٔٛظف ؽذ ٜثٛد حذاوخز ظزف ؽؼ ٔب ٜالیحٝای ثٔ ٝزّظ ؽٛرای اعالٔي تمذیٓ وٙذ و ٝثٝ
ٔٛرت آٖ ؽٟزداریٞبی وؾٛر عي یه ثز٘بٔٝریشی ع ٝعبِ ٝث ٝخٛدوفبیي وبُٔ ثزعٙذ.
ثٛٔ ٝرت آٖ لب٘ ،ٖٛوٕهٞبی دِٚت ث ٝؽٟزداریٞب اس عبَ  1362ث ٝثؼذ ر ٚث ٝوبٞؼ ٌذاؽت  ٚدر عبَٞبی  1365تب
 1369ثغيبر وٓ ؽذ  ٚاس عبَ  1370ث ٝثؼذ تمزیجبً حذف ٌزدیذ ،در حبِي و ٝالذأي ثزای ارزای ثٙذ «ة» تجقزٜی ٔذوٛر
فٛرت ٍ٘زفت .اس ایٗ ر ،ٚؽٟزداریٞبی وؾٛر ثٙٔ ٝظٛر وغت درآٔذ  ٚرجزاٖ لغغ وٕه ٔبِي دِٚت اس ٔحُ ٔٙبثغ ّٔي ،ثٝ
فزٚػ تزاوٓ ٔبساد عبختٕب٘ي  ٚتغييز وبرثزی الذاْ وزد٘ذ .ایٗ ر٘ٚذ ،سٔي ٝٙثٛرطثبسی سٔيٗ ٔ ٚغىٗ ٚ ٚلٛع تخّفبت
عبختٕب٘ي در ؽٟزٞبی ثشري ،ثٚٝیض ٜوالٖؽٟز تٟزاٖ ،را تغٟيُ تزٚیذ  ٚتؾذیذ وزد  ٚرزیٕٝی تخّفبت عبختٕب٘ي ث ٝیىي اس
ٔٙبثغ درآٔذی ٔ ٟٓؽٟزداریٞب تجذیُ ٌزدیذ (ر.ن :عزخيّي ٕٞ ٚىبراٖ.)156 -157 :1391 ،
الف)4-کسة زرآهس اس ترلفات ساذتواًي

ثيؾتزیٗ ع ٟٓدرآٔذ ؽٟزداری تٟزاٖ اس تخّفبت عبختٕب٘ي در عبَٞبی  1380تب  1387ث ٝتخّف «ثٙبی ٔغى٘ٛي ٔبساد ثز
تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع« ،»ٝتغييز وبرثزی» « ٚثٙبی غيز ٔغى٘ٛي ٔبساد ثز تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع »ٝاختقبؿ داؽت ٝاعت.
ٕٞچٙيٗ ،ثز ٔجٙبی ٔتٛعظ رزیٕ ٝث ٝاسای ٞز خالف ،ثيؾتزیٗ ٔجّغ رزیٕ ٝث ٝتخّف «تغييز وبرثزی» ٔزثٛط ثٛد ٜاعت .ثز
اعبط ٘ظزعٙزي فٛرت ٌزفت ٝاس ؽٟز٘ٚذاٖ تٟزا٘ي در عبَ ٟٓٔ ،1388تزیٗ دِيُ ارتىبة تخّفبت عبختٕب٘ي در والٖؽٟز
تٟزاٖ «وغت عٛد ثيؾتز» ثٛد ٜاعت٘ .مؼ ایٗ ػبُٔ در ارتىبة تخّفبت عبختٕب٘ي ٔبساد ثز تزاوٓ  ٚتغييز وبرثزی اس عبیز
تخّفبت ٘يش ثبالتز ثٛد ٜاعت .ثٚ ٝالغ ایٗ اعالػبت اس غّجٝی رٚیىزد ا٘تفبػي را٘تي ٔبِىبٖ یب عبس٘ذٌبٖ در ٚلٛع تخّفبت
عبختٕب٘ي در ایٗ والٖؽٟز حىبیت دارد (ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ.)168،180 :1388 ،
الف )5-فزٍش تزاکن هاساز ساذتواًي

اس عبَ  1372تب  1381حذٚد ٚ 185065احذ پزٚا٘ٝی عبختٕب٘ي در والٖؽٟز تٟزاٖ فبدر ٌزدیذ ٜاعت .حذٚد ٔ %67غبحت
ثٙبی عبختٕب٘ي ایٗ پزٚا٘ٞٝب ثٙٔ ٝبعك ؽٕبِي یه تب ٞفت اختقبؿ داؽت ٝاعت %45/2 .تؼذاد ٔ %64/5 ٚغبحت آٖ پزٚا٘ٞٝب
اس ٘ٛع پزٚا٘ ٝتخزیت ٛ٘ ٚعبسی  %13/3 ٚتؼذاد ٔ %28/6 ٚغبحت آٖٞب اس ٘ٛع ٘ٛعبسی ثٛد ٜاعت٘ .غجت پزٚا٘ٞٝبی تخزیت ٚ
٘ٛعبسی در اٚاخز ایٗ دٚر ٜث ٝثيؼ اس د ٚع ِْٛوُ پزٚا٘ٞٝبی عبختٕب٘ي در ایٗ والٖؽٟز رعيذ ٜاعت .در عي ایٗ دٚر ،ٜحذٚد
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ٚ 117028احذ پزٚا٘ٝی حبٚی تزاوٓ ٔبساد عبختٕب٘ي ( %63/24وُ پزٚا٘ٞٝبی فبدرؽذ )ٜفبدر ؽذ ٜاعت .ثز اعبط ؽىُٞبی
ؽٕبر ٜی یه  ٚد ،ٚثيؾتزیٗ ٔغبحت ٘ ٚغجت تزاوٓ ٔبساد عبختٕب٘ي ایٗ پزٚا٘ٞٝب ،ث ٝتزتيت ثٙٔ ٝبعك پٙذ ( ،)%12/8یه
( ٚ )%12/1د )% 11/7( ٚاختقبؿ داؽت و ٝدارای اراضي  ٚفضبٞبی ثبس  ٚارسػ افشٚد ٜثغيبر در تِٛيذ ٔغىٗ ثٛد٘ذ (ٔؼب٘ٚت
ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ1382 ،ح).
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مناطق شهر تهران

ضکل ً :1وَزار هساحت تزاکن هاساز پزٍاًِّاي ساذتواًي
صازر ضسُ زر هٌاطق کالىضْز تْزاى اس سال .1371-81

ضکل ً :2قطِي تَسيغ حجن (هتزاص) تزاکن هاساز ساذتواًي
ٍاگذار ضسُ زر هٌاطق کالىضْز تْزاى اس سال .1371-81

ب) تغييزات فضايي-کالثسي
در وُٚ ،لٛع تخّف عبختٕب٘ي پيبٔذٞبی فضبیي ٔتؼذدی ٔب٘ٙذ ٘بپبیذاری عبسٜای ثٙبٞب  ٚسیزعبختٞب ،ػذْ تؼبدَ تٛسیغ فضبیي
رٕؼيت  ٚفؼبِيت ٘ ٚبعبسٌبری وبروزدٞبی ؽٟزی را در پي دارد .ثب ٚرٛد ایٗ ،داد ٚ ٜاعالػبت دليمي در اختيبر ٘جٛد تب ثتٛاٖ ثب
اعتفبد ٜاس آٖٞب راثغٝی ثيٗ ایٗ تخّفبت  ٚپيبٔذٞبی فضبیي آٖ را در والٖؽٟز تٟزاٖ ثزرعي وزد .اس ایٗ ر ،ٚدر ادأ ،ٝثٝ
ثزرعي تغييز عغح  ٚعزا٘ ٝثٙبٞبی ٔغى٘ٛي ،وبرثزیٞبی تزبری ٘ ٚظبٔي  ٚتؼذاد رٕؼيت ایٗ والٖؽٟز در د ٚدٝٞی اخيز ثٝ
تفىيه ٔٙبعك در ٔمبیغ ٝثب اٞذاف دٔٚيٗ عزح ربٔغ در افك سٔب٘ي  1375پزداخت ٝؽذ ٜاعت.
ب )1-تغييز سطح ٍ سزاًِ تٌاي هسکًَي

ٔغبحت وُ ثٙبی ٔغى٘ٛي والٖؽٟز تٟزاٖ اس ٔ 131770256تز ٔزثغ در عبَ 1370ث ٝحذٚد ٔ 179013818تز ٔزثغ در
عبَ 1380افشایؼ یبفت  % 35/85 ٚرؽذ داؽت .ایٗ ٘غجت در ثيٗ ٔٙبعك ؽٟزداری تٟزاٖ اس حذالُ %5/20در ٔٙغمٝی ؽؼ
تب حذاوخز  %73/46افشایؼ در ٔٙغمٝی پٙذ ٔتغيز ثٛد ٜاعتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر ؽىُ ؽٕبرٜی ٘ 3ؾبٖ داد ٜؽذ ،اس ثيٗ ٔٙبعك
والٖؽٟز تٟزاٖ ،ث ٝرش ٔٙغمٝی ٞفذ ،ٜعبیز ٔٙبعك دارای رؽذ وٕتز اس  %10تب ثيؼ اس  %80در ایٗ خقٛؿ ثٛد٘ذ .ثز اعبط
ؽىُ ؽٕبرٜی  ،4ایٗ ر٘ٚذ ٔٛرت ؽذ تب ٔغبحت ثٙبی ٔغى٘ٛي ٔٛرٛد دٚاسدٙٔ ٜغم ٝدر عبَ  1375اس  12/41تب %66/87
وٕتز اس عمف پيؼثيٙي ٔ ٚغبحت ثٙبی ٔغى٘ٛي ٔٛرٛد ٞؾت ٔٙغم ٝاس  1/62تب  %61/97ثيؾتز اس عمف پيؼثيٙي ؽذ ٜعبَ
 ،1375دٔٚيٗ عزح ربٔغ ،ثبؽذ (ٟٔٙذعيٗ ٔؾبٚر آته1371 ،؛ ؽٟزداری تٟزاٖ.)1381 ٚ 1375 ،
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مساحت کل بنای موجود سال 0831

مساحت کل بنای موجود سال 5731

مساحت (مترمربع)

15,000,000
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مناطق شهر تهران
بنای مسکونی سال0831

مساحت کل بنای پيشنهادی سال 5731

بنای مسکونی سال0731

ضکل ً :3وَزار هقايسِ حجن (هتزاص) کل تٌاي هسکًَي هَجَز

ضکل ً :4وَزار حجن (هتزاص) کل تٌاي هسکًَي

ٍ پيطٌْازي هٌاطق کالىضْز تْزاى زر سال .1380 ٍ 1375

هٌاطق کالىضْز تْزاى زر سال .1380 ٍ 1370

عزا٘ ٝثٙبی ٔغى٘ٛي والٖؽٟز تٟزاٖ ٘يش ثب  %17/37رؽذ ،اس ٔ 20/35تز ٔزثغ در عبَ 1370ثٔ 23/88 ٝتز ٔزثغ در عبَ
 1380افشایؼ داؽت ٝاعت .تٛسیغ ایٗ ٘غجت در ثيٗ ٔٙبعك ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝتجغ درفذ تغييزات رٕؼيت وبٔالً ٔتفبٚت ثٛد ٜاعت،
ث ٝعٛریو ٝایٗ ٘غجت اس حذاوخز وبٞؼ ثيٗ  %48/97در ٔٙغمٝی پب٘شد ٜتب حذاوخز افشایؼ  %138/69در ٔٙغم ٝدٚاسدٛ٘ ٜعبٖ
داؽت ٝاعت .اس ثيٗ ٔٙبعك ؽٟزداری تٟزاٖٞ ،ؾت ٔٙغم ٝثب وبٞؼ  1/68تب  48/97درفذی  ٚدٚاسدٙٔ ٜغم ٝثب افشایؼ  5/85تب
 138/69درفذی عزا٘ٝی ثٙبی ٔغى٘ٛي در عبَ٘ 1380غجت ث ٝعبَٛٔ 1370ار ٝؽذٜا٘ذ (عبسٔبٖ آٔبر ،اعالػبت  ٚخذٔبت
وبٔپيٛتزی ؽٟزداری تٟزاٖٕٞ .)1381 ٚ 1373 ،بٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر ؽىُ ؽٕبرٜی ٘ 6 ٚ 5ؾبٖ داد ٜؽذ ،عزا٘ٔ ٝغى٘ٛي ٔٙبعك ثب
اٞذاف عزح ربٔغ ٔغبیز ثٛد ٚ ٜدر ٘جٛد ثز٘بٔٝی ربٔغ تؼبدَثخؾي فضبیي ا٘زبْ پذیزفت ٝاعت .ثز ایٗ اعبط ،عزا٘ٝی ٔغى٘ٛي
ٔٛرٛد عبَ  1375پب٘شدٙٔ ٜغم ٝاس  4/33تب  %59/31وٕتز  ٚعزا٘ٝی ٔغى٘ٛي پٙذ ٔٙغم ٝاس  9/76تب  %89/73ثيؾتز اس
عزا٘ٝی ٔغى٘ٛي پيؼثيٙي ؽذٜی عبَ  1375عزح حفظ  ٚعبٔب٘ذٞي والٖؽٟز تٟزاٖ ثٛد ٜاعت.
70
60
50

30

سرانه (نفر مترمربع)

40

20
10
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
مناطق شهر تهران

سرانه کل بنای مسکونی سال0831

8

7

6

5

4

3

2

1

سرانه کل بنای مسکونی سال0731

ضکل ً :5وَزار هقايسِي سزاًِ تٌاي هسکًَي هٌاطق
کالىضْز تْزاى زر سالّاي  1370تا .1380

ب )2-تغييز سطح ٍ سزاًِ کارتزي تجاري

ضکل ً :6قطِي تَسيغ سزاًِي کل تٌاي هسکًَي
زر هٌاطق کالىضْز تْزاى زر سال .1380
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ٔغبحت وبرثزی تزبری والٖؽٟز تٟزاٖ در عبَ 1380اس عمف پيؾٟٙبدی عبَ  1375عزح ربٔغ ،حذٚد  %131/66رؽذ
داؽت ٝاعت .ایٗ رؽذ ثيؾتز اس تغييز وبرثزیٞب ،خقٛفبً ،تغييز وبرثزی ٔغى٘ٛي ث ٝوبرثزی تزبری در ٔٙبعك ٔزوشی ٘بؽي ؽذٜ
اعت٘ .غجت وبرثزی تزبری ث ٝوُ وبرثزیٞبی ایٗ والٖؽٟز در عبَ 1380حذٚد  ٚ %2/31در ثيٗ ٔٙبعك اس حذالُ %0/10تب
حذاوخز( %13/90ثب اختالفٔ )% 13/80تغيز ثٛد ٜاعت (ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ1382 ،ة) .عزا٘ٝی
تزبری ٔٛرٛد عبَ 1380ؽٟز تٟزاٖ ٔ 1/18تزٔزثغ ( )%136/44فزاتز اس عمف پيؾٟٙبدی عبَ  1375عزح ربٔغ ایٗ ؽٟز
ثٛد ٜاعت .ایٗ در حبِي اعت و ٝعزا٘ٝی تزبری ٔٙبعك پٙذٞ ،فتٞ ،ؾتٛ٘ ٚ ٝ٘ ،سد ٜاس  9/84تب  %62/88وغزی  ٚعبیز
ٔٙبعك اس حذالُ  29/68تب حذاوخز  %1760/86رؽذ داؽت ٝاعت .ثز اعبط ؽىُٞبی ؽٕبرٜی  ،8 ٚ 7عزا٘ٝی تزبری عبَ
 1380ؽٟز تٟزاٖ اس ٔ 0/6تزٔزثغ در ٔٙغمٝی یه تب ٔ 8/9تزٔزثغ در ٔٙغمٝی ٘ٛسدٔ 8/3 ٚ ٜتزٔزثغ در ٔٙغمٝی دٚاسد ٚ ٜثب
اختالف حذٚد ٔ 8/3تزٔزثغ در ثيٗ ٔٙبعك ٔتفبٚت ثٛد ٜاعت.

16
14
12

8
6

سرانه (نفر مترمربع)

10

4
2
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
مناطق شهر تهران

8

7

6

5

4

3

2

1

سرانه موجود سال 0831سرانه پيشنهادی سال 5731

ضکل ً : 7وَزار هقايسِي سزاًِي تجاري هَجَز سال 1380
ٍ پيطٌْازي سال  1375هٌاطق کالىضْز تْزاى.

ضکل ً : 8قطِي تَسيغ سزاًِي تجاري هَجَز
زر هٌاطق کالىضْز تْزاى زر سال .1380

ب )3-تغييز سطح ٍ سزاًِ کارتزي ًظاهي

ٔغبحت وبرثزی ٘ظبٔي ؽٟز تٟزاٖ در عبَ 1380حذٚد ٔ 56293666تز ٔزثغ یب ٔ %8/46غبحت ایٗ ؽٟز ٔحبعج ٝؽذ ٜاعت.
ٔغبحت ایٗ وبرثزی در عبَ  1375در دٔٚيٗ عزح ربٔغ ثزای ؽٟز تٟزاٖ حذٚد ٔ 11471200تز ٔزثغ در ٘ٙٔ ٝغمٝ
پيؼثيٙي ؽذ ٜثٛدٔ .مبیغٝی ٔغبحت وبرثزی ٘ظبٔي ٔٛرٛد عبَ 1380ثب ایٗ ٞذف ثز٘بٔٝای ٘ؾبٖ دٙٞذٜی رؽذ 390/74
درفذی آٖ اعت .ثز اعبط ؽىُٞبی ؽٕبر ،10 ٚ 9 ٜػال ٜٚثز ٘ٙٔ ٝغم ٝپيؼثيٙي ؽذ ،ٜحذٚد دٙٔ ٜغم ٝپيؼثيٙي ٘ؾذ ٜدر
ایٗ عزح حبٚی عغح ػٕذٜی وبرثزی ٘ظبٔي تب عبَ  1380در والٖؽٟز تٟزاٖ ؽذٜا٘ذ (ٕٞبٖرب) .افشایؼ ایٗ عغٛح اغّت اس
تقزف سٔيٗ  ٚعبخت  ٚعبسٞبی غيز ٔزبس ،خقٛفبً در ٔٙغمٝی چٟبر ایٗ والٖؽٟز ٘بؽي ؽذ ٜاعت و ٝاراضي ثبیز ثيؾتزی
داؽت (ٔزوش اعالػبت رغزافيبیي ؽٟز تٟزاٖ1382 ،؛ ؽٟزداریٞبی ٔٙبعك ؽٟز تٟزاٖ.)1382 ،
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ضکل ً :9وَزار هقاسيِي حجن (هتزاص) کارتزي ًظاهي هَجَز

ضکل ً : 10قطِي تَسيغ حجن (هتزاص) کارتزي ًظاهي

سال  ٍ 1380پيطٌْازي سال  1375هٌاطق کالىضْز تْزاى.

زر هٌاطق کالىضْز تْزاى زر سال .1380

ج) تغييز تؼساز جوؼيت
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر ؽىُ ؽٕبرٜی ٘ 12 ٚ 11ؾبٖ داد ٜؽذ ،اس ثيٗ ٔٙبعك ؽٟزداری تٟزاٖ ،دٚاسدٙٔ ٜغـم ٝثب  1/35تب %54/71
افشایؼ ٞ ٚؾت ٔٙغم ٝثب  4/23تب  %33/35وبٞؼ رٕؼيت در دٝٞی ٛٔ 1370ار ٝثٛدٜا٘ذ .تؼذاد رٕؼيت ٔٛرٛد %45/4
ٔٙبعك در عبَ  1375اس  3/45تب  %91/70وٕتز  ٚرٕؼيت ٙٔ %54/6بعك اس  0/13تب  %49/25ثيؾتز اس عمف پيؼثيٙي ؽذٜ
ایٗ عبَ در عزح ربٔغ ثٛد ٜاعت .در عبَ٘ 1380يش رٕؼيت ٔٛرٛد ٞفت ٔٙغم ٝاس ٔٙبعك والٖؽٟز تٟزاٖ اس  2/57تب
 %87/93وٕتز  ٚرٕؼيت پب٘شدٙٔ ٜغم ٝاس  3/33تب  %58/58ثيؾتز اس عمف رٕؼيتي پيؼثيٙي ؽذ ٜعبَ  1375در عزح ربٔغ
ثٛد ٜاعت .ثٕٞ ٝيٗ دِيُٙٔ ،بعمي و٘ ٝغجت رؽذ رٕؼيت عبَ  1380ث ٝعبَ  1370آٖٞب ثيؾتز اس ٘غجت رؽذ ٔغبحت ٞز
یه اس وبرثزیٞب ثٛد ٜثب وبٞؼ عزا٘ٝی وبرثزی ٔزثٛط ٔٛار ٝؽذٜا٘ذ (وٕب٘زٚدی1384 ،ة .)86 :فزٚػ تزاوٓ ٔبساد  ٚتخّفبت
عبختٕب٘ي  ٚتغييز وبرثزی ٔٛرت تغييز ظزفيت ،تحزن  ٚثبرٌشاری رٕؼيت در ثيٗ ٔٙبعك والٖؽٟز تٟزاٖ ؽذ ٜاعت (ٔؼب٘ٚت
ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ.)14-15 :1388 ،
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پیشنهادی سال  5731سال  0831سال 0731

ضکل ً : 11وَزار هقايسِي جوؼيت سالّاي
 1380 ٍ 1375 ،1370هٌاطق کالىضْز تْزاى.

-100

1

مناطق شهر تهران

سرانه مساحت جمعيت

ضکل ً : 12وَزار ًسثت رضس جوؼيت ،هساحت ٍ سزاًِي
کل تٌاي هسکًَي سال  1380تِ سال  1370هٌاطق کالىضْز تْزاى.
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ًتيجِگيزي
تخّفبت عبختٕب٘ي در ایزاٖ ؽبُٔ ٌغتزٜی ٚعيؼي اس ػّٕيبت احذاث  ٚاعتفبد ٜاس عبختٕبٖ ٔيؽٛد و ٝفبلذ یب ٔغبیز ثب
پزٚا٘ٝی فبدرؽذ ٜثبؽذ .ثيؾتزیٗ حزٓ (ٔتزاص) تخّفبت عبختٕب٘ي فٛرت ٌزفت ٝدر والٖؽٟز تٟزاٖ در فبفّ ٝعبَٞبی 1376
تب  ،1387ث ٝتزتيت ،ث ٝتخّف تغييز وبرثزی ( ٚ )%56/98احذاث ثٙبی ٔبساد ثز تزاوٓ ( )%24/21اختقبؿ داؽت ٝاعت .ثيؾتزیٗ
حزٓ (ٔتزاص) ایٗ ٘ٛع تخّفبت در ٔٙبعك ؽٕبِي یه تب ؽؼ والٖؽٟز ثٚٝلٛع پيٛعت ٝاعت و ٝرا٘ت سٔيٗ  ٚارسػ افشٚد ٜثبالتز
در تِٛيذ ٔغىٗ دار٘ذ .ثيؾتزیٗ ع ٟٓدرآٔذی ؽٟزداری اس تخّفبت عبختٕب٘ي در عبَٞبی  1380تب  ،1387ث ٝتخّف «ثٙبی
ٔغى٘ٛي ٔبساد ثز تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع« ،»ٝتغييز وبرثزی» « ٚثٙبی غيز ٔغى٘ٛي ٔبساد ثز تزاوٓ در وبرثزی ٔزثٛع»ٝ
اختقبؿ داؽت ٝاعت.
اس ایٗ ر ،ٚاٌزچ ٝػّٕىزد ٔذیزیت ؽٟزی تٟزاٖ در دٞٝٞبی ٛٔ 1380 ٚ 1370رت افشایؼ عغح  ٚعزا٘ ٝوبرثزیٞبی
ػٕٔٛي ایٗ ؽٟز ؽذ ،ث ٝدِيُ ٘جٛد ثز٘بٔٝی ربٔغ تؼبدَثخؾي فضبیي ٔٛرت تؼبدَ تٛسیغ عزا٘ٝی وبرثزیٞب  ٚخذٔبت ،ٚ
ٟ٘بیتبً ،تٛعؼٝی فضبیي-وبِجذی پبیذار والٖ ؽٟز ٘ؾذ ٜاعت .ثزای ٔخبَ ،ایٗ ر٘ٚذ تغييز ظزفيت ،تحزن  ٚثبرٌشاری رٕؼيت را
در ثيٗ ٔٙبعك والٖ ؽٟز تٟزاٖ ٔٛرت ؽذ ٜاعت .تغييز عغح  ٚعزا٘ ٝثٙبی ٔغى٘ٛي والٖؽٟز در دٝٞی  ،1370ثيؼ اس
ٞزچيش ثب ٔيشاٖ فزٚػ تزاوٓ ٔبساد عبختٕب٘ي در ٔٙبعك ٔٙغجك ثٛد ٜاعت .عزا٘ٝی ثٙبی ٔغى٘ٛي والٖؽٟز تٟزاٖ در ٔمبعغ
سٔب٘ي  1380 ٚ 1375 ،1370ث ٝتزتيت ٔؼبدَ ٔ 23/88 ٚ 22/51 ،20/35تزٔزثغ ثٛد ٚ ٜدر ع َٛدٝٞی  1370حذٚد %17/37
رؽذ داؽت ٝاعت .أب عزا٘ٝی ثٙبی ٔغى٘ٛي ٔٛرٛد عبَ  1380 ٚ 1375ؽٟز تٟزاٖ ث ٝتزتيت حذٚد  %12/8 ٚ %17/8وٕتز اس
عزا٘ٝی پيؼثيٙي ؽذٜی عبَ  1375عزح ربٔغ (ٔ 27/39تزٔزثغ) ٔحمك ؽذ ٜاعت .عزا٘ٝی تزبری ٔٛرٛد عبَ  1380ؽٟز
تٟزاٖ (ٔ 2/05تزٔزثغ) ٘يش اس عزا٘ٝی تزبری پيؼثيٙي ؽذ ٜعبَ ٔ 0/87( 1375تزٔزثغ) حذٚد  %136/44فزاتز ثٛد ٜو ٝاغّت
اس تغييز وبرثزی ثٙبٞبی ٔغى٘ٛي در ٔٙبعك ٔزوشی ؽٟز تٟزاٖ ٘بؽي ؽذ ٜاعت .عزا٘ٝی وبرثزی ٘ظبٔي ٔٛرٛد عبَ 1380
ؽٟز تٟزاٖ (ٔ 7/50تزٔزثغ) ٘يش اس عزا٘ٝی ٘ظبٔي پيؼثيٙي ؽذ ٜعبَ ٔ 1/5( 1375تزٔزثغ) حذٚد  %400/87ثيؾتز ٔحمك
ؽذ ٜاعت.

هٌاتغ

ادار ٜوُ وٕيغيٖٞٛبی ٔبد ٜفذ ؽٟزداری تٟزاٖ  .1380.تخّفبت عبختٕب٘ي در تٟزاٖ؛ ٚیضٌيٞب  ٚػُّٔ .بٙٞبٔٝی
ؽٟزداریٞب.12-16:33 ،
ادَٔ ،بتي .1380. ٛالتقبد عيبعي ؽٟزی ٙٔ ٚغمٝای .تزرٕٝی فزیجزس رئيظدا٘ب٘ .ؾز لغز .ٜتٟزاٖ.
ثٟؾتيرٚیٔ ،زيذ  .1372.ثزرعي آحبر وبِجذی تخّفبت عبختٕب٘ي .پبیبٖ٘بٔٝی وبرؽٙبعي ارؽذ .دا٘ؾٍب ٜتٟزاٖ .دا٘ؾىذٜ
ٙٞزٞبی سیجب .تٟزاٖ
ثٕٟٙي ٔٙفزدٞ ،بدی ٔ ٚحغٗ وال٘تزی  .1391.ثزرعي تقٕيٕبت وٕيغئ ٖٛبد ٜفذ ؽٟزداری در وٙتزَ تخّفبت عبختٕب٘ي
(ؽٟز خزٔذر .)ٜچٟبرٔيٗ وٙفزا٘ظ ثز٘بٔٝریشی ٔ ٚذیزیت ؽٟزی 21 ٚ 20 .اردیجٟؾتٔ .ؾٟذ.
خضزیٔ ،حٕذ  .1384.التقبد را٘ترٛیي :ثزرعي سٔيٞٝٙبی را٘ترٛیي در ٘ظبْ ثٛدرٝریشی دِٚتي ایزاٖ .چبح ا .َٚا٘تؾبرات
عبسٔبٖ ٔذیزیت  ٚثز٘بٔٝریشی وؾٛر .تٟزاٖ.
رئيظدا٘ب ،فزیجزس ٔ .1382.ؼزفي ٌٝ٘ٛی تبسٜای اس را٘ت سٔيٗ ؽٟزی .فقّٙبٔٝی اعالػبت عيبعي التقبدی.109-114 :2 ،
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سٍ٘يآثبدی ،ػّي؛ ففز لبئذرحٕتي؛ رٕبَ ٔحٕذی ٕٞ ٚبی ٖٛففبیي  .1389.تحّيُ فضبیي تؼبُٔ تخّفبت عبختٕب٘ي ٚ
آعيتپذیزی ٘بؽي اس سِشِٙٔ :ٝبعك ؽٟز اففٟبٖ .فقّٙبٔٝی ثز٘بٔٝریشی  ٚآٔبیؼ فضب (ٔذرط ػّ ْٛا٘غب٘ي) .دٚر ٜچٟبرْ.
ؽٕبر.1-21 :2 ٜ
عزخيّي ،اِٙبس  .1389.ثزرعي تأحيز اٍِٞٛبی فضبیي حبوٓ ثز ؽٟز تٟزاٖ ثز ثزٚس تخّفبت عبختٕب٘ي .پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعي ارؽذ.
دا٘ؾٍب ٜتزثيت ٔذرط .دا٘ؾىذٙٞ ٜز .تٟزاٖ.
عزخيّي ،اِٙبس ؛ ٔزتجي رفيؼيبٖ ٔ ٚحٕذرضب ثٕب٘يبٖ  .1391.ثزرعي اٍ٘يشٜٞبی تخّف احذاث ثٙبی ٔبساد ثز تزاوٓ عبختٕب٘ي
در ؽٟز تٟزاٖ .فقّٙبٔٔ ٝذیزیت ؽٟزی.145-162 :30،
ؽٟزداری تٟزاٖ  .1373.اعالػبت ٕٔيشی أالن ٔزحّ ٝد ْٚؽٟز تٟزاٖ -تب تبریخ .1373/11/27
ؽٟزداری تٟزاٖ  .1375.اعالػبت ٕٔيشی أالن ٔزحّ ٝع ْٛؽٟز تٟزاٖ -تب تبریخ .1375/12/16

ؽٟزداری تٟزاٖ  .1381.اعالػبت ٕٔيشی أالن ٔزحّ ٝچٟبرْ ؽٟز تٟزاٖ -تب تبریخ .1381/1/14
ؽٟزداریٞبی ٔٙبعك ؽٟز تٟزاٖ ٔ .1382.غبحت وبرثزیٞب ،اراضي تحت تقزف  ٚعبخت  ٚعبسٞبی غيز ٔزبس ٟ٘بدٞبی دِٚتي
در عبَٞبی .1380 ٚ 1375 ،1370
غٕبٔئ ،زيذ  .1387 .درثبرٜی ٔغبئُ ؽٟزعبسی در ایزاٖ أزٚس .ا٘تؾبرات آٌب .ٜتٟزاٖ.
وبٔزٚا ،عيذ ٔحٕذػّي ٔ .1384.مذٔٝای ثز ؽٟزعبسی ٔؼبفز ایزاٖ .ا٘تؾبرات دا٘ؾٍب ٜتٟزاٖ .تٟزاٖ.
وٕب٘زٚدی وزٛریٛٔ ،عي 1385.اِف .عبخت عيبعئ -ذیزیتي  ٚتٛعؼ ٝؽٟزی ،فقّٙبٔ ٝالتقبد عيبعي.86-102 :11 ،
وٕب٘زٚدی وزٛریٛٔ ،عي 1385.ة .تحٛالت فضبیي وبرثزیٞبی ٔغى٘ٛي  ٚفضبی عجش ؽٟز تٟزاٖ در دٝٞی  .1370فقّٙبٔٝ
ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری آثبدی.116-121 :50 ،
وٕب٘زٚدی وزٛریٛٔ ،عي 1385.د .سٔيٞٝٙبی عبختبری ٔذیزیت تٛعؼ ٝؽٟز تٟزاٖ .فقّٙبٔ ٝالتقبد عيبعي.152-168 :12 ،
وٕب٘زٚدی وزٛریٛٔ ،عي 1384.اِفٛٔ .ا٘غ عبختبری ٔذیزیت تٛعؼ ٝؽٟزی در ایزاٖ .فقّٙبٔ ٝالتقبد عيبعي.49-64 :10 ،

وٕب٘زٚدی وزٛریٛٔ ،عي 1384.ة .تحّيُ فضبیي وبرثزیٞبی سٔيٗ در ؽٟز تٟزاٖ ثب تأويذ ثز ػّٕىزد ؽٟزداری اس عبَ
 1371تب  .1381رعبِ ٝدٚر ٜدوتزی .دا٘ؾٍب ٜؽٟيذ ثٟؾتي .دا٘ؾىذ ٜػّ ْٛسٔيٌٗ .ز ٜٚرغزافيب.
ٔزوش اعالػبت رغزافيبیي ؽٟز تٟزاٖ  .1380.آٔبر رٕؼيتٔ ،غبحت ،تؼذاد ٘بحئ ٚ ٝحالت ؽٟز تٟزاٖ.

ٔزوش اعالػبت رغزافيبیي ؽٟز تٟزاٖ  .1382.آٔبر اراضي تقزفي  ٚعبخت  ٚعبسٞبی غيز ٔزبس ٘يزٞٚبی ٘ظبٔي  ٚا٘تظبٔي در
ؽٟز تٟزاٖ.
ٔزوش اعالػبت رغزافيبیي ؽٟز تٟزاٖ  .1373.ثزرعي  ٚؽٙبخت ٚضغ ٔٛرٛد رٕؼيت ؽٟز تٟزاٌٖ .شارػ ؽٕبر.73-30 ٜ

ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ 1382.اِفٌ .شارػٞبی تّفيمي عزح ثزرعي ٔغبئُ تٛعؼ ٝؽٟزی ٔٙبعك ؽٟز
تٟزأٖ :غبِؼبت ٔغىٗ.
ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ 1382.ةٌ .شارػٞبی تّفيمي عزح ثزرعي ٔغبیُ تٛعؼٝی ؽٟزی ٔٙبعك
تٟزأٖ :غبِؼبت وبرثزی اراضي.
ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ 1382.د .آٔبر ٔبساد تزاوٓ ٔٙبعك ؽٟزداری تٟزاٖ اس عبَ  1372تب .1381

ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ  .1388.ثبسٍ٘زی  ٚافالح چٍٍ٘ٛي رٌّٛيزی اس خالفٞبی عبختٕب٘ي  ٚرعيذٌي
ث ٝآٖٞب ٌ :شارػ چبرچٛةٞبی وّي  ٚتؼييٗ اٞذاف.
ٔؼب٘ٚت ؽٟزعبسی ٔ ٚؼٕبری ؽٟزداری تٟزاٖ  .1377.چىيذ ٜعزح ربٔغ تٟزاٖ (عزح حفظ  ٚعبٔب٘ذٞي) .ا٘تؾبرات ؽزوت
پزداسػ  ٚثز٘بٔٝریشی ؽٟزی (ٚاثغت ٝث ٝؽٟزداری تٟزاٖ) .تٟزاٖ.
ٔزآت٘يبٙٔ ،قٛر .1379. ٜرا٘ت التقبدی (ثٟزٔ ٜبِىب٘ )ٝدر عزحٞبی تٛعؼ ٝؽٟزی .فقّٙبٔٔ ٝذیزیت ؽٟزی .عبَ ا .َٚؽٕبرٜ
.40-48 :1
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ٔؾٟٛدی ،عٟزاة  .1378.ضٛاثظ عبخت  ٚعبس در ٔزاوش ؽٟزٞبی ایزأٖ .بٙٞبٔ ٝؽٟزداریٞب.36-53 :34 ،
ٔيذری ،احٕذ  .1373.ػذْ تمبرٖ اعالػبت ٔٙجغ را٘ت .فقّٙبٔۀ راٞجزد.43-62 :4 ،
ٟٔٙذعيٗ ٔؾبٚر آته  .1371.عزح حفظ  ٚعبٔب٘ذٞي ؽٟز تٟزاٖ :وتبثچ ٝرإٙٞبی تٟي ٝعزح تفقيّي.

